
M
E
R
E
V

DAPHNEANALAVRIA

1
1
.
1
.
0
1

WT.
CVPino .

VENVS.

NOVUM TESTA

001

MENTVM OMNE, MULTO QUÀM ANTEHAC DI

ligentius ab ERASMO ROTERODAMƠ recognitū,emē

datum actranſlatum ,nó ſolumadGræcam ucritaté,uerum

etiam ad multorú utriuſqz linguæcodicum ,eorumquetèrū

fimul& emédatorum fidem , poſtremoad probatillimorú

autorum citationem ,emédationem & interpretationé, præ

apue Origenis,Athanaſrj,Nazianzeni,Chryſoſtomi,Cy.

rilli,Theophylacti,Hieronymi,Cypriani, Ambroſi, Hila

rij,Auguſtini,unacũ Annotationibusrecognitis,acmagna

accellione locupletatis, quælectorem doceant, quid quara/

tionemutatūlit.Quiſquisigitur amasuera Theologiam ,le

ge,cognofce,acdeindeíudica.Neq ftatim offendere, fiquid

mutatum offenderis,ſed expende,num in melius mutatum

fit.Nam morbuseſt non iudicium , damnarequodnon in

ſpexeris.

SALVO VBIQVE ET İLLÄBEFACTO

SIFORTUM
ADVLACIO

ECCLESIAE IVDICIO .

Additaſunt in ſingulas Apoſtolorumi epiſtolas

Argumenta perERASMVM ROT.

( T )

VAA

F
E
G
Y
I
T
V
5

OM LENTES

SEES

ONTVMFILDESPERATIO
LABOR

E
N
I
A
T
A

SENEL TALARON

D
E
S
P
E
R
A
T
E
C

I
E
L
T
H
E

PENITVDO

IMAGO VITAE AVLICAENIE

XX

4.3.29

1기



NOVVM TESTAMEN
TVM, AD GRAECAM VERITATEM,AC VETUSTISSIMO

RVM SIMVL ET EMENDATISSIMORVM EXEMPLA

RIVM LATINORUM FIDEM, TVM AD ORTHO

DOXORVM INTERPRETATIONEM AC CI.

TATIONEM DENVO DILIGENTISSIME

RECOGNITVM, AB ERASMO ROI

TERODAMO, SACRAE THEO

LOGIAE PROFESSORE.

C

Β 1 Α Γ Γ Ε Λ Ι Ο Ν Κ Α ΤΑ

MATO AI O N.

1βλος

CEVÉOE

WS IN /

og 781

B
sč.yg

Aabid

ÝS

βρα .

áu ,a

βραάμ εσέννησεηισαακίσαάκκαι έγκύνκ

σε λακώβ- Ιακωβ και έγρύνκσενάδαμ,

και τους αδελφούς αυτ8 . τάδας και έγιώνκ

σε φαρες, ήζαρά,έκ ή θάμαρ.φαρες

%,Ezfúvxoe op žogúurčosWu J,&zfúvxore

řágáneagán jégfúvxos quivadás,

'curvadaß digézfúvide cop vadosóp. voca

aosón d ,&zfúvnos i daruip . January

δε , εγγύνησε τη βοός εκ φθη δαχάβ. βο» .

335,85wwợt Top Boºk ,# x* 83.36kg

O , ÈY ÉVVNOE vºpreasai ,legais Eyéve

EVANGELIVM SECVN

DVM MATTHAEVM.

Iberge
neratio /

nis Ieſu

Chriſti

filn Da

uid, fili

Abra

ha.Ab

raham

genuit Iſaac.lfaac autem ,genuit Ia

cob. Iacob aút,genuit luda ,& fra

tres eius.ludasaūt,genuitPhares,

&ZaraèThamar. Phares aüt, ge ,

nuit Efrom . Efrom aút,genuit Arā.

Aram autem , genuit Aminadab.

Aminadab autě, genuitNaaſlon.

Naaſfon auté, genuitSalmon. Sal

mon aút,genuit Booz,èRhachab.

Booz auté ,genuit Obed , è Ruth .

Obedaút,genuit Ieſſe.leſſe aútge

nuitνησε τον a

AC

10000 ODON

10. FROB.

TYPIS EX

CVDEBAT .

ΜΩΜΗΣΕΤΑΙ

ΤΙΣ ΘΑΣΣΟΝ

H MIMHEE

TAI.



EYArrr AION EVANGELIVM

*

Οκστάδαβιδ ή βασϊλέα.σαβίδ και βασιλεύς nuit Dauid regem .Dauid autērex, ge

έγέννκστερ σολομώνα εκθ τον ουρίσ.σολο nuit Solomoně, ex ea quæ fuerat uxor

μωμ δε,έγέννησε ομοβοάμ. 3οβοάμ και, εσέν Vriæ . Solomonautem genuitRoboam .

unde vop & bião & brã d',EZÉVVMDE GÖpack.code Roboam autě,genuit Abia.Abia autem ,

δε, έγέννησε τον Ιωσαφάτ. Ιωσαφάτ δε, εσέν genuit Afa . Ala auté, genuit Iofaphat.

νκσε τον Ιωράμ. Ιωράμ δε , έγέννησε ομοί Joſaphat aút,genuit Ioram . Ioră aútge

αμ. οζίας δε,έγέννκσε όμωάθαμ.Ιωάθαμό nuitHozia.Hozias aüt,genuit loatham .

εγέννησε ομάχαζ. άχα3 δε,έγέννησε ή εζεκί loathāaút, genuit Achaz. Achazaút, ge

αμ.εζεκίας 5,εσέννησε ημ μάνασσομανασής nuit Ezeciam.Ezecias aútgenuit Manaf

και, εσέννησε η αμώμ.άμώμ καιέγέννησε ομιω fe.Manaſſes auté, genuit Amon. Amon

σιαμ.ωσίας και, τέννησε ημιεχονίαμ, τζά. aútgenuit Ioſiā.Iolias autem , genuitIe

δελφή αυτ,επίτ μετοικεσίας βαβυλώνος,με chonian , & fratres eius in exilio Babylo .

7αδή μερικεσίαμβαβυλώνος,εχονίας έγέν nico . Porro poſtexiliú Babylonicum ,le

νκσε ημσαλαθιήλ.σαλαθϊκλ ,εσέννησε και ο chonias geriuit Salarhiel. Salathiel auté,

ροβάβελ.ζοροβάβελ ,εέννησε μαβι84. άβι genuit Zorobabel.Zorobabel auté , ge

ου δε έγέννησε ήμέλιακίμ ,έλιακίμ δε, Γέν nuit Abiud.Abiud aút,genuit Eliacim . &

νκσε ομαζώριαώς δε,έγέννησε όμσαδώκισα : liacim aút,genuitAzor.Azoraüt, genuit

δωκ δε,έγέννήσε ταχώ.εχω 3,Γέννησε τον Sadoc. Sadocaút, genuit Achin .Achin

luisd.tasoud ,&sivxorwy łaeć zapełnságos aút.genuit Eliud. Eliud aūt, genuit Elea
δε,έγέννκσε ματθάμματθαμ δε,εσέννησε zar.Eleazar auté,genuit Matthan. Mat

ηιακώβ-λακώς δε έγέννησε τον Ιωσήφ, αμάν , than aūt, genuit Iacob. Iacob aút,genuit

& * δρα μαρίας, ής έγέννκθκΙΗΣΟΥΣ, ο λειό: Iofeph, mariti Maria , exqua genita fuit

μνος Χρισος, πάσαι δαυ αιγενεαι, ας άβρα Ieſus, ille q diciť Chriſtus.Vniuerfæ itaq

au iwed'aBid', zeveci d'ered:Téosages rjade generatiócsab Abrahāufą ad Dauid,ge
δαβιδ έως και μερικεσίας βαβυλώνος, γενεαι neratióes quatuordecim ,& à Dauidula

δεκατέσσαρες, κι ας ή μετοικεσίας βαβυλώ ad demigrationé Babylonicăgeneratióes

νος έως τον Χρισ8 γενεαι δεκατέσσαρες . quatuordecim, & àdemigratióe Babylo,

T83 τκστά χρισ8 % γέννησις ουτως ήμ , μνη nica uſæ ad Chriſtú generatióes quatuor
γ

sευθέσης και οι μικρός αυτ8 μαρίαςωω deci. Chriſti uero natiuitas fic habet, Cú

σήφ , πριν και σωελθ & p αυτούς, ευρεθκ ν γαι mater ei9 Maria defpofa cffet Iofeph, pri

a si' έχασα εκ πνεύματος αγία .* Ιωσήφ δε και ulõzcógreſfi fuiſlét,deprehéfa eſtgrauida

και ανής αυτής , δίκαιος ών , και με δόλωμ άυ è ſpū ſēto. Porrò Loſeph marit9 eius, qñ

τη πραδογματίσαι, έβλήθη λάθρα απολύ erat iuſt9, & nolebatilla infamare, uoluit

σαι αυτlώ.ταύτας αυτ8 ενθυμηθένης, δού dáculú ab ea diuertere.Hæcaút cũ isi aio

άγγελος κυρί8 και ένας εφάνη αντώλέγωμ. uerfaret,ecce angelusdñi in fõnis uiſus eſt

Ιωσήφιοςδαβιδ μη φοβκθής παραλαβάν illi dicés,Iofeph filiDauid,nemetuas ad

μαριαμ τίω γωαίκα σο σ αυτή γεν iúgere tibi Maria uxorétuã . Nãqd'in il

νκθέμ , εκ πνεύματός άξιμ αγίο . τέξεται δε la conceptú eſt,aſpūſetó profectüeſt.Pa

του, και καλέσεις και όνομα αυτ8τκσάμαι»
rier aüt filiü , & uocabis noméeius Iefum .

ης & σώσει σε λαού αυτ8 αεταμαρτιών Is cñſaluú fącietpopulú fuú à pctis ſuis ,

αυτώμ.τδ δε όλον γέγονεν,ίνα πληρωθα Porrò totū hoc factú eſt, ut perficeretur

σ' έκθεό id qddicta
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ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ. SECVNDVM MATTHAEVM .

ήέκθευνοή κυρίου διαξ προφίλου λέοντος. id quoddictum fuerat àdominoperpro

isous sobivosgu raspiezd ný téžerzÝÒN,MQ phetá ita loquentem . Ecce uirgo eritpræ
καλέσσσι όνομα αυτ8 εμμανουήλ, με gnans, & pariet filium ,& uocabunt nomé

θεμίωβιόμλνoμ, μεθ'ημώμ ο θεός. διευρθείς και eius Emmanuel,quod fi quis interpreteľ,

διωσηφ αν καιύπνου,εποίκσεμ ώς προσέταξες ſonat, nobiſcú deus.ExcitatusaūtJoſeph

αυτώ ο άγγελος κυρίου.κ) πρέλαβε τίω γωϊ à fomno, fecit ut iniunxerat libi angelus

κα αυτ8 ,ουκ εγίνωσκεν αυτίω, έως δυ έπν domini, & adiunxit ſibi uxorem ſuam ,&

κε ομάδυ αυτής , ήμ πρωτόκου , κι εκάλεσε nó cognouit eam , donecpeperiſſet filium

το όνομα αυτον Ισθμ. * τού δεΙκσού γεν/ a fuumprimogenitum,& appellauίcnome

«κθέντα » βκθλεέμ και Ιουδαίας ν Ημέραιο eius Ieſum . Cum auté natus eſſet Iefus if

Ηρώδου βασιλέως.1ου μάγοι απόαναν in Bethleem uico Iudææ téporibus Hero

λώμ πραγύοντο εις τεροσόλυμα λέον θες,σού dis regis, Ecce magi ab oriente acceſſerut

Κιμο πχθείς βασιλεύς τ ' ιουδαίων και Είδος Hierofolyma,dicentes,Vbi eſt ille,qui na

μυγι' αυτόν ήμασέρα να τα ανατολήςκαι άλ tus fuit rex Iudæorum uidimus enim ili

θόμβω προσκάωίσαι αυτω, ακέσας δε Ηρώδng lius ſtella in oriente , & acceſſimus,ut adoi,

οβασιλεύς εταράχθη , και σάσα ισροσόλυν» remus eum . Auditis autem his Herodes

μα μετ'αυτού , C σωαγογώμ σάντας τους ας rex , turbatus eſt ,& tota Hierofolymorum

χιεράς και ραμματές ή λαού ,επωθάνετο urbscum illo , &conuocatis omnibus pon Percom

ε παραυτώμ,σου ο Χρισός γεννάται.* οιδεξ, tificibus, & ſcribis populi ,percontatus eſt

3 αυτώνβκθλεέμ και Ιουδαίας και όντως eos,ubi Chriſtus nafceret . At illi dixerüt

γαργέγραηαδια του προφήτου .συ βκ ei,In Bethleem Iudææ.Sic enim ſcriptum

θλεέμ γλάδα ,ουδαμώς ελαχίσκει eſt perprophetā ,Et tu Bethleem terra ſu viens

γεμόσιμόδα,έκ σού γάρ μοι εξελεύσετα da nequaj minima es inter principes Ια

καιγόμονος,ός τις ποιμανε όμ λαόν μουτον da.Exte eſ mihi proditurus eſt dux,qui

5 Ισραήλ . * τόπ πρώδης λάθρα καλέσας τους gubernaturus eſt populü meü Iſrael. Tú

μάγους,ακρίβωσε σας αυτώμ τομ όνομή Herodes dam accerfitis magis ,accurate

φαιναμείου ασέρG ,και σέμψας αυτός εις perquiſiuitab illis,quo tempore ſtella ap !

βηθλεέμ έιπερισορβυθέντες,ακριβώς έξετά partuiffet.Eriufis ire in Bethlet,dixit, pro

σατε τρίτο παιδίου,εφάμ δε έυρητε,άπας fecti illuc, accurate ingrite de puero . Vbi

γείλατέ μοι, όπως καγω έλθωμ-προσκωή uero reperitis,renúciate mihi,ut& ego ue

σω αυτώ. οι δε ακέσαντες τοβασιλέως,επο niá & adoré illū.At illi audito rege, profe

gevoxoop ,Cidou's &saf op losoj sv ta & vapo ctiſunt,& ecce( tella quã uiderāt in oriëte, S1011damms
λή προϋγεραυγυς,έως ελθώμ, έσκ επάνω δυ præcedebatillos,donec progreſla, ſtaret

μ τοσαιδίου . Ιδόντες δε ήμασέρα,έχάρκο ſupralocũ in quo eratpuer. Cá aútuidil

σαν χαραν μεγάλίω σφόδρα. και ελθόντες ſent ſtellä,gauilifant gaudiomagno ual

εις των οικίαν έυρομή σαιδίoμ μεία μαρίας de.Et ingreſli domü,repererüt puerum , - 11.192,Charita
Οι μαξος αυτού , κή σεσόντες προσεκάνησα amMaria matre eius,& proſtrati adora 11-15

αυτό και ανοίξαντες γυς θησαυρούς αυτών, uerunt illum , & apertis theſauris ſuis,

προσήνεγκαν αυτώ δώρα.Χρυσομ και λίβα . obtulerunt illi munera ,aurum , & thus,

νου να σμύρναμ , C 8κματιθέντες και &myrrham , &oraculo admoniti, in ſo

νας, με ανακάμψαι προς ερώσω, δ άλλ.κα mnis,ne reflecterét fe ad Herode, peralia

θέου à 2 uiam

που Ch..

{ "

)

" ; "
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β πριναναιρεθέντωμ σαιδίωμ. γ πρώτG Ιωάννκς έκήρυξε βασιλείαν ουρανώρι

όλού ανεχώρισαν ,εις τίω χώραν αυτώμ. uiam reuerfi ſuntin regionemfuam . Dis

Αναχωρκσάντωμ δε αυτώμ,ιδου άγγελΘ- grellis aút illis,ecce angelus dñiapparet

κυρίου φαίνεται κατάνας ω " ιωσήφ,λέγωμ in fomnis loſeph dicés,Surge& aſſume

εγερθείς, πάλαβε δσαιδίου και το μπλε puerum ac matrem illius,& fuge in Ae

ραάυτο , η φεύγε εις αιγυπήoμ,και ίθι εκά, gyptum , & eſto illic, donec dixero tibi.

έως &μ έμπωσοι,μέλα και πρώδες ζκτάμ το Futurum eft enim , utHerodesquæraç

παιδίου, το απολέσαι αυή.δ δε εγερθείς puerum ad perdendum eum . Ille uero

πρέλαβε το παιδίου και τίω μκτέρα αυτο excitatus,aſſumplitpuerum & matréeius

νυκτός, ανεχώςκστμ εις αιγυπήoμ , c με noctu,&ſeceſſit in Aegyptum ,& fuit illic

κά , έως τελευτής Ηρώδου,ίνα πληρωθή ή uſqadobitú Herodis,ut perficeret quod

εκθεμ,υπό του κυρίου δια τον προφήτου λέον dictú fuerat à dño per propheta dicente,

το..και αγύπτου εκάλεσα εμφόμ μου και τότε και Ex Aegypto uocaui filii mes.TaHero

ερώθκςδωμ,ά φνεπαίχθκ υη μάτωμ, des ubiuidit ſibi illuſum fuiſſeà magis,in

εθυμώθκ λίαν, και αποσείλας , ανάλε σάνι dignatus eſtuehementer, ac miſlis fatelli,

τας τους παίδας τους ν Εκθλεέμ,κ ωσάση tibus,interfecit omes pueros quierātBe

τίς ορίοις αυτής ,αήδιεύς,και κατωτέρω , thleem , & in omnibus confinñs Bethlee ,

κιτου Βόνου , 8μ ακρίβωσε πα ν μάν miticis,quotquot eſſent bimuliautmino

γων • Τότε επληρώθκ σ' εκθεμ, ύπο Ισρεμίου res ,iuxta tépus , quod exacte cognouerat

του προφίου λέγοντα-φωνή να δαμά ακάθη . exmagis.Túcperfectú eſt, quod dictum

θρώOP C κλαυθμός , και οδυρμός σολύς . fueratab Hieremia propheta,cú ait,Vox

ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής ουκ ήθε in Rhamaaudita eſt,lamétatio,ploratº, &

λε ακληθώαι , 8αουκ εισίμ . Τελευτήσαν fletus multus. Rhacheſplorās filios ſuos,

τ το πρώδου, ιδού άγγελος κυρίου και &noluit conſolationé admittere , propte.

όνας φαίνεταιο ιωσηφ ν αύτω λέωμ . rea ,quodnó ſint.Cæterú defuncto Hero

εγερθείς , φάλαβε και παιδίον , και τωμε de,ecce angelus dñi in lõnis apparet lo

τέρα αυτον , C σορεύε εις γύμισραήλ . Τεθνών feph in Aegypto,dicens,Surge&aſſume

κασι και οι ζωνώτες , τη ψυχή του σαλδίου , puerū & matré ei ?, & uade in terra Iſrael.

και δε εγερθείς και πρέλαβε όσααδίου και τίω Defücti ſunt em ,quiquærebátaiampuc

μκτέρα αντα , κι έλθεν εις γάμ ισραήλ.ακό , ri.At ille ſurgés aſtúplit puerú & matré il.

σας δε ,8α αρχέλαος βασιλεύει επιτιουδά lius,& uenitin terra Íſrael. Verú cú audic

ας αντί Ηρώδου το σαξός αυτον , εφοβήθκ fet Archelaŭ regnarein Iudæa,loco Hero

έκά απελθώμ - 8μματιθείς δε κατ'όναρ, dis patris ſui,timuit illuc abire, ſed oracu

ανεχώρισεν εις τα μέρα γαλϊλαίας και lo admonitus in ſomnis, ſeceſſitinpartes

ελθών , κατώκκσεμείς σόλιμ λεγομλύωνα Galilææ , acprofectº habitauitin ciuitate

ζαρέθ όπως πληρωθή σ εκθεμ δια της προ/ quæuocaturNazareth,utimpleretur,qď

φκτώμ, ότι ναζωραία κληθήσεται , dictum fuerat per prophetas, Nazareus

2 Ep de maig flégacç Ereivoue, maziven in 7 uocabitur. In diebusillis, accedit loan ini

άννκς και βαθμούς κηρύσωμεν τη ερήμω nes Baptiſta,prædicans in deferto Iudææ

Ιουδαίας,να λέγωμ. μετανο&τε.ήγγικε γι ' dicensque , Refipifcite, in propinquo et

και βασιλεία των ουρανών.* δυος γάρ έξιμο εκ enim regnum cælorum . Nam hic eft

α θεια με ισαίον προφήτου λέγοντος . φωνή ille, de quo dixit Propheta, quiait,Vox

βοώντο damantis

1

*

Γ

8

1
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βοώντG εν τη ερήμω , ετοιμάσαποδού

5 κυρίε , ευθείας σοι& π τάς τρίβος αυτο .* άυ

και της έδιωάννκς , έιχες ένδυμα αυτο , από

γιχώμ καμίλε, κ) ζώνlω δερματίνω , πί

σωοσφώ αυτα ,λόξοφή αυτον ρ ακρίδες ,

Cμέλι άγριομ,τοπ /ξεπορεύετο προς αυν

του ισροσόλυμα κ) σάσα Ηλεθαία,και να

σα και τοίχωρος τον Ιορδάνο, έβαλίζον ν

ω ιορδάνκ υφαυτο , εξομολογόμυοι τας

και αμαρτίας αυτώμ. *ωμό σολιούς της φαρι

σαίου και σαδδεκαίωμ έρχομλύους επι το

βάπισμα αυτο , ειπεν αυτοίς • γεννήματα

έχιδνώμ ,τίςυπέσeξενυμίμ φυγάμ,άπό

μελιέσκα όργύς; ποιήσαπ δω καρπους αξί .

8ς και μετανοίας » και μεδόξα λέγαμε

εαυτής , σαλέρα έχομον ήμαβραάμ. λέγω

γω υμίμ,8 % τωάται ο θεός εκΡ λίθωμτοι

τωμέγξαι τέχνα ω" αβρααμ . δε και

αξίνκ προς τιμωρίαν η δένδρων κάται.

σάμδωδένδρόμ μη σοιοκαρμ καλό

ια εκκόπεται, και εις σύς βάλετη . * Εγω με

α βαπτίζω υμάς εν ύδατι εις μετάνοιάμ,δο.

πίσω μου ερχόμενος , χυρότερός μου αξίμ.

δυ ουκ ειμι έκανδς τα υποδήματα βασάσαι ,

αυτός υμάς βαλίσα ν ανεύματι αγίω,και

1β συρί, * δυο πύον εν τή χάρι αυτο ,ναι δια»

και καθαριά τιώ αλώνα αυτόν ,και σιωάξε τμ σή

τουαυτο , εις τίω αποθήκίω , δ δε άχυρομ,

κατακαύσα πυρiασβέσω. * τότε σαραγία

νεται ο Ικσές από γαλιλαίας επί του

Ιορδάνω προς του Ιωάννω , το βαπτιθ

ναι ναυτο , 3ωάννκς,διεκώλυεμ αυήμ,λέ

γωμ.εγώ χρείανέχω δε σου βαπτιθώαι,

και συ έρχε πρός με ; Αποκριθείς δε ο κ.

σες , ειπε προς αυτού,άφες άρτι . όντως

πέτεμ αξίμ μίμ, πληρώσα σάσαμδικαιο

Ιλ σωλω . * τόπ αφκσιμ αυήμ. 6 βαπτιθείς

α ο 1κσους , ανέβκ ευθύς από το ύδατα .

16ου ανεώχθκσαμ αυτώ οιουρανοί,και ειδεμ

σ σνεύμα του θεού καταβαίνομώσει σερι?

Εδραμ , και έρχόμιομ ε αυτόν και του

φωνή έκ .

damantis in deſerto,parate uiam dñi,re

Ctas facite ſemitaseius.Ipfe uero Ioannes

habebatindumentum ſuum è pilis came

lorum , & żonam pellicea circum lumbos

fuos . Porrò cibus illius èrant locultae , &

mel ſylüeſtre . Tunc egreſſa eſt ad illum

Hierofolyma, &tota ludæa ,totáquè res

gio undique finitima Iordani,& baptiza

bantur in Iordane ab illo,confitentes pec

cata ſua . Cum uidiffer autem multos

ex pharilæis & fadducæis, uenientes ad

baptiſmum ſuum , dixitillis. Progenies

uiperarum , quis uobis ſubmonſtrauit ,ut

fugeretis à uenturaira : Facite igitur fru

ctus, qui deceant poenitentiam .Etne fi

tis hacmente , ut dicatis intra uoſipfos,

patrem habemus Abraham . Dico enim

uobis , quod poflit deus facere,ut ex lapi

dibus his, filň furgant ipli abrahæ.Iam
uero & ſecuris ad radicem arborum por

ſita eſt.Omnisigitur arborquæ non fa

cit fructú bonú ,exciditur, & in ignemitci

tur.Ego quidébaptizo uos aquaad poen

nitentiam . At ille quipoft me uenturus

eft,fortiormeeſt, cuiusnon ſum idoneus

utcalciamentà portem . Ipſeuos baptiza

bit ſpiritu ſancto& igni cuius uentilabrú

in manu iplius , & repurgabit area fuā,&

cógregabit triticú fuúinhorreú; paleam

aut exuret igniinextinguibili. Tunc acces
dit Iefus à Galilæaad Iordanëad Ioáné,

utbaptizaretur ab illo.At Ioánes prohi

bebat illum dicens, Mihi opus eſt,ut abs

tebaptizer,& tu uenis adme : Reſpon

dens autem Ieſus dixit ad illum , omitte

nunc . Sic enim decet nos , ut complea

musomné iuſtitiam . Tunc omittit illum .

Et baptizatus Iefus, aſcenditprotinus ab

aqua,& ecceapertiſunt illi coeli, & uidit

fpiritum dei deſcendentem tança colum

bam , & uenientem ſuper ipſum . Et ecce

a 3 ,
uox ex .
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BIASTEAION EVANGELIVM :

φωνή έκ ουρανών λέγεσα . δυτός 3Gp 8 uoxdecælis dicens, Hic eft filiusmeusdi

ε γός μου ο αγαπκτος, ενώ ευδόκησα . To lectus, in quo mihi bene complacitum

πο Ικσός ανήχθη εις τίω έρημον υπό τον eſt. Tấc Iefus ſubductus fuit in deſerta

σνεύματα , σαραθώα υπό τον διαβόν à fpiritu, ut tentaretur à diabolo.Et am

λου, και νασεύσας ημέρας πασαράκοντα,και ieiunaſſet dies quadraginta , ac noctes

νύκτας πασαράκοντα , ύσερον επείνασεμί quadraginta , tandem eſurñt. Etam ac

* και προσελθών αυτώ ο σειράζωμ , έιπεμ. celliffet ad eum ille qui tentat , dixit. Si

ειχος ει το θεϊ , ειπε , ίνα οι λίθοι δυτοι άρο filius es dei, iube ut lapides hi panesfi

τοι γένωντα,ο δε αποκριθείς , έιπεμ. γέγρα ant.At ille reſpondens,dixit . Scipaum

αι . ουκ εφάρτη μόνω ζέστη άνθρωπG , eſt, Non ſolo pane uicturus eſt homo,

αλλεπί παντί είματι εκπορευομλύω , δια fed omni uerbo quod egreditur peros

βόματΘ θεού , τοπ πραλαμβάνει αυτομο dei.Tunc aſſumit illum diabolus in fan

διάβολα εις τίω αγίαμ σόλιμ, και ίσκσιμ ctam ciuitatem , & ſtatuit eum ſuperpin

αυήμεπίσηρύγιο , τον ιερό και λίγα αυ naculum templi, dicitque illi, Si filius

τω.ειήδς εί τον θε8 , βάλε σταυήμ κάτω,γέ es dei, præcipita te deorſum . Nam fai

εααα ,8 % τοίς αγέλοις αυτον νπλά ptum eſt,Angelis ſuis mandaturus eft de:

τα πηίσου, και επίχρώμ άε8σί σε, μήποι te,acmanibustollent te, ne quãdo impin

προσκόμως προς λίθομου σόδα σε έφκ gas in lapidem pedem tuum . Dixit il

αυτώ ο εκσούς ,σάλιμ γέγραπται.Ουκ εκπα li lelus , rurſum ſcriptum eſt , Non tett

φάσεις κύριουμ θεόν σου , σάλιμ πραλαμβά tabis dominum deum tuum . Rurſum

ναι αυτομο διάβολεια όρος υψηλομλίαμ ,
aſſumit illum diabolus in montem ex

και δείκνυσιν αυτώ πάσας τας βασιλείας cellum ualde , & commonſtratei omnia

το κόσμο , και τίω δόξαν αυτών , και λέν regna mundi,& gloriâ illorú, & dicit illi,

γει αυτώ . ταύτά σου σάνταδώσω ,εάν σε Hæc omnia tibi dabo , ſi proſtratus a.

σωμ προσκωήσης μοι . τόπ λέγα αυτώ doraueris me . Tunc dicit illi Iefus, Abi

Ικσούς , ύπαγε σατανά .Γέγραπται γαρ, κύ ſarana. Scriptum eft enim , Dominum

Γιομ τομ θεόμ σου προσκωήσεις , και αυτό deum tuum adorabis , & illum folum co

και μόνο λατρεύσεις . *τόπ αφίκσιμ αυήμο διά les . Tunc omittit illum diabolus. Et ecce

5 βολΘ . και δον άγγελοι προσϊλθου , και angeli accedebant, ac miniſtrabant co

εκ δίκκόνοων αυτώ . * Ακέσας δεδ ικσούς, 3 % Cum audiſſet autem Iefus , quod loans

Ιωάννκς πεδόθκ , ανεχώρισεμεις τίω γαλί / nes traditus eſſet, ſeceſlit in Galilæam , &
18

λαία ».* και καταλίπωμ τίω ναζαρεθ, ελθών relicta Nazareth, profectus habitauit in

κατώκησενεις καπερναούμ τίω αθαλασ Capernaum ,quæeſtquitas maritima,in

σίαμ, ν ορίοις ζαβουλώμ,καινεφθαλίν,ίνα finibus Zabulon&Nepralim ,utimplere

πληρωθή τοξεθέν δια ασαίου του προφίλ tur quod dictú fuerat per Eſaia pphetā

του λέγοντG.γ ζαβουλών και νεφθα . dicente, Terra Zabulon & Neptalimiw

λίμ οδoμ θαλάσσης , πέραν του ιορδάνου, xta uiam maris,ultraIordanē,Galilæagé

γαλιλαίαηεθνώμ,ο λαόςο καθήμενος και siú.populus qui ſedebat in tenebris & um

σκότα , ειδεφώς μέγα , και τις καθημδύοις bra mortis,uidit lucé magnā, & qui ſeder

Ο χώρα και σκιά θανάτου , φώς ανέτειλερ bâtin regiõe & umbra mortis,lux orta eſt

auris.* & • Tóne žşfær & INCOūs angúasap, ñ eis. Exeotempore cæpit Iefus prædicare,

© λέγαμ , & dicere,

και

1

οι::

S
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ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ.
SECVNDVM MATTHAEUM . "

η λέγαμ . μετανο π , άγικε γι και βασιλεία & dicere,Reſipiſcite,inſtat enim regnum

τον ουρανών. Ποριπατώμ δεδ εκσάς σαρα cælorum . Ambulans autem Ieſus iuxta
F.

πιω θάλασσαμε γαλιλαίας,ξιδεμ δύο αδελ mare Galilææ , uidit duos fratres , Si

φους, φίμωνα όμ λεγόμανουσέτρου, και αν monem quiuocabátur Petrus, & An

δρέαμήν αδελφόν αυτο , βάλλονίας αμοί , dream fratrem eius, iacientes rete in ma

βλκοομ εις τη θάλασσαν. σαν λαλιάς . re ( Nam erant piſcatores ) & dicit illis,

κα λέγααυτοίς. * εύπ οπίσω μου κ σοιήσω , Sequamini me, & faciam uos piſcato

β μάς αλιές ανθρώπων . οι δε αφέντες ευθέως res hominum . At illi relictis illico reti,

κς τα δίκτυα ,κκολάθκσαμ αυτώ. * και προβας bus, fecuti ſunt illum . Et progreſſus il

εκθεμ , ειδεράλους δύο αδελφούς, Ιάκων linc, uidit alios duos fratres , Iacobumje to

βομου ζεβεδαίου, Ιωάννωναδελφών filium Zebedæi, & Ioannem fratrem f, P.7. ,

αυτ8 νο πλοίο μετά ζεβεδαίου ή σαν eius in naui, cum Zebedæo patreſuo,

πος αυτών, καταρτίζοντας τα δίκτυα αυ» farcientes retia fua, & uocauit eos . Ac

τωμ,και εκάλεσεν αυτούς. οι δε ευθέως αφέντες illi protinus relicta naui & patre ſuo, fe

δσλοίου και του πατέρα αυτών , καικολόθη- auti ſunt eum.Et circumibat totam Ga

κγ φαμαυτώ. *και σοριήγεν όλω τίωγαλιν lilæam Ieſus , docens in fynagogis illo

« λαίαμο άκσούς , διδάσκω εν ταις σωαγω cum ac prædicans euangelium regni, & E ... ge

γαϊς αυτών , και κηρύσωμοευαγγέλιον arans omnem morbum , & omnem lan à Chrom

βασιλείας , και θεραπεύων πάσαν νόσου , guorem in populo . Et dimanauit fama

να σάσαν μαλακίαν ώ ω λαών illius in totam Syriam . Et adduxerunt

απήλθει και ακού αυτον εις όλωτίσυρίαμ. C adillum omnesmale affectos, uarijsmor
.

προσδεκαν αυτώ, σάντας τους κακώς έχον bis ac torminibus, contractos, & dæm6

σας, ποικίλαις νόσοις και βασάνοις σωεχομέ niacos , & lunaticos, & paralyticos , fa

γες, κυδαιμονίζομθύες, σελίωϊαζομθύος, nauitque illos. Et ſeguræ ſunteum tur

ποαλυακους , εθεράπάισερ αυτούς , καιακο bæ multæ , a Galilæa ac Decapoli,& Hiç

λάθκσαμ αυτώ όχλοι πολλοίάοή γαλιλαί τofolymis, & Iudea , &aregionibus trans

ας δεκαπόλεως,κ) Ιεροσολύμωμ,πό ιουδα Iordanem fitis.

κ ας, ήσέραμ ή ορθάνε.* δωμό τους όχλος, Cum uidiffet autem turbas ; aſcendit v

ανέβκ εις ή όρG , να καθίσαντΘ αυτού, in montem , & cum conſediſlet, accelle.

κε σεοσύλθον αυτώ δε μαθκται αυτον , * και runtad illum diſcipuli eius, & poftquam

ανοίξας ο σόμα αυτον , εδίδασκεν αυτούς , aperuiſſet os ſuum , docebat illos , din

κς λέγωμ.* Μακάριοι οι Πωχοί τω πνεύμαζ , ε cens, Beati pauperesfpiritu , quoniam 23

ότι αυτών αξιμ και βασιλεία και ουρανώμ . Μακά illorum eſt regnum cælorum . Beati qui

ριοι οι σενθύνης,8 % αυτί σαρακληθήσον lugent, quoniãipfi conſolationê accipiēt.

κζ *Μακάριοι οι πραάς,ότι αυτί κληρονομήσου Beati mites ,quoniam ipfi hæreditatem

Ο τίω γω. * μακάριοι οι σχνώνης C διψών accipient terræ .Beati qui eſuriunt & fin

τες των δικαιοσίωίω , α αυρίχορ7αθίσουν tiunt iuftitiam ,quoniam ipli ſaturabun

สง
ται. *μακάριοι οι έλεήμονες , και αυτοι έλες» tur.Beati miſericordes, quoniam ipfi mi

θέσον η.μακάριοι οικαθαρούτη καρδία ,ότι : fericordiam confequentur . Beari mundo

αυτίήμ θεόμόψονται και μακάριοι οι ειίωο Corde,qm ipfi denimuidebunt. Beati paci

20101,6lävelyosmiš xAXOÁTOITO Maxão fici,quoniam ij filij dei uocabuntur. Bea.

a 4 tique
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δι δεδiωγμώύοι ένεκεν δικαιοσωκε ti qui perſecutionepatiunturpropter Ιαν

και ότι αυτών και βασιλεία και ουρανώμ.*μα ftitiam ,quoniam illorum eſtregnum coe

xágiolès£,67°apovedioworpiãsC 2163w lorum.Beati eſtis, cum probra iecerint in

σήμ,κ) ειπωσι σαμσονκρόμ εύμα καθ ύμώμ uos homines,& infectati fuerint, & dixer

46δόμβυοι ,ένεκεν εμδ . χαίρετεC άγαλιά rint omne malum uerbum aduerſus uos

DJE, ölö Middes idõpwoaussu rīcougar mentientes,propter me. Gaudete & exul

νοϊς . όυτω και εδίωξαν τους προφήτας , ούς tate,quoniam merces ueſtra multaeſt in

λα πιό υμώμ .* υμάς εσέο άλας Οι γάς εαν δε coelis.Sicenim perfecuti fuerunt prophe

και η άλας μωρανθή, ντίνι αλιθίσει;έις ουδές tas,qui fueruntanteuos.Vo
s eſtis ſal ter

χύε έτι , ειμι βληθlώαι έξω,καικαταπά ræ .Quod fi ſalinfatuatus fuerit,quo falie

τάθς θP ανθρώπων . * υμάς εσε ο φώς tur:Adnihil ualetultra, niſi ut proñcia

του κόσμου . ου δώαται σόλις κρυβώαι tur foras, & conculcetur ab hominibus.

β
επάνω όρεως καμλύκ,όυδέ καίoυσι λύχνομ, Vos eſtislux mundi. Non poteſt oppi

τιθέασιμ αυτομ τομ μόδιου ,άλλεσιτίω dum abſcondi ſupra montem litum ,ne

λυχνία » , λάμπει σάσι τοίς εν τη οικία. que accendunt lucernam ,& ponunt illam

όυτως λαμψάτω φώς υμώμ έμπροσθεν και ſubter modium , fed fupercandelabrum ,

ανθρώπων, όπως δωσιμυμώμτα καλάέρ &lucet omnibus,quiſunt in domo.Siclu

γα; C δοξάσωσίτου σατέρα υμών, τομ και ceat luxueſtra coram hominibus, ut uide

λγ Ρίς ουρανοίς . * μη νομίσίΙε, 8 % ήλθομ κατα , ant ueſtra bona opera , glorificent'y pa

λύσαι ημνόμου και φυς προφίτας , ουκ ήλθου trem ueſtrú ,qui eſt in coelis.Neexiſtime,

καταλύσαι,αλλά πληρώσαι-άμώ λέγων , tis,quod uenerim ad deſtruendālegé aut

λδ μίμ .* έως πρέλθη ο ουρανός και γϋ,ιώτα prophetas,imo nó ueni ut deſtruā,fed ut

και έμ, μία κβαια,ουμε τρέλθη αή ήνόμου,έ/ complea.Améquippe dico uobis, donec

ως αμσάνία γέννη , δς εαμ οώ λύση μίας præterear cælú &terraiota unú,aut apex

ή ξυλώμτότωμ τ ' ελαχίσωμ ,e disά34 non præterieritexlege, quoadoia facta

όυτως τους ανθρώπους, ελάχισος κληθήστη fuerint.Quiſquis igit foluerit unűexmã

šv tñ Badrheia ougavāp. os fãp.zoiCK M ) datishiſce minimis,& docierit ſic homi.

διδάξη , δυτος μέγαςκληθήσεται,εν τη βα nes,minimusuocabitur in regno celorū .

odcią place ouçarãpoheqwganiiuipo law cent. Quiſqsaút fecerit & docuerit,hic magnº

σερισεύση υμώμ και δικαιοσωκ, σλάου . uocabiťinregno coelorü.Dico eñuobis,

γραμματέωνΕφαρίσαίωμών με εισέλθε Nifiabúdauerit ueſtra iuſtitia, ple fai

τε εις τίω βασιλείας των ουρανών . Ηκέσα . barū & pharifæorú ,nó poflitis ingrediin

τε ότι ερρέθη τοΐς αρχαίοις,ου φονεύσες , δε regnü coelorū.Audiſtis quoddictú ſitue

δάμ φονεύση,ένοχος έσαι τι κρίσει και εγώ δε teribus.Nő occides.Quiſqs aút occiderit,

λέγωυμίν,ότι σας και οργιζόμενος ωα. obnoxiuserit iudicio.Atego dico uobis,

δελφώ αυτον εική, ένοχος έσαι τη κρίσε , 86. quod quίfquis iraficur fratri fuo temere ,

δάμ ειπαο αδελφώ αυτο φάκα , ένοχος obnoxius eritiudicio.Quicúq uero dixe

έσαι ο σωεδρίω , δε δ αμείπε μωρέ , ένοι. rit fratri fuo rhaca ,obnoxiuserit concilio .

κΘέσαι εις τίω γεέννα τον συρος . εαμ Quiſqsaut dixerit fatue,obnoxiuseritge

δω προσφέρκς &δώρου σου επιτο θυσία hênæincédio.Itaqz ſi obtuleris mun'tuú

σάριομ,και έκά μνκθύς , ότι ο αδελφός σου ad arā ,& illic recordat"fueris,qďfratertu ?

έχα
habet

1



KATA MATOATON . SECVNDVM MATTHAEVM : ,

ίχε τιισ8 , άφες έκά η σωρόμ σου έμ » habet aliqd aduerſű te,relinque illicmun

προθεν του θυσιασκείου, και ύπαγε πρώτμ, tuú corā altari, & abi,prius recócilierisfra

διαλάγηθι ως αδελφώ σου » και τόπ ελ tri tuo , & tū ueniés offer munustuú.Hai

λ5 θωμ πρόσφερε οδώρόμσο. ** θι ευνοών ζω beto beneuolentiácú aduerfario tuo cito .

αντιδίκω σου ταχυ ,έως ότου έιν τη οδώ dű es in uia cú illo ,neqñ te tradat aduerfa

μετ αυτον , μήποτέ σε πρασω αντίδικα rius iudici, & iudex te tradat miniſtro , &

& ω κριτή, και ο κριτής σε παθώ υπη in carceré cóñciaris. Amédico tibi, nóexi

ρέτη και εις φυλακώ βλκθέση • αμιώ λέω bis illinc,donec perfolueris extremúqua

σοι , ου μηδξέλθκς έκθεμ. έως άμ αποδώς, drantē.Audiſtis quod dictum fueritanti

αξ ου έχατου κοσράντίω, *Ακέσατε, 8α εβδέ quis,nó cómittes adulterium.Atego dico

θα τις αρχαίοις , ου μοιχεύσες . εγώ λέω uobis , quod quicúq afpexerit uxoréalte

υμίμ , 8α σας και βλέπωμ γαμαϊκα προς και rius,ad concupiſcendúeã ,jā adulteriúcũ

επιθυμήσαι αυτές,ήδκ εμοίχευσεν αυτώ ea comiſit in corde fuo. Quod fi oculus tu

τη καρδία αυτο . ει δε οφθαλμός στο δεξί us dexter obftaculo tibi fuerit, erue illum ,

δς σκανδαλίζε στ , έξελε αυήμ και βάλε απο &abrice abste.Expedit em tibi, ut pereat

σο συμφέρe γάς σου,ίνα απόλυτη εμ τω με unú membrorú tuorú, ac nó totú corpus

λώμ σου , και μη όλου και σώμα σου βληθή εις tuú conījciatur in gehennā. Et fi dextera

γεέννα », και ει και δεξία σου χεις σκανδαλίζα tuaman'obſtiterittibi,amputaeā, &pri

σε , έκκοψομ αυτίω κι βάλε αν σου , συμφέ ce abs te.Expediteñ tibi,ut pereatunum

ga γάρ σοι , ίνα απόλυτη εμ0 μελών σου , membrorũtuorũ,ac nó tot.corpus tuũ

και με όλομή σώμα σε βλαθη εις γεένναμ.εξ conńciatin gehênā.Dictú eft auté,Qui

δέθκ ,δς άμ απολύση εγωϊκα αυτο σόι cúą repudiauerit uxoréſua,det illi libellű

το αυτή αποφάσϊομ . εγω θελέγω υμίμ , 8% diuortij.At ego dico uobis,qd' afquis re

δς άμ απολύση τίω γαμαϊκα αυτον, ποεκτός pudiauerit uxoré ſuā ,nifi cauſa ſtupri,effi

λόγου πορνείας,σoιξ αυτώ μοιχάθη . και cit ut illa ſit adultera, & quicunqz repudia

δς εαμ απολελυμθύω γαμήση , μοιχάτα. ta duxerit ,adulterium comittit . Rurſum

πάλιμ ακέσαι , ότι ερρέθκ τους αρχαίοις, audiſtis, quoddictâ fuerit antiquis,non

ουκ επιορκήσεις , αποδώσεις δε ως κυρίω peierabis , fed perfolues dio eaque iura

τους όρκους σου , εγώ δε λέγω υμίμ μιον ueris.At ego dico uobis, ne iuretis omni

μόσαι όλως , μήτε εν ζω ουρανό . ότι θρόι no,neqz percælú,quia thronus deieſt, ne

να KG του θεού , μήτε εν τη γή,ότι όποι queperterrā, quia ſubfellium eſt pedú ily

Tófióp @sar mohouwod @ p’auto , máte zie isgo lius,neq perHieroſolyma.quoniãciuitas

σόλυμα , ότι σόλις 3 το μεγάλου βασι! eſtmagniregis,neqp.caputtuííurabis,

λέως, μήτε εν τη κεφαλή σουομόσης , αδυ propterea quod nó potes unum pilum al

δανασαι, μίαν είχα λευκώ ή μέλαιναν bum , aut nigrum facere. Sed erit fermo

ποιήσαι έσω δε ο λόγΘυμώμ, ναι ναι, ου ueſter eſteſt,non non .Porrò quod ultra

όυ,το δε ποισομ τότωμ,εκ του πονκρ8 μ . hæcadiungitur,ex malo proficiſcitur.Aur

ακούσατε θα εξεέον,όφκαλμόν αντίδφθαλ diſtis quod dictú fuerit,oculum pro ocu

λα μου , οδόντα αντιοθόντος καιεγώ δε λέω lo, & dentē pro dente.Atego dicouobis. Virid : Fn 06.11

υμίμ,μή άνθιslώαι ο σονκρώ.* άλλος τις ne reſiſtatismalo ,ſed quiſquis impegerit

orgarida'sri oli d'etrów oou orazóva , spé alapam in dexterā tuammaxilla , obuer

4ου ανκαι
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ψομ αυτά και των άλλω, ως θέλουτί σου te illi &alteram ,& ei qui te uelit in ius tra

κριθώαι και τον χιτώνα σε λαβ & ν , άφες here , ac tunicam tuam rollere, permitte il

αυτό και το μάτιoμ,* c ός τις σε άγαρεί, i & pallium, & quίte adegerit ad miliari

σε μίλιoμ εμ , ύπαγεμετ'αυτ8 δύο .ω αν um unum ,abitoamillo duo.Petenti abs

τοϋτί σε σίδε,καήμθέλοντα από το δά te dato .& apientem mutuum accipere,

νείσασθαι με αποσαφής. Ηκέσαπ ότι εδρε ne auerferis. Audiſtis quod dictum ſit,

θκ, αγαπήσεις ομολκσίομ σε , και μισήσεις Diligesproximum tuum , & odio habe.

τον εχθρόμ σε.* Εγώ λέγω υμίμ.αγαπά bis inimicum tuum . At ego dico uobis,

πους εχθρούς υμώμ, ευλογάπ τους κατά Diligite inimicos ueſtros ,bene precemi,

Ρωμαίος υμάς , καλώς σοι & π τυς μισού. ni deuouentibus uos , benefacite ñs , qui

τας υμάς, C προσεύχετε υπέρ της επηρεαν uos odio profequuntur,orate pro ijs, qui

ζόντωμ υμάς, και διωκόνων υμάς,όπως γέ lædunt &inſectantur uos , utlicis filö pal

νκάθε μου το σαξόςυμώμ το ονουρανοίς,ότι tris ueſtri, quieſtincælis, quia folem fu

.. ... ο drint μ ήλιομ αυτό ανατέλα επί σoμκρούςκαι umexoriri ſinit, ſuper malos ac bonos, &

αγαθους και βρέχε επίδικαί εςο αδίκους. pluuiam mittit ſuper iuſtos & iniuſtos.

* Εάν & αγαπήσηΤε γυς αγαπώντας υμάς , Namſi dilexeritis eos, quidiligunt uos

τίνα μιθόμ έχει; ουχίοι πελώναι το αυ» quodpræmium habetis ? Nonne& pu

τοσοι8σιμη κ εάν ανάσαθε τους αδελφούς blicani idem faciút: Et ſi complexi fueritis

υμώμ μόνoμ, τί πρισομ σοι & π και ουχί και οι fratresueſtros tantum , quid eximium fa

τελώναι όντως σοισιμ, έσεθε δω υμάς το citis :Nonne& publicani ſic faciunt: Eri

λαοι,ώασερόσαλής υμώμ ό ν τίς ουρανούς, tis igitur uos perfecti , quéadmodú pater

μέ τέλος όξιμ .* προσέχετε τίω ελεημοσίων ueſterqui eſtin coelis, perfectus eſt. At vi

μώμ , μη σοι μ έμπροσθεν ανθρώπων, tenditeneeleemofynam ueſtram præſte.

προς θεαθίώαι αυτοίς , ειδεμήγε , μιθου tis coram hominibus, quo ſpectemini ab

oux šXsni miza US wargi õuelão Coel svouçak * illis.Alioqui præmiūnô habetis apudpa
νοϊς . όταν δω σοις έλεκμοσίφω , μη σαλ trem ueſtrú , qui eſt in cælis.Itaq cú præ

πίσης έμπροσθέν σε, ώασερ δι υποκριβαιηι» - ftas eleemofyna,ne tubis canaturante te,

όσημον ταϊςσυναγωτάϊς, ταϊςδύμαις, quemadmodú hypocritæ faciūt in cócilia

όπως δοξασθώσιμα υπό την ανθρώπων.άμω bulis , & in uicis, ut glorificentur abhomi
λέγω υμίμ , απέχεσι τμμίθομ αυτώμ.σ8 nibus . Amédico uobis habent mercede

όσοιοώος ελεημοσωω, μη γνώτω και αριs » ſua.Ceterú tucú præſtabiseleemofynā,ne

ρά σε,τί σοιά και δεξιά σο , όπως και σου και ελεκ/ ſciat ſiniſtra tua,quod facit dexteratua,ut

μοσων φυτώ κρυπτώ, ο παθής σεβλέπω ſit tua eleemofyna in occulto , & pater tuº

εν τω κρυπτώ,άυος αποδώσησου τα φανε quidet in occulto,ipfe reddet tibi in pro

ρώ. C όταν προσεύχε, ουκ έσιν ώς οι οπο patulo. Etcum oraueris, non eris quéad

κριται, φιλάσιμο ταϊςσωαγωγαίς,και modum hypocritæ . Nā illi ſolentin cóci

ν ταϊς τωνίας της πλατώμ εσώπς προσεύ- liabulis &in angulis platearum , ftantes

χεθόπο αν φανώσι τίς ανθρώπις.αμώ λέ orare,quo coſpicui ſint hominibus.Amé

τω υμίμ, απέχεσι ήμιθόμαυτώμ.σύκαι ο dico uobis,quod habent mercedéſuā.Tu

& μ προσεύχε,έισελθε εις ήΊαμβούσε, κλεί uero cum oras,introito in conclaue tuum ,

σας τω θύραμ σου ,πρόστυξαν ζω σαξίσοτα & occuſo oftio tuo , ora patré tuú qui eſt

go Ger in
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S

νω κρυπτώ, και ο σατές σε βλέπω ν in ocetilto , & pater tuusqui uider in oc

Jõ nguvíſõjatedáte doi au tą daişą .* ngo" culto,perfoluet tibiin propatulo.Verum

ε σουχόμενοι και,μι βαήρλοβάσαι,ώς διεθνε orantes, ne ſitismultiloqui,ficut ethnici.

κοί.δοκ8σι ,3 % ν τη σολυλοσία αυτών εισ Putant ením fore,utob multiloquium ſu

ακαθίσονη , μη δωομοιωθυπ αυτής,οΐδεν um exaudiantur .Neigitur efficiamini ſi

ο πατήρυμώμ,ώμ Βέιαμ έχει , προ του miles : iſtorum . Nouit enim pater uefter

μάς αιτίσαι αυτόμ . ούτως δω προσεύχεσθε quibus rebus opus fituobis, priufquaim

εμάς.πάπρ αμώμ δεν τίς ουρανοίς, ατϊαθή petatis ab illo .Ad hunc

σω και όνομά σε , ελθέτω και βασιλεία σε, γν orateuos, Pater nofter,qui es in cælis,fan

Φωθήτω ' θέλημά σε, ως εν ουρανώ, κι επιε Ctificetur nomen tuum . Veniat regnum

γώς και του άρον ημώμ ήμ επιάσιου,δος μίμ tuum ,fiat uoluntas tua,quemadmodum

σήμερομ. άφες Ημίμ Τα οφελήματα άμώμ , in cælo , fic etiam in terra . Panem noſtru

ωςC ημάς αφίεμεν τοίς οφελέταις αμώμ . quotidianum da nobis hodie, & remitti

μή εισενέγκης ημάς εις σεβασμό , αλλά to nobis debita noſtra, ſicut&nos remit

ξύσαι ημάς ανήσουκρ8. ότι σου αξίμ και βα / timus debitoribus noſtris . Et ne indu

σιλεία και δώσαμις, να ) και δόξα, ειςΡυς αώ cas nos in tentationem . Sed libera nos

μα μας άμώ . * εάν βάφτη Ρίς ανθρώποις τα à malo . quia tuum eſt regnum ,& potentia &

πραήώματα αυτών , αφίσει C υμίρο σαν gloria , in fæcula fæculorum . Amen . Proin ,

της ημώμ δ ουράνιος,έαν και μη αφύπ τοϊς άνω de , fi remiferitis hominibus errata ſua ,

θρώπους τα φαγώμαία αυτών , ουδε ο πα . remittet & uobis pater uefter cæleſtis .

με τις υμών αφίσα τα πατώματαυμώμ,* Quod fi non remiferitis hominibus erra ,

• αμκαι vΗσεύκτα, μή γίνεσθε ώασόρ δι υποκειται ta fua , necta ſua ,nec pater remittet errata ueſtra.

σκυθρωποι. αφανίζεση γαρ τα πρόσωπα αυ » Porro cum ieiunaueritis , ne ſitis ueluti

τών , όπως φανώσει τις ανθρώπους νwsεύουν hypocritæ tetrici. Obſcurant enim facies

τις . Αμώ λέγω υμίν , ότι απέχ8σι του ſuas,quo perſpicuum ſit hominibus ipfos

μισθού αυτώμ . σύ δε νκσεύωμ άλαψαί σου ieiunare. Amen dico uobis,habentmer

τω. κεφαλίω , και το πρόσωπόμσο νίψαά ,
cedem fuam . Tu uero am ieiunas, un

όπως με φανής τους ανθρώποις νκσεύωμ, άλ ge caputtuum ,& faciem tuam laua , ne

ad Wel warpí os, Loole ju Coel sequestõ,majo" conſpicuum fit hominibus te ieiunare,

σατής σε βλέπω να κρυπώ , απον ſed patri tuo , qui eſt in occulto , &par

Ρώσασοι νω φανερώ.* ΜΗ θησαυρίζετε και/ ter tuus qui uidetin abdito,reddet tibiin

leip Oxcauçõug er i 902 y szótöone naj Beão propatulo .Ne reponatis uobis theſau

σις αφανίζει , και όπ8 κλέπται διορύσσεσι , fos interra, ubierugo &tinea corrumpit,

να κλέπτεσιμ . Θησαυρίζετε δε υμίν θη- & ubifures petfodiunt ac furantur. Sed i

σαυρους ν ουρανώ , όπε,όυτε σίς , όυτε βρώ recondite uobis theſauros in cælo , ubi á

σις αφανίζει,να) όπ8 κλέλαιου διορύσο- neß erugo,neq tinea corrüpit,&ubi fu

σιν , ουδε κλέπεσίμ . όπε γάρ έξιμο θησαυ . res non perfodiút, neqz furantur .Nam ::

φος υμώμ,εκ έσαι και η καρδία ύμώμ. ubi fuerit theſaurusueſter , illicerit& cor :

A3 * ο λύχνών του σώματός όξιμο οφθαλμός , ueſtrum . Lucernacorporiseſt oculus,Si Oculis affe

χαμδωο οφθαλμός σεαπλές , όλομ σ' igitur oculus tuus ſimplex fuerit , totum

ρωμα σε φωτεινόμ έσαι. έαν δε ο οφθαλμός corpus tuum lucidū erit. Quod fioculus

σεσονκρος
fuus malus

μς

in
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σε σουκρός ή , όλομ σ σώμα σε σκοτωνου tuus malus fuerit, totü corpustuum tener

έσαι . ει δω και φώς σοι σκότ KG , το broſumerit.Ergo ſi luméquod eſtin uo

μκ σκότος σόσομ, ουδείς δανατα δυσί κυρίοις bis ,tenebræ ſunt,ipfæ tenebræ quátą?Ne

* δελεύαμ . ή γαλήμ ένα μισήσει , και τον έτε mo poteſt duobus dñis ſeruire . Aut eſ

σου αγαπήσει , και ενός άνθέξεται , κ) το έτίν hunc habebit odio ,&alterú illú diliget,

8 καταφρονήσα . ου διαθε θεό δελεύαμ aut huic adhærebit, & alterú illum negli

μό και μαμωνά.*δια το λέγω υμίμ , με με get.Nó poteſtis deo ſeruire&māmonæ .

4 ριμνάτε τη ψυχή υμώμ τι φάγατε, ή τι αίπ Ρroptereadico uobis,nefitis follidi uita

τε , μή δε @ω σώματι υμώμ τί ενδύσκθε. ueftræ ,qd eſuri ſitis,aut bibituri,neqzcor

ouxit fuxl waấóp (3 007Tropic; naj s poriueſtro,qbus indumétis ufuri .Nóne

σώμα του ενδύματΘ έμβλέψαλε εις τα σε anima pluris eſt, acibus, &corpus pluris

τανά τον ουρανό , ότι οι σειρεσιμ , ουδέ θερί öz indumentu : Vertiteoculos ad uolati,

ζεσιν , ουδε σφάγεσιν εις αποθήκας , ο lia coeli , quianó ſerunt neą metunt,nex

ο σατας υμώρο ουράνιΘ ,ξέφα αυτά , ους conuehunt in horrea ,& pater ueſter coele

Εμάς μάλου διαφέρετε αυτών και τις δεξ ſtis alit illa . Nonne uos longepræcellitis

υμώμ μεριμνών , δώαται προσθίώαι επι illa : Quisautem ex uobis follicite cogi

τίω ήλικίαμ αυτον σύχω ένα και κ πι» tando ,poteſt adderead ſtaturam fuam

δύματα τι μερϊμνάτε,καλαμάθετε τα κεί cubitum unum : ac de indumento quid

να τον αγρ8 , σώς αυξάνε . ου κοπιά , ουδε να folliciti eſtis :Cognofcitelilia agri,quomo.

θα . λέγω δε υμίμ , ότι ουδέ Σολομώμ ν σά do creſcant.Non laborant ,neqz nent.At ,

σή τη δόξα αυτο σερϊεβάλετο ως εν τούν tamen (dico uobis ) ne Solomonem qua

τωμ . ει δε του χώρου τοαγε8 σήμερομόν demin uniuerfa gloria fua, fic amictum

τα , άυριομέις κλίβανομ βαλιόμου, και fuiſſe,ut unú exhis . Quod fi graméagri,

θεός δυτως αμφιέννυσιμ , ου σολώ μάλλον qdhodiecú ſit ,cas in clibanú mittit ,de

υμάςολιγόπισοι και μηδω μεριμνή σκτε λέν us ſicueſtit,annómultomagis uobis id fa

γοντες , τι φάγωμoν τί σίωμου, τι σε diet , o parű fidétes: Ne fitis igiť ſolliciti di

ειβαλώμεθα και πάντα γαρ ταύτα τα έθνκ cerites, Quidedemusaut quid bibemus,

επιζατά διθεμγ ο σατές υμώμ και ουράνι» aut qbus operiemur:Nãoñia iſtagétes

ος , ότι εάζει τέτων απάντων . Οκτά exquirút. Nouiteñ pater ueftercoeleſtis

δε πρώτομ τώ βασιλείαν το θε8 , πω quod opus habeatis his omnibus. Quin

δικαιοσωω αυτού, ταύτα πάντα προστε potius quæriteprimum regnú dei,& iuſti

θήσεται υμίμ . μή οιώ μεριμνήσκε εις το ciam eius , &hæcomnia adijciétur uobis.

άυριομ , και άυριομ, μεριμνήσαι τα έαυτές,άς Nefitis igit ſolliciti in craſtinū.nācraſti

Η κετου τη δμέρα και κακία αυτής. * με κρίνετε , nusdies curā habebit fui ipfi9.Sufficit ſua

άμα μη κριθήτε , ενώ γαρ κρίματι κρίνετε , diei afflictio . Nolitecódénare,ne conde, VII

κριθήσεθε ,κα) και μέσω μετράπ , με mnemini.Quo eſiudicio iudicatis, eo iu

Να γιθήσεται υμίμ.*τι βλέπεις και κάρφGa dicabitdeuobis.& quamēſura metimini,

εν ζω οφθαλμώ του αδελφού σε , τίω δε ea metiet uobis alij.Cur aút uides feſtuca

εν ζω σω οφθαλμώ δοκόμου κατανο & ς ; quaeftin octo fratristuί,trabeaut queeft

και σώς εράς και αδελφώ σε , άφες έκβα in oculo tuo,nó aiaduertis : Autquo dicis

λώ το κάρφG από το οφθαλμού σε , και fratrituo,finecximafeftuάexodotuo, &

β
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14ου και δοκός ν' οφθαλμώ σε ;υποκρι

τά , έκβαλε πρώτο τίω δοκός εκ τωνοφ

θαλμού σου , και τότε διαβλέψας εκβαλάμ

το κάρφων εκ του οφθαλμού του αδελφ8

σου . * μη δώπ το άγιομ τοίς κυσί, μη δε

βάλει τους μαργαρίτας υμών έμπροθεμ

Η χοίρων , μήποτε καταπατήσωσιν αυ »

Ρυς ν τίς σοσιν αυτών , και σαφέντες

Νγ δήξωσιμ υμάς.* ατάτε C δοθήσεται υμίμ ,

ε ζωτάτε , κ ευρήσετε , κρούετε και ανοιγήσεται

μίμ. σάς γαρ ο αιτών , λαμβάνει, κ) ο 3x/

τωμ ευρίσκα , ο ω κρούοντι άνοιγήσεται .

κτίς όξιμάζυμώμ άνθρωπος, όμ εαμ αιτάση

διος αυτο άρτον και μη λίθου επιδώσει αν

τω ; και εαν εχθώ αιτήση , μη όφιν επισώ

σε αυτώ , ει οώ υμάςσουκροί όντες , 3ιδα

τε δόματα αγαθα διδόναι τίς τέκνοις,

μώμ, πόσο μάλλομό σατης ύμώμ , και εν τίς

Ν ουρανοϊς δώσει απαθα τίς αισ8σιμ αυτόν;* πάν

Τα οώ όσα ανθέλετε,ίνα τθιώσιμ υμίμοι άνω

θρωποι , όυτω C υμάς σοι & π αυτής . δυτος

Νε τάς όξιμ ο νόμος και οι προφTαι.*εισέλθεΪε δια

Τσενς σύλκς 8α σλατα και συλκ κ ευρύ

χωρος και οδος και απάγδσα εις τίω απώλά

αμ, σολλοί εισιν οι εισερχόμενοι δίαυτής.

ότι σενά και σύλκ , και τεθλιμμύκ και δδος, και

απάγουσαεις τίω ζωω, κα) ολίγοι εισίμ

Nς οι ευρίσκοντες αυτώ .* προσέχετε δε από

ηψευδοπροφκτών, άιτινες έρχονται προς

υμάς αν ενδύμασι προβάτων , έσωθενδε

εισι λύκοι άρπαγες , από την καρπών αυ )

Να των επιγνώσεσθε αυτους . * μή τι συλέν

γουσιν από ακανθώp 5αφυλώ και και από

Να τριβόλων σύκα ; * όυτω σαν δένδρομα

γαθομ , καρπούς καλούς σοιά . το δε σαν

που δένδρου , καρπούς σονκρούς σριά .

ου δώσαται δένδρομάγαθου καρπούς σου

wρους σοι & μ . ουδε δένδρου σαπρού καρ

πους καλούς σοι&μ. σάν δένδρομ μη σοι

οώ καρπόν καλόν , εκκόπεται , εις συς .

βάλλεται . άραγε από την καρπών, αυτών

επιγνώσεσθε.

ecce crabes in oculo tuo : Hypocrita,

erice prius trabem ex oculo tuo , &tum

perſpicies; ut eximas feſtucam ex ocu

lo fratris tui. Ne detis quod ſanctum

eſt canibus, ne proieceritis margari

tas ueſtras anteporcos , ne quando hi

conculcét eas pedibus ſuis, & illi uerſi in

uos lacerent uos . Petite & dabitur uo

bis,quærite & inuenietis,pulfate, &ape

rietur uobis. Quiſquis enim petit, ác.

cipit, & quicunque quæritinuenit, &pul

ſanti aperietur.An quiſquam eſtueſtrú

homo,qui ſi filius eius petierit panem ,la

pidē daturus fit illi :Aut ſipiſcem petie

rit,num ferpentem addet illi: Si uos igi
cur cum fitis mali, noftis dona bona

dare filijs ueſtris , quanto magis pater

ueſter, qui eſt in cælis dabitbona, ſi

poſtuletis ab ipfo :Omnia igiturquæ

cunque uolueritis,ut faciant uobis ho

mines , fic & uos facite illis .Hæcenim

eſt lex & prophetæ . Introite per ar

tam portarm ,quoniamlata eft porta ,

& ſpašoſa uia ,quæ abducit in exitie

um , multique funt, qui ingrediuntur

per illam . Quoniam anguſta eſt por

ta, & ſtricta uia , quæ abducit ad ui

tam , & pauci ſunt, qui inueniunt illam .

Cauete uero uobis à pſeudoprophe

tis , qui ueniunt ad uos, in ueſtitu

ouium ; fed intrinſecus ſunt lupi rapa

ces . A fructibus ipſorum agnofcetis

eos. Num qui colligūtde fpinisuuam :

aut de tribulis ficus : Sic omnis arbor

bona , fructus bonos facit . Putris au

tem arbor, fructus malos facit. Non

poteſt arbor bona, fructus malos fa

cere.neque arbor putris, fructus bonos

facere. Omnis arbor, quænon facit fru

ctum bonum , exciditur, & in ignem

conijcitur. Igitur ex fructibus ipforum

b agnoſcetis

&
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5 περί το λεπο8. 7 σερί τα εκατοντάρχ8.

No επίγνώσεσθε αυτους. * ου σας λέων μοι κύ agnofcetis eos.Non quiſquis dicit mihi
φιε κύριε,εισελεύσεση εις τη βασιλείαν ουρα domine, domine , introibit in regnum

νωμ , άλλο σοιώμο θέλημα # σαβός με ή cælorum , ſed qui fecerit uoluntatem pa

ω ουρανοίς , πολλοίερ8σί μοι εν εκείνη τηh-- tris mei,qui in cælis eſt. Multi dicent mi

μέρα,κύριε κύριε,ου τω σώ ονόμαά προεφηβέν hi in illo die , Domine, domine , nonne

σαμαω; C G σω ονόματι δαιμόνια ξεβά per nomen tuum prophetauimus, &

λουν ; Cο σω ονόματι δωάμεις σολν per nomen tuum dæmonia eiecimus.

λας εποιήσαμαν και τότε ομολογήσω αυν &pernomen tuum multas uirtutes præ

τοίς, ότι ουδέποτε έγνωμ υμάς και αποχω» ſtitimus . Actum confitebor illis, nuno

φάτε ασέμου , οι εργαζόμενοι τίω άιόμίν nouiuos.Diſcedite àme,qui operamini

ξα αμ.* σάς οώ όςτις ακούει μου τους λόγος iniquitatem . Omnis enim qui audit ex

και τούτους , σοια αυτούς , ομοιώσω αυτού meſermones hos , & facit eos, adlimi

ανδρι φρονίμω . όςτις ώκοδόμηση των οικία labo illum uiro prudenti , qui ædificauit

αμ αυτοεπίτωπέτραν , κατέβα και βρον domum ſuam ſuper petram , & defceny

χι,κ) ήλθομοι σοβαμοί, C έπνευσαν οι άνε- dit hymber , & uenerunt flumina, & fla

μοι C προσέπεσαν τη οικίαεκείνα,κ) ουκ . uerunt uenti , & irruerunt in domum

πεσεν. πθεμελίων και επί τησέξαμ. κ) σάς - illarm, & non eftproftrata . Fundata cm

ο ακέωμ με τουςλόγος τέτ8ς, με σοι fuerat ſuper petram.Et omnis qui audit

ώμ αυτους ,δμιωθήσεται ανδρι μωρώ , όςτις à me fermones hos , & non facit eos,

ώκοδόμισεμ τίω οικίαμ αυή επιτή άμμον , adſimilabitur uiro fatuo , qui ædificauit

και κατέβα και βροχή.C ήλθον οι ποταμοί κό domum ſuamſuper arenam ,&defcen

Erv @vod pôr ävedoo Cl zgodérofap.tñ oixią dit hymber, & uenerunt flumina,& fta

εκείνg, έπεσεμ , cig & πώσις αυτές μεν uerunt uenti
, & impegerunt in domum

ξβ γάλκ. * και εγχύετο , ότε ετέλεσε και την illam , & deiecta eſt , & fuit ruina illius

σούς τους λόγος τούτες . ξεπλήσσοντο οι magna . Et factum eſt, ut, cum finiſſet

όχλοι επιτή διδαχή αυτου . μ γαρ διδάσ Ieſus ſermones hos,obftupuerint turbæ

κώμ αυτύς ως ξουσίαν έχω) . Ο ουχ ώς ſuper doctrina illius. Docebat enim

ξη οι Γαμματάς . * καταβάντι δε άυ ω 5 eos uelut habens autoritatem , & nonfi, non 3 :

και από το όρους , ακολέθκσαν αυτώ όχλοι auti ſcribæ . Cum defcendiſſet autem VIII

σολλοί , οι ιδου λεπρος ελθών , προσν demonte , ſecutæ ſunt eú turbæ multæ ,

κωει αυτό λέγωμ • κύριε εαν θέληςδώα. & ecce leproſus accedés, adorauit eum

σαι με καθαρίσαι • c εκτείνας τωχάρα , dicens,Domine,ſi uelis,potes memun

φατο αυτό ο Γκσούς λέγωμ•θέλω, κα . dare. protenfaq manu, tetigit illum ,di

( pros!is cura θαρίθκτι . ι ευθέως εκαθαρίθκ αυτο και λέ . cens , Volo , mundus efto , ac protinus

tils άρα . λέγει αυτώ ο Ικσούς . όρα μηδεν mundata fuit illius lepra. Et dicit illi le

νιέιπής , αλα ύπαγε σταυτόμ δέξου ως fus.Vide, ne cui dixeris, fed abi oftende

νερά , προσενεγκε το δώρομ, προσέταξε teipſum facerdoti,& offermunus, quod

ξδ μωσής, εισ μαρτύριομ αυτής.* Εισελθόν. 3 iuffitofferri Mofesinreftimonii ipfis.

τι δε ω Ικσού εις καπερναούμ, προσήλ, Porroumingreffus fuiffet Iefus Caper

θεμαυτώ εκατόνταρχGP σαρακαλώμ αυν naum ,adijt eú centurio ,obſecrans eủ&

που λέγωμ. κύριε ο Θαΐς με βέβλητα dicens, Domine,famulusmeus decúbit

εν τη οικία

β

γ

domi

$
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και ποι της πενθεράς σεξου. και σοι ο ιαθέντωμάπόσοικίλωμ νόσωμ . 1 ποιήμηεπιβεπομβώς ακολυθεμ.

ν τη οικία σαραλυτικός , δανώς βασανιζο domiparalytidis , grauiter difcudat.

έθνΘ • κολέγα αυτών Ικσούς καιεγω έλθωμ Et dicit illi Ieſus,Egocum uenero mede

θεραπεύσω αυτόν , καιαποκριθείςκαι εκατόν bor illi. Et refpondens centurio dixit,

ταρχΘ , έφκ, κύριε,ουκειμίικανός,ίνα με Dne,nonfumidoneus , uttectumeum

υπό τώ σέγω εισέλθης , αλλά μόνoμ ειπε fubeas,imò tantum dicuerbum , &fana

λόγop, παθήσεται οσάς με. ) γ ' εγώ αν bitur famulus meus.Ná&ego ſumho

θρωπός έιμι υη ξεσίαν, έχωμ υψέμαυτόν mo alterius poteſtati ſubditus,& habeo

SPατιώτας,κ) λέω τέτω,πορεύθκτι, σό fub memilites, & dico huic ,uade , & ua

ρεύεται. άλω έρχ8, κ έρχετη. @ω δεν dit. & alteri, ueni, & uenit. & feruo meo ,

λο μ8,σοίκσομ τ8 , σοι & . ακέσας δε fachoc, & facit.Hæc autem cum audiſſet

και 1κσούς , εθαύμασε , και ειπε Ρίς ακολοθ8 Iefus, admiratus eſt, & ait ſequentibus

σιμ» Αμώ λέγω υμίμ , ουδε ν @ ισραήλ ſe,Amen dico uobis , ne in Ifracl quidé

δε Ρσαύτω σίσιμ ευρομ.* λέω και υμίμ,8α σολ tantum fidei reperi.Dico autem uobis,

λοιαν ανατολών και δυσμών βασι κι άνα: quod multiab oriente & occidente uen

κλιθήσονη μετααβραάμ κ) ισαακ CIακως, turi ſunt, & accumbêt cum Abraham&

εν τη βασιλεία και ουρανών, δι και του βασιλεί Ifaac, & Iacob,in regno cælorum , filijue

ας εκβληθήσονη εις ή σκόος δ ' εξώδου,εκά ro regni eńcientur in tenebras extremas,
ξε

έσαι ο κλαυθμός κι ο βρυγμός και οδόντωμ. * illicerit ploratus& ſtridor dentium . Et
contul ",

ειπεν ο Ικσος τώ εκατνιάρχω. ύπατε, ώς dixit Iefus centurioni, Abi, & quemad

επίσδυσας γενηθήτω σοι , και ιάθκ όσαϊς αυτο modú credis,ita fiat tibi. & fanatus eft fiin ? 17.
ξR

gv tỉ cóça fxeivụ.* kai ła wspófxože tist) famulus eiusin hora illa .Et cũ ueniffet

οικίαμ σέβο,ξιδεμήσενθεραμ αυή βεβλημ Ieſus in domum Petri, uidit ſocrú illius

μεύω συρέσ8σαμ. ) ήψανεχθρός αυτής , in lecto decumbentem ,& febricitante,te

κι αφήκεν αυτώ ο συρείς.κ) αγέρθκ Ο δικ- tigitáß manum illius. & reliquit illam fe,

móve & uroſe. * Otías gevoulxs, apodívey? ē bris, & furrexit, ac miniſtrauit illis. Cum

και αυτό δαιμονιζομλύους πολλούς C 3ξει autem appetiſſet ueſperaadduxerunt il

βαλε τα πνεύματα λόγω και πάντας ' li dæmoniacos multos , & eiecit ſpiritus

τους κακώς έχοντας εθεράπευσεμ . όπως uerbo,oñesigmalehabentes fanauit,

σληρωθή σ' ένθεν δια κσαίου του προφή , ut impleretur quod dictum erat per Eſa

το λέγονταςαυτός τάς αθενείας Ημώμ iam prophetam cumait, Hicinfirmita

έλαβε και τας νόσους εβάσασε » » Ιδων tes noftrasſuſcepit, & morbos portauit.

δεδ Ικσούς σολιούς όχλ8ς σερί αυτου εκέι Cum uidiffet autem Ieſus turbas mul,

Eix aQvotu atezo@pèus a' wisap.* noci mgoora, i tas , circum ſeſe , iuſſit , ut abirent inul

και θωμ εις Ραμματεύς ειπεν αυτώ . διδάσκα teriorem ripam , & am adiſlet, unus

λε , ακολοθέσω σοι όπου έαν απέρχε . fcriba dixit ei, Præceptor,fequartequo

λέγα αυτο Ικσούς , αι αλώπελες φωλε» cunque abieris. Et dicit illi Iefus, Vul

ους έχουσιμ , και τα σετανά τον ουρανού pes foueas habent, &uolucres cælini

κατασκωώσας . και δεχος του ανθρώπε, ουκ dos , at filius hominisnonhabet, ubica

έχει σε τίω κεφαλώ κλίνη. Ετερα δε θα put reclinet . Alius denumero diſcipu.

μαθκτώμ αυτ8 ειπεν αυτώ , κύριε επίτην lorum ſuorum dixit ei,Domine permit

φόμ μοι πρώιμ απελθώμ κ) θάψαι τομσα . temihiprius, ut abeam , &ſepeliam par

τερά b ĉ trem meu .

β
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να σερί επίτιμήσεως της Θάτωμ. 1β σερί ή δύο δαιμόνιζομύωμ. πράλυτικά .

τέρα μο', ο δε Ικσούς ειπεν αυτώ , ακολο , trem meum . At Ieſusdixit illi , Sequere

θει μοι, άφες τους νεκρούς θάψαι τους εαυ . me,&ſine'ut mortui fepeliant mortuos

35 των νεκρός. *καιεμβάντι αυτώ εις ησλοί ια fuos . Eraum effet ingreffus nauim ,fa

OP , κκολόθκσαμ αυτώ οι μαθηταί αυτον . C cuti ſunteum diſcipuliſui, & ecce motus

Ιδού σεισμός μέγας εγχύετο εν τη θαλά- magnusfactuseſtin mari, adeo ut na .

ση, ώςπ ή πλοίου καλύπεοθαι υπό uis operiretur à Auctibus,ipſeuero dor

κυμάτων . αυτόςδε έκάθευδεμ » και προσελ miebat. Et accedentes diſcipuli , excita

θόντες οι μαθκται , άγαραμαντάμ λέγον » uerunt illum dicentes , Domine , ſerua

τες και κύριε , σώσον ημάς , απολύμεθα , και nos,perimus . Εt dicitilis, Quid timidi
λέγα αυτοίς - τί δειλοί εσε ολιγόπισοι και το eftis exiguapræditi fiducia : Tuncexcita

1 ήττεται η πεγερθείς,επετίμησε τις ανέμους και τη tus , increpauit uentos& mare , & facta

θαλάση , καιέγινε γαλών μεγάλκιδι δε eſt tranquillitasmagna. Homines uero

άνθρωποι εθάυμασαμ λέγονπς , ποταπός admirabantur dicences , Qualis eft hic,

Κιμ δυτώ , ότι οι άνεμοι , κ) και θάλασσα quia uenti quoque& mare obediuntil

υσακά8σιμαυτώ και και ελθόντι αυτώεις ή li: Etcum ueniffet ad ulteriorem ripam ,

zipape* kis zápap oto yesyeolwãp,inló155 in regionem Gergeſenorum , occurre
τκσαν αυτώ δύο δαιμονιζόμυοι εκ τη μνκ funteiduo dæmoniaci, è monumentis

μείων ξερχόμενοι χαλεποί λίαν , ώσε με egreſli,erant autem fæuifupramodum,

ισχύαμ τινα σαρελθών δια οδου εκεί adeo ut nemo poſſet tranſire per uiam

vxs . roj idov ťxpacap aéjoute • Ti Auip , illam . Et ecce uociferabantur dicentes,

και σοι τκσού με τον θεού , ήλθες ώδε προ Quid rei nobis tecum eſt Icſu fili deiïue

καιρ8 βασανίσαι ημάς και ήμ δε μακράν αή niſti hucad cruciandum nos ante tem

αυτώμ αγέλη χοίρων σολιών βοσκομύκ. pus:Erat autem procul abillis grex por

οι δε δαίμονες σαρεκάλου αυτόμ λέγουν corum multorum pafcés. Dæmonesue

τες . Ει εκβάλλες εμάς , επίτρεψον αμίμ ro rogabanteum dicentes, Si eijcis nos,

απελθέν εις τίω αγέλωη χοίρων » και permitte nobis , ut demigremus in gres

ειπεν αυτοίς , υπάγετπ, οι δε ξελθόνης, gem porcorum.Et ait illis,Abite. Illiue .

απήλθον εις τίω αγέλω η χοίρων και να ro egrefli abierunt in gregem porco

γ'.' 35 -
σου ώςμκσεμ σάσα και αγέλκΟχοίρωμ κα rum .Etecce ferebatur totusgrex porco

τα το κρεμνά ειςτάθάλαασαμ, άπέθαν rum ,per præceps in mare,&perierunt in

νομ ανοίς ύδασιμ. οι δε βόσκονπς έφυγομ . aquis.Porrò qui pafcebant,aufugerunt,

και απελθόντες εις τίω σόλιμ , απήγγειλαν & digreſliin ciuitatem , renunciauerunt

σάντα και τα τη δαιμονιζομύωμ • κ. σου omnia, & quid accidiſſet dæmoniacis.Et

σασα και σόλις 3ξύλδεμ εις σωάντκσιμ ως ecce tota ciuitas exiuit ,in occurſum Ieſus

1κσού ο δόντς αυτόν , παρεκάλεσαν , ό Et cüuidiffent illú rogabant,ut decede

πως μεταβή από την ορίωμ αυτώμ . και ret a finibus ſuis.

εμβάς εις σ σλοίου διεπέρασε και έν Et ingreſſus nauem , traiecit ac ue IX

ο θεμ εις τίω ιδίαν πόλιμ. * και σου προσέιγ nit in fuam ciuitatem.Εtcae adduxer
φερον αυτώ σαραλυτικόμ επί κλίνκς, βι. runt illi paralyticum in lecto decum

βλκμίου - και δωρ και 1κσούς τίω σίρια bentě. Cung uidiſſet Iefus,fidé illorú,

αυτών,ειπεν ο αλυτικών θάρση τέκνομ , dixit paralytico, Bono animo efto fili,

αφέωνται remittunt

"

? ηκαι
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αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι σου να σου remittuntur tibi peccata tua . Etecce qui

τινες γραμματέωμ ειπουν εαυτοίς ,δυ damèſcribis dicebant intra feſe,Hicblaſ

τα βλασφημά.και δώρο Γκσούς τας phemat.Etcum uidiffet Iefus cogitatio

θυμίσεις αυτών , έιπερ . ίνα τίεμάς γνθυμά nes illorum ,dixit, ad quiduos cogitatis

θεσουκράν ταϊς καρδίαςύμών και τί γάς mala in cordibusueſtris: Vtrum enim Pi27.sticija
ευκολώπρομ,ειπ &μαφέωνταί σοι αι αν eſt facilius dicere,remittunttibi peccata,

?

μαρτίαι, ειπέμ,έγαρε ( πιπάτακαι να δε an dicere,ſurge&ambula: Vtaut ſcia

ειδήτε , ότι ξεσίαν έχαγός του ανθρώπου tis,qd poteftate habeat flius hominis

επιδι γύς αφιέναι αμαρτίας , τόπλεγα in terráremittendi peccata, tuncdicitpå

ως παλυτικώλέγερθείς,άρου σστή κλίνκμ, ralytico,Surge,tolletuũſtratum , & abi

δικες κ ύπαγε εις ομάκουσα εγερθείς,άπήν in domú tuam . & ille furrexit,abrią do

θεμ εις τμ δικομ αυτ. ιδόνπςοι όχλοι,εθαύ mum ſua. Turbæuero quæ uiderāt, ad

μασαμ κ) εδόξασαμάμ θεομ , ου δόντα θίξει miratæ funt & glorificauerunt deū , qui

Loa diou praútlw rígåvogóreis. * kaimzárwprā dediffet poteſtaté talem hominibus .Et

ο Ιησούς εκάλεμ, ειδεμ άνθρωπομ καθήμε : præteriés Ieſus illinc, uidit hominem de

νομεπισ πλώνιου ματθαίου λεγόμενου, fidentemad teloniú Matthæum nomir ili

Μαλέγω αυτώ ακολέθει μοι και ανασας,, ne,dicitéß ei,Sequere me.Atą is ſurgés

ου ακολούθησεν αυτώ,* κό εγχύετ αυτον ανακα- fecutus eſt eü.Et factú eſt, ut lelus accu

μίου αν τη οικία , νασου πολλοίτελών beret in illius ædib9. Et ecce multi publi

ναι και αμαρτωλοί έλθόντες και σωμανέκαν » cani &peccatores, quenerāt,fimulaccú

η Go 1κσού και Ρίς μαθηταίς αυτον , και buerütcúIefu ,&diſcipulis illi9.Cũą id
ιδόντες οι φαρισαίοι , ειπομ τίς μαθηταίς iduidiſſentpharifæi,dixerunt diſcipulis

αυτο,διά τί μετά και τιλωνών κι αμαρlωλών eius,aurcúpublicanis&peccatoribus ſu

OY εθία και διδάσκαλοςυμώμ* Ικσούς ακού mit cibúpræceptor uefter :At Ieſus ubi

σας, ειπεν αυτοίς . ου χρείαν έχ8σιμοι χύον audiuit,dixit illis, Non opushabent,

τες ιατρ8 , άλλοι κακώς έχοντες και σορβι- qui ualidi ſuntmedico,fed qui maleha

θέντες δε μάθετε τί όξιμ,έλεGY θέλω , κ δυ bét. Quin potius ite & difcite,quid fitil

θυσίαμ, ουκ ήλθον καλέσαι δικαίους, άλλ lud,miſericordia uolo, &non ſacrificiú .

αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και τότε προσέρ- Nó eñueni ad uocandú iuſtos,ſed pec Chrni

χονται αυτό οι μαθηται Ιωάννου λέγοντες . catores adpænitentia. Tunc adeunteu

| ..
διατί ήμάς και οι φαρισαίοι νκσεύομών σολ diſcipuli Ioannis dicētes, Quam obcau

λα ,δι δε μαθηταί σου ου νκσεύουσιν , και, farm,nos & pharifai iefinamusplerup»

ειπεν αυτοίς ο Ικσούς και με δαντα οι φοι diſcipuli uero tui non ieiunant: Etdixit

το νυμφώνα σενθάμ εφόσον μεταυτών illis Ieſus,Num poffunt filin fponfi luge.

Gμ ό νυμφίΘ ,ελεύσονται δε μέραι όταν re,quamdiu cũ illis eſtſponſus: Veniét

απαρθά αν αυτώμ ο νυμφίβ , κ τότε νκσεύ aüt dies,aumtolletur ab eis ſponſus , &

σεσιμ . ουδείς δεεπιβάλε επίβλημα δάκες tuncieiunabunt. Nullus immittit aſſu .

αγνάφου επί ματίω παλαιω . άιρα γαρ mentumpanni rudis in ueſte ueteri.Au

δσλήρωμα αυτών από τον ίματίου , και χά fertem ſupplementum illius à ueſtimen

σου χίσμα γίνεται, ουδε βάλουσιμ δινουνε to , & peior ruptura fit.Neqzmittuntui

ομ,έις άσκους παλαιούς και ειδε μήγε, ήγνω núnouũ,in utres ueteres,alioqui rūpun

ται οι b 3 με
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δε πιθυγατρός και αρχίσuυαγώγε. 15 που τ&ιλοξξούσκο: η πει και δύο τυφλώμ. και ποιτ σαλονιζομώνή κωφά.

You or donor,@18 Fiv@ {xxãode,xjocoroi turutres, & uinum effunditur , & utres

απολούται , αλλά βάλ8σμ δινoμ νέομ , pereunt. Sed mittuntuinum nouum in

εις ασκους καινους, αμφότερα σωτκρού utres nouos , & utraq ſimul feruantur.
οoh

τα . * ταύτα αυξ λαλούτος αυτής , 14ου 16 Hec aumillis Ioqueret , cae primasqui
άρχων ελθών προσεκώε αυτώ λέγων , damuenit ,& adorauit eum ,dicens,Filia

ότι και θυγάτηρ με άρα ετελεύτκσεμ.άλια ελ mea modo defuncta eſt,ſed ueni, &im

θωρ επίθες τίωχέρα σου εαυτώ ο ζήσε ponemanum tuam ſuper illa , ac uiuet.

ται.κα ) εγερθείς ο Ιησούς,κκολόθκσεν αυτώ. Et ſurgens Ieſusſecutus eſteum , ac diſci

13 :!er anipegan , naj bimatntaiãutor,njisou zaviãomogĝocõ 15 puliillius.Et ecce mulier quæ fanguinis

72777f1 σα δώδεκα έτη, προσελθ8σα όπιθεν και profluuio laborauerat duodecim an

Το το κρασέδου του ιματίου αυτο , έλεγε nos, accedens à tergo , tetigit fimbriam

γαρ εαυτή , εαμ μόνoμ άψομαι τον ιμα ueftimenti illius. Dixerat enim intra ſe

τίου αυτο , σωθήσομαι . ο δε Ινσους επιν fe:Sitantum tetigero ueſtimentum illi

spαφείς και ιδωμ αυτίω , ειπεν ο θάρσα θύ us , ero falua. AtIefusconuerſus , ut ui.

γατες, και σίσις σου σέσωκέ σε , και εσώθκ dit illam , dixit,Confidefilia ,fides tua fal

καιγω απόφοι ώρας εκείνης - και ελθών και uam te fecit . Et ſaluafacta fuit mulier à

Σκσούς εις τίω οικία του άρχοντΘ , και tempore illo . Et cum ueniſſet Iefus in

άδων τους αυλκτας και του όχλομ θορυ / ædes primatis,uidiſſetíz tibicines, & tur

βούμενου , λέγα αυτούς . αναχωράτε, ου bam tumultuantem ,dicit illis, Secedite,

γαρ απέθανε ο κοράσιου , αλλά καθεύδει . non enim mortua eſt adoleſcentula, ſed

C κατεγέλωμ αυτο.ότε δε ξεβλίθκ και όχι dormit.Et deridebantillum . Cum auté

λα, εισελθών εκράτησε και χαρος αυτές, fuiſſet eiecta turba, introgreſſus tenuit

© γέρθκ δ' κοράσιομ . ξήλθεν και φήμη manum illius, & ſurrexit adoleſcentula.

οε άυτη , εις όλίω τίω για εκείνίω. * και σαν ξ Et emanatuίtrumor hicin totam terrarm

ράγοντι εκθεμ ως εκσού , Ακολόθκσαμ illam . Er cum diſcederet illinc Iefus, ſe

αυ ζω δύο τυφλοί κράζοντες και λέγοντες . cuti funt illum duo cæci,damantes,ac

ελέκσον ημάς με σαβίδ . ελθόντι δε εις dicentes, Miſerere noſtri fili Dauid .

πιω οικίαν , προσήλθον αυτώ οι τυφλοί . At cum ueniſlet in ædes, adierunt it

και λέγει αυτοίς οΙησούς , σισέυετε ότι δύο lum cæci, & dicit illis Ieſus, Creditisme

videt.
ναμαι τούτοποιήσαι και λέγουσιν αυτώ, ναι hocpoſſe facere : Dicunt illi,Credimus

κύριε » τότε και τοοφθαλμών αυτώμ λέ domine. Tunc tetigit oculos illorum

γων και κατα τιώ σίσιμυμώμ γενκθέτω και dicens, Iuxta fidem ueftram fiatuobis.

μίμ κ ανεώχθησαν αυτών οι οφθαλμοί. &aperti funt illorum oculi . Et intermi

ενεβρεμήσας αυτής και 1κσούς λέγων, ορά. natus eſt illis Ieſus, dicens , Videre ne

τε μαθεις γινωσκέτω . οι δε ζελθόντες, διε quis fciat.At illicum abiſſent , divulga!

φήμκσαμ αυήμ ν όλη τη γή εκείνη και αυτών runt famam illius in tota terra illa .Il

δε ξερχομλύωμ, *Ιδού προσώεγκαν αυ, εκ lis autem egredientibus, ecce adduxer

τώ άνθρωπομ κωφού δαιμονιζόβιομ , runt illi hominem mutum dæmonia

1ης Δ/ ντηση
εκβληθέντΘ το δαιμονίου ελάλκστρ και cum , & eiecto dæmonio , locutus eft

κωφός . έθαυμασαν οι όχλοι λέγοντες , mutus. Et admiratæ ſunt turbæ , dicen

6125 liberatur:
ότι ουδέποτε εφάνη όντως ν ω ισραήλ , tes, Nunquam apparuit fic in Iſrael.

οι δε
Ac

T
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διδε φαρισαίοι έλεγομ, ο άρχοντι At phariſæi dicebant,Per principem dæ

δαιμονίωμ εκβάλα τα δαιμόνια . Και moniorum ercit dæmonia . Et circum ,

6 περιήγεν ο Ικσούς τας σόλας σάσας και ibar Ieſus ciuitates omneis ac uicos,doi

τας κώμας διδάσκωμεν ταϊς σωαγωγαίς cens in fynagogis illorum , & prædi

αυτών , και κκρύσωμοευαγγέλιομοθι βα canseuangelium regni,& fanansomné

σιλείας , καιθεραπεύων πάσαν νόσου και i morbum&omné languorem in popu .

οξ πάσαν μαλακίαρ ν ώρλαώ .* dων δε slo.Cum uidiller autem turbas, affectu

τυς όχλους , ελαγχνίδισερί αυτώμ.30 miſericordiæ tactus eſtergaillas , quod

ήσαν εκλελυμμένοι κι έριμμλίοι ωσεί πρό » effent deftituti ,ac difperfi velut oues, no
ox
Οκ βατα μη έχοντα σοιμώα, * τότε λέγα Ρίς habentes paſtorem . Tuncdicit difcipu . Meſsis epias ,

μαθηταίς αντ. και μου θερισμός σολυς, οι δε · lis ſuis,Ipfa quidé meſſis copioſa,cæterú operarij pobune

εργάτα ολίγοι , ψεύθκτε δω του κυρίου το operari pauci.Rogate igiťdñm mellis,

θερισμού , όπως εκβάλκ εργάτας εις τον θε ut extrudat operarios in meſſé ſuã. Et x

ο φισμού αυτον,*και προσκαλεσάμου , γυς 18 accerfitis duodecim dilipulisfuis,dedic
δώδεκα μαθκτας αυτον , έδωκεν αυτής και eis poteſtatem aduerſus ſpiritusimmun

8σίαν κατά πνεύματωμ ακαθάρτωμ ώςτε dos,ut cicerent eos , & fanarent queuίς

εκβάλλαμ αυτά, και θεραπεύεμ σάσαμ νό morbú,&quéuis languoré .Porrò duo/

σου , και σάσαν μαλακίαν . τώμ δε δώδεν decim apoſtolorú nomina ſunt hæc.Pri

κα απο όλων τα ονοματα και ταύτα . mus Simon qui uocatur Petrus.Et An

π * πρώτα σίμωμο λεγόμουGP σένα , dreas frater eius.Iacobus filius Zeber

και άνδρέας ο αδελφός αυτοι ,Ιάκωβοκαι dæi.Et Ioannes frater eius.Philippus, &

ζεβεδαίο , καιιωάννης ο αδελφός αυτου , οι Bartholomæus,Thomas,&Matthæus,

λιππος κ. ΒαρθολομαίΘ . θωμάς κή ματι qui fuerat publicanus.Iacobusfilius AL

θαίος, ο τελώνκς . Ιάκωβά και το άλφαίου. phæi.Et Lebbæus, cognomento Thad

η λεββαλος και επικληθείς θαδδαίος και σίμων dæus,SimonCananeus, &Iudas Iſcari/

ο κανανίτης . κ) 80ας Ισκαριώτκς , ο κ σα. otes, qui & prodidit illum . Hos nume;

ραδους αυτομ . * Τότε ουςδώδεκα απέsa ro duodecim ,emiſit Ieſus , quibus præl

λεμο Ικσούς , σαραγγείλας αυτής λέγωμ. ceperatdicens, In uiam gentiü neabier Apos.

εις oδoμ εθνών με απέλθητε , κ) εις σόλιμ ritis, & in ciuitatem Samaritanorum ne Chris

σαμαριτωμ μη εισέλθητε, σορεύεθε δε μάλ ingrediamini,ſed ite potiusad oues per

λου προς τα πρόβατα τα απολωλότα όν ditas domus Ifrael. Profecti autem præ

κο Ισραήλ , σορβιόμβυοι δε κκρύσετε λέγον dicate dicentes.Appropinquauit regnú A poslali pri

τες , ότι ήγγικεν και βασιλείαο ουρανώμ. αν cælorum .Infirmosſanate,leproſos mū .
πβ

θενοφώτας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, date, mortuos ſuſcitate , dæmonia eijo miſsi ii Chro

νεκρους εγείρετε, δαιμόνια εκβάλετε , δω / cite. gratuito accepiſtis, gratuito date .

ρεαμ ελάβετε, δωρεάν δότε . μή κτήσητε Nepoffideatis aurt, neq argentum,ne

28υσό , μηδε άργυρομ, μηδε χαλκομ εις τας queæs in crumenis ueſtris, neæ peram

ζώνας υμώμ , με σήραν εις βδομ. μκθε δύο ad iter ,neo duas tunicas,nec calciamér

χιτώνας , μκθε υποδήματα , μηδε τάβδου, ta ,neq uirgam ,Nam dignuseſt opera .

πη άξιος και ο εργάτες και τροφής αυτοι όξιμ.* Εις rius cibo ſuo . Sed in quancung ciuita
β

σαν σόλιμη κώμίωεισέλθητε, άξετάσατε, tem ,aut uicum fueritisingreſli,exquirite

τις ν b 4 quis in
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τις ν αυτα αξιός αξιμ.κ) εκά μείνατε έως άρ

πό 3ξέλθητε.*εισερχόμονοι δε εις τίω οικίαμ,

ανάσαθε αυτίω , εαν μου και και οικία

αξία , ελθέτω ειρών υμώμέσαυτίω, εαν

δε μι αξία , και ειδών υμώμ , προς υμάς

πε επιγραφήτω.* e 8ς εαν μη δέξαται υμάς

w rijpunti μα δε ακούσε τους λόγους υμώμ , ζορχόν

* 77 17rrhy , Dri , ιδιοι οι οικίας και θα σόλεως εκείνκς , εκτί

νάξατε τον κονιορτομή σοδώρυμώμ. Αμίω

λέγω υμίρ , ανεκτόπρου έσαι γή σοδόμων

και γομόρδων ν ημέρα κρίσεως, τη σό
T5

λαεκείνη . * Ιδού εγώ αποξέλω υμάς ως

πρόβατα εν μέσω λύκωμ . γίνεθε οώ φρό

νιμοι ως διάφας , και ακέραιοι ως αι σεει!

π? σεραί . * προσέχει δε από την ανθρώπων.

παδώσουσι δεμάς ειςσωέδρια, εν ταϊς

σωαγωγαίς αυτών μαςιγώσουσιν υμάς ,

και επίγεμόνας δε και βασιλάς αχθήσει

θε ένεκέμ εμού , εις μαρτύριου αυτής , και

Ρίς έθνεσιμ.* 37 αμ δε παραδίδωσιμ υμάς ,

β
μη μεριμνήσητε , πώς ή τί λαλήση δοθή .

στη μίμ εκείνη την ώρα τί λαλήσατε.

ου γαρ υμάς εσέδι λαλάνες, αλλά και σνεϊ ,

μα τον σατος ύμώμ ο λαλού εν υμίμ .

πραδώσει δε άδελφος αδελφομ εις θάνατμ ,

σατές τέκνομ , και επανασήσονται τέκι

να επιγονάς , και θανατώσεσιν αυΡυς , και

έστωθε μϊσόμθυοι υπό σάντωμ διαό όνο »

μά μου , και δε υπομείνας εις τέλΘ , δυνα

πθ σωθήσεται . * 8τ αμ δε διώκωσιμ υμάς και

τη σόλα ταύτα , φεύγει εις τίω άλλω .

Αμάμ γολλέγω υμίμ ου μή πλέσητε τας

σόλεις του Ισραήλ ,έως αν έλθα ο φός του αν

και θρώπου.*ουκ έσι μαθητέςυπέρτουδιδάσο

καλομ , ουδε δ&λύπες κύριου αυτο .

αρκεί ο μαθητή , ίνα γένηται ως ο διο

δάσκαλΘ- αυτον . και ο δούλGP ώς ο κύ

ζα για αυτον. * ει τμ οικοδεσότίω βεελζει

βούλ εκάλεσαν , πόσο μάλλον τους οικια »

2 κους αυτούκαι μιαοιώφοβηθήτεαυτούς. όν.
δέμ γάς εσι κεκαλύμμλύομ , 3 ουκ απον

καλυφθήστη

quis in ea ſit dignus,atqz illic manete do

necessatis.Cũ autintrabitisdomũ ,tal

tate illa,& fiquidéfueritdomus digna,

ueniatpax ueſtra ſup illá.Sin minusfue

rit digna, pax ueſtra ad uos réuertatur.

Etquicúqnó exceperit uos,neq audie,

rit fermones ueſtros,exeūtes exædibus,

aut ciuitate illa,excutite pulueré pedum

ueftrorü .Amédico uobis, Tolerabilius

erit terræ Sodomorú , & Gomorrho ,

rum in die iudici,ēs ciuitati illi.Ecce ego

emitto üos,uelut oues in medio lupo,

rum.Eftote igiťprudétes,ueluti ſerpen

tes , & fimplices ficutcolumbæ . Cauetė

auté ab illis hominibus,tradenteñüos

in concilia,& in conciliabulis ſuis flagris
cædent uos . quin & ad principes acre

ges ducemini ,proptermein teſtimoni

um ipſis ac gétibus. Atcumtradiderint

uos,ne ſitis ſolliciti,quomodo,autquid

loquamini, dabitur enim uobis inilla

horaquid loquamini. Nó em uos eſtis

illi loquentes , fed fpiritus patris ueſtri,

qui loquitur in uobis . Tradet autem

fraterfratrem in mortem ,& pater filiū ,

& inſurgent filij aduerfus parentes, &

morte afficient eos , & eritis odio habiti

ab omnibus, propter nomémeum. Veru

qui ſuſtinuerit ufq;ad finem , hic faluus

fiet.Cum autem perſecuti uos fuerint in

ciuitate hacfugite in aliā.Amen dicouo

bis, Non perambulaueritis omnesciui

tatesIſraheliticas , quin iā uenerit filius
hominis.Non eſt diſcipulus ſupra præ

ceptorem ,neqzſeruusfupra dominum

ſuum . Sufficit diſcipulo ut fit ficut praer

ceptor ipfius.& ut feruus fit ficut domi

nus iplius.Siipſum patremfamilias uoi

cauerunt Beelzebul,quanto magis do

meſticos illius : Ne igiturmetuatis eos,

Nihil enim eſt rectum ,quod non fit re

tegendum

β
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xQRUPSiteTOR. Ctxpunitou ou gowdade tegendum ,& nihil occultum , quin futu
GY ταα. * ο λέω υμίμ α τη σκοτία, έιπαπ rú ſitut fciatur.Quod dico uobis in tene

ω φωτί. € 3 εις τους ακόετε , κηρύξατε bris,dicite in luce.Et quod in aurem au

επιδομάτωμ. € με φοβαθύτε από τα ditis, prædicate in tečtis.& nemetửatis Sollicitudo

αποκτενόντωμ σώμα , τώ δε ψυχίω μη uobis ab his qui occidút corpus,animā . Di pro nobis.

δαναμλύωμ αποκτάναι . φοβήθκτε δε μάλι autem non poffunt occidere.Sed metui

λομ τομ δανάμoνoμ κ) τίω ψυχιώ , η σω te magisillû ,qui poteft&animā, & cor

μά απολέσαι αν γεέννα και ουχί δύο ssθία pus perdere in gehenna. Nóneduo paſ

αυαρίου σωλάται και οι εμάξαυτών ουσιν ſerculi minuto alle ueneunt :& unusex

σεται επίτω γω, άνοι το σαγός υμώμ , illis nó cadet in terram ,ſine patre ueſtro .

υμώμ δε και τρίχες και κεφαλής σάσαι , Veſtriuero etiá pili capitis omesnume

Αριθμκμάθαι εισίμ . με δαυ φοβκθήτε , πολ rati ſunt.Ne igitur metuatis-uospluris

λώμ sysθίων , διαφέρετε υμάς . Παςδωός eſtis, ộ multi paſſerculi.Omis igiťqui

τις ομολογήσει εν εμοι έμπροσθεν της άν»
cofitebiturmecorâ hominibus, confiter

Chri
θρώπων , ομολογήσω καγώ εν αυτώ,έμ bor & ego illú corā patre meo,qui eſt in

7 ,
/

προσθεν το σατρός μουουρανοίς . * cælis.Porro quiſquis negauerit me corā
fr : ίει..

τις δάμάρνήσηται με έμπροσθεν της ανθρώ hominibus,negaboeum&egocorāpa

πωμ , αρνήσομαι αυήμ , καγώ έμπροθεμ και tre meo,qui eft in cælis.Ne arbitremini,

ζε σαρός με τον ν ουρανοίς. * Μη νομίσετε, quod uenerim ad mittendú pacē in ter

ότι ήλθον βαλάμ ειρήνίωεπιτωγώ , ουκ ram.Nonueniutmitterépacem ,ſed gla

άλλου βαλάμ εισίνκμ, άλια μάχαιραμ. ήλ . dium . Na ueni ut dillidere faciâ homi

θου γαρδιχάσαι άνθρωσομοι του πατρός né aduerſuspatrem ſuũ ,& filiā aduerſus

αυτον , κ θυγατέρα κατα μαγος αυτής , matréfua, & fponfam aduerſus ſocrum

C νύμφίωξίδι σενθεράς αυτής,κ) εχθροί ſuā, & inimici hominis erunt, ii qui ſunt

5 του ανθρώπου, οι οικιακοί αυτο . * ο φιλών domeſtici ipfius. Quiamauerit patrem ,

ε πατέρα και μκτέρα υπερ έμε, ουκ έσι μου άξι . aut matrein ultrame,nó eftmedignus,

03 , καιο φιλών μου και θυγατέρα υπες έμε , & qui amauerit filiū , aut filiam lupra

ουκ έσι με άξ.G.C1 ος ου λαμβάνει ου σας nó eſt me dignus. Etquinó accipit

Ρομ αυτο και ακολουθά οπίσω μου , ουκ crucem ſuam ac fequitur me,non eſt me

( 3 έσι μου άιξO . * ευρώμ τίω ψυχών αυτο dignus. Quiinuenerit animam ſuā ,per

απολέσει αυτίω , ο απολέσας τις ψυχώ diturus eſt eam ,& quiperdideritanimā

ζ αυτο ένεκερεμού , ευρίσει αυτώ. * και δεχόν fuam mca cauſa,inueniet eâ. Qui reciaChmnap!
μεν υμάς , εμε δέχεται , C και έμε δει pit uos, me recipit, & qui merecipit, am ahir ehr

κόμνα , δέχεται τον αποσείλαντά με: recipit eum qui mifit me . Qui recipit nomie reapit

ζ : * % δεχόμλνΘ προφήτίω εις όνομαπροφά prophetā in nomine pphetæ , mercedē

το , μίθον προφήτου λήψεται και ο δεν prophetæ accipiet. Et qui recipit iuſtum

χόμβο δίκαιον εις όνομα δικαίο , μι! in nomine iufti,inercedem iuſti accipiet.

θου δικαίο λήψεται.* κ δς εαν ποτίσω ένα Et qcũq ad bibendudederit uni ex pu

και ημικρών τότωμ σοτάριου ψυχρά μόνο fillis his poculúaquæfrigidæ tantūno.

εις όνομα μαθκτού , άμώ λέγω υμίμ , ου mine diſcipuli,Amen dicouobis,nó per

τα μη απολέση εμ μύθομ αυτ8. * και εγγύετο diturus eſtmercedé ſuam . Et factú eft XI

ότε

me,

Υ

cum
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κ πι0 αποσαλέντωμ ποα Ιωάνν8 .

ότε ετέλεσεμο Ικσούς διατάσων τοίς ών cú fine feciffet Iefus mandandi duode ;

δεκα μαθηταίς αυτο , μετέβα έκαθεν του cim diſcipulis ſuis,progreſſus eſt illingur

διδάσκαμ και κκεύασεμ νταϊς πόλεσιμ αυ doceret& prædicaret in ciuitatibus illo
B

τωμ . * ο δε Ιωάννκς ακούσας ν ω δεση και rum . Ioannes autem um audiffet in

μωτηρία τα έργα του Χρiσού , σέμψας δύο carcere facta Chriſti, miſlis duobusdi.

2011 μαθκτών αυτον , ειπεν αυτώ , συ ει ο ſcipulis ſuis dixit illi.Tu es ille,qui uentu

έρχόμους , και έτoρoμ προσδοκών και και rus eſt, an alterum expectamus.Etre

αποκριθείς ο Ιησούς ειπεν αυτοίς , σαν fpondens Iefus dixit illis, Ite & renun

βυθέντες απάγγείλατε Ιωάννη , & ακουίτε ciate loanniea quæ auditis & uide

και βλέπετε , τυφλοί αναβλέπουσιών tis . Cæci uiſum recipiunt, &daudiam

χωλοί αποριπατούσιμ, λεπροί καθαρίζον/ bulanc,leprofi mundantur ,&furdi au

ται , και κωφοί ακούουσιν, νεκροί εγεί » diunt , mortui excitantur, & pauperes

φονται , και πτωχοι ευαγγελίζονται , και lætum accipiunt euangeli, nuncium.Et

μακάριος ξυ , δς εαν μη σκανδαλισθή beatus eſt quiſquis nófuerit offenſus

ν εμοί τούτωμ δε σορβιομλύωμ , ήρξαν
perme.Euntibus auté illis; cæpit Ieſus

το ο Ικσούς λέγαν τοϊς όχλοις σερί των dicere turbis de Ioanne. Quid exiſtis

άννου . τί ξήλθετε εις τίω έρημου θεάσαι in deſertum ut uideretis . Num arundi,

θαι και κάλαμομ υπό ανέμου σαλόνόμεν nemquæagitatur à uento : Age,quid

νου και άλλα τί οξέλθετε ιδέμ , άνθρωπος exiſtis ut uideretis : Num hominémol

και μαλακοίς ίματίοις αμφιεσμένου και libus ueftibus amictú : Eccequimollia

δου οι τα μαλακά φοροώτες , και τοίς geſtant,in domibus régű funt.Atquid

1 . δικοις η βασιλέων εισιν , αλλά τι ζ exiſtis uidereNum prophetam : Certe

Κλθετε ισάμ προφήτίω ; ναι λέγω υμίμ, dico uobis, & excellentiorem propheta.

και περισσότερο προφήτου » δυτα γάς Hiceſt enim de quo ſcriptum eſt,Ec ,

RY έσι σορι δυ γέγραπται .* δου εγώ αποσέλ ceego mitto nuncium meum ante facié

λω τομ άγγελό μου πρό προσώπου σου, tuā,qui præparaturus eſtuiá tuam ante

δε κατασκευάσει τω οδόν σου έμπροθέμ te . Amen dico uobis , non exortus fuit

Ελ σου. * Αμώ λέγωυμίμ , ουκ εγείγεται και inter eos , qui naſcuntur è mulieribus

γεννητής γωαικώμ, μείζωμιωάννοξ βαπη : maior Ioanne Baptiſta.Attamen is qui

58.ο δε μικρότερG , ν τη βασιλεία του minor eſtin regno cælorum , maior illo

ρανών μείζων αυτού εσίν . * από δε το με eft.Porro à diebus Ioannis Baptiſtæ ,uſ

σώμ ιωάννά τον βαπis8 έως άρτι , και βασι » que ad huncdié,regnum cælorum uim

λεία Ο ουρανώμ βιάζεται , και βιασαι αρπά patitur, & uiolenti rapiuntillud. Nam

25 38σιμ αυτώ . * πάντες γαρ οι προφήται ο omnes prophetæ, & ipfa lex ,uſg ad Io

ο νόμG , έωςΙωάνν8 προεφήτευσαν . ει annem prophetauerunt. Et ſi uultis reci

θέλετε δεξαθαι , αυτός όξιμ κλίας ο μέλλων pere , ipſe eſt Helias ille , qui uenturus

έρχεσθαι . ο έχων ώτα ακόαμ, ακέτω . erat
.Qui habet aures adaudiendum au

* τίνι δε ομοιώσω τίω γενεάμταύτω και ο diat. Sed ai aſſimilabo generationé

μοία 833 παιδαρίοις ν αγοραίς καθημε » hanc : Similis eſt pueris, qui ſedent in

νοις ,να προσφωνούσι Ρίς εταίροις αυτών , foris, & acclamant ſodalibus ſuis , acdi

κι λέγουσιμ , χυλίσαμεν υμίν, κύ ουκ αρχή aint, Tibia cecinimus uobis, & nó faltal

σασθε ,
ſtis.

β

B

ε?
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σαθε . εθρωίσαμεν υμίν, ουκ έκοψαθεί

δλθε γαρ Ιωάννκς μήπ εθίωμ μήτε σίνων,

και λέγουσιν , ότι δαιμόνιον έχει και άλλευ

οφος του ανθρώπου εθίων και σίνων , η

λέγεσιμ . Ιδου άνθρωπGP φάγος & οινοπό

τκα, πλωνών φίλος, αμαρτωλώμ , έσιν

καιώθκ & σοφία ,αςΟ τέκνων αυτος

*τόπ ήρξαν αναδίζαμ τάς σόλας νάις έν

γένοντο αι πλάσα δωάμας αυτον , ότι ου

98 μετονόκσαμ . *ουαί σοι χοραζείμ, ουαίσοι βαθ

σαϊδάμ ,ότι κι αν τύρω κ) σιδώνι εγχύοντο αι

δωάμας Διγενόμεναι εν υμίμ , σάλαι άμ

ν σάκκω ο ωοθώ μετενόησαν . πλίω λέν

γω υμίμ,τύρω και σιδώνι,ανεκτόπρομ έσαι

εν ημέρα κρίσεως ,ή υμίμ,και συ καίρναούμ,

Α έως τον ουρανού υψωθάσα , έως άσου καλα

βϊβαθήσκ, 8αει φν σοδόμοις εγκύοντο αι»

Θωάμας αι τενόμεναι εν σοι,έμαθαμάμ με

8ι σήμερομισλώ λέγω υμίν, ότι γή σο

δόμωρανεκτότερου έσαι φν ήμέρα κρίσεως,

P ! ή σοί . * ν εκείνο ο καιρώ αποκριθείς και την

και σος, έιπερ . άξομολογύμαι σοι σάτες κύριε

τουραν8 COι γής , ότι απέκρυψας ταύτα

από σοφών , και σωετών , κ) απεκάλυψας

αυτά νκπίοις ναι ο σατές , ότι όντως εγέ

ρια νετο ευδοκία έμπροθέρ σου

γ παρεδόθκ υπό τον σαγός μου,και ουδείς

επιγινώσκα του γομ, ει μή ο σατές ,ουδε ήμ

πατέρα τίςεπίγινώσκει,ει μή ο γός , και
SIY

εαμ βούληται ο γός , αποκαλύψαι. * Φεύτε

πρός με σάντες οι κοπιώντες , και σεφος :

τισμλύοι, καγω αναπάυσωυμάς . άρατε όμ

ζυγό μου εφ υμάς και μάθετε αδέμου

ότι πράός ειμι , και ταπεινός τη καρδία ,

και ευρήσετε ανάπαυσίμ ταΐς ψυχαίς υμώμ.

ογαρ ζυγός με χάκσος , και το φορτίου μου

σιλ ελαφρόμάξιμ. * Εμ εκείνω ο καιρώ, έσον
β

ρεύθκ ο ικσούς τοίς σάββασι δια την ωορί »

μώμ . δι και μαθηταιαυτ,επείνασαν,κ)ήρξαν

τίλιαμ σάχυας, κ)εσθίει .δι φαρισαίοι έσον

Tες ειπομ αυτώ.δου οι μαθηταί σοισιμ,

Ο ουκ

ſtis. lugubria cecinimus uobis, & non

planxiſtis.Veniteſ loannes,nec edens

nec bibés , & aiüt,Dæmoniü habet. Ve

nit filius hominis edens acbibés , & di

cút, En hominēcomedoné, & uini poto/

ré,publicanisamicũ, ac peccatoribus, &

iuſtificata eſt fapiétia à filñs ſuis. Túccoe

pit exprobrareciuitatibus, in quib'ædi,

tæ fuerát plurimæ uirtutes ipſius, quod

non pænituiſſent. Væ tibi Chorazin :

Væ tibi Bethſaidan, quoniã li in urbe

Tyri,autSidonis factæfuiſſent uirtutes

quæfactæ ſunt in uobis,olim in ſacco &

cinere,pænituíſlent.Attamédico uobil,

Tyro &Sidoni , tolerabilius erit in die

iudicñ õz uobis. & tu Capernaú,quæ es

ufq ad cælúexaltata,uſo ad inferos de

traheris, qñ ſi in Sodomis æditæ fuiſ

ſent uirtutes, quæ æditæ ſunt in te,maſiſ

ſent ufq; adhodiernú dié.Verūtamé di

co uobis,qď Sodomis tolerabilius erit

in die iudicij, ộ tibi. In illo tempore rel

fpondens Ieſus dixit, Gratias ago
tibi

paterdominecæli & terræ ,quodabſcon

deris hæca fapientibus& prudentibus,

& reuelaris ea paruulis. Certe pater , lic

fuit bona uoluntas apud te.Oñia mihi

tradita ſunt à patre meo,& nemo nouit

filium , niſipater,neą patrê quiſquam

nouit,nifi filius, &quicunq uoluerit fili:

us reuelare.Venite admeomnes,qui la

boratis,& oneratieſtis,& ego refocilla Ingrim
bouos . Tollite iugūmeú fuperuos , &

diſaite à me , quodmitis fim ,& humi

lis corde,& inuenietis requié animabus

ueſtris . Iugū enim meü commodū eſt,

&onus meú leue eſt. In illo tempore, XII

ibat leſus fabbatis per ſegetes.Diſcipuli

uero illius eſuriebant, & cæperut uellere

ſpicas, & comedere.At pharifæi cũuidifi

ſent, dixerút illi, Ecce diſcipuli tui faciút,

* πάντα μου

Chu,

quod nó
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κα σερί το ξκραμ έχοντG-τωχάρα .

8 ουκ έξεσι σοι & μ ν σαββάτω . δε έιπερ quod non licet facere in ſabbato. Ille ue

pie kugois , * ουκ ανέσεως , τί εποίκσεμ δαβία , ro dixit eis ,Nólegiftis quid fecerit Da.

ότε επείνασεν αυτός και οι μετ αυτο και σως uid ,cú efuriret ipfe, & ñqui erāt cú illo :

εισέλθεν εις του δικού τουθε8,6 Ρυς άρτος Quomodo ingreſlus ſit in domü dei,&

Οι προθέσεως έφαγεμ , ους ουκ εξομ ήμ αυν panes propofitionis ederit, quos ipfi nó

το φαγάν , ουδε τοις μετ αυτο , ειμί τοίς licebatedere,neq ñs qui cum illo erant,

τερεύσι μόνοις » και ουκ ανέγνώπνω νόμο niſi facerdotibus folis. Autnon legiſtis

óti vis cúbbcorp or iepas Wel tesão no các in lege,quod fabbatis facerdotes in tem

βατoμ βεβαλούσι , και αναίτιοι εισίμ και λέ » plo fabbatū prophanant,&crimineua

γω δε υμίν , ότι το νερό μείζων Κιμ ώδε. cant.Dico aŭt uobis, quod téplo maior

Σιδε εγνώκατε, τί εσιμέλεG θέλω, ου eſthoc in loco .Quod fi ſciretis, quid fit,
θυσίαμ,ουκ άν καπδικάσατε τους αναιτίες. mifericordiam uolo, & non facrificium ,

7 , 1 , κύριΘ γάς 83 , C το σαββάτο ογός του αν nequa condenaffetisinfontes.Nam

θρώπ8. Cμεταβας εκθεμ ήλθεν εις τίω συ dñseft & fabbati, filiushominis.Atpro

315 veyw7lj & urūpe * naj is'où avbpw tos kvo xã greſlus illinc,uenit in fynagogā illorú,&
τίω χάρα έχωμ ξεραμ.κ) επερώτκσαμ αυήμ ecce homo erat , manűhabensarida , &

λέγοντες. ειέξεσι Ρίςσάββασιμ θοραπεύαμ: interrogabant illi ,dicentes, Licet nefab

ένα κατηγορήσωσι μ αυτο . ο δε ειπεν αυτοίς. batis curareput accufarent eú . At ille di

τις έσαι υμώμ άνθρωπGP , δς έξα πρόβα xit eis,Quis erit ex uobishomo, qui ha

του έρ , εαν εμπέση του τοίς σάββασίμ bebit ouem unam, & fi ea inciderit fabı

εις βόθωομ ουχί κρατήσει αυτό κι έτσρά , σώ batis in foueâ, nóneapprehendet illâ &

σωοώ διαφέρε άνθρωπGP προβάτου . ώςε
eriget:Quanto igiť præſtantior eft ho/

έξεσι τοίς σαββασι καλώς σοι & μ , τότε λέν mo ouerLicetigiť ſabbatis beneficio af

γα ως ανθρώπω . έκτανομ τω χερά σου, ficere. Túcdicithomini, Extendemanu

και εξέτεινε και απεκατεσάθκ υγιής ως και tua, & is extédit,ac reſtituta eſt ſanitati,ſi

εις άλκ. * οι δε φαρισαίοι ξελθόνης συμβού » aut altera.Porrò pharifæiegrelli
, cæpe

λιομ έλαβον κατ αυτο , όπως αυτός απο» rūt conſiliú aduerſus eu, quo illő perder

εικ λέσωσιμ. * ο δε Ικσούσγνους , ανεχώρκσερ rét. At leſusubi nouiſſet,ſeceſſit illinc,ſe

εκθεμ , καιακολούθησαν αυτώ όχλοι σολ autæ ſunt eú turbæ multæ , & fanauit

λοι, κι εθεράπευσεν αυτους πάντας,κ) επετί. eos oés,&interminatus eſt illis, ne ſe faj

μκσεν αυτοίς, ίνα μη φανερόμ αυήμ σοιήσω » cerentmanifefti, ut compleret quod di

σημ . όπως σληρωθα σ ' εκθεμ δια σαΐου τον ctúerat perEſaiam prophetā,quiait,Ec

προφήτου λέγοντΘ.ιδου και σας μου8μ ce filius meus, qué elegi, dilectus meus,

Βρέτισα, ο αγαπητός μου εις 8μ ευδόκησεν. in quo libi bene cóplacuit anima mea.

και ψυχή μου. θήσω σνευμά μουεκανών, και Ponam fpiritü meum ſuper illú , & iudi

κρίσιμοίς έθνεσιν άπαγελά ούκ έρίσει, ου cũgentibus annúciabit.Nócontendet,

δε κραυγάσει,ουδε ακούσει τις εν ταϊς σλα . neq damabit,neqzaudietquilõz in pla

05 ( 5unt [ Pri ’ τείαις τίω φωνέοαυτο.κάλαμου σωπξιμ teis uocê eius.arundinécomminutā ,nó

onttito λη, htini, μείον ου καπάξα , cλίνου τυφόμβοομ , ου confringet, & linumfumigansnó extin

Vito 110CM .
σβέσε , έως αμ εκβάλα εις νίκος τω κρίσιμ, guet,donec eijciat ad uictoriam iudiciü ,

και νω ονόματι αυτον έθνκ ελπιούσιμ , & in nomine illius gentes fperabunt .
Τότε Tunc



κβ πει το δαιμονιζομύο κωφό και τυφλά .

ε

β

B

KATA MATO AION . SECVNDVM MATTHAEVM.
25

siz * TÓTe ngoolwéxOx'& utą Somovizóul mB Tuncadductus eſtad eum , qui dæmo

τυφλός κή κωφός , κ) εθεράπάσεμ αυήμ , ώςε nio agitabatur cæcus ac mutus, &ſana

του τυφλόμακωφόμ, λαλάμ κ βλέπαμ » uit illum ,ita ut cæcus ac mutus, & loque

εκ *ckisαντο σάντες οι όχλοι, έλεπομιμή retur & cerneret. Et obftupuerütomnes
3

τι δυτός άξιμο γός δαβιδ*, *οι φαρισαίοι α . turbæ,dicebantós,Num hiceſt ille filius

εκα κόσαυθες ειπομ. δυος ουκ εκβάλει τα δαι Dauid :At pharifæicum audiſſent, dice

μόνια,ει μι νω βεελζεβούλ άρχοντί bant,Hicnon eſcit dæmonia, niſi præli,

εκβ δαιμονίωμ. * ειδως 38 Ικσάς τας ενθυμήσης dio Beelzebul principis dæmoniorü.le

αυτώμ, ξιπεν αυτής • σάσα βασιλεία μερί . fus autem cum ſciretcogitationes illorú,

θάσα καθεαυτές , ερκμεται . C σάσα σό. dixit illis, Omne regnü diuiſum aduer

λις, ή οικία μοριοθάσα καθεαυτής,ου σαθίσε ſusfefe defolatur , &omnis ciuitas , aut

ται.6ει ο σαθανάς τον σαταναν εκβάλλει, domus diuiſa aduerfus ſeipfam ,non ſta

έφεαυτό έμερίθη.σώς οώ σαθήσεη & βα ) bit.Et fi fatanas ſatanam eñcit,aduerſus

σιλεία αυτο ; C ει εγω νβεελζεβούλ εκβάλ feipfum diuiſus eſt.Quomodo igit'ſta ,

λω τα δαιμόνια , δι οι υμών, εν τίνι εκβάλ bitregnum illius :Et liego præfidio Be

λύσιμς δια του αυτίύμώμ έσονται κριται . elzebul eńcio dæmonia ,filň ueſtri cuius

ειδεεγώ σνεύμαά θε8 εκβάλλω τα δαι» præſidio eſciunt.Propterea ipfi iudica

μόνια, άρα έφθασερ έφεμάς και βασιλεία του buntde uobis . Quod fi fpiritu dei ego

θε8 . και πώςθώαται τις εισελθέν εις τίω οι eñício dæmonia, ergo peruenit aduos re

και τον χυρ8 , κ τα σκέυκ αυξ διαρπάσαι, gnum dei. Alioquiquomodo poteft ali

εαμ με πρώην δήση του ισχυρομ, τότε τίω quis intrare domum potentis,& uaſa il

οικίαμ αυτον διαρπάσει και ο μ ώμ μετεμά, lius diripere, niſi prius uinxerit potente,

κατεμέ ζιμ . και ο μη σωάγωμ μετ' εμού , & tuncdomú illius diripiet: Qui nó eſt

Εκγ σκορπίζε . * δια τόν λέγω υμίμ . σάσα αν mecum ,aduerſum meeſt , &quinon có .

6 μαρτία και βλασφημία αφεθήσεται τοίς gregatmecum , fpargit . Ρropterea dico

ανθρώπους , και δε του πνεύματα βλασφN / uobis,Omnepeccatum & conuicium re

μία, ουκ αφεθήσεθαι τις ανθρώποις » και δε mitteturhominibus,atconuicium in ſpi (1)

εαμ έιπα λόγους τους το ανθρώπε, αν ritum , nó remitteturhominibus.Etqui

φεθήσεται αυτό . δς δάμ έιπα καλά το σνεϊ cunque dixerit uerbum aduerſus filium

ματα του αγίου , ουκ αφεθήσεται αυτώ , hominis,remittetur illi.Qui autem dixe

όυσε ντότωο αιώνι , όυτε ν ο μέλλον » rit aduerfus fpiritum fanctum, non re.

σκλ τι. * ήσοιήσατε το δένδρου καλομ , και ήμ mittetur ei,neque in præſenti fæculo,ne

καρπομ αυτον καλόν,όσοιήσαθε σ' αδένδρου que in futuro.Aut facite arborembonā,

σαπιομ, και ήμ καρπομ αυτο σαπιόμ . Εκ &fructum eius bonum,aut facite arbò,

γαρ του καρπού το δένδρου γινώσκεται rem uicioſam , & fructú illius uicioſum .

Γεννήματα έχιδνών , σώς δωαθε αγαν Namèfructuarbor agnofcitur.Proge

θα λαλά , σουκροίόντες και Εκ γαό του σε nies uiperarum , quomodo poteſtisbo

βιασεύματα και καρδίας το σόμα λαλά . na loqui,cum fitis mali:Siquidéexabú

εκε * ο άγαθος άνθρωπG- έκ τα αγαθά θκσαυ dantia cordis os loquitur.Bonushomo

8 ή καρδίας εκβάλει τααγαθά,κ) ο σoνκ/ ebono theſauro cordis,expromitbona .

ρος άνθρωπος έκή σουκρά θησαυρό , εκβάν . & malushomo exmalo thefauro depro

λει σουκρα c mit mala.

ε
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κυ λεα σονκρά . * λέγω δεμίμ , ότι σάμ είμα mit mala.Sed dico uobis,quod de quo .

* αργός εαμ λαλήσωσιν οι άνθρωποι, απο cung uerboociofo , quod locutifuerint

δώσσσι σερί αυτον λότου, ημέρα κρίσεως.
homines,reddituriſuntrationem in die

Εκ *Ο λόγων σεδικαιωθήση,και εκ την iudicñ.Nam ex dictis tuis iuſtificaberis,

εκζ λόγων σε καταδικαθίσω. * τόπ απεκρίθκι &ex dictis tuis condemnaberis. Tunc

σάν τινες γραμματέωμ κ φαρισαίωμλε interrogauerunt eum quidam è ſcribis

grim potu
γονπς. * διδάσκαλε, θέλομαι από σσ σκ. κγ ac phariftis dicentes , Preceptor , uolu

Chrifio.

σκα μάομιδέμ . * ο δε αποκριθείς, είπεν αυτοίς. musex te lignum uidere.At illereſpon

Γενεάσoνκρά και μοιχαλίς, σημάομ επιζα- denis dixit illis, Generatio praua &adul

τά , να σκμάομου δοθήσεται αυτή, ειμή το tera ſignú quærit,& ſignum non dabi.

σκμάομμωνά του προφήτε,ώσες ήμιων tur illi,niſi ſignumIonæ prophetæ .Qué

νας και τη κοιλία του κίτυς ηγές Hμέρας , admodicmfuit Ionasin uere ceti ταιν

γάς νύκτας, όντως έσαι οψος του ανθρώπου bus diebus,ac tribus noctibus,fic erit fi

Gotukazdíçar grc, hãg kuéças @ rgão lius hominis in corde terræ , tribųs, die

νύκτας. άνδρες νινευΐται ανασήσονται εν τη bus & tribus noctibus. Viri Niniuitæ

κρίσει μεταβι γενεάς ταύτκς,και κατακρι» ſurgent in iudicio,aum generationehac,

νάσιμ αυτώ, ότι μεινόκσαμ εις δ κήρυγμα &condemnabūt eam , quod ipfireſipue

δωνα . C'δου σλάου Ιωνά ώδε , βασίλισσα rint ad prædicationéIonæ.Etecce pluſ

νότι εγερθήσεται εν τη κρίσει μετάθι γεν quain lonas eſt hoc loco . Regina Au.

νεάς ταύτης, κ) κατακρινά αυτώ,ότι ήλθεν ſtri ſurget in iudicio cum generatione

εκν σεράτωμ Οι γής ακέσαι τίω σοφία hac, & condemnabit eam , quod uenerit

αμ σολομώντος , και ιδού σλάλομ σολομών, à finibus terræ ,ad audiendamſapientiā

εκ τG ώδε . * οτάμ δετο ακάθαρτου πνεύμα Solomonis . Et ecce pluſő Solomon

ε ξέλθκ από το ανθρώπο, διέρχεται σε άνυ eſt in hoc loco . Cum autem immundus

δρων τόπων ζκτούμ ανάπαυσιμ , κι όυχευν fpiritus exierit ab homine , perambulat

ρίσκει . τοπ λέγα , επισρέψω εις τον δικό per arentia loca,quærens requiem , & nó

με θεμάξϊλθου » καιελθών ευρίσκα χο» inuenit. Tunc dicit, reuertar in domum

λάζοντα , σεσαιωμλύομ και κεκοσμκμλύομ . meamundeexiui, & cum uenerit,reperit

τόπ σορεύεται και παραλαμβάνει μεθεαυ eam uacantem , & fcopis purgatam ,atq;

τον επα έπρα πνεύματα σουκρόπρα εαυν ornatam.Tunc abit,&adiungit ſibi ſe.

του , και εισελθόντα κατικά έκά και να γίνει ptem alios fpiritus ſceleratiores fe,& in ,

τα τα έχατα του ανθρώπε εκείνου , χείρο- greſſus inhabitat illic, & fiunt poftrema

να το πρώτων, όντως έσαι κ) τή γενεά τα hominis illius, peiora primis . ſicerit &

ελ τι τη σονκρά . * έτι δε αυτο λαλούτς τίς generationi huic peruerſæ. Cumautem

όχλοις , ιδου μκτες, οι αδελφοίαυτο ειν adhuc loquereť turbis,ecce mater &z fra .
5άκισαν έξω , ζκνώτες αυτω λαλήσω . έιν tres eius ftabant foris,quærétes èi loqui.

δέ τις αυτώ. 1δου και μικτής σου , και οι Dixit aút illi quidam ,Ecce mater tua,&

άδελφοί σου , έξω εσήκασιν, «τοωτές σου fratres tui forisſtant, quærentes tibilo/

λαλήσαι . ο δε αποκριθείς ειπενο εικόνα qui.Atille reſpondensdixit ei , quifibi

1,1fri frut αυτώ . τις ζημι μικτής μου , και τίνες Εισιν renunciauerat,Quæeſtmatermea , aut

SH , οι αδελφοί μο ; κ εκτείνας τίω χ &ρα αυτο qui lūt fratres mei.Et ptentamanuſua
επirue in

B

ΤΕ
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επί τους μαθκτας αυτο , ειπεν οιδου μη » in diſcipulos fuos ,dixit,Eccematermea ,

της με και οι αδελφοί μs, ός τις γω αμ ποι &fratres mei.Quiſquisenim fecerit uol

ήσει το θέλημα και σαγός με τον ουρανούς, luntatem patrismei,quieſt in coelis,ipſe

αυτός με άδελφος και αδελφή να μητής meusfrater& foror&matereft.

ελα Κάμ. * Εν δε τη μέρα εκείνη, ξελθώς και την In die uero illo , egreſſus Ieſus è doy XIII

σεςαπό οικίας , εκάθητο σαρά τωθα mo,fedit iuxtamare,&congregatæ ſunt

λασαν, σφίχθησαν προς αυτόν όχι ad illum turbæ multæ ,adeo utipſena

λοι πολλοί , ώςε αυήμ εις ή σλοίου εμβάη uim ingreflus ſederet,& uniuerla turba

τα καθίθα , σας καιόχλΘ επίτομαι» in littore Itabar . Ac dicebat illis multa

giarop ésáre Claáaxopauroie won, id per fimilitudines,dicens:Ecceexitquife Serimis
λα η σαραβολάςλέγωμ .ιθου θάλθει minabar adfeminandum , & cum femi

bola:

πείρωμ το πείραμ , ω νω σείραμ αυν naret, alia quidem ceciderunt iuxta ui

του , & μου έπεσε πια το δδδρ , κα έλθε am , & ueneruntuolucres,ac deuorauer

τα σιτανά , και κατέφαγεν αυτά άλλα runt ea .Aliauero ceciderút inloca faxo

δε έπεσε επίτα σεγώδη , όπε ουκ έχε fa ,ubinonhabebát mulcú cerra , & pro

γώ σολλώ , και ευθέως 3ξανέταλε δια tinus exortaſunr, proptereaquod non

σμή έχαν βάθΘ γύς . Ηλία δε ανατεί » haberent profunditatem terræ .cumau

λαντΘ , εκαυματίθκ , και δια η μη ύν cem exortus effetſol,exuſta ſunt,& quia

χαμ ξίζαμ, κράνθκ - άλλαδε έπεσεμ επι non habebatradicem ,exaruerunt, Alia

τας ακάνθας και να ανέβκσαμαι άκανθαι , rurfus ceciderunt in ſpinas, &inſurrexe

απέπνιξαν αυτά . άλλα δε έπεσεν επί runtfpinæ , & fuffocauerüt ea, Alia uero

σω γω πιω καλού και να εδίδου καρπόν, cecideruntin cerrabona , & dederuntfra

και μου εκατόρ , 8 δε 3ξήκοντα , και δε γιά Ctum ,aliud quidé cétuplú ,aliud uero ſe

κοντα.. έχων ώτα ακόαν , ακτίτω και xagecuplú ,aliud uero trigecuplum .Qui

προσελθόντες οι μαθηται ειπον αυω . habetaures ad audiendů,audiat.Etade

δια τί ν σαραβολαϊς λαλείς αυτοίς και 8 untes diſcipulidixerútilli,Quareperpa

σε αποκριθείςειπεν αυτοίς , ότι υμίμ δεν rabolas loqueris illis At illereſpondens

δοται γνώναι τα μυσάρια και βασιλείας dixit, Vobis datú eſt noſle myſteriare

ελB Ο ουρανών, εκείνοις δεου δέδοτα. * ές τις gni cælorü,illis auténó eſt datum .Quiſ

*έχι , δοθήσεται αντώ , και ποιασδυθέσει quis enim habet dabitur illi,& reddetur

ται , ός τισ δε ουκ έχε , κ) 8 έχα αρθίσεται abundantior. Quiſquisautem nonha

ελγ αθάυτο . * διά του ο σαραβολάϊς αυν bet, etiam illudquod habet, tolleturab

τοϊς λαλώ , ότι βλέποντας ου βλέπει , eo.Propterea perparabolas loquor illis,

και ακέονπς ουκ ακέoυσιμ , ου δε σωίε . quia uidentesnon uident, &audientes

σημ . και αναπληρώτα έα αυτούς και πιο nonaudiunt,nec intelligunt. &comple

φκτεία Ησαίου και λέγουσα και ακού ακούσε ) tur in illis prophetia Efaiæ , quæ dicit,
τε και οι μη σωϊτε ,και βλέποντες βλέ Auribus audieris , & non intelligetis,

ψετε , και ου μη δατε .επαχώθκ γοή & uidentes uidebitis , & non cernetis .

η καρδία του λαού τούτου , και τοίς ωσή Incralfatum eſt enim cor populi huius,

βαρέως άκουσαν , και τους οφθαλμούς &auribus grauiter audierunt , &oculos

αυτώ εκάμμισαν , μά σου δωσι τοίς ſuos occulerunt, ne quando uiderens

οφθαλμοίς
oculis

α
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oplanmors ; noi voie wij & xořowol, @fra : oculis,& auribusaudirent,& corde intel

sagdía owiãoco, noj iTisséfwor,Kairós ligerent, & conuertantur, &ſanem illosi

ρλδ σωμαι αυτούς . * υμώμ δε μακάριοι οι οι Veſtri uero beati funt oculi , quia uidét,

Φθαλμοί , ότι βλέπουσι , και τα ώτα , & aures ueftræ ,quia audiunt.Amen die

μώμ, ότι ακόα.άμώ γαρ λέγω υμίμ , co uobis, quod multi prophetæ & iuſti

ότι πολλοί προφήται κ) δίκαιοι επεθύμνο defyderauerunt uidere uidetis , &

σαμίδαμ & βλέπετε , ουκ έιδομ , ) ακάν. non uiderunt, & audire
quæ

auditis ,

λεε σα & ακούει , ουκ ήκουσαν . ” υμάς : & non audierunt. Vosigituraudite pa

οώ ακέσαι τίω σαραβολώ τον πείγον » . rabolam feminantis . Cum quίuis au

τG . σανής ακέοντΘ του λόγου και . dit ſermonem regni , & non intelligit,

βασιλείας , και μη σωϊέντα , έρχετα uenit ille malus, & rapitid quod ſemi.

και σουκρός,κα)' αρπάζα σ' έανάρμλύομ ν : : natuum cft incorde illius hic eftquί ία

τη καρδία αυτον , όυτός όξιμ και τα τίω ' xta uiamfeminatus fuit . Αtqui in per

οδόμ σαρείς . ο δε επί τα αεγώδη σαν tricoſa ſemen iactum exceperat , hic eſt,

φείς , δυτός όξιμ , ο εν λόγoμ ακούωμ , και qui uerbumaudit, ac protinus cum gau

ευθύς μετά χαράς λαμβάνωμ αυτόμ ,ουκ . , dio accipitillad.uerum non habetradi

έχε δε ξίζαμ ν εαυτώ , αλλά πρόσκα » .. ccm in femetipfo ,fed temporarius eft.

pós csip . gevouluxe de grifewe in deguš Porrò cum incideritafflictio , autperſe

δια ευ λόγου, ευθύς σκανδαλίζεται . και cutio propter ſermonem ,cótinuo offen

δε εις τας ακάνθας παρείς, δυτός όξιμ , και ditur. At qui in ſpinas ſemen excepe

τύ λόγουακούωμ , 6 % μέριμνα τον αιών rat , hic eſt,quiuerbum audit, & cura ſe

να τούτο , και η απάτη του πλούτου auli huius, deceptioch diuitiarum ſuffo

συμπνίγα του λόγου , και άκαρπP γίν cat fermonem , & infrugifer redditur .

νεται.88 επί τω γω τλώ καλώ σαρείς, Cæterum qui in terram bonam excepit

δυτός όξιμ,ό του λόγου ακούων και συν ſemen , hic eſt ,qui fermonein audit&

νιών , δς δε καρποφορά και ποιά , και με intelligit, qui deniqz fructum quogred

εκατόρ , ο δε εξήκοντα, ο δε γιάκοντα » , ditac facit,alius quidem cέtuplum,alius

ελς και άλλων παραβολήν σαρέθκκεν αυτοίς , uero ſexagecuplum , aliusuero trigecu

' λέγωμ . ώμοιώθω και βασιλεία" ουρανών plum. Aliam parabolá propoſuiteis,di/

ανθρώπω σείροντι καλόμ σέρμα να cens, Aſſimilatum eſt regnum cælorum

11.1' και τη ! ft
αγεώ αυτο , ν δε ο καθεύδεμ τους αν- homini ſemināri bonum ſemen in agro

θρώπους ήλθεν αυτοι ο εχθρός , C έωει ſuo,ſed dormientibus hominibusuenit

! trign laς .
σε 373άνια ανά μέσου του σίτου , και απώλ . illius inimicus, & ſeminauit zizania inter

θεμ . όπ δε εβλάσκσεν ο χόρτα , κας triticum ,abijtók. Cumauté germinaſſet

που εποίκσε , τόπ εφάνη C τα τζάνια . herba,& fructum feciſſet,tunc apparuer

προσελθόντες δε οι 8λοι το οικοδεσπό , runt&zizania.Accedentes auté ſeruipa

τε, ειπον αυτώ• κύριε,ουχίκαλόμ σέρμα triſfamilias,dixerunt illi,Domine,none

έσσερας και των σ αγρώ και σόθεν οιώ έχει bonu femen feminabas in tuo agroun

3.ζάμια και ο δε έφη αυτοίς , εχθρός άνθρων de igitur habetzizania : Ille uero dixitil

πΟ τ8το εποίκσεμ . οι δε δ&λοι ειπον lis, Inimicus homo hoc fecit . Serui auté.

Αντώ . θέλας οώ απελθόνπς συλλέξω dixerunt illi,Vis igiť abeamus& colliga

mus480 &
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μον αυτά ; ο δε έφη . Δυ , μή ποτε συλλέγον. mus ea.Atille dixit. Non , nedum coll

τα ζιζάνια , εκριζώσετε άμα αυτοίς ligitis zizania , eradicetis fimul cum il

του σίτου, άφεθε σωαυξάνεται αμφότερα lis & triticum , ſinite pariter creſcere u

μέχρι το θερισμό , και εν καιρώ τον θερισο traque uſque ad mellem , & in tem

μού , ερώ Ρίς θόρισαϊς , συλλέξατε πρώτου pore mellis dicam mefloribus : Collie

τα ζιζάνια , και δώσατε αυτα εις δεσμάς gite primum zizania , & colligate in far

προς το κατακαύσαιαυτά,τομ δεσίτου συν
Iciculos ad comburendum ea : triti -

Ολζ αγάγετε εις τίω αποθήκω με . araw aum uero congregate in horreum me

σαραβολώ πρέθκκεν αυτοίς, λέγωφομοία um . Aliam parabolam propofuit eis ,

Κάμ και βασιλεία του ουρανών κόκκο σινάπι dicens. Simile eſt regnum coelorum

ως , 8μ λαβών άνθρωπος έψαρεμ νω αν grano ſinapis, quod acceptum homo

γεώ αυτών , και μικρότερου με έξι σάντων ſeminauit in agro ſuo, quod minimum

το σερμάτων.όταν δε αυξηθή μάζoμ 0 eſt omnium feminum . Cæterum ubi

λαχάνων εσί , και γίνεται δένδρου , σε excreuerit maximum eft inter holera ,

ελθέν τα σετεινα τον ουρανό , και κατασκε» & fit arbor, adeo utueniant uolucres

ελκ νοώ ώ τίς κλάδοισ αυτο . cæli, & nidulentur in ramis illius.Aliam

ραβολώ ελάλησεν αυτοίς . ομοία έσιν parabolam dixit illis : Simile eſt re

και βασιλεία του ουρανών ζύμη , μ λαβούν gnum coelorum fermento, quod acce

σα γωή ενέκρυψεν εις αλέυρε σάτα μία pummulier abfcondidit in faring far

ελό έως δυ έζυμώθκ άλομ . * ταύτα πάνταελά tis tribus , donec fermentaretur totum .

λκσεμο εκτός αν σαραβολαίς τοϊςόχλοις, Hæc omnia locutus eſt Ieſus per param l'urnis Love

και χωρίς προβολής ουκ ελάλα αυτοίς , bolas ad turbas , & ſine parabola ni
tzis 7

όπως πληρωθή η έκθεν δια τον προφή / hil locutus eſt illis,ut compleretur quod

το λέγοντΘ, ανοίξωώ σαραβολαίς ή dictum fuerat per prophetam qui ait:

σομά μου , ερεύξομα αποκεκρυμμβία αν Aperiam in parabolis os meum , eru .

πο καταβολής κόσμο . * τότε αφείς τους ctabo abfcondita à conſtitutione mun .

όχλους,ήλθεν εις τίω οικίαμο Ικσάς • κή di . Tunc dimiſſis turbis , uenit in do .

προσήλθον αυτώ οι μαθκται αυτο ,λέγονς mum Ieſus , & acceſſerunt ad illum di

τες , φράσομ αμίμ τίω σαραβολώ " 3ο fcipuli eius , dicentes , Diſſere nobis

ζανίωμ τον αγα8.5 δε αποκριθείς , έιπερ parabolam zizaniorum agri.Atille re

αυτοίς . ο σείρωμ ή καλόμ σέρμα , έσ1p ſpondens, dixit illis , Qui feminat bo

και γός του ανθρώπου δε αγρός 6ξιμο κόση num ſemen,elt filiushominis.ager aw

μΘ . ή δε καλόμ σίρμα , δυri εισιν οι tem eſtmundus.Porrò bonum lemen ,

φοι ο βασιλείας και τα δE 3:3άνια εισιν οι i funt filñ regni .zizania uero ſunt , fi

γοί το σουκρού.δ δε εχθρός και είρωμ αυ) lä illius mali .inimicus autem qui ſe .

τα Κιμ διάβολΘ.και δε θορισμός σων minat ea , eſt diabolus . mellis ue i

τέλεια το αιώνός Κάμ . δι δε θερlsαι άγ » ro conſummatio fæculi eſt . mellores

γελοί εισιν , ώασες οώ συλλέγεται τα ζιζά autem angeli ſunt. Sicut igitur colli ,

νια , ο συρι κατακαίεη, όυτως έσαι αν τη guntur zizania , & igni comburuntur,

σαυτελεία το αιώνΘ- τότε . απoσελά και lic erit in conſummatione fæculi huius.

ήδς το ανθρώπου τους αγγέλες ανταν Mittet filius hominis angelos ſuos ,

nej
&col

6
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ſconditiís..

να συλλέξουσιν εκ ν βασιλείας αυτο

σάντα τα σκάνδαλα , και τους ποιούν

τας των ανομίαν , και βαλούσιν αυτούς

εις τώ κάμινου τα συρός . εκ έσαι και

κλαυθμός και ο βρυγμός ο οδόντων .

Τόπ δι δίκαιοι εκλάμψεσιμ ως ο ήλια

ν τη βασιλεία του πατρός αυτ . ο έχων

ότα ακόeμ, ακρέτω. πάλιμ ομοία

άξιμ και βασιλεία των ουρανών θησαυρώ κεν

κρυμμλύω ω ως αγρώ , 8μ ευρωμ άνθρων

πG- έκρυψερ , και απο τι χαράς αυτο

υπάγα , el σάντα όσα έχα σωλά , και

γοράζα του αγρομ εκάνoμ . πάλιμ ομοία

Gμ και βασιλεία της ουρανών ανθρώπω εμ

πόρω, ζκνώα καλους μαργαρίτας . δς ευν

ρώμ ένα σολύτιμου μαργαρίτω, απελν

θωμ σέπιακε πάντα όσα έιχεμ , και γός

βασει αυτόμ . πάλιμομοία αμκαι βασιλεία

Ρ ουρανώμ σαγιών βληθείσα εις τίω θά.

λαασαν, εκ σαντος κόους σωαγαγό

σα , μ όπ επληρώθκ αναβϊβάσαντες επι

ην αιγίαλόμ , C καθίσαντες σωέλεξαν

τα καλα εις αγγα, τα δε σαπραέξωέβα

λομ . δυτως έσαι τη σωτηλεία το αιών

να ..ξελεύσονται οι άγγελοι , και αφο

σιάσει τους πονκρους εκ μέσο δικαίωμ,

C βαλίσιμ αυτούς εις τίω κάμϊνoμ το συ

ρός , έκά έσαι και κλαυθμός C και βρυγμός

ηοδόντωμ • Λέγα αυτοίς ο Ιησούς , σωή

και ταύτα πάντα, λέγεσιν αυτώ ,Ναι κύ

ιε. Ο δε ειπεν αυτοίς . δια τ8το σάς γραμ

μαπυς μαθRTδυθείς εις τώ βασιλείαμ δυ

ρανώμ,όμοιός όξιμ ανθρώπο οικοδεσότα,ός

τις εκβάλλια εκ του θησαυρ8 αυτο καινα C

και εγχύετο , όπετέλεσε

α ο ικσάς τας σαραβολας ταύτας, μετΒρευ

έκθεμ.C έλθών εις τίω σανίδα αυτο , έδι

δασκεν αυτούς εν τη σφαγωγή αυτής , ώστε

εκαλέήεθς αυτούς κή λέγειμεσόθεμ τέτω

σοφία άυλκ και δωάμας;ους δυός 33μ

έκονος γός,ουχί μκλής ανά λέγεη Μαριάμ,

7 ,

&colligent è regno illius omnia offen

dicula, & eos qui patrantiniquitatem ,

ac mittent illos in caminum ignis . ibi

erit ploratus ſtridorisdentium . Tunc

iuſti fulgebunt ut ſol in regno pa .

trisſui : Qui habetaures ad audien

dum , audiat . Rurſum , ſimile eſt re

gnum cælorum theſauro abſconſo in

agro , quérepertum homo abſcondi

dit:&præ gaudio quod habet ſuper

eo abit, & omniaquæcúq habet uen

dit, ac mercatur agrum illum.Rurſum

ſimile eſt regnum cælorum homini

negociatori,quærenti pulchras mar!

garitas :qui cum inuenerit unam pre

tiofam margaricam , abiens uendidit

omniaquæ poffidebat, & mercatuseſt

iliam . Rurſum , ſimile eſt regnum

coelorum uerriculo iacto in mare , &

ex omni
genere contrahenti : quod

cum impletum fuiſſet ſubduxerunt

in littus, & ſedentes collegerunt quæ

bona ſunt in uaſa , quæ uero mala

foras abiecerunt. Sic futurum eſt in

confummatione fæculi . uenient an

geli , & ſegregabunt malos de me

dio iuſtorum ,& mittent eosin cami

num ignis.illic erit ploratus & ſtri ,

dor dentium . Dicit illis Ieſus: Intelle .

xiſtis hæc omnia : Dicunt illi: Etiam

domine . At ille dixitillis :Propterea

omnis fariba doctus ad regnum coelo.

rum , ſimilis eſt homini patrifamilias,

qui depromitè theſauro ſuo noua &

uetera.Et factum eſt ,utcum finiffet le

ſus ſermones hos,digrederetur illinc.

Er cum ueniffet in patriam ſuam , do

auit in fynagogaillorú ,ita utſtuperent

ac dicerent: Vndehuic fapiétia hæc&

uirtutes :Nonnehiceſt ille fabri filius :

Nonne mater eius uocaturMariam ,

& fratres

**

γμα παλαιά .
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ναι οι αδελφοί αυτον ΙάκωβG C ω» & fratres eius lacobus & Iofes & Si

σης και σήμων και όδας ; και αι αν mon & Iudas :& forores illius nonne

δελφαί αυτον ουχί πάσαι προς ημάς omnes apud nos funt:Vnde igiť huic

έτσι και σόθεμ δω τέτω ταύτα πάντα hæcomnia : Et offendebantur ſup eo.le

Sheb roj ecravdaallouto šv & u Col.* de sus ſus autédixit illis: Noneſtpropheta ex

σούς ειπεν αυτοίς . ουκ έσι προφήτκα άτι pers honoris niſiinpatria fua,& domo

μει μη & τη σαρίδι αυτοι , C ν τι οι ſua . Etnon ædidit illic uirtutes multas

κία αυτ . κ ουκ εποικσενέκα δωάμας τελ propter incredulitatem illorum .

εμγ λας δια τίω άπισίαν αυτο * Εμ εκείνωο κο In illo tépore audiuitHerodestetrar- XIIII

καιρό κάσει αρώδης τεράρχης τίω ακο cha famā leſu ,& dixit famulis fuis :Hic

•ωΙκσού, κ. ειπεμ Ρίς σασίμ αυή,δυός όξιμ eſt Ioannesbaptiſta,is ſurrexit à mor

Ιωάννκς ο βαπτισής , αυής Αγέρθη από το νε tuis,& ideo uirtutes agunt in illo . Nam

κρών, κ) δια τούτο αι δωάμας γάσιμη Herodes cæperat loannem & uinxerat,

σμό αυτώ. *ο γαρ ηρώθκς κρατήσας εμ ιωάννιν ac pofuerat in carcere propter Herodia .

β έδκσεν αυτόν , κ) έθετο εις φυλακώ δια Αρω dem uxorem Philippi fratris ſui. Dice

διάδα τίω γωαϊκα φιλίππο τον αδελφ8 bar enim illi Ioannes: Non licet tibi ha

αυτον . έλεγε γαρ αυτώ ο ωάννκς . ουκ έξεσί bere eam.Et cú uelleteum occidere , me .

σοι έχαμ αυτήμ. θέλωμ αυτόμ αποκτάναι, tuebat multitudinem , propterea quod

εφοβάθκ ευ όχλομ , ότι ως προφήτίω αυν illum ceu prophetam habebant. Cum

Shle pop rxop . * zevediwp M & youbuo ito upíse autem celebrareturnatalis Herodis, ſal

δο, αρχίσατό και θυγάτες και άρωδιάδων tabat filia Herodiadis inter illos, & pla

ως μέσω , και ήρεσε ο καιρώδη θεμ με cuitHerodi.Vndecum iureiurando pol ?

όρκου ομολόγησεμ,αυτή δοϋαι δεαμ αιτή. !licitus eft,fe daurum illi quίcquίd peter

σεται και δε προβιβαοθάσα υπό 0 μικρος .. ret. Αrilla priusinftruξta a matre fua :

Sugrodós mos ducipãodeániwjvari olis xs- Damihi,inquit, hicin patina caputIo

parlwiwárvo To Battis8.xjEAUTÁOxó Bok 10 annis baptiſtæ .Et indoluit rex :attamé

σιλεύς . διατυς όρκος, κ) τους σωανακε ». propter iufiurandum , & eos qui fimul 1 oniis decoli
μόες εκέλευσε δοθώαι αυτή και να σέμ accumbebant iuflit dari: & millis carni

tutz.

Jag & texspánxoep Tộp 'iwávil sv tỉ quis. ficibus,amputauit capuc Ioannis in car

daxñ , naj xvexSx & repard auto ini wil n cere: & allatum eſt caput eius in patina,

paxi , noci. Id 60x Tel xogadiu , noj vegxs datumg eſt puellæ,acą illa obtulitma

τη μκηγι αυφθι.και προσελθόντες οι μαθκαι . tri ſuæ.Et acceſſerunt diſcipuli eius,&ſu,

αυτο , δραμσ σώμα , και έθαψαν αυτό, και ſtulerüt corpus, ac fepelierút illud:abie

shes andóvres &máyuenap Toese twoč .*ujæxsl runtcp& renunciarunt Ieſu. Id cũ audil

σας και εκτός ανεχώςκσιμ εκάθε πλοί/ ſet lefus, fecellit illincin naui ad deſertú

φ εις έρημου τόπου και ιδίαν και και αν locum feorfim.Et cum audiſſent turbæ ,

κούσαντες οι όχλοι , ακολούθησαμ αυω fecure funtillumitinere pedeftri relictis

σεζα από την πόλεωμ . και 2ξελθών και urbibus.Et egreſſus Ieſus uidit multam

1κσούς ξιδεμ σολώ όχλου , και έσλαν turbam : & tactus eſt affectu miſericor

χτίθκ επ αυτοίς , και εθεράπευσε τους diæ erga illos,ſanauitőzex illis qui male

αξιώσους αντ . * οψίας δε γενομβύκα , ualebant.Porrò cum appetiſſet ueſpera,

προσέλθου adierunt

S

1

Υ
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κ5 πιε άρτων και τη δύο χθύωμ. και περί το αν θαλάαση σεριπάτο.

προσήλθεν αυτώ οι μαθηται αυτον, λέγον adierunt eum diſcipuli iplius, dicentes,

πς . έρημος αξιμ τόπG , κα ) και ώρα ήδη Deſertus eſt locus ,&hora iam præte

σαράλθεμ , απόλυσου τους όχλος, ίνα α röſt, Dimitte turbas , ut abeant in ui

πελθόντες εις τας κώμας , αγοράσωση cos , & emant ſibi cibaria . At Iefus di

εαυτiς βρώματα.ο δε Ικσούς ειπεν αυτής . xit illis , Non eft illis neceſſe utabeant,

ου χεείαν έχουσιν απελθέν , δότε αυτής date illis uos quod edant. At illi dicunt

wings panes oquãopayāp,& denégoudip kurm.ovx x5 ei,Non habemushic nifiquinq panes,
έχoμoν ώδε ειμι πέντε άρτυς , και δύο &duos piſces. Ille uero dixit, Afferte

ιχθύας . ο 3 έιπερ . φέρετέ μοιαυτους ωθε. mihi illos huc. Et iuſſis turbis diſcum .

και κελέυσας Ρυς όχλος ανακλίθιώαι επί bere ſuper gramina ,fumptis quin

τους χόρτους , και λαβωμους σέντε άρους que panibus, ac duobus piſcibus,ſub

και τους δύο όχθύας , αναβλέψας εις τον latis in cælum oculis , benedixit , &am

ουρανόν , ευλόγησεν , και κλάσας , έδωκε fregiſſet,dedit diſcipulis panes, difcipu,

is nerbi dini τοΐς μαθητάς τους άρτυς , δι δε μαθκται li uero turbis . Er comederunt omnes,

τη .
τοϊς όχλοις και να έφαγου σάντες,C εχος/ & ſaturati ſunt, & ſuſtulerunt quodſu

τάθκσαρ » και τραμ τσερισεύομ το κλασι perfuerat de fragmentis,duodecim co .

μάτωμ, δώδεκα κοφίνος σλήσεις . οι δεεθι phinos plenos .Porrò qui comederant

οντες ίσαμάνδρες ως σεντακισχιλίοι χων fuere uiri fermèquinquies mille præter

ρμαΑΝ ρις γωαικών και παιδίωμ . * C ευθέως ανάγ mulieres ac pueros .Et ſtatim compu

κασεν ο Ιησούς τους μαθκτας αυτό έμειναν lit leſus diſcipulos ſuos, ut conſcende

εις τσλοίου , και προάγειμ αυήμ εις ή πέν rentnauim , & præcederent fein ripam

ραμ , έως δυ απολύση τους όχλός. * και απο ulteriorem , donec dimiſiller curbas.Ac

λύσας τυς όχλους , ανέβκ εις όρG κα dimillis turbis,aſcendit in montem ſo

SA τραμ προσεύξασθαι.* οψίας και γενo μύκς, lus ad orandum . Cum autem adueniſ

μόνΘ εκά . σ δε σλοίον ήδκ μέσου ſet ueſpera,folus erat illic. Cæterum na.

Οι θαλάσκα ήρ , βασανιζόμενου υπό το uisiam in medio maris erat, & afficta

κυμάτων , ήμ γαρ εναντίΘ- ο άνεμΘ . baturab undis,nam uentus erat aduer,

τετάρτα δε φυλακή και νυκτος απάλ , ſus .Quarta autem noctis uigilia abñt

θε προς αυτούς και τκσούς , σεριπατώμ επί κζ adillos Iefus, ambulansfuper mare ,&

των θαλάσαμ και ιδόντες αυτόμ οι μα ubi uidiſſent eum difcipuliſuper mare

θεται επί τω θάλασαν σεριπατοών ambulantem,turbati funt, dicentes, Spe

Imbulauit ni

τα , εταράχθκσαν , λέγοντες , ότι φάν » ctrum eſt, ac præ metu exclamauerunt,

τασμά όξιμ . και από το φόβου έκρα -
fed ftatimlocutus eft illis Iefus , dicens .

mari. ξαμ ευθέως δε ελάλησεν αυτοίς ο Ικσούς ,λε Bono animo eſte, Ego fum ,ne terreami

Ρμα γωμ,θαρσάτεεγώ ειμι , μη φοβάσθε.* απο ni. Refpondens autem illi Petrus,dixit,

κριθείς και αυτό και σέηος,έιπερ.κύριε,ει συει, Domine,ſi tu es , iubeto mead te uenire

κέλυσύμ με πρός σε ελθώμεπιτα θαλα.δ και fuperaquas. Atille dixit,ueni. Et cum

ειπεν , ελθέ..η καλαβάςαπό πλοίο σέ . deſcendiſlet è naui Petrus , ambulabat

GP πίεπάτκσεμ επί τα ύδατα , ελθών fuper aquas , ut iret ad Ieſum . Cæte

πρός τμ ικσούμ. βλέπωμό ή άνεμομίχυ/ rum cum uideret uentum ualidum ,ter

Σόμ, εφοβήθκ , κ) αρξάμενος καταποντίζεθς ritus eft , & cum cæpiſſet demergi,

έκραξε
damauis

su

β
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έκραξε λέγων κύριε σώσόν με ευθέως δε damauit , dicés,Domineferua me.Com

και ικσούς εκτείνας τίω χ &ρα , επελάβετο - tinuo autem extenta manu, apprehen

αυτο , κ ειπεν αυτώ . ολιγόπισε , εις τί εσ : dit eum , & dixit illi, Exigua fiducia præ

Εβ 5άσας; * Ο εμβάντων αυτών εις τόσλοί/ dite, cur hæfitabas.Etcum eſſent ingreſ

ον , εκόπασεν ο άνεμΘ , δι και ο πλοίο ſi nauim , conquieuit uentus . Porro qui

φ , ελθόνης προσεκύκσαν αυτώ , λέγον » erant innaui, acceſſerunt& adorauerút

ενγ τες, αλκθώς θες γός έι . * διαπεράσαν» eum , dicentes,Veredei filius es.Et cũ tra

πα , ήλθον εις τίω γίμ γεννκαρέθ . καλέπι ieciffent;uenerunt in terra Gennefareth .

γνόνες αυτού οι άνδρες τον τόπο εκείνου, Etcū agnouiſſent illú uiri loci illius, emi

απέσειλαν εις όλω τίω ασρίχωρου εκείνω, ſerunt nuncios in totáundiqfinitimam

προσώεγκαμ αυτό σάντας τους κακώς regioné illa,& obtulerunt illiomnes ma

έχοντας και παρεκάλοω αυθόμ , ίνα μόν lehabentes,& obfecrabant eū , ut tantü

νομ άψοντα το κρασέδs το ηματίου αυν . :r tangerent firmbriam ueftimeti ipfius, &
prod

el όσοι έψανε , διεσώθησαν . * τότε quotquottetigiſſent,ſalui facti ſunt.

προσέρχονται τον εκσού δι από ισροσολύ» Tunc aceduntad leftum, quiabHier χν
μων γραμματές C φαρισαίοι , λέγονπς . roſolymis uenerant ſcribæ& pharifæi,

δια τι οι μαθηταί σου σαραβαίνει τίω dicentes,Quare diſcipuli tui tranſgredi

παράδοσιν ο πρεσβυτέρων και ου γαρ νί- untur traditionem ſeniorum :No enim

πονται τας χάρας αυτών, όταν άρτμεθί abląunt manusſuas,cum edutpané.At

ωσιμ . ο δεαποκριθείς,είπεν αυτοίς . δια τη ille reſpondens , dixit eis, Quare& uos

Cυμάς σαραβαίνετε τίω εντολώ το θες tranſgredimini præceptum deipropter

δια τω ωαράδoσιμύμώμ ο γαρ θεός νε . - traditionem ueſtram :Nam deus præce

τείλατο , λέγωμ.τίμα του πατέρα 1 τίω pit, dicens, Honora patré&matrem .

μητέρα . κ) ο κακολογώμα σατέρας μκτές τ, qui maledixerit patri aiut matri , morte

φα , θανάτω τελωτάτω . υμάς και λέγεται moriatur.Vosautem dicitis, Quicung

δς άμ έιπα @ ο σας και τη μαγεί , δώρου 8 dixerit patri autmatri:quicquid doni à

εάμξ εμε ωφεληθής, κ) ου μή τιμήσή του me profecturum erat, id in tuum uerti

πατέρα αυτών και τω μητέρα αυτον.C ακυρώ. tur commodum , & non honorabitpa

σατε τωντλίμ του θεού δια τίω σαρά . trem ſuum ,aut matrem ſuam : & irritum

σοσιμύμώμ υποκριται, καλώς προεφήτου feciſtis præceptum dei propter traditio

σε σερίύμώμ ισαΐας,λέωμ . Εγίζα μοι ολα nem ueſtram.Hypocritæ ,recte deuobis

ός δυτών σόματι αυτών , Ρίς χείλεσι prædixit Eſaias, dicens,Appropinquar

με τιμά , και η καρδία αυτών σεξω απέχα mihi populus hicore ſuo ,& labñismeho

άνεμά , μάτωσέβονται με, διδάσκον , norąt,cæterum cor eorum procul abeſtà

τες διδασκαλίας και εντάλματα ανθρώπων. me,fed fruſtra me colunt, docentesdo

και προσκαλεσάμου μόχλου , ειπεν αυ ctrinas,præcepta hominum.Et aduoca ,

Ρίς . ακέετε κσωίετειου εισερχόμενου tis ad fe turbis ,dixit eis,Audite & intele

εις το σόμα κοινοί του άνθρωπος, αλλά τεκ. ligitę.Non quod ingreditur in os,impu

πορνόμθυομεκτσόμας,του κοινοί ομ - rathominē,ſed quod egrediť exore,hoc

ενε άνθρωπον . * τότε προσελθόντες οι μαθκίαι impurú reddit hominē.Tuncaccedétes

* αυτο ,ειπομαυτώ .διδαςότι οι φαρισαίοι, diſcipuli,dixeruntilli.Noſti phariſæos,

๕๕๕๔ite audito

.
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ακέσανπς του λόγου εσκανδαλίθκσαμ: audito ſermone ifto offenſos fuiffe

ο δε αποκριθείς ειπες και σάσα φυτεία , Ac ille reſpondens,ait, Omnis plan

Ηρουκ έφύτευσε σατές μου ο ουράνι , tatio ,quam non plantauit pater me

SPς εκριζωθήσεται . * άφετε αυτούς και οδηγοί us coeleſtis , eradicabitur . Omittire il

εισι , τυφλοί τυφλών » τυφλός δε τυφ/ los, duces ſunt cæci cæcorum . Porrò ,

λό εαμ οδηγή αμφότεροι εις βόθωου ſi cæcus cæco dux fuerit , ambo in foue.

εμά σεσούτα . * αποκριθείς δε και σέγΘ- amcadent. Reſpondens autem Petrus,

πεν αυτώ, φράσου ημίμ τίω φαβολώταυ dixit ei, Diſſere nobis parabolā iſtam .

τω. ο δε 1κσές ειπεν , ακμώ κι εμάς lelus autem dixit , Adhuc & uos intelli

ασωετοί εσε , άυπω νο & π , ότι σάμη εις/ gentia caretis : Nondum intelligitis,

σορβιόμουoμ εις & σόμα , τίω κοιλίαμ quod quicquid ingrediturin os , in al

χωρά, εις άφεδρώνα εκβάλλεται , τας εκ uum abit, & in ſecellum ercitur : At ea

σορόυόμοια έκ το σόματς,εκθι καρδίας quæproficiſcuntur ex ore, ex ipſo corde

ξέρχεται , κακβια κοινοί ήμ άνθρωπος. egrediuntur,& illa impurumreddunt

επίτης τεr. ,, εκγαλαθι καρδίας 34 έρχοντα διαλογισ. hominem . Nam ex corde exeunt co

". 11
μοίσονκροί φόνοι , μοιχ & αι, πορν &αι, κλο gitationes malæ , cædes , adulteria ,

παι, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι, ταύτά Itupra, furta , falſa teſtimonia , conui.

Και τα κοινοώτα οι άνθρωπομ ή σε αντίο cia.Hæcfuntquæimpuranthominem .

ποις χερσί φαγ&μου κοινοίορ άνθρωπομ . Cæterum illotis manibus capere cibum ,

καιώξελθών εκθεμο εκσός , ανεχώρησεν, noninquinat hominem.Ec digreffusil

dig támégyrúgou CordãG-, * xyisou qu xJ lincIefus, feceſlic in partes Tyri & Sido

οι κανένα από την ορίωμ εκείνων 2ξελθ8 , nis. Et eccemulier Cananæa,quæafini

σα , έκρασεμ αυτώ λέγουσα , ελέκσόν με κύ bus illis uenerat, damabaradillum , di

grε με δαβιδ' , θυγάτης μου κακώς δαιμο» cens , Miſerere mei domine fili Dauid .

νίζεται , και δε ουκ απεκρίθκ αυτή λόγου και Filia mea miſere à dæmonio agitatur. Il

προσελθόντεςοι μαθηταιαυτον , πρώτωμάν le ueronon reſpondit ei uerbum.Et acce

ήν λέγοντες και απόλυσομ αυτώ , ότι κράζα dentes diſcipuli eius ,rogabant illum , di

εμα όπιθεα ημώμ. * % δε αποκριθείς ειπεν, ουκ centes , Amitte illam ,nam damatpoſt

απεσάλω ει μή εις τα πρόβατα τα απολω nos. At ille reſpondens,dixit,Nonfum

Σμύ λότα δικεισραήλ . * και δεελθόσα προσεκύν miſlus, niſi ad oues perditas domus

5 νκσεν αυτώ λέγουσα , κύριε βοήθα μοι.ο δε Ifraëliticæ.Illa uero uenit&adorauit eu

αποκριθείς , έιπεν , ουκ έσι καλομ, λαβών . dicens,Dominefucurremihi.Arille re .

ομ άρτου Ο τέκνων, η βαλάμες κυνα , fpondens dixit, Non eſt honeſtum , ſu

βίοις και δε ειπεν , ναι κύριε, κ γαρ τα κενά mere panē filiorum , & obńcere catellis.

pick εθία απo 9 ψίχίων Ο σιπόντων Hæcautérefpondit,Certe domine, Ete.

αποφοι τραπέζης της κυρίως αυτο τόπ nim catelli edútde micis, quæcaduntde

αποκριθείς και εκτός ειπεν αυτή , και γώαι menſa dominorum ſuorum.Tunc re

11.12.1' . 1 ' 17!!12.972 μεγάλα σου και σίsls , γενκθέτω σοι ως θέ . ſpodés Iefus dixit illi.Omuliermagna

E7i5 files.
λεις. ο ιάθκκαι θυγάτηρ αυτής από τι ώρας eſt fides cua,fiat tibi,ſicur uis . Etfanata

εκείνκς . *C μεταβαςεκθεμο ικσες ήλθε fuit filia eiusex eo tépore.Et progreflus

παρά τω θάλασαν οι γαλιλαίας και illinc Ieſus,uenitiuxta mare Galilææ,&

αναβάς conſcenſo
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ποντας και

λ πει θεραπευθεντωμ όχλωμ. λα σερίτηνεπήα άρτων .

ävaßas dis p 720 , £xáoxe éxã,Clapooša ā conſcenſo monte , ſedebat illic.Et accefler

θου προς αυτμόχλοι πολλοί , έχονπς μεθ runt ad eum turbæ multæ , ducentes fer

εαυτώμ, χωλός, τυφλούς , κωφές, κυλάς , cum caudos, cæcos , ſurdos, mutilos,&

C ετέρους σολιους, και έβριψαν αυτούς σα alios multos, & abiecerüteos adpedesle

så tous wód'as TO INOŠ , naj Sopártouoer fu . & fanaụit eos,adeo ut turbæ mirată

αυτούς , ώς π Ρυς όχλος θαυμάσαι βλέν ſint, cum uiderent mutos loqui, muti

ποντας κωφούς λαλούλας , κυλους για los eſſe ſanos,claudos ambulare , cæcos

&ς, χωλους σερίπατοώίας, τυφλους βλέ uidere, & glorificabant deú lſrael. Ieſus

και εδόξασαν τον θεόμ Ισραήλ , autem uocatisad fe diſcipulis fuis dixit,

s3 * ο δε τκσας προσκαλεσάμω τυς μαθη » Miſeret me, turbæ , propterea quod iam

5 τας αυτο , ειπεν , ασλαγχνίζομαι επί τω λα criduum perfeuerantapud me, & no ha

όχλομ , ότι ήδκ ήμέρας γάς προσμεύουσι bent, quod edant, & dimittere eosieiu ,

μοι, και ουκέχουσιμτί φάγωσιμ,κ) απολύ nos nolo , ne deficiantin uia. Et dicunt

σαι αυτους νήσεις , ου θέλω, μίσοπ εκλυθώ, ei diſcipuli eius , Vnde nobis in ſolitu

σιν εν τη οδώ , και λέγουσιμαυτώ οι μαθN/ dine panes tam multi , ut faturemus

ται αντον , πόθεν ημίμ ν έρκμία άρτοι τον turbā tantam : Et dicit illis Ieſus, Quot

σει, ώςπ χορτάσαι όχλομ στην και να panes habetis?Atillidicunt, Septem Seperm pines
λέγει αυτούς και εκτός πόσους άρτους έχει &paucos piſciculos. Etiuflit curbasdif

( '' γ '17 ' 1.25
τεκαι οι δε ειπον ,επήα,c ολίγα ιχθύδια . κ) cumbere in terra . Et ſumplit ſeptem pa

έκέλευσε τοίς όχλοις αναπεσάμ επί πιώ nes , ac piſces, & poftquam gratias

γώ . και λαβών τους επα άρτους και της egiſſet,fregit,deditque diſcipulis ſuis.

ιχθύας, ευχαρισήσας, έκλασε C έδωκε τίς diſcipuli uero turbæ, comederuntque
μαθηταίς αυτο . οι δε μαθηται ο όχλω, omnes & ſaturati ſunt, & ſuſtulerunt ,

και έφαγομ πάντες , έχοστάθκσαμ , και . quod fupercrat fragmentorum fer

ήραμερισσεύομ: κλασμάτωμ επήα συ- ptem ſportulas plenas. Atij qui come

σίδας πλήρες,οι εθίοντες ήσαν τερακισ' derant, erant quater mille uiri , præter

χίλιοι άνδρες, χωρίς γωαικών και παιδί, mulieres & pueros Et dimiſlis turbis,

εξα ωμ, * C απολύσας τυς όχλους , ανέβη εις conſcendit nauim ,uenićque in fines Ma

όσλοίου. C ήλθεν εις τα όρια μαγδαλά. gdala..

καιπροσελθόντες οι φαρiσαίοι να σαδδ's . Et aggreſſi pharifæi unà amSad xvi

καλοι , σειράζοντες επερώτησαν αυήμ και σκ- ducæis tentantes rogabant eum ,ut fi,

εξ μάομ εκ του ουρανού δεξαι αυτοίς,* ο δεαπο gnum ècoelo oſtenderetfibi.Atille reis Signumis crio

ε κείθεις ειπεν αυτοίς ,οψίας γενομλύκς λέγε ſpondens dixit eis, Cum coeperit elle
Prr.11nf .

τε, ευδία , συγδάζα γαρ ο ουρανός , κ πως μcfpera , dicitis,ferenitas crit, nam rubet

σήμερον χειμώμ . συγδάζα γαρ ο ουρανός συν cælum ,& mane, hodietempeſtas,rubet

γνάζωμ . υποκριται, σ μου πρόσωπομή ου enim cælum triſtp . Hypocritæ , faciem

σαν γινώσκετε διακρίνειμ,τα δε σκμάα cæli fcitis dñjudicare, lignauero tempo.
έγ καιρια

,
γενεα σουκρα κ μοιχα

; rum non poteſtis :Natio praua.& adul,

hisoxuấop &TI 34tã,Cloxućop ou d'OBMOETE. tera,ſignum requirit, & fignum non dal

εξ αυτή,ει μή ή σημάομίωνα του προφίτου,* ή : bitur εί , nifi fignum Ione prophete.

καταλίπωμ άντυς, απώλθεν,και ελθόντες Et relictis illis aböt.Et cum ueniffent

οι μαθκται diſcipuli

S
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λά ποιοι ζύμης θα φαρισαίωμ. λγ σερίτάς καισαρείαέπερωτήσεως .,

οι μαθηταίαυτου εις ή πέραν,επελάθουν diſcipuli eius, in ulteriorē ripā, p obliuio )

το άρτυςλάβ& μ , ο δε Ικσούς ειπεν αυτοίς ,

frrτητή : 7
něno ſūpferāt panes.Ieſus aútdixitillis,

δράση και προσέχει από τι ζύμης φα Videte& cauere à ferméto pharifæorú,

2'
εξε είσαίων και σαδδουκαίωμ. * οι δε σiελον λβ acfadductors.Arilli reputabatintra fe

5 γίζοντο ο εαυτοίς λέγονπς, ότι άρτος ουκ fe ,dicates, Panes no fumpfirmus . Quod

ελάβομεν . γνούς δε ο Ικσούς είπεν αυν ubicognouit Iefus,dixitillis,Quid cogi

τίς . τί διαλογίζεσθε ν εαυτοίς ολιγόπιο tatis intrauolipſos, o parū fidentes,qd

σοι , ότι άρους ουκ ελάβετ και δυπω νοάπ δυ panes no ſumpſeritis :Nondú intelligi

δε μνημονεύετε τυς σέντε άρους πέν » tis,neæ memoria tenetis,quinqz illos pa

τακιχϊλίωμ , και πόσες κοφίνες ελάβε nes,cũ homineseſſet quinquies mille, &

π. ουδε τους επα άρους το τερακϊσχϊ- quot cophinos ſuſtuleritis? Neqz fepté

λίων , Εσόσας ωυσίδαςελάβετε, πώς ου illos panes,cú homines eſfét quatermil,

νοάτε, ότιου ποι άρτο ειπομ υμίμ προσέ le,&quot ſportas acceperitis: Quifit, ut,

χετεαπό ζύμης φαρϊσαίωμα σαλ- nó intelligatis,menó de pane dixiſſe uo

δεκαίωμ; Τότε σωϊκαν , ότι ουκ έιπερ bis illud,utcaueretis àferméto pharifæo

προσέχαμ από ζύμης το άρου , αλλά rū & ladducæorūłTúcintellexerūt, qd

που σiδαχής του φαρισαίων C σαδδ &/ nó iufliflet cauere a fermēto panis, fed à

xaiwp. * Eagain o starše éig tà mégx 27 doctrina pharifæop,& fadducæorú.Cú

καισαρείας Οι φιλίππε , πρώτα τους μας ueniſfet aút Ieſus in partes Ceſareæ eius

εκτας αυτον λέγωμ . τίνα με λέγεσιμ οι quæcognominat Philippi,interrogauit

άνθρωποι ειναι, τόμγου του ανθρώπου και οι 3 diſcipulos fuos dicés, Quémedicút hos
είπομ.δι μου ,Ιωάννω του βαπislώ , άλλοι mines elle filiū illú hois . Illi uero dice

δε Ηλίαμ, έτσροι δε τερεμίαμ, και ένα ΠΡΟ » bát,Alij quidē Ioanne Baptiſta,alijue.

φκτώμ. λέγει αυτg . υμάςό τίνα με λέγιν ro Heliã,alij uero Hieremia ,aut unú de

τε ειναι και Αποκρϊθείς δε σίμων στηνπιο numero prophetaru.Dicitillis, Atuos,

πεν . Συ ει ο Χριςος διδς του θεού τον ζών » quéme dicitis effe:Reſpondens aütSi,

τG - Cασοκρίθεις και ικσούς ειπεν αυτώ. mon Petrus,dixit, Tu es Chriſtus ille fi

εξί * Μακάρι , ει συμωμ βάς Ιωνά , ότι σας ή lius dei uiuétis. Et reſpondés leſus dixit.

αιμα ουκ απεκάλυψέ σου, αλλ ο σατές illi,Beatus esSimonBar Iona,quiacaro

μου ο ν οίς ουρανοίς καγώδέ σοι λέγω , & ſanguis nó reuelauit tibi,fed paterme

ότι συ είσέτης , και επί ταύτη τη σέιρα us quieſtin cælis.Atego uiciſlim tibi di

οικοδομήσω με τίω εκκλησίας. Ο σύλα co,quod tu es Petrus, & ſuper hâc petrā

άσου ου κατϊσχύσεσιν αυτg. και δώσω ædificabomea eccleſiâ,& portæ infero

.: της11ης(1733 σοι τας κλάς οσ βασιλείας την ουρανώμ.e rūnon ualebūt aduerſus illa . Etdabo ti

7.62iton 330ftt? Olap SÁCHSÉTIQRzãe,isced'ediulion so bi daues regni cælorú ,& quicquid folue

τους ουρανούς και να) ο αμ λύσηςεπί Οι γύς, ris in terra,eritfolutum in cælis,&quic

εξκ έσαι λελυμλύοματίς ουρανοίς. * τοτεδιε quid alligaueris in terra, erit alligatú in

5είλατο τίς μαθκταϊς αυτο , ίνα μκδεν έι- cælis. Túcedixitdiſcipulis ſuis,ne cui di

πωσιμ , ότι αυτός όξιμ Ικσάς ο Χρισος. από cerét quod ipſe eſſet Ieſus Chriſtus. Ex

τότε ήρξαν και εκτός δακνύαμ τίς μαθη- eo tépore,coepit Iefus indicare diſcipulis

ταϊς αυτον , ότι θα αντμ απελθώνειςισροΙ . fuis,quodoportcretipfum abire Hiero/
σόλυμα folymarm,

β
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ολυμα,και πολλά σπαθάμ,από την πρεσβυ folymarm, ac multa pati a fenioribus &

τέρωνκαι να αρχίερέωμ , γραμματέων, principibus ſacerdotum , & fcribis, & oči

Cαποκτανθlώαι , και τη πίτα ημέρα εγες cidi, &tertio die reſuſcitàri.Et cum abdu

εξυ θώα . * € προσλαβόμου , αυτόςο σίν xiſſet eum Petrus,coepit illum increpare

GP, ήρξατο επίτιμάμ αυτώ λέγωμ. ίλε dicens,Propiciustibi fis domine,nequa: . ,

ώς σοι κύριε,ου με έσαι σοι τ8τ.ospαφείς, quàm erit tibi hòc.At illeconuerſus di

ειπενζω σέγω ύπαγε οπίσω μου σατα xit Petro,Abi poſtmefatana ,obſtacul

να , σκάνδαλόμ μου έι , ότι ου φρονάς τα lo es mihi ; quia non ſapis ca quæ ſunt

ο θε8 ,αλλάτα της ανθρώπων.* τόπο την ſunt hominum . Tunc

β : σος ειπεμ τίς μαθηταίς αυτο.άιτις 9 Ieſus dixit diſcipulis ſuis, Si quis uult

λα οπίσω μουελθέν, απαρνησάσθω εαυτού, poft meuenire abneger femetipfum, &

και αράτω τομ σαυρομ αυτα , ακολο » tollat crucem ſuam ac ſequaturme. Qui

θείτω μοι . δς γαρ αμ θέλω τώ ψυχώαυ (enim uoluerit animam ſua feruare ; per.

τον σώσαι , απολέσα αυτώ. δς δαμ απο» der eam.Rurſus qui perdideritanimam

λύση τώ ψυχίω αυτον ένεκεν εμού , ευρίσει ſuam mea cauſa, inueniet eam . Quid

αυτω. τί γι' ώφεληθήσει άνθρωπος,έαν enim prodeſt homini, ſi totum mundű

κόσμου όλου κερδέση , τίωδε ψυχώ αυτο lucratus fuerit, animæ uero ſuæiactură

ζημίωθή, και τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα fecerit: Aut quid dabithomocuius per

Tšs: fuxis &u Ton;*M &Majaso jos tos avozó mutatione redimatanimam ſuam Ful

που έρχεται και τη δόξα το σαγός αυ » turumeſt enim , utfiliushominisueniar

τον μετα της αγγέλων αυτών και τόπαπο in gloria patrisſui , cum angelis ſuis,&
σας

δώσει εκάσω, τιτώ πράξιν αυτο . * Αμάω tuncreddet unicuiq iuxta facta ipſius.

λέγω υμίν , εισί τινες δεεσώτωμ,8ι τινες Amen dico uobis,ſuntquidam hicſtan

ουμε γεύσωνται θανάτο , έως αμήσωσι του tes, quinon guſtabuntmortem , donec

του το ανθρώποερχόμενομεν τη βασιλεία 'uiderint fifium hominis uenientem in

αυτον . * καιμεθημέραςέξ , παραλαμβά»λλregno fuo. Εt poft dies tex , affumit Χν11
να ικσάς ήμ σέρου και ΙάκωβομCων Jeſus Petrum acIacobum& Ioannem

άνω του αδελφομ αυτο , αναφέρει αυ- fratrem eius,& fubducit illos inmonté

τους εις όρG ύψηλόμ κατιδίαμ, κ μετεν excelſum ſeorſum , tranſformatusé eſt 1
μορφώθκ έμπροσθεν αυτώ , κι έλαμψε σ' corāillis, & fplenduitfacies eiusfiatfol.

πρόσωπον, αυτο ως ο ήλια , τα δε εμά- Veſtimenta autem illius facta ſunt al

τια αυτου έγύες λευκα ως το φώς. κ ιδου ba,ſicutlumen. Et ecce conſpecti ſunt il

ώφθησαν αυτοίς μωσής ) κλίας και μετα
lisMofes&Helias cum illo colloquéces.

του συλλαλώντας και αποκριθείς δε και σέτης , Reſpondens autem Petrus, dixit Ieſu

είπενω Ικσβ . κύριε καλόμ όξιμ εμάς ώ. Domine bonum eſt nos hicelle . Şi uis

δε είνα . ει θέλας, σοιήσωμεν ώδε τράς σκα faciamus hictria tabernacula , tibi unū

νας,σοιμίαμ,κ) μωσή μίαμ ,C κλία μίαμ.έα & Moſiunum , & Heliæunum . Adhuc

αυτο λάλομώτα , ιδου νεφέλκ φωτανκ eo loquente ,ecce nubes lucida obumbra

έπεσκίαστα αυτούς και και ιδου φωνή έκ uit illos.Et ecce uoxènube quæ diceret,

νεφέλκς λέγουσα. δυτόσ Kξιμο γός μουδά Hiceſt filiusmeus dilectus, in quo mihi

γαπητός & ευδόκησα , αυτο ακόντι . bene complacitum eſt ; ipſum audite.
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και ακέσαντες οι μαθηται, έπεσον επιπτό Ercum hæc audiſſent diſcipuli , procidei

σωπον αυτών , και εφοβήθκσαν σφόδρα . runt in faciē fuá , & territi ſunt uehemen

και προσέλθων ο Γκσούς ήψατο αυτών , ο ter.Et accedens Iefustetigit illos dixitos:

είπεν .Εγέρθετε να μη φοβάδε. επάραν. Surgice& netimeatis. Vbiuero fattulis

τες δε τους οφθαλμούς αυτών , ουδένα είν ſent oculosfuos,neminem uidebant, ai

δου, ει μην Ικσούμ μόνoμe καταβαν ſi leſum ſolum . Etcum defcenderent de

νόντων αυτών έκ το όρος , νετείλατο αυν»
monte, præcepit illis Ieſus dicens,Ne

τίς ο Ικσάς λέγωμ. Μκδεν έιπατε σ ' όραμα , qui dixeritis uifionem , donecfilius homi

έως δυο ψές του ανθρώπο εκ νεκρών αναs .

rairi 1.dirt77ft και επικράτησαν αυτόν οι μαθηταί αυ

nis à mortuis reſurgat .Et interrogaue

runteum diſcipuli ſui,dicentes,Curigi

177 17tr filti Το λέγοντες . τι δω οι γραμματάς λέγ8 / tur ſcribæ dicunt, quod Heliam oportei

οι1 7η. soz otp, 64 Maiap dã kageu apãrn; * o deixe at uenire prius: Ieſusautem refpondens

σούς αποκριθείς , είπεν αυτής -πλίας μου dixit illis,Helias quidem ueniet prius,
έρχετε πρώτον , να αποκαταςήσα πάντα . & reſtituet omnia . Verum dico uobis,

Λέγω δε υμίν, ότι ήλίας σκαι ήλθεν , και ουκ Heliam iam uenifle, &non agnouerunt

επέγνωσαν αυτόν , αλλ εποίκσαμ ν αυτώ, eum.ſed fecerunt in eo quæcunque uo /

όσα θέλκσαμ. όντως και ο γός το ανθρώπ8 luerunt. Sic & filius hominis paffurus

μέλια σάχαμ υφάυτώμ . τότε σωϊκαν οι eſt ab illis. Tunc intellexerunt diſcipuli,

μαθκται, ότι σερί Ιωάννου του βαπτίσού είν quodde Ioanne Baptiſta dixiſſet ipſis.
εοσ πεμ αυτοίς * και ελθόντων αυτών προς Et cum ueniſſent ad turbam , accellitad

β του όχλου , προσήλθεν αυτώ άνθρωπός τις eum homo quidam flectens genua illi,

γονυπετών αυτώ , και λέγωμ. *κύριε ελέκι λε dicesqg, Domine miferere filij mei,quor.

σου με ημιον, ότι σελίωιάζεται και κακώς niam lunaticus eſt, & mifere affligitur,

σάχα, πολλάκις γαρ σίτα εις συρ , 0 Nam fæpe cadit in ignem , & fæpe in

σολάκϊς εις τ ύδως , προσώεγκα αυν aquam ,& obtuli eum diſcipulis tuis,

εμείς μαθκταϊς σου , και ουκ καυήθησαν nec potuerunt cum fanare . Refpon

αυτόν θεραπεύσαι , αποκριθείς δε ο ικσούς dens autem Iefus dixit, О natio incre

είπεμ. ώ γενεα άπισα κδιεργαμμών,έως dula , & diſtorta , quouſque tandem

πότε έσομαι μεθυμώμ και έως σότε ανέξο» ero uobiſcum I uſquequo patiar uos :

μαι υμώμ , φέρετέ μοι αυήμ δε. κ) επετίμκ Adducite illum huc. Et increpauit illud

σεν αυτώ και 14σούς , και ξύλθεν απ αυτον και Ieſus, & exiſtab eo dæmonium , & fac

δαιμόνoμ, κ) έθεραπείθκ οσαϊς, από Οι natus eſt puer à tempore illo . Tunc aci.

εοε ώρας εκείνης.* τότε προσελθόντες οι μαθκαι cedentes diſcipuli adIeſum ſeorſum , dis,

€ @ ο Ικσού κατιδίαμ , είπop , δια τί εμάς, xerunt, Quare nos non potuimus eije.

te's cuid F-162.2t cowevirep duris,dvå ti årsiap ixão.

ουκ αδαυίθκαι εκβαλάμ αντό ο δε 18 cere illud: Leſus autem dixit illis , pro

pter incredulitatem ueſtram . Amen

Αμlώγαρλέγω υμίν . εάν έχετε σίσιμως quippe dico uobis, ſi habeatis fide fiaut

κόκκουσινάπες, ρώτε αρ' όρή τέτω, μετά grand finapis.dίcetis monti huίς , demi .

Εκθι εντεύθεν εκά , και μεταβήσετα . gra hinc illuc, & demigrabit,neqquicos

ουδέμ αθανατίσει υμίρ . τύτο δε ο γένΘ impofibile erit uobis.Sed hoc genusno

ουκεκπορεύεται,ει μη αν προσοχή και νησεία . egrediť, nifi per deprecatione & ieiuniū .

ανατρεφομείων
Cum

..
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λς πρι' αιτόντωμ τα δίδραχμα . λή ποι &λεγόντων της μείζωμ.

φος *αναsrεφομύωμ δε αυτήν τη γαλιλαίο Cum autem uerſarentur in Galilæa,di

, ειπεν αυτοίς ο Ικσός , μέλια ογος το xit illis lefus : Futurum eſt ut filius ho

ανθρώπου παραδίδοθαι εις χάρας αν » minis tradatur in manus hominum , &

θρώπων , και αποκπνούσιμαυτόν , και τη occident eum , ac tertio die reſurget. &

τρίτη ημέρα εγερθήσεται , και ελυπήθι » mærore affecti ſunt uehementer.Cum

σου σαν σφόδρα . Ελθόντων δε αυτώ εις λs autem ueniffentin oppidum Caperna

καπερναούμ , προσήλθον οι τα δίδραχ » um , acceſſerunt qui didrachma folent

μα λαμβάνοντας ως σέγω , και ειπομ . και accipere ad Petrum ,dixeruntque: præce

διδάσκαλΘ' υμώμ ου πλάτα δίδραχ » , ptor uefternum foluit didrachmaD.

μα ; Λίγα , Ναι. κ όπ εισήλθεν εις τίω οί- cit,etiam.Etcum ingreffus fuiffet in do .

κίαμ , προέφθασεμ αυήμο ικσος , λέγωμ. τι mum , præuenit illum Ieſus, dicens:

σοι δοκά σίμων και οι βασιλάς Ο γύς από Quid tibi uidetur Simon :Reges terra

τίνων λαμβάνεσημ τα τέλη ή κώσου , από à quibus accipiunt tributa aut cenſum :

ήγών αυτής , και απο αλλοτρίωμ ; λέ » à filiis ſuis , an ab alienis : Dicit illiPe

γε άυ σένα , από την αλλοτρίωμ. trus:Ab alienis .Ait illilelus: Ergolir Christus ir
έφκ ανω και Ικσός , αραγε ελεύθροί εισιν beri ſunt filí . Verum ne ſimus illis of nin ſolunt.

οι γοί . ίνα δε μή σκανδαλ Άσωμα αυτούς , fendiculo , profectus ad maremitte ha

σορόυθείς εις τίω θάλασαμ,βάλε άγκιν mum, &eum piſcem qui prodierit pri

Shop , και τμ αναβάντα πρώτου εχθώά , mus, tolle : & aperto ore illius inueni

σου , και ανοίξας ή σόμα αυτο , ευρέσες σαν es ſtaterem : acceptum eum da illis

τρα , εκείνον λαβών δος αυτής αντί εμού pro me & te .

ροκ και σού . * * εκείνα τα ώρα προσήλθον οι λ ? In illo tempore acceſſerunt diſci- XVIII

β μαθηται ως ικσού , λέγονπς , τίς άρα μεί puliad Ieſum ,dicentes:Quis maximus

ζωη ν τη βασιλεία του ουρανών και και eſt in regno cælorum ? Etaccerfitum ad 117 17.1.X97, s

προσκαλεσάμου και Ικσές σααδίου , έσκ ſepuellum Ieſus,ſtatuitin medio illorú, in regn. 1777027
σεμ αυτό εν μέσω αυτή , και ειπεμ . Αμώ & dixit :Amen dico uobis , niſi con

λέγω υμίμ , έαν με spαφήτες και κύνθε ως uerfi fueritis , & efficiamini ſiaut pueri,

τα παιδία , ου μη εισέλθκπ εις τώ βασιν non ingrediemini in regnum cælorum .

λείαν της ουρανώμ . ός τις δαυ ταπεινώση Quίfquίς igitur humiliauerit fermet .

fautòp is no wadíop TðTO , ŽUTO Spó ipfum , ficut eſtpuellus iſte , hic eſt ille

μείζων εν τη βασιλεία Ο ουρανών , κ δς maximus in regno
cælorum . Et qui

εαν δέξεται σιδίου τοιέτο επι @e ονός receperit unum puellum talem in no

ρου
ματί με , εμέ δέχεται . * ός δάμ σκανδα. mine meo ,me recipit. Qui autem of

ai ox ova po uïxçãop Tštap not wisóvóvo : fenderitunum de pufillis iſtis, qui in

των εις εμέ , συμφέρα αυτώ, ίνα κρεμαθα . me credunt ,expedit ei, ut ſuſpenda

μύλΘ ονικός επί του τράχηλου αυτον , rur mola aſinaria in collum eius, ac dei

και καταποντιθνο σελάγα και θα . mergatur in profundum maris . Væ .

λάσNς . ουαιο κόσμο από τη σκαν mundo ab offendiculis . Neceſſe eſt Cff175crues Ja

δάλων , ανάγκη γαρ έλθάμ τα σκάνδαν enim ut ueniant offendicula . uerum .

β

72 oporn7t .'.

λα , πλω ουαι ο ανθρώπω σε δυο σκάν tamenuehomini,perquem offendicu.

επ δαλου έρχεται . * ει δε και χεις σου και ο πός lum uenit . Quod li manus tua, uel pes
4 καισου

tuus
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λκ που τηςέκατου προβάτων σαραβολή.

σε σκανδαλίζα σε, έκκοψομ αυήμ, και βάλ tuus obſtaculo eſt tibi , abcide eum , &

λε από το καλόν σοι εισελθέν εις τίω prońce abs te . Bonum eſt tibi aduitam

ζωω,χωλόμ ή κυλιόμ , και δύο χέρας καιδύο ingrediclaudum , aut mutilum , potius

σόδας έχοντα , βλαθώαι εις τους ή αιώ quamduasmanus uel duos pedes ha

νίου » έι οφθαλμός σε σκανδαλίζα σε, bentem ,mitti in ignem æternum .1. Et fi

έξελε αυήμ , και βάλε από σού , καλό σου oculus tuus offendit te ,erue eum ,& pro .

23 μονόφθαλμομ εις τίω ζωώ εισελθέρ, ή . jce abs te. Bonum eſt tibi , ut lufcus in

δύο οφθαλμούς έχοντα βλκθlώαι εις τώ tres in uitam ,potiusquan ut duos ocu

φπα γέενναν τον συρός . * οάπ μη καταφρονή- los habens mittaris in gehennamignis.

σατε ενές της μικρών τότωμ . Λέγω γαρ Videtene contemnatisunum ex his pu

υμίν, ότι οι άγγελοι αυτής ον ουρανοίς δια fillis.Dico enim uobis : quod angelieo

σαντος βλέπουσι σ πρόσωπον το σαγός rum in cælis ſemper uident faciem pa
Ναι comm'

μου το ον ουρανοίς ήλθε γαρο ιδς το αν tris mei, qui in cælis eſt . Venit enim fi

επβ θρώπου σώσαι ή απολωλός . tí vueño as lius hominis ſeruare quod perierat .

δοκά και εαν γύηται τινι ανθρώπων εκατόν Quid uobis uidetur: ſi fuerint alicui ho/

πρόβατα , και σλανκθα αυτών , ουχί mini centum oues , & errauerit una ex

αφείς τα φυνενηκονταεννέα επίτα όρη,σον eis , nonne relictis nonagintanouem in

Souseis 3ntő je odaváulvop ; vej tap yé montibus , uadit&quæriteam quæer

Ήται ευρά , αυγό , αμώ λέγω υμίν , ότι rauerat:Et fi contigerit ut inueniateam ,

χαίρεσ αυτώ μάλλομ επί τοίς εννενκ » amen dico uobis ,gaudet ſuperea ma

κονταεννέα τοίς μη σεπλανκμαίοις και δυο gis quain ſuper nonagintanouemquæ

τως ουκ έσιν θέλημα έμπροσθεν τον σατρός non errauerunt .Sic non eſt uoluntas
fcomiczno

υμώμ το ον ουρανοίς, ίνα απόληται εμ ueſtro qui in cælis eſt, ut

". η . . f.7 ! σπγ μίκρώντότωμ.* εαμ δε αμαρτήση εις σε pereat unus de pufillis iftis. Porrò li pec

ο αδελφός σούπαγε και έλεγξομ αυτόν cauerit in te frater tuus ,uade & argue

μεταξύ σου και αυτοι μόνο, εάν σου ακέση, eum inter te & ipfum ſolum.Siteaudie
έκέρδκσας ήμ αδολφόν σου . * εαν δε με rit, lucratus es fratrem tuum : ſin uero te

ακόση σαράλαβε μετά σου έτι ένα ή δύο, nó audierit, adhibe tecum adhucunum

ένα επί σόματG δύο μαρτύρων και γίώμ aut duos, ut in ore duorum aut trium

σαθά σάμ ξίμα εάν δε σαρακούση αυν teſtium conſiſtat omneuerbum . Quod

τωρ,ειπε τη εκκλησία . εαμ δε και ο εκ ſi non audierit eos , dic eccleſiæ .Quod

κλησίας σαρακάση , έσω σοι όσες εθνι, fi eccleſiam non audierit, ſit tibi uelut

mitentur in
πρε κοςκαι ο τελώνκς. * Αμlώ λέγω υμίμ , όσα ethnicus&publicanus.Amendicouo

tap S'KONTE ÈRI zxs, és ou d'ediulia šv bis, quæcunque alligaueritis fuper ter
' 7'7Ι'ntiri.

ουρανώ , και όσα εαμ λύσετε επιφοι γής , ram ,eruntligata in cælo . & quæcunque

επί έσαι λελυμία ν ζ ουρανώ . * πάλιμλίν ſolueritis fuper terram , erunt ſoluta in

γω υμίν , ότι εαν δύο ύμώμ συμφωνή και cælo . Rurſum dico uobis , quod fi duo

σωσιμ επισ γής, σορίσαντος πράγμα ex uobis conſenſerint fuper terram ,de

τα δυ εάν αιτήσωνται, γενήσεται αυτοίς omni re quamcunque petierint, fiet il

σαρα το σαγός μου τον ν ουρανοίς . δυ lis à patre meo qui incælis eft .Vbi

γάς εισι δύο και της συκγμένοι εις το enim funt duo uel tres congregati in

έμου nomine

coram patre

par
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εμόμ όνομα , έκά ειμι εν μέσω αυτών . nominemeo , ibi fum in medio eorum .

गर * τότε προσελθωμ αυ ως ο σίγο έιν Tunc accedens Petrus ad eum , dixit :

περ . κύριε σοσάκις αμαρτίσα εις έμε δα ) Domine, quoties peccabit in me frater

Δελφός μου , και αφήσω αυτώ ,έως επτά meus,&remittamei: Numuſquefep

κις και λέγα αυτω ο ικσούς » ου λέγω σοι έως ties :Dicit illi Ieſus: Nondico tibi uſque

επάκισ , άλλέως εβδομηκοντάκις επά . ſepties, féd ufqz feptuagies ſepties. Ideo

ρπκ * δια του ώμοιώθκ και βασιλείαο ουρανών allimilatum eſt regnumcælorum ho

ανθρώπω βασιλά , δς θέλησε σωάρι λό miniregi, qui uoluit conferre rationem

γου μετα της δούλωμ αυτα , αρξαμλύου δε aum ſeruis ſuis. Etcum cæpiſſet confer

αυτον σωαίρων , προσηνέχθη αυτώ εις όφει λθ re , oblatus eft ei unus qui debebat ci

λέτκα μυρίωμ ταλάντωμ . μη έχοντα δε decem millia talentorum .Cæterum cum

αυτο αποδούναι ,εκέλευσεν αυτομο κύριο is non eflet foluendo , iuflit eum domi.

Θ αυτον τραθώναι , κα) τίω γαυαίκα αυν nus uenundari, & uxorem eius , & liber

του , και τα τέκνα , και πάντα όσα είχεν , ros, & omniaquæhabebat, ac fieri ſolu ,

και αποδοθήναι . πεσών δω ο δούλΘ , tioné. Procidens auté feruus ille adora

προστκώει αυτώ λέγωμ • κύριε μακροθύ , bateum ,dicens:Dñe,eſto patiens erga

μκσομ επέμοι , και πάντα σοι αποδώσω . me, & omnia tibi reddam .Mifertusau

πλαγχνιθείς δε ο κύριΘ το δάλου εκεί , tem dominus feruiillius,abfoluit eum ,

ν8 , απέλυσεν αυτόν , και ο δάνειομ αφύ » & æs alienum remiſit ei .Egreſſusuero

κεν αυτω.ξελθών εοΒλα έκανΘ , ſeruus ille , inuenit unum de conſeruis

Eusep éva ho owdoúlwp & UTOO, os cpae ſuis , qui debebat ſibi centum denarios,

λεν αυτώ εκατόν δωάρια , και κρατίσας & iniecta in eum manu , obtorto collo

αυτομ έπνίγε , λέγωμ . απόδOP μοι ό , τι trahebat,dicens: Solue quoddebes. Et

οφείλεις και σέσων δαω και σώσουλΘ- αυτον , proidens conferuus eius, rogabatcum ,

σαρεκάλα αυτόμ , λέγωμ . Μακροθύμκσομ dicens: Eſto patiens ergame,&omnia

έω εμοί , και πάντα αποδώσω σοι . ο δε reddam tibi . At ille nolebat , ſed abńſt

ουκ ήθελε , αλλά απελθώμ ,έβαλεμαυ» &coniecit eum in carcerem , donec red

του εις φυλακώ , έως δυ αποδων οφειλό ) deret debitum . Porrò am uidiffent

μνου . Ιδόντες δε οι σώδουλοι αυτον τα γε conſerui eius , quæ fiebant , indolue -

νόμονα ,ελυπήθκσαν σφόδρα , και ελθόν » runtualde, & uenerunt,aperueruntque

τις δίεσάφησαν κυρίω εαυτωρ σάντα domino fuo omnia quæ facta fue ,

τα γενόμονα . τόπ προσκαλεσάμλνΘ αυ. rant . Tunc accerfiuit illum dominus

τομο κύριΘ αυτο ,λέγα αυτώ . Δ8λε πον ſuus, & ait illi : Serue ſceleſte,totum de

νκρε , σάσαμ βόφελώεκείνω αφϊκά σου , bitum illud remifi tibi,cum obſecraf- Remitenci;7 ;

έπεισαρεκάλεσάς με ουκ έδει κ σε έλεϊ » ſes me .Nonneoportuit & te miſere nobis remittent

σαλήμ σύνολόμ σε , ως εγώ σε κλέκσα ; ri conſerui tui, ſiaut & ego tui mifertus

και οργίσεις και κύρια αυτον , παρέδωκεμ eram : Et iratus dominus eius, tradi

αυτον τοίς βασανisαϊς , έως δυ αποδώ dit eum tortoribus ,quoadufque red

σαν δόφελόμβυομ αυτώ . όυτω και ο σα deret totum quod debebatur ſibi.Sic

τίς μου επουράνια σοιήσει υμίμ , εαν μη & pater meus cæleſtis faciet uobis , li

αφύτε έκασΘς αδελφώ αυτον από non remiferitis fuo quiſque fratri de

d 3 cordi.

Η
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μποι επερωτκσάντωμ ει εξεσίμ απολύσαι τώ γωαϊκά.

Την καρδιώμ υμώμ τα σαραπτώματα αυ » cordibus ueſtris delicta illorum :

σπθ τώμ. * και εγχύετο, όπ ετέλεσεν ο ΙΝΚ Et factum eſt, cum conſummaſlet XIX

σους τυς λόγος τέτ8ς , μετήρες από Οι Ieſus fermoneshos , demigrauit à Ga

γαλιλαίας , Cϊλθεμέιςτα όρiαθ' οδα . lilæa , & uenit in fines Iudææ crans Ior ;

ας πέραν το Ιορδάνο , και ακολέθκσαμ αυν danem , & fecutæ ſunteum turbæ mul

τώ όχλοι σολιοί , και εθεράπευσεν αυτούς tæ , & fanauit eosibi.Etacceſſerunt ad

εκ. και προσήλθον αυτω οι φαρισαίοι εumpharifεί tentantes cum , & dicen .

tes ei: Licet ne homini diuortium facere

11.rti h ine" έξεσιμ ανθρώπων απολύσαι τίω γμυαίκααν και
σαράζοντας αυτόν , και λέγοντες αυτώ , ει

am uxore ſua qualibet ex cauſa : Qui

1 17 ltcraf.
τον μισάσαμ αιτίαν και ο δε αποκρϊθείς ει . reſpondens , ait eis : An non legiſtis ,

πεν αυτοίς , ουκ ανέγνωτε,ότι ο σοιήσας α . quod is qui fecit ab initio, mafculum &

αρχής , άρδεμ και θάλυ εποίκσεν αυτούς ; fæminam fecit eos: Et dixit: Propterea,

και ειπεν , ένεκεν τότε καταλείψα άνθρω deſerethomopatrem &matrem , & ad ,

τG- του πατέρα , καιτο μητέρα ,και glutinabitur uxori fue , & erunt duo in
προσκολιχθήσέlαι τη γωαικιαυτον , και έσον carneni unam . Itaque iam non ſunt

ται οι δύο εις σάρκα μίαμ , ώς τε ουκ έτιειο duo, ſeduna caro .Quod ergo deus co

σι δύο , αλλά σαρά μία . 8 δω ο θεός σωέ. pulauit, homo ne ſeparet. Dicunt illi:

3ουξεμ άνθρωπG μή χωeιζέτω. Λέγεσιμ Cur ergo Moyles iuffit dare libellum

αυτώ . τιδωμωσης ενετείλατο ναι βίν repudň ,& amittere eam : Ait illis:Mo .

βλίου αποφασί8,κ απολύσαι αυτήμ ; Λέγα ſes ad duritiam cordis ueſtri periniſit

αυτής ,ότι μωσις προς το σκληροκαρδίαμ uobis repudiare uxores ueſtras, cæte >

υμώμ επέτρεψεν υμίμ απολύσαι τας γυν rum ab initio non fuit fic.Dico autem

ναίκαςυμώμ, απαρχής δε ου γέγονεν δυν uobis , quod quicunque repudiauerit

εν τως. *λέγω δε υμίμ,84 8ς άμ απολύση τίω uxorem ſuam ,niſi ob ſtuprum ,&aliam

γωαίκα αυτ , ειμί επίσoρνεία, C γαμήση duxerit,is committit adulterium . Et qui

άλλω, μοιχάται.Co απολελυμθύω γαμή repudiatam duxerit,is adulterium com

εζα σας , μοιχάη. * λέγεσιμ αυτώ οι μαθκται mittit . Diant ei diſcipuli eius: Si ad

αυτο . Εί όντως έσιμ % αιτία και ανθρώπο μεν iſtum modum habet caufa hominis

τα οι γωαικός , ου συμφέρε γαμήσαι . δ amuxore,non expeditcontraherema'

.::: ηη εεε πε ειπεν αυτής, δυσάνπς χωρέσι λόγου trimonium . Qui dixit illis:Non omnes

' cibo datum- Toντop , άλλοις δέδοται . έισι γαρ ευνόχοι , capaces funt huius dicti , ſed ii quibus

όι τινες εκ κοιλίας μητρός εγενήθκσαμ δυν datum eſt .Sunt enim eunuchi, qui de

τως• και εισιν ευνούχοι , 8ι τινες ευνεχίθκ matris utero ſicnati funt . & funt eunu

σαν υπό την ανθρώπων . € εισιμ ευνούχι, όι chi , qui facti ſunteunuchi ab homini

τινες ευνέχισαν εαυτους διά τω βασίλειο
bus. & funt eunuchi,qui ſeipſos caſtraue

Οουρανών και ο δωάμου , χωράμ,χω runt propter regnumcælorum .Quipo

ζ ρείτω. * τόπ προσωέχθκ αυτώ παιδία ,ίνα teſt capere ,capiat. Tunc oblatifunt ei

τας χάρας επίθ αυτοίς, και προσευξηται . οι puelli, utmanus eis imponeret & oraret.

δε μαθηται επετίμησαμ αυής . ο δε Ικσούς Diſapuli autem increpabanteos . Iefus

έιπερ . άφειτα παιδία , C με κωλύετε αυ uero ait eis: Sinite puellos, & ne prohi.

τα έλθάμ πρός με, Στοιέτων με βα» beatis eos admeuenire, taliū eft'eſrei

σιλεία

αν

8

gnum



μα περί το επερωτήσαντα πλυσής τομοκσάμ.

43

β

c . Jandi ? p .

S

Perozbi

KATA MATO AION . SECVNDVM MATTHAEVM.

σιλεία της ουρανώμ . και επιθείς αυτοίς τας gnum cælorum.Etcum impoſuiſſet eis

25 χώρας,επορεύθκ εκάθεμ.* καιιδου εις προσ manus,abñt illinc . Et ecce unus accedés,

ελθωμ , ειπεν αυτώ . Διδάσκαλε αγαθε, τί μα . ait illisMagίfterbone,quίdboni faciam,

αγαθόμ σοιήσω , ίνα έχω ζωιω αιώνιου ; και ut habeam uitam æterna : Qui dixit ei:

δε ειπεν αυτώ . τί με λέγεις αγαθών και οι · Curme uocasbonu:Nullus eftbonus,

δεις άγαθος , ει μη εις ο θεός . ει δε θέλεις niſi unus,nempe deus.Qd'li uis ad ui

εισελθείν εις τίω ζωω , τάρκσον τας εντο » tam ingredi , ſeruamandata .Dicit illi:

λάς . Λέγει αυτώ , σοίας και ο δε Ικσές ειπεν. Quæ Ielusautem dixit:Nonfacies hol

το,ου φονεύσεις , ου μοιχεύσεις, ου κλέψας , micidium . Non committes adulterium .

ουψευδομαρτυρήσεις και τίμα του πατέραC Non facies furtum .Non falſum dices

τώ μητέρα , και αγαπίστα ήμ σλκσίου teſtimonium . Honora patrem & ma

σου ως σεαυτόν . Λέγα αυτώ ο νεανίσκG . trem . & diligesproximum tuum , ut te .

σάντα ταύτα εφύλαξα εκ νεότητός μου . ipſum.Dicit illi adoleſcens:Omnia hæc

sā ti ētiüsopão ; * Xpx &utão Ixodūs, és béreg feruaui àiuuétutemea,quid adhuc mihi

τέλα ειναι , ύπαγε σώλκσόμ σου ται » deeſt : Ait illi Ieſus:Si uis perfectus eſſe ,

πάρχοντα , και δος πτωχοίς , να ) έξις θη- uade uendequæ habes,& da pauperi- Vendendi
σαυρομ εν ουρανώ, και δεύρο ακολούθα μοι. bus, & habebis theſaurū in coelo ,& ueni

ακέσας και ο νεανίσκGμ λόγου , απήλ, ſequere me.Cum audiſſet autem adole .

δε λυπάμυG , ήμ γαρ έχωμ κτήματα ſcens eum fermonem , abör triſtis . Erat

σολιά , ο δεΙησές ειπεν τοίς μαθηταίς αυ » enim habens poſſeſſiones multas. Ieſus

το . Αμώ λέγω υμίν , ότι πλέσιΘ δυση autem dixit diſcipulis fuis : Amen dico

κόλώς εισελεύσεται εις τώ βασιλείαν Ο uobis: diues difficile intrabit in
regnum

ουρανών καικαι πάλιν λέγω υμίμ , ευκοπώ cælorum.Et iterum dico uobis: Facilius

πρόμαξι κάμκλομ δια τρυπήματα ξαφί. eſt camelum per foramen acus tranſire,

δοςδιελθών, και πλούσιομ εις τίω βασιλείς quam diuitem in
regnum dei ingredi.

αμή θεά εισελθέμ . ακέσαντες και οι μαθκται Auditisautem his diſcipuli expauerunt

αυτο , ξεπλήσοντοσφόδρα,λέγονπς,τίς ualde,dicentes: Quis ergo poteftfaluus

άρα δωατα σωθlώαι , έμβλέψας 36 τκσάς, fieri : Intuitus autem illos Ieſus, dixit it,

ειπεν αυτοίς . σαρά ανθρώποις τοντο αδύ . lis : Apud homines hoc impoſſibile eſt,

νατό έξιμ σαρά δε θεώ πάντα σωστά apud deum auté omnia poflibilia ſunt.

εζ5 83.* Τότε αποκρίθεις και σίγΘ ,ειπεμάν Tunc reſpondens Petrus, dixit ei :Ecce

των δου εμάς αφήκαμου πάντα,και ακο- nos reliquimus omnia , & ſecuti ſumus

λουθήσαμεν σοι , τί άρα έσαι ημίμ , ο δε και te:Quid ergo erit nobis?Ieſusautēdixit

ε , συύς ειπεν αυτοίς . * Αμίν λέγω υμίν, ότι illis:Amen dico uobis,quoduos,quife, Premier

υμάς οι ακολουθήσανθές μοι εν τη σαλιγ / cuti eſtisme in regeneratione,cumfede,

γενεσία , όταν καθίση ο φός του ανθρώπου rit filius hominis in ſede maieſtatis ſuæ ,

επί θρόνου δόξης αυτον , καθίσετε και το ſedebitis & uos ſuper ſedes duodecim ,

μάςεπί δώδεκα θρόνους και κρίνοντας τας δώ iudicantes, duodecim tribus Ifraël. Et

εκ δεκα φυλας του Ισραήλ . *κ σάς δε αφήκεμ omnis qui reliquerit domos,aut fratres,
B

δικίας , και αδελφές, ή αδελφάς, σαλέρα, και aut ſorores, aut patrein , aut matrem ,

μηδέρα , και γωαίκα , ή τέκνα , καγρός, ένεκεν aut uxorem ,autfilios ,aut agros,propter

το όνομα 4324 nomé

Chim frente
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XX

μό που το μίσθωμένων εργατώμ.

το ονόματός μου ,εκατονταπλαίονα λί» nomen meum , centupla accipiet, &uitæ

και μετα,και ζωήαιώνιον κληρονομήσει απολ æternæ ſortiethæreditaté.Multi aút pri

λοι δε έσονται πρώτοι έχατοι , και έχατοι mi, erunt nouiſſimi: & nouiſſimi,primi.

πρώτοις * ομοΐα γάρ όξιμ και βασιλεία και Namſimile eſt regnum cælorũ homi

ουρανών ανθρώπω δικοδεσπότη,ός τις ξύλ nipatrifamilias , quiexiſt primo ſtatim

pozij condu , θεμ άμα πρωίμίσθώσαθαι ερτάτας ειςήν μβ diluaulo ad conducendos operarios in

αμπελώνα αυτο , συμφωνήσας δε μετά το uineam ſuam . Conuentione autéfacta

{ } 1 /

εργατών εκδωαρίου τω μέραν , απέραν cum operarijs in fingulos dies denario :

λεμ αυτους εις ήν αμπελώνα αυτον • να ) και miſit eos inuineam ſuam.Etegrellus cu

ελθώμ σερί τω πίτίω ώραν , ειδεμ άλο citer horam tertiam , uidit alios ſtantes ĉ

λ8ς εσώτας εν τη αγορά αργους, και εκεί, in foro ociofos, & illis dixit: Ite& uos in

νοις έιπερ . υπάγεικαι εμάς εις τμάμπε uineam , & quodauną iuſtum fuerit,

λώνα , και ο εαμ και δίκαιου δώσω υμίμ . οι dabouobis .Illi autem abierunt.Rur

δε απήλθομ , σάλινόξελθώμ σερίέκτίω ſum auté exíít circiter ſextam & nonam

και συνάτω ώραν, εποίκσεν ωσαύτως, σερί horam , & fecit ſimiliter. Circa undecima

δετωενδεκάτίω ώραμζελθωρ , ευρεμάλ uero exñt, & inuenit aliosſtantes ,ac dicit

λος εσώτας αργούς , και λέγα αυτούς και τι illis : Cur hicſtatis tota die ocioſi :Di

σε εσάκαπ όλίω τίω ημέραν αργοί,λέγο antei,quianemo nosconduxit. Dicit

σίμ αυτώ , ότι ουδείς ήμάς εμίθώσατο.λε illis:Abite & uos in uineam , & quicquid

για αυτούς και υπάγετε και υμάς εις ημάμε fuerit iuſtum ,accipietis.Cum autemue .

πελώνα . κ) 8 άρ και δίκαιομ, λήψεθειοψίας ſpera facta eſſet ,dicit dominus uinex,

δε γενομλύκς , λέγε κύρια των αμπελώ- procuratori ſuo: Voca operarios, &red

να ως επιτόπο αυτο . κάλεσον τη εργά de illis mercedem , incipiens à poftremis

τας , καιαπόδΘ- αυτοίς ήμ μίσθόν , αρξά uſq ad primos.Eraum ueniſſent qui ciri

μουθαθεχάτωμ έως0 πρώτωμ . C ca undecimamhoramuenerant,accepe

ελθόντπσ , οι ποι τίωενδεκάτωώρας , έλα/ runt ſinguli denarium .Veniétes auté&

βου αναδιωάριομ . ελθόντες δε οι πρώτοι , primi,arbitrati ſunt,qďplus eſſentacce

ονόμϊσαμασλάομ λέβονται , C έλαβομ pturi, & acceperütipliquoqz ſingulide

και αυτοι αναδωαρίου Λαβόνης και εγόγγυ narium.Etcũ accepiſſent,murmurabant

ζομαι το οικοδευότε,λέγοντες . 8α δυτοι aduerſuspatrēfamilias,dicentes:Hino

οι έχατοι μίαμ ώραμεποίκσαμ , Είσος και uiſlimiunā horâ fuerüt in opere, & illos

μίμ αυΡυς εποίκσας, Ρίς βασάσασiδ βάρος pares nobis feciſti,quiportauimus pon.

Οι ημέρας και να τον καύσωνα . ο δε αποκρί dusdiei&eſtum .At illereſpondens uni

θεις έιπερ ενιαυτο εταίρε , ουκ αδικώ σε, eorú ,dixit:Amice, non facio tibi iniuria .

ουχίδηναρίο σωεφώνκσάς μοι, άρομή σου, Nónedenario pactuses mecum : Tolle

και ύπαγε. θέλω δε τέτω @ω εχάτο δούν qd'tuú eft,&abi.Volo autéhuic nouiſ

ναι ώς καισοι. ουκ έξεσίμοι σοιήσαι 89έι ſimo dare ſicut& tibi. Annon licetmihi

λων τοΐς έμοίς ξει οφθαλμός σου σoνκ » qd'uolofacere in rebus meis : Sioculus

φός , ότι έχω αγαθός ειμί,όυτως έσον tuus malus eſt, g ego bonus ſim :Sicno

ηδι έχαίοι πρώτοι, οι πρώτοι έχασΙ.σολ uiſlimi erunt primi, & primi nouiſlimi.

λοί γάρ εισιμ κλιτοι, ολίγοι και εκλεκτοί. Muloiem ſunt uocati, pauci uero electie

και Ec
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και αναβαινωμο Ικσούς εις ισροσόλυ / Etconfcendens Ieſus Hieroſolyma ,aſı

μα , σαρέλαβε τους δώδεκα μαθκτας κα. fumplit duodecim diſcipulos fuos ſo .

τιδίαμ ν τη δδώ, και είπεν αυτής και δου los in uia , & ait illis : Ecce confcendi

αναβαίνομεν εις τοροσόλυμα , καλοψος τον mus Hierofolyma , & filius hominis

ανθρώπου σαραδοθήσεται τοϊς αρχιερεύς tradetur principibus ſacerdotum ac fcri

και γραμματεύσι , και κατακρϊνού / bis , & condemnabunt eum morte , &

σιμ αυήμ θανάτω , και παραδώσοσϊν άυ» tradent eum gentibus ad illudendum,

του Ρίς έθνεσιν εις έμπαιξα, και μας & Alagellandum , & crucifigendum : &

gãool, wo) saugãost , noj tagits dues jy tertia die reſurget. Tunc accellit ad eum
σι, ανασήσετα . * τότε προσλθεν αυτώ και μκ- mater filiorum Zebedæicum filijs fuis, Zebedæorum

της τοτώμ ζεβεδαία μετά τηγνώμ αυτής , adorans & petens aliquid ab eo .Atile petitio i Chris

προσκαυσα και αυτοσά τί σας αυτον . και le dicit ei : Quid uis ? Ait illi : Dicut ſe ,

δε ειπεν αυτή και τι θέλεις και λέγει αυτώ . ειπε deant hi duo filij mei , unus ad dexte –

ένα καθίσωσι μ δυτοι οιδύο γοί μου , εις ram tuam , &alter ad ſiniſtram in regno

εκ δεξιών σου , και εις 3ξ ευωνύμων και tuo . Refpondens autem Iefus , dixit :

τη βασιλεία σου , αποκριθείς δε ο Ικσάς , Neſcitis quid petitis .Poteſtis bibere

ειπεμ . ουκ διδαπ τί αυτάθε . σώαθεσι) poculum , quod ego bibiturusſum 78

& μή σοτάρϊομ,και εγώ μέλιω πίνειςκαι *και baptiſmatequoego baptizor, baptiza

η βάπτισμα δέσω βαπτίζομαι, βαπτίσθάσαι; ri Diant ei: Pollumus .Ait illis :Cali

λέγουσιν αυτώ , δωάμεθα , και λέγει αυν cem quideni meum bibetis,& baptiſnia

τοίς ή με σοτήριόν με σίεσθε, καλό βά te quo ego baptizor, baptizabimini. ſer

πισμα και εγώ βαπτίζομαι, βαπίθίσεθε, dere autem ad dexteram meam & fini,

σεκαθίσαι εκ δεξιώμ με κάζ ευωνύμωμ, ſtram ,non eftmeum dare, ſed rjs contin

ουκ έσιν έμόμ δομώαι , άλλοις ετοίμασα get quibus paratum eſt à patremeo . Et

σε υπό το σαγός με .* και ακέσαντες οι δέκα cum audiſſentdecem ,indignati ſunt de

αγανάκτκσαμ σερί ή δύο αδελφώμ . ο δε duobus fratribus . Iefus autem uocauit

Ικσούς προσκαλεσάμους αυτούς , είπερο eos ad fe , & ait : Scitis, quod principes

οίδατε ότι άρχοντες το εθνών και κατακυν gentium dominentur illis, & qui magni

ειεύεσϊμ αυτών,και οι μεγάλοι κατεξοστά ſunt, poteſtatem exerceant in eas . Non

ζουσϊμαυτώμ . ουχ όντως έσαι αν υμίμ, αλλ ita eritinter uos , ſed quicunq; uolucrit CHristrera

δς εαμ θέλα ν υμίμ μέγας γενέθ ,έσω και inter uos magnus fieri , fituelter minifieri, fitueſtermini. ordo walió.
μώμ διάκονG , Coς εαμ θέλω ν υμίμ ειναι ſter : &qui uolueritinteruos primus eſſe,

πρώτος, έσω υμώμ δόλος. * ώστροφος του , fit uefter ſeruus . Sicut filiushominis nó

ανθρώπε ουκ ήλθε διακονκθlώαι, αλλά δια uenit ut ſibi miniſtraretur,ſed ut ipfemi

κονήσα ,και εναι τίω ψυχίω αυτο λύσου niſtraret:uto daret animā ſuam redem
αντί σολιών. * και εκπορευομλύωμ αυτών ptionem pro multis.Et egrediétibus illis

από τορϊχώ , ακολέθκσεν αυτώ όχλΘ σο ab Hiericho , ſecuta eft eum turba muli

aús . kai isou dúo tudroi xodhulvol was mā ta . Etecceduo cæci ſedentes ſecus uiam,

σαπίω οδoμ ,ακέσαντες , ότι Ικσούς σαρά- am audiſſent,qd' Ieſus tranſiret, clama
γα , έκραξαν λέγοντες. Ελέκσομ εμάς κύριε ucrunt dicétes : Domine miſerere noftri

μεταβίδ .ο δε χλΘ- επετίμησεν αυτϊς, fili Dauid. Turba autē increpabat eos,

ένα

B

of.
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ut
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ένα σιωπήσωσιν , οι δε μάζoμ έκραξαν, λέ ut tacerent.At illimagis clamabant,die

γοντες και ελέησον ημάς κύριε με σαβίδ . centes :Miſerere noftri domine fili Da

Kai sas trošs ¿DórxdEP QUtous , noi fil . uid . Et ftetit Iefus & uocauit eos, & ait:

πεν . τι θέλετε ποιήσω υμίμ ; Λέγεσιμ Quid uultis ut faciam uobis : Dicunt il

inidiio risum & ulel . Küpse ,ivæ avoixdorp ideão óró li:Domine ,ut aperiantur cvinoſtri.

φθαλμοί - πλαγχνιθείς δε ο Ικσούς , άρα Mifertus autemeorum Ieſus,tetigit oai

Tripiiin ! τοή οφθαλμών αυτών, και ευθέως ανέ. los eorum .& cófeſtim uiſum receperunt

βλεψαν αυτό οι οφθαλμοί , και ακολούν oculi illorum , & fecuti ſunt eum .

θκσαμ αυ ως * και ότεήγγισαμ εις τοροσό Etam appropinquaſſent Hieroſoly xxi

λυμα , και ήλθον εις βκθφαγή προς mis, & ueniflentBetphagead montem

όρων της ελαιώμ , τότε 1κσούς απέσειλε oliuarum ,tunc lelus miſit duosdiſcipu

δύο μαθκτας , λέγων αυτοίς και πορεύθκτε los, dicens eis: Ite incaſtellum quodcon
εις τίω κώμωτώαπέναντι υμών , και εν tra uos eſt , & ſtatim inuenietis aſinam

déwe ługúcete óvop d'ed'sulileo , noj vã mē alligatam , & pullum cum ea , ſoluite &

λομ μετάυφθι, λύσαντες αγαγετέ μοι.κ adduatemihi . Erfi quis nobis aliquid

εάν τις υμίμ έιπα τί, εράτε , 8 % κύριος αυ dixerit,dicite :Dominus his opus habet,

των χρείαν έχα , ευθέως δε αποσέλια αυν & confeſtiin emittit eos . Hocautem to

ση
Τύς. * τέτο δε όλου γέρνεμ,ίνα πληρωθή ή tum factum eſt, ut adimpleretur quod

2
εκθεμ δια και προφήτ8λέγοντς. ειπατε τη dictum eſt per prophetam , dicentem :

θυγάτη : σιών, ιδού ο βασιλεύς σε έρχεται Dicite filiæ fion : Ecce rex tuus uenit tibi

σοι πράος, και επιβεβκκώςέπιόνopCσώλου manfluctus,fedensfuperafinam & pul

μόμυποζυγίου . * σορόυθέντες δε οι μαθη lumfilium ſubiugalis. Euntes autē diſci .
β

ταικαι σοιήσαντες καθώς προσέταξεν αυ» puli, fecerunt ficut præceperat illis Ieſus.

$ 9,18 pullus τοίς ο Ικσούς , ήγαγομ τω όνου , και τον Et adduxerunt alinam & pullum ,& im

5 λ./1ihn ! σώλου, C επέθηκανεπάνω αυτών τα ιμά poſuerunt ſuper eos ueſtimenta fua , &

τια αυτών, έπεκάθίσει επάνω άυ.και δε eum ſuper illa collocarunt.Plurimaauté

σλάσος όχλος έρωσαμ εαυτώμτα μάτια turba ſtrauerunt ueftimenta ſua in uia .

εν τη οδώάλοι και έκοήoμ κλάδες από το Alijuero cedebant ramos dearboribus,

σε δένδρων , C εορώννυομεν τηοδώ. *οιχ & fternebant in uia . Porrò turbæ
quæ

λοι οι προάγοντες και οι ακολοθοώτες έκρα præcedebant &quæſequebantur dama

ζομ,λέγοντες. ως άννα ως τώ Δαβίδ . ευλο ) bant,dicentes:Hos anna filio Dauid.be

γκμαίος ο ερχόμενος ν ονόμαά κυρίs ,ώς αν nedictus qui uenit in nomine domini,

σι να εν τοίς υψίσοις. * εισελθόντος αυτο εις hos anna in altiſſimis . Etcum intrallet

• Ιεροσόλυμα εσείθκ σάσα και πόλις, λέσσα . Hieroſolyma, commota eſt uniuerſa di

τίς όξιμ δυτος και οι δε όχλοι έλεγον , όυτός uitas, dicens: Quis eſt hic : Turbæ auté

Κάμ εκσώς προφήτης και αν ναζαρεθή γαλι dicebant:Hicelt Leſus ille ppheta à Na,

λαίας . * C εισάλθεν ο Ικσάς εις η Τερόμ το zareth Galilææ.Et intrauit Iefus in tem

θεού, και ξέβαλε πάντας τους σολοώτας plum dei , & eńciebat omnesuendentes

ristopt nun ? Cάφράζοντας ν ω ερώ,κ)τας ξαπέζας και &ementesin templo , menfasy nium/

τ... Ρl.2 .
κολυβιsώμ καθέορεψεμ, τας καθέδρας πω mulariorú , & cathedras uendentium col

λοώθωμ ας ποιoδάς, λέγ { αυτοί.τύραση lumbas euertit. Etdixit eis: Scriptú eſt,

o 3 ) domys

he's circit es
σια
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με πεί τυφλώμ κ χολώμ. μ ? τι ξηρανθείσNς συκής . μα ποτέ επερωθκσάντωμήμ κύριου ακϊρέωμη πρεσβυτέρων:

ο δικός με δικος προσευχής κληθήσεται , domus mea ,domus deprecationis uoca

υμάς δε αυήμ έσοιήσατε σίλαιομ λεsώμ » bitur. Atuos feciſtis illam fpeluncam la

*C προσήλθον αυτώ τυφλοί χωλοί φώτα με tronum . Εt accefferunt ad eum cί&

τερώ , κι εθεράπευσεν αυτούς. * δόντες δι άρ- claudi in templo , & fanauit eos. Cum ui

χιεράς και οι γραμματάς τα θαυμάσια & εποι diſſent principes facerdotú ,& fcribæ ,mi

Ησίμ , Crυς σαϊας κράζοντας να ερώ, rabilia quæ fecerat, & pueros damantes

λέγουσας.ώς αννα ζω τώ δαει ,καιγανάκι in templo , & dicentes, Hos anna filio

Ικσαμ κ) είπoμ αυτώ.ακέαςή δυοι λέσsσιμ,8 Dauid,indignati ſunt, & dixerút ei, Au

και ικσούς λέγα αυπίς . ναι,ουδέποτε ανέγνω dis quίd iftidicureIefius autem diciteis ,

τε 8% έκ σόματς νωπίων θαλαζόντων κα Quidni : Nunộz legiſtis, Exore infan

σεισ ταρτίσω αίνου ;* Ο καβαλίπωμ άυους θάλ tium & lactentium perfeciſti laudem :

θεμ έξω οι σόλεως εις βκβανίαμ καικυλίθκ Et relictis illis , exiſte ciuitate in Bethar

ix . * mpwías į étavérap tiç tl wókin, ki niã , & diuerfatuseſtillic,Maneaút reuer

επείνασεμ , κό δωμ συκώ μίαμ επί Οι δ's tés in ciuitate,eſuriſt.Er cū uidiſſet fici ar

ήλθεμελαντίων και ουδεμ ευρεμωαυτή , ει boréunā in uia,uenit ad ea , & nihil inue

με φύλλα μόνoμ, και λέγει αυτή , μηκέτι εκ nit inea,nili folia tñ . Et ait illi,Nepoft Fıcı15 ariiit .

σε καρπος γένηται εις ήμ αιώνα , και όχι hacex te fructus nafcat in æternú,& are

ράνθα σαραγμα και συκώ ,και ιδόντες οι μα facta eft cótinuo ficus.Eteo uiſo diſcipu

θεται εθαύμασαμ λέγοντες, πώς σαραχέϊ- li mirati ſunt, dicétes , Quomodo conti

σε μα ξηράνθη και συκή;* αποκριθείς διο ικσες nuo exaruit ficus:ReſpondésaútIeſus,

και είπεν αυτiς . Αμλώ λέγω υμίμ . εαν έχη » ait eis,Amen dico uobis,fihabueritis fi! Fidei potuit:

τε σίσιμ και με διακριθήτε, ου μόνομα dé,& nó hælitaueritis,nó folú hoc quod

συκής σοιήσετε,αλλά να εαμ ως δρα τέτο
accidit ficui facietis,uerum etiam fimon

έμπητε , άρθκτική βλάθκτί εις τίω θάλαση ti huicdixeritis ,tollere & proijce te in ma

σαμ , γενήσετα . *κό σάντα όσα άμ αιτήση / Are,fiet.Eromia quunds peieritis in de

τεν τη ροσευχή σισίνοντες, λήψεσθε.* η μκ precatione credentes, acίpίctis.Etum

ελθόντι αυτώ εις ή τερον , προσήλθον αυν ueniſſet in templú ,acceſſerút adeú do

τώ διδάσκοντίω αρχιερές και οι πρεσβύ. centé principes facerdotum & ſeniores

τοροι το λαού λέγοντες και σοία ξουσία populi,dicentes, Qua autoritate hæc fa

ταύτα σοι&σ ; κ τίς σοι έδωκε τίω άξουν cis: &quis tibidedit iſtā autoritaté :Res

σίαν ταύτίω , αποκριθείς δε ο Ιησούς είν fpondens aut Iefus, dixit eis , Interroga

πεν αυτοίς . ερωτήσω υμάς καγω λόγομ ένα . bouos& ego quiddā, quod fi dixeritis

δρέαν έιπατε μοι , καγω υμίμ ερώ εν σοία mihi,& egouobisdicam

Αξεσία ταύτα σοιώ βάπισμαιωάννου hæc faciam . Baptiſmus Ioannis unde

σάθεμάμ, ουρανού και ανθρώπωμ,δι και διε eratè coelo an ex hominibus : Atilli co

λογίζονο σαξανείς λέγοντες . εάν έιπων girabantapud fe,dicentes,Si dixerimus

μων 2ξ ουρανό, ερά εμίρ . δια τί οώ ουκ έπι. ecælo ,dicet nobis, Quare ergo noncei

σεύσατε αυτώ,έαμό έιπωριν 4ξ ανθρώπων,
didiſtis illi : Sinautêdixerimusex homi

Φοβάμεθα ομόχλου . σάντες καιείχoμήμ nibus,timemus turba.Omesem habe

Ιωάννω ως προφήτκμ . και αποκριθέντες bant Ioannéut prophetam . Et reſpon

ο ικσού είπομ . ουκ διδαμου έφκ αυτής dentes Ielu dixerút, Neſcimus. Ait illis

κι αυτός & ipfe

σις

A

$

qua autoritate

}
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μό σερίκαι δύο αβολί. Ο σερί τοαμπελώνΘ .

κι αυτός.ουδέεγώ λέγω υμίμ, ω σοία 8 & ipfe, Νec ego dico uobis qua autorica

ox di & tæūta porã . * ti vuip d'oxâ ; čvégcso niã te hæc faciā. Ở uid aūtuobis uidet :Ho
πος είχε τέκνα δύο, προσελθώμ ω πχών mo habebat duos filios, & accedens ad

Τοείπεν,τέκνομ ύπαγε,σήμερου εργάζον prioré dixit, Fili, uade hodie operare in

ω , αμπελώνι με . ο δε αποκριθείς είπερ, uinea mea.Ille aútreſpondensait ,No.

ουθέλω.ύσερομόμεθαμεληθείς, απήλθεμ.κ ) lo,poſtea uero pænitentiamotus,abñt.

προσελθών Go Φουέρωέιπερώσάντως.δ και Accedens aútad alterum ,dixit fimiliter.

αποκριθείς, έιπερ. εγώ κύριε , κ) ουκ απλα At ille reſpondens ait, Egodñe, & non

θεμ. τίς εκθ Δύο εποίκστο θέλημαήσα abñt.Vter è duobus fecit qd'uoluitpa

τρος και λέγεσιμ αυτώ. ο πρώτος. λέγα αυτής ter: Etdicunt ei, prior .Dicitillis Ieſus,

Firm t ' 17.111 ο Ικσάς άμώ λέγω υμίν, θα οι πελώναι ο Amendico uobis,quod publicani& me

17:15 pj, 1ιιιιι, αι αόρναι προάγεσιμ υμάς εις τώ βασιλεί retrices præceduntuos in regnum dei.

αμή θε8 . ήλθε γυ ' προς υμάς Ιωάννκς αν οδώ Venit enim ad uos Ioannes peruiamini Tigai Dri
δικαιοσύνης, ουκ επισεύσαπ αυτώ , διότι iuſtitiæ ,&non credidiſtis ei, publicani

λώναι Cαι σόρναι επίσδυσαν αυτώ. μάς και autem & meretrices credideruntei.uos

δόνης , ου μεθεμελήθκι ύσβομή σισεύσαι autem cum uidiſſetis non fuiſtis cómoti

or autą.*Aupingaborlì ansoate.Avégwrós P poenitentia poftea,ut crederetis ei:Alia
τις μ οικοδευότας όςτις έφύτευσεν αμπε- paraboláaudite . Homoquidã eratpå

λώνα , κό φραγμών αυτώ ποιέθκκεμ, ώρυξεμ terfamilias , qui plantauituinea, & fepé

ναυjώ ληνόρ,κ) ώκοδόμκσιμ σύρομ,κ) ξε circumdedit ei, & fodit in ea torcular, &

δor αυήμ γεωργούς C απεδήμησεν. ότε δε ædificauit turrim ,& locauiteam agrico :

έγγισει ο καιρός και καρπώμ,απέξαλε Ρυς και lis , ac peregre profectus eſt . Cum au
λες αυτου προς τους γεωργούς , λαβ &μους tem tempus fructuum appropinquaf

καρπους αυτον , λαβόντες οι γεωργοίους fet,miſicſeruos ſuos ad agricolas,utac

δόλους αυτο » δε μου έδειραμ . 8μ δε απέν ciperent fructus ipfius. Etagricolæ ap.

κταναν,όμ δε ελιθοβόλησα . πάλιμ απέ. prehenſis ſeruis eius ; alium ceciderunt,

σειλεν άλλους δέλες πλείονας 0 πρών alium occiderunt, alium uero lapidaue>

τωμ, να εποίκσαμ αυτίς ωσαύτωςύσερον runt.Iterú mifit alios feruos plures prio

δεαπέσeλε προς αυτούς του τον αυτο λέ. ribus, & fecerunt illis fimiliter. Nouilli

γων • Ενγαπήσονται εμμο μου οι δε γέ. meaūtmiſit ad eos filiú fuú,dicens reuè

ωργοί ιδόντες ήμου ,είπουν εαυτοίς. rebuntur filiü meum .Agricolæ aút uiſo

όυτός όξιμο κληρονόμΘ ,δεύτε, αποκτείνω filio,dixeruntintra ſe.Hicefthæres,ueni

μουαυήμ, C καταχώμεν τώκληρονομία te occidamus eum , & occupemushære

αυτο- C λαβόντες αυτόν, ξέβαλον έξω το ditatem eius : Et apprehenſum eum ,eie

αμπελώνος C απέκτειναν . ότανο έλθR ceruntexuinea, & occiderunt. Cum er >

ο κύριος του αμπελώνος,τί σοιήσα τιςγεως go uenerit dominus uineæ , quid faciet

γοΐς εκείνοις; λέγsσιν αυτώ , κακους κακώς αν agricolis illis: Aiunt illi. Malicum ſint,

πολέος αυτούς,κι ήμ αμπελώνα έκδοσηάλ male perdet illos, & uineam ſuam loca .

2015 rewprois,őr Uves & IPS cordipãuta 74 xag bit alñs agricolis,qui reddent ei fructum

πους, τίς καιροίς αυτώμ.λέγα αυτής και 1κ. temporibusſuis.Dicit illis Ieſus, Nun

σες.ουδέποζε ανέγνωσε ο ταϊςΓραφάϊς,λίθop quam legittis in fαίρεuris , Lapiderm

ομ απεδο.
quem
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δμ απεδοκίμασαν οι δικοδομούτεά, δυτς quéreprobauerúrædificantes,hicfactus
Lί και τεΡ:: ί ::

εγενήθη εις κεφαλώ γωνίας,τα κυρί8εγγύε eſt in caput anguli . à domino factú eſt

το άυλκ, κ έσι θαυμασάφνόφθαλμοίς ημώμ , hoc, & eſtmirabilei oculis noſtris: Ideo

δια τους λέγω υμίμ, θα αρθήσέ) αφήμών dicouobis,auferet à uobis regnūdei, &

βασιλεία θες , να)δοθήσεη έθνα ποιοτι dabiturgenti faciéti fructus eius . Etqui

Ρυς καρπούς αυτής και ο σεσώμ επιτυλί ceciderit ſuperlapidemiſtum ,confringe

θου τοντομ,σωθλαθήσεη,εφόμ λάμσέση, tur:ſuper queuero ceciderit,cóteret eum .

ακ λικμίσει αυτόμ . * ακέσαντες οι αρχιεράς Etcum audiſſent principes facerdotú ac

α και οι φαρισαίοι τας τραβολας αυτα ,έγνω pharifæiparabolas eius , cognouerunt,

σαν , ότι πριν αυτώμ λέγα . C ζωτούτες αν gde ſe diceret . Etquærentes illimanus

ου κρατήσαι, εφοβήθησαν τους όχλος, επα inijcere ,timuerunt turbas, quoniam tan

σκα δε ώς προφήτίω αυτομ έιχoμ . * και αποκρι quan prophetam eum habebant.Etre

θείς ο Ιησες, σάλιμ ειπεν αυτοίς εναβον ſpondens tefas,iterum dixit eis perpara

λαίς , λέγωμ. ομοιώθκ και βασιλεία της ουρα bolas, & ait:

σώμ ανθρώπω βασιλά , ός τις εποίκσε γάν Simile factum eſt regnum cælorum XXII

μάς ο γώ αυξ , και απέσειλε τους δέλός αν
homini regi,qui fecit nuptias filio fuo, &

το , καλέσαι τυς κεκλκμλύος εις τους γά emiſit ſeruos ſuos, ut uocarent inuitatos

μός, και ουκ άθελομ έλθάμ. πάλιμ άπέσα » ad nuptias, &nolebant uenire . Rurſus

λεμάλεςδόλους , λέγωμ . έιπαπ Ρίς Χε » emiſit alios ſeruos, dicens : Dicite inuita ,

κλημμύοις . σουσάρισόν με ετοίμασα , οι tis: Ecce prandium meum paraui,tauri

ταύροί μου και τα σίτισα τιθυμία, σάν mei& altilia mactataſunt,&omniapa,

τα έτοιμα , δεϋπ εις Ρυς γάμδα και οι δε αμε rata,uenite ad nuptias.Illi auté neglexel

λίσαντες , απήλθομ , δς μου εις τον ίδιομάν runt , & abierunt, alius in uillam ſuam ,

κόμ , δς δε εις τίω εμπορίαμ αυται,δι δε λοι alius ueroad negociationem ſuam . Re

που κρατήσαντες τους σάλες αυται , ύβρισαμ, liqui uero tenuerüt ſeruos eius,& contur

να απέκτεναμ. ακέσας δε βασιλεύς, ώργί melós affectos occiderüt. Rex autéam

θκ , Cσέμψας τα ορατεύματα αυτο ,απώ audiſſet , iratus eft , &miffis exercitibus

λεσε τους φον&ς εκείνες , και τιώ σόλιμ αυ- fuis, perdidithomicidasillos, & ciuitaté

Ονέοςκστρ . τόπ λέγα τούς δούλοις αυ . illorú ſuccendit. Tuncait ſeruis ſuis:Nu

Το . ο μεν γάμG- έριμός Κιμ , οι δε κεκλα ptiæ quidéparatæ ſunt,ſed qui inuitati

μίοι ουκ ήσαν άξιοι , σορεύεθε οώ επιτας erantnonfuerunt digni.Ite ergo ad exi.

διεξόδες ή οδών , όσες εάν έυρι, κα tus uiarū , & quotcüqzinueneritis,uocate

λέσατε εις τους γάμος - κ ξελθόντες οι ο8. ad nuptias . Et egreſli ferui eius in uias,

λοι εκάνοι εις τας οδούς, σφίγαγομσάν ) congregaueruntomnes quotquot inue

τας όσες ευρου σουκρός τε αγαθούς , Μαι : nerunt, malos pariterarbonos , &im

σκβ επλήθκο γάμΘ ανακαμλίωμ. * εισελ pletæ ſuntnuptiæ diſcumbentibus.In- Vestis miptmlı

• Ρώμ δε ο βασιλεύς θεάσαν τους ανακαμένο greſſus autem rex utuideretdifcumben

νους , ειδεμ εκά άνθρωπομ ουκ ενδεδυμένου tes, ubi uidit illic hominem nó ueftitum

ένδυμα γάμου , κολέγα αν .εταίρε, πώς ueſte nuptiali,ait illi: Amice, quomodo

εισήλθες ώδε,μη έχωμ ένδυμα γάμου και ο 3 hucintraſti, no habés ueſtemnuptiale:

έφιμώθη, τότε ειπε ο βασιλεύς τίς διακόν Atille obmutuit , Tunc dixit rex mini

νοις e ſtrist
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volge dúcaites autorwófaç moj xãgasstxiſtris:Ligatispedibus &manibus eius,
βάλλετε εις ή σκότΘ το ξώτερομ. εκά έ! mittite eum in tenebras exteriores . ibi

Sαι ο κλαυθμός και ο βρυγμός το οδόντωμ. erit fletus, & ſtridor dentium . Multi em

Πολλοί γάρ εισι κλκτοί , ολίγοι δε εκλεκτοί. ſunt uocati, pauc uero electi. Tuncab ,

σκγ * Τότε σορόυθέντες οι φαρισαίοι συμβού » Nβ euntes pharifasi confilium perunt , ut

λίουέλαβομ, όπως αυτός σαγιδεύσωσιμ illaquearent cum in fermone. Eradi

λόγω » και αποσέλλουσιν αυ ο ους μα lum emittunt diſcipulos ſuos cum Her

θκτας αυτών μετα ερωδιανών, λέγον » rodianis , dicentes : Magiſter , fcimus,

«τες Διδάσκαλε , διδαμου ότι αλκθές έι ,
quod uerax ſis,& uiam dei in ueritate

να ) τίω οδου του θες ν αληθεία διδάσκες , doceas ,neque aures quenquain , Non

κα) ου μέλα σου σερί ουδενός , ου γαρ βλέ enim reſpicisperſonam hominum . Dic

πες εις πρόσωπον ανθρώπων . ειπε οών ergo nobis,quid tibi uidetur : Licet cen

Ceris115 111 C.r tip , tí oor dora ; tesi Socüce ulūcrop fumdari Cæſari, an non . Cognita au

puri almus
καίσαρι , λόυς γιους δε και 1κσούς τίω σoνκο tem Iefus malicia eorum , ait : Quidme

βίαμ αυτώμ , ειπεν . τί με σειράζεπ υποκρι tentatis hypocritæ : Oftendite mihi

ται και επιδείξατέ μοι το νόμισμα του κάνσο . numiſma cenſus. At illi obtulerunt ei

δι δε προσώεγκαμ αυ ζω δωάριου . Ελίν denarium . Etait illis :Cuius eſt imago

για αυτούς, τίνΘΡέικώμ άυτη, και επιγρα hæc, & infcriptio :Diantei: Cæſaris .

φή και λέγουσιν αυτώ , καίσαρα . τοπλέγα Tunc ait illis: Reddite ergo quæ funt

αυτοίς και απόδοη οώ τα καίσαρα ,καίσα, Cæfaris , Cæſari: & quæ funt dei,deq.

βι και να τα του θεά , ω θεώ και ακούσαν » Et his auditis , mirati ſunt,&omiflo eo

πς εθαύμασαν , και αφέντες αυτόμ απήλ abierunt. In illo die acceſſerunt adeum

θου.* Εμ εκείνη τη ημέρα προσήλθομ αυτώ Νγ Sadducci , quίdίcunt non effe refurrer

σαν 8καίοι , διλέγονπς , μα ειναι ανάσα . ctionem ,& interrogauerunteum ,dicena

σϊμ, ε έπϊρώτκσαμ αυτόν, λέγοντες.διδάσ tes : Magitter, Mofes dixit , fiquis mor

καλε , μωσής ειπεν . εάν τις αποθάνω μα έλ tuus fuerit, non habensfilium , utducat

χωμτέκνα , επιγαμβρέυσει ο αδελφός αυν frater eius uxorem illius ,& fuſciter fe ,

τον τίωγωϊκά αυτο , και ανασσα κέρμα men fratri ſuo . Erant autem apud nos

% αδελφώ αυτον . ήσαν δε σας ημίμ επα ſeptem fratres , & primus uxore ducta

αδελφοί , καιο πρώτΘ γαμήσας επλέν- defunctus eſt :ac non habensſemen , re

τκσεμ, και μη έχων πέρμα, αφϊκε τις liquίt uxorem fuam fratri fuo , fimiliter

γωϊκα αυτα ο αδελφώ αυτον . ομοίως ſecundus& tertius uſque ad ſeptimum .

«να ) και δευπρG , Coγίτα έως το επά. Nouillime autem omnium defuncta

στρομ δε σάντων απέθανε 6 %γωή. ν eſt & mulier.In reſurrectione ergo cuius

τη οώ ανασάσα , τίνα0έα έσαι γυν è ſeptem illis erit uxor : Omnes enim

νή και σάντες γαρ έχομ αυτώ . αποκριθείς habuerunt eam . Reſpondens autem

2 tsirriTo ho : Φάτεςτας γραφάς, μαδε τώ δάναμίμ τον
σε ο Ικσους ειπεν αυτοίς , πλανάθε, με ει) Ieſus, ait illis:Erratis , neſcientes fcriptus

: ras nequeuirtutem dei . In refurrection

θεά . ει γαρ τή ανασάσα ουτε γαμούσιν , ne enim neque matrimonium contra a

δυο εκγαμίζονται , αλλ' ώς άγγελοι τον hunt,neque elocantur,ſed ſunt ficutan ,

Diš w ougavõ edipo wagi 907 avasádroc. geli dei in cælo . Derefurrectione uero

III 1111

W mor .
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Ελ . Βεπερωτήσαντος νομικά . με. που τη κυρία επερωτήσεως . μσ . σερί ταλανισμό γραμματέων φαρισαίωμ.

ηνεκρών , ουκ ανέγνωσε η έκθεμ υμίν mortuorum ,non legiſtisquod uobisdi/

από τον θεου λέγοντος και εγώ ειμι ο θεός αν ctum eſt à deo, quiait :Ego fum deus

βραάμ,καιοθεός Ισαάκ,και ο θεός Ιακώβ . Abraham , &deus Iſaac, &deus lacob .

ουκ έσιμο θεός, θεός νεκρών , αλλά ζώντων. Deusnon eſt deus mortuorú ,feduiuen

και ακούσαντες οι όχλοι ξεπλίσσοντο επι tium .Etcum audiſſent turbæ,ſtupue .
on

τη διδαχή αυτον . * οι δε φαρισαίοι ακούσαν runt de doctrina eius. Pharifæi autem

τες , ότι έφίμωσε τους σαδδουκαίες,σφίχ am audiſſent,qd ſilentiú impoſuillet

Ondaplnitò& utó , Kaj &TAGÚTHOEP Eis o'z pā Sadducæis ,conuenerunt in unum , & in .

αυτών νομικός τις , σφράζωμ αυήμ καλές terrogauiteumunusex eis legis doctor

γων . διδάσκαλε, ποία εντολή μεγάλη και quiſpiam ,tentans eum& dicens:Magi

ω νόμωκαι δε Ικσούς έιπερ αυτώ . άγας ſter,quod eſtmandatum magnuminle

vita,xvgropTop Deóp cousvängkapdie ge Ait illi Jeſus:Diliges dominúdeum M.ignum

σο , να εν όλα ψυχή σου , και η όλη δια » fuumextotocordetuo,&in tota anima Junin in lige
ολία σσ.άυκ άξιν πρώτη και μεγάλη εντολή. tua, & in tota mente tua : Hoc eſt primú

δευτέρα δε ομοία αυτή και αγαπήσεις εμπλε &magnum mandatum.Secundumau

σίον σο ως σταυτόμ . ενταύταις ταις δυ/ tem fimile eſt huic:Diliges proximum

σήμαντολαΐς , όλΘ ο νόμος, και οι προφή tuum ſicut teipſum .In hisduobus man,

τα κρέμανται. * σωκγμλύωμ δε ω φαει datis,uniuerſa lex&prophetæ pendente

σαίωμ, επηρώτησεν αυτούς και εκδός , λέγων, με Congregatisautempharifasis , interror
τίθμίμ δοκά ποιή Χρισ8 ; τίναγός όξιμ , gauiteos Ieſus,dicens: Quid uobis uide

λέγεσιν αυτώ , το σαβίδ . λέγα αυτοίς . tur de Chriſto : cuiusfilius eſt : Dicunt

σώς οώ δαβιδ ν ανεύματι κύριομ αυτμ ei:Dauid.Aitillis:QuomodoergoDa Chris films
καλά , λέγωμ ; ειπεν ο κύρια ο κυρίω uid in ſpiritu uocateum dominú, dicés: Don's Lut

κάθε εκ δεξιών με , έως αν θα τους Dixit dñsdño meo , ſede à dextris meis:

εχθρούς σου υποπόδιου 80 ποδών σου . Donec ponã inimicos tuos fubfelliūpe.

ει οώ δαβιδ κύριομ αυήμ καλά , πώς ξος dum tuorum.Si ergo Dauiduocateum

αυτον εσί , και ουδείς διώατο αυτό αποκρι dñm ,quo fili9 eiuseft :Etnemo poterat

Θώου λόγου. ουδε ετόλμησέτις αν εκείνης ei reſpódere quicộs,neq auſus fuitglő

Οι Αμέρας επερωτήσαι αυτόν ουκ έτι. ex eodie eum amplius interrogare.

σκά * τότε και εκτός ελάλησε τοίς όχλοις και ..! Tunc lelus locutus eſt ad turbas, & XXIII

• τοίς μαθηταίς αυτον , λέγωμ. επί Οι μων μs ad diίpulos fuos , dicens : In cathedra

σέως καθέδρας εκάθισαν οι γραμματές C Moyfi fedentfaibæ & phariſxi:Omnia Sacerdotes and

οι φαρισαίοι , πάντα οώ όσα άμ ειπωση με ergoquæcunqz iufferint uos ſeruare,ſer, di non ihm . 11.

μίμ τκράμ , τκράτε και σοι & τε, και τα ές uare, & facite: ſecundum opera uero eo
landi

γα αυτών με σοιάτε.λέγεσικι ου σοι . rum nolite facere: Dicunt enim , & non
.

σω έση . * δεσμέυάσι γαρ φορτία βαρέα να faciunt. Colligant enim onera grauia

δυσβάσαντα,κ) επϊτιθέασιν επίτους ώμος difficiliać portatu , & imponuntin hu
Auto

Οανθρώπων και ο δακτύλω αυτ ου θέ meroshominum , cæterum digito ſuo

λάδι κινήσαι αυτά. * σάντα και τα έργα αυτό nolunt ea mouere . Omnia uero open

σοισι προς και θεαθώαι τοίς ανθρώποις . ra ſua faciunt,ut ſpectentur ab hominis
ακό

σλατώνεσι και τα φυλακτήρια εαυτής , να bus.Dilatantautem phylacteria fua, &
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biistuis folus

σ
λ

μεγαλώσσι τα κράσισα PRO 1ματίων αν magnificant fimbrias palliorú ſuorum .

τωμ• φιλούσε τετας πρωτοκλίσίας εν τοίς Amants primos acaibitusincanis , &

Δείπνοις,καιτας πρωτοκαθεδρίας & ταϊς primas cathedras in fynagogis , & fals

συναγωγαίς, και τους άασασμούς εν ταίς cationes inforo , & uocari ab hominibus

αγοραίς , να καλέσθαι υπό την ανθρών rabbi. Vos autem nolite uocari rabbi,

πωμ σαββεί . *υμάς δε μη κλκθύτε σαββεί και unus eft enim magiſter ueſter , nempe

17 J'Η. 1/2 πάντες ευμάς αδελφοί εσε. και πατέρα
εις γάς όξιμ υμώμ ο καθηγητές και Χρισός » Chriſtus:omes autē uosfratres eſtis . Er

patré nolite uocare uobis ſuper terram ,
The tor na

με καλέσετε υμίμ επιδι γής , εις γάς unuseſt enim pater uefter qui in cælis

ο πατήρ υμώμ ο ν τοϊς ουρανοίς . μη δε κλκ eſt.Necuoceminimagiſtri,unusemues

θήτε καθ κγκται, εις γαρ υμώμ Gμ και καν ſtereſt magiſter , nempe Chriſtus. Qui

σλα θιγκτες , Χιρσός. * και μείζωμυμώμ,έσαι maior eft ueftrum , erit miniſter uefter:

και υμώμ διάκονG . όςτις δε υψώση εαυτομ, Quiautem ſe exaltauerit,humiliabit :&

ταπεινωθήσεται » κα) ός τις ταπεινώσα εαυ qui ſe humiliauerit,exaltabiť . Væ auté

2. iii: τις λB ήμ , υψωθήστη. *ουαι δε υμίρ γραμματάς uobis faibæ&pharifæi hypocritæ, quia

alling C φαρισαίοι υποκριται , θα κλείετε τω βα dauditis regnum cælorú ante homines:

σιλείαμ της ουρανώμ έμπροθεμ θ ' ανθρώ » uoseñnó intratis ,necaduenientes linie

πωμ,εμείς γαρ ουκ εισέρχεθε,ου δε τους ει tisintrare .Væ uobis ſcribæ & pharifæi

σιγ σερχομλύουςάφίετε εισελθέμ . * ουαί υμίμ hypocritæ ,quiacomeditisdomosuidua

γξαμματές και φαρισαίοι υποκριται , ότι rum , dum lub prætextu precib9 prolixis

κατεθίετε τας οικίας της χκρών , κα ) προ- precamini , propter hoc plus accipietis

φάσι μακρά προσευχόμενοι,δια του το λέμε damnationis. Væuobis fcribæ&phari

θε πρισότερoμ κρίμα . ουαί υμίμ γραμμα ſæi hypocritæ , quia circúitismare & ari

τάς και φαρισαίοι υποκριται, 8α ποιάγετε dam ,utfaciatis unum profelytú : &am

τω θάλασαν και τίω άκραμ, σοιήσαι ένα fuerit factus,facitis eum filiuin gehennæ

προσήλυτου , κι όταν γένηται , σοι & τε αυ. duplo magisſ uos eſtis. Væuobisdui

του γάμ γεέννκς διπλότσρομ υμώμ . ουαι οι ces cæci , quia dicitis :quicuno iurauerit

μίμ οδωγοί τυφλοί , οι λέγοντες, δς άμ ομό per templum ,nihil eft:qui auté iurauerit

σα νω ναώ , ουδέν όξιμ . δς δε αν ομόση per aurum templi,reus eft.Stulti& cæci.

νωχρυσώ τον ναό , οφείλα . μωροι κ τυν utrum enim maius eft: aurum , an tem

φλοί, τις μείζων όξιμ, ο ξυσός, και ο ναός plum quod fanctificat aurum : Et qui

ο αγιάζωμ τομ χρυσόμ . κ) δε εαμ ομόση cunq iurauerit per altare, nihil eſt : qui

Ο θυσίασNρίω , ουδέμ αξιμ. δς δε αμομόση cungautem iurauerit perdonum quod

» Get Δώρω ως επάνω αυθ , οφείλα. μωροι eſt ſuper illud,reuseſt.Stulti accæci.utrū

κ τυφλοί,τί και μάζoμ, δώρου, και το θυσια eñmaius eſt ,donú,an altareqd ſancti

σύριομή αγίαΐομ σ ' δώρομ, ο οώομόσας » ficat donú : Quiergo iurauerit g altare,

ω θυσίαςκρίω , ομνύα ν αυτώ εν πάση iurat per eum & per omnia quæ fuper

Ρίς επάνω αυτον , καιο ομόσας ν ω να illud funt.Et qui iurauerit per templum ,

ώ , όμνύα και αυτό και αν οι κατοικούτι iurat perillum & per eum qui habitat

αυτόμ . ο ομόσας νο ουρανώ , ομνύα in ipſo.Et qui iuraueritper coelum , iurar

αν ο θρόνω το θε8 , και αν ο καθκμίύω per thronum dei ,& per eum qui ſedec

επάνω ſuper
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σλδ επάνω αυτο . *ουαίυμίμ γραμματα και

φαρισαίοι υποκριται , ότι αποδεκατετε και

*δύοσμος να σ άνηθου και ο κύμϊνου, και

αφήκατε τα βαρύτορα το νόμο , τίω κρίσιμ

να τον έλεον C τίω σίσιμ. ταύτα έδεσα

σας , κακάνα μή αφιέναι . * οδηγοί τυφλοί,

οι διυλίζονπς ήμ κώνωπα, τώ δε κάμκλου

σας καταπίνοντες . * ουαί υμίν γραμματάς

και φαρισαίοι υποκριται , ότι καθαρίζετε

ο έξωθεν το σοτκείου και οι παροψίδος ,

έσωθεν δε γέμ8σιμος αρπαγύς και ακρα»

σίας • φαρισαϊε τυφλε καθάρισου πρώτου

σ φυτός το σοταρίου , και οι σαροψίδΘ ,

ένα κύκται και ο εκής αυτής καθαρόμ »

σλζ * ουαί υμίμ γραμματές κή φαρισαίοι υπο

κριται, ότι παρομοιάζει τάφοις κεκονιασ »

μλίοις, οι τινες έξωθεν μου φαίνονται ωραί/

ου , έσωθεν δε γέμθσιμοσέων νεκρών C σά

σκα ακαθαρσίας .όυτω και υμάς , έξωθεν

μου φαίνεσθε τοίς ανθρώποις δίκαιοι , έν

σωθεν δε μεσοί εσε υποκρίσεως και ανο »

σλα μίας . * ουαίυμίμ Ραμματάς C φαρι ?

σαίοι υποκριται , ότι οικοδομάτετους τα

φους η προφκτών, κοσμάπ τα μνκ:

μα η δικαίωμ , λέγετε . ει ήμεθα εν

ταϊς ημέρας ( 10 σαλέρωμ αμώμ,ουκ ανήμε

θα κοινωνοί αυτώμ νο αιματί προφη

τών . ώςτε μαρτυράτε εαυτοίς, άγοί εσε

σλό φονευσάντωμ ους προφήτας, * κ υμάς αλκ

' ρώσατε μέτρου της σατέρων ημώμ.όφες,

γεννήματα έχιδνώμ σώς φύγατε αν η κρί

σμ σεως Οι γεέννκς;* δια τουτο σου εγω απο.

σέλιω προς υμάς προφίτας και σοφούς και

γραμματές,κ) και αυτών αποκπνάπ κ σαν

ρώσετε, ξ αυτών μαςιγώσει εν ταις σου

ναωγαίς ύμώμ , κ) διώξει αή σόλεως εις

σόλιμ , όπως έλθη εφύμάς σάμαιμα δί/

καιο » , έκχαωόμονου επί , αύξ αι.

ματος αβελ το δικαιο έως το αιματς ζα »

χαρία 48 βαραχίο, 8μ έφονένσατε μεταξύ

of vašnxi to duorasugič. Auli nájo quip

άξα

ſuper illum .Væuobisfcribæ& pharifæi

hypocritæ , quia decimatis mentham&

anethum&cyminum ,& reliquiſtisquæ

grauiora funtlegis,iudicium& miferi

cordiam ac fidem :Hæcoportuit facere,

& illa nonomittere.Duces cæci ,excolan

tes aulicem , camelum autem glutientes.

Væuobis fcribæ & pharifæi hypocritæ ,

quia purgatis exteriorépoculipatinæc

partem :cæterum intus plenafunt rapi

na& intemperantia.Pharifæe cæce ,pur,

ga priusquod eſt intra poculum&pati'
nam ,ut & exteriores horum partes puræ

reddantur. Væuobis fcribæ & pharifæi

hypocritæ , quia fimiles eſtis fepulchris
dealbatis,

quæ foris quidem apparent

ſpecioſa , intus uero plena ſunt oflibus

mortuorum omnić fpurcitia . Sic &

uos , foris quidem apparetis homini

bus iuſti,intusautem plenieſtis fictione

& iniquitate . Væuobis ſcribæ&phari

fæi hypocritæ , quia ædificatis fepulchra

prophetarum , & ornatis monumétaiu

ſtorum , & dicitis: Si fuiſſemus in diebus

patrum noſtrorum , non fuiſſemus ſoci

eorum in ſanguine prophetarum .Itaş

teſtimonio eſtis uobiſmetipfis,quodfili

ſitis eorum , quiprophetas occiderunt.

Vosquoq implete menſuram patrum

ueftrorú.Serpentes,progenies uiperarú

quomodo effugietisiudicium gehênæ?

Ideo ecceego mitto ad uosprophetas&

fapientes & fcribas,& illorum aliquot oc

cidetisaucifigetiséß, &illorum nonnul

los flagellabitis in ſynagogis ueſtris, &

perſequemini de ciuitate in ciuitatem ,

ut ueniat fuper uos omnis fanguisiu

ſtus , qui effuſus eſt ſuper terram , à fan

guine Abeliuſti uſque ad ſanguinem

Zachariæ filij Barachiæ ,quem occidiſtis

inter téplum &altare . Amē dico uobis:

e 3 uenient

ε

GON

ε
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ξ , ταύτα πάντα επι τω γενεάμ ταύτω. uenient hæcomnia ſuper generationem

σμα * ορέσα ».χμ, ερουσαλήμ λαποκλείνεσα τους iſtam.Hierufalem , Hieruſalem quæoca

προφήτας , και λιθοβολέσα τυς απεσαν cidisprophetas,&lapidas eos qui ad te

μίους προς αυτίω, σοσάκϊς αθέλκσα επιν miſli ſunt:quoties uolui cógregare filios

σαγαγ&μ τα τέκνα σε , όμηρόπου επιν tuos : quemadmodum gallina congre

σιωάγα όρνις τα νοσία αυτή τη τας πτέ » gat pullos ſuos ſub alas, & noluiſtis : Ec

ρυγας , ουκ άθελήσαπ ; Ιδου αφίετη υμίμ cerelinquituruobisdomus ueſtra deſer

ο δικό υμών έρημα.λέγω υμίμ , ου ta.Dico enim uobis,haudquaquain me

μίμείδκι απάρτι , έως αν εισητε, ευλογκ uidebitis poſt hac,donec dicatis: Bene.

μως ο ερχόμενος εν ονόμαζα κυρία. dictus qui uenit in nominedomini.

* και ξελθών ο Ιησές επορεύετο αή τον Et egreſſus Ieſus diſcedebar à tem XXIIII

β τερά , προσήλθομοι μαθκται αυτ , επιδα plo:Et acceſſerunt diſcipuli eius, ut oſten

ξαι αυτά τας οικοδομές του τερ8 . ο δε ΙΚΑ derent eiſtructuras templi. IESVS au

σους , ειπεν αυτοίς - ου βλέπει πάντατα tem , dixit illis : Nonne uidetis hæc

τα ; Αμώ λέγω υμίμ, ου μη αφεθή ώδελι omnia : Amen dico uobis : non relin

θος επιλίθομ,δςουμη καταλυθήσεη . * κα μ3 quetur hiclapisfuperlapidem, qui nonσιγ

β θεμαώς δε αυτον επί το όρος της ελαιών , deftruetur. Sedenteautem eo in monte

προσήλθομαι και οι μαθηταί κατιδίαμ,λέ olivarú , acceſſerűt ad eum diſcipuli ſe

γοντες . ειπε υμίμ, πότε ταύταέσαι και να creto , dicentes : Dicnobis,quando hæc

2. 3.1.tiritis τί το σημάομ φθι σής σαςεσίας,κό ήσωτ- erunt : & quod fignum aduentustui,&
r: 1: 1 Sir ull λείας του αιώνα , και αποκριθείς ο Ιησές, conſummationis fæculi : Et reſpondens

(unsmatimit ειπεν αυτοίς , βλέπεπ , μή τις υμάς σλα/ Ieſus,dixit eis: Videte,nequis uos ſedu

νηση και πολλοί γαρ ελεύσονται επί του ονό cat.Multi enim uenient in nominemeo ,

ματί μου , λέγοντες και εγώ ειμι ο Χρισός , dicentes : Ego ſum Chriſtus , multosas

και πολλους πλανήσεσι - μελλίσετε δε ſeducent. Audituri autem eſtis bella,&

ακόμα πολέμους και ακοάς πολέμων, οι rumores bellorum ,uidete ne turbemini:

φάτε με θροθε . δ& γαρ τα πάντα γενές Oportet enim omnia fieri, fed nondum

θαι , άλλουπω όξι το τέλΘ . εγερθήστη eſt finis.Conſurget enim gens cótra gen

γαρ έθνΘ επί έθνος , ο βασιλεία επί βα tem , & regnum contra regnum : & erunt

σιλείαν , και έσονται λϊμοί , και λοιμοί, peſtilētiæ ,& fames,& terræmotusſingu .

σισμοί και τόπος και πάντα και ταύτα αρχή lis locis . Hæc autem omnia initia ſunt

σμό ωδίνων . * τόπ παδώσsσιμ υμάς εις θλίν dolorum.Tunc tradentuos in afflictio .

ψιμ , και αποκτενέσιμ υμάς,και έσεσθε μί» nem , & occidentuos, & eritis inuiſiane:

σόμενοι υποσάντωμ το εθνώμ διανομά Ctis gentibus propternomen meum . Et

σμε μου. *και τότε σκανδαλίθήσονη πολιοί, tunc offendiculum patientur multi ,&

αλλήλους πραδώσsσιμ, και μισήσασιν alius alium inuicem tradent , ſeća odio

αλιέλους , και πολλοί ψευδοπροφύταιέγες habebunt inuicem . & multi pſeudopro,

θήσονται , και σλανήσουσι πολλούς , και phetæ furgent,ac ſeducēt multos.&quo

dia to wardew was this avouiap , fujá niam abundabit iniquitas , refrigefcet

σεται και αγάπηΟ σολιών . ο δε υπομείο charitas multorú. Quiautem perſeuera

νας εις τέλΘ , δυτος σωθήσεται . * και καν uerit uſqz in fine,hic faluuserit. Etpræ

συχθήσεται dicabit

α

σμς
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ρυχθήσεται το τευαγγέλιον βασιλείας

νόλη τη δικέμβύκ εις μαρτύρϊουσάσιμείς

σμξ έθνεσήμ , κοτότε ήξaσ τέλος. * οτάμ δαωή.

Θηκη βδέλυγμαή ερκμώσεως,ή έκθεμ δια

σανιήλ 10 προφήτε , εσος οτόπω αγίω, και

σμκ αναγινώσκωμ,νοείτω, * τόποι εντη αδαία

β φόνγέτωσαν έπίτα όρκ. δεπί του δώματα,

μη καταβαινέτω άραι τι έκτοικίας αυτον .

ο αγκώ , μηεπιτρεψάτω οπίσω άρα
σμό

Ta imálce & u?.* bucij Tas surasti čxsous

κή ταϊς θαλαζόσας αν εκείναις ταϊς ημέρας.

σν * προσεύχεσθε δε , ίνα μη γίνεται και φυγή οι

μώμ χαμώνος , μκδε εν σαββάτω. * έσαι και
σμα

τόπ θλίψις μεγάλη , όια ουγέoνες αν αρ

χύς κόσμο έως το μώ , ουδ ' ου μη κύηση .

* και ειμι έκολοβώθκσαμ αι ημέραι εκάνας ,

ουκ άμεσώθη σάσα σάρξ , δια δε τους εκλε.

κτους κολοβωθήσονται αι ήμέραι εκ &ναι .

* τόπ εάν τις υμίμ έιπα , ιδου ώδεο Χριστός,

και ώδε, μη σισεύσατε . * έγερθήσονται και μου

δόχρυσοι και ψευδοπροφίτα , να δώσει

σκμάα μεγάλα και τέρατα , ώστε σλανά

θαι , ει δωατόν, και τους εκλεκτούς.δου

σρε προείςκκα υμίμ . * εαμ δω έίπωσιμ υμίμ, 1.

δουν τη ερήμω εsίμ, μή δξέλθετε ,14ου αν

σμς Ρίς ταμείοις , με σισεύσηξε . * ώστες και αν

* stαπό 3ξέρχεται από ανατολώμ , και φαίν

θεται έως δυσμών , όυτως έσαι και σας8σία

σμά του με τον ανθρώπου. * όπου και εαμά ή πώ

μα , έκά σωαχθήσοντη οι αετοί . * ευθέως δε

σμκ μετα τίω θλίψιμ τ Αμερών εκείνωμ,ο ήλιος

σκοτιθήσεται,ναι σελώκου δώσει ή φέγη

γος αυτής , C οι ασέρες σεσούη απότον ου

Ραν8,6 διωάμεις Ο ουρανώμ σαλόυθήσον

ται,και τοπ φανήσεται σημάου του και τον

σμό ανθρώπου νοουρανό, * και τόπ κόψονη

σάσαι αι φυλαιο γίς, C όψονται ομφομ

* ανθρώπου, ερχόμενου επί νεφελώμ και

ουρανό μεία δωάμεως και δεξις πολύς , κή

αποσελέ τυς αγγέλος αυτο μετα σάλπιγ

γΘ' φωνής μεγάλης και και επισφάξουσι

τους

dicabitur hoc euangelium regni it uni,

uerſo orbe in teſtimonium omnibus

gentibus, & tunc ucnict conſuminatio.

Cum ergo uideritis abominationem

deſolationis, quæ dicta eſt à Daniele

propheta ,ftantem in loco fancto :qui

legit , intelligat. tuncquiin Iudæa ſunt,

fugiant ad montes : qui in tecto , non

deſcendat ut tollat quicquai de domo

ſua . & qui in agro, non reuertaturuttol

latueſtes fuas.Væautem prægnantibus

&lactantibus in illis diebus.Orateau- Isompeftining

tem ,ut non fiat fuga ueſtra hyeme,neq;

fabbato . Erit enim tunc afflictioma

gna, qualis non fuit ab initio mundi ad

hocuſque tempus,nequefiet. Et niſi de

artati fuiſſent dies illi, non fieret ſalua

omnis caro : fed propter electos decur

tabuntur dies illi . Tunc fi quisuobis Pseudochine ;
dixerit : ecce hic Chriſtus,autillic, nolite

credere. Surgent enim pſeudochriſti &

pſeudoprophetæ : & dabunt figna ma.

gna& prodigia: ita ut in errorem indu

cantur ,ſi fieri poflit, etiam electi. Ecce

prædixi uobis. Si dixerint uobis,

ecce in defeftoeſt,nolite exire: ecce in pe

netralibus , nolite credere . Sicut enim

fulgur exit ab oriente , & apparet uſque

in occidentem : ita erit aducntus filijho

minis . Vbicunq enim fuerit cadauer,

illic congregabuntur & aquilæ . Statim

autem pofttribulationemdierum illo

rum ſol obfcurabitur : & luna non dabit

lumen fuum ,& ftellæ cadent decælo , &

uirtutes cælorum coinmouebuntur . &

tunc apparebit ſignum filij hominis in

cælo : &tunc plangentomnes tribus ter ,

ræ , & uidebunt filium hominis,uenien

tem in nubibus cæli cum uirtute & glo

ria multa . Et mittet angelos fuos cum

tubæuoce magna , &congregabunt

ergo

e 4 electos
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τους εκλεκτούς αυτον εκ τεσάρων ανέ. electos eius à quatuor uentis, à ſummis

μωμ,αλάκρων ουρανών έως άκρων αυθ . cælorum uſquead terminos eorum.Ab

και συκής μάθετε τίω πραβολήμ . ότανή- arbore autem fici diſcite ſimilitudinem :

σκο κλάσω αυοθι γένηση απαλός, και τα cum iam ramus eius tener fuerit, & folia

φύλλα έκφυή , γινώσκετε θα εγγυς ή θέρος • fuerint enata,ſcitis quodprope ſitæſtas.

όυτω και εμείς και όταν δκτεσάντα ταύτα, γι Ita & uos,cum uideritis hæcomnia , ſci

νώσκετε εάεγγύς Κιμ επίθύραις αμώ λέ totequodprope ſit in foribus.Amen di

σω υμίμ , ου μή πρέλθκ και γενεαάυτη,έως αν co uobis , non præteribitætashæc,do

σάντα ταύτα γέννη. ο ουρανός κ) και γώ ποε necoñia iſta fiant.Coelum & terra præ ,

o aevoorry,o šaóroi des ou un méabwi.Kazipå teribunt,uerba autem meanon præteri

Emri extrem

δε ημέρας εκείνης και η ώρας ουδείς δισερ , bunt.Cæterum de die illo& horanemo

Fichaj marin
ουδέ οι άγγελοι Ο ουρανών, ει μή ο σατές fcit, ne angeli quidem cælorum ,nifi pa

μεμόνος . *ώς δε αι ημέραι τα νώε , όυτως termeus folus.Sed ficut erantdiesNoë,

έσαι και σαρδσία του 8 * ανθρώπο , ώστε ita erit & aduentus filij hominis . Sicut

γαρ ίσαμ νταϊς μέραις , ταϊς προ τον κα enim erant in diebus,qui præceſſerunt

τακλυσμό , ρώγοντες και σίνοντες , για
diluuium , edentes&bibentes , contra

μούτες , και εκγαμίζοντες και άγχει καις εμέ , hentes matrimonium , & nuptum dan

φας εισήλθεν νωε εις τίω κιβωτόν - και tes, uſą adeumdiem quo intrauit Noë

ουκ έγνωσαν , έως ήλθεμο κατακλυσμός , in arcam : & non cognouerunt, donec

και ήρεμ άπαντας , όντως έσαι και και σαν ueniflet diluuium , &ſuſtuliſſetuniuer

σε ρουσία του γιού του ανθρώπου . * τότε δύο ſos : ita erit & aduentus filij hominis .

έσονται εν σ 'αγεώ , δεις παραλαμβάνει Tuncduo erunt in agro , unusaſſumi

ται , κι ο εις αφίεται . δύο αλήθεσιν tur , & alterrelinquitur.Duæmolentes

μύλωνι , μία πραλαμβάνεται , και μία ά. in mola , una aſſumitur,& altera relin

3kmnd::in osī piere.*3pxyogarecă, olovx čidate woie. quitur. Vigilate ergo , quia neſcitis qua

ώραο κύριος υμώμ έρχεση . * εκάνο και γινώ/ horadominus uefter uenturus ſit . Illud

Sri Janis
αξύ σκετε , 8α ει δε ο οικοδευότκς, σοία φυλα autem fcitote ,quoniam ſi faillet pater

κι ο κλέικς έρχετη, εγκγόρασεμάμ, κι ουκ familias , qua horafur uenturus fuiſſet:

άμ έιασε δορυχθώαι τίω οικίαν αυτου. δια uigilaſlet uti , & nó ſiuiſſet perfodido,

τοντο και εμάς γίνεθε έτοιμοι,ότι και ώρα ου mum ſuam .Ideo & uos eſtote parati,

αξε δοκάτε,διος καιανθρώποέρχεται .* τις άρα quiaqua horanon putatis,ea filius ho

άξιμο σικόςΦ8λ και φρόνιμος,8μ κατέν minis uenturuseſt .Quiſnam eſt fidelis

σκσιμο κύριος επί Οι θεραπείας αυτο , το ſeruus&prudens,quépræfecit dominus

σξς διδόναι αυτοίς τροφών καιρώ ; * Μακά famulitio ſuo, ut det illis cibum in tem

ριζο δόλος εκάνω ,8μ έλθωμ ο κύριος αυ pore:Beatus ſeruus ille,quem aum uene

του , ευρίσει ποιοώτα όντως , αμιώ λέγων rit dominuseius,inuenerit ſic facientein :

μίμ,3 % επίσάσι Ρίς υπάρχ8σιμ αυτον και Amendico uobis , quoniâ fuper omnia

τασήσει αυτόμ . * Βαμ δε έιπη ο κακός δεν bona ſuacóftituet eum . Quod fi dixerit

* λος εκείνος εν τη καρδία αυτ , 8ονίζαο κύρι
ſeruus ille malus in corde fuo, anctatur

ός με έλθάμ, άρξιση τυπίαμ τους συσό dñsmeus uenire,ceperitas percutere con

λες,έθίαμ και σίνει μετά τη μεθυόντωμ , ſeruos, imòedere & bibere cum ebriis,

ueniet

β

Ra

2



ΧΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟ Ν . SECVNDVM MATTHAEV Μ . ' 57

σκαι

50 .

μοι

μ. πριτο δέκα παρθένωμ. ξ . σερίτατάλανταλαβόντωμ.

Bξει ο κύριΘ το δέλο εκείνου και ημέρα, που ueniet dñs ferui illius in die, quo'non ex

προσδοκά , και η ώρα που γινώσκει , κ) διο pectat,&hora qua ignorat,& diſſecabit

χοτομήσει αυτόν , C μέρος αυτο μετα * cum ,partéiß eius ponetcum hypocritis,

υποκριτών θέσε . έκά έσαι ο κλαυθμός και illicerit ploratus & ſtridor dentium .

βρυγμός0 οθόντων. * Τότε ομοιωθήσε με Tunc ſimile fiet regnú cælorūdecem XXV

τα βασιλεία του ουρανώpδέκα, πρθένοις, uirginibus : quæ fumptis lampadibus Deam inrin

άι τινες λαβάσαι τας λαμπάδας αυτών , fuis,exierútin occurſum ſponſo.Quinæ obiinni tn 2 :

εξήλθον εις απάντκσιμ το νυμφίου . σέντε autem ex eis erant fatuæ ,&quinq pru .

δε λσαμάζ αυτώμ μωρα , και σέντε φρόνιο dentes . Quæ erantfatuæ acceptis lam γο//

άι τϊνες μαραι λαβάσαι τας λαμπά. padibus fuis,nó ſumpſerant oleum fecũ .

δασεαυτώμ,ουκ έλαβομ μεθανίο έλαιου, Prudentes uero ſumpſerant oleum in

& ι δε φρόνιμοι έλαβομ έλαιομ ν τίς άγγεί ualis ſuis unà cum lampadibus. Tar

οις αυτών μετά τη λαμπάδων • βουίζοντα dante uero ſponſo, dormitauerunt om.

σε άνυμφίο, ενσαξαμσάσαι 6 εκάθιδομ. nes ac dormierunt. Porro medio noctis

μέσης και νυκές κραυγή γέγονεμ, ιδου ο νυμ / clamor factus eſt:ecce ſponſusuenit,exi

Φίς έρχεται , ξέρχεσθε εις απάντκσίμ αυν te obuiam ei . Tunc ſurrexerunt omnes

του και τότε αγέρθκσαμ σάσαι αι άρθένοι εκά uirgines illæ , & apparauerunt lampades

να , κ εκόσμησαν τας λαμπάδας αυτών. fuas. Fatuæ autéprudentibus dixerunt:

αι και μωραι ταΐς φρονίμοις έιπου, τότε ημίμ Date nobis de oleo ueſtro ,quialampa.

εκ το έλαιο υμώμ, ότι αι λαμπάδες ημών des noſtræ extinguuntur. Atreſponde

σβέννυτη , απεκρίθησαν δε αι φρόνιμοι, λέ runt prudentes,dicétes: Nequaç ,nenó

γουσαι , μή σoτε ουκ αρκέσει μίμ υμίμ, ſufficiat nobis&uobis: ſed ite potiusad

σορεύεσθε δε μάλλον προς κύς σωλοώτας , eos qui uendunt , & emite uobiſiplis .

κι αγοράσετε έαυταίς και απερχομλίωμ σεαυ Porrò dum irent emptū, uenitſponſus:

τώμ αγοράσαι, ήλθεν ο νυμφίΘ ,κ) αι έτοι &quæ paratæ erant,intraueruntcum eo

μοι εισήλθομ μετάυτοι εις τους γάμους, και ad nuptias , claufacy eftianua . Poftea

έκλείθκ & θύρα , ύσερον δε έρχονη κ αι λοι uero ueniunt& reliquæuirgines, dicen

παιήρθένοι, λέγουσαι • κύριε,κύριε, άνοιξoμ tes:Domine,domine,aperinobis.At ille

Ημίμ . ο δε αποκριθείς , ειπεμ • Αμώ λέγω reſpódens,ait: Amen dico uobis:nó no,

υμίμ,ουκ διδα εμάς. Εκγοράτε δω, αδυκ ui uos.Vigilateitaq , quia neſcitisdiem

σξύ
άιδατε τίω ήμέραν ουδέ τίω ώραν , ν ή και neqhora ,in qua filiushominis ueniet.

Β γός του ανθρώπου έρχεται . * 2σορ γαρ άνι Sicut enimhomo quidam peregre pro. Talenta difor.
σο θρωπός τις αποδημώμ. * εκάλεσε τους ιδίας ficifcens, uocauit feruos fuos, & tradidit

δέλες, και πρέδωκεν αυτής τα υπάρχουν illisbona ſua. & huicquidédedit quinq

τα αυτον , και μου έδωκε σέντε τάλαντα, ξ , talenta,als autem duo , aliήuero μηum,

ώ σε δύο , και σεέμ,εκάsων τίω δίαμ δωα : unicuiqz fecundumppriam facultate, &

μϊν, να απεδήμκσεμ ευθέως, σορόυθείς δε pfectus eſtſtatim .Abñtautéquiquinq

και τα πέντε τάλαντα λαβών , ειργάσαν εν talenta acceperat, & operatº eſtin eis, &

αυτϊς, καιεποίκσεμάλα πέντε τάλαντα. confecit altera quinq . Similiter & qduo

ώσαύτως κ) και τα δύο, εκέρδκσε κι αυτός άλ acceperat, lucratus eſt& ipfe altera dua .

λα δύο,οδήεμ λαβωμ,άπελθώμ ώρυξεμον Quiauté unum acceperat,abiés fodirin

τη γη terram ,

buta f171115
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τη γή , και απέκρυψε το αργύρϊου το κυρία terram ,&abfcondit pecuniam domini

αυτο . μετα δε χρόνoμ σολώ έρχεται ο κυ ſui. Poſt multū uero temporis uenitdol

για την δούλωρ εκείνωμ, και σφαίρα με minus feruorú illorum , & ponit rationé

ταυτώμ λόγου » και προσελθώμο τα σέν » cum eis.Et accedens is,quiquings calen

πτάλανταλαβώρ, προσθώεγκεμ αλλά σέν ta acceperat,attulit altera quinqztalenta,

η τάλαντα , λέγων,κύριε, σένα τάλαντά dicés: Domine,quinqz talenta tradidiſti

μοι πρέδωκας, δε άλλα πέντε τάλαντα έ. mihi,ecce altera quing lucratus fum per

κέρδκσα των αυτοϊς έφκ δε αυτώ ο κύριος αυ ea. Ait illidomin9eius: Eugeſerue bone

Εύδελεάγαθενα σισί , επί ολίγα ής &fidelis,ſuperpauca fuiſti fidelis,ſuper

σισδς , επι σολώμ σε κατασκσω . έισελθε multateconſtituam.intra in gaudiúdo,

εις τίω χαράμ το κυρίε σσ . προσελθών δεκ) minitui.Accedés autē&quiduo talenta
και τα δύο τάλανθα λαβών , ειπεν , κύριε,δύο acceperat,ait:Dñe,duotalentatradidiſti

τάλαντά μοι παρέδωκας, δε άλλα δύο τα mihi, eccealia duo lucratus fum perea .

λαντα εκέρδισα εαυτοίς . έφκ αυτώ ο κύ » Aitilli dñs eius:Euge feruebone&fidel

grosαυτον ΕύΦάλε αγαθε να σισε , επί lis,ſuper pauca fuiſti fidelis,fupermulta

ολίγα δε σισός , επισολιών σε κατασήσω . te coſtituam.intra in gaudiãdñi tui.Ac
εισελθε εις τίωχαράμ τον κυρία σε προσελ cedés auté&qui unutalentū acceperat,

θώμ δε και δοέμ τάλαντου λαβώμ , ειπεμ . ait:Dñe,noueram te ghomo durus ſis ,

κύριε , έγνωμ σε ότι αυσκρός ξι άνθρωπος ,θει metensubi no feminaſti,&indecongre
Ρίζωμ όπ8 ουκέσορας και και σιωάγωμ όθεν gans ubinó ſparſiſti:ac territus abïjab ,

δυ διεσκόρπισας , και φοβκθείς απελθών ſcondićg talentū tuũ in terra : Ecce habes

έκρυψα ή τάλαντόμ σαν τη γή , δε έχας qd tuum eſt.Reſpódensautêdñseius,

Τσόρ . Αποκριθείς δε ο κύρϊΘ- αυτο, ειπες dixitei:Seruemale&piger, ſciebasqd

αυτών πονκρε δούλε και οκνκρέ , ήδεις ότι θα metam abino ſeminaui,&cógregemil,

είζω όπε ουκ έσερα , και σαγάγω θεμ ου lincubi nó ſparſi:Oportuit ergo tecom

διεσκόρπισα,έδα δαω σεβαλάμε άργήριό mitterepecuniammeam mélaris,& ue

με τοΐς ταπεζίταις , και ελθών εγώ έκον niens egorecepiſſem utiq quod meum

μϊσάμίω αμέμου σώ τόκω , άρατε δω eſtaum uſura .Tollite itaq ab eo talen

ασάυτο ο τάλαντμ,κ) δότε οι έχοντι τα tum , &date ei qui haberdecem talenta .

σοα δέκα τάλαωία . *" δέχονά σαντιδοθήσε : Omnienim habenti dabitur,& abunda

ται, κ) πρϊουβυθήστρας ή και μη έχοντς, 8 bit. Quiueronon habet ,etiam id quod

σοβ έχε αρθήσαώαυ*.* κή ή άγα &ομ Φλομ έκ habet ,aufereťab eo.Etinutilem ſeruum

βάλετε εις ή σκόςεξώτρομ.έκά έσαι και eñcite in tenebras exteriores.illicerit fle

συγ κλαυθμός και ο βρυγμός πεδόνωμ . * οταν ξα tus & ftridor dentium. Cumautemies

δε έλθη ο γδς το ανθρώπου εν τη δόξα αυτά , 'nerit filius hominis in gloria fua,& om

και πάντες οι άγιοι άγγελοι μεταυτα ,τότε nes ſancti angeliam eo, tuncfedebitſu

καθίσα επίθρόνου δόξης αυτον, σαναχ : per ſedem gloriæ fuæ , &congregabun

θήσεται έμπροσθεν αυτον σάνταταέθνκ, durante eumomnes gentes ,& ſepara
αφορίσει αυτούς απαλλήλωμ,ώωρο σοιμώ bit eos,alteros ab alteris,ſicut paſtor ſe

αφορίζα τα πρόβατα από ερίφων, κ) είσαι gregat oues ab hædis : & ſtatuet oues

ταμου πρόβατα εκδεξιώμ αυτα ,ταερίφια quidem à dextris ſuis , hædos autem

a
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εξ ευωνύμωμ.τότε ερά και βασιλεύς Φίς έκ δε

ξιώμ αυτο δεύτε δι ευλογημένοι το σαβός

μ8 , κληρονομήσατε τίω ήτοιμασμένων

μάμ βασιλείαν αή καθαβολής κόσμο-έπει

μασα και κι εδώκατέ μοι φαγ @ μ.εδίψασα,κ)

εποτίσατέ με . ξένος ήμίω , ή σωκγάγετε

κε, γυμνός, και ποιεβάλετέ με. κθένκσα ,C

έπεσκέψαθέμε. φυλακήήμω,eλθετε

πρός με, τότε αποκριθήσονη αυτώ οι δίκαι

οι, λέγοντες, κύριε, πότε σε έιδομεν πεινών

Τα κι έθρέψαμον,ή διψώντα κι εποτίσαμου ;

πότε δέ σε έιδομυ ξένου, σανκγάγου;

γυμνός και πρϊεβάλομών και πότε δέ σε έιδου

μουασθενά και η φυλακή,C ήλθομεν πρός στη

C αποκριθείς ο βασιλεύς ερά αυτής.Αμlώ λέ

ω υμίμ. εφόσον εποιήσατε ενίτέτωμα»

δελφών με το ελαχίσων, εμοίεποιήσατε .

τότε έρ& κι εϊς 3ξευωνύμωμ, πορεύεσθε ασε

με οι καταραμένοι εις εσύς ή αιώνιο» ,

ετοιμασμένομεδιαβόλο και τις αγές

λοις αυτο επείνασα, και ουκ εδώκατέ

μοι φαγ &μ, εδίψησα,κ) ουκ εποτίσατέ με .

ξένος ήμίω, και ου σωκγάγετέ με γυμνός,

Coυπεριεβάλετέ με.άθενής και αν φυλακή,

και ουκ επεσκέψαθέ με.Τότε αποκριθήσον /

η αυτό και αυτοί λέγοντες και κύριε , πότε σε

Ειδομβί σανωνία και διψώντα , και ξένου, γυμ

νομ, ή ασθενή , ή εν φυλακή, και οι δικαονήσα

μέμ σοι , τότε αποκριθήσεται αυτΐς λέων .

άμω λέγω υμίμ, εφόσομ ουκ εποιήσατεξ.

νιτότωμ ελαχίσων, ουδεέμοιέποιήσαν

τει και απελεύσονται δυτοι εις κόλασίμ α

σου ώνιον, διό δίκαιοι εις ζωιω αιώνιομ. * και

εγγύετο, ότε ετέλεσεμο εκσάς πάντας τους

λόγες τέτες, έιπερ τοίς μαθκταϊς αυτο .

διδατε ότι μετα δύο μέρας τοσάχα γίν

νεται , και ο φος του ανθρώπο παραδίδον

σου τα εις όσαυρωθώα . * τότε σωίχθησαν

δι αρχιεράς και οι γραμματάς , και οι

πρεσβύτεροι του λαού εις τίω αυλώ το άρ

χιερέως, λέγομένο καϊάφα..ναι σωεβο

λεύσαντο

à ſiniſtris. Tunc dicet rex his qui à dex ,

tris ſibi erunt: Venite benedicti patris

mei, poſlidete regnum paratumuobis
ab exordiomundi.Efuriuienim , & dedi

ſtis mihi edere.Sitiui, & dediſtis mihi bi

bere.Hofpes eram ,& collegiſtis me. Nư

dus , & operuiſtis me . Infirmus, & uiſi:
taſtisme. In carcere eram , & ueniftis ad

me.Tunc refpódebunteiiuſti,dicentes:

Domine , quando te uidimus cſurientē, Benef.107.1 15 :2

& pauimus:autſitienté,& dedimustibi sezer::es. Chrift

potumQuando auté teuidimus hoſpi agreſc:-.

tem , & collegiinustę: aut nudum ,& co.

operuimus te : aut quãdo te uidimus in

firmú aut in carcere,& uenimusadteEc Chro film

reſpódens rex,dicet illis:Amen dico uo giul Christ

bis,quatenusfeciſtis uni de his fratribus ano fot.

meisminimis,mihifeciſtis. Tuncdicet&

his quià finiftris erunt :Diſcedite à me

maledicti in ignéæternu ,qui paratuseſt

diabolo & angelis eius.Efuriui em,&nó
dediſtis mihicibum .Sitiui, & nondedi

ſtismihipotú.Hofpes eram ,& nó colle.

giſtisme.Nudus,& non operuiſtis me.

Infirmus & in carcere eram , & nó uiſita;

ſtisme.Tuncreſpódebūt ei & ipfidicen

tes:Domine,quandoteuidimusefurien

tem,aut ficiente,authofpite,autnudum,

aut infirmum ,aut in carcere, &nó mini

ſtrauimus tibi:Tuncreſpódebit illis ,di

cens:Amédico uobis:quatenus no feci/

ſtisuni de minimis his,nec mihi feciſtis.

Et ibunt hiin ſuppliciūæternú, iuſti uer

ro in uitam æternam .

Et factum eſt , cũ cófummaffet Ieſus XXVI

ſermoneshos oñes,dixit diſcipulisfuis:

Scitis qdpoſt biduú pafcha fit, & filius

hois tradit ut crucifigať.Tunc cógrega

ti ſunt principes facerdotú& fcribæ & le .

niores populiin atrium principisfacer

dotū ,qui dicebat Caipha: & cófiliū ini,

erunt;

a

ε
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33 ποιοσάλεβάσης του κύριου μύρω. γ πι το σάκχά.

λεύσαντο, ίνα του εκσίμ κρατήσωσι δόλω, erunt, ut leſum dolo caperent,&occide

και αποκτείνωσίμ . Ελεγομ δε , μη εν τη εος rent.Dicebant aute:Non in die fefto ,ne

τη , ένα με θόρυβΘ γύνη ν ω λαώ.* το tumultus fiar in populo . Cú auté Ieſus

δε Ικσό γενομου βκβανία η οικία σίμω ellet in Bethania indomo Simonis le

και τιμι ο βασχoμ μύρου έχασα βαρυτίμου, κατέ
να τα λεπτά, προσήλθεν αυτώ γωή αλά- ξβ profi,accflicad eumulier,habens alaba

ſtrumunguēti preciofi,& effudit ſupca

p'en:1:511. χειμεπίτων κεφαλώ αυξανακειμένο. 1δόν put ipſius recumbêtis.Vidétes auté diſdi

πς δε οι μαθκται αυτο αγανάκτκσαμ, λέον puliindignati ſunt,dicétes: Ad quid per

τες . Εις τί % απώλξα άυτκ ; Αδάματο γαρ ditio hæc ?Potuit enim iſtudunguentü

τατο ή μύρομ πραθώαι σολι8, 0 δοθlώαι uenundari magno,&dari pauperib?.Eo

πτώχοίς . γνους δεδ εκσές , ειπεν αυτής και τι autécognito,lelus ait illis:Quid moleſti

κόπος έχετε τη γωαικί και έργου γαρ κα eſtis mulieri:Op9 embonú opcrata eſt

λου ειργάσατο εις εμέ . σάντοτε και τους erga me.Náſemppauperes habetisuo ,

πωχους έχει μεθεαυ , έμε δε ου σάντο biſcũ ,meueronó ſemphabetis.Qdem

σο3
τε έχετε . * βαλάσα γαρ αυτκή μύρου του hæcunguentu hocmilitfug corp ?meū,

επί σώματός μου, προς ή νταφιάσαι με ad ſepeliendűmefecit.Amëdico uobis,

εποίκσεμ . Αμώ λέγω υμίμ , όπου εαμ κκ ubicũqpdicatū fuerit hoc euangeliü in

ευχθά ο ευαγγέλιον τοτο ν όλωο κόσο totomúdo,hocquoq qd'hæc fecitnar

μω, λαλκθέσει κι ο εποίκσεμ άυτη εις μνκ- rabiť inmemoriā iplius.Túcabñtunus

σοκ μόσωομ αυτό . * τότε σορόυθείς εις το δώ de duodecim ,qui dicebať Iudas iſcario

δεκα , ο λεγόμφιος 18σας δίσκαριώτης, προς tes, ad principes facerdotum , & ait illis:

Ρυς αρχιεράς, έιπερ » τιθέλετέ μοι δρώαι, Quid uultis mihi dare,& ego uobis tra

καγω υμίμ πραδώσω αυτόμ , δι και έσκσαμαν damillü : At illi coſtituerútei trigintaar

τώ γιάκοντα αργυρία και από τότε έζή . géteos. Etex co tpequærebatopportu

τα ευκαιρία να αυήμ πασά . Τη δε πρώτα 3γ nitate ut eutraderet .Cateri primo die

Ηαζύμωμ προσήλθον οι μαθηταιο την azymorú acceſſerunt difcipuliadIefum ,

σ8, λέγοντες αυτών που θέλεις ετοιμάσων dicétes ei: Vbiuisparemustibi ad eden

μέμ σοι φαγαμή σάχα , ο δε ειπεμ . υπά dumpaſcha: At ille dixit : Ite in ciuitaté

γετε εις τίω σόλιμπρός τμ δάνα , C έιπα ad quendam , & dicite ei:Magiſter dicit:

τε αυτώ . διδάσκαλώ λέγει , ο καιρός Tempus meum propeeſt,apud tefacio

μου εγγύς όξιμ , πρός σε σοιώ το σάχαμε paſchaam diſcipulis meis.Et fecerunt

in Lomi Ta olimagntãp Mix. xj étroixdap or pantai diſcipuli ſicut conſtituit illis Ieſus,&pa

ως σωέταξεν αυτοίςοΙκσούς, ετοίμασαν rauerunt paſcha. Veſpere autem facto,
ఆస్

εσάχα. * οψίας δε γενομένκς , ανέκατο με diſcumbebatcum duodecim , & edenti ,

τα τα δώδεκα , κ) έθιόντων αυτών, ειπεμ- bus illis , dixit : Amen dico uobis, quod

αμώ λέγω υμίμ, ότι εις ζυμώμ αραδώσα unusueſtrummeproditurus eſt. & mæ

με.* c λυπόμονοι σφόδρα, ήρξαντο λέγω ſti redditi uehementer,cæperunt ſinguli

αυτώέκασος αυτών και μη τι εγώ ειμί κύριε ; dicere ei : Num ego
ſum domine ?Ar

σπα * και σε αποκριθείς, έιπεν, ο εμβάψας μετεν ipfereſpondens,ait : Qui intinxit me

μουν ω ευβλίω τίω χάρα,δυτός με τα cummanum in catino, hic me prodi

ραδώσει .ο μου γός του ανθρώπου υπάγα , curus eſt . Filius quidem hominis uadit,

καθώς ficut

B
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σπβ καθώς γέγραπται η αυτον . * ουαι δε ως ficut faiptum eſt deillo:Væ autemho

5. ανθρώπων εκείνω δι δυο γιος του ανθρώποσα miniilliperquem filius hominis prodi

ραδίδοται , καλόμ ήμ αυ( ο ,ει ουκ εγεννή » tur :Bonum eratei, ſi natus non fuiffet

Bκ ο άνθρωπG- εκάνος . * αποκριθείς δεν homo ille.Refpódensautem ludas, qui

δας ,ο αδιδους αυτομ, ειπεν μη τι εγώ tradidit eum ,dixit:Num ego ſum rab
OT

ειμι σαββεί ; λέγα αυτώ,συ ειπας . * Εθόν bi: Ait illi : Tu dixiſti. Velcentibus au

τωνδε αυτών, λαβών και εκτός του άρτου, tem eis.accepit Ielus panem ,& cum egif luisfuitio

trxagisédas,inaadipnoj asilyTigMaxF# ſet gratias,fregit deditós diſcipulis, & cxacistian

ταϊς , και ειπε » Λάβετε ,φάγει, τοντό 2 ait:Accipite, comedite ,hoceſt corpus

σπι ή σώμά με. * καιλαβώμο σοτάριου και meum . Et accepto poculo , gratis ačtis,

ευχαρισήσας , έδωκεν αυτοίς λέγωμ . πίετε dedit illis, dicens : Bibite ex hocomnes .

και αυτο πάνες . Τέτο γάς σ' &ιμά μου Hic eft enim fanguis meus qui eſt noui

*Ο καινής διαθήκκς , ήτοι πολλών εκ teſtamenti,qui pro multis effunditur in

χωό μόνoμ εις άφεσιμάμαρτίώμ. * λεγω και remiſlionem peccatorum.Dico autem

μίμ , ου μή σίω αθάρτϊ εκ τότε το γεννά uobis : nonbibam poſthac ex hoc fru

ματ Οι αμπέλο έως Οι ημέρας εκείνκς, ctu'uitis uſque in diem illum , cum illud

όταν αυτό σινώ μεθυμώμ καινομ ν τη βα bibam uobilaum nouum in regno pa

σιλεία του σαγόςμενα υμνήσαντες,θάλ tris mei.Etamhymnú ceciniffent,exie

σπή θομ ειςτότΘ ή έλαών. * τοπλέγε άυ runt inmontem oliuarū . Tuncdicit illis

ητα και ινσους και πάνες υμάς σκανδαλίθήσον Ieſus:Omnesuos ſcandalum patiemini

θε νεμοί έμ τη νυκτίταύτα,*τέγραπται η . per'me in iſta nocte.Saiptum eſt enim :

πατάξω τομ σοιμία και διασκορπισθήσε Percutiam paſtorem , & diſpergentur

τατα πρόβατα και σοίμνκς . μετα δε και oues gregis.Poftquam autemreſurrexe

έγορθώαι με , προάξω υμάς εις τίω γαλι ro, præcedam uosin Galilæam.Reſpon

σπθ λαϊαμ . * αποκριθείςο σένος ειπεν αυν dens autem Petrus, ait illi : Et ſi omnes

« ω.ει πάντα σκανδαλισθήσονη έμ σοι , ſcandalumpafli fuerint in te,ego tamen

εγώ και ουδέποπ σκανδαλιθήσομαι έφκ άυ nunquain ſcandalum patiar. Ait illi le

τωο1κσάς. Αμίω λέγω σοι , ότι εν ταύτα ſus : Amendico tibi, quodin hac nocte

τηνυκτί πριν αλέκτρα φωνήσαι , εις άπας antequam gallus cantet ,ter me nega

και μέσα με.*λέγειαυτώοπίηΘ.κάμδές με bis: Àit illi Petrus: Etiam fi oportue

σω σοι αποθανών , ου μή σε αποιήσομαι . ο- rit memori tecum , non te negabo. Si

σα μοίως και σάνπς δια μαθεται ειπομ. * τότε militer & omnes diſcipuli dixerunt.

α έρχεται μεταυτ 6 τκσούς εις χωρίον λε Tuncuenit Iefus cum illis in uillam ,quæ lesus il 112 ;
γόμλνoμ γεθσημανή,Ελέγα Ρίς μαθκτάς , dicitur Gethſemane , & dixit diſcipu - Cluicti !!!!

σB * καθίσατεαυτο έως δυ απελθώμ προστύξων lis : Sedete hic donecuadam & orem il

μαι εκ . παλαβώρ τομσέγομελούς lic. Etaffumpto Petro &duobus filós

δύο τους ζεβεδαίο , ήρξατο λυπάσθαι και Zebedæi,coepit affici doloreacme

σή άσημoνάμ.* τότε λέγαάυοτς και 1κσούς. σερί { titudine. Tunc ait illis Iefus : Triſtis eft

λυπός ψυχήμα έως θανάτε , μείνατε anima mea uſque ad mortem : Ma>

σ . δδε και εκγοράτε μετέμ8.* και προελν netehic & uigilatemeaim . Et progreſ

& θων μικρομ έπεσεμ επί πρόσωπον αυτο ſus pufillam , prociditin faciem ſuam ,

προσευχές f Orans

S
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ξε τι θα παραδόσεως το έδα,

προσευχόμια ,και λέγωμ . σάτες με ,ει orans & dicens :Pater mi, li poſſibile

δωατόμου, αρελθέτω άθεμάτσοτήρι eſt, tranſeat àme calix iſte . ueruntamé :

quis cliparin
ου τατο , * σλώ όυχώς εγώ θέλω , άλλως

'
non licut ego uolo , fed ficut tu .Etue ,

σύ . * και έρχεται προς τους μαθητές, και ευ
r Chris . 045

nitad diſcipulos, & reperit eos dormien

Ε ρίσκα αυτούς καθεύδοντας , λέγει ο σέν tes , & dicit Petro :adeo non potuiſtiş

φ- ουτως ουκ χύσατε μίαν ώραν γεγον unahora uigilare mecum : Vigilate &

είσαι μετ εμ8 και Γρηγορ&π κ προσεύχεσθε , orate,ut ne intretis in tentationem.Spi.

σε ένα μή εισέλθητε εις σφρασμόμ.* ή μή στνεϊ ritus quidem promptus eſt, at caro infir

μα πρόθυμομ,και δε σαρξ αθενής. * πάλιμ εκ ma,Rurſus altera uice abijt,& orauit,di.

σκαι Φουτέρο απελθώμ, προσήυξατο λέγωμ. πά- cens :Pater mi , fi non poteſt hocpoa

πς με , ει ου δώση τουτο σοτάριου ποελ lum tranſire à me, niſibibam illud , fiat

θάμαθέμ8,εαν μή αυή σίω, γενηθήτω ήθε uoluntas tua. Eruenit, & reperit eos ite.

λημά σου να έλθωμ, ευρίσκει ανούς σάλιν rumdormiétes.Erant enimoculieorum

καθεύδονίας, ήσαν και αυτών οι οφθαλμοί βε grauati . Et relictis illis, iterum abijt,&

βαρκμλύοι.κ) αφείς αυτούς,απελθώμ σάλιν , orauit tertio ,eundem ſermonem dicens.

προσήυξατο εκ πίτα, ή αυτόμ λόγομ ειπώμ. Tunc uenit ad diſcipulos ſuos, & dicit il

τόπ έρχεση προς τους μαθητές αυξ, λέν lis :Dormite iam & requieſcite,ecce ap ?

γα αυτής καθεύδει ή λοιμ και αναπαύει propinquauit hora , & filius hominis tra

θε, ίδου ήγγικεν η ώρα,κι ο γός του ανθρώπου ditur inmanus peccatorum . Surgite ea,

πραδίδοη εις χάρας αμαρτωλώμ . εγείρει mus,ecce appropinquauit quimetradit.

θε, άγωμα»,ιδου ήγγικερο αραδιδός με. Adhuceo loquente, ecce ludasunusde

τ * και έτι αυτον λαλέντG- ,δου σας εις numeroduodecim uenit, & cum eo tur

της δώδεκα ήλθεν, κό μεταυτόχλος πολύς ξε ba multa cum gladής & fuftibus , mitti
μετά μαχαιρώμα ξύλων από την αρχϊερέ . àprincipibus facerdotum & ſenioribus

hris
pir

Ι τα ωμ κ) πρεσβυτέρωμήλας.* πραδιδουςαν populi.Is uero qui tradebat eum , dedit

lmm indutus popędwxep &urisoxuấop déwp,op âp@eri illis lignum , dicens:Quécungoſculatus

σω, αυτός όξιμ,κρατήσαπ αυτόμ.και ευθέως fuero , ipfe eft,tenete eum .Etconfeſtim

προσελθών φρ εκσυ ειπεμ.χαίρε δασβεί,και accedens ad Ieſum , dixit : Aue rabbi.Et

κατεφίλκσεμ αυτόμ. ο δε Ικσάς έιπερι αντώ . ofculatº eſt eum.Dixit'oz illi Ieſus:Amie

Εταίρε, εφέ σάρα, τότε προσελθόντες επέβα ce ,ad quid ades : Tuncacceſſerut,& ma

λομ τας χάρας έπιόν ικσάμ C έκράτησαν nusiniecerunt in Ieſum , & ceperüt eum ,

το αυτόμ. * καισου εις την μεγα εκσό, εκτείνας Et ecce unus ex his qui erant cum Ieſu ,

σω χ &ρα , απέτασε τη μάχαιραν αυτού , extédens manū ,exemit gladium ſuū, &

C πατάξας τμ οδόλον τον αρχιερέως, αφά percutiens feruum principis facerdotú,

τη λερ αυτο δωτίου • * τότε λέγα αυτώ ο » amputauit auriculam eius. Tunc ait illi

σες » Απόσεβόμ σου ήμάχαιραν εις ήτο Iefus: Conuerte gladiū tuú in locú fuú.

που αυσ.σάντες γαρ δι λαμβάνοντες μά Oñesem qui acceperint gladiú, gladio

χαραν , μαχαρα απολοώτη. Η δοκάς peribunt.Amputasqd'nó poflum nunc
Φαου δώαμαι άρτι αρακαλέσαι όμσατέν rogare patrem meum , &exhibebitmihi

φα μου, και πασίσει μοι πλείους και δώδν plus quař duodecim legiones ange ?

κα λεγεώνας αγγέλωμ;πώς δω πληρωθώσιν forum : Quomodo ergo implebuntur

aizsar ſcripti ,
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τα αι γραφαι ,ότι όντως θα γενέθαι . * /

κείνατι ώρα ειπεν ο Ιησούς τίς όχλοις , ως

επί λησίω 2ξέλθετε μετά μαχαιρών , να

ξύλων συλλαβάρμε, καθήμέραν προς υμάς

éxa973õump ,dödládaw posv Zellegão, vj oux

εκρατήσατέ με . * τ8το δε άλομ γέγονεν ,

να πληρωθώσιμάιγραφαίο προφκτών .

* Τόπ οι μαθηταί σάντες , αφέντες αυτόν
τs

έφυγομ . * οι δε κρατήσαντες τκσάμ , ά

πήγαγον προς κατάφαμομαρχιερέα,όπ8

οι γραμματάς , και οι πρεσβύτεροι σωής

θκσαμ.* δεσέης ακολέθει αυτώ από

μακρόθεν έως αυλής τον αρχιερέως , * C

εισελθών έσω , εκάθκτο μετά την υπηρετών

δάμ το τέλΘ . οι δε αρχίδράσηκαι οι τρει

σβύτεροι , καιη σωέδρϊου όλου εζήτου

46δομαργυρίαμίτηΙκσού,όπως αυτό θα

τατώσωσιν , Μαρουλευρου, κο σολώμ 46 /

το δομαρτύρων προσελθόντωμ,ουχέυρου- *

sop δε προσελθόντες δύο ψευδομάρτυρες,τι

πομ . δυτG-έφκ. δωαμαι καταλύσαι ημ

ναού το θες , και δια γιώμ ημερών οικοδο

μήσαι αυτόμ . και ανασας και αρχιερευς ειπέμ

αυτώ. ουδέμ αποκρίνες τι δυτοι σου καλαμας

τυρέσιν, ο δε Ιησούς εσιώπα.ναι αποκριθείς

ο αρχιερευς είπεν αυτώ ξορκίζω σε ντο

θεού του ζώντος, ίνα μίμ έιπης,έι συ ει ο χρι

σός οδηγός του θεού . Λέγααυτώ ο Ιησούς , Σύ

τι ειπαρ . * πλίω λέγω υμίμ, αθάρτι όψεθε η

« του τον ανθρώπου καθήμoνoμ εκ δεξιώμοι

δωάμεως και ερχόμονομεπί τη νεφελώμ

τια του ουρανού . * τόπο αρχιερεύς διέρρηξε τα

5 ιμάτια αυτο λέγων , 8% έβλασφήμησε .

τιβ * τι έα βείαν έχομεν μαρτύρωνκαι ιδου νω

και ακέσατε τίω βλάσφημίαμ αυτ . τίθμίμ δο

κά ; δι αποκριθέντες , ειπορ . ένοχος θανά

τιγ το εsί . * τότε νέουσαν εις το πρόσωπος

« αυτο , 6 εκολάφισαμ αυή . δι και εργάπϊσαν

λέγοντες- προφήτευσομ ήμίμ Χρισέ, τις έξιμ

ελ ο ταίσας στη
* ο δε σέηος έξω εκάθκτο και

α τη αυλή.C προσέλθεν αυτώ μία παιδίσκη,

λίγουσα

ſcripturæ,quia fic oportetfieri.In illa ho.

ra dixit Iefusturbis:Tanoad latronem

exiſtisam gladýs &fuſtibusadcópre

hendendű me: quotidie apuduos fede

bam docés in templo ,& no mecæpiſtis.

Hoc auté totú factum eſtutcóplerent

fcripturæ pphetarū.Tuncdifcipuli om

nesrelicto eo fugerunt.At illi cóprehen/

fumIefum duxerútad Caiphâ principé Iesuis ad con
facerdotú ,ubi fcribæ & ſeniores cóuene im iiliis

rant . Petrus auté ſequebat cum procul

uſą ad atrium principis facerdotum . Et

ingreſſus intro ,ſedebatam miniſtris uc

uideretfinem . Principes autē ſacerdotū ,

& ſeniores,&totú concilium quærebant

falſum teſtimoniú cótra leſum, utmorti Testimonium

eum traderet, &nó inueniebant .etiã cũ

multifalliteſtes acceffiffent,nó inuenies , Indaoff ( 0917 ,

bant . Nouiflimeauté uenerüt duo falli Chriftum

teſtes , & dixerunt:Hicdixit: Poffum de

ſtruere téplum dei, & in triduo ædificare

illud . Et furgensprincepsfacerdotü,ait

illi:Nihil reſpondes : Curiſti aduerſum

te teſtimoniü dicunt : Ieſus auté tacebat.

Errñdens princeps facerdotú ,ait illi:Ad

iuro te perdeū uiuú ,ut dicas nobis,an tu

ſis Chriftus filius dei . Dicit illi Ieſus:Tu

dixiſti.Veruntamen dico uobis,amodo

uidebitis filiü hominis fedenté à dextris

uirtutis , & uenientem in nubibus cæli:

Tuncprinceps facerdotú diſſaidit ueſti,

mentafua, dicens :Blaſphemauit:quid

inſuperegemusteſtibus: Ecce nuncau

diſtisblaſphemiâ eius:quid uobis uide,

tur : At illireſpondentesdixerunt: Reus

eſt mortis.Tunc expuerunt in faciéeius,

& colaphis eum cæciderunt. Alő autem

palmas in faciem eius dederunt, dicétes:

Vaticinare nobis Chriſte ,quis eſt qui

te percullit : Petrus uero ſedebat foris

inatrio,& acceflit ad eum una ancillula,

f . dicens:
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5. άρικσις πέηο . ξ . πριν το8αμεταμελείας :

λέγεσα . καισυλλα μεταεκσού το γαλί » dicens:Ettu cũ Ieſu Galilæo eras. At ille

λαίου. ο δε κενήσατο έμπροσθεν πάν - ξ5 negauίtcoram omnibus,dicens : Nefάο

Tir Chrium τε τωμ,λέγωμ. ουκ διδα τί λέγες. * 2ξελθόν quid dicas. Cum autéexiſſet in ueſtibu .

cibmg-11

« τα δε αυτόν εις αυλώνα , ειδεμ αυήμ άλ lum , uidit eum altera ancilla , & ait his

.
λκ , και λέγε οίς εκά , και δυτος ήμ μετα qui erant ibi:Et hicerat cũ Ieſu Nazaræ

1κσού το ναζωραίο, Clσάλιμ αρνίσατο μεθ no . & iterum negauit cum iureiurando:

όρκου , ότι ουκ διδα τον άνθρωπομ . μεία με Non noui hominem . Et poſt puſillum

κρομο προσελθόνπς οι εσώπς, ειπομ και σε acceſlerüt quiſtabant, &dixerút Petro:

. αλκθώς και συ 3ξ αυτών έι , και λα Vere& tu ex illis es ,nam& loquela tua

λίάσου γλόμ σε ποιά . Τότε ήρξαν κατανα » te manifeſtű facit. Tunc cæpit deteſtari

θεματίζεμ και ομνύεμ,ότι ουκ οίδαή άνθρω & iurare, qd'nó noſlet hominé. Et conti

τις πoμ, και ευθέως αλέκτως εφώνησε. * κι εμ nuo gallus câtauit.Etrecordatus eſt Pe.

νάθκ ο σέρος τον δήματος Ικσό , εικκός trus uerbi Ieſu , qui dixerat ei: Priuſos

αυτώ,8% πριν αλέκτορα φωνήσαι,ξις άπνή gallus cantet,ter menegabis, & egreffus
σε με , και ξελθών έξω , έκλαυσε πικρώς . foras,fleuitamare. Mane autê facto , XXVII

τις * πρωτας δε γενομύκς, συμβολίου έλαβομ cóſiliú inierútones principes facerdotā

1.Τις πάντες δι αρχίεσάς & οι πρεσβύτεροι ή λα3 & ſeniores populiaduerfus Ieſum ,uteü

Inti di tuς τικ ι τον Ιησού, ώςτι θανατώσα αυτόμ.* και δη morti traderét . Etuinctú eú adduxerút

σανπς αυήμ, απήγαγομ κ) πρέδωκαμ αυή & tradiderüt põtio Pilato præſidi.Tunc

τι ποντίω σιλάτο ω' ήγεμόνι. * τόπ οδών ξ5 uides Iudas, get tradiderat,qddinat9

• 8σας ραδιδους αυτομ, 8α κατεκρίθη,με eſſet,pænitétiaductus,retulit trigintaar

« 2.15 puri liiii . ταμεληθείς,απέσσεψε τατριάκοντα αργύ- genteosprincipibus facerdotü & ſeniori

για τις αρχιερεύσι, να τίς πρεσβυτέροις λέ bus,dicés :Peccaui, tradens ſanguinē in

γωμ.ήμαρμ, Ηραδους
αιμα αθώομ.οι έιν noxium.At illi dixerút:Quidad nositu

πομ, τί προς εμάς και συ όψη . κ) ξίφας τα άρ- uidebis. Et proiectis argéteis in templo,

γύρια ν ω να ανεχώςκσε, και απελ . receſſit,& abiens laqueo ſeſuſpédit.Prin

θωμ αγέγξατο.οι δε άρχϊεράς λαβόνπς τα cipes autem facerdotü acceptis argeteis,

αργύρια, ειπομ. ουκ έξεσι βαλέμ αυτα εις ή dixerüt: Non licet eos mittere in corbo

κορβανάμ , έπει τιμή αιματός 33 , συμβά nam ,quia precium ſanguinis eſt.cölilio

λίου δε λαβόνας κόρασαμάξ αυτώνομαι auté inito ,emerüt ex illis agrum figuli in

per janguinis. 28ºp To uspauéwe iis taphù rigfévisorio fepulturã peregrinorú ,quapropteruo

εκλήθκ ο αγρός εκάνος,άγρός αιμας,έως και catus eſt ager ille,ager fanguinis,uſą in

σήμερου» τότεέπλερώθκ σ εκθεμ δια τερεμία hodiernūdiem .Tuncimpletū eſt,quod

τον προφήτου λέγοντος.κ έλαβομ ταξιάκον dictum eſt per Hieremiamprophetam ,

τα αργύρια τίω τίμώ το τετιμημώε , 8μ dicentē: Et acceperüttriginta argenteos

έτιμήσαντο απόγώμ ισραήλ,κ) έδωκαμ αυτα precium æſtimati,quem æſtimatú eme

εις ομάκου το κεραμέως , καθώς σωέταξε runt à filijs Iſraël:&dederüt eos in agrū

τκ μοι κύριος . * ο δε 1κσούς έσκ έμπροσθεν το figuli, ſicut coſtituit mihi dñs. Ieſus auté

γεμόνος,και επερώτκσερ αυήμ ήγεμώμλέ ftetit ante præſidé, & interrogauit eum

τκα γωμ, συει βασιλεύς της υδαίων ; * και δε præfes , dicens : Tu es rex Iudæorum .

Ικσούς έφκ αυτό.Συ λέγας. ν τώ κακγοι Dicit illi Ieſus: Tu dicis . Et cum accuſaom

gãos
retur
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ρ & θα αυτόν υπό την αρχιερέωμ να την

πρεσβυτέρων , ουδέν απεκρίνατο . Τόπ λέ.

ca αυτώ ο σιλάος,ουκακές σόσα σε καλα

μαρτυρδσι ; ουκ απεκρίθη αυτώ προς ου)

δεέμ ξύμα, ώςπ θαυμάζαμ τομ ήγεμόναλίν

τκβ αμ . * καλαδε εορτίω ειώθει ο αγεμώμ απον

λύαμ ένα φως όχλω δέσμιομ, θράθελομ *

την χον δε τότε δέσμιομ επίσημομ,λεγόμενου
βαραββάν - σωκγμλύωμ δω αυτώμ ,ειπεμ

αυτοίς ο σιλάτG . τίνα θέλετε απολύσω το

μίμ , βαραββάμ, κ εκσάμου λεγόμβυομ χρϊ

σου ; δέ , ότι δια φθόνομ έδωκαν αυ

τκλ του. * καθκμώσ αυτοεπί τω βήματς,ά

πέσειλε προς αυτού και για αυτο λέσσα , με

δέμ σοι και οι δικαίω εκείνω , πολλά γαρ

τκε έπαθου σήμερον κατάνας αυτόμ. * οι δε

α αρχίες&ς , και οι πρεσβύτεροι έπασαμ τυς

όχλ8ς , ίνα αιτήσωνται ώμ βαραβ€άμ,ήμο

Ικσάμ απολέσωσιμ.αποκριθείς 3ο Ηγεμών ,

ειπεν αυτοίς, τίναθέλετε από δύο απο

λύσω υμίμ και οι δε ειπον , Βαραββάμ.λίγα αυ

Ρίς και σιλάνο. * τίοώ σοιήσωΙκσάμτμλε
τκς

α γόμoνoμ Χρισόν ; Λέγεσϊμ αυτώ πάντες .

Σταυρωθήτω . ο δε γεμών έφκ , τί γαρ κα

κομ εποίκσεν και οι δε σεεϊσώς έκραζομ , λέ

τκή γοντες ,Σταυρωθήτω. * Ιδωμ δοσίλαος ,

ότι ουδέμ ωφελά, αλλά μάλλον θόρυβος γίνε

ται ,λαβών ύδωρ απενίψας τας χ &ρας απέ

ναντι του όχλο, λέγωμ.αθώος ειμί αν και αν

ματς του δικαίο τέτο, υμάς όψιθεα απο

κριθείς σάς ο λαός ειπεμ . ή αιμα αυτο

τκκ εφήμάς καιεπιτατέκναημώμ.* τότε απέ

α λυσεν αυτοίς του βαραββάμ , όμ δε Ικσ8μ

Φραγελλώσας και παρέδωκεν ίνα σαυρώ

τκ 9. * τότε διορατιώται το λγεμόνος τρα /

λαβόντες ή Ικσάμ εις & πραιτώριομ,σωή»

γαγομέαυτομ όλω τίω ωάραμ. € έκδύν

σαντεςαόμ, ηγέθκκαμ αυτώ χλαμύδα κοκ

κίνω , και σλέξαντεςσέφανουάζ ακανθώμ,

επέθηκανεπί τίω κεφαλών αυτών ,και κάλα

μου επί τω δεξιάμ αυτον , και γονυπετής

σαντες

retur aprincipibus facerdotü & ſeniori

bus,nihil refpondit. Tuncdicit illi Pila

tus:Nonaudis ſa multa aduerfum te di

auntteſtimonia .Etnon refpondit ei ad

ullum uerbum . ita ut miraretur præſes

ueheméter . In fefto autem conſueuerat

præſes turbæ dimittere unum uinctum

quem uoluiſſent. Habebatautem tunc

uinctum inſignem ,qui dicebatur Barab

bas.Congregatis ergo illis, dixit Pila

tus : Vtrum uultis dimittam uobis, Ba

rabbam ,an Ieſum qui diciturChriſtus:

Sciebat em ,qdpropter inuidiam tradi.
diſſent eum.Sedente auté illo pro tribu

nali,miſir adeum uxoreius,dicens:nihil

tibi cum iuſto illo , multaeſpalla ſum

hodie in fomnispropter eum . Principes

autem facerdotủ & ſeniores perſuaſerat

turbis,utpeterēt Barabbam ,leſum uero

perderét.Reſpódensautē præfes aitillis:
Vtrūuultis uobis èduobus dimittā : At

illi dixerunt,Barabbam.Dixit illis Pila

tus:Quid igitur faciam Ieſu , qui dicitur
Chriſtus :Dicunt eiomnes , cucifigať.

Præfes autē ait:Quideñ mali fecit .At

illi magisdamabant, dicétes.cucifigat.

Videns autem Pilatus quod nihil Pulauris rhu?
pro

ficeret, ſed magis tumultus fieret ,acce . manis .

pta aqua,abhuitmanuscorā populo, di

cens: Innocésego ſumâ fanguine huius

iuſti,uos uidebitis. Etreſpódens uniuer

ſus populus,dixit:Sanguis ei'fuper nos

& ſuper filiosnoſtros. Tuncdimifit illis Barrabbis a

Barabbam ,leſum autem flagellatú tra .
mm / 5115

didit utcrucifigeretur , tunc militespræ

ſidis ſuſcipientes Ieſum in prætorio,con,

gregauerútadeum uniuerſam cohortē.

& am exuiſſenteum ,circundederuntei Chris ( 27001: 7.

chlamydem coccinam , & corona de ſpi

nis cótextā impoſuerút ſuper caput ei',

& harundiné in dexteram eius ,&genu

€ και Hexo
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τλ

σαντες έμπροσθεν αυτον,φνέπαιζoμ αυτό λέ flexo anteeum , illudebant ei, dicentes:

τλ
γοντες . χαΐρε ο βασιλεύς Ιδδαίωμ. * κή Aue rex Iudæorū. Et cum expuiſſent in

έμπύσανlες εις ανάμ,έλακουμκάλαμου, eum ,acceperuntharundinē,& percutie ;

καιέτυπήoμ εις τίω κεφαλώ αυτον . bant caput eius . Et poſto illuſiſfent ei,

νέπαιξαν αυτώ, 3ξέδυσαν αυτομ τίω χλα exuerunt eum chlamyde, & induerunt

μύδα, ο ενέδυσαμ αυήμτα μάτια αυτο , eum ueftimétis ſuis,&abduxerunt eum

Tää nj&rkzayop aurupeig g' saveñoroute * dzepo ut crucifigerent.Exeuntes autem inuener

α χόμβυοι δε ευρομ άνθρωπομ κυρίωαίομ , ονόν runt hominem Cyrenæum , nomineSi

ματι σήμωνα. τ8τμάγγάρδισαμ, ίνα άρα : monem . hunc adegerüt,ut tolleretcrucē

ομ σαυρομ αυτον . * κ ελθόντες εις τόπου λε eius.Et uenerütn in locum ,qui diciťgol

γόμθυον γολγοθά , 8 Οι λεγόμφιος κρανίο gotha, quod eſt caluarie locus.Etdede

τόπG , * έδωκαν αυτώ σιάμβος μελα χο runt ei acetum bibere cum fellemixtum .

λής μεμιγμλύομ . και γευσάμενος, ουκ έθε. & am guſtafſet, noluit bibere .Poſtſ

λτό λε σιάμ. * 5αυρώσαντες δε αυήμ,διεμερίσαν autem crucifixerút eum , diuiſerút uefti

το τα μάτια αυτον, βαλλόντες κλύρομ,ίνα menta eius , ſortē mittentes.ut impleret

σληρώθη και δηθεν δη του προφήτε. δίεμερίν quod dictum eſt per propheta: Diuiſe

σαν τα μάτια με εαυτοίς , και επίσημα runt ſibi ueſtiméta mea , & ſuper ueſtem

τισμός με έβαλoμ κλήρου. καθίμύοι εν meam miſerunt ſortem .Et fedentes ſer

τλε πήρου αυήμ εκά . * και επέθηκαν επάνω και uabanteum ibi. &impofuerút ſuper ca.

α κεφαλής αυή ή αιτίαμ αυή γεγραμμβίκη, put eius caufam ipfius fcriptam : Hiceſt

δυτός Κιμ Ικσάς και βασιλεύς και 18οαίωμ.* το Ieſus rex Iudæorú . Tuncaucifiguntur

α' τε σαυρεντα σω αυτώ δύο λιsαι, εις έκ σε cum eo duo latrones , unus a dextris , &

πιζ ξιώμ, κ) εις δξ ευωνύμωμ. * οι δε παπορόυό . alter à ſiniſtris.Prætereuntes autemcon

μονοι , έβλασφήμεν αυτόν , κινόντες τας κε uicia iaciebant in eum , mouentes capita

φαλας αυτών,και λέγοντες.ό καταλύωμή ſua, & dicétes :Tu illequideftruebas tem

ναόμ , ύ ν πισίμημέρας οικοδομών , σών plum, & intriduo edificabas :ferua ter

σομ σεαυτόν . ει δε ει το θες, κατάβαθιά metipſum . ſi filius dei es ,deſcéde decru

τλκ πο τον σαυρ8 . * ομοίως και οι αρχιεράς εμ ce.Similiter& principes ſacerdotum ,illu

β παίζοντες μετατο γραμματέωμ C πρεση dentescum ſcribis & ſeniorib9,dicebant:

βυτέρων , έλεγομ. άλλους έσωσεν,εαυτόμου Alios ſeruauit,ſeipſum nó poteſt ſerua

δωαται σώσαι . Ει βασιλεύς Ισραήλ,κα re.Si rex Iſraëleft,deſcédatnuncdecru

ταβάτα νώ από τον σαυρ8,και πισεύσομόν ce &credemus ei.Confidit in deo ,liberet

αυτώ . σέπoιθεμ επίομ θεόν , δυσάθω νώ eum nunc ſi uult eum .Dixitenim , filius

αυτμ ,έι θέλει αυτόμ.ειπε γαρ,ότι θες ειμι dei ſum . Idipfum autem&latrones ,qui
τλς

γός. * Τοδαυτό και οι λιsαι οι σωσαυρωθέν cucifixi erantcum eo , exprobrabantei.
τες αυτώ, ονείδιζον αυτόμ . * Από δε έκτκς à ſexta autem hora tenebræ factæ funt

6 ώρας σκότG εγγύετο επί σάσαμ τίω γω ſuper uniuerſam terram ufqz ad horam

τμα έως ώρας εννάτκς.* σερί τω εννάτκμώραν nonam , & circa horam nonam clamauit

ανεβόκσιμο ικσούς φωνή μεγάλη, λέγων . Ieſus uoce magna,dicens:Elieli lama ſa

Ηλεί κλεί,λαμά σαβαχθανί,78τίσιμ,θεέ με ,

τλς

S

T

β

τμ

S

bachthani: Hoceft, Deus meus, deus

θεέμου, ίνα , τί με εγκατέλιπες και τίνες δε meus ,aurdeſeruiſtime: Quidamautem

illic
PN

TW
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τ ' έκάεσώτωμακέσαντες,έλεγομ,ότι κλί illicſtantiū ,cũ audiſſent,dicebant:Helia

τμβ αν φωνά δυτος . *καιευθέως δραμώμ εις και uocat iſte . Er cótinuo currés unus ex eis ,

β αυτώνκαινα λαβωμ σόγγου, σλήσας τε cu acceptā ſpongiam impleſfet aceto, im

ξες,και σεριθείς καλάμω, επότιζει αυτόμ . poluit harundini, dabatcß ei ut biberet.

οι δέλοιποι έλεγομ, άφες , δωρεύει έρχες Cæteri uero dicebant: ſine, uideam ? an

τμγ Ηλίας σώσωμ αυτόμ. * ο δε 1κσούς σάλιμ ueniat Helias liberaturus eu . Ielus auté

κράξας φωνή μεγάλη και αφήκε σσνεύμα . am iterü clamaſſet uocemagna , emiſit

τμλ * και ουσ καταπέτασμα του να εχίθκ ſpiritū. Et ecce uelum tépli ſcillum eſt in

εις δύο,άπό άνωθεν έως κάτω ,* και και γώ εσεί duas partes a ſummo ulqz ad imum . &

τμε
θκ , και αι σέναέχίθησαν και τα μνκ- terra mota cft ,& petræſcillæ ſunt, & mo

μία ανεώχθκσαν, πολλά σώματα το κε numenta aperta ſunt , & multa corpora

κοιμκμλύωμ αγίωμ εγέρθκσ, ) ξελθόντες - fanctori,qui dormierant, furrexerit . &

εκ μνημείων μεθα τίω έγερσιμ αυτο , ειν egrelli e monumétis poſt reſurrectionē

σέλθομεις τίωαγίανσόλιμ , ενεφανίσθη eius,uenerüt in ſanctā ciuitate, &appa

τμς σαν πολλοίς . * ο3εκατόνταρχος C οι με ruerunt multis. Centurio, uero & quicú

ταυτον τροώτες ημ 1κσέμ, ιδόντες ή σέσο eo erant cuftodientes Ieſum , uiſo terræ

μου και τα γενόμενα,έφοβάθκσαμ σφόδρα , motu , & hisquæ facta fuerant,timuerüt

τμχ λέγοντες. αλκθώς θες μός ήμ δυτG . * Ησαμ ualde , dicentes : Vere filius dei erat iſte .

δε εκζ γκάϊκες σολαι,απόμακρόθεν θεω Erantautê ibi mulieres multæ , èlongin

ρούσαι , άι τινες ακολέθκσαμ ° Ικσού από quo fpectantes,quæ ſecutæ fuerat Ielum

Οι γαλιλαίας, διακονέσαι αυτώ, εν αις

Μαρία και μαγδαληνή , και μαρία και τον Ιακώ Maria magdalene, & Maria Iacobi,& Clropha dit .

βου , και Ιωσή μκτης και η μητέρα και φών loſemater, &mater filiorum Zebedæi. S.1100:1c ? 41.

Tu Zebedaiou. * ofices de gevouluns andep av Šx Củauté ueſpera facta eſſet,uenithomo

θρωπος σλάλιος από άριμαθαίας, το όνομα diues ab Arimathæa , nomine Iofeph,

Ιωσήφ , δς και αυτός έμαθήτευσε ο εκσB.δυ qui & ipfedifcipulus fuerat Ieſu.hicac

ταπροσελθών ωσιλάτο Ατίσαλο και σώ cellit ad Pilatú,acpoſtulauit corpº Ieſu .

μα του Ιησο . Τότεδσιλάτος εκέλεισεμα) Tunc Pilatus iuflit reddicorpus.Et cum

τμό ποδοθώα& σώμα . * κ λαβών ή σώμα και accepiſſet corpus Ioſeph , inuoluit illud

α Ιωσήφ , ένετύλιξει αυτό σινδόνι καθαρά ,C έθα ſindonemunda:poſuitớp illud in monu

κεραυγήνα καινώ αυτο μνημείο, ελαιό mento ſuo nouo,quod exciderat in per

μκσεμ τη σέτρα , προσκυλίσας λίθου tra : & aduoluto faxo ingenti ad oftium

τν μέγαν τη θύρα του μνημείου , απήλθεμ. * Hy monumenti,abiſt.Erat autem ibi Maria

δε εκέ μαρία και μαγδαλων και και άλικ μας magdalene& altera Maria,fedétescon

τρα εία, καθήμεναι απέναντι του τάφο. * τη δε tra lepulchrum . Poftero autem die quæ

εάυρίου ήτις 3G μεία των πρασκευώ,σω fequit parafceuen ,conuenerüt principes

χθησαν οι αρχιεράς και οι φαρισαίοι προς facerdotü & pharifæiad Pilatum ,dicen

σιλάτου, λέγοντες, κύριε , εμνήθιμου,ότι tes :Domine,recordati ſumus,quodim

εκάνος ο πλάνος έιπερ έτιώμ , μεταξας και poſtor ille dixit adhuc uiuens:poſttres

μέρας εγείρομαι , κέλτισομ δω ασφαλισθά dies reſurgam , iube ergo muniri ſepul

θα ήμ τάφου έως και πίτες ήμέρας , μήποπ chrum ufqz in diem tertium , nequando

ελθόντες f 4 ueniant

21/Z. . . 'α
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ελθόντες οι μαθκται αυτοι κλέψωσιμ αυήμ , ueniant diſcipuli eius, & furentur eum :

C έιπώσιμω λαώ , εγέρθκ ά ν νεκρών , dicantos plebi,ſurrexit à mortuis : & erit

€ έσαι και εχάτη σλάνκ χείρωμ θι πρώτες. nouiflimus error peiorillopriore . Ait

έφκ αυPig ο πιλάτα . Εχετε κάsωδί illis Pilatus:Habetis cuftodiam :Ite ,mu .

αμ . υπάγετε , ασφαλίσαθε ως διδατε . οι nite ficut ſcitis.Illi autem abeuntes,mu

δε σορόυθέντες , Ασφαλίσαντο του τάφου , nierunt fepulchrum ,obſignato lapide,

σφραγίσαντες ωμ λίθομ, μεία και κάsωδίας. adhibitis cuſtodibus .

τμ *οψε δε σαββάτωμ τη επιφωσκούση,εις μί Veſpera auté ſabbatorü,quæ lucefcit XXVIII

αμ σαββάτων, ήλθεν μαρία , και μαγδαλα. in unā fabbatorű , venit Maria magda.

νι, κα ) και άλλα μαρία ,θεωρiσα του τάφου. lene&altera Maria , ut uiderent ſepul

να) ιδον σεισμόςεγγύετο μέγας άγγελος chrum.Etecce terræmotus factus eftma

γαρ κυρίου καταβάς άξουρανό , προσελθών gnus.Angelus em dhi defcédit de alo

απεκύλισε τον λίθομαπόσι θύρας , κι εκά & accedens,deuoluit lapidéab oſtio, ſe

θκτο επάνω αυτο .μ δε % Δέα αυτοι ως αν debatớs ſupereum .Erat auté aſpectus

SPαπή και σ ' ένδυμα αυτο λκόμ ώσει χι eius fiat fulgur, &ueftimentú eius can /

ώμ . από δε το φόβο αυτοι εσείθκσαμοι τκ didum ficutnix .Præ timoreautem eius

φανώτες , και εγγύοντο ώστίνεκροί και αποκρι conauſſi ſunt cuſtodes, & facti ſunt uelut

Θείς δε ο άγγελΘ ειπεν ταϊς γυαιξί, mortui.Refpódens autem angelus,dixit

ΜΗ φοβάθε υμάς, δια και ότι 1κσάμ, ου mulieribus:Nolite timere uos.ſcio enim

έσαυρωμένου ζκτάπ , ουκ έσιν ώδε . Αγές - quod Ieſum ,qui crucifixus eſt, quæritis,

θκγαρ καθωςέιπερ . Δεύτε ίδετε τμτόπου non eft hic.furrexit eſ ſicut dixit.Veni

όπου έκατο ο κύριΘ , ταχυ σορβυθάσαι te , uidete locú ubipofituserat dñs.Erdi

ειπατε τίς μαθηταίς αυτο , 8% αγέρθ » από to euntes dicite diſcipulis ei?,qd'ſurrexit

PNνεκρών, ιδου προάγα υμάς εις τίω à mortuis , & ecce præcedit uos in Gali

γαλιλαίαν , έκάαυτόμβεθε. Ιδου ειπομ læanı,ibieum uidebitis , ecce dixi uobis.

ομίμ . και 2ξελθέσαι ταχύ από το μνκ- Et digreſſæ celeriter à monumento am

μείο μετά φόβου © χαράς μεγάλες και έδρα timore & gaudio magno , aurrebant ut

μου απαγγάλαι Ρίς μαθητάς αυτον. ώς και renunciarent diſcipulis eius.Cumautem

επορεύοντο απαγγέλας Ρίς μαθκλαίς αυτ , iſſentad renunciandum diſcipulis eius,

και ιδου Ικσάς απώτκσεν αυταίς,λέγωμ . &ecce Ieſus occurrit illis , dicens: Auete.

χαίρετε . αι δε προσελθέσα , εκράτκσαμαν Illæ autem acceſſerunt&tenuerüt pedes

τον τυς σόδας,C προσεκάνκσαν αυτώ.τότε eius,&adorauerunteum.Tuncait illis

λέγει αυταίς και εκσός • μή φοβάσθε . υπάγει Iefus:Nolite timere : Ite renunciate fra

Τε ,απαγγείλαθείς αδελφούς με,ίνα απέλ tribus meis,ut eant in Galilæam ,&ibi

θωσιμ εις τίωγαλιλαίαν , κακά με άφονη. meuidebunt. Quæ cum abiſſent, ecce

σορβιομύωμό αυτών, ιδού τινες Οι κάτω quidam è cuſtodibus uenerunt in d

δίας ελθόντες εις τίω σόλιμ,απλα λαμπής uitatem , ac renunciaueruntprincipibus

αρχϊερεύσιμ άπαντα τα γενόμυα. ) σωα facerdotum omnia quæ acciderant. &

χθέντες μεία και πρεσβυτέρων,συμβάλιόμτε congregaticum ſenioribus, conſilio ha .

λαβόντες, αργύρια έκανα έδωκαν τίς σατι bito ,pecuniam copiofam dederuntmi.

ώταις, λέγοντες . Είπατε 8άδι μάθκαι αυή litibus,dicétes:Dicite quoddiſcipuli eius

Φυκός nocte

A
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νυκτός ελθόνης , έκλεψαν αυτός άμώμ κοι » nocte venerint, & furatifint eum nobis

μώμλύων και εαν ακάθι τοτο επί του dormientibus . Et fi hoc auditum fuerit

γεμόνΘ , μάς πείσομαιαυτμ, και υμάς
ſub, præſide, nospero

hinus
ei, &

αμερίμν8σ σοιήσομοι οι δε λαβόνας τα ſecurosuosfaciemus. Atilli acceptape

αργύρια , εποίκσαμ ώς εδιδάχθησαν » και cunia fecerunt ficut erant edocti . & di

στεφκμίθκ ο λόγG δυτος άρα εδαίοις uulgatus eſt hic ſermo apud Iudæos

μέχρι τη σήμερον . οι δε ένδεκα μαθκταιν ufqz in hodiernum diem . Vndecimau

πορεύθησαν εις τίω γαλιλαίαν , εις σ' όρος tem diſcipuli abierunt in Galilæam , in

δυ ετάξατο αυτοίς ο Ιησούς και ιδόντες αυ montem ubi conſtituerat illis Iefus. Et

ήμ προστκώκσαμ αυτώ , οι δε εδίδασαν cum uidiflent illum adorauerunt eum ,

να προσελθων και τκσούς ελάλησεν αυτοίς quidam autē dubitauerunt. Etaccedens

λέγων , Εδόθη μοι σάσα 3ξουσία εν ουραν , Iefus,locutus efteis dices: Data eft mihi

νό και επί γύς,πορευθέντες οώ μαθητεύσαν omnis poteſtas in cælo & in terra. eun

τε πάντα τα έθν » , βάπίζοντες αυτούς εις tes ergo docete omnes gentes, baptizan

σ όνομα σαξος και το βού κι η αγία σνευ tes eos in nomine patris & filin & ſpiri

ματς , διδάσκοντες αυτούς τκράμ σάν - tus fancti: docentes eos ſeruareomnia

τα όσα ενετειλάμω υμίμ καινα σου εγώ quæcunq præcepi uobis.Et ecce ego uo ) -

μεθύμώ ειμί σάσας τας ημέρας έως και biſcum ſum oñibusdiebus ufq ad con

σαυτελείας του αιώνος .
fummationem fæculi.
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Αρκος μαθητής και ερμωδυτές σέης , καθώς τον σέηεξηγουμθώς ακήκος,

πρακληθείς νατηδώματα αδελφών , βραχύ σωέταξεν ευαγγέλιομ.ώην

τυχώμσέγG- εδοκίμασε,κ) τη εκκλησία αναγνωοθησόμθυον αυθεντίσασθέσω

κε, καθα σωγράψαν κλήμκς τω έκτο και υποτυπώσεων λόγω και σαπίαςδε

ραπολίτκς επίσκοπΘ μέμνο τέτου ή κάρκου. ) σένος να τη πρώτη επισολή, έσονόμαά βα

βυλώνος, εικονικώς ώμίω σκιαίνωμ . Ασάζεη υμάς φκσιμ ε ν βαβυλώνι σω τη εκλεκτή , και

ΜάρκΘ- οέμός γός.Φαλαβωμ τοιγαροώ σ ' ευαγγέλιο , όπου αυτός σωέταξε, καταλαμβάνει

τω άιγυπτου, ναι πρώτος και αλεξανδρεία 1κσάμ Χρισομ κκρύωμ,κατεσίσατο εκκλησίαν» τοσα

τη παιδεύσα κυ βίου καρτερία διέπρεψεν , ώςτε σάνθας τζακολοθοντας ως Χρισώ έπεθς τη

τέτου διαγογή , οθεν C φίλων και δαίωμέλλογιμώτας, δρώμ ν αλεξανδρείαπρώτων

κλησίαμ έλλάδαΐζουσαμ , ώσανεί εις έπανομ το οικείου έθνους, βίβλομ πειτ τότωμ διαγωγής

σωεγράψατο . κ ώασερ Λουκάς δίκγξη του εφοσολύμοις σισεύσωίας σάντα έχκκέναι κοινα ,

όντη κακάνοςό αλεξανδρεία επί Μάρκου και διδασκάλου τώρα γινόμοιoμ ,τη μνήμα πέδω

κε . τελουθήσας και των ογδόω τονέφονος έτα,απετέθη αλεξανδρεία. διαδεξαμβώς αυήμ άνανία.

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΕΙΣ το ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤόη

οι Μάρκου ευαγγέλιου μετά δέκα έτη χρισ8 αναλήψεωσ σωεγράφη &δώ

μη. δυτος ο Μάρκος σίγο μαθητής, δμγδμ αυτονο σέξος ονομάζα συνδιο

ματϊκομσάντως και έκαλάτο δε κ ιωάννκς και ανεψιός δε βαρνάβα . αλλά οι σαύλου

συνέκδκμος, τέως μύει σέξω σωθώ τα πλάσα, αν δώμα σωλώ.ήτησαν » δαν

αυτόν οι φν δώμα σισοί, μήμόνον άγράφως κηρύσσειν,αλλά εγγράφως εκθέθη και καλα χρισδυ

πραςμαθείαμ.μόλις δω σεθείςσωεΓράψα . ζω σέξω απεκαλύφθκα θε8,80 Μάρκος σιωε

Τραψεμ ευαγγέλιου. Δωρ δω κι επιβεβαιώσας ως αληθές , ειπα κι επίσκομ αυήμ απέσeλεν εις

αιγυπήoμ.ένθα δή και καρύδας ν αλεξανδρεία τε εκκλησίαμ συγκσάμονος, τους προς το μεσημ

βεϊνώ κλίμα , σάνθας έφώτισερ . Ε5ιμ δω και χαρακτής ή ευαγγελίου σαφής, κ) ουδέν έχωμ ποινεν

νοκμλύομ. χελόμ τεσσάνταο Ματθαίο σωξέχωρο πρώμ ευαγγελισές,σλιώ όσον ο ματ

θαίος σλατύτορος,και θα δδ ματθαίος ή κατά σάρκα γεννήσεως του κυρίου η αρχή μνημονεύει ,

δυος και από το προφήτου ήρξατο Ιωάννου, οθεντινές ει C ποζγότερο δοκά , ι8τόμ τι νόημα έιν

πουεπίΡίς έυαστελίσαϊς, ο επι χερουβίμ καθήμενος θεός, άτεξαπρόσωπα και γραφή λέτε, ε

δωκεν ημίμ τεξάμορφομο ευατέλιου εν πνεύμαισωεχόμλνoμ, ώασερ δω τα χερουβίμ έκαν

soμ ,έμ 8 πρόσωπμ έχει όμοιομ λέοντι, έτερους ανθρώπω,κ) έτερου αετώ,ναι έτερου μέχω , όυ

Πως C και τον ευατελικού κηρύσμας πραγματεία,το 8 καλαιωάννω ευαγγέλιου,έχει λεονΤοπιό

σωμ,βασιλικόμβο λέωμ, 1 κγεμονικό ζιμ . ομοίωςοώ ο Ιωάννκαα τον βασιλικού και δε!

σολικού αξιώματς θεότκες του λόγου ήρξατ , ειπωρ, αρχή ήμολόγος, C 5 λόγος ήμ προς τα

θεόμ.το καλα ματθαίομ,ανθρωποπρόσωπoμ,άλλη κατά σάρκα γεννήσεως και ενανθρωπήσει .

το λόγου ήρξατο δε κατά Μάρκομ,άετώ πρακαζόμλιομ,άπσροφήτου ήρξατο ή ιωάννου. και δε

σροφηθική χάets προορατική δυσα c οξέως τα σόγωβλέπουσα , αετός Κ . φασί ή αεόμ όξι

σερκέσαμ ειναι , ώςτεC μόνoμ έκ άλλων ζώωμ σρος του ήλιου θαναθςατενίζει με καμί »

ονία,. Μόχω δε όμοιομό καλα Λουκάμη, διότι από τερατείας του ζαχαρίου ήρξα » , υπές

αμαρτιών του λαού θυμίώντG ,μόχος δε ήμ και θυόμυος τότε. Αρχεται οώ ο ΜάρκGν το ένα

γελίου από τον προδρόμου διαγωγής και ενδείξεως, άκουε οώ τί φκσίμ.

ευαγγέλιου

15
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Chriſti

s filn dei,

θεϊ, ως ficut fcri

γέγραν Iptum eſt

ηαι

phetis:

φήταις.* ιδου εγωαποσέλω ομάγγν " Ece ego mito nundum meu ante

λόμ μου πιο προσώπο σου , δς καταν faciem tuam , qui præparabit uiam

σκευάσητoδόμ σου έμπροθέσο. φω tuam ante te . Vox clamantis in de

να βοώντος εν τη ερήμω , ετοιμάσατε ſerto :Parate uiam domini,rectas fa

τίω δεδομ κυρία, ευθείας σoιξε τας τρί και αrefemitas eius. Baptizabat Ioan
βες αυή.* Εγγύετο Ιωάννκς βαπτίζων εν και nes indeſerto, prædicans baptiſmā

τη ερήμω , και κηρύσσω : βάδισμα με pænitentiæ inremiſſionempecca/

τανοίας εις άφεσιν αμαρτιών και ναδει torum . Et egrediebantur adeum

πορεύονης προς αυήμ σάσα και υδαία χώ tota Iudæa regio , ac Hierofolymi

φα , και οι ισροσολυμίται , και εβαπτί- tæ , & baptizabanturomnes ab il

ζοντο πάντα να ιορδάνη ποταμώ lo in Iordane Alumine, confitentes

αυτο, ξoμoλoγέμιοι τας αμας peccata ſua . Erat autem loannes

τίας αυτώμ.μ δε ο Ιωάννκς ενδεδυμέ ueftitus pilis cameli & zona pelli

να τρίχας καμήλου και ζώνlω δερμα cea circa lumbos ſuos, ueſcebatur's

τίνίω ποι τίω οσφώ αυτον , C έθίωμα, locuſtis ac melle fylueftri , & præ

κρίδας και μέλι άγριομ, και εκήρυσε λε dicabat, dicens: Venitis qui fortior

γωνι* έρχεται ο Οχυρόπρός με οπίσω eft me poft me, auίus nonfumidor

δυ ουκ ειμι ικανός κύψας λύσει τον α neus ut procumbens foluam cor

ιμάντα ή υποδημάτων αυτο , εγώ rigiam calciamentorum . Ego qui.

μου εβάπισα εμάς ν ύσατι,αυτός δε dem baptizaui uos aqua, ille uero

βαπτίσει
baptizabít
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βαίοςυμάς πνεύματι αγίω καιεγώε baptizabituos fpiritu ſancto.Et factum

τον εκείναις ταϊς ημέρας και ήλθεν 1κσούς eſt in diebus illis , uenit Iefus àNaza

και από παζαρεό φθι γαλιλαίας, *ε εβαπίθα reth Galilææ , & baptizatus eſt à loan

υπόιωάννο νω ιορδάνη και ευθέως ανα ne in Iordane. Et ftatim cum aſcende

βαίνωμ από το ύδατΘ , ξιδεμ χιζομθύος ret ex aqua,uidit diffindi cælos, &fpi

τους ουρανός, καλό πνεύμα ώστί σόρισεράμ ritum quafi columbam deſcendentem

καταβαίνομ επάυτόμ.και φωνή έγύετο εκ ſuper illum . Et uox facta eſt de ccelis:

Ηουρανώμ . συ ει ο γός με και αγαπητός, Tu es ille filius meus dilectus , in quo

ευδόκησα. * και ευθέως ή πνεύμα αυτομ mihibene complacitum eſt. Et conti,

8
εκβάλα εις τίω έρημου και να ήμ εκά ντη nuo ſpiritus illum expellit in deſertum ,

ερήμω ημέρας πασαράκοντα , σειραζόμδυος & eratillic in deferto dies quadraginta.

υπό το σατανά , * κ μ μετά το θηρίωμ, και & tentabatura fatana, erator am feris,

οι άγγελοι δικκόνοω αυζω . * Μετα δε το & angeli miniſtrabantilli.Poftquain

πραδοθώαι ιωάννω, ήλθεν 1κσούς εις τίω autem comprehenſuseſſet Ioannes, ue

γαλιλαίαν, * κηρύσωμο ευαγγέλιομή βα nit Ieſus in Galilæam , prædicans euan

σιλείας του θεά, κα ) λέγωμ. θα σεπλήρωτη gelium regni dei , αdicens : Impletum

ο καιρός, C ήγγικεν η βασιλεία το θες,με eſt tempus,inſtaćque regnumdei, refi

τανο & πνα σισεύεπ νω ευαγγελία. Πε piſcite & credite euangelio .Cum am /
ριπατώμ δε τρά τω θάλασσαμοθι γαλιλαί bularet autem iuxta mare Galilææ , ui

ας,ειδεμ σίμωνα και ανδρέαμτωμ αδελφός dit Simonein&Andream fratrem eius,

αυτο , βάλοντας αμοίβλwspa τή θαν iacientes retia in mare, erant enim piſca,

Η λάσε , ίσαμγαράλιάς, * και ειπεν αυrig tores.Et dixit eis Ieſus : Sequaminime,

6 ο Ικσούς . δεύπ οπίσω με , σοιήσω υμάς & faciam ut efficiamini piſcatores ho

γενέθς αλιάς ανθρώπων . κ) ευθέως αφέντες minum . Ac protinus relictisretibus

1α ταδίκτυα αυτών , ακολέθησαμ αυτώ. * και ſuis,ſecutiſunt eum .Et progreflus illinc

• προβας εκάτερολίγομ,ξιδεμ Ιάκωβομου puſillum , uidit Iacobum filium Zebe.

το ζεβεδαίο,και ιωάννωομάδελφομ αυή , dæi,&Ioannem fratrem eius , qui& ipfi

και αυτούς εν τώπλοίο καταρτίζοντας τα innaui reconcinnabant retia , ſtatimque

δίκτυα, και ευθέως εκάλεσερ αυτός . C αφέν uocauitillos.Et illi relicto patre ſuo Zer

πς μπατέρα αυτ ζεβεδαϊόμαοπλοία bedæo in naui cum mercenaris, fecuti

μετά το μισθωτών, απήλθομόπίσω αυτ . funt eum.Etingrediuntur Capernaum ,

εξ * να εισoρέυονη εις καπερναούμ. και ευθε & ftatim fabbatis ingreſſus in fynagol

ως τοίς σαββασιμ εισελθών εις τίω σιωαγω gam docebat. Etſtupebant ſuper do

νγ γλώ,εδίδασκεν. * να ξεπλήσσοντο επίτε ctrinaeius . Erat enim docens eos can

β διδαχή αυτο . 8μ γαρ διδάσκωμ αυτούς, ως quain autoritate præditus ,& non ſiaut

ξυσίαν έχων , και ουχως οι γραμματάς. ſcribæ.Eterat inſynagoga eorum homo

oñ * nojõu gu tñ owagwzņ& uze övqewro ã obnoxius ſpiritui immundo, & exdama

* @ πνεύματι ακαθάρτω , και ανέκραζε λέι uit,dicens:Ah,Quid rei nobis tegum eſt

γωμ . έα, τί ήμίμασουτκσοναζαρίωε ήλι Ieſu Nazarene:Veniſti adperdendum

θες απολέσαι ημάς και διδά σε τίς ει, ο άγιος nos : Noui te quiſis , nimirum ille fan

* θε8 . Gέπετίμησεν αυτω ο Ιησός,λέγωμ» Ctus dei. Etincrepauit illum Ieſus, dicés:

Φιμώθκά Obmuteſce

1

Ν
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3. πιτ σενθεράς σέξ8. γ . πο! πιαθέντωμ άο ποικίλων νόσωμ . δ . πρι του λεπτά .

φιμώθκτι και εξελθε 3ξ αυτών • ) ωαράξαμ Obmutefce & exi ab homine . Etcum

αυόμδ' ανεύμα ακάθαρομ, C κράξαμ φω diſcerpſiſſeteum ſpiritus immundus,ex.

υή μεγάλα, ξύλθεμάς αυτών , και εθαμβίθι clamaſſetos uocemagna, exitab eo . Et

σαμσάντες, ώςτε συζκτάμ προς αυτούς , λε obſtupuerunt omnes ,ita utconquire.

γοντες και τις τοτο και τις και διδαχή και καινω rent inter ſe ,dicétes :Quid eſt hoc. Quæ

άντα και ο κατάζουσίας και τις πνεύμασι doctrina noua hæc?quia aum autori

Ρίς ακαθάρτους επιβάσα,κιυπακέoυσιμ αυ tate etiam fpiritibus immundis impe

τω, ξύλθε δε και ακού αυτο ευθύς εις όλωή rat, & obediunt ei: Emanauit autem fa .

Ε

τοίχωρομοθι γαλιλαίας. * e ευθέως εκθB ma cius ftatim in totam undiq regio

σωαγωγής έξελθόντες, ήλθομεις τίω δική nem Galilææ finitimam . Et protinus è

αμ σίμωνος και άνδρέου μεία Ιακώβου και fynagoga egreſli , uenerunt in domum

ιωάνν8. και σενθερά σίμωνος κατέκar συρέσ Simonis&Andreæ cum lacobo & lo

σουσα , και ευθέως λέγουσιν αυτώ οί / anne.Socrus autem Simonisdecumber

φι , και προσελθών ήγειρεμ αυτίω , κρατί » bat febricitans, & continuo dicunt ei de

σας Ο χορός αυτό , και αφήκεν αυτώο συ illa.Et accedens erexit eam , apprehenſa

gere kudéws , ClSimróvdáuric sõitice de ze ī manueius, & reliquit eam febris ilico, ac
νομλύκς , ότε έσυ ο ήλια , έφερου σχος αυ- miniſtrabat eis.Veſperiuero , cum occi .

του σάντες τους κακώς έχοντας , C ους θα diſſet ſol,afferebantadeumomnesma .

μονιζομένους, κα και σόλις έλκέπισωκγμέ le habentes, &qui a dæmonijs agitaban

να ήμ προς τίω θύραν , ναι εθεράπευσε σολ tur . Et ciuitas tota congregata eratad

λους κακώς έχοντας ποικίλαις νόσοις, * C hoſtium , & fanauit multosqui ægrota

δαιμόνια, σολια ξέβαλε , και ουκ ήφίε bantuaris morbis , & dæmonia multa

λαλάμ τα δαιμόνια , ότι άδεισαν αυτόμ. erjciebat: & non finebatloqui dæmonia,

R * και πρωιέννυχομλίαμ ανασας 3ξϊλθε, C quod ipſum noſſent . Et mane multa

απήλθεν ο ικσούς εις έρημου τόπου , και adhuc nocte cum furrexiſſet egreſſus

κά προσήυχετο . να κατεδίωξαμ αυήμο σε eſt, & abñt Ieſus in deſertú locum , ibic

μων , και οι μεταυτον , και ευρόντες αυτές , orabat.& proſecutuseſt eum Simon,&

λέγουσιν αυτώ , ότι σάντες ζκτούσε σε . qui cum illo erant . & am inueniſſent

και λέγα αυτής και άγωμεν εις τας έχομλύας eum , dicunt ei :Omnes te quærunt.Et

κωμοπόλας , ίνα εκά κρύξω , εις τους ait illis : Eamus in proximos uicos , ut&

το γαρ 2ξελήλυθα .Cϊμ κκρύσωμεν ταϊς ibi prædicem :In hocenim egreſſus ſum .

σωαγωγαίς αυτύ,εις όλω τίω γαλιλαίι Et prædicabat in ſynagogis eorum ,

και αρ,και τα δαιμόνια εκβάλωμ .* και έρχε και in tota Galilea , & demonia cήiebate

ται σχος αυήμ λεπρός πρακαλώμ αυτόμ,κ) Et uenit ad eum leproſus deprecans

γονυπετών αυτώ , λέγωμαυ ορ . άεαν eum ,eioz ad genua accidens, ac dicens

θέληςδώσασαι με καθαρίσαι . ο δε Ιησούς illi : Si uis potesme mundare.Ieſus au

πλαγχνίσεις και εκτείνας τίω χ &ρα,ήψατο tem mifertus, protenſa manu , tetigit il

αυτο , λέγα αυτώ, θέλω, καθαρίθκσι, κι έι lum , & dicit ei: Volo , mundus efto . Er

πόντος αυή , ευθέως απέλθεμαθαυτο και λύ cum dixiſſet , ſtatim diſceffit ab eo le

πρα, εκαθαρίθμ. καιεμβριμκσάμβυος αυ- pra , & mundatus eſt : Et comminatus

τώ,ευθέως εξέβαλεμ αυτό . λέγξ αυτώ.όρα ci, ſtatim emiſit illum ,dicitóz ei: Vide

κα
ι
ο
ι
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μκδεν μποέμ έπης , αλλά ύπαγε , σταυ , neai quicquain dicas , ſed abi teipfum

του δεξoμ τερά , και προσενεγκε πει τον oſtende principiſacerdotü , & offer pro

καθαρισμό σου και & προσέταξεμωσής εις emundationetui , quxpræcepit Moſes

10 μαρτύριον αυτοίς . * ο δε θξελθών , ήρξαν in teſtimoniú illis. At illeegreſſus cæpit

το κηρύσαμσολια , να διαφημίζαμάμ λό prædicare multa,& diuulgare ſermoné,

γον , ώςτε μηκέτι αυτόμ δώαθαι φανεν ita ut iam nó poffet Ieſus manifeſte in

ρώς εις σόλιμ εισελθών , αλλ' έξω ν ερή - troire in ciuitate,fed foris in defertis locis

μοις τόποις ήμ , και ήρχοντο προς αυτόν erat , & ueniebant ad eum undiq .

και πανταχόθεμ. και σάλιμ εισήλθεν εις Et iterum intrauit Capernaum poft ir

κάπερναούμ δή ημερών , και ακούθκ ότι dies aliquot,& auditum eſtquod in do

εις δικoμ εσί , και ευθέως σωήχθκσαμπολ mo eſlet,& protinus cógregati ſunt mul

λοι , ώςπ μηκέτι χωράμ, μκδε τα προς τις ti,adeo ut iam non caperent eos, nec illa

Sugap, wojêráneauris top rózop . ct is loca quæ erant circa ianuam , & loqueba
χοντα προς αυήμ πραλυτικόμ φέροντες , ε tur eis fermone.Eruenientadcumferen

αιρόμαυομυπό τσάρωμ . κα μεδωάμε tes paralyticum ,quià quatuor portaba

νοι προσεγγίσα αυτώ διατμόχλομ, άπει tur:&cum non poſſent appropinquare

σέγαθαμ τίω σεγώ όπομ, και εξορύξανε illi præ turba,nudauerüt tectum ædium

πς χαλώσι τμ κράββαθομ , έφώ ο σαραλι in quibus erat, perfolloſ tecto funibus

τικός κατέκαρ. 1δων δε ο Ιησούς τίω σίσι demittuntgrabatum ,in quo paralyticus

αυτώ , λέγα ζώο ποαλυτικώ , τέκνομ,αφέ decumbebat. Cum autem uidiffetIelus

ωνταί σοι αι αμαρτίαι σε . σαμ δέ τινες και fidem illorú,ait paralytico:Fili, remittan

γραμματέων έκά καθήμενοι και να διαλο, tur tibi peccata tua.Erant autem illic qui

γιζόμυοι εν ταις καρδίαις αυτών , τι δυος damdeſcribis ſedentes,&cogitantes in

όντω λαλά βλασφημίας και τίς δωατα α . cordibus ſuis :Quid hic ſic loquitur blaf

φϊέναι αμαρτίας , ειμή εις ο θεός ; κ ευθέως phemias Quis poteſtremittere pecca

επιγνους ο Ικσος Ge " σνεύματι αυτο , ότι ta ,niſi ſolus deus.Et protinusubi cogno

όντως διαλογίζονται ο εαυήίς , ειπεν αυ uiſler Ieſus ſpiritu ſuo, quod ſiccogitaret

τίς - τί ταύτα διαλογίζεθε νταϊς κας - intra ſeſe,dicit illis:Quid iſta cogitatis in

δίαις υμώμ , τί Κάμ ευκοπώπρομ ειπαν ο cordibus ueftris : Vtrú eſt facilius dicere

σαραλυτικά , αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι , και paralytico , remittanturtibi peccata , an

ειπέμ,έγατενα άρου στην κράββαλου, dicere, ſurge& tolle grabatum tuum&

σεριπάτε ; ίνα δε ειδiπ ότι εξεσίαν έχα και ambula : Vt autem ſciatisquod filius ho

γός του ανθρώπου αφϊέναι επιφοι γής άμας » minis habet poteſtate in terra remitten

τίας , λέγα το πραλυτικώ.σοιλέγω,έγαρε di peccata,aitparalytico:Tibidico ,ſurge

και άρομου κράββατoμ σε, ύπαγε εις τον actolle grabatum tuum ,& abiin domū

δικόμ σσ . κ) αγέρθκ ευθέως, κ) άρας ήμ κράβ tuam.Εt ftatim furrexit, fublatoy gra»

βατου ξύλθεν εναντίον σάντωμ. ώςπ εξί» bato egreſſus eſt in conſpectu omniuin,

sαθα σάντας, και δοξάζαμ ήμ θεόν, λέν adeo ut ſtupeſcerentomnes,& glorifica

κα γονίας.ότι ουδέποπ άυτως έιδομον. * κή εξϊλ rentdeum, dicentes: Nunquamficuidi

θεμ σάλιμ ά τω θάλασσα , να σας και mus.Et egreſſus eſt rurfusadmare ,om

όχλΘ ήρχετο προς αυτό, και εδίδασκευ nisé turba ueniebatad eum ,ac docebat

β

αυτός eos.
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αυτές . *καιπαράγωνο 1κσος , ξιδεμλν και eos . Etcum præteriret Ieſus, uidit Leui

υει του το αλφαίου καθήμενον επί σ τελώ Alphæi filium ,ſedétem ad teloneum ,&

νιομ, λέγει αυτώ . άκολάθη μοι,να ανα. ait illi:Sequereme. Isoz ſurgens ſecutus

σας κκολόθκσεν αυτώ. * κ εγγύετο ως eſteum . Et factum eſt, cum accumberet

κατακάθι αυτη εντηοικία αυτο , ο σολ indomo illius, multi etiam publicani&

λουτελώναι και αμαρτωλοί σωανέκεινο φως peccatores ſimul diſcumbebant cum le.

Ικσού Ο τοίς μαθκτάς αυτον.λσαμεσολοι, ſu & diſcipulisei9.erant enim multi qui

C κολέθκσαμ αυτώνκαι γραμματάς κι οι fecuti fuerant eum . Et fcribæ ac pharifæi

Φαρισαίοι ιδόντες άυόμεθίονα μετά το τε aumuidiſſent eum capientē cibum cum

λωνών και αμαρlωλών , έλεγομτίς μαθx/ publicanis & peccatoribus,dicebantdi

ταϊς αυτ . τι,8α μετά το τελωνών e άμας fcipulis eius:Quid eſt, quod cum publi

Πωλών εθία να πίνει; * Cακέσας ο Ικσάς , canis & peccatoribusedit ac bibit? Hoc

λέγα αυτοϊς.ουβείαμ έχ8σιμοι χύοντες τα audito Ieſus, ait illis :Non opushabent

Ε8, άλλοι κακώς έχοντες. ουκ ήλθον καλέ qui ualent,medico,ſed quimale habent.

σαι δικαίους , αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοι Non ueni ad uocandum iuſtos , fed pecs

αυ • καιισαν οι μαθηται ιωάννου και οιη catores adpænitentiam.Et difcipulilor

Φαρισαίων νκσεύοντες , και έρχονται , καλέ annis acpharifæorum ieiunabant, ue ,

γεσιν αυτω . δια τί οι μαθκταιωάνν8, οι niuntíz,& dicunt illi:Quarediſcipuli Io /

0φαρισαίωμ νκσεύεσιμ , οι δε σοι μαθηται annis &pharifæorumieiunant, tui autē

δυ νησεύουσι , και είπεν αυτοίς ο Ιησές , με diſcipulinon ieiunant : Etait illis Ieſus:

δαναναι οι ιοί του νυμφώνος, ενώ ο νυμφίος Num poſſunt filij thalami nuptialis,in

μεταυτώμ εσί, νκσεύeμ και όσομ 8όνον μεθε quo cũ illis ſponſus eſt,ieiunare:Quam

αυτών έχεσι ήμ νυμφίομ, ου διανη νησεί diu habent ſecum ſponſumn , nó poffunt

Εμ. ελεύσονη δε μέραι,όταν απαρθά αθάυ ieiunare. Venient autem dies,cum aufer

τωμ ο νυμφίος, κό τόπ νκσεύσ8σιμα εκείνους retur ab eis ſponſus, &tuncieiunabunt

ταϊς ημέρας και ουδείς επίβλημα δάκες
in illis diebus. Et nemo aſſumentúpan

αγνάφε επιράταεπίλματίωσαλαιώ, είδε ni rudis afſuit ueſtiméto ueteri,alioquin

μί αιρει ησλήρωμααυτο και καινομ το σα aufert ſupplementum eius nouum a ue

λαι8,και κέρου χίσμα γίνεται , και ουδείς teri , & peior ſaiſſura fit . Et nemo mittit

βάλει όνομ νέομ εις ασκούς παλαιούς. ει και uinummuſtum in utres ueteres,alioqui

μι, είαστα και δινος και νέα τους ασκός , ο ο διο diſrumpit uinum muſtum utres, & ui

νος εκχάται,και οι ασκοί απολέντα ,άλα num effundiť , & utres pereunt. ſed ui

κό όνομ νέομ εις άσκους καινούς βλκτέομ. * και num muſtum in utres nouos mitti de

εγχύετο , απορεύεθα αυτάμ τοίς σάββα bet. Et accidit, ut tranſiret ſabbatis per

σι διατωορίμων, να) ήρξαντο οι μαθκαι ſegetes , & cæperunt diſcipuli eius in

αυτο δδδμ σοιεν , τίλλοντας τους σάχυας , ter uiam uellere ſpicas ,&pharifæi di

και οι φαρισαίοι έλεγομ αυτώ . "δετίσοις cebantei:eccecur faciuntſabbatis , quod

σιμα Ρίς σάββασιμ, και ουκ έξεσι, αυής έν non licet : Et ipfe ait illis: Nunquain

λεσεν αυτοίς . ουδέποΪε ανέγνωσε τι εποίκσε legiſtis quid fecerit Dauid , cum opus

δαβία , όπ βείαμ έκερ , C επείνασεμ αυής haberet , & eſuriret ipfe & qui cum eo

και οι μεθάευή , σως εισίλθεν εις όμ δικού του erant :quomodo ingreflus ſit in domú

B
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ζ . πρι το 3κράμ έχοντΘ- τω χάρα. κ . ποιοι την αποστόλωμ εκλογάς.

θε8 επίαβιάθας και αρχιερέως, κι ους άρτος dei ſub Abiathar principe facerdotú , &

Οι προθέσεως έφαγίμ, ους ουκ έξεσι φαγάν panespropoſitionis comederit,quos nó

ει μη τίς τερεύσι , έδωκε C τοίς σω αυ » licet edere niſi facerdotib9: & dederit etiã

τα δυσι και ο έλεγεν αυτοίς . * το σάββατον öjs qui ſecum erant : Et dicebat illis : Sab
β

δια ήμ άνθρωπομεύει» , δυχο άνθρωπG batum propter hominéfactum eſt,nc

δια ή σάββατομ. ώςτι κύριος άξιμο γός του homo propterſabbatū . Itaqz dominus

ανθρώπου και το σαββάτες καιεισήλθε σάι eſt filius hominis etiam ſabbati.

λιμείς τίωσωαγωγώ, ήμ εκά άνθρωπος 3 Et introiuit iterum in fynagogam , & III

ξκραμμλύω έχωμ τσχάρα. και πρετήραων erat ibihomo arefactam habensmanú:

αυτόν, ει Ρίς σαββασι θεραπεύσει αυτόν , ίνα & obferuabant eum ,anfabbatis fanatu

κατηγορήσωσιμ αυτό , και λέγαρ ανθρώ- rus eflet eum, ut accuſarent'illum . Et ait

πω, ω άκραμμαίω έχοντι τω χάρα . homini,habenti manu arefactam:Sur »

γαρε εις ή μέσου. Ελέγξ αυτής . έξεσι τίς ge in medium . Et dicit illis: Vtrum licet

σαββασιμ αγαθοποιήσαι , και κακοποιήσαι ; fabbatis benefacere ,an malefacerer ani

ψυχώ σώσαι, και αποκτάναι , οι δεσιώποω. mam feruare , an occidere . At illi tace

να ) ποιβλεψάμος αυγοσ μετοργής, συλ , bant.Etcum circumſpexiſſeteos cum ira

λυπόμονος επιτη σωρώσει φθι καρδίας αυ- cundia ,condolefcens ſuper cæcitate cor ,

τωμ, λέγει ο ανθρώπωλέκτενoμ τω χάρα dis eorum ,dicit homini: Extendemanu

σο . 3ξέτεινε . C απεκαπσάθκ και χεις αν tuam.Et extendit: & reſtituta eſt manus

85 το υγιές, ως και άλλα . * και ξελθόντες οι φα illius fana,ut altera . Egreſfi uero phari

εισαίοι , ευθέως μετά το πρωδιανών συμβά , fæi,ftatim unacum Herodianiscófilium

λιομ εποίου κατάυτο , όπως αυτόμαπολύ inibant aduerſus eum ,ut illum perderét.

κζ σωσι. *e Ικσες ανεχώρησε μετά την Ieſus auté cum diſcipulis ſuis feceſſitad

& θητών αυτών προς τηθάλασσα και πολυ mare : & ingens multitudo à Galilæafe

πλήθοσ αηδι γαλιλαίας και κολέθκσαμ αυ auta eſt eum , &ab Iudæa&ab Hieroſo .

τώ, και αφ τ'8δαίας, κ) από ιεροσολύμωμ, 1ymis,& ab Idumca, & trans Iordané: &

κι ας ή δαμαίας, C σέραμε ιορδάνα , και qui circa Tyrum habitabant ac Sidoné,

οι ποι τύρομή σιδώνα πλήθος σολύ , ακό hominú multitudo magna:quiam au.

σανπς όσα , επoίε , ήλθομ προς αυτόμ.κ) έιν diſſentquæ faciebat,uenerütadeum .Et

περ τίς μαθηταίς αυτ , ίνα πλοιάριού προσι iuſſit Ieſus diſcipulis fuis, ut nauicula ſibi

καρδερί αυτώ δια ή όχλον , ίνα με θλίβωσιμ deſeruiret ppter turbam , ne ipſum pre

αυτόμ. σολιους δ εθεράπισεμ, ώςπ επιπι merent.Multos enim ſanauerat, ita utir

παμ αυτώ , ίνα αυξ άφωνη, όσοι έιχoμ μάν ruerét in eum ,quo illum tangerét,quot

κκ σιγας. * και τα πνεύματα τα ακάθαρία, quot affligebant . Et ſpiritus immundi

S

μα .

άμ αυτόμ εθεώρα, προσέπιηεμ αυτώ, έκρα cú illuin uidiſſent,pcidebantei,& dama

ζελέγοντα.ότι συ ει ουδσ το θεσ.και σολ bant dicétes: Tu es filiusdei: & uehemen

λα επετίμα αυπίς,ίνα μή αυά φανερόμ σοι ter interminabať eis , ne ſe manifeſtum

και έσωσι . * και αναβαίνειεις σ ' όρος, προσκα
facerét.Et aſcédit inmonté ,acuocat adſe

β λ & η δυς ήθελεμ αυτός.C απήλθομ προς αυ) quos uoluit ipſe :& uenerütadeum.Et fe.

Tópo nj EtoixdeSódexc , iva wor Met & uf,x).X .cit duodecim uteſſent fecú , & ut emitte .

ένα απoσέλλα άνους κκεύασαν, έχαμ ξε» ret eos ad prædicandū ,uté haberét po

σία teſtatem

*
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σίαμ θεραπεύειν τας νόσος,και εκβάλλειμ τα

λ δαιμόνια.*και επέθηκε το σήμωνι όνομα πέ

ξομε καιιάκωβομή το ζεβεδαίου, και ιωάν»

νω ομάδελφού το ακώβου, και επέθκκεμ

Pϊς ονόματα βοανερές, 3 Kζιμ,γοι βροντής,

κα ) άνδρέαμ ,κ Φίλιππου ,ναι βαρθολομαί

ομοκό μασθαίον,να θυμάμ ,και Ιάκωβομή και

αλφαίο,και θαδδαίου ,σίμωναήμ κανα »

νιτω, κι δαμάσκαριώτίω δς C πρέδωκεν

λα αυτόμ. κι έρχονη εις δικομ. * και σωέγχει

σάλινόχλος, ώςπ με σώαθααυτούς μήτε

άρτους φάγαμ.κ) ακέσαντες οι σαραντ,εξϊλ

λβ θομ καρδίσαι αυτόμ.έλεομ 8,8% εξές .* ) οι
" B

γραμματ & ς οι α τεροσολύμωμ κάλαβάνίες,

έλεγομ,άα βεελζεβούλ έχε,και αντο άς

χοναοδαιμονίωμ εκβάλλει τα δαιμόνια .

*C προσκαλεσάμβυος αυτούς, πραβολαίς

έλεγεν αυτοίς σώς δωα ) σαθανάς σαταν

να εκβάλ ; α ) εαμ βασιλεία έφταυτίω

μεριθώ, ου δαναη σαθlώαι και βασιλεία εκεί,

18. κα) εαμ οικία έφταυτώ μεριθώ,ου δασα

Ται sαθήναι και οικία εκείνκ. κ) ει ο αα / ανάς ανέ

sy έφεαυήή μεμέelsαι , ου δωαη σαθώνα ,

αλλα τέλος έχα, ου δώατη ουδείς τα σκέυκ

* χυρου,εισελθών εις τίω οικίαμ αυή,διας

πάσαι , εαν μή πρώιμή αυξομδάση,κ) το

λ πήδικίαν αυτου διαρπάση.* άμώ λέω δε

β
μίμ , άσάντα αφεθήστη τα αμαρτήματα

Ρίς γούς και ανθρώπων, κ) βλασφημίαι, όσας

άμ βλασφημήσωσιμ . δς δάμ βλασφημίση

εις σ' ανεύμα σ' άγιον, ουκ έχει άφεσιν εις

ή αιώνα , αλλένοχός όξιμ αιωνίο κρίσεξ.8 %

λε έλεγομ , πνεύμα ακάθαρου έχα . * να ές

χοντα και μαγες αυτο Cοι αδελφοί,και έξω έ

skκότες,απέναλαμ προς αυήμ φωνούλες αυ

Τόμ, και εκάθητο όχλος ποιαυτόμ , ειπον δε

αυτώ . λδουΗ μκ] ής σε C οι αδελφοί σε έξωζκ

τέσι σε.C απεκρίθκ αυτοίς,λέγωμ.τίς όξιν

και μικτής με,και οι αδελφοί μο ;κή ποιβλεψά

μελωος τζκύκλω οι αυήμαθκίας καθκμλύος,

-λέγει . Ίδου μηλής με και οι αδελφοί με .

δς γαρ

teſtaté ſanandimorbos, eńciendiớp dæ ,

monia.Et impoſuit Simoni nomen Pe.

trus: & Iacobum filium Zebedæi, & lo

annem fratré Iacobi, & impofuit eis no

mina Boanerges, quod eſt, filñ tonitrui:

& Andream ,& Philippum ,& Bartholo

mæum , & Matthæum , & Thomam ,&

Iacobű Alphæi filiū , & Thaddæum ,&

Simoné Cananæum , & Iudam Iſcario

tem qui & prodidit illum .Erueniuntin

domũ,&cóuenit iterú turba,ficut non li

ceret illis uel panesedere: & cũ audiffent

qui ad illum attinebant,exierātut manº

inñcerét in eum . Dicebanteſ , in furore

uerſus eſt . Et fcribæ qui ab Hierofoly

mis deſcéderant,dicebant: Beelzebul ħa

bet, &perprincipēdæmoniorü eijcit dæ

monia . Et ad ſeuocatis eis ,in parabolis

dicebat illis:Quomópoteſt ſatanasſata

nam eijcere :Et ſi regnú aduerſus ſeſe di,

uiſum fuerit,nó poteft ftare regnú illud.

Et fi domus cótra femetipfamdiuiſa fue

rit,nonpoteſt ſtare domus illa : & ſi ſatay

nas inſurrexit aduerſus ſemetipſum ac

diuiſus eſt,nó poteſt ſtare,fed finem ha.

bet.Nó poteſt quiſõz uaſa fortis,ingref

ſus indomú illi9,diripere,niſi prius forté

alligarit, & tuncdomúei' diripiet. Amé
dico uobis :Oñia remittent filijs homi

num peccata.&cóuicia,quibuſcung con

uiciati fuerint. At quiconuiciü dixerit in

ſpiritū ſanctum ,nó habet remiſſione in
æternú , fed obnoxiº eſtæterno iudicio .

Dicebatemfpſ immúdú habet.Et uer

niunt mater ei9 & fratres, & forisſtantes,

miſerunt ad eúq euocarēt eū ,& ſedebat

turba circa eú ,dicútóp ei: Eccemater tua

&frés tui foris õrūt te.Et rñdit eis ,dicés:

Quématermea , & fres mei Etidro

cūſpexiſſet, in circuitu círcú ſe diſcipulos

ſedentes, ait :Eccematermea , & frés mei.

β

8 3 Qui
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oss @p. rokov Béarma F.085,Xuros adenopós. Quienim fecerit uoluntaté dei,hic frater

Ο αδελφή μου,και μκλής ..*καισά. meus, &ſoror mea , & mater eſt.

λιμ.ήρξατο διδάσκαμ πρατήθάλαασαμ. και Et iterum cæpit docere iuxtamare,& III

σωίχθη προς αυή όχλος σολύς , ώςπ αυή cógregata eſt ad eum turba multa,ita ut

εμβάντα εις πλοίου, καθώθη εν Τα θαλάαση, nauim ingreſſus,ſederet inmari, & tota

και σας και όχλος προς τηθάλασαν επί turbaiuxta mare in terra erat , & docebat

γώς ήμ . κ) έδίδασκεν αυτούς να παραβολαίς eos perparabolasmulta , & dicebat illis

σολά.Μας έλεγεν αυτοίς εν τη διδαχή αυ in doctrina ſua : Audite , Ecce exibatſe

TO . & xsets. Idow ofša Jep aripap towê ê minatorad ſeminandū . & accidit inter

σας , έγύετο εν ω σείραμ , και μου έπεσε ſeminandum ,aliud quidemcecidit fecus

ηρα των οδόν , και ήλθε τα σετανά το δυν uiam ,uenerunto uolucres cæli& comer

ρανό, και κατέφαγεμαυτό.άλλο δεέπεσεμ derunt illud.Aliud uero cecidit ſuper pe

επιτάσεγώθκ , όπευκ έιχεμ γιώ σολν trofa,ubi nó habuit terram multā: & ita ,

λήμ , ναιευθέως δζανέταλε διασ μιέχαμ tim exortú eſt,quod nó haberet altitudi

βάθGP γύς , άλίου δε ανατείλανες , εκαυν nem terræ :ſole autēcxorto ,æſtu affectú

ματίθκ , και δια ή με έχεμ ξίζα », κράν eſt:&eo quod nóhaberet radicem ,exa

θκ . κι άλλο έπεσεν εις τας ακάνθας, και ανέ . ruit . Et aliud cecidit in ſpinas , & fuccre.

βκσαμ αι άκανθαι , και σωέπνιξαν αυτό, κό uerunt ſpinæ ac ſuffocauerüt illud, & fru

καρπόν ουκ έδωκε κι άλλο έπεσεν εις τίω ćtum nô dedit.Et aliud cecidit in terram

γώ τώ καλιώ, και εδίδου καρπού αναβα boná, & dabatfructum emergenté atą

νοντα και αυξάνοντα , καιέφερεν εμπιάκον creſcente : & afferebat unum triginta ,&

τα , έμεζέκοντα, εμ εκατόμ. C έλεγε unum ſexaginta, &unumcentū . ac dice

αυτοίς . ο έχων ώτα ακοόαμ , ακόέτω . οι bat illis: Qui habet aures ad audiendú,

δε εγγύετο καταμόνας , πρώτκσαμ αυήμ οι audiat.Cum autécæpiſſet eſſe ſolus,in

ποι αυτομ σώ Ρίς δώδεκα τίω φαβολήμ. terrogauerút eum hiqui circú illú erant

και έλεγεν αυτής. υμίμ λέδοται γνώναι σ ' cum duodecim ,de parabola ,& dicebat

λζ μυσήριoμ βασιλείας και θε8.* εκείνοις δείς eis : Vobis datú eſtnoſſe myſteriúregni

α έξω εν παβολαίς τα πάντα γίνεη,ίνα βλέ dei illis autéqui foris ſunt perparabolas

ποντες βλέπωσι , κ μη δωσι, κι ακέονπς omia fiunt:ut uidétes uideant, & nó cer

ακόωσι , και μη σωιώσι , μήποι επιστέψω nant: & audientes audiant, & non intelli

C αφεθή αυτίς τα αμαρτήματα, και λέν gant:neqñ cóuertanť, & remittantur eis

για αυτούς . ουκ όιδαπ τίω σαραβολώ ταυ peccata . Etait illis : Neſcitis parabolam

τω και και πώς πάσας τας πραβολας γνώσε hanc. & quo omesparabolas cognoſce .

λκ θες * ο σείρωμήλόγου σείρα , δυνι δέει» tis :Seminator ille fermoné ſeminat. Iſti

β σιμοι Πρά τω οδονόπο σείρεηο λόγος, uero ſunt,grū alij iuxta uiam dicuntubi

όταν ακέσωσιμ,ευθέως έρχεηο σαθανάς, ſeminat ſermo,& cũ audierint, cófeſtim

άρα τμ λόγομ τομ έναρμάνουν ταίς κας uenit ſaranas, & aufert ſermonéq ſemi

δίαις αυτώμ δυτοί εισιμ ομοίως , δι επί τα natus eſt in cordib9eorũ.Et ali ſunt ſimi

σεξώδκ σερό μυοι , δι όταν ακέσωσι του liter,quiin petroſaſeméexcipiút :qui cú

λόγομ,ευθέως μεταχαράς λαμβάνεσιμ άυ audierint ſermonē,ſtatim cũgaudio acci

TÓN , naj oux ixouo sirop gv šaurois,ama piunt illud , & nó habent radicé in ſe, fed

πρόσκαιροί temporari

S.

σι,

Ι
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πόσκαιροί εισιν , ειτα γενομύκς θλίψεως

Η διωγμό διαμλόγου , ευθέως σκανδαν

λίζονται και δυτοί εισιμ, δε εις τας ακάνθας

ωαρό μυοι , δυτοί εισιμοι τομ λόγομ ακό»

οντες , και αι μέριμναι το αιώνΘ τέτου ,

C % απάτκ το σλότου , αι σερί τα λοι»

πα επιθυμίαιεισσορευόμναι συμπνίγου/

σι του λόγου , κα ) άκαρπο γίνεται . κ

δυτοι εισιμ , οι επίτω γω των καλών σαν

φέντες , 8ι τινες ακούτσι ου λόγου και

παραδέχονται , C καρποφορ8σιμ , εμ γιά

κοντα , 6 ευ εξήκοντα , και εμ εκατόμ.C

λθ έλεγεν αυτοίς . * μήτι ο λύχνα καίεται ,

β ίναυπο εμ μόδιoμ τεθά , και υπό τώ κλίνω ;

μ ουχίναεπίτωλυχνίαμ επιτεθ ; * ου γάρ

Κτί κρυπτορ , ο εαν μη φανερωθώ, ουδε

εγγύετο απόκρυφομ, αλλίνα εις φανερον έλ

μα θη και έν τις έχα ώτα ακόαμ και ακουέτω . * και

έλεγεν αυτοίς και βλέπετε τί ακέετε. ενώ με

Τρω μετέπ, μεριθήσεται υμίμ,κ) προστε

μβ θέσθαι υμίμ Ρίς ακέεσιμ.* οςγαραμ έχι,

δοθήσεται αυτό . Ο ος ουκ έχa , C έχε, ας

μγ θήσεται αήαυτο . * έλεγεμ. όυτως εsίμ και

βασιλεία του θεού και ως εαν άνθρωπος βάλα

όμ όρουεπί γής , καθεύδε και έγεί

εκται νύκτα και ημέραμ. C και αφορος βλασά

V8, μηκύνεται ως ουκ άιδεμαυτός.αυτομά

τη γαλα γί καρποφορά , πρώτομ χόρτου και

ειτα σάχω , ειτα σλήρκ σίτου ως εάν

χυϊ. όταν δε παθώοκαρπός,ευθέως απο/

σέλιξή δρέπανομ, 8απέσκκεμοθερισμός.

μδ * κή έλεγε , τίνι ομιώσομαι ή βασιλείαν και

β θε8 ; ά ν τίνι σαραβολή τραβαλώμεν αυ

τώ και ως κόκκου σινάπεως , δς όταν σας

ρ επιδι γής , μικρότερος σάντων της σες

μάτων και το επίδι γής, και όταν τα

, αναβαίνει, να γίνεται πάντωμ ή λα

χάνω μέιζωμ,και σοικλάδος μεγάλες,

ώςτε δωαθαι υπό τη σκίαμ αυτου τα σει

με τανα του ουρανού κατασκηνοώ. * να τοιαύ

ταις σαραβολαίς σολαϊς ελάλα αυτής

του λόγου

temporarij funt:deinde coorta affictio

ne aut perſecutionepropter ſermonem ,
cófeftim offenduntur. Et alij ſunt quiin

ſpinas ſemen excipiunt. hi funt qui ſer

monem audiunt, & ſolicitudines fæculi

huiusac deceptio diuitiarú , cæterarück

rerum cupiditates introëuntes, fuffocant

ſermonem ,ac redditur infructifer.Et ali

ſuntqui in terram bonamſemenexcepe

runt ,quiaudiunt uerbum &fufcipiunt,

& fructificant, ita ut aliud granúadferat

triginta,aliud fexaginta , aliud centū.Et

dicebat illis: Num lucerna incenditur, ut

ſubter modium ponatur , aut ſubter le

ctum : Nonneut ſuper candelabrūpo,

natur:Noneſt enim quicą occultū,qď

'non manifeſtetur:neq; fuit ſecretum ,fed

ut in propatulum ueniat.Si quishabet

aures ad audiendum ,audiat .Et dicebat

illis:Videre quid audiatis:Quamenſura

metimini,alñ metientur uobis, & adijcie

tur uobis qui auditis : Quienimhabet,

dabitur illi: & qui nó habet, etiamquod

habet,aufereturab eo .& dicebat:Siceſt

regnü dei, quéadmodum ſihomo iaciar

ſementem in terram , ac dormiat,atqz ille

exurgat nocte ac die: ſegesą germinet,

acſurgat in altum dum nefcit ille .Vltro

enimterra fructificat, primum herbam ,

deinde fpicam , deindeplenú frumétum

in ſpica.cum auté productus fuerit fru ,

ctus,ſtatim mittit falcem , quoniã adeſt

meſlis.Et dicebat:Cui aſlimilabimus re .

gnumdeiïautqua collationecóferemus

illud :Eft ficut granā ſinapis,qd'am ſe,

minatū fuerit in terra,minuseltomibus

ſeminib9 quæ ſunt in terra : &cũ ſeminaj

tum fuerit,exurgit,& fit maius omnibus

olerib9: & facit ramos magnos,itaut por

ſint ſub umbra eius aues cceli nidificare.

Ettalibus multis parabolisloquebať eis

g 4 fermonem ,

β
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7. ποιοι επιτιμήσεως της υδάτωμ. ια • σερί του λεγεώνος .

μς του λόγου, καθώς έδρανο ακέιμ.* χωρίς ſermonē,prout poterant audire.ſine pa.

δε σαραβολής ουκ ελάλ αυτοίς , κατιδί » rabola uero non loquebatur eis: ſeorlim

αν δε τοίς μαθηταίς αυτο επέλυε σάντα . autemdiſcipulis ſuis exponebat omnia.

μ ? * και λέγει αυτούς αν εκείνη την ημέρα οψίας Et ait illis in die illo cum facta eller ue

β
γενομλύκς,διέλθωμεν εις ή σέραμ. κ αφέν ſpera:Tranſeamus in ulteriorem ripam .

τες του όχλου, φαλαμβάνάσιμαυόμως έμ Et dimilla turba , aſſumunt eum ita uc

& Go πλοίω, και άλλα πλοίαρία 3μ με erat in naui , ſed & aliæ nauiculæ erant

αυτον . κ) γίνετη λαίλαψ ανέμε μετάλκ,τα 1 cum illo.Et oritur procella uenti magna,

κύματαεπέβαλεμεις σαλοίομ, ώςπ αυγά & Aluctus irruebant in nauim , ita ut illa

δκ γιμίζεθα, και ήμ αυής επίτη πρύμνη , έ- iam impleretur. Et erat ipſe in puppiſu

πιο προσκεφάλαιομ καθεύδωμ.και διεγεί per ceruical dormiens, & excitant eum ,

σ8σιμ αυτον, κώλέγουσιν αυτώ διδάσκαλε, dicuntés illi:Præceptor, nõeſt tibi curæ ,

ου μέλισοι, 8ααπολύμεθα και να διεγερθείς quod perimus : Et excitatus increpauit

επετίμησε ζω ανέμω,και ειπεν τη θαλάσν uentum,dixit ; mari : Tace ,obmutefce .

ση , σιώπα, σεφίμωσο. και εκόπασεμο άνε- & conquieuituentus, factac eſt tran

μος,και εγχύετο γαλών μεγάλκ,και είπεν quillitasmagna,& ait illis : Quid timidi

αυτοίς , τι δειλοί εσε δυσως και πώς ουκ έχετε eſtis adeo :Quifit utnon habeatis fidu

σίσιμη κι εφοβήθκσάμ φόβομμέσα , έλε ciam : Et timuerunt timore magno,dicei

του προς αλλήλους ,τίς άρα δυτός όξιμ, ότικ) bantás inter feſe : Quifnam hiceſt,quia

ο άνεμος και θάλασσα υπακούσιμ αυτώ; & uentus& mare obediunt ei :

*και ήλθον εις τσέραμε θαλάσσκα εις ή Etuenerunttraiecto mari in regione v

xúsan ohio padaşlwãp . Kaidzeagóvti au, ia Gadarenorum.Egreſſóq ei denaui,ſta

τώεκ ή πλοίου, ευθέως απώτκσεμαυτώ εκ tim occurritè monumétis homo ſpiritui

Ομνκμείωμ άνθρωπος ν ανεύματι ακαν obnoxius immúdo, quidomicilium ha

θάρτω, δς τίω κατοίκκσιμ ειχεμ ν τοίς μνκ bebat in nionumentis. Et neqz cathenis

μείοις. C δυσε αλύσεσιν ουδεις καινατο αυή quiſõppoterat eum ligare, ppterea qd,

δώσαι , δια το αυτόμσολλάκις σέναις Εάν .cum fæpecópedibus &cathenis uinctus

λύσεσι δεδέθ , και διεσώθη υπάυτον τας αι fuiſſet , difcerptæ eſſentab illo cathenæ ,

λύσας,και τας σέναςσωλεξίφθαι, ουδείς &cõpedes ellent cóminutæ , ne quiſőz

αυτά ' χυσε λαμάσαι , και δια σανής νυκής ualuiſſet eum domare . Etſemper dieac

Cμέρας εν οίς όρεσι κι αν τις μνήμασιμ nocte in montibus & in monumentis

έμκράζωμ,και καθακόπτωμ εαυήμ λίθοις .. erat damans, & cócidens ſeipſumlapidis

δων και τουγκσάμα μακρόθεν,έδραμε, κα ) bus.Cũuidiſſet auté leſum eminus,au

προσεκωκσεν αυτώ,και κράξας φωνήμεγάν currit, & adorauit eum , & damansuoce

λκ ειπεμ- τίεμοί και σοι Ικσού με τον θεό το magna dixit:Quid mihi tecã eft Ieſu fili

υψίσ8, ορκίζω σε ημ θεέμ , μη με βασανίσκα» deialtiſſimi?adiuro te p deū,nemetor

έλεγε αυτώ,έξελθε σ' ανεύμα ακάθας queas.Dicebateſ illi:Exiſpús immúde

του εκ του ανθρώπουκαι επηρώτα αυτόμ. τί ab homine.& interrogabat eú :Qd tibi

σοι όνομα και να απεκρίθκ λέγωμ . λεγεών nomé eft Et refpondit,dicens ei:Legio

όνομά μου, ότι πολλοί εσμέμική παρεκάλα mihinomē eſt,quia multi fumus.Et de

αυήμ σολιά , ίνα μή αυήυς αποσείλκ έξω precabat eū multū,nefe einitteret extra

Οι χώρας regioné.
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13. ποιοσ θυγατρός του αρχισωαγώγε. ιγ . πισι αιμοδοσκα.

Οι χώρας.λμ δε έκά προς τα όρκαγέλα χοι regione.Erat autē ibi iuxta montesgrex

ρων μεγάλη βοσκομύκ . κ) πεκάλεσαν αυ. porcorű magnus paſcēs, & deprecabant

του σάντες οι δαίμονες , λέγοντες, σέμψου eum oñes dæmones,dicétes:Mittenos

λμάς εις τήχοίρες , ίνα εις αυτος εισέλθων in porcos, ut in eos introëamus.Etper

μη • και επίγεψεν αυτίς ευθέως ο εκσάς . milit eis ſtatim Ieſus . Et egreſſi ſpiritus

και ξελθόντα τα πνεύμαζα τα ακάθαρία, immundi ingreſſi ſunt in porcos.Et fere,

εισήλθον εις Ρυς χοίρος. και ώςμκσεμ α . batur grexper præceps in mare.erantau

γέλα μιτον κρημνο εις τίω θάλασαμ ήν tem fermè bis mille ,& ſuffocati ſunt in

σαμ δε ως διχίλιοι , και επίγοντο ν τι θα mari.Porròqui pafcebant porcos, fuge

λάση. οι 3 βόσκονπς ους χοίρος, έφυγον, runt, & renunciauerüt in ciuitatem , & in

να ανήγγειλαν εις τίω σόλιμ και εις της agros.Etegreffi ſunt aduidendum quid

αγρούς. κα ) ξύλθου 3ο & μ τί το γεγον ellet qd'acciderat, & ueniunt ad Ieſum ,

νός , και έρχονται προς όμ 1κσάμι C θεων & uidentillum qui à dæmonio uexabat

φέσι τον δαιμονιζόμενου καθε μυoμ και ſedenté acueſtitū : & fanæ mentis,qui ha

ηματισμώου , Cσωφρονοώτα ημέχκκό buerat legionē,& timuerunt.Et narraue

τα όμ λεγεώνα, και εφοβήθησαμ . € δικαιγί. runt illis,qui uiderant,qualiter accidiſſet

σανθο αυτίς οι ιδόντες,σως εγγύετο ο δαι ei quidæmoniã habuerat, & deporcis.

μονιζομδύω, και πουτην χοίρωμ. C ήρξαντο Et rogarecæperüt eum , ut diſcederet de

πακαλάμ αυτόν απελθών από το ορίων finibus ipforú.Etcum ingreſſus eſſet na,

μκ αυτώμ.* ) εμβάντος αυτού εις ή σλοίομ,σα uim , rogabat illum qui fuerat à dæmo

* ρεκάλά αυτόμο δαιμονισθείς , ίναή μετάυή. nio correptus,ut eſſet cum illo :Ieſus auté

ο3 1κσος ουκ αφήκεν αυτόν,αλα λέγα αυ non permiſit eum ,ſed ait illi : Abi in do

τω . ύπαγε εις τον δικόμ σε προς τους σούς, mum tua ad tuos, & annuncia illisquan

ανάγγαλομ αυτϊς ,όσα σοι ο κύρια σεποίκ tatibi dominus fecerit , & mifertus ſit tui.

κε C αλέκσέ σε · κα) απήλθε κ ήρξατο κκ Et abit,& cæpit prædicare in decapoli,

εύσειμ ν τη δεκαπόλα , όσα εποίκσεν αυτώ quanta ſibi feciſſetIefus,& omnes mira.

με δικσες, σάντες εθαύμαζομ. * c διατρά bantur. Et cum traieciſſet Ieſus naui rur ,

σαντος του Ικσο νο σλοίων σάλιμεις ο ſus in ulteriore ripam ,cóuenitturbamul

σέραν , σωίχθκ όχλος σολυς έθαυτόν , ta ad eum , & erat circamarc. Etecce ue.

žu iza au bénassap. Kai”idov ésxem kis roho o B nit quidam principū ſynagogæ ,nomine

άρχισωαγώγωμ,ονόμαζιάρρος,κ) δωμάυ lairus: & cu uidiffeteủ , pcdit adpedes

τμ , σίπε προς τους σόδας αυτ.C1 ρεκάλα eiº ,& deprecabatureūmultū,dicés: Filio

αυήμ σολιά, λέγωμ. 8α ή θυγάξϊόν με έ . la mea in extremis eſt, oro ut uenias &

χάτως έχε,ίνα έλθωμ επιθύς αυτώ τας χάν imponasilli man ",ut ſalua ſit. & uiuet.Et

σας, όπως σωθή κ)ζέστη και απήλθε μετάν abřít cũ illo,& ſequebat eú turba multa,

Τον και ακολέθκ αυτώ όχλος πολύς, και σωέ &cóprimebát eu.Et mulierquæda,quæ

θλιβομ αυτόμ. και τωνΤις δυσα αν ξύσει άιμα fuerat obnoxia profluuio fanguinis an ,

Tος έτκΔώδεκα,και θλια σαθύσααν σολ γ nos duodecim, fueratcp mftaperpella a

λώμ ιαξώμ , καιδαπανήσασα τα εαυτός σάν cóplurib9medicis,& inſumpſerat oia ſua,

θα,και μκδέμ ωφελκθέσα,αλλά μάλλομέις ή nequicīz adiuméti ſenſerat,ſed magis

χ &ρομ έλθούσα , ακέσασα σερί το 1κσού , in deteri' uenerat, cum audifTet de lelu,

ελθ8σα εν uenit in

B
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έλ98σανοόχλω όπιθεμ,άψατο του ιμα

τίς αυτον . έλεγε γαρ, κάμ' ιματίων αυ

το άρωμαι , σωθήσομαι, κι ευθέως 3 κράνθκ

και σιγά το αιματος αυτό , και έγνωρ σώ

ματι , ότιλάτα από μάσιγOP.Mαι ευ

θέως τκούς επιγνους εν εαυτώ,τώςαυ

τονδραμϊμάζελθούσαμ,επιςραφείς το

όχλο , έλεγε . τίς με έψατ ' ιματίων ;

και έλεγον αυτώ οι μαθηταίαυτου . βλέπες

ημόχλομ σωθλίβοντά σε, και λέγεις , τις

μου ήψατος και σερϊεβλέπετσαμ τίω του .

το σεποικκαμ . δε γως φοβκθάσα κ) γέ

μουσα , ειδα και γέγονεν εσάυτή, ήλθεν και

προσέπεσεν αυτώ , και ειπεν αυτώ πάσαν

τίω αλήθειαμ . ο ειπεν αυτή. Θύγαπς,και σί

5ις σου σέσωκέ σε , ύπαγε εις εις ώω, να

ίθκ υγιής από μάςιγός σε . Ετι αυτο λα

λούτα ,έρχονται από άρχισαγαγώγο,

λέγοντες , ότι και θυγάτηρ σου απέθανε , τι

έτι σκύλλας ου διδάσκαλος και ο δε 1κσούς ευ

θέως ακάσας του λόγου λαλάμβίνου , λέ

γα ζω αρχισφαγώγω μη φοβού,μόνoμ

πίσθιε. ουκ αφήκεμ ουδένα αυτώ σωακοί

λουθήσαι, ει μη σίγομαιάκωβου & Ιωάν

νω αδελφού Ιακώβου και έρχεση εις

δικού του αρχισωαγώγου , και θεωρώ θόρυ »

βομ κ) κλαίοντας ,και αλαλάζονίας σολιά ,

και εισελθώμ λέτα αυτής .τί θορυβάθε κ κλαί

επ ; δ σαιδιομουκαπέθανεμ,αλλα καθεί »

δε , κ καθεγέλων αυτών, και εκβαλωμ άπαν

σας,πραλαμβάνς ήμ σατέρα του παιδία κι

τω μκτέρα , C με αυτόν , και ειωορεύει

ται όπου ήμασαιδίομ ανακείμoνoμ, C κρα

τίσας Οι χορος το παιδίου , λέγα αυτή .

ταλιλά , κούμι, έξιμεθερμιωθυόμλνoμ, σ ,

κοράσιομ, σοι λέγω,έγεε ευθέως ανέσκ

σ κοράσιομ και πρϊεπάτη, μ% ετών δών

δεκα , και ξέσκισαν έκσασίμ μεγάλων και

δίεσείλατο αυτί σολλά , ίνα μηδείς γνώ

τοτο , κέιπεδoθώα αυτά φαγ & μ. * και

θάλθεν εκθεμ, και ήλθεν εις τίω σανίδα

& UTO

uenit in turba a tergo , & tetigitueſtimen

tum eius.Dicebatenim : fi uel ueftimēta

eius tetigero,ſalua ero.Et confeftim ficca

tus eſt fons ſanguiniseius, & ſenſit cor

pore,quod fanata eſſet à flagello.Etfta

tim Ieſusin ſemetipfo cognoſcens uirtu

tem ex fefe prodite,conuerfus in turba,

aiebat:Quis tetigitueſtimenta mea : Et

dicebant ei diſcipuli ipſi9 :Vides turbam

undiq prementéte ,& dicis: quis metes

tigit:Etcircumſpiciebat,ut uideret eam

quæ hoc fecerat. Mulier uero timens&

tremens , ſciens quod factum eſſet in ſe,

uenit & accidit ei,dixitéß eiomnem ueri

tatem . Ille autem dixit ei : Filia, fides tua

te feruauit, uadeaum pace , & efto fanaa

flagello tuo. Adhuc eo loquête ueniunt

à principe fynagogæ, qui dicerent: Filia

tua mortuaeſt , quid ultra uexas magi.

ſtrum ?Ieſus autem protinus audito fere

mone qui dicebatur , ait principi fyna

gogæ : Nemetuas,tantummodocrede.

Etnon permiſit, ut quiſquain ſe ſequere

tur,præter Petrum & Iacobum & Ioan

nein fratrem lacobi . Er uenit in do

mum principis fynagogæ , uidetíz tu

multumac ftentes & eiulantes multum ,

& ingreſſus ait illis:Quid tumultuamini

& ploratis « Puella non eft mortua , fed

dormit.Et irridebanteum .Ipfe uero eier

Ctis omnibus , aſſumit patrem & matré

puellæ ,& eos qui cum ipſo erant ,& ingre

ditur eò ubi puella erat iacens, & appre

henſamanupuellæ ,ait illi: Tabitha,au

mi,qd eſt,ſi quisinterpretet :Puella, tibi

dico, ſurge.Etcófeſtimſurrexit puella, &
ambulabat. erateſ annorü duodecim .

& obftupuerút ſtuporemagno.Etpræ

cepit illisuehementer,ne quilõz id ſciret,

& iuflitutdaretur illi quod ederet.

Et egreſſus eſtillinc,uenitáp in patria vi

ſuam ,

Σ

8και
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Δ . ποιοι το αποδόλωμ διαταγές . ε . πιωάννονα τρώθ's.

αυτο, κ) ακολοθέσιμ αυτώ οι μαθκται αυ» ſuam , & ſequuntur eum diſcipuli fui.,

του και να γενομβία σαββάτο , ήρξατο εν τη Cuńq adeſet ſabbatum ,cæpit in ſyna

σωαγωγή διδάσκαρ , κο σολλοί ακούον και goga docere, multicp audientes obftu

πς , ξεπλίσοντο λέγοντες . πόθεν τότε puerunt,dicétes: Vndehuic hæc: & quæ

ταύτα , κό τίς και σοφία και δοθάσα αυτό και και eſt fapientia,quæ data eſt illi: & uirtutes

δωάμες τοιαύται δια& χαρώμ αυτον γιο tales permanuseiusefficiuntur : Name

τονται , ουχδυτός όξιμο τέκτωμ, ο γός μας ne hic eſt faber ille , filius Mariæ , frater

sías, adeados dePorúboCliwošnoj isda, Iacobi, & Iofe, & Iuda, & Simonis :No.

α)σίμων 50 ουκ εισίμαι αδελφαί αυτο ne&ſorores eius hic nobiſcum ſunt : Et

μα δε προς ημάς ; * εσκανδαλίζοντο ον αυν offendebantur per eum.Dicebat autem

α τω. έλεγε δε αυτοίς ο Ικσός , αδυκέσι προ- illis Ieſus:Non eſt propheta cótemptus

φέτκς άτιμος, ειμι εν τή σαξίδι αυτο , και niſi in patria ſua, &inter cognatos , & in

Εν τοίς συγγενεσι , C ν τη οικία αυτ . κ ουκ familia ſua.Et non poteratibiuirtutem

Αθαίο εκά ουδεμίαμ δωαμίμ σοιήσαι ,ει ullam ædere,niſi quodpaucos infirmos,

μί ολίγοις αξιώσους επιθεις τας χάρας έθε impofitis manibus ſanauit. ac miraba

ράπευσε . και εθαύμαζε δια τίω άπισίαμ αυ tur propterincredulitatem eorum . & ob

τωμ . *και σεριήγε τας κώμας κύκλω, δί » ambulabat
per uicos undiq; circumia

δάσκωμ. * C προσκαλάται τυς Δώδεκα,κ) ιλ , centes, docens.Eracerfic duodecim,ce .
P7

β κρξατο αυτους αποστέλλιαμ δύο δύο , κι έδids pitch eos emittere binos , ac dabat illis

αυτοίς ξεσίαμ Ρ σνδυμάτων Ο ακαν poteſtaté aduerſus ſpiritus immundos.

θάρτωμ . και σαρήγγαλεω αυτής , ίνα μκ. Et præcepitillis,ne quid tollerét in uiam ,

δεμ άιιωσιμ εις oδoμ , ει μη φάβλομ μόνoμ, niſi uirgam tantum :non peram , non pa

μη σήραμ, μα άρτμ , μα εις τίω ώνω χαλ nem,non in zona æs:fed calciarentur fan

κομ, αλλύποδεδεμένες σανδάλια ,και μη dalis, & ne induerenturbinistunicis. Et

ενδύσασθαι δύο χιτώνας . © έλεγεν αυτής , dicebat eis : Vbicunqzintroieritis in dol

* όπο εαμ εισέλθοπ εις οικίαν , έκά μετ, muin ,illic manete donec exeatis illinc.Et

β
έως άμξέλθοπ εκθεμ , * και όσοι εαν μη quicunq non receperintuos,neq audie

δέξονται υμάς , μκε ακέσωσιμ υμώμ , εκ • rint uos,exeuntes illinc , excutite pulue, e

πορευόμενοι εκάλεμ , εκτινάξαι τμ χνοώ rem qui eſtſub pedibus ueſtris in teſti. ?.

ήτη κάτω ήσοδώμ υμώμ εις μαρτύριου monium illis . Amen dico uobis : tole ,

αυτοίς . Αμώλέγω υμίμ, ανεκδότερου έσαι rabilius erit Sodomis aut Gomorris in

σοδόμοις ή γομόδοις εν μέρακρίσεως,και τη die iudicij , quamciuitati illi . Etegrelli

με σόλα εκείνα.* καιώξελθόντεςεκήρυσομ,ίνα prædicabant,utreſipiſcerent,& dæmo)

μετανοήσωσι , κ) δαιμόνια σολιά οξέβα nia multa eńciebant , & ungebant oleo

λου , κ) κλαφου ελαίωσoλους αρρώσος κό multos ægros & ſanabant. Et audi

pζ εθεράπβιομ . * και ήκεσεν οβασιλεύς Βρών ιε uίtrex Herodes (innotuerat enim now

Οκς, φανερόν γαρ έγύετο δ όνομα αυτον , men eius) dicebat'ąz : Ioannes ille ,qui

έλεγίν , ότι Ιωάννκς βαπτίζωμ, εκ νεκρών. baptizabát,reſurrexitàmortuis ,& pro

γέρθκ , δια τούτο εναργέσιμαι δωάν pterea
in illo . Alñ di

μες αυτώ.άλλοιέλεγομ,ότι κλίας εσίμ.άλ cebant, Helias eſt : ali uero dicebant,

λοι έλεγομ, ά προφήτης όξιμ,ή ως εις το propheta eſt ,uel tanquain unus ex

προφκτών prophetis.

no

με

β

8

β

uirtutes agunt
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μκ προφκτώμ. * Ακέσας δε ο πρώδης,ειπεμ,δη

έγω απεκεφάλισα Ιωάννω, δυτός όξιμ , αυν

Pς Αγέρθη εκ νεκρώμ . * Αυές γαρ ο Ηρώδεκα

αποσείλας , εκράτησε τον Ιωάννω , έσκο

σεμ αυήυν τη φυλακή δια Ερωδιάδατω

γωαίκα φιλίππ8 τον αδελφό αυτο , ότι

αυτώέγάμκστμ . έλεγε και ο Ιωάννκς

Αρώδη , 8α ουκ έξεσί σοι έχαμ τίω γωαίκα

τον αδελφό σου και δε άρωδίας ενάχερ αυ Go

και ήθελεμ αυήμ αποκτάμαι , κ) ουκ κώα

το . ο γαρ πρώδκς εφοβάτο τμιωάννω,ει

δως αυτόν άνδρα δίκαιομ άγϊου , και

σωετέρει αυτόν , κ) ακέσας αυτο σολαέ.

3 ποία , και ιδέως αυτοι ήκουεμ. * και γενομέ

νκς ήμέρας ευκαιρό , όπ ερώθκς τίς γενεσίοις

αυτο δάπνoμ επoία Ρίς μεγισάσι , και είς

χιλιάρχοις, τοίς πρώτους Οι γαλιλαίο

ας , και εισελθέσης και θυγαρος αυτής και

Ηρωδιάδα , και άρχισαμλύκς, και αρεσά

σαςω καιρώθη , τοϊςσωανακάμδύοις, ει

πενκαι βασιλεύς ο κορασίφ.άιλκσόμ με δ εαν

θέλεις,και δώσω σοι , και ώμοσεν αυτώ , 8a8

εάν με αίτησης , δώσω σοι , έως μίσους και

βασιλείας μου, και δε εξελθέσα , ειπεν τη μη

γι' αυτό , τι ατίσομαι και και δε ειπεμ . τίω κε

φαλώ Ιωάννο το βαπτισ8 . και εισελθέσα

ευθέως μεσα σους προς του βασιλέα, Τάσα

η λέσσα ,θέλω να μοιβώς αυτ έπισίνα

κι η κεφαλήμιωάννο καιβαπτισ8. πίλυτες

γενόμενος και βασιλευς, δια τους όρκος Cloυς

σπανακάμαρες ουκ αθέλκσεν αυτίω αθετή

σαι . και ευθέως αποσείλας ο βασιλεύς σεκδ .

λάτωρα,εκέλευσεν ενεχθώαα τίω κεφαλώ

αυτο.ο δε απελθών απεκεφάλισεν αυτόν

εν τη φυλακή , μύεγκε τώ κεφαλώ αυν

το επί σίνακι , κ έδωκεν αυτώο κορα »

σιω , cό κοράσιον έδωκεν αυτώτη μικρή

αυστ . κι ακέσαντες οι μαθηταί αυτο , λν

θομική δραμπ ήώμα αυτο , κι έθηκαν αυτό

ξα
μνκμείο . *και σιωάγονη οιαπόσoλοι

πρός τμ εκσύμ,CIαπήγγειλαν αυτώ πάντα ,

G

prophetis. Cum audiſſet autem He

rodes, ait: Cuiego præcidi caput, Ioan
nes iſte eſt,ipſe ſurrexit à mortuis.Nam

ipfe Herodes, miſlis ſatellitibus manus

iniecerat in Ioannem , & uinxerat eum

in carcere propter Herodiadem uxo

rem Philippi fratris fui , quia duxerat

eam uxorem . Dicebat enim Ioannes

Herodi: Non licet tibi habere uxorem

fratris tui. Herodias autem inſidiaba

tur illi, uolebatos occidere eum , nec por

terat . Herodes enim metuebat loan

nem , ſciens eum uirum iuſtum ac fan ,

ctum , & obſeruabat eum : audito qeo

multa faciebat, & libenter eum audie.

bat. Etcum dies opportunus accidiſſet,

cum Herodes in natalicñs cænam facer

ret primatibus ac tribunis ,& primoris

busGalilææ ,cum'oz introiſlet filia ipfi

usHerodiadisacfaltaſſet, placuiſſetque

Herodi ac ſimul accumbentibus , rex ait

puellæ : Pete àmequoduis,& dabo ti

bi. Et iurauit illi, quicquid à me petie

ris, dabo tibi ufqueaddimidium regni

mei. At illa egreffa dixit matri fuæ :

Quidpetani . Illa uero dixit : Caput

loannis baptiſtæ .Et ingreſſa ftatim

aum feſtinatione ad regem , petiuit di/

cens:Volo , ut protinusdesmihi in lan ,

ce capur Ioannis baptiſtæ . Et doloreaf

fectus rex, propteriuſiurandum eosque

qui ſimul accumbebant noluit eam reči,

cere. Etconfeſtim rex miſfo fpiculatore

iuſſit inferri caput eius . At ille abiſtac

decollauit eumin carcere ,&attulit caput

eiusinlance,&deditilludpuellæ,&puel

la dedit illud matri fuæ . Quo audito ,di

fcipuli eius uenerunt ,& luftulerunt ca.

dauer eius , poſuerunto illud inmo

numento . Ec congregantur apoſtoliad

leſum , ac renunciauerunt ei omnia ,
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και όσαεποίκσαμ, όσα εδίδαξαμ.και πιο * && quæ egiſſent, quæc docuiſſent.Et ait

38 πεν αυτοίς. * Δεύτε υμάς αυτοί κατϊδίαμ εις illis: Venite uos foli ſeorſim in defertum

• έρημου τόπου , C αναπαύσαθε ολίγον . locum , & requieſcite pufillum . Erantem

λσαμάδι ερχόμενοι και οι υπάγοντες πολ qui uenirent & abirent multi .ac ne di

ξγ λοί, να ουδε φαγώμ ευκαιροω. * και απώλ bum quidem capere uacabat. Etabiſtin

5 θεμ εις έρημου τόπου ως πλοίω κατιδίαp. deſertú locum nauigio ſeorſim . Et uide,

και ειδoμ αυτύς υπάπνίαςοι όχλοι,C επέ runteos abeuntes,turbæ :&agnouerüt

γνωσαμ αυή πολλοί, κο σεχ απο σασών και eum multi,& itinere pedeſtri exomibus

σόλεων στωέδραμον εκά , η προϋλθον αυν ciuitatib9 cócurrerüt illuc,&præuenerüt

τυς , και συνήλθομ προς αυτόμ . κι ελθών eos,conuenerunt'o adillum.Etegreſſus

ξιδεμό 1κσούς σολώ όχλομ,κ) ευλαγχνί uidit turbam multā Iefus, & affectu mi

θα έπαυείς , ότι ήσαμ ως πρόβατα μη έχον ſericordiæ cactuseſt ergaeos,quiaerant

τα σοιμία, και ήρξατο διδάσκειμ αυτούς uelut ouesnó habentes paſtorem.Etcæ

ξε πολλά . * και ήδη ώρας σολής γενομλύκς , pit illos docere multa . &cum iam multū

προσελθόντος αυτώ οι μαθκται αυτον , λέγου temporis præteriſſet, acceſſerűt ad illum

σιν , ότι έρημος αξιμο τόπGP , και ήδκ ώρα diſcipuli eius,dicétes: Deſertus eſt locus,

σολή, απόλυσομ αυτους , να απελθόντες & iam multútéporis eſt, dimitte illos ,ut

εις τους κύκλο αγρούς , C κώμας , αγοράσω abeant in circumiacentes uillas acuicos,

σιμεαυτiς άρτους , τί γαρ φάγωσιμ , ουκ emantop ſibipanes:namquodedant,no

έχoυσιμ . ό δε αποκριθείς ειπεν αυτοίς , τον habent.Atille reſpondens ait illis: Date

π αυτοίς υμάς φαγαμ.Cλέγουσιν αυτώ . illis uosquodedant.Et dixerunt ei: Eun

απελθόντα αγοράσωμεν διακοσίων δηναρί tes emamus ducentis denaris panes , &

ως άρτους , και δωμάν αυτοίς φαγάν , ο δελε demus illis quod edant . Atille dicit eis:

γι αυτής πόσους άρτος έχετε και υπάγετε15 Quot panes habetiscIce & uίdete.Erca

© 'δετε και να γνόντες , λέγεσι , σέντε να cognouiſſent,dicunt, quinq & duospi

δύο ιχθύας και και επέταξεν αυτοίς ανακλιθε fces . Et præcepit illis utaccumbere face .

ναι πάντας , συμπόσια συμπόσιαεπι ο rent omnes,diſtributis conuiuñs in uiri

χλωρώ χόρθω. ανέπεσαν πρασίαι πρασία digramine. Et diſaubueruntdiuiſ inui

ανά εκατόμ κι ανα σεντήκοντα . Η λαβών ridaria centeni & quinquageni . Et cum

τους σέντε άρτους ούς δύο ιχθύας , ανα » accepiſſet quiną panes acduos piſces,

βλέψας εις του ουρανού , ευλόγησε , και και ſublatis in cælum oculis benedixit ,ac fre

τέκλασε τυς άρτος , εδίδου τοΐς μαθη git panes , deditą diſcipulis ſuis utap

ταϊς αυτο , ίνα αθώσιν αυτής , και τους ponerent illis,& duos piſces diuiſit om

δύο ιχθύας έμέρισε σάσι • και έφαγου nibus.Εtcomederunt omnes, & faturati

σάντες C εχοςτάθισαμ, κ) εραμ κλασμά funt.Etſuſtulerunt fragmentorumduo/

δώδεκα κοφίνους σλίρας , από την decim cophinos plenos, & de piſcibus.

ιχθύων » και ίσαμοι φαγόντες ώσει σεντα Erantautê quicomederāt circiterquing

ξε κιχίλιοι άνδρες.* καιευθέως ανάγκασε τους millia uirorum.Et ſtatim coëgit diſcipu.

μαθητάς αυτο έμβώαι εις και πλοίου , και los ſuosconfcenderenauim ,ut præcede,

προάγεψεις σέραμ προς βκθσαϊδα , έως renttranſmiſſo mari Bethſaidam ,dum

αυτααπολύση του όχλομ • * και αποταξά- ipfedirmitteret turbam.Εtum dimit

των

h ferμονα
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κ. σερί το αν θάλασσα σεριπάτο . εκ. σερί ταβάσεως εντολής και θεά .

άνος αυτοίς, απέλθεν εις όρος προσεύξα » feteos,abit in montem adorandum .Et

ξζ θ ,* κό οψίας γενομλύκς,ήμο πλοίομ νμε, aum'ueſpera adueniſſet,erat nauisin me

σω και θαλάσκς , και αυτός μόνος επίθ γής , dio mari , & ipſe ſolus in terra , uidité

© ξιδεμαυους βασανιζομδύος ν ω ελαύ eos laborantes in remigando, erat enim

να» , ήμ γαρ ο άνεμος εναντίος αυτής . wij uentus cótrarius eis.Accirca quartā uigi

ngiterástlou quræxlò qol vuxtos PégXEtal B liam noctisuenit ad eos, ambulans ſup

προς αυτούς , περιπατώμ επί Οι θαλάσσης , mare, &uolebatpræterire eos . At illi ut

και ήθελε πρελθώμ αυτές οιδεδόντες αυ . uiderúteum ambulanté ſupermare ,pu .

όμσεριπατεντα επίθ θαλάσκα , έδoξαν tauerunt ſpectrū elle,& exclamauerunt:

φάντασμα ειναι, C ανέκραξαμ» σάντες και Omneseñ uidebanteum , &cóturbati

αυτου ειδoμ,κ εταράχθκσαμ,Cευθέωςελά funt. & ftatim locutus eſtcũeis,dixitás

λησε μετάυτώμ, λέγα αυτiς . θαρσάτε , eis:Confidite,ego ſum ,ne terreamini.Et

και εγώ ειμι,μηφοβάθε, * κ ανέβω προς αυτος aſcendit ad illos in nauim , & conquieuit

5 εις ή πλοίομ, και εκόπαστμ ο άνεμος , και uentus , & ueheméter fupramodū intra

λίαν εκ περισ8 νεαυτοϊς θξίσαντο,κ) εθαύ ſeſeſtupebant,& admirabant.Noneń

μαζoμ. ου γαρσωλκαμ επιτίς άρεις.ών & intellexerant depanib9,erateſcoreorú

αυτών και καρδία σεπωρωμλύκ.και διαπερά obcæcatü.Et cum traiecillent,uenerüt in

σαντες , ήλθον έπιτιω γω γενκσαρέθ , και terrá Genezareth ,&appliquerüt in por .

εδ προσωρμίθκσαμ.* c 2ξελθόντων αυτών εκ tum.Cum egreflieſſentdenaui,córinuo

β Το πλοίο, ευθέως επιγνόντες αυτόμ,ποιδρα agnouerunt eum ,acpercurrétes totā uns

μόντες όλίω τω τοίχωρου εκείνω , ήρξαν diqregionē illam ,cæperuntin grabatis

επίΡίς κραββάτοις τους κακώς έχονίας σε eos quimalehabebant circúferre,cū au

ριφέρay, όπο άκρομ ότι έκά εσί , και όπου diſſent cú illiceffe , &quocũą introillet

άρ εισεπορεύετο εις κώμας , ή σόλας, in uicos, aut in ciuitates, aut in uillas , in

γρους,εν ταϊς αγοραίς έτίθμους αθενών. plateis ponebat infirmos, &deprabant

τας , και πρεκάλομ ανάμ ,ίνα και τον κραν eum ,utuelfimbriã ueſtimétieius tanger

σέδs το ίματίε αυτον άφωνη, και όσοι αμ rent. Et quotquot tangebant eum , falui

ο άποντο αυτον , εσώζουν . * και σωάγονται fiebant. Et conueniuntadeumpha VII

προς αυή οι φαρισαίοι, καίτινες και γραμμα rifæi, & quidam de ſcribis quiuenerant

ξέων ελθόνης αφιεροσολύμωμ, 6 δόνης τι και Hierofolymis . & cum uidiffentquofda

νας και μαθητών αυτο κοινάϊς χερσί , τότε ex difcipulis eius cómunibus manibus

σιμ , ανίοις, εσθίοντας άρτος , εμέμψαντο, ( id eſt , illotis)ederepanes, incuſabant.

οι γαρ φαρισαίοι και πάντες οι οδοι,εάν nampharifæi, & omnes Iudæi, nilice

μη συγμή νίψωνται τας χάρας , ουκ έθία bro lauerint manus,non capiunt cibum ,

κρατέντες τίω σαράδοσίμοπρεσβύ tenentes inſtituta maiorum . & à foro

τέρων, και από αγοράς,εάν μη βαπτίσωντη, uenientes, niſi lotifuerint non comedunt.

ουκέσθίεση και άλλα πολλά όξιμ, άσαρέ Etalia multa funt, quæ fufceperuntfer
λαβομ κρατάμ,βαλισμούς σοτκρίωμα ξε uanda,nempe lotiones poculorum &ur

οα σώμα και χαλκίωμ, και κλινώμ. * έπατα επει ceorum & æramétorü & lectorum .De

ρωτώσι άνεμοι φαρισαίοι και οι γραμμα : inde interrogant eum phariſæi&fari/

τάς • δια τί οι μαθηταί σου ου σεριπατούσε bæ. Quare diſcipuli tui non ambulant

>

S

iuxta

T
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Οι τίω πράδoσιμ πρεσβυτέρων και άλλα iuxta ritum traditum à maioribus, fed il

ανίοις χερσίμ εθίoυσι τράρτου και ο απο lotis manibus edunt panem : At ille re

κριθείς ειπεν αυτiς ,ότι καλώς προεφήτευσε ſpondens,dixit eis :Beneuaticinatus eſt

Ησαΐας πουυμώμο υποκριτών, ως γέγρα Efaias de uobis hypocritis, ficut fcriptú

παμ . δυτβόλαος τοϊς χείλεσί με τιμά, και eſt :Populushiclabrjs me honorat,cor

δε καρδία αυτών πόρρω απέχα αδέμ.μά autem eorum longe eſt à me : in uanum

τω δεσέβονταιμε , διδάσκονπς διδασκα autême colunt,docentes doctrinas,præt

λίας , εντάλματα ανθρώπων . αφέντες και ceptahominum.Nam omiffo præcepto

τω εντολώ τουθεού,κρατάτε τίω σαράδο dei,tenetis conſtitutiones hominū ,ablu .

σημη ανθρώπων , βατισμούς ξεσών και tiones urceorú &poculorú ,aliáą fimilia

σοτκρίωμ , κι άλλα παρόμοια τοιαύτα σολ his facitis multa . Etdicebat illis : Bene,

λα σοι & π . έλεγεν αυτοίς και καλώς , άθε reñcitispræceptum dei, ut conſtitutioné

τάπ τίω εντολώ του θεού , ίνα τίω σαράν ucftram feruetis.Moſes enim dixit:Ho.

δοσιμ υμώμ τκρίσετε , μωσής γαρειπεμοτί nora patrem tuum & matrem tuam : &

μα του πατέρα σε , και τίω μκτέρα σο . C qui maledixerit patri uel matri , morte

ο κακόλογών σατέρα και μητέρα,, θανάτω moriatur. Vosautem dicitis : Si dixerit

τελόυτάτω .υμάς δε λέγει , εαμ ειπα άν» homo patri uel matri corban , quod eſt,

θρωπος ζω σαγιή τη μκτί κορδάμ, 8 23 , donum quodcãq exme , in tuum cedet

δώρου και εαν 3ζ εμ8, ώφελαθώς και ουκ έα commodum . & præterea nó ſinitis eum

αφίες αυήμ ουδέν σοιήσαι ο σατίαυτ, quicą facere patri ſuo aut matri ſuæ , &

ή τη μκαι αυτον , άκυρούπς ήμ λόγου του irritum facitis uerbum dei per conſtitu

θεάτη σαραδόσει υμώμ πρεδώκατε , και tionem ueſtram quam tradidiſtis. Etfi

σαρόμοια τοιαύτα σολα σοι & π προσ milia huiuſmodimulta facitis . Et cum

καλεσάμνος πάντα τομόχλομ,έλιεμ αυ. aduocaflet ad ſe totam turbam , dicebat

τίς . ακέετέ μου σάντες και σωίετε . ου» illis:Audite meones& intelligite :Nihil

δέμ όξιμ έξωθεν του ανθρώπου εισορβόμεν eſt extra hominéintroiens in eum ,quod

νομεις αυτόν, και δωατα αυήμ κoινώσαι , άλ poſlit eum inquinare,ſed quæ dehomia

λα τα εκπορευόμενα αθαυτο , έκανά έξι τα ne procedunt, illa funt quæ inquinant

κοινοώτα ημ άνθρωπομ.έι τις έχει ώτα α. hominem . Si quis habet auresad au

κάει , ακρέτω. * και ότε εισήλθεν εις δικομ diendum , audiat . Et cum introiſlet in
οβ

και από το όχλο επερώτωμ αυήμ οι μαθκαιαν domum femotus à turbainterrogabant

το ποιοι πραβολής και να λέγα αυτοϊς,δυν eum diſcipuli eius de ſimilitudine . Et

τως και υμάς ασώετοί εσε , όυπω νο & π ,ότι ait illis :Adeo & uos intelligencia ca

σαμεέξωθεν εισορόυόμενων εις τομάνι retis . Nondum intelligitis ,quod om

θρωπομ , ου Δώαται αυτόν κοινώσαι , ότι ne foris introiens in hominem , non po

ουκέινορεύεται αυτον εις τώ καρδίαμ, αν teſt eum inquinare , quia non intrat

λεις τίω κοιλίαμ,και εις ήν άφεδρώνα έκ/ in eius cor , ſed in uentrem : & in ſeceſ

πορεύεται , εκκαθαρίζωμ σάντα τα βρώμα/ ſum exit , repurgansomneseſcas : Die

τα ; έλεγε δε ότι σ' εκ του ανθρώπου εκπον cebat autem ,quod ab homine exit, il

sóvõulvov , éxâvo xo.vbi rep avSpw topiow : lud inquinat hominem . Ab interiori

θεμέκθ καρδίαςηανθρώπωμ οι διαι bus enim de cordehominum malæ co

λογισμοι h 2 gicationes
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ιθ . ποιοι συροφοινίσκο . κ · πει το μαγιλάλε .

λογισμού οι κακοίεκπορεύονη, μοιχ & αι ,θς gitationes procedunt, adulteria, ſtuprâ,

ν & αι , φόνοι , κλοπαι, πλεονεξίας, σoνκρίαι , homicidia, furta,auariciæ , fraudes, do

λόλος, ασέλγια , οφθαλμός σουκρός, βλασ lus,impudicitia, malus oculus, conuicia ,

φκμίαι , υποκφανία , αφροσώκ.σάντα ταϊν fuperbia, ſtulticia . omnia hæcmalaab

τα τα σουκρά έσωθεν εκπορεύετη, C κοινοτή internisprocedunt,&inquinanthomi

άνθρωπομ. κ) εκéθεμ ανασας , απήλθεν εις nem . Et inde ſurgens, abijt in confinia

τα μεθόρια τυρο C σιδώνος . Ο εισελθών εις Tyri ac Sidonis , & ingreſſus domum ,

οικίαν , ουδ'ένα ήθελε γνώνα , και ουκ αδυνά neminem uoluit fcire , nec potuit latere.

Dx nagép.Axócado 29 ywi nisiauto,ig te i Mulier enim ftatim ut audiuit de eo ,

χερή θυγάτηϊομαυροι ανεύμα ακάθαρτομ cuius filiola habebat ſpiritum immun

ελθόσα προσέπεσε προς τους σόδας αυτον . dum ,uenit& accidit ad pedes eius . Erat

ήμ δε καιγω έλλίωίς , συροφοίνισα ω γέν enim mulier Græca Syrophæniſſa ge

ογ να , * κ αρώτα αυήμ,ίνα & δαιμόνιου εκβάλ nere, & rogabateum ,ut dæmoniumeri

λη έκθ θυγαξος άυφθ..και εκσάς είπεν αυ ceret de filia ſua . Ieſus autem dixit illi:

τη,άφες πρώτου χορίαθώα τα τέκνα , δυ Sine prius faturari filios. Noneſt enim

και καλόμ όξι, λαβάμου άρτομ ή τέκνωμ, , honeftum ,fumere paneim filiorum , &

και βαλάμ τίςκωαρίοις. και απεκρίθκ καλέ proijcere catellis. At illa reſpondit &di

γα αυτώ.Ναι κύριε.και ε τα κωάρια σε κά ait illi:Etiamdomine:Namcatelli quoq

τω τραπέζης εσθίει απ την ψιχίωρήσαιδί comedunt ſub menſa de micis filiorum .

ωμ. € έιπεν αυτή , δια τούμ ήμ λόομ,ύπα Et ait illi : Propter iſtum ſermoné uade,

δε,ώξελίλυθε σ ' δαιμόνιον εκ θυταξός σs. exñtdæmonium à filia tua. Et cum abiſ

και απελθέσα εις του δικομ αυφθι, ξυρε άδα ſet domum fuam , reperit dæmonium

μόνιομώξελκλυθός,και θυγατέρα βεβλκ exiffe, & filiam iacentem ſuper lectum .

ο μύω επίσθι κλίνκς. *να σάλινόξελθωμ Lt rurſum egreſſus de finibus Tyri ac ·

εκ τύ ορίων τυρο κ σιδώνος , ήλθεν προς τη Sidonis,uenit admare Galilææper me

θάλασαμι γαλιλαίας,ανα μέσου τ ' ορί dios fines decapolis, &adducunt ei ſur

@ μενεκαπόλεως,και φέρεσιν αυτώ κωφόμ και dum,impedit & lingua , & deprecan

μογιλάλομ.και πρακαλέσιμ αυήμ,ίνα επι tur eum ,utimponat illi manum . & am

θα αυτά θχάρα , και απολαβόμβυος αυτόν apprehendiffet eum de turba feorfim ,

άτη τον όχλο κατιδίαμ, έβαλε τους δακτύ » miſit digitos ſuos in auriculas eius , &

λ8ς αυτο εις τα ώτα αυτο , πηύσας,ύψατο ſputo emiſſo tetigit linguam eius, ac ſu

Οι γλώσσες αυτο , και αναβλέψας εις τόμου- fpiciens in cælum ,ingemuit, & ait illi:

ρανόν , εσέναξε ,και λέγή αυτώ,εφφαθά. 8 Ephphatha, quod eſt, aperire.Etftatim

KG ,διανοίχθκτι, κι ευθέως διανοίχθκσαμ αυ apertæ ſunt eius aures , & folutum eſt

το &ι ακσαι , έλύθκ ο δεσμός και γλώσσες uinculum linguæ eius, ac loquebatur re ,

'aut,ný fráadogows.Cl dieseíaaro duris,ivos cte, Ac præcepit illis ,ne cui dicerent .

δε εκδεν ειπωσι μι * όσο και αυτός αυτής σiεσέλ Sedquomagis ille eis præceperat,hoc

λετο , μάλλομ ποϊασόπρου εκήρυσσομ.Cυπο- potius amplius prædicabant. & ſupra

ος περισσώς ξεπλίσσοντο , λέγονες,* καλώς modum ſtupebant,dicentes: Bene om

και πάντα σεποίκκε , και τους κωφούς σοιξαν nia fecit, & ſurdos facit audire,&mutos

λέει , και τουςαλάλεςλαλάμ. loqui.

Ια

X

ΕΡ
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Εμ εκείναις ταις ημέραις παμπόλικόχλα In dieb9 illis cũ turbaadmodúmulta VIII

όντος , και με εχόντωμ τι φάωσι,προσκαλεί eſſet,nec haberet qd manducarēt,accer.

σάριος ο Ικσος τβ μαθητας αυτ , λέγα αυ ſitis ad ſe Ieſus diſcipulis,ait illis:Miſeri

Ρίς . σλαγχνίζομαι επίτμόχλου, ή cordia tangorergaturbam , quia iam tri

δκΗμέρας της προσμίουσί μοι, ουκ έχs duomanent apud me,nec habent quod

σε τι φάτωση απολύσω αυτους νήν edant : & fi dimiſero eosieiunos in do

σας εις δικομαυτώμ,έκλυθέσονη τη δδώ. mum ſuam ,deficiétin uia.Quidā emex

τινες δαυτώμ μακρόθεν ήκεσιμ . € απεκρί- eis elonginquo uenerüt.Etrefpóderunt

θκσαμ αυτώ οι μαθηταιαυτον , σόθεμ τότες ei diſcipuli fui: Vnde iſtos quis poterit

δαφίστεται τις ώδε χορτάσα άρμ εσέρκεί hic ſatiare panib 'in ſolitudine Et inter

ας; και επηρώτα αυτές.Τόσος έχει άρτος, κα rogaιuίt eos: uotpanes habetisIlliue

οι 3 ειπον , επηά κα πήγγλε ως 3χλω ro dixerüt :fepté.Etpræcepit turbæ dif,

αναπισάμεπίθ γής, και λαβώμους επα ambere ſuper terrā.Etacceptis fepté pa

άρτος ευχαρισήσας , έκλασε και εσia's nibus,cũgratias egiffet,fregit,deditápdi

μαθηταίς αυτον , ίνα πραθώσι , κ πρέθηκαν fcipulisfuis,utapponerent. & appofuer

ως όχλω. € έιχομόχθύδiα ολίγα, C ευλο runt turbæ. & habebant piſciculos pau

γήσας ειπε παθώαι και αυτά έφαγου cos:& cũbñdixiſſet,iuſlitapponi& hos.

δεκ) έχορτάθκσαμ , δρα ποιασεύματα Comederütauté&faturati ſunt,acſuſtu

κλασμάτωνεπα συρίδας.λσαμήδι φαόν lerütquæ ſuperfuerāt, fragmétorúſeptē

πς , ωσ τετρακιχίλιοι, απέλυσεν αυτές. {portas.Erāt autê quicomederant fermè

και ευθέως εμβας εις απλοίου μετά τομα ģter mille, & dimiſit illos.Etmoxingreſ

θκτώμ αυτα , ήλθεν εις τα μέρκ δαλμανοθά. ſus in nauim cum difcipulis ſuis,uenit in
ο ?

και ξήλθον οι φαρισαίοι,κ) ήρξαντο συζHTG partes Dalmanutha.Et egreſli ſunt pha

αυτώ,ζωτούλες σαράντα σημάομ αή το ου rifæi,cæperūt'os diſputare cũ illo quæré

ρανέ, σεράζονπς αυτόμ.C ανασενάξαςω tes ab eo ſignú è cælo tentantes eū , & cũ

πνεύμα αυτο λέει, τί γενεά άυίκ σημάομ ingemuiſlet ſpū ſuo dicit, ar generatio

οκ επιζκτέ ; * αμώ λέγωυμίν , ει δοθήστη τη hæc lignú quærit:amédico uobis, fi da

5 γενεά ταύτα σημάομ . αφείς αυτυς έμβας bitur generatióihuic ſignu.Et relictis il

σάλιμ εις πλοίου,απώλθεν εις τσέραμ.κ) lis ingreſſus rurſus nauim , abñttraiecto

επελάθοντο λαβέμ άρτες, C ειμί ένα άρτου laci.Et obliti fuerant ſumere panes, nec

o oux fgcop ustautõu si Yel anoiw .* Kaidie xĉ præter unű panē habebant fecú in naui.

σέλες αυτiς λέγων , δράπ , βλέπει αν η Acpræcepit illis dicens: Videte , cauete à

ζύμκς0 φαρισαίων , και ζύμης Ηρώδου. ferméto pharifæorú ,&à ferméto Hero ,

π *ναι διελογίζονη προςαλλήλους,λέγοντες, dis , & diſpurabant interſeſe dicétes:Pa

5 ότι άρτος ουκ έχομβω . κ γνους και εκτός λε nes nó habem °, &eocognito Ieſus dicit

γα αυτής . τί διαλογίζεθε , ότι άρτους ουκ illis:Quid diſputatis, qd panesnó habe

έχετε. όυπω νο & π , ου δε σμίεςκαι έτι σε tis : Nondū aiaduertitis nec intelligitis :

πωρωμώω έχει τη καρδίαν υμώμ,όφθαλ adhuc obcæcatü habetis cor ueftrű : ocu

μους έχονπςου βλέπετε , και ώτα έχοντας Ios habetes,no cernitis , & aures habetes ,

ουκ ακούετε ; Μα ου μνημονεύετε, ότε τους nó auditis : & nó meminiſtis :Cuquiną

σέντε άρτους έκλασα εις τους σεντακι-χιο panes fregiſſem inhominú quinqz mi

λίους h 3 ia ,

β
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λίες , πόσες κοφίνος πλήρεις κλασμάτωμ lia,quot cophinos fragmentisplenos fui

ήρατε λέγεσιν αυτώ, δώδεκα - όπ δε τους ſtuliftis :Dicunt ei,duodecim .Cum au

επτά εις τους πξακιχιλίες,πόσωμαυρίδων tem feptem in quatuor milia ,quot ſpor

σληρώματα κλασμάτωμ άραπ;δι δε ειπομ, tas exreliquijs fragmentorú tuliſtis. Illi

πα επά, και έλεγεν αυτοίς . ώς ου νο & π ;* κό uero dixerunt,feptem.Et dixitillis: Qui

7gX&z žię Budoardáp,naj Pégraip &utą tu x7 fit ut non intelligatis : Et uenit Bethſai.

φλόμ , και πρακαλέσιμ αυήμ,ίνα αυτ άψα . dam , & adducût illi cæcum & obfecrant

1αι . Οεπιλαβό μονος σχαρος ή τυφλ8,34 % eum ,ut illum tangeret.Et apprehéfama

γαγεν αυτόμ έξωθικώμκς.και πηύσας εις nu cæci,eduxitillum extra uicum . & am

ταόμμαθα αυξ, κ) επιθείς τας χώρας αυτώ , expuiſſet in oculos illius , impofuiffets

επκρώτααυήμ , έιτι βλέπει , και αναβλέψας illimanus,interrogauiteum ,fiquiduide

έλεγε . βλέπω ους ανθρώπους και άώς δεν ret, & recepto uiſu,dicebat:Video homi,

Τρα δρώ πριπατούσας. ει τα σάλιμ επέθη . nes,quoniam uelutarbores cernoambu

κε τας χάρας επιτυς οφθαλμούς αυτου , C lantes. Deinde rurſum impofuitmanus

εποίκσεμ αυήμ άναβλέψαι , και αποκατεσά ſuper oculos illius, & fecit ut uiſum reci

θκ, και διέβλεψετηλαυγώς άπαντας . κα peret: & reſtitutus eſt, ac denuo uidebat

απέσελεμ αυήμ εις του δικού αυτο,λέγωμ. dilucide omes, & diniiſit illum in domú

μκθε εις τίω κώμίω εισέλθης , μκδε έιπης ſuam ,dicens:Neqz in uicum ingrediaris,

πβ τινίων τη κώμα . * καϊάξήλθεν ο Ιησάς και neq dixeris cuiqz in uico. Et egreſſus eſt

οι ματκθαι αυτο εις ταςκώμας καισαρίας κR Iefius &difcipuli iliusin uίcos Cafaria,

Ο φιλίππε . και εν τη οδώ έπρώτα τους quæcognominat Philippi,& in uia in

μαθκτας αυτο , λέγωμ αυτής • τίνα με λύ terrogauit diſcipulos ſuos dicens:Quem

γoυσιμοι άνθρωποι είναι ;διδάπεκρίθκσαμ, medicunt homines eſle : Illi uero reſpon

Ιωάννω του βαπισήμ, και άλλοι Ηλίαν , άλ derunt:Ioannem baptiſtam , & alijHe

λοι δε ένα ή προφκτών και και αυτός λέγο liam , alij rurſusunum de numero pro

αυτής υμάς δε τίνα με λέγετε ειναι ; απο phetarū.Et ipfedicit illis . at uos queme

κρίθεις δε και σέηβ ,λέγει αυτώ . συ ει ο χρι dicitis eſſe: Reſpondens autem Petrus,

σός . και έπετίμκσεχ αυτΐς , ίνα μκδενίλύ dicit illi: Tu es ille Chriſtus. Et intermi

γωσι σερίαυτον, και ήρξατο διδάσκεμαν » natus eft eis ,ne cui dicerent de ſe . Etce

τους,ότι δεν μου το ανθρώπου πολλάνα pit docere eos,quodoporteret filium ho

θάμ,και αποδοκιμαθώαι από πρεσβυ minis multapati , &reprobari àfeniori/

τέρων , και αρχιερέωμ , και γραμματέων, bus ſummisqz ſacerdotibus ac ſcribis , &

και αποκτανθlώαι , και μετά της ημέρας occidi, & poft tres dies reſurgere. & aper

αναslώαι , και σαδέκσία του λόγομελάλει. teſermonem loquebatur. Et apprehen .
π * και προσλαβόμβως αυήμο σέτρος , και dit illum Petrus,cæpitós increpare eum .

ξατο επιτιμάμ αυτώ. ο δέέπιςραφείς και At ille conuerſus , & intuitus difcipulos

δωμ τους μαθητές αυτο , επετίμησε ο σε fuos, increpauit Petrum , dicens : Abi

Ρω, λέγων, ύπαγε οπίσω με σατανά ,ότι poſt me ſatana . quoniam non ſapis

ου φρονάς τα τον θεό ,άλια τα5 ανθρώπων, que dei funt , fed que funt hominum.
π: *και προσκαλεσάμονος ομόχλομ σω τής Et cum ad ſe uocalſet turbam unàcum

6 μαθηταίς αυτον , ειπεν αυτοίς . Ος τις θέλα diſcipulis ſuis, dixit illis : Quicunq uulc

οπίσω
ſequi

α

S

1
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οπίσω με ακολοθά », απαρνκσάθω εαυήμ, ſequi me , abneget ſemetipſum & tollat

Cαράτω τμ σαυρομ αυή, ακολοθήτω μοι. crucé fuam ,ac ſequaťme.Nam quiſquis

δς εάν θέλω τίω ψυχώ αυτον σώσαι ,απολέ uoluerit animā ſua ſeruare, perdet eam .

σα αυτώ . ός δάμ απολέση τίω ψυχω αυτο Quiſquisauté perdiderit animâ fuâ cau

ένεκενέμ8 C το ευαγγελίο,δυος σώσει αυ ſa mea&euagelij,hic ſeruabit ea . Quid

τημ . το Α ωφελήσει άνθρωπος εαμ κερδώση ή enim profuerit homini, ſi lucratusfuerit

κόσμου όλου, Οζκμίωθώ τίω ψυχώ αυτο ; mundú totü , & animæ fuæ iactura fece

και τι δώσει άνθρωπα αντάλλαγμα σι ψιν rit: Aut quid daturus efthomo,grepen

πο . χύς αυτο ; * ος άρ επιχωθώ με, C γυς ſet animâfuam :Quéaunqempuduerit

και εμους λόγους εν τη γενιά ταύτα τη μοιχα mei acmeorú fermonú in generatione

λίδι και αμαρτωλώ , ναι ο μός του ανθρώ- hac adultera & peccatrice,pudebit illi9 &

που επακωθήσεται αυτν , όταν έλθη filiü hominis,ubi uenerit in gloria patris

τη δόξα του σαγος αυτού μετά αγγέλων ſui cũ angelis fanctis. Et dicebat illis: 1X

π ?
αγίωμ. * και έλεγεν αυτοίς . Αμώ λέ Amédico uobis: Sunt quidam intereos

Β γω υμίν, ότι εισί τινες ο δε εκκότωμ,όι
qui hic tant,quinóguſtabūt morté,do

τινες ου μή γεύσoντη θανάτε έως αμήσωσι nećuiderint regnú deiueniſſecũuirtute.

βασιλείαν το θες έλκλυθέαμα δωάμει , ή κε Acpoftdies fex affumit Iefus Petru &

μεθ'ημέρας εξ, καλαμβάνειο ικσάς τμ σε Iacobum ac loannem , & ſubducit eos in

του τμ ιάκωβου κ ημιωάννω,κ) αναφέ montéexcellum ſeorſim ſolos, & tranſ

pa αυτούς εις όρος υψκλου καλδίαν μόνους. formatus fuit corā illis , & ueftiméta illi9

και μετεμορφώθκ έμπροσθεν αυτών , C τα facta ſunt fplendida, & candida ualde

μάτιααυή εγκύει τίλβονία, λευκά λίαν ως uelutinix ,ğa candida facere nonpoteft

χίωμ,δια γναφεύςεπιφοι γύς ου δωαη λου fullo fuper terrā. & coſpectus eſt illis He

κάνα , C ώφθη αυτοίς ελίας σαν μωση , και liascũ Mofe, colloquebantung cú left.

λσαμ συλλαλοώτεςο Ικσ8 . c αποκριθείς Et reſpondens Petrus,dicit Ieſu, Rabbi,

ο σέγα λέγει ω τκσε .δαββεί ,καλό Bonu eitnos hic effe, & fadamus tabet .

Κιμ εμάς ώδε έιναι , και ποιήσωμου σκκο nacula tria,tibi unum , & Moſiunum, &

νας τράς, σοιμίαμ, Cμωσε μίαμ , κ κλία Heliæ unum . Non enim nouerat quid

μίαμ. ου και τί λαλίση , ήσαν και έκφο loqueretur. erant enim expauefacti. Er

βοι. Ο εγγύετο νεφέλκεπισκιάζεσα αυτοίς. facta eſt nubes , quæobumbrauit illos.

και ήλθεν φωνήέκφό νεφέλκς, λέγουσα , δυν Et uenit uox é nube,dicens:Hiceft filius

τός όξιμο γός μου ο αγαπκός , αυτον ακό» meus dilectus,ipfum audite.Etrepente,

π. ) ζάπινα σεριβλεψάμνοι,ουκέτιου cum circúſpexiſſent,nó ampliusuiderút
δένα ειδου, αλλά οι ικσον μόνον μεθ' εαυν quenſ , fed folú leſum elle fecú . Porrò

τωμ.Καταβαινόντων αυτών από το όρους, amdeſcenderēt de monte ,præcepitillis,

δεσείλατο αυρίg , ίνα μηδενί δικγήσωνται ne qui dicerét ea quæuiderāt, niſi cũ filiº

& ειδoμ , ει μή όταν ο γός του ανθρώπου hominis à mortuis reſurrexiſſet.Acuer .

πχ εκ νεκρών αναsi . * και του λόγου εκρά bum hoc tenuerütapud feſe, inter ſe di

τκσαν προς εαυτούς , συζητούτες ,τι ſputantes,quid eſſethocquod dixerat,è

πη εκ νεκρώμ αναslώαα ; * και επηρώτων αυ- mortuis reſurgere,&interrogabāt illun

5 τομ,λέγοντες,ότι λίγoυσιμοι ραμματά , dicentes : Quid eſt quod ſcribæ dicunt,

ότι h 4 Heliam
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ότι λίαν δ& έλθάμ πρώτομ . και εαποκρι/ Heliam oportereuenire prius : Illeue ;

θείς ειπεν αυτίς.Ηλίας μου ελθώμ πρώτου, ro reſpondens ,dixit illis: Helias qui

αποκαθιsά σάντα και πώς γέγραπlαι εν dem ubi uenerit prius,reſtituit omnia :&

πιόμου του ανθρώπου , ένα πολλα σάκ quemadmodum ſcriptū eſt de filio ho

ναδουλενωθ .αλαλέγωυμίμ, ότι λί minis,utmulta patiatur, &cótemnatur.

ας ελήλυθε , κα) εποίκσαν αυ ζωο όσα αθέ Verum dico uobis:Heliam ueniffe, & fe

και λκσαν, καθώς γέγραπται εθαυτόμ. * C έλ cerunt illi quæcung uoluerunt, ficutfai.

Ο Θωμ προς τους μαθκτας , ειδεμ όχλομσον ptum eratde illo . Er cum ueniſſetaddi

λαώ σερί αυτους, γραμματές συζκτοών ſcipulos fuos, uidit turbam multam cir :

τας αυτοίς . C ευθέως σας και όχλΘ-δωμ aum illos, & pharifæos diſceptantesam

αυτομάξεθαμβάθκ , C προσέχοντες, κατά illis. Et protinus uniuerſa turbacumui

ζοντο αυτόμ . και επικράτησε τους γραμμα diſſet eum obſtupuit, & accurrentesfalu

ζα τάς » τι συζητάτε προς αυτούς ; * κ αποκρι- tauerunt eum .Et interrogauit ſaribas:

β θείς εις έκ το όχλου,έιπερ.Διδάσκαλε ώες Quid diſceptatis cú illis : Et reſpondens

κα του γό μου πρός σε, έχοντα πνεύμαάν κ . unus urbadixit: Preceptor,adduxif

λαλομ, όπου αμαυτόμ καταλάβα , δίστα lium meum ad te ,habentē ſpiritúmutu,

αυτόμ,κ) αφρίζα , και τρί34 Ρυς οδόντας αυ &qñangeum corripuerit,lacerateum :

του , C 3κραίνεται , και ειπον τοίς μαθη atqz ille ſpumat,ac ſtridit dentib ' fuis , &

ταϊς σε , ίνα αυή εκβάλωσι,κα) ουκ ίχυν areſcit.Etdixidiſcipulis tuis ut eöcerét, &

σαν . ο δε αποκριθείς αυτώ λέγα ,ώ γενεαά nó potuerüt.At ille reſpódens ei,dicit :0

πισΘ , έως πότε προς υμάς έσομαι και έως natio incredula, quouſ@ apud uos ero :

πότε ανέξομαι υμώμ και φέρετε αυτόμ πεός quouf @ patiaruos : Adduite illumad
ώεγκαν αυτόν προς αυτόμ . καν me.Et adduxerüt illum ad eum . Atuiſo

σωμαυήμευθέως σσνεύμα , εσάραξεν αυ illo , cótinuo ſpiritus diſcerpebat eum . Et

τμ, σεσώμ επίθ γύς εκυλίετο αφρίζωp . prolapſus in terra uoluebaturſpumans.

€ επηρώτησε τον πατέρα αυτο-πόσος 86 Erinterrogauitpatrem illius: Quantum
νος αξιμ, ώς τοντο γέγονεν αυτώ, ο ειπέμ. temporiseft,quodhoc accidit ei. At ille

παιδiοθεμ , και πολλάκις αυτόν C εις σύς dixit,à puero.Etfrequéter illú & in igné

έβαλε , και εις ύδατα , ίνα απολέση αυτόν » abiecit,& in aquas,ởperdereteum.Age

άλλει τι δωασαι , βοήθησομ ημίμ ωλαγ fiquidpotes,fubueninobismiſertus no

χνιθεις έφλμάς . ο δε Ικσούς είπεν αυτώ . ftriIeſus auté dixit illi:Illud ſi potes,cre ,

το ει λώασαι σισεύσαι , σάντα δωαλά τώ dere,omia poflibiliacredēti. Et cófeftim

σισεύοντι και ευθέως κράξας ο πατάς τον exclamanspaterpueri cum lachrymisdi

παιδίου μετά δακρύωμ έλεγε , σισεύω xit :Credo domine,ſuccurre incredulitati

κύριε , βοήθα μου τι άπισία . Τωμ δε ο Ικ- meæ .Cum uidiffet auté Ieſus,quod tur

σους,ότι επισωγέχε όχλΘ , επετίμησε ba ſimul accurreret,increpauit fpiritü im

ω " πνεύματι ζω ακαθάρτω,λέγων αυτών mundum , dicens illi : Spiritusmute,&

σπνεύμα και άλαλου και κωφόρ , εγώ σοι furde , ego tibiimpero ,exiab eo , & ne

επιτάσσω , έξελθε εξ αυτών , ο μηκέτι εισέλ poſthac ingrediaris in illum.Et cumda

θκς εις αυτόμ.κ) κράξαμ , και πολλά παρά maſlet ſpiritus , multum difcerpfiffet

ξαν αυτόν , ξύλθε,C εγγύετο ώσει νεκρός , eum ,exiuit :& factus eſttanğ mortuus,

adeo uc
C /
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& οπ σολιους λέγειν , θα απέθανεν . ο δε 1Ν » adeo ut multi dicerent , mortuus eſt. At

σες κρατήσας αυτόμθ χαρές , ήγορεμαι Ieſus correptamánu illius,erexit eum , &

ζβτομ,κα) ανέσκ. * και εισελθόντα αυήμ εις βι ille ſurrexit. Et cum eſſet ingreſſus do

κομ , οι μαθκαι αυτο επερώτων αυήμ και mum, diſcipuli illius interrogabant eum

ιδίαν , ότι μάς ουκ Αδωκθκμυ εκβαλάν feorfim : Curnos non quiuimus eöcere

αυτό και να ειπεν αυτοίς και τοτο γένΘ και illum : Et dixitillis :Hocgenus nulla re

ουδενίωαται ξελθών , ει μην προσευχή poteſt exire, niſi per orationé& ieiuniú .

ζ ναι νησεία. *και εκθεμ 2ξελθόντες, πρεπο Et illinc digreſli,iter fecerunt per Gali

β ρεύοντο διασ γαλιλαίας, και ουκ ήθελε ένα læam , necuolebat, ut quiſquaṁ ſciret:

τις γνώ ,εδίδασκε γαρ ους μάθκτας αυτών , docebat enim diſcipulos ſuos, & dice

και έλεγεν αυτοίς και ότι ο γος του ανθρώπου bat illis: Filius hominis tradiť in manus

ήραδίδοται εις χ ράς ανθρώπων , και απο hominú , &occidenteum , & occiſus, ter

κπνάσιμ αυτόν , και αποκτανθείς,τη τρίτη tio die reſurget. At illi ignorabant quod

ημέρα ανασήσεται . δι δε άγνόδμσεύμα,κα) dixerat, & timebant euminterrogare.Et

ζλ εφοδύνη αυόμ επερωτάσαι. * και άλλεν εις κζ uenic Capernas.Etci uenifetindomi,

καπερναούμ . υ ν τη οικία γενόμενος,επι- interrogauit illos, qd in itinere inter uos

ρώτα αυτούς , τί εν τη οδώ προς εαυτούς δίν diſputabatis .At illi ſiluerút. Nam inter

ζε λογίζεσθε ; *οι δε εσιώπων , προςάλλες ſe diſputauerant inter uiam , quis eſſet

β γαρ στελέχθκσαμε τη δου ,τις μείζωμ . C maior.Et cú cóRediffet, accerfuitduode

καθίσας,έφώνησε τους δώδεκα , και λέγε άυ cim , & dicit illis: Si quisuultprimus eſſe,

τοίς.έι τις θέλει πρώτα ειναι , έσαι σάν » is erit omniú poftremus, &omniú mini

τωμ έχατΘ , και πάντωςδιάκονΘ και ſter.Atq arreptum puerű ſtatuit in mer

λαβών παιδίον , έσκσεμ ν μέσω αυτών , dio illorú , & cum cepiſſet illum in ulnas

καιεναγκαλϊσάμονο αυτό , ειπεν αυτής, ſuas,dixit illis: Quifquis unum ex talib9

Ος εαμ εμ τοιύτωμ σαιθίων δέξεται έ/ pueris receperit nominemeo,me recipit:

ζ5 πιωονόματί μου , έμε δέχεται . *και ο &quicunąme recipit,nómerecipit, ſed

α . εαν έμε δέξεται, ουκ έμεδέχεση, αλλάο eumqui miſitme.Reſpódit autē ei loan

ζ? α ? sείλαντάμε.* απεκρίθη αυτώΙωάννης,λέ nes,dicés:Præceptor,uidimus quendam

τωμ . Διδάσκαλε,έιδομών τινα εν τω ονόμα nominetuo eńjcere dæmonia, nec ſequiť

τι σε εκβάλλουθαδαιμόνια,ος ουκ ακολους nos, & phibuim9illum , pptereaqdno

Αμίμ,κ) εκωλύσαμου αυτμ, άουκ ακολοθα fequitnos.AtIeſus ait, ne phibeatisil

ζη καιμίμ. * 68 1κσάς ειπεμ, με κωλύετε αυόμ. lum . Nullus eñ eft,qui ſifecerit uirtuté

5 ουδείς γάρ ,δς ποιήσει σώαμιμ έπιω per nomémeú, poſlitaito male loqui de

ονόματί με, κ δωσεται ταχύ κακολογή, me.Quienimnoneſt aduerfusnos,pro

'σαι με. δς ουκ έσι καθημώμ , ύπες Ημών nobiseſt. Quifquis enim ad bibendum

άξιμ. δς και άμεσοτίσω υμάς σοτίειομύδα) dederit uobis calicē aquænomine meo ,

Pς εν ονόματί μο, ότι Χρισ8 εσε, άμώ λε quod fitis Chriſti,amen dico uobis, ne .

( 5' ω υμίν, ου μη απολέσετ μισθομ αυή . * και quaß perditurus eſtmercedé fuam . Et

δς εαμ σκανδαλίσα ένα και μικρών0 σισσυ quiſquis offenderitunum ex puſillis,qui

όντωμ εις εμέ, καλόμαξιμαυτώ μάλομ , ει confidunt in me', melius foret illi, ſidir

πρίκεται λίθΘ μυλικός που εμπάχαλομ

B
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β
ται ,

κ. πιΡεπερωτκσάντωμ τομ κύριομ ει έξεσιμ απολύσαι τίω γιωαίκα .

και αυτο κ) βέβαλκαι εις τίω θάλασ.* καιεαν eius , & abńceret in mare.Et fi tibi fuerit

5 σκανδαλίζκαι σε χείς σο , απόκοψομ αυτόμ. obſtaculo man tua,amputa illā .Bonú

καλόμ σοι άξι,κυλιόμ εις τίω ζωω εισελθέρ , eſt tibi,mutilú ad uitá ingredi,potius

και τας δύο χέραςέχοντα, απελθέν εις τίω duas manºhabenté abire in gehennā,in

τα γέενναν,εις ασύς το άσβεσoμ. * όπου σκώ igné inextinguibile,ubi uermisillorú nó

• λεξ αυτώμου πλβυτά , ο σύς ου σβέννυ . moritur, & ignis non extinguiť.Et ſi pes

ται. C εαν oπός σε σκανδαλίζκαι σε , απόκο tuus fuerit tibi obſtaculo ,amputa illú.

ψομ αυτόν, καλόν εσί σε εισελθεν εις τίω ζω Bonum eſt ut ingrediaris ad uitam dau

ω χωλόν , και τους δύο σόδας έχοντα βλα» dus, potius ſ duos pedes habens mit

θώαι εις τίω Γέενναν,εις δαύς ή άσβεσoμ . taris in gehennā, in igné inextinguibile.

όπο ο σκώλκξ αυτών ου τελόυτά, C & συς ubi uermis iilorũ nómoritur,& ignis nó

δυ σβέννυται , και εαμο οφθαλμός σε σκαν » extinguit.Et fi oculus tuus tibi obſtacu

δαλίζω σε, έκβαλε αυτν, καλόμ σοι αι , μο lo eft,crue illú.Bonú eft tibi,utlufcus in

νόφθαλμομ εισελθών εις τώβασιλεία του trocasin regnú dei,potiºĝutduos ocu

θε8 , δύο οφθαλμους έχοντα βλκθlώαι εις los habés mittaris in gehennā ignis
. ubi

τίω γέενναν τα συρός,όπε ο σκώληξ αυτών uermiseorú nó morit , & ignis nó extin /

ου πλουτά, εσύ ου σβέννυτη . Πάς ή συρί guitur.Nam omnis homoignefaliet, &

άλισθήστη, και σάσα θυσία αλί αλιθίσει. omnis uictima ſale ſalietur.Bona res eſt

εβ * καλόμ άλας,έαν δε άλας άναλομών ſal. cæterum ſi ſal inſulfus fuerit,perquid
ν τίνι αυή αρτύσετε και έχει νέαυτής ipſum códietis:Habete in uobilipſisſa

ΣΥ άλας, C ειρωνεύετε αλήλοις . * Κακέθεμ lem ,&pacemhabete inter uosinuicem .

berasas, ésX ET Que Éis ta ögra 90 % loudaías dia Et cum inde furrexiſſet, uenit in fines x

το σέραν τον Ιορδάνει κ συμπορεύονη σά. Iudææ per regionequæ eſt ultra lorda

λιν όχλοι προς αυτόν , και ως ειώθει σά nem . & cóueniūt rurſum turbæad illum ,

λιμ εδίδασκεν αυτόμ. και προσελθόντες φά & ficut cófueuerat rurſum docebat eas.

εισαίοι, επηρώτκσαμ αυή, ει έξεσιμ ανδρήγυν κή Eradeuntes pharifai interrogabantilli:
ναίκαατελύσαι,σειράζονες αυή . o και αποκρι Licet neuiro uxoré repudiare tentantes

θείς ,ειπεν αυτοίς .Τί υμίμ ενετείλατο μωδώς, illum.At ille reſpódens,dixit illis : Quid

διδ ειπομμωσήςεπίστεψε βιβλίου αrscσία uobis præcepitMoſes : Atillidixerunt:

γράψαι, απολύσαι , και αποκριθείς ο Ιησάς, Mofes permiſitlibellum repudi faribe

ειπεν αυτοίς . προς τησκληροκαρδίαν υμών re,acdimittere. Etrefpondens Ieſus,di

έγραψεμ υμίμ τίω εντολώ ταυτωνα και ας xit illis : Ad duriciam cordis ueſtri fari

χές κτίσεως άρσεν και θήλυ εποίκσεναυ- plituobis præceptum iſtud.cæterum ab

το θεός. ένεκεν τότε καταλείψ άνθρωπός initio creationismaſculum&fæminam

τμ σατέρα αυτα , τίω μκλέρα, προσκολ fecit illos deus.Propter hocrelinquetho

λκθήσεται προς τίω γωαίκα αυτο ,κ) έσον mo patrē ſuum & matrem , & adhærebit

ται οι δύο εις σάρκα μίαμ, ώςπ ουκ έτι εισι uxori ſuæ , & fientduo caro una . Itaq

δύο, αλλά μία σάρ3.8 δω ο θεός σανέζβιν non iam ſunt duo , fed una caro . Quod

ρο ξεν, άνθρωπG μη χωριζέτω.* και τη δε igiťdeus copulauit,homone ſeparet.Et

κία σάλιμ οι μαθηται αυτον ηι τον αυτον in domo rurſum diſcipuli illi9 eadé de re

σε πρώτησαμ αυτόμ. * λέγει αυτίς . δς έάρ interrogauerút illü .& dicitillis: Quicúqz

απολύση repudiauerit

και

B
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απολύση τώγωϊκα , αυτον , και γαμήσι repudiauerit uxorem fuam , & duxerit

άλλω, μοιχάαε εδαυτώ.κ εαμ γουν από aliam ,adulteriú cómittit aduerſus illam .

λύση του άνθρα αυφθι , γαμκθά άλω,μοι Et fi mulier repudiaucrit uirum ſuum , &

και χάτα.* και προσίφορομ αυτώ παιδία , να nupſerit alteri,adulteriú cómittit. Etat

άψατα αυτώμ. οι δε μαθκαιεπετίμωμ τίς tulerunt ad illum puellos ut tangeret il

προσφέρσιμο δωμ δε ο Ικσούς, αγανάκτη los : Difcipuliuero increpabanteosqui

σες , και ειπεν αυτοίς . άφετε τα παιδία adducebant.Cum uidiffet auté Ieſus in :

έρχεσθαι πρός με , μί κωλύετε αυτά , dignatuseſt ,& dixit illis: Sinite puellos

γαρ τοιέτωμάξιμ και βασιλεία του θεά.Αμώ ueniread me,neprohibete illos .talium

λέγω υμίμ . δςεαν μή δεξκται τώ βασι » eñeſt regnūdei.Amēdico uobis:Qui

λείαν το θεά ως παιδίον , ου μη εισέλθη εις aunq nó acceperitregnú dei tanğ puel,

αυτώ, καιεναγκαλισάμονα αυτά,τιθείς lus,haudquaq ingredieť in illud . Etcú

και τας χάραςεαυτα,ευλόγκσεν αυτά. * και cepiſſet illos in ulnas, impoſitis manib9

5 εκπορόυομείο αυτο εις βδομ προσδραμών ſup illos, bñdixit eis . Et cú exiret in uiá,

Eig, noch zovursticas'avèy, ktupcTor'autóp să accurrit quidá ac genuaflexit illi,& interi
διδάσκαλε αγαθέ, τί σοίκσω ίνα ζωώ αιώ rogabateú :Præceptorbone, quid faciā;

νίου κληρονομήσω ; τκσούς ειπεν αυτώ . ut uitāæternā poſlideam ? Ieſus auté di,

τί με λίγες αγαθόν , ουδείς άγαθος ει μη xit illi:Curmedicis bonú : Nemo bonº,

εις ο θεός και τας εντολάς διδας και μη μοιχεύ, nifi un9 , nempe de9.Preceptanotti.Νε

σκα , μλ φονεύσης , με κλέψις, μη ψευδομας cómittas adulteriü ,ne occidas ,ne fureris,

τυρέσκα , με αποσεράσης • τίμα έμπατέρα ne falſum teſtimoniú dicas , ne fraudes,

σε και τίω μκτέρα και δε αποκριθείς ειπεμ honora patré tuú & matré.At ille reſpo

αυτώ . Διδάσκαλε , ταύτα πάνταεφυλαβά dens dixitilli:Præceptor,hæc omnia ſer

εκ μlωεκ νεότητός μο . * ο δε Ικσάς έμβλέψας uaui ab adolefcétia mea.Leſus auté.intui

αυτώ , αγάπκσεν αυτόν , και ειπεν αυτώ . tus illum ,dilexit euin , & dixit illi: Vnum

Εμ σοι οσερά. ύπαγε όσα έχεις σώλκσεμ,κ) tibideeſt: Abi,quæcunq habesuende,

δος τοίς πωχοίς,κα) έξας θησαυρομ νου » & da pauperib ',& habebis theſaurũ in

ρανώ, και δεύρο ακολέθα μοι , άρας ήμ σαν cælo ,& ueni ſequere me, ſublata in hus

τόμ.* ο δε συγνάσας επί ο λόγω,άπήλθε meros cruce . Atille moleftia affectus

λυπόμονος.ϊμ γαρ έχωμ κτήμαθα πολλά . propter fermonem,difcedebat merens.

Ο ποιβλεψάμβυος και ικσάς , λέγαϊς καθκ habebat enim poffeffiones multas. Et

ταϊς αυτο .πώς δυσκόλως οι τα βήματα έ. aum circumſpexiſſet Ieſus,dicit diſcipulis

χοντες εις τώ βασιλείαν το θεό εισελεύ »
fuis:Quaindifficulter ñquipecuniasha

σονται.οι δε μαθηται εθαμβοιωτο επίτίς bent in regnum dei intrabunt.Diſapu

λόγοις αυτον . ο δε 1κσούς σάλιμ αποκρι liueroobltupuerunt ſuper uerbis illius.

θείς λέγα αυτiς.τέκνα , σως δύσκολόμαζι At Ieſus rurfum refpondens , dicitillis:

τους σεποιθότας επίταϊς χείμασιν,εις τίω Filij, quain difficile efteos , qui fiducia

βασιλείας του θεού εισελθέν - ευκοπώτερόν habent in pecunijs,regnum dei ingredi.

άξι κάμκλομ δια τρυμαλιάς θα ξαφίδα Faciliuseft camelum perforamenacus

εισελθάμ σλέσιομ εις τίω βασιλείαν το ingredi , diuitemin regnú dei ingre.

θεϋ εισελθώμ . δι δε περισώς θξεπλίσοντο, di.Illi uerofupramodum admiratiſunt,

λέγοντες dicentes

β

so
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λέγοντες προς εαυτός . Και τις διατα σω dicentes intra ſeſe: Et quis poteſtelle falo

θώαι και Εμβλέψας δε αυτοίς ο Ικσός , λέγει , uus : Intuitus autem Iefus illos, dicit:

παρά ανθρώποις αδρατου , άλλου σαν Apudhomines impoſſibile, non apud

ταο θεώ , σάντα σώατά 33 , Ηρα ο deum : nam omniapoſſibilia ſunt apud

θεώ. C ήρξαν και σέρος λέγειμ αυτώ. τουκαι deum.Er cæpit Petrus dicere illi:Eccere

μεαφήκαμερσάντα,κ κκολοθήσαμω σοι , liquimus omnia , & fecuti ſumus te . Res

gi * Αποκριθείς δε ο εκσώς , έιπερ. Αμώ λέγω fpondens autem lefus dixit:Amendico

β υμίμ . ουδείς όξιμ , δς αφήκεμ οικίαν , και uobis :Nullus eſt qui reliquit domum ,

δελφους , ή αδελφας, πατέρα, και μητέρα, aut fratres,autſorores, aut patrem , aut

γωαίκα , τέκνα , αγρούς ένεκεν εμού matrem , aut uxorem , aut liberos , aut

Οι το ευαγγελίο , εαμ μη λάβ2 εκατονταν agrosmeacaufa&euangelij, quin reci.

πλασίονα νώ αν ο καιρώ τέτω,οικίας , piar centupla nunc in tempore hoc, do ,

και αδελφους , ο αδελφας , και μητέρας, mus,& fratres, & forores,& matres, & li.

και τέκνα, C αγρούς μετά διωγμώμ, κ beros, &agroscum perfecutionibus, ac

για το αιώνι ζω έρχομλύω ζωώ αιώνιομ.*πολ
in fæculo uenturo uitam æternam.Mul

β λοί δε έσονται πρώτοι έχατοι , κι οι έχαρι ti autem primi,erunt poſtremi. & poftre

ειβ πρώτοι. * ίσαμόν τη οδώ αναβαίνοντες εις mi,primi. Erantautem in uia aſcenden

και ιεροσόλυμα , κι ήμ προάγωμ αυτούς και 1κσες, tes Hierofolyma .& præcedebat illos

roj zlouBow To ,naj åxoardowūres por Ieſus,erantó pauefacti,& fequentesti

βούτο,και φαλαβών και εκτός σάλιμους mebant.Eraſſumptis Ieſusrurſun duo/

δώδεκα , ήρξατο αυτοϊς λέγαν τα μέλλονία decim ,cæpit illis dicere , quæ ſibieuen
αυτό συμβαίναμ . ότι δου αναβαίνομεν εις tura eſſent. Ecceaſcendimus Hierofoly

ισροσόλυμα , και ογός του ανθρώπε αραδο ma , & filius hominis tradetur principi

θίσεται τις αρχιερεύσι , και στς γραμμα , bus ſacerdotum& fcribis, &condemna

τεύσει , κατακρινούσιμ αυήμ θανάτω, C bunteum ad mortem , & tradent illum

madárcoin &urp ris fovedi, naj žuta gentibus, & illudent illi,& Hagellabunt

ξεσιναυτώ, και μαςιγώσsσιν αυήμ , και eum , & inſpuent in illú , & occident eum ,

εμπόσoυσιμ αυτώ , ) αποκενέσιμ αυτόμα & tertia die reſurget.Etacceduntadeum

317 7 Eity Muliga avaskoenz.* Kai mgomogeúov ā lacobus & Ioannes filiö Zebedæi,dicen

Tαι αυτώιάκωβος κ. Ιωάννης οι γοι ζεβεδαίο , tes:Præceptor.uolumusut quicquid pei

λέγοντες - Διδάσκαλε , θέλουν να θέαμ tierimus,facias nobis. Ille uero dixit eis:

αιτήσωμάω, σοιήσας υμίμ.δ ε ειπεν αυτοίς . Quid me uultis facere uobis : Illi uero

τι θέλει ποιϊσαι με υμίμ , οι δε ειπομ αυν dixeruntei:Danobis ,utunustibi à dex

τω . λος Ημίμ,ίνα εις εκ δεξιώμ σε , κ) εις και tris , & alter tibi à finiftris fedeamusin

évesvým pu cou xæbidwuare dózyos. • j gloria tua.Ieſus autem dixit illis : Nelaine
Γκσούς ειπεν αυτοίς.ουκ διδατε τι ατάθε, tis quid petatis.poteſtis bibere poar

δώναθε σιάμεσοτάριουδέγω πίνω ; ) και lum, quod ego bibo :& baptiſmatequo

βάδισμα εγώ βασίζομαι βαθιθώαι ; ego baptizor,baptizari:At illi dixerunt

οι δε ειπομ αυτώ , δωάμεθα , ο δε Ικσούς ει ei:poflumus.Ieſusautem dixit illis :Po ,

περ αυric.σ με σοτάρισμα εγώ σίνω πίε culum quidem quod ego bibo , biber

θε,και εβάτισμα και εγώ βασίζομαι βαν tis: &baptiſmate quoego baptizor, ba

πιθέστεθε . prizabiminie

Ι
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ηιθήσεθεσ καθίσαι εκ δεξιώμ μου ptizabimini. Cæterű ſedere mihi à dexi

εξ ευωνύμων μs , ουκ έσινεμομ Φοώαι ,άλ tris ac finiftris ,no eftimes dare,fed ής κοι

ριλ Λόις ετοίμασαι - * να ακέσαντες οι δέκα tinget quibus paratū eſt . Etcũ audiſſent
B

κρξαντο αγανακτάμ οι Ιακώβο κ Ιωάννα . decé cæperútindignaride Iacobo& Io,

ο δε Ικσάς προσκαλεσάμους αυτούς ,λέγα anne.Ieſus autēcu uocaffet eos ad fe di

αυτϊς διδαν ότι οι δοκώντες άρχαμ Ν cit illis:Scitis,quod qui uident imperare

εθνών κατακυριεύεσιν αυτών , και οι μεγά gétibus, dominiūexercét aduerſus illas.

λοι αυτών κατεξ8σιάζεσημ αυτών , ουχάνω Et qui magnates ſuntinter eas poteſta

Είσαι εν υμίμ, άλλος εαμ υμώμ θέλη γενέ temexercét in illas. Verú nó licerit inter

θαμέγας εν υμίμ, έσαι διάκον,υμώμ . uos , ſed quicunq uoluerit ex uobis fieri

Coς αν θέλω υμώμ γενέθαι πρώτG , έσα magnus inter uos,erit miniſteruefter.Et

στε πάντως δόλος.*ναι γαρ ογός του ανθρώπο quίcάφuolueritexuobis effeprimo,erit
ουκ ήλθεδιακονκρώαι, αλλά διακονίσα , omnίu feruus . Νam & filia hominisno

να δοϋαι τίω ψυχίω αυτο λύνου αντί uenit ut ſibiminiſtraret,fed ut ipſe mini

εις σολιών και έρχονται εις Ιεριχώ, * και ένα ſtraret ,ac daret anima ſuāredéptioné p

πορευομβώς αυτoν από ισριχώ, και το μα , multis. Et ueniunt Hiericho,cumq,egre

θκτώμ αυτον, όχλου ικανέ,γός ΤιμαίοΒας λα deretab urbe Hiericho, ac difipuli ilia
τημαία τυφλός εκάθητο φα τίω οδου &turba copioſa :filiº Timæi Bartimæus

προσαετών , καιακέσας ότι εκτός ο ναζαν cæcus ſedebat iuxta uiam mendicans.Et

σαϊός όξιν , ήρξατο κράζειμ και λέγειμ.ογος cum audiſſet qd' Ieſus Nazarenus eſſet,

δαβιδ Ικσέ ελέησόν με » και επετίμων αυ coepitdamare,& dicere: Fili Dauid Ieſu,

τα σολοι, ίνα σιωπήση . ο δε σολλώ μάλι miſerere mei.Et increpabant illummul

λομ έκραζεμ., γε σακίδ ' ελέησόν με.C σας ti,uttaceret. At illemulto magis clama.

ο 1κσός , έιπερ αυτ φωνκθώαι να φωνά bac: Fili Dauid ,miſerere mei.Et ftetitle

σιμ ήμ τυφλόμ, λέγοντας αυτώ . Θάρσει, έγα fus,aciuſfit illum uocari,&uocant cæcũ ,

σαι, φωνά στ . ο δε άποβαλώμ ήμάτϊομαι dicentes illi:Bono animo eſto,ſurge,uo.

τα , ανασας ήλθεν προς τον εκσάμενα) απον cat te.Ille uero abiecto pallio ſuo,ſurre

κριθείς λέγει αυτώ ο Ικσούς και τι θέλας σοιή . xit& uenitadIeſum . Et reſpódens dicit

σω σοι και ο δε τυφλόςειπεν αυτώ ξαββονι , illi Ieſus:Quiduis faciam tibi:Cæcusau

ένααναβλέψω. ο δε εκσές ειπεν αυτώ. ύπα tem dixit ei :Raboni, ut uiſum recipiam .

γε , και σίσις σε σέσωκέ σε . και ευθέως ανέ » Ieſus auté dixit illi:Abi,fides tua ſaluum

βλεψε , και κκολέθει ο 1κσ ν τη οδώ . te reddidit, ac protinus recepituiſum , &

εις * kai őté éxizoudip šis iepšodarice , lia ſequebatIeſum in uia. Eram appro XI

β βκθφαγή και βαθανίαν προς το όρGΟν pinquant Hierofolymis ad Bethphage

λαιών , αποσέλιει δύο Ν μαθκτών αυτο , &Bethaniã iuxta monté oliuarű ,emit

να λέγα αυτής και υπάγετε εις τίω κώμίω tit duosėdiſcipulis fuis, & dicit illis :Abi.

σώ κατέναντι υμώμ,και ευθέως εισπορσιόν te in uicúq cótra uoseſt, & ftatim ingre

Micvorżie xuriw,{upútete zūropd'ef'suliop, az dientes in illü,inuenietis pullò alligatú,

εφόμ ουδείς ανθρώπων κεκάθικεμ . λύσανε fupra quénullus homini fedit: Soluite

πο αυτόμαγάγετε, να ) εάν τις υμίμ έπη, eum & adducite.Etfi quis uobis dixerit:

τί σοιξτε τ8το ; έιπατε, ότι ο κύριος αυτον Cur facitis hoc: Dicite, qddominus eo

βείας i opus
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λγ. ποιο ξηρανθείσας συκύς.

χβείαμ έχα,και ευθέως αυήμ αποσελέ ώδε. opus habet, &cótinuo illum mittethuc.

εικ * Απήλθον δε και έυρου σώλου δεδεμλύομ Abierunt auté , & inuenerunt pullum all

após oliw Súgapitw śni Tampódy , naj ligatum iuxta ianuam forisin biuio , &

λύεσιν αυθόμ, και τινες»έκά εσκότων , foluunt illum . Et nónullieorum qui illic

έλεγομ αυτοίς . τί σοι&π λύοντες εν σών ſtabant,dicebãt illis: Quid facitis foluen

λου και οι δε ειπομ αυτής καθώς ενετείλατο tespullū :At illi dixerúteis,quéadmodú

ο Ιησάς , και αφήκαν αυτός και ήγαγομ præceperat Ieſus, & finebant illos.Et ad,

τυσώλου προς το Ικσίμ , και επέβαλου duxerunt pullú ad Iefum ,& iniecerüt illi

αυτά τα μάτια αυτών, και εκάθισεν έπαυ ueſtiméta fua,feditás ſuper illum .Multi

τόμ . σολιοι δε τα μάτια αυτών έσωσαν uero ueftiméta ſua ſternebant in uiam.

εις τίω δόμ .άλλοι δε sιβάδαςέκοπτομεκ Alijuero frondes incidebant ex arbori

τηνδένδρων , και εορώννυομ εις τίω οδόν . bus,& fternebant in uiam.Et qui præce

φιθ * και οι προάγοντες, και οι ακολοθοιώτες, debant,quiớp ſequebant damabant,di

α έκραζομ,λέγοντες, ως αννα,ευλογκμλύος και centes:Hosanna : bñdictus qui uenit in

ερχόμενα νονόμαά κυρίε,ευλογημμύκ και nominedñi. Benedictú qd'uenit regnú

έρχομένκ βασιλεία εν ονόμαά κυρία του σα in nomine dñi patris noftri Dauid ,hos

γος κμώμ δαβιδ', ώς ανναν Ρίς υψίσοις και anna in altiſſimis.Et ingreſſuseſt Hiero

εκ * και εισήλθεν εις δεροσόλυμα ο κύριος ) εις folyma dñs & in téplum.Etcum circum

στερόν » και σεριβλεψάμωβ πάντα, αν ſpexiſſet omia,iamớp têpus eſſet uefper

ψίας σκόνσκα Οι ώρας , εξήλθεν εις βκθα tinum ,egreſſus eſt Bethaniam cum duo

και μετά καιδώδεκα,και τη επάυριομ decim , & poftero die cũ exiſſent Betha,

ελθόντων αυτών από βηθανίας επείνασε . λγ nia, efurberaumg uidiffet arboresci pro
και δωμ συκώ μακρόθεν ,έχασαν φύλια, άλ aul,habentem folia,ueniebat fiuidelicet

θεμει άρα ευρήσα τίν αυτή και να ελθών εα inuéturus eſſet aliquid in illa: & cum ue.

αυτίω , ουδεμ ευρεμει με φύλια ου γαρ μ nilletad illā,nihil inuenit niſi folia.Non

καιρος σύκωμ . και αποκριθείς και Ικσούς , enim erat tempusficorú . Et reſpondens

ειπεν αυτή και μηκέτι εκ σε εις ου αιώνα μ . Ieſus dixit ficui:Nepoſthacexte in æter

δεις καρπου φάγοι , και έκτομοι μαθηται num quifquai fructum edat.Et audie

αυτον . * και έρχονται εις Ιεροσόλυμα , καιγκα bant diſcipuli illius, ueniuntos Hieroſo .

α εισέλθωμο Ικσάς εις σ'ιερομ, ήρξατο εκβάλ lyına.Et ingreſſusIeſus in têplum ,cæpit

λεμ τους σωλολώτας και και αγοράζοντας αν encere eos,qui uendebant&emebantin

αε τερώ . C τας χαπέζαςΟ κολυβισών , templo. & menſasargentariorū ,& fellas
και τας καθέδρας ο σωλέντωμ τας σερί uendentium columbas ſubuertit , & non

sερας κατέργεψε » και ουκ ήφιες , ίνα τις permiſit,ut quifquam deportaret uas

διενέγκα σκεύG δια τον ιορδ . ναι εδίδα . per téplum ,&docebat,dicens illis:Non ,

σκε,λέγωμ αυτοίς ου γέγραπται , ότι ο διο ne ſcriptü eſt:Domusmea domuspre

κός μου δικGP προσευχής κληθήσεται πάσι cationis uocabitur omnibus gentibus:

τοίςέθνεσιμ ; υμάς δε εποιήσατε αυτόμ σή Vos auté feciſtis eam fpeluncam latro

εκβ λαου λέσώμ . * και άκουσαν οι γραμμα, num.Et audierunt ſcribæ principesca ſa

α τ & ς , οι αρχιεράς , C έζάτεμ σώς αυή cerdotú , & quærebantquomodo illum

απολέσασιν , έφoβoώτο γαό αντυ , ότι eſſent perdituri. Timebanteñ eumqd

σας tota
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λλ . ποίμνησικακίας . λε . πο: πεπερωτησάντωμ του κύριου αρχιερέωμ πρεσβυτέρωμ. λς , σερί ή αμπελώνος,

σας ο όχλος ξεπλίσετο επί τη διδαχή totaturba admirabatur doctrinâ illius.

αυτ . * και όπ οψε εγχύετο,ξεπορεύετο έξω Etam ueſpera iam effet,egreſſus eſt le

Ο πόλεως . Με πρωί παραπορόυόμθυοι,έι fusèciuitate, & maneprætereuntes,uidel

δoμ τώ συκώ κραμμένω εκδιζώμ,κ) ά . runt ficum exaruiſle radicitus,& recorda

ναμνκθεις οσίης , λέγή αυτώ . δαββεί, tus Petrus,dicit illi: Rabbi,ecce ficus illa

σκλ δελ συκώήμ καΐκράσω ξέρατα. * και απο quam execratus es,exaruit. Et refpon >

κριθείς ο εκσός , λέγα αυτοίς . έχετε σίσιμ dens leſus,dicit illis:Cófidite deo .Amé

θεδ . αμιώ λέγω υμίν , ότι δς άμ έιπα dico uobis,quod quicunq; dixeritmon

δρα τότω,άρθκτι , και βλίθκτι ειςτίω θάν ti huic : Tollaris ac mittaris in mare , &

λασαν , να μη διακριθώ τη καρδία αυ non hæfitauerit in corde fuo , fed credi

αλλά σισεύση,ότιαλέγει γίνεται , έσαι derit , fore quæ dixerit, erit illi quicquid

pre
αυτώ οεαμ ειπα.*δια τατο λέω υμίμισάν dixerit.Propterea dico uobis, quæcuną

τα όσα αμ προσευχόμονοι αυτάθε, σισευε orantespetitis,credite , quod accipitis,&

gx5 Toti daußáver ,C Escue inip .* kai tâp aā eruntuobis.Etcum ſteteritis orantes,re

σίκκε προσευχόμβυοι,αφίετε ει τι έχετε κα mittite liquid habetis aduerſus alique,

τα τινΘ ,ίνα ο πατής υμώμ, δ ν τοίς ut&pater uefter,quiin cælis eſt, remit

ουρανοίς , αφήυμίμ τα πατώματα υμώμ. tar uobis delicta ueftra . Etueniuntrur

καιέρχονται σάλιμ ειςΙεροσόλυμα ,Cν ſum Hierofolymam , &cum ambularet

Β ω ιερώ σεριπατοώτΘ αυτον , έρχονται λε in templo,uenίuntad illum principes fa

προς αυτόν οι αρχίες &σ , Coι γραμματάς, cerdotum& fcribæ & ſeniores , & dicunt

και οι πρεσβύτεροι , και λέγουσιν αυτώ, - illi:Qua autoritate hæc facis, & quis tibi

ποία εξουσία ταύτα ποιάς;ναι τίς σοι τίω dedit autoritatem iftam , ut iftafacias :

ξουσίαν ταύτω έδωκεν , ίνα ταύτα ποιο Ieſus autem reſpondens,dixit illis: Quæ

Be ; δε Ικσούς αποκριθείς ειπεν αυτοίς.Επε ram à uobis & ipfe quiddam , & reſpon

σωτήσω εμάς και εγώ ένα λόγου , και απο dete mihi , & dicam uobis qua auto

κρίθκτίμου , κα) έρώ υμίμ ν σοία άξουν ritate hæc faciam . Baptiſmus Ioannis

σίαταύτα ποιώ. σ ' βάπτισμαιωάννο 33 δω utrú éccelo erar, an ex hominibus:Re

ρανού ανθρώπων και αποκρίθκτέ μοι. ſpondetemihi. Etcogitabant apudfe,

να ελογίζοντο προς εαυτούς, λέγοντες. εαν dicentes: Si dixerimus,e coelo ,dicet: Cur

ειπωμου, δξ ουρανού , ερά , δια τίδω ουκ igitur non credidiſtis illi : At fi dixif

επισεύσατε αυτώ . αλλιαμ ειπωμου, αν fent,ex hominibus,timebant populum .

θρώπων , εφoβoώτο τον λαόν άπαντες και Omnes enim habebant Ioanně,quod

έχopτμιωάννω, ότι όντως προφίτκα ήμ . uere propheta fuiſſet. Et reſpondentes,

και αποκριθέντες λέγουσι ω " ικσού. ουκ ά . dicunt Ieſu:Neſcimus. Et Ieſus reſpon

δαμάw.c6 1κσούςαποκριθείς,λέγει αντίο. dens dicit illis : Nec ego dicam uobis,

ουδέ εγώλέγω υμίμω σοία ζουσία ταύν qua autoritate hæc faciam .

σκα τα σοιώ . * καιήρξατο αυτοίς ο λαβον Et coepit illis per parabolas loqui. XII

β λαϊς λαλάμ . αμπελώναέφύτευστμ άνθρων λs Vineam plantauit homo, & drunder

πος, σερϊέθηκε φραγμόμ, και ώρυξεμύπολί- derat ſepem , &foderat lacum , & ædi

iop, ώκοδόμησε σύργου,03ξέδοτο αυν ficauerat turrim , & elocauerateamagri

την γεωργούς , απεδήμησε , και απέσeλε colis , & peregre profectus eft, & miſit

προς

4

ί και ad

1
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Αρ . πρι " επερωτησάντωμ δια τμ κήνσομ..

προς τους γεωργούς καιρώ λάλομ , ίνα ad agricolasaum opportunüeſſetferuú,

σαρα γεωργώμ λάβα από το καρπού ut abagricolisacciperet de fructu uinez .

του αμπελώνG.οι δε λαβόντες αυτομέδα At illi arreptum illum ceciderút,ac remi

σας,και απέσeλαμ καινόμ.C σάλιμ απές: ſerunt uacuum . Et rurſum miſit ad illos

λε προς αυτους άλλου σελομ , C εκάνου λιν alium ſeruum , & illi coniectis in eum fa

θοβολήσαντες εκεφαλαίωσαν , και απέsar xis comminueruntcaput,& remiſerunt

λαρκτιμωμλύομ , και πάλιμ άλομ απέσν contumelijs affectum . Et rurſum alium

λε , κακάνου απέκτεναμ , και σολιους άλ miſit,& illum occiderunt:multosép alios,

λες , τους μου φέροντες , γυς δεαποκτείνον hosquidem cedentes, illos uero occiden

πς. έτι σαν έναγομ έχωμ αγαπκτομ αυτον , tes.Itaqueaumunum adhuc haberetfi

απέςαλε κι αυτόν προς αυτούςέχary, λέν liumſuum dilectum , miſit etiam illum

γων , ότι γνηγαπήσονται ημιόμ μου. έκά ad illospoſtremű ,dicens: Reuerebunt

νοι δε οι γεωργοί ειπον προς αυτόυς . ότι filium meum .Illi uero agricolædicebant

δυτός ξιμο κληρονόμGP ,δεύτε αποκτείνω inter ſeſe : Hicefthæres ,uenite occida

μεν αυτόν , και υμώμ έσαι και κληρονομία mus eum , & noftra erit hæreditas.Et ar

και λαβόντες αυτόμ, απέκτεναμ, κ) ξέραν reptum illum occiderüt, & eiecerunt eui.

λομ έξω το αμπελώνα.τί δω σοιήσει ο κύ nea . Quid igitur facturus eſt dominus

τον αμπελώνος και ελεύσει και απολέ- uineæueniet& perdetagricolas, & da

σε τυς γεωργούς , και δώσει τα αμπελώνα bit uineam alijs.Annehancquidem ſợi

άλλοις , ουδε τω γραφω ταύτίω ανέγνωπ; pturam legiſtis Lapidem quem repro.

λίθομθμ απεδοκίμασαν οι οικοδομοώτες, bauerunt ñ qui ædificabant', hic factus

δυτος εγενήθκ εις κεφαλώ γωνίας, άρα κυ eſt caput anguli, a domino factum eſt

είο εγγύτο άντκ , κ έσι θαυμασ ν οφθαλ hoc , & elt admirabile in oculis noſtris.

εκθ μοίς άμώμ. * και εζήτου αυήμ κρατήσαι, Et quærebant eum comprehenderc, &

έφοβάθκσαμομόχλον.έγνωσαν γαρότι metuebant turbam.ſciebantenim ,quod

προς αυτούς τίω αβολώ ειπε . κι αφένν aduerſus ipſos parabolam dixiſſet.Etre

τες αυήμ απέλθου . * και αποσέλισσι προς licto illo abierunt, ac mittunt ad illum

β
αυτόμ τινας φαρισαίωμ C Ερωδιά · quoſdam èpharifæis & Herodianis , ut

νών , ίνα αυτόματεύσωσι λόγω . οι δε ελθόν eum captarēt ſermone.Illi uero cum ue.

τες λέγουσιν αυτώ. Διδάσκαλε,διδαμάν & niſſent, dicunt ei: Præceptor,fcimusqd

αληθής έι , και ου μέλι σοι σερι ουδενός, ου • ueraxes , & nonuras quen : nonenim

γαρ βλέπεις ένα πρόσωπον ανθρώπων, αλ / reſpicis perſona hominú, ſed cum uerita

λεπάλκθείας τίω οδου του θεού διδάσκες, te uiam deidoces, Licet cenfum Cæfari

ÉZesı xžuoo xaídası d'ocwae tov; džusu , a3 . dare an non demus'an nondemus.Ille

και με σώμα και ο δε εισως αυτών τωνυπόκρι! uero fciens illorú ſimulationé, dixit illis;

σιν,ειπεν αυτοίς τί με σαράζει, φέρετέ μου Quid me tétatis: Afferte mihi denariû ,

δωάριομ, ίνα δω. δι ήνεγκαμ. ) λέγα αυ utuideam.Illiuero attulerüt.Et dicit eis :

τοίς . τίνος και εικωςάυτη κ) και επιγραφή και οι δε Cuius eſt imago hæc& inſcriptio : Illiue

είπoμ αυτώ , καίσαρός.κ) αποκριθείς και εκτός ro dixerút ei:Cæfaris.Etrefpodés Ieſus,

ειπεν αυτής.απόδοσε τακαίσαροςκαισαρι , dixit illis: Redditequæ ſuntcæſaris cæ

και τα του θεού ω " θεώνκαι εθαύμασαν fari, &quædeiſunt deo.Etadmirati ſunt

de

>
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to xulos . noj ésxovtoh vadderchouzpos an deeo.Et ueniuntSadducæiad illum ,qui

αυτόμ,όι τινεςλέγεσιμ,ανάσασιμ μ έναι, dicunt,non eſſe reſurrectione:interroga

να επηρώτκσαμ αυτομ,λέγονες . Διδάσκα ueruntóz eum ,dicentes:Præceptor,Moi

λε , μωσής έγραψε ημίν, ότι εάν τινα ſes ſcriplit nobis ,ſi cuius fratermoriatur,

άδελφος αποθάνη , και καταλείπα γυαϊν ac relinquat uxorem , & liberos non relin

κα , και τέκνα με αφ,ίνα λάβα ο αδελφός quat,utaccipiat frater eiusuxorēillius, &

αυτον τίω γωϊκα αυτον , και ξανασήση fuſcitet ſemě fratri ſuo.Septē fratres fuel

σέρμα αδελφώ αυτο . Επία αδελφοί , runt, ac primus accepit uxorem , iso mo

σαν , και ο πρώτΘ έλαβε γωϊκα , να riensno reliquit ſemen . & ſecundus acce

αποθνήσκων ουκ άφϊκε σέρμα και ο δεύ, pit illam ,ac mortuus eſt: & necipfe reli

τερG- έλαβεν αυτώ , απέθανε , και ου / quit ſemen, & tertius ſimiliter. & accepe

δε αυτός αφήκε σέρμα , και ο τρίτΘ ωσαν runteam feptem ,nec reliquerunt ſemen .

τΘ . και έλαβομ αυτίω δι επήα,και ουκά . Poftrema uero omnium mortua eſt &

φάκαμ σέρμα «εχάτα δε σάντωμ απέθα» uxor.In reſurrectione igitur, cum reſur

σε C % γωή . Bp τή οώ αναςάσει,όταν ανα rexerint,cui9 illorü erituxor.Nam ſeptē

θώσι , τίνα αυτώμ έσαι γωή και δι γαρέ , habuerunteam uxorem . Et reſpondens

τα έχομ αυτίωγωϊκα , και αποκριθείς leſus,dixit eis : An nõ propterea erratis,

ο Ικσούς , ειπεν αυτοίς . ου δια τοτο σλα . quod nefciatisfcripturas, nequirtutem

ναθε , μη ειδότες τας γραφας , μκδε τω dei : Cum enim àmortuis reſurrexerint,

Φώαμιν το θεού όταν γαρ εκ νεκρώμα neqzcótrahunt matrimonium ,neqz nu

ναsώσιμ, ουτε γαμάσιμ , όυπ γαμίσκον » ptum dantur ,fed funt uelut angeliqui

ται , αλλεισιμ ως άγγελοι οι εν τοίς ουρα » in cælis ſunt. Cæterūdemortuis ,quod

νούς και που δε θ νεκρών , ότι εγείρονται , ουκ reſuſcitantur, non legiſtis in libro Moli,

ανέγνωμ εν τη βίβλω μωσέως,επί τοβά quomodo in rubo locutus ſit illi deus,

το ως ειπεν αυτώ ο θεός , λέγωμ; εγώ ο θεός dicens:Ego ille deus Abraham ,& deus

αβρααμ,κ ο θεόςΙσαάκ, ο θεός Ιακώβ, ουκ Ifaac, & deuslacob.Non eſt deus mor

έσιμο θεος νεκρών, αλλά θεός ζώντωμ . υμάς tuorum ,ſed deus uiuentium .Vosigitur

φλα οώ πολυ πλανάσθε.* και προσελθών εις λς multi cratis. Et cum acceffilet quidam

5 0γραμματέων ακέσας αυτώμ συζκτόνων è ſcribis, & audiſſet eos fimul diſputan

τωμ, ειδώς ότι καλώς αυτής απεκρίθη, έπκ tes,uideretés quodbenereſpódiffet eis,

ρώτκσεν αυτόμ » σοία έσιν πρώτη σάντων interrogauit illum :Quod eſt primú om

εντολή ; ο δε 1κσούς απεκρίθκ αυτώ,8α πρώ nium præceptorā : Iefus autē reſpondit

τκ πασών την εντολώμ . άκ8ε Ισραήλ , κύν illi:Primü omniüpræceptum eſt: Audi

ριζο θεός ημώμ κύριΘ εις KG . αγαπή Ifrael Dominus deusnofter,dominus

σας κύριομου θεόμσεξόλης ή καρδίας unus eſt.Et diligesdominú deum tuum

σε, C 34 δλκς οι ψυχής σου , και όλες ex toto corde tuo, & ex tota anima tua,

Οι διανοίας σου , και δξ όλης θ'χύος σου . & ex tota mente tua , &ex totis uiribus

άυτη πρώτη εντολή . και δευτέρα ομοία άυ tuis.Hoceſt primüpræceptum.Et fecun

αγαπήσεις του πλησίον σου ως σεαν , dum ſimile hoceſt :Diligesproximum

τόμ . μείζων τούτωμ άλικ εντολήουκ έσι. tuum , ut teipſum .Maius his aliud præce

* και ειπει ανζω γραμματεύς -καλώς fi/ ptum non eſt.Et dixit illi ſcriba:Bñpræ

τΝ .

ελβ
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μ . ποιοι το κυρίεεπερωτίστως. μα , οι σι τα δύο λεπτά.

δάσκαλε εσάλωθείας ειπας,ότι εις & θεός, ceptor cũ ueritate dixiſti, quod unus fit

και ουκ έσιν άλος σλώ αυτον . κ) ή αγαπάω deus, & nó ſit alius præter illum.quodés.

αυτός όλως η καρδίας,κ) εξ όλης ή σωέσε diligere eumex toto corde, & ex tota in

ως,κ) ξ όλης και ψυχής,C ζ όλκς11χύος.κ) telligentia , & ex tota anima , & ex totis .

καταπάμου σλκσίου ωςεαυήμ, σλαό και uiribus, ac diligere proximú ut ſeipſum ,

σάντωμ τοολοκαυτωμάτων, και το θυ) plus ſit quain uniuerfaholocautomata

σιώμ . και ο Ικσούς 1δων , ότι νουνεχώς απε & uictimæ . At Ieſus cum uideret,quod

κρίθκ, ειπεν αυτώ.ου μακράμ έι από βα cordate reſpondiſſet,dixit illi: Haud lon

φλή σιλείας του θε8. * και ουδείς ουκ έτι ετόλ , geabes à regno dei.Etnemo poſt illa au ,

μααυτόμ επερωτήσαι.* και αποκριθείς ο Ικ μ debatilluminterrogare. Etrefpondens,

σούς έλεγε, διδάσκων νω τσρώ πώς λέ Ieſus dicebat,docés in templo:Quomo :

γουσιν οι γραμματάς , ότι ο Χρισος γός do dicunt fcribæ , Chriſtum elle filium

εσι λαβίδ , αυτός γαρ δαβιδ ειπεμ ν ανε Dauid : nam ipſe Dauid dixit afflatus

ματι αγίω . ειπε ο κύρια ως κυρία μου , ſpiritu ſancto : Dixit dominus domino,

κάθε εκ δεξιών με, έως αν θα τους έχ/ meo,fedeadextris mihi.Donec pofuero.

θεός σου, υποπόδιομο σοσωμ σε ; Αυτός inimicos tuos, fcabellum pedum tuorú .

bw Aabid aéyen aur'p xúgiop , naj wódiu. Ipfe ergo Dauid uocateumdominum ,

χος αυτο και και ο σολυς όχλΘ έκθεμ & unde filius eius eft : Et pleraqz turba

φλε αυτον τέως . * και έλεγεν αυτοίς εν τη διο audiebat illum libenter.Etdicebatillis in

δαχή αυτο.βλέπει από τη γραμματέωμ, doctrina ſua:Cauete à fcribis,qui amant

' θελόντωμ εν σολάϊς σεριπατάμ, ναια infulati obambulare, & amant falutatio

σασμους νταϊς αγοραίς , και πρωτοκαθεν nes in foris,primasốz ſellas in congrega

δρίας εν ταις σωαγωγαίς και να πρωτοκλι tionibus, & primos accubitus in cænis

ελς σιας ν τοίς δείπνοις. * οι κατεθίοντες τας qui deuorant domos uiduarum , & fub

* οικίας 8χωρών,και προφάσει μακρά προι prætextu longas faciunt preces. iſti acci

σευχόμενοι . δυτοι λήψονται περισσότερου pient grauiorem damnationem.Etam

κρίμα , και καθίσας ο Ιησούς κατέναντι το ſederet Ieſus ex aduerſo gazophylacij,

γαζοφυλακίε ,έθεώρει,σως ο όχλΘ- βάλα ſpectabat,quomodo turba mitteret æs

χαλκομ εις ή γαζοφυλάκΐου • και πολλοί ingazophylacium.Et multi diuitesmit

whoútor Baddou wonáo naj éassoa uia na tebant multa . Et uenit quædam uidua
χήρα πωχή , έβαλε λεπά δύο , κον pauper , miſitąminuta duo , quodeſt

δράντκς • και προσκαλεσάμως τους μας quadrās. Vocatisép ad ſe diſapulis ſuis,

θκτας αυτον, λέγει αυτής . Αμώ λέγω υμίμ, dicit illis :Amen dico uobis, quod uidua

ότι χήρα, άντε και πωχή σλάλομ σάντων hæcpauperplusmiſit,quain omnes qui

βέβληκε τοβαλόντωμ εις γαζοφυλά . miſerunt in gazophylaciū.Nam omnes

κίομ , σάνπς γαρ εκ του περισσεύοντα αυν eo quod iplis fupererat, miſerunt. At,

τοϊς έβαλoμ , άυτκ δε έκφρ σεράσεως αυτό hæcepenuria ſua omnia quæcunq ha

σάντα όσα ειχεμ έβαλεμ,όλορά βίου αυού . bebatmiſit,totam ſubſtantiam ſuam .

και εκπορόυομείο αυτο εκ ξ ιερού ,λέγα Etcum exiret ètemplo,dicit illi qui. XIII

αυ ως εις τα μαθητών αυτον . Διδάσκα dam è diſcipulis illius : Præceptor , uide

λε, δε σοταποί λίθοι , και σοταπαιδικο» quales lapides, & quales ſubſtructio

Pa ?
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δομαι καιο Γκσούς αποκριθείς ειπε άιν

τω . βλέπεις ταύτας τας μεγάλες οικοδον

μάς ; ου μή αφεθή λί9G επιλίθο , δε ου μη

ελκ καταλυθώ . * κ καθεμία αυξ εις σ ' όρος

έλαών κατέναντι του τερά,επηρώτων αυτών

κατ'ιδίαμ σένα και Ιάκωβος , κα) Ιωάν»

νκς , κα ) άνδρέας , ειπενμϊν , πότε ταύτα

ίσαι και και τι σημάομ όταν μέλει πάντα

ταύτα σαυτελάθαι , ο δε 1κσούς αποκρι •

θεις αυτοίς,ήρξατο λέγαμ . Βλέπεπ , μή τις

υμάς σλανίση και πολλοίγαρ ελεύσονται επί

@ο ονόματί μου, λέγοντες , ότι εγώ ειμι ,

και σολιους πλανήσεσιν . όταν δε ακούσε

τσολέμες και ακοάς σολέμων , μη θροά

θε , δ& γαρ γενέθαι , άλλ'υπωσ τέλος.

έγες θήσεται γαρ έθνος επίέθνΘ , κα ) βα.

σιλεία επί βασιλείαν»και έσονται σεισμοί

βιτόπους, και έσονται λιμοί κ ταραχα .

λθ αρχαι ωδίνωμ ταύτα . * βλέπετε σε εμάς

α εαυτός , παραδώσsσι γαρ υμάς εις σωέ .

Φρια και εις,σωαγωγάς,δαρίσεθε , κ) επί

ηγεμόνων και βασιλέων αχθήσεθε ένε

φμ κεμ εμού εις μαρτύριον αυτοίς.* και εις σάν

5 τα τα έθνκ δ& πρώτου κηρυχθίώαι η ευαγγέ

εμα λίoμ . * όταν δε αγάγωσιμ υμάς πρασιδών

β
τες και με τρομεριμνάτε τί λαλίσετε , μκθε

μελετάτε , αλλά έαν δοθά υμίμ εκείνη

τη ώρα , τοτο λαλάπ . ου γάρ εσε υμάς οι

λαλοιώτες ,αλλά σνεύμα άγιομ. Πα.

ραδώσει σε αδελφός αδελφού εις θάνατομ ,

Cl σατές τέκνομ,και επανασήσονται τέκια

επίγονάς,και θανατώσουσιν αυτούς και

σεθε μισούμενοι υπό σάντων διαφόνο .

μά μου.ο δε υπομείνας εις τέλG , δυτών

σωθήσεται , * όταν δε δατε σ' βδέλυγμα

Οι ερημώσεως , το έκθεμ υπό δανϊίλ του

προφήτου,έσος όπου ου , ο αναγινώσκω»,

μγ νοείτω ,* Τότε οι ν τη Ιουδαία , φουγέ .
β

τωσαν εις τα όρκ. ο δε έπί του δώματα ,

μη καταβάτω εις τίω οικίαν , μκδε ει »

σελθέτω άρα τι έκ οο οικίας αυτον

και και

SECVNDVM MARCVM.

nes.Et Iefusrefpódens,ait illi: Vides has

magnas ſubſtructiones:Non relinque/

turlapisſuper lapidem ,qui nondiruať.
Et cú ſederet in monte oliuarūèregione

templi,interrogabantillum ſecreto Per

trus & Iacobus, & loannes, & Andreas.

Dic nobis quádohæc erunt : & quodſi

gnum eſt, quando hæcomnia ſint çon

lunandaAtIeſus reſpondensillis,cæ .

pit dicere : Videte,ne quis uosfallat.Mul
ti enim uenient in nomine meo dicétes:

ego fum Chriſtus, multos decipient.
Cum autem audieritis bella & rumores

bellorū , ne turbemini. oporteteñ fieri.

at nondum finis. Inſurget em gensad

uerſus gentē, & regnú aduerſus regnū.

Eterunt terræmotus in ſingulislocis, &

erunt fames ac turbatióes. Initia dolorū

hæc.Sed cauete uos uobis. Tradent eſ

uos in cócilia& in fynagogas.cædemini,

& ſub præſidibus ac regibus ducemini

propter mein teſtimoniã illis. Etapud

omes gētes oportet pri9 prædicarieuan

gelium .Cũautéduxerintuostradentes,

ne præcogitetis quid dicturi ſitis, neque

meditemini, ſedquicquid datū fuerituo

bis in illa hora,hoc loquamini.Nonen

eſtisuos qui loquimini, fed fpiritus fan ,

ctus . Traditurus eft auté frater fratré in

mortem , & pater filium , & infurgent filij

aduerſus parétes, acmorte afficienteos.

Et eritis odio habiti ab omnibus ppter

nomen meum . Sed quiperſeuerauerit

uſą ad finem ,hic laluus erit. Porròcum

uideritis abominationem deſolationis,

dequadictum eſt a Daniele propheta ,

ſtantem ubi non oportet,qui legerit,in

telligat. tunc qui fuerint in Iudæa,fu

giantadmontes .Qui uero fuerit in te

to,nedeſcendat in domum :nec ingre

diatur , ut quicquam tollat e domoſua.

i 4 Et
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κι ο εις ημάςομώμ, μή επιςρεψάτω εις τας Etqui fuerit in agro, ne reuertaturad ea

εμσ σίσω,άραι το ιμάτιομ αυή . * ουαιόταϊς ν quæreliquità tergo , ad tollendum pal
β

γασί έχέσεις , και ταϊς θαλαζόσαις ανεκεί lium ſuum . Væautem pregnantibus&

φμε ναις ταϊς ημέρας. * προσεύχεσθε , ίνα μη lactantibus in illis diebus. Sed orate,ne

θύνται και φυγή υμώνχαμώνος.* έσονται γι ' fiat fuga ueſtra hyeme. Eruntenim dies

925 αι ημέρα εκ & ναι θλίψις, βια ου γέγονε τοι» illi talisafflictio ,qualis nó fuit à primor

αύτκ απαρχής κτίσεως,ής έκτισεν ο θεός έν dio rerum conditarum , quas condidit

εμά
ως τον νώ, και ου μη λύκται.* και ειμί κύ- deus,uſqz ad hoctempus,nec futura eſt.

ριος εκολόβωσε τας ημέρας , ουκ άμεσώθx Et niſi dominus abbreuiaſſet dies,haud

σάσα σάρξ. αλά δια τους εκλεκτυς,δυο ζε quağa ſalua fuiſſet uniuerſa caro . Sed

ρμκ λέξατο,έκολόβωσε ταςημέρας.* τόπ εάν propter electosquos elegit, abbreuiauit

τις υμίρ έιπης τουδεν χρισός , ιδου εκά , dies . Actum , fi quis uobis dixerit: Ecce

εμθ μη σισεύεπ.* Εγερθήσονία και ψευδόξισοι , hic Chriſtus,ecce illic,ne credatis. Exori

και ψευδοπροφήται , και δώσεσι σκμάα κ τε entur pſeudochriſti,& pfeudoprophetze,

ρατα, προς και αποπλανάμ,ει δωαήμ,6 ρυς &edentſigna ac prodigia, addecipien

εκλεκτούς» υμάς δε βλέπετε, ιδου προείρων dum ,fi fieri poffit,etiamelectos.Vosau

gy κα υμίμσάντα. * άλλα εκείναις ταις ημέ tem cauete , ecce prædixi uobis omnia.

φαις μελα τίω θλίψίμ εκείνω ο άλλος σκοτι. · Cæterum in illis diebus poſt afflictioné

θήσεται , κ) και σελιώκου δώσει φέγγος αυν illain ſol obtenebrabitur, & luna nonda

φθι, δι ασέρος τον ουρανό έσονται έκπίπον bit ſplendorem fuum : & ftellæ cceli dedi

TES, Kj &r S'wépes & rgo ris ougavors, cadou už dent, & uirtures quæ in cælis funt, conai

εμα θήσον .* και τόπ όψονη ήταν το ανθρώπο tientur . Et tunc uidebunt filium homi

έρχόμενομεν νεφέλαις μείαδωάμεως σολ nis uenientem in nubibus,cumpoteſta

λής C δόξας. Καιτόπ απογελά τους αγγέ » te multa& gloria.Et tuncmittet angelos

λός αυτού , και επισφάξει τους εκλεκτους άυ luos, & aggregabit electos fuos a qua

το έκή τεσσάρων ανέμων , ανάκρο γύς έως tuoruentis,à fummoterræ uſæ ad fum

άκρο ουρανό . Από δε θα συκής μάθετε τίω mum cæli. À ficu uero diſcite fimilitudi

πραβολώ, όταν αυτό δκ ο κλάδος απαν nem . Cum ramus eius iam tener fuerit,

λος γλύκται , C εκφυϊ τα φύλα,γινώσκελε, produxeritoz folia, ſcitis ,quod prope lit

8% εγγύς & θέρος εσίν . ούτως και υμάς æſtas . Sic&uos cum hæcuideritis fieri ,

άμ ταύτα ήδκτε γινόμενα , γινώσκεπ , ότι ſcitote,quod prope fit in foribus. Amen

εγγύς αξιμ επί θύραις . Αμώ λέγω υμίμ , dico uobis,quodnon præteribit genera

ότι ου μή έλθη και γενεά άυίκ, μέχgις δυ σάν tio hæc, donec omniahæcfacta fuerint.

Τα ταύτα εύκη.ο ουρανός κ) γ πιελεύσον Cælum & terra præteribunt, ſed uerba

Εμβ ται,διόλογοι με ου με θέλθωσι . * ποιό meanon præteribunt.Cæterű de dieillo

ή μέρας εκείνκς , C 1 ώρας ουδείς διδεμου ac tempore,nemo nouit,neangeli quidé

οι άrrελοι οι ουρανώ,ουδο γός,ειμα σα qui in cælo ſunt, necipfe filius,ſed ſolus

SPY . * Βλέπετε,άρυπνάτε κ) προσεύχεσθε, ουκ pater. Cauete, uigilate, & orate,neſcitis
5 διδασε δ, αόπο καιρός όξιμ.* ώς άνθρωPς αν em quádo tépus ſit.Sicut homo qui pe

SPA πόσιμος αφείς οικίας αυή, δούς τοϊς δ's regre agit relictadomo fua,deditos fer

λοι αυξη εξεσίαν, C έκάσω ή έργου αυτούς uis fuisſubſtantia ſuā,acluú quic opus,

&
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μλ . ποιου, αλαβάσεις τουκύριου μύρω. με . πει το σάχα.

με αω θυρωρώ ενετείλατο ίνα γεκγορά. * &ianitori mandauit ut uigilaret.Vigila,

Οράτεδω, ουκάιδαίεβ, σότεο κύριος ή οικι teigitur, neſcitis eñ ,quádo dñsdomus

ας έρχετη ,όψε μεσονυκτίο, αλεκδοροφων uenturus ſit , ſero an medio noctis, an in

ας , πρωί , μή έλθωράξαίφνκς , έυρα εμάς gallicinio ,an diluculo:ne ſi uenerit repen

καθεύδονίας.& 3 υμίμ λέγω,σάσι λέγω, εκ te,offendatuosdormiétes. Cæterú quæ

eps γοράτε. * Ημ δεσσάχα, τα άζυμα με dico uobis,omnibus dico, uigilate .

τα δύο ημέρας. * εξέταμ δι άρχϊεράς και Eratautem paſcha, &azymorú dies XIII

SPR οι γραμματές,σώς αυτόμ ν δόλωκρατή futuri poſt biduum.Et quærebant ſum

σαντες αποκτείνωσιν . έλεγομ δε , μι ν τη mi ſacerdotes & ſcribæ , quomodoeum

ΦΡκ εορτή , μη σοπ θόρυβος έσαι του λαού . * C per dolum cóprehenſumocciderent.Di

όντΘαυτο ν βκβανία εν τη οικία σίμων cebant aute:Non in die fefto ,ne tumulo

« Θ ' το λεπτό , κατακόμβα αυτο ήλθει μδ tusfatpopuli.Etumeffet Bethanie in

γων έχουσα αλάβαστομμύρου νάρθε ση domo Simonis leproſi, accumbente eo

σικής πολυτελές , καισωρίψασα σ'αλά, uenit mulierhabens alabaſtrū unguen ,

βασγου , κατέχεεμ αυτοι ι κεφαλής και ti nardipiſticæ preciofæ , & comminuto

λσαμ δέτινεςαγανακτοώτες προς εαυτυς , alabaſtro effudit illi in caput.Erant autē

να λέγοντες και εις τί % απώλεια αυτκ τον μύ quidam ,qui indignarenturapud ſele,ac

σε γέγονεμ και δύνατο γαρ τέτο παθώαι dicerent:Adquid perditio hæc unguen

επάνω διακοσίων δωαρίων, δοθώαι ti ? nam poterat hoc uendi pluris quam

οίς ωχοίς , και νεβειμώντο αυτή , ο δε trecentis denarijs,ac dari pauperibus. Et

ικσούς έιπερ . άφετε αυτώ . τί αυτή κόπ8g infremuerunt aduerſus illam . At Ieſus

σαρέχετε κάλου έργου ειργάσατο εις εμέ . dixit : finiteillam . cur illi molefti eftis :

σάντοπ γαρ ους ωχούς έχετε μεθεαυ . bonum opus operata eſtergame.Sem /

τωμ , και όταν θέλετε σώαθε αυτούς έν σοι per enim pauperes habetisuobifcum : &

ίσαι , έμε δε ου σάντοπ έχετε . 3 έιχεμ άυ quandocunquolueritis,poteſtis illis be

ομο τκ εποίκσε . προέλαβε μυρίσα μου και nefacere , meuero non femper habetis.

σώμα εις την ενταφιασμόμ . Αμώ λέγω, quodpotuic, her fecitapreuenit, ut uην

υμίν , όπου εαμ κκευχθά το ευαγγέλιο του geretmeumcorpusad ſepultura.Amen

το εις όλου του κόσμου , και ο εποίκσεμ άιν dico uobis: Vbicunq prædicatum fue

τη, λαλκθήσεται εις μνημόσυνον αυτή , rit euangelium hoc in totum mundum ,

και ο Ιούδας δισκαριώτες εις το δώσει etiam hocquod fecithæc, dicetur in me.

Β κα , απήλθε προς τους αρχιερές , ίνα σαραν moriam iſtius. Et ludas Iſcariotes,unus

σω αυτόμ αυτiς.δι δε ακούσαντες εχάρισαν, è duodeciin , abñt ad ſummos facerdo

και επαγγείλαντο αυτώ αργύριον δοώα . tes, ut traderet eum illis.Quo audito,illi

kaj zére , wwe kuwaigwg aut waçadã . , gauiſi ſunt , & polliciti ſunt ei pecuniâfe

και τη πρώτη ημέρα της αζύμων, όπό σάν με daturos. Et querebat, quoopportuneil

καέθνου , λέγουσιν αυω οι μαθκται άυ» lum traderet.Acprimo dieazymorú,cũ

Τον . που θέλας απελθόντες ετοιμάσομβω , paſcha immolarét, dicût illi diſcipuli ſui:

να φάγης το σάχα ; αποσέλλα δύο Vbiuis ut abeamus& paremº, utedas

70μαθκτώμ αυτού , και λέγα αυτοίς , υπά paſcha.Eremittit duosėdiſcipulis ſuis, &

γετε εις τίω πόλιν , και απαντήσει υμίμ dicit illis: Ite in ciuitate, & occurret uobis

άνθρωπG homo

*

.
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εξα

B

μς • πει παραδόσεως προφητεία.

άνθρωπG κεράμιομύδατος βασάζωμ, ακο homo hydriam aquæ baiulans,ſequimi

λυθήσαπ αυτώ , κι όπου έαν εισέλθη , έιπα ni illum : &quocunqz ingreſſus fuerit,di

τεο οικοδεσπότη ,ότι ο διδάσκαλος λέ. cite patrifamilias,magiſterdicit: Vbi eſt

γε . σ8 33, καικατάλυμα, όπο8σάχα με diuerſorium , ubi palcha cumdiſcipulis

τα 80 μαθητών μου φάγω ; C αυής υμίν meis edam : Et ille uobisoftendet tridi

δείξε ανώγεομ μέγα , έστωμβίομ, έτοιμομ , nium magnum , ſtratum ,paratum ,illic

έκαετοιμάσατεημίμ» ή ξύλθον οι μαθκι parate nobis . Et exieruntdifcipulieius,

ταιαυτο , κι ήλθομ εις τίω πόλιν . 6 ευρου & uenerunt in ciuitatem , & repererunt

καθως ειπεναυτοίς, C Τοίμασαμοσάχα. quemadmodum dixerat illis, parauer

* και οψίας γενομλύκς έρχεη μετά το σώ runté pafcha.Etcum ueſperaiam eſſet,

και δεκα , και ανακαμλύωμ αυλώμ έθιόντωμ ειν uenitcum duodecim . Er cumaccumbe

Aep o svoše,aulis aéywinip, öl Eie ozir us rent ederentós, dixit Iefus: Amen di

εξε μώμ αραδώσε με, δέθίων μετεμ8. * δι και co uobis: Vnusex uobis proditurus eſt

α ήρξαντο λυπάσθαι . και λέγαμ αυτώ, εις καθ' me,qui edit mecum .Atilli cceperunteſſe

εξη εις μάτι εγώ ,κα) άλλΘ , μήτι εγώ ; * % 8 mefti , ac dicere illi fingulatim : Num

αποκριθεις ειπεν αυτοίς εις εκ θ δώσει
ego :Etalius,num ego: Ille ueroreſpon

κα,ο εμβατόμου μετεμ εις ή τρυβλί dens,dixit illis: Vnusė duodecimqui in

ομ. ο μουγος του ανθρώπουυπάγο καθώς γέ tingit mecum in catinum.Filius quidem

παπαι σερί αυτον . * ουαι δε ζω ανθρώπων hominis uadit, ficut fcriptum eſtdeillo :

και εκείνη οι δυο γός του ανθρώπου πραδίδοται Sed uæhomini illi , per quem filiusho

καλόμ ήμ αυτώ, ει ουκ εγεννήθκ ο άνθρωπος minis proditur.Bonum erat illi,li natus

εξε εκάνος . * και έθιόντων αυτών λαβών και 1κ. non fuiflet homoille . Er edentibus illis,

σας άρτου , ευλογήσας έκλασε , κ έδωκέμ ſumpto Ieſuspane , cum gratias egiſſet,

αυτοίς, είπε , λάβετε , φάγετε , τοτό και fregit&deditillis, ac dixit:Sumite ,come

& σώμά μs. *κλαβωμό σατήριομ , ειν dite ,hoceftcorpus meum.Et accepto po

β χαρισήσας έδωκεν αυτοίς» και έπιομάζ αυτο aulo,cumgratiasegiſſet,deditillis, & bi
σάντες- να) ειπεν αυτοίς , τοντόή αιμά berunt ex eo omnes,& dixit illis :Hiceſt

με τη καινής διαθήκκς , η ποίσολιώμ εκ fanguis meus noui teſtamenti , qui pro

χωόμλνoμάμω λέγω υμίμ ,ότι ουκ έα ου multis effundit.Amen dicouobis,poſt

μί σίω εκ τo γεννήματος και αμπέλο, έως hacnon bibam defructu uitis uſque ad

Οι ημέρας εκείνκς , όταν αυτό σίνω καινου diem illum , cum illudbibero nouum in

εξί τη βασιλεία του θεού . * και υμνήσαντες regno dei . Eraum hymnum dixiſſent,

5 ξύλθομεις το όρG το ελαιώμ • λέγα αυ exieruntin montem oliuarü.Et dicit illis

εξε τίς ο Ιησές, * ότι πάντες σκανδαλισθήσει Ieſus: Omnes offendiculum patiemini

θε ν έμοια τη νυκύταύτα.8 % γέγραπται. per me in nocte hac, quia fcriptum eſt:

* πατάξω ήσουμλύα , διασκορπισθίσει Percutiam paſtoré , & diſpergenťoues.

τα πρόβατα.αλια μετατέγρθώαι με προά Sedpofteaquař refurrexero præcedam

το ξω υμάς εις βγαλιλαίαμ.* 8σίπος έφε uosin Galilæam .Petrus autem dixit illi:

αυτώ.κ ει πάντες σκανδαλιθίσονη , αλλ Etiã ſi omesoffendiculum palli fuerint,

ουκ εγώ. Όλία αυτώ και εκτός.αμινλέγω atnon ego.Et dicit illi Ieſus: Amen dico

σοι,8 % σήμερον εν τανυκτίταύτη,που ήδης tibi,quodhodiein noctehacpriulõzbis

αλέκτορα gallus

α

εξε
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εοα αλέκτορα φονέσα , ξις απαρνήση με. * και δε

5. εκ περισ8 έλετε . μάλου εάν μεδέκ σωα

ποθανέμ σοι , ου μήσε απαρνήσομαι. ώσάι

σοβ πως και ο σάντες έλεγομ.* αι έρχονη εις χω

είoμ δυ το όνομα γεθσημανεί,*και λέγατϊς

φογ μαθηταίς αυτα , καθίσαπδεέωςαπελθώς

προσεύξομαι.κ) αλαμβάνει κ)

τον Ιάκωβου και Ιωάννω μεθεαυτο ,κ) ήρξα

σου το εκθαμβέθαι και αδημον&μ. * και λίγο

αυτοίς.σερίλυπός αξιμ και ψυχή με έως θανά

εοε τε . μείνατε ώδε C RHγορ& π.* και προελ /

θων μικρομ, έπεσαμέπιτ γύς C προσκύχε

το , ίνα ει δωατόμοζ σαρέλθη απάυτο και

ώρα , και έλεγερ,αββά ο σατές,πάντα δώα

τα σοι , πένεγκε και σοτάριου αδεμά του τον

05 * αλλυό τίεγώ θέλω , αλλάτί σύ. * κα) έρ

ροζ χισηκαι ευρίσκει αυτούς καθεύδονταςκαι λέω
και γι σέρω.σίμωμ καθεύδεις ; ουκ ίχυσας

μίαν ώραν εκγορϋσαι; Bκτορ & π κ προσεύ

ροκ χετε , ίνα μή εισέλθετε εις σεβασμός . **gor

μου πνεύμα πρόθυμομ,λό σας3 ασθενής. * κό

σάλιμ απελθώμ προσκύξατο, αυτόμ λό

γου ειπών. υπουρέψας ευρεμ αυτους σά

λιμ καθεύδοντας και ήσαν οιοφθαλμοιαυ

των βεβαρκμλύοι, ουκ ήδκσαμ τί αυτοά

ποκριθώσι . Ο έρχεση ή ξίου , και λέγα αυν

τίς.καθεύδετε λοιπόν αναπαύεθε .* αι

και πέχε. ήλθεμα ώρα.λδου πραδίδοη διος τον

ανθρώπε εις τας χώρας και άμαρίωλώμ. εγεί

ρεθε άρωμών . 14ου ο πρασιδές με ήγγικε :

επα *και ευθέως έτι αυτοι λαλούτοςπαγίνει

α ιδας εις ώμ * δώδεκα,κύ μετάυτο όχλος

σολύς μεία μαχαιρώμ κ ξύλων τα50 ας

χιερέων και τη γραμματέων και ο πρεσβυ

επβ τέρων. * δεδώκει δε ο παιδούς αυτούς

β σκμορ αυτοίς, λέγωμ . φιλήσω , αυ»

τoς KG , κρατήσαπ αυήμ και απαγάγετε

ασφαλώς καινα ελθών, ευθέως προσελθώμ

αυτώ , λέγα αυτώ ,σαββείξαββεί,να) κα

τιφίλκσεν αυτόμ . δι δε επέβαλoμ εοάυ

του τας χώρας αυτών, εκράτκσαμ αυήμ.

εις δε

gallus cecinerit,ter abnegabisme.At ille

uehemétius dicebat: Immò ſimeopor

tuerit cómori tibi, no te abnegabo . Si

militerautem &omnesdicebant.Erue

niunt in locum cuiusnomen Gethſema

ni,& dicit diſcipulis ſuis : Sedete hic,do

necdigreſlus orauero.Et aſſumit Petrū,

& Iacobum ,& Ioannem ſecum ,cæpitas

expaueſcere&angi.Et dicit illis: Dolore

afficituranimamea uſque ad mortem ,

manete hic&uigilate.Etprogreſſus pau

lulum proſtratus eſt in terram & orauit,

ut ſipollibileeſſet, tranſiret à ſe hora , &

dicebat: Abbapater , omnia poſſibilia

ſunt tibi, aufer poculum à me hoc. Ver

runtamen non quid ego ueliin, fed quid

tu.Eruenit , & offendit eos dormientes,

dicitęs Petro: Simon dormis?non po .

tuiſtiunam horam uigilare : Vigilate,&

orate ,ne ueniatis in tentationé. Spiritus

quidem promptus , at caro infirma. Et

rurſum digreſſus orabat,& eundem di

xit ſermonem . Etreuerſusoffendit illos

rurſum dormientes,erant enim oculico

rum grauati :neq fciebant quid illi re ,

ſponderent. Etuenit tertio ,dicités illis:

Dormitepoſthac & requieſcite.Sufficit.

Venit hora,ecce tradit filius hominis in

manuspeccatorü.Surgiteeamus . Ecce

qui proditme,appropinquat. Et conti

nuo adhuceo loquêteaccedit Iudas,qui

erat unus è duodecim ,&am illo turba

multacum gladós &fuſtibus à ſummis

ſacerdotib9& fcribis & ſeniorib9.Dede

rat autê isqui prodebat eum ,cómuneſi

gnum illis,dicés:Quécuqofaulatus fuee

ro ,is eſt, cóprehendite illum , & abducite

caute.Etcũueniſſet, protinusaccedit ad

illum ,dicitóz ei:Rabbi rabbi,acdeofcula

tus eft eum .Illi uero iniecerunt in illum

manus fuas, &comprehenderunt eum .

Vnusaute

go

S

π
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επγ * εις δεη πρεσκκότωμ πασάμεων τω

α μάχαιραν,έπαισε ουδάλου του αρχιερέως,

από κι αφέλερ αυτο ο ωτίου.*και αποκριθείς

και εκτός ειπεν αυτοίς και ως επίλυσω οξέλθεν

τε μετα μαχαιρώμκοξύλωμ συλλαβάμ με ,

καθκμέραν ήμω προςυμάς ν α τερά διο

επι δάσκων , και ου : εκρατίσατέ με . * αλλ

5 ίνα ωληρωθώσιμαι γραφαί, και αφέντες αυ

επί τμ σάντες έφυγον . * και εις τις νεανίσκος

ακολούθα αυτώ περιβεβλημαύGr ' σινδόνα ,

επίγυμνού, και κρατούσιμ αυτό οι νεανί

σκοι . ο δε καταλιπωμ τίω σινδόνα, γυμνός

επί έφυγε αάαυτών . *καιαπήγαγομου ικα

α σου προς του αρχιερέα . και σωέρχονται

αυτώ πάντες δι αρχίες & ς και οι πρεσβύτε

επι $οι και οι γραμματές. * C και σέηςαπό
και μακρόθεν ακολούθησεν αυτώ , έως έσω εις

σωαυλώ τον αρχιερέως , και έμ συγκαθώς

μου μετά την υπηρετών και θερμαινόμεν

Από νος προς τοφώς.*οι δε αρχίεσάς και όλους

β σωέδριου εζήτου σιτο Ικσό μαρτυρίας,

εις και θανατώσαι αυτόν, ουλέυρισκομ. σολ

λοι γαρ ευδιδομαρτύροω κατάυτον , και

ίσαι αι μαρτυρίαι ουκ ήσαμ. * και τινες ανα.

σάντες έψευδομαρτύροων καταυτον λέγον »

τερ . ότι εμάς ακούσαμεν αυτον λέγοντα ,

ότι εγώ καταλύσω του ναού τοτομου χ

goπoίκτη , και διατριών ημερώμ άλλου

χερoπoίκτoμoικοδομήσω» και ουδε όντως

ίσαι ημά μαρτυρία αυτών . C ανασάς και ας

χιερεύς ειςαμέσομεπηρώτησε τώρακαμλέ

γωμ . ουκ αποκρίνα ουδέμ και τη δυτοί σου και

ταμαρτυρδσιν δε έσώπα,και ουδεμ απε

κρίνατο » σάλιμο αρχϊρευς επισώτα αυτόν,

και λέγααυ ο . συ ει ο χρυσός και για τον ευ.

εζα λαγκτούκαιδ δέ τκσούς έιπερ, εγώ ειμι. *
άψεθε ημίου του ανθρώπου καθήκοομ εκ

δεξιώμθι σαυάμεως, και έρχόμβυου μετά

εζ, το νεφελώμ του ουρανού . * % δε αρχιερεύς

διαδείξας τους χιτώνας αυτον, λέγει . * τη

εν ότιβείαςέχουνμαρτύρων και ακούσατεροι

βλασφημίας

Vnus autêquiſpiã altantiú eductogla

dio percuſſit feruuſummi facerdotis, &

amputauiteius auricula.Et rñdens lelus

dixit illis : Tanğ ad latroné exiſtis cum

gladís ac fuſtib9ad cóprehédendú me,

qtidieeram apuduos in téplo docens, &

nó cóprehendiſtisme,fed iſtafiunt utim

pleantfcripturæ. Et relicto illo ones fu .

gerunt.Etunuſquiſpiã adoleſcétulus ſe

quebatillü circúanictus ſindonefuper

nudú , & cóprehendunt illú adolefcétuli.

Ille uero relicta ſindonenuduseffugit

ab illis . Et abduxerút Ieſum adfummú

facerdoté. Etcóueniüt cũ illo omes lum .

mi facerdotes & ſeniores & ſcribæ . Et Pe

trus eminus ſequebatillú donecueniffet in

atriū ſummi facerdotis, & erat ſedés una

cũ miniſtris , & calefiebat,ad lumé.Sum /

miuero facerdotes &totú cóciliū quære

bantaduerſusIeſumteftimoniü ,ut mor

ti traderenteum ,necinueniebant. Nam

multi falſum teſtimoniú dixerant aduer

ſus illum ,nec erant ſatis idonea teſtimo,

nia.Et quidamaſſurgebant &fallum ter
ſtimoniú ferebantaduerſus illum , dicen

tes :Nos audiuim eum dicenté:Egodi.

ruamtéplúhocqdeſt manib9factú,&

tribus diebus aliud ſine manibus factú

extruá.Et neficquidéfatis idoneaerant

teſtimonia illorü.Et ſurgés ſummº ſacer

dos in mediú ,interrogabat Ieſumdicés:

Nórñdes quicos: Quid iſtiaduerſum te

dicunt teſtimonia :Atille tacebat, nec

quicöz refpódebat.Rurſum ſummus fa

cerdosinterrogauit, & dicit illi:Tu es ille
Chriftus filiusbñdicti:Iefus auté dixit:

Ego fum ,& uidebitis filium hominisſe
dentem à dextris uirtutis , & ueniente in

nubibus cæli. Summus autem facerdos

dilaceratis ueſtib9 ſuis dixit:Quidpræ

terea opus habemus teſtibus .Audiſtis

blafphemiam ,

55

.
.
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βλασφημίας , τί υμίμ φαίνετπ ;δι δε σάν » blafphemiam.Quid uobis uidetur : Illi

τες κατέκριναμ αυήμ είναι ένοχου θανάτο . uero omnes condemnauerunt eum eſſe

ελ και ήρξαντο τινες έμπύειν αυτώ,να τρικα reum mortis. Et cæperunt quidaincon

α λυπαμε πρόσωπον αυτο , και κολαφίζαν ſpuere in eum , &obuelarefaciem illius,

αυτήμια λέγαμ αυτω , προφήτοισομ . C 8. &colaphiseum cædere, & dicere illi: Di.

shi vaxgén faniowacıp avèpēBatop.* njšo uz uina.Acminiſtri alapasilliimpingebát.
τος του αέρα τη αυλή κάτω , έρχετη μία Et cú eflet Petrus in atrio inferius,uenit

την παιδικών του αρχιερέως , και ιδούσαή una ancillarum ſummi ſacerdotis,cung

σίγου θερμαινόμενομοέμβλέψασααυ ορ", uidillet Petrum calefacientem ſe, intuita

λέγα » και συ μετά τον ναζαρκν8 τκσ λθα ; illum ,dicit:Ettu cum Nazareno Iefu fui

ο δε άρνήσατο, λέγωμ . ουκ διδα , ουδε επίδα ſti: At ille negauit,dicés:Non noui,nec

εί5 μα τί λέγεις. * και εξήλθεν έξω εις ή προ- ſcio quiddicas.Et exiuit foras in ueſtibu

α άυλίου και αλέκτωςέφώνησε και και σας lum ,& gallus cecinit. Etancilla cum uidif

δίσκκ 148σα αυτόμ,σάλιμ κρξαν λέγαρ είς ſet eum ,rurſum cæpit dicere his qui aſta

πρεσκκόσιμ ότι δυτ @ ξ αυτών εσίμ. και bant,hicex illis eſt.Atille rurſumnega

σάλιμ Αρνάτου και μετά μικρόμ σάλινοι bat,ac paulo poſt iterum ,qui aftabant,

πρεσώτες έλεγόμως σέγω.άλκθώς 3ξ αυ dicebant Petro : Vereex illis es , nam&

τωμέι , και γαό γαλιλαίΘ- ι , και ή λαν Galilæus es , & loquela tua conuenit. At

λιά σεομοιάζει και δε ήρξατο αναθεματίζay ille coepit execrari ac deierare , non noui

και ομνύεμ, ότι ουκ διδα του ανθρώπου του hominé iſtum dequo dicitis . Et iterum

του ομλέγετε , και εκ δευτέροαλέκτως έ. gallus cecinit. Recordatusớs eſtPetrus

φώνκσε . * ανεμνήθκ ο σέξΘ το δήμα uerbi quod dixerat illi Ieſus:Priufquai
B

τους δυ ειπεν αυτώ ο Ικσάς . 8α πριν αλέκτο galluscecinerit bis,abnegabis me ter, coe

φα φωνήσαι δις , απαρνήση με τρία , η επιβα
Et confeftim diluculo XV.

και λωμ έκλαιε. και ευθέως επιή πρωι συμ concilio inito ſummi ſacerdotes cum ſee

και βόλιομσοιήσαντες οι αρχιεράς μετά το nioribus & fcribis ac toto confefluuin :

πρεσβυτέρων C γραμματέωμ , καιόλο ctum leſum abduxerunt,tradideruntas

εξ σωέδριου, *δέσαντές ήμ εκσάμ απιώεγο Pilato.Etinterrogauiteum Pilatus: Tu

και να πρέδωκαμ σιλάτω . *και επκ es ille rex Iudæorum : At illereſpódens,

σ ρώτησεν αυτμο σιλάτΘ. συ ει ο βασιλεύς dixit illi : Tu dicis . Et acaiſabant eum

« ΟΙεδαίων και ο δε αποκριθείς ειπεν αυτώ. fummi ſacerdotes de multis.Pilatusau

θα συ λέγας . * κατηγόροω αυτοι οι αρχϊν tem rurſus interrogauit illum , dicens :

2 ράς σολιά , ο δε σιλάτα σάλιμ επερώτη Nonreſpondes quicquań : ecce quam

σεμ αυήμ,λέγωμ . ουκ αποκρίνα ουδέμ και δε multa aduerſus te teſtantur: Ieſusauté

πόσα , σε καταμαρτυράσιμ· ο δε Ικσές ουκ deinde nihil reſpondit, adeo utadmira
έτι ουδέμ απεκρίθκ , ώςπθαυμάζαμ εμ σιι retur Pilatus.Cæterum in feſto dimitte .

σβ λάτομ . * κατά δέ εορτώ απέλυεμ αυτοίς batillis unum uinctum :quéanąpoſtu

Β ένα δέσμιομ,όνπις ήτοώτο.* *μ σε 5 λεγό laſſent. Erat autem qui dicebatur Barab

og ,μως βαραββάς,μετά τη συσασιασώμ δε bas, qui cum ſeditionis autoribus fuerat

δεμαώς , όι τινες εν τη σάσα φόνoμ σεποι uinctus, quiper feditionem cædem pa

έκασι . και αναβούσας ο όχλΘ, ήρξατο trauerant.Etcū acclamaſſet turba,coepit

αυτάθι k Aagitare,

1
6

pitop flere.
*
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ατέθαι, καθώς αεί επoία αυτής. ο δεσιλά

τος απεκρίθκ αυτοίς ,λέγωμ. Θέλετε απολύ

σω υμίμ ήμ βασιλέα το 1οδαίων και εγίνων

σκε γαρ,ότι δια φθόνου παδεδώκασαμάυ

Ομοι αρχίες &ς. * οι και αρχίσ& ς ανέσασαμ ή

όχλομ, ίνα μάλλομεν βαραββάμ απολύ

σε σε αυτούς . * % δε σιλάτG- αποκριθείς σάν

α λι», είπερ αυτής.τί δω θέλετε σοιήσω,δμλέ

γετε βασιλέα ή υδαίων και οι δεσάλιμ έκρα

ξαν, σαύρωσον αυτόμ . και δε σιλάτΘ έλεν

γεν αυτοίς τί γαρ κακό εποίκσεν , οι δε

ποισωτέρως έκραξαμ. σαύρωσομ αυτόμ. **
ds

δε σιλάταβαλόμενος ως όχλω η ικαν

νομ σοιήσαι ,απέλυστμ αυτής ήμ βαραββάμ,

και πρέδωκε τμτκσον φραγελιώσας , ίνα

σή σαυρωθώ . * οι δε γατιώται απήγαγομαι »

ή όμέσω αυλής, οι πραιτώριου, Cσυγ

καλέσιμ όλίω τώ πάραμ ,και δύσιμ

αυήμ σορφύραν , και πολιτιθέασιν αυ Go

αλέξαντες ακάνθϊνου σέφανον, κα) ήρξανθο

ανάζεθαι αυτόμ . χάρε βασιλεύ Ο Ιουν

σκ δαίωμ . * και έτυπήoμ αυτον τίω κεφαλώ

5 καλάμω, και νέουoμ αυτών και τιθέντες

τα γόνατα προστκώουμάν Go . και ότε ενέ

παξαν αυτώ , ξέδυσαν αυζω τώ σορφύ

ραμ, και ενέδυσαν αυτόν ταιμάτια τα ίδια ,

σ5 * και εξάγεσιμ αυήμ , ίνα σαυρώσωσιν αυν

« τόμ . και αγγαρεύεσι πράγοντά τινα σίμω

να κυρίωαίομ,ερχόμενοι από αγε8τμ σα

o tega &a efávdet noen sópou , va app * sau.

α του αυτον . * και φέρoυσιμ αυήμεπί γολγο/

στα θά τόπομ , 8 KG μεθερμωβόμβυομ , κρανίου

2 τόπΘ . *και έδίδοω αυτώ σιάμ εσμυς ,

σιβ νισμλύομ δινoμ. ο ε ουκέλαβε. * να σαυ -

ρώσαντες αυήμ,διεμέριζομ τα μάτια αυτά ,

βάλλοντες κλήρομέαυτα,τίς τί άρΗ. *μ και

1 ώρα τρίτκ έσαύρωσαν αυθόμ.*και ήμ και έπι

α γραφή και αιτίας αυτο επιγεγραμμένα και

σε βασιλεύς δαίωμ. * C σω αυτώ sαυν

α 8σι δύο λησάς , ένα εκ δεξιώμ , ένα και

σας ευωνύμωμ αυτο . * επληρώθκ και γραφή,και λέ

γουσα

flagitare, ut faceret quemadmodum ſem

per fecerat ipſis. Pilatus autem reſpon

dir eis, dicens: Vultis dimittam uobisre.

gemillumIudæorü : Sciebatenimquod

ppter inuidiam tradidiflent illum ſum

mi ſacerdotes . Summi uero ſacerdotes

concitauerunt turbam ,ut potius Barab .

bamdimitteret ipſis. Pilatus autem re

ſpondens rurfum , ait illis : Quid igitur
uultis faciam ei,quem dicitisregemIu

dæorü :At illi rurſumclamauerunt:Cru

cifige iſtum .Pilatus autem dicebat illis:

Quideñ mali fecit: Atilli uehementius

damauerüt: Crucifigeeum.Pilatus uero

uolens turbæ facere fatis,dimiſit illis Ba .

rabbam , & tradidit leſum flagellatú , ut

crucifigeretur.Milites autem abduxerút

eum intro in atrium ,quod eſt prætoriú ,

&conuocant totam cohorte, &induunt

illum purpura , & circumponunteicon

textam ſpinis coronam , & coeperüt ſalu .

tareillum:Aue rex Iudæorú . & uerbera

bant illi caput arundine, & inſpuebant

inillum,& pofitis genibus adorabantil
lum . Etcum illuſillent ei, exuerunt eum

purpura , & induerút illum ueſtib9pro .

prijs, & educüt eum , ut crucifigerét eumi

Etcoëgerút prætereunté quenda Simo

nem Cyrenēſem , qui ueniebat ex agro ,

patré Alexandri&Rufi,ut colleret crucé

eius . Et ducuntcum in Golgotha locú ,

qd eſt,ſiinterpreteris, caluariæ locus, &

dederüt illi bibere myrrhatū uinum , fed

ille nó fumpfit. Cúą crucifixiſſenteum,

partiti ſuntueftiméta eius, mittentes for

tem ſuper illa ,quis quid tolleret.Erataw

tem hora tertia, & crucifixerunteum.Et

erat infcriptio caufæ illiusinfcripta, Rex

Iudæorū.Eraum eo crucifigunt duosla .

trones :unum à dextris ,& alterum à lini

ſtris eius.Et impleta eſt ſcriptura ,quæ di

dikt
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σιά γουσα C μετάανόμωμ ελογίθκ. * και οι cit:Et cũ iniquisdeputat9eſt,& quipræ

5 απορευόμδυοιέβλασφήμοαν αυτών,κιν teribant,cóuiciabant illi:mouéres capita

νοώτες τας κεφαλάς αυτών ,και λέγοντας . ſua,ac dicéres:Væ quidemoliris téplum ,

ουαί καταλύωμ όριαόμ,και αν πισίμ κμε & in tribus dieb9extruis. ſerua teipſum ,

ραις οικοδομών , σώσον σεαυήμ,καικατά &defcédedecruce.Similiter&fummi ſa

σικ βα από τον σαυρό . *ομοίως και οι αρχίερες cerdotesilludentes inter ſeſecum ſcribis ,

β εμπαίζοντας προς αλλήλες μετα την γραμ dicebant:Alios ſeruauit,ſeipſum ſeruare

ματέων , έλεγομ.άλιους έσωσεν, εαυτομ nó poteft.Chriſtus ille rex Ifraël deſcene

ου διαταα σώσαι . ο Χρισος και βασιλεύς το datnuncde cruce ,ut uideamus& creda

ισραήλ καταβάτα νώ από τον σαυρ8 , ίνα mus.Etqui crucifixi fuerant cũ illo , pro

στο δωμάω και σιδεύσωμο. * και οισωεσαυρω bra iaciebantin cum.Cú uero facta eſſet

Β μίύοι αυτώ ονείδιζομ αυτόμ . * γενομλύκς δε hora ſexta, tenebræortæ ſunt ſuper tota

ώρας έκτκς,σκότG εγγύετο εφάλίω τίω terrā,ulg'ad horamnona.Ethoranona

γώ ,και έως ώρας εννάτης. * και τι ώρα τηε- damauit Iefus uoce magna,dicens:Eloi,

νάτη εβόκστρο τκσος φωνή μεγάλη, λέω» . eloi,lama ſabachthani,qdeft, fi quisin

Edwieławíaqua cabox Javie 6 831 Medesa terpreteľ,deusmeus,deusmeus, curme.
μηνόμθυον, ο θεός μs , ο θεός μs , εις τι deſeruiſti:&quidā aſtantiú aum audir.,

μεεγκατέλιπες και τιμές αρεσκκότωμ ſent,dicebant:Ecce Heliauocat. Accurrit,

σκβ ακέσαντες,έλεγομλίδουΑλίαμφωνά. * Φρα autē quidā,& impleta ſpongia aceto, im

μώμ δε£ις,και γεμίσας σόγγομαξες σερε poſitaiz harundini,porrexit illi potū,di

θείς ο καλάμω , επότιζει αυτόμ,λέγων . cens:Sinite,uideamanuenturus fit Hel:

σκγ * άφεπ,ίδωμεν ει έρχεται Ηλίας καθελάμ lias,ad deponendű eum.Ieſus autē emiſ

α αυτόμ . και δεικσούς αφείς φωνώ μεγάλω , ſa uoce magna,expirauit.Etuelum tépli

σκλ 38έπνευσε. * καιο καταπέτασμα του να ſciſſum eſt in duaspartes ,a ſummo ula.

εχίθκ εις δύο άπο άνωθεν έωςκάτω. * 1/ adimū.Cumuidiffet autēCenturio,qui

δων δε ο κεντυρίωμ, και πεςκκως ξεναντίας altabat exaduerfo illi, qd ſic emiſloda.

αυτον . ότι όντως κράξας ξέπνευσεν , εις more expiraſſet,dixit:Verehomo hicfi.

περ.αλκθώς ο άνθρωπG δυτος γός ήμ θε8 . lius erat dei. Erantauté&mulieres é lon

σκ5 και ,
* Ησαμ δε και γναίκεςκαι από μακρόθεν ginquo fpectantes, interquas eratMa

θεωρούσα , ναις ήρ μαρία μαγδαληνή,C riamagdalene,& Maria Iacobiparui,& Cleophn alias

μαρία Ιακώβο του μικρά , και πωσ μκτής, loſe mater, &Salome, quæ etiã cú effet diita .

και σαλώμκ,άίναι όπ ήμ εν τη γαλιλαία , in Galilæa,fecutæ fuerat illú , & miniſtra

Ακολόλου αυτώ ,και σίκκόνου αυτώ , uerantei,aliás cópluresquæ ſimul aſcé

άλλαι σολιαιαι σιωαναβάσαι αυω εις δεν derant cú eo Hierofolymă. Eram iam

ox? gođavua.* kai kdxótice zsvoulisszenci MH ueniſſet uefpera ,qñ eratparafceue,quæ
Αμ πρασκευή,8 3 προσάββατου , ήλθεμων præcedit ſabbatū , uenit Iofephortusex

σιφ και από άριμαθαίας ευχήμων βουλβι » ciuitate Arimathæa , honeſtus ſenator,

της , δς και αυτός ήμ προσδεχόμυών τω qui& ipfe erat expectans regnú dei , &

βασιλείας του θες , τολμήσας εισϊλθε προς ſumpta audacia , ingreſſus eſt ad Pila

σιλάτου, και κτίσατο σώμα το 1κσά . tum ,& petitab eo corpus Ieſu.Pilatusau

οσε σιλάτΘ εθαύμασεν , ει ήδη τέθνηκε» tem admiratus eft, fi iam mortuus eflet,

ks &

β
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και προσκαλεσά κεντυρίωνα , επκ

ρώτκσίμ αυήμ , ει σάλαι απέθανε . C γνούς

από τον κεντυρίωνΘ , έδωρήσατο το σώμα

σοκ ω Ιωσήφ . * και αγοράσας σινδόνα C και

θελώμ αυτόμενείλκσε τη σινδόνι.και κατέθR

κεμ αυήμ δν μνημείω. δήμ λελατομκμίου

έκ σέγας» και προσεκύλισε λίθομεπίσω

σκB θύραν το μνημείο. * % δε μαρία και μαγδα,

5 λην και να μαρία Ιωσή εθεώρου 8 τίθεση
σλ * και διαγενομώο του σαββάτο, μαν

και μία και μαγδαληνη C μαρία Ιακώβο και σαν

λώμα , αγόρασαμ αρώματα ίνα έλθέσαια .

σα λείψωσιμαυτόμ.* κή λίαν ηρωϊοσ μιάς σας

& βάτων έρχονται επί μνκμάομ ανατείλαν

τG- το λί8 , κι έλεγομ προς αυτάς της

αποκυλίσει μίμ ήμ λίθου εκδί θύρας το

μνημείου και αναβλέψασαι , θεωρ8σιν ότι

αποκεκύλισαι ο εθG , ήμ γαό μέγας σφό

Φρα,και εισελθβσαι εις το μνκμάου , έιδου

νεανίσκου καθήμενον εν τοις δεξιοΐς πριβν

βλκμαίου σολίω λόυκώ, και ξεθαμβήθη

σλB σαμ. * ο θέλεγα αυταίς, μεέκθαμβάθε,

8 Εκσίμ ζκτάπ τη ναζαρκνου τμ εσαυρωμέν

νομ , γέρθη , ουκ έςιμ ώδε ,"δε ο τόπΘάν

πεέθκκαμ αυτόμ.άλλυπάγεπ,ειπατε τίς

μαθηταίς αυτον κα ) ω σέγω, ότι προάι

γει υμάς εις τίω γαλιλαίαν, έκά αυήμ όψε

σλγ θε, καθώς έιπερ υμίρ . * ζελθέσαι τα

χυ έφυγομ από τον κινημεία, έιχεμ δε αυτές

χόμΘ C έκτασις , και ουδενί ουδέν έιν

που , εφoβoώτο γάρ . Ανασάς δε πρωί πρώ

τη σαββάτου ,εφάνη πρώτου μαρία τη μα .

γδαλίωή,αφής εκβεβλίκαι επα δαιμόνια ;

εκείνκ σορβυθ& σα απήγγειλε τοΐς μεταν

τον γενομλύους σενθύσι και κλαίεσι, κακάν

νοι ακούσαντες , ότι ζή και εθεάθη ναυ

σλδ ,άπΐsκσαρ. * μετα δε ταύταδυσip 24

και αυτών σεριπατούσιν , εφανερώθη εν ετέρα

μορφή, σορβιoμένοις εις άγαόρ . κακάνοια

πελθόντες απήγγειλαν τοϊς λοιπούς . ουν

σλε και εκείνοις επίσδυσαν »
. * ύσορομ ανακα )

μένοις

&accerfito ad ſe centurioneinterrogauit

illum ,an iamdudummortuus fuiflet.Et

recognita excenturione,donauitcorpus

ipfi Iofeph.Etis mercatus findonem, der

pofitú eum inuoluit findoni,depofuitos

in monumento,quod erat exclum èpe

tra.Et aduoluitlapidem ad oftiummo

numenti.At MariaMagdalene & Ma

ria loſe ſpectabant ubiponeretur.

Etam præteriſſet ſabbatum ,Maria xvi

Magdalene,& Maria Iacobi, & Salome

emeruntaromata ,ut ueniret&ungerét

eum.Etfummo diluculo diei primilab

batorum ueniunt ad monumentum ,ex

orto ſole,dicebantos inter fefe: Quis re

uoluet nobis lapidem ab oſtiomonu

mentiEt cum refpexiffent, uίdent lapί .

dem eſſe reuolutum . nam erat magnus

ualde.Etingreſſæ in monumentū,uide

runtadoleſcentē ſedenté à dextris, ami

ctum ſtola candida,& expauerunt. At

ille dicit eis:Neexpaueſcatis, Iefum quæi

ritis Nazarenum ,qui fuit crucifixus.ſur

rexitnó eſt hic.ecce locus,ubi pofuerant

illum . Sed abite, dicite diſcipulis eius&

Petro,quod ille præcedit uosin Galilæ

am , illiceum uidebitis,ficut dixit uobis.

Et abeuntes cito fugerunt àmonumen

to.Habebatenim illas tremor,& ftupor,

nequecuiquai quicquaindicebant.ti

mebant enim . Cum ſurrexillet autem

Ieſus maneprimo diefabbati, apparuit

primū Mariæ magdalenæ ,de qua eiecer

rat ſeptē dæmonia. Illa profecta, renun

ciauitës ,qui cumillo fuerant lugentibus

ac flentibus. Et illi cum audiſſent, quod

uiueret,ac uiſus eſſet ab illa , non credide

runt.Poft hæc autéduobus exipfisam

bulantibus,apparuit in alia forma,eunti

bus rus.Et illiabierüt,ac renunciarūtreli

quis.nec his illi qediderüt.Pofteadiſcũ .

bentibus

β
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μίοις αυτοίς τοΐς ένδεκα εφανερώθκ , και

ονείδισε τω άπισίαμ αυτών,και σκληρο •

καρδίαμ , ότι εϊς θεασαμθύοις αυτομ έγκ

γερμλύομ , ουκ επίσδυσαν » και ειπεν αυ ο

τίς σορόυθέντες εις τον κόσμον άπαντα ,

ακρύξατε ευαγγέλιομ σάση τη κτίσα.8

σισεύσας και βαθιθείς σωθήσεται , ο δε

άπισσας κατακριθήσεται » σημ & αδετοίς

σισεύσασί ταύτα παρακολουθήσει . ν ως

ονόματί μου δαιμόνϊα εκβαλάσι , γλώση

σαις λαλήσουσι καναΐς , όφεις αρέσι , κάμ

θανάσιμόμ τι σίωσιμ , ου με αυτούς βλά

ψα.επι αδρώσους χάρας επιθήσουσι , και

καλώς έξουσιν . ο μου οώ κύρια μετά

το λαλήσαι αυτοίς , ανελήφθκ εις τόμουν

ρανομ , και εκάθισεν εκ δεξιώμ του θεού .

εκάνοι δε θξελθόντες,εκήρυξαν πανταχού ,

του κυρίου σαυργιώτα , και του λόγου

βεβαιούτG- δια της επακολουθοντωμ

σημείων .

bentibus illis undecim apparuit: &ex

probrauit illis incredulitatem ſuam , &

cordisduriciem :quod ijsqui ſe uidiffent

reſurrexiſſe,non credidiffent. Et dicebat

eis : Ite inmundumuniuerfum , & præ

dicate euangelium omni creaturæ :Qui

crediderit, &baptizat” fuerit, faluuserit:

qui uero non crediderit , condemnabi

tur.Porrò ligna eos qui crediderint, hæc

ſubſequentur: Per nomen meum dæ

monia eňſcient: linguis loquent nouis:

ſerpentes tollent. Et fiquid letale bibe

rint,non nocebit eis.Superægrotosma.

nus imponent,& bene habebunt. Ita

dominusquidem poſtquain locutusfu

ifſet eis, receptus eſt in coelum ,&conſe ,

dit à dextris dei.Illi uero egrelli , prædi

caueruntubiq , dominocooperante, &

fermonem confirmante per ligna ſub

fequentia.

:
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Tουκάς αηδς άντϊοχεύς , καθώς τα συγγράμματααυτονδηλοί,το ελαϊκόουκ

άπεςΘ', ασεβασής σαύλου απoσόλο , και πάσης αυτον θ , αλλοδαπής ακόλο

9G, σωέταξει ευαγγέλιομ, που δυ αυτός παύλΘ-, απεσείλαμάω φκσισω αυ

τώ τον αδελφόμ , έπανα καιο ευαγγελία μισάσας τας εκκλησίας και

να ) προς τους κολασάς , απάζεται υμάς Λεκάς διαφος και αγαπητός και προς τιμόθεομ , Λά

κάς και μετεμου μόνΘ .και έτερου 83ξέδωκε τεύχος 3ξαίρετομη επιγράφω πράξ4ς αποσό

λων , δυ η δσορία έως διετείας διάγοντΘ 'ντη δώμα σαύλοεκτείνετη , τουτέσιμ,έως τετάρτου

νέρωνG νiαυτον . αφών σεπείσμεθα ν τη αυτή σόλα, τίω βίβλομσωστάχθαι. Η γκό ποίο

GP σαύλο και θέκλας , και σάς ο μύθος ώσανεί λέοντος βαλιθέντος , εις τας αποκρύφους

γραφας ψηφιθήσεται . ου δέγαρ ενεχώρα του αχώρισομ τον αποσόλε , μεταξύ τ ' λοιπών αυν

Τον πράξεων τουτο αγνοκκέναι . Αλλια και τερτυλλιανόςεκάνοκαι τον Βόνου και αναφέρε ηγεσβύτε.

φόρτινα ν τι ασία , σόδαsώ σαύλο απoσόλο , ελεγχθένταεπίιωάννου, δια σαράντα στων

ταγείσες βίβλου , ώμολογηκέναι φίλη κατεχόμoνoμ παύλα , τούτο σεποικκέναι , διδα

εκβεβλήθα τότομ τινες υπολαμβάνεσιμ.οσάκις δσαύλος & ταϊς οικείας επισολαΐς λέγε ,

ισ ευαγγέλιόμ μου,δύλoμ ως πηγή τεύχους του Λυκάμ σημαίνε » κ. Λουκάμου μόνoμ πρά

* αποσύλου σαύλου μεμαθηκέναι σ ευαγγέλλομ, δια μετά το κυρίου τηνϊκαύτα νω σώματι

με γενομλίου, αλλά και τα λοιπώμ άποςόλωμ , όπες και αυτός ο τ αρχή του ιδίου σω»

τάγματG σεριφανώς λέγα και καθώς πρέδοσαμ ήμίμ διαταρχώς αυτόαι τοιγαρού ή ευαγ

γέλλομ καθως ακήκοεμ έγραψε » τας δε πράξας το αποδόλωμ ,καθα ισόρκσερ αυτός , η σων

ταξεμ. Ενέχθκ τα λείψανα αυτο , και απετέθκν κωνσαντινοπόλα , εις ήμ σόλιμω εικοσά κων)

σαντίνου ενϊαυτώ , ότατου σώμαμετανλαβανών ανδρέου τον αποδόλου μετωέχθκ.

τα οοε :ΣΤ Σ Ε Ι Σ Τ Ο Σ Α Α Α ΟΥΣΑΝ ΕΞ ΑΓΓ 8,

A I ON TO OBOQI A A K T OY .

A

ουκάς ο θάος , αντίοχους μεθό ήμ , ίαηος δε , και του έξω σοφίαν πολύς , ουμιώ

αλλά και των εβραϊκών σαδείας εκσκήσατο, ϊς τσροσολύμοις επιφοιτήσας ,

ότε δή και ο κύριΘ άμώμ εδίδασκεν . ώςτε φασί τινες , ένα και αυτα γενέθα

την εβδομήκοντα αποςόλωμ. και εκ νεκρών δε ανασάντι ωΧρισώ στωαντήσαι

μετα κλεόπα - αναληφθέντων και του κυρίου , και το παύλου σισεύσαντος , γενέθα σωέκδη

μου αυτο . φημι Ντο σαύλο , και δη συγγράψαθα σ ευαγγέλιου μετά πάσις ακριβείας .

ώς και αυτό και προοιμίου αυτού εμφανα , μετα σεντεκαίδεκα έτη και τον Χρισ8 αναλήψεως

γράφα δε προς θεόφιλομ συγκλκτικόμ όντα,και άρχοντα ίσως . τ γαό κράτισα επί τηςαρ

χόντων και ηγεμόνωμ ελέγετο . ώς ου και παύλΘ ' φκσί πρός τμ ηγεμόνα φύσου » κράτισε φί »

5ε . Μας σάς δε άνθρωπΘ- θεοφιλείς και να κράτος τι σαθώμ αναδεξάμλνΘ , θεόφιλος αξι κράν

τιsΘ δε και άξιος ωςόντι μ ακόαμτον ευαγγελίου.

ευαγγελίου
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{cals din

γκσιν ποι

η σεπλN

Геофоени

νων
αν και

μίμ πραγμάτων , καθώς πρέδωσαν ημίμ

οι απαρχές αυτόπα υπηρεται γενός

μδυοι το λόγο , έδοξε καμoι πoκκολοθκκό

τι, άνωθεν σάσϊμακριβώς καθεξής σοι γρά

ψαι κράτισε θεόφιλε, ίνα επιγνώς πρί ώμ

κατηχήθης λόγω των ασφάλειαμ.

Εγένετο εν ταίς ημέραις πρώδου του βα

σιλέως οι Ιουδαίας , ιερεύς τις ονόματι

ζαχαρίας , ξ εφημερίας άβϊά και γω

αυτοι εκ θυγατέρωμ ααρών , και η ονο

μα αυου ελισάβετ.λσαμ δεδίκαιοιαμφόν

προι ενώπιον του θε8 , σορβιόμβυοι νσάι

σαις ταϊς εντολαΐς και δικαιώμασι τον κυ

είoν άμεμπτοι , και ουκ ήμ αυτής τέκνομ, κα

8 ότι και ελισάβετ ήμ σείρα , και αμφόπρου

προβεβηκότες εν ταίς ημέρας αυτών ήσαμ .

εγγύετο δε , ν ω τερατέυεμ αυτόν εν τη τα

ξα σοι εφημερίας αυτο έναντι του θεού , κά .

τα ή έ96 Οι ιερατείας , έλαχε τον θυ

μίάσαι , εισελθών εις ήμ ναός του κυρίου ,

κη σαμο πλήθος τουλαού μ προσευχόμενου

έξω

tioné earú ,, ή

inter nos cer

tillimæ fidei

funt, rerú,fi

auti tradide

runt nobis ñ quiab initio fuis oculisui

derant, acpars aliqua fuerant eorú quæ

narrabất:uiſum eſt & mihiut,cunctisab

initio exacta diligétia perueſtigatis,de

incepstibi ſcriberé oprimeTheophile,ģ

agnofcas eorūdequib9edoctus fueras,

certitudiné. Erar in diebus Herodis

regis Iudææ , facerdos quidam nomine

Zachariasde uice Abia ,&uxor illius de

filiabus Aaron , &nomen eius Elizabet.

Erant auté iuſti ambo corādco , uerſan

tes in oñibuspræceptis & iuſtificationi

bus dñi irreprehenlibiles. nec erat illis

proles,eo qdeſſet Elizabet ſterilis, &am

bo prouectæ iam eflentætatis .Factum

eſt auté ,cum facerdotio fungereturZa

charias in ordine uicis fuæcoram deo, ſe

cundumcoluetudinem functionis facer.

doralis , fors illi obuenit : ut odores in

cenderet, ingreſſus in templum domini,

& omnis multitudo populi precabatur

k 4 foris
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έξω τη ώρα του θυμιάματΘ '.ώφθη δεδυν : foris tipore thymiamatis.Apparuit au .
ως άγγελΘ κυρίε , έσως εκ δεξιώμ τον θυν tem illi angelusdñi,ſtans à dextris alta

σιασNρίου του θυμιάματος • να εταράχθκ ζα ris, inquo thymiamatafolentadoleri.Er

χαρίας 'λωμ , και φόβΘ ' επέπεσεν έπαυν Zacharias turbatus eft eo uiſo ,ac timor

τόμ . έιπε δε προς αυήμ ο άγγελΘ . με irruitfuper eum .Aitautéad illum angel

φοβ8 ζαχαρία,διότιεισκκάθκ και δέκσίς σο , lus:NetimeasZacharia,quoniamexau

κα) και γωή σου ελισάβετ γεννήστόμ σοι, κ) dita eſt deprecatio tua. Vxoris tuaEli

καλέσεις σ όνομα αυτονιωάννlω, έσαι χα zabet pariet tibi filium , & uocabisnomé

ρά σου , και αγαλλίασις , και πολλοί επί τη eius Ioanné,& eritgaudium tibi, & exul

γεννήσε αυτον χαρίσονη. έσαι μέγας ενώ tatio, & multi ſuper eiusnatiuitategau

πίου κυρίου , κα ) δινου κώ σίκερα ου μη σίκ.κ) debunt. Erit enim magnuscoram domi

σνεύματος αγίου αλκθήστη έτεεκ κοιλί, no ,& uinum liceramã non bibet.Et fpi

ας μητρος αυτόν , και πολλούς και τώμισφαίλ ritu ſancto replebituriam indeab utero

επιστέψει προς κύριος του θεομ αυτών » και matris fuæ , multos @z filiorú Ifraël con

αυτής προελεύσεη ενώπιομ αυή ν ανεύμα uertetad dominú deum ipforú.Etipfe

και δωάμα Ηλία, επιςρέψαι καρδίας σατέ præcedet anteillum cum ſpiritu & uirtuj

ρων επιτέκνα, κι απαθάς » Φρονήσι δικαι te Heliæ , ut conuertat corda patrú in fi

ωμ , ετοιμάσαι κυρίω λαόν καλεσκόυασμέν lios,& inobediétes ad prudentiam iuſto

00μ . έιπε ζαχαρίας προς τοάγέλου. rum ,ut paretdño plebem perfectam.Et

τι γνώσομαι τοτο ;έγω γάς ειμι πρεσβύθκς, dixit Zachariasadangelum :Quoargu

κω γωή με προβεβκκία εν ταις ημέρας αν mento iſtuc cognoſcam ego enim fum

θ. C αποκριθείς ο άστελος,έιπεν αυτώ εγώ fenex , &uxormea prouectæ ætatis eſt.

ειμι γαβρϊήλ ο πρεσκκως ενώπιομ * θεό, Acreſpódens angelusdixit ei : Ego fum

απεσάλω λαλήσαι πρός σε , ευαγγελίσαν Gabriel qui aſtiti inconſpectu dei, miſ

θασοι ταύτα και σου έση σιωπών, μη ſusqz ſum utlograd te ,& hæc tibi læta

δωάμεθ λαλύσαι άει ο Αμέρας γεύκη nunciem.Eteccefuturű eſt ,ut fis tacitus,

ταύτα,άνθώμ ουκ επίσδυσας Ρίςλότοις μό, nec fari poſlisad eum ufq diéquo hæc

Οι τινες πληρωθήσονη εις ή καιρου αυτώμ. fiant, eo quod nó credidiſti uerbis meis,

και άμολαός προσδοκώμε ζαχαρίαμ , και quæ implebunt in tempore ſuo.Et erat

εθαύμαζομεν ο βονίζειμ αυήμ εν τω ναώ. populus expectans Zachariam ,& mira

ξελθών δε ουκ κάνατο λαλήσαι αυτΐς. banturqdmorarein templo.Egreſſus

επένωσαμ,80 οπασίαμεώρακεν εν τω ναώ. autē non poterat loqui illis.Etcognoủe.

και αυτός ήμ διανεύων αυτής, κ) διέμενε κω runt,quod uiſionē uidiffet in templo.Et

φός.καιεγένετο,ως έπλίθκσαμ άιάμέραι ipſe innuebat illis , permanſitépmutus.
λατουργίας αυτο ,απήλθεν εις τη δικομ αυ/ Et accidit,utimpletiſunt dies officij eius,

Τον » μεθα δε ταύτας τας ημέραςσώέλαβε abſſt in domum ſuam . Poft hosautem

ελισάβετ γωή αυτο ,ναι σερϊέκρυβεμ εαυ dies concepit Elizabet uxor eius, & occul

σωμάνας σέντε, λέγουσα , ότι όντως μου tabatſe mělibus quinæ,dicens : Sic fecit

σεποίκκεν και κύρια αν εμέραις , &ις εν mihi dominus in diebus,quibusmere

trêdep apekêu gt överdós Mou gv avggae fpexit,ut auferretprobrű meũ inter ho

ποις . ν δε αο μωι ζω έκτη απεξάλκ mines . Inmenſe autem fexto miſſus eſt

ο άγγελος
angelus



KAYA AYKAN . ' SECVNDVM LVCAM . 117.

και άγελά γαβρϊίλ υπό τον θεό εις πόλιν

οθι γαλιλαίας , και όνομα να βαρεθ , προς την

θένου μεμνκσβιμένω ανδgr , & όνομα των

σήφ ,33 δικά δαβιδ' , όνομα Οι πρθε

να μαριάμ . και εισελθώμ ο άγγελΘ προς

αυτίω , ειπεν . χαΐρε κεχαριτωμένκ, ο κύριο

ος μετά σB , ευλογημένκ συν γαυαιξίμ • %

δεδσα, δίεταράχθκ επιο λόγω αυτον ,

κ) σiελογίζετο , σοταπός εις ο ασασμός δυ

τος . κ) έιπει ο άγγελος αυτή, μη φοβ8 μα

φιάμ, ξυρες Σχάριν τα ζω θεώ . ιδου συλ ,

λίψη ν γαςri , κατέβαμου , καλέσεις και

όνομα αυτο Ικσάμ . δυτα έσαι μέγας ,

χος υψist κληθήστη, κ) δώσει αυτώ κύριος και

θεός του θρόνου δαβιδ τον σατρός αυτό , και

βασιλεύσα επιτρόικοβιακώβ εις Ρυς αιώ .

σας,καιο βασιλείας αυτον ουκ έσαι τέλος

ειπε δε μαριαμ προς τον άγγελομ . σώς

έσα τοτο , έπει άνδρα ου γινώσκω και καλά

ποκριθείς ο άγγελος , ειπεν αυτή και πνεύμα

άγιου επελεύσεη επί σε , κό δωαμις υψίss

επισκϊάσα σοι.διο σ' γεννώμενου άγιου ,

κληθήσετα μος θεό . Εδου ελιζάβετ καισυγ

γενής σου , 6 αυτή σωαλκφγα χορν γήρα

αυτό . και δυτος μlώ εκτός όξιμ αυτή τη κα )

λουμένα σείρα , ότι ουκ άοωατίση φαω

θεώ σαν είμαι ειπεν μαριάμ . 1δου και δει

λκ κυρία , γένοιτό μοιή ξύμά σου και

πέλθεν αδαυροι άτσελος. Ανασάσα και μας

βίαμ εν ταϊς μέρας ταύταις , επορεύθη εις

ταόρνώ μετά σουδής εις σόλιμάδα,

εισήλθεν εις εμέικον ζαχαρίου , και ανάσα

το τίω ελιζάβετ . Cέγύετο, ως ήκουσεν έλι

3άβετ τμ ασασμόμ μαρίας,έσκίρτησε και

βρέφος εν τη κοιλία αυτό . el επλήθη σνεϋ

ματοςαγίου και ελισάβετ ,C ανεφώνκσε φω»

ή μεγάλη, Εξιπερ ευλογημένκ συν γυν

Ταιξί , κι ευλογημένος ο καρπός η κοιλίας

σου . C πόθεν μοι τουτο,ίνα έλθη ή μκλες τον

κυρία μου πρός μες δουλώς έγύετο και φωνή

Φάσασμού σου εις τα ώτά μου,έσκίρτησεν

angelus Gabrielàdeo in civitatem Ga

lilææ , cui nomen Nazareth ,ad uirginem

deſponſatā uiro, cui nomen erat Ioſeph ,

dedomo Dauid,acnomen uirginisMa

ria. Er ingreſſus angelusadeam , dixit:

Aue gratioſa,dominus tecum ,benedi
cta tu inter mulieres.Illa uero cum uidic

ſet,turbata eſt ſuper oratione eius, & co .

gitabat, qualis eſſet illa ſalutatio . Et ait

angelus ei : Ne timeas Maria , nacta es

enim gratiam apuddeum . Ecce cócipies

in utero ,& paries filium , ac uocabisno

men eius Ieſum . Is eritmagnus,& filius

altiſſimi uocabitur.Et dabit illidñs deus

ſedem Dauid patris ipfius , regnabité

ſuperdomum Iacob in æternū, & regni

eius nó erit finis.Dixit auté Maria ad an

gelum :Quomó eritiſtud,quandoquidé

uirum no cognoſco.Etreſpódens anger

lus,dixit ei:Spiritus fanctus ſuperueniet

in te, & uirtus altiſſimi obumbrabit tibi.

Quapropter&qdnaſcetſanctum ,uo

cabitur filius dei. Atą ecce Elizabetco

gnatatua, & ipfa concepit filium in fener

Ctute ſua. & hic mēſis eſt ſextus illi,quæ

dicebat ſterilis , quia nó erit impoſſibile

apud deum omne uerbum . Dixit auté

Maria :Ecce ancilla dñi, fiat mihi fecúdú

uerbü tuum.acdiſceſſit ab illa angelus.

Exurgés auté Maria in diebus his, abijt

in montanacum feftinatione in ciuitaté

Iuda , & intrauit in domú Zachariæ , ac

ſalutauit Elizabet . & factum eſt ,ut audi

uit ſalutationé Mariæ Elizabet, ſalñt in

fans in utero eius . Et repleta eſt ſpiritu

fancto Elizabet, exclamauitéz uocema.

gna, & dixit: Benedicta tu intermulie

res,&benedictus fructus uentris tui. Er

undehocmihi,ut ueniat mater domini

mei ad me: Ecceem ut facta eſtuox ſa

lutationis tuæ in auribus meis ,exultauit

præ{
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ναγαλλιάσει σ ' βρέφΘ ν τη κοιλία μδύο

κυ μακαρία και πισεύσασα, ταέσαι τελείωσις

τοϊς λελαλκμλύοιςαυτή θα κυρίου ειπε

μαριάμ . Μεγαλώα και ψυχή με τον κύριο

και καλλίασε τσνεϊμά μεεπί τω θεώ Ge

σωτυρί μου, ότι επέβλεψε έπιπω ταπείν

νωσιμοι δούλκα αυτον. Ιδουαπό τον νώ

μακαρ/8 με σάσαι αι γενεαι, ότι εποίκο

σέ μοι μεγαλα και δωατός , κ) άγϊομή όνο

μα αυτό , καιο έλεος αυτον εις γενεάμ © γε

νεαμ Ρίς φοβομβίοις αυτόμ . Βποίκσε κρά

του ο βραχίονι αυτον , εσκόρπισεμ υπερκο

φάνες διανοία καρδίας αυτώμ . καθάλεμ δυ.

νάσας αν θρόνωμ, κι ύψωσε ταπεινός πεινών

σας ενέπλασερ αθών, σλουθοώίας θα

πέσειλε κενές . Αντελάβετο Ισραήλ σαλδος

αυή , μνκαθώαι ελέους. Καθώς ελάλησε προς

τους πατέραςημώμ,ω άβραάμ κ) ο σές

ματι αυτο εις τον αιώνα . Εμενε δε μαριάμ

ow & utñ Wosiuliñas zpēs, Cl ütéspéfèp kis

τμβικομάνου . έλισάβετ έπλίθκ και

Βόνος ή τεκμαυτώ, και έγώνκσεμνόμ.κ

άκεσαν οι περίοικοι καιοι συγγενες αυτοί,

ότι έμεγάλως κύριος οέλεος αυτό μεταυ

δι, σωέχαιρομαυτή. Θέγχύετο εν τη ο

ciόn kμέρα, ήλθομ πολεμάμεσαιδίου, ο

εκάλουν αυτό επιο ονόματι ή σατρός &

τον ζαχαρίαμ » καιαποκριθάσα και μκτής αυ

του , έιπεν, ουχί, αλα κληθήστη Ιωάννας »

ειπον προς αυτώ , 8α ουδείς Κάμ εν τη συγ

γενεία σου,δς καλάταιο ονόματι τότφ .

ενένσιομο φρ σας αυτο, ό,τιάμ θέλοι κα

λάθη αυτόμ. και αιτήσας πινακίδιου έγρα

ψε,λέγωμ . Ιωάννκς 3G ή όνομα αυτο . και

εθαύμασαν σάντες και ανεώχθκ δε ή σόμα

αυτον σαραγεώμα , και η γλώσσα αυτο , κ)

ελάλα ευλογών του θεάμ » και έγύετο επί

σάντας φόβΘΡυς σερίοικοώτας αυτός,

και ν όλα τα ορεινή οι ιουδαίας διελαλά »

το σάντα τα βήματα ταύτα.C έθεντο σάν

τες οι ακούσαντες , εν τη καρδία αυτών,

λέγοντας

prægaudio infans in uteromeo.Etbeaa

ta quæcredidit,quoniam perficienturea

quædicta ſunt ei à domino. Et aitMa

ria:Magnificat animameadominú . Et

exultauit ſpiritus meus in deo ſeruatore

meo,Quia reſpexit ad humilitaté anal

læ fuæ .ecceem exhoc beatam me dicét

omes generationes.Quia fecit mihima

gnificaqui potens eſt,& ſanctum nomē

eius: Etmifericordia eius in progeniem

&progeniem ,timentibus ipſum .Præſtie

titroburper brachium ſuum ,difperfit ſu

perbos cogitationecordisipforum.De

traxit potentes de ſedibus,&euexit hu .

miles.Efurientes impleuit bonis, & diui

tes dimiſit inanes . Suſcepit Ifraël puerű

ſuũ, utmemor effetmiſericordiæ . Siart

locutus eſt ad patres noftros,ipfi Abra .

ham&ſeminieius in æuum.Manſitau

tem Mariacum illa circiter menſibus tri

bus, & reuerfa eltin domu fuam. Elizar

betæ uero impletū eſt tempus pariendis

& peperitfilium.Et audierút uicini & co .

gnatieius,qd magnifice dominusmife

ricordia ſuauſuseffeterga illam , &gra .

tulabantei.Etfactum eſt in dieoctauo,

ueneruntad circúcidendum puerű, &uo

cabanteum nomine patris fuiZacha:

riam.Etreſpódens mater eius dixit:Ne

quaquai ,ſed uocabit Ioannes. Etdixe

runt ad illam : Nemoeſt in cognatione

tua, qui uocetur iſto nomine.Innuebant

autem patri eius,quid uellet uocari eum .

Isąs poſtulatis tabellis fcripſit, dicens:

Ioannes eft nomen eius . Et mirati funt

uniuerfi. Apertū eſt auté os eius ilico , &

lingua eius, &loquebaťlaudans deum .

Etperuaſittimor poñesuicinos eorú ,

& peromnémontanamregionéIudæx

diuulgabant' omia uerbahæc, & pofue

runtomnesqui audierant, in cordefuo;

dicentes:

αυ

:

.
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λέγοντες.τί άρα το σταδίου τουτο έσαι,και dicétes:Quisnampuer hicerit: Et mang

χεις κυρίg ήμ μετάυτο.και ζαχαρίας και σα dñi erat cú illo . EtZachariaspater eius

της αυτον επλήθκ ανεύματG- αγία , να ) repletus cft fpiritufandto,pphetauίt ,

προεφήτευσε,λίγωμ.Ευλογκτός κύριΘ- ο θε dicens:Laudandusdñs deus Iſrael,quia

δς του ισραήλ , ότι έπεσκέψατο και εποίκσε uiſitauit & fecit redemptionem populo

λύτρωσιμ @ω λαώ αυτον • να έγegε κέρας ſuo.Et erexitcornu ſalutis nobis , in do

σωτηρίας Ημίμ ν ω οικω δαβιδ το σαι . mo Dauid pueri ſui. Sicut locuteſt per

δος αυτον » καθώςελάλησε διασόματος θα os ſanctorũ qui à fæculo fuerütprophe,

αγίων της αραιώνΘ προφκτώμ αυτο , σω » tarum ſuorú , Fore ut ſeruaremur ab ini

ταρίαμαξ εχθρών ημώμ , ) εκ χερός σάν micis noſtris , & demanuomniúquiode

τωμ ή μισούτωμ εμάς . σοιήσαι έλες runtnos: Vruteret miſericordia erga pa

μετα το σατέρων ημώμ, C μνκαθώαι δiα tres noftros, ac memor eflet teſtamenti

θήκης αγίας αυτο . όρκου ομώμοσε προς & ſui ſancti.præftareto luſiurandú qdiura

βραάμ τον πατέρα ημώμ,τον δοώαι μίμ, uitad Abrahā patré noſtrũ, ac daret no

αφόβως εκ χορός των εχθρών ημώμ ευθέν. bis : Vt fine timore, de manu inimicorú

τας , λαπένειμ αυτώ , νοσιότκτική δικαιο noftrorü liberati, ſeruiremº ipfi: Cú fan

σων ενώπιομ αυτο σάσας τας ημέρας και ctitate& iuſtitia corã ipſo, cunctisdieb9

ζωής ημώμ . και συ σαδίου προφήτης υψί- uitæ noftræ.Et tupuer,ppheta altiſſimi

58 κληθήση, προπορεύσι επρό προσώπ8 κυ uocaberis, præibis eñ ante facié dñi, ad

gio ετοιμάσαι όσους αυτον. το δοϋαι γνώ» parandū uias eius:Ad dandam ſciétiam

σιμ σωτηρίας τω λαώ αυτο , ναφέστα αμας ſalutispopulo iplius,per renuiſſioné peci

Τιώμ αυτώμ,δια ωλάγχνα ελέες θες ημών, catorűcius: Per uiſceramiſericordiæ dei

ν οίς επεσκέψατο ημάς ανατολή και ύψος, noftri,quib9 uiſitauit nosoriens ex alto :

επιφάναι οίς εν σκότει κ) σκιά θανάτε και Vtillucefceret his qui in tenebris & um

θημείοις, το κατευθώαι τους σόδαςμώ bra mortisſedebant, ad dirigendospe

us of op ērglúke. To j wardiop rukave noj des noſtros in uiam pacis.Pucr autécre,

κραταιότο ανεύματι , κα ) μεν ταϊς εςή fcebat & corroborabatur fpiritu , & erat

Μοις , έως Ημέρας αναδείξεως αυτου προς τα in defertis, donec ueniret dies,quo often

ισραήλ . Εγώετο δε εν ταις ημέρας εκείνα dendus eratapud Ifraelitas .

ταις , ξύλθε δόγμα Τρα καίσαρ αυγό. Factum eſtautem in diebus illis:Exñt "l

58,απογράφεοθαι σάσαμ τίω οικεμώω. decretú à cæſare Auguſto , ut cenferetur

άυσκ κάπογραφή πρώτη εγγύετο ηγεμονεύον totus orbis.Hæc defcriptio prima facta

τα Οι συρίας κυρίωίου , και επορεύοντο eſt præſideSyriæ Cyrenio .Etibanto ,

σάντες απογράφεθαι έκασΘ- εις τίω ιδί mnes ut profiterenturin ſua quiſqz ciui.

αμ σόλιμ . ανέβκ δε C'Ιωσήφ από γαλι tatem . Aſcendit autem & Iofeph à Ga

λαίας, εκ σόλεωςνα βαρεθ, εις τίωοδαίαμ, lilæa,de ciuitate Nazareth , in Iudæam :

εις σόλιμσαβίδ,ήτις καλάη βκθλεέμ,δια in ciuitatem Dauid,quæ uocatur Bethle

το ειναι αυτομο δικό και σαγιάςδαβιδ', em ,co quod effet de domo & familia

απογράφεται σω μαριαμ τη μεμνκσόν - Dauid,ut profitereťaum Maria deſpon

8 μθύω αυζο γυακκί , δυσκ εγκύω. *εγένον ſa ſibi uxore , quæ erat prægnans. Acci.

το δενω ειναι αυτούς εκά , επλήθκσαμ dit autem cumeflent ibi , completi ſunt

αι ημέρα dies
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άι Ημέραι το τεκμαυτώ . έτεκε άμμου dies pariendi.Etpeperit filium ſuumpri

αυοθι του πρωτότοκομ,κ) εναργάνωστμ αυ mogenitum ,ac faſcñs eum inuoluit, redi

γ' τόμ , * και ανέκλινεμ αυήμ εν τη φάτνη,διο nauitoz eum in præſepi, quod non eſſet:

τι ουκ μαυρίg τόπων ο καταλύμα » eis locus in diuerſorio.Et paſtores erant

να) ποιμήνες ήσαμε τη χώρα τη αυτή και in regione eadem uigilantes, & exouban

άγραυλούπς , και φυλάσσοντες φυλακας tes excubiasnocte ſuper gregem fuum .

Οι νυκής επιτω σοίμνω αυτών και ιδού Etecce ángelus domini altitit illis, & da

άγγελΘ κυρίεέπές, αυτοίς , δόξα κυο ritas dñi circumfullit illos, &timuerunt

φία πίέλαμψεν αυτές,και εφοβήθησαν φά timore magno.Etdixit illis angelus: Ne

βομ μέγαμ . και ειπεν αυτοίς οάγγελος,με timeatis. Ecce enim annuncio uobisgau

φοβάδε . ιδου γαρ ευαγγελίζομαι υμίν diummagnum , quodfuturum eſttoti

χαραν μεγάλω, ήτις έσαι παντί τω λαώ , populo, quia natus eſtuobis hodie fer

ότι ετέχθκ υμίμ σήμερoμ σωτης , ός 33, xg uator,quieſtChriſtus dominus,inciui

σος κύριΘ , νσόλα δαβίδ . και τουτουν tate Dauid.Ethocuobis ſignum : Inue ,

μίμη σκμάομ. ευρίσετε βρέφεσαργα nietis infantem falcijs inuolutum , pofi

νωμλύομ , κείμθυομεν φάτνη.και ξαφικό tum in præſepi. Et ſubito facta eſtaim

εγχύετο σώ αγγέλω σλά9G srαγιάς angelo multitudo militiæ cæleſtis ,lau

ουρανίο , ανοώτωμ ήμ θεομ , κ λεγόντωμ . dantium deum & dicentium :Gloria in

δόξα εν υψίσοις θεώ , κι επί γής ειρών και άνω altiſlimis deo, ac in terrapax, hominib9

θρώποις ευδοκία . κ) εγγύετο , ως απήλθον bona uoluntas.Et factum eſt, ut diſcelle

απαυτώμ εις ον ουρανό , οι άγγελοι , κι οι runtab eis angeli in cælum , & homines

άνθρωποι οι ποιμνώνες έιπορ προς αλλήλο » paſtores loquebant inter ſeſe: Tranſea

Διέλθωμου δί έως βκθλεέμ, και δωμένο mus iam Bethleem ufque, & uideam ?

εύμα τατοσ γεγονός , ο κύριΘ έγνώριν hoc quod accidit , quoddominus ape

σεμ πμίμ » και ήλθομεύσαντες , και ανεύρου ruitnobis.Et uenerunt feſtinantes, & in .

τιώπ μαρίαμ και τουΙωσήφ,και βρέφος ueneruntMariam & Iofeph , & infantē

κείμενομεν τη φάτνη . ιδόντες δε, διεγνών poſitum in præſepi.Cumuidiffentautē,

ρισαν πρι το ξίματΘ', το λαλκθέντζας diuulgauerunt de uerbo , quoddictum

τούς που τον παιδία τότε και πάντες οι erat iplis de puero hoc. Et omnes qui

ακέσαντες εθαύμασαμ πριν λαλκθέντωρ audierunt mirati ſunt, de his quæ dicta

υπό 0 σοιμλύωμ προς αυτός. και δμαριάμ erant àpaſtoribusad ipfos.PorròMa

πάντα σωετήρα τα βήματα ταύτα , συν ria conferuabat omnia uerba hat , con

βάλεσα εν τη καρδία αυθ . κα)οπίσει ferens in corde ſuo. Et reuerfi funt paſto

ψαμ δι σοιμύες , δοξάζοντες και ανούτες res , glorificantes aclaudantes deum ſu

ομ θεόμ επί σάσιμ,δις άκουσαν και ειδου, per omibus,quæ audierant & uiderant,

καθως ελαλήθκ προς αυτούς και όπ επλή ita ut dictum fueratipſis.Et poſtacon

θκσαμ ήμέρα οκτώ τον σερίτεμάμδ σαι fumati ſuntdies octout circumcideretur

δίου , κα ) εκλήθησ'όνομα αυτον Ικσούς , puer,uocatü eſt nomen eiusIeſus,quod

κλκθεμ υπό τον αγγέλου προ των συλληφθά uocatum erat ab angelo priufquain in

ναι αυτόματη κοιλία , και ότε επλίθι » utero cóciperetur , Et pofteağz completi.

σαν αι ημέραι τον καθαρισμό αυτώμνου fuiſſent dies purgationiseorúſecundum

νόμου legem

1

$

!



γ . πι σιμεώμ. Σ . ποιάννκς προφήτιδΘ .

8

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ . SECVNDVM - LVCAM . 121

νόμομ μωσέως, ανήγαγομ αυτόμ εις Ιεροσό, legem Mofi, adduxerit eumHierofoly

λυμα, πραsϊσαι κυρία , καθώς γέγραν mam ,ut fifterét eum dño,ſicut ſcriptum

παν νόμω κυρία . σάμ άρσεμδιανοΐου eſt in lege dñi:Omne maſculinú adaper
μίαν , άγιομ ω κυρίω κληθήσετε.C το riens uuluam ,ſanctum dño uocabit : &

Φάνα θυσίαμλή ειρκμλύομ ννόμω κυρία , utdaréthoſtiam ſecundú quoddictum

ζεύγος αυτόνωμ, και δύο νεοσσούς πεισερώμ. ) γ eftinlege diί,par turturi autduos puli

σου ήμ άνθρωπος οντερsσαλήμ, ώ όνομα σή los columbarü.Et eccehomoerat Hiero

μεώμ.cs άνθρωπG δυτος δίκαιος και ένα folymis,cui nomé Simeon.& homoiſte

λαβής , προσδεχόμενα ράκλκσιμ τον iuſtus ac pius,expectansconſolationem

σραήλ,και σνεύμα άγιονέμεθαυθόμ. € 3μ Ifraël,& fpiritus ſanctuserat ſuper eum .

αυτώ κεχάκματισμλύομή του πνεύματος και Et reſponſum acceperat à fpiritu ſancto,

αγία,μεδάμθάνατομ, πρίμοκαι ήμ Χρισομ non uiſurú ſe mortem , niſiprius uidereč

κυείο . Ελθεν νο σνεύματι εις ιερόμ. Chriſtúdñi.Etuenitper fpiritúin téplu.

και η εισαγαγών τους γονες και παιδί Etcum inducerētpuerú leſumparentes,

ομ 1κσάμ, τσοϊσαι αυτους πιο ειθισμένου ut facerēt ſecundã cófuetudinélegis,pro

τον νόμο, ποί αυτού , και αυής εδέξατο αυτό eo, ipſe quo accepiteumin ulnas ſuas

εις τας αγκάλας αυτον , κι ευλόγησε ή θεόμ , & laudauit deu , acdixit: Nunc dimittis

και ειπεν. Νώ απολύες ήμ δ& λόμ σε δει feruά τμά dhe fecundi uerbi πιά ίnpa

ώστα και σύμά σου ειρlών.ότιειδοροι ce :quia uiderút oculi mei ſalutare tuum ,

οφθαλμοί με το σωτήριόν σου , 8 άτομα qd paraſtiante faciéomniú populorü,

σας και πρόσωπονσάντωμ λαών , φώς lumenad reuelationé gentium , & gloria

εις αποκάλυψιμέθνών, και δόξαν λαό σου plebis tuæ Iſraël Ererat pater&mater

ισραέλ κα άμο σατές και και μικτής αυτο eiusmirantes ſuperhis,quæ dicebant de

θαυμάζοντας επιτίςλαλεμίοις πει αυτο . illo :Et benedixit illis Simeon .& dixit ad

και ευλόγησεν αυτύς σημεων , και ειπε Mariâmatré eius: Ecce poſitus eſt hicin

προς μαριαμ τίω μκτέρα αυτο.δου δυτος ruinam , & in reſurrectioné multorum in

κάται εις ώσιν, κα ) ανάσασιμ σολιών και Ifraël,& in lignú ai cótradiciť. Quin&

& οΙσραήλ,και εις σημάομάντιλεγόμoνoμ. tuam ipfius animapenetrabitgladius,

και σου και αυτοί τώψυχώ διελεύσετα δομ ut reteganturex multis cordibuscogita.

φαία , όπως άμ αποκαλυφθώσιμέκ πολλών tiones.Et erat Annapphetiſla filia Pha

xapdrãy diamoglouoi. vaj žp ävva ngopš Ā nuel de tribu Aſer .Hæc proceſſerat in

τις θυγάτης φαντήλ εκ φυλής ασής , άυτη multam ætaté, & uixerat cum uiro annis

προβεβκκία εν μέραις σολιάϊς ,ζήσασα έγκ ſepté à uirginitate ſua. Ethæcuiduaan

fusta aydgos éma &no907 Devías& ugonowej norum ferme octogintaquatuor , quæ

άυτκ χήρα ως ετώμ οσδοκκοντα τεσσάρων, και nó diſcedebat de templo, ieiunñs ac de

ουκ αφίσατο αή του τες 8, νκσείαις και δεήσε precationibus feruiens nocte ac die .Et

σε λαγεύεσα νυκτα και εμέραν και αυτή hæc, eadem hora ſuperueniens, uiciſlim

αυτή την ώρα επισάσα , ανθομολογ&ο φως confitebaturdomino ,&loquebatur de

κυρίω , και ελάλει ποι αυτο σάσι τοίς προση illo omnibus qui expectabant redem

δεχομλίοις λύτρωσιμ α τερεσαλήμ . και ως ptionem Hierofolymis. Et ut perfece

ετέλεσαν άπανία και του νόμου κυρίο, υπέρ runt omnia ſecãdum legemdomini,re ,

Sgefap
uerli
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sεψαν εις τη γαλιλαίαν εις τσόλιμ αυτών uerfi ſuntin Galilæam in ciuitatë ſuam

ναζαρές.ο δε παιδίου ήυξανε και εκρατας Nazareth .Puer autě ſuccreſcebat corro

το πνεύματι,πληρέμλιομ σοφίας, « ηχά borabaturfpiritu,& implebat fapien/

ρις θεού μέσαυτό , καιεπορεύοντο οι γο , tia, & gratia deierat ſuperillum.Etibant

νές αυτο κατέτος εις ρεσαλήμτα εορτα parétes eius quotannis Hierofolymam

τον σάχα • και ότε έγύετοετών δώδεκα , in die feſto pafchæ. Eraim factus eſſet

αναβάντων αυτών εις Ιεροσόλυμα , τι έν annorum duodecim , aſcendentibus illis

9GΟ εορτής , καιτελειωσάντωμτας με Hierofolymam ſecundum cófuetudiné

ρας ν αν υποσέφεμ αυτούς, υπέμενερ IN diei feſti,conſummatisos diebuscum re

σούς ο σαϊς & τεράσαλήμ , και ουκ έγνων dirent illi, remanſit puer IefusHierofoly

σαν οι γονες αυτονομίσαντες δε αυήμ εν mis,&nó cognouerütparenteseius.Cæ

τήσωοθία έιναι , ήλθομ ημέρας οδόν , και terum rati illum efle in comitatu , uene

ανεζήτουμ αυήμ εν τοίς συγγενέσιμ , και εν runt itinere diei, & requirebant eum in

πΐς γνωσούς , και με ευρόντες αυτόμ , υπέρ ter cognatos & internotos. Et cum non

Ρεψαν εις Ιερουσαλήμ , ζκτοώτες αυτόμ. inueniffent eum ,reuerſi ſunt Hieroſoly :

και εγχύετο μεθημέρας της , ευρoμ αυτόμ mam,quærentes eum.Et accidit poft tri

αν ο ιερώ καθιζόμoνoμ μέσω διο duum ,inuenerūtillum in templo ſeden .

δασκάλων , και ακέοντα αυτών , και έπει tem in medio doctoru , audientem illos,

και ρωτώντα αυτούς . * ξίσαντο δε πάντες οι &interrogantem eos.Stupabantautem

6 ακέοντες αυτου επί τη σωέσα και ταϊςαι omnes qui eum audiebant ſuper intelli,

ποκρίσεσιν αυτον , και ιδόντες αυτός δεν gentia & reſponſiseius. & uiſo eo admi,

πλάγκσαμ. * προς αυτόν και μκτίρ αυτο ει rati funt.Etdixit mater eius ad illum :Fi.

πε , τέκνον, τί εποίκσας Αμίρ όντως και li,curfeciſti nobis ſic : Ecce pater tuus &

δου ο πατήρ σου καγώότανώμενοι εζκτ8 . ego dolentes quærebam -is te .Et ait ad

μέμ σε , και είπε προς αυτός . τί8 ,τι έζη illos: Quid eftqdquærebatisme ?An

τ&τέ με και ουκ ήδαπ , ότι ο τοίς του κατός neſciebatis , quod inhis quæpatris mei

μου&ειναι με και και αυτοί ου σωϊκαν το funt,oportetmeeffe.Et illi nointellexe

ξίμα και ελάλησεν αυτοίς , και κατέβκ με: runt ſerinoné quem locutus eſtipſis. Et

αυτών , και ήλθεν εις ναζαρές , κα ) έμ ύπο deſcédit cú eis,uenités Nazareth, eratás

τακόμα αυτούς και δε μκτης αυτον Αϊν ſubditus illis.Mater autem eius cóſerua

της πάντα τα δέματαταύτα εν τη καρ bat omnia uerba hæc in corde ſuo.Et lel

δία αυθ. κ εκσώς προέκοπε σοφίακαι άλι» ſus proficiebat fapiétia & ætate , & gratia

κία κώ χάρια τα θεώ και ανθρώποις. apud deum atq homines.
s

Εν έτα δε σεντεκαιδεκάτω και γεμο» Anno autem decimoquinto imperij III

νίας τιβερία καίσαρος, γεμονεύοντG σου Tiberij cæſaris, Pontio Pilato præfide

τίς σιλάτε λοδαίας ,να πηγασχολών Iudææ , tetrarcha ueroGalilææ Hero

του φθι γαλιλαίας Ηρώδ's , φιλίππου δε το de , Philippo autem fratre eius tetrar

αδελφώ αυτον πραρχούντος σίτεραίας cha Iturææ & Trachonitidis regionis,

€ ηαχωνίτιδος χώρας, κ) λυσανία τάβι » & Lyſania Abilenes tetrarcha , fub

λανής πραρχούντος , εφαρχιερέωμ άννα C pontificibus Anna& Caiapha, factum

καϊάφα, έγύετο σήμα θε8 επί Ιωάννω όμ eſt uerbum domini fuper loannem

Zachariæ

7

ΤΟ



xΑ ΤΑ ΛΟΥΚΑΝ. SECVNDVM LYCAM , 13

α

ε . τοι το γενομβώς δήματα προς Ιωάννη. 5. πρι0επερωτησάντων τομέωάννlω.

? * ζαχαρίγομ ν τηερήμω.* e ϊλθεν εις σά και Zacharis filium in deferro . Eruenit in

σαμ τίω τοίχωρoμ τοιορδάνο,κκρύσωμ βά omnéregionē finitimam Iordani,prædi

ισμαμετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών, ως cans baptiſmú pænitëtiæ in remillioné

γέγραπται ηβίβλω λόγων καισαίου το προ peccatoru ,ficut fcriptum eſt in libro ſer

φήτου , λέγοντα . φων» βοώντος εν τη ε . monum Hefaiæ prophetæ ,dicētis:Vox

σήμω, ετοιμάσατε τίω οσομ κυρίε , ευθείας damantis in deſerto,parate uiamdomi

σοι & π τας πίβους αυτον και πάσα φάραγξ ni,rectas facite ſemitas eius.Omnisual

σλερωθήσεται , να σάνδρα και βουδα lis implebit ,& omnismons& collis hu

ταπανωθήσεται » και έσαι τα σκολια εις έν miliabitur.Et fient quæ obliqua ſunt,di.

θείαν , αι παχ & αι εις οδουσ λείας , και recta , & afperæ uertentur in uias planas,

όψετα σάσα σαρά τη σωτήρϊου τον θεό . ** & uidebit omnis caro falutare dei.Dice

λεγεν οώ τοΐς εκποβιομύοις όχλοις βα bat ergo adturbas ,quæ exibantut ba.

πιθώαι ναυτου γεννήματα , έχιδνών , prizarenť ab ipſo.Progenies uiperaru ,

τις υπέδαξεν υμίρ φυγ& από μελό, quis ſubmonſtrauit uobis ut fugeretis à

σας όργύς, σοιήσαπ οώ καρπούς αξίουςο uentura ira : Facite ergo fructusdignos

μετανοίας ,να μη άρξκθε λέγομεν εαυν pænitentiæ , &ne cæperitis dicere intra

οίς , σατέρα έχομεν τμ αβραάμ . λέγω uoſipfos,patréhabem Abraham.Dico

γαρυμίμ, ότι μαται θεός εκ τ8 λίθων enimuobis, potens eſt deusde lapidib ,

τούτωμ έγραι τέκνα , ζω άβραάμ . ήδκαι δε iſtis ſuſcitare filios ipfi Abrahæ.Iam ue

voj i & živx após olev si zapobie d'évfqwp xãi ro & fecuris adradict arbori pofita eft .

ται . σαμδωδένδρου και με ποιού καρπού Omnisergo arbor,non faciens fructum

καλομ ,εκκόπεται , και τις σύς βάλλον bonú, exciditur, & in ignem conñciť. Er
6

T@l.* naj in ugcórwp&vróp ésöxxoi, né, 5 interrogabant eum turbæ ,dicétes:Quid

γοντες • τί οώ σοιήσουν και αποκριθείς δε ergo faciem : Reſpódensautē dicit illis:

λέγα αυτοίς . ο έχων δύο χιτώνας,μετα Qui habet duas tunicas , impertiatnon

δότω ω μη έχοντι , και ο έχων βρώμα habéti: & qui habet eſcas,ſimiliterfaciat.

τα, ομοίως σoιείτω , ήλθον δε και τελώνα Veneruntauté&publicani utbaptiza

βαλιθίώαι , ναι ειπον προς αυτόμ . διν rentur, & dixerunt ad illum :Magiſter,

δάσκαλε , τί ποιήσομεν ; δε ειπε προς αυ/ quid faciemus At ille dixit ad eos: Ne

τός. μκδέν πλέον σαρα το διαπταγμλύου quid amplius quamquod conſtitutum

υμίμ πράσσεπ . επερώτωμ δε αυτών και στα eſt uobis, exigatis. Interrogabant au .

τουόμενοι , λέγοντες και ημάς τί σοιήσο » tem eum & milites,dicentes:Etnos quid

μον , και είπε προς αυτούς και μκδένα δία» faciemus: Et ait illis:Nequemconcutia

στίσετε , μή δε συκοφαντίσκο , και αρκών tis , ne quem calumniemini , & contenti

θε τοίς όψωνίοις υμών και προσδοκώντας eſtote ſtipendñs ueſtris.Expectante au .

του λαού , και σiαλογιζομλύωμ σάντωμα tem populo , & cogitantibus omnibus

ταϊς καρδίαις αυτώμ πειτο Ιωάννου , μήπο in cordibus ſuis de loanne, num ipſe

και αυτός έιν ο χρυσός , απεκρίνατο ο Ιωάννης , eſſet ille Chriſtus ? Reſpondit Ioannes,

άπασι λέγωμ . * εγώ μα ύδατι βαπτίζω dicens uniuerſis: Ego quidé aqua bapti

« υμάς , έρχεται σε οχυρότερός μου ,δε ουκ zo uos : fedueniet fortiorme,cuius non

ειμι ικανός λύσαι ημιμάντα ,η υποδη » ſumdignus foluere corrigiam calciamen

μάτων 1. torum,
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μάτων αυτο , αυτός υμάς βαπτίσ ν σνεϋ

τα ματιαγίω συρί, * δυο πύου και χαρά

αυτο , και δίακαθαρϊ & τίω αλώνα, αυτο ,

να σαυάξα του σίτομείς των αποθήκκμ άυ

του και δε άχυρου κατακαύσει συρι ασβέν

50, πολλά μου οώ και έτερα παρακαλών,

β εύκγγελίζετο ω λαώ . * και δε ρώδης ο τε

6 χάρχες ελεγχόμας υπάυτο σερί ήρω

διάσωσι γωαικός του αδελφού αυτο ,

και σερίσάντωμ,ώμ έποία σουκρών ο καιρών

δης , προσέθηκε και τούτο επί πάσι , και

κατέκλεισε τμ ιωάννίων τη φυλακή . * έν

1γ γένετο δε εν ώρα βαπιθώαι άπαντα, του

λαός, και ικσού βαθιθέντα και προσόν

κομβίου, ανεχθώαι ήμουρανόν, και και

ταβίναι όσνεύμα σ'αγϊομσωματικό έιν

δε ωσεί σεεισεράμεσαυτόν , και φωνών και

ουρανού γενέθαι , λέγουσαμ, συει ογός με

εδ ο αγαπητός, εν σοικυθόκκσα.* και αυής ήμ

γ ο Ικσές ώσειετώμηϊάκουσα αρχόμενος ώμ,

torum , ipfeuos baptizabit ſpiritu fan

cto & igni , cuius uentilabrum inmanu

ipſius, &purgabit aream ſuam , &con

gregabit triticum in horreum ſuum ,pa

leas autem comburetigni inextinguibi.

li.Multa quidem&alia exhortans euan

gelizabat populo .Herodes autem te

trarcha, am corripereturab illo deHe

rodiade uxore fratris fui, deos omnibus

malis, quæ faciebat Herodes, adiecit &

hoc fuper omnia, & induſit Ioannem in

carcerem .Factum eſt autem cum baptir:

zaretur omnis populus,ut & Ieſu bapti.

zato & oranteapertum ſitcælum ,acde

ſcendit ſpiritus ſanctus corporali ſpecie

quaſi columba in ipſum , & uoxdecælo

facta eſt,quæ diceret:Tu es filiPille meus

dilectus, in te cóplacitū eſt mihi. Etiple

Ieſus incipiebat eſſefermèannorumtri

ginta, utputabatfilius Ioſeph , qui fuit

filius Heli,qui fuitMathat,qui fuit Leui,

quifuitMelchi,qui fuit Ianne , qui fuit

Iofeph, q fuit Matatthiæ , q fuit Amos,

qui fuit Naum ,quifuit Helli, qui fuit

Nagge,qui fuit Maath, quifuitMata

thiæ ,qui fuit Semei, qui fuit Ioſech ,qui

fuit Iuda,qui fuit Ioanna, qui fuitRhe

ſa , quifuit Zorobabel, qui fuit Sala

thiel, qui fuitNeri,qui fuit Melchi, qui

fuit Addi, qui fuit Cofam ,quifuit Hel

madam , q fuit Her, qui fuit Iefo ,quifu

it Heliezer,quifuit Ioram ,qui fuit Mat

tha, qui fuit Leui, quifuit Simeon ,

qui fuit Iuda, qui fuit Iofeph , qui fuit

Ionam ,qfuit Heliachim , qui fuitMele

am , qui fuit Menam , qui fuit Matha

tha ,quifuit Nathan, qui fuit Dauid,

qui fuit leſiæ , qui fuit Obed, qui fuit

Booz, qui fuit Salmon , qui fuit Naaſ

ſon, qui fuit Aminadab, quifuit Aram ,

qui fuit Efrom , qui fuit Phares , qui

ως ένομίζετογος Ιωσήφ το κλεί, το μαθατ ,

Το λευί , το μελχί, ειαννα, και

Ιωσήφ , ή ματατθίου , το αμώς ,

του ναούμ , έσλι , η

ναγγέ , τον μαάο , ματα

θίου , και σεμεί , ωστίχ , το

Ιούδα , τον Ιωαννά, το ξαν

σία , τον Ζοροβάβελ , ή σαλαν

θϊκλ , τονναρί, μελχί, και

άδι, το κοσαμ , θέλ

Madau ,fis, fixow , he

ελιέστε,ή ωρίμ , ή ματι

τθα , ή λευει, ή σιμεων ,

of lousa , a iworio ,

αναμ , τον άλΐακίμ, ή μες

λεά , μεναμ , μαθαν

θαμ, και ναθαν, * Λαβίδ,

enpleasai, robid , F

βους , τα σαλμώμ , ή ναασ ,

owni, pourvadab, i agam ,

* εστωμ , φαρες , και

housa

1

fuit
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Ιούδα , το Ιακώβ , τον ίσα
fuit Iudæ , qui fuit Iacob , qui fuit Ifa

ακ , το αβρααμ , τον θαλά , ac, qui fuit Abrahæ ,qui fuit Tharræ ,

Τον ναχώς , τον σαρουχ , το qui fuit Nachor , quifuit Saruch , qui

ραγάυ , το φάλεκ , το . fuit Ragau, qui fuit Phalec , qui fuit

έβες, τα σαλα , τον καί Heber, quifuit Sale , qui fuit Cai

ναν , τον αρφαξατ , τον σημα , nan , qui fuit Arphaxar, qui fuit Sem ,

τα νώς , το λάμες , το
qui fuit Noë, quifuit Lamech , quifuit

μαθουσάλα , και ενώχ, τον Mathuſala ,qui fuit Enoch , qui fuit

Παρεθ , τον μαλελεήλ , το καϊν Iareth ,qui fuitMalalehel,quifuit Cai

ναι , τον ένως , τον στίθ , το nan,quifuit Enos,quifuit Seth, qui fuit

άσαμ , τ8 θεού. Adam qui fuit dei.

* * 1κσάς και πνεύματοσ αγία πλήρκς , υπέηε Icſus autem plenus ſpiritu ſancto,re. IIII

βεράντιορδάνο , ήγετο εν τω πνεύματι greſſus eſt à iordane,&actus eſtper ſpi

δις θέρκμομ,ημέρας πασαράκονία σεραζόν 3 είum in defertum,ac diebusquadragin

15 μονοςνα ή διαβόλο,* κ ουκ έφατεμ ουδέν ta tentabatur à diabolo . nihilóz come,

* νταϊς ημέρας εκείναις . Ο σιωπλεοθασών dit in diebus illis, & conſumatis illis,de

αυτώμ,ύσερομεπείνασεμ.έιπες αυτώ ο διάβο inde elurýt.Dixit autem illi diabolus: Si

λος.ειχος ει : θε8 ,ειπετώ λίθω τέτω ένα γέ filiuses dei, dic lapidi huicut panis fiar.

ακη άρτος: C απεκρίθκ ικσες προς αυτόμ λε Et reſponditad illum Ieſus dicens: Scri

γωμ. γέγραπται , 8α ουκ έθάρτω μόνω ζήσε ptumeſt : Nonpane ſolo uiuet homo ,

τα άνθρωπος, αλλεπίσαντί δήματι θες . fed omni uerbo dei.Et fubduxit illum

και αναγαγώμ αυήμ ο διάβολος εις όρΘ- diabolus in montem excelſum , & often

υψηλόμ, έδαξεμαυω σάσας τας βασιλείο dit illi omnia regna orbis terræ in pun

ας και δικέμβύκς σιγμή χρόνο, ειπε cto temporis, & ait illi diabolus: Tibi

αυτώ ο διάβολος . σου δώσω τίω 2ξεσίαν dabo poteftatem hacuniuerfarm & glo .

ταύτω άπασαν τη δόξαν αυτών , ότι εν riam illorum , quiamihi tradita funt, &

μοί ραδέδοται , ώ εαμ θέλω δίδωμι αυν αμίαung uolo,do illam . tu ergofiador

τώ , συ ο εαμ προσκυίσκα ενώπιόν με, raueris prouolutus coram me,erunt tua

ίσαισε σάνα . C απόκριθεις αυτώ έιπερ omnia.Etreſpondés Ieſus dixit illi: Abi

1κσάς . ύπατε οπίσω μεσατανά . γέγραπται poftmeſatana.Saiptum eſt enim .Ado

δο προσκωήσης κύριομ τομ θεόμ σε,και αυτό rabis dominúdeum tuum ,& illum ſolú

μόνολατρεύσεις.C ήγαγεμ αυήμ εις τεράσα coles.Etduxit illum Hierofolymam ,ſta.

λέμ, κ έσκσιμ αυήμ επιδερυγίου το tuitos eu ſuperpinnam templi,& dixit il

8 , C ειπεν αυτώ.έι γος ει τ8 θε8, βάλε σν li : Sifiliusdei es, mitte teiplú hincdeor.

αυή εντεύθεν κάτω , Γέρραπται , 8ατίς αστε fum.Saiptú eft enim ,quod angelis ſuis

λους αυτ8 εντελάη ποίσε,78διαφυλάξαι σε, mandabit de te ,ut ſeruent te , &in mani

Ο επιχειρών αρούσι σε , μή σο ε προσκός bus tollent te , ne offendas ad lapidem

προς λίθομή σόδα σε αποκριθείς ειπε pedem tuum.Et reſpondens Ieſus ait il

αυτώ ο Ικσούς, και ειρκτη , ουκ έκπεράσεις κυ li:Dictum eſt, Non tentabis dominum

σίου τμ θεόμ σs . C σωπλέσας πάντα σαν deum tuum . Et conſumata omni ten

βασμόμο διάβολΘ- απέσκ απαυτού άει tatione diabolus receſlit ab illo uſą ad

хайрой 13
tempus
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ζ καιρού.* c υπέσρεψεμο Ικσούς εντηδωά tempus.Etreuerfuseft Iefusuirtute ſpia

μα ή ανεύματος εις τηγαλιλαίαμ, φήμη ritus in Galilæam , & famaexñt per uni

akiλθε καθόλκς Οι τοιχώρο ποι αυτον»και uerfam regionem de illo . Etipſedoce,

αυτός εδίδασκέρ νταϊς σωαγωγαίς αυ » bat in fynagogiseorum ,& glorificaba

εκ τωμ,δοξαζόμενος υπό σάντωμ. * C ήλθεν εις tur ab omnibus. Et uenit Nazareth ubi

των ναζαρεθ , δυ ήμ τετραμμένος , και εισίν erat nutritus, & intrauit ſecundum con

θε και η ειωθός αυτώ εν τηημέρα της σαβ . ſuetudinem ſuam die ſabbatorum in fyl

bátwpłic rlw owaywyli, naj ávésxãvoce«! nagogam , & ſurrexit utlegeret.Ettradi

γνώναι . el επεδόθη αυτώ βιβλίου κσατε τον tus eſtilli liberHeſaiæ prophetæ. & ut

προφίτε. και αναπηύξας ή βιβλίου , ευρε και explicuitlibrum,inuenitlocum, ubi fαίο

τόπου,δυ ήμ γεγραμμβίομ,πνεύμα κυρίε εα ptum erat. Spiritus dominifuper me,

έμε, δε ένεκεν έγισέ με, ευαγγελίσαςπω propterea quodunxit mead euangeli.

χοίς απέβαλκέμε, ιάσαθ Ρυς σωπιμ zandum pauperibus mifitme,ut ſanem

μύες των καρδίαν , κηρύξαι άχμαλώτοlg contritos corde,utprædicem captiuis re .

άφεσιμ,και τυφλοίς ανάβλεψίμ,αποφάλαι millionem , & cæcis uiſum , ut emittam

τιθραυσμάνους και αφέσει , κκρύξαι ενιαυτόμ confractos per remiſſionem ,utprædi

κυρίου δεκτόμ . και πηύξας το βιβλίομ, απο cem annum dominiacceptum . Et com :

δους ως υπηρέτη , εκάθισε και σάντωμ plicato libro reddidit miniftro,ac refer

εν τη σαυάγωγά οιοφθαλμοί ήσαμ ατενί - dit.Et omnium in fynagoga oculierant

ζοντες αυτώ . ήρξατο δε λέγαρ προς αυτός , defixi in eum.Cæpitautem diceread il

ότι σήμερον σεπλήρωτα και γραφή άυτκ & Ios:: Hodie impletaeft her friptura in
τοίς ώσιν υμώμ. * και σάντες εμαρτύρον auribus ueſtris . Et omnes teſtimonia.

αυτώ , και εθαύμαζoμ επί τοίς λόγοις οι um illi dabant, & mirabantur ſuper gra

χάριτς , τοΐς εκπορευομαίοις εκ του σόν tia ſermonum , quiprocedebant exore

ματα αυτον , έλεγομ . ουγδυτός όξιμ ipfius, dicebatqg: Nonehiceft flius Ior

και ο ιός Ιωσήφ ; * και είπε προς αυτούς , σάν ſeph: Et ait illis : Omnino dicetis mihi

τως ερ &τέ μοι τω σαραβολώ ταύτίω . hanc fimilitudinem . Medice , cura ter

αγε θοράπονσομ σεαυτόν , όσα , ακούσαν ipſum . Quæcunq audiuimus facta in

μη γενόμενα εν τη καπερναούμ , σοίκσομ Capernaum , fac & hic in patria tua .

κα και ώδε εν τη πατρίδι σου . * ειπεδε, αμώ Ait autem : Amen dico uobis : Ne

α λέγωυμίμ, άουλείς προφήτης δεκτός όξιμ mo propheta acceptus eſt in patria

κβω τη σαρίδιαυτο . * εφάλκθείας δελέω ſua . Sed in ueritate dico uobis, mul

• υμίμ, σολαι χώρα ήσαν εν ταις ημέρας tæuiduæ erant in diebus Heliæ in If.

λίουνα 'σραήλ , ότε έκλείθκ ο ουρανός raël, quando cauſum eſt cælum an

επιέτα τρία και μας έξ , ως εγγύετο λι- nis tribus & menfibus fex , cum facta

μός μέγας επί σάσαμ τίω γω και να προς eſſet fames magnaper omnem terram ,

ουδεμίαν αυώμ επέμφθη Αλίας,ειμή εις σά & ad nullam illarum miſſus eſt Helias,

ρεφθα φθη σιδώνος προς γωαίκα χήραμ. κό nifi in Sarephtha Sidonis admulierem

σολιοι λεπροί ήσαμ επί ελισαία του προφή uidua.Et multi leproſi erat in Iſrael ſub

τονωΙσραήλ , και ουδεις αυτών εκαθαρί Helifæo propheta, & nemo eorú mun

οθω , ει μια νέεμαρο σύρος και πλήθκσαμ dat eſt nili Naaman Syr9.Et repleti ſút

8Φ
ι

σάντες omnes
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ταύτα .

β

8. πεί το έχοντΘ σνεύμα δαιμονία . 3. ποιοι σενθεράς σέγ8. 1. ποιήταθέντων ασε ποικίλων νόσωμο

σάντες θυγμά ν τη δωαγωγά , ακέοντες omnes in fynagoga ira,hæcaudientes.

να ανασάντες , ξέβαλομαυήμ έξω Et inſurrexerunt , eiecerúntque illum è

φθι σόλεως , και ήγαγομ αυήμ έως οφρύος, ciuitate, & duxerüt illum uſqz ad ſuper

* * όρος, εφδυ και πόλις αυτώμ ώκοδόμκΡέις ή cilium montis, fuper quem ciuitas illorú

κατακρημνίσαι αυτόμ . αυτός και διελθώμ δια eratædificata , ut præcipitarent eū.Ipfe

κγ μέσο αυτώμ επορεύει. * C κατάλθεν εις κα autem trāſiens per medium illorú ibata

περναούμ σόλιμοθι γαλιλαίας , και με διο Et deſcendit Capernaum ciuitatem Ga.

κλ δάσκωμ αυτους τίς σάββασι . * και 2ξει lileæ ,ibió docebat illos ſabbatis. Et ſtu

πλήσσοντο επίτη διδαχή αυτον , ότι αν και pebant fuper doctrina eius, quiapor

κε δια ώμολόγος αυτον . * και αν τη σωαγωγή και teftate cίunξtus crat fermoipfius.Etin

* ήμ άνθρωπGP ,έχωμσνεύμα λαιμονίο ακα fynagoga erat homo, habens ſpiritum

θάρτα , και ανέκραξε φωνή μεγάλη, λέγωμ , dæmonis immundi,&exclamauit uoce

έα , τίήμίμ καί σοι τκσ ναξαρίωέ και ήλθες ά . magna,dicens:Eia, quid tibi nobiſcú eſt

πολέσαι ημάς , διδά σε τίς ει, άγιος και θεά. Ielu Nazarene: Veniſtiad perdendum

καιέπετίμκσεν αυτώ ο Ιησάς , λέγωμ » φι/ nos :Scio te qui ſis,fanctus ille dei.Et in

μώθκτι , και έξελθεξ αυτών και δίψαμ αυν crepauit illum Ieſus,dicens: Obmuteſce,

ομοδαιμόνιομ εις μέσου , ζήλθεν αυάυ» . & exiab eo.Et cum proieciſſet illum dæı,

του , εκδέμ βλάψαμ αυτόμ . C έγύετο θάμ monium in mediú ,exiſt ab illo , nihilas

βOPεπίσάντας,και σαυελάλου προς άλ illi nocuit.Et factus eſt pauorſuper om .

λήλους , λέγοντες. τίς ο λόγω δυτG- ,ότι nes, & colloquebanturinter ſeſe,dicétes:

wξουσία και θαυάμει επιτάσα τοϊς άκα . Quis fermo hiceſt : quiacum autorita

θάρτοις πνεύμασι , κα) ξέρχοντα και κα ) • teacpoteftate imperatimmidis fpiriti

ξεπορεύετο έχω πει αυτοιεις πάντα τον bus, & exeunt : Et diuulgabaturfama

X5 TOP7 wezixácov. * &vasasd éx 90 cwux I. de illo in omnem locum undiqz finiti

βγωγής και εισήλθεν εις τίω οικίαν σίμωνος και mæregionis.Cum ſurrexiſſet autem les

πενθερα δε τον σίμωνος, ήμ σωεχομλύκ συρε. ſus deſynagoga,introiuit indomú Si.

τώ μεγάλω, και πρώτκσαμ αυήμ πει αυτό . monis . ſocrus autem Simonis teneba ,

καιεπιφας επάνω αυτό ,επιτίμησε @ω συ tur febri magna, & rogauerút illum pro

ρετώ , κι αφήκεμ αυτίω,κή πραγμα ανασά ea. Et aftansſupra illam , increpauit fe

σα,θικκόνα αυτοϊς.Δώοντος δε του ηλίου , i bre. & febris dimifitilam,ftatim furn

άπανπς όσοι έχομαθενοώτας νόσοις σοι gens,miniftrabat illis. Cú aútfol occide

κίλαις , ήγαγομ αυτους προς αυτόμιο σε ένα ret ,oésqui habebát infirmos morbisua

εκάσω αυτών τας χώρας επιθεις , εθεράπου rës, ducebat illos ad eum , at ille ſingulis

κζ σεμ αυτές. * Εξίσχετο και ναδαιμόνια από manº imponés,ſanabat eos.Exibātau

* . σολιών , κράζοντα και λέγοντα.ότι συει ο tem&dæmonia à multis, clamātia acdi

Χρισος ορος τον Θεό επιτιμώμ,ουκ έια centia :Tu es Chriſtus filius dei.Etincres

αυτά λαλάμ, ότι άδεισαμ τομ χρισόν αυτού pans,nõſinebat ea loqui, quia ſciebant

ειναι.*Γενομύκς και εμέρας 2ξελθώμ επορεύθκ ipmeſſe Chriſtū.Facto aútdie egreſſus

και εις έρκμομτόπομ, οι όχλοι έζώτου αυτόν, ibat in deſertū locũ ,& turbæ quærebant

κι ήλθομ έως αυ#, κατάχομαυή το μέσο eū,&uenerūtuſqz ad ipm, & detinebac

ρεύεθς αθαυτώμ.ο δε ειπε προς αυτούς . 8% illñ ne diſcederet ab eis. Quibus ille ait:

κα

¿

κΝ .

14 Et aliis
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α . σερί άγρας τηνχθύωμ. ιβ . σερί το λεπτό .

και τις ετέραις πόλεσιν ευαγγελίσαθαιμε Et alós ciuitatibus oportet meeuange

& σώ βασιλείας του θε8, 8 % εις τδτο απέ lizareregnú dei,namin hocmiſſus ſum .

sαλμαι.κ) ήμ κηρύσσωμεν ταϊς σωαωγαίς Et prædicabat in fynagogis Galilææ .

κ θι γαλιλαίας. * Εγχύετον ζω ή όχλου Factum eſt autem cum turba im v

ι επικάθη αυτώ , ακόαμερλόγου ή θεού , mineret ei, ut audiret uerbum dei, & ipſe

και αυής ήμ εσώς να τιώ λίμνω γενκσαν ſtabat iuxta ſtagnum Genezareth .&

ρέθ . έιδε δύο πλοία εσώταρα τίω λί » uidit duas naues ſtantesad ſtagnum ,

μνίω, δι δε αλιάς αποβάνες ακαυτώμ, απέ piſcatores autem deſcenderant ex illis,

πλωαμτα δίκτυα, έμβας δε εις εμπλοί & abluebant retia . Ingreſſus autem in

ώμ , 8μ σίμωνος, ρώτκσεμ αυήμ,άπό το unamnauim ,quæ eratSimonis , roga

γύς επαναγαγών ολίγομ . και καθίσας : uit eum , ut a terra abduceret puſillum .

δασκερ έκή πλοίο τους όχλος. * ώς και επάυ ια & fedens docebat de naui turbas . Vt

8 σατο λαλώμ, ειπε προς τη σιμωνα » επανά , ceſſauit autem loqui , dixit ad Simoné:

γαγε εις δ' βάθος, χαλάσατε τα δίκτυα Duc in altum , & laxate retia ueſtra in

υμών εις άγραμ. C αποκριθείς ο σίμωμ, ει » capturam . Et reſpondensSimon , dixit

πεν αυτώ , επισάτα, διάλκς τνυκτος κοπία
illi:Præceptor, pertotam noctem labo

σανπς ουδεμ ελάβομψό , επίσ'δέματί σε rantes nihil cæpimus. tamen tuo iuſſu

χαλάσω ή δίκτυoμ.κ) το σοιήσαντες,σως laxabo rete . Er cum hoc feciſſent , con

κλεισαν σλάθος όχθύωμσολύ . δϊερήγνυτο duſerunt piſcium multitudinem copio.

δή δίκτυoμ αυτών , καλένδυσαμτϊς μείο fam . Rumpebatur autem rete eorum .

χοις,ώς ο τω ετέρω πλοίω, ή ελθόντας στυλ Et annuerunt ſocijs, qui erant in altera

λαβέθαυτής. ) ήλθομ, έπλκσ αμφόπρα naui , ut uenirent & adiuuarent ipfos.
λα

τα πλοία , ώςπ βυθίζεθς αυτά . * Ιδων και αν & uenerunt, atque impleuerunt ambas

μωμ σίγος, προσέπεσε Ρίς γόνασι * 1κσο , naues , ita ut mergerentur. Quodam

λέωμ . έξελθε αθέμ8 , 8α άνης αμαρτωλός uideret Simon Petrus, acciditadgenua

ειμε κύριε.θάμβος και σερϊέχεμ αυήμ , C σάν Ieſu ,dicens:Diſcede à me domine,quia

τας τους σαν αυτο,επίτη άγραοχθύων, homo peccator ſum.Stuporenim circun

καισωέλαβον, ομοίως δε και Ιάκωβου και dederat eum , & omnes quiam illo fue

Ιωάννω τους ζεβεδαίου, δι ήσαν κοινωνοίο rant,ſuper captu piſcium , qué ceperant,

σιμωνι . * και ειπε προς τον σίμωνα, ο 16 ſimiliter autem Iacobum & Ioannem fi

σούς και μη φοβού, από το νώ ανθρώπους έση lios Zebedæi,qui erant ſoci Simoni. Et

ζωγρών » και καταγαγόντες τα πλοία επί ait adSimonem leſus:Nemetuas,poſte

πω γω, αφέντες άπαντα, ηκολόθκσαμ αυ
hac homines capies.Etfubductis in ter

az 7. * naj bz éveto gÚ Zoel Livclz & uTÒp Go Meiã il ram nauibus, relictis omnibus, fecuti ſunt

Οπόλεων , και ιδου ανήρ πλήρκς λέπρας, eum.Et acciditam eſſetin quadam ciui

και δωμ του 1κσούμ , σεσωνεπί πρόσων tate,& ecce uir plenus lepra, cumquidiſ

πωμ, έδεήθη αυτό , λέγωμ κύριε , εαν θες ſet leſum , proſtratusin faciem , rogauit

λης ,Θανασαι με καθαρίσαι και να εκτείνας eum ,dicés:Domine,ſi uispotesmemun

σω χέρα , έψατο αυτού , ειπώμ , θέλω , dare.Etprotēſa manu tetigiteum , dicés:

καθαρίθετι » και ευθέως λέπρα απέλθει Volo , mundus eſto.Et confeftim le .

άω αυτού , και αυτός παράγγελεμάν Go , pra diſceſlic ab illo . Etipfe præcepit illi,
μηδεν nequi

8
8

,

β .
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μκβενι ειπών, αλλά απελθώμ δεξoμ σταυήν ne cuiquam diceret,ſed uade inquit oſten :

ω " τερά , C προσενεγκε πρι το καθαρισμού de teiplum ſacerdoti,& offerpro emun ,

σο , καθώς προσέταξε μωσής εις μαρτύριον datione tui,quæ præcepit Moſes in teſti

λό αυτοϊς . * dikρχετο μάλλομ ο λόγος που αυ monium illis.Peruagabatur autem ma,

« το , κή συήεχοντοόχλοι σολιοι ακέειν , C gis rumorde illo,& conueniebant turbæ

θεραπεύεσθα υπάυτο αη ασθενειών αυτών. multæ ut audirent &fanarentur ab infir

λε * αυτής και ήμ υποχωρώ αν ταϊς ερήμοις , mitatibus ſuis. Ipfe autem agebat inſe

προσευχόμενος . * καιεγγύετο μιά με ceflu in defertis& orabat. Et factum eſt

ρώμ,κ) αυής ήμ διδάσκωμ,κ) ήσαμ καθήμενοι quodam die, & ipfe docebat, erant @

φαρισαίοι C νομοδιδάσκαλοι , δι ίσαμ ελκ » pharifæi ſedentes ac legis doctores , qui

λυθότες εκ σάσκα κώμκς ή γαλιλαίας το uenerant ex omni caſtello Galilææ & Iu

δαίας κ) τεράσαλήμ , και λαμις κυρίου ήμ dææ& Hieruſalem , & uirtus dñi aderat

23 εις τ άθ αυτούς .* και σου άνδρες φέρουσες
ad ſanandum eos. Et ecce uiri portantes

α επί κλίνκς άνθρωπομ, δς ήμ πραλελυμνος, ιγ inletto homine,qui erat paralyticus, &

κ εζήταν αυτόν εισενεγκάμ , κ θάναι ενώπι quærebant eum inferré, & ponereante il

ομ αυή, μεευρόντεςδιασoίας εισενέσκωσια lum.Et non inuenientes qua parteillum

και αυήμ δια ήχλομ, αναβάντεςεπί σώμα, inferrent præ turba,afcenderút ſupra te

διαή κεράμωμ καθήκαμ αυή σω τακλινι ctum ,ac per tegulas demiſerúteumam

δίω εις ή μέσομ έμπροθερή εκσ. κο δωμ lectulo in medium ante Ieſum . Quorú

Οσίσιμ αυή,ειπεναυτώ.άνθρωπε,αφέωνται fide ut uidit,dixit illi :Homo,remittatur

σοι αι αμαρίίαι σε . Οήρξαντο διαλογίζεθη tibi peccata tua.Et cæperüt cogitare ſari,

οι γραμματές και οι φαρισαίοι,λέγονίες, τις bæ&pharifæi, dicentes : Quiseſt is qui

δυος,δς λαλά βλασφημίας ,τίς ώαη loquitur blaſphemias : Quis poteſt re

αφιέναιαμαρτίας,ειμή μόνος ο θεός,έπιενων mittere peccata, niſi folus deus : Vt co

δο ικσάς τους διαλογισμούς αυτών , αποκρι gnouitautem Ieſus cogitationeseorum ,

θείς , έιπε προς αυτούς και τι διαλογίζεθε reſpondens,dixitad illos :Quid cogita

πας καρδίαις υμώμ, τί όξιμ ευκοπώτερομέιν tis in cordib9 ueftris . Vtrum eſt facilius

πάμ, αφέωνταί σοι αι αμαρίίαι σε, ειπαμ , dicere ,remittant tibipeccata ,an dicere,

έγαρα C ποιπάτα, ίνα δε ειδίτε , αξοσί ſurge & ambula: Vtautem fciatis quod

αμ έχα ομος και ανθρώπουεπί γής άφϊ ένας filius hominis habet poteſtatem in ter

άμαργίας , έιπε τώ αλυσικώ , σοι λέγω , ra remittendi peccata ,ait paralytico :Ti

έγαραι . Clάρας και κλινιδιόμ σου,σορεύου εις bi dico, ſurge tollelectulum tuum ,&ua

τον δικό σου . κ. τραχύμα ανασασενώπιον de in domum tuam.Iscß confeſtim ſur

αυτών, άρας εφο κατέκατο , απήλθεν εις ή gens coram illis,tollebat in quo iacuerat,

δικομ αυτο , δοξάζωμ τομ θεόμ. έκσασις έ. abñíque in domum ſuam , glorificans

λαβεμ άπαντας, C έδόξαζομ τομ θεόμ,να deum.Et ſtupor corripuit omnes,&

επλήθκσαμ φόβου , λέγονίες , θα έιδομών rificabant deum . & repleti ſunttimore,

σαράδοξα σήμερoμ.* και μετά ταύτα ξύλ A dicentes :Vidimus inredibilia hodie . EE

θε, και εθεάσατο τελώνω , ονόματι λόυείμ, poft hæc exíſt, ac uidit publicanum ,no

καθόμβυομ επίσ' τελώνϊου , και είπεν αυ- mine Leui ,ſedentem adtelonium , & ait

τω . ακολέθει μοι.και καταλιπών άπανία , illi:Sequereme. Atqz is relictis omibus,

ανασάς furgens ,,

1

1

λκ
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λ9 ανασας, ακολέθκσεν αυτώ. * και εποίκσε δο

και χω μεγάλίω λενεις αυτών τη οικία αν »

το . C μόχλΘ πλωνώμσολύς, και άλλωp ,

οι ήσαν μετάυτώμ καταχείμωνοι , και εγόγ

γυζομαι γραμματάς , C οι φαρισαϊοι προς

ούς μαθκτας αυτο , λέγοντες και δια τί μετά

πλωνών και αμαρτωλώμ εθίεπC σίνετε ;

* και αποκριθείς ο Ιησούς , ειπε προς αυν

της.ου ξείαμ έχ8σιμοι υγιαίνοντεςιατ8 ,

άλλοι κακώς έχοντας ουκ ελήλυθα καλί .

σαι δικαίος , αλλααμαρτωλούς εις μετάνοι

οι δε ειπομ προς αυτόμ . διατί οι μαι

θκταιωάννο νισεύοσι συχνά, κι δείσαις σου

ούται , ομοίως και οι της φαρισαίων , οι δε

σοι έσθίεση C σίνεσιν .ο δε ειπε προς αυ

τάς, μη διαθε γυς τους τοννυμφώνΘ ,

ο νυμφίGP μεταυτώμ , σοιήσαι νκσεν

αν και ελεύσονται δε ημέρα , C όταν απαρθε

απάυτώμ ο νυμφίος,τόπνYSεύσοσμ.ό εκεί

νας ταϊς ημέραις • έλεγε δε c Αραβυλώ

προς αυτές, ότι ουδείς επίβλημα Ιματίο

καινά επιβάλλιαεπίλμάτιομ παλαιόμ,ειδε

μήγε , κ σ καινουχίζa , Cω παλαιώ ου

συμφων & σ επίβλημα από τον καιν8.com /

δείςβάλλει δινου νέομεις ασκους παλαιούς ,

εις μήγε , δεξί ο νέος δινος τους ασκούς , ο

ανής έκχυθήσεη, οι ασκοι απολούταν .

άλλα δινογνέομεις άσκους καινούς βλκτέομ,

C αμφότεροι σωτηροώται , κ) ουδείς σιών

παλαιόμ , ευθέως θέλα νέου , λέγε γαρ , και

σαλαιός 88σόπρός όξιμ .

μα *Εγγύετο , σαββάτωδευπροσφώτω δία

και πορεύεθς αυήμ δια η ωορίμων, κ έτιλιομ

οι μαθηται αυτο τους σάχυας, κι έθιop,ψώ

χοντας ταϊς χερσί , τινες και φαρισαίωμ ει

που αυτής• τί σοι& π,δουκ έξεσι σοιάμα

Ρίς σάβαση αποκριθείς προς αυτούς ει

περό γκσός , ουδε τουτο ανέγνωπ , 8 εποίκσε

σαβίδ , οπόπ επείνασεμ αυής, οι μεία αυ

το όνπς, ώς εισήλθεν εις ή δικού το θες , και

συς άρτους Οι προθέσεως έλαβεC έφαγε,

furgens, ſecutus eſt eum.Et fecit ei conui

uium magnü Leui in domo fua , & erat

turba multa publicanorum , & aliorum ,

quicum illis accumbebant.Et murmura

bant ſcribæ ,& pharifæi,aduerſus diſci

pulos eius , dicentes: Quarecum publi

canis&peccatoribus editis & bibitis : Et

reſpondens Ieſus , dixit ad illos : Non

egentquiſani ſunt medico ,fed qui male

habent.Non ueni uocare iuſtos,fed pec

catores ad pænitentiam.At illi dixerunt

ad eum : Quare diſcipuli Ioannis ieiu

nant frequéter, & obfecrationesfaciunt,

ſimiliter & phariſæorum , tui uero edunt

&bibunt:Quibus ipfe ait :Num pote

ſtis facere, utfilij thalami, dum cum illis

eſt ſponſus, ieiunent: Venient autem

dies,&cum ablatus fuerit ab illis ſpon

ſus,tunc ieiunabunt in illis diebus.Dice

batautem &fimilitudinem ad illos:Nel

moimmiſſuram noui ueſtimenti immit

tiť in ueftimentum uetus , alioquin , &

nouum rumpit,& ueteri non conuenit

immiſſura ex nouo.Etnemo mittit ui

num nouum in utres ueteres , alioqui

rumpetuinum nouum utres ,& ipfum

effundet ,& utres peribunt. Sed uinum

muſtum in utres nouos mittendum eſt,

& utraq conſeruantur. Et nemo quibi.

berit uetus,ſtatim uult nouum :didt em ,

Uetus melius eſt. Accidit autem , ut VI

in ſabbato fecundoprimo tranſiret per

ſata ,ac uellebant diſcipuli eiusſpicas,ede

bancáp, confricantes manibus.Quidam

autempharifæorum dicebant illis:Quid

facitis,quodnon licet facere in fabbatis.

Et refpondens Iefus ad eos dixit : Ne

hocquidem legiſtis, quod fecit Dauid ,

cum efuriſſet ipſe , & quicum illo erant,

quomodo intrauit in domum dei , &

panes propofitionis fumpfit , editque ,

Ac
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ε . πξιτο ξυράμέχοντG- τίω χάρα . 15. ποιοι θ ' αποσάλωμ εκλογές.

να έδωκεΟτοίς μετάυτά , ους ουκ έξεσιφα acdedit etiam his qui fecum erant,quos

γάμ , ειμή μόνους τους ταράς ; και έλεγε nó licet edere,niſi tantú ſacerdotibus: Et

αυπίς ,8 % κύριός έξιμογός του ανθρώπου C dicebat illis ,dñs eſt filius hominis etiam

μό το σαββάτου. * Εγένετο δε ενετέρων σαβ ſabbati.Factum eſtauté& in alio fabba

βάτω,εισελθέρ αυήμ εις τίω σαυαγωγώ κ) to , ut intraret in fynagogam ac doceret .

diddoxep. Kaip šxã čvbgwrog, koji xãng ië Et erat ibi homo, & manus eius dextera
αυτο και δεξιά ήμ ξερά . παρετέρου δε αυτοι erat arida . Obſeruabāt autéeum fcribæ

γραμματάς και οι φαρισαίοι, ει να σας ac pharifæi,an in ſabbato fanatur9 eſſet,

βάτο θεραπεύση, ίνα έυρωσι κατηγορίας αυ utinuenirent undeaccuſarent eum . Ipfe

Το , αυτός δεήσει τους διαλογισμούς αυτών, uero ſciebatcogitationeseorü , & ait ho.

και ειπεν ο ανθρώπω ω ξκραμ έχονάτη mini qui habebat manű aridam :Surge,

χάρα, έγειρα, κό σύθι εις Τμέσομ. ο άνα & ſta inmedio.etſurgens ſtetit. Aitigi.

σας έσκ. έιπερ δω και ικσούς προς αυτός. επε tur ad illos Ieſus: Interrogabouos,utrű

φωτίσωυμάς , τι έξεσι τίς σάββασιμ , αγα licet ſabbatis , benefacere an malefacere,

θοποιίσαι και κακοποιήσαι ,ψυχω σώσαι και animam ſeruare an perdere? Et circum

πολέσαις κι οιβλεψάμενος σανίας αυτές, ſpectis oninibus, dixit homini:Extende

εκπεμ @ο ανθρώπω,έκτανομ τίω χ &ρά σο.και manum tuam .Ille autem fecit, & reftitü .

σε εποίκσε , και αποκαπσάθα και χεις αυτού- ta eſt manus eius fana ficut altera . Ipfi

για: ώς και άλικ,αυτοι δε έπλίθκσαμανοίας, autem repletiluntamentia.& colloque

και σiελάλοω προς αλλήλους , τί άμ σοιί- bantur inter feſe , quidnam facerét leſu.

μα σααμ ο Ικσ. * Εγένετο δε ταϊς μέραις Factum eſt autem in illis diebus, exiſt in
β

ταύτας, ξύλθεν εις & όρος προσεύξαθ , monté adorandū.erat pernoctans in
μλ

ήμ διανυκτερεύωμ τη προσευχή και θε8.* deprecatione dei. Er cũ dies factus ellet,

όπέγένετοημέρα,προσεφώνκσε τους μαθκ . 15 μocauίtdifcipulos fuos , & clegitduode

τας αυτόν, και εκλεξάμενοςαπαυτώμ δώδε cimexipfis,quos& apoſtolosnomina

κα , δυς κ) απορόλους ώνόμασε, σίμωνα , 8μ uit,Simoné,qué&nominauit Petrú, &

και ώνόμασε σέγομ,κ άνδρέαμ τομ αδεν Andream fratré eius, lacobum& loan

φου αυτον, Ιάκωβου Θωάννlω , Φίλιππος nem ,Philippum & Bartholomæum .

και βαρθολομαίου, ματθαίου θυμάμ, ιά- Matthæum &Thomam ,Iacobum Al.

κωβου και το άλφαίου και σίμωνα ήμ κα phæi filium &Simonéqui uocaturZe

λέμου κλωτίω, ιδαμιακώβου και ιούς lotes, & Iudam Iacobi & Iudam Iſcariot

Φαμίσκαριώτω, δςκαι εγένετο προδότες» tem ,quiidem fuit proditor : Et deſceni

με * και καταβάς μεταυτώμ,έσκ επί τόπου σε denscum illis ſtetit in loco campeſtritur

α διν8,cόχλος μαθκτώμ αυτα , C σλάθος στο baộ diſcipulorum eius, & multitudo co

λυ του λαού ασάσας ή ιουδαίας κ. Ιερουσα pioſa plebis exomniIudæa& Hierufa

λήμ, και η παλίου τύρου και σιδώνος , δι ήλ . lem , & à maritima Tyro & Sidone, qui
Bojaxgoou dur,ciddliñou are ipho vooww & u uenerant ut audirent eum ,& fanarené à

τωμ, οι όχλούμενοι υπό σνδυμάτωμακα morbisſuis, &qui uexabanĆà fpiritibus

θάρίωμ , ο εθεραπεύοντο.C σάς ο όχλος εζή immundis,&fanabant.Et omnis turba

Τα άλεθα αυξ , 8% δώαμις σαράντουζής quærebateū tangere, quia uirtus ab illo

χετο να ) άτο σάντας • * και άυής επάρας exibat,&fanabat omes.Ecipleattollens

τους

β
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τους οφθαλμούς αυτο εις τους μαθκτας , oculos ſuosin diſcipulos ,dicebat: Beati

έλεγε. * Μακάριοι οι πωχοί , ότι υμε και pauperes, quiaueſtrum eſt regnum dei.

μ3 τέρα Καμ και βασιλεία το θεϊ . * Μακάριοι οι ιζ Beatiqui efiaritis nunc,quia aurabimi

σανώνπς νώ , ότι χορτασθήσεθε. * Μακά ni . Beati qui fletis nunc, quia ridebitis.

pϊοι οι κλαίοντες ναώ, ότι γελάσετε. * Μακά Beati eritiscum uos oderinthomines, &

μ5 εiοι εσέ, όταν μισήσωσιμ υμάς οι άνθρωποι , feparauerintuos , & exprobrauerint , &

και αφωτίζωσιμ υμάς, και αναδίσωσι , cέκ eiecerint nomen ueftrum tanquainmai

βάλωσι το όνομα υμώμ ως πονκρομ ,ένεκα και lum propter filiumhominis.Gaudete

μά του ανθρώπου . χαίρει και εκείνη τη μέ . in illo die & exultate , ecce enim merces

σα και σκιρτήσατε , ου γαρ ο μιθος υμών ueſtra multa eft in cælis. Secüdum hæc

σολυς τίς ουρανούς και κατα ταύτα γαρέ- enim faciebantprophetispatres eorum .

ποίεμ Ρίς προφήταις οι πατέρες αυτών . Veruntamen uæ uobis diuitibus , qui

πλίωουαίυμίμοις πλουσίοις , ότι απέχει habetis confolationem ueftram .Væuo

π τίω πράκλκσιμ υμώμ. * ουαίυμίμ, οι έμ bis,qui ſaturati eſtis, quia eſurietis . Væ

πιπλκσμώοι , ότι σνάσετε . Ουαίυμίμ,οι uobis,quiridetis nunc, quia lugebitis&

γελώντεςνω, ότι σενθίσει και κλαύσετε . flebitis. Væcum laudauerint uosomes

* ουαί υμίμ,όταμ καλώς υμάς έιπωσε σάν homines . Secundum hæc enim facies

τες οι άνθρωποι. Κατά ταύτα γαρ έποίοω bant pſeudoprophetis patres eorum .

τίς ψευδοπροφήταις οι πατέρες αυτών . Sed uobis dicoqui auditis: Diligite ini .

pβ * Αλλομίμ λέγω είς ακέεσιμ , αγαπάτε micos ueſtros, benefacite his qui uos

Ρυς εχθρούς υμώμ , καλώς ποιάπ Ρίς μι» oderunt.Benedicite maledicentibus uo .

σκσιμ υμάς και ευλογάπη τους καταρωμένους bis , & orate pro calumniantibus uos.

υμάς , και προσεύχετε υπέρ της επκρεαζόν Percutienti tein maxillam , præbe & al

Pγ τωμ υμάς. *ο τύποντί σε επίτω σιαγό teram , &ab eo qui aufert tibi pallium ,

να , σάρεχε και τίω άλλω , και από το ά . etiam tunicam noli prohibere. Omni

ροντός σου το ιμάτιον , κ τμ χιτώναμε κω autem exigenti abs te, tribue , & ab eo

λύσης - σαντι δεω αιτούτί σε δids. και qui aufert quæ tua ſunt,ne repoſcas. &

με από το άροντQτα σα,με απαίτα .*κα prout uultis ut faciant uobis homines,

καθώς θέλει να σoιώσιμ υμίμ οι άνθρω » uosquoque facite illis ſimiliter . Et fidi

ποι , και υμάς σοι &τε αυτϊς ομοίως καιεν ligitis eos qui uos diligunt , quæ uobis

αγαπάτε Ρυς αγαπώντας υμάς , σοία και elt gratia:Nam & peccatoreseos à qui

μίμ χάρις εsί , και γαρ οι αμαρτωλοί τους bus diliguntur,diligunt.Et fi benefe

αγαπώντας αυτους αγαπώσι • και εαμαγά ceritis his qui uobis benefaciunt , quæ

θοποιϊτε τυς αγαθοποιούτας υμάς , σοία uobis eſt gratia : Siquidem & pecca

υμίν χάρις εσί ; και γοροι αμαρτωλοί το tores hoc faciunt . Et fi mutuum dede

αυτό σοιδού . κα ) εαμ δανείζετε σαβών εν ritis his à quibus ſperatis uos receptu '

πίζετε απολαβών , σοία υμίμ χάρις εσίν ; ros , quæ gratia eſt uobis:Nam & pec

κιγαρ αμαρτωλοίαμαρτωλοίς δανείζεσιμ , catores peccatoribus dant mutuum , ut

ένα απολάβωσι τα ίσα.πλίω αγαπάτε τους recipiant paria .Quin immò diligite ini

εχθρούς υμώμ,κή αγαθοποι & τε C δανείζετε Inicos ueftros, & benefacite,&mutuum

μηδέν απελπίζοντες , και έσα και μιθος date, nihil inde ſperantes , & erit merces

&

ε
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υμώμ πολύς , κα )έσεθείοι τον υψiss , ότι

αυτός έκσός Κιμ επί Ρυς άχαρίσος και σου

νκρούς. Γίνεσθε οώ οικτίρμομες, καθώς και

μs ο σατήρ υμώμ οικτιρμώμ άξι . * μη κρίνει ,

3 και ου μη κριθϋπ . ΜΗ καταδικάζετε, σου

μη καταδικασθiτε. Απολύετ , και απολυ

θήσεθε . Δίδοσε , και δοθήσεται υμίμ • μέν

Τον καλόμ σεπιεσμένου, σεσαλευμλύομ,

και υπερεκχωόμoνoμ δώσεσιν εις κόν

που ύμώμ . ως γαρ αυτώ μέτρων και μετά

να π , αντιμετΓιθήστηυμίμ. * είπε δε πια.

βολώ αυτοίς . Μάτι διωαται τυφλός των

φλόμ οδηγάμ, ουχί άμφόπρoι εις βόθανομ

μκ σισούται . * ουκ έσι μαθκτές υπες ήμδή

γδάσκαλου αυτο , καταρτισμένα δε σας

μθ έσαι ως ο διδάσκαλΘ αυτο . * τί δε βλέν

πας το κάρφος ο νοοφθαλμώ αλελφ8

στ,τω και δοκόμ των ζωδίω οφθαλμώ ,

ου κατανο & ς και πώς σώασαι λέγειμ ω άι

δελφό σου , άδελφε , άφες εκβαλώ το κάρ

φθόνο οφθαλμό σου , αυής των

ο οφθαλμώ σε δοκόμου βλέπων καιυπο/

κριτα , έκβαλε πρώτομ τίω δοκόμ εκ του

οφθαλμό σο, κό τόπ διαβλέψεις, εκβαλάμ

η κάρφα τον ων οφθαλμώ τον αδελφό

3 σου.* ου γάρ όξι δένδρου καλομ, ποιοώ και

που σαπιομ. ουδένδρομ σαπιόμ, σοιού

καρπου καλόμ . έκασομ γαρδένδρομεκ το

ξα δίε καρπό γινώσκεται . * ου και θες ακαν»

θώ συλλέγει σύκα . ουδε εκ βάτο τρυγώ

ξB σε σαφυλήμ . * άγαθος άνθρωπG έκ και αν

γαθά θησαυρό και καρδίας αυτών προφέρες

αγαθόμ. και ο σονκρος άνθρωπος εκ των σο

νκρά θησαυροι καρδίας αυτον προφέρω το

σον κρόμ. έκ γαρ τον περισεύματος και κας

ξη βίας λαλά το σόμα αυτα . * τί δε με καλά

π κύριε,κύριε κι ου σοιάτε αλέω. * σας και ες

ξΑ

κόμως πρός με, και ακέων μου τη λο

γωμ, σοιώμ αυτούς , υποδείξωυμίμ τίνι

đáp ổuoroq Suoió ống vẹóng ảwoo

μοναδικίαν, δς έσκαψε C εβάθωε, ο Έθκκε

θεμέ

ueſtramulta,& eritis filij altiſſimi, quia

ipſe benignuseſt erga ingratos ac ma

los.Eftote ergo mifericordes,ficut & pa

ter uefter miſericors eft. Nolite iudicare,

&non iudicabimini.Nolitecondemna

re, & noncondemnabimini. Remittite,

&remittetur uobis.Date , & dabitur uo.

bis.Menſuram bonam & confertam ,&

conauſſam atqz exundantem dabunt in

ſinum ueftrum . Eadem quippe menſu .

ra qua metimini , Imeticntur ali uobis.

Dicebat autem illis fimilitudinem :Nun

quid poteſt cæcus cæcum ducerer non

ne ambo in foueam cadunt : Non eft

diſcipulus ſupra magiſtrum ſuum :per

fectus autem omnis erit, ficut magiſter

ipſius. Quid autem uides feſtucam in

oculo fratris tui, trabem autem quæ in

oculo proprio eſt, non animaduertis :

Aut quomodo potes dicere fratri tuo:

frater , line erciam feſtucam quæ in ocu

lo tuo eft, ipfe in oculo tuo trabemnon

uides : Hypocrita,erſce primum trabein

ex oculo tuo, & tunc perſpicies , ut eñcias

feſtucam , quæ eſt in oculo fratris tui .

Non eſt enim arbor bona,quæ facit fru

ctum malum :neq; arbor mala , faciens

fructum bonum . Vnaquæcß enim ar

bor ex fructu fuo cognoſcitur. Neque

enim . è ſpinis colligunt ficus,nequeèru
bo uindemiant uuam . Bonus homo

exbono theſauro cordis ſui profert bo

num , & malus homo ex malo theſau

ro cordis ſui profert malum . Ex abun

dantia enim cordis loquitur os eius.

Quid autem uocatis me domine,do

mine, & non facitis quæ dico : Quir

quis uenit ad me , & audit ſermones

meos , & faciteos , oftendam uobis, cui

fimilis fit . Similis eft homini,ædificanti

domum : qui fodit in altum , & poſuit

>
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θεμέλλομ επί τω σέγαν και πλημμί , fundamentumſuper petram . Inunda

σας δε γενομλύκς , προσέρδιξει και σοτά- tione autem facta , illiſum eſt Aumen

μός της οικία εκείνα , και ουκ ίχυσε σαλεύο domui illi , & non potuit eam mouere.

φαι αυτώ, τεθεμελίωτο γαρ επί τω πίν Fundataenim erat ſuper petram .Qui

γραμ . ο δε ακούσας , και μη σοιήσας , όμοι autem audiuit&nó fecit, ſimilis eftho

ός όξιμ ανθρώπου οικοδομήσαντι οικίαν επί mini,quiædificauitdomum fuam ſuper

τίω για χωρίς θεμελίου , και προσέξτεξερ terra ,abfqz fundamento,in quam illiſus

ποταμός , και ευθέως έπεσε, και έγύετο eſtfluuius, & continuo cecidit ,& facta

ή ξήγμα και οικίας εκείνης μέγα. eſtruina domus illiusmagna.

ξε * Επει δε επλήρωσε πάντα ταξίματα αυ Cum autem conſumaſlet omnia VII

το εις τας ακοάς ή λαού , εισήλθεν εις και uerba ſua audiente populo ,intrauit Cal

περναάμ.εκατοντάρχου δέ τινος δόλος κα ι* pernatuum.Centurionis autemuίufdam

κώς έχωμ, έμελλε τελόυτά ,δς ήμ αυτώ ένα feruus male habens, agebat animam ,

τιμGP . ακέσας δε πεί τον Ικσού , απέσειλε quiillierat charus: Cumaudiſſet autem

προς αυήμ πρεσβυτέρους " soudaíwp , épw de leſu , miſit ad eum ſeniores ludæo ,

τωμ αυτόν , όπως έλθωμ διασώση τμδού. rum , rogans eum , ut ueniret& ſeruaret

λομ αυτο , οι δε παραγενόμενοι προς έν 18 ſeruum ſuum . At illi cum ueniffent ad

σου , σαρεκάλου αυτού σουδαίως , λέ , leſum , rogabanteum ſtudiofe , dicen

γοντες και ότι άξιός Gιμώ σαρέξει τοτο · α tes : Dignus eſt, ut hocillipræſtes.dili,

γαπά γαή σ' έθνΘ- ήμώμ , κ) τίω σωαγω git enim gentem noftram ,& fynago

γώ αυτός ώκοδόμκσεμ ημίμ . ο δε Ιησούς έν gam ipfeædificauit nobis. Ieſus autem

πορεύετο σαν αυτοίς . ήδκ δε αυτ8 ου μας ibat cum illis. Et am iam non longe

κραμαπέχοντα από οικίας , έπεμψε abellet à domo,miſit ad eum centurio

προς αυήμ ο εκατόνταρχος φίλους , λέγων amicos, dicensei:Domine, noli uexa

αυτώ , κύριε , μη σκύλου , ου γάρ ειμι ικα» ri . Non enim ſuin dignus , ut ſub rer

νός, ίνα υπό τιώ σέγω μου εισέλθης. διδου ctum meum intres . Quapropter nec

δε έμαυήμ αξίωσα πρός σε ελθώμ,αλλα ειπε meipſum ſum dignum arbitratus , ut

λόγο , και αθήσεται και σαϊσμου . και γαρ uenirein ad te , fed dic uerbo , & fanabi.

εγώ άνθρωπός ειμι ύπόξουσίαν τασσόμε! turpuermeus. Nam & ego homo fum

νος, έχωμ υδέμαυτόμ spατιώτας , κα ) λέ. ſub poteſtate conſtitutus ,habens ſub

γωτάτω, σορεύθητι, και πορεύεται άλ me milites , & dico huic , uade, acuadit:

λω, έγχου, και έρχεται , και δόλω με , & alteri, ueni, ac uenit : & ſeruo meo

σοίκσομ τότο , και ποιά , ακούσας δε τα fachoc, ac facit . Auditis autem his le

τα ο Γκσούς , εθαύμασεν αυτόμ . και / ſus ,miratus eft eum , & conuerſus, ſe .

φείς, ο ακολουθοώτι αυ ο όχλω ειπε . quenti ſe turbæ dixit : Dico uobis , ne

λέωυμίμ, ου και τα ισραήλ οσαύτω σίσιμ in Ifraël quidem tantam fidem inueni.

ξ5 ευρομ. *καιυπουρέψαντες δι σεμφθέντες εις Et reuerli,qui miſli fuerant ,in domum ,

* * δικομ, ευρομομαθενοώτα δούλομυγϊαι inuenerunt ſeruum qui languerat, fa

ξζ νoντα.*καιεγένετο εν ζω ξής επορεύει εις num . Et factum eſt deinceps ibat in die

• σόλιμ,καλουμίίω ναείμ, κ σωεπορεύοντο uitatem , quæ uocatur Nain , & ibant

αυτώ οι μαθηταί αυτ8 ικανοί, και όχλος cum eo diſcipuli eius multi , turbáque

σολύς , copiofa.
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σολύς , ώς δε άγισε τη σύλα φθι πόλεως , 3.4 copiofa. Cumaut appropinquaretpor

ισον ξεκομίζετο τεθνακώς μονογενής τη tæ ciuitatis,ecce defunctus efferebat fili

μικρό αυτόν, και άυτκ ήν χώρα, ) όχλος και us unicus matri fuæ . &hæc uidua erat ,

σόλεως κανός σω αυτή καισωμαυτώ ο &turbaciuitatis multa cú illa. Quamcú

κύριος, έπλαγχνίδι εναντίω, κ) έιπεράν uidiffet dominus,miſericordia motus ſu

τή. Μη κλαίει και προσελθών, έψατο φθισο- perea,dixit illi:Noli flere.Et acceſſit,teti

8. οι δε βασάζοντες έσκσαν, κι ειπε, Νεανί» gitą loculu.Porro qui portabãt ſubſti

σκε, σοι λέγω, εγέρθκτι, C ανεκάθισεμο νε» terunt.Et ait:Adoleſcens ,tibi dico ſurge.

κρός,και ήρξατο λαλάμ, έδωκεμ αυήντα Et reſedir qui erat mortuus, & cæpitlo

μικτοί αυτο έλαβε δε φοβος σάντας , και qui, &dedit illum matri fuæ.Accepit aút

έδόξαζομ τομ θεόμ, λέγονπς . ότι προφήτης omnestimor, & glorificabāt deū, dicen

μέγας εγήγερση ν ήμίμ, και ότι επεσκέψα tes.Propheta magnº furrexit inter nos,

πο θεός του λαού αυτον . *και ξήλθεν ο λό &deusuiſitauit plebemſua. Et exñt hic

γος δυτος ν όλη τη δδαία πει αυτο , και rumor in uniuerfam Iudæam de eo, &

35 ωσάση τη χώρω. * απήcreαλαμ Ιωάν omnem finitimā regionem . Et nuncia

οι μαθηταί αυτον τοί σάντωμ τότωμ.και ueruntIoannidiſcipuli ipſius de hisom

προσκαλεσάμενος δύο τινας μαθητών και nibus. Εt conuocauitduosdedifipulis

αυτο ο Ιωάννης, έπεμψε προς ου γκσέμ, λέ fuis Ioannes, militque ad Ieſum , dicés:

γωμ.συ ει ο ερχόμδυΘΡ , άλλου προσδοκώ Tu esqui uéturus es, an aliú expecta

μθω; σαραγενόμενοι και προς αυτόνοι άνδρες, mus:Cum autem ueniſſent adeum ui

ειπομ . Ιωάννκς ο βαπισκς απέβαλκερ 5 , ri, dixerunt: Ioannes baptiſta miſitnos

μας πρός σε , λέγων .Συ ει ο ερχόμου , ad te , dicés: Tu es ille qui uenturus erat ,

άλομ προσδοκώμου και Βμ αυτή δετή ώραέθε an alium expectamus.In eadem auté

ράπευσε πολλούς από νόσων , κα) μασίων, hora multoscurauit à morbisac plagis,

και συνδυμάτων σουκρών , κ) τυφλοίς σολ &fpiritibus malis, &cæcis multis dona

λοΐς έχαρίσατο δ'βλέπαμ » και αποκρι - uituiſum.Et reſpondens dixit illis:Eun

θεις και ικσες, είπεν αυτής.πορόυθέντα απαγ tes renüciate loanni,quæ uidiſtis&au

γείλαπΙωάννα, & ειδετε Claκέσατε , και το diſtis, quod cæci uident, claudi ambu

φλοί αναβλέπασι, χωλοιπιπατέσι , λεν lant, leprofimundantur, furdi audiunt,

ηροί καθαρίζονη, κωφοί ακότσι, νεκροίέρεί mortui reſurgunt,pauperibus annunci

φονται , ήωχοί ευαγγελίζονη, C μακάρϊ- atur euangelium ,& beatus eſtquicung

ός αξιμ , δς εαμ μη σκανδαλισθά νέμοί . Αν non fuerit offenlusperme. Et cum dil

πελθόντωμτ αγγέλωμ ιωάνν8 , ήρξατο cefliſſent nuncă Ioannis, cæpit de Io .

λέγαμπρός τους όχλους πουιωάννου. τί ξε anne dicere ad turbas. Quid exiſtis in

ληλύθατε εις τίω έρκμου θεάσαθαι και κά ? defertum ut uideretisarundinem uen

λαμομδ ανέμο σαλόυόμθυου; Αλια τιάξε toagitari :Sed quid exiſtis uiſuriho

λκλύθαπιδάμ,άνθρωπουν μαλακούςιμά minem mollibusueſtimentis indutum :

τίοις ήμφιεσμεύομ και Ιδού οι φν ιματισμό Ecce qui ueſtitu ſplendido ueſtiuntur,&

ενδόξω , και γυφή υπάρχοντες, τίς βα » in delitiis agunt,in aulis Regum ſunt.

σιλείοις εισίμ . Αλια τιθελκλύθαπιδάν και Sed quid exiſtis ad uidendum ? pro

προφήτίω ; Ναιλέγωυμίν, και περισσό - phetam : Vtios dico uobis , & pluſ

τερου m 2
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Ο πρου προφήτου. * δυτός και τη δυ γέγραν quam prophetam . Hiceſt de quo fcri
β
αι . Ιδού εγώ αποσέλω τον άγγελόμ με ptum eſt :Ecce mitto angelum meúante

πιο προσώπε σε ,δς κατασκευάσει τίω οδός faciem tuam , qui præparabit uiam tu

οα σου έμπροσθέν σου. * Λέγω υμίρ . Μείζωμ am ante te.Dico enim uobis:Maiorin

8 ώ γενικείς γωαικώμ προφήτης Ιωάννο του ternatos mulierüpropheta Ioanneba

βαθισου ουδείς όξιμ. ο δε μικρότερος εν τη ptiſta nemo eſt. Attaméq minor eſtin

οβ βασιλεία του θες, μείζωμ αυτον35.*και σας regno dei,maior eſt illo.Etomnispopu ,

και ο λαός ακούσας και οι τελώναι εδικαίωσαν lusaudiens &publicani iuſtificauerunt

του θεομ, βαπτιθέντες ή βάπτισμα Ιωάνν8 . deum, baptizatibaptifimo Ioannis.Pha

οι δε φαρισαίοι και οι νομικοί τώ βουλώ και riſæi autem & legiſperiti conſilium dei

θεού θέτκσαμ εις εαυτους,μα βαπτιθέντες ſpreuerunt aduerſusſemetipſos, non ba

ογ νοαυτο . Είπε δε ο κύριΘ . * τίνι οώ οι ptizati ab eo. Ait autem dominus. Cui

μοιώσω τους ανθρώπους θα γενιάς ταύτης, ergo ſimiles dicam homines generatio

και τίνι εισίμόμοιοι και όμοιοί έισι παιδίοις : nishuius, & cui ſimiles ſunt: Similes ſūt

τοίς εν αγορά καθκμλύοις , και προσφων8/ pueris ſedentibus in foro, & acclamanti

σιν αλλήλοις , και λέγουσιν .κυλήσαμεν εν bus inter fe acdicentibus. Cantauimus

μίμ , και ουκ ώρχήσαθε, εθρωίσαμυθ uobis tibiis, &nó faltaſtis,Cecinimºuo

μίμ , και ουκ εκλαύσατε . Ελίλυθε γαρ ιων bis lugubria, &non ploraſtis.Veniten

άννης ο βαθισής, μέ τε άρτου εθίωμ,μήη Ioannes baptiſta neqedens pané,neq

δινου σίνων, και λέγετπ , δαιμόνιον έχει bibens uinum ,& dicitis: Dæmoniú ha

λίλυθεμοφός του ανθρώπου εθίωμ κ σίνων, bet.Venit filius hominis edens ac bibés,

κ λίγετε , του άνθρωπGP φάγος C οινοπό &dicitis:Ecce homo edax, & uinipotor,

της , τελωνών φίλος κι αμαρτωλώμ, και έδι amicus publicanorum ac peccatorum .

καιώθκ και σοφία από την τέκνωμ αυτό , σάν Et iuſtificataeſtfapientia à filiis ſuisom

ooh
τωμ.* Αρώτα τις αυήμή φαρισαίωμ,ίνα nibus.Rogabat autem illum quidam è

φάγο μετάυτα, εισήλθών εις τίω οικίαμ pharifæis ,ut caperet cibum cum ipfo. Et

tos pasidaír ávexaídx . Kaiidou youe tì xã ingreſſus domum pharifæi,accubuit. Et

σόλει, ήτις ήμαμαρτωλός, επιγνούσα , ότι quæ
fuerat in ciuitate peccal

ανάκειται να τη οικία του φαρισαίο , κομία trix,ut cognouit,quod Ieſusaccubuillet

σασα αλάβαστομμύρο,κή σάσα Ηφα τύς σό indomo pharifæi,attulit alabaſtrum un

δας αυτον οπίσω κλαίεσα , ήρξατο βρέχαμ guenti,ſtāſąp ad pedes eius à tergo filés,

Ρυς σόδας αυτο τίς δάκρυσι, C ταϊς θριξε lachrymis cæpit rigare pedes eius,& cal

Οι κεφαλής αυοθι ξέμασε, C κατεφίλα pillis capitis ſui extergebat, & deofcula

τύς σόδας αυτού , C κλειφε το μύρω .tdων batur pedes eius, & unguento ungebat.

δε φαρισαϊΘ- 5 καλέσας αυτόν , έιπερών Vidésautem pharifæus, qui uocauerat

εαυ ω , λέγωμ. δυτα ειλμ προφίτκς,έγι eum ,ait intra le ,dicés: Hic ſi eſſet ppher

νωσκεν αμ, τίς να σοταπή κ γων , Κτις ά- ta, ſciret utiq , quæ & qualis eſt mulier,

πεται αυτο , ότι αμαρτωλός άξ . καιαπο

ecce mulier

quærāgitipfum ,quia peccatrixeſt.Etre

κριθείς και τκσες , ειπε προς αυτόμ. Σίμων , ſpondés Iefus dixit ad illú :Simó,habeo

έχω σοι τι ειπαμ . ο δέφκσι ,διδάσκαλε, ει quiddáqd tibi dicā.At ille aitmagiſter

πί . Δύο χρεωφελέτα ήσαν δανess τινι , και dic.Duo debitores crât cuidá creditori,

ς unus de
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ες ώφαλε Δωάρια σεντακόσία , ο δεύτερος unus debebar denarios quingentos,&

σεντήκοντα , με εχόντων δε αυτών απον alter quinquaginta.Cum autem illi non

δοιώαι , αμφοτέροις έχαρίσαν. τις δω αυ. ellentſoluendo, condonauit utriſqz.ho

τωμ ειπε σλάομ αυήμ ααπήσε; Αποκριθείς rum igitur,dic utereumplus diliget :Re

3ο σήμωρ ειπεμ,ύπολαμβάνω,8 % & ή σλά ſpondensSimon ,dixit: Exiſtimo, quod

ομέχαρίσατο. ο ειπεν αυτώ , ορθώς έκριν is cui plus códonauit.At ille dixit ei:Rer

νας , και σαφείς προς τιώ γαμαϊκα,ζω σι cte iudicaſti. Etconuerſus ad mulierem ;

μωνι έφκ. βλέπεις ταύτκμτίω γωαίκα ; έι» dixit Simoni: Vides hâc mulieremIn

σύλθόν σου εις τίω οικίαμ,ύδως επίτους στο traui in domumtua,aquapedibus meis

δας με ουκ έδωκας , άυτη δε Ρίς δάκρυσιν non dediſti,hæcautemlachrymis riga

έβρεξε με τους σόδας και ταϊς θριξίδι κε uit pedes meos, &capillis capitis ſui ex

φαλώς αυτή ξέμαξε, φίλκμά μοι ουκ έσω terfit.Oſculum mihino dediſti,hæc au

κας , άυτκ δε αφής εισήλθομ , ου διέλετε κα tem exquo intraui,non ceſlauit deoſau

ταφλεσά μου τύς σόδας . ελαίω τίω κεν lari pedes meos.Oleo caput meum non

φαλώμου ουκ άλφας, άυτκ δε μύρω κλεψε unxiſti,hæcautem unguento unxitpe

με τους σόδας , ου χάριμλέγω σοι , αφέων » des meos. Propter quod dico tibi: Re

ται αι αμαρία αυτή αι σολιαι ,ότι αγάπη mittantur peccata eius multa, quoniam

σε σολύ . & δεολίγομαφίεται, λίγομ αγα dilexit multum.Cui autem minus remit

πα . ειπε δε αυτή αφέωνταί σου αι αμαρτί titur,is minus diligit. Dixitautem adil

αι . και ήρξαντο οι σαγανακείμονοι λέγαμών lam :Remittant' tibi peccata.Et cæperut

εαυτοίς , τις δυτός όξιμ , ός και αμαρτίαςαν qui ſimul accumbebant dicere intra ſe.

φίκσιν , ειπε δε προς τίω γνάϊκα .Η αίο Quiseſt hic, qui etiam peccata remittit :

5ις σου σέσωκέ σε , σορεύου εις ειρώω. Dixit autem ad mulierem : Fides tua te

*καιεγγύετο νω καθεξής , και αυτός
faluam fecit. uade cum pace.

σιώδευε μισόλιμ και κόμω κκεύσωμ, C Et factum eſt deinceps, & ipfe iter
VIII

ευαγγελιζόμοντώ βασιλείας του θες faciebat perſingulas ciuitates& caſtella,

και οι δώδεκα σωαυτώ,καιγωαίκες τινές prædicans&annūcians regnum dei,&

άι ήσαμ τεθεραπευμώαι από σνδυμάτων duodecim cú illo . ſimulamulieres ali

σονκρών και ασθενών , Μαρία και καλουμλύκ quæ ,quæerāt ſanatæ à ſpiritibus malis,

μαγδαλίων , αφήςδαιμόνια επήα ξελκλύ & infirmitatibus:Maria quæ uocaťMa

θκ , να ιωάννα γωή χουζα,επιτόπου ηρώ gdalene, dequa feptem demonia exie

σου,και σουσάννα,ναι έτεραι πολλαι, άι τι rant,&Ioanna uxor Chuzæ procurato ,

νες δίκκόνου αυτούς από το υπαρχόν ris Herodis,& Suſanna, &aliæ multæ ,

τωμ αυταίς . * Σωϊόντα σε όχλου σολν quæ miniſtrabát eis de facultatib9 fuis .

λου , και η κατα πόλιν επιπoρβυομέ- Cum autein turba plurima conueniret,

νωμ προς αυτόν , έισε δια σαραβολής . & éſingulis ciuitatibus properarent ad

Εζίλεμο απείρων το απέραν του φόρου κβ cum ,dixit perfirmilitudine: Εχής qui fer
αυτό , και η ζωή σείραν αυτόν , και μου mente faciebatad feminandü femé ſuũ.

έπεσε σαρά τω οδoμ,και κατεπατίθκ ,
Et inter ſeminādú,aliud ceciditcirca uia ,

€ τα σετανά το ουρανού κατέφαγεν αυ & coalcatum eft , & uolucres cæli come .

το . € έτερον έπεσεν επί του σέραν C derunt illud.Et aliud cecidit ſup petrá,&

φυεν enatum
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ON

φυεμάςκράνθη δια το μιέχαβικμάδα και

έτερου έπεσε εν μέσω της ακανθώμ, κή συμ

φυάσαι αι άκανθαι απέπνιξαν αυτό να

έτερον έπεσερ επί τίω γω τω αγαθώ ,,

και φυεν , εποίκσε καρπόν εκατονταπλα

σίονα , . ταύτα λέγωμ έφώνει,ο έχων ώτα ,

ακούαμ , ακέτω . Επερώτωμ δε αυτόν οι

μαθκται αυτο , λέγοντες και τις έικ και σαραν

βολα αυτα. ο δε ειπεμ . υμίμ δέδοται γνών

οξ να τα μυσήρια φθι βασιλείας του θεά, * τοϊς

δε λοιπούς ν σαραβολαίσ , να βλέποντας

μη βλέπωση , και ακέοντες μη σωϊώσιμ .

* έσι δε αυτκ & σαραβολή και ο όρος άξιν και

β λόγGP του θεού , οι δε πια τίω οδoμ εισιν ,

οι ακέονπς , ειταέρχεται ο διάβολΘ ,και

άιρα του λόγομαποδι καρδίας αυτώμ ,ίνα

μη σισεύσαντες σωθώσιν . οι δε επί Οι σει

χας, δι όταν ακούσωσι μετα χαράς δεν

χοντα του λόγου, και δυτοι είζαμ ουκ έχα

σιμ , δι προς καιρός σισεύεσι , και ανκαι ο

ώσαρασμού αφίσανται ή δε εις τας ά ,

κάνθας σεσον , δυτοι εισιμοι ακέσαντες, και

από μεριμνών και πλούτου , και κδονών του

βίου σογεθνόχθιοι συμπνίγονται , και ου

τελέσφορούσι . δε ν τι καλή γή , δυτοί

εισιμ , 8ι τινες ν καρδία καλή και αγαθά

ακούσαντες του λόγου κατέχεσι , και κας

ο8 πoφoρoύσιμων υπομονή . * ουδείς δελύ »

β χνομάζας καλύπα αυτομ σκεύα , ή υποκά

τω κλίνκς τίθκσιν , άλλεπί λυχνίας έπι »

τίθκσιν , ίνα οι εισπορόμονοι βλέπωσι η

φώς . ου γάρ όξι κρυπτου 8 ου φανερόν γε»

νίσεται . * ου δε απόκρυφομ , δου γνωθή

8 αεται , και εις φανερόμ έλθη . * βλέπετε

πα δω πώς ακέετ . δς γαρ έαν έχη, δοθήσε :

ται αυτών και δς εαν μι έχε , και δοκά

αβ έχεμ , ασθήσεται ανάυτο . * σαρεύοντο

8 Δ προς αυτόν και μικτής , και οι αδελφοίαν

το , και ουκ kdωαντο σωτυχέμ αυτώ δια

ήόχλομ, και απαγγέλικ αυτώ λεγόντων »

Η μκτέρ σου και οι αδελφοί σου εσέκάσιμ

έξω

EVANGELIVM

enatum aruit, quia non habebat humo

rem.Et aliud cecidit inter ſpinas, & fimul

enatæ ſpinæ fuffocauerüt illud. Et aliud

cecidit in terram bonam , & enatum fecit

fructum centuplum.Hæc dicensdama

bat:Qui habet aures ad audiendumau

diat. Interrogabantautem eum difcipu,

lieius,dicentes: que effetifta parabola.

At ille dixit :Vobis datum eftnoſle my

ſteria regni dei,cæteris aút perparabo.

lasut uidentes nonuideant, & audien

tes non intelligant.Eft autem hæcpara .

bola . Semeneſt ſermo dei. Qui autem

iuxta uiam , hi ſunt qui audiunt, deinde

uenit diabolus, & tollit ſermonedecor

de eorum ,ne credentes ſeruentur.Nam

qui ſuper petram ,iſ ſunt qui am audier

rint,cumgaudiofufcipiunt fermonem .
& hi radices nonhabent, quiadtempus

credunt, & in tempore tentationis rece

dunt. Quodautem inſpinas cecidit, hi

ſunt qui audierunt,& à ſolicitudinibus

& diuitijs ac uoluptatibus uitæ euntes

ſuffocantur, necreferút fructum . Quod

autem in bonam terram , hi funt qui in

corde honeſto ac bono audiétes fermor

nem retinent, & fructum afferütper pas

tientiam .Nemo ueroamlucernam act

cenderit, operit eam uafe , aut fubter ler

ctum ponit,ſed ſuper candelabrumpo

nit,ut intrantes uideant lumen.Noneft

enim occultum , quod nonmanifeftum

fit futurum , nec abfconditum , quod nó

ſit cognoſcendum ,& in propatulúuen

turum . uidete ergo quomodo audiatis.

Quiſquisem habet,dabiturilli, & qui

cungnó habet,etiá quod putat fe habe

re,auferetur ab illo.Veneruntautem ad

illummater& fratres eius, &non pote

rant adire eú præ turba, &nunciatú eſt

illidictúc :Matertua &fratres tui ftant

foris,,

6
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έξω , ιδάμ σε θέλοντες , ο δε αποκριθείς ειν foris,uolentes te uidere.Qui reſpondés,

πε προς αυτούς και μητές μου και αδελφοί μου dixit ad eos: Mater mea & fratres inci

δυτοί εισιν , διου λόγου του θεού ακούοντες hi ſunt,qui ſermonem dei audiunt,ac fa ,

γ και ποιοώτες αυτόμ . *καιέγύετο μια ciunt illum . Factum eſt autem quodamn

Ο μαρών και αυτός ανέβκ εις πλοίου , die , & ipfe aſcenditin nauim , ac diſci

και οι μαθηταί αυτον . και είπε προς αυ- puli eius, & ait ad illos: Traſciamus in

τύς . Διέλθωμεν εις τσέραν και λίμνκς , ulteriorem ripam ſtagni .ac foluerunt.

καιανήχθησαμ.Πλεόντωμ δε αυτώμ αφύπνω Cæterum nauigantibus illis , obdormi

στ , και κατέβκ λαίλαψ ανέμs εις τίω λί ) uit, & ingruit procella uenti in ſtagnú,

μνω, και σωεπλκσούντο και εκινδαμόνoμ. & complebantur ac periditabantur. Ac

Προσελθόντες δε διέγεραν αυτήν, λέγοντες . cedentes autem ſuſcitauerunt eum , dicē ,

Επισάτα , επισάτα, απολύμεθα, οξέγες κγ tes: Preceptor,preceptor,perimus. Atil

θείς επετίμησεω ανέμω και ως κλυδωνι le experrectus,increpauit uentum ac tē

τον ύδατΘ .και επαύσαντο , και εγχύετο peſtaté aquæ , & cellauerűt, factac eft

γαλών ειπε δε αυτiς που αξιμ και σίσις » tranquillitas.Dixit autem illis:Vbieft fi

μών και Φοβκθέντες δε εθαύμασάμ, λέγονες. des ueftra : Timêtes autem mirati ſunt,

προς αλλήλος . τις άρα δυτός Κιμ και οι και inter ſe dicétes:Quiſputas hiceſt : Quia

τούς ανέμους επιτάσσει και ως ύδατι,και uentisquoQ&aquæimperat,& obedi,

πακότσιμ αυτώ , και κατέπλευσαν εις τίω unteiſEt nauigauerunt ad regionéGal

χώραμ γαλαρίωώμ , ήτις άζμ αντίπε , darenorum ,quæ eſtcótra Galilæam . Et

ραδι γαλιλαίας. Οξελθόντιδετώ αυ ζωέ/ am de naui egreſſus eſſet ad terram ,

πί τίω γω , υπlώτκσεν αυτώ ανής τις έκ ή occurrit illi uirquidam èciuitate, qui ha,

σόλεως, δς ειχε δαιμόνια εν χρόνων και bebardæmonium iam temporibus mul

νώνκαι να μάτϊομ ουκ ενεδιδάσκετο . ν tis, &ueſtimento non induebatur, nec

οικία ουκέμμονεμ, αλλά τίς μνήμασιν » in domomanebat ,fed in monumentis .

Ιδώμ δε μ 1κσούμ και ανακράβας προσέ . Isutuidit leſum , & exclamaſſet,procidit

'πεσεν αυτώ ,και φωνά μεγάλα ειπε . τίν ante illum , ac uoce magna dixit :Quid

μοίκαι σοι 1κσου με το θεού υψίσου και δέο » mihi rei tecum eſt lefufili dei altiſſimi:

μαί σου μη με βάσανίσκς . σαρήγγειλε Obfecro te , ne me torqueas. Præcipie

γοο πνεύματι ως ακαθάρτω 2ξελθέμ bat enim fpiritui immundo , ut exiret

από τον ανθρώπου πολλοίς γαρ χρόνοις ab homine: Frequenterenim corripue

σωκρπάκα αυτόν , και εδεσμάτο αλύσε , rat illum , & uinciebatur catenis , & com

σι , και σέναις φυλασσό μου , και δiαξη pedibus cuſtodiebatur, & ruptis uin ,

δήσων τα δεσμά , άλαύνετο υπό τον δαίο aulis agebatur à dæmonio in deſerta .

μονΘ- εις τας ερήμους και επηρώτκσε δε άυ » Interrogauitautem illum leſus, dicens:

ομο τασάς, λέγωμ. τί σοι Κιμ όνομα και ο κδ Quod tibi nomen cit : Arille dixit: Le

ειπε,λεγεώμ , ότι δαιμόνια σολια εισήλθεν gio. Quia intrauerunt dæmonia mul

εις αυτόμ . και παρεκάλομ αυτόν , ίνα μη ta in eum . Et rogauerunt illum , ne im

επιτάξη αυτοίς εις τίω άβυσομ αωελθέμ . peraret ipſis,utin abyſlum irent. Erat

μεεκ & αγέλη χοίρων ικανών βοσκομε / autem ibi grex porcorum multorú pa

νωμ ώ ως όρα .και σαρεκάλου αυήμ , ίνα ſcentium inmonte,& rogabant eum , ut

επιτέψε m 4 permitter
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κε . πίθ θυγάτος του αρχισωαγώγε. κς . Οι τις αιμοδοσκα.

επιτρέψα αυτής , ειςεκείνους εισελθών, και permitteret ipſis in illosingredi. Et per

επίγεψεν αυτής. ξελθόντα δε τα δα» miſit illis:Exierütergo dæmonia abho,

μόνια από το ανθρώπου , εισϊλθεν εις τους mine,& intraueruntin porcos, &impe

χοίρους , και ώρμησε και αγέλη κατά τον tu abiſtgrex perpræceps inſtagnum ,&

κειμνού εις τίω λίμνίω, και απεπίγκ • ſuffocatuseft .Porròut uiderunt quod

ιδόντες δε οι βόσκοντες το γεγενημένου , accideratij qui pafcebat,fugerunt,rumo

έφυγομ , και απήγγειλαν εις τίω πόλιν , ręcz núciauerút in ciuitatéac uillas.Exie

και εις τους αγρούς . Εξήλθον δε & μήγε rűtaútutuiderentquod factum erat,&

γονός ,και άλλου προς τον εκσεν , και εν ueneruntad Ieſum ,& inuenerunt ho

φου καθήμενομεν άνθρωπου αφουτα δαν minem ſedentem àquodæmonia exie,

μόνια, ξεληλύθα , ματισμού και σω » rant ueſtitum , ac ſana mente, ad pedes

Φρονόντα , σαρα Ρυς σόδας του ικσού , και Iefu , & timuerunt.Nunciaueruntautem

εφοβήθκσαμ . απήγγειλαν δε αυτοϊς , και οι iHis etiam qui uiderant quomodo fa.

οδόντες σως έσώθκ ο δαιμονισθείς , και κρώ nus factus eſſet is,qui agitabatur àdæ

τκσαμ αυήμάπάμσ σλήθGO ποιχώρο monio.Et rogauerunt illumomnis mul

Η γαλαρωών , απελθέμ. αααυτώμ , ότι titudo Gadarenorum , ut diſcederet ab

φόβο μεγάλο σαώείχοντο . * Αυτός δε έμε ipſis, quia magno timore tenebantur.

και βας εις ή σλοίου υπέσρεψε » » Εδέετο γαρ Ipfeautemconſcenfa naui reuerſus eſt,

αυτο ο ανήρ , αφου εξελκλύθει τα δαιμόνια , Rogauerat enim illum uir àquo dæ

ειναι σαν αυτώ .απέλυσε δε αυτομο Ικσάς , monia exierant, ut cum eo effet, fed abı

λέωμ.υπόστεψομ εις όμ δικό σου,δικγ8 legauit eum Ieſus, dicens : Redi in do

όσα εποίκσέ σοι ο θεός . Και απήλθε καθά . mum tuam ,& narra quæcúq tibi fecerit

λω τώ σόλιμ κκεύσων , όσα εποίκσεν αυ/ deus.Etabït per totam ciuitatem , præ
σε

τωο Ικσούς.* Εγένετο δε εν ζουπουρέψαι dicans quæcunq; fibi feciſſet Ieſus.Fa

Ικσούν, απεδέξατο αυτόρο όχλΘ , ctum eſt autemcum rediret Ieſus, exce

σαμγαό σάντεςπροσδοκώντες αυτόμ. και κε pit illum turba. nam omnes expecta

ίδου ήλθεν ανής , ώ όνομαιάερα , και αυ / bant eum .Et ecceuenit uir , cui nomen

τος άρχωροι σωαγωγώς υπήρχε, και σε lairus, & ipfe princeps fynagogæ erat.

σώμ τρά τους σόδας του Ικσού παρεκάλα accidités ad pedes Ieſu, rogans eum ,ut

αυτομ εισελθενεις ου δικομ αυτα , ότι θυ- intraretindomum fuam ,quoniam uni.

γάτης μονογενής άμ αυτώ ώς έτών Δώδεκα , ca filia erat ei ferè annorú duodecim ,&

και άυτη απέθνκσκερ . ν δε ζω υπάγομαι hæc moriebatur.Verum intereundum ,

τωμ οι όχλοι σωέπνιγομ αυτόν , καιγωή κ5 turbecoardtabanteum. Εt mulier
quæ

όυσαν δύσα άιματα από ετών δώδεκα , erat obnoxiaprofluuio fanguinis aban

τις εις ιατρούς προσαναλώσασα όλομου nis duodecim , quæ in medicos impen

βίομ , ουκίχυσεν υπουδενός θεραπευθώαι, derat omnem ſubſtantiam , nec ab ul

προσελθόσα δε όπιθεν ,ήψατο του κρα lo potuerat curari , acceſſit retro , &teti

απέδου του ιματίου αυτού , και παραγε ; / gitfimbriam ueſtimenti eius , & con

μα έση και εύσις τοϋ άιματα αυοο . feſtim ſiſtebatur fluxus fanguinis eius.

και έιπερό Ινσούς και τις και ανάμυός μου και Et ait Ieſus.Quis eſt qui metetigit:Ne.

αρνουμλύωμ δε σάντων , ειπεν ο σίδης gantibus autem omnibus, dixitPetrus,

&qui
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και οι μεταυτο.επισάτα , οι όχλοισωέ & qui cum illo erát:Præceptor,turbæ te

χ8σί σε νά ) αποθλίβουσι , λέγεις και τις και conſtringunt&afflictant, & dicis: Quis

ανάμψός μου και ο δε Ικσές ειπεμ . Hψατό me tetigit: Et dixit Ieſus: Tetigitmeali

μου τίς . εγώ γαρέγνωμ δναμιμόζελθ8 , quis.Nam ego noui uirtutemà me exil,

σαμαδεμού , ιδούσα δε και γω , ότι ουκ ές ſe.Videns autem mulier , quodnó latu .

λαθε, γέμoυσα έλθε , και προσπεσούσα άυ, iſlet, tremens uenit ac procidit ante pe

τω ,σ μ αιτίαμ άφατο αυτο, απίγγαλιμ des eius, & ob quá cauſam tetigiſſet eú

αυτώ ενώπιον σαντος του λαού , ως δάν indicauit ei coram toto populo ,&quem
θα πραγεύμα . ο δε ειπεν αυτή . Θάρσ θύγα admodum confeftim ſanata fuiſſet .At

τες , και σίσις σου σέσοκέ σε, σορεύε εις ειρή » ipfe dixit ei : Confide filia , fides tuate

νω .έτι αυτο λαλούτος και έρχεται τις σα ſeruauit, uade cum pace. Adhuc illo lo

ξα τον αρχισωαγώγου, λέγων αυτώ , ότι quente, uenit quidam àdomo principis

τέθνκκεμ % θυγάτηρ σου , με σκύλλε του δί/ fynagogæ ,dicés ei: Mortua eſt filia tua,

δάσκαλομ . ο δε Ιησούς ακούσας , απεκρίθη noli uexaremagiſtrum .Iefusautem au ,

αυτώ, λέγων , μη φοβού , μόνον σίσδυε C dito hocuerbo,reſpondit patri puellæ :

σωθήσεται» ελθώμ δε εις τίω οικίαμ, ουκ αφύ Noli timere, crede tantú , & falua erit.

κεμ εισελθών ουδένα , ειμή σέρου και Ιάκω Etcum ueniſſet in domum , non permi

βουκαι Ιωάννη C του πατέρα και σαν ſit intrare ſecum quenç , niſi Petrum &

δος και τω μκτέρα , έκλαιον δεσάντες C Iacobum & Ioannem , & patremac ma/

εκόπτοντο αυτίώ . ο δε εισε. μη κλαίετε , trem puelle.Flebant automnes & plan

ουκ απέθανεν άλλα καθεύδε, C κατεγέλων gebantillam.At ille dixit: Nolite flere.

αυτον , ειδότες , ότι απέθανεν . αυτός και εκ No eſt mortua puella, ſed dormit. Et der

βαλώμ έξω σάντας και κρατήσας οι χαν ridebát eum , fciétes,quod mortua eſſet.

φος αυρθι , έφώνησε λέγωμ . και σας εγείς ... Ιpfe autem eiectis foras omnibus,appre
C επέτρεψε και πνεύμα αυφθι , C ανέσα σαν henſa manu eius clamauit ,dicens:Puel

ραχεύμα .Ο διέταξεν αυτή λοθαι φαγώμ . la ſurge. Et reuerfus eſtſpiritus eius, &
CIξέσκσαν οι γονάς αυτό και δε σαρήγγα ſurrexit continuo . Aciuflic illi dari cibű .

λεν αυτοίς μκδεν ειπέμσγεγονός. Et ſtupuerunt parenteseius.At ille prær

s *zuzxanedáuco de tous sódexa , x3 cepit eis, ne quidicerét quod factú erat.
έδωκεν αυτοίς δώαμιν καλάξουσίαν επί Conuocatis autem lefus duode, IX

σάντα, τα δαιμόνια ,και νόσους θορά cim , dedit illis poteſtatem & autoritatē

πεύεμ . και απέσαλεμ αυτους κηρύσειμ τίω ſuper omnia dæmonia, & ut morbos ſal

βασιλείας του θες να μάθαι τους άθενών narent.Et miſit illos utprædicarent re

πί τας, και είπε προς αυτούς. * Μαδεμ άιρετε εις gnumdei, & ſanarét infirmos. Et ait ad

β δδδουμήπ ράβδομ, μή π στραμ, μή τεάς illos :Ne quid tuleritis in uiam , neq uir

Τομ, μήτε αργύρϊομ,μί τε ανα δύο χιτώνας gam ,neæ peram ,ne® panem ,neøpe

έχαμ » και εις μ αμ οικίαν εισέλθετε ,εκά auniam , neq binas tunicas habeatis. Er

μψετε , και εκάλεμ ξέρχεθε , * και ό , in quacunq;domüintraueritis illic ma ,

και σοι εαν μη δέξονται υμάς , ξερχόμενοι nete,atqz illinc exeatis. Etquicunq non

από 0 σόλεως εκείνης και να τον κονΐος- receperint uos, exeuntes de ciuitate illa ,

του από των ποσών υμώμ αποτινάξατε etiam puluerē è pedibus ucftris excutite

in teſtir
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κχ . σερί τη σέντε άρτωμ. κ . σερίφη του κυρία επερωτήσεως.

πθ εις μαρτύριομ έπαυτούς . * Εξερχόμιοι δε in teſtimonium aduerſus illos. Egreſ

και διήρχοντο σιτάςκώμας, ευαγγελιζόμενοι ſi autem circúibantper caſtella,euange

και κ) θεραπεύοντας σανδαχύ.* Ηκάστ δεερώθκς lizantes & aurantes ubią .Audiuit au

ο πξάρχηςΠατενόμια υπαυε πάντα, δικ tem Herodes tetrarcha omniaquæ fie

πόρε ,διαλέγεθαιυπό τινωμ, ότι ιωάν/ bant ab eo ,& hælitabat,eo quod dicere.

νκς εγήγερται εκ νεκρών,υπό τινωμ δε , ότι tur à quibuſdam , quod Ioánes ſurrexiſ

Ηλίας εφάνκ , άλλωμ δε, ότι προφήτκα εις ή ſet à mortuissàquibuſdamuero,quod

αρχαίων ανέσκ και Μαι ειπεν Ηρώδκα. Ιωάννω Heliasapparuiflet,ab alijs autem ,quod

εγωαπεκεφάλκσα , τίς δέ αξιμ δυτος, οιδυ propheta quiſpiam exantiquis ſurrexif

εγω ακέω τοιαύτα . καιεζήταιδαν αυτόμ . ſet.Et aitHerodes:Ioannem ego decol

τα *και υπουρέψαντες οιαπόστολοιδικγήσανε laui: quis eſt autem iſte , de quo ego ta

ζ
αυτώ όσα εποίκσαν . * και παραλαβών αυ. lia audio : & quærebatuidere eum.Etre

τυς , υπεχώρκσε κατ'ιδίαν εις τόπου έρκ » uerſi apoſtolinarrauerunt illi quæcung

μου πόλεως , καλύμβύκς βκθσαϊδά . οι δε fecerant. Et aſſumptis illis ſeceſlit ſeor

όχλοι γνόντες , ακολούθκσαμ αυτώ . δει ſum in locumdeſertū ciuitatis, quæuo

ξάμενα αυτύς , ελάλα αυτiς πιο βασι catur Bethſaida. Quodam cognouiſ

λείας το θε8 , και τους χρείαν έχοντας θερα fent turbæ , ſecutæ ſút illú . &excepit eos,

ζ, πείας , κάτο. * και δε ημέρα ήρξατο κλίνη, προ &loquebať illis deregno dei, &eos qui

σελθόντος και οι δώδεκα,,ειπομ αυτών από auratione indigebant,fanabat.Diesaút

λυσομ τομ όχλον, ίνα απελθόντες εις τας cæperat declinare,& accedentes duode.

κύκλω κώμας C γυς αγρούς καταλύσωσι cim ,dixerunt illi.Dimitte turbas,ut eund

και έυκωσιμ επισιτισμόν , ότι ώδε ν ερήμη tes in caſtella uilla'są uicinas,diuertant

τόπω εσμέν έιπε δε προς αυτούς . Τόπ αυ- & inueniant eſcas,quia hic in loco deſer

τοίς υμάς φαγ& μ . δι δεειπομ . ουκεισίμα to ſumus.Ait autem adillos: Vos date

μίμ αλείω ή σέντε άρτοι , και δύο όχθύες. illis quod edant. At illi dixerunt:Non

ειμή τι σορθέντες ημάς αγοράσωμον εις κκ fiuntnobis plui quing panes, & duo

σάντα του λαού τοτομ βρώματαήσαμε piſces, niſi noseamus, &emamus in o

ώσει άνδρες σεντακιχίλιοι , ειπε δε προς mnem hunc populú eſcas.Erantautem

τυς μαθκτας αυτω . κατακλίνατε αυτούς , fere uiri quinquies mille. Aitautem ad

κλισίας ανα σεντήκοντα , και εποίκσαν ότι diſcipulos fuos: Facite illos diſcumbere

τως , και κατέκλιναν άπαντας - λαβωμ δε in ſingulo diſabitu quinquagenos,atą

τύς σέντεάρτος , και τους δύο όχθύας, ανα ita fecerüt,& fecerütoés diſcúbere.Acce

βλέψας εις ήν ουρανόν , ευλόγκσεν αυτούς, ptis aut quing panibus& duobus piſci

και κατέκλασε , C εδίδου τίς μαθηταίς bus, ſublatis in ccelú oculis benedixitil

παρατιθέναι ως όχλω » και έφαγον,να lis,& fregit diſtribuitque diſcipulis,ut ap

έχoρτάθκσαμσάντες. ήρθκε πρισεύσαν ponerét turbæ .Et comederuntomnes,

(5 αυτής κλασμάτων κόφινοι δώδεκα . * και & faturati ſunt.Et ſublatú eft quod ſup,

« εγχύετο να ειναι αυτν προσευχόμενου fuit illis,fragmétorü cophini duodecim .

καταμώνας , σαψύσαν αυτό οι μαθηται , Et factú eſt cú folus eller orás, erát cũil.

να επηρώτησεν αυτούς,λέγωμ . τίνα με λέκθ 1ο & difipuli,interrogatuiti illos , dices:

γoυσιμοι όχλοι ειναικαι οι δε αποκριθέντες quémedicúr eſſe turbæ : Acilli rñderūt

Ζιπου & dixerunt
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ειπον , Ιωάννω ήμ βαπτισώ , άλλοι δε κλί » & dixerunt,Ioannem baptiſtam ,alij au)

αμ , άλλοι δε , 82 προφήτης τις αρχαίων tem Heliam , alijuero , quod unuspro

ανέσκ.έιπε και αυτοίς . υμάς δε τίνα με λίγες pheta deantiquis ſurrexit. Dixit autemi

ειναι και αποκριθείς δε σέη , έιπε , τον illis : Vos autem quem me eſſe dicitis :

ζε Χρυσός του θεά .* δε επιτιμήσας αυτούς , Reſpondens Simon Petrus ;dixit:Chris

σαρήγγειλε , μηδεν ειπαμ τουτο , ειπωμ , ſtum dei.At ille comminatus illis,præce,

82 δ& τομήδη του ανθρώπου σολιά σαθέμ, pit,ne cui dicerent hoc,dicens:quia opor

και αποδοκιμαθώαι από την πρεσβυτέρων tet filium hominis multa pati & repro ;

και αρχιερέων και γραμματέωμ , και απο bari a ſenioribus & principibus ſacerdo

κτανθίώαι , και τα ρίτη ημέρα εγερθώαι . tum & fcribis , & occidi, & tertia die reſur.

(5 * έλεγε δε προς σάντας . τις θέλει οπίσω gere. Dicebat autem adomnies : Si quis

μου ελθώμ, απαρνησάσθω εαυτόν, και αράν ault poftme uenire, abneget fermetipm,

τωτμ σαυρομ αυτον καθ'ημέραν,και ακολο & tollat crucem ſuam cottidie, & ſequa

θείτω μοι. δς εαν θέλω τίω ψυχώ αυξ σώ tur me . Qui enim uoluerit animā ſuam

σα , απολέσει αυτώ . δς δ' άμ απολέση τιμώ ſaluain facere, perdet illam . Qui uero

ψυχώ αυτον ένεκερ εμέ , δυτος σώσει αυτώ. perdideritanimāſuam propterme,is fal

τί γι' ώφελη άνθρωπος, κερδήσας του κόσ uam faciet illam. Quidenim proficitho

μου όλου, εαυήμ δε απολέσας, και ζκεϊωθείς ; mo , ſi lucreturuniuerſum mundum , ſe

ζ ? * ος γαμάμ επαχωθώμε , να τους εμούς auté ipfum perdat , aut iactură ſurpfius

β λόγους , τ8τομογός του ανθρώπου έπαι faciat . Nain qui me erubuerit, & meos

χωθήσει, όταν έλθη εν τη δόξα αυτον , κ) ſermones , hunc filius hominis erube ;

και το σαγός, και την αγίων αγγέλων.* λέ ſcet cum uenerit in maieſtate ſua, & pa

β γω δε υμίμ αληθώς, εισί τινες5 ώδε ες » tris ,& ſanctorum angelorum .Dicoau .

κότων και δι ου μή γεύσoνη θανάτου , έως αν tem uobis uere , ſunt quidam hic ſtan

"δωσι τώ βασιλεία του θεά . εγχύετο δε με tes , qui non guftabunt mortem, doncc

τα τυς λόγους τότες ωσεί ημέρα οκτώ, κ) uideant regnum dei. Factum eſt autem

σαραλαβών τμ φέρομαιιωάννω και αν poſt hæcuerba ferè diebus octo , & af

κωβομ, ανέβκεις σ'όρος προσεύξασθαι . καήλ fumpfic Petrum & Ioannem & Iacor

εγγύετο να προσεύξαθ αυτόμ, ο ειδος bum ; & aſcendit in niontem ut oraret.

του προσώπου αυτο έτερον, και ο ιματισμός Etfacta eſt dum oraret , ſpecies uultus

αυτον λόυκός ξανάτωμ. και 14ου άνδρες eius , & ueftituseius albus& refulgens.

δύο σωελάλοω αυτώ , οι τινες ήσαν μων Et ecce duo uiri loquebant cum illo, qui

σης και Ηλίας, διόφθέντες ν δόξη, έλεγop erant Mofes & Helias , qui uiſi in maie.

τίω έξοδομ αυτο , Ημ έμελλε σλκροώ ν ſtate ,dicebant exceſſum eius,quem com

δερουσαλήμ · ο δε σέτη και οι σω αυτώ pleturus eratHierofolymis.Petrusuero ,

λσαμ βεβαρκμλύοι ύπνω • διαγρκγορήσαν και & qui cum illo erant, grauati erant ſom ,

τες δε ειδoμ τώ δόξαν αυτο , και τους δύο no . Experrecti autem uiderunt maie

άνδρας τους σωεσώτας αυτών και εγγύετο ſtatein eius, & duos uiros qui ſtabant

εν ο διαχωρίζεσθαι αυτούς αθάυτο , έιν cum illo . Et factum , eſt cum diſcede

πεμο σέρ προς ημ 1κσομ.έπισάτα,κα rent ab illo ,ait Petrus ad Ieſum : Præce

λομ όξιμ εμάς ώδε ειναι και να σοιήσωμου ptor,bonum eſt nos hic efle, & faciamus.

σκηνας tria

illa
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λα . πρί το σεληνιαζομλύο. λβ . που την διαλογιζομύωμ τις μείζων .

onlwas zpās, uidpool, naj jiwarê diap, rij tria tabernacula , unum tibi, & unum

μίαμ κλία , μεέιδώς8λέγ . ταύτα δε άυ Moli,& unum Heliæ , neſciens quid di

του λέγοντΘ , εγγύετο νεφέλη, και έπεσκία ceret.Hæc autem illo loquente ,facta eſt

σεν αυτούς και εφοβήθκσαμ δε ν ω εκείνους nubes & obumbrauit eos,timueruntau

εισελθάμ εις τίω νεφέλω. και φωνή εγγύετο tem intrantibus illis in nubem . Et uox

εκ νεφέλκα ,λέγεσα, δυτός όξιμογός με facta eſt de nube, dicens: Hic eft filius

ο αγαπκτός, αυτο ακέετε • και νω γεν meus dilectus, ipſum audite. Et dum

νές των φωνώ, ευρέθκ ο ΙκσέςμόνΘ.και fieret uox,inuentus eſt Iefus folus, & ipfi

αυτοι έσίγκσαμ , και ουδενί απήγαλαν αν tacuerunt, & nemini dixerunt in illis die

εκάναις ταϊς ημέραις ουδέμ ,ών έωράκασιμ . busquicquam ex his,quæuiderant. Fa

* Εγγύετο δε εν τη θεάς ήμέρα,κατελθόντων ctum eſtautem in ſequentidie deſcen

και αυτών αν και δρους , σωλώτκσεν αυτώ όχλος dentibus illis de monte , occurrit illi tur

σολύς ιδου ανής από το όχλα ανεβόκλα ba multa . Et ecce uirdeturba exdama

σε , λέγων . διδάσκαλε ,δέομαί σου,επίβλε uit, dicens:Magiſter, obfecro te,reſpi

ψαι επιμόρμου, ότι μονογενής εσί μοι, cead filium meum ,quia unicus eſt mihi:

και ιδου πνεύμα λαμβάνει αυτόμαξα . &ecce fpiritusapprehenditeum , & fubi

φυκς κράζα, C ωαράσσα αυήμ μετά άφg8, to damat , & diſcerpit eum cum ſpuma,

και μόγις αποχωρά αάαυτον σωσίβου αν
& uix difcedit ab eo dilanians eum , &

τόμ . και εσείθω τη μαθητών σου, ίνα εκ- rogaui diſcipulos tuos ut etjærent illum ,

βάλωσιμαυτό, και ουκ δαωήθκσαμ.αποκρι & non potuerunt. Reſpondens autem

θείς και ικσούς ,ειπεν, ώ γενεά άπισα και Ieſus, dixit : O natio infidelis&peruer

σίεςΡαμμβίκ,έως πότε έσομαι προς υμάς, fa , uſquequo ero apud uos , ac patiar

και ανέξομαιυμώμ και προσάγαγε ώδε ή φόν uos:Adduchuc filium quum.Cuin ad .

σου · έτι δε προσερχομλύου αυτο , έδειξε hucautem accederet, lanianit illú dæmo

αυτόμε δαιμόνίου , καισωεσάραξεμ.έπεν nium&diſlipauit. Increpauit autem le

τίμηση και εκσός ο σιεύματι ως ακαθάς ſus fpiritumimmundum &fanauit pue

τω,και ιάσατο ήμ σάϊδα , κι απέδωκεν αν rum , & reddidit illum patri ſuo . Stupe.

5 τμ @ωσατρίαυτον. * ξεπλίσσοντο δε σάν bant autem omnes ſuper magnificentia

τες επί τη μεγαλειότκτι ήθε8 . * σάντων dei.Sedomibusmirantibusfuper omni

και θαυμαζόντωμ επίπάσιμ δις εποίκσεμ,ειπε bus
quæ faciebat , dixit ad difcipulos

προς τους μαθητας αυτον . θέρθε υμάς εις τα ſuos: Ponite uos in auribus ueftris fer

στα υμώμ ους λόγες τέτους, δ % ιος και αν mones iſtos . Filius enim hominis,futu .

θρώπουμέλια τραδίδοθή εις χάρας ανθρώ rum eſtut tradatur in manus hominú .

πωμ .διάγνό με ξύμα τουτο , C μ πακε Atilliignorabant uerbum iſtud , &erat

καλυμμβυομασάυτώμ , ίνα μη άιθωνη αυν
abfconditum ab illis, ut non intellige,

τό . © έφοβόντο έρωτήσαι αυτόν που τον εί- rent illud . Et timebant eum interroga

4 ματς τότου.* Εισήλθε και διαλογισμός λBre de hoc uerbo . Intrauίt autem cogs

β αυτοίς , ή , τίς αν ένα μείζων αυτών , ο δε Ικ- tatio inter eos , quis eorum maior eflet.

σούς ιδώμου διαλογισμό καρδίας αν At Ieſus uidens cogitationem cordis il.

τωμ, επιλαβόμουν παιδίου, έσκσεν αυτό lorum , apprehendit puerum , & ftatuit il

παίξαυτώ , και είπεν αυτοίς. δς εαμ λέξη lum iuxta fe,& ait illis:Quicúq receperit.

Φ
ά
ι

και

τω : puerum
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Τατούσαιδίου επιτώ ονόμαζί μs,έμε δε puerum hunc nominemeo , me recipit.

χεται και θα εαν έμε δέξεται , δέχεταή Et quicúqz me receperit, recipit eumqui

αποσείλαμτά με. ο γαρ μικρότερος ο σά memiſit.Nam qui minor eſt inter oés

ΣΥ υμίμ υπάρχων , δυτος έσαι μέγας. * uos, hicerit magnus. Reſpondens aucē

ποκριθείς δε ο Ιωάννης , έιπερ. επισάτα, έιι Ioannes,dixit:Præceptor,uidimus quél

δομών τινα επίω ονόματί σε εκβάλλονα dam ſub nomine tuo eſcientem dæmo ,

τα δαιμόνια, καιεκωλύσαμεν αυτόν, και ουκ nia, & prohibuimus eum , quia non ſe

ακολουθώ μεθύμώμ . και είπε προς αυόμο quitur nobiſcum .Et ait ad illum leſus:

εκσάς μή κωλύεπ , δς γαρ ουκ έσι καθ % . Nolite prohibere.Qui enim non eſtad

Α μώμ, υπέρ ημώμ εσιμ.* εγχύετο και αν τώ συμ uerfum nos, pro nobis eſt. Factum eſt

πληροθαι τας ημέρας Οι αναλήψεως αυ - autem dum complerentur dies aſſum

του ,και αυτός το πρόσωπομ αυτον έσήριξε το ptionis eius, & ipſefaciem ſua obfirma.

σορεύεθα εις τεράσαλήμ . και απέσαλεμ uerat,ut iretHierofolyma,& miſit nun

αγγέλους πρό προσώπο αυτον και σορβις cios ante cóſpectum ſuum ,& euntes in

θέντες, εισήλθον εις κώμίω σαμαριτωμ, ώς trauerunt in ciuitatem Samaritanorú ,

πέτοιμάσαι αυτώ , και ουκ εδέξαντο αυν ut pararent illi. Et non receperunt eum ,

του, ότι το πρόσωπομάντο ήμ σορβιόμεν quia facies eius erat euntis Hierofoly

νομ εις ιερεσαλήμ . ιδόντες δε οι μαθκται mam . Cum uidiſſentauté diſcipuli eius

αυτον ΙάκωβΘ και Ιωάννκς,ειπομ . κύριε , Iacobus&Ioannes,dixerunt: Domine,

θέλας έιπωμον συρ καταβώαι από τον ου/ uis dicamus, ut ignis deſcendat decælo,

ρανό ,και αναλώσαι αυτές , ώς και ιλίας &conſumat illos,quemadmodú &He.

ποίκσε spαφείς δε ο Ιησούς , επετίμκσεμαν lias fecit : Conuerſus autem Ieſus,incre

Ρίς , και είπεν, ουκ διδατε διου συνεύματός pauit illos ,dicens: Neſcitis cuius ſpiri

εσε υμάς, ο γοργός του ανθρώπου ουκ ήλθε tus eſtis uos . Filius enim hominis non

ψυχας ανθρώπων απολέσαι , αλλά σώσαι . uenit ad perdédum animas hominum ,

* καιεπορεύθησανεις ετέραν κώμω . * εγώε ſed ad feruandum . Et abierunt in aliud

το δε σορβιομύωμαυτώ ώ τη οδώ, ειπε caftellum .Factum eſt autem ,ambulan

τις προς αυτόμ . ακολουθήσω σοι όπου αμ λγ tibusillis in uia , dixit quίdam ad illum:
απέσχη • και είπεν αυτώ και 1κσός .αι αλών Sequar te quocunqz ieris. Dixit illi le

πεκες φωλιους έχουσι , και τα σετεινα το ſus: Vulpes foueas habent,& uolucres

ουρανού κατασκωώσεις , και δενός του ανθρώ cæli nidos, filius autem hominis nó ha

πο ουκ έχασε τίω κεφαλώ κλίνη . έιπες bet, ubi caput ſuum reclinet. Ait autem

προς έτερον , ακολέθα μοι .ο δε ειπε, κυ adalterum : Sequereme. Ille autem di

φιε , επίσρεψόν μοι απελθόντι πρώτον θάν xit: Domine, permitte mihi primú abi/

ψαι ου πατέρα μου,ειπε δε αυτώ ο Ικσούς. re, & fepelire patrem meum . Dixit au

άφες Ρυς νεκρούς θάψαι τους εαυτώμ νεκρούς , tem ei Iefus: Sine ut mortui repeliant

συ δε απελθώμ διάγγελε πιώ βασιλείαν mortuos fuos, tu uero uade & annun/

το θε8 . * ειπε δε ναι έτερΘ , ακολοθίσω σοι cia regnúdei. Etait alius:Sequar te do

κύριε , πρώτον δε επίsεψόμμoι αποτάξα . mine, fed permitte mihi prius ut dicam

θαιτίς εις τμ δικό μου . έιπε προς αυτήν uale ris, qui funt domi meæ.Aitad illum

οικσάς . ουδείς επιβαλώμ τίω χάρα αυτα Ieſus : Nemo qui manu ſua admota:

irágorgon

!

1

!

n aratro



146 ΣΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
EVANGELIVM

3

1
8

ε

ε

-

S '

β

β

λλ . πι αναδείχθέντωμ εβδομήκοντα.

εσάροτρομ,κα) βλέπωμ εις τα πίσω ευθεί aratro,reſpexerit à tergo aptus eſt regno

τός όξιμ.εις τώ βασιλείας του θε8. * μετα λλ dei.

ταύτα ανέδειξε ο κύριος 6 ετέρες εβδομή » Poft hæcautem deſignauit domiX

κοντα , και απέσαλεμ αυτους ανα δύο πιο nus & alios ſeptuaginta, miſitqz illos bi.

προσώπο αυτον εις πάσαν πόλιν, κ τόπου nos ante faciê ſuam in omné ciuitaté&

δυ έμελλεμαυτός έρχεθ . * έλεγεν οώ προς locú quoerat ipſe uéturus.Dicebat ergo

αυτός ο μύ θερισμός σολυς , οι δε εργά illis: Mellis quidem multa, ſed operari

ταολίγοι, δείθκπ οώ του κυρίου τον θεριό pauci.Rogate ergo dominum meflis,ut

σμ8,όπως εκβάλ» εργάτας εις ή θερισμό , extrudat operarios in meſlem ſua.Itè,ec

φθ αυτο . * υπάγετε,ίδου εγω αποσέλω υμάς, ce ego mitto uos,ſicutagnos inter lupos.

ως άρνας εν μέσω λύκωμ.* με βασάζει βα Nolite portare facculú,neq perā,neq

λάντίομ, μή σήραμ , μή δευποδήματα,να calciamenta , & neminé per uiam ſaluta

gia
μηδένα και τίω οδου ανάσκθε . * εις η ueritis. In quancúą domú intraueritis,

δάμ οικίαμ εισέρχκθε, πρώτομ λέγεπ,ειρήν primum dicite, paxhuic domui,& fi ibi

νκ ρ όικω τέτω , C εαμ ή εκάφος ειρώNς , fuerit filiuspacis, requiefcet ſuper illum

επαναπαύσεται επαυτού και ειρών υμών , ει paxueſtra,ſin minus, aduos reuertetur,

ριβ δε μήγε , εφύμάς ανακάμψει . * ν αυτή δε in eadem aút domo manete, edentes &

τη οικία μύεπ εθίονες και σίνονπς τα bibentes quædanť ab illis.Dignus em

σαράντών άξιος γαρ ο εργάτης του μιθ8 eſt operarius mercede ſua. Nolite tran

σιγ αυτ έσι, * μη μεταβαίνει και οικίας εις οι . fire de domo in domum . Et in quācũą

κίαμ. € εις κράμσόλιμ εισέρχκθε , κ δέ . ciuitatcm intraueritis& ſuſceperint uos,

χωνη υμάς , εθίεπ τα πρατιθέμενα υμίμ , edite quæ apponuntur uobis,& fanate

και θεραπεύετε τυς αν αυτή αθεν &ς, λέγει infirmos,qui in illa funt,& dicite illis:Ap

αυτοίς . ήγγικερ έφεμάς και βασιλεία του θεά. propinquauit in uos regnúdei.In quan

* εις μ αμσόλιμ εισέρχκθε, και μη δέχων aunqautem ciuitatem intraueritis, & nó

6 Tαιυμάς, ξελθόντες εις τας σλαθείας αυρθι , ſuſceperint uos ,exeuntes in plateas eius,

έσπασε » CI ή κονιορέν , τμ κολληθέντα Ημίμ dicite:Etiam puluerem , qui adhæſit no

εκδ σόλεως υμώμ, απομασόμεθα υμίμ . bis de ciuitate ueſtra,extergimus in uos,

σλώ τουτο γινώσκετε, ήγγικεν εφυμάς tamen hoc ſcitote, quod appropinqua

kβασιλεία και θε8 . λέγω υμίμ, δασοδόμοις uit in uos regnum dei.Dico uobis,quod

εν τη ημέρα εκείνη ανεκδόπρομ έσαι,και τη σό Sodomis in die illo remiſlius erit quam

ριε και εκείνα. * ουαί σοι χοραζείμ , ουαί σοι βN/ illi ciuitati.Væ tibi Chorozain , uæ tibi

και θσαϊδά , τα ει ο τύρω κό σιδώνι εγύοντο αι Bethſaida,quia fi in Tyro & Sidonefa .

διωάμεις , αι γενό μωα υμίμ , πάλαι ctæ fuiſſent uirtutes,quæ factæ ſūt inuo

άμ ν σάκκω κι ωοθώ καθήμαι , μετενόκι bis,olim in cilicio & cinere ſedétes,pæni.

σαμ » σλώ τύρω κ σιδώνι ανεκτόπρομ έσαι tuiſſent,uerütñTyro&Sidoni reinillius

εν τη κρίσα, ή τμήμ . C συ καπερναούμ, έως erit in iudicio , zuobis. Et tu Capernaū,

τον ουρανό υψωθ & σα , έως άδου καταβιβα. quſą ad coelu elata es , ufq;ad infernú

εις θέση. * 6 ακέωμυμώμ , έμ8 ακέα . ο άθε deprimeris. Qui uos audit, meaudit,&

τωμ υμάς , εμε αθετά, ο δε έμε αθετών, άθε quos fpernit,mefpernit,q aūt me ſper

εις τα ήμ αποσείλαντά με. *τπέςρεψαμ: δε δι. nit,fperniteü qmilit me.Reuerfi ſūtaút

εβδομήκοντα ſeptuaginta

sit

25 ,

19,4

,
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Υ

λε . ποίτοεπερωτήσαντΘ νομικά . λσ . πουτο έμπεσόντΘΡέις τούς λισάς .

εβδομήκοντα μετά χαράς, λέγονπς. κύριε, feptuaginta cum gaudio.dίcentes: Dor

και ταδαιμόνϊα υποτάσσεται μίμνω mine etiam dæmonia fubijciuntur no

ονόματί σου ειπε δε αυτοίς έθεώρου του bis per nomen tuú. Ait autem illis: Vi

σατανάμ ως ασφαπώεκ του ουρανού σεσον debam ſatanam ſicut fulgur de cælo ca

τα.δου δίδωμι υμίμ τίω 2ξεσίαν τον σα dentě.Ecce do uobis poteſtatem calcan

τάρ επάνω όφεων , και σκορπίων , και επί di ſuper ſerpentes, & ſcorpiones, & fuper

τάσαμ τίω ώαμιν τον εχθρ8, c ουδεμόν omnemuirtutem inimici, & nihil uobis

μάς ου μη αδικίσε . σλιών τέτω μι χαι nocebit.Veruntamen in hoc nolite gau .

φερε, ότι τα πνεύματα υμίμ υποτάσσεται. dere,quod ſpiritus uobis ſubrjciune,ſed
χαίρετε δε, ότι τα ονόματα υμώμεγράφκ ν gaudete,quodnomina ueftra fαίpra fit

ρικ τούς ουρανοίς . * εμ αυτήτη ώρα αγαλλιάσαι in coelis,In eadem hora exultauit
ſpiritu

το ο σνεύματι ο ικσούς , κ ειπεν, ξομο Ieſus,& dixit: Cófiteor tibipater,domi. Confitcox tibi pati

λογ& μαί σοι σάτερ, κύριε τον ουρανός οι ne coeli& terræ , quod abſcondiſti hæc à

γύς , ότι απέκρυψας ταύτα απο σοφών και ſapientibus & prudentibus, & reuelaſti

σωετών , ο απεκάλυψας αυτα νκπίοις . ναι ea paruulis.etiam pater,quoniam ficcó

ο πατής , ότι όντως εγγύετο ευδοκία έμπρο placitum eſtcoram te.Omnia mihi traj

φιθ θέμσο, * σάντα εδόθκ μοι υπό τον σαν dita ſunt à patre meo, &nemo fcit, quis

πρός με , ουδείς γινώσκή , τις αξιμο ήδς , ſit filius,niſipater:&quis ſit pater,niſi fi
έιμι ο πατήρ, C τις άμο σαγής,ειμίδης, lius, & qui uoluerit filius aperire.Et con

εκ κ ώ εαν βέλκη ο γόςαποκαλύψαι .*καιορα uerſus ad diſcipulos, ſeorſim dixit : Bei

φεία προς τυς μαθκτας , κατιδίαμ ειπε , μα atioculi,quiuidét quæuos uidetis.Dico

κάριοι οι οφθαλμοί, οι βλέποντες , άυμάς eñuobis
, quod multi pphetæ & reges

βλέπετε . λέγω υμίμ, 8ασολιοί προφύση uoluerunt uidere,quæ uos uidetis, & no

Η βασίλες αθέλκσαμιδάμ, α υμάς βλέπει uiderunt: & audire,quæauditis ,& nó au

τε, και ουκ ειδου , κ) ακέσαι , & ακέετε,ουκ dierút. Et ecce legiſperitº ſurrexit, .

gxã inovoupe* kaiidov vojenog tis & vésx, { x , aē tentās illú ,& dicens:Magiſter,quidfaci 13 » ής
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σίου σε ώς σεαυθόμ.ειπε και αυτώ. ορθώς απε. Ille autem uolens iuſtificare ſeipſum , di

εκβ κρίθκς , Τοτο σοία κυ Ζήση. * 63 θέλωμ δικα xit ad Ieſum :Et quis eſtmeus pximus:

οεαυήν, ειπε προς ή Ικσμ.C τις εσί με Reſpondens autem Ieſus, dixit:Homo

πλησίομ ύπολαβώμο Ικσός , έιπερ . άνω quidá defcendebat ab Hieroſolymis in

OgWTÓS TIS HOTÉBouvepame ispodaniu żes it as Hiericho,& incidit in latrones,quietiã

Εχω, cλησαϊς πίέπεσεν , δι οξέδυσαν defpoliauerunt eum ueftibus, ac uul ..

αυή, σλκγαςεπιθένες,απήλθομ, αφέντες neribus inflictis , abierunt ſemimor

ημιθανή τυγχάνοντα. συγκυρίαν και τερεύς tuo relicto . Accidit autem , ut facerdos

quidam

β
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λ . ποι μάρθας και μαρίας: λα . σερί προσευχής.

τις κατέβαινεν εν τη οδώ εκείνα , και ιδών quidam deſcenderet eademuia, uiloé

αυόμ, αντιποϊλθεμ.ομοίως δε κ) λευίτης, γε illo præteríſt.Similiter& leuita, cum iret

νόμενος του τόπου ελθώμ, και δωρ, αν iuxta locú ,cum acceffiflet acuidiſſet eú ,

τιπαρϊλθε . σαμαρίτκς δέτις οδεύωμ, ήλθε præteriſt. Samaritanus auté quidá iter

καταυήμ, να δωμ αυτόν , εατλαγχιίθκ, faciens,uenit ad eum , & uiſo eo miſeri

να προσελθώμ κατέδεσε τα τραύματα αυ cordia motus eſt, & accedens obligauit

του , επιχέων έλαιομ να δινου , επιβιβά . uulnera eius, infundens oleum ac uinū,

σας σε αυήμέπι ήδiομ κλώος , ήγαγεν αυ &imponens illum in ſuum iumentū ,du

τομ εις σανδοχ&ον , να επεμελήθκαυτο . xit in diuerſorium ,& curam eius egit. Et

και επιτιω άυρίουξελθών , εκβαλώμ δύο poſtero die egrediens,depromptosdu

δωάρiα έδωκε ζω σανδοχ&, έιπερ αυν os denarios dedit hoſpiti, &ait ei:Curā

τω . επιμελήθκτι αυτο, 3 % αν προσδαπα illiº habe, &quodaną præterea inſum

νέσκα , εγω, νω επανέρχεται με, απο . pſeris,ego,cū rediero,reddam tibi.Quis

δώσω σοιιτίς οώτότωμ ξιώμ δοκά σοι πλα ergo horú triū uidet tibi proximº fuille

σίου γεγονέναι η εμπισόνος εις τους λησάς; illi,quiincidit in latrones?At ille dixit:

ο δε έιπερ . οσοιήσας ο έλεος μεταυτο . ι . Qui exercuit miſericordiam in illú . Ait

περ οώ αυτώ ο Ιησες πορεύε και συ σοία igitur illi Ieſus: Vade & tu fac ſimiliter.

ομοίως. Εγγύετο δενο σορεύεθς αυτούς , Factum eſt autem dum irent, ut ipfe in

και αυτός εισήλθενεις κώμίω τινά,γαύκ Δελζ traret inquoddam oppidulu.Armulier

τις , ονόματι μάρθα , υπεδέξατο αυήμ εις quædá Marthanomine,excepit illum in

του δικού αυσδι . και τήδε μ αδελφή, και domú ſuam , & huic erat ſoror nomine

λαμβύκ μαρία, και και παρακαθίσασα σαρά Maria , que ctiam affidens ad pedes

Ρυς σόδας και ΙΗσ * , ήκgε τον λόγομ αυτον . Ieſu , audiebat ſermonem illius.Martha

και δε μάρθα σερϊεσάτο ποίσολλώ διακο- autem diſtrahebatur circa frequens mi

νία» , επισάσα δε ειπε κύρϊε, ου μέλισοι , niſterium ,quæ aſſiſtens ait:Domine,nó

ότι και αδελφή μου μόνω με κατέλειπε δία! eſt tibi curæ ,quodſoror mea reliquitme

κονών και ειπε οώ αυτή , ίνα μοι σωαντιλά . ut ſola miniſtrē:dicergo illi, utmeadiu

βκται , αποκριθείς δε ειπεν αυτή ο Ικσούς . uet. Er reſpondens dixit illi Ieſus:Mar

χάρθα , μάρθα , μεριμνάς, και τυρβάζα σε tha, Martha, ſolicita es , & tumultuaris

grσολά ,ένος δέ έσι βεία ,. μαρία τίω άι circa multa. Atqui unum eſt neceſſariú .

γαθώ μερίδα Οξελέξατο, ήτις ουκ αφαιρε . Mariabonam partem delegit, quænon
θήστη απαυσάς . * καιέχύει , νω ειναι auferetur ab ea .

γκγ

και αυή εν τόπω τινί προσευχόμθυομ , ώς επάυ, Et factum eſt cum oraret quodam XI

σαίο , ειπέ τις 7 μαθκτώμ αυή προς αυτόμ. in loco ,utceſlauit:dixitquidam ex diſci/

κυρίε , δίδαξoμ εμάς προσεύχες, καθώς και pulis eius ad eum :Domine,docenos

ιωάννκς εδίδαξε τους μαθκίας αυτο ειπε δε orare, ficut & Ioannes docuit diſcipu

αυτής, όταν προσεύχεσθε, λέγεψε. παίκς και λ, Ios fuos , Et air illis : Cum oratis ,diare :

μώμ ο ν οίς ουρανοίς, αγϊαθήτω δ ' όνομά Paternofter,qui es in cælis,ſanctificetur noi,

σε , ελθέτω και βασιλεία σο , γενκθέτω αθέλκ / men tuum ,adueniat regnum tuũ , fiat uolun

μά σου ως ν ουρανώ, Cεπί γής. η άρτου tas tua quemadmodū in cælo ſic etiam in terra ,

ημώμ επίβσίου δίου Αμίρ καθήμέραν, panê noſtrūcotidianū da nobis hodie,

κα)
&remitte

Η
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και άφες ημίμ τας αμαρτίας ημών , & remitte nobis peccata noſtra, ſiquidé

αυτοιαφίεμαν σαντί οφείλοντι καιμίρ , και & nos remittimus omni debenti nobis,

μη εισενέγκης ημάς εις παρασμόν , αλλά δυ & ne nos inducas in tentacione, ſed libera

σα μάς από σουκρ8 . * καιειπε προς αυ pos a malo.Et aitad illos:Quis ueſtrű ha

Τός. τις υμώμ έβει φίλου, και πορεύσει bebitamicũ , & ibit ad illú media nocte,

προς αυτός μεσονυκτίο, Cέιπα αυτώ. φίλε, & dicet illi: Amice da mihimutuo tres

εσόν μοι τράς άρτος , έσοδα φίλα μου panes,quoniã amicusmeus uenitdeuia

πρεγένετο άξοδο προς με, ουκ έχω οσα adme, & nó habeo quod apponailli. &
ραθέσω αυτών κακώνος έσωθεν αποκριθείς illeintusreſpódens dicat: Nolimihi mo

έπη- μέμοι κόπ8g σάρεχε, ήδκ και θύρα κέν leftus efle,iam oſtiū dauſum eſt, & pue .

κλεισαι,και τα παιδία μου μετέμε εις τίω ri meimecü ſunt in cubili,nó poſſum ſur

κοίλω εισίμ ,ου διαμαι ανασαςδοϋαί σοι. gere& dare tibi,Dico uobis, etiá fi non

λέγω υμίμ, ει κ ου δώσει αυτό ανασας, δια daturus fit illi ſurgés ,eo qdamicus eius

η ειναι αυτον φίλομ, διάγε θαναίααμ αυ ſit,ppter improbitaté tamé eius ſurget,

το εγερθείς , δώσει αυτό όσων έκζε . καγώ ac dabit illi quotquothabetop '. Etego

εκε υμίμ λέγω. * Πατάπ C Φωβίστη υμίμ, 3x dico uobis:Petite: & dabitur uobis: quæ

τάπ C ευρήσετε, κρέιπ άνοιγέστη υμίρ . rite , & inuenietis:pulfate,& aperieturuo

σάς γι' ο αιτώμ λαμβάνε , κα ) και ζκτών ευν bis. Omnis eñ qui petit , accipit: & qui

ρίσκα, και ο κρέοντι άνοιγύσεται. τίνα δε quærit,inuenit:& pulſantiaperieť. Quis

υμών του πατέρα αιτίσακαι γός άρτου , με auté ex uobis pater,àquoſi filius petie

λίθουεπιδώσει αυτό ; Είχθώ, με αντί rit panē,núlapidē dabit illi?Aut ſi piſce,

ιχθύς φίρ επιδώσει αυτό ; ή και εαν αν nu pro piſce ſerpentē dabit illi: Autſi pe
τίσα ωομ , μη επιδώσξ αυτώ σκορπίου ; Εί tierit ouum, num porriget illi fcorpi

οώυμάς σονκροί υπάρχοντες , διδαπ αγα um : Si ergo uos cũ ſitis mali,noſtis bo

θα έμαθα διδόναι Ρίς τέκνοις υμώμ , σό na donadare filós ueſtris, quanto ma

σω σατές ξ gis pater

sus μα

ε βάλλωμ δαιμόνιομ , κι αυτό ήμ κωφόμ. Εγέν dæmonium , & illud eratmutum ,cuńq ii.ca :

νετο δε , τονδαιμονίζελθόντος,ελάλκσερ eieciſſet dæmonium ,locutus eſt mutus.

εκζ ο κωφός, και εθαύμασαν οι όχλοι . * τινες και & ammiratæ ſunt turbæ.Quidā auté ex

β ξ αυτών εισομ, βεελζεβούλ άρχοντι της eis dixerüt: per Beelzebul principe dæ

εκκ δαιμονίωμ εκβάλα τα δαιμόνια . * έτεροι moniorü erſcit dæmonia. Et alijtétātes,

δε σαράζοντες και σημάομ σαραυτα εζήτου ſignum de cælo quærebant ab eo. Ipſe

ακό 3ξ ουρανού . * αυτός δε ειδίως αυτώμ τα δία autem cum ſciret cogitationes eorum ,

νοήματα,, ειπεν αυτοίς - σάσα , βασιλεία d

εφεαυτώ διαμεριθάσα ερεμούτα και να ſum diuiſum deſolatur, & domus ſuper

δικGP επί δικομσίπα . ει δε και ο σαταν domumcadit. Quodſiſatanas quoque

νας έφεαυτόν διεμερίθκ , σως σαθίστ aduerſus feipfum diuiſus eſt,quomo

τα και βασιλεία αυτο και ότι λέγετε , ν βεν do ſtabit regnum eius :quia dicitis, per

ελζεβούλ εκβάλλει με τα δαιμόνια ει δε Beelzebul eñicere me dæmonia. Quod

εγώ ή βεελζεβούλ εκβάλλω τα λαιμό , ſi ego Beelzebul præſidio eñício dæmor

via , n ' ; nia ,

β

dixit eis:Omne regnum aduerfus feip - Ommareyním
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φλα

μ . ποιοι εκ τον όχλοέπαράσNς φωνώ. μα . / Ο αιτώντωμ σημάομ .

νία, οι γοίυμώμ εν τίνι εκβάλσι και δια του . nia , filij ueſtri aius præſidio erjciunt :

το κριταιυμώμ αυτοιέσονη. ει δε ν δακτύ Ideo ipſi iudices ueſtri erunt.Porrò ſi di

λω θε8 εκβάλω τα δαιμόνια , άρα έφθασε gito dei erſcio dæmonia ,profecto perue

έφεμάς και βασιλεία του θεού όταν οχυρος nit ad uostegnum dei.Cum fortis ar

καθωπλισμένα φυλάσει των εαυτο αυ matus cuſtodit atrium ſuũ, in pace ſunt

λώ,έμειςώς έσι τα υπάρχοντα αυθ . επαν eaquæ poſlidet.Vbi uero fortior eo ſu ,

3ο'χυρό πρG αυτον επελθώμνϊκίση αυτόν, perueniens uicerit eum , uniuerſa arma

τίω σανοπλίαμ αυτον άτρα ,έφηέπεποίθει, eius aufert, in quibusconfidebat, &fpo.

και τα σκύλα αυτ διαδίδωσιμ . δ μή ώμ με lia eius diſtribuit.Qui noneſt mecum ,

τέμιού , κατ εμού εsίμ . και ο μη σαυάγων contrameeſt,& qui non colligit mecâ ,

μετ'εμού , σκορπίζει. * όταν ο ακάθαρτομ diſpergit.Cum immundus ſpiritus exi

πνεύμα Οξέλθη από τον ανθρώπου, διέρχε erit ab homine,ambulat per loca aren

ται δ' ανύδρων τόπων,ζκτου ανάπαυσιμ , tia, quærens requiem , &non inueniens

και μη ευρίσκον , λέγα . υπουρέψω εις τον dicit: Reuertar indomummeam unde

δικό μου, όθεν εξήλθομ » καιελθόν ευρί- exiui. Et cum uenerit, inuenit eam ſcol

σκει σεσαρωμίου και κεκοσμκμίομ . τότε pis mundatam atq; ornatam ,tunc ua

σορεύεται , και παραλαμβάνει επαίτερα dit , & affumit feprem alios fpiritus fer

πνεύματα σον κρότερα εαυτου, και εισελθόντα amnequiores ipfo, & ingreſlihabitant

κατοικά εκά, να γίνεται τα έχατα το αν ibi,& fiunt extrema hominis illius peio ,

θρώπου εκείνου χείρονα πρώτωμ. * Εγέν ra primis. Factum eſt autem am hæc

VETO DE 50 Coel aéyep autoP TRŪTQ , frága i diceret, extollens uocem quædam mu

od τις γαύκ φωνώ έκ το όχλου , ειπεμ άυ lier de turba dixit illi:Beatus uenter qui

τω . μακαρία και κοιλία και βασάσασά σε , και te portauit,& ubera quæ ſuxifti. At il

μασοι ους εθέλασας και αυτός δε ειπε , με le dixit :Quinimmo, beati qui audiunt

νοώγε , μακάριοι οι ακούοντες εν λόγο ſermonem dei , & cuſtodiunt illum .

το θεού , και φυλάσοντες αυτόν . * δε Turbis autem condenſantibus fe, ce

όχλωμέπαθροίζομλύωμ , ήρξατο λέγαμ . και pit dicere : Natio hæc, mala eſt. Sir

γενεά άυτκ πονκρά έσι , σκμάομ ζκτά , και μα gnum querit, & fignum non dabitur ci

σημάομουδοθήσεται αυτή, ειμή το σκμάομ niſi ſignum Ionæ prophetæ .Nam fi

δωνα του προφήτε • καθως και εγγύετο Ιωνάς aut fuit Ionas lignum Niniuitis,ita erit

σημάομ τοίς νινευΐτοις , όντως έσαι κι ογός & filius hominis nacioni iſti. Regina

του ανθρώπο τη γενιά ταύτα. βασίλισσα νόν Auſtri ſurget in iudicio cum uiris natio

τοέγερθήσετε να τη κρίση μεσα τ ανδρών και nishuius, & condénabit illos, quia uenit

γενεάς ταύτης, κό καθακρινά αυτούς , αν à finibus terræ ,ut audiret ſapientiam

θεμ εκή σεράτωμτγής ακάσαι ή σοφίαν Solomonis,et ecce plufquam Solomon

Σολομώνα , και σου πλέον σολομώνα hoc in loco.Viri Niniuitæ ſurgent iniu

δώθε . άνδρες νινδυά ανασήσονται εν τη κρίσα dicio cum natione hac,& condemnabūt

μεταβι γενεάς ταύτας , και κατακρινού , illam ,quia ad pænitétiam adducti ſunt

σιμ αυτίω , ότι μετενόησαν εις το κήρυγμα prædicatione Ionæ. & ecce pluſquàm

Ιωνά σου σλάου Ιωνά ώδε. * ουδείς λύν Iona hoc in loco . Nemo lucernam ac

6 χνΐομ άψας εις κρυπήoμ τίθησιν , ουδε υπό cendit, & in abſcódito ponit, neqz ſubter

τον modiū ,

ελβ
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μβ . σερί το φαρισαϊε το ' καλέσαντα του κυρίου. μγ . σερί το ταλανίσμα η νομικώμ .

τμ μόδίου , αλλεπί τω λυχνίαν, ίμα οι modium,ſed ſuper candelabrum , ut qui

ελλ εισορβιό μθυοι,σ φώς βλέπωσίμ. * ολύ ingrediuntur,luiné uideāt.Lucerna cor,

χνα του σώματός Κιμο οφθαλμός. όταν poris eſt oculus.Cum igitur oculus tuus

οώ ο οφθαλμός σου απλούς και , και όλο fuerit ſimplex, totum quop corpus tüū

σ σώμα σου φωτξνόμ έσι.εαάμ δε σονκρός lucidum erit. Quod ſi malus fuerit, etiã

» και το σώμα σου σκοτεινό μάξι , σκόπει corpus tuum tenebroſum erit. Vide er :

οώ , μα σ' φώςέν σοι , σκότG εsίμ . Εί go nelumen quod inte eft,tenebra finc:

οώ τοσώμα σου όλου φωτεινόμ , μη έχου Si ergo corpus tuum totum lucidum fu

τι μέρα σκοτεινόμ , έσαι φωτεινόμ όλου; erit, non habens aliquá partē tenebrol

ως όταν ο λύχναν τα αγαπά φωτίζ4 σε. ſam , ſic erit lucidum totü ,ut cum lucerna

છોક su de les maridoe, šgáta đuèp pazio di ub fulgore illuminat te. Et cum loqueretur,

ος τις , όπως αρισήση σαραντώ. εισελθώμ rogauit illum quidam phariſæus,ut prā

δε ανέπεσεν . ο δε φαρισαϊα Θωμ εθαύμα deret apud fe. Ieſus autem ingreſſus

σεν , ότιου πρώτου εβαπίθκ προ τον αεί cubuit.Pharifæus aütcum uidiffet ad

sov . Eine de o núgio após autóp . New in miratus eſt, quodnó prius lauiſſet ante

μες οι φαρισαϊοι έξωθεν του . σοταρίου , prandium.Et aitdominusad illū . Nunc

και τον πίνακα καθαρίζετε , ή δε έσωθεν uos pharifæi exteriora poculi, catinica

υμώμ γέμι αρπαγής και σονκρϊας,άφρο και mundatis, & quod intus eſt ueſtri,plenú

νες , ουχο σοιήσας και έξωθεν , και ο έσω eſt rapina & malicia,ſtulti,nonne qui fer
θεμ εποίησε και πλω τα ονόντα , δότε έλες cit quod foris eſt, etiã id quod intuseſt,

μοσώθω , κα) που πάντα καθαρα υμίμεν fecit: Veruntamen quod ſupereſt,date

ελς σιμ . * άλλουαί υμίμ τίς φαραταίοις , ότι eleemofynam , & ecce omniamūda ſunt

αποδεκατoύτε ο Αδύοσμου , κα) ή πήγαν uobis.Sed ux uobis pharifæis, quia de

γου , και σάν λάχανον , και παρέρχεθε cimatis mentá & rută & quoduis olus;

τίω κρίσιμη και τώ αγάπη του θεού, ταύ- & præteritis iudicium & charitatem dei.

ελζ τα έδε σοιήσαι , κακένα μη αφιέναι. * ουαι Imò hæc oportuit facere, & illa nó omiti

β υμίμ τοϊς φαρισαίοις , ότι αγαπάτε τώ Væ vobis pharifæis, quia diligitis

πρωτοκαθεδρίαμ νταϊς σωαγωγαίς , € primas cathedras in fynagogis, & falu ,

ελκ τυς αασασμούς ο ταϊς αγοράς. * ουαιών tationes in foro. Væuobis fcribæ & pha

μίμ γραμματές και φαρισαίοι υποκριται, riſæi hypocritæ ,quia eſtis ut monumen )

ότι εσε ως τα μνκμάα τα άκλα , και οι ta quænon apparent, & homines am :

άνθρωποι σεριπατοώτες επάνω ουκ άιδα bulantes ſuper neſciunt.Reſpondés au ,

ελό σιμ , * Αποκριθείς δέ τις 7 νομικών, λέγα tem quidam ex legiſperitis , ait illi: Ma:

ε αυτό . διδάσκαλε , ταύτα λέγων και η giſter, hæc dicensetiam nos afficis coni

μάς υβρίζεις . ο δε ειπε . και υμίμ τοϊς νοι tumelia.At ille ait: Et uobis legiſperitis

μικοίς ουαι,ότι φορτίζετε τους ανθρώπους ux,quia oneratishomines oneribº,quæ

φορτία δυσβάσακτα, καιαυτοί οιτύ δακτύ μγ portare non poffunt , & ipfi unodigi

χμ λωμ υμώμ ου προσβάνετε τίς φορτίοις . * ουαι to ueſtronon attingitis ſarcinas.Væuo

και υμίμ,οξοικοδομη τα μνκμάα профи bis ,quia ædificatis monumétappheta

Τωμ , οι δε σατέρεα υμώμ απέκτεναμ αυτύς , rū,patres aūt ueſtri occiderút illos,profé

άρα μαρτυράτε και σωβιδοκάπ τίς έργοις ctoteſtamini , quod comprobatisfacta

ή 4 patrum

£

tcre .

SPN
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μλ . σερί ζύμκς το φαρισαίωμ.

ή πατέρων υμώμ , 8ααυri απέκεινα αυ patrum ueſtrorum , quoniam illi quidé

τους, υμάς και οικοδομάδε αυτών τα μνκμάα . eos occiderunt,uos autem ædificatis eo .

* δια του ο κ και σοφία και θεά ειπεμ.αποσελώ rum ſepulchra.Propterea& ſapiétia dei

ε εις αυτός προφήτας και αποσόλες , 033 dixit:Mittam adillos prophetas & apo

τωμ αποκτενέσι κι διώξοσιμ , ίνα έκζκτκθi ſtolos, &ex illis occident & perſequent,

η αιμα σάντωμ 0 προφητών, σ' εκχωόμε ut requiratur ſanguis omnium prophe.

νομασό καταβολής κόσμο,άπόδι γενεάς tarum ,qui effunditur à cóſtitutionemū.

ταύτης, από τον αιματΘΡάβελ έως το άιν di, a natione iſta, à fanguine Abel ulaz

ματος ζαχαρίου, το απωλομβώς μεταξυ και ad ſanguinem Zachariæ, qui periſtin

θυσίαςκαιρία C ή δικου . Ναιλέγω υμίμ, έκ. ter altare& ædem . profecto dico uobis,

εμβ ζωταθέσει από γενεάς ταύτκα. * ουαί . requiretur ab hac natione.Væuobisle .

μίμ τοΐς νομικούς , ότι ήρατε τίω κλάδα και giſperitis,quia tuliſtis clauem fciétiæ ,ipfi

γνώσεως, αυτοί ουκ εισήλθει, ε τους εισερ- non introiſtis , & eos qui introibant,

εμγ χομθύος έκωλύσαβε . * Λέγοντος δε αυξ τα uetuiſtis. Cum autem hæcad illos dice ;

τα προς αυτούς , ήρξαν οι νομικοί και οι φα ret,coeperunt legiſperiti & phariſæi gra .

φισαίοι δεινώς έχαν, και αποκομίζαμ αυν uiter infiftere, & captiofe interrogare eú

του ποι πλειόνωμ , ενεδρεύονπς αυτών , και de multis,inſidiantes ei, & quærentes ali

τοώτες θηρεύσαι τι έκ του σόματα αυτά , quid uenari ex ore eius,quoaccuſaréteữ .

ένα καταγοράσωσιμ αυτο . Cumautem conueniſlet innumer XIL

Εμ δις επισωαχθήσώμ ή μυρϊάδων του ra turbæ multitudo adeo ut fe inuicem

όχλο, ώςπ καταπατάμαλιέλο , ήρξατο λε conculcarent, cæpit dicere ad diſcipulos

γαμ προς τους μαθωτας αυτό ,πρώτον, * προ / ſuos,primum ,cauete uobiſipfis a fermé.

OʻXETE EguPic & 202 JÚlus ohio pagiodíwp dā to pharifæorum quod eſthypocriſis.Ni

με τις αξίμ υπόκρισις . * ουδέμ δε συγκεκαλυμ hilenim opertum eſt,quodnonreuela .

μεύομ αξίμ, ουκ αΡκαλυφθήστη κ κρυπτου bitur: neqabfconditum quod non ſcie

δου γνωθήστη. άνθώμ όσα εν τη σκολία έιν tur. Quoniamquæ in tenebris dixiſtis,

παθε , νω φωτί ακ8θήστη, 08 προς και in lumine audientur, &quod in aurem

δυο ελαλήσατε τίς ταμείοις, καρυχθήσει locuti eſtis in codauibus,prædicabitur in

επί σωμάτωμ. λέω δε υμίμ τούς φίλους tectis. Dico autéuobis amicis meis.Ne

με , μή φοβαθύτεαςτο αποκενόντωμή σω terreamini ab his qui occidunt corpus,

μα , κ μετα ταύτα μη εχόντωμ περισσότει &poft hæc non habentquod amplius

σορτί σοιήσαι . αποδείξω δε υμίμ τίνα φο . faciant.Oftendam autem uobis qué ti

βκθύπ . Φοβκθάτε μετα αποκτάνα meatis. Timete eum ,qui poſt soccide

Αξεσίαν έχοντα εμβαλάμ εις τίω γέεν • rit,habet poteſtate conńciendiin gehér
ναι , ναι λέγωυμίμ, τουλoμ φοβκθέτει ουχί nā . certe dico uobis, hunc timere.None

σέντε SPθία σαλάτα ασαρίωμ δύο . quiną paſſerculi ueneût minutis aſſib9

και εμάς αυτώμ ουκ έςιμ επιλελκσμλύομ ενώ duobus,& unus ex illis nó eſt in obliui

που τον θε8 . αλλα και αι τρίχες θα κε- onecorā deo . Quin & capilli capitis ue

φαλής υμώμ σάσαι αρίθμίωται και με οώ ſtri oés numerati ſunt. nolite ergo time

φοβάθε , σολλών SPουθίων διαφέρε - re,mukis pafferibus pluris eſtis. Dico

τε , λέγω δε υμίμ , σάς δς άμ , ομολογίστη aūtuobis, omnisquicīgs cófeſſus fuerit

su

β

ε

me
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su
r

β

και

με . ποί το θέλοντα μερίσαθαι τώ κληρονομίαμ. με . ποι δυ ευφόρκσέρ & χώρα .

εν εμοίέμπροσθεν της ανθρώπων, ογός me coram hominibus,& filius hominis

ανθρώποομολογήσωαυτώ έμπροσθενή. confitebitur illú coram angelis dei. Qui

με αγγέλων του θεού . * o αρνκσάμανός μείν autem negauerit me coram hominibus,

Β νώπιον της ανθρώπου,απονηθίσεη ενώπιον negabitur coram angelis dei:Et quiſquis

quž
της αγέλων και θες . * και σάς δε ερά λόγου loquiť dictú in filiü hominis,remittetur

β

εις τυχον του ανθρώπο αφεθήστη αυτώ. illi,ei uero qui in ſpiritum ſanctum cóui

δε εις ή άτιoμσνεύμα βλασφημήσανά, ουκ cium dixerit, non remittetur. Cum auté

αφεθήστη, και όταν δεν προσφέρωσιμ υμάς επί adduxerint uosad fynagogas, & ad ma

τας σωαγωγας C τας αρχάς, και τας 348 giftrata acpoteftates, nolite foliciti effe,

σίας, μι μεριμνάτε , σως και τί απολογηθή / qualiterautquidreſpondeatis, aut quid

σκθε, ήτί έιπΗτε άγιομσνεύμα διδά dicatis. ſpiritus eń ſanctus docebituos

ξε υμάς αν αυτή τη ώρα , ειπώμ. * ειπε in eadem hora,quid oporteat uos dice

μό δέτις αυτώ εκ τον όχλου ,διδάσκαλε,ειπε με re.Aitautem ei quidam de turba: Mar

ι ο αδελφό μου μερίσαθαι μετεμού τω giſter, dic fratri meo,ut diuidat mecum

κληρονομίαν. ο δε ειπεν αυτώ. άνθρωπε,τίς hæreditatem.At ille dixit ei:Homo,quis

με κατέσκσε δικασω και μεριsώ έφυμάσ.ι me conſtituit iudicem aut diuiſorem ſu

πε δε προς αυτούς , οράτε και φυλάσσεθε ά. peruos..Dixito ad illos,uidete &caue

ποφοι πλεονεξίας,ότι ουκ νο περισσεύει te ab auaritia, quia non in abundantia

τινι & ζων αυτο αξιμ εκ τωνυπαρχόντων αυ cuiulğa uita eius eſt ex his quæpoſlidet.

του .Ειπε δε παραβολώ προς αυτούς, λέωμ . , Dixitautem fimilitudinem ad illos, di

Ανθρώπου τινός πλουσία ευφόρκσεν και χών μs cens : Hominis uίufdam diuitis uberes

ρα,και στελογίζετο εν εαυτώ,λέγωματί σοι fructusagerattulit, &cogitabatintra ſe;

ίσω, ότι ουκ έχω σου σφάξω τους κας- dicens:Quid faciam ,quod nonhabeam

πές μας και ειπε, τουτο σοιήσω . καθελά μου quo congregem fructus meos : Et dixit :

τας αποθήκας, να μείζονας οικοδομήσω » Hocfacia :Deſtruam horrea mea , & ma

και συνάξω έκά σάντα γενήματά μου, να : ioraėxtruā, & illuc congregabo omnia

τα αγαθά μου , και εγώ τη ψυχή μου ψυχή quænata funt mihi bona mea, &dicam

έχας πολλά αγαθά κείμενα, εις έτκ σολο animæmeæ .Anima habes multa bona

λα , αναπάυε , φάγε , σίε , ευφραίνε . ειπε repoſita in annos multos, requieſce, co

δε αυτώ ο θεός . άφρομ, ταύτα τη νυκτί τίω mede, bibe, gaude. Dixit autem illi de

ψυχώ σου απαιτύσιμ άπό σε , & σε τοί , us: Stultehac nocte animain tuamrepe

μασας , τίνι έσαι και όντως ο θυζαυρίζων εαυ- tunt abs te. Quæ uero paraſti,cuicedēt:

τω, και μη εις θεόμ σλουτών • Είπε δε Sic quirecondit ſibi,nec eft erga deum

προς τους μαθκτας αυτού . * Δια τοτον diues. Dixitos ad diſcipulosſuos: Ideo

Mein nézw i jest lepidevõte tħ Luxeñeirãou dico uobis:Nolite ſoliciti elle animæ ue

τί φάγατε , μκδε Ge " σώματι , τι νού, ſtræ , quid edatis, nem corpori quid in

σκθε . * ψυχή σλάου 35μ ι ροφής , duamini. Animaplus eſt quàmeſca , &

και το σώμα , το οδύματΘ . κατανοήσα corpusplus@ indumentum . Confyde

τε τυς κόρακας , ότι ου σείρουσιν ουδε θερί ratecoruos,quianonſeminant,neqz mer

ζουσιν , δις ουκ έσι ταμ & op , ου δε αποθή tunt, quibusnon eſt periuariū ,neqz hora

κκ , και θεός έφα αυτούςκαι πόσω μάλλον reum , & deus pafcitillos. Quáto magis

SP

Ε

υμάς uos præ .
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B

B

υμάςδίαφέρετετο σετεινών και τις δε θξν

μών μεριμνών δαναη προθάναιεπιτο

λικίαναυτο σήχω ένα ; Eί οώ όυπ ελάχι)

Soν δωαθε , τι πει λοιπών μεριμνάτι ;

κατανοήσατε τα κρίνα σώς αυξάνει , ου κον

πιά , ου δε νά94 . Λέω δε υμίμ. δυό σολομών

εν πάσητη δόξα αυή πηϊεβάλετο ως εν το

των . ει δε του χόρτομάν ο αγρώ σήμερον

όντα,κ) άυρίου εις κλίβανομ βαλιό μονομό

θεός δυτως αμφιέννυσι, πόσω μάλλομ υμάς

ολιγόπισοί καιμας με ζκτήτε τί φάγκ/

τη, ή τί σίκτπ , και με μετεωρίζετε , ταύτα

και πάντα τα έθνκ ή κόσμο επιζητά.ύμών

δε ο πατής διδεμ,8α8ίζει τότωμ . πλώ ζκ

τάτετώβασιλείαμ το θε8 , C ταύτα σάν

Σμα ταπροστεθήσεη μίμ . * Μή φοβά σ ' μικρού

σοίμνίου , 8α ευδόκκσεμο σατές υμώμ δού

ναι υμίμ τώ βασιλείαν. *σωλήσατε ταi

πάρχονταυμών, δόπ ελεημοσωω. * σοι

SPY ίσατε εαυτοίς βαλάντιαμη σαλαιούμα,

θησαυρομανέκλειτλουν τους ουρανοίς , όπο

κλέπήκα ουκέγγίζa , ου δε σις δίαφθείρα .

όπου γάς αξιμ θυσαυρος υμώμ ,έκά ναι και

καρδία υμώμ έσαι . * έσωσαμυμώμ άι οσφύν

ες σερϊεζωσμλύαι,κα ) δι λύχνοι καιόμυοι ,

και υμάς όμοιοι ανθρώποις προσδεχομέ

νοια του κύριου αυτών , τότε αναλύσει εκ

Ογάμωμ , ίνα έλθόντΘ και κράσαντος,

Ομε ευθέως ανοίξωσιν αυτώ. * Μακάριοι οι δούν

λοι εκάνοι , δυς ελθώμ ο κύρια ευρήσει και

γορώντας άμώ λέγω υμίν , ότι ποτώσε

ται και ανακλινά αυτές και και παρελθόν

διάκονίσει αυτούς και να έαν έλθη εν τηδου

τέρα φυλακή, καιτηρίτη φυλακή έλθε,

να ευρή όντως , μακάριοί εισιν οι δούλοι

μs εκάνοι. * τοντο δε γινώσκετε , ότι ει ήδα και
6

οικοδεσπότης , σοια ώρα ο κλέπήκα έχεται,

έγκγόρκσεμάν ,και ουκ άμ αφήκε δίου -

γώαι του δικομάντο . και εμάς δεν γίνε »

θε έτοιμοι , ότι και ώρα οι δοκάτε και γός

ενα ανθρώπου έρχεται . * Είπε δε αυτώ ο σεν

9900

uos præſtatis uolucribus. Quis autem

ueftrum ſolicitudine ſua poteſt adïcere

ad ſtaturam fuam cubitum unum :Sier

gone id quidē quodminimú eftpote

Itis ,quid de cæteris foliciti eſtis : Conly ,

derate lilia quomodo creſcunt, non la

borát, neqz nent. dico autem uobis,nec

Salomonin omni gloria ſua ueſtiebat

ficutunum ex iſtis. Si auté graméquod

hodieeſt in agro ,& cras in dibanú mit

titur,deus ſicueſtit,quáto magisuosue

ftiet ô parú fidentes. Etuos nolitequæ

rere quidefuri ſitis, autquid bibituri,&

nolite in ſublime toHi. hæc enim omnia

gentes mundi quærūt. pater aútueſter

Icit quod iſtis indigeatis. Quin potius

quærite regnú dei,& hæc omnia adſcié,

tur uobis.Nolitimerepufille grex, quia

complacitú eſt patri ueſtro dare uobis

regnum .Vendite quæ poſſidetis, &da

teeleemofyna. Parate uobis facculos 9

non ueteraſcunt,theſaurű non deficien

tem in cælis ,quòfur non accedit,neq ti

nea corrumpit. Vbi enim theſaurusue

ſter eſt, ibi& cor ueftrú erit. Sint lumbi

ueſtri præcincti,& lucernæaccēlæ , & uos

ſimileshominibus,expectatibusdomi

num ſuũquádo reuertať à nuptijs:ut cũ

uenerit ac pulſauerit,cófeſtim aperiãt ei.

Beatiſerui illi, quos cū ueneritdominº,

inuenerit uigilātes: amé dico uobis, qď

præcinget fe, & faciet illos diſcumbere ,&

tranſiens miniſtrabit illis.Et ſi uenerit in

ſecunda uigilia, & ſi in tertia uigilia ue

nerit,atqz ita inuenerit, beati ſunt ferui il

li.Hocautem ſcitote, quod fi fciffetpa

terfamilias qua hora fur uenturus fuiſ

ſet,uigilaſſetuti ,nec paflus fuiſſet peri

fodidomum fuam . Etuos igitur eſtote

parati, quia qua horanon putatis,fili

us hominis ueniet. Ait autem ei Pe.

trus:Do!

Su
n
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quo

γ . κύριε, προς ημάς τίω ήαβολώ ταυ

τω λέγεις, και κυ προς σάντας ; Ειπε και ο κύρι

03. Τις άρα Gμ ο σισος οικονόμος και φρόνιο

μος, 8μ κατάσίσ ο κύριος επίθ θεραπεί»

ας αυτών , και διδόναι εν καιρώ ή σιτομέχϊ »

Ομ; Μακάριος ο δόλος εκάνος ,δμ,έλθωμο κυ

ριος αυτον , ευρέσει σοιούτα όντως, αληθώς

λέω υμίμ, 8%επί πάσι τοις υπάρχεσήμαι

Σμκ το καταστήσει αυτόμ . * Εάν δε έιπα και σάλος

και έκανος ν τη καρδία αυτο , 8ονίζει με ο κύ»

ριος έρχεθς,cάρξκται τυπαμ τυς σαΐας

C τας παιδίσκας , εθίαμ τε κ πίνεις C με

θύσκεθ ,ίξα κύριος το δόλο εκείνου του και

μέρα που προσδοκά, και ν ώρα και ου γινώ »

σκα , και διχοτομίσει αυήμ, ή δ ' μέρα αυ

του μετά τοαπίσω θέση . * εκάνος και ο δού

λος και γιους το θέλημα και κυρίε εαυτον , ή μη

ετοιμάσας, μα και ποιήσας προς τη θέλημα αυ

το ,θαρίσει πολλάς .. και με γνους,σοιήσας

και άξια πληγών , δαρέστη ολίγας. σαντι

& εσόθκ σολύ , πολύ ζκτίστη σαραντον , C

& πρέθεντο πολύ, ποιασόπρομ αιτήσεσιμ αυν

s3 τόμ . * σε έλθομ βαλάμεις τίω γίώ, τι

θέλω ει ήδκ ανήφθη και βάπτισμα και έχω βάλ

πιθαι, Εσώς σώέχομαι έως δυ τελει

θύ,δοκάπ, ειρώω πρεγενόμω δοώαι

εν τη γη και ουχί λέγωυμίμ , αλλάδιαμερι

σμόν . έσονται γαρ από το να πέντε αν

όικω ενί διαμεμερισμάνοι , γάς επί δυο

σήμ, κ) δύο επι πισίμ.διαμεριθήσεται στα

της εφγώ , και γός έπίσαι , μκτής επιθυ

γαηί, και θυγάτης επίμκτί , σενθερά εν

πί τω νύμφω αυτό , και νύμφκ επί τω

εξα σενθεραμ αυγό .* έλεγε δε και τοίς όχλοις,

όταν οκτπ τίω νεφέλω ανατέλλουσαν από

δυσμών , ευθέως λέγετε,όμβρα έρχεται ,

και γίνεται όντως, κυόταμνότομσνέονία ,

λέγετε,ότι καύσωμ έσαι , γίνετη.υποκρι

ται, σ πρόσωπομ Φι γής και τον ουραν8 δις

δατε δοκιμάζεμ , τομ δε καιρόν τατου

πως ου δοκιμάζετε και τι δε και αφέαυτών
cu

trus: Domine,ad nos dicis iſtam para

bolam , an etiam ad omnes : Dixit auté

dominus:Quiſnam eſt fidelis diſpenſar

tor ac prudens, quem conſtituet domni

nus ſuper famulitiū ſuum , ut det illis in

temporedemenſum cibum : Beatus ille

ſeruus, quem cum uenerit dominus, in

uenerit ita facientem , uere dico uobis,

quod omnibusquæ poflidet, præficiet il

lum .Quod fi dixeritſeruus ille in corde

ſuo, differt dominus meus reditum , cæ

perito pcutere ſeruos& ancillas, & ede.

re biberecks & inebriari, ueniet dominus

ſerui illius in die quonon ſperat, & hora

qua neſcit, & diſſecabit eum , parteną

eius aum infidis ponet.Ille autein feruus

qui cognouit uoluntatem domini ſui,&

no ſe præparauit,nec fecit ſecundum uo

luntatem eius, plagis uapulabit multis.

qui auténon cognouit,& fecit digna pla

gis,uapulabit paucis.Porrò cuicúq mul

tum datum eſt, multū quæretur ab eo,

&cui cómendauerunt multum ,plus pe

tent ab eo . Ignem ueni miſſurus in tere

ram,& quid uolo,fi iam accélus eſt : Sed

baptiſmo habeo baptizari,& quomo

do coartor , donec perficiatur : Putatis

quod pacem uenerim miſlurus in terra :

Non dico uobis, immo ſeparationem .

Erunt enim ex hoc quinqz in domouna

diuiſi, tres aduerſus duos, & duo contra

tres. diuidetur pater aduerſus filium , &

filius aduerſus patrem , mater aduerſus

filia, & filia aduerſus matrē, ſocrus ad

uerſus nurū ſua, & nurus aduerſus ſocrű

ſuā.Dicebataút& ad turbas.Cú uideri.

tisnubé orientē ab occaſu ,ſtatim dicitis,

hymber uenit, & ita fit, & cũ auſtrū Alan

té,dicitis,qd'æſterit,& fit.Hypocritæ ,fa

cié cæli& terræ noſtispbare,hocaấttõs

fit ut nöpbetiscaur aut& ex uobiliſis
non iudicatis

.
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μχ . σερίήέχέσης σεύμα αθενείας .

38 ου κρίνετε και δίκαιον; * ώς γαρ υπάγας με non iudicatis quod iuſtum eſt : Cű em

τα του αντιδίκον σε εφάρχονία εν τη οδώ , uadis cum aduerſario tuo ad magiſtra

δος εργασία , απαλλάχθαι αφάντα , μπο tum in uia ,da operam ut libereris ab il

τε κατασύρκαι σε προς την κριτιώνκαι ο κριτής lo, ne forte pertrahattead iudicé,& iw

σε παραδώ ο πράκτορι, ηαοπράκτως σε dex tradat te exactori , & exactorconöjd

βάλι και εις φυλακώ.λέω σοι ου μη εξέλθης,εν at te in carcere. Dico tibi,nó exibis inde,

κάθεμ,έως δυ κ ή έχατου λεπτού αποδώς.. donecultimú etiã minutú reddas.

εξη * παρσαμ δέ τινες και αυτώ ο καιρό Aderant aüt quidā eodē in tempore Xin

απαγγέλοντας αυτά που το γαλιλαίων, nunciantes illi deGalilæis, quorum fan

ώμη αιμα σιλάτΘέμιξε μετά το θυσι , guinemPilatusmiſcuerat am ſacrificiis

ών αυτών , και αποκριθείς ο Ικσούς , ει , ipforü.Etreſpódens Ieſus,dixit illis:Pu.

πεν αυτοίς . Δοκάτε, ότι οι γαλιλάοι δυτοι tatis quod hiGalilæipræ cúctis Galilæi

αμαρτωλοί άρα σάντας της γαλιλαίους is peccatoresfuerint,quia talia pafli ſūt :

εγγύοντο,ότι τοιαύτα σεπόνθασιμ, ουχίλέ Non dico uobis, immò niſi reſipueritis

γω υμίμ , αλλιαμ μι μετανούτε σάντες omes ſimiliter peribitis,Aut illi decem

ωσαύτως απολέθε . εκάνοι οι δέκα και &octo,ſupra quos cecidit turris in Sir

οκτώ,έφους έπεσιμο σύργα νω σιλω loë , & occidit eos:putatis, quod debi.

αμ,και απέκτανεμ αυτός, Δοκάτε , ότι δεν tores fuerintultra cunctos homines ha .

τοι οφελέτα εγκύοντο ποα σάντας ανθρώ bitantes Hierofolymis : Non dico uo.

πες τές κατοικώντας το ιερουσαλήμ ; ουχί bis, immò niſi reſipueritis oés fimiliter

λέγω υμίν , άλλέαν μη μετανούτε σάντες peribitis. Dicebat & hanc ſimilitudine:

ομοίως απολάθι . * έλεγε δε ταύτίω τίω Arborem fici habebat quidam planta,

φαβολώ.συκώ ειχέ τις νω αμπελώνα tam in uinea ſua, & uenit
quærens

αυτο σεφυτευμθύω, και ήλθε καρπόν 3 ctumin illa , & non inuenit.Dixit autem

τωμ ώ αυτή , καιουλέυρεμ .έιπε δε προς ad cultorem uineæ : Ecce anni tres ſunt

αμπελαργομ . ιδου ηία έτκ έρχομαι ζα» exquo uenio quærens fructum in fica

των καρπόν ν τη συκή ταύτα , και ουξειν hac, & non inuenio. ſuccide illa ,ad quid

ρίσκω , έκκοψομ αυτίω ,ίνα τί και τίω για uel terram occupat. At ille reſpondens,

καταργά ;ο δε αποκριθείς ,λέγει αυτώ. κύ » dixit illi:Domine, Sine illam &hocan .

φιε, άφες αυτών και τουτοσέτ , έως ότου, no ,donec fodero circum illam & miſe .

σκάψω πρί αυτώ , να βάλω κοπείαμ.κάμ ro ſteraus, & fiquidem fecerit fructum ,

μου ποιήση καρπόν , ει δε μήγε,εις και μέλι ſin minus , in poſterum ſuccides eam .

λομ εκκόψεις αυτήν . Ημόδιδάσκωμα μια Docebat autem in una ſynagogarum

την σωαγωγών νείς σαββασική δου, ſabbatis . Et ecce , mulier habebat

γωή ήμ ανεύμα έχουσα ασθενείας έτκ δέκα εκ fpiritum infirmitatisannis dece & otto ,

να)οκτώ, και ήμ συγκύπεσα και μεδασαν eracó contracta , nec omnino poterat

Εύκ ανακύψαι εις ήσαντελίς . Ισωμ δε αυι

quæ

erigere caput , quam cum uideret ler

τίωο ικσάς προσεφώνησε και είπεν αυτή . ſus, uocauit eam ad fe , & ait illi:Mu,

γώααπολίλυσαι από ασθενείας σου. ) lier , liberata es ab infirmitate tua . Et

επέθηκεν αυτή τας χώρας και να πραχήμα, impofuit illi manus , & confeſtim erecta

ανωρθώθκ και έδόξαζε τον θεόν- Αποκριθείς eft, & glorificabat deum . Refpondens

και autem

Ρ
ο
λ

fru



KATA AOTKAN .
157

SECVNDVM LV CAM .

εξε

β

εξ ?

β

μδ . σερίήσαραβολώμ . μ . σερί τοιέπειώτισύντος ει ολίγοι δισωζόμενοι.

δέο άρχισιωάγωγα αγανακτώμ , 8 % και aút princeps fynagogæ,indignás quod

σαββάτω εθεράπευσεν δικσες , έλεγεο fabbato ſanallet Iefus, dicebat turbæ:

όχλω. εξ ημέραι εισίμ νάις & εργάζες, Sex dies ſunt in quibusoportet opera

εν ταύταις οώερχόμενοι θεραπεύεσθε, και ri.in his ergo uenite,ut fanemini, &non

μη τη ημέρα του σαββάτο. *απεκρίθη οώ αυ in die ſabbati.Reſpondensautem ad il

τώ ο κύριΘ, να ειπεν .υποκριτά , έκα , lum dominus, dixit: Hypocrita , unul

G' υμώμ @ ω σαββάτω ου λύα του βου quiſque ueftrum fabbato nonne ſoluit

αυτον ήτμόνoμ από τι φάτνκς,και απαγα bouem ſuum aut afinum à præſepi,&

γωμ σοτίζ4 ; ταύτίω και θυγατέρα άβραάμ ducit aquátum :Hanc autem filiamA

δυσαρ, θα έσκσεμ ο σατανάς σου δέκακυ. brahæ ,quàmalligauit fatanas eccede

κτώ έτη , ουκ έσει λυθώαι από ε δεσμά το cem & octo annis, non oportuit folui

ρες τ8 τη ημέρα του σαββάτο, * και ταύτα λέ à uinculo iſto die fabbati Etcum hæc

γοντα αυτον καταχώοντο σάντες διαν diceret, erubeſcebant omnes aduerfarn

τικείμενοι αυτών και σας και όχλος έχααρεμ eius, &omnis populusgaudebat ſuper

επίπάσι τίς ενδόξοις τίς γινομλύοις υφαν uniuerſis quæ gloriofefiebant ab eo .Di

το.*Ελεγεθέν τίνι ομοία άξμκαι βασιλεία με cbat ergo: Cui fimile eftregnum dei,&
του θεού , C τίνι ομοιώσω αυτίμ καιομοία και cui fimile faciam illud :Simile eſt grano

κόκκο σινάπεως , δμ λαβωμ άνθρωπGP έβα ſinapis , quod acceptum homo miſit in

λεμ εις κήπομ εαυτο , κ ήυξησε , και έγών hortum ſuum ,& creuit, & euaſit in ar

το εις δένδρομ μέγα, C τα σετανά το ου / borem magnam , & uolucres cæli ni

ρανό κατεσκισωσεν εν τίς κλάδους αυτο . dulabantur in ramis eius. Et iterum di

και σάλιμ ειπε . τίνι ομοιώσω τώ βασι xit: Cui ſimile faciam regnum dei : Si

λείαν το θες και ομοία αξι ζύμη , 8μ λαβ8σα mile eſt fermento , quod acceptum mu

γων ενέκρυψεν εις αλεύρε σάτα ηία , έως " lierabfcondie in farine fata tria , donec

δυ έζυμώθκ όλομ . * και διεπορεύετο μισό. fermentat totum.Etibar per ciuitates &

λεις C κώμας , διδάσκωμική πορείαμ σοιοι caſtella docens: & iter faciès Hierofoly

μυς εις τεράσαλήμ . * ειπεδέ τις αυτώ . mā.Aitaút illi quida:Domine,an pauci

kúgës, li onijos or ow ócicvoi;o de las ago's ū funt qui ſalutēconſequunt : Ille uero di

αυτός και αγωνίζεθε εισελθών δια θα σενς xitad illos:Contendite intrare perangu

σύλκς , ότι πολλοί λέγω υμίμ , ζωτίσσσιν ſtam portā,quia multi,dico uobis, quæı,

εισελθών,και ουκ 1χύσοσμ.* αφδυάμ έγες rent intrare , &nonpoterunt. Cumau

Θή και οικοδεσπότης, αποκλείση τίω θύραμ, tem ſurrexerit paterfamilias & dauſerit

να) άρξκθε έξω εσένα και κραμ τίω θύρα», oſtium , & cceperitis foris ſtare , & pul

λέγοντες , κύρϊε,κύρϊε, άνοιξoμ αμίμ και αν ſare oftium , dicentes :Domine, domi

ποκριθειςεράυμίμ , ουκ όιδα υμάς σόθεμέ. nesaperinobis:Et reſpondens dicet uo

δί , τότε άρξεθα λέγειμ . εφάγομφί ενώπι bis: Neſcio uosundefitis. Tuncincipiel

όμ σου , καιεπίμον,και ταϊς πλατείαις tis dicere : Edimus coram te&bibimus,

ημών εδίδαξας -και ερά , λέγω υμίν , ουκ &in plateis noſtris docuiſti.Etdicet: di

δισα υμάς σόθεν έσέ, απόσκε απέμε σάν co uobis :neſcio uosunde fitis. Diſcedite

τες εργάταιο αδικίας.εκ έσαι ο κλαυ/ àmeoés, qui patratis iniquitaté.Ibi erit

θμός και ο βρυγμός και οδόντωμ , όταμ .) κθε Aetus & ſtridor dentium ,aum uideritis

αβρααμ • Abraham
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μα , πριν το πάντατο ικσά στα πρώδημ. υΒ . Οι το υδρωπικό ,

αβρααμ κι Ισαάκ και Ιακώβ , α σάντας Ρυς Abraham& Ifaac & Iacob , & omnes

προφήτας εν τη βασιλεία του θεά , υμάς δε prophetas in regno dei, uos autem ex

εκβαλλομβίας έξω » και βoυσιμ από ανατο pelli foras.Etuenient ab oriente & occi.

λώμ και δυσμών και βορρά ο νότο , ανα dente&aquilone &auſtro , & accumbéc

Γογ κλιθήσονται εν τη βασιλεία του θεά . ** και in regno dei. Et ecce ſunt poftremi qui

και σου εισίμ έχαπι 8ι έσονται πρώτοι, και εν eruntprimi,& ſunt primiquierunt po

σίμ πρώτοι δι έσονται έχατοι . Εμ αυτή τη ſtremi. Eodem die acceſſerunt quidam

ημέρα προσϊλθόν τινες φαρισαίοι,λέγονπς pharifæorum , dicentes illi:Exi,& uade

αυ φω" , έξελθε και πορεία εντεύθεν , ότι και hinc quia Herodes uult te occidere. Et

póód ws Béha o '&T0xtāvca. Kaj če tep aurpis. vă ait illis: Ite & dicite uulpi illi: Ecce erſcio

σορβιθένης ειπατε τη αλώπεκι ταύτη dæmonia, & fanitates perficio hodie&

σου εκβάλλω δαιμονία , και ιάσεις επιτελώ cras , & tertia die colummor.Veruntamé

σήμερον κα ) άυρίου,και τη πίτα τελαού » oportetmehodie&cras &proximo die

μά , σλλώ δε :ε σήμερον και άυρίου και ambulare, quia fieri non poteſt,utpro

τη έχομβών σορεύεθα , ότι ουκ ενδέχεται , pheta percatalibi quamhierofolymis.

εοε προφήτω απολέσθαι έξω δερόσαλήμ. * 1 . Hieruſalem Hierufalem ,
quæ occidit :

και φυσαλήμ τεράσαλήμ, και αποκτείνεσα τους prophetas , & lapidar eos qui mittun

προφήτας , και λιθοβολούσα , τους απεσαλ tur ad ſe : quoties uolui congrega

μλύους προς αυτώ , σοσάκις αθέλησα έπι . re filios tuos,quemadmodum auis nii

σφάξαι τα τέκνα σου, 8μ γόπου όρνις τίω dumſuum ſub pennas, & noluiſtis. Ece.

εαυφίδι νοσίας υπό τας πέρυγας και ουκή ce relinquitur uobis domus ueſtra der

θελήσατπ . ιδουάφίεται υμίμο δικιμών ſerta . Dico autem uobis, quod non

έρκμαν , λέγω δε υμίν, ότι ου μή με δω" fx- uidebitis me,donec uenerittempus cum

τε έως αμάξη ότε έιπετε , ευλογημένο ές dicetis: Benedictus qui uenit in nomis

χόμθυ ονόματι κυρίου . ne domini.

* και έγύετο να έλθάμ αυτόν εις δικό Et accidit ut introierit in domum
XIIII

τινοςη αρχόντωμ φαρισαίωμ σαββά cuiufdam principis phariſeorum fab

των φαγώμ άρεμ, και αυτοί ήσαμ πατρόν bato ad capiendumcibum , & ipfi ob .

ulvor åutóp.Cl idov čvogao róg TICKU Esgos pio feruabant eum . Et ecce homo quidam

πικός έμπροσθεν αυτών , και αποκριθείς ο11 hydropicuserat ante illum. Et reſpon

σες,ειπε προς τους νομικούς και φαρισαίους, déns Iefus,dixit ad legiſperitos & pha

λέγων . ει έξεσιν νω σαββάτο θεραπεί- riſæos, dicens:Num licetfabbato ſana

ανκαι οι εκσύχασαν , επιλαβό μανία re : At illi tacuerunt.Ipfe uero apprehen

το σατο αυτόμ ,κα )απέλυσε . * και αποκριθείς fum ſanauit eum ,ac dimiſit. Etrefpon

προς αυτούς είπε , τίνος υμώμ όνος και β8α εις dés ad illos ,dixit:Cuius ueſtrum alinus

Φρέας Εμπεσάται, ουκ ευθέως ανασάσα aut bos in puteumcadet, & noncótinuo

αυόμαν τη ημέρα και σαββάτε , και ουκίχυ extrahetillum die ſabbati : Et nonpo

Pok σαν ανταποκριθώα αυτά προς ταύτα . * ε . terant ad hæc refpondere illi. Dicebar

λεγε δε προς τους κεκλημένους σαραβολώ autem&ad inuitatos parabolam inten

επέχων, πώς τας πρωτοκλισίας 3ξελέγον dens,quomodo primos accubitus elige

τό , λέγων προς αυτύς , όταν κλκθύς υπό rét ,dices ad illos:Cú inuitatus fueris ab

aliquo

pos
4
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Pγο σερί του με αγαπάμτας πρωτοκλισίας . μλ . σερί 8 καλυμβίωμα το δείπνω .

Tivog årsgóuss,usi x « JaunuOšs kis olù mpa aliquo ad nuptias, ne accumbas in pri

τοκλισίαμ,με σοπ εντιμόπρός σε κεκλκ moloco , ne forte honoratior te ſit inui,

μεώοςναυτα , και ελθώρο σε κι αυήμ καλές tatus ab illo , & ueniens, is qui te & illum

σας , έρ& σοι , δος τέτω τόπου, C τοπ άρξε uocauit ,dicat tibi:da huic locum , &tunc

μεταχώκο τομ έχατου τόπου κατέχειν . incipias cum rubore extremum locum

αλλόταν κληθώς,σορβηθείς ανάπεσον εις tenere.Quin potius cumuocatus fueris,

του έχαημ τόπομ , ίνα όταν έλθη ο κεκλα uadeaccumbe innouiſlimo loco ,ut cum

κώς σε,έπη σοι , φίλε, προσανάβηθι ανώτερου, ueneritquite inuitauit,dicat tibi: Ami

τόπ έσα σοι δόξα ενώπιον το σωανακα ce , aſcende ſuperius. tunc erit tibi gloria

φού μύωμ σοι , * ότι σας ο υψών εαυτόν, ταπαν coram ſimul diſcumbêtibus:quia omnis

νωθήστη, C και ταπανώνεαυήμ,υψωθήστη . qui ſe extollit,humiliabitur:& qui ſe hu
επ * έλεγε δε και ως κεκλεκότι αυτόν , όταν miliat, extolletur. Dicebat autem & ei,

σoιής άρισομά δάπνου , με φώνα τους φίλες qui ſe inuitauerat:Cum facis prandium ,

σο , με δεκυς αδελφός σο , μα δε τους συγ ! aut coenam , noli uocare amicos tuos,

γενάς σου, μα και γείτονας σλόυσίες, μή σο neqz fratres tuos, neque cognatos tuos,

που αυτοί σε αντικαλέσωσι , και γενάται nequeuicinos diuites, ne quando & ipſi

σοι ανταπότομα, αλλόταν σοις δοχώ , te uiciſlim inuitent , ac rependatur tibi

κάλα ηωχούς,αναπίρες,χωλούς,τυφλούς. beneficium . Imòcum facis conuiuium ,

και μακάρiGP έση, ότι ουκ έχουσιμ αντα » uoca pauperes , debiles , claudos, cæcos,

ποδοαί σοι . ανταποδοθήσεται γάς σου & beatus eris:quia non poſſunt repen

εν τη ανασάσα η δικαίωμ » ακέσας δέ τις dere tibi . rependetur enim tibi in reſur,

ησωανακειμλύωμ ταύτα, ειπεν αυτώ . Μα rectione iuſtorum . Hæc cum audiſſet

κάρiG δε φάγεθαι άρτουν τη βασιλεία και quidam de fimul accumbentibus, dixit

επα θεού. * ο δε ειπεν αυτώ. άνθρωπG τις εν illi:Beatus qui comedit panem in regno

ποίκσε δάπνου μέγα, και εκάλεσε σολιάς. dei.At ipfe dixit ei:Homo quidam ap

και απέσειλε τον δούλομ αυτον τή ώρα και δεί με parauerat cenarm magnam, & uoca

πνου , ειπ & μ τοίς κεκλημένοις , έρχεθε, α uit multos, miſitque feruumſuum hora

ήδη έτοιμά ότι πάντα , και ήρξαντο από μί cænæ , ut diceret inuitatis: Venite , quia

ας σαραιτέθαι σάντες , και πρώτG ειπε iam párata ſunt omnia.Etcceperunt ſi

αυτώ.αγρόμ αγόρασα , και έχω ανάγκω mulomnes excuſare . Primus dixit ei:

εξελθώμ καιθάμ αυήν , ερωτώ σε,έχε με Villam emi, & necefle mihi eſtexire ,&

σαράτκμένου » και έτερG- ειπε, ζεύγκ βο. uidere illam.roğo te , habe me excuſa .

ώμ αγόρασα σέντε, και πορεύομαι δοκι » tum.Et alter dixit:luga boum emiquin ,

μάσαα αυτά , ερωτώ σε έχε με σαρτημέ- que , & eo ad probandum illa . rogo

νου » και έτερΘ ειπε γαύαίκα, έγκμα , te, habe meexculatum .Et alius dixit:

και δια τούτο ουδαμαμαι ελθών και να σας Vxorem duxi, &ideo nonpoſſum uer

ραγενόμενα και σάλος, απάγγελε κυν nire.Acreuerſus feruus,renunciauithæc

είω αυτα ταύτα , τόπ οργιθείς και οικοδεσπό domino fuo . Tunc iratus paterfami -

της,έιπε τω δέλω αυτ.έξελθε Ταχέως εις τας lias , dixit feruo ſuo : Exi cito in pla

σλαλείας καιείμας τσόλεως, τη ήωχους teas & uicos ciuitatis , & pauperes ,ac

C αναπήρος ή χωλούς κ τυφλούς εισάrare debiles, claudosque & cæcos introduc

ξε huc.Ο και
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βε σαράβολή που οικοδομής σύργο . μs . σαραβολή που εκατομ ηθο βάτωμ.

ώση, ναέιπεν ο σύλος , κύρϊε,γέγονεν ως εν huc.Etait feruus:Domine, factum eſtut

πέταξας, και έτι τόπG Esi είπε ο κυ imperaſti, & adhuc locus eſt.Etait domi

βίος προς τον άλομ , Εξελθε εις τας οδους nus ſeruo:Exi inuias &ſepes, & compel,

© φραγμούς, ο άνάγκασομ εισελθώμ , ίνα le intrare,ut impleaturdomusmea . Ďi.

γεμιθ ο δικός μ8 . Λέγω γαρ υμίμ,ότι ου co enim uobis,quodnemo uirorum illo

δεις ο ανδρών εκείνωνή κεκλκμαίων γεύ rum quiuocati funt , guftabit cænam
επβ σττα με το δείπνο.* Σωεπορεύοντο δε αυ » meam . Ibant autem turbæ multæcum

τωόχλοι πολλοί, και σαφείς ειπε προς αυ eo,& cõuerſus dixit ad illos :Siquisuer

τούς και έν τις έρχεται πρός με , καιου μισά nit ad me,nec odit patrem ſuum ,acma.

αν πατέρα αυτών , και τίω μητέρα, και το trem , & uxorem ,& filios,& fratres, & lo

γωαίκα και τα τέκνα, και ους αδελφούς, rores: præterea autem&animam ſuam ,

και τας αδελφας , έτι δε και τίω εαυτο ψυ non poteſt meus eſſe difcipulus.Et quiſ

χω, ου δώαται με μαθητές ειναι και ο quisnon baiulat crucem ſuam , & uenit

τις ου βασάζα του σαυρόν αυτα και έρχεται poſtme ; non poteſt meus eſſe diſcipu

οπίσω μο , ου διωαται με ειναι μαθκτής . lus.Quis enim eft ex uobis,qui uelit turi

Tie ganzimão,díawu wu popôrxodouă pe rim ædificare,quin prius ſedenscompu

σαι , ουχί πρώτου καθίσας ψηφίζα τίω δα. tet ſumptus, an habeatquibusopus eſt

πάνω,ει έχε τα προς απαρτισμόμ,ίνα μή ad perficiendum ,nepoſtos poſuerit fun

ποπ θέντα αυτον θεμέλλον , και μη χύον damentū, necpotueritperficere, omnes

τG εκτελέσαι , σάντες οι θεωρώντες άρχων qui uiderint,incipiant illudereei,dicétes:

τα εμπαίζαμ αυτώ,λέγοντες , ότι δυτος και Hichomo cæpit ædificare,necpotuitcó

άνθρωπGP ήρξατο οικοδομέα, C ουκ χι » ſummare : Aut quis rex proficiſcenis ut

σεν εκτελέσαι , Η τίς βασιλεύς σορόυόμενος committat prælium aduerſus alterumre

συμβαλάμ ετέρω βασιλά εις πόλεμομ, ουχί gem ,nonneſedens prius cogitat,an pof,

καθίσας πρώτου βολεύεται , ει δωαλός ζιμ lit cum decem milibus occurrere ei , qui

εν δέκα χιλιάσιμ απαντήσαι ο μετα ειι cum uiginti milibus uenit cótra ſe : alio ,

κοσι χιλιάδων ερχομλύω επάυτόμ,ει και μη quin adhuc illo longe agente , legatione

γε, έτι αυτον αόρδω όντος , πρεσβείαμάπο miſla , petit ca quæ pacis ſunt. Sic ergo

υπλ σείλας έρωτά τα προς ειςlώλω. * όυτως δω omnis ex uobis,qui no renunciat omni

σάς ζυμώμ,δς ουκ άποτάσεjαι σάσι Ρίς bus quæ poſlidet, non poteſt meus eſſe

εαυτο υπάρχοσιμ, ουδώαται με ειναι μα diſcipulus.Bonum eſt ſål,ſi uero ſal infa,

εσε θκτές . * καλόμαάλας,έαν δε σ ' άλας μω/ tuatum fuerit,per quod códietur : Neqz

ρανού, ο τίνι άρτυθήσετα , όυτε εις γώ, in terram ,neq in ſterquilinium utile elt:

τεεις κοπείαμ έυθετόμαξιμ , έξω βάλ8σιμ Foras proñjciunt illud .Qui habet aures

επ5 αυγά . ο έχωρώτα ακόαμ, ακτέτω . * Ησαμ ad audiendum audiat.

δε έγγίζοντες αυτώ πάντα οι τελώναι να Accedebant autem ad eum omnes XV,

os &uagtanoi anovep auto . nej sezónyu publicani & peccatores , ut audirent il
3ου οι φαρισαίοι και οι γραμματές, λέγον lum.Etmurmurabantphariſæi aclari

τες , ότι δυτα αμαρτωλούς προσδέχετη , bæ , dicentes:Hic peccatores recipit,acci

επί 6 σωεθία αυτοίς . * έιπε δε προς αυτός και bum capit cum illis . Dicebat autem ad

ήταβολή ταύτίω, λέων •τις άνθρωπος και μs illos parabolarm hanc , dicens : Quisex
υμώμ uobis

ε
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KATA AOTKAN... SECVNDVM LUCAM,

υμώμ έχωμ εκαή πρόβατα,κ) άθλέσας έμες uobis eſt homo qui habet centú oues,

αυή , ου καταλείπα τα ενενκκουλαεννέα εν τη & ſi perdiderit unam ex illis, none relin /

ερήμω, και πορεύεται επίσ απολωλός έως quit nonagintanouein deſerto, & uadit

ευρα αυτό,00 ευρώ , επιτίθκσιμ επίτυς ώμες ad illam quæ perierat, donec inueniat

εαυτο χαίρων , C έλθωμ εις του δικού συγ / eam : Et cum inuenerit eam ,imponit in

καλά τους φίλους και τους γείτονας ,λέγων humeros ſuos gaudés, ueniensã domú

αυτής. συγχάρκτέ μοι,ότι ευρoμδ πρόβα . conuocat amicos & uicinos,dicens illis :

τον μου το απολωλός. Λέγω υμίμ, ότι δυο Gaudetemecâ ,quia inueni ouem meā

τως χαρα έσαι αν ο ουρανώ επί ενιαμαρ- quæ perierat.Dicouobis: quod ita gau

τωλώ μετανοοιώτι , και επί ενενηκονταεννέα , dium erit in cælo fuperuno peccatore re

δικαίοις , δι τινες ου χρείαν έχουσι μετανοί ſipifcéte,magisſſuper nonagintanoué

ρσκ αρ . * Η τις γων δραχμας έχουσαδέκα,εαν iuftis,qui non indigent pænitentia.Aut

' απολέση δραχμώ μίαμ , ουχί άπα λύ quæ mulierhabés drachmas decēliper,

χιον , σαροί τίω οικίαμ , κυ ζκτά επιμε/ diderit drachma unam ,nó accedit lucer

λώς,έως ότου έυροι , και ευρύσα συγκαλέη nam , & uerritdomú,quæritós diligéter,

τας φίλας και τας γείτονας , λέγουσα.συγ donec inueniat : Etcum inuenerit, con

χάρντέ μοι , ότι έυρομ τίωδραχμώ, μάν uocat amicas acuicinas ,dicens:Gaudete

καθ πώλεσα . * ουτως λέγω υμίμ, χαρα γίνεται mecâ ,quiainueni drachma,quá perdide

και ενώπιομΡ αγγέλων του θε8 επί ένιάμας ram .Ita dico uobis, gaudiú erit corãan

και τωλώ μετανοώντι . * έιπε δέ . Ανθρωπόςτις gelis dei fuper uno peccatore refipifcέte.

1 έιχε δύο γους , ) έιπεν ο νεώτερος αυτών των Ait auté:Homoquidam habuit duos fi

wargi. Dálep,dós mor i étbámóp mégosal pz lios, & dixit adoleſcétior illorü patri:Pa

ουσίας.κ) διάλεν αυτοίς ου βίομ. και μετου ter,da mihi portionéſubſtantiæ quæ ad

σολιας Ημέρας συναγωγών άπαντα ο νεώ merèdit . Et diuiſit illis ſubſtantiam . Ac

Περος γός, απεδήμησεν εις χώρας μακραμ,κ) poſt diesnon multos, cú omia cótraxiſ

εκά διεσκόρπισε τίω ουσίαμ αυτα ,ζώμ ασώ fet adoleſcétior filiº, peregre pfectus eſt

τως δαπανήσοντα σε αυτο σάντα, έγέν in regionélonginquam , & ibi diſſipauit

Υετό λιμός έχυρος τίω χώραν εκείνω, ſubſtantia ſuam uiuendo luxurioſe . Et

και αυτός ήρξατο δσοράθαι » και σορβηθείς poſtőomnia cõſumpliſſet,facta eſt fa

εκολλήθκ ένι πολιτών Ο χώρας εκεί mes ualida in regione illa . Etipfe cæpit

νκς - και έπεμψεν αυτόν εις τους αγρούς egere.& abřít, & adhæſit uni ciuiū regio

αυτον βόσκειν χοίρους » και επεθύμα γεμί nisillius.arą is miſit illú in uillam ſua ut

dele olev xoraícpauto and pho negatím pão paſceret porcos.Etcupiebat implereuen
άθϊου οι χοίροι » C ουδείς εδίδου αυτώ . εις tré ſuúde ſiliquis,quib9porci ueſcebant,

εαυήμ δε ελθώμ, ειπε . σοσοι μίθιοι ήσα neď quiſő illi dabat.Inſe auté reuerſus

γός με περισεύασιμ άρτου , εγώ δε λιμώ dixit: 0 ; multi mercenarή patris mei

απόλυμα . ανασας σoρεύσομαι προς τα abundant panib ),ego uero fame pereo .

πατέρα μου , C ερω αυτώ, σάτερ,ήμαρτου Surgam & ibo ad patrémeü , & dicã ei:

εις ήμ ουρανού και ενώπιόν σου , ουκ έτι Pater,peccaui in cælú&corāte ,iam non

ειμι άξια κληθώαι γός σου , σοίκσόν με ſum dignº uocari filiustuus,facme ficut

ως ένα την μισθίωμ σου » και ανασάς , ήλθε unú demercenarijstuis. Et ſurgés uenit

προς
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μκ . σερίτο οικονόμο και αδικίας.

προς τμ σατέρα εαυτον . έτι δε άυή μακραμ ad patrem ſuum .Cumautem adhucloni

απέχοντος, ειδεμ αυτών πατήρ αυτο ,να ) ge abeſlet,uidit illum pater ipfius, & mi

ελαγχνίθκ , δραμώμ έπεσεν επί η ſericordia motus eſt , & accurrens ruit in

τράχηλον αυτόν , κατεφίλκσεν αυτόμ collum eius, & oſculatus eſteum.Dixića

ειπε δε αυτώ ονός . σάπς,ήμαρτού εις τον ei filius: Pater , peccaui in cælum &corā

ουρανό και ονώπιόν σου , και ουκ έτι ειμι te,ne poſthacſum dignusuocari-filius

άξiGP κληθώαι γός σου ειπε δε ο πατής tuus. Dixit autem paterad feruos ſuos:

πρδς τυς δέλες αυτο.ξενέγκατα τίω σου Proferte ſtolam primā, & induite illum :

λωτώ πρώτω, και ένδυσαπ αυήμ , C δο &date annulumin manum eius, &cal

π δακτύλιομ εις τίω χώρα αυτον , όποι ciamenta in pedes. Et adducite uitulum

θήματα εις τους σόδας , C ενέγκαντς ήμ illum ſaginatú ,atq mactate, ſumptisés

μόχομόμ σιτουτορθώσαπ, φαγόνεςευ epulis lætemur.quia hic filius meus mor

Φρανθώμου, ότι δυτος ο γός με νεκρός ήμ ,κ) tuuserat, & reuixit, perierat&inuentus

&vé3x0€,nj ártonwoje iu, nociEugéox.non eſt.Et coeperunt lætari. Erat autem filius

ήρξαντο ευφραίνεθαι . ήμ δε ο ιός αυτο και
eius ſenior in agro. & cum ueniret, & ap!

πρεσβύπρος ν αγρών και ως ερχόμενα propinquaſſetdomui , audiuit concen

έγγισε τη οικία , άκουσε συμφωνίας C χο tum&choros, &uocauitunum deferuis

γών , να προσκαλεσάμω ένα, ή σαν ſuis,& interrogauit quid eſſent illa.Atis

δων αυτο ,επωθάνετο τί έικ ταύτα , ο δε dixit illi:Frater tuusuenit, & occiditpa

ειπεν αυ" , ότι ο αδελφός σου ήκα , και ter tuus uitulum illú ſaginatū, qd inco

έθυσεμο σατήρ σου τμ μόχομόμσιτευτών, lumem illum receperit. Indignatus eſt

ότι υγιαίνοντα αυήμ απέλαβεμ . ωργίθη autem , necuolebat introire.Bater'ergo

δε,ναι ουκ ήθελεν εισελθέμ . και ο πατήρ illius egreſſus rogabatillum .At ille re

αυτον άξελθώμ σαρεκάλααυτόμ. ο δε απον ſpódens,dixitpatri:Eccetot annisferuio

κριθείς ,ειπε ζω σαγί 14ου τοσαύτα έτη tibi,nec unquai præceptú tuum tranf

δουλεύω σοι , και ουδέ σοι εντολώ σου greſſus ſum , nec unquam dediſti mihi

σαρλθομ , και εμοί ουδέ ποτε έδωκας hædum ,utcum amicis meis lætarer: fed

έριφομ , ίνα μετά την φίλων μου ευφραν poftquař filius tuus hic , qui deuorauit

θα , όπ δε ο γός σου δυτος και καταφαγώμ σου fubftantiam tuamcum meretricibus,ue

ημ βίου μετά σoρνώμ,ήλθεμ, έθυσαςάυζω nit,occidiſti illi uitulum illú ſaginatū.At

ομμάχομου σιτουτόμ.και 3 ειπεν αυτώ . τε ille dixit ei : Fili , tu ſempermecum es , &

κνομ,συ σάντοπ μετεμε ει, πάντα τα omnia mea tua funt. Lætari autem&

έμα σα ζιμ. έρΦρανθίναι δε, χαρύναι έδες , gaudere oportebat , quia frater tuus hic

ότι ο αδελφός σου δυτΘ ' νεκρος μ,να ανέ mortuus erat,ac reuixit: & perierat &in

ζκσι , c απολωλώς ήρ , και ευς έθα uentus eſt.

Ελεγε δε και προς τους μαθητας αυτου , αν μη Dicebatautem &ad diſcipulos ſuos: XVI

θρωπGP τις μπλέσιος, δς έιχε δικονό Homoquidamerat diues, qui habebat

μομ,κα) δυτος διεβλήθη αυτώ, ώς δiασκος diſpenſatoré, &hic delatus eſtapudillú ,

πίζωμ τα υπάρχοντα αυτον.C φωνήσας αυν ut qui diſliparet bonaipſius. Etuocauit

, ειπεν αυτώ . τι τοτο ακέω ποισB ,από illum ,& ait illi : Quid hoc audio de te :

σος ου λόγου και οικονομίας σου . ου γαρ Redde ratione diſpéfatióis tuæ. Nóeſ

δωσε poteris



KATA AO TKAN . ŜECVNDVM LVČAM:

θαυλση έτι οικονομάμ,είπε δε ν εαυτό και οι

κονόμΘ ,τί σοιήσω, 8 % ο κύριός μου αφα

ε& η τίω οικονομίαμ απέμ8 , σκάλαμ ουκ

χύω, έπαιτάμ αιχωομα ,έγνωμ τί σοιή

σω ,ίνα όταν μεταsαθώ και οικονομίας,σε

ξονται με εις Ρυς δικους αυτώμ. και προσκαν

λεσάμονος ένα έκαςομ Ρ χρεωφελετών και

κυρίου αυθ , έλεγε και ο πρώτω . πόσομ οφεί

λεις ως κυρίω με, ο δε ειπεμ. εκαήμ βάτες

ελαίου - κ ειπεν αυτώ , δέξαι σόδράμ »

και η καθίσας ταχέως ράφου σεντίκον»

Ταέπαθα έτέρω είπε . συσόσομοφείλας,ο

και έιπερ εκαήμ κόρες σίτα .κ λέγα αυτώ .

έξαισοσ γράμμα, γράφομογδοήκον »

Τα . C επήνεσεν ο κύρϊος ομοικονόμομη άδι

κίας ,ότι φρονίμως εποίκσεμ. 37.διψοί ή αιώ

νος τότε φρονιμώτεροι ύπες τους τους και φω

της εις τίω γενεαμ τω εαυτώμ εισί - καγώ

υμίν λέγω . σοιήσατε εαυτούς φίλους εκ του

μαμωνά φθη αδικίας , ίνα όταν έκλίποτε ,

δέξονται υμάς εις τας αιωνίους σκιωάι .ο

αισός αν ελαχίσω, και ο σολιώ σισός

σι , ο ν ελαχίσω άδικα , ο σολ

λά άδικος Κιμ.ει οώ νω αδίκω μαμα

να σισοί ουκ έγνεθε, ή αλκθινόμ τίς υμίμ

σισεύσ ,κ) ει ν ο αλλοτρίω σισοί ουκ εγε

εζα νιθε,σ'υμέτρου τις θυμίρ δώσ],"ουδειςδικέ

της διαται δυσίμ κυρίοις δελεύαμ, ή γαρ

πμ ένα μισήσει, και ημέτερομάγαπήση , και

ενός άνθέξεται , και το ετέρου καταφρονή .

σει . ου δώαθε θεώ δουλεύει και μαμωνά .

εβ * ήκουομ δε ταύτα τσάντα και οι φαρισαίοι

* φιλάργυροι υπάρχοντες , C ξεμυκτίριζου

αυτόμ . κ ειπεν αυτοίς . υμάς εσε οι δικαιού

Τις εαυτούς ενώπιον της ανθρώπων , ο δε

θεός γινώσκει τας καρδίαςυμώμ, ότι ο

ανθρώποις υψηλόμ , βδέλυγμα ενώπιομή

ε, γ θεού εσιμ. * ο νόμος και οι προφήταιέως Ιωάν

Ρε , από τόπ και βασιλεία του θε8 ευαγγελίζε »

εί, η,κ. σάς εις αυτώ βιάζεση, * ευκοπώτερου

λίκιήμουρανός και τίω γω παρελθέν ,

poteris poſthac difpéfare.Ait aútdiſpê

ſator intra ſe:Quid faciā,quia dñsmeus

aufert àme difpéfatione: Fodere nó ua ,

leo,mendicareerubeſco.Scio quid facia,

utcum amotus fuero adifpéfatione,reci

piantmein domosſuas.Couocatisitaq;

ſingulis debitoribus dominiſui, dicebat

primo:Quantúdebesdño meo . At ille

dixit:Centu batosolei.Dixitéz illi:Accid

pe cautionem tuam , & ſede cito & fcribe

quinquaginta .Deinde alteri dixit : Tu

uero quantú debes :Quiait,centum con

ros tritici.Ait illi: Accipe cautioné tuam ,

& fcribe octoginta. Eclaudauit doming

diſpenſatorem iniquum , quod pruden

ter feciſſet.Quiafilñ huiº fæculi pruden

tiores ſunt filýs lucis in natione ſua . Et

ego uobis dico: Facite uobis amicos ex

mammona iniuſto , ut cum defeceritis,

recipiant uos in æterna tabernacula .

Qui fidelis eſt in minimo , & in multo

fidelis eſt. & quiin minimo iniquus eſt,

is & in multo iniquus eſt. Siergo in ini

quo mammona fideles nó fuiſtis, quod

uerum eſt, quis credet uobis: Et ſi in alie

no fideles non fuiſtis,quod ueſtrum eſt,

quis dabituobis :Nemo ſeruuspoteſt
duobus dominis feruire. aut enim hunc

odio habebit, &alterum illum diliget,

authuic adhærebit,& alterum illumcon

temnet.No poteftis deo feruire&mam

monæ . Audiebant autem hæc omnia

& pharifæi qui erant auari & deridebar

illum . Et ait illis:Voseſtis qui iuſtifica

tis uoſipfos coram hominibus,deus au

tem nouit corda ueſtra.Quia quodho

minibusexcelſum eſt, abominandü eſt

coram deo.Lex&prophetæ ufq; ad Io.

annem , ab eo tempore regnum deian

nunciatur,& quiuis in illud uim facit. Fa

cilius eſt autécælum&terram præterire,

ο 4 quam
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μ . πει το σλ8σία και τον λαζάρο .

είτε ή και νομε μίαμ κοραίαμ σεσθμ.* σάς και από quain legis unum apicem cadere.Quiſ

6 λύωμ τίω γαύαίκααυτο , γαμώμ ελέραμ, quis dimittit uxorem ſuam ,& alteram

μοιχεύς. να σας και απολελυμαίω από αν ducit, adulterium committit : & quidi

$65 spos yaciãn, Morgesúe • * Av@pasto de tie pā miſlam à uiro ducit, adulterium com

μ σλέσία και ονειδίσκετο σορφύρα mittit.Homo quidam erat diues,qui

© βύσσόμ,ευφραινόμυς καθημέραν λαμ induebatur purpura & byffo, & epu

πώς και πωχος δέ τις ήμ ονόματί λάζαρος, labátur quotidieſplendide . Erat autem

ος έβέβλητο προς τη συλώνα αυτον άλκων quidam mendicus nomine Lazarus ,

μαύG , και επιθυμώμ χορταθίώαι ανη qui iacebat ad ianuam eius hulceroſus,

ψιχίων & σιήόντωμ αποθ ηαπέζας * cupiens ſaturari de micis quæ cade

πλασία , αλλά οι κύνες ερχόμενοι απέν bant de menſa diuitis . Sed&canesue

λαχομ τα έλκκ αυτον . Εγχύετο δε αποθανέμ niebant , ac lingebant hulcera eius .Ac

του πήωχου και απενεχθlώαι αυήμ υπό cidit autem ut morereturmendicus ,&

η αγγέλωμ εις του κόλπου αβραάμ . deportaretur ab angelis in ſinum Abra,

Απέθανε δε και ο σλέσία , και ετάφκ και hæ .Mortuus eftautem & diues ,ač ſe

καν ο άδη επάρας τους οφθαλμούς αυ pultus eſt.Atqzin Tartaro ſublatis oat

του , υπάρχωμεν βασάνοις,δρα ήμ αβραάμ lis ſuis, cum effet in tormentis , uidet

από μακρόθεν , κλάβαρομ εν τίς κόλποις Abraham eminus, & Lazarum in ſinu

αυτού , και αυτός φωνήσας, ειπε . πάπς άβρα eius, & ipfe damans dixit: PaterAbra

αμ , ελέησόν με, κασέμψόμ λάζαρομ, ίνα ham , miſerere mei, & mitte Lazarum ,

βάψα σ' άκρου το δακτύλι αυτο ύδατΘ , ut intinguat extremú digiti ſui in aqua,

και καταψύξα τω γλώσάμμου,ότι όσων ac refrigeret linguam meam , quiaau

μαιν τη φλογί ταύτη . Είπε δε αβραάμ . cior in Hamma hac. Dixit autem Abra

τέκνομ, μνήθκά,ότι απέλαβες τα αγαθά ham : Fili,rècordare,quod receperisbo

σε ν τη ζωή σου , και λάζαρG- ομοίως τα na tua in uita tua , & Lazarus ſimiliter

κακά . νώ δε σε παρακαλάτα ,συδοσυνά mala . Nunc autem hic folatio fruitur,

σαι , και επί πάσι τοις μεταξύ ημών και tu uero cruciaris.Et ſuper hæcomnia'in

υμώμ χάσμα , μέγα εσέρικται , όπως διθέ- ter nos & uoshiatus ingens firmatus

λοντες διαβεβαι εντεύθεν προς υμάς και μη eſt,ut hi qui uolunt hinctranſire aduos,

σανωνται , μα δε δι εκάθε προς εμάς δία » non poflint, neque inde huc tranſcen

περώσιμ . Είπε δε, ερωτώ δαυ σε σάτες,ίνα dere.Ait autem :Rogo ergo te pater,ut

σέμψες αυτού εις τμ δικού του σαγός με . mittas eum indomum patris mei .Ha

έχω γαρ σέντε αδελφές , όπως διαμαρτύν beo enimquinq fratres, ut teſtetur illis,

εκτα αυγείς , ίνα μή να ) αυτί έλθωσιν εις τα ne & ipfi ueniantin hunc locum crucia

τόπου τουτου θι βασάνε. Λέγει αυτώ άβρα . Ait illi Abraham :HabentMofen

άμ , έχουσι μωσέα και τους προφήτας , acprophetas,audiant illos. At ille dixit:

άκουσάτωσαν αυτών . ο δε ειπεν . ουχί Non pater Abraham , fed fi quis ex

σάτες αβραάμ , άλλεάμ τις από νεκρών mortuis ierit ad eos,reſipiſcent. Ait au

σορίθ προς αυτούς, μετανοήσουσιν . Είπε tem illi:Si Mofen&prophetas nonau

και αυτώ. Ει μωσέως C προφαλώμ ουκ ακούς diunt,neque ſi quis ex mortuisreſurrexe

σιμ,ουδέάμσις εκνεκρών ανασύ,παθήσου . rit, credent.

AitEints
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*Είπε δε προς τους μαθητές. ανένδεκτό Ait auté ad diſcipulos:Fieri nó poteſt; xvii

3 KG , έλθει τα σκάνδαλα , ουαι δεοι δυ quin ueniant offendicula. Væcamen illi

έρχεται , λυσιτελά αυτώ ,ει μύλΘ ονικός per qué ueniunt.Expedit illi,ſi mola afi.

ποίκατα πειτον γάχκλομ αυτό , κα) έδει- naria ponaturcirca collum eius, & proie.

παι εις τίω θάλασσας , ή ίνα σκανδαλίση ctus fuerit in mare ,potiusſ ut offendi,

ε , ένατης μικρών τότωμ.*σροσέχετε εαυεϊ . culo ſit unide puſillis iſtis.Caueteuobiš.

εαν δε αμάρτη εις σεο αδελφός σο , επιτί» Si peccauerit in te fratertuus,increpa it

μισόν αυτώ, και εαν μετανοήση, άφες αυτώ . lum:& fi pænituerit,remitte illi : Et ſifer

ε. * Οικαι εαν ελάκις τι κμέρας αμάρτη εις σε pties in die peccauerit in te ; & ſepties in

κ επάκις ή ημέρας επισρέψα επί σε,λέων , die cóuerfus fuerit ad te,dicens: Pænitet

o
μετανοώ,αφήσεις αυτώ. * κ ειπομοι απόσο me:remittes illi.Et dixerútapoſtoli dño:

λοι ζω κυρία, πρόθες κμίμ σίσιμ.Είπε δε και Adaugenobis fidem.Dixit autêdñs:Si

κύριος , Ει έχει σίσιμ ως κόκκομ σινάπεως , haberetis fidem ſicut habet granum ſina

ελέγετε άμ τη συκαμίνω ταύτα,εκριζώθατί pis ,dixiſſetis huicarboriſycamino,eradi

και φυτεύθκτι εν τη θαλάσσης, ναι υπήκο- care & tranſplantarein mare,&obedil

σα σε αμ υμίμ. * τίς δέ 3ξ υμώμ δάλομ έχων ſet uobis. Quis autem ueftrum ,habens

άροϊόντα και σοιμαίνοντα , δς εισελθόντι feruum aranté aut paſcentē:qui regreſſo

έκ το άγα & ερά,ευθέως ελθώμ ανάπεσαι , ab agro dicat, ſtatim tranſi & accumbež

άλλουχιέρα αυ , ετοίμασον , τί δαπνά» Acnon potius dicit illi:paraqdcoenem ,

σω,κή σεριζωσάμους διακόναι μοι έως φά &præcinge te , ac miniſtra mihi donec

γ® και σίω, καιμετά ταύτα φάγεσαι και edeto & bibero , & pofthecedito & bi

σίεσαι σύ μα χάριμ έχει ως« έλω εκείνω , bito tu : Numgratiam habet feruo illi;

ότι εποίκσετασταταχθέντα αυτώ ; ου δο» quia fecit quæ ei imperata fuerant:Non

κω. όντως να υμάς , όταν σοιήσετε πάντα puto. Sic & uos,cum feceritis omia quæ

τα σταταχθέντα υμίμ , λέγετε , ότι ολοι præcepta funt uobis,dicite : Serui iutiles

αε& οί εσμεν , ότι και οφείλομβίν σοιήσαι, σε fumus. quod debuimusfacere,fecimus.

σοιήκαμβά » και εγχύετο εν ω σορεύεσθαι Et factum eſt dum iretHierofolymā, &

αυτού εις ίσρεσαλήμ , και αυτής διάρχετο δία ipfetranſibat per mediam Samariam&

μέσα σαμαρίας και γαλιλαίας.να εισερχο Galilæam.Etcumingredereťquendam

μύε αυτον εις τινα κώμίω,απώτκσαν αυν 3 uίcum, ocairrerunt ci decem uirileprofi.

Tą dixed Rengor avdeses, Si iskoidp wóğça qui ſteterunt procul intenta zuoce,dis

Βεμ. και αυτοίδραμ φωνώ, λέγοντες . 1κσέπι xerunt: Ieſu præceptor, miſerere noſtri.

σάτα,έλέκσον ημάς » και ιδών , ειπεν αυ και Quos utuidit , dixit illis : Ite oſtendite

οίς , σορόυθέντες επιδείξατε εαυτύς τοίς uos ſacerdotibus.Et factum eſt, ut inter

ιερεύσι και εγγύετο, ν υπάγαμ αυγά , cundum mundati fint . Vnusautem ex

εκαθαρίθκσαρ, εις δε και αυτών δωμ,8αια • illis aut uidit,quodmudatus effet,regret»

Bκ,υπέσεψε,μεία φωνής μεγάλες δοξάζω ! fus eſt,cūuocemagna glorificans deum ;

ομ θεόμ . ν ) έπεσενεπί πρόσωπον σαρά & prodidicinfade adpedes eius, gracias
τους σόδας αυτο ,ευχαρισών αυτών και αυ . agens ei : Et híc eratSamaritanus .Re

το ήμ σάμαρίδας.αποκριθείς και οτεσάς,έιπεμ. fpondensaute Iefius, dixit: Nonedeterm

ουχίδιδέκα εκαθαρίθκσαρ,δι και εννέα σε ; mundati funt :Nouem autem illi ubice

ουκι Non

.
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ουχί ευρέθησανύποςρέψανπς Δενα δόξαν

@ω θεώ , ειμή και αλλιογενής δυτος • καιειπε

αυτώ. ανασας σoρεύο , σίρις σου σέσωκέ

στ, * επερωτηθείς δε υπό φαρισαίωμ, σό

π έρχεται και βασιλεία του θεού , απεκρίθη αυ

τις κι ειπεν , ουκ έρχο και βασιλεία του θεά

μετά παρατηρήσεως . ουδε εράσιμ,ιδου ώδε,

άλδου εκά- δου γαρ και βασιλεία του θεά ένα

σή τος υμώμ εσιμ . * έιπε δε προς τους μαθκ-

τάς, ελεύσονται ημέρα ,όπ επιθυμίσετε

αμτύ Ημερώμ ταξούτα ανθρώπου δάμ,

o
ουκ όψιθε.* και έρoύσιμ υμίμ . λθου &θε ,

ίδου έκά . με απέλθκτέ,μα δε διώξκπ, * ών
σε

ε σεργο' και αγάπη και ασάπησα εκνέου

ρανoμ, εις τίω υαουρανομ λάμσε , όντως

έσαι ογος του ανθρώπ8 εν τη ημέρα αυτον .

πρώτου δεδε αυτόμσολια σαθά ,

αποδοκιμαθώαι από γενεάς ταύτκς

σή * και καθώς έγύετο εν ταις μέρες και νώς,

και όντως έσαι και αν ταϊς μέραις το γού του

ανθρώπου και καθίομ, έπινoμ, έγάμοω, ξε,

γαμίζοντο, άρχι κα Ημέρας εισήλθεν νωε εις

τίω κιβωτόμ, και ήλθεν ο κατακλυσμός, ο

σκ απώλεσεν άπαντάς . * ομοίως και ως εκλείο

εν ταίς ημέρας λώτ. καθίου , έπινoμ , αγός

ραζομ , έπώλouυ, εφύτονομ , ώκοδόμομ, 33

Ημέρα ξύλθε λώταςσοδόμωμ,έβρεξε σύς

και θ & οματουρανό , και απώλεσεν άπαν,

τας,ταύτα έσαι , και ημέρα και για τον άν »

08 θρώπου αποκαλύπτεται . * Εμ εκείνη τη μέ

β ρα, δς έσαι επι σώματα , τα σκεύκ αν

Το ν τη οικία , μη καταβάτω άρα αυτά .

και ο νω αγρώ ομοίως μη επιτρεβάτω

σε εις τα οπίσω . * μνημονεύει η γωδικός

λώτ . * ος εαμ ζκτήση των ψυχώ αυτο σώ .
oia

σα ,απολέσει αυτώ,και δε εαμ απολέση αυ

σιβ
τιώ, ζωογονήσει αυτώ. * λέγω υμίμ, ν ταυ

τη τη νυκτί έσονη δύο επί κλίνκς μίας , εις

αληφθήσεται , και ο έτερος αφεθήσεται.

δύο έσονται αλέθεσαι επισ αυγό , μία

σαραληφθήσεται , και ετέρα αφεθήσεται,

Non ſunt reperti qui redierint, ut da .

rent gloriam deo , niſi hic alienigena .

Et ait illi :Surge, uade , fides tua te

feruauit. Interrogatus autem à phari

fæis , quando uenturum eſſet regnum

dei, reſpondit eis , & dixit:Non ueniet

regnum dei cum obferuatione, neque
dicent, ecce hic aut ecce illic . Ecce enim

regnum dei intrà uos eſt. Et ait ad di

fcipulos: Venient dies, quando deſy

derabitis uidere unum dierum filij hor

minis , nec uidebitis . Et dicent uobis :

Ecce hic, ecce illic.Nolite ire , neque fer

Ctemini. Nam ficut fulgur coruſcanse

regione quæ ſub cælo eſt, in alteram

quæſub cæloeſt fulget,ita erit filius ho,

minis in die ſuo . Sed primus oportet

illum multa pati ,& reprobari à natio
ne hac.Et ficut accidit in diebus Noë,

ita erit & in diebus filij hominis, Ede

bant,bibebant,uxoresducebant, & da

bantur nuptum ad eum ufque diem ,

quo intrauit Noëin arcam , &uenit di

luuium ,& perdiditomnes .Confimili

ter etiam ficut accidit in diebus Lot.Ede

bant, bibebant, emebant, uendebant,

plantabant,ædificabant: Cæterum quo

die exiſt LotèSodomis, pluit igni& ſul

phurede cælo,& omnesperdidit:Secun
dum hæc erit dies , filius hominis

reuelatur. In illo die quifuerit in recto ,

& uaſa eius in domo, ne deſcendat ad

tollendum illa , & qui in agro ſimiliter

non redeat ad relicta.Memores eſtote

uxoris Lor . Quicunquequæfierit ani -

mamfuam feruare,perdet illam :Etqui

aunque perdiderit illam , uitam illi pa
rabit.Dico uobis,in illa nocteerunt duo

in lecto uno ,unus affumetur& alter re

linquetur. Duæ erunt molentes ſimul,

una aſſumetur , & altera relinquetur.

Et

quo

Υ

ε
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( και

ξα . πξι τα κριτ8ο αδικίας . 38. που τον φαρισαία και τον τελών .

γ *και αποκριθένπς λέγεσιν αυτω, σου κύκ Et reſpondentes dicunt illis Vbidomi

είες και δε μπεν αυτοίς όπ8 σώμα , έκά συν ne: Qui dixit illis: Vbicunqz fuerit cor

ναχθήσονται οι αετοί. * Ελεγε δε Ισα pusilluc cógregabunf& aquilæ,

φαβολώ αυτής πρός ή δαμ σάντοτε προσού Dicebat autem &parabolam ad il- xyiif

χες, ο μη εκκακέρ, λίγωμ.κριτέςτις ημ ξα Ios.huc fpectante, quod oporteret feme

έμ τινι σόλα , όμ θεόμ με φοβάμνος , κι αν per orare,nec defatigari,dicés:Iudexqui

θρωπομ με έντεπόμουνGP.χέρα δέτις ήμ dam erat in quadam ciuitate, quideum

ν τη σόλη εκείνη,και έρχετο προς αυήμ,λ ! non timebat ,nec hominé reuerebatur.

γουσα εκδίκκσόνμε από τον αντιδίκε με . Vidua autem quædam erat in ciuitate il

και ουκ αθέλκσενεπί χόνoμ. μετα δεταύ- la, & ueniebat adeum, dicens: Vindica

τα ειπεν ον εαυτώ . ει να ήμ θεομου φοβ8- me de aduerfario mco . Et nolebat ali

μαι άνθρωπομουκ εντρέπομαι , διάγε το quandiu. poft hæc autem dixit intra ſe:

παρέχει μοι κόπoμ τίω χήραμ ταύτω,έκ / Quanç deum non timeo, nec hominé

δικήσω αυτίω , ίνα μή εις τέλΘ- έρχομβών reuereor, tamen quia moleſta eſt mihi

υποπϊάζα με ειπε δε ο κύρiG.ακέσατε hæc uidua ,uindicabo illam , ne tandem

τί ο κριτής και αδικίας λέγα . ο δε θεός ου ueniés ſugilletme. Aitaūt domin9: Au ,

les moindre mlw exdixwap # 0 {xNsxrwp & um dite quid iudexiniquus dicat: Deus aút

" βοώντωμ προς αυήμ ήμέρας και νυκής nó faciet uindicta electorü ſuorú, clamā

και μακροθυμώμ εσάυτοίς λέγω υμίμ , tium ad fe dieac nocte,etia cum patiens

ότι σοιήσει τίω εκδίκκσιμ αυτών εν τάχα . fuerit ſuper illis :Dico uobis,quod faciet

αλώ δέος του ανθρώπου ελθώμ άρα ευρή uindicta illorü cito . Verütamé filius ho

σε τίω σίσιμ επί Οι γής και ειπε δε C πρός minis cũuenerit, an repturuseſt fidé in

Twας Ρυς σεποιθότας έφεαυτοίς, ότι εισί δε terra? Dixit aút & adquoſdā, qui in ſe

καλοι και ζουθενάντας τους λοιπους,τίω σα , cófidebant,quod eſſentiufti,& afperna

φαβολώ ταύτίω . Ανθρωποι δύο ανέβασαν ξB bantcutcros, parabolaifta: Duo hoics

εις τ ' ιερομηροσεύξαθαι, και εις φαρισαίΘ , aſcendebant in templú, ut præcarentur,

ο έτερος τελώνκς.ο φαρισαίος σαθεις,προς unus pharifæus, & alter publican ?.Pha.

εαυήμ ταύτα προσευχετο , ο θεός ευχαρισώ rifæus ſtans,hæcapud fe orabat:Deus

σοι , ότι ουκ ειμιώτεροι λοιποί θ ανθρώ gratias ago tibi,quodnó ſim ficut cæte .

πών, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί , και ως δυν ri homines,raptores,iniuſti,adulteri,ue

τος και πλώνκς , νwsεύω δις το σαββάτο, α . lut etiá hic publicanus.ieiuno bisin fab,

ποδεκατώ πάντα όσα κώμαι . κ ο τελώνκα bato.decimas doomniúquæpoſlideo:

μακρόθεν έσως , ουκ ήθελεμουδε ους οφθαλ Et publicanus paul ſtás,necoculos uoler βος
μους εις ή ουρανόν επάρα , αλλέτυπηεμεις bat ad.cælú attollere, fed pautiebat per

ή sϊθος αυή,λέωμ . ο θεός λάθκτί μοι Go ctusfuú,dicés: Deusppitius eſto mihi

αμαρτωλώ. Λέγω υμίρ , κατέβκ δυτος δεδο peccatori. Dico uobis:deſcédit hic iuſtifi

καιωμένος εις τμ δικού αυτον , και εκείνος.** . catus indomú ſuá magisſ illc:quiaois

σας ο υψώρ εαυτμ,ταπανωθήσεται , και δε τα , qui fe cxtollie, humiliabit:&quί fehu

ας πανώμεαυήμ, υψωθήσετα . * προσέφερον δε miliat, extolletur. Afferebant aútad'eú

Β αυτό και τα βρέφη, ίνα αυτώμ άήκη • τσόν- &infantes,ut eos tangeret:Quodchui

δες 3δι μαθκσαι,επείίμησαν αυτοίς. 3 τκσάς. derét diſcipuli,ingrepabāt illos.Ieſus aút

προσκαλο cum

Ε
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έγ . πρί τον επερωτίσαντος αλυσία του κυρίου .

προσκαλεσάμδυΘ αυτά, έιπερ . άφει τα aum illos ad ſe uocaſſet dixit, Sinitepu

παιδία έρχεσθαι πρός με , και μη κωλύετε eros uenire ad me, & nolite uetare eos.

αυτά.Ηγαρ τοιύτωμάμκαι βασιλεία το ) talium eft enim regnum dei . Amen di
σιζ θεά . * Αμώ λέγω υμίν , δς εαμ με έξκία co uobis: quicunqs non acceperitregnú

β πιω βασιλείαν το θες ως πλοίομ, ουμή ειν dei ueluti puer, non intrabit in illud.Et

σικ σέλθη ειςαυτώ.* e επερώτησέ τις άγχωμξν interrogauiteum quidam princeps, di

αυτόμ,λέγωμ. Διδάσκαλε αγαθέ,τί σοιή » cens:Magiſter bone,quidfaciendămi

σας ζωώ αιώνϊου κληρονομήσω ; ειπε δε αυ) hi,ut conſequar uitam æternam : Dixit

τω και εκτός ο τί με λίγας αγαθόν , ουδείς autem ei Ieſus: Quid medicisbonum :

αγαθός,ειμή εις οθεός τάς ντολάς διδας, 2Nemobonus,nifi folus deus. Precepta
μήμοιχεύσες , μη φονεύσεις και με κλέψεις, noſti:Noncomittes adulterium ,non oc

με ψευδομαρτυρήσας, τίμα τμ πατέρα σε cides,non facies furtum ,non falſum teſti

και τω μκτέρα σου. ο δε ειπε. Ταύτα σάν monium dices,honora patrem tuum&

σιδ ταεφυλαβάμωεκ νεότητόςμου. * ακέσας matrem tuam .Atille ait:Hæcomnia fer

β δε ταύτα ο Ιησές,ξιπεν αυτώ. έτιέμ σοι λέν uaui à iuuentutemea. Quo audito le

πα, πάντα όσα έχας σώλκσομ, και διά » ſus,ait ei:Adhuc unum tibi deeft.)Qm

Φωπωχοίς, και έξας θησαυρού ουρα nia quæcung habes,uende,& diſtribue

ok νώ , ναι δεύρο ακολέθει μοι . * δεακάσας pauperib9;& habebistheſaurű in celo ,

ταύτα, σερίλυπGεγγύετο, ήμ γαόσλό. & ueniſequere me.His ille auditis mce

σίGP σφόδρα. Ισωμ δε αυτόν και εκτόςπρίν rore affectus eſt , quia diues erat ualde.

λυπομ γενόμoνoμ, είπε , σώς δισκόλως οι Videns autem Ieſus illum mæroreaffe

τα γεύματα έχοντες,εισελεύσονη εις τίω βα ctum ,dixit:Quàmdifficile qui pecunias

σιλείας του θεού . ευκοπώπρου γάς κάμη habent,in regnumdei intrabunt.Facili

λομδια γυμαλίας ξαφίδα εισελθών , και us eſt enim camelum per foramen acus

πλούσιομ εις τώ βασιλείας του θεούεισεν tranfire,quam diuitem intrare in regnú

θέμ. ειπομ δεδι ακάσαντες » και τις δρα dei.Et dixerunt qui audierāt:Et quispo

τα σωθώαι και ο δε ειπε , τα ασφατα άρα teft faluus fieri:Atille ait:Quæimpolli

ανθρώποις,δωατά και τα ' θεώ Είπε δε bilia ſunt apud homines:pollibiliaſunt

και σένα σου ημάς αφήκαμάω πάντα, apud deum.Ait autem Petrus:Eccenos

δκα ακολουθήσαμεν σοι . * ο δε ειπεν αυτοίς , reliquimus omnia ac fecuti ſumus te .

μώλέγωυμίν , ότι ουδείς μας αφήκεμ Qui dixit eis: Amen dico uobis, nemo

δικίαν, ή γονάς , αδελφούς. Η γωϊκα, και eſt, qui reliquit domum ,aut parétes,aut

τέκνα ένεκεμη βασιλείας και θεού , δς ου μη fratres, autuxorem , aut liberos propter

ασολάβα πολλαπλασίονα ν ω καιρώτο regnumdei, qui non recepturus ſitmul

τω,ανοαλώνι ω ” έρχομλύω ζωο αιώ to plurain hoctempore,& in fæculo ué

νομ.* αλαβώρ δε τους δώδεκα ειπε προς turo uitamæternam . Aſſumplit autem

αυτούς . Ιδου αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα,κ) Ieſusduodecim , & ait illis: Ecce aſcendi..

πλεθήσετα σάντα τα γεγραμμένα στα musHieroſolyma, & conſummabuntur

το προφκτώμ,ω γω του ανθρώπου και λαδο omnia, quæ fcripta ſunt per prophetas,

θήσεται γαρ οίς έθνεσι ,να έμπαχθήσε filiohominis.Tradeťem gentibus,& il

τα , και υβριθήσεται , και έμπυθήσεται, ludet, &cótumelös afficieć, &cóſpuet,
και &
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και μαςιγώσανπς αποκτενέσιμο αυτό , ο &poſtos flagellauerint,occident eum , ac

σκγ τηημέρα τη τρίτη ανασήσεται . * και αυτοι die tertia reſurger. Et ipfi nihil horü in

ουδέμ τότωμ σωήκαμ, και με ξίμα τατο tellexerunt.Ererat uerbum iftud abfcon

κεκρυμμένο ασάυτώμ , ουκ εγίνωσκου ditum ab eis,nec intelligebantquæ dice,

σκο τα λεγόμενα. * Εγγύετο δε εγγίζαμ bantur.Accidit auté cum appropinqua

αυήμ εις Ιεριχώ , τυφλός τις εκάθητο ηφα ελ retHiericho ,ceus quida fedebat iuxta

πιω δσορ, προσαυτώμ. ακέσας δε όχλο δία uiam ,médicans. & cum audiret turbam

πορσνομώο ,επωθάνετο , τι έικ τοτο . prætereuntem , interrogabat, quid hoc

πίγγαλαν δε αυτώ, ότι Ισός ο ναζωραίος eſſet.Dixerunt auté ei,quodIeſus naza ,

ποέρχεται . καιέβόησε,λέγωμ.Ικσεχε δα renus'tranſiret. Etclamauit,dicens: leſu

βιδ',ελέησόν με » και οι προάγονης επετίν fili Dauid ,miſereremei.Et quipræibant

μων αυτώ , ίνα σιωπήσηκαι αυτος δε σολλώ increpabant eūut taceret.Ipfeueromul

μάλλομ έκραζεμ, με δαβίδ ,ελέκσόν με. σαι to magisdamabat, fili Dauid, miſerere

θείς δε ο Ικσες , εκέλευσεμ αυήμ αχθώαι mei.Stans auté leſus, iuſſit illum adduci

προς αυτόμ .εγίσαντα δε αυτον επερώτκ! ad fe . Et cum appropinquaſſet,interror

σεμ αυήμ , λέγωμ. τί σοι θέλεις σοιήσω ; 83 gauitillum ,dicens:Quid tibiuis faciam :

ειπε, κυρίε, ίνα αναβλέψω » και τκσες εις Atilledixit:Domine,utuiſum recipiam .

πεν αυτώ , ανάβλεψου, και σίσις σε σέσωκέ Et Ieſus dixit ei:Recipito uiſum .Fides

στ , και παγώμα ανέβλεψε , και ακολέθα tua te faluũ reddidit . Et cófeftim uiſum

αυτώ,δοξάζωμ τομ θεόμο να σας και λαός 1 . recepit,ac ſequebaťillum ,glorificās deú.

δων, έδωκεμ άινoμ ω θεώ . Eroſis plebs ut uidit, dedit laudé deo .

κε * και εισελθώμ διήρχετο τίω ίσριχών και Et ingreſſus perambulabat Hiericho . XIX

ιδου ανής ονόμαικαλάμβυζζακχαίος,κ) Et ecce uirnomine Zacchæus , atque is

αυής ήμ άρχιπλώνκς, C δυτος ήμ αλέσϊος, ξε princeps erat publicanori , & idem erat

και εζήτει δάμου Ικσάν τις έσι, ουκ άδυ diues.&quærebat uidere Ieſum quis el

νατο από το όχλο,8 % τακλικία μικρός ήμ , fet ,nec poteratpræ turba , quodſtatura

και ποδραμώμ έμπροθεμ, ανέβκεπί συκο pufillus eſſet.Etpræcurrés aſcendit inar

μοραίαν , ίνακαι αυήμ, ότι δι εκείνκς ήμελ borem caprificum, utuideret eum ,nam

λε διέρχεθ . και ώς ήλθεν επί τμ τόπου , illacerat tranſiturus. Etcum ueniſſet ad

αναβλέψας ο εκσάς , ειδεμ αυτν , και είπε locũ,ſuſpiciens Iefus,uidit illum , dixité

προς αυτόμ . ζακχατε, σεύσας κατάβκθι, ad eum :Zacchæe , feſtinans deſcende,

σήμερoμ γαρ ω δικο σο δα με μάναι . quia hodie domi tuæ oportetmemaner

και σεύσας κατέβκ, κι υπεδέξατο αυήμ χαϊ re.Et feſtinans deſcendit,& excepit illum

Ρωμ.κ ιδόντες άπανπσδιεγόγγυζομ, λέγον gaudens.Cum ( uiderent omnes, mur.

τες, ότι τα αμαρτωλώ ανδρί εισήλθε καν murabant dicétes , quod ingreſſus eſſet,

ταλύσαι , σαθείς δε ζακχαίαέιπε προς τα apud hominem peccatorē diuerſaturus.

κυρίου, σου ταήμίσκο υπαρχόντωμ με , Stans autem Zacchæus, dixit ad dñm:

κύρϊε,δίδωμι τίς ωχοίς, και έντινα τη Ecce dimidiú bonorű meorú , domine,

έσυκοφάντησα , αποδίδωμι παπλοώ . do pauperibus: & fi quid aliqué defrau

ειπε δε προς αυήμο Ικσούς , ότι σήμερον σω daui,reddo quadruplu. AitIefusad eu :

τυρία φρ όικω τέτο εγχύετο ,καθότι και Hodiefalusdomuihuic cótigit,eoqd&

aures
..

p ipſa
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ξ5 . πει το σορευθέντος λαβάρεαυτώ βασιλείαν. 37. πι λαβόντωμ τας μνάς .

σας αυτός ήδς & βραάμ εσιμ . * ήλθε γαρ ο φος ipſa filia ſit Abrahæ .Veniteñ filius ho

του ανθρώπο ζκτίσαι και σώσαι το απολω/ minisquærere & feruarequod perierat. š

σκί λός .*ακουόντων δε αυτώμ ταύτα,προ και Hæc illis audientibus,adíciensdixit par

θείς ειπε σαραβολίω , δια το εγγυς αυτών rabolam ,eo qd'eſſetppeHieroſolymā,

εινα ιορεσαλήμ,και δοκάμ αυτούς, και τα quodig exiſtimarét fore ,ut cófeſtim re

εύμα μέλια και βασιλεία και θε8 αναφαίνεθ . gnumdei manifeſtaretur.Dixit ergo:

σκκ ειπεν οώ . * άνθρωπός τις ευγενής επορεύθκ 5 Homoquidam darus profectus eft in

β εις χώραν μακραμ λαβμ εαυτώ βασιλείαν , regionem longinquam , ut acciperet ſibi

le Lithin mm, σκς υποσχέψα.* καλέσας δε δέκα δέλες regnum ,ac reuerteret. Vocatisautéde

(mint τη «μο. εαυτο , έδωκεν αυτοίς δέκα μνας , και είπε ξ3 cem feruuis fuis,dedit eis decem minas , &

lid 6.11.17 προς αυτές, πραγματεύσασθε έως έρχομαι . ait ad illos:Negocieminidonec ueniam .

οι δε σολίτα αυτου εμίσου αυτόν, και από Ciues autē eius oderanteum ,miſerūtas

sαλαμ πρεσβεία οπίσω αυτο ,λέγονες , ου legationépoft illum ,dicentes:Nolumus

θέλομεν τοτου βασιλεύσαι έφκμας . C έγέ huncregnare ſuper nos.Et factum eſtuc

νετο ν επανελθάμ αυτομ λαβόντα των rediret accepto regno , iuflités uocari il

βασιλείαν, κι έιπε φωνηθίώαι αυτό τους και los ſeruos ad ſe,quibus dederat pecunia,

λους τότoυς , δις έδωκε το αργύρϊομ , ίνα ut ſciret, quantú quiſqz negociatus eſſet.

γνώ, τίς τί διαπραγματεύσατο . σαρεγένε Venit autéprimus,dicés:Domine,mina

το δε ο πρώτG , λέγωμ , κύρϊε , και μια σου tua decé minas acquiſiuit.Etait illi:Euge

προσειργάσατο δέκα μνάς, και είπεν αυτώ, bone ſerue,quia in minimofuiſti fidelis,

ευ αγαθε δελε, ότι η ελαχίσω σισος έγέν habeto poteſtate ſuper decem ciuitates,

νο , θιάξsσίαν έχωμ επάνωδέκα σόλο Et alter uenit,dicens:Domine,mina tua

ωμ . κ) ήλθεμο δεύπρος, λέων και κύρϊε , μνά confecit quinq minas , & huic ait: Et tu

σε εποίκσε σέντι μιάς. ειπε δε κ) τέτω , κ) præfectus eſto quinqz ciuitatib'.Et alius

συ γίνε επάνω σέντε πόλεων » κ έτερος ήλ uenit,dicés: Domine,ecce minatua, quá

θε,λέωμ, κύριε, ίδου & μνά σου , μέικομάν habui repofitam in ſudario , timui eſte,

ποκεμβύίω νσοδαρίφ,εφοβούμίω γάς στ , quod homo auſterus ſis,tollis quod nó

8α άνθρωπος αυγκρόςέι, άιρας δουκ έθκκας , poſuiſti, & metis qd no ſeminaſti. Dicit

C θερίζας δουκ έωeρας.λέγει αυτώ,έκ ή σό ei:Deore tuo te iudicabo ſeruemale.ſcie

ματός σε κρινώ σε σονκρέ 8λε,ήδεις, έσω bas,qd ego homo auſterus ſim ,tollens

άνθρωπος αυγκρός ειμι , άιρωμο ουκ έθηκα , quodnó pofui, & metensquodnó ſemi

να θερίζωμό ουκ έστειρα , καιδιατίουκ έσω naui:Et quare nó dediſti pecuniâ meam

κας ο άργυρίου μεέπι άπεζαμ,κι εγώ έλ ad menfam , & ego ueniens, cum uſuris

θωμ σώ τοκω αμ έπραξα αυτός ο τίς πρεσώ utiqz exegiſſem illam :& aftantibus di

σιμ ειπεν , άραπ απάυτο τω μεναμ, e dόπ xit:Auferteab illo minam , & date illi qui

ω τας λέκα μνας έχoντι , κι ειπον αυτώ, decem minas habet.Et dixerunt ei:Do .

κύρϊε,έχει δέκα μνάς.* λέω και υμίμ,8 % σαν mine,habet decē minas.Dico enim uo

τι ζω έχοντιδοθήστη, αν δε και μη έχοντς, bis , quod omni habenti dabitur , ab eo

σλα ναι και έχε, άεθήσεται απαυτον . * σλίμ Ρυς auté quinó habet ,etiá qdhabet,aufere

εχθρός με εκείνους , Ρυς μη θελήσαντάς με tur.Quin inimicos meos illos,qui nolue

βασιλεύσαα εααυτούς , αγάγει ώδε , και runt meregnare fup ſe , adducite hus, &

κατασφά interficite
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σλή κατασφάξατε έμπροσθέν με . * ναειπωμ interficite ante me.Et hisdictis,ibat per,

και ταύτα ,επορεύετο έμπροθεμ αναβαίνωμ εις gens aſcendere Hieroſolymam . Etfa

δοροσόλυμα , και έγύετο ως ήγγισεν εις ctum eſtamappropinquaſſetad Beth

βυθφαγή και βαθανίαν προς όρος το καν phage & Bethaniam iuxta montem ,

λέμβιομ ελαιών , απέβαλε δύο Ο μαθκν qui uocatur oliuarum , miſit duos di

τωμ αυτα , ειπών , υπάγετε εις τώ κατέ fcipulos ſuos ,dicens :Ite in caſtellum ,

vavto záulw . svizlowsopotówlvos , Evigáde Fã quod èregione eſt. In quod introëun
τε σώλομ δεδεμλύομ, εφόμ ουδείς σώποτε tes , inuenietis pullum alinæ alligatum ,

ανθρώπωμ εκάθισε , λύσαντες αυτόμαγάγε in quonemo unquam hominum fedit:

• και εάν τις υμάς έρωτά , δια τί λύετε, Soluite illum &adducite . Et fi quis uos

όυτως ερ&τε αυτώ , ότι ο κύρiα αυτον αεί interrogauerit , quare foluitis , ſic dice
ori

αν έχα . * απελθόντες δε οι απεσαλμύοι , tis ei : Quia dominus eo opus habet.

ευρομ καθως ειπεν αυτοίς ο λυόντων δε αυ Abieruntautem qui miſli erant, & in- ·

τωμ ήμ σώλου , ειπον οι κύριοι αυτο uenerunt ficut dixerat illis. Soluentibus

προς αυτός , τί λύετε ήμ σώλου και οι δε ειν autem illis pullum , dixerunt domini

που , και κυρίζ αυτον Βείαν έχα » να ) ήγα eius ad illos:Quareſoluitis pullum ? At

γομ αυτόν προς τον Ικσούμ » και επιρξί - illi dixerunt : Quia dominus eo habet

ψαντες εαυτών τα μάτια, επί του σώ , opus . Etduxerunt illum ad leſum . Et

λομ , έπεβίβασαμ τομ 1κσούμ » πορόυομέ. iniectis ueſtimentis ſuis ſuper pullum ,

νου δε αυτού υπερρώννυομ τα μάτια αυ impofuerunt Ieſum . Eunte autem illo ,

τωμ εν τη οδώ . * έγγίζοντG- δε αυτού ſubíternebantueſtimenta ſua inuia . Et

ήδη προς τη καταβάσει του όρους το έλαιο aum appropinquaret iain ad defcen

ώμ , ήρξαντο άπαντσλάθOP 0 μαθκ fummontis oliuarum ,cæperunt omnis

των χαίροντες ανάμ τομ θεομ φωνή με multitudo diſcipulorum gaudentes lau ,

γάλη σερί σασών , ών έιδου διωάμεων , dare deum uoce magna ſuper omni

λέγοντες και ευλογημένα και ερχόμενος βα , bus , quas uiderant, uirtutibus,dicen

σιλευς ν ονόματι κυρίου , ειςlώκ ν ουρα ? tes: Benedictus qui uenit rex in nomine

σλε νώ , κα δόξα εν υψίσοις . * και τινες θα domini,pax in cælo, & gloria in altif

φαρισαίων από τον όχλου είπον προς αυ/ ſimis. Et quidam pharifæorum e turba

τόμ .διδάσκαλε , επιτίμκσον τοϊς μαθx/ dixerunt ad illum :Magiſter,increpa di

ταϊς σου και αποκριθείς , είπεν αυτοίς . fcipulos tuos.Quibusipfe ait: Dico uo

λέγω υμίν , ότι εαμ δυτοι σιωπήσωσιμ , bis,quodſi hi tacuerint,mox lapides dai,

οι λίθοι κεκράξονται . * και ως έγγιστα , mabunt. Et utappropinquauit, uidens

1dωμ τίω πόλιμ , έκλαυσεν έπαυτή , λέ ciuitatem , fleuit ſuper illa , dicens : Si

γων , ότι ει έγνως και σύ , και γε εν τη cognouilles & tu , & quidem in iſto die

μέρα σου ταύτα , τα προς ειρώω σου , tuo , quæ ad pacem tuam pertinent, cu , ..

νώ δε έκρύβκ από οφθαλμών σου και ότι rares . Nunc autem abfcondita ſunt ab

έξουσιν ημέρα επί σε , και περιβαλούσι και oculis tuis .Quia uenient dies in te , &

οι εχθροί σου χάρακά σοι , και περικυ -
circundabuntte inimici tui uallo, & cin

κλώσουσι σε , και σωεξουσί σε σάντο , gent te , & coanguſtabuntte undiq;,&

θεμ,και εδαφίουσί σε , και τα τέκνα σου πω folo æquabunt te,& filios tuos qui in

goi
Ρ και
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38. που το επερώτησάντωμ του κυρίομαρχιερέωμη πρεσβυτέρωp. δ . σερί του αμπελώνος .

σλί σοι . * και ουκ αφήσουσιν εν σοί λίθουεπί te ſunt. Etnon relinquent in te lapídern

λίθω , ανθώμ ουκ έγνως ήμ καιρόμου επιο ſuperlapidem ,eo quod non cognoueris

σλκ σκοπής σου . * και εισελθών εις το ιερόμ, ήρ- tempusuiſitationis tuæ . Et ingreſſus in

βατο εκβάλειμ τους σωλούτας εν αυτώ templum , cæpit erſcere uendentesin illo

αγοράζοντας , λέγωμ αυτής . Γέγραηαι , και &ementes,dicens illis:Scriptum eſt,do

δικός μου δικών προσευχής Κιμ , υμάς δε mus mea domus precationis eſt :uos au ,

σλ αυτόμεποιήσατε σίλαιομλησώμ . * και ήμ tem feciſtis illam fpeluncam latronum .

α διδάσκωμ το καθημεραμαν ως ιερών οι δε Erdocebatquotidie in templo . Princi

αρχίεράς και οι γραμματές εζήτου αυτόμ pes autem ſacerdotum , & fcribæ quære

απολέσαι , και οι πρώτοι του λαού , και ουκ bant illum perdere, & primoresplebis.

ευρισκομ,το ,τί ποιήσωσιμ, ο λαός ,γαρ άπας necinueniebant,quid facerent.totuseſ

ξεκρέματο αυτο ακούωμ . populus pendebat abore eius,cum au
* και εγγύετο εν μία άμερών εκείνωνδι- diret illum. Et factum eſt in uno die . XX

β' δάσκoύθος αυτου τμ λαόν ν ω ιερών και rum illorú , docente illo populum in tem

ευαγγελίζομθύν , επίσκσαν οι αρχίες &ς και εξ plo,& euangelizante,cόuenerunt print.

γραμματάς σώ Ρίς πρεσβυτέροις, ειπομ pes facerdorú ,& fcribæ cum ſenioribus,

προς αυήμ, λέοντες. ειπε καιμίρ, ωσίαζε &aiunt illi,dicétes:Dicnobis,qua auto

σία ταύτα ποιάς ; Η,τίς όξιμο Φούς σοι τίω ritate iſta facis :Aut,quis eſt qui dedit ti

ξεσίαν ταύτω;Αποκριθείς δε,ειπε προς αυ bi iſtam autoritatē:Reſpondensautem

τός. Ερωτήσω υμάς καγω ένα λόγου, C έιν Ieſus, dixit ad illos: Interrogabo uos&

πατέ μοι.τ βάπτισμα Ιωάννος ουρανό ήρ , ego unum quiddam ,&reſpõdetemihi:

και 24 ανθρώπων και οι δεσώελογίσαντο προς Baptifimus Ioannisdelo erat,an exho

εαυτυς λέγονες , ότι εαν ειπωμον ζουσαν minibus.At illicogitabant intra ſe dice

ν8 , ερά, σiα τί δωουκεπιςεύσατε αυτώ , εαμ tes: Si dixerimus e cælo,dicet:Quareer

δε είπωμεν ανθρώπωμ,σάς ο λαός καθα go non credidiſtis illi: Sin dixerimusex

λιθάσει εμάς . σεπασμώ γάρ αξιμιωάν. hominib9,plebs uniuerſa lapidabitnos .

νω προφήτίω έινα , και απεκρίθησαν με τις Perſuaſum enim habet Ioannéprophes

δένα σόθεμ. και ο ικσάς ειπεν αυτοίς, ου και tam eſſe. Et reſponderât ſe neſcire unde

έγω λέγω υμίν , εν σοία ζεσία ταύτα , eſſet.Et Ieſus ait illis: Neqz ego dico uo

σμα ποιώ.* ήρξατο δε προς τον λαμ λέγαμ τίω bis , qua autoritatehæc faciam . Cæpit

β Ηραβολώ ταύτω . Ανθρωπός τις εφύτζιν autē dicere ad plebem parabolam hanc:

σε αμπελώνα , και ζέδοτο αυτόμ γεως» ο Homoquida plantauίtuineam, & loca.

γοίς, κα ) απεδήμησε μόνες ικανός, κα ) uit eam colonis, & ipfe peregre egit mul

καιρώ απέσαλε προς τους γεωργούς δού , to tépore.Cum eſſetopportunū ,miſie

λομ , ίνα από το καρπού του αμπελώνα ad colonos feruũ,ut de fructu uineæda

δώσιμ αυτώ, οι δε γεωργοί δείραντες αυτόν , rent ipſi. Qui cæſum emiſerút eum ina

ξαπέσελαν κενόμ.και προσέθετο έτι σέμ nem . Et rurfus, adhuc alterum feruum

ψαι έτερον δάλομ . οι δε κακάνoμ δείραν miſit. Illi uero huncquoq; cæſum , & con

τες και ατιμάσαντες , ζαπέsaλα κενό μ. tumeliis affectum , emniferunt inanem .

και προσέθετο σέμψαι πίτομ . οι δε και Rurſus miſit& tertiū.At illi hunc quoq

του του τραυματίσαντες, ζέβαλόμ . έιπε και uulneribus inflictis , eiecerüt.Dixit auté

ο κύρiG

to
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δα . Οι θ έγκαθέντωμ δια του κήνσομ . οβ . σερί ν σαδουκαίωμ.

ο κυρίαΦαμπελώνος,τί σοιήσω και πέμψω dominus uineæ :Quid faciam ? Mittami

τυχόν με τον αγαπηθόμ, ίσως τοτομιδόνι filium meüdilectum.Forſicancum hunc

πς ενηαπίστονη. ιδόντες δε αυτόμοι γεως uiderintreuerebunt.Quécum uidiffent

γοι , σίελογίζοντα προς εαυτούς , λέγοντες, coloni,cogitauerüt intra ſe,dicentes: Hic

δυτός έξιμο κληρονόμος, δεύπ αποκτείνων eſt hæres,uenite occidamus illum,ut nơi

μον αυτήν, ίνα ημώμ γλύκτη κληρονομία, ſtra fiat hæreditas. Et eiectú illum extra

εκβαλόνπς αυτομ έξω το αμπελώνος , απέ uineam ,occiderút.Quidergo faciet illis

κτεναμ. τί οώ σοιήσα αυτής και κύρϊος * άμ dominus uineæ : Venier& perdet colo ,

πελώνος,ελεύσεται και απολέσα τους γεως nos iſtos, &dabit uincam alijs .Quod

γους τότες , και δώσει τον αμπελώνα άλ. cum audiſſent,dixerunt:Abſit. Ille uero

λοις , ακέσαντες δε , ειπομ , με ρύοιτο.και δε intuitus eos,ait:Quideſt ergo hocquod

έμβλέψας αυτής, ειπε. τι οώ άξογεγραμ .. fcriptum eſt: Lapidem quemreprobaue

μεύομ τατο . λίθον δμ απεδοκίμασαν οι δι , runt edificantes , isfactus eft caputan

κοδομξνπς , δυτος εγενήθκ εις κεφαλώ γω gulirOmnis quiceciderit ſuper illum la/

νίας , σας και σεσων ελεκάνομηλίθομ, σω) pidem ,conquaſſabitur:ſuper quéautem

θλαθήστη,εφόμ δάμσέση,λικμέσα αυτόμ. ceciderit, cóminuet illum.Etquærebant

σμό * έζήτκσαμδί αρχίερες κι οι γραμματές principes facerdotü & ſcribæinñcere in

α επιβαλάμ έκανή τας χείρας ώ αυτή τη ώρα, illum manuseadé hora , & timuerüt po

€ εφοβάθκσαμέλαόμ. έγνωσαν 8,8α πρός, pulum. Cognoueritem, quod in ipίος

σμή αυτους τίω Ααβολώ ταύτίω ειπε.* c πα dixiſſet ſimilitudiné hanc. Et obferuan

τυρήσαντες,απέσeλαν εγκαθέτες , υποκρι- tes emiſerunt inſidiatores, qui ſe iuſtos

νομθώες εαυτούς δικαίος ειναι , ίνα επιλά ſimularent , ut caperét eum ex ſerinone,

Ewurz aufzórm,iremo mgasowaeaut top ãg ; traderētos illum principatui & poteſtati

χη & τη ζεσίαξεγεμόνος.κ) επηρώτκσαν . prafidis.Erinterrogauerit eum, dicέtest

αυή , λέγοντα. διδάσκαλε, διδαμου, όλος Magifter,fimus qdrette didsacdocs,

θώς λέγαςCδιδάσκας, ου λαμβάνες πρό nec refpicis perſonam , fed uiam dei cum

σώπου , αλλιώάλκθείας τίω οδομή θ.8 δι. ueritate doces : Licet nobis tributú dare

δάσκεις,έξεσιν ημίμ καίσαρι φόρου λοώαι, οα εfari,an non Intellecta autem illorum

ή όυ και κατανοήσας και αυτών τω σανθργία», uerfutia ,dixit ad eos:Quid me tentatis .

ειπε προς αυτός , τί με σειράζει και επιδείξα Oftendite mihi denarium :Cuius habet

δέ μοι δαμάρϊου, τίνος έχα εικόνα C επιγρά imaginé & inſcriptione: Reſpondentes

φώ, αποκριθένπς ειπομ, καίσαρ.85 έι dixerút:cæſaris.Et ait illis: Reddite ergo

πεν αυτοίς και απόδοσε τoίνω τα καίσαρα , quæ funt cæſaris,cæfari : &quæfunt dei,

καισαρι, C τα θε8, ω 9ιώ . ναι ουκχύ deo.Etnon potueruntuerbum eius re

σας επιλαβέθς αυτ ξίματοςεναντίομήλα prehendere corā populo,&mirati ſuper

8 , και θαυμάσανlεςεπίτη αποκρίση αυτ , εσι reſponſoeiustacuerunt.Acceſſeruntau

γκαρ. προσελθόντες δέ τινες ή σαδοσκαί οβ tem quidam Sadductorum,qui negant

ώμ, οι αντιλέγονες ανάσασίμμι ειναι , επί effe reſurrectionem ,& interrogauerunt

ρώτησαν αυή, λέγοβες.διδάσκαλε,μωσής έν eum ,dicétes:Magiſter,Moſes ſcripſitno

καψεμΑμίν , εάν τινος αδελφός αποθάνη, bis,fi cuius fratermortuusfuerit,habens

έχωμγωάϊκα, δυτος άπκνοςαθάνα,ίνα μxore,isp fine liberis mortuuius fuerit, ut

λάβα P ; accipiat
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όγ . πικαι το κυρίαέπεφωτίστως προς τους φαρίσιος. οδ . πισι τα δύο λεπτά.

λάβα ο αδελφός αυτου τηγανάϊκα, εξανα accipiat frater eius uxoré, & fufcitet fetne

σύση πέρματώ αδελφώ αυξ.επήα οώ αδελ fratri ſuo.Septē ergo fratres erant, & pri

φοι ήσαμ, C και πρώτος λαβών γωϊκα, απέ mus accepit uxorem ,ac mortuus eſt line

θανεμ άτεκνος.C έλαβεμο δεύπρος τη γώαι liberis . Et accepit ſecundus illam , & ipſe

κα , και δυτος απέθανεμ άτεκνος . κ) ο τρίτος mortuus eſt fine liberis.Et tertius accepit

έλαβεν αυτώ ,ώσαύτως καιοι επα,και δυ illam ,fimiliter& cæteri ſeptě,nec reliquel

κατέλιπον τέκνα, απέθανομύσερομσάν runtliberos, & mortui ſunt.Nouiſſime

Τωμ άπέθανεκαι η γαυή , ο τί οώ ανασά. omniū mortua eſt & mulier: In refurre

σει τίνος αυτών γίνετη γωής οι επτα έχουν ctioneergo cui9 eorü erit axor:Siquidé

αυτίω γωϊκα, και αποκριθείς,έιπερ αυτής ſeptē habuerúteam uxoré. Etrefpódes

ο Ικσούς.διψοί τον ώνος τότε γαμάσι και ait illis Ieſus: Filij huiº fæculi ducút uxor

εκγαμίσκονη, οι δε καταξιωθέντες το αιώ . res & nuptūdant, illiuero quidigniha

νος εκείνο τυχάμαι ή ανασάσεως και εκνε bebuntur fæculo illo , & reſurrectione ex

κρών, όυτε γαμάσιμ, όυτε εκγαμίσκονται , mortuis ,neque ducunt uxores, ne nu

όυτε αποθαν& μ έα δωανση.ισάγγελοι γάς ptum dant,neqeń ultra mori poſunt:

εισι , και οι γοί εισι το θεού , δι ανασάσεως Aequalesenimangelis ſunt , & filñ ſunc

γοι άντεο. 8α δε εγείρονη οι νεκροί, μωσής dei, cũ ſint filij reſurrectionis. Qd'uero

εμώυσερεπι βάτο,ώς λέγει κύρϊου του reſurgantmortui,& Mofes oſtendit iu

θεόμ αβραάμ και του θεου ισαακ και ομθε xta rubum , cū dicit dñm deú Abraham

οριακώβ. Θεός δε δυκ έςι νεκρών , αλαζών & deum Ifaac&deumIacob.Deusauté

τωμ, σάντες και αυτώ ζώσιμ. αποκριθέντες nó eſt mortuorú ,fed uiuorú, omnes em

δέ τινες γραμματέων , ειπομ.διδάσκα illi uiuunt.Refpódentes auté quidā fcri

out
λε, καλώς έιπας . * ουκ έτι δεετόλμωμ επε barum ,dixerunt:Magiſter,bene dixiſti:

ρωτάμ αυτομ ουδέρ . * ειπε δε προς αυτές , Et amplius nó audebanteum quicqz ini

σώς λέγsσι , τομ Χισάμ του δαβιδ ειναι , ογ terrogare.Dίχίtautem ad illos: Quomoβ

και αυτός δαβιδ λέγει η βίβλω ψαλμώμ . dicunt,Chriſtum filiü eſſe Dauid , & ipfe

ειπεμο κυρίαο κυρίω με , κάθεέκ δεν Dauid dicit in libro pfalmorum : Dixit

ξίωμ με, έως αν θώ ους εχθρούς σούπας dñsdñomeo,ſedea dextris meis, donec

πόδίου τη σοδώμ σου και δαβιδ οώ κύρίου poſuero inimicos tuos ſcabellú pedum

σμο αυτόν καλά,και πώς ηδς αυτον Κιμή* ακέον tuorū .Dauid ergodñm illumuocat,&

τα σε σαντος το λαό, ειπε Ρίς μαθηταίς quomó filius eius eſt: Audiéteueroaun

αυτου, προσέχετεα και γραμματέωμτθει cto populo dixit diſcipulis fuis : Cauete

λόντωμ πριπατάμα σολαΐς , κ φιλόντων à fcribis qui uoluntambulare in ſtolis,&

ασάσμους εν ταίς αγοραίς , C πρωτοκαθεν amant ſalutationes in foris,ac primasca

δρίας ταίς σαώαιωγαίς , και πρωκλισέ thedras in fynagogis, & primos difaubi

« μά ας ναΐς δείπνοις . * οι καθεθίσσι τας δική tusinconuiuis. Qui deuorantdomos

ας την καρώμ, και προφάσε μακρά προσεύ. uiduarú , ſimulantes longaorationéHi

χόνη, όντοι λίβονται πρισότερoμ κρίμα . accipient damnationémaioré. Refpis XXI

Avabaétas de lide rus bátortas tada oĀ ciens autē uidit eos q mittebantmunera

ρα αυτών εις ή γαζοφυλάκιομσλεσίες. Για ſua in gazophylaciú diuites .Vidit auté

δε δέ τινα να χήραν φονιοβαν βάλουσαμ &quandāuiduāpauperculam mittente
έκα illus

β
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έκα δύο λεπτά. Εξιπερ ,άλαθώς λέω υμίμ , illucæra minuta duo.Et dixit : Vere dico

8 % και χώρα πωχή αυjκ σλάλομ σάντωμ έβα uobis , quod uidua hæc pauper pluſões

λεμ . άπαντες και δυτοι εκ των πισεύοντος αυ omnes miſit. Nam oñeshiex eoquod

Pΐς έβαλoμ εις τα δώρα του θεά, δυτική έκ * ipſis exuberat, miſerunt in munera deit

υσερήμαίος αυτής άπανα ήμ βίομ 8μ ειχε hæcauté expenuria ſua uniuerſam ſub

σακ έβαλε . * και τινων λεγόντωμ τρίτο δε8, ſtantiãqua habebat,mifit. Et quibuſda

8 % λίθους καλούς καιαναθήμασι κεκόσμηση , dicétibus de téplo ,
qd pulchrislapidib9

είπε, ταύτα & θεωρ &τε, ελεύσονται ημέρα acdonis ornatū eſſet, dixit: Ex his quæ

νάις ουκ αφεθήσεται λί3GP επί λίθω δς uidetis,uenientdies in quibus
non relin

σμό ου καταλυθήσττα . *Επερώτησαν σε αυτήν , quetur lapis ſuper lapidē qui nó diruať.

β λέγοντες και διδάσκαλε , τότε οώ ταύτα Interrogauerüt autēillum ,dicétes: Præ

έσαι και και τί σημάομ όταν μέλλα ταύτα ceptor,qñ hæcerunt,& qd ſignữqñiſta

γίνεσθαι , δ δε ειπε , βλέπετε μέ σλανκθα futura fint - Arille dixit: Videte ne fedu .

τε και πολλοί γαρ ελεύσονται επι τω ονό- camini.Multi enim uenient ſub nomine

ματί μου , λέγοντες , ότι εγώ ειμι » ο meo ,dicétes,ſe eſſe Chriſtum , & tempus

καιρος ήγγικε και με οώ σορβιθάτε οπίσω αυ inſtat . ne igitur ſequamini illos.Cæterű

τωμ . όταν σε ακέσετεπολέμες και ακατα cum audieritis bella & feditiones, nolite

sασίας ,με ποηθάτε. δ γαρταύτα γενές terreri.oportet eñ prius hæc fieri,ſed no

θαι πρώτον , άλλουκ ευθέως ή τέλ . Το ſtatim finis. Tuncdicebat illis: Infurget

τε έλεγεν αυτϊς , εγερθήσεται έθνΘ επί οε gens contra gente , & regniaduerfus re.

έθνΘ , και βασιλείαεπί βασιλεία », σεισ- gnum ,& terræmotus magni erunt in ſin

μοί τεμεγάλοι τόπους, να λιμοί, και gulis locis,& fames,acpeſtilentiæ ,terricu

λοιμοίέσοντα,φόβκρά τε,και σκμάα , lamétam , & ſigna de cælomagnaerunt.

σε ουρανού μεγάλα έσαι . * προ δε τούτωμ σάν Sed ante hæcomnia inſcientuobisma.

των επιβαλώσιμ έφεμάς τας χάρας αυτών , nus fuas, & perſequent,tradétes in conci

και διώξουσι αδιδόντες εις σωαωγας ) liabula & carceres, trahentes ad reges ac

φυλακας , άγομλύος επίβασιλάς κα) ήγει præſides propternomē meum.Contin

μόνας ένεκεν του ονόματός μου. αποβίσει get autē uobis in teſtimonium . Habete

σμα ται δε υμίμ εις μαρτυρίου . * Θίθεοώεις igitur fixum in cordibus ueſtris,non eſſe

τας καρδίας υμών, μη προμελετάμαπολο præmeditandãdefenſione,nam ipfe das His

γκθliύα , έγω γαρ δώσω υμίμ σόμα να bo uobisos & ſapientia ,ainó poterunt

σοφία », που σωλσονται ανταπάμ, ου δε αν cótradicere,neqreſiſtereomnes qui ad.

τιsάλα σάντες οι αντικείμενοι υμίμπραδο uerlabuntuobis.Trademiniautē etiá a

θήσεθε και να υπό γονέων και αδελφώμα parétibus & fratribus& cognatis & ami

συγγενών και φίλωμ , και θανατώσοτιμά cis, &morte afficientquoſdamex uobis.

υμώμ . και έσεσθε μισάμλνοι υπό σάντων Eteritis inuifi omnibus propter nomen

στα τόνομά μs . κ) θριξεκδ κεφαλής υμώμ meum.Et pilus de capite ueſtrononpe.

ου μεαπόλυται . εν τη υπομονή ύμώμ κτή/ rit. Perpatientiam ueſtrā poſlidete ani

σαθε τας ψυχάς υμώμ.*οταμό Οκτε κυκλ8 masueſtras. Cum autê uideritis circun

μθύωυπό ορατοπέδων στερουσαλήμ , το dari ab exercitibusHieroſolymam ,tunc

τεγνώσει ότι ήγγικεν η ερήμωσις αυφθε. "Γάtote, quod imminear defalario είus.
Τότε
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συγ *τόποι ν τη Ιεδαία, φουγέτωσαν εις τα Tunc qui in Iudæa ſunt , fugiant ad

B Bes , e oι μέσω αυτ, εκχωρείτωσαν, οι montes: & qui in medio eius, difcedant:

ν ταϊς χώρας και μη εισερχέθωσαν εις αυν & quiin regionibus,non intrent ineam :

Τώ, % ήμέρα εκδικήσεωςασταί εισι, σλα quia dies ultionis hi ſunt, ut impleantur

θώαι πάντα τα γεγραμμβώα.*ουαι ταϊς omniaquæ ſcripta ſunt.Væautem præ

ο γαυριέχέσεις, Εταϊς θκλαζεσαις νέ. gnantibus & mammanutrientibus inil

σμε κείναις ταϊς ημέρας. * tsα και ανάγκη μετά " is diebus.Eritenim affictio magna fαν
β λη επιτ γής, κ) όργή νω λαώ τέτω.* ) per terra ,& ira in populo hoc. Et cadent

σμο σεσοώτη σόματι μαχαίρας , C αιχμαλω / aciegladij, & captiuiducentur in omnes

τιθέσον2εις πάντα τα έθνκ- C Ιερsσαλήμ gentes. Et Hierufalem calcabitur agen

ίσαι σατομμύκ υπό εθνώμ άχρι σλκρωθώσι tibus donec impleantur tempora geri ,

oni ndipoitov @ po* Kai'soh ohuôc si maico nij de tium. Et erunt ligna in ſole&luna&ſtel

β λιώς και άσοις, και επιτγής σωοχή εθνών, lis , & in terris anxietas gentium per de

α απορία,χέσκα θαλάσσης και σάλο, απο ſperationem , reſonantemari& Aluctu ,

ψυχόντων ανθρώπωμ από φόβο C προσδο extabeſceritibus hominibusprætimore,

κίας της επερχομλύωμ τη δικέμβύκ.άι γαρ & expectationeeorú quæ ſuperuenient

σοκ δωάμες + ουρανώμ σαλθήσοντα. * και orbi terrarum.Nam uirtutes cælorúmo

τόπόμονη μου του ανθρώπο ερχόμενου uebuntur . Ettunc uidebunt flium ho ,

ν νεφέλα μετα δωάμεως και δόξα σολν minis uenientem in nubecum poteftate

λής. Αρχομλύωμ δε τότωμ γίνεθ ,ανακύψα & gloria magna. His auté fieri incipien

π και επάραπ τας κεφαλάς υμών , διότι tibus , fufpicite& attollite capita ueſtra ,

εγγίζα και απολύτρωσις υμώμ . € έιπε πραβο qñ appropinquatredemptioueſtra. Ec

λώ αυτοίς , δεπ τίω συκώ και πάντατα dixit illis fimilitudinem : Videte ficum&

Δένδρα, όταν προβάλωσιμάδ », βλέποντας omnesarbores,cú protrudunt iamgem

αφέαυτώμ γινώσκεπ , 8 % ήδκ εκrύς η θέρος mas,cernétes exuobiſiplis fcitis, qd'iam

εsίμ . δυσως C υμάς , όταμοκαι ταύτα γινό inſtet æſtas.Ita & uos cum uideritis hæc

μονα, γινώσκεπ, 8% εγγύς Kξιμη βασιλεία fieri,ſcitote quod inſtet regnü dei. Amé

το θε8. αμώ λέγωυμίν, ότι ου μήέλθη dicouobis,non præteribitætas hæc,an

και γενεά άυτη, έως αμσάντα λύκται.δ ουρα teğz omia facta fuerint.Cælum&terra

νός και γ ρελεύσονη, οι δε λόγοι με ου tranſibunt, uerba autem meanotranſi

σου με έλθωσι. * προσέχιπ δε εαυτοίς , μήσο bunt. Cauete autem uobis , ne quando

πβαρωθώσιν υμώμ αι καρδίαι το κραιπά grauentur corda ueſtra crapula &ebrie

λι η μέθκ Cμερίμναις βϊωτικαίς, ο αιφνί tate, &curis huius uitæ,lubitusqueuo ,

στος εφύμάς επιςή και ημέρα εκείνκ. ώς σαν bis ingruat dies ille . Tanquañ la

για γαρ επελεύσεται επί πάντας τους και queus enim fuperueniet in omnes qui

θημένους επιπρόσωπονσάσας ή γής.άγρυ fedent ſuper facieni totius terræ . Vigi

πνπ δω αν σαντίκαιρώ,δεόμβυοι,ίνα κα late itaque omni tempore, deprecan -

Ταξίωθλπ έκφυσάμ ταύτα πάντα τα μέλλον tes , ut liceat uobis effugere iſta omnia

78 γινέθη , csαθlώαι έμπροσθεν της και άνω quæ futura funt, & ftare ante filium ho

θρώπο . Ημό τας ημέρας εν τώ τερά διδά minis . Docebatautem interdiu in tem

σκων , τας δενύκλας 3ξερχόμονος κυλίζετο plo , noέtu uero extens diuerfabatur

εις ή inmonte
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εις όρος το καλέμβιομελανώμονα σας και in monte qui uocatur oliuarū . Et omnis

λαός ώρθριζε προς αυτόν, ο τερώ ακό populus diluculo uentitabat ad eum , u

σε ανθ.* Ηγγιζε δε η εορτή τηςαζύμωμ, λέ οϊ in templo audirect cum. Inftabataute XXIt
γομλύκ σάχα.* και έζάτου διασχίεράς dies feſtus azymorú,qui dicit paſcha.Et

ra

οι καμματάς, ή, σώς ανέλωσιμ αυήμ,εφό quærebāt principes ſacerdotū& ſcribæ ;

βούτο και ήμ λαόμ . * εισήλθε σε σατανάς quomodo Ieſum interficerent,timebant

8 εις 8δαμ του επικαλούμενου Ισκαριώτω, enim plebem . Intrauit autem ſatanas in

σβγ όντα εκ του αριθμού της δώδεκα , * C απελ Iudam,cui cognomé erat Iſcariotes , qui

β ' θωμ σωελάλησε τοϊς αρχίερεύσε να στατη erat e numero duodecim , abij ique &

γοίς, ή , σώς αυτόμ φασώ αυτοίςνα έχά locutus eſt cum principibus facerdotum

εκσαν, να σωθενθο αυτώ αργύρΐομ δέναι . acmagiſtratibus, quéadmodúillum tra

CIξομολόγησε,και εζήτα ευκαιρίαμή σα deret eis.Etgauifi ſunt,ac pacti funt pe

ραδοϋαι αυτόμαυρϊς άτες όχλο . Ηλθε δε curriam illi ſe daturos. Et ille fpopondit,

* Ημέρα7 αζύμωμ, αν και έδα θύεθαιτσά quærebato opportunitaté, ut traderet

χα, και απέβαλε σέρου και Ιωάννίω , ει illum illis fine turba.Venitautédies azy

πώμ.σορόυθέντες ετοιμάσατε τμήμο σά. morum ,in qua neceſſe erat immolari pa

χα, ίνα φάγωμα ». οι ειπομ αυτώ, σε θέ ſcha.Etmiſit Petrum ac Ioanné, dicens:

λας ετοιμάσωμεν , ο δεξιπεν αυτής.δου ειν Euntesparate nobis paſcha,utedamus.

σελθόντωμ υμώμ εις τίω πόλιν , σναντήσει At illi dixerunt ei: Vbi uis paremus : Et

υμίμ άνθρωπος κεράμΐου ύδατΘ βασάν dixit ad eos:Ecce introeuntibus uobis in

ζω , ακολgθήσατε αυτώ εις τίω οικίαν δυ ciuitaté occurret homo quidā, uas aquæ

εισπορεύεται , και ερ&τε ο οικοδευότα teſtaceum portans,ſequimini eum indo

Ο οικίας . λέγα σοι ο διδάσκαλα , σου mum in quam intrat ,& dicetis patrifa

83 το κατάλυμα,όπου η σάχα μετα την milias ædium : Dicit tibimagiſter: Vbi

μαθκτών μου φάγω; κακάνος υμίμ δείξ4 eſt diuerforium ,ubi paſcha cum diſci

νώγεον μέγα ευρωμένου ,εκ ετοιμάσατε. pulis meis edam : Et ipſe oftendet uobis

Απελθόντες δε , ευρου καθως ένεκκεν αυτοίς, cænaculum magnum ſtratum ,ibipara
C ήτοίμασαμε σάχα. ότε εγχύετο και te.Euntes autem inuenerüt ficut dixerat

ώρα , ανέπεσε , κι οι δώδεκα από ολοι σαν illis, & parauerüt paſcha.Et cũ iam eſſet

εξ αυτώ . * e έιπε προς αυτούς . Επιθυμία επί tempeſtiuú,accubuit: acduodecim apo.

θύμησα τοτοο σάχα φαγ&μ μεθύμώμ ſtoli cum eo.Et ait illis : Defyderio defy.

σξε προ το με σαθέμ. * λέγω γαρ υμίν , ότι deraui hoc paſcha comedere uobiſcum

β ουκ έτι ου μή φάγω ,αυτο,έως ότου αλκο anted patiar.Dico enim uobis,pofthac

ρωθή εν τη βασιλεία του θεού . και δεξάμεν nó edam ultra ex eo , doneccompleatur

να σοτάρϊου , ευχαρισάσας ειπε . Λάβετε in regno dei.Et accepto poculo , gratias

τοτο , και ίαμερίσατε εις εαυτός. Λέγω egit, ac dixit:Accipite hoc& diuiditein

υμίμ , ότιου μή σίω από το γεννήματα ter uos,Dico enim uobis, quod non bi

οσ αμπέλου , έως ότου και βασιλεία του θεού bam de fructu uitis , donec regnum dei

σες έλθη.* και λαβωμ άρτου , ευχαρισήσας , έν ueniat.Et accepto pane,aum gratias egif

κλασε κι έδωκεν αυτοίς , λέγωμ. τδτό 3ξιά ſet,fregit,acdediteis ,dicens:Hoceftcór

σώμά μου , το υπέρ υμώμ διδόμλνoμ , τοντο pusmeum , quodprouobis datur; hac

Φοιείτε facite
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ο. οι* φίλονεικκσάντωμ τίς μείζω» . Οκ . διοριζατίστως το σατανά .

σάζ σοι & π εις τίω εμlώ ανάμνκσίμ . * ωσαύτως facite in mei recordationem.Similiter&

β 03 σοβέρϊου μετά το δείπνάσα ,λέωμ . τ8 poculum poftquain cænauit,dicés: Hoc

τοήσολάρΐομ,και καινη διαθήκκ νο αιμα : poculum ,nouum teſtamentum per ſans

σξκ μ8, υπερ υμώμ εκχωόμθυομ.* πλανιδου guinem meum , qui pro uobis effundit.

β και χερή παλιδόντος με μετεμ επιτρα Veruntamen eccemanus prodentisme,

πέζκς. καιοιγός του ανθρώπου πορεύεται mecum eſt inmenſa.Et filius quidemho

πιο ώρισμεύομπλώ ουαι ο ανθρώπω έ. minis ſecundum quod definitum eſt, ua

σε κείνωδίδυ πρασίδοτα . * καιαυτοι ήρξαντο
dit.ueruntamé uæ homini illi perquem

συζκτάμηρος εαυτούς , το , τίς άρα έιαζ αυ proditur. Et ipli cæperunt quærere inter

σο των, ο τοτο μέλων πράσαμ. * Εγγύετο και ſeſe , quis nam eſſet ex ipſis, quihocfa

6 φιλονικία εν αυτής , ή , τίς αυτών δοκέει ο Eturus effet. Facta eftautem & cόtentio

να μείζωμ. ο δε ειπεν αυτοίς , οι βασικές και intereos,quis eorü uideretur eſſe maior.

εθνώμ κυρϊεύεσιμ αυτών , καιοι άξεσιάζουν Dixit autem eis: Reges gentium domi

πς αυτών , ευεργέται καλούτα . υμάς δε nantur eis, &qui poteſtatem habent fui

ουκ όντως , άλλο μείζωμεν υμίμ, γενέθω per eas,benefici uocantur.Vosauténon

ως ο νεώτερα , και ο ηγούμενος ως ο δία . ſic,ſed qui maior eft in uobis,fiat ficut iu

σοα κονών. * τις γαρ μείζων και ανακείμυς , και nior : & quiprinceps eſt, ficut quimini

ι διακονών , ουχίο ανακείμου :Εγώδέέει ſtrat .Nam uter maior eſt , qui accum

μια μέσω υμώμ ως ο διακονών . υμάς δε bit,an qui miniſtrat.Nonne quiaccum

εσε δι διαμεμοψκκότες μετεμούν τις σα bit : Atego in medio ueſtrú ſum utqui

σασμούς μου καγώ διατίθεμαι υμίρ, κα . miniſtrat:Vos autem eſtis qui perman

θως διέθετό μοι ο σατίρ με βασιλείαν, ίνα fiſtis mecü in tentationibus meis.Etego

εθίκι και σίνκτε επίσθι τραπέζης με diſponouobis,ficutdiſpoſuitmihipater

σοβ τη βασιλεία με , * κή καθίσκθεεπί θρόνων meus regnum , ut edatis & bibatis ſuper

κρίνοντες τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ.*si méſam meam in regno meo, & fedeatis

πεδο κύριος , Σίμωμ σίμωμ , 1δου σαθανάς οκ fuper chronos,iudicantes duodecim i

ζητήσατο υμάς , ή σωϊάσα ως τμ σίγομ . bus Ifraël.Ait autê dñs: Simon Simon ,

εγω σε εσείθω πεισB , ίνα μη εκλείπα και σί ecce ſatanas expetiuituos, ut cribraret fi.

σολ 5ις σε . * και συ σοπ επιςρέψας , σήριξορτς aut triticũ.ſed ego rogaui pro te,ne defi

8 αδελφούς σου . * 6 δε ειπεν αυτώ.κύρϊε, με ciat fides tua . & tu aliqñ cõuerſus confiri

τα σε έτοιμος ειμι κ) εις φυλακίω εις θα ma fratres tuos.At illedixit ei:Dñe,tecú

νάτου πορεύεσθ . ο δε ειπε, λέγω σοι σέξε, paratusſum & in carceré , & in mortem

δυ με φωνήσα σήμερομαλέκτως, πριμ ή εις ire.At ille dixit:Dico tibi Petre,nó canet

σου απαρνήσημη ειδέναι με. * καιείπεν αυτοίς, hodie galluş, priuſqua ^ ter abneges te

ότε απέσειλα υμάς άτες βαλαντία και σε noſſeme.Et dixit eis : Quando miſiuos

σας και υποδημάτων, μή τινος ύσερέσατε ; ſine facculo & pera& calciametitis, num

οι δε ειπομ, ουθενός . Είπερδω αυτοΐς , Αλ quid defuit uobis:At illi dixerüt:Nihil.

λά νώ ο έχων βαλάντίον αράτω , ομοί Dixit ergo eis:Sednunc,qhabet facculú

ως και σήραμ , κυο μη έχωμ,σωλκσάτω ημά tollat,ſimiliter& peram .&qui nó habet,

σοζ τίop αυτο,κ)αγορασάζω μάχαιραμ.* λέγω uendat tunica ſuā,& emat gladiü . Dico

γαρ υμίμ , 8 % ότι τατο αγεγραμμλύομ, em uobis:qm adhuc hocqd'ſcriptü eft,
dã oportet

σου

σοε
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Τα τελεσθαι εν εμοί, ή, και μετα ανόμων oportet perfici in me: & cum iniquisde

σοκ ελογίθ . C τα ποιέμ8, τέλος έχα. * οι putatuseſt. Etenim eaquæ ſunt deme,

δε ένπου, κύρϊς, 14ου μάχαιρα σε δύο . ο δε finē habent.At illi dixerüt:Domine,ecce

σου ειπεν αυτής , ικανό ζι . * να ξελθωμεν duo gladij hic.Atilledixit eis : Satis eſt.

πορεύθκι έ9GP εις σάρα η έλαι » Et egreſſus ibat, ut erat folitus,in monté

ώμ . Ακολόθκσαμ δε αυτώ και οι μαθκται . oliuarū.ſecuti ſunt autê illum& diſcipu

σπ * γενόμως δε επί τον τόπο , ειπεν αυτής , li. Etcum perueniſſet ad locũ , dixit illis:

προσεύχεσθε , μή εισελθέν εις παρασμός » Orate,ne intretis in tentationem.Εtiple
σπα *

* και αυτός απεσάθκ άοαντώμ ωσεί λίθου auulſuseſt ab eisfermè ad iactum lapi.

βολώ. και θείς τα γόνατα προστυχε », λέ dis,poſitism genibus orabat,dicens:Pa.

γωμ.* πάτερ, ει βόλς, πρενεγκάνη ποτήρϊ ' ter, ti aίs,tranifer poculumhocame. Ve
ομ τουτο αθέμ8. πλωμια θέλημά μs, αλ runtaménon mea uoluntas,ſed tua fiat.

σαν λαό σομ γινέσθω . * ώφθη και άνω άγγελος Apparuit auté illiangelus decælo con

• απουρανό ειχύωμ αυτόμ. γενό μονος ν fortans eum .Etcorreptus labore, proli.

αγωνία,εκπνέσερομ προσκύχει.Εχύετο xius orabat. Et erat ſudor ei ſicutguttæ

δρως αυτον ωσεί θρόμβοι αιματς καταβαί ſanguinis decurrétes in terra.Etcum ſur
σα

νοντες επιγώ.* ανασαςαν η προσδι- rexiſſet a deprecatióe, ueniſſetéb addiſai

χύς , ελθών προς τυς μαθκτας αυτου , ευρεμ pulos ſuos ,reperit eos dormientes præ

αυτυς λοιμωμαίοςαηδλύπκα, ειπεμάυ mæeſtitudine.Et ait illis:Quiddormitis :

Ρίς , τί καθεύδει, ανασάνες προσεύχεσθε, Surgite& orate , ne intretis in tentatio ,

σσε ίνα μη εισέλθητε εις πειρασμόμ. * έτι και αυξ nem.Adhuc auté co loquête,ecce turba,

λαλοώτος, ιδου όχλος, ο λεγόμδυος18/ &qui uocabat Iudas,unus ėduodecim ,

δας εις της δώδεκα προέρχετο αυτώμ,κ έγ antecedebat eos, &appropinquauit les

γισε ω 1κσ φιλήσαι αυτόμ * ο δε Ικσάς fu ,ut ofcularetur eum .Ieſus autem dixit

ειπε αυτώ , εδα , φιλήματι ομορ το αν illi:Iuda , oſculo filium hominis prodis :

σαζ θρώπου παραδίδως ; * 1δόνης δε διπλαυν Vidētesautem hi qui circa ipſumerant,

α τουσ εσόμλνoμ, ειπομ αυτώ, κύριε , ει σαν quod futurű erat,dixerunt ei : Domine,

τάξoμoν ν μαχαίρα, και επάταξεν εις τίς percutiem ' ne gladio : Et percullit unus

δξ αυτώμ ήμ δόλον τον αρχιερέως,καιαφά ex illis feruum principis ſacerdotü ,&am

λεμ αυτο το δυς και δεξιόμ.Αποκριθείς δε ο ΙΝ- putauit auriculam eiusdextrā. Refpon

σοκ σός , ειπεν,έτεέως τότε.* ναιαψάμενος dens autem Ieſus,ait:Sinite hucufq .Et

το ωτίου αυτο , ιάσα » αυτόμ. * είπεο cũ tetigiſſetauriculam eius,ſanauit eum .
στα

σας προς τους παραγενομλύους έω αυτόν , Dixitauté leſus ad eos qui uenerant ad

αρχίερώς καιστα κγους του δερού να πρεσβυ ſe principes facerdotum acmagiſtratus

τέρους, ως επιλησω θελκλύθατε μετά μα templi & ſeniores:Quaſiad latronéexi.

χωρών και ξύλων και καθήμέραν όντος μου ſtiscum gladijs ac fuſtibus cũ quotidie

μεθύμώμ τερώ , ουκ έξετείνατε τας uobiſcũ fuerim in templo ,nó extēdiſtis

χάρας εδεμέ . αλλάυτκ υμώμ όξιμ και ώρα, κό manus in me.Sed hæc eſt hora illa ue .

σ
και εξουσία του σκότους . * Συλλαβόντες δε άι ſtra , & poteſtas tenebrarũ.Cóprehélum

τμήγαγον ,καιεισήγαιομ αυήμ εις όροι . aūteum duxerüt, & induxerüt in domů

κρυ τον αρχιερέως. * ο σέη κκολούθκ principis ſacerdotü.Petr'uero ſequebat

μακρόθεν eminus
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μακρόθεμ . αψάντων δε σε εν μέσω και αν

λύς , και συγκαθισάντων αυτών , εκάθητο και

σέτρος και μέσω αυτώμ . 148σα και αυήμ σαι

δίσκω τις καθήμενου προς το φώς,και άτε

νίσασα αυτώ ειπε. και δυτG- σω αυτώ ήμ .

ο δε αρνίσατο αυήμ, λέγών , γώαι, ουκ άι .

σ , δα αυτόμ. * και μετα βραχύ έτερG 3δων

α αυήμ , έφκ . C συζ αυτών έι , ο δε σένα

ειπεν, άνθρωπε, ουκ ειμί και διασάσκα ωστεί

ώρας μίας άλλος τις οχυρίζετο , λέγων ,

επάλκθείας και δυτος μετάυτο ήμ , κύ γαρ

γαλιλαϊός αξιμ . Είπε δε ο σέρ . άνθρων

πε, ουκ διδα 3λέγας. C παχύμα έτι λα.

λούτΘ αυτο ,εφώνκσιμ αλέκτως. και srα

στγ φείς και κύρϊος έβλεψεο σέγω. * C υπε

6 μνίθκ και σέρος τον λόγο του κυρίε, ώς έιν

πεν αυτω , ότι πριν αλέκτορα φωνήσαι , ά.

παρνίση με τρίς, καιξελθών έξω ο αέρος,

σί, έκλαυσε πικρώς. * και οι άνδρες οι σωές

α χοντες ήμ Ικσον, ενέπαιζoμ αυτώ, έρονπς.

C ποικαλύψαντες αυήμ , έτυπου αυτο και

πρόσωπου , και επηρώτωρ αυήμ, λέγοντας.

Προφήτευσου, τις αξιμ ο σασας σε ; έπι

θα σολια βλασφημούπς έλεγομ εις αυν

* . * και ως έγύετο μέρα,σωίχθκή πρεση

β βυτέρϊου του λαού ,άρχϊεράς C γραμματάς ,

και ανήγαγομ αυήμ εις το σωέδρϊομ αυτών,

σας λέγοντας. Ει συ ει ο Χριστόςκαι ειπε ημίμ . * ι.

πε δε αυΐα, εαμ υμίν ειπω , ου μη σιδεύσN

π . εαμ δε και ερωτήσω, ου μη αποκριθiτέ

σαζ μοι και απολύσετε . * από τον νώ έσαι ο ηδη και

α ανθρώπου καθύμως εκδεξιώμου δωά »

σί, μεως του θεού . * έιπου δε σάντες , συ δανει

• οχος το θε8 , ο δε προς αυτούς έφη. υμάς λέν

σί, γετε, 8α εγώ ειμι . οι δε ειπομ. *τί έτι χεί
β αμ έχομαι μαρτυρίας και αυτοίγαρ ακούσα»

μυ από τον σόματα αυτον .

η και ανάσαν άπανσπλήθος αυτών ,

α γαγεν αυτόν επίτμ σιλάτομ. * ήρξαντος

τα κατηγορ& μ αυτον , λέγοντες. τοντομ έυρομών

δίαςρέφονταν έθνΘ , κωλύοντα καίσαρε

φόρ8g

eminus . Cumautem accēdiſſentignem

in medio aulæ ,arquna conſediſſent,ſe

dit& Petrus inter illos.Quem cumui

diſſet ancilla quædam ſedentē adlumé,

defixis in illum oculis,dixit :Et hiccũ illo

erat.At illeabnegauit eum ,dicens:Mu

lier,nó noui illum.Etpoſt puſillum alius

uidens eum ,dixit:Et tu de illises.Petrus

uero ait:Homo,non ſum . Et interuallo

interiecto ferè horæ unius alius quidam

affirmabat , dicens: Vere& hiccum illo

erat,nam & Galilæus eft . Et ait Petrus:

Homo,neſcio quid dicas. Er continuo

adhuc illo loquentececinit gallus.Et con

uerſus dominus,intuitus eft Petrum . Et

recordatus eſt Petrus uerbi dñi,quomó

dixerat ipfi: priuſősgalluscecinerit ,ter

menegabis.Èregreflus foras PetrusAle

uitamare.Et uiriqui tenebant Iefum ,il
ludebantei,cædentes. &cú circumtexif

ſent eum ,percutiebantfaciem eius, & in

terrogauerunt eum ,dicétes:Vaticinare:

Quis eſt ille quite percuflit: Et alia mul

ta conuiciantes dicebant in eum . Et ut fa

ctuseſt dies, cóuenerunt ſeniores plebis

&principes ſacerdotú&fcribæ , &duxe

runt illum in concilium ſuum , dicentes:

Num tu es ille Chriſtus : dic nobis . Et

ait illis:Si uobis dixero,non credetis.qd

ſi etiam interrogauero,nóreſpondebitis

mihi,neqdimittetis. Exhoc téporeerit

filius hominis fedens à dextrisuirtutis

dei.Dixerunt autem omnes: Tuergo es

filius dei : Qui ait: Vosdicitisme eſſe.

At illi dixerunt: Quidadhuc defydera

mus teſtimoniú : Ipfi enim audiuimus

ex ore ipſius. Erfurgens uniuerfa mul XXIII

titudo eorum , duxit illum ad Pilatum .

Cæperuntautem illum accufare, dicen

tes :Hunc deprehendimº euertentégen

tem , ac uetantem tributa dare Cæſari,

dicente

1

!

1
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φορές διδόναι , λέγοντα εαυήμ Χρισον βα
τβ dicentē ſe Chriſtum regem elle .Pilatus

σιλέα ειναι. * ο δεσιλάτωΡεπερώτκσεμαν autéinterrogauit eum ,dicens: Tu es ille

ομ, λίγωμ Σιέι ο βασιλεύς το 18αίων και rex Iudæorů : At illerefpondens illi,ait:

τγ ο δε αποκριθείς αυτώ, έφη. Συ λέγεις . * 63 Tudicis.Ait autē Pilatusadprincipes ſa
ន

σιλάτ ίιπε προς τους αρχιεράς κή τους cerdotü & turbas : Nihil inuenio noxiæ

όχλες , ουδεμ ευρίσκω άιτϊομών ο ανθρών in hochomine. At illi inualeſcebant,di

πω τέτω. * οι δεεπίχυου, λέγοντας και αν centes : Commouet populum ,docés per

νασεία ήμ λαόμ,διδάσκωμ καθώλης 18 uniuerfam Iudæam , exorſus a Galilæa

δαίας , αρξάμηνα αποσι γαλιλαίας έως uſæ ad hūclocũ.Pilatus auté auditamé

ώδε . σιλάτος δε ακούσας γαλιλαίας, επη tione Galilææ, iterrogauit,num homo,

φώτκσεν,ει ο άνθρωπΘ , γαλιλαός και οι Galilæus effet. Et ut cognouit,quod ad

επιγνους, ότι εκου Τζασίας πρώδ's Gμ, ά . Herodis ditioné pertineret, remiſit eum

νέπεμψεν αυτόν προς Ηρώσω , όντα και αυ ad Herodem , qui & ipfe Hierofolymis

των ιεροσολύμοις εν ταύταις ταϊς ημέρας. erat per id tépus.Herodes aút uiſo Iefu ,

ο πρώδες δωμ του Ιησεν, εχάς, λίαν . ίμ gauiſus eſt ualde. Tenebatenim multo

αρθέλουμ 44 τκανό δάμ αυτόμ , διακά, iam tépore cupiditate uidendiillum , eo

κειμ σολα σερί αυτον , και ήλπιζε τι σημά quod audiret multa de eo,& fperabat ſe

ομάδα, υπάυτο γινόμoνoμ . επηρώτησε δε ſignú aliquod uiſurű ab eofieri.Interro

αυήμ λόγοις ικανούς και αυές δε ουδέμ απε gabatautéeum multis ſermonibus. At

τε κρίνατο αυτώ . * εισήκεσαν δε οι αρχϊεράς ipfe nihil illi reſpondebat.Stabantauté

β και οι γραμματέςεντόνως κατηγορούς principes ſacerdotū & fcribæ acriter accu

75 & UTO . * EftDeváoas de áutop o kpádug ou o lantes eum.Spreuitauté illum Herodes

τίς 5 ατεύμασιμ αυτον, καιέμπαιξας,σε cum exercitibus ſuis, cum'qz illuſiffet in

ρυβαλώμ αυήμ εσθήτα λαμπραν, ανέπεμ » dutum ueſte ſplendida remiſit adPila

ψεμαυήμ Ζού σιλάτω . Εγγύοντο δε φίλοι tum.Et facti ſunt amici inter fefe Pilatus

ό , π σιλάτος κι ο πρώδκς και αυτη ημέρα με & Herodes in codem die , nam anteafi

ταλίλων , προϋπάρχον και έχθρα όντες multas inter eos interceſſerat.Pilatus au

τζ προς εαυτός . * πιλάτα και συγκαλεσάμεν tem conuocatis principibus ſacerdotū , &

και να τους αρχϊράς, και τους άρχοντας , και magiſtratib ),ac plebe,dixitad illos:Obi

του λαού , ειπε προς αυτές. Προσωέγκατέ tuliſtis mihi hunchominem , quali auer

μοι τμ άνθρωπος τουτου, ως αποτρέφοντα, tentem populum : & ecce ego corãuobis

του λαού , να σουεγώ ενώπιομυμώμ άνα» interrogans, nullű crimeninuenio inho

κρίνας , ουδέμέυρομεν τώ ανθρώπω τέτω άι mine iſto ex his dequib9 accuſatis eum:

τη τϊου, ώμ καϊκγοράθε καταυ*.* Αλλουσε πρώ ſedneHerodes quidem ,nam remiſiuos

δης, ανέπεμψα γι ' υμάς προς αυτόν, κ) 14ου ad illü, & ecce nihil dignú morte actum

ουδεμάξϊου θανάτο G σεπραγμλύομ αυτώ eſt ei.Emédatüergoillú dimittam . Ne.

T σαιδεύσας δω αυταπολύσω. Ανάγκω και celle autê habebat dimittere eis infeſto

β ειχεραπολύαρ αυτϊς κι εορτώ ένα.* ανέ. unum . Exclamauit auté fimul uniuerſa

τι κραξαμήσαμπλκθεί,λέγοντες, άρε τοτομ , turba,dicens: Tolle hunc,& dimitte nor

α απόλυσομό Ημίμ βαραββάμ . ός τις δία bis Barabban:qui eratpropter ſeditioné

φάσιν τινα γεγομλύω ν τη σόλα , κ φόνου quandā factam in ciuitate & homicidiu

βεβλημένος q coniectus

1
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τια βιβλκμλύος εις φυλακώ. * πάλιμ οώ ο σι ) coiectus in carcere.Iterű auté Pilatus for

α λάθος προσεφώνησε, θέλων απολύσαι ή 18) cutus eſt ad eos,uolens dimittere Ieſum .

σεμ διό εφώνοω, λέγοντες . Σταύρωσον, At illi damabát,dicétes :Crucifige,crucifi

τιβ σαύρωσομ αυτόμ.* ο δεξί του ειπε προς αυν ge eū.Ille autétertio dixit ad illos:Quid

τές. Τί γι ' κακόρ εποίκσεμ δυος; ουδεμ άιτι eñ mali fecit hic :Nullum crimécapitale

ομθανάτο ευρομεν αυτώ, σααδεύσας οώ αν comperio in eo.caſtigatūergo dimittam

τιγ μ απολύσω. * οι επέκεινο φωνάϊς μεγά illū .Atilli inftabantuocibºmagnis,po

λαις , αιτέμνοι αυήμ σαυρωθίώαι, και κατί . ſtulantes ut crucifigeret , & inualefcebant
τιΑ χυομαι φωναι αυτώνκαι η αρχιερέωμ. * ο uoces eorü ,ac ſummorú ſacerdotü.Et Pi

και σιλάτος επέκρινε γενέθ, σ ' άκμα αυτώμ . latus adiudicauit ut fieret qd illi poſtula

Απέλυσε δε του δια σάσιμ και φόνου βεβλκ bant.Dimilit auté illis eū ,qui ppter ſe

μίου εις φυλακώ, ομάτούτο, τον IN- ditioné & homicidiú cóiectus fueratin

Tiē ošp Afíswne Cos? Denmark švtãy. * naj ús carceré ,qué popoſcerant,Ieſum uero tra

απήγαγομ αυήμ , επιλαβόμενοι σίμωνός τι didit arbitrio eorú.Et củabducerent eú,

νος κυρωναίο έρχομαώταθάς , επέθηκαν apprehéderút Simoné quenda Cyrené

τις αυτών σαυροφέρειμ όπιθεμ 1κσο.* Ηκο fem uenienté è rure ,&impoſuerút illiau

λέθει δε αυτώ πολύ σλήθος ή λαό, και γυ» cem ut portaret poſt leſum.Sequebatur

vodxãp,är rj éxóMTOUTO Koi Egglúxpautóp. T auté illú multa turba populi ac mulierú ,

Στραφείς δε προς αυτός ο τκσάς , έιπε . Θυν quæplangebant&lamétabanteu .Con

ταλέρες Τερεσαλήμ, μή κλαίεΤεεσέμε, σλάμ uerſus aurê ad illas Ieſus,dixit:Filiæ Hie

έφεαυθας κλαίει, και επίτα τέκνα υμώμ.. rufalé,nolite flere ſup me,fed fup uobil

14ου έρχονη ημέρα ο δις ευάσι , Μακάςϊαι ipfis Hete, & fuper filijs ueftris. Qmce

αισάρα C κοιλία αι ουκεύκαμ, μα ueniét dies in quib9 dicét:Beatæſteriles,

σοι δι ουκ έθήλασαμ.τόπ άρβονη λέγειμ Ρίς & uétres quinô genuerüt,&uberaquæ

σέσετε έφεμάς , καί τίς βοαωοίς, καν nó lactauerüt.Tunc incipiétdicere mon

λύψατε μάς , άαει εν τω ξύλω ταύτα tibus:Cadite ſup nos: & collib ',operite

τις σοισιμ, αν ο 3κώ τί γίνη * ήγοντο δε nos.Quia ſi inhumidolignohæcfaciút,

κιέπρoι δύο κακόγοι σαν αυτό αναιρεθή / in arido quid fiet Ducebanť autē& alij

τι ναι . * e όπ απήλθομεπιεμ τόπoμή καλό duo facinoroſi cú eo ut interficerent . Et

jlvop spavíop, éxő és augwoop &uTóp,*xj 75 poſtſ uenerüt in locú ,qui uocať Calua
τιθ

κακάργες, 8μ 8 εκ δεξιώμ , 8μός αρισν ria,ibi crucifixerunt eum , & facinorofos,

σώμ.* ο δε 1κσάς έλεγε . πάπς, άφες αυτής , unūà dextris,alterű a ſiniſtris.Iefus auté

ου διασή τί σοισι. * Διαμεριζόμενοι δε dicebat : Pater, remitte illis, neſciunt eſ

ταμάτια αυτο , έβαλιομ κλήρομ.κ) εισήκα quid faciát . Diuidentes uero ueſtimēta

ο λαός θεωρώμ.* ξεμυκλάρισομή και οι άρι eius,miſerűt forté.Etſtabat populus ſpe

τκβ χοντες σαω αυρίg , λέγοντες και άλλες έσωσε , Etans, &deridebant eum principes cum

6 σωσάτωεαυήμ, ει δυσός Έξιμο Χρισός, θε8 eis,dicétes:Aliosferuauit,ſeruet ſeipfum ,

τκγ εκλεκδός . * ενέπαιζoμ δε αυτώ και οι στατίω ſi hiceſt ille Chriſtus, ille dei electus. Illu

Tαι προσερχόμονοι, κ) ξος προσφέρονπς αυν debất aút ei & milites accedétes, & acetű

τκ
τω , και λέγονες. ει συ ει ο βασιλεύςτα offerêtes ei,dicétesoz:Si tu es ille rex Iu

δαίωμ , σώσον σεαυτόν. * ήμ δε επιγραφή dæorú,ſaluũ te fac.Erat aut & inſcriptio

γεγραμ fcripta

άρεσε,

α
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são nasi Toy METAVOKOANTOE WAS . αβ . ποιοι αιτήσεως του σώματος το κυρία.

γεγραμμβύκ έαυτώ γράμμασιμ έλικτικός, ſcripta fupeum literis Græcis ,& Latinis,

© ρωμαϊκοίς , κεβραϊκοίς,ούτός έξιμο βα &Hebraicis:Hic eft rex Iudæorú : Vnus

σιλεύςή ισδαίωμ.. * εις και κρεμαθέντωμ σα auté de his quί pedebant facinorofori,

κακόργωμ έβλασφήμη αυτόμ,λέγωμ . ει συ conuicia dicebat in eum , dicens:Si tu es

ει ο Χρισος, σώσομ σεαυτόν κι εμάς. * Αποκρι Chriſtus,ſerua teipfum&nos.Reſpon

θείς και ο έπρoς, επετίμα αυτώ, λέγωμ . ουδε dens auté alter ,increpabat eum ,dicenst

φοβή σε ομ θεομ ,82 % αυτώ κρίμαζι εί; Netimes quidé tudeum , quod in eadé

0 πμάς Δικαίως , αξίας ώμ επράξαιγυ damnationees : Et nosquidé iuſte ,nam

απολαμβάνομω, δυτος δε ουδεμ άτοπον έρ digna factis recipimº,hicuero nihil mali

πραξε. έλεγε ο ΓκσB , Mνήθκτί με κύ » gellit.Et dicebatad leſum :Dñe ,memen

σϊε , όταν έλθης εν τη βασιλεία σό . Και είν to mei,cum uencris in regnum tuum .Et

πεν αυτώ ο Ιχσάς, Αμώ λέγω σοι, σήμερον dixit illi leſus :Amen dico tibi,hodiemet

της μετεμ έσω ωω πραδείσω. * *μό ώστι ώρα cum eris in paradiſo. Erat auté ferè horà

έκτε , και σκότg εγγύετο εφάλω τίω για έως ſexta,&tenebræ factæ ſunt ſuper totam

ώρας εννάτκα.κ) εσκοτίθκο άλλος,* και εκεί terram uſqz ad horam nonam.Er obſcu

τκό
θα σ' καταπέτασμα και να μέσομ. * και φω ratus eſt fol, & uelum templi ſciſſum eſt

νήσας φωνή μεγάλα και Ικσάς , είπε • πάπα εις medium . Etcum damafletuoce magna

χ &ράς σεπαθήσομαι ή σνεϊμά μο.κ)τα Ieſus,ait :Pater,in manus tuas cómenda

τα ειπωμ, ξέπνευσεμ.* Ιδων εκατόντας bo ſpiritü mcũ.Et hæccum dixiſſet,expi

χος γενόμνου, εδόξασε άθεομ, λέγωμ. rauit.Cum uidiffet autem Centurio,qd
τλα

όντως ο άνθρωPς δυος δίκαιος ημ.*και σάν accidit,glorificauit deum ,dicés: Vere hic

πς οι συμπαραγενόμενοι όχλοι επίθεων homo iuſtus erat. Et omnes turbæ eorú

είαμ ταύτίω,θεωροώπς τα γενόμενα , τον qui ſimul acceſſerāt ad ſpectaculú iſtud ,

οντεςεαυτών τα σάλκ, υπέσρεψομ.εισήκει/ & uiderant quæ contingebant,percutien

σαν δε σάντες δε γνoσoι αυτ μακρόθεν ,κ) γυ tes pectora ſua,reuertebantur.Stabant

ναϊκες αι σωακολοθήσασαι αυτώ αδ γα autě omnes noti eius procul, & mulieres

τλβ λιλαίας δρώσαι ταύτα.* και δου ανής ονός σB que fecute cum cranta Galilera hacui
ματι ιωσήφ, β8λευτής , υπάρχωμανός άγα dentes.Et ecce uir nomine Iofeph, decu ,

θος και δίκαιος , δυrg ουκ ήμ συγκαταπθημέ- rio,qui erat uir bonº ac iuſtus,hicno con

νος τη βολή κ τη πράξη αυτών , αη αριμαν ſenſerat conſilio ac facto eorü ,oriundus

θαίας σόλεως τοδαίωμ, ος C προσεδέχει ab Arimathæa ciuitate Iudæorum , qui

η κύ αυτός βασιλείαμ θεά , δυτος προσελ expectabat & ipfe regnú dei:Hic acceſſic

θωμ τω σιλάτω, ήτήσαίο ή σώμα του Ικσ8 , ad Pilatú &poſtulauit corpº Iefu, & de,

* και καθελώμ αυή ενεθύλιξει αυτό σινδονι, politú inuoluit lindoni,& pofuit illud in

α έθκκεμ αυή εν μνήματι λαξευτώ . δε ουκ ήμ monuméto qderat in lapide exciſum ,in

τλδ ουδέπω ουδεις κείμενος.* κ μέρα μπαν quo nondú quiſõzpofitus fuerat.Et dies

σκευή, και σάββαλου επέφωσκε, καθακολοθή erat parafceue,& fabbatum illuceſcebat.

σασαι όγώαίκες αι τινες ήσαμ σαωελκλυν Subſecutæ aútmulieres q cũeo uenerát

θαι αυτώ εκ ή γαλιλαίας, εθεάσανθο μνκ de Galilæa,uiderấtmonumentū , & qué

μάομ,κ) ως ετέθκ ή σώμααυτον.* υπουρέψα admodú poſitüerat corp9 e19 .Rcuerfæ

σα και , ετοίμασαν αρώματα και μύρα , και το uero,parauerútaromata & unguéta, ac

α

727

τλε

X
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η σάββατου σύχασαν τώ εντολώ. fabbato quidemquieuerunt fecundum

τλς Τη σε μία σαββάτωμ άρθρου βαθέος,
præceptum .

Vno autem fabbatorú XXIII

« ήλθομεπί μνήμα , φέρουσα& Τοίμασαν profundo crepuſculo ,uenerüt ad monu

αρώματα, και τινες σω αυταίς. ευρομή του mentum ,portantesquæparauerantaro

λίθον αποκεκύλισμλύομαι μνκμείο,και mata , & nonnullæcum illis. Repererunt

εισελθβσαα ουλέυρομσ σώμα και κυρίε ικσά . autē lapidem reuolutū à monuméto,&

και εγένείο ν τώ Διαποράθς αυθας πείτε ingreflænó inueneruntcorpusdñi Ieſu .

τ8 , και σου δύο άνδρες επίσκσαμ αυταίς και Et factúeftdumméte colternatæellent

εθίστσιμαςταπάσαις. * Εκφόβωμό γενο » de hoc, ecce duo uiriſteterunt iuxta illas

και μίύωμ αυτώμ,και κλινοσώμό πρόσωπομεις in ueſtib9 fulgurātibus. Cúexpauiſſent

Η γιω,ειπομ προς αυτάς, τι ζAT & , ή ζωντα auté , & declinarét uultú in terra , dixerüt

μεία της νεκρώμ,ουκ έσιν ώδε, αλλαγές κ. ad illas:Quid quæritis, uiuenté cú mor

Μνήθκτε ωςελάλκσεμ υμίμ,έα αμ ν τη γα tuis :Noeſt hic,fed furrexit.Recordami

λιλαία, λέωμ. θα τα έργου και ανθρώποσα ni ut dixerit uobis , cú adhuc in Galilæa

ραδοθlώαι εις χάρας ανθρώπων αμαρτω/ eſſet,dicés , qd'oportuerit filiü hominis

λώμ, να σαυρωθlώαι, το ξίτη μέρα άνα tradi in man ? hominúpeccatorú ,&mu

τλα slώαι . και εινήθκσαμή εκμάθωμ αυή.*κα) cifigi, & die tertio refurgere.Etrecordarə

β υπουρέμασαι αν το μνημείο , απήγγαλαμ funt uerborum eius,&regreſſæàmonu
σάντα ταύταΡίς ένδεκα,και σάσι τίς λοι » mento nunciauerüt hæcomia illisunder

τλο ποϊς.* Hp ) και μαrδαληνή μαςία,και Ιωάννα , cim , & cæteris omibus. Erat auté Maria

• και μαρίαΙακώβ , αι λοιπαι σω αυταίς, &ι Magdalene&Ioanna&Maria Iacobi,

έλεγομ προς τυς απoσόλας ταύτα , και εν & cæteræ quæ cũ eis erant,quædicebant

φάνκσαμ ενώπιομ αυτών ώσει λύρoς ταξίμα ad apoſtolos hæc.Etuiſa ſuntapud illos

Τα αυτών, και απίσοω αυταίς , ο σέξος αι ceu deliramentū uerba illarū ,neqz credi

νασάςέδραμον επί μνκμάομ , και πρακύ derút illis.Petrus auté ſurgés cucurrit ad

μας, βλέπα τα οθόνΐα κείμενα μόνα,και αν monumentú, & pfpiciés uidit linteami.

τμ πήλθε, προςεαυήμ θαυμάζωμή γεγονός.* e na ſola polita, &abiit,apud ſemetipfum

* isoudúo dz'autā ROUP srogovóncvorsv av 7mirans d'acciderat .Et ecce duoex illis

Το τη μέρα εις κώμω, απέχεσαν σασίες ibanteodē die in caſtellum ,quod aberat

εξήκοντα αν τεράσαλήμ , και όνομα έμμαός , ſpatio ſtadiorú ſexaginta ab Hierofoly ,

κι αυτιώμίλου προς αλλήλους πί πάντων mis,nomineEmaus, & ipfi cófabulaban

και συμβεβηκότωμ τέτωμ. και εγένετο να tur inter fe de his oñibquæ acciderant.

ομιλάμ αυτούς και συζAT & , και αυτός και την Et factú eft dum cófabularené, ac difpu

σας εγγίσας σωεπορεύετο αυτοϊς. οι οφθαλ tarent,& ipfe Ieſus appropinquans ibat

μοίαυτών εκρατούτο το μη επιγνώναι αυν unà cú illis.Cæterú oculi illorúteneban

Τόμ.Είπε δε προς αυτός.τίνες οι λόγοι δυτοι, tur , neeum agnoſcerent. Et ait ad illos:

δυς αντιβάλεπ προς αλλήλες πριπατούν Qui ſunt hi ſermones ĝs confertis inter

πς, και εσε σκυθρωποι; Αποκριθείς δε εις ,& uos ambulantes , & eftis triſtes . Acre

όνομα κλεόπας, ειπε προς αυτόμ.Συ μόνος ſpódés unus, cui nomé Cleopas,dixit ei:

ποικξς Τερεσαλήμ, και ουκ έγνως τα γενό. Tuſolº peregrinº es Hierofolymis ,neqz

αφια αυτή ταϊς ημέρας ταύταις ; και cognouiſtiquæfacta ſuntillichisdiebo

ειπε Quibus

1

Ι
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ειπεν αυτοίς , ποία, οι δε ειπομ αυτώ ,τα πι

Σκσο ναζωραίο , δς εγγύετο ανής προφήτης,

δαύαλος ο έργο λόγω εναντίον και θε8,

σαντος ή λαού, όπως τεκέδωκαν αυόμοι

αρχίερς, οι άρχονίεςΑμώμ εις κρίμα θα

νάτου , κι έσαύρωσαν αυτόμ . μας ελπίζον

μω, 8 % αυτός όξιμο μέλλωμ λυξάθη ή ισρα

ήλ . Αλλά γε σω σάσι τέτοις είτω ταύ /

τω ήμέραν άγα σήμερoμ,αφου ταύτα εγγύον

το . Αλλά και γαμαϊκές τινες και ημώμ εξέσκ

σαν εμάς, γενόμυαι όρθρiαι επιμνημά

Ομ, η μη ευρέσαι σ' σώμα αυ* , ήλθομ,λέγο

σαι,cόπασίαμ αγγέλωνέωρακέναι,δι λε

γουσιν αυήν ζω. και απήλθον τινες και σαν

ημίμ έπιό μνκμάομ, ο ευρομόνως, καθώς

Cαι γωαίκες έιπον, αυήμ ουκ έιδομ .

αυτός έιπε προς αυτός , ώ ανόητοι βραδάς

τη καρδία ή σισεύαμ επί σάσιμ, δις ελάλκ

σαν οι προφήτη.ουχί ταύτα έσή σαθρή χρι

σου, και εισελθών εις δόξαν αυή , και αρξά

μονος αν μωσέως κι αν σάντωμ την προφη

7ών, δϊNρμώβιεμ αυτής εν σάσαις ταϊς γρα

φαϊς τα ποι εαυτ. και ήγγισαν εις τίω κώ

μίω δυεπορεύοντο, αυτός προσεποιάτο σου

δωτέρω πορεύεσθε. κ πρεβλάσαντο αυήμ,λέ .

γοντες και μένου μεθαμώμ , ότι προςεσέραν

άξιμ, κ) κέκλικεμ και ημέρα . κ εισήλθε ημά

να σω αυτής. Ο εγγύετο φν φρ κατακλιθή .

ναι αυήμ μετάυλώμ , λαβωμή άρτομευλότκ

σεC κλάσας , επεδίο αυτίς . αυτών καιδι

ανοίχθκσαμ διόφθαλμοί, επέγνωσαν αν

Τομ, κι αυτός άφαντος εγγύετο απαυτώμ. και

ειπομ προς αλλήλους. ουχί καρδία αμώμ

καιομλύκ μν Αμίρ , ως ελάλει τμήμα τη

δδώ, ως διάνοιγει ημίρ τας γραφάς;»

ανασάντες αυτή τη ώρα , υπέρριψαν εις Ιερο

σαλήμ,κ) ευρoμ σωκθροισμοίες ους ένδεκα ,

C και σαν αυπίς , λέοντας, άλγέρθκ ο κύρι

ος όντως, 6 ώφθη σίμωνι. κ αυτί ζκτώτο

τα εν τη οδώ, κι ως ενώθκ αυτοϊς εν τη κλά

σε το άρτου.* Ταύτα δε αυτών λαλούτων ,

αυτής

Quib9 ille dixit: QuærEtdixerút ei:De

leſu Nazareno,qui fuit uir propheta,po

tens opere & ferinone corã deo & toto

populo: & quó eum tradideruntſummi

facerdotes, & principes noſtri in conde

mnationeinmortis, & crucifixerüt eum .

Nosauté ſperabamus, eum eſſe illú qui

redépturus eſſetIfraël. Atqui ſuper hæc

omia tertiº dies eſt hodie, qd hæc facta

ſunt. Sed &mulieres quædam exnobis
attonitos reddidere nos,

peruenerüt ad monumentú , & nó inuen

to corpore ei ,uenerüt,dicétes, fe etiãui

ſionē angelorū uidille,q dicerét eü uiue.

re. Et abierüt quidā eorúq erāt nobiſcú

admonumétú, & ita repererűt,ſicutmu

lieres dixerat,ipm vonó uiderüt.Et ipſe

dixit ad eos:O ftulti& tardicorde ad are

dendú in oñib9, quæ locuti ſuntpphe

tæ :Nonne hæc oportuit pati Chriſtū , &

intrare in gloriâ fuá Et exorſus a Moſe

& oñibus pphetis,interpretabat illis in

oñib9 fcripturis quæde ipfo erāt.Et ap

propinquauerüt caſtello ģibant, & ipſe

præſeferebat ſe longius ire.Etcoëgerunt

illü ,dicétes:Manenobiſcũ ,qñ uergitad

uefperā, & inclinatus eſt dies. Et intrauit

ut maneret cú illis.Et factú eſt dû accum

beret cú eis, accepit pané&benedixit ac

fregit, & porrigebat illis.Et aperti funt

oculi eorú ,& agnouerunteū,& ipfe eua

nuit a cóſpectu eorú .Et dixerütinter ſe:

Nónecor noſtrū ardebat innobis,dum

loquereť nobis inuia , &aperiret nobis

ſcripturas:Etfurgêteseadéhora regrelli

ſunt Hieroſolymá,& inuenerüt cógrega

tos undecim ,& eos qui cú illis erat ,dicen

tes: Surrexit dñs uere, &apparuitSimo

ni. Et ipfi narrabant quæ geſta erant in

uia , & quomö fuiſſet agnitus ſibi ex fra

ctione panis.Dum auté hæc loquuntur,τμα

S
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τμό και
* ;

αυτός ο Ικσάς έσκ εν μέσω αυτών , καιλέγα

: αυτοίς. Ειρlώκ υμίμ. πτοκθέντες δε κ) έμφο .

βοι γενόμενοι, έδόκοω σνεύμα θεωρ&μ.C

ειπεν αυτής . Τί πλαραγμλύοι εσέ , C Δία τι

διαλοψισμοι αναβαίνεσημεταϊς καρδίαις

υμώμ και δεν τας χ&ράς μου και τους σόδας

μου , και αυτος εγώ ειμι. γκλαφήσατέμε και

δεπ,3% ανεύμα σάρκα Coσέα ουκέχει,κα

θως εμέ θεωρ&π έχονται και τοσο ειπών ,

επέδειξεν αυτοίς τάς χάρας και τους σόδας,

Ετι δε άπιςοώθωμ αυτών από χαράς C

θαυμαζόντωμ, ειπεν αυτής έχετε τι βρώσι

μου ενθάδε και οι δε επέδωκα αυτώ ιχθύος

οπού μέρος , και μελισίου κκείου . και

τμγ λαβώμ,ενώπιομ αυτών έφαγεμ.*ειπε δε αν

τείς , δυτοι οι λόγοι,δυς ελάλησα προς υμάς

έα ώμ σω υμίμ , 8% δάσλNρωθliύαι πάντα

τα γεγραμμβία εν τω νόμο μωσέως, κ) προ

φέταις, Cψαλμοίς πολεμ8. τόπδιάνοιξε

αυτώμ ήμ νοώ και σωϊέναι τας γραφάς, να

ειπεν αυτοίς . 8% όυθως γέγραπται , όντως

έδε σαλάμ ήμ Χρισομ , και αναslώαι εκ νε»

κρώμ τη πίτα ημέρα , κ κκευχθώαι επίως

ονόματι αυτο μετάνοια και άφεσιρ αμας

τίώμ εις πάντα τα έθνκ , αρξάμβωομ α τερά

σαλήμ . υμάς δε εσε μάρτυρες τότωμ . κα) -

σουεγώ αποσέλω των επαγγελίαμή σα

ξός μου έφεμάς . υμάς και καθίσαπ ν τη σό

λα λερουσαλήμ , έως δυ ενδύσκθε σώαμιν

εξ ύψους.Εξήγαγε δε αυτούς έξω έως εις βx

θανίαν, κα επάρας τας χώρας αυτο , ευλό

γκσεν αυτούς και εγγύετο εν ζω ευλογάμ

αυτμ αυτούς, διέσκαθαυτώμ,κα ) ανεφέρείο

εις ήμουρανόμ.καιαυτοί προσκωήσαντες αυ

ου , υπέρριψαν εις Ιερουσαλήμ μετά χαράς

μεγάλης , και ήσαν δαπανώς νω τερά ,

άνοιώτες και ευλογούτης ημ θεόμ .Αρμώ.

ſtetit Ieſus ipſe in medio eorum , & dicie

eis:Paxuobis.Expauefacti uero & con

territi , exiſtimabant ſe ſpiritú uidere.Et

dixit eis :Quid turbati eſtis, & cogitatio
nes aſcéduntincordibus ueftris . Videte

manºmeas& pedes meos,quia egoipſe

ſum .Córrectate me&uidere,quia fpiri.

tus carné& olla nó habet,ficutmëuide.

tis habere.Et cú hæc dixiſſer,oftendit eis

manus acpedes.Adhucauté illis nó cre.

dentibusprægaudio &mirantibus, di

xit eis: Habetis hic aliquidedulí :Atilli

obtulerunt ei parté piſcis afli ,& aliquid

de fauo apiario.Et accepit, &in conſpe
ctu illorü comedit. Et dixit ad eos: Hæc

ſuntuerba,quæ locutus fumaduos,cum

adhuceſſem uobiſcum :quod neceſſe fo.

retimpleriomnia quæ fcripta ſuntinle

ge Moli, & prophetis, & pfalmis de me.

Tuncaperuit illorum mentem , ut intel

ligerent ſcripturas,&dixiteis:Sic ſcriptū

eft, & ficoportebat Chriſtum pati,& re

furgereà mortuis tertio die, & prædicari

fub nomineeiuspoenitentiamac remif

fionem peccatorú in omnes gentes , ini

tio facto ab Hieroſolymis .Vosautem

eſtis teſtes horū . Et ecce ego mitto pro )

miſlum patris meiſuperuos. Vos autē

ſedete in ciuitateHierufalem ,quoaduſą

induaminiuirtute ex alto.Eduxit autem

eos foras uſqz in Bethaniam , & fublatis

in altum manibus fuis,benedixit eis .Et

factum eſt dum benediceret illis, receſſic

ab eis, ac ferebatincælu.Et ipfi adorato

eo, regreſſi ſuntHieroſolymâcum gau

dio magno , &erant ſemper in templo,

laudantes&benedicêtes deum . Amen .

ΤΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙ ΟΙ EVANGELII SECVNDVM

LYCAM , FINISKATA AOI KAN .
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κάννας 8μ 1κσούς σάνυ αγάπησες,γος Ζεβεδαίς,άδελφοςΙακώβ και η πρώδομετά

8σάθος και κυρίε αποκεφαλισθέντος, έχατος σάντωμ έγραψεμ ευαγέλλομ, πρακλκ

θεις πια της και ασίας επισκόπων , C κκρίνθο & άλλωμ αιρετικών , και μάλισα τη

νικαύτα ήρεμβΐωνίθωμ δόγματος ανακύμανθος, το φασκόντωμ ή Χρισομ πεό μα /

φίας μη γεγεννέθ . όθεμ Αναγκάθιτω θείαμ γλύκσίμ αυτ ειπώμ. καιάλλων και αιτίαμ τόσο και συγ

γράμματος φέρσιμο ανάγνους 8 Ματθαίου, Μάρκου, C Λουκά τα τεύχη,εδοκίμασε και το ύφος και ισο

ειώμ. C αλκθύ αυτiς ειςκκέναι έβεβαίωσεμ . ενός δε ενϊαυτο μόνoμ, ενώ και έπαθε, μετά τη φυλακή ,

Ιωάννά τω ισοβίαμ σωτάξαι. εάσας τoίνω τμ ενϊαυήμ ου τα πεπραγμένα πραξιώμ ξετέθκ,*

ανωτέρο χρόνο , πριν και η ιωάννω έμβληθίώαι εις ειρκτήμ, τας πράξας αξέθει, καθα σαφήνιθίναι

δωίσO τίς επιμελώς είς τέταρσιμ ευαγγελίοις έμτυγχάνεσιμ . 6η c τίω Δίαφωνίαμ δοκ8

θαν ειναι Ιωάννα μεία και λοιπών ειργά. έγραψε και μίαμ επισολομ, άρχή έσι, όλμαπαρχής, τις

πρα σάντωμή εκκλησίασικώμ κ σεπαιδευμένων ανδρώνέγκρίνετη . Αιόλοιπα δύο, ών και αρχή

έξι πρώτες ύ ,ο πρεσβύπρος εκλεκDή κυρία,δουτέρας δε,δ πρεσβύπρος γαϊω ω αγαπκίώ , ιωάννου

πρεσβυτέρα λέγονη. δυ έτι & νώ, έπρoμ μνήμα εν τη εφέσω τυγχάνς. καί τινες νομίζεσι, τα δύο

μνκμάα Ιωάννα ειναι η ευαγγελισό , ποιδυ ηνίκα νιτάξιμεις σαπίαμή τότε ακροατώμ έλθωμαν

θξηγκσόμεθα . Τοιγαροώ τσαρεσκαιδεκάτω έτα , δεύτερου μεθανέρωνα διωγμόν κινοώPς δοι

μετϊαν , εις σάτμομ νήσου ποΐοριθείς, σωέταξεν αποκάλυψίμ , μελέφρασεμ . 8σίνος μάρτυς

και πρωϊος, σφαύλος και δομείϊαν8 , C7πράξεων αυτών δια τίω σολιμ ώμότκία, πρά συγκλέ

Τα ακυρωθασώμ, έπι ποτίνακος εις έφεσομ αναζεύβας, έωςξαϊανό ή βασιλέως εκάσε διατελέσας,

σάσας τας τασίας έθεμελίωσε 6 ώκοδόμκκεμ εκκλησίας, και λίαμ γκράσας εξηκοσώ ογδόων

εiαυτό , μελαδαάθος κυείο τελετήσας πλησίομή προςκμλύκς πόλεως αξιώθω τι κοιμήσεως,

Yή ο ΘΕΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ KATA Í Á NNAN EYA ,

ΓΕΛΙΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ.

Το πνεύματός διώαμις ν αθενεία πλατα , καθα και γέγραπlαι και σισεύομαι ,

και ασθενείαδου σώματος μόνoμ, αλλα κυ λόγου και σοφίας γλώής καμλύκς .

και τουτο δίλομ έκσολών και άλωμ , μάλιsα δε εκ τον πρί του μέγαμ θεολόφμ

και αδελφόμ 8:58 ν χάριτι δρωμώε . δυτα και άλλέως και σατρός ήμ , τίω αυτίω

θέτέχνω ω " σας μεταχειριζόμενος. ου μόνον αμαθής ήμ και ελιωικής και ιουδαϊκής παιδεύω

σεως ,αλλα κ σάντα αγράμματα , καθα δή και θεότατος Αρκάς εν ταίς πράξεσιμαρτυρά ποι

αυτο , και γαρ δη C και σαγισαυτόευτελισάτκ και άσκμΘ ,ώς χωρίoμ ειναι , ου λογικής αλλά

λίθιτικής τέχνης. βκθσαϊδά γαρ τατουάξήνεγκεν. Αλλόμωςο τοιέτα και αγράμματος , δάση »

μΘ- , μκδεν έχωμ σερίβλεήoμ, δε σοίου τετύχκκε πνεύματος.ώσπ αμκδεις άλλων ευαγ

γελιsώμ εμάς εδίδαξε,ταύτα αυτός βροντίσαι γαρ εκείνωμ καταγενομύωμ πει η σων

ματικόμ το χρισ8 . μκθεμ δε ποιον τρό αιώνωμ αυτο υπάρξεως χανότερου κύ σαφέςερου ειπόν:

τωμ . Δέος ερμήποτε τινες χαμαιπετάς να μκδέμ υψηλόμ νοϋσαι δαμάμβυοι , νομίσωσι τμ χρι

σου τότε πρώτομ εις ύπαρξιν έλθάμ ότε από μαρίας εγεννήθκ , και ουχί προαιώνϊου εκ του σαν

9 4 γος
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πος γεννηθίώαι .8σάντωςέπαθε, και σαύλΘ ο σαμοσατεύς . τέτου ένεκεν ο μέγαςΙωάννκς

πριν άνω γεννήσεως διαλαμβάνει και καίτοι ου δε τω σάρκωσίμ του λόγου αμνημόνευτου καταλεί

ψας , φκσιγάρ. δ λόors σαρξ εγγύετο.ώς δέ τινες φασιν , ότι κι αξίωσαμ αυήμοι ορθόδοξοι συτρά

ψαι πο ! άνω γεννήσεως,διααναφανέντωμ τινών αιρετικών και ταϊς ημέραςεκείναις, ηδογμα »

τιζόντωμ άνθρωπομ ψιλομ υπάρξαι τον εκσάμ . όπ και λέγεται ο άγία τα της άλων ευαγγελί

σώμ ανεγνούς , θαυμάσαι μου εκείνους οι πρί σάντωμ αλκθούς αφηγήσεωςκαι επικρίναι δε , ώς

γίώς έχοντα , και μηδεμ προς χάριν ειπόντωμ Ρ αποδόλωμ . & μύτοι ου σαφώς ειπομ εκάνοι .

ή τελέως έλαβαν , ταύτα αυτός ξαπλώσαι και γανώσαι διέγνω και προσθάναι δια η οικία

ευαγγελίου και ο και συγγέγραφεμ σάτμωτη νήσω, δξόρισΘ διαπλών μετα ηϊακονταδύο έ .

τκ φθη το χρισ8 αναλείψεως.λγαπάτο δε σάντων μάλιsα μαθητών Ιωάννης ο κυρίω ,ώς απλός

τε 6 πραότατα € 885οκθέσαίος κή καθαρός τώ καρδίαμ,λγοώ ήρθένος. 24 δυ δε χαρίσματος και

σωθεολογίας επισεύθκ, ή άθεάτων τοίς σολιοΐς μυς κρίωμ καταρυφήσας, μακάρϊοι γάς φR -

σημοι καθαροί τίω καρδίαν , ότι αυτοί του θεομψονται . μ δε άρα και συγγενής τον κυρία , και

σώς, άκοε ίωσήφο φθι σανέγνου θεοτόκε μνκοής και έχει εκ προτέρας γωλικός σαΐδαςεία,τέσ

σαρας άρδενας να &ς θηλείας , τίω μάθαμ , τω έρθής , κα ) τω σαλώμω. δς λέγω δεθ σαν

λώμκς γός ήμ ιωάννκςδυτΘ .ευρίσκεται τoίναι ο κύρϊος , θάος αυτον ώμ . επει γαρ σατης τον κυν

είου διωσήφ . τούτο δε το ιωσηφ θυγάτης ή σαλώμκ αδελφή άρα του κυρία άυτκ λογίζεται . ώςτε

και ο ταύτης γός δ ιωάννκς ανεψιός του κυρίο . ουκ άτοπον δε ίσως και τα ονόματα θα π μκτός αν

τον και αυτο το ευαγγελισού αναπτύξα και μου γαρ μικτής σαλώμη καλαμβύκ , ερμηνεύεται ευρκο

νική , Ιωάννης δε , χάρις αυγό . Γινωσκέτωονσάσα ψυχή , ως και ειρήνκ , και προς π τους ανθρώπος,

και αντιψυχω από παθών, μικτής γίνεται σε θείας χάριτΘ , και γεννά ταύτίω ο ιμάμ.

πιω γαρ ταραήoμίύίω ψυχών και έτι μάχας έχουσαμπρός π τους άλλους ανθρώπ8ς και προςκαιεαυ

πιω , ουκ εικός Ο θείας αξίωθίώαι οι θείας χάριτΘ- επισκεψάμεθα δε και τι θαυμασιόπρου

συμβαμ , πρί τούτου του άγϊου ευαγγελισώ μόνο γαρ δυτος γάς μητέρας αναφαίνετα

έχωμ, τίωθεοτόκου, τω σαλώμίω , τίω βροντώ.γός γαρ βροντής δια τίω το ευαγγελίου με

γαλοφωνίαν , και τω θεοτόκου .Ιδου γάρ φκσιν , και μκτής σου . αλλιπείταύτα ημίμ προθ έξι

γίστως ειρκται , αρκτέομάδα και θα τον έκτο αναπτύξεως .
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DVM IO ANNEM .

Σ

γος . δυος

άμ εμ ας

Ναρχή ήμ α N principio

ο λόγG , γ crat fermo ,,

ο λόγος & ſermo erat

μ προς ή apud deum,,

θεομ, ο θε & de9eratille

δς με λό ſermo . Hic

erat in prin

-cipio apud

χή προς και deu.Omnia

θεόμ. πάντα δι αυτο εγχύετο • και χωρις αυ per ipſum facta ſunt: & fineeo factum

το έγύετο ουδε έμ, 8 γέγονεμ. Εμ αυτώ ζωή eſt nihil,quod factum eſt. In ipſo uita

μ, ) 8 ζων μτφώς και ανθρώπων, κοσ φώς erat , & uita erat lux hominum, &lux in

ντη σκοτία φαίνε , κ) και σκοτία αυτή ου κα
tenebris lucet, & tenebræeamnó appre

Τέλαβερ.* Εγώετο άνθρωπος απεφαλμύος & henderunt.Erat homo miffus adeo, και

πρα θε8,όνομα αυτώ Ιωάννκς . δυτος ήλθεν εις γ nomen Ioannes.Hic uenit ad teſtifican

μαρjυρίαμ, ίνα μαρτυρήση ποι * φωτός, ίνα dum,ut teſtaret de luce,ut omnes crede,

σάντες σιδεύσωσι και αυτον , ουκ ήμ εκάνος και rentper ipfum .Non erat ille lux illa, fed

φώς ,αλλίνα μαρτυρήση πηγή φωτός. * Ημό γ milfus erat, ut teftaretur deluce . Erat lux

φώς η αληθινόμ , 8 φωτίζα σάντα άνθρωπο illa, luxuera:quæ illuminat omnéhomi

έρχόμονον εις ή κόσμου . Εμ τω κόσμο ήμ , nem uenienté in mundú . In múdo erat,

κι ο κόσμος δίαυά εγγύετο , ο κόσμος αυν & mundus pipfumfactus eft, & midis

* óux équw .* eis ta pidid ÃMO ,C or "d101 & v ā eú nó cognouit.In ſua uenit , & ſui eum

ήμου έλαβομ. όσοι και έλαβομ αυήν, έδων , nó receperüt.Quotậtautērcceperüteú,

κεμ αυeis 3ξοσίαμ τέκνα θες γενέθς, Ρίς σι dediteis ut liceret filios dei fieri, uidelicet

σεύεσιμ εις ή όνομα αυτ , δι ουκ αιμάτωμ , hisq credidiſſent in nomé ipfi : Qui no

ουδε εκ θελήματος σαρκός , ουδε εκ θελήμα ex fanguinib9, neq ex uoluntatecarnis,

Tog avdgos;& anix Neš izcvvádxoxp.*kaiš į neą ex uolütate uiri,ſed exdeo nati lūt.
λόγος σας ? εγγύετο , και έσκιώωσεμ ν ήμίμ , γ Et fermo illecaro factus eft, & habitauit

κι εθεασάμεθα τη δόξαν αυτον , δόξαν ως μο in nobis ,& cóſpeximgloriâ eius, gloria

νογενούς σαρά σαρός , πλήρης χάριτος κ) uelut unigeniti à patre ,plenus gratia&

αλκθείας ueritate .

Υ
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5 αλκθείας . * Ιωάννκς μαρτυρά που αυτο , και ueritate.Ioannes teſtatur de ipfo, & da ,

α κέκραγε,λέωμ.δυτος μου ειπόμ ,οοπίσω mat , dicens : Hicerat de quo dicebam ,

μεερχόμους ,έμπροθέρ με γέγονεμ,8% qui am me ſequeretur , antecellit me,

3 πρώτος μου ήμ. * καιεκ του πληρώματος αν quia prior me erat . Et de plenitudine

τον μάς σάνης ελάβομου , χάριμ αντί eius nos omnes accepimus,& gratiam

χάριτος , ότι ο νόμος δια μωσέως εδόθα , και pro gratia , quia lex per Mofen data

χάρις και και αλήθεια δία τκσέχριs3 έγύετο. eſt, gratia & ueritasper Iefum Chri

* * Θεόμουδεις εώρακε σώποπ . δ μονογενής ſtum exorta eft.Deum nemo uidit un

γος, ο ώμ ειςήμ κόλπου το σατρός, εκάνος quam : Vnigenitus filius, quięſt in ſinu

θ' όξγίσατο .* και άυτη εsίμ και μαρτυρία και το patris, ipſe enarrauit.Et hoc eſt teſti

άννε , όπαπέσλαμ διδαίοι και ιεροσολύ monium Ioannis, quando miſerant Iu

μωμ τεράς και λευίτας, ίνα ερωτήσωσιμάυν dæi ab Hieroſolymis facerdotes . & le

τόμ , συ τις ει ; και ώμολόγισε, και ουκ αρνή uitas ,ut interrogarent eum :Tu quis

σατο. και ώμολόγησεν , ότι ουκ ειμι εγώ es : Etconfeſlus eſt , & non negauit.Et

Χρισός και ερώτησαν αυτόν, τί οώ , κλίας confeſſus eſt,inquiens,nonſumego Chri

Ζιού , και λέγε,ουκ ειμί.ο προφήτης έι σύ; ſtus. Et interrogauerunt eum : Quider

και απεκρίθη, όυ ειπομ οώ αυζο , τις ει , gorHelias es tu Etdicit:Non fum . Es

ένα απόκρισιμ ώμων τοίς σέμβασιμ εμάς; tu propheta ille : Et reſpondit: Non .

Η τηλέγεις ποi σεαυτον , έφκ. * Εγώ φωνή βο » Dixerunt ergo ei:Quis es,ut reſponſum

α αντG εν τη ερήμω, ευθώαπ τω οδoμ κυν demus his quimiferuntnos ? Quiddi

ια βίο, καθώς ειπεν Ησαίας ο προφήτης. * και cis de teipfo . Ait: Ego uox damantisin

οι απεσαλμώοι ίσαμέκ φαρισαίων , deſerto ,dirigite uiamdomini, ſicut dixit

Αρώτκσάμ αυήμ,κ) ειπομ αυτώ . τι δω βαπ : Eſaias propheta . Et quimilli fuerant,

ζας ει ου ουκ ει ο Χρισος,υπκλίας , όυπ προ erant ex pharifæis.Et interrogauerunt

1β φήτης; * Απεκρίθκ αυτής διωάννκς , λέγωμ. eum ,ac dixerunt ei:Cur ergo baptizas,

« εγώ βαπίζω ν ύδατι, μέσος δε υμώμ έσε » ſi tu non es Chriſtus, neq3Helias,neqz

κεμ 8μ υμάς ουκ διδαπ , αυτός όξιμο οπίσω propheta :Reſpódit eisIoannes,dicens:

με ερχόμενος , δς έμπροσθέν με γέγονεν , Ego baptizo aqua, ſed medius ueftrum

δυ εγώ ουκ ειμ'άξ G , ίνα λύσω αυτού του ſtat quem uos neſcitis. Ipfe eſt quicum

ιμάντα, τον υποδήματα . * Ταύτα βιν me ſequeret ,anteceſſit me, cuius ego nó

θαβαρά εγγύετο σέραν του ιορδάνο , όπου ſum dignus ut ſoluam corrigiam calcia

μ ιωάννκς βαπτίζωμ . Τη έπαυρίου βλέπα méti.Hæc in Bethabara facta ſunt trans

ο Ιωάννης του Ικσούμ ερχόμενου προς αυ - Iordanem ,ubi loannes baptizabat.Por

του , να λέγα . δε αμινος του θεού , και άιν ſtero die uidet Ioannes Ielum uenienté

τίω αμαρτίαν του κόσμου . * ούτός ad fe , & ait: Ecce agnus ille dei, quitollit

σερ! δυ εγώ ειπομ . οπίσω με έρχεται peccatú mundi.Hiceſt dequo dicebam :

ανής,δς έμπροθέρ με γέγονεν, ότι πρώτος Poſt me uenituir,qui me anteceſſit,quia

με έμ , καγωουκ ήμ αυθόμ, αλλ'ίνα φανε priormeerat, & ego neſciebam eum .ſed

ρωθή ο ισραήλ,δια του το έλθομέγών και ut manifeſtus fiatIfraëli,proptereaueni
με ύδαζ βαπτίζωμ.* καιεμαρτύρκσεμ ιωάννκς, ego aqua baptizans. Et teſtatus eſt lo

α λέωμ , 8α πιθέαμαι τσνευμα καθαβαίνομ annes , dicens:Vidi ſpiritû deſcendentē
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δώσει περισεράμξουρανό, και έμεινεν έκαν» ſpecie columbæde cælo,& manſit ſuper

τόμ. καγώ ουκ ήδειν αυτόν, αλλά σέμψας eum , & ego nó nouerā eum , ſed quimi

με βαίζαμεν ύδατι , έκανός μοι ειπεν , ſit me utbaptizarem aqua,is mihi dixitt

εφόμ& δκα το πνεύμα καταβαίνομ και Super quem uideris fpiritu defcendence

μένου εαυτού , δυτός Kξιμ και βαπτίζωμεν acmanenté ſuper eum ,hic eſt qui bapti,

σνεύματι αγία » καγω εώρακα και μεμας zat ſpiritu ſancto.Et ego uidi & teſtatus

15 τυρκκα , ότι δυτός όξιμ ο γός του θε8 . *τη fumhunc effe filium dei.Poftero dieite

έπαυε ίου σάλιμ εισήκε ο ιωάννκα , και εκ rum ſtabat Ioannes,& exdiſcipulis eius

Ομαθητών αυτον δύο, και εμβλέψας Go duo , & intuitus Ieſum ambulanté,dicit:

Ικσου σεριπατούτι , λίγα . Ίδε ο αμνός του Ecce agnus ille dei.Et audierúteumduo

θεού, κα) ήκεσαν αυτοί οι δύο μαθηταιλαν diſcipuli loquentē, & ſecuti ſunt leſum .

λοώτΘ , και ακολόθκσαμ Go τκσού. sta Conuerſus autem Ieſus, & conſpicatus

φείς δε ο Ικσούς , και θεασάμλνΘ- αυτούς eos ſequétes ſe,dicit eis : Quid quæritis?

ακολουθοώτας , λέγει αυτούς και τι ζωτάτε ; Qui dixerunt ei :Rabbi, quod dicitur,li

οι δε ειπον δυτώ . Σαββεί , λέγεται ερμη interpreteris,magiſter,ubihabitas:Di

νονόμιον, διδάσκαλε, σε μένεις, λέγα αυ cit eis: Venite & uidete.Venerunt, uide

τίς, έρχεθενα δεπ . ήλθομ και έιδομα runtó ubi maneret, &apud eum man

μένει,και σαβαυτώ έμειναμ τώ ημέραν εκεί ſerunt die illo : Hora autem erat fermé

νω,ώρα δε ήμ ως δεκάτκ. ήμ ανδρέας ο αδελ decima . Erat Andreas frater Simonis

φοςσίμων σέτης , εις εκτ δύοτα Petri, unus ex duobus qui audierant à

κ8σάντων σαρα Ιωάννα και ακολοθκσάν- Ioanne , & fecuti fuerant eum .Reperit

και των αυτω. * ευρίσκει δυτος πρώτος ήμ αδελ hicprior fratrem ſuum Simonem ,&di

φου τμ δίου σήμωνα, και λέγή αυτώ, ευρή cit ei: Inuenimus Meſſiam , quod eft , fi

καμου ου μεσίαμ,8 μεθερμηνευόμλιομ, interpreteris ,unctus . Et adduxit eum

Χρισός • κα) ήγαγεν αυήμ προς Ικσούμ. ad lefum . Intuitus eum Ieſus , dixit :

έμβλέψας αυτώο 19σούς, ειπε, συ ει σίμων Tu es Simon filius Iona , tu uocaberis

ομός Ιωνά , συκλωθήση καφάς , ερμηνεύει Cephas, quodfonat, fiinterpreteris, lar

«Η σέρΘ.* τή έπαυρίου αθέλκσεμ 1κσούς pis . Poftero die uoluit Ieſus exire in

ξελθών εις τίω γαλιλαίαν, και ευρίσκει φί Galilæam , & reperit Philippum , &di

λιππου, να λέγει αυτώ, ακολούθ μοι cit ei : Sequereme:Eratautem Philip

δε ο φίλιππος από βκθσαϊδα εκδ σόλες pus àBethſaida ciuitate Andreæ&Pe

ως ανδρέε να σέιγο . ευρίσκα φίλιππGP tri. Reperit Philippus Nathanaël , &

τμ ναθαναήλ, και λέγξ αυτώ, και έγραψε μω dicit ei :De quo fcripfit Moſes in lege

σής νω νόμω, και οι προφήτα , ευρήκαν & prophetæ , inuenimus Ieſum filium

μία ικσούμοργομειωσήφ τμ απο ναζαρέθ, Ioſeph Nazarenum . Et dixit ei Natha

και ειπεν αυτώ ναθαναήλ , εκ νάζαρεθ δασαν naël: À Nazareth poteſt aliquid bo

7αι τι αγαθομ ειναι και λέγει αυτώ φίλιππος, ni eſſe : Dicit eiPhilippus: Veni & ui.

έρχου κ) δε. ειδεμο Ικσούς τομναθαναήλ ές, de . Vidit Ieſus Nathanaël uenien -

χόμενου προς αυή ,κ) λέγει περί αυτ,δε αλκ tem ad ſe , & dicit de eo :Ecce uere Ifraëli

θώςισρακλίτως, να σόλος ουκ έσι.λέγει αυ quo
dolus non eft.Dicit eiNa

τοναθαναήλ,σόθεμ με γινώσκεις,απεκρίθη thanaël : Vnde me noſti ? Reſpondịc

δικσούς
Ieſus,

ta , in
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τκσες , και είπεν αυτώ. προ του σε φίλιπι Ieſus, & dixit ei:Priuſős te Philippusuo
πoμ φωνήσα όντα από το συκώ,έιδόμστ. caretcum eſles ſub ficu ,uidebam te. Re.

απεκρίθκ ναθαναήλ , και λέγει αυτώ.δαβ/ fponditNathanael, & aitei : Rabbi , tu

βεί, συ ει ο γιος του θεά, συ ει ο βασιλεύς το es ille filius dei, tu es ille rex Ifraël. Res

Ισραήλ, απεκρίθκ 1κσές , κ ειπεν αυτώ , ότι fpondit Iefus, & dixit ei :Quia dixi tibi,

ειπόμ σοι, είδη σε υπό κάτω και συκύς, σε uidebam te fub ficu , credis : maiora his

σεύες, μείζω τότωμ όψε .και λέγειαυτο , uidebis.Et dicit ei:Amen amen dico uo.

αμώ αμώ λέγω υμίμ , αθάρτι αφεθε ου bis : poſthac uidebitis cælum apertum ,

ουρανου ανεωγότα , και τους αγγέλους το & angelos dei aſcendentes ac deſcenden

θεού αναβαίνοντας , και καταβαίνοντας έ. tes ſuper filium hominis.

πιτομήoμ του ανθρώπου .
Erdie tertia nuptiæfiebant in Cana II

* kaiti Huégae Tř zpíte záu o lyfúe a Galilææ , & erat materIeſu ibi. Vocatus

τον κανά δι γαλιλαίας» και με μικτής eſt autem& Ieſus ac diſcipuli eius ad nu

1κσ εκ . εκλήθκ δε και ο εκτός κι οι μαθη- ptias.Et ubi defeciffet uinum , dicitma

ται αυτο εις του γάμου . ύσερήσαντΘ ter Ieſu ad eum : Vinum non habent.

δίνου , λέγαλ μικτές του 1κσε προς αυτόμ. διι Dicit ei lelus:Quid mihi tecum eſtmu

νομουκέχουσι . λέγή αυτή ο Ικσός , τί εμοι lier : Nondum uenit hora mea . Dicit

και σοιγώαι, ουπω ήκει και ώρα μου . λέγα και mater eius miniſtris : Quodaung dixe

μκτης αυτοίςδιακόνοις , ότι άμλέγαν . rit uobis,facite. Erant autem ibi lapideæ

mid,woridats.ldapd'èxe üsfícusaidova iz hydriæ ſex pofitæ fecundum purificatio

κείμwαι τμ καθαρισμόή υδαίων , nem Iudæorum ,capientes ſingulæme

χωρέσα ένα μεγκτας δύο , τράς . λέγα tretas binas aut ternas . Dicit ei Ieſus :

αυτοίς ο Ικσάς , γεμήσαπ τας υδρίας ύλα / Impletehydrias aqua . Et impleuerunt

τΘ .και εγέμκσάμ αυτας έως άνω, καλέ easuſquead fummum . Et dicit eis :

γει αυτiς , αντλήσατε ναώ , κ) φέρετε ως ας Infundite nunc , & ferte architridino : &

χιρικλίνω , C ήνεγκάμ . ος διέγεύσατο και tulerunt . Poftquam autem guſtaflet

αρχιρίκλινα σ' ύδως δινου γεγενημείου, architriclinusaquamin uinum uer

και ουκ ήδει σόθεμ εsίμ , οι δε διάκονοι δεν fam , neque fciret unde eſſet , ſed mini

σαμοι άντληκότες σ' ύδως , φωνά τμ νυμα ſtri ſciebant quihauſerant aquam , uo .

φίου και αρχιτείκλινΘ , κολέγααυ ζω .σάς cat ſponſum , & dicit ei : Omnishomo

άνθρωπG πρώτορήμ καλόμ δινου τίθκσι , primo loco bonum uinum ponit, &cum

και όταν μεθυθώσι , τότε του ελάσω . σύ inebriati fuerint , tunc id quod deterius

πτήρκκας του καλομ δινoμ έως άρτι . ταύ » eſt.Tu ſeruaſtibonum uinum uſque ad

τω εποίκσε τίω άρχω τη σημείωμο εκσάς hoctempus.Hocædidit initium ligno.

ο κανά γαλιλαίας , και εφανέρωσετο rum Ieſus in Cana Galilææ , &manife

δόξαν αυτο , επίσδυσαν εις αυτόν οι μάν ſtauit gloriam fuam , & crediderunt in

18 θκται αυτο . * μετά τοντο κατέβκ εις καπες eum difcipuli eius . Poft hæc defcendit

? ναουμ αυής και & μπλές αυτο, οι αδελφοί Capernaum ipfe & mater eius , & fra

αυτον , οι μαθηται αυτο , κα ) έκά έμεναμ tres eius, & diſcipuli eius , & ibi man

και ου πολλές ημέρας . * και εγγυς ήμ εσάς ſerunt non multisdiebus. Et in propin

& χατην Ιεδαίων , και ανέβη εις ιεροσόλυμα quo eratpaſcha ludæorum , & 'aſcendit

ο Ικσάς Ieſus
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κα ο εκσός. * και ευρεμώ ιερώ τους σωλοώ IefusHierofolymam, & reperit interm

τας βόας και πρόβατα και περιφερας , να plo eos qui uendebant boues & oues

τους κερματισας καθκμλύους και να σοιήσας & columbas , & numularios fedentes.

Φράγγέλλομ εκχοινίωμ , σάντας ξέβα Et cum feciſſet flagellum è funiculis ;

λεμ εκ το ιερού, τά τε πρόβατα και τους βό, β omnes eiecit è templo , oues ſimul ac

ας » και το κολυβιsώμξέχεε δ κέρμα , C boues , & numulariorum effudit æs ;

τας Ταπέζας ανέτρεψε » και τοίς τας σες / menſasos ſubuertit.Et his quicolumbas
sερας σωλούσιμ, ειπεμ, άρατε ταύτα φύτευ uendebant, dixit : Auferte iſta hinc,nec

θεμ ,και με ποιάτε δικού το σαγός facitedomum patris mei,domum mer

μου , δικού εμπορίο. * Εμνάθκσαμ θ οι μα catus.Recordati uero ſunt difcipuli eiuš,

θεται αυτο , ότι γεγραμμλύομεσίν , ζών qd'ſcriptū eſt: Zelus domus tuæexedit

κγ λΘ το δικου σε κατέφαγέ με . * Απεκρί- me.Reſponderunt ergoIudæi,&dixe

θκσαμ οώ οι18δαίοι, και ειπομάυ ω ,τη runt ei:Quod fignú oltendis nobis, qd

σκμάομ δεικνύας ημίν , ότι ταύτα σοιές και iſta facias : Reſpondit Iefus,& dixit eis:

αδ * Απεκρίθκ ο ικσούς, και είπεν αυτοίς. λύσα Deſtruite teniplum hoc, & in tribus die ,

π του ναού τοτου ,ο πισίμ ημέρας εγε bus erigam illud. Dixerunt ergo Iudæi:

γώ αυτόμ. έιπομόαν οι ισδαίοι, τεσαράκον, Quadraginta & ſex annis extructum

ενα έτεσιμ ώκοδομήθκ ο ναός δυτG eſt templum hoc ,& tu in tribus diebus

και συν πισίμ ημέρας έγεράς αυτόμ ; εκά eriges illud : At ille dicebat detemplo

να δε έλεγε που το ναού του σώματος αυν corporis ſui. Cum ergo reſurrexiſſet e

το . όπ δαω εγέρθη εκ νεκρών, εμνήθκσαμ mortuis,recordati ſuntdiſcipulieius qd

οι μαθηταί αυτον, ότι τυτο έλεγε , ναι επίν hocdixiſſet, &crediderunt ſcripturæ , &

sδισαν τη γραφή,και λόγωειπε ο κ . ſermoni quem dixerat Ieſus . Cum au.

σας. ώς δε ήμ ν ιεροσολύμοιςν σάχα tem eflet Hierofolymis in paſcha in die

εντηεορτή , πολλοί επίσδυσαν εις τ ' όνομα feſto , multi crediderunt in nomen eius,

αυτον , θεωροώτες αυτα τασκμάα & επoία . uidentes ligna eius quæædebar. Ipfeau

αυτός δε και τκσές ουκ επίσβιεμ εαυτομ αυτής , tem Iefus non credebat ſemetipſum eis,

δια η αυήμ γινώσκερ σάντας , και ότι οι eo quod ipſenoſlet omnes, nec opusha

βείαμ έχεμ , ίνα τις μαρθυρίσω ποι * ανθρώ beret,ut quilôg teſtaret dehomine. Iple

πο . αυής εγίνωσκε,τί ήμών των ανθρώπω. enim fciebat, quid eſſet in homine.

Αμ δε άνθρωπΘ εκνφαρισαίων , νικό γ Erat autem homo ex pharifæis, iii

δημGόνομά, άρχωμ0i8αίωμ. δυτG- Nicodemusnomine,princeps Iudæo

ήλθε προς ημικσάμ νυκτός,και έιπεραυτώ. rum .Hic uenit ad leſum nocte , & dixit

σαββεί , διδαμβω , ότιαπόθεού ελήλυθας ei:Rabbi, ſcimus quod à deo ueneris

διδάσκαλΘ.ουδεις γαρ ταύτα τα σημα magiſter . Nemo enim poteſt hæc fi

Δωαται σοιέμ, & συσoιάς , εαμ με ο θεός gna facere,quæ tu facis , niſi fueritdeus

μετάυτον , απεκρίθκο τκσάς , και έιπεραυν cum eo . Reſpondit Iefus , & dixit ei :

ω . άμώ αμιώλέγω σοι , έαρ μή τις γεννα Amen amédico tibi:niſi quis natus fue.

9 % άνωθεν, ου δωαταιΕμ τώ βασιλείαν ritèfupernis,non poteſt uidere regnum

του θεού . λέγα προς αυτομο νικόδημος, σως dei. Dicit ad eum Nicodemus: Quor

Φωαται άνθρωπΦ γεννηθώρα γέρωμών: modo poteſthomo naſacum fit fenexion

μι Ć Num

1ικ ,

!
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μη δώάται εις τίω κοιλίαμοθ μαξος αυ *

δεύπρου εισελθέν , και γεννηθίώαι , απεκρί

θκ δ ικσούς , αμίαν αμώ λέγω σοι , εαν μά

τις γεννηθά 3ξ ύδατΘ και πνεύματος , ου

δαναη εισελθέν εις τίω βασιλεία του θεού .

ηγεγέννκμλύομ έκθι σαρκός, σάρξ άξονα

ή γεγεννκμαίομ εκ του πνεύματος , σνεϊμά

. με θαυμάσB, 8ειπόμ σοι, 8 % σε εμάς

γενναθήναι άνωθεμ. πνεύμαπο θέλς πνά ,

και τίω φωνώ αυτο ακούες , άλλουκ διδας

πόθεν έρχεται , να σουυπάγα . όυτως και

σάς, ο γεγεννκμώΘ εκ του πνεύματος.αν

πεκρίθκ νικόδημG , 6 ειπεν αυτώ, σώς δN

ναται ταύτα γενέθα , απεκρίθκ Ικσούς ,

ειπεν αυτώ,συ ει ο διδάσκαλα τοισραήλ ,

Εταύτα ου γινώσκεις ; αμώ αμίμ λέω σοι ,

ότι ο διδαμου λαλούμ » , και έωράκαμβω

μαρτυρούμυ, C πω μαρτυρίαν ημώμου

λαμβάνετε. ει τα επίγαα ειπομ υμίμ , να

ουκ επισεύετε, σώς εαμ ειπω τα επουρανία ,

πισεύσατε; C ουδεις άναβέβηκεν εις τόμου

Ρανομ, ει μηδ εκ του ουρανού καταβάς,δος

του ανθρώπου,ο ώμον ων ουρανώ. κ) καθώς

μωσής ύψωσε ομόφϊν και τη ερήμω , όυτως

υψωθώα & ομίου του ανθρώπε,ίνα σάς και

σισεύων εις αυήμ , με απόλκτα , άλλέχη

ζωιμ αιώνϊομ.όυτως και αγάπκσεν ο θεός του

κόσμου , ώςε ομιομ αυτο τμμονογενές

δωκεν, ίνα σας και σιδεύων εις αυτν , μιαν

πόληται, άλλέχη ζωήμ αιώνϊωμ . ου γαράς

πέσειλεν ο θεός ημιομ αυτο εις ήμ κόσμου,

ένα κρίνα τμ κόσμου , αλλάνασωθή ο κόσ ,

μος δι αυτον . ο σισεύων εις αυήμ, ου κρίνε ) .

ο και μη σισεύωμ, κέκριτα , ότι μισεπί

σώκεμ εις όνομα του μονοτενούς του και θεού .

αυτκ δε αξιμ και κρίσις , ότι δφώς ελήλυθεν

εις του κόσμου,και αγάπησαν οι άνθρωποι

μάλλομ σκότΘ- , δφώς , ήμγαό σονκ »

ρά αυτών τα έργα , σάς γαρ ο φαύλα πράσ

σων , μισ φώς , κα ) ουκ έρχεται προς

φώς, ίνα μή έλεγχθύ αυξ τα έργα . σοιών

πώ

Num poteſt in uentrem matris fuæ ite >

rum introire,acnaſci : Reſpondit Ieſust

Amenamèn dico tibi:niſi quis natus fue

rit ex aqua& fpiritu,non poteſt introire

in regnum dei. Quod natum eſtex car

ne, caro eſt : & quod natum eſt ex ſpi

ritu , fpiritus eft . Nemireris,quod dixi

tibi, oportetuos naſci è ſupernis. Spi

ritus ubi uult ſpirat, & uocem eiusau

dis,ſed neſaisunde ueniat, & quò uadat.

Sic eſt omnis qui natus eſt ė ſpiritu .

Reſpódit Nicodemus, & dixitei: Quo

modo poffunt hæc fieri : Refpondit

Ieſus,& dixit ei:Tu esille magiſter Ifraë

lis , & hæc ignoras:Amen amen dico

tibi:quod fcimus,loquimur:& quod ui.

dimus , teftamur : & teftimonium no

ſtrum non accipitis . Siterrenadixi uo

bis, & non creditis, quomodo fi dixero

uobis cæleftia , credituri ſitis : Etnemo

aſcendit in cælum , niſi qui defcenditè

cælo, filius hominis, qui eft in coelo .Et

ficut Moſes exaltauit ferpentem in de

ferto', ita exaltari oportet filium homi

nis:ut omnis qui credit in eum , nonpé

reat,fed habeat uitam æterná . Sic enim

deus dilexitmundum ,ut filium ſuum

unigenitum daret: utomnis qui credit

in eum , non pereat ,fed habeat'uitam

æternam . Non enim miſit deus filium

ſuuin in mundum,ut condemnetmun

dum , ſed utferuetur mundus per eum .

Qui credit in eum , non condemnatur.

Qui uero non credit, iam condemnatus

eſt, quia non credidit innomēunigeniti

filij dei.Hæc eſt auté códemnatio,quod

lux uenit in mundū,& dilexerunthomi.

nes magis tenebras qz lucern . Eranteſ

eorú mala opera. Omnisenim quima

la agit,odit lucem :nec uenit ad lucem ,ne

arguanť opera iplius. Quiauté operať

ueritate,

T
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πω αλήθεια », έρχεται προς το φώς, ίνα φα ueritatem , uenit ad lucem : ut conſpicua

νερωθή αυτον τα έργα,ότι αν θεώ έσιν ειργαν fiant facta ipfius, quod per deum ſint fa

σμία . Μετά ταύτα ήλθεμο Ικσούς και οι μα cta.Poft hæcuenit Iefus&diſcipuli eius

JxTai & UTO kig rle iodaiapylw , naj exã in terram Iudæam , & illic morabaťaum

κε διέφιβε μετάυτώμ , καιεβάτιζεμ. * Ημ δε eis, ac baptizabat.Baptizabat auté&Io

να ) Ιωάννης βαπτίζων ν αίνων εγγυς του στα annes inAenon iuxta Salim ,quia aquæ

λείμ, ότι ύδατα σολα μ εκά , και άφεγίο multæ erant illic, & ueniebantac baptiza

15 νοντο και εβαπτίζοντο . * ούπω γαρ μ βερ bantur . Nonduni enim coniectus fue,

βλαβώσεις τίω φυλακίω ο Ιωάννκς.* Εγέ rat Ioannes in carcerem . Orta eft autem

κά

νετο οώ ζήτησις εκήμαθητώνΙωάννο με 2 queltio ex difcipulis Ioannis cuIudais

τα υδαίωμ ποί καθαρισμό.α) έλθομός de purificatione. Et uenerunt ad Ioan

του Ιωάννω, και ειπομάυ ω . αββεί,δς ήμ nem , & dixerút ei:Rabbi,qui erat tecum

μετά σου σέραν του ιορδάνου , ώ συ Д £ дае. trans Iordane,ai tu teſtimonium perhi

τύρκκας , ίδε όντΘ ' βαπτίζα, και σάντες έρ- buiſti,ecce isbaptizat, &omnes ueniunt

χονται προς αυτόμ. απεκρίθκ ιωάννκς και να ad eum .Refpondit Ioannes, & dixit:

έιπερ , ου δώατα άνθρωπος λαμβάναμου, Non poteſt homo accipere quicquam ,

δεν , εαμ με ή δεδομβίον αυτώ εκ ξ ουραν8 . niſi fuerit ei datum è cælo.Ipfiuos teſtes

αυτοι υμάς μαρτυρ & π ,ότι ειπομ, ουκέιμι eſtis,quoddixerim : non ſum ego Chri

α εγώ και χρυσός , αλλότι απεςαλμα ειμι ftus ,fed miffus fum anteillum.Qui har

κθ έμπροθεμ εκείνου. * και έχωμήνυμφίω, νυμ bet ſponfam ,ſponſus eſt: amiaus autem

φία εsίμ. ο δε φίλος του νυμφίου ο εκκώς ſponli qui ſtat & auditeum ,gaudio gàu

και ακόων αυτο , χαρά χαίρα δια τίω φων det ppter uocem ſponſi.hocergo gau

νάμ το νυμφίου . άυτη οώ χαρα ή έμή σε diummeum impletum eſt.illum opor ,

πλήρωται . εκάνου σε αυξάνειν , έμε δεέλα ter creſcere,meuero minui.Qui è ſuper

1895. άνωθεν ερχόμενος, επάνω σάντων nis uenit , ſupra omnes eſt.Quiè terra

εξίμ . ο ώμ εκτ γής , εκδί γύς3,6εκσι pfectus eſt,terrenº eſt, & èterra loquit.

γώ λαλά, ο εκπ ουρανό ερχόμονος, επάνω Qui ècælouenit,ſupra omnes eſt: &qd

σάντωρ εσί , καλό εώρακε και άκουσε , τοτο uidit& audiuit,hocteftatur, & teftimo

μαρτυρά ,κ) μαρτυρίαμαυή ουδεις λαμβά nium eius nemo accipitQuiaccepiteius

νε. ο λαβών αυτον μαρτυρίαμ , έσφράγιο teſtimonium , isoblignauit,quod deus smo irse asiat

ότι ο θεός αλκθής όξιμ . μαραπέρα, uerax ſit . Nam is quěmiſit deus, uerba >

λεμ ο θεός, τα βήματα του θεού λαλά . ου και dei loquitur: Nonenim huic ad menſu,

λ εκ μέρου δίδωσιμο θεός ή ανεύμα.* και σα ram datdeusſpiritū .Paterdiligit filium ,

και της αγαπά και τουκαι πάντα δέδωκεμ τη & omnia dedit illi inmanum.Quicredit

λα χερι αυτο . * ο σισεύων εις τόμομ,έχε ζωγρ in filium ,habet uitam æternam :qui au

αιώνϊομ. ο δεάπειθώμταφώ,ουκάψετη ζωή, tem incredulus eſt filio ,non uidebitui

αλλ' οργή του θεού μένει εσαυτόμ . tam ,fed ira dei manet ſuper eum .

Ως οώ έγνω ο κύριος,8% άκουσαν οι φαρι Vtergo cognouit dominus,audiſte Tiri

σαίοι , 8 % 1Ησούς πλείονας μαθκτας σoιά, pharifæos, qd felus plures diſapulos fa

και βαπτίζα , ιωάννκς , καίτοιγε Ικσες αυ/ ceret, & baptizaret,ſs loannes :quanq

της ουκ εβάτιζεμ , αλλ'οι μαθηταί αυτο , Ieſus ipſenóbaptizaret,ſed diſcipuli ei?:

Афйке r 2 reliquit
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θερίζωμ. εγώαπέσeλα υμάς θερίζαμ, δουλ metit.Ego miſi uosad metendum ,quod

υμάς κεκοπϊάκατ . άλλοι κεκοπίάκασι , και uos non laboraſtis.Alij laborauerunt, &

υμάς εις ήμ κόπoμ αυτών εισελκλυθατε . εκ uos in labores eorum introiſtis. Ex ciui

δε και σόλεως εκείνης πολλοί επίσδυσαν εις tate autem illa multi crediderunt in eum

αυήμ το σαμαρετών διατμ λόγουδι γυ Samaritanorú propter fermonēmulie

ναϊκός , μαυτυρέσης ,8 % ειπέ μοι σάνθα , όσα ris teſtificantis,quod dixiſſet ſibi omnia,

εποίκσα. ώς δω ήλθομ προς αυτόνοι σαμαι quæcunq; feciſſet.Cum ueniſſent ergo

ράτα, πρώτων αυτών μάναι σαβαυτοίς,και ad illum Samaritani,rogauerunt eum

έμενεμ εκά δύο μέρας , C σολώ πλείους ut apud ſe maneret . & manſit ibi duos

επίσσισαμ δια του λόγου αυτού , τη π γωαι dies.Acmulto plurescrediderüt propter

κιέλεγομ, ουκέτι δια τσιμ λαλίαμ σι ſermoné ipfius. & mulieri dicebant: Iam

sεύομαι ,αυτοί ακηκόαμου,και διδαμάν, nonproptertuam orationem credimus.

8α δυτός όξιμ αληθώς ο σωτής ή κόσμο χρι ipfi enim audiuimus, & ſcimus,quod hic

σός . * Μετα τας δύο ημέρας ζήλθεν εκά. eſtuere ſeruatormundi Chriftus. Poft

δεν, και απήλθεν εις τη γαλιλαία» . * Αυές και duos autē dies exñtinde, & abñt inGa
λε

Ικσούς εμαρτύρκσεν , ότι προφήτες να την lilæam . Ipfe enim leſus teſtatus eſt,qd

Ας δία σατρίδα τιμώμ ουκ έχε. * π οώ ήλθεν propheta in ſua patria honoremnóha.

εις τίω γαλιλαίαν, εδέξαντο αυόμοι γαλι beret. Cum ergo ueniſſet in Galilæam ,

λαϊου , σάνταέωρακόπς , & εποίκσεμντερο exceperunt eum Galilæi,cum omnia ui

σολύμοις εν τη εορτή. αυτί και ήλθομεια diffent, quæ fecerat Hierofolymis in die

πω εορτώ. ήλθεν των ο Ιησες σάλιμ εις ή fefto . & ipfi enim venerantad diem fer

κάνα Οι γαλιλαίας , όπου εποίκσε ο ύδως ſtum . Venit ergo Iefus iterum in Cana

λί οίνομ. * καιήμ τις βασιλικός,δυ ο ιδς καθένα 5 Galilet , ubi feceratexaquα αίπιum.Εε

ν καπερναούμ . δυτα ακούσας, ότι εκτός erat quidam regulus, cuius filius infirma

άας εκ Ιουλαίας εις τίω γαλιλαίαν , batur Capernaum .Hic cum audiffet,

απήλθε προς αυτόν, καιαρώτα αυήν , ίνα quod Icſus adueniſſet à Iudæa in Ga_

καταβ , κα ) άσκται αυτοι ημιόν , ήμελ . lilæam ,abít ad eum,& rogabateum ,ut

λε αποθνήσκειν . ειπεν οώ ο ικσούς πρός defcenderet,acfanaretipfius filium: S

αυτόμ, εαν μη σκμάα τέρατα Ακτι , ου quidem is agebat animam . Dixit ergo

με σισεύσατε Λέγα προς αυτόν ο βασιλι » Ieſus ad eum :Nifi ſigna &prodigiaui

κός. κύρϊε, κατάβηθι πριν αποθανάμεσα deritis, non creditis. Dicitad eum regu

δίομ μου. Λέγει αυτώ ο Ικσούς.σορεύε,και φος lus:Domine,deſcendepriuſõ moriatur

σου και να επίσδυσεν ο άνθρωπΘο λόι filius meus . Dicit ei Ieſus : Vade,filius

& ειπεν αυτώ οΙκσούς,και έπος εύετο.kr tuus uiuit. Credidithomo ſermoni qué

δκ εαυτο καταβαίνοντΘ , οι 8λοι αυτο dixerat ei leſus, & ibat . Iam auté eode

απιώτκσαμ αυτώ , και απήγγειλαμλέγον ) ſcendente,ſeruioccurrerütei, & nunciaue

πς,ότι ο σαϊς σου και επίθετο δω σαράυν runt,dicétes: Filius tuusuiuit.Sciſcitatus

τωμ τίω ώραν, νακομψόπρο μέχεν.C έν eſt ergo horā ab eis, in qua meli' habuif

που αυτώ,ότι χθες ώραμ εβδόμω αφίκες ſet.Etdixeruntei:herihora feptimareli

αυόμο συρελός . έγνω δω ο σατές,ότινεν quiteú febris.Cognouitergo pater, qd

κείνα τα ώρα, ν ξέιπεν αυτώ και 1κσός , ότι και illa hora erat, in qua dixiſſet libi Iefus,

μός filius

.

1

γώειπ
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φός σου ζH, και επίσδυσεν αυτς , και η οικία filius tuus uiuit.& credidit ipſe & domus

αυτο όλα. τοντο πάλιμδεύπρου σκμάομ ε / eius tota. Hociterúſecúdúſignú ædidic

ποίκσεν ο Ιχσούς ελθών εκ οσ ουδαίας εις Ielus cũ ueniffet à Iudæa in Galilæam .

σω γαλιλαίαν . * Μετά ταύτα ήμεορτή τη ? Poft hæc erat dies feftus Iudæorú, & v

Ιουδαίων , και ανέβκ ο ικσούς εις ιεροσόλυν aſcendit Ieſus Hieroſolymam . Eft auté

μα . έσι δεν είς Ιεροσολύμοις έπί τή προ » . Hieroſolymis ad probatica piſcina,quæ

βατική κολυμβήθρα , και επιλεγομλύκ έβραϊ nominatur Hebraice bethſeda , quinqz

οι βκθσεδά , σέντε 5ωας έχ8σα, ο ταύταις porticus habés, in his iacebat multitudo

κατέκατο σλάθος σολυο αθενoντωμ , magna languentium, cæcorum ,caudo

τυφλών, χωλών, εκρών, εκδεχομλύωμ τίω rum ,aridorú , expectantiū aquæ moru .

του ύδατα κίνκσιμ,άγγελος γαρ και Angelus enim deſcendebat certo tépore

σου κατέβαινεμα τη κολυμβήθρα και ετά in piſcinam ,& turbabat aqua. Ita & qui

φασε σ ' ύδως , ο δω πρώτG εμβας μετά primus deſcendiſſet poſt turbationem

τίω ταραχήμ το ύδατα υγίες εγίνετο, aquæ ,fanus fiebat, à quocunq detineba

δήποπ κατείχετο νοσήματι ήμ δέ τις άνι tur morbo . Erat autem quidam homo

θρωπG έκά, ηϊάκοντα οκτώ έτη έχων illic,qui triginta & octo annos morbo

εν τη ασθενία . τοτομίδωμα ικσούς καταν tenebatur .Hunccum uidiffet Icſus de

κείμoνoμ, και γιους,ότι σολώ και μόνον αumbentem, & cognouiffet , quod iarm

έχει, λέγα αυτω. Θέλας υγϊκς γενέθ ; Απε multú temporis morbo teneret, dicit ei:

κρίθκ αυτώ ο αδενώμ. κύρϊε , άνθρωπομουκ Vis fanus ficri Reſpondit ei languidus:

έχω , ίνα όταν ταραχθή ούδωρ,βάλα με Domine,homine no habeo , ut cum tur .

εις τίω κολυμβήθραμ,ενώ δεν έρχομαι εγώ, bata fuerit aqua, mittat me in piſcinam .

άλ.GP πιο εμού καταβαίνα . Λέγα αυτώ ο Sed interim dum ego uenio , iam alius

1κσούς.έγειραι , άρωμήμ κράββοτόμ σου , και ante medeſcendit.Dicit ei Iefus :Surge,

σεριπάτα , και ευθέως εγίνετο υγϊκς ο άν » tolle grabatu tuum , & ambula.Et ftatim

θρωπG , και ήρε τμ κράββατου αυτο , και ſanus factuseſt homo ille,& ſuſtulit gra

σερϊεπάτα,ήμ δε σάββατομο εκείνη την batum fuú ,& ambulabat.Erat auté lab .

μέρα . έλεγομ δω ιουδαϊοι τεθεραπει » batú in die illo. Dicebant ergoIudæi ei,

μθύω. σάββατόμοζιμ , ουκ έξεσί σοι άραι ήμ qui ſanatus fuerat:Sabbatū eſt,nó licet

λύ κράββαΐομ, * Απεκρίθη αυτής, σοιήσας με tibi tollere grabatū.Reſpondit eis : Qui

* υγϊ ,έκανός μου ειπεμ, άρομ τομ κράββαδόρ mefanú fecit,is mihi dixit: tollegrabatu

σου και περιπάτει . Ερώτησαν οώ αυθόμ , τίς tuum ,& ambula. Interrogauerunt ergo

Κόμο άνθρωπο ειπώμ σοι ,άρομου κράς eum : Quis eſt ille homo, quidixit tibi,

βατόμ σου ,και περιπάτα, ο δε λαθείς ουκ tolle grabatā tuú,& ambula:Isaúrqui

θα τις αξιμ, ο γαρικσούς ξένδυσενόχλου ſan ' fuerat effectus,neſciebat quis eſlet.

όντος εν τω τόπω. μετά ταύτα ευρίσκα αυ- Ieſus eñ ſubduxit ſe qd turba eſſet eo

ομο εκσες νω τερώ , c ειπεν αυτώ , δε in loco . Poſtea reperit eú Ieſus in téplo,

υγϊNς γέγονας, μκκέτι αμάρτανε , ίνα , με & dixit illi:Ecce lanus factus es, ne poſt

χάρουτί σοι λύκται , απήλθεν ο άνθρωπος, hac pecces, ne quid deteriº tibi cótingat.

να ανήγγαλε Ρίς Ιουδαίοις . ότι Ικσούς Abřít ille homo,& nunciauit Iudæis,qd

έσιμο ποιήσας αυήυ υγϊ » και στα τοτο Iefius effeta fanara fuiffet . Αc pptcrea

δίωκομ r 4 perfequebant
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θερίζωμ. εγώαπέσειλαεμάς θερίζαμ , δουν metit.Ego miſiuosad metendum ,quod

υμάς κεκοπίάκαπ . άλλοι κεκοπίάκασι , κό uos nonlaboraſtis.Ali laborauerunt,&

υμάς εις ήμ κόπον αυτών εισεληλύθατε . εκ uos in labores eorum introiſtis.Ex ciui

δεν σόλεως εκείνης πολλοί επίσδυσαρεις tate autem illa multi crediderunt in eum

αυτόμ σαμαρειτών στα ομλόγομαι γυ Samaritanorū propter fermonēmulie.

ναϊκός,μαυτυρέσης , αειπέ μοι σάνα,όσα ris,teſtificantis,quod dixiſſetſibi omnia,

εποίκσα, ως δω ήλθομ προς αυτόνοι σαμαι quæcunq; feciſſet .Cum ueniſſent ergo

ράτα, πρώτων αυτόμ μάναι σαραυτοίς,και ad illum Samaritani,rogauerunt eum

έμενεμέκά δύο μέρας , C σολλώ πλείους utapud fe maneret . & manſit ibi duos

επίσσισαμ δια ημλόγου αυτού , την γωαι dies.Acmulto plurescrediderüt propter

κι έλεγομ, ουκέτι δια τήσιμ λαλίας ſermonéipfius. &mulieri dicebant:Jam

sεύομαι,αυτοιςακηκόαμον,κα) διδαμάν, non proptertuam orationem credimus.

8α δυτός όξιμ αληθώς ο σωτής ή κόσμο ο χρι ipfi enim audiuimus,& ſcimus,quod hic
λ σός.* Μετά τας δύο ημέρας ξύλθεμεκά . eſtuere ſeruatormundi Chriftus. Poft

δεν, κι απήλθεν εις τη γαλιλαίας. * Αυτς και duos autē dies exiſtinde , & abñt inGa

Ικσούς εμαρτύρκσεν , ότι προφήτης να την lilæam . Ipfe enim Ieſus teſtatus eſt,qd

Ας δία πατρίδα τιμώμ ουκ έχα . * όπ οώ ήλθεν propheta in fua patria honoremnóha.

ι εις τίω γαλιλαίαν , εδέξαντο αυόμοι γαλι beret . Cum ergo ueniſlet in Galilæam ,,

λοι, σάντα έωρακόπς , & εποίκσεν εν τερο exceperunteum Galilæi,cum omnia ui

σολύμοις εν τη εορτή . Ε αυτί και ήλθον εις diſſent, quæ fecerat Hierofolymis in die

πιω εορτώ. ήλθεν των ο Ικσες σάλιμ εις ή feſto . &ipfi enim uenerant addiem fe

κανάθ γαλιλαίας , όπου εποίκσεσ ύδως ſtum . Venitergo Iefus iterum in Cana

Α’ οίνομ . * και ήμ τις βασιλικός,δυ ο γός καθένα 5 Galiles, ubifecerat exaqua uίrum.Εt

γ ν καπερναούμ . δυτΘ ' ακούσας,ότι εκτός erat quidam regulus,cuiusfilius infirma

κς εκ Ιουλαίας εις τίω γαλιλαίαν , batur Capernaum . Hic cum audiffet,

απήλθε προς αυτόν, να κρώτα αυήν , ίνα quod Ieſus adueniſfet à Iudæa in Ga

καταβώ , κα άσκται αυτον τομγόρ , έμελ lilæam ,abít ad eum ,& rogabat eum ,ut

λες αποθνήσκαμ. έιπενοώ ο 1κσούς πρός defcenderet,ac fanaret ipfiusfilium: S

αυτόμ, εαν μη συμβα και τέρατα δκτι , ου quidem is agebatanimam . Dixit ergo

με σισεύσατε . Λέγε προς αυτός ο βασιλιν Iefus ad eum : Nifi ſigna& prodigia ui

κός. κύρϊε, κατάβηθι πριμ αποθανάμεσα deritis, non creditis. Dicit ad eumregu

δίον μου. Λέγα αυτώ ο Ιησούς.σορεύε , γός lus :Domine,deſcende priulğa moriatur

σου 38 - ναι επίσδυσεν ο άνθρωπG % λόι filius meus . Dicit ei lefus: Vade, filius

γωώ ειπεν αυτώ ο Ιησούς,να έποςεύετο.kr tuus uiuit. Credidithomo ſermoni quê

δκ δε αυτον καταβαίνοντΘ , οι σάλοι αυτο dixerat ei lefus, & ibat . Iam autê eo de

απώτκσαμ αυτώ , και απήγγελαμλέγον/ ſcendente,ſeruioccurrerút ei, & nunciaue

πς , ότι ο σας σου3.επίθετο δω σαράυν runt,dicétes:Filius tuusuiuit.Sciſcitatus

τωμ τίω ώραν, νά κομψόπρου έχεμ.C έν eſt ergo horâab eis, in quameli habuif

που αυτώ,ότι χθες ώρας εβδομω αφίκες ſet.Etdixeruntei:herihorafeptimareli

αυόμο συρελός.έγνω δω ο σατές,ότι εν quiteú febris.Cognouit ergo pater,qd

κείνη την ώρα, αν κέιπεν αυτώ και 1κούς , ότι και illa hora erat, in qua dixiſſet libi Iefus,

μός filius



7. περί τον λα έτηέχονταςτη ασθενεία .

λκ

8

KATA IS ANNHN .
SECVNDVM IOANNEM . -199

γός σου επίσδυσεν αυής , και ποικία filius tuus uiuit. & credidit ipfc & domus

αυτο αλκ . τοτο πάλιμ δεύπρου σημάομε / eius tota. Hociterű ſecúdúſignú ædidit

ποίκσεμο 1κσούς έλθωμ εκ δ ιουδαίας εις Ieſus cú ueniffet à Iudæa in Galilæam .

των γαλιλαίαν . * Μετά ταύτα ήμ εορτή: 3 Poft hæc erat dies feftus Iudæorú, &

Ιουδαίωμ , και ανέβα και ικσούς εις ισροσόλυν aſcendit Íeſus Hieroſolymam . Eft auté

μα . έσι δεν τίς γεροσολύμοις έπί τή προ- Hieroſolymis ad probatică piſcina,quæ

βατική κόλυμβήθρα , και επιλεγομλύκεβραϊ- nominatur Hebraicebethſeda,quina

σί βκθσεδά , σέντε 5ωαςέχ8σα, ο ταύταις porticus habés,in his iacebat multitudo

κατέκατο σλάθος σολυ το ασθενοφώτων , magna languentium , cæcorum ,claudo

τυφλών , χωλών , εκρών, εκδεχομλύωμ τίω rum ,aridorú , expectantiu aquæ motu .

του ύδατΘ κίνκσιμ, άγγελοςγαρ και Angelus enim deſcendebat certo tépore

ρομ κατέβαινεμον τη κολυμβήθρα και ετά in piſcinam , &turbabat aqua. Itaqz qui

φασε σ ' ύδως , ο δω πρώτG εμβας μετά primus deſcendiſſet poſt turbationem

τίω ταραχήμ το ύδατα υγιές εγίνετο, ώ aquæ ,fanus fiebat
,à quocunqz detineba

δίποπ κατείχετονοσήματι . μ δέ τις άνω tur morbo . Erat autem quidam homo

θρωπG- εκά, ταϊάκοντα C οκτώ έτκ έχων illic,qui triginta & octo annos morbo

ν τ αθενία . τοτομιώμ τκσούς καταν tenebatur .Hunccum uidiffet Icſus de

κείμoνoμ, κα ) γνους ,ότι σολώ δ % Βόνου αumbentem , & cognouiffet , quod iarm

έχει,λέγα αυτω Θέλας υγιής γενέθ ; Απε multū temporis morbo teneret, dicit ei:

κρίθη αυτώ ο αδενώμ . κύρϊε , άνθρωπομουκ Vis fanus fieri:Refpondit ei languidus:

έχω , ίνα όταν ταραχθ ο ύδωρ,βάλ.και με Domine,hominen habeo,ut cum tur .

εις τίωκολυμβήθραμ,ενώ σε έρχομαι εγώ, bata fuerit aqua, mittatmein piſcinam .

άλ GP προ εμού καταβαίνει . Λέγα αυτό και Sed interim dum ego uenio ,iam alius

1κσούς. έγερα , δρομομ κράββοτόμ σου , και ante medeſcendit.Dicit eiIefus: Surge,

σεριπάτα » και ευθέως εγίνετο υγϊκςο άνο tolle grabatu tuum ,& ambula.Etſtatim

θρωπG , και έρε όμ κράββατoμ αυτον , και ſanus factuseſt homo ille, & ſuſtulitgra

σερίεπάτα , ήμ δε σάββατομοεκείνη τη και batum fuú , & ambulabat.Erat auté labo

μέρα . έλεγομ δω ιουδαϊοι ο τεθεραπει » batūin die illo. Dicebant ergo Iudæi ei,

μθύω. σάββατόμΚιμ, ουκ έξεσί σοι άρα ομ qui ſanatus fuerat:Sabbatū eſt ,nó licet

λύ κράββαθομ, * Απεκρίθκ αυτής,ο σοιήσας με tibi tollere grabatu.Reſpondit eis : Qui

* υγϊ ,έκανός μου ειπεμ,άρομ τομ κράββαδόρ meſanű fecit,is mihi dixit: tolle grabatu

σου και περιπάτε. ερώτησαν οώ αυθόμ , τίς tuum ,& ambula. Interrogauerunt ergo

GμοάνθρωπG δειπώμ σοι ,άρομήμ κράς eum : Quis eſt ille homo,qui dixit tibi,

βατόμ σου , και περιπάτα , ο δε ιαθείς ουκ tolle grabatū tuú,&ambula : Is aútqui

ήδε τις αξιμ, ο γαρ ικσούς ξένδυσεν όχλου fanofuerat effectus, nefciebat quis effet .

όντος νω τόπω, μετά ταύτα ευρίσκα αυ- Ieſus eñ ſubduxit fe qd turbaeſſet eo

τμ και 1κσες ν τερώ , C ειπεν αυτώ , δε in loco . Poſtea reperiteú leſus in téplo,

υγϊλς γέγονας, μκκέτι αμάρτανε , ίνα , με & dixit illi:Ecce ſanus factus es, ne poſt

χάρουτί σοι λύκται , απήλθενο άνθρωπος, hac pecces, ne quid deteriº cibi cótingat.

Μα ανήγγαλε Ρίς ιουδαίοις . ότι Ικσούς Abiſt ille homo,& nunciauitIudæis,qd

έσιμο ποιήσας αυήμ υγιή και δια τούτο Iefuscleta fanacafuiffet.Αc Ppterea

εδίωκομ r 4 perſequebant
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εδίωκομ του Ιησούμ δι Ιουδαίοι, και εζήτοαν perſequebanturIudæiIefum ,& quare
αυτου αποκτάναι , ότι ταύτα επόί να σας bant illum occidere, quod iſta feciſſet in

βάτων και δε Ικσούς απεκρίνατο αυτοΐς.όσα fabbato.lefius autem refpondie eis : Pa

της μου έως άρτι εργάζεται ,καγώ εργάζον ter meus ad hocufq temporis operať,

μαι . στα τοτο οώ μάλλομ εζήτου αυτόμ & ego operof. Propterea ergo magis

οι ιουδαίοι απόκτ &ναι , ότι ου μόνον έλυε quærebant eum Iudæi interficere , quia

το σάββατου, αλλά και πατέρα, "δίου έλε non ſolum ſoluiffet fabbatum ,fed & pa ,

γεύμ θεομ , ίσον εαυήμ σοιώμ ω θεώ . trem ſuum dixiſſet deum ,æqualem fe fa

απεκρίνατο δώ και 1κσεςκαι είπεν αυτοίς ciens deo.Reſpondititaqz Ieſus, & dixit

αμώαμιώ λέγω υμίμ , ου δωαται και γός eis:Amen amen dico uobis, non poteſt

σοι & μ αφεαυτο ουδεμ,εαμ μή τι βλέπω filius à ſe facere quicquam , niſi quid

σατέρα σοιώτα, άγαρ αμ εκάνω σοι, uiderit patrem facientem . Quæcunque

ταύτα και ο γδς ομοίως σοι& .και γαή σαν enim ille fecerit, hæc itidem & filiusfacit.

Tais piaã apųòu , noj wávradeixvudupau _Pater enim diligit filium , &omnia de

ω,& αυής σοιά . μείζονα τότωμ δεί . monſtrat ei quæ ipfefacit: & maiora his

ξεαν ζω έργα , ίναυμάς θαυμάζετε .ώσες demonſtrabitei opera,ut uosmiremini.

γαρο σατης εγείρει τους νεκρούς και να ζωον Sicutenim pater ſuſcitat mortuos&ui

ποιά , όυτως και ο γός , ους θέλα ζωοποιά . uificat , fic & filius quos uult, uiuificat.

ου δέγαρο σατές κρίνει ουδένα , αλλά τώ Neque enimpater iudicat quenquam ,

κρίσιμ σάσαμ δέδωκε ως τώ , ίνα σάντες ſedomne iudicium dedit filio , utomnes

τιμώσι τομο , καθώς τιμώσι του σατέν honorêt filium , ficuthonorant patrem .

φα . * ο μή τιμώμομηομου τιμάομ σατέ. Quinon honorat filium , non honorat

« φα σέμψαντα αυθόμ.άμlώ αμολέων. patrem qui miſit illum .Amen amen di

μίμ , ο μ λόγομ μου ακόων να σισεύων co uobis,qui ſermonemmeum audit, &

ζω σέμψαντί με, έχει ζωlώ αιώνϊου , και credit ei qui miſitme,habet uitam æter

εις κρίσιμουκ έρχεται , αλλά μεταβέβηκεν nam, & in códemnationem non ueniet ,

μα εκ του θανάτου εις τίωζωώ. *Αμώ αμιν ſed tranfiuit à morte in uitam . Amen

λέγω υμίν ,ότι έρχεται ώρα,καινώ όξιμ, amen dico uobis, quod ueniet hora , &

όπ δι νεκροί ακέσονται οι φωνής τον γού του nunceſt,quando mortui audientuocem

θεού , κα )δι ακούσαντες ζήσονται .ώασόρ 8 filij dei : & qui audierint, uiuent.Sicut

ο σατής έχει ζωlώ εν εαυτώ, όυτως έδων enim pater habetuitam in ſemetipfo, fic

και ως γώ ζωώ έχει εν εαυτώ , και δεν dedit& filio habere uitam in ſemetipfo,

8σίαμ έδωκεν αυτώ και κρίσιμ σοιξη , ότι & poteſtatem deditei iudicandi quoq,

γος ανθρώπου εsίμ . με θαυμάζει τοντο , quia filius hominis eſt. Nolite mirari

ότι έρχεται ώρα, και πάντες οι εν τοίς μνκ hoc, quia ueniethora, in qua omnes qui

μείοις ακούσονται φθι φωνής αυτο , κα )εκ in monumétis ſunt,audient uocem eius,

πορεύσονται ,δι τα αγαθά ποιήσαντες , εις & prodibunt,quibonafecerunt,in refurr

ανάσασιμ ζωής , οι δετα φαύλα, πράξαν , rectionē uitæ : quiuero mala egerunt,in

τες , εις ανάσασιμ κρίσεως . ου δώαμαι εν reſurrectionécódemnationis
.Nonpoſ

γώ σοι &μαλέμαυτον ουδέμ . καθώς ακούω, ſum ego exmeipfo facerequicộz. Siaut

κρίνω , και η κρίσεις και εμμή δικαία , εσίν . audio, iudico ,&iudiciü meü iuſtum eſt,

ότι

quia

1
8

κε

.
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quæ dedit

μό * οτι ου ζκτώ η θέλημα το έμόμ, αλλά ήθε

λκμα το σέμψαντός με σαγός.* Εάν έσω

μη μάρτυρώ ποi εμαυτό , και μαρτυρία μου ουκ

έσιμ αλκθάς . Αλλ.GP και μαρτυρώμ σερί

εμού,και δια ότι αληθής ζιμ και μαρτυρία ,

# μ μαργυρά πεί εμ8.υμάς απεσάλκαζε προς

Ιωάννω, να μεμαρτύρκκε τη αλκθεία . Εγω

δε ου τα ανθρώπου τώ μαρτυρίαμ λαμβά

νω, αλλά ταύτα , λέγω , ίνα υμάς σωθήτε .

εκάν ήμολύχνοκαιόμυ και φαί

Φων , υμάς δε θελήσατε αγαλλίαθώαι

προς ώραμ ν ωφωτί αυτο . Εγώ δεν έχω

μό των μαρτυρίας μείζω το ιωάννου . * τα

γαρ έργα, δέδωκέ μοι ο σατές , ίνα , τεν

λαώσω αυτα , αυτα τα έργα , & εγώ σοιώ ,

μαρτυρά σερί εμού , ότι ο σατές με απέ

Βαλκε » και ο σέμψας με σατές , αυτός

μεμαρτύρκκε σερί εμού , όυτε φωνώ αυ »

το ακκκόατε σώποτε , ουτε εισα αυτο

με έωράκατε, * και του λόγου αυτο ουκ έχει

και τα μαύονταν υμίν , ότι δμ απέςειλεμέ ,

κάνω , τούτω υμάς ου σισεύετε . Ερευνών

τε τας γραφάς , ότι υμάς δοκάτε και αν

ταΐς ζωώ αιώνϊόν έχαν , και εκάναι εισιν

αι μαρτυρούσα η εμού , κα ) ου θέλετε έλ

θάμ πρός με, ίνα ζωνώ έχετε . δόξαν σαρα

ανθρώπωμ ου λαμβάνω . άλλέγνωκα υμάς,

8% τω αγάπω τον θε8 ουκ έχεπ ν εαυτοίς .

εγω ελήλυθα νω ονόματιήσατρός με ,

και ου λαμβάνετε με. εαμάλος έλθη και

ως ονόματι ο ιδίω,εκάνου λήψεθε. σως

σώαθεεμάς σισεύσαι ,δόξαμσαρα αλ

λήλων λαμβάνοντες ,και τίω δόξαν τώ

παρά το μόνου θεού ου ζκτάτε και μη δοκών

τε , ότι εγώ κατηγορήσω ύμώμ προς τον

πατέρα , έξιμο κατηγορών υμών μωσης ,

εις 8μ υμάς κλπίκατε.ει γαρ επισέυετε μω

ση , επιςεύετε άμ εμοί , σερί γαρ έμ8 εκά.

να έγραψεν . ει δέ τίς εκείνου γράμμασιν

ου σισεύετε , πώς τίς έμοίς ήμασι σισεύ.

α σετε; * Μετά ταύτα απήλθερδικούς σέραμ..

Ο .

quianonquæro uoluntatem meain ,ſed

uoluntatem eius qui miſit me, patris. Si

ego teſtimoniü perhiberemde meipfo,

teſtimonium meum non eflet uerum .

Alius eſt qui teſtimonium perhibet de

me ; & ſcio uerum eſſe teſtimoniú ,quod

teſtatur deme. Vos miſiſtis ad Ioanne,

& is teſtimonium reddidit ueritati. Ego

autem nonab homine teſtimoniumac

cipio, ſed hæcdico , utuosfalui ſitis.Ille

erat lucerna ardens& lucens, uos autem

uoluiſtis ad temp9 exultare in luce eius.

Atego teſtimonium habeo maius teſti

monio Ioannis. Operaenim quæ

mihi pater ut perficiam ea , ipſa inquam

opera quæ ego facio , teſtantur de me;

quod pater miſeritme.Etqui mifit me

pater,ipfeteftatus eftdeme.Negg uo.

cem eius unquam audiſtis,neq fpeciem
eius uidiſtis . & fermonem eius non ha

betis,in uobis manenté:quiaquem miſic
ille,huic uos no creditis.Scrutamini ſcris

pturas, quia uos uideminiuobis in ipfis

uitam æternam habere : & illæ ſunt, quæ

teſtantur de me,nec uultis uenire ad me,

ut uitam habeatis. Gloriam ab homini

busnon accipio,fed cognoui uos , quod

dilectionemdei non habeatis in uobis.

Ego ueni nomine patris mei , necrecipi

tisme.Si alius uenerit nomineſuo,illum

recipietis . Quomodo uos poteſtis cre

dere, qui gloriam à uobis inuicem acci

pitis, &gloriam quæ a ſolo deo profici

ſcitur,nonquæritis:Noliteputare,quod

ego accuſaturus ſim uos apud patrem .

Eft qui accuſat uosMofes, in quouos

ſperaris.Sienim credidiffetis Mofi, cre

didiſſetisutiæ mihi ; de me enim ille

ſcripſit. Si autem illius ſcriptis non cre >

ditis,quomodo uerbis meis credetis :

Poft hæc abijt Ieſustrans vi

us

mare
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κ . σερί 5 σέντεάρτων και τη δύο ιχθύωμ.

και θαλάσσης η γαλιλαίαςστιβεριάδος,κ) ακό mare Galilææquod eſt Tiberiadis,& le

λούθα αυθώ όχλος πολύς, 4εώρωμ αυή τα quebat eum turba multa ,quiauidebant

σημάα, & έποίαεπί αθνεόντωμ.*Ανάλθε και eius ligna,quæfaciebat fup his qui infiri

μζ εις βάρος και τκσες, ο εκά εκάθαίο μεία και μα mabant . Subýt autê in monté leſus,&

γ θεώμ αυή .*Ημ και έτυς η σάχα & εωετ18 ibi ſedebat cum diſcipulis ſuis . Inſtabat

μκ δαίωμ.*επάράςδώκαι εκτός τξοφθαλμούς, auté paſcha dies feſtus ludæorú . Cum

e θεασάμλνος, και πολυς όχλος έρχο προς fuftuliffet
ergo

oculos Ieſus , & uidiffet,

μς
αυμ,λέτα προς τη φίλιππoμ, πόθεμαφρά quod multaturba ueniret ad ſe, dicit ad

σωμα άρτους , ίνα φάγωσιμ δυτοι και τέτο δε Philippũ :Vnde emem panes ,ut edant

έλεγε σφράζωμ αυτόμ , αυής γαρίδατιέν iſti: Hoc autë dicebat tentanseum ,ipſe

μελιε σοι& μ . Απεκρίθκ αν ο φίλιππG . eſ ſciebat quid eſſet facturus.Reſpódit

Διακοσίων δίωαρίωμ άρτοι ουκ αρκέσιμα ei Philippus: Ducentorú denariorü pa

Pig , ίνα έκαςος αυτών βραχύ τι λάβ» . Λέω nes no ſufficiút eis,utunufquifqpulillú

geäutõo kis ex ohm MadxrWp &u Ton,avdgéas quippiã accipiat.Dicit ei unusex diſcipu

ο αδελφός σήμωνός σέρου . έσι παιδαρίου lis iplius,Andreas frater Simonis Petri:

εμ & δε δέχά σέντε άρτους κιθίνους , Μ ) Eft puer unus hic qui habetquinqpa

δύο όψάρϊα,αλά ταύτα τι ειςτοσέτους; nes ordeaceos &duos piſces.ſed hazad

Είπε δε και Εκδούς και ποιήσατε τους ανθρώπους και funt inter tam multos - Dixit aute Iefius:

αναπεσέμ ήμ δε χόρτα πολυς να το Facite ut homines diſcumbant.Erat auc

.57 . & véneđOp õw öz övdeeg op'agiquêp gramēmultū in eo loco.Diſcubuerút er

δώσει σεντακιχίλιοι . έλαβε δε Ρυς άρτους go uiri numero fermèquinquies mille.

indoïs , noj Euxeapısácus diéd wxe tois Accepitautépanes Ieſus,cum gratias

Maontais, o demafutairisavaxezulúois, egiſſet,diſtribuitdiſcipulis,diſcipuliuero

ομοίως και εκ των οψαρίωμ όσομ ήθελεμο ως difcumbentibus. Similiter & ex pifcibus

δε ενεπλίθκσαμ , λέγα μαθκταϊς αυ » @ stū uolebat.Vtauté impleti ſunt, dicit

τον . συναγάγει τα πισεύσαντα κλάσμα , diſcipulis fuis : Colligite quæ ſuperfue

τα , ίνα μή τι απόλυται . σωίγασμούς και εξtfragmeta negapereat. Colegerunt

έγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτωμ εκ ergo,&impleuerútduodecim cophinoš

της σέναάρτωμ της κριδίνωμ,ά επείσου- fragrmitori ex quinq panibordeaceίς,
σε τίς βεβρωκόσιμ.* οι ούμ άνθρωποι ιδόν quæ ſuperfuerāt his comederant.Illi er

και εποίκσε σημξομο1κσούς , έλεγον, ότι gohominescum uidiffent qd Ieſus fece

δυτές Κάμ αλκθώς ο προφήτκα και έρχόμε ? rat ſignű,dicebant:Hiceftuere ppheta

να εις του κόσμου . Ικσούς ουμ γνούς , ότι ille qui učturus eſtin mundū.Ieſus ergo

μέλλουσιν έρχεσθαι ,και αρπάζεμ αυτόν , cum cognouiſſetqd'uenturi eſſent,acra

ένα, ποιήσωσιμ αυήμ βασιλέα, *Aνεχώρισε pairi ipfum utfacerentipfumrege,fecer

μα σάλιμ εις τ όρος αυτα μόνος ως και οψία έ. lit iterú in montéipſe ſolus .Atubi iam

γένετο κατέβασαν οι μαθκαιαυή επίθά. ueſpera eſſet,defcenderunt diſcipuli eius

λασαν , κι εμβάντος εις όπλοίου, άρχοντο admare. &confcenfa naui,uenerunt trai

σέραν και θαλάσσης εις καπερναάμ, κή σκολία iecto mari ad oppidum Capernaum .

σκεγεγόνα, ουκ έλκλύθει προς αυτό και lamb tenebræ erant,necueneratadeos

σούς.ήτε θάλαβα ανέμου μεγάλο σνέονης Ieſus.Mare autem uento magnoflante

fivγείο intumeſcebat.
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δίκγείρετο. έλκλακότες δωώο σασίες εικο intumeſcebat . Cum remigaſſent ergo

σιπέντελ γιάκοντα,θεωρούσι ήμ ικσούμσε fermè ſtadia uigintiquinqaut trigintas

ειπατούτα επί οι θαλάσσης , και εγγύς αίdent Iefum ambulantemfuper mare,

το πλοίου γινόμλιομ , και εφοβήθκσαμ. ο &appropinquantem naui, ac timuerút:

λέγα αυτοίς . Εγώ ειμι, μη φοβάσθε . θελου Ille autem dicit eis : Ego ſum , nolite ţi;

δω λαβάρ αυτομ εις ή πλοίου , ευθέως το mere . Voluerunt ergo recipere eum in

πλοίου έχει επιφοι γύς ειςμ υπήγoμ. nauim,& illico nauis appulerat terræ ad

μβ : * Τηέπαυεϊομο όχλος ο εοκκώς σέραμ θι quam ibant.Poftero die turbaquæ ſta

* θαλάσσης, δώμ ότι πλοιάρϊον άλλο ουκ ήμ bat transmare , utuidit,quod nauicula

εκά, ειμή εμ εκάνο εις δένέβκσανοι μαθη- alia nó eſſet ibi, niſi una illa in quamin

ταιαυτό , καιότι ου σωεισήλθε τοίς μαθα grelli fuerant diſcipulieius,& qd'nóin

ταϊς αυτών και ΙΗσάς εις ή σλοιάρϊου , αλλά troiſſet cũ diſcipulis fuis Ieſusin nauicu

μόνοι οι μαθηται αυτο απήλθομ. άλλα δε lam ,ſed ſoli diſcipuli eius abiſſent : Alix

έλθε σλοιάρϊα έκτιβερϊάνα εγγύς του το ueroſuperuenerūt nauiculæ à Tiberia

πο, όπου έφαγον του άρτου, ευχαριsίσαν» deiuxta locum ubi comederant panem ,

τα του κυρίου . όπ οώ εισερ ο όχλος , ότι poſteaquam gratias egiſſet dominus

Ικσος ουκ έςιμ εκά , ουδε οι μαθκται αυτο , Cumergo uidifſet turba, quod Iefus nó

ενέβασαν C αυτοι εις τα πλοιάρια,κ) ήλθον eſſet ibineq diſcipuli eius,aſcenderunt

εις Καπερναούμ, ζκτοώτες του ικσούμ. και & ipli in nauiculas & uenerunt Caper

ευρόντες αυτόμ σέραμε θαλάσσης, ειπομ naum ,quærentes Ieſum , & cum inuenif

αυτώ. δαββεί, σόπ ώδε γέγονας, απεκρί » ſent eum trans mare ,dixerunt ei:Rabbi,

θκ αυτούς και εκτός και ειπε. Αμώ αμώ λέ quando huc ueniſtičReſpódit eis Ieſus,

γω υμίν , ζκτάτε με,ουχότι έισετε σημάα , & dixit: Amen amen dicouobis ,quæri;

αλλότι εφάγιπ εκν άρτωμ ναέχορτά tis me, nonquia uidiſtis ſigna, ſed quia

θατε . Εργάζεθε μέ τω βρώσιμ τίω αν comediſtis de panibus , & faturatieſtis.

πολυμθύω, αλλά και μεσαν εις ζωιω αιώ Operemini non cibum qui perit, ſed qui

νίου, Ημο γός του ανθρώπουμίμ δώσει , τον permanet in uitam æternam ,quem filius

του γαλο σατης εσφράγισεν ο θεός.Είπου hominis dabit uobis . hunc enim pater

δω προς αυτόμ, τί σοιόμον , ίνα εργαζόμε! conſignauitdeus.Dixerút ergo adeum:

θα τα έργα του θεά, απεκρίθκ και Ικσούς κι Quid facimus ,ut operemuropera deir

περ αυτής και τουτο ή έργου τοθε8, ίνα, Reſpódit Iefus, & dixit eis:Hoceſt opus

Pγ σισεύκε εις 8μ απέσειλεμ εκάνος . * Είπου dei, ut credatis in eum quem miſit ille .

οώ αυτώ. τι οώ σοιές συσκμάομ, ίνα δω Dixerunt ergoei:Quod ergo tu facis

pa μου C πισεύσωμεν σοι , τί εργάζ »: * οι σα ſignum , ut uideamus& credamus tibii

1 τέρες ήμώμ ή μάννα έφαγορά τη ερήμω, quid operaris : Patres noftri manduca/

καθώς και γεγραμμλύομ,άρτου εκ ή ουρανού ueruntmanna in deſerto, ficut ſcriptum

έδωκεν αυτοίς φαγ & μ . ειπεν οώ αυτής και τη eſt : Panem de cælo dedit eis ad eden

σούς . Αμώαμώ λέγωυμίμ, ου μωσις δέ. dum.Dixit ergo eis Ieſus :Amen amen

δωκεμ υμίρον άρτον εκ του ουρανού , αλλ dico uobis, noMofesdedituobis illum

ο πατήρ μου δίδωσιμ υμίμου άρτομ εκ το panéde cælo,ſed pater meus dat uobis

ουρανού ήμ αληθινόρ.3 γαρ άρτος του θεού panem decælo uerum . Panis enim dei
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άξιμο κατάβαινωμέκ του ουρανού, ζωών δι eſt quide cælo deſcendit, & dat uitam

δους ο κόσμο. Είπον δω προς αυτόμ. και mundo.Dixerunt ergoad eum :Domi

με εϊε,σάντοτε δδς θμίμου άρτου τοτομ.
* Εί ne, femper danobis panem iſtum . Di

α πες αυτής και εκτός . Βγώ ειμι ο άρτου xit autem eis Iefus:Egoſumpanis uitæ .

ζωής , οερχόμου πρός με ου μη σενάση, Qui uenit adme,non efuriet:&quicre

και ο σισεύων εις εμέ ου μηδιψίσι σώπου dit in me , non ſitiet unquam . Sed dixi

τε. αλλείπομ υμίμ, ότι καιωράκάτέ με κό uobis , quod etiam uidiſtisme , necaer

με ου σιδεύετε . * πάμ 8 δίδωσι μοι ο σατής, ditis . Omne quoddat mihi pater ,ad

πρός έμε άξα.μου ερχόμβυομ πρός με,ου meueniet:& eum qui uenerit adme,nó

να μήεκβάλωέξω, * οτι καταβεβκκα έκ το eñcio foras . Quia deſcendi de coelo :

ουρανό , ουχίνα σοιώ ή θέλημα ή έμόμ, αλ/ utfaciam nonquod ego uolo, fed quod

λά το θέλημα το σέμψαντός με. τοτο δε uult is quimiſitme.Hæceſt autem uo

άσ'θέλημα του σέμψαντός με σαγός , luntas eius qui miſit me patris,nequid

ένα σάμα δέδωκέ μοι με απολέσω.ξ αυ/ perdam ex omnibus quæ dedit mihi,

το , αλλά ανασήσω αυτή τη εχάτα Αμέρα. led reſuſcitem illa in nouiflimo die.Hæc

* τύτο δε και το θέλημά το πέμβανός με, eſt autem uoluntas eiusqui miſitme:ut

ένα σάς θεωρώμομυομ και σισεύων εις αυ omnis qui uidet filium &credit in eum ,

τμ, έχεζωώ αιώνΐομ , και ανασήσω αυτών habeat uitam æternam : & ego fuſaitabo

μα εγώ τη εχάτηάμέρα . * Εγόγγυζομ δω οι eum in nouiſſimo die . Murmurabant

« 18δαίοι πρί αυτον , ότι ειπεν , ότι εγώ ειμι και ergo Iudæi de illo ,qd dixiſſet, egofum

άρτGo κατάβας εκ τον ουρανό . έλν panis ille, qui decoelo deſcendi.Etdice

γομ . ουχδυτός όξιμ τκσες ,διδς Ιωσήφ,δυ και bant: Nonne hiceſt Ieſus,filiusIofeph,

μάς διδαμον ήμασατέρα και τίω μκτέρα ; cuius nosnouimus patrem & matrem :

πώς δω λέγα δυτGP , άέκ τον ουρανό καλα Quomodo ergo dicit hic,decælo deſcen

3 βέβκκα.*Απεκρίθκ δω και 1κσάς , και είπεν αυ . di :Reſpondit ergo Ieſus, & dixit eis:

• τίς . Μα γογγύζες μεταλλήλωμ. ουδεις δύο Nolite murmurare inter uos . Nemo

ναται έλθάμπρός με,εάν μήο σαγής ο σέμ poteſtuenire ad me , niſi pater quimia

ψας μεελκύσω αυθόμ. και εγώ ανασήσω αυ » ſit me , traxerit eum ,, &ego
ſuſcitabo

του εν τη εχάλα μέρα.ES1 γεγραμμλύομεν eum in nouiſſimo die . Eft laiptum in

τίς προφήταις, καιέσονται σάντες διδα, prophetis ,& erunt omnes docti a deo .

κτοί τοθε8 . πάς οώ ο ακέσας άρα το σα Omnis ergo qui audiuit à patre &di

ξα ξος και μαθών, έρχεση πρός με. *ουχίτι του dicit , uenit ad me , non quod patrem

γ πατέρα τις εώρακες, ειμήδώμ άρα το θε8. . uίderit quίfquam , nifiis qui etadeo ,

38 δυτος εώρακε τον σατέρα. * Αιιω άμώ λί hicuidit patrem .Amenamendico uo

γω υμίμ, ο πισεύων εις εμέέχε ζωώ αιών ; bis,qui confiditmihi,habet uitamæter

και ομ. * Εγώ ειμι ο άρης οθ ζωής. *οι σατί , nam . Ego fum panis ille uitæ . Patres

α ρες υμώμ έφαγουδ μάννα εν τη ερήμω και ueftri comederunt manna in deſerto ,

ξ .
απέθανoμ, δυτός ιμ άρτος και εκ τον ουρα: & mortui funt. Hic eſt panis de coelo

νού καταβαίνωμ ,ίνα τις 3ζαυτο φάγα και deſcendens , ut ex ipfo edat aliquis, &

ξε με αποθάνω.* Εγώ ειμι ο άρτος ο 3ώμ , ο εκ non moriatur.Ego ſum panis uiuus qui

τουουρανού καλαβάς, εάν τις φάγα έκτοτε de cælo deſcendi. Siquis ederit ex hoc
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το άρτου, ζήσεται εις τον άώνα . και ο άρ

τGP σε θρέγω δώσω , ή σάρξ μου άξιμ, Ημέν

ξs
γώ δώσω όσες του κόσμου ζωής.*Εμά

χοντο δω προς αλλήλους δικταίοι , λέγον

πς . Πώς διαται δυτα Ημίμ δοθαι τίω

σάρκα φαγ&μ ; ειπεν οώ αυρίg και 1κσούς .

Αμώ άμώ λέγω υμίρ, εαμ με φάγκε τίω

σάρκα του και του ανθρώπου, και σίκτε αυτο

το αιμα, ουκ έχετε ζωlώ εν εαυτοίς.ο ρώων

μου τω σάρκα, και σίνωμ μου αιμα,έχ4

ζωύ αιώνΐομ, και εγώ ανασήσω αυτήν τη ε/

κάτη ημέρα . * Η γαρσάρξ μου αλκθώς και

βρώσις , και σ ' &ιμά μου αλκθώς και σόν

σις . *ογώγωμμετίω σάρκα,και σίνων

μου ή αιμα, εν εμοί μύε,καγώ αυ ρ .

καθως απέσειλέ μεδώμ σατές , καγώ ζω

δία του σατέρα, και ο τρώγων με, κακάνος

ζήσεται δ ' εμέ ούτός έξιμο άρτα και εκ του

ουρανού καταβάς, ου καθώς έφαγον οι σα

τέρες υμώμ σμάννα και απέθανομ. ο τρών

γων τα του άρτου , ζήσει εις ημ αιώνα,

ταύτα ειπε εν σαφασωγή διδάσκωμεν κα

περναάμ . σολοι οώ ακέσαντες εκ μα

θκτώμ αυτο ειπομ. σκλκρός όξιμ δυτος ο λό

γΘ , τις διαται αυτο ακέερ ; Είσως δεο

Ικσούς εν εαυτώ, ότι γογγύζουσι πρι τότε

38
οι μαθηται αυτο, ειπεν αυτοίς. τοτο υμάς

σκανδαλίζα ; * Εάνοώ θεωρiτε τονγομ το

ανθρώπου άναβαίνουσα όπου με πρόπρου;

το πνεύμα και η ζωοποιού, και σαρξ ουκ αν

φιλά ουδέμ.*τα ρήματα & εγώ λαλώ υμίμ ,

σνεϊμά ζωή αξιμ , αλλεισίμαξ υμών

τινες δι ουσισεύεσιμ, * Ηδα γκαράζ αρχής και
οβ

Δ Ικσούς, τινές εισιμοι με σισεύονπς, και τις

ογ άξιμο πραδώσωμ αυτόμ , * καιέλεγε. Δία

τοτο έιςκκαυμίν, ότι ουδεις δώαη έλθάμ

πρός με, εαμ μα καιδεδομλύομαυτώ εκ ήσα

γός με.έκ τότoυ σολοιαπήλθομ Ομα

θκτώμ αυτον εις τα πίσω, και ουκ έτι με

αυτο σερϊεπάτοω. ειπεν οώ ο Ικσούς είς

δώδεκα . Μή και εμείς θέλετε υπάγαμ και

Απεκρίθη

pane, uiuet in æternú. Et panis quéego

dabo, caro mea eſt,quam ego dabo pro

mundi uita .Decertabant ergo Iudæiin

ter ſe ,dicentes:Quomodo poteſt hicno

bis carnem dare ad edendum . Dixit

ergo eis Ieſus: Amenamen dico uobis,

nili ederitis carnem filij hominis, & bibe

ritis eius fanguinem , nonhabetis uitam

in uobis. Quieditmeamcarnem ,& bi

bit meum ſanguinem ,habet uitamæter

nam : & ego luſcitaboeum in nouiſſimo

die. Caro enim mea uere eft cibus, & fan

guis meus uere eſt potus. Qui editmea

carnem , & bibit meum fanguine,in me

manet&ego in illo.Sicut miſitmeuiués

patèr,ita & ego uiuo propter patrem : &

qui ederitme, & ipfe uiuet propter me.

Hiceſt panis qui de cælodeſcendit:non

ficut comederunt patres ueſtri manna,

& mortui ſunt: Quiederit huncpanem ,

uiuet in æternum .Hæcdixit in fynago

ga docens in Capernaum . Multi ergo

his auditis ex diſcipulis eius dixerunt:

Durus eſt hic ſermo. Quis poteſt eum

audire :Sciens autem Ieſus apud femet

ipfum ,quodmurmurarent de hoc diſci

puli ipfius, dixit eis :Hoc uos offendit .

Quidigitur ſi uideritis filiuin hominis

aſcendentem eò ubi erat prius: Spiritus

eſt qui uiuificat, caro nó prodeſt quicą .

Verba quæ ego loquoruobis,ſpiritus

& uita funt.Sed ſunt quidam ex uobis

qui nó credunt. Noueratenim ab initio

Lelus , qui eſſent non credentes, & quis

proditurus eſſet ipſum.Etdicebat: Pro

pterea dixiuobis,quodnemo poteſtue/

nire ad me , niſi fuerit eidatum à patre

meo . Ex eo tempore multi diſcipulorum

eius deſciuerunt eo relicto , nec amplius

cum illo ambulabant. Dixit ergo Ieſus

adduodecim :Num&uos uultis abire

s Reſpondie
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μο ,,

of * aterpiðu ów & vim dilimp wigos. xvgis,agos Reſpondit ergoei Simon Petrus :Do

τίνα απελβυσόμεθα και δήματα ζωής αιωνίου mine,ad quem ibimusuerba uitæ æter

έχας , και εμάς σεπισεύκαμαν να εγνώκα næ habes , & nos credimus &cognoui

ότι συ ει ο Χρισος ογος του θεά τον ζών» mus, quod tu es Chriſtus filius dei uiui.

οε τος. * Απεκρίθκ αυτϊς ο Ικσούς . ουκ εγω. Reſpódit eis Ieſus :Nonneego uos duo/

μάς τους δώδεκα ξελεξάμω, και ζυμώμ decim elegi, & ex uobis unus diabolus

εις διάβολός Έξιμ και έλεγε δε ομιούσαν σίμω eft : Dicebat autem de Iuda Simonis

να σκαριώτίω, δυτος γαρ ήμελερ αυτόμ Iſcariota.Hicenim erat prodituruseum ,

ραδιδόναι, εις ώρες και δώδεκα . και σε cum eſſet unus ex duodecim .

giεπάτει ο ικσούς μετά ταύτα εν τη γαλι » Verſabať leſus poſt hæc in Galilæa, VII

λαία . ου γαρ ήθελεμά τα λουδαία ποιπα non enimuolebat inIudæa uerſari,quia

τάν, ότι εζήτεμαυτόνοι υδαίοι αποκτά quærebant eum Iudæi interficere . Erat

ναι.μ σε έγγυς και εορτή το σαίων και σκηνο auté in propinquo dies feſtus Iudæorú

πηγία. ειπομ οώ προς αυήμ οι αδελφοίαν ſcenopegia.Dixerunt igitur adeum fra

του , μετάβαθή εντεύθεν,και ύπαγε εις τίω tres ei?: Tranſi hinc, & uade in Iudæam ,

οδαίαν , ίνα,και οι μαθκται σε θεωρήσω » ut & diſcipuli tui uideant opera tua quæ

σι τα έργα στα σοιάς ουδείς γαρ εν κρυ, facis. Nemo quippe in occulto facit ali

To ti wotą,naj3xrãiđuès su magignoíažur quid,& quærit ipſe palainelle. Si hæc fa

να. Εί ταύτα ωοιάς, φανέρωσον σεαυήμ το cis ,declara teipfummundo.Nam ne fra

κόσμο . ουδε γαρ οι αδελφοί αυτον επίσoμ tres quidéeius credebant in eum .
.Dicit

εις αυτόμ . Λέγα οώ αυτοίς ο Ιησες. καιρός ergo eis Ieſus: Tempºmeữ nódū adeſt,

και έμος υποσάρεσιν , ο δε καιρος ο υμέτει tépus auté ueſtrú ſemp eſt paratū.Non

GP σάντοτεαξιμ έτοιμος και οι διαται και poteſt müdus odiſſe uos , meautéodit:

κόσμος μισέμ υμάς έμε δε μισά , ότι εγώ quia ego teſtimoniú fero de illo ,qd'ope

μαρτυρώ ποιαυτα , ότι τα έργα αυτο σουκ ra eiusmala ſint.Vos aſcendite ad diem

ρά όξιμ . υμάς ανάβκπ εις το εορτίω ταύω, feſtum hunc. Ego nódum aſcendo ad fe

Εγώ όυπω αναβαίνω εις τίω εορτώ ταύλω, ſtum hoc, quiameum tempus nondum

ότι ο καιρός και έμός άυπω σεπλήρωση » ταϊν impletū eſt. Hæc autē cum dixiſſet illis,

τα δε ειπωμ αυτής, έμεινε, εν τη γαλιλαία. manſit in Galilæa. Vtautem aſcenderüt

ως δε ανέβκσαν οι αδελφοί αυτο , τόπ αυ fratres eius, tunc & ipfe aſcendit ad fe

της ανέβκ εις εορτω, ου φανερώς, άλλως ſtum , non manifeſte ,fed uelut in occul

αν κρυώ . δι οώ ιδαίοι εζήτου αυόμων to .Iudæi ergoquærebant eum in feſto,

τηεορτή, και έλεγομ . σ8 εκάνος και να &dicebant:Vbi eft ille :Et murmurmul

γογγυσμός σολυ πιάντα μ ν τοις άλ tum erat in turbis de eo . Quidam eñ di

χλοις, οι μοί έλεγομ, ότι αγαθός Κάιμ, άλι cebant,bonuseſt: alij autè dicebant,nó ,

λοι δε έλεγομ , άυ , αλλά σλανά ομόχλομ. ſed ſeducit turbam . Nemo tamépalam

ουδεις μώτοι σαρδκσία ελάλει ποι αυτοι δία loquebat de illo ppter metū Iudæorú .

το φόβομοδαίωμ.Ηδκό με Cum auté iam dimidiű feſti peractum

σέσκα , ανέβκ δ ικσούς εις δ ' ιερόμ κι εσείδαν eſſet,aſcendit Iefus in templum acdocc

σκε, και εθαύμαζομ δι ισδαίοι,λέγονες.σώς bat.Et mirabant Iudæi,dicentes: Quo

όντος γράμμαθα διδεμ με μεμαθηκώς,απε. modo hic literas ſcit,cú nó didicerit Re.

хеіен ſpondit
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κρίθκ αυτοίς ο Ιησούς καιέμπερ. % έμι διδα

κιουκέσιμέμν , αλλά τον σέμβαντός με .

εάν τις θέλω δ' θέλημα αυτο σοιάμ, γνώση

τα πει διδαχής , σότερoμ εκ του θεού

3GP, και εγώ αδέμαυξ λαλώ. ο αφέαυτον λα

λώμ , τίω δόξαν τώ ιδίαν ζκτά. δή ζκτών

σω λόξαν το σέμψαντα αυτόμ, δυτος αν

λκθές , και αδικία εν αυτώ ουκ έσιν . ου

μωσήςδέδωκεν υμίμ ήμ νόμομ , και ουδεις

ξυμώμ σοιά του νόμου , τι με ζκτάτε απο

κτάναι , απεκρίθκ ο όχλΘ , και ειπε . Δαι

μόνίου έχας , τίς σε ζκτά αποκτάνα; Απεν

κρίθκ και 1κσούς, ειπεν αυτοίς.Ε ) έχομεποί,

Ησα,και σάντες θαυμάζετε. δία τοτομω

σής δέδωκεμ υμίμ τίω σεριτομώ , ουχότι

έκ το μωσέως 35μ , αλλ εκ σατέρων,

και ο σαββάτω περιτέμνετεάνθρωπομ. έι

περιτομώ λαμβάνει άνθρωπG- ο σαββά

Πω, ίνα μη ληθά ο νόμΘ μωσέως, εμοίχο»

λάτε , ότι όλομ άνθρωπος υγϊ εποίκσα ν

σαββάτω; μή κίρνετε κατάψιμ,αλλα τω δ:

καίαμ κρίσιμ κρίνατε. έλεομ δω τινες εκ θα

τεροσολυμιτών , ουγδυτός Κιμ8μ 34τάσιμ

αποκτάνα και και δε σαφκσία λαλά , και

ουδεμ αυτό λέγουσι , μήποτε άλκθώς έγνω

σαν οι άρχοντες και ότι δυτός όξιμ αληθώς και

Χριςός και άλλά τατουάιδαρι σόθεν αξίμ .

ο δε Χριςός όταν έρχεται , ουδεις γινώσκα

05 πόθεν έσίμ. *Εκραξεμδω και 1κσούς ήο ε .

εώ διδάσκωμ,και λέγωμ,και με διδασε, και

διδατε σόθεμ ειμί • και αδεμαυτον ουκ ν

λήλυθα , άλλέςιμ αληθινός ο σίμψας με ,

6μ υμάς ουκάιδατε.εγω σε βιδα αυτομ,ότι

οζ σαραυτα ειμί ,κακ&νος με απέβαλεμ. * Εζή

το δω αυτόμαϊάσαι , ουδεις επέβαλερ

εαυτόντας χεράς, ανπωέλκλύθκ και ώρα αυ

Οκ τω * πολλοί δε εκ του όχλου επίσδυσαμ εις αυ

ομ , και έλεγop, 8αο xρισδς όταν έλθη , μη

τι πλείονα σημ & α τότωμ σοιήσει ώμ δυτος

εποίκσεμ,ήκεσαν οι φαρισαίοι ή όχλου γοη

oő
γύζοντος τοιαυτον ταύτα . * καιαπέσειλαμ

fponditeis Ieſus, & dixit:Meadoctrina

no eſtmea,ſed eius qui mifitme.Siquis

uoluerit uoluntati eiusobtemperare,co .

gnofcet dedoctrina,utrum ex deo ſit,an

ego à meipfo loquar.Qui a ſemetipfo lo

quitur, gloriam propriam quærit. Qui

autē quærit gloria eius qui miſit ipſum ,

hicuerax eft, & iniuſtitia in illo non eſt.

Nonne Moſes dedituobis legem ,&tal

men nemo ex uobisfactis præſtat lege:

Quidmequæritis interficere : Reſpon

dit turba , & dixit : Dæmonium habes,

Quis tequærit interficere : Reſpondiç

Ieſus,& dixiteis :Vnú opus feci,& omes

miramini.Propterca Moſesdedituobis

circumciſionem :nó quia exMoſelit,ſed

ex patribus. Et taméin ſabbato circum

ciditishominem.Sicircumciſionem acci,

pit honio in fabbato , ut nó foluatur lex

Moſi, mihi indignamini , quod totum

hominēſanum fecerim in ſabbato:No

liteiudicare ſecundú aſpectumffed iuſto

iudicio iudicate. Dicebant ergo quidam

ex Hierofolymitanis:Nonne hiceſtqué

quærunt interficere: Atquiecce palain

loquitur,& nihil ei dicunt.Num uere co

gnouerütprincipes,hunceſſeuereChri

Itum : Sedhuncnouimusunde ſit,Chri

ſtus autêamuenerit,nemo fcit undeſit.

Clamabat ergo Ieſus in templo docens,

ac dicés:Ermenoſtis, & undeſim noſtis,

&àmeipfo non ueni, ſed eſt uerax qui

miſit me,qué uosnónouiſtis. Ego uero

noui eú ,quia ab ipo fum ,& illememiſit.

Quærebantergoeum apprehendere, &

nemo miſit in illum manus, quia nondú

uenerat hora eius. De turba autémulti

crediderüt in eum ,ac dicebant: Chriſtus

aum uenerit, num ſigna plura ædet ijs

quæhiçædidit: Audierút pharifæitur

bammurmurantede illo hæc, &miſerút

s 2 pharifæi

Υ

-

οι φα
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οι φαρισαίοι και οι αρχίες &ς υπηρέτας , ίνα, pharifai ac principes facerdotum mini

π σίάσωσιν αυθόμ. * Είπεν οώ αυτοίς ο Ιησούς. îtros utapprehenderét eum . Dixit ergo

έτι μικρόμ κόνoμ μεθυμάμ ειμι, και υπάω eis Ieſus:Adhuc pufillum temporis uo

σα προς ένσέμψαντά με . * Zκτήσετε με τα biſcúfum , &abeo ad eum quimemiſit:

ουλέυρίσετε, να , όπ8ειμι εγώ , υμάς ου δύ Quæretis me , nec inuenietis: & ubiego

ναθε ελθέμ. έιπον οώ οι Ιουδαίοι προς εαυν ſum , eò uos non poteſtis uenire. Dixe

ούς σου δυτ μέλλει πορεύεθαι ,θα εμάς runtergoIudæi inter ſeſe : Què hicitu

öux'Euprowulv & utóp; res žos olis dödavogap rus eſt,quia nó inueniemuseum : Num

η ελιώωμ μέλια πορεύεθαι, και διδά- in diſperſionégentium iturus eſt, & do

σκημους έλιωας;τίς όξιμ δυτος ο λόγος θα cturus gentes?Quiseſt hic ſermo quem

ειπε, «τάσετέ με και ουχευρήσετε, και ο dixit , quæretis me, & non inuenietis: &

που ειμι εγώ , υμάς ου σώαθε ελθών και Εμ ubi egoſum , eò uos nó poteſtis uenire.

δε τη εχάτκ κμέρα τη μεγάλη η εορτής , εις In nouiſſimo autem diemagno feſti ſta

sήκε ο Ιησούς και έκραξε,λέγωμ . εάν τις δι bat Ieſus &clamabat,dicens: Si quis fi

ψά,έρχέθω πρός με να σινέτω.ο σιδεύω tit , ueniat ad me & bibat. Qui credit in

εις έμε καθως ειπεμη γραφή σοταμοί εκ me ficut dicit ſcriptura,Flumina de uen

Οι κοιλίας αυτο δεύσουσιν ύδατος ζώντος. tre eius fluent aquæ uiuæ . Hoc autem

Τούτο δε ειπε ποι του πνεύματΘ- , δυ έμελ dixit de ſpirituquem accepturi erant cre

λομ λαμβάνειν οι σισεύοντες εις αυτόμ. δυ- dentes in ipſum .Nondum enim erat ſpi

πω γαρ ήμ ανεύμα άγίομ, ότι ο Ικσούς ουν
ritus ſanctus , quia Ieſus nonduin erat

σβ δέπω εδοξάθη , * πολιοι οώ εκ τον όχλου
?

glorificatus.Multi ergo de turbacum au
ακούσαντες ου λόγου,έλεγον, δυτός έσιν diffent hunc ſermonem , dicebant : Hic

άλκθώς προφήτης και άλλοι έλεγομ , δυτός έ. eſtuere propheta .Alij dicebant:Hiceſt

Stμο χρισός. *άλλοι δε έλεγομ , μη γαρέκ Chriſtus.Quidam auté dicebant:Num

Οι γαλιλαίας ο Χρισος έρχεταξουχίκαι για à Galilæa ueniet Chriſtus: Nonne fcri

χι ειπεμ,ότι εκ του φέρματα Δαβίδ ,και ptura dicit,quod ex ſemine Dauid , &de

από βκθλεέμ ο κώμας,όπου ήμ δαβιδ', Bethleem caſtello , ubi erat Dauid, ue

σε Χρισος έρχεται , * Σχίσμα οώ νο όχλω niet Chriſtus : Diſſenſio itaque orta eſt.

έγχύετο δ' αυτόν , * τινες δε θελομώξ αυν in turba propter eum . Quidam autem

τωμ σίάσαι αυτόμ, άλλουθεις επέβαλεμέν ex ipfis uolebant apprehendere eum ,

Ταυτόμτας χάρας . * Ηλθον οι υπκρέται fed nemo coniecit in eum manus . Ve

προς τους αρχϊεράς και φαρισαίους , και εις nerunt ergo miniſtri ad pontifices &

που αυτοίς εκάνοι. διατί ουκ άγάγετε αυ- pharifæos , & dixerunt eis illi : Quare

Τόν ; Απεκρίθκσαμ οι υπηρέτα . ουδέποτε non adduxiſtis illum ? Reſponderunt

όυτως ελάλκσεμ άνθρωπG , ώς δυτος ο άν» miniſtri : Nunquam ſic locutus eſt ho

θρωπG . Απεκρίθησαν ο αυτοίς οι φαριν mo,ficut hic homo, Reſponderunt ergo

σαίοι . Μκ και υμάς σιπλάνκάθε ; Με τις εκ eis pharifæi : Num & uos feducti eſtis :

Ο αρχόντωμ επίσθεσεμέις αυτόν , και εκ Nunquis exprincipib ? credidit in eum ,

Ο φαρισαίωμ; Αλλ'ο όχλΘ δυτος ο μη- autexpharifæis:Sed turbahæcquænó

γινώσκωμομ νόμομ , επικατάρατοί εισι . nouít legé,execrabiles funt. DicitNico

Λέγανικό εμG- προς αυτούς, έλθωμ νυν demusad eos ,is qui uenerat adeum no /

κτός cte,
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κτός προς αυτόν, εις ωμήαυτώμ . με ονός

μος ημώμ κρίνει όμ άνθρωπος , έαμμί ακό

στα σαράντα πρότερον , η γνώ τί σοιά ; Απε

κρίθησαν, και ειπον αυτώ . Μα ναι συ έκαι

γαλιλαίας έι ; Βρεύνκσομ καιδε,ότι προφή,

της έκθ γαλιλαίας ουκέγίγερται και

επορεύθκ έκασΘΡέις ημ οίκον αυτον .

1κσάς και επορεύθκ εις & όρος τοέλαιρός

θρες σάλιμ εγχύετο εις σ ' ερομ, κ σας και

λαος έρχείο προς αυή, καθίσας ένίδασκε

αυτός » φέρσι και οι γραμματ& ς οι φας -

σαίοι προς αυτόν γωϊκαέμ μοιχεία καθα

λειφθάσαμ , κ) σίσαντες αυτώνμέσω, λέν

γεσιν αυτώ . Διδάσκαλε , άυτη και γωή κατα

λήφθη έπαυλοφώρω μοιχόνομλύκ . ν δε ζω

νόμο μωσής μίμ ενετείλατο τάς τοιαύτας

λιθοβολέθαι . συ οώ τί λέγος τουτο δε έ )

λεγομ σειράζοντας αυτόν,ίνα έχωσι κατηγο

ε& μ αυτον , ο δε Ικσάς κατακύψας, ο δαι

κτύλω κατέγραφεμ εις τίω γω. ώς δε επέ.

ιδιου έρωτώντες αυήμ, ανακύψας , ειπε

προς αυτούς. ο αναμάρτητα υμώμ πρώτος

εμλίθομέπαυτίωβαλέτω, και σάλιμ κα

τακύψας έγραφεμ εις τίω γω. οι δε ακέον

πς εξήρχοντο εις καθείς , αρξάμενοι από

Ο πρεσβυτέρων, και κατελείφθω μόνΘ

ο Ικσάς , και γω ν μέσω εσώσα . Ανακύ .

ψας δε ο ικσάς, και μηδένα θεασάμλνος σλιώ

Οι γυαικός , ειπεν αυτή , και γωή , σ έιν

σιμ εκ & ιοι οι κατηγορδί σο ; ουδείς σε κατά

κρινεμ ; και δε ειπεν . ουδείς κύρϊε . ειπε δε και

Ικσούς ουδε εγώ σε κατακρίνω » σορεύου

και μηκέτι αμάρτανε , σάλιμ οώ και 1κσούς

αυτοίς ελάλησε, λέγωμ• Εγώ ειμι ο φώς το

κόσμό . o ακολοθώμ έμοι ου μη πιπατή

σε ον τη σκολία,άλλέξει ο φώς η ζωής.Είπου

οώ αυτώ οι φαρισαίοι,συοισταυή μαργυρο,

και μαρτυρία σε ουκ έσιμαληθής. Απεκρίθκ Ικ

σούς και ειπεν αυτοίς , κάμ εγώμαργυρώ πο !

έμαυτο , αληθής όξιμ και μαρτυρία με, 8αοί »

Φασόθεμ ήλθομ, σευπάγω, μάς δε ουκ

διατε

cte, qui unus eratde numeroeox:Num

lexnoſtraiudicat hominé,niſi priusau

dierit ab ipſo , & cognouerit quid faciat:

Reſponderút,& dixerunt ei:Num& tu

Galilæus es:Sautare & uide,qd'à Gali

læa prophetanó furrexerit.Et profectus

eſtunuſquiſqz in domũ ſuam .

leſus auté perrexit in montē oliuarū , VIII

&diluculo iterü uenit in templum ,cun

ctus populus uenitad eum , & ſedens

docebat eos. Adducuntautem ad eum

ſaribæ& pharifæi mulierem in adulterio

deprehenfam , & cũſtatuiſſent ea in me.

dio , dicuntei: Magiſter,hæc mulierde

prehenſa eſt in ipſo adulterio.In legeau

tem Mofes præcepitnobisuthuiuſmod

di lapidarent. Tu ergo quid dicis:Hoc
autédicebanttentantes eum , ut poflent

accuſare eum. Iefus auté inclinans fede

orſum ,digito fcribebat in terra.Cum eri

go perſeuerarent interrogare erexitfe, &

dixiteis:Qui ueſtrú immunis eſt àpecca

to,primusin illam lapidé iaciat: Etiterú

ſe inclinans ſcribebat in terra.Audientes

autē hæc ſingulatim aliuspoft aliū exi
bant, initio facto à fenioribus,& relictus

eft folus Ieſus, ac mulier in medio ſtans.

Cú auté erexiflet ſe Ieſus, & neminē ui

deret prætermulierē,dixit ei :Mulier ,ubi

ſunt illi tui accuſatores:Nemo'te códéna

uit.Quæ dixit :Nemo dñe . Dixit auté

Ieſus:Nec ego te códéno.Vade,& poft

hacne peccaueris.Iterü ergo Ieſuslocut ?

eſteis,dicés:Ego ſum lux müdi.Qui ſe

quiturme,nóambulabit in tenebris, fed

habebit luméuitæ . Dixerütergo ei pha

riſæi:Tu de teipſo teſtaris, teſtimonium

tuũnon eſt uerú.Reſpódit leſus & dixit

eis:Et ſiego teſtimonium perhibeamde

meipfo ,uerūeſt teſtimoniú meum ,quia

ſcio undeueni , &quouado.uos autem

S 3 nefcitis
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διδατε πόθεν έρχομαι , και πού υπάγω.

υμάς τίω σάρκα κρίνετε , εγω ου κρίνω

ουδένα, κα) εαμ κρίνω δε εγώ , και κρίσις ή έμή

αλκθώς όξιμ .ότι μόνΘ- ουκ ειμι , άλλέ »

γώ καιο πέμψας με σατήρ » και ν ω νό

μα δε ω υμετέρω γέγραία , ότι δύο άνη

θρώπων και μαρτυρία αληθής Κοιμ . Εγώ ειμι

και μαρτυρώμ σερί έμαυτο , και μαρτυρά σε:

gi εμού και σέμψας με σατής - έλεγον ον

σ' αυτώ . σ8 άξιμο σατές σο ; * Απεκρίθx 180

σούς. όυτε εμε διδαπ, όυτε ομπατέρα μο.

ει εμε άδειτε , κ) του πατέρα μουδαπ άν »

* ταύτα τα βήματα ελάλκστρο τκσεςν τώ

γαζοφυλακείω , διδάσκωμ τερών και

neſatis unde uenio , & quò uado .Vos

ſecundum carnem iudicatis,ego non iu

dico quenő :porrò & fiiudicem ego,iu

dicium meum uerum eſt,quia folus non

ſum ,ſed ego& qui miſitme pater .Quin

&in lege ueſtra fcriptum eſt,quodduo

rum hominum teftimoniumuerum eft.

Ego ſum qui teſtimonium fero deme

ipfo, & teſtimonium fert demequi mifit

mepater.Dicebant ergo ei:Vbieſt pa

ter tuus?ReſponditIefus:Neqmenos

ſtis,neæ patré meum .Sime nouiſſetis;

& patrémeum nouiſſetis.Hæc verbalo :

cutus eſt Ieſus in gazophylacio ,docens

in templo . Et nemo apprehendit eum ,

quia nondum uenerathora eius. Dixit

ergo iterum eis Ieſus:Ego uado&quæ ,

retis me, & in peccato ueſtro moriemini.

quòego uado , uos non poteſtis uenire.

Dicebant
ergo

ludæi: Num interficiet

ſemetipſum ,quiadicit: quo ego uado,

uosnon poteſtisuenire :Etdicebat eis:

Vos ab infernis eſtis , ego de ſupernis

ſum . Vos demundo hoceſtis, ego non

fum de hoc mundo . Dixi
ergo

uobis,

quod morietnini in peccatis ueſtris .Si

enim nó credideritis, quodego ſum ,mo

riemini in peccatisueſtris.Dicebantergo

ei:Tu quises:Et dicit eis Ieſus:In primis

qd&loquor uobis. Multa habeo qua

deuobis loquarac iudicé,fed qui memi

ſit, uerax eft : & ego quæ audiuiab eo ,

hæc loquor in múdo.Non cognouerüt,

qd depatre eis locutuseſſet. Dixitergo
eis Ieſus:Cum exaltaueritis filium homi

nis,tunc cognofcetis qd'ego ſim , & àmėl

ipfo faciam nihil:fedita ut docuit mepa

ter,hæc loquar.Et qui memiſit,mecủelt.

Nó reliquit me ſolūpater,quiaego quæ

placita ſunt ei,facio ſemp.Hæc illo loqué

te multi crediderunt in eü. Dicebatergo

Ielus

ουδεις επίαστη αυτόν , ότι ουπω έλκλύθοι &

ση ώρα αυτον ,*Είπεν οώ σάλιμ αυτiς ο Ιησά

Εγώ υπάγω και ζκτήσετέ με,κ α τη αμας

τία υμώμ αποθανάθε . όπου έγω υπάγω,

υμάς ου σώαθε ελθώμ. έλεγον οώ οι μου »

δαίοι , μήτι αποκτενά εαυτόν, ότι λέγε,8 %

όπου εγώ υπάγω, μάς ου σώαθε ελθών;

και είπεν αυτοίς . υμάς εκ το κάτω έν

st,εγώ εκ άνω ειμί. υμάς εκ ξ κόσμο

τότου εσέ, εγω ουκ ειμι εκ του κόσμου τον

Του ειπον οώυμίμ,8 % αποθανάθιντάς

αμαρτίαις υμώμ. εαμ μησισεύσατε , ότι

εγώ ειμι, αποθανάθεν ταίς αμαρτίας -

μών » έλεγομ οώ αυτό.Συ τις έι,και ειπε

αυτοίς ο Ικσούς. των αρχώ ότι και λαλώ -

μίμ » σολια έχω σερί υμώμ λαλάμ και κρί

να » , άλλο σέμψας με αλκθές άξι , καγώ

& ήκουσα σαράντο ,ταύταλέγω εις τον κό »

σμορ.ουκ έγνωσαν ότι ήμ σαλέρα αυτοίς ύ

λεγερ . ξιπεν οώ αυτίς ο Ιησές, όταν υψών

σετε ορίου του ανθρώπ8, τόπ γνώσεθε,8 %

εγώ ειμι,και αθέμαυτον σοιώ ουδέμ, αλλά

καθως εδίδαξε με ο σατές με,ταύτα λα

λών και ο σέμψας με μέτέμ8 αζιμο ουκάν

φϊκέμε μόνομο σατές , ότι εγώ ταάρεσα

αυτώ, σοιώ σάντοτε , ταύτα αυτο λαλέντος

πολλοί επίσδυσαν εις αυτόν και έλεγεν οώκαι

1κσονς

1
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Εκσούς προς τους σεπισθυκότας αυτή του

Φαίες .εαμυμάς μείνετε ναλόγω των

μώ, αλκθώς μαθκταμε εσέ,και γνώσεσθε

τίω αλήθεια , και αλήθα ελευθερώσουμάς.

απεκρίθκσαμ αυτώ, σέρμα άβραάμ εσμέυ,

καιουδενί δεδsλεύκαμθυ σώποπ , πώς συ

λέγας, ότι ελεύθεροι γενήσεσθε; απεκρίθη αυ

τοίς ο Ικσούς . Αααώ άμώ λέγωυμίν , ότι

σάς και στοιώμ τίω αμαρτίαν , δέλός Κι οι

αμαρτίας . ο δε δ & λφου μαύειν τη οικία

εις του αιώνα , ογός μία εις τμ αιώνα . Εάν

οώ ογός υμάςελευθερώση , όντως ελεύθεροι

εσέ . οίδα ότι θέρμα αβρααμ εσέ,αλλά και

τ &τέ με αποκτάναι , ότιολόγο έμδα

δυ χωρά εν υμίμ . Εγω εώρακα σαρά ως

πατρί μου,λαλώ, κα ) εμάς οώ ο έωράκας

ηφα σαιυμώμ , σοιάτειάπεκρίθκσαμ

να ) ειπομ αυτώ. ο σατές υμώμ αβραάμ ε.

51. Λέγα αυτοίς ο Ικσούς.Εί τέκνα το άβρα

αμ ήτε , τα έργα του αβρααμ εποι & π . Νώ

δε ζκτάτέ με αποκτάναι άνθρωπον , δς τίω

αλήθεαμ υμίρλελάλκκα , ήμ ήκουσα πρα και

θεού.τοτο αβρααμ ουκ εποίκσεμ. μάς σου

& τε τα έργα του σακος υμώμ . ειπομ δω

αυτω . Ημές εκποριείας ου γεγενθήμεθα ,

ένα σατέρα έχομαι όμ θεόμ ειπεν αυτοίς

και ικσούς. Eί ο θεός σατας υμώμίμ,αγαπάς

πάμ εμέ . Εγωγαν εκ του θες ξύλθου και

ήκω . ουδε γαρ αν έμαυτον ελήλυθα , άλια

εκ &νός με απίσαλε » Δία τί τώ λαλίαμ

τωεμίν ου γινώσκετε και ότι ου δώαθε αν

“κούει τον λόγομ ήμ έμόμ . υμάς έκ σαν

πος του διαβόλο εσέ» και τας επιθυμίας

τον σατρόςυμώμ θέλετε ποιάν ΕκάνG

άνθρωποκτόνα ήμ απαρχής , και εν τη

αλκθεία ουκ έσκκεν , ότι ουκ έσιν αλήθεια

ν αυ , ότανλαλεί σ' ψεύδG , έκ ΡΟ»

δίων λαλεί, ότι ψεύσκα αξίμ,cό σατές αυ

το . Εγώ δε ότι τίω αλήθeαμ λέγω,ου σιν

σεύετέ μοι και τις ζυμώμ ελέγχεμε σερία

μαρτίας, ει δε άλίθααμ λέγω , δια τίύμής

ου

Ieſusadeosquicrediderant ipfiIudæos:
Siuos manferitis in fermonemeo , uete

diſcipuli mei eſtis: & cognoſcetis uerita

tem , & ueritasliberos reddetuos . Ren

ſponderunt ei: Semen Abrahæ ſumus,

nequeauiąferuiuimusunquam . quo

modotu dicis,liberi reddemini?Reſpon

dit eis Iefus : Amen amen dico uobis,

quod omnis qui facit peccatum , ſeruus

eſt peccati.Seruus autem non manet in

domo in æternum , filius manet in æter

num .Siergo uos filius liberos reddidee

rit,uere liberi eſtis. Scio qd ſemen Abra

hæ fitis.Sed quæritis meinterficere,quia

fermomeus non habet locum in uobis.

Ego quod uidi apud patrem meum ,lo

quor: & uos quoduidiſtis apudpatrem

ueſtrum , facitis. Reſponderunt&dixe

runt ei:Pater nofter Abraham eſt. Di

cit eis Ieſus :Si filij Abrahæ eſſetis,opera

Abrahæ faceretis.Nunc autem quæritis

me interficere hominem , qui ueritatem

uobislocutus ſum , quamaudiui a deo.

hoc Abraham nó fecit.Vos facitis ope.

ra patris ueſtri,Dixerunt itaqzei: Nose

ſtupro non fumus nati. Vnum patrem
habemus deum.Dixit eislefus: Si deus

pater uefter effet , diligeretis utique me.

Ego enim ex deo proceſli&ueni". Neqz

enim à meipfo ueni , fed ille me miſit.

Quare loquelam meamnon agnoſci

tis: quia non poteſtis audireſermonem

meum . Vos ex patre diabolo eſtis ,&

defyderris patrisueſtri uulcis obfequi.
Illehomicida eratab initio , & in uerita

tenon ſtetit , quia non eſt ueritas in eo .

Cumloquiturmendacium , ex propriis

loquitur, quia mendax eſt , atą eius rei

pater.Ego autem quiaueritatédico,non

creditismihi. Quisex uobis arguit me

de peccato : Si ueritatem dico, quareuos

S 4 non
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1. που τονέκ γενετής τυφλά.

δυ σιδεύετί μοις ο ώμ εκ θε8 , τα δήματα non creditis mihi?Qui exdeo eſt,uerba

και θες ακόe. δια τουτο υμάς ουκ ακούετε, dei audit. Propterea uos non auditis,

εκ του θεού ουκ εσέ . Απεκρίθκσαμ δω οι μου quia exdeo no eſtis.Refponderūtergo
δαίοι και ειπομ αντώ . ου καλώς λέγομών Iudæi,& dixerút ei: Nónebene dicimus

υμάς , ότι σαμαρείτης ει συ , κα ) δαιμονίου nos,qd' Samaritanusestu , &dæmoniú

έχας; Απεκρίθg 1κσούς . Εγώδαιμόνϊομουκ habes :Reſpondit Iefus: Egodæmoniú

έχω,αλλα τιμώόμωατέρα μου, και υμάς non habeo,ſed cohoneſto patrêmeú ,&

ατιμάσατέ με, εγώ δε ου ζκτώ τίω δόξαν uos ignominiaaffeciſtis me.Ego autem

μου . έσιμο ζκτώμ και κρίνωμ. Αμώ αμώ non quæro gloriâ meam : eſtqui quærac

λέγω υμίμ, εάν τις ημ λόγομ τομεμομ τκ & iudicet.Amen amédico uobis, ſi quis

είσα , θάνατορου μη θεωρίσμ εις αιώνα . Είν ſermonémeúferuauerit ,morténó uider

που δω αυτώδι Ιουδαίοι . Νώ έγιώκαμου , bit in æternum . Dixerút ergo illi Iudæi:

ότιδαιμόνΐομ έχας - Αβραάμ απέθανε , κό Nunccognouimus quod dæmoniúha)

οι προφήται , και συ λέγεις , εάν τις ευλόι beas.Abrahá niortuuseft &pphetæ , &

γομ μου τκρίση , ου μή γεύσεται θανάτο εις tu dicis : ſi quis fermonēmeu ſeruauerit,

ημιώνα . Μη σου μείζων εισαγόςημών nó guſtabitmortē in æternu.Nunquid

αβραάμ , ός τις απέθανε και και οι προφήται tu maiorespatre noſtro Abraham ,qui

απέθανομ. τίνα σεαυτόν συσoιάς και απεκρί- mortuus eft : Et prophetæmortui ſunt.

θκΙκσούς. έαμέγώδοξάζω εμαυτόν, και δόξα Quem teipfum tu facis:ReſpóditIeſus:

μου ουδέμ όξιμ . έσιμο σατής μου και δοξά , Si ego glorifico meipfum ,gloria mea

ζωμ με, 8μ υμάς λέγετε , ότι θεός υμών nihil eft.Eftpaterme9 qui glorificat me,

άξι, και ουκ εγνώκατε αυτόμ , εγώ δεολα quéuos dicitis deum ueſtrũ effe,& tamé

αυτόμ εαμ ειπω , ότι ουκ οίδα, αυήμ , nó cognouiſtis eum ,ego auténouieum .

έσομαι όμοια υμών ψεύκς,άλλ'οίδα αυ- Et fi dixero,qd'nó nouerim cum ,ero fi

ου, του λόγομ αυτο τκρώ. αβρααμ όσα / milis ueftri médax.Sed noui eum , & ſer ,

τηςυμώμ αγαλλιάσατο, ίνα δ'και τίωΗμέρας monem eius ſeruo.Abrahã pater ueſter

τω έμώ , και ειδε C εχάρη . Είπον ούν οι exultauit ut uideretdiémeū ,& uiditatą

Ιουδαίοι προς αυτόν, σεντήκοντα , έτκουν gauiſus eſt.Dixerütergo ludæi ad eum :

πω έχες,και αβρααμ εώρακας ; Είπεν αυ . Quinquagintaannosnódum habes, &

Ρίς ο Ιησούς . Αμα άμώ λέγω υμίμ πριν Abraham uidiſti:Dixiteis Iefus:Amen

αβρααμ γενέσθαι εγώ ειμι . Γραμ ούμ λίθος, amé dico uobis,anteõ Abraham eſſet

ίνα, βάλωσιμεθαυτόμ. 1κσούς δε έκρύβx C ego ſum.Tollebant ergo lapides, ut iace

ζήλθεν εκ του ιερού .
rent in eü.Ieſusauté abſcóditfe , & exiuit

και παράγωμ ο τκσούς, είδεμ άνθρωποι έtemplo . Erpreteries Iefus uίditho, IX

τυφλόμ εκγενετής , και πρώτκσαμ αυήμ δι minécæcum à natiuitate, & interrogaue

μαθηται αυτον,λέγοντες.Σαββεί τίς ήμας: runteum diſcipuli eius,dicentes:Rabbi,

πμ, δυτα και οι γονες αυτο , ίνα τυφλός γεν quis peccauit,hican parétes ei ?, ut cæcus

νηθά και απεκρίθη ο Ικσούς όυτε δυτα μας! nafceret : Refpondic Iefus: Negg hicpec

τιμ, όυπ δι γον & ς αυτο , αλλίνα φανερωθή cauit, neq parentes eius, fed utmanife

τα έργα του θεάν αυτώ . εμε τα εργάζει ſtentur operadei in illo .Meoportetope

θαι τα έργα το σέμψαντός μεέως.Ημέρα rari opera eius qui miſitmedonec dies

εsίμ .
eft .

1
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εσίμ.έρχεται νυξ ότε ουδεις δωαίαεργάζε

θαι. όταν ο κόσμω ώ , φώς ειμί το κό

σμού, ταύτα ειπωρ, έπεσε χαμαι, εποίκ

σε πηλόμ εκ τον ηύσματα , και επέχισε

op σκλόμ επί τους οφθαλμούς του τυφλ8 ,

και είπεν αυτώ .ύπαγε, νίψαι εις τίω κό »

λυμβήθρα το στιλωάμ , ο ερμηνεύεται απε

5αλμύθ . απώλθεν οώ και ενίψατο , και

ήλθε βλέπωμ . δι δαω γείτονες και οι θεων

ρούτες αυήμ δ' πρότερον , ότι πήωχός ήμ ,

έλεγομ . ουχδυτός όξιμο καθήμανΘ , κα )

προσαετών και άλλοι έλεγομ , ότι δυτός εσιμ.

άλοι δε,ότι όμοια αυτωέσιμ. εκάνος έλε

γεμ, εγώειμι,έλεομ δω αυτώ. σώς ενεώ

χθκσάμ σου οι οφθαλμοίς απεκρίθκ εκάνος

και έεπεμ. άνθρωπος λεγόμδυΘ Ικσάς,σκ

λομ εποίκσε , και επέρχισέ μου τυς οφθαλ

μους , και ειπέ μοι .ύπαγε εις τίω κολυμ

βήθραν τον σιλωάμ , και νίψα . απελθών δε

και νιψάμενος ανέβλεψα . ειπομ οώ αυτά .

π8μεκάνω ; λέγε , ουκ διδα . άγουσι μ'

αυήμ προς τους Φαρισαίους τομσοπ των

φλόμ. ήμ δε σάββατoμ, όπ τμ σκλόμ εποι

κσεν οΙκσούς,και ανέωξεν αυτοι τους οφθαλN

μούς . σάλιμ δω πρώτων αυήμ και οι φαρι!

σαίοι, σώς ανέβλεψεμ. ο δε ειπεν αυτοίς. σκ

λομ επέθκκέ μοι επί τους οφθαλμούς και

ενιψάμκ βλέπω . έλεγομ δω εκ τ8 φα

εισαίωμ τινέςδυτος ο άνθρωπος ουκ έσι πρα

* θεού , ότι δ σάββατομου τκρά, άλλοι έλε

γυμ . σώςθώας άνθρωπος αμαρτωλός τοί »

αύΤα σκμάα ποιέμ, κύ χίσμα ήμ ναυτοίς λέ

γάσι ω τυφλώ σάλιμ.σύ τί λέγες οι αυ

του , 8α άνοιξε στο Ρυς οφθαλμούς , και είπεν,

6 % προφήτης εσίμ . ουκ επίσδυσαρ οώ οι του

δαίοι σεριαυτον , ότι τυφλός ή και ανέβλε

ψέμ , έως ότου έφώνησαν τους γον & ς αυτο

το αναβλέψαντG- και πρώτησαν αυτούς,

λέγοντες και δυτός έσιμο γός υμώμ , 8μημάς

λέγει, ότι τυφλός εγεννήθη και σας δω άρτι

βλέπες απεκρίθησαν αυτοίς οι γονάς αυτον

και

eſt . Venit nox quando nemo poteſt

operari.Quamdiu fuero in mundo , lux

ſum mundi . Hoc cum dixiſſet , expuit

in terram : & fecit lutum ex ſputo , &

illeuit lutum ſuper oculoscæci , & dixit

ei : Vade, laua in piſcina Siloæ ,quod

fi interpreteris , fonat miffus . Abster »

go & lauit,& uenituidens. Itaque uicini

& quiuiderant eum prius, quodmen

dicus eſſet , dicebant: Nonne hiceſt qui

ſedebat, & mendicabat : Alij dicebant,

hic eft : alij rurſus, ſimilis eft ei. Illedi

cebat,ego ſum .Dicebantergo ei: Quo

modo aperti funttibi oculi: Reſpon

dit ille , & dixit : Ille homo qui dicitur

Ieſus,lutum fecit , & inunxit oculosme

os ,& dixit mihi : Vadead piſcinam Si

loæ ,& laua. Vtautem abijac laui , ui

ſum recepi . Dixerunt ergo ei : Vbi eſt

ille: Ait,neſcio.Adducuntad pharifæos

eum qui dudum cæcus fuerat. Eratau

tem ſabbatum cum lutum faceret Ieſus;

& aperiret oculos eius . Iterum ergo
in

terrogabant eum & pharifæi , quomo)

douilum recepiſſet. Ille autem dixit eist

Lutum mihiimpofuit fuper oculos , &

laui & uideo . Dicebant
ergo ex pha

rifæis quidam :Non eſt hichomo a deo ,

quia fàbbatum non obſeruat. Alij au

tem dicebant: Quomodopoteſt homo

peccator hæc ſignaædere . Et diſſenſio

erar inter eos . Dicunt cæco iterum : Tu

quid dicisde illo , quia aperuit tibi oau

los tuos: Ille autem dixit:Prophetaeſt.

Non crediderunt ergo Iudæi de illo ,

quod cæcus fuiſſet &uiſum recepiſſet,

donec uocauerunt parentes eius qui ui

ſum receperat. & interrogauerunt eos,di

centes :Hiceſt filiusueſter,quéuos dici

tis cæcum natum eſſe : Quomodo ergo

nunc uidet : Reſpóderüt eis parétes ei”,

&

5
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O

mus ,

και επομ. διδαμεμ, ότι δυτός όξιμ και ήδς και

μώμ, και ότι τυφλός έγεννήθ» , σώς δε νω

βλέπει,ουκ διδαχθο, και τις άνοιξεμ αυτου τους

οφθαλμους, υμάς ουκ άιθαμβω, αυτός ελική

ανέχε , αυτόμ έρωτήσατε, αυτός πρί αυξ λα

λύσε , ταύτα ειπομοι γον&ς αυή , 8α εφοβάν

To pusiodaiss. id xS OWNET & Bevto oiiodcoi,

ένα εάν τις αυήμ ομολογήση Χρισόν, αποσυ

νάγωγος γέννας . δια τοντο οι γον & ς αυτο

ειπομ, 8α λλικίαμ έχα, αυήμ έρωτίσατε.

φώνησανοώ έκ δευτέρου ημ άνθρωπος, θα

έμ τυφλός , και ειπορ αυτώ . δος δόξαν ως

θεώ , ήμάς διαμον , ότι άνθρωπος δυτG

αμαρτωλός όξιμ. απεκρίθη οώ εκάνος έιν

περ . ει αμαρτωλός μουκ διδαεμ διδα,8 %

τυφλός ώρ,άρτιβλέπω. ειπομ οώ αυτώ σά

λιμ , τί εποίκσέ σοι , σώς άνοιξέ σου τους

οφθαλμούς και απεκρίθκ αυτοίς, ειπομ υμίμ

άδα,και ουκ ακούσατε, τι σάλιμ θέλετεα

καν και μη και εμείς θέλετε αυτον μαθκται

γενέθαι ,έλοιδόρκσαμ οώ αυτόμ,και ειπομ ,

συ ει μαθητές εκείνου , Ημές δε το μωσέως

εσμοί μαθκται , μάς διδαμου , ότι μωσα

ελάλησεν ο θεός, τουτου δέουκ διδαμαν σό

θεμεσίμ. απεκρίθκ οάνθρωπG , 6ειπεν αυ

τίς , ν γαρ τότωσ' θαυμαςόμαξιμ, ότι αν

μάς ουκ διδατε πόλεμο , και ανέφξέ μου

τυς οφθαλμούς και διδάμον δε , ότι αμαρτω

λώμο θεός ουκ ακούει και άλλεάμ τις θεοσεν

βάς ,και θέλημα αυτο σοι ,τέλου ακόα.

εκ τον αιώνων ουκ ακούθκ , ότι άνοιξε τις

οφθαλμούς τυφλού γεγεννκμίου . ει μη άμ

δυτα σαρά θεού , ουκ δνατο σοιάμου

δέμ.απεκρίθκσαμ και ειπομ αυτώ , ν αμας

τίαις συ εγεννήθωςόλος,και συ διδάσκες-

μάς ; και ξέβαλομ αυήμ έξω . άκουσμό 1

σούς ότι ξέβαλομ αυήμ έξω , κα) ευρώ , αν

τμ ειπεν αυτώ, συ σισεύες εις την μου το

θεού και απεκρίθκ εκάνς και ειπε , και τις

άξι κυρίε , ίνα σισεύσω εις αυτόμ. έιπε δε αν

τωο ικσες,και εώρακας αυήμ, και ο λαλών

μετά

&dixerüt:Scimus quod hiceſt filius no

ſter, & quod cæcus natus eſt , quomodo

autê nuncuideat,nefcimus:autquis eius

aperuerit oculos,nos neſcimus.Ipfeæta

temhabet,ipfum interrogate , ipfe defe

loquetur.Hæcdixerunt parétes eius,qď

timerentIudæos.Iam enim conſpiraue.

rant Iudæi:ut ſiquiseum confitereteſſe

Chriſtum , è fynagoga eijceretur.Pro

pterea parenteseius dixerunt,ætatéha

bet,ipfum interrogate. Vocauerüt ergo

rurfum hominem , qui fuerat cæcus,&

dixerunt ei: Da gloriam deo . Nos fci

quod hichomo peccatoreſt .Re

ſponditergo ille, & dixit:An peccator ſit

neſcio,unů ſcio ,quodcæcus cum eſſem ,

nuncuideam.Dixeruntergo illi iterum :

Quid fecit tibi: Quomodo aperuit tibi

oculos :Reſpondit eis :Dixi uobisiam ,

nec audiſtis : Cur iterum uultis audire :

Num & uos uulcis diſcipuli eius fieri .

Conuitiatiſunt ergo ei, &dixerunt:Tu

diſcipulus illius efto ,nos autem Mofi di

fcipuli ſumus. Nos fcimus, quod Mofi

locutus eſt deus, huncautem neſcimus

unde ſit . Refpondit ille homo , & dixit

eis : Inhocenim mirabile quiddam eſt,

quoduos neſciatis undefit, & tamēape,

ruit meos oculos.Scimus auté,quodpec

catores deusnó audit,fed fi quis dei aul.

tor eſt, & uoluntati ipfius obtemperat,

hunc audit:À fæculonon eſt auditū ,qd

quis aperuerit oculos cæci nati.Niſiellet

hicàdeo,nó potuiffet facere quico.Re.

ſpóderút&dixerút ei: In peccatis natus

es totus, & tudocesnos : Er eiecerüt eum

foras.Audiuitleſus quodeieciffenteum

foras,aum'oz inueniffet eum ,dixitei: Tu

aedis in filiú deirReſpondit ille&dixit:

Quis eſt domine, ut credam in eum.Et

dixiteilelus: Etuidiſti eū , &qui loquit

tecum
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μετά σε,έκανός αξιμ . ο δε έφκ , σισεύω κύ »

gic, Μαι προσεκύκσεμ αυτών και ειπεν και τα

σας . Εις κρίμα εγώ εις του κόσμου του που

ήλθομ, ίνα οι μη βλέπονπς βλέπωσι, και οι

βλέποντες τυφλοί γίωνη. καιάκουσαμ εκ

Ο φαρισαίωμ ταύτα , οι όντες μεταυτου, κή

ειπομ αυτώ. Μα ναι εμάς τυφλοί εσμυ;Ei

πεν αυτοίς ο Ικσάς. Εί τυφλοί ήτπ , ουκ αμέι .

χετε άμαρτία». Νάϋ λέγει , ότι βλέπον

μυ,και δω αμαρτία υμώμ μένα. Αμώ αμώ

λέγω υμίν, ο μη εισερχόμενος δία Φι θύ /

ρας εις τίω αυλή του προβάτων, αλλά ανα

βαίνωμαλαχόθεμ,εκάνος κλέπήκς και

λεσής. ο δε εισερχόμενος δία) θύρας σοι!

μώ αζιο προβάτωμ. τότε θυρωρος ανοί

γε, και τα πρόβατα και φωνής αυτον ακάe, C

τα ίδια πρόβατα καλά κατόνομα, εξάγα

αυξά . C1 όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλι »,έμ

προθεμ αυτών πορεύεση ,κό τα πρόβατα αυτά

ακόλεθεί , αδιδασι τίω φωνώ αυτο . άλλον

ξίω και ου μη ακολgθήσωσιν ,αλα φεύξονη

απαυτα , 8αουκ οίδασι ή αλλοίωμ τίω

φωνώ . ταύτω τώ προιμίαμειπεν αυτοίς

ο Ικσάς, εκείνοι δε ουκέγνωσαμ, τίνα

λάλα αυρίg . ειπεμ δω σάλιμ αυτίς 1N

σας . Αμώ αμώ λέγω υμίμ , ότι εγώειμι

και θύρα το προβάτωμ , σάντες όσοι πιο έμού

ήλθομ, κλέήαα εισί και λ9σαι άλλουκ ήκό .

σαμ αυτών τα πρόβατα.Εγώ ειμι & θύρα,δ:

εμά εάν τις εισέλθε , σωθήστη,κ) εισελεύσε ,

C ξελεύσεση, νομώ ευρίσει ο κλέπήκα

ουκ έρχεση , ειμή ίνα κλέψα κ θύση , ο άσο»

λέσχ. εγώ ήλθομ , ίνα ζωώ έχωσι , πρισι

σου έχωσιμ. εγώ ειμι όσοιμώ ο καλός και

σοιμώ ο καλός και ψυχω αυτ τίθκσιμοπες

ήπροβάτωμ,και μιθωτός και να δυκ ώμ σοι

μίμ , δε ουκ εισί τα πρόβατα Ίδία , θεωρώ

ήμ λύκου ερχόμλνoμ , και αφίκσι τα πρόβα

τα να φεύγει , και ο λύκος αρπάζα αυτα,κό

σκορπίζα τα πρόβατα , ο όμιθωώς φεύγα,

ότι μισθωτός όξιμ,και ου μέλα αυτά που θα

προβάτων

tecum , ipfe eſt.At ille ait: Credo domi

ne.& adorauit eum.Et dixit ei leſus : In

iudicium ego inhuncmundum ueni: ut

qui non uident , uideant : & qui uident,

cæci fiant.Et audierunt quidam expha

rifæis hæc,quicum ipfo erant, & dixerüt

ei : Num& nos cæci ſumus : Dixit eis

Ieſus: Si cæci eſletis, non haberetispec

catum .Nuncuero dicitis ,uidemus,idcir,

co peccatum ueftrum manet.

Amenamen dico uobis: qui non x

intrat per oſtium in ſtabulum ouium ,

fed afcendit aliunde , ille fur eft & latro .

Qui autem intrat per oſtium , paſtor eſt

ouium.Huicoſtiarius aperit , & oues uo/

cem eius audiunt . Et proprias oues uo

cat nominatim , & educit eas.Et cum pro

prias oues emiſerit, ante eas uadit, &

oues illumfequuntur,quia nouerunt uo

cem eius. Alienum autem non ſequent,

ſed effugient ab eo , quia non nouerunt

uocem alienorū.Hocprouerbium dixit

eis Ieſus,illi auté non cognouerunt, quæ

eſſent quæloqueretur eis. Dixit ergo eis
iterumIefus :Amen amen dico uobis,

ego ſum oſtium ouium .Omnes quot

quot anteme uenerunt, fures funt&la

trones,ſed non audierunteos oues. Ego

ſum oſtium , per me fi quis introierit,

ſeruabitur, & ingredietur,&egredietur,

& paſcua inueniet . Fur non uenit, niſi

ut furetur &mactet,ac perdat. Ego ueni

ut uίtam habeant , & abundantius har

beant. Ego ſum paſtor ille bonus. Bo

nus paſtor animam ſuam dat
pro

ουίν

bus . Mercenarius autem , & qui non

eſt paſtor, cuiusnon ſunt oues pro

priæ , uidetlupum uenientem , ac deferit

oues , fugitq ,& lupus rapit ac diſper

git oues.Mercenarius autem fugit, quia
mercenarius eſt , & oues non ſunt illi

cura
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προβάτων. εγώειμι ο ποιμήμο καλός , C

γινώσκω τα έμα , να γινώσκομαι υπό την

και έμώμ. * καθως γινώσκα με ο σατές και κάτω

γ γινώσκω όμωατέρα, * και τίω ψυχήμου

ζα τίθημι ύπες της προβάτωμ.* καιάλλα πρό

βατα έχω, άουκ έσιν εκ αυλής ταύτκα .

κακάνά με τα αγαγ& μ , και οι φωνής μου

ακόσoυσι,κ γενήσεται μία σοίμνη,εις σοι,

μήμ . Δία τοτο ο σατές με αγαπά, ότι έτω

τίθημι τίω ψυχή μου , ίνα σάλιμ λάβω αν

τώ . ουδεις αιρει αυτώ ανέμου , άλλέγω

τίθημι ανάλω αδεμαυτον..ξεσίαν έχω θά»

θαι αυτίω , και ξυσίαν έχω πάλιμ λαβάμ

αυτήμ.ταύτωτώ ντολμ έλαβομαρα του

σαγός μου. χίσμα οώ σάλιμ εγχύετο εν

τοίς εδαίοις στα ους λόγους τέτους . έλιν

γομ δεσoλoid αυτώμ. Δαιμονίου έχα,

μαίνεη, τι αυτο ακέετε; Αλλοι έλεγομ. ταυ

τα ταβήματα ουκ έσι δαιμονιζομλύου . ΜΗ

δαιμονίου σώαθαι τυφλώμ οφθαλμους &

νοίγαμ ; Εγχύετο δε τα εγκαίνια αν τεροσολύ

μοις, και χαμώμ ήμ , και σερϊεπάτζο 1N

σους εν ζω τερώ τη soά σολομώντα .

Εκύκλωσαν οώ αυήμ δι ιουδαίοι,και έλεγαν

αν ω . έως πότε τω ψυχίμ ημώμ αιρεις ; Εί

συει ο Χρισος,ειπε ημίμπαρξισία. Απεκρί

θκ αυτίς ο Ιησούς.ειπομυμίμ,και ου πισεύε

π . τα έργαεγώ σοιώ ν ω ονόματι του

σαγός μου , ταύτα μαρτυρεί σερίεμβ,άλ

λεμείς ου σισεύει , ότι ουκ έσέέκ
προ)

βάζωμ έμώμ,καθώς ειπομμΐμ.τα πρό

βατα τα έμα οι φωνής μου ακούει, καγωγι

μάσκω αυτά, και ακολουθύσι μοι , καγώ ζω

μ αιώνϊου δίδωμι αυτοίς, και ου με απόλων

ται εις ου αιώνα , και ουκάρπάσει τις αυτα

έκα χρόσ μου Ο σατές μου δς Δέδωκε

μοι, μείζων πάντων εσί , και ουδείς δωαν

ται αρπάζει» έκοι χειρος το πατρός μου.

Βγώ και ο πατής έμ έσμευ . Εβάσασαν οώ

σάλιμ λίθους οι Ιουδαίοι , ίνα λιθάσωσιν

αυτόμ.Απεκρίθη αυτοίς ο Ιησές, πολλά καλά

έργα

auræ . Ego ſum paſtor ille bonus, &coe.

gnofcooues meas , & cognofcorameis.

Sicut nouit me pater , ita & ego
noui

patré, & animammeampono pro oui.

bus. Et alias oueshabeo, quæ non ſunt

ex hoc ouili. Illas quoque oportet me

adducere , & uocem meam audient , &

fiet unum ouile, unus paſtor. Propte

rea me patër diligit,quia ego pono ani

mam meam ,utiterum ſumam eam.Ne

mo tollit eam à me , ſed ego pono eam

à meipſo . Poteſtatem habeo ponendi

eam : & poteſtatem habeo rurſus ſumen

di eam i hoc mandatum accepi à patre

meo . Diſſenſio igitur iterum facta eſt

interIudeos,propter fermones hos . Di

cebant autem multiex ipfis: Dæmoniú

habet, & inſanit : quid eum auditis :

Ali dicebant:Hæcuerba non funtdæ

monium habentis . Num dæmonium

poteſt cæcorum oculosaperire : Facta

ſunt autem encænia Hierofolymis , &

hyems erat. & ambulabat Iefusin tem

plo in porticu Salomonis. Circunde -

derunt ergo eum Iudæi, & dicebant ei:

Quoufqanimam noſtram ſuſpendis:

Situes Chriſtus,dic nobis ingenue, Re

ſpondit eis Ieſus: Dixi uobis,neccredi

tis. Operaquæego facio nomine patris

mei , hæc teſtimonium reddunt de me.

Seduos no creditis,quia no eſtis ex oui

bus meis , quéadmodü dicebam uobis:

Ouesmeæ uocê meam audiunt,& ego

cognoſco eas , & fequuntme,& ego uita

æternā do eis, nec peribunt in æternuni,

neqrapiet eas qlôg demanu mea.Pater

me qui dedit mihi,maioroñib9 eſt , &

nemopoteſtrapere demanu patrismei.

Ego & paterunum ſumus. Suſtulerunt

ergo rurſum lapides Iudæi,ut lapidarét

m.Refpondit eis Ieſus :Multabona

opera

7
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έργα έψαξα υμίμ έκ τον σαγός μου . δια opera oſtendiuobis ex patre meo ,
pro

σολομ αυτών έργων λιθάζετέ μεςαπεκρίθN- pter quodeorú operűme lapidatis.
Re/

σαν αυτώ οι ιουδαίοι ,λέγοντες και οι καλού ſponderunt ei Iudæi,dicentes:Ob bonú

έργου του λιθάζομαί σε, αλλά πο : βλασφημί opus non lapidamus te,fed ob blaſphe

ας, και ότι οι άνθρωπG ώμ , σοιώς σταυ- miam :& quia tu homo cum fis, faciste?

τμ θεόμ. απεκρίθη αυτής και Εκσούς.ουκ έσι γε ipſum deum.Reſpóditeis Ieſus:Nonne

αμμώομνω νόμω υμώμ , εγώ ειπα, ſcriptum eſt in legeueſtra, ego dixi , díj

θεοί εσε και ει εκείνους ειπε θεούς και προς δυς και eſtis : Si illos dixit deos,adquos fermo

λόγος ή θεού έγύετο, κου δωαλυθlώαι dei factus eſt, & nópoteſt folui ſcriptura

και γραφή,δμοσαλές αγίασε C απέσελεμεις deco,quem pater ſanctificauit& milit in

η κόσμου, μάς λέγεπ 8α βλασφημάς, ότι mundum, Vos dicitis meblafphemare,

ειπομ, ιος του θεού ειμί και ειδυ σοιώ τα έργα , quia dixerim ,filiusdei ſum :Sino facio

το σαγός μου, μη σισεύετέ μοι. ει όσοιώ, operapatris mei,nolite credere mihi.Sin

κάνεμοι με σισεύκτε, τοϊς έργοις σισεύσα uero facio ,& fi mihi nó credatis
, operib ?

π , ίνα γνώση , και πισεύσατε , ότι η εμοίδ. αedire , ut cognofcatis & cedaris,quod

GY σατές,καγώ αυτώ. * Εζάτου σάλιμ αυ
pater in me eſt , & ego in eo .Quære -

εμ σίάσαι - και ξύλθεν εκ φθι χορός αυ , bant iterú eum apprehendere , & exiuit

τώμ,να) απώλθε σάλιμπέραν του ιορδάνο demanu eorú,& abńſtiterum trans Ior

εις ου τόπου,όπου ήμ ιωάννκς σπρώτου βα danem in eumlocum , ubi fuerat loan

( 3 πίθωμ , καιέμεινε εκά,*και πολλοί και nesbaptizansprimum ,manſitą illic.Et

? θομ προς αυτόν,και έλεγομ , ότιιωάννκς 8 multi uenerüt ad eum ,ac dicebant: Ioan

σημάομ εποίκσερ ουδέμ , σάντα δε όσα εις
nes quidé ſignúædidit nulum . Omnia

πεν Ιωάννκς σερίτούτο,άλκθ μ και επί autéquæcúq dixit Ioannes de hocuera

σώσαμ σολιστέκά εις αυτόμ. erant, & crediderüt multi illicin eum.

Ημδέ τις αδενώμλάζαρGP από βηθανίο Aegrotabatauté quidamnomine La XÍ
ας εκ θ κόμικς μαςίας και μάθας Φθιών zarus Bethanienſis à caſtello Mariæ&

δελφϊς αυθ . Hy δε μαρία και αλείψασα τον Marthæ huiusſororis . Maria auté erat

κύρϊον μύρω, και εκμάξασα τους σόδας αυ ea quæunxit dñm unguento,& exterſit

τον ταϊς θριξίμ αυφθι , ο αδελφόςλάζανια pedes eius capillis fuis.auίus frater Laza

GPκαθένα . απέσλαμ δω άι αδελφαίαυ » rus ægrotabåt. Miferūtergo ſorores eig

το προς αυτόν,λέγεσαι.κύρϊε, δε δμ φιλάς , adeum ,dicentes: Dñe,ecce quein amas,

ασθενά .ακέσας δεο εκσές,είπεν . άυτκ αν ægrotat.Audiens autemIeſus,dixit: In

θένεια ουκ έσι προς θάνατος ,αλλύπες θα firmitas hæcnon eſtadmortem ,ſed pro

δόξας του θεού , ίνα δοξαθ ογδό το θες δε gloria
dei , ut glorificetur filius dei per

αυθ . Αγάπα δε δικούς τω μάρθαμ ή τίω eam . Diligebat autéleſus Martham &

αδελφώ αυτό και ευλάβαρομ . ώς οώ κκε ſororé eius & Lazarū . Vt ergo audiuit

σημότι αθενά , τόπο μου έμεινεν ενώ ήρτο. quod ægrotaret,tum quidētéporis mari

πω δύο ημέρας . έπατα, μετα τοτο λέγα fit in eodé loco duobus diebus.Deinde

τοίς μαθκταϊς .άγωμεν εις τίω ιουδαίαν poſt hoc dicit diſcipulis : Eamus ini lui

σάλιν » λέγουσιν αυτώ οι μαθηταί - δαβ dæam iterú . Dicunt eidiſcipuli: Rabbi,

βεί , να εζήτου σε λιθάσαι οι ιουδαίοι, modo quærebant te ludæilapidaré', &

σάλιν t iteru
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μχτα ,

σάλιουπάγας εκά; Απεκρίθκ και 1κσάς. ουχί

δώδεκα εισίμ ώραι οι μέρας ; Εάν τις πρι »

πατάν τη ημέρα, ου προσκόπα, ότι ο φώς

του κόσμου τότoυ βλέπει.Εάν δέτις πιπα

τα εν τη νυκτί , προσκότα, ότι δ φώς ουκ

έσιμοαυτώ .Ταύτα ειπε και μετά του,

λέγα αυτοϊς.Λάζαρ ο φίλοςημώμ κεκοί ,

άλλα πορεύομαι, ίνα ξυπνήσω αυ

Τόμ . Είπον οώ οι μαθκται αυτο . κύρϊε , ει

κεκοίμηται , σωθήσεται . Ειρήκα δε ο 1κσούς

πί του θανάτου αυτο ,εκάνοι δεέδοξαμ,ότι

πριν κοιμήσεως του ύπνου λέγε . Τότε ο

ειπεν αυτοίς ο Ικούς σαρξισία . Λάζαρα

απέθανε , και χαίρω δ ' υμάς, ίνα σισεί.

σκι , ότι ουκήμωεκά , αλλάγωμου προς

αυτόμ . είπεμ δαυ θωμάς ο λεγόμενα δί,

δυμα , τίς μαθηταίς άγωμα και εμές

να αποθάνωμον μετ αυτο . Ελθών δω ο

1κσούς , ευρεμ αυήμ τέσσαρας ημέρας ήσκει

χοντα νω μνημείο.Η δε και βκβανία έγι

γυς ισροσολύμωμ ως από σαθίων Δεκα

πέντε και πολλοί εκ ν Ιουδαίων ελκλύ

θκσαν προς τας σερί μάθαμ και μαρίαμ,

ένα σαραμυθίσωνται αυτας σερί το αδελ /

φού αυτών και δω μάρθα και ως ήκεσεν , ότι και

1κσούς έρχεται , υπήντησεν αυτώ. Μαρία δε

ν όικω έκαθέζετο . έιπεμ δω και μάθα,

προς Ικσούμ. κύρϊε, ει ς ώδε , ο αδελφός

μου ουκ άν επιθνήκα . αλλά και νώ οίδα , ότι

όσα αμ αιτήση ομ θεομ,δώσει σοι ο θεός» λέι

γα αυτά ο Ικσες.ανασήσεται ο αδελφός σο .

Λέγει αυτώ μάρθα. οίδα ότι ανασήσεται

τή αναβάσει εν τη εχάτη ημέρα . Είπεν αυ/

τι ο Ιησούς. Εγώ ειμι και ανάσασις και η ζωή

και σισεύων εις εμέ, κάμ αποθάνα,ζήσεται. ©

σάς και 3ώμ σισεύω εις εμέ , ου μη αποι

θάνη εις ομ αιώνα. πισεύεις τοτο ; Λέγειαυ

τώ . Ναι κύρϊε . Εγώ σεπίσβυκα , ότι συ ει και

Χρισος ο ιδς τον θεό, και εις ου κόσμου έρχό .

μυΘ . ταύτα ειπέσα , απήλθε C έφών

νκσε μαρίαμ τώ αδελφώ αυφθλάθρα ει /

Tara

iterum uadis illuc ? Reſpondit Ieſus:

Nonne duodecim funt horæ diei : Si

quis ambulauerit in die , non offendit:

quia lucem huius mundi uidet . Si quis

autem ambulauerit in nocte , offendit:

quia luxnon eſt in eo . Hæc ait,& poft

hæc dicit eis :Lazarus amicusnofter dor

mit , ſeduado ur à fomno excitem eum .

Dixerunt ergo diſcipuli eius:Domine,fi

dormit,faluus erit. Dixerat autem Ieſus

demorte eius, at illi pucauerunt, quod

de dormitione ſomni diceret . Tuncer

go Ieſus dixit eis manifeſte : Lazarus

mortuus eſt, & gaudeo propter uos, ut

aedatis , quod non fuerim ibi. Sed ea

musadeum . Dixit ergo Thomas qui

dicitur didymus, ad diſcipulos: Eamus

&nos ut moriamur cum eo.Venititaq

Ieſus, & inuenit eum quatuordies iam

in monumento habentem . Eratautem

Bethania iuxta Hierofolymam ferè ſta

dňs quindecim . Multio ex Iudæisue

nerantad Martham ac Mariam ,ut con

folarentur eas de fratre fuo . Martha er >

gout audiuit quod Ieſus ueniſſet,occur

rit illi:Mariauero domi defidebat.Dixit

ergo
Marthaad Ieſum :Domine,fifuil

ſeshic,frater meus non fuiſſet mortuus.

Sed&nunc ſcio ,quodquæcung popo

ſceris à deo , daturus tibi ſit deus . Dicit

illi Iefus : Reſurget frater tuus . Dicit ei

Martha: Scio quod reſurget in refurre
ctione in nouiſſimo die . Dicit ei Ieſus:

Ego fum reſurrectio & uita , Qui credit

in me,etiam fi mortuus fuerit ,uiuet : &

omnis qui uiuit &creditin me,nonmo

rietur in æternum . Credis hoc : Ait illi:

Etiā domine.Ego credo,qď tu ſis Chri

ſtus ille filius dei, qui inmundum uentu

rus erat.Et cũ hæc dixiſſet,aböjt & uoca

uit Mariam ſororē luain clanculum dia

1

cens:
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πούσα.και διδάσκαλΘσάβι, φωνά στ . cens:Magiſter adeſt, &uocat te . Illa ut

Εκείνκ ως ήκεσεp,εγείρεται ταχύ, και έρχον audiuit,ſurgitcito,& uenit adeum.Non

ται προς αυτόμ . όυπω δε έλκλύθα και Ικσούς dumautem uenerat leſus in caftellum ,

εις τώκώμίω , αλλύμ νω τόπο , όπου ſed erat in eo loco , ubi occurrerat ei Mar

υπιώτκσεν αυτω και μάρθα . οι οώ ιουδαίοι tha . Iudæi ergo qui erant cum ea indo

οι όντες μεταυροι εν τη οικία και παραμυν mo & conſolabantur eam :cum uidiffent

θούμονοι αυτώ, όντες των μαρίαν , ότι Mariam,quod dro furrexiffet & exiffet,

ταχέως ανέσα και ξύλθεν , ακολούθησαν ſecuti ſunt eam ,dicentes :Vaditadmo

αυτή,λέγοντες, ότι υπάγε εις μνκμάου , numētum ,utploret ibi.Mariaergoam

ένα κλαύση έκά . & δω μαρία ώς ήλθες όπο ueniſſet eò , ubi erat Ieſus, uidens eum ,

μ ο Ικσούς , ιδούσα αυτόμ , έπεσεν αυτον acciditad pedes eius, & dicit ei : Domi

προς τους σόδας, λέγουσα αυτώ.κύρϊε, ει ής ne,ſifuiſſes hic,non eſſet mortuus frater

ωσε, ουκ αμ απέθανε μου ο αδελφός . 1κσός meus . Ieſus ergo ut uidit eam ploran ,

δαν ως ειδεμ αυτίω κλαίουσας, και τους συν tem , & Iudæos quiuenerantcum ea plo

«ελθόντας αυτή ιουδαίους κλαίοντας,ενεβρι rantes,infremuit fpiritu & turbauitſe

μήσατο ο σνεύματι, και ετάραξεν εαυήμ , ipſum , & dixit:Vbipoſuiſtiseum : Di

και ειπε , πού τεθήκατε αυτόν και Λέγουσιν cunt ei:Domine,ueni &uide.Lachryma

αυτώ, κύρϊε, έγχου και δε. Εδάκρυσεμ και τη tus eſt Ieſus.Dixeruntergo ludæi :Ecce

σούς . Ελεγομ δω ιουδαίοι . δε σώς έφίλα quomo amabat eum . Quidam auté ex

αυτόμ . τινές δε θξ αυτώμ ειπομ. ουκ άσθμα ipſis dixerüt: Non poterathic qui ape .

το δυτG- ο ανοίξας τους οφθαλμούς του το ruitoculoscæci,facere,ut & hic nonmo

φλού, σοιήσαι, ίνα και δυτα με αποθάνα; reretur: Ieſus ergorurſum fremens in ſe

1κσούς οώ σάλιμέμβριμώμενος εν εαυτώ, metipfo , uenit admonumentum .Erat

έρχεται εις ή μνκμάομ . Ημ δε ωήλαιου , C autem fpelunca, & lapis impoſitus erat

λίθG- επέκειτο έπαυτώ . Λέγα και 1κσούς . ei . Ait Ieſus : Tollite lapidem . Dicit ei

άρατε του λίθου . Λέγει αν ζω και αδελφή του Martha ſoror eius qui mortuus fuerat.

τεθνηκότα μάθα . κύρϊε , * δ * 33e , τεν Domine,iam olet ,quatriduanus eſtem .

ταρταίω γάρ . Λέγα αυτή ο Ικσούς . Dicitei Ieſus :Nonnedixitibi, quod fi

ουκ ειπομ σοι, ότι εαν σισεύσης, τίω δό credideris,uiſura eſſes gloria deiSuſtu

ξαν του θεούκαι Ηραμ οώτμ λίθομ , ου μ οτε. lerunt ergo lapidē a loco,ubi is qui mor ,

θοκκώς κείμδυΘ.ο δε Ικσούς έρε τους οφ » tuus fuerat,crat poſitus.Ieſus auté attol,

θαλμους άνω , και είπε ο πάτες , ευχαρισώ lens ſurſum oculos,dixit:Pater,gratias

σοι , ότι ήκουσάς μου . Εγώ δε άσεμ,ότι σάν agotibi,qñ audiſti me.Ego auté ſciebā,

τοτέ μου ακούας, αλλά στα τμόχλομόν qdfempermeaudis, fcd ppter turbarm

σερϊεσώτα ειπομ , ίνα σισεύσωσιν , ότι συ quæ circúſtat dixi,ut credant,qd'tume

με απέσειλας και ταυτα ειπωμ, φωνή με miferis.Atą hæccum dixiſſet,uocema

γάλη εκραύγασε . Λάζαρε, δεύρο έξω » και gna clamauit:Lazare,ueni foras.Et pro

εξήλθεν ο τεθυκκώς δεδεμG- ους σόδας dit qui fuerat mortuus,manus&pedes

και τας χώρας καρίας, και και όψις αυτο σε habés reuinctos faſcijs ſepulchralib9 , &

θαρία σερisδέδετο . λέγή αυτοίς ο Ικσούς. facies illi°ſudario erat obuincta.Diciteis

λύσατε αυτόν , και άφετε υπάγερ , πολλοί Icfus:Soluite eum, &finite abire. Multi
δω t 2 ergo

Ε
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δω έκ"ιουδαίωμ δι ελθόνης προς μά ergo ex Iudæis qui uenerāt ad Mariam ,

φίαν , και θεασάμενοι & εποίκσιμο 1κσούς , & uiderantquæ feciſſet Ieſus, credide

επίσδυσαν εις αυτόμ . τινες δε ξ αυτών runt in eum . Quidam autem ex ipfis

πήλθον προς τους φαρισαίους , και ειπου abicrunt ad pharifæos, & dixerunt eis ,

αυτοίς , & εποίκσημο ικσούς.Σωήγαγομδω quæ feciller Ieſus .Congregauerunter

διαχχϊερείς και οι φαρισαίοι σωέδρίου , C go pontifices & pharifæiconalium , ac
έλεγομ. τί σοιούμου, ότι δυτος ο άνθρωπος dicebant Quid facimus,quia hichomo

σολια σημεία ποιά εαμ άφώμη αυτόμ δυν multa fignaædit:Sipermiferimus eum

τως , σάντες πισεύσουσιν εις αυτόμ . και ſic, omnes credent ineum . Venientque

ελεύσονται οι δωμαίοι, κα ) άρoύσιν ημών Rhomani, & tollenttumlocum noftrü ,

και του τόπου,και έθνΘ.έιςδέτις 3 tum gentem.Vnusautem ex ipſis Caia

αυτών καϊάφας ,αρχιερεύς ώμ τον αυτο phasnomine,cum eſſet pontifex anni

εκείνου , ειπεν αυτής .υμάς ουκ διδατε ου» illius , dixit eis : Vos neſcitis quicquam ,

δέμ,ου δε διαλογίζεσθε, ότι συμφέρει ημίμ , necperpenditis,quod expeditnobis ,ut

ίνα, εις άνθρωπG αποθάνω υπέρ του λαού , unushomo moriatur pro populo,ac nó

να με όλου το έθνΘ απόλκτα . τοντο δε tota gens pereat. Hocauté à ſemetipſo

αφ εαυτον ουκ ειπεν , άλια αρχιερευς ώμ non dixit,ſedam eſſet pontifex anni il

το φυϊαυτονεκείνου, προεφήτευσεν, ότι έμελ Slius, uatidnatus eft,quod Iefus moriou

λερο 1κσούς αποθνήσκειν υπες το έθνους , rus eſſet pro gente ,&non tantum pro

καιουχυπες το έθνους μόνου , αλλίνα και gente , ſed ut filios dei qui erantdiſperfi,

τα τέκνα του θεού τα διεσκορπισμέα , συν congregaret in unum .Ab illo ergo die

ζε ναγάγα εις έμ .* Αλέκείνης oύμφθι εμέρας conſultabant inuicē ,ut interficerenteum .

σψεβουλεύσαντο , ίνα , αποκτείνωσιμ αυ Ieſus ergo iam non propalain ambula .

τόμ . Ικσούς ούν ουκ έτι σαργκσία σερϊεπά bat inter Iudæos,ſedabñt in regionem

τα νττο Ιουδαίοις , άλια απήλθεν εκάθε μ iuxta deſertum , in ciuitatem quæ dicitur

εις τίω χώραν εγγύς θιερήμου,ειςέφραίμ Ephraim , & ibi uerſabaturam difcipu

λεγομίλω σόλι , κακά διέτριβε μετά lis ſuis . Inftabat autem paſcha Iudæo

Ομαθκτωμαυτον . * Ημ δε εγγυς ή σάχα rum, & afcenderunt multi Hierofoly

Οιουδαίωμ, * και ανέβκσαν πολλοί εις δεν

२
mame regione antepaſcha,ut purifica

ροσόλυμα , έκθ χώρας προ του σάχα, ίνα rent ſe. Quærebant ergo Ieſum , & col

αγνήσωσιμ έαυτούς . εζήτοω δω ήμ 1κσεν, loquebantur inter,ſe intemplo ſtantes.

και έλεγον μεταλλήλωμ, ω τερά έσκ. Quid uidetur uobis,quod non uenerit

κότες και τιδοκά υμίμ , ότι ου μη έλθη εις το addiem feftum :Dederant autem pon

εορτώ , έδειώκεισαν δεκαι οι αρχίες & ς C tifices& pharifæi præceptum : utfiquis

οι φαρισαίοι εντολώ , ίνα εάν τις γνώ που cognouillet ubi eſſet indicaret, ut com

ότι,μωύση,όπως σίάσωσιμαυτόμ. prehenderent eum . Ieſus ergo ante

ο ούμ ικσούς προ εξ ημερών τον σάχα , fex dies paſchæ uenit Bethaniam ,ubi XII

λθεν εις βηθανίαμ, όπου ήμ λάζαρο τει Lazarusfuerat mortuus , qué fuſcitauit

ζ θνκκώς , 8 ήγαγεν εκ νεκρών . *εποίκσαν
à mortuis.Fecerunt auté ei coenam ibi, &

α ούρ αυτώ δαπνού έκά , % μάρθα δίκκόνα . Martha miniſtrabat. Lazarus uero unº

ο δε λάζαρος εις ήμ και ανακαμλύωμ σω αυτώ . erat de numerodiſcumbentium cumeo .

Η ούν Maria

}
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ιβ . ποιο αλεβάσης του κυρίου μύρων γ . πιώμ ειπεμάδας. ιδ . που το όνο .

RodMagic habšou airgap músou váędou 1B Maria ergo accepit libram unguéti nar.

σιρικάς σολυτίμου , ήλεψε τους σόδας του di piſticæ preciofæ , & unxit pedes leſu ,

1κσού , και ξέμαξε ταϊς θριξίν αυτό τους &exterſitpedes eius capillis luis,domus

σόδας αυτο , δε - δικία , επληρώθκ έκ 0 auté impleta eſt exodore unguenti.Di.

oduše to uves. Aiza ow big xx rohomade iğ cit ergo unus ex diſcipulis eius,Iudas Si

Τωμ αυτο,λάδαςσίμωνος Ισκαριώτης , ο μέλ monis Iſcariotes,quierateñ proditurus:

λωμ αυτόν σαραδιδόναι • Διατί του ή μύ Quarehocunguentūnó uenöt trecentis

Sopουκεπάθκ ηϊακοσίων δωαρίων και να denarijs& datum eſt egenis : Dixitau

εδόθκ πωχοίς ; Είπε δε τουτο , ουχότι οι tem hoc , non quod pauperes illi curæ

τοπωχώμ έμελεν αυτώ , άλλοτικλέπτες eſſent, ſed quia fur erat ,acmarſupium

δυ , και η γλωσσόκομομ ειχε , και τα βαλ habebat,eam quæmittebantur, porta

λόμαέβάσαζέμ. Είπεν οώ ο Ικσάς. Αφες bat.Dixitergo Ieſus:Sine illam ,in diem

αυτώ, εις τίω ήμέραν το ενταφίασμό με ſepulturæmeæ feruauit iſtud. Pauperes

τετάρκκεμ αυτό και τους πωχούς γαρ σάντο» enim ſemper habetis uobiſcũ, meuero

π έχειμεθ εαυτώμ, εμέ δε ου σάντοπ έχε nonſemper habetis. Cognouit
ergotur

ζ. π .*Εγωοώ όχλος πολύς εκαδαίων, ba multa ex ludæis quod illiceſſet.& uel

ότι έκά εσί - και ήλθομουδια του εκσάμ μό nerunt nó propter Ieſum tantum ,ſed ut

του, άλλ'ίνα κυήμ λάζαρου δωσιμ , ομάγα Lazarum quoq uiderent,quem ſuſcita

σεν εκ νεκρών . Εβαλεύσαντο δε δι αρχιερές , uerat à mortuis . Conſultabant autem

ένανόμλάζαρομαποκτείνωσιμ,ότι πολ principes facerdotum ,ut&Lazarum in

λοιοι άνεμ υπάγομΡιουδαίων, και επί terficerent:quia multi propter illum abi

sβιομ εις ημ τκσάμ.* τη επαύσομόχλος στο bantex Iudæis , & credebant in Iefum .

λυς ο έλθωμ εις τίω εορτίω,ακούσαντες,ότι Poftero die, turba multaquæ uenerat

έρχεται ο Ικσούς εις Ιεροσόλυμα , έλαβου addiem feſtum ,cum audiffent qd'ueni,

τα βαΐα 2 φοινίκων , κα) ξϊλθον εις το ret leſus Hieroſolymam , acceperuntra

πάντκσιμ αυτώ , να έκραζομ. ώς άννά , ευλο mos palmarú, &proceſſerūtobuiam ei,

γκμώΘ ο ερχόμενος εν ονόματι κυρίεό & damabant:Hosanna,benedictus qui

Sve Bacona eve toniopann. * Eupaju deo svogs ová iā uenit in nomine dominirex Ifraël.Na

βίου εκάθισεν εαυτό , καθώς όξι γεγραμ ctus auté Ieſus aſellam ſedit ſuper eam ,

μίου« Μαφοβού θύγατες σίωμ , ίδου βα ficut fcriptum eſt:Noli timere filia Sion,

σιλεύς σου έρχεται καθημάwGP επί πώλομ ecce rextuus uenit ſedens ſuper pullum

eb όνου .* ταύτα δε ουκ έγνωσαν οι μαθκται aſinæ.Hæcauté non cognoueruntdiſci

• αυτον πρώτον , αλλ'όπ εδοξάθκ τκσούς, pulieius primū,ſed quando glorificatus

τότε εμνήθκσαμ,ότι ταύτα ήμ εσάυτώγεν eſt Iefus, tunc recordati ſunt, quod hæc

γραμμβώα , ταύτα εποίκσαν αυτω . Ε/ eſſentſcripta de eo , & qd' hæc feciſſent

μαρτύρεοώο όχλΘ- 3 ώμ μεταυτο , ότε ei. Teſtabať igitur turba , quæ eratam

το λάζαρου εφώνκσεν εκ του μνημείου, και eo, quando Lazarum uocauit demonu ,

έγαρεμ αυήμ εκ νεκρών, Δια τούτο και υπό mento , & ſuſcitauiteum àmortuis:Pro

τκσεν αυτώ ο όχλΘ , ότι άκουσαν τοτο άυ pterea& obuia uenit ei turba,qd'audies

ομ σεποικκέναι η σκμάομ , οι οώ φαρ! - ranteum ædidiffehocſignum.Pharifæi

σαίοι ειπον προς εαυτούς . Θεωρ& τε,ότι ουκ ergo dixerút inter ſe: Videtis quod nihil

όφελάς t 3 proficitis:

α

•
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on

Υ

ιε . πο: : προσελθόντων ελλήνωμ.

ωφελάτε ουδέν ; Ίδε ο κόσμΘοπίσω αυτο proficitis : Eccemunduspofteumabñt

απήλθεν ήσαν δέ τινες έλληνες εκτ 'άνα, Erant autem quidam Greci ex hisqui
βαινόντωμ , ίνα ηροσκυνήσωσιν τη εος. aſcenderant,utadorarentin feſto.Hier.

τη δυτοι δαω προσϊλθομ φιλίππω @ω από go acceſſerunt ad Philippum qui crat à

βκθσαϊδασ γαλιλαίας , κα) κεώτων αυ- Bethſaida Galilææ, &rogabant eum ,di
ομ, λέγοντες και κύρϊε ,θέλομεν ημ 1κσάμι » centes:Domine,uolumus Ieſum uiders.

δέμ » έρχεται φίλιππα και λέγα ο αν Venit Philippus & dicit Andreæ .An

δρέα . και σάλιμ άνδρέας και φίλιππG- dreas rurſum &Philippus dicunt Iefu.

ΣΥ λέγουσι ο Ιησού . * ο δε Ικσούς απεκρίν leſus autem refponditeis,dicens: Venit

νατο αυτϊς,λέγωμ. ελήλυθεμ και ώρα, ίνα δοι hora ur glorificeť filius hominis. Amen

δ ξαθά οξές του ανθρώπου. * Αμώ αμώ λί amen dico uobis , nifi granum frumenti

γω υμίμ, έαμμι ο κόκκΘ- το σίτο σεσων deiectum in terrâ mortuú fuerit, ipſum

εις τίω γω αποθάνα, αυές μόνος μύε . εαμ folum manet . Si uero mortuum fuerit,

ρε δε αποθάνα,σολω καρπου φέρε.* ο φιλώμ multū fructum affert. Quiamat animā

τω ψυχίω αυτον , απολέσει αυτόμ. και ο μι» fuam , perdet eam . Et qui odit animam

σώμ τώ ψυχέμ αυτο νω κόσμω τέτω , fuam in hoc mundo, in uitam æternaa

5 εις ζωήν αιώνϊου φυλάξει αυτήν . * Εάν εν ſtodieteam .Si quis mihi miniſtrat, me

μοίδιακονά τίς,έμοι ακολοθείτων καιόπο ſequatur.Etubifum ego, illic& miniſter

ειμι εγώ, έκά και ο διάκονGoέμος έσα. meus erit. Siquis mihi miniſtrauerit ,

και εάν τις εμοί δiακονή, τιμήσει αυτομο cohoneftabit eum pater . Nuncanima

3 σατής . * Ναύ και ψυχή μου τετάρακται . meaturbata eſt. Et quid dicam : Pater,

δ τι ειπω και σάπς σώσόν με έκ τι ώρας ταύν ſeruato meex horahac. Sed propterea

εκ τκς . * Αλιά δία τοτο ήλθον εις τίω ώρα ) ueni in horam hanc.Pater,illuſtra nomé

ταύτίω , σάτερδόξασόμσονόνομα, ήλθεν tuum . Venitergo uox de cælo ,dicens:

οώ φωνήεκ του ουρανού , κι έδόξασα κ σάι Et illuſtraui, & rurſusilluſtrabo . Tur

λιμ δοξάσω . δ δω όχλΘ- ο εσως και ακού , ba ergo quæ ſtabat& audierat, dicebat

σας ,έλεγε βροντίω γεγονέναι . άλλοι έλε/ tonitruum eſſe factum . Alñ dicebant:

γου , άγγελG αυτώ λελάλκκεμ . απεκρίν Angelus ei locutus eſt.Reſpondit Iefus,

θκ ο Ικσούς , και έιπερ. ου διέμε άυτκ φων & dixit:Non proptermehæcuoxuenic,

Η γέγονεν,αλλα θεμάς - νώ κρίσις 3G : το fed ppter uos.Nunc iudiciū eſtmundi

κόσμου τούτου» νώ ο άρχων του κόσμου τον huius.Nunc princeps mundihui9 eijcie

του εκβληθήσεται έξω. καγώ εάν υψωθώ εκ tur foras . Et ego ſiexaltatus fuero à ter

οι γύς,σάντας ελκύσω προς εμαυτόμ. το ra ,omes traham ad meipſum . Hocauté

το δε έλεγε, σημαίνωμ σοίω θανάτω ήμελν dicebat,ſignificans qua morte eſſetmo

λερ αποθνήσκειμ . απεκρίθη αυτώ ο όχλος. riturus. Reſpondit ei turba: Nos audi

ημάς ακούσαμεν εκ του νόμου , ότι ο Χρι! uimus ex lege, quod Chriſtus manet in

σος μύε εις ήμ αιώνα , και σας συ λέγας, æternum , & quomodotu dicis, oportet

δα υψωθίώαι τομγου του ανθρώπους τίς όξιν exaltari filium hominis : Quis eſt iſte

δυτG- ορος του ανθρώπου και έιπερ δω αυτής filius hominis: Dixit ergo eis Ieſus:Ad,

ο Γκσούς.έτι μικρόμ όνομο φώς μεθύμώμ huc ad breue tempus lumé uobiſcú eſt.

άξι και περιπατάπ έως και φώς έχετε , ίνα με Ambulate donec lucem habetis , neuos

σκοτία tenebræ

!

* .
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σκόταεμάς καταλάβα . περιπατώμ 'tenebræoccupent.Et qui ambulat in te ,

ν τη σκοτία , ουκ οίδε σε υπάγα . έως και nebris, neſcit quò uadat.Dum lucem ha

φώς έχετε , σισεύει εις ή φώς , ίνατοι φω» , betis , creditein lucem , ut filij lucis fitis.

τος κύκθε. ταύτα ελάλησεν ο Ικσούς , και Hæc locutus eſt Ieſus , ac digreſſus ab

απελθών εκρύβκ αοαυτώμ . τοσαύτα δε αυν fcondit fe ab eis.Cum autem tam multa

το σκμάα σεποικκότος έμπροσθεν αυτών , ſigna feciſſet coram eis,non credebant in

ουκ επίσευομ εις αυτόμ, ίνα ο λόγος Ησαίο τον eum :ut ſermo Heſaiæpphetæimplereć

προφύτε σληρωθ8,8μ ειπε . κυρίε,τίς επίσθι qué dixit:Domine,quiscredidit fermo

σε τι ακού υμώμ, C και βραχίωμ κυρία τίνικαι ni noſtro, & brachium domini cui reue

εθ πεκαλύφθη; * Δία τονο ουκ Αδρανε σισε » latum eſt : Proptereanon poterant'cre.

α αμ, θα σάλιμ ειπε εσαίας,πτύφλωκεν αυ dere,quia iterü dixit Heſaias: Excæcauit

τωμ τυς οφθαλμους , και σεπώρωκεμ αυτών oculos eorum , & indurauitcoreorum ,ne

ήκαρδίαν , ίνα μηδωσι τίς οφθαλμοίς κό uideant oculis ,& ne intelligant corde, &

νοήσωσι τη καρδία, C επιςραφώσι,κ) Ιάσων conuertant & fanem eos.Hæc dixit He

Οι μαι αυτούς. * Ταύτα ειπεμεσαΐας,όπ δεη ſaias,quando uidit gloriam eius,& locu

1 δόξαν αυτοι , ελάλησε πο: αυτ . όμως μάλι tus eſtdeco.Veruntamen etiamex prin

τοι κι εκO αρχόντωμ σολοι επίσσαμ εις cipibus multi crediderüt in eum , fed pro

αυήμ , αλλά φαρισαίους ουχωμoλό pter pharifæosnon confitebantur, nec

γάμ,ίνα μη αποσφάωροι γίνων αι.γάπη» fynagoga ercerentur. Dilexerunt enim

σαμ γαό τίω δόξαμ ανθρώπων μάλλον gloriamhominú magis quam gloriam

για ήπες τίω δόξαν τον θεό . * Ικσούς δε έκραξε dei. Iefus autein damauit, & dixit : Qui

α : η ειπεν. ο σιδεύωμ εις εμέ , ου σισεύει εις έν credit in me,non credit in me,ſed ineum

ue,aaa’ers viu wél fautá usanojo Oswçãn qui miſit me.Et qui uidet me, uideteum

Σιβ έμε,θεωρ & τον σέμψαντά με.* Εγώ φώς εις qui miſit me. Ego lux in mundum ueni,

και του κόσμου ελήλυθα, να σας και σισεύων εις ut omnis quicredit inme, in tenebris nó

έμε, ν τησκοτία με μύη. εάν τις μια maneat.Et fi quis audierit uerbamea , &

κάσα την εκμάτων, και με σισεύς, εγω ου κρί non crediderit,ego nó iudico eum . Non

ωαυθόμου και ήλθομ,ίνα κρίνω ου κόσμου , enim ueni ut iudicem mundum , ſed ut

αλλίνα σώσω τμ κόσμομ . ο αθετών έμε, ſeruein mundum.Qui reijcit me,necacci

μη λαμβάνωμ τα δήματά με,ίχα ήμ κρίνον pit uerbamea , habet qui iudicetipſum .

τα αυτόμ.ολόγG- ομελάλησα , έκανα Sermo quem locutus fum , ille iudicabit

κρινά αυτόμ ν τη εχάτηημέρα.ότι εγώ και eum in extremo die :quia ego ex meipfo

έμαυτοουκ ελάλησα.άλλο σέμψας με σα non fum locutus.fed qui mifit me pater,,

της, αυτός μοι τολώ έδωκε,τί είπω και τι ipfe iihi mandată dedit,quid dicam , &

λαλήσω » και διδα , ότι και εντολή αυτον ζωή quid loquar.Et fcio , quod mandatâeius

αιώντός όξιμ . & δω λαλώ εγώ,καθώς έιρα- uita æterna eſt. Quæ ergo ego loquor,

κέ μοι ο σατής,όυτως λαλώ. Προ δε εος. ficutdixit mihi pater,ficloquor.

και το σάχα ειδως ο Ικσούς , ότι ελήλυθεν Ante feſtum auté paſchæ fciens Ieſus, XHI

αυτον κώρα, ίνα μεταβώ εκ τον κόσμο τούτο quod ueniſſet hora ipſius,ut tranſiret ex

προς τον πατέρα , αγαπήσας τους ιδίους hocmundo ad patre,qum dilexiſſet ſuos

τουςν ο κόσμω, εις τέλΘ- αγάπησεν qui erant inmũdo,ufq ad finem dilexit

αυτους
t 4 COS.

1



15 πρί * .

ΕΥΑ ΓΓΕΛΙΟΝ

8

* νιπτήρος.

224 EVANGELIVM

γ αυτές . * καιδείπν8 γενομβώς ,το διαβόλο eos.Er cena facta ,cum diabolus iamim

ήδα βεβληκότΘ εις τίω καρδίας θα mififfet in cor ludæSimonis Iſcariotæ ,

φίλ σίμωνΘ'σκαριώτε,ίνα αυήμ πασά, * E- ut prodereteum , ſciens Ieſus adomnia

2. δωςο Ικσούς,ότιπάντα δέδωκερ αυτώ και dediſſet ſibi paterinmanus,& qd'adeo

σατής εις τας χώρας, και ότι από θεό 3ξύλ exiſſet , &ad deum iret, furgit à coena,&

ειε 8ε , προς τη θεομ υπάγα, *εγείρεται ponit ueſtimenta : & aum accepiſſetlin

έκτο δείπνο,και τίθησιτα μάτια, να λα 15 reum,preinxit fe. Deindemificaquam
βών λεντίου , διέζωστμ εαυθόρ . ειτα βάλα in peluim , & ccepit lauare pedes diſcipu.

üdwe lig jou dititiga , naj žezato víitap rus lorum , & extergere linteo, quo eratpræ

σόδας μαθητών και εκμάσαμ λεντία, cinctus.Venitergo ad SimonēPetrum .

ώ ήμ διεζωσμένος. έρχεται οώ προς σήμωνα Et dicit ei Petrus:Domine,tu mihi lauas

σέγομ λέγει αυτώ εκάνος και κύρie , ου pedes:Reſpódit Iefus,&dixit ei: Quod

μενίας τους σόδας; Απεκρίθκ τκσούς και ego facio,tu neſais nunc, ſcies autem po

ειπεν αυτώ. 8εγώ σοιώ, συ ουκ άιλας άρτι, ſtea.Dicit ei Petrus :Nonlauabis meos

γνώση δε μετά ταύτα . Λέγει αυτώ σίγος. pedes in æternum .Reſpondit ei leſus:

ου με νίψα ους σόδας με εις ήμ αιώνα . ν Si non lauero te , non habes partem

πεκρίθκ αυτώ ο Γκσούς. Εαν με νίψω σε , ουκ mecum.Dicit ei Simon Petrus :Domi

έχεις μέρος μετεμ8 . λέγα αυτά σίμων σε ne, nontantum pedes meos , fed & mar

γος. κύρϊε , με τους σόδας μεμόνoμ, άλια nus &caput.Dicit ei Ieſus:Qui lotus eſt,

κ τας χώρας,C τίω κεφαλώ. Λέγα αυτό και non opus habet niſi utpedes lauet , ſed

1κσους και ο λελυμένα ου χρείαν έχα και τους eſt mundus totus . Et uos mundi eftis,

σόδας νίψαθαι , άλλέςι καθαρος όλΘ.C fednon omnes.Sciebat enim ,quis nam

υμάς καθαροί εσε,άλλουχί σάνης. Ηδα 8 eſſet quiproderetfe,propterea dixit :nó

του παραδιδόντα αυτόμ, στα τοτο ειπιω , eſtis mundi omnes .Poſtquamergola

ουχί σάντες καθαροί έ5ε . ότε οώ ένιψε ους uiſſet pedes eorum , receptisoz ueftibus

σόδας αυτών , και έλαβε τα μάτια αυν fuis accubuiſſet , iterum dixit eis : Sa

το αναπεσών,σάλιμ ειπεν αυτοίς.Γινώσκε » tis quid fecerim uobis : Vosuocatisme

ρις Τετί σεποίκκα υμίρ;*αμάς φωνάτε με και δη magiſtrum acdominum ,& benedicitis,

και δάσκαλΘ και κύρϊος, και καλώς λέγετε , ſum etenim .Siergo ego laui pedesue

για ειμι γάς . * Είοώ εγώ ένιφα υμώμ τους πόν ſtros dominus& magiſter, uosquoque

δας ο κύρος και ο διδάσκαλος , και υμάς debetis inuicem ali aliorum lauare per

οφείλετε άλλήλων νίπαμ τους σόδας και υπό des . Exemplum enim præbuiuobis ,ut

δαγμα ή έσωκα υμίμ,ίνα καθώς έσω εποίκι quemadmodum ego feciuobis, ita &

ρικ σα υμίμ,κ) υμάς σoιάτ.* Αμμώ άμlώ λέω uos faciatis.Amen amen dico uobis, nó

υμίμ , ουκ ές : «Βλος μείζων τον κυρία αυτον, eſt feruus maiordomino fuo , nequele

ου δε απόσoλGμείζων το σέμψαντος αυ gatus maioreft eo qui legauit ipſum . Si

Τόμ . είταύτα διδατε,μακάριοι εσεεαμ σοι hæc nouiſtis , beati eſtis fi feceritis ea .

ειδ έτε αυτά. * ου σερί πάντωνυμώμ λέγω ,
Non de omnibus uobis loquor, ego

εγώ οίδα δυς ξελεξάμίω. αλλα γραφή fcio quos elegerim . Sed ut adimpleatur

πληρωθώ , και γώγων μετ εμού του άρτου , ſcriptura:Qui edit mecum panem , ſuſtu
επηρεμ επέμε τώ πέρναμ αυτον . αο άρτι lit aduerſum mecalcaneum ſuum.Nunc

λέγω dico

Υ
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λέγω υμίμ προ τον γενέθαι , ίνα όταν γύκ » dico uobis priuſőz fiat:ut cũ factum fuer

ται ,σισεύσετε, ότι εγώ ειμι. * Αμώ αμώ rit,credatis,qdego ſim.Amen amédico

λέγω υμίμ , και λαμβάνωμέάν τινα σέμψω, uobis,qui recipit quêcuną miſero,me re

έμελαμβάνε. ο δε έμελαμβάνωμ , λαμβά cipit.Qui autéme recipit,recipit eum qui

σκα να ήμ αποσείλαντά με .* ταύτα ειπωρο 16 memiſit.Cú hæcdixiffet Iefus,turbatus

2 τούς εταράχθκω πνεύματι , και εμαρτύ- eſt ſpiritu , & teſtatus eſt,dixités : Amen

φκσε,κα) έιπερ. Αμώαμώ λέγω υμίμ,ότι amen dico uobis,qd'unus ex uobis pro

εκβ εις33 υμώμ σαραδώσε με, * Hβλεπομοώ diturus eſt me.Aſpiciebát ergo fe inuicé

εις άλλους οιμαθηται,απορού μυοι σερί difcpuli.helicantes de quo diceret. Erat

εκγ τίνα λέγα . * Αμ δε ανακείμενα εις την auté
unus ex diſcipulis Ieſu recumbes in

μαθκτώμ αυτο ανο κόλπο το 1κσου , 8μ ſinu ipfius,nimirū is quēdiligebat Ieſus.

Αγάπα ο Ικσούς . Νεαδω τούτω σίμων σε Innuit ergo huic Simon Petrus,ut ſciſci.

της συθέθα ,τίς άμ έικ σερί ου λέγα. έ taretur,quis effetdequo loqueret.Itaq;

πιπεσών σε εκάνος επί ή si9G το 1κσού , am recubuiſſet ille fuperpectus Iefu, di

λέγα αυ ζω . κυρίε , τίς Κιμ και Αποκρίνεται cit ei:Domine, quis elt:Reſpódet Ieſus:

και 1κσούς και έκανός αξιμ , ώ εγώ βάζας ή ψω Ille eſt,cui ego intinctum pané porrexe.

εκδ μίoμ επιδώσω . *καιεμβάψας σ ' ψωμίου, . Etcum intinxiſſetpané, dedit Iudæ

8 δίδωσιμ Ιούδα σήμων Ισκαριώτη και να Simonis Iſcariotæ . Et poſt offulam in

μετα ψωμίου τόπ εισήλθεν εις εκάνου greſſuseſt in eum ſatanas.Dicit igitur ei

εκε και σατανάς. * Λέγα οώ αυτώ ο ικσούς.δ σοι Ieſus:Quod facis,fac citius.Hocautem

1. & ς , σοίκσομ ταχίον » τουτο δε ουδεις έγνω nemointelligebat diſambétiú ad quid

το ανακαμβίωμ, προς τι ειπεν αυ Go τιο dixiſſet ei . Quidam eñ putabant,quia

νες γαρέδόκοω,έπει το γλωσόκομομειο loculoshabebat ludas , quod dixiſſet ei

χεμο Ιούδας, ότι λέγει αυτώ ο Ικσούς , αγό Iefus ,eme ea quæ opus ſunt nobis ad

φασομ , ώμ χρείαν έχομεν εις τίω εορτώ , και diem feſtű , aut egenis ut aliquid daret.

τοΐς πτωχοίς ίνα, τι δω . Λαβωμ δω το φως Cum ergo accepillet ille offulam , exiuit

μίου εκάνΘ , ευθέως 3ξάλθεμ. ήμ δενύξ.όπ continuo.Erat auténox.Cumergo exif

δαν εξάλθε , λέγαο 1Ησας .Nώεοβάθκ και ſet,dixit Ieſus: Nunc glorificatus eſt filiº

χος του ανθρώπου, και ο θεός έδοξάθκ αυ hominis,& deus glorificatº eſt per eum.

τη . ει ο θεός έδοξάθωναυτώ, ο θεός δο Si deus glorificatus eſt per eum , & deus

ξάσει αυήμ ν εαυτώ, και ευθύς λοξάσει αυν glorificabiteum per fe,& continuo glo

τόμ . τεκνία, έτι μικρομ μεθύμώμ ειμί ζR riſicabit eum .Filioli,adhuc paulifper uo .

τήσετέ με,να) καθώς ειπομ τοΐς Ιουδαίοις, biſcum ſum . Quæretisme, & ficut dixi

ότι όπου υπάγω έγω, υμάς ου δώαθε ελ . Iudæis,quò ego uado, uosnonpoteſtis

' 9 & ν , και υμίμ λέγω άρτι . εντολώ καινω uenire :ita & uobis dico nunc.Præceptū

δίδωμι υμίμ , ίνα αγαπάτε αλλήλους , και nouum do uobis,ut diligatis inuicem ,fi

θως αγάπησαυμάς , ίνα και μας αγαπάς aut dilexi uos , ut&uos diligatis inuicé.

αλλήλους. Εν τέτω γνώσονται πάντες , ότι In hoc cognofcent omnes ,quod difcipu

έμοι μαθκται εσε , εαν αγάπω έχετε αν li mei ſitis , fi charitatem habueritis inter

αλέλοις . Λέγα αυτά σίμωμσέτης . κύ) uos mutuam . Dicit ei Simon Petrus:

εϊε, σε υπάγας ; Απεκρίθη αυτώο εκσούς . Domine,quò uadis : Reſpódit ei Ieſus:

Quo

Η

όπου
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patrem , niſi

οπου πάγω, ουδρασαί μοι να ακολου] . Quoego uado, non potes menuncfe

εκς Ρύσαι , ύσερομή ακολουθήσεις μου . * λέγα αυ qui, ſequêris autem poſtea . Dicit ei Pe. : - .

τω ο σέγΘ.κάρϊε, στα τουδώσαμαί σοι trus:Domine,quarenópoffum te ſequi

ακολυθσαι άρτι και τίω ψυχώ μου υπες σε nunc: Animam meam pro te ponam .

θήσω . Απεκρίθη αυτώ ο Ικσούς και των ψυχιώ Refpondit ei Iefius : Animam tuam pro

σε υπέρ εμ& θέσεις; Αμώ άμώ λέω σοι , ου me pones :Amenamen dico tibi,nonca

με αλέκθως φωνήσει,έως διανέση μεgaisa netgallus,donec terme negaueris.

* και είπε τοίς μαθηταίς αυτο . ΜΗ τα/ Et aitdiſcipulis ſuis :Neturbetur

ρασέθω υμώμ και καρδία , πισεύεπ εις τον θε cor ueftrum . Creditis in deum ,&inme

ομ,και εις έμε σισεύετε.Εμ της οικία το σα credite . Indomo patris meimanſiones

γός μου μοναι σολαί εισιμ. Είμι,ειπομ multæ ſunt.Quodfi fecus effet,dixiſſem

άμυμίμ, σορεύομαι ετοιμάσαι τόπουθμίμ. uobis, uado paraturus uobis locum .Et

και εαμ σορόυθώ ετοιμάσαι υμίμ τόπου , ſi abiero ad parandumuobis locum ,ite

πάλιμ έρχομαι C αλήψομαι υμάς προς rum ueniam & aſſumam uos ad me .

έμαυτόμ , ίνα όπου ειμιεγώ,και υμάς Κτε ipſum : utubifum ego ,& uos ſitis : Et

καιόπουυπάγω, όιδατε, και τίω οδομών quò ego uado,ſcitis,& uiam ſcitis . Dicit

δαπ. Λέγει αυτώ θωμάς . κύρϊε , ουκ διδα ei Thomas:Domine,neſcimus quòua

μον σου υπάγεις , και σώς δωάμεθα τίω dis.Etquomodo poffumusuiam ſcire.

δδου ειδέναι και λέγα αυτά ο Ελσούς . Εγώ ει . Dicit ei Ieſus:Ego fum uia', & ueritas,

μι και δδος και η αλήθεια καλή ζωή . ουδειςές & uita . Nemo uenit ad

χεται προς τον πατέρα, ειμιδιέμ8. Ειές per me.Si cognouiſſetisme, & patrem

γνώκετέμε, και τον πατέρα μου έγνώκατι meumutique cognouiſſetis . Et nunc

άμ. και αθάρτι γινώσκετε αυτόν, και έωρά- cognofitis eum , & uiditis eum.Dίς

κατε αυτόμ. Λέγα αυτώ φίλιππG , κύριε , cit eiPhilippus :Domine, oſtende no

δέξου μίμ του πατέρα και αρκά υμίμ • bis patrem , & fufficit nobis . Dicit ei

Λέγει ανζω και Ικσούς και τοσούτου χρόνου με- Iefus : Tanto tempore uobiſcum ſum ,

8 υμώμ ειμι , και ουκ έγνωκάς με ; Φίλιπ . & non cognouiſti me : Philippe, qui

πε , και έωρακώς εμε εώρακε τον πατέρα,.
uidit

patrem . Et quomodo

και σώς συλέγας , δέξομ ήμίμ του σατέν tu dicis , oftende nobis patrem : Non

φα, ου πισεύες , ότι έγω δν ο σατέν , credis , quod ego in patre fim , & pa .

και σατές εν εμοί και τα σήματα, και εγώ ter in me : Verba quæ ego loquor

λαλώυμίμ, αθέμαυτο ου λαλώ . ο δε σα uobis , à meipfo non loquor . Pater

τερο φν εμοί μύωμ , αυτός ποιά τα έργα . autem in me manens , ipſe facit ope

σισεύετέ μοι , ότι εγώ ως σάτικαι ra . Credite mihi ,quod ego in patre

πατής εν εμοί αξιμ . Είδε μή δια τα έργα ſim , & pater in me . Alioqui propter

αυτά πισεύετέ μοι. Αμίύ αμώ λέγω υμίμ , ipfa fatta credire mihi . Amen amen

ο σισεύων εις έμε, τα έργα & εγώ σοιώ ,κά dico uobis , qui credit in me , opera

κάνος αοιήσει, Cμείζονα τότωμ σοιήσε , 8% quæego facio , & ipfe faciet: & maiora

εκκ εγώ προς του πατέρα μου πορεύομαι . * και his faciet , quia ego ad patrem uado.

και ότι άμ αιτήσατεν ω ονόματί μου τοτο Et quicquid petieritis nominemeo , hoc

σοιήσω , να δοξασθή ο σατές νω γω . faciam ,ut glorificetur pater per filium .

Si

uidit me ,

.
Εάν



KATA 1ΩΑΝΝΗΝ. SECVNDVM IOANNEM. fi ;

me ,

Ρκδ .

!

3

i

Εάν τι αιτήσητε εν τώ ονόματί μ8,εγω σοι

ήσω . εαμ αγαπάτε με, τας εντολάς τας εν

μας τεράσατε . και εγώ ερωτήσω αν σατέ

φα, να) άδιoμ σαράκλητου δώσει υμίμ ,ίνα ,

μθύη μεθύμώμ εις τον αιώνα , όσνεύμα και

αλκθείας και ο κόσμου δώατα λαβίμ,

ότι ουθεωρώ αυτό, ου δε γινώσκα αυτό . »

μάς δε γινώσκετε αυτό , ότι σαδυμίμ μλύει ,

και υμίμ έσαι ουκ αφήσω υμάς ορφάν

νούς , έρχομαι προς υμάς - έτι μικρόμ , και

ο κόσμGP με ουκ έτι θεωρώ,υμάς δε θεων

φτέμε , ότι εγώ ζω, κα εμάς ζήσεθε .

εκείνη τη μέρα γνώσεθε υμάς , ότι εγω

εν τω σακί μου , και εμάς και εμοί, και

εγω ν υμίμ . ο έχων τας εντολάς μου και

τκρών αυτας , εκ &νός όξιν ο αγαπών με

* ο δε αγαπών με , αγαπηθήσεται υπό τον

α σαγός μου, εγώ αγαπήσω αυήμ, Θέμ

Ελ φανίσω αυτώ έμαυτόμ . * Λέγα αυτό του και

δας και ουχο σκαριώτες και κύρϊε , τί γέγον

νεμ , ότι ήμΐν μέλιες εμφανίζαμ σεαυτόν ,

και ουχίο κόσμο ; Απεκρίθη ο 18σούς και

ειπεν αυ ο εάν τις αγαπά με , τυλό

γομ μου τηρήσε , ο σατές μου αγαπήσα

αυτόν , και προς αυτόμ ελβυσόμεθα,, κα )

μονώ σαβαυτώ ποιήσομεν . και με αγαπώ,

λια με τους λόγους μου ου τκρά , * και ο λό »

α γOP 8μ ακέει , ουκ έσιν έμος , άλλα τον

σέμψαντός με σαγός . ταύτα , λελάλη

λβ κα υμίμ σαδομίμ μλύωμ. * ο δε σαράκλει

1. το πνεύμα το άγίου ,δσέμψαι ο σα

τηρ ν ω ονόματί μου , έκαν , υμάς δι,

δάξαπάντα,και υπομνήσει υμάς πάντα όσα

ειπομ υμίρ . Ερώωαφίημι υμίμ , ειρώω

εμlώ δίδωμι υμίμ , ου καθώς ο κόσμος δή

δωσιμ , εγώ δίδωμι υμίμ » ΜΗ ταρασέθω

υμώμ και καρδία , μκδε σαλϊάτω. Ακούσατε,

ότι εγω ειπομ υμίμ , υπάγω και έρχομαι

προς υμάς .ει άγαγατέ με , εχάρτε άμ ,

ότι ειπομ,σορεύομαι προς τη σατέρα , ότι

ο σατές μείζων μου εσί , και να επεκκα,

μίμ

Siquid petieritis pernomen meum ,ego

faciam . Sidiligitis me , præcepta mea

ſeruate. Etego rogabo patrem , & alium
conſolatorem dabit uobis , ut maneat

uobiſcum in æternum , ſpiritum uerita

tis quem mundus non poteſt accipere:

quia non uidet eum ,necnouit eum .Vos

autem cognoſcitis eum , quia apud uos

manet, & in uobiserit.Non relinquam

uos orphanos, ueniam aduos. Adhuc

puſillum, & mundus me iam non uideti

uos autem uidetisme.Quia ego uiuo,

&uos uiuetis . In illo die uos cognoſce

tis ,quod ego ſim in patre meo, & uos in

&
ego in uobis . Qui habet præ

ceptamea&ſeruat ea , ille eſt qui diligit

me.Qui autemdiligit me,diligetur à på

tre meo:& ego diligameum , &aperiam

eimeipfum .Dicit ei ludas, non ille Iſca

riotes: Domine,quid factum eſt ,quod

manifeſtaturus es nobis teipfum ,& non

mundo : Reſpondit Ieſus, & dixitei :

Siquis diligit me,fermonem meum fer

uabit , & pater meusdiligeteum:& ad

eum ueniemus , &manſioné apud eum

faciemus. Qui non diligië me, fermo

nes meos non ſeruat :& fermo quem

auditis, non eſtmeus, ſed eius quimiſit

me patris. Hæclocutus fum uobisapud

uosmanens. Paracletus autem illequi

eſt ſpiritus fanctus , quem ſpiritum mit
tet pater nomine meo , ille uos docebit

omnia , & fuggeret uobis omniaquæ

aunque dixi uobis. Pacem relinquouoi

bis,pacem meam do uobis. nonquo

modo mundus dat, ego do uobis . Νe

turbetur corueſtrum ,neque formidet .

Audiſtis quod egodixi uobis, uado ,&

uenio ad uos.Si diligeretis me , gaude

retis utiq ,qd dixerim , uado ad patré,

quia pater maior meeſt. Et nunc dixi

uobis
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υμίμ πριν γενέθαι , ίνα όταν κύκται, σιν

σεύσατε . ουκ έτι σολα λαλήσω μεθυμών

έρχεται γαρο τον κόσμο τέτ8 άρχων, να

νεμοι ουκ έχα ουδέμαλλίνα γνώ ο κόσ ,

μG , ότι αγαπώ τον πατέρα και και καθώς

ενετείλατό μοι ο σατές και όντως σοιώ, εγεί

φεθεάγωμον ντεύθεν.

Εγώ ειμι ή άμπελG % αλκθινή, C και σα

τής μου ο γεωργός 3. σάμ κλίμα των

μου μηφέρομ καρπομάιρe αυτό, και σάμη

καρπου φέρου , καθαίρε αυτό , ίνα πλείονα

καρπου φέρα , ήδκ εμάς καθαροί εσε δία και

λόγου,δμ λελάλκκα υμίμ. μείνατε εν εμοί,

καγω νομίμι καθώς η κλίμα ου ωατα

καρπομ φέραμαφέαυτον, εαν μη μείνη τη

αμπέλω , όντως ουδε υμάς εαμ με εμοί

μείνκπ . Εγώ ειμι και άμπελος , υμάς τα κλί

ματα. ο μύωμ ν εμοί, καγών αυτώ , δυν

τGP φέρει καρπου σολω , ότι χωρίςεμά

ου θωαθε σοι & μ ουδέμ , εαν με τις μείν»

φω εμοί , έβλίθκ έξω ώς το κλίμα , και έξι

ράνθκ, να σιωάγεσιν αυτά, κι εις σύς βάλ

ελγ λεσι , και καίεται . * Εάν μείνετε ω εμοί ,

δ καικαι τα βήματά μου νομίμ μείνω , εαμ θε

ελλ λετε αιτήσεθε , κ γενήσεταθμίμ. * Εμ το

τω εδοξάθκ ο σατές μου, ένα καρπου σο

λαώ φέρατε, και γενήσεθεέμοί μαθκλαί.κα

θως Αγάπκσέμε ο σατές , καγω αγάπησα

υμάς. Μείνατε τη αγάπη τή έμή. εαν τας

εντολάς μουτη , ήσατε , μω & π ν ταγάπη

μά, καθώς εγώ τας εντολάς το σαγός με

πτέρκκα, και μθύω αυτο ν τ αγάπη.Τα

τα λελάλκκα υμίν , ίνα και χαρα και έμή να

μίμ μείνη , κα) και χαρα υμώμ αληρωθή, άυτη

Έξιμ και εντολή και έμα, ένα αγαπάτε αλλήλους ,

ελε καθώς και γάπησα υμάς. * Μείζονα ταύτκς α .
om

γάπω ουδεις έχε , ίνα τίς τίω ψυχώ αυτον

ελς θα υπερ θ φίλωμ αυτο . *Υμάς φίλοι μου

εσέ,εαμ σοιϊπ όσα εγώ ντέλλομαι υμίμ .

οικ έτι μάς λέγω δέλες, άο άλΘ- ουκ

διδε τί ποιά αυτον ο κύρϊος . υμάς δεένεκκα

φίλους

uobispriulộz fiat, utcum factum fuerit,

credatis. Pofthac non multa loquarco ,

bifcum.Venit em princeps midihuίus,

&inme nõ habet quicquam.Sed ut co

gnoſcatmundus,quoddiligo patrem , &

ficut mandarű dedit mihi pater,ficfacio .

Surgite eamus hinc.

Egoſum uitis uera, & pater meus agri- XV

cola eſt.Omnépalmité in menó ferenté

fructum tollit, & omnéqui fert fructum

purgat, ut fructum copiofiorem afferat.

ſam uos mundi eſtis propter ſermoné,

qué locutus ſum uobis.Manete in me, &

ego in uobis . Sicut palmes non poteſt

ferre fructum a ſemetipfo niſi manſeric

in uite , ſic necuos, nifi in me manſeritis.

Ego ſum uitis,uos palmites. Qui manet

inme& ego in eo , hic fert fructú multú;

quia ſineme nihil poteſtis facere.Siquis

in meno manferit, eiectuseſt foras ficut

palmes &exaruit : & colligunt eos,& in

ignem córciunt & ardent.Si manſeritis

in me,&uerbamea in uobis manſerint,

quicquid uolueritis,petetis, & fiet uobis.

In hocglorificatus eſt pater meus, ut fru

ctum copioſum afferatis, & efficiamini

mei diſcipuli . Sicut dilexit mepater,ita

& ego dilexiuos . Manete in dilectione

mea.Si præcepta mea ſeruaueritis,ma
nebitis in dilectione mea ,ſicut & ego pa

tris mei præcepta ſeruaui, & maneo in

eius dile £ tione. Hæc locutus ſum uobis,

utgaudiű meú in uobismaneat,& gau

dium ueſtrũ impleat.Hoceſtpræceptū

meū,ut diligatis uosinuicem ficutdilexi
uos.Maiorein hac dilectioné nemoha

bet,ut quis animâſuam ponat pro ami

cis ſuis . Vos amici mei eftis , à feceritis

quæcunq; ego præcipiouobis.Nó poſte.

hacuos dico feruos , quia ſeruus neſcit

quid faciat dominus eius. Vos auté dixi

amicos,
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φίλος,ότι πάντα& άκουσα ποα τον σαγός amicos : quia omnia quæ

μου, εγνώρισα υμίμ . ουχιμάς με θξελέξα . tre meo , nota feci uobis . Non uosme

θε , άλλέγω ξελεξάμίω υμάς , κα) έθκκα elegiſtis, fed ego elegi uos : & conſtitui

υμάς , ίνα υμάς υπάγετε , και καρπου φέ- uos, ut eatis&fructum afferatis, &fru

ελ εκτε , και ο καρπός υμώμ μλύκ. * τνα ότι αν ctus uefter maneat, utquicquid petieri
δ

αιτήσετε την πατέρα των ων ονόμαζί με,δώ tis patrem ſub nominemeo , det uobis.

φλκ υμίμ. * ταύτα εντέλλομαι υμίμ , ίνα αγαν Hæc mando uobis, ut diligatis inuicem .

παπαλλήλους. ει ο κόσμΘυμάς μισά, γι Si mūdusuos odit,ſcitis quodme prius

Φώσκεπ ότι εμε πρώτομ υμώμ μεμίσκκεμ . έι ſuosodio habuerit.Si demundofuif

εκ του κόσμου ήπ, κόσμΘάμ το στομεί fetis , mundus quodfuumeft , diligeret .

φίλα. ότι δε εκ του κόσμου ουκ εσε, άλλέγω Quia uerodemundo non eſtis, fed ego

ξελεξάμω υμάς εκ τον κόσμο , δια τούτο ſelegi uos demundo,proptereaodituos

μισά υμάς ο κόσμΘ . * Μνημονεύει το λό ) mundus.Mementoteſermonismei,qué

γο , δυ εγώ έιπομνμίμ. ουκ έσι δελΘμεί ego dixi uobis : Non eſt ſeruus maior

3wp To sugir & utor. * Bifue'asíažav,vaj år domino ſuo.Si me perſecuti ſunt, & uos

μάς διώξsσημει του λόγου με ετήρκσαν, perfequentur. Si fermonemmeum fer

καήμ υμέτερου τεράσουσιν . * Αλλά ταύτα uauerunt, & ueſtrú feruabunt. Sed hæc

πάντα σοιήσουσιμ υμίμ δια ή όνομά μου, omnia faciét uobis ppter nomémeum ,

εμβ * οτι ουκ άιδασι τομσέμψαντά με . * Είμα quia nó nouerunteum qui miſit me .ne . Si

και ήλθομ κ) ελάλησα αυτϊς , αμαρτίαμ ουκ έι. non ueniſfem & locutusfuiſſem eis,peca

shug χομ . νώ δε πρόφασιν ουκ έχουσι ποi 0 catum nó haberet . Nuncauté nó habér

Γκολ αμαρτίας αυτώμ.* οεμε μισώμ,και τουσα qdprætexát peccato ſuo. Qui meodit,

και τέρα μου μισά . * Είταέργα μκ εποίκσα ν is & patrêmeum odit.Siopera nó feciſ

αυτiς,& ουδεις άλΘσεποίκκεν, αμαρτία ſem inter eos quænemoalius fecit,pecca

αμ ουκ έιχου • Να δε και έωράκασι C με tumno haberet. Nuncaute & uiderur &

μισήκασι , και έμε και ήμ σατέρα μοιάλ . oderút,nó folú me, ueruetia patré meu

λίνα πληρωθή ο λόγΘ, ο γεγραμμένος και Sed hoc accidit ut compleatfermo, qui in

les volum & ut@ p , Óti fuiondép que d'aspeću. lege eorú fcriptus eſt : Odio habuerunt

o tap ditagpo ngáxarto ,Opeywołufw ? me gratis.Cum autē ueneritparacletus, sesso costantin

υμίμα το σαγόςόσνεύμα και αληθείς quem egomittam uobis à patre,ſpiritus

ας , ο Πρα τον σατρός εκπορεύεται και εκείνος ueritatis, quiàpatre procedit, ille teſti.

μαρτυρήσει το έμβ . κα ) υμάς δε μαρτυρών monium perhibebit de me.Etuos teſtes

τε, ότι αναρχύς μετεμε εσέ . eſtis, quiaab initio mecum eſtis.

* ταύτα λελάλκκα υμίν , ίνα μη σκαν ) Hæc locutus ſumuobis,ut ne quid of- XVI

δαλιθίπ . αποσφαγώγες σοιήσσσιμο fendamini. Alienos a ſynagogis facient

μάς. Αλλ'έρχεται ώρα, ίνα σας και αποκτεί uos.Sed ueniet tépus, utquiſquisinterfi

νας υμάς,δόξα λαβείας προσφέρειμ τω θεώ, ciat uos,uideatcultum præftare deo . Ec

και ταύτα σοιήσασιμ αμίμ , ότιουκ έγνων hæc facient uobis,quia non nouerütpa

σαμ ήμ σατέρα ουδε εμέ , αλλά ταύτα λει tremneqme. Sed hæclocutus ſumuo

λάληκα υμίμ ,ίνα όταν έλθη η ώρα, μνκμον bis,ut cumuenerit tépus illud reminiſcal

γεύκτε αυτών , ότι εγω ειπομ μίμ. * ταύτα mini eorú , qdego dixerimuobis . Hæc

u auté
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δεδμίμωξ αρχής ουκ ειπον , ότι μεθ' υμών

άμω .Νώδε υπάγω προς όμσέμψαντά

με, και ουδεις ζυμώμ έρωτά με, σε υπά»

γες. αλλότι ταύτα λελάληκα υμίμ, και λύ .

πασεπλήρωκεμ υμώμ τίω καρδίαμ . άλλ

εγώ τίω αλήθειαν λέγω υμίμ , συμφέρa »

μίμ,ίνα εγώ απέλθω.Εαν γαρ με απέλθω,

ο σαράκλητα ουκ ελεύσεται προς υμάς

Εαν δε σορβυθώ,σέμψω αυήμ προς υμάς.

έλθωμ εκάνος ελέγξε ου κόσμου που άμας

τίας, και οιδικαιοσύκα, και ποι κρίσεως.

περί αμαρτίας μου , ότι ου σισεύσιμεις

εμέ . περίδικαιοσωκς δε , ότι πρός ήμ σαν

τέραυπάγω, και ουκ έτι θεωράτε με και πες :

σε κρίσεως, ότι ο άρχων του κόσμου τούτου

κέκριται . Ετι σολα έχω λέγειμ υμίν, αλ,

λου διαθε βασάζαμ άρτι . οταν δε έλθA

εκάνασσνευμα, Οι αλκθείας , οδογήσει

υμάς εις σάσαμτώ αλήθειαμ. ου γαρλα

λίσα αφταυτο , άλλάσα, ανακούση,λαλή

» και τα ερχόμενα αναγγελέα ομίμ. εκά

να έμεδοξάσα , ότι εκ του εμού λήψεται ,

ρμα και αναγγελέ υμίμ. * πάντα όσα έχα και σα

γ της,έμά . * ία του το ειπομ, ότι εκ του

με εμούλήψεται,να) αναγγελά υμίμ » Μικρών

και ου θεωρ&τέ με , και πάλιμ μικρομ και

όψεθέμε, ότι υπάγω προς ου πατέρα,.

Είπον δω εκ μαθκτώμ άυτου προς αλλά

λους . τί 33 τοτο , δλέγα Ημίμ, μικρόμ και

δυ θεωρ &τέ με, και σάλιμ μικρού και με

θέ με. και ότι εγώ υπάγω προς τον σατέν

σας έλεγομ δω, τοτο τί Κιμ, 8 λέγει, δ μι

κρόμ και ουκ διδαμε τι λαλά . έγνω δωδ IN

σούς,ότι ήθελον αυτόν ερωτήσαι , και ειπε

αυίς . Περί τούτου ζκτάπ μεταλλήλωμ,8 %

ειπομ,μικρόν και ου θεωρ&τέ με , και σάν

λιμ μικρόμ και άφεσθέ με ; Αμμώαμώ λέ ,

γω υμίν, ότι κλαύσεις θεωίσεπ υμάς,

ο δε κόσμG χαρίσεται . υμάς δε λυπαθή

σταθε , αλλά και λύπη υμώρ εις χαράμ γενήσει

ται . Η γαυή όταν τίκτς, λύπω έχa , ότι

ήλθεν

autem uobis ab initio non dixi,quia uof

biſcum eram .Nuncautē uado ad eum ,

qui miſit me, &nemo ex uobis interro

gatmequo uadam . Sed quia hæclocu

tus fumuobis,meſtitudo impleuit cor

ueſtrū.Sed ego ueritaté dico uobis,expe

dit uobis,ut ego uadam . Sieñ nó abie

ro ,conſolator ille non ueniet ad uos.Sin

autē abiero,mittameum ad uos.Et cum

uenerit ille,arguetmundūde peccato, &

de iuſticia , & de iudicio.De peccato qui.

dem ,quia non credunt in me.De iuſticia

uero,quia ad patréuado,& pofthac nó.

uidėtisme.De iudicio autem ,quia prin

ceps huius mundi iam iudicatus eft. Ad

hæc,multahabeo quæuobis dicam , fed

nó poteſtis portarenunc.Cú auté uene ,

rit ille,qui eſt ſpiritus ueritatis,ducet uos

in omneueritate . Νon emloquet a fer

metipfo,fed quæcúq audierit,loqueť, &

quæfutura ſunt, annunciabit uobis. Ille

meglorificabit, quia de meo accipiet,&

annunciabit uobis. Omniaquæcúq ha

betpater,mea ſunt. Propterea dixi ,qď

de meo accipiet & annūciabit uobis. Bu

fillum ,& non uidetisme,& iterü pufillú,

& uidebitis me,quia uado ad patré.Di.

xerūtergo quidã ex diſcipulis eius inter

ſe : Quid eſthoc,qd dicit nobis,pufillú

& nó uidetisme,&rurſus puſillú& uide

bitis me,&quia uado ad patre:Dicebát

ergo :Quideſt hoc,qd dicit,pufillú :Ne

fcimus qdloquať.Cognouit auté Ieſus,

qduellent ſe interrogare,& dixit eis :De

hoc quæritis inter uos,qd dixi,puſillú &

nó uidetis me,& iterü puſillum& uidebi

tisme.Amen amédico uobis,plorabitis

&lamétabiminiuos,munduscótra gau

debit. Vosautem mærore afficiemini,

fed mæror ueſter uertetur in gaudium .

Mulier cum parit, dolorem habet, quia

uenit

I,
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άλθεν και ώρα αυτό , όταν δε γεννήση δσαι uenit hora eius . Cum autem pepererit

σίομ , ουκ έτι μνημονεύει ο θλίψεως δiα puerum , iam non meminit anxietatis:

τίω χαραν , ότι εγεννήθκ ο άνθρωπG εις propterea quod gaudeathominem effe

του κόσμου . και υμάς δω λύπίω με νω natum in mundo . Er uos igitur nunc

έχετε . σάλιμ δε 3ψομαι υμάς , και χαρή quidem mærorem habétis . ſed iterum

σεται υμώμ και καρδία, καιτα χαράμ υμών uidebo uos, & gaudebit cor ueſtrum , &

ουδεις άιρα αφύμώμ • και αν εκείνα τα ημέ . gaudium ueſtrum nemo tollit à uobis.

ταεμε ουκ έρωτήσετε ουδέμ . * Αμάν αμώ Etin illo diemenon interrogabitis quic

λέγω υμίν , ότι όσα , άμ αιτήσετε τμ σα quam /Amenamédico uobis,quæcunq

τέρα ο @ο ονόματί μου , δώσαμίμ . Βως petieritis patréſub nominemeo , dabit

άρτι ουκ ήτίσατε ουδέμ ν " ονόματί uobis.Hactenusnon petiſtis quicquam

μου . αιτάτε,και λήψεθε , ίνα και χαρα υμών fub nominemeo.Petice,& accipietis:ut 136ksta saaressa

εμα σεπληρωμέϊκ. * ταύτα η παροιμίαις gaudium ueftrum fit perfectum .Ηες

λελάλκκαυμίμ. έρχεται ώρα , ότε ουκ έτι perprouerbia locutus fum uobis . Ve

ν σάροιμίαιςλαλίσωυμίμ , αλλά σαφεκο niet tempus,cum iam nonper prouer

σία σερί το σατρός αναγγελώ υμίμ . και bia loquar uobis, fed palain de patre

εκείνη τη μέραο ορθ ονόματί μου αιτήσε / meo annunciabo uobis , In illo die fub

θε , και ου λέγω υμίμ , ότι εγώ ερωτήσω nominemeo petetis. Etnon dico uobis,

του πατέρα σερί υμών , αυτός γαρ ο σαν quod ego rogaturus fim patrem pro

της φιλώ υμάς , ότι υμάς έμε σεφιλήκατε, uobis , Ipfe enim pater amat uos , quia autor

και σεπισεύκατε,ότι εγώ άρα το θες ξύλ uosme amaſtis . & credidiſtis , quoda

θομ . Εξήλθον άρα το σαγός , να ελήλυθα deo exiuerim . Exiuià patre , & ueni in

εις τμ κόσμου , πάλιμ αφίκμι τυ κόσμου, mundum : iterum relinquo mundum,

και πορεύομαι προς τη σατέρα. Λέγουσιν & uado ad patrem . Dicunt ei diſcipuli

αυτώ οι μαθηται αυτο δενώ σαββασία eius:Ecce nuncaperteloqueris, nec pro

λαλάς, κυσαροιμίαμ ουδε μίαμλέγεις. νώ uerbium ullum dicis.Nunc ſcimus,quod

διδαμον , ότι όιδας σάντα , και ου βείας ſcis omnia , nec opus eſttibi , ut quis te

έχας,ίνα τίς σε έρωτα,τέτωσισεύομαι, interroget ,Per hoccredimus, quod à

εμβ ότι από του ήλθες . * Απεκρίθκ αυτοϊς και deo exiſti. Reſpondit eis Ieſus:Nunc

Ικσούς . άρτι σισεύετε . Μου έρχεται ώρα6 creditis.Ecce inſtartempus, &iam uenit,

νώ ελιέλυθεμ ίνα σκορπιοθλπ έκασΘ εις ut diſpergaminiunuſquiſq in fua,meios suet polino xifria
ταΊμία, και εμε μόνoμ αφύτε και ουκέιμι folum relinquatis. & tamen non ſum for

εμγ μόνΘ , ότι σατές μετεμ εsί. * Ταύτα lus , quia pater mecum eſt. Hæclocutus

και λελάλεκα υμίμ , ίναο έμοί ειρώω έχετε. fum uobis, ut in me pacem habeatis . In

να κόσμο θλίψιμ έχετε, αλλά θαρσάτι , mundo afflictionem habetis, ſedbono

εγώ νενίκηκά του κόσμου .
animo ſitis,ego uici mundum.

Ταύτα ελάλκσεμ και 1κσούς , 6 επήρε ους Hæclocutus eft Iefus, & XVII

οφθαλμούς αυτο εις τον ουρανόν , ειπε . ſublatisoculis in cælum ,dixit:Pater,ue ,

πάπς, ελήλυθεν η ώρα,«δόξασόμ σου ομάδα, nit hora , glorifica filium tuum , ut& fi

να κι ο γός σε δοξάση σε. Καθώς έδωκας αν lius tuus glorificer te.Sicut dediſti ei po .

ταξοσίαμ σάσκα σαρκος, ίνα πάμε έδων teſtatem omnis carnis , ut quotquotde

u 2 diftiκάς



131 - EVAN
GELI

VM
ΕΥΑΓ

ΓΕΛΙ
ΟΝ

,:

bus ,,

κας αυτώ , δώση αυθΐς ζωήν αιώνϊου, αυτή

σε αξιμ και αιώνιος ζωή , ίνα γινώσκωσί σε του

μόνoμ ,αληθινόμ θεόμ, και δμ απέσeαλας

σεμ χριsόμ.Εγώ σε εδόξασα επιδι γίς,το

έργου ετελείωσα , και δέδωκάς μοι, ίνα σοι»

σε » και νώ δόξασόν με συ σάτος πρα σεαυν

τω τηδόξα, έιχου προς τον ου κόσμου ειναι

να σοι.έφανέρωσα σε σ' όνομα τοΐς ανθρώ

ποις, ους δέδωκάς μοι έκ τον κόσμο . Σοι -

σαν, καιεμοί αυτους δέδωκας , καλήμ λό

γου σε πτερήσασί . Νώ έγνωκαν , δασάν

τα όσα δέδωκάς μοι, πρά σου εsίμ . ότι τα

δήματα & σέσωκάς μοι, δέδωκα αυτοίς , C

αυτοι έλαβομ,και έγνωσαν αληθώς, πρα

σε ξήλθομ.και επίσδυσαν, ότι συ με απέ

sελας. εγωποι αυτών ερωτώ. ου πει τον κό

σμα ερωτώ , αλλά δέδωκάς μοι, ότι

σοι εισι . και τα έμα πάντα σά , τα

σα εμά , και δεδοξασμαι αν αυτοίς • και ουκ

έτι ειμι εν ζω κόσμω,και δυτοι ν ω κό

σμω εισί , και εγώ προς σε έρχομαι.σάτες

άγίε, τάρκσομ αυτυς w Go ονόματί σε ,δυς

δέδωκάς μοι, ίνα ώσιμ εμ καθώς υμάς . ότε

άμω μεταυτώμ νο κόσμω,έγω ελάρου

αυτουςνα ονόματί στους δέδωκάς μοι

εφύλαξα, και ουδεις 3ξ αυτώμ απώλετο ει »

μα ο γός Οι απωλείας , ίνα και γραφή αλκρών

θ. Nώ δε πρός σε έρχομαι , ταύτα λαλώ

ενο κόσμο, ίνα έχωσι τω χαράμ τώ εν

μώ σεπληρωμώύω όν αυτοίς . Εγω δέδων

κα αυτοίς εν λόγομ σs, και ο κόσμΘ εμίν

σχσεν αυτους, ότι ουκ εισιν εκ του κόσμό,και

θως εγώ ουκ ειμιέκ τον κόσμο. ουκ έρωτώ ,

ένα άρης αυτός εκ τον κόσμο , αλλίνα τκρής

σης αυτούς εκ τον σουκρά έκ τον κόσμο ουκ

εισι , καθώς έγω εκ του κόσμου ουκ ειμί. Α.

γλασομαυτους ντ αλκθεία σε.ο λόγG

ο σος αλήθεια εsί , καθώςέμεαπέβαλας εις

του κόσμου , καγώ απέσειλα αυτούς εις τον

κόσμου, και υπερ αυτώμ εγώ αγϊάζω έμαν

τομ , ίνα και αυτοί ώσιμη Αγίασμένοι ν αλκο

θεία .

diſti ei,det eis uitam æternam . Hæceſt

autemuita æterna , ut cognofcant te ſo

lum , deum uerum , & quěmiſiſti,Iefum

Chriſtum . Ego te glorificaui fuper ter

ram , opus conſummaui , quoddediſti

mihi ut facerem .Et nunc glorifica me tu

pater apud temetipſum gloria,quâha.

bui , priuſquam hic mundus eſſet apud

te . Manifeftaui nomen tuum homini

quos dediſti mihi demundo . Tui

erant, & mihi eos dediſti, & fermonem

tuum ſeruauerunt.Nunccognouerunt,

quod omniaquæcúqz dediſtimihi,abs

te funt. Quia uerba quæ dediſti mihi,

dedi eis :&ipfiacceperüt , &cognouerüt

uere,quod à te exiui: & crediderüt,quod

tumemiſiſti.Ego pro eis rogo . NonP

mundo rogo , fed prohis, dediſti

mihi : quia tuiſunt. Etmea omnia tua

ſunt, &tua mea ſunt, & glorificatus ſum

in eis . Et iam non fum in mundo , & hi

in mundo funt, & ego ad te uenio.Pater

fancte ,feruaeos per nomen tuum , quos

dediſti mihi: ut lint unum , ficut&nos .
.

Cumeſſem cum eis in mundo, ego ferr

uabam eos nomine tuo . Quos dediſti

mihi,ego cuſtodiui, &nemo ex eis periſt

niſi filius ille perditus, ut ſcriptura com

pleretur.Nuncautē ad te uenio , & hæc

loquor in mundo, ut habeantgaudium

meum impletum in fermetipfis.Ego tra

didi eis fermonem tuum , &mundus eos

odio habuit :quia non ſuntdemundo,

ſicut& ego non ſum de mundo.Non ro

go uttollas eos èinūdo,fedut ſerues eos

àmalo.De mundo non ſunt,ficut&ego

nó ſum de mūdo.Sanctifica eos per ue.

ritaté tua . Sermo tuus ueritas eft. Sicut

tume miſiſti in mundum ,ita & ego miſi

eos in múdú,& peis egofanctifico me.

ipfum ,ut fint&ipfi fanctificati per ueri

tatem .
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θεία . ου τότωμ δε έρωτώ μόνον , αλλά και

πρίν πισώσόντωμ δiα και λόγο αυτών εις

εμέ,ίνα σάντεςεμ ώσι , καθώς συσάτες αν

έμοι ,καγώ ν σοί,ίνα και αυτοί οι ημϊρέμ

ώσιμ, ίνα ο κόσμος σισεύση, δασύ με απέν

σελας και εγώ τίω δόξαμ δέδωκάς μου,

δέδωκα αυτοίς , ίνα ώσιμ έμ,καθώς εμάς έμ

έσμό . Εγώναυτής, συ φν εμοί, ίνα ,

ώσι τελειωμένοι εις έμ , και ίνα γινώσκα και

κόσμος,ότι σύ με απέσeλας , Ο Αγάπκσας

αυτός,καθώς εμε αγάπκσας . Πάτερ, δυς δεν

Φωκάς μόι, θέλω ίνα όπου ειμιεγώ, κακά .

νοι ώσι μετεμού,ίνα θεωρώσι τω δόξαν τώ

έμω, μέσωκάς μοι,ότι αγάπησάς με πρό

εμλ καταβολής κόσμου.* πάπς δίκαιε, κι ο κό»

γ σμός σε ουκ έγνω , εγώ δε σεέγνωμ, * και

με δυτοιέγνωσαν,ότι σύμε απέβαλας.Ε έγιώ

εισα αυτής ή όνομάσο. νωρίσω,ίνα και αγά

πκ πραγάπκσάς με,αν αυρίg ,κάγώ αναυ

ταύτα ειπωρο Ικσούς, ξύλθε σαν

α τίς μαθκίας αυτον σέραν το χαμάδρο

κέδρων , όπου ήμ κύπG , εις 8μ εισΒλθεν αυ

ενά τους οι μαθηται αυτο .*Αδε δε να) Ιούδας

ο αδιδους αυήμ, ήμ τόπου , ότι σολιάς

Εμκ κις σωίχθκο Ικσούς εκά μετά τομαθN

τωμ αυτο . * οοωιούδας λαβών τώ θεί »

φαν , και εκ του αρχιερέων και φαρισαίων

υπερέτας , έρχεται έκά μετά φανών και

Το λαμπάδων καιόπλων . * ικσος οώειδώς

σάντα τα έρχόμενα έπαυόμ , εξελθώμ, ει

πεν αυτοίς τίνα Οκτάτε και απεκρίθκσαν αυν

τω . Ικσούμου ναζωραίομ.λέγει αυτής και 1κ

σούς.εγώ ειμι εισήκει δε και ιούδας,ο πρα.

διδους αυτομ, μετάυτώμ . ώς δω ειπεν αυν

Ρίς , ότι εγώ ειμι , απήλθον εις τα οπίσω ,

και έπεσομ χαμαί σάλιμ δω αυτους επκρώ

τκσε , τίνα ζητάτε οι δε ειπομ . Ικσούμου

ναζωραίομ. απεκρίθκ ο Ικσούς. ειπομεμίμ,

ότι εγώ ειμι. ει δωω εμε ζκτάτπ , άφετεται

τους υπάγαμ.ίνα πληρωθ ο λόγΘ 8μ ειι

πεμ,ότι δνς δέδωκάς μοι, ουκ απώλεσα και

αυτώμ

tatem .Non pro eisautemrogo tantum ,

ſed &pro ijs, qui crèdituri ſunt perſer

monem eorum in me:utomnes unum

ſint,ficut tu pater in me&ego in te, ut &

ipſi in nobisunum ſint, ut credatmun

dus qd' tu memiſeris , & egogloriâquá
dediſti mihi,dedi eis: ut fint unum , ficut

& nosunum ſumus. Ego in eis, & tuin

me, ut fint cόfummatiin unum,& ut co)

gnoſcatmundus,quod tu me miliſti, &

dilexiſti eos , ficut&me dilexiſti . Pater,

quos dediſtimihi,uolo: utubi ſum ego,

& illiſintmecī:ut uideant gloriâ meam ,

qua dediſti mihi , quia dilexiſti me ante

coditú mundū . Pater iuſte, &múdus te

non cognouit:ego auté tecognoui,& hi

cognouerüt,qd tumemiſeris.Etnotum

feci eis nométuü ,&notum faciam , utdi

lectio qua dilexiſtime,in ipſis ſit, &ego

in ipſis. Hæccũ dixiſſet Jeſus,egrellus xýlí

eſt cum difcipulis ſuis trans torrenté ce,

dron , ubi erat hortus,in quem introiuit

ipfe& difcipuli eius. Noueratautem&

Iudas , quiprodebat eum , locum : quia

frequenter Ieſus conuenerat illuc cum di

fcipulis fuis . Iudas ergo cum accepiſſet

cohortem , & à pontificibus ac pharifæis

miniſtros ; uenit illuccum laternis acfa

cibus& armis. Ieſusitaque ſciens omnia

quæ uentura erant ſuper ſe, proceſlic ac

dixit eis:Quem quæritis :Reſpóderunt

ei:Ieſum Nazarenū.Dicit eis Ieſus: Ego

ſum.Stabat autem&Iudas,qui proder

bat eum ,cum ipfis.Vt ergo dixiteis,ego

fum ,abieruntretrorſum& ceciderunt in

terrā .Iterum ergo interrogauit eos:Qué

quæritisIlli auté dixerunt:lelumNaza

renum.Refpondit Ieſus: Dixi uobis,qď

ego ſim : Siergomequæritis,finite hos

abire . Vtcompleret ferrmo quem dixer

rat:Ex iis quosdediſtimihi,non perdidi

u 3 quiend .
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εξ αυτώμ ουδένα . * Σίμωμδω σένα έχω

α μάχαραμ,άλκυσεν αυτίω, και έπαισε *

αρχίες έως 8λομ, απέκοψεν αυτοι ή ωτί

ομοδεξιόμ ήμ όνομα σ ' άλωμάλχος.

θα " Είπενοώ οεκσάς ω σέρφιβάλεσμά

χαράμ σε εις τίω θήκίω , ή σoτηρίου και δεν

35 δωκέ μοι ο σατές, ου μή σίω αυτό; * Η οώ

α σείρα καιοχιλίαρχος και διυπερέται το

18δαίωμ σωέλαβομ τομτκσον,κα έδωσαν

εξγ αυήμ,* και απήσαφμ αυήμ προς άνναμ πρώ

• τομ.ήμ γαρ σενθερος του καϊάφα,δς ήμαρχίε

ρευς και φυΐαυτον εκείνου . ήμ δε καϊάφας και συμμ

βολεύσας τίς δαίοις, ότι συμφέρει ένα

θρωπον απολέσθαι υπέρ του λαού. * Ηκολο

θει δε ω Ικσού σίμωμ σέρG , και άλλος

μαθητής . * ο δε μαθκτα έκανα ήμ γνων

σος ω άρχϊερά,και σωεισήλθε ω " τκσεις

τίω αυλώ τον αρχιερέως. * οσέχοςεσή

και προςτη θύρα έξω.* Εξήλθεν οώ ο μαθRTNς

ο άλος,δς ήμ γνωσός άρ ' αρχίερά, ειπε τη

εξη θυρωρώ , να) εισήγαγε τον σέγομ. * λέγα

α δω και παιδίσκκ και θυρωρός ο σέξω, μη )

συ εκ 90 μαθκτώμει το ανθρώπου τότου ;

Pξο Λέγαέκανα , ουκ ειμί. * Εισήκεισαν οι δ8

λοι και οι υπηρεσαι, άνθρακίαν σεποικκόπς,

8α ψύχΘ- άρ, έθερμαίνοντο.Η δε μεταν

τώμ ο σέχος έσως και θερμαινόμενος,o οώ

αρχϊρεύς ρώτησε ικσάμ πριν μαθητών

ρο αυτόν και ποιοι διδαχής αυτο . * Απεκρίθη

α αυτό και άκσούς. Εγω παρεκσία ελάλκσαζω

κόσμο. εγώ σάντοπ εδίδαξα εν τη σωατω

γB, C νο τερώ, όπε πάνες διδαίοι συ

νέρχονται ,κ) εν κρυπτώ ελάλησα ουδέμ . *τι

ι με επερωτας και επερώτκσον τους αακκούτας

τι ελάλκσα αυτής, δε δυτοι διδασιμάειπου

σοβ εγώ.* ταύτα δε αυτο ειπόντος , εις τνπκ

α ρετών πρεσκκώς έδωκε δάπισμαω Ικσά ,

ρογ ειπώμ. όντως αποκρίν , αρχίες& ; * Απε

κρίθκ αυτώ ο εκσάς.Εί κακώς ελάλκσά ,μας

τυρκσομποι το κακό, ει δε καλώς, τί με σε

σας; * Απίσαλεμ αυήμ και άννας δεδεμλώου

προς

quenſ. Simonergo Petrus cũhaberet

gladiũ , eduxit eum ,& percullitpótificis

Teruũ , & abſcidit auriculam eiusdextrā .

Eratautem nomé ſeruo Malchus. Dicit

ergo Ieſus Petro:Immitte gladiü tuum

in uagina.Annó bibam poculum quod

deditmihi pater:Cohors igitur& tribu

nus ac miniſtri Iudæorú cóprehenderút

Iefum,& ligauerunt eum,& abduxerunt

eum ad Annam primú ,Erat enim ſocer -

Caiaphæ ,qui erat pontifex anni illius.

Erat auté Caiaphas is qui cóſilium dede

rat Iudæis, qd'expediretunum hominē

mori pro populo.Sequebaťautéleſum

Simon Petrus, & alius diſcipulus.Diſci

pulus autem ille erat notus pontifici,&

introiuit cum Iefu in atrium pontificis.
Petrus auté ſtabat ad oftium foris. Exi

uit ergo difcipulus illealter, qui erat no

tus pontifici , & dixit oſtiariæ , & intro

duxit Petrum . Dixit ergo Petro ancilla

oſtiaria : Num &tuex diſcipulis esho
minis iſtius : Dicit ille :Non fum . Sta

bant autem ſerui & miniſtri, qui prunas

congeſſerant, quia frigus erat, & calefa
ciebant fe . Erat autem cum eis & Petrus

ſtans & calefaciens ſe. Pontifex ergo in

terrogauit Ieſum de diſcipulis fuis &

de doctrina ipſius. Reſpondit ei leſus:

Ego palain locutus fum mundo.Ego

ſemper docui in fynagoga,& in templo,
quò omnesIudæi conueniunt , & in oc

culto locutus ſum nihil. Quidme inter

rogas : Interrogaeos quiaudierüt quid

locutus ſim ipſis. Ecce hi ſciunt quæ dixe

rim ego.Hæc autem cum dixiſſet, unus

aſſiſtens miniſtrorum dedit alapamles

ſu , dicens : Siccine reſpondes pontifici :

Reſpondit ei Ieſus : Si male locutus

ſum ,teſtare de malo : fin bene, curme

cædis : Et mifit eum Annas uinctum

ad

goat

podł

Q
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σοε προς καϊάφαμου αρχιερέα . * Αμ δε σίμωβ

σέχος έσωςκαι θερμανό υφυος , ειπομ οώ
αυτώ . Μοί και συ εκ της μαθητών αυτον ει και

Ηρνήσατο εκάνος ,και ειπεν. ουκειμί . Λέγα

εις εκ της δόλωμ το αρχιερέως συγγενής ώμ,

δυ απέκοψε σίγος ή ωτίομ. ουκ εγώ σε ένα

δομών ο κήπο μετάυτον, πάλιμ δω κανή,

σατο ο σέτος , να ευθέως αλέκτως εφώνα

φος σεμ.* Αγάσιμδω του ιασύμ από το καϊά

φα εις δ ηραιτώρϊομ. ήμ δε πρωΐα,*καιάυ

φος του ουκ εισήλθομ εις ή πατώρομ, ίναμε

μίανθώσιμ , αλλίνα φάγωσι τσάχα . Εξάλ

θεμ δω ο πιλάτος προς αυτούς έξω , έιπει

τίνα καΐκγορίαμ φέρετε τι τον ανθρώπετόν

τό;απεκρίθκσαμ,καιειπόμ αυτώ.Ειμι Αμ δυν

της κακοποιός , ουκ άμ σοι εφεδώκαμου αυ)

τόμ. έιπεμ δω αυτοίς ο σιλάτος.Λάβετε αυ

ήμ υμάς, Επιμ νόμομ υμώμ κρίνατε αυ

τόμ. έιπον δω αυτό οι δαίοι.άμίμ ουκ έξε

Sιμ αποκτάνα ουδένα . ίνα ο λόγος του εκσκαι

σλερωθώ , μ ειπε , σημαίνωμ σοίω θανάτω

σοκ μελιεμ αποθνήσκα » . * Εισύλλερ δω εις ή

Πραιτώρϊου σάλιμο σιλάτα ,και εφώνησε

Ικσον, και είπεν αυτώ . Συ ει ο βασιλεύς

ΟΙουδαίων και Απεκρίθη ο Ικούς και αφ εαυν

το συ τουτο λέγεις , και άλλοι σου ειπομ ποιέν

φού μ8,* Απεκρίθη ο σιλάτος.Μή τιεγω εδα

ός ειμι, το έθνος ή σου να δι αρχίες & ς πρέι

δωκάμ σε εμοί , τίεποίκσας και Απεκρίθκ ο ΙΝΙ.

σες. Η βασιλεία και εμ ουκ έσιμέκ τον κόσμο

τότου . ει εκ το κόσμοτότε ήμ και βασιλεία

ή έμή , οι υπηρέτα αμοι εμοί , αγωνίζουν

το, ίνα μη παθολώ τοΐς 18αίοις . Νώ δε και

η βασιλεία και εμι ουκ έσιμεντεύθεν . * είπεν

δω αυτώ ο σιλάτος . Ουκού βασιλεύς έι σύ;

Απεκρίθη ο Ιησούς. Συ λέγεις , ότι βασιλεύς

εσα ειμι εγώ.* Εγώ εις τοτο γεγούνκμαι, εις

• τοελίλυθα ειςήμ κόσμομ , ίνα μαρτυρήσω

τη αληθεία . σάς ώμ εκ τ αλκθείας , ακόa

με φωνής. λέγα αυτώ σιλάτος.τί GP

αλήθεια ; και του ειπώμ , σάλιμ ξήλθε

ad Caiapham pontificē.Stabat autéSi/

mon Petrus& calefaciebat ſe . Dixerunt

ergo ei: Num&tu ex diſcipulis eius es ?

Negauit ille,& dixit: Nonfum . Dicit ei

unus ex ſeruis pontificis cognatus eius,

cui' abſciderat Petrus auriculam : None

ego te uidi in hortocum illo :Iterű erge

negauit Petrus , & ftatim gallus cecinit.

Ducunt ergo Iefum à Caiapha in præ

torium.Erat autem mane, & ipfi non in

troierunt in prætoriū, ne cótaminarent,

ſedutederēt paſcha.Exiuit ergo Pilatus

ad eosforas, & dixit:Quam accuſationé

affertis aduerſus hominēhunc:Reſpon

derunt,& dixerunt ei :Si non eſſet hicno

cens, haudquağı tibi tradidiſſem9 eum.

Dicit ergo eisPilatus:Accipiteeum uos,

&ſecundum legem ueſtrā iudicate eum .

Dixerunt ergo eiIudæi : Nobis non li

cet interficere quenquam .Vtſermo Ieſu

impleretur,quem dixit , ſignificans qua

morte eſſetmoriturus. Introiuit ergo

iterum in prætorium Pilatus, & uocauit

leftum, & dixit ei : Tues illerex Iudson

rum : ReſponditIeſus:À temetipſo tu

hoc dicis ,an ali dixerunt tibi de me :

Reſpondit Pilatus : Num ego
Iudæus

ſum :Genstua& pontifices tradiderunt

te mihi . Quid feciſti : Reſpondit Ieſus:

Regnum meum non eſt exhocmun -

do .Siex hocmundo eſſet regnumme

um, miniſtri mei utique decertarent, ne

traderer Iudæis . Nuncautem regnum

meum non eſt hinc . Dixit itaque eiPi

latus : Ergo rex es tu : Reſpondit le

ſus: Tudicis, quod rex ſim ego. Ego in
hoc natus fum ,&ad hoc ueni inmun

dum , ut teftimonium feram ueritati .

Omnis qui eſt exueritate , audituocem

meam . Dicit ei Pilatus : Quid eſt ueri

tas: Et cum hoc dixiſſet ,iterum prodñt

2

προς u 4 ad
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ραβ προς τους εδαίος, * καιλέγα αυτής . Εγώ

8 ουδε μίαμ αιτίαμ ευρίσκω εν αυτώ . * Esi δε

σή σωθα υμίμ, ίνα ένα υμίμ απολύσών τω

σάχα , βάλεθε οώ υμίμ απολύσω ή βα

σιλέα οδαίωμ, * Εκραύγασαμ δω σά.

λιμπάνπς, λέγοντες, με τοσομ,άλλα τμ βα
Ρωε

ο ραββάμ. ήμ δε ο βαραββάς λησία. * Τότε δω

έλαβεμο σιλάτος ή Ικσάμ, ο έμασίγωσε και

κ) οι spατίώη σλέξαντες σέφανουάζ ακαν

θώμεπέθηκαν αυτο το κεφαλή , κ ιμάτϊομ

σορφυρού πολέβαλόμ αυήμ, κι έλεομ.χαϊ

σας ρε ο βασιλεύςοουδ'αιωμ. καιεδίδον αυ

8 το απίσματα. * Eξύλθεν δω σάλιμ έξω και

σιλάτΘ' ,και λέγα αυτής και δε άγω υμίν

εξ αυτών έξω, ίνα γνώπ, ότι εν αυτώ ουδεμίαμ

δ ' αιτίαμ ευρίσκω. * Εξήλθεν δανο 1κσούς έξω,

φορώμεμακάνθινόμsέφανου,και ο πορφυ »

σκ ροώ μάτΐου. Ελέγή αυτής . Δου ο άνθρων

πG- . * ότε δαω δεδομ αυήμ οι αρχιεράς να

επί οι υπκρέτα εκραύγασαμ,λέγονπς. Σταύρω

σομ,σαύρωσομ. * Λέγα αυτοίς ο σιλάτα .

55 Λάβετεαυτόμ υμάς, να σαυρώσατε.*Εγώ
γαλουχευρίσκω ώ αυτώ ατίαμ. * Απεκρίν

θκσαμ αν ο οι ιουδαίοι. ημάς νόμομ έχον

μην, και κατά του νόμου ημώμ οφείλεαπο

εί, θανάμ ,ότιεαυτομτομιου θεού εποίκσεμ.

οτε δω ήκουστο σιλάτα τουτου ομλό

γομ,μάλλομ εφοβήθκ . και εισήλθεν εις σ '

πατώρίου σάλιν , και λέγα ο Ικσου .

ε,γ σόθεμ ει συ , ο δε Ιησούς απόκρισιμ ουκ

έδωκεν αυ " . * λέγα δω αυτό και σί

λατ . εμοί ου λαλές και ουκ άιδας ότι

όξουσίαν έχω σαυρώσαι σε , και εξουσίας

έχω απολύσαι σε ; Απεκρίθκ ο Ικσούς - ουκ

ειχες 3ξουσίαμουδε μίαμ και εμού , ειμα

μ σοι δεδομένου άνωθεν . Δία τοτο και σαν

ραδιδούς με σοι μείζονα, αμαρτίαμ έχε . Εκ

τούτου εζήτα ο σιλάτος απολύσαι αυτόμ.δι

και Ιουδαίοι έκραζομ,λέγοντες.Εάν τουλομαι

λύσης,ουκ ει φίλος και καίσαρος. Πας ο βασιλέα

αυήΡώμ,αντιλέι Τω καίσαρι.ο δω πϊλάθος

ακόσας

ad Iudæos, & dicit eis:Ego nullam inue,

nio in eo cauſam.Eft autem conſuetudo

uobis , utunum dimittam uobis in pa

ſcha. Vultis ne ergo dimittam uobis il

lum regem Iudæorum : Clamauerunt

rurfum omnes,dicentes: Non hunc,ſed

Barabbam.Erat autemBarabbas latro .

Tunc ergo appre XIX

henditPilatus Ieſum , & Aagellauit. Et

milites plectentescoronamde fpinis im

poſuerunt capiti eius, & ueſte purpurea
circundederunt eum , ac dicebant : Aue

rex Iudæorum.Et dabant ei alapas.Exi.

uit iterum Pilatus foras , & dicit eis:Ecce

adduco uobiseum foras, utcognofcatis,

quod nullam in eo cauſam inuenio.Exi.

uit ergo Ieſus foras.geſtans ſpineam col

ronam ,& purpureum pallium . & dicit

eis : Eccehomo.Cum ergo uidiffent eum

pontifices & miniftri dalmabant, dicen

tes: Crucifige,cucifige. Diciteis Pilatus:

Accipiteeumuos, &cucifigite .egoem

noninuenio in eo cauſam .Reſponde

runtei ludæi:Nos legem habemus, &

fecundum legem noſtram debet mori:

quia filium dei ſe fecit.Cum ergo audiſ

fet Pilatus hunc fermonē, magis timuit.

Er ingreſſus eſtprætorium iterum , &di
cit ad lefum : Vnde es tu : Ieſus autem

reſponſumnon dedit ei.Dicit ergo ei Pi,

latus:Mihi nó loqueris. neſcis quod po

teſtatem habeam crucifigendite, & po

teſtatem habeam abſoluédi te. Reſpon

dit Ieſus:Nonhaberes poteſtate aduer

fum me ullam , niſi tibi datum eflete fu

pernis. Propterea qui me tradidittibi,

maius peccatum habet.Etex eoquære .

bat Pilatus abfoluere eum.Iudæiautem

damabat diceres: Sihuncabfolueris, no

es amicus Cæfaris . Quiſquis ſe regem

facit, contradicit Cæfari. Pilatus autem

cum audiffet

εζα
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ακάσας τουτου του λόγου ,ήγαγε έξω τμ cum audiſſet hunc ſermoné,produxit fò

1κσούρ , ναι εκάθισεν επί του βήματα εις ras Ieſum , ſedito pro tribunali in loco ;

τόπο ,λεγόμενου λιθόγγωτομ, εβραϊsi δε qui dicitur Lithoſtrotos,Hebraice auté

γαββαθά.ήμ δε πασκευή του σάχα, ώρα δε Ġabbatha.Erat auté parafceue paſchæ,

ώστί έκτη, και λέγει τοΐς Ιδδαίοις . Ίδε ο βα hora fermè fexta, & dicit Iudæis :Ecce rex

σιλευς υμώμ.* οι δε εκραύγασαν και άρον, & ueſter.Illi autem damabant:Tolle ,tolle;

Ρομ,σαύρωσομ αυτόμ. * Λέγα αυτοϊς ο σιλά crucifige eum .Diciteis Pilatus: Regem

ε, τΘ- . ήμ βασιλέα ύμώμ σαυρώσω ;Απεκρίθκ- ueftrum crucifigamReſponderút
pon

σαν δι αρχίεράς. ουκ έχομυ βασιλέα , ειμή tifices : Non habemusregem , niſi Cæ

, καίσαρα. * τόπ δω πέδωκεμ αυήμ αυτής , farem . Tunc ergo tradidit eum illis, ut

ίνα σαυρωθή. * παρέλαβομ θε τομ τκσάμ,και crucifigeretur.Acceperunt autem Ieſum ,

και απήγαγον ,και βασάζωμήμ σαυρομ αυτον, & abduxerunt ,ato is baiulans crucem

3ξάλθεν εις τη λεγόμενου κραής τόπoμ ſuam , exiuit in eum ( qui dicitur Calua

θα λέγεταιεβραϊσί γολγοθά , όπου αυτόμ ria ) locum , Hebraice autem Golgotha,

και έσαύρωσαν, μεταυτον άλλους δύοθεϊ ubi crucifixerunt eum , & cum eo alios

θεμ κ) εντεύθεν , μέσομ δεήμ Ικσούμ.* Εγκα duos hinc&hinc, medium auté Iefum .
ρίς

ψε δε και τίτλομό σιλάτα , και έθκκεμ Scripfit autem & titulum Pilatus, & po

επί τον σαυε8.ιμ δε γεγραμμώομ. τκσούς και fuit ſuper crucem . Erat autem ſcriptum :

και ναζωραία και βασιλεύς οΙουδαίωμ. * T8 IeſusNazarenusrex Iudæorum .Hunc

Τομ οωορ τίτλου σολοίανένωσαννα ergo
titulum multi Iudæorum legerunt,

δαίων, ότι εγγύς μτσόλεως ο τόπος,όπ8 quia prope ciuitatem erat locus,ubicu

έσαυρώθκ ο Ιησούς.C γεγραμμώύομ εβραϊ cifixus elt Ieſus . Et erat ſcriptum Her

si, έλλίωισί , δωμαϊsi έλεγομ οώο σιν braice , & Græce , & Latine . Dicebant

λάτω δι αρχίεσάς ιουδαίωμ. με γκάφε, ergo Pilato pontificesIudæorum : Noli

ο κασιλευς ιουδαίων , αλλάτι έκανα fcribere, rex Iudæorum , ſed quod ille

ειπε , βασιλεύς ειμι Ο ιουδαίωμ .απεκρί- dixerit, rex ſum ludæorum . Refpondit

θκ ο σιλάτΘ.8γέγραφα, γέγραφα. * οι, Pilatus : Quod fcripfi , fαίpfi. Milites

α οώορατιώται όπ έσαύρωσαμ ήμ τκσούμ , ergo cum crucifixiflent Iefum , acceperüt

έλαβον τα μάτια αυτου ,και εποίκσαν τέση ueſtimenta eius,& fecerunt quatuor par

σαρα μέρκ, εκάσω spατιώτη μέρος , και οι tes,unicuique militi partem ,& tunicam .

χιτώνα, ήμ δε ο χιτωμ άραφος εκ της άνωθεν Erat autem tunica inconſutilis,a'ſummo

υφανός διάλειπομ οώ προς άλλους. Μη contexta per totum . Dixerunt

χίσω μου αυτόμ , αλλά λάχωμώνποι αυτο ter ſe:Nefcindamus eam ,fed fortiamur

τίνΘ έσαι . ίνα και γραφή πληρωθ και λίγου» de illa cuius ſit . Vt fcriptura implere

σα , .λίεμερίσαντοτα μάτια μου εαυτοίς , tur,dicens: Partiti ſunt veſtimenta mea

να επί του ιματισμό , μου έβαλop κλί- ſibi , & in ueftem meam miferunt for

ρομ οι μου οώ ορατιώται ταύτα εποίκσαν. tem.Et milites quidem hæc fecerüt.Sta

σβ * Εισήκεσαν δε σαρα ζω σαυρώ τον Ικσού και bant auté iuxtacrucem Ieſu mater eius,

μικτής αυτο,κα) και αδελφήτ μπξος αυτοι μα & foror matris eius Maria uxor Cleo Q 119 etiam M.

φία και το κλωπά, και μαρία και μαγδαλίωή. pæ , & MariaMagdalene. Cum uidit tin Incobi dan

1κσάςοώ δωρ τώμητέρα και τα μαθκτώ ergo Ieſus matrem ac diſcipulum

πρεσώτα

ſet

aſtantem

σα

ergo in
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κ . ποιον αιτήσεως του κυρίακά σώματΘ » .

πρεσώτα, μαγάπα, λέγατί μνηγι αυτο . aſtantem ,quediligebat, dicit matri ſuæt

τωαι , οδού ο γός σσ.έσα λέγα ζω μαθNTS . Mulier,ecce filiustuus.Deinde dicit di

σου και μητής σε . απεκείνες οι ώρας έλα / fcipulo:Ecce mater tua.Et ex illa horaac

σγ βεμο μαθητής αυτίω εις τα ίδια . * Μεταφ . cepit eam diſcipulus in ſua.Poftea fciens

το ισωμο άκσούς,ότι πάντα κοκτετέλεσαι , Ieſus,quod omnia iami conſummatael

ένα πλέκωθώ και γραφή, λέγα. Διψώ , Σκεύα fent , ut conſummaretur fcriptura , dicit:

οώ έκαΪο οξες μεσόμοι και σλήσανlες σόγ Sitio.Vasigitur erat poſitumaceto ple.

γομ όξος υσώπω , πριθέντες, προσήνεγ num .Illi uero impleuerunt ſpongiam

και αυτον. Go sόματι . * στε οώ έλαβε το aceto & hyfopo, &impoſitamadmoue

% 1κσάς , ειπε . τετέλεσα και κλί runt ori eius. Cum ergo accepiſſet Ieſus
σε

νας τίω κεφαλώ πρέδωκε η πνεύμα . * οι acetum ,dixit:Conſummatum eft.&in

δω δαίοι,έπει άσκουν άμ ,ίνα μη μείνα & clinato capite tradidit ſpiritum . Iudæi

πιτσαυρό τα σώματαν σαββάτω,ή ergo, quoniam parafceueerat,ut non res

γαρ μεγάλα μέρα εκείνη το σαββάτε ,πρώ manerent in cruce corpora fabbato (erar

τκσαμομσιλάτομ, ίνα κατεαγώσιμαυτών enim magnusdies illefabbati ) rogaue

τα σκέλη, να αρθώσιν . ήλθομ δω δι spa runt Pilatum ,ut frangerené eorumau

τιώται , και το μεν πρώτο κατέαξαν σκέν ra , ac tollerentur. Veneruntergo milites,

λκ, και το άλου του συσαυρωθέντΘ αυτώ . &primi quidem fregerunt crura,& altes

επί δε του 1κσούμ ελθόντες, ως ειδoμ αυτόν rius qui crucifixus eſtcum eo . Ad Ieſum

Νδκ πθνηκότα , ου κατέαξαν αυτου τα σκέ » autem cum ueniſſent,ut uiderunt eum

λκ. άλλξις το spατιωτώμ λόγχα αυτο iam mortuum ,non fregerunt eius cura .

πλουσαν ένυξε , και ευθύς εξέλθεν αιμα, fedunus militum lancea latus eius fodir,

και ύδως. και ο έωρακώς μεμαρτύρκκε , &cótinuo exiuit ſanguis&aqua . Et qui

αληθινή αυτον KGμ μαρτυρία,. κακάν uidit, teſtimonium perhibuit: & uerum

διδεμότι αληθή λέγε, ίνα και μάς σισεύν eſt teſtimoniú eius. Et ille fait quod uera

σκτε. Βγύετο γαρ ταύτα,ίνα και γραφή σλι dicit ,ut & uos credatis . Facta ſuntenim

φωθώ . Οσοώ ου σωσιβίστπ αυτόν , και σά hæc,ut fcriptura impleretur:Osnó com

λιμέτέρα γραφή λέγα . όψονται εις ομάζει minuetis ex eo . Et rurfus alia fcriptura

σε κέντκσαν .* Μετά δε ταύτα ερώτησε όμωϊ 18 dicit : Videbunt in quem pupugerunt..

λάτομο Ιωσήφ ο απο αριμαθαίας, ών μαθκ ) Poſthæc auté rogauit Pilatum Ioſeph

της το 1κσού , κεκρυμμαύΘ δε διατυ φό . Arimathienſis : qui erat difcipulus Ieſu ,

βομ 0 18δαίων, ίνα , άρα το σώμα του ΙΝ ſed occultus proptermetum Iudæorum :

« σου , και επίγεψεμο πιλάτΘ . * Ηλθε δε ut tolleret corpus Ieſu , idą permiſit Pi

και Νικόδημα , ελθών προς του 1x- latus . Venit autem & Nicodemus , qui

σούμ νυκτός δ' πρώτον, φέρω μίγμα, μύρ uenerat ad Ieſum nocte primum ,ferens

νκς να άλούς ώστί λίρας εκατόμ . * Ελα- mixturam myrrhæ &aloesad libras feri

βομ δω ή σώμα , το 1κσού , και έδωσαν mècentum .Acceperüt ergo corpus Ieſu ,

αυτό οθονίοις μετά το άρωμάτων καν
&obuinxerunt illud linteis cum aroma .

θώς έως τοΐς Ιουδαίοις ενταφιά » tibus, ficut mos eſt Iudæis ſepelire. Erat
βαμ . μ δενο τόπο όπου έσαυρώθκ , κυν autem in eo loco ubi crucifixus eſt, hor

πθ , και νω κάπω μνκμάομ καινόμ , tus , & in horto monumentum nouum,

ν
in

's
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και ουδέπω ουδεις ετέθη . έκά οώ δια τώ in quo nondum quilos poſitus erar . Ibi

maomóvil para prodaiwap, W Eyyus õp 8' jevn
ergo propterparaſceuen Iudæorú,quod

μάομ,έθκκαμου Ικσούμ. * Τη και μία σας in propinquo eſſetmonumentū ,
poſue.

βάτων μαρία και μαγδαλων έρχεται πρωϊ , runt Ieſum . Primo uero die ſabbato , XX

σκοτείας έτι δυσκς,εις μνκμάομ, και βλέ rum Maria Magdaleneuenitmane , cũ

τα όμ λίθου τεμένου εκ του μνημείου. * Τρέν adhuc tenebræ eſſent,ad monumétum ,

χαδού,και έρχεται προς σίμωνα σίγομ , μίdety lapidem fublatu amonuméto .

και προς τον άλλον μαθητών,βρεφίλ και ΙΝ Currit ergo , & uenit adSimoné Petrū ,

doue, nejnéza aurie gap ép xúciop &x &adalterú illum diſcipulú ,quéamabat

του μνημείου , και ουκ διδαμου σού έθηκαν Ieſus, & dicit illis:Suſtulerütdñmemo,

αυτόμ.Εξήλθεν ομοσένα ο άλλος μα numéto , & nefcimusubi poſuerint eumi

θκτες , και ήρχοντο εις 8 μνκμάομ . έτρε Exñt ergo Petrus& ille alius diſcipulus,

χομ δεδιδύο ομού , και ο άλια μαθητές & uenerütad monumentű . Currebant

προέδραμε ταχίου τον σέρυ , και ήλθε autem duo fimul, & ille alius diſcipulus

πρώτΘ εις το μνκμάου » και σαρακύψας præcucurritcitius Petro,uenitq priorad

βλέπα κείμενα τα οθόνία, ου μώτοι εισήλ monumentū.Etcum ſe inclinallet, uidit

θεμ . έρχεται οώ σίμων σέ ακολουν pofita linteamina,nó tñ introiuit. Venit

θώμ αυτώ, και εισήλθεν εις ή μνκμάομ , ergo Simon Petrus fequens eum , & in

θεωρέ τα οθόνϊα κείμενα , και σουδάρϊ- troiuit in monumétü.Et uidet linteami

όμ , 8 μ επιδι κεφαλώς αυτον , ου μετα θα na poſita , & ſudariū qd'fuerat ſuperca

όθονίωμ κείμδυον , αλλά χωρίς εντετυλι » put eius nó cum linteaminib9politú ,ſed

γμθύομ εις ένα τόπου » τόπ ο εισήλθε ſeparatim inuolutú in unú locú.Túcer.

και ο άλGμαθητής,ο έλθωμ πρώτος εις ή go introiuit& ille aliº diſcipulus,quene

μυκμάομ , και ειδε C επίσδυσεν . ουδέπω και rat priorad monumentū ,uiditéz & cre,

ήδεισαν τίω γραφιώ,8 % δ & αυτόν εκ νεκρών didit. Nondúeñ nouerāt faipturā,qd

ανασίώαι .ελθομο σάλιμ προσ εαυτούς oportuiſſet eú à mortuis reſurgere.Abie
ora

οι μαθηται . * Μαρία δε εισήνει προς το μνκ » runt ergorurfus díſcipuli ad ſemetipſos,

μάομ κλαίουσα έξω . ως δω έκλαιε , οέκυ Mariaautē ſtabatadmonumentū foris

fepéis de luxuấop , noj Dewgã dúo &gyé plorans. Dum ergo
Aeret , indinauit ſe

λες εν λόυκούς και καθεζομένες ένα προς τα in monumentum ,& uίder duos anger

κεφαλή , και ένα προς τοϊς σοσιμ , όπο έθx/ los amictos albis,ſedentes unum ad ca.

καμε σώμα του Ικσ8 . * και λέγεσιμ αυτή put,&alterű ad pedes illic,ubi poſuerat
εκάνοι . Γώαι , τί κλαίες; Λέγα αυτοίς, ότι corpºIeſu.Dicútei illi:Mulier quid plo

δραμ τομ κύρϊόμμα, και ουκ οίδα π8 έθηκαν ras :Dicit eis: Suſtulerütdñm meú , nec

αυτόμ. και ταύτα ειπδσα εργάφκ εις τα ον fcio ubi poſuerút eú.Hæccú dixiſſet,con

πίσω . και θεωρώ τον εκσίμ εσώτα , και ουκ uerfa eft retrorfum , & uidet Iefum ſtan

ήσει ότι ο Ιησούς εsί . λέγα αυτή ο Ικσούς. tem ,nec ſciebatqd'Iefuseſſet.Dicit ei le

τωαι , τί κλαίας και τίνα ζκτάς και εκείνα δοκ8. ſus:Mulier qd ploras:Quéğris: Illa exi

σαότι ο κηπουρός , λέγα αυτώ . κύρϊε , ſtimans qd'hortulan'eſfet,dicit ei:Dñe

ει συνεβάσασας αυτόμ, ειπέ μοι σεαυήμ έθκ ſi tu aſportaſti eū ,dicito mihi ubi poſue

κας , καγώ αυτόμ αρώ . Λέγει αυτή ο Ιησούς . riseū ,&ego cum tollam . Dicit ei lelus:

Μαρία Maria.
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Μαρία, Ραφάσα εκείνη, λέγή αυτώ. σαββ8 .

νοί ,λέγεη διδάσκαλε.Λέγα αυτά ο. 1κσον.

Μημε άπου , όυπω και αναβέβκκα προς εμ

σαλέρα μ8,σορεύες προς ους αδελφός με

Cειπέ αυτής Αναβαίνω πρός τμ σατέρα

με σατέρα υμών , κ θεόμ μου και θεομην

μώμ . έρχεση μαρία και μαγδαλίων, αναγέλ

λουσα Piς μαθηταίς ,ότι εώρακείμ κυρίου ,

σιγ
κ ταύτα ειπεν αυτή. * ούσκα οώ οψίας τη

8 ημέρα εκείνη τη μία το σαββάτων,και τα

Ο καιρός θυρών κεκλεσμίων , όπουήσαν οι μαθκται

σωκγμένοι στα ή φόβουθεσαίωμ, ήν

θεμο εκσές, ο έσκ εις δ μίσομ, Ελέγει αυ

τίς . Ειρών υμίμ. και τον ειπωμ, έδαξεμάν

τίς τας χάρας καιτίω σλόυράμ αυή . * Εχά

εκσαμ δω οι μαθηται, δόνπε εμ κύρϊομ . Εί

περ δω αυτής και εκτός σάλιμ • Εσώκ υμίμ

καθώς απέsαλκέ μεόσαλές,καγω σέμπω

εμάς. και τον ειπωμ , νεφύσησε, και λέγα αυ .

σε τίς. λάβετε σνεύμαάγίομ.* Αντινωμαφύ

2
και τας αμαρτίας, αφίενται αυτής , άντινωμ

κράτε, κεκράτίωση . * Θωμάς και εις εκ ήδώ

δεκα , ο λεγόμενος δίδυμος , ουκάμ μετάιν

τωμ όπ ήλθεμο Υκσούς . έλεγομ δω αυτώ οι

άλλοι μαθκται , έωράκαμψω τμ κύρϊομ • ο δε

ειπεν αυτοίς.εαμ μ 'δων ταϊς χερσίμ αυή

ου τύπου της Κλων, κ) βάλω ή δάκτυλό

με εις ήμ τύπου κλων και να βάλω τίω

χ &ρά μου εις τθσλουράμ αυή, ου μη σισεύ ,

σιζ σω . * και μεθημέρας οκβω σάλιο ήσαμέσω

και οι μαθκται αυξ , κ θωμάς μετάυτώμ,έρχεση

ο εκσάς θυρών κεκλασμλύωμ, και έσκ εις

αμέσομ,και ειπεν . Ειρώκ υμίμ. έιταλέγα

ω θωμά, φέρε όμ δάκτυλόμ σεώδε, δε

τας χ &ράς με, κύ φέρε χ &ρά σs, C βάλ

λε εις τίω αλυράμ με , ου μη γίνε άπισος,

σικ αλλά σισός. * Απεκρίθκ ο θωμάς , και ειπε

αυτώ. ο κύριος με C5 θεός με . Λέγααυτώ

ο 1κστές. ότι εώρακάς με θωμά, σεπίσκας,

μακάρϊοι οι μή δόνες και σισεύσαντ.πολ

λα μου δων και άλλα σημάα εποίκσεμο τκσός

ενώπιον

Maria.Conuerſa illa, dicitei:Rabboni,

quod dicitmagiſter.Dicit eiIeſus:Noli

metangere . Nondum enim afcendi ad

patré meum.Sed uadead fratres meos ,

& diceis : Aſcendo ad patremmeum&

patré ueftrum , & deummeum & deum

ueftrum .VenitMariaMagdalene, an

nuncians diſcipulis,quod uidiffetdomi

num,&eadixiſſet ſibi.Cum ergo ueſpe.

raeſſet die illo qui erat unus fabbatoru,

&fores eſſent caufæ , ubi erant difcipuli

congregati propter metum Iudæorum ,

uenit Iefus,îtetition in medio , & dicit eis:

Paxuobis.Etamhæc dixiſſet, oſtendit

eis manus ac latus ſuum .Gauiliſunter

go difcipuli,uiſo domino.Dixitergo eis

iterű :Paxuobis.Sicut miſitmepater,ita

&ego mitto uos . Hæccúdixiſſet, flauit

in eos, &dicit eis: Accipiteſpiritumſan

ctum . Quorúaunq remiſeritis peccata,

remittunť eis: qrūcunq retinueritis,re

tenta ſunt . Thomas auté unus ex duo

decim ,qui dicitur didymus, nó eratam

eis quando uenit leſus. Dixerütergo ei

alij difcipuli: Vidimus dominum . Illeau

tem dixit eis:Nifi uidero in manib9 eius

ueftigium dauorum , & mittam digitum

meum in ueſtigium dauorú ,& mittam

manum meamin latus eius,nó credam .

Etpoſt dies octo iterum erant diſcipuli

eius intus , & Thomas cum eis , Nenit

Ieſus ianuis claufis , & ftetit in medio, &

dixit : Pax uobis . Deinde dicit Tho .

mæ:Infer digitum tuum huc, & uidema

nusmeas , & admoue manum tuam ,&

immittein latus meum , & noli eſſe increl

dulus,ſed credens.Reſpondit Thomas,

& dixit ei: Dominºmeus &deus meus,

Dicit ei Ieſus: Quia uidiſti me Thoma,

TUDI
eati

quinó uiderüt & credide

runt.Multa quidé & alia figna fecit Ieſus

in confpectu

σ5
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ενώπιον της μαθκλώμ αυή, & ουκ έσι γεγραμ in conſpectu diſcipulorum ſuorum ,quæ

μίαν'βιβλίω τέλω » ταύτα και γέγρα) non ſunt fcripta in librohoc.Hæcautem

Tito, iva Wiscúoxte,ökó Ivoše 65ıp o xpisos fcripta funt,urcredatis , quod Ieſus eſt

ο γος Φθιά, κι ένα σισεύοντες ζωω έχετε Chriſtus filius dei, & ur credentes uitam

ωονόμασιαυε . * Μετά ταύθα εφανέρων habeatis pernomen eius. Poftea ma XXI

8 σεμ εαυήμ σάλιμο εκστές επί θαλάσκα και nifeftauitfe iterum Ieſus ad mareTibe,

τιβερϊάδος.έφανέρωσε και δυσως λσαμομά τι riadis.Manifeftauit auté fic.Erant ſimul

μωμ σέξος και θωμάς,δλεγόμφιος διδυμος, Simon Petrus & Thomas , qui dicitur

Cναθαναήλ και αν κανα ή Γαλιλαίας, € οι και didymus:&Nathanaëlqui erat a Cana

ζεβεδαίο, και άλλοι έκή μαθκλώμ αυή δύο. Galilææ , & fili Zebedæi,alñés ex diſci

Λέcar αυτοίς σήμωμ σέξος υπάω αλλεύειμ . pulis eius duo . Dicit eis Simon Petrus:

λέγεσιν αυτώ . έρχόμεθα και εμάς σω σοι . Vado piſcatum.Dicunt ei: Venimus&

άξήλθον C ανέβασαν εις το πλοίομ ευθύς, C nos tecum . Exierunt & aſcenderunt in

ν εκείνη τη νυκτί επίασαν ουδέμ . πρωΐας nauim ftatim , & illa nocte nihil cepe

3 how γινομλύκς,έσκ και 1κσάς εις ή αιτϊαλόν , runt.Maneautem iam facto ftetit Iefus

δυ μθύτοι δασαν οι μαθηται , 8% Ικσός Ο . in littore,nontamen cognoueruntdifci

Λέγει αυτοίς ο Ικσέα.σαισία,μή τι προσφά puli,qd'Ieſus eſſet.DiciteisIeſus:Pueri,

σίου έχετε , απεκρίθκσαμαυτώ, 3υ.δ ειπε num quidopſoniſ habetis :Refpóderút

αυPig.βάλεπ εις τα δεξιά μέρκ και πλοίο ή ei:Non.At ille dicit eis :Mittite in dextra

Δίκτυoμ, ευρίσεψε. έβαλομοιώ, c ουκ έσι αυ nauigi partem rete, & inuenietis. Miſe

σελκύσαι χυσαμ αήτσλήθος ή ιχθύωμ. runt ergo, &iamnon ualebant illud tra.

σκ * λέγα οώ ο μαθκίας εκάνος, μασάπα ο Ικ here præmultitudine piſcium . Diciter

σες , το σέξω. ο κύριος άξι . Σίμων οώ σε go difcipulus ille ,que diligebat Ieſus.Pe

ξος ακέσας , 8α ο κύριος , επενδύταω tro :Dñseſt.Simon ergo Petruscum au

σiεζώσαλο, με γυμνός ,C έβαλεμ εαυήμ εις diſfet,quod dñs eſſet, tunica ſuccinxit ſe

τη θάλασαμ. δι και άλλοι μαθηταί τω πλοιά, (erat em nudus) & mifit fein mare . Als

ρίω ήλθομ. ουκ ήσαν μακραμ ανηγύς , αλλ autēdiſcipuli nauigiolo uenerunt:nóein

ως από σκχώμ διακοσίωμ,σύρονες και δίκτυ longe aberantà terra , fed circiter cubitis

σκα ομη ιχθύωμ. * Ωςοώ απέβκσαμ εις βγμ ducétis, trahentes rete piſcium . Vtergo

8 βλέπασιμ ανθρακίαμ καμίίω , δψάρίου deſcéderunt in terrā uiderüt prunas poli

επικείμιθιου © άρτομ. Λέγα αυτής και Ικσούς. tas, & piſcē fuperpofitú,& pané.Dicit eis

ενέγκαπ α σοφαρίων ώμ επιάσατε νώ. Ielus:Afferte depiſcib9 quos prendidi
GAB

Ανέβκ σίμωυσέβος, C Κιλκυστό δίκτυο ſtis nunc.AſcenditSimon Petrus, & tra

ομεπιτγύς , μεσομιχθύων μεγάλωμ έκα xit rete in terram ,plenú magnis piſcibus

του σενκκον αξιώμ. C ποσότωμ όντωμ,ουκ centum quinquagintatribus. Etcumtot

σκα κίθκά δίκτυop- * Λέσει αυτοίς ο Ιησούς , δε ellent,nóeft fciflum rete . Dicit eis Ieſus:
8

σκο
παρισήσαπ. * ουδεις καιετόλμα ή μαθητών Venite prandete. Etnemo diſcipulorú

Αξετάσααυτόμ,σύ τίς εις;Είδόπς,ότι ο κύ » audebat interrogare eu ,dicēs;tu quis es:

σκι είός όξιμ , * Ερχετη οώ ο Ικσούς και λαμβάνει cú ſcirent,qd'dñs eſſet.Venititaq Ieſus,

9 τμ άρτον, ο δίδωσιμ αυτοίς , τοφάρίου & accipitpané,&dateis,&piſcéſimiliter.

σκο ομοίως. * τοντο ήδηξίπου εφανερώθη ο τκσές Haciam tertiauice manifeſtat' eft Ieſus

τοίς x diſcipulis

*
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74 μαθκσαϊςαυή, εγερθείς εκ νεκώμ,όπ δαω

κρίσκσαμ,λέσει ζωο σιμωνι σένα τκσε.Σί

μωμ ιωαννά ,αγαπάς με σλάου τότωμ, λέ/

γα αυτώ . Ναι κύρϊε, συ διδας & φιλώ στ . λε

σκζ γα αυτώ . * Βόσκε τα αρνία μ8 . Λέγει αυτώ

8 σάλια δεύπρου . * Σίμωμιωαννά,αγαπάς

κσκ με; Λέγα αυτώ . Ναι κύρϊε, συ διδας και φιλώ

σε » Λέγα αυτώ. * ποίμετα πρόβατά με .
σκά

Λέγει αυτώ και πίτομ.* Σίμωμ ιωαννά , φιλάς

ή με; Ελυπήθη ο σέηος , 80 ειπεμαυτών η

του , φιλάς με, ειπεν αυτώ . κύρϊε,συ σαν

7α διδας, συ γινώσκεις αφιλώ σε . Λέγει αυ.

Ολα τα δικσες. * Βόσκε τα πρόβατά με.* Αμώ

8 άμώλέγω σοι , ότι ής νεώτρος,έζώννυες σεαυ

σλB
του, C πεϊεπάτας οπο ήθελες, όταν δε γη

φάσης , εκθειάς τας χ &ράς σό , κα) άλλος σε

ζώσα , C 3ισαι όπου θέλας . Τετο δε ειπε ,

σημαίνων σοίω θανάτω δοξάσα ή θεόμ - και

τοπ ειπών, λέγα αυτώ . Ακολέθει μοι. Επι.

spαφείς δε ο σίγος,βλέπα ήμ μαθκτώ,

Αγάπαο Ικσάς,ακολοθοώτα, δς κι ανέπεσεν

ντώ δείπνω επισθος αυτο Cέιπε,κύ,

Fiε, τίς όξιμο τραδιδούς; τδτομίδωρο σε

ρος, λέγα 1κσά . κύρϊε, δυτος δε τις Λε

γα αυτά ο Ησάς. Εαμ αυήμ θέλω μίαμ έως

έρχομαι, τί πρός σε ; συ ακολέθει μοι. Εξάλ

θεμ οώ ο λόγος δυτος εις τους αδελφους , 8

ο μαθκές εκάνος ουκαποθνήκσι.κ) ουκ έιπερ

αυτώ και 1κσές, ότι ουκ αποθνήσκει, άλλεάν

αυήμ θέλω μαύeμ έως έρχομαι , τί πρός σε ;

ούτός Κιμο μαθATwς, ο μαργυρώμ ποί τέτων,

γράψας ταύτα , και διδαμου , 8α αληθής

όξιμ μαρτυρία αυτον. έσι δε κι άλλα πολλά

όσα εποίκσεμ ο ικσούς , άτινα εαμ γκάφεται

καθεμ , ου & αυτόμ διμαι του κόσμου χων

είσαι τα γραφόμενα βιβλία,

diſcipulis ſuis cũ refurrexiſſet à mortuisi

Cumergo prandiſſent, dicit Simoni Pe

tro Ieſus:Simon loannis,diligisme plus

his Dicit ei:Etiam domine,tu fcis quod

amer te.Dicit ei:Paſce agnos meos.Dir

cit ei rurſus iterú : Simonloannis,diligis

me ? Ait illi:Etiam domine, tu ſaisquod

amem te.Dicit ei:Palce oues meas.Dicit

ei tertio : Simon Ioannis,amasmerIn

doluit Petrus , quod dixiſſet ſibi tertio,

amas me,dixitqz ei:Domine , tu omnia

noſti,tu ſais qd'amem te . Dicitei Ieſus:

Paſce oues meas.Amenamen dico tibi,

cum elles iunior,cingebas te ,& ambula .

bas quò uolebas:cú auté fenueris,exten

des manº tuas, & alius te cinget,& ducet

quònó uis.Hocautem dixit,ſignificans

qua morteglorificaturus eſſet deum .Et

cũ hoc dixiflet,dicit ei:Sequereme. Con

uerſus Petrus, uidet illumdiſcipulú ,qué

diligebatIeſus,ſequenté: qui&recubuit

in cæna ſuper pectus eius, & dixit: dñe,

quis eſt ille qui tradit : hunc ergo am

uidiſſet Petrus,dicitleſu : Dñe , hic auté

quid :Dicit ei Ieſus: Sieum uelim maner

re donec ueniá ,quid ad te tume ſeque

re.Exit ergo fermo iſte inter fratres ,qd

diſcipulusille nó moreret. Et no dixerar

ei Iefus,nó moritur: fed fi eum uelim ina

nere donecueniam, quid ad te :Hic eſt

diſcipulus ille,qui teſtimonium perhibet

de his,& fcripfit hæc. Et fcimus,qd'uerú

eſt teſtimoniú eius . Sunt autem & alia

multaquæ fecit Iefus:quæ ſifaibanéper

ſingula,nec ipſe, opinor, mūdus caperet

eosqui ſcriberentur libros.
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