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vperiore qui

dem uolumi

ne diximus

Theophile ,,

de omnibus

quæcæpitle

ON Řj apão

του λόγου

έρικσάμκμ

σερί σάν

τω

φιλε,ωμής

ξατο ο ΙΚΑ

σες σοιάρ

Te @didae

σκαμ , άχρι τα ημέρας , νταλάδυ τοίς

αποβόλοις , στα πνεύματα αγίου , δυο

ξελέξατο, ανελήφθη , δις και σαρέσκσεν

εαυτού ζώντα , μετά το σαλάμ αυτομ , ω

σολλοίς πκμηρίοις , διμερών τεσαράκονι

ταόπανό μου αυτϊς , και λέγωμ τα σε

ριν βασιλείας του θεού , και σωαλιζόμεν

να σαρήγγάλεν αυτοίς από ισροσολύ »

μων με χωρίζεθαι , αλλά περιμύαμ τίω

επαγγελίαμήσατ
ρόςκαι μηκούσατέ μου,

ότι ιωάννκς μου εβάπισεν ύδατι , υμάς δε

βασιθήσεθε ν ανεύματι αγία ου μετα

σολλάς ταύτας ημέρας και οι μύ οώ σωελ

θόντες επηρώτων αυτόν , λέγοντες και κύρϊε ,

εινο χρόνο τούτο αποκαθισάνεις τίω

βασιλείαν ζω ισραήλ ; ειπε δε προς αυτούς.

ουχ υμώμ έσι γνώνας χρόνους και καιρους ,

δυο ο πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία, άλο

λα λήψεσθε δώαμιμ επελθόντΘ το

γίου πνεύματG εφυμάς , και έστιθέμοι

μάρτυρες έμ τε ίορουσαλήμ, και η σάση τη

soudcią

fus tu facere ,,

tu docere,ad

Jeu uſqz diē ,

quo poftõz impartitº in hocipſum ſpí

fanctú,mádata dediſſet apoſtolis, quos

delegerat,ſurſum aſſumptus eſt, quibus

etiä leiplum exhibueratuiuété,poſteaſ

ſupplicio fuiſſet affectus, idã cóplurib ?

argumétis, dūp dies qdragintacoſpicie

ab illis,acloquiťeis deregno dei, &con

gregās illos inidé loci,pcepit eis ne diſce,

derentHierofolymis ,fed ut expectaret

pmiſſumpatris,de quo(inquit)audiſtis

exme: qñ loannesbaptizauitquidem

aqua,uosauté baptizabimini ſpiritu ſan

cto poſt dies hoſcenó multos. Illi igitur

ubicóueniſſent,percórabantillú ,dicétes:

Dñe , num in téporehocreſtituis regnú

Ifraëli :Dixit auté ad illos:No eſtueltrú

noſle tépora & articulos téporú, ớspa

ter in ſua ipfi coſtituit poteſtate:ſed acci

pietis uirtuté,poſteağaſpús fanctus ad ,

uenerit ſup uos,& eritisinihi teſtes,non

folú Hierofolymis, uerűetiã in uniuerfa

x 3 Iudæa,
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πουδαία,κ) σαμαρεία , C έως εχάτογής .

κ ταύτα ειπωμ, βλεπόντων αυτών επήρθκ,κ)

νεφέλκοπέλαβεμαυήμα οφθαλμώμ αυ

τωμ.κ) ως αδενίζοντες τσαμ εις ουρανού σου

φόνομθύου αυξ , καιλάου άνδρες δύο σαςess

κασαν αυτοίς ν εθTι λευκή, οι C ειπομ.άν

δρες γαλιλαίοι,τί εσύκαπ εμβλέPUTες ειςή

ουρανόν και δυτα και 1κσούς , και αναληφθείς

αφ υμών εις τον ουρανόν , όυτως ελεύσεται

δυ τόπου εθεάσαθε αυτου σορβιόμoνoμ

εις τον ουρανόριτόπ υπέσρεψαν εις ισρουν

σαλήμ από όρους του καλουμένου ελαιών

να ', 8 Kξιμ εγγύς ισρρουσαλήμ σαββάτου

έχoμ οδόν » και όπ εισήλθου ανέβασαν εις

σ ' υπερώου δυ ήσαμ καταμώοντες, ό, σέ»

της και Ιάκωβος ,κα) Ιωάννκς και άνδρέας,

φίλιππGP και θωμάς , βαρθολομαίος C

ματθαίος , ΙάκωβΘ' αλφαίο και σίμων

και ζηλωτές και να λούδας Ιακώβου . δυτοι σάν

πα ίσαμ προσκαρτεροώπς ομοθυμαδόν τη

προσευχή και τη Δείσα σω γωαιξί και

μαρία τη μικρή του. Ικσού , καλσό τοϊς ά .

δελφοίς αυτον , και εν ταις ημέρας ταύ.

Ταις ανασας σέγαν μέσω της μαθη»

τωμ , ειπεν , ήμ τε όχλΘ ονομάτωμ επί

και αυτό ως εκατομ εικοσιμ . Ανδρεςάδελ

φοι, έδα αλκρωθώαι τίω γραφω ταύτίω,

Ημ προ & πε ο πνεύμα και άγίου δια σόμα

τα δαβιδ', σερί Ιούδα τον γενομθύς οδη/

γδ οίς συλλαβούσι του γκσούν , ότι κατκι

ριθμκμίύGν ήμ σαν μίμ , και έλαχετον

κλήρου Οι διακονίας ταύτης . δυτος ο ο

εκτήσατο χωρίου εκ τον μισθό το αδικίας,

και πρωίς γειό μονος έλάκκσε μέσος , και

ξεχύθκ σάντα τάσλάγχνα αυτο , ο γνω

σομέγγείο πάσι Ρής κατοικέσιμ ιερεσαλήμ,

Éct xaxblwoce zó xwpíopěxấvo třídía diol

λέκτων αυτών ακελδαμά ,τυφέσι χωρΐομ άιι

ματος • Γέγραφα γαή ν βίβλω ψαλμώμ.

Γενηθήτω και έπαυλις αυτον έρημος,και μη έσω και

κατοικών και αυτή , των επισκοπιω

αυτώ

Iudæa,Samariack,deniqzufq; ad extrès

ma terræ . Atąhæclocutus, uidentibus

ήfdem ,in altum fublatus eft : & nubes

ſubduxit illum ab oculis eorum.Cumá

eſſent defixis in cælum oculis ,eunte illo,

ecce uiri duo altiterunt illis amicti ueſti

bus albis, qui & dixerunt: Viri Galilæi,

quid ſtatis intuentes in cælum Hic le

ſus quiaſſumptus eſtà uobis in cælum ,

ſicueniet:quemadmodum uidiſtiseum

euntem in cælum . Tunc reuerli ſunt

Hierofolymam à monte , qui uocatur

Oliueti , quiabeſt ab Hierofolymis iter
fabbati. Et cum introiſſent, aſcenderunt

in cæriaculum ubi manſitabant & Per

trus & Iacobus, & Ioannes & Andreas,

Philippus & Thomas , Bartholomæus

& Matthæus, Iacobus Alphæi & Si

mon Zelotes, & Iudas Iacobi filius : Hi

omnes perſeuerabantunanimiter in de

precatione & obfecratione cum mulie »

ribus & Maria matreIeſu , cumộs fra

cribus illius . Et in diebus hisexurgens

Petrus in medio diſcipulorú ,dixit(eraći

que turbanominumſimul ferè centum

uiginti ) Viri fratres , oportuit impleri

fcripturam hanc , quam prædixit fpiri

tus ſanctusper osDauid de Iuda,qui

fuit dux ijs, qui comprehenderunt le

ſum : quia cooptatus erat in numerum

noſtrum , & fortitus erat partem mini

ſteri huius.Et is quidem parauit agrum

ex mercede iniquitatis,ſuſpenſusque crer

puit medius, & effufa funt omnia uiſce

ra eius . Et innotuit omnibus habitan

tibus Hieroſolymæ , ita ut appellare

ille lingua illis uernacula Acel

dama, hoc eſt , ager fanguinis . Sari

ptum eſt enim in libro pfalmorum :

Fiat commoratio eius deferta , & non

ſit qui inhabitet in ea . Et epiſcopatum

eius

tur ager

Η

(
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αυτον λάβοι έτερΘ . σα οώ σαυελθόν ,

των αμίμ ανδρών εν παντί 8όνο , αν και

εισήλθε και ξήλθεν εφ υμάς και κύρiG

Ικσούς, αρξάμονα από το βαλίσματος

Ιωάννου έως και ημέρας , δς άνελήφθη αφή

μώμ, μάρτυρα οι ανασάσεως αυτον γενές

θαι σω ημίμ ένα τούτωμ . και έσκσαν δύο ,

Ιωσήφ καλούμθυον βαρσαβάν , δς επί.

κλίθη ούσα , και μαθίαμ. και προσευξάν

μυοι , ειπομ . Συ κύρϊεκαρδιογνώσα σάνι

των , ανάδαξονδμζελέξω έκ τούτωμ δύο ,

ένα λαβ &μου κλήρομοσ διακονίας ταύ

τκς κι απoσoλής, ής παρέβα σας σορου

θlώαι εις ομτόπουμ "δίου » και έδωκαν

κλήρους αυτών , και έπεσεν ο κλήρGP επίμα

θίας και συγκατεψηφίσθη μετά την ένδει

κα αποςόλων .

και ν συμπλκρούθαι τίω Αμέραν

ο σεντκκους , σαν άπαντες ομοθυμα:

Τομ έπι ή αυτό , και έγύετο άφνω εκ του

ουρανού ήχG , ώασερ φερομένκς σνούς βi ,

αίας, και επλήρωσε όλου τμ δικομ , δυ

σαν καθήμενοι και ώφθκσαμ αυτοίς δία )

μεριζόμεναι γλώσαι ωσεί συρός , εκάθισε

πεφένα έκασομ αυτών ,και επλήθκσαμάν

παντες σνεύματG- αγίου, και ήρξατο λαν

λάμ ετέραις γλώσσαις, καθώς η πνεύμα εν

δίδου αυτοίς αποφθέγγεται σαν δε φο

ισρουσαλήμ κατοικούτες Ιουδαίοι , άνδρες

ευλαβές από σαντός έθνους η υποτμουν

ρανόμ. Γενομένκς δει φωνής ταύτκς ,σωϊλ

θεόσλάθΘ , και σωεχύθκ,ότι ήκουομ εις

έκασος τηδία σiαλέκτωρ λαλοώθωμ αυλώμ

οξίσαντο δεσάντες και εθαύμαζομ,λέγοντες

προς αλλήλες . ουκίδου σάνης δυτοί εισιν

οιλαλούτες γαλιλαίοι και και πώς ήμάς α .

κόομεν έκασος τη 1δία διαλέκτω ημώμ και

και έγεννήθκια και σάρθοι C μίσοι και έλαμί

ται,και οικατοικοώτες τω μεσοποταμί

8δαίαν τε και καππαδοκίαμ , πόνο

και τίω ασταμ , Φρυγίαν τε Cσαμφυλίαμ ,

เบาๆ

eius accipiat alter.Oportetigiťut ex his

uiris,qui nobiſcū uerſati ſunttoto tépor

re, quo dñs Ieſus perpetuain uitæ cõlue.

tudinem egit nobiſcum ,exorſus å bapti
ſmo Ioannis adeum ufqz diem , quore

ceptus eſt à nobis : unus quiſpiam con;

ſtituatur, qui ſit unà nobiſcum teſtis re

ſurrectionis eius.Et ſtatueruntduos,lo ,

ſeph qui uocatur Barſabas , qui cogno

minatus eſt Iuftus, & Mathiam . Et fa

eta precatione,dixerüt:Tudomine,qui

corda noſti omniū ,oftende utrum elege

ris ex his duobus,ut accipiat ſortem mi

niſterý huius &apoſtolatus, unde præ

uaricatus excidit ludas, ut abiret in locú

ſuum.Et dederunt ſortes eorü , & cecidit

ſors ſuper Mathiam , & cooptatus eſt in

numerum undecimapoſtolorum ,

Etcumcompleretur dies pentecor if

ſtes, erant omnesunanimiter in eodem

loco . Et factus eſt repente de cælo ſo

nitus , tanquam impetu uenientis fla

tus uehementis , & repleuit totam do -
mum , ubi erant fedentes. Et uiſæ ſunt

illis diſſectælinguæuelut igneæ, fedit

ſuper finguloseorum , ac repleti ſunt

omnes ſpiritu ſancto, cæperuntéz loqui

alijslinguis, proutſpiritus dabateloquí

illis.Erant autem Hierofolymis habitan

tes Iudæi , uiri religiofiex omni natione

eorú ,quæ ſub cælo eſt.Is rumor cumin

crebruiffet , cóuenit multitudo &cófuſa

eſt,quod audiret unuſquiſqz lingua ſua

illos loquentes. Stupebant autéomnes,

ac mirabantur,dicétes inter ſeſe: Nonne

ecce omnes iſti qui loquuntur, Galilæi

ſunt:Etquomodo nosaudimuseos ſua

quiſqz lingua in qua nati ſumus : Parthi

&Medi& Elamitæ , & habitatores Mere

ſopotamia , Iudææos , & Cappadocia ,

Ponti,& Aliæ ,Phrygiæ ,& Pamphyliæ ,

X 4 Aegyptis

αμ,



248
ACT

A
ΠΡΑ

ΞΕΙ
Σ

αιγυπήop , Cτα μέρκ λιβύκα σκυρών,

κι οι επιδημούπς δωμαίοι , οδαϊσι τε και

προσήλυτοι , κρύες Ο άραβες, ακέομαι λα

λέντων αυτών ταϊς μέρας Γλώσσαις τα με:

γαλάα τουθεού . δίσαντο δε σάνης, e

πόρεμ,άλιος προς άλιομ λέγοντες, τί άρθε

λοι του ειναι ; έπρoι δε χλευάζονπς,έλεομ.

ότι γλεύκος μεμερωμένοι εισί.Σταθεις και σε

πος σω τοΐς ένδεκα,επήρε τίω φωνώ αυή ,

C απεφθέγξατο αυτίς. άνδρες Ιουδαίοι,να

οι κατοικώντας τεράσαλήμ άπαντες, τατού

μίμ γνωσόμ έσω , και νωτίσαθε ταξίμα.

τά μου.ουγαρ ώς υμάς υπολαμβάνετε,δν

τοι μεθύσιμ.έσι γαρ ώρα τρίτη φθι αμέρας.

αλλά ταυτό , το ειρκμλύονδία προφήτου

Ιωήλ . και έσαν ταϊς εχάταις ημέραις,λέ

γα ο θεός , εκχεώ από το πνεύματός μου ε/

πισάσαμ σάρκα, και προφητεύσασιμ διψοί

υμώμ,και αι θυγατέρες υμιώμ,κ) οι νεανίσκοι

υμώμ δράσεις όψονη, οι πρεσβύπροι υμών

ενύπνία ενυπνίαθήσονται , καίτοι επί τούς

δέλες μου , επί ταςσέλας μου ήταϊς

Ημέραις εκείναις εκχεώ από το πνεύματός

με, C προφητεύσεσι, C δώσω τέρατα εν τω

ουρανώ άνω, ο σημ αεπίθγύς κάτω , αιμα

Ο σύρ,C ατμίδα καπν8. ο ήλιος μεθαυρα

φήσεη εις σκότος, C και σελώκ εις αιμα,πριν

Ηελθώμ τίω ημέραν κυρία μεγάλων και

επιφαν el έσαι , σας δς εαμ επικαλέσθαι

τόνομα κυρίου, σωθήσεται . άνδρες ισρακλ

ακέσατε τους λόγος τοτουρ.1κσάμου

ναζωραίομ, άνδρα από τον θεούαποδεδειγ

μλύομ εις υμάς δωάμεσα C τέρασε και σκ

μείοις , δις εποίκσε σ' αυτο ο θεός εν μέσω

υμώμ, καθώς κι αυτοι διδαπ, τοντομ τίω,

εισμών βgλή κ προγνώσα του θεού έκδοίου ,

λαβόνπς δία χαρώμ ανόμωμ ,προσήξαντο

ανείλετε, δμο θεος ανέσκσε , λύσας τας ωδί,

νας και θανάτο , καθότι ουκ ήμ δωαήμ κρατά

θαι αυτόμυααυτον.δαβιδ λέγα εις αυτόμ .

προωρώμlω του κυρίου ενώπιόν μου δία

σανής

Aegypti, & partium Libyæ eius quæ eſt

finitima Cyrenæ,&aduenæ Rhomani,

Iudεί ; & Profelyti, Cretes&Arabes ,

audimus eos loquentes noſtris linguis

magnifica dei . Stupebant auté omnes,

acmirabant,inter fe dicétes: Quid nam

uult hocelle: Alij autem irridentes,dice ,

bant:Muſto expleti ſunt iſti.Stans auté
Petruscum undecim ,extulit uocé ſuam ,

ac locutus eſt eis: Viri Iudæi,& qui habi/

tatis Hieroſolymis uniuerfi, hoc uobis

notā ſit, & auribus percipite uerbamea.

Nonenim ſicut uos exiſtimatis, hi ebriſ

ſunt,cum ſit hora diei tertia.Sed hoceſt,

quod dictum eſtper prophetamIoel:

Et erit in nouiffimis diebus, dicitdeus,ef

fundam de ſpiritumeo fuperomnécar

nem.Etprophetabunt filijueſtri, & filiæ

ueftræ.iuuenes ueftri uiſiones uidebunt,

& ſeniores ueftri fomnia fomniabunt.

Et quidem ſuper feruos meos,& ſuper

ancillas meas in diebus illis effundam

de ſpiritumeo,& prophetabunt . & da

bo prodigia in coelo fuperne, & ſigna in

terra inferne,ſanguinem& ignem & ua.

porem fumi. Solcóuertetur in tenebras,

&luna in ſanguinem , antequamueniat

dies ille domini magnus atqz illuſtris.Et

futurum eſt: utomnisquicung inuoca

uerit nomen domini,ſeruetur.Viri Ifraë

litæ , audite uerba hæc: Ielum Nazare

num,uirum exhibitum a deo erga uos

uirtutibus & prodigiis& fignis, quæ fe

cit per illum deus in medioueſtri,ſicut&

ipli ſcitis, huncdefinito confilio& præ
fcientia dei traditú , cum accepiſſetis per

manus iniquorum ,crucifixum interemi,

ſtis , quem deus ſuſcitauit folutis dolo

ribus mortis, quatinus impoſſibile erat

teneri illum abea . Dauid enim dicitde

eo : Prouidebam dominum coram me

femper ,

ται ,
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*

σαντος ότι εκ δεξίωμ μου αξίμ , ίνα μη σας

λουθώ.δία τοτο ευφράνθη και καρδία μου,

και αγαλλιάσατο και γλώσά μου . έτι δε κό

και σάρξ μου κατασκίωώσα επέλπίδι , ότι

ουκ εγκαταλείψας των ψυχώ μου εις άδου ,

ουδε δώσες τομάσιόμ σουλάμ διαφθοράν.

Εγνώρισάς μοι δδους ζωής , πληρώσεις με

ευφροσώκα μετά του προσώπου σου . Ανδρες

άδελφοι, εξομ ειπέμ μετα σαρκσίας προς

υμάς σερί το σαγγάρχου Δαβίδ , ότι κα )

ετελεύτκσε , και ετάφη , και το μνήμα αυ.

τον ν Αμίμ άχρι Οι ημέρας ταύτκα και

Προφήτηςοώυπάρχων, και ειδώς , ότι ός

κω ώμοσεναυ( ο ο θεός εκ καρπού και ο

σφύΘ αυτο , καθίσα επί του θρόνου αυν

του , το κατά σάρκα , ανασύστα του χρισομ,

προϊδωμ ελάλησε σερί μα ανασάσεως του

Χρισού , ότι ουκ εγκατελήφθά και ψυχή αυ»

του εις άδου , ουδε και σαςξ αυτο ειδε δία

φθοράμ. Τούτου του Ικσούμανέσκσιμο θει

ος , δυ σάντες μάς έσμοί μάρτυρες και τη

δεξιά οιώ του θεού υψωθείς , τίω π επαγγε

: : λίαν το αγίου πνεύματα λαβωμ σαρά

τον σατρός , ξέχεε τοτο ο νώ υμάς βλέν

πεινα) ακέετε. ου γαρ δαβιδ ανέβκ εις

τους ουρανούς, λέγα δε αυτός . Είπεν ο κύρϊ

ος ο κυρία μου,κάθεεκλεξίωμ μs , έως

άμ 93 τους εχθρός σο υποπόδιομ Ρ σοι

δώμ σο . Ασφαλώς οώ γινωσκέτω σάς δι-.

καισακλ , ότι κυρίου και χρισομ αυήμ

ο θεός εποίκσε , το τον ημ 1κσούμ δμ υμάς

έσαυρώσατε . Ακούσαντες δε κατενγκσαμ

τη καρδία ,έιπόν τε πρός ήμ σίγομ και

τους λοιπούς αποδόλους . τί σοιήσο μου άν,

δρες αδελφοί και πέρα έφκ προς αυτός .

Μετανοήσατε , και βαπτιθέτωέκασΘ

μών επί 8 ονόματι Ικσού Χρισού εις

άφεσιν αμαρτιών , και λήψεσθε τω δωρεαν

του αγίου πνεύματG . υμίμ γάρ Κιμ και

επαγγελία και τοίς τέκνοις υμώμ, σάσι

Ρίς εις μακραμ και όσους αμ προσκαλέσεται

κύριος

ſemper: quoniam à dextris eſt mihi,ne

cómouear. Propter hoc lætatum eſt cor

meum,& exultauitlingua mea . inſuper

&caro mea requiefcet in ſpe.Quoniam

nó derelinquesanimammeam in infer

no, nec lines ut fanctus tuus uideat cor

ruptionem .Notas mihi feciſti uias uitæ ,

replebis me iucunditate cum facie tua.

Viri fratres, quandoquidem licet libere

dicere apud uos de patriarcha Dauid,

quod & defunctus eſt,& fepultuseſt, &

ſepulchrum eius eſtapud nos uſque in

hodiernum diem .Propheta igitur cum

effet, & fciret, quod iureiurando iuraſſet

fibi deus, futurum , ut de fructu lumbi

ipfius , quantú ad carnem , Chriſtus ex /

oriretur,ac ſederet ſuper fedem eius,prær

ſcius locutus eſt de reſurrectione Chri

ſti,quod non derelicta ſit in inferno ani.

maeius, neq caro eius uideritcorruptio

nem .Huncİclum ſuſcitauit deus, cuius

omnesnos ſumus teſtes. Dextera igitur

dei exaltatus, & promiſſioneſpiritus ſan

cti accepta à patre, effudit hoc qdnunc

uos uideris&auditis.Non enimDauid

aſcendit incælos,ſed dicit ipſe:Dixitdo

minus domino meo,ſede à dextris mihi,

donec ponam inimicos tuos ſcabellum

pedumtuorú. Certo fciat ergo tota do

mus Ifrael , quoddomini & Chriftum

fecerit deus , hunc Iefumquem uos cu

cifixiſtis . His autem auditis compuncti

ſunt corde, & dixerunt ad Petrum acre

liquos apoſtolos: Quid faciemus uiri

fratres :'Petrus ait ad illos : Reſipifci -

te , & baptizetur unufquifque uėſtrum

fub nomine leſu Chriſti in remiſlio

nem peccatorum , & accipietis donum

ſpiritus ſancti . Vobis enim facta eſt

repromiſlio & filijs ueſtris , & omnibus

quilonge ſunt,quofcunque aduocauerit

dominus

.
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κυρίος ο θεός ημώμ.Eτέροις τέλόγοις πλείο , dominus deus noſter . Alijsque uerbis

σεδίεμάρτύρετο και ήρεκάλε , λέγωμα Σώ plurimis tertificatus eft & exhortatus

θκε από γενεάς Οι σκολίας ταύτης και οι eſt eos ,diceris: Serueminí a generatione

μου οώ άσμίως απόδεξάμενοι του λόγου iſta prava.Quiergolibenteracceperunt

αυτού, βάπίθκσαν , και προσετέθησαν τη ſermonem eius,baptizati ſunt: & acceſſer

ημέρα εκείνα ψυχαί ώσει γιχίλΐαι ήσαμ δέ runt in die illo animæcirciter ter mille.

πρόσκαρπόντες τη ΔιδαχήΟαπόσόλωρ , Erant autem perſeuerantes in doctrina

και τη κοινωνία,και τη κλάσει τον άρτέ,κα) apoftolorum, & communicatione, & fta

ταϊς πρόσθοχώς έγύετο δε σάσα ψυχή φο ctionepanis, &precationibus. Obortus

βG , σολιάτα τέρατα και σημάα δια την eſtautem omni animæ timor , multaos

αποδόλωμ έγύετο . πάντες δε δί σισεύοντες prodigia&figna per apoſtolosædeban

ήσανεπί αυτό , και ειχoμ άπαντα κοινά, tur. Omnes autem qui credebant erant

και τακτήματα,και τας υπάρξες επίπρα / coniuncti, & habebantomniacómunia.

σκόμ να διεμέριζομ αυτα σάσι , καθότι Poſſeſſionescz & fubftantias tédebant,

άντιςχεείαμ ειχε . καθήμέραν τε προσκας, ac diuidebántilla omnibus, proutaig

τεροιώτες ομοθυμαδομανω ερώ, κλών » opus erat.Et quotidie perdurantesuna

τις τε κατδικού άρτομ ,μέτελάμβανόμοι nimiter in téplo, & frangentes per ſingu ,

φήςκαι αγαλλίασα και αφελότητι καρδίας las domospané, inuicéſumebant cibu,

ανοώτες εν θεόν , έχοντες χάριμ προς cũ exultatione & fimplicitatecordislau

όλομον λαόμιο δε κύρiG προσετίθα τους dantes deum , & habentes gratiamapud

σωζομλίους καθήμέραντηςεκκλησία. omnéplebem . Dominusautêaddebar

Επίσ' αυτό δε σίγος CIωάννες ανέβαι quiſaluifierentquotidie,congregationis

νομ εις ήιερομ,επι πιω ώρα ! Οι προσεχώς Simul auté Petrus & loannes afcéde- III

σω εννάτω και τις ανες χωλός εκ κοιλίο bant in téplū ,ad horā precationis nonā.

ας μικρές αυτο υπάρχωμ, έβασάζετο , 8μ Et quidam uir quierat daudusexutero

ετίθον καθήμέραν προς τις θύραμ τον ιερά matris fuæ, baiulabat, quemponebant

τίω λεγομλύω ωραίαμ,το αιτάμ ελεημον quotidie ad portā tēpli,quæ diciťſpecio,

σύνω τα εισορβιομλύωμ εις ή δευόμ. ſa'ut petereteleemofynāab introëūtib9

δς ιδώμ σίγου και Ιωάννω μέλλοντες εισίει in téplum.IscũuidiſtetPetrū acIoanné

ναι εις ή ιερόμ,πρώτα ελεημοσωίω λαβείν . ingreſſuros in tēplú, rogabat ut eleemo

ατενίσας δεσέγα εις αυτόμ σω ω " Ιωάν fynam acciperet.Defixis aút in eum oai
ειπε. βλέβομ εις ημάς . ο δε επάχεραυν lis Petruscũ loãne,dixit : Aſpice in nos.

Ρίς , προσδοκώμ τίσαραυτώμ λαβ & μ . ειπε At ille intédebat ineos,fperas ſe aliquid

δε σέη . άργυρίου και χρυσίομ ουκ accepturâ ab eis . Petrusauté dixit:Ar

πάρχα μοι, ο δε έχω, Τοντό σοι δίδωμι . ν
gentú&aurum nó eſt mihi,qd'auté ha

ως ονόματι Ικσού Χρισού τον ναζωραίοέγ beo,hoc tibi do. In nomine Iefu Chriſti

ρα ,και σεριπάτε , και κρατήσας αυτόμα Nazareni furge,&ambula. Et apprehé

δεξίας χειρος , ήγειρε . σαραχράμα δε έσερεώ ſa manueius dextra,erexiteum.Protin

θκσαν αυτον αι βάσεις και τα σφυρά και να autem conſolidatæ ſunt plantæ illius ac

ξαλλιόμυΘ έss και σερϊεπάτε, ) εισο tali . Etexiliensſtetit& ambulabat, in

falls ouw & urīs kue d'isgów wspitatão nos trauitop cũ illis in téplum inambulans &

αλλόμενος ſaliens

V8 ,
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αλλόμονα και ανώμ τομ θεόμ . και ξιδεμ

αυτόμ σάς ο λαός ποιπαθούτα & ανοώ»

Τα ον θεόμ. επεγίνωσκόν παυόμ ότι δυτος

προ προς τη ελεημοσώω καθήμενος επιτη

ωραία πύλη του ιερού . και επλήθκσαν θάμ

βους και έκσάστως επί των συμβεβηκότι αν

τω . κρατοώτα δε το ιαθέντος χωλό του

σέγομ ιωάννω, σφέδραμε προς αυτούς

σάς ο λαός επιτή σοά τη καλαμβώς σολο

μώνος,έκθαμβοι.Ισωμο σέρος,άπεκρίνα:

το πεδς λαόρ . άνδρες ισρακλίση , τί θαυ

μάζει επιτέτω, και αμίμ τί ατενίζετε, ως -

δία δωάμα και ευσεβεία σεποικκόση επι

πατέμ αυτόν, ο θεος αβρααμ να ισαακ C

' ! Ιακώβ , ο θεός του πατέρων ημώμ εδόξασε

τομσαϊδααυτον Ικσίμ,δρυμάς πρεδώκα .

τε και κανήσαθε αυτόν τι πρόσωπον σιν

λάτου , κρίναντα εκείνου απολύειν . υμάς

δεημάγϊου και δίκαιου πενήσαθε, και κτή

σαθε άνδρα φονέα χαριθώαι υμίμ, ου δε

αρχιγομ Οι ζωϊς απεκτείνατε , δε ο θεός

άγειρεμ εκνεκρών, δυ ημάς μάρτυρές έσμώ,

και επί τη σίσα του ονόματα αυτον τονΤομ

δμ θεωράτε και διδατε , έσερέωσε τ ' όνομα ,

αυτον , και και σίσις και δε αυτο , έδωκεν αυ.

τω τίω ολοκληρίαν ταύτίω απέναντι σάν

των υμώμ . και νιώ αδελφοί διδα , ότι

άπνοιαμ επράξατε,ώσσες οι άρχονlες υμώμ.

και δε θεός & προκατήγγειλε δια σόματα

σάντωμ ο προφυτών αυτα , σαλάμ του

Χρισόμ,επλήρωσεμ όντως. Μετανοήσατε δω

και επιςρέψατε εις ή ξαλαφθώαι υμών

τας αμαρτίας, όπωςαν έλθωσι καιροί άνα

ψύξεώς από προσώπου του κυρίου, καιαπο

φείλη του προκεκκρυγμομ υμίμ τκσάμ χρι

φομ ,όμ δ& ουρανόν μου δέξασθαι άχρι 8ο

νωμαποκαταβάσεως σάντωμ ,ώμ ελάλκσερ

ο θεός δια σόμαλος πάντων αγίων αυτ προ

φκτώμ άλαιώνΘ . Μωϋσής μου γαρ προς

τους πατέρας ειπεμ,ότι προφήτίωυμϊμάν

φασίσει κύρϊος ο θεός υμώμ εκ την αδελφώμ .

ſaliens ac laudans deum.Et uidit eumto

tus populusambulantem ac laudantem

deum . Agnouerunt illum, quod ipfe

eſſet isquiad eleemofynam federatad

ſpecioſam portamtépli . Et impleti ſunt

ſtupore&ecſtaſi,ſuper eo quod contige

rat illi.Cum teneret autem quiſanatus

fueratclaudus, Petrum &loannem , cu .

aurrit totus populus ad eos in porticu

quæ appellat Solomonis,ſtupefactus,

Quo uilo Petrus reſpódit ad populum :

Viri Ifraëlitæ ,quid miramini ſuper hoc,

aut nos quid intuemini,quafi noſtrauiri

tute aut pietate effecerimus ut hicambu

laret:Deus Abraham , & Ifaac , & Iacob,

deus patrum noſtrorum glorificauit fi a

lium ſuum Ieſum , quem uos tradidiſtis

ac negaſtis in conſpectu Pilati, cum ille

iudicaflet elle abfoluédum .Vos autem

ſanctum & iuſtum negaftis, & poftula

ſtis ,ut uirú homicidam donaret uobis :

- autorem uero uitæ interfeciſtis,quem de

us ſuſcitauit à mortuis, cuius nos teſtes

fumus : & per fiduciâ nominis eius hunc

qué uidetis ac noſtis,cóſolidauit nomen

ipſius, & fides quæ pereum eſt, deditei

integritatem iſtam in coſpectu omnium

ueftrú.Et nunc fratres ſcio ,qd per ignol

rantiam feciſtis , ficut& principes ueſtri.

Deus auté quæ prænunciauerat per os

omniū pphetarú ſuorú,Chriſtum pal

ſurum ,impleuitfic. Pæniteat uos igiť&

cóuertimini ut deleant peccata ueſtra,ut

cum uenerint tempora refrigerïjà cófpe

ctu dñi,& miſerit eum qui anteprædica

tus eſtuobis Ieſum Chriſtum ,que opor

tet quidé cælū accipere uſqz in tépora rer

ſtitutionis oim ,quæ locut eſtdeus pos

oim ſanctox ſuorû à fæculo pphetaru.

Moſes qdéad patres dixit :Prophetāſu

ſcitabituobis dñs deus uefterdefratrib ?

ueſtris,

(

υμών
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υμώμ , ώς εμέ , αυτο ακούσεθε μισάντα ueftris,mei ſimilem , Audietiseum iuxta

όσα αμ λαλίση προς υμάς . έσαι δε πάσα ψυ omnia quæcúqz locutus fuerit uobis.Fu

χη ήτις άμμο ακέση του προφήτο εκείνου, turum eſt auté, utomnis animaquænó

άξολοθρβυθήσεται εκ του λαού και πάντα audierit pphetā illum ,extermine e poi

δε δι προφήται από σαμοίλ , και η καθε pulo.Quin& omes pphetæ a Samuele,

ξύς όσοι ελάλησαν , και κατήγγειλαν τας ac deinceps quotątlocutiſunt&annun ,

μέρας ταύτας.ύμάς έσεροι την προφητών, ciauerür dies iſtos.Vos eſtis filiprophe

καιηδιαθήκης,ής διέθετο ο θεός προς τις tarum ac teftaméti,qď teſtatuseſt deus

πατέραςημώμ , λέγων προς αβραάμ . και erga patres noftros,dices ad Abraham :

νως πέρματί σου ευλογηθήσονται σαν Et in ſemine tuo bñdictionẽ cófequent

σαι αισαγiαιη γύς . θμίμ πρώτομ ο θεός oñesfamiliæ terræ . Vobis primú deus,

ανασήσας ήμ σαια αυτο 1κσομ,απέσeλεμ cüſuſcitaffet filium fuú lefum ,mifit eum

αυήμ ευλογοώταεμάς νωαπορέφειμ benedicenté uobis,ita ut unufquifq;ue.

έκασομ απο σoνκρϊώμ υμώ . ſtrum cóuerteret ſe ab iniquitatib9ſuis.

Λαλοντών δε αυτών προς τμ λαόμ,επέ Loquétib9 autē illis ad populú,ſuper- IIII

Swσαν αυτοίς οι τεράς, και ο spατηγός του δε uenerunt illis facerdotes,acmagiſtratus

ρου , και οι σαδοσκάϊοι διαπονέμονοι δία tépli, & Sadducæi moleſte ferétes,qd'do

το δίοδάσκαμ αυτούς ήμ λαού να καταγ cerét populú , & annüciarét ſub nomine

γέλλειμ ώ @e Ικσού τίω ανάσασιμτβ εκ νε- Ieſu reſurrectionéex mortuis , & iniece ,

κρώμ , και επίβαλον αυτοίς τας χάρας, και runt eismanus,poſuerútóz eos in cuſtoe

έθεντο εις τήρκσιμ εις τίω αυρίου . ώμ γαρ έν diamin poſterú dié.Ná erat iam uefper

αέρα άδκ.σολλοί δε ακουσάντωμμλό ra.Mulci uero eorú q audierāt ſermoné,

γου επίσδυσαν , και έγενέθκο αριθμός 0 crediderüt: & factus eſt numerus uirorú

ανδρώp ωσεί χιλιάδες σέντε.Εγχύετο δε επι circiter quinq milia. Factum eſt autépo

πω άυρίου σωαχθlώαι αυτών Ρυς άρχον ſtero die ut congregarent principes eo

τας και πρεσβυτέρες και γραμματές εις rum , & ſeniores,&fcribæ Hierofolymis,

Τερεσαλήμ, κα) άνναμου αρχιερέα, C καϊά &Annásprinceps facerdotum , & Caia

φαμ, κα ) ιωάννω, ναι αλέξανδρου και όσοι phas, & Ioannes, & Alexãder , & quotąt

ήσαν εκ γρύες αρχιερατικό.el stσαντες αυ erantdegenerepontificio. Et cũſtatuif

ούςναμέσω επωθάνοντο, σοία δυ , fent cosin medio interrogabant: Qua

νάμα , και εν σοίω ονόματι εποιήσαι τουτο uirtute,aut quonominefeciſtishocuos :

υμάς; τόπσέτης αλκθεις πνεύματα Tunc Petrus repletº ſpū ſancto ,dixitad

αγίε, ειπε προς αυτός άρχοντες του λαού eos: Principes populi & ſeniores Ifraël,

και πρεσβύτεροι του Ισραήλ,ει εμάς σήμερον . finos hodie examinamur, de eo qdbήν

ανακρινόμεθα επίευεργεσία ανθρώπουάθε fecerimus homini infirmo, qua ratione

νές, τίνι δυτα σέσωσάζ, γνωσoμ έσω σά iſte faluus factus ſit: notum ſit omnibus

σιμ υμίμ, και σαντίρλαώΙσραήλ, ότι uobis, & toti plebi Ifraël, quod perno

ω ονόματι Ικσού Χριs8 του ναζωραίε , 8μ men Ieſu Chriſti Nazareni,quē uos au

υμάς έσαυρώσατε,δρο θεός ήγειρεμέκ νεκρών , cifixiſtis ,quemdeus ſuſcitauit àmortuis,

ντέτω δυσος έσκκεμ ενώπιομ υμώμύγϊr per hunc iſte aſtat coram uobis ſanus.

sic. Sutós Zsipo nilood38Devalcis üçünão Hiceft lapis ille , qui reiectus eſt à uobis

ædificantib ?,Tw
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την οικοδομοντωμ, ο γενόμευσεις κεφα ædificantibus, qui factus eſtcaputangu

alev gravías . Majoux isip svarades õudevi * li,nec eſt in alioquoquam falus.Nec em

σωτηρία. Δυο γαρ όνομάόξιμ έτερον το δεν aliudnomen eſt ſub cælo datum inter

δομθύουν ανθρώπους και τα σωθώαι , homines, in quo oporteat nosfaluos fie

μάς. Θεωρούπς και τίω εσέιγε σαξεκσίαμ ri.Videntes autemPetri in dicédo liber .

και Ιωάννό, να καταλαβόλιθοι , ότι άνθρω tatem ac Ioannis,comperto ,quod ho

ποι αγράμματοι εισι καιιδιώτα ,εθαύμαι mines eſſent illiterati & idiotæ , admira

ομ,έπεγίνωσκόμπ αυτές, ότι σιω ω Ικσ8 bantur, & agnofcebant eos,qd'aum Ieſu

ήσαμ, τομ δε άνθρωπου βλέπουθες σω αυτής fuiſſent, hominéautem uidentes Itantē

εσώτα τομ τεθεραπευμθύομ, ουδεμ ειχομαι cum eisqui fanatus fuerat, nihilpoterat

ταπάμ . κελεύσαντες δε αυτούς έξω τον σωε- contradicere . iuflis autem illis e concilio

δρίς απελθών , συνέβαλου προς αλλήλους , fecedere,conferebantinter fefe , dicentes :

λέγοντας. τί ποιήσομεν Ρίς ανθρώποις τοι Quid faciemushominibus iſtis : Nam

τοις και ότι μου γαρ γνωσόμ σημάομ γέγονε coſpicuum fignum æditum eſle per eos,

δι αυτών , σάσι Ρίς κατοικέσιμ ιερόσαλλά omnibushabitantib ? Hierofolymisma

φανερου, ου δωάμεθα αρνήσαθαι.άλλ nifeſtum eſt,nec poffumus inficiari.Sed
ένα με επίπλέον διανεμηθή εις τμ λαόμ, ne amplius diuulgetur in populum ,mi

απειλή απαλκσώμεθα αυτοίς , μκκέτι λά naciterinterminemur eis,nepoſthaclo

aấp dni Ceneøvómati tétº purd'svi 'avogás! quant ſub nomine hoculli hominú. Et

πωμ. και καλέσαντες αυτούς , πήγγελαμ accerſitis illis præceperunt,ne omnino lo

αυτοίς ,το ,καθόλs με φθέγγεσθαι , μηδέ δι querentur, neq docerét in nomine leſu.

δάσκήν έπι @ω ονόματι το Ικσ . ο δε σέν Åt Petrus& Ioannes reſpódentes,dixe;

της και Ιωάννης αποκριθέντες, προς αυτός runt ad eos : Aniuſtum ſit in conſpectu

εισομ. ει δίκαιόμKζιμ ενώπιον του θεού , και dei,uospotiusaudireſdeum ,iudicate.

μώμ ακόαμ μάλλον και του θεού , κρίνατε . ου Noneñ poffumusquæuidimus&au

δωάμεθα γαρ εμάς έιδομών καιακέσα . diuimus ,nóloqui. At illi additis minis;

μου,μηλαλάμ.οι δε προσαπαλκσάμενοι,ά. dimiſerunteos:nihil inuenientes,qua ra

πέλυσεν αυτός , μκδεν ευρίσκοντος, ή,σώς tione punirét eosppterpopulum , quia

κολάσωνται αυτούς σiα ον λαόν, ότι σάι» omnes glorificabant deum ſupereoqd

πε εδόξαζομου θεομ επίω γεγονότι. ετών acciderat . Annorum enim eratamplius

γαρ ήμ αλφόνων τεσσαράκοντα οάνθρωπος, quadragintahomo,in quo editi fuerat
εφόμέγεγόνα ή σκμάομ τοτο ο ιάσεως . fignü iſtud ſanationis. Dimiffi auté ue ;

απολυθέντες δε ήλθον προς τους δίες , και nerunt adſuos, &annunciauerunt,quæl

απήγγαλαμ, όσα προς αυτούς οι αρχίεράς ang ſibi principes ſacerdotū & ſeniores

και οι πρεσβύτεροι έιπομ . οι δε ακέσανπς dixerant. Quicú audiſſent, unanimiter

ομοθυμαδόν ήραν φωνώ προς ημ θεομ, C attollebant uocem ad deum , dixerütég:

ειπομ.Δέσoτα,συ ο θεός , ο σοιήσας όρους Domine, tu es deus, qui feciſti cælum

favou nos rio ylw naj riw jáaaasapi rois ac terram ; mare&omnia quæ in eis

σάντα τα εν αυτοίς, καιδια σόματα αει ſunt , qui per os Dauid pueri tui dixi

σανδός σε ειπώμ . ίνα τι έφρύαξαν έθνκ,να ſti: Quarefremuerunt gentes, & popu .

λαοί έμελέτησαν κενά , έσκσαμοι βασιλάς li meditati ſunt inania :Aſtiterunt reges

Οι Y territ ;
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Ο γύς,καιοι άρχοντες ,σανήχθησαν έπι ή terræ,&principes cóuenerütin unú ad

αυτό σίτου κυρίου , και τον Χρισ8 αυτο . uerſus dñm ,& aduerſus Chriſtum eius.

Σωήχθκσαμ γαρ επαληθείας επίομ άγίου Conuenerüteſ uere aduerfus ſanctum

σαϊδά σαν Ικσάμ, 8μέχρισας , πρώδης τε filiū tuum Ieſam ,quéunxeras,Herodes

σόντιος πιλάτα σαν έθνεσι καιλαοίς ήν ,. fimul & Pontius Pilatus um geribus &

σραήλ , σοιήσαι όσα και χείς σου, και βολή σε populis Ifraël,ad faciendúquæcúq ma/

προώρισε γενέθαι και και τα νώ κύρϊε έπιδε nustua,& cófiliú tuum prius decreuerat

επί τας απειλές αυτώμ,και δος τίς δέλοις ut fierét.Et nunc dñe afpice in minas coj.

σε μετά σαφκσίας ανάσκαλαλάμου λόφμ rum : &da ſeruis tuis , utcũ omni fiducia

σο, ο τίω χ &ρά σε εκτείναμσε , εις ίασια - loquant fermoné tuú,manu tuam por

και σκμάα και τέρατα γίνεθ, δια του ονός rigédo in hocut ſanatio &figna&pro

Matog To & ziou adóg og Inoš .Kaideea digia ædant gnomē ſancti filijtui Ieſu .

θέντωμαυτώμ, εσαλεύθκό τόπος να λσαμ Etcú oraſſent illi, motus eft locus in quo

σύκγμλύοι, και επλήθκσαμ άπανπς σνεϋ. : erantcόgregati,& repletifuntomnes fps

ματος αγία . κ) ελάλομημ λόγου του θεού ritu ſancto, &loquebant ſermonedei cũ

μετά παρέκσίας. τοϋ δε σλάθοςησισσυ fiducia.Multitudinis auté credentiū erat

dávTop åp & ragdía Clit fuxw uía . Ciõudecor unum & animauna,nec quilig eoru

εις τι θα υπαρχόντων αυτώ, έλεγεμιδίου quæ poſlidebat,aliquid fuú elle dicebat,

krv odh,aarảpäurieantavto nová . noch mer iz ſed erant illis omnia cómunia.Erairtute

γάληδωάμαι απεδίδομή μαρτυρίου διαι magna reddebantapoſtoli teſtimoniú

πόσολοι οι ανασάσεως του κυρίου Ικσε , χά reſurrectionis dñi leſu , & gratiamagna

τε μεγάλκ μ επί σάντας αυτύς . ουδε erat ſuper omes illos. Nec enim quilo

γαρ ενδείς τις υπάρχει αυτής. όσοι γαρ egens erat inter illos.Quotýrem poffeſe

κτίτορες χωρίων και οικίώμ υπήρχόμ , σω ) fores agrorú autædium erant, uendétes

λούνπς έφερoμ τας τιμάς τα σίπρασκομέ afferebant precia eorú quæuendita fuer

νωμ, 6 ετήθουμ τα ους σόδας τηςαποσό, rant, & ponebantad pedes apoſtolorú .

λωμ.δicatidoτo και εκάσω καθά άντις βείαν Diſtribuebat auté fingulis prout cuiq

ειχεν ο Ιωσής επικλιθείς βαρνάβας υπό opus erat.Ioſes uero qui cognominatus

ηαποκόλωμ,3 άξια μος Ηρακλίσεως,λευή elt Barnabas ab apoſtolis,qdeſt, filius

τκα, κύπεϊος Gρ γρύει , υπάρχοντος αυτά cóſolationis, Leuites,Cyprius genere, cu

γρού, σωλήσας ώεγκε η χεύμα, έθηκε σα haberet agrum ,uendidit eum : & attulit

ρα Ρυς σόδας της αποσόλωμ . Ανής με τις precium &pofuit ad pedesapoſtolorú.

ανανίας ονόματι σαν σαπφείρα τηγωακι Virautē quidā nomineAnanias aum -V

αυτον έπώλησε κτήμα, ενοσφίσαλο αν οι Sapphirauxore ſua uendiderat poſlef

τιμής , σωδίαςCO γυαικός αυτού, και fioné, & fepofuerat de precio,cóſcia etiã

ενέγκας μέρος τί πια τυς σόδας "απο- uxore ſua ,&allatam partē aliqua ad per

σόλων έθνκερ. ειπε δε σίγος.Ανανία , δια des apoſtolorú pofuit.Dixit autem Pe

τί έπλήρωστμ ο σατανάς τίω καρδίαμ σου , trus : Anania , cur impleuit ſatanas cor

ψεύσασθαι σε σνεύμα ή άγίου, και νοσφία tuú,ut mentireris ſpiritui ſancto , & frau ,

σασθαι σε απόσ τιμής του χωρίου , ουχίμέι dares de precio agri ? Nonne prorſus

γομ σοι έμενε , και παθερ ντή σα ζεσία tibimanebat , & uenundatus in tuaerat

υπήρχε poteftates

S'S

,
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ÜnişXe ; tiori iSou ģv tñ nodic dou nga poteſtate : Quáre poluiſti in corde tuo

γμα τοτο, ουκ έψεύσωανθρώποις,άλια ως remiſtam :Non èsmentitushominib9,

Θεώ . ακούωμ δε άνανίας τους λόγους τέτους, ſed deo.Audiens auté Ananias hæc uer

σεσων ξέψυξε. και εγγύετο φόβΘμέγας ba,collaplusexpirauit.Etortus efttimor

επίσάντας τους ακούοντας ταύτα,. αναν magnus fuper omnesqui audierúthæc.

σάντες δε οι νεώτεροι σωέςαλαμ αυήμ, κα ) Surgentesauré ίuienes amoueriteum,

ξενέγκαντες έθαψαν .Βγύετο δε ώς ών elatumos ſepelierunt. Intercellit autem

γών ηϊών διάσημα , και και γω αυτο με ferme hörarum trium interuallum ,uxoi

διδα, το γεγονός και εισήλθεμ .απεκείθκ δε quocipfius,neſciens qd factum fuerat,

αυτή ο σίγΘ . ειπέ μοι , ει τοσούτου το introiuit. Refpondit auté ei Petrus: Dic

χωρίου απέδοθε; * δε ειπε . Ναι,τοσούν mihi,num tanti agrum uendidiſtis :At

του δε ειπε προς αυλήμ.τι ότι illa dixit:Etiam ,tanti. Petrus autéaitad

σφεφωνήθκ υμίμ σαράσα το πνεύμα κυν eam :Curconſpiraſtis inter uos ut tenta

ξίου Ιδού οι πόδες& θαψάντωμ τομ άνω retis ſpiritú dñi Ecce pedes eorú, quiſe.

Φρα , σου , επί τη θύρα ,ναξοίσουσι στούν pelierütuirum tuú ,ad oſtium adſunt,&

πεσε δε παραχαϊμα σαρά τους σόδας αυτ , efferent te. Confeſtim autécóciditadpe

και ξέψυξεμ . εισελθόντες δε οι νεανίσκοι , des eius, & expirauit. Ingreſli auté iuue
ευρομ αυτώ νεκράμ , κα) ξενέγκαντες έθαι nes,repererunt illam mortuam , & extule

ψαμ προς μανδρα αυτή , και έγύετο φόν runtacfepelierunt iuxta uirum ſuum.Et

βΘ- μέγας έφύλλω τώ εκκλησίαν, κα ) , ortus eft timor magnº ſuper uniuerfam

πί σάντας τους ακέοντας ταυτα . Δία σε
cógregationé, & ſuperomnes qui audier

την χαρών της αποσύλων έγύετο σημ & α banthæc.Per manus autemapoſtolorú

να τέρατανω λαώ πολλά και ίσαμοί ædebané ſignaac prodigia multain po

μοθυμαδόν άπαντες τη σοά Σολομώνος. pulo.Et erant unanimiter omnes in por

τώμ δε λοιπώμ ουδεις ετόλμα κολιάθαι αυ ticu Solomonis.Cæterorúautem nemo

τοίς, αλλεμεγάλωεμ αυτους και λαός. Μάλ audebat ſe cóiungere illis,ſed magnifica

λου δε προσιτίθοντο σισεύοντες ω " κυρίω bateos populus.Magisáutéaccreſcebat

πλήθκ ανδρών τε και γυαικών , ώς τε κα credentium dño multitudo uirorú ſimul

τα τας πλατείας έκφέραμους ασθενάς, και ac mulierum ,ita ut in plateas exportarét

τιθέναι επί κλινών και κραββάτων , ίνα, infirmos , & ponerét in lectulis acgraba

έρχομένου σέρου κάμ ή σκία επισκιάσει tis, ut uenientis Petri uel umbra obum

τινι αυτών .Σωήςχετο δε και το πλήθG braret aliqué illorú. Cóueniebatauté&

θα σέριξαόλεων εις ισρουσαλήμ , φέρον multitudo uicinarũ ciuitatū Hieroſoly

τις αθενάς ναόχλουμθύουςυπό συνθυμά . mam ,afferens ægros acuexatos a ſpiriti

των ακαθάρτων , οι τινες θεραπεύοντο άν busimmidis,quίfanabant omes.Exur

παντες . Ανασας δε ο αρχιερεύς C πάντες οι gensautem princeps facerdotü & ones

σω αυτώ, και δυσα αιρεσις ήσαδδουκαίωμ, qui cũ illo erant, quæ eſt factio Saddu ,

έπλίθκσαν ζάλου, επέβαλον τας χάρας cæorú,repleti ſuntæmulatione,& iniecej

αυτώμ επιτους απορόλος , έθεντο αυτους runt manº in apoſtolos,&poluerüt eos

ντηρίσα δημοσία. Αγγελος δε κυρία δiα και in auftodia publica. Sedangelusdomio

νυκτός άνοιξε τας θύρας φυλακής..ξαγω ni pernocté aperuit ianuascárceris,edu

γων Y : Etisά;
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γώμ τε αυτους ειπε, σορεύεθε να σαθέν » etiskóz illis,dixit:Ite, & ſtantes loquami

τες λαλάτε στερώ σλαό σάντα τα ni in templo populo omnia uerba uitæ

δέματαΦ ζωής ταύτκα . Ακούσαντες δε ειση huius.Illiuero cum hæc audiffent,intra

ήλθομ υπό μόχθρομεις ή ιερομ,και εδίο uerunt diluculo in téplum , ac docebant.

δασκομ . σαραγενό μονΘ δε ο αρχιερεύς Adueniens autem princeps ſacerdotum

και οι σω αυτώ,σωεκάλεσαμδ σωέδρίου &quicum eo erant,conuocauerunt con /

να σάσαμ τίω γερουσίας της χώμισφαήλ , cilium & uniuerfum ſeniorum ordinem

και απέσeλαν εις το δεσμωτιρίου αχθήν filiorú Ifraël, miſerūtce ad carcerem qui

και αυτούς καιοι δε υπερέτα σαραγενόμε ? adducerét eos. Cum auté ueniſſent mini

νοι , ουχευρου αυτούς εν τη φυλακή , αναν ſtri,nec reperiſſent illos in carcere, reuerli

srέψαντες απήγγελαμ, λέγοντες , ότι και nunciauerunt ,dicentes:Carcerē quidem

μου λεσμωτηρίου ευρoμoν κεκλεισμένοι inuenimusdauſum cum omni diligen

ν σάση ασφαλεία , και τους φύλακας έξω tia, & cuſtodes foris ftantes ante ianuas .

εσώτας προ τη θυρών . ανοίξαντες δε , έσω Cum aperuiſſemus autem ,neminem ine.

ουδένα , έυρομα . ώς δε άκουσαν τους λοι tus reperimus. Vtautem audierunt hos ,

γους τούτους 8, τε τσρεύς και ο spατηγός fermones &facerdos & magiſtratus tem

To iegoữ noci ós ágxürgős, dintróçow wizi pli principesiz facerdotum ,ambigebant
αυτώμ , τί αν γίύοιτο τοτο. σαραγενόμεν de illis,quid nam hoc futurű eſſet.Adue

να δέ τις απήγγειλεν αυτοίς , ότι ιδού οι niens autem quidam nunciauit eis. Ecce

άνδρες δυς έθεσθε ώ τη φυλακή , εισίμ uiri quos poſueratis in carcere , ſunt in .

ω " τερά εσώτες και διδάσκοντες εν λαόν. templo ftantes , ac docentes populum .

τότε απελθώμο spατηγός σω τίς υπερέν Tunc abiit magiſtratus aum miniſtris,

ταις ήγαγεμαυτούς ου μετά βίας , εφο » & adduxit illos fineui . Timebantenim

βούτο γαρ τον λαόν , ίνα μη λιθαθώσιμ. populum ,nelapidarentur. Etcum ad

αγαγόντες δε αυτούς έσκσάμν ω σωε . duxiſſent illos,ſtatuerunt in concilio . Et

Φρίω » και επηρώτησεν αυτούς και αρχιερεύς, interrogauit eos princeps facerdotú , di

λέγωμ . ου παραγγελία σαρκγγείλαμαν cens : Nonne etiã atqz etia præcepimus

ημίν , μη διδάσκαμεπί το ονόματι τούτως uobis , ne docereris fub nomine ilto . Er

καιιδου σεπληρώκατε τω τερουσαλήμ θι ecce repleſtis Hieroſolymam doctrina

διδαχής υμών , και βούλεθε επαγαγών ueſtra , &uulcis inducere ſupernos ſan

εφ' ημάς το αιμα, του ανθρώπου τούτου .Α guinem hominis iſtius.Refpódensauté

ποκριθείς δε ο σέτης και οι απόσoλοι, ει. Petrus & apoſtoli, dixerunt:Obedire

που παθαρχάμ δ & θεώ μάλλομ , ή αν oportet deo magis, quai hominibus.

θρώποις . ο θεός την πατέρων ημώμ ήγα- Deuspatrum noſtrorú fuſcitauitIefum ,

ρερ τκσούμ , 8μ υμάς σiεχαρίσαθε κρεμά » quemuos interemiſtis ſuſpendentes in

σαντες επί ξύλο . Τότομ ο θεός αρχηγός ligno.Hunc principem & feruatoredeus

και σωτήρα ύψωσε τη δεξία αυτο , Φοώαι exalrauit dextera ſua,addandam pænis

μετάνοιαμ ω ισραήλ ,και άφεσιν αμας- tentiam Ifraeli,remifionem peccator :

τιών και να εμάς έσβο αυτα μάρτυρες της rum . acnos fumus eiteſteshorum quæ

δημάτων τούτων, και το πνεύμα δεν άγϊ dicimus: Inſuper autem & fpiritus ſan

ου, έδωκεν ο θεός τοίς σαθαρχούσιμ αυν Ctus, quem dedit deus obediétibusipfi.

τη . Hæc

και
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τώ . οι δε ακούσαντες διεηοΐοντό,και έβουν

λεύοντο ανελάμ αυτούς και ανασας δέ τις ώ

ως σωεδρίω φαρισαία ονόματι γαμα»

λίκλ , νομοδιδάσκαλαντίμιος σαντι

λαώ , εκέλευσε έξω βραχύ τι τους αποσόλες

σοιήσαι . έιπέτε προς αυτούς και άνδρεςσακ/

λίται , προσέχετε εαυίς επί τοΐς ανθρώ .

ποις τούτοις , τι μέλλετε πράσαμ » πρό

γαρ τούτωμτημερών ανέσκ διδάς, λέν

γων ειναι τινα εαυήμ , ώ προσκολλήθκ ά .

ριθμός ανδρών ωσείτετρακοσίων, δς ανκρέ.

θκ,και σάντες όσοι επείθοντο αυ , διελύ,

θησαν να εγγύοντο εις ουδέν και μετα τοντου

ανές » Ιούδας ο γαλιλαία εν ταις ημέ ,

σας θα απογραφής , και απίσκσε λαδυ 17

κανόν οπίσω αυτο . κακάνΘ απώλετο ,

και σάντες άσοι επείθοντο αυω , δίσκος

πίθκσαν » και τα νώ λέγω υμίμ ,άπόσκτο

από την ανθρώπων τούτων , και εάσατε

αυτούς , ότι εαμά και ανθρώπων και βουλι,

6 έργου τουτο , καταλυθήσεται . Ει δε εκ

θεού 3μ ,ου διαθε καταλύσαι αυτό, μά

ποτε ναι θεομάχοι ευρεθάτε, επείθκσαν δε

αυ ζω",και προσκαλεσάμενοι τους αποσό

λους και δείραντες παρήγγειλαν, μη λαλάμ

επι ' ονόματι του Ικσού ,και απέλυσαν

αυτούς και οι μου οώεπορεύοντο χαίροντες

πό προσώπου το σωτόθρίου , ότι υπέρ του

ονόματα αυτά καταξιώθκσαν ατιμαθών

ναι , σάσαμτε ημέραμνω δερώ , και κατ

δικομουκ επαύοντο διδάσκοντες, και ευαγ/

γελιζόμενοι Ικσάμου Χρισόν .

Εν δε ταϊς ημέρας ταύταις αλκθωόων

των του μαθητών , εγγύετο γογγυσμός της

έλωισώμ προς τους Εβραίους, ότι σαρεθεων

ροώτο και τη διακονία τη καθημερινή αι χύν

φαι αυτών και προσκαλεσάμενοι δε οι δώδεν

και το πλήθG0μαθητών, ειπομ. ουκ ά.

ρεσόμαξιμ, μάς καταλείψαντας ευλόγου

το θεού , διακον & μ τραπέζας και επισκέψα »

θέ οι αδελφοίάνδρας και υμώμ μαρτυρί

μενους

Hæcautem cum audiſſent, diffecabaña

tur: & conſultabant ut interficerent illos:

Surgens autem quidamin concilio pha

rifæus nomine Gamaliel,legis doctor in

precio habitus apud totum populum ,

iuflit ut pauliſperſecederentforas apo

ſtoli: Dixitosad illos: Viri Ifraëlitæ ,at

tendite uobis ſuper hominib ° iſtis,quid

acturi ſitis . Ante hos enim dies extitit

Theudas,dicēs ſe eſſe aliqué, cui adhæſic

numerus uirorum circiter quadringento

rum ,quiocciſuseſt: &omnes qui crede

bant ei,diſſipati ſunt, & redacti adnihi

lum.Poft hunc extititludas Galilæus in

dieb9 pfeſſionis, & auertit populū mul.

tum poſtſe.& ipfe perit,& omes quotąt

paruerant ei, diſperſi ſunt. Et nunc dico

uobis , abftinete ab hominibus iſtis ; &

finite illos. Quoniam ſieſtex hominib9

cófilium autopushoc,diffolueť . Sin ex

deo eſt,nó poteſtis diſſoluere, nequádo

&deo repugnare reperiamini . In huius

autem ſententiam pedibus itum eſt à cæ

teris: & aum aduocaſſent apoſtolos,cælis

præceperunt, ne loquerentur ſub nomi

ne Ielū ,& dimiſerunt eos. Et illi quidem

ibant gaudentes à conſpectu concilii,

quod digni habitieſſent,utpro nomine

eiuscontumelia afficerentur.Et quotidie

in téplo & in ſingulis domibus no ceſſa

bant docere &annunciare Ieſum Chri

tum.. In diebus autem illis vi

creſcente numero diſcipulorum , ortum

eft murmur Græcorum aduerſus Her

bræos, eo quod defpicerentur in mini

ſterioquotidianouiduæ ipforum . Cæ ,

terum duodecim illi , cum iuffiffentad

eſſe multitudinem diſcipulorü ,dixerunt:

Nóeſt placitū , ut nosderelicto ſermo

ne dei, miniftremmenfis.Circumfpicite

ergo fratres ,uiros exuobis ſpectatæpro,

alow

Ý į bitatis
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Milious étifa , wançais wvebugto & ylov, bitatis ſeptem, plenos ſpiritu ſancto &

και σοφίας,δυς καταςήσομεν επί Οι βείας ſapientia , quibus delegabimus hoc ne ,

ταύτκς . ημάς δε τη προσευχή, και τη δία goci . Nosuero deprecationi & admi

κονία του λόγου προσκαρτερήσομαι - και ή niſtrando fermoni incumbemus.Et pla

ρεσιμολόγG Gνώπιομπανός το πλήθος. cuit hic fermo coram tota multitudine.

και ξελέξαντο σέφανου άνδρα σλάρκ σί» EtelegeruntStephanum uirumplenum

5εως C σνεύματΘ- αγίου , κ φίλιππου , fide ac fpiritu ſancto , & Philippum , &

να πρόχορομ , νικάνορα , και τίμωνα , Prochorum ,&Nicanorem ,&Timonē,

και σαρμάυάν , και νικόλαου προσήλυτου & Parmenam , & Nicolaum proſelytum

αντίοχέα .Θυς έσκσαμ ενώπιον της απον Antiochenum . Hos ſtatuerunt in con

σόλων , και προσευξάμβυοι επέθηκαν αυ . ſpectu apoſtolorum : & cum orallent im

τοίς τάς χάρας και ο λόγω του θεού ήυ » poſuerunt eis manus . Etſermodei cre

ξανε , και έπλκθώετο ο αριθμός των μαθη ſcebat, ac multiplicabatur numerus diſci

των εν ισρουσαλήμ σφόδρα , σολύς πόν pulorum Hieroſolymisualde. multa

χλΘ το τερέωμ υπήκοομ τη σίσα . Στέφα. turba facerdotum obediebat fidei. Por

ν δε σλίεκς πίσεως και σαυάμεως εν rò Stephanus plenus gratia ac fortitu

ποία τέρατα κ σκμάα μεγάλα ονο λαώ . dine ædebat prodigia & ligna magna

ανέσκσαν δέτινες Ο εκ θ σωαγωγής , in populo. Exorti ſunt autemquidam è

Ο λεγομλύκς λιβερτίνων , και κυρναίων, fynagoga, quæ appellatur Libertinorū ,

και αλεξανδρέωμ , και η από κιλικίας , & Cyrenenfium,& Alexandrinorum,&

και ασίας , συζητούπς ως σεφάνω , ουκ Cilicum , & Alianorú, diſputantes cum

χυου αντισώαι τη σοφία , ο ανεύμα Stephano,nec poterant reſiſtere ſapien

τιώ ελάλ . τοπυπέβαλόμ άνδρας,λέγον» tiæ , & fpiritui qui loquebatur.Tuncſub

τας και ότι ακκκόαμάν αυτον λαλοώτG εάν ornarunt uiros, qui dicerent:Audiuimus

ματα , βλάσφημα εις μωσω και τον θεόμ. eum dicentem uerba contumeliofa in

Σωεκίνκσάμη του λαού και τους πρεσβυ ) Moſen acdeum . Commoueruntás ple.

τέρους και τους γραμματές , επισάντες bem&ſeniores & fcribas, atą inuaden

σωής πασαμ αυήν, ήγαγομ εις σ συν tes corripuerunt eum , &adduxerunt in

νέδρίου , έσκσάμπ μάρτυρας ψιδάς , λέν concilium ,ſtatueruntosfalſos teſtes ,qui

γοντας . Ο άνθρωπG δυτος ον σαύεται ή dicerent:Homo iſte non ceſſat loqui uer

ματα βλάσφημα λαλώμ κατά του τόπου ba contumelioſa aduerſus locum fan

του αγίου τούτο και το νόμου . ακκκόαμαν ctum hunc& legé.Audiuimusemeum

γαρ αυτον λέγοντΘ , ότι ο Ικσούς και ναίων dicentem : leſusNazarenusiſte demo

ραϊα δυτος καταλύσει του τόπου τούτου, lieturlocum hunc , & mutabit inſtituta ,

κι αλλάξει τα έθκ,& πρέδωκεν ημίμ μωϋσής. quæ tradidit nobis Mofes. Et intuentes

και ατενίσαντες εις αυτόν άπαντες οι καθιζόν eum omnes qui ſedebant in concilio , ui.

βυοι νω σωεδρίω ,είδου το πρόσωποι deruntfaciem eius tanquam facieman

άυε ωσεί πρόσωπομαγγέλο. Είπε δε και geli. Dixit autem princeps VII

αρχιερεύς. Ει άρα ταύτα δυτως έχα;» έφη. facerdotum :Num hæc ita fe habent:

άνδρες αδελφοί κυ πατέρες,ακούσατοθει At ille ait: Viri fratres & patres , audite :

δς, δόξες ώφθηοπαπί ημώμ αβρα/ De' gloriæ apparuit patri noſtro Abra,

άμ,όμ hæcum



ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.
159APOSTOLORVM.

αμ, όντια τη μεσοποθαμία, πριν και κατοι

κήσαι αυτόμα χαδάμ και είπε προς αυ

τόμ. έξελθε εκ γής σου ,και εκ φθι συγ:

γενείας σου , και δεύρο εις γιω8μ άμ σοι δεί)

ξω . Τόπ 2ξελθών εκ γής χαλδαίωμ,κατών

κκσεν η χαράμ.Κακάθε μετα αποθαν

νάμ ήμ πατέρα αυτον , μετώκκσεμανόμεις

τωγω ταύτω, εις Ημ υμάς να κατοικών

π . και ουκ έδωκεν αυτώ κληρονομίαμοάυ

τη, ουδε βήμα σοδός. και επαγγείλατο αυν

Tə d'ocw QCÊIS XQtégeorp & urlw ,ngCele anses

ματι αυτ μεταυτόμ, ουκ όντος αυτώ τέκν8.

ελάλησε δε όυτως ο θεός , ότιέσαι πέρμα

αυτα σάροικομα γαλογία, ο δολώσο

σιμ αυτό , C κακώσουσιμέτκτερακόσιακή

ο έθνος ώ εαμ Λουλεύσωσι,κρινωεγώ,ιπιμ

ο θεός.και μετά ταύτα /ξελεύσονη , Cλα

ξεύσουσί μοι ν ω τόπω τέτω , έδωκεν

αυ ασ διαθήκίω περιτομής, ο δυτG εγέν

θασε ημισαακ,και σερϊέτει αυτόματη με

φα τηογδόη , και ο Ισαάκ ου Ιακώβ , και ο

Ιακώβ Ρυς δώδεκα σαγγάρχας , κ οι σα

ταϊάρχα 3κλώσαντος τμ ιοσίφ απέδοντο

εις αιγυπoμ . ναι ο θεός μετάυτο , κα )

Οξείλετο αυλμέκ πασώμ θλίψεωμαυή,

α ) έδωκεν αυτώ χάριν και σοφίαν εναντί

ομ φαραώ βασιλέως αιγύπτου, και κατέσκ/

σεν αυτόν ηγέμονομεπάιγυπήoμ . και όλου

του δικού αυτο . ήλθε σε λιμος εφ όλω

τίω γω αιγύπου και χαναάμ , και θλίψις

μεγάλκ , και ουλέυρισκομ χορτάσματαδι

σατέρες αμώμακέσας δε Ιακώβ όντα σίτα

ν αιγύπίω, ξαπέσειλε τους πατέρας ημών

πρώτου , και ως δευτέρω ανεγνωρίθκ ιων

σήφ Ρίς αδελφούς αυτο , 6 φανερόμ έγύετο

ως φαραω ήώς τον Ιωσήφ Αποσείλας

δε Ιωσήφ μετεκαλέσατο ήμ σατέρα , αυ

τον Ιακώβ , και σάσαμ τώ συγγένειαμου

ψυχαίς εβδομήκοντα πέντε. Κατέβκ δε λα )

κωβ εις αιγυπήoμ , κ ετελεύτησεν αυτός και οι

σατέρες έμώμ. Ο μετετέθησαν εις συχέμ,

hæ, cum eſſet in Meſopotamia ,prluſãs

moraretur in Charran , & dixit ad illum :

Exi de terra tua, & decognatione tua ,&

ueni in terra quacung móſtrauero tibi.

Tuncexñt è terra Chaldæorú , & habita

uit in Charran . Erinde poſtộp mortuus

eſt pater eius, tranſtulit illum in terram

hanc,in quanuncuos habitatis . Et non

dedit illi hæreditaté in ea ,ne ueſtigiũ qui

dem pedis .& repromiſit illi ea ſe daturű

poflidendam ,& ſeminieius poft ipfum ,

cum nó haberet filium . Locutus eſt auté

deus ſic, qd futurű eſſet ſemé eius inqui

linum interra alicna,quod feruituti il

lud ſubiecturi eſſent ,& male tractaturi

annis quadringétis.Et gentem ,cuicuną

ſeruierint,iudicabo ego,dixitde?.Etpoſt

hæc exibunt& feruient mihi in locohoc.

Et dedit illi teſtamentūcircūciſionis,atą

hicgenuit Iſaac, & circūcidit eum in die

octauo , & Ifaac genuit Iacob , &Iacob

genuit duodecimpatriarchas. Etpatri

archæinuidia moti, Iofeph uendiderüt

in Aegyptū.Ererardeuscă eo , & eripuit

eum ex omnib9afflictionib9 eius,& ide

dit ei gratiã & fapiétiam corã Pharaone

rege Aegyptiorú.Etcóftituit eumpræfe

ctum ſuperAegyptū, & fup totā domā
ſuam . Venit autem fames in uniuerſam

terrā Aegypti & Chanaan , & afflictio

magna,necinueniebant cibospatres no

ſtri.Cúaudiffet auté Iacob eſle fruméta

in Aegypto,miſit patres noſtros primú:

& amiterúmiliſlet eos, agnituseſt lo

ſeph à fratribus ſuis, & innotuit Pharao

ni genus Iofeph .Millo autem nuncio

Iofeph accerſiuit Iacob patrem ſuum ,

omnēm cognationé fuam in animabus

feptuagintaquinq . Er deſcédit Iacob in

Aegyptum ,defunctusóp eſt ipfe& pa

tresnoftri.Et tranſlati ſunt in Sychem ,

G
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και ετέθησαν ν ο μνήματι , 8 ωνήσατο &politi ſunt in ſepulchro,qd'emitAbra

αβρααμ τιμής αργυρίου σαρα η πώμεν ham precioargenti a filós Emor filň Sy

μός του συχέμ , καθώς δε άγγιζει ο χρόνος chem . Cumauté appropinquarettépus

Οι επαγγελείας , δς ώμοσεν ο θεός ν pmiſlionis,de qua iurauerat deus Abra

βραάμ , άυξησεν ο λαός και έπληθώθκ hæ ,creuit populus&multiplicatus eſt in

αιγύπίω, άχρις δυ ανέσκαι βασιλεύς έτερΘ , Aegypto, donec exortus eſt alius rex,

δε ουκ ήδε τον Ιωσήφ . δυτα κατασοφισά quinon nouerat Iofeph . Hic circumue .

κινη γένος 8μών , εκάκωσε τους σαν niens genusnoſtrum ,afflixit patres no

τέρας ημώμ, ή σοι& μ έκθετα , τα βρέφη άυ ſtros,utexponerétinfantes fuos, nefce

τωμ , εις το μεζωογονάθαι. νω καιρώ ε- tus eſſent uitales. Eodētépore natus eſt

γεννήθκ μωϋσής , και ήμ άο &ΘΟ θεώ , Moſes,& fuit gratusdeo, quinutrituseſt

δς ανεγάφκ μlώας της ν ω οικω τον tribus menfibus in domopatris. Expoſi

σατρός και εκτεθέντα σε αυτόν ανείλετο αυ tum autêillum ſuſtulit filia Pharaonis,

του και θυγάτης φαραώ» και ανεθρέψατο αυν & nutriuit eum ſibi uice filij. Er eruditus

του εαυτή ειςτόμ . και επαιδεύθκ μουσις eſt Moſesomni fapiétia Aegyptiorú, &

σάση σοφία αιγυπίωμ , ήμδε δωατός αν eratpotensin factis & in dictis.Vtuero

έργοις και οι λόγοις .ώς δε επληρούτο αν expletum eſt ei quadraginta annorum

@ω πσαρακονταετές χρόνΘ , ανέβ % επί tempus,ſubijt in cor eius,utinuiſeret fra

σω καρδίαμ αυτα , επισκέψαθαι τους α/ tresfuos filios Ifraël.Et cü uidiffet quen

δελφους αυτον τους γούς Ισραήλ και να το dam iniuria affici,defendit eum , & ultus

δώμ τινα αδικούμανου , ήμάνατο , και εν eſt uicem eius qui affligebatur,peraullo

ποίκσεν εκδίκκσιμ ακαταπονομεύω,σα Aegyptio.Exiſtimabat autem intellige
τάξας του αιγύπίομ . νόμιζε δε σωϊέναι re fratres fuos , quoddeus per manum

τους αδελφούς αυτον , ότι ο θεός δια χαρος iplius daret ſalutem illis . Acillinon in

αυτον δίδωσιν αυτοίς σωτηρίαμ , διδε ου tellexerunt. Et fequenti die uiſus eſt illis

σωϊκαμ τη πεπϊούση Ημέρα ώφθκ αυν litigantibus,& redegiteos in cócordiam ,

τοίς μαχομλύοις , και σανάλασεμ αυτούς dicens : Viri, fratres eſtis, ar uos inui

εις ευρώω, ειπώμ . άνδρες και αδελφοί εσε cem leditis : Cæterum is qui iniuriam far

μας, ίνα τίάδικάπ αλλήλους και ο δεαδικών ciebat pximo,repulit eum , dicés: Quis

ομ σλκσίομ,απώσατο αυτόμ,ειπώμ . τίς σε te conſtituit principem aciudicem ſuper

κατέσκσεν άρχοντα και δικασω εφ υμάς ; nos:Nunquid interficere me tu uis,qué

Με ανελάμ με συ θέλεις και θα γόπου ανέλες admodum interfeciſti heri Aegyptium :

χθες μ αγύπίομ , έφυγε δε μωσής ν ως Fugit auté Moſesad dictum hoc, & fa

λόγω τέτω, C έγύετο σάροικος εν γή μα ctus eſt aduena in terra Madian , ubi ge

διάμ, δυ εγκύκσεμίους δύο και να πληρωθέν nerauit filios duos.Erexpletis annisqua

Topétớp Tecsapáxova,õpex & ulos & TĂ èpti draginta, apparuit illi in deſerto montis

μω ή όρος σινά άστελος κυρίου φλογίου Sina angelus dñi in flammeo incendio

ρος βάτε. δε μωϋσής 1δων εθαύμασε ο όρα rubi. Mofes auté ut cóſpexit, admiratus

μα.Προσέρχομβώς σε αυτον κατανοήσαι , εγε eſt uiſum . Porrò cũ accederet ut attende

νετο φωνή κυρίου προς αυτόμ . εγω ο θεός ret , facta eſt ad eum uox dñi:Egofum

Οσατέρων σου , ο θεος αβρααμ,και ο θεός deus patrūtuorū ,deus Abraham , deus

Ισαάκ Ifaac;
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Ισαάκ, οθεόςΙακώβ . έντομος δε γενόμεν Ifaac, & deus Iacob . Tremefactus auté

θος μούσα , ουκ ετόλμα κατανούσαι . ειπε Moſes , non audebat attendere . Dixit

δε αυτώ κύρϊος. λύσομουπόδημα 70 σο auté illi dominus: Solue calciamentū pe

δών σου.ογαρ τόπG ενώ έσκκας, γύ & dum tuorum . Locusenim in quo ftas ,

για εσίμ . σώμ εισομ τω κάκωσιμ του λαού terra ſancta eſt.Vidi,uidiinquam , affli.

με τον αναιγύπίω, και το σεναγμού αυτών ctionem populi mei quieſtin Aegypto,

άκουσά, και κατέβω 2ξελέθαι αυτός, κα ) & germicum eorum audiui , & defcendi

νώ δεύροκαι απογελώ σε εις αιγυπloν του uteruam eos.Nunc uenito , & mittam te

τομ τομ μούσω, 8μ Αρνήσαντο ειπόντες , τις in Aegyptum. HuncMofen quénega

σε κατέσκσιμ άρχοντα, και δίκασιών και τον uerunt,dicentes,quis teconſtituit princi

τομο θεός άρχοντα και λυγωτίώ απέσer pem & iudicem : huncinqua deus prins

λεμ ν χαρι αγγέλο το όφθέντΘ αυτών cipem &redemptorem miſerat perma

τη βάτω . ούτ @ ξήγαγεν αυτύς , σοιά» mangeli,qui apparuerat illi in rubo.

σας τέρατα και σημ & αν τι αγύπω, και Hiceduxit illos,ædens prodigia & ſigna

ενερυθρά θαλάση, C φν τη ερήμω έτκ πση in Aegypto , & in rubromari,& in deſer

σαράκονται δυτός έξιμο μωϋσής , ο ειπωμ to annis quadraginta.HiceftMofes qui

τιςοϊς ισραήλ. προφήτίωυμίμ ανασήσει κύ dixit filós Iſraël :Prophetam ſuſcitabit

Εϊος ο θεός υμώμ εκ αδελφώμ υμών, ως uobisdeus ueſter é fratribus ueſtris,fimi

έμε,αυτο ακέσεθε, δυτός έξιμο γενόμονος lem mei, illum audietis . Hiceſt quifuit

εν τηεκλλησία ντιερήμω,μετά τον αγγέ in congregatione in folitudine cum an

ar to naMocorog & utã si lor ögat civã,moes ' gelo qui loquebatur ei in monteSina ,

Η σαλέρων τμών, δς εδέξατο λόγον ζών/ & cum patribusnoſtris, qui accepit fer

Τα δοθαι ήμίμ . ουκ αθέλκσαμ υπήκοοι γε 'monem uiuum ut daret nobis . Cuinon

νέθαι οι πατέρες ήμώμ , άλλαπώσαντο C luerunt obedirepatresnoftri , fed repu

ευγάφκσαμ τη καρδία αυτών εις αιγυπήop , lerunt & auerfi ſunt cordefuo inAegy

ειπόνπς ως άαρώμ. σοίκσομ υμίμ θεούς,δε ptum ,dicéres ad Aaron: Facnobis deos

προπορεύσονται ημώμ.ο γαρ μούσάς δυτος , qui præcedant nos. Mofienim huic,qui

δς εξήγαγεν ήμάς εκγύς αγύης, ουκάν eduxit nos de terra Aegypti, neſcimus

θαμβω τι γέγονερ αυτών και εμoχoπoίκ / quid acciderit.Et uitulum fecerunt in die

σανν ταϊςημέρας εκείναις, και ανήγαγομ bus illis , & obtulerunt hoftiam ſimula

θυσίαμ άο ειδώλω,και ευφραίνοντο ντία cro , &lætabantur ſuper operibus ma.

έργοις το χαρών αυτών . έςρεψε δε ο θεός , nuumſuarum.Conuertit fe autem deus,

και παρέδωκεν αυτούς λατρεύει τηστα & tradidit eos,ut colerent militiam coeli,

τία του ουρανού, καθώς γέγραφα & βί» ficut fcriptum eſt in libro prophetarum :

βλα προφκτώμ. με σφάγία καιθυσίας Num uictimas & hoſtias obtuliſtis mi

ηχοσωέγκατέ μοι έτε τεσσαράκοντα τη hiannisquadraginta in deſerto,domus

ερήμω δικΘ Ισραήλ και να αναλάβετε τίω Iſraël: Etſuſcepiſtistabernaculum Mo.

σκίωώ το μολόχ, άστου του θεού υμών loch , & ſydús dei ueſtri Rempham ,

ξεμφάμ, τους τύπους δυς εποιήσατε προσκυ figuras quas feciſtis ad adorandum

&ν αυτοίς , και μετοικίώ υμάς επέκεινα, eas . Et tranſferam uos ulcra Baby

βαβυλώνΘ . και σκω το μαρτυρία ήμ τοίς lonem . Tabernaculum teſtimonñ fuit

patribusσαράσι ,
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σαγγάσιμ άμώμ ν τη ερήμο, καθώς διετά patribus noſtris in deſerto,liat ordiná

ξατρ , ο λαλώ ω μωσή σοιήσαι αυτίω και ueratillis,loquens ad Moſenut faceret

τα τμ τύπου,δμ έωράκα. Έμ κα) εισήγαγον illudfecundüforma,quáuiderat.Quod

διαδεξάμονοι οι πατέρεςάμώμ μετα εκσού & induxerút,qui ſucceſſerunt .patresno

τηκατάχέσει η εθνών, ώμ έξωσεν ο θει ſtri cum leſu in poſſeſlionégentiú,quas

ος από προσώπουτης πατέρων ημώμ έως expulit deus à facie patrú noftrorú ufas

Αμερώμδαβίδ , δς ευρε χάριν ενώπιον addies Dauid, qui inuenitgratiâ coram

το θεού , κτίσατοευρώ ,σκώμμαο θεό deo , & petitutinueniret tabernaculum

Ιακώβ.Σολομώμδώκοδόμκσεμαυτώ δικομ. deo Iacob.Solomon auté ædificauit illi

άλλουχούψισος & χειροποιήτους ναούς και domū. Sed no is eſt excelliffimus,qui in

τοικά , καθώς ο προφήτης λέγει.δουρανός manufactis templis habitet ,ſicut ppher

μοι θρόνΘ , δε γ υποπόδϊου το ποσών ta dicit :Cælum mihi ſedes eft,terra auté

με , σολομ δικομ. οικοδομήσετέ μοι , λέγα ſcabellum pedum meorú.Quam domú

κυρίος , και τις τόπος και ,καταπαύστώς μο ; ædificabitis mihi dicit dñs,aut quis lo

ουχί χείρ με εποίκσε ταύτα πάντα;σκλη aus requietionismeæeſt : Nónemanus

φοράχηλοι και απερίτμητοι τη καρδίακαι mea fecit hæcomnia : Duri ceruice &in

τοίς ώσίμ,υμάς αει ως σνεύματι τώ αγίω circumciſi corde & auribus , uos femper

αντιπίππετε, ώς οι πατέρες υμώμ, υμάς ſpirituiſancto reſiſtitis , fiart patres ue.

τίνα της προφκτώμ ουκ εδίωξαν οι σαβέρες ftri,ita &uos . Quéprophetarú nó lune

υμών; C απέκτεναμ γυς προκαταγγείλαν» perſecuti patres ueſtri: Erocciderúteos,

τας ποιο ελεύσεως του δικαίο,δυ να μας qui prænunciabant de aduentu iuſti ,

προδόται να φονές γεύκοθε, άιτινες ελά aius uos nunc proditores & occiſores

βετε υμνόμομ εις διαταγάς αγγέλωμ,και fuiſtis : qui accepiſtis legem per diſpoſi

ουκ εφυλάξαπ . ακέονπς δε ταύτα δίεπεί tiones angelorum ,necferualtis.Audien

οντο ταϊς καρδίαις αυτών , και έβρυχου tes autem hæcdiffecabant cordib9 fuis,

τους οδόντας αυτώνεσάυτόμ . υπάρχωμ δε & ftridebant dentibus ſuisin eum.Cum

πλήρης ανεύματGPαγία ,ατενίσας εις ήν autem eſſet plenus ſpirituſancto,inten

ουρανόμ,έιδε δόξαν θεού, και ικσούμ εσώτα tisin cælumoculis,uidit gloriam dei,&

εκ δεξίωμα του θεού και ειπεμ . Ιδου θεωρώ lefum ftantem à dextris dei. Et ait: Ecce

τους ουρανούς ανεωγμένους και ευγδμ το uideo cælos apertos, & filium hominis

ανθρώπου εκ δεξίωμ εσώτα το θεού.κράξαν Itantem à dextris dci. Exclamantes auté

πς δε φωνή μεγάλη,σωέχοντα ώτα αυτών, uocemagna,cótinuerūtaures ſuas , & im

C1 ώρμησαν ομοθυμαδομεθαυθόρ . Ο εκβαν petum fecerut unanimiter in eum . Et eie

λόντες έξω οι σόλεως έλιθοβόλοω , κα οι ctum eum é ciuitate lapidabant,acteſtes

μάρτυρες απέθεντο τα ιμάτιατα γυς σό depoſuerunt ueſtimenta ad pedes ado

δας νεανίο κάλουμεώου σαύλο , κα) ελιθοι leſcentis,qui uocabat Saulus.Et lapida

βόλου ήμ σέφανου επικαλέμιωομ, και λέ bantStephanum inuocantē,ac dicente:

γοντα . κύρϊε Ικσού , δέξαι η συνεύμά μου. DomineIeſu,fuſcipeſpiritú meum . Poy

Θείς δε τα γόνατα , έκραξε φωνή μεγάλη • ſitis autem genibus, camauituocema

κύρϊε,με σύσης αυτοίς τίω αμαρτίαν ταύ , gna:Domine, ne ſtatuas illis peccatum

τίω,και τοτο ειπωμ , εκοιμήθη...μόνο 5 hoc.Erum hocdixiet,obdormίuίt.

Σαύλων Saulus
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1 : ΣαύλΘ δε μ σωσυδοκώμ τή αναιρέσει Saulus autem conſenſerar in necetri VIII

αυτο εγχύετο δε εν εκείνη τη ημέρα δίων eius . Facta eſt auté in illo die perfecutio

γμός μέγας επί των εκκλησίας των ισρο magnaaduerfus eccleſiam ,quæ erat Hie

σολύμοις , σάντας τε δίεσάρκσαμ ιτας roſolymis, & omnes diſperſi ſuntperre

χώρας ο Ιουδαίας και σαμαρείας αλλά giones Iudææ & Samariæ præter apo .

Οαποστόλων. Σωεκόμισαν δε τον σέφα . Itolos.Curauerunt autem una Stepha

νόμ άνδρες ευλαβάς , και εποιήσαντο κοπες numuiri religiofi , fecerunt planctum

του μέγαμε έναν ω .ΣαύλΘ Ε έλυμαι , magnum ſupereum.Saulus uero deuae

Φετο τώ εκκλησίαν , ι τους δικους εισποι ftabat eccleſiam ,per ſingulas domos in .

fruópavo , ouswop.Ta õud çagnaj yavdão trans,trahensó uiros ac mulierestrader
κας παρεδίδου εις φυλακώ. οι μεν οώ δία bat in cuſtodiam . Illi igiť diſperſi pera

σαρέντες iiλθομ, ευαγγελιζόμενοι του grabant , annunciantesfermonem dei .

λόγου. ΦίλιππG δε κατελθών εις σάς Philippus autem peruenit in ciuitatem

λιμ ι.σαμαρείας , εκήρυσεν αυτοίς του Samariæ , ac prædicabat illis Chriſtum .

Χρισόν , προσέχομτε οι όχλοι τοίς λεγοι Intendebant auté turbæ his ,quæà Phi

μλύοιςυπό το φιλίππου,ομοθυμαδόν το lippo dicebantur;unanimiteraudientes,

ως ακούει αυτούς και να βλέπαμ τα σκο & uidentes ligna quæ ædebat. Spiritus

μέα & επoίε. σολλών γαρ της εχόντων enim immundi,è multis qui ab illis tener

ανεύματα, ακάθαρτα , βοώντα, μεγάλα , banturrexibant,damantes uoce magna.

φωνή, ξέρχετο, πολλοί δε παραλελυμέν Multi autem paralytici & claudi ſanati

νοι και χωλοί θεραπεύθκσαμ . και εγέν ſunt. Et factum eſt gaudium magnum

νετο χάρα μεγάλκ εν τή σόλα εκείνα Αν in illa ciuitate .Virautêquidam nomine

νήςδέ τις ονόματι σίμων , προϋπήρχει Simon,qui ante in ea ciuitate artē exer

τη σόλα μαγεύω , και εξισώμ σ ' έθνG cueratmagicam , ac gentem dementa

Φ σαμαρείας , λέγωμ, ειναι τινα,εαυτό uerat Samariæ ,dicensfe efle quempiam

μέγαμ , ώ προστίχου από μικρού έως μεν magnum ,cui aufcultabant illià minimo

γάλου, λέγονπς , δυτός όξιμ καιδναμις του, uſqz ad maximú,dicentes: Hiceſt uirtus

θεού και μεγάλα και προσέχομ δε αυτώ , δία dei,quæ uocaturmagna. Auſcultabang

τοrò ixcavžo zdóvo taie uczycicesdzesanévol. autê ei, propterea quod multo tempore

αυτούς . ότε δε επίσδυσαμ @ ο φιλίππω , magicis artibusdementaſſer eos . Cum

ευαγγελιζομθύω τα σερί Οι βασιλείας uero credidiſſent Philippo, euágelizanti

τον θεού , και τα ονόματα του Ιησού Χρι- de regno dei, deqz nomine Ieſu Chriſti,

Σού , εβαπτίζοντο άνδρες τε να γράϊκες. και baptizabantuiri ſimulac mulieres. Túc

σε σήμων και αυτός επίσβεσε , και βαπτισθείς Simon&ipfe credidit, & cum baptiza

ήμ προσκαρτερώμ ω φιλίππω. Θεωρώ το tus eſſet adhærebat Philippo.Vidensć

Φανάμαςνα σκμάα γινόμονα 3ξίσατο. Ν. igna& uirtutes fieri Rupes armrmiraba

κούσαντες δε οιον ιεροσολύμοις απότολοι, tur . Cumautem audiſſent apoſtoliqui

ότι δέδεκται σαμάρεια τμ λόγου,του θεού , erant Hierofolymis,qdrecepiffet Sama

απέσeλάμπρος αυτούς του σέρου και των ria uerbum dei,miſerunt ad eos Petrum

άννιω , 8ι τινες καταβάντες , προσήυξαντο 1 ac Ioanné.Qui cú deſcédiſſent,orąuerüt

begrävtãp. otws Rábwol,aveõnaayiopo : - .pro ipſis: utacciperet fpiritum ſanctum .

NondumOVOTW
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όυπω γαρμ επουδενί αυτώμ επιπεπτωκός, Nondum enim in quenquam illorum

μόνον δε βεβαλισμένοι υπάρχον εις όνο» illapfus fuerat, ſed baptizatitantú erant

μα του Χρισ8 εκσά τότε επετίθον τας χά fub nomine Chriſti Ieſu.Tuncimponen

σας εδαυτους,και ελάμβανομ σνεύμα άγϊν bantmanus ſuper illos; accipiebantque

όμ. Θεασάμως δεο σήμωμ, ότι διαθέν fpiritum ſanctum . Cum uidiffet autem

πιθέστως χειρώμ ναποδόλωμ λίσο» Simon, quod per impofitionemanuú

τα σσνεύμα σ'άγϊου , προσώεγκεμ αυν apoſtolorum daretur ſpiritus ſanctus,

τοίς χρήματα, λέγωμ. Δόπ καμοίτωks obtuliteis pecunias dicens:Date &mihi

σίαμ ταύτίω ,ίνα ώ εαμ επιθώ τας χάρας, poteſtatem iftam ,utariaunque impor

λαμβάνα πνεύμα άγίου» σένα δε ειπε ſuero manus,accipiat ſpiritumſanctum .

προς αυτόμ.ή αργύρϊου σε σώ σοι έικ εις αν Petrus autem dixitadeum :Pecuniatua

πώλξαν , ότι τίωδωρεαν του θεού νόμισας tecum ſit in perditionem , quoniam do

στα Βλμάτων κτάθι • ουκ έσι σοι μερίς numdei exiſtimaſti pecunñs parari.Nó

ουδε κλήρG καιο λόγω τέτω.Η γαρκας eſt tibi pars neque lors inratione hac.

δία σου ουκ έσιν ευθα ονώπιον του θεού.ME/ cor enim tuum non eft rectum coram

τανόκσομ οώ από κακίας σουταύτκς,κό deo . Reſipiſce igiturabiſta malicia tua,

Δεκθκτι του θεού , ει άρααφεθήσεταί σοι και εν &roga deum , ſi forteremittatur tibi co

πίνοιαη καρδίας σου. εις γαρ χολώ σιι gitatio cordis tui.In felle enim amaritu

κείας και σωθεσμου αδικίας δρώ σε όντας dinis, & colligatione iniquitatis uideote

Αποκριθείς δε και τίμώμ, ειπε . Δείθκτε υμάς eſſe. Reſpondens autem Simon ,dixit:

υπερεμέ πρός τμ κυρίομ,όπως μκθέμεπέλ Precemini uos pro meapuddominum ,

Θα έθεμε ώμ ειρήκατε . οι μου οώ δίαμας nequideueniat in mehorum quædixi

τυράμνοι και λαλίσαντες του λόγου και κυ ſtis.Et illi quidem teſtificati& locutiſer

είε ; υπέσεψαν εις Ιερsσαλήμ , σολιάς τε monem dei,reuerſi ſunt Hierofolymam ,

κώμας το σαμαρατώμ ευκγγελίσαντο. Αν & multis oppidulis Samaritanorum

γελΘ και κυρίg ελάλησε προς φίλιππoμ,λί cuangelizabant.Angelus autem domi

γωμ, Ανάσκει,και σορεύουν μεσημβρίαμ ni locutuseſtad Philippum ,dicens:Sur

επίτίω οσομ,τω καθαβαίνουσαμ απο τερά ge, & uademeridiem uerſus ad uiam

σαλήμ εις γάζαμ . άυτη αξίμ έρκμ . ανα deſcendit ab urbe Hierofolymo

εας επορεύθκ. κα ) ιδου ανής αιθίου,ευνόχος, rum Gazam.hæc eſtdeſerta. Et ſurgens

δωάσκα κανδάκης βασιλίσκα αιθιόπων, abijt, & ecce uir Aethiops,eunuchº,præs

δς ήμ επί πάσης φύ γάζας αυτής , δς έλκλύ fectus Candaces reginæ Aethiopu ,qué

θει προσκυνήσωμεις Ιερουσαλήμ, μτεύπου præfecerat uniuerfæ gazæ ſuæ , uenerat

srέφων και καθίμου , επί του άρματος adoraturusHieroſolymam ,& reuerte

αυτα , C ανεγίνωσκε ου προφήτη Ησαΐα . batur ſedens ſuper currumſuum , lege

είπε δε πνεύμα των φιλίππω. πρόσελθε, batyEfaiam propheta. Dixit autefpi

και κολλούθκτι άρματί τέτω και προσυραν ritus Philippo:Accede, &adiunge tead

μωρ δε ο φίλιππΘ , άκουσε αυτον αναγν» currum iſtum .Accurrés aute Philippus,

ΦώσκοντΘ το προφήτίω Ησαΐαν, και εις audiuit eum legenté Eſaiam pphetā, &

περ . άραγε γινώσκεις & αναγινώσκας και ο δε dixit: Intelligišne quæ legis :At ille ait:

ειπε . πώς γαρ άν δαναίμω, εάν μή τις Nam qui poſlim ,nifi aliquis dux uiæ

οδηγήσαμε

quæ

mihi



Ω Ν ισΑΠ ΟΣΤΟΛΩΝ . APOSTOLORVM.

δδράση με παρεκάλεσεπή φίλιππου άνα mihi fuerit : Rogauitcs Philippum , ut

βάντα καθίσαι σω αυτώ . και δε σερίοχή και aſcenderet,ſederető fecum.Argumentū

γραφής ήμ ανεγίνωσκεμ, ήμ άυτκ. ως πρόβα autem ſcripturæquam legebat,erat hoc

του επίσφαγώ ήχθκ , και ως αμνός εναντί Tanſz ouis ad occifionem ductus eſt, &

ομ τον κείροντα αυτόμ άφωνος , όυτως ουκ ſicut agnus coram tondente ſe mutus, fic

Ανοίγα ή σόμα αυτο.ν τη ταπεινώσει αυ * nóaperuit os ſuum .In humilitate ipſius

και κρίσις αυτοι ήρθα . τω δε γενεάμ αυτα τις iudicium eius lublatú eft . Generatione

inγήσεται , ότι αιρεται από τι γίς και ζωή autē eius quis enarrabit: Quoniam tol,

αυτο . Aποκριθείς δε και έυνάχος @ω φιλίπ . liturde terra uita eius.Reſpondens auté

πω , ειπε . δέομαί σε , περί τίνΘ ο προφή eunuchus Philippo,dixit:Obſecro te ,de

της λέγει τοτο , οιεαυτο , ή ποι ετέρου τιν quo propheta dicit hoc, de fe ,an de alio

ούς ; Ανοίξας δε ο φίλιππGPosόμα αυτο , quopiam : Aperiens auté Philippus os

να αρξάμου από το γραφής ταύτης, ſuum ,&incipiens à faiptura iſta ,prædi

ευκγγελίσατο αυτώ ικσάμ.ώς και επορεύονη cauit illi leſum . Etdum irent per uiam ,

το κιτωοδον,ήλθομ επί τι ύδως, να φN/ uenerütadquandam aqua.Et ait eunu .

σημο ευνόχος. Μου ύδωρ, τί κωλύα μεβα/ chus : Ecceaqua. quid uetatquominus

πιθίώαι , ειπε δε ο φίλιππG . ει σισεύας baptizer:DixitautéPhilippº:Si credis

34 3λκς και καρδίας, έξεσιμ . αποκριθείς δε extotocorde,licet.Et reſpódens ait:Cre.

είπε, σισεύω τον μου τον θε8 είναι του τκσάμ do filiü deielle Iefum Chriſtú : Et iuflic

Χρισόμ. και εκέλυσε σώαι ο άρμακα κα fiſti currú . Acdeſcéderútamboin aqua,

τίβκσαμαμφόπροι εις το ύδωρ,ό, τι φίλιπ Philippus ſimul& eunuchus, & baptiza

πGP ευνδχος, και εβάπιστα αυτόμ . uit eum .Cum autê aſcédiſſent ex aqua,

όπ δε ανέβασαν εκ του ύδατΘ , πνεύμα κυ ſpiritus dñi rapuit Philippü ,nec ampli?

Ρίο ήρπασε ημ φίλιππoμ, και ουκ είδεραυν uidit eum eunuchus. Ibat eñ per viam

ομ ουκέτι ο ευνέχG . Eπορεύετο γαρ τίω ſuāgaudens.Philippus auté repertuseſt

δδδραυτον χαίρωμ. φίλιππGP δε ευρέθκ εις Azoti,& pertranfiens euägelizabat ciui

άζωτου, και διερχόμενος,έυκγγελίζετο τας tatib9 cunctis,donec ueniret Cæſaream .

σόλας σάσας , έως το έλθάμ αυήμειςκαι Saulus autem adhuc ſpirans minas ix

σάρααμ. ο δε ΣαύλΘ έτι εμπνέωμαπα ac cædemaduerſus diſcipulos dñi,accef

λύς και φόνου εις τους μαθητές του κυρίου , ſit ad principem ſacerdotum ,& petiſt ab

προσελθώμ ω αρχίες , κτήσατο σαξαυτο eo epiſtolas,quas perferret Damaſcú ad

επισολάς εις δαμασκόμ προς τας σωαγω » fynagogas:ut fi quos inueniſſet eius uiæ

γας , όπως εάν τινας έυρηη οδού όντας άν ſeu uiros feu mulieres, uinctos duceret

δρας τε και γαυαίκας,δεδεμένες άγάγε Hierofolymá.Etcum iter faceret, cótigit

εις Ιερεσαλήμ. ν δεω πορεύεσθαι , έχει ut appropinquaretDamaſco . Et fubito

το αυγμέγγί34μ τη δαμασκώ,ναδιαίφνης circumfulgurauit cumluxdecelo,colla

σερisraψεν αυτόν φώς από τον ουρανό,και plusớs in terram ,audiuit uocem ,dicentē

σεσών επίτίω γώ, ήκεσε φωνώ,λέγεσαν ſibi:Säul Säul,quid me perſequeris:Di

αυτά , σαούλ σαούλ,τί με διώκεις και είπε δε . xit autem : Quis es domine: Doniinus

τις έι κυρίες και δε κύρiG είπεμ. εγώ ειμι 18 autē dixit:Egofum Iefus,quem tu perſer

σες, 8μ σου διώκεις . Σκληρόμ σοι προσκενξα. queris . Durum eftribi contra ftimulos

λακτόζαρ Z calcitrare,
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λακτίζαμ • τρέμωμ π και θαμβώμ ειπε .

κύρϊε , τι με θέλας ποιήσαι και και ο κύρiG

προς αυτόμ . ανάσκθι , και εισελθε εις τίω

σόλιν , και λαλκθήσεταί σοι , τί σε δ&

σοι & μ . οι δε άνδρες δι σωοδεύοντες αυ και

εισήκεσαν εννεαί , άκούονπς μεθ φωνής,

μκδ'ένα δε θεωρούτες και γέρθκ δε και σαύλος

αποθι γής , ανεωγμλύωμ τεΟ οφθαλν

μώμ αυτο ,ουδένα έβλεπε και χαραγωγούς

τες δε αυτόμ , εισήγαγον εις δαμασκόμ .

και μ ημέρας γάς μη βλέπω» , και ουκ

έφαγεμ , ουδε έπιεμ ήμ δέ τις μαθητές και

δαμασκώ , ονόματι άνανίας , και είπε προς

αυτός ο κύριο δράματι, ανανία .ο δε

ειπεν , σου εγώ κύριε .ο δε κύριΘ προς

αυτόν και ανασας σoρεύθκτι επί τω δύμω

σω καλουμίω ευθείαν , και ζήτκσομ

οικία Ιούδα , Σαύλομ ονόματι ταρσέα .

δου γαρ προσεύχεται και ειδεμ ν δράμαι

τι άνδρα ονόματι ανανίαμ εισελθόντα , και

επιτιθέντα ανω χώρα , όπως αναβλέψ .

απεκρίθκ δε ανανίας και κύρϊε , ακήκοα , από

σόλιώμ σερί το ανδρός τούτου , όσα κακά

εποίκσε τοίς αγίοις σου ν Ιερουσαλήμ και να

&δείχα ξεσίαμ σαρά το αρχιερέωμ,δύ

σαι πάντας τους επικαλουμθύες όνομά

σου . έιπε δε προς αυτός ο κύριΘ . σορεύον,

ότι σκεύGν εκλογώς μοι Gμ δυτος, το βαν

σάσαι τ ' όνομά με ενώπιον εθνών και βα

σιλέων, τών τε ισραήλ.έγω υποδείξω αυ»

τώ,όσα θα αυή υπες τα ονόματός μουσα

θεμ . απλθε δε ανανίας και εισήλθεν εις τίω

οικίας ,να επιθεις εαυτόν τας χάρας ,

ειπε.Σαουλαδελφε, ο κύρϊος απέσαλκέ με,

ο όφθείς σοι εν τη οδώ και ήρχου , όπως ανα »

βλέψης,κ) σλαθώς σνεύματος ανίου.κ) ευθέ ,

ως απέπεσομ από το οφθαλμώμ αυτο ώσει

λεπίδες, ανέβλεψετε . και ανασας εβαπτί .

θκ. και λαβών γοφώ ενίχυσεν • Εγγύετο

δεδ σανλGP μετά ν δαμασκώ μαθκ»

των ημέρας τινάςκαι ευθέως και ταϊς σωαι

γωγαίς

calcitrare.Istremés ac ſtupens dixit:Doi

mine , quid me uis facere : Et dominus

ad eum : Surge ,& ingredereciuitatem ,

&dicetur tibi ,quid teoporteat facere.

Viri autem illi qui erant ei comites itiner

ris, ſtabant attoniti , audientesquidem

uocem ,neminem tamen uidentes .Sur

rexit autem Saulus èterra,apertisí oçu

lis,neminé uidebat.Sed manu ducentes

illum ,introduxerüt Damafcum . Eterat

tribus diebus nonuidens,acnon come

ditneqbibit.Erat autemquidamdiſci

pulus Damaſci,nomine Ananias,Erdi.

xitad illum per uiſum domin9:Anania .

Et ille ait:Ecce egodomine. Etdominus

ad eum :Surge,& uade in uicum qui uo/

catur rectus,& quære in domoIudæ,

Saulum nomine Tarſenſem . Ecce enim

orat.Et uidit per uiſum uirum Ananiam

nomineintroëuntem , & imponentē ſibi

manum , utuiſum reciperet. Refpondit

auté Ananias: Dñe,audiui ex multis de

uiro hocquanta mala fecerit ſanctis tuis

Hierofolymæ. Et hoc loco habetpote

ſtatem a principibº ſacerdotū, uinciendi

omes qui inuocantnomé tuú.Dixit aút

adeum dñs:Vade,qñorganű electum

eſt mihi iſte ,ut portetnomémeum corā

gentib9& regibus ac filijs Ifraël.Ego em

oftendam illi,quanta oporteat eumpro

nominemeo pati. Et abiſt Ananias, &

introiuit in domum ,&imponens ei ma.

nus,dixit: Säul frater,dominus miſitme,

qui apparuit tibi in uiaqua ueniebas, ut

uiſum recipias & implearis ſpiritu fan .

cto. Et cófeſtim deciderúr aboculis eius

tanquam fquamæ , &uiſum recepit. &

furgens baptizatus eſt. Cum ( cepiſ
ſet cibum , corroboratus eſt . Fuit autem

Saulus cú diſcipulis, qui erant Damafci,

per dies aliquot. Et continuo in Syna.

gogis
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γωγαίς εκδρυσε την Χρισομ , ότι όυτός ζών

όχος του θεού . 2ξίσαντο δε σάνης δι ακέον

πς , και έλεγομ . ουχ όυτός όξιμο σορθή

σας & Περουσαλήμ τους επικαλουμένους

ή όνομα , τοτο ; καιώδε εις τοντο ελέλυθεν,

ένα δεδεμλύους αυτούς άγάγη επί Ρυς αρ

χϊεράς ; ΣαύλΘ δε μάλλον ανεδαωαμούτο ,

και σανίχως γυς ιουδαίους και τουςκατοι

κούτας και δαμασκώ , συμβιβάζων ότι

όυτός όξιμ ο Χριστός . ώς δε επληρούτο με

τα έκανα σανεβουλεύσαντο ο ιουδαίοι

ανελάμ αυτόμ . έγνώθκ δε @ω σαύλο και ε

πιβουλή αυτών» σαρετέροω τε τας σύ »

λας ημέρας τεκαι νυκτος , όπωςαυτομα

νέλωσι . λαβόνες σε αυτόν οι μαθηται νυν

κτος , καθήκαμ εiα τα τείχους , χαλάσαν

ες εν πυρίδι . ΠαραγενόμενΘ ε ο σας »

λΘ ιορουσαλήμ , επειράτο κολλάται

τίς μαθηταίς και και σάνης έφoβoώτο αυ/

του , μη πισεύονπς , ότι οι μαθκτές- βας

νάβας δε επιλαβό μου , αυτόμ , ήγαγε

προς τους αποδόλους και να δίκγήσατο αυν

τοΐς , πώς εν τη οδώ ειδετου κυρίου , και

ότι ελάλκσίμ ανζω , και πώς να δαμασκώ

έπαξεκσϊάσατο ω ονόματι του Ιησού .

και μ μετάυτωμέισορβιόμαν εις ισρου ,

σαλήμ, σαρκσιαζόμεναν ω ονόμαν

τι του κυρίου Ικσού . ελάλα τε και σωεζέτα

προς τους ελέωϊσάς και οι δε επεχείρουμ αν »

του ανελάμ . επιγνόντες δε διάδελφοί , και

τίγαγομ αυτομ εις καισάρειαν, και εξαπέ

σαλαν αυτόν εις ταρσόν . άι μου οώ εκκλκ

σίαι καθόλκς φαι ιουδαίας και γαλιλαίας

και σαμαρείας ειχoμ ειρώω,οικοδομούν

μονάι και σορόυόμλναι ο φόβω το κυν

είου , και τη σαρακλίσα τουαγίου πνεύμα,

ταέπλαθώοντο. Εγχύετο δε , σέρομ δί »

ερχόμενου δια σάντωμ , κατελθώμ Cl προς

τους αγίους, τους κατοικιώτας λύδδαμ.

ευρε δε εκ& άνθρωπός τινα αναία ονόμα )

τι , εξ ετώμ οκτώ κατακεί υφυου επικραβ

βάτα

gogisprædicabar Chriſtū , quod is eſſet

filius dei . Stupebant autem omnesqui

eumaudiebant,acdicebant: Nonne hic

eſt qui expugnabatHierofolymis eos,

qui inuocabant nomen iſtud : Et huc

adhocuenit , utuinctos illos duceret ad

principes facerdotum : Saulus autem

multo magisconualefcebat, &confun

debat Iudæos, qui habitabant Dama

ſci,affirmans quod is effetChriſtus.Ex

pletis autem diebus compluribus, inie

runt inter ſe ludæi conſilium , ut illum

occiderent . Sed intellectæ ſunt Saulo

infidiæ eorum . Aſſeruabantcs portas

die ac nocte ,uteum interficerent .Acci

pientes autem eum diſcipuli nocte , per

murum demiſerunt , ſummittentes in

ſporta.CumautéSaulus ueniffetHiero

folymam , tentabat ſe iungere diſcipulis.

& omnes timebant eum ,non credentes,

quod effet difcipulus.Barnabas autem

apprehenſum illum ,duxit ad apoſto ,

los,acnarrauitillis, quomodo inuia ui

diſſet dominum , & quod locutus ef

ſet ei, &quomodo in Damaſco fortiter

egiſſet in nomine Ieſu.Eterat cum il

lis uerfans Hierofolymis, fiducialiter

agens in nominedominileſu.Loqueba

tur & diſputabat aduerſus Græcos .

illi uero quærebantoccidereeum .Quod

cum cognouiſſent fratres , deduxerunt

eum Cæſaream , & emiſerunt Tarſum .

Igitur eccleſiæquidé per totāIudæam&

Galilæam & Samariam habebant pa

cem , & ædificabané uerſantes in timore

dñi, & cóſolatione ſancti ſpiritus multi

plicabant.Factõeſtaút,utPetrus ,dum

peragraretper omnes, deueniret etiã ad

fanctos,qui habitabat Lyddæ . Reperit

autē ibi hominéquédãnomineAenxã,

annis iam octodecumbentem in grab

z z bato,

ιγ ..
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βάτω , δς ήμ παραλελυμούς , και είπεν

αυτώ ο σίγOP . αναία , ιάται στο Σκσούς

Χρισός και ανάσκθι,να σώσου σταυτό » και

ευθέως ανέσκ » και ειδoμ αυήμ σάντες οι

κατοικούπα λύσθαν και έμ άσάρωνα ,

οι τινες επίστεψαμεπίομ κύρϊου . Εμ τόπο

π8
δέ τις μαθήτρία ονόματι ταβιβά . Η

δερμνανβιομύκ λέγεται δορκάς . άυτκάμ

πλήρκς αγαθών έργων και ελεημοσιών

ώμ επoία . Εγγύετο δε εν ταϊς μέραις εκεί

ναις,αθενήσασαμ αυτίω αποθαν & μ . λού .

σαντες δε αυτώ , έθκκαμ ν υπερώα.έγ

γυς δε δυσκε λύσσας τη Ιόππη, οιμαθηται

ακούσαντες , ότι σίγOP 3Gμ ν αυτή, αν

πέραλαμ προς αντόμ,σαρακαλοώτες και μη

οκνύσαι διελθώμ έως αυτώμ. ανασάς δεσε

G , σωϊλθεν αυτοίς όμ σαραγενόμε »

νομ ανήγαγορές και υπερώου, και σαρέσκο

σαμ αυτώ πάσαι αι χήρα κλαίεσαι , ναι ε .

πιδεικνύματα χιτώνας και μάτια, όσαέι

ποία μετάυτώμ δυσα και δορκάς . εκβαλώμ δε

έξω σάντας και σένα , θείς τα γόνατα προ

σκύξατο.και επισρέψας προς το σώμα , έιπε,

ταβιθα, ανάσκθι. * δε ώοιξε ούς οφθαλμούς

αυφθι, ιδούσα ορσέγομ, ανακάθιστ . Δους

σε αυτή χώρα , ανέςησεν αυτώ . φωνήσας δε

τυς αγίας τάς χήρας , σαρέσκσεν αυτίω

ζώσαμ . γνωσόμ δε έγχύετο καθέλκςΟ Τόπ

πκς, κ πολλοί επίσδυσαν επίομ κύρϊop. E /

γύετο και,ημέρας κανάς μάναι αυήμ ωλόη

πη σαράτινα σιμωνι βυρσά .

Ανές δέ τις μ ν καισαρεία , ονόματι

κορνήλϊ , εκατοντάρχης εκ πείρκα

καλαμβύκς Ιταλικώς , ευσεβής και φοβούν

μου τμ θεόμ σαν σαντι ο δικο αυ.

το , σοιών τε ελεημοσώας σολλας ως

λαώ , και δεόμουν το θεού σiα σαντος .

ειδεμαδράματι φανερώς , ώσειώραμ φινά .

των ημέρας, άγγελομ του θεού εισελθόν,

τα προς αυτόν , και ειπόντα αν ζω κορνή

λίες και θεατείσας αυτώ έμφοβΘ ' γυ

νόμενος

bato, quieratparalyticus. EtaitilliPe>
trus: Aenæa,lanet te dominº Ieſus Chri

ſtus.Surge,& fternetibijpfi. Et cótinuo

furrexit.Et uiderunt eumomnes qui hal

bitabant Lyddæ& Allarone , qui con

uerfi funt ad dominū.loppæautem fuit
quædā diſcipula nomineTabitha, quæ

interpretatadiciť Dorcas.Hæcerat ple

na operibusbonis & eleemoſynisquas

præſtabac. Factum eſt auteinin diebus

illis,ut infirmata moreretur. Quam cum

lauiſſent, poſuerunt in cænaculo . Cum

autē uicinaeſfet Lydda loppæ,acdiſci

puli audiſſent ,quod Petrus eflet in ea,
miſerunt ad eum , rogantes, negraua

returuenire ufque adſe.Exurgens au
tem Petrus, uenit cum illis . Et aim ad

ueniſſet , duxeruntillum in cænaculum .

& circumſteterunt illum omnes uiduz

Alentes, & oftendentes tunicas ueſtescß,

quas faciebat cum eſſet cum ipſis Dor

cas . Eiectis auté omnibus foras, Petrus

poſitis genibus orauit . & conuerſus ad

corpus,dixit:Tabitha,ſurge.At illaape.

ruitoculos ſuos , uiſoque Petro,reſedit.

Data autē illi manu ,erexit eam . &cũ uo

callet fanctos ac uiduas , exhibuit eam

uiuam.Id auté innotuitper totam Iop

pen , & crediderunt multi in dominum .

Factum eſt autem , ut dies multos ma

neret loppæapudSimonem quendam
Coriarium..

Virautem quidam erat Cæfareæ , x

nomine Cornelius, centurio ex cohorte

quæ dicitur Italica , religioſus ac timens

deuin cum totadomoſuapræftansclee

mofynas multas plebi , deprecansque

deumſemper. Is uidit peruiſum manis

feſte fermehora diei nona angelum dei

introëuntemad ſe,dicentemá fibi:Coro

neli. At ille intuens eum , ac timore cor

reptus,
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νόμowGP , ειπε . τί έσι κύριες ειπε δε αυτώ.

αι προστυχαί σου και αι ελεημοσώμα σου

ανέβωσαν εις μνημόσωομ ενώπιον το θε8 .

και νώ σέμψομ εις Ιόππω άνδρας και και

μετάπεμψαι σίμωνα του επικαλούμενου

σίγομ . δυτG- ξενίζεται παρά τινι σίμων

βυρσά , & Kζιμ οικία σαρά θάλαασαμε δυο

τα λαλήσει σοι, τί σε δάσοι μ . ως εαν

πϊλθεν ο άγγελο λαλώμ ο κορνηλία,

φωνήσας δύο ο οικετών αυτον , και τα ,

τιώτίω ευσεβή50 προσκαρτεροώτων αν

@ω , και δίνγκσάμους αυτής άπαντα, αν

πέσαλιμάυούς εις τίω Ιόππω.TH & επαύ

gioμοδοιποροώτων εκείνων και τη σόλα

έγγιζόντων, ανέβκ σένα επί δώμα ,

προσεύξασθαι , σερί ώραν έκτίω εγύετο

δε πρόωανG , ήθελε γεύσασθαι . σαν

φασκόυαζόντων δε εκείνωμ, επέπεσεν επ' αυ

ομ έκσασις, και θεωρώ ήμουρανομ ανεωγ

μλύομ , και καταβαίνομ εαυτού σκεύOP

τι ως οθόνlω μεγάλω , τέσσαρσίμ αρχαία

δεδεμλύομ , και καθιέριου επιδι γής,

ώ υπήρχε πάντατα τετράποδα οι γης

και τα θηρία και τα ερπετά , και τα σεται

να του ουρανούκαι έγύετοφωνή προς αυτόμ.

ανασας σέγε, θύσου και φάγει δε σέν

Ο ειπε . μηδαμώς κύρϊε , ότι ουδέποτε

έφαγον σάμ κοινού και ακάθαρτομ . και φων

να σάλιμ εκ δευτέρου προς αυτόν . αο θεός

εκαθάρισε , συ μ κoίνου , τοτο δε έγύετο ένα

πιηίς , και σάλι» ανελήφθκό σκεύGP εις

τον ουρανόμ. ώς δε ν εαυ ζω σϊκπόρα ο σέ

GP , τι άν έική όραμα και ειλε, και ιδού οι

άνδρες οι απεσαλμένοι από τον κορνηλίου ,

διερωτήσαντες των οικίαν σίμωνΘ , επέσκο

σαν επιου συλώνα . Ο φωνήσανπς έπωθά

νοντοει σίμων και επικαλάμβυος σέγος »

θάδε ξενίζεται και του δε σένα ενθυμουμένου

σερί του δράματος, ειπεν αυτώ δσνεύμα,.

σου άνδρες ζητούσί σε , αλλά ανασας κατά

βχθι, σουεύσ σω αυτοίς , μηδέν διακρινό,

reptus,dixit:Quideſt domine:Dixitau

tem illi : Orationes tuæ & eleemofynæ

tuæ aſcenderunt in memoriam coram

deo . Et nunc mitte uiros loppen, & ac

cerſe Simonem qui cognominatur Pe.

trus.Hic diuerfatur apudSimonéquen

dam coriarium ,cui eſt domusiuxtama,

re . Hic dicet tibi , quid,te oporteat face

re . Et cum diſcefliflet angelus qui lo
quebať illi , uqcauit duosfamulos fuos,

&militem religioſum ex his qui ſibiad

hærebant.Quibuscum narraſſet omia,

miſit illos Ioppen. Poſtridie uero facien

tibus illis iter & appropinquantibus ci

uitati , aſcendit Petrusin ſuperiora do -

mus, ut oraret ,circa hora ſextam.Etcum

eluriret,uoluit guſtare cibum .Paranti

bus autem illis , irruit ſupereum mentis

exceffus.Et uidet cælum apertum ,acde

ſcédens ad feuas quoddā uelutlinteum

magnum ,quatuor initijs alligatũ, ſum

mittiè cælo in terrā,in quoerant omnia

quadrupedia terræ beſtiæcß & reptilia,

& uolatilia coeli.Et facta eſtuoxad eum :

Surge Petre ,macta & uefcere . Ait auté

Petrus : Nequaß domine, quia nuno

edi quicquam commune & immun-

dum. Et uox rurfus iterum ad eum :

Quæ deus purificauit, tu communia ne

dixeris.Hoc autem factum eft tertio .

Et rurfum receptum eſt uas in cælum .

Et dum apud ſeſe hæſitaret Petrus ,

quænam eſſet uiſio quam uidiflet, ecce

uiri qui miſli erant à Cornelio , percon

tati de domo Simonis , aſtiterunt ad

ianuam . Et euocato quopiam inter

rogabant an Simon qui cognomina

retur Petrus,illic haberet hoſpitium.Pe.

tro uero cogitante de uiſione, dixit fpi

ritus ei: Ecce uiri quærunt te.Surgeitaq

& defcende, & uade cum eis , nihil hæli

pavos
z 3 tans,
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μνος, διότι εγώ απέsαλκα αυτές. Καταν tans,propterea quod ego miſi illos. Dei

βας δε σέη προς τους άνδρας,Ρυς απεν ſcendens auté Petrus ad uiros, qui miſli

σαλμος από τον κορυκλίο προς αυήμ, έιι erant à Cornelio ad ipſum , dixit : Ecce

Τεμ. ιδού εγώ ειμι θα ζκτάτο . τις και αιτία ego fum ille quem quæritis. Quæcauſa

δίμ σάρεσε;δι δε ειπορ. κορνήλιος εκατον/ eſt propterquam ueniſtis: Qui dixerút:

τάρχης , ανκς δίκαιος φοβόμος του θες Cornelius centurio , uir iuftus ac timens

δυ ,και μαρτυρόμυός πυπό όλο τον έθνές deum , & teftimonium habés ab uniuer

(78δαίωμ, εχάκματίθκ υποαγγέλου αν fagente Iudæorum ,oraculo admonitus

γίε, μεταπέμψαθίσε εις του δικού αυτού , eft ab angelo fancto , utaccerſerettein

και ακέσαι δήματα άφα σε εισκαλεσάμει domūſuam , & audiret uerba abs te . In

να οώ αυτυς, ξένισε. Τη δε έπαυεϊομο σε tro uocatos igitur eos , recepit hoſpitio.

ηζήλθε σω αυτής,και τινεςο αδελ Sequenti uero die Petrus pfectus eſt cú

φώμ 86 από ιόππκς σωϊλθον αυτών και illis , & quidã ex fratribus ab loppenſib9

τιεπαύρϊου εισήλθον εις τώ καισάρειαμ. και comitati ſunt eum.Poftridie uero intro ,

δε κορνέλια μ προσδοκώμ αυτούς, συγκα ierunt Cæfaream.Porro Cornelius ex

λεσάμι , τους συγγενές αυτο ο τους αν pectabat illos , conuocatis cognatis ſuis

θαγκαίος φίλους . ώς δε εγχύετο εισελθ &μή ac neceſſaris amicis. Vt auté factum eſt

σέγον, σωαντήσας αυτώ ο κορνήλιος , σει ut introiret Petrus , obuiam progreſ

σώμ επιτυς σόδας, προσεκάνκσεμνο και σε ſus ei Cornelius,ac procidens ad pedes ,

η αυρμήγορε,λέγωμ. Ανάσκει , κάγο adorauit eum . Petrus uero erexit eum ,

αυής άνθρωπός ειμι και σωομιλών αυτώ, dicens:Surge,& ego ipfe homo ſum . Er

εισήλθε,και ευρίσκει σαωελκλυθότας σολός, colloquens cum illo,intrauit,& offendit

έφκη προς αυτός.ύμείς επίσαθε, ώς αθέμι multos quicóuenerant, dixit'coz ad illos:

τόμ.μ ανδρι δαίω κολλάται και προσές / Vos fcitis,nó efle fas uiro ludæoconiun

χεθαι αλλοφύλω. κι εμοί ο θεός έδαξε, μην giautaccedere ad alienigena. Sed mihi

δένα κοινό και ακάθαρλομλέγαμ άνθρωποι , oſtendit deus, nequem cómune aut im /

δίδω αναντιδρύτως ήλθον μεταπεμφθείς. mundum diceré homine, quapropter &

σωθάνομαι οώ, τίνι λόγω μετεπέμβαθε incunctáter ueni accerfitus. Interrogoer

μες και ο κορνήλιος έφκ , από τετάρτκα ημέ go, quá ob cauſam accerfiſtisme.EtCor

σας μέχει ταύτης Οι ώρας ήμω νκσεύων , nelius ait:Die abhincērto uſg ad hanc

και τίω φωνάτίω ώρα προσευχόμονών horā fedebā ieiunus, & hora nona preca

@ ω δικο μου , και ιδου ανής έσκ ενώπιον bar indomo mea , & ecce uir ſtetit an me

μου ν εθiτι λαμπρά ,να φκσί . κορνήλϊε, in ueſte ſplendida, & ait:Corneli,exaudi

εισακάθα σου και προσδοχή , και αι ελεημοσύν ta eſt deprecatio tua, & eleemofynæ tuæ

και σου εμνήθκσαμ ενώπιον τα θεού . σέμ in memoriahabitæ ſunt corã deo.Mitte

ψομ οώ εις όππω, και μετακάλεσαισίμω ergo qui eant loppen , &accerſeSimonem

να , δς επικαλάται σέηος, δυτα ξενίζεται quicognominaťPetrus, hic diuerfatin

Ενοικία σίμων βυρσέως πια θάλασαμ, ædibus Simonis coriarij iuxta mare,qui

δς παραγενόμους λαλήσει σοι .θαυσό firmulargg ueneric loquetur abi . Confe

οώ έπεμψα πρός σε , υπ καλώς εποίκσας ſtim ergo miſi ad te, & tu bene feciſti qui

πραγενόμυώP.Nώ οώ σάνπς ημάς ενώ , adueneris . Nunc ergo omnesnos,tefte

πίου deo ,
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που του θεά σάρεσμων , ακέσαι πάντα τα

προστεταγμένα σοι υπό τον θεό. Ανοίξας δε

σέχος ή σόμα , έιπερ . επαληθείας κατα»

λαμβάνομαι , ότι ουκέσι προσωπολήθηκα

ο θεός, άλλον σαντιένα και φοβέμβιος αυν

τμ και εργαζόμφιος δικαιοσωλω , δεκτός

αυτώ άξι. τον λόγομ δραπέβαλε Pig χοίς

Φραήλ, ευαγγελιζόμενος ειρώω δία Ικσού

Χρισού , δυτός έξι σάντων κύρϊος , υμάς οι

δατε γενόμβυομ ξύμα καθόλκα φθι εδαι

ας, αρξάριθμομ απόφοι γαλιλαίας , μετά τη

βάπισμα εκήρυξεμ ιωάννκς, Ικσμήμα

ναζαρές , ώς έχgισεμ αυτομο θεός σχεύματι

αγίωκαι σανάμα, δς δiϋλθεν ευεργετών )

θάμνος τσάντας τους καταδαμασόνομβίους

υπότο δiαβόλου , ότι ο θεός ήμ με αυτον .

και ημάς έσμου μάρτυρες σάντωμ ώμεποι

κστμ έμτε τη χώρατο υδαίων και ο ιερό

σαλήμ , θρανάλομ κρεμάσαντες επί ξύλο .

Στομ ο θεός έσεισετη σίτα ημέρα,κ) έδωκεν

αυτόν εμφανή γενέσθαιου σαντι @ω λαώ ,

κλα μάρτυσι τίς προκεχαροτονκμώοις »

πο το θεού κμίμ , 8ι τινες σωεφάγομών και

σωεπίομών αυτώ , μετά και αναslώαι αυτόν

εκ νεκρώμ. και πρόγγελιμ αμίμ κηρύξαιως

λαώ και διαμαρτύραθα , ότι αυτός όξιμ και

ωρισμούΘ- υπό του θεού κριτές ζώντων και

νεκρώμ . τέτω πάντες οι προφήται μαρτυρά

σιν ,άφεσιν αμαρτιών λαβ & μ στα του ονός

μαθος αυτο σάντα ήμ σισεύουσα εις αυτόμ .

έτι λαλούτος το σίγο τα δέματα ταϊ•

τα,επέπεσε σνεύμα ή άγίου επί σάντας

Ρυς ακέοντας τον λόγομ. υ ξέσκσαν οι εκ

τριτομής σισοί,όσοι σωϊλθου ως σέγω,

ότι και επιτα έθνκ και δωρεά του αγίου πνεύν

ματος εκκέχυται. άκομ γαρ αυτών λαν

λοώτωμγλώσεις και μεγαλωμόντωμεν

θεόμο τόπ απεκρίθκ ο σέηος, μή τιπύθως

κωλύσαι έναθαι τις, με βασιθίώαι του

τους ,
δι

τινες το πνεύμα, ο άγίου έλα »

βου καθώς καιεμάς και προσέταξέ τε αυτούς

deo,adfumus,ut audiamus omnia quæ )

aunque tibi præcepta ſunta deo . Apes

riens autem Petrus os , dixit:Re ipſa

comperio, quod non fitperſonarumre .

ſpectus apud deum ,fedinquauisgente,

qui timetipſum&operatur iuſtitiam , is

acceptus eſt illi. Sermonem quem miſit
deus filós Iſraël, annuncians pacem per

Ieſum Chriſtum (hiceſtomnium dñs)

Ipfi noftis,de quo ſermone fama diuul

gatum fuit intota Iudæa,rumoreprimú

orto aGalilæa,poſt baptiſmaqdprædi
cabat Ioannes,ut leſum Nazarenu un

xerit deus fpiritu ſancto &uirtute , qui

obambulauit benefaciendo & fanando

omnes oppreſſos a diabolo,quoniã deus
eratcumillo.Et nos teſtes ſumusomniü

quæ fecit& in regione Iudæorú &Hie

roſolymis, qué occiderunt ſuſpenfum in

ligno. Huncdeus ſuſcitauit tertio die , &

exhibuit eum ,ut manifeftus fieret nó to

ti populo,fed teſtibus prius ad hocdeler

ctis à deo nimirú nobis,qui comedimus

&bibimºunà cum illo ,poſteağz reſurre

xità mortuis.Et præcepit nobisutprædi

caremus populo acteſtificaremur,quod

ipfe fit ille qui cóftitutus erat à deo iudex

uiuorū acmortuorū.Huicomespphe

tæ teſtimoniú ferunt ,qd'remiſlioné pec

catorū accepturus fit per noméeius quil

quis crediderit in eum . Adhuc loquente

Petro uerbahæc, cecidit ſpiritus fanctus

ſuper omnes qui audiebant fermone.Er

obſtupuerüt hi quiex circūciſorú gene ,

re credebant,quotậtuenerant cu Petro,

qd& in gētes donāſpús fancti effufum

ellet. Audiebanteñ illosloquenteslin .

guis ac magnificantes deū.Tunc reſpon

dit Petrus:Num quis prohibere poteſt,

aminusaquabaptizent,hiquiſpă fany

ctum acceperüt ficut& nos Étiuſliteos

Z 4 baptizariβαπιθώα

.
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βαλιsαι ν ω ονόματι τον κυρίg . τόπ baptizari in nominedomini.Tuncro

Αρώτκσαμ αυήμ επιμεναι ημέρας τινάς . gauerúteum ,ut remaneret aliquot dies.

Ηκάσαμήδιαπόσoλοι και οι αδελφοί οι Audieruntautē apoſtoli & fratres qui XI

όνεςτω οδαλιαμ, ότι και τα έθνκ εσέ erant in ludæa, qd&gentes recepiſſent

ξαντο του λόγου του θεού , κα ) ότε ανέβκ σε ſermonēdei.Cumc aſcendiſſetPetrus

η εις Γεροσόλυμα,διεκρίνοντο προς αυτήν Hieroſolymam , diſceptabant aduerſus

οι εκ περιτομής,λέγοντες, ότι προς άνδρας illum quierant ex circumciſione, dicétes:

ακροβυσίαν έχοντας εισήλθες,και σωέφα . Aduiros præputiã habétes introiſti, &

γες αυτής. ΑρδάμφύΘ θεοσέτρος δζετία ediſti cum illis.Petrus autěrem ab initio

θετο αυτοίς καθεξής , λέγωμ.εγώ ήμων repetés,expoſuit illis ordine,dicens:Ego

σόλαιόππη προσευχόμενος ,και ειδου και eram in ciuitate Ioppe orans, & uidi ra .

εκσάστε όραμα , , καταβαίνου σκεύος τι ως ptus extrame uiſionem , defcendere uas

οθόνω μεγάλω , τέασαρσιμ αρχαίς κα quoddamceu linteum magnâ ,quatuor

θεμένω έκ τον ουρανού , και ήλθεν άχριςε. initöjs emiſſum ècælo , &uenituſquead

μού και εις μάτενίσας , κατεν 'οω,κα) ειδου me.In quodam intédiſſem oculos,ani.

ταπηάποδα φθι γής και τα θηρία και τα maduerti & uidi quadrupedia terræ &

ερπετά,και τα σετανά τον ουρανού και ήκεσα και beſtias & reptilia , & uolatilia cæli.Audi,

φωνής , λεγόσκς μοι . ανασας σέγε, θύσου ui autē& uocem ,dicentē mihi:Surge Pe

C φάγε. ειπομ δέ, μηδαμώς κυρίε,8α σάμ tre ,macta& uefcere.Dicebam aute:Nei

κοινό και ακάθαρτομ ουδέποπ εισήλθεν εις. qua dhe,quia nihil communeautim.

ή σόμα με . άπεκρίθη δέμοι φωνη εκ δ τέ mundū unſa introiuit in os meum.Re.

ρο εκ του ουρανού. & ο θεός εκαθάρισε , συ μη fpondit autem mihi uox rurſum è cælo :

κρίνου. τοντο δε εγγύετο επιγίς, και σάλιν quæ deusmūdauit,tu ne cómunia dixe

ανεπάθκ άπαντα εις τόμουρανόρ.και σου ris . Idiaz accidit tertio , & rurſum omnia

ξαυροι γάς άνδρες επέσκσαμ επίτω δική ſubducta ſunt in cælum . Et ecceextéplo

αμονή ήμίω , απεφαλμένοι από καισαρείας tres uiri preſto aderant in ædib ”in quib9

πρός με , ειπε δέ μοι δ' ανεύμα , σαωελθεν eram ,ė Cæſarea milli ad nie.Dixerat au

αυτοίς, μκδέμ διακρινόμoνoμ . ήλθομ δε σω temmihi ſpiritus,ut congrederer cú illis,

έμοί και οι εξάδελφοιδυτοι , η εισήλθο . nihil hæfitans . Porrò comitatime ſunt

μον εις ου δικού του ανδρός και απήγγαλέτε &fexfratres hi.Etingreſſi ſum'indomú

Αμίρ , σως ειδετον άγγελουνο δικο uiri. isáp retulit nobis,utuidiſſetangelú

αυτο ,σαθέντα και ειπόντα,αυ ζωο απόsa domi ſuæ , qui aſtitiſſet ac dixiſſet libi:

λομ εις Ιόππω άνδρας , και μετάπεμψαι Emitte uirosIoppen , & accerſe Simoné,

σήμωνα του επικαλούμενου σέρον, δς λα cognomento Petrum ,qui tibi ea dictu

λίσει δήματα προς σε, ο δις σωθήση σύ , rus eſt, perquæ ſerueris & tu &uniuer

και σας και δικός σου . ν δε ω άρξαθαι με ſa domustua.Cú auté exorfuseflem ſer

λαλά » , επέπεσε δανεύμα το άγίου εάν moné, illaplus eſt ſpús fanctus in illos,

τους , ώσπορ και εφ εμάς ν αρχή , εμνύν quéadmodú &in nos fuerat illapſus ini

θίω δε τον δήματος κυρίου ως έλεγεν . Των tio . Veniebat autê in menté qddixerat

άννκς μου εβάπισεν ύδατι , υμάς δε βαν dñs.loãnes qdé baptizauit aqua,cæterú

πιθέσιθε ν ανεύματι αγίω . έι οώ τίω uos baptizabiminifpúſeto .Proinde ſi

Pow
par

1
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ίσω δωρεάν έδωκεν αυτοίς ο θεός , ώς και par donum dedicillisdeus,quemadmo/

λμίμ σισεύσασιν επίτου κυρίου Εκσούμ χρι dum&nobis,cum credidiffemus in do

δομ . εγώ δέ τίς ήμίω δωατος κωλύσαι ήμ minum Iefum Chriſtum :egoporroquis

θεόν και ακούσαντες δε ταύτα , , σύχασαν , eram ,qui pofſem obliſtere deo :Hisau

και εδόξασομ τομ θεόν , λέγοντες και άραγε tem auditis obticuerunt, & glorificaue

και τοίς έθνεσιμο θεός τώ μετάνοιαμ έσω runt deum , dicentes: Igitur & gentibus

κεν εις ζωδώ . και οι μου οώ δiασαρέν deus pænitentiam cóceſſit aduitam .Et

πς από τη θλίψεως Οι γενομλύκς επί σε» illi quidem qui diſperſi fuerant ex affili

φάνω , στάλθομ έως φοινίκης και κύπρου ctione quæorta fuerat ob Stephanum ,

και αντίοχίας , μκδενί λαλοώτες του λόι perambulauerunt uſqz ad Phænicen &

γομ , ει μη μόνoμιουδαίοις ήσαν δέ τινες Cyprum&Antiochiam ,nemini loquen

αξαυτώμ άνδρες κύπριοι και κυρίωαίοι , δε tesſermoné illum ,niſi folis Iudæis.Erant

τινες εισελθόντες εις αντιόχααμ,ελάλοω auté quidam ex eis uiriCyprii & Cyrer

προς τους έλλίωισας , ευαγγελιζόμενοι του nenfes,quicum introiſſent Antiochiam ,

κυρίου τκσούμ • να ήμ χεις κυρίου μετ αυν loquebant adGræcos,prædicantes do

τωμ , σολύς τε αριθμός πισεύσας έπεσε / minū Iefum . Er erat manus dñi cum eis,

ψεμεπί ου κυρίου . Ακούθκ δε δλόγαεις multus znumerus credentiú conuerſus

τα ώτα,ηεκκλησίας, ο ν ιεροσολύμοις, eſtad dñm.Peruenit autê rumor adau ,

σερί αυτών, και απέσαλαν βαρνάβαμ res eccleſiæ, quæeratHieroſolymis, ſug

διελθ & μ έως αντίοχείας . δς σαραγενόμε / his, & miſerút Barnabam ut iret ad An

νΘ , και ιδωμτωχάριν του θεού , εχάρη, tiochiam .Quicum perueniffet ,& uidir

Μα σαρεκάλα σάντας,τή προθέσα Οι кар fetgratiam dei ,gauίfus eft, & hortabat

Φίας προσμεύεμG " κυρίω. ότι ήμ ανες α- oñes,utppoſitocordis perſeuerarét adı

γαθός , και πλήρως ανεύματΘ αγίου και hærere dño.Nameratuir bonus,ac ple.

σίσεως . και προσετέθκόχλΘ ικανος ο nusſpiritu ſancto &fide. Et additaeſt

κυρίω. ξήλθε δε εις ταρσομο βαρνάβας , ά . multa turba domino.Profectus eſt auté

ναζκτίσαι σαύλομαι ευρωμ αυήμ, ήγαγε Barnabas Tarſum , ut quæreret Saulú ,

αυτόμ εις αντίόχααμ. εγγύετο δε αυτούς νϊν quécú inueniſſet,perduxit Antiochiam .

αυήμ όλομ σωαχθlώαι τη εκκλησία , και Accidit auté utannú totum cófuetudiné

Tiδάξαι όχλου ικανόμοκρατίσαι τε πρώ agerết cũ ca cogregatione, doccreep tuc

Ιουν αντίοχεία τους μαθκίας χρισϊανός. » bam multam , & diſcipulos cognomina

ταύταις και ταϊς ημέρας κατέλθομαισροσο rent primű Antiochiæ Chriſtianos . In

λύμων προφη ειςάντιόχααμ. άνασαςκαι εις his autem diebus fuperuenerüt ab urbe

θξ αυτών ονόματι άγαβΘ , εσήμανε δία και Hierofolymorú pphetæ Antiochiam ,

πνεύματος, λιμον μέγαν μέλλομ έσεθαι furgensoß unus ex eisnomine Agabus,

iofaw rlù o xovulul .og tig novi Bgfúen ſignificabat per fpiritü,famemmagnam

το επί κλαυδίου καίσαρα .Ο δε μαθα futurā in toto terrarú orbe,quæ accidit

των καθως κυπoρ& τό τις, ώρισαμ έκασος άυ fub Claudio Cæſare.Diſcipuli autépuc

τώμ εις διακονίαμ σέμψαι τοίς κατοικούν aig ſuppetebat,ppofuerút in ſubſidiú

σιν εν τη ιουδαία αδελφοίς , 8 και εποίκι mittere habitantibusin Iudæa fratribº,

σαν , αποσείλαντας προς τους πρεσβυτέρους, quod & fecerunt, mittentes ad feniores

per

.
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δια χερος βαρνάβα, και σαύλου . per manum Barnabæ acSauli.

κατέκτομ δε ου καιρου επέβαλεν δρών Eodem àuterni tempore iniecitHeroi XII

σκα και βασιλεύς τας χώρας κακώσαιτινας και des rexmanus,ucaffligeret quofdam de

απόεκκλησίας και ανάλε δε λάκωβου του eccleſia.Occidit autem lacobum fratrem

αδελφου Ιωάνν8 μαχαίρα, και δωμάτια Ioannis gladio: uidens autemquodgra

ρεσόμ όξι τοίς δαίοις, προσέθετο συλαβάμ tum effet ludæis,perrexitcóprehendere

και σέξoμ. ήσαμ δε ημέραι τ ' αζύμωμ.μ &Petrum . Erant autem dies azymorú .

και σίάσας, έρείο εις φυλακώ, ασθούς τέση Qué cum etiam apprehendiſlet, poſuit

σαρσί πηγαδίοις spατίωτώμ φυλάσσαμ αυ / in carcerem ,tradensquatuor quaternio .

τόν , βελόμενα μετά το σάχα αναγαν nibus militú aſſeruandum , uolens poſt

γάμαυήμ ω λαώ.δ μου οώ σέξος έτκεάν patcha producere eum populo . ErPe
το τη φυλακή. προσευχή σε ϊμ εκτενές γι trusquidem feruabatur in carcere.Cze

νομίύκ υποσ εκκλησίας προςομ θεομ ύπες terumprecatio fiebar ſine intermiffione

αυτον , όπ δε έμελιεμ αυήμ προάγαμο καιρών ab ecclefiaad deum pro eo.Cum autem

σκα, τη νυκτίεκείνα προσέτρα κοιμώμεν producturus eumeffetHerodes,in ipfa

ναμεταξύ δύο σατιωτώμ,δεδεμλύος αλύ nocte dormiebat Petrus interduos mili

σεσι λυσή , φύλακές τι προ Φ θύρας έτί tes,uinctus cathenis duabus, & cuftodes

ροαυτίω φυλακώνκαι ιδου άγγελος κυρία anteoſtium cuftodiebant carcere.Et ecce

απέσκ , και φώς έλαμψεμ νω οικήματι, angelus domini aftitit,& lumé refullit in

πατάξας δε τώ πλόυραμ τον σέρου, ήγει habitaculo.percuſlogs latere Petri exci

ρεμ αυήν, λέγωμ. ανάσα εν τάχα . και ξέ. tauit eum ,dicens:Surge uelociter.Erex

TECOP & uto ai & aúdes ex ipfo xaçãopołozvé TE : ciderunt cathenæ de manib9 eius. Dixic

άγγελΘ προς αυτόμ. πρίζωσαι και υπό autem angelus adeum : Præcingere &
δκσαι τα σανδάλια σου.εποίκσε δε όυτως. ſubliga ſoleas tuas.Et fecit fic.Et dicit illi:

και λέγή αυτών πριβαλού ιμάτιόμσε,να Circunda tibi ueftimentum tuum , & fer

ακολούθα μοι. και ξελθώμ κκολάτα αυτώ, quereme.Erexiens ſequebatur eum , &

και ουκ ήa,ότι αλκθές και ο γινόμλιομ δία neſciebat;quoduerum eflet quod fiebat

ή αγγέλο . έσθόκα σε όραμα βλέπειμ. Διελ per angelū,ſed putabat feuifum uidere.

θόνης δε πρώτων φυλακώ ο δευτέραν, άλι Cum auté præteriſſentprimam ac ſecun

θομ επιτώσύλω τίω σιδκράμ, τίω φέρουν damcuftodiam ,uenerût adportam fer

σαμ εις τίω σόλιμ, ήτις αυτομάτκ Ανοίχθη ream ,quæ ducit in ciuitatem , quæultro

αυτοϊς . CIξελθόνης προσήλθομδύμωμί» aperta eſt eis.Et exeuntesproceſſerunt

αμ,κ) ευθέως απέσκο άγγελοςαθαυτό.κ) και uicumunum , &cótinuo diſceſlitangelus

σέγος γενόμενος εν εαυτώ,ειπε.Nώ διδα ab eo . Et Petrus ad ſe reuerſus , dixit:

αλκθώς, 8% 2ξαπέσειλε κύρϊος ομάγγελου Nuncfcio uere, quodmiſeritdñs ange

αυτον, θξείλετόμε εκ χειρός Ηρώδο, σά lum ſuum , &eripuerit meèmanuHero

σκα και προσδοκίας έλας 0 Ιουδαίωμ.Σωι: dis , &ex omni expectationeplebisIu

δώμη ήλθεν επιτιωοικίαμμαρίας, Οι μη dæorum.rec perpenſa uenit addomu

ρος ιωάννου του επικαλουμθύου μάρκου, δυ Mariæ ,matris Ioannis,qui cognomina

ήσαν ικανοίσωκθροισμώοι και προσευχό tus eſt Marcus, ubi erātmulticógregati

μνοι , κράσαντος δε τον σέρου τω θύραμή & orantes.Cú pulfallet aút Petrus oſtiú

συλών , ueftibuلف,
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αυλών ,προσϊλθε σασίσκκ υπακώστα ,

ονόματι ρόδα, και επιγνάσα τω φωνώ τον

σέγγου ,από χαράς ουκ ώοιξε ημ συν

λώνα , εισδραμάσα , δε απήγγαλέμεσάναι

σέρομ προ των πυλών , οι δε προς αυν

πιω ειπομ, μαϊνη . & δε δίχυρίζετο όυτως έν

χαμ.δι και έλεγομ . ο άγγελOP αυτο εsίμ . και

δεσέρ επέμε κρέωμ.ανοίξαντες έ .

dop & uróp,cidzisidopo xatadidas j & uris

τη χαρισιγάμ , δίκγίσατο αυτίς, σώςο κό

είσ ' αυτομάξήγαγεμέκθι φυλακής. ειπε

δέ. απαγγείλατε Ιακώβο C τίς αδελφούς

ταύτα. και 2ξελθώμεπορεύθκ εις έτερον τον

πομ. Γενoμλύκς δε ημέρας,ήμ τάραχος ουκ οι

λίγοεν τίς spατιώταις, τί άρα και πέτρος -

γχύετο. Ερώσως και επιζήσας αυήμ, el με ένα

ρωμ, ανακρίνας Ρυς φύλακας, εκέλευσεμάς

παχθlώαι και καθελθών από δι Ιουδαίας

εις τίω καισάρειαν διέπιβεμ. ήμ δε ο Ηρώδης

θυμομαχώμ τυρίοις κό σιδονίοις . ομοθυμα/

δομή πούσαν προςαυτόν, σείσαντες βλα

δομώνεπί κοιτώνος και βασιλέως, ήτοών

το ειρώω, δiα και τρέφεσθαι αυτώμ τίω χώ /

ραν από τη βασιλικής . Τακτή δε ημέρα και

Ηρώμα ενδεδεμα έθϊτα βασιλικώ, κ)

καθίσας επί του βήματος, εδημκγόρα προς

αυτούς . ο δεδήμα έπεφώνα, θεού φωνή ,

και ουκ ανθρώπου . σαραβάμα δε επάτα ,

ξεμ αυήμ άγγελΘ κυρία , ανθώμ ουκ έδων

κε δόξαν ω θεώ, και γενόμενος σκωληκό

βρωτGP , ξέψυξεμ.ο δέλόγος του θεού ήυξά

νε και έπλαθώετο . Βαρνάβας δε και σαύλος

υπέσρεψαν εις τεσρουσαλήμ , πληρώσαντες

τίω διακονίαμ , συμπαραλαβόντεςκαι των

άννω, εμεπικληθέντα μάρκου»

Ησαμ δέ τινες εναντίοχεία κατα τω

δυσάμ εκκλησίαμ προφίτα και διδάσκα »

λοι , ό,τεβαρνάβας και σήμωμ καλάμια

νίγες , και λούκια και κυρίωαίος , μαναώ

π πρώδου τον τεράρχου σωροφΘ , και

Φαύλος. Λατοργούτωμ δε αυτών και κυρίω,

κα

ueſtibuli,proceſſit puella ut ſubauſculta )

ret ,nomine Rhode. Et ut agnouit uocê

Petri, prægaudionon aperuitueſtibu

lum ,ſed introcurrés renunciauit ſtare pe

trum ante ueftibulum.At illi dixerütad

eam : Inſanis.Illa autem affirmabat,ficſe

habere.At illi dicebãt: Angelus eius eſt.

Petrus autéperfeuerabat pulfans. Cum

auté aperuiſſent,uiderunteum ,& obſtu

puerunt.Cum innuiſſetautem eis mota

manuuttacerent, narrauit illis,quódñs

eduxiſſet ipſum de carcere.Dixit autem :

Nunciate lacobo&fratrib ?hæc.Etegref

ſus abñt in aliū locú.Porrò ubi diluxit;

eratturbatio nó paruainter milites,quid

nam accidiſſet Petro .Herodes autēcum

requiſiſleteum ,nec inueniſſet ,examina.

tiscuſtodibº, iuflit eos duci,deſcédensớz

à Iudæa Cæfaream ,ibicommoratuseſt.

Erat autem Herodes infenfus Tyrής &

Sidonës.Atilli uno animo ueneruntad

eum , & perſuaſoBlaſto qui præeratcu

regis, petebantpacé,eoqd'alere's

tur regio ipforum annona regia .Statuto

autemdie Herodesueſtitusueſte regią,

ſedit pro tribunali , & concionabaturad

eos. Populus auté acclamabat: uox del,

&nó hominis.Confeſtim auté percuſſić

eum angelusdomini,eoquod no dedif

fet gloria deo, & crofus auermibus, ex )

pirauit.Porròfermo domini creſcebat ad

multiplicabatur.Barnabasauté& Pau

lus reuerſiſunt Hieroſolymam , expleto

miniſterio, affumpto &Ioanne , cui co

Erant autem XIII

quidam in eccleſia ,quæ erat Antiochiæ ,

pphetæac doctores,Barnabasép&Si

mon qui uocabaťNiger, & Lucius Cy »

renenſis, &Manahen quierat Herodis

tetrarchæ à puero familiaris, & Saulus.

Cum autem illi ſacrificarenit domino ,

ieiunarétt

gnomen erat Marcus.
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naj vas vóvtøp,fined'aveữuæ po ãgiopeder ieiunarentes, dixit ſpiritus ſanctus :Sex

φορίσατε δέ μοι ου βαρνάβαμ, και εν σαϊ- gregate mihi Barnabam & Saulum in

λου εις ή έργου και προσκεκλημαι αυτούς , το opusad quod accerfiui cos . Cumpier

κ νκσεύσαντες και προσευξάμβυοι ,κα) επι. iunaſlent & oraſſent,impoſuiſſentó eis

θέντες τας χώρας αυτής ,απέλυσαμ. δυτοι manus,dimiferunt.Etipli quidememiſ

μου οώ εκπεμφθέντες υπό τον πνεύματα fi à ſpiritu ſancto,abierunt Seleuciam ,&

το αγίου, κατήλθον εις τίω σελεύκααμ , κα indenauigaueruntin Cyprum . Etam

κάθεμ δε επέπλώσαμ εις τίω κύπρου και ellent Salamine, annunciauerunt fermo

γενόμενοι ν σαλαμί » , κατήγγελου του nem dei in fynagogis Iudæorum .Ha

λόγου του θεού νταϊς σωαγωγαίς το 1ο bebant autem & loannem miniſtrum .

Φαίωμ . είχον δε ναιωάννωυπηρέτω. fi / Et peragrata inſula ufque adPaphum ,

ελθόνπς δε τίω νύσομάχι σάφο , έυρου τη irnieneruntquendam magumpſeudo

να μάγου ψόυδοπροφήτω δαίομ, ώ όνομα prophetam Iudæum , cui nomen erat

βαρίκσοώ , μ σαν ο ανθυπάτω στργία Barieſu, qui eratcum proconfule Sergio

σαύλω ανδρισωετώ . δυτα προσκαλεσά . Paulo uiro prudente.Hic accerfitisBar

μου , βαρνάβας και σαύλου , επεζήτκσεμ naba & Paulo , defiderabat audire fer

ακούσαι ου λόγου του θεού, ανθίσατο δε αυ monem dei. Reſiſtebat autem illis Ely

τοίς ελύμας και μάγω , όντως γαρ μεθερμη masmagus, fic enim interpretatur no

νεύεταιο όνομα αυτο, ζκτώμ Δίαςρέψαι ομ meneius, quærens auertere proconlu

ανθύπατομ από σίσεως , σαύλΘ δε ο κό lem à fide.Saulusautem quiidem Pau

παύλΘ ,αλκθεία πνεύματοςαγίου,καλά, Ius,repletus fpiritu fanξto,intetis ineum

τενίσας εις αυήμ , είπεν , ώ πλήρως σαντος oculis,dixit: O plene omni dolo&omni

δόλο και πάσας δαδίθργίας με διαβόλου , uerfutia fili diaboli,inimice omnis iuſti

εχθρέ σάσκς δίκαιοσωκς , ου σαύση δίαι ciæ , non definis inuertere uias domini

spέφων τας οδούς κυρίου ταςευθείας. rectas.Et nunceccemanusdomini ſuper

δδου χάς η κυρίου επί σε , κ έση τυφλός με te , & eris cæcus nonuidens ſolem ufque

βλέπωμ ήμ Κλίομάει καιρού » πραγμα ad tempus . Et confeſtim cecidit in eum

επέπεσεν έπαυόμαχλύς και σκότα caligo actenebræ , &circumiens quære .

πρϊάγων εζήτα χαραγωγές . Τόπ δωρο αν bat,qui ſe manu ducerent.Tuncprocon

θύπατG- ο γεγονός,έπίσθισεμ,έκπλκασάς ſul cum uidiſſet quod acciderat, credidit,

μνοςεπίτη διδαχή του κυρίου.αναχθέντες ammirans ſuperdoctrina domini.Cum

δεαποδι σάφου διποίημαύλομ, ήλθον autem à Papho ſoluiſſent ñ , qui cum

εις σέργωθι σαμφυλίας. Ιωάννης δε απο Paulo erant,uenerunt Pergen Pamphy

χωρήσας ασάυτών, υπέσρεψεν εις Ιεροσόλυν liæ . Ioannes autem digreflus ab eis,re

• μα,αυτοι δεδιελθόντος,από Οι σέργNς σα uerſuseſt Hierofolymam .Cæterum ipfi

seyfúorto įve arrióxenap 201 asididías,mais peragratis regionibus,à Pergauenerunt
εισελθόνπς εις τίω σιωαγωγώ τη μέρα Antiochiam Piſidiæ ,& ingrellifynago

το σαββάτωμ,εκάθισαμ.μετα δε τώ ανά gam die ſabbatorū,federút.Poft lectio,

γνωση του νόμουκαι της προφκτών απέsa- nemautem legis acprophetarum miſer

λαν οι αρχισωάγωγοι προς αυτούς , λέγον / runt principes ſynagogæ ad eos , dicen

πα άνδρες αδελφοί , ει έξι λόγος ν μίμ tes :Viri fratres,fi quis eſt in uobis fermo

πακλέσεως exhortationis

1

!
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τακλίστως σεβς λαόμ, λέγετε.Ανασάς exhortationis ad plebem ,dicite .Sur

δε σαύλΘκαι καταστίσας τηχρι, έιπερ . gens autem Paulus& manu ſilentio in

άνδρες ισρακλίται,και οι φοβάμονοι ερθε dicto , ait : Viri Ifraëlitæ , &qui timetis

δυ , ακέσατε . ο θεός του λαού τότε ζελέ, deum , audite . Deuspopuli huius dele .

ξαν τους πατέρας ημώμ. και τηλαδμύψων git patres noſtros, &populum in altum

σεν εν τη προικία » γ αιγύπω. και με extulit, cum eſſent incolæ in terra Aegy

τα βραχίονΘ- υψηλού ξίγαγεν αυτούς dj pri.& brachio excelloeduxit cosexca,&

αυοθι , και ως τεσσαρακονταετή χρόνου έτο / circiter quadraginta annorű tépusmo

ποφόρκσεν αυτούς και τηερήμω καθελωμ res eorum ſuſtinuit in deferto.Acdeletis

έθνκ έαν γάχαναάμ,καπκληρονόμησεν gentibus feptem in terra Chanaan, forte

αντίς τίω γω αυτών » και μετά ταύτα , ως diſtribuit eis terram eorum . Et poſt hæc

έτιση πρακοσίοις C σεντήκοντα, έδωκε annis circiter quadringétis quinquagin

κριτας,έως σαμαήλ του προφήτου. κακάθε ta dedit iudices uſqz ad Samuelem pro ,

κτίσαντο βασιλέα , και έδωκεν αυτοίς ο θεν phetam . Et exindepoſtulauerútregem ,

δς του σαούλγου κις , άνδρα εκ φυλής βενία deditőz illis deus Säul filium Cis,uirum

μώ,ένα πσαράκοντα.Ο μετασήσας αυτόν, de tribu Beniamin , annisquadraginta.

άγαρεμ αυτούς του δαβιδ εις βασιλέα , ώ κι Er amoto illo , ſuſcitauit illis Dauid ut

ειπε μαρτυρήσας,έυρου δαβιδ του τον εασαι,
elletrex,cuiteſtimonium

reddens
dixit:

άνδρα και το κάρδίαμ μου, δς σοιήσα σάν Inueni Dauid filium Ieflæ ,uirum ſecun/

τα τα θελήματά μου , τότε ο θεος από το dum cor meum ,qui faciet omnes uolun /

Θέρματα κατεπαγγελίαμ
ήγαγε ο tates meas . Huius è ſeminedeusita , ut

Ισραήλ σωτήρα Ικσούμ, προκυρήξαντων
promiſerat, adduxit Ifraëli ſeruatorem

άννου προ προσώπου και εισόδο αυτο βάθι lefum,cuante predicaffet Ioannes ante

oud ustavoiag Toel iogana . ne de karaugou faciem introitus eius baptiſmű pæniten
δ'Ιωάννης του δρόμου , έλεγε . τίνα με υπολ tiæ Ifraëli. Cum auté impleſſet Ioannes

νο & π έιναι , ουκ ειμι εγώ, αλλιδου έρχεται curſum ,dixit: Quémearbitraminieſſe :

μετεμε,δυουκ ειμιάξτG- σ υπόδεμα Non isſum ego, ſed ecce uenit poſtme,

σoσώμ λύσαι άνδρες αδελφοί , γοι γένους cuius nó ſum dignus ſoleam pedum ſol

αβραάμ, οι εν υμίμ φοβάμονοι του θεάμ , uere.Viri fratres,filij generis Abrahæ , &

υμίμο λόγΘ και σωτηρίας ταύτης απεσάς qui inter uos timent deū ,uobis fermo fa

λκ. δι γαρ κατοικοώπς
ον τεράσαλήμ , lutis hui?miſluseſt.Qui

eſ habitabant
οι άρχοντες αυτώμ τοτομ άγνοήσαντες , και Hieropolymis

, & principes corũ cúigno

τας φωνας προφκτών, τας ψίσαμσάβ
rarent illam , & uoces pphetarú quæper

βάτου αναγινωσκομβίας
, κρίναντες επλήρω omeſabbatū legunt,códénato eo imple

dåp, voeg undê uſap detiap Davátou fugóv- uerunt,nullaſ cauſa mortisinuenta per
τες , ετήσαντο σιλάτου αναιρεθώαι αυτόμ . tierút à Pilato utinterficeret illü.Cumag

ώς και εξέλεσαν άπαντα τα ποιαυτον γεγραμ cóſummaſſene
omia deco ſcripta erat,

μία, καθελόντες
από του ξύλου, έθκκαμεις depoſitū de ligno poſuerútin monumér

μνκμάομ.δ δε θεός ήγειρεμ αυτομεκ νεκρών, to.Deus auté fufcitauit eum à mortuis ,

δς ώφθη επικμέρας πλείους τίς σωαναβά qui uiſuseſt p dies multos his, qui ſimul

σιμαν ορθ ά θ γαλιλαίας εις ιερεσαλήμ . afcéderāt cũco à Galilæa Hieroſolymā
,

άι τινές A qui ſunt

1
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οι τινές εισι μάρτυρες αυτο πέος του λαού,

να ) Αμάς υμάς ευαγγελιζόμεθα τίω προς

τους πατέρας επαγγελίαμ γενομύω, ότι

ταύτίω ο θεόςεκπεπλήρωκε οίς τέκνοις αυ

των αμίμ , ανασήσας 1κσούμ , ως και να

ψαλμω ως πρώτη γέγραπτα.γός μου έι

σύ , εγώ σήμερον γεγούνκκά στ . ότι δε ανέ .

Sκσεν αυτόν εκ νεκρών , μηκέτι μέλλοντα ,

υποσέφειμεις διαφθοραμ , όυτως έιεκκεν.

ότι δώσω υμίμ τα όσια διαβί τα σισά.io

και αν ετέρω λέγα . ου δώσεις ομάσϊόν σου

ifã diaqgogáp.debid rifis sous idia yal

νεα υπηρετήσας , τή του θεού βουλή εκοιμή »

θκ , και προσετέθη προς τους πατέραςαυ/

του , και ειδε δίαφθοράν . δμ δε ο θεός ήγα/

, ουκ έιδε διαφθοράμ, γνωσoμ οώ έσω

μίμ άνδρες αδελφοί , ότι δια τούτου εμίρ

άφεσις αμαρτίώμ καταγγέλλεται να

πο σάντωμ, ώμ ουκ εσωκθκπ ν ω νό»

μα μωσέως δικαιωθώαι , ω τούτω σας και

σισεύων δικαιόται . Βλέπετε οώ μή έπέλι

Bκαι εφ υμάς , σ ειρκμλύουν τίς προφήταις.

δετε οι καταφρονκται , και θαυμάσατε,

να αφανίθκτε, ότι έργου έγω εγκάζομαι

εν ταϊς ημέρας υμώμ, ου μη σισεύσατε,

εάν τις εκδϊκγήται υμίμ . ξϊόντων δε εκ

Ο σωαγωγής της ιουδαίων , παρεκάλου

τα έθνκ, εις ή μεταξύ σαββατουλαλκθlώαι

αυτοίςτα βήματα. λυθείσης δεν σωαγων

γύς , κκολέθησαν πολλοί και ιουδαίων και

Ο σεβομένων προσκλύτωμ ο σαύλο C

ω βαρνάβα. 8ι τινες προσλαλούπς έπαν

8ου αυτούς επιμένει τη χάριτι του θεού . τώ

περχομένο σαββάτο χεδον σάσα και σόκ

λις σωήχθκ ακ8σαι ου λόγου το θε8. 1δόν

τες δε δι ελαϊοι Ρυς όχλ8ς, επλάθκσαμ ζά

λό και αντέλεγομ,ίς υπό το παύλου λιν

γομένοις αντιλέγοντες και βλασφημού,

τες και παρέκσίασάμενοι δε και παύλΘ ' ναι και

βαρνάβας , ειπομ . υμίμ ήμ αναγκαίου πρώ

του λαλκθlώαα του λόγου το θεού , επεισ

απωθάθε

qui ſunt teſtes eius apud plebern.Ernos

uobis annunciamus, quod eamrepro .

miſlionem ,quæadpatres facta eſt,deus

adimpleuerit filijs illorum nimirum no .

bis,reſuſcitato Ieſu,ſicut & in pſalmopri

mo ſcriptum eſt : Filiusmeus estu ,ego

hodie genuite . Quod autem ſuſcitauit

eum àmortuis, iam non amplius reuer

ſurum in corruptionem ,ita dixit : Dabo

uobisfancta Dauid fidelia.Ideo & alia's

dicit:Non permittes ut ſanctus tuus ui.

deat corruptioné. Nam Dauid quidem
am ſuæætati inſeruiffet,cófilio deidor :

miuit,& appoſitus eſt ad patres ſuos,ui/

ditéz corruptioné.Atisquem deus fuſci

tauit, non uidit corruptionem .Notum

igitur ſituobis uiri fratres, qd' per hunc

uobis remiſlio peccatorum annunciatur

& ab omnibus , a quibus non potuiſtis

per legéMoſiiuſtificari:per huncomnis

qui credit,iuſtificatur.Videte ergo ne fur

perueniat uobis , qd dictum elt in pro ,

phetis: Videte contemptores , & ammi

ramini, & euaneſcite : quia opus operor

ego in diebus ueſtris , quod non ce

detis , fi quis enarrauerit uobis .Egref

ſis autem ecætu ludæis, rogabant gen

tes , ut fequenti fabbato loqueren

tur ſibiuerba. Soluto autem coetu , ſe

cuti ſunt multi Iudæi& religiofi pro

ſelyti Paulum ac Barnabam , qui allo

quentes ſuadebant eis ut perſeuerarent

in gratia dei . Sequenti uero ſabbato

penè uniuerſa ciuitas conuenit ad au

diendum ſermonem dei . Videntes au

tem turbas Iudæi , repleti funt zelo &

contradicebant, his quæ à Paulo dice

bantur contradicentes & conuiciantes

Tunc ſumpta fiducia Paulus ac Bar -

nabas dixerunt: Vobis oportebat pri.

mumloqui ſermonem dei,fed quoniam

repellitis!
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SerwsãDe curóp, noci óux ã íoug sgivetsécu repellitis illum , & indignos uos iudicatis

τους και αιωνίζωύς , ιδου SPεφόμεθα, εις æterna uita, ecce conuertimurad gentes.

τα έθνκ . όυτως γαρ ντεταλται ημίμο κύ ficenim nobis præcepit dñs:Polui te in

eiG . τέθηκά σε εις φώς εθνώμ , τουειναι σε lucem gentium ,ut fis falus ufq ad extre ,

εις σωτηρίαμ έως εχάτο Ο γύς ακέον. mum terræ .Audientesautem gentes, ga

τα δε τα έθνκ, έχασε , κα) έδόξαζομου λό . uiſæ ſunt, &glorificabant fermonem do

γου του κυρίου, και επίσβησαν όσοι ήσαμτει mini, & crediderunt quotquot erantor

ταγμένοι εις ζωώ αιώνϊομ . στεφέρετο δε και dinati aduitam æterna.Diuulgabať au

λόγGP του κυρίου και όλες οι χώρας και οι δε tem fermo domini per uniuerſam regio/

18δαίοι σαρώναμ τας σεβομβίας γωάϊ nem .Iudæiuero extimulaueruntmulie

κας και τας ευχήμονας , και τους πρώτους res religioſas&honeſtas, & primos ciui

Οι σόλεως . επίγερανδιωγμομεπι op catis.&excitauerüt perſecutioné inPau.
παύλομ και ήμ βαρνάβαμ » και ξέβαλου lum ac Barnabam ,& eiecerüt eos de fini

αυτούς από το ορίωμ αυτώμ. δι δε εκτιναξά bus ſuis .At illi excuffo puluere pedum

μόνοι τμ κoνίορίουη σοδων αυτών έναν fuorú in eos,uenerüt Iconiū . Porrò diſci

τους , ήλθον εις Ικόνιομ . δι δε μαθκται έπλα pulireplebantgaudio& fpiritu ſancto.

ροώτο χαράς και σνεύματοςαγίο . Factutreſt autem Iconñ ut ſimul in- XIII

Εγχύετο δε οικονίω κατα αυτο εισελ / troiſentfynagogam Iudæorú,& loque.

λάμ αυτους εις τίω σωαγωγώΜιουδαίο rentur fic ,ut crederetIudæorum fimul&

ωμ , και λαλήσαι όντως , ώςτε σισεύσαι Græcorú copiofa multitudo. Qui uero

λοδαίωμτε να ελλώωμ σολν σλ9G . οι increduli erant Iudæi, concitauerunt &

δε άπαθοώτες Ιουδαίοι , επίγεραν και corruperunt animos gentium aduerſus

κάκωσαν τας ψυχάςΟ εθνώμ ι α . fratres. Multo igitur tempore demorati

δελφώμ . κανάμ με οώ χρόνου διέρριψαν ſunt fortiter agentes præſidio domini,

σαρέκσϊαζόμενοι έπιω κυρίω, @ω μαρο qui teſtimoniuperhibebat ſermoni gra /

τυροώτι @ω λόγωθι χάριτζ αυτο, δεν tiæſuæ ,dabatéput ligna& prodigia fie

δόντισημξα και τέρατα γίνεται eorum.Diuiſa eſt autem

χερών αυτώμεχίθκ δεν σλάθG- Οι σό
mu
lt
it
ud
e

: & quidam quidem

λεως και και οι καφέ ήσαν σαν τοΐς Ιουδαίοις ,δι ftabant à Iudæis,quidam uero ab apo

δε σώ τοΐς αποστόλοις . ώς δε εγγύετο ορμή ſtolis . Cumautem factus eſſetimpetus

PRO ED võu te vojroud absp ou rig äexoun gentium pariter ac Iudæorum unà cum

σιμαυτώμ, βρίσαι και λιθοβολήσαι αυτούς, principibus ſuis,ut uim adferrent ac lapi

σωιδόντες κατέφυγον εις τάς σόλας Ο . darent eos, re intellecta,cófugerunt addi

λυκαονίας λύσραμ και δέρβίω, ναι τίω σε uitates Lycaoniæ Lyſtram & Derben,&

ρίχωρου . κακά λσαμ ευαγγελιζόμυοι.και finitimá undiqz regioné, & ibi prædica

τις ανήρ εν λύκροις αθώατα τίς σοσιμες bant Euangeliū.Et quidā uir Lyſtris de

κάθετο , χωλός εκ κοιλίας μητρός αυτού bilis pedibusſedebat, caudusab utero

πάρχων , δς ουδέποτε σεριπεπατάκα . δυν matris ſuæ,quinunç ambulauerat.Hic

τGάκ8ε τοσαύλου λαλένθος.δς ατενίσας audiuit Paulū loquente.Qui intuituseń

αυτώ να δωμ, ότι σίσιμ έχα το σωθlώαι, & uidens,qd' fidéhaberet fore ut faluus

ειπε μεγάλη τηφωνή . Aνάςκθς επιτυς σό. fieret , dixitmagna uoce : Surge in pe

λας A 2 des
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σας σεορθός και άλλετό και ποϊεπάτει ,οι

όχλοι ιδόντες και εποίκσεμοσαύλος, πήραν

τίω φωνώ αυτών λυκαονισί , λέγοντες και οι

θεοί ομοιωθένες ανθρώποις κατέβασαν προς

εμάς. εκάλοω π τον μου βαρνάβαμ , δία ,

του δε σαύλομ,έρμώ,έπαδή αυής ήμ γά

μνος του λόγου , ο δε ερευς τον δiος, τον άνη

τος προδι σόλεως αυτώμ,ταύρος Μασέμ

ματα επιτυς συλώνας νέγκας , σαω τοίς

όχλοις ήθελε θύειν . ακούσαντες δε δι από

Soλoι βαρνάβας και σαύλΘ , διαδρίξαντες

τα μάτια αυτώμ,έισεπήδησαν εις ή όχλου,

κράζοντας και λέγοντες και άνδρες και τι ταύτα,

ποιάτες καιημάς ομοιοπαθάς εσμεν υμίμ

άνθρωποι,ευαγγελιζόμενοι υμάς,από τους

τωμνματαίων επιςρέφαμ επί θεομ

του ζώντα , δς εποίκσε του ουρανού και τίω

γώ και τίω θάλασσαςκαι πάντα ταν αν

τίς , δς νταϊς πρωχημείαις γενεαϊς έχασε

σάντα τα έθνκ πορεύεσθαι ταϊς οδοίς αυν

τωμ . καίτοιγε ουκ αμάρτυρομ εαυήμ αφή /

κεν άγαθοποιών,ουρανόθεν ημίμ θεούς δη

δους, και καιρούς καρποφόρες και έμπιπλώμ

Οροφής και ευφροσώκς τας καρδίας κμώμ .

και ταύταλέγονπς,μόλιςκατέπαυσαν τους

όχλους το με θύμ αυτοίς . Επήλθομ αθαν

τιοχείας και Ικονίου Ιουδαίοι,και στίσαντες

Ρυς όχλους , και λιθάσαντες ήμ σαύλου,

έσυρομ έξωτσόλεως , νομίσαντες αυσμτεν

θνάναι.κυκλωσάντωμ δε αυήμ νμαθκλώμ,

ανασας εισήλθεν εις τίω πόλιμνα τηεπαν

sãopostale owi zelo Baguába kis dépblw.lur

αγγελισάμενοί τε τίω πόλιν εκείνω , να

μαθητεύσαντες ικανούς , υπέσρεψαμ εις τίω

λύσαν να ικονίου και αντιόχααμ , επισκεί

3οντες τας ψυχάς μαθητών , και ηρακά

λοώτες εμμένειμ τη σίσει , και δια σολ

λώμ θλίψεων & εμάς εισελθεν εις τίω βασι

λείαν το θεού . χειροτονήσαντες δε αυτiς ηπε

σβυτέρους κατεκκλησίας , προσευξάμενοι

μετάνκσεώμ , παρέθεντο αυτους η κυρία

εις δυ

des tuosrectus. Et exiliſt,ambulabatas

Turbæ uerocum uidiſſent quod fecerat -

Paulus,ſuſtulerunt uocem ſuam Lycao

nice ,dicentes : Díj in ſpeciehominú de ,

ſcenderunt ad nos. EtuocabantBarna

bam,Iouem :Paulum uero ,Mercurium ,

quod is eſſet dux uerbi.Sacerdos autem

louis , qui erat ante ciuitatem illorum ;

tauros&coronasad ueftibula afferens,

cumturbisuolebat ſacrificare.Quodubi

audierunt apoſtoli,Barnabas&Paulus

confciffis ueftibus ſuis,inſilierunt in ture

bam ,clamantes ac dicentes: Viri,aur iſta

facitis :Nosquoque iiſdem quibus uos ,

obnoxij malis ſumushomines, annun

ciantes , ut ab iſtis uanis cóuertamini ad

deum uiuum , qui fecit cælum& terram

& mare, &omniaquæ in eis funt,qui in

præteritisætatibus ſinebatomnesgen

tesingredi urs ſuis. Quan znó experté

teſtimonñ ſeipſum elle linebat,dum bei

nefici cóferret, de cælo nobis dansplu

uias ac tépora fructifera,implens cibo&

læticia corda noftra. Et hæcdicentes,uix

compefcuerút turbas ne fibi immolarēt.

Superuenerunt autem quidamabAn

tiochia& Iconio Iudæi, perſualisáb tur

bis,ac lapidato Paulo, extraxerút eumė

ciuitate,exiſtimantes illum mortuú elle.

Circundantibus autéeum difcipulis,ſuri

rexit & intrauit ciuitaté.Acpoſterodie

pfectus eſt cũ Barnaba Derben . Cuće

euangelizaſſentciuitati illi,ac docuiſſent

multos,reuerſi ſunt Lyſtram & Iconium

&Antiochiam ,denuo cofirmantesani

mas diſcipulorú,exhortantes utperſe

uerarentin fide,&quod per multasaffli

ctiones oporteatnos intrare in regnum

dei. Et cú ſuffragijscreaſſent illis p lingu

las eccleſias preſbyteros, precatioeſſent

aum ieiunës,commendauerunteosdño

in quem
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εις 8μ σεπισεύχεσαν και στελθόντες τίω

σισιδίαν, ήλθον εις παμφυλίαμ » και λα /

λίσαντες & σέργα του λόγου και κατέβασαν

εις ατάλααμ . κακάθε απέπλευσαν εις αν

τιόχααμ, 8θεμ ίσαμ αδεδομθώοι τη χάριν

τι του θεού εις ή έργουδέπλήρωσαμ. πραγε

νόμονοι δε και σωαγόνες των εκκλησίαμ,

ανήγγειλαν όσα εποίκσεμ ο θεός μετάυτώμ .

α) 8α άνοιξε τίςέθνεσι θύρανσίσεως.διέται

βομβεκά όνομουκ ολίγoμ σαώ Ρίς μαθκ)

και τινες κατελθόνης από

Ιουδαίας εδίδασκομ τους αδελφούς,ότι εαν

με περιτέμνκθε ως έθει μώσεως, ου σώαι

θε σωθίώαι , γενομλύκς οώ σάσεως και συζκ

τίστως ουκ ολίγες ω " σαύλω ) ω " βας

νάβα προς αυτούς , έταξεν αναβαίνει σαν

λου και βαρνάβαν , και τινας άλλους και αυ

τωμ, προς τους αποδόλους και πρεσβυτέρδο

εις ισρουσαλήμ , που τα κτήματα τέτου .

οι μου οώ προπεμφθέντες υπό 0 έκκλκ »

σίας, διέρχοντο τίω φοινίκίω να σαμάρες

αμ,έκδivγέμονοι τίωέπισροφίώηεθνώμ.

και εποίου χαραν μετάλλω σάσι Ρίς αδελ

φοίς. Πραγενόμενοιδε εις γερουσαλήμ, απέ,

δέχθησαν υπόφοι εκκλησίας και τηςαπο

ρόλων και την πρεσβυτέρων,ανήγγελάμη

όσα ο θεός εποίκσε μεταυτώμ . Εξανέσκσαν

δέ τινες ή από αιρέσεωςτο φαρισαίωμ

Ησεπισβυκότων , λέγοντες , 8αδα πριτέ

Arap αυτους, πραγγέλλειν τε τκράμ ή νόμου

μωσέως . Σωήχθησαν και οι απότολοι και οι

πρεσβύτεροι & πει το λόγο τότoυ, σολ

λύς και συζητήσεως γενομλύκς ,ανασας σέρος

ειπε προς αυτός . Ανδρες αδελφοι, υμάς επί

sαθε,8α αφήμερώμ αρχαιώμο θεός εν ημίμ

ξελέξατο,δίατου σώματός μου ακάσαι τα

έθνκ του λόγου το ευαγγελίο, κ σισεύσαι .

€ οκαρδίογνώσκο θεός εμαρτύρκσεμ αυτής ,

δους αυτής ή σνεύμα ή άγίου , καθώς και

Ημίμ, και ουδέμ διέκρινε μεταξύ ημώμ τι κή

αντών, τη σίσει καθαρίσας τας καρδίας αν

τωμ .

in quécrediderant. Peragrata . Piſidia

uenerunt in Pamphyliam , &cum locuti

eſſent ſermonemPergæ, deſcéderunt in

urbem Attaliam , & inde ſoluerunt An

tiochiam , unde erant traditi gratiæ dei

in opus quodcompleuerunt. Cum auté

ueniffent & congregaffent ecclefiam, ter

tulerunt quæcungfeciſſetdeusſecum ,&

quod aperuiſſet gentibus ofțium fidei.
Commorati ſunt autê illic multum tem ,

poris cum diſcipulis. Etquidam qui xv.

defcenderant àludæa,docebant fratres,

niſi circumcidamini ſecundum miorem

Mofi, non poteftis effefalui. Cum orta

ergo ſeditio & difceptatio eſſet non exi

gua Paulo ac Barnabæ aduerſus illos,

Itatuerunt,ut aſcenderent Paulus&Bar

nabas, &quidam alñ ex illis, ad apoſto .

los ac preſbyteros Hierofolymam ,ſuper

hac quæſtione. Illiergo deducti ab eccle

ſia , pertranſibant Phænicen & Sama

riam ,narrantesconuerſioné gentium , &

adferebant gaudium magnum omnib9

fratribus. Cumautem ueniflent Hiero .

ſolymam , ſuſcepti ſuntab eccleſia& ab

apoſtolis acpreſbyteris,annūciauerūtos

quæcunq deus feciflet cum ipſis.Surre

xerunt autem quidam de factionePha.

rifæorum ,qui crediderant, dicétes:quod

oporteret circumcidereeos ac præcipere,

ut ſeruarệt legem Mofi.Conueneruntos

apoſtoli ac preſbyteri , ut diſpicerent de

hoc negocio.Cum autémagna diſcepta

tio fuiffet, furgens Petrus dixit ad eos:

Viri fratres, uosſcitis, quod ab antiquis

diebus deus inter nos elegit,ut per os

meumaudirét gentes uerbumeuangelij

crederēt.Etqui nouit corda deus,teſti

moniüpræbuitillis, dans illis ſpiritū ſan

ctum ſicut & nobis,nihilég diſcreuit inter

nos & illos, cú fidepurificaueritcorda il

A z lorum
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rấp: Næoù ti warážete vyftờp; ltub@ rock forũ.Nuncergo quid tentatis deum , ut

Ζυγομ επί του τραχήλου της μαθητών, 8μ imponatiugum ſuper ceruices diſcipulo

υπ οι πατέρες άμώμ,όυτεεμάς χύσαμδυ rum ,qd'neq patresnoftri neq nospor.

βασάσας αλλά δiασι χάριτος του κυρία 10 tare potuimus : Sed per gratiã dñi lefu

σε Χρισού σισεύομαι σωθώαι καθόμ πόν Chriſti credimº,nosfaluos futuros, qué

που κακάνοι. εσύγκστ δε σαν σ' πλήθος,να admodum&illi.Tacuitauté toca multi

άκσον βαρνάβα και σαύλο , κγεμίων tudo , & audiebant Barnabam ac Paulú

όσα εποίκσεν ο θεός σήμα και τέρατα ν τις narrantes , quæ deus ædidiſſet ſigna &

έθνεσι δ ' αυτώμ . Μετα σετ σιγήσω αυτούς, prodigia intergētes per ipfos. Et poſto

απεκρίθκ ιάβωβος, λέωμ. άνδρες αδελφοι , cóticuiſſent,reſpódit Iacobus,dicés:Viri

ακοσατέ με.συμεων2xriσαίο,καθώς πρώ fratres,auditeme.Symeonnarrauitqués

του ο θεός έπεσκέψατο λαβράξεθνών λα / adınodum primú deus uifitauerit,utſu

ομ έπιω ονόματι αυτον ,και τέτω συμφω meret ex gentibus populum in nomine

Αση , νόσημοι λόγοι του προφκτώμ,καθώς γέγρα ſuo , & huic cóſonant uerba prophetarú,

Παι . Μετά ταύτα αναστέψω C ανοικοδομή , ficut fcriptü eſt:Poft hæc reuertar,ac rur,

ow the orlwlw dabit, Tiù ostiwxyap , a ſus ædificabo tabernaculum Dauid,qd

τα καπσκαμμίααυτή ανοικοδομήσω , collapfum eſt, &diruta eius inſtaurabo:

ανορθώσω αυτώ, όπως άμ εκζκλήσωσιμοι κα &erigam illud, utrequirant qui reliqui

γάλοιποι και ανθρώπωμά κύριομ,κ) σάντα τα ſunthomines,dñm ,&omnes gentes ſul

έθνκ έφυς επικέκλητα σόνομά με επάνω per quos inuocatü eſt nomen meñ: dicit

τός , λέγει κύρϊος , ο σοιώμ ταύτα πάντα . dñs,qui facit hæc omnia . Nota à fæculo

Γνωσα άλαιώνός ω θεώ πάντα τα έρ- funtdeo omnia hæc opera ſua. Propter

γα αυτον. Δύο εγώ κρίνω, μή ενόχλμ τίς qdego cenſeo,nó obturbandú eſſe illis,

αήή εθνών επιςρέφεσιν επί θεομ,αλλά qui ex gétibus cóuertunt ad deū,ſed fai

επιράλαι αυτής, και απέχεθς απ αλισγκο bendum adeos,ut abſtineāt ſe ab inqui

μάτων της ειδώλων , καιτσορνείας,CI τον namétis ſimulacrorum , & ſcortatione, &

στικτό ,ή αιματος . Μωσής και εκ γενεών ſuffocato , & ſanguine.Moſes em abæta

αρχαιώμ ισόλιμ τους κκεύσοντας αυτήν tibus antiquis in ſingulis ciuitatibusha

έχα νταϊς συναγωγαίς σάμ σάββα» bet, qui ipſum prædicentin ſynagogis,

τον αναγινωσκόμονος . τότε έδοξε τίς απο ubi per omne ſabbatú legitur. Tunc pla

σόλoις να τίς πρεσβυτέροις σω όλη τη εκ cuit apoſtolis & ſenioribus am tota ec

κλισία,εκλεξαμλύους άνδρας? ξ αυτώμ σέμ clefia, ut delectos ex ſeſe uiros mitterent

ψαι εις άντϊοχειαμ σανσαύλω και βαρνάν Antiochiam cum Paulo &Barnaba,lu

βα . Πούσαμ ήμ επικαλέμβιομ βαρσαβάμ , dam , cognomento Barſaban & Silam ,

και σίλαμ , άνδρας γεμίους ο τοίς αδελ uiros primarios inter fratres , miſlis per

φοίς , κάψαντες δια χειρός αυτών τάδε, οι manus eorum literis in hanc ſentêtiam :

ασόσολοι και οι πρεσβύτεροι και οι άδελ- Apoſtoli& preſbyteri & fratres, his qui

φοί, τούς και τις αντιόχααμ καισυρίας και ſunt Antiochiæ &in Syria & in Cilicia

κιλικίας αδελφούς τοίς εξ εθνών , χαίρει» . fratribus qui ſunt exgentibus, falutem .

έπεσε ακούσαμου,ότι τινες 3ημώμ ξελο Quoniãaudiuim ”, qd quidam è nobis

θόντες , έτάραξαμ υμάς λόγοις,ανασκβά egrefli,turbaueruntuos uerbis, labefa

ζοντας ctantes
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ζοντας τας ψυχάς υμώμ , λέγοντες πριτέμνε

θαι , και ταράμ τομ νόμομ , δις ου δissaλάι

μεθα.έδοξεν ημίν γενομθύοις ομοθυμαδομ,

εκλεξαμένους άνδρας πέμψαι προς υμάς ,

σω τις αγαπητοίς ημώμ βαρνάβα C σαν

λα , ανθρώποις σαραδεδωκόσι τας ψυχάς

αυτώμ υπέρ του ονόματα του κυρίου ημών

Ικσού Χριστού . Απεσάλκαμαν οώ Ιούθαμ

και σίλαμ, και αυτους διαλόγου απαγγέλ

λοντας τα αυτά , έδοξε γαρ αγίω σνεϊ

ματι και ημίν , μκδέμ πλέον επιτίθεσθαι

υμίμ βάρG- , σλλώ το επάναγκες των,

απέχεσθαι ειδωλοθύτωμ , κα ) άιματΘ' , C

σικτά, και πορνείας, θ , ώμ διατηροώπα

εαυτούς, έν πράξετε. έξωθε. δι μου οώ απο

λυθέντες , ήλθον εις αντιόχααμ, και σωα .

γαγόντες οσλήθΘ- , επέδωκαμ τώ επιν

Soλώ. αναγνόντες δε,έχάρκσαμ επί τη σα

ρακλήσε,λούδας τε και σάλας , και αυτοίστο
φίται όντες , διαλόγου σολιού σαρεκά

λεσαν τους αδελφούς,και έπεσήριξαμ.σοι,

ήσαντες δε Βόνου, απελύθκσαμ μετειώκς

από την αδελφών προς τους αποσύλους.

Εδοξε δε ο σίλα επιμένει αυτο , ΠαύλΘ

δε ναι βαρνάβας διέτριβον ν αντίοχεία ,

διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι μετά και

επίρων σολιών του λόγου του κυρίου και μεν

τα δέ τινας ημέρας ειπε σαύλΘ προς

βαρνάβαν επισρέψαντες θα επισκεψώμε

θα τους αδελφούς μώμ κατά σάσαμ σόν

ν αις καταγγείλαμάν αμ λόγου το

κυρίου , σώς έχουσι . βαρνάβας δε έβαλεύι

σατο συμπαραλαβ & μ ήμ Ιωάννάω,όμ καλά

μθυομ μάρκoμ. παύλα δε αποσάν

τα ακαυτώμ απο σαμφυλίας, και μη σωελ

θόντα αυτϊς εις το έργομ ,μή συμπαλαβάν

Toντoμ . έγύετο οώ παροξυσμός , ώςτε απο

χωριθώαι αυτός απαλλήλων, τομ τε βας

νάβαμ σαραλαβόντα του μάρκου εκπλεϊ

σαι εις κύπρου και ΠαύλΘ σε επιλεξάμε

GP σαλαμ , ήλθε αραδοθείς τη χάριτι τον

θεον

ctantes animas ueſtras,iubentes uos cir:

cumcidi & feruare legem ,quib9 nó man

daueram . Viſum eſt nobis unanimiter

congregatis, delectos uiros mittere ad

uos,cũ dile £tis noſtris Barnaba&Pau

lo , hominibus qui expofuerunt animas

ſuaspro nominedñi noftri Ieſu Chriſti.

Mifimus
ergo

Iudam &Silam , qui &

ipfi uobisuerbisreferent eadem .Viſum

eſt enim ſpiritui ſancto ac nobis,ne quid

amplius imponeremus uobis oneris, ģ

hæcneceſlaria,uidelicet,utabſtineatisab

his quæ ſunt immolata ſimulacris, & fan

guine, &fuffocato, & ſcortatione. À qui

bus ſi cóſeruaueritisuoſipfos,benefacie ,

tis. Valete.Illi ergo dimiſli uenerüt An

tiochiam ,& congregatamultitudine red

diderunt epiſtolam .Quácum legiſſent,

gauili ſunt ſuperconfolatione. Iudas au

tem &Silas cum eſſent& ipſi prophetæ ,

ſermone copioſo adhortati ſunt fratres,

cófirmaueruntos. Commorati autéillig

aliquantum temporis , dimiſli ſuntcum

pace à fratribus ad apoſtolos.Vifum eft

autemSilæmanere ibidem ,Paulusuero

&Barnabasdemorabantur Antiochiæ ,

docétes, & annunciantes cum alñs etiam

cóplurib9 fermonē dñi.Poft aliquot aút
dies dixit ad Barnabam Paulus.Reuer

ſi iam uiſitem fratres noſtros peroñes

ciuitates,in quib9 annüciauimus ſermo ,

nem dñi, quomóſe habeant. Barnabas

autéconſulebat ut aſſumerēt & Ioanné,

cognomento Marcum . Paulusauténo ,

lebat,ut is qui defeciſſet ab ipſis ex Pam

phylia,nec iſſetcum eis in opus , adiun

geretur. Tam acris autem fuit inter eos

diſceptatio, ut alter ab altero ſeiungere

tur, & Barnabas quidéaſſumpto Mar.
co nauigaret in Cyprum.Paulus uero al

lecto Sila profectus eſt, craditus gratiæ
A 4 dei

λιμ ,
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θες να την αδελφώμ . διήρχετο δε συρίαρ

και κιλικίαμ επισκρίζων τας εκκλησίας.

Kατιώτκστ δε εις δέρβίω και λύσσαν ,

και σου μαθκτές τιςμ εκά , ονόματι τιο

μόθεο , δς γυακός τινος Ιουδαίας σιν

σύς, σαρός δε έλλίωGY . δς εμαρτυράτου ,

πo9νλύσροις και ικονίφ αδελφώμ . τον /

ομ αθέλκσεμο σαύλΘ σω αυτώ ξελθέρ,

και λαβωμ σεργέτεμον αυτόμ δία τους του

Ραίους, τους όντας νϊς τόπους εκείνοις . ή .

Φασαν γαρ άπαντες ωμ σατέρα αυτο ότι

έλλω υπήρχεμ. ώς δε Ϊεπορεύοντο τας σό

λας, πρεδίδου αυτής φυλάσαμ τα δόγμα .

τα,τα κεκριμμα υπό την αποστόλων και

Οπρεσβυτέρων της και τεράσαλήμ . άι ιδί

οώ εκκλησία έσερεούτο τη σίσει , και επει

giosovop Wel ágifuã xasimégapo disagóv

τες δε τώ φρυγίαμ και τίω γαλιτικών χώ

ραν , κωλυθέντες υπό του αγίου πνεύματος

λαλήσαι ήμ λόγομ ν τη ασία, ελθόντες,

σω μυσίαμ,έπείραζομαιτίω βιθανίαμσο

ρεύεθαι, και ουκ έχασε αυτούς και πνεύμα

σαρελθόντες δε τώ μυσίαμ, κατέβησαμ εις

Τρωάδα, . και όραμα για τη νυκτός ώφθη

ω" σαύλων . Ανής τις ώμ μακείωμ εσώς, σα

σακαλώμ αυήμ,και λέγων,διαβάς εις μακε

δονίας, βοήθκσομ ήμίμ.ώς και όραμα ειδες,

ευθέως εζκτήσαμώξελθών εις τίω μακεδο

νίαμ , συμβιβάζοντες,ότι προσκεκλιο εμάς

ο κύριος ευαγγελίζαθαι αυτός. Αναχθένες

οώ απόφοι ηρωάδος , ευθυδρομήσαμεν εις

σαμοθράκω , τά τε επιάσα εις νεάπολιν ,

εκάλεμ τε εις φιλίππους , ήτις έξι πρώτα

Οι μερίδαΟ μακεδονίας πόλις, κολών

νία, . ήμου δε φν αυτή τη σόλα δίαηίβουν

τες Ημέρας τινάς , τη τεχμέρα τη σαββά

των ζήλθομου έξω και σόλεως σαρά σου

ταμου , δε νομίζετο προσευχή έιναι , και

καθίσαντες ελαλούμι ταϊς σωφελθού ,

σαις γωαιξί και τις γωή ονόματι λυδία

πορφυρόπολις σόλεως θυαβείρων, σεβομβύκ

του

dei à fratribus. PerambulabarautëSy

riam ac Ciliciam confirmans eccleſias .

Peruenit autem Derben& Lyſtram , XVI

&ecce diſcipulus quidam erat ibi,nomi.

ne Timotheus, filiusmulieris auiuſdam

Iudææ fidelis,cæterű patreGræco.Huic

teſtimoniumbonumreddebant quiLy

ſtris erant& Iconñ fratres . Huncuoluit

Paulus fecum proficiſci , & affumptum

circumcidit eum propter Iudæos , qui

erant in illis locis.Sciebant enim omnes

quodpatereius erat Græcus. Cumau

tem pertranſirentciuitates,tradebant eis

ſeruandadecreta,quæerant ordinataab

apoſtolis &preſbyteris, qui erant Hie,

rofolymis. Itaque eccleſiæ confirmaban ,

tur fide, & abundabant numero quoti

die .Cum peragraſſent auté Phrygiam

&Galaticam regionem ,uetitiz eflent à

ſpiritu ſancto loqui ſermonem in Alia ,

profecti in Myſiam ,tentabant ire inBi

thyniam , & non permiſit eos fpiritus.

Cum autempertranfident Myfiam,der

ſcenderútTroadem .& uiſio pernoctem

paulo uiſa eſt.VirMacedo quidam erat

ſtans, &deprecanseum , ac dicens: Pro

fectus in Macedoniam , ſuccurre nobis.

Vtautem uiſum uidit, ſtatim quæſiui

mus proficiſci in Macedoniam ,certifa

cti , quod uocaſſet nos dñsad euange

lizandum eis . Cumſoluiſſemus igitur à

Troade,recto curſuuenimusSamothra

cen , & poſtero die Neapolim , & inde

Philippos, quæeſt prima partis Mace

doniæ ciuitas,colonia . Eramus auté in

eadé urbe dieb9 aliĝr cómorantes, & die

fabbatorú egreffi fumus è ciuitate iuxta

Hume ,ubi folebat effe precatio, & feder

tes loquebamur mulierib9 q cóuenerāt.

Etquædã mulier noie Lydia,purpurarú

uenditrix ciuitatis Thyatirorum ,colens
deum
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πμ θιόμ, ήκουσεν , ής και κύρια διάνοιξε

καρδίαμ προσέχαμ τοίς λαλομύοις υπό

τον ναύλου . ώς δε εβαπίθκ και ο δικος αυ

Φ, προκάλεσε λέγεσα. ει κεκρίκατε με σι

slώ ο κυρίω ειναι , εισελθόντες εις του διο

κόμ μου μείνατε,C1 εβϊάσατο ήμάς. Εγέ

νεο δε σορβιομύωμ άμώμ εις προσδυχώ ,

σαμδίσκω τινα έχασαμσνεύμα σύθωνος,

απαντήσαι ημίρ,ήτις εργασίαμ πολλώ σα

γάχε εϊς κυρίοις αυοσ μαντευομλύκ , αυτή

κατακoλυθήσασα ζω σαύλο και ημίμ ,

κραζε λέγεσα . δυτοι οι άνθρωποιδέλοι του

θεού το υψίσου εισίμ, όιτινες καταγγέλλει

σιμ αμμοδόμ σωτηρίας. τοτο δεέποία επί

σολιας ημέρας. δταπονεθείς δε ο φαύλων

και επισρέψας, ο σνεύματι ειπε. φαγη

γέλω σοι νω ονόματα τκσB Χρισ8 2ξελ

8 & μ άσκυφθι » κα ) άξήλθεν αυτή τη ώρα. »

δόνες και οι κύριοι άυφθι,ότι ξύλθει και ελπίς

Οι εργασίας αυτών,επιλαβόμενοι και σαν

λop C ήμ σίλαν, είλκυσαν εις τίωαγοράς

επίτ άρχοντας, ο προσαγαγόνες αυτούς

spαϊκγούς , ειπομ. δυτοι οι άνθρωποι εκ/

ταράσ8σιμημώμτσόλιμ , ιουδαϊοι υσός

χοντες , και καταγγέλλουσιp έθx, & ουκ έξε»

sip Ημίμ τραδέχεθαι, ουδέ σοιών , δωμαί

οις δυσι . και σωεπέσκ ο όχλος κατάυτώμ.

και διατηγοί σεριδάξαντες αυτών ταιμάν

Tία, εκέλευον εαβδίζαμεσολιάς πεπιθέντες

αυτής σλιγας, έβαλoμ εις φυλακώ,πραγ

γείλαντς ως δεσμοφύλακι, ασφαλώς την

γάμ αυτός . Ος τραγελίαν τοιαύτίω ειλιν

φως, έβαλεμ αυτούς εις τίω εσωτέραν φυλα

κό, να τους σόδας αυτών κσφαλίσατο εις

ή ξύλου . κατα δεη μεσονύκτιου σαύλος C

σίλας προσευχόμενοι ύμνου τμ θεομ . επαν

κροώντος αυτώμδι δέσμιοι.άφνω σεισμός

εγγύετο μέγας , ώςπ σαλβυθίώαι τα θεμέν

λία το δεσμωβρίου.ανεώχθκσάμ τε πραχεs

μααι θύρας σάσαι , και πάντωμ τα δεσμά

ανέθκ. έξυπνος δε γενόμενος και δεσμοφύλαξ,

ngis

deum , audiuit , cuius dominus aperuit

cor,ut intenderet his quæ dicebantur à

Paulo. Cum autebaptizata effet & don

mus eius,deprecata eſt dicens: Si iudica

Itis me fidelem domino efle , introite ini

domúmeam &manete . & adegit nosi

Accidit autem euntibus nobis ad precà;

tionem , ut puellaquædam habensſpi

ritum Pythonis, occurreret nobis, quae

quæſtum magnum præſtabat dominis

ſuis diuinando. Hæcſubſecuta Paulumi

ac nos,clamabatdicés: Iſti hominesſerui

dei excelliſſimi ſunt,qui annunciant nos

bis uiam ſalutis. Hocautē faciebat mul

tosdies.Sed ægre ferens Paulus, & con >

uerfus , ſpiritui dixit : Præcipiotibi pet

nomen Ieſu Chriſti, ut exeas ab ea .Et

exñt eadem hora . Videntes autem do

mini eius.quod abiſfetſpes queſtus ſui,
apprehenſum Paulum &Silam traxe

runt in forum adprincipes , & offeren ;

tės éośmagiſtratibus,dixerunt:Hiho

mines conturbant ciuitatem noftram ,

cum ſint Iudæi, & annunciant inſtituta,

quænon licet nobis ſuſcipere,nequefer

uare,cum ſimus Rhomani. Et concurrit

turba aduerfus eos.ac magiſtratus faillis

ueftibus ſuis , iuſſerunt eos uirgis cædi.

Cum mulcas plagas eis impoſuiſſent,

coniecerunt eosincarcerem , præcipien

tes cuſtodi carceris,utdiligentercuſtodi,

ret eos . Qui cum tale præceptum acce

piſſet, coniecit eosin interiorécarcerem ,

& pedes eorú ſtrinxit ligno. Mediaau

tem nocte Paulus& Silas orantes lau

dabant deum . Exaudiebant autem eos,

qui uincti erant. Subito uero terræmo

tus factus eſt magnus, ita utconcuteren

tur fundaméta carceris. Et ſtatim aperta

ſunt omia oſtia, & omniú uincula ſoluta

ſunt. Experrectus autem cuſtoscarceris,

1

αι
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και δωμ ανεωγμώας τας θύρας φθη φυλα » .

κίς , σασάμα μάχαιραμ, έμελλευ εαυ

του αναρά , νομίζων εκπεφευγείας τους

δεσμίες και εφώνκσε δε φωνή μεγάλκο σαν

λΘ , λέγων . Μκδέμ πράξης σεαυτώ κα /

κόμ , άπανπς γάρ εσμα ενθάδε αιτήσας

δε φώτα, εισεπάθησε. καιέντρομος γενόμε

να προσέπεσε ο σαύλο και ο σίλα.

και προαγαγωμ αυτυς έξω, έφκ. Κύριοι , τι

με δ& σοι & μ, ίνα σωθώ . οι δε ειπομ. σίσι

σου επί του κύριου ικσάμ , και σωθήση συ κό

ο δικός σο · ναι ελάλκσαμ αυτώ ή λόγου

κυρίο. € σάσι τοίς εν τη οικία αυτά ,και τα

λαβών αυτους αν εκείνη την ώρα φθη νυκτός,έρ

λεσενα το σλαγών , εβαπίθκ άυ,

της, οι αυτον σάνης, τραχύμα . αναγα .

γώνπ αυτους εις ην οικομαυτο, ρέθηκε ξα

πεζαρ, αγαλλίάτο , σανοικι σεπισθοκως

ω θεώ . Ημέρας δε γενομλύκς , απέσλαμοι

Σατηγοι τυς Γαβδόχος,λέγοντες. απόλυ

σου τυς ανθρώπες εκείνες . Απήγγειλε δε και

δεσμοφύλαξούς λόγους τούτος προς τον

σαύλου,ότι απεσάλκασιμοι ατκγοί ,

ένα,απολυθήτε, νώ οώ εξελθόντος και στον

ρεύεθε ν ειρών . ο δε σαύλα έφκ προς

αυτούς , δείραντες μάςδημοσία ,ακαταν

κρίτους, ανθρώπος δωμαίους υπάρχοντας,

έβαλομ εις φυλακίω , και να λάθρα εμάς

εκβάλλουσιν , ου γάρ , αλα έλθόνης αυτοί

εξαγαγέτωσαμ.ανήγγαλαν δε τοίς spατα

γοίς οι ραβδόχοι τα βήματα ταύτα .

εφοβάθκσαν , ακέσαντας ότι δωμαίοι εισί .

και ελθόντες προκάλεσαν αυτούς , κα) ξα

γαγόντες πρώτων ξελθέν τι σόλεως .

ξελθόντες δε εκ θ φυλακής και εισέλθον εις

τω λυδίαμ. και ιδόντες τους αδελφούς, σα

ρεκάλεσαν αυτούς, και ξάλλου

Δίοδεύσαντες δε τώ αμφίπολιν και αν

πολλωνίαν, ήλθον εις θεσσαλονίκη, όπου

και σωαγωγή και εδαίων. Κατα δε ο ειωθός

ω σαύλω εισϊλθε προς αυτούς , και επί

σάββατα

cum uideret ianuas apertas carceris,eua

ginatogladio , erat feipfum interfectu

rus, exiſtimans aufugiffe uinctos. Cla

mauit autéPaulus uoce magna, dicens:

Ne quid feceris tibijpfi mali, uniuerfi

enimhic ſumus .Poſtulatoquelumine,
irrupit.ac tremefactus accidit Paulo&

Şilæ ad pedes , & productis illis foras ,

ait : Domini , quid me oportet facere,ut

ſaluus fiam : At illi dixerunr: Crede in

dominum Ieſum , & ſaluus eris tu &do

mustua.Etlocuti funt ei ſerinonemdo

mini,& omibus qui erant indomo eius.

Et aſſumptis illis in illa hora noctis ,ab

luit plagas, &baptizatus eſt ipfe, &o

mnes familiares illius,continuo.Cums

perduxiſſet eos in domūſuam ,appoſuit

eis menfam , & exultauit,qd'am uniuer

ſadomo ſua credidiſſet deo.Etcum dies

ortus eſſet,miſerunt magiſtratus uiato ,
res,dicétes:Dimitte hominesillos.Nun

ciauit auté cuſtos carceris fermones hos

Paulo:miſerunt magiſtratus ut dimitta,

mini . Nuncigitur exeuntes , ite in pace.

Paulus aút dixit eis :Cæſosnos publice,

indicta cauſa ,cum fimusRhomani,con

iecerunt in carcerem , &nunc occulte nos

eñciunt : Non certe , fed ueniantipli ac

nos educant.Nunciauerunt autemma

giſtratibusuiatoresuerba hæc. Timue >

runt ,audito quodRhomani ellent, &

uenientes deprecati ſunt eos, &eductos

rogabantut egrederent" è ciuitate.Egreſ
fi autê è carcere, introierunt ad Lydianı.

& uiſis fratribus, conſolati ſunt eos , &

profecti ſunt.

Cumautemiter feciſſent per Amphi- XVII

polim&Apolloniam , uenerunt Ther

ſalonicam ,ubi erat fynagoga ludæo
rum . Secundumconſuetudinem autem

ſuam Paulus introiuit ad eos , & per

fabbata
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Φάββαθα γία σiελέγετο αυτοϊς από

γραφών,δiανοίγωμ και παρατιθέριφος ,

ότι τον Χρισομ έδα σαλάμ , και αναsliύαι

εκ νεκρών , και ότι όυτός όξιμ ο Χριστός και

σούς , μεγω καταγγέλλωυμίμ . και τις

νες εξ αυτών επείθκσαν , και προσεκληρών

θκσαμ ο σαύλο καιο σίλα,υπ σεβο

μλύωμ ελλώωμ πολυ σλB9Θ- , γωαικών

την πρώτωμ ουκ ολίγα . 3κλώσαντες δε

οι απαθοώτες 18δαίοι , και προσλαβόμενοι

ηαγοραίωμ τινας άνδρας πονκρούς και και

όχλοποιήσανπς,εθορύβοαω τίω σόλιμ, έπι

σάντες τε τη οικία Ιάσονα , εζήτου αυτούς

αγαγώμ εις ουδήμου και μη ευρόντες δε αυν

τους , ίσυρομεμιάσονα και τινας αδελφός

επίτους πολιτάχας, βοώνπς . ότι οι τίω

δικομύω ανασατώσανπς δυτοι, και φυλάν

δε σάρωσιμ,δυς υποδέδεκτα ιάσωμ.ναι δυν

τοί σάντς απέναντι ηδογμάτων καίσα

φος πράσ8σι, βασιλέα λέγοντες έπρομειο

ναι , κσέμ.ετάραξαν δε του όχλου και τους

πολιτάρχας άκδονίας ταύτα, λαβόνες

ικανός πια το Ιάσονος και των λοιπών,

απέλυσαν αυτούς.οι δε αδελφοίευθέως δια

Ο νυκτός εξέπεμψαν τόμπσαύλου και η

σίλαμ εις βέβδοιαμ. Οι τινες τραγενόμενοι,

εις τίω σιωαγωγω απήεσαν την υδαίωμ .

δυτοι και ήσαμ ευγενέσεροι ανθεσσαλονίκη ,

όι τινες εδέξαντο λόγομ μετα σάσκα προ

θυμίας, καθήμέραν ανακρίνοντες τας για

φας, ει έχε ταύτα δυτως πολλοίμου οώ

εξ αυτών επίσθισαν , καιτηνελλωίδων γυν

ναικών της ευχημόνωμ , ανδρών ουκ όν

λίγοι . Ως δε έγνωσαν οι απο θεσσαλον

νίκης Ιουδαίοι,ότι καιτηβεβδοία κατηγ

γέλα υπό το σαύλα ο λόγος του θεού , ήν

βου , κακά σαλεύονπς τους όχλ8ς . ευθέως

δε τόπ ου σαύλομάξαπέβαλαμοι αδελ /

φοί,πορεύεται ως επιτίω θάλασαμ. υπέ

μθυον δε ό,τε σίλας και ο τιμόθεG- εκ.δι

και καθισώντες ήμ σαύλου , ήγαγομ αυτού

έως .

fabbatatria diſſerebat eisėſcripturis,ad,

aperiens & allegans,qd'Chriſtum opor

tuiſſet pati & reſurgere à mortuis, & qd

hiceflet Chriſtus lelus, qué ego (inquit)

annuncio uobis.Et quidam ex eis credi

derunt, & adiuncti funt Paulo& Silæ , &

religioſorum Græcorum multitudo ma

gna, mulieresque primariæ non paucae.
Zelo autem commoti Iudæi increduli,

&aſſumptis quibuſdam circumforaneis

uiris malis , ac turba coacta,concitaue .

runt ciuitatem , & urgentesdomum la

ſonis , quærebant eos producereadpo

pulum.Et cum non inueniſſent eos,tra .

hebant Iafonem & quofdam fratres ad

principes ciuitatis,clamantes:Hiquiteri

rarum orbem cóturbarút,hucquoque

nerunt,quos clanculum excepit Iaſon . &
hi omnes cótra decreta Cæſaris faciunt,

regé alium dicétes eſſe,leſum .Cócitauer

runt autem turbam ,& magiſtratusciui

tatis audientes hæc. Et accepta fatiffa --

ctione ab Iaſone& à cæteris,dimiſerunt

eos . Fratres uero confeſtim per noctem

emiſerunt Pauluńque & Silam in Ber

rhæam .Quicum adueniffent, abierunt

in fynagogam Iudæorum . Hi autem

erant fummo genere nati inter eos qui

erant Theſſalonicæ , qui receperantſer

monem cum omnianimi promptitudi

ne,quotidie ſarutantes fcripturas,an hæc

ita fe haberent.Et multi quidem credide
runt ex eis, & Græcæmulieres honeſtæ ,

&uiri nonpauci.Cum autem cognouif

ſent Theſſalonicenſes Iudæi,quod&

Berrhææannunciatus effet à Paulo fer

mo dei,uenerunt, & illiccómouentesturi

bas, Statimoz tunc'Paulum emiferunt

fratres, ut iret uelut ad mare. Silas auté

&Timotheusremanſerút ibi.Porròqui

profequebant Paulum ,deduxerüteum
Athenas
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έως αθωώμ. C λαβόντες εντολώ προς του Athenas uſque. &accepto mandato ad

σίλαν και τιμόθεομ , ίνα ως τάχιsα έλθωση Silam ac Timotheum ,ut ſcelerrime

προς αυτό, ζεσαμ. Εμόταϊς αθlώαις εκ uenirent ad ſeprofecti ſunt.Paulusauté

σεχομένου αυτούς του σαύλο , πρωξωετο ή cumAthenis eosexpectaret ,incandeſce

ανεύμα αυτόν εν αυτώ , θεωροώτι κατείσω) bat ſpiritus eius in ipſo ,cã uideret ſimu

λομ δυσαν σωσόλιμ . διελέγετο μου οώ lacrorú cultui deditam ciuitaté.Diſputa

ν τη σωατωγή τίς Ιουδαίοις κ τής σεβομές batigitur in fynagogacũ Iudæis&reli

vois , naj gv zř & zogõ 47 wsãdræp fimiegotipo giolis, & in foro quotidie cūris qui ſe for

προς Ρυς πρατυγχάνοντας και τινες δε θα ε/ te adiſſent.Quidã auté Epicurei & Stoi

πικρείων και τη σωϊκών φιλοσόφων,σωέ α philofophicodictabant & co , & qui-.

βαλομαυ . καί τινες έλεγομ. τί άμα θέλα dam dicebant : Quid uult ſpermologus

και θερμολόγG δυτος λέγανδι δε , ξένων hic dicere ? Alij uero, nouorū,inquiebant,

δαιμονίωμ δοκά καταγγελευς έινα ,ότι ήμ demonίort uidet annunciator effe , qά

Ικσάμ και τίω ανάσασιν αυτοίς ευκγγελίζει Iefum & refurrectione annundaret eis ..

το επιλαβόμονοί παυτο , επί του άρεου Etapprehenſumeum ad Martiū uicum

σάγομ ήγαγομ, λέγοντες . Δωάμεθα γνώ duxerüt, dicétes:Poſſumusne ſcire, quæ

ναι , τίς και καινή άυσκ, υπό σέ λαλομύκ δν ſitiſta noua quæ à te refertur, doctrina:

δαχή και δενίζοντα γάρ τινα εισφέρQς εις τας Noua eñ quædã ingeris aurib9noſtris.

ακοάςημώμ . βελόμεθα οώ γνώναι , τί άρ Volum ' ergo fcire ,quidnam uelint hæc

θέλοι ταύτα ειναι . αθωαίοι δεσάντες,κδι elle. Athenienſesauté omnes, & qui illic

επιδημούτες ξένοι, εις ουδέν έτερον ευκαι uerſabant hofpites,ad nihil aliud uaca

ρου, και λέγειμ τι κ ακέεμ καινότερου . Στα bant,niſi ad dicendum aut audiendú ali

θεις και σαλανμέσω του αρείου σάγο, quid noui . StansautéPaulus in medio

έφκ . άνδρες αθωαίοι , φισάντα ως δασιν Martijuici, ait : Viri Athenienſes, per

δαιμονεσέρος υμάς θεωρώ . διερχόμους omniaferè ſuperſtitiofiores uos uideo.

γαρ να αναθεωρών τα σεβάσματα υμώμ , Præteriens em & cótemplans culturas

ευρου και βωμομ, νώ επεγέγραπτο, άγνών ueſtras , inueni & aram in qua inſcriptű

σω θεώ.8μ οώ αγνοοώτεςευσεβξτε, τατου erat: Ignoto deo . Quéergo ignorantes

εγώ καταγγέλλω υμίμ. ο θεος όσοιήσας ή colitis ,huncegoannuncio uobis. Deus

κόσμουκαι πάντα ταν αυτώ , δυτζουν qui fecit mundú&omiaquæ in eo ſunt,

σανε και γύς κυgiG- υπάρχων, ουκ αν χα- hiccæli& terræ cum ſitdñs,noinmanw

ροποιήτοις ναούς κατοικά , ουδε υπόχερών factis templis habitat,nec manibushu

ανθρώπωμ θεραπεύεται , προσδεόμβως τις maniscolitur,indigens aliquo, cum ipfe

νος, αυτός διδους σάσι ζωlώ και σνοώ det omnibus uitam&halitú peromnia,

σάντα . εποίκσέ τες ενός αιματα σαν fecitéz exuno fanguineomne genusho

έθνΘ ανθρώπων, κατοικ & μεπί σάμπρό minum , ut inhabitaret ſuper uniuerfam

σωπομδ γής, είσας προτεταγμλύους και , faciéterra,prefinity praftitutatépora,

sous,maijTas ögobedias901 xatoxías autão, “. præfixitą terminoshabitationis eorú ,

ζκτάμ ήμ κύρϊου , ει άραγε ψηλαφίσεεμ αυν ut quærerentdeum , ſi forte palpent eum

τμ και ευρoιεν, και γεου μακραμ απο ενός &inueniant,quamuis no longeabfit ab

εκάσου ημώμ υπάρχονταν αυτώ γι ' ζώδιο uno quoqnoſtrú.Peripſum eñuiuimº

και

1
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και κινάμεθαναι εσμα ,ώς και τινες το κα

8 υμάς σoικτώμ ειρήκασι,το γαρ και γένος

εσμα .Γενώ οώυπάρχοντες του θεού , ουκ.

οφείλομεν νομίζα» , βυσώ και αργύρω, κλίθο

χαράγματι τέχνκς και ενθυμήσεως ανθρώ

πο, ο ο&ομ έιναι όμοιομ. τους μου οώ κό

νους και αγνοίας υπεριδων ο θεός ,τα νώ σα

ραγγέλια τούς ανθρώποις πάσι πανταχού

μετανοάμ, διότι έσκσεν ημέραν, εν ή μέλια

κρίνεμ τίω οικεμαλάω ν Δικαιοσως , εν αν

δρώ ώρισε, σίσιμ ηρακόμ σάσιμ , ανασή

σας αυτόμ εκ νεκρώμ.ακάσαντες δε ανάσασίμ

νεκρών, οι μεν έχλεύαζομ, οι δε ειπον , ακς

σόμεθα σε σάλιμ πρί τούτο . και όυτως ο

σαϊλΘ ξήλθεν εκ μέσου αυτών και τινες

δε άνδρες κολιωθέντος αυτώ , επίσθισαν ,

δις και διονύσιος ο αρεοπαγίτης , και γω

ονόματι δάμαρις , έτεροι σαν αυτοίς.

Μετά δε ταύτα χωριθεις ο φαύλΘ εκ

η αθωώμ , ήλθεν εις κόρινθον , κα ) ευρώ ,

τινατσδαϊου, ονόματι ακύλαμ, σοντικών

ως κύα , προσφάτως ελκλυθότα από το

Ιταλίας, πρίσκιλλιαμ γωαίκα αυτον, δία

το διατεταχέναι κλαυδίομ,χωρίζεθ σάν

τας τους ιουδαίουςεκδιώμκς, προσήλθεν

αυτής, κή διατομότεχνου ειναι , έμβιε σας

αυτείς και ειργάζετο . ήσαμ γαόσκωοποιοί

τίω τέχνω. Δϊελέγετο δε εν τη σαραγωγή

ισάμ σάββατου, έπειθε π ιουδαίους και

ελιωας. Ως δε πατήλθον αποδι μακεδο,

νίας ό, τε σίλας και ο τιμόθεος, σωείχετο

ο ανεύματι οσαύλΘ , διαμαρτυρόμενο

να τοΐς Ιουδαίοις τμ χρισον εκσάμ . Αντιν

τασομλύωμ δε αυτών και βλασφημόντωμ,

εκτιναξάμηνο τα ιμάτια , ειπε προς αυν

τός . Ο αιμαυμώμ επίτίω κεφαλώ υμώμ ,

καθαρός εγω από τα νώ εις τα έθνκ σον

ρεύσομαι ναμεταβαςεκάθερ, ήλθεν εις οι

κίαν τινός,ονόματι όσου ,σεβομείου ήρθει

όμ , δυ και οικία ήμ σώομος & σα τη σωαγων

γή. κρίσος δε ο αρχισωάγωγα επίσδυσε

&mouemur &fumus ,ſicut &quidam

ueſtratiú poëtarú dixerunt:Nam huius

progenies etiá ſumus. Genus ergo cum

limus dei, nó debemus exiſtimare auro

autargento ,aut lapidi arteſculpto , & in

uento hominis,numéeſle fimile.Et tem ,

pora quidéhui'ignorantiæ cũ hacten

diflimularit deus,nuncannunciat homi

nibus,ut omnes ubiqz reſipiſcant, eo qd

ſtatuit diem in quo iudicaturus eſt orbe

terrarũ cũ iuſticia , pereum uirú per quê

decreuerat, fidepræſtita omib),cú excita

rit illü ex mortuis.Cú audiſſent autêre

ſurrectionê mortuorú , alij quidé irride

bant,alí uero dixerunt:Audiemus te de

hociterú. Sic Paulus exiuit è medio eo

rum . Quidā uero uiri adhærétes ei credi

derunt,in quibus & Dionyſius Areopa

gita , & mulier nomine Damaris ,alή
cum eis. Poft hæc Paulus digreſſus XVIII

Athenis,uenit Corinthū, & nactus qué

dam Iudæum ,nomine Aquila,Ponticü

genere , qui nuper ueneratab Italia , &

Priſcillam uxoré eius, eo qd præcepiſſet

Claudius,omnes IudæosRhomadece.

dere,acceſſit ad eos:& quia eiuſdem erat

artificij,manebat apudeos& operabať.

Erat auté ars illorūtexere aulæa. Diſpu

tabar autêin fynagoga per omne fabba

tum ,ſuadebatis ludæis pariter& Græ

cis . Cum ueniffent autem è Macedonia

Silas& Timotheus, coartabatur ſpiritu

Paulus,teftificans Iudæis Chriſtum eſſe

Ieſum . Contradicentibus auté eis & con

uiciantibus , excullis ueftimentis , dixit mat vi

ad eos : Sanguis ueſter ſuper caputue

ſtrum .Mundusego poſthacad gentes

uadam.Etmigrans inde intrauit in do

mumcuiuſdā,nomineluſti, colétisdeū ,

cuius domus erat contigua fynagoga.

Criſpus autem archifynagogus credidit

B dominoGe
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κυρίω σω όλωρ όικω αυτο , ο σολί domino cū tota domo ſua,multics Cor

λοι κορινθίων ακέσαντες επίσδυoμ και έβα rinthiorum audientes credebant acba -

πίζοντο. ειπε δε ο κύριος δι δράματος εν νυ prizabantur. Dixitauté dominusnocte

κτιο σαύλω. μια φοβ8, αλιά λάλει , κα) per uiſionem Paulo:Noli timere,fed lo

μη σιωπήσκς, διότι εγώ ειμι μετά σε και quere& netaceas ,propterea quod ego

ουδεις επιθήσεταί σοι ή κακώσαι σε , διότι ſim tecum . &nemoadorietur te ut affi

λαός έσι μοι σολυς τη σόλα ταύτκ. εκά gat te ,quoniâ populus eſt mihi multus

θισέ τε ενιαυήμ και μας εξ , διδάσκωμ αν in hac ciuitate. Sedit autêibiannú &ſex

τους ή λόγομ θεδ.Γαλλίωνος και ανθυπαλεύω menſes,docenseos fermoné dei.Cæterű

οντος και άχαΐας , κατεπέσκσαν ομοθυμα . amGallio ageretprocóſulem Achaiæ ,

δοροι δδαίοι ζω παύλω , ναιήγαγομαι inſurrexerunt uno animo Iudæi in Pau

του επί βύμα , λέγοντες·8α πια όμ νόμου lum,& adduxerunt eum ad tribunal,di.

δυτος άναπείθα τους ανθρώπος σέβεται τον centes: contra legem hicſuadet hominis

θεόμ. μέλλοντος δε τον φαύλο ανοίγμή 50 bus colere deum . Cum auté Paulusiam

μα , ειπεν γαλίων προς τους οδαίες .ει pararet aperire os , dixit Gallio ad lu

Αοώ ήμ αδίκκμά τι ή βαθιέργκμα σονκ- dæos:ſi qua iniuria eſſet aut facinus mas

ρομ, ώ δαίοι λόγoμάμ ήνεχόμκμ ύμώμ, lum ,o ludæi merito uos ſuſtinerem.ſi

ει δε ζήτημα έξι οι λόγοκαι ονομάζωμα uero quæſtio eſt de ſermone ac nomini

νόμο του καθεμάς , όψεθε αυτοί και κριτές γ ' . bus & lege ueftrate ,uofipfi uideritis.lu.

εγώ τότωμου βέλομε ειναι και απήλα , dexenimego horú nolo eſſe. Er abegit

σε αυτούς αή του βήματος . Επιλαβόμενοι eos àtribunali. Apprehéfum auté omes

σε σάντες οι έλλίωες σωθένω όμ άρχισνά GræciSoſthenemprincipem ſynagogæ

γωγου , έτυoμ έμπροσθεν του βήματος , ο percutiebant ante tribunal ,neæ quicos
ουδέμ τότωμ γαλλίωνι έμελειο και σας eorum Gallioni curæ erat . Paulus uero

λος έτι προσμείνας Ημέρας έκανάς,τίς αδελ deinde commoratus dies multos , uale

φοίς αποταξάμονος, ξέπλε εις τίω συρί- dicto fratribus ,abnauigauit in Syriam ,

αν , και σω αυτώ πείσκιλλα C ακύλας, και comitantibus eum Priſcilla & Aquila ,

sáuevos rlw xepaal ev xarxdecão. Exegoera pofteağa raſeratcaput in Cenchreis.hai.
ευχώ, κατώτκσε δε εις έφεσον, και εκείνος bebat eñuotú.DeuenitásEpheſum ,&

κατέλιπεν αυτον . αυτος δε εισελθών εις τίω illosibireliquit.Ipfe uero ingreſſus ſyna

σωματωγώ, διελέχθκ εϊς δαίοις. Ερωτών gogam ,diſputabatcú Iudæis. Roganti,

Των αυτών επίπλείονα Βόνoμ μάναι σας bus autéeis ut tépore ampliori maneret

αυτοίς , ουκ επένδυσεν , αλλά απετάξατο άιν apud ſe, non annuit,fed ualedixit illis,di

Ρίς , ειπώμ . Δά με σάντως τίω εορτώ τίω cens:Oportetomino mefeſtum qd in

ερχομλύκμ σοιϊσαι εις Ιεροσόλυμα , σάλιμ ftat,agere Hierofolymis.fed iteru reuet.

δε ανακάμψω προς υμάς, ή θε8 θέλοντος . κ) taraduos,deo uolente.Etfoluit Epheſo,

ανίχθκάσ εφέσο.κ ) κατελθών εις και cūs perueniffet Cæſarea,afcédiſtetos &

σάρααμ,αναβάς Θανασάμενος τίω έκκλη falutaffet eccleſiam , deſcédit Antiochia.

σταμ, κατέβκ εις αντιόχεαμ . και σοιήσας Etcómoratus illicaliquantūtéporis,pro

Βόνoμ τινα, ξύλθε, διερχόμενος καθεξύς ή fectus eſt, perambulans ex ordine Gala

γαλιτικίω χάραμ και Φρυγίαμ ,επισκρίζων ticam regioné ac Phrygiam ,confirmans.

σάντας omnes
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πάντας τους μαθκτάς. εδαίος δέ τις απολ

λώςονόματι, αλεξανδρεύς & γεύει,ανκς λό

γϊος, καλώτκσεν εις έφεσop,δανατος ώμ

ταϊς γράφαίς . δυτος ήμ κατκχκμλύωπω

οδόμ του κυρίου, κ) ζέωμ ο σνεύματι ελά

λει,και εδίδασκει ακριβώς τα πίτου κυρίο,

επισάμενος μόνoμ ο βάτισμαιωάννο, δυτός

τε ήρξατο σαρκαϊάζεθαι εν τη σωαωγή .

ακέσαντες δε αυτο ακύλας και πείσκιλά ,

προσελάβοντο αυτόν , ο ακριβέςερομ αυτώ

ξέθεντο τω το θε8 οδόμ. Βολομβώς αυξ

διελθάμεις των άχαΐαμ, προτρεψάμβυοι οι

αδελφοί έγραψαν τοΐς μαθκταϊς αποδέ.

ξαθαι αυτόμ . δς άραγενόμως , σανεβά »

λετο σολυ Ρίς σεπισ6ικόσι δiασι χάριν

τΘ . εντόνως γαρ οίς ιουδαίοις δiακατε »

λέγχετο, δημοσία, επιδεικνυς δια0 γρα

φώμ, ειναι ήμ Χρισομ ικσούμ. Εγγύετο

σενο τραπολλω ειναι ο κορίνθο , σαν

λομ διελθόντα τα ανωτερικά μέρα,έλθ & μ εις

έφεσον, κα ) ευρώμ τινας μαθκτας,έιπε προς

αυτός. Είσνεύμα άγιομελάβετ σισεύσαν

πς ; Οι ειπον προς αυτόμ.αλλ' ουδε ει νευ

μα άγίου Κιμ, ακέσαμάω . ειπέπ προς αυ)

τές . Εις τί οώ εβαπτίθετα , οι δε ειπομ. εις

η Ιωάννου βάπτισμα. Είπε δε σαύλΘ.Ιων

άννκς μου εβάτισε βάπτισμα μετανοίας ,

ω λαώ λέγων εις τον ερχόμενου μεται

τμ, ίνα σισεύσωσι , τοτέσιν , εις τμ Χρισον

1κσούρ . Ακέσανπς δε εβαπίθκσαμ εις το 3 .

νομα του κυρίου Ικσού-και επιθέν7GP αυτής

το σαύλου τας χώρας,ήλθε η σνεύμα εάν

γίου εάάυτές , ελάλου τε γλώσσαις , και

προεφήτευoμ . ήσαμ δε οι σάνπς άνδρες ώσει

δεκαδύο . Εισελθώμ δε εις τίω σωαγωγώ,

επαρκαϊάζετο επί μας τράς , Διαλεγός

μφυG και πείθωμ τα σερί Οι βασιλείας

του Θεού . Ως δέ τινες εσκληρώοντο και και/

πείθοω , κακολογοήτεςτωοδoμ ενώπιο

ομ τον πλάθους , αποσάςαν αυτών , αφών

εισε τους μαθκτας , καθήμέραν Δίαλεγός

μόνος

omnes diſcipulos. Iudæusauté quidam

Apollos nomine,Alexandrinus genere,

uir eloqués,deuenit Epheſum ,potens in

ſcripturis. Hic erat inſtitutusin uia do

mini, & feruens ſpiritu loquebat & doce

bar diligenter ea quæ ſunt domini,ſciens

tantumbaptiſmaloannis. Et hic cæpit

libere loqui in fynagoga.Quem cumau

diſſent Priſcilla&Aquila ,aſſumpſerunt

eum , atą exactius expofueruntei uiam

dei.Cumautem uellet ire Achaiam ,ex

hortati fratres fcripferunt diſcipulis , ut

ſuſciperent eum .Qui cum ueniſſet,con

tulitmultum his qui crediderüt pergra

tiam .Veheméterenim Iudæosreuince .

batpublice,oftendésper ſcripturas,qd

Ielus eller Chriſtus. Factum eſt auté XIX

cum Apollos eſſet Corinthi , ut Paulus

peragratis ſuperiorib9 partibus , ueniret

Epheſum , & repertis quibuſdam diſcipu

lis,dixit ad eos: Num ſpiritum ſanctum

accepiſtis,poſtcağı credidiſtis :At illi di

xerunt adeum : Imò neq , ſit ne fpiritus

ſanctus ,audiuimus. Et ait ad illos:Quo

ergo baptizati eſtis : At illi dixerunt:Io

annisbaptiſmate .Dixit autem Paulus;

Ioannesquidem baptizauit baptiſmo

pænitentiæ , populo loquensde eo , qui

uenturus eſſet poſt ipſum , ut crederent,

hoceft,de Chriſto leſu . His auditisba

ptizati ſunt ſub nomine domini Ieſu ,

Etcum impoſuiſſet illis manus Paulus,

uenit ſpiritus fanctus ſupereos,& loque

bantur linguis, &prophetabant : Erant
autem omnes uiriferëduodecim . Intro

greſſus auté fynagogam ,libere loqueba

tur ad tresmenſes, diſputans & fuadens

de regno dei. Cum autê quidam indura

rentur nec crederent,male loquentes de

uiadñi corámultitudine,digreſſus ab il.

lis,ſegregauitdiſcipulos,quotidie diſpu
B 2 tans
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λιβυος εν τη χολή τυράννο τινός . τ8το δεν

γύετο επί έτη δύο , ώσε σάντας τους κατοι

κοντας πω ασταμ, ακέσαι του λόγου του

κυρίου Ικσού , υδαίους τε και άλλωας . Δυν

νάμεις τεου τας τυχέσας έποία δθεός δία

την χαρών σαύλε, ώστε και επί τους αθεν

νοντας επιφέρεσθαι από τον βωτος αυτον

σουάρϊα,ή σιμικίνθία , και απαλλάσσεσθαα

άω αυτών τας νόσους , τά τε πνεύματα τα

σονκάθξέρχεταιαπαυτώμ .επεχείρκσαν

δέ τινες από τη σερίερχομλύωμ ιουδαίων

ξορκισώμ , ονομάζάμ επί τους έχοντας τα

πνεύματα,τα σουκρά , το όνομα του κυρία

1κσού , λέγοντες και ορκίζομαι υμάς του ΙΚΑ

σούν , δρο σαϊλG κκρύσσα . Ησαμ δέ τινες

οισκόιά ιουδαίου αρχιερέως έπα , οι τον

το σoιoιώτες και αποκριθεα δεη πνεύμα , το

σoνκς6μ, ειπε . μ Ικσούμ γινώσκω , και

τμ σαύλομ επίςαμαι , υμάς δε τίνες εσέ ;

Cέφαλό μου εαυτούς ο άνθρωπος ενώ

άμε σνεύμα ή σουκρόμ , C κατακυρϊεύσας

αυτώμ , έχυσε και αυτών , ώστε γυμνους

και τιθραυματισμένους εκφυγ& μ έκ το 3 ,

κου εκείνου . τοντο δε εγγύετο γνωσόμ σάσια

Ιουδαίοις τε και έλκσι τοίς κατοικέσι τω

έφεσον , και επέπεσε φόβΘ- επί σάντας

αυτές, και έμεγαλώετο ό όνομα του κυρία

Ικσου . πολλοί που σεπισθυκότωμ άρχον ,

ο άξομολογάριθμοι και αναγγέλοντες τας

πράξεις αυτώμ.ικανοί δεντα περίεργα,

πραξάντωμ , σωενέγκαντες τας βίβλους κα

τέκαιον ενώπιομ σάντων , και σωεψήφιο

σαν τας τιμάς αυτών ,και ευρομαργυρία με

sϊάδας σέντε . όντως κατακράτΘ ο λό

γώ του κυρίου ήυξανε κα ) ίχυεμ.Ως δεέπλκ

ρώθκ ταύτα, έθετο ο σαύλΘ- ν ω σνεύν

ματι, διελθώμ τίω μακεδονίαμ η ) αχαίν

αμ , πορεύεθαι εις τερουσαλήμ, ειπώμ. ότι

μετά γενέθαι με έκά , δε με και χώμίω

δάμ. αποσείλας δε εις τίω μακεδονίαμ δύο

ή διακονόντων αυτώ, τιμόθεομ και έρασομ,

αυτές

tans in ſchola Tyranni cuiufdam . Hot

autem factum eſtper biennium , ita ut

omnesqui habitabantin Aſia ,audirent

ſermonem domini,Iudæi ſimul & Græ ,

d . Virtutesque non uulgares ædebat
deus per manus Pauli, ita ut etiam fu

per infirmos deferrentur à corpore eius

ſudaria & femicincta : & recederent ab

eis morbi, & fpiritus mali egrederen -

tur . Tentauerunt autem quidam edir -

cumeuntibus Iudæis exorciſtis inuoca

re ſuper eos qui habebant fpiritus ma

los, nomen domini Ieſu , dicentes : Ad

iuram'uos per Iefum ,qué Pauluspræ

dicat. Erant autem quidam filijSceuæ

Iudæi principis facerdotum feptem , qui

hoc faciebant. Reſpondens autem fpi

ritus malus , dixit :Ieſum noui, & Pau

lum ſcio ,uos autem qui eſtis : Et in

ſiliens in eoshomo in quo erat dæmo

nium malum , & dominatus eis , inua

luit contra eos , ita ut nudi &uulnera

ti effugerent de domo illa. Hoc autem
innotuit omnibus Iudæis ſimul & Græı

cis qui habitabant Epheſi , & incidit ti

mor ſuper omnes illos,&magnificaba

tur nomen domini Ieſu . Multicg cre

dentium ueniebant confitentes & an

nunciantes facta ſua . Multi autem ex

eis, qui curiofasartesexercuerant , com

portatos libros exuſſeruntcoramomni,

bus, & ſupputatis precijs illorum , repe .

rerunt pecuniæ quinquies decem mi

lia . Ita fortiter crefcebat fermo dei &

confirmabatur.His autem expletis,pro

poſuit Paulus in ſpiritu , tranſitaMace

donia&Achaia , ire Hierofolymam ,di

cens : poftquam fuero ibi, oportet me

&Rhomam uidere.Millis autê inMa

cedoniam duobus ex ñs , qui miniſtra

bant fibi, uidelicet Timotheo &Eraſto ,

ipfe



ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.

293APOSTOLORVM

αυδε επέχε χρόνoμ εις τίω ασίαν . Εγγύετο

δει τον καιρόμ εκάνου τάραχα ουκ ον

λίγαποιοσ οδού. δημηϊος γάς τις οι

νόματι,άργυροκόπGP , σοιώμ ναούς άργυ

σους αρτέμιδα , είχετο Ρίς τεχνίταις ές

γασίαμ ουκ ολίγω , ους σωαθροίσας να

τους πουτα τοιαύτα εργάτας, έιπεμ. άνδρες

επίσαθε, ότι εκ ταύτης σε εργασίας και ευπο

μία άμώμ. και θεωρ&τε να ακούετε , ότι

αυ μόνον εφέσου , αλλά κεδομ σάσκασ & /

σίας και σαύλΘ- δυτος σείσας , μετέσκσεμ

ικανόν όχλομ, λέγων . ότι ουκ εισί θεοί, οι

δίαχαρώμ γινόμδυοι. ου μόνον δε τοτο κινα

δωεύει ημίμ τομέρεια απελεγμομ ελ .

θέμ,αλά και οι μεγάλες θεάς αρτέμι )

« Ο τερoμ εις ουδέμ λογισθώαι και μέλλειμ

τε και καθαράθαι τίω μεγαλειότητα αυν

Φ , Ημ όλα κασία και οικεμβύκ σέβεται .

ακέσαντες δε και γενόμενοι σλέρας θυμό ,

έκραζόμλέγοντες και μεγάλα και άρτεμις έφεν

σίωμ. και επλήθκ και πόλις όλα συγχύ

στως , ώρμκσάμ τεομοθυμαδομ εις το θέα »

του , σωαρπάσαντες γάϊου και αρίσαρχου

μακεδόνας , σωεκδήμους του σαύλου . του

δε σαύλου βελομαίου εισελθάμεις του το

μου , ουκ έχωμ αυτόν οι μαθηταί τινες δε

και της άσϊαρχών , όντες αυο φίλοι, σέμι

ψαντες προς αυήμ, σαρεκάλοωω , μη δοθαι

εαυήμ εις αθέατομ . άλλοι μου οώ άλλο τι

έκραζομ ήμγαό και εκκλησία συγκεχυμλύκ,

και οι πλείους ουκ ήδεσαν τίνα ένεκεν συ,

νελκλυθεσαμ. Εκ δε το 3χλου προεβίβασαν

αλέξανδρου,προβαλόντωμ αυήμνιουδαίο

αν. ο δε αλέξανδρG- κατασκείσας τίωχά

ρα, άθελεν απολογάθαιο δήμο , επιν

γνόντωμ δε ότι ιουδαία , φωνή εγγύετο

μία εκ πάντων , ως επί ώρας δύο κραζόν »

τωμ, μεγάλα και άρτεμις έφεσίων. Κατασει

λας δεο γραμματεύς ο όχλομ, φκσί μάν,

βρεςεφέσιοι,τίς γάρ όξιμ άνθρωπG , δς ου

γινώσκαή έφεσίωμ σόλι :, νεωκόρομ δυσαν

Ο .

ipſe remanfit ad tempus in Aſia . Ortus

eſt autemillo tempore tumultus nó exi

guusde illa uia . Nam quidam nomine

Demetrius,faber argentarius, qui facier

batdelubraargentea Dianæ,præſtabat

artificibusnon exiguum quæftum :qui

bus conuocatis& ñsqui ſimilium rerum

erant opifices,dixit: Viri ſcitis, quodex

hoc opificio quæſtusnobis eſt.& uidetis

& auditis,quod non ſolum Epheſi , ſed

penè totiusAliæ Paulus hic perſuaſit,&

auertitmultam turbam ,dicens:quod nó

ſintdíj,qui manibus fiunt. Non ſolum

autēhæc parsnobis in periculum uenit,

ne reprobetur , uerumetiam ne'magnæ

deæ Dianæ templum pro nihilo habea,

tur, futuruńque ſit ut etiam deftruatur

maieſtas eius, quam tota Aſia & orbis

colit.His auditis,repleti ſuntira,& excla,

mauerunt,dicétes :MagnaDiana Ephe

fiorum.Et impleta eſtciuitas tota confu ,

fione, & impetum fecerūtuno animo in

theatrum ,correpto Gaio& Ariſtarcho
Macedonibus,comitibus Pauli .Paulo

autem uolente intrare ad populum ,non

permiſerūt diſcipuli.Quidam auté &ex

Aliæprimorib9,qui erant amnici eius,mi

ſerunt ad eum , rogantes,ne ſedaret in

theatrum . Alij quidem igitur aliudda

mabant.Erat enim conciocófula , & ple .

rią neſciebantqua excaufa cóueniffent.

De turbaautem protraxerunt Alexan

drum ,propellentibuseum Iudæis, Ale

xander autem manu ſilentio poſtulato,

uolebat rationé redderepopulo.Quem

ut cognoueruntIudæum eſſe , uox orta

eſtuna omniū ,fermè adhoras duas clar

mantium: MagnaDiana Epheſiorum .

Cum autê fedaflet fcriba turbam , dixit:

Viri Epheſi,quis enim eſt hominú, qui

neſciatEpheliorú ciuitaté cultricem elle

B 3 magna
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Οι μεγάλης θεάς αρτέμιδος κ. * δίοπελ8ς .

αναντιξοότωμοώόντωμ τότωμ , δέομ Gir

υμάς κατεσαλμύες υπάρχον , και μηδέν

προπετέα πράσαμ. Αγάγει και τους άνδρας

τότες, όυτε ιεροσύλος, όυτε βλασφημούν

Πας τίω θεαμ υμώμ.έι Ν οώ δκμήρϊος και

οι σω αυτώ τεχνίται πρός τινα λόγομ έχα

σιμ , αγοραίοιάγονη, και αντίπαπί εισιν,

εγκαλείτωσαν αλλήλοις,ει δέ τι πρί ετέρων

επιζκτάπ, τη φινόμω εκκλησία επίλυ

θήσει. και κινδυνεύουν εγκαλάθι σα

στως ποιοι σήμερον , μκδενός ατίουπάς

χοντος , ποι δυσωκσόμεθασενα λόγου και

συρροφής ταύτκς. ταύτα ειπωμ, απέ

λυσε τωεκκλησίαμ. Μεία δεη σαύσας

ομ θόρυβομ , προσκαλεσάμιος ο σαλό

Ρυς μαθητας, και ανασάμενος , ζήλθε σο

ρβυθίώαι εις τίω μακεδονίαμ.διελθώμ δε τα

μέρα εκείνα , και πρακαλέσας αυτους λόγω

σολώ,ήλθεν ειςτίω ελιάδα, σοιήσάς π μά

σας γάς, γενομλύκς αυτώ επιβολής υη ΡΟ

Ιουδαίωνμέλλονταανάγεσθαι εις τίω συρί ,

αρ , εγγύετο γνώμη του υπουρέφαμ δια μαι

κεδονίας και σωείπετο δε αυτώ άει ο ασίας

σώπαγος βεβδοιϊος Θεσσαλονικέωμ δεαι

είσαρχος και σεκούσος και γάϊος δες -

βαίος τιμόθεος , Ασϊανοι θετοχικός και

τρόφιμος , δυτοι προελθόνης , έμβιομ εμάς

νξωάδι, ήμάς δε ξεπλεύσαμαν μεία τας

ημέραςΟ αζύμωμ από φιλίππων , CI ήλ

θοριών προς αυτος εις τίω ηωάδα άβια

μερώμ σέντι .δυ διετρίψαμου ημέρας επά.

Εμ δε τη μία το σαββάτων , σωκγμένων

7 μαθκτώμ κλάσαι άρτου, και σαύλος δεν

λέγετο αυτής,μέλωμάξιέναι τηέπαυρίου,

πέτενέπλόου μέγει μεσονυκτίε , ίσαμ

έλαμπάδες έκαναν ως υπερώο δυ ήσαν

σωκγμλύοι . καθήμενος δέ τις νεανίας ονό ,

ματι έιτυχος επίθ θυρίδος, καταφερόμε

ναύπτω βαθά ,διαλεγομλύου το σαύλο ,

επίσλάου κατενεχθείς υπό τούπνου,έπιν

magnæ dexDianæ , & à loue delapfifi

mulaai. Cúigitur his nemocótradicat;

oportet uos ſedatos effe, & nihilpræcipi

tanter agere.Adduxiſtisem hoies iſtos,

neq ſacrilegos, neæ contumeliofos in

deamueſtră. Quod fi Demetrius& qui

cum eo ſunt artifices habét aduerſus ali

que caufam,conuentus forenfes agunt , &

proconſules funt,accuſent inuicé.Siquid

auté de rebus alijs quæritis, in legitima

cócione dirimeť . Nam periculum eſt,ne

feditionis hodiernæ ;rei fiamus,cũnulla

ſubſit cauſa ,undepoterimus reddere ra/

tionem cócurſusiſtius.Etcühæcdixiſſet,

dimiſit concionē. Poítő autéceſſauit XX

tumultus , uocatis ad ſe Paulus diſcipu

lis, cóplexus@zillos profectus eſt, utiret

in Macedoniam.Cum auté perambulaf

ſet partesillas , & exhortatus eos fuiſſet

multo ſermone,uenit in Græciam , & ibi

peractis menfibus tribus, cum eſſent illi

ſtructæ inſidiæ à Iudæis ſoluturo inSy

riam , habebat in animo, ut reuerterent

per Macedoniam.Comitatus eſt autem

eumuſqzad Afiam Sopater Berthæen

ſis,Theſſalonicenſium uero Ariſtarchus

&Secúdus& Gaius Derbæus acTimo

theus,Afiani uero Tychicus &Trophi.

mus.Hicum præcefliſſent, expectarunt

nos Troade,nos ueroabnauigauimus

poſt dies azymorū à Philippis, & ueni

musad eosTroadem intradies quing,

ubi demorati ſum'dieb9 ſeptē.Vno aút

die ſabbatorú , cum cóueniffent diſcipuli

ad frangedű pané,Paulus differebateis,

pfecturus poftridie, ptraxit' s ſermonē

ufqz in media nocté. Érantauté lucernæ

multæ in cænaculo ubieramcógregati.

Sedés aútqdā adoleſcés noieEutych'in

feneſtra,cũdegrauaretſomnopfundo,

diſferéte diu Paulo magis dep tus ſono,

decidirσε
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δεμ από τον εισέγου κάτω , C ήρθκ νεκρός.

καταβας δε ο φαύλΘ , επέπεσερ ανο ,

και συμπεριλαβωμ , ειπε. Μή θορυβάθε , Η

γι ' ψυχή αυτα ναυ ως άξιμ. ανάβας δε κλά

σας άρτου και γευσάμενΘ ,εφικάνόμτε

ομιλίσας άχρι αυγής , όυτως εξήλθεν. ήγα

γομ δε ήμ σαϊδα, ζώντα, και σαρεκλήθη

σαμου μετρίως . Ημάς δε προελθόντες επί

η σλοίου , ανήχθημεν εις τίω άσομ, έκαν

θεμ μέλλοντες αναλαμβάνεις τον σαύλου »

όντως γαρμδιατεταγμώΘ ,μέλωμα

της σεζεύαμ. ώς δε σωέβαλεμπμίμ εις τίω

άσομ , αναλαβόντες αυτόμ, ήλθομεν εις μι

τυλώω, κακάθε αποπλεύσαντες , τα επί

όσα κατωτήσαμεμ αντίκρυ χίου, τη δείτε

θα παρεβάλομεν εις σάμου , και μείναντες

εν γωγυλίω, τη έχομυκ ήλθομεν εις μί

λκτομ . Έκρινε γαλοσαύλΘ σαραπλεύσαι

τω έφεσον , όπως με γλύκται αυτώ 8ονον

πιβϋσαι τί ασία , έδιδε γαρ ει δωά

του ώμ αυτώ , ημέρα σεντκκους γε

νέθαι εις ιεροσόλυμα . από δε τι μιλήτου

σέμψας εις έφεσομ,μετεκαλέσατο Ρυς πρε

σβυτέρους και εκκλησίας . ώς δε σαρεύον.

το προς αυήμ, ειπεν αυτής . υμάς επίςαθε

από πρώτκς κμέρας , άφ &επέβω εις τίω

ασίαμ, σώς μεθύμώμ όμσάντα χρόνομέγε

νόμω, δουλεύωμ @ω κυρίω μεία σάσης τα

πανοφροσώης , και πολλών δακρύων και

σειρασμών, τη συμβάντωμ μοι εν ταϊς ε .

πιβ8λαϊςοιουδαίωμ, ώς ουδεμ υπεseλά

μίωνσυμφερόντων , το μη αναγγάλαι

υμίν , και διδάξαι υμάς δημοσία και κατ

όικους, διαμαρτυρόμενιουδαίοις π και

έλκσι, τώ εις τμ θεόν μετάνοιαν, και σί »

σιμτώεις ου κυρίου ημών Ικσάμ . και νω

οδού εγώ δεδεμλώοςο σνεύματι, σορεύον

μαιειςτεράσαλήμ , τα ναυτή συναντήσουν

τα μοι μή ειδώς. Όλώ ότισσνεύμα εάν

γίου και σόλιμδιαμαρτύρεται , λέγομ , 8

δεσμά με ναι θλίψες μένουσιν,άλλουθενός

λόγου

decidit ex tertio cænaculo deorſum , &

ſublatus eſt mortuus. Cum deſcendiſlet

auté Paulus, incubuit ſuper eum , &com

plexus dixit: Nolite turbari,Animaeń

eius in ipſo eſt.Cum aſcendiſſet auté ,fre

giſſetőspaně acdeguſtafſet,diu collocui

tus ufq ad diluculū ,itademū profectus

eſt. Adduxerüt auté puerum uiuenté, &

refocillati ſunr nó mediocriter.Nos auté

conſcenſa naui foluimus Allon ,inde exi

cepturi Paulum . Sic enim ordinauerat,

ipſe per terram iter facturus. Cum auté

conueniffemus Affon,recepto eo,ueni -

mus in Mitylenem . Et indenauigantes.

ſequêti die uenimus contra Chium.Po .

ſtridie uero appulimus Samum, &com

morati Trogylli,proximo die uenimus

inMiletum :propofuerat enim Paulus

præternauigare Epheſum ,ne tempustei

reret in Alia .Feſtinabatenim ,fi poflibi;

le fibi ellet , ut diem pentecoſtenageret

Hierofolymis . À Mileto autem miſlis

Epheſuſ nuncijs, accerſiuít preſbyteros

eccleſiæ, quicum perueniſſentad ipſum ,

dixit eis :Vos ſcitis à primo diequo in

grellus ſum Aliam , quomouobiſcũ per

omnetépus fuerim ,feruiésdñocũ omni

animi humilitate, cum'qz multis lachry :

mis & tentationibus,quæmihiacciderüt

ex infidijs Iudæorú, ut nihil fuffugerim

eorumquæ eſſent in rem ueſtram ,quin
annunciarem uobis&docerem uos

spu

blice & domeſtice ,teſtificans Iudæisfi

mul& Græcis , eam quæ erga deum eſt

pænitétiam , ac fidem quæ eſterga dñm

noſtrú leſum . Etnuncecce ego alligatus

ſpiritu, proficiſcor Hierofolymam,quæ

in ea obuentura ſint mihi ignorans ,niſi

quod ſpiritus ſanctus per ſingulas ciui

tates teſtificatur,dicens:quod uincula &

afflictiones memanent. Verum nihil

B 4 me
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λόγομ σοιέμαι,ουδε έχω τίω ψυχώμε τις memouet, nequitameachara eft mihi

μίαμ έμαυτώ, ώς τελειώσα ήμ δρόμου με ipſi, ut conſummem curſum meum cum

μετά χαράς, και τίω διακονίαμ μ έλαβομ gaudio , &miniſteriumquod accepiado

πρα η κυρία Ικσά, διαμαρτύραθυ σ ευαγέ mino Iefu,ad teſtificandumeuangelium

λίομου χάριτος του θεά .Καινασου εγώ gratiæ dei . Et nunc ecce ego fcio ,quod

βιδα , ότι ουκέτι όψεθε ο πρόσωπόμμα, . poſthac non uidebitis faciem meam ,

μες σάντες δις δϊλθομ, κκρύσωμ τίω uos omnes per quos tranſiui, prædicans

βασιλείαν το θε8.io μαρτύρομαι υμίμ αν regnum dei. Quapropter conteſtoruos

τη σήμερον ημέρα, ότι καθαρός έγω από τον hodierno die ,quod mundus ego fum

άματG σάντωμ. ου γαρ έπεσειλάμω / à ſanguine omnium . Non enim fubter

μίμ του μη αναγγέλαι σάσαμ τώ βαλω fugi,quo minus annunciarim omnecon

τον θε8. προσέχετε οώ αυτοίς σαντίτο filium dei uobis . Attendite igitur uobis

σοιμνίω, ενώ υμάς σ σνεύμα άγίομ έθε & cuncto gregi,in quo uos ſpiritus ſan

το επισκόπους ποιμαίνειν τώ εκκλησίας ctus poſuit epiſcopos adregendum ec

τον θεού,εμ σερϊεποιήσατο δία το 1δίο άιν cleſiam dei, quam acquiſiuit ſanguine

ματα.εγωγαρ δια τατο , ότι εισελεύ » ſuo.Ego enim noui hoc,quod ingreſſu

σονται μετά τιώ άφιξίν μου λύκοι βαράς ri ſintpoſt diſceſſum meum lupigraues

εις υμάς , μη φειδόμενοι του ποιμνίου , και in uos ,non parcentes gregi. Etex uo

δξ υμώμ αυτών ανασήσον7αι άνδρες,λαλού biſiplis exorientur uiri,loquentes per

τις δΐεΡαμμβία , ή αποτάμους μαθκτας uerfa , ut abducant diſcipulos polt fe .

οπίσω αυτώμ . διογκγοράπ , μνημονεύουν Propter quod uigilate memores,quod

πς,ότι ηϊετίαμ νύκτα ημέραρ ουκ έπαυ/ per triennium nocte & die non cella

σάμlω μετα δακρύωμ νοθετών ένα έκασομ , uerim cum lachrymis monere unum -

και τα νώ παρατίθημι υμάς αδελφοί quemque. Et nunc commendo uos fra

θεώ , και ολόγωφθι χάριτζ αυτον tres deo & ſermoni gratiæ ipfius, qui por

δωαμλύω εποικοδομήσαι και δοώαι υμίμ tens eſt ſuperſtruere& dare uobishæ

κληρονομίαμ ν τίς Αγίασμένοις πάσιμ. ας reditatem inter fanctificatos omnes.Ar

γυρίου, και χρυσίου, και ματισμού ουδενός επει gentum & aurum , aut ueftem nullius

θύμκσα , αυτοί δε γινώσκετε, ότι ταϊς είν concupiui, imò ipli ſcitis, quod neceſli

ας μου και τοίς δυσι μετ εμού υπηρέτησαν tatibus meis & his qui mecum ſunt,ſupe

αι χώρες αυται και πάντα υπέδειξα υμίμ , ότι peditaueruntmanus hæ.Omnia oſten

δυτως κοπιώντας τα αντιλαμβάνεταιτο αίuobis,quod ficlaborantes oportet fu .
ασθενούτωμ. μνημονεύεμ τε λόγων του ſcipere infirmos , acmeminiſſe uerborü

κυρίου 1κσού , ότι αυτός ειπε , μακάρϊόν domini Ieſu ,quod ipſe dixit:Beatum eſt

8 διδόναι μάλλον και λαμβάνεμο και τα darepotiusquain accipere. Etcum hæc

τα , ειπωμ, θείς τα γόνατα αυτο ,σω σάσιμ dixiſſet , politis genibus ſuis ,orauitcum

αυτούς προσκύξατο . Ικανός δεέγένετο κλαν omnibus illis .Magnus autem fletus

θμός πάντων , και επιπεσόντες επί του coortus eſt omnium , &ruentes in col

τράχηλομ το σαύλου , κατεφίλοω αυτών, lum Pauli, ofculabantureum dolentes ,

οδωώιβλιοι μάλιsαέπιω λόγω , ώ ειρή » maxime ob ſermonem quem dixerat,

ότι ουκ έτι μέλεσι και πρόσωπον αυτον quod amplius faciem eius non eſſent

Buy រ uiſuri,

κα ,
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θεωρθμ . προέπεμπομ αυήμ εις ή πλοίου. uiluri. Et deducebantcum ad naueini

Ως δε έγύετο αναχθlώαι ημάς απόστα Cum autem factum eſſet ut ſoluilles XXI

θένας αθαυτώμ,ευθυδρομίσαντες ήλθομα musauulli ab eis , recto curſu uenimus

εις ήκώμ,τή και εξής εις τίω δόθομ,κακάθε Coum , & fequenti dieRhodum,& inde

εις σάθαρα κ) ευρόντες αλοίου διαπερώνεις Pataram . Et nacti nauem , quæ trance :

φοινίκω, επιβάντες ανήχθκμιι. αναφάνανε ret in Phænicen , ea conſcenſa foluimus.

πς3κύπρου, C καβαλιπόνπςαυτώευών Cum auté cæpiſſetnobis apparere Cy

νυμομ, έπλέομαι εις συρίαμ , και καλήχθη » prus ,, relicta ea ad ſiniſtram , nauigaui

μεν εις τύρομ . εκάσε και δροσλοίου αποφος mus in Syriam , ac uenimus Tyrum .

τιζόμενου τμ γόμου » και ανθυρόντες μαθα Namhuc nauis exponebat onus . Re

τας, επεμείναμε αυτο τμέρας επά. 8ι τι pertisque diſcipulis, manſimus ibidem

νες Go σαύλω έλεγομ δια τον ανεύματος , diebus ſeptem . Qui Paulo dicebant per

μη αναβαίνειν εις τεράσαλήμ. όπ5 έγύετο fpiritum, neafcenderet Hierofolymarm.

εμάς ζαρτίσαι ταςημέρας, ξελθόντες επο Ec expletis diebus profecti ibamus , de

ρόνόμεθα, προπεμπόντωμ εμάς σάντωμ σω ducentibus nos omnibus una cum uxor

γυναιξί και τέκνοις , έως έξω θα σόλεως,C ribus & filijs,donec exiſlemus ciuitatem :

θέντες τα γόνατα επί του αγιαλόμ προ- &pofitis genibus in littore , precati ſu :

σευξάμεθα , και ανασάμλνοι αλλήλες, επέ mus.Et confalutatis nobis inuicem ,con

βαμβω εις ή πλοίομ . εκάνοι δε υπέςρεψαν fcendimus nauim, illi autem redierüt ad

εις τα ίδια . Αμές δε του σλού διανύσαντες ſua . Nos uero nauigatione explicita, a

αποτύρ8, κατωτήσαμε εις ηολεμαΐδα, Tyro deſcendimus Ptolemäidain ,& ſao

και ανασάμενοι τυς αδελφούς,εμείναμάν lutatis fratribus, manſimus diem unum

Ημέραν μίαμπαδαυίς.τη και επαύρϊομώξελ cum illis. Poſtridie uero nos qui eramus

θόντες δι οι τομ σαύλου,ήλθομεις καισά . cum Paulo,uenimus Cæfaream . Et in

gaαν.C εισελθόντες εις ή δικομ φιλίππο * grellidomum Philippieuangeliſtæ ,qui

ευαστελισ8 37ος έκή επα, εμείναμαν σας erat unus è ſeptē, manfimus apud eum .

αυτό.τέτω δε ίσα θυγατέρες ήρθένοι τέσ Huic auté erant quatuor filiæ uirgines,

σαρες , προφκτεύεσαι . επιμενόντωμ πμών pphetantes. Etcum permpaneremº dies

Ημέρας αλείας , κατάλθέ τις απέλοδα cóplures,aduenit quidam à Iudæa pro

ας προφήτες, ονόματι άγαβος, και ελθών pheta ,nomineAgabus. Is cum ueniflet

προς εμάς , και άρας τίω ζώνω το σαύλου , ad nos , tulit cingulum Pauli, & alligans

δήσάς π αυτον τας χ &ρας τους σόδας,ει illius pedes acmanus,dixit:Hæc dicit ſpi

πε . τάδε λέγει ο πνεύμα άγίου, ή άνδρα ritus fanctus:Virum cuius eſt cingulum

δυ έξιμ και ζώνκ άυτκ,δυσως δίσκσιμ α τεράσα hoc,ficalligabunt Hieroſolymæ Iudæi,

λίμοδαίοι , να παραδώσεσιν εις χάρας tradentißinmanus gentium.Cum auté

εθνώμ. ώς και ακέσαιζω ταύτα, πεκαλέμου audiſſemus hæc,rogabamº& nos&cæ

kais informγο εμάς π οι ντόπιοι, το μη αναβαίναμ teriqui loc illius erant,ne aſcéderet Hier

αυήμ εις τερεσαλήμ . απεκρίθκ ποσαύλος. roſolymam . Tunc refpondit Paulus, ac

τί ποι & ε , κλαίοντες και σωθούπουδές με dixit : Quid facitis flentes & affligentes

καρδίαν ; Εγώ γαρου μόνου λεθέα, αλλα cor meum Ego uero non ſolum uinciri,

και αποθανών εις Ιερουσαλήμ ετοίμως fed & mori paratus fum Hierofolymis

έχω pro

5)
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έχω υπέρ του ονόματα του κυρίου Γκσά.μ. pro nominedominiIeſu . Cum uero illi

σαθομβώς σε αυτο , άσυχάσαμου,ειπόντες. non perſuaderet,acquieuimus,dicentes:

δ ' θέλημα του κυρίου γενέθω και μετά δε τας Dominiuoluntas fiat. Poft dies autem

ημέρας ταύτας αποσκβιασάμλνοι, ανεβαί . iſtos ſublatis ſarcinis ,cófcendebamHie

νομον εις Ιερουσαλήμ . σωωήλθομ δε και το rofolymam.Conueneruntauté quidam

μαθητών από καισαρείας σώ ήμίμ,άγοντες ex diſcipulis à Cæſarea nobiſcum ,addu,

σαρώ ξενιθώμψυ, μνάσωμίτινϊ κυπρίω , ας centes ſecum ,apudquem hoſpitaremur,

χαίω μαθκτή . Γενομύωμ δε άμώμ εις Ιεροι Mnaſoné quendam Cyprium ,antiquú

σόλυμα,ασμίως εδέξανθο εμάς οι αδελφοί . diſcipulum.Etam ueniflemus Hierofo

tŤ M Ezioúctycookie è waćao ou dipñu. lymam , libenterexceperunt nos fratres.
προς Ιάκωβομ . σάντές τε παρεγένοντο οι Poftero autem die, introibar Paulusno

πρεσβύτεροι, και ανασάμλνΘ αυτούς και biſcum ad Iacobú ,omnesócóuenerunt

γάτο καθεμ έκαςομ , ώμ εποίκστερ ο θεος preſbyteri. Quos cũ ſalutaffet,narrabat

τοίς έθνεσι , διαφο διακονίας αυτο . οι δε per ſingula ,quæ deus feciſſet intergen

ακούσαντες , έδόξαζομ τομ κύρiop , ειπόμπη tesperminiſteriú ipfius. At illiamau

αυτώ. θεωρiς αδελφέ, πόσαι μυριάδες ειν diſſent, glorificabant dñm , dixeruntos

σιμιουδαίωμ τ σεπισθυκότων και και σάνι ei:Videsfraterquot milia ſuntIudæorú

πς 3κλωται τον νόμο υπάρχουσι • κατηχή qui crediderüt, & oñes ſtudioſi ſectato ,

θησαν δε σερί σου , ότι αποφασίαν διδά resſuntlegis.Audierút auté de te, quod

σκας από μωσέως , τους και τα έθνη σάν» defectionědoceas à Mofe,omes qui in

τας υδαίους, λέγων , με περιτέμναμ αυν ter gentes ſunt Iudæos, dicés,nó debere

τους τα τέκνα , με δέτίς έθεσε σερίπατάμ. eos circumciderefilios, nequefecundum

τίοώ έσι και πάντως τα σλάθG σωελθάρ , inſtituta uiuere.Quid eft ergq .omnino

ακόσoνται γαρ ότιελήλυθας,τουτοοώ σοι oportet cóuenire multitudine . Audient

κσον, ο σοι λέγομβω. εισιν ημίμ άνδρες τέσι eſteueniffe.Hocergo fac quod tibi di

σαρες ευχώ έχοντες εφ εαυτών , τούτους cimus. Sunt nobis uiri quatuoruotum

παραλαβωμ ,άγνίθκτι σαν αυτοίς , και θα habentes ſuper ſe . His allumptis puri

πάνκσον εαυτΐς , ίνα , ξυρήσωνται τίω κερ fica te cum illis.& impendeſuper illis, ut

φαλίω και γνώση πάντες , ότι ώμ κατή radant capita:& ſcient omnesquodquæ

χωται σερι σου , ουδέμ όξιμ , αλλά σουχάς dete audierit,nihilunt,fed ambulas&

και αυτός τουνόμου φυλάσσωμ. σερί δε ipſecuſtodiens legem.De hisautem qui

σεπισβυκότων εθνώμ κμάςέπεσείλαμι,κρί crediderunt ex gentibusnos fcripfimus,

νανπς, μκδέμ τοιύτου τιράμ αυτους , ει μη decernétes,nequid huiuſmodiobſeruét,

φυλάσεσθαι αυτους τότεειδωλόθυτομ κα) niſi ut caueant& ab his quæ ſuntimmo/

το αιμα, και σνικτών , και σορνείαμ • τότε lata ſimulacris, & à fanguine, & fuffoca

και σαύλΘ πριλαβών τους άνδρας, τι έχο to , & ſtupro.Tunc Paulus allumptis ui

μδύα ημέρα σαν αυτοίς άγνισθείς , εισήε εις ή ris poftero die purificatus cú illis intrauit

ιερόμ , δiαγγέλλωμ πω εκπλήρωσιμ in téplum , annuncians expletioné dierú

ημερών του αγνισμού , έως δυ προσηνέχθκ αν purificationis,donec offerretur pro uno

πες ενός εκάσου αυτών και προσφορά . ως δε quoq; eorum oblatio.Dum autem ſep

έμελλομ αι επήα ημέρας σωτελάθι , οι tem dies iam penè eſſent expleti, hi qui

απο ab
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αποφο ασίας Ιουδαίοι θεαδάλιθιοι αυτόμ

& Go τσρώ ,σωέχεουσάντα, τον όχλου,

και επέβαλομτας χάρας εσαυτόν , κρά.

ζοντες και άνδρες Ισραηλίται , βοηθύτε, δυτα

αξίμ ο άνθρωπG , ο κατα του λαού και του

νόμου και τον τόπο τέτο σάντας σαντα.

χε διδάσκωμ, έτι τε C έλιωας εισήγαγε

εις ή γερον , και κεκοίνωκε ομάγϊου τόπου

Τοτομ . ίσαμ γαρ έωρακότες ρόφιμος του

έφεσίομ εν τη σόλα σω αυτώ, 8μενόμιζομ,

ότι εις η ιερόμ εισήγαγεμοσαύλΘ.εκινή)

θα τε σόλις όλκ , και εγχύετο σωδρομή

του λαού και επιλαβόμβυοι το σαύλου ,

έλκομ αυτόμ έξω του ιερού,και ευθέως έκλείο

θκσαν αι θύραι.Zκτοώθωμ δε αυήμ αποκτά

ναι ,ανέβκ φάσις Go χιλιάρχω αστείρες,

ότι όλα συγκέχυταιιερουσαλήμ.ός 3ξαυροι

Άραλαβών ορατιώτας και εκατοντάρχες,

κατέδραμαν έπαυτύς και οι δε ιδόντες ή χι

λίαρχου και τους ορατιώτας , επαύσαντο

τύπηονες του σαύλομ. έγγίσας δεδ χιλί

αρχG επελάβετο αυτον , και εκέλευσε δεν

Rώαι αλύσεσι δυσι, και επωθάνετο τις αμ

έικ,και τι ζι σεποικκώς. άλλοι δε άλλο τιε .

βάωμ νω 3χλω. μηδωάμενΘ δε γνών

ναι ασφαλές δια τον θόρυβο , εκέλεισεν

άγεται αυήμ εις τίω πρεμβολώ. όπ δεε

θύελο επίτξ αναβαθμούς , σωέβκ βασάζει

θαι αυήμ υπό την ορατιωτών, δια βίαμ

* όχλο, κολέθαι δσλB9GP Φλας,κρά

ζομάιρε αυτόμ.μέλιωμ τε εισάγεθη εις τίω .

πρεμβολίω οσαύλος, λέγει ο χιλιάρχω.

ει έξεσί μου ειπαμ πρός σες και έφκ. ελίωισι

γινώσκεις ; ουκ άρασυ ει ο αιγύπτιος , ο πρό

τόπων και μερώμ ανασαβώσας, κ. άξασαγώμ

εις έρημου τυς τεξακιχιλίες άνδρας και σε

καρίωμ,ειπεδο σαύλολέγω άνθρωπος με

ειμι ιουδαϊος ταρσεύς , η κιλικίας ουκ ασής

με σόλες σολίσης . δέομαι δέσο, επίδεψός

μοι λαλήσαι πρός ή λαόμ . επιφέψαντος δε

αντρι , ο σαύλος έσως επί το αναβαθμώμ,

κατέσεισε

ab Alia erant Iudæi,cum uidiſſent eum

in templo,conturbarunttotū populum ,

& iniecerunt eimanus , clamantes: Viri

Ifraëlitæ ,fuccurrite.Hic eſt ille homo qui

aduerſuspopulum & legé & locũ hunc

omnes ubique docet, inſuper & Græcos

induxit in templum ,& prophanauit fan

ctum locum hunc.Viderant enim Tros

phimumEphefiumin ciuitate cum ipfos

quem exiſtimauerüt,quod in templum,
introduxiſſet Paulus . Commotao eſt

ciuitas tota , & factus eſt concurſus popu

li. Et apprehenſum Paulum , protrahe.

bantètemplo, ſtatimás claulæ funt for

res . Quærentibus auté illis eumoccide;

re,nunciatumeſt tribuno cohortis,quod

tota conturbata eſſet Hierofolyma.Qui

ſtatim aſſumptis militibus ac centurioni

bus,decucurrit ad illos.At illi cum uidif

ſenttribunum ac milites, ceſlauerütper,

autere Paulum.Tunc accedens tribunus

apprehendit eum , & iuflit alligari cate :

nis duabus, & interrogabat quis nam

eſſet, & quid feciſſet. Alő auté aliud dla

mabant in turba.Et cumnon poflet cer>

tum cognoſcere præ tumultu , iuſſit duci

èum in caſtra .Et cũueniſfet ad gradus,

contigitut portaretur à militibus pro ,

pter uiolentiam turbæ . Sequebat enim

multitudo populiclamans,tolle euin. Et

cum cæpiffet induci in caſtra Paulus, di

cit tribuno .Licet ne mihi loqui ad te ?

Quidixit:Græce noſti : Nonne tu es

ille Aegyptius,qui ante hosdies tumul

tum concitaſti , & eduxiſti in deſertum

quatuor milia uirorum ſicariorum . Dis

xit autem Paulus : Ego fum homo qui,

dem Iudæus Tarſenlis, Ciliciæ nonob

ſcuræ ciuitatis ciuis.Rogo autemte,per

mitte mihi loqui ad populum .Eram

ille permiſiſſet, Paulusſtans in gradib ”,

annuit
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κατέσωσε τη χερι ο λαώ . σολύς δε σιγής annuitmanuad plebem . & magno ſilen

γενομλύκς,προστφώνε τι εβραίοι διαλέκω, tio facto,allocutuseſt lingua Hebræa,di

λέγωμ. Ανδρες αδελφοί και πατέρες, Viri fratres & patres , audite XXII

ακοσατέ μου, προς υμάς να απολογί.. meam , quanuncapuduos utor,excuſa

ας ακέσαντες δε , ότι εβραίοι διαλέκτη tionem.Cum audiflentauté, quodHe.

προσφωνά αυτοίς , μάλου αρέχου συχή bræa lingua loqueret ſibi,magispræſti

αμ , και φκσιμ . εγώ μένειμι ανες Ιουδαίος , terunt filentium.Et dicit:Ego quidé ſum

γεγεννημένα ανταρσώθι κιλικίας , άνα ) uir Iudæus,natus in Tarſo Ciliciæ ,cæte

τεθραμμένος δε εν τη σόλα ταύτα ταους tum educatus in hac ciuitate ad pedes

σόδας γαμαλίκλ,σεπαιδωμένος διακρί Gamalielis, inſtitutusaccurate in patria

βειαμ ή σαρώου νόμου, ζαλωτής υπάρχων lege ,fectator dei,ficut & uos omneseftis

TO JEOữ , xogais wávnes iuấgtse' oíuegop, hodie,qui hanc uiam pfecutus fum uſes

δς ταύτίω τίω οσομ εδίωξα άδι θανάτου, ad mortem ,alligans ac tradens in carce

δεσμεύων και πραδιδους εις φυλακας άν. res uiros pariter acmulieres. ſicut&prin

δρας π και γυαίκας.ώς ο αρχιερευς μας ceps ſacerdotum mihi teſtis eſt , & totus

τυρά μου, και σάμσ πρεσβυτέρίομ, σαρών preſbyterorūordo, à quib9 etiã epiſtolis

και επισολας δεξάμενων προς τους αδελ / adfratres acceptis,Damaſcú pergebam ,

φους, ειςδαμασκόμ επορευόμίω , άξωμ και adductur?& illos qui illic effent uinctos

τυς εκάσε 3νίας δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ , Hieroſolymā,ut punirent. Accidit auté

να τιμωρηθώσιν. εγχύετο δέ μοι σορβιομεν mihi iterfaciēti & appropinquantiDa

σω και εγγίζοντι τη δαμασκώ που μεσημι maſco circiter meridie, utſubito de cælo

βρίαμ, ξαίφνκς εκ του ουρανού ποΐαςΡάψαι circumfulguraretme lux multa , cecidic

φώς ικανόμ σερί εμέ , έπεσά τε εις σ ' έναν in folum , & audiuiuocem ,dicentē mihi:

ΦΘ, ήκουσα φωνάς, λεγέσως μοι, σαούλ Säul Säul,quid me perſequeris:Ego ue

σαούλ,τί με διώκας και εγώ δε απεκρίθω, τις ro refpódi:QuisesdñeDixitép adme:

έι κύρϊε, ειπέτε πρός με, εγώ ειμι 1κσούς και Egoſum Ieſus ille Nazarenus ,quem tu

ναζωραΐG ,8μ σι διώκεις • οι δεσω έμοιών perſequeris.Et qui mecum erant,lumen

τες, μουφώςεθεάσαντο,κα) έμφοβοι εγέν quidé uiderüt,& exterriti ſunt:uocē auté

νοντο,τώ δεφωνιώ ουκ άκουσαν το λαλού nó audierút eius qui loquebať mecú.Di

τός μοι. ειπομ δε,τί σοιήσω κύρϊε και δε κύ- cebam auté:Quid faciá dñe : Dñsauté

gioς πρός με.άνασας σoρεύου εις δαμασκόμ , dixitmihi: Surge,acuadeDamaſcú, &

κακά σοι λαληθήσετε πι σάντωμ ώμ τει ibi tibi dicet de oñib9, ordinata ſunt

τακταί σοι σοιήσα.ώς και ουκ ενέβλεπομαι tibi utfacias.Etcũnon uiderē prægloria

που δόξας του φωτός εκείνου, χειραγωγό luminis illius,admanumdeductusà cor

μανGP υπό5σωμόντωμ μοι , ήλθον εις δα mitibus quierant mecú,ueni Damaſcú.

μασκόμ . Ανανίας δέτις, ανκςευσεβές , κι Ananiasautêquidā,uir pius,ſecundum

ημ νόμομ,μαρτυρούμυΘ- υπό σάντωμ της legē,teſtimoniopbatus omniū illic habi

κατοικοώτων Ιουδαίωμ,ελθών πρός με και tantiū ludæorúueniés adme&aftans,

έπισας , ειπέ μοι , σαούλ αδελφέ, ανάβλες dixit mihi: Säul frater, recipe uiſum .Et

ψομ.καγώ αυτή τη ώρα ανέβλεψα εις αυτόμα ego eadem hora recepto uiſu ,uidi illum .

ο δε έιπερ, ο θεός την πατέρων ημώμ προε / At ille dixit: Deuspatrú noftrorü præ

χερήσατο parauit

1
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χαρήσατό σε γνώναι και θέλημα αυτο , και paratuit te , ut cognofceres uoluntatem

δάμ ή δίκαιου και να ακέσαι φωνώ έκ το ſuam , & uideres id quod iuſtum eſt, &

δόματΘ αυτο , ότι έση μάρτυς αυτώ προς audires uocem ex ore eius: quia eris te

σάντας ανθρώπους,ώμ εώρακας κ) ήκουσας . ſtis illi apud omneshomines, eorúquæ

και νώ τι μέλλεις και ανασάς βάπτισαν να uidiſti& audiſti. Et nuncquid contaris :

απόλουσαι τας αμαρτίας σου,επικαλεσάμε Exurge & baptizare&ablue peccata tua,

νος σ όνομα του κυρίου. Εγγύετο δέ μοι υπό- inuocato nomine domini. Factum eſt

srέψαντι εις Ιερουσαλήμ,και προσεχομβώς autēcum eſſem reuerſus Hierofolymam

με νωιερώγενέθαι με ν εκσάσα , και & orarem in templo,ut raperer extrame,

δ&μ αυήμ λέγοντά μοι, ασεύσομ καλόξελ . & uiderem eum dicente mihi:Feſtina &

θεν τάχα , δερουσαλήμ, διότι ου αδέν exi uelociter Hieroſolymis,quoniamnó

βονται σου τώ μαρτυρίαμ πηί εμού και κάγο recipientteſtimoniūtuum deme.Etego

ειπομ. κύρϊε , αυτοί επίσαντα , ότι εγώήν dixi:Domine,ipfi fciunt, quodego per

μίω φυλακίων καιδέρωμοιτας σωαγω trahebani in carcere, & cædebam in fin

γας Ρυς σιδεύονταςεπί σε, και όπ ξεχά gulis fynagogis eos qui credebant in te.

το ή αιμα sεφάνου του μάρτυρόςσου,και αυ Etaum funderetur ſanguis Stephani te

τος ήμω έφεσώς και σαωβιδοκώμ τη αναιρέι ſtis tui, ego quoq;alliſtebam & aſſentie

σε αυτο ,φυλάσων τα ιμάσiα0 ανοιροών bar mortiillius, & cuſtodiebam ueftimné

τωμ αυτόμ. και ειπε πρός με, σορεύου, ότι ta interficientium illum . Et dixit ad me:

εγω εις έθνκ μακράν ξαποσελώ σε άκου Vade,quoniã ego ad gentes proculmit

δε αυτον άγει τούτου του λόγου, και επήραν tam te.Audiebantauté eum ulgad hoc

τίω φωνώ αυτώμ, λέγοντες,άιρεαπό γύς uerbum ,atqz ſublatis uocibus, dicebant:

τμ τοιέτου,ου γαρ καθήκον αυάυ ζω, κρα Tolle de terra hominem iſtiuſmodi. nó

κόντωμ δε αυτώμ,να ειπόντωμ τα μάτια , eſ phaseſt eum uiuere.Vociferantibus

να κονϊος του βαλόντωμ εις τον αέρα , εκέν autem eis,& proſciétibus ueſtimenta , &

λόυσεν αυτό χιλίαρχOP άγεσθαι εις τίω puluerem iactantibus in aërem , iuſſit tri

πρεμβολώ,ειπωμ, μάσιξιμ άνετάζεθαι αυ bunus induci eum incaſtra , & imperauit

του, ίναεπιγνώ οι ρ αιτίαν όντως έπεφών eum flagris examinari, ut ſciret propter

νον αυτώ . Ως δε προέτανεν αυτόν τοϊς ομά quam cauſam ſic acclamarent ei .Etcum

σιν , ειπε προς τον εσώτα εκατόνταρχου και aſtrinxiſſer eum loris , dixit aſtanti fibi

σαύλΘΡ.ει άνθρωπος δωμαίου καιακατά centurioni Paulus:Num hominé Rho

κριτου έξεσινυμίμ μασίζaν, ακούσας δε δ .
manum&indemnatū licetuobis flagel,

κατόνταρχG προσελθώμ απήγγειλε οχι lare: Quo audito,centurio acceſſit ad tri

λϊάρχω, λέγων . όρα , τι μέλεις σοι & P 56 bunum ,& nunciauit ei,dicens:Quid fa

γαράνθρωπG- δυτος δωμαϊός όξι οσάλι cturus es : Hicenim homo Rhomanus

θωμ δεδχιλίαρχος , ειπεν αυτώ , λέγε μοι, eft.Accedensautétribunus,dixit illi:Dic

ει συ δωμαϊΘ- ει ; δ δε έφκ , ναι , απεκρίθκ mihi,num tuRhomanes: Atille dixit:

πο χιλίαρχος,έγώσολδ κεφαλαίου τίω Etiam.Et reſpódit tribunus : Ego multa

πολιτείαν ταύτίω εκτκσάμω . ο δε σαν ſummaciuitatem iſtam comparaui.Ar

λΘ έφκ εγω δε να γεύνκμαι και ευρέως Paulus ait:Ego uero& natus ſum.Pro

οώ απέσκσαμ αήαυτο , δι μέλλοντες αυήμ tinus ergo diſceſſerunt ab illo , qui eum

ανετάζαμ C fuerant
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ανεβάζαμ.κ) 8 χιλίαρχος3 εφοβήθκ,έπιγνους,

θα δωμαϊός όξι , και ότι ήμ αυτόμ δεδικώς.

Τη δε επαύρϊου βουλόμους γνώναι το

ασφαλές, ό,τι κατηγοράται παράτους

Δαίωμ, έλυσεν αυτόμαπo 9 δεσμών » και

έκέλευσεν ελθών τους αρχίες & α και όλους

σαφέδρϊον αυτώμ . καταγαγών του σαν

λομ, έσκσεν εις αυτούς. Ατενίσας 3ο σαν

λΘοσαυεδρίω ειπεν . άνδρες αδελφοι,

εγώ σάσα σωειδήσε αγαθά σεπολίτευμα

@ω θεώ,άγει ταύτκς ημέρας. ο δε άρχϊ

ρεύς ανανίας επέταξε τοίς σαρεσώσιμ αυτώ,

τυπαμ αυτο το σώμα , τόποσαύλΘ προς

αυτου ειπε τυπαμ σε μέλλει ο θεός τοίχε

κεκονίαμβώε - και συ κάθκ κρίνωμ με

νόμου , και σαρανομών κελεύεις με την

θαι και οι δυσαρεσώτες ειπομ . ήμ αρχιερέα,

του θεού λοιδοράς, έφκ ποσαύλG . ουκ ή

δαμάδελφοι , ότι έσιν αρχίερεύς γέγραν

έχει πα γαρ , άρχοντα του λαού σου ουκ εσάς

κακώς . γνους δε ο σαύλΘ ,ότι ο εν μέρος

άξι σαδδουκαίωμ , ο δε έτερου φαρισαίων ,

έκραξενα ζωσωελείω . Ανδρες άδελφοι ,

εγώ φαρισαϊός ειμι,χος φαρισαίου, που ελπί

TG και ανασάσεως νεκρώμ εγώ κρίνομαι »

τουτο δε αυτον λαλήσαντα , έγχύετο σάσης

και φαρισαίων και και σαδδουκαίων , και

εχίσθη η αλήθGP , σαδδεκάϊοι μου γε λέι

γουσι, μή ειναι ανάσασιμ,μηδέ άγγελομ, μή τη

πνεύμα . φαρισαίοι δε ομολογ8σι τα αμφό

τερα.εγγύετο δε κραυγή μεγάλη, και αναν

σάντες γραμματάς το μέρους του φαρισαίο

ωμ, διεμάχοντο,λέγοντας . ουδέν κακομεο.

ρίσκομαι νω ανθρώπω τέτω . ει δε σνεϋ ,

μα ελάλησεν αυτώ και άγγελΘ , με θεομαν

χώρο. πολλάς δε γενομλύκς σάσεως, ευλα

βαθείς χιλιάρχG με δίασαθά και σαν

λος Τσαυτώμ, εκέλευσε εστάτευμα κατα/

βώαι και αρπάσαι αυήμ εκ μέσου αυτών ,

άγαμπ εις τίω σάρεμβολώ . τή έπϊέση

νυκτί επισας άυ ως ο κύρϊος , ειπε . Θάρσα

παύλε,

fuerant examinaturi . Tribunus quo

timuitpoſtộa reſaiuit,quod Rhomanus

eſſet,& quia uinxiſſeteum.Pofteroauté

dieuolens ſcire certum ,qua excauſa accu

ſaretur à Iudæis,foluit eum àuinculis, &

iuſlit principes facerdotum conuenire to

tum concilium ,acdeductum Paulum

fiftebat corâ illis. Intentis auté oculis XXIII

in concilium Paulus ait: Viri fratres,ego
omni conſcientia bona conuerfatus fum

coram deo uſqz in hodiernūdiem.Prin

ceps autem facerdotũ Ananias præcepit

altantib9 fibi,ut percuterét os eius.Tunc

Paulus dixit ad eum : Percuſſurus eſt te

deus, paries dealbate.Et tu ſedes iudicās

me ſecundūlegem , & cótralegem iubes

me percuti : Et qui aſtabant,dixerunt:

Summo ſacerdoti dei maledicis : Dixit

auté Paulus:Neſciebam fratres,qd pon

tifex eſſet.Scriptú eſt enim :Principipo

puli tui non maledices.Sciens autéPau

lus,qd'una pars eſſetSadducæorum ,&

altera pharilæorú, exclamauit in cócilio :

Viri fratres,ego pharifæus ſum ,filiº pha

riſæi.de fpe & reſurrectionemortuoruin

ego
iudicor. Et cü hoc dixiſſet, facta eft

diſſenſio interpharifæos acSadducæos,

& dillecta eſt multitudo.Nam Saddu

cæi quidédicunt, non eſſe reſurrectioné,

neq angelú, neqſpiritu : pharifæiauté

utraq cõfitentur.Factus eſtautéclamor

magnus, &cum ſurrexiſſent fcribæ defa

ctione pharifæorú,depugnabát,dicétes:

Nihil mali inuenim'in hoie iſto. Qd li

ſpiritus locut? eſt ei aut angelus, ne repu

gnemus deo.Etcūmagna feditio coorta

ellet, ueritus tribunus,ne diſcerperetur

Paulus ab ipſis, iuſlit milites deſcendere

&rapere eum demedio eorú ,ac deducer

reeum in caftra.Sequéti autēnocteaffi.

ſtens ei dominus, ait :Bono animoeſto

Paule.
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παύλε, ως γαρ σiεμαρτύρω τα πολέμου εις Paule . Vt enim teſtificatus es de mè

δερόσαλήμ , όντως σε δα και εις δώμίω μας Hierofolymis, ficte oportet& Rhome

τυρήσαι Γενομένκς δε μέρας , σοιήσαντές teſtificari. Facto áutem die ,collegerunt

τινεςήιουδαίων συσΡοφλώ, ανεθεμάτισαν ſe quidam ex Iudæis, & deuoueruntſe,

εαυτύς, λέγοντες, με το φαγ& μ, μή τε σί» dicentes: neque eluros ſe, neque bibi -

& μ έως δυ αποκτείνωσι ήμ σαύλου ήσαν turos, donècocciderentPaulum . Erant

δε πλείους τεσσαράκοντα, και οι ταύτω τίω autem plus quanquadraginta uiri , qui

σωωμοσίαμ σεποικκότες, οι τινες προσέλ ) hanc coniurationem fecerant. Qui ac

θόντες τίς αρχίερεύσι να Ρίς πρεσβυτέν ceſſerunt ad principes ſacerdotum acfe

ροις, ειπομ . αναθέματι αναθεματίσαμου niores , & dixerunt: Deuotione deco

εαυτούς , μηδενός γεύσαθαι , έως δυ απον uimus noſipfos,nihil guſtaturos ,donec

κτείνων του σαύλομ. Νώ οώ υμάς έμα occidamus Paulum . Nunc ergo uos

Davidan lele xiacáşxas nach Tel owvedtío ſignificate tribuno & concilio , ut cras

όπως άυρϊομ αυτόμκαταγάγη προς ημάς, producarillum ad nos , tanquam ali

ως μέλλοντας διαγινώσκέυ ακριβέςερου quidcertius cognituros de éo.Nosuero

τα σερί αυτο . ημάς δε προ το έγγίσαι priufquam appropinquet , parati fur

αυτόν , έτοιμοί εσμυ τον ανελάμ αυτόμ . mus interficere illum . Cum autem au

ακούσας δε ο ιός ου αδελφύς σαύλουν ένε diſlet filius fororis Pauli inſidias , uenit

δρομ ,πραγενόμενα και εισελθών εις τίω &intrauit in caſtra , nunciauitque Pau

Πρεμβολώ,απήγγαλε ω σαύλο. προσκα lo . Accerlito autem Paulus ad fe uno

λεσάμowG3οσαύλος ένα 0 εκατοντάς ex centurionibus ait : Adoleſcente hunc

χωρ,έφκ.oμ νεανίαμ τοτομαπάγαγε προς abduc ad tribunum . Habet enimquod

ην χιλίαρχομ. έχα γάρ τι απαγγάλαι αυ renunciet illi . Et ille quidem aſſumens

τω.και μου οώ παλαβώρ αυρμήγαγε προς eum ,duxitad tribunum , & ait: Vinctus

ήν χιλίαρχου, και φκσίμ. ο δέσμϊος σαύ, Paulus accerſitum merogauit, ut hunc

λύπροσκαλεσάμενός με, πρώτησε τοντου adoleſcenté perducerem ad te , habenté

ημ νεανίαμ άγαγ & μ πεός σε,έχοντά τι λαν aliquid quod loquatur tibi.Apprehen

λήσαί σοι. έπιλαβόμβως δεν χωρος αυν ſa autem tribunus manu illius, ſecellit

τονοχιλίαρχώ , και αναχωρήσας κατιδί- αum eo fearfum, & percontatus eftil

αν, επωθάνείο, τι άξιμ έχεις απαγγέλαι lum : Quid eſt quod habes ſignifican

μει ; ειπε δε , ότι οι Ιουδαίοι σωέθεντο το dum mihi : Illeautem dixit: Iudæi con

έρωτίσαι σε , όπως αυεϊον εις το σωέδρϊου Ipirarunt ut rogarent te , uti craftino
καταγάγκαη σαύλομ , ως μέλλοντές τι dieeduceres Paulum in concilium , qua

ακριβέςερομ σωθάνεσθαι σερί αυτο , συ fi aliquid certius inquiſituri fint de il

οώ μη σαθώς αυτοίς , ενεδρεύεσι γαρ αυν lo. tuuero ne morem geſſeris illis.Inſi

τεμ 4ξαυτώμ άνδρες πλείους τεσσαράκον » diantur enim ei ex eis uiri pluresqua

τα,. οι τινες ανεθεμάτισαν εαυτούς με το draginta , qui feipfos deuouerunt, ne

φαγ&μμή τε σιαμέως δυ ανέλωσιμ αυτόμ. uel edant uel bibant, donecinterficiant

και νω έτοιμοίέισι προσδεχόμενοι τίω αν eum , & nunc parati ſunt expectantes,

ποσουεπαγγελίαμο μαοώ χιλίαρχG- ut promittas . Tribunus igitur dimiſit

απέλυσε νεανίαμ ,σαραγγείλας, μηδενί adoleſcente,præcepito ei,necui effutias,

εκλαλύσαι, C 2 inquiens
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εκλαλήσαι , 8αταύτα νεφάνισας προς με. inquiens, quod hæc indicaueris mihi.;

να προσκαλεσάμενα δύο τινας 80 εκαν Et accerfitis duobus quibuſdam cen

τοντάρχωμ , έιπερ, ετοιμάσαπ σατιώτας turionibus , dixit : Parate milites du

διακοσίες, όπως σορβυθώσιμ έως καισαρεί centos, ut eant Cæfaream , & equites

ας , καιίππάς εβδομήκοντά , και δεξιολά- feptuaginta , & lancearios ducentos, à

β8α διακοσίες,από τρίτκς ώρας οι νυκτός, tertia hora noctis ,& iumenta præbete,

κτώνπήραςήσαι , ίνα επιβιβάσαντος του ut impoſitum Paulum , ſaluum perdu

σαύλου διασώσωσι προς φύλικα του καιγε cantad Felicem præfidem , fcriptis lite

μόνα, γράψας επισολώ πρϊέχεσαμ τομ τύ » ris in hanc formam . Claudius Lyſias

που τοντομ . κλαύiG λυσίας των κρατίσω potentiſlimo præſidi Felici ſalutem .Vi

γεμόνι φίλικι χαίρομ . του άνδρα του τον rum hunccomprehenſum à Iudæis ,cum

συλλκφθέντα υπό την Ιουδαίων, και μέλλον iam eſſet interficiendus ab eis, ſuper

τα αναράθαι δοαυτών, επισας σω ω " srα ueniens cum exercitu , eripui, cognito.

τεύματι ζαλόμlω αυτόν , μαθωμ ότι των quodRhomanus effet , uolensque ſcire

μαΐGP 23 , βsλόμενος δε γνώναι τίω αιτή caufam, ob quam accufarentillum, der

αμ, δ : μ νεκάλοω αυτώ, κατήγαγον αυ» duxieum inconcilium eorum . Quem

τομ εις ή σωέδρίου αυτών . oμ ευρομ έγκα . comperi accuſari de quæſtionibus legis

λούμενου σερί ζκτημάτων του νόμο αυτών, ipforum , nullum dignum morte aut

μηδέμ δε άξίου θανάτου , και δεσμώμ έγκλπ. uinculis habentem crimen . Eram in

μα έχοντας μωυθείσας δέ μοι επιβουλές dicatum eſſet mihi de inſidñs , quas pa

εις του άνδρα μέλαμ έσεσθαι απότη rauerant illi Iudæi , protinus miſi eum

δαίων , θαυοθι έπεμψα πρός σε , σαράγ . ad te , præcepto dato etiam accuſato -

γείλας και τοίς κατηγόροις λέγαμ τα προς ribus :ut quæhabentaduerfuseum ,di

αυτμ επί σου,έβρωσο, οι μου οώ spατίώαι cant apud te :Vale . Milites uero iuxta

κατα διατεταγμλύομ αυτοίς , αναλαβόν quod libi iniunctum erat,receptum Pau

τες του σαύλομ , ήγαγον Δία και νυκτος lum duxerunt per noctem Antipatri -

εις τίω αντιπατρίδα, τη δε επαύρϊομεάσαν dem . Poftero autem die dimiſlis equi

πς τους ίππάς σορεύεθαι σω αυτώ , υπέρ tibus ut cum eo irent , reuerſi ſunt in

SPεψαν εις τίω σαρεμβολώ . Οι τινες εισελ/ caſtra . Qui cum ueniſſent Cæfaream ,

θόντες εις τίω καισάρααμ , και αναδόντες ac tradidiſſent epiſtolam præſidi, ſta

σωεπισολώ ρ γεμόνι , σαρέσκσαν να tuerunt coram eo & Paulum.Cum le

του σαύλορ αυτώ . αναγνoυς δεο ηγεμών gίfetautem prafes , & interrogaffet ex

και επερωτήσας έκ σοίας επαρχίας 33 , και qua prouincia eſſet, & cognouilletquod

συθόμου , ότι από κιλικίας , δiακούσος ex Cilicia , audiam te , inquit,am ac

μαί σου ,έφκ, όταν και οι κατηγοροί σου σα aufatores
quoque

tui aduenerint. luf

φακρύωνται,έκέλβυσέ τε αυτόν καιο πραιτω fitque in prætorio Herodis cuſtodiri

είω Αρώδου φυλάσσεσθαι .

Μετά δε σέντε ημέρας κατέβκ και αρχίε / Poft quinq autê dies deſcendit prin
XXIIII

ρεύς ανανίας μετά την πρεσβυτέρων και ξέ- ceps facerdotum Ananias cum ſeniori

τορGP τερτύλου τινός , οι τινες ένιφάνισαν bus&Tertullo quodam oratore ,qui ſi

Go &γεμόνι ψι το σαύλου. κληθέντα σε gnificauerant præſididePaulo.Etcirato

Paulo ,

eum .

αυτη



ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ . APOSTOLORVM.
3ος

αυτο , ήρξατο κατηγορθμό τερτυλιΘ , λέ )

γων • σολις ειρώκς τυγχάνοντες διά σου ,

η κατορθωμάτων γινωμλύωμ ως έθνειτον

τη διαφθι σής προνοίας, πάντα τι και σαν»

ταχού αποδεχόμεθα, κράτισε φύλιξ , μετά

σάσης ευχαρισΐας. ίνα δε με επί σλάλομ σε

έγκόπω, σαρακαλώ ακούσαι σεάμώμ σω »

τόμως τη ση έπλακεία , ευρόντες γαλέμ άνα

δρα τοτομ λοιμόμ , και κινούτασάσιμ σά

σε τοίς ιουδαίοις τοις κατά το οικουμέν

νω , προτοσάτω π ο υ ναζωραίων αιι

γίστως , δς και σ' ορόμ επείρασε βεβκλών

σαα , όμ και εκρατήσαμιο , και κατά του και

μέτερoμ νόμομ άθελήσαμω κρίναμ » σαφελ /

θωμ δε λυσίας και χιλίαρχω ,μετα πολύς

βίαςεκ τύ χερών ημώμ απήγαγεμ , κεν

λέυωμ τους κατηγόρους αυτον έρχεται επί

σε , σας δυ δυνση αυτός ανακρίνας πίσάν

τωμ τούτωμ επιγνώναι , ώμ ήμάς καταγον

Βιγι αυτον σωέθεντο δε και οι Ιουδαίοι ,

φάσκοντες ταύτα όντως έχaμ. απεκρίθκ δε

και σαύλος , νεύσαντος αυτο τον ήγεμόνος λέ

γαμ . εκ πολλών ετώμ όντα, σε κριτιώ Go

έθνα τούτω επισάιντ ,ευθυμότερου τα

σερί έμαυτον απολογούμαι , δαφαμείου

σου γνώναι , ότι οι πλείους εισίμ μοι Ημέρα

3 δεκαδύο, αφ α ανέβω προσκωήσων ν

ισρουσαλήμ, και όυτε ώω ιερώ ευρου με

πρός τινα, διαλεγόμλνoμ , επισύρασί και

σοιοώτα όχλου . όυτε νταϊς σωαγων

γαϊς , όυτε κατασόλι» , όυτε σαρασϋσαι

με δωανται , σερί ώμ κατηγορούσι μου και

ομολογώ δε τοτό σου και ότι κατά τωοδού,

πρ λέγουσιν αιρεσιμ , όυτως λατρεύω @ω

σαρώωω θεώ , σισεύωμ σάσι τοίς και

τα του νόμου και τοίς προφήταις γεγραμ )

μθύοις , ελπίδα έχωμ εις τον θεόμ ήμ και

αυτοίδυτοι προσδέχονη.ανάσασιμ μέλλον

έσεθαι νεκρών, δικαίωμα και αδίκων .

τέτω δε αυτός ασκώ , απρόσκοπoμ σωείν

σκσιμ έχap προς τον θεόμ και τους ανθρών

Paulo,cæpitaccuſare Tertullus , dicens:

Cum in multa pace agamus per te , &

multarecte gerantur in populo hocper

tuam prouidentiam , & femper&ubiq

cóprobamus,præſtantiſſimeFelix ,cum

omnigratiarum actione.Sed nediutius

te detineam ,oro te,utaudias nos paucis

pro tua humanitate.Nactienim ſumus

uirum hunc peftiferum & concitantem

ſeditionem omnibus Iudæis in uniuer

ſo orbe , & autorem factionis Naza

renorum , qui etiam templum propha

nareconatus eſt,quem&apprehenſum

uoluimus ſecundum legem noſtram iu

dicare.Sed ſuperueniés tribunusLyſias,

cum magnaui eripuit eum è manib9no

îtris ,iubens accuſatores eius ad te uenic

re, ex quo poteris ipfe inquiſitione facta

deomnibus iſtis cognoſcere, de quibus

nos accuſamuseum . Adieceruntautem

&Iudæi,dicentes hæc ita fe habere. Res

ſpódit aút Paulus,cú annuiſſet ipfeprær

les ,ut diceret. Aequioreanimo promer

ipſo caufam dico ,cum fciam te multis

iam annis iudicem fuiſſe genti huic, qui

poſlis cognoſcere, quod non plures ſunt

mihi dies õzduodecim , ex quo aſcendi,

adoraturus,Hierofolymam . &nequein

templo compereruntmecumaliquo di

ſputantem , autconcurſum facientétur

bæ , neque in fynagogis,nequein ciui

tate . nequeprobare poflunt ea dequi
busme acaulant. Confiteor autem hoc 1

tibi,quod iuxtauiam , quam uocanthæl

reſim ,ſic colo patrium deum , credens

omnib9 quæinlege & prophetis ſcripta

ſunt, fpemhabensin deū ,fore,qua & hi

ipfi expectant, reſurrectioné mortuorú

iuſtorú ſimul & iniuſtorű. Quin in hoc

& ipſe ſtudeo line offendiculo conſcien

tiam habere erga deum ,&erga homi
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πους διαπαντός . διετών δε σλαόνων σαν

girενόμω, ελεημοσώας σοιήσωμεις ή έθνος

μου και προσφοράς . ν δις ευρoμ με άγιο

σμλύομν ω τερώ, ου μεταόχλου,ου και με

τα θορύβου.τινές δε από ασίας Ιουδαίοι ,

δυς & επίσου σαράνα και κατηγορθμ , &

τι έχoιεμ πεός με αυτοίδυσοι έιπάτωσαν,

άι τι ευρομυ έμοιαδίκημα , σάντα μου

πί το σωεδρίου, και σερί μίας ταύτης φω

vie,Rς εκέκραξα εσως ν αυτοίς, ότι σερί α /

ναςάσεως νεκρών εγώ κρίνομαι σήμερον υφ

υμώμ . ακούσας δε ταύτα ο φύλιξ , ανέβαι

λε αυτούς,ακριβέςερον ειδως τα σερί8 .

δού , ειπώμ. όταρ λυσίας και χιλίαρχα και

ταβή , διαγνώσομαι τα καθεμάς . διατα

βάμονός π εκατοντάρχω τεράθαι εν

σαύλου, έχαμε άνεσι , και με ένα κωλύ .

αμτο ιδίωμ αυτον υπκρετάμ , προσέρχε

θαι αυτώ. Μετα σε μέρας τινας σαραγενό

μουG6φύλιξ σαν δρουσίλα τη γωική

αυτου , όυση εδαία, μετεπέμψατο του σαν

λου • κα) ήκεσεν αυτον σερί θ εις Χρισομ

σίσεως.διαλεγομένου δε αυτον σερ δικαιο/

σώκς και εγκρατείας, και το κρίματα ή

μέλλοντα έσεθαι , έμφοβος γενόμενος και

φύλιξ, απεκρίθη, ενώ έχομ σορεύου, και /

σομ δε μεταλαβώρ μετακαλέσομαι σε.ά,

μαδε και ελπίζωμ , ότι χήματα δοθάσαν

τα αυτά υπό τον σαύλου ,όπως λύση αυν

τόμ . διο και συχνότερου αυτού μεταπεμ

πόμον ωμίλα αυτώ . Διετίας δε σλκρω

θείσας έλαβε διάδοχος ο φύλιξ σόρκϊομ

φύσομ . θέλωμτεχάριτας καταθέθαι τοΐς

Ιουδαίοις ο φήλιξ , κατέλιπε τον σαύλου

δεδεμένoμ. Φis οώ επιβας τη έπαρ /

χία, μετά γάς ήμέρας ανέβκ εις Ιεροσόλυν

μα από καισαρείας . Ενεφάνισαν δε αυτώ και

αρχιερείς και οι πρώτοι τ ιουδαίων και

τον παύλα, κα) πεκάλεμ αυήμ, ατόμβυοι

χάριν καταυτο , όπως μεταπέμψεται αυν

τμέιςΓερουσαλήμ,ένεκραμ σοιδνπς ανελάμ

&ute

nes ſemper.Poftannosautem pluresaci

celli, eleemofynas exhibiturus in genté

meam , & oblationes, in quibuscompe

reruntme purificatum in templo ,haud

am turba,neq cum tumultu . Quidam

autem ex Alia Iudæi , quos oportebat

apud te preſto eſſe & accufare,ſiquid ha

berentaduerfum me.aut hi ipfi dicant,li

quid deprehenderunt inmeiniquitatis,

cum ſtem in cócilio ,aut de una hac uoce ,

qua clamaui inter eos ſtans, de reſurre

ctione mortuorum ego iudicor hodie à

uobis. Auditis autem his, Felix diſtulit

illos, certo fciens quæad eam uiam atti

nebant, dices: Cum tribunus Lyfias der

ſcenderit ,pernoſcam cauſam ueſtram .

Iuflitos centurioni, ut cuſtodiret Paulú ,

ſineretqeum relaxari, & ne quê ex illius

familiarib9 uetaret ſubminiſtrare ei, aut

adireeum.Poft aliquot autem dies cum

adueniſler Felixcum Druſilla uxore ſua,

quæ erat Iudæa,accerſiuit Paulum , &au

diuit ab eo fidem , quæ eſt in Chriſtum .

Diſputante autem illo de iuſticia & tem

perantia & de iudicio futuro , tremefa

ctus Felix reſpondit: In præſentia abi,

cæterú opportunitaté nactus accerfam

te.fimul&illud fperansfore, utpecunia

ſibi daret à Paulo ut ſolueret ipſum ,pro

pterqd'&frequenter accerſenseum ,lo

quebaturaum eo .Biennio autem expler

to , accepit ſucceſſoré Felix Porcium Fe

ſtum . Volensautem gratiam præſtare

Iudæis Felix, reliquit Paulum uinctum .

Feſtus ergo fuſcepta prouincia, poft XXV

triduum aſcédit Hierofolymam ab urbe

Cæfarea. Significaruntéilli princeps fa

cerdotum acprimores Iudæorú dePau,

lo, & rogabanteum poſtulantes fauoré

aduerſus eum ,utreijceret eumHieroſo

lymam ,inſidias tendentes ut interficerét

eum
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αυτοματίτιωοδόμ. και μου οώ φisGάπιο

κρίθκ,τκράαθ, σαύλουν καισαρεία , εαυ

ομ δεμέλιαμ ντάχα εκπορεύεσθαι . δι οώ

δωατοιν υμίμ, φκσι,συγκαταβάντες,ει τι

Κιμ ν ω ανδρί τέτω, καϊκγορείτωσαμάυ

του , διαιρίψας δεν αυτοίς ημέρας αλείας

και δέκα , καταβάς εις καισάραμ,τή έπαυεϊ

ορ καθίσαςεπί του βήματα , εκέλευσε την

σαύλομαχθlώαι πραγενομένου δε αυτον,

σεϊέσκσαν οι άποιεροσολύμωμ καταβεβκ

κόπς Ιεδαίοι , σολιά να βαρέα αιτϊάμα

τα φέροντος και το σαύλου , & ουκίχυομα

ποσάξαι, απολογουμένου αυτο , ότι ουτε

εις του νόμουτιουδαίων , όυτε εις το εν

σου , όυτε εις καίσαρά τι ήμαρτον και ο φίλ

5G δε τοίς Ιουδαίοις θέλων χάριν κατα

θέθαι , αποκριθείς και σαύλω , ειπε . Θέ

λας εις Ιεροσόλυμα αναβας,έκά πρι τότωμ

κρίνεσθαι ελέμου και ειπε δε ο σαύλΘ.έπι

του βήματα καίσαρος εσώς ειμι , δυ με δά

κρίνεσθαι.λουδαίους ουδέμ Αδίκκσα,ώς και συ

κάλλομ έπιγινώσκεις. ει μεν γαρ άδικώ,

αξίου θανάτου σέπραχάτι , ου σαραιτού

μαι ή αποθαν& μ . ει δε ουδέμ όξιμ ώμ δυτοι

κατηγοράσι μου , ουδείς με δωατα αυτούς

χαρίσαθαι , καίσαρα, επικαλούμαι , τότε

και φύσα συλλαλίστας μετά το συμβουλίου ,

απεκείθκ » καίσαρα, επικέκλισαι και επι και

σαρα , σορεύση » Ημερών δε διαγενομένων

τινών , άγρίππας και βασιλεύς και βερνίκα

κατώτκσαμ εις καισάρειαν , ανασόμδυοι

του φύσου » Ως δε πλείους ημέρας διέται

βερ εκά , ο φώσοςο βασιλά ανέθετο τα

κατα του σαύλομ , λέγων . Ανές τίς

καταλελαμμένος υπό φίλικος δέσμϊος ,

σερί ου γενομένου μου εις τοροσόλυμα ,

νεφάνισαν οι αρχϊοράς και οι πρεσβύ .

τεροι των Ιουδαίων , αιτούμενοι κατάυς

το δίκίω, προς δυς απεκρίθκμ,ότι ουκ έσιν

έθος δωμαίοις χαρίζεσθαί τινα , άνθρω ?

πορεις απώλιαμ, πριν και ο κατηγορέμνος

eum in uía . Feſtus autem reſpondit , ut

ſeruaretur quidem Paulus Cæfareæ : ſe

uero breui aliò profecturum . Qui ergo

inter uos (inquit) potentes ſunt una no

biścum defcédant,& fiqd'eſt in hoc uiro

aimen , accuſenteum . Demoratus auté

inter eos diebus amplius quain decem ,

deſcendit Cæfaream :& poſtero die fedit

pro tribunali , iuſſitô Paulum adducí.

Quiam perductus eſſet , circumſtete -

runteum qui ab Hieroſolymá deſcende

rant Iudæi,multa & grauia crimina in
tendentes aduerſus Paulum , quæ nópo

terant probare,Paulo proſe reſponden

te,quod neqz in legem Iudæorum , neo

in templum ,neqz in Cæſarem quicquam

peccaffet.Feſtus autem uolensgratifica

ri Iudæis,reſpondens Paulo, dixit: Vis

Hieroſolymam aſcendere , & ibi de his

iudicari apud me.Dixitautem Paulust

Adtribunal Cæſaris ſto,ubime oportet

iudicari.Iudæis nullam iniuriam feci, fi

cut& tu melius noſti.Si enim nocui, aut

dignum morte aliquid feci, non recuſo

mori.Siuero nihil eft eorum , de quibus

hi accuſant me,nemo poteſt meillis do

nare.Cæſaréappello .Tunc Feſtus cum

conſilio collocutus reſpondit : Cæſarem

appellaſtičad Cæſarem ibis.Et cum dies

aliquot tranſacti eſſent, Agripparex &

Bernice defcenderunt Cæfaream faluta

turi Feſtum . Et cum dies complures ibi

commorarentur, Feſtus regi retulit cau

ſam Pauli, dicens : Virquidam eſtreli

ctus a Feliceuinctus,de quocum uenif

ſem Hierofolymam , fignificarunt mihi

principes facerdotü&ſeniores Iudæox,

poſtulantes aduerſus illum cognitioné.

Quibusreſpondi:Non eftRhomanis

conſuetudo donare aliquem hominem

ut pereat, priuſquam is qui accuſaturs
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κατά πρόσωπου έχο: Ρυς κατηγόρους,το. prafentes habeat accufatores ,locuum
πομπ απολογίας λάβοι σερί το έγκλί- defendendi accipiat de crimine.Cum er,

ματG Σωελθόντωμ οώ αυτών Φθάσε, go huc conuenifTent, ſine ulla dilatione,

αναβολώ μηδε μίαμ σοικσάμου , τη fequéti dié ſedens pro tribunali iulliad

εξία κάθίσας επί τα βήματG- , εκέλουσα dući uirum.De quo cum ſtetiſſent acau

αχθlώαι ημάνδρα , σερίδυσαθέντες οι καν fatores,nullum crimen intédebantſuper

τήγοροι , ουδε μίαμ αιτίαμεπέφερον ώμο hiſce rebus, de quibus ego ſuſpicabar,

πενδοαυ εγώ.ζκτήματα δέ τινα σερί 10 fed quæſtiones quafdam deſua ſuper

ας δεισιδαιμονίας έιχου προς αυτν , και ſtitione habebant aduerſus eum ,& de

σαί τιν Ικσού τεθνηκότος , 8μ έφασκευ quodam Ieſu defuncto, quem affirma

όσαϊλG ώ. Αποςόμενος δε εγώτώ σε bat Paulus uiuere.Hælitansautem ego

gi τούτου ζήτησιν, έλεγομ , ει βούλοιτο σοι dehuiuſmodiquæſtione,dicebam ,num

ρεύεσθαι εις ισρουσαλήμ , κακά κρίνεθα σει uelletire Hierofolymam, & ibi iudicari

ριτούτωμ. το δε σαύλου επικαλεσαμλύου, ſuper iſtis. Paulusautemamappellar

τκεκθlώαι αυτόν εις τίω και σεβασου διάγνω. ſetut feruaretur Auguſti cognitioniniu
ſ

σιμ, εκέλυσα ταράθαι αυήμ, έως δυ σέμν ſi feruari eum donec mitterem eumnad

ψω αυήμ προς καίσαρα . Αγρίππας δε προς Cæſarem .Agrippa autem dixit adFe

ήν φύσου έφκ , έβαλόμα και αυής του αν ſtum :Volebam& ipfe hominem au

θρώπου ακέσαι . ο δε άυρίου φκσίμ,ακούση dire. Cras,inquit, audies eum .Poſtero

αυτο.τή οώ επαύρϊου ελθόντΘ το άγρίπ autem die cum ueniſſet Agrippa&Bere

πα και θα βερνίκις μετα σολιάς φαντασία nicecummulto apparatu , & introiſſent

αρια) εισελθόντων εις σ ' ακροατηρίου σω in auditorium cum tribunis& uiris prin

τετϊς χιλιάρχoις ) ανδράσι τής κατεξο» cipalibus ciuitatis , iubente Fefto addu

χώ όυσι φθη σόλεως , και κελεύσαντα τον ctus eſt Paulus.Et dicitFeſtus:Agrippa

φήσου , ήχθκ και σαύλΘ • και φκσίμ και φύ » rex , &omnes qui ſimul adeſtis nobiſcú

sG . Αγρίππα βασιλεύ , και πάντες οι συμ uiri,uidetis hunchomine,dequo omnis

παρόντες καιμίρ άνδρες , θεωρ& π τουτου , ποι multitudo ludæorum interpellauit me,

δυ σαμοσλήθG 0 Iουδαίωμ γνέτυχόν & Hierofolymis & hic, acadamantes non

μοι, έμτετεροσολύμοις και φυλάτε ,επιβο, oportereeumuiuere amplius. Ego uero

ώντες με δαμώ αυτόμ μηκέτι . Εγώ δε κα comperi nihil dignum morte eum ad

ταλαβόμενο μηδέν άξίου θανάτου αυτόμ miſille. Cæterum cum is ipfe appellaf

πεπραχέναι , και αυτο δε τούτου επικα . ſetAuguſtum ,ſtatui mittere eum .De

λεσαμλύου του σεβασου , έκρινα σέμπαμ quo quid certum ſaribam domino , non

αυτόμ » σερι δυ ασφαλές τιγράψαι η κυ habeo . Quapropter produxi eum ad

είω ουκ έχω , στο προήγαγον αυτόμ εφ / uos , & maxime ad te rex Agrippa,

μώμ , και μάλισα επί σου βασιλεύ αγρίπη ut examinatione facta , habeam quod

πα, όπωςοι ανακρίσεως γενομλύκς, χώ τί ſaribam . Iniquum enim mihi uidetur

ράψαι άλογομ γάρ μοι δοκά σέμποντα mittere uinctum , &caufas eius non fie

δέσμίου , μακαι τας καταυτον ατίας σκι gníficare.

μάναι . Αγρίππας και προς τη σαύλου έφκ, Agrippauero ad Paulumait:Per- XXVI

επιτρέπεται σοι υπες σταντο λέγαμ . τότε mittiturtibiloqui pro temetipſo .Tunc
οσαύλων Paulus
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ο σαύλΘ απελογάτο εκτείναςτωχάρα. Paulus extenta manu pro ſe dicebar:Su

πισάντωμώμ εγκαλέμαι υπο ιουδαίων per omnibusde quibus accufor à Iudæis

βασιλεύ αγρίππα,άγκμαι έμαυτόμ μακάν rexAgrippa,exiſtimomebeatú ,qui cau

ρίου , μέλλων απολογ&θα επισού σήμι ſam dicturus ſim apud te hodie, cum tu

ρου , μάλιsα γνώσω όντα σε σάντωμ0 maxime ſis gnarusearum ,quæapud lu

μιδαίας,Αθώμ που ζωτημάτωμ . στο δέος dæosſunt, & cófuetudinum & quæſtio

μαί σου , μακροθύμως ακέσαι με. τω και num .Quapropter obſecro te,ut patiéter

οώ βίωσίμ με τίω εκ νεότκτ , τω αλάς : me audias .Itaquitam quidem meam ,

χής γενομύω νο έθνει μου αν τεροσολύ , quam egi ab adoleſcentia, quæab initio

μοις, ίσασι πάντες οι Ιουδαίοι, προσινώσκονη fuit in gentemeaHierofolymis,nouerúc

τές με άνωθεν, εαν θέλωσι μαρτυράμ , ότι omnes Iudæi,quiprius nouerant me ab

τω ακριβεσάτω άιρεσιμ Ο ήμετέρας initio , fi uelint teſtimoniú ferre ,quod fer

Τι θανθεκσκείας, έζκσα φαρισαϊGP , και να εφελ / andum exquiſitiſſimam ſectamnoſtræ

πίδι φθι προς τους πατέρας επαγγελίας religióis,uixerim pharifæus.Etnuncfre

γενομύκς υπό του θεού έσκκα κρινόμενα , tus ſperepromiſlionis,quæ adpatres no

εις Hμή δωδεκάφυλομιμώμεν εκτενεία νύν ſtros facta eſt à deo , ſto iudicio fubie

κτα και ημέραν λατρεύουν και ελπίζει καταν Ctus,ad quaduodecim tribus noſtræ in /

τίσαι, τι δς ελπίδα εγκαλέμαι βασιλεϊ ftanter nocte & die colétes deū , ſperant

άγρίππα , υπό 5 ιουδαίωμ . τι άπισομ κρί ſe peruenturas. De qua ſpe accuſor rex

νεται σαδμίμ, ει ο θεός νεκρούς εγείρα ; Εν Agrippaà Iudæis.Cur incredibile iudi

γώ μεν οώ έδοξα εμαυτώ προς το όνομα IN caturapud uos,fideusmortuosſuſcitat:

σού του ναζωραίου δάμ σολα εναντία πρά Et ego quidéexiſtimabam meaduerſus

ξα , και εποίκσα ν Ιεροσολύμοις, και σολ nomenIeſu Nazareni multarepugnan

λους τηςαγίωμ εγώ φυλακάϊς κατέκλαν do facturű , quod & feci Hierofolymis.

σα , τίω σαρα της αρχιερέωμώξεσίαν λα Et multos ſanctorúegocarcerib9 induſi,

βών, αναιρέμβίωμ τε αυτώμ, κατώεγκα 48 à principibus facerdotü poteſtate acce

φομ. και ισάσας τας σωαγωγάς σολν pta:& cū occiderent,detuli ſentétiam . Et

λάκις τιμωρών αυτους,ανάγκαζομ βλασφη perones fynagogas frequéter puniens

μάμ , σερίασώς π εμμαινόμενα αυτοίς , ε/ eos, compellebam blaſphemare,&am.

δίωκομ έως και εις τας έξω σόλας . ν δια plius inſaniés in eos , perſequebaretiam

και σορβυόμου , εις τίω δαμασκό , με in exteras ufq ciuitates.Quarum rerum

εξεσίας και επιτροπής Οι σαραη αρχίε ſtudio cum irem Damaſcú cum autori

ρέωμ , ήμέρας μέσκα,βασιλεύ, τω οδού tate & permiſlu principú ſacerdotú , die

Ειδομουρανόθεν υπέρ τωλαμπρότητα του medio ,rex,in uia uidiècælo fupra ſplen

Αλίου περιλάμβαν με φώς, και τους σιω ει doré ſolis circúfulliffe melumē, & eosq

μοί σορβύομλύους και πάντωμ δε καταπεσόνν mecü faciebât iter.Cúaútomes nosde

τωμ πμώμ εις τίω γω,άκουσα φωνώ λαλά cidiſſemus in terra ,audiui uocēloquentē

gap ngós us, vej afzoudaptỉ ibgaído dia t * ad me,ac dicenté hebraica lingua :Säul

λέκτω . Σαούλσαουλ , τι με διώκεις ; σκλκ- Säul,quidme perſequeris:Durúeſt tibi

φόμσοι προς κέντρα λακτίζαμ . εγώ δε έιν contraſtimulos calcítrare.Ego autédixi:

πομ . τις ξι κυρίες και ειπερ . εγώ ειμι Ιχσάς, Quis es dñe Atille dixit:Egofum Ieſus

quem

ζο ( Α'
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όμου διώκεις αλλά ανάσκι el si9ι επιτυς

σόδας σου. εις τοντο γαρ ώφθω σοι , προ

χαρίσασθαι σε υπηρέτω και μάρτυρα,ώμη

ειδες , ώμ πόφθήσομαί σοι , δεαρούμανός

σε εκ του λαού και την εθνών , εις δυς νώ σε

αποσέλω, ανοίξαι οφθαλμούς αυτών και το

υποςέψαι από σκότους εις φώς και καιη

δοσίας τουσατανά επί του θεόμ και τον λα

β & μ αυτους άφεσιν αμαρτιών , κλήρου

ντοίς * γίασμλίοις σίσει τι εις εμέ . όθεν

βασιλεύ αγρίππα,, ουκ εγενόμω άπειθος

τι ουρανίω οπτασία,αλλά τοίς ο δαμασκώ

πρώτον , και ισροσολύμοις ,εις πάσάμπτη

χώρα.Ο Ιουδαίας, και τοις έθνεσιμ απάγ

γίλλωμ μετανοάμ , καιεπιςρέφειμ επί του

θεόμ, αξία και μετανοίας έργα πράσσοντας.

ένεκα τότωμ με δι Ιουδαίοι συλλαβόμενοι

ενω ερώ, επαρώντο διαχωρίσαθαι. επιν

κερίας οώ τυχών θι σαρά το θεού , άχρι

Ο ήμέρας ταύτης έσκκα,μαρτυρά μου ,

μικρών και μεγάλω, ουδεμ εκτός λέγων,

& μ τε δι προφήται ελάλησαν μελλόντωμγίν

νεοθαι , και μωϋσής , ει σαθκτός ο χρυσός ,

ει πρώτα και ανασάσεως νεκρών φώςμέλ

λα καταγγέλλειο λαό και τις έθνεσι.

Ταύτα δε αυτον απολογεμίου , και φύσO

μεγάλη τη φωνή έφκ , μαϊνη σαλε,τα σολ

λά σε γράμματα, εις μανίαμ σεριέπ . και

δε , ου μαίνομαι φκσι κράτισε φύσε,αλλά

λκθείας και σωφροσωκα δήματα αποφθέγι

γομαι , επίσαται γαρ σερί τούτωμο βα

σιλεύς , προς θα ναι σαξεκσϊαζό μυαλα

λώ, λανθάνω γαρ αυτομτί τούτωμ, ουσείο

θομαι ουδέμ, ου γάρ όξιμ ν γωνία σειρα

γμένου τοτο . σισεύεις βασιλεύ άγρίππα ,

τίς προφήταις και διδαότισισεύας . ο θεά

είππας προς έμπαύλου έφκ.ν ολίγω με

σείθεις Βιοϊαν δμ γενέθ.δό σαύλος έιπερ .

ευδαίμω αν ο θεώ, εν ολίγω cνσολ

λώ, ου μόνoμ σε , αλλά και πάντας τυς α

κόοντάς μου σήμερον, γενέθαι τοιούτους ,

οποίΘ

quem tu perſequeris. Sed exurge&fta

ſuper pedes tuos. Ad hocenim apparui

tibi,utcóftituam te miniſtrum ac teſtem

&eorum quæuidiſti : & eorü in quibus

apparebo tibi , eripiens te à populo &

gentibus,in quas nuncte mitto, ut ape,

rias oculos eorum ,ut conuertantur à te

nebris ad lucem ; & à poteſtate ſatanæ

ad deum , ut accipiant remiſſionem pec

catorum , & fortem inter eos qui fančtifi

cati ſunt per fidemquæ eſt in me.Vnde

rex Agrippa,non fui inobediens cæleſti

uiſioni, fed his qui ſunt Damaſci prima

&Hierofolymis, & peromnéregionem

Iudææ , deinde & gentibus annuncia

bam ,utpænitentiam agerent, &conuer

terentur addeum ,opera facientesdigna

is qui reſipuiſſent.Hacex cauſa Iudæi

mèin templo comprehenſum tentaue

runt interficere. Auxilium igitur nactus

dei, ufqz in hodiernūdiem ſto, teſtificās

tum paruo tum magno , nihil aliud di

cens, ſea quæ prophetæ prædixerant

futuraeſſe,&Moſes, an paſſurus fuerit

Chriſtus , an primus ex reſurrectione

mortuorúlumen annunciaturus ſitpo

pulo & gentibus.Hæcautem cum pro ſe

diceret,Feſtusmagna uoce ait: Inſanis
Paule.Multæ te literæ ad inſaniam con

uertunt . EtPaulus,non inſanio,inquit,

optime Feſte , ſed ueritatis & fobrietatis

uerba eloquor. Scit eñ de his rex apud

quem & libere loquor.Latere enim eum

nihil horū arbitror.Neqeñ hocin an

gulo geſtã eſt.Credis rex Agrippa pro .

phetis :Scio qd credis.Agrippaautéad
Paulum ait: Modicaex parte perſuades

mihi ut fiam Chriſtianº.Et Paul'ait:op

tarim à deo,ut nó folú modica exparte,

ueructia magna:nό termodo,fed omnes

etiam , qui me audiunt hodie , eſſe tales,

qualis
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ο σοτΘ καγώ ειμι , σαρεκτόςο δεσμών

τότων και ταύτα ειπόντ ' αυτον , ανέσκ

ο βασιλεύς και ο γεμωμ,ήτε βερνίκι, να ) οι

συγκαθήμενοι αυτοίς.κ ) αναχωρήσαντες,

ελάλου προς αλλήλες λέγονίες,ότι ουδεμ

θανάτε άξίoph δεσμώμ πράσα ο άνθρωπος

δυτGP.άγρίππας δε η φήσω έφ», απολέι

λυθα έδωατο ο άνθρωπGP δυτος, ειμή εν

πεκέκλκτο καίσαρα . Ως δε εκρίθη και απο

πλάμ εμάς εις ιταλίας, πρεδίδου του

πααύλου και τινας ετέρας δεσμώτας και

τοντάρχη, ονόματι λίφ, σείρας σεβασής.

επιβάνης & πλοίο αδραμυττινώ μέλούπης

σλάμ τους βασίαμ τόπος, ανίχθκ ,

όντος σαν ημίμ αρισάρχου μακεδόνος θεσα

λονικέως και τη π ετέρα κατήχθκμαν εις σιδώ

να,φιλανθρώπως πολϊος φω " σαύλος

σάμδυος, επίγεψε προς τους φίλος σορβι /

θέντα , επιμελείας τυχών » κακάθεμάνα

χθένης,υπεπλεύσα μην το κύπρου, δια

τους ανέμες ειναι εναντίους.τό, σέλαγος

το τίω κιλικία και παμφυλίαμ δία»

πλεύσανπς , κατήλθομιζω εις μίραΟ λυκί ,

ας , κακάευρώ και εκατόνταρχος σλοτομα»

λεξανδρινού , σλέομ εις τίω Ιταλίαν, δνεβί,

βασει εμάς εις αυτό . Εμ εκαναΐς και ημέραις

βραδυπλοιώτες,και μόλιςγενόμενοι γι

σω κνίδου και με προσεώντG- κμάς το ανέ

μου , υπεπλεύσαμεν τίω κράτω τι σαλμώ

νω, μόλις τε παραλεγόμενοι αυτώ, ήλθον

μεν εις τόπον τινά, καλούμθυομ καλους λι

μίας , ώεγγύς ήμ σόλις λασαία . ικανού

δε χρόνου διαγενομθύου , και όντΘ δεκέν

πισφαλούς το σλοος, δiα σ ' και το νησί

αν ήδκ αρελκλυθέναι, σαράνα και σαύλος ,λέ .

γωμ αυτοίς . Ανδρες,θεωρώ ότι μετα ύβρεως

και σολής ζημίας , ου μόνον το φόρτε και

του πλοίου, άλλα και την ψυχών ημώμ μέλν

λαμ έσεθαι τον πλούμ. ο δε εκατόνταρχος

71 ωωθ κυβερνήτη να δω ναυκλήρο επείθετο

μάλλομ, και τις υπό τον φαύλουλεγομλίοις.

Ανδυθέτου

qualis ego fum , exceptisuinculis his . Et

hæceo locutó, furrexit rex , ac præſes, &

Bernice, &qui aſlidebant eis. Etcum ſe

celliffent, loquebantur inter ſe dicentes:

nihil morte aut uinculis dignum facit

homo iſte . Agrippa autemFeſto dixit:

Dimitti poterathomohic,finonappel
laffet Cæſarem . Poftõz aútdecretum xxvít

eſt,ut nosnauigaremusin Italiam ,tradi

derunt& Paulŭ& quofdá alios uinctos

centurioni, nomine lulio , cohortis Au

guftæ. Conſcéfaautem naue Adramytopilyömiton
tina nauigaturi iuxta loca Aliæ, folui

mus,perſeuerante nobiſcum Ariſtarcho

Macedone Theſſalonicenſi.Sequēti au

tem die appulimus Sidonem : Êt Iulius

humaniter tractato Paulo , periniſit ut

ad amicos profectus ,ab illis curareť.Et

indecum ſoluiſſemus, fubnauigauimus

iuxta Cyprum , propterea quod eſſent

uenti contrari. Etpelagus d'eft contra

Ciliciam& Pamphyliam ,emenli,peruer

nimus Myram ,quæeſt Lyciæ ,& ibi na

ctus centurio nauem Alexandrinàm ,na

uigantem in Italiam , tranſpofuit nos in

eam.Er cum multis diebus tardenauiga

remus, uixáz deueniſſemus contra Gni

dum ,prohibéte nos uento,adnauigaui

mus Cretæ iuxta Salmonen.Et uix præ

terlegentes illam , peruenimus in locum

quendam, qui uocat Pulchriportus,cui

uicina eratciuitasLafæa . Multo autem

tépore peracto, & cãeſlet iam periculoſa

nauigatio ,ob id quo & quodiam ultra

tempus ſuſtinuiſſent inediam ,admone,

bat eos Paulus,dicés eis: Viri,uideo qd

am iniuria multoáp damno,non ſolum

oneris &nauis,ſed etiam animarum non

ſtrarum futura ſit nauigatio . Centurio

autem gubernatori & Naudero magis

çedebat, qa his quæ à Paulo dicebant.
Etcum

>
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Ανδυθέτ8 δε τον λιμνώς υπάρχοντος προς Etcum aptus portus nó eſſet ad hyber

παχιμασίαμ,οι πλείους έθενθο βελω άνα nandú,cóplures ceperüt cöſiliü foluendi

χθlώαι κακάθεμ , είπως θαώαιντο καταντή illinc, liquomodo poſſent puectiPhæ

σαντες εις φοίνικα τραχαμάσαι,λιμία και nicem illichybernare.IseſtportusCretæ
Όσο

κράτκς,βλέποντα κλίβα και χώρου. Γpectans ad Africum & ad Chori.Afpίς
υποπνεύσαντΘ δε νότο, δόξαντες οι προ rante aút Auſtro,rati ſeppoliticópotes,

θέσεως κεκρατικέναι, άραντεςάσομ, πριν cũ ſoluiſſent Affon, præterlegebant Cre

λέγοντο τώ κρήτω. μετου σολν δε έβαλε tam . Verú haud multo poſtcoortuseſt

καταυροί άνεμGτυφωνικός, και καλέμιος cótra ipfam uentus Typhonicus,quiuo

ευροκλύδωμ. σωαςπαθέντος δε το πλοίο, catur Euroaquilo. Cumącorrepta eſſet

να μη δωαμβώς αντοφθαλμένο ανέ nauis,nec poſſetobniti uento ,datanaue

μω , επιδόνες έφερόμεθα . Νασίομ δέ τιν Alatibus,ferebamur.In inſululam autem

ποδραμόντες , καλέμιομ κλαύδω, μόλις quandã deuecti , quæ uocatur Clauda,

χύσαμιου πίκρατάς γενέσθαι οι σκάφής , uix potuimus obtinere fcapham . Qua

Αμάραντες,βοηθείαις έχgώντο,νποζωνώπς fublata adiutoris utebantur,fubaingen

όσλοίομ,φοβάμονοί π μ εις τίω συρτω tes nauem ,timentès ne in Syrtim incide

εκπέσωσι , χαλάσαντες ή σκεύΘ , όντως rent; dermitto uafe,ficferebant.Cumau

εφέροντο.Σφοδρώς δε χαμαζομλύωμ πμών, tem uehementi tempeſtare iactaremur,

τηεξύς εκβολώεπoιoύτο, και τη πίτα αυ ſequêti die iactum fecerunt, ac tertio die

τόχερες τίω σκευώ το σλοίου ερρίψαμψί . noſtris manib9 armaméta nauis proieci

μή τες πλίου , μή τε άογων επιφαινόντων mus.Porrò neqzſole ne fyderibus ap

επί πλείονας ημέρας , χαμώνόσ πουκάλι parentibus ad cóplures dies,& têpeſtate

γου επικεμβύου , λοιπόν σερίκρ& το σάσα , non exigua imminente, iam ablata erat
ελπίς τα σώζεσθαι ημάς. σολιώς δε ασιτί fpes omis falutis noftræ . Cũ auté multa

αςυπαρχόσκα , τοπ σαθείς και παύλΘ- ν iam eſſetinedia ,tuncftans Paulus inme

μέσω αυτών, ειπεν . Εδει μαι και άνδρες σαν dio eorú , dixit :Oportebat quidéô uiri

θαρχίσαντάς μοι , μή ανάγεται από audito meno foluere à Creta, nec accer

κράτης , κερδήσαί τε τω ύβριν ταύτίω και ſere nobis iniuria hanc & iactura.Et nấc

σιω ζυμίαμ » και τα νώ πραινώ υμάς ευθυν hortor,ut bono animo fitis. lacturaem

μάμ. αποβολή γνή ψυχώς ου δε μία έσαι και animæ nulla erit ex uobis, fed tantú na

υμώμ, σλώ το πλοίου . πρέσα γάρ μοι τη uis . Aſtitit eñ mihi hac nocte angelus

νυκτί ταύτα άγγελOP του θεού δω ειμι , και dei cuius fum ego,qué & colo, dicés: Ne

και λαγεύω,λέγωμ. μή φοβού σαύλε, καίσα timeas Paule ,Cæſari te oportet fiſti. Et

şi os dã maslo.Kai'idou xexágiscí ool& ecce donauit tibi deus omnes qui naui -

θεός πάντας τους πλέοντας μετά σου .did
gant tecum.Propterquod bono animo

ευθυμάτε άνδρες, σισεύω γαρ ω θεώ , ότι eftote uiri.Credo em deo ,qd'ficerit,qué

όντως έσαι , καθόμ τρόπου λελάλκταίμοι. admodú dictú eft mihi. In inſulam auté

εις νύσομ δέ τινα δ& Αμάς εκπεσαμ. ως δε quandā oportet nos eijci. Sed poſteaſs

τεσαρεσκαιδεκάτη νυξ έγύετο, διαφερομέ quartadecima nox fuperucnit,nauigan.
νωμ ήμώμ νο αδρία και μέσου και νυν tibus nobis in Adria circamedium no

κτός , υπενόοω οι ναύται προσάγειμ τινα ctis, ſuſpicabantur nautæ apparere ſibi

auris
aliquam
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αυτοίς χώραμ, βολίσανπς, ευρομ όργιας

έικοσι , βραχύ δε δίασήσανπς , και σάλιν

βολίσαντες , ευρoμoργυας δεκαπέντε. φον

βόμβυοί π μήπωςειςζαχής τόπος εκπέσω

σιμ, εκ πρύμνκς είψανπς αγκύρας τέσσαρας,

κυχοντο ημέρα γενέθαι . τώμ δε ναυτών και

τοώτων φυγ & μ εκ του πλοίο , και χαλα

σάντωμ τίω σκάφω εις τίω θάλασσα », προ

βάσει ώς έκ πρώρας μελόντωμ αγκύρας εν

κτείνειμ . έιπερό σαύλΘ οι εκατοντάρι

χω και τοΐς Ρατιώταις, εαν μη δυτοι μεί ,

νωσιμ νω σλοίων , υμάς σωθlώαι ου Ρωα

θε . τόπ δι ορατιώται απέκοψαν τα χοι»

να φθι σκάφκς,να έχασαν αυτίω εκπεσθμ.

άκι δε δυ έμελλευ ημέρα γίνεσθαι , πρεκάλα

σαύλΘ άπαντας μεταλαβ p τροφής , λέ

γωμ. τεσσαρεσκαιδεκάτω σήμερον ημέραν

προσδοκώντες άσϊτοι διατελάτε , μα δεν

προσλαβόμβυοι, δiο πρακαλώ υμάς προσ

λαβάμ τροφής . τοντο γαρ προς φθη υμετέ »

ρας σωτηρίας υπάρχεόυδενός t υμώμ θριά

έκου κεφαλής σεσάται . Είπωμ δε ταύτα,

και λαβωμ άρτου, ευχαρίσκσε ζω θεώ ενώ

πίομ σάντων και και κλάσας, ήρξατο εθίαμ .

έυθυμοι γενόμενοι σάντες, αυτοί προσε

λάβοντο τροφής , άμφω δε ω σλοίω αι

σάσαι ψυχαι , διακόσϊαι εβδομήκονταέξ .

κορεθέντες δε τροφϊς,έκέφιζομε πλοίου ,

εκβαλόμενοι του σίτομ εις τίω θάλασσα » .

ότε δε ημέραέγύετο,τίω γωουκ επεγίνω .

σκων , κόλπομ δέ τινα κατενόοω έχοντα,

αγίαλόμ, εις 8μ εβολεύσαντο ει δωατομ,

ζώσαι οπλοίου, και τας αγκύρας σεεϊε

λόντες, ειωμέις τίω θάλασσαν , άμα άνέν »

τες τας 36υκτηρίας θα σκοαλίων, και επά

ραντς ήμ αρτέμονα τη σνεούση , κατάχου

εις τον αιγιαλόμ σερϊπεσόντες δε εις το.

πουδιθάλασομ, επώκαλαμ τίω ναώ, και

και μου πρώραέρείσασα,έμενεν ασάλευτος . Η

και πρύμνα ελύετο υποφθ βίας θα κυμάτων

τώμ δε spατίωτών βουλήέγύετο ,ίνα τους

δεσμώτας

aliquam regionem .Qui&demillabo

lide , repereruntpaſſus uiginti, ac pufil

lum inde digreſli,rurfum demiſſabo

lide repererunt paflus quindecim .Ti

mentesca,ne in aſpera loca inciderét, de

puppi iactis ancoris quatuor , optabant

diem oriri.Nautisuero quærentibus fu ,

gere è naui', cum ſubmiſiſſent ſcapham

in mare, ſub prætextuuelut ė proraan
coras extenſuri , dixit Paulus centurioni

& militibus : Niſi hi in naui manferint,

uos ſalui fieri nó poteſtis.Tuncabſcide

runtmilitesfunes ſcaphæ , & palli ſunt

eam excidere. Et cum dies inciperetap

parere, hortabat Paulus omnes ſumere

cibum ,dicens: Dieshic decimuſquartus

eſt, quod expectantes ieiuni permane

tis,nihil accipientes. propter quodhor,
tor uos , ut ſumatis cibum :hoc enim ad

ſalutem ueſtram pertinet , quia nullius

ueftrum capillus de capite cadet. Etcum

hæcdixiſſet , ſumpto pane gratias egit

deo in conſpectu omnium , & cum fre

giſſet,cæpit edere.Porrò animisiam re

creatis omniú,ſumpſerunt& iplicibum .
Eramus uero uniuerfæ animæ in naui

ducentåe feptuagintaſex . Et ſatiati ci

bo , alleuabantnauem , eñcientes triti -

cum in mare.Cum autem dies ellet,ter

ram nonagnofcebant: ſinum uero quen

dam animaduerterunt,habentèm littus

in quod cogitabant, fi poffent,impinge
renauem . Etcum ancoras ſuſtuliſlent,

committebant femari,ſimullaxatis iun

cturis gubernaculorum , & fublato ar

temone ad auræ flatum , tendebant

ad littus . Et cum incidiflent in locum

bimarem , impegerunt nauem . Ac pro

ra quidein infixa manebát immobi

lis :puppis uero foluebatur à ui unda

rum . Militum autem conſilium erat, ut

D uinctos
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terram .

δεσμώτας αποκτείνωση , μή τις εκκολυμα

βίσας διαφύγοι . ο δεεκατόνταρχή β8)

λό μου εiασώσα τομ σαύλου , εκώλυν

σε αυτούς το βsλήματος , εκέλευσε ατύς

δωαμλύους κολυμβάν, αποξείψαντες πρώ

τος επίτωγω αξιέναι, και τους λοιπους,

δυο μου επί σανίσιμ, δυς δε επί τινωμ 0w

πο το πλοίο . cόντως έγύετο σάντας δία

σωθώεπίτω γω..

και διασωθέντες , τόπ επέγνωσαρ , ότι

μελίτη και νiσα καλάτα , οι δε βάρβαροι

σας &χομου τιώ τυχάσαμ φιλανθρωπίαμ

Ημίμ.ανάψαντες γαρ συράμ, προσλάβουνο

σάντας Αμάς , δια του νετου τμ έφεσώτα,

και δια το ψύχΘ . συστέψαντος δε τα σαύ

λε φρυγάνωμ σλB9Θ , και επιθέντος επί

τώ συραν , έχιδναεκθ θέρμκς 3ξελθούν

σα , καθώψε φθι χερος αυτο . ώς δε έισομοι

βάρβαροι κρεμάμβυομο θηρίουέκοχαν

ρος αυτόν , έλεγoμπρός αλλήλους και πάντως

φονεύς έξιμο άνθρωπG- δυτος, 8μ δiασων

θέντα έκ οιθαλάσσης, και δίκκ ζω ουκ έιασεμ,

Ο μου οώ αποτινάξας το θκείου εις το σύς ,

έπαθεμ ουδέν κακόμ . οι δε προσεδόκωμ αυ

τμ μέλλιαμ σίπραθα , και καταπίπαμ άφνω

νεκρόμ . επίπολύδε αυτών προσδοκώντων,

και θεωροώτων μηδέν άτοπον εις αυτόν γι

νόμoνoμ , μεταβαλλόμενοι έλεγομ θεόμ αν

του έινα . Εν δε τοίς σερί τω τόπομεκάνου,

υπήρχε χωρία ο πρώτο φθινήσου,ονόμαν

τι σοπλίω , θα αναδεξάμονΘ- ήμάς

Αμέρας φιλοφρόνως ξένισεμ . Εγχύετο δεν

πατέρα το σοπλίου συρείς και δυσεν »

τερία σωεχόβιου κατακάθα , προς 8μ και

σαύλΘ εισελθών και προσευξάμενος ,

πιθεις τας χάρας αυτώ ,ιάσατο αυτόματο

οώ γενομένου και οι λοιποί οι έχοντες αθε

νείας εν τη νήσω, προσέρχοντο και εθερα

πεύοντο , δι και σολιάς τιμάϊς ετίμησαν

εμάς , και αναγομθύοις επέθεντο τα προς

σιω βείαμ. Μετά δε τάς μαςανίχθκλιφυ

uinctos occiderent, ne quiscum enaraſ

fet, effugeret. Accenturio'uolens ferua

re Paulum ,compeſcuit eos à conſilio .

iuſlićque, ut qui poſſent natare , abńce>

rent ſeprimos, & interram euaderent,

cæteriős partimin tabulis, partim in qui

buſdamnauis fragmentis.Et fic factum

eſt , ut omnes incolumes euaderent in

Et cum euafiffent,tunccogno XXVIII

uerunt, quod Melite inſula uocaretur,

Barbariuero præftabantnonuulgarem
humanitatem nobis. Accenſaenimpy

ra,recipiebantnosomnes propterhym ,

brem qui imminebat, & propterfrigus.

Cum congregalſetauté Paulus farmen

torum multitudinem . & impofuiffet in

ignem ,uiperaecalore prorepens inualit

manum eius. Vtuero uideruntBarbari

pendentem beſtiam demanu eius,inter
fefe dicebant:Omnino homicidaeſtho,

mohic,quemferuatum è mari ultio non

ſinit uiuere. Et ille quidem excuſſauipe,

ra in ignem , mali nihil paſſus eſt. Atilli
exiſtimabantfuturumut incenderetur,

autconcideret repentemortuus. Diu au

tem illis expectantibus, &intuentibus

nihil mali illi accidere,mutata mente di

cebant eum effe deum . In locis autem

illis erantprædia primati inſulæ ,nomi

ne Publio , qui nos exceptos,triduo be

nigne tractauit hofpitio. Contigit air

tem patrem Publi febribus acdyſen
teria uexatum decumbere . Ad quem

Paulus intrauit : & am oralſet, impo

fuiſſetque eimanus , ſanauit eum . Hoc

igitur facto , cæteri quoque qui habe

bant infirmitates in infula , accedebant

&fanabantur : qui etiam multis hono

ribus nos honorauerunt, & foluenti

bus impoſuerunt , quæ neceffaria erant.

Port menſes autem tres nauigauimus

)

in
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πλοίων απαρακεχαμακότιτη νήσιο,& in naui Alexandrina,quæ in inſula hye .

λεξανδρίνω, παρασήμω δiοσκόροις , και κα mauerat, cui eratinſigneCaftor& Pol

ταχθέντες εις συρακόσας επιμείναμεμ Ημε lux.Et cum uenifſemus Syracuſas,man

σας τάς . όθεν σερΐελθόνης κατωτίσα ſimus triduo.Indecircumlegentes deue,

και εις ξυγίου, και μετά μία ημέραν επιο nimusRhegium , & poftunum diem af

γενομύσνότου , δευτεραίοι ήλθον εις σου fiante auſtro,poſtridieuenimus Puteo

τιόλος,δυ ευρόνπς αδελφούς,τρεκλίθκμάω los, ubi repertis fratribus rogati fumus

εαυτοίς επιμξναι ημέραςεπά,και όντως manere apud eos dies feptem , & ſicue

εις βρώμίω ήλθομεν .Κακάθεμ οι αδελφοί nimus Rhomam.Et indecum audiſlene

ακέσαντες τα ποιημών , ξήλθον εις απάν fratres de nobis prodieruntin occurſum

τκσιμ ημίμ, άχρις αππίε φόρο , ναι ηϊώμ nobis aufg ad Appή forum ac tres caber

ταβερνώμ.δυς δώμο σαύλΘ ευχαρισήσας nas . Quosaim uidiffet Paulus, gratis

ο θεώ , έλαβε θάρσος . όπ δε ήλθομεν εις actis deo , fumpfit fiduciam . Cum auté

δώμlω, εκατόνταρχος πρέδωκε τους δεσ ueniflemus Rhomam ,centurio tradidit

μίους ο spατοπεδάρχη. ο δε σαύλοέν uinctos principi exercitus . Permiſlum

περάπκμύεμ καθεαυήμ,σω ο φυλάση eſt autem Paulo , utmaneret folus cum

σoντι αυήμ spατϊώτη • Εγγύετο δε μετα με αιιtodiente femilite . Pottertium au »

ρας της, συγκαλέσαθα σαύλου τους tem diem cóuocauit Paulus Iudæoruin

όντας την ομορίωμ πρώτος, σωελθόντων primores.Cum ueniffent , dicebat eis:

δε αυτών,έλεγε προς αυτούς • Ανδρες αδελN Ego uiri fratres cum nihil fecerim aduer,

φοι , εγώ ουδεμ εναντίον σοιήσας φω λαώ ſus plebem ,aut inſtituta maiorum, uin

τοίς έθεσή τίς σαφώοις, δέσμϊGIξτε! ctus ab Hierofolymis traditus ſum in

ρυσολύμωμ πρεδόθω εις τας χείραςτο δω, manus Rhomanorum.qui cum exami

καίωμ, 8ι τινες ανακρίναντές με , έβέλοντο naflent,uoluerütme dimittere,eo quod

απολύσαι , δiα ή μηδε μίαν αιτία θανά . nulla eflet cauſa mortis in me. Sedcon

ταυπάρχαμ ν έμοί αντιλεγόντωμ δε tradicentibus Iudæis , coactus fum ap

Ιουδαίωμ, αναγκάσθω επικαλέσασθαι και pellare Cæſarem , non quaſi habeam de

σαρα , ουχ ώς το έθνές μουέχω τί καταν quo gentem meam accuſem . Propter

γορήσαι. δια ταύτίω οώ τίω αιτίαμ σαρει hancigiturcaufam aduocaui uos, utui

κάλεσα υμάς, δάμ προσλαλίσα , ένει derem & alloquerer, propter fpemenim

κεν γαρ ελπίδα του Ισραήλ τίω άλυο Iſraëlis catena haccircundatus ſum . Ar

σιν ταύτίω σερίκεμαι. δι δε προς αυτόν εις
illi dixerunt ad eum : Nos neque lite

πομ. εμείς δυο γράμματα σερί σου έθεξά ras accepimus de te a Iudæa, nequead

μεθα από ιουδαίας , όυτε σαραγενόμεν ueniens aliquis fratrum nunciauit, aut

νός τις αδελφώμαπάγγελιμ ή ελάλων locutus eſt aliquid de te mali . Volu

σε τι σερί σου σουκρόμ . αξίδιαβίν δε σαρά mus autem ex te audire quæ ſentias .

σου ακέσαι άφρονάς. σερί μεν γαροι αιρέ Nam de ſecta iſta notum eſt nobis ,

σεως ταύτης γνωσόρμ ημίρ , ότι σαντα . quod ubique ei contradicitur . Cum

χ8 αντιλέγετα.ταξάμενοι δε αυτώ ημίν conſtituiffent autem illi diem , uene

σαν , άκου προς αυήμ εις τίω ξενίαμ πλείον runt ad eum in hoſpitium complures,

νες , δις εξετίθετο διαμαρτυρόμενΘ τίω quibus exponebat teſtificans regnum

βασιλείαν D i dei,
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βασιλεία του θεού , πείθωμα αυτούς τα σεν : dei, fuadenique eis de lefta ex lege Μον

Οι τον εκσο απότε το νόμου μωσέως να li &prophetis, à mane ufque ad uefpe

&προφκτώμ , από πρωί έως εσέρας . και ram . Etquidam credebanthis quædi

οιμου επείθοντο Ρίς λεγομλύοις, οιδε απί, cebantur, quidam uero noncredebant.

58μ. ασύμφωνα δε όντες προς αλλήλος, απε: Cumque inter ſe non eſſent concordes,

λύοντο, ειπόντα τα σαύλο κύμα έμε ότι difcedebant, ubi dixiſſet Paulus unum

καλώς ή σνεύμα ή άγίου ελάλησε δiα » uerbum : Bene ſpiritus fanctus locutus

σαία του προφήτου προς τους πατέρας και eſt per Efaiam prophetam ad patres no

μώμ; λέγομισορεύθκτι προς του λαού το » ſtros,dicens: Vadeadpopulum iſtum ,

του, και ειπέ ακού ακούσετε , και ου μη συν & dic : Auribus audietis & non intelli

νάτεκαι βλέποντας βλέψετε,και ου μή ήδη getis : & uidentes uidebitis, & non per

π. επαχθκ γαρ ή καρδία του λαού του » ſpicietis. Incraſſatum eſt enim corpo

τ8 , και τίς ωσιβαρέως ήκουσαν , και τους puli huius , & auribus grauiter audie

οφθαλμούς αυτών εκάμευσαν, μήπoπήν runt, & oculos ſuos compreſſerunt: ne

δωσι τοίς οφθαλμοίς , και τοίς ώσιν ακό quando uideant oculis, &auribus au

σωσι , και τη καρδία σμυώσι , και επισέ diant, &corde intelligant, &conuertan

ψωσι , και λάσωμαι αυτούς . Γνωσομ οών tur , & fanem eos.Notum ergo ſituo

$ ω υμίν , ότι τοίς έθνεσιν απεσάλασσων bis , quod gentibus miſſum eſt hoc ſa

τηςϊου του θεού , αυτοι και ακέσονται και lutare dei,& ipfi audient.Etcum hæc di

ταύτα αυτο ειπόντα , απήλθον οι Ιουν xiſſet,exieruntab eo Iudæi,multam ha

δαίοι,σολιά έχονπς εαυτοίς συζήτκσιμ . bentes inter ſediſceptationem .Manſic

fuave do waữao dietiap. Calw svidio autem Paulus biennio toto in ſuo con

μισθώματι , κα ) απεδέχετο σάντας τους ducto . & ſuſcipiebatomnes qui ingre .

εισπορόυομλύους προς αυτόν , κκρύσωμ τίω : diebanturad ipfum , prædicansregnum

βασιλείας του θεού , να διδάσκωμ τα σεν dei,ac docensquæ ſunt de domino leſu ,

οι του κυρίου 1κσού μετα σάσης σαξοκσίας cum omni fiducia ,nemine prohibente.

ακωλύτως.
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ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΑΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ :

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ,

ΑΥΤΗΝ επισέλλια από κορίνθου , μήπω μου έωρακώς δωμαίος καιακέωμ δε το αυν

Ο τώμ , και επιποθώμ αυτους δάμ » και πρώτον μεν αποδέχεται τιώ σίσιμαυτώμ

καταγγελλομβώω δρώμ πανταχού έπατα σημαίνει πολλάκις εαυήμ προθέμενου

ελθών , δια τομ εις αυτύς πόθου και τέως μή δεδωϊσθαι και να λοιπόν διδασκα/

λικίω τωεπιςολύσoιάτα σερί κλίστως εθνών , και ότι η περιτομή έως και 8 ήμ , και νιώ

σέπαυται ,και ότι δια τον Χρισού λέλυται σ ' αγάλωμα το αδάμ , να) και σκία το νόμο σαρϊλ ,

θε. τωμενοώκλήσιμθ εθνών ακολέθως γεγενήθαι κατασκευάζα , όυτως αποδείκνυσι σάσι

ανθρώποις έμφυτου ειναι του νόμου , και πάντας άδιδάκτωρ τε τη φυσε,και ασάυοθι Ο κτίσει

ως δώσαθαι γϊνώσκήν του θερμ . διο και εικότως αιτιάτα πρώτομ έλιωας ,ώς τον μου θεού φανεν

σώσαντα αυτής έκ σοιχμάτωμ αυτο του κόσμου , τίω ποι αυτον γνώσιμ, και οι άϊοίο δωάι

μεως αυτο , ενώ και οι δυ τα πάντα σεποίκκερ .ανούς και έγνωκένα μου έκ τής κτισμάτων, ειναι

θεομ ήμ τότωμ δκμίσεγόμ, τα δε ποιήματα θεοποιήσαντας και να τα κτίσα μάλλομ, ή αυτή λαν

γεύσαντας. Αιτίαται και και ιουδαϊτς, ως μή φυλάξαντας του νόμου, αλλά μάλλον δiασ πραβά

στως του νόμου τμ θεόμ ατιμάσαντας - και όντως αμφότερα τα μέγισα , Ιουδαίες π και έλιωας

συγκλεία , και ελέγχε επίτη σαρανομία, ίνα δείξε, ότι όσοι γενόμενοι πάντες, επίσοις οι σάνης

ως υπεύθυνοι , τον λυτρεμένουδέονται . Οι δε χάριτGPκαι λυτρώσεως είσας τις ιουδαίοις γενον

μύκς και επίτα έθνκ,εικότως και και κλήσεις γέγονε το εθνώμ, και κλήσεως της εθνώμ γενομύκς,

3 } ανάγκες σέπαυτα και περιτομή, κα ) και νω νόμο σκϊά , ο γαρ αβρααμ φκσιν , ουκ αν περιτοι

μή, αλλά προη ποιτομής δικαιωθείς , μετονομάθκ μου αβρααμ, ότισατές σωλώμ εθνώμ ή

μελλεν ειναι ,τωντι ακροβυσία σίσιμ . έλαβε δε μετά δικαιωθίώαι και το περιτομlώ ν

σαρκί, να σημάομή τις σάρκα γενωμλύοις και αυτον, σαύσαθαι ποτετώ περιτομώ, όταν τα

έθνη γλύκται τέκνα το άβραάμ , αρξάμνα σολιτεύεθαιτώσίσιμ το αβραάμ. και εδικαιώθκ,

ότε ήμω άκροβυσία.τούτωμ γαρχάριμε μετονομάθκαβραάμ.ανάγκκ δε έλθόντωμ τώμ σκμαι

νομένων,σαύσαθαι ο σημαινομ.Ει μεν οώ τα έθνκ αναγκάζουσι σεριτέμνεθαι , σαυέτω και το

όνομα ή αβραάμ,κ) καλείθω άβραμ.ει δε αβρααμ σαρά θεούμεθωνομάθκ , ουδε τριτέμνεθαι τα

έθνκ,άλλουαυτούς έτι ρυς Τι σάρκαιουδαίος , ίνα ο όνομα βέβαιομ, και σατης εθνώμ σολιών

καλάται , και γαλουχείαμ έχε τις λοιπόμσεριτέμνεθαι . αρκέμωνΘ ' τη σίσα το άβραάμ, δι

δεν άλλης δει ν ω νόμω σκίας . ου γαρεκ τότωμ , άλλέκ οίσεως δικαιόται τις , καθάπες

και αβραάμ . ταύτα όντως κατασκευάσας, αποδείκνυσι πάλιν, ότι άλλος ουκ άν δύοιτο λύγων

σις και χάρις ωισραήλ , και τοίς έθνεσιν, ει μη διαλυθά και αρχαία αμαρτία τον αδαμ , και εις σάν

τας γενομύκ , διάλουδε μηδιαθαι αυτίωξαλειφθlώαι φκσιν , ή δια Χρισού του θεού . ου γαρ

διατομής , άλλον λύσαι το παράπτωμα , δι αυτο γαρ και 2ξ αρχής και κατάρα γέγονεμ . Είτα,

γράφε,ότι άλως τοντο ου μη κύκται , ει μη σώμα φορέσει ο χος του θεού , και κύκτα άνθρωπG ,

ένα τατο προσενέγκας υπες σάντωμ , τους πάντας ελευθερώσει από τον θανάτε , και όσες δι ενός

ανθρώπου και αμαρτία εις του κόσμου εισήλθεν , όυτω και δενός ανθρώπου και χάρις γλύκται. Ε λοι

που ως καλός οικονόμΘ- , Ρυς8εδαίος αμυθάται, ότι ου τραβάται γίνεθε το νόμου , εάν

εις Χρισόν σίσεύσατε . Ρίς δε από την εθνώμ σαρεγγυά μεέπαιρεθ, τονισραήλ , αλλα γινώσκερ

ότι ως κλάδοιέτεκείνους,ως επί τω δίκαμ νεκένρίθκσαμ. μετά δε ταύτα παραινετικούς λόγος

εις ταήθκδιδάξας , πλαοί τίω επισολώ .

- InD και
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Riuſő argumentú huius aggrediarepiſtolæ,fortaſlis haud fuerit alie

num ,de noiePauli paucis attingere.Nomefugit Hieronymúincom
métaris,ģs faipfitin epiſtolam ad Philemonē,in hac elle fentétia, ut

exiſtimet apoſtolú prius uocatu Saulū,Pauli uero cognoméceu tro

phæum ufurpaſſeà SergioPaulo procóſule,qué Chriſto lucifecit:quemadmodū.

legim'in Actis apoſtoloru.ca.xii.Rurſus alios eſſe ,quib ?placeat in ludaiſmo di

ctum Saulú ,mutatareligione ſimul& nomenmutaſſe.fed alterã opinioné minus

probabilé facit,qd Lucas hoc ipfo ,qd'modo citauim ',capite fcribit:Saulusqui &

Þaulus,repletº ſpūſetó,haud obſcure dedaráseūbinominé fuiſſe,prie Sergius

Paulus effetconuerſus.altera plane refellit,pcũ alijs aliģtlocis,tum in eodé capite

Saulus dicit iá Chriſti prædicans euágeliū :Dixit illis ſpūs ſanctus:ſegregate mihi

Saulu & Barnabā.Proinde mihi uero ppior uidet Origenis opinio ,quéadmodü

in ueteris inſtruméti libris aliệtcóperimº diuerfisnominibus notatos,uelut Idida

dictú ,qui aliâs uocat'eſt Salomó: & Oziam alicubi dictú ,qui alibi ſit Azarias.Itē

in euägelicis literis,Lucæ dictú Leui,qui ſe in ſuo euägelioMatthæú nominat: ita

Paulogeminú fuiſle uocabulú, quan a ipſe in ſuis epiſtolis fenungSaulú appel

lat,ſed ubiq Paulu : fortaflis ob id , q Pauli uocabulú Græcorú acRhomanorú ,

ad gs ſcribebat,aurib'effet familiarius.Saulus eñ fica SäulHebræa uoce deflexí

apparet,ut Græci à Iofeph Ioſephú deflexerút.Paulus aüt Hebræis ſonat mirabi

leni,ſi tñ ferédúputamºRhomanæ ſeu Græcanicæ uocis etymologia è peregrina

lingua peti.QdtñHieronym'cú alicubi in alís reprehédat,hic fibipermittit,opi.

nor,ut in reno admodú ſeria.Certe Græcis ſonat quietū,Latinis pulillā.SaulHer

bræis ſonat poſtulatú :& ſi Ambroſio credimº,inquietudinéfiue tentationé. Ato
PT

hæc quidé de rónenois,utin arguméto penè plusfatis. Cæteru dictauithancepi

ſtolam ,excipiête Tertio, qd is quoqz in calce epiſtolæ teſtat,adíciens: Saluto uos

ego Tertius,qui fcripfi epiſtola,in dño.Miffam apparete Corintho, per Phæben

erzchurer fæminā Cenchreenſem.Eſtaút Cenchreä port? Corinthiorú,haud procul ab ur

be diſlitus.Qą ſi tépusquoqrequirat, fcriptā apparetpoſtutrãą ad Corinthios

epiſtoláſunde putant in hacabſolutæ ia&cófirmatæpietatisargumētapotiflimū
elucere)id téporis,cú peragrata iãAchaia,inq Corinthº eſt ,& huicfinitimaMace

doniaufq ad Illiricú,ac no ſolūpdicato ubiq Chriſti euangelio,in his dútaxat lo

cis,inquib9aliorú apPorú nemo pdicauerat,uerúetiã iuxta Petrimonita,collecta à

ſuis aliquáta pecunia,in ſubſidiúpauperű,adornaret iter Hierofolymā,ut exhibi

tod'acceperat,illinc pficiſceretinHiſpania,Rhoma iter facturus,arqz illicobiter

falutaturus Chriſtianos:de qrū fide acreligione audierat,cúipſos nondú uidiffet.

Accideratem illisdiuerſum quiddá atąGalatis. Siquidé hi primú recte à Paulo

inſtituti ,poſtea fraude pfeudapoſtolorú circúuenti ſunt,& retracti in Iudaiſmú.

Cótra Rhomani,primúmaleinſtituti a pſeudapoſtolis,ſimulatæp ſua prudētia

ſenſerāt fraudé,relipuerüt, & in eo qd' rečtū eſſe cognouerüt,perſeuerabant.Nam
in ecclelia
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in eccleſiæ naſcentis primordiis erant ,qui exiſtimarēt,euágeliſ gratia,qñ Abrahæ

poſteris ,& Iudaicægéti peculiariter promiſſa uidebat,nó effe ppagandāin ppha

nas gētes,& fimulacrorú acdemonũcultui deditas. In qua fentétia & Petrū appa/

ret fuiſſe ,qui uiſo monédus erat ,ut Corneliú céturionéadmitteret, q noiemox illi

exhibitú eftnegotiú Hieroſolymis,expoftulantib9 ijs,q ex Iudaiſmo cóuerfi fue

rant adChriſtă ,quodcú incircūciſis habuiſſet cómerciū, atą in his pbabile eſt &

apoftolos aliớt füíſle.Sicem legimº in Actis.ca.xj.Audierútauté apoſtoli& fra

tres qui erant in Iudæa:qñ& gétes receperüt uerbú dei. Cúauté alcédiſſet Petrus

Hieroſolyma,diſceptabātaduerſus illú quierātex circúciſione,dicétes:ğre introiſti

aduiros præpuciú habétes, & manducaſti cū illis :Erant rurfus,qlicet no exiſtima

rentgétes prorſus arcēdas ab euágelij cófortio,nó admittédastăducebant,nificir

cūciderené rituIudaico:perinde quafi Chriſtus egeret adminiculo legis Moſaicæ ,

ſimul'uteuágelö gloriá in fua genté traſferrét.Et in Actis apoſtoloz.ca.xj.proditū

eft,eos quiob perſecutioné, quæ accidicamorteStephani. pfugerät in Phænicen

in Cyprū &in Antiochiâ,neminipdicaſſe Chriſtū,niſi ſolis Iudæis.Rurſusca.xv.

QuidāIudæi ueniūt Antiochiâ,palain aduerſus Paulū & Barnabam õdicātes,nó

elle ſpemfalutis,nifi iuxta Moylipſcriptū circúciderenf.tantusớz tumule?per hos by Coasto vorili

Derzein pirHierofolymamirent,& lis apoſtolorú ac ſeniorű arbitrio cóponereť:Atqz illicruri

ſum acriter obnitétibus nónullis,præſertim factionis phariſaicæ Chriſtianis; cuius

fuerat &Paulus,coacta eſt fynodusapoſtolorú & ſeniorâ, ac Petri Iacobios auto

ritate decretū eſt,negétes onerarent legeMoſaica,tantú téperarēt,ab eſu ſuffocati

animantis,à ſanguine,a carnib9 ſimulacro immolatis,& a ſtupris : quodtamépro

ratione téporú ,inuincibili Iudæorúſuperſtitioni datú efle, uel illud arguméro eſt,

quod tria illa iam olim uidemº eſſeſublata,ac prorſus abolita.Ex eodě fonte nata Paulus Petrus

eſtilla Pauli cũ Petro cócertatio Antiochiæ , cum gentiú apoſtolus cernés ſuos ob

Petri ſimulationépericlitari,palam illú redarguit,quéadmodú refert ipfe in epiſto
-zrguit .

la ad Galatas ca.i;Rurſum Hieroſolymis autore Iacobo,quo purgaret iaminter

Iudæos ſparſum rumoré,quod retrahere uideretà lege Mofaica,cum cæteris calui

tium induxit capiti,& iuxta ritum Iudaicum purgatus,munus obtulit in templo,

ſicuti refert LucasActorú capite uigeſimoprimo.Quo quidéex locouidetur Iaco

bus,tametſi gentes prius onere legisMoſaicæ propemodumliberaſſet,eſſe tamen

in hac ſententia,utputarer àIudæis exigendam effe legis obferuationem.Sicenim

loquitur Iacobus:Etfcient omnes,quia quæ de te audierunt,falla ſunt: ſed ambu

las & ipfe cuſtodiens legem .Necalia de caufa,opinor,totondit caputex uoto Cen
chreis,capite decimooctauo.Conſimili neceſſitatecircumcidit Timotheum , capite

decimoſexto,cum eſſet matre quidé Iudæa natus,fed patre Ethnico. Tantæ molis

erat ex Iudæo facere Chriſtianú.Eft eñ ei genti peculiarisquædam pertinacia,nec

ulla fuit unős ſuæ religionis tenacior,ut eleganter docer loſephº in apologia Iudai

carū antiquitatū .AdhæcutIudæorúnatio tú omib'orbis nationib9 eratpeculia

riter inuifa,ita uiciſlim oés execrabant illi, ceu ipuros;pphanos&impios,adeo uc

D 4 'nec cógreſlu
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neccongreſſu dignarent, & teplú fuú pollui crederét, figs forte incircúciſus eſſet in

greſſus.Tantū erat ſcifæ pelliculæ ſuperciliü.Cum igit ſpes nó eſſet fore,ut Græci

Rhomaniớz legé inuifam reciperét, & incredibili pertinacia reclamarēt Iudæi,Pau

lus intelligés periculüeſſe,netá exitiabilidiffidio magnaex parte periret euangeli

fruct9,&ChriſtigloriaMoſaici noisobſcuraretadmixtu,hoc in primis agitubia,

utlegis ceremoniasabrogetatą antiquet,oémázfalutis adipiſcédæ fiduciâ,in unú

Chriſtā trāfferat.Sicut aút Galatas acriter,ſedáñamáter obiurgat, q eſſent in Iu

daiſmúadductisitaRhomanos pmunit& inftruit,neab pſeudapoſtolis, gsfcie

batnulĞz ceſſare,illaqueent incauti,ſed in re& ta doctrina quã amplecti coepiffent,

perfifterét.ErateñRhomæ ingésIudæorú numerº,ſiue illuc à Pompeio trāſlat',

ſiue giãRhomanorű eſſetpuincia Iudæa,ğru ſupſtitio crebro &apud Iuuenale

arqHoratiú & apudSenecānotať.Cú quibus&Paulomultú negotij fuiſſe,po .

ſteaộs Rhoma perueniſſet,teſtať extremú caput actorú apoſtolicorú.Acmiro có

filio ſingularis artifex in hac epiſtola ſermoné téperat,interIudæos&géres,dú ſtu

detomneisoñib'modis ad Chriſtú pellicere ,nequult,ſifieri poflit,quéğa omino

mortaliú perireſuoduciai militabacitaq núchos obiurgat,núcillos : núc rurſus

erigit,ac fubleuat.Gētió ſuperciliü deprimit,oftédés nihilillis pfuiſſe negnaturæ

lege,neqphilofophia ,cui°pfeſſionetumebát,ġ min ' in omeſcelerű dedecuspro,

laberent.Rurſum ludæorú arrogantiâ cohercet,qlegis fiducia perdidiffent,idqd

erat cotiº legis caput,fide in Chriſtú Ieſum ,docéslegisceremonias antiquatas eſſe

iácoruſcâteChriſti euägelio ,qué legis umbræ deliniarát,abrogata iá ocia fabbato

rum ,circúciſionis iniuria,Calendaru recurſus, ter qtannisredeuntes ferias ,delectű

ciborū ,in ſingulos diesiterú ſordidanda lauacra, pecudú innoxiarū laniená , tēpli

religioné aſliduisinquinati cædib ?,Hasrerú umbras emicāte luce ueritatis euane,

ſcere.Veros elle filios Abrahæ , q fide Abrahæreferrét,uere Iudæos eſſe,q Chriſtú

pfiterent,uere circūciſos,qui mentéhaberēt å fædis cupiditatib9repurgatá, Verā

iuſticiá ac pfectă ſalutē citra legis auxilia, g euágeliú acſolá fidé in Chriſtú cóferri

exæquo oibº,licet eaſalus peculiariterolim eſlet pmiſſa ludæis:fed ita his pmiſla ,

at pphetæ nótacuerint,foreut illis reřſciétib'ad gétes pdicatio Chriſtippagareť,

Per legé Mofaicā uerā iuſticiā nulli cótingere ,fed per fidem : idą docet tū exéplo

Abrahæ ,tú uariis ipſi9 legis teſtimonis .Etad eümodú detracto utriſqz ſupalio,

adempta utriſqfiducia ſui,omneisæquat innegocio fideieuägelicæ,itagratulans

ſaluti gētiú ,ut fuæ gétis cæcitatę paternodeploretaffectu,licet illā ubiq pertinaciſ

ſime infenfam experiret,atą idpſe durū ,ita mitigat,utdicatnecoñeisexcæcatos

& foreut aliqñ reſipiſcat Iudæorú populus,fidegétiú puocatº.Atą hic obiterua

ria multiplex @z doctrinade pfinitis,ſiue pdeſtinatis,de pſcitis, de uocatis, degia
&merito,de libero arbitrio ,de diuino cófilio nobis inſcrutabili, de lege naturæ ,de

110 Adım lege Moyſi.de lege peccati.Vari ité allegoriarú fontes,dū duos facitAdá,alterú,

înaſcimur iuxta carnémortales:alterú ,ğrenaſcimurimmortalesfuturi.Duos ho

Honiines duo. miņes,internú & externú :internú ſpiritui & róni parenté,externú cupiditatibus&

affectib9 obnoxiú ,quorú prioré aliqñ ſpñ appellat, poſteriorē interim corpº fiue

membra,
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mébra,interim carnē,aliſties legé peccatiuocat.Duplicé morté, corporis & animit Tripler mor

&tertiã quamorimur peccato & peccandi affectib ?.Triplicē itē uitam ,qua uiuim Triplx milz .
corpe,qua animo,& qua uiuim ' iuſticiæ &peccato.Duplicé feruituté autlibertaté,

quauiciſlim uelinnocétiæ ſeruim ,emancipati à peccatis,uel peccatis ſeruimº,liberi

àiuſticia.Duplicéludaiſmu,duplicé circūciſioné,geminos poſteros Abrahæ ,dụas legis dna p
parteis legisMoſaicæ :carnalé,ueluti corpus: fpirituale,uelut animalegis.Duplicē

baptiſmu,ġ primű abluimur à peccatis priſtinis facto lauacro , & ģ Chriſto cómo

rimur, abdicatis műdi affectib9. Duplicé ſepultură,corpalé,qua triduoſepult9 eſt

Chriſtus: & fpirituale,qua nos ſemoti à mūdi uitijs,requieſcimº in illo.Duplicé

ſurrectionē,alteráquæpceſlit in Chriſto ,in nobis ſecutura :alterā qua nos à pecca

tis priſtinisrediuiui,progredimur à uirtute ad uirtuté,hac parte qad licet futurā im

mmortalitatémeditantes .Duplicé iuſticiã,dei & hoim.Duplex iudiciū ,dei & hoim.

Duplicé gloriâ fiuelaudē,apud deũ , & apud hoies.His differtis,tranſitad locú mo

ralem :in primis adhortāsad mutuacócordiâ,exéplo mébror corporis.Etqñ pax

cóſtare nó pót,ubifaſtus eſt aut liuor,obfecrat,utobſequësmutuis,mutuūamoré

alant foueantáz: Rhomanos,ut Iudæorú infirmitaté ex diutina legisaſſuetudine

relictā ferant: Cótra,Iudæos,ne gétib in cuágelij cóſortiū aſcitis inuideāt,fed illox

fidé ac libertatépoti9æmulent:& cú idē ſit oim deus,idē Chriſtus,cadé gratia,idē

præmiū ,oés inunu corpº coaleſcât,ne® quilos fibiarroget quicīg: fed fiqua dote

præcellat aliquis,eâ adfratris opé accómodet.Atæ hunclocũuarie tractat, docés.

quales ſe præſtare debeat erga Iudæos incredulos,quales erga Chriſtianos ſuper

ftitiofiores,fiue,ut ipſe uocat,infirmos:quales erga ſuperiores,quales erga inferio

rcs,quales erga pares,quales ergaprincipes acmagiſtratº Ethnicos,ſedſuoutcūq

fungētes officio,quales in pſperis,quales in aduerlis.Deinde rurſum laudeRho

manorū,mitigar admonitionis acerbitaté.& ſuam apud illos autoritaté cómédats

cómemorans quáto plus cæteris pmouerit in euangelio Chriſti.dedarát quáta te.

neaturillos uidendi cupiditate:&fpem facit ſui aduentus , cur eum differre cogat,

aperit,laudans ſpótaneamMacedonú&Corinthiorú in pauperes ſanctos libera

litatem ,tacite acuerecundeRhomanos adæmulandū prouocans.Caputextremú

penè totum occupat ſalutationib?,nó frigidecógeſtis multorúnominib9,ſed mire

ſuocuiqaddito elogio.Poftremo qñ penit' nouerat &pfeudapoſtolorú impro

bam uerfutiam , & Rhomanorū ſimplicitate,ac facilitaté,admonetetiã atqz etiá ca

ueant,ne illorú blandiloquétia fallant . Quanộs auté horú pleraq peculiarius ad

eam pertinétætatem ,in qua rudis adhuc paulatim ſuppullubat eccleſia, Iudæis &

gentibus admixta ,ac principib9 Ethnicisobnoxia ,tamênihil eſt, undenõ adhæc

quoqs tépora ſalutaris aliquid doctrinæ poflit accómodari,uelutide fugienda fu

perſtitione,quæ diſlidiorú eſt ſeminarium : & fichabet ſpeciem pietatis,utnihilſit

ueræ pietati aduerſius,de ſtulta fiducia philoſophiæmūdanæ, de fiducia noftrorú

operú,de negligendis his, quæ ad ceremonias pertinét,quo magis ad eaquæuera
ſuntpietatis proficiamº,demerito fidei,de uitando faltu ,de tolerâda alicubi min9

eruditorú aut ſuperſtitioſiorú imbecillitate, de mutuis obſequřís alénda cócordia,
de ferendis
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de ferédis aliquoufqz malis principib9& impris epiſcopis,ne turbetordo ſtarº pus

blici,demalefactis beneficétia ſuperadis,denó iudicâdo qd'ad tenó pertineat, de

cómodeinterptando qcqd recto aio fieri pót ,de cauéda inſidioſa blandiloquétia,

alijsąs id gen9reb ?,in quib9 hodieoz cóishoim uita uerfat.Sedutilitatéhui9epi

ſtolæ æquatacpenèſuperatdifficultas,idis mihi trib9 potiſlimú de cauſis accidere

uidet ,fiueqno alibi ſermonis ordo cófuſior,nuſősoro hyperbaris magis hiula,

nulğanantapodotis crebri' inabſoluta , qd ſubindequeriť interps Origenes,in

hmoi difficultatib9paflim luctansaclaborás. Qd'utrú interptiautſcribæ Tertio

ſit tribuédū,an ipli Paulo,aliorú eſto iudiciū.Ipfe fane agnoſcitſermonis impitiā,

licet rerú inſcitia depceť .Rurſus adeo nó affectauit oronéarte humana cópolica,

ut ea libi fugiédá etiâ duxerit,ne qd hinc decederet gloriæ crucis,atq ob id Orige

nes exiſtimat ſuperuacaneú eſſe,ſermonis cópofitioné in eo requirere.Hieronymº

aliâs illi uindicatoratióis artificiú ,aliâs adimit,ingenue cófités écorrupto Cilicũ ſer

monenónihiltraxiſſe.Auguſtinº etiâ rhetorú ornaméta flofalososex huiusde

promit epiſtolis.Quin & in actisdux uerbié, & in epiſtola ad Corinthios priore,

ſupra cæteros oés linguis loquit.Quis em ,ut teſtatHieronymº, id tpis toi oriés

græce loğreť:tñutcõſentaneū eſt,apud Celtas nó eādē fuiffe-Rhomaniſermonis

caſtimoniājſ fuit Rhomæ:ita ueriſimileé,nó parú interfuiſſe inter Cilicé græce lo

quenté, &Atticũ.Ad hæcoronis incómoda acceſſit hebraiſmº, cui? idiomatapaf.

ſim refert ita græce loqués,utnihilo feciº interim Hebræūagnoſcas.Alterā difficul

tatis cām arbitror,q obrerú inexplicabiliú obſcuritaté, nó alia ſitcrebriorib9 impe

dita (alebris,aut altiorib?interrupta uoraginib ',adeo utipſe relicto qd'inſtituerat

exdamare cogat:O altitudo.Quid q.quædã myſteria prudés ſicattingit,utceug
traſennādütaxat oftédat,p téporú illorú róne,procs captueorú qb'ſcribit,oroné

attéperás.Nouerat&uiderat ille ğda, ſnephas eſſethoi loqui, &nouitäten'effet

op9lactezątenºcibo ſolido.Sciebatætatú in Chriſto grad9,&qd cui foretadhibé

dum.Hoc cófilio Petrus apkus apud rudécócioné uerba facturus de Chriſto ,uirú

eū noiat ,deú tacet.Tertia,opinor,crebrã ac ſubitã pfonarũ mutationé,dú núc lu

dæos,núc gētes,nücutrinq ; mõ cedētes,mõ incredulos reſpicit, aliâs infirmi,aliâs

firmiinterimprinterim impi ,pſonā ſuſtinet.Quib9rebus fit,utlector uelut in la

byrinthis acMæandris qbuſdā inextricabilib°oberrás,necunde ſitingreffusfatis

uideat,necą litexitº.Vtmihinó min'uereſ eleganter OrigenesPaulú adlimilé

faciatei,qhoſpitē in opulétiſſimi cuiuſpiã principispalatiú inducat, diuerſis uiarú

ambagib9&cóclauiū ſeceſlibº perplexū.Quædã auté procul oftédat,ex ditiſlimo

opū thefauro , õdã ppiusadmoueat,ğdā uideri nolit,Sæpe interim paliud ingreſ

ſus hoſtiã aliunde exeat,ut hoſpes ipfe miret unde uenerit,ubi ſit,aurğ ſitexeun

dum.Agnouithoc&Petrus apfus in epiſtola ſecunda, teſtans eſſe in Paulinis epi

ſtolis.ğdā intellectu difficilia, ſparú eruditi,parūgs firmi deprauarēt ad ſuaper.

niciem . Deniq; obſeruanda funt uerbaquædã Paulinæ linguæ adeo peculiaria,ut

aliğties mutari nó queant,uelut hæc fides,gía,corpº,caro,mébra,fpús,més,ſenſus,

ædificare,aliacs huius generis. Argumenti finis.
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σε χρισ8, κλκός Ieſu Chriſti, uoca

απόσoλΘ, αφω ., tus admunusapo

εισμλύος εις ευαγ ſtolicum , ſegrega

τέλίομ θε8,8 ποε tus in euangelium
πηγγείλατο στα

dei,quod ante p
Το προφκτώμ αυ miſeratper pphetasſuos, in ſaiptu
το ν γραφάς αν ris ſanctis defilio fuo,quigenitus fu

γίας, σερίτου τού αυτο , το γενομένου it ex ſemine Dauid,fecúdum carne,

εκ μέρματGP Δαβίδ , ι σάρκα,, το qui dedaratus fuit filius dei cumpo

δριθέντατου θεού, ν δωάμα , κατά tentia,fecundum fpiritum ſanctifica

ανεύμα αγίωσώκα, ξ ανασάσεως νε » tionis ,ex eo qd reſurrexit è mortuis

κρών , Ικσού Χριss του κυρίου ημών , σή Ieſus Chriſtus dominus noſter,per

δυ ελάβομεν χάριμ και αποσολλώ , εις que accepimus gratiam ac muneris

υπακούω πίσεως εν πάσι τοις έθνεσιν, apoſtolicifunctionem ,utobediator

υπες του ονόματα αυτο , ώ δις εσε να fidei interomnes gétes,ſuper ipſius

υμάς , κλκτοι 1κσού Χρισού , σάσι τοίς noniine,quorum denumero eſtis&

δυσι ώώμα , αγαπητοίς θεού , κλιν uos, uocati Ieſu Chriſti. Omnibus

tois ávíose, zágos Guip moj. işlúx& qui Romæeſtis dilectis dei,uocatis
πο θεού σαγός ημώμ , κυρίου 19 ſanctis, gratia uobis&pax adeo pa

σου χρυσού tre noſtro, & dño IefuChriſto .

figūtop uſi zuzeazısa Yol Beño my,dia Primúquidégrasagodeomeo per
και 1οι
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μοί : Γκσού Χριs8, υπέρ πάντων υμώμ, ότι σί » IeſumChriſtum , ſuperomnibusuobis,

sις υμώμ καταγγέλλετη εν όλω @ω κόσμω. qd fides ueſtra annunciat intotomun

Μάρτυς γάς μου όξιμ ο θεός, ώ λατρευω do.Teftis em mihieftdeus,quecolo fpi

η » , ω σνεύματι μου,να ευαγγελία του 8 ritu meo,in euágelio filij iplius,qd inder

αυτον , ως αiαλείως μν &αμ υμώμ σοι , finenter mencioné ueſtri faciam , femper

μαι σάντοτε επίτο προσόυχών μου, δεός in precibus meis orans,ſiquo modo tan

μονα , έιπως ήδκσοτέ ευοδωθήσομαι αν dem aliquando proſperű iter contingat,

ω θελήματι του θεού ελθέν προς υμάς . uolente deo,utueniam ad uos.Defyde,

Επιποθώ γαρ ιδ & μ υμάς , ίνα τι μεταδώ ro em uidere uos,utaliqd impertiaruo/

χάρισμα υμίμ σνδυματικόμ , εις το Suge bisdonum ſpirituale, quo cófirmemini,

χθαι υμάς , τοντο δε άξι,συμπαρακλη hoceſt, ut cómunécapiam confolationē

θώαι εν υμίμ , διαδι ν αλλήλοις στον in uobis, per mutua fidem , ueſtrā ſimul

ως , υμώμ τε καιεμού . &meā . Nolo auté uos ignorare fra

ου θέλωδε υμάς αγνοάμ άδελφοι , tres,qd fæpe ppolueram uenire aduos,

ότι πολλάκις προεθέμω έλλάμ προς licet præpeditus fuerim ad hunc ufque

υμάς , και εκωλύθίω άχρι τον δεύρο , ίνα diem , quo fructum aliqué haberem in

καρπόν τινα χώ και και υμίμ , καθώς ter uosquoq , quemadmodum& inter

να ) αν τοϊς λοιπούς έθνεσιμ. έλικσίτε και reliquas gates . Grecis firmul & barbaris
βαρβάροις , σοφοίς τε και ανοήτοις , οι eruditis pariter acrudibus, debitor fum :

Φαλέτας ειμί . όντως σ' κατ εμέ , πρόθυν ita quantü in meeſt, paratus ſum uobis

μου , να υμίμ τοίς αν δώμα ευαγγελίσα , quoß qui Rhomæ eſtis, euangelizare.

Διάφο θαουγαρ επαγχώνομαι ο ευαγγέλϊ- Nonenim me pudetcuangelis Chrifti,

ομ τον Χρισού .δώαμις γαρ θεού Κιμ εις Potentia fiquidé eſt dei, ad faluté omni

* Αν σωτηρίαν σαντι ζω σισεύοντι , Ιουδαίω τη credenti, Iudæo primú ſimul & Græco .

πρώτου και έλικίωι Δικαιοσών γαρ θεού Iuſticia enim deiper illud patefit ex fide

ν αυ και αποκαλύπτεται έκ σίσεως εις σί in fidem.Sicuti ſcriptum eſt :Iuſtusautē Abı

Σιμ . καθώς γέγραπται. ο δε δίκαια εκ σί ex fide uicturus eft . Palain fit emira 115

Sεως ζήσεται .. dei de cælo ,aduerſusomné impietatē,&

Narrunua Αποκαλύπτεται γαρ οργή θε8 άο ουρα , iniuſticiam hominum , qui ueritatem in

νού , επί σάσαμ ασέβειαν , και αδικίαμαν » iniuſticia detinét :propterea qdidquod

θρόπωμ, "τώ αλήθειαμ ν αδικία κατε/ de deo cognofci poteſt, manifeſtú eſt in

χόντωμ . διότι έγνοσόν του θεού , φανερό illis.Deusem illis patefecit.Siquidé quæ

Kξιμ εν αυτοίς.ο γαρ θεός αυτόϊς εφανέρωσεν , funt inuiſibilia illius, ex creatione mudi,

ταγαρ αόρατα αυτά ,από κτίσεως κόσμό, dum per opera intelligunt , peruident,

Ρίς σοιήμασι νοήμονα καθοράται , έτε αί- ipſa @ æterna eius potentia acdiuinitas,

' στα αυτο δαμις και θειότκς , εις ειναι in hoc,ut fint inexcuſabiles, ppterea qd

αυτους αναπολογίτες , διότι γνόντες του cumdeum cognouerint,nó ur deum glo

θεόμουχώς θεόμ εδόξασαν και ευχαρίσκσαμ, rificauerunt, neq grati fuerunt , fedfru

άλλ'έματαιώθκσαμ'εν τοίς διαλογισμούς ſtrati ſunt percogitationes ſuas,&obte

αυτώμ,καιεσκοτίθα και αστωετα αυτών και nebratumeſt inſciens cor eorum . Cum

σία , φάσκοντες ειναι σοφοί , έμωράνθκσαν, fe crederét eſſe fapientes ,ſtulti factiſunt,

κα mutauerütcs
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να Πλαξαμ τίω δόξαν το άφθάρτου θεού , mutauerūtíz gloriâ immortalis dei, per ': ,

νόμοιώματι εικόνα φθαρτ8 ανθρώπου, imaginé,nóſolum ad mortalishominis

και σετεινών και παπάδων C ερπετών. ſimilitudine effictam , uerűetiã uolatiliū

στο και έδωκεν αυτος ο θεός εν ταϊς επιν &quadrupedú& reptiliū . Quapropter

θυμίαις της κάρτώμ αυτών , εις ακαθαρσί » tradidit illos deusper cupiditatescordiú

αν , τοατιμάζεθα τασώματα αυτών ν ſuorū,in immunditiâ,utignominia affi

εαυείς . 8ι τινες μετάλλαξαν τίω αλήθειαν ciantcorpora ſua,inter femutuo.quico

kumn Sv Zell feuda, naj lobáo xdap raj &r mutarūt'ueritaté eius médacio ,& uene

λάγδυσαν τη κτίσει, θα ήμ κτίσαντα, ός rati ſuntcoluerūtos ea quæcondita ſunt,

Κάμ ευλογκος εις τους αιώνας , αμώ. fupraeü qui condidit,quieſt laudandus

Δία τοτο σαρέδωκεν αυτούς και θεός εις in ſæcula amen . Quãobre tradidit eos

πάθη ατιμίας. άιπ γαρ θήλειαι αυτών με deus in cupiditates ignominioſas.Nam

τίλιαξαν τώ φυσικώ 8ϊσιμ, εις τίω σαρα &fæminæillorú mutauerüt naturalem

φύσιμ. ομοίως π και οι άρσενες , αφέντες της uſum ,in eum qui eſt præternatura.Simi

φυσικώ γεύσιμο θηλείας, ξεκαύθκσαμεν literáz & maſculi,relicto naturaliuſu fær

τη ορέξε αυτώμ εις αλλήλους, άρσενες ν άρ- minæ,exarferüt perappetētiä ſui, aliº in

σεσι τω άκυμοσωίω κατεργαζόμενοι, C aliū , mafculi inmafculosfæditaté perpe

σωάντιμισθίαμμ έως τι σλάνκς αυτών , trantes ,&præmiū , qd'oportuit
, erroris

εν εαυτοίς απολαμβάνοντες, και καθώς ουκ ſui in ſeſe recipiêtes.Etquéadmodünon

έδοκίμασαμ ήρθεόμ έχεμ &επιγνώσει,σα pbauerit,ut dei agnofcererrita tradidic

ρέδωκεν αυτούς ο θεός εις αδόκιμομ νοώ , eos de ' in reprobamenté,ut facerét quæ

σoιξάμτα με καθήκοντα , σεπληρωμενους nócóueniebat,repleti omi iniuſticia ,ſcor

σάση αδικία , σορνεία , σουκρία ,σλεονεξία , tatione, uerſutia,auaricia, malicia , pleni

κακία, μεσους φθόνου , φόνου , έριδος , δε , inuidia.cæde,cótétione,dolo,malispræ ,

λ8 , κακοκθείας, ψιθυρισάς, καταλάλες, θεο diti moribus, fufurrones, obtrectatores,

ευγάς , υβρισάς, υπερκφάνβς, αλαζόνας , εν dei oſores,cótumeliofi,elati,gloriofi
, ex

φευρετας κακώμ, γονεύσιμ απεθάς , ασφέ , cogitatoresmalorú, parétib9 imorigeri,

τους, ασωθέτες, ασόργους,απόντους, ανε expertes intelligétiæ, pactorú haudīs

λεήμονας και οι τινες και δικαίωμα του θεού εν tenaces, alieni à charitatis affectu , neſco

πιγνόντες , ότι οι τα τοιαύτα πράσοντες, fæderis, imiſericordes.Qui cũ dei iuſti

αξίοι θανάτ8 εισιν, ου μόνον αυτά σοισιμ, ciam nouerint,népe,pöqtalia faciūt,di

Ená noci orwovd'oxšoi rois angáosoudio gni ſintmorte:nofolâeafaciút,uerüetiã

Δίο αναπολόγητος ει ο άνθρωπε, άςκαι affentiu € ήςg faάt. Quapropterinex II 1 :: 1:.- .

κρίνωμ . ιώγαρ κρίνες ημέτερον , σταυήμ " " cufabilisesoho,quίgs esgiudicas. Νa
82....

κατακρίνεις, τα γαρ αυτα πράσας και κρίνωμ. hocipo q iudicas alterā ,teipmcódénas.

οθαμβω δε ότι η κρίμα του θεού οι σάλι Eade em facistu ,q iudicas.Samºaút, g

θεαρ επιτυς τα τοιαύτα πράσσοντας. Δον αν μαdia dei eft fecudu uerirate , aduerfus

γίζα δε τοτο & άνθρωπε , ο κρίνωμ τους τα :: eosgtaliaagunt. Cogicas authocoho,

τοιαύτα πράσσοντας , και σοιώμ αυτά , ότι η mo,quiiudicas eos quitalia faciunt,& fa

σου εκφεύξη η κρίμα το θεούς και το σλούτο cis eadem ,qďtu ſuffugies iudicium deiro

Οι 8ισότκτος αυτών , και οι ανοχύς , να Autdiuitias bonitatis illi9,actolerantiæ ,

Ο ) Elenitatis

S
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90 Maxgosuuías natappovấa , åzvoãous lenitatisé cótemnis,ignorás, o bonitas
öti tó 28x5cp to Ješ le Metávozáp drázez dei ad poenitétiam te inuitat: Sed iuxta

Κατά δε τω σκληρότητά σου , και αμεταν duritiatua, & cor pænitere neſcium ,colli

VỚNTON nagdíap , Juoaugija ofautã og gis tibijpfi ira in die iræ ,ġ patefietiuſtű

γώ και ημέρα οργής , και αποκαλύψεως iudicium dei,qui redditurus eſt unicuiq

δικαιοκρισίας του θεά , δς αποδώσε εκά iuxta facta ſua:hisquidé qui perfeueran

50 κατά τα έργα αυτο , τοίς μην καθυπου tes in bñfaciédo,gloria& honoré&im

μονώ έργο αγαθ8 δόξαν και τιμώ και mortalitaté quærút,uita æterná: ös uero

αφθαρσίαν ζκτάσι , ζωlώ αιώνϊομ • Ρίς δε και qui funtcótétiofi,&qui ueritatiquidéno

έριθείας, και απαθ8σι μου τη αληθεία, παθο obtéperāt,fed obtéperant iniuſticiæ ,uet

θύοις δε τα αδικία, θυμός,και οργή, θλίψις , tura eſtindignatio, & ira,afflictio , & an

και σενοχωρία , επισάσαν ψυχίω ανθρώπο xietas,aduerfus omnéanimāhoisperpe

τον κατεργαζομλύου κακόμ , λαδαίου τε trantis malū, Iudæi primú ſimul& Græ

πρώτου και έλιωθ . δόξα δε, καιτιμή,και ci.Gloria uero & honor&pax omiopes.

ειρών σαντι ως εργαζομένων αγαθόν, α , ranti bonú ,Iudæo primú limul& Grær

δαίω π πρώτομ έλιωι. ου γάς άξι προσω co.Nó emeſt perſonarú reſpectusapud

ποληψία Αραω Θεώ.όσοι και ανόμωςήμας deum .Quicúqem fine lege peccauerút,

του, ανόμως ο απολοιώται , και όσοι αν να ſine lege& peribút:& quicúq in legepec

μαήμαρτον,δια νόμο κριθήσονται.ου και δε cauerūt,perlegéiudicabunt.Nõeſ qui

άκροαταιτο νόμου δίκαιοι φαω θεώ ,άλ audiútlegé,iulti ſunt apud deü :ſed qui

λοι σοικται το νόμου δικαιωθήσονη.οταν legem factis exprimút, iuſti habebunt.

γι' έθνκ τα μη νόμομ έχοντα, φύσε τα τον νό Namaumgentes quæ legénonhabent,

με σοι ,δυτοι νόμου μηέχονπς,εαυτοίς εισι natura quæ legis ſunt,fecerint, ex legem

νόμος,οι τινες ενδείκνωτα η έρεομε νόμο nó habentes,libñpſis ſunt lex,qui often

γραπή ομ ά ταϊς καρδίας αυτών, συμμας duntopus legis laiptú in cordibus ſuis,

τυρούσκα αυτώρα σωαδήσεως , και μεταν ſimul atteſtante illorú cófcientia , & cogi

ξαλλήλωνΟ λογισμών καγκγοροώτων, tationibusinter fe accuſantibus, aut etia

και να απολογάμθύωμ , ώ ήμέρα ότε κρινά και excuſantibus, in eo die,am iudicabitdo

θεός τα κρυπία της ανθρώπων,κατασ ευαγ minus occultahominum ,iuxta euange

génióp us dià Troš xgısoữ.'Si ouioudão rodu lium meum per Ieſum Chriſtum . Ecce

ος επονομάζ» , και επαναπάυκ ο νόμο , ladina cu Iudæuscognominaris,& acquiefcis in
και καυχάσαι θεώ , και γινώσκεις το θέ » lege, & gloriarisin deo,& noſtiuoluntas

λκμα . , και δοκιμάζας τα διαφέροντα , κα tem ,acprobas eximia,inſtitutus ex lege,

τιχούμος εκ του νόμου , σέπoιθάς π σεν confidisque teipfum ducem eſſe cæco

αυτόμ οδηγoμ έιναι τυφλών , φώς " ν rum ,lumen in tenebris uerſantium ,eru

σκότα , σιδευτώ αφρόνων , διδάσκαλομ ditorem inſipientiū , doctoréimperito

νωπίων , έχοντα τωνμόρφωσιμη γνώσιν rum ,habentē formã cognitionisac ueri

ως,και η αληθείας νω νόμο . Ο οώ δεν tatisper legem . Qui igitur doces alium ,

δάσκων έτερον , σεαυτόν ου διδάσκεις.8. teipfumnondoces. qui prædicasnon fu

κρύσωμ μλ κλέήaμ , κλέπας ο λέγων randum ,furaris.qui dicisnon adulteran

μη μοιχεύαμ, μοιχένας. οβδελυσόμλνΘ dum ,adulteriumcómittis. quiexecraris

τα fimulacra,

Α4
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τα είδωλα , ιεροσυλές και δε ν νόμω καυχών ſimulacra, facrilegiű admittis:qui delege

σαι , δίαθι σαραβάσεως του νόμο εν θες gloriaris,p legis traſgreſſione deú deho

δματιμάζα σ ' % όνομα του θεού υμάς neſtas. Nānomedeippteruos maleau

βλασφημάται αν είς έθνεσι , καθώς γέγρα ditinter gentes:quéadmodú ſcriptū eſt.

πα και στριτομή μου γαρ ωφελά , εάν νοι Nácircüciſio quidéprodeft,fi legé ferua

μου πράσσης , εαμ δε σαρεβάτκς νόμου ής , ris.Qz li tranſgreſſor legisfueris,circūci

και περιτομή σου ακροβυσία γέγονεμ . Εάν ſio tuain præputiú uerſaeſt.Ergo fi præ

οώ % άκροβυσία τα δικαιώματα του νόμου pucium iuftificationes legis feruauerit ,

φυλάση , ουχί και ακροβυσία αυτο εις σερις nóne præpuciú illius pro circúciſione im

τομώ λογιθήσεται και να κρινά και εκ φύ» putabitc & iudicabit quod eftexnatura

στως ακροβυσία , του νόμου τελούσα , σε , præpuciū,ſi legé ſeruauerit,tequi p literá

του στα γράμματα και περιτομής σαν & circūciſione traſgreſſores legis.Nóis

σαβάτω νόμου και ου γαρ ο ν ω φανερώ qui in manifeſto ludæus ſit, ludæuseſt:

ΙουδαίΘεσίμ, ου δε και να φανερών σας nec eaquæ in manifeſto ſit carnis circum

κι σεριτομή , άλλο νω κρυπώ ιουδαϊ ciſio, circumciſio eſt: ſed qui in occulto Iw

ος , και σεριτομή καρδίας, εν πνεύματι, ου dæus fuerit , is Iudæus eſt: & circumciſio

γράμματα. δυοέπαινΘουκάξανθρώπων, cordis circücifioeft, quæ ſpiritu conſtat,

αλλέκ το θε8 . nó litera : cuius laus nó exhominib9 eſt ,

Τί οώ το περισόν τον Ιουλαίου και και τις και fedexdeo . Quid igit' habet in prt. It

ωφέλεια , θα περιτομής και πολυ κατά σάν- " cellar Iudeustaurquo utilitas circunfior

όπου πρώτου μου γαρ , ότι επι » nis :Mulcú pomnēmodū.Nam primú

sεύθκσαν τα λόγια , του θεού . τί γαρ , ει quidê illud,qd illis cómiſſa ſunt oracula

επίσκσάμ τινες και μη & απιστα αυτών τω dei.Quidem ,fi quida fuerunt increduli :

σίσιμ το θες καταργήσει και με γλύοιτο . για Num incredulitas illorú ,fidé dei faciet ir

νέθω δε ο θεός αλκθές , σας δε άνθρων ritam : Abfit. Imòſit deus uerax , omnis

πG ψεύσκα , καθώς γέγραπται , όπως aut homomédax.Quéadmodú fcriptú

άρδικαιωθύς ο τοίς λόγοις σου , και νική- eſt : Vtiuſtificeris in ſermonibustuis , &

σης εν ζω κρίνεται σε , uincas cū iudicaris. Qd ſi iniuſticia no

Ει δε και αδικία ημών , θεού δικαιοσώλω ſtra ,dei iuſticiã cómendat,quid dicem

σωίσκσι , τίερού μου και με άδικος ο θεός , και Num iniuſtus deus,qui inducat ira :Hu

wrpegou rtiogglío ; xl avbgw -top Régw . ung manomore loquor.Abſit. Náquó iudi

μη γρύοιτο.επείπώς κρινά ο θεός ή κόσμου; ** cabitdeus mundi Etem fiueritas dei,

& % και άλλθέα τον θε8 νω εμώ ψεύσματι permeum mendaciú excelluit, in gloria

επερίσσευσεν εις τίωδόξαμεαυτο, τί έτι και η ipfius, quidpofthac & cgo ueluti pctor

γω ως αμαρτωλός κρίνομαικαι να μη καθώς iudicor Acnópoti°(queadmodūdeno

βλασφημούμεθα , κα ) καθώς φασι τινες bis male loquunt,&ficut qdā aiuntnos

μάς λέγερ. άσοιήσωμεν τα κακά, ίνα έλ dicere) faciamus mala , ut ueniant bona.

θα τα αγαθά, ώμο κρίμα ένδικόμ όξι . Quozdänatio iuſta é.Quid igit pcelli

Τί οώ και προεχόμεθα και ου πάντως προς το mus eos.Nullo mo.Naante caufis red,

τίασάμεθα και Ιουδαίες τε και έλιωας σάν ditis oftendimus & Iudæos & Græcos

τας υφαμαρτίαν ειναι , καθώς γέγραπται . oés petó eſſe obnoxios, ficut fcriptü eſt:

ότι E 2 Non

Η
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ότι ουκ έσι Δίκαι , ουδε εις , ουκ έσιμο συ Nó eſt iuſtus,ne un qdé,nó eſtq intelli

νίωμ , ουκ έσινο έκζκτώμ ήμ θεόμ . σάντες gat,nó eſtq exqrar deū ,oés deflexerūts

ξέκλιναν , άμαλβαώθκσαμ, ουκ έσι σοι) limul inutiles facti ſunt,nó eſtq exerceat

ώμ βκσότκτα , ουκ έσιν έως ενός . τάφω bonitaté,nó eſtufa ad unú. Sepulchrú

ανεωγμώGP ο λάρυγξ αυτών, τάς γλώσ apertū guttur eorü , linguis ſuis ad dolű

σας αυτών εδολίδσαν, ιός αφίδωμόπο τα uſi ſunt,uenenú aſpidăſub labijs eorú .

χείλη αυτώμ .ώμο σόμα αράςκαι σικείας Quoriosexeratione& amarialeria plc
γέμι , οξάς οι σόδες αυτών εκχέαι &ιμα . núeſt,ueloces pedes illop ad effundedú

σώτριμμα, και ταλαιπωρία των ταϊς οδο7ς ſanguiné.Cótritio&calamitas in unseo

αυτών, και οδόρ εισώκς ουκ έγνωσαν . ουκ rum ,& uiâ pacis nó cognouerút. Nõeſt

έξι φόβω θεού απέναντι ο οφθαλμών timor dei corá oculis eorú.Scimº auté, q

αυτών . οίδαμάν δε , ότι όσα ο νόμΘλί . ſcũą lex dicit,hisqui in lege ſunt,dicat:

γε , τοϊς ο νόμω λαλά , ίνα σάμ σόμα ut omeos obturet , & obnoxiº fiat totus

Φραγή , και υπόδικα μύκτα σάς ο κόν mūdus deo ,ppterea qex operibus legis

σμΘω θεώ, διότι και έργων νόμs ου διο nó iuſtificabiťoñis caro in cófpectu ei .

καλωθήσεται σάσα σαρξ ενώπιον αυτον.Δία Per legé em agnitio peccati .Nuncuero

γαρ νόμο επίγνωσις αμαρτίας. Νωλόχα abfqz lege iuſticia deimanifeſtata eſt,dū

εις νόμου δικαιοσωκ θεού σεφανέρωτη , μας cóprobaćteſtimonio legis acpphetarū.

: . τυρεμβύκ υπό το νόμο και την προφκτώμ . Iuſticia uero dei per fide Ieſu Chriſtiin

δικαιοσωκ 3 θεού στα σίςεως 1κσ Χρισού oñes , & ſupoñes eos qui credunt.Non

εις πάντας, και επίπάντας τους πισεύουν em eſt diſtinctio.Oñes eñ peccauerüt,

τας, ου γάς οι δiασολή , σάντες και μας ac deftituunt gloria dei.Iuſtificant auté

του , και σεροώταο δόξης του θεού.δι» gratis per illius gratia ,perredemptionē

καλούμδυοι δωρεάν τη αυτον χάριτι , στα quæ
eſt in Chriſto Iefu , ppoſuit

απόλυτρώστως δι χρισώ τκσού . δμ προέ » fidéinterueniente

θετο ο θεός ελαστείομ, δια φθη σίσεως ωω ipfiusfanguine,adoftenfionem iuftide
αυτο αιματι , εις ένδειξιμο δικαιοσως αυ fuæ,propter remiſſionépræteritorūpec

το , σiα τίω σάρεσιν 0 προγεγονότων carorú ,quæ dets tolerauit,adoftenden

αμαρτημάτων , εν τη ανοχή του θεά , προς damiuſticiam ſuam , in præſenti tépore:

ένδοξιμου δικαιοσωκα αυτο , ν ω νώ inhoc,utipfe fit iuſtus:& iuſtificans eum

καιρώ , εις και ειναι αυήμ δίκαιομ , και δικαι, quieſtexfide Ieſu .Vbi igitur gloriatio :

ούτα ημέκ σίςεως 1κσου . Excluſa eſt.Perquamlegem :Operum :

που οώ και καύχησις; ξεκλείθκ. δiα σοι Non ,imòper legem fidei. Arbitramur

ου νόμο; Ο έρωμ; ουχί,αλλά δια νόμο σί igitur fideiuſtificari hominé abfą ope

επιλογ • Sεως .λογιζόμεθα δω σίσα δικαιώθαι άνω ribus legis . An Iudæorú deus tantum :

εξ» ισως θρωπομ χωρίς έργωμ νόμο. Ιεδαίωμ ο θεός Annon & gentium : Certe& gentium .

μόνον, ουχί και εθνών και ναι κι εθνώμ. επείς Quandoquidem unusdeus,qui iuſtifi

πες εις ο θεός, δς δικαιώσα περιτομώ εκ σί cabit circumciſioné ex fide , & præpuciú

5εως , C ακροβυσίαν διασ σίσεως.Νόμου per fidem .Legem igitur irritam facimus

δω καθαργέφυ δiαθι σίσεως;μή γύoιθο. per fidem : Abſit.Imòlegem ſtabilim %.

αλλά νόμομισώμα και τι δω έρεμλυ αβρααμ Quid igitur dicem ' inueniffe Abrahã in !

ομ
patrem
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η μη του πατέρα. άμώμ ευρκκέναι σάρκακαι ο patrčnoſtru ſcd'm carnê:Ná fi Abrahã

γαρ αβραάμ 3ξ έργωνεδικαιώθω,έχα καύ, ex operib9 iuſtificatus fuit,habetqdglo

χημα , άλλου προς τον θεόμ. τί γαράγρα , rietur,at nő apud deū.Quideñ ſcriptu

qilaize ; lnisoud's dealgacire Wer osõ , nos ra dicit: Credidit auté Abraham deo, &

έλoγίθκ αυτώ εις δικαιοσωίω . τώ δε έρ- imputatú eſteiad iuſticiam.Ei uero qui

γαζομθύω , ο μισθός του λογίζεται και χάν operat, mercesnoimputat cdmgratia,

Ειμ , αλλά κατά το οφείλκμα . % δε με εν fed fcd'm debitü.Porrò ei quinó opera

γαζομθύω, σισεύοντι δε επί του δικαιού/ tur,fed credit in eum qui iuſtificat impiū ,

τα του ασεβά , λογίζεται και σίσις αυτο εις imputat fides ſua ad iuſticiā.Quéadmo

δικαιοσωω . καθάπες και δαβιδ λέγα dum& Dauid explicat beatificationem

του μακαρισμό του ανθρώπου , και ο θεός hominis, cui deus imputatiufticiã abſą

λογίζεται δικαιοσωίω χωρίς έργων και μας operibus.Beati, quorú remiſſæ ſunt ini

κάρΐοι, ώμ αφέθκσαμ αι ανομίαν, ώμ επε. quitates, &quorū obtecta ſunt peccata .

καλύφθκσαμ αιαμαρτίαι. μακάρiG ανής, Beatusuir, cui nó imputabit dñs pecca

ώου μιλογίσκη κυρίΘ- αμαρτίαμ. ο μα tum.Beatificatio igitur hæc,in præpuciú

καρισμός οώ δυτος,επίτω περιτομώ , ή και tantu,an& in circucifione deuenitiDiαν

και επίτων ακροβυσίαν, λέγομεν γαρ,ότι mus em ,quod imputata fuerit Abrahæ

έλoγίθκω άβραάμ και σίσις εις δικαιοσύ . fides ad iuſticia.Quomo ergo imputata

νlω , σώς οώ ελοτίθN; ν σερίδομή άνά, αν efticum eſlet in circúciſione,an cumeſſer

ακροβυσία,ουκ αν πιτομή,άλλο άκροβυ- in præpucio : Non in circūciſione,fed in

εία.και σημάομ έλαβε ποίτομώς,σφραγίδα præpucio . Etſignúaccepit circūciſionis,

Ο δικαιοσωκς και σίσεως , οι εν τή άκρο ſignaculum iuſticiæ fidei,

βυσία,εις ή ειναι αυήμ πατέρα πάνωμ θα præpucio, ut eſſet pater omniumcreden

σισδιόντων οι ακροβυσίας,εις σ' λογισθή tium per præpuciű, ut imputaret & illis

ναι και αυτοίς τίω δικαιοσώλω,και πατέρα iuſticia, pater inquá circūciſionis, ijs qui

σερίΤομής, Ρίς ουκ εκ περιτομής μόνoμ,άλ nófolum genus duceréta circūciſis,uerú

λά και τοίς σιχάσι Ρίο ίχνεση και σίσεως , etiá ingrederenťueſtigiis fidei, quæ fuit

Ο νακροβυσία το σαξός αμώμ άβραάμ . in præpucio patris noſtri Abrahæ.Non

ου γαρ δια νόμο και επαγγελία ως άβρα 4 em per legépromiſlio contigitAbrahæ,
αμ , και το πέρματι αυτο , η κληρονόμου αυ aut feminieius,illum hæredēfore mun

του ειναι του κόσμου , αλλά στα δικαιοσωκα di,ſed per iuſticiam fidei.Etenim lii qui

πίσεως. Ει γαρ οι εκ νόμου κληρονόμοι , εν ad legépertinent,hæredes ſuntinanisfa

κεκένωται και σίσις , και κατήργκίαι και επαγ eta eft fides, & irrita facta eſt promiſlio.

γελία. ο γιο νόμΘ-όργιο κατεργάζεται. . Namlexiramoperatur.Siquids ubi no
δυ γαρ ουκ έσινόμΘ , ουδε τράβασις. δία eſt lexibi nec tranſgreſſio eſt.Idcirco ex

τατο έκ σίσεως , ίνα ψιχάριν , εις ή ειναι * fide daturhæreditas, ut fecundú gratia,

βεβαίαν τίω επαγγελία σαντι ζω σές ut firma fit pmiſlio uniuerſo femini, nó

Bu Teel bx tos vómo móvon , &ma'noci ei,qd eſt ex lege tantū, uerumetiã ei,qd

ω εκ πίσεως αβραάμ, ός όξι σατης σάνι ο εftex fide Abraha,quί cftpater omniu

των ημώμ και καθώς γέγραπται , ότι πατέρα ** noftrum.Sicut fcriptum eft : Patre mul

πολλών εθνών τέθεικά σε , κατέναντι , tarum gentium coſtitui te , nimirum ad

επίσδυση E 3 exemplum

· quæ fuerat in
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επίσδυσε θεού, το ζωοποιφώτα τους και exemplum dei cui crediderat,qui uitæ re

κρούς και και καλούτG- τα μη όντα , ώς όν ſtituitmortuos :ac uocatea quæ nófunt,

τα, θα σαςελπίδαεθελπίδι επίσθισεν, tanộz fint:qui præter fpem lub fpecredit

εις τη γενέθαι αυτός πατέρα σολιών dit,ſefore patrēmultarú gentium , iuxta

θνώμ , σι το ειρημλύομ . όυτως έσαι το ωές id quod dictum eſt:Siceritſemé tuú.Ae

μα σου σίseκαι μη αθενήσας τη σίσα , ου κας non infirmatus fide, haud confyderauit

τενόησε το εαυτο σώμα ήδη νενεκρωμλύομ, ſuum ipfius corpusiam emortuum ,cum

εκατονταετης που υπάρχων , και το νέο
centú ferè natusellerannos , nec'emor

κρωσιμόθ μήτρας σάρδας , εις δε τω επαγ tuam uuluam Saræ :uerú ad pmillioné

γελίας του θεού ου διεκρίθκ τή άπισία , άλι dei nó hæſitabat ob incredulitatem , ſed

λενεσαωαμώθκ τη σίse , Φους δόξαν ο robuſtus factus eſt fide, tribuens gloria

θεώ , και πληροφοςκθείς , ότι επίγγελι deo :certa perſuaſione cócepta, qd isqui

ται , δυατός όξι και ποιήσαι . στο και έλο promiſerat,idem potens efTet&præfta.

γίθκ αυτώ εις δικαιοσωω . ουκέγιάφκ δε re.Quapropter etiã imputatú eſt illi ad

σε αυτόν μόνον , ότι ελογίθκ αυτό , αλλά iuſticia .Non ſcriptú eſt auté ppter illú

και οι εμάς , δις μέλια λογίζεσθαι , τοίς tanti,imputati fuiffeilli,fed etia ppter

σισέυεστμ επί του εγείροντα Σκσούμ του nos,quib9 imputabit, credétib9 in eum ,

κυρίου ημώμ εκ νεκρών, δς παρεδόθκ δία qui excitauit Iefum dñm noſtrú amor ,

τα παραπλώματα ημών , και αγέρθη δiα tuis, qui traditus fuit propter peccatano

The Sixdlodavlw xuãu . Itra , & excitatus eſt ppter iuſtificationé

Δικαιωθένης οώεκ πίσεως , ειρώων noftri. Iuſtificati igitur exfide,pacem v

χορια προς θεόμ,σία του κυρίου ημώμ ΙΚΑ habemusergadeum ,per dñmnoſtrum

σου χρισού , η δυ και των προσαγωγών Ieſum Chriſtu: perqué&cótigit nobis,

χέκαμαν τη σίse εις τίω χάριν ταύτίω, ut fide perduceremur in gratia hanc,in

και εσίκα μου και καυχώμεθα εθελπίδι και qua ſtamus& gloriamurſubſpe gloriæ

δόξας του θεού . ου μόνον δε , αλλά και καυν dei. Necidſolum ,uerumetia gloriamur

χώμεθα , νταϊς θλίψεσιν , ειδόπς , ότι ſuper afflictionibus:ſcientes,& afflictio

θλίψις υπομονώ κατεργάζεται , και δε υπον patientia pariat,patiétia ueroprobatio ,

μονά δοκιμώ , και δε δοκιμη ελπίδα και δε nem ,probatioauté fpem .Porròſpes nó

ελπις ου καταχωα , ότι και αγάπη του θες pudefacit, q dilectio dei effufa fit incor

έκκέχυται ταϊς καρδίας αμώμ , σiα σνεϋ dibus noſtris,per ſpiritu ſanctú qui da

ματΘΡαγία τοδοθέντος μίμ . tus eft nobis.Chriſtus eſ ,cū adhucelle

Ετι γαρ Χριςός , όντωμ ημώμ άθενών mus infirmi iuxta temporis rationé pro

Τι καιρόν , υπες ασεβών απέθανε . μόλις impris mortuus eſt. Nam uix pro iuſto

γαρ υπερ δικαίου τις αποθανάται . υπες quiſqamorietur.Siquidéprobonofor

γώ τοάγαθού τάχα , τις και τολμά αν ſitan aliquis etiam mori ſuſtinet. Com .

ποθανάμ.Σωίσκσι δε τίω εαυτον αγάπίω. mendatautem ſuam charitatem erga

εις ημάς ο θεός , ότι έτι αμαρτωλώμ όνο nosdeus,quodamadhuceſſemus peci

Των αμών,Χρισδς υπερ ημώμ άπέθανε , σολ catores,Chriſtus pro nobis mortuusfu .

λά οώ μάλλομ δικαιωθέντες νω ν ω αν it . Multo igitur magis iuſtificati nunc

ματι αυτο ,σωθκσόμεθα,διαυτον από φθ : fanguine eius ,ſanguine eius, feruabimur per eum ab
οργής ira .
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οργής . ει γαρεχθροί άνπς , κατκλιάγκο ira.Nam ſi cùm inimici eſlem ,recócilias

κού ω θεώ δια του θανάτου του ιού αυτον , ti fuimus deo per morté filij eius , multo

σολλώ μάλλομ καταλαγέντες σωθκσόμεν magisreconciliati ſeruabimur per uitam

θα και τη ζού αυτον . ου μόνονδε,αλλά ναι 1pfius.Non folumautehoc,uertetia glo

καυχώμενοι νω θεώ δια το κυρία υμών riantes in deo perdñm noſtrum Iefum

Ικσού Χρισού , δυ να πιω καταλλαγώ Chriſtum ,perquem nunc recóciliationé

Ανθο ελάβομεν Δία του, ώσπορ δι ενός ανθρών aſſecuti ſumus Propterea ,quéadmodú

δικό του και αμαρτία εις τονκόσμο εισέλθε , και ppterunuſhominé peccatú inmundu

σταο αμαρτίας και θάνατΘ , και όντως introit,ac propter peccatum mors, & ſie
δήMola

εις πάντας ανθρώπους και θάνατGP isλθεν, in omneshominesmors peruaſit, qua
κ και

εφώσάντες ήμαρτομ. Α8ι νόμου αμας tenus omnes peccauimus. Vią ad legé

τία ήμ ν κόσμο, αμαρτία δε ουκ έλιογάν enim peccatūerat in mundo, porrò peca

τα, μη όντα νόμου . catum non imputatur , cum non eftlex .

Αλλ'έβασίλσεν ο θάνατος από αδαμ Imòregnauit mors ab Adam ufque ad

μέχρι μωσέως , και επιτυς μηαμαρτίσαν » Mofen ,in eos quo quinó peccauerant

τας επί ομοιώματι η σαραβάσεως ad fimilitudiné tranſgreſſionis Adam ,

αάμ , ός όξι τύπων το μέλλοντG . qui typum gerit illius futuri .Atnon ut

14. Αλλ'ουχώς ο σαράπτωμα , όυτωςή peccatü ,ita&donú. Nam ſi unius deli

χάρισμα. Εί %ω του ενός παραπλώματι ¿ to multi mortui ſunt,multomagis gras

οι πολλοίαπέθανον , πολλώ μάλλομ χάν tia dei, & donú per gratiā ,quæfuitunius

εις του θεού ,να) και δωρεάν χάριτι,τη το ενος hominis Ieſu Chriſti, in multos exube .

ανθρώπου Ικσού Χρισ8, εις Ρυς σολιους επε rauit.Etnó ficut perunum qui peccaue

είσδυσε » και ουχωςδιενός αμαρτήσαντος, rat,uenerat inors,itadonum.Namcon

σ ' δώρημα.το μου και κρίμαξ ενός εις κα demnatio quidé exuno delicto adcon

τάπριμα , ή δε χάρισμα εκ πολλώμ σαραν demnationě,donum auté ex multisdeli

πωμάτωμ εις δικαίωμα . Εί $ω του ενός ctisad iuſtificationé.Etenim ſi perunius

σάραηώματι ο θάνατG εβασίλευσε δία delictum mors regnauit per unú ,multo

του ενός , πολλώ μάλλον οι σω σερίασείας magis ij, qui exuberantiã gratiæ & doni

Ο χάριτς και Φι δωρεάς ή δικαιοσύ . iuſticiæ accipiunt,peruitam regnabunt

γκα λαμβάνοντες, ώ ως βασιλεύσεσι δια autore uno Ieſu Chriſto . Itaq liautper

του ενός εκσυ Χρισού . Αρα οώ ως διενός σα unius delictú ppagatú eſt malú in oés

ραπτώματα εις σάντας ανθρώπος εις κα homines adcódénationé, ita & per uni?

τάκριμα , όυτω και οι ενός δικαιώματα , iuſtificationé ppagatbonú in omesho

εις τσάνταςανθρώπους εις δικαίωσιμ ζωής . mines ad iuſtificationē uitæ . Quéadmo

ώνες γαρ διασ σαρακοής του ενός ανθρώ dum eñ per inobedientiam unius ho.

που, αμαρτωλοί καθεσάθκμαν οι πολλοί , minis,peccatores cóſtituti fuimus multi,

όντως και διαφη υπακοής του ενός δικαίοι ita perobedientiam unius, iuſti conſti

κατακαθίσονται οι πολλοί. ΝόμΘ δε σαι tuentur multi. Cæterú lex obiter ſubijt,

Geσήλθεν, ίνα πλεονάσα η άπωμα . ού και ut abundaret delictum.Vbi uero exube

έπλεόνασες και αμαρτία, υπερεπερίσδυστυ rauit peccatú, ibi magis exuberauit gra .

και χάρις , ίνα όσες εβασίλευσεν και αμαρτία cia : ut quéadmodú ręgnauerat peccatú

E 4 in
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ν ω θανάτω , όντωςναι και χάρις βασι

λεύση στα δικαιοσωκς εις ζωιω αιώνιον ,

δια τκσού Χρισού και

τις γry5 ιο τιοώερoύμον και επιμενόμων τη αμαρο

τία , ίνα , και χάρις σλεονάση ; δύοιτο .

οι τινες απεθάνομαι την αμαρτία, σως έτι

ζήσομεν ώ αυτή

Η άγνο & π , ότι όσοι εβαπτίθκμον εις

Xersoμ τκσάμ,εις τον θάνατον αυτο εβα

πίθκλιφυ ; Σωετάφκμισυ οώ αυτό δια τον

βαπτίσματG- εις τονθάνατον, ίνα ώασερ

γέρθη Χριςός εκ νεκρών , σiαδ δόξας τον

σαγός, όυτω και ημάς αν καινότητα ζωής

σεριπατήσωμεν. Ει γαρ σύμφυτοι γεγόνα .

και ως ομοιώμασι του θανάτου αυτο,αλλά

καιοι ανασάσεως εσόμεθα . Το γινώσκον

πς , ότι ο παλαιός Αμώμ άνθρωπGP σων

σαυρώθη, ίνα κατάργκτή ' σώμα οι αμαρ

τίας , το μηκέτι δουλέυειμ εμάς τη άμας

τία . ο γαρ αποθανών , δεδικαίωται από

Οι αμαρτίας . Ει δε απεθάνομαι σαν χρι

σώ , σισέυομβω , ότι και συζήσομον αυτω .

Εισόπς , ότι Χρισος έγερθείς εκ νεκρών, ουκ

έτι αποθνήσκα , θάνατή αυτο ουκ έτι

κυρίέυε. 8γαρ απέθανε , τη αμαρτία απέ

θανεμεφάπαξ .8 σε 3,3 % Go θεώ , ούτως

να υμάς λογίζεθε εαυτούς , νεκρούς μου

ειναι τη αμαρτία , ζώντας δε ω θεώ ν χρι

sã IMPOữ Tel xupím idãop .

ΜΑ οώ βαλλευέτω και αμαρτία ν ως

θικτώ υμάμ σώματι , εις ή υπακέειν αυτή

ν ταϊς επιθυμίαις αυτον . Μκδε σαρισάνιν

π τα μέλη μώμ, όπλα αδικίας τη αμαρ

τία, αλλά παρασάσατε αυτούςοθεώ , ως

εκ νεκρών ζώντας,και τα μέλη υμώμ ,όπλα

δικαιοσυκςο θεώ . Αμαρτία γαρ υμών

ου κυρίευσε.ου γάρ εσε υπό νόμομ ,άλλυπο

χάριμ. τί οώ, Αμαρτήσομβω, ότι ουκ έσμου

υπονόμομ, άλλυπoχάριν;Μα γίύοιτο . ουκ

διδαπ , ότι και σαριsάνετε εαυτούς δούλους

εις υπακού, Δάλοι εσε , και υπακοεπ , ήτοι

αμαρτίας

in morte, ſic & gratia regnaret periuſti

ciam aduitamæternam ,perIeſum Chri

ſtum . Quid igiturdicemus.Manebi vi

musin peccato,utgratia abundet: Ab

fit.Quimortuifumus peccato,quomo

do poſthacuiuem'ineodē: Anigno,

ratis, quodquicùngbaptizati ſumus in

Chriſtum Iefum ,in mortéeiusbaptiza.

ti ſumus : Sepulti igitur fumus unacum

illo perbaptiſmũinmortem , ut quem
admodü excitatus eſt Chriſtus exmor

tuis,per gloriam patris, ita&nosin no

uitate uitæ ambulemus. Nam fi inficitij

facti ſumus illi per ſimilitudinem mor

tis eius,nimirum&reſurrectionis parti

cipes erimus :illud ſciêtes, quoduetus ille

nofter homo cum illo crucifixus eſt , ut

aboleretur corpus peccati,utpofthac nó

feruiamus peccato.Etenim qui mortuus

eſt,iuſtificatus eſt à peccato .Qzfi mor ;

tui fumus cum Chriſto ,credimus,qd&

uiuemuscum illo.Scientes ,qd Chriſtus

excitatus à mortuis,non ampliusmorit :

mors illinóamplius dominat.Nam
mortuº fuit,peccato mortuus fuit ſemel:

qd'autē uiuit,uiuit deo .Ita&uosexiſti

mateuofipſos,mortuos quidé effe petó,

uiuétesaút deo per Chriſtú lefum dñm

noſtrū . Neregnet igit peccatú in mor

tali ueſtro corpore , ut obediatis illi per

cupiditates ei9.Neq; accómodetis mem

bra ueſtra , arma iniuſticiæ peccato , ſed

accómodetis uoſmetipfosdeo , uelutex

mortuis uiuentes , & membra ueſtraar

ma iuſticiæ deo . Peccatú enim uobisno

dominabitur. Nonenim eſtis fub lege,

fed fub gratia :Quid igitur : Peccabi

mus , quod non fimus fub lege , fed fub

gratia ? Ablit. An neſcitis,quod cui ac

cómodatis uoſipfos ſeruos ad obedien

dum , eius ſerui eſtis ,cui obeditis , fiue

peccati

IS
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αμαρτίας εις θάνατομ, υπακούς εις δικαιο peccati admortein , fiue obediétiæ ad iu

σωίω , χάρις δε ω θεώ , ότι ήτε ολοι οι İticiam : Gratia autem deo ,quod fuiſtiš

αμαρτίας, υπακάσατε δε εκ καρδίας,εις δρ quidé ferui peccati, fed obediſtis ex ani
πρεδόθκτετύπου διδαχής. Ελλερωθέντες

mo , in eam in quă traducti eſtis forma

σε απόση αμαρτίας, εδολώθκε τη δικαιο doctrinæ .Cæterű liberati à peccato,ferui

σως. Ανθρώπινομλέγω, δια τίωαθένααμ factieſtis iuſticiæ.Humanū quiddam di

Οι σαρκός υμών . Ωσορ γαρ πεσήσατε τα co , ppter infirmitaté carnis ueftræ.Que

μέλκ υμών Βλα τα ακαθαρσία , και τη αν admodú eñ præbuiſtis membra ueſtra

βομία, εις τίωανομίαν, όυτω καινώ πρα » ſeruaimmundiciæ&iniquitatiadaliam

φύσαγε τα μέλκυμώμ8λα τη δικαιοσών, arą alia iniqtaté,fic & nūcpræbetemem

ένα αγίασμόρ: οπ γαρ σάλοι κπ ρ αμαρ- braueſtra ſerua iuſticiæ ;ad ſetificationé.

πίας, ελεύθεροι ήτε τη δικαιοσών. τίνα οώ Cum eſſerui eſſetis peccati,liberi eratis

καρπου έχετε τόπ , εφ διςναεπαιχώς . iuſticiæ . Qué igitur fructum habebatis

θε και το γαρτέλΘ εκείνων θάνατος . Ναων tunc in his ,dequibus nunc erubeſcitis .

θέλουθερωθέντεςαπό οι αμαρτίας , δεν Nam finis illorú mors. Nuncuero ma

λωθέντες δεωθεώ , έχετε τον καρπόμν numilli à peccato, ſerui autein facti deo ,

μώμ εις αγίασμόν , ή δε τέλΘ ζωώ αιώ habetis fructum ueftrú in ſanctificatio

γίου και τα γαρόφωνία αμαρτίας,θάνα nem , finem auté uitam æterna . Etenin

τΘΡ . το δε χάρισμα του θεά, ζωή αιώνιος,
autoramenta peccati,mors:donum auté

Χρισώ τκσε ως κυρίω ημώμ . dei,uita æterna,per Chriſtum Ieſum do

Ηάγνο& π αδελφοί, γινώσκάσι γαρνό » minum noftrū . Anignoratis fratres
VII

μου λαλώ, ότι ο νόμΘ κυρϊένα τα ανθρώι ( ſcientib9 enim legem loquor) quod lex

που , εφόσον χρόνον 3 και 4 γαρ ύπανδρών tantiſper domineturhomini ,quoad ea

γαυή , ω ζώντι ανδρι δέδετα νόμω . έαμ uixerit : Nam uiro obnoxia mulier ,ui ,

δε αποθάνη και ανής, κατήργητα από το νό» uenti uiro alligata eſt per legem , quod fi

μου ή ανδρός. Αρα , οώ ζώντος του ανδρος , mortuus fuerituir,liberata eſt à lege uiri.

μοιχαλίς χρηματίσα , εαν κύκται ανδρι Proinde uiuente uiro , adultera iudica

ετέρω . Εαν δε αποθάνη και ανής ελευθέρα , bitur,ſi ſe iunxerit alteri uiro. Sin autem

Κιμ από το νόμου , το μη ειναι αυτω μοι» mortuus fuerit uir,libera eſt à iure uirit

χαλίδα , γενομλύω ανδρι ετέρω . Ως τε αν ut non fit adultera ,ſi iuncta fuerit alteri

Φελφοί μου και υμάς έθανατώθητε νό uiro.Itaq fratresmei,uosquoq morti

μα δια του σώματα τα Χρισ8 , εις ή γε ficati eſtis legi per corpus Chriſti,ut iun

νέθαιυμάς ετέρω , ως εκ νεκρών εγερθένο geremini alteri,nimirum ei qui exmor

τι , ίνα καρποφορήσωμονο θεώ. οπ γαρ tuis ſurrexit,ut fructificemus deo .Cum

μεμον τη σαρκι, τα παθήματατο αμας enim eſſemus in carne,affectus peccato

τιών, τα δια τοννόμο,ενεργάτου τοίς μέ rum ,qui ſunt per lege, uigebant in mem

λεσιμ Αμώμ, εις ή κάρποφορϋσα ω θανά. bris noftris ad fructificandum morti .

Ιω. Ναοίδε κατηργήθκμών από το νόμου, αν Nuncautem liberati ſumus àlege,mor

ποθανόνες και κατεχόμεθα , ώσπ δουλεύω tui ei in qua detinebamur , ut ſeruiamus

ανεμάς ν κανότητα πνεύματα , και του pernouitatem fpiritus , & non per ue

παλαιότκτι γράμματΘ τί οώ ερού μεθος : ruftatemlicere. Quid ergo dicemius

Ο νόμος 4, Lex



334 ΕΠΙΣΤΟΛΗ EPISTOLA

YM

( ΛΑ

1 A

ηιιη ονόμG- αμαρτία ; Μα δύοιτο . Αλλά τώ

αμαρτίαν ουκ έγνωμ , ει μη δια νόμο . πιώ

γ ' π επιθυμίαμουκ ήσαμ, ει μή ο νόμΘ

και τα έλεγεμ , ουκ επιθυμήσεις . Αφορμώ δελα

βέσα, και αμαρτία σταο εντολής κατεις /

γάσατο εν εμοί σάσαν επιθυμίαμ . Χωρίς

γι' νόμο, αμαρτία νεκρά . Εγώ δε έχωμ χων

ρίς νόμο ποτέ. Ελθότκς ντολής , και

μαρτία ανέβασεμ, εγώ δε απέθανόμ. και ευη

ρέθκ μοι και ντολή και εις ζωω , άυτη εις θάνα /

τομ.Η γδ ' αμαρτίαάφορμώ λαβ8σα δία *

εντολής , ξαπάτησέ με, κ) δι αυτής απέκθe

νεμ. Ως πο δ νόμΘ άγϊος , και η εντολή

αγία και δικαία και αγαθή και τοοώαγαν

θομ,εμοι γέγονε θάνατος; Μή χύοιτο. Αλλα

Η αμαρτία. ίνα φανή αμαρτία , δία το άγα

θα μοι κατεργαζομθώκ θάνατομ, ίνα γλύκα

Tαι και υπερβολώ αμαρτωλός και αμαρτία

δια δι ντολές .
preina

οίδαμαι γαρ, ότι ο νόμΘ σνόματι)

n 1» .
κός όξιμ . Εγώ δε σαρκικός ειμι, σεπραμένος

υπό τίω αμαρτίαμ.8 % κατεργάζομαι ,

ου γινώσκω. ου γαρ 8 θέλω, τοτο πράσω,

άλλο μισώ , τοτο σοιώ . Ει δε 8 ου θέλω ,

τοτο σοιώ, σύμφκμι ο νόμω, ότι καλός.

Νωί δε ουκ έτι εγώ κατεργάζομαι αυτό ,άλ

λοικέσα εν εμοιάμαρτία . οίδα , ότι

ουκ όικά εν εμοί , τουτέσιμα τη σαρκί με,

αγαθόμ. Το θέλειμ σαράκαταιμοι και το

δε κατεργάζεται το καλάμ , ουχευρίσκω.

ου και θέλω σοιώαγαθομ, άλλοου θέ

λω κακομ , τοτο πιάσω . Ει δε 8 ου θέλω

εγώ , τοτο σοιώ, ουκέτι εγω κατοργάζον

μαι αυτό , αλλά οικούσα εν εμοί αμαρτία.

Ευρίσκω άρα του νόμου τώ θέλοντι έμοι

σοιάμ το καλόν , ότι εμοί ή κακόν σαρά

καται . Σωίδομαι και ο νόμο του θεού κα

τα ήμ έσω άνθρωπομ . Βλέπω δε έπρoμ νό

μου εν οίς μέλεσί με, αντιστατευόμενου

ω νόμω νοός με, και αιχμαλωτίζοντά

μεο νόμο οι αμαρτίας , ω όντι τις

μέλεσι

Lexpeccatüeſt : Ablit.Sed peccatü non

cognoui,nifi per legem.Nam& concu.

piſcentiam non nouiſſem , niſi lex dixif

ſet:nó cócupiſces.Sed occaſione accepta;

peccatum per præceptum genuit inme

omnēcócupiſcentia. Siquidéabſąlege,

peccatú erat mortuü.Ego auteuiuebam

ſine lege quondam.Porrò ueniéteman

dato,peccatū reuixit: ego uero mortuus

ſum .Etrepertū eſt, mandatú qdinſtitu

tum erat ad uitam , mihi cedereadmor

tem .Nam peccatū occaſioneaccepta per

præceptú,decepitme:& per illud occidit.

Itaqz lex ipfa quidē ſancta ,&præceptú

fan &tum ac iuſtum &bonú. Ergo quod

bonú erat,mihi factum eftmors Ablit.

Imòpeccatú . Vtappareret peccatū, per

idquod eratbonümihigignere morté,

ut fieret maioré inmodumpeccans pec

catú per præceptú. Scimus eſ , qd lex

ſpiritualis eſt. Atego carnalis ſum ,uen

ditus ſub peccatū.Quod enimago,non

probo.Non enim quoduolo,hoc facio:

ſedquododi,hocago. Si uero quodnó
uolo,hocfacio ,cóſentio legi, quod bona

ſit. Nunc autem non iam ego perpetro

illud ,ſed inhabitans in mepeccatū.No,

ui enim ,quod nó habitet in me, hoceſt,

in carne meabonum . Nam uelle adeſt

mihi , atutfaciam bonum ,non reperio .

Non enim quod uolo,facio bonum ,fed

quodnon uolomalum ,hoc ago . Porrò

ſi quod non uolo ego,hocfacio : nó iam

ego perpetro illud,ſed inhabitans inme

peccatum.Reperio igitur per legem uo

lenti mihi facere bonum , quodmihima

lum adiunctum ſit. Delectatem melex

dei ſecundum internum hominem.Sed

uideo aliam legem in membris meis ,re .

bellantem legimentis meæ , & captiuum

reddentem me legi peccati , quæ eſtin

membris
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μέλεσί μου . ταλαίπωρώ εγώ άνθρω » mébris meis . Miferego homo,quismè

πΘ ; τίς με ξύσεται εκ του σώματος του eripiet ex hoccorpore morti obnoxio :

θανάτου τούτου και ευχάρισώ ω θεώ σiα 18 Gratias ago deo.per Iefum Chriſtum

σού Χρισού του κυρίου ημώμ . άρα οώ αυτός dñmnoſtru.Itaqidem egomēte quidé

εγώ ζω με νοι δουλεύω νόμω θεού , τη δε feruio legi dei carneuero legi peccati.

σαρκινώμη αμαρτίας . ουδεμάρα νώ κάν Nulla igiturnunc eſt códemnatio his VIII

Táxgina tore Sv Xpıs@ INDOÙ, Psi x& tdoée qui inliti ſunt Chriſto leſu, quinóiuxta
κα σεριπατούσιν , αλλά κατα πνεύμα . Ο carné uerſant, fed iuxta ſpiritú.Namlex

janvón O TO SVEÚMGTOS 002 Zwie gv xagie ſpiritus uitæ per Chriſtum Ieſum ,liberú

σώ Ικσού κλόυθέρωσέ με από το νόμου Οι mereddidit à iure peccati&mortis. Ere ,

αμαρτίας , και του θανάτου , το γαρ αδύ » nim qdlex præſtare nó poterat,eaparte

νατομ του νόμου και καθέναι Δία και σας, qua imbecillis erat per carnem ,hocdeus

κός , ο θεός του εαυτο μου σέμψας νον proprio filio,miſlo ſub fpecie carnis pecs

μοιώματι σαρκόςαμαρτίας , και σερί αν cato obnoxiæ ,præſtitit,acde peccato co

μαρτίας κατέκρινε πω αμαρτίαμ, τή σας demnauit peccatú per carné,utiuſtifica

κι , ίνα ο δικαίωμα του νόμο πληρωθώ ν tio legis impleretin nobis: qui nó ſcdm

Ημίμ , τοϊς με σάρκα σεριπατούσιμ, αλ carnéuerſamur,fed fcd'm ſpiritū. Nam

λα μισνεύμα , οι κατά σάρκα όντες , qui carnales ſunt,quæ carnis ſuntcurant:

ταδι σαρκός φρονούσιν . οι δε κατά σνεϊ atquiſpirituales, quæſpúsſunt. Nam

μα, τα τα σνεύματος. affectus carnis,mors eft . Affectusuero

το γαρ φρόνημα φθι σαρκός, θάνατG . {pirit9,uita &pax.Proptereaqaffectus

το δε φρόνημα το πνεύματΘ , ζωή και carnis, inimicitia eſt aduerſusdeú :nam

ειρών.Διότι ο φρόνημα φθισαρκός έχθρα legi dei nofubdit, fiquidenepoteftqμίν
εις θεόμ, τώ γαρ νόμων του θεού ουχ υπον dem .Qui uero incarne ſunt,deo placere

τάσεται, ου δε γαρ δωαται . δι δεν σας nó poſſunt. Vosauténon eſtis in carne,

κι όντες , θεώ αρέσα ου δανανται . Τμάς δε ſed in ſpiritu:ſiquidem ſpiritus dei habi,

ουκ εσε εν σαρκι , άλλον πνεύματι , έιπες tat in uobis.Quod fi quis fpirituChriſti

σνεύμα θεού δικά αν υμίμ . Εισέτις σνεϊ» nóhabet,hicnó eft eius. Porrò ſi Chri

μα Χρισού ουκ έχα , δυτσουκ έσι αυτο . ſtus in uobis eſt , corpus quidé mortuú

Ει δε Χριςός εν υμίμ , ο μού σώμα νεκρός eſt propter peccatum ,ſpiritus auté uita

δία αμαρτίαμ, το δε πνεύμα ζωή στα δι- eſtpropter iuſtificatione.Quod li ſpiri

καλοσωω.Β δε το πνεύμα του εγείραντος tuseius qui excitauit Ieſum à mortuis,

Ικσούμ εκ νεκρών δικά αν υμίρ , και εγείρας habitat in uobis , is qui excitauit Chri -

τμ χρισομ εκ νεκρών, ζωοποιήσα και τα θνκ! ftum ex mortuis, uiuificabit & mortalia

τα σώματα υμών ,στα ο νοικοώ αυτο corpora ueſtra propter ipſius ſpiritú in

πνεύμανομίμ . habitanté in uobis. Proinde fratres,der A dwengi

η Αραοώ αδελφοιόφελέτα έσμου, δυ τη bitores ſumus,nó carni,ut fecundum car

σαρκι, τον σάρκα ? ω . εις σάρκα ζώα , nem uiuamus.Nam ä fecundum carné

μέλεθε αποθνήσκαμ.έι και πνεύματι τας πρά uixeritis,moriemini. Qd'li fpiritu facta

ξες ή σώματος θανατεπ , ζήσεθε . Οσι και corporis mortificetis,uiuetis.Ereñ qui.

σιεύματι θες άγονται, δυτοι εισιμοι θε8. aunq ſpiritudei ducunt,hi funt filij dein

ours Nonenim

L
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ου γαρ ελάβετε πνεύμα sλείας σάλιμ εις

φόβου, αλλιλάβετε σνεύματοθεσίας, ενώ

κράζου, αββά ο σατές.Αυτό το πνεύμα

συμμαρίωρεί ω " πνεύμασι άμώμ,8% έσμου

τέκνα θε8 .Ει δέ τέκνα ,και κληρονόμοι, κλή

ρορόμοι μύ θεά , συγκληρονόμοι δε χρισ8,

ειπες συμπάχομβω,ίνα& σταυδοξαθώμω.

Λογίζομαι γαρ, ότι ουκάξία τα σαθήμα .

τα το ναυ καιρού , προςτομέλλουσαμ

ξαν αποκαλυφθώαι εις ημάς γαρ απον

καραδοκία ή κτίστως , τώ αποκάλυ

ψιμ το τώμ του θεού απεκδέχεται και τα

γαρ ματαιότητι & κτίσις υπετάγκ , ουκ

εκούσας, αλλά δια τουυποτάξανταεπέλν

πίδι . οτι και αυτό και κτίσις ελβυθoρωθήσει

ται από δουλείας Οι φθοράς , εις τίω

έλλορίαμου δόξαςή τέκνων του θεού .

οίδαμιν γαρ , ότι σάσα, και κτίσις συσενά »

ζα καισωωδίνει άχρι το ν . ου μόνον δε ,

αλλία και αυτοίτώ απαρχω τον πνεύμα

τα έχοντες , ημάς αυτοί ν εαυτότε

βενάζομου , γοθεσίαμ απεκδεχόμονοι, τίω

απολύτρωσιν του σώματΘ ημώμ . τη

γαρελπίδϊ εσώθαμβω . Ελπίς δε βλεπον

μύκ ουκ έσιρ ελπίς . ο γαρ βλέπα τίς , τι

και ελπίζα;Είδε 8 ου βλέπομα , ελπίζον

μου , δι υπομονώς απεκδεχόμεθα . Ωσαύ ,

Τως δε και το πνεύμα συναντιλαμβάνεται

ταϊς αθενείαιςάμώμ. το χαρτί προσεύξει

μεθα καθο δα , ουκ διδαμάν , αλλαυτό το

ανεύμα υπερεντυγχάνει υπερ ημών , σενά,

γμοίς άλαλύτοις , ο δε έρθυνών τας καρν

δίας , διδε τι το φρόνημα του πνεύματα ,

ότι η θεόμ εντυγχάνειυπέρ αγίωμ . 3ιδα /

και δε , ότι τοίς αγάπώσι τον θεόμ σάντα

σωεργά εις άγαθόν , τοίς κατα πρόθεσιμ

κλιτοϊς δυσ.μ. ότι δυς προέγνω , και προ

ώριση, συμμόρφους σε εικόνα το γού αυ/

τον , εις σ έιναι αυτόν πρωτότοκομ ο σολ

λοίς αδελφοίς .

κ β

ους και προώρισε , τότoυς και εκάλεσε , κό

ους

Non enim accepiſtis ſpiritum ſeruitutis

iterű ad timorem ,ſed accepiſtis ſpiritum

adoptionis:per quédamamus,abbapa

ter.Idéſpiritus teſtatur unà cúſpiritu no

ſtro,qdfimus filij dei.Q li fili,igitur&

hæredes.Hæredes quidédei,cohæredes

autë Chriſti.Siquidé ſimulcum eo pati

mur,ut&unacũ illo glorificemur.Nam

reputo ,nó efſe pares afflictiones præſen

tis téporis adgloria, quæ reuelabit erga

nos .Etenim ſolicitacreaturæ expectatio

expectatut palai fiant filý dei.Quippe

uanitati creatura ſubiacet:nó uolens, fed

propter eum ,qui ſubiecitillam ſub fpe.

Quoniã& ipla creatura liberabitur afer

uitute corruptionis,inlibertatégloriæ fi

liorum dei.Scimus eſ , qdomnis area

tura congemifcit,ſimula nobiſcũpartu

rituſą adhoc tempus.Non folum autē

illa ,fed& ipfi, quiprimitias ſpiritusha

bemus, &nos ipli in nobilipſis gemimº,

adoptioné expectantes, redemptionem

corporis noftri.Siquidem ſpe feruati ſur

mus,porrò ſpes ſi uideatur,non eſtſpeso

Quodeñ quiscernit, auridem fperet:Si

uero qd'nó uidemus,ſperamº,id perpa

tientiam expectamº. Cóſimiliterautě&

{piritus auxiliaturinfirmitatib9 noftris .

Siquidē hoc ipſum, quid oraturiſimus,

ut oportet,nó nouim %:uerū ipfe fpiritus

interceditp nobis,gemitib9 inenarrabi

libus.At ille qui ſcrutatcorda,nouitquis

fit ſenſus ſpiritus:quoniã fecundú deum

intercedit pro fanctis . Scimus auté, q«

his qui diliguntdeum ,omia ſimuladiu

mento ſunt in bonum, nimirum his qui

iuxta propoſitū uocatiſunt.Quoniam

quos præſciuerat , eofdem& præfiniuit,

cóformes imaginis filñ ſui,ut ipfe fitpri

mogenitus intermultos fratres. Porrò

quos prædefinierat,eofdé& uocauit. Et

quos

1

ν .

:: ..
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δος εκάλεσε , τούτους και εδικαίωσεν , δυο

δε δικαίωσε , τότ8ς και εδόξασε , τί οώ

έρούμαν προς ταύτα ; Βιο θεόςύπερ άμώμ,

τις καθημών , όσγε το1ίου μου ουκ έφείο

σαπ , αλλύπες αμώμ σάντων σαρέδων

κεν αυτόν , πώς ουχί και σω αυτώ τα σάν .

και τα ημίμ χαρίσττα και τις εγκαλέσα κατά

εκλεκτών θεού και Θεός και δικαιώμ . τία και κάν

τακρίνωμ και Χρισός και αποθανών , μάλλον δε

να εγερθείς , 86 και 3Gμν δεξιά τα θεού ,

δς ντυγχάνειυπέρημώμ . τίς εμάς χώ

είσαιαπό τι αγάπης του θεού και Θλίψις και και

βενοχωρία , και διωγμός και λιμός και η γυ ?

μνότκα και ή κίνδαυΘ , ή μάχαιρα και καθώς

γέγραπται ότι ένεκά σου θανατούμεθα,

θλίω τίω ημέραν,ελογίθκινώς πρόβα )

τα σφαγύς .Αλλά τούτοις πάσιμ υπερή»

κώμιο, δια το αγαπήσαντΘ εμάς . πέν

πασμαι γαρ, ότι όυτε θάνατΘ , όυτε ζωή,

όυτε άγγελοι, όυτε αρχαι , όυτε δωάμεις,

όυτε νεsώτα, όυτε μέλοντα, όυτε ύψωμα ,

όυτε βάλΘ , όυτέ τις κτίσις ετέρα δαωή.

σεται ημάς χωρίσαι απόαγάπης και θες ,

Οι χρισώ Ιησού ω κυρίω ημώμ..

Αλήθααμ λέγων χρισώ , ου ψεύδομα ,

συμμαρτυρούσκα μου και σωσδήσεώς μου ,

εν πνεύματι αγίω, ότι λύπη μοι 3G μεγά

λή, και αδιάλετΠΘ οδών τη καρδία μου .

Ευχόμω γαρ αυτος εγω ανάθεμα ειναι αη

το χρυσούύπες την αδελφών μου, τη συγ

γενών μου σάρκα , 8ι τινές εισιμ ισρας )

λίται , ώρα γοθεσία , κα ) και δόξα , κα ) αι δία

Sϊκα , και ηνομοθεσία, κα) και λατρεία,να)

& επαγγελία , ώμ οι πατέρες , καιδυ

ο χρισδς, κατά σάρκα , και ώμεπισάντων

Θεός ευλογητός εις τους αιώνας.άμώ.

ουκ διορ δε , ότι εκπέήωκεν ο λόγω

το θεού , ου γαρσάνπς δι άξισραήλ , δυτοι

ισραήλ , ουδ ' ότι εισί σέρμααβραάμ, σάν »

πς τέκνα , αλλά ισαακ κληθήσεταίσοι σές

μα, τετίσιμ,όν τα τέκνα φθι σαρκός,ταύτα

τέκνα

quos uocauit, eos & iuſtificauit . Quos

auté iuſtificauit,hos& glorificauit.Quid

igiturdicemusad hæc:Sideus pnobis,

quis cótranos:Qui proprio filio nó per

percit,ſedpnobisoñib9 tradidit illum ,

qui fieri poteſt,utnó&cúeodéomiano

bis donet.Quisintentabitcrimina ad

uerſus electos dei : Deus eft qui iuſtifi

cat.Quis ille, quicódénet. Chriſtus eſt,

quimortuuseſt, imò qui&luſcitateſt,

qui etiã eſt ad dextera dei,qui& interce

dit pro nobis.Quisnos ſeparabit a diler

ctione dei f'num afflictionumangu

ſtiacnum perfecutio . num fames .num

nuditasõnum periculuminum gladius:

Quéadmodü ſcriptüeſt:Proptertemor

titradimurtota die , habiti ſumus uelut

oues deſtinatæ mactationi. Verú in his

oñibºſuperamº, per eú qui dilexit nos.

Nam mihiperſuaſum habeo, qd'neq

mors,nequita,neq;angeli, neq; prini

patus,neæprātés,neq inſtantia,neq3 fu

tura,neq altitudo,neopfunditas, neæ

ulla creatura alia poteritnos ſeparare à

dilectione dei,ſeſt in Chriſto Ieſu dño

noſtro. Veritaté dico in Chriſto ,non IX

mentior,atteſtante mihi ſimul coſcientia

mea, p fpm fanéti, φdolormihi fitm2

gnus,& aſliduuscruciatº cordimeo.Op

tarim eñeğo ipſe,anathemaelle à Chri

ſto p fratrib9 meis,cognatis meis ſcd'm

camně,qui funt Ifraëlitæ.ğrú eſtadoptio,

& gloria,& teſtaméta , & legis cóftitutio,

&cult9,& pmiſſiones,qrü ſuntpres ,&i

ex qb9 eſtChriſtº, tū attinetad carné,

qui eſt in oñib9delaudandus in ſæcu

la.amē. Nőautē hæcloậr qd'exciderit

ſermo dei. Non enim omes quiſuntex

Ifraël, ſunt Ifraël, nem quia ſunt femen

Abrahæ ,ſtarim oés filň ,ſed Ifaac noia

bitur tibi ſemē,hocé, nó q filij carnis,hn

F fili
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τέκνα , του θεού , αλλά τα τέκνα και επαγ/

γελίας, λογίζεταιεις θέρμα.Επαγγελίας

γαρ ο λόγG δυτος.Τι τον καιρόν τατου

ελεύσομαι,και έσαι τη σάββαγός • ου μόνον

δε , αλλά και δεβέκκα 2ξ ενός κοίτίω έχουν

σα ισαακ το σαγός ημώμ. Μήπω γι' γενν

νκθέντων , μη δε πραξάντωμ τι αγαθόν και

κακόν, ίνα και κατεκλογώ, το θες πρόθεσις

μιών, ουκ έξ έργωμ,άλλέκ και καλοώτος , εάν

εκθκ αυτή και ότι ο μείζων δsλεύσει ως ελάς

σοι, καθώς γέγραπται , τομεακώβ Αγάπης

σα, εν δε σας εμίσησα .

τί οώ ερούμαν και Μη αδικία σαρα

θεώ και Μι γλύοιτο . ο γαή μωση λέγε. Ελεάν

σωμ αμ ελεώ, και οικτρήσω όμάμ οικτεί »

σω . Αρα δω, ου τον θέλοντΘ , ου δε το πέν

χοντα , αλλά το έλεοώτος θε8 . Λέγα

γαρ και καφή ο φαραώ . ότι εις αυτό τον

οξέγερά σε, όπως ενδείξωμαι εν σοι τίω

δωαμίμ μου , και όπως δίαγγελί τ' όνον

μά μου νσάσα τη γή .

Αρα οώ όρθέλα ελιά , δμ δε θέλει σκλη .

ρωα . ερές δω μοι . Τί έτι μέμφεται και ως

αρβελήματι αυή τίς άνθέσκες Μενούνγε

και άνθρωπε, συ τις ει , και ανταποκρινό μυς

ωθεώ; Μα έρ& ο πλάσμα ο σλάσαντι,

τί μεεποίκσας όυτως ; Η ουκ έχα ξεσίαν και

κεραμευς το σκλού, εκ του αυτον φυράματος

σοιήσαι , και μου εις τιμώ σκεύG , 8 δε εις

ατιμίαμ; Ει δε θέλωμο θεός ενδείξαθαι τω

οργίω, και γνωρίσα ο δαφαήμ αυτον, ώεγ .

κερν σολ. μακροθυμία σκεύς οργής κα.

ταρτισμένα εις απώλιαμ , κα ) ίνα γνωρίσω

ομαλότου και δόξες αυτο , επί σκεύηελέ

8ς,αποκτοίμασενεις δόξαν , δυς και εκά

λεσεν ημάς , ου μόνον εξ ιουδαίωμ , αλλά

εθνώμ . Ως και νω ωσκε λέγα . Καλέσω

ημου λαόν με , λαόν με, και τίω ουκ άγα

πκμίύω , Αγαπαμαύω και έσαινα το

πω, δυ έβγάθω αυτής, ο λαός μου υμάς, εκά

κλκθέσονται οι θεού ζώντα .

Ησαΐας

filij dei:ſed qui ſunt filij promiſfionis,re

cenſentur in ſemen.Promiſfionis eñ ſery

mo hiceſt.In têpore hocueniam ,& eric

Saræ filius. Non ſolum autéhoc, ſed &

Rebecca exuno conceperar Iſaac patre

noftro:nódum eſnatis pueris , cú nex

boniquippiam feciſſent neqz mali,ut fe

cundum electione propoſitūdeimane ,

ret:non exoperibus, fed exuocante , di

ctum eſt illi:Maiorferuiet minori. Sicut

fcriptü eſt: Iacob dilexi , Efau uero odio

habui. Quid igitur dicemus ? Num

iniuſticia eſt apud deum : Abſit.Nam

Moſi dicit :Miſerebor,cuiuſcuną miſe ,

reor: & commiſerabor,quemcung com

miſeror.Itaqznon uolentis eſt,neq ar

rentis,fed miſerētis dei.Diciteſ ſcriptu

ra Pharaoni: In hocipfum te excitaui,ut

oftendam in te potentiâ meam ,& ut an

nuncieť nomémeú in tota terra . Itaq

cui uult: miſereť:qué auté uult,indurat.

Dices ergo mihi:Quidadhucconqueri

tur ? Nam uoluntati illius quis reſtitit.

Atqui ò homo,tu quis es, qui exaduer

ſo reſpódesdeo : Num dicet figmentū ,

ei qui finxit: cur me finxiſti ad huncmo.

dum : An nó habet ptátem figulus luti,

ut ex eadé maſſa, fingat aliud quidéuas

in honoré,aliud uero in ignominiá :Qž

fi deus uolens oftédere ira, & notā facere

potétia fuamı , tulit multa animi lenitate

uaſa iræ ,apparata in interitū , & ut notas

faceret diuitias gloriæ ſuæ ,ergauaſami

ſericordiæ , quæ præparaueratin gloriā,

Quos& uocauit nimirú nos, nó folüex

Iudæis,uerűetiã ex gentib ?.Quéadmo

dum& Oſee dicit : Vocabo populú qui

meus nó erat,populú meú : & eam quæ

dilecta nó erat, dilectam . Et erit in loco,

ubi dictú fuerat eis:Non populusmeus

uosibi uocabuntur filij dei uiuentis.

Elaias

κ 3
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Ησαΐας και κράζα υπες του ισραήλ.Εάν ή και

αριθμός 10τώμ ισραήλ,ώς και άμμΘ οι θα

λάσκα, η κατάλειμμα σωθήσεται . Λόγου

γαρ σιωπλώμ και σαντέμνωμεν δικαιοσύ,

νη , ότι λόγομ σωστμκμλύομ σοιήσα κύ »

βίος επίθ γύς . καικαθώς προείρκκεν ήσαν

ίας.Εί με κύρϊος σαβαώθ εγκατέλιπεν ημίν

Φέρμα , ως σόδομα αμ εγενήθκιβω , και ως

γόμορφα αμ ώμοιώθαμβω . τι οώ εφάμου και

Οτι έθνη τα μη διώκοντα δικαιοσωω, και

τέλαβε δικαιοσωω,δικαλοσωκμ δε τώ εκ

σίσεως - Ισραήλ δε διώκωμ νόμομ δικαιο »

σώης , εις νόμου δικαιοσωκς ουκ έφθασε.

Δία τις οτι ουκ εκ πίσεως , άλλως 3k έρι

γωμ νόμου . Προσέκοψαν γαρ λίθω το

προσκόμματα , καθώς γέγραπται , ιδου

τίθημι ν σιών λίθον προσκόμματα , και

σέραμ σκανδάλο . και σας και σισεύωμ έω

αυτώ , ου καταχωωθήσεται .

Αδελφοι, και μου ευδοκία ή έμής καρδίας,

κα ) και δέκσις και προς ημ θεόμ,ύπες του Ισραήλ

άξιμ εις σωτηρίας - Μαρτυρώ και αυτοίς ,

ξύλου θεού έχ8σιμ , αλλουκ κατεπίγνωσιμ .

Αγνοούπς και τιώ το θες δικαιοστωιω ,

σωιδίαν δικαιοσωω ζκτούπα sϋσαι , τη

δικαιοσως το θε8 ουχίπετάγκσαμ. τέλος

γαρ νόμου Χρισός εις δικαιοσωλω σαντί

ω σισεύoντι,

Μωσής και γράφει τα δικαιοσωωεκ

το νόμο , ότι ο σοιήσας αυτα άνθρωπος και ζά

σεται εν αυτοίς . Η δε εκ πίσεως δικαιοσωκ ,

όντως λέγει . Με έιπες εν τη καρδία σο , τις

αναβάσεται εις τον ουρανό και τοτέσι Χρι »

σου καταγαγ & μ. , τις καταβήσει εις τίω

άβυσσου ; Τατέσι χρισομ εκ νεκρών αναγα

γάμ . αλλά τί λέγα και εγγύς σου δήμα Κιμ

νω δόματί σου , και εν τη καρδία σου .

τουτέσι δεύμα και σίσεως , 8 κηρύσομαι .

ότι εαμ ομολογίσης να σόματί σου κύ.

είου τκσούμ , και σισεύσης εν τη καρδία σο,

ότι ο θεός αυτομάγειρεμέκ νεκρών , σωθήση.

Kaedia

Efaias autēdamar ſuperIſrael:Si fue .

rit numerus filiorum Ifraël,ut arenama /

ris,reliquiæ ſaluæ erunt . Sermonéenim

perficiés&abbreuianscum iuſticia,quoi

niam ſermoné abbreuiatú faciet domi

nus in terra . Etquéadmodú prius dixit

Efaias:Nifi dñs Sabaoth reliquiſſetno,

bis ſemné, ur Sodoma facti fuiſlemus,&

Gomorræ aſſimilati fuiſſem9.Quid igit

dicem :Quod gētes quænó ſectabant

iuſtícia,apprehenderuntiuſticiā,iuſticiā

auteamquæeſtex fide.Cótra,Iſraël,qui

ſectabatlegé iuſticiæ ,ad legé iuſticiænó

peruenit.Propter qd:Quia nonexfide,

ſed tanğ ex opib legis .Impegerúteſ

in lapidē offendiculi.Quéadmodú ſcri

ptum eſt:Ecce ponoinSion lapidéoffen

diculi,& petram offenſionis: & oñis qui

credit in eo,nó pudefiet. Fratres, pro- x

penſa quidéuoluntas cordis mei, &de

precatio quæ fit ad deum ,pro Iſraël eſt

ad falutē.Teſtimoniúeſillis perhibeo,

quod ſtudiú dei habent,ſed nõ fecundú

ſcientiam.Nam ignorantes dei iuſticiā,

&propriam iuſticiam quærentesconſti,

tuere ,iuſticiæ dei nonfuerunt fubditi.

Namperfectio legis Chriſtus,ad iuſtifi
cationem omni credenti. Moſesenim

fcribit de iuſticia quæ eſt ex lege,quod

qui fecerit eahomo,uiuet per illa.Cæter

rum quæex fide eſt iuſticia ,ea ficloquiť:

Nedixeris in corde tuo : Quis afcendet

in cælum HoceſtChriſtum exalto de

ducere.Aut,quis deſcendet in abyſſum :

Hoceft Chriſtum ex mortuis reducere .

Sed quid dicit : Prope te uerbum eſt

in ore tuo ,& in cordetuo . Hoceft, uer

bumfidei.quod prædicamus. Nempe ſi
confeſſus fueris ore tuo dominum le

ſum , & credideris in corde tuo , quod

deus illum excitauità mortuis,falueris.

F 2 Corde

λ β



3.40
ΕΠΙΣΤΟΛΗ EPISTOLA

λη

unientes-17

καρδία γαρ σισεύεται εις δικαιοσωλεω, σό ) Cordeeñcredit ad iuſticia , ore aūt con

ματι δε ομολογάται εις σωτηρίαν . Λέγα feffio fit ad faluté . Dicit enim ſcriptura:

γαρκαι γραφή. σάς ο σισεύων εαυτώ , ου Omisqui fidit illi,nó pudefiet.Non em

κατακαυθήσεται , ου γάρ , δασολά του- eſt diſtinctio uel Iudæi,uel Græci. Nam

d'ALOU TE Kaj Woo yaj & urda xúgïos idédñs omniú ,diues in omes inuocates

σάντων , σλετωμ εις πάντας τους επικα / ſe. Quiſquis eñ inuocauerit nomédñi,

λεμώύους αυτόμ . πάς γε δς άμ επικαλέσει laluuserit. Quóigiťinuocabunteum ,

ταασ όνομα κυρία, σωθήσεται . in quénó crediderüt:Quó autécredene

πώς οώ επικαλέσουλας, ειςόρουκέπίσου ei dequonó audierüt:Quo autéaudiét

σαν και πώς δε σισεύσασιν, ου ουκ ήκουσαν και abfq prædicāte: Quó autéprædicabút,

unentrs 11. fol.ptt .
πώς δε ακέσουσι χωρίς κκεύσοντΘ και πώς και nifi milli fuerint:Sicut ſcriptum eſt:Q

Γης 177 σ Iatrons. κηρύξεσιν , εαν μη αποσαλώσει και καθώς γέ ſpeciofi pedes annunciantiū pacem ,an

καηαι , ως ωραίοι οι σόδεςΟ ευαγγελια nunciantiū bona.Atno omnesobedie

17/1 - Y

ζομύωμ ευρώω, η ευαγγελιζομλύωμ τα runt euágelio.Efaias emdicit:Dñe,quis

αγαθά . Αλλου σάνης υπάκτσαμ ευαγ credidit fermonibus noftris . Ergo fides

γελία . Ησαίας λέγα,κύρϊε τίς επίσδυσε ex auditu eſt: audit auté per uerbú dei.

τι ακού κμών και Αρα και σίσις 3ξ ακούς . Η δε Sed dico ,an nó audierűt.Atqui inoēm

ακολ δια βήματα θε8.Aλιαλέγω, μπουκ terra exiuit ſonus eorú , & in fines orbis

ήκεσαμ; Μενοώγε εις σάσαμ τίω γω εξάλ terrarú uerba illorü.Sed dico:Nunquid

θεμοφθόγγος αυτών , εις τα πέρατα και nó cognouit Iſraël: PrimusMoſes dicit:

οικεμβύκς τα βήματα αυτών . Αλλά λέω,μη Ego adæmulationé prouocabo uos per

ουκ έγνω ισραήλ , πρώτος μωσής λέγα . Εγώ gentēquænon eſt gens, pergentēſtultā

σαραζαλώσω υμάς εο ουκ έθνε , επί έθνει αν ad iram cómouebo uos.Efaias aút poſt

σωέτω παροργίω υμάς . Ησαίας δε απον huncaudet,ac dicit:Inuentusfui his,qui

τολμά, και λέγε . Ευρέθω τίς εμέ μη ζκτά menó quærebant: cöfpicuus factusſum

σιν , εμφανής εγενόμω τίς εμέ μα έπεροι his ,qui de menointerrogabant.Aduer,

τώση, προς και ημισραήλ λέγ. ολίω τ ωμί. fus Ifraël autem dicit: Toto die expandi

Ραμ ξεπέτασα τας χ &ράς μου προς λαός manus meas ad populú nó credenté, &

απειθοώτα και αντιλέγοντας cótradicenté. Dico igitur:Num repu . XI
λ Δέγω οώ , με απώσαπο θεός όμ λαόν lit deus populü ſuü :Ablit. Nam&ego

αυτο και ΜΗ λύοιτο . Μαγδ' εγώ ισρακλίτκα Ifraëlitafum ,ex ſemine Abrahæ ,tribus

ειμί, έκ πέρματα αβρααμ, φυλής βενίαν Beniamin.Nó repulit deuspopulú fuú,

μίμ . ουκ άπώσατο ο θεός ημ λαόν αυτο ,δυ quéante agnouerat. An neſcitis, de Elia

προέβνω. ουκ διδαπ ,η Ελία τί λέει γρα quiddicatfcriptura: Quomointerpellat

qx ;cas Gruyxáve ter dem ut tor'iopaka,aé apud deum aduerſus Ifraël,dicens:Do,

γωμ . κύρϊε , τους προφίτας σε απέκτεναμ, mine,prophetas tuos occiderunt, &alta

και τα θυσίαςκρϊά σε κατέσκαψαν , καγώ ria tuaſubruerunt: & ego relictus fuifo

υπελείφθω μόνG , και ζκτ8σι τω ψυχώ lus,& infidiantur uitæmeæ . Sed quid di

με . αλλά τί λέγει αυτώο εκματισμός ; Κα cit eidiuinum reſponſum : Reliqui mihi

τέλιπομ έμαυτώ επακικιλίες άνδρας , οι ipſi ſeptem miliauirorum , quinon in

τινες ουκ έκαμψαν γόνυ τηβάαλ.όντως οώ Hexeruntgenuimagini Baal. Sicigitur

και
&

1
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να) νω ν καιρώ , λέμμα κατεκλογω & in hoc tépore,reliquiæ ſcd'm electionë

χάριτΘ' γέγονεν. Ει δε χάριτι , ουκ έτι gratisfuerit. Q& fiper gratiam,noiam.

έργωμ. έπει και χάρις, ουκ έτι γίνεται χάρις. ex operib °.Quãdoquidě gratia,iam nó

Ει δε και έργων , ουκ έτι και χάρις . Επειδή ές eſtgratia.Sin ex operib ',nó iam eſtgra

γου, ουκ έτι αξίμ έργου .
tia.Quádoquidé opus,iam nóeft opus.

Τι δω , ο επιζκτά ισραήλ, τοντο ουκ επέν Quid igit:Qdquærit Iſraël,hocno al

τυχε» , Η δε εκλογή επέτυχεμ , δι δε λοιποι ſecutus eft. fed electio conſecuta eſt.reli,

έπωρώθκσαν, καθώς γέγραπτα • Εδωκεν αυ qui uero excæcati ſunt.Quéadmodú ſcri

τίς ο θεός σνεύμα κατανύξεως , οφθαλμούς ptum eſt:Dedit eis deus ſpñ cópunctio

τον μή βλέπαμ, και ώτα των μη ακόαμ , έως nis :oculos,ut nó uideant:& aures , ut no

σήμερον ημέρας. και δαβιδ λέγα. Γενκ/ audiant,uſqz ad hodiernú dié.Et Dauid

θήτω τράπεζααυτώμ εις σαγίδα, και εις dicit: Vertałméfa illorúin laqueú , & in

θήραμ, και εις σκάνδαλομ , και εις ανταπόν captioné, & in offendiculum , & in retalia

δομα αυτής και σκοτιθέτωσαν οι οφθαλμοί tionem ipſis.Obtenebrentoculi eorú ,ut

αυτώμ το με βλέπει , και η φωτομ αυτών nõuideant,& tergū illorú femp inarua.

δαπανώς σύγκαμψομ .
Dico igiť:Num ideo impegerüt,utcói

Λέγω οώ , μεέπαισαμ,ίνα σέσωσι ; ΜΗ . ciderét:Åblit.Sedperlapfum illorú ſa

δύοιτο . αλλαω αυτών πρακώματι καισω » lus cótigit gentib9, in hocut eos ad æmu

τρία οίς έθνεσιν,εις ή φαζκλώσαι αυτός. landumprouocaret. Qą ſi lapſus illorú,
ει δε η φάτωμααυτών αλάτω κόσμο , diuitiæ funt mundi: &diminutio illorú ,

Cώ ήκμα αυτών αλάτων εθνών, σόσω diuitiæ gentiū,quanto magis plenitudo,

μάλλομ το πλήρωμααυτών και τμήμαρλέν illorú.Vobiseñdico gêtibus:ğren 'ego

γω τοίς έθνεσιν , εφόσον μεν ειμι εγω εθνών quidé fum apfus gentiú,miniſteriú meú

απόσoλΘ , τίω διακονίαμ με δοξάζω, έιν illuftro, fiờmóadæmulandú prouocē,

πως πραζκλώσω με τίω σάρκα , και σώσω carné mea , & faluos redda nõnullos ex il

τινας 2ξ αυτώμ. Εί και αποβολή αυτών και lis.Nam fi reiectio illorú , eſt recóciliatio

ταλλαγή κόσμό, τις και πρόσληψις,ει μη ζωή mūdi:ğeritaſſumptio,niſi uita ex mor,

εκ νεκρών, Ει δε καποχή αγία, να φύρα tuis : Q2 li primitiæ ſanctæ ,fancta eſt &

μας και ει και ξίζα αγία, και δι κλάδοι . Ε δε malla .Et li radix ſancta,ſancti erunt&

τινες του κλάδων ξεκλάθκσαν , συ δεάν rami.Qą fi nónulli ramidefracti ſunt, tu

γεϊέλαβώμ,ένεκεντρίθκς εν αυτοίς , να uero cüeſſesoleafter, inſitus fuiſti illis, &

συγκοινωνος θα ξίζες και Φι σίότκ / Θ Οι conſors radicis & pinguitudinis oleæfa .

ελαίας έγιο, ΜΗ κατακαυχώ κλάδωνε ctus es ,ne glorieris aduerſus ramos ,gli

Ει δε κατακαυχάσαι,ου συ τίω ξίζαμ βασάν gloriaris,non tu radicé portás, fed radix

ζεις , αλλά είζα σέ. Εράς οώ , ξεκλάθκσαμ te.Dicesigiť , defractiſunt rami,ut ego

κλάδοι, ίνα εγώ έγκεντριθώ , καλώς, τα infererer.Bñdicis.p incredulitaté defra

πισία /ξεκλάθκσαμ,συ δε σίσει έσκκας.μη cti ſunt,tu uero fidecoſtitiſti.Ne effera

υψηλοφρόνε , αλλά φοβ8 . Ει γαρο θεός ris animo,fed timeas. Nāli deus natura

και φύσιμ κλάδωμ ουκ εφείσαι , μη σως libus ramis nó pepercit,uide ne qfiat, ut

ουδέ σού φείσεται . δε οώ άκοότητα να α nec tibi parcat.Ecce igiťbonitate acfæue

ποτομίαμ θε8.έπι και τους πεσόντας,απο ritaté dei:in eos qdé quiceciderüt,fæuie

F 3 ricare ,τομίας
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τομίαμ . επί δέ σε Busότητα , έαν επιν ritaté:in te uero bonitaté, ſi permanſeris

μείνης τη χρsσότκτι . έπει και συ εκκοπή in boritate. Qñ & tu excideris:& illi rur

ση και να εκάνοι δε , εαμ με επιμείνωση της ſum ,fi nó permanſerint in incredulitate,

πισία , έγκενχιθήσονται . Δωατος για inſerenť.Poteft em deus denuo inferere

Κείμ ο θεός σάλιμ έγκεντρίσαι αυτούς. Εί illos. Etenim litu ex naturaliexectus es

γαρ συ έκοθ ν φύσιμ ξεκόπκς αγεϊr oleaftro, & præter naturā inſitus.es inuer

λαϊς,και σαρά φύσιμ ένεκεντρίθκς εις καλ ram oleam :quáto magis hi,quinatura .

λιέλαιομ,πόσω μάλλομ δυτοι τι φύσιμ,έγο lesſunt,inferentppriæ oleæ . Noneſ

κεντριθήσονται τη ιδία έλαια και uolo uos ignorare fratres myſteriü hoc ,

ουγι' θέλω υμάς αγνοάρ αδελφοί με utneſitis apud uoſmetiposelatianimo,

σήρϊου τοτο , ίνα μή ήτε σας εαυτοίς φρόνιο qd'excæcatio ex parte Ilraëli accidit,do

μοι,ότι πώρωσης από μέρους & Ισραήλ γέ nec plenitudo gentiü aduenerit, & ficto .

γονεμ,άχρις δυο πλήρωμα"εθνών εισέλ tus Iſrael falueric.Sicut fcriptü eſt:Ad

θα , και όντως σάς Ισραήλ σωθήσεται και καν ueniet ex Sion ille qui liberat, & auertet

Bw's gézsa Tito .Siže lx ciòp o guóulvos,nos impietates à Iacob.Et hocillis a meteſta

αποστέφα ασεβείας από Ιακώβ. κ) άυτκ αν mentū ,cú abſtulero peccata ipſorū. Se

τοΐς και σαξίμου διαθήκη , όταναφέλωμαι cundum euangeliūquidé,inimici ppter

τας αμαρτίας αυτώμ . κατα με το ευαγγέ uos,fcd'm electioné auté dilecti propter

λίου, έχθροί οι υμάς, με εκλογω αγαν patres.Nam dona quidé & uocatio dei,

πητοίδια τους πατέρας . Αμεταμέλκτας eiuſmodi ſunt,ut eorú illő pænitere non

τα χαρίσματα, και η κλίσης τον Θεό poſſit. Quéadmodú ein & uosquonda

* και υμάς σοπ απαθήσατε ω θεώ , increduli fuiſtis deo : nunc auté miſericor

ναώ δε Αλεύθκτε τη τούτωμ απευθεία , όντως diameſtis cóſecuti per illorüincredulita

και δυτοι νώ απείθκσαμ ο υμετέρω ελέα , tem ,fic & iſti nunc increduli factiſunt,ex

ίνα, και αυτοί έλεκθώσι - Σωέκλασε και ο eo qd'uos miſericordiam eſtis adepti,ut

θεός τους πάντας εις απείθααμ , ίνα τους &iplimiſericordiam cóſequant.Condu

σάντας ελεήση » ſit enim deus omes ſub incredulitaté , ut

αβάθG σλότου και σοφίας και γνώ . omniu mifereret. Ο profunditate diui

σεως θεού , ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυ, tiarum & fapientiæ& cognitionis dei.©

του , και ανεξιχνίασοι αι δδοι αυτο . τίς inſcrutabilia ſunt iudiciaeius, & imperue

έγνω νοώ κυρίου και και τις συμβολΘ αυτοές ſtigabiles uiæ eius. Quis enim cognouit

δύετο ; και τις προέδωκεν αυζώο , και ανται mentem dñi Autquis illi fuitàcoſilňs.

ποδοθήσεται αυτό και ότι και αυτοι , να δι αυ Autquis prior dedit illi , & reddetur ei:

το , και εις αυτόματα σάντα αυτό και δόξα Quoniã ex illo , &per illum , & in illum

εις τυς αιώνας.αμώ . omnia.Ipfi gloria in fecula.Amen..
παρακαλώ οώ υμάς αδελφοί , στα9 Obfecroigiť uos fratres,per miſeratio XII

οικτιρμώμε θες, σαραςήσαιτασώματα και nes dei,ut præbeatis corpaueſtra,hoſtia

μώμ, θυσίανζώσαμ,ατίας,ευάρεσομ ω θεώ, uiuenté,ſanctā, acceptā deo, rationalem

σω λογικώ λατρείαμ υμώμ. μή συχημα cultú ueftrú.Et neaccómodetis uosad

τίζεθεο αλώνι τότω, αλλά μεταμορφών figurā ſæculi huius , ſed tranſformemini

θε τι ανακοινώση του νοος υμών, εις τοδο per renouationé mentis ueftræ , ut

ιμάζαμ betis

λθ

utpro
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:

κιμάζας υμάς , τι το θέλημα του θεά, ή άγα

θόν, και ευάρεσομ και τέλαομ .

Λέγω και δια Ο χάριτα και δοθεί »

σεσμοι , σαντί τω όντι εν υμίμ, με υπερή

φρονξ , σας τα φρονάμ , αλλια φρονών ,

εις τη σωφρονών , εκάσω ως ο θεός εμέρισε

μέτρου σίσεως.

μβ . καθάπες γαρώ ενι σώματι μέλκ σολ/

λα έχομαι , τα δε μέλκ σάντα ου τω αυν

τίω έχει πράξιν , όντως οι πολλοί εμ σώμα

έσμου Χρισώ , και δε καθείς , άλλήλων μέ

λκ , Εχοντες δε χαρίσματα κατά τίωχά

Βιμ τώ δοθέσαμ μίμ διάφορα , έιτε προ ):

φκτείαμ κατα των αναλογίαν. Οι σίσει

ως , έντε διακονίαμ ν τη διακονία ,έντεο

διδάσκωμ εν τη διδασκαλία , έντεο σαν

φακαλώμ εν τη σαρακλήσε , και μεταδι »

δους ν απλότητι , ο προϊσάμινος ενσε

ση , ο ελεώμ ν ίλαρότητι . και αγάπκ ανυπό

κριτα , αποσυγοώτες το σουκρόμ, κολ,

λάμβλιοι αγαθό , τη φιλαδελφία εις

αλλήλους φιλόσοςγοι , τη τιμή αλλήλους

προηγούμενοι, τη σουδή με οκνκροί, @ω

σνεύμάτι ζέοντες,ο καιρώ δολεύοντες,τη

ελπίδι χαίρονπς,τη θλίψει υπομονπς,τη

προσευχή προσκαρπρενες,ταϊς βείαις τα

αγίων κοινωνοώτες, τίω φιλοξενίαμ διών

κοντες . Ευλογάπ τους διώκοντας υμάς, ευν

λογάτε και μη καταράσθε . Χαίρε μετα

χαρόντων , και κλαίει μετά κλαιόντων,

το αυτό εις αλλήλος φρονώντες, μή τα υψη

λά φρονοώτες , αλλά τίς ταπενούς σωα /

παγόμδυοι , μή γίνεθε φρόνιμοι σας εαυν

τοίς, μηδενι κακόρ αντί κακού αποδιδόν »

τες και προνοέμβυοι καλα ενώπιομ σάντων

ανθρώπων. ειδυνατόν, εξ υμώμ , μετά

σάντων ανθρώπωμ ειρωέυοντες,μη εαυτή

εκδικούτεςαγαπητοί,αλλά όπ τόμ τη

αργά . σέγραπται διέμoι εκδίκησις,εσώ άνθα

ποδώσω,λέfe κύριος.Εάν οώ σενά ο εχθρός

σου , ψώμιζε αυτόμ.εαν διψά, πότιζε αυτόμ.

Τατο

betis quæ ſit uoluntas dei, qdbonü elt,

acceptúớz & perfectum . Dico em per

gratiā,quæ data eſt mihí, cuilibet uerſan

ti inter uos ,ne quisarroganter de ſe ſen ;

tiat,fupraſ oportet de le ſentire: ſedita

ſentiat,ut modeſtus ſit & fobriº,ut cuiq

deus partitus eſt méſurâ fidei. Quéad .

modú eminuno corpore mēbramulta

habemº:mébra uero omia nóeundéha

bentactú ,fic multi unū corpus fumusin

Chriſto:ſingulatim aút,alij aliorú mem

bra :ſed tñ habétesdona iuxta gratiâda

tam nobis uaria, fiue prophetiam iuxta

portioné fidei , fiúe miniſteriü in admi

niſtratione, fiue qui docet in doctrina ,

fiue q exhortat in exhortatione, qui im

pertit in ſimplicitate, qui præeſt in dili

gentia, qui miſeretur in hilaritate. Dile

Ctio ſit nó ſimulata, ſitis odio pſequétes

qdmalú eſt,adhærétes ei,qď bonú eſt,

per fraterna charitate,ad mutuouosdi

ligédos propēli,honore aliusaliũ præce)

dentes,ſtudio nó pigri,ſpú feruêtes,tem

pori ſeruiétes,ſpegaudētes, in afflictio

ne patiétes,precationi inſtantes,necelli

tatib9 fanctorú cómunicantes,hoſpitali,

taté ſectantes. Bñ loquamini de ijs, qui

uos infectant :bene loquamini inquá,&

ne male precemini.Gaudete cũ gauden )

tibus, & Here cũ flentib9 : eodéaioalij in

alios affecti,nó arroganter de uobiſiplis

ſentientes,fed humilibuos accómodan

tes .Ne ſitis arrogantes apud uoſmet

ipſos,neq aiſ malúp malo reddatis.

Prouide parantes honeſta in conſpectu

oim hoim : ſi fieri pót, őtú in uobiseſt,

cã oibºhoibº in pace uiuétes,nó uoſmet

ipfos ulciſcétes dilecti,quin potius date

locũ iræ Scriptū eſtem :Mihi ultio ,ego

repēdam ,dicit dñs.Siigitur eſurit inimi,

cus tuus,paſce illum :ſilitit,daillipotum .

F 4 Hoc
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του και ποιών , άνθρακας αυρός σωρεύσας Hoceſſi feceris, carbones igniscoacer

επί τώ κεφαλήμ αυτο . μινικώ υπό το καν uabis in caput illius.Neuincarisà malo,

κά, αλλά νίκα ν ω αγαθώ το κακόμ . imò uince bonomalum . OmnisaniOmnis ani- XIII

Πάσα ψυχή ξυσίαις υπερεχάσας υπο» mapoteſtatib9excellentibusſubdita fit.

Πασέθω.ου γάς αξιμάζεσία,ει μη απο θεό. Nõeñeſtpoteſtas,nifi à deo:quæuero

άι & δυσαι ζεσίας, υπό θε8 τετάγμα ειν ſunt poteftates,a deo ordinatæſunt.Ita,

σημ . ώςεο αντιτασσόμπυ ,τηδοσία , τη que quiſquis reſiſtit poteſtati,deiordina

το θεούδιαταγή άνθέσκκεν. οι δε ανθεσNA tionireſiſtit.Qui aut reſtiterint, fibijpfis

κόπο , εαυτοίς κρίμα λήψονται . Οι γαρ άς- iudiciñ accipiēt.Nam principesnó terro

χοντες ουκ εισί φόβΘ των αγαθών έρι ri ſunt bñagêtib9,ſed male. Visauténó

γων, αλλά το κακώμ. θέλεις δε μη φοβάν timere poteſtatē : Q & bonú eſt, facito :

θαι τίω 2ξεσίαν και το αγαθόν σοία , ) & feres laudem ab illa . Dei eſminiſter

έξειςέπαιιομάζ αυθ.θε8 και διάκονος εsί eſt tibi in bonú.Qd ſi feceris, idqd ma

σοι εις αγαθόμ .εαν δε ή κακόμ σοις , lum eſt, time. Non em fruſtra gladium

φοβδ.ου γαρ εικά τιώ μάχαιραν φορά. θε8 geſtat. Nam deiminiſter eſt,ultorad

γι ' διάκονος , έκδικΘ- εις οργώω iram , ei qui,qdmalú eft fecerit.Quapro

κακό πράσσοντι . διο ανάγκΗ υποτάσεν pter oportet eſſeſubditos,nó folúppter

θαι, ου μόνον δια τίω οργια, αλλά και δια iram ,uerűetiá pptercóſciétiam.Propter

πιωσωείδηση» .δια τούτο και να φόρους hocem & uectigalia foluitis.Siquidēmi

τελ & π.λατ8εγοι γι' 9ι8 εισιν,εις αυτό τον niſtri deiſunt, in hocipfum incumben

το προσκαρπροώτες. tes. Reddite igiť omibº,qd'debet:qui

Απόδοτεσαν σάσι τας οφειλάς. @ο ομ tributú ,tributú:cui uectigal,uectigal:cui

φόρου ,του φόρου . % το τίλG , ή τέν timoré,timore:cui honoré,honorē. Ne

λΘ .ω μ φόβου, του φόβου. ω πιω mini quicqz debeatis, niſi hoc, ut inuicē

τιμώ,τώ τιμώ. μκσενί μκδεν οφείλει diligatis.Nam qui diligit alterú ,legéex

πι , ειμή και αγαπάμ αλλήλους και ο γαλα pleuit. Siquidē illa:Non adulteraberis,

γαπώ» του έτερον , νόμομ σεπλήρωκεμ . nó occides,nó furaberis,nó falfum teſti

έγαρ, ου μοιχεύσεις , ου φονεύσεις , ου κλέρ moniū dices,nócócupiſces: &fi qd aliud

ψας , ου ψευδομαρτυρήσας , ουκ επιθυμή » præceptum , in hoc ſermone fummatim

να ) ει τιςετέρα ντολί, ο τούτο ω όprehendit : Nempe, diliges proximi

λόγω ανακεφαλαιούτα , ν ωαγαπής tuum ficut teipfum . Dilectioproximo

σας του πλησίον σου ως έαυτόμ. και αγάπη malumnó operat. Conſummatio itag

ως πλησίον κακόν ουκ εργάζεται.αλήρων legis,eft dilectio.Prefertim cum dam?

μαδω νόμου,και αγάπη και τοντο ειδότες , tempus,quod tempeſtiuum ſit, nosiam

ομ καιρον, ότι ώρα,ήμάς σκύπνοέγες- à fomnoexpergiſci.Nuncenim propius

Ρώαι . Νώ γι'εγγύπρομ άμώμ και σωτηρία , adeſt nobisfalus,§ tum ,cum credeba

ή όπ επισεύσαμου . & νυξ προέκοψεν , και δεν mus.Nox progreſſa eſt,dies autē appro

μέραήγγικερ.Αποθώμεθα δω τα έργα το pinquat. Abijciamus igitur opera tene

σκότους, και ενδυσώμεθα τα όπλα το φω ' brarum , & induamurarma lucis: tanos

τος . ως νημέρα ευχημόνως σεριπατήσω » in die cópoſite ambulemus,nó comella

μου, με κώμους και μέθαις, με κοίτας να tionibus& ebrietatibus, nó cubilibus ac

ασελγείαις lafcάuής.

sid
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ασελγείαις , μη έριδι και ζάλω , αλλ ανδία

σαθε ου κυρίου Ικσον χρισόμ.

καιφθι σαρκός πρόνοιαςμη σoιάθε εις

επιθυμίας και τον δε αθενούτα τη σίσα,

προσλαμβάνεσθε , μι εις διακρίσεις Δίαν

λογισμών - 0ς μου σισεύά φαγώμ πάντα .

δς διάθενών , λάχανα έθία. ο εθίωμ , ου

μη εθίοντα με θξουθενείτω . και ο μη εθί .

ωμ , τουεθίοντα με κρινέτω . ο θεός γαρ

αυτόμ προσελάβετοι συ τις έι, ο κρίνωμαλ

korpion dixérl ; ta isiw xugim súxe , *

πίπα , σαθίσταται δέ . Δωατος γάρ όξιμο

θεός σsσαι αυτόμ . 8ς μην κρίνει ημέρας σας

ημέραν , δς δε κρίνει σάσαμ ήμέραν . Εκά

s6νωδίφνοι πληροφορείθω. δ φρο

νώμ τίω ημέραν, κυρίω φρονά . κα ) ο μή φρο/

φώμ τώ ήμέραν, κυρίω ου φρον&.δ εσθίων κυ

gΐφέθία , ευχαρισάγαρ ω θεώ και και ο με

ESíwp, xugío oux lodía , naj iuxazisão Zoele

θεώ , ουδεις γαρ ημών εαυτώ , και ουδεις

εανσ ' αποθνήσκει .

Eếp te gas sãugu , Toere xugíos zäulv,

έάρτε αποθνήσκωμα, ο κυρίω αποθνής

σκώλιο . Εάμποώ ώμων , εάμπ αποθνή

σκωμα, το κυρία έσμό. Εις τοντο γαρ χgr/

σος και απέθανε , κα ) ανέσκ ,κα) ανέζκσεν,

ένα και νεκρών και ζώντωμ κυρίευσα Συ δε

τι κρίνεις τορ άδελφόν σου ; Η και συ ,τι

ζοθεν& ς ομάδελφόμ σε , σάνπς γαρ σα

Pasκσόμεθα ω βήματι ή 8ι58.γέγραπται

γαρ ώ εγώ λέγα κύρϊος , ότιέμοί κάμψα

σαν γόνυ , και σάσα γλώσσαομολογή

σεται ως θεώ. άρα οώ έκασος Αμώμ πο /εαυ

τον λόγο δώσα θεώ.μηκέτι οώ αλίλος

κρίνωμα , αλλά τοντο κρίνατε μάλλομ, σ , με

τιθέναι πρόσκομμαο αδελφώ , ή σκάν »

θαλομ . οιδα και σέπασμα ν κυρίωςτην

σου , ότι ουδεμ κοινομείεαυτα , ειμι ως λο

γιζομδύω τι κοινόν ειναι εκείνη κοινό .

Εί δε δία βρώμα ο αδελφός σου λυπάται ,

ουκ έτι και αγάπίω σεριπατάς και με ζω

βρώματί

laſciuöjs,nó cótentione & æmulatióe, ſed

induamini dñm Iefum Chriſtum.Etcar

nis curā ne agatis ad cócupiſcétias. Por Xif

ròeum qui infirmatur fide, aſſumite,no

ad dijudicationes diſceptationum.Alius

quidé credit ueſcédum elle quibuſlibet:

Ali'auté qui infirm'eſt,holeribºueſciť.

Qui ueſcitur, no ueſcentē ne deſpiciat.Et

qui non ueſcit ,ueſcentē ne iudicet.Deus

em illú aſſumpſit.Tu quis es ,qui iudicas

de alieno famulo . Proprio dño ſtar aut

cadit ,imò fulcietut ſter.Potensenim eft

deus efficere ut ſtet.Hicquidemiudicat;

diemaddiem cõferés:illeauté idem iudi

cat dequouis die.Vnicuiqz ſua mens ſa .

tiſfaciat. Qui curat dié dñoairat.Et qui

nó arardiem ,dño nó curat.Qui ueſcit ,

dño ueſcitur, gratias eñ agit deo: & qui

nó ueſcit ,dño non ueſciť,& gratias agić

deo.Nulluseñ noftrum fibijpfi uiuit, &

nullusfibijpfi moritur. Nam ſiue uiuij

mus,dñouiuim9:ſiue morimur,dñomo

rimur.Siue igitur uiuamus , ſiue moria

dñi ſumus. In hoceſ Chriſtus &

mortuus eſt, & refurrexit, & reuixit, uc

mortuis ac uiuentib9 dominet . Tuuero

aur iudicas fratré tuú : Aut etiâ tu , cur dei

ſpicis fratré tuum : Omeseñ ſtatuemur

apud tribunal Chriſti.Saiptü eftenimt

Viuo ego dicit dñs: Mihi fefe fectet

omne genu,&omnis lingua cófitebitur

deo . Igitur unuſquiſqz noſtru de ſeipſo

rationem reddet deo.Ne poſthacigitur

alius alium iudicemus,uerum illudiudi,

catemagis,ne offendiculú ponať fratri,

aut laplus occalio. Nouiſiquidé,&per

ſuaſumhabeo perdñm Iefum ,nihil eſfè

communeper fe,niſi ei qui exiſtimat ali

quid eſſe cómune , illi comuneeſt. Verű

ſipropter cibum frater tuuscótriſtat ,no

iam fecundum charitatem ambulâs. Ne

cibo

mur ,
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βρώματί σου έκένoμ απόλυε, υπέρ ου χρι cibo tuo illum perdas,pro quo Chriſtus

5ος απέθανε . Μη βλασφημείθωοώυμώμη mortuus eſt.Neueſtrū igitur bonü,ho .

αγαθόμου γάς Κιμ και βασιλεία του θες βρώ minummaledicêtiæ ſit obnoxium .Non

σις και σόσις , άλλα δικαιοσών και ειρών enim eſt regnú dei cibus ac potus, fed iu

και χαρα σνεύματιαγίω. ο γαρ εν τ8. ſticia &pax&gaudiú, in ſpiritu ſancto .

τοις δελένων ως Χρισω,ευάρες ο θεώ, Etem qui perhæcferuit Chriſto,accept?

και δοκιμών τοΐς ανθρώπους και άρα οώ τα eſt deo, &pbatus hominib'.Itaq quæ

φοι ειρlώκς διώκων , και τα οι οικοδον pacis funt,fectemur : & quæ ædificatio

μής , οδ εις άλλους. Με ένεκερ βρώματα nis , alius erga alium . Necibi cauſa, de

κατάλυε η έργου του Θεού και πάντα μου και ſtruas opusdei.Omnia quidē pura,fed

θαρά, αλλά κακόρ των ανθρώπω,οσiα προ » malum eſt homini , qui per offendiculú

σκόμματα εθίοντι . Καλόμ ή με φαγάμ ueſcit.Bonū eſt nó edere carnes ,neq bi

κρέα, μκθεσί & μ βινoμ , μκθε ενώ ο αδελφός bere uinum , neq quico , per qd frater

σε προσκόπια , ή σκανδαλίζεται , και αθενά. tuus impingit,autoffendit, autinfirma

Συσίσιμ έχας και σαυτόμ έχε ενώπιον το tur . Tu fiděhabes .Apud temetipfum

θεού . ΜακάρiGP και με κρίνωμ εαυτόν , και habe corādeo.Beatus qui nó iudicar ſe

δοκιμάζει . ο δε διακρινόμενα ,εαμ φάγα, ipſum ,in eoquod probat. Atqui dñjudi

κατακέκριται , ότι ουκ εκ πίσεως σάν δε cat, ſi ederit,códemnatuseſt:quoniã nó

8 ουκ εκ πίσεως, αμαρτία εsίμ . edit ex fide. Porrò quicquid ex fide non

Οφείλομών δε εμάς οι δωατοι , τα αθε eſt,peccatüeſt. Debemus auté nos qui xv

νήματα, η αθωάτων βασάζαμ , να μη potétes ſumus, infirmitates impotentiú

εαυτοίς αρέσκειν . έκασΘ γαρ ημώμ ως portare,ac nonplacere nobiſiplis. Nam

πλησίομ αρεσκέτω εις ή αγαθομ προς οι unufquifq; noftrum proximo placeatin
κοδομών και γαρο Χρισος ουχ εαυτώ άρει bonú ad ædificationē. EtenimChriſtus

σεν , Αλιά καθώς γέγραπται . δι ονειδισμοί non placuit ſibijpfi,fed quéadmodú faris

ο ονειδιζόντωμ σε , επέπεσομ εωεμέ . ptum eſt:Opprobria opprobrantium ti

Οσα γαρ προεγράφκ , εις τίω ημετέραν bi,inciderütinme.Nam quæcunq præ ,

διδασκαλίαμ προεγράφκ, ίνα διαφη υπον fcripta ſuntin noſtram doctrinā præſcri

μονής και οι σαρακλήσεως της γραφών praluntutper patientiâ&confolationé

τίω ελπίδα έχωμεν .ο δε θεός και υπομον ſcripturaru ſpem habeamus. Deusauté

νς και παρακλήσεως δώκυμίμο αυν patientiæ& cóſolationis detuobis idem

το φρον & μ ν αλλήλοις κατα χρισόν 18 mutuo inter uos ſentire fecundú Ieſum

σουμ , ίνα ομοθυμαδομενενί σόματι δον Chriſtum , utunanimiter unoore glori,

βάζκα του θεού , και πατέρα του κυρίου και ficetis deū ,ac patrê dñi noſtri Ieſu Chri

μών Ιησού Χρισδ.δίο προσλαμβάνετε αλι ſti. Quapropteraſſumite uos inuicem ,

λήλους , καθώς και ο Χρισος προσελάβετο quéadmodu & Chriftus affumpfic nos

ημάςεις δόξαν θε8 λέγω δε Ικσάμ χρισον in gloriādei.Illud autē dico ,Ieſum Chri

διάκονον γεγενθαι περιτομής υπες αλη ſtum miniſtrú fuiſſe circúciſionispueri.

θείας θεού, εις το βεβαιώσαι τας επαγ/ tate dei,ad cófirmandas pmiſlionespa

γελίας ή σατέρων » τα δεέθνκόπερ ελίν trum . Cæterű ,ut getes pro miſericordia

ove dožádal ip dsop.kabws gézgarila.sia glorificent deū.Sicut fcriptüeſt:Propter
hoc

WAN >

ν

το
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στο θξομολογήσομαί σοι ο έθνεσι , και hocconfitebor tibi in gentibus, & nomi,

οονόματί σου ψαλώ και και πάλιμ λίγα . ni tuo canam.Et rurſum dicit : Gaudete

Ευφράνθητε έθνκ μετα το λαού αυτο και gentes cum populo eius.Et rurſum :Lau

σάλιμ . Ανάτε του κυρίου πάντα τα έθνη , date dominū ones gentes,& collaudate

και επαινέσατε αυτουσάντες οι λαοί . και eum omnes populi.Et rurſum Elaias di

σάλιμ Hσαίας λέγει , έσα και ξίζα του μεσαι, cit: Erit radixIeſlæ, & qui exurget ad im

και ο ανισάμον άρχαμ εθνών, επ αυν perandum gentibus,ineogentes ſpera

ως έθνκ ελπϊούσιμο και δε θεος και ελπίδος, bunt.Deusautéſpei, impleatuosomni

πληρώσαι υμάς πάσης χαράς και εισώκε, gaudio & pace,in credendoinhoς,ut ex
νω σισεύαμ εις τσερισεύεμ υμάς εν τη uberetis in ſpe perpotétiain ſpiritusfan

ελπίδι , ν δωάμε σνεύματα αγίου . cti.Perſuaſum em habeo fratresmei,&

πέπεισμαι δε αδελφοί μου , και αυτός εγώκαι αυτός εγω ipfe ego de uobis,φαίpfi pleni eftis bo

σερί υμών , ότι και αυτοί μεσοί εσε αγαν nitate,impletiomni ſciétia,ualentes etiã

θοσωκς , σεπλΗρωμώοι σάσης γνώσεως και inuicé aliusalium admonere . Sed tamé

δωάμνοι και αλλήλους νουθετάμ . Τολν audacius fcripfiuobis fratres ex parte ,

μικρότερον δε έγραψα υμίμ αδελφοι από με ueluti cómonefaciés uos,propter gratia,

ρους , ως επαναμιμνήσκωμ υμάς , δια των quædata eſt mihi à deo , inhoc utſim

χάριμ τίω δοθ & σάν μοιυπό του θεού , εις ή miniſter Chriſti in gentes,adminiſtrans

ειναι με λατουργού 1κσού Χρισού εις τα euangeliü dei,ut fiat oblatio gentiú acce

έθνκ , τερουργούτα ή ευαγγελίου του θεού , ptabilis , ſanctificata per ſpiritū ſanctú .

ένα γλύκται και προσφορά το εθνών ευπρόσο Habeo igitur qd glorier per Chriſtum

δεκτή , Αγίασμλύκ ν ανεύματι αγίω . Ieſum in hisquæaddeum pertinét.Nó

Εχω οώ καύχισίμ ν χρισώ τκσου τα προς enim auſim loqui quicộz eorum ,quænó

θεόμ . ου γαρτολμήσω λαλάντιώμου και effecit Chriſtusperme , in obedientiam

ταυγάσατο χρισός 47 εμ8 , εις υπακούω έι gentiū,uerbo & facto per potentiam ſi

θνών, λόγω και έργω , νδωάμα σημείωμ gnorü ac prodigiorú ,per potétia ſpiritº

C τεράτωμ, αν δωάμα πνεύματος θε8 ,ώςε dei,ut ab Hierufalé &in circumiacétibus

με απότερsσαλήμ και κύκλω μέχρι τον Ολυ regionibus , ufq; ad Illyricũ impleuerim

σικά, σεπληρωκέναι ο ευαγγέλιον τον euágeliú Chriſti: ita porrò annitēspræ

58. ουτως δε φιλοτιμόμουευαγγελίζε- dicareeuangeliūnõubi nominatus erat

θαι, ουχόπου ωνομάθκ χρισος, ίνα μή έω Chriſtus , urne ſup alienú fundamentū

αλόηϊον θεμέλιου οικοδομώ, αλλα καθώς ædificarem , ſed quéadmodú ſcriptú eſt:

γέγραπται.δις ουκ αναγγέλη ποιάυτο,3ον Quib9 nó eſt annüciatú de eo, uidebūt:

Ται , και δι ουκ ακηκόαση σωλήσεσι , στο κ ενε & quino audierant,intelligét.Quapro

κοπόμίω τα σολά τον έλθάμ προς υμάς . pter& præpeditus ſum ſæpe,q minuer

νωι δε μηκέτι τόπου έχωμεν Ρία κλίμα nirem aduos.Nuncuero cũnó amplius

σιτούτοις και επιποθαμ δε έχων , το έλθάμ habeam locú in regionib ? his,defyderiú

προς υμάς από πολλών ετών , ως εαμ σου aut habeaueniédiaduosmultis iam an

ρεύομαι εις τίω σανίας , ελεύσομαι προς nis, qñcunqz iter inſtituero in Hiſpania,

υμάς . Ελπίζω γαρ διαπορόυόμουθ , θεά ueniam aduos.Spero enim fore,ut iſtag

σαθαι υμάς, και φυμώμ ποπεμφθίώαι iter faciens,uideā uos,& à uobis pducar
έκα illuc,
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έκά , εαμ ύμώμ πρώτομ από μέρουςεμπλκό illuc, ſi tamen ueſtra conſuetudine prius

θώ. Νωί δε σορεύομαι εις Ιερουσαλήμ δία ex parte fuero expletus.Nuncautépro

κονών τοίς αγίοις. ευδόκησαν γαρ μακε! ficiſcor Hieroſolymam , miniſtransſan

δονία και αχαΐα , κοινωνίαν τινα ποιήσαν ctis . Vifum eft enim Macedoniæ &

θαι εις τους πωχουςο αγίωμ0ν τον Achaiæ, communicationem aliquam fa

ρουσαλήμ . Ευδοκκσάμ και όφελέται αυ cere in pauperes fanctos,qui ſuntHie

τωμ εισίμ . Ει γαρ οίς ενδυματικούς αυτών rofolymis . Νam ita uίfum eft ipfis, &

ακοινώνκσαμ τα έθνκ , οφείλουσι και ο τοίς debitores illorum ſunt . Etenim di ſpiri

σαρκικούς λυτουργήσαι αυτής . τοτο ομών tualia fua communicauerunt gentibus,

πιτελέσας, καισφραγισάμα αυτής τη debent&hæin carnalibus miniſtrare il

καρπόν τον τομ , απελεύσομαι δ ' υμώμ εις lis.Hocigitur ubi perfecero, &obligna

πω απανίαμ. βιδα δε , ότι έρχόμβως προς uero illis fructum hunc, reuertar per uos

υμάς, εν πληρώματι ευλογίας του ευαγγεί in Hifpaniam.Scio namą,quod ubiue

λίου του Χρισού ελεύσομαι και παρακαλώ δε nero aduos , cuni plenitudine benedi

υμάς αδελφοί , δια του κυρίου ημών Ικσού ctionis euangeli Chriſti uenturus fim .

Χρισού , και σία και αγάπης του πνεύμα Obfecro autemuos fratres,perdominū

τω , σιωαγωνίσαθαί μοι εν ταϊς προσβι » noſtrú Íeſum Chriſtum , &per dilectio .

χαϊς υπός εμού , προς τη θεομ, ίνα ευθώ ά. nem ſpiritus,ut me laboranté adiuuetis,

πό την απεθοώωμ ι ιουδαία , κα) ίνα precationib9pro mead deum , utliberer

και διακονία μου και εις ιερουσαλήμ ευπρόσδε. ab incredulis in Iudæa , utóz miniſteriu

κτΘ ' γύκται τοΐς αγίοις , ίνα και χαρά έλ hocmeum , quodexhibeboHierofoly

θω προς υμάς , δια θελήματΘ θε8 , κα) mis,acceptum fic fanctis, utam gaudio

σωαναπαύσωμοι υμίμ. ο θεος και ειρήνης , ueniam aduos,per uoluntaté dei,unaos

μετα σάντωμ υμώμ . αμώ. uobifcum refociller .Deus autem pacis,

Σακίσημι δευμίμ φοίβω , τώ αδελφών lit cumomnibus uobis. Amen . Com XVI

ημών, δυσαν διάκονομοσ εκκλησίας και ο mendo autem uobis Phæben, fororem

κεγβεαϊς , ίνα αυτίω προσδέκθε ν κυν noſtram ,quæeſt miniſtra ecclefiæ Cen

είω,αξίωςηαγίων,να παραστε αυτή ν chreenſis, ut illam ſuſcipiatis in Chriſto ,

δάμ υμώμ χρέζα πράγματι, και γαρ άυτκ ita ut decet fanctos , & adfitis ei, in quo

προσάτις σολιών εγενέθκ , και αυτοι εμού . aunq uobis eguerit negocio . Nam hæc

Ανάσαθε πρίσκαμ και ακύλας τους συν cum multis adfuit, tum mihi etiam ipfi.

υργούσμου ΧρισώΙκσού,8ι τινες υπες οι Salutate Priſcam &Aquilam ,adiutores

ψυχής μου τονεαυτώμ γάχκλομυπέθκκαμ. meos in Chriſto Ieſu, qui panima mea

õis oux Egas mór luxeagisã , &Manojmã ſuaipforú ceruicē ſuppoſuerút. Quibus

σαι αι εκκλησίαιο εθνών , και τίω και nóego folus gratiasago,fed & omes ec

δικομ αυτών εκκλησίας . Ασάσαθε επαινει defiægétiū,item quæ indomo illorú eſt

του τμάγαπκτό μου, ός όξιμ απαρχή τη cógregationé.Salutate Epænetūdilectí

άχαΐας Χρισώ . ανάσαθε Μαρίαμ, ήτις meū,qeſtprimitiæ Achaiæ in Chriſto .

σολια εκοπίασεν εις εμάς .ανάσαθε αν» Salutate Mariājīmultū laborauit erga

δρόνικού και λουνταμ , τους συγγενείς μου, nos.Salutate Andronicú , & Iuniam ,co

και στωιαιχμαλώτους μου , και τινές εισήμ gnatosmeos, & cócaptiuosmeos, q funt

επίσημοι inlignes
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επίσημοι εν τοίςαποστόλοις, 8ι και προν

μού γεγόνασιμ ν Χρισώ . Ασάσαθε αμν

σλίαμ τομ αγαπητό μου κυρίω. Ανά

σαθεουρβανόμ , τομ σωσργου ημώμ ο χρι

σώ, και σάχω τον αγαπητό μου . Ασά,

σαθε απελλώ , του δόκιμου & Χρισώ ,

ασάσαθε τους έκ το αρισοβούλου . ανά

σαθε Ηρωδίωνα, του συγγενά μου . ανά

σαθε τους εκ της ναρκίνου τους όντας ο κυ

είω . αασάσαθε γύφαιναν και τρυφώσαμ,

τας κοπώσας ο κυρίω .ασάσαθε σερσίν

θα τίω αγαπκτίω , τις σολια εκωπία

σεμ ν κυείω . ανάσαθε φούφου του εκλιν

κτομ ν κυρίω , και τιώ μητέρα αυτο και

εμού .ανάσαθε ασύγκριτου , Φλέγοντα ,

ερμάμ, σαράβαμ, ερμώ, και τους σαν αυν

τοίς αδελφούς . Ανάσαθε φιλόλογομ, και

Ιουλίαμ, νκρέα και τώ αδελφώ αυτον , και

ολυμπάμ » και τους σω αυτοίς τσάντας αν

γίους ανάσαθε αλλήλους ν φιλήμα »

τι αγία . Ασάζονται υμάς αι εκκλκσία

Το Χρισού . Παρακαλώ δε υμάς αδελφοι ,

σκοπών Ρυς τας διχασασίας , καιτα σκάν

δαλα , παρά τω διδαχώ , ήμ υμάς εμά

θετε , σοιούτας , και εκκλίνατε απαυ

τωμ . οι γαότοι του , κυρίω εκσό Χρι!

σώου δουλεύεσιμ , αλλάτηεαυτώμ κoιλία,

να δια φθη « σολογίας , και ευλογίας

ξαπατώσι τας καρδίας ο ακάκων . Η

γαρυμώμ υπακοί εις σάντας αφίκετο .

Χαίρω οώ ο εφ υμίμ . θέλω δε υμάς σον

φους μου ειναι εις το αγαθόν , ακοραίους

δε εις το κακόν . ο δε θεός και ειρlώκς σαων

είψει του σατανάς υπό Ρυς σόδας υμών ,

ώ τάχα . Η χάρις του κυρίου ημώμ τκσού Χρι

σού μεθ'υμώμ . Αωάζονται υμάς τιμό ,

θεG- ο σωσργός μου , και λούκϊG ,και και

Ιάσων , και σωσίπατΘ , οι συγγενές με .

Ασάζομαι υμάς εγώ τέρτίGP , γράψας

σωεπισολώ ν κυρίω . Ασάσεται υμάς

γάϊς ξένος μου και η εκκλησίας όλκς .

Aωάζεται

inſignesinterapoſtolos, qui etiam ante

me fuerunt in Chriſto . Salutate Am

pliam dilectummeum in domino.Sa

lutate Vrbanum , adiutorem noftrú in

Chriſto , & Scachyn dilectum meum .

Salutate Apellam, probatum in Chri

ſto . Salutate eosqui ſunt ex Ariſtobuli

familiaribus.Salutare Herodionem ,co .

gnatum meum .Salutateeos qui funt ex

Narciſli familiaribus , hos qui ſunt in

domino.SalutareTryphænam &Try

phofam ,quælaborant in domino. Sa

lutate Perfidem dilectam , quæ multum

laborauit in domino . Salutate Rufum ,

electum in domino , & matrem illius ac

meam.Salutate Afyncritum ,Phlegon

tem ,Herman , Patrobam , Mercurium ,

& quicum his ſunt fratres.Salutate Phi

lologum ,& Iuliam ,Nereum & ſororem

eius, & Olympam ,&qui cum his ſunt,

omnes ſanctos . Salutate uos inuicem

cum ofculo fancto.Salutant uos eccleſiæ

Chriſti. Obſecro autem uos fratres , ut

confyderetiseos, qui diffidia &offendi

cula contra doctrinam , quam uosdidi

ciſtis ,gignunt, & declinetis ab illis. Nam

qui eiuſmodi ſunt,domino Ieſu Chriſto

nó feruiunt,ſed ſuo uentri: & per blandi

loquentiam , &aſſentationem decipiunt

corda ſimpliciū . Namueſtra obedientia

ad omnes permanauit.Gaudeo igitur

ſanè deuobis.Sed uolo uos fapiétes qui

demeſſe adbonü ,fynceros autê adma

lum. Deus autem pacis cóteret ſatanam

fub pedesueſtros, breui.Gratia domini

noftri Ieſu Chriſti fit uobiscum .Sa.

lutant uosTimotheus cooperariusme

us,& Lucius, & Iaſon , & Sofipater, cog .

nati mei. Saluto uos ego Tertius , qui

ſcripſi epiſtolam indomino.Salutat uos

Gaius hofpes meus & eccleſiæ totius .

G Salutat



35ο
EPI

STO
LA

ΕΠΙ
ΣΤΟ

ΛΗ

Απάζεται υμάς έρας , και οικονόμΘκαι Salutat uos Eraſtus, queſtor ærarius ci

σόλεως, και καρτΘ ο αδελφός . Η χάρις uitatis, & Quartus frater. Gratiadomi

του κυρίου ημώμ ικσού Χρισού, μετα σάν » ni noftri Ieſu Chrifti, fit cum omnibus

τωνυμών, αμώ . uobis.Amen .

Τώ δε δωαμθύω υμάς σκρίξα κατά τη Ei autem quipotens eſt uos confirmare

ευαγγέλιό μου , και το κήρυγμα , 18 fecundum euangelium meum , &præ

σού Χριστού , κατά αποκάλυψιν μυsxρίου , conium Ieſu Chriſti,iuxta reuelationem

χρόνοις αιωνίοις στσίγκμίύου , φανερωθέν - myfterή,temporibus etermis tadti , ma

τα δε ν , διά τε γραφών σροφητι nifeſtati ueronunc,& per ſcripturas pro

κώμ , κατ επιταγώ τον αιωνίου θεού , εις pheticas iuxta delegationéæternidei, in

υπακοίώ σίσεως , εις πάντα τα έθνκ γνω/ obedientiam fidei, in omnes gentes pa

φιθέντΘ ' , μόνω σοφώ θεώ , διά τκσ χρι tefacti,ſoli ſapienti deo,perIefum Chri

s8 , δόξα εις τυς αιώνας, αμώ. ſtum ,cui gloria in fæcula.Amen .

προς τους δωμαίους.
AdRhomanosi

εγράφκ από κορίνθου στα φοίβκς και σία ,

κόνου φον κεραταϊς εκκλησίας.

Miffa fuit à Corintho perPhæben mi;

niſtram Cenchreenſis eccleſiæ .
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* Ο Θ Ε Σ Ι Σ Τ Α Σ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ

Η Ρ Ω Τ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Σ .

ΑΥΤΗΝ επισέλ4 από εφέσου Οι ασΐας , έωρακώς αυτούς δκ και διδάξας ,

υπομιμνήσκωμ δέ όμως δια θα επισολύς ταύτας . Η δε πρόφασις φο επισον

λής άυτκ. Κορίνθίοι εκ φιλονεικίας συναγόμδυοι , εχίζοντο ταϊς γνώμαις ,

και λοιπόν μεαυτούς χίσματα, και όντωμ χισμάτων , παραβλέποντο

τομ λαβόντα τωνμετεγάν και άλλοι δε άθελομ καταλιμπάναμ τας ιδίας γυν

ναίκας , προφάσε και εγκρατείας και τινές δε και η ειδωλείοιςάθίου, ώς άδία

φόρωμόντωμ της ειδωλοθύτωμ .άλλοι δε τους μοι άλους άξουθένοω, ους δε λαλούτας γλώσ »

σας εθαύμαζομ • και τέλΘ Απάτωτο και εις σερί ανασάσεως μυσήeΐου, λέγοντες , μή έγειν

ρεθαι τω σάρκαταύτίω τούτωμ σάντωμα κορίνθω κινομύωμ, γράφoυσιμοι λαοιο αποβόλω.

και λοιπόν προς πάντα, αντιγράφα , και πρώτοι μαρτυρά αυτούς και φρονήσει να γνώσα »

ουκ αποδέχεται σε αυτούς ποιoύντας τα χίσματα , αλλά και συμβουλεύει με εν λόγωσω αν

στώ , άλλα έργα και δυνάμειηγ θα έπετα επιτιμήσας μικτήμαμ λαβόντι , και τα

φανέσας μήέχαν κρίματα προς εαυτούς και λοιπόν σερί ών έγραψαν αποκρίνεται , σερί με το

γάμου διδάσκωμ άδεκτομ ειναι τι συζυγίαν , και ο καιρώ μόνο χολάζαμ δία τώ ευχώ , λία

δεναγαπάμαυτους το εγκράτειας • Γράφα σερί παρθενίας , ότι ου φανάγκω , αλλά σαν

θοί τριτο γινέσθω . ειτα σερί της ειδωλολύτωμ , ίνα μή καταχρώνται τη γνώσει , αλλά τη αγάπη

πολιτεύωνται , κωλύει οώ τα ν ειδωλεία συμπόσια, ίνα μη σκανδαλίζονται οι μικροί και έντα

σερίήσνευματικών χαρισμάτων γράφα , ίνα μη διαφέρωνται αν τοϊς χαρίσμα

σι , μα δε προκρίνωσι του έχοντα χάρισμα τόδε , τον έχοντ τόδε , πάντα,

γικό του αυτο πνεύματG ειναι λέγα . ναι λοιπόν σερί ανασάσεως δεν

δάσκα ,ότι και σας εγείρεται , αποθνήσκουσα μου σαρκι , έγιν

ρομβύκ δε άφθαρτα κατά τιώ τον θιού χάριν . τίω δε

ανάσασιμ, από τον εγκγέσθαι τον Χρισδμ, σωίσκ »

• και τέλΘ , σαραινετικούς λόγους εις

τα ήθκ γράφα , και σερί λογίας

Οι εις τους αγίους αγ »

γέλια, όυτως πλειο

1 kmisoau.

G . Inepiſtolam
Σ

*
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IN EPISTOLAM AD CORINTHIOS PRIOREM, ARGV)

MENTVM PER ERASMVM ROTERODAMUM.

Orinthus Achaiæ metropolis olim erat, ob portuum cómoditatem

(eſtenim Iſthmos)emporium totius Afiætum celeberrimú,tumopu

lentillimum . Ferè fit autem , ut eiuſmodi ciuitatum mores multo ſinc

corruptiſſimi,quod undiq ex omni natione, non tam moresğ uitia

foleantimportari:& magnam uitælicentiam, negociatorum genus ſibi uindicet.

Proinde Corinthij,tametli prædicatione Pauli iampridem euangelicam doctrina

accepiſſent,tamen adhuc ingenij uitæc prioris ueſtigia nonnullaac reliquiæma

nebant:adeo ut periculum eſſet,neper philoſophos,crucis prædicationē,uthumi

lem&indoctam faſtidientes , & pfeudapoſtolos ad Iudaiſmúinuitantes, à Chri

fti fynceritate alienarenť.Vfq; adeo ardua res eſt,ab ijs in quibus natus ſis & qui.

busdiu allueueris, in alium hominem tranſformari. Quin diuusHieronymusin

præfatione ſecundi libri comentariorü,quos ſcripſit in epiſtolam adGalatas,teſta

tur, ſua etiamnum ætate apud Achaicos,horum quæ Paulus Corinthijs obijcit,

extitiſſe reliquias.Cum hodie ſatis elle putemus,aquula modo tingi,ut ſubito fias

Chriſtianus. Paulus igitur fciens,non minoris eſleuirtutisparta tueri,õ paraſſes

filios fuos, quos magno ſtudio Chriſto genuerat ( nam feſquiannum apud illos

egerat)pari ſtudio adChriſtum reuocat ,& in euangelica doctrina cófirmat : nung

apoſtolica fæuiens autoritate,corripiens,obiurgans, ac minitansdeniq :nuncpa

terno affectu blandiens atą exhortans, & neceſſariæ reprehenſionis acrimoniam

laudis admixtu leniens: & ſapientum medicorű exemplo,amarum abſinthiſ phar,

macum prælito melle condulcans,ac ſingulismalis opportuna admoués remedia.

Primum , opulentiæ comes foleteſſetumor ac ferocitas. Et inter feroces plerungs

factiones oriuntur, dum nullus alteri uult cedere ,& fe quiſą potiorem ducit. Ad

hæcopes comitatur luxus& gulæ ſtudium , luxus libidiné comitem trahit . Porrò

negociatorum peculiaris eſt auaritia.Neq uero foluin tumcbant opibus,ucrum

etiam Græcanicæ philoſophiæ ſupercilio, fine qua cætcros ut Barbaros defpicie

bant.Tumoris erat,quodex dignitate apoſtolorum ,à quo quiſqz fueratbaptiza

tus, efferrent ſeſe.Hincillæ diſlidiorum uoces :ego Apollo,ego Cephæ, egoPauli.

Præterea quodne in conuenticulis quidem ſolennibus fatis inter eos conueniret,

cum in donis ſpiritualibus ſibi quifqz placeret,& dum in codem dono fibi nollent
inuicem cedere,tumultus&confuſio naſceretur, adeout in publico conuentumu

lieres etiam loquerentur ac docerét.Porrò luxus ſimul& tumoris erat, quodquo

ties ad facroſanctam cænam conuenirent,quani Paulus dominicam uocat ,in qua

maximeconueniebat præſtare Chriſtianam concordiam , diuites non expectatis

tenuioribus cibumcaperent,& uſqz ad temulentiam feſe ingurgitarét, eſurientibus

cæteris.ut iam nó ſolum diſſidium illic eſſet& intemperantia,uerumetiam indeco

ra quædam inæqualitas, qua dominica cæna ncſciebat.Iam partiin tumoris, par

tim philofophiæ uitium erat,quod Paulum quidam illorú,ut tenuematąhumi

lem ,deindeineloquentem ,& imperitum faſtidirent.Proprium uero Philoſophiæ
fuit,
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fuit,quodreſurrectioné mortuorú,fidei noſtræ baſim ,in dubium uocarent.Luxus

erat,quod promiſcueueſcerent ijs,quæ tum ſimulacrisdæmonú immolabant,nó

aitatooffendiculo infirmorũ.Libidinis erat, quænuſő gentiú regnabatimpuni

cius Corinthi,qd præteraliarepertus ſit inter eos,quipatrisuxoré, hocelt,no

uercam ſuam ,ſtupro cótaminarit:nec huiusautorē fagitřèſuo cótubernio profli

garint: qdés cú aliis flagitioſis Chriſtianis cómerciú habuerint, uelut illorú uitijs

fauentes.Hucpertinet,qd' præter decorú&uiri eſſent comati, & mulieres nó uere,

rentur nudo capite conſpic in coetu eccleſiaſtico , uelut ipſo corporis habitu mores

effæminatos ,ac delitiaspræ ſe ferétes. Auaritiæ erat,q nó defamaneą decapite,

ſed de re pecuniaria inter ſeſe litesagitarēt,eò gliſcéte pecuniæſtudio,utChriſtiani

rerum eiuſmodicótemptum profelli,apud ethnicos & impios iudices litigarētma

gno dedecore Chriſtianinominis.Etadeonónegligerēt potius pecuniolæ iactu

ram ,ut ipfi ultro alios in huiuſmodi negocis circumuenirent.Poftremo dematri

monio inter ſeſe diſſentiebant,iam tum aſſeuerantibusquibuſdam Chriſtianis,in

totū à cóiugio téperandú ,cum uiderēt apoſtolos ab uxorib9ſuis abſtinere. Mor

bos oſtendens Corinthiorú ,nonomniú,fed quorundá:qui ne gregem uniuerfum

cõragio inficerēt,Paulus his remedíjs occurrit.Primoloco præferésfiduciam ſuam

de futura illorum cóftantia in euangelio Chriſti,ſæuerius obiurgat ac docet,ne per

cótentionēhumanāin'hominibºglorient,ſedper cócordiam exæquo glorient in

Chriſto ,cui uni accepto ferenda ſuntomnia: obiter indicans fonté eiuſmodi dillid

diorum ,animi tumoré. Proinde à ſupercilio mundanæ philofophiæad crucishu

militatéreuocat,quæ licet oſtentationénonhabeat,uimtamé & energiam habeat.

Indicat & autores huius mali pfeudapoſtolos,qui póſt Pauli abitum ſeſe ingere

bant,declarans ſe rectum ieciſſe fundamentū ,cauendū ne illi ſuperſtruerent, quod

paulo poſteſſet demoliendum ,hoceft,ne quid difcerēt Corinthiquodmox effet

dediſcendú.Deindeceu pater cum filiis expoſtulat, qd hucprouecti ſint magnitu

dinis,ut iam autoré ſuú ueluthumilem córemnant, nihil no perpetientéeuangeli

gratia ,cui ob id ipfum magisetiã fauere cóueniebat.Hortat auté filios,ne degene

rent à patre,neu ultro ſe pædagogisin ſeruitutédedant.Atąhæc quidépotiſlimú

agit capite primo, ſecundo, tertio, & quarto . Porrò quarti finis ad quinti initium

mihi uidetur pertinere. De inceſto præcipit, & publico cófilio decernit,uitandam

hominis cófuetudinē,partim quo pudore correctus reſipiſcat,partim ne huius con

tactu cæteri inficiant.Admonetauténon huncmodo uitandum ,uerűetiã omnes

quifallo titulo Chriſtiani manifeſtis flagitöseſlent infames.Nam ethnicosflagi

tiofos non ita oportere uitari,uel quod noftranon referat,quales illi ſint,uelquod

paſlim eſſent flagitiofi,utomnes uitandi fuerint ei, qui flagitiofos uelleteffugere.

Hoc agit capite quinto . Tertio,delitibusadmonet, fi quid huiuſmodi quæſtio

num inter ipſos natū eſſet,quod ipfum tum inter Chriſtianos fædum uideret ,ob

pecuniam ,quænobisdebeat eſſe uiliſlima,cótendere.ne reseò procedat,ut ethnici

iudices adeantur, fed ipfi per arbitros quofcunq rem inter fe tranſigant. Idíz agit

capitefexto ,cuius magna pars ad feptimú pertinetmeaquidem fententia:nimirú

G 3 ab eo
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ab eo loco,quo de matrimonio tractaturus, inter cætera uitia ſcortationem ,adul

terium ,& maſculamVenerem darnnat, idcß proſequitur fub initium proximi ca

pitis : Neſcitis quod membraueſtra templalunt Chriſti Quarto loco præcipit

dematrimonio,de uiduitate,de impari conubio,de diuortijs,de uirginitate: obiter

admonens,ob fuſceptum Chriſtianiſmum non elle mutandum uitæ (tatum.To ,

toộ hocſermone ita hortaturad cælibatum , & continentiam ,uttamen coniugii

remedium non adimat ijs,quibus opuseſt .Hoc agiturcapite feptimo. Quinto

docet,carnes immolatas ſimulacris re nihil differre àcæteris carnibus, & tamen ab

his abſtinendum ,fi periculum ſit,nequisethnicus,aut Chriſtianusinfirmior,exeo

quod ueſceris,exiſtimet tefimulacrorū aſſentiri culturæ .Ab his & huiufmodi uitris

ueterum exemplo deterret.Időz agit capite octauo,ac rurſus capite nono.Nam in

medio expatiatur in cómendationé fui, tacite fe præferens cæteris apoſtolis etiam

ſummis,qui folus omnium Corinthijs gratis impartierit doctrinameuangelicam .

Sexto docet,quid oporteat obſeruari in conuentu publico Chriſtianorů, ne uiri

ſint comati,ne mulieres nudo capillitio . tum in dominico conuiuio feruetur com

munitas & æqualitas,neqz enim illicagi negocium uentris,quod domi rectius aga

tur,ſed myſticis epulis repræſentari cænam dominicam . Prætereamonet,nequis

ob dotem fpiritualem ſibi placeat, ſed fuam quiſquedotem in commune conferat

commodum , exemplo membrorũ corporis,exhortans, ut reliquis quidem donis

quæcontigerunt,recte utantur, præcipue tamen enitantur ad charitatem ,ſinequa

reliqua adeo nihil códucant,ut officiant etiam.Porrò cum charitati primas tribue

rit,proximas tribuitprophetiæ , ficenim uocat enarrationem arcanæ fcripturæ . In
hacadmonet uitandum eſſe tumultum & confuſionem.Id fore ,ſi uiciſlim &pauci

dicant,mulieribus interim filere iuflis, adeo ut nec diſcendi gratia rogare liceat in

cætu.Hæc agit capite undecimo,duodecimo,decimotertio ,& decimoquarto.

Septimo loco uarijs argumentis altruit reſurrectionem mortuorum ,dedarans,

qualis &quibus modis fit ea futura.Atą idquidé capitedecimoquinto. Poſtres

mocapite familiaria quædamfubijcit, decollatione pecuniæ in ſubſidia pauperű,

de fuo ad Corinthios reditu.PoftremoTimotheum & alios aliquot illiscommen

dar. DiuusAmbroſius putat hanc non eſſeprimam epiſtolam quâPaulus fai

pſerit Corinthijs,hanc opinor coiecturā ſecutus,quod capite quinto:ſcripſi,inquit,

uobis in epiſtola , quafiprius alteris literis ſuperhacre ad illos ſcripſerit. Etiamſi

Græci interpretes diſſentiunt.Hanc miſlam putant per Timotheum , cuius femel

atqz iterumfacitmentionem ,ſimulés per Stephanam ,Fortunatum , & Achaicum ,

quos illis commendat.Rurſus alijputantabÈpheſo miſlam ,quod in calce faribat:

permanebo autem Epheſi ufq; adPentecoſten,Alőè Philippis, nam hanc infcri

ptionem habent Græcorum codices.Nec mihi coniectare licet,quidfecuti ſint, qui

ita ſenſerunt,niſicolligunt ex itinere faiptam ,ob eaquæ fcribit Paulus:ueniam au

tem aum Macedoniam pertranfiero , nam Macedoniam pertranſibo . Acmox:
Noloenimuos modo intranſitu uidere.

ARGVMENTI FINIS.
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ΑγλοΣ κλκτός από

5020 IN -% xpiss

δια θελήματος θε8,

€ σωθένκς ο αδελ»

φος, τη εκκλησία και

θε8 ,τη δυση αν κορίν

θω, ήγίασμώοις

ΟΔΟΣΤΟ
Χρισώ Ικσ8 , κλντοϊς.

αγίοις , σω σάσι τοΐς επικαλουμθύοις ή

όνομα , του κυρίου ημώμ ικσού Χριστού , και

σαντί τόπω , αυτών τε και ημώμ . Χάι

εις υμίμ και ειρώα από θεού πατρός και

μών , και κυρίου Ιησού Χρισού . Ευχαρι

σω ο θεώ μου σάντοτε σερί ύμών , επί

τη χάριτι του θεού , τη δοθήσω υμίμ ο χρι

σώ Ικσού , ότι αν σαντι επλ8τίθετε και

αυ ω , ω σαντί λόγω , να σάση γνών

σει , καθώς το μαρτύρϊομ το Χρισού έβε

βαιώθκ εν υμίν , ώστε νμάς με τσερά »

θα ν μκδεν χαρίσματι , απεκδεχομές

Φους τίώ αποκάλυψιμ του κυρίου ημώμ IN

σού Χρισού , δς και βεβαιώσει υμάςέως τέν

λους , ανεγκλήτες , ν τη μέρα του κυρίου

λμώμ τκσά Χρισού . Πισος ο θεός , οι δυ εκλή

θκε εις κοινωνίαμ το γού αυτο τκσού Χρι».

σου τον κυρία ημώμ.

παρακαλώ δε υμάς αδελφοί, δια το όν

νόματα του κυρία άμώμ εκσυ Χρισού , ίνα

το αυτό λέγατε σάντες , και με 8 ν υμίμ

χίσματα , έπ δε καταρτισμένοι νω αυν

τα νού, και εν τη αυτή γνώμη .

Εδκλώθκ γάρ μοι σερί υμώμ αδελφοί
Υ

μου , υπό τη χλόης , ότι έριδες εν υμίμ

εισ

Aulusuocätus apoſto

lus Ieſu Chriſti,per do

luntaté dei, &Softhe

nes frater , eccleſiæ dei,

quæ eſt Corinthi, fan

ctificatis per Chriſtum

Iefum , uocatis fanctis , unà cum omni

bus qui inuocantnomen domini noſtri

Ieſu Chriſti,in quouis loco ,uel ſuo , uel

noſtro . Gratia uobis &pax à deo pa

tre noſtro , & domino Ieſu Chriſto.Gray

tias ago deo meo femper pro uobis, de

gratia dei,quædata eſt uobis perChri

ſtum Ieſum, quod in omnibus ditati

eſtis per ipſum , in omni ſermoné, &

omni cognitione ( quibus rebus teſti

monium Iefu Chriſti confirmatum fuit

in uobis ) adeo , ut non deſtituamini in

ullo dono ,expectantesreuelationem

domini noftri Jeſu Chriſti, qui &con

firmabit uos ufque ad finem ,inculpa
tos , in die domini noftri Iefu Chrifti.

Fidelis deus , per quem uocati eſtis in

confortium filñ ipfius Ieſu Chriſti do

mini noftri ..

Obfecro autem uos fratres , per no

mendomini noftri Iefu Chrifti,utidem

loquamini omnes , &non ſint inter uos

diſſidia , ſed ſitis integrum corpus ea .

dem mente, & eadem fententia .

Significatum eſt enimmihideuo

bis fratres mei, à familiaribus Chlox ,

quod contentiones fint inter uos .

G 4 Dico
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εισι : Λέγω δε τοτο , ό ,τι έκας υμώμλί Dico aút illud ,qdunuſquiſq ueſtrű di,

γ . Εγώ μή ειμι παύλου, εγώ δε απολώ , cit: Ego quide fium Pauli,ego uero Apol

fya de xupã,iza de xg158. Meuégisc xg lo,egovo Cephæ ,ego yo Chriſti.Num

sός; Με παύλΘ εσαυρώθκ υπέρυμών, εις diuiſus eft Chriſtus:num Pauluscuci.

το όνομα παύλα εβαπτίθετο ; Ευχαριστώ ως fixusépuobisīautin noie Pauli bapti

θεώ, ότι ουδένα υμώμ εβάπισα , ειμή κρίν. zati fuiſtis:Gratias ago deo , neminē

σου και γάϊομ, ίνα μή τις ειπα , ότι εις το ueftrum baptizauerim , nifi Crifpum &

έμου όνομα εβάπισα . Εβάπτισα δε να τη Gaium ,nequis dicat, qlub meonoieba

5εφανά δικομ . λοιπόν ουκ άισα, , έι τινα , ptizauerim .Baptizauiaūt&Stephanæ

άλλομ εβάτισα . ου γαρ απέσελέ με χρι familiam . Prætereahaud fcio,num qué

5ος βαπτίζαμ , αλλ' ευαγγελίζεθα , ουκ alium baptizarim . Non enim miſitme

ν σοφία λόγου , ίνα μή κενωθώ και σαυρος Chriſtusutbaptizarē,ſed ut euāgeliza

τα Χρισού . rem , nó erudito ſermone,ne inanis red ,

ο λόγG γαρ και τον σαυρού , οϊς μου datur crux Chriſti.Nam ſermo crucis;ñs

απολλυμαίοις , μωρία και , τοις δε σωζο quidēquipereunt,ſtulticia eſt,at nobisq

μύοις Ημίμ ,δώαμις θεού έσι . ſaluté cófequimur,potentia deieſt.Sci

τέγραπται γάς, απολώ τω σοφίαρ θα ptum eſt em :Perdam ſapiétiá fapientiū,

σοφών, και τω σωεσιμνσωετώμ αθετί , &intelligétia intelligétium reřjciam.Vbi

σω . Πού σοφός και σ8 γραμματεύς και σε συν ſapiensubi fcriba.ubi diſputatorfæculi

ζκτκτης τον αιώνα τότε, ουχί έμώρανεμο huius: Nóneinfatuauit deus fapiétiam

θεός τίω σοφίας του κόσμου τότε ; Επειδή mūdihuiº :Nampoftõzin fapiétia dei,

γαν τη σοφία του θε8 , ουκ έγνω ο κό » nó cognouit mūdus perſapiétia deū ,ui.

σμαδιασ σοφίας του θεόρ, ευδόκκσεμο ſum eſt deo , per ſtựlticiā prædicationis

θεός , fid σι μωρίας του κηρύγματα σώ- faluos facere credétes. Qñquidé&Iudæi

σαι τους σιδεύοντας. Επειδή και υδαίοι σN- ſignú poſtulant,& Græciſapientiaquæ

μάομ ατ8σι, ναέλωες σοφίαν ζκτάσιμ- runt.Nos aŭtprædicamº Chriſtú cruci

Ημάς και κκεύσομού Χρισόν εσαυρωμλύομ, 18 fixum ,Iudæis quideoffendiculum ,Græ

δαίοις μου σκάνδαλου , έλκσι δε μωρίαν, cis uero ftulticiā . ſed ijfdem uocatis,Iu

Aurig dè ris xantis, iodoog te noj / dæis pariter & Græas, Chriſtum dei po

σι, Χρισομ θε8 δώαμιν, C θεά σοφίαν . tentiá ,ac dei fapiétia.Qmſtulticia deila

ότι η μωρου τα θες σοφώπρου το αν piétior eſthoibus,&imbecillitas dei ro

θρώπωμ εσί , ναι ή αθενές του θεού ίχυρός buſtior eft hoib9.Videtisem uocatione

προυη ανθρώπωμ εsί . Βλέπετε γαρ τω ueſtrā fratres , q nó multi fapiétes ſecun ,

κλύσιμ υμώμ αδελφοί, ότι ου πολλοί σοφοί dumcarne,nó multi potentes,non multi

και σάρκα , ου πολλοίθνατοι, ου πολλοί ευ claro generenati.uerú quæ ſtulta erant

γενές και άλλα τα μωρά του κόσμου εξελέξαν ſcd'm mundum ,delegitdeus,ut pudefa,

το ο θεός,ίνα τους σοφούς καταχώς. και ceret ſapientes. & quæ erantimbecillia in

τα αθεν του κόσμουθξελέξατο ο θεός, ίνα mundo,delegit deus, ut pudefacererea,

καταχώς τα κυρά και τα αγεννά τον quæ ſunt robuſta. & quæignobilia erant

κόσμου , και τα ξεθενκμία 2ξελέξατο και in mũdo cótemptacs, delegitdeus: & ea

θεος ,κ) τα μαόντα,ίνα τα όντα καταργήση. quænó erant,utea quæſunt obliteraret,

όπως

3

ut
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Ν

όπωςμε καυχήσεται πάσα σαρξ ενώπιον

αυτον . ζ αυτον δε υμάς εσέ , Χρισώ 18/

σου , δε εγεννήθη ημίρ σοφία από θεού , δι .

καιοσωκπ αγίασμός , καιαπολύσεων

δις. ίνα καθώς γέγραπται , ο καυχώμιο ,

κυρίω καυχάθω .

Καγω έλθωμ προς υμάς αδελφοί, ήλθομ

δυ καθ υπεροχώ λόγου και σοφίας , καταγ/

γέλλωμ υμίμ το μαρτυρίου του Θεού και οι

γαρ έκρινα τα ειδέναι τι νομίν , ει μή 1κ

σούμ Χρισόν, και τοτου εσαυρωμίου να

έγων αθενεία , και ο φόβο , και αν τρόν

μη σολιώ εγενόμω προς υμάς , και ο λό .

γΘμου , και ο κήρυγμά μου, ουκ εν σει

θοΐς ανθρωπίνκς σοφίας λόγοις , αλλα

ποδείξα πνεύματα και δυνάμεως , ίνα και

στίσις υμώμ μ ί ν σοφία ανθρώπων , αλλ

αν δωάμα θεού .

Σοφίαμ δε λαλούμι ν τοΐς τελείοις ,

σοφίαν δε ου τον αιώνα τούτου, ου δε θα

αρχόντωμ τα αιώνG τούτου ,ο καταρ

γουμλύωμ . άλια λαλούμι σοφίαν θεού

Εν μυσNρίω,τώ αποκεκρυμμθύω, προών

γιστη ο θεός πρό αιώνων , εις δόξαν και

μώμ , μ ουδεις θα αρχόντωμ τον αιώνα

τούτου έγνωκεν . ει γαρ έγνωσαν , ουκ αμ

του κυρίου δόξκα εσάυρωσαν , αλλά και

θως γέγραπται . & οφθαλμός ουκ Σιδε ,

να δυς ουκ ήκουσε , και επικαρδίαμ ανθρώ

που ουκ ανέβκ , & Άτοίμασεν ο θεός τις αγα

πώσιμ αυτόν .

Ημίμ δε ο θεός απεκάλυψε στα τον πνεύ

ματα αυτο.τογαρ πνεύμα, πάντα ερ

να , και τα βάθκ του θεού , τις γαρ διδεν

ανθρώπων , τα του ανθρώπου , ει μη το

σνεύμα, το ανθρώπου το ω αυζω και όυτω

και τα του θεού , ουδείςδισεμ ,ειμί & σνεϊ

ut ne gloriaretur ulla caro coram ipfo:

Ex eodem autem uos eſtis , in Chriſto

Ieſu , qui factus fuit nobis fapientia a

deo ,iuſticiáą & ſanctificatio, & redem

ptio . Vtquemadmodum ſcriptum eſte

Quigloriatur, in domino glorietur.

Et ego cum uenirem ad uos fratres, il

non ueniebam cum eminentia fermo

nis aut ſapientiæ ,annuncians uobis te

ſtimonium dei . Non enim me iudicaui

quicộa ſcire inter uos , niſi leſum Chri

ftum , & hunc crucifixum . Et ego per in

firmitatem ,&cum timore, ac in tremore

multo apuduosuerſatus ſum . & fermo

meus , & prædicatio mea , non erat in

perſuaſorňshumanæ fapientiæ uerbis,

fed in oſtenſione ſpiritus acpotentiæ, uc

fides ueſtra non ſit in ſapientia homi

num ,ſed in potentia dei .Porrò ſapien

tiam loquimur interperfectos : ſapien

tiam aucem ,non ſæculi huius,ne prin

cipum fæculi huius,qui abolentur: fed lo

quimur ſapientiam dei in myſterio,quæ

eſt recondita, qua præfinierat deus ante

ſæcula, in gloriamnoſtram ,quam nemo

principum ſæculi huius cognouit.Nam

fi cognouiſſent, haudquaquain domi

num gloriæ crucifixiffent .Sed quem

admodum ſcriptum eſt : Quæ oculus
non uidit,& auris non audiuit , & in cor

hominis non aſcenderunt, quæ præpa

rauic deus diligentibus ſe. Nobis au

tem deus reuelauit per ſpiritum ſuum .

Spiritus enim omnia fcrutatur , etiam

profunditatesdei.Quisenim hominum

nouit ea , quæ ſunthominis , nifi fpiri

tus hominis qui eſt in eo . Sic&ea quæ

ſunt dei, nemo nouit , niſi ſpiritus dei.

Nosueronon ſpiritummundi accepi -

mus, fed fpiritum ,quieſt ex deo ,ut ſcia

mus , quæ à Chriſto donata fint nobis.

μα του θεού .

Ημάς δεου ή σνεύμα του κόσμου ελάβοι

μο , αλλά ο πνεύμα ή εκ του θεού , ίνα ει/

μου τα υπό του θεού χαριθέντα ημίν ,

& κα ) quæ &
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& και λαλούμαν , ουκ διδακτοΐς άνθρων quæ& loquimur,non fermonibusquos

πίνκα σοφίας λόγοις , αλλαν διδάκτοίς docethumana fapientia,ſed quos docet

σιεύματα αγίου , σνδυματικο7ς σνόν ſpús fanctus,ſpüalibus ſpiritualiacópai

ματικά συγκρίνοντες ψυχικός δε άνθρων rantes.Animalis auté homo non acdpie

τΘ ου δέχεται τα του πνεύματα το eaquæſunt ſpiritus dei: ſtulticia ſiquide

θεού , μωρία γαρανζω άξι , και ουδώα illi ſunt,nec poteſt cognoſcere, qd fpiri

ται γνώναι , ότι σνματικώς ανακρίνε , tualiter drjudicant. At ſpiritualis dñudi

ται . ο δε σνδυματικός ανακρίνα με σάν- cat quidem omia :ipfe uero à neminedi

τα , αντος δε υπ ουδενός ανακρίνεται . τα iudicatur.Quis em cognouitmenté dñi,

γαρ έγνω νοώ κυρίου , θα συμβιβάσαι αυτό qui cófilium daturus fit illi : Nosautem

του και Ημάς δε νοώ χρis8 έχομβω . menté Chriſti tenem . Et ego fratres, ni
β

καιεγώ αδελφοί , ουκ αδαυίθω λαλά » nó potui loqui uobis,ut ſpiritualib9, ſed

σαι υμίμ , ως σνδυματικοίς , άλλως σαρ- loquédūfuit ut carnalib ,ut infantib ? in

κικοίς , ως νωπίοις ο Χρισώ . γάλα εμάς έν Chriſto.Lactis potuuos alui,& nó cibo.

πότισα, και ου βρώμα, ούπω γι' άδυάσθε , Nódúeſ poteratis,imò ne nuncquidé

αλλ'υπ έτι να σώαθε. έτί γαρ σαρκικοί adhuc poteſtis.náadhuccarnaleseſtis.

ist . časov goes di Guip Pano najēpis,naj Siquidécú in uobis fitæmulatio &con

διχοςασία ,ουχί σαρκικοί εσέ ,Μανιάν tentio, & factiones,nõnecarnaleseſtis, &

θρωπομ ποιπατάπ και όταν γαρλέγκ τις , εν ſcd'm hominé ambulatis :Ereñcú dicat

γώ μώ ειμι σαύλου, έπρΘ δε εγώαπολύ aliquis: ego quidé ſum Pauli,alter uero ,

λώ, ουχί σαρκικοί εσε και τις οώ άξι σαύλΘ : egoApollo,nonnecarnaleseſtis : Quis

τίς δε απολλώς και άλλη διάκονοι, οι ώμ έπιν igit eſt Paulus ? quis autéApollo :nili

σεύσατε , και εκάσω ως ο κύρiG έδωκεν miniſtri, per quos credidiſtis, & ut cuiq

εγώ έφύτουσα , απολιως επότισεν , άλλο dñsdedit.Ego plantaui,Apollo rigauit,

θεος ήυξανεμ. ώσε υπ ό φυτέυωμ εsί τι , ουτε ſed deusdeditincremétú. Itaqnequi

ο σοτίζωμ, άλλο αυξάνωμ θεός ο φυτέυων plantat,eft aliquid,ne qui rigat,fedqui

δε , σοτίζωμ,έμεισιμ.έκασος και ομαίου darincrementūdeus.Cæterú is quiplan

μισθοφλέβεται, ομοίομ κόπoμ. tat, & is q rigat,unñ ſunt. Vnuſquiſq tñ

Θεού γάς έσμώ σωργοί • θεού γεώς- fuam mercede accipiet,iuxtafuúlaboré.

γίου , θεού οικοδομή εσε , κατά τω χάν Ereñ dei ſumuscooperarij.dei agricola,

ριν το θεού , τlώ δοθ & σάμ μοι . ώς σοφός tio , dei ædificatio eſtis, iuxta gratiâ dei,

αρχιτέκτων , θεμέλλον τέθεικα , άλΘ δε quæ dataé mihi. Vtſapiésarchitectus,

εποικοδομα . έκασος δε βλεπέτω σώς έποι fundamentū poſui, aliè auté ſuper illud

κοδομέ. θεμέλιομγαράλομουδεις δώαι ædificat.Porrò quiſq uideat quo ſuper

τα θάναι , παρά του κειμένου , 8ς άξι 18- ſtruat.Nāfundamentū aliud nemopót

σούς Χρισός ειδέ τις εποικοδομα επί ponere,præterhocqd poſitü eſt,qdeft

θεμέλλον τουτον , βυσόμ , άργυρου , λί Ieſus Chriſt9.Q , ſi quis ſuperſtruit ſur

θους τιμίους , ξύλα , χόρτου , καλάμω, fundamentú hoc,aurű,argentū ,lapides

εκάss σ έργου φανερόν γενήσεται . γαρ pcioſos,ligna, fænū,ſtipulā,cuiufqsopº

ημέρα δηλώσει , ό, τι φν συρί αποκαλύτην manifeſtă fiet.Dieseſdedarabit,qd'in

τα • κα) εκάευή έργου οποίου άξι , ήσυς igne reuelat. &cuiuſą opus qle ſit, ignis

δοκιμάσα probabit.

1η
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δοκιμάσει» έν τινος ή έργου μένει, και επωκό , probabit. Si cuius opus manſerit,quod

δόμκσε, μισθού λήψεται έν τινος ή έργου και ſuperſtruxit,mercedem accipiet : fi cuius

Ταναΐσεται , ζαμϊωθήσεται , αυτός δε σωθώ opusexuſtum fuerit,damnum patietur:

σεται, όυτωςδε ωςδια πυρός. ipſeuero faluus fiet, ſed ſictanquam per

ουκ διδατε , ότι ναός.θεού εσε , και το ignem .Anneſcitis,q templumdei eſtis;

σνεύμα του θεού δικά αν υμίμ , έι τις του &ſpiritusdei habitat in uobis : Si quis

ναδμ του θεού φθείρα , φθερά τατομο δεν templum dei prophanat, hunc perdet

όα, γαρναός του θεού άγιός αξιμ , όι την deus. Nam templum dei ſanctum eſt;

νεςεσε εμάς.. quodeſtis uos. Nequis ſeipſum fal

Μκδεις εαυτόν ξαπάτάτω . Ειτις δον lat. Si quis ſibi uidetur ſapiens eſſe inter

κά σοφος ειναι εν υμίμ , ν ρ αλώνι τέτω uos, in fæculo hoc ftultus fiat, ut reddat

μωρός γενέθω, ίνα γύεται σοφός.Η σου fapiens. Εtenimfapientia mundihuίus,

φία του κόσμου τάτου , μωρία άραο Θεό ſtulticia eſt apud deum . Scriptū eſt em:

εσι . Γέγραπτα 8. oδρασόμους τους στο Qui comprehendit fapientes in aſtutia

φους εν τη σαντουργία αυτών » και πάλι ipforum.Et rurſum :Dominus nouit co .

κύeiGPγινώσκει τους διαλογισμούς της gitationes ſapiétium , q fint uanæ .Itaq3

φώμ; ότι εισί μάταιοι . ne quis glorietur in hominibus. Omnia

25€ μκδέες καυχάθω εν ανθρώπους , nanqueſtra ſunt, fiue Paulus,ſiue Apol

σάντα γαρ υμώμ έσιν , έιπ σαύλΘ, ειτε los,fiue Cephas, ſiuemundus,ſiue uita;

απολλώς , έιπ κεφάς , έιτε κόσμΘ , έιτε fiue mors ,fiue prefentia , fiue futura ,

ζωή , είτε θάνατG , έιτε νεsώτα , είτε μέλ omnia inquā ueſtra ſunt,uos auté Chri.

λοντα, πάντα υμώμ όξιν , υμάς δε Χρισού , ſti , Chriſtus uero dei.Sicros æſtimet ÍTÍ

Χρισός δε θεού . homo,ut miniſtros Chriſti, & diſpenſa

i 3 Ουτως εμάς λογιζέσθω άνθρωπG , ώς toresmyſteriorú dei.Qd ſupereſt autés

υπερέτας Χρισ8 , και οικονόμος μυσNρίων illud requirit in diſpenſatorib9, ut fidus

98. 8 δέλοιπόν ζκτάται ενης οικονόμους aliquis reperiat.Mihi uero pro minimo

ένα σιρός τις ευρεθή και Εμοί δε εις ελάχισόν eſt,ut a uobis dñudicer, aut ab humano

& $ıp, öva üçüuãp voupitã, '& v@gwir. iudicio,imònecmeipfum dñudico.Nul:

wwς ημέρας, αλλόυδε έμαυτον ανακρίνω , ου, liuseñrei mihi conſcius ſum ,ſed nó per

δεν γαρέμαυτώ σωοιδα, αλλουκ εντός hociuſtificatus ſum . Cæcerū quimeiu

το δεδικαίωμα , ο δε ανακρίνωμ με, κύεϊν dicar,dominuseſt. Proinde ne ante tem

ός Ωσε μή προ καιρού τι κρίνεται έως pusquicą iudicetis ,donec ueneritdomi

αν έλθηο κύριΘ , δς και φωτίσει τα κρυ- nus,qui&illuſtraturus eſt occulta tener

πατο σκότος , και φανερώσει τάς βουλας brarum , &patefaciet'conſilia cordium ,ac

την καρδιών , και τότε ο έπαινΘ γενήσει tunclaus erit unicuiq à deo.Hæcautem

τα εκάσω από τον θεού . fratres per figurā tranſtuli in meipfum ,

Ταύτα και αδελφοίμετεχημάτισα εις έν &in Apollo,propter uos,ut in nobis die

.: μαυτόν, και απολώ , σ' υμάς, ίνα ν αμίμ ſceretis, ne quis ſupra id quod fçriptum

μάθκπ, ή μευπες γέγραπτα φρον & μ,ίνα eſt,de ſe ſentiat:utne,hic illius, illehuius

μι, εις υπέρ του ενός μη φυσϊλθε κατά τον nomineinflemini,alius aduerſus alium,

ετέρου και τις γάς σε διακρίνει και τι δεν έχας, Quisem te drjudicat: Quidauté habes,

quodnó

>
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Sbux trabae ;& de xj traßes, tí xauxádoll, quod non accepiſti Qd'li etiá accepiſti,

ως μη λαβών και ήδη κεκορεσμώοι εσέ, κδ και εν ad gloriaris, qlino acceperis: Iam latu

πλετήσατ , χωρίς άμώμ έβασιλεύσατε , και rati eſtis iādicatieſtis,abſąnobisregnú

ώφελόμγε έβασιλεύσατε , ίνα και ήμάςυμίμ adepti eſtis: atq; utinã adepti ſitis,ut &

συμβασιλέυσωμον . nos fimul uobiſcũ regnenius. Arbitror

Δοκώ γαρ ότι ο θεός εμάς, τους αποσόν em quod deus nos , qui ſumus apoſtoli

λους εχάτες , απέσeξει ως επιθανατίας. poſtremi, oftenderittanqz morti addi

ότι θέατομεγενήθκμαν ο κόσμω,να ) άγ ctos.Om ſpectaculú factiſumusmúdo

γέλοις , και ανθρώποις και εμάς μωροίδία & angelis,& hominibus. Nos ftulti pro

Χρισόρ , υμάς δε φρόνιμοι και χρισώ»ημάς pter Chriſtum ,uosauté prudentes per

άθειάς ,υμάς δείχυροί . υμάς ένδοξοι , και Chriſtū.nos imbecilles : uos auté ualidi.

μάς δε άτιμοι . άει Οι άρτι ώρας να σα / uos dari,nos cótempti.Adhocuſą tem

νώμον , και διψώμδυ , και γυμνκτεύομον , pus & eſurimº,& ficimº,& nudi ſumº,&

να κολαφιζόμεθα , , και ασατούμου , colaphis cædimur, & incertis uagamuk

κοπίων εργαζόκιβλιοι ταϊς δίαις χερσί . ſedibus, &laboramus operantespprijs

λοιδορούμδυοι , ευλογούμαν . διωκόμενοι, manibº.male audiéres,benedicim9.per

ανεχόμεθα. βλασφημέριοι , σαρακαλώ ſecutionépatiétes,ſuſtinem'.cóuicijs af

κιν. ώς περικαθάρματα του κόσμου εγενή fecti, obfecram9. ueluti excemetamudi

θκλιφυ , σάντωμ σερίφημα,έως άρτι . ουκ facti ſumº, omniú reiectamentű adhúc

ευγέπωμ υμάς γράφω ταύτα ,άλλως τέκνα uſą diem.Non quo uospudore ſuffun

μου αγαπκτα νουθετώ . Εάν γαρ μυρίους damhæcfcribo , ſed utfilios meosdile

παιδαγωγούς έχετε και χρισώ, άλλου σολ ctos admoneo . Nam etiáſi innumeros

λους πατέρας • ν γαρ χρισώ 1κσού δία pædagogos habeatisinChriſto ,nómul

του ευαγγελίου έγω υμάς εγχώνκσα , και σαν tos tñ habetis patres.Siquidéin Chriſto

σακαλώ οώ υμάς , μιμηταί μου γίνεθε . Ieſu,pereuägeliū ego uosgenui.Adhor

Δία του το έπεμψα , υμίμ Τιμόθεον , ός toritaquos,ut imitatoresmeiſitis. Hac

τέκνου μου αγαπητόμ και σισομ ν κυρίως decaufa miſi uobis Timotheü, qui eſt fi

δς υμάς αναμνάσα τας οδούς μου , τας αν lius me'dilectus, & fidelis in dño ,qui uo

χρισώ , καθώς πανταχούν σάσα εκκλ bis in memoriâ reducet uias meas, quæ

σία διδάσκω, ώς μη έρχομλύου δε μου προς ſunt in Chriſto, quemadmodúubiq in

υμάς , έφυσιώθκσάμ τινες . Ελεύσομαι δε τα oñi eccleſia doceo.Perinde quaſi nolim

χέως προς υμάς, εάν ο κύρiG- θελήση, uenturus ad uos,inflati ſuntquida.Sed

γνώσομαι ου τον λόγομ σεφυσίωμέν uenia breuiad uos,ſidñs uoluerit ,& co

and thescapp . ou gon av aózopit gnoſcā no ſermonéiſtorú q inflati funt,
βασιλεία του θεού , αλλον δωάμα, τι θέλουν fed uirtuté.Nó eſin ſermone regnú eſt

τε ; » ράβδο έλθω προς υμάς , και ναγάν dei, fed in uirtute.Quid uulcis: Cū uirga

πη σνεύματι η πραότητοςκαι uenio aduos, an cú charitate , & ſpiritu

όλως ακούεται ο υμίμ πορνεία , και lenitatis : Omnino auditur interuos V

τοιαύτκ πορνεία , τις ουδε ο Ρίς έθνεσιν ſtuprú ,& huiuſmodi ſtuprú ,qd nec in

ονομάζετα , ώσε γυαϊκά τινα τον σατρός ter gentes nominatur,ut aliquis uxorem

ixap. Kaiimãe wepudiwulúor issomoj ou xi patris habeat.Etuos inflati eſtis,acnon
μάλου potius

νων ,

και 6
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μάλλον έπενθήσατε , ίνα ζαρθή εκ μέσου potius luxiſtis, ut tolleret de medio uè

υμώμ, ο ή έργου τοτο σοιήσας. ſtrú ,qui facinº hoc perpetraſſet. Nãego
Εγω μου γαρ , ώς άπων ζω σώματι, quide,utabfens corge,præſens autē ſpī:

Βαρών και ο σνεύματι,ήδκ κέκρικά ως σά iam decreui tanſ præſens, ut is a lichọc

σωμ, ου ουτως τοτο κατεργασάμενου και εν patrauit, in noiedñinoftri Ieſu Chriſti,

ω ονόματι του κυρίου ημώμ τκσού Χρισού, cógregatis uobis & meoſpú ,unà cú po

σωαχθέντων υμώμ και η εμούσνεύματος, teſtatedñi noſtri Ieſu Chriſti,tradať ſa .

σω τη δαψάμα του κυρία ημώμ άκσB Χρισ8, tanæ ad interitú catnis, ģ ſpús faluusſit

Τραδοϋαι του τοιύτου σατανά εις άο in diedominiIeſu. Noneft bonaglo,

λεθρομή σαρκός,ίνα σ ' ανεύμα σωθήή τη riätio ueſtra.An neſcitis, & paululú fer

Ημέρα του κυρία 1κσού . menti totã cóſperſioné fermétat: Expur

ου καλού το καύχημαάμώμ. ουκ διδαν gate itaquetus fermentū, ut ſitis noua

π , ότι μικρα ζύμκ όλομό φύραμα ζυμοί ; cófperfio,ficuteſtis infermetati. Nam &

Εκκαθάρατε οώ τώ παλαια , ζύμω , ίνα, paſcha noſtrú pnobis imolat' eſt Chri

ήτε νέου φύραμα , καθώς εσε άζυμοι» και itus.Itaq feſtú celebremº,nóin ferméto

γαρ το σάχα ημώμ υπερ εμών ετύθ » χρι uèteri,nec in ferméto maliciæ& uerſuriæ ,

δός . ώςεεορτάζωμα» , μι ν ζύμη σαλαιά , ſed in panib9 fermétocarétibus, hoceſt,

μκδε φν ζύμη κακίας και σονκρίας, αλλά fynceritate & ueritate.Scripfi uobis pepi

αύμοις ειλικρινείας και αληθείας . tola: Necόmifceremini cu fcortatorib9 ,

Εγραψα υμίμ εν τη επιβολή , μη σωαν acno oñino cũ ſcortatorib9 műdi hui?,

ναμίγνυσθαι πόρνοις , νι ου πάντως τοτε aut că auaris ,autcú rapacib9,aut ſimula

σoρνoις του κόσμουτούτου, τοίς πλεον corũ cultoribus:Alioqui utinā uidelicet

νέκταις , ή άρπαξιμ, ή ειδωλολάτραις .ν èmūdo exiſſetis.Nuncaútſcripſiuobis,

πειοφείλετε άρα εκ του κόσμου εξελθ& μ . ne cómiſceamini.Siqs, cú frater appelle

νω? δε έγραψαυμίμ , μη σωαναμίγνυσθαι . tur, fuerit ſcortator,autauarus,aut limu,

εάν τις αδελφός ονομαζόμους , και σός- lacrorü cultor , aut cóuiciator, aut ebrio ,

νΘ , πλεονέκτης ,και ειδωλολάγκα, πλού fus,aut rapax, cú eiuſmodi ne cibú qui

δος , μέθυσα , άρπαξ , τοιέτω dem capiatis. Quid enim ad meattinet,

μικού σωεθίαμ » Τί γάς μοι και τους έξω etiã de his qui foris ſunt iudicare :None

κρίναμ και ουχί τους έσω υμάς κρίνετε και τους de hisq intus ſunt,iudicatis: Eos ueroq

δε έξω ο θεός κρίνει και ξαφάτε ήμ σoνκο foris funt,de iudicat. Etiã pfligate iſtú

σου, ξ υμώμ αυτώμ. qmalus é,ex uobilipſis. Suſtinet aligs vi

τολμά τις θμώμ, πράγμα έχωμ προς ueſtrū ,negociū habés cú altero,iudicari

του έτερον , κρίνεται επίτων αδίκων , και ſub iniuſtis,& nó magis ſub ſanctis:An

ουχί επί τ ' αγίων και ουκ οίδατε , ότι οι neſcitis, q fancti mundú iudicabất:Etſi

άγίοι ου κόσμου κρινέσι, και ει εν υμίμ per uos iudicaťmúdus,indignieftis mi,

κρίνεται ο κόσμΘ , ανάξτοί εσε κριτικοί- nimis iudicăs:Anneſcitis,g angelosiu

ων ελαχίσω » και ουκ διδατε , ότι αγγέλους dicabimº,nó tantú iſta ſaduictú perti

κρινούμαν , μήτι γε βϊωτικά και Βίωτικά και nent.Proindeiudicia ſiquidē habueritis

οιώ κριτήρια εάνέχετε, τους άξουθενκμί- deis, quæad uitæ ulum attinet,qui con

νους & τη εκκλησία, τούτους καθίζεται προς tempti funtin ecclefia ,eos cόftituire.Ad
ντροπώ H erubeſcentiam

και 5
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ένηγοπίω υμίμ λέγω . όντως ουκ έσιμούν erubefcentiam ueftram dico . Adeo non

μίμ σοφός και ουδε εις και δε δωσεταιδιακρί- eſt interuosfapiens:Neunus quidem :

voce žvàuédov * &osapš &u* Maddeages quipoflit díjudicare inter fratrem fuum

λιεία αδελφό κρίνεο , τολο έπι απίσω και &fratrem : Sed frater cum fratre litigat,

Ηδκ μου οώ όλως ήκμαν υμίμ όξιμ , idés ſub infidelibus ? Itaqz iam quidem

ότι κρίμασα έχετε μεθ' εαυτώμ. Αϊατί ουχί omnino delictum in uobis eſt ,quod li

μάλλομαδικάθε ; δια τι ουχί μάλλομάν tes habetis inter uos inuicem . Cur non

ποσεράσθε, αλλά υμάς αδικάπ , και αποσε potius iniuriam patimini,cur non po ..

φάτε , και ταύτα αδελφές και tius damnum accipitis : Imòuos iniu .

κουκ διδατε, ότι άδικοι βασιλείαν θες riam facitis ,& damno afficitis , id fra

ου κληρονομήσουσι, με σλανάθε. Ουτε σός tres . An neſcitis,quod iniuſti regni dei

όυτε ειδωλολάτα , όντε μοιχοί ,όν hæreditatem non conſequentur:Neer

τε μαλάκοί , όυτε αρσενοκοίτα , όυτε κλί, retis.Neque ſcortatores,neq cultores fi

αι , όυτε πλεονέκται , ουτε μέθυσοι , οι mulacrorum ,nex adulteri, neqz molles,

λοιδοροι , ουχ άρπαγες , βασιλείαν θεού neq qui concumbunt maſculis,neqz fu

ου κληρονομήσουσι και ταύτά τινες τε , res,neæ auari,neæ ebriofi,neqz maledi

αλλά απελούσαθε , αλλά γϊάθατε, άλ ci,neque rapaces , regni dei hæreditatem

λα εδικαιώθετε ν ω ονόματι του κυ accipient. Arą hæc eratis quidam , ſed

βίου Ικσού , και να πνεύματι του θεού abluti eftis,fed fanctificatieſtis,fed iuftie

ημώμ . ficati eſtis pernomen domini Ieſu ,& per

πάντα μοι έξεσιν , άλλου σάντα, συμν fpiritum dei noſtri . Omnia mihi licent,

φερα και πάντα μοι έξεσιμ, άλλουκέγω8. at no omniaconducunt.Omniummihi

σϊαθήσομαι υπό τινα , τα βρώματα τη poteſtas eſt, ategonon redigar ſub ul

κοιλία , και η κοιλία τοϊς βρώμασιμ » ο δε lius poteftatem .Eſcæ uentri deſtinatæ .

θεός και ταύτίω και ταύτα, καταργήσει και ſunt, & uenter eſcis : deus autem & hunc

το δε σώμα , ου τη σορνεία , αλλάο κυν & illas abolebit . Corpus uero non ſtu .

είω , και ο κύριΘ ω σώματι.και δε θεός pro , fed domino , &dominus corpori.

Kovi d'p xúgïop ürege, nojauãs dzezegãodia Deusautem&dominum ſuſcitauit , &

Οι δωάμεως αυτο . nos ſuſcitabitperpotentiam ſuam . An

ουκ οίδατε , ότι τα σώματα υμώμ με neſcitis , quod corpora ueſtramembra

λη Χρισού εσιμ και άρας οώ τα μέλη του και ſunt Chriſti: Num igiturtollensmem

σού , σοιήσω σόρνκς μέλκ και μη γίύοιτο και bra Chriſti,faciam ſcorti membra :Ab

ουκ διδατε , ότι ο κολιώμονα τη πόρνη , ſit. An neſcitis ,quod qui adglutinatur

ερ σώμά εσιμ και έσονται γάς , φκσιμ , οι δύο ſcorto , unum corpus eſt : Redigentur

εις σάρκα μίαν . ο δε κολώμους και κυν enim ,inquit ,duo in carnem unam . At

είω, εμπνεύμα εξί.
qui adglutinatur domino, unus ſpiritus

φεύγετε τιώ πορνείαμ σάν αμάρτη eſt. Fugite ſcortationem .Omnepec

μας , θεαμ σοιήσα άνθρωπG , εκτός των catum ,quodcunque fecerit homo, extra

σώματός εσιμ · ο δε σουένων, ένα ή του corpus eſt.Sed qui ſcortat,in ppriũ çorr

σώμα , αμαρτάνει . Η ουκ οίδατε, ότι το σώ, pus peccat.An neſcitis,& corpora ueſtra

μα υμών , ναός του εν υμίμ αγίου πνεύμα ſint téplum eius,qui eſtin uobis ſpúlfan

τός Κάμ,

λ

λα

cti ,
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τός όξιμ , δυ έχετε από θεού , και ουκ εσε Ćti,quem habetis à deo, &non eſtisipli

εαυτών και αγοράθετε για τιμής καιδοξάσαν ueſtri iuris :Nam emptieſtis precio.Glo

τι θα τον θεόμ νω σώματι ύμώμ , και αν rificate iam deum incorpore ueſtro ; &

ο πνεύματι υμών , άτινα και το θε8 . in ſpiritu ueſtro,quæſuntdei.

περί δε ώμ εγράψατέμοι , καλομ ανθρώ Cæterum dequibusſcripliſtis mihi: vif

πω, γuυαικός με άπεθαι . οίαδε τας σος Bonum eſthomini, uxorem non artin

νείας , έκασΘ σιω εαυτον γαμάϊκα εχέτω, gere. Attamen propter (tupra uitanda,

naj exása qop ” diopaudea èxétw .TĂ zwole ſuam quiſq uxorem habeat : & ſuum

κιό ανήρ τώόφελομβίλω έννοιαμ αποδιδό quæqueuirum habeat. Vxori uir debi

τω , ομοίως δε και η γυνωανδρί. Η γυν tambeneuolentiam reddat.ſimiliter au

να το ιδίου σώματΘουκ ζουσιάζ4 , αλλ tem&uxor uiro. Vxorpropri corporis

ο ανής . ομοίως δε και ο άνής του ιδίου σών ius nonhabet, ſed maritus . Similiter&

Mama oux dzovớić3€ , đax & zwiń .un'a , maritus proprij corporis iusnon habet,

ποσεράτε αλλήλους , ει μήτι εαν εκ συμν fed uxor.Nefraudetis uos inuicem , niſi

φώνου προς καιρόν , ίνα σχολάζατε τι να ſi quid ex conſenſu,pro tempore, utua

σεία , και τη προσευχή και σάλιμ επί το cetis ieiunio & precationi. & rurſum in

αυτόσώέρχκθε, ίναμή σειράζκ υμάς και σαν unum conueniatis , ne tentet uos fata

ταιάς στα τίω ακρασίαν υμώμ . nas propter intemperantiam ueſtram .

Τούτο δε λέγω κατα συγγνώμίω, ου Hocautem dico iuxta indulgentiam ,

και επιταγιώ . Θέλω γαό σάντας αν > noniuxta præceptum . Nam uelim om

θρώπους ειναι , ώςκαι έμαυτόμ .άλλέκα neshomines efle , ut & ipfe fum . Sed

s "διου χάρισμα έχα εκ θεού , δς μου δυ unufquifæ proprium donum habet ex
τως, δε δε όντως deo ,alius quidem fic, alius autem fic.

Λέγω και Ρίς άγάμοις,κ) ταϊς χώρας,κα Dico autem inconiugatis&uiduis,bo

λόμαυρίς ζιμ , εαμ μείνωσιμως κάγώ . εις num eiseft,fimanferint, ut & ego.Quod

ουκ εγκρατεύονται,γαμκσάτωσαμ - κράσ- ſi ſe non continent, contrahant matri

σομ γάς και γαμήσαι, άσυρεθαι . monium .Nam ſatiuseftmatrimonium

τοϊς και γεγαμκκόσι πραγέλω,ουκ εγώ, contrahere, ſa uri. Atconiugatis præci

άλα κύρϊος, γωϊκααπό ανδρός με χωρι pio ,nó ego , imòdominus: Vxoràuiro

αθώαι . Εαν δε χωριθή , μεγέτω άγαμος , ne ſeparetur.quod ſi ſeparata fuerit;

ω ανδρή καταλλαγήτω, κα) άνδρα , γυ» maneat innupta, aut marito reconcilie

ναίκα με αφϊέναι . τοϊς δελoιπoίς εγωλύ tur. & maritus uxorem ne dimittat.Re:

γω , ουχο κύρiG . liquisautemego dico,non dominus: Si

Εϊτις αδελφός γωϊκα έχα άπισορ, quis frateruxorem habet infidelem , &

naj & uti dwoud oxã orxếp met autoi, uusi hæc affentitur ut habitet cum illo, ne di,

αφϊέτω αυτών και γυν,ήτις έχα άνδρα, mittat eam : & mulier,quæ habet maritű

άπισου , και αυτός σωβιδοκά δικά με infidelem ,&is aſſentitur ut habitet cum

αυτό , με αφίέτωαυτόμ . Αγίασαι γαρ 8 ea , ne dimittat illum . Sanctificatus eft

avis d'arıso vTuruuani, noj iríal eſ maritus incredulus per uxoré, & fan

sαι και γωή και άπισα ν ανδρί . επει ctificata eſt uxor incredulaper maritű .

άρα τα τέκνα υμώμ ακάθαρτά άξι , να δε Alioquifilijueſtri imúdi eſſent, nâcaút

azić Hż fancti
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αγία3μ. ει θε δάπισα χωρίζεται, χωρι fancti ſunt . Quodſi incredulus diſcedit,

ζέθω . ου δεσάλωτα ο αδελφός και αδελν difcedat.Non eft feruituti ſubiectus fra

φέ ν τοΐς τοιέτοις , αν δε ειρών κέκληκε ter aut foror in huiuſmodi, ſed in pace

Αμάς ο θεός τί γαρ διδας γώαι , ει τομάν uocauit nos deus.Quinang ſcismulier,

• , δρα σώσες και και τι διδας άνερ , ει τίω γωάϊ » an maritú ſis ſeruatura.Aut qui ſuis uir,

κα σώσεις και ει μή , εκάσω ως έμέρισεμο θεός, an uxoré ſis feruaturus.Vtang fuerit,

έκασομωςκέκληκεν ο κύρiΘ , όντως σερις unufquifq ut ipſipartitº eſt deus,unuf

πατείτω , και όντως νταϊς εκκλησίας σά quiſq ut illú uocauit dñs,ita ambulet,&

σας Διατάσσομαι , σεριτετμημλύΘ- τις fic in ecclefiis oñibus ordino. Circúciſus

εκλήθκ και μη επισάθω . ν ακροβυσία τις aliquis uocat'eſt : neaccerfat præputiú.

εκλήθ » και μη σεριτεμνέσθω . και περιτομή ουν Inpræputio aliquisuocatus etnecircú

δέμ όξι , κα ) και ακροβυσία ουδέμ Ky , αλλά cidatur. Circúcilio nihileft, &præputić

τέρμσις εντολώμ θεού. nihil eft , fed obferuatio mandatori dei.

λ 3 ExaSoe g tñ xaúde, f IxAADA,SV TAÚT Vnuſquiſq in ea uocatione,inquauoca

μονέτω . 8λος εκλήθκς; μή σοι μελέθω,άλ tus fuit,maneat.Seruus uocat ? es : ne ſic

λει καισώασαι ελεύθερος γενέθη , μάλλον tibi curæ :quinetiam li potes liber fieri ,

28ήσαι ο γαρ ν κυρίω κληθείς σBAG , ά potius utere.Etenim qui in dño uocatus

πελεύθερα κυρίου εsίμ . ομοίως και ο ελεύν eft feruus , libertus domini eft.Similiter

θερα κληθείς , δούλος & Χρισού , τιμής &qui liberuocatus fuit,feruuseſt Chri

Αγοράθετε , μη γίνεθε δούλοι άνθρώ » ſti.Precio empti fuiſtis . nolite fieri ſerui

τωμ. Βλας , ενώ έκλίθκ,άδελφοι, το hominú.Vnuſquiſq in eo,inquo uocas

το μανέτω παραθεω tus fuit,fratres, maneat apud deum .De

nepi de pe o sus asdivcpéritazlù xuriou uirginibusauté præceptu dñinóhabeo:

ουκ έχω , γνώμίω δε δίδωμι , ως κλεκμί . conſilium tamēdo,tanſ miſericordiam

"O iTo rugíou wiség kivett . vomliw oui cóſecutus à dño,in hocut ſim fidelis.Ar

Τοτο καλόμ υπάρχαμ δια τίω ενερώσαμ bitrorigitur hoc bonú eſſe propter præ /

ανάγκω , ότι καλομ ανθρώπω , το όνο fentemneceſſitaté. Nambonú efthomi

τως ειναι . σέβεσαι γωακί και με ζήτα λύ» ni ſicelle.Alligatº esuxorične quære fo .

σιν . λέλυσαι από γυαικός και με ζήτα γυν lutioné.Solutus es ab uxore : ne quæras

ναίκα . δε και γάμης , ουχ ήμαρτες » uxoré.Q , ſi duxeris uxoré, nó peccaſti.

και εαν γίμα και σαρθένα , ουχ ήμαρτε . Et finupferit uirgo,nó peccauit.Attamé
θλίψιμ δε τη σαρκιέξoυσιμοι τοιοτοι . Εγώ afflictionéin carne habituri ſunt huiul

δε υμώμ φείδομαι . τοντο δε φημι αδεν modi. Ego uero uobis parco. Cæterum

φοί , ο καιρός σωεσαλμώτο λοιπόν illud dico fratres,tempus cótractum eſt.

έσιν , ίνα, και οι έχοντες γυαίκας , ως μί Supereſt,utqui habentuxores, fint tanſz

έχοντες ώσι. και οι κλαίοντες, ως μη κλαις nó habeant: & qui plorant,tanộ nóplo

οντες και και οι χαίροντες , ώς με χάροντες » rent: & qui gaudent,cançno gaudeant:

και οι αγοράζοντας, ως μη κατέχοντες. Μας & quiemunt,tanộ nó poſlideant: &qui

δι χρώμιοι ο κόσμο τούτω , ως με καν utuntur mundo hoctanquain nó utan .

ταχρώμλνοι , παράγει γαρ το σχήμα , το tur.Præterit enim habitus huiusmun

κόσμο τούτον • Θέλω δε υμάς άμερίμνες di . Velimautem uos abſą ſollicitudine

Irvice elle.
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ειναι .ο άγαμΘ μεριμνά τα του κυρίου,

σώς αρέσει ο κυρίω . ο δε γαμήσάς μεν

ριμνα τα του κόσμου , σώς αρέσει τη γυν

ναικί . μεμέρισαι και γαωνκαι και σαρθένΘ .

και άγαμή μεριμνά τα του κυρίου, ίνα, και

αγία και σώματι και πνεύματι και δε γαν

μήσασα μεριμνά τα του κόσμου , σώς αρέ

ω ανδεί . Τοντο δε προς η ομών αυτών

συμφέρον λέγω, ουχίνα βρόχομ υμίρ έπιν

βάλω , αλλά προς το έυχκμου και ευπρόσε

δρομο κυρίως απερινάσως .

λο : Είδε τις αχεμον & μ επί τω παρθέν

νομ αυτο νομίζε , εαν ή υπέρακμΘ , και

άντως οφείλα γίνεθαι , 8 θέλα σοιείτω .

ουκ αμαρτάνει , γαμείτωσαν . δς δε έσιν

κερ έδρας εν τη καρδία , μη έχωμ αν

νάγκω , εξουσίαμ δε έχα σερί το ιδίου

θελήματα , και τούτο κέκρικεμ ν τη κας

σία αυτα , τα ταράμ τίω εαυτο παρθένου ,

καλώς σοι&.άσε δεκγαμίζων καλώς σοι,

ο δε μαεκγαμίζωμ κράσομ σοιά .

των δέεται νόμω , εφόσον χρόνου

ζα και ανής αυγή , εαν δε και κοιμηθή ο ανής

αυφθι , ελεύθερα αξιμ και θέλει γαμκθαι ,

μόνομα κυρίω μακαρίωτέρα δεέσιν, εαν

όυτως μείν», τω εμώ γνώμίω . Δοκώ και

καγω ανεύμα θεού έχιμ.

Περί δε το ειδωλολύτωμ διδαμου ,

ότι σάντες γνώσιν έχουν και γνώσις φυ»

dio7 , και δε αγάπη οικοδομά . ει δέ τις δο»

κα ειδέναι τι , ουδέπω ουδεμ έγνωκεν , και

θως δε γνώναι . ει δέ τις αγαπά τον θε.

ομ , δυτG έγνωσαι να αυτο . Περί Οι

βρώσεως οώ την ειδωλολύτωμ διδα ,

μου,ότι ουδέν έιδωλομ ν κόσμο,και ότι

ουδεις θεός έτερΘ , ειμή εις » και γαρ έι .

πές εισι λεγόμενοι θεοί , έιτε ον ουρα »

νω , έιτε επί Οι γής , ώσέρ εισι θεοί πολι

λοι , και κύρΐοι πολλοί , άλλ' ημίμ εις δεν

ος, ο σατές , δε τα πάντα , και ημάς

εις αυτόν , και εις κυρία Ασούς Χριστός,
Οι δυ

eſſe.Quicælebseſt, curat eağlunt dñi,

quo placiturus ſit dño.Atqduxituxoré,
ſollicit9 eſt de his ñ ſuntműdi, quóplaci

turus ſit uxori.Diuifa funthæcduo,mw

lier & uirgo.Innuptaauratea,qfunt dñi,

ut ſit ſanctacú corporetúſpū.Contra,ſ

nupta eſt,curatea quæ funt mundi,quo

placitura ſituiro.Hocautē ad id,qd'uo
bis códucibile eſt,dico : non uti laqueum

uobis inñciam : ſed ut qd'honeſtum ac

decorúeft,fequamini,& adhæreatis do ,

mino,abfq ulla diſtractione.Qzſiquis

indecorú uirgini ſuæ putat, fi prætereat

nubenditempº, & ficoportet fieri:quod

uultfaciat,nópeccat,iunganťmatrimo

nio.Cæterü qui ſtat firmus in corde ,no

habens neceſſitaté, ſed poteſtatē habet

ppriæuoluntatis: & hocdecreuitin cor

deſuo ,ut ſeruet ſuam uirgine,bene facit.

Ita qui elocatnuptum ,benefacit. At

tamen quinóelocat nuptum ,melius fa

cit.Vxoralligata eſt matrimonio,quain

diu uiuit maritus eius.Quod fi dormie .

rit maritus illius,libera eſt ad cui uelit nu

bendum ,modo in dño. Attamēbeatior

eſt, fi fic maneat,iuxra mea ſentétiā . Opi

norautēq&ipfe fpiritü dei habeam .

Cæterũ de ñs quæ ſimulacris immo- VIII

lantur,fcimus,qoñes ſciétiam habem .

Sciétia inflat,charitas uero ædificat.Qx

fi quis ſibi uidetur aliquid fcire, nódum

quicos nouit,quéadmodūoporteat ſci

re.Atſiquis diligit deū ,hiccognitus eft

ab illo . Deeſu igiť eorúquæ ſimulacris

immolant,fcimus, q nullú eſt ſimulacrű

in mundo:& q nullus ſit deus alius , niſi

unus.Nam eciāli ſunt qui dicantdij,fiue

in cælo ,ſiue in terra,quéadmodumſunt

dömulci,&dñimulti :nobis tñ unus eſt

deus,qui eſt pater ille,exquo omnia : &

nosin illum ,&unusdñs leſus Chriſtus,

Hi per quem

.
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διδυ τα πάντα , και εμάς διαυτο. αλλ 'perqueomnia,& nosper illum.fednon
ουκ ά σάσιμ και γνώσης τινες δε τη σων in omnibus eſt ſcientia . Nonnulli uero

δίσει τον ειδώλου έως άρτι , ως ειδωλόθυν cum cóſcientia ſimulaci uſoad hoctem

τουεθίoυσι , κα) και σαυείδκσις αυτώμ pus , tanğa ſimulacris immolatú edunt,

νκς δυσα , μολύεται . βρώμα δε ημάς δυ &cóſcientia illorú infirma cum ſit,pollui

σαρίσκσι ω θεώ . υπ γαρ έαν φάγων tur. Atqui eſca nosno commendatdeo,

μου , σεεισέυομών . όυτε εαρ μή φάγων neq li comedamus,aliquid nobis ſuper,

μα » , σερούμεθα . βλέπετε δε, μή σως και eſt:neq; finó comedamus, quicą nobis

άξουσία υμώμ άυτη πρόσκομμα γένητα deeft.Sed uidete,ne quo modo facultas

τοίς αθενούσημ . Εαν γάρ τις ήδη σε , του iſta ueſtra offendiculo fitis, qui infirmi

έχoντα, γνώσιν , ειδωλείο κατακείμεν ſunt.Etenim ſi quis cóſpexeritte,qui ha

νον , ουχί και σωείδασης αυτού ασθενούς δι.
bes ſcientiā, in epulo ſimulacrorúaccum

τΘ ,οικοδομκθέσετα εις το τα ειδωλός bentē ; nonnecóſciétia eiusqui infirmus

θυτα , έθίας και να απολάτα και αδενώμα eſt,ædificabiťad edendum ea, quæ ſunë

δελφός , επί τη ση γνώσε , δ: 8μ χρισος ſimulacris immolata : Et peribit frater,

απέθανεν . όντως δε αμαρτάνοντες εις της qui infirmus eſt, in tua ſcientia , propter

αδελφους , να τύπτοντες αυτών των συν qué Chriſtus fuit mortuus.Sicautépece

νείδκσιμ αθενούσας , εις Χρισόν αμαρτά , cantes in fratres , & uulnerātes illorü conu

νετε . διό σερει βρώμα σκανδαλίζα ήμ ſcientiam infirmam in Chriſtú peccatis.

δελφό μου , ου μή φάγω κρέα εις τον αιών Quapropter ſi eſca offendit fratrémeû ,

να , ίνα μηομαδελφό μου σκανδαλίζω . haudquaqueſcarcarnib9 in æternú, ne

ουκ ειμι απόβολG ; ουκ ειμι ελεύ , fratri meo ſim offendiculo . Anno ſum IX

θερG , ουχί Ικσούμ Χριςομ του κυρίου και apoftolastanno furnlibertanno Iefium

μώμ εώρακα και ου το έργο μου υμάς εσε Chriſtum dñm noftrúuidičan nó opus

ξύ κυρίω , ει άλοις ουκ ειμι απόσoλΘ , meú uós eſtis in dño: Si cæteris no lum

αλλά γε υμίμ ειμί . Η γαρ σφραγίς δεν apoſtolus,at fanè uobis fum . Siquidem

μής αποσολύς , μάς ν κυρίω .Εμκ αν ſigillú apoſtolatusmei,uos eſtis in dño.

πολογία τοΐς έμε ανακρίνoυσιμ άυτκ έςί . Mea reſponſio apud eos quí me interro

με ουκ έχομαι εξουσίαν φαγές και σί gant,hæceſt:Annöhabemus poteftaté

άμ και μ ουκ έχομον 2ξουσίαν αδελφό edendi ac bibendi:Annó habemuspo,

γώαϊκά σερϊάγαμ και ως και οι λοιποί teſtatem ,ſororēmulierēcircumducendi:

πόβολοί , και οι αδελφοί του κυρίου , και quéadmodú&cæteri apoſtoli, & fratres

κεφάς και μόνΘ εγώ και βαρνάβας ουκ dñi, & CephasAut ſolus ego &Barna,

έχoμoν 3ξουσία του με εργάσισθαι και το bas nó habemus poteſtatéhoc faciêdi :

SPατεύεται ιδίοις όψωνίοις σοτέκαι τις φυ » Quis militar ſuis ſtipendñs unquám :

τεψα αμπελώνα , και εκ του καρπού αυτο quis plantat uineam ,& defructu ei9nó

ουκ έθία και τις ποιμαίνα ποίμνω, να εκ edir:Autquis paſcitgregem , &de lacte

τα γάλακτος Οι σοίμνκς ουκ εθία,μη κα gregis nó edit . Num ſecundum homi:

τα άνθρωπομ ταύταλαλώ, ουχί και ονός nem hæc dico . An non ' & lex eadem

μΘ ταύτα λέγε ; νε ω μωσέως νόμο dicit : Etenim in Moli lege fcriptum eſt :

γέγραπται.ου φιμώσις βοώ άλούνταμε Nonobligabis os boui trituranti. Num

தன்

μα

boues
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βοών μέλιω θεώ και και σε εμάς πάντως λέι

ra,δε εμάς γι ' εγράφκ.άεφέλπίδιοφείλς,

και αφοσίωμ, άροηϊάμ. και ο άλοώμ, ελπί

δος αυτον μετέχαμ,επέλπίδι.ει εμάς υμίν

τα πνευματικά εσείραμαν , μέγα, εν εμάς

υμώμ τα σαρκικά θερίσομεν ; ει άλλοι οι

εξουσίας υμώμ μετέχεσιμ , ου μάλιόμ και

μας και άλλουκ εχάκσάμεθα τα ζουσία ταύν

τη , αλλά πάντα σέγομεν , ίνα μή εγκοπώ

τινα δώμη ευαγγελία του χρισού , ουκ

διδατε , ότι οι τα ιερά εργαζόμενοι , εκ το

ιερού εθίεσιμ δι ως θυσίαςκείο προσt /

δρεύοντες , ο θυσίαςκία συμμερίζονται και

όντως και ο κύρiG διέταξε , τίς ή ευαγ.

γέλλομ καταγγέλsσιμ , έκ το ευαγγελίου

ζω. εγώ δε ουδενί εβκσάμω τότωμ, ουκ

γραψα δε ταύτα, ίνα όντως κύκτα εν εμοί .

κάλομ γάρ μοι μάλομ αποθανέμ, ο καύ

χημά μενα τις κενώσκ . εαν γαρ ευαγγε/

λίζωμαι,ουκ έσι μοι καύχημα . ανάγκκ γάς

μοι επίκεσαι.ουαί δέμοι ,εαν μη ευαγ

γελίζωμαι , ει γαρ εκών ταντο πράαπω , μιν

θόν έχω. ει δε άκων, οικονομίαμ σεπίσθιο

μαα . τις οώ μοι Καμο μιθόςκαι ένα ευαγγεί

λιζόμους , αδάπανομ θέσω η ευαγγέλιου

τον Χρισού , εις ή, μή καταγγίσασθ τη ζουν

σία μου νο ευαγγελίω .
μ β

ΕλεύθερG γαλώμ εκ σάντωμ , σάσιμ

έμαυτομεσάλωσα , ίνα τους πλείονας κες:

δίσω . C εγενόμω τίς δαίοις , ώς εδα,

ος ,ίνα καιδαίες κερδίσω , τίς υπό νόμομ , ώς

υπονόμου, να τους υπονόμομ κερδίσω» Ρίς

ανόμοις , ώς άνοια , με ώμ άνομος θεώ ,

αλλ' έννομ Χρισώ , ίνα κερδίσω ανόμους .

Βγενόμω τοίς αθενέσιμ ως αθενής , ίνα ,

τους αθενές κερδήσω . τοίς σάσι γέγονα

τα πάντα, ίνα πάντως τινας σώσω . τουτο

δε σοιώ στα ευαγγέλλομ, ίνα συγκοινων

νός αυτο μύωμα .

μ και ουκάιδατε , ότι οι εν σαδίω γέχοντες,

πάντες μου έχεσιν , εις δε λαμβάνα το

βραβάου

boues duræ ſunt deo :An hocppternos

omnino dicit.Propter nos enim hoc fcri

ptum eſt: qd fub fpe debeatis, quiarat,

arare:& quitrituratſub ſpe,fpei ſuæ par,

ticeps eſſe debeat:Sinos uobisſpiritua.

lia ſeminauimº;magnū eſt, fi nos ueſtra

carnalia meſſuerim :Si cæteri poteſtatfs

erga uos participes ſunt ;aur non potius

nos: Atquinó ufifuimus poteftate iſtá ,

ſed omiaſufferim ),neqd offendiculum

demuseuägelio Chriſti.An neſcitis,qui

qui in facrisoperant,ex facrificio uiuất :

Qui ſacrario alliſtunt, unàcum ſacrario

parté accipiunt : Sic & dñs ordinauitut

qui euangeliú annunciant, ex euangelio

uiuant. Ego tamé nullo horum uſus fui.

Quanộa non ſcripſi hæc,ut ita fiat inme.

Nam bonú eſt mihi mori potius, ut

gloriationémeam aliquis inanē reddat.

Etenim fieuágelizem ,nóeſtqdgloriet:
Neceſſitas em mihiincumbit . Væaaté

mihieſt,niſieuágelizem . Nam li uolens

hoc faciā,præmiū habeo : ſin inuitus,di

fpéfatio cómiffa eftmihi. Qdigiť mihi

eſt præmiū : Vtcã euágelizem , gratuitū

efficiam euágeliú Chriſti, in hocneabu

tar poteſtatemeain euangelio. Etem cũ

liber fim ab omnibus,omnib9 meipfum

ſeruú feci,quo plureislucrifaciam :&fa

ctus ſum Iudæis,quaſi Iudæus,ut Iudæ ,

os lucrifaciam :řs qui ſub lege ſunt, quafi

fim ſub lege,ut eos qui ſub legeſunt,la

crifaciam :his qui fine legeſunt,tano limi

finelege cũnófim finelegtdeo,fedob

noxiuslegiChriſti, ut lucrifaciá eos qui

ſunt ſine lege.Factus ſum infirmis quafi
infirm utinfirmos lucrifaciā . Omib9fa

ctus ſum oia ,ut omino aliğs ſerué. Hoc

auté facio ppter euangeliū ,ut particeps

illiº fiam .An neſcitis, 9 quiin ſtadio cur

runt;oñes quidécurrüt,fed unus accipit

H 4 præmium .
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βραβάου και όντως ηέχει , ίνα καταλάβων præmium :Sic currite,ut cóprehendatisi

τε, σας δε και αγωνιζόμουν πάνταέγκραν Omnis auté qui certat,per omia temper

TEÚET kx@voi ufis où , " va ofas top sedar rans eſt. illi quidé igitur,ut peritura coro

νρυ λάβωσιμ, εμάς δε άφθαρτομ . nam accipiant, nos auté utæterna.Ego

Εγώ τoίνων όντως τέχω , ως ουκ αλί- itaqz ficcurro , ut nó in incertú :ficpugile

λως . όντως συκτέυω , ώς ουκ αέρα δέρωμ. ago.nó uelut aërem fériés.uerű ſübricio

αλλοπωπϊάζω μου το σώμα , και δουλα corp ?meū, & in ſeruituté redigo, ne qua

γωγώ , μήπως άλλοις καρύξας , αυτός αδό- modo fiat,ut cú aliis prædicarim ,ipferer

κιμΘ γένωμαι . probus efficiar. Nolim autéuos igno X

οι θέλω και εμάς άγνο &μάδελφοι, ότι οι rare fratres, qd patres noftri omnes ſub

πατέρες ημώμσάνης υπό νεφέλω ήσαμ, nube erant ,& omes per mare tranfierit,

και σάντες δίαφοι θαλάσκαδisλθου,να &omnes in Moſen baptizati ſunt in nu

σάντες εις όμμωσώέβαλίσαντο εν τη νει be& in mari.& omnes eandéeſcam fpi.

φέλη και τη θαλάαση . C σάντες σ ' αυτό ritualem comedebant : &omneseunde

βρώμα σνόηματικόμ έφαγομ , Εσάντες και potú ſpiritualē bibebant. Bibebant em

αυτό στόμα συσματικόμ έπϊομ. έπινου de ſpirituali, quæ illos comitabat,petra.

εκ ανευματικής ακολοθέσως σέγας και δε petrayo fuit Chriſtus.Sed plures illorú

σέρα ήμο Χρισός . non approbauit deus.proſtrati ſunt eſ

Αλλουκ εν τής πλείοσιμ αυτώρ ευδόκι in deſerto.Hæcautem figuræ noftri fuer

σημο θεός , καπαρώθησαν και εν τη ερήμω. runt,ne nos ſimuscócupiſcétes rerúma

ταύτα δε τύποι ημώμεγενήθκσαν, εις 6 μη larum ,quéadmodum & illi cócupierunt,

Σινα εμάς επιθυμκτας κακών , καθώς και Neqz ſimulacrorum litiscultores ,ficuti

κάνοι επεθύμησαμ . μα δε ειδωλολάτραι γί. quidam illorú , quéadmodū ſcriptū eſt;

τεθε , καθώς τινος αυτώμ, ώς γέγεκπαι . εκά Sedit populus ut ederet ac biberet, & ſur

θισεν ο λαός φαγώμ και σϊάμ , και ανέσκο rexerüt ad ludendū.Neqzſtuprisinqui

σαμ σαιζαμ. μα δε σορνεύωριφι, καθώς τινες nemur,ficuti quidã illorú ſtupris polluti

αυτώμ επόρνευσαν, και έπεσομ εν μία ημίν ſunt , &conciderunt uno dieuiginti tria

ρα εικοσιτες χιλιάδες και με δε εκπαράζω » milia.Neq tentemus Chriſtum , ficut &

κυήμ Χρισόμ,καθώς καιτινες αυτών επει quidam illorum tentauerunt,& à ſerpen

βασαν , και από την άφιώμ απώλoντο , με tibus extincti ſunt. Neque murmuretis

δε γογγύζει , καθώς και τινες αυτώμεγός ſicut & quidam illorü murmurauerunt,

γυσαν , και απώλoντo υπό τον ολοθρευτού . & interempti ſunt ab extinctore . Hæc

ταύτα δε πάντα τύποι σωέβαινον εκεί auté omnia figuræ contigerunt illis.Sai

νοις, έγιάφκό προς νοθεσίαμ άμώμ , εις δυς pta uero ſuntpropter admonitionéno :

τα τέλκύαιώνωμ κατώτκσεν . ώσεο λο) ſtri,in quos termini ætatum inciderunt:

κώμ εσάνα , βλεπέτω με σέση και παρασμός Proindequi ſibi uidetur ſtare, uideat ne

υμάς ουκ έλκφεν , ειμι ανθρώπινος • cadat. Tentatio uos non cepit , niſihu .

Πισδς δε ο θεός, δς ουκ εάσει υμάς σαρα / mana Sedfidelis eſt deus,quinon ſinet

θlώαι, πες σώαθτ.άλα σοιήσα σω τα uos tentari,ſupra id quod poteſtis : imò

σεβασμό και τίω έκβασιμ , το σώαθαι facietunacum tentatione euentum ,quo

εμάς υπερενεγκάμ .διόπεςαγαπητοί μου poſlicisfufferre.Quapropter dilectimei,
φεύγετε fugite

.μ ? !

gilches και
>
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Φεύγετε από ειδωλολατρίας, ως φρονίο

μοις λέγω, κρίνατε υμάς ό φκμι .

( το σοτάρϊουτ ευλογίας, και ευλογ8μών ,

όχικοινωνία του αιματος χρισ8ίσι και τον

άρτου 8μ κλώμεν, ουχί κοινωνία του σώμα»

τος του Χρισ8εσιμ και οτι εις άρτΘ , εμ σώμα

οι πολλοί έσμι . δι γαρ σάνης εκ του ενός

άρτουμετέχομβι .

Βλέπετετμισραήλ Ισάρκα . ουχί διέν

θίοντες τας θυσίας, κοινωνοί το θυσίασκεία

εισί ; Τί οώ φκμι , ότι ειδωλόμτί έσιν , ή εά

ειδωλόθυτόμ τί εσιμ,αλλάτι θύει τα έθνη ,

δαιμονίοις θύe , και οι θεώ . ου θέλω δεν

μας κοινωνούς θν δαιμόνωμ γίνεθαι , ου

δώναθε σοτάρϊου κυρίου σίνες, και ποτών

εϊον δαιμονίωμ . ου δώαθε τραπέζια κο »

είου μετέχαμ,και χαπέζες δαιμονίων . Η

σαραζαλού μου του κυρίου και Μι' χυρόποι

αυτο εσμών και πάντα μοι έξεσιμ , αλλου σάν

τα συμφέρa • πάντα μοι έξεσιν , άλλου σάν

τα οικοδομά . Μκδεις τον εαυτο ζκτείτω , αλ

λά και τον έτερο έκασΘ .

μαμήν μακέλιο σωλέμβιομ,εθίεπ,

μηδέν ανακρίνοντας,δiα ή σωείδκσιμ . τ8Α

κυρία και γή, C ή πλήρωμα αυτό.Biδέ τις κα

λά υμάς ή απίςωμ, κή θέλετε σορεύεθ ,σάμ

η ατιθέμενου υμίμ, εθίετε, μπλερ ανα .

κρίνοντες στα τίω συείδκσιμ .

Εάν δέ τις υμίμ έπα,τοτοειδωλόθυτόν

33 , με εθίεπ ,δεκάνομή μωύσαντα,

no owsid ndipo to xupíx si gix , noi pe waúr

ρωμα αυτό . Σαωείδκσίμ δε λέγω, ουχί τίω

εαυτου , αλλάτώ τον ετέρο . ίνα τί % ελεν

θερία με κρίνεται υπό άλικα σωιδήσεως ,

ει και εγώ χάριτι μετέχω,τί βλασφημάμαι ,

υπες δυ εγώ ευχαριστώ ,

Είτε οώ εθίετε, έιτε σίνετε, έιτε τι σοι

άτε , σάντα εις δόξαν θες νοιάτε . από

σκοποι γίνεσθε , και Ιουδαίοις , καιέλκσι,

και τη εκκλησία του θεού.καθώς καγω σάν

τα , σάσιμ αρέσκω , με ζκτών το έμαντο

συμφέρον

fugiteab ſimulacrorú cultu ,utprudenti

bus loquor,iudicate uosqddico.Poců

lum benedictionis,cui benedicimº,nóne

cómunicatio fanguinis Chriſtieſt : Pa

nisquem frangimus, none comunicatio

corporisChrilti eſt:Quoniāunº panis,

unú corpus multi ſumus.Nam oñesex

eodépane participamº.Videte Iſraelem

iuxta carnē.Nonnequi edunt uictimas,

participes altari ſunt : Quid ergo dico,

qſimulacrűaliquid ſicłaut ſimulacris

immolatú aliquid fit :Nouerū illud di

20,9quæimmolantgétes,dæmonis im
molant, &nó deo.Nolim auté uos cófor

tesdæmoniorű elle.Nó poteſtis poculí

dñi bibere,& poculü dæmoniorů . Non

poreſtismēfæ dñi participes effe , & men

ſæ dæmoniorū.Anpuocamºdñm :Nú

forciores illo ſumus Dñia mihilicét,ar

nó oia coducüt .Omia mihi licét ,fed no

omiaædificant.Nemoqdluúeft,quæ

rat,ſed quiſoqd alterio eſt.Oñeqd in

macello uendif ,edite:nihilinterrogāres,

ppter cóſcientiá .Dñiſiquidé eſt terra, &

plenitudo eius. Qz ſi quis uocatuos infi

deliú ,& uulcis ire,quicquid apponiťuo

bis,edite:nihil interrogantesppter con

ſciétiam.Q , fi quis uobis dixerit,hocfi
mulacris immolatú eſt:ne edatis, ppter

illñ qui indicauit,& ppter cófciétiā :Dñi

liquidéeſt terra,& plenitudo eius.Porrò
coſciétiam dico ,nó tua ,ſed illius alterius,

Cureſ libertas mea iudicatab alia con

ſcientia :Q2fi ego cum gratia participo,
cur ob id mihi małe dicit, p quoego gra

tias ago : Siueigitureditis, fiue bibitis,

ſiuequid facitis,omia in gloria dei facite.

Taleseſtote, ut nullum præbeatis offen

diculum ,neqzludæis,neq Græcis, neg

eccleſiædei:quéadmodú ego per omnia

omibus placeo,nó quærésmeam ipfius

utilitatem,,

η α

Ο β

2
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ν 5

Σ

συμφέρον, αλλά καιο πολλώμ , ίνα σωθώσι. utilitatem , fed multorum , ut falui fiant.

Μιμκταί μου γίνεθε, καθώς καγώ χρισ8 . Imitatores mei eſtore ,ſicut&ego xi

Επαινώ δε υμάς αδελφοί, ότι πάντα , Chriſti.Collaudo aútuos fratres, quod

μου μέμνηθει και καθώς παρέδωκα υμίν, omniamea memoria tenetis : &quemad

τας παραδώσεις κατέχετε . modum tradidi uobis, inſtituta tenetis.

Θέλω δε υμάς ειδέναι , ότι σαντος αν» Seduolo uos ſcire, quod omnis uiri ca

δρος και κεφαλι,ο χρισός άξι, κεφαλή και για put, Chriſtus eſt:caputaút mulieris,uir.

κός, και ανέρ. κεφαλι δε χρισού, ο θεός. caput uero Chriſti, deus . Omnis uir

πας ανής προσευχόμαν , προφκ orans,autprophetans,quicq habens in

τέυων , ικεφαλής έχωμ,καταχωει τιμώ capite,probro afficitcaputſuum . Omis

κεφαλω αυτο . πάσα δε γων , προσευχον uero mulier, orans autprophetans non

μύκ και προφητεύεσα ακατακαλύπτω τη κεν i uelato.capite , dehoneſtat caputfuum .

φαλή , καταχώριτώ κεφαλώ εαυφή . Nam id perinde eſt prorſus,ac fi rafa ef,

γάρ άξι και το αυτό τη ξυρκμθύη. ει γαρ ſet. Etenim fi non uelatur mulier, etiam

ου κατακαλύπτεται γαυή, και κειράθω εν tondeatur. Quod fi fædum eſt mulieri

δε αλκρόμ γωαικί ή κείραοθαι ξυράθαι, tonderi autradi,ueletur. Virquidénon

κατακαλυτεθω . Ανές μου και ουκ οφείλε debet uelare caput, cum is imago ſit&

κατακαλύτεοθαι τίω κεφαλώ, εικών και gloriadei.At mulier gloria uiri eft.Non

δόξα θες υπάρχωμ. Γαυή δε δόξα ανδρός έ/ eñeſtuir ex muliere,fed mulier ex uiro .

sιμ . ου γάρ όξιμ ανής έκγωαικός,αλλά γυ Neçenim conditus eft uir proptermu,

ναξ ανδρός . και γαρ ουκ εκτίθκ ανές δία lierem ,fed mulier ppter uirum .Propter

γναίκα, αλλά γιων δια του άνδρα. δία: : hoc debet mulier poteftatate habere in

τουτο οφείλα Η γων δξουσίαμ έχει επί capite,propter angelos : alioquinequir

κεφαλής , σία τους αγγέλος , σλάμ όυτε abſą muliere, neq mulier abſq uiro in

ανής χωρίς γωικός , όυτε γωή χωρίςάν» domino. Namquemadmodum mulier

Φρδε ν κυρίω. ώασόρ γαρ και γαυή εκ του αν.. ex uiro eſt, ita & vir per mulieré , omnia

δρος , όντως και ο ανήρδια θα γωαικός , Voex deo . Interuoſipfosiudicate ,num

τα σε σάντα , εκ του θεού . ν υμίμ αυτοίς i decorü eſt, mulieremnó uelatam deum

κρίνατε , πρέπομαι,γωϊκα ακατακάλυν- orare : An ne natura quidem ipfahoc

πορω θεώ προσεύχεθαι, ουδε αυτή και φύ docet uos , quod uiro quidem li coma

στις διδάσκει υμάς , ότι ανής μου εαμ κον tus fuerit,probro ſit : Contra , mulieri ſi

μά , ατιμίαάυ ο 35 , γαμή δε εαμ κoμά , comata fuerit,gloriæ ſit : eo quod coma

δόξα αυτό ζιμ και ότι η κόμη αντισεριβο . pro uelamine data fit .Cæterum ſi quis

λαίου δέδοται , ει δέ τις δοκά φιλόνεικος ει uidetur contentiofus effe ,nos huiuſmo ,

ναι , εμάς τοιαύτίω σαφήθεαμ ουκ έχομαι , di conſuetudinemnon habemus,neque

ουδε αι εκκλησίαι το θε8 . Τέτος πραγγέλ ecclefiæ dei. Illud tamen præcipiensnon

λωμ ουκ επαινώ, ότι ουκ εις ή κράτου,άλλ laudo,quod non in melius, ſed in dete

εις ο πομ σιωέρχεθε.πρώτου μίγυ' σωες rius conuenitis. Nam primum quidem ,

χομλύωμ υμώμ εν τη εκκλησία , ακέω, χί, cum conuenitis in ecclefia , audio , diſli

σματα εν υμίμ υπάρχεν, και μέρα τι ση dia in uobis eſſe , & aliquaex parteare

σεύω .&γαό να αιρέσεις εν υμίμ έιναι , do.Oportet enim .& ſectasinuobis elle,

ένα
quo

1

7

5

Σ
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τας και

ένα δι δόκιμοι , φανεροί γένωνται εν υμίμ . quo quiprobati ſunt,manifeſti fiant in

Σωερχομλύωμ οώ υμώμ επί ο αυτό , ter uos. Igiturcum cóuenitis in eundem

δυκ έσι κυρίακόμ δάπνoμ φαγ&μ , έκαsGr locum , nõ licet dominicam coenam ede ;

gas no "Siop Sárvop npolqukáve so Zel re ,quod unufquifq propriacænam oc

Φαγάμ » και δε μου σανά , δς δε μεθύα . cupat in edendo. Et hic quidéeſurit, ille

με γαροικίας ουκ έχετε εις ή εθίμ και uero ebrius eſt . Num fanè domos non

σίνειν ; * Οι εκκλησίας του θεού κατα habetis adedendum&bibendum : An

φρονάτε , και καταχώετε τους με έχουν eccleſiam dei contemnitis, & pudefacitis

τί υμίμ είπω και επανέσω υμάς και eos quinó habent:Quid uobis dicam :

τέτω ουκ επαινώ . Εγώ γαρ σαρέλαβομ Laudabo uos : In hocnon laudo . Ego

από το κυρίου , 8 και έδωκα υμίν , ότι enim accepià domino ,quod & tradidi

ο κύρiGP Ικσάς εν τη νυκτί και παρεδίδον uobis, quod dominusIeſus, in ea nocte

το, έλαβεν άρτον, και ευχαρισσάς έκλα qua traditus eſt, accepitpané: & poſtą

σε, και ειπε. λάβετε, φάγετε, τοντό με 3G gratias egiſſet,fregit, ac dixit: Accipite,

οσώμα , τυπες υμώμ κλώμιομ. τοτο σοι edite , Hocmeum eſt corpus,quod pro

ξτεεις τίω εμώ ανάμνκσίμ . ώσαύτως και uobis frangitur, hocfacite in mei cóme

ήσοrkeΐομ μετα δαπνήσαι,λέγωμ, τον moratione.Adeundémodum & poa

TO T'asstúgïopis x cuvi diabxxx Bip su Tous lum ,peracta cæna,dicens: hoc poculum

εμώ αιμάτι, τοτο σοι& π, οσάκις άμ σίνκι

π,εις τίω εμώ ανάμνκσιμ.οσάκις δαμ εθί ne . hoc facite , quotieſcunq biberitis,in

κτεη άρτου τοτομ , c5 σολάρϊον τοτο σί meicómemoratione. Quotieſcungem

νκι, τον θάνατο του κυρία καταγγέλει , comederitis panem hunc , &de poculo

άγεις δυ αμ έλθη. Ωσε δς αν εθίμ του άρίου hocbiberitis,mortem domini annuncia

Τοτομ, σίνα το σοτάρϊου του κυρίου αναξί te , donec uenerit. Itaque quiſquisederit

ως, ένοχα έσαι του σώματος και αιματος panem hunc , aut biberit de poculo do ,

Το κυρία. Δοκιμαζέτω δε άνθρωπος εαυτού , mini indigne, reus eric corporis &ſan

και όντωςεκ τον άρτου εθίέτω , κα ) εκ το guinis domini. Probet autem homo ſe

σοτκείο πινέτω . ο γαρ εθίωνκαι σίνων ipfum , & fic depane edat, &de poculo bi

αναξίως , κρίμαεαν ο εθία και πίνει , με bat.Nam qui edit aut bibit indigne, iu

διακρίνωμε σώμα του κυρίου . Δία τουτο ξύ diciū ſibñpliedit& bibit , nó díjudicans

υμίμ πολλοί ασθενάς και άξξωσοι, και κοιν corpus dñi . Propter hocinter uosmulti

μώνται ικανοί. ει γαρ εαυτούς διεκρίνομία, imbecilles & inualidi, &dormiunt niulti.

ουκάμ έκρινόμεθα και κρινόμοι δε υπό κυν Erenim ſi noſipfos dñjudicaſſem ?,haud

ξίου σαδδυόμεθα , ίνα μη σαν ο κόσμο quağz iudicatifuiſſemus. Atcum iudica

κατακριθώμα . mur,à dño corripimur,ne cũ múdo coni

. Ώσε αδελφοίμε σωερχόμβωοι εις ή φα demnemur.Ita @ fratres mei,cũ conueni

γάμ,αλλήλος εκδέχεθε. Είδε τις σεινά, tis adcomedendú , alius aliú expectate.

δικα έθιέτω, ίνα μή εις κρίμα σωέςχκθε . Q , liqs eſurit,domi edat,ne ad códéna

τα δέλοιπα, ώς αν έλθω, διατάξόμαι . tioné cõueniatis. Cætera yo, cū uenero ,

περί δεή σνευματικών αδελφοί, ου θέ diſponā. Porrò de fpüalib9 frés, nolo XII

λω υμάς αγνο& μ .διδαπ ότι έθνκ ήτε προς uos ignorare. Scitis gigētes fuiſtis, &ad

τα ſimulacra

ξ

ξα

.

.
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τα ειδωλα τα άφωνα, ως μέγεθε απαγός

μονοι. δϊο γνωρίζωυμίμ,ότι ουδεις ν σιεύ,

ματι θεέ λαλώμ, λέγα ανάθεμα Γκσέμ κ)

ουδεις δαωααι ειπαμ κυρίου Ικσάμ, ειμι αν

σνεύματι αγίω. Δίαιρέσας χαρισμάτων

εισι , η δε αυτο πνεύμα, και διαιρέσες δία

κονίωμ εισι , και ο αυτός κύριΘ . και δia

ρέσεις νεργημάτων εισίμ , δε αυτός 33, θεί

δς , ο νεργώμ τα πάντα σάσιρ.Εκάσω και

δίδοται και φανέρωσης του πνεύματα , προς

η συμφέρομ. ώ μηνδία το πνεύματα

δίδοται λόγος σοφίας. άλλο δέλόγος γνώ

στως, σεαυτό πνεύμα,έτέρω δε σίσις , ώ

ωαυτώ πνεύματι και άλλων δε χαρίσματα

δαμάτων , ενω αυζο σνεύματι ,άλω δε

ενεργήματα δωάμεωμ,άλλω δε προφητεία,

άλλω δε διακρίσεις ενδυμάτων, ετέρω δε γέ

νκ γλωσσών , άλλο δε έρμωεία γλωσσών .

σάντα δε ταύτα ενσργά το έμ και το αυτό

σιεύμα , δiαεροώ ιδία εκάsω, καθώς βού ,

λεται , καθάπες γαό ή σώμα έμ άξι , και

μέλη έχι πολλά, πάντα και τα μέλκη σώμα

τα του ενός και πολλά όντα , έμ και σώμα ,

όυτω και ο Χρισός.και γαρ ώ ενίσνεύματι,

εμάς πάντες εις εν σώμα εβαπίθαμου,

έιτε ιουδαίοι , έιτε άλλωες, έιτε δ&λοι, έιπ

ελεύθεροι. και σάντες εις εμπνεύμα εποτί

θαμβο» και σώμαουκ έσιμ εμ μέλΘ ,

αλλά πολλά . εαμ ειπα και σους, ότι ουκ ειμί

χείς, ουκειμιέκ τα σώματΘ , ου πια τον

το ουκ έσιν εκ του σώματα και να εαν έπα

η δυς , ότι ουκ ειμι οφθαλμός , ουκ ειμι εκ

τουσώματΘ , ουθατοτο ουκ έσιν εκ το

σώματοςκαι εν όλομό σώμα οφθαλμός , σού

και ακού και Ε' όλομ ακού , σ8 % όσφρκσις και νωι

δε ο θεός έθετο τα μέλκ,έμ έκάσομ αυτών

Go σώμασι , καθώςαθέλκσεμ.ει και ήν τα σάν

τα εμμέλος, σε σώμα ; Νώ δε σολιά και

μέλη , έμό σώμα . ουδώαται και ο οφθαλν

μός ειπ & μ τη χagi , βείαμ σου ουκ έχω .

πάλιμ και κεφαλι τις σοσιδείαμ μώμους

έχω

fimulacra muta , utcüqs ducebaminifer

quentes. Quapropternotúuobis facio,

quod nullus per ſpiritú dei loquenis dicit

anathema lefum & nemopoteſt dicere

dñm Ieſum ,niſi per ſpiritu ſanctú . Diui

fiones auté donorú ſunt,fed idem ſpiri

tus. & diuiſiones miniſteriorum ſunt , &

idemdñs. & diuifiones operationúſunt,

ſed idem eft deus,efficiés omia in omni.

bus . Vnicuiq; uero datur manifeſtatio

ſpiritus, ad id quod expedit. Nam huic

quidé per ſpiritú daturfermoſapientiæ.

ali uero ſermo fcientiæ ,ſcd'm eundé fpir

ritum.alījuero fides pereundem ſpiritú.

alö uero dona fanationú per eundé fpiri

tum.alij uero efficaciæpotētiarū, alñyo

pphetia , ali uero diſcretiones ſpirituú,

alij uero gènera linguaru ,alí uero inter

pretatio linguarű .ſed omnia hæc efficit

unus ille& idé ſpús, diuidés peculiariter

unicuiq; ficuti uult.Quéadmodúencor

pusunú eſt, &mebrahabetmulta,omnia

uero mébra corporis uni?,multa cú lint,

unú ſunt corp ',lic& Chriſtus.Etem per

unú ſpiritú dos omes in unú corpus bar

ptizati ſumus,fiue Iudæi,ſiue Græci,fiue

ſerui,ſiueliberi. & omesunű ſpiritū hau

ſimus.Etem corpus non eſt unű mébrú,

fedmulta.Sidicarpes, no fum man9, no

ſum de corporé, num idcirco non eſtde

corpore:Et fi dicat auris,nó ſum oculus,

non ſum de corpore,num ideo nóeſt de

corpore :Si totũ corpus oculus ,ubi au

ditus : Si totum auditus, ubi olfactus .

Nuncautédeus poſuit membra ,unum .

quodã ſingulatim in corpore ,quemad.

modú uoluit.Qd lieſlentomiaunum

mébrū ubi corp :Nunc auté multa quis

dem mébra,unú uero corpus.Atnó por

teſtoculus diceremanui,nó eft mihiop?

te:aut rurſum caputpedibus,nóeſt mihi

opus
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έχω,άλλα πολλώ μάλλομ,τα σοκολάτα με opus uobis,imò multo potiº,quæuiden

λε του σώματα ασθενέσερα υπάρχαν και αν turmébracorporis imbecilliora eſſe ,ne ,

ναγκαϊά δοκόμβο άτιμότερα εις ceſſaria ſunt: & quæputamus minus hoi

ναι το σώματος, τούτοις τιμώ περισοτέι neſta eſſe corporis, his honoré uberioré

σαν περιτίθεμαι » και τα αχίμονα ημών, apponimº:& indecoranoftri.copioſioré

ευχκμοσωω περισσοτέρας έχα , τα δε ευν decoré habent. Cæterúquædecora ſunt

χύμονα Ημώμ, ου χρείαν έχει άλλο θεός σύ noſtri,nó indigét.feddeus ſimul tempe

νεκέρασε ησώμα, ο σεροώτι περισσοτέ » rauit corpus,eicuideeråt,copiofioré ad

φαν Φους τιμώ , ίνα μή ή χίσμα νο σώ denshonoré,ne ſit diſſidium in corpore,

ματι, αλλά και αυτό υπέρ αλλήλων μεριμνών fed inuicé alia paliis eandé ſollicitudiné

ή τα μέλκ. και είτε σάχα εν μέλος , συμ gerántmebra.Etfiue patiťunűmēbrū;

πάκα πάντα τα μέλκ . έιτε δοξάζεται εν cópatiuntomiamembra.Siue glorificáť

μέλGP , συγχαίρει πάντα τα μέλκ - γμές unú mébrū; ſimulgaudet omia mēbrà.

δε εσε σώμα Χρισού,και μέλη εκ μέρους.και Vosauté eſtis corpus Chriſti, & mébra

δυς μου έθετο ο θεός τηςεκκλησία, πώ» | ex parte.Etalios quίdepofuitdeusines

του αποδόλους , δεύτερου προφήτας,τρίτου clefia,primi apoftolos,deindepphetas,

διδασκάλους, έπειτα δωάμεις , έιτα χαν tertio doctores,deinde poteſtates,deini

ρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσας , dedona ſanationú,ſublidia ,gubernatio

γένκ γλωσώμ . Μα σάντες από ολοι και με nes,genera linguarū.Num omnesapo ,

σάντες προφήται , με σάνης διδάσκαλοι; ſtoličnum omnespphetænum omnes

μπάντες δωάμας και μισάντες χαρίσμα doctoresinum omnes poteſtatesi num

τα έχεσιμισμάτων και με σάνης γλώσσας oſes donahabent ſanationūčnum oés

λαλάσι και με σάνης Δίερμώένεση και ζαλάτι linguis loquunt.numoñes interpretan

δε τα χαρίσματα τα κρείτονα . ναιέτι καθ tur : Sectemini uero dona potiora. Et

υπερβολώoδoμ υμίμ δείκνυμι . Εάν ταϊς adhuc excellentē uiã uobis oftédo. Si XIII

γλώσσαις την ανθρώπωμ λαλώ και την αγί linguis hominú loquar & angelorü ,cha

γέλώμ , αγάπίω δε μη έχω , γέγονα χαλ.
ritateautēnó habeam ,factusſumæsrei

κός χώμ , ή κύμβαλου αλαλάζουν και εαν fonans,aut cymbalū tinniés. Et ſi habea

έχωπροφητεία », και ειδώ τα μυσήφία σάν pphetiam,& nouerim myſteriaomnia,

τα, και σάσαμ τίω γνώσιν , και εαν έχω omned; fcientia : & fihabeam fide, adeo

σάσαάμ τίωπίσιμ, ώςε όρκ μελισάνειν, αγά ut mötes loco dimoueam ,charitate auté

πωδε μηέχω, ουδέμ ειμι» και εάμψωμί» nó habeam ,nihil ſum . Et fi înſumam in

σωσάντα τα υπάρχοντά μου , και εάν σα
alimoniam omnes facultates meas , & fi

ραδώ το σώμα μου , ίνα καυθήσωμαι , αγά tradam corpºmeň,ut cóburar:charitaté

πω δε μη έχω , ουδέμ ωφελούμαι . Η αγά) autē nó habéā,nihil utilitatis capio.Cha

πκ μακρόθυμά , Χρκςεύεται . Η αγάπη δυ ritas patienseſt ,benigna eſt.charitasnó

ζηλοί. αγάπκου σερπερεύεται , ου φυσϊ8 inuidet.charitas nó eſt procax,nó infla

ται , ουκ ασχημονά , ου ζκτά τα εαυτό , ου tur ,nó eft faſtidioſa,non quæritquæ ſua

σαροξώεται , ου λογίζεται το κακόν , ου ſunt,nó irritatur,nó cogitat malum ,non

χαράεπίτη αδικία , συγχαρa δε το άλλο gaudet de iniuſticia,ſed congaudet ueri

θεία , σάντα σέγα , σάντα σιδεύε, σάντα tati, omnia ſuffert, omnia credit, omnia

ελπίζει I ſperat;
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ελπίζει, πάντα υπομε. Η αγάπη ουδέ σο ſperat, omnia ſuſtinet. Charitas nuno

τε εκπίπα . Είτε δε προφκτ & αι καταργηθή , excidit.fiueprophetiæ abolebuntur, fiue

σοντα, έιτε γλώσαι σαύσονται , έιτε γνών linguæ ceſlabunt, fiue fcientia abolebit.

στις καταργηθήσεται . Εκ μέρους έγινώσκο » Exparteenim cognoſcimus, &ex parte

κιβω, και εκ μέρους προφητεύομον . όταν δε prophetamus.Altubi uenerit quod per

έλθη και τέλειομ, τόπο εκ μέρες καταργκ fectum eſt:tuncquodex parte eſt, abo

Θάσεται . οπ ώμω νήπιος , ως νήσγος έλάν lebitur.Cum eſſem puer,ut puer loque

λ8μ, ως νήπιος εφρόνοω , ως νήπιος ελογη bar, ut puer ſentiebam , ut puer cogita

όμω. όπ δε γέγονα ανής , κατήργκι τον bam.Atubifactus ſum uir,aboleui puer

νκπίου . Βλέπομον γαρ άρτι διεσόρου rilia.Cernimuseñ nunc perſpeculumin

ανίγματι , τόπ δε πρόσωπο προς πρόσω ænigmate, tuncautē facie ad facié,nunc

πομ . άρτι γινώσκω εκ μέρους, τόπ δε έπιν cognofco ex parte,tuncuero cognofcam

γνώσομαι , καθώς και επεγνώσθίω . Νωωί δε quéadmodú&cognitus fum .Nuncaút

μία πίσις, ελπίς , αγάπη , τα ηία ταϊ- manet fides, ſpes, charitas, tria hæc, ſed

τα, μείζωμό τότωμ και αγάπη .
maxima in his charitas. Sectemini XIIII

ξη
Διώκετε τώαγάπω, κλπτα σνόν charitaté , æmulemini ſpiritualia , magis

ματικά , μάλλον δε να προφητευκτο.ο8 tñur pphetetis.Namquiloquiť lingua,

λαλώμ γλώσσα, ουκ ανθρώποις λαλά, αλλά nó hominib' loquit,ſed deo. nullus em

@ω θεώ , ουδεις γαρ ακόα, πνεύματι δε λα audit. fpiritu uero loquiť myſteria.Cæ/

λά μυσήρϊα . ο δε προφητεύωμ , ανθρώπους terü qui pphetat,hominib °loquiť ædi,

λαλά οικοδομώ , και σαράκλκσιμ σα
ficationé,& exhortationé,& cófolationé.

ραμυθίαμ.ο λαλώμ γλώαση,εαυτόμoικοδο Quiloquiť língua, feiplum ædificat: at

μά . ο δε προφητεύωμ,εκκλησία οικοδομά . qui pphetat,cógregationéædificat.Vo

Θέλω δε σάντας υμάς λαλώμ γλώσσας , lo autéomes uos loqui linguis,magistñ

μάλλον δε ίνα προφητεύετε . μείζων γαρ ο utpphetetis.Maior em qui pphetat, a

προφητεύων , ή ο λαλώμ γλώσσας, εκτός qui loquitur linguis,niſi interpretetur,ut

ειμιδιερμηνεύς,ίνα και εκκλησία οικοδομώ ecclelia ædificationeaccipiat. Nunc auté

λάβη . Νωίδε αδελφοί , εαν έλθω προς / fratres, ſi ueniam ad uos linguis loqués,

μας γλώσσαις λαλώμ , τι υμάς ωφελήσω και quiduobis prodero .niſiuobis loquar,

εαν μι υμίμ λαλήσω , ή να αποκαλύψα , και autper reuelationé, autper ſciétiam , aut

εν γνώσει , και ο προφητεία , και εν διδαχή και per pphetiam ,autper doctrina : Quin

όμως τα άψυχα φωνώ διδόντα , έιτε άιν &inanima, uocem reddentia, ſiue tibia,

λος , είτε κιθάρα , εαμ δίασολιώ τοίς φθόγ ſiue cithara,niſi diſtinctionéfonis deder

γοις μη δω , πώς γνωθήσεται σ' αυλούμε rint:quomodocognofcet,quod tibiaca

νομ , ή κιθαριζόμενου και να γαρ έαν άδην nitur,aut citharaErenim fiincertam uo

λομ φωνώ σάλπιγά Φώ , τις σαρασκά cem tuba dederit,quis apparabiťadbel

σεται εις πόλεμος και όντως και υμάς δία lum? Sic & uos per linguam niſi ſignifi

Οι γλώσσας και με ένσημου λόγου Φώτε , cantem ſermonem dederitis, quomodo

σώς γνωθήσετα ή λαλούμδυον , έσεθε intelligetur, quod dicitur? eritis enim in

γαρ εις αέρα, λαλοώτες . τοσαύτα , ειτ , aëremloquentes.Tam multa,uerbi gra

χι , γύκ φωνώμ όξιμ ν κόσμο , και ουδέν cia, generauocã ſunt in mundo, & nihil

αυτωρ horum
Υ
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αυτώμ άφωνoμ . Εάνοώ μή εισώ τωσώα horummutum .Itaqſineſciero uimuo,

μια φωνής,έσομαι @ω λαλοι βάρβα, cis,ero ei qui loquitur barbarus, & qui lo

φος, και ο λαλώμ, ν εμοί βάρβαρος. ούτως quitur,apudmebarbarus. Itaq & uos,

και υμάς , έπει ζαλωται σε συνδυμάτων, quandoquidem ſectatores eſtis ſpiri

προς τωνοικοδομών εκκλησίας ζκτέπ , tuum , ad ædificationem ecdeſiæ quæri

ένα περισσεύκτε. Διόπες και λαλώμ γλώσσα , tegut excellatis.Quapropterqui loquitur

προσευχέθω, ίνα διερμηνεύη. Εαν και προσεύ, lingua,oret, ut interpretet.Νam fiorem

χωμα γλώση, όσνεϊμά με προσεύχεση , lingua, fpiritusmeus orat, atmensmea

ο δεν8ς με άκαρπός G. τί οώ ας προσευν fructu uacat. Quid igitur eft : Orabo

ξομαι ως σνεύματι, προσεύξομαι δε C ως ſpiritu,ſed orabo& mente.Canamfpi

of. tαλώ σνεύματι,ψαλώ δε και ο νοί. ritu, fed canam&mente . Alioqui ſibe

Βπειεαν ευλογίσης τη σνεύμαζ, και αναπλα nedixeris fpiritu,is qui impletlocum in

sãop qop tótop Fidióty, wās ésã rauliw ,. docti,quomodo dicturus eſtAmen , ad

επιτή σεευχαρισία και Βπαδά,τί λέγεις, ουκ tuam gratiarü actionem :Quandoqui

διδε . Συ μου και καλώς ευχαρισ & ς , άλλο dem , quid dicas, neſcit.Nam tu quidem

έτερος ουκ οικοδομάτα . Ευχαρισώο θεό benegratias agis, uerum alius non ædifi

μου, σάντων υμώμ μάλιoμ γλώσσαις λαν catur.Gratiasagodeo meo , quodma

λώμ . Αλλά εκκλησία θέλω σέντε λόγος gisſ omnes uos linguisloquor.Sed in

δία το νοός μου λαλύσαι , ίνα και άλλες κα eccleſiauoloquinque uerbamentemea

τιχίσω , ή μυρίες λόγος ν γλώσση. Αδελ loqui,ut&alios inſtituam ,potius os de

φοι , μη σαιδία γίνεθε ταϊς Φρεσιν , αλλά cem miliauerborülingua.Fratres, neſi

τη κακία νηπϊάζετε , ταϊς δε φρεσή τέλαοι tis pueri ſenſibus, ſed malicia pueri ſitis:

γίνεσθε . νωνόμω γέγραπται . ότι νετε ſenſibus uero perfecti ſitis . In legeſcri

φογλώσσους και να χείλεσιν ετέροις λαλή. ptum eſt : Varijslinguis & labris uarijs

σωω λαώ τέτω , και ουδ όντως εισακούν loquar populo huic,& ne ſicquidem au ,

σονται μου,λέγει κύριΘ . Ωσε αι γλώσσα dientmedicit dñs.Itaqlinguæ ſigniui,

εις σημάομεισίμ , ου τοίς σισεύεσιν , αλλά ce ſunt,nó ijs qui credunt, fed incredulis:

τιςαπίσοις. Η δε προφητεία ου τις απίσοις, contra pphetia,nó incredulis, fed creden

αλλά τίς σισεύεσιμ . Εάν οώ σωέλθη και έκι tibus. Ergo fi conuenerit eccleſia tota in

κλησία όλκ επιτοαντό, σάντες γλώσι idem,& omnes linguis loquanturzingre.

σαςλαλώσιμ , εισέλθωσι δεστώτα άπιν diantur autéindocti aut increduli,none

sοι,ουκ έρθσιμ, ότι μαίνετε ; Εάν δε σάντες dicentuos infanire: Quodfi omespro

προφητεύωσιν , εισέλθη δέ τις άπισαν και phetetis, ingrediať auté incredulus aut

στώτκα ,ελέγχεται υπό σάντωμ , ανακρί indoctus,coarguić ab omnibus,dňudi

νεται υπό πάντων, και όντως τα κρυπα catur ab omib9 : & ficocaulta cordis eius

Οι καρδίας αυτο φανερα γίνεται , και δυν manifeſta fiunt, atqz ita procidensin fa

Τως,σεσωνεπιπρόσωπoμ, προσκωήσι ω ciem , adorabit deum ,renuncians, quod

Θεώ, απαγγέλλων , ότι ο θεός όντως αν οι deus reuera in uobis fit. Quid igitur eſt

μίρ έσι. Τί δώ εσιμ αδελφοί και όταν σωές, fratres :Quotiesconuenitis, unufquifq

χκθε, έκασΘ- υμώμ ψαλμόμ έχα, διδαν ueftrum canticum habet, doctrinam ha

χώ έχa, γλώσαμ έχ4 , αποκάλυψιν έχε , bet, linguam habet, reuelationé habet,

εσμίωίαμ I . interpretationem
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?

ξ

ερμηνείαμέχα, πάντα προς οικοδομlώ γινε

θω,έιπ γλώαση τις λαλά, δύο,δσλά

sop zpēs, vaj & vanégos, al is diegulové

Tw . Eap de les diegulwGUTAS,orgéta ( 2x/

κλωσία, εαυτώδε λαλείτω και @ω θεών

: Προφήται και δύο ή τηγάς λαλείτωσαν,να

οι άλλοι διακρινέτωσαμ. Βαμβάλια αποκα

λυφθά καθημθύω, ο πρώτος σιγάτω. Δωαν

θεοκαθένα σάντος προφκθεύειν, ίνα σάντες

μανθάνωσι, C σάνης πρακαλώντη, η ανεύη

ματα προφκτώμ προφήταις υποτάσσετη.ου

γάρ Κάιρ ακαθαsασίας ο θεός, αλλευρώκς, ώς

ν σάσαις ταϊς εκκλησίαις Ρ αγίων .

ξ Αι γωϊκες υμώμ εν ταϊς εκκλκσίας σε

γάτωσαν . ου γι ' επιτέγαπα αυταίς λα

λάμ, αλλ' υποτάσεθ , καθώς και ο νόμος

λέγε. Ει δέτι μαθέν θέλεσιμ ,. όικω ους

Οσίους άνδρας επερωτάτωσαμ. Ακρόμ γάς

έσι γωαιξίμ ν εκκλησία λαλάμιά άφθμών

ολόγος του θεά ξήλθεν ; Η εις υμάς μόνες

κατώτκσεν ; Εί τις δοκά προφήτης έιναι , και

σνευματικός,έπιγινωσκέτως γράφω υμίν,

ότι κυρία Εισιμ.εντολαί. Είδε τις αγνοβ,αι

γνοείτω. ώσε αδελφοί, ζαλόπ το προφκτεί ,

αμ , και το λαλάμ γλώσεις με κωλύετο .

σάνταευχημόνως, κατά τάξιν γινέσθω.

ξ 3 : Γνωρίζω δε υμίμ αδελφοί το ευαγγέλλον,

8 ευκγγελισάμω υμίν , δ και παρελάβε»

πε , ενώ και εσήκατε, διδυκαι σώζεθε, τίνα

λόγω ευκγγελισάμω υμίμ , ει κατέχετε,

εκτος ειμή εικά επισεύσατε και παρέδωκα

γαρυμίμ αν πρώτοις , 8 και σαρέλαβον,

ότι Χρισος απέθανεμ υπερ της αμαρτιών

ημών και κατά τας γραφάς, και ότι ετά

« φκ , και ότι έγίγεται τη τρίτη ημέρα , κα

τατας γραφάς, και ότι ώφθη κκφά , ειτα

τοϊς δώδεκα , έπατα, ώφθη επάνω σεν

τακοσίοις αδελφούς εφάπαξ . 24 ώμ. οι

σλείους μύoυσιμ έως άρτι . τινες και ο εκοι »

μάθκσαμ . έπατα ώφθκιακώβω , ειτα τοίς

απoσόλοις πάσιμ . Εκατομ δε σάντων ,

ώστερεί

interpretationé habet: omiąadædifica

tioné fiant. Siuelinguaqs loquit", fiatp

binos aut ad fummúternos ,ides uicif :

ſim , & unº interpreteľ.Q2 ſi no ſit intert

pres taceat in eccleſia ,cæterum libijpfi lo

quaç&deo . Prophetævo duo aut tres

loquant,& cæteridñjudicét.Porrò fiali

fuerit reuelati affidéti,prior taceat.Pote

ſtis em ſingulatimoéspphetare,ut oés

diſcant, & omes cófolatione accipiant,&

fpus Pphetarũ pphets fubiciunt. Nó

eñeſt confuſionis autor deus,fed pacis,

utin omib9 cógregationib9 ſetóru.Mu

lieresueftræ in eccleſiisſileant. nec enim

permiſſumē illis ut loquant,ſed utſub

ditæ ſint.quéadmodú&lex dicit. Q , ſi

quid diſcereuolunt,domi ſuos uirosin

terrogét.Nā turpe eſtmulierib9 in cætū

loqui.An àuobis fermo dei pfectºeſt :

Anin uos ſolos incidit : Si quis uidetur

pphetaeſſe,aut fpiritualis,agnofcatquæ

ſcribo uobis,q dñi ſint præcepta.cæterú

ſi quis ignorat,ignoret.Proinde fratres,

adid enitamini,ut prophetetis, & loqui

linguis ne uetueritis.Omnia decenter,&

cdm ordine fiant.. Notú auté uobis XV ,

facio fratres euangeliū ,qd euangelizaui

uobis , qd'& accepiſtis,in quo & ftatis,

perqd& falutēcófequimini,quopacto

annunciarim uobis, ſi tenetis,niſi fruſtra

credidiſtis. Tradidi eñ uobis in primis,

quod & acceperam :qd Chriſtusmor

tuus fuerit pro peccatis noſtris , fecundú

ſcripturas:& q fepultus ſit. &grefurre

xerit tertio die,ſecundü ſcripturas,& .qd

uiſus ſit Cephæ , deinde duodecim illis,

poſtea uiſus eſt pluſő quingentis fratri

bus ſemel. Ex quibuspluresmanentad

hunc uſqz diem.quidam auté &obdor

mierút.Deindeuiſus é Iacobo, poſt apo

ſtolis omnibus.Poftremo uero omniú,

uelut
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ώστρεϊ ω εκεώματι ώφθη καμοί Εγώ uelut abortiuo uiſus eſt& inihi.Ego em

ειμιο ελάχισοςηαποδόλωμ, δς ουκ ειμι ſum minimº apPorú :quinõſum idone ,

έκανός καλάθι απόςολος , διότι εδίωξα ut dicar apoftolus,propterea q perſecu

σωεκκλκσίας του θεού . χάριτι δε θες ειμι, tus fim eccleſiam dei. ſed gratia dei ſum ,

8 ειμι•να) ή χάρις αυτο και εις εμέ , ου κενά id quod ſum .Etgratia eius quæ pfecta

εγενθα, αλλά περισσότερον αυτών σάντων eſt in me,nó fuit inanis,ſed copioſius©

εκοπίασα . ουκ εγώ δε ,αλλά χάρις το θες, illi omes laboraui.non ego tñ ,ſed gratia

και σω εμοί . Είτε οώ εγώ , έιτε εκάνοι , όυ dei,quæ mihi adeſt. Siueigitur ego,liue

τως κκρύσου, και ουτως επισεύσατε . illi,ſicprædicam °, & ficcredidiſtis .Q , li

Εί δεXρισος κκρύσεται , ότι εκ νεκρών έγήν Chriſtus pdicatà mortuis reſurrexiſſe,

γερται , σώς λέγουσι τινες εν υμίν, ότι α- quó dicunt quidá inter uos,nó eſſe reſur

νάσασις νεκρώμ ουκ έσιν ; Ει δε ανάσασις νεν rectioné mortuorú :Porrò ſi reſurrectio

xçãop oux isip ,oude xpisos ezázepte.de mortuorúnon eſt,ne Chriſtusquidérer

Χρισος ουκ έγήγερτα , κενόρ άρα η κήρυν ſurrexit. Qdfi Chriſtus non reſurrexit,

γμα ημώμ , κενά δε και η πίσις υμώμ . ευρι inanis uidelicet eſt pdicatio noſtra, ina

σκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του θεού , nisautem eſt & fides ueſtra.Reperimur

ότι εμαρτυρήσαμε κατά του θεού , ότι ήγα autē & falli teſtes dei,qñ teſtatiſumºde

se topxpısòp, öp oux žyegep, črnes ágavse deo.qd excitauerit Chriſtú, quénó exci

κροί ουκ εγείρονται . Ει γαρ νεκροί ουκ εγεί tauit, fi uidelicet mortui non reſurgunt:

ροντα , ουδε Χρισοςέγήγερται . Ει δε xgir Etem ſi mortui nó reſurgūt,ne Chriſtus

σος ουκ εγήγερτα , ματαία και σίοις υμώμ. quidé reſurrexit.Q , fi Chriſtus nó reſur

έτι εσέ ν ταϊς αμαρτίαις υμώμ . άρα να rexit, ſuperuacanea eſtfides ueſtra.ad

οι κοιμηθέντες εν Χρισώ , απώλoντο . ει ο huceſtisin peccatisueſtris.Igit & qob

τη ζωή ταύτα αλπικόπς έσμών Χρισώ μόν dormierüt in Chriſto,perierút.Siinuita

νομ, ελεεινότεροι σάντων ανθρώπωμ έσμα- hac ſpem in Chriſto tantú fixã habem ,

Ναωί δε χρισδς έγήγερται εκ νεκρών, άπας maximemiſerabilesomniú hoim ſum9

χιη κεκοιμημένων έγύετο . Επειδή γαρ Nuncauté Chriſtusſurrexit ex mortuis ,

Si avggátou o dávato , kocidi'av@gátou primitiæ eorú qdormierant,fuit.Poſto

ανάσασις νεκρών ώασερ γαρ νω αδαμ emphominēmors,etiā perhominére

σάντες αποθνήσκάσιμ, όυτως χρι ſurrectio mortuorú.Quêadmodú emg

σω σάντες ζωοποικίσσνταμ.έκας , δεν Adamoés moriunt,ita & g Chriſtú oés

ωδίω τάγμάτι , απαρχή χρυσός , έπα- uiuificabunt. unuſquiſq auté in pprio

τα δι το χρυσού ή τη σαρεσία αυτο .ειτα ordine : primitiæ Chriſtus,deindeö qui

το τέλΘ , όταν παραδώ τώ βασιλείαν τώ ſunt Chriſti in aduétu ipfius: mox finis,

θεό και σαπί, όταν καταργήση πάσαμ cũ tradiderit regnü deo & patri,cú abo

αρχώ , και πάσαν ξεσίαν,κα ) δώαμιμ. leuerit omné principatú , & omné pote..

Δάαυήμ βασιλεύαμ,άχρις δυ αμ 9 % σάν ſtatē, acuirtuté. Nă oportet eú regnare,

τας τους εχθρούς από τους πόδας αυτον . ένα donec poſuericomes inimicos fub pedes

κατG- εχθρος καταργάται ο θάνατΘ» . ſuos.Nouiflimus hoſtis aboletur mors.

πάντα γαρ πέταξεν υπό τους σόδας αυ » Namomia ſubiecitſub pedes illius.Ar

το .οταν δε έιπη,όισάντα υποδέτακται , quicum dicat, quod omiaſubiecta fint,

δκλονότι I ; palain

.



378 ΕΠΙΣΤΟ
ΛΗ EPIST

OLA

δηλονότι,εκτός των υποτάξαντα αυτά τα palaineſt, excipiédum eum , qui ſubiecit

σάντα , όταν δε υποταγή αυ ζω τα πάνω illi omnía.Cum autê ſubiecta fuerintilli

τα , τότε και αυτός ο γός υποταγήσεται , omnia ; tunc & ipfe filius ſubńcieť ei,qui

ο υποτάξαντι αυτά τα πάντα, ίνα ή και illi fubiecit omnia , ut ſit deus omnia in

θεός τα πάντα εν πάσιμο Eπει τί σοιήσουν omnibus.Alioquiquid facient i, qui ba

σιμ , οι βαπτιζόμδυοι υπερ τη νεκρώμ,ει όλως ptizantur p mortuis : ſi omnino mortui

νεκροί ουκ εγείρονται και τι να βαπτίζονται nó reſurgunt : Cur&baptizanť p illis :

υπες την νεκρών και τι να) καιμάς κινδυνεύου Quid & nospericlitamur omni tépore.

και σάσαμ ώραμ;καθήμέραν αποθνήσκω, Indies morior,per noſtram gloriationē,

vi olò xustégapxayxmoup, åp xxw gvxşı quâhabeo in Chriſto Ieludño noſtro,

σώ Ικσού ως κυρίω ημώμ.Ε κατα άνθρων Si fcd'm hominé , cú beſtijs depugnaui

που έθερϊομάχισα ν εφέσω , τί μοι όφε Epheſi, quæ mihiutilitas, li mortuinon

λΘ, έι νεκροί ουκ εγείρονται και φάγωμεν reſurgūt?Edam9 & bibamº,cras em mo

και σίωμών , άυεϊον γαρ αποθνήσκοι » rimur . Ne decipiamini. Mores bonos

μη πλανάσθε . φθείρουσιν άθx 8κσα ομιν colloquia corrumpuntmala.Expergifci

λίαι κακαί . εκνήψατε δικαίως , και μια mini iuſte,& ne peccetis.Nam ignoratio

μαρτάνετε, Αγνωσίαμ γαρ θεού τινες έχο) nem dei nónullihabent.Adpudoréuo .

ση , προς νηοπω υμίμ λέγω. αλλερά bisloquor. Atdicet aliquis: Quó refur.

τις • σώς εγείρονται οι νεκροί και σοίω δε σών gentmortui?Quali aútcorporeueniét:

ματι έρχονται και άφρου . Συ ο ασείρας ου ζοων Stulte.Tuqd feminas,no uίuίficat , nifi

ποι & ται ,εαν μηαποθάνη και ο απείρεις , ου mortuú fuerit.Et hocqdſeminas,nó cor

ο σώμα το γενκσό βιομ σείρεις, αλλά γν pus,qd'naſcet, feminas,fed nudúgranú,

μνόμ κόκκομ, ει τύχοι ,σίτε, τινος Ρλοι exéplicaufa,tritici,aut alicuiusexcæteris.

πώμ . και δε θεός αντώ δίδωσι σώμα , καθώς Seddeus illi datcorpus ut uoluit, &uni.

θέλησε, κα) εκάσω της σερμάτωμοδίου cuiqz ſeminú fuú corpus. Nó oñis caro,

σώμα.ου σάσα σάρξ,και αυτή σαρξ,αλλά άλλα eadé caro :ſed alia quidé caro hoim ,alia

και σαρξ ανθρώπων, άλ» δε σαρξκτηνώμ, άλ uero caro pecorú ,alia ♡o piſciú, aliayo

λκ δείχθύωμ , άλικ δε πκνώμ. και σώματα εν uolucriú.Ètſuntcorporacæleſtia,& funt

πθρανία, κό σώμαία επίγεια , αλλιτέρα μου corpa terreſtria.Vez alia quidé cæleſtiữ

και την επαρατίων δόξα, έτέρα δε και η επιγεί gloria,aliatero terreſtriú ,alia gloriafo

άλ.κ δόξα και Ηλία, άλ δόξα σελήνης, lis, & alia glorialunæ,& aliagloria ſtella

wij ämx dóžaasigwp.Asnis zx &ségos diame rum.Stella liqdé à ſtelladiffertingloria,
και σα ν Δόξα , όυτως ή και ανάσασις των νεκρών. Sic & reſurrectiomortuorū.Seminat in

σειρεη ν φθορά, εγείρεη ν αφθαρσία, σει corruptióe, reſurgit in incorruptibilitate.

ρεται ν ατιμία , εγείρεη ν δόξα - σείρεται ſeminať in ignominia, reſurgit in gloria:

ηασθενία,εγείρεται να δωάμι» σείρετη σω ſeminať in infirmitate, reſurgit in poten

μα ψυχικόμ,έγείρεται σώμα σνδυματικός . tia. Seminať corp aiale,reſurgit corpus

έσι σώμα ψυχικόν, και έξι σώμα σνδυματη fpüale.Eft corp ?aiale, & eſtcorp ?ſpúale.

κόμ. δυσως C γέγραπται . Εγγύετο ο πρώτος quéadmodũ & fcriptü eſt:Factus eſtpri

άνθρωποςαδαμ εις ψυχώ ζώσαμ, έχατος mushomo Adã in animāuiuentē,extre

αδαμ εις πνεύμα ζωοποιού και άλλου πρώ musAdā in ſpī uiuificanté. Atno pri

ωρ ,

Υ

1

1

τον mum ,
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του το συμματικού,αλλά και ψυχικόμ, έπη mum, quod ſpirituale,fed qd'animale;

ταπανευματικό πρώτGάνθρωπος deinde qd ſpirituale. Primushomode

εκ γής χοϊκός, ο δεύτερος άνθρωπG- , κύν terra terrenus. ſecundus homo, ipfe dñs

βίος δξ ουρανό. διος ο χοϊκός, τοιέται καιοι de cælo . Qualisterrenus ille , tales & hi

χοϊκοί και διος ο επεράνοις, τοιέτοι και οι quiterreni ſunt.Et qualis ille cceleſtis,ta

επεράνϊοι , ναι καθως εφορέσαμαν τίω εικό les& ijqui cæleſtesſunt.Et quéadmodú

να το χοϊκά, φορέσομου κτίω εικόνα του εν geſtauim ' imaginé terreni,geftabimº &

παρανία . Τουτο δεφημι αδελφοί , 64 σαρά imaginé cæleſtis .Hocaute dico fratres,

και αιμα βασιλείαν θες κληρονομήσαι ου δυ 9caro&fanguis regnideihæreditatem

νανται οι δε φθορά τω αφθαρσίαμ κληροί cófequi non poſſunt.Neqz corruptio in

νομά σου μυσέςϊομ υμίμ λέγω. πάνης και corruptibilitatishæreditaté accipit.Ecce

ου κοιμηθκσόμεθα , σάντες δεαλιαγκσόμεν myſteriú uobis dico : Non omnes quidé

θα , ηατόμων διπή οφθαλμό, τη χάι dormiemus,omnes tñ immutabimur,in

τη σάλπιγγι . σαλπίσει, και οι νεκροί έ. puncto téporis,in mométo oculi,perex

γερθήσονται άφθαρτοι, και εμάς αλλαγή tremam tubam.Canet enim , & mortui

σόμεθα . δάγι' ή φθαρτόμ τουτοενδύσασθαι reſurgēt incorruptibiles,& nos immuta

αφθαρσίαν, κ) ή θνκόρ του / ο ενδύσασαθα bimur.Oportet eñ corruptibile hoc in

νασία». όταν δεν φθαρτον τοτο ενδύσκη : duereincorruptibilitate, & mortalehoς
αφθαρσίαν,και έθνκόν τοντο ενδύσκται induere immortalitaté.Cum auté corru /

αθανασίας, τότε γενήσει ο λόγος και γεγραμ ptibilehoc induerit incorruptibilitaté: &

θύος.καππόθκ ο θάνατος εις νίκος και σε σε mortale hoc induerit iinmortalitaté, túc

θάνατο ή κέντρου, σB σε άσκήνικος; δε fiet ſermo qui ſcriptus eſt : Abſorpta eſt
κέντρου του θανάτο , και αμαρτία , και δε δύν morsin uictoriā. Vbituusmorsaculeos

ναμις Οι αμαρτίας,ο νόμΘ- ο δε θες ubi tua inferneuictoria : Acule'aất mor

χάρις , Go"διδόντι αμίμ το νίκα , δια τον tis,peccatū:potentia uero peccati,lex.fed

κυρίου ημών Ικσού Χρισού , ώσε αδελφοί deo gratia , quideditnobis uictoriā ,pei

με αγαπητοί, έδραίοι γίνεθε , αμετακί. dñm noftrű leſum Chriſtum . Itaqzfra

γκτοι , περισσεύοντες νω έργω το κυρία tres mei dilecti,ſtabiles ſitis ,immobiles,

σάντοτε,ειδόπς, ότι ο κόπος υμώμ ουκ έσι abundantes in opere dñi ſemper, cú ſcia

κενός φν κυρίων tis , q laborueſter nó eſt inanis in dño.

Περίδέον λογίας και εις τυς αγίους , Cæterú de collatione in fanctos,qué xvi

ώσες διέταξα ταϊς εκκλησίας Οι γαλα» admodúordinaui eccleſňs Galatiæ, ita

τίας, όντως και εμείς ποιήσατε . Τι μίαμ &uos facite . In una fabbatorum unul

σαββάτωμ, έκασος υμώμ σαξεαυτώ τι θέ/ quiſq ueſtrú apud ſeſe ponat, recódens

τω,θκσαυρίζωμότι αν ευοδώται,ίνα μή όταν quicqd cómodú fuerit:necũuenero, túc

έλθω,τόπ λογίαι γίνονται.οταν δε πραγέ collatióes fiant. Vbi uenero auté,quoſ ,

νωμαι , δυς εαμ δοκιμάζκτε δ επισολών , cung pbaueritis perepiſtolas,hos mit,

τέτ8ς σέμψωαπενεγκέμ τίω χάριν υμών tam utperferantmunificétiâ ueſtrá Hie,

εις τεράσαλήμ . Εαν δε άξίου τον κάμεσοι roſolymā.Q , ſi fuerit operæpretiü ,ut&

σεύεσθαι , συ εμοισορεύσονται και ελεύσομαι ipſeproficiſcar,mecī proficiſcent.Venia
προς υμάς, όταν μακεδονίαμ διέλθω . autéaduos, cum Macedoniā tranſiero .

μακεδονίαμ

1

' ' I 4 Macedonia

ξ 3

Ι
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μακεδονίας και διέρχομαι . προς υμάς και τον Macedoniãem pertrāſitur ſum . Apud

χο πραμανώ, και κυ παχαμάσω , ίνα υμάς uos auté fortepermanebo,aut etiamhy

με προπέμψατε , δε εαμ πορεύομαι . ου θέλω bernabo,utuos mededucatisquoang

και υμάς άρτι αν πρόδω δ&p, ελπίζω δεό pficiſcar.Nolo eſ uos nuncintrālaurlu

νομ τινα επιμένα προς υμάς , έαν ο κύρϊος uidere ,ſed ſpero tépus aliquantū manſu

επιτρέπε.Επιμονώ δε ν εφέσο έως και σεν rummeapuduos,lidominºpermiſerit.

τκκούς . θύρα γάς μοι άνέωγε μεγάλα και Cómorabor auté Epheli, uſg ad diem

ενεργής, και αντικείμενοι πολλοί. εαμ δε έλ quinquageſimu.Nãhoftiú mihiapertú

θα τιμόθεος, βλέπετε ίνα αφήβως γεύκτα eſt magnú,& efficax, & aduerfarij multi.

προς υμάς . σγο έργομ κυρίs εργάζεη , ώς Qz fiuenerit Timotheº,uideteut abfos

C εγώ» μήτις οώ αυήμισθενίση και προπέμ metuſit apud uos.opus eſ dñi operat,

ψατε δεαυήμ ώειρών,ίνα έλθει πρός μελέκ, quéadmodu & ego. Nequis igitur cum

δέχομαι και αυήμ μετά την αδελφώμ. περί Γpermat,fed pfequamini eum cupace,αε

δε απολλώ το αλελφού , πολλά παρεκάλν ueniat adme.Expectoeſ illűcũ fratri

σααυόμ,ίνα έλθη προς υμάς μετά την αδελ bus.Porròde Apollo fratre: Multú hor

φώρ » και πάντως ουκ ήμ θέλκμα , ίνα νώ tatus fum illú ,ut iretaduos cūfratrib9,&

έλθη ο ελεύσεται δε , όταν ευκαιράση . Γρήν omnino non erat uoluntasnunceundi .

γοράτε , σήκετε τί σίσει , ανδρiζεθε, κραν Venturus eſt autē,cú opportunitaté erit

ταδοθε . σάντα υμώμ ν αγάπη γινέσθω. nactus.Vigilate, ſtate infide,uiriliter agi

παρακαλώ δε υμάς αδελφοί, διδατε πιω οι » te,eſtore fortes.Omniauobiscum chari

καμsεφανά, ότι αναπαρχή το άχαίας , tatefiant.Obfecro auté uos fratres:No.

και εις διακονίαμ τοις αγίοις έταξαν εαυ » ſtisfamiliam Stephanx , elle primitias

τους , ίνα και υμάς υποτάσσκαθε τίς τοιο , Achaiæ , &qdin miniſteriū ſanctis ordi

τοις , C σαντι @ω στωεςγάντι C κοπίωντι , narunt feipfos,ut&uosfubditi ſitis tali

χαίρω και επιτή σας σία σεφανά, να φους- bus, & omni adiuuanti & laborāti.Gau

τονάτο , κ αχαϊκά , ότι συμώμ τσέρημα , deo uero de aduétu Stephanæ&Fortu

δυτοι ανεπλήρωσαμ . ανέπαυσαν ή έμόμ nati &Achaici:qñidquod mihi deerat

πνεύμα , κ) ή υμώμ . Επιγινώσκετε οώ τους ueſtri,hi ſuppleuerút.Refocillauerütem

τοιέτους . Ανάζονται υμάς & ι εκκλησίας fpiritü meum acueſtrū .Agnoſciteita

ασίας . Ασάζονται υμάς ν κυρίω σολα huiuſmodi. Salutant uos ecclefiæ Aliæ .

Ακύλας και πείσκιλλα, σω τη κατ δικομαι Salutant uos in dñomultum Aquila &

των εκκλησία, Ασάζονη υμάς οι αδελφοί Priſcilla, cum eaquæ indomoeſtipforú
σάνπς .ασάσαθε αλλήλες ν φιλήματι ecclefia .Salutantuos fratres omes.Salur

αγίω . ο ασασμός τι έμή χαρι παύλου . Εί caceinuicê ofculo fancto . Salutatio mea

τις ου φιλά του κυρίου 1κσον χρισδμ , ήτω manu Pauli.Siqsnódiligitdñm Ieſum
ανάθεμα, μάραναθά . Η χάρις το κυρία 1κσκαι Chriſtű,ſit anathema'maranatha. Gra

Χρισού μεθύμώμ.και αγάπη μεμελά σάντωμ . tiadni lefu Chrifti ficuobica . Dilectio

υμώμ νχρισώ Ικσ . αμώ . meacu oib'uobis in Chrifto Iefu.Amé.

προς κορινθίας πρώτκ. Ad Corinthios prior.

Έγράφκ από φιλίππων δiα σεφανάκο φερ ». Miffa fuitè Philippis,per Stephanam

τενάτ8, κα ) αχαϊκό,να τιμοθέο . & Fortunatú,& Achaică,& Timothee
1πόθεσης .
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Αύτω έπις έλιξ απόμακεδονίας και δε πρόφασις φθ επιβολής άυτω.δεξάμενοι κο »

ρίνθίοι των προτέραν επισολιώ , κατανύγκσαν επί τη αμαρτία τον λαβόντGP πιώ

μκογιάμ, κα ) ελυπήθησαν δε , ως πρϊδόντες ή τοιέτου αμάρτημα. ξιπαυφαρπάζον
το υπό

τινων, Ο και τας προφάσεις το χισμάτων σοιόντωμ , ώςε πρακαθέζες

ο γράμματα του νόμου , καιαδιάφορου γ θαι τίω άρα του χρισ8χάριν, και μάλλον προσέχαμ

και φίς ν προσώπω καυχωμλύοις. ήσαν δε και πολύ λογίας, και εις τουςαγίδα φροντίζοντας καλώς .

προς ταύτα οώαντιγράφα και απόσoλΘ . και πρώτο μου αποδέχεται τους εκβαλόντας ουσα

ρανομήσαντα. έπατα diώσασιμ άυΡίς καθικετεύς, και μετανοήσαντα εκάνου κελεύα δεχθώαι .

και αυτά σε διδάσκει πει του νόμου , διαιρώμε γράμμα του νόμο , και δείκνυσιμ , ότι ουδέ λαμβάλ

νατα γράμματα μόνoμ τον νόμο, αλλά αυτό και γραμματι τωδιάνοιαν έρευνάμ.ου και μόνο )

εύμα αξιμ ο νόμος, αλλά τίς εκτοίς όξι και ο ν&ς το πνεύματα έπετα ότι η Χρισ8 ελθόντος ;

καινή κτίσις γέγονεμ , κα)ου δάση παλαιόμ Ζιώ , άλλως η καινή κτίσει, ωσάσιμ ανανεώθαι ,

καιαργώ έινα λοιπόν τιώ περιτομώ, αποδέχεται και αυτούς και τρίβι διακονίας, και προφίλ

πεθ αυτίω μάλομ πλεονάζαμ. ατίώμονα δε τυς αν προσώπω καυχωμδύος,καταλέγαπάντα,

απο σέπoνθε δία όμ κύρϊου, και τας οπασίας δε δίκγάτη,άσπορ εώρακεν, εις πέμ τράδεισο »,

εις του πίτομουρανό, άρπαγείς. ειτα ηραγγείλας με αμαρτάνειν, αλλά μετανοάμουςαμαρτά

νοντάς και ευχαρισΐα, πλαοί τίω επισολών 3G δε καιταύτα, ο σάς λόγος αξιμά τη επισολή πί

πεαυτών, και ποι κορινθίων, και την ψευδαποδόλωμ. και εκ ταύτης Φθι υποθέσεως, πρόασημ εις το

τα χάριτος θεό, κο ποιαγαθής πολιτείας, ' ευσυνείδκτον, κ) ή εναγώνϊου,και το αφιλογή.

ματος, πρί μεταβολικές αρετής, ο ποιηψευδαποστόλωναλαζονείας C σουκρίας.

ΕΙ

:: IN . SECVNDAM AD CORINTHIOS EPISTOLAM , ARGY .

MENTVM PER ERASMVM ROTERODAMUM .

Rimùmreddit cauſas Corinthijs,quare nó reuiferit illos,quemadmo;

dum pollicitus eſt epiſtola ſuperiore: prius quædá præfatusdeſuis af

Aictionibus,quasobeuangelium Chriſti perpetiebatur, oftendens in
cantis malisdeum ſibi fuifle ſolatio . Moxreconciliat Corinthïs eum ,

quem ſuperioriepiſtola iuſſerat tradi ſatanæ,ut amanterreciperét caſtigatú ,quem

peccantē reiecerant.Hæcfermècap.primo ac ſecundo. Deinde prædicat ſtudium

Juum in euangelio prædicando, obitertaxans acnotans cæterospſeudapoſtolos

quifuoferuientes quæſtui, fuæ ſtudentes gloriæ ,nuſqua non pelliciebant ad le

gemMoſaicam ,quam Chriſto ſicconabantur admiſcere,qualifine huius accel

lione non eſſet ſpes ſalutis. Itaque umbrís legis Moſaicæ præfert euangelij lu ;

cem . fubindeadhortans illos nonadceremonias legis , ſed ad conſcientiam ui

tańque Chriſto dignam.teſtans interim qua fynceritate prædicaueriteuange

liumChriſti, quantuńquemalorumeius gratia perpeſſus lit ſpe præmí cæleſtis.
Ad
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Ad hæcindicatquibus in rebus ſita fit potiſſimú Chriſtiana pietas. Hæctractan

tur in calce cap . ſecundi,tertij,quarti,quindi, & principio fexti .Nam reliqua huius

capitis parte,limulozinitio proximi hortaturillos ,utagnofcentes dignitatem&

ſanctitateni ſuæprofeſſionis, modis omnibusabſtineantab inquinamentis ethni

corum ,cum quibus nihil effet illis commune. Quarto loco lenit fuperioris repre
henfionís acerbitatem ,collaudans illorum obedientiam , quod epiſtolæ fuæ ,licet

obiurgatrici,per omnia paruiſſent.gratulatur'o , quod is mærortéporarius ſum

mumgaudium utriſa pepererit, uelutam ex amaro pharmaco conſequiturgra

tiſlimaſanitas. Quintoloco tum exemplo Macedonum ,tum uarijs argumentis

ac ſcripturarum teſtimonñs prouocat,utpro fua quiſq facultate,proộ animipro ,

penſione conferat aliquid in ſubſidium ſanctorü,quiHieroſolymisagebant, me

morhoc ſibi mandatum à Petro.ad hocnegocij miſlo Titocum altero collega, ut

pleriq putant,Luca,quoscommendat Corinthijs.Hæcagit capi.octauo &nono.

Sexto,quos ante taxauit oblique, palain inſectatur pſeudapoſtolos,qui faltu

ac ſupercilio dignitatem ac maieſtatē apoſtolicam præ ſe ferebant,Paulum incon

temptum uocantes uelut humilem :ut quicerdonicam exercuerit,uelutimperitum ,

&infantem ,ad hæc toties cælum ,ac uexatum iniurijs . Aduerſus hosautoritatem

ſuam aſſeritapudCorinthios,teſtans nuſquam ſibi deelle autoritatem ac poteſta

tem apoftolicam ,fed qua nolituti,grauandis alijs,quemadmodum cæteri,ſedtan

tum adcommodum ſuorū & Chriſti gloriam.Deinde præfatus ueniam ſtulticiæ ,

quodde fe gloriofius quædam dicere cogeretur:primum æquat ſe fummisapoſto

lis:deinde præfert etiam ,idéz multis nominibus,uelquod latius ſparſeriteuangeli

doctrinam ,uel quod unus gratuito eam tradiderit,neą perſe.ne perſuosgra

uans Achaicos,uel quod pluraperpeffus fiteuangelij cauſa ,Ğ illorum quiſquai ;

ea ſibi gloriæ uertens,ob quæ quibuſdam uidebatur cótemptior.Porro fermonis

imperitiam agnoſcens modeſtiæcauſa,rerum fcientiam ſibi uindicat, ne quiduel

hic deſyderent .Poftremo , quoniam pſeudapoſtoli fictis angelorum uiſionibus

ſeſe uenditabantapud ſimplices, Paulus ueram& infignem adducit uifionem , ſe

raptum in tertiumufquecælum ,atqueillicedoctum , quæ captum hominumex

cedant. Hæc ferè cap.decimo,undecimo, & duodecimo. Septimo, ne per pſeu .

dapoſtolos relaberentur in priſtina uitia, teſtatur fibiin animo efle,inuiſereillos:

am autoritate interminans,ne tales eos offendatut ſuidiffimilis eſſe cogatur,aut

ne,liat epiſtola fæuire coactus eſt,ita præſensquoque fæuirecogatur, quod ante

hac non fecerit,amſuo iure potuiſſet.Hæcagit in calce capitis duodecimi, &cap.

decimitertij. Græcoruminlaiptiones teſtantur,hanc epiſtolam miſlama Philip

pis per Titum & Lucam.Cæterum argumenta, quæcommodabreuitate haben

tur in Latinis codicibus, teſtantur,per eofdem miffamèTroade. Namhuius loci

meminitcapite ſecundo.

FINISH
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ΠΡ Ο Σ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ AD CORINTHIOS

SECVNDA .
AEITEPA .

ο αν
ΑΥΛΟΣ απόsολος Τη

σουχρισου Δία θι»

λίματΘ θεού , και

τιμόθεGo αδεν

φος,τη εκκλησία του

θεού , τη δυσκ ν κο

ρίνθω, σω τοίς άγίν

οις πάσι , τοίς δυσιν

εν όλη τη άχαΐα. χάρις υμίμ και ειρωκ αν

παθεού σαγός Αμώμ , και κυρίουΕκσού Χρι

σου . Εύλογατος ο θεός, και σατές του κυρίου

άμώμ τκσB Χρισού, ο σατές των οικτιρμώμ,

και θεός σάσκα πρακλήσεως , ο πακαλώ

εμάς επισάση τη θλίψει άμώμ, εις το δώαι

θαεμάς πρακαλάμ, Ρυς εν πάση θλίψα δία

Οι πρακλήσεως , ής παρακαλέμεθα αυτοι

υπό τον Θεό.οι καθώς πρίσεύα τα σαθήμα

τα Χρισού εις εμάς, όυτώς δια Χρισού σε

γιασεύα , να και πράκλησις αμώμ . έιτε δε θλιο

βόμεθαυπερ διυμώμ πρακλίστως , να σω

τκείας, η ενεργεμβύκα ν υπομονή&αυ/

των σαθημάτων, με ημάς σάχομβω, ει

τε πρακαλάμεθα υσες τιμών πρακλίσεως

και σωτηρίας, και κέλπις ημώμ βεβαία υπες

υμώμ,ειδότες,ότι όσες κοινωνοί εσεη πα

θημάτων , όντως και οι πρακλήσεως και

ουγι ' θέλομεν υμάς αγνο μ αδελφοι,

υπες Οι θλίψεωςάμώμ, γενομύκς μίμ

ωτη ασία , ότι καθυπερβολώ εβαράθκμυ

υπες δώαμιν , ώσε ξαποσκθlώαι εμάς και

το ζω . αλλά αυτοί εν εαυτοίς , ή απόκρι

μα του θανάτου έχήκαμεν , ίνα μη σε ποιο

θότες ώμου έφ εαυτοίς , αλλ επι ο θεώ

Aulus apoſtolus Ieſu

Chriſti per uoluntaté
dei, ac Timotheusfra .

ter , congregationi dei,

quæ eſtCorinthi, una

cum fanctis omnibus,

qui ſunt in cota Achaia. Gratia uobis&

pax à deo patre noftro , &domino Ieſu

Chriſto. Benedictus deus, & paterdo

mini noſtri Iefu Chriſti,qui eſt patermi

fericordiarum , & deus omnis confolar

tionis , conſolans nos in omni afflictio

ne noſtra, in hoc ,ut poſſimus conſolari,

eos qui ſunt in quauisafflictione, per

conſolationem ,qua noſipfos confolatur

deus. Quoniam ficut abụndant affli .

Ctiones Chriſtiin nobis , ita per Chri

( tum abundat&confolatio noftra.Siue

autem affligimur pro ueſtri conſolatio

neac falute ,quæ operatur in tolerantia

earundemafHictionum ,quas &nos pas

timur, ſiue conſolationemaccipimuspro

ueſtri conſolatione ac ſalute, ſpes etiam

noſtra firma eſt pro uobis ,cum ſciamus,

quod quemadmodum participes eſtis

afflictionum ,fic futuri ſitis& confolatio,

nis.Nonem uolumus uos ignorare fra

tres ,de afflictione noftra,quæ nobis ac

cidit inAlia,quoniã ſupramodum gra ,

uatifuimusſupra uires ,adeo ut deſperas

uerimus etiamde uita . Quin ipfi in no

biſipfis, ſententiam mortis acceperamº,

ne cófideremus in nobiſiplis , fed in deo

qui

B
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@ω εγείροντι τους νεκρούς , δς έκ τκλικέτα qui ad uitā ſuſcitat mortuos,qui extani

θανάτε εξεύσατο εμάς και να δύεται εις 8μ ta morte eripuit nos,& eripit :in ġ ſpem

κλπίκα μου, ότι καιέτι δύσεται , σωυπες fixam habemus,qd & iam poſthacere

γόντων και υμώμ υπερ άμώμ τη δεήση , ίνα pturus ſit, ſimul adiuuantibus & uobis,

έκ σολιών προσώπων και το εις εμάς χάριν perdeprecationě pro nobis,ut ex multis

σμα , δια σολιώμ ευχαρισηθά υπέρ ημώμ . Η plonis, p dono innos collato , p multos

και καύχησις αμώμ άυτκ 3G: , το μαρτυρίου gratiæ agantp nobis.Nãgloriationo,

Οι σωειδήσεως άμώμ, ότι η απλότητα και Itrahæceft,teſtimoniú cófciétiænoftræ ,

ειλικρινεία θεού, ουκ ή σοφία σαρκική,άλλ qdcufimplicitate & fynceritate dei,non
υχάριτι θεού ανεsrάφκμι ν ω κόσμο ; fapiétia carnali,ſedper gratia dei conuer

περισσοτέρως δε προς υμάς. fati fuerimº in múdo, abundantius auté

ου γαρ άλλα γράφομεν υμίμ, αλλά και ergauos.Nóem alia fcribimº uobis, ğz

αναγινώσκετε, και και επίγινώσκετε. ελπίζω quælegitis, autetiam agnoſcitis. Spero

δε, ότι και έως τέλους επιγνώσεθε, καθώς auté , qd'uſazad finēquog agnoſcetis,

και επέγνωσε ημάς από μέρους, ότι καύχη quéadmodú & agnouiftis nos ex parte.

μα υμώμ έσμών, καθάπερ και υμάς ήμών, qñ gloria ueſtraſumus,quéadmodú &

εν τη ημέρα του κυρίου Ιησού , και ταυτη τη uos noſtrain die dñi Ieſu.Et hacfiducia

σεποιθήσει έβουλόμω προς υμάς ελθών uolebam aduos uenireprius,utgemina

πρότερον,ίνα δευτέραν χάριν έχετε,και οι apuduos inirem gratiā , & peruos per

υμώμ διελθάμεις μακεδονίαμ , και πάλι tranſire in Macedonia , & rurſum àMa

από μακεδονίας έλθάμπρος υμάς, και το cedonia uenire ad uos , ac à uobis deduci

υμώμ ποπεμφθώαι εις τίω ιουδαίαν .Τι in Iudæam.Hoc igitur cú in animo ver

το οώ βαλβυόμG , μήτι άρα τη ελαφρα farem , nuncubileuitate ſum uſus : aut

έχεκσάμω ; H & βουλεύομαι , σάρκα β8 num quæcogito, fecundū carné cogito :

λεύομαι και ένα και σαδέμoι το ναι , ναι . και ο Vt ſit apudme,qd'eſtetiā,etiá: & quod

δυ , όυ . Πισος δε ο θεος , ότι ο λόγG Ημών eſt non,non.Imofidelis deus,qdſermo

ο προςυμάς ουκ εγχύετο ναι, και δυο noſter erga uos,nó fuit etiā , & nó. Nam

του θεού ήδς 1κσούς Χρισος, ο εν υμίμ δεν dei fili9 Ieſus Chriſtus, qui interuos per

μώμ κρυχθείς και διεμούκαι σιλβανού και nos prædicatuseſt , perme& Syluanú

τιμοθέου, ουκ έγύετο ναι καλόυ , αλλά ναι ac Timotheum , non fuit etiam& noti,

ν αυτώ γέγονεμ . οσα γαρ επαγγελία ſed etiam per ipſum fuit. Quotquot em

θεού, ν αν ζω ή ναι , και αν ο γάμο, ſunt promiſfiones dei , per iplum ſunt

@ω θεώ προς δόξαν δι ήμώμ . ο δε βεβαιώμ etiam , & per ipſum amen ,deo ad glo

ημάςσωυμίμ εις Χρισον , κρίσας ημάς, riam per nos. Porrò qui confirmat nos

θεός , και να σφραγισάμου Αμάς, και τους una uobiſcum in Chriſtum : & qui unxit

τον αρραβώνα του πνεύματα νταϊς κας! nos,deus eſt: quietiam oblignauitnos,
δίαιςημώμ.

dedito arramſpiritus in cordibus no

Εγώ δε μάρτυρα του θεου επικαλέμαι ſtris . Ego uero teſtem deum inuoco in

επίτωέμώ ψυχώ , ότι φειδόμενος υμών , animâ meam ,qd parcensuobis,nondú

ουκέτι ήλθομεις κόρινθου . ουχ ότι κυριεύος uenerim Corinthũ, nó qddominemur

μην υμώμσ σίσεως,αλα σωεργοί εσμών uobis nomine fidei,fed adiutores fumus

gaudi
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Η χαράς υμώμ. τη % σίσε εσήκατε .

Εαρινα δε εμαυτώ τοντο , το με σάλιρέλ

θάμν λύπη προς υμάς . Ει γαρ εγώ λυπώ

υμάς , και τις εσιν ο ευφραίνων με , ει μήκαι

λυπόμοναξεμ8 και έγραψα υμίμ τοτο

αυτ , ίνα μή έλθωμ, λύπω έχω, αφών έδα

με χαρεμ . σεποιθώς επί σάντας μιάς ,

ότι και εμε χαρά σάντωμ υμώμ εσιμ . Εκ

γαρ σολής θλίψεως , και σωοχής κας :

δίας έγραψα υμίμ , δια σολώμ δακρύωμ,

ουκ ίνα λυπηθάπ , αλλά τίω αγάπίω ίνα

γνώτε , μ έχω περισοτέρως εις υμάς . Εί

Φέ τις λελύπκκεν , ουκ έμελελύπκκεν, άλ

λάπό μέρους ,ίνα μή επιβαρώσάντας και

μάς . κανόνων τοιέτο και επιτιμία αυτή ,

και υπό το πλειόνωμ . ώσε τουναντίον μάν

λομ υμάς χαρίσαθαι , και παρακαλέσαι ,

μήπως τη σερισσοτέρα λύπη καταποθά και

τοι8τα.Δίοσαρακαλώ υμάς , κυρώσαι εις

αυτόμαγάπίω . Εις τοντο γαρκαι έγραψα,

ένα γνώ τίω δοκιμώ υμώμ, ει εις πάνταθι

πήκοοί εσε. Ωθέτι χαρίζεσθε , και εγώ και

γαρ εγω ει τι κεχάρισμα και κεχάρισμα ,

δι υμάς εν προσώπων Χρισού , ίνα μη σλέον

νελτκθώριου υπό τον σατανά.ου και αυτον τα

νοήματα αγνο8ιιι.

Ελθώμ δε εις τίω ηρωάδα, εις ή ευαγγέ

λίου του Χρισού , και θύρας μοι ανεωγμέν

νκς κυρίω, ουκ έχκκα άνεσιμο σνεύμαι

τι μου , ως μη ευρ & μ με τίτομ τομ άεθλι

φό μου, αλλά αποταξάμβυος αυτοίς, ξύλ

θομεις μακεδονίαμ. Τώ δε λεω χάρις , ο

σάντοτε θρίαμβεύοντι ήμάς νω Χρισώ,

και τίω οσμώ δι γνώσεως αυτο φανεροών

τι , δι ημώμ ν σαντί τόπω οτι Χρισού

ευωδία εσμα & θεώ , εν τοίς σωζομδύοις,

να & Ρίς απολυμθύοις . οίς μου οσμή θα

νάτο , εις θάνατομ . δις δε οσμη ζωύς , εις

ζωώ , και προς ταύτα τις ικανός ; ου γάς

έσμου ως οι πολλοί καπηλεύοντας τον λό »

γον του θεού , άλλως 4ξ ειλικρινείας,άλλως

X

gaudí ueſtri.ná fide ſtatis. Sed decreui ir

apud memetipmhoc,nó iterũcũ dolore

ad uos uenire.Náſiego mæroreuosaf,

fida,& gseftgexhilaret me,nifiisq me

rore afficitur ex me: Et fcripfi uobis hoc

ipm :ne ſi ueniſſem aduos,dolorécaperé

ex his, ex qbº oportebatmecapere uolu

pratē.fiduciâ hanchabés ergauosoés,

meugaudiü oim ueſtrú ſit.Náex multa

afflictione& anxietate cordis fcripfi uo

bis ,per multas lachrymas,nó utmoro

reafficeremini,ſed ut cognoſceretis chari

tatem ,quâhabeo abundanti9 erga uos.

Q ſiquis dolore affecit,nonmedolore

affecit, ſed ex parte , ne aggrauếomneis

uos.Sufficit iſtiuſmodi homini increpa.

tio hæc, quæ facta eſtà plurib9.adeo ut

ediuerſo magis códonare debeatis& co ,

ſolari: ne ġ modo fiat,ut imodico dolo ,

reabforbeaturhuiuſmodi.Quapropter

obſecro uos,efficite ut ualeatin illú chari

tas.Ná &in hoc fcripferā, ut cognofceré

pbationéueſtri, an ad oia obediêtes ſi

tis.Cui uero códonatis aliqd,&egocon

dono.Ná&ego liqdcódonaui,cuicon :

donaui,ppteruoscódonaui in cófpectu

Chriſti,neoccuparemur à ſatana.Non

em illi cogitatióesignoram9.Cæterú cú
ueniſſemTroadé in euágeliú Chriſti, &

oftiú mihi eſſetapertū pdñm ,nó habui

relaxationé ſpúmeo ,eoq nó inueniſſe
Titū fratrémeū,ſed dimiſſis illis , abi in

Macedonia.Deo aútgra, q ſemp trium

phatp nos in Chriſto ,& odorénoticiæ

fuæ manifeſtat p nos in omni loco.Qñ

Chriſtibona fragrātia ſumºdeo,in hisq

ſalui fiunt, & inhis qui pereüt, his quidé

odor mortis ad mortem : illis uero odor

uitæ ad uitam . Et adhæc quis idoneus :

No eſ ſum'ut pleriq cauponantes uer

bú dei, ſed uelutex fynceritate,fed uelut

K ex
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2

Lounai

L 1r Ezerbynyd

και

εκθε8,κατενώπιομή θε8 ,έμ 8ισώ λαλέμε) .

3
Αρχόμεθα πάλιμ εαυτύς σωισάνει.ει

με χρήζου ώς τινες συσατικών επισολών

προς υμάς,%2ξ υμώμ συsατικών; Η επιso»

λι Ημών , υμάς εσέ , εγγεγραμμβύκ τας

καρδίαις ημώμ , γινωσκομύκ και αναγι

Φωσκομύκ υπό σάντων ανθρώπων , φανεί

ρούμιοι , ότι εσε επιςολή χρισού ,διακο

εκθέσα , , υφ' ημώμ εγγεγραμμών, ου μεν

λανι , άλλα σνεύματι θεού ζώντG- , ουκ

ν σλαξί λιθίνας , αλλά σλαξί καρδί

ας σαρκίνοις .

Πεποίθκσιμ δε τοιαύτω έχουν δια το

χρισού προς τον θεόμ, ουχ ότι ικανοί εσμών

αφέαυτώμ λογίζεται τι ως 24 εαυτώμ, άλ

λ * ικανότκα ημώμ εκ του θεού . δς και ικά,

θωσεν ημάς διακόνους καινής διαθήκης, ου

γράμματα , αλλά πνεύματΘ . το %

γράμμααποκτείνει, δε σνεύμα ζωοποιά .

ει δε και διακονία ή θανάτου ή γράμμασιν ,

εντετυπομθώκ εν λίθοις εγενήθκ ν δόξη ,

ώσε με σώαθαν ένατενίσαι τους τους στα

αλ εις β' πρόσωπο μωϋσέως , στα πω δόν

ξαν το προσώπου αυτού τίω καταργομές

νω , σώςουχί μάλομ και διακονία τα πνευ

ματΘ- έσαι η Δόξα ; Ει γαρ και διακονία

Οι κατακρίσεως δόξα , σολώ μάλλομ σε»

ρισεύει και διακονία και δίκαιοσωκς & δόν

ξη - και γαρ ουδε δεδόξασαι ο δεδοξασμέι

του εντούτωρ μέρα,ένεκεν υπερβαλ

λούσης δόξας . Εί και το καταργούμδυον ,

Δία δόξης , σολώ μάλλορο μαύομ, ν δόν

ξε . Εχοντες οώ τοιαύτίω ελπίδα , σολ..

παρξισία χρώμεθα , και ου καθάπες μού

σής ετίθε κάλυμμα επί και πρόσωπονεαυ

προς ή με ατενίσαι τους τους Ισραήλ

εις το τέλΘ- το καταργουμεώου . Αλλίν

πωρώθη τα νοήματα , αυτώμ . Αχρι γι' οι

σήμερoμ το αυτό κάλυμμα επί τη αναγνώ

σε οδι σαλαιάς Διαθήκης μίύα , μη ανα.

καλυσήόμλνoμ,ό,τι ν κρισώ καταγγάτα .

αλλ

ex deo in cófpectu dei,per Chriſtum lo ,

quimur. Incipimºrurſus nofipfoscom III

mendare.Numegemus ut nónulli, com

mendatisöis epiſtolisapud uos , aut à uor

bis commédaticñs Epiſtola noſtra uos

eftis,inſcripta in cordib9noftris:quæin

telligitur & legitur ab oñib9 hominib ?,

dum declaratis, 9 eſtis epiſtola Chriſti, i *

ſubminiſtrata,à nobis inſcripta,nó atra

mento, ſed ſpiritu deiuiuétis,nó in tabu,

lis lapideis, ſed in tabuliscordis carneis.,man !

Fiduciam auté huiuſmodihabemus per stampa

Chriſtum erga deum ,nonqd idoneiſi

mus, ex nobilipſis cogitare quic@z,tano

ex nobilipſis: ſed oñis idoneitasnoſtra

ex deo eft,qui & idoneosfecitnosmini

ſtros noui teſtamenti,non literæ , fed fpi

ritus. Νam litera occidit , fpiritusautem

uiuificat.Quodfiadminiſtratio mortis

in literis,deformata in faxis , fuit in glo

ria,adeo ut non poſſent oculos intende

re filón Iſrael in faciem Moyfi , propter

gloriâ uultus eius,quæ aboletur.curnon

potius adminiſtratio ſpiritus erit in glo

ria : Nam fi adminiſtratio condemria

tionisgloria,multo magis excellit admi

niſtratio iuſticiæ in gloria.Quandoqui.

dem ne glorificatum quidem fuit, quod

glorificatū eſt in hac parte,propter emi

nentem gloriam.Etenim fi quod abole

tur, fuit in gloria , multo magis id quod

manet,eſt in gloria. Itaquecumhabea

mus huiuſmodi ſpem ,multa libertàte

utamur: & non,quemadmodumMoy

ſes ponebatuelamen in facie ſua ,nein

tenderent filij Ifraël in finemeius quod

abolebatur. Sed obcæcati ſunt fenfus

illorum . Namuſque ad diem hodier
nüm , idem uelamen in lectione uete

ris teftamenti manet , nec tollitur ue

lum , quodper Chriſtum aboletur. Sed

ad
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tantes

19.2.1
5

άλλέως σήμερον , ηνίκα άναγινώσκεσαι μων ad huncuſą diem ; cum legitur Moſes;

σής , κάλυμμα επί τω καρδίαν αυτώμ κ& uelamen cordibusillorum impofitum

ται , ανίκα δ' άμ επισρέψη προς κυρίου, σε eſt . Atubi conuerfi fuerintaddominū,

Siαιράται το κάλυμμα . ο δε κυρίως το tolletur uelamen . Dominus autem fpia

πνεύμα εσίν . ού δε το πνεύμα κυρίου , εκά ritus eſt . Porrò ubi ſpiritusdomini , ibi

ελευθερία , Ημάς δε σάντες ανακεκαλυμν libertas . Nos autem omnes retecta fan

μλύω προσώπω τώ λόξαν κυρίου κατοπής : Cae,gloriam domini in fpeculo reprafen

βόμβυοι, τίω αυτώ εικόνα μεταμορφούμεν ,adeandem imaginem tranſfor

θα αποδόξες εις δόξαν , καθάπες από κυ mamur à gloria in gloriam , tanquamå.

είου πνεύματΘ» . domini ſpiritu. Propterea cú miniſte. [iq

Δία τοντο έχοντες τίω λΐακονίαμ ταύν rium hochabeamus ,ut noſtri mifertus

τω , καθώς ελεύθκμαν , ουκ εκκακού μου , eſt deus, haud degeneramus, fed reie

άλλαπαπάμεθα τα κρυπα σ αχώκς , cimus occultamenta dedecoris,non uera

μη σεριπατοιώτες και πανουργία , μι δε fantes peraſtutiam , neque dolo tractan

δολοώτες του λόγου του θεού , αλλά τη tes uerbum dei , fed manifeſtatione ue :

φανερώσει και αληθείας , σωισώντες εαυ » ritatis , commendantes nolipſos apud

τους προς πάσαν σωείδκσιμ ανθρώπων, omnemconſcientiam hominum ,in con

νώπιον του θεού . fpectu dei. Quod fi adhuc uelatum

Ελά και έξι κεκαλυμμβουο ευαγγέλι eſt euangelium noftrum , in his qui për

όμ ημώμ εν τις απολυμθύοις όξι κεκαλυμ reunt,uelatum eſt:inquibus deus huius

μεύομ , ω δις θεός τον αιώνα τότε ετών ſæculi excæcauit fenfus incredulorum ;

φλωσε τα νοήματα της απίσων , εις ή μη ne illuceſceret illislumen euangelij
, glo

αυγάσαι αυτοίς ήμ φωτισμό , το ευαγγε riæ Chriſti,qui eſt imago dei. Non

λίου του Χριστού , ός όξιμ εικών το enim noſipfos prædicamus , ſed Chri

Θεού . ου γαρ εαυτους κρύσομεν, αλα χρι ftum Iefum dominum :nos autem ſerá

soμ έκσούμ κύρϊον, εαυτους δε δούλους υμώμ uos ueſtros propter Ieſum . Quoniam

δια Ικσουμε ότι ο θεός, ο ειπωμ εκ σκότους deus eſt, qui iuſſit è tenebris lucem il

φώς λάμψαι , δς έλαμψεων ταϊς καρδίαις luceſcere , qui luxit in cordibus noſtris ;

άμώμ , προς φωτισμόμου γνώσεως, και ο ad illuminationem cognitionis gloriæ

βκα το θεούν προσώπω Ικσού Χρισού,έχο
dei, in facie lelu Chriſti . Habemus au ,

μου δε τον θησαυρόν τατον νόσακίνοις tem theſaurum hunc in teſtaceis uaſai

σκεύεσιν , ίνα και υπερβολή θ δωάμεως και lis , ut uirtutis eminentia ſit dei , & non,

το θεού , να μη ξημών , και παντί θλιο ex nobis , duminomnibus premimur,

βόλουσι άλλου σενοχωρούμενοι απορό- at non ånxñ reddimur . laboramus, at

μονοί ,; αλλ ουκ ζαποςόμενοι και διωκόμεν non deſtituimur. perſecutionem pati -

νοι, άλλουκ έγκαταλεπόμθυοι, καταβάλ mur , atnon in ea deſerímur. dercimur,

λόμβυοι , αλλουκ απολύμβυοι , σάντοτε at non perimus .ſemper mortificatio ,

πω νέκρωσίμ του κυρίου 1κσού ν ω σώμα . nem domini leſu in corpore circum

τι περιφέροντες,ίνα και η ζωή το 1κσονο ferentes , ut & uita Ieſu in corpore no

σώματι ημώμ φανερωθή. Itro manifeftetur . Semper enim

Αεί γαρ εμάς οι ζώντες και εις θάνατος nos qui uiuimus, in mortem tradimur

πραδιδόμεν

a

K i propter
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σάραδιδόμεθα δία Ικαούμ , ίνα και και ζωή

του Ικσού φανερωθή εν τη θνητήσαρκι'ημώμ.

ώστε ο μεν θάνατό ν ομίμενεργάται , και

δε ζωή ο υμίμ. Εχοντες δε αυτό σνεϊ »

μα Οι σίσεως , κατά γεγραμμλύομ , ν

πίσδυσα , δiο ελάλησα , καιεμείς σίσεύο »

ιδυ , δίδ και λαλέμων, ειδότες , ότι ο εγεί,

φαςήμ κυρίου Ικσούμ , και εμάς δία Ικσού

έγερά,και σαραςήσα σαν υμίμ . τα σάν

τα δ ' υμάς , ίνα και χάρις σλεονάσασα , δια

τη σλαόνωμ’ ευχαρισίαμ περισεύση

εις τίω δόξαν του θεού .διδ ουκ εκκακού»

μου , αλλει και ο έξω ημώμ άνθρωπG δίαι

φθείρεται , άλλο έσωθεν ανακαινούται και

μέρα και ημέρακαι η γαή σαραυτίκα έλα »

φρόμοι θλίψεως άμώμ καθυπερβολώ, εις

υπερβολώ αιώνϊομ βάρG δόξας κατεργά

ζεταικμίμ , με σκοποντων Αμώμ τα βλέ

πόμνα , αλλά τα μη βλεπόμνα τα γο

βλεπόμενα πρόσκαιρα , τα δε με βλεπόι

1

μονα, αιώνια .

propter Ieſum ,ut& uita Iefu manifeſte:

tur in mortalicarne noftra. Itaque mors

quidem in nobis agit,uita uero in uobis.

Cæterűcumhabeamus eundem ſpiritű

fidei,iuxta illud quod faiptum eſt:Cre

didi,& ideo locutus fum . & nos credimº,

quapropter& loquimur,fcientes ,qdqui
fufcitauit dominú Ieſum , nos quo per

Ieſum fufcitabit , & conftituet uobiſcum .

Namomnia propter uos,utbeneficium

quodexundauit,pluribusgratias agenti

bus,exuberet in gloriam dei . Propterea

non defatigamur,ſed ĝuis externus hoi

mo noſter corrumpitur,internus tamen

renouať in diesſingulos.Nam' momen

tanea leuitas afflictionisnoftræ mire, ſu :

pra modum æternú pondus gloriæpa

rit nobis , dum nonſpectamus eaquæ

uidentur,fed ea quænó uidentur. Nám

quæuidentur , temporaria funt:at quæ

non uidentur, æterna. Scimus enim ,

q ſi terrenú noſtrum domicilium huius

tabernaculi deſtructum fuerit , ædifica

tionem ex deohabemus,domiciliü non

manufactum ,æternumin cælis.Nam in

hocgemimus, domicilio noſtro quod è

cælo eſt,ſuperindui defyderantes.Sita

men induci, non nudi reperiemur.Etė

nim qui ſumus in hoc tabernaculo,ge

mimus onerati : propterea quod noli

mus exui , ſed ſuperindui , utabſorbear.

tur mortalitas a uita . Porrò qui para

uit nos in hocipſum ,deus eft : quiidem

dedit nobis arrabonem ſpiritus. Itaque.

bono animo ſumus ſemper , & ſcimus,

quod cum domiſumus in corpore,pérer

grinamur à deo.Per fidem enim ambu .

lamusnon per ſpeciem.Confidimus au

tem &probamusmagis , peregre abeſ

ſe a corpore , & præfentes adeffe apud

deum . Quaproptercontendimus ,fiue

domi

1 οιδα μου γαρ , ότι εάν και επίγειΘ -

ιώμ οικία του σκύους καταλυθή , οικοδο)

μωεκ θεού έχομδυ , οικίαν αχαροπoίκ

του , αιώνϊου ν τοϊς ουρανούς και γαλα

τούτω σενάζομδυ , η δικητηρίου τμών και

ουρανού και επενδύσασθαι επιποθοώτες . έι

γε και ενδυσάμιοι , ου γυμνοί ευρεθκσόμες

θα και γαρ οι όντες και ως σκώει , σενάι

3ομον βαρούμενοι, επειδή οι θέλουν εκ

δύσαθαι , άλλεπενδύσαθαι , ίνα, κατα /

ποθά τοθυκτομπό Φι ζωα . ο δε κατες!

γασάμλνΘ κμάς εις αυτό του , θεός και ο

α ) Φους κμίμ του αδραβώνα, του πνεύμα

τΘ • Θαρούτες οώ σάντοτε,και ειδό ,

τες , ότι ειδκμοώτες ν ωσώματι , εκ

δημούμαν από τον κυείου.δία σίσεως και σε

ειπατόμου, ου στα έιδος .

Θαξύμων δε ναευδοκέμβω μάλλομ εκ .

δημίσαι εκ του σώματΘ , και δημήσαι

προς τον κύρϊομ . διο και φιλότιμούμεθα ,

άιτε
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έιτε ενσωμοώτες , έιτε έκδημάντες, ευάρι

Soι αυτό είναι, τους γαή σάντας Αμάς φαν

θερωθlώαι δα έμπροσθεν του βήματα το

κεισου , να κομίσεται έκασΘ- τα δια το

σώματΘ , πρός 8 έπραξεν, ειτε αγαθομ ,

είτε κακόν . ειδότες οώ του φόβου τον

κυρίs ; ανθρώπους πείθομεν , θεώ δε σεφαν

νερώμεθα . Ελπίζω δε και ταϊς σωιδή,

σταρ υμώμ σεφανερώθαι . ου γαρ σάλι »

εαυτούς σωισάνομεν υμίν , αλλά αφορμάω

διδόντες υμίμ καυχήματα ύπες Ημών ,

ένα , έχετε προς τους ν προσώπω καυχων

μψους , κα ) ου καρδία, έιτε γαρδξέσκμαν,

θεώ, έιτε σωφρονούμου, μίμ. γαρ αγάπη

το Χρισού σωέχα εμάς κρίναντάς τοτο ,

ότι ει εις υπές σάντων απέθανεν , άρα οι

σάντες απέθανον , και ύπες σάντωμ απέν

θανεν , ίνα οι ζώντες μηκέτι εαυτοίς ζώσιμ ,

αλά φρ υπέρ αυτών αποθανόντι και να

γερθέντι . Ωσε εμάς από το νώ ουδένα ,

διθαμβω κατά σάρκα , . ει δε και εγνώκα

Αφο κατάσάρκαΧρισόν , αλλά νώ ουκ έτι

γινώσκομα »

25ε έι τις Χρισώ , καανά κτίσις . τα

αρχαϊα σαρήλθεν , ίδου γέγονε κανά τα

σάντα , τα δε πάντα εκ του θεού , του και

ταλλάξαντα ημάς εαυτώ δiα εκσού Χρι

σου , και λόντΘ μίμ τίω διακονίαμ

καταλλαγής , ώς ότι θεοςμ ν Χρισώ,κόν

όμομ καταλάασων εαυτώ , μη λογιζόμεν

«θαυτοίς τα παραπτώματα αυτών , και

έμενΘ- εν μίμ ήμ λόγου και καταλια /

γύς . υπέρ Χρισού οώ πρεσβένομεν , ώς το

θεού σαρακαλώντΘ δι ήμών , δεόμεθα

υπες Χριςού , καταλάγκτε ω θεώ , του

γαρ μεγνόντα αμαρτίαμ,υπες ημώμ άμας

τίαν εποίκσεν , ίναεμάς γινώμεθα δικαιο ,

σωκ θεού αυ ο ..

Σάνεργοιώτες δε και παρακαλάμεμ, μή

εις κενόντωχάριν το θες δεξαθαι υμάς .

λίδα γαρ, καρώ δεκτά επήκουσά σο , και

domipræſentes,fiue foris peregreagen

tes , utilli placeamus. Omnes enim nos

manifeſtari oportet corãtribunali Chri

ſti, utreporterunuſquiſqz ea quæ fiunt

percorpus , iuxta id quod fecit, fiuebo

num ,ſiue malum . Scientes igiturterroré

illum domini,ſuademushominib9, deo

uero manifeſti ſumus.Spero autem nos

&in conſcientñsueſtris manifeſtos effe.

Non enim iterü nofipfos cómendamus

uobis, fed occaſionem damusuobis glo,

riandide nobis, ut aliquid habeatisad

uerfus eos, qui in faciegloriantur, &non

in corde.Nam fiue inſanimus,deo inſa

nimus: ſiue ſani ſumus,uobis fani fumº.

Charitas enim Chriſti conſtringit nos,

iudicantes illud,quod fi unus pro omni

bus mortuus fuit , ergo omnes mortui

fuerunt: &pro omnibusmortuus eſt,ut

qui uiuunt, poſthacnon ſibi uiuant,fed

ei qui proipfis mortuus eſt & reſurrexit.

Itaque nos poſthacneminem nouimus

ſecundum carnem . Porrò etiamſi cogno

uimus Chriſtum fecundum carné, nunc

tamennonamplius nouimus . Proinde

fi quis eſt in Chriſto , noua creatura eſt.

Vetera præterierűt, ecce noua facta ſunt

omnia.Omnia autê ex deo ,qui recócilia

uitnosſibi per Iefum Chriſtum ,deditos

nobis miniſteriü reconciliationis: quan .

doquidé deus erat in Chriſto,mundum

recócilians ſibi,non impurans eis peccata

fua , & poluit innobis fermonérecócilia

tionis.Itaq; noie Chriſti legationefun

gimur: cança deo uos obfecráte pernos,

rogamusp Chriſto,reconcilieminideo:

eum em quinon nouit peccatü , p nobis

peccatü fecit, utnos efficeremur iuſticia

deig illũ . Quin&adiuuantes obſecra

mus,ne in uacuú gratiam dei receperitis.

Diciteſ : In tpe accepto exaudiui te , &

Κ και τα
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ο Αμέρα σωτηρίας εβοήθκσά σοι δου νώ in die falutis fuccurritibi.Eccenunctemi

καιρος ευπρόσδεκτος , ιδου νώ ήμέρα σωζ » pusacceptum , ecce nuncdies ſalutis . Ne

είας,μα δε μίαμα μαδενί διδόνης προσκο quam uſquaindemus offenſionētiere ,

πω, ίναμε μωμήθη και διακονία,άλλον σαν prehendatur miniſterium , ſed inomni

τισανισώνπς εαυτούς ως θες διάκονοι, οι buscómendemusnofipfosut dei mini

πομονή σολιά , εν θλίψεσιν, εν ανάγκαις, ſtri,in tolerancia multa, in afflictionib9,

βενοχωρίαις, ώ σλιγαίς, φυλακας, και in neceſſitatibus,in anxietatibus, in pla

ακαταςασίαις,ν κόποις,οι αγρυπνίας, gis ,in carceribus,in ſeditionibus, in labo.

γησείαις, αγνότκτι, γνώσει, ν μακροθυ ribus,in uigilis,in ieiunijs, in puritate,in

μία , αν χθκσότητι , ν ανεύματι αγίω , και ſcientia,in animi lenitate,in benignitate;

αγάπη ανυποκρίτω, λόγω αληθείας, ο in ſpiritu ſancto, in charitatenó ſimula

δάωάμα θες, δια το όπλων δικαιοσύ , ta ,in ſermone ueritatis, in potentia dei;

uneoli d'epiõpu voj'apostçõu, ostià SÓENS © per arma iuſticiæ dextraacſiniſtra, per

ατιμίας, δiα δυσφημίας 6 ευφημίας και ως gloriam & ignominiam , per conuicia&

πλάνοι, αληθές, ώς άγνούμενοι, κα ) επιν laudes,qualiimpoſtores ,& tamen uera

γινωσκόμβoors ως αποθνήσκοντες, και ιδου ces.quaſi ignoti,& taménoti. quali mo

3ώμον . ώς σαδευοδιοι, και με θανατούν rientes,& ecce uiuimus.quafi correpti, &

μονοι, ως λυπούμλνοι , αειδε χαίροντες.ώς non occiſi.quaſi dolentes, ſempertamen

τωχοί, πολλούς δε πλουτίζοντες. ώς μη gaudentes.qualipauperes,multos tamé

δεν έχοντες, και πάντα κατέχοντες ditantes.ut nihil habēres, & taméomnia

Tosόμα ημώμ ανέωγε προς υμάς κορίν poflidentes. Osnoſtrú apertū eſterga

θίοι. η καρδία ήμώμ σεπλάτωνται , ου st) uos Corinthi.Cor noſtrú dilatatú elt.

νοχωράθε ν Αμίρ , 5ενοχωράθε δε εν τοίς Noneſtis anguſti in nobis,fed anguſti

λάγχνοιςυμώμ . τω δε αυτώ αντιμι eſtis in uiſceribus ueftris.Eandéautêre

οθίαμ ως τέκνοις λέγω . σλατωθκτε να munerationé,ut filijs polliceor.Dilatemi

υμάς , μη γίνεσθε ετεροζυγοώτες απίσοις . ni & uos,ne ducatis iugum cum incredu

τις γαό μετοχή δικαιοσως και ανομία και lis.Quodeñ cóſortium iuſticiæ cum in

τις δε κοινωνία φωτί προς σκότG ; τίς δε iuſticia.aut quæcómunio luci cumtene

συμφώνκσις Χρισώ προς βελίας και τις μεν briscautquæcócordia ChriſtocumBe

giς σισώ μετα απίσου και τις δε συγκατάθε lial autquæ pars fideli cum infidelis aut

στις ναώ θεού μετα ειδώλων και εμάς γαρναι quid conuenittéplo deicum fimulacris .

ες θεού εσε ζώντα , καθώς ειπεν ο θεός . Nam uos templum eſtisdei uiuentis ,

ότι ένοικήσω και αυτούς καινα εμπεριπατήσω, quéadmodi dixit deus : Inhabitaboin
και έσομαι αυτών θεός και αυτοι έσονται illis , & inambulabo,& ero illorum deus:

μοι λαός . στο θξέλθετε εκ μέσου αυτών , & ipfi erunt mihi populus.Quapropter

και άφορίθκτε , λέγα κύρiG- ακα exite demedio illorum , & ſeparemini ab

θάρτου με άπτεσθε , καγω εισδέξομαι illis:dicit dñs. & immundúnetetigeritis,

μάς , και έσομαι υμίμ εις πατέρα ,και το &ego fufcipiam uos , & ero uobis loco

μάς έσεθέμοιεις τους και θυγατέρας , λέ- patris,& uos eritis mihi uice filiorú ac fi

γ κύρια σαντοκράτωρ » liarum : dicit dominus omipotés. Has vit

Ταύτας οώ έχονδες τας επαγγελίας αα igitur promiſliones aum habeam cha

πντου
riſlimi,

.
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γάπκτοι , καθαρίσω εφο εαυτύς από σαν

τος μολυσμά σαρκός και πνεύματΘ , επί

τελοώτες αγίωσαωων φόβω θεού . χωρίς

σατε εμάς . ουδ ένα αδικήσαμεν , ουδ ένα εν

φθείραμέμ ,ουδένα πλεονεκτήσαμεμου προς

καλάκρισιμ λέω. προείρηκα Α,3 % εν ταϊς κας

Φταις ημώμ εσε εις ήσωαποθανάο συζώ .

και πολλά μοι σαρδκσία προς υμάς , πολλή

μοι καύχησις υπέρ υμών » σεπλήρωμα τη

σαρακλήσει,υπερπερισσεύομαι τη χαρά επί

σάση τη θλίψα ημώμ. και ελθόντωμ πμών

εις μακεδονίαμ , ουδέ μίαν έχηκεν άνεσήμ

και σαρδάμώμ, άλλ ω σαντίθλιβόμενοι.ν

ξωθεν μάχα , έσωθεν φόβοι. άλλο σαρα

καλώμ Ρυς ταπενους , σαρεκάλεσεν ημάς

ο θεός εν τη παρουσία τίτου . ου μόνον δε

εν τη παρουσία αυτο , άλια και τησά

ρακλήσε, παρεκλίθκ εφ υμίρ , αναγγέλι

λωμ Αμίμ τίωυμώμ επιπόθκσιν , τομ υμών

οδυρμόμ, τομ υμώμ ζάλομ υπερ εμού , ώςε

με μάλλιου χαρώαι, ότι ει και έλύπησα το

μάς εν τη επιςολή,ου μεταμέλομαι , ει el

μετεμελόμω . Βλέπω γαρ , ότι και επιστολή

εκείνκ,ει και προς ώρας,έλύπκσιμ υμάς.νώ

χαίρω, ουχ ότι ελυπήθκτε, αλλότι ελυπή »

θατε εις μετάνοιαμ . ελυπήθκτε γαρι θεν

δμ, ίνα μκδενί ζημίωθήτε 3 Ημών • Ηγε

κατα θεόμ λύπη, μετάνοιαν εις σωτηρία

αμεταμέλκτου κατεργάζετε , και δε τον κό

σμου λύπη θάνατον κατεργάζεται και του

γον αυτό τοντο , το κατα θεέμ λυπαθήνα

υμάς , πόσω κατειργάσατο υμίμ σου και

δώ , αλλά απολογίαν , άλια αγανάκτη

σιν , αλλά φόβου , άλια επιπόθκσιμ , αλλά

άλομ , αλλ εκδίκκσιν . ν σαντι σώεσίν

σατε εαυτους αγνούς ειναι και ο πράγμα

τι . Αρα ει και έγραψα υμίμ , ουχέινεκέμ

τον αδικήσαντΘ ,ου δε ένεκεν το αδικηθέν

τΘ , άλλέινεκεν τον φανερωθώαι τίω σε

σωυμώμ τίω ύπες αμώμ προς υμάς ενών

ήίον του θεού . δια τφτο σαρακεκλίμεθα

mi

riſfimi,mūdemnofipfos ab omi inqui.

naméto carnis ac ſpus,perficiētes fancti.

moniá cú timoredei.Capaces eſtote nơ,

ſtri.nemînélæſimus,neminé corrupimº,

neminē fraudauim9. Nó hocad cödéna

tioné ueſtri dico . Siquidé iam antedixi

uobis,q in cordib9 noftris eſtis ad com ,

moriendú &cóuiuendű.Multa mihi fi

duciaergauos ,multa mihi gloriatio de

uobis,impletus ſum conſolatione,ache,

méter exundo gaudioin omiafflictióe
noftra . Ereñ cũ ueniſſem ' in Macedo

niam ,nullá habuit relaxationé caro no;

ſtra,ſed in oñib'affligebamur.Foris pu

gnæ ,intus terrores.Verú quí cóſolat hu

miles, cóſolat eſt nosdeus per aduentū

Titi.Nófolú aūt gaduétú illi9,uerűetiá

per cóſolationé,quá ille accepit de uobis;

cú annunciaret nobis ueſtrũ defyderiú;

ueſtrú fletum ,ueſtrú p me ſtudiú ,adeo

ut magis gauifus fuerim .Nāetiālicótri

ſtaui uos peppam ,nó mepænitet, quis

pænituiſſet . Video nãoq epiſtola illa ;

tametſi adtépº,cótriſtauituos.nuncgau

deo,nó gcótriſtati fueritis,fed contri

ſtati ſitis ad pænitétiā.Nã cótriſtati eſtis

fcdmdeū , licut nulla in re detriméto fin

tis affectionos.Náq ſcd'm deū eſtdo

lor,is pænitētiã ad falutéhaud poenitent

damparitecótra mundi dolor morté adó

fert.Ecce eſ iſtuciſm ,qď ſcd'mi deūcon

triſtati fuiſtissąntāinuobis genuit ſollici

tudiné, imò ſatiſfactioné,imòindigna;

tionem , imio timoré,imò defyderiú ,imò

uindicta.Siquidē ubiq cómédaſtisuoſ

ipſos, q purifitis in eo negocio:Proinde:

tametli ſatipli uobis , nó id feci ei? caufa

qui læſerat, neceius cauſaqui læſus fue

rat, fed ob id , ut palain fieret ſtudium

ueftrum pro nobisapud uo's in confpes

ctu dei. Idcircoconfolationeaccepimus

K 4 ex
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και

επί τη σαράκλίσα υμών , περισσοτέρως δε ex cóſolatione ueſtri: quin uberius inſu

μάλλομ εχάραμεμ επί τη χαρά τίτο , ότι pergauili fuimusobgaudium Titi,qd

αναπέπαυτά ήσνεύμα αυτο από σάν, refocillatus ſit ſpiritus illiusab omnibus

τωμυμώμ. ότι έιτι άυ ως υπέρ υμώμ κν uobis :quod fi quidapud illum deuobis

καύχημα , ου καταχωθω , άλλως σάν gloriatusfum,non fuerim pudefactus,
τα ν αληθεία ελαλίσαμεμ υμίν , όυτω (ed ut omniacum ueritate locuti ſumus

& καύχησις άμώμ και επιτίτο , αλήθεια εγεν» uobis , ita & gloriatio noſtra, quaulus

νθη » και τα πλάγχνα αυτο περισοτέ eram apud Titum , ueritas facta eſt.Et

εως εις υμάς Κιμ , αναμιμνησκομβίου τίω uiſceraillius maioré in modumerga uos

σάντωμ υμώμ υπακολώ , ως μετά φόβου affecta ſunt, dum recolit omniū ueſtrú

να τόμου εδέξαθε αυτόμ . κύρω ότι αν obedientiam , quéadmodú cum timore

σαντί θα δώ αν υμίμ . actremoreexceperitis ipſum .Gaudeo
Γνωρίζομεν δε υμίμ αδελφοί , τω χάριν in omnibus cofidam uobis. Certiores VIII

το θεού , τω δεδομβίω ώ ταϊς εκκλησία auté uos facio fratres de gratia dei , quæ

ις μακεδονίας , ότι η πολλή δοκιμή data fuit in ecclefiis Macedoniæ ,quoniá

θλίψεως και περισσεία και χαράς αυτών , και per multam probationéafflictionis exu

και κατά βάθους πωχεία αυτών επερίων berauit gaudium illorum , & profunda

σεμεις του πλάτου οι απλότητα αυ » paupertas illorú exundauit in diuitias

τωμ . ότι κατά δύναμιν και μαρτυρώ , να) / ſimplicitatis ipſorum . Nam pro uiribus

πες σώαμιν αυθαίρετοι, μετα σολύς σαν (teſtor ) etiam ſupra uires prompti fue

σακλίσεως δεόμενοι ημών,τω χάριν και cunt , multa cum obteſtationerogantes

σω κοινωνία και διακονίας οι εις τους αγή nos ,ut beneficium & focietatē miniſterij

ους,δεξαθα εμάς και οι καθώς ήλπίσαν ſuſciperemus in ſanctos.ac nó quatenus

μερ,άλλ'εαυθους έδωκαμ πρώτομωκυρίω, ſperabamus,quinetiam ſemetipſos dedi

να πμίμ δια θελήματG- θεού , εις ή σαν derunt primúdño, deinde& nobis per

ρακαλέσαι ημάς τίτον , ίνα καθώς προυν uoluntate dei , in hoc ut adhortaremur

νήρξατο , όντως και επιτελέσα εις υμάς και Titum , utquéadmodum ante cæpillet,

τω χάριν ταύτίω . ita&cófummaret hanc quog erga uos

Αλλ' ώασες ν αντί περισεύετε σίσει , beneficétiam . Imòquéadmodum ubiq

ναλόγο, και γνώσε , να πάσα σουδή , abundatis fide,& fermone, & ſcientia, &

και τη δξ υμώμ ν Ημίμ αγάπη, ίνα και omni diligentia, & in eaquæex uobisin

ν ταύτη τη χάριτι περισεύκτειου και nobis eſt charitate,facite ut in hacquoc

επιταγώ λέγω , αλλά δια Οι ετέρων beneficentia abundetis. Nó ſcd'mimpe

ασουδάς , και τον υμετέρας αγάπης rium loquor ſed perſollicitudinem , erga

γνήσιου δοκιμάζωμ » γινώσκετε γαρ τίω alios etiã ueftræ dilectionis fynceritaté

χάριν το κυρίου ημώμ τΗσού Χρισού , ότι approbans.Noſtis eñ bñficētiâ dñinos,
δε υμάς επώχθισε πλούσια ώμ , ίνα , και ftri Ieſu Chriſti,qppter uos pauper fa

μες τη εκείνου πωχεία πλουτίσετε » και ctus ſit,cú elletdiues,ut uos illi9 pauper,

γνώμίω εν τούτω δίδωμι . Τοτο γαρ . care ditefceretis.Etcófiliü in hocdo,nam

μίρ συμφέρe , 8ι τινες ου μόνομη ποιήσαι , hocuobis códucit:qui quidem nó folum

έλλα και το θέλει προενήρξαθε από facere , uerűetiã uelle iam coepiſtis anno

wiguero ſuperiorc.
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σέρυσι . νωι δεκ) όσοιήσαι επιτελέσατε, ſuperiore . Nunc auté & illudqd faceré

όπως καθάπες και προθυμία το θέλαμ , όυν . cæpiſtis, perficite:ut quéadmodú uolui

τως να το επιτελέσαι εκ τον έχαν . ει γας tas prompta fuit, ita & perficiatis ex eo

και προθυμία πρόκαται , καλό εαμ έχη τις quod poteſtis. Etei ſi prius adfit animi

ευπρόσδεκτGP ,ου καθο ουκ έχει . ου γαρ próptitudo, ea iuxta quicquid illud eft,

έναάλοίς άνεσις , υμίμ δε θλίψις , αλλά qdpoſſidet aliquis,accepta eſt,nó iuxta

idótxtO30.Ces va xoupão tò idãy ws / id qdnó poſſidet.Nóeñ ,ut alijs relaxà

είσδυμα εις το εκείνων υσέρημα , ίνα να) . tio fit,uobis aút anguſtía,ſedutexæqua

εκείνωμ σερίσσεύμα γλύκται εις το ομών υs bilitate inpræfenti temporeueſtracopia

εκμα, όπως λύκται ισότκς , καθώς γέγρα/ illorú ſuccurrat inopiæ: & illorum copia

πα . και το πολύ,ουκ έπλεόναστ. οτο ueſtræ ſuccurrat inopiæ:ut fiatæquabilir

όλίγον, ουκ ελάττόνκσεμ. χάρις δε Ge " θεώ, tas,quéadmodú ſcriptū eſt:Qui multū

ο διδόντι τω αυτώ πεδώ υπέρ υμώμ. habebat ,huic niltil ſuperfuit:& quipau

εν τη καρδία τίτον , ότι τίω 8 πράκλησιν lum habebat, is nihilo minºhabuit,Grå

ελέξατο , σοδαιότερα σε υπάρχων, αυ » . tia aût deo, quidedit eandē ſollicitudině

θαίρετα ξήλθε προς υμάς . σωεπέμψαι puobis in corde Titi , qui exhortationě

μην δε μεταυτον τον αδελφόμ , ου ο έπαινος acceperit
, quin potiuscum effet diligen

αν ο ευαγγελία για σασώμ Ρεκκλκι tior,ſuapteſponte ad uos uenerit . Miſi

αιώμ , ου μόνον δε, αλλά και χαροτονηθείς musauté una cũ illo fratré eum ,cui? laus

υπότηνεκκλησίων, σωέκδκμος Αμώμ σαν eft in euágelio poés eccleſias:necid folū ,

τη χάριτι ταύτη, τη διακονίμως υφιμώμ, uerûetiá delectus eſt ab ecclefijs, comes

προς το αυτον τον κυρία δόξαν, και προθυν peregrinationis noftræ , cũ hacbñficétia

μίαμ υμώμ. σελιόμφιοι τοτο , με τις εμάς quæ adminiſtrat à nobis ad ciuſdé dni

μώμίσκταν τηαθρότητι ταύτη , τη δίαι gloriá, & animi ueſtri próptitudiné. dedi

κονoυμβόκ υφλμών , προνούμενοι καλα , nantes hoc,ne qs noscarpat in hac exu ;

δυ μόνoμ ενώπιον κυρία , αλλά και ενώ berantia, q adminiſtrať à nobis,pcuran

πίου ανθρώπων . Σωεπέμψαμεν δε αυ» teshoneta,nó tm coradão, edetta cotã

τοίς ευ αδελφού ημών, όμ εδοκιμάσα hoib9.Milim'auté imià cú illis fratréno

life su worroie womáxis atoudałopova.. ſtrú ,qué pbaueramº in multis fæpenu

τα , νωι δε σολυ σουδαιότερου , σε mero diligente núcaútmltodiligétiore,

ποιθήσα σολ.ή τη εις υμάς , έιτε υπέρ obmultafiduciâ,quâ habeo erga uos,ſu

τίτου , κοινωνός έμος , και εις υμάς συ ue Titi noie,qfociusme9 eſt,&ergauos

νεργός , έι τε αδελφοί ημώμ απόσoλοι adiutor, ſiue aliorú , g frés noftrilunt,&

εκκλησιών , δόξα , Χεισού , τω οώ ένδει » legati eccleſiarū ;gloria Chriſti.Proinde

ξίμοθιαγάπες υμώμ και ημώμ καυχήσε» documétú charitatis ueftræ , & noftræ de

ως υπέρυμών, εις αυτους ενδείξαθε και εις uobis gloriatióis,in eos demóftretis etiã

πρόσωποι το εκκλησιών. in cófpectueccleſiarū . Náde ſubminij ix

πες μου καιδιακονίας Οι εις τους αγί ſtratione qdé ſ fiat in ſetós, fuperuacuũ

8ς πεισόν μοι 3G ή γράφειμ υμίμ διδα eſt mihi ſcribere uobis.Nouiem própti.

σιω προθυμίαμ υμών , μ υπέρ υμώμ καυ, tudiné animi ueſtri, qua de uobis iacto

χώμα μακεδόσιμ.ότιαχαΐα σαρεσκέψασαι apudMacedoneſ.qñAchaiaparataeft

από ab
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από πέρυσι , και ο 3 υμώμ άλΘ πρέθισε

τους πλείονας . έπεμψας Ρυς αδελφους,ίνα

μια καύχημαήμώμευπερ υμώμ , κενωθή

νω μέρα τότω. ίνα καθώς έλεγόμ, τρει

σκβιασμώύοι ίπ.μήπως εαμ έλθωσι σω έμοι

μακεδόνες,C έυρωσιμ υμάς αρασκευάσος,

καταιγχωθώμθυ ήμάς, ίνα μιλέγωμων

μάς, τη υποσάσει ταύτα φθη καυχήσεως.

ανακγαίου οώ εγκσάμlω,άρακαλέσαι τους

αδελφούς, ίνα προέλθωσιμ εις υμάς, C προ

καταρτίσωσι των προκαταγγέλμάνω ευλο

γίαμ υμώμ , ταύτωετοίμνμ ειναι , όντως

ως ευλογία »,C με όσες πλεονεξίαμ. τοσο

δε, ο σειρων φασομβίως, φειδομένως να θερί

σα . κ) ο πείρωμ εφευλογίαις,επευλογίαις

και θερίσα. έκασος καθώς προαιράται τη κας

δία, μη εκ λυπκα και ανάγκες και ίλαρου και

δότωαγαπάο θεός . δωατος δε ο θεός σά

σαν χάριν σερισεύσαι εις υμάς,ίνα ν σαν

τι σάσαμ αυτάρκάαμ έχοντες , σερισσεύκτε

εις σάμ έργομάγαθόμ. καθώς γέγραπται.

εσκόρπισεν, έδωκε οίς σένκσιν , και διακαιο

σώκ αυτοι μύε εις τον αιώνα και σε επιχο

γώμ σέρμα ως σείροντι , κα) άρτομ εις

βρώσιν χορκγήσαι , και αλκθώαι τομ σό

ομ υμώμ ,και αυξήσει τα γεννήματα και οι

καιοσωκς υμών , η σαντι σλατιζόμενοι,

Εις πάσαν απλότητα , και τις κατεργάζεται

Φάμώμ ευχαρισταμ ω θεώ , ότι και δία

κονία Οι λάτσργίας ταύτας ου μόνον 3G

προσαναπληρούσα τα οσερήματα αγί

ωμ , αλλά και σερισσεύεσασiα σολιώμενο

χαρισάμω θεώ , διαφο δοκιμές διακον

νίας ταύτης , δοξάζοντες του θεομ επί τη

υποταγή και ομολογίας υμών εις η ευαγ

γέλλομ το Χρισού , και απλότητι Οι κοι »

νωνίας εις αυτούς και εις πάντας και αυν

τωμ δείσει ύπερ υμώμ επιποθοώτωρυμάς,

δια τίω υπερβάλλουσαμ χάριν τον θες έφύ

μίμ . χάρις δε ο θεώ , επί τη ανεκδίκγή

το αυτο δωρεά .

Autos

ab anno ſuperiore, & ueſtrũ exemplum

prouocauit complures.Mili tamen hos

fratres , nè gloria noſtra qua glorior de

uobis,inanis fiat in hacparte.ut quéad

modú dicebam , parati fitis :ne ģpacto

fiatur ſi mecum uenerint Macedones&

offenderintuos imparatos, nos pudore

fuffundamur,utnedicã uos, in hoc argu

mếto gloriationis.Proinde neceſſariúar

bitratus ſum ,adhortari fratres ,ut pri'acı

cederét aduos,& præpararét iã añ pro

miſlam bona collationé ueſtrā , ut ea lit

in promptu,ſiccanēzbonacollatio , & nó

tanga fraudatio. Illud autē dico:Qui ſe

minatparciter , parciter & meſſurus eſt:

& qui ſeminarinbenignis collationibus,

in benignis collationib9 &meſfuruseſt:

unuſquiſqz ſcd'm ppoſită cordis,nó ex

moleſtia aut ex neceſſitate.Ná hilaré da

toré diligit deus.Potéseſt aūt de9efficer

re , ut cotúbñficiú in uos exuberet : ut in

oñib oem ſufficiétia habêtes,exubere

tis in oneopusbonú,quéadmodú ſai.

ptum eſt:Diſperſit,dedit pauperib9, iu

Iticia ei? manetin fæculū.Porròq ſuppe

ditat ſemē ſeminanti,is & panéincibum

fuppeditet,& multiplicet ſementéueſtra,

&augeat prouétusiuſticiæ ueftræ , ut in

oñib ' locupletemini,in oém ſimplicita

tem ,quæpernosefficit, utgratiæaganť

deo.Náfunctio huiºminiſterñ nó folü

ſupplet eaquædeſunt ſanctis, uerüetiä

exuberat inhoc,qdper multos agantur

gratiæ deo ,qui per pbationé miniſterij

huius, glorificant deufug obediétiacon

ſenſus ueſtri in euágelium Chriſti, &de

ſimplicitatecómunicationis in ipos, &in

omneis, & in illorum oratione puobis,

qui defyderantuos propter eminentem

gratiādei in uobis.Gratia autédeo, fug
inenarrabili ſuo munere.

Cæterum
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Αυτός δε εγώ σαϋλών πρακαλώ υμάς Cæterű ipfe ego Paulus obſecro uos *

δία σεπραότητΘ ' κα ) επϊακείας του χει perlenitaté&manſuetudine Chriſti,quí

σου , δς και πρόσωπο μου ταπεινός εν υμίρ , iuxta faciem quidem humilis ſum inter

απών θέθαβδώ εις υμάς.δέομαι και με τα uos, abſenstamen audax ſumerga uos.

φωμ θαβεύσαι τη πεποιθήσει,ή λοσίζομαι τολ Rogo aūtuos,ne præſensaudeam ea fi

μήσαι , επί τινας Ρυς λογιζομένουςεμάς, ducia,
qua exiſtimor audax fuiſſe in ğr

ως κατά σάρκα σεριπατοώτας ν σαρκι dam , qui putant nos ueluti ſcd'm carné

γνό σεριπατοώτες ου κατά σάρκα σαν ambulare:nam in carne ambulantes,no

τευόμεθα και τα γαρ όπλα και spατείας και · ſcd'm carné militamus. Siquidem armà

μώμ ου σαρκικα , αλλα δωμάτα ο Βιώ militiæ noftrænon carnalia ſunt,ſed po ,

προς κάθαίρεσινοχυρωμάτων, λογισμούς tentia deo , ad demolitioné munitionú;

καθαρούτες, να ) σάμ ύψωμα έπαιρόμιο quibus cόfilia dermolirmut,& omnécelti

νομισι γνώσεως του θεού , και αιχμα ) tudinem quæ extolliť aduerſus cognitid

λωτίζοντες σάμνοκμα εις τίω υπακολώ τον nem dei,& captiuam ducimusomnécoi

Χρισού , να ν έτοιμη έχοντες εκδικήσα gitationé adobediendum Chriſto, & ini

σάσαμ σαρακολώ , όταν πληρωθή υμώμ και promptu habem ' uindictam aduerſus

υπάκο τα πρόσωπουβλέπετε; Εί τις omnē inobedientiā,cú impleta fueritiei

σίπoιθεμεαυ 6ο Χρισου ειναι , τουτο λογι ſtra obediétia.Quæ in colpectu funt,ui.

ζέσθω πάλιμ αφ εαυτο , ότι καθώς αυτός detis: Si quis defeipfo cófidit,qd Chri

Χρισού , όυτως και εμάς χρισού .Εάμπ ſti ſit,illud rurſum perpédatex ſeipſo :

και περισότερόν τι κάυχήσωμαι σερί quéadmodumipfe Chriſti eſt,ita & nos

Bξουσίας ημώμ , &ς έδωκεν ο κύρι ήμίμ Chriſtiſumº.Nam ſi &ampli9 quippia

εις οικοδομώ , και ουκ εις καθαιρεσιμ και glorierde poteſtatenoftra , quam dedit

μών , ου καταχωθήσομαι , ίνα μη δο » dñsnobis in ædificationé, &non in de ;

βω ως άμ εκφοβάμ υμάς δία η επισόν ſtructionéueſtri,no pudefiam ,neuidear

λώμ . ότι αι μουεπιςολαί,φκσι,βαρ& αι ceu perterrefacereuosgepiſtolas.Nam

χυρα , και δε σαρουσία τουσώματGάθε epiſtolæ quidé,inquit,graues funt& ro

νές , και ο λόγOPξοθενκμαίος και τουτο λοι buſtæ , at præſentia corporis infirma, &

γιζέσθω ο τοιέτα , ότι διοί έσμουο λό » ſermo contéptus.Hocréputer,qui iftiuſ

γω διεπιβολώμαπόντες , τοι8τοι και σά. modi eft ,φgles fumo ferrmone,pepίfto

ρόντες ως έργω . ου γαρ τολμώμδυ εγκρί- las cū abſum9,talesfum &cúadſumº;

και η συγκρίναι εαυτούς τισιο εαυτους σύ . facto.Nó em ſuſtinem'inſerere,aut con

Isανόντων , αλλά αυτοί ν εαυτοίς εαυ . ferre nofipfos cú qbuſda,q feipfos
cómé

τους μετρούτες , και συγκρίνοντες εαυτούς dant.Sed ifti no intelligūt, qd ipſi intet

εαυτοίς , ου σωϊ8σιρ . Αμάς δε ουχί εις τα ſeſe ſeipſosmetiunt,&
cóparát ſemet fi ;

άμεσα καυχησόμεθα , άλλα κατά το μέ . bi.Atnosnó in immējum gloriabimur;

γου του κανόνΘΡ ,ού έμέριστη ημίμ ο θεός uez iuxta méfurā regulæ ,qpartit'eſt nơ

μέτρου εφικέθαι άχρι και υμώμ. ου γαρ bis de9, mēſura pertingedieciā ufq uos .

ως μη εφικνέμονοι εις υμάς , υπερεκτεί » Noneñēli no pertingamºufą ad uos,

νομου εαυτούς και άχρι γαρ και υμώμ ε extédimºnofipfos ſupramodū.Náuſag

Φθάσαμαν ο ευαγγελία του χρυσού , aduos q puenim'in euägelio Chriſtī .

bon

και

aux
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και ε

ουκ εις τά άμεσα καυχώμιοι ν αλοηί- nó in imméfum gloriantes ſuper alienis

οις κόποις , ελπίδα έχοντες , αυξανορθώες laborib9,ſperātes futurú :ut luboleſcéte

πίσεως υμώμ ν υμίμ , μεγαλωθώ fideueſtra in uobis,magnificemuriuxta

να κατά τον κανόνα ημών , εις περισσεί , regularm noftra in exuberantiam: ut ής

εις τα στερέκεινα , υμώμ ευαγγελίσα quog regionibus, quæ ultra uos funt,

θαι , ουκ αν αλλοτρίω κανόνι εις τα έτοιο euangelizem ,non peralienā regulam ut

μα , καυχήσασθαι . ο δε καυχώμεθ ν κυν de hisqueparata fiunt, gloriemur : fed

είω καυχάθω . ου γαρ ο εαυτόν σωισώμ qui gloriat,in dño glorieč.Noneſ qui

έκανός αξι δόκιμΘ- , άλλου και κυρίG Meipfiumcόmendat,ille pbatus eft, fed is
owísndipo quédñscómendar. Vtinãtolerafletis xi

και
Ωφελομανείχεθέ μου μικρορ τη αφροι mepauliſper in inſipientiamea .imò&

σως αλλιά και ανέχεσθέ μου . Zκλώ γαρύν fuffertis me.nā zelotypusſum erga uos ,
μάς θεού ζήλο , κρμοσάμω γαρ υμάς ένα dei zelo . Adiunxi enim uosuniuiro, ut

άνδρι,σαρθένου αγνοώ σαραςήσαι ως χρι uirginécaltam exhiberetis Chriſto : fed

σω. φοβάμαιδέ,μήπως ως ο όφις έναν άξι metuo,ne qua fiat,utquéadmodum fer,

πάτκσεν εν τη σανθργία αυτον ,όντως φθαι pens Euā decepit uerfutia ſua,ita corrű .

ρά τανοήματα υμώμ, αποφοι απλότκτG- pantur ſenſus ueſtria ſimplicitate , quæ

ar dig euagısóne eraterga Chriſtū.Nāſi is,qui uenit,aliú

Eί μου γαρ ο ερχόμου άλλου Ικσούν Iefum prædicat,quénópdicauim ',autfi

κηρύσε, δμουκ εκκρύξαμου, και πνεύμα έτει ſpñaliú accipitis,qué non accepiſtis,aut

ρομ λαμβάνετε, και ουκ ελάβετ , λευαγγέλϊν euágeliú aliud qd'nó accepiſtis,recte ſur

ομέτερον, και ουκ εδέξαθε , καλώς ενείχεθε. ſtinuiſſetis.Arbitroreſ menihilo infe

Δογίζομαι γαρ μηδέμ τσερκκέναιη υπες rioré fuiſſe eximňs apoftolis. Cæterüli

λίαν άποσόλωμ . Β δε να διώτες ω " λύν cet imperitus fim ſermone,nó tñ ſciétia .

γω, αλλου τη γνώσει . αλλ αν σαντιφάνει Verūubiq manifeſti fuimº inoib'erga

σωθέντες εν πάσιμ εις υμάς . Η αμαρτίαν uos.Nú illud peccaui, q meipfum humi

εποίκσα έμαυτόν ταπεινών,ίνα υμάς υψωθών liarim ,utuosexaltaremini:qd' gratuito

τε;ότι δωρεάμο ή θεού ευαγγέλιου ευκγελι euágeliü deipdicauerimuobis:Cæteras

σάμω υμίμ και άλλας εκκλησίας εσύλησα,λα eccleliasdepdat? ſam , accepto ab illis ſti

βωμοψώνϊου πρδς τίω ύμώμ διακονίαμ . pédio,quobisinſeruiré. Etcúapuduos

Μα σαρων προς υμάς και τσερκθείς,ου και effem, & egerem , no onerofus fuί αείφ.

τενάρκωσα ουδενός . ή γαρ εσέρκμά μου πιο Náqd'mihi deerat,ſuppleuerútfratres,

σανεπλήρωσαν οι αδελφοί, ελθόντες από quenerant a Macedonia:& in oñib9 fic

μακεδονίας και σαντι άβας υμίμ ε. me feruabā , necuieſlem oneroſus, aces

μαυτόμ ετέρκσα,και τεράσω . Βσιμ αλήθεια ita feruabo . Eft ueritas Chriſti inme, g

Χρισού ω εμοί , ότι και καύχησις άυτκ δυ hæc gloriatio nó interrúpeľ cótra mein

Φραγίσεται εις εμέ εν τοίς κλίμασι οι regionibus Achaiæ. Quapropter ang

άχαίας και διατί , ότι ουκ αγαπώ υμάς και ο nondiligam uos:Deus nouit.Verú qd

θεός διθεμ . ο δε σοιώ , και ποιήσω, ίνα έκ» facio ,idem&faciam ,ut amputēoccaſio

κόψω τώ αφορμώ , 70 θελόντων άφος- nem ijs,qui cupiunt occafionem :ut in eo

μώ , ίνα ενώ καυχώνται ευρεθώσι, καθώς dequo gloriant,reperiant:quéadmodú

κου &
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ks

ως

και ημάς.

Οι8 τοιέτοι βουδαπόςολοι , εργάται

όλίοι, μεταχηματιζόμενοι εις άποσόλες

χρισού . και οι θαυμασόμ. αυτός γδ' σαται

νάς μεταχηματίζεται εις άγγελομ φωτός.

ου μέγα οώ , ει και διάκονοι αυτον μετα

χηματίζονται , ως διάκονοι δικαιοσνκς ,

το τέλΘ- έσαι ψι τα έργα αυτών » σάι

λιν λέγω , μή τις με δόξα άφρονα ειναι, ει

δε μέ γε , κάμ ως άφρονα δέξασθέ με , ίνα ,

μικρόντι καγω καυχήσωμαι . ο λαλώ , ου

λαλώ και κύριομ , αλλ' ώς ώ αφροσως, ν

ταύτη τη υποβάσαι και καυχήσεως και επει

σολοι καυχώνται κατά τιώ σάρκα , και

γω καυχήσομαι . δ'έως γαρ ανέχισε την

αφρόνων και φρόνιμοι όντες και ανέχεσθε γαρ,έι

τις υμάς καταδελοί , ει τις κατευθία , έι

τις λαμβάνει , ει τις επαίρεται , ει τις ν

μάς εις πρόσωπον δέρει , κατα ατιμίαμλε

γω , ώς ότι ήμάς καθενήσαμαν , νώ δάν»

τις τολμά , ν αφροσών λέγω , τολμώ κα

γώ . εβραίοι εισι , καγώ εισρακλίται εισι ,

καγώ ασέρμα αβραάμ εισι , καγώ . Φτά

κονοι Χρισού εισι , σαραφρονώμ λαλώ , υπες

εγώ . ν κόποις περισοτέρως , εν σλιγαϊς

υπερβαλόντως , ν φυλακαϊς περισσοτέ

σως και να θανάτοις πολλάκις οποιουδαίων

σεντάκις τεσσαράκοντα σαρα μίαμ έλαν

βομ . ηις εβραβδίθω. άπαξ ελιθάθω,

τις ναυά γκσα . νυχθήμερον ν ο βυθό

σεποίκκα , οδοιπορίαις πολλάκις , κιν

δώοις σοταμώμ , κινδροις λκσώμ , κινο

δώοις εκ κουο , κινδροις 3ξ εθνώμ , κιν .

δώοις εν σόλα, κινδροις νερκμία , κιν

δώοις και θαλάαση , κινδώοις εν ψευδα ,

δέλφοις , ν κόπο και μόχθο , ανάγου/

πίας σολάκις , ν λιμώ να δίψη ,

νηστείας σολάκις , ν ψύχα και γυμνός

τκτι , χωρίς τη σαρεκτός , και επισύφασίς

μου και καθ' ημέραν και μέριμνα σασώμ 0

εκκλησιών • τίς ασθενά , και ουκ αθενώ ;

τία

&nos.Siquidé iſtiuſmodi pſeudapoſto

li , operarή dolofi funt ,fumpta perfona

apoſtolorú Chriſti:atque haudmirum ,

quandoquidé ipfe ſatanas tranſfigurať

in angelú lucis.Nómagnú eſt igit ,fi&

miniſtri illius , perſonain ſe tranſferunt,

quaſi ſint miniſtri iuſticiæ , quorum finis

erit iuxta opera eorú.Iterú dico, ne quis

me putet inſipiétem eſſe,alioquin & iam

ut infipientem accipiteme, utpaululum

quidda & egoglorier. Qddico,nó dico

fcd'm dñm ,ſed uelutper inſipientiam ,in

hocarguméto gloriationis.Quádoqui

dem multigloriant ſcd'm carné,& ego

gloriabor.Libenter em ſuffertis inſipieni

tes, cã ſitis ſapientes.Suffertis eſ ,ſi quis

uos in ſeruitutem adigit, fi quisexedit,ſi

quis accipit,ſi quis attollit ſeſe,ſiquisuos

in facié cædit, iuxta cótumeliam loquor.

Perinde quaſi nos infirmi fuerimus,imò

in quocûq audet aliquis(per inſipientia

loquor )audeo &ego.Hebræi ſunt, ſum

&ego.Ifraëlitæ ſunt,ſum & ego.Semen

Abrahæſunt,ſum& ego . Miniſtri Chri

ſti ſunt (delirans loquor) excellétius ſüm

ego,in laborib9 copiofius,in uerberibus

ſupra modū,in carceribus abundantius;

in mortibusfrequenter.A ludæis quin

quiesquadragenasplagas unaminusac

cepi. Ter uirgis cæſus fui . ſemel fui la

pidatus. ternaufragium feci.noctem ac

diem in profundo egi, in itinerib9 fæpe,

in periculis fluminū,periculis latronum ,

periculis ex genere,periculis ex gentibus,

periculis in ciuitate , periculis indeſerto,

periculisin mari,periculis inter falſos fra

tres,in labore & moleſtia,in uigilöjs ſæpe,

in fame& fiti,in ieiunijs fæpe, in frigore

& nuditate, pter ea ſextrinſec9 accidūt,

incúbés mihiquidiana cura oim eccleſiaj

rum .Quis infirmat, & cgo nó infirmor:

L Quis
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τιςσκανδαλίζεται,και ουκ εγώ συρούμαι ; Quis offendit ,& ego no uror:Si gloria

ει καυχάθαι δα , τα σ αθενείας μου rioporteat,de his quæ infirmitatis meæ

καυχήσομαι . ſunt,gloriabor. Deus&pater dñi no, XII

ο θεός ια ) σατές του κυρία ημώμΓκσού ſtri Iefu Chriſti,qui eſtlaudandusinſe

Χρισού όιδεμ,ο ώμ ευλογητός εις τους αιών cula,nouit, q nó métiar.In Damaſci ciui

ότι ου ψεύδομαι. Εμ δαμασκώ ο εθνάς, tate gentis præfectus nomine Aretære :

χκς αρέτα του βασιλέως εφρούρα τώ δαν gis excubias pofuerat in Damaſcenorú

μασκωώμ σόλιμ , σίάσαι με θέλων , και urbe, cupiés me cóprehédere,ac perfene

δiα θυρίδα αν σαργάνκ έχαλάθω για τον ſtram inſporta demiſſus fuipermania;

τείχος,να ξέφυγον τας χάρας αυτόν , και effugio manº ei'.Gloriarifanènóexpe

χάθαι διου συμφέρει μοι ,ελεύσομαι γαρ dit mihi ueniãem aduiſiones & reuela

εις οπτασίας και αποκάλυψες κυρίε . διδα tiones dñi.Noui hominēin Chriſto añ

άνθρωπομ Χρισώ προ ετών δεκατεσάν annos quatuordecimian in corpore,ne

βωμ, είτε εν σώματι, ουκ διδα, έιτε εκτός και ſcio ,an extra corpº,neſcio ,deus nouit:ra

σώματΘ ,ουκ διδα , ο θεος διδευ,αρπαγέν- ptum huiuſmodi in tertiâ uſque cælū . &

τα έντοι8τομ έως τρίτου ουρανό. και διδα [ cio huiuſmodi hominē : an in corpore,

ουτοιέτον άνθρωπομ, έιτε εν σώματι, ένα an extra corpus,neſcio,deus nouit:raptú

εκτός του σώματΘ , ουκόλα,ο θεός δισεμ , fuiſſe in paradiſum ,& audiſſe arcana uer

ότι αρπάγη εις τμ σαράδοσομ , και άκουσε ba,quæ fas non ſit homini loqui.Super

άδεκτα βήματα, ουκ έξoμ ανθρώπω λαλύ/ huiuſmodi homie gloriabor,de meipfo

σαι . υπέρ του τοιέτο καυχήσομαι , υπερ δε uero nó gloriabor, niſi ſup infirmitatib9

έμαυτον ου καυχήσομαι , ει μη αν ταϊςάθε meis.Nam fi uoluero gloriari,nó ero in

νείαις μου . Εάν γαρ θελήσω καυχήσαθαι , lipiens,ueritatéeiñ dicā: ſed parco uobis,

ουκ έσομαι άφρων, αλήθεια γαρ ερώ . φεί , ne quisde me cogitet, fupra id qd'uidet

δομαι δε , μήτις εις εμέ λογίσεται , υπες και elle me,autqd audit ex me.Et ne excel

βλέπα με, ή ακόει τις εμού. και την υπες lentia reuelationü fupra modú efferrer,

βολή της αποκαλύψεωμ ίνα μή υπεραίρων datus fuit mihi ſtimulus per carné,nun

μοι σκόλοψ τη σαρκι , άγγελOP cius ſatanæ ,ut mecolaphis cæderet,ne ſu

σατάμ, ίνα με κόλαφίζω , ίνα μη υπεραίρων pramodum efferrer.Super hoc ter dñm

μαι . υπερ τότου τις τυ κυρίου σαρεκά rogaui, utdiſcederet a me, & dixit mihi:

λεσα , ίνα αποσή αθέμ8, και έχεκκέ μοιάς! Sufficit tibi gratia mea. nam uirtus mea

κ& σοι και χάρις με. Η δωαμίς μου ν άθε per infirmitate perficiť .Libētillimeigiť

νεία τελείται. Ηδισα οώ μάλλομ καυχήσο- gloriabor potius fupinfirmicariba meis,,

μαι νταϊς αθενείαις μου, ίνα επισκηνώση ut inhabitet in me uirtus Chriſti.Quá

επέμει δωαμις του Χρισού • Δίο ευδοκώ αν obrem placeo mihi ininfirmitatib ?,in có

αθενείαις , εν ύβρεσιν, ανάγκαις, ν δίω/ tumelijs,in neceſſitatib9,in perſecutioni.

γμοίς , ο σενοχωρίαις υπες Χρισού , όταν bus,in anxietatibºp Chriſto.Cãeſin ,

γαρ αθενώ , τότε δωατός ειμι • γέγονα , firmus ſum , tunc robuſtusſum . Factus

άφρων καυχώμους . υμάς με αναγκάσαι ſum infipiés gloriâdo. Vos me coëgiſtis,

τε , εγώ γαρ ώφαλομιφυμώμ σφίσαθαι. naego debuerā a'uobis cómédari.Nulla

ουδέν και υσέρκσα την υπερ λίαμ άποσόλων , enimin re inferior fui ſummis apoſtolis,

ει ο
tametli

Ι

μαι, έδου,

.
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τι ναι ουδέν ειμι και τα μου συμβα του απον

σόλα κατεργάθη εν υμίμ εν πάση υπον

μου , ο σημείοις και τερασι , κα διωάμεν

στο τί γάρ άξιμο απίθκτε υπέρ τας λοιπας

εκκλησίαςκαι ειμα ότι αυτός εγώ ουκ κατε ?

νάρκησα υμών και χαρίσαθέ μοι τώ αδικί »

αμ ταύτω.λδου τίτoμ ετοίμως έχω έλθέμ

προς υμάς , και οι καταναρκήσω υμώμ.ου

γαρ ζκτώ τα υμώμ, αλλύμάς . ου γι' οφείο

λα τα τέκνα τοίς γονεύσι θησαυρίζαμ , αλλ'

οι γονάς τοίς τέκνοις. εγώ δε δισα δαπαν

νήσω, και εκδαπανηθίσομαι υπέρ της ψυ»

χώνυμώμ, ει και περισοτέρως υμάς αγαν

πώμ , δήoμ αγαπώμαι . έσω δε , εγώ ου καν

τεβάρκσα υμάς,άλλ υπάρχωμ σανδργΘ ,

δόλω υμάς έλαβομ. μή τινα ώμ απέβαλκα

προς υμάς , και αυτο έπλεονέκτκσα υμάς και

παρεκάλεσα τίτου , και σωαπέsaλα του

αδελφόμ . μήτι έπλεονέκτκσεμ υμάς την

ταξου αυτά πνεύματι περίεπατί

σαμβύκαιου τοίς αυτοίς ίχνεσις σάλιμ δοκά ,

π, ότι υμίμ απολογάμεθα και κατ ενώπιον

του θεού ο χρισώ λαλάμω, τα δε πάντα αν

γαπητοί υπερ υμώμ οικοδομώς. Φοβ8 .

και γαρ , μή πως ελθών , ουχ όιους θέλω

έυρω υμάς , καγω ευρεθώ υμίμ διομου θέλει

τε, μήπως έρης , ζάλοι , θυμοί, έριθέα , κα

ταλαλίαι , ψιθυρισμοί , φυσιώσεις ακαταν

sασία . με σάλιμ ελθόνταμε ταπεινώση

ο θεός μου προς υμάς, και σενθέσω πολλούς

η προκμαρτηκότων , και μη μετανοκσάνι

τωμεπίτα ακαθαρσία και πορνεία , και αν

σελγεία και έπραξαν »

Τρίτου τουτο έρχομαι προς υμάς επί

sόματα δύο μαρτύρων και τριών σαθή

σεται σαν δήμα και προείςκκα και προλέγω,

ως σαρωμο δεύτερον , κα ) άπωμ νώ γρά

φω τίς πρόκμαρτακόσι , και τις λοιπούς

σάσιμ, ότι εάν έλθω εις ή σάλιν, ου φείσο ,

μαι. Επειδοκιμίω ζκτέι,το εν εμοί λα

λοιώτGP χρισού , δς εις υμάς ουκ ασθενά ,

tametſinihil ſum . Signa quidéapoſtoli

peracta fuerút interuoscãoñipatiétia ,

& ſignis& prodigiis, & potétibus factis.

Nam qdeſting fuiſtis inferiores cæteris

ecclefris?" nilig ipfeegonó fuerim uobis
oneroſus : Códonatemihi hanc iniuriâ .

Ecce tertio ppenſusanimo ſum ,ut ueniá

ad uos,necero uobis oneroſus.Nonem

quero queueftra funt,feduos.Nonem

debét filójparétib9 recódere,ſed filijs pa

rentes.Ego uero libétiflime impēdam ,&

expēdar panimab9ueſtris:licet uberius

uos diligés,minus diligar.Sedeſto,ipfe

nógrauautuos: uerũ cũ effenatute,do

lo uos cepi.Num p quenſ eorú ģs miſi

aduos,expilauiuos. Rogaui Titum ,&

unà cú illo miſi fratrē. Num qd a uobis

extorſit Titus Annõ eodē ſpũ ambula,

uίmus can no ήfdem ueftigής: Rurfum

arbitramini, & nos uobis excuſemus: In

conſpectu dei, in Chriſto loquimur,fed

omia chariſſimi pro ueſtri ædificatione..

Nam metuo nequa fiat, ut ſi uenero ,nó

quales uelim reperiâ uos,& ego reperiar

uobis qualēnolitis,ne qmodo fint con .

tentiones æmulationes,iræ ,concertatio

nes,obtrectationes, fufurri, tumores, fer

ditiones.Neiterü ubi uenero humiliet

me deus me ? apud uos, & lugeimultos

eor quiante peccauerint, & nó pænitue

rintſuperimmundicia & libidine,& im

pudicicia quam patrarunt.
Hicter XIII

tius erit aduentusmeus ad uos : In ore

duorum teftium aut trium conſtituetur

omne uerbum . Prædixi &prædico, ut

præſenscum eſſem iterum , ita &abſens

nunc ſcribo ñis , qui ante peccauerunt, &

reliquis omnib9 quod liuenero denuo,

non parcam .Quandoquidem experi

mentum quæritis ,inmeloquentis Chris

ſti, qui erga uos non eſt infirmus,

L 2 fed

x3
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αλλάωατάνομίμ . καιει εσαυρώθη

και αθενείας , αλλά και εκ δωάμεως θε8 . κό

ημάς αθενεμών εν αυτό , αλλά ζκσόμε/

θα σαν αυτώ εκ λωάμεως θεού εις υμάς .

εαυτους παράζετε, ει εσέν τη σίσα, εαυτός

δοκιμάζει και ουκ επιγινώσκετε εαυτούς,

ότι Ικσούς Χρισός αν υμίμτιμκαι ειμή τι αν

δόκιμοίεσε. Ελπίζω δε , ότι γνώσεθε , ότι

εμάς ουκ έσμοί αδόκιμοι. Εύχομαι δε προς

τμ θεομ, με σοιήσαι υμάς κακό μκδέμ.

ουκ ίνα εμάς δόκιμοι φανώμεν, αλλ' ίνα ,

μάς ο καλόμ σοιτε , εμάς δε ως αδόκιμοι

ώμω. ου και δωάμεθά τι αληθείας,

άλλυπερ αλκθείας.Χαίρομιβί γαρ όταν

ημάςαθενών,υμάς δε δωατοι λτε Τα

ο δε και ευχόμεθα , τίω υμώμ κατάρτιο

σιμ . δία τοτο ταύτα απων τάφω , ίνα μη

σαρών και μη αποτόμως ίσωμαι τίω

ξουσίαμ , μέδωκέ μοι ο κύρισεις οικον

δομιώ, και ουκ εις καθαίρεσιμ . Λοιπόμαν

δελφοι , χαίρετε , καταρτίζεθε , παρακα,

λάθε , το αυτό φρονάτε , ειρωνεύετε , και ο

θεος και αγάπης και ειρώκς έσαι μεθ' υμώμ.

ασάζαθε αλλήλους ν αγίω φιλήματι ,

ανάζονται υμάς οι άγιοι πάντες . Η χά

εις του κυρίου Ιησού Χρισού , και αγάπη το

θεό, και η κοινωνία του αγίου πνεύματΘ ,

μετα σάντωμ υμώμ . αμώ.

EPISTOLA

fed potés eſtin uobis.náğuiscrucifixus

fuit ex infirmitate,uiuit tñ ex uirtute dei.

Siquidē& nosinfirmi ſumus in illo, fed

uiuemcum illo ex uirtute dei ergauos.

Vofipfos tentate ,num litis in fide.Vof

ipfos pbate.Annócognoſcitis uoſmet

ipfos,leſus Chriſtusin uobis eſt :Nili

ficubireprobieſtis.Atſperouoscogni

turos, q nosnó fimº reprobi. Opto aút

apud deū, ne quid mali faciatis,nó quo

nos pbatiappaream ),fed ut uos,qd'ho

neſtum eſt, faciatis:nosyo ueluti repro

bi ſimus.Nó eñ poſlumº quicqz aduer,

ſus ueritaté,fed pro ueritate.Gaudemus

eñ ,cū nos infirmi fuerim9: uos autēua

lidifueritis.Hoc auté inſuper optamus,

ueſtrā integritaté.Propterea hæc abſens

ſcribo,necum præſens fuero ,rigidusſim

iuxta poteſtaté,quam dedit mihi domi,

nus in extructioné,& non in deſtruction

nem.Quod fupereft fratres, ualete,inte ,

gri eſtote ,confolationem habete,unani

mes ſitis, in pace agite,& deus charitatis

acpacis erituobiſcum.Salutate uos mu

tuo ſancto ofculo . Salutantuos fancti

omnes . Gratia domini Ieſu Chriſti, &

charitas dei, &cómunicatio fpiritus fan

cti ſitaum omnibus uobis. Amen .

Προς κορινθίους δ & τέρα .
Ad Corinthios ſecunda.

Έγράφη από φιλίππων ή μακεδονίας δiα

-ίτου και Λυκά .

Miſſa fuità Philippis Macedoniæ

perTitum& Lucam .

.

2.

1



4οι

τοΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
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ΑΥΤΗΝ επισέλια από δώμκς, έωρακώς αυτους ήδκ και διδάξας και δε πρόφασις τι

επισολύς άυτκ. διδαχθέντες καλώς οι γαλάται πια τον αποδόλου , και πισεύσαν»

τες γνκσίως εις τον Χρισον , αποδημήσαντα το αποςόλου , υφηρπάθκσαμ σαν

ρά τινων, ώσε περιτέμνεσθαι ταύτα τoίνω μάθων δαπόςολΘ , γράφει προς αυν

τους και πρώτος με μαρτυρά αυτοϊς σερί ής έιχου πίσεως , και γνκσίας εις Χρισομ διαθέσεως .

μέμφετα δε ώς ανοήτως πράξαντας, και μεταβαλλομβίους αυτούς ,έπαταδιαλαμβάνα σερί

το νόμο να θυμί του αβρααμ σίσεως , και αποδείκνυσιμ έκτε το νόμου , καιη γωαικών του

αβραάμ , αλκγορήσας αυτάς , μέχρι καιρού διδοθαι τίω σκϊάμ , καιτο περιτομώ, και αργά

αυτά λοιπόν τη τον Χρισ8 σαρσσία , και όντως αποδείξας , παραγγέλει λοιπόν αυτήςκαι μηκέτι

προσέχει τις απατήσασιμ , αλλά μάλλομ έχεθαι θ ν Χρισώ σίσεως, και γινώσκαμ , ότι και ο

χρισώ χάριςκαταργά τωνσάρκα περιτομώ» και όντως πάλιμ εις τα κθκ παινέσας και Αιι
δάξας , τελειο πωεπισολώ.

IN EPISTOLAM AD GALATAS, ARGVMENTVM

PER ERASMVM ROTERODAMUM.

Alatæ Græci ſunt , fed ex Gallis oriundi. Vnde iuxta diuum Hiero- Galaty.

nymum ,originis ingenium ingenij tarditatereferebant.Quandoqui

dem &Hilarius Gallus ipfe in hymnorum carmine Gallos indociles Galli mclock:

uocat.Et Paulus illos obiurgans, &voúrosappellat.Adquorum inge

nium ſuum attemperans,acerbius illos caſtigat,ğ ullos in cæteris epiſtolis: & re

prehendit magisğ docet : ut quibus ratio fuadere non poterat, reuocaretautori

tas. Agitin hac epiſtola , quod nuſquain non agit, ut à legis Moſaicæ feruitute

inuitetad euangeli gratiam . Quodidem agit in epiſtola adRhomanos , nam

utriſqz idem error acciderat, ſed diuerfa ratione. Nam Rhomaniprimum in Iu

daiſmum inducti, poſtea relipuerüt:Galatæ recte ab apoſtolo inſtituti,pſeudapo

ftolorumopera inIudaiſmum retracti fuerunt.QuodRhomaniperperam inſti .

tuti ſunt, fimplicitatis erat : quod mox admoniti reſipuerunt ,prudentiæ .Contra,

quod Galatæ Chriſtum amplexi ſunt,facilitatis erat: quodprotinus inIudaiſmu

telapfi,leuitatis atą ſtulticiz.Ad hosigitur ſubierant pfeudapoſtoliuelut a Petro

& Iacobo ſummatibus apoſtolis milli: & Pauli autoritatem calumnijs eleuabant,

negantes illi fidem habendam ,qui fibi non conſtaret,nunclegis utens ceremonijs,

ſuſceptis uotis,raſoớs capite,& circumciſo Timotheo,nunccum ethnicis legemne

gligens ac damnans:potius audiendos, qui apud Petrum & Iacobum uerlaci fuif

ſent,quią dominum Ieſum uidiffent:cum Paulus nec uidiffet Chriſtum , & diſci

L 3 pulorum
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pulorum duntaxat diſcipulus effet,non Chriſti. Proinde Paulus ueheméti& acri

oratione(neque enim eſt ulla epiſtola concitatior)ſalubricß auſteritate, & clementi

fæuitia,fimul & Galatarum errori medetur ,&ſuam aſſerit autoritatem , & pfeu

dapoſtolorum fraudulentiam aperit. In ipſo ſtatim epiſtolæ limine teſtatur,ſeſe

uelſummis apoſtolis parem ,aut etiam fuperiorem , in hocquodeuangelij prædi

candiautoritatem à Chriſto deo iam immortali cælitusaccepiſſet:atq hocautore,

fretum ,in Arabia& Damaſci aliquandiu prædicalle Chriſtum , priuſquai cum

quoquam apoſtolorum contuliſſet: deindeHierofolymis uidiffe quidem Petrum

ac Iacobum diebusperpaucis,neque quicquam tameab illis adiutum eſſe:ſub hæc

in Syria & Cilicia quatuordecim annis Chriſti præconem egiſſe :donec admoni

tus diuinitus, Hieroſolymam reuerſus unà cumBarnaba ac Tito , cum primaris,

apoſtolis contulit euangelium fuum :nó quod de tot annorum prædicatione iam

ueniſſet in dubium , ſed uteorú comprobatione ,quorú ſumma eratapudomnes

autoritas,magis confirmarentur cæteri:ſed ita contuliſſecum Petro, utab illo nihil

acceſſerit,quodad euangelij rem attineret: & adeonó fuiſſe ſecompullum a Petro,
ut gentibus legis onusimponeret,utAntiochiæ Petrum cibis cómunibus ueſcen

tem (ubi ſe metu ſuperuenientium Iudæorum ,è conuiuio ſubduceret) palaŭ in os

illis Prirun reprehenderit,docens,ex fide contingere falutem euangelicam ,non ex obferuatio,
repralundit ne legis iam antiquatæ. Id ueluti Petro dici cæptum ,latius proſequitur, uerſus ad

Galatas: demonſtrans , legem Mofaicam ad tempus modo fuiſſe datam , & ad

875 and Enn: unum Chriſtum illa ſpectaſſe omnia:in illa fuiffe carnem , in euangelio fpiritum:

in" cell1110 . inilla umbras,ineuangelio lucem : in illaimagines , in euangelio ueritatem :inilla
feruitutem ,in euangelio libertatem :Dementiæuero eſſe,gultatis potioribus,ultro

recidere ad deteriora.Hæc agit capite primo, ſecundo,tertio,quarto. Deinde gra,

uiter interminatus eis,ne circumciſione recepta, turpiterfededant in ſeruitutemler

gis: oſtendit, Chriſtianam libertatemnoneſle peccandi licentiam ,ſed ultroneam

functionem officiorum pietatis ,quæ charitate dictante ,non lege iubente,præſtan/

tur. Poftremo hortaturad Chriſtianam concordiam ,ad ſubleuandos infirmio ..

res autlapſos ,ad benemerendum de ijs, qui nos fidem edocuerunt:Huiufmodi

factis,quoniam fpiritus funt,æterna deberi præmia.cum ceremonijstemporaris

temporaria ſit gloria: obiter in odium uocans pfeudapoſtolos, quinon ob aliud

ſtudebant circumcidi Galatas , niſi ut ſuper hocgloriarentur , uelut autores huius

facinoris.Cui morbo affines ſunt, qui hodie nouos cultus, &prodigiofe inſignes

reperiuntur dicatur:hoc hominum genus ille inſtituit. Hancepiſtolam ,ut appa

ret, Paulus , quo ſingularem erga Galatas affectum teſtaretur, totam ſuamanu

fcripfit,cum inalijs foleatduntaxatſubſcribere.Noſtraargumentalaiptamteſtan

tur ab Ephefo:Græcorum inlaiptiones,ėRhoma.

.܀
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Ος

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΕΠΙ) EPISTOLA PAVLI

AD GALA TAS:ΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛ Οχι

ΑτλοΣαπόβολός,

ουκ από ανθρώπων,

ουδε δ ' ανθρώπου,

αλλάία Ικσού χριxi/

σου και θεού σαν

γος , τον εγείραν »

τα αυτομ εκ νε :

Ψs(ΟοΟ κρών , κα ) οι σω έ »

μοί σάντες αδελφοί, ταϊς εκκλησίαις και

γαλατίας και χάρις υμίμ και ειρών από θεού

πατρος,και κυρίου ημών Ιησού Χριστού , τον

Φόντα εαντόμ υπέρ της αμαρτιών ημών ,

όπως εξέλατα κμάς εκ του νεσώτG

αιώνΘ- σονκρού , κατά τη θέλκμά, το

θεού και σαρός ήμώμ , ώ και δόξα εις τους

αιώνας τον αιώνων, άμώ. Θαυμάζω, ότι δυ

τως ταχέως μετατίθεθε από το καλές

σαντΘυμάς η χάριτι Χρισού , εις έτερον

ευαγγέλλομ , 8 ουκ έσιν άλλο , ειμή τίνες

εισίμ,οι ταράγοντες υμάς , και θέλοντας με

τας, έβαιο ευαγγελίου του Χρυσού . Αλλά

και εαμ εμάς , ή άγγελΘ- 3ξουρανού έναν

γελίζεται υμίμ , σας και ευκγγελισάμεθα,

υμίμ, ανάθεμα έσω. ως προειρήκαμβω ,

άρτι σάλιμ λέγω , έιτις υμάς ευαγγελία

ζεται, σας και παρελάβετε , ανάθεμα έσω .

άρτι γαρ ανθρώπους πείθω, ή τον θεόν ,

hζκτώ ανθρώπους αρέσκαμ και ει γαρ έτι αν

Βρώπους άρεσκου , Χρισού δούλΘ ουκ

άμ ήμκμ . Γνωρίζω δε υμίμ αδελφοί , το

ευαγγέλιον το ευαγγελιδεν θα έμου ,

ότι ουκ έσι κατά άνθρωπομ . ουδε γαρ

έγω

Aulus apoſtolus, nori
ab hominibus , ncque

perhominem , fed per
Iefum Chriftum , ac

deumpatré , qui ſuſci
tauit illum ex mortuis,

quics mecum ſunt omnes fratres , eccle- Eecles:.15 imt,
ſns Galatiæ . Gracia uobis & pax àdeo errore worrip .

patre , & domino noftro Ieſu Chriſto,

qui dedit ſeipſum pro peccatis noftris,

ut eriperet nos ex præfenti fæculo malo,

iuxtauoluntatem dei & patris noftri,cui

gloria in fæcula fæculorú,Amé.Miror, p

àChriſto,qui uocauit uos p gratiâ,adeo

cito tranſferamini in aliud euangelium ,

quod non eft aliud , niſi quod quidam

ſunt, qui turbantuos, & uolunt inuer

tere euangelium Chriſti.Verumetiamſi

nos,aut angelus è cælo prædicaueritup)

biseuangelium , præter id quodprædi

cauimus uobis,anathema lit.Quem

admodum ante diximus , & nunc ite

rum dico : fi quis uobis prædicauerit

euangelium , præter id quod accepiſtis,

anathema fit.Nuncenim utrum ho- Legem Mop
mines ſuadeo , an deum : aut quæro brimaná voor

hominibus placere : Nam fi hacte

nus hominibus placuillem , Chriſti

feruus haud quaquain eſſem . No

tum autem uobis facio fratres , euan

gelium quod prædicatum eſt à me, non

elle ſecundum hominem .Neque enim

+
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ΟΛΗ EPIST
OLA

1

gr-

εγώ σαρα ανθρώπου παρέλαβον αυτό , δυν ego ab homine accepiillud,neą didici,

τε εδιδάχθω, αλλά και αποκαλύψεως IHA ſed per reuelationé Ieſu Chriſti · Audi

σου χρυσού και ακούσατε γαρ τώ εμώ αναν ſtisenimmeam cóuerſationéquondam

sroo's σοτέ ν ο ιουδαϊσμώ , ότι καν in Iudaiſmo,quod ſupra modum perſe

8 υπερβολώ εδίωκομ τίω εκκλησίας του quebar eccleſiam dei,ac depopulabaril

1din ' Pazuli m θεού , και επόρθμ αυτίω , και προέκο - lam , &proficiebam in Iudaiſmo fupra

Mosi .
που ο ιουδαϊσμώ υπες σολιούς συ / multos æquales in genere meo, cum ue.

σκλικίώίας εν τω γένει μου,περισοτέρως ζη hementereſſem ſtudioſus à maioribus

λωτής υπάρχωμ σατρικώμμου σαραν
meis traditorum inſtitutorum . Alt ubi

δόσεων . ότε δε ευδόκησεν ο θεός , ο αφό, deo , quίfegregauerat me ab uteroma

είσας μεέκ κοιλίας μκρός μου , και καν tris meæ ,&uocauit pergratiam fuam in

Einnigelu ? didi aidag die m2 zágrro kuro, árovanú hoc, ut reuelaret filiū ſuŭ perme,uiſum

1 Dro Pail: ψαι ημιομαυτον έμοι, ίνα ευαγγελίζω . eſt,ut prædicaré ipfum inter gentes ,con

μαι αυτόμ εντοις έθνεσιν , ευθέως , ου προς tinuo,no contuli cum carne &fanguine,

η apos123 σανεθέμωσαρκί κα ) άιματι , ουδε ανώλ» neæredi Hierofolyma,ad eos qui ante

θον εις Ιεροσόλυμα προς τους πιο εμού απο mefuerār apoſtoli:ſed abij in Arabiam ,

δόλους , αλλά απλθον εις αραβίαμ ,και ac denuo reuerfusfum Damaſcum.Der

σάλιμ υπέσρεψα εις δαμασκόμ . έπατα , inde poſt annos treis redő Hierofoly

μετα έτη ηία ανήλθον εις Ιεροσόλυμα isor mam, ut uiderem Petrú ,& manfi apud

είσαι σέξου , επέμενα προς αυτομη illum dies quindecim .Alium autem ex

μέρας δεκαπέντε . έτερον δε το ποσόν apoſtolis nó uidi quenēs, niſiIacobum

"λωμ ουκ έιδου , ειμι Ιάκωβου του αδελ , fratrē domini . Porròquæ fcribouobis,

φου του κυρίου Αδε γράφωυμίν , ιδου ενώ ecce corādeo , nó mentior.Deinde ueni

πίου του θεού , ότι ου ψεύδομαι . έπατα ήλ in regiones Syriæ Ciliciæík. Eramauté

θομ εις τα κλίματα και συρίας και κιν ignotus iuxtafacié, ecclefrisIudææ , quæ

λικίας και ήμlω δε άγνοήμονα ως προ • erant in Chriſto.Sed tantum hicrumor

σώπω ταϊς εκκλησίαις οι Ιουδαίας , ταϊς apud illos erat:qui perſequebat' nos ali

ο Χρισώ . μόνον δε ακέοντες ήσαμ , ότι ο quando , nunc prædicat fidem , quam

διώκωμ ήμάς σoτε, νώ ευαγγελίζεται τώ quondam expugnabat. & glorificabant

σίσιν , ήμ ποτε επόρθε , και εδόξαζουν inmedeum . Deinde poft annos IT

έμοιόμ θεόμ . quatuordecim rurſum aſcendi Hierofo

Eπατά δiα δεκατεσσάρων ετών σάλιν lymam unàcum Barnaba, aſſumpto fi

ανέβω εις τοροσόλυμα μεία βαρνάβα, συμ mul&Tito . Aſcendiautem iuxta reue

παραλαβών και τίτου , ανέβω δε κατα lationem , & cótuli cum illis euangelium ,

αποκάλυψιν , κα ) ανεθέμω αυτής σ' ευαγ/ quodprædico inter gentes,ſed priuatim

γέλιου , 3 κκρύσων οίς έθνεσιν , κατά cum ñs qui erant in pretio, ne quomo

αν δε τοΐς δοκούσι , μήπως εις κενού την do inuanum aurrerem , aut cucurriſſem .

χω , και έδραμορ . άλλου δε τίτοσαν Sed neque Titus,qui mecum erat, cum

μοί , έλλω ώμ , αναγκάθκ περιτική eſſet Græcus, compulſus fuit circumci -

ναι , δiα σε γυς σαρασάκτους ψευδαδέλν di , propter obiter ingreſſos falſos fra

φους, οι τινες σαρασύλθομ κατασκοπίσαι tres, qui ſubintroierant ad explorandú

ti libertatem
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AD GALATAS .
A

πωελευθερίαμΑμώμ , ήμ έχουν Χρισώ libertaté noſtrā,qua habem ' in Chriſto

Ικσού , ίνα εμάς καταδολώσωνται , δις δυν Ieſu, g nosin ſeruituté adigerét.Quibus

δε προς ώραν έξαμήν τη υποταγή, ίνα και αν ne adtépºquideceſlimºp lubiectionē ut

λήθεια του ευαγγελίου διαμείνε προς υμάς. ueritas euangelij permaneretapuduos.

Από δε 5 δοκούτωμ ειναι τι οποίοι στο Ab ijs autem, qui uidebant aliquid elle

τε ήσαν, ουδέ μοι διαφέρει και πρόσωπο , άν ( quales aliqñ fuerint , nihil mea refert .

θρώπου θεός ου λαμβάνει, εμοι και οι δοκοι Perfonā hois deus nó accipit ) Nāmihi :

και ουδέμ προσονέθεντο, αλατουναντίον, qui uidebant eſſe in pretio,nihil contule,

Οδόντες, ότι σεπίσθιμαι σ ' ευαγγελίου σ . runt.Imò cótra, cü uidiffent,mihi concre

ακροβυσίας, καθώς πέτρος φθ περιτομής. ditū fuiſſe euágeliú præpucij,quéadmo,

ο γαρ ενεργήσας σέγω εις άποσολίω φοι dum Petro circúciſionis ( Na qui efficax

σεριτομής, ενήργησε να έμοί εις τα έθνκ.κ) fuit in Petro ad apoſtolatū circúciſionis,

γνόντες τω χάριμ τίω δοθάσαμ μοι, ιάκω efficax fuit & inme ergagétes)cumcz co

BO naj napãonaj iwávves, or d'oxšutas sú gnouiſſentgratiâ mihi datam Iacob9 &

λοι έναι,δεξίας έσωκαμ έμοί και βαρνάβα Cephas & loánes,qui uidebant'efle co

κοινωνίας, ίνα εμάς εις τα έθν», αυτοίδε εις lumnæ ,dextras dederüt inihi ac Barna

πιω περιτομώ, μόνoμ 0 πωχώμ ίνα, bæ ſocietatis, ut nos in gētes, ipfi uero in

μνημονεύωμεν . δ καιεπούδασα αυτό τον circūciſioné apoſtolatu fungeremur,tan

τοποιϊσαι . οπ δε ήλθεν σέξεις αν tumut pauperü memores eſſemus.in ģ

τιόχααμ , και πρόσωπον αυτώ αντέσίω , & diligês fui,uthocipſum facere.Cũaút

ότι κατεγνωσμώΘ ήμ . προ το γαρ ελν ueniſſet Petrus Antiochia,palain illi re

9 & μ τινας από Ιακώβου , μετα την εθνών ſtiti,eo q reprehéfus eſſet.Nāanteque

σωθέμ . ότε δε ϊλθομ , υπέσελεκαι αφώ niſſent quidã à Iacobo,unàcũ gêtibº ſu .

ρισεν εαυτών, φοβόμους τους εκ περιτο, mebat cibű.cú auté ueniſſent, ſubduxit

μϋς, και σωυπεκρίθκσαμ αυτό και οι λοι ac ſeparauit fe ab illis, metués eos q erat.

ποι ιουδαίοι , ώς τε και βαρνάβας σώαπής ex circúciſione, ac fimulabant una cú illo

χθκ αυτών ταυποκρίσε. άλλοτε ειδου, ότι cæteri quoqz ludæi,adeo ut Barnabas fie

ουκ ορθοποδοϋσι προςταλήθεια το ευαγ mulabduceret'in illow ſimulationé.uerú .

γελίου , ειπον ο σέρω έμπροθέμσάν ubi uidiffe , nó recto pedeincederét ad

τωμ. Ε συ ιουδαία υπάρχων , εθνικώς ueritaté euägeliſ,dixi Petro corãoñib9;

ζάς , και ουκ ιουδαϊκώς , τί τα έθνκ αναγ. Situ;cũ ſis ludæus,gentiliter uiuis,ac nó

κάζεις Ιουδαίζαμ , ημάς φύσει ουλαίοι,και iudaice,cur gentes cogis iudaiſſare.Nos

ουκ εθνώμ αμαρτωλοί , ειδότες , ότι ου natura Iudæi,& nó ex gétibº peccatores:

δικαιούται άνθρωπG και έργων νομου , qm fcimºnó iuſtificari hominéex operis

εαν μη δiα πίσεως Ικσού Χριστού και να ) και buslegis,nifi per fide Iefa Chrifti & nos

μάς εις Χρισον εκσούμ επισεύσαμε, ίνα, in Chriftú leſum credidim ,ut iuſtifica

δικαιωθώμεν εκ πίσεως Χρισού , και ουκ remur ex fide Chriſti, & nó ex operibus

2ξ έργων νόμου , διότι ου δικαιωθήσεται legis, pptercaqnó iuſtificabiť ex operis

αξέργωμ νόμου σάσα σάρξ . Ει δε ζωτέντες bus legis oñis caro.qfidum quærimº

δικαιωθίώαι ν Χρισώ , ευρέθιμα και αυν iuſtificari per Chriſtū , reperimur & ipfi

τοι αμαρτωλοί , άρα χρισος αμαρτίας peccatores , num ergo Chriſtus peccati

διάκονος
miniſter
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διάκονΘ ΜΗ γλύοιτο . ει γαρ & κατέλων

σα , ταύτα σάλιμ οικοδομώ , σαραβάτω

έμαυτόμ σώίσημι . Εγω γαρ δια νόμου νό »

μη απέθαιον , ίνα θεώ ζήσω , Χρισώ σων

σαύρωμαι . Zώ δε,ουκ έτι εγώ , και δεν έμοί

Χρισός . 8 δενώ ζω αν σαρκί , νσίσα ζω τη

τα γού του θεού , του αγαπήσαντός με, και

σαραδόντG εαυτομ υπέρ εμού . ουκ άθι »

τώ τω χάριν του θεού . ει γαρ δια νόμου δεν

καιοσω , άρα Χρισος δωρεάν απέθανεμ.

ο ανάκτοι γαλάτα και τις υμάς εβάν

σκίωε , τι αλυθεία με πείθεσθαι , δις κα

τοφθαλμούς 1κσούς Χρισδς προεγράφκ, ν

υμίμ εσαυρωμώα ; τοτο μόνoμ θέλω μαι

9 & ν αφ υμώμ, έργων νόμου το σνεϊ

μα ελάβετε , ή εξ ακούς πίσεως και όντως

ανόκτοί εσε και αναρξάμνοι σνεύματι , να

σαρκί επιτελάθε ; Τοσαύταεπάθετε εική ,

έν γε και εικ . ο οώ επιχορκγώμ υμίμ το

σνεύμα , και ενεργών δωάμας ο υμίμ,

και έργων νόμου, και ακούς στίσεως και καν

θως αβρααμ επίσδυσιω θεώ ,και ελογί/

θκ αυτώ εις δικαιοσωω . Γινώσκετε άρα,

ότι δι εκ πίσεως , δυτοί είσιμο του αβραάμ .

Προϊούσα δε & γραφή, ότι εκ πίσεως δικαιοϊ

τα έθνκ ο θεός , προβικγγελίσατο ως άβρα

άμ . ότι ευλογηθήσονται εν σοι πάντα τα

έθνη . ώσε δι εκ πίσεως ευλογώντας σω Go

πισω αβραάμ . Οσοι γαρ 24 έργων νόμου

εισίμ , υπό καθάραμ εισίμ . Γέγραπται γαρ,

επικατάρατα σας , δς ουκ έμμύανσα

σε Ρίς γεγραμμένοιςνω βιβλία το νό

μου , το σοιήσαι αυτά . ότι δεν νόμο

ουδεις δικαιότα σαραω θεώ , Φλομ .

ότι ο δίκαι εκ πίσεως ζήσεται , και δενό .

μΘουκ έσιν εκ σίσεως, αλλά ποιήσας αυ

τα άνθρωπG , ζήσεταιεν αυτής Χρισος και

μάς ξαγόρασεμέκ και κατάρας τον νόμο ,

γενόμθως υπέρ υμώμ κατάρα . Γέγρα »

Τα γάρ επικατάρατΘσας , και κρεμά

μονος επί ξύλο,ίνα εις τα έθνκ και ευλογία και

& pedеди

miniſter eſt:Ablit.Nam fi quæ deftruxi

ea rurſum ædifico, trāſgrefforé meipfum

conſtituo.Ego eñ per legēlegimortuus
fui,ut Chriſto uiuerē,unà cú Chriſto cru

cifixusſum .Viuo tñnó iam ego,fedui

uitinme Chriſtus.Vitā auté,quâ nunc

uiuo in carne,perfidem uiuo fili dei,qui

dilexitme, & tradiditfemetipſum pme.

Nó aſpernorgratiã dei.Namli per legé

eſt iuſticia, igiť Chriſtusfruſtramortuº

eſt. O ftulti Galatæ ,quis uos faſcina. III

uit,ut no crederetis ueritati: Quib9præ

oculis Ieſus Chriſtus ante fuitdepictus,

inter uoscrucifixus : Hoc ſolu cupiodi

ſcere a uobis,utrū exoperibus legis fpm

accepiſtis,an ex prædicatióefidei ?Adeo

ſtulti eſtis : cú ſpú cæperitis ,nunccarne

conſummamini:Tammulta paflieſtis

fruſtra,ſi tñ & fruſtra .Qui igiťſubmini,

ſtrat uobis fpm ,& operaťuirtutes inuo

bis,utrū ex operib ? legis,an exprædica

tione fidei id facit:Quéadmodú Abra

hamaedidit deo, & imputatú eftilli ad

iuſticiā.Scitis igitur, q qui ex fide ſunt,i

ſint filij Abrahæ.Præuidens auté fcriptu

ra, q ex fide iuſtificet gentes deus, prius

rem lætam nunciauit Abrahæ :Bñdicery

tur,inquiés,in te oés gentes. Ita qui ex
fide funt, bñdicunt cú fideli Abraham .

Nam quotątex operib' legisſunt,exe

crationi ſuntobnoxi .Scriptü eftenim :

Execrabilis omnis, qui nonmanferit in

oñibus,quæ ſcripta ſunt in libro legis,ut

faciatea.Qz autė in legenullus iuſtificet

apud deum ,palain eſt.Siquidem iuſtus

ex fideuiuet,lex autênon eſt ex fide: fed

qui feceriteahomo,uiuet in ipſis. Chri

ftus nos redemit ab execratione legis,

dumpro uobis factus eſt execratio.Sai;

ptum eftenim : Execrabilis omnis, qui

pendet in ligno, utin gentes benedictio

Abraha
Τ .
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αβρααμ γλύκτα ν Χρισώ 1κσού , ίνα τίω ε.

παγγελίας το πνεύματα λάβωμον δία

Οι σίςεως . Αδελφοί, άνθρωπομ λέγω

όμως ανθρώπ8 κεκυρωμίω διαθήκω, ουν

δεις αθετα , και επιδiατάσσεται . @ο άβρα,

αμ εξέθεσαν αι επαγγελία, και ω ' σέρ

ματι αυτον. ου λέγει να είς σέσμασιμ, ώς

επισολιώμ , άλλως εφενός, και " σέρ

ματί σε, ός έξι Χρισός. τοτο λέγω, δiαθή

κω προκεκυρωμώω υπο και θι8 εις Χρισομ,

και μετα έτη πρακόσια και γιάκοντα γεγο

νως νόμος, ουκ άκυροί εις Ο κατάργήσαι ή

επαγγελίαμ. ει και εκ νόμο και κληρονομία,

ουκ έτι δξ επαγγελίας. ο δε αβρααμ δεν

παγγελίας κεχάρισαι ο θεός . τι οώ ο νό »

μος, πραβάσεων χάριμ προσετέθη, άξις

δυ έλθη σ έρμα, ώεπάγγελτα , σiαταν

γείς διαγγέλωμ ν χεριμεσίτε. ο δε μεσι,

τκς , ενός ουκ έσιν, ο δε θεός εις όξιμ , ο οώ νό

μος10επαγγελιών του θε; ΜΗ γλύοιτο.

ει δεδόθη νόμος, ο δωάριος ζωοποιήσαι ,

όντως αν εκ νόμο ήμ και Δικαιοσως , αλλά συ

έκλασεν και καφέ τα σάντα υπό αμαρτί ,

αμ,ίνα και επαγγελία εκ πίσεως Ικσού Χρισ8

δοθή τοϊς πισεύεσι . Προ το δε έλθάμ τσι

σιμ,υπονόμορέφρ8ρόμεθα,συγκεκλεισμέν

νοι εις τδμέλεσαν σίσιμ αποκαλυφθαι .

ωσε ο νόμΘ παιδαωγόςημώμ γέγονεν εις

Χριςομ , ένα εκ πίσεως δικαιωθώμεν . έλι

θέσης δεν πίσεως, ουκ έτι υπό παιδαγω

γόρεσμών. πάντες γαργοί θεού εφέ δία Οι

σπίσεως Χρισώ Ικσού , όσοι και εβαπτίθκ

τε, Χριsόμενεδύσαθε. ουκ ένι 18ο αιώνουν

σε έλλω , ουκ ένι δελΘ ουδε ελεύθερα ,

ουκ ένι άρσεν και θάλυ'. πάντες γαρ υμείς

Εις εσεν Χρισώ τκσού ει δε υμάς Χρισού,

άρα το αβρααμ σέρμα εσέ , και κατέπας

γελίαμ κλικρονόμοι και

Λέγω δε,εφόσον χρόνορο κληρονόμος να

πιός ζιμ , ουδέμ δίαφέρα δούλου , κυρία

σάντωμ ώμ ,αλα υπό επιτόπους si και

οικονόμος

Abrahæ ueniret per Chriſtum Ieſum ,ut

pmiſſionēſpiritus acciperemus per fidé.

Fratres ,ſcd'm hominē dico:Hominis li,

cet teſtamentú , tñ ſi ſit cóprobatū ,nemo

reſcit,aut addit aliquid. Porrò Abrahæ

dictæ ſunt promiſfiones & ſemini eius.

Non dicit, & ferminib9, tang demultis ,

ſed tanſ de uno , & in feminetuo , qui

eſt Chriſtus.Hoc auté dico, teſtamentu

ante cóprobatú à deo erga Chriſtú , lex

quæ poſt annos quadringétos & trigin .

ta cæpit,nó facit irritū,ut abroget pmif.

fionem . Nam ſi ex lege eſthæreditas,no

iam eſt ex pmiſſione. Atqui Abrahæg

pmiſlionëdonauit deus.Quid igiť lex:

Propter tranſgreſſiones addita fuit, doz

nec ueniret ſemē, cui pmiſſum fuerat ,ori

dinata perangelos in manu interceſſo ,

ris. Interceſſor autē unius nó eſt, at deus

unus eſt.Lex igiť num eſt aduerſus proi
milliones deir Abſit.Etem ſi data fuiffet

lex,quæ pollit uiuificare,uere ex lege eſ

ſet iuſticia . Sed cócluſit fcriptura omnia

fub peccatum , ut promiſfio ex fide Ieſu

Chriſti darečur credentibus. Cæterű ani

teſz ueniſſet fides , ſub lege cuſtodieba ;

mur,códuſi in eam fidem ,quæ erat reue>

landa.Itaque lex pædagogus noſter fuit

ad Chriſtū ut ex fideiuſtificaremur. At

poftõuenit fides ,nó amplius ſub pæda

gogoſumus.Omnes eñ filñ dei eſtis, eo

qd credidiſtis Chriſto Ieſu . Nam qui

cunq baptizati eſtis , Chriſtű induiſtis:

Non eſt Iudæus,neqz Græcus. Non eſt

feruus nequeliber .Non eſt maſculus ac

fæmina. Omnes eniin uos unus eſtis in

Chriſto Ieſu.Q ſi uos eſtis Chriſti,igi

.tur Abrahæ ſeméeſtis, & iuxta promif

fionem hæredes. Dico auté, zdiu hæ ; III

res puer eſt,nihil differt à ſeruo , cum fic

dominus omnium , ſed ſub tutoribus &

actoribus

5
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erga uos. Eſtote ,

οικονόμος άγει φθη προθεσμίας του πατρός.

δυτω και εμάς,ότε ήμθυ νηπίοι , υπότα σοι

χέα του κόσμου ήμου δεδsλωμθώοι οτε δε

ήλθε το πλήρωμα του γόνου , εξαπέσειλερ

ο θεός του τομ αυτα , γενόμoνoμ εκ γωαι )

κός , γενόμoνoμ υπό νόμον , ίνα τους υπό

νόμομ άξαγοράση , ίνα τα γοθεσίαμ από

λάβωμα » ότιδεεσε γοι ,2ξαπέσeλεμ και

θεός το πνεύμα το γού αυτο εις τας καρδί

ας ημώμ , κράζομαββά , ο πατήρ . ώςε ουκ

έτι ει δελG , αλλγός . ει δεθος , κλπ

ονόμG- θεού δiα Χρισού . Αλλά τότε με

ουκ ειδότες θεομ , ελεύσατε τοΐς με φύ»

σε δυσι θεοίς ενώ δε γνόντες θεόμ , μάλλον

δε γνωθέντες υπό θεού , πώς επιστέφετε

σάλιμεπί τα αθενή και πωχά σοιχα ,

δις σάλιμ άνωθεν δουλεύαμ θέλετε και εμεί

σας παρατεράθε, καιμας, καιρους ,

να ενϊαυτούς , φοβούμαιυμάς , μή πως ειν

κά κεκοπίακα εις υμάς . γίνεθε ως εγώ ,

ότι καγώ ως υμάς, αδελφοί,δέομαα υμώμ .

ουδέμ με δικάσατε . διδασε δε,ότι διαθέ.

να φθι σαρκός ευαγγελισάμlω υμίμ το

πρότερον . και τον σεβασμόρ μου , αν

τησαρκί μου,ουκ άξουθενίσατε , ουδε ζει

ύσατε , αλλ' ώς άγγελου θεού εδέξαθε

με , ως Χρισομ Ικσούμ . τίς οώ μ ο μακα

γισμός υμών και μαρτυρώ γαρ υμίμ ,ότι ει δυ

ναός , τυς οφθαλμούς υμώμ εξορύξαντες

& μ εδώκατέ μοι. ώσε εχθρός υμώμ γέγονα,

αλκθεύωμ υμίμ, ζαλάσιμ υμάς ου καλώς ,

αλλαεκκλάσαιυμάς θέλεσιν , ίνα αυτους

ζκλέτε , καλόμ δε ζαλάθαι ο καλό σάν

τοτε,και μημόνoμ νω σαράναι με προς

υμάς - Τεκνία με , δυο σάλινωδίνω, άχρις

μορφωθή Χρισος νομίμ . θελομ δε σαν

ε &ναι προς υμάς άρτι , και αλλάξαι τίω φω

νω μου , ότι απορέμαι αν υμίν .Λέγετε

μοι οι υπονόμομ θέλοντες ειναι και τον νοι

μομουκακέετε και γέγραπται γύ , ότι αβραν

αμ δύο τους έχει ένα εκ σαιδίσκας ,

κα

actorib'eſtufa ad tépus,qd pater prær

ſcripſerit.Sic & nos,cú eflem pueri, lub

elemêtis műdi eramus, in ſeruitutéada .

Cti.Atubiuenitplenitudo téporis, emi

ſit deus filiú fuú, factú ex muliere , factú

legi obnoxium:ut eos qui legi erant ob

noxij.redimeret:utadoptioneius filiorú

acciperemus.Qñautem eſtis filij,emiſit

deus ſpiritum filij fui in corda noſtra,da

mantem abba,páter. Itaqueiam nones

ſeruus, fed filius. qd fi filius, & hæres dei

per Chriſtū.Sed tum quidé cúignorare

tis deū ,ſeruiebatis ñjs,quinatura nó funt

dij. Atnunc poſteaſs cognouiſtis deū,

quin poti9 cogniti eſtis à deo, quó cóuer

timini denuoadinfirma &egena elemné

ta , quib9 iterű ab integro feruire uulcis :

Diesobſeruatis, &meſes, & tempora,&

annos.Metuo de uobis,ne fruſtra labo

rauerim Eftote , ut ego fum:

qñquide & egofum ,ut uos:fratres,rogo

uos.Nihil melæfiſtis.Noſtis, q per infir

mitatem carnis euangelizauerim uobis

prius:& experimentúmei,qd'erat in car

ne nó eſtis aſpernati,neq reſpuiſtis, fed

me uelut angelum dei ſuſcepiſtis, uelut

Chriſtū leſum . Quæ eſt igiť beatitudo

ueſtra:Teſtimoniú em reddo uobis,qď
ſi fieri potuiſſet,oculos ueſtros effoffos

dediſletis mihi . Igiť inimicus factº ſum

uobis,ueraloquêdo uobis:Ambiūtuos

nonbene , imò excludere uos uolunt, ut

ipſosæmulemini.Bonú aút eſtæmulari

in re bona ſemp, & nó folum cú præſens

ſum apuduos.Filiolimei, ĝsiterú partu
rio , donec formet Chriſt9 in uobis.Vel

lem auté adeſleapud uosnúc,& mutare

uocé meâ , qñ inopiam patior in uobis.

Dicitemihiquiſublege uultis eſſe,legé

ipfam nó auditis:Scriptūéeſ , g Abra

ham duos filios habebat,unű ex ancilla,
&
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και έναεκο ελευθέρας και άλλ και μου έκ. o 902

παιδίσκας, μισάρκα γεύνηται,ο δε εκ ή

ελευθέρας, σταο επαγγελίας. άτινά αξιο

αλλικγορέμυαλάντα γάς εισι δύο δίαθύ -

και , μία μου από όρους σινά , εις δελείας

γεινώσα , ήτις αξίμ άγας. ή γαρ άγας ,σινά

όρG 3Gμ ν τη αραβία , συσoιχά δε τη νώ

δερεσαλήμ, θυλεύει δε μετά το τέκνωμ αυν

. και δε άνω Ισρεσαλήμ , ελευθέρα 3G ,

τις 3 μήτκς σάντωμ κμώμ • Γέγραται

γαρ, ευφράνθκτι σάρα και ου τίκτ8σα , ξέξου

και βόκσον και ουκ ωδίνεσα , ότι πολλά τα

τέκνα και ερήμο μάλομ , και θα έχέσης του

άνδρα . Ημές δε αδελφοί ισαακεπαγ

γελίας τέκνα έσμού . άλλ ώνες τότεοι

σάρκα γεννκθεις ,εδίωκε σνεύμα,όυ

τως να νιώ. αλλά τί λέγα και γραφή και έκβα.

λετώ παιδίσκω και τμήμαυρθι , ου*

με κλήρονομίση ογος Ο παιδίσκκα, μετά

πουσ ελευθέρας . άρα αδελφοί ουκ έσμοί

παιδίσκης τέκνα, αλλά τελευθέρας. Την

λευθερία οώ και 8ισος ημάς άλευθέρωσε , si

κετέ , και μη σάλιν ζυγώ δsλείας έχει

θε. Ιδε εγώσαύλΘ λέγω υμίν , ότι εαν

σεριτέμνκθε, Χρισος υμάς ουδέν ωφελήσει .

μαρτύρομαι δε σάλιμπαντίανθρώπω σει

ριτεκνομθύω, ότι οφελέτης Κιμ , όλου του

νόμομ σοιήσαι , καταργήθκτε από το χρι » .

σού, οι τινες ν νόμω δικαιοθε, χάριτος

ξεπέσετε . εμείς γαρ ανεύματι εκ πίσεως

ελπίδα δικαιοσωκα απεκδεχόμεθα , γι'

Χρισώ τκσού , όυτε περιτομή τι χύα , όυτε

ακροβυσία, αλλά σίσις δι αγάπκσενεργεί

μύκ . ετέχετε καλώς , τις υμάς ανέκοψε,

τη αλκθεία μη σείθεσθαι , και σεισμον , ουκ εκ

το καλάντα υμάς και μικρά ζύμκ όλου το

φύραμα ζυμοί.εγω πέπoιθα εις υμάς ν κυ

είω, ότι ουδέν άλλο φρονήσετε . ο δε ταράσι

σωμ υμάς , βασάσα ή κλίμα, όσις άμι. Εγώ

δε αδελφοί, ει περιτομώ έτι κκρύσω, τίεά

Διώκομαι και άρα κατήργκται το σκάνδαλο

& unűex libera. Verú is ex ancilla na

tusé,fcd'm carnénar9 eſt:qxoex libera;

grepromillione, per allegoria dicunt .

Náhæc funt duo teſtaméta , unúquidé

à móteSinain ſeruitutē generās, quieſt

Agar.nā Agar,Sina mõseſtin Arabia;

cófinis eſt aūtei, înúcuocať Hierufalé:

ſeruit aút cú filós ſuis.Atõ furſuméHie

ruſalé, libera eſt,ſeſt mater oim noftrū .

Saiptūeſtem :Lætare ſterilis,qnonpa

ris,erumpe&dama õnon parturis:qñ

multi liberi defertæ ,magis ğ ei'ſhabet

uirũ . Nosauté fratres Icd'm Ifaac pro

miſlionis filij ſumº: ſed quéadmodú túc

isq cd'm carné natus erat, perſequebať

eú ,qui natus erat fcdm ſpñ ,ita& nunc.

Acqd dicit fcriptura :Erice ancilla& filiū

illi9;no eſ hæreserit fili9 ancillæ cú filio

liberæ .Itaq fratres, nó ſum'ancillæ fili;

ſed liberæ . In libertate igitur qua Chri v

ſtus nos liberauit,ſtate,& ne rurſus iugo

ſeruitutis implicemini .Ecce ego Paulus

dico uobis: licircúcidamini,Chriſtus

nihil uobis proderit. Cóteftor autéoém

hominéq circūcidiť , 9debitor eſt toti?

legis feruádæ. Chriſtus uobis factus eſt

ociolus. quicão perlegé iuſtificamini, à

gratia excidiſtis.Nos em ſpiritu ex fide;

ſpem iuſticiæ expectam'.na in Chriſto

Ielu ,neg circumcifio quicộs ualet,nec

præputium ,ſed fides per dilectione oper

rans.Currebatis bene,quis uos impedi

uit , ut non crederetis ueritati : Nempè

perſuaſionon ex eo profecta , qui uocat

uos.paulú ferméti totā mallam fermen

tat. Ego cófido deuobis in dño , qnihil

aliudſenſuri ſitis.Cæterum qui cóturbat

uos, portabit iudicium , quiſquis fuerit.

Ego autem fratres,fi circumcifionem ad

huc prædico , quid adhuc perſecutionem

patior: Abolitū eſt igituroffendiculum

Μ αιάς :τα
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Το σαυρού. όφελομ και αποκόψονται οι ανα crucis.Vtinã& abſcindanťquiuos laber
σατέντες υμάς, μάς γαρεσέλθερία έκλα factant. Voseſ in libertatē uocati fui

θατε αδελφοί, μόνο με τίω ελευθερίαμ εις ſtis fratres,tantū ne libertate inoccaſioné

αφορμώ τη σαρκιζαλιά στα αγάπκςδ's detis carni, ſed per charitatē ſeruite uobis

λεύει αλλήλοις . ο γαρ σάς νόμος ον εν λό inuicé.Nam tota lex in uno ýbocópleť,

γο σλκράται, ν ω , αγαπήσας ομσλα ) nempe hoc: Diliges proximú tuú ut te

σήoμσεως Εαυτόμ . ει δε αλλήλους σάκνετε ipſum . Q , li ali9 aliū uiciſſim mordetis,

και κατευθίετε, βλέπετε με υπό άλλήλωβ & deuoratis , uidete ne uiciſſim alius ab

αναλωθήτε , λέγω δέ, σνεύματι σερίπατάν alio cóſumamini.Dico auté, ſpū ambu

τε,και επιθυμίαμ σαρκος ου μη τελέσετε . Η late , & cócupiſcentiá carnis nó perficietis.

γαρ σαρξ επιθυμάτι του πνεύματα , το Nam caro cócupiſcit aduerſus ſpm ,ſpūs

δε πνεύμακατα σαρκός, ταύτα δε αντί autéaduerſus carnem . Hæc auté inter fe

καται αλλήλοις , ίνα μη & αν θέλετε, ταύτα mutuo aduerfant",ut nó quæcúq uoluer

σοιτε, ει δε σνεύματι άγεσθε, ουκ εσένπο ritis,eadéfaciatis.Qzliſpú ducimini,nó

νόμου » φανερά δε ταέργα σαρκός , eſtis ſub lege.Porròmanifefta funt oper

άτινα άξι , μοιχεία , πορνεία , ακαθαρσία , . racarnis,qμεfanther,adulterit, corta

ασέλγεα , ειδωλολατρία , φαρμακεία , tio,immundicia,laſciuia,fimulacrorúcul

χθρα , έρις, ζάλοι, θυμοί , έριθ & αι , διχον tus,ueneficiú ,inimicitiæ , lis, æmulatióes,

sασία , αιρέσες, φθόνοι , φόνοι, μέθαι , κώ/ iræ , cócertationes,feditiones,fectæ , inui

μοι,και τα όμοια τέτοις, & προλέγω υμίμ , diæ, cædes, ebrietates, comeffationes, &

καθώς και προϋπομ , ότι δι τα τοιαύτα πράσ his ſimilia ,de quib9 prædico uobis,qué

σοντες, βασιλείαμ θεού ου κληρονομήσεσιμ. admodú& prædixi:qd quitalia agunt,

ο δε καρπός του πνεύματός όξιμ , αγάπη , regnidei hæredes nó erunt.Contra,fru

χαρα , ειρών, μακροθυμία, 8x5ότκς , αγαν ctus ſpús eſt,charitas,gaudiú ,pax,leni

θοσώκ , σίσις , πραότης , έγκράτια και κατά tas,benignitas,bonitas,fides,inanſuetu .

Ρύ τοιότωμ ουκ έσι νόμΘΡ.οι δε τα Χρισ8 , do,téperantia. Aduerfus huiuſmodi no

πιω σάρκα εσαύρωσαμ σω τοΐς παθήμασι, eſt lex.Qui uero ſunt Chriſti, carné cru

και ταϊς επιθυμίας . ει ζώμεν σνεύματι, cifixerútcú affectibus & cócupiſcétis.Si

σνεύματι να σοιχώμη, μη γινώμεθα κενό uiuimº ſpú,ſpú & incedam %.Ne efficia

δοξοι, αλλήλους προκαλέμιοι , αλήλους mur inanis gloriæ cupidi,inuicé nos pro

Φθονοώτες . Αδελφοί,εαμ και προληφθά uocantes,inuicé inuidétes. Fratres,etiã vi

άνθρωπG- έμ τινι παραπτώματι, υμάς οι ſi occupatus fuerit homo in aliğ delicto,

σνευματικοί , καταρτίζετε τον τοιέτουν uos qui ſpüales eſtis,inſtaurate huiuf

σνεύματι πραότητα , σκοπών σταυτόν , modiſpūmanſuetudinis,cólyderans te

μη και συ σαραθύς. αλλήλων τα βάρκ βαν metipfum ,ne & tu tenteris . Inuicem ali

βάζετε , και όντως αναπληρώσατε τον νόν aliorú onera portate, & ficcóplete legem

μου τον Χρισού.Εί γαρ δοκά τις ειναι τι, μκ Chriſti.Nā liquis ſibi uideť aliquid elle ,

δεμ ώμ , εαυτό , Φρεναπατά, ο δε έργου εαυ . aum nihil ſit, fuú ipfe fallit animū.Opus

το δοκιμαζέτω έκασΘ , κοτόπ εις εαυήμ aūt ſuú pbet unuſquiſq ,& tūcin ſemet

μονομό καύχημα έξα , και ουκ εις ήμ έτο » ipſo tñ gloriationé habebit, & non in

50μ . έκασGγαρ τίδ του φορτίου βασάν alio.unuſquiſaem ppriāſarcinabaiula

σ.κοινωνείτω bit. Cómu
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σε.κοινωνείτω δε ο καΐκχόμβυος ήμλόγου, bit.Communicet auté qui catechizat ſer

ωκατηχάντινσάστράγαθοίς,μη σλα mone, ei q ſe catechizat in oñib9 bonis.

ναθε, θεός ου μυκτηρίζεται . ογαρ εαμ σει Neerretis,deus nó irridet.Quicquidem

και άνθρωπΘ ,τολο και θερίσει ότι ο νείρων ſeminauerit homo, hoc &metet . Nam

εις τίω σάρκα αυτο , εκ ή σαρκός θερίσει φθο qui ſeminat per carné ſua, de carnemè.

γάμ. οδε σείρωμ εις όσνεύμα, εκ των ονείς tet corruptioné: fed qui ſeminat perſpiri

ματα θερίσει ζωή αιώνιομ . το δε καλομ tum ,de ſpiritu metetuitáæternâ. Bonú

σόιδντες με εκκακώβ . καιρώ γαρ ιδίω autēfaciendo nedefatigemur.Tempore

Θερίσου με εκλυό μανδι άρα οώ ώς και enim ſuo metemus nondefatigati.Itaq

σου έχoμoν , εργαζώμεθα αγαθού προς dum tempus habem ”, operemurbonú ,

σάντας και μάλισα δε προς τους οικείους οι cum erga omes ,tumuero maximeerga

σίsεως Ιδετε σκλίκοις υμίραάμμασιν domeſticos fidei. Videtis quanta uobis

έγραψα τη εμή χειρί. όσοι θέλεσιν ευπροσω» epiſtola fcripſerim mea manu. Quicũą

πίσω ν σαρκι , δυτοι αναγκάζουσιν υμάς uolunt iuxta faciem placere in carne,ij co

σεριτέμνεθαι , μόνον ίνα μη ζω σαυρώ το . guntuos circumcidi,tantū ne ob crucem

Χρισούδιώκωντα, ουδέ γαρ δι σεσιτεμνός - Chriftiperfecutione patiant. Νam quί.
μνοι αυτοί νόμου φυλάσσουσιν, αλλά δεν . circumciduntur, ne ipfi quidem legem

λουσιμ υμάς σεριτέμνεθαι, ίνα εν τη ομεν ſeruant: ſed uoluntuos circumcidi, ut in

τέρα σαρκι καυχήσωνται . Εμοί δε με γέν ueſtra carne glorientur. Egouero, abfit,

νοιτο καυχάθαι , ει μη νω σαυρώ το κυ utglorier,nili in cruce domininoftri Ieſu

σίουημώμ Γκσού Χρισού, σε δυ έμοί κόσμΘ Chriſti,per quem mihimundus cruci

έσαύρωται,κάγώωκόσμω . νγαρ χει» fixuseſt, & egomúdo.Nam in Chriſto

σω τκσού ουτε περιτομή τι χύα ,όυτεά Ieſu neq circumciſio.quicq ualet, nem

προβυσία, αλλά κανή κτίσις και και όσοι ως præputium , fed nouacreatura .Etquis

κανόνι τούτω Βοιχίσουσιν , ειρlώα ελάυ cunqz iuxta regulam hancincedunt,pax

τους και έλες , και επί του Ισραήλ το fupereos, & mifericordia, & fuper Ifraë

θεού , το λοιπού κόπους μοι μκδεις σας lemn dei. Decætero ne quis mihi labores

χέτω . Εγώ γαρ τα σίγματα του κυρίου ΙΝ. exhibeat )Ego enim ſtigmata domini

σου ν ω σώματι μου βασάζω. και χάρις το Ielu in corporemeo porto . Gratia do -

κυρίου ημώρ Υκσού χρισού μετα τον πνεύμα mini noftri Ieſu Chriſti cum ſpiritu wè :

τα υμώμ αδελφοί , αμιώ . Itro fratres.Amen .

1, .. 9 .

πρός Γαλάτας εγράφη

από δώμης και

Ad Galatas milla

fuit è Rhomai

Μ και
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ΑΥΤΗΝ επισέλια από δώμκς ,όυπωμε αυτούς έωρακώς , ακούσας δε ποιαντώμ.

και δε πρόφασιςη επισολύς άστκ Εφέσιοι πισεύσαντες εις τα κύρϊου ημώμ Σκσού »

χρισδυ , γνκσίαν έχομ εις αυτόν τώ σίσιμ εις πάντας τους αγίους σιωαγάν

πω, κα) Άβάλοντο Ηράτον σαύλου βεβαιωθlώα . μαθωμ τoίνω και απόsoλΘ γρά

φα προς αυτούς ταύτίωτωεπισολω, ώσπορ κατηχητικών και πρώτοι μου δείκνυσι και με νεώπη,

ρομ ειναι και καθ' ημάς μυsigΐομ, αλλάξ αρχής και πιο καταβολής κόσμου ειναι ταύτίω ευδοκίαμ

του θεού, ώσε τμ χρισον υπερ ημώμ σαθά , καιεμάς σωθlώαι έπίτα ποι κλίσεως εθνώμ διαλέ .

γε, ίνα λείξε αξίως αυτούς αεπισκέναι.και αποδείκνυσιμ,ότι και κλίσεις αυτών γέρνεμ, ουΔιάν

θρώπου , αλλά σία τκσού Χριστού , όςΚιμ γός το θεό , ίνα και εκτότου μάθωσιν, ότι ουκ άνθρωπο.

λάτα γεγόνασι, πισεύσαντες ω " χρισώ, αλλ' αληθινοί θεοσεβάς , σημαίνει δενεαυτομ δία του

το απεφάλθαι κρύσαμε το ευαγγέλλομ, και ότι σερίαυτώμ εφρόντισεμ . έπατα σαραινετικούς λό

γους ανδράσι και γυαιξί , σαγάσι και τέκνοις, κυρίους και όλοις , τίθκσιμα τη επιςολή. C κα

θόλα σάντας Ηρασκβιάζα τον διαβόλου,και τηνδαιμόνων αυτών , λέγων προς εκείνες,ημίμ εις

ναι τίω σάλίω.και όσες αγαθος αλείπες αλείψας τίς λόγοις πάντας μια διαβολικώς νο!.

γείας , όντως τελαοί τίω επισολώ .

IN EPISTOLAM AD EPHESIOS , ARGVMENTVM

PER ERASMVM ROTERODAMUM.

Ε

Pheſus metropolis quondam erat Aliæ minoris, ciuitas ſuperſtitioſe

dedita cultui dæmonum ,& præcipue Dianæ ,unde&in Actis,Dianæ

Vem xócos dicitur,nó illius uenatricis,cui Poëtæ fagittas& arma tribuunt,

fed multimammiæ, quam Græci nonúudsopappellant, qua uolebant

omniú animantiū eſſenutrice,utindicauit Hieronymº. Nam de templo Epheſiæ

Dianæ , toto orbe celebratiſlimo, paflim etiam ethnicimeminere fcriptores.Hos

curioſarum artium tenebat ſtudium . Vnde legimus,adprædicationem apoſtolo

rum magicos libros ab eis cóportatos,igni traditosfuiſſe, & ſupputato pretio,com

pertū fuiſſe quinquagies millenummûm argenti,ſicutirefertur in Actiscapitede

cimonono. Vtigitur à tantis erroribus illos abduceret,trienniumapud illos egit,

nihil interim non faciens,quodad illorú ſalutem faciebat,magnoſtudio reclaman

tibus & obſtrepentibus mulcis,ſicut ipſeteſtatur alicubi,ubi & beſtijs obiectus eſt,

quéadmodú ipfe teſtatur in ſecunda ad Corinthios epiſtola.Ac diſcedens,Timo

theum apud eos remanere iuſſit. Abundabat auté ea ciuitas ,ut curioſis&magiæ
deditis, ita doctiſſimis uiris,unde Paulus:ut ad omnium mores&ingenia ſeſe ate

temperat:dedæmonibus acſpiritibus crebro meminit,bonorú acmalorú differen
tiain indicans.Ad hæc retrula quædam aperit.Nec enim eſt ulla epiſtola,quæ tam

abditos
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abditoshabeat ſenſus,ut ob hanc potiſſimú Petrus ſcripſiffe uideat :Sicut & charif

fimus frater noſter Paulus ſcd'm datam ſibi ſapiétia ſcripfit uobis, ficut in omibus

epiſtolis loqués in eis dehis,in quib9 funt quædã difficilia intellectu, quæ indocti

&inſtabilesdeprauant,ficut &cæteras ſcripturas,ad fuá ipforú perditioné.Hosigi

tur,qñ in fide perſtiterāt, hortatut pergant,& ad perfectione proficiant,cómoner

faciens cuiuſmodi fuerint,cú uitijs addicti feruirêt impris ſpiritibus, & quales nunc

facti ſint,inſiti Chriſto,docés interim euangeli gratiam cófilio diuino,licet Iudæis

promiſlam :in gētes quoqz recteppagatā,&huius muneris ſe miniſtrũ àdeo con ,

ſtitutū.Qm auté ſcriplit ècarcere,hortat ne deijciant animo,ob ipfius afflictióes,

uerú eas potius fibi gloriæducant.Hæc agitcapite primo,& fecundo.In cæteris tri,

bus uitæ formā illis præfcribit,demoſtrans quid fequendú,quid fugiendú,quæ of

ficia maritorũin uxores,uxorú in maritos,quæ parentú in liberos, liberoru in pa

rentes:quæ dñorü in ſeruos,feruorú in dominos.Saipta eſt epiſtola ab urbeRho

ma perTychicú diaconū ,cuius meminit in calce, fidelė miniſtrú eum uocans.Am

brofius addit ſcripta è carcere, cũ HieroſolymisRhomā deductus fub fideiuſſore

degeretextra caſtra in ſuo conducto . FINIS

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ . AD EPHESIOS EPISTOLA :

dei, ſanctis quiagunt

ΑΥΛΟΣ απόσoλος IN

oš xpıső sja Sean

ματΘ θεού, τοίς αι

γίοις τίς δυσιμωει

Décw, najwisoissi

χρισώ τκσού . χάρις

ünivraj erglúxárto

θες σαγός ημών,,

και κυρίου Ικσού χρισ8 . Ευλογητός ο θεός,

και σατές του κυρίαήμώμ 1κσού χρlsού , και

ευλογίσας ημάς σάση ευλογία σνόημα

τική ν τίς επθρανίοις χρισώ , καθώς ζει

λέξατο ήμάς εν αυτώ προκαταβολής κόν

σμου , ειναι ημάς αγίους και άμώμες και

ενώπιομ αυτο αγάπη και προορίσας ημάς

εις γοθεσίαμ δiα 1κσού χρισού εις αυτόν,,

47

Aulus apoſtolus Ieſu

Chriſti per uoluntaté

Ephefi, & fidelibus in

Chriſto Ieſu . Gratia

uobis&pax à deo pa

tre noſtro , & domino Ieſu Chriſto.Be

nedictus deus &
pater

domini noftri

Ieſu Chriſti, qui benedixit nos omni

benedictione ſpirituali in cæleſtibus

Chriſto. Quemadmodum elegitnos in

ipfo, antequain iacerentur fundamen

ta mundi,ur eſſemus ſancti, & irrepre

henſibiles coram illo

qui prædeſtinauit nos , ut adoptaret in

filios per leſum Chriſtum in ſeſe, iuxta

M į be

per charitatem ,
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τωευδοκίαμ το θελήματG- αυτον εις beneplacitum uoluntatis fuæ , ut laude

έπαινον δόξης Οι χάριτΘ αυτα , νά έχα tur gloria gratiæ ſuæ , qua charos reddi

είτωσεν μάς ο αγαπημλύω . ν & ί dit nos per dilectum . perquem habe

χολιβί τίω απολύτρωσιμ δια το αιματα mus redemptionēper ſanguinem ipfius,

αυτον , τίω άφεσιμ ή σαραιωμάτων remiſſionem peccatorum , iuxta diuitias

νι του αλέτου θι χάριτζ αυτον , ής επε gratiæ ſuæ ,dequa ubertim nobis impar

είσδυσεν εις ημάς , ο σάση σοφία και Φρο tiuit,in omni ſapientia&prudentia,pa
νήσει , γνωρίσας ήμίμ το μυσάρϊου τα θελή tefacto nobis arcano uoluntatis ſuæ , iu

ματα αυτο , τώευδοκίαμ αυτον , προέ xta beneplacitum ſuum ,quod propofue

θετο ναυζω εις οικονομία , το αλκρών rat in ſeipſo,ufg ad diſpenſationem ple

ματα της καιρών , ανακεφαλαιώσαθα nitudinis temporum , ut ſummatim in

Τα πάντα εν τώ Χρισώ,τάπ ν τίς ουρανοίς, ſtauraret omia per Chriſtum , &quæ in

και τα επί οθι γής ν αυτω , ν ώ καν cælis ſunt &quæ in terra peundé,p qué

κληρώθκμαν ,προορισθέντες κατά πρόθεσιμ, & in fortem aſciti ſumus , prædeſtinati

τον τα πάντα , ενεργοώτΘ, τίω βουν ſecundum propofitum ipfius, cuius ui

λω το θελήματα αυτον , εις ειναι εμάς fiunt uniuerfa, iuxta decretum uolunta

εις έπαινομη δόξας αυτου , τους προκλπι » tis ipſius, ut fimus nos in laudem gloriæ

κότας ν ω χρισώ , ενώ καιημάς ακού illius,qui priores ſperauimus in Chriſto,

σαντες ου λόγου το αλκθείας , το ευαγγέ, in ġ ſperamus & nos, audito uerboue

λίομοθισωτηρίαςυμών, ν ώ και σισεύ . ritatis Jeuangelio ſalutis ueftræ , in quo

σαντες έσφραγίδατε ζωο πνεύματι δέν (etiampofteaquamaediditis,oblignati

Tayyerías Gesázím, če Zbip ağçaßein qo? jeſtis ſpiritu promiſfionis fancto,qui eſt
κληρονομίαςημώμ,ένα απολύτωσιμη σε arrabo hæreditatis noftræ , in redem

ριποιήσεως, εις έπαινομοσ δόξες αυτο . τα 3
prionem acquiſitæ poffeflionis ,in lau -

τωτο κάγώ ακούσας τίω καθ ημάς σίσι dem gloriæ ipfius . Quapropter &ego,

νω κυρίω Ικσού , και την αγάπη των cum audiſſem eam quæ in uobis eſt fi

εις πάντας τους αγίας , ου σάυομαι ευχαν dem in domino Iefu , & charitatem in

εισώμ υπερ υμών, μνείαμ υμώμσοιέμεναν omnes ſanctos,non deſino gratias age

επί προσευχών μου , ίνα ο θεός τον κυν re pro uobis, mentionem ueftri faciens

είε ημών Ικσού Χριςού , ο σατές Οι δόξας in precibus meis , ut deus domini noſtri

δών υμίμ ανεύμα σοφίας και αποκαλύψει Ieſu Chriſti, pater gloriæ det uobis fpi

ως , η επιγνώσε αυτον , σεφωτισμένους ritum fapientiæ & reuelationis ,per a

τους οφθαλμούς και διανοίας υμών , εις το gnitionem fui, illuminatos oculosmen

ειδέναι υμάς , τις αξιμά ελπις Οι κλήσεως tis ueſtræut fciatis,quæſit ſpes adquam

αυτον,και τις και αλάτι δόξες τι κλα illeuocauit, & quã opulenta gloriahæ

ρονομίας αυτο ν τοίς αγίοις , και τι τον reditatis illius in ſanctis,&quæ fit excel

περβάλιου μέγεθG Oι δωάμεως αυτο lens magnitudo potentiæ illius in nos,

εις εμάς, τους σιδεύοντας κατά τιώ φνέρ- qui credimus ſecundum efficaciam ro

γεάμ του κράτους 1χύGν αυτο , μ ενήρ . boris fortitudinis eius, quam exercuit in

γκσίμ νω Χρισώ , εγείρας αυτόν εκ νεν Chriſto, cum ſuſcitareteum exmortuis,

κρών , και εκάθισερ ν δεξια αυτο ν τίς & federe fecit ad dextram ſuam in cæle .

επερανίοις tibus ,

Jefanbir regiñ Breitas
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επουρανίοις υπεράνω πάσης αρχής και καλή

θξουσίας και δωάμεως , και κυριότητα ,

και σαντος ονόματα ονομαζομβίου , ου

μόνoμ ν α αιώνι τούτω , αλλά και να ζω

μέλιοντι » και πάντα υπέταξεν υπό τους

σόδαςαυτα,και αυτομ έδωκε κεφαλών

πες πάντατη εκκλησία , ήτις 3G ή σώμα,

αυτο ,οσλήρωμα του πάντα εν σάσι σλκ

Ρουμλίου , καιυμάς όντας νεκρούς τίς

σαραπλώμασι και ταίς αμαρτίαις , έμ

εις ποτέ σεξϊεπατήσαπ κι ου αιώνα τον

κόσμου τούτ8 , κατά ομάρχοντα οι ξεν

σίας του αέρα , τον πνεύματος, το να ενες

γάντG εμ τοίς ήoίς και απειλείας , εμ δις

και μες σάντες άνεργάφκα σοτε , έμ

ταϊς επιθυμίαις Οι σαρκός Αμώμ, σοιών

τες τα θελήματα θα σαρκος , και τη δία)

νοιών , και ήμου τέκνα φύσα οργής, ως και

οι λοιποί . ο δε θεός σλέσiα άμερελέα,

διά τίω σολλώ αγάπίω αυτο , ραγάπκ).

σεν ημάς, και όνταςημάς νεκρούς τίς σαν

ραπτώμασι , σωεζωοποίκσεο Χρισώ, χά

ειτι εσε σεσωσμλύοι , και σωήγειρε , και συν

νεκάθισεμέν τοϊς επθρανίοις εν Χρισώ 18

σου , ίνα ενδείξεται εν τοίς αλώσι Ρίςεπερ

χομλίοις του υπερβάλλοντα πλάτου και

χάριτζ αυτον χρsσότητι έφλμάς και

Χρισώ τκσού , τη γαή χάριτι εσε σεσωσμέν

νοι δία Οι σίσεως , και τοντο ουκ ξ υμώμ .

θεού και δώρομ , ουκ και έργων , ίνα, μήτις

καυχήσεται . αυτο γάρ έσμου ποίημα , και

θέντες εν Χρισώ Ικσού επί έργοις αγα

θοΐς , δια παοκτοίμασε ο θεός , ίνα ο αυν

τοίς σεριπατίσωμον. Δίο μνημονεύετε,ότι

εμάς σοτέ τα έθνκ ν σαρκι , δι λεγόμφιοι

άκροβυσία , υπό τη λεγομλύκς περιτο

μής αν σαρκί χαροποιήτου , ότι ήτε ν Ge

καιρώ εκείνω , χωρiς Χρισού , απαλλοτρίων

μίοι θα σολιτείας του Ισραήλ, να ξέ »

γοι σiαθκκώμο επαγγελίας, ελπίς

θα μι έχοντες , και άθεοι εμ ω κόσμο .
wi

(tibus, ſupra omnein principatum ac pó

teftatem , & uirtutem , & dominium ,&

omne nomen quod nominatur,non ſo

lum in fæculo hoc, uerumetiam in futu

ro . & omnia ſubiecit ſub pedes illius , &

eum dedit caput ſuper omnia ipfi eccle >

ſiæ ,quæ eſt corpus illius, complemétum

eius,qui omnia inomnibus adimplet.

Eruos cum eſſetis mortui delictis ac if

peccatis, in quibus aliquando ambula

Itis iuxta fæculum mundi huius , iuxta

principem , cui poteſtas eſtaëris , qui eſt

ſpiritus , nunc agens in filós immorige

ris,inter quos &nos omnes conuerſabay

mur aliquando in concupiſcentijs carnis

noftræ ,facientes quæ carni ac menti liber

bant , & eramus natura filij iræ , quem

admodum & cæteri. Sed deus qui diues

eſt inmiſericordia,propter inultam chiaj

ritatem ſuam ,qua dilexit nos,etiam cuin

eſſemus mortui per delicta ,conuiuificas

uit nos unà cú Chriſto (&gratiã eſtis fer,

uati)ſimulós cumeo reſuſcitauit,& fimul

cú eo federe fecit inter cæleſtes, in Chris

fto Ieſu,ut oſtenderet in ſeculis ſuperies

nientibus eminenté opulentiam gratiæ

ſuæ,benignitateerga nos per Chriſtum

Iefarm.Gratiaem eftis feruati per fidem,

idą non ex uobis.Dei donum eſt, non

ex operibus,ne quis glorietur: nam ipſi

us ſumus figmétum ,conditi in Chriſto

Iefu ad opera bona,quæ præparauit de)

us,ut in eisambularemus. Qua propter

memērote' , quod uos quondam gentes

in carne, uocabamini præputium , ab ea

quæ uocatur circumciſiò incarne, quæ cir

cumcifio manibusfit,quod inquam era

tis in tépore illo,fineChriſto,abalienati

à republica Iſraelis,& extranei à teſta

mentis promiſfionis , fpem 'non ha

. bentes ; deóque carentes in mundo .

M 4 Nunc
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νωίδεν χρισώ τκσού υμάς, 8ι πότε όντες Nunc autem per Chriſtum Ieſum uoś,

μακραμ , εγγύς εγενήθκτε ν ω αιματί qui quondam eratislonginqui,propin

το χρυσού . Αυτός γάς Κιμ και ειρών μώμ, qui facti eſtis per ſanguiné Chriſti. Ipfe

όσοιήσας τα αμφότεραέμ,και το μεσότοι- enimeſt pax noftra, qui fecit ex utriſque

χου τον φραγμού λύσας,τίω έχθραν και τη unum ,& interſtitiummaceriæ diruit,fi

σαρκι αυτα , τομ νόμομ ντολώμ ν δο » multatem per carnem ſuam ,legem man

γμασι καταργήσας , ίνα ους δύο κτίση ο datorum in decretis ficam abrogáns ;

εαυτώ εις ένα καινομ άνθρωπος και σοιώρ ut duos conderet in ſemetipſo in unum

ευρώιω , και αποκαταλιάξε τους αμφοτέ nouum hominem , faciens pacem : & ut

ρους ν εν σώματι ω θεώ δια του δαυρά , recóciliaret ambos in uno corpore deo

αποκτείνας τίω έχθρανεν αυτώ, και εν per crucē,perempta inimicitia per eam ,

θωμ ευκγγελίσατο ειρώω υμίμ , τοίς μας & ueniens euangelizauit pacem uobiš,

κραμ, και τις εγγύς και ότι δι αυτον έχομαι qui procul aberatis , & iis qui prope.

σω προσαγωγώ οι αμφόπροι εν ενίσνεϋ , Quoniam autem per illum habemus

ματί προς τον πατέρα . Αρα οιώ ουκέτι εσε aditum utriæ in uno ſpiritu ad patrem ,

ξενοι και σάρικοι,αλλά συμπολίταιήαγί Iam igitur non eſtis hofpites &incolæ ,

ων καιοικοι το θε8,έποικοδομηθέντες επι fed conciues fanctorú acdomeſtici dei,

ω θεμελίω την αποστόλων και προφκτών, ſuperſtructi ſuper fundamentum apo

όντα ακρογωνιαίου αυτον Ικσού Χρισού , ſtolorum ac prophetarum , ſummoan

ν & σάσα,οικοδομήσναρμολογουμλύκ, gulari lapide ipfo Iefu Chrifto , in quo
άυξε εις ναόν άγϊον εν κυρίω , ν ώ και το quæcunque ſtructura coagmentatur,ea

μάς σωοικοδομάθε εις κατοικκτίρϊου τον creſcit in templum ſanctum in domino ,

θεου εν πνεύματι in quo & uos coædificaminiin habitacu

τούτου χάριμ εγώ σαύλΘ- και δέσμϊν lum dei per ſpiritum .

ος το χρυσού εκσού υπέρ υμώμΡ εθνώμ . tia ego Paulusuinctusſum Chriſti Ieſu

ένγε ακούσατε τω οικονομίας και χάριν pro uobis gentibus. ſiquidem audiſtis

τG- τα θεού , ή δοθείσασμοι εις υμάς , ότι diſpenſationem gratiæ dei,quædata eſt

κατά αποκάλυψιμ έγνώρισέ μοι το μυσήei- mihi in uos ,quod fecundú reuelationé

ομ , καθώς προέγραψα εν ολίγω , προς 8 notum mihi fecit myſterium , quemad

σώαθε αναγινώσκοντες νοϋσαι τώ συν modumante ſcripli paucis,exquib9 po .

νεσίν μου και ο μυςηρία του χρυσού , ετέ- teſtis legentes intelligere cognitionem

ραις γενεάς ουκ έγνωρίθη τοΐς τοΐς 0 meam in myſterio Chriſti, quod in alijs

ανθρώπων , ως να απεκαλύφθη τοίς αν ætatibus non innotuit filñshominum ,

γίοις αποδόλους αυτο και προφήταις και quemadmodum nuncreuelatum eſt fan

πνεύματι , ειναι τα έθνκ συγκληρονόμα , étis apoſtolis eius&prophetisper ſpiri

και σύψωμα , και συμμέτοχα , οιεπαγ- tum, ut ſint gentescohæredes, & eiuſde

γελίας αυτο και ως χρισώ , δια το ευ » corporis,cófortesốs promiſlionis eius in

αγγελίου , δε εγενόμω διάκονΘ κα Chriſto,pereuangeliū,cuius factus ſum

τα τίω δωρεαμ Φι χάριτα του θεού , τώ miniſterſecundum donum gratiæ dei,

δοθ &σάν μοι κατα τίω ενέργαμοι δωά quod datum eſt mihi ſecundum effica

μεως αυτον. Εμοιως ελαχισοτέρω σάντων ciam potētiæillius.Mihiminimoomniú

αγίων ſanctorum

Huius rei grał III

Ε

Ι
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αγίων εδόθη ή χάρις άυτκ, νείς έθνεσις

ευαγγελίσαθαι ήμ ανεξιχνίαθομ σλούν

του τον χρισού , και φωτίσαι πάντας , τις

και κοινωνία του μυσκείου, το αποκεκρυμμένο

από την αιώνωμ ν" θεώ, ω τα πάντα

κτίσαντι στα 1κσού Χρισού , ίνα γνωριθώ

νώ ταϊς αρχάς και άξεσίαις αν τοΐς επο!

ρανίοις δία και εκκλησίας , και πολυποίκιο

λΘ- σοφία του θεά , κατά πρόθεσιμ Ρ αιώ

νωμ , εμεποίκσεμνχρισώ Ικσον ο κυρίω -

μώμ , ενώ έχουν τίω σαξέκσίας και τω

προσαγωγών σεποιθήσει , τη δiα Οι σί

$εως αυτο . δiο αιτομαι , μα εκκακάμ αν

ταϊς θλίψεσι με υπερ υμώμ , ήτις έξι δόξα ,

υμώμ. τότε χάριν κάμω τα γόνατά με

προς τον πατέρα του κυρίου ημών Ικσού χρι

σου, και δε σάσα σαρία ον ουρανούς και εν

πιγώς ονομάζεται , ναδώαυμίμ κατά τη

πλάτομα,δόξης αυτο , δωάμα κρατάω

θώαι δια του πνεύματα αυτο εις ήν έσω

άνθρωπον , κατοικήσαι ομ Χρισόν δία και

σίσεως και ταϊς καρδίαιςυμών , ν αγά

πη εξειζωμένοι να τεθεμελίωμαίοι , ίνα ,

άξιχύσετε καταλαβέθαι σαν σάσι τοίς

αγίοις , το αλάτακαι μύκΘ' να βάλ

6GP καιύψΘ , γνώναιτε τω υπερβάλ ,

λουσαμ γνώσεως αγάπη του χρισού ,

να , πληρωθήτε εις σάμ ή σλήρωμα του

θεού . @ω δε δωαμλύω υπέρ πάντα ποιή .

σαι υπες εκ περισού , ώμ αιτούμεθα ή νούν

μου κατα τίω δαναμιμ τίω νεργομλύω

ν αμίμ , αυ ρ καιοξα ν τη εκκλησία »

χρισώ τκσού , εις σάσας τας γενεάς τον αιών

νΘ αιώνων. αμώ .

παρακαλώ οώ υμάς εγώ και δέσμι

ος ο κυρίω , αξίως σεριπατήσαι η κλή

σεως , δς εκλέθετε , μετα σάσκα τάπανο

φροσώκς και πραότητα , μετά μακρο

θυμίας , ανεχόμονοι αλλήλωμ ν αγά »

πα , σουσάζοντες τκράμ τίω ενότητα, τον

σιεύματα καιη σωδέσμη οι ειρlώκς .

ſanctorum data eſt gratia hæc,ut inter

gentes euangelizemimperueſtigabiles
diuitias Chriſti, & in lucem proferam

omnibus , quæ fit communiomyſteriſ;

quod erat abfconditum à fæculisin deos

qui uniuerfa condidit per Ieſum Chri

ſtum , ut notū fiatnuncprincipatibusac

poteſtatib9 in cæleftibus per eccleſiam ,

uehementer uaria fapientia dei,ſecundú

præfinitionem fæculorum ,quam fecit in

Chriſto leſu domino noftro , per quem

habemusaudaciam & aditum cum fidu

ca,quæ eſt perfidem illius.Quapropter

poſtulo ,ne deficiatisob afflictionesmer

as quas pro uobistolero , quæeſtgloria
ueſtra . Huius rei gratia Alecto genua

meaadpatrem domininoftri IefuChri

ſti,ex quo omnis parentela in cælis &in

terra nominatur, ut det uobis iuxtà diui

tias gloriæ fuæ, ut fortitudine corrobore

miniper ſpiritum ſuum , in internum ho

minem ,ut inhabitet Chriſtusperfidem

in cordibusueſtris , fixis in charitate ra

dicibus,&fundamento iacto ,ut ualeatis

aſſequi cum omnibus ſanctis,quæ fitla

titudo, & longitudo , & profunditas, &

ſublimitas,cognoſcerecz præeminentem

cognitioni dilectione Chriſti,ut implea,

mini in omnem plenitudine dei.Ei uero

qui poteſt amulate facere ultra omnia,

quæpetimus,aut cogitamus, iuxta uim

agentē in nobis, ſit gloria in eccleſia per

Chriſtum Iefum ,in omnesætates fæcu ,

li fæculorum . Amen .

Hortor itaqueuos ego uin fin

ctus in domino,ut ambuletis : ita ut di

gnum eſt uocatione, qua uocati eſtis,

cum omni ſubmillione, acmanſuetudi

ne,cum animi lenitate,tolerantes uosin

uicem per charitatem , ſtudentes ſeruare

unitatem fpiritus , per uinculum pacis.
Vnum .

1
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εμσώμακαι εμπνεύμα , καθώς και εκλί » Vnúcorp9& unusſpūs,quéadmodú&
θατε εν μία ελπίδι και κλίσεως υμώμ . εις uocati eſtis in una ſpeuocationisueftræ .

κύριΘ , μία ασίσις , εμ βάδισμα . Εις θεός Vnusdñs,una fides,unú baptiſma.unº

να σατές σάντωμ, ο επισάντων και δια deus & pater omniú ,qui eſt ſuper omia

σάντων , και η σάσιμ υμίμ . Ενι δε εκάσω &per omnia , & in omibus uobis.Verum

Ημώμ εδόθκ και χάριςτο μέρομοθι Φων unicuiq noſtru data eſt gratia iuxtamo

ρεάς του Χρισού, δiολέγα . αναβας εις ύ4G dum doniChriſti : Quapropter dicit :

ήχμαλώτισεμ αιχμαλωσίαν , και έδωκε Cũaſcédiflet in altū, captiua duxitcapti

δόματα τοϊς ανθρώπους και το δε ανέβκ , τι uitaté, & dedit donahominib9 Cæterú

άξιμ , ειμι ότι και κατέβκ πρώτομ εις τα κα illud afcendit,quid eſt,niſi q etiã deſcen,

τώτερα μέρα Οι γής, και καταβας αυτός έξι, derat prius in infimas partes terræ :Qui

και ο αναβάςυπεράνω πάντων ουρανών, deſcédit,idé ille eſt, quietiã aſcédit ſupra

ένα αλκρώσι τα πάντα , κι αυτός έδωκε, Ρυς omñes cælos,ut impleret omia.Etidem

κιδίαπό όλες και τους δε προφήτας , τυς δε dedit, alios quidéapoſtolos, alios uero

ευαγγελισας , τους δε σοιμίας και διδαν prophetas,alios autéeuangeliſtas, alios

σκάλες και προς τον καταρτισμόμ αγίο autē paſtores ac doctores ,ad inſtaura

ωμ εις έργου διακονίας, εις οικοδομώ το tionemfanctorü in opus adminiſtratio

σώματΘ το Χρισού, μέχει καταντήσωμάω nis,in ædificationécorporis Chriſti, do

οι πάντες εις τίω ενότητα Οι σίσεως , να nec perueniamus omnes in unitaté fidei

οθ επιγνώσεως το γού το θεού , εις άνδρα , & agnitionis filij dei, in uirium perfetti,

τέλαου , ειςμέρου ήλικίας του πληρώμα , in menſurá ætatis plene adultæ Chriſti ,

τα τον Χρισού , ίνα μηκέτι ώμου νίπίοι ut nõ ampliusfimuspueri , qui fluctue

κλυδωνιζόμενοι και περιφερόμφιοι σαντί mus& circumferamur quouis uento do

ανέμω φθη διδασκαλίας , εν τη κυβεία θα ctrinæ ,peruerſutiã hominū,per aſtutiā,

ανθρώπων , αν σανθργία προς τώ μεθον qua nos adoriunt, ut imponant nobis.

δείαμου σλάνκα . αλκθεύοντες δεν αγά ſed ueritate ſectantes in charitate,adole

πη , αυξήσωμεν εις αυτόν τα σάντα , ός Κιμ ſcamus in illum per omia, qui eſt caput,

και κεφαλή, ο χρυσός, δυσάμσ' σώμα συν nempe Chriſtus:in quo totum corpus,ſi

ναρμολογούμενου και και συμβιβαζόμθυομ coagmentet, & cópingatperomněcom

δία σάσκα αφϊς επιχορκγίας, κατενές miſlurā ſubminiſtrationis, iuxta actum

γααμ εν μέσω ενός εκάσου μέρους, τω άυ, in méfura uniuſcuiufqz partis incremen ,

ξκσιμ του σώματΘΡσοιέται , εις οικοδο» tum corporis facit, in ædificationem fui

μω εαυτο ναγάπηκαι τούτο οώ λέγω και ipfius percharitate.Hocita dίco,& te .

μαρτύρομαι ο κυρίω, μηκέτι υμάς σερις ſtor per dominū, ne poſthacambuletis,

πατάμ , καθώς και τα λοιπά έθνκ σεειπαν quéadmodum &reliquæ gentesambu

τα αν ματαιότητα του ποδς αυτών , εσκοτιι lant in uanitate mentis ſui, dum menté

σμίοι τη διανοία , όντες απαλλοτρίωμαίοι habent obtenebraram ,abalienati à uita

Οι ζωώς το θεού , δια τίω άγνοιαν τίω δυο dei,propter ignorantiam quæeſt in illis,

σαν εν αυτοίς, δια τώ σώσωσιν ου καρ- &excæcationécordis eorú ,qui poftea

δίας αυτών, οι τινες απελγκκότες, εαυτούς • peruenerated ut doleredefierint,fermeti

wagédwxap tỉ áokazcią , lig ég gadi ap plos dediderunt laſauiæ ,ad patrandum

ακαθαρσίας immüditiam

2
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ακαθαρσίας σάσκα ν ασλεονεξία . υμείς σε imműditiam omnécum auiditaté. Vos

ουκ όντως εμάθεπ Χρισόν , έιγε αυτόν auté non ſic didiciſtis Chriſtum : ſiquide

Ακέσατε,ή ν αυτώ εδιδάχθε,καθώς και illum audiſtis, & in eo docti fuiſtis,qué

αλήθεια ν ω Ικσού , αποθέθαι υμάς και admodum eſtueritas in Ieſu , deponere

τω προτέραν ανατροφή του παλαιομάν- iuxta priorem conuerſationem ueterem

θρωπομ,άμφθειρόμβυομπι ταςεπιθυμίας homine,quί corrumpit iuxta cόupifcen
ηαπάτης , ανανείθαι δε ω πνεύματι και tias erroris:renouari uero ſpiritu mentis

νοος υμώμ, και ενδύσασθαι ήμ καινομ άνθρω ueftræ ,& induerenouumhominem ,qui

πομ , του κατά θεόμ κτιθέντα εν δικαιο» iuxta dcumconditus eſt periuſticiam , &

σών, και οσιότητα οι αλκθείας . διο απον ſanctitaté ueritatis.Quapropter depoſi

θέμβυοι ψευδα , λαλάτε αλήθεαμ έκαν to mendacio , loquaminiueritatê quiſqz

sGP μετά τον πλησίον αυτον , ότι εσμα άλ proximo ſuo ,quoniam ſumus inuicem

λίλωμ μέλκ. οργίσεθε, και μη αμαρτάνες membra.Iraſcimini, & nó peccetis: ſol ne

τε , ο Ηλίθ μη επιθυέτω επι ω" σαρος : occidatſuper iram ueſtram ,neg detis lo

γισμώ υμών, μήτε δίοτε τόπoμω δίαι cum calumniatori.Qui furabať,nó am

βόλω. ο κλέπων μκκέτι κλεέτω, μάλ » plius furetur:magis autélaboret operan

λου δε κοπίάτω εργαζόμενωναγαθών do manibus quod bonū eſt,ut poſſit im

ταϊς χερσίμ , ίνα έχη μεταδιδόναι ο αεί, partiri ei qui opus habuerit.Omnis fer

αμ έχοντι . πάς λόγΘ σαπιος εκ του σόν mo fpurcus ex oreueſtro ne pcedat: ſed

ματα υμών μή εκπορευέρθω,άλλέίτις ά. ſi quiseſtbonusadædificationé,quoties

γαθός προς οικοδομώ και χρείας , ίνα δώ : opus eſt,utdet gratiâ audientibus. &ne

χάριν τοϊς ακέεσιμ.και μη λυπάπ ή σνεϊ cótriſtecis fpiritü fanctú dei,per qué ob,

μα η άγίου του θεού,ενώ εσφραγίσθητε εις ſignatieſtis in diem redéptionis.Omnis

ημέραν απολυτρώσεως. πάσα πικρία, θα amarulentia , & tumor,&ira ,& uocifera .

μός, και οργή,και κραυγή, και βλασφημία tio , & maledicentia tollatur à uobis cum

αρθήτω αφύμώμ τω σάση κακία . γίνεσθε omni malicia.Sitis autéinuicem alius in

δε εις αλλήλ8ς 8κσοί ,έυωλαγχνοι , χαρι / alium comes,miſericordes,largientesuo

3όμοιοι εαυτοίς, καθώς και ο θεός ο χρισα bis inuicé,quéadmodú & deus perChri

έχαρίσατοημίμ . ſtum largitus eſt uobis. Sitiš igiť imi v

Γίνεσθεοώ μιμκται το θεού , ως τέκνα tatores dei,tanĝa filij dilecti,& ambule .

αγαπητά , και σεριπατάτε και αγάπη, κα tis in dilectióe, quéadmodú & Chriſtus

θώς και ο Χρισος αγάπκσεν ημάς , και σαν dilexit nos, &tradidit ſemetipſum pno

ρέδωκεμ εαυτόν υπέρ ημώμ προσφορά και bisoblacionē acuictimam deo in odoré

θυσίαν ω θεώ εις όσμιο ευωδίας. πορνεία bonæ fragrantiæ .Cæterum ſcortatio , &

δε και σάσα ακαθαρσία , και πλεονεξία μπλε omnis immüdicia ,aut auaricia nenomi,

ονομαζέθω εν υμίν, καθώς πρέπει αγίοις, netur qdéinter uos, ſicut decet ſanctos:

και αγρότες, και μωρολογία, η ευτραπε. aut obſcænitas ,aut ſtultiloquiú, autur,

λία, τα ουκ ανήκοντα, αλλάμάλλομ ευχαρι banitas,quænócóueniūt, ſed magis gra

sία. τωτο γάρ εςε γινώσκοντες,ότι σας σος tiarúactio. Nã hoc ſcitisqomnis ſcorta

νος, και ακάθαρτος , και πλεονέκτης , όςΚιμ ει. tor, aut immúdus, aut auarus,qui eſt fi

δωλολάγκα , ουκ έχα κληρονομίαν εν τη mulacrop cultor,nó habet hæreditatein

βασιλεία regno

Ι

>
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βασιλεία του Χρισού και θεού . μκδεις υμάς

απατάτω κενούς λόγοις δια ταύτα γαρ

έρχεται και οργή του θεού επί τους τουςθα

παθείας και μη σώ γίνεθε συμμέτοχοι αυ »

τωμ ήτε γάρ σoτε σκότΘ-,νώ δε φώς

κυρίω . Ως τέκνα φωτός σεριπατάπ , 8 %

καρπός το πνεύματαωσάση αγαθοσύν

νη και δικαιοσως η αληθεία,δοκιμάζοντας ,

τι άξιμ ευάρεσομ ω κυρίως και με συγκοι »

νωνάτε τοΐς έργοις τούς ακάρποις το σκόν

τθς, μάλλον δε και ελέγχετε τα γαρ κρυ/

φ γινόμια τάυτών , ακρόμ όξι και λί

γειρ . τα δε πάντα ελεγχόμεναυπό το φω

της φανεροιώται.σάμ γαρή φανερέμονου,

φώς . λέγα, έγερα οκαθεύδων,

ανάσα εκ των νεκρώμ,κ) επιφαύση σoι o xei

σός . βλέπετε αν πώς ακριβώς σεριπατά

τι , μα ωςάσοφοι , αλλά ως σοφοί , δξαγορα

όμλνοι καιρόμ,ότι αι ημέραι σονκραειν

σι . δια τουτο μη γίνεσθε άφρονες, αλλά συ »

νϊέντες , τίο θέλημα του κυρίου και με μεν

θύσκεθεάινφ, ενώ αξίμ ασωτία , αλλά σλκ

ρούσε ν ανεύματι, λαλάντες εαυτοίς ψαλ

μοϊς και ύμνοις , και ωσαϊς συσματικαίς,

άθοντες να βάλοντες εν τη καρδία υμών

ζω κυρίω. ευχαριsoύντες σάντοπ νπες

σάντωμ, ω ονόματι του κυρίου ημώμ τκσού

Χρισούωθεώ και σαηί υποτασόμλνοι

αλήλοις φόβω θερύ , Αιγανάϊκες τοίς

δίοις ανδράσιν υποτάσεθε , ως ο κυν

είω, ότι ανής αξι κεφαλή και γωδικός , ώς

ναι ο Χρισός κεφαλή οι εκκκσίας , αυν

τος , σωτάς τα σώματα αλλώστορ και

εκκλησία υποτάσσεται ο χρισώ , όντως

και γυαϊκες τίς ιδίοις ανδράσιμο σανί.

οι άνδρες,αγαπάτε τας γωϊκας εαυτώμ,

καθώς και ο χρυσός Αγάπκσ:τώ εκκλκαίο

αμ, και εαυτόν σαρέδωκεν υπες αυοθι,ίνα

αυτίω αγϊάση, καθαρίσας ως λογω τουο

δατΘω δήματι, ένα παρασύση αυτίω εαυ

το ένδοξον, τω. εκκλησίας, μι έχουσαν

Φίλου

regno Chriſti& dei.Ne quiſo uos deci

piatinanibus fermonibus. Propterhæc

enim uenire folet iradei in filios inobe

dientes. Ne litis igitur cófortes illorum .

Eratis enim quondā tenebræ, nuncauté

lux in dño . ut filñ lucis ambulate (nam

fructus ſpiritus fitus eſt in omni bonita

te& iufticia& ueritate ) probantes,quid

ſit acceptú dño:& necómerciú habueri

tis am operibus infrugiferis tenebrarú,

quin ea potiusetiam arguite.Nam quæ

ſecreto fiuntab iſtis, turpe eſt uel dicere.

Sed omnia dum produntà luce manife

ſta fiunt.Nam quicquid manifeſtűred

ditur,luméeſt.Quapropter dicit:Experi

giſcere qui dormis ,&ſurge à mortuis,

&illucefcet tibi Chriſtus. Videre igitur,

quomodocircumſpecte ambuletis:non

ut inſipientes,fed ut fapientes,redimen

tes occaſionē, gdies mali fint.Propterea

ne fitis imprudentes, fedintelligentes ,

quæ ſit uoluntasdomini. Etne inebrie

mini uino,in quo luxus eſt, ſed implea

mini ſpiritu , loquêtesuobiſmetipſis per

pſalmos,& hymnos, & cantiones fpiri

tuales, canétes ac pſallentes in cordeue

ſtro domino, gratias agentes ſemper de

omnibus, in nominedomini noftri Ieſu

Chriſti , deo & patri. Subditi uiciſſim

alius alij cũ timore dei . Vxores propriis

uiris ſubditæfitis,ueluti dño: quoniã uir

eſt caput uxoris, quéadmodum& Chri.

ſtus eſtcaput eccleſiæ : & idem eſt,quiſa

lutem dat corpori.Itaqquéadmodum

ecclefia fubdita eſt Chriſto , ſic & uxores

ſuis uiris ſubditæ ſint in omibus.Viri, di

ligite uxores ueſtras,ficut& Chriſtusdi

lexit eccleſiam ,&ſemetipſum expoſuitp

ea, ut illam fanctificaret,mundatā laua

aoaquæperuerbum , utadhibereteam

fibipfi gloriofam,cclefiam, no habente

maculam ,

1
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ασύλου, η ρυτίδα , ή τι ν τοιέτων, αλλ maculam ,aut rugam ,aut quico eiuſmo

ίνα ήαγία,κα) άμωμG.όντως οφείλύσιμ di, fed ut effet fancta , & irreprehenfibί

οι άνδρες αγαπάν τας εαυτώμ γωαίκας , lis.Sic debét uiri diligere ſuasuxores ,ut

ώς τα εαυτώμ σώματα . o αγαπώ τίω εαυν ſua ipforumcorpora . Quidiligitfuam

τον γαμαϊκα , εαυτομ αγαπά . ουδεις γάρ σο uxoré, feipfum diligit.Nullus emunő

τε τω εαυτον σάρκα εμίσησεν και άλλεκτών ſuam ipſius carné odio habuit,imoenu

φει και θάλπα αυτίω, καθώς και ο κύρiGP trit, ac fouet eam , ficut& dñs ecclefiam .

τώ εκκλησίαμ. ότι μέλκ έσμού του σώμα Quoniã mébra ſumus corporis eiufdé,

G ' αυτα , εκθ'σαρκος αυτόν , και εκ του ex carneeius, & ex oſlib9 eius. Huius rei

οξέων αυτον . αντί τότε καταλείψα άνθρων gratia,relinquethomopatréac matré, &

πΘ του πατέρα και τα μητέρα και να adiungetur uxorifue,atqzeduobus fiet

Προσκολιχθήσεται πρός τίω γωαίκα αυν una caro. Myſterium hocmagnum eſt,

του , και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαμ . το uerum ego loquorde Chriſto , & de eccle

μυσήeioμ τοτο μέγα εσίν , εγώ δε λέγω εις ſia. Quanqz & uos ſingulatim hocpræ

Χρισόν , και εις τίω εκκλησίας πλίω και ſtate ,ut ſuam quiſqz uxorem diligat,tan

υμάς ο καθένα,έκασΘ πιω εαυτο γυαλί quamſeipfum :uxor autem ut reuerea
κα όντως αγαπάτω, ως εαυτόμ . και δε γαυκ , tur uirum . Filij, obedite parentibus VI

να φοβϋται τον άνδρα. ueftris in domino , nam id eſt iuſtum .

Τα τέκνα , υπακέετετίς γονεύσιμ υμών Honora patrem tuum , & matrem ,quod

Εν κυρίω , τέτο γάς και δίκαιομ . τίμα του eſtpræceptum primum in promillione,

σατέρα σο και τω μητέρα, ήτιςμ έντο » ut bene tibi ſit, & ſis longæuusin terra .

λή πρώτη επαγγελία, να έν σοι γλύκται, Patres, ne prouocetis adiram liberos ue

και έση μακροχρόνiGP επιδι γής και οι σαν ſtros, fed educetis eos per eruditioné,&

τέρες,μή παροργίζει τα τέκνα υμώμ,αλλ correptionem domini.Serui obedite ijs,

έκρέφει αυτά η παιδεία και νοθεσία κυ. qui domini ſunt iuxta carné, cum timo

ρίσ. δι ολοι υπακέετε τοϊς κυρίους κατά re ,actremore ,cum ſimplicitate cordis

σάρκα και μετά φόβου και πόμον απλότη ) ueftri,tanquam Chriſto , non ad ocu

τι ή καρδίας υμών, ωςω " Χρισω, μη κατ lum feruientes,uelut hominibus placere

οφθαλμοδολείαμ ως άνθρωπάρεσκοι , αλλ ſtudentes, fed tanquain ſerui Chriſti ,

ωςδούλοι το Χρισού , σοιοώτες και θέλκμά και facientes quæ uult deus,ex animo , cum

θεού έκψυχής, με ευνοίας ,ελέυοντες ω beneuolentia ,ſeruientes domino, &non

κυρίω, και ουκ ανθρώποις . ειδόπς , ότι hominibus: illud ſcientes , quod unul -

εάν τι έκασΘ ποιήση αγαθομ , τον το κο» quiſque quodfecerit boni, hoc reporta
μι& ται άρα το κυρία, έιτε δBAG , έπιν bit a deo, ſiueſeruus fuerit, fiue liber . Et

λεύθερGP.και οι κύρϊοι τα αυτά σoιξη προς uos domini eadem facite erga illos , re

αυτόςανϊένας τίω ανειλώ, ειδότες , ότι mittétes minas, ſcientes, quod & ueſter

üdãy đutãy ở xúşiós Zip gw oupavoīs, nos ipforú dominus eſt in ccelis, nec pfonæ

προσωποληψίαουκ έσι σαράυτω. ' λοιπόν reſpectus eſt apudillő . Quod fupereſt

αδελφοί με , δωαμάθεν κυρίω,και ν fratres mei ,licis fortes per dominum ,

ωκράτα το χύος αυτoιενθύσαθε τώ pero potentiam roboris illius . Indui

σανοπλίαν του θεού προς το σώαθαιυμάς te totam armaturam dei , ut poſſitis

svo
N ſtare
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sliύαι προς τας μεθοδείας του διαβόλο. 8α ftare aduerſus aſſulcus diaboli. Quo -

ουκ έσιν ημίμα σάλι προς αιμα και σάρκα , niam non eft nobis lucta aduerſus fan

άλα προς τας αρχάς , προς τας ξεσίας, guinem & carnem ,fed aduerſus princi

προς τους κοσμοκράτορας και σκότ8ς τον αιώ patus , aduerfus poteftates , aduerfus

νος τουτου , προς τα πνευματικά θα σο mundi dominos rectores tenebrarum

νκςίας ν τοίς επσρανίοις. στα τοντο αναλά . ſæculi huius, aduerſus ſpirituales aſtu

βεπι τωπανοπλίαν το θες , ίνα δωκθύτε tias in cæleſtibus.Quapropter affumite

αντισώαι εν τη ημέρα τη σουκρά , άπαν uniuerſam armaturam dei,utpoflitis rer

τα κατεργασάμενοι slώαι,στε οώ, σεριζω fiftere in die malo , &omnibus peractis

θάμνοι τίω οσφώ υμών και αληθεία , ια ) ſtare . State igitur,lumbis circumcinctis

Ενδυσάμενοι του θώρακα και δικαιοσωκς, baltheo per ueritatem , & induti thora

και υποδισάμονοι τους σόδας & έτοιμα . cem iuſticiæ , & calciati pedibus,ut parati

σία του ευαγγελία και ειρlώκς , επί πάσαν ſitis ad euangelium pacis, fuper omnia

αναλαβόντες όρθυρεομ Οι σίσεως, ενώ δυ affumptofcuto fidei,quo poſſitisomnia

νήσεθε πάντα τα βέλη του σoνκρά τα σεν iacula mali illius ignita extinguere.Ga

stupa ulíc obéode. socioli wspixeparatop leamcß ſalutaris accipite, & gladiú ſpiri
Το σωτηρία δέξαθε, και τίω μάχαιραν τον cus,qui eft uerbum dei, in omni depreca

ανεύματΘ, 8 3, ξέμα θεού , δία σάσης tione & obfecratione orantes in omni

προσοχής και δεήσεως προσχόμενοι και tempore,in ſpiritu , &adhocipſum uigi

σαντί καιρώ , ο πνεύματι,και εις αυτό τον lantescum omni fedulitate, & depreca

η αγρυπνοώτες και πάση προσκαρτερήσει, tione proomnibus ſanctis, & prome, ut

και δεήσει σερί πάντωμ τ ' αγίων, και ο mihidetur fermo in apertione oris mei

πες εμ8, ίνα μου δοθεία λόγω ανοίξει και amlibertate , ut potum faciam myſte

βόματός με σαρκσία, γνωρίσαμε με rium euangelij mei, ſuper quo legatione

sáriou to żvazgeaíov,üteg Ju mpeobiva ai fungor incatena , utineo libereloquar,

αλύσει , ίνα ναυ ζω σαφεκσϊάσωμαι ,ώς δ& ficut oportet me loqui. Vt autem ſcia

με λαλήσαι . ίνα δε ειδήτε και εμάς τα κατ tis & uos quæ ad me pertinent , quid

έμε,τί πράσω , πάντα υμίμ γνωρίσι τυχι) agam , de omnibusuoscertiores reddet

κός ο αγαπκής αδελφός και σικός διάκο» Tychicus dilectus frater & fidus mini

νΘ κυρίω , 8μέπεμψα προς υμάς εις αυν ſter in domino,quem miſiaduos in hoc

το τοτο , ίνα γνώτε τα σερίημών, και σα ipſum , ut cognoſceretis de rebus no

φακαλέσκ τας καρδίας υμώμ . Ειρlώκ τούς ( tris , & confolaretur corda ueſtra .Pax

άδελφοίς να αγάπκ μετα σίσεως , από fratribus & charitas am fide, a deo pa

θεού σαρός και κυρίου τκσού Χριστού . Η tre , & domino Ieſu Chriſto . Gratia ſit

χάρις μετα σάντων της αγαπώντων του cum omnibus diligentibus dominum

κυρίου ημώμ 1κσούμ χρισόν & άφθας - noftrum leſum Chriſtum cum fynceri -

σία , αμιώ , tate.Amen ..

Eγράφκ απο δώμης προς Εφεσίους

στα Τυχικού .

Milla fuiteRhomaadEpheſios

per Tychicum .(

Υπόθεσης
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ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ .

ΑΥΤΗΝ επισέλα απόδώμκς,έωρακως αυτυς άμα και διδάξας δε πρόφασις φοι

επισολύς άυτη. σεμφάντωμ φιλιππησίων διακονίαμ ζω σαύλω,και τινωμ σερίες

χομλύωμ,και δίαφθειρόντωμ τάς ακοάς το ακοραίων προφάσα ή σκίας το νόμο και

η πιτομής, κυ λεγόντων, χωρίς ταύτκς μη δώαθη δικαιωθlώαι . μαθωμ απόσον

λος γράφει φιλιππησίοις, και πρώτου αποδέχε2 αυτώμήσισιμ, C σημαίνει μνημονεύαρ αυν

τωμ .έπετα δίκγάται ως απελογίσατο εμ δώμα, και τα τινες αυτώ βαράς γεγόνασιμ,εμ τίς δεν

σμοίς φθόνορ αυτώ κινδνπς, έπατα αυτους προηέπεη αλλήλος αγαπάμ, ξαγόμενος και σωτή/

ρος φιλανθρωπίαν , 8% θεός ώμ, άνθρωπος γέγονε δ ' ημάς. ειτα ποi ή περιτομής, και η παλαιά νό

με δiαλαβών, αποδεικνύε λοιπόν αργώ γεγενήθη τίω περιτομώ, λαμβάνωμ έφταυτον τσαρά

Φαγμα,και λέγωμ, ότι ταύτα σάντα ή γκμαα δια του Χρισόν ζημίαμ.διο και τους βό διδάσκονη

τας επι σεριτομώ, και θέλοντας αυτους απατάσαι μεμψάμως , ειπων εχθρους αυτος ειναι

του Χρισ8 , αποδέχεται φιλιππησίας δια τίω προς αυτόν και κοινωνίας δόσιμενα) πεστρεψάμενος
πάλιμ εις τα κεκ αυτούς, τελαοί τω επισολώ.

IN EPISTOLAM AD PHILIPPENSES ARGVMENTVM

PER ERASMVM ROTERODAMVM .

Hilippenſes in prima Macedoniæ parteſunt,ut narraťinActis, cap.

decimoſexto, colonia oriunda ab urbe,Philippidicta a Philippo con

ditore.Horű metropolis eſt Theſſalonice.Quiqñ in fideſemel acce

pta perſtiterant,nó admiſlis pſeudapoſtolis,quibus auſcultarant Co.

rinthr & Galatæ ,merito ab apoſtolo collaudant. Adhos Paulusadmonitu fpiri

tus pfectus,cópluresdies apud illos egit nó ſinenegocio.Nam hic flagris cæſuseſt
Paulus, & cúSila cóięctus eſtin carcere. Quo tépore carceris cuſtos cú tota fami

lia baptizatus eſt.Hic erat & Lydiapurpuraria, quæ prima cóuerſa, Paulū excepit

hofpitio.hic & milites,cognitoqRhoman'eſſet ciuis,ultro rogarút, utquò uellet,

abiret. & Chriſti nomē ſatis felicibus auſpicijs inclaruit.Quinetiã cũ Paulus Rho

mæageretin uinculis,miſerút illi quæ ad uitæ neceſſitatépertinebāt,per Epaphro.

ditū ,qd& ante fecerāt,cū ageret Theſſalonicæ,ficut in hacipe teſtať epiſtola.Col

laudatos igit eos adhortat,ut perſeuerēt ac pficiant.oſtendesgloriandú etiã in af

Alictionib ), quæ ad illuſtrandu Chriſti euágeliū facerét:fe uero uelmorté adeo nó

horrere,ut optet etiá,fi Chriſto uolentecótingat.Deindecũ primis hortať admu

tuá cócordiā ,quæ inter elatos eſſe nó pót,& q æquiore ſint animo,polliceť,Timo,

theú atq etiãipſum breui ad illos rediturü:interim miſlo Epaphrodito,qui ex per

riculofillima ægrotatione cóualuerat.Hæcagit duob9primis cap.Náin tertio con

firmat animosillorú aduerſuspſeudapoſtolos,ad Iudaiſmā ubiqz ſollicitantes ,gs

canes appellat,operarios iniquitatis, inimicos crucis Chriſti, & quiuentré dei loco

colerét,nulóz apertiº in eos ſtomachatus. Quartú cómédationib9& falutationib9

occupat,nifi q monitaquædā obiter admiſcet, & Philippēſibus p ſua in ſe munifi

centia gratias agit.Scripfitexurbe Rhoma per Epaphroditū, cūitcrū eſſet in càr

cere .Nam poſt prima defenſioné,rurſus in carcerě ductus eſt.cui' rei meminit ipſe

in epiſtolaad Timotheum .

Γυ

FINIS .

Ν και

}
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κυ »

ΑΥΛΟΣ και τιμόν

θεG δουλοι Ικσού

Χρισού , σάσι τοίς

& yíors su xqısm IX/

σου , τοίς ουσιμ και

φιλίπποις , σω έν

πισκόποις και δία

κόνοις. χάρις υμίν

και ευρώ, από θεού σαςος ημών ,και

είου Εκσού χρυσού. Ευχαρισώ ωθεώ μουν

πισάσα τη μνεία υμών , σάντοπ ν σάση

λείσε μου υπέρ πάντων υμών , μετα χαν

ράς τω δέκσιμ σοιόμους , επί τη κοινω/

νία υμών εις η ευαγγελίου , από πρώτκα

ημέρας έχει τα νώ , σεποιθώς αυτό τον το,

ότι ο έναρξάμενα νομίμ έργομάγαθομ,

επιτελέσαι άξις ημέρας Ικσού Χρισού , κά.

θώς καιδίκαιομέμοί, τοσο φρονέμοπες σαν

τωμ υμώμ , δία έχων με ν τη καρδίαν

μάς , έμ τε τούς δεσμούς μs, και την απολοι

γία, και βεβεώσει το ευαγγελία, συγκοινων

νάς με χάριτα σάντας υμάς όντας .

Μάρτυς γάρ με Κιμο θεός , ώς επιποθώ

σάντας υμάς ο σλάγχνοις 1κσ χρισού .

να τοντο προσεύχομαι , ίνα και αγάπη υμών

έτι μάλλομ και μάλλον περισεύς νέπιγιώ

σα να πάση αιθύσ , εις και δοκιμάζαμε,

μας τα διαφέροντα , ίνα ήτε ειλικρινές, και

απρόσκοποιεις ήμέραν χρισού ,σεπληρωμέ

φοι καρπών δικαιοσωκς , του δiα ικσεχειν

s8 εις δόξαν και έπαινομ θε8 . γινώσκαν δε

υμάς βέλομαι αδελφοί , ότι τα κατ εμε,

μάλλον

Aulus ac Timotheus

ſerui Ieſu Chriſti,oñi.

bus ſanctis in Chriſto

Iefu , qui ſunt Philip

pis, unà cum epiſcopis

ac diaconis:Gratia uo /

bis & paxà deo patre noſtro&domino

Iefu Chriſto . Gratias ago deo meo in

omni memoria ueſtri , ſemper in omni

precatione mea pro omnibus uobis ,

am gaudio precationem faciens, quod

ueneritis in communionem euangelij,

à primo die ufque ad hoctempus.per

fuafum habens hocipfum , quod is qui

cæpit in uobis opus bonum , perficiet

uſquead diem Ieſu Chriſti: ficut iuſtum

eft mihi, ut hoc fentiam de omnibus

uobis , propterea quod habeam uos in

corde , & in uinculis meis , & in defen

fione , & confirmatione euangeli , cum

ſitis omnes mihi confortes gratia . Te

ſtis enim mihi eſt deus, quam defyde

rem uos omnes in uiſceribus Iefu Chri

ſti. Et illud oro , ut charitas ueftra ad

huc magis ac magis exuberet in agni

tione omniſ intelligentia , ut probe

tis quæ ſunt præſtantia, ut litis fynceri,
ac tales ur nemini ſitis offendicalo in

diem Chriſti , impleti fructu iuſticiæ ,

qui contingit per Iefum Chriſtum ad

gloriam& laudem dei. Scire autem uos

uolo fratres, quodquæmihi acciderunt,

magis
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μάλλου εις προκοπώ το ευαγγελίου ελέ

λυθεν , ώσε τους δεσμός μου φανερους και

Χρισώ γενέθαι αν όλο και πραιτωρίω, και

τοίς λοιπούς σάσι ,να τους πλείονας της

& δελφών κυρίω , σεποιθότας τοίς δεν

σμοίς μου , περισσοτέρως τολμάμ αφήβως

του λόγου λαλάμ . τινες μπό και δια φθό

vou noj igipo tives de vous di kud'oxíap top

Χρυσομ κκρύσσουσιν .οι μου και έριθείας του

Χρισέρ καταγγέλλουσιν ουχ αγνώς , διό

μονοι θλίψιμ επιφέρει πίς δεσμοίς μου ,

δι αγάπης , ειδόπς ότι εις άπολον

γίαμ τον ευαγγελίου κώμαι . τί γάς και σλιώ

σαντί γόπο , είτε προφάσει , έιτε αλκο

θεία , Χρισές καταγγέλλεται και να τους

τα χαίρω, αλά να χαρίσομαι οίδα και ,

ότι τέτό μοι αποβίσεται εις σωτηρίαν ,

στα συμώμ δεήσεως και επιχορκγίας του

σιεύματG 1κσού Χρισού , κατά την άπο

καραδοκίας και ελπίδα μου , ότι νουθεί

οι αλχωθήσομαι, αλλά σάση σαξέκσία,

ως σάντοτε και να μεγαλωθήσετα χρι

φος νω σώματι μου , είτε δια ζωής , έιν

τε στα θανάτου . εμοί γαρ σ χρισος ,

να το απολανάμ κέρδG . ει δε το ζω αν

σαρκί , τοτό μοι καρπός έργου και να τίαι »

είσομαι ου γνωρίζω , σωέχομαι γαρ έκ

Η δύο , τίω επιθυμίαμ έχωμ εις ή ανα»

λύσαι . και σαν χρισώ έιναι , πολλώ μάλι

λομ κράσουν σε επιμύαμ εν τη σαρκι αν

ναγκαιότερου δι υμάς » και τοτο σεποιθος

διδα , ότι μυών και συμπαράθυρώ σάσιμ

υμίν εις τίω υμώμ προκοπώ να χαραμ

και πίσεως , ίνα ή καύχημα υμώμ στρισι

σεύς ο χρισώ 1κσού εν εμοί , δια Οι έμής

σαρουσίας σάλιμ προς υμάς , μόνoμ αξί

ως το ευαγγελίου του χρυσού πολιτεύεσθε ,

ίνα , έιτε ελθώμ δώμ υμάς, είτε απών ,

ακούσω τα σερί υμώμ , ότι σήκετε εν ενί

σνεύματι , μία ψυχή, σιωαθλοπς τη σί

σα το ευαγγελίου , και με πυρόμιοι και

μηδενί

magis ad profectú euägelij euenerūtica -
ut uinculamea manifeſtafacta ſint in

Chriſto intotoprorio accæteris omib ),

utés plures ex fratrib9 in dño,freti uincu

lis meis,uberius auderent,impauide fer

monéloqui.Nonnulli quidé perinuidia

&cótentioné,nónulli uero&propter bo

namuoluntaté Chriſtum prædicant,ali

quidem ex cótentione Chriſtum annun

ciant nópure, exiſtimantes ſeſe afflictio
nem addere uinculis meis: ali rurſus ex

charitate, fcientes quod in defenſionem

euangelñ conſtitutusſim .Quid enim :

Attamēquouismodo fiue per occaſio ,

nem ,ſiueper ueritatemn , Chriſtus tamen

annunciatur,&in hocgaudeo,quinetiã

gaudebo . Noui enim , quod hocmihi

cedet in ſalutem ,per ueftram deprecatio

nem ,& ſubminiſtrationem fpiritusleſu

Chriſti,ſecundum expectationē & fpem

meam , g.nulla in re pudefiam , ſed cum

omnilibertate,ut ſemper,itanuncquo

magnificabiť Chriſtus in corporemeo ,

fiue per uitam ,fiue per mortem . Nam
mihi uita Chriſtus eſt , & mors lucrum .

Quod ſi contingat uiuere in carne,ea res

mihi fructus eſt operis ,&quid eligam ,

ignoro.Coartorenim ex hisduoby,de

fyderans diſſolui .Et eſſe cum Chriſto,

multo longe'as melius eſt.Cæterum ma,

nere in carne,magisneceſſarium propter

uos : &hoc certºſcio ,& manſurus ſim , &

cum oñibusuobispermanfurus fim , in

ueſtrú profectum ,& gaudiű fidei,ut glo
riatio ueſtra exuberet p Chriſtu Iefum ,

in me,permeum ad uos reditū , tñ ut di

gnum eſteuāgelio Chriſti, cóuerſemini,

ut fiue cũ uenero, & uidero uos, fiue ab

ſens ſim , audiã de rebus ueſtris, 9 ſtetis

in uno ſpiritu , una anima , adiuuantes

decertantem fidem euangelij, nec in ullo

N 3 terreamini,
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εκδενί υπό την αντικειμένων , τις αυτοίς

μαω άξιν ένδειξις απωλείας , υμίν δε σωτη

φίας , και του από θεού , ότι υμίμ έχαρί.

θκή υπέρ Χρισού, ου μόνον ο εις αυήμ σι»

σεύεν, αλλά και το υπέρ αυτον σάχαμ, τον

αυτον αγώνα έχοντες , διου δεν εν εμοί ,

και να ακέεπ ν έμοί .

Είτια οώ παράκλησις αν χρισώ , έντι

σαραμύθτομαγάπης , έιτις κοινωνία στεί

ματΘ , έιτις πλάγχνα , και οικτιρμοί ,

σληρώσατέ μου πω χαράμ, ίνα σ' αυτό

φροντε , τίω αυτώαγάπωέχοντες, σύμ

ψυχοι, εμ φρονούπς , μηδέν κατά έρι »

θείαμ και κενοδοξίας ,αλλά τη ταπανοφρον

σως αλλιέλους ηγούμενοι υπερέχοντας

εαυτώμ , με τα εαυτώμ έκασΘ σκοπάτι,

αλλά και τα ετέρωμ έκασΘΡ . τ8το γαρ

opoveiatw sw xuño, onaj gv xpısổ túcoí ,

δς ν μορφή θεού υπάρχωμ ,ουκ άρπα

γμομύγήσατο το είναι ίσα θεώ , αλλ εαυν

του εκένωσε , μορφίώ δούλου λαβών , αν

ομοιώματα ανθρώπων γενό μου , και χή

ματι ευρεθείς ως άνθρωπG- , εταπείνωσε

εαυτόν , γενόμενα υπήκοος μέχρι θανά

του , θανάτου δε σαυρού . διο και ο θεός αυν

του υπερύψωσε , και έχαρίσατο αυ 6ο όνον

μα, ή όπερ σάμ όνομα, ίνα ν ω ονόμα /

τι Ικσό σάν γόνυ κάμψη επάρανίωμ, και

επιγείων , και καταχθονίων , και σάσα ,

γλώσα ξομολογήσεται , ότι κύρiG INI

σες χρισος εις δόξαν θεού σατρός • 25€

αγαπητοί με , καθώς σάντοπ νπκκέσατε ,

μη ως τη σαρδσία με μόνον , αλλά νώ

σολλώ μάλλομ εν τη απουσία με , μετα

φόβου και γόμου τίω εαυτώμ σωτηρίαν κα

τεργάζεθε και ο θεός γάς όξιμ ο νοργώμ

τμίρ , και το θέλαμ, και ο ενεργών υπες

ο ευδοκίας και πάντα, σοι & τε χωρίς γογι

γυσμών , και διαλογισμών , ίνα, εύκοθε

άμεμπτοι και ακέραιοι , τέκνα θεού αμών

μικτα και μέσω γενεάς σκολίας και δεν

terreamini ab aduerfarijs,quæ illis quidé.

eſtcauſa perditionis ,uobis auté falutise

&hocà deo , quia uobis donatú eſt pro
Chriſto , non ſolum ut ineum credatis,

uerumetia utp illo patiamini,idem cer

tamen habentes , quale uidiſtis in me, &

nunc auditis in me. Siqua igiť cóſola II

tio in Chriſto , fi qd folatiūdilectionis ,fi

quacommunio fpiritus,fiquauiſcera ac

miſerationes, cóplete meum gaudiú, uç

fimiliter affecti fitis ,eandécharitaté har,

bentes,unanimes, idē ſentientes,ne quid .

- fiat per cótentioné aut per inané gloriâ ,

ſed per humilitaté animi,alium quiſq ſe

præſtantioré exiſtimet:ne ſua quiſq ſpe

ctetis,fed unuſquiſas quæ funt aliorú.Is

enim affectus ſit in uobis , qui fuit & in

Chriſto Ieſu :qui cum eſſet in forma dei,

nó rapina arbitratus eſt, ut eſſet æqualis

deo,ſed ſemetipſum inaniuit,formaſerá

ui ſumpta, in ſimilitudine hominü con

ſtitutus, & figura repertus uthomo,hue

miliauit femetipfum , factus obedienis

uſqad mortē, morté autécrucis. Qua

propter &deusillum in fumma extulit

ſublimitaté,ac donauit illi nomé, qd'eſt

ſupra omne nomen : ut in nomine Ieſu

omne genu ſe flectat cæleſtiū ,acterre

ſtrium , & infernorü ,omisõ linguacon

fiteatur, & dominº fit Ieſus Chriſtus ad

gloriąındei patris. Proinde dilecti mei,

quemadmodum ſemper obediſtis ,non

tano in præſentia mea ſolum , fed nunc

multo magis in abfentia mea, cứ timore

ac tremoreueſtra ipforú ſalutē operemie

ni. Namdeus eſtis qui agitin uobis ,&

ut uelitis, & ut efficiatis pro bono animi

ppoſito .Oia facite ſinemurmuratióib ?

ac diſceptatióib9,talesut nemo de uobis

quæri poflit fyncerice,filij dei irreprehé
ſîbiles in medio nationis prauæ actor

spαμμβύκα tuolæ ,

2
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srαμμλύκς , ο δις φαίνεσθε ως φωsüρες

κόσμω , λόγομ ζωϊς επέχοντες και εις καύν

χημα εμοί εις ημέραν χρισού , ότι ουκ εις

κενόμ έδραμομ , ουδε εις κενου εκοπίασα .

άλλει και σένδομα επί τη θυσία , και

λατουργία και σίσεως υμών , χαίρω και

συγχαίρω σάσιμ υμίμ , ο δαυτό και το

μάς χαίρετε , και συγχαίρετέ μοι .Ελπί »

ζω δε ν κυρίω Ικσού , τιμόθεού ταχέως

πέμψαι υμίμ, ίνα καγώ ευψυχώ , γνους τα

σερί υμών ουδένα γαρ έχω ισόψυχου,

ας τις γνησίως τα σερίύμώμ μεριμνήσα . δε

σάντες γιατα εαυτώμ ζκτούσιν, ου τα το

Χρισού Εκσού , τώ δε δοκιμώ αυτο γινών

σκετε , ότι ως σαηί τέκνου σαν εμοί εν

δούλβάσεμ εις η ευαγγέλλομ . τ8του μου

οώελπίζω σέμψαι , ώς αν απίδωτα σερί

έμε ξαυφθι. πέπoιθα δε ν κυρίω , ότι και

αυτός ταχέως ελεύσομαι . αναγκαίου δε

εγκσάμω , επαφρόδιτος του αδελφοι ,

καισωεργον» και συστατΐώτω μου ,

μών δε απόσoλoμ , λατουργού Οι χρείο

ας μου , σέμψαι προς υμάς . Επειδή έπιν

πολώμ ήμ σάντας υμάς , και αδημονών,

diότι ακούσατε , ότι κθένκσε » και γαλήν

θένκσε σαραπλησίον θανάτω , αλλ και

θεος αυτόν αλέκσεν , ουκ αυτόμ δε μόνoμ ,

αλλά και εμέ, ίνα μη λύπω επίλύπη χώ .

ωσδαιοτέρως οώ έπεμψα αυτόμ , ίνα δόν

τες αυτόν , σάλιμχαράτε , καγώ αλυπό

τερά. Προσδέχεθε οώ αυτόμ ν κυρίω,

μετα σάσης χαράς και τους τοιέτες εντίν

μους έχετε , ότι δία ή έργου του χρισου

μέχρι θανάτο άγγισε , σαραβολευσάμενος

τη ψυχή, ίνα πληρώση ή υμώμ σέρημα και

πρός μελατήργίας .

το λοιπον αδελφοί μου , χαίρετε ο κυν

είω , τα αυτά γράφειμ υμίμ εμοί με ουκ

οκνηρόν , υμίμ δε ασφαλές και βλέπετε τυς

κώνας , βλέπετε τυς κακούς εργάτας, βλέ

πετε το κατατομιών Ημάςγάς έσμου και

σεριτομή

tuolx , inter qs lucete tanộ luminaria in

mūdo,fermonéuitæ fuftinétes,ut gloria

ri poſlim in diem Chriſti, qnó in uanű

cucurrerim , nec in uanùm laborauerim .

Quinetia ſi immolor ſup hoſtia, facrifi

ciocb fideí ueftræ ,gaudeo & congaudeo

omibus uobis. Ob id ipſum autě& uos

gaudetis, & cógaudetismihi.Speroauté

in dño Ieſu , me Timotheü breui millu

rum uobis,ut &ego læto ſim animo.co .

gnito ſtatu ueſtro.Neminē enim habeo

parimecăaniino pditú ,quigermaneres

ueſtras curaturus ſit.Nam oés qſuaipſo

rum ſuntquærunt, nóquæ Chriſti-Ieſu.

Porrò probationéeius noſtis, q ut filius

mecú ueluticū patre feruierit in euange;

lium.Huncigit ſpero me miſlurú , mox

ubi uidero meanegotia.Confido aút in

dño,qd'& ipſe breui uenturus fim . Sed

opæpretiuarbitratº fum , Epaphroditū

fratrě,& collegā, & cómilitonē meū, ue,

ſtrū autē apoſtolū,quiçə mihi ſubminis

ſtrat in neceſſitate mea,mittere ad uos.

Qñquidédefyderabaronesuos anxius

animi,pptereaq audiſſetis eú infirma

tum fuifle.Et certe fuit infirmus, ita ut el

fet uicinº morti, ſed deus miſert? eſt illig,

at no illia tantu,fed &mei,ne dolorehan

berem ſup doloré. Studioſius itaq miſi

illú ,ut cū uideritisillú ,denuo gaudeatis,

&ego magis uacédolore.Excipite igitur

illúin dño,cú omi gaudio, & qui huiuf

modi ſunt,eos in pretiohabete:qñ pro

pter opChriſti ed acceſſit,ut morti pro

ximusfuerit,non habita ratione uitæ , ut

ſuppleret id qd in ueſtro erga me offi

cio fuitdiminutū . Qd ſupereſt fra 111

tres,gaudete in dño.eadě ſcribere uobis,

me quidē haud piget , uobisauté tutum

eft.Cauete canes , cauete malos opera

* rios,cauete conciſionē. Nos enim ſumus

N 4 circūciſio ,
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σεριτομή , οι πνεύματι θεώ λαγεύοντες ,

και καυχώμιοι αν χρισώ Ιησού , και ουκ αν

σαρκισεποιθότες , και σες εγώ έχωμσιν

ποίθκσιμ και αν σαρκί , έιτις δοκά άλα

σεποιθέναι η σαρκι, εγώ μάλλου , σερις

τομί οκταήμερG , εκ γκύους Ισραήλ , φυ»

λίς βενιαμίρ , εβραϊG 34 εβραίων , και

τα νόμομ φαρισαϊα , κατα βάλομ διώκων

πιω έκκλκσήαν , κατα δικαιοσώλω τίω ν

νόμω , γενό μουΘ- άμεμΘ . αλλ άτινα

μοι ήμ κέρδη , ταύτα έγκμαι δια του και

soμ ζημίαμ.αλλά μουοώ και πγδμαι σαν

τα ζεμίαν ειναι δια σ ' υπερέχομ θι γνώ.

στως χρυσού 1κσού του κυρίου μου , δε θα

τα πάντα, εζκεϊώθω, και % γούμαι σκί •

βαλα ειναι , ίνα χρισέρ κορδήσω , να ευν

ρεθώ εν αυ Ge , μι έχων εμώ δίκαιοσύ ,

νίω τίω εκ νόμου , αλλά τώ οία σίσεως

χρισού , τω εκ θεού δικαιοσώλω επί τη

σίse , το γνώναι αυτόν και να τίω δναμιν

Οι ανασάσεως αυτών , και των κοινωνίας

Οσαθημάτων αυτο , συμμορφούμια

ω θανάτο αυτο , ειπως καταντήσω εις

σωζανάσασιννεκρών , ουχότι δεν

λαβομ, ή ήδη τετελείωμα, διώκωδε, ει και

καταλάβω,έφώ κατελήφθω υπό το χρι

σού Εκσού . Αδελφοί , εγώ έμαυτόμ όυπω λο

γίζομαι καταληφέναι έμ δέ, τα μου οπί ,

σω επιλανθανόμλνΘ , τiς και έμπροθεμέν

πεκτανόμου , μισκοπου διώκω, επί

βραβομου άνω κλήσεως του θεά ν Χρισώ

ΙκσB.όσοι οώ τέλξοι τοτο φρονώρι ,κ είτε

ετέρως φρον & τι , θεός υμίμ αποκα

λύψα. σλώ εις 8 έφθάσαμου,ζω αυτώ σοι

χάμ κανόνι, αυτό φρον& μ.Συμμιμκαι με

γίνεθε αδελφοί , και σκοπάπ τους δυτως

πριπατοντάς , καθώς έχει τύπου ήμάς .

σολιοί γαρ πριπατ8σιμ , θυς σολιάκις έ.

λεγομ υμίμ , νώ δε και κλαίωμ λέω, Ρυς

χθρούς του σαυρ8 το Χρισ8, ώμ το τέλΘα.

πώλεια, μ ο θεος ή κοιλία, και η δόξα εν τη

αχάων

circüciſio ,qui ſpú deú colimus, & gloria

murin Chrifto Iefu , & nó cófidimus in

carne, quanğ egocófidam etiã in came.

Si quilã alius uidetfiduciam haberein

carne,egomagis habeo ,círcúciſus octa

uo die , Ifraëlex genere,trib9 Beniamin ,

Hebræus ex Hebræis, iuxta legé phari

ſæus, iuxta ſtudiú pfequés eccleſiâ , iuxta

iuſticia quæ eſt in lege factusirreprehéli
bilis.Sed qmihi erat lucra,ea arbitratus

ſum ppterChriſtúdánű eſſe. Quinetiã

arbitror oia dánúeſſeppter excellentia

cognitionisChriſti Ieſudñi mei, ppter

queoiap dánis duxi,habeoćp ruderi

bus,ut Chriſtum lucrifaciā ,ut'ap reperiar

in illo ,nó habésmea iuſticiã exlege, ſed

eaquæp fidé eſt Chriſti, quæeſtexdeo

iuſticiā lup fide,ut cognoſca illum , &po

tentiâ reſurrectionis illius, & cómunione

afflictionú illi9, dum cóformis fio morti

eius, fi quomodopertingam adreſurre,

ctionémortuorú ,nó g apprehéderim ,

aut iam perfectus ſim , ſed ſector, fietiã

apprehendam, quaten9 & apprehenfius

ſum à Chriſto Ieſu.Fratres, ego meiom

nódum arbitror aſſecutú efle .Vnú auté

illud ago,eaquidé quæàtergo ſuntobli

uifcens,ad eaueroquæ àfronte ſunt eni

tens, iuxta præfixum ſignú infequorad

palmāſupernæ uocationisdeiper Chri

ftumIeſum . Quotớt ita pfecti ſumº,

hoc fentiam ?:& fi quid aliter ſentitis,hoc

quoqz uobis deus reuelabit.Attaméad

id qdaffecuti ſum ',eadé pcedamºregu
la ,utfim cócordes.Pariter eſtoteimita

tores mei fratres,& cófyderate eosqui ſic

ambulant,quéadmodúhabetis nos pro

exéplari.Nācópluresambulant,de qui

busfæpedixi uobis,núcauté& flensdi

co,inimici crucis Chriſti,quorû finis per

ditio eſt, quorú deus uenter, & gloria in
dedecore
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δίχως αυτών , δι τα επίγεια φρονοώτες.

Ημώμ γαό ο πολίτευμα ο ουρανοίς 5 ,

πάρχε , ξ: δυ και σωτήρα απεκδεχόμεθα ,

κυρίου 1κσούμ Χρισομ , 8ς μεταχηματίν

σει το σώμα , και ταπεινώσεως ημών , εις

τη γενέσθαι αυτό σύμμορφομο σώμα

τι η δόξες αυτών , κατά τω ενέργeαμ,

τον δώαθαι αυτόν και υποτάξαι εαν

%ω τα πάντα .

Ωσε αδελφοί μεαγαπητοίκαι επιπό

θκτοι , χαρα C σέφανός με , όυτως σήκετε

αν κυρίω αγαπητοί . Ευοσίας πρακαλώ, και

συτύχω παρακαλώ , και αυτό φρον & ρ ν κυν

είω.ναιερωτώ καισε σύζυγε γνήσϊε,συλλαμ

βάνε αυταίς , άι τινες νω ευαγγελία σου

νέθλισάμ μοι , μετά και κλήμαντα και

λοιπών συεργώμ μου , με τα ονόματα

ηβίβλω ζωής . Χαίρετε η κυρία σάντοτε,

και πάλιμ ερώ χαίρετε . έπϊικες υμών

γνωθήτω σάσιμ ανθρώποις . ο κύριΘέγ

γύς. μαδέμ μεριμνάτε,άλλον σαντίτη προ

σοχή και τη δεήσει μετά ευχαρισίας τα

αιτήματα, υμώμ γνωριζέθω προς τον θεν

όμο και και ένσώκ του θεού κυπερέχουσα πάνω

τα νοώ, φρθρύσα τας καρδίας ύμών , και

τα νοήματα υμώμ ν Χρισώ τκσού ή λοι

που αδελφοί , όσα μάλκθ , όσα σεμνά ,

όσα δίκαια , όσα αγνά , όσα προσφιλί , όσα

ευφημα, έιτις αρετή, C έιτις έπαινΘ , τα

τα λογίζεσθε, & και εμάθετε, και τρελάβει

τε, και ακέσατε , κα ) ένδετε εν εμοί . ταύτα

Πράσετε, και ο θεός και ειριώκς έσαι μεθύ.

μώμ . Εχάρω δε ν κυρία μεγάλως , ότι

σοτέ ανεβάλει ουπες εμ8 φρον & μ,έφ

και να έφρονάτε, άκαιράθεδέ. ουχότι καθ

Τσέρκσιμ λέγω. εγω γαρ έμαθομ, αν δις ει )

μι, αυτάρκης ειναι. Διδα και ταπεινώθαι,

διδα και σερισσεύαμ , σαντι και αν σά.

σι μεμύκμαι, και χορτάζεσθαι, και στνάμ,

και περισσεύειν, κι εσερέθ . σάνταχύων

ω ωαμούτι με Χρισώ, σλώ καλώς

εποιήσατε

dedecore ipſorum , qui terreſtria curant.

Namnoſtra conuerſatio in cælis eſt ,ex

ġ& ſeruatoré expectamus,dñm Ieſum

Chriſtum ,qui tranſfigurabitcorpus no

ſtram humile,ut cóformne reddat corpo

ri fuo gloriofo ,fecundú efficaciam ,quà

poteſtetiam ſubijcere ſibi omnia .
Proindefratres mei dilecti ac defyder ili

rati, gaudium & corona mea , fic ftate in

dñodilecti.Euodiam obſecro, & Synty .

chen obſecro que ſint concordes indño.

Sanèrogo & tecópargermana,adiuua

ças,quæ in euangelio decertarūtmecum

unà cum Clemente quoq &reliquis co

operaris meis,quorü nominaſunt in li

bro uitæ .Gaudete indño femp,& iterú

dico gaudete. Modeſtia ueſtra nota fit
omnibushominibus. Dominusprope

eſt. Denulla re ſolliciti fitis, ſed in omni;

precatione& obfecratione cumgratiarü

actione petitiones ueſtræ innoteſcant

apud deữ.Etpax dei quæ ſuperat omne

intellectũ ,cuſtodiet corda veſtra,& fen

ſus ueſtros p Chriſtú leſum.Quod relis

quú eſt fratres,quæcúq funtuera,quæ

cung honeſta,quæcunqz iuſta ,quæcúą

pura ,quæcúq accómoda,quæcúqz boni

nominis,fi quauirtus,fi qua laus :hæc co

gitate , quæ & didiciſtis, & accepiſtis, &

audiſtis, & uidiſtis inme:hæc facite ,&

deus pacis erit uobiſcum .Gauiſus ſum

autē in dñomagnopere,qdiam tàndé

reuiguit ueſtra prome ſollicitudo in eo ,

in quo& ſolliciti eratis,uerum deerat op

portunitas.Nógiuxta penuriā loquar.

Nam ego didici,in quibus fum , his con

tentusefTe.Noui & humiliari,noui & ex

cellere ( ubique & in omnibusinſtitutus

ſum ) & faturari,& eſurire , &abundare, &

penuria pati.Omnia poflum perChri

ſtum , qui mecorroborat. Attamē recte

feciftis

7
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εποιήσατε , συγκοινωνήσαντές μου τη θλί»

ψα . Διδατε δε ναι υμάς φιλιππίσϊοι , ότι

ν αρχή του ευαγγελίου , ότε ζήλθομ από

μακεδονίας και ουδέ μία μοι εκκλησία εκοι »

νώνκσεν εις λόγουδόσεως και λήψεως , ει

μι υμάς μόνοι . ότι και ο θεσσαλονίκη, αν

παξ και δις εις τίω χρείαν μοι επέμψα

τε , ουχότι επιζκτώ ή δόμα , αλλεπιζκτώ

ου καρπού τμ πλεονάζοντα εις λόγούν

μώμ . απέχω δεσάντα να περισεύω. σει

πλήρωμαι,διβάμβυ σαρά επαφροδίτ8,

τα σαλμών , οσμώ ευωδίας , θυσίαν λες

κτώ εμάρεςομ ο θεώ . ο δε θεός μου σλα

ρώσει σάσαν χρείαν υμών , κατάτμσλ8 .

του αυτον εν δόξα , εμ Χρισώ Ιησού . ο δε

θεώ και σατρί ήμώμ . και δόξα εις τους αιών

νας αιώνων . αμιώ .

Ασάσαθε σάντα άγίου εν Χρισώ Ικσού .

ασάζονται υμάς οι σωω εμοι αδελφοί . αν

ανάζονται υμάς πάντες άγιοι , μάλισα,

δε δι εκ καίσαρG- οικίας . Η χάρις

του κυρίου ημών Ικσού Χρισού μετα σάν»

των υμώμ . αμώ .

feciſtis ,quod fimul cómunicaſtismeæ tri

bulationi.Noſtis auté& uos Philippen

ſes,qd'in principio euangelij,cum profi

ciſcerer a Macedonia, nulla mihi eccleſia

cómunicauerit in rationé dandi & acci

piendi,niſi uos ſoli.Nam & in Theſſalo

nica cum eſſem , femel& iterú , qd'opus

erat,mihi miſiſtis, nó q requirá munus,

ſed requiro fructum exuberanté in ratio

nem ueſtra.Recepi taméomnia&abun

do.expletus ſum ,poſteaquain accepiab

Epaphrodito, quæ à uobis miſla fuerāt,

odorébonæ fragrātiæ, hoſtiam accepta

gratāáp deo. Deus autēmeus ſupplebit

quicquid opus fuerit uobis , ſcd'm diai

tias ſuas cum gloria, per Chriſtú Ieſum .

Deo auté & patri noſtro gloria in fæcu ,

la fæculorú. Ámeni Salutate omnem

ſanctum in Chrifto Iefu . Salutantuos

qui mecü ſunt fratres.Salutāt uos omes

ſancti,maxime uero qui ſunt ex Cæſaris

familia . Gratia dñi noftri Iefu Chriſti

cum omnibus uobis.Amen.

:

Eγράφη από δώμης δι

επαφροδίτου.

Scripta eſtè Rhoma per

Epaphroditum .

Σ
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ΑΥΤΗΝ επισέλλα από δώμκς,ουχ έωρακως με αυτούς, ακέσας δε πει αυτόμ. και δε

πρόφασις Φι επισολύς άυτη. τους κολοσαξς βάλοντό τινες απατίσαι σοφίσμα/

σιμ ελλωικοίς, εις 1κσέρ πίσεως,και οι ερ νόμω βρωμάτωμ, C αεριτομής.

ταύτα τoίνω μαθωμό απόσoλoς, γράφο τίωεπισολλώ ώασες κατηχητικών αυτοίς

ταύτίω, πρώτον ευχαρισώμω θεώ, σημαίνει από σκότος αυτός μεταβεβκκέναι εις ο φώς

Οι αληθείας, και θα ο Χριστός εις 8μ επίσθισαμ , εικών και η θεά και λόγος ,δ: δυ τα πάντα γέγονε ,

και θα έπρεπεμ αυήμ δκμίεργομ όντα , γενέθς αυήμ πρωτότοκομθ κτίστως και πρωτότοκομ

εκ την νεκρών, ίνα τα αμφότερα σωάψη, και ζωοποιήσει τα πάντα , προείπα δε αυτούς έμμύeμ

εν τη ασίσα , σημαίνωμ, ότι αυτός σαύλΘ διάκονός τον ευαγγελίο , ενώ κατηχήθκσαμ . έιτα

και πει τον νόμο , και σ ' εμ αυτω βρωμάτων, και περίεμορών, και ενϊαυτώμζκγάται.και απο

δείκνυσι αργκκέναι λοιπόντα παλαιά , και το σεριτομώ, συμβολεύει τε αυτοίς μη πλανάσθαι

από τη σοφιζομλύωμ,και σλανάμ αυτός θελόντων και λοιπόν παινέσας , και ώδε γινεύση

και τέκνοις , ανδράσι και γυαιξί, θέλους και κυρίους , και τα άλλα τα προς τα ήθη συμβολιών

σας , πλαοί τω επισολιώ .

IN EPISTOLAM AD COLOSSENSES , ARGVMEN

TVM PER ERASMVM ROTERODAMUM .

Oloſſenſes in Alia minore ſunt,finitimiLaodicenſibus. Hos non ui

derat apoſtolus. Nam Archippi, ſiue ,quod addit Ambroſius,Epa

phræ ,quibus hocdelegatum erat,prædicationeconuerfi ſunt ad Chri

îtum.His uehemëterimminebantpſeudapoſtoli,conantes indogma

multo.peruerfillimum inducere,docentes,non per filium dei,fed per angelos uiam

pateread patrem.neq enim ueniffe filium deiin huncmundum , nequenturum ,

cum in ueteri teſtamento per angelos adminiſtrata ſint omnia.Deinde Iudaiſmū

& philoſophiæ ſuperſtitioné cum Chriſti doctrina miſcebant, obſeruantesquæ

dam legis inſtituta , & ſuperſtitiofe obferuantes ſolem ,lunam ,ac ſtellas, & eleméta

huius mundi,quib9 docebant nos eſle obnoxios.Hos igitur ſuæ profeſſionis com

monefacit,oftendens illos quicquid hactenus aſſecuti ſunt,nó angelis debere, fed

Chriſto angelorú conditori. huncunum eſſe caput eccleſiæ ,nec ab alio quoquaña

petendam falutem.Arą interim autoritatem ſuam aſſerit.Diligenter autem mo

net,ne pſeudapoſtolorum magniloquétia , confictisép uiſionibus angelorum ſibi

imponi paterentur, & uel in ludaiſmum , uel in philoſophicam ſuperſtitioné pro

laberentur.Atq hæc agitduobus primis capitibus. In reliquis hortatur ad officia

pietatis,nominatim præfcribens, qualis uxor erga maritum , qualis debeat eſſema

ritusin uxore,qualis parenserga liberos,liberi erga parentes, ſeruierga dominos,

domini ergaferuos.Extrema pars ſalutationibus occupať,niſiquod Archippum

commonetofficij ſui.Saripfitautem è carcereab Epheſo per Tychicum, quod ipſe

palain teſtatur in hacepiſtola.Noſtra arguméta addunt TychicocollegamOne,

ſimum ,necfatis uideo quid ſecuta.Græcox inſcriptiones exurbeRhomamiſſam ,

teſtant.Hinccerte remifit Oneſimū,quã illic in uinculis genuerat Chriſto. FINIS.

!
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ΠΡΟΣ κολΑΣΣ AΕΙΣ ΕΠ 1 AD COLOSSENSES EPI

STOL A PAVLI.ΣΤΟ ΛΗ Π Αχλου .

ΑΥΛΟΣ απότολος

Ικσού Χρισού σταθε

λήματα θεού, και

τιμόθεG- ο αδεν

φος, τοίς εν κολασ

σας αγίοις , και οι

soίς αδελφούς ν 8ι

σώ χάρις υμίμ και

ειριών από θεό σατρός ημώμ, και κυρίατην

σού Χρισ8. Ευχαρισάμουο θεό και σαπί

το κυρίs πμών Εκσό χρισου σάντοπ σερί

υμώμ προσευχόμενοι,ακέσανπς τίω σίσιμ

υμώμ ν χρισώ Ησού,και τίω αγάπίω τίω

εις πάντας τους αγίας, δια τίω ελπίδα τίω

αποκειμλύω υμίμ εν οίς ουρανοίς , και προκ )

κέσατε και ο λόγωθι αλκθείας του ευαγ/

γελία του παρόντΘ εις υγείας , καθώς και

ν σαντίο κόσμο , καιέσι καρποφορο

ιβυομ, καθώς και ουμίμ, αφία ημέρας και

κέσατε,και έγινωπ τίω χάριν τον θεό ναι

λκθεία , καθώς και εμάθετι πια επαφρά τον

αγαπκί8 σωσάλο αμώμ,ός όξι σισός υπες

υμώμ διάκονα τον Χρισ8 , και να δηλώσας

Ημίμ τίωυμώμ αγάπωνσνεύματι . Δία

τοντο και ημάς αφήςημέρας Ακέσαμεν , ου

σαυόμεθαυπέρυμώμ προσευχόμενοι κι α.

τέμβυοι , ίνα πληρωθίπ τίω επίγνωσιν το

θελήματα αυτον σάσα σοφία και σε

σε σνευματική , σεριπατήσαι υμάς άξίως

Το κυρία , εις σάσαν αρέσκααμ , ν σαντι

έργα αγαθά καρποφορίνης,και αυξανόμεν

νοι εις τίω επίγνωσιν το θες , ν σάση δωά

με δωαμέριθμοι,ισ κράτΘ Ο δόξης

αρτο

Aulus apoſtolus Ieſu

Chriſtiper uoluntaté

dei,& Timotheusfra

ter,ijs qui ſuntColor

fis ſanctis ac fidelibus

fratribus in Chrifto .

Gratia uobis& pax à deo patre noftro ,

& domino Ieſu Chriſto . Gratias agi

mus deo & patri domini noftri Ieſu

Chriſti, ſemperdeuobis,cum oramus:

quoniam audiuimus fidem ueftram in

Chriſto Ieſu , & charitatem erga omnes

ſanctos , propter fpem repoſitam uo

bis in cælis, dequa prius audieratis per

ſermonem ueracem euangelñ , quod

peruenit aduos , quemadmodum & in

toto mundo etiam fructificat, ſicut &

in uobis , ex eo die quo audiſtis & co

gnouiſtis gratiam dei per ueritatem .

Quemadmodum & didiciſtis ex Epa

phra dilecto conſeruo noſtro, qui eſt fi

dus
pro uobis miniſter Chriſti, qui&

expoſuit nobis ueſtram dilectionem in

ſpiritu. Propterea &nos ,ex quodie au

diuimus,non defiuimus prouobis ora

re, & pofcere , ut impleamini agnitione

uoluntatis eius, in omni fapientia&pru

dentia ſpirituali,ut ambuletis digne do

mino , ut per omnia placeatis , in omni

opere bono fructificantes, & creſcen

tesin agnitionem dei, omniroborecor

roborati , iuxta potentiam gloriæ il

lius,
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αυτο , εις σάσαμ υπομονώ ο μακροθυμί » lius, ad omnétolerantiâ ac patiétiam cú

αν μετα χαράς,ευχαρισδνπς σαξί,ως gaudio,gratias agétes patri,qui idoneos

ικανώσαντι εμάς ας πώ μερίδα του κλής nos fecitad participationé fortis fancto.

ηαγίωμ νοφωλί,δς έδρύσατο ημάς εκ rum in lumine,qui eripuitnos à poteſta

Οζεσίας του σκότος, και μεζέσκσιμ εις ή te tenebrarú , ac tranſtulit in regnum filó

βασιλείαν τα8 αγάπης αυτο,εμώ έχον fibi dilecti,per quéhabemus redéptioné

μοντώ απολύτρωσιμ δια ή αιματος αυτών , per fanguinéipſius,remifſioné peccato

τη άφεσιν αμαρτιών, ός αξιμ εικόμ ήθε8 rum ,quieſt imago dei inconſpicui,pri

αοράτο, πρωτότοκος σάσης κτίστως, ότι mogenitus uniuerfæ creaturæ , quod per

εν αυτώ εκτίθ » Τα σάντα,ταεμείς ουρανούς, illum creata ſint omia ,quæ in cælis ſunt,

και τα επιτγύς , τα ορατά και τα αόρατα , &quæin terra,uiſibilia&inuiſibilia,fiue

έιπ θρόνοι , έιτ κυριότητες , έιπ αρχαι, έπε throni,fiue dominationes,ſiue principa)

ξεσίαι, τα πάνταδιαυτο , και εις αυτές tus,fiue poteftates.Omnia perillum, &

κτιsou ,C αυτός έξι προ πάντων, τα σάν in illum ceata ſunt, & ipſe eſtanteomia,

τα εν αυτώ σωέσκκε , και αυτός αν και κεφαν &omia perillum cófiftunt, & ipfe eft ca.

λι του σώματος και εκκλησίας , ός Κιμ αρχή put corporis ecclefiæ , qui eſt principium

πρωτότοκος εκ του νεκρώμ,ίνα γλύκη ν σά primogenitus ex mortuis,ut lit in omnis

σιν αυτός πρωτεύων , θα εν αυτώ ευδόκησε bus ipfe primastenens:qñ in illo cópla

αάμ σλήρωμα κατοικίσαι, C και αυτο αν citum eſt patri uniuerfam plenitudinem

ποκαβαλλάξει τα πάντα εις αυτόν , ένρινον inhabitare, &pereum recôciliare cuncta

ποιήσας δία ή αιματος και σαυρ8 αυτο δι αυ erga fe, pacificatisp fanguinê crucis eius

τον , εις τα επίσης, έιπ τα επί τίς ουρα . pereundem, fiue quein terra funt , fiue

νοϊς.κ ) εμάς τότε όντας απκλιοηλωμένος, quæin cælis.Etuos quiquondam eratis

και εχθρούςτη διανοία οι Ρίς έργοις Ρίς το abalienati , &inimici mentein operibus

ONροΐς,νωι αποκατίλλάξεμ νω σώμα malis : nunc tamērecóciliauit in corpore

τι σαρκός αυτου δια του θανάτε,πασσα carnis fuæ per mortem , ut exhiberet uos

υμάς αγίας,και αμώμος , C ανεγκλήτουά ſanctos,& irreprehéfibiles,& inculpatos

και ενώπιομ αυτο . έιγε επιμεύει τη σίsa in conſpectu fuo.Siquide permanetis in

τιθεμελίωμώοι η έδραίοι,να μη μεθακινό fide fundati ac ſtabiles,necdimoueami.

μονοι αή ή ελπίδος και ευαγγελία ,δυ ικέσαι ni à ſpeeuangeln,qd audiſtis,qdprædi

π ,το κηρυχθέντος εν πάση τη κτίσα ,τη νή catum eſt apud uniuerfam creatură,quæ

τόμουρανόν, ου εγενόμωεγώ σαύλος στα fub cælo eſt,cui9 factus fum ego Paulus

κονος • Nώ χαίρω αν είς σαθήμασί με το miniſter.Nuncgaudeo ſuperafflictioni

πες υμώμ , να ανταναπληρώ τα υπερήματα bus meis puobis,& ſuppleoqd' deerat

θλίψεωμ τον Χρισ8 τησαρκί με υπέρ afflictionib9Chriſti in carne meapcor

του σώματος αυτον, όξιμ και εκκλησία , ής έγε poreipfius,qdeftecclefia , ααίας ecclefice

νόμω εγώ διάκονος τι των οικονομία και factusſum ego miniſter iuxtadiſpenſa .

θεϊ , τώ δοθάσαμ μοι εις υμάς πληρώσαι tionem dei,quædata eft mihi in uosim ,

λόγου τοθε8, μυσάρλομή αποκεκρυμ plédifermonēdei,myſteriú qdrecóditu

μένου από το αλώνων, απότη γενεών . fuit a ſeculis, & à generatióib9. nuncautē

σωί σε εφανερώθκ Ρίςαγίοιςαυτον , δις αθέλ patefactum eſt ſanctis illius,quibus uo.

λκσεμ O luit
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λκσεν ο θεός γνωρίσα , τίς ο πλάτα και

δόξες το μυσNρίου τέτουν τοις έθνεσιν, ός

Κι χρισός αν υμίν , και ελπίς οι δόξες , 8μ

Αμάς καταγγέλλομών , νοθετοώτες σάν»

τα άνθρωποι , και διδάσκοντες σάντα άνω

θρωπομ ν σάσα σοφία, ίνα σαρασ σωμαν

σάντα άνθρωπομ τέλαομ Χρισώ τκσού ,

ες 8 και κοπίω,αγωνιζόμενα στίω ενές

γααμ αυτο , τίω ενεργάμθύωνέμο νδυ

νάμα . Θέλω γαρ υμάς ειδέναι,κλίκου

αγώνα έχω σερί υμών , και την α λαοδιο

κεία , και όσοι ουχέωράκασι ή πρόσωπό

με ν σαρκί , ίνα σαρακληθώσιμαι καρδία

αυτών, συμβιβάθέντωμ ν αγάπη και και εις

σάντα πλάτομο σληροφορίας Οι σωέ .

σεως , εις επίγνωσιμ το μυσκείου το θε8, 6

σατρός και τον Χρισού , ν ώ εισι πάντες οι

θκσαυροι οτι σοφίας και οι γνώσεως από

κρυφοι, τοτο δελέγω, ίνα μήτις υμάς σαν

εαλογίζεται η πιθανολογία . ει γαρ και

τη σαρκι άπειμι, αλλά και πνεύματι σω

μϊν ειμι , χαίρωμ και βλέπωμ θμώμ τι τά

ξιν , και σερέωμα φθη εις Χρισόν σίσεως το

μώμ. ώς οώ σαρελάβετε ομ Χρισδυ τκσάμ

του κυρίου , ο αυ σεριπατάτε , εξειδων

μαίοι και εποικοδομένοι εν αυτώ, και

βεβαλέμβιοι έμ τη σίse , καθώς εδιδάχθη

τη , περισεύονπς εμ αυτί εμ ευχαρισΐα. Βλές

πεπ , μή τις υμάς έσαι και συλαωγώμ διασ

φιλοσοφίας και κενής απάτης , στώ σαν

ράδοσιν της ανθρώπων και τα σοιχ & α το

κόσμο , και ου κατα χρισόν . ότι έμ αυ

κατοικά σάμ ή σλήρωμα Οι θεότητα

σωματικώς , και έσε εμ αυ σεπληρω ?

θώοι , 8ς αξιμ και κεφαλι σάσης αρχής και

ξουσίας , ενώ και σερϊετμήθκτε σεειτον

μη αχειροποιήτο εν τη απεκδύσα το σών

ματα της αμαρτιών και σαρκός , τη

σεριτομή του Χρισού , σωταφέντες αυ Go

έμω βαλίσματι , εμ ώ και σωκγέρθετε

δία σίσεως και ενεργείας του θεού , τον

εγείραντος

luit deus notum facere , quæ ſint diuitiæ

gloriæmyſterijhuius inter gētes,qui eſt

Chriſtus in uobis,ſpes gloriæ ,quem nos

annunciamus,admonétes omnéhomi

nem , & docentesomnéhomineinomni

ſapientia,ut exhibeamus omnéhominé

perfectú in Chriſto Ieſu,ad quod etiam

enitor , decertans fcd'm efficaciam eius,

agenté in meper uirtuté. Nam uolo 11

uos fcire,quantam ſollicitudiné habeain

de uobis , & his qui funt Laodiciæ , &

quotquot nó uiderunt faciem meam in

carne,utcóſolationé accipiant corda illo,

rum ,cum fuerintcópacti in charitate , &

in omné opulentiam certe perſuaſionis

intelligétiæ, in agnitioné myſterij dei , &

patris & Chriſti, in quo funt omnesthe.

ſauri ſapientiæ ac ſcientiæ reconditi.Hoc

autē dico,ne quis uobis imponat proba

bilitate ſermonis . Etem ßuis carne fim

. abſens,tamé fpiritu uobiſcum ſum ,gau.

dens acuidens ueftrű ordiné, & folidita

tem ueftræ in Chriſtum fidei.Quemad

modum igitur accepiſtis Chriſtā Ieſum

dñm :ita in eo ambulate,ficutradices ha

beatis in illo fixas , & in illo ſuperſtruami

ni cöfirmeminica per fidem ,ſicut edocti

eſtis , exuberantes in ea cum gratiarum

actione. Videte ,ne quis fit, qui uos de

predetur per philofophiam& inanem

deceptioné, iuxta cóſtitutionéhominú,

iuxta elementa mundi,& nó iuxta Chri

ſtum . Quoniam in illo inhabitat omnis

plenitudo deitatis corporaliter,& eſtis in

illo cópleti, qui eſt caput omnisprincipa

tus ac poteſtatis, perqué& circūcili eſtis

circumciſione,quæ fit finemanibus,dum

exuiſtis corpuspeccatorũ carnis per cir

cumciſione Chriſti, cófepulti ſimulcum

illo g baptiſmū ,in quo ſimul etiã cũ illo

reſurrexiſtisper fidéoperationis dei,qui

excitauit

1
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εγείραντΘ αυτόν εκ νεκρώρ . και υμάς

νεκρούς όντας τοΐς παραπλώμασι και τη

ακροβυσία του σαρκός υμών , σωεζωοποία

σεμσαν αν ω , χαρισάμδυΘ- αμίμσάντα

τα παρακώματα , 2ξαλείψας ο καθήμών

χερόγραφομ , τοΐς δόγμασιμο ήμ θπεναν »

τίου ημίμ , και αυτό έρκερ εκ τουμέσου, προ/

Μιλώσας αυτό η σαυρώ , απεκδυσάριθμος

τας αρχάς και τας ξεσίας εσεγμάτιν

σεμν σαξέκσία , θρίαμβεύσας αυτούς ν

αν . Μ οώ τις υμάς κρινέτω ν βρώσε,

2 πόσα , ή μέρα εορφοι , νεμωΐας , και

σαββάτωμ ,άξι σκϊα μελόντωμ, ή

σώμα του Χρισού , μηδεις υμάς καταβραν

ββέτω θέλων εν ταπεινοφροσών και Θρκ

σκεία του αγγέλων, και με εώρακερ εμβα

τεύωμ, εικά φυσίούλως υπό τον νοος

σαρκός αυτον , κα) ου κρατώμ τίω κεφαλώ,

και δυ πάμεσώμα δία Ο αφών και των

δέσμωμ επιχορκγύμνου , και συμβιβαζόν

βίον , αυξα τω άυξησιν το θεού.Εί οώ αν

πεθάνετε σω ως Χρισώ από το 5οιχείων

του κόσμου , τιως ζώντες ον κόσμο δογμα .

τίζεθε ; ΜΗ άψη, μηδε γεύση, μκδε θίγες , &

και πάντα εις φθοραν τη αποχρήσα , κατά

τα εντάλματα , και διδασκαλίας ή αν

θρώπων, άτινά αξι λόγομ μούέχοντα σοφία

ας ν εθελοθρκσκείαC ταπανοφροσως , €

αφαία σώματα , ουκ άν τιμή τινι, προς

πλκσμονώ οι σαρκός .

Εί οώ σωκγέρθετε ω " Χρισώ , τα άνω

ζκτάπ , ου ο χρυσός έσιν ν δεξιά θεού κα

θάμυΘ.τα άνω φρον & π , με τα επί Ο

γύς . απεθάνετε γαρ, η και ζω υμώμ κέκρυν

πια σιωω χρισώ νω θεώ, οταμό χει»

εδς φανερωθή,και ζωήΑμώμ , τοπ κ υμάς σαω

αυτό φάνερωθήσεθε ν δόξα. νεκρώσατε οώ

τα μέλη ύμώμ ταεπί Οι γάς , σορνεία » ,

ακαθαρσίαμ, σάθG , επιθυμίαμ κακώ,

σω πλεονεξίαμ , και τις 3Gμ ειδωλολατρία ,

Ταέρχεται και οργή του θεού επί τους τους

excitauit illum ex mortuis . Eruos cum

effetis mortuiper delicta&perpræpu .

tium carnisueftræ ,fimul cum illo uiuifi

cauit , condonans nobis omnia delicta,

deleto,quod aduerfus nos erat,chirogra

pho, quoderat cótrariumnobis perde

creta ,& illud fuftulit è medio , affixum

cruci, expoliarosc principatus ac pote

ſtates oſtentauit palam , triumphans il

los per femetipſum .Ne quis igitur uos

iudicet in cibo aut potu ,aut in parte diei

feſti,aut nouilunñ ,aut ſabbatorum ,quæ

ſuntumbrarerum futurarü ,corpus auté

Chriſti . Nequisuobispalmam inter

uertat data opera per humilitaté &ſu

perſtitionem angelorum ,inñsquænon

uidit faftuofus incedens, fruſtra inflatus

à mentecarnis ſuæ , nec obtinenscaput,

exquo totum corpus per cómifluras&

compagines ſubminiſtratum , & compa

ctum ,augeſcitaugméto dei.Itaqz ſi mor

tui eſtis cú Chriſto ab elementismundi,

quid quali uiuentes in mundo , decretis

tenemini?Ne tetigeris,ne guſtaris, neg

cótrectaris,quæomia ipo pereūtabuſu,

iuxta præcepta, &doctrinas hominum ,

quæ uerbotenusquidé habent ſpeciéfa

pientiæ per ſuperſtitioné ,ac humilitate

animi,& læfioné corporis,nó perhonoré

aliqué ad expletionē carnis. Itaq fire. III
ſurrexiſtis unàcũ Chriſto,ſupernaquæ

rite ,ubi Chriſtus eſt ad dexteram dei ſe

dens.Supernaaurate,nó terreſtria.Siqui
dememortui eftis, & uita ueſtra abſcódi

ta eſt cũ Chriſto indeo . Qñaung Chri,

ſtus manifeſtatusfuerit,uita noſtra,tunc

&uoscú illo manifeſtabimini in gloria.

Mortificate igiť mébraueſtraterreſtria,

ſtuprū,immūdiciã,mollicie, cócupifcétiã

malam ,& auaritiâ, quæ eſt ſimulacrorú

cultus,ob quæuenire ſoletiradei in filios

O 2 intractabi.
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και απευθείας, εν οις και υμάς σεεϊεπατών

σατέ σοι, όπ έξυτεν αυτοίς , Νάωί δε από

θεσθε να υμάς τα πάντα , οργίω, θυμόν,

κακίαν, βλασφημία» , ώχρολογίαμ εκ και

σόματΘ υμώμ. με ψεύδεθε εις αλλήλους,

απεκδυσάμενοι του παλαιομ άνθρωπομ σω

ταϊς πράξεσιμ αυτα , και ενδυσάμιοι

θέομ, τμ ανακαανέμονομεις επίγνωσιμ και

εικόνα του κτίσαντα αυτόμ , όπ8 ουκ ένι έλ

λίω καιιδιαίΘ , σεριτομή και ακροβυσία,

βάρβαρ, σκύθκς, δ &λΘ , ελεύθερος, αλ .

λα πάντα και αν σάσι Χρισός δύσαθε

οώ ως εκλεκτοί το θες άγϊοι και αγαπκι

μίοι, πλάγχνα οικτιρμώμ, 8%σότκα,τα

πεινοφροσωω , πραότητα , μακροθυμίαμ,

ανεχόμβυοι αλλήλων , και χαριζόμενοι εαυ

τίς , εάν τις πρός τινα έχη μομφίώ, καθώς

και ο Χρισος έχαρίσατουμίμ, όντως ναι .

μας. επί πάσι δε τέτοις , τώ αγάπω,ήτις

Έξισώδισμα και πλεότκτος , και ειριών

το θε8 βραβδιέτων ταϊς καρδίαις υμών,

εις μ και εκκλήθκε ν εν σώματι, ναι ευν

χάρισοι γίνεσθε . και λόγω των Χρισ8 ενοικείο

των υμίμ αλυσίως ο σάσα σοφία. διδά

σκονης C νουθετοωες εαυτούς , ψαλμοίς

καλύμνοις και ωδαίς ενδυματικάϊο νχά

Ρίτι άδοντες εν τη καρδία υμών ως κυρίω .

και σαμο άμ σοιτς εν λόγω και αν έργω ,

σάντα ώ ονόματι κυρίου τκσό , ευχαρισού

τες ζω θεώ κ σατρί δι αυτο . αι γωϊκες

υποτάσεθε τίς δίοις ανδράσιν , ώς ανή

κευών κυρίως οι άνδρες αγαπάτε τας για

κας, καιμε πικραίνετε προς αυτάς. τα τέ.

κνα, υπακέετε Ρίς γονεύσι ισάντα, τον

το γάς αξιμ ευάρεσop ω " κυρίω . οι πατέρες

μη ερεθίζετε τα τέκναυμώμ,ίνα μή άθυμώ /

σημ . οι δούλοι υπακετε τι πάντα οίς κα

τα σάρκα κυρίοις , μη εν οφθαλμοσυλίας

ως ανθρωπάρεσκοι , αλλά απλότητι κας

δίας , φοβόμονοι θεόμ » και σάρ ό,τι

εάν σoιώτε , έκ ψυχής εργάζεθε , ως Go

intractabiles , inter quos ambulabatis

quondam ,cú uiueretis in his.Nuncauté

deponite & uosomia,iram ,indignatio

nem ,malicia,maledicétiā, turpiloquétia

ab oreueſtro . Nementiaminialiusad

uerſus alium , pofteao exuiſtis ueterem

hominé cũ fačtis fuis ,& induiſtis nouú,

qui renouaťad agnitioné & imaginem

eius, qui codidit illū ,ubinóeſtGræcus &

Iudæus,circūciſio& præputiū ,barbarus,
Scytha,feruus,liber,fed omia in oñibus

Chriſtus. Sitis igitur induti tanſz electi

dei,fanctiac dilecti,uiſcera miſerationú ,

comitaté,modeſtiā,manſuetudinē,leni

tatem ,fufferétes uos inuicé, & códonan

tes uobis mutuo, fi quisaduerſus aliqué

habueritquerelam ,quéadmodú& Chri

ſtus condonauit uobis,ita & uos. Super

omnia autē hæc,charitaté, quæ eſt uinci

lum perfectionis ,&pax deipalma ferat

in cordibus ueſtris, in qua & uocatieſtis

in uno corpore, & gratilitis.Sermo Chri

Iti inhabitet in uobis opulente cú omni

fapientia. Doceteis & commoneteuoš

inuicé ,cantionib9 & laudib9&cantilenis

ſpiritualibus cũ gratia canentes in corde

ueſtro dño. Et quicquidegeritis fermo
ne aut facto , omnia in nominedñi Iefu

facite,gratias agentesdeo& patri per il

lum .Vxores,fubditæ eſtote pprijs uiris,

ficuti conuenit,in dño.Viri,diligiteuxo /
res , & ne fitis amarulenti aduerfus illas .

Filij,obediteparétibus in omnibus. hoc

enim beneplacet dño.Patres,ne prouo .

cetis liberos ueſtros,nedeſpódeant ani

mum . Serui, obedite per omnia is qui
domini funt fecundum carnem ,non ob

ſequis ad oculum exhibitis , tanquain

hominibus placere ſtudentes , ſedam

fimplicitatecordis,timétes deum .&quiç

quid feceritis ,ex animo facite , tanquař
dñosugion

3
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κυρίω,ναι ουκ ανθρώπους, ειδότες , ότια- domino,& nonhominibus,fcientes,gă

κυρία απόλίζεθε ανταπόδοσιμο κλπ domino recipietismercedem hæredica

ρονομίας, ο γαρ κυρίω Χρισώ σ'sλεύετε, cis ,namdomino Chriſto feruitis.Cæte .

OM Bidexãp xoužātou 8 Àdixxot, koci oux rum quipeccarit,reportabit peccatú fuú ,

έξι προσώποληψία . & non eſt perfonarureſpectus.

οι κύριοι σ' δίκαιόμ να τηνισότητα τις δ% domini, æquitaté & æquabilitaté feruis

λοις παρέχεθε, ειδότες ,ότι καιυμάς έχει exhibete,ſcientes ,q & uos habeatis do

τε κυρίου οι ουρανοίς. Τα προσευχή προσκας minumincælis.Obfecrationi inſtate,ui

τεράτε , γBκγοροιώτες και αυτή η ευχαρ! gilantes in eacũ gratiarú actione,oran

δία , προσευχόμενοι άμα και σερί ημών , tes ſimul&pnobis,ut deus aperiat no

ναο θεός άνοιξε ημίμ θύραν του λόγου , λαν bis oſtium fermonis , utloquamurmy.

λύσαι το μυσλεϊον τον Χρισού , στοκαι δεν ſteriú Chriſti,ppterqd& ūinctus ſum ,

Θεμαι , ίνα φανερώσω αυτό , ως δ&με καλή utmanifeſtem illud ,ficutoportet melo

σ.α. ν σοφία σεριπατάτε προς τους έξω, qui. Sapiéterambulate erga extraneos,

τη καρδυ θξαγοραζόμονοι . ο λόγΘ- opportupitaté redimétes. Sermouefter

μώμσάντοτε εν χάριτι άλαλι αρτυμΘ- , fempercum gratia,fitfale códitus,ut fcia

εισθένα σώς θαμάςεν εκάσφ αποκρίνες tis.quomodooporteatuos unicuiq re

Delhi Ta xat lue várta gvogica iuip tuo - ſpondere.Deomibusrebus meis certio .

χικός και αγαπητός αδελφος,να σισδς στα res uos faciet Tychiausdilectus frater , &

κονΘ και σώδουλΘ και κυρίω , 8μ έπεμ fidus miniſter, & cóferuus in dño, quem

ψα προς υμάς εις αυτό τοτο, ίναγνώ τα σε mili aduos inhocipfum , utcognofcat

οι ημών, και παρακάλεσα τας καρδίας ήν . quidagatis,& cόfolet cordaueltra , una

μών , σαν όνκσίμω ω σισώ νααγαπω cum Onefimo fido &dilecto fratre, qui

τώ αδελφώ, όςαμάξ υμών, πάντα υμίμ eft exuobis. de oñibusuobisexponét,

γνωρίσι τα ώδε. Αασάζεται υμάς αφίσας » quæhicagant.SalutaruosAriſtarchus

καν και σωαιχμάλωτός μου , και μάρκος και cócaptiuusmeus, &Marcuscófobrinus

ανεξίος βαρνάβα, οιδυ ελάβετε εντολάς. Barnabæ ,de quo accepiſtis mandata.Si

εαν έλθη προςυμάς , δεξαθε αυτόν , και τη ueneritaduos,excipite eum , & Iefus qui

σου λεγόμενα 18soς,οι όντες έα ποιτοι uocatur Iuſtus, quiſuntex circúciſione.

μής , δυτοι μόνοι σωεργοιεις τίω βασιλεία Hi ſoli cooperarij funtad regnumdei,

αμ το θεού, 8ι τινες εγενήθκσάν μοι σαραγον qui fuere mihi folatio.SalutatuosEpað

φία . Αιάζεται υμάς Επαφράς και ζυμών phras, qui ex uobis eſt feruus Chrifti,

δούλG xρισού , σάντοπ αγωνιζόλιθος ſemper enixelaboranspuobis in preca

υπες υμώμ ν ταϊς πρόσβύχαϊς, ίνα ούτε τι tionibus, ut ſtetisperfecti& completiin

λεσι να σεπληρωμώοι ώ σαντι θελήμα) omni uoluntate dei. Teſtimoniúeſ illi

τι τον θεό . μαρτυρώ γαρ αυτώ , ότι έχα38 perhibeo ,quodhabeatmultū ſtudium

λομ σολάω ύπες υμώμ , γ )νν λαρδι- puobis,& hisquifuntLaodiceze,& his

κεία , και την εν θεραπόλα, ανάζεται υμάς qui Hierapoli.Salutatuos Lucasmedi

λεκάς& ιατρός και αγαπητός , να δωμάς. cus dilectus, & Demas.Salutate fratres,

ασάσαθε νύς λαοδικεία αδελφούς,C. qui funt Eaodices , & Nympharm , &

νύμφάμ, ο τίω καί δικομ αυτο εκκλησία , quæ in domo illius eftcongregationem ,

και Ο 3 &
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και όταναναγνωθύ σαςυμών και επισολί,

ποιήσατε, ίνα και εν τη λαοδικέωμ εκκλη

στα αναγνωθή, και τώ εκ λαοδικείας, ίνα

και υμάς αναγνώτε. ειπατε αρχίππω,

βλέπεή διακονίαμ θα πρέλαβες φν κυρία ,

ένα αυτίωαλκροΐς . οασασμός τήέμή χά

είσαύλε , μνημονεύετε μετοδεσμών . Η

χάρις μεθύμώμ . αμώ.

& amrecitata fueritàuobisepiſtola,fa

cite ,ut& in Laodicenſium ecclefia recite .

tur , &eam quæ ſcripta eftexLaodicea,

utuos quoq;legatis. &dicite Archippo:

uide miniſterium quod accepiſti in do ».

mino , ut illud impleas .Salutatio mea .

manu Pauli.Memores ſitis uinculorum .

meorum .Gratiauobiſaum . Amen .

1

εγράφη αποδώμης διατυχικού

και ονκσίμου .

Milla èRhomaper Tychi

cum& Onelimum ." .

ΠΟΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ

ΠΡΩΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ .

Ε ΑΥΤΗΝ επισέλει από αθωώμ , έωρακώς πρόπρου αυτούς , και στατίβας σας

αυτοϊς δε πρόφασιςη επισολύς άυτκ- ο απόσoλό σολιάς θλίψεις σαθωμά

βεροία , και ο φιλίπποις θ μακεδονίας και ο κορίνθω , γινώσκωμπ όσα σέν

πoνθεμ και θεσσαλονίκη , φοβάμβυω με ακέσαντες θεσσαλονικές& σίπουθεν

ενταϊς προέρκμλύαις πόλεσι , σειρασθώσιμα υπό τον σαράζοντα , και σκανδαλίθώσι , μαθωμ δε

ότι και επί τοίς αποθνήσκάσι κατώθωοι εγχύονη , αποσέλια τιμόθεομ προς αυτούς μετάτον

πιςολής ταύτης και πρώτων μου επισκρίζει αυτούς και τη σίse , ώσε με σαλεύεθαι δια τας θλίκ

ψας , και μκδένξένον αυτους πεποιθέναι υπό την υδαίωμ , " και του κυρίου αποκτανάντων.

Χρισΐανώμ γαρδίου το θλίψεσθαι ενω βίω τέτω, έλεγερ . σολιά δε σαραινέσας αυτοίς όντως,

ώς παρέλαβομ σας αυτον,ανασρέφαοθαι , γράφα σερί τελόυτόντωμ , σαραμυθούμενα αυν

τους , και διδάσκων μη βαρέως φέρep , ου γαρ ειναι το θάνατομ απώλειας , αλλοδoμ ανασάν

σεως και έπατα , και σερί 8χόνων αυτούς διδάσκα, ένα άθκλομ τίω ημέραν γινώσκοντες , άει

έτοιμοι γίνονται , και μηδεν προσέχωσιμ απαγγελλομύω σερί αυθ . έσεθαι γάς φκσι τίω

παρουσίαμ όντως , ώσε τους περιλαπομένους και ευρισκομίες εν τη ημέρα εκείνα , με φλάνερ

τους εκ νεκρώμέγαρομύες και άμα γαό γίνεσθαι τίω σάντων αλλαγώ, διδάσκή και προς τούτοις ,

σεογέπωμ αυτούς βελτϊδθαι εν τοίς θεσ: , ποπέπί αυτούς και αεί χαίραμ τή ελπίδι ,και

προσεύχεσθαι , και ευχαρισάμ αυτούς αεί ο κυρίω , ένορκίζων αυτούς αναγνώνας τωνεπισολάω

ταύτίω σασι είς αδελφοίς .

In epiſtolam
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ARGVMENTVM PER ERASMVM ROTERODAMUM.

Heſſalonica Macedoniæ metropoliseſt,unde&regionis incolæThef

ſalonicenſes appellati.Hi infideſemelaccepta,tanta cóftantia perſtite

runt;ut' & Pauliexéplo ,ciuiú ſuorú pfecutiones, infracto &alacri per

tulerintanimo,nec ullo pſeudapoſtolorú ſualu quiuerintab euágelica

inſtitutione deffecti.Qduerit9 Paulus,quéno latebat pfeudapoſtolorũ improbi,

tas,cú ipfi non liceret illos inuiſere,miſit Timotheü,ex ġ reuerfo cũ didíciſfetillorü

tõſtantiā,collaudateos,gratias agésdeo. Arą id quidéagit cap.primo& fecúdo.

Incæteris duob9 inſtituiteos in uarris pietatis officñs,ſubindicāseſſe inter eos,qui

1 nódúoñino puri ellentab omi libidine,nec deeſſe, quiocio deditigrauaretalios:

ité quiinquieci ipſi,turbarét eccleſiæ tranquillitaté, ậs corripi iubet:Prætereaqui de

reſurrectione nodú fatis cófirmata effentopinione(cũ defunctos ita lugerét,quafi

periſſent,ac nópotiusadmeliorademigraſlent) hos inſtituit atqcófirmat rurlus

aliosdiſputaſſe dedieaduétus dñi,ali is pfciri pdició poſſit, cu incert 'fic oñib.

Verū eủait ſubitũ , & pteroim expectationéadfuturú ,qmagisſimº adoñemo

mentū parati.Saripfit ab Athenisp Tychicũ miniſtrú, iuxta Græcorū inſcriptio

nem :cui collegam addunt Oneſimú noftra argumēta , quæ incerto autore legunt

in uulgatis exemplaribus.
FINIS

AD " THESSALONICENSES EPI

STOLA PAVLI PRIMA.
$

. ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝ ( ΚΕΙΣ ΕΠΙ

ETQAH -DAYAOI DP2TH .

ΑΥΛΟΣ 6 σιλβανός

και τιμόθεος,τη έκ»

κλησία θεσσαλονικές

ωμ, ω θεώ σαξίκαι

κυρίω Ικσού Χρισω ..

χάρις υμίμ κ) ευρώκ

αν θεό σαξος ημών

κη κυρία 1κσ χρισ8 .

kuxcagısgulv Ten oső wávTone nigil sáuwp

υμών, μνείαμυμώμ σοιέμενοιεπί προσόν

χώμμών αδιαλείπτως μνημονεύοντες θα

μώμ τ έργο φθι σίσεως C κόπο αγά

πκς, η υπομονήςΟ ελπίδος του κυρίοδο

μώμΣκσά χρισ8 , έμπροσθεν θες και σαν

χος υμών , ειδότες αδελφοί αγαπημένοι

Aulus & Siluanus &

Timothe eccliæ Thef

ſalonicenfium , in deo

patre & domino Iefu

Chrifto. Gratia uobis

&pax àdeo patreno

ſtro & domino Ieſu Chriſto . Gratias

agimus deo ſemper deomnibus uo -

bis ; mentionem ueſtri facientes in pre

cibus noftris indeſinenter recolentesue ,

Itri propteropus fidei aclaborem cha

ritatis, &quod permanſiſtis in fpedo

mini noftri Ieſu Chriſti , coram deo

& patre noſtro , ſcientes fratres dilecti

Q 4 àdeo,

៦
៣
៦

+
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υπό θες τίω εκλογω υμώμ,ότι η ευαγγίν à deo,electionéueſtra : quoniã euágelić

λίου ημώμ ουκ εγενήθκ εις υμάς λόγω noſtrú fuiterga uos,nó per fermoneſo .

μόνον, αλλά και αν δωάμα , 6 έμπνεύματι lum ,uerumetiäper uirtuté,&perſpiritú

αγία , και να πληροφορία πολλή , καθώς διδα ſanctū ,periscertitudinémultă , quéad

τε, διαιεγενέθυμν αυμίμδίνμάρ.και modú noſtis,quales fuerimusinteruos,

μας μιμηται ημών έγενέθετε,Cτο κυρίου, ueſtra cauſa.Etuos imitatoresnoftrifa

δεξάμονοι του λόγου αν θλίψασολ μελα ctifuiſtis,& dñi, recipiétes fermonéam

χαράς πνεύματος αγίο. ss γενέθαι υμάς afflictione multa, cúgaudio ſpiritusfan

τύπας σάσι τοίς σισεύεσμα τη μακεδον Cti,adeo ut fueritisexéplo omnibusare

ΐα και άχαία.άφημώμ γαρξήχηλα ο λό dentib9 in Macedonia,&Achaia .Aco ,

γΘ του κυρίο , ου μόνον ώ τη μακεδονία bis enim pertonuit fermo domini:non

καιάχαία, αλλά και σαντί τόπο , και σί, ſolum in Macedonia& Achaia ,uerum

5ις υμώμ και προς τον θεόμ ξελήλυθεν , ώςε etiam inomni loco fides ueſtra quæeft

μη χρείαν εμάς έχaμ λαλάμ τί . αυτογαρ in deum ,dimanauit,ut non ſit nobis ner

σερί ύμών απαγγέλ8σιμ , οποίαμ έισον ceſſe loqui quicos. Siquidéipfi deuobis

Τομ έχομον προς υμάς , και πώς έπεσείο annunciant, qualemingreflum habueri

ψατε προς τον θεόμ από το ειδώλων, δs musaduos,&quomó cóuerfi fueritisad

λεύαμ θεώ ζώντι,και αλαθινώ ,και αναμθώα deum à ſimulacris, ut feruiretis deoui

τομτομαυτον εκ τ ' ουρανών, 8μ άγαρες εκ uenti&ueraci , & expectaretis filiü eius

νεκρώμ,τπσίμου δυόμενου ημάς απόδος de cælis, quéexcitauit à mortuis,leſum , /

γώς θα έρχομλύκα » qui liberatnosab iraučtura. Nam ipli !?

Αυτοί γαρ διδατι αδελφοί τω έσον noftis fratres, introitūnoſtru aduos,

του άμώμ τω προς υμάς, ότι ου κενή γέγο) nó fuerit inanis,ſedq ante malisafflicti

νεμ, αλλά και προπαθόντες και υβρίθένο & contumelijsaffecti,quéadmodúſcitis

τες, καθώς διδαπ & φιλίπποις έπαιξεσία Philippis,audacter egerimusindono

σάμεθα ωω θεώ ημώμ, λαλίσα προς ο ftro ad loquédú apuduos euágeliü dei,

μας σ ' έθαγέλίου του θες ν σολιών αγών. in multo certamine. Siquidéexhortatio

γαρ πράκλησις ημώμ ουκ εκ σλάνκα , ου- noftranó fuiteximpoſtura,neqex im .

' θε 3 ακαθαρσίας , όυτε αν όλα , αλλά και mundicia,neq cú dolo,ſed quéadmodü

θως δεδοκιμάσμεθα υπο του θεά σιελά » probati fueramº à deo, utnobis cómitte

και η ευαγέλλομ , όντως λαλάμβυ , ουχ ώς retur euágeliūritaloquimur,nó uthomis

ανθρώπους αρέσκοντες , αλλά ζω θεώ, ω nibusplacétes,fed deo,qui probatcorda

δοκιμάζοντι τας καρδίας ημώμ . ούτε γάς noſtra. Neqz eñung per ſermonéadui

σότεν λόγω κολακίας εγενήθιμού , και lationis uerfatiſumus,quéadmodúno

θως διδαπ , όυτε προφάσει πλεονεξίας, ſtis,necp occafionéauaritiæ ,deuseſtres

θεός μάρτυς , όυτε ζητούτες και ανθρώπου tis,new querkres exhominibusgloria,

δόξαν , όυτε αφ υμώμ , όυτε αήάλλων, δυν nec à uobis nec ab alijs, cú poſſem'in au

νάμβυοι βάρα έιναι , ως Χρισού απόsor toritate effe, tangapoftoliChrifti , fed

λοι , άλλέγενίθκμάν πίοι εν μέσω υμώμ, fuim9placidi in medio ueſtri,perindeac

ως άμποφός θάλπη τα εαυφOι τέκνα,δυσως ſinutrix foueat fuos filios,ficaffectu pro

quesó piguos imão , éud'oxšxuſu Miradi voce ..pēli in uos animo cupiebam ? impertire

υμίν uobis,
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υμίμ,ου μόνομο ευαγγελίου του Θεού, αλ / uobis,nó ſolum euágelium dei;uerüetiá

λα και τας εαυτών ψυχάς , διότι αγαπκ- noſtras ipforúanimas, propterea quod

τοί πμίμ γεύκθε . Μνημονεύετε γαλαν chari nobis facti eſtis. Meminiſtis enim

δελφοι τονκόπομίμώμ, και τον μόχθομ. fratres laboris noftri, ac ſudoris . Nocte

νυκτός γαό και ημέρας εργαζόμενοι προς enim acdie opus facientes ob id , ne cui

ή μη επιβαρύσαί τινα υμώμ ,έκκρύξαμων ueſtrúellemus oneri,prædicauim'apud

εις υμάς ο ευαγγέλιον του θεού υμάςμάς uos euägelium dei. Vos autêteſtes eſtis

τυρες και ο θεός , ως οσίως, και δικαίως , &deus,qa fancte& iuſte & inculpateuo

Gufu itase guiu roig wistýsdIN &ZEVÁDu biſcum qui credebatis, uerfati fuerimus:

Πω . καθάπες Βιδατε , ως ένα έκαςομ quéadmodú noſtis,ut erga unumquéą

μώμ, ώς σατές τέκνα αυτο ,σαρακαλούν ueſtrū,tanğ pater erga filios fuos,fueri

πς υμάς και παραμυθούμενοι και μας mus affecti,obfecrantes uos &confolan

τυρόμενοι εις ή σεριπατήσαι υμάς αξίως tes & obteſtantes, ut ambularetis digne

το θεού , του καλούτΘ- υμάς εις τίω εαυν deo,qui uocaffetuos in ſuum regnum ac

του βασιλείαν και δόξαν . δια τούτο και - gloria . Quapropter & nos gratias agic

μάς ευχαρισμα » ω θεώ αδιαλείπτως, 8% mus deo indeſinenter:quodcumacciper
πραλαβόντες λόγομ ακοής σας ημώμ τον retis fermonē ànobis, quo deum diſceba

θε8 , εδέξαθε ου λόγου ανθρώπων , αλλά tis,accepiſtis nó ſermonem hominú, ſed

καθώς ζιμ αλκθώς λόγου θεού , δς και ενες ſicut erat uere fermoné dei, qui& agit in

gãrau zu & uiu rig wissúsoin. Suãe zor uobis credentibus.Vosenim imitatores

μιμικται εγενήθητε αδελφοί Ρ εκκλησί » facti eſtis fratres,eccleſiarú dei,quæ ſunt

και του θεού , το δυσώμεν τή ιουδαία, η χρι in Iudæa, in Chrifto Iefu , quod eadem

σώ τκσού , ότι ταυτα επάθετε να υμάς paſli ſitis & uos à propris contribuli-

πο το ιδίωμ συμφυλιτών , καθώς και αυν bus, quéadmodum & ipfi nos à Iudæis,

τοί υπό την Ιουδαίων, ή και τμ κύρϊομάν qui ut&dominum occiderunt Iefum , &

ποκτανάντωμτκσάμ,και τους ιδίους προφή- proprios prophetas , ita&nos perfecuti

τας, και ημάς εκδίωξάντωμ, και θεω με αν fiunt,& deo non placent ,& omnibus ho,

σεσκόντων, και σάσιμ ανθρώποιςεναντίομ, minibus aduerfantur, quί obfiftunt no,

κωλυόντωμ εμάς τίς έθνεσι λαλήσαι , ίνα bis,ne loquamurgétibº, quo falui fiant,

σωθώσιν , εις ή αναπληρώσαι αυτών τας αν utexpleant ſua peccata ſemper.peruenit

μαρτίας σάντοτπ . έφθασε δε επάυρος και δεν autéin illos ira in finem . Cæterum nos

γι εις τέλΘ . Αμάς δε αδελφοιαπορφανι/ fratres, orbati uobis ad fpacium tempo,

θέντες αφυμώμ προς καιρόμ ώρας προσών ris aſpectu ,non corde uehementiusitu .

πω , ουουκαρδία, περισσοτέρωςεωοθάσαμου : dimus uίdere faciem ueftram, cum mul

ή πρόσωπομ υμώμ δέμ ν σολ.Η επιθυν to defyderio.Quapropteruoluimus uer

μία.δiο θελήσαμδυ ελθώμ προς υμάς,εγώ nire ad uos , ego quidem Paulus, & ſer

μασαύλΘ , και άπαξ και δις , και ενέκον mel & iterum , & obfticitnobis fatanas .

ψεμ Αμάς ο σατανάς. Τίς γαρ ημώμ ελπίς , Nam quæelt noſtra ſpes,aut gaudium ,

# χαρά , sέφανΘ καυχήσεως , ουχί και aut corona gloriationis, an non & uos,

υμάς , έμπροσθεν του κυρίου ημώμ ικσού in conſpectu domini noftri Ieſu Chri

Χρισού, εν τη αυτον παρουσία, Υμάς γάς εσε ſti, in eius aduentu : Vos enim eftis

και δόξα gloria

2

1

Ι
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καιδόξα άμώμ κα ) χαρά .
gloria noſtra &gaudiú. Proindeam ir

Δύο μηκέτι σέγοντες ευδοκήσαμαν καν nonamplius ferremus , uiſum eſt nobis

ταληφέναι ν αθώους μόνοι , και επέμψαν ut Athenis reſideremus ſoli ,ac milimus

μθυ τιμόθεον του αδελφού ημών, και διά Timotheum fratré noftrú , & miniſtru

κονομ του θεού , και συνεργού άμώμ dei, & adiutoré operis noſtri in euägelio

ευαγγελία του Χρισού , εις ή sκρίξαι υμάς , Chriſti,ut confirmaret uos, & confolaret

Ο πρακαλέσαι υμάς πριν σίςεως ήμώμ, uos de fide noſtra,ne quilğa turbare in

ρμκδ ένα σαίνεθαι εν ταϊσθλίψεσι ταύ, afflictionib9 his.Nam ipfinoftis,nos in

ταις . αυτοί γαρ διδαπ, ότι εις τοντο κείμε! huncuſum poſitos eſſe.Etenim cũapud

θα , και γαό ότε προς υμάς έμαν , προελέ- uos eſſemus ,prædicebam'uobis fore,ut

γομαι υμίν , ότι μέλλομαι θλίβεσθαι , κα afflictione pateremur,quéadmodum&

θως και έγύετο και διδατε . Δία τοντο κα- euenit, & noſtis. Quapropter& ego nó

γω μηκέτι σέγων ,έπεμψα εις το γνώναι amplius ferens,miliad hoc utcognoſce

σωσίσιμ υμώμ , μήπως επείρασιμ υμάς και rem fidéueſtrā,ne pacto tentalletuos

σαράζων ,και εις κενόν γλύκται ο κόπG ille qui tentat, & inanisfactus eſſet labor

ημών Αρτι δε ελθόντG- τιμοθέο πρδς και nofter.Nuper autécum ueniffetTimo

μάς αφυμών, και ευαγγελισαμβύς μίμ theus adnos à uobis, & annunciaſſet no

τίω σίσιμ , ναι τώ αγάπίω υμώμ . C ότι bis fidem ac dilectioné ueſtram , & quod
έχετε μνείαμ πμώμ αγαθώ σάντοπ , έπι) habeatis memoriam noftri bonamſem

ποβοώτες ημάς θάμ , καθάπες και εμάς per,defyderantes nos uidere ,quemad

υμάς δια τούτο σαρεκλήθην άδελφοι modum nosquoquos. Idairco conſola

οι υμίμ ,επί πάση τη θλίψε , και ανάγκη tionem accepimus fratres per uos ſuper

kuõp , dià lluõp wisewe . To vã 3ão oñi afflictione& neceſſitate noſtra, per

μου , εαμ υμάς σκεπ ν κυρίω . τίνα γαρ ueſtrā fidem .Quoniam nuncuiuimus,

ευχαρισίαμ Φανάμεθα ω θεώ ανταπον fiuos ſtatis in dño . Quá enim gratiarú

δένα σερί υμώμ επί πάση τη χαρά , χαι actioné poſſumus deo rependere deuo

ρομών Δι υμάς έμπροσθεν του θεού ημών , bis ſuperomnigaudio , quod gaudemº

νυκτός και ημέρας υπερεκπερισοϋ δεόμεν ppteruos in conſpectu dei noſtri,nocte

νοι , εις ή ιδαρ υμώμ ή πρόσωπον , και κα ac die fupra modum orantes , ut uidea

καρτίσαι τα σερήματα, και σίσεως υμώμ. musueltram faciem , &fuppleamºquæ

αυτός δε ο θεός και πατής Αμώμ και ο κύν deſuntfidei ueſtræ.Ipfe uero deus & pa
GiG Αμώμ ικσούς Χρισος κατευθώαι τω ter noſter &dñs noſter Ieſus Chriſtus

of opfuãu ngôc imãe . imãe de 8 xiçió dirigat uiam noſtra aduos:uos autédo,

σλεονάσαι και περισεύσαι τη αγάπη εις minus abundantes & exuberätes faciat

άλλήλους , και εις σάντας και καθάπες και mutua inter uos charitate ,& in omnes ,

λμάς εις υμάς , εις το σκρίξαι υμώμ τας quemadmodum&nos in uos, ut confir

καρσίας αμέμπους ν αγίωσως έμπρο met ueſtra corda,irreprehenfibilia in fan

θεμ του θεού και σαγός ημών , και τη ctimonia coram deo & patre noſtro , in

σαρεσία του κυρίου ημών εκσού Χριστού , aduētu domini noftri Ieſu Chriſti, cum

μετα σάντωμ αγίωμ αυτο . omnibus ſanctis eius.

το λοιπόν οώαδελφοί,έρωτώμιον υμάς Qd fupereſtigit fratres,rogamusuos. IIII

&
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και παρακαλάμι ν κυρίω τκσού , καθώς σα

Φελάβετε σαξίμώμ , το σώς & υμάς σει

πατάμ, αρέσκεμ θεώ, ίνα σερισεύκτε μάλ

λομ. διδατε γαρ, τίνας παραγγελίας εδώ

καμβω υμίμ δία του κυρίου1κσού. τοντο γάρ

Κό θέλημα του θεού, ο αγίασμός υμώμ , αν

πέχεθαι υμάς από Οι σορνείας , ειδέναι

έκασομ υμώμ ο εαυτο σκεύα- κτάταιν

αγίασμα και τιμή , μιν πάθει επιθυμί .

ας , καθάπες και τα έθνκ, τα μη ειδότα τμ

θεόν , ή μευπερβαίνεικαι να πλεονεκτάμ ν

ω πράγματι του αδελφού αυτο , διότι

έκδικΘ- ο κύρϊος σερί σάντωμ τότωμ , κα

θώς και προείπαμαι υμίμ,και διεμαρτυρά

μεθα . ου γαρ εκάλεσεν ημάςο θεός έπιακα

θαρσία,αλλά αγίασμώ . τοιγαροώ και αν

θετώμ,ουκ άνθρωπομ αθετά, αλλά τον θεόν ,

τμ διδόντα έσνεύμα ή άγίομ αυτα εις

εμάς. σερί δε Οι φιλαδελφίας , ου 8είας

έχετε γράφαμ υμίμ , αυτοί γαρ υμάς θεον

δίδακτοι εσεις και αγαπάμε αλλήλος • και

γαρ σοιβτε αυτό εις σάντας Ρυς αδελ

φους , τους ν όλη τη μακεδονία . σαραν

καλ8μην δε υμάς αδελφοί, σερισεύαμ μάλ

λομ και φιλοτιμάσθαι , κσυχάζεμ και πράσ

σειμ τα δiα, C εργάζεθαι τάς ιδίαις χες

σιμ υμών, καθώς υμίμ σαραγγείλαμβω , ίνα

σεριπατάτε ευχημόνως προς τους έξω , να

μηδενός χβείαν έχετε . ου θέλω δε υμάς αν

γνοάμ αδελφοί σερί ή κεκοιμημλύωμ ,

άνα, μη λυπήθε , καθώς και οι λοιποί, οι

μη έχοντες ελπίδα .ει γαρ σισεύομβω ,

Υκσούς απέθανεμ ανέσκ , όυτως να) και

θεός τους κοιμηθέντας για το Ικσού , άξα

σαν αυ . τοντο γαρ υμίρ λέγομαι ω.

λόγω κυρίου , ότι εμάς οι ζώντες οι σεριλα

πόμοι εις τίω σαρεσία του κυρίου , ου

μη φθάσωμεν τους κοιμηθέντας , ότι αυν

τός ο κύριο ν κελεύσματι , ν φωνή αρ»

χαγγέλο , και ο σάλπίγγι θεού καταν

Βάσεται ασουρανό, και οι νεκροί ν Χρισώ

ανασύσονη

&adhortamur perdñm Ieſum , quéad

modum accepiſtis à nobis,quomoopor

teat uos uerfari,& placere deo, ut abun

detis magis.Noftis enim , quæ præcepta

dederim uobis per dñm noſtrú leſum .

Hæcenim eſtuoluntas dei, ſanctificatio

uettra, ut abftineatis a fcortatide , & fiat

unuſquiſq ueſtrú fuum uas poſſidere,

cum ſanctificatione & honore,non cum

affectu cócupifcétiæ ,quéadmodú&gen

tes,quæ nó noueruntdeum,ne quisop

primat ac fraudet in negocio fratré ſuũ,

propterea quod ulcor eſt dñs de omni

bushis ,quéadmodum & ante diximus

uobis , acteſtatiſumus. Non cnimuo

cauit nos deus immunditiæ caufa,fed ad

ſanctificationé. Proinde quireijcit, non

reřjcit hominē,ſed deum ,qui dedit ſpiri

tum ſuum ſanctum in uos.Cæterum de

fraterna charitate non neceffe habetis,ut

ſcribam uobis.Ipli namądiuinitus do

cti eſtis ,ut diligacis uos inuicem.Nam &

facitis hocerga cunctos fratres , qui ſunt

in tota Macedonia.Obſecramusautem

uos fratres,ut abundetis magis,& in hoc

incumbatis , ut quieti ſitis , & ágatis res

pprias, & operemini propris manibus

ueſtris,ſicutiuobis præcepimº,ut uosge

ratis honeſte erga extrarios, & nulla re

uobis fit opus.Cæterunolouos ignora

re fratres de ns qui obdormierūt,nedo,

leatis , quéadmodú&cæteri nó habétes

fpem.Nam fi credim9, φ Iefus mortuus

eſt & reſurrexit,fic &deus eos quiobdor

mierüt per leſum ,adducet cum illo.Hoc

enim uobis dicimus in uerbo dñi, q nos

qui uiuemus & reliqui erimus in aduen

tum domini,nequaq præueniemus eos

qui dormiunt. Quoniam ipſe dñscum

hortatu, &uoce archangeli, ac tuba dei

deſcendet de cælo , &mortui in Chriſto

reſurgent
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ανασήσονται πρώτον , έπατα εμάς οι ζών » reſurgentprimum ,deinde nos qui uiuer

πς, οι σεριλαχόμβυοι , άμα σω αυτόϊς άρι mus,qui reliqui erimus, ſimul cum illis

παγκσόμεθα ν νεφέλαις εις απάντησip rapiemur in nubib9in occurfum domi -

του κυρίου εις αέρα, και όντως σάντοτε σω niin aëra,& fic ſempercumdomino eri

κυρίω εσόμεθα . Ωσε πρακαλάτε αλλιέλ8ς mus. Proinde coſolemini uosmutuo fer

εν τοις λόγοις τέτοις . monibushis. Porrò de temporibus. V

περί δε τ Βόνων και την καιρώμα &articulis temporú fratres, nó eft opus,

δελφοι , ου ξείαν έχετε υμίμ τάφιοθαι . ut uobis ſaibam . Ipſienim planè fatis,

αυτοίγαρ ακριβώς διδατε, ότι η ημέρα και quoddies illedomini,ut furin notte,ita

είου, ως κλέπήκς ο νυκτί, όυτως έρχετα . uenturus ſit. Cum enim dixerint,pax&

όταν γαρ λέγωσιν , ειρών και ασφάλεια , tuta omnia, tuncrepêtinus eis imminet

τόπ αιφνιδίως αυτής εφίσαται όλεθρΘ , interitus, ficuti dolorpartusmulieri prær

cavopi ásin rñ so gaspiéxşor, naj ou mest gnanti,nec effugient.Atuos fratres,non

εκφύγωσιμ . υμάς δε αδελφοι,ουκ έσε αν eſtis in tenebris,ut dies illeuos tanğ fur

σκότα, ίνα και ήμέρα εμάς ως κλέπήκα καται opprimat.Omnesuos filij lucis eſtis,ac

aába várres quãeçoiparóg ist , naj çoi filñ diei.non ſumus noctis,neqz tenebra
ημέρας, ουκ έσμων νυκτος ουδε σκότ8ς . άρα rum.Proindenedormiamus,ficut&cær

οώμη καθεύσωμου ,ώς καιοι λοιποί, αλλά teri, fed uigilemus & fobrijlimus .Nam

εκγoρώμα και νύφωμου και διακό καθεί » quidormiunt,nocte dormiunt: & qui

δοντες , νυκτός καθεύδοση , και οι μεθυσκόν inebriantur,noctu ſunt ebrij.Atnosqui

μθυοι , νυκτός μεθύσιμ .ήμάς δε μέρας ſumusdiei,ſobröjſimus, induti thoracé

όντες, νήφωμου, ένδυσάμισι θώρακα σιν fidei& charitatis ,& pro galea ſpem ſalur

5εως και αγάπκα , και σερικεφαλαίαμεν tis. Quoniam non coſtituit nos deus, ut

πίδα σωτηρίας και ότι ουκ έθετο μάς ο θεός iram nobis cócitemus,fedur falutécanſe

Εις οργώ, αλλεις ποιποίκσιμ σωτηρίας για quamurperdñm noftrum Iefum Chri

του κυρίου ημώμ γκσού Χριστού , τον αποθαν ſtum ,quimortuus eſtpro nobis ,ut ſiue

όντΘ υπέρ ημών, ίνα έιτε γρηγορών, uigilemus,ſiue dormiamus,ſimul cú illo

έιτε καθεύσωμου ,άμα σω αυω ζήσωθω . uiuamus.Quapropteradhortemini uos

δiο σαρακαλάπ αλλήλους, να οικοδομών mutuo , & ædificetis ſinguli fingulos, fi

τε εις ήν ένα , καθώς και σοι & τε. Ερωτώμεν aut & facitis. Rogamusauté uos fratres,

δε υμάς αδελφοί , ειδέναι κους κοπϊώντας utagnofcatis eos quilaborant interuos,

νυμίμ, και προϊσαμένους υμών και κυρίω, & qui præſunt uobis in domino , & ad

καινοθετούτας υμάς, κα ) άγ & θααυτούς monentuos, ut habeatis illos in ſummo

υπες εκπερισ8η αγάπη διαό έργον αυν pretio percharitate propter opus illorú .

ωμ, ειρωνεύετε εν αυτοίς • παρακαλούμου pacé habetecum illis. Obfecramusaute

& υμάς αδελφοί, νοθετάπ Ρύς ατάκτους , uos fratres,monete inordinatos, cóſola ,

σαραμυθάδε Ρυςολιγοψύχους,αντέχετε mini puſillanimes , ſubleuateinfirmos,

Ο αθενών , μακροθυμάε προς σάντας. patientes eſtote erga omneis.Videte,ne

δράπ, μήτις κακό , αντί κακά τινιαπο quismalump malo cuipiam reddat,ſed

Φώ, αλλά σάντοτε κάγαθομ διώκετε,να ſemperqdbonúeft,fectemini , tumes

Βυς αλλήλους , και εις σάντας » σάντοτε ga uos inuicē,cum erga omneis.Semper

χαιρετι gaudete,
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χαίρετε,αδιαλείπτως προσεύχεθε , ω σαν

τι ευχαριθάπ. τοντο γαρ θέλημα του και

Χρισώ 1κσού εις υμάς . σσνεύμα με σβέν »

ηροφκτίας με ζυθενάπ , σάνταδο

κιμάζετε , ή καλόμ κατέχετε . απο σαν

του ειδους πονκρού απέχεθε , αυτός δε ο

Θέδςθ ειρώκς αγιάσαι υμάς ολοτελές,

να ολόκληρομυμώμο σνεύμα,και η ψυχή,

ναό σώμα αμέμπως και τη σαρεσία του

κυρίαημώμ 1κσ χρισ8 τκςκθείκ. σισδς ο κα

λώμ υμάς, δς και ποιήσει . αδελφοί, προσού

χεθε πριμώμ . ανάσαθε Ρυς αδελφούς

σάντας ν φιλήματι αγίω . ορκίζω υμάς

του κυρίου,αναγνωθώαι τίω επισολλώ στα

σι τοις αγίοις αδελφούς . Η χάρις τον κυν

ρίου ημώμ εκσού Χρισού μεθύμώμ• Αμώ .

gaudete, indeſinenter órate,in omnibus

gratias agite .Hæceſ eſt uoluntas dei

per Chriftú leſum ergauos . Spiritu ne

extinguatis:prophetias ne aſpernemini.

Omnia probate,qdbonú fuerit,tenete.

Abomni ſpeciemala abſtinete.Ipſe aút

deus pacis ſanctificet uos totos . & inte

ger ueſter ſpiritus, & anima&corpus,ita

ut in nullopoſlitis culpari,in aduétudo,

mini noftri Iefu Chriſti ſeruetur.Fidelis

eſt quiuocauit uos,qui idem efficiet.Fra

tres , orate pro nobis. Salutate fratres

omneis cum ofculo fancto . Adiuro uos

perdñm ,utrecitetur hæc epiſtola omni.

bus ſanctis fratribus.Gratia domini not

ftriIeſu Chriſti ſit uobiſcum.Amen .

προς Θεσσαλονικάς πρώτη έγιά

φκαπόαθκνώμ .

AdTheſſalonicenſes prima

Scripta fuit ex Athenis .

1ιοΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ .

Αυτίω επισέλε από δώμκς, και δε πρόφασις και επισολής άυτη » τινές απο θεσσαλοί

Ο νίκης αργοί και άτακτοι ποϊερχόμβυοι, τους αδελφούς αφήρπαζομ, ώς άδικη εσή

ας το κυρία ενσάσκα , απάτωμ δε τους ακούοντας,ως τον αποςόλο τονο σκλοώτος,

και υπό πνεύματα ακέσαντες . Ταύτα τoίνω μαθωμό απόσoλός, γράφα τώ επί

φολώ . Ο πρώτος μου αποδέχεση τίω ασίσιμ αυτώμ αυξάνεσα ,και αν αυτής έκαυχάτο,τας θλί

ψας γενναίως υποφέρει δια ημ Χριsόμ και αμυθάται σε αυτούς ως έσομλύκς εκδικίας Πρα το

θεό σ ' αυτούς εκδικοώτωμ. έπαταπου προσΐας το σωτήρG διδάσκει , μηδενί αυτους σει

θεθ , μα και θρο& θα αυτούς,μή π σiα πνεύματΘ ,μήπως αυτον γράψαντος μάθλως νομίζαμ

άδα& ναι αυτώ. Μλ γαρ πρόπρομ έσεσθαι αυτώ, εαμ μα και αποσασία πρώτομ έλθε, και μεταυτία

και αντίχρισος , ο γός απολείας , δε τω ουσίαμοσημείοις και τερασι ψεύδους κατενέργεαμ το

σατανά έσεθαι, σημαίνε.έιτα παινέσας ανοίς σήκαν γενναίως ,να κρατάμε τας πραδόσεις, ας έν

διδάχθκσαμ σαξαυτο ,αγέλη μκθε μία κοινωνίας έχεμ μετατην ατάκτωμ,άλα αποβάλ,

λαμ αυτούς . ειναι για να πρϊέργους και σλάνους έδήλωσε ους τοιέτους • και καθόλα δε πρίγο

γαλε του με υπακέοντα τίς λόγοις αυτο, τούτου αποσιάγωγου γίνεθ .και λοιπον επευξάμν

1ος αυτής ευρώω, τελειοί τίω επιςολώ , του ασασμου τη δία και γράφας,ο σημάομ άισα
πάσης επιςολύς δεδήλωκεμ .

P In ſecunda
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IN EPISTOLAM AD THESSALONICENSES SECVNDAM ,

ARGVMENTVM PER ERASMVM ROTERODAMUM .

Voniam noncontigit Paulo facultasreuiſendi Theſſalonicenſes,per

epiſtolam cófirmat illorü animos, ut fortiter ferant illatas ob Chriſtů

afflictiones ,necipfis defuturü præmium , nec aduerfarijsuindictam .

Rurſum de dieaduentus domini, de quo nónihil attigeratin epiſtola

ſuperiori,monet,ne quid cómouerenťquorundam dictis, qui afleuerabant illum

iam inftare,tecte,ficutiputant,ſignificans,prius abolendú Rhomanú imperiú , ac

deinde uenturū Antichriſtū.Attentius etiãinculcat ,coërcendos eſſe,qui ocio & au

rioſitate ſua turbarét quietē &ordine publicú , & adopus adigēdos:cú ipſe Paulus

apud eos manib ? quis laborarit.ScripfitAthenis per eoſdem ,utnoſtra docentar

gumenta.
FINIS .

Ν

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ . ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡ Α .

AD THESSALONICENSES

EPISTOLA SECVNDA :

A

Pw

ΑΥΛΟΣ και σιλέα

νος και τιμόθεος , τη

εκκλησία θεσσαλον

νικέωμ γν θεώ σαξί

ΗμώμC κυρίω τκσ8

Χρεώ . Χάρις υμίμ

καιειρών από θεού

ΧΩl σατρός ημώμ κ κυν

είε Ικσό Χρισού ευχαρισάμοφείλομον ως

θεώ σάντοπ ποί υμώμ αδελφοί, καθώς άξi

όμεσιμ, ότι υπεραυξάνει και σίσις υμών , και

πλεονάζα και αγάπηενός εκάσ8 σάντωμ υμών

εις άλλήλας, ώςε εμάς αυτούς εν υμίρ καυν

χάθαι εν ταϊς εκκλησίαις τον θε8,υπες και

υπομονής υμώμ και σίσεως , νσάσι τοίς

διωγμοίς υμών, και ταϊς θλίψεσιμ &ις ανές

χεθε, ένδαγμα Οι δικαίας κρίσεως ή θε8 ,

εις το καταξίωθαι υμάς Ο βασιλείας του

θεού,υπερ α κ σάχετε.έιπες δίκαιου ηρα

θεώ,ανταποδοθαι τοΐς θλίβoυσιμ υμάς ,

Aulus & Siluanus ac

Timotheus , ecclefiæ

Theſſalonicenſium in

deo patre noftro &

domino Ieſu Chriſto .

Gratia fit uobis &pax

à deo patre' noſtro & domino Ieſu Chri

ſto . Gratias agere debemus deo fem

per de uobis fratres,ut par eſt, quodue.

hementer augefcit fides ueſtra,& exube:

rat mutua ueftra omnium charitas, au

iufque in alterum ,adeo ut noſipfi deuor

bis gloriemurin eccleſijs dei,de toleran :

tia ueſtra & fide, ſuper omnibus perfecu

tionibus ueſtris , & afflictionibus, quas

fuftinetis,documentū iuſti iudici dei, in

hoc ut dignihabeamini regno dei, pro

quo &patimini . Siquidem iuſtum eſt .

apud deum reddere ñs qui affligūtuosa

θλίψιμ afflictione,
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θλίψιμ , και υμίμ τοίς θλιβομβώοις άναν

σιν μεθ' ημώμ , ώ τα αποκαλύβα του κυρίου

Ικσού αο ουρανού , μετ αγγέλων δωάμεν

ως αυτα , συρί φλογος,διδόντG- εκδί

κκσιμ Ρίς με ειδόσι θεόμ , και Ρίς μη υπα

κότσι ο ευαγγελία του κυρίο Αμώμ τκσού

Χρισού , οι τινες δίκίω τίσασιν , όλεθρου αιώ

είου , από προσώπε το κυρία , και από το

δξνο ' χυσαυτα , όταν έλθη ένδοξα

θώαι ο τίς αγίοις αυτον , και θαυμασθil

και εν σάσι τοίς σισεύεσιμ , ότι επισεύκη

μαρτυρίου ημώμ εφ υμάς εν τη ημέρα εκεί,

18 , εις και να προσευχόμεθα σάντοπ σερί

υμών , ίνα υμάς αξίωσηΟ κλήσεως ο θεός

αμών,και πληρώση σάσαν ευδοκίαμα .

γαθωσώκς, και έργου σίσεως & δωάν

μα , όπως ένδοξαθά το όνομα του κυρίου και

μώμ τκσού Χρισού νυμίμ , καιυμάς ο αυν

ως κατά τω χάριν του θεούημώμ και κυν

είε 1κσ χρισ8 .

Ερωτώμίω δε υμάς αδελφοί υπες σαρά

σίας του κυρίου ημών Ιησού Χρισ8,κα ) Αμώ

έπισωαγωγές επ αυτού , εις Ομι ταχέν

ως σαλβυθώαι υμάς από το νοός ,μήπ θρο

Eθαι , μήτε δια ανεύματΘ , μήτε δiα

λόγου , μήτε δι επισολύς ώς δ ' ήμώμ , ώς

ότι ενέσκκεν και ημέρα τα Χρισού , μή τις 10

μάς ξαπατήση κατά μκδένα τρόπον, ότι

εαν με έλθη και αποφασία πρώτου , κα ) απο

καλυφθη ο άνθρωποι αμαρτίας, ο γός

Οι απωλείας , και αντικείμενα και υπερα

ρόμους επί σάντα λεγόμενου θεού ,

σέβασμα , ώσε αυτόν εις τον ναό του θεού,

ως θεομ καθίσαι , αποδεικνώτα εαυτομότι

έξι θεός ου μνκμονεύετε, ότι έτι ώμ προς

υμάς,ταύτα έλεγομ υμίμ ; νώ η κα.

τέχομ διδατε , εις ή αποκαλυφθώαι αυ ,

τημαο εαυτον καιρώ . ο γαρ μυσήeΐου

άθκ ειργάται διανομίας , μόνου και κατέ .

χωμ άρτι έως εκ μέσου λύκται , και τότε

αποκαλυφθίσταται ο άνομα , όμ ο κύρϊος

αναλώσα

afflictionem , & uobis qui affligimini re .

laxationem nobifcum ,cum reuelabitur

dominus Ieſus de cælo ,cum angelis po ,

tentiæ ſuæ , cum incendio flammæ , qui

infligit ultionem ijs, quinon nouerunt

deum , & qui non obediunt euangelio
domini noftri Ieſu Chriſti, qui penam

luent, interitum æternű , àfaciedomini,

&à gloria fortitudinis illius ,cumuene

rit, ut glorificetur in ſanctis ſuis, & ad

mirandus fiat in omnibus credentibus,

quod fides habita ſit teſtimonio noſtro

erga uos in die illo , ad quodetiam ora

mus ſemper pro uobis , ut uos dignos
habeat iſta uocatione deus nofter , &

compleat omne bonum propoſitum bo

nitatis, & opus fidei cumpotentia,ut illu
ſtreturnomen domini noftri Iefu Chri.

Iti per uos, & uos per illum , iuxta gratia

deinoſtri & domini Ieſu Chriſti.

Rogamus autem uosfratres,per ad u

uentum domini noftri Ieſu Chriſti, &

noſtri aggregationem in illum , ne cito

dimoueamini à mente , neg turbemini,

new per fpiritum, ne per fermonem,

negper epiftolam,tanganobis pro

fectam ,quali inſtet dies Chriſti, ne quis

uos decipiat ullo modo , quoniam non
aduenietdominus, niſi uenerit defectio

prius, & reuelatus fuerithomo ille fcele

roſus,filius perditus,qui eſt aduerſarius,

&effertur aduerſusomnem , qui dicitur

deus autnumen , adeo ut intemplo dei

fedeat,oftentans feipfumeffe deum.An

non meminiſtis: quod cumadhuc eſſem

apud uos, hæc dixerim uobis : Et nunc

quid detineat ſcitis,nempe ut ille reuele!

in ſuo tempore . Nam myſterium nunc

agit iniquitatis,tantum qui tenet, in præ
fentia ceneat, donecemedio tollatur , &

tuncpatefiet iniquus ille,quem dominus
zi conficier

1
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αναλώσει ο σνεύματι του σόματα αυν

του , και καταργήσα τη επιφανεία θα σας

φοσίας αυτο , δε αξιμ και σαρσσία κατ φινές

γααμ το σατανά πάσα δωάμα el σημεί

Oις, και τέρασε ψεύδος ,και σάσα άπάι

τη φυ αδικίας εν τοίς απολυμλύοις ,αν

ώμ τίω αγάπίω οτι αλκθείας ουκ εδέξαντο ,

εις το σωθίώαι αυτούς και δια τοτο σέμψά

αυτοίςο θεός ενέργααμ σλάνκς , εις εσιν

σεύσαι αυτούς ω ψεύδα, ένα κριθώσι σάν,

τες οι μη σιδεύσαντες τη αλκθεία , αλλ ευν

δοκήσαντες εν τη αδικία εμάς δε οφείλον

μον ευχαρισάμ ω θεώ σάντοππου υμών

άδελφοιαγαπημένοι υπό κυρίε, ότι έιλετο

υμάς ο θεός απαρχής εις σωτηρίαμ ν αγία

σμώ πνεύματΘ , και σίσα αλκθείας, εις και

εκάλεσέρ υμάς δια τον ευαγγελία ημώμ,

εις περιποίκσιμ δόξης του κυρίου ημώνΙησού

Χρισού , άρα οώ αδελφοι , σκετε και κρα

τάπ τας παραδόσας &ς εδιδάχθκτε , έντε

διαλόγο, έιτε δι επισολύς μώμ, αυτός δε

ο κύριο άμώμ τκσάς Χρισος και ο θεός να

σατήρ ημών , και αγαπήσας ημάς , και τους

σαράκλκσιμ αιωνίαν , και ελπίδα άγαθώ

ν χάριτι , σαρακαλέσαι υμώμ τας κας

δίας , και σκρίξαι υμάς και σαντίλόγω και

έργω αγαθώ .

το λοιπόν , προσεύχεσθε αδελφοί σερί

ημώμ, ίνα ο λόγΘ τον κυρία είχε και δο

ξάζεται , καθώς και προς υμάς , και ένα δυν

θώμων από ατόπων και σονκρών αν

θρώπωμ. ου γαρ πάντων και σίσις , σισος δε

όξιμ ο κύρG- , δε σκρίξει υμάς , και φυλάξα

από τον σοναςδ.σεποίθαμών δε το κυρίω εφ

υμάς, ότι & αγγέλουυμίμ , καί σοι

&τεκαι ποιήσετε . ο δε κύρια κατάθεσαι

υμώμ τας καρδίας εις τίω αγάπίω του θες,

και εις τίω υπομονώ τον Χρισ8 · παραγγέλ

λο μην δε υμίμ αδελφοί , νονόματι το κι

είο άμώμ τκσού Χρισ8,sέλεσθαι υμάς από

σαντος αδελφέ ατάκτως περιπατέντα ,

κα

conficiet ſpiritu oris ſui,& abolebitclaris

tate aduentusfui, cuius eft aduentus fer

cundum operationem fatanæ ,cumomni

potentia , & lignis,ac prodigiis mendaci

bus , &cum omni deceptione iniuſticiæ ,

in iis quipereunt, pro eo quod dilectio

nem ueritatis nonreceperunt in hoc ,ut

falui fierét. Et propterea mittet illis deus

efficaciam illuſionis, ut credantmenda

cio ,ut iudicentur omnes,qui nó credide

runt ueritati,ſed approbaueruntiniuſti

ciam.Nosautem debemus gratias age

re deo ſemper de uobis fratres dilecti à

domino , qd elegerituosdeusab initio

in ſalutem ,perſanctificatione fpiritus,ac

fidem ueritatis ,ad quoduocauituos per

euangelium noſtrum ,in acquiſitionem

gloriæ domininoftri Ieſu Chriſti. Itaqs

fratres ſtare, & tenete inſtitutionesquas

didiciſtis, fiue per fermonem ,fiue per epi

ſtolam noſtram :ipfe uero dominusno

fter Ieſus Chriſtus, & deus ac pater no

ſter, qui dilexit nos, & dedit cóſolation?

æternā, & fpem bonam per gratiam ,con

ſoletur ueftra corda , & ftabiliat uos in

omni ſermone & operebono.

Quod ſupereſt, orate fratres pro III

nobis , ut fermo domini currat & glo

rificetur , ficut & apuduos , & ut eripia

mur ab abſurdisac peruerſis homini

bus . Non enim omnium eſt fides , ſed

fidelis eſt dominus , qui ftabiliet uos ,

& cuftodier à malo . Confidimus au

tem per dominuin deuobis, quod quæ

præcipimus uobis , & faciatis , & facturi

fitis. Porrò dominusdirigatueſtra cor

da in dilectionem dei, & in expectatio

nem Chriſti . Præcipimus autem uo

bis fratres , per nomen domini noſtri

Ieſu Chriſti,ut fubducatis uosab omni

fratre , qui inordinate ſe gerit , & non

iuxta
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να μινιτω σαράθωσιμ ήμ σαρέλαβε iuxta inſtitutionéquam accepit à nobis.

σας αμώμ . αυτοί γαρ διδατε , πώς θα με Nam ipli ſcitis,quomo oporteat imitari

μάθαι εμάς,ότι ουκ ατακλήσαμε νυμίμ , nos:quoniã nô inordinate geſſimus nos

ουδε δωρεάν άρτον ελάβομβω σαρά τινα , interuos, neqz gratispané accepimusà

άλλο κόπο και μόχθω νύκτα και εμέ, quoſ, ſed aum labore & fudore nocte

φαρ εργαζόμενοι , προς και μεεπιβαρύσαι τις dieqs faciétesopus,ad hoc, ne cuiueſtrű

ναυμώμ. ουχ,ότι ουκ έχομεν ζουσίαμ,άλ/ effemus oneri.Nó, gid nobisnó liceat,

λίνα εαυτούς τύπου ώμον υμίμ εις ή μι fed ut nofmetipfos formã exhiberemus

μάθαεμάς και γαρ ότε ήμών προς υμάς, uobisad imitandú nos . Etemcú eſlem ?

τωτο σαρκγγέλλομεν υμίμ , ότι έιτις ου θέ apuduos,hocpræcipiebamº uobis
, ut li

λα εργάζεσθαι, μκδε έθιέτω . ακέομεν γάς quis nollet operari,is nec ederet . Audi

τινας σεριπατούτας υμΐρατάκτως , museñquoſdā uerfantes inter uos inor

μκδέμ εργαζομένους , αλλά σερίεργαζομέν dinate,nihil operisfacientes, ſed curioſe

τ8ς τοϊς δε τοιέτοις σαραγγέλιο μυ και agentes. Iis autem qui ſunt iſtiuſmodi,

σαρακαλέρμού στα του κυρίου ημών Ικσού præcipimº & obfecramper dñm noſtrú

Χρισού , ίνα μετακσυχίας εργαζόμενοι, Iefum Chriſtú , utcú quiete operantes,

εαυτώμ άρτουεθίωσιμ υμάς δε άδελφοι , fuú ipforú panē edant.Vosautē fratres,

μή εκκακέσατε καλοποιοώτες . ειδε ne defatigeminiin benefaciendo .Qzfi

ουκυπακό ο λόγω υμώμ,δία και επιο quis nó obedit ſermoni noſtro ,huncper

σολύς τουτου σκμαθε , και μη σωανα . epiſtolam indicate: & ne comerciumha

μίγνυθε αυ @ω , ίνα εντραπή , και μη ως beatis cum illo , ut pudore fuffundatur:

εχθρομ εγέθε , αλλά νοθετάπ ως αδελν neq uelut inimicũ habeatis, fed admo

φόμ . αυτός δε ο κύρiGP Οι ειρώκς δώα και nete ut fratré.Ipfe autem dominus pacis

μίμ τίω ειρώω δια παντός ή σαντι σόι det uobis pacemſemper omnibusmo >

πω . ο κυρία μετά σάντωμ υμώμ . δά dis . Dominus ſit cum omnibus uobis.

σασμος τι έμύ χερι σαύλου , 8 KG σημάν Salutatio,mea manu Pauli,quod eft fi

μεμ σάσα επισολή και δυτως γράφω. Η χάι gnum in omni epiſtola.Ita fcribo:Gra

εις του κυρίου ημών Ιησού Χρισούμετα σάν tia domini noftri Ieſu Chriſti fit cum

των υμώμ . Αμlώ. omnibus uobis, Amen,

τις

2γράφκ από Αθωών . Milla fuit ex Athenis.

P3
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ΥποθΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΥΜΟΘΕΟΝ

ΠΡ Ω ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Σ .

ΑΥΤΗΝ επισέλα από μακεδονίας.Η δε πρόφασις σε επιςολύς άυτη. ώ τη εφέ

σω τινες 12δαίζονες επεχείρεμ ετεροδιδασκαλώμ,και απατάμε τους ακεραίες προ

φάσα ή νόμο. τοντο δε μαθωμό απόσoλΘ , προτρέπα τιμόθεομ εκά προσμάν

να προς διορθωσιμ αυτώμ. Γράφα δε τω επισολώ, CI πρώτο μου υπομιμνήσκα

τιμόθεομ, ειδότα των Χρισώ σίσιμ, διδάσκωμ αυτόμσερί τον νόμο κωλύει τους ποα τωδεθώ

διδασκαλίαν λαλούτας,επιτιμάμ π αυτούς , και γαό και αυτός υμέναιου και αλέξανδρου ναυα

αγίσαντας πί τω σίσιμ, έδωκε ο σατανά, ίνα παιδουθώσι με βλασφημώμ . ταύτα υπον

μνήσας , λοιπόν δϊατάσα αν ο κανόνας εκκλησίασικούς που προσευχής, σώς και σέ, να σερί

τινων δ& προσεύχεσθαι , σερίτο γάμώεκκλησία τας γυαίκας, και μάλομ μανθάνεμ, Cμε

διδάσκαμαυτάς. πιεπισκόπων και πρεσβυτέρων , και διακόνωμ, πώς και οποίες έιναι τους

καθισαμλύος, που την εν τη εκκλησία χαρώμ,άπό σόσωμετωμ εκ ταύτας κατελέγεθ , και όποι

ας αυτας ειναι δέ , και πώς αυταίς θα προσέχαμε πει τον σωφρονέμους σεωτέρας,και γαμάμ μάλ

λομ, και μη αλκρώς ζώο σερί τον πραγγέλαμ ους πλεσίους, με υψκλοφρονάμ, μηδέ ελπίζαμ επί

πλάτω, σερί τέτων διαταξάμηνα προσφέπεται αυτόμ ταύτα διδάσκαμ , και μηκέτι υδροπον

τάμ , προσέχαμ δεεαυ ως και τη διδασκαλία , ειδότα , έσεθαι καιρούς ο δις αποσήσονταί τινες

Οι σίσεως και διδάξας δε καθαρα ειναι και τα βρώματα,και παραγγείλαντΘ ' αυ ο εκτρέπουν

θαι τας εκ φιλονείκους ζητήσεις ως βεβίλες,έφ &ις τινες καυχώμενοι πρέβησαμ τίω πίσιμ,όντως

πλαοίτω επισολώ.

IN EPISTOLAM AD TIMOTHEVM PRIOREM, ARGV, ,;

MENTVM PER ERASMVM ROTERODAMUM .

Imotheum matre Iudæa fed Chriſtiana,patre Græco, Paulus in mi.

niſterium adoptarat,probæ indolis iuuené,& facris literis eruditū,qué

tamen ob ludæoscoactus eſt circūcidere.Quoniã auté huiceccleſiarú

curam delegarat,ficut&Tito,quas ipſenó poterat adire,inſtituiteum

in functione epiſcopali& in diſciplina ecdefiæ,nó ficadmonens utdiſcipulú ſedut

filiū ,& collegam.Idquo cũ maiore faciat autoritate ,fubinde apoſtolicăautoritaté

ſibi uindicat.Admonet auté,ut reiectis,qui Iudaicas fabulas inueherēt,ea doceret,

quæ eſſent fidei &charitatis:Deinde principú licetethnicorú ,autoritaté (quoniam

hinc pendebat ordo ciuitatis, &tranquillitas rei publicæ )adeo nóſpernédamChri

ſtianis,utphis orari iubeat.Quid uiros deceat in cætu eccleſiaſtico ,quid mulieres,

præfcribit.Epiſcopúdepingitcumfua familia.Ara hæcfermètribusprimis capiti
bus.Deinde admonet,nerecipiat Iudaicas fabulas,de ciborũ delectu , de uitando

cõiugio.Mox docet ,qualem ſe præſtare debeat erga grandes natu uiros,erga iuue

nes, erga anus,erga puellas,erga uiduas diuites acpauperes& eccleſiæ ſtipe alen

das,erga adoleſcentiores & ſuſpectæ etiamnú ætatis.Ad hæc præfcribit,quid præer

cipere debeat dominis,quid feruis,quid diuitibus. admonés modis omnibus ren

ciendas contentioſas quæſtiones ſophiſtarum ,inani doctrinæ ſpecie ſeſe uendican

tium.Scribitė Laodicea per Tychicum diaconum . FINIS .
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ΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ .

AD TIMÓTHEVM EPI

STOLA PRIMA .

A
C

ΑτλοΣ απόsολος

THσού Χριστού κατέν

πιταγώ θεού σωλ

τρΘ πμώμ,και κυ

stoυ 1κσού Χρισού ,

Οελπίδα Ημών,

τιμοθέω γνησίω τές

κνω ν σίσει . Χάρις,

έλεGP , ειρlώκ απο θεού σαγιος Αμώμ

και κυρίου τκσού Χρισού του κυρίου ημώμ.

καθώς παρεκάλεσα σε προσμένα ν εφέ

σω , σορβιόμowG εις μακεδονίαν , ίνα,

παραγγείλας τισι μή ετεροδιδασκαλά ,

μκδε προσέχες μύθους και γενεαλογίαις

απεράντοις , άι τινες ζκτήσεις παρέχουσε

μάλλομ και οικοδομίαμ θεού πιω ι σι

56. ο δε τέλGP Οι παραγγελίας 3GP,

αγάπκ εκ καθαράς καρδίας και να σωιδή

σεως αγαθώς και και σίσεως ανυποκρίτου και

ώμ τινες ασoχίσαντες , ξετράπησαν εις

ματαιολογίας , θέλοντες ειναι νομοθι»

δάσκαλοι και μη νοούτες & λέγουσι , μί»

τε σερί τίνωμ διαβεβαιούται . οίδα ,

μου δε , ότι καλός ο νόμΘ , εάν τις αν

ως νομίμως χεϊται , ειδώς τοτο , ότι δεν

καίω νόμου κάταα , ανόμοις δε και ανυ ,

ποτάκτοις , ασεβέσι και αμαρτωλοΐς , αν

νοσίοις να βεβήλοις , σαρολώναις και μια

πολύαις , ανθεοφόνοις, σόρνοις, αρσενον

κοίταις , ανδραποδισαϊς , ψεύσαις , επί

όρκοις, κα) ει τι έτερον τη υγϊανούση διδα

σκαλία αντικαται κατά το ευαγγέλλομ

εθ δόξας τον μακαρίου θε8,8 επισεύρω

εγώ

Aulus apoftolus Ieſu

Chriſti iuxta delega

tionem dei ſeruatoris

noftri,&domini Ieſu

Chriſti,quieſt ſpes no

ſtra , Timotheo ger

mano filio in fide . Gratia ,miſericordia,

pax à deo patre noftro & domino Ieſu

Chriſto domino noftro . Quemadmo

dum rogaui te , ut remaneres Epheſi, cũ

proficiſcerer in Macedoniam : ita facito,

ut denuncies quibuſda, ne diuerfam ſe

quanturdoctrinam ,necattendantfabu

lis & genealogijs nunſ finiendis , quæ

quæſtiones præbentmagis quain ædi–

ficationem dei,quæ eſt per fidem.Porrò

finis præcepti,eſt charitas ex puro corde,

& confcientia bona , &fidenon fimula

ta : à quibus quod aberrarunt quidam ,

deflexerunt ad uaniloquium , uolentes

eſſe legis doctores , non intelligentes

quæloquuntur, neque de quibus alle

uerant.Scimusautem , quod bona fic

lex ,fiquis ea legitimeutatur,fciensillud ,

quod iuſto lex non fit polita , fed inii

ftis &inobſequentibus, impris& pec

catoribus , irreuerentibus & prophanis,

parricidis & matricidis, homicidis, ſcor

tatoribus , maſculorum concubitori

bus , plagiarijs, mendacibus , periuris,

& fi quid aliud eſt , quod fanæ doctri

næ aduerſetur fecundum euangelium

gloriæbeati dei, quod concreditum eft

Ρ 4 mihi ,
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εγώ. και χάριν έχω ω ανδαλαμώσαντί

με Χρισώ 1κσω κυρίω ημώμ , ότι σιφόρ

με ηγήσατο, θέμβυος εις διακονίαμ, εμπρό

Теор όνταβλάσφημούννα διώκτω, και

υβριsώ, άλια και κλείθω, ότι αγνοώμε.

ποίκσα ν απισία . υπερεπλεόνασε δε και χάν

εις του κυρίου ημώμ μετά σίσεωςκαι αγά!

πκς , δι ν Χρισώ Ικσού . πιςός ο λόγΘ ,

και σάσκα αποδοχύς άξiGP , ότι Χρισος

Υκσούς ήλθεν εις ου κόσμου αμαρτωλούς

σώσαι , ών πρώτG ειμι εγώ . αλλα δία

τουτο κλείθω, ίνα ενεμοί πρώτω ενδείξη

ται 1κσούς Χρισος τω σάσαμ μακροθυμία

αμ προς υποτύπωσιμ Ο μελλόντωμ σιν

σεύειν επ άυω εις ζωlώ αιώνιου » ο δε

βασιλάη αιώνωμ άφθάρτω , αοράτω,μό

γώ σοφώ θεώ τιμή , δόξα , εις τους αιώνας

70 αιώνων , αμιώ . ταύτίω τίω σαραγ/

γελίαμ σαρατίθεμαι σου τέκνου τιμό και

θεί , κατά τας προαγούσας επί σε προφN /

τείας και ένα spατεύς εν αυταίς τώ καλώ

SPατείας και έχωμ σίσιμ και αγαθώ σωείο

δκσιμ , *μ τινες απωσάμενοι σερίτω πίν

σιμ ανάγκσαμ , ώμ εσιμ υμίας και

λέξανδρG , δυς σαρέδωκαο σατανά ,

να σαι σθώσι μεβλασφημάμ .

παρακαλώ οώ , πρώτομ σάντωμ σοι & .

θαι δεήσεις , προσευχάς , εντεύξεις και ευχα

ρισίας υπέρ πάντων ανθρώπων , υπέρ βα

σιλέων , κό σάντωμ 0 φν υπεροχή όντωμ,

ίνα ήρεμου και εσύχΐου βίομ διάγωκαι

σάση ευσεβεία και σεμνότητι.τοτο γαρ κα

λου και αποδεκτομ ενώπιον το σωτήρα

ημώμ θεού , δς σάντας ανθρώπους θέλα σω

θαι , και εις επίγνωσιμ αλκθείας έλθάμ .

εις γαρ θεός , εις και μεσίτκα θεού και αν

θρώπων , άνθρωπG Χρισος Ικσούς , οδους

εαυτόν αντίλυτον υπες σάντωμ , και μας!

τυρίου καιρούς δίοις , εις 8 ετέθω εγώ

κήρυξ και απότολΘ , αλήθααμ λέγω

Η χρισώ , ου ψεύδομαι , διδάσαλος εθνών

mihi.Et gratiam habeo,qui mepotentē

reddiditChriſto Ieſudño noftro ,quiaft

delem me iudicauit,ponédo in minifte

rium ,qui prius eramblaſphem9,& perſe

cutor, & uiolent',fed & mifericordiâ ade

ptus fum ,pignorás fecerim per incredu

litaté. Exuberauit auté ſupramodú gra.

tia dñi noſtri cũ fide & dilectióe,quæeſt

per Chriſtű Ieſum . Certus ſermo&di

gnus,quémodisomib'amplectamur,q

Chriſtus Ieſus uenit in mundú,ut pecca

tores faluos faceret, qrú primºſumego,

Verú ideo miſericordiâ lum adeptus, ut

inme primo oftenderet Ieſus Chriſtus

omnéclemétiâ ad exprimëdum exéplar

is , qui credituri effent in ipfo , in uitam

æterna. Regi autē ſæculorú immortali,

inuiſibili, foli ſapientideo honor,gloria,

in fæcula fæculorú,amen. Hocpræceptú

cómēdo tibi fili Timothée, iuxta pphe .

tias quæde te præceſſerunt, ut milites in

eisbond militiam, habes fidem & bona

cöſciētia, qua repulſa nónulli circa fidem

naufragiúfecerūt, quorú denumeroeſt

Hymenæus & Alexander,quos tradidi

ſatanæ ,ut diſcant nó maledicere. Ad II

hortor igitur,ut ante omnia fiant depre,

cationes, obferationes,interpellationes,

gratiarú actiones poñibushominib ),

pregibº,& omib9 in eminētia cóftitutis,

ut placida acquietā uitam degamuscú

omni pietate& honeftate.Nam hoc bo

num eft & accepticora feruatorenoftro

deo , qui cunctos hoies uult faluos fieri,

& ad agnitioné ueritatis uenire.Vnºem

deus,unus etiã cóciliator dei & hoim ,hó

Chriſtus Ieſus,q dedit ſemetipfum pre

tium redéptionis poñibº,ut eſſet teſti.

moniű téporib9 ſuis, in qď politus ſum

ego præco& apoſtolus, ueritaté dico in

Chriſto :non mentior, doctor gentium

α )

1

Σ

cum
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ωσία και αλήθεια . Βέλομαι οώ προσού , cũ fide & ueritáte. Volo igiťorare uiros

χίδα τους άνδρας αν σαντί τόπω , επαν in omni loco , ſuſtollentes purasmanus

φοντας οσίας χώρας χωρίς οργής και δία abſą ira & diſceptatione:Coſimiliter&

λογισμό. ώσαύτως και τας γυαίκας mulieres in amictu modeſto , cú uerecun

κατασoλή κοσμίω , μετά αδούς και σων dia & caſtitate ornare ſemetipſas,nó tor

φροσώκα κοσμάμ αυτας , μια πλέγμα tis crinibus, aut auro ,aut margaritis,aut

σιν , χρυσό , ή μαργαρίτας , και ιματιο ueſtitu ſumptuoſo , ſed qd decetmulie,

σμώ σολυτελά , άλλο πρέπει γυαιξίμ , res , profitentes pietaté peropera bona.

επαγγελλομβίαις θεοσέβειαν δε έργωναν Mulier in ſilentio difcatcum omni fubie

γαθών » γωή νκσυχία μανθανέτων σά ctione.Cæterü mulieri docere nó permit

Οι υποταγή . Γωαικί δε διδάσκειν ουκ έ, to, neq ; autoritateufurpare in uίros , fed

πιπέπω , ουδε αυθεντέμ ανδρος , άλλέιν eſſe in ſilentio.Adam em priorformatº

ναι ο άσυχία . Αδαμ γαρ πρώτG επλά/ eft,deinde Eua: & Adam non fuitdece ?

: θκ , ειτα, ένα , και αδαμ ουκ ήπατήθκ , και ptus , fed mulier feducta perpræuarica

δε γων απατηθάσα , η σαραβάσει γέγοι tionem fuit. falua tamen fiet per generay

νε , σωθήσεται σε δίαΟ τεκνογονίας , εαν * tione liberoru , fimanferintin fide acdio

μείνωσιμό σίse C αγάπη και αγίασμώ lectione & ſanctificatione cum caſtitate.

μετα σωφροσώης Indubitatus fermo. Si quis epiſcopi int

πισος ο λόγος.έιτις επισκοπής ορέγετη, munusappétit,honeſtum opus defyder

καλέ έργου επιθυμά . σε οώ την επίσκον rat.Oportet igitur epifcopú irreprehen

που ανεπίλεπίομ ειναι , μιας γυναικός άν» fibilem effe,unius uxoris maritü ,uigilan

δρα, νκφάλίου, σώφρονα, κόσμίομ , φιλόξει tem , ſobriū,modeſtū ,hoſpitalé,aptū ad

ύου , διδακτικόμ , μη σάροινού , με σλά » docendum ,no uinolentú,nó percuffore,

κτίω, με άχροκερδώ,άλλεπϊεικB,άμαχον, nó turpiter lucri cupidū,ſedæquú,alienú

αφιλάργυρομ , τον ιδίου όικου καλώς προϊ » à pugnis, alienā ab auaricia,qui fuæ do

σάμουον , τέκνα έχονταν υποταγή με muibñ præſit,qui liberos habeat in ſub)

τα σάσης σεμνότκτΘΡ.ειδέ τις το δίου iectione cum omni reuerétia.QZ fi quis

άικου προslώαι ουκ διδε , σώς εκκλησίας propriæ domuipræeſlenó nouit,quóec

θεού επιμελήσεται και ΜΗ νεόφυτού, ίνα μη τυ clefiam dei curabit :Nó nouiciú ,neinfla

φωθείς εις κρίμα εμπέση του διαβόλου.δα tus in códemnatione incidatcalumniato

δεαυτός να μαρτυρίαν καλώ έχαμ από ris. Oportet aute illi &bond habere te .

η έξωθεν , ίνα μή εις ονειδισμόμ εμπέση ſtimoniú ab extraneis, ne in probrú ind

και σαγίδα του διαβόλου. διακόνους ωσαύ dat,& laqueü calumniatoris : Miniſtros

τως σεμνους , μή διλόγους , μα πω πολυ itidem compofitos, non bilinguès, non

λώ προσέχοντας και μη αλκροκορδές και έχουν multo uino deditos,nóturpiter lucriaui,

τας ο μυσήςϊου και σίσεως αν καθαρά συν dos,tenentesmyſteriū fidei cú pura con

ναδίσει , και δυτοι δε δοκιμαζέσθωσαν πρώ / ſciétia:atq hi probentprius,deindemi,

του , ειτα διακονείτωσαμ, ανέγκλητοι όι niſtrēt ſic,utnemo poſlit illos criminari:

τες - γιωαίκας ωσαύτως σεμνας και μη δία ) Vxores ſimilitermodeſtas,no calumnio

βόλος , νηφαλίες, σισας η σάσι . διάκονοι ſas , ſobrias, fidas in omnibus. Diaconi

έσωσαν μίας γυαικός άνδρες, τέκνων και ſint uniusuxoris mariti , qui liberis re-.

λώς cte

.



454
ΕΠΙΣΤΟΛΗ EPISTOLA

λώς προϊσάμονοι , και της ιδίωμ όικωμ . cte præſint,& pprös familis.Náquibe

οι γαρ καλώς διακονήσαντες , βαθμου εαυ ne miniſtrauerint,gradum ſibibonú ac

τοίς καλόμ σεριποιούται , και πολλώ quirunt: & multam libertaté in fide, quæ

σαξεισίαμ α σίσε τη ν Χρισώ Ικσού. Ταϊr eft in Chriſto Ieſu . Hæctibi fcribo,fpe

τα σου γράφω,ελπίζωμ έλθάμ πεός σε τα rans fore,ut ueniam ad tecito.qd li tarı

χίομ . εαμ δε βραλώνω, ίνα, ειδάς σώς τα dius uenero ,ut noris quo oporteat in do

sv %ix Jsoữ ævæssigeddo , Átig isip éx mo dei uerfari,quæ eſt eccleſia dei uiuen

κλησία θεού ζώντΘ' , σύλ και εδραίν tis,columna & baſis ueritatis.Et citracom

ωμα ή αλκθείας και να ομολογουμένως trouerfiam magnüeſt pietatis myſteriú .
μέγα 33 ή Οι ευσεβείας μυσήείου θε Deus manifeſtat9 eft in carne,iuſtificatº

ος εφανερώθ » ο σαρκί, εδικαιώθκ ν σνεϊ . eſt in ſpiritu ,uifuseftangelis, prædicatº

ματι, ώφθκ αγγέλοις , εκκρύχθκ έθνεσιν, eſt gentibus, fides illi habita eft in mun .

επισεύθκ ν κόσμο, ανελήφθηο δόξη. do,receptus eftin gloria..

το δε πνεύμα εκτώς λέγα , ότι ο υσέ. Spiritus auté certo loquitur, quod in cui

τους καιρούς αποσήσονται τινες Οι σίσει poſterioribus temporibus deſcifcétqui

ως και προσέχοντες σνεύμασι σλάνους και dam àfide,attendentes ſpiritibus impo .

διδασκαλίαις δαιμονίωμ, αν υποκρίσει βου ſtoribus, ac doctrinis dæmoniorum ,per

δολόγων , κεκαυτηρίασμάωμ τίω δίαμ ſimulationé falliloquorú ,cauterio nota

συνείδησιν , κωλυόντων γαμάν , απέχειν tam habentiữ cóſcientiā,prohibétiúcon

θαι βρωμάτων , άο θεός έκτισερ , εις μν trahere matrimoniú ,iubétiúabftinere à

τάληψιν μετά ευχαρισΐας τοϊς σισοίς και cibis, quos deus creauitad fumédumsú

επεγνωκόσι τίω αλήθεια » , ότι σαν κτίς gratiarúactione fidelibus , & is quico

σμα , θεού καλομ, και ουδέμ απόβλητου , gnouerút ueritaté , & quicquid creauit

μετά ευχαρισΐας λαμβανόμονον ο αγϊά deus,bonú fit : & nihil renciendű, ficum

ζεται γαρ δια λόγου Θεού και εντεύξεως . gratiarú actione ſumať.Sanctificateſ

Ταύταυποτιθέριφος τοϊς αδελφούς , και perſermonē dei,ac precationé. Dehis,li

λος έση διάκονΘ Ικσού Χρισού , εντροφός cómonefeceris fratres,bonerisminiſter

μονα τίς λόγοις φθι σίσεως , και θα κά Ieſu Chriſti, enutrit' infermonib9 fidei,

λής διδασκαλίας , και παρακολούθηκας . Ρυς boney doctrine,quam ufq;fecutuses.
εικόνα και μία με τειιεε δε βεβάλους και καώθας μύθους παρά. Cæterupphanas&aniles fabulas reň -

το , γύμναζε δε σεαυτόν προς ευσέβειαν και ce ,quinpotius exerce temetipfum ad pie

γαρ σωματική γυμνασία προς ολίγου έσιν tatem .Nam corporalis exercitatio,pau

ωφέλιμGP , δε ευσέβεια προς πάντα ωφέ lalum habet utilitatis:atpietasad omia

λιμός αξιμ , επαγγελίας έχουσα ζωής και utilis eſt,ut quæpmiſliones habeatuitæ

νώ , καθι μελάσκα . σισος ο λόγος , και prafentis ac future.lndubitata fermo di

σάσης αποδοχής αξίας και εις τοτο γαρκή κο gnusß ,qui omib'modis approbeť.Na

πίώιβο και οναδιζόμεθα , ότι κλπίκα μου in hoc&laboramº &probris afficimur,

επιθεώ ζώντι , ός έσι σωτης σάντων ανθρών gfpem fixã habemus in deo uiuéte,qui

πωμ, μάλισα σισώμ . σαράγγελιε ταύτα eſt feruator omniú hoim , maximefide

και δίδασκε , μηδείς σου και νεότητα και lium.Præcipe hæc & doce.Nemo tua iu

ταφρονείτω ,αλλά τίπG γίνε το σιρών uentutē deſpiciat, fed eſto forma fideliü

2
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ονλόγω, ν αναβροφή, η αγάπη, η ανεύη in ſermone,in conuerfatione,in dilectio

ματι, νσίσει, εναγνεία.έως έρχομαι , πρό ne , in ſpiritu ,in fide,in puritate.Donec

σεχε τι αναγνώσει,τη σαρακλήση, τη διδα uenero attéde lectioni,exhortationi,do .

σκαλία. Μή αμέλει τον σου χαρίσματα , ctrinæ.Neneglexeris qd in te eſt donú,

και εδόθκ σοι δια προφητείας μετά επιθέσεως. qd data eft tibi perpphetia cu impofi .

την χειρών του πρεσβυτερίου και ταύτα μελών tione manuύ ,autoritate facerdotή.Ηec

τα, εν τούτοις ίθι, ένα σ8 % προκοπή φανεί exerce ,in his eſto ,ut tuus pfectus mani/

φαί ο σάιρ. έπεχε σεαυτώ και τη διδα, feftusficin ohib9.Arredetibipfi & do,

σκαλία . επίμευε αυτοίς . τοντο γαρ αοιών, ctrinæ. perſiſte in his .Nam id fifeceris,

και σεαυτόν σώσεις ,να τους ακέοντάς σου. teipfum ſeruabis,& eos qui te audierint.

Πρεσβυτέρω μεέπιπλήξης , αλλά σαραν Seniorē ne ſæuius obiurges,ſed adhor . v

κάλει ως πατέρα , νεωτέρας ως αδελφούς, tare ut patré,iuniores ut fratres,mulieres

πρεσβυτέρας ως μητέρας, νεωτέρας ως αδελ natu grandiores ut matres , iuniores ut .

φας φυσάσα αγνεία . Χήρας τίμα , τας όνο forores cú omni caſtitate .Viduashonor.

τως χώρας και ειδέ τις χήρα τέκνα και έκγονα, ra ,quæuere uiduæ ſunt.Q , ſi qua uidua

έχα , μανθανέτωσαμ πρώτομου 'δίου δεν liberosaut nepotes habet,diſcantprimú .

κομ ευσεβέν, και αμοιβές αποδιδόναι τία ppriam domū pie tractare,& uicem re:

προγόνους και τοντο γάς και καλός και απον pendere maiorib9 . Hoceſ eſt honeſtu .

δεκτομ ενώπιον του θεού , και δε όντως χήρα , &acceptú corādeo . Porrò quæuereui..

και μεμονωμλύκ ,κλπικεμ επί του θεομ , dua citacdefolata,fperatin dco, & petr,

καιπρόσμώύα ταϊς δεήσεσι , και ταϊς προς feuerat in obfecrationibus acprecatio ,

σχάϊς νυκτός καιημέρας και δε απαταλών. nibusnoctu diec.Porrò quæin delitijs

σα, ζώσα τέθνηκερ. α) ταύτα φαράγγελιε, uerfať,ea'uiués mortua eſt. Et hæc præci

Pvc ởvėríaxtiforEotp . ésd'étis now isicutij " pe,ut irreprehéfibiles ſint. Qy liqua fuis

μάλισα τα οικείωντου προνοώ , τίω πίσιν &maxime familiarib9 nó puidet,fidem

ήρυκται , κα ) έςιμ απίσ8 χείρων » χήρα και abnegauit,& eft infideli deterior.Vidua

ταλεγέθω, μα έλαήop ετώμ εξήκοντα,γι' allegať non minor annis ſexaginta,quæ

γονία ενός άνδρας γωή , αν έργοις καλούς fuerit uni' uiri uxor,in operibºbonisho,

μαρτυρομβύκ , ει έτεκνοτρόφκσιν , ει ξενο» minūteſtimonio cóprobata,ſifilios edu

δόχκσεν , ει αγίωμ σόδας ένιψεν , ει θλι- cauit, fi fuit hoſpitalis, ſi ſetórú pedes la-.

βομύοις επάρκεσεν , ει σαντί έργω αγαν uit, fi afAictis ſubminiſtrauit, ſi in oi opet.

θαέπκκολούθησε . νεωτέρας δε χίρας σά/ rebono fuit aſlidua . Porrò iuniores ui

ρατό . όταν γαρ καταρρωϊάσωσι τον χρι duas reijce.cú eſ lafciuire cæperintad,

Soύ, γαμάμ θέλουσιμ, έχουσαι κρίμα, ότι uerſus Chriſtú ,nubere uolút,habétescó

σω πρώτίω σίσιμ αθέτησαμ . άμα δε και demnationé, & primâfidéreiecerint.fi

αιγαι μανθάνεσίμ σερίερχόμεναι τας οι mulaūt& ociofæ diſcút circúire domos.

κίας. ου μόνον δε αργαι, αλλά και φλύαροι Imònó ſolú ociofæ , uerűetiā garrulæ&

και περίεργοι , λαλέσαι τα μη δέοντα . β. curidſæ ,loquêtes õnó oportet.Volo igi

λομαιοώ νεωτέρας γαμάμ , τεκνογονάμ, tur iuniores nubere,liberos gignere, do

οικοδεσοτάρ , μκδε μίαμ αφορμώ διδόν mum adminiſtrare,nulla occalionē dare

να ο αντικεμβίων και λοιδορίας χάριν . , aduerfario , ut habeat maledicédi caufa .

Iam
21
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δέ γάρ τινες ξετράπησαν , όπίσω του σαν İamem nónullæ deflexerút,ſecutæfata

τανά . έιτις σικός, ή σισύ έχε χήρας , έπας nam.Qz ſiquis fidelis, aut ſi qua fidelis

κείτω αυταίς,να μη βαρείθω και εκκλκσία, habet uiduas,fuppeditet illis,&nóone

ένα ταϊς όντως χήρας έκέσι, οι καλώς retur eccleſia: ut ijsquæuereuiduæ ſunt,

προεσώτες πρεσβύπροι, διπλής τιμής αξίε fuppetat.Quibñpræfunt preſbyteri, du

θωσαν, μάλισα οι κοπιώντες εν λόγω και plici honore digni habeant , maxime ïj,

διδασκαλία. Λέγα και γραφή, βοώ άλο / qui laborant in fermone& doctrina.Di

ωνία ου φιμώσας,κ),άξιοεργάτκς του με cit eſ ſcriptura :Boui trituranti non obli

θύ αυτον . Τι πρεσβυτέρο κατηγορίας με gabis os.& , Dign ? eftoperaria mercede

φαδέχο , εκτός ειμήεπί δύο ή γίων μας ſua.Aduerſuspreſbyterű accufationéne

τυρωμ . τους αμαρτάνοντας ενώπιομ σάν» admiſeris, niſilub duob9 aut trib9 teſti

τωμ έλεγχε, ίνα και οι λοιποί φόβου έχω. bus. Eos qui peccant,corãomib9 arguet

σι. Διαμαρτύρομαι ενώπιον του θεά και κυν ut& cæteri timoré habeant.Obreſtor in

είε ικσ χρισ8 και την εκλεκτών αγγέλ cófpectu dei&dñi IefuChriſti &electo

λωμ , ίνα ταύτα φυλάξης χωρίς προκρίμα rum angelorú,uthæc ferues ſine præcipi

τΘ , μηδέρ σοιώμσι πρόσκλισιμ. χάρας tationeiudicij,nihil faciés iuxta ppenſio

ταχέως μηδενιεπιτίθ4 , μκδε κοινώνει αμας nem animi.Manuscito ne cui imponas,

τίας αλλοτρίαις.σεαυτόν αγνόμτής μκκέ neq cómunices peccatis alienis.Temeti.

τι νδροπότη, αλλάινο ολίγω χgώ δια του plum purum ferua.Nepoſthac bibas

σόμαχόμ σου ,να τας συχνάς σου ασθενείας. aqua, fed uino paululo utere ppterſto

τινών ανθρώπωμαι αμαρτία πρόσκλοί έιν machú tuú , & crebrastuas infirmitates.

σι , προάγεσαι εις κρίσιμ ,τισι δε και έπα Quorudahoim peccata ante manifefta

κολοθούσιμο ώσαύτως και τα καλά έργα funt,præcedétia ad iudiciū, qfdá uero &

πρόσκλά άξι, και τα άλλως έχοντα,κρυβi- fubfequunt.Confimiliter & bonaopera

ναι ου δωανται , prius manifeſta ſunt, & ea quæ ſecus ha.

Οσοι εισίνυπόζυγόμαλοι, Ρυς στους bent,occultari nópoflunt. Quicúqz ſub VI

δεασότας σάσης τιμής αξίους γείθωσαν, iugo funt ferui, ſuosdños omni honore

να μη το όνομα το θες και και διδασκαλία dignos ducant,ne nomé dei &doctrina

βλασφημίτα , οι δε σισους έχοντες δεσό maleaudiat.Quiyofideles habétdños,

τας, μη καταφρονείτωσαν, ότι αδελφοί ει » necótemnant,qd fratres ſint, fed magis

αλλά μάλλον δελβιέτωσαν , ότι σισοί inſeruiant, qď fidelesſint ac dilecti, qui

εισι και αγαπκτοι , οι Φι ευεργεσίας αντι- beneficētiæ participes ſunt. Hæcdoce &

λαμβανόμενοι , ταύτα Δίδασκε ο αρακά exhortare . Siquis diuerſam ſequiť do

λα. έιτις ετεροδιδασκαλά, και με προσέχει ctrina , & nó accedit fanis fermonib9 dni

τα υγγαίνουσι λόγοις Ρίς το κυρία ημών noftri Ieſu Chriſti, & eiquæſcd'mpieta

1κσ χρισ8, και τη κατευσέβγαμ διδασκα » tem eſt doctrinæ , is inflata eſt ,nihilſciés,

λία, πτύφωται , μηδεμ επισάμουθ , άλια ſed infaniens circaquæſtiones acdiſputa

νοσώμί ζκτήσεις και λογομαχίας , 3ώμ tionú pugnas, ex quibus naſciť inuidia,

γίνεται φθόνος, έρις , βλασφημίαι, υπόνοια cótentio,maledicêtia, ſuſpiciones malæ,

σουκραίο πρασiαγιβαι διεφθαρμωράν fuperuacaneæ cófictationes hominum

θρώπωμ ήμ νοώ,να απεσύρκμλύωμήαλη- méte corruptorú ,& quib9adepta eſtue,
θείας ritas,

σιν ,
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δείας , νομιζόντωμ σορισμόν ένα τίω ευν ritas,qui exiſtimant quæſtum efle preta

σέβααμ. αφίσασο από 80 τοιούτων .Est tem.Seiungereab iis quieiuſmodi funt.

δε αορισμός μέγας & ευσέβeαμετα αυτας Eftautem quæftusmagnus,pietas aum

κείας . ουδέν γαρ εισιωέγκαμαν εις τον animoſua forte cótento .Nihileñincu

κόσμου ,δλομότι ουδε ξενεγκάμτί δεν limus in mundum , uidelicet nec efferre

νάμεθα , έχοντες δε διαποφας και σκιν quicõa poſſumus: fed habentes aliméta,

πάσματα, τούτοις αρκεθκσόμεθα , οι δε &quibus tegamur, hiscontentierimus.

βουλόμονοι σλοτάμ,εμπίπτουσιν εις σαν Cæterum qui uolunt ditefcere ,incidunt

φασμδμ και σαγίδα , και επιθυμίας σολν in tentationé,& laqueum , & cupiditates

λας ανοήτους να βλαβεράς , άι τινες βυν multas , ſtultas , acnoxias , quæ demer

θίζουσι τους ανθρώπους εις όλεθρον , κα ) gunt homines in exitium & interitum .

πώλεαμ . ξίζα γαό σάντωμ ή κακώμ Gμ . Siquidem radix omnium malorum eft

και φιλαργυρία,ής τινες ορεγόμβυοι, απεπλα ſtudium pecuniæ , quamquidam dum

νάθκσαμ από πίσεως , και εαυτους σιν appetunt,aberrauerunt à fide, & ſeipſos

φίέπεσαμ οδώναις σολιαϊς εν δε ώ άνθρων impliauerunt doloribus multis.Τα uero
πε το θεού , ταύτα φεύγε . δίωκε δε δεν homo dei,iſta fuge. fectare autem iuſti

καιοσωω , ευσέβααμ , σίσιν , αγάπω , ciam ,pietatem ,fidem ,charitatem ,patien

υπομονώ , πραότητα , αγωνίζου ταμ κα - tiam ,manſuetudinem.certabonum cer

λόρ αγώνα και σίσεως , επιλαβούν αιων tamen fidei . apprehende uitam æterna,

•ΐου ζωής , εις ήμ και εκλήθης , και ώμου adqua & uocatuses, & profeſſus es bo

λόγισας τώ καλώ ομολογίαν ενώπιον nam profeſſionécoram mulcis teſtibus.

πολλών μαρτύρων. Παραγγέλλω σοι ενών Præcipio tibi in conſpectudei, qui uiuifi

πϊου του θεού το ζωοποιόνταν τα σάν » cat omnia, & Ieſu Chriſti, qui teftatam

τα , και χρισού τκσού , τον μαρτυρήσαντΘ fecit ſub Pontio Pilato bonāprofeſlio -

επί σοντής σιλάτου των καλώ ομολον nem ,ut ferues præceptum immaculatus,

γίαν , τηρήσαι σε τις εντολλω άσιλομ , irreprehenſibilis,ulgadapparitionem

ανεπίλκομ , μέι οφ επιφανείας το κυν domini noftri Ieſu Chriſti,quá tempori

είου αμώμ Γκσού Χριστού , ήμ καιρούς δίοις busfuis oſtenſurus eft ille beatus & for

δείξε ο μακάςiGP και μόνος δωάσκα , και lus princeps,rex regnantiū ,& dñsdomi

βασιλεύς " βασιλόντων , και κυρίων nantium ,qui ſolushabetimmortalitaté,

η κυρίευόντων , μόνΘέχωμ αθανασίας, lucem habitans inacceſfam , quemuidit

φώς δικώμ απρόσιτον , ο ειδεμ ουδεις άν» nemo hominum ,neq uiderepoteft, cui

θρώπων , ουδε δ& σώατα , ώ τιμήκαι honor& imperium -ſempiternú , amen .

κράτΘ' αιώνϊου, αμιώ . τοίς σλοσίοις His qui diuites ſunt in præſenti ſæculo

να νιώ αλώνι σαράγγελιε, μη υψηλοφρο præcipe,ne elato ſint animo,nec fpem

ν@ », μη δε κλπικέναι επί σλότου ασκλόν ponant in diuitós incertis, ſed in deoui

Τατι , αλλά και θεώο ζωντι ω " σαρέ uente :qui præbet nobisomnia affatim

χοντι αμίμπλεσίως πάντα εις απόλαυ » ad fruendum , ut bene faciant, ut diuites

σιν, αγαθοργάν, σλοτάμο έργοις καν fint operibusbonis,utfaciles fint adim

λοίς, ευμεταδότουςειναι , κοινωνικές, απον partiendú,libenter cómunicantes, recon

θεσαυρίζοντας εαυτοίς θεμέλλον καλόμ εις dentesfibijpfis fundamétum bonumin

σ μέλλον Q pofterum,,
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8 μέλλον,ίεαεπιλάβωντεοθι αιωνίο ζωής . pofterum,ut apprehendant stermam

ότιμόθεε ακαταθήκίω φύλαξου , εκξε uitam . O Timothee dépoſitum feruar

πόμον τας βεβέλους κενοφωνίας , σαν deuitansprophanas uocum inanitates

τιθέσεις και βουδωνύμς γνώσεως , ήμ τινες &oppoſitiones falſonominatæ ſcientiæ

επαγγελλόμενοι , πίτίω σίσιμ εσόχκσάμ . quánónulli profitétes, circa fidem abera

κχάρις μετά σB . αμώ. rauerunt.Gratia fit tecum ,Amen .

Έγράφη από Λαοδικείας , Κτις 3G μκτόποι

λις Φρυγίας φθι σακατιανύς .

Miſſa fuit ex Laodicea, quæ eſtMer

tropolis Phrygiæ Pacatianæ .

Ε

Υπό ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ δέE ON ΔΕΥ .

ΤΕΡΑΣ ΒΙΙΣΤΟΛΗ Σ .

ΑΥΤΗΝ επισέλα σάλιμ αποδώμκς.Η δε πρόφασις η επιβολής άυτη. Η σωα

ποδημάντωμ ο σαύλω κατελαβάντωμ αυτομ, βελόμος αυτός ο απόσoλό έλ

θάμ τιμόθεομ προς αυτόν , γράφα τίω επισολλώ.κ πρώτο μου σημαίνς εαυήμ μνη

μονεύερ αυτο το ευλαβείας, CT7 προγόνωμ αυτον σίσεως. έπαθα δηλώμ, 8%

δι από ασίας , ώμ Φρύγελος και ερμούκα, απεςράφησαν αυτόν, δρώνες αυτον τας αλύσεις ομό

να δε όνκσιφόρω μαρτυρά σεδώ, τοτμ απεδέξατο, ελθόνταεις τίω ώμίω, και προσμείναντα

αυτώ Πραγέλει δε αυτώμ πατάς τας μωρας ζκτήσεις , διαό και αυτών γεννάθαι μάχας . C

γι' υμβαιος να φιλκτός δυτως εκτραπέντες,έβκσαμ τίω αλήθεια », λέγονπς τίω ανάσασίμ ήδη

γεγονέναι , και τινας αναξέπδσι , μάλιoμ οώ σαρανά αυτό προσέχιμ εαυτώ , και τη διδασκαλία ,

να)ειδένα μεί , ότιφν έχάτοις καιρούς έσονται οι άνθρωποι φίλαυτοι , και φιλήδονοι μάλλομή

φιλόθεοι.Προβλέποντα δε ταύτα, ασφαλίζεται τους λαούς , με τις εξ αυτών απατεθή, και εις τα

# θκ, και εις τίω φθι διδασκαλίαςακρίβααμ σολια προτρεψάμως αυτών , καισημάνας του και

ρομοι αναλύσεως αυτό ενσώαι , και μέλιαμ σέιλεθαι και μαρτυράμ , ενετείλατο αν ζω ελθών

προς αυτού ταχέως , κομίζοντας έμφαλόνlω C τα βιβλία , σαφήνεστ δε αυτώ αλέξανδρου εμ χαλ

λέα φυλάτεθς , ως σολιά κακά ένδειξάμoνoμ αυτώ, κι όντως τελαοί επισολώ.

: IN EPISTOLAM AD TIMOTHEVM SECVNDAM, ARGV.

MENTVM PER ERASMVM ROTERODAMUM.

Voniam in ſuperiori epiſtola ſpern ſui redit? fecerat Timotheo,apud

Epheſios agenti,nec fuit eius præſtandi facultas,quod Rhomæ in uin

culis haberetur,literis eum confirmat,ne perfecutionú procellis deñícias

tur, fed fuo exemplo animum ad martyrium præparet . Inftareenim

tempora periculofa ob quoſdam , pietatis prætextuueram pietatem fubuertentes:

itaqz feſe iactantes ,quaſi in uerbis fit Chriſtiana religio, ac non potius in animipu

ritate. Deinde teſtatus, imminere diem obitus ſui, lecz iam à plerifqz deſtitutum :

iubet,utTimotheusunà cum Marco propere ad ſe Rhomaueniat. Scripfit Rhos

mæ ,cum iterumad Neronis tribunallusteretur. FINIS .

1
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Ο ΑΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣ

ΤΙΜΟΘΕΟΝ ΒΠΙΣΤΟ

ΛΑ ΔΕΥΤΕΡ Α .

PAVLI APOSTOLI AD TI.

MOTHEVM EPISTO

LA SECVNDA ..

R

ΑΥΛΟΣ απόso , Aulus apoſtolus lelu

AG 1κσού Χριστού , Chrifti, peruoluntar

στα θελήματος θεό , tem dei,fecúdum pror

καιεπαγγελίαμ ζω miſlionem uitæ , quæ

õs or50 xgisão Inc eſt in Chrifto Ieſu ,Ti

σου , τιμοθέοάγα motheo dilecto filio .

πκτώ τέκνφ . χάν Gratia ,miſericordia, pax à deo patre ,&

εις , έλεG , ειρών Chrifto Iefu domino noſtro . Gratiam

από θεού σαγός, και Χρισ8 τκσί του κυρίου . habeo deo , cui feruίo amaioribus cum

Αμώμ . Χάριμέχωω θεώ , όλαγεύω από pura conſcientia , quod citra ullam in

προγόνων και καθαρά σωειδήσει , ώς αδιά. termillionem faciam de tementionem

λαήoμ έχω τώ σερί σουμνείαν εν ταις in precationibus meis noctu diez, de -

Φεύσεσί με νυκτος και μέρας και επιπολώμ fyderans te uidere ,memor tuarum la

σελδάμ , μεμνκμλύΘ σε 5 δακρύωμ, ίνα chrymarú, ut gaudio replear,ubi cómo

χαράς σληρωθώ,υπόμνκσιμ λαμβάνω nefactus fuero eius,quæ eft in te non ſi

Ο σοι ανυποκρίτο σίσεως , ήτις γνώκησε mulatæ fidei, quæhabitauit primum in

πρώτομ ν τη μάμμα σε λωίδι,και τα μην auia tuaLoide,& matre tua Eunica.cer

τέρι σου ευνίκη .σέπασμαι δε,ότι και ο σοι . tum auté ſcio,qd in te quoq .Quamob

Ομ αιτίαμ αναμιμνήσκω σε, αναζωπυράρ caufam cómonefacio te utſuſcites donú

ο χάρισμα του θεού , και αν αν σοι διαφο dei,qd eſt in te per impoſitionémanuú

επιθέσεως θα χαρών μο . ου γαρ έδωκεν mearű .Nó eſ deditnobis deus fpiritü

Ημίμ ο θεός πνεύμα σαλίας , αλλάδωάμε, timiditatis,fed potentiæ acdilectionis &

ως , και αγάπης και σωφρονισμό .Μιο ſobrietatis.Neigiť te pudeat teſtimoni

επαιχωθής ή μαρτυρίου του κυρίου ημώμ , dñi noftri, ne te pudeat mei, qui ſum

εκδεέμε, του δέσμου αυτο , αλλά συγκα ) uinctus illius,ſed elto particeps afflictio

κοπάθκσομ @ω ευάγγελία κατα δωα , num euangelñ iuxta potētiādei,qui fal

μιμ θεού το σώσαντΘ ' Αμάς , και καλέσαν . uos fecit nos, & uocauit uocatióe ſancta,

GP κλίσει αγία , ου κατά τα έργα ημών, non ſcd'm opera noſtra, ſed ſcd'm ſuumi

αλλά και ιδίαμ πρόθεσιν και χάριν , τίω propoſitū & gratia ,quæ data quidēeſt

δοθάσαμμίμ Χρισώ 1κσού προ χρόνων nobis per Chriſtū leſum ante temporą

αιωνίων, φανερωθώσαμ δενώ δια το επιο æterna,ſedpalai factaeſt nuncper ap ?

φανείας τα σωτάρα ημών Ικσού Χρισού , paritionē ſaluatoris noftri Iefu Chriſti,

καταργών e z qui

:
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κατάργήσαντΘ μου όμθάνατον , φωτίο qui mortēquidé aboleuit; uitam autein

σαντΘ δε ζωώ, κι αφθαρσίαν δια το ευαγ lucé produxit,acimmortalitate per euan

γελία, εις 8 ετέθω εγώ κύρυξ και άπόσοι gelium , in qdpoſitus fum egopræco &

λΘ ,και διδάσκαλος εθνών ,δι μ αιτίαν apoſtolus,acdoctorgentiū,quâobcaw

να ) ταύτασάχω, αλλ' ουκ επαιχώνομαι . ſam & hæc patior,attaménonerubeſco .

διδαγαλώ σεπίσδυκα,και σέπασμαι , 8 % Noui em certusos ſum , g isaicredidi,

δωατός KG τίω σαρακαταθήκίω με φυλά potens fit depofitú meú cuſtodire in illü

ξαι εις εκείνίω τίω Ημέραν . υποτύπωσιν diem . Formahabeto fanorú fermonű ,

έχε υγίαινόντωμ λόγωμ , ώμ σαδέμ ήκουν ģs à me audiſti cú fide& charitate , quæ

σας ή σίσαι και αγάπη, τη ν Χρισώ τκσά. eſt in Chriſto Ieſu .Egregiumdepolitu

πω καλώ σαρακαταθήκίω φύλαξoμ στα ſeruato per ſpiritü fanctů ,qui inhabitat

πνεύματα αγίου , το νοικοώτος και in nobis . Noſtihoc,qd'auerfatifuerint

μίμ . διδας του, θα απεςράφησάμ με σάν me omnes,qui ſunt inAſia, quorum eſt

τες οι ντι άσία , ώμ φύγελώ και Phygelus& Hermogenes.Detmiſeri

μολύκς. Φών έλες και κύρϊος ως ονκσιφόν cordiam dñs Oneliphori familiæ , qñ

ρε όικω , ότι πολλάκις με ανέψυξε, και τω fæpeme refocillauit ,&carenameamnó

άλυσίμ με ουκ έπηχώθκ , αλλά γενόμεν erubuit:fed cú eflet Rhomæ , ſtudioſius

« Θ » ον ώμο , ασεδαιότερου εζήτησέ με, quæfiuit me,& inuenit.Detei dñs,ut in

και ευρε . δώρ αυω ο κύeiG- ευρ& p έλεος ueniat miſericordiâ apuddñm in dieil

πρα κυρία και εκείνη τη μέρα.καιόσαο έφι lo.Etino multis Epheli miniſtrauerit,

σωδίκόνκσε, βέλτίομ συ γινώσκάς . meli' tu noſti. Tu igit filimi,fortis eſto. Il

Συ οώ τέκνου με , ναωαμεν τι χά- in gratia , quæ eſt per Chriſtú Ieſum , &

φιτι,τιν Χρισώ1κσού, & ήκουσας παρέμ8 in his,quæ audiſtià meg multos teſtes,

δία πολλών μαρτύρωμ. ταύτα σαράθε τι Hæccomenda fidelibushominibus,qui

σούς ανθρώπους, οι τινες ικανοίέσονται, και erunt idonei,ut alios quoq; doceant.Tu

ετέρους διδάξαι και συ οώ κακοπάθκσον, ως igitur feras afflictionem ,utbonus miles

καλός spατιώτες 1κσού Χριστού, ουδεις srα Ieſu Chriſti.Nemo qui militat,implicat

πυόμως εμπλέκεται ταϊς τον βίο πρα uitæ negocis, ut ei qui ſe inmilitiâ dele

γματείαις, ίνα ω " srατολογίσαντι αρέση . git,placeat.Qą ſi certet etiam aliquis,nó

Εάν δε και αθλή τις, ου σεφανάτα , εαν μη coronatur ,niſilegitime certauerit.Labo.

νομίμως άθληση και την κοπιώντα γεωργός tantemagricolarm oportet primu de fru

Φ & πρώτου το καρπών μεταλαμβάναμ » etibus percipere. Cogita quæ dico .Det

νόα & λέγω.δών γάρ σοι ο κύρiα σωεσιμ enim tibi dñs in omnibusintellectum :

εν σάσι , Μνημόνευε, Ικσούμ χρισδμ έγκγες / Memento,Ieſum Chriſtum reſurrexifle

μεύομ εκ νεκρώμ,εκ τέρματα δαβιδ', και à mortuis , ex ſemine Dauid, fecundum

τα ο ευαγγέλιό μου , κακοπαθώ eriangeliü meum , in quo malis affligor,

μέρει δεσμών, ως κακόργΘ . άλλο λό » qualifacinoroſusufqzad uincula. Atfers

Θ το θεού ου δέδεται . δια τοντο σάν » mo dei nó fuit uinctus. Proptereaomia

τα υπομθύο δια τους εκλεκτούς , ίνα και αυ ſuffero propter electos,ut&ipfi falutem

του σωτηρίας τύχωση , οι ν Χρισώ τκσού , cófequané,quæ eſtin Chriſto lelu , cum

Msta Do&xg diwvío.nisègå a6zo.lv gloria æterna . Certus fermo . Nam li
σωαπεθά , cómortui
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Φωάπεθάνομαι, να συζήσομόν . ει υπομέ- cómortui ſumus,& cóuiuemus.fiſufferi

τού, και συμβασιλεύσολιθι.. ει άρνέμεθα, mus, & conregnabimus . finegamus , &

κακών , αρνήσεται εμάς • ει άπισούμυ , illenegabitnos.ſi increduli fumus,ille fi :

εκάνς σισός με , αρνήσαθαι εαυτόμου delis manet,negare feipfum non potefta

Ρωαται , ταύτα υπομίμνκσκε , διαμαρτυ » Hecadmone,conteftans coram dio, ne.

όμου , ενώπιον το κυρία, με λογομαι uerborü pugnas fequant,ad nullam uti

χ & ν , εις ουδέν βάσημου , επί καταςτοφύ litatem , ad lubuerfioné audiétiū .Stude

θ ' ακόντωμ. σόδασομ σεαυτόν δόκιμου teipfum probatú exhiberedeo,operariú

παρασϋσαι ζω θεώ , εργάτω ανεπαίχων nóerubeſcêdum , recte fecanté fermone

του, ορθοτομώντα του λόγου το αλκθείας . ueritatis. Cæterű pphanas uocú inani.

τας δε βεβίλους κενοφωνίας σερίίσασο. επί tates prætermittito.ad maioréen profi,

σλάουγαρ προκόψοσίμασεβείας και ο λό cient impietatē: & fermoillorú , ur cancer

γος αυτών ώς γάγγραινα νομώ εξαιώματα morbus,paſtioné habebit.quorú de nu

ύμβίαια και φιλικτος , 8ι τινες σερί τίω meroeſtHymenæus,& Philetus,q circa

αλήθειαμ σόχκσαν , λέγοντας το ανάσα ueritaté aberrarút, dicétes,reſurrectioné

σημάδα γεγονέναι , να ανατρέπδσι τώ τις iam efle factam , & fubuertút quorunda

νών σίσιμο μώτοι σερεός θεμέλια του fidem.Solidum tamen fundamentú dei

θεού έσκκερ, έχωμ τίω σφραγίδα ταύτίω , ftat, habes fignaaulum hoc : Nouίt dis,

έγνω κύρος τους όντας αυτα , αποσίτω qui fint ſui,&diſcedat ab iniquitate om

από αδικίας σας και ονομάζωμό όνομα χρι nis,qui nominat noméChriſti. Cæterű

58. ν μεγάλη δεδικία ουκ έσι μόνoμ σκεύη in magnadomo non tantum ſuntuala

χυσα και αργυρά,αλλάκαι ξύλινα,και δενά aurea & argetea,uerumetiā lignea, acter

κινα , και μισή εις τιμώ, & δε εις ατιμίας. ſtacea , & alia quidé in honorē, aliauero

εαμ οώ τις εκαθάρκ εαυόμα τότωμ, έσαι incótumeliam.Siquis igiturexpurgarit

σκεύος εις τιμώ ήγίασμθύου , Ευχεwsoy feipfum ab his, erituas in honoré ſancti

@ω δενότη , εις σάμέργομάγαθομ άτοι. ficatum ,accómodum ufibus domini, ad

μασμλύομ , τας δε νεωτερικές επιθυμίας omneopus bonú præparatū. Iuueniles

φεύγε , δίωκε δε δικαιοσωω, σίσιμ, αγά. autem cócupiſcentias fuge, ſectare uero

πω, ειρώω, μετά την επικαλεμίων του iuſticiam ,fidem , charitaté, pacem , cú his

κυρίου εκ καθαράς καρδίας και τας δε μωράς qui inuocantdñm ex puro corde.Stul

και απαιδευτές ζητήσας τραυτα ,ειδως,ότι tas auté & ineruditas quæſtiones reſpue,

γεννώσι μάχας . Φλομ δε κυρίου του δαμά ſciens, eas parere pugnas.Porrò feruum

χεθαι, αλλίπίου ειναι προς πάντας , διο domininon oportet pugnare,ſed placi -

δακτικόμ , ανεξίκακομ ν πραότητι ,σαν dum elfeergaomnes,propēlum ad do

δεύοντα τους αντιστατιθεμένους και μη ποτε cendum ,tolerantēmaloscum manſuetu

δς αυτοίς ο θεός μετάνοιαν εις επίγνων dine,erudiencé eos qui obfiftunt,fi quan

αιμ αλκθείας, και ανανήψωσιμέκθ το δiα do det illisdeus pænitentiâ ad agnoſcett

βόλου σαγίδος , έζωγημένοι υπάυτο εις ή dum ueritaté , & refipifcante diabolila

εκείνο θέλημα . queo,capti ab eoad ipſius uoluntate.

τετο δε γίνωσκε , ότι αν εχάταις ημέι Illud auté ſcito ,quod in extremis diei III

φαις φυσήσονται καιροί χαλεποί . έσονται businftabuntrépora periculofa . Erunt

γα Q : enim

.
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γαρ οι άνθρωποι φίλαυτοι , φιλάργυροι ,

αλαζόνες , υπερήφανοι , βλάσφημοι , γον

νεύσιμ απειλές , αχάρισοι , ανόσιοι , άσος»

γοι , άπονδοι , διάβολοι , άκρατάς, ανή

μοροι , αφιλάγαθοι, προδότα , προπετάς,

τετυφωμλύοι, φιλίδονοι μάλλον και φιλό -

θεοι , έχοντες μόρφωση, ευσεβείας , τώ δε

δώναμιν αυγή κενκμλύοι, και τούτ8ς απόν

πέπoυ εκ τούτων γάρ εισιμοι νεώοντες

εις τας οικίας,ναι αχμαλωτεύοντας τα γυ

ναικάρΐα συσωριμία αμαρτίαις , αγόμιο

να επιθυμίαις ποικίλαις , σάντοπ μανθά

νοντά , και μηδέ σοπ εις επίγνωσιμ αλκο

θείας ελθών δανάβια , ομγόπουδε Ιαν»

νές και λαμβάς αντέσκσαρ μούση , όντως

και δυτοι αντίσαντα τη αληθεία , άνθρων

ποι καθεφθαρμένοι του νοώ, αδόκιμοι σει

gi τω σίσιμ, άλλου προκόψουσιν επίσλά

ομ . Η γαρ άνοια αυτών έκδκλΘ έσαι σάι

«μ , ως και και εκείνων εγγύετο . Συ δε σαρκο

κολόθκκάς με τη διδασκαλία, τη αγωγή,

τη προθέσα , τη σίσα , τη μακροθυμία, τη

αγάπη , τη υπομονή και τοίς διωγμούς, τοίς

σαθήμασιμ , δια μοι εγχύετο ο αντίοχεία ,

Swικονία , η λύροις , διους διωγμούς υπό

εγκα , • να εκ σάντων με ερρύσατο ο κύ »

giGP , και σάνης δε δι θέλοντας ευσεβώς ζω

ν Χρισώ Ιησού , διωχθήσονται , σουκροί δε

άνθρωποι , και γόκτες προκόψουσιν επί σ '

χάρου , σλανώντες και πλανώμενοι . Σύ

δε μάυε ωδις έμαθες,και επισώθκς ,ειδως

παρα τίνΘέμαθες , και ότι από βρέφος

τα ιερά γράμματα διδας, τα δωάμανά σε

σοφίσαι εις σωτηρίαμ δια πίσεως , ο ν .

Χρισώ τκσού .πάσα Βαφή θεόπνευσος, κ) ωφέ

λιμος προς διδασκαλίας, προς έλεγχος ,

προς επανόρθωσιμ, προς παιδείας ήν δι

καιοσώς,ίνα άρ/ίος θες άνθρωπος, προς

σαμ έργου αγαθού κρτισμθύος.

Διαμαργύρομαι οώ εγώ ενώπιομή θε8 ,

και την κυρία Ακσά Χρισού , το μέλιοντα

κρίνε »

emhomines fui amantes,auari,faſtuoſi,

ſuperbi,maledici,parétibus immorigeri,

ingrati,impij,carentes affectu ,neſciifce

deris,calumniatores,intemperantes,im

mices , negligentes bonorum, proditor

res præcipites,inflati, uoluptatú aman

tes,potius õs amantes dei,habentes for

mampietatis, ſed qui uimeius abnega

rint. Er iſtos auerfare. ex his enim ſunt

qui ſubeunt in familias, & captiuasdu

aunt mulierculas oneratas peccatis , quæ

ducuntur concupifcentis uarijs , ſemper

diſcentes,necunğs ad cognitionem ueri ionica

tatis uenireualentes. Quéadmodúauté

Iannes&Iambres reſiltebant Moyfi,ita

& hi reſiſtunt ueritati , homines mente

corrupti,reprobi circa fidem ,ſed nó pro

ficient amplius. Siquidé amentia iſtorú

euidens erit omnibus, quéadmodum&

illorú fuit.Tuyo aflectatuses doctrina

meaminſtitutioné,ppofitú,fidem ,leni.

tatem,charitate, patientia, perfecutiones,

afflictiones , mihi acciderunt An :

ciochiæ ,Iconij, Lyſtris, quas perſecutio ,

nes ſuſtinuerim . Etex omnibus eripuit

medñs,ſed& omnes, qui uolunt picui

uere in Chriſto Ieſu , perſecutionepatien

tur. Porrò mali homines, & impoſtores

proficient in peius, dum & in errore ad '

ducunt & errant ipſi. At tu perſiſtito in

his quæ didiciſti , & quæ tibi concredita

ſunt, ſciens à quo didiceris, & gàpuero

ſacras literas noueris,quæ te poſſunteru

ditum reddere ad faluté per fidem , quæ

eſt in Chriſto Ieſu. Omnis fcriptura di

uinitus inſpirata,& utilis ad doctrinam ,

ad redargutioné, ad correctioné, ad in

ſtitutionem , quæ eſt in iuſticia , ut inter

ger ſit dei homo, ad omneopus bonum

apparatus. Obteſtor igiturego coram un

deo , & domino Ieſu Chriſto,qui iudica

Ι

quæ

turus
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κρίνες ζώντας και νεκρούς και τίω επιφάν

θεαμαυτό , και τώβασιλείαμ αυτν, κήρυν

ξομομλόγου .επίσκει ευκαίρως, άκαίρως .

έλεγξομ,επιτίμκσομ,σαρακάλεσουνσά.

στη μακροθυμία και διδαχή. έσαι γαρ και ,

ρος, ότεηυγίαινέσες διδασκαλίας ουκ άι

νέξονται , αλλά τας επιθυμίας τας 1δί

ας εαυτοίς επισωρεύσασι διδασκάλους,

κνκθέμβιοι τίω ακοώ, κι από μία τάλκι

θείας τίω ακολώ αποδέψουσιν , επί δε

τους μύθος εκγαπήσονται . Συ δε νύφε ν

σάσι,κακοπάθκσομ, έργου σοίκσον ενάγ:

γελισού , τω διακονίαμ σου πληροφός »

σου.εγω γαρ ήδη πένθομαι και

ρος Οι έμής αναλύσεως εφέσκκε ου αγών

να τμ καλόμ ήγώνισμα,τον δρόμομτε.

τέλεκα, τίω σίσιμ τετάρκκα, λοιπόν από

καταί μοι οι δικαιοσωκς σέφανα , ο

αποδώσε μου κυρίων εκείνη τη μέρα,

ο δίκαια κριτής , ου μόνον δε έμοι , άλο

λα και σάσι τοίς αγάπηκόσι τίω επιφά/

νααμ αυτο σούδασομ ελθών πρός με τα!

χέως . δκμάς γάρ με εγκατέλιπεν , αγαν

πίσας του νώ αιώνα , καιεπορεύθη εις θεση

σαλονίκω » κρίσκας εις γαλατίαμ, τίτ

εις δαλματίας . λουκάς Kξι μόνΘ μείν

μού . μάρκoμ αναλαβών άγε μετα σταν

του , έςι γάς μοι έυχικού εις διακονή ,

αμ . τυχικόμ δε απέσλα εις έφεσον , τον

φαελόνίω, 8μ απέλιπον αν τρωάδι σαρα

κάρπω , ερχόμαν φέρε και τα βιβλία ,

μάλισα τας μεμβράνας και Αλέξανδρα και

χαλκευς σολιά μοι κακα ενεδείξατο , αν

ποδών αν ο κύρiG κατά τα έργα αυ »

του , δμ φυλάασε , λίαν γαρ άνθέσκο

κε τοίς υμετέροις λόγοις, τα πρώτα μου

απολογία ουδείς μοι συμπαρεγχύετο, αλ

λασάντες με εγκατέλιπομ.με αυτοϊς λο

γιθείς, και δε κύριός μοι σαρέσκ , και εδων

νάμωσέ με , ίνα, καιεμού ή κάρυγμα σλι

Σοφοκλή ,και ακούσε πάντα τα έθνκ , και

εδρύθω

turus eſt uiuos & mortuos in apparitio

ne ſua , & in regno ſuo.prædica ſermo

nem ,inſta tempeſtiue, intempeſtiue. ari

gue, increpa.exhortare cum omni leni

tate& doctrina . Nam erit tempus,cum

ſaņam doctrinam non fuftinebunt, fed

iuxtaconcupiſcentias ſuascoaceruabunt

ſibi doctores , ñ quibus pruriunt aures,

&à ueritate quidem aures aúertent , ad

fabulas uero conuertentur. At tu uigila

in omnibus , obdura in afAictionibus ,

opus perage euangeliſtæ , miniſterium

tuumad plenum probatum reddico %

Nam ipſe iam immolor, & tempus meæ

refolutionis inftat.Certamebonumde

certaui,curſum conſuñaui,fidem ferua

ui. Quod ſupereſt, repoſita eſtmihiiu

ſticiæ corona,quam reddet mihi domis

nus in illo die , qui eſt iuſtus iudex ,non

folum autem mihi , fed & omnibus qui

diligunt aduentum ipſius. Da operam ,

ut uenias ad me cito . Nam Demas me

reliquit , amplexus præſens fæculum , &

profectus eſt Theſſalonicam ,Creſcés in

Galatiam ,Titusin Dalmatiam . Lucas

mecum eſt ſolus. Marcum aſſumptum

adducito una tecum , eſt enim mihi per

utilis ad miniſterium . Porrò Tychi

cum mili Epheſum . Penulam quam re

liqui Troade apud Carpum , cum ue

nies apporta , & libros, maximeautem

membranas . Alexander faber ærarius

multis malis me affecit , reddat illi do

minus iuxta facta ſua ,

ue . Vehementer enim reſtitit ſermo

nibus noſtris . In prima mea defen

fione nemo mihi adfuit , fed omnes

me deſeruerunt . Ne illis imputetur',

ſed dominus mihi adfuit , & confor

tauit me , ut per me præconium ex

pleretur , &audirent omnes gentes , &

Q + creptus

quem & tu ca
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εξέλθω εκ σόματΘλέοντος , και ξύσν

ται με ο κυρία από σαντος έργου πονκ

φού , κα ) σώσει εις τώ βασιλείαν αυτο το

επ8ραίομ, ώ και δόξα εις τους αιώνας αιώ

νων , αμιώ. Ασασα πείσκαν και ακύ »

λαμ,και το μονκσιφόρου δικομ. έρασΘ έμα

θεμα κορίνθω, γόφιμομ δε απέλιπον και

μιλήτω αθενούτα, . σούδασομ πιο χεν

μώνΘέλλάμ. ανάζεταισε ευβολΘ ,κα )

σόδης , και λίν , να κλαυδία , και οι

αδελφοί σάντες . κυρία γκσούς Χριστός.

μετά τον πνεύματός σου . Η χάρις μεθο

μώμ . αμιώ .

ereptus fui ex oreleonis,&eripietmedo

minusab omni facto malo ,ſeruabitas

in regnum ſuum coeleſte, cui gloria in

fæcula fæculorum , Amen . Saluta Pri

ſcam & Aquilam , & Oneliphori fami

liam.Eraſtus manſit Corinthi, Trophi.

mumautem reliqui in Mileto languen »

tem . Da operam ,ut uenias antehye.

mem.Salutatte Eubulus, &Pudens, &

Linus,& Claudia, & fratresomnes.Do ,

minus Ieſus Chriſtus cum ſpiritu tuo .

Gratia uobiſaum . Amen .

Eγράφκ από δώμης και προς τιμόθεον δουν

τέρα , όπ σαρέσκ σαύλος ο καίσαρι νύν

ρωνι εκ δόυτέρα σάλιμ .

Scripta èRhomaad Timotheum ſes

cunda ,cum Paulus iterum fifteret Cas

fari Neroni.

yn ο Θ Ε Σ Ι Σ Τ Α Σ ΠΡΟΣ τYON Hair

Τ Ο Λ Η Σ Π ΑΙΛΟΥ .

ΑΥΤΗ Ν επισέλα από νικοπόλεως , έκά γαή παρεχόμαζεμ . και δε πρόφασις φθη

επισολύς άυτη. εις μου τώ κράτω απέλιπε τορτίτον, ίνα κατασκσι μισόλας

κληρικούς. σολιώμ δε όντωμ εκά το επιχειροώτων προφάσα του νόμου απατάμ

nilli τους λαούςκαι μεθ 8 μαθών και παύλΘ γράφα » και πρώτο μου ευχαρισώμ ω θεώ

δια τίω αυτο ευλάβeαμ, σημαίνει τώ νΧρισώ σίςιμμα νεωτέραν ειναι , αλλάζ αιώνΘ- έτοιμά

θαι και επαγγέλθαι παρά τον θεού ταύτίω . ίπατα σερί και κατασάσεως του κληρικών να

τούτωμ διδάσκει , σως, και οποίες αυτους ειναι δ& . και επιτιμάμ δε εντέλεται αν ο τοίς αν»

τιλέγουσι τη υγίανέσα σίσα , μάλισα δε τους εκ περιτομής και ειδέναι τε τους κρήτας , ότι αργοί

εισι , και χρήζεσιμ επιτιμίας, διδάξας δε πάντα τα βιώματα καθαρά είναι τοίς καθαροίς , να

οποίας ειναι δ& τας πρεσβύτιδας τας οφαλούσας σωφρονίζαν τας νέας και σαρανά πώς και

τους δούλος τοίς ιδίοις δενόταις υπηρετάμ » και τέλος υπομνήσας, ότι και το σωτήρος χάρις

ουκ 3 , έργων ημάς εδικαίωσεν, αλλά τη « ία φιλανθρωπία , και παραγγείλας τας νομικές μάν

χας έκρέπεται ως ανεχωτόσας , δκλοί αυ ω , μεταρσέμψαι προς αυτόν αρτεμάμ , ίνα έλθω

προς αυτόμ . νετείλατό τε αυ ο ώσε διδάσκε », και τυς αυτο καλών έργων προΐσαθα.και δεν

τως τελαοί τω έπιsoλώ .

In epiſtolam



405

IN EPISTOLAM AD TITVM , ARGVMENTVM

PER ERASMVM ROTERODAMUM .

Itum diſcipulum ſuũ ac filij loco habitú, ob eximiasdores inſulæ no ,

biliffimæ Cretæpræfeceratapoſtolus, & illincabiens,archiepiſcopum

conſecrarat. Huic ſcribitexurbe Nicopoli,quæ eſt in Actiaco littore,

rebus,ut apparet,adhuc tranquillioribus. ſiquidem afflictionum aut

perfecutionum nullamentio .Monet autem ,utquod ipfe apud Cretenfes cæpe

rat,conſummet abſoluatớs, & per ſingulas ciuitates,quas centum habuiffememo

ratur ea inſula, epiſcopos inſtituat,quos& preſbyteros uocat,idonei epiſcopifor

mam præſcribens.Et quoniá hucquopenetrarant pfeudapoſtoli,qui Iudaiſmu

ſuumomnibusingerebant,animat eum ,uteos fortiterreñciat ac refuret. Deinde

perſonarum& ætatum præfcribit officia , quemadmodumTimotheo præſcribit

illud addens ,ne quiſquai Chriſtianæ religionisprætextu principibusautmagi

ſtratibus reſiſteret , fuo fungentibusofficio, quamuis eſſent à Chrifti fide alieni,

quin magis eosleniter ferendos,liquandoforte,uolente deo, & illi reſipiſcant. Po

ftremo iubet,Titumad fe uenire Nicopolim , fed non priulớp Paulus Artemiam

aut Tychicú illuc mififlet,ne Cretenſes deſtituti uiderenť epiſcopi ſolatio . FINIS.

APOE TITON ENIET 01 EPISTOLA PAVLI

AH RATAOT . AD TITV M.
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ΑΥΛΟΣ 48λος δεν

ου , απότολΘ δε

Ικσού Χρισού κα

Τα σίσιμ εκλεκτών

θεού , και επίγνω

σιν αλκθείας , ο

κατ ευσέβεαμελέλ

Odat
πίδι ζωής αιωνίου,,

Ημ επηγγείλατο ο άψουδας θεός πρόχρό ,

των αιωνίων . εφανέρωσε δε καιρούς δί »

oις του λόγου αυτού & καρύγματι , 8

έπισεύω εγώ και επιταγώ το σωτ

ρος άμώμ θεού , τίτω γνησίω τέκνα κα

Tà xorvliv wisip . Xégis , časos , &glór

aze

Sun
1

Aulus feruus dei,apos

ftolusauté Ieſu Chri

fti iuxta fidem elector

rum dei, & agnitioné

ueritatis, quæ eft fer

cundum pietatem in

ſpe uitæ æternæ, quam promiſit is, qui
mentiri neſcit deus ante tempora æter »

na.Patefecit autem temporibus fuis fer

monemſuum per prædicationem , quæ

cómifla eft mihi fcdm delegationé ferua

toris noftridei,Tito germano filio iuxta

cómuné fidem .Gratia,miſericordia ,pax

àdeo
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από θεό σατος, και κυρίου Γκσού Χρισού â deo patre, & dño Ieſu Chriſto ſeruato ,

το σωτήρG- ήμώμ. Τότου χάριν κατέλιο re noftro . Huius rei gratia reliqui te in

που σε εν κρήτη, ίνα τα λείποντα επιδίου- Creta ,ut quæ defunt,pergas corrigere, &

ώση, και κατάσίσης μισόλιμ πρεσβυτέν conſtituasoppidatimprelbyteros, ficut

ξές , ως εγώ σοι δίεταξάμω.ίι τις αξίμ ego tibi ordinaram .Siquis eſtinculpa

ανέγκλκτΘΡ μίας γυαικός ανής , τέκνα tuşuniusuxoris uir,liberoshabens fide,

έχωμ σιγά , μη φν κατηγορία ασωτίας , και les,non obnoxios crimini luxus, aut qui

ανυπότακτα , σαγαν τον επίσκοπου ανέγ nó fintintractabiles.Oportet eñ epiſco

κλκτομ ειναι , ως θεού οικονόμου , μή αυν pum inculpatū elle,tanī dei difpenfa

θάδη , μη οργίλου με σάρoινoμ , μή φλή torem ,nópræfractú, nó iracundum , nó

κτίω , μη αλκοκορδά, αλλά φιλόξενου, μίnofium,no percuffort,no turpiterluco

φιλάγαθου , σώφρονα , δίκαιον , όσίου , deditū ,fed hoſpitalem ,bonarú rerūſtu

εγκρατή , άντεχόμoνoμ τον κατά των διο diofum ,fobriū,iuftum ,pium ,téperante,

δαχώ αισού λόγου,ίνα δαωασε ή και σα tenacé eiusqui fcdm doctrina eſt,fidelis

ρακαλάμι τη διδασκαλία τη υγίαινούν fermonis,utpotensſit etiã exhortariper

ση , και τους αντιλέγοντας ελέγχαμ . έισι doctrina fanam, & cόtradicates contain

γαρ σολοι ανυπότακτοι , και ματαιολόι cere . Sunteń multi intractabiles, & ua >

γοι , κα Φρεναπάτα , μάλιsα διεκ σερις niloqui,& mentiū ſeductores:maximeiſ

τομής , δυς δ& επισομίζαμ , οι τινες όλους qui funt ex circumciſione, quib9 oportet

δικδς ανατρέπεσι , διδάσκοντες & με δ& obturare os,qui totasdomosfubuertút,

αχρού κέρδους χάριν . ειπέ τις 3ξαυτών , docétes ,quæ nó oportet,turpis lucri gra,

idio 'autāp ngapátxs. xpšrig & si "fsūşal,. : tia.Dixit quidã ex iſtis, proprius ipforü

κακά θηρία , γασέρες αργα . και μαρτυρία, propheta : Cretenfesfemper mendaces,

άυτη αληθής • 1 Hp αιτίαν έλεγχε αυ malæbeſtiæ , uentres pigri.teftimonium

τουςαποτόμως , ίνα υγιαίνωσιμα τησία hoceft uerum .Quamob cauſam redar

sa , μήπροσέχοντες ιουδαϊκούς μύθοις , guito illos ſeueriter, ut ſani ſint in fide,

εντολάϊς ανθρώπων , απος εφομλύωμ τίω no attēdentes Iudaicisfabulis , &præce

αλέθεαμ . πάντα με καθαρά τοΐς καθα ptis hominum , auerſantium ueritatem .

ροΐς. Ρίς δε μεμίασμώοις, και απίσοις ουν Omniaquidem pura puris.Porròpol

δέμ καθαρόν , αλλά μεμίανται αυτών και lutis & infidelibus nihil eſt purum , fed

ο ν8ς και η σωείδησις » θεόρ ομολογίσιμ polluta eſt illorum & mens&cófcientia.

ειδέναι , Ρίς δε έργοις αρνούτα , βδελυ . Deumprofitenturſe faire, cæterú factis

κτοιόντες και απαθείς , και προς σαν έξι negant, cum fintabominabiles ,& immo

γομάγαθου αδόκιμοι . rigeri,&adomneopusbonum reprobi.

Συ δε λάλα, πρέπει τηθγίανόση διδα Tuuero loquere,quædecentlanam II

σκαλία, Πρεσβύτας,νκφαλίες έιναι , σεμνός, doctrinam.Senes,ut ſobrij fint, graues,

«σώφρονας,γιαίνοντάς τη σίσα ,τί αγάπη, modeſti, ſanifide,charitate , patientia.

τη υπομονή και πρεσβύτιδας ώσαύτως , α : Anus itidem,utinhabitu fint , qui reli

κατασματι δροπρεπές , μη διαβόλους , gionem deceat,non calumniatrices, non

με δινω σολλώ δεδουλωμλύας , κα / uino multo feruientes , ut honeſta do

λοδασκάλους , ίνα , σωφρονίζωσι τας ceant , quo poflint modeſtas reddere

adoleſcentulas,

Π

Σ

νέας
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1

νέας , φιλάνθρoυς ειναι , φιλοτέχνουςκαι σών. adoleſcentulas,utmaritos ſuos diligant,

Φρονας, αγνάς, δικουρές, αγαθάς , υποτασ ut liberosament,ut ſobriæ fint,puræ, do

σομλύας τοίς ιδίοις ανδράσιν , ίνα μή ο λό- muscuftodes, bonæ , fubditæ ſuis uiris,

Θ το θεού βλασφημήταν και τους νεωτέ. ne ſermo dei male audiat . Adoleſcentes

ρους ώσαύτως σαρακάλα σωφρον & μ , σερί cóſimiliter adhortare,ut ſobrij ſint,fuper

σάντα σταυτόν παρεχόμενων τύπου και omnia temetipfum præbésformam boi

λών έργων και τη διδασκαλία , αδιαφθοί norum operúin doctrina integritatem ,

ρίαμ , σεμνότκτα ,λόγoμύγϊ , ακατάγνω) grauitaté,ſermonē ſanum , irreprehenſi

σομ, ίνα ο ξεναντίας νηαπή,μηδέν έχων bilem :ut is qui repugnat rubore fuffun )

σερί υμώμ λέγαμ φαύλομ , Δούλους ιδίοις datur,nihil habens,quod deuobis dicat

δεωόταις υποτάσσεθαι , ν πάσιν ευαρέλ mali.Seruos hortare,ut ſuis dominis pa

Soυς ειναι , με αντιλέγοντας , μη νοσφιζον reant,in omnibus illis placeant, non re ».

μλύους , αλλά σίσιμ σάσαμ ενδεικνυμβους fponfatores,non ſuffurantes , fed fidem

αγαθώ , ίνα τίω διδασκαλία του σωτήρος omné oſtendentesbonam ,ut doctrina

Ημώμ θεου κοσμώσιμ εν πάσιμο Eπιφάνε ſeruatoris noſtri dei ornent in omibus .

γαρ και χάρις του Θεού,και σωτηρία σάιμαν Apparuiteñ gratia dei, ſalutifera omni

θρώποις, παιδεύεσα εμάς, ίνα αρνκσάμέλ bushominibus,erudiensnos ,ut abnega

οι τίω ασέβαια και τας κοσμικές επιθυ- taimpietate& mundanis cócupiſcentrs,

μίας, σωφρόνως και δικαίως και ευσε ſobrie & iuſte & pie uiuam in præſenti

Bãe zúow uci su TR vw añve , zgod'exó fæculo ,expectantes beata illam ſpem , &

μνοι τίω μακαρίαμ ελπίδα , καιεπιφάν apparitioné gloriæ magni dei; & ſerua

νεαμαι δόξης το μεγάλου θεού , καισων toris noſtriIeſu Chriſti,quidedit ſemeti

τρα μώμ τκσού Χριστού , δς έδωκεν εαυν pſump nobis, ut redimeretnosab omi

του υπες μών , ίνα , λυτρώσεται εμάς iniquitate, & purificaret ſibñpſi populú

από σάσκα ανομίας , και καθαρίση εαυ » peculiarem , fectacoré bonorú operum .

ολαδμ σερϊσίου , 3κλώτίω καλώμ έξω Hæc loquere, & hortare , &argue cum

γων • ταύτα, λάλι,να παρακάλα , και omni præcipiendi ſtudio . Nemo te de

έλεγχε μετα σάσας επιταγής - μηδείς ſpiciat. Admoneto illos, ut principa jih

σου σεριφρονείτω. tibus ac poteſtatibus fubditiſint,ut ma.

Υπομίμνησκε αυτούς, αρχαϊς και ξεσή giftratibus pareant, utadome opusbo

αις υποτάσεθς, σαθαρχάμ, προς σάμ έρ- num fint parati,ne de quoquaặnmaledi

γον αγαθόν έτοιμος ειναι , μηδένα βλα . cant,ne fint pugnaces fed humani, om/

σφκμάμ, αμάχους ειναι ,έπϊακάς,σάσαμ nem exhibentesmanſuetudineergaom

δεκνυμλύους πραότητα προς σάντας αν nes homines. Nam eramus quonda&

θρώπους . Που γάρ σοκ και ημάς ανόκ nos ſtulti,inobedientes,errantes,feruien

τοι, αποθάς,σλανώμενοι , δsλεύονπς έπια tes defyderijs ac uoluptatibus uarijs, in

θυμίαις , και ηδοναίς ποικίλαιο , αν κακία malitia & inuidia degentes,odioſi
, inui

ο φθόνω διάγοντες, σύγκτοι, μισούπα αλι cem odio proſequentes . Atpoſtquam

ελήλ86. δε % 8wξότης,κή και φιλανθρωπία .. bonitas ,& erga hominesamorappa

έπεφάνκ το σωτήρG Ημώμ θεού , ουκ 23 ruit ſeruatorisnoftridei, non ex operi

έργων τηςή δικαιοσώα , & ι εποιήσαμεν busquæ funtin iuſticia,quæfaciebamus

άμας
noss
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εμάς , αλλά τι του αυτον έλιου έσωσεων

μάς , διαλογου σαλιγγενεσίας, και ανα

καινώσεως πνεύματG- αγίου , δυ ξέχεια

εφημάς αλυσίως, στα τκσού Χρισού τον σω

της ημών , ίνα δικαιωθέντες τα εκείνου

χάριτι, κληρονόμοι γενόμεθα , και ελπίδα

ζωής αιωνίο. σισος ο λόγΘ . σερίτούτων

βέλομαι σε διαβεβαι8θαι , ίνα φροντίζων

σι καλών έργων προϊsαθα οι σεπισθικός

τεςο θεώ . ταύτά Και τα καλά και ωφέν

λιμα για ανθρώπους και μωράς δε ζκτίσες ,

και γενεαλογίας , και έρας , και μάχας νο »

μικας σερiisασο . εισί γαρ ανωφελάς

μάταιαι . αιρετικόμ άνθρωποι μετά μίαμ

και δευτέρα νουθεσίας παρατον , ειδώς, 8 %

οξέοραπται ο τοιέτGP , και αμαρτάνει ως

αυτοκατάκριτα.οταν πέμψω αρτεμάμ

πρός σε κτυχικόν , σούδασομ ελθώμ πεός

με εις νικόπολιν ,έκά γαό κέκρικα σαραν

χειμάσαι . Ζωάμ του νομικός και απολώ

ωοδαίως πρόπεμψον , ίνα μηδεν αυτοίς λεί

πη μανθανέτωσαν δε και οι ημέτροι, και

λών έργων προϊsαθά εις τας αναγκαίας

βείας, ίνα μη ώσιμ άκαρποι .ανάζονταισε

& μετ εμέ σάντες . άνασαι τυς φιλοών

τας ημάς ο σίse . Αχάρις μετά σάντων

υμώμ . αμμώ.

nos, ſed ſecundum ſuam miſericordiam

ſaluos nos fecit per lauacrum regenera -

tionis , ac renouationis fpiritus fancti,

quem effuditin nosopulente,perleſum

Chriſtum feruatore noftrü ,ut iuſtificati

illius gratia , hæredes efficeremur iuxta

fpem uitæ æternæ . Indubitatus ſermo.

De his uolo ut confirmes,quo ſollicici

ſint,utbonis operibus prælintquiaedi

derunt deo .Hæc enim funt honeſta&

utilia hominibus.Stultas auté quæſtio

nes, &genealogias, & cótentiones ,acpu

gnaslegales omitte. ſunt enim inutiles

& fuperuacanez.Sectarúautorēhomi

nem poſtunam &alteram admonitio

nemfuge,ſciens,qdeuerfus fit,qui eiul

modi eft, & peccet per ſe damnatus.

Cumautem miſero Arteman ad te ,aut

Tychicum ,da operam , ut uenias adme

Nicopolim ,nam illic decreui hybernare.

Zenam legiſperitū &Apolloſtudioſe

deducito,nequid illis deſit.Diſcantauté

&noftri,bonis operibus præeſle,adne

ceſſariosaſus,ut non ſintinfrugiferi.Sa

lutant te, qui mecum ſunt omnes.Saluta

eos,qui diliguntnos in fide.Gratiacum

omnibusuobis.Amen .

Εγκάφκεκ νικοπόλεως,

μακεδονίας .

Scripta ex Nicopoli

Macedoniæ

τποοΒΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΦΥΑΗΜΟ ΝΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ .

Δύτίωεπιsελια αποδώμκς, δε πρόφασις και επισολύς άυτη .Ονήσιμο οικέτες

φιλίμονΘ- έφυγε , κα ) απελθών προς τον απόσoλoμ , κατηχήθα σαράντον, κα)

γέγονεν αυτώ δέσιμΘ εις διακονίαμ. σερίτέτoν τoίσω γράφαφιλίμου , ήταν

τιθέμφυGP άυω ημονήσιμον , ίνα προσέχει αυτό γνησίως, και μηκέτι έχι αυτη

ως σάλομ , άλλως αδελφόμ.προεηέβατο αυτόν και ξενίαμ αυτώ ετοιμάσου , ναέαν έλθη, έως :

σBμείνη. και όντως τελειοϊτω έπιςολλώ .

Inepiſtolam

Κ
.
Β
Ε
Ξ
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IN EPISTOLAM AD PHILEMONEM, ARGVMEN ;

TVM PER ERASMVM ROTERODAMUM.

Ræci tradunt, huncPhilemonégenere Phrygem fuiſſe:quam ratio,

nem intractabilem ac feruilem eſſe, uel Græco prouerbio iactatū eſt:

Phryx plagis emnendatur.Quem tamé Paulusob pietaté& officia in

ſanctos,inter præcipuos habuit amicos.Huius feruus Oneſimº Rho

mamprofugerat nõſine furto,quod ferèferui ſolent.Illicaudito Paulo, qui tumin

uinculis erat,euangelicam doctrina amplexus eft,acPaulo feruiuitincarcere. Ve

cum nequidherusob ferui fugam animo auciaret,remittiteum : fed miro ſtudio

miraos ciuilitate feruum &fugitiuum &compilatoremdomino reconcilians,ſe in ,

cerim ſponſorem offerens,depenfurus,fiquid ille ſuppilaſlet in fuga. Scribit enim

èuinculis per dictum Oneſimum ,quem & filium uocat. FINIS .

NROE TAAMONA ETIETO,

ΔΑ ΠΑΥΛΟΥ .

AD PHILEMONEM EPI

STOLA PAVLI.

1

ATAOE d'éduros xięt

σού τκσού και τιμό

θες και αδελφός

Diakrove Coel & z &.

πκτώ και σφυργώ

sueñop , wij anvía top

αγαπκτή, και αρχίπ

Tu Were ouspatjáty

ημών, και τη κατ δικόμ σε εκκλησία . Χά

εις υμίμ και ειρώκ απο θεού σατρός μώμ ,

Cl xupír InđOữ Xşıs8.Euxagisão RJ! Tem u8,

σάντοτεμνείαμ σεσοιέμενΘέπι R
про

σευχών με,ακόωρ σετίω αγάπω και τίω

σίσιμ, 8μ έχας προς τα κύρϊου 1κσον, και

εις πάντας τους αγίες, όπως και κοινωνία και

σίσεώς σε ενεργές γκόκονεπιγνώσε σαν

τoς αγαθ8, τα νομίμ εις Χρισομ ικσάμικά

SIP γαρ έχομαι πολύ και σαράκλκσιμ

επί τη αγάπη σο , ότι τα πλάγχνα

αγίων αναπέπαυτά στα σ αδελφέ . διο

Aulus uinctus Chri

Iti Iefu & Timothe

us frater , Philemoni

dilecto & collegæno

ſtro , & Apphiæ dile

ctæ , & Archippo com

militoni noſtro , & quæ domi tuæ eſt,

congregationi. Gratia uobis & pax à

deo patrenoſtro, & domino Ieſu Chri
ſto.Gratias ago deo meo,fempermen

tionem tuifaciens in precibus meis, am

audiam tuam charitate ac fidem , quam

habes erga dominum Ieſum , &
erga

omnes ſanctos , ut communicatio fidei

tuæ efficaxfiat in agnitioneomnisbo

ni, quod eſtin'uobis erga Chriſtum le

ſum . Gaudium enim habemus mul

tum , & confolationem in dilectione tua,

quod uiſcera ſanctorum refocillata ſunt

per te frater.Quapropterquamuismul.

R tam
wonali

1
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πολλών Χρισώ σαξεκσίαμέχωμ επιτάση tam in Chrifto fiduciamhabeam iniun

σαν σοι δανύκου,σiα τω αγαπωμάλ » gendi tibi, id quod officij tui erat,tamen

λομ σαρακαλώ , τοιέτος ών , ως σαύλος propter charitatepotius rogo, cum talis

πρεσβύτκς,νωι δε και δέσμιος εκσB Χρισ8 . ſim ,nempePaulusſenex, nuncautē etiá

πρακαλώ σε ποι το έμ8 τέκνο,8μ εγκύνκσα uinctus Ieſu Chriſti . Rogo autēp filio

εν οίς δεσμοίς μs,ονήσιμομ, τόμ σουέ σοι meo, quégenui in uinculismeis,Oneſi

az8nsop, vwi di doi naj &uoi Puzles op , op mo,quondā tibi inutili,nuncuero tibi &

ανέπεμψα.συ και αυτόματοθέσι ,τα έμαπλάγ mihiperutili,qué remiſi.Tuauté eum ,

χνα προσλαβ8 , 8μεγω εβαλόμω προς εν hoceft,uiſcera mea ſuſcipe,quem ego ai

μαυτόν κατέχαν, ίνα υπές σε διακονή μου piebam apudme retinere, ut ptemini

και τους δεσμούς του ευαγγελία , χωρίς δεν ftraret mihi in uinculiseuāgelői,fedabfq

σής γνώμης ουδερ θέλκσα σοιϊσάι , ίνα μη tua fentétia nihil uolui facere,neuelutex

ως και ανάγκω αγαθόν σο , αλλά και necellitate bonü tuum eſſet, ſed ſponta

εκάσιομ. τάχα και δια τατο έχωρίθκ προς neum . Namppterea forſitan ſeceſſit ad

ώρα », ένα αιώνϊομαυήμ απέχης , ουκέτι ως tempus,utæternū eum reciperes ,nóiam

δούλομ ,άλλύπερ σάλομ,άδελφομ αγαπκι ut feruü,ſed fupra feruum ,nempe fratré

του, μάλιsα έμοι , πόσο δε μάλιόμ σοι και dilectú ,maximemihi,quanto autéma

&σαρκί, ναι ο κυρίως ει οώ έμε έχας κοι» gis tibi,& in carne, & indño :Si igiťme

νωνόμ, προσλαβ8αυγμως εμέ. εισέτιδί habes cóſortē,ſuſcipeillú tanộz me.

xxoí ot,wóquina ,Toto žuoi' EMóza.bya fi quid læſit te,aut debet,hoc mihi impu

σαύλος έγραψα τη εμή χαρί έγώ αποτίν tato.Ego Paulus fcripfi meamanu. Ego

σω .ίνα μη λέγω σοι , ότι και σεαυτόν μοι depēdam.ut ne dicam ,qd etiã teipfum

Προσοφείλας» νααδελφέ . εγώ σου διαιμίω mihi inſuperdebes.Etiam frater. Egote

Εν κυρίω . ανάπαυσάμ με τα πλάγχνα fruar in dño.Refocillamea uiſcera in do ,

κυρίως σεποιθώς τα υπακοή στέγραβά σου . mino.Confiſus de obedientia tua fcripfi

ειδώς,ότι και υπες 8λέγω, σοιήσεις • άμα tibi.ſciens,qdetiã ultraq dico,facturus

δε και ετοίμαζέ μοι ξενίαμ . ελπίζω γαρ, ſis.Simul auté etiâ præpara mihi hoſpi

ότι και δια την προστυχώμ υμών χαρι - tium.Spero eſ , qd'auxilio precum ue

θίσομαι υμίμ . Ανάζονται σε επαφράς ſtrarú donabor uobis. Salutaut te Epa

ο σωλχμάλωτός μου εν Χρισώ 1κσε, μάς phras cócaptiuus meus in Chriſto Iefu,

κος , αρίσαρχος, δημάς,λυκάς, οι σωεργοί Marcus, Ariſtarchus, Demas, Lucas ,

μό . Η χάρις του κυρίο Αμώμ τκσB Χρισ8 μεν adiutores mei.Gratia domininoftri Ie

τα το πνεύματος υμώρ » Αμώ. ſu Chriſti fitcú ſpiritu ueſtro.Amen .

Q

1

Βγράφω από δώμης και δικοί

μου δικέτου .

Milla fuite RhomaperOner

Limum feruum .

Υπόθεσις
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1ΠΟΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ

Ε Π Ι Σ Τ ο Λ Η Σ .

TO

ΑΥΤΗΝ επισέλλααπο ιταλίας, και δε πρόφασις το επιςολής άυτη .έπαθα διεν

δαίοι γνίσαντο ο νόμο και ταϊς σκίας, διά του και απόσoλος παυλος διδάσκα

λΘ εθνών γενόμως , και εις τα έθνκ αποσαλείς , καρύτία το ευαγγέλλομ. γρά
O

ψας π σάσι τοίς έθνεσιμ, γράφα λοιπόν και τοίς,εκ περιτομής πισεύσασιμ εβραίν

οις αποδακτικών ταύτίωεπισολιώ ,σερί σι τα Χρισού σαρsσίας , και τον σεπαύθαι τίω σκϊ»

αμ το νόμο, και πρώτο μου αποδείκνυσι Ρυς προφήτας απεφάλθαι, ίνα πει τον σωτήρος απαγ/

γείλωσε , και μεταυτους αυτός έλθη, δούλες και ειναι τους προφήτας, και μιωντας σε αυτο σαρά

σίας, αυτόμ δε ημ Χρισομγομ ειναι θεού , οι δυ τα πάντα γέγονεμ.Μα ότι το θες έδει άνθρω

που γενέθα, ίνα διά του σώματος αυτον θυσίας καταργήση τμ θάνατον , ου και οι αιματα

μόχι, ή πάγο, άλια διάιματος Χρισού έσεθς τω σωτηρίαν τίς ανθρώποις . αποδείκνυσι δε,ότι

ο νόμΘ ουδένα ετελείωσε » , αλια σκίαμ είχεμ μελλόντωναγαθών και ου κατέπαυσίμολα

δε , αλα κοινή σάσιμ αμίμ υπολείπεται και μέρα θα καταπαύστως , σάλιμ δε αποδείκνυσιν, ότι και

πραρχική λατεργία μετετέθκ από Ααρών εις ομ Χρισόν, δυ τύπος ήμ και μελχισεδέκ. ουκοώ εκ το

λβεί σίsa δεδικαιώθαι ους πατέρας σημαίνα , και ουκ άξ έργωμνόμε. έιτα σάλιμ εις τα ήθη

προγεψάμνος αυτής , και αποδεξάμλνΘ αυτών των δια χειρός υπομονώ , και σείσας τιμάς

τύς πρεσβυτέρες, πλαοί τω έπισολώ.

1

IN EPISTOLAM AD HEBRAEOS , ARGVMENTVM

PER ERASMVM ROTERODAMVM .

Vlla gens obſtinatioribus animis repugnabat euangelio Chriſti

Iudæorú ,qui Paulo etiam peculiariter erant infenſi, quod ſe gentium

apoſtolum profiteretur, quas Iudæi ut prophanas& impiasabomi

nabantur, quodőz legem Moſaicam ,quam illi ſacroſanctamhabe,

bant, &euangelij uice per uniuerfum orbem ſpargi cupiebant, antiquare uidereť.

Adeo ut eſſent inter hosquoq qui Chriſti doctrinam receperant,qui putarent le

gis obſeruationecum euangelio mifcendam.Hieroſolymisigitur qui crediderant,

uarijs calamitatibusafficiebantur ab ijs,qui reſiſtebant euangelio(nam peneshos

erat publica autoritas) conijciebantur in uincula, cædebantur,diripiebantur illorú

bona. Hos ita conſolatur Pauluspartim exemplo ueterum ſanctorum , quorú

pleriq fimilibus,aut grauioribus calamitatibus exerciti ſunt,quo uirtus illorü eſſet

exploratior expectatior ,acpræcipue exemplo Chriſti,partim ſpe præmij coele

ſtis.Deinde declarat,coruſcante iam euangelio Chriſti,ceffaſſe umbras legis Mo.

faicæ,multarepetens ex ueteri teſtamento, & ad Chriſtum accommodans. Docet

non ex obſeruationelegis, adtempusdatæ&imperfectæ , ſperandam eſſe ſalutē,

fed ex fide,qua ueteresetiam illiprobatæ ſanctimoniæ uiri,quorum memoria lu

dæis eratfacroſancta, deo potiſlimú placuiffent. In fine tradic præcepta quædam

ad mores Chriſtianos facientia.

R.

Ε

2)

FINIS .

3
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ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟ )

Δ ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ

BEATI PAVLI APOSTOLI

EPISTOLA AD

HEBRAEOS.

EVS OLIM

ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ.

.

multipharia,

multiso mo
dis locutº pa

tribus ppro

ΟΛΥΜΕΡΩΣ και

σολύξόπως σάλαι

ο θεός λαλήσας τοίς

σαβάσιμεμτίς προ

φήταις , επεκά »

τωνΗμερών τόν

των ελάλκσιμο

μίμ νιώ ,θρέθηκε

κληρονόμομ σάντωμ , οι δυ και τους αιώνας

εποίκσεμ . δς ώμ απαύγασμα Οι δόξας , C

χαρακτής φθι υποσάσεως αυτο , φέρων τε

τα πάντα και είματι οι δωάμεως αυ -

το , δ : εαυτον καθαρισμομ σοικσάμου

Ο αμαρτιών ημών , εκάθιστον δεξία

Οι μεγαλοσως νύψηλοίς, τοσέτο κρείς

των γενό μου θα αγγέλων, όσο διαφο

σώπρομ σαράυτους κεκληρονόμκκεμ όνομα.

τίνι γαρ ειπεμσοτε τηναγγέλωμ. γός μου

άι σύ, εγώ σήμερον γεγέννκκά σε και σά

λιμ . εγώ έσομαι αν ζω εις σατέρα, και αυν

τος έσαι μοι εις τόμ. όταν δε σάλιμ εισα

γάγκαι τον πρωτότοκομ εις τίω οικσμένω,

λέγα . και προσκάνκσάτωσαν αυτό σάν»

τες άγγελοι θεού » και πρός με τους αγ

γέλους λέγα . ο σοιώμ τους αγγέλους αυν

του πνεύματα , και τους λατουργούς αυν

του πυρός φλόγα προς δε ήμου , ο θεός

να στο θεός εις ου αιώνα το αιώνος , δά

βδος ευθύτκτος, και δάβδος και βασιλείας σου .

γάπκσας δικαιοσώθω, να εμίσησας άνον

μίαν , δια τούτο έγισέ στο θεός , ο θεός σου

έλαιομ άγαλϊάσεως Πρα τους μετόχους

σου και συ καταρχάς κύρϊε τίω γώ έθεμεν

λίωσας

phetas, extre

mis dieb9hi

ſce locuta eſt

nobis per fi

lium ,quem coſtituit hæredem omnium ,

per quem etiam fæcula códidit.qui cum

ſit ſplendorgloriæ , & expreſſa imago

ſubſtantiæ illius , agaréß omnia uerbo

potentiæ ſuæ , per lemetipſum purga

tione facta peccatorum noſtrorum ,con,

fedit in dextra maieftatis in excelſis ,tan /

to præſtantior factus angelis , quanto

excellentius præ illis fortitus eſt nomen.

Nam cui dixit unquain angelorum : Fi

liusmeus es tu , ego hodie genui te ? Ac

rurſum :Ego ero eipater , & ille erit mihi

filius . Rurſum autem cum inducit pri

mogenitum in orbem terrarum , dicit :

Et adorent eum omnes angeli dei . Et

adangelos quidem dicit: Qui creatan

gelos fuos ſpiritus , & miniſtros fuos

ignis flammam .Ad filium auté : Thro

nus tuus deus in fæculum ſæculi,uirga

rectitudinis , uirga regni tui. Dilexiſti
iuſticiam & odiſti iniquitatem ,propter

ea unxit te deus , deus tuus,oleo exul

tationis ultra confortes tuos . Et tu in

initio domine terræ fundamenta ieciſti,

&
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τα ,

λίωσας,και έργα της χαρώμ σου εισιν οι οι

ανοί , αυτοί απολοιώται , συ δε διαμένες ,

και πάντες ως ημάτίου σαλαωθήσον »

κα ) ώστίσεριβόλαιομ ελίξεις αυτούς ,

και αλλαγέσονται , συ δε αυτος ει , και τα

έτκ σου ουκ εκλείψουσι , προς τίνα , δε θα

αγγέλων ένεκκέμ ποτε και κάθου εκ δεξιών

μου , έως αν θα τους εχθρούς σου υποπόδι »

ομ την σοδώμ σου. ουχί σάνης εισί λατος

γικα σνεύματα , εις διακονίαμ αποσελιό .

μανα , δια τους μέλλοντας κληρονομών

σωτηρίαν και

Δία τοντο τα περισσοτέρως ήμάς προσέ

χαμ τοίς ακόθάσιμ , μή σoτε σαραξευών

μθω ει γαρ ο δή αγγέλων λαλκθεις λό

γΘεγγύετο βέβαια , και σάσα σαρά.

φασις και παρακολ έλαβερ ένδικου μισθα .

ποδοσίαν, σως μάς εκφόνξώμεθα , τη•

λικαύτκς αμελήσαντες σωτηρίας και τις αρν

χώ λαβούσα λαλάθαι δια του κυρίου, υπό

ν' ακουσάντωμ εις ημάς έβεβαιώθκ , σαύει

πιμαρτυρούτα του θεού σημείοις π και

τερασι , ποικίλαις δωάμεσί , και σνεί

ματΘ- αγία μερισμoίς , κατά τιώ αυτο

θέλκσιρ . ου γαρ αγγέλοις υπέταξε τίω οι,

καμένω τίω μέλισσαμ πι ς λαλούν

διεμαρτύρατο δεσου τις, λέγωμ, τί Kζιμ

άνθρωπG ότι μιμνήσκει αυτο και φος αν »

θρώπου, ότι επισκέπα αυτόμ και πλάτωσας

αυτός βραχύ τι σας αγγέλους , δόξα και

τιμή έσεφάνωσας αυτόν , και κατέσκσας

αντόμ επί τα έργα,0 χειρών σου , σάν

τα υπέταξας υποκάτω τη σοδων αυ »

του . ν γαρο υποτάξαι άυ Go" τα σάν

τα , ουδέν αφήκεν αυ ο ανυπότακτου .

Nώ δε δυπω δρώμεν αυ ως τα σάντα

ποτεταγμλύα , τομ δε βραχύ τι σας αγ /

γέλους πλαήωμλύομ βλέπομο twσούρ δία

σσάθημα , του θανάτου , δόξα και τις

μη έσεφανομβίου, όπως χάριτι θες υπες

σαντος γεύσεται θανάτο έπρεπε και αυτώ,

&operamanuum tuarum funt cæli, ipfi

peribunt,tu autem permanes, & omnes

ut ueſtimentú ueteraſcent, ac uelut ami

ctum circumuolues eos, & mutabuntur.

tu autem idem es , & anni tui non defi

cient. Ad quem autem angelorum dixit

unquám :Sede à dextris meis,donec po

fuero inimicos tuos , ſcabellum pedum

tuorum . Nonne omnes ſunt admini

ſtratorii ſpiritus, qui in miniſteriã emit

tuntur propter eos , qui hæredes erunt
falutis . Propterea oportet nos ue - II

hementiusattendere , ijsquæ dicta ſunt

nobis, ne quando perfluamus. Etenim

ſi is ,qui per angelosdictus fuerat ſermo,

fuit firmus, & omnis tranſgreſlio & in

obedientia iuſtam præmij repenſatio

nem accepit,quomodo nos effugiemus,

fi tantamneglexerimus faluté, quæcum

primum enarrari cæperit per ipſum do.

minum ,ab ñs qui audierant,in nos con

firmata fuit, atteſtante deo , & lignis, &

prodigiis ſimul,uariisque uirtutibus, &

ſpiritus fancti diſtributionibus , iuxta

ipfius uoluntaté.Non em angelisſubie.
cit orbem terræ futurum ,de a loquimur.

Teſtatus eſt auté alicubi quidam , dicés :

Quid eſthomo, qd'memor es eius, aut

filius hominis , qd inuiſisillum : Feciſti

eumpaululo inferioré angelis , gloria &

honore coronaſti eum , & coſtituiſti eum

ſuper opera manuú tuarū.Omia ſubie

ciſti ſub pedibuseius . In hoceſ ,qd ei

ſubiecit omnia,nihil omiſit illi no ſubie

ctum . At nondum uidemus illi om

nia elle ſubiecta . Eum uero qui pufil

lum quiddam diminutus fuerat infra

angelos , cernimus Iefum , propterour

ciatum mortis , gloria & honore coro

natum , ut per gratiam dei pro omni

guſtaret mortem . Decebat enim eum ,

Ο δρ R 3 propter
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δ 8μ τα πάντα, και οι δυ τα πάντα, πολ

λους τους εις δόξαν αγαγόντα , τον αρχι!

γουδι σωτκρίας αυτών, δια σαθημάτων

τελειώσαι . όπ γαρ αγιάζων και οι αγία,

3όμβυοι 34 ενός σάνης . δ μ αιτίαμ ουκ

επαιχνεται αδελφους αυτούς καλάμ , λέ

γωμ . απαγγελώ το όνομά σου τοίς αδελ

φοίς μου , μέσω εκκλησίας υμνήσω στ .

και σάλιμ . εγώ έσομαι πεποιθώς ελαυν

ω» σάλιμ. Ιδού εγώ και τα παιδία,

άμοι έδωκεν ο θεός . επεί οώ τα σαι

δία κεκοινώνηκε σαρκός και αιματΘ , να

αυτός σαραπλκσίως μετέχε αυτών ,

ένα , δια του θανάτου καταργήση του κράν

τα έχοντα , του θανάτου , τουτέσι του

διάβολον και να απαλλάξε τούτους όσοι

φόβω θανάτου διαπαντός το ζω ένο

χοι ήσαν δουλείας . ου γαρ δήπου αγ .

γέλων επιλαμβάνεται και άλλα πέρμα »

τα αβρααμ επιλαμβάνεται . όθεμ ώφα/

λε κατά σάντα, τοίς αδελφοίς ομοιω

θαι , ίνα ελεήμων γλύκται και σισος

αρχιερευς τα προς τον θεόν , εις λάσκει

θαι τας αμαρτίας του λαού , ενώ γαρ σέρ

πoνθεμ αυτός σαραθεις , Φώατα Ρίς σει /

ραζομνέοις βοηθήσαι .

οθεμ αδελφοι άγιοι , κλίσεως επου »

φανίου μέτοχοι , κατανοήσατε τον από .

σολομ και αρχϊερέα και ομολογίας ημών

Χρισόν Ικσούμ , σιςομ όντα ω σοιήσαν »

τι αυτόν , ως και μωϋσής εν όλω ρ άιν

κω αυτο . πλείον γαρ δόξης δυτος σα

τα μούσι κξίωται , καθ όσομπλείονα τις

μώ έχω το δικου ο κατασκευάσας αυτόμ .

σάς γαρ δικά κατασκευάζεται υπότι ,

ν.δδε τα πάντα κατασκάσας , θεός.

και μωϋσής μου σισος και όλο Ge " δικο

αυτο , ως θεράπων , εις μαρτυρίου η λα

λκθκσομλίωμ . Χρισος δε ως γός επί ου δεν

κομ αυτο , δυ δικG εσμεν μάς , εάμπες

τίω σαξξισίας , και το καύχημα Οι ελι

πίσω

proprer quem ſuntomnia , &per quem

ſunt omnia , ut multis filijs in gloriāad

ductis, principem falutis illorum per af

Alictiones perfectum redderet.quando

quidem & quiſanctificat,& quiſanctifi

cantur,ex uno ſunt omnes.Quaob cau ,

ſam non erubeſcit fratres illos uocare,di

cens : Annunciabo nomen tuum fratri .

bus meis , in medio ecclefiæ laudabo te .

Et rurfum :Ego ero fidens in illo . Etite

rum :Ecce ego & pueri, quos mihi dedit

deus. Pofteaq igitur pueri comerciú ha

bent cũ carne & fanguine , & ipfe fimili

ter particeps factus eſt eorundem ,utper

morté aboleret eum qui mortishabebat

imperiü ,hoceft,diabolú, & liberos red

deret eos,quicunq metu mortis perom

nem uitamobnoxíjerant ſeruituti.Non

em uidelicetangelosaſſumit , fed femen

Abrahæ aſſumit . Vndedebuitpomia

fratribus ſimilis reddi, ut miſericors eſſet

& fidelis pótifex, in his quæapud deum

forent agenda,ad expiandú peccata po:

puli.Nam ex hocqd ipfi cótigit tentatū

eſſe, poteſt& rs qui tentantluccurrere.

Vnde fratres ſancti,uocationis cæle

ſtis participes,confyderate apoſtolum & II

pontifice confeſſionis noftræ Chriſtum

Iefum ,qd'fidelis ſit ei qui ipſum conſti

tuit, quéadmodũ & Moyfes in tota do

mo ipſius. Tanto namąmaiore gloria,

Moſes ,hic dignuseſt habitus,quāro

maiorem habet honoré is qui cóftruxit

domi, ipfa domus.Omis emdomus

conſtruitab aliquo. Porrò qui condidit

omnia,deus eſt.Et Moyfesquidé fidelis

fuit in tota domo illius, ueluti miniſter,

in teſtimonium eorum ,quæ poft dicen

da erant.At Chriſtus tanqz filius admi.

niſtrauit domum ipſius, cuius domus

fumusnos, fi fiduciam , &gloriationem

ſpei,

Η



ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ.
AD HEBRAEOS 475::,

>

πίνΘ ,μέχρι τέλους βεβαία καταχώ

μου.δiο καθώς λέγα η ανεύμα ή άγϊ ,

ομ , σήμερου εαμ θι φωνής αυτο ακούση »

π , μεσκληράκτε τας καρδίας υμώμ , ώς

εν ζω σαραπικρασμώ , κατα τώ και μέρα!

τον σεβασμού εν τη ερήμω, δε επείρασάμ

με δι πατέρες υμώμ , εδοκίμασάν με , και

εισομτα έργα μου τεσσαράκοντα έτκ . Τio

προσώχθισα τη γενεά εκείνη , κα) έιπου ,

αεί σλανώνται τη καρδία,αυτοί δεουκ έγνω

σαν τας οδούς μου , ως ώμοσα εν τή δεν

γά μου , ει εισελεύσονται εις τίω κατάπαυ

σίν μου . βλέπετε αδελφοι , μα ποτε έσαι

έμ τινι υμώμ καρδία σουκρα απισΐας ,

%απoslώαι από θεού ζώντα , αλλά σα

σακαλάτε εαυΡυςκαθ εκάsίω αμεραμάδες

δυ και σήμερον καλάτα , ίνα μη σκληρώ»

θά τις 14 ημώμ απάτη οι αμαρτίας και μέ .

τοχοι γαό γεγόνασμα του Χρισού , εάμπες

αρχώ οι υποσάσεως, μέ8ι τέλος β::

βαίαμ καταχώμων , να λέγεσθαι , σίι

μερου εαμ θ φωνής αυτο ακούσετε , μη

σκληρώκτε τας καρδίας υμώμ, ώς αν και

σαραπικρασμών τινές γαρ ακούσαντες σα

ρεπίκραναμ,άλλου σάντες διώξελθόντες και

αγύης (iα μωσέως . τισι δε προσώχθιν

σε τεσσαράκοντα έτη και ουχί τοίς αμαρτή ,

σασιν , ώμ τα κώλα έπεσεν εν τη ερήμω ;

τισι δε ώμοσε, μη εισελεύσεθαι εις τώ και

τάπαυσιμαυτον, ειμί τοίς απαθήσασι και και

βλέπομαι , ότι ουκ άδωκθκσαμ εισελθών

δ ) άπισία ..

φοβηθώμεν οώ , μήποτε καταλαπόμέν

νκα επαγγελίας εισελθεν εις τίω κατά .

παυσιμ αυτο , σοκή τις 4 υμώμ τσερκικές

και γαρ έσιν έυκγγελισμλύοι, καθάς

περ κακάνοι . αλλ'ουκ ωφέλκσεμο λόγω

Οι άκούς εκείνους και με συγκεκραμβώς

τη σίσα τοϊς ακούσασιν . εισερχόμεθα και

εις τίω κατάπαυσιν οι σισεύσαντες , και

θώς ειρηκεν , δς ώμοσα εν τη οργή μου ,

ει εισελεύ ,

ſpei, ad finem uſqz firmam tenuerimusi

Quapropter ficut dicit ſpiritus ille fan

ctus : Hodie ſi uocem eius audieritis, ne

obduretis corda ueſtra, ſicut in exacerba

tione , in die tentationis in deſerto , ubi

tentaueruntme patres ueſtri, probaue .

runtme,& uiderunt opera mea.quadra.

ginta annis. Quapropter infenſus erami

generationi illi,&dicebam: Semper er

rant corde . ipfi uero non cognouerunt

uias meas , ſicut iuraui in ira mea , ſi in

greffuri ſunt in requiem mcam :Videte

fratres,ne quando ſitin ullo ueſtrum cor
prauum , obnoxium incredulitati,utde

fcifcat à deo uiuere, fed exhortemini uos

inuicem quotidie,quoad appellaturdies

hodiernus, ne quis ex uobis induret ſe .

ductione peccati.Chriſti participes facti

ſumus, fi fanè initiú ſubſtantiæ, ufq; ad

finem firmum tenuerimus:In hoc quod

dicitur:hodie fi uocem eius audieritis,ne

obduretis corda ueſtra,ſicut in exacerba

tione.Nam quidam cum audiſſent,exa.
cerbauerunt : At non omnes quipro

fecti fuerant ex Aegypto per Mofen .

Quibusauté infenſus fuit quadraginta

annis:Nonneijs qui peccauerant: quo

rum membra cóciderút in deſerto : Qui

bus autem iurauit, nó ingreſſuros in re

quiem ſuamniſi ijs, quinó obedierant.

Et uidemus , quodnópotuerint ingredi

propter incredulitatem . Metuamus III

igitur, nequando derelicta promiſſione

introeundi in requiem eius,uideatur ali

quis ex uobis fuiſſe fruſtratus . Etenim

nobis annunciatum eft , quemadmo .-

dum & illis . At non profuit illis audiſſe

ſermoné, quodis non eſſet cum fide con

iunctus, ijs quiaudierant.Introimus eſ

in requiem ,nos qui credidimus, quem

admodum dixit:Sicutiurauiin iramea,

R 4 fiingreffuri

4

S
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ει εισελεύσονται εις τίω κατάπαυσίμ μου ,

και τοι ο έργων από καταβολής κόσμου

γενκθέντων έιρκκε γάς σου πριν έβδόν

μας δυτως » και κατέπαυσεν ο θεός εν τη και

μέρα τη εβδόμη από σάντωρ έργων αυτον .

κ τούτοσάλιν. ει εισελεύσονται εις τίω

κατάπαυσίμ μου . επεί οώ απολείπεται

τινας εισελθών εις αυτίω , κα ) δι πότε

σομ ευαγγελιθέντες,ουκ εισϊλθομδ απεί

θειαν , σάλιμ τινα ορίζει ημέρας σήμερον

νδαβιδ λέγων, μετά τοσάτομέόνoμ κα

θως ειρκτα . σήμερου εαμ ου φωνής αυτον

ακούσατε , με σκληρώκτε τας καρδίας το

μώμ . ει γαρ αυτους 1κσούς κατέπαυστα ,

ουκ αν σερί άλλως ελάλα μετά ταύταημέ

σας . άρα απολείπεται σαββατισμος ως

λαώ του θεού .ο γαρ εισελθών εις τίω καν

τάπαυσιμ αυτα , και αυτός κατέπαυσεν από

ηέργων αυτών.ών από τη δίωρο θες

ός .ωοθάσωμεν οώ εισελθέν εις εκείνω

τώ κατάπαυσιμ, ίνα μηνω αυτώ τις εν

ποδείγματι σέση και απευθείας.Ζών γαρ 8

λόγα τον θεό ,και ενεργία και τομώπρος

υπες σάσαν μάχαιραν δίσoμομ , κ) στiκνό

μφυσάει μερισμά ψυχώς τε και πνεύμα .

τG- , αρμώμη C μελών και κριτικός των

θυμήσεων και εννοιών καρδίας, και ουκ έσι

κτίσις άφανέςενώπιομαυτον. σάντα δε γυν

μνα και παχκλισμένα τοίς οφθαλμούς

αυτον προς 8μ Αμίμο λόγΘ . έχονπς οώ

αρχιερέα μέγαμ διελκλυθότα τους ουραν

νους Ικσούμ τομ τομ του θεού , κρατών και

ομολογίας . ου γαρ έχομυ αρχιερέα με

δωάμβυομ συμπαθήσαι ταϊς αθενείαις και,

μών , σεπεραμύομδε κατα πάντα , καθ

ομοιότητα χωρίς αμαρτίας . προσορχών

μεθα οώ μετά σαξεκσίας ως θρόνωθι χά

σιτΘ , ίνα λάβωμου έλεομ και χάριμένη

σωμου εις έυκαιρου βοήθξαμ .

πας και αρχιερεύς και ανθρώπωμ λαμο

βανό μυΘ- υπες ανθρώπων καθίσαται τα

ηρος

ſi ingreffuri ſint in requiem meam ,licet

operib9à iactis fundamētismundiper

fectis.Dixiteñ quodam in locode ſepti

mo die fic: Et requieuit deusdieſeptimo

ab omnibus operibus ſuis.Et in hocruri

ſum :Si introibuntin requiémeam .Po

ſteağ igitur illud reliquã eſt,aliquos in ,

troire in eam ,& quibus prius annuncia .

tum fuit, nó introieruntpropterincredu

litatem ,rurſum quendam præfinitdiem ,

hodie, in Dauid dicens,poſtrantú tem

poris,quéadmodú dictum eſt: Hodiefi

uocem eiusaudieritis, ne obduretis cor

da ueſtra. Nam ſi eis Ieſus requié præſti

tiſſet, nequağ dealio poſthacdieloa .

tus fuiſſet.Itaqz relinquitur ſabbatiſmus

populo dei.Nam quiingreſſuseſtin re ,

quiem illius, & ipſe requieuitab operib9

ſuis ,quéadmodû à ſuis deus. Studeam ?

igiť ingredi in illam requiē ,ne quis eodé

concidat incredulitatis exéplo.Viuus eſt

eñfermo dei, & efficax,& penetrantior

quouis gladio utrinq incidente, acper
tingensuſqz ad diuifioné animæ fimul

ac fpiritus, copagumq; & medullari , &

diſcretor cogitationū & intentionúcor

dis,neceſtulla creatura,quæ nómanife
ſta ſit in cófpectu illius. Sed omia nuda,

&refupinata oculis eius, ad quem nobis

eſt ſermo.Llabentes igitur pontificēma,
gnum qui penetrauitcælos,leſum filiú

dei,teneamus profeſſionem . Nonenim

habemus pontifice, qui non poffit affici

ſenſu infirmitatum noftrarum , fed ten

tatum per omnia , iuxta ſimilitudinem

abſą peccato.Accedamus igitur cumfi

duciaadthronum gratiæ, ut conſequa

mur miſericordiam , & gratiam inuenia

musad opportunum auxilium .

Namomnispótifex qui ex hominib9

allumiť ,phoibusconſtituit ,in his quæ

apud
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προς ανθεόν, να προσφέρα δώρα τε και θυ)

apud deum agunt,ut offerat doriaria&
σίας υπέςαμαρτίων, μεγϊοπαλάμ δωάν uictimas pro peccatis, qui placabilis elle

κιβλιος Ρίς άγνοξη και σλανωμλύοις , επει poflit ignorantib9&errantib ?,qñquidé

και αυτός πρίκεται αθένααp. και διαταύ, & ipfe circudatuseftinfirmitate. Et pro »

του οφείλε, καθώς πρίτο λαό, όντως και pter hanc debet,quéadmodú pro popu

πίεαυτον προσφέραμύπες αμαρτιών και να lo,ita & pro feipſo immolarèp peccatis.

ουκεαυ ω τις λαμβάνει τίω τιμώ , αν Nemolibijpfiuſurpathonorem ,ſed qui

λά και καλούμουθ υπό τον θεού , καθώς uocatur etiam à deo,quemadmodum &

πορ και ο ααρών » ούτως και ο χρυσός ουκ Aaron. Ita& Chriſtus non femetipſum

εαυτόν εδόξασε γενηθίώαι αρχϊσρέα, αλλ glorificauit,ut fieret pontifex , fed isqui

ο λαλίσας προς αυτόμ. γός μου ει συ , εγώ dixerat illi: Filius meus es tu ,ego hodie

σήμερον γεγξύνκκά στ . καθώς και η ετέ genui te.Sicut &alibi dicit: Tu esfacer

Το λέγα συ ισρεύς εις τον αιώνα κατά των dos in æternű fecundum ordinéMelchi

τάξιμ μελχισεδέκ . δς εν ταις ημέρας Ο ſedec.Qui in dieb9 carnis fuæ ,cú & pre

σαρκός αυτου , δεύσεις τε και ικετηρίας προς cationes & ſupplicationesapud illú ,qui

του δωάμονον σώζαν αυτόν εκ θανάτου poterat ipſum à morte feruare, cum da

μετά κραυγής κυράς και δακρύωμ προσε) more ualido & lachrymis obtuliffet , &

έγκας ,καιεισακώθεις από δι ευλαβείς exauditus eſſet p reuerétia,tametſi filius

ας ,και πορ ώνχος , έμαθεν αφμ έπαθε erat,tamen didicitex his quæ paſſus eſt,

σω υπακολώ , και πλειωθείς εγγύετο τοίς obedientia,ac perfectus redditus,omib9

υπακούεσιμ αυ% σάσιμ , αιτία σωτη qui ſibi obedierüt,fuit cauſa falutisæter,

είας αονίου , προσαγορ6ιθείς υπό του θεού næ ,cognominatus àdeo pontifex ſcdm

αρχίσρεύς κατά των τάξιν μελχισεδέκ . ordinationé Melchiſedec: de quonobis

πορί ου σολύς αμίμο λόγΘ και δυσες multa forent dicenda, ea'ſ difficilia ex >

μώντα λέγαμ , έπει νωθροί γεγόνατε plicatu , quádoquidem ſegnes facti eſtis

ταϊς άκοϊς » και γαρ οφείλοντες ειναι δια auribus.Etenimcum debeatisp tempo

δάσκαλοι δια του Βόνoμ , σάλιμ χρείαν ris ratione doctores eſſe , rurſum opus

έχετε το διδάσκαμ υμάς τίνα τα σοιχα habetis, utdoceam9uos que fint elemen

Οαρχής λογίων το θεού , και γεγον ta initöſ eloquiorú dei:factio eſtis ij
, qui

νατε χρείανέχοντες γάλακτα και δυσν bus lacte fit opus,& nó ſolido cibo . Na

φιάς τροφής • σάς γαό και μετέχωμ γάλα quiſquis lactis eſt particeps, is rudis eſt

κτΘ , άπερος λόγου δικαιοσώπς , νήπί » ſermonis iufticiæ . infanseñ eſt.Porro

og zás 838 • Tedeiwp di Bbp i seped spoon, pfectorú eſt ſolidus cibus, nempe horú ,

η δια των έξιμτα αθητήρϊα γεγυμνά , qui ppter aſſuetudine,ſenſushabér exer

σμία , έχόντωμ προς διάκρισιμ καλού το citatos ad diſcretionéboni pariter ac ma

και κακού . Δίο αφέντες του φθι αγχώς το li. Quapropter omiſſo,q in Chriſto ru vi
Χρισού λόγου , επί τώ τελειότητα φί » des inchoat,fermone,ad pfectioné fera .

σώμεθα , με σάλιμ θεμέλλον καταβαλιό mur ,nó rurſumfundamentū iaciétes po

μοι μετανοίας από νεκρών έργων , να nitentiæ ab operibus mortuis, & fidei in

σίσεως επί θεομ, βαθισμών,διδαχύς, έπι deū ,baptiſmarú ,doctrinæ ,acmanuú im

Bioscós as Xaçõp, & vasárság te vexção,nos poſitionis, & reſurrectionis mortuorú, &

κρίματος iudici
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κρίματα αιωνίου , και τοτε ποιήσομαι ,

εάμσες επιτρέπα ο θεός , αθώατομα

τους άπαξ φωτιθέντας , γδυσαμθύος τε

Οι δωρεάς οι επερανίου , και μετόχους

γενκθέντάς σνεύματα αγίου , και κα»

λομ γδυσαμλύους θεού ρύμα , διωάμεις τε

μέλλοντΘ ' αιώνα , και σαγαπεσόντας,

σάλιμ ανακαινίζαμ εις μετάνοιαν , ανασαν

ρολώτας εαυτούς του Τομ του θεού , και σαν

ραδειγματίζοντας και γώ γαρ , και σοισα

επ άυοθι σολιάκις ερχόμλνoμ θετόν , να

τίκτουσα βοτάνω ένθετου εκείνοις, και τη δυς

να γεωργάται , μεταλαμβάνει ευλογί ,

ας από τον θεού . εκφέρουσα, δε ακάν -

θας , και ηιβόλους , αδόκιμΘ ,κα) και

τάρας εγγύς , το τέλεια καύσιμ » σε!

πείσμεθα δε σερίυμώμ αγαπητοι,τα κρείτι

τονα , και έχόμβα σωτηρίας , ει και όντως

λαλούμδυ . ου γαρ άδικος ο Θεός επιλαν

θέθαι του έργου υμών , και το κόπου

Οι αγάπες , δς ανεδείξαθε εις το όνομα ,

αυτα , διακονήσαντες τοις αγίοις , και

διακονρώτες και επιθυμάμαν δε έκασομ ,

μώμτίω αυτίω ενδείκνυται ασουδώ προς

τίω αλκροφορίας Οι ελπίδος άχρι τει

λους , ίνα , μι νωθροί κύκθε , μιμκται σε

της δiα πίσεως και μακροθυμίας κληροι

νομοώτων τας επαγγελίας . Ταγαράβρα

αμ επαγγελάμονος και θεός , έπει κατουν

δενός ειχε μείζονος ομόσαι , ώμοσε καθ

εαυτο ,λέγωμ, μίω ευλογών ευλογήσω σε ,

και αλκθώων αλκθαμώ σε . και όντως

μακροθυμήσας , επέτυχε και επαγγελί

ας ο άνθρωποι μου γαό κατά το μείζονα

ομνύεσι , πάσης αυτοϊς αντιλογίας σε

φας , εις βεβαίωσιμο όρκΘ . ενώσερισόν

προμ βουλόμουσο θεός επιδείξαι τοίς

κληρονόμοιςο επαγγελίας το αμετάθει

του Οι βουλής αυτο , έμεσίτευσεν όρκο ,

ένα δία δύο πραγμάτωμ αμεταθέτων , και

δις αθώατομ ψεύσαθαι θεός , ισχυρά

πράκλησιν

iudicijæterni. Atqid faciemus, fi quidé

permiſeritdeus.Nam fieri nó poteſt,ut

qui ſemel fuerint illuminati , guftaue-

rintos donum cæleſte, & participes facti

fuerint ſpiritusſancti,gultauerintézbo
num dei uerbú , acuirtutes futuri fæculi,

ſi prolabant,denuo renouent per poeni

tentiam ,abintegro cucifigêtes ſibimeti

plis filium dei,& ludibrioexponétes.Si

quidem terra , quæ hymbrem fæpius in

feuenientem combiberit,& progenuerit

herbam accómodam eis,operaquorú&

colitur,recipit bñdictioné a deo.At quæ

produxeritſpinas & tribolos , reproba

eft , & maledictioni confinis,cuius exitus

huc tendit,ut exuratur.Cæterú perſuaſi

musnobis deuobis dilecti, quæ his fint

meliora , &cú ſalute cóiuncta ,tametfi lic

loquamur.Nonem iniuſtuseſt deus,ut

obliuifcať operis ueſtri, & laborisexcha

ritate ſuſcepti,quam exhibuiſtis erga no

men illius,qui miniſtraſtis fanctis,& mi

niſtratis . Cupimºautem ,ut unuſquiſas

ueſtrūidem præſtet ſtudiú ad plenā ſpei

certitudine,ufq; ad pfectioně, ne ſitisim

becilles,ſed imitatores eorü , qui per fidé

acpatiétiam hæreditaté accipiút promiſ

fionis.Deus eñ pollicit? Abrahæ, cú nó

poſſet per quenqz maiorē iurare, iurauit

perſeipſum,dicens : niſi benedicensbe

nedixero tibi,& multiplicans multiplica.

uero te:arą ita cum patienter expectar

ſet ,conſecutus eſt promiſſum.Nam ho

mines quidem per eum iurant, qui ſit

maior, atą ijſdem omnis controuerſiz

finis eft,fiaccedat iurifiurandi confirma/

tio. Qua in redeus că eximie uellethære

dibuspromiſfionis oſtendere firmitaté

conſilij ſui, interpoſuit iufiurandum , uti

per duas resimmutabiles ,in quibus fieri

non poffet, utmentiretur deus, ualidam

cófolationem
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σαράκλησίμ έχωκαθυ, δι καταφυγόντες κρα confolationé haberemus ,qui huc confu

τύσα θ προκεμβύκς ελπίδος , ήμ ως άγι gimus,ut potiamur propoſita ſpe,quam

κυραμ έχομαι η ψυχής , ασφαλήτε , και uelut ancoramtenemusanimæ,tum tu

βέβαϊαν ,και εισερχομένω εις σ ' εσώτου tam ,tum firmam , &introëuntem uſque

9ου τον καταπετάσματος , όπου πρόδρο » ad ea ,quæſunt intrauelum ,ubi præcur,

μος υπέρ υμώμ. εισϊλθεν 1κσούς κατά τω for pronobis ingreſſus eſt iuxta ordiné

τάξιμ μελχισεδέκ , αρχιερείς γενόμενος Melchiſedec
, pontifexfactus in æternū.

εις τον αιώνα . Nam hicerat Melchiſedec,rexSa
VII

" ούτω γαρ ο μελχισεδέκ βασιλεύς lem, pontifexdei altidimi,quί occurrie

σαλήμ , ιερεύς του θεού το υψίσου , και συν Abrahæ ,reuertenti à cæderegum , &be

ναντήσας αβραάμ , υπουρέφοντι από τη nedixit illi,cui &decimas ex omibusime

κοπής της βασιλέων , και ευλογήσας αυν pertitus eſt Abraham ,qui primum qui.

ομ , ώ και δεκάτωαπό σάντωμ εμέλιο dem ex interpretationedicitur rex iuſti

σεμ αβραάμ , πρώτον μεν ερμlωβόμενα ciæ , deindeuero etiam rex Salem ,
• quod

βασιλεύς δικαιοσώκα , έπετα δε και βαν eſt tex pacis, ignoti patris , ignotæ ma

σιλεύς σαλήμ , 8 KG , βασιλεύς ειρlώκς και tris , ignoti generis, necinitium dierum ,

πάτως , αμέτως , αγενεαλόγκτΘ , μή τε neq uitæ finem habens , ſedallimilatus

αρχω Αμερών και με τε ζωές τέλΘ έχων , filio dei,manet facerdos in perpetuum .

αφομοιωμθώς δε ω εγώ του θεού , μέ- Confyderate uero,quantushicfuerit, cui

να ισρεύς εις το δiωεκές • Θεωράτε δε , σκ etiam decimas dederit Abraham pa

λίκΘ- δυτΘ, ώ και δεκάτω αβρααμ triarcha de fpolijs. Atą vi quidem ,qui

έδωκεν εκ της ακροθινίων ο σαταϊάς - quod fint de numero filiorum Leui, la

xis ; Kai ko ufù ex nonson çãp novi tlu ispor cerdotij functionēſumunt , præceptum

τείαμ λαμβάνοντες , ντολίώ έχουσιμ απο habent, ut decimas accipiant à populo

Θεκατοώ τον λαόν κατά του νόμου , το , · iuxta legem ,hoceſt,à fratribus ſuis,licet

τέσι , τους αδελφούς αυτών και καίπες ξε» egrefis ex lumbis Abraha . Aris uίus

λκλυθότας εκ των οσφύΘ- άβραάμ . ο δε genus non recenſetur ex illis ,decimasac

μι. γενεαλογούμενος εξ αυτών , δεδεκάν cepitab Abrahá, & habéti promiſſiones

τωκε του αβρααμ , και του έχοντα τας εν bådixit. Porrònemonegat,quin idqd

παγγελίας ευλόγκκεμ. χωρίς δε σάτες αν minuseſt,ab eoqdmaiuseſt, bñdictio

τιλογίας , σ ' έλαήoμ υπό τον κρείτονος ευν nem accipiat.Atqz hicquidem homines,

λογάται . © δδεμου δεκάτας αποθνήσκονη qui moriunt,decimas accipiūt. Illic auté

τες άνθρωποι λαμβάνοσημ . εκά δε μαρτυ , is de quo teſtatū eſt,quiuat, &utitalo ,

ρούμενος , ότι ζ , και ώς έπος ειπέμ , διά quar, in Abrahã decimatus eſt etiá ipfe

αβραάμ και λόνι, ο δεκάτας λαμβάνωμ δε Leui,quidecimas folet accipere. Nam is

δεκάτωται . έτι γαρ αν τη οσφύί τονσά adhucin lumbis patris erat,cú occurreret

στος ήμ , ότε σωώτησεν αυτώ ο μελχισεν Abrahā Melchiſedec.Proinde fi colum .

δέκ . ει μεν οώ τελείωσις δία Ο λιτικής matio p Leuiticũſacerdotiú erat( ſiqdé

δερωσανκα ήμ, ο λαός και εάάυτη νενομοθέσκο per hoc populus legéacceperat)ądpræ

το , τίς έτι 8εία , ψι τιώ τάξιν μελχισε terea fuit opus,aliú exoririſacerdotě,qui

Φεκ έτερον ανίσασθαι ιερέα , και οι κατα [cd'm ordinem Melchiſedec, & nó fcdm

thi ordinem
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σω τάιμ άαρωμ λέγεθα, μετατιθεμλύκς

γαρ ιερωσωκς και ανάγκες και νόμου

μετάθεσις γίνεται . εφ 8μ γαρ λέγεται ταυ

τα , φνλής ετέρας μετέχκκε , αφής ουδεις.

προσέκκεω θυσίασκεία. πρόσκλoμ γαό,

ότι και ιούδα αναλέταλκερό κυρία Αμώμ ,

εις άμφιλιώ ουδέμποί ιερωσως μούσϊς

λάλησε και σεριανόπρον έτι κατά κλάμ

Κιμ, εινιτιω ομοιότητα μελχισεδέκ ανί

sατα τερεύς έτερGP , δς ουμινόμου εντοι

λής σαρκικής γέγονεν , αλλά και σώαμιν

ζωής ακαταλύτου , μαρτυρά γαρ,ότι συ εν

ρευς εις ήμ αιώνα κατά τιώ τάξιμ μελχισν

δέκ . Αθέτκσις μου γαό γίνεται προαγούν

σκα ντολής δία αυτή αθενες και άνωφε

λές . ουδέν γαρέτελείωσιμ ο νόμΘ , επαν

σαγωγή σε κρείτονος ελπίδα , σ ς έγγι

3ουο θεώ,και καθ όσoμου χωρiς ορκω

μοσίας . Οι μεν γαρ χωρίς ορκωμοσίας και

σιν τεράς γεγονότα , και δε μετα ορκωμον

σίας δια του λέγοντα προς αυτόμ. ώμο)

σε κυρία , και ου μεταμελκθήσεται » σε

ερευς εις τον αιώνα κατά τιώ τάξιν μελν

χισεδέκ . κατά τοσούτου κρείτονG δίαν

θήκης γέγονεν έγγυΘ 1κσούς , και οι μου

πλείονές εισι γεγονότες Ιεράς , δiασ θα

νάτω κωλύεθα παραμύαμ . ο δε δια το

μύες αυτού εις ου αιώνα και απαράβατου

έχα τίω ιερωσωω, όθεν και σώζεμ εις ή

σαντελες διατα , τους προσερχομένους

δή αυτον ω θεώ , σάντοπ ώμ εις ή ένα

τυγχάναμ υπες αυτώμ . τουτο γαρν

μίμ έπρεπε αρχιερεύς , όσiG , άκακα ,

άμαντα , κεχωρισμένα από την αμαρι

τωλώμ , και ψηλότερGP 80' ουρανώμ γι '

νόμενα , δς ουκ έχα καθ' ημέραν ανάγν

κω, ώστε οι αρχιερές , πρόπρου υπες

• Δίωμαμαρτίώμ θυσίας αναφέραμ, έπη

τατυ του λαού τοντο γαρ εποίκσεν εφάν

παξ , εαυτόν ανενέγκας - ο νόμΘ γαρ άν »

θρώπους καθίσκσιμ αρχίσρες και έχοντας

αθένειας

ordiné Aarondiceret :Qñquidétranſla

to facerdotio , neceffeeft, ut legisquoq

tranſlatio fiar. Nam is deĝ dicunt hæc,

ad aliam tribum pertinet,de qua nullus

altariaſtitit.Palaieſtem ,getribu lu
daexortus ſitdñsnoſter. Arnihilloque

tus eſt de facerdotio Mofes,qď ad hanc

tribum pertineat.Idéz magis etiā liquet.

ſi quidem ad fimilitudineMelchiſedec

exorit facerdos alius,quinoniuxta legé

mandati carnalis factus fit,fed iuxta po

tétiam uitæ indiſſolubilis. Teſtificateſ

ad huncmodu : Tu facerdos in æternu

fcd'm ordinéMelchiſedec.Abrogat em

qdpræcellit præceptú ppter imbecillita

tem ,& inutilitatem.Nam nihiladperfer

ctioné adduxit lex.uerum erat introdu

ctio adfpem potioré, per quá appropin

quamusdeo ,atq;hoc potiorem ,&non

abſą iureiurando res acta fit. Nam illi

quidécitra iufiurandum facerdotesfacti

funt:hicuero cum iureiurando, per eum

qui dixit ad illum :Iurauit dñs&nó pce

nitebit eum , tu ſacerdos inæternűfcd'm

ordinationéMelchiſedec.Tantopotio

: ris teſtaméti ſponſor factus eſt Ieſus, &

illi quidé plures facti fuerunt facerdotes,

propterea,qd permortem non finerent

permanere. athic quodidem maneatin

æternū, perpetuum habet facerdotium ,

unde&faluos facere ad plenum poteſt,

quiper ipſum adeunt deū,ſempuiuens,

ad hocutinterpellet pillis.Talis eñ der

cebatut eſſetnobispõtífexpius,innocés,

impollutº ,ſegregat' peccatorib9,&fu

blimior ccelis factus,cui nó fit qtidiene

ceſſe, quéadmodü illis pontificibº,prius

pro propriis peccatis uictimas offerre,

deinde propeccatis populi.Nam id fecit

ſemel,cũ ſemetipfumobtulit. Siquidem

lex homines cóftituit pontifices,habétes
infirmitatem .



ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ . 485AD HEBRAEOS.

αθένειαν . ο λόγΘε οι ορκωμοσίας και infirmitatë. Porrò ſermo iuriſiurádi,qui

μετά όμνόμου , εις τον αιώνα πτελαω ſupra legé fuit, filium coſtituit in æternu

μθύομ. Κεφάλαιομ δε επικίς λεγομλύοις , cófummatū. Cæterű eorú quæ dicim9 VIII

τoιάτου έχουν αρχιερέα , δς εκάθισεμών illud eſtcaput, qtalem habem °pótifice,

δεξία το θρόνου Οι μεγαλωσωκα ν τοίς quiconfedit addextrá thronimaieftatis

ουρανοίς , η αγίων λατθργός , και ο in coelis, ſanctorü adminiſtrator, acueri

oxlwie o &axSivše , fip ErxỆep o xúzió , tabernaculi,qd fixit deus,& non homo:

ναι ουκ άνθρωπΘ .πάς γαρ αρχιερεύς εις Oñis eñ potifex ad offerédú donaria

η προσφέρει δώρα και θυσίας καθίσαται , & uictimas cóftituit ,unde necefle eft,ut

άθε αναγκαίομ έχαμ τι και τούτου , προί hicetiã habeat aliquid ,qd'offerat.Nam

du -x8.81 480w ม xi y6, 0u & สีม ſi eſſet in terra,neſacerdos quidem eſſet,

τερεύς , όντωμ"Ιερέων της προσφορόντων ubi ſunt facerdotes q offerunt iuxta lege

καταήμ νόμομ τα δώρα . Οι τινες υποδεί donaria(quæquidé exéplari & umbræ

γιατί κ) σκία λαγούτσι της επουρανίων , deſeruiüt cæleſtiú :quéadmodú oraculo

καθώς κεχάκμάτισαι μωϋσής , μέλιωμ επιν reſpólum eſtMoli, cú eſſet abſoluturus

τελάμ τίω σκίωώ . όρα γάς φκσι , σοιή- tabernaculum ,nam uide,inquit,ut facias

στα πάντα κατά τη τύπου του δαχθέντα omiaſedm exéplar, qd'oſtélum eſt tibi

σοι νω ώρα. νωισε διαφορωτέρας τέτοιο in monte)nuncuero hoc excellétius forti

χελατεργίας, όσο και κρείτονός όξι δία tus eſt facerdoriú , præſtantioris eſtte .

Βίκυς μεσίτκς, ήτις επί κρείσιμ επαγγει ftaméti interceſſor,qd'in præſtantiorib9

λίες νενομοθέτκτα . Είναι και πρώτη εκεί. pmillis ſancitū eſt.Ėtem liprius illud ta

Η άμεμπG , ουκάμ δευτέρας εζκτών le fuiffet, ut nihil in eo poflet reprehédi,

το τόπG- . μεμφόμονος γαρ αυτοίς λέγε- haudqua fuiffet fecido quefice locus .

σου ήμέραι έρχονται , λέγα κυρία , και Nam inculans eos loquit illis : Eccedies

σωτελίσω επι του δικομισραήλ,κ) επίθ άι , uenient,dicit dñs, & confummabo ſuper

κομ ιούδα , διαθήκω καινιώ , ου κατα πιώ domú Ifraël, & ſuperdomú Iuda,telta

diαθήκω ρ εποίκσα τοϊς σαγάσιμ αυν mentū nouum ,nð iuxta teſtamentúqd

των εν ημέρα επιλαβομθύου με χαν feci patrib9 illorú in diecú apprehéderé

φος αυτών εξαγαγώμ αυτούς εκ γής αγύ manűillor ,uteducerē eosexAegypto,

της , ότι αυτοί ουκ νέμεναν εν τή δίαθά- qñipfi nó perſtiterätin teftaméto meo ,

κΗ με , καγω αμέλκσα αυτώμ, λέγει κύρϊος . & ego neglectuieos habui,dicit dñs.Ná

άτι άυτη και διαθήκη , μ δiαθήσομαι ως αν hoceſt teſtamentú , qd diſponādomui

κω Ισραήλ μετά τας ημέρας εκείνας, λέγα Ifraël poſt dies illos,dicit dñs,dansleges

κύρiGP , διδους νόμους με εις τίω διάνοι» meas in mentem illorü , & in corde illoru

αμ αυτών, και επίκαρδίας αυτών επιφάν inſcripfi illas ,& ero illis deus,& iplierunt

ψω αυτές , κα έσομαι αυτοίς εις θεόν , και mihipopulus .Et nondocebuntquiſo

αυτοί έσονταί μοι εις λαόμ. και ου μή διδά proximumſuum ,&unuſquiſqz fratrem

Ζωσιμ έκασΘ του πλησίον αυτών , και έκα luum , dicétes:Cognoſce dominum ,qd

sGP του αδελφομ αυτο , λέγων , γνώθι όμ omnes cognituri ſintme,ab eo qui pufil

κυρίου, ότι πάντες ειδήσsσί με από μικρά lus fuerit inter eos, uſqz adeumquima

αυτώμ έως μεγάλο αυτών , είλεως έσομαι gnus eſt inter illos , quoniā placatus ero

ταϊς S ſuper
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τάς αδικίας αυτών και τ ' αμαρτίώμ άυ » ſuper iniuſticñsillorú , & peccatis eorú ,&

των , και την ανομίων αυτώμ ου μη μνηθώ iniquitatū illorú nó recordabor ampli%.

έτι . ν ' λέγειν καινώ , σεπαλαίωκε τη Perhocqd'dicit nouú ,antiquauit prius.

πρώτω . δε παλαιόμυομ και γκράσκου , Porròquodantiquať ac ſeneſcit,in pro

εγγυς αφανισμού . pinquo eſt,ut euaneſcat. Igitur habe, IX
Είχε μου οώ και και πρώτα δικαιώματα bat quidé etiá prius illudiuſtificationes, ,

λατρείας , τότε άγϊου κοσμικόμ . σκίωή cultus,ac ſanctimoniam múdanam.Si .

γαρ κατεσκευάσθη και πρώτη, αν και ήτε λυ! quidé tabernaculum factumfuitprimú,

χνία , κα ) και τάπεζα , και η πρόθεσής της in quo erant lucernæ , & menſa , & propo,

άρτωμ , ήτις λέγεται άγία . μετα δε η itio panum , quam uocant ,ſancta.Poft

δεύτερου καταπέτασμα σκων , και λεγομές fecundum autem uelum erat tabernacu -

να άγίααγίων και χρυσού έχουσα θυμίατί lum,quod uocatur ſanctum ſanctorum ,

σίου , και τίω κιβωτομη διαθήκης και σε aureum habens thuribulum , & arcam

ρικεκαλυμμένω σάντοθεν ευσίω, ο σάι teftaméti, undiqz circumtectam auro ,in

μνα χευση έχουσα η μάννα , κα) και δάβδος qua urna aurea habens manna, & uirga

ααγωμ και βλασήσασα, και αι πλάκες ή δίαι Aaron,quægerminauerat, & tabulæ te

θήκης . υπεράνω σε αυτ χορουβίμδόξης, κα- ſtamenti . Supra hanc autem cherubim

τασκϊάζονταν γλασέρϊου , σερί ώμ ουκ έσι gloriæ ,obumbrantia propiciatorium.de.

νώ λέγαμε κατά μέρΘ . τούτωμ δε όντως quibus nó eſt nunc dicendú ſingulatim .

κατεσκευασμένων , εις βό τίω πρώτω σκα His autē ad huncordinatis modum , in

ναυ σία σαντος εισβασιμ οι τεράς και τας λα/ prius quidem tabernaculum ſemper in

γείας επιτελοώτες , εις δε τίω δευτέραν grediuntur ſacerdotes, qui ſacrorú ritus

άπαξ το φυϊαυτο μόνο αρχιερεύς , ου χω peragant: in fecundum auté femel quo/

ρίς αιματG , ο προσφέρει υπερ εαυτον , και tannis folus pontifex , nó ſine ſanguine,

Ο τον λαό αγνοκμάτωμ. τουτο δκλοώτος quem offert pfeipfo,& pro populiigno

Τον ανεύματα του αγίου , μήπω σεφανει rantöis: illud lignificante ſpiritu ſancto ,

ρώθαι τίω ή αγίων oδoμ , έτι φθ πρώ- nondum manifeftatam efle ſanctorum

της σκως εχούσκα σάσιμ, ήτις σαραβο / uiam,adhuc priore tabernaculo cóſiſten

λή εις τμ καιρόμ τομ φιεςκκότα , καθομ te, que eratfimilitudo prepore tum pra

Φαρά τε και θυσία προσφέροντα , μη δυν ſente , in quo dona facrificia offerunt,

νάμλναι καλά σαφεί κσιμ τελειώσαι του λα quænó poflint iuxta cóſcientiâ perfectú

τρεύοντα , μόνoμ επί βρώμασι και σόμα reddere cultorē, in cibis dūtaxat & potio

ση, και διαφόρους βατισμούς ,καιδικαιών nibus, & diuerſis ablutionib9 aciuſtifica

μασι σαρκός, έχει καιρού διορθώσεως επι tionibus carnis, ufq; ad tépus correctio .

κείμoία . Χρισός δε σαραγενόμως αρ- nis impoſita. At Chriſtusaccedenspon

χιερεύς η μελλόντων αγαθών , δια το tifex futurorú bonorú ,per maius & pery

μείζονα και τελεoτέρας σκωής , ου χαρο fectius tabernaculum ,nó manu factum ,

ποιήτου , τουτέσιν, ου ταύτης και κτήσεως , hoc eſt,nó huius ſtructuræ ,neq per fan

ou de Ni @quato zgáqwp naj nógwp,dia guinem hircorum ac uitulorum ,ſed per

δε το δίου αιματως εισάλθεν εφάπαξ proprium fanguinē ingreſſus eſt ſemel

εις τα άγία , αιωνίαμλύγωσιμ ευχόμονος . in ſancta , æterna redeinptione reperta.

ει γι Namfi
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ειναι καιμα ταύρων και ναπάγων , κα) Nam fi fanguistaurorum & hircorú ,&

σοδος δαμάλεως, ξαντίζουσα τους κεκοι cinisiuuencæ ,afpergens inquinatos, fan

τωμένους , αγϊάζα προς πώ θι σαρκός κα ctificatadcarnis purificationem ,quanto

θαρότητα , πόσω μάλλομ αιμα του χρι magis ſanguis Chriſti ,qui per fpiritum

σου , δε τα πνεύματΘ αιωνίου εαυτού æternum feipfum obtulit immaculatum

προσώεγκεμ άμωμον ω θεώ , καθαρία deo , purgabit conſcientiam ueftram à

τώ σωείδωσιν υμώμ από νεκρών έργων, mortuariis operibus, ad feruiédum deo

εις τη λατρευαν θεώ ζώντι . και δια τουτο uiuenti : Er ob id noui teftaméti concilia

διαθήκκς καινύς μεσίτης Κιμ , όπως θα tor eft, ut morte intercedente, ad redemy

νάτου γενομβίου , εις απολύτρωσιμ επί ptionem earú præuaricationú,quæ fue

τη πρώτη διαθήκη σαραβάστωμ,τίω επαγ rant lub prioriteſtamento , ö qui uocati

γελίαμ λάβωσιμοι κεκλημένοι , αιων funt,promiſlione accipiantæternæ hære

«ΐου κληρονομίας , όπου γαρ διαθήκη, θα ditatis.Siquidéubiteltamentūeſt,mors

νατου ανάγκι φέρεται τον διαθεμένου.δία intercedatneceſſe eſt teftatoris.Nam ter

θέκκ γαρ επι νεκροίς βεβαία , έπει μί ſtamentú inmortuis ratum eſt . qñqui

ποτε χύα, ότι και ο διαθέμφυΘ . όθεν ουδ dem nódú ualet, cú uiuit teftator. Vnde

πρώτακαι χωρίς αιματα εγκεκαίνισα . ne prius quidé illud, abſq ſanguinede

λαλκθείσας γαρ πάσης εντολές κατά νό » dicatú fuit. CumemMoyſesomepræ

μορ υπόμωϋσέως σαντιτω λαώ , λαβών ceptú iuxta legé expoſuiſſet oi populo,

τοαιματο μόχωμ Ει γάγων,μεταύθαν Γumptofanguine simuloru & hirrorά, τα

τΘ και έρΐου κοκκίνο και οσώπου , αυτό aqua & lana cocina&hyſopo , ſimul &

πή βιβλίου και πάντα του λαού εξξάν- ipſum librú &totú populū aſperſit, dia

τισε , λέγωμ. τοντο το αιμα και διαθήκκς , cens:Hiceſt fanguisteſtaméti,qd'man

ξε ενετείλατο προς υμάς ο θεός - και τω dauit uobisdeus. Inſuper auté&taber

σκωλώ δε και πάντα τα σκεύηο λατους » naculú , & omniauafaminiſterij,fangui,

γίας ως αιματι ομοίως εξάντιζε » και ne cóſimiliter aſpergebat. Etomniafere

χεδόρον αιματισάντα καθαρίζεται και ſecundum legem ſanguine purificant,&

τα του νόμου , και χωρίς αιματεκχυσί » abſą fanguiniseffuſione,nonfit remiſ

αα ου γίνεται άφεσης και ανάγκη οώ τα με fio . Ita neceſſeeſt, utexéplariaquidē

υποδείγματα, ο εν τοίς ουρανοίς , τους eorúſ funt in cælis,hiſcereb ' purificen

τοις καθαρίζεσθαι . αυτά δε τα επουράνια , tur.Cæterúipfa cæleſtia potiorib9ğahæ

κρείτoσι θυσίαις σαρά ταύτας . Ου γαρεις ſint,uictimismundent.Noeſinmanu

χαροποίΗτα, άγία εισήλθεν ο χρυσός , άιν facta ſanctaingreffus eſt Chriſtus,exé

τίτυπα τ αλκθινών , αλλ' εις αυτόν τον plariauerorú,fed in ipfum colu,utappa

ουρανομ , νώ εμφανισθάλας ως προσώπο reat nuncin cófpectu deipnobis, nout

του θεού υπες Αμώμ , ουδένα σολλάκις ſæpiusofferat ſemetipſum ,quéadmodú

προσφέρg εαυτόν , ώστρο αρχιερεύς εισέρ pontifex ingreditinſanctaſingulisan

χεται εις τα άγία και ενιαυτόμα αίμα nis per ſanguiné alienú . Alioqui opore

τι αλογίω ,έπει ένα αυτου σολάκιςσα tuiſſetillum ſæpius paſfum fuiffe à con

θεμ απόκαταβολής κόσμου . νώ δε άπαξ dito mundo . Nuncautéſemel,ſub con

επί συντελεία της αιώνων , εις αθέτηση ſummationéfæculorú, ad profligationé

αμαρτίας S . peccati,1
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αμαρτίας , στα οι θυσίας αυτη σιφούν

φωται , και καθ όσομ απόκατα τους αν

θρώποις άπαξ αποθαναν , μετά δε τοτο

κρίσις, όυθως και ο Χρισος άπαξ ποσενεχθείς

εις σ σολιών ανενεγκάραμαρτίας,έκ δου

τέρα χωρίς αμαρτίας οφθήσεται εις αυτόν

απεκδεχομλύοις εις σωτηρίαμ.

! Σκίαν γαρ έχωμ ο νόμΘ-ο μελλόν »

των αγαθών , ουκ αυτίω τίω εικόνα,

πραγμάτων και κατ ενιαυτόν ταϊς αυταίς

θυσίαις ας προσφέρουσιν εις ή δiωεκές

ουδέ σου δώσαται τους προσερχομένους»

τελειώσαι . επει ουκ αμ επαύσαντο προσφε

poulie; dia èuN de ulap xep eri ou

νείδησιν αμαρτιών τους λατρεύοντας , ά.

παξ κεκαθας μαίους και άλλα αυταίς ανά ,

μνκσις αμαρτιών και φυϊαυτόμ . αθώα/

τομ γαό αιμα ταύρων και πάγωμ αφαι .

& μ αμαρτίας και στο εισερχόμενΘ εις τον

κόσμο », λέγα . Θυσίας και προσφοράμ ουκ

θέλκσας σώμα δε καταρτίσω μοι , όλον

καυτώματα και σερί αμαρτίας ουκ ευδο

κκσας και τοπ ειπομ , ίδου έκω , ν κεφαλί ,

Οι βιβλίου γέγραπται σερί εμού , το σοι

ήσαι ο θεός ή θέλημά σου . ανώπρομ λέ

γων, ότι θυσίας και προσφορά , και όλοι

καυτώματα , και σερί αμαρτίας ουκ ήθέν

λκσας , ου δε ευδόκησας , αι
τινες κατά την

νόμου προσφέροντα και τότε έιςκκεν , δου

άκω το σοιήσαι ο θεός ή θέλημά σου , αναι

& σ πρώτον , ίνα ή δεύπρομ σύση, ενώθει

λήματι Αγίασμώοι έσμού , οι δία Οι προς

σφοράς του σώματα του Ικσού Χρισου εφά

παξ . και σας με τερεύς έσκκε καθ ημίν

αν λατουργών , και τας αυτάς σολλά

κις προσφέρων θυσίας , άι τινες ουδέ σο»

π δώσανται σεεϊελάμ αμαρτίας και αυτός

δεμίαν υπες αμαρτιώμ προσενέγκας θυ

σίαμ εις ή δiωεκές εκάθισεν ο δεξία το .

θεού , και λοιπον εκδεχόμους ,έως τεθών

σημοι εχθροί αυτο υποπόδίομ.σοδωμ.

αυτον

peccati,per immolationem fuñplius aps.

paruit .Etquatenus illud manetomnes

homines, utfemelmoriantur , poft hoc

autem iudicium , ita & Chriſtus ſemel

oblatus , ut multorum peccata tolleret,

rurſus abfqz peccatoconſpicietur, ijs qui

illum expectantin falutemi

Nam lex umbram obtinensfuturo , X

rum bonorum , non ipſam imaginem re

rum ,his hoftijs quasſingulis anniseaf

dem continenter offerunt,nunquam po

teſt accedentes perfectos reddere. Alio

qui nonne deſillent offerti ? propterea,

quod nullam iam habuiſſent conſcien

tiam peccatorum ,quiſacrificaſſent,acle

mel purgati effent. Atqui in iſtis com-

memoratio fit peccatorum quotannis .

Non enim poteſt fanguis taurorum &

hircorum auferre peccata. Quapropter

cum ingreffurus elt mundum , dicit:Sa

crificium & oblationem noluiſti . Cor

pusautem aptaſti mihi, holocautoma

ta & .pro peccato nó comprobaſti. Tunc

dixi:Ecce adſum (incapite librifcriptum

eft deme) ut faciam deus uoluntatem

tuam.Superiuscum dicit, facrificiuin , &

oblationem , & holocautomata , & pro

peccato noluiſti,neq comprobaſti, quæ

iuxta legem offeruntur, tunc dixit: Ecce

adlum ,utfaciam deus uoluntaté tuam :

tollit prius,ut poſteriusſtatuat: perqua

uoluntatem fanctificati ſumus per obla.

tioné corporis Ieſu Chriſti ſemel pera

ctam . Et omnis quidem facerdos 'aſ

ſiſtit quotidie,facra peragens, & eaf

dem ſæpiusofferens hoftias, quænun

quam poſlint auferre peccata :Hicue

rouna pro peccatis oblata uictima,per,

petuo ſedet ad dexteram dei, id quod

ſupereſt expectans , donec reddan

tur inimici ipſius,ſcabellum pedum eius.

Vnica



ΟΡΟΣ 485
ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΙΣ. AD HEBRAEOS.

.

αυτον . μία γαρ προσφορά τεκλείωκεν εις Vnicaenim oblationeperfectos effecit

πίωικές τους αγίαζομένους και μαρτυρά in perpetuum ,eosqui ſanctificant. Te

δεμίμ και ο πνεύμα το άγίου και μετά γαρ ftificatur auténobis& ipfe fpiritus fan

η προειρηκέναι , αύτκ και διαθήκη , ήμ διαθή » ctus,nimirü cum prædixeric, hoceſtte

1 σομαι προς αυτούς , μετά ταςημέρας εκεί ſtamentū ,quod condam erga illos, poſt

νας λέγα κύρiG , διδους νόμους μου επί dies illos,dicit dominº, dans leges meas

καρδίας αυτών , και επί της διανοιών αυ- in corde illorü , & in métibus illorü inſcri

των επιγράψω αυτους , και την αμαρτιών, bameas , & peccatorü atą iniquitatum

να το ανομίών αυτών ου μή μνκοθώ έτι, illorum nonrecordabor amplius.Porrò

άπου δε άφεσις τούτων , ουκ έτι προσφο » ubi horum eſtremiſlio ,noneſt amplius

ταπες αμαρτίας και έχοντες οώ αδελφοί oblatio propeccato. Cum igitur fratres,

ταξάκσίαν εις τίω έισοθομ αγίων και habeamus libertatem adeundi in fancta

6ο αίματι Ικσού, μ ενεκαίνιστη πμΐροδου per fanguinéleſu , ea uia quá dedicauit

ημόσφατου και ζώσαν δια τον καταπι nobisrecentē acuiuente,peruelamentú,

τάσματΘ , τουτέσι, θι σαρκός αυτου και hoceft,per carnem ſuam ,cumæ habea

δερέα , μέγαν επί του δικού του θεού • πιο musfacerdotémagnú præfectú domui

σερχώμεθα μετά αληθινής καρδίας ο σλη dei,accedamuscumuero corde, in certi

γοφορία πίσεως , εξαντισμλύοι τας κας- tudine fidei,aſperſi cordibus,ac depulla

σίας από σωειδήσεως σoνκράς και να λελά !
conſcientiamala,& abluti corpore, aqua

μένοι σ σώμα , θέατι καθαρώ , κατέχω / pura, teneamus confeſſionem ſpei, non

μον των ομολογίας Οι ελπίδΘ , άκλιν uacillantem ( fidelisenim qui promiſit)

πισός γαλο επαγγελάμβυζ , και και &confyderemusnos inuicem ,in hoc , ut

τανοώμον αλλήλους εις παροξυσμόν άγάν prouocemusad charitaté& bona oper

πκς , και καλών έργων και μη εγκάταλι ra , nó deferentes aggregationem noſtri

πόντες των επισφαγωγω εαυτών , και mutuam ,ficuti moseſt nónullis,fed ad .

θωςέν τισίμ, αλιά σαρακαλάντες, και hortantes inuicē . idcs hoc magis,quod

τοσούτω μάλλον , όσω βλέπετε εγγίζουν uidetis appropinquantediem . Nam đi

σαρτώημέραμ. εκουσίως γαρ αμαρταν uolentespeccauerimus poſtaccepta co .

Ρόντων υμών μετά τη λαβαν τίω επίγνων gnitionéueritatis
,nonultra propeccatis

σιν Ο αληθείας , ουκ έτι σερί αμαρτιών reliquaeſt hoſtia ,fed formidabilis quæ

απολείπεται θυσία , φοβόρα δέ τις εκδον dam expectatio iudicij , & ignisuehe

χι κρίσεως , και συρος ζάλεθίαν μέλν mentia,qui deuoraturuseſtaduerfarios.

λοντα τους υπεναντίους . αθετίσας τις QuiaſpernatusfueritMoyſi legé, abla

νόμομ μωϋσέως , χωρίς οικτιρμώμ επί θυ- miſericordia , ſub duobusauttribas te

αίμ ή πισί μάρτυσιμ αποθνήσκει και πόσο δο ſtibus moritur . Quanto putatis peiori

κάπ χείρονΘ αξίωθήσεται τιμωρίας , και bus afficiet fupplicējs,quifilium dei con

ώμου του θεού καταπατήσας,καλόαιμα culcarit,&fanguinem teſtaméti, ceurem

Οι σταθήκκς κοινόμηγκσάμλνΘ , νώλγία prophaná habuerit, per quéfueratfan

θκ , και πνεύμα και χάριτG ενυβεί Ĉtificatus, & ſpiritum gratiæ contumelia

σας διδαμεν γαρ ειπόντα , εμοί εκδί, affecerit. Nouimusenim eum qui dixit

κκσις , εγώ ανταποδώσω, λέγα κύριΘ . και • Meúeſtulciſci.ego repēdā,dicitdñs.Et

σάλι S į rurſum :

.

.

3
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σάλιν, κυρίΘ' κρινά τον λαόν αυτό . Φυ» . rurfarm:Dhsiudicabit populd fid. Ηat.
βερόμ το έμπεσαμ εις χάρας θεού ζώντΘ . rédú eft incidere in mandei uiuétis.Ree.

Αναμιμνήσκεθε δε τας πρότερον ήμέρας,. deātaútuobis i memoria ſupiores dies;

εν δις φωτιθέντες , σολλώ άθλκσιμ υπει in qb9 illuminati,ingés certameſuſtinui :

μείνατε σαθημάτων . Τουτο μου , ονειδι » ſtis afflictionú,partim qdé, dú&pbris

σμοίςπ και θλίψεσι θεατριζόμενοι και ταυτό & plluris affecti,ſpectaculo fuiſtisoib ?;,

δε κοινωνοί και ουτως αναsPεφομθύων γενικό partim dứ cófortes ita cóuerſantiu facti.

δέντες και να γαρούς δεσμούς μου σωεπα eſtis. Siqdé& afflictionú ,ſex uinculis

didats , noj oli degrazlü shoe & trasxóv meiscótigerút pricipes fuiftis, & direptio

πωμ υμώμ μετά χαράς προσεδέξαθε, γινών nēfacultatú ueſtrarcúgaudioaccepiſtiſ,

σκουπα έχαμ ν εαυris κρείτονα ύπαρξιν και ſciétes uoshabere in uobis, potioré fub .

ουρανούς και μεσα) » ΜΗ αποβάλετε οιώ ſtantiâ in cælis ac manéte.Ne abièceritis

τίω σαρκσίαν υμών , ήτις έχα μισθαποι igit fiduciâ ueſtrā, ģmagnâhabet pmij

δοσίαν μεγάλω.υπομονήςγαρέχετε χθεί retributioné.Nāpatiétia uobiséop ?,ut

αν ; ίνα θέλκμα του θεού σοιήσανπς , κον ubi uoluntaté deiperegeritis , reportetis.

μίσκοθε τω επαγγελίαμ . έτι γαρ μικρόν pmillionē. Adhucem perpuſillũ tpis, &

όσομ όσου, ο ερχόμενΘ Χξε,και ουρβονϊά. quétur eueniet,& nó tardabit.IuftSaút

και δε δίκαια εκ πίσεως ζήσεται , και εάν ex fideuictur'eſt . & li ſe ſubduxerit,no

υποσείλκη, ουκ ευδοκά και ψυχήμου αυτώ . pbabitaio meo.Atnos nó ſumºqſubi.

Αμάς δε ουκ έσμου υποσολύς εις απώλαάμ, ducamºnosi perdicionē,fed ad fidé per

αλλά σίσεως εις τριποίκσιμ ψυχής . tinemº in acqlitioné aiæ . Eft aut fides , Xi

Εσι δε σίσις , ελπιζομύωμ υπότασις, earűrerūſ ſperant,ſubſtätia,argumétű

πράγμάτωμ έλεγχθου βλεπομένων , eorú ,qnó uidenť. per hanc eñ teſtimo

ταύτα γαρ έμαρτυρήθησαν οι πρεσβύπρου. niummeruerút feniores.Perfidé intelli

πίσει νομου καταρτίσθαι τούς αιώνας ξής gimus pfecta fuiſſe fæculaxbo dei,ut ex

ματι θεού , εις το μι έκφαινομένων τα βλε hisnóapparebant,ea quident,fierét:

πόμενα γεγονέναι και σίσα πλείονα θυσία Per fidé uberioré hoſtiam Abel obtulit

άβελ σαρα κάϊμ προσώεγκε ω θεώ, deo,ộ Cain. perquam teſtimoniúme

&οέμαρτυρίθκ ειναι δίκαια , μαρτυρένο ruit, φeffet iuftus,reftimonίt perhibite

τος επί τοΐς λώροις αυτο τον θεού , κα ) 47 de donariis illi deo ,& g hancmortuus

αυοθι.αποθανών έτι λαλά , σίσα Ενώχ adhuc loquit.Per fidé Enoch fuit tranſ.

μετετέθκ το μι δάμ θάνατος , και ουκ latus , ne uideret morté,nec fuit inuétus,

εμεί σκετο , διότι μετέθηκεν αυτόν ο θεός. propterea quod tranſtulerat illum deus.

πρό γαρ μεταθέσεως αυτον μεμαρτύ , priuf enim tranfferret , teftimonium,

εκται ευκρες κκέναι ζω θεώ , χωρίς δε σίσει meruerat, qd' placuiſſet deo . Arqui ſine

ως αθώατομ ευαρεsϊσαι . σισεύσαι γαό . fide , fieri nonpoteft, ut quis illi piaceat.

δα του προσερχόμενου και θεώ , ότι 33, Nam qui accedit ad deum ,hunc credere

να τοις εκζκτούσιμ. αυτόμ μισθαποδότης oportet,effe deum, & efferemuneratore

γίνεται , σίsa χρκματιθείς νώς σερί quærétibus ſe. Per fidéadmonitusora

μκδέπω βλεπομένων, ευλαβωθείς , κατει culo Noë, ea quænódum uidebant,uer..

σκεύασε. κιβωτόν εις σωτηρίαμ το δικον ritus, apparauit arcamad faluté domus

fuæ ,αυτο
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αυτο , η κατέκρινε τον κόσμού, κα) . fue,per quam arcam όdemnauit mun ,

Οκατά σίsip δικαιοσυκς εγγύετο κληροί dum , & eius quæ ſecundum fidem eſt, iu

νόμΘ . σίσα -καλούμενος αβρααμ υπή » ſticiæ factus eſt hæres.Per fidem ,appels

κούστμθξελθών εις του τόπου , 8μ ήμελι latus Abrahain ,obedijt,utexiret in locũ ,

λε λαμβάνεμ εις κλήρονομίαν , κα) ξύλι . quem acceptariis eratin hereditatem, δέ

θε , μη επισάμδυΘ σου έρχεται πίσα exiuit,neſciés quò eſſet uenturus. Perfi

σαρώκησεν εις γώ και επαγγελίας, ως dem comigrauit in terram promiſlionis,

- αλοηίας , φν σκωμαϊς κατοικήσας μετά uelutiperegrinā,cum in tabernaculis hối

Ισαάκκαι Ιακώβ το συγκληρονόμωμ θι bitaffet cum Ifaac&Iacob ;cohæredibus

επαγγελίαςΟ αυθ . ξεδέχετο γαρ τίω eiufdem promiſlionis.Expectaueratem

τους θεμελίους έχουσαν πόλιν , ο τεχνία habenté fundamenta ciuitaté,cuius opi

της και δημϊσίγος ο θεός . Πίσα και αυ) . fex & codicoreftdeus . Perfidem & ipla

τη σάρδα, δώαμιμ εις καταβολώ ασέρι Sarra iim ad cõcipiéndú ac retinendum ,

λατΘ έλαβε , και σάρα καιρου ηλικίας femē accepit, ac præterætatis rationépe.

έτεκεν , έπει αισομ εγήσατο του επαγ . perit, fidelé iudicaret eum qui promi,

γελάλομ . δid αφενός εγεννήθκσαν , ſerat .Quapropter & ex uno prognati

και ταύτα νενέκρωμένου και καθώς τα άκρα funt poſteri,eoog iam annis effoto,tan ,

το ουρανού. ω πλήθαι , κα) ωσεί άμμος to numero, quáto funt ſtellæ cæli, & ue ;

και σαρά ή χέλα Οι θαλάσσης και αναρί- lut arena ; quæ eſt iuxta marginémaris

θμητος και κατά σίσιμ απέθανομ δυτοι σάνι innumerabilis.Iuxta fidé mortui ſunt hi

τες, μη λαβόντες τας επάγγελίας , αλ . oñes, cum nõ accepiſſent promiſliones;

λα σόδωθεν αυτας ιδόντες και σεθένης, ſed procul eas uidiſſent,& credidiſſent,ſa

να ανασάμδυοι και ομολογήσαντες , ότι, lutaffentip.& cόfeffi fuiffent,fe hofpites

ξένοι και παρεπίδημοί εισιν επί θι γής.. atq; aduenas effein terra . Nam haecquί.

δι γαρ τοιαύτα , λέγοντες , εμφανίζουσιν, dicunt,declarant ſe patriam inquirere.Et

ότι σαγίδα επιζκτούσι , και ει μου εν fi illiusquidem memores fuiſſent, unde

κείνκς εμνημόνιομ αφής ξήλθον , έι » . fuerant profecti,habebant opportuni

χου & μ καιρό , ανακάμψαι . νώ δε κρείτι tatem reuertendi . Nunc autem melio -

τον ορέγονται , τουτέσιμ επουρανία.δίο . rem expetunt,hoceſt,coeleſtem . Qua

ουκ επαιχνεται αυτούς ο θεός , θεός έπιν propter non erubeſcit ipſe deus uocari

καλάθαι αυτών , ετοίμασε γαρ αυτοίς deus illorú.parauerat enim illis ciuita

σόλιμ. Πίσα προσονώοχεμ αβρααμ του tem . Per fidem obtulitAbraham Iſaac;

Ισαάκ αεραζόμου , και του μονογενή cum tentaretur, & unigenitum obtulit,in

προσέφρεν , και τας επαγγελίας αναδεξά . quo promilliones acceperat,ad quédi_

μου , προς δμ ελαλίθκ , ότι ω ισαάκ ctum fuerat:In Iſaac uocabittibi ſemen ,

κληθήσεταί σοι πέρμα , λογισάμουGP , ότι aum illud fecum perpendiſlet, deum uel

καιεκ νεκρώρεγείραμ δαωατός ο θεός , 8θέμ à mortuis excitare poſle ſemen, unde il

αυτόν να παραβολή εκομίσατο. πιν . lum etiam reſurrectionis typo reduxıtı

έασερίμελλόντωμ ευλόγησεμίσαάκ του. Per fidem de futuris benedixit Iſaacfi

Ιακώβ, και του ισα . πίse Ιακώβ αποθνέι lio lacob , & Efau . Per fidem ,Iacob moz

σκωμ,έκαςομ γώνΙωσήφ ευλόγησε , και riens, ſingulis filijs Ioſeph benedixit , &

προσεκώκσερ S 4 adorauie

t

3

5

1

e

ΤΟ



488 ΕΠΙΣΤ
ΟΛΗ EPIST

OLA

1

προσικώκσερ επί το άκρον οι φάβδουαυ- adorauitfaſtigiú uirgæilli9.Perfidé lo ,

to . nise, iwosip Teaduslõp, wisi 90 ozón ſeph moriens,deegreſfionefiliorü Iſrael

σου 0τώμ Ισραήλ εμνημόνευσε , και σερί meminit,deck oflib9 ſuis mandauit.Per

το όσέωμ αυτο ενετείλατο . πίse, μωυσής fidem , cứ natus efTetMoyſes,occulcatus

γεννηθείς , έκρύβκ τίμκνομ υπό ή σαν eſt meſes treis, à parétibus ſuis :ppterea

τέρων αυτον . Δίο τι ειδoμ ας & σαν quod uiderent elegantem puellum , nec

δίου , και ουκ εφοβήθκσαμ ή διάταγμα ueriti ſunt edictumregis.Per fidemMo

του βασιλέως . Πίσι, μωϋσής μέγας γενόν ſes iam grandis , renuit uocari filius filiæ

αθωΘ , αρνίσατο λέγεθαι γός θυγατρός Pharaonis , potius eligens ſimul malis

φαραώ , μάλλομέλόνα συγκακουχάν affici cum populo dei, ēs téporarispec

θαω λαώ του θεού , πρόσκαιρου έχap cati commodis frui , maiores arbitratus

αμαρτίας απόλαυσιμ , μείζονα , σλούτου diuitias,probrú Chriſti, ğ Aegyptiorú

Αγκσάμουθ θ ν αιγύπω θησαυρών , theſauros.Reſpectum enim habebat res

του οναδισμό , το Χριστού . απέβλεπε munerationis .Per fidem reliquit Aegy:

γαρ εις τίω μιθαποδοσίαμ. Πίσα κατέν ptum ,haud ueritusferociam regis.Per

λιπεράιγυπήoν , μη φοβάθεις τον θυμόμ inde enim quaſi uidiſſet eum qui eſtin

τον βασιλέως και του γαρ αόρατου ας δρών uiſibilis , ita obdurauit . Per fidem fecit

εκαρτέρκσε . πίsa σεποίκκε η σάχα και pafdha , & efufione fanguinis: neis qui

σω πρόσχυση και το αιματΘ , ίνα μή και όλο perimebat primogenita, tangeret ipſos.

θρεύωμ τα πρωτότοκα , θίγκαυτώμ. πίsa Per fidé trálierút rubrú mare, ueluti per

& διέβκσαμ τώ ερυθρά θάλαασαν ως ficcam terra , qdcurentaſſent Aegyptij.

sia Bugãe , še vêgap aabórteg or dezútifir abforpti ſunt.Per fidem mæniaHieri

οι , κατεπάθκσαμ. σις τά τείχη περιχώ κα cho conciderunt,circüdata ad dies fepté.

τέπεσε, κυκλωθέντα επίεπήα ημέρας. σίσα Per fidem Raab meretrix nóperät una

ξαάβ ή σόρυκ ου σώαπώλετο τίς απαθής cum ijs qui nó obedierant, cã excepifler

gadt, defaulux pous xataƠMÓT89 Met liput hofpitio exploratores pacifice . Et quid

νκς . και τί έτι λέγω , επιλείψα γάς με δίκη præterealoquor: Deficietenimme teme

γούμθυομο χόνΘ περίγεδεών, βαράκης , pus,cómemorantéde Gedeone, deBa

noj oautóp, naj ispoás, d'alid Te voy oor rac,& Sampſone,& Hiephthaë,necnon

μελλ ,ναι το προφκτώμ,δι στα σίςεως και Dauid&Samuele,ac prophetis,quiper

ταγωνίσαντο βασιλείας , ειργάσαντο δι- fidem expugnauerüt regna,operati fune

καιοσώλω, επέτυχομεπαγγελίωμ, έφραν iuſticiam ,affecuti ſunt promiſliones,oc

ξαν σόματαλεόντωμ,έσβεσαμ δώαμιν συ duſerunt ora leonum ,extinxeruntuim

ρός , έφυγομ σόματα μαχαίρας, ενεδα. ignis,effugeruntacies gladij, ualidifacti

μώθκσαμ από αθενείας , εγενήθκσαμήχυροι ſunt ex imbecillitate,effecti ſunt robuſti

ώ πολέμω , σαρεμβολας έκκλιναν άλ in bello , incurſiones auerterunt extero

λογίων . έλαβομ γωϊκες και ανασάσι , rum.Mulieres acceperüt ex reſurrectio

ως τους νεκρούς αυτών . άλλοι δε ετυμπαν ne mortuos ſuos.Alij uero diſtenti lunc,

νίθκσαν , ου προσδεξάμενοι τώ απολύ » aſpernati redemptionem , utpotiorein

ηωσιν, ίνα κρείτονΘανασάστως τύχωσιμ. ſortirentur reſurrectionem . Alñ rur

έπρoι δε έμπαιγμών και μασίγωμ σάρα ſus ludibriis & flagris explorati ſunt,

έλαβop inſuper

T
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T

έλαβον ,έτι δε δεσμών και φυλακής, έλι inſuper & uinculis & carcere , lapidati

Βάθκσαν , έπρίθκσαν, έπεράθησαν, ſunt, diſſecti ſunt, tentati ſunt ,occiſio ;

φόνω μάχαίρας απέθανον και πορελθον ne gladij occubuerút, oberrarūtin ouils

μιλώταϊς , ο αγείοις δέρμαν , ύσορούν lis & caprinis pellibus,deſtituti, preſlija

μφιοι , θλιβόμβυοι , κακοχούμενοι , ώμ ουκ afflicti, quibus indignus erat mundus,

8μ άξιος ο κόσμΘ, ν έρημίαις σλανώμες in deſertis errantes, &montibus, ac ſpe

νοι , κα ) άρεσε και σκλαίοις,και ταϊς οπας luncis , & cauernis terræ . Atque omnes

οθι γής δυτοι πάντες μαρτυρεθέντες hi teſtimoniú promeriti per fidem , non

στα σίσεως , ουκέκομίσαντο τω επαγ/ acceperant promiſlionem , quod deus

γελίαν , το θεού σερί ημώμ κράτόμ τι de nobis melius quiddam prouiderats

προβλεψαμλίου , ίνα , μή χωρίς ημώμ τον ne fine nobis confummarentur."

λαιωθώσιν . Proindenosquoque,cum tanta xit

τοιγαρού και ημάς τοσούτου έχον ſepti fimusnube teſtium , depoſito one

τες περικείμενου μίμ νέφOP μαρτύρων, reomni, & tenaciter inhærente peccato ,

όγκου αποθέμβιοι πάντα , και τίω ευπιν per tolerantiam curramus in propofi

είσατου αμαρτίαν, δι υπομονής τέχων to nobis certamine , reſpicientes ad fidei

μων του προκειμένου μίμ αγώνα και αφον ducem , & conſummatorem Ieſum , qui

ρώντες εις τον και σίσεως αρχηγού , κα . pro propoſito ſibi gaudio , pertulitcu

λειωτίω εκστούμ , δς αντί η προκαμαύκς cemignominiacontempta, &addexte

αυζω χαράς και υπέμεινε σαυρομ , αχώκα κα ram throni dei conſedit. Reputateenim

ταφρονήσας , w δεξιά τε τον θρόνου του θες quod is talem ſuſtinuerit à peccatori ,

εκάθικερ . αναλογίσαθεγαρ του τοιάυτω bus aduerfus fe contradictionem ,nede ;

υπομέλιψυκκότα υπό 9 αμαρτωλώμ εις fatigemini ; animis defecti . Nondum

αυτών αντιλογίαν , ίνα μη κάμκής , ταϊς uſque ad fanguinem reſtitiſtis, aduer

ψυχαίς υμώμ εκλυόμανοί . όυπω μέχρις ſus peccatumrepugnantes. & obliti eſtis

αιματα αντικατέσετε , προς τιώάμας- exhortationis,quæ uobistanquam fi

τίαμ ανταγωνιζόμενοι , και εκλέλκάθε τι lös loquitur: Filimi , ne neglexeris cor :

πρακλίστως, ήτις υμίμως χούς διαλέγον reptionem domini , neque defidas um

ται « ψέ μου μη ολιγώρα παιδείας κυρίου, ab eo argueris. Quem enim diligit do >

μη δε εκλύε υπ αυτο έλεγχό μας..8μ minus, corripit: flagellat autem omnem

γή αγαπά κύρiGP , παιδεία και μαςιγοί δε filium ,quem recipit.Sicaſtigationéluſti

σάνταγομ ,όμ αδέχεται. ει παιδείας netis , ueluti filós uobis offert ſe deus.

υπομνύετε , ως χοίς υμίμ προσφέρεται και δεν Quis enim eſt filius , quemnon caſtigat

δε και τις γάρ άξιμος , όμδυ παιδεύει σατές; pater : Quod fi alienieſtis a caſtigatio

ει δεχωρίς εσέ παιδείας, δς μέτοχοι γιγό ne , cuiusparticipes funt omnes :igitur

Φασί σάνπς, άρανόθοι εσε να ουγγοί , ειτα ſpurj eſtis, non filñ . Itaquecumcarnis

τυς μου και σαρκός άμώμ πατέρας έιχο- noſtræ patres habuerimus caſtigatores:

για παιδοντας ή νεφεπόμεθα, ου πολλά
&reueriti ſimus illos,an non multo ma

μάλλομ υποθαγκσόμεθα ζω σας και ανοι gis ſubñciemur patriſpirituum , & uiue

μάτων, C ζήσομβω ; οι προς όλίγας mus : Atque illi quidem ad paucos

Αμέρας , τισδοκόλώ αυτοίς , επαίσδυoμ και dies , pro arbitratu fuo nos erudiebant;

hicautem

.
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κα ,

ο δε επί το συμφέρον εις τομεταλαβρώ hic auteadcómodü noſtrũ in bocutim

αγιότητα αυτών και πάσα δε παιδεία προς partiatnobisſanctimoniâ fuam . Oñis

κρύ ή σαρόμου δοκά χαράς έιναι ,αλιά λύ aúc caſtigatio in præſens quidé,nóuider

πκς . ύσερον δε καρπομ ειρlωικόμ τοΐς δι αυ tur eſſe gaudij,ſed moleſtiæ .Atpoftea

τίς γεγυμνασμλίοις αποδίδωσι δικαιοσύ » fructú tranquillű iuſticiæ reddit,ijsquig

Nς . dio τας σαραμθύας χάρας, και τα σα illa fuerint exercitati.Quapropterman ?

γαλελυμθώα γόνατα ανορθώσατε, να τρο- remiſlas, & genua ſoluta ſurrigite, & faci

χϊαςορθάς σοιήσατε τοίς σοσιμ υμώμ, ίνα te,utrecti ſint greſſus pedibusueſtris,ne

με το χωλόμ εκτραπή , παθή δε μάλλον » daudicatioaberreta uia , imò ſanetpo

Ερώω διώκετε μετά σάντων » του tius.Pacé ſectemini cúomib9,&ſancti

αγίασμόρ , δυ χωρίς ουδεις όψεται τον κό monia,ſinequanemo uidebitdñm ,cura

φίομ,έπισκοποιώτες,με τις ισορών αποφοι agentes,ne quis ſit q deficiat a gracia dei,

χάριτΘ του θεού, με τις βίζα πικρίας, άνω nequa radix amarulentiæ,fuppullulans

φύτσια νοχλώ , καιδια ταύτας μίανθώσι obturbet, & phancinquinentmulti:ne

σολιοί, με τις πόρνών και βέβκλος ως κσαϊ , quis ſcortatorautpphanus, uelutElau .

δς αντίβρώστως μίας απίοτο τα πρωτο qui unico edulio permutauit ius primo

τοκία αυτον . σε γαρ,ότι και μετέπαταθε geniti.Scitis eñ ,qd& poftea,am uellet

λωμ κληρονομήσαι τίω ευλογίαν, απεδο » hæreditario iure bñdictioneaffequi,re

κιμάθκ . Μετανοίας γαρ τόπου ουχ ευρε , probatus ſit.Non em reperit penitétiæ

ισορ μετα δακρύωμ εκζκτήσας αυτίμ . locũ , tametficum lachrymis quæfiuiſſet

δυ γαρ προσελκλύθατε βελαφωμθύω όρε , eā .No em accelliſtisad cótactú monte,

και κεκαυμθύω συρί και γνόφω , και σκό. &incēſum ignéac turbiné,& caliginé,&

τω , να θυέλια , και σάλπιγγα ήχω , procella,tubæosfonitú , & uocéuerború,

να φωνά δημάτων , και οι ακούσαντες , σαν quáqui audierant, deprecati funt,nehis

SITÁCUITO Mi mposedlūce & utore aóxop . adiungeret oratio.Nõeñ ferebant, qd

ουκ έφορου γαό δiασελλόμονον , κάρ edicebat :Sibeſtia tetigerit mótēlapida

θηρίου θίγο το όρους , λιθοβολκθέσεται, bitur,aut iaculo cófiget.& adeo terribile

ή βολίδι κατατοξιθήσεται , και όντως erat uiſum qd'apparebat. Mofes dixit:

Φοβερόμ ήμ σ φανταζόμλιομ . Μωσης έιν Expauefactus ſum ,ac tremebundus,fed

περ , έκφοβός ειμι να έντομΘ- , αλλά accelliſtis ad monte Sion , & ad ciuitate

προσελκλύθατε σίων όge , και σόλα θεού dei uiuétis,Hierufaléccelefté,& ad innu

ζώντΘ , ισρουσαλήμ επουρανίω , να μην merabiliūangelorü cætú, & adcócioné

giáop.ayylaw wwwnyúger, noj enxaudia primogenitorú qui cófcripti funt in cee

πρωτοτόκων και ουρανοίς απογεγραμμένο lis,& ad iudicé uniuerforū deū ,& ad ſpis

τωμ ,και κριτή θεώ πάντων , και πνεύμα / ritus iuſtorú perfectorü , &adnouiteſta

σε δικαίωμ τιπλωμλίωμ, και σταθίκκα νέο menti conciliatoré Ieſum , &adlanguiné

ας μεσίτη Ικσού , και αιματι σαντισμού, afperfionis, melioraloquente, floque

κρείτονα λαλοκώτι τα ή άβιλ . Βλέπετε batur ſanguisAbel. Videteneaſperne

μισάρατίσκθεόμ λαλούτα. ει γαρ εκά mini eum quiloquit:nam ſi illi nó effu .

νοι ουκ έφυγου, του επί γής παατκσάμβυοι gerit,qui auerfabanteumquiloqueba

8ηματίζοντα, πολλώ μάλλομπμάς , οι αμ cur in terra,multo magisnos, li eum qui

αλ ουρανών decolis
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αλ ουρανών απορριφόμυοι , ού και φωνή de cælis eſt ,auerſemur: cuiusuox tum

σωγωεσάλευσετόπ , νώ δε επάγγελται , cócuſſit terrâ ,at nunc denunciauit, dicés:

λέγων . Eτι άπαξ εγώ στίω , ου μόνoμ τίω Adhuc ſemel ego cócutio ,nómodo ter

γώ, αλλά και τον ουρανόμ . ή δε έτι άπαξ, ram ,uerűetiā cælum.Porrò illud qd' di

δάλοί το σαλόνoμλύωμ τίω μετάθεσιμ , cit,adhuc ſemel,ſignificat eorú quæcócw

ως «εποικμλύωμ,ίνα, μείνα τα μη σαλβιόν tiuntur tranſlationem ,utpote quæ facta

μια . Δύο βασιλείαν ασάλεντομ σαραν ſint:ut maneant eaquæ nó cócutiuntur.

λαμβάνοντας , έχωμεν χάριν, ο δε λαν Quapropter regnú allumétes qdcócuti

τρεύωριβο ευαρέσως ω θεώ μετα αιδούς nópoflit,habeamº gratiā,perquã ita co

να ευλαβείας. lamus deū,ut illi placeamus cú reuerétia

και και ο θεός ημώμ σύς καταναλίσκομ . & religione. Εtenimdeus nofterignis XIII

και φιλαδελφία μανέτω . Οι φιλοξενίας με cólumens eft.Fraterna charitas maneat.

επιλανθάνιθε. στα ταύτκς γαρ έλαθόμ τιν Hoſpitalitatis ne ſitis immemores . Per

νες ξενήσαντες αγγέλους και μιμνήσκεθε hancem quidá inſciétesexceperüt ange?

θεσμίωμ , ως σωδεδεμλύοι , κακουν los hofpitio. Memores eſtoteuinctoru ,

χομένων , ως και αυτοί όνπς ν σώματι . tanſ unàcum illis uincti,eorú qui affli,

τίμiGo γάμΘ- ο σάσι, και η κοίτκα guntur,uelut ipfi quoq uerſantes in cor

μίαντG . σόρνους δε και μοιχους κρινά pore.Honorabile eſt inter omnes coniui

ο θεός αφιλάργυρώ ο τρόπος,αρκούμε» gium,& cubile impollutum.Scortatores

νοι τοίς παρούσιμ. αυτος γαρ έαρ κερ , ου μη autem & adulteros iudicabit deus . Sint

σε ανώ , ουδ'ου μή σε εγκαταλείπω , ώσε mores alieni ab auaritia , cótenti is quæ

θαρρούτας ημάς λέγαν , κυρiν εμοί adfunt.Siquidé ipſe dixit: Non te deſe >

βοκθος , και ου φοβκθήσομαι τί σοιήσει ro ,neq derelinquo.ut fidentes dicamus:

μοι άνθρωπG . Μνημονεύετε 0 % γουμέν dñs mihi auxiliator,nec timebo,quid fa

νωμ υμών , οι τινεςελάλησαμ υμίμ τομ λό ) ciat mihi homo.Memores eftote eorum

γου του θεού , ώμ αναθεωρούτες του έκο quί prefunt uobis, qui locuti funt uobis

βασις και ανατροφής , μιμάθε πιώ σί » fermonem dei, quorú imitemini fidem ,

Sty » Ικσούς Χρισος χθες και σήμερον , και cõfyderantes qui fuerit exituscóuerſatio

αυτός και εις τους αιώνας • Διδαχαίς σοι
nis illorum.IeſusChriſtus heri & hodie,

κίλαις και ξέναις με σερίφέρεθε , καλό idem eft etiá in fæcula . Doctrinis uarñs

αρχάριτι βεβαιώθαι τίω καρδίαν , ου acperegrinisne circúferamini. Bonú eſt

βρώμασιν, ώ δις ουκ ωφελήθκσαν οι σεν enim , gratia cóſtabiliricor,nó eſcis,quæ

ειπατήσαντες . Εχομυ θυσίασύρϊου , και non profuerüt ijs qui uerſati ſunt in illis.

δυ φαγώμουκ έχουσιμόξουσίαν , δι τη σακι Habemus altare, dequo nó eſt fas ede,

Η λαπεύοντας . & γαρ εισφέρεται ζώων re , ijs quitabernaculo deſeruiunt. Ani

σ' &ιμα σερί αμαρτίας , εις τα άγία δία malium enim quorú ſanguis inferturp

τον αρχιερέως , τούτωμ τα σώματα κατα » peccato , in ſancta perpontificē ,horum

καίεται έξω οι παρεμβολής και δύο και 18ο corporacremnant extra caſtra. Quapro

σους,ίνα αγιάσι δία του 18ου αιματG- ήμ pter & Ieſus,ut fanctificaretperpropriú

λαόμ , έξω φθη σύλκς έπαθε . τoίνω 2ξες fanguinépopulum,extra portampaifus

χώμεθα προς αυτόν έξω οι παρεμβολής , eft.Exeamus igitur ad eum extra caſtra,

opprobrium

1



492 ΕΠΙΣΤΟΛΗ EPISTOLA

του ονειδισμόμαυτο φέρονης . ου γαρ έχο)

μου ώσε μουσαμ σόλιμ, αλα τιωμέλλον

σαν επιζητάμι . δι αυτα οώ αναφέρομαι

θυσίαμ αινέσεως δiα σαντος ω θεώ , τ8.

τέσι καρπό χαλέων , ομολογοήτων ως

ονόματι αυτον.Οιδεευποιίας και κοινων

νίας μη επιλανθάνεσθε . τοιαύταις γαρθυν

σίαις ευαρεσ& 95 θεός . πείθεσθε δέ τίς Αγο,

μύοις υμώμ , και υπείκετε , αυτοί γι' άγου

πνάσιμ υπέρ της ψυχών υμώμ , ώς λόγου

αποδώσοντες, ίνα μετά χαράς τοτο σοιώ/

σι, να μη σενάζοντας και αλυσιτελές και υμίν

τοτο. Προσεύχεσθε ποιμώμ , σεποίθα γιν

γαρ, ότι καλώ σωείδκσιμ έχομαι αν σας

σι καλώς θέλονες ανατρέφεθ . πρισσοτέρως

δε σαρακαλώ τοτο σοιήσαα , ίνα τάχϊop

αποκαsαθώ υμίμ. ο δε θεός τειρώκς,ο άνα

γαγώμεκ νεκρώμ τομ σοιμία θα προβά

των τμ μέγαμ ν αιμάτιδιαθήκης αιων

νίου, του κυρίου ημών Ικσούρ , καταρτίσαι

υμάς αν σαντιέργωαγαθώ, εις όσοιϊσαι

η θέλημααυτο , σοιώμ υμίμο ευάρεσομ ενώ

πίομ αυτό , δια τκσού Χρισού , ώ % δόξα εις

τους αιώνας 20 αιώνων, αμιώ . παρακαλώ

δε υμάς αδελφοι , ανέχετε τον λόγου και

πρακλήσεως και να γαρ δια βραχέωμ επέν

saλα υμίμ. γινώσκει ομάδελφού τιμόθεί

ομαπολελυμβίομ, μεθδυ,εάν τάχϊου έρχε

Ται , βομαι υμάς . άσάσαθε πάντας τους

ηγεμόες υμών , και πάντας τους αγίους .

ανάζονται υμάς οι απόφο ιταλίας. Η χά

εις μετά σάντωμ υμώμ. αμώ .

opprobriñ eius portantes.Nonem ha

bemushicmanenté ciuitaté,fed futuram

inquirimus. Per ipſum igitur offerimus

hoftiam laudis femper deo , hoceft , fru

ctum labiorú , cófitentium nominieius.

Cæterű beneficentiæ , & cómunicationis

ne obliuiſcamini. Talibusenim uictinis

placetur deo. Parete ijs qui præſuntuo

bis,& cócedite, ſiquidemilliuigilantpro

animabus ueſtris,tanğz rationem reddi

turi, ut cum gaudio hoc faciant, &nóge

mentes . nam id eſt inutile uobis. Orate

pro nobis, confidimus enim , quodbo

nam habemus cóſcientiam inter omnes

cupientes honeſte conuerſari.Magis au ,

tem obſecro uos ,ut id faciatis , quo cele

rius reſtituar uobis.Deus auté pacis,qui

reduxit à mortuis paſtoré ouium illum

magnüper ſanguinéteſtamentiæterni,
dominúnoſtrum leſum , abſolutos uos

reddat in omni opere bono, ad facien

dum uoluntatéipſius, efficiens ,ut quod

agitis, acceptum ſitinconſpectu fuo per

Ielum Chriſtum ,cui gloriain fæcula la

culorum , Amen . Obſecro uos fratres,

ſufferte ſermoné exhortationis . Etenim

paucis fcripfi uobis. Saitis fratremno

îtrum Timotheum folutum eſſe.am

quo (ſi celerius uenerit )uiſam uos.Salu

tate omnesqui præſuntuobis, & omnes

fanctos. Salutant uos Itali. Gratiacum

omnibus uobis.Amen .

Έγράφκ από ιταλίας στα

Τιμοθέο .

Milla ab Italia per

Timotheum .

τπόθεσις
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ΑΓΙΟΥ ΤΑΧΩΒΟΙ .

ΑΥΤΗΝ επισέλλει τοϊς απότη δώδεκα φυλών διαταράσλ , να πισεύσασίμ

του κυρίου ημώμ ικσούμ Χριsόμ . γράφα δε διδασκαλικίω τω επισολω ,διδά

σκωμ σερί διαφοράς σαρασμών , σο7GP μου μαπό το θεού , σοίος δε άπό0

δίας καρδίας και ανθρώπωμ εsίο ότι ου λόγω μόνον , αλλά και έργω δα

κνωσα τίω σισιμ , και ουκ οι ακροαταί του νόμου , άλλοι σοικται δικαιούται . σερί τε σλουν

σίων παραγγέλια , ίνα μή προκρίνονται της πωχών οι πλούσιοι αν ταϊς εκκλησίας, αλλά

μάλλον και επιπλήττωνται ως υπορήφανοι • και τέλΘ- παραμυθκσάμους τους αδικους

μένους καινα προηγεψάμου αυτούς μακροθυμάμ , έως και παρουσίας του κριτού , και διδάι,

ξας σερί υπομονής εκ των τακώβ το χρκσόμ ο υπομονώς , παραγγέλλε προσκαλάθα '

τους πρεσβυτέρους επι τους ασθενούτας , και σουδάζαρ επιστέφαν τους πλανκθέντας επί

σω αλήθεια » , έιναι γαρ τούτου μισθού σαρα του κυρίου , άφεσιν αμαρτιών και και ουτως τη

λαοί πώ επισολώ .

IN EPISTOLAM IACOBI , ARGVMENTVM

PER ERASMVM ROTERODAMUM .

Υ

Acobus quoniam eratHierofolymitarum epiſcopus,fcribit&cæteris

Iudæis ,qui per omnes nationes ſparſihabitabant, uaris præceptis

uitam illorum formans atque inſtituens.
6

ARGVMENTI PINIS..

T
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Θε8 και κυ

δεκα φυ»

ACOBUS

dei ac dni

είσ ικσού
Ieſu Chriſti

Χρισ848 ſërụus,duo

2 Tais sú
decim tribu

bus , ğ ſunt

λαϊς, ταϊς in diſperſio

SUTŞsi
ne, falutem .

αφορά ,
Pro ſummo

xaçep. Tiãoop xaçap Agridocde åd tapoi gaudio ducite fratres mei,quoties in ten

μο , όταν σεβασμούς σεριπέσκτπ σοικία tationes incideritisuarias, illud fcientes,

λοις. γινώσκονπς , δοκίμιομ υμώμ quod exploratio fidei ueftre parit par

Οι σίσεως κατεργάζεται υπομονώ . & Α . tientiam. Ceterum patientia opus pet

υπομονή έργομτέλαου εχέτω, ίνα ήπ τί fectumhabeat, utfitis perfecti, & inter

λαοικαι ολόκληροι,ώ μηδενίλεπόμενοι. gri , nullads in parte diminuti . Quodfi

ειδέ τις υμώμ λείπεται σοφίας , αιτείτω cui ueftrum deeſt fapientia, poſtulet ab

πρα το διδόντα θεού σάσιμ απλώς , και eo qui dat, nempedeo , qui datinquam

μονασίζοντα , και δοθήσεται αυτό. αι . omnibus ſimpliciter , nec improperat,ac

τείτω δεν είσα, μκδέμ διακρινό μωΘ . dabit ei.Sed poftulet aim fiducia , nihil

ο γαρ διακρινόμαυΘ έoικε κλυδώνι θα hæfitans.Nam qui hælitat, is ſimilis eſt

λάσκα ανεμιζομλύω και ειπιβομένα και μη- Auctui maris,qui uentis agitur & impe

γαρ διέθω άνθρωπΘ εκάνος , ότι λήψε. tu rapίtur . Negenim exiftimet homo

ταιτι να τον κυρίας Ανκς δίψυχΘ, ακα ille,ſe quicos accepturum àdomino. Vir

τάξατG-ο σάσαις ταϊς οδοίς αυτα . animo duplici,incóſtanseſtin omnibus

καυχάθω δε ο αδελφός ο ταπεινός , εν τω uïſs ſuis . Glorieturautem frater qui eſt

ύψει αυτο. ο Ασλέσϊος, τη ταπανώσα humilis , in ſublimitate ſua .contra qui

αυτο . ότι ωςάνθος χόρτου ρελεύσεται . diues eſt, in humiliatione ſui : quoniam

Qvételne zado Baños que les xaúdwei, non ueluti flos herbæ præteribit. Exortus eſt

dzrzave qop Xóstop, naj pov@og auto té enim fol am æſtu , & exaruit herba , &

πεσε , κα ) και ευπρέπεια του προσώπε αυτον Alos illius decidit, & decoraſpectus illius

απώλετο perήε.

Α .
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απώλετο.όυτως κι ο σλέσιος ο ταϊς σου periſt.Sic & diues in abundátia ſua mar,

βίαις αυτο μαρανθήσεται μακάρϊός ανες δε ceſcet . Beatus uir qui ſuffert tentationé:

υπομένα σαρασμόν , ότιδόκιμος γενόμεν : quoniãcum probatus erit,accipiet coro .

νθλίβεται τμ σέφανουδι ζωής, δρεπαν . nam uitæ :quâ promiſitdñs ñjs, à quibus

γείλατο και κυρίω τίς αγαπώσιμαυτόμ.ΜΝ. fuerit dilectus.Nequiscum tentatur,di

δεις σαραζόμφιος λεγέτω, ότι από θεού σα cat ſea deo tentari .Nam deus ut malis

σάζομαι.δ γαρ θεός απείρασός και κακώμ, tentari nó poteſt,ita'nec ipſe quenőzten

ταράζα δε αυτός ουδένα .έκασος δε πειράζει tat.Imò unuſquiſqz tentat , dum àpro

τα , υποσ ιδίας επιθυμίας ξελκόμμος pria cócupiſcentia abftrahitur & ineſca

και δελεαζόμονός. ειτα και επιθυμία συλλα/' . tur . Deinde cόupifcentia poftea con.

βύσα τίκτα αμαρτίαν, και δε αμαρτία απον cepit
,parit peccatum :peccatú ueroperfe,

τελεθ &σα απόκύα θάνατομ . με πλανάθε ctum progignitmortem .Neerretis fra :

αδελφοί μεαγαπκτοί.σάσαδόσεις αγαθα , tresmei dilecti . Omnisdonatio bona;

και σάμδώρημα τέλιου, άνωθέμαι καλα &omnedonú perfectum , è ſupernis eſt

βαίνου από τον σαγός1 φώτωμ. σαρώ deſcédens à patre luminú,apudqųénon

ουκ ένι Ηραλλαγή , ή τοπία αποσκίασμα, eſt tranſmutatio aut cóuerſionis obum

βελαθεις απεκύκσιμ εμάς λόγω αλκθείας , bratio.ls deſtinatauoluntateprogenuit

εις και ειναι ημάς απαρχιώ τινα την αυτο nos ſermone ueritatis,ut eſſemusprimi

κτισμάτων. Ως αδελφοί με αγαπκτοι , tiæ quædā ſuarũ creaturar .Itaq;fratres

έσω σας άνθρωπGP ταχύς εις ή ακέσαι , meidilecti,fit omnishomo uelox ad au

βραδύς εις ή λαλήσαι,βραδύς εις δεγώ. ός . diendi, tardus adloquendi, tardus ad

γης ανδρός ,δικαιοσωίω θε8 ου κατεργά iram . Nam ira uiriiuſticia dei nó efficit.

ζεται.στο αποθέμβιον σάσαμ ευπαρίαμα Quapropter depoſita omni immüdicia

σερίσείαμ κακΐας, πραύτκτι δέξαθε όμ & ſuperfluitate maliciæ ,cú manſuetudi

έμφυτού λόγου, του δωάμβυομ σώσαι τας nerecipite inſitum ſermonē, qui poteſt

ψυχάς υμώμ. γίνεθε δέ σοικταιλόγο,να faluasreddere animasueſtras. Sitis aút

μή μόνον ακροαταισαραλογιζόμυοι εαυν effectores fermonis, &nó auditores tan

τύς. τις ακροατές λόγο οξικό ουσoικ tum ,falléresuoſmetipſos.Qm ſi quis au

της , δυτος έoικεμ ανδρι, κατανοοώτιο πιο diat ſermoné ,nec eum factis exprimat,

σωπομ θι γενέσεως αυτο το εσόπορω • και hic ſimilis eſt uiro cófyderanti faciē nati

τινόκσε εαυήμ καιαπελήλυθε,και ευθέως uitatis ſuæ in ſpeculo. Confyderauiteſ

επελάθετο. οποίος μ.ο δε σαρακύψας εις ſeipſum , & abñt, & continuo oblitus eſt

μόρτέλαου όμοι ελευθερίας, και σαρα qualis effet.Atquiproſpexerit in legem

μείνας , δυτΘ ουκ ακροατές επιλησμονώς perfecta,quæeſt libertatis & permanſe

γενόμους , αλλά σoικτες έργο , δυτος μα rit,hic cum ſit nó auditor obliuiofus, ſed

κάρiαντη σοιήσα αυτο έσαι . Ειτις δον effectoroperis, beatus facto ſuo erit. Si

&θρύσκG Ειναι εν υμίμ, και χαλιναγων quis uidetur religioſus eſſe inter uos,qui

γώμ γλώσσαμ αυτα , αλλά απατώμ καρδί» non frenat linguam ſuam , ſed aberrare

αμαυτο, τότoυ μάτιGP & θρκσκεία Θρκο finit cor fuum , huius uana eſt religio.

σκεία καθαρά και αμίαντος άρα θεώ και Religio pura&immaculata apud deum

πατρί, άντκ άξιν ,επισκέπτεσθαιορφανους & patrem hæceſt, inuiſere orphanos&

mo
T. 2 uiduas

ίο :
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και χήρας ή τη θλίψα αυτών , άφιλομέαι & uiduas in afflictione ſua immaculatú

τομ ταράμ από τον κόσμου . ſeipſum ſeruare a múdo. Fratresmei it

Αδελφοί μου μια προσωπoλκβίαις έχε necureſpectuperſonarú habeatis fide

πτώ σίςιμ του κυρίου ημών Ικσού Χρισού domini noftri Ieſu Chriſti ex opiniones

Οι δόξες. γαρ εισέλθη εις τίω σωαγω Náſi ingrediatur in cætú ueſtrú uirau,

γώ υμώμ ανής ξυσοδακτύλων εθίτι reum geſtans anulūjueſte indutusſplen

aam ngã ,lidézos de novi iwgos si guraçã dida,ingrediaturaut& pauper in fordi

εσθίτι , και επιβλέψετε επί του φορολώτα daueſte,& reſpexeritis adillúqui uefte

oli toota niw aau ngap, noj če TXTE CUI " geſtat ſplendidam ,& dixeritis illi,tu ſede

ω , συ κάθου ώδε καλώς , και ως πωχώ hic bene , & pauperi dicatis , tu ftaillic,

έπετε , συ si9 εκά , κάλου ώσε υπό και aut ſede hic ſubter ſcabellű meū , & nodi

υποπόδιό μου . και ουδιεκρίθκτε ώ εαυ » iudicati eſtis in uobilipſis, & facti eſtisiu

τοίς, και εγένετε κριται διαλογισμών στο dices cogitationum malarú :Audite fra

νκρώμα ακέσατε αδελφοί μου αγαπητοί . tresmei dilecti,nónedeus elegit paupe.

ουχ ο θεός 3ξελέξατο ους ωχους του κό . res mundi huius,diuites in fide,& hære

σμου τούτε , σλοσίους ν πίσe , και κλιν des regni,quodpromiſit ijs,à quibus dis

ρονόμους και βασιλείας , πα επαγγείλατο lectusfuerit : Vos aút cótemptui habui

τοίςαγαπώσιμαυτόμ,υμάς δε ατιμάσατε ſtis pauperé.Nónediuites tyrānideexer

του πωχόμους οι πλούσιοι καταδωαν centin uos, & idem trahuntuosad tri

δώσσαμίμώμ , και αυτοί έλκουσιμ υμάς εις bunalia :Et ñdem maleloquúé debono

κριτηρία , ουκ αυτοί βλασφημίσι το καν nominequodinuocatü eſtſuperuos :Si

λομ όνομα το επικληθευέφ υμάς • ει μέντοι legē quidem regia perficitisiuxta fcriptu

νόμου τελάτε βασιλικόμ κατά τίω γραν rā,diliges proximútuú ficut teipfum ,be

φιώ ,αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σταυν ne facitis:lin uero perſona reſpicitis,pec

του , καλώς σοι& τε . ει δε προσωπoλκά catú cómitticis, & redarguimini à legeue

κ , αμαρτίανεργάζεσθε,έλεγχόμβυοι υπό luci traſgreſſores. Quiſquis enim totam

το νόμο , ως τραβάτα. ός τις γυ' όλoμήμ Ιegemferuauerit,offenderitautein uno,

νόμομ τεράσα , παισι δενεί, γέγονε σάν factus eſt omniú reus . Nãqui dixit, ne

τωμ ένοχος . 88 ειπών, μη μοιχεύσης,ειπε macheris ,dixit etiā,ne occidas.Quodfi

C , μή φονεύσες. ει δε ου μοιχεύσης, φονεύσης nó fueris mechatus,occideris tamen ,fa

δε , γέγονας σαραβάτης νόμου . όντως λα ctus es tranſgreſſorlegis.Ita loquamini,

λάτε , και όντως σοι & π , ως δια νόμο ελεν &ita faciatis uelutiper legélibertatis iu .

θερίας μέλλονπς κρίναθαι. γαρ κρίσης ανί dicandi.Siquidé iudiciú abfqz miſericor;

λεως ο μι σοιήσαντι έλιΘ . και καταν dia erit ei,qui nó præſtiterit mifercordia.

καυχάταιέλεGP κρίστως. τισ όφελος αδελ Et gloriaturmifericordia aduerfus iudi,

φοί μου, έαν πίσιν λέγε τις έχaμ , έργα, ciú . Quæutilitas fratres mei, ſi fidédicat

δεμα έχη και μη ωαται και σίσις σώσαι αυ» aliquis habere ſe, facta uero nó habear .

τάμ ;Εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνοί και , Num poteſt fides ſaluú facere illú : Q

πάρχωση , και λαπόρθιοι ότι οι έφκμίν fi frater aut ſoror nudi fuerint,&egentes

ρου τροφής , έιπη δέτις αυτοίς 29 υμών , quotidiano uictu, dicat auté aliquisue

υπάγετε ευρώη , θερμαίνετε και χορτά ) ſtrū illis ,abite cú pace,caleſçite & ſatura.

ζεσθε mini
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ζεσθε, μή ώτε δε αυτοίς τα επιτήδεια ήσώ

ματΘ , τι όφελΘ , όντως και 8 ασίσις ,

εαμ με έργα έχα,νεκρά και καθεαυτήν. αλλ

ερά τίς ,σύ πίσιμ έχας, καγώ έργα έχω.δε

ξόν μοι τώ σίσιμσοεκν έργων σο , και

gadsięwooi en the Egg wp us it wisipus.

συ σισεύες , ότι ο θεός εις Κύ , καλώς σοι&ς.

και ταδαιμόνια σισεύεσι , και φρίσσι .

θέλεις δε γνώναι ώ άνθρωπε κενέ , 8 % και σίσις

χωρίς την έργων νεκρά ζμ και αβρααμ ο σα

της ημώμ ουκ άξ έρτωμ εδικαιώθκ,άνενέγκας

Ισαάκ τομέομ αυτο επιθυσίασύρϊου βλέ

πες ,ότι και σίσιςσωέργο τοίς έργοις αυτο ,

και εκ της έργων και σίσις ετελειώθκ και να

επληρώθη και γραφή,και λέγουσα . επίσδυσε δε

αβρααμω θεώ , και έλoγίθκ αυτώ εις δι.

καιοσώλω να φίλύ θεού εκλίθκ . δράση

τoίνω ότι και έργων δικαιϊται άνθρωπG

και ουκ εκ πίσεως μόνoμ και ομοίως δε και

ξαάβ και σόρυκ,ουκάζ έργων εδικαιώθκ, υπό

δεξαμών τους αγγέλες , και ετέρα εδώ

εκβαλάσα ώασόρ γαρ ό σώμα χωρίς σνευ

ματΘ νεκρόμ όξιμ , όντωςκαι η σίσις χω»

sie0 έργων νεκρά 33 .

Με σολοι διδάσκαλοι γίνεσθεαδελφοί

μο , ειδότες και ότι μάζoμ κρίμα ληψόμεθα .

σολιά γαρ παίoμου άπανπς έι τις αλό

γω ου παία, δυτα τέλειος άνης , Φωατος

χαλιναγωγήσαι και όλο το σώμα σου

0ίππων τους χαλινους εις τα σόματα ,

βάλου, προς το πείθεθα αυτούς ομίμ,

κά ) λομόσώμα μετάγομαι . ιδου και τα

πλοΐα τηλικαύτα όντα , και από σκληρών

ανέμων ελαυνόμονα , μετάγεται υπό έλα

χίσου σκαλίου , όπο άμα ορμή του ευθύν

νοντΘ βάλκτα . όυτως και η γλώσσα μι

κρόμ μέλΘ ' 33), και μεγαλαυχ &. ιδού ολί

γου σύρλίκίωύλλω ανάπα . ναι και γλώση

σαή σύρ,ο κόσμο αδικίας , όντως και

γλώσα καθίσαται εν τοίς μέλεσιν ημών ,

σιλδσα όλομή σώμα , φλογίζεσα

:: ηχομ

mini:non tamen dederitis illis, quæ funt

neceſſaria corpori,quæerit utilitas : Sic

&fides fi facta non habuerit,mortuaeſt

per fe.Sed dicet aliquis, tu fidem habes,

& ego facta habeo. Oſtende mihi fide

tuam ex factistuis,&ego oſtendam tibi

ex faćtis meis fidem meam.Tu aedis

deus unus eft :Recte facis . Er dæmonia

credunt,ac côtremifcunt.Visuero ſcire ô

homo inanis , & fides abſą factis mor >

tua fic: Abrahampater noſter nónneex

factis iuftificatus eſt , cú obtuliſler Iſaac

filium ſuum ſuperaltare : Vides, quod

fides adiumento fuerit factis illius, & ex

factis fides perfecta fuerit : Et impleta

eſt ſcriptura quæ dicit : CrediditAbra

ham deo , &imputatú eſt illi ad iuſticia ,

&amicus dei uocatus eſt. Videtis igitur

gexfactis iuftificeturhomo , & nonex
fide cantum : Similiterautem & Rhaab

meretrix , an non ex factis iuſtificata eſt

cum excepiſſet nuncios , & alia uiaemi

filfer :Nam quemadmodúcorpusabla

ſpiritu mortuum eſt,ita& fides abſcg fa

ctis mortua eſt.

ſtri fieri fratres mei, ſcientes quod maius

iudicium ſumpturi ſimus . Inmultis eſ

labimur omnes.Si quis in fermonenon

labitur, hic perfectus eſt uir, qui poflit

freno moderari totum etiâ corpus. Ecce

equis frena inora immittimus, utobe

diant nobis , & totum corpus circumagi

mus.Ecce nauesquoqaim tancæfint,&

à uentis fæuis agant,circumagunť àmi

nimo gubernaculo, quocúqimpetusdi

rigentis uoluerit. Ita & lingua puſillum

membrum eſt, & magna iactat.Ecce exi/

guus ignis quantā materiam incédit . Et

lingua igniseſt ,mundus iniquitatis , fic

lingua conſtituitur in membris noftris,

quæmaculattotü corpus, & inflammat

Τ και rotam

Nolite pluresmagi III

4
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τοχόν φθι γενέστως, και φλογίζομλύκδή roram natiuitatis, & inflammatur á ge»
Οι γεέννκς,σάσα γαρ φύσις θωρίων τε και henna.Omnis enim natura & ferarum

σετανώμ , ερπετών ή και εναλίωμ δαμάν & uolucrū , ferpentiúcz, & marinorūddi

ζεται και δεδάμασαιτη φύσει τηνανθρωπί matur, & domita eſt à natura humana .

. τίω δε γλώσαμ ουδεις δώαται ανδρών Linguaauté nullus hoim domarepót,

δαμάσα , ακατάχετου κακού μεσή incoercibile malú ,plena ueneno mortife

του θανατηφόρο . ν αυτή ευλογάμου του ro.Peripfam benedicim °deü& patré, &

θεόμ και πατέρα , και αν αυτή κατασώμεθα Ripſã maledicim 'hoibus,q ad fimilitu ,

τους ανθρώπες, τους καθ'ομοίωσήρθες γει dinē dei coditi ſunt. Ex eodéore pcedit

γονότας . Εκ το αυτον σόματα εξέρχεται bñdictio &maledictio.Nó oportet fra

ευλογία και κατάρα . ου και αδελφοί μου tresmei hæc ita fieri . Nunqdfons exeo
ταύτα όυτως γίνεθα . Μάτι σκγή εκ φθι deforamine emanardulcem & amara al

αυτοι οπές βρύα ή γλυκό και τσικρός; ΜΗ qua :Núqdpoteſt fratres mei, fic9oleas

δώαται αδελφοί με συκέλαίας ποιήσαι ; gignere autuitis fic9:Sicnullus fons fal

ή άμπελος σύκα , ουτως ουδε μία σκγκάλι lam ac dulcé pótædere aquá.Quisfapi

κόμα και γλυκύ σοιήσαι ύδωρ » τιςσοφος C ens& fciétia præditus inter uos Often

επισήμωμ ν υμίμ , δεξάτω εκ θ καλύς datexbonacόuerfatione operafua um

ανασροφής τα έργα αυτον , ν πραύτκτι στον manſuetudine fapientiæ .Quodfiæmu ,

φίας. ει δε ζάλομ σικρομ έχετε , και ερίθα » lationem amaram habetis, & conten

αμ ν τη καρδία υμώμ, με κατακαυχάθε, tionem in corde ueſtro,nolite gloriari&

και ψεύδεθε κατα αλκθείας . ουκ έσιν mendaces effe aduerſus ueritatem .Non

άυτκ ή σοφία άνωθεν κατερχομλύκ, άλλες eſtenim iſta fapientia è ſupernisdefcen

πίγεια , ψυχική, δαιμονιώδης . όπο γαρ dens,fed terrena, animalis, dæmoniaca .

Pro naj igidea , exã čxatasadíc , noj Vbieſ æmulatio& cotétio , ibi incofta.

σαν φαύλομ πράγμα. και σε άνωθεν σοφία , tia & omneop prauũ. Quæaútėlug

πρώτον μου αγνή Κιμ , έπατα ειρωική , nis eſt fapiétia:primú quidé caſta eſt.de

επϊακής , ευπειθος και μεσύ ελέους και καρ/ inde pacifica,modeſta, tractabilis,plena

πών αγαθών και αδιάκριτα και ανυπόκρι/ miſericordia& fructibus bonis, abfą di

τΘ , καρπός δε θα δικαιοσωκς ν ειριών iudicatióe,fine ſimulatióe.Eruct9 aút iu

σείρεται τοίς σοισιν ειρώω. ſticiæ in paceſeminat,facientibus pacē.

πόθεμ πόλεμοι και μάχα εν υμίμ, ουκ
Vnde bella& lites in uobis : Nonne IIII

SUTEŪTEP, ex offene idov@p üdőponto spatovo hinc nimirumexuoluptatibus ueſtris,

μείωμ εν τοίς μέλεσιν υμών και επιθυμάτη , quæ militant in membris ueſtris : Con

Moj oux & xstt. Plováre naj 3waðTe, vaj óu cupifcitis & nó habetis,inuidetis & æmu

δώαθε επιτυχ & μ . μάχεθε και πολεν lamini,& non poteſtisadipiſci.pugnatis

pâts oux x , dià d'un drãoja ir : & bellatis.nó habetis, ppterea quod nó

μάς ατάπ και ου λαμβάνετε , διότι και poſtulatis.Petitis &non accipitis,eoqd

κώς ατάθε , ίνα εν ταϊς δοναίςυμώμ δα male petatis , ut in uoluptatibus ueſtris

πανήσατε και μοιχοί και μοιχαλίδες , ουκ infumatis . Adulteri &adulteræ nefcitis,

διδατε, ότι και φιλία του κόσμου , έχθρα του quod amicitiamundi,inimicitia eft arm

θεού ασίμ και δε αμ βούληθήφίλΘ έιναι το deo : Quicúqergo uoluerit amicus effe

κόσμι mundi

1
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κόσμού και εχθρός του Θεού καθίσαται . mundi,inimicus dei coſtituit.Anpuca

* δοκάτε, ότι κενώς και γραφή λέγα. προς tis quod inaniter fcriptura dicatadinui,

φθόνου επιποθά ή σνεύμα κατώ , diamconcupifcit ſpirit? qui habitauit 'ita

κήσιμων ημίμ » μείζονα, δε δίδωσι χάν nobis : Maiorem auté dat gratiâ.Subdi

sty » τποτάγλτε σώ ω θεώ αντίστε ti ergo eſtore deo,reſiſtíte auté diabolo,

ο διαβόλω, να φεύξεται αφ υμώμ. έγι &fugier à uobis
.Appropinquate deo, &

γίζατε ω θεώ , να εγγϊ & υμίν . κα - appropinquabit uobis.Èmundate ma

"θαρίσατε χάρας αμαρτωλοί και αγνίσα nus o peccatores ,&purificate corda di

τεκάρδας δίψυχοι και ταλαιπωρίσατε , και plices animo.Affligimini&lugetè&plo

σενθίσατε , και κλαύσατε.ο γέλως θ » * rate.riſus ueſter inluctum cóuertatur, &

'μώμ εις σένθα μεταςΡαφήνω , κα και gaudium in mærorem .Humiliamini in

χαρα εις κατήφααμ . ταπανώθκτε ενώ , conſpectu domini,& eriget uos: Nolite

πίου τουκυρίου,και υψώσε υμάς και με καν detrahere uobis inuicem fratres . Qui

ταλαλάτε αλλήλων αδελφοί , και κατά detrahit fratri, quique iudicat fratrem

λαλώμ αδελφού και να κρίνωμ του αδελ » : ſuum , detrahit legi & iudicat legem

φου αυτού , καταλαλά νόμου,και κρίνε νον . Οuod fi iudicas legem , non esob»

μου . ει δενόμομ κρίνεις , ουκέι Φοικτες νό » ſeruator legis, ſed iudex. Vnus eſt le;

μου , αλα κριτής . εις όξιμ ο νομοθέτης και gillaror, qui poteſt feruare & perdere.

δ δωάμου σώσαι και απολέσαι . συ τις : Tuquis es,quiiudicas aliumiAge nunc

έι,δς κρίνεις τον έτερου και άγε νώ οι λέγον quidicitis :
hodie & cras eamusin hanc

τες,σήμαρόν και άυρίου σορβισώμεθα εις ciuitaté, & faciamus ibi annum unum , &

τώδε τώ σόλιμ, να σοιήσωμοι εκά ένi / mercemur, & lucrum faciamus:qui igno

αυτός ένας , και εμπορβυσώμεθα.και κορ- ratis ,quid futurum (it poftero die. Quæ

δήσωριν . οι τινες ουκ επίσαθε του άν » eſt enim uita ueſtra : Vaporenim erit,

μίου . ποία , αν ζωα υμών, ατμό γνή qui ad exiguum tempus apparet,&de

έσαι και προς ολίγου φαινομβών , έπατά δε inde euaneſcít: pro eo quod dicere de

αφανιζομλύκ , αντί τον λέγαμ υμάς . εαν bueritis,fi dominus uoluerit, & fi uixeris

ο κύρiα θελήση,και ζήσωμου, και σόι mus, faciamus hoc aut illud. Nuncau

Ασωμον τοτο η εκάνο ενώ δε καυχάθε tem exultatis in fuperbijs ueſtris . Om ,

αν ταϊς αλαζονείαις υμώμ . σάσα , καύ » nis exultatio talis mala eſt .Igitur qui

χκσις τοιάυτή σουκρά έξιμο ειδότι οώ nouerit recte facere,nec facit,hicpeccato

καλόμ σοιάμ,και με ποιοώτι , αμαρτία tenetur .

άνω έξιμο
Agite nuncdiuites,plorateululantes y

αγενώ οι σλάσιοι , κλαύσατε όλολύ » ſupermiſerijs ueftris,quæ aduenientưor

ξοντες επί ταϊς ταλαιπωρίαις υμώμ ταϊς bis . Diaitiæ ueſtræ putrefactæ ſunt,ue

επερχόμενους και ο πλάτα υμώμ σέσκπε, ſtiméta ueſtra cineis obnoxia factafunt.

ταμάτιαυμώμ σκτόβρωτα γέγονεμιο 80 Aurum & argentum ueſtrum erugine

σός υμώμ,και οάργυρΘ- κατωτα ,και οιός uiciatum eſt,& erugo eorum in teſtimo

αυτώμ εις μαρτυρίου υμίμέσα, και φάγες nium uobis erit, & exedit carnes ueſtras

τας σάρκας υμών , ως σύς . Eθησαυρίσατε ficut ignis. Theſaurum congeliſtisin

goig datons duépargiidou o vidtog oplo ipsia) extremisdiebus . Ecce merees opera

των T 4 riorum

>
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τώμη αμκσάντων τας χώρας υμών , και απο , riorum qui neffuerit regiones ueftras,

56ρκμλύος αφ υμώμ κράζα . και αι βοαι 6 quæfraude non reddita eſt à uobis,dar

θερισάντωμ εις τα ώτα κυρία σαβαώθ εισεν mat: &damoreseorum quimeſluerant

λκλύθασιμ . ερυφήσατε επί γύς,και ένα in aures domini ſabaoth introierunt.In

ταλίσατε. έθρέψατε τας καρδίας υμών, ως delitijs uixiſtis ſuper terrā , & lafciuiſtis.

αμέρα σφαγής και κατεδικάσατε , εφονεύ. enutrijſtiscorda ueftra ,ut in dieoccilior.

σαπ τον δίκαιον , ουκ αντιτάσσεται υμίμ , nis.Códemnaſtis, & occidiftis iuſtum , &

Μακροθυμήσατε οώ αδελφοίέως και εν non reſiſtit uobis.Pacientes igitur eſtote

σίας του κυρίου . Ιδού ο γεωργός εκδέχον fratresufqz ad aduentum domini . Ecce

ται τον τίμιον καρπόμοι γύς και μακροθυν agricolaexpectatpretiofum fructú ter

dãy lo '&ulos , ewe aáby vetop opcóipop : ræ , patienter expectans illum ,donec ace

και όψιμομ . μακροθυμίσατε και υμάς , cipiatpluuiam tempeſtiuam&ferotina.

SNρίξατε τας καρδίας υμών, ότι και παρουν Patiétes igitur eftote & uos, &cófirmate

σία του κυρίου ήγγικε , με σενάζει κατάλ . corda ueſtra , quoniã aduentus domini

λίλωνάδελφοι, ίνα μη κατακριθύτείδου και appropinquat.Noliteingemiſcerealius

κριτής προ του θυρών έκκεν . υπόδαγμα , aduerſus alium fratres, ut necondemne

λάβεπΟ κακοπαθείας αδελφοί μου , και mini . Ecce iudex ante ianuam affiſtic,

Οι μακροθυμίας τους προφήτας , οι ελά Exemplum accipite fratresmei, afflictio

λησαν ως ονόματι κυρίου δον μακαρί nis acpatiétiæ prophetas,qui locuti ſunt

3ο και τους υπομνύοντας . τω υπομονώ in nomine dñi.Eccebeatos ducimuseos

ωβ Ακούσατε . ναι το τέλΘ κυρίου ειδν quiſuſtinet. Sufferétiam lobaudiſtis,&

π , ότι σολίσλαγχνος αξιμο κύριΘ και finédñi nouiſtis, qd'ualde miſericors ſie

οικτίρμωμ . προ πάντων δε αδελφοί μου, dñs accómiſerans.Ante omniaautefra

με ομνύετε , μί τε τον ουρανόν , μήπ πιω tres mei,nolite iurare, nequeper cælum ,

γώ , μήπ άλομ τινα όρκον . έτω δε υμώμ. nex per terram ,neq aliud quodaung

το ναι , ναι ,και ου , όυ , ίνα, μι εις υπό Ιαfiurands.Sit auteueftri eft,elt : non,

κρισιμ σέσκτε , κακοπαθα τις ν υμίμ , non ,utnein ſimulationé incidatis. Affli

προσχέθω . ευθυμώ τις ψαλέτο.αν gitur autē aliquis interuos oret.Aequo

θενά τίς ώ υμίμ , προσκαλεσάθω τους animo eſt aliquis ? pſallat . Infirmatur

πρεσβυτέρους ή εκκλησίας , και προσευξάν quis inter uos?accerfat preſbyterosec

θωσαμέλ αυτόν , αλείψαντες αυτών ελαίω defiæ ,& orent ſuper eum ,ungentes eum

και οι ονόματι του κυρίες και και ευχήθισί oleo in nomine domini. Et obfecratio

5εως σώσει τον κάμνοντα , και έγερά αυτόν fidei ſaluum reddet laboranté , & eriget

ο κυρία , και αμαρτίας ή σεποικκως, αφε eum dñs: & fi in peccatis fuerit,remitten

θήσεται αυω . Εξομολογ & θε αλλήλοις τα tur ei.Conficemini inuicem alius alij de

σαραιώματα,, και έχετε υπες αλ.Κ. licta, &oratepro uobis inuicem , ut falui

λων , όπως μαθήτε . σολυ κύα δέκσις δεν ſitis .Mulcú enim ualet deprecatio iuſti

καίου νεργουμλύκ. Ηλίας άνθρωπG ήμ efficax . Heliashomoerat limiliteroba

ομοιοπαθής μίμ , και προσευχή προσήν , noxius affectionibus ut nos, & precatio:

βατο το μη βρέξα , και ουκ έβρεξει επίθ ne precatus eftne plueret: & nó pluitlug

γύς , ενϊαυτούς γάςC μήνας έξ . και σάλιν terrā annostres & menfes ſex.Etrurfum

προσκύβαλο Orauίς,
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Μοσηύξα », ο ουρανός νεόμ έδωκε , εγώ orauit, & cælú dedic pluuia , &terrapdu

ισλάς »στή καρέμ αυτ . αδελφοί, άμτις αν xit fructú fuú.Fratres,ſi quis inter uos er

υμίν πλανηθή αι η αλυθείας, ο επιςρέψη rauerit à ueritate , &conuerterit quis eú ,

αυμ, γινωσκέτω,αδεπιsrέψας αμαρτων fiat,qd qui cόuerti fecerit peccatore ab

λορ εκ πλάνης ο8 αυτο ,σώση ψυχω εκ θα errore uiæ ſuæ , ſaluâ faciet animā à mor

νάτο , κ καλύψα σλάθος αμαρτίώμ. te , & operietmultitudinepeccatoru.

τις * αγίοΙακώβοέπισολέςτέλος. : Beati Iacobi epiſtolæ finis.

ΠΟΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ,

Αύτωεπισέλ μακάρϊος σεξος Ρίς να τη διαφοράδυσιμ, 8δαίοις γενομθύοις

8isϊανοίς . Γράφα και επισολώ διδασκάλικιω,επισκρίζωμ αυτξ . διότι θα τον

δαίωμεπίσδυσαμ,ο πρώτος καικάηC αδεικνύσιμ, 8% και εις ή Χριςομ σίσις,

* προφκτών καϊκγέλθκ, C4 αυγώμ έμκνύθκ, και δία * αιμαίος αυξ λύτρωσις » και ότι

αυτοϊς CPς έθνεσιν ευαγγελίθκ τα πάντα, εις & επιθυμάσιμ άγγελοι πρακύψαι . Εισα συμβsλεύσας

αξίως ή καλέσανθος αναsrέφερθς, προξέπα C βασιλέας τιμάμ. γαυαιξί ποC ανδράσιμομοφροσύ

νω καθαγγέλια . και εις τα ήθκ πρανέσας ολίγα, σημαίνε, θα κι εις του άρω γέγονε άφα του κυρία

Ο κήρυγμα ή σωτηρίας και ανασάσεως» ίνα& οι προθανόνες ανασώσι, ο κριθώσι μου @ ρ σώμα ,

το δε χάριτι και ανασάσεως διαμείνωσι. και % ατίλος πάντων λοιπόν έγινε 6 οφείλ8σι σάντες

έτοιμοιγίνεθ , ώςλόγομ αποδώσονπς ως κριτή κα ) άυτωςηλεο7 τίω επιβολιώ.

IN EPISTOLAM PETRI PRIOREM, ARGVMEN

TVM PER ERASMVM ROTERODAMUM .

Etrus,quéadmodú & Iacobus,Iudæis fcribit,fparſim incolentib9gen

tium regiones, epiſtolam profecto dignā apoſtolorú principe, plena

autoritatis ácmaieſtatis apoſtolicæ, uerbisparcam , ſentētis differtã.

Hortaťautêad tolerantiamalorü,quæ ob euangeli inuidiam perpe

tiebant,fpepræmiorū.Ad hæcadmonet,iuxta pphetiarú oracula ad tantâ digni

tatem uocatigratis,uitam præſtentſua profeſſione dignam :Chriſtianiſmúemno

in titulo aütbaptiſmo tantü,ſed inmorā innocétia fitum effe:alioqui qd'affligun

tur malis,nócellurú ad gloriam Chriſti,ſi ob malefacta panas dare uideant.Ad

hæcadmonet,ne freti Chriſtianiſmo,detractént parere magiſtratib9 licet ethnicis,

ne prouocati neccóuertantad Chriſtú, & acrius læuiant:itě neferui negent officiú

fuũ heris,licet ethnicis:Chriſtianæ bonitatiseſſeomia perpetisitē ne mulieresChri

ſtianæ uiros ſuos licet ethnicoscóténant,fed morib9 ſuis ad meliora ſtudeant pro,

uocare:Maritosadmonet,ut uxorib fuis deferant,ur à coitu nónunő téperent, ģ

magis uacetorare.Deinde exéplo Chriſtipuocatad tolerantiâmalorú,neconent

iniuriâ iniuria péfare, fed māſuetudine& bñfactis uincereſtudeant male meritos.

Acą hæcagit tribusprimis capitib9, & initio quarti . Poſthæchortaťad nouitaté

uitæ ,dehortans à uitřs gentiū.Inuicatad ſobrietaté ,ad uigilantiam ,ad prècesalli

duas,in primisad mutuacharitaté,ad hoſpitalitate ,ad officiamutua,rurſusadpa

tjentiâ perſecutionú ob Chriſtinomé illatarū.Mox epiſcopos inſtituit,& his ſub

ditū populū.In calce teſtat ſeſe & alterāepiſtolaad eofdé fcripfiffeperSyluanú,q

intercidit.Hâc faiptā apparet ex Babylone:ná hui'ecclefiæ ý bisiubet eos faluere.
F INI S.
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ΕΤΡΟΣ απόso , BTRVS apoſtolus les

λΘ 1κσούΧεισού , ſu Chriſti,aduenis ſpar
«

εκλεκτοίς σαρεπι ? ſim incolentibus Pon

δήμοις , δίαφοράς tum , Galatiam, Capc

σόντου , γαλατίας, padociam , Aliam ,&

καππαδοκίας,ασή Bithyniam ,delectis iu.

ας και βιταμίας,κα xta præfinitionem deipatris,per ſancti

τα προγνωσιμ θεού ficationem fpiritus, in obedientiam ,&

έτινεφα σαγός αγίασμώ πνεύματα , εις ύπαν aſperſione ſanguinis Ieſu Chriſti. Gra.

κολώ και δαντισμου αιματG εκσού Χρισού . tia uobis& pax multiplicetur.Laudan

χάρις υμίμ και εις ώκ σλκθωθεί » . Εύλου dus eſt deus , & pater domininoftriIeſu

γκτός ο θεός , και σατές του κυρίου ημώμ τκ Chriſti, qui iuxtacopioſam ſuam miſe

σού Χρισού , και κατά και πολύ αυτο έλες ricordiam regenuit nos in ſpem uiuam ,

αναγεννήσας ημάς εις ελπίδα ζώσαν οι per hoc quod reſurrexit Ieſus Chriſtus

ανασάσεως Ικσού Χρισού εκ νεκρών , εις κλπ ) ex mortuis , in hæreditatem immorta

ρονομίαμ άφθαρτομ και αμίαντου , και lem , & incontaminabilem , atqz immar.

μάραντον , τετραμμώλω ν ουρανοίς , εις ceſlibilem , cóſeruatamin coelis ergauos,

υμάς τους ν δωάμα θεού Φρουρομένους quiuirtute dei cuſtodimini perfidem ,

στα σίσεως, εις σωτηρίαν , ετοίμω άπον ad falutem ,quæinhocparataeſt ,utpa

καλυφθώαι εν καιρώ εχάτω , ώ άγαλ tefiat in tempore ſupremno, in quo exul.

λϊάθε , ολίγον άρτι , ει δέομ 33 , λυ / tatis , nunc ad breue tempus afflicti in

πκθέντες ν ποικίλους πειρασμούς , ίνα , uaríjs experimentis, fi opus ſit, quo ex

το δοκίμιομ υμών και σίσεως , σολν τιμών ploratio fideiueſtræ , multo pretioſior

ώπρομ χρυσίου το απολυμένου , δια συρος auro ,quod perit , & tamen per ignem

δε δοκιμαζομένο ,ευρεθή εις έπαινον και probatur : reperiatur inlaudem & glo

δόξαν και τιμώ , και αποκαλύψει 1κσ χρι riam & honorem , tum am reuelabitur

σου , 8μ ουκ ειδότες αγαπάτε , εις 8μ άς - Iefus Chriſtus:quem cumnon uideatis,

τι μη ορώντες , σισεύοντες δε , αγαλ . diligitis:in quem in præfentia, cumnon

λϊάθε χαρά ανεκλαλάτα και δεδοξα / uideritis ,credentes tamen :exultatis gaw

σμένα και κομιζόμενοι το τέλΘ' Ο σί dio ineffabili, & glorificato, reportantes

5εως υμών , σωτηρίαν ψυχών και σερί ξα finem fideiueftræ , faluté animarum , de

σωτηρίας ξεζίτκσαν , και ξηρεύνησαν qua ſalute exquiſierunt,& [autati ſunt

προφίτα prophetä,
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ngopótök,or wipindi due guãe:Xágstog pphetæ ,quide uéturain dosgratiauáti

προφιτεύσαντες , έρευνώντες εις τίνα,, και cinati ſunt,ſcrutātes ad qué,aut cuiuſmo

σοβου καιρού Μήλου , τον αυτοίς ανεύ . di téporis articulú ſignificaret, qui in illis

1. μα Χριστού , η αμαρτυρόμβυομ τα εις Χρι » erat ſpús Chriſti,quipriul acciderents.

σου σαθήματα, , και τας μετά ταύτα teſtabaťučcurasin Chriſtúafflictiones;

δόξας, δις απεκαλύφθκ , ότι ουχ εαυ » & quæ eflentcóſecuturæ glorias,quib98

τοίς , ημίμ δε δίκκόνοω αυτά , & νω illud reuelarú eſt,qdhaud fibäplis,imò,

αναγγέλκ υμίμ , Για την ευαγγελισα • nobisminiſtrarét,hæcquænuncannun

αθώων υμάς ν σνεύματι αγίω απο ciata ſunt uobis,p eosquiuobis prædi.

σαλέντι αδ ουρανού , εις & επιθυμού - cauerúteuāgeliú,pſpñſanctú emiſlum

σιμ άγγελοι σαρακύψα . δίο αναζω 'eccelo ,inquæ defyderantangeliproſpia

σάμενοι τας οσφύας και διανοίας υμώμ. , cere.Quapropterſuccincti lumbis métis.

τάφοντες και τελείως ελπίσατε επί τώ φει ueftre,fobrή,pfettefperatein cam quae

εομάθω υμίμ χάριμ ν αποκαλύβα 18-. aduos defert gratiâ ,dum uobispatefit

σου Χρισού , ως τέκνα υπακούς , μη συ Ieſus Chriſtus,tãos filij obediêtes,utná

χημάτιζόμενοι ταϊς πρότερον εν τή αν accómodetis uos priſtinis cócupifcétis..

γνοίαυμώμ επιθυμίαις , αλλά κατά του quibus dum adhucignoraretisChriſtu,

καλέσαντα, υμάς άγίου , ναι αυτοί & agebamini, fedquéadmodú is quosuo ™

γίοι εν σάση ανατροφή γενέθκτε , διότι cauit, fetúseſtita ipſi qq fancti inomi

γέγραπία άγϊοι γεύεσθε, ότι εγώ άγϊός όuerfationereddamini.pptereaqflat

Bills. Kai k watiga étirarãdoTopango ptūeſt:Sctieſtote,nãego fetus ſum .Et

σωπολύτως κρίνοντα κατά το έκάσου έξι li patré inuocatis citra pfonarú reſpectu

γομ , ωφόβο του θα παροικίας υμών Βό iudicanté iuxtacuiuſopus,uideteut in

Νομ αναστάφκτε . ειδότες , ότι ου φλας timore cóuerfantes,incolarueltri tépus

τοίς αργυείω ή βυσίω έλυτρώθκτε εκ φοι trāligatis.Cú ſciatis uos,nocaducis reb ?

ματαίαςυμώμάνασοφία σαποπαραδόν uelatargeto & auro fuiffe redkptos aua

το, αλλά τιμίω αίματι ως αμνού αμών na ueſtra cóuerfatióe,qua ex patrú acce

Mou roj aavirov xpisoũ, mposzuwouliou peratis traditione,fed pretioſo fanguine

και πιο καταβολής κόσμου , φωσφωθέν uelutagni immaculati,& incontaminati

τα δε επ εχάτων της Βόνωμ δ υμάς, Chriſti,gpræordinat’qdéfuerat,antes

τους δι αυτο σισεύοντας εις θεόν , του εγεί códitus eflet müdus,fed manifeſtat'fuit,

φαντα αυτόν εκ νεκρών , και δόξαν αυ Go extremis téporib9ppteruos, q gillúare

δόντα,ώςτε τίω σισιμ υμώμ,κ) ελπίδαειν ditisin deū , q illüexcitauit è mortuis ,&

volt die Dsóp. res fuxde izão &qvimóts gloriâei dedit,utuos fide ac fpéhabere

εν τή υπακοή ο αλκθείας στα πνεύμα . ais erga deū, qui aias ueſtraspurificaſtis

τΘ- , εις φιλαδελφίαμ ανυπόκριτο obediédo ueritati, ſpăcú charitate fra

καθαράς καρδίας αλλιέλους αγαπήσατε terna,ab omi ſimulacióe aliena, ex puro

εκτενώς , αναγεγεννημένοι ουκ εκ σον "cordeuos inuicem diligite impēſe,renati

μας φθαρτής , αλλά άφθάρτου , στα λόγου nonexſeminemortali,ſed ex imortalig

ζώντΘ .θεού , να μθύοντος εις τον αιώνα. ſermonéuiuétis dei, & manétis iæternū .

διότι πάσα σαρξ , ώς χόρτος και και σάσα Proptereagomiscaro gramé lit, & ois

Sóc gloria

ts
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δόξα ανθρώπου ως άνθG χόρτου. » - gloriahois quafi los graminis.Exaruit

gévOx xógro , C+ Öv $ og ozinios. mode grame,& Hosdecidit. atuerbü dñima

ξύμα κυρίου μένα εις τον αιώνα και τουτο aet in æternū.Hocaúteſtuerbú ,qd per

δεσ 'εύμα το ευαγγελιθεμ εις υμάς . euangeliú delatú eft ad uos. Proinde !!

Atoplußvoi ou oãoop xaxíop, nos depoſita oſimalícia, &omidolo, & fi

πάντα δόλop , και υποκρίσεις , και φθόν mulatióib9,& inuidétijs, &omib9obtre

τους και πάσαςκαταλαλίας, ως αρτιγέν ctationib9,ut modonati infantes, lacil

κτα βρέφη , ολογικόμ άδoλoμ γάλα επι ludnó corpis ſed animi,qd dolú nefcit,

πολίσατε , ίνα εν αυ ο αυξηθάτε . έιπορ appetite, utp illud ſuboleſcatis.Siquidě

γεύσασθε, ότι χρsσός ο κύeiΘ , προς μ guftaftis, pbenign ?ficdns.adqueacer

προσερχόμβυοι λίθον ζωντά, υπό ανθρώι dentes,q lapis eſt uiuus,abhoib9 quide

πων με αποδεδoκιμασμένoμ , σαρα δε reprobar”,apuddeúýo electus ac pres

θεώ έκλεκτόρ, έντιμου, και αυτοί ώς λίθοι .. tofuscipido uelluci uiuί lapides edifice

ζώντες οικοδομάθε , δικα σνδυματικός , mini,domºſpúalis,facerdotiúſanctú ad

ισράτευμα άγϊου , ανενέγκαι σνδυματι » offerédúſpirituales hoſtias,acceptabiles

κας θυσίας , ευπροσδέκτουςω θεώδια deo pleſum Chriſtú.quapropter&con

σού Χριστού . διο και περϊέχα και τη γραφή » tinet fcriptura:ΕαεponoinSionlapids,

ίδου τίθημι -σίων λίθον ακρογωνίαΐομ , in ſummo ponendúangulo,electū, prej

εκλεκτόν , έντιμομ . και σισεύων εται ) tioſum.Et qui crediderit in illo ,nó pude

ω , ου μη καταχωθή . υμίμ οώ και τιμή fiet. Vobisigitpretiofuseſt,qui creditis.

τοίς σισεύεσιμ. απαθ8σι δε λίθου 8μ από Cæteru ís quinó credűt,lapisquerepro

δοκίμασαν οι οικοδομοιώτες , δυτή έγει bauerát ædificantes, hicccepiteſſe caput

Ψίθκ εις κεφαλώ γωνίας και να λίθG- προ- anguli:&lapis inqué impingiť,&petra

σκόμματα , και πέρα, σκανδάλου , & ad quéoffendant,népe iisqui impingút

προσκόπηση Go " λόγω, άπαθοαύτες εις 8 in ſermoné,neq credutin idadqd & in

και ετέθκσαμ . υμάς δε γένΘ εκλεκτου , ftituti fuerāt.Vos aútgen ?electū,regale

βασίλαου τεράτωμα , έθνG άγίου , λαός facerdotiú , gens fancta, populusqui in

δις πoριποίκσιν, όπως τας αρετάς ξαν lucrú acceſlit,ut uires prædicetis illis, qui

γείλετε τον εα σκότους υμάς καλέσαντα

εις η οισοτε ου λαν lucé.Quiġndâ eratis nó populus, nunc

δς , νύν δε λαός θεού . Οι δυκ άλειμένοι , νυν populusdei,qui ởndano cóſecutimiſeri

* έλεκθέντες και αγαπητοί , σαρακαλώ ως cordiam ,nunc eſtis miſercordia coſecuti.

παροίκους και παρεπιδημους , απέχεθι Dilecti, obſecro tanő aduenasac pere

το σαρκικώμ επιθυμϊών, άι τινες φατεύ/ grinos,abftinetedarmalib9 cόupifcen»
σντα κατά τι ψυχής , τίω ανασοφώ tös,quæ militant aduerſusanimâ, &con

υμών έχοντες καλλων τοίς έθνεσιν , ίνα , uerfationé ueſtrā habete honeſtā inter

ενώ καταλαλούσιμ υμώμ ως κακοποιών , gétes, urin hocqd'obtrectantuobis õli

εκ 10 καλών έργων εποπλένοντες ,δοξά maleficis,exbonis operibus æftimantes

σωσή τoρθεόμ ν ήμέρα επισκοπής και υπον uos,glorificétdeý in die uiſitatióis.Próx

τάγκτε οώ σάση ανθρωπίνα κτίσα δίαν inde fubditieſtote cuiuis hűanæcreatu

κύρϊου , είτε βασίλά ως υπερέχoντι , έτη ræ ppterdñm , fiueregitão pcelléti,fiue

ηγεμόσια præfidibus,
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δγιμώσιν , ώς ή αυτον πεμπομθύοις , εις prxfidibus,utqui pereum mittantur ad

εκδίκκσιμ μου κακοποιών,έπαινον δεν uindictam quidem nocentium , laudem

γαθοποιών , ότι όντως ας το θέλημα το uero recte agentium : quoniam fic eſt

Θεού , αγαθοποιούτας φιμου τίω uoluntas dei, ucbenefaciendo obturetis

Φρόνων ανθρώπων άγνωσίαν , ως ελεύθεν os hominibus ignorácibus, tanõliberi,

φοι , και μη ως επικάλυμμα έχοντας και κα &nó uelutiprætextú habéres maliciælir

κίας τίω ελευθερίαμ, αλλ ώς Φθλοι θεού. berale,ſed tanoz ſeruidei.Omnes hono

πάντας τιμήσατε , τώ αδελφότκτα αγαν rate,fraternitatédiligice,deum timetere

πάτε, όμθεόν φοβάθε,τον βασιλέα τιμών gé honorate. Famuliſubditi ſintcum ti

π . δι οικέτα νεοτασόνοι νααντί φο moredominis ,non folum bonis achu

βω τοίς εσότας , ου μόνον τοίς αγαθοίς manis, uerumetia prauis . Nam hæc eſt

και επακέσιμ, αλλά και τοίς σκολίοΐe , τον gratia , ſi quis propter conſcientiam dei

Ο γαρ χάρις , ει δiα σωωείδκσίμ θεού υπον luffert moleſtias, præter meritū affectus

φέρωτις λύπας σάχων αδίκως • σολομ malis.Quæenimeſtlaus,ficumpeccani

γαρ κλέβει αμαρτάνοντας και κολαφιζό tes alapis cædiminiſufferecis : Atliam

μθυοι υποκαθι & π , αλλ ει αγαθοποιδνπς. benefacitis , & tamemalis afficimini,ſuf

και πάχονπς υποψιάπ . τ8το γαρ χά fertis . Hæcenim eſt gratia apud deum .

εις σαρά θεώ . εις τοντο γαρ εκλήθαι , ότι Siquidem in hoc uocati eſtis,quoniã&

και χρισός έπαθεν υπες άμώμ , αμίμ υπον Chriſtus afflictus eſt pro nobis, relin

λιμπάνων υπογραμμίμ , ίνα επακολοθά , quens nobis exéplum ,ut inſequeremini

σατε τοίς ίχνεσιν αυτο , θς αμαρτίαν ουκ ueſtigia ipfius, quipeccatumnó fecerat,

εποίκσεν , ουδε ευρέθκ δόλω ν ω σο » nec inuentuseſtdolusin ore illius: qui cú

ματι αυτο , δς λοιδορέμονΘουκ ανπλοι maledictis incefferet ,nó remaledixit: cú

δόρα , πάχων ουκ απείλα. παρεδίδου δε malis afficeret ,nóminabat.Sedtradi

ώω κρίνοντι δικαίως . δς τας αμαρτίας » dit uindicta eiqui iudicat iuſte,qui peca

μώμ αυτός ανώεγκεμ νω σώματι αυ » cata noftra ipfepertulit in corpore fuo

τονέπί σ' ξύλομ , ίνα , ταϊς αμαρτίας απον ſuper lignum ,quo peccatis mortui iu

γενόμενοι και τη δικαιοσως ζήσωριβω , δυ fticiæ uiueremus. Cuius eiuſdem uibice

%μώλωπι αυτον Ιάλκπ . ίπ γαρ ως στό fanati fuiſtis. Nameratis uelut ouesere

βατα ,σλανώμενα ,αλλ επεςράφατε νω rantes , fed conuerſi eſtis nuncad paſto

επί τομ σοι μλύα,, και επίσκοπού την ψυ rem ,& curatorem animarü ueſtrarú .

χών υμών . Similiteruxores fubditæ litis ueftris ut

Ομοίως αιγυάκες υποτασσόμεναι τίς uiris,utetiam qui non obtemperantſer

δίοις ανδράσιν , ίνα και οι τινες απειθούση moni, peruxorum conuerfationéabſos

ολόγο , δίαι την γωαικώμ αναsro- ſermone lucrifianr:dum cófyderantam

φώς άνον λόγον κοροκλήσωνται , επού, reuerentia coniunctam caſtam conuerſa

Barnag Tle su pólip &gulis & vassoblù / tionem ueftram ,quarú ornatus ſit, non

μώμ , ώρίσω ουχ ο έξωθεν εκ πλοκής για externus: quiſitus eſtin plicatura capil

χώμ , και περιθέσεως 28υσίων , ήφυδύσεως . : Iorum, & additioneauri, aut in pallior
έματίων κόσμΘ , άλλο κρυπος Οι κας rum amictu.uerum occulcus ,qui eſtin

δίας άνθρωπος ν άφθάρτω,το πραίος is

κα ita :

1
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και εσυχία πνεύματΘ ,8Gμ φινώπιον το ita ut fpús placidus ſit acquietº,quiſpus

θες πολυτελές. όυτω γάρ ποπ € αι αγίαι in oculis dei magnifica ac fumptuofa res

γαμάϊκες , αι ελπίζεσαι επί του θεομ,εκό eſt. Nam adeum modú olim& ſanctae

σμοω έαυτάς, υποτάσσόμεναι τοίς ιδίοις illæmulieres ſperantes indeo,comebant

ανδράσιμ , ως σάρδα υπήκουσεο άβραάμ, ſeſe, & ſubditæ erant ſuis uiris,quéadmo

κυρίου αυτόμακαλσα,ής εγενήθκτετέκνα,. dum Sarra obediuit Abrahæ ,dñm illţi

αγαθοποϊδσαι , και μη φοβάμαι ,μηδε appellans.cui? factæ eſtis filiæ ,dū bener

μίαν ηόησιν » οι άνδρες ομοίωςσωοικού facitis , & nó terremini ullo paủore.Vixi

τες τι γνώσιν, ως αθενεσέρω σκεύα ζω γυ ſimilitercotiabitér fcd'm ſciétia,uelutin

ναικείο απονέμονπς τιμώ , ώς και συγ firmiori uaſi muliebri impartiétes honor

κληρονόμοι χάριτΘ ζωής , ειςή μη εκκόν řem ,tanqz etiam cohæredes gratiæuică;

πεθαι τας προσευχάςυμώμ . ή δε τέλΘ , ne interrūpantpreces ueſtræ .In ſumma,

σάνης ομόφρονες , συμπαθές , φιλάδελ- oſes ſitīsunanimes,ſimiliteraffecti,fra

φοι , ένσλαγχνοι , φιλόφρονες, με αποδιν . terna præditi charitate,miſericordes,affa

δόνης κακομ αντί κακά, λοιδορίας αν. biles,no retaliantes mali malo,autcόuύ

τι λοιδορίας, τουναντίομ δε ευλογώντες, ει »- cium cóuicio,ſed cótra , bñdicêtes,ſciétes

Φόπς ότι εις τοντο εκλήθητε , ίνα ευλογί- uos in höcuocatos eſſe,ur benedictioné

αμ κληρονομίσκι . ο γαρθέλων ζωώ άγα hæreditate polideatis. Nãqui uult uitâ

πάμ, κα) 4 & p μέρας αγαθας , σαυσάτω diligere,& uidere dies bonos.coerceatkin

τώ γλώσαμ αυτο από κακό , ο χείλκαυν quamſuā à malo, &labia ſuane loquan

του το με λαλήσαι λάλομ ,έκκλινάτω από turdolú.Declinerà malo , & faciat bonú:

κακού και και ποικσάτω αγαθόν , ζκτκσάτω quærat pacē ,& perſequateam :qñoculi

Ειρώω,Μαλδίωξάτω αυτώ. οτι οι οφθαλ, dñi ſuper iuſtos, &aures eius ad depreca

μοί κυρίουεπί δικαίους , και ώτα αυτο εις tioné illorú . Rurſus aſpectusdñi ſuper

δέκσιμ αυτών , πρόσωπον δε κυρίε επί σοι , eos qui faciunt mala'. Et quis eſt, quiſit

ούτας κακάο και τις και κακώσωμ υμάς, affičturus uos , ſi bonitatis æmulatores

εάν το άγαθ8 μιμκται γλύκθε ; αλλική fueritis? Imòſi quid etiã acciderit incomy

σάχοιπ δια δικαιοσωω , μακάρϊοι modi ppter iuſticiā,beati tñ eſtis.Cæte.

δε φόβον αυτών με φοβNθήτε , μκδε ταρα ) rum terrore illorü ne terreamini,neqz tur

χθήτε , κυρίου δε του θεομ αγϊάσετε αν bemini:ſeddñmdeü fanctificate in cor .

ταϊς καρδίαις υμών. Ετοιμοι δε άει προς dibus ueſtris. Sitis aút parati ſemper ad

απολογίαμ σαντίο αιτούτι υμάς λό » reſpódendú cuilibet petéti,utloquamini

γομ σερί θ ν υμίμ ελπίδα μεταπραϋ deea quæ in uobis eſtſpe;cú manſuetu

τκτΘ και φόβου, σωείδησιν έχοντες & dine& reuerétia ,coſciétia habêtes bona

γαθώ , ίνα, ενώ καταλαλώσιμ υμώμ, ώς ut in hocd'uobis detrahunt,tanğlce,

κακοποιών και καταχωθώσιν οι επηρεάν leroſis,pudefiant hiquiinceſſunt ueſtrā

ζοντες υμώμ τίω αγαθών Χρισώ αναν bona in Chriſto conuerſationé. Præftat

sroφώ . κράττομ γαό αγαθοποιούτας, ει em ,ut beneagerites, fi ita uelit dei uolün

θέλει ή θέλημα του θεού , σάχειμ , καν tas, malis afficiamini, Ģ malefacientes.

κοποιούτας , ότι και Χρισος άπαξ ύπες. Quandoquidem& Chriſtusſemel prò

αμαρτίώμ έπαθερ ,δίκαιΘ- υπεςαδίκων, peccatisparfus fuit , iuftus pro miuitis,
ένα ut
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ένα εμάς προσαγάγη ω θεώ , θανατωθείς ut nosadduceret deo , mortificatºquidé

μου σαρκι , ζωοποιηθείς δε ο πνεύματι, carne,fed uiuificat’ſpū, in ğ etiá abit, &

ενώ και τοίς εν φυλακή σνεύμασι σο fpiritib9 qui erat in carcereprædicauit, q

εθυθείς, εκήρυξεν , απαθήσασί σοτε . ότε άν inobediétes fuerāt ģnda.Cú ſemel expe

παξ 2ξεδέχετο και το θεού μακροθυμία , αν Ctabať dei lenitas in dieb9Noë,cú appa

Αμέραις νωε κατασκβαζομλύκς κιβωτού , rabatur arca,in qua paucæ , hoceſt,octo

εις Ημ λίγα ,τουτέσιμ, οκτώ ψυχαί δί» animæferuatæfuerútgaqua:cui9 figu

σώθκσαν δή ύδατΘ , 8 αντίτυπομονώ και ræ nunc refpódens baptiſmº,nos quoq

εμάς σώζα βάπισμα , ου σαρκός από , faluosreddit,ẵnó canis fordasabiaũ

θεσις εύπου , αλλά σωαδίστως άγαθώς εν tur, ſed ġ fit,utbonacoſciétia bñreſpon

πρώτημα εις θεομ , οι ανασάσεως Ιησού deatapud deum , per reſurrectionėIeſu

Χρισού , ός Κιμ ν ιξία του θεού , σορβηθείς Chriſti,qui eſt ad dextra dei, pfectus in

εις ουρανόν , υποταγρότωμ αυ ο αγέλων cælu , fubiectis ſibi angelis,& prātibus,ac

και ξεσίώμα δωάμεων . uirtutib9. CúigitChriſtus paflusfitpm
! Χρισού οώ παθόντα ύπες Αμώμ σας ! nobis carne,uos qqz iuxta eandécogita

κι , και υμάς τίω αυτώ έννοιαν οπλίσαι tioné armemini,qd qui patiebat in car.

θε , ότι ο παθών ον σαρκι , σέπαντα αι ne,deſtitit à petó, in hoc,ut iam nó cócu .

μαρτίας , εις το μηκέτι ανθρώπων επιθυν piſcētöjs holm ,ſed uolūtacidei,qd'ſuper,

μίας , αλλά θελήματι θεού , τον επίλοι » eſt in carne tépusuiuar.Saremeſtnobis

που ο σαρκί βιώσαι μόνoμ • αρκετός γαρ qdanteacto uίrα τέρore uolurategicίύ
μίμ ο σαρελκλυθώς δεν το βΐου, το patrauerimus,cú uerfaremur in lafciuns,

θέλημα του εθνών κατοργάσασθαι , σο · cócupiſcétïjs,uinolentős, comeſſatióib9,

βιομλύους ώασελγείαις , επιθυμίας , δι. compotationib ?, & nefariis ſimulacrorú

νυφλυγίαις , κώμους και σότσις, και αθν aulcibus. Acq id abſurdú illis uidet,qd

μίτοις ειδωλολατρίας • & ξενίζοντας, nó accurratis unácú ipfisin eandéluxus

μί στωιεχόντωμ υμών εις τίω αυτίωση refuſioné, q deuobismaleloquút. Qui

ασωτίας ανάχυσιν,βλασφημάντες, δι απο reddituri ſunt rationéei , qui paratus eſt

δώσουσι λόγομ ω ετοίμως έχοντι κρί / ad iudicandúuiuos&mortuos.Nam in

και ζώντας και νεκρούς και εις τοντο γαρ και hocmortuisqopdicatú eſt euágeliū,ut

νεκροίς ευκγγελίθο , ίνα κριθώσι μου και iudicarenťquidē ſcd'm homines carne:

τα ανθρώπους σαρκι , ζώσι δε κατα θεόν uiuantautēiuxta deum ſpú. Porrò rerú

πνεύματι • σάντων δε σ τέλΘ- άγγικε. omniñ finis imminet.Sitis igit ſobrij
, &

σωφρονίσατε οώ και νόψατε εις τας προς uigilantes ad orandú.Ante oia yocha
σευχάς προ πάντων δε τίω εις εαυτους ritaré inter uosuehemété habētes.Nam

αγάπίω εκτενώ έχοντες και ότι αγάπη και charitas operiet multitudinépctóru.Ho

λύψει πλήθG αμαρτίώμ . φιλόξενοι εις άλ ſpitales eſtote erga uos inuicé, ſine mur

λιλλούς άμου γογγυσμώμ .έκασΘ καθώς murationib °:ut quiſqs accepitdonú, ita

έλαβε χάρισμα και εις εαυτους αυτό διακο- alius in aliú illud miniſtrātes,ut boni di.

φούντες ώς κάλοί οικονόμοι ποικίλες χά ſpēlatores uariæ gratiædei.Siqsloquit,

ειτG- θεού . έιτις λαλά , ως λόγία θεού . loquaťut eloquia dei:ſi qs miniſtrat, mi
fitig Siakova , úg o'z igua , ks xogagãi niſtret tanos ex uirtute, qua fuppeditar

ο θεός V z deus,
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ο θεός , ίνα ή σάσι δοξάζεται ο θεός δία

1κσού Χριςού , όξιμ και δόξα , και το κράτος

εις τους αιώνας » αλώνων, αμώ . Αγαπη

του, με ξενίζεθε τη ν υμίμ συρώσα,προς

σειρασμός υμίμ γινομένη , ως ξένου υμίν

συμβαίνοντΘ , αλλά καθό κοινωνάτε τοίς

Χρισού σαβάμασι, χαίρετε, ίνα και να την

ποκάλυψα ότι δόξης αυτα χαρϊπάγαλώ

μένοι ει δναδίζεθεν ονόματι Χρισού , μα

κάρλοι, ότι το δόξας και το τον θεό σνεϊ

μα εφ υμάς αναπαύεται και κατα μου άυους

βλασφημάται , κατά δε υμάς δοξάζεται .

ΜΗ γάρ τις υμώμ σαχέτω ως φονεύς, κλέ

( κά , και κακοποιός , και ως αλογίσεπίσκον

πG . ει δε ως χρισϊανός , μη αιχμέθω,

δοξαζέτω δε τον θεόν μέρα τούτω.

ότι και ο καιρός το άρξαθαι κρίμα από

τον όικου του θεού . ει δε πρώτομ αφήμών, τι

το τέλΘ-τ απείθοντων και θες έναν

γελία και και ει ο δίκαι μόλις σώζεται , και

ασεβής και αμαρτωλός σου φανάται , ώση

π και οι σάκουπς θέλημα του θεού ,

ως σισώ κτίς, πρατιθέσθωσαν τας ψυχάς

αυτών των αγαθοποιία.

Πρεσβυτέρους τους αν υμίμ σαρακαλώ,

και συμπρεσβύπρΘ και μάρτυς και τον Χριν

σου σαθημάτων, και καθι μελάσκα απο/

καλύπτεται λόξας κοινωνος, σουμάνατε το

εν υμίμ, σοίμνίου το Χρισού και επισκόποώ .

πς με αναγκαsώς , άλλεκοσίως , μα αν

Χροκερδώς, αλλά προθύμως και μηδε ως και

τακυριεύοντες τη κλήρως , αλα τύποι γι »

νό μυοι του ποιμνίου . και φανερωθέντα

το αρχιποίμονα , κομϊάθε τομ αμαράνι

τινου ή δόξης σέφανου - ομοίως νεώτεροι

υποτάγκτε πρεσβυτέροις , πάντες αλλά και

λοις υποτασόνοι . τω ταπεινοφροσώω

έγκομβώσασθε , ότι ο θεός υπερκφάνοις αν

τιτάσσεται , ταπανοϊς δε δίδωσι χάριν . τα

πανώθκπ οώυπό τώ κραταιάν χάρα του

θεού, ίναυμάςυψώσα ν καιρώ , σάσαμ τίω

μέριμνα

deus,utin oñibºglorificeťde' pleſum

Chriſtú, cuieſt gloria & imperiã infæcu

la fæculorú ,AměChariſlimi,ne mitemi

ni, dum gignéexploraminiresadex
perimentūueſtri fit,perinde quali nouú

aliquid uobis obtingat,imò in hoc,qd

cóſortes eſtis afflictionú Chriſti,gaude,

te, ut in reuelatióe ģ & gloriæ eiuſdé gau

deatis exultantes . Si pbrisafficimini in

noie Chriſti,beati eſtis:qñ gloria& fpi

ritus dei ſuguos requieſcit. Iuxta ipſos

quidé maledictis afficiť'z iuxta uosautě

glorificat.Nequiseſueſtrú affligat,ut
homicida ,aut fur,aut facinoroſus,aut cu

riofus alienarü rerú.Porrò fiut Chriſtia

nus affligiť aliquis,ne pudefiat,imòglo

rificet deú in parte hac.Qñquidé& tépº

eſt,ut incipiat iudiciū àdomo dei.qd li

primú incipit à nobis ,quis erit finis eorú

qui nó credunt dei euágelio : Etſiiuſtus

uix faluusefficiť , impius & peccator ubi

cóparebit ? Proinde qui affligunt iuxta

uolútatē dei, tanſz apud fidelé códitoré

deponant animas ſuasbenefaciendo:

Preſbyteros qui inter uos ſunt obſecro, V

qui ſum& ipſe preſbyter , acteſtis affli.

ctionú Chriſti,atą idem cóſors gloriæ,

quæ reuelabit,paſcitequārű in uobis eſt

grege Chriſti,curā illi9agétes nó coacte,

led uolétes :nó turpiteraffectātes lucrū ,

ſed propenſo animo, neq ceu dominiú
exercentesaduerſus deros, fed ficut fitis

exéplaria gregis.Et cú apparuerit ille pa

ſtorú princeps,reportabitiş immarcelli

bilem gloriæ coronā. Similiter iuniores

ſubditieſtote ſeniorib9,ſicut oés ali9 ali

uicillim fubijciamini. Humilitate animi

uobisinfixam habere: pptereaqd deus

ſuperbis reſiſtit,humilib'aūtdat gratiā.

Humiliemini igiťſubpotēti manu dei,

ut uos extollatcũ erit opportunú, omni

.

cura

Σ
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μέριμνας υμώμ επιρρίψαντες εαυτόν , ότι

αυτώ μέλα σερίυμώμ. νήψατε, γρηγορήσαι,

τε , ότι ο αντίδικα υμώμ διάβολΘ ως

λέων ωρυόμδυΘ περιπατά, ζκτώμ τίνα κα

ταπία, και αντίστε σερεοί τα σίσει, ειδότες ,

τα αυτά που σαθημάτων τη ν κόσμούς,

μώμ αδελφότητι επιτελάθαι.δ θεός σά

σκς χάρτΘ , καλέσας ιμάς εις τίω αιών

νϊον αυτον δόξαν τα Χρισώ Ικσού ,ολίγον

σαβόντας , αυτός καταρτίσαι υμάς , 5

είξαα , θενώσαι , θεμελιώσαι , αι ως & δόν

ξα ,κράτG εις τους αιώνας Οαιώνων, αν

μώ . Δία σιλκανε υμίμπισου αδελφού ,

ώς λογίζομαι , διολίγωμ έγραψα • σαρα

καλώμ και επιμαρτυρώμ ταύτίω ειναι αλη/

θί χάριν του θεού , εις μ εσήκατε , ανά

ζεται υμάς και η βαβυλώνι σαωεκλεκτή, και

μάρκGo γός μο . ανάσαθε αλλήλες &

φιλήματι αγάπης και ειρών υμίμ σάσι τοίς

xpısõ incoû . & uelú .

cura ueſtra coiecta in illum.Nam illi at

ra eſt de uobis . Sobrñ eſtote , uigilate,

quoniã aduerſariusueſter diabolus tan

quam leo rugiensobambulat, quærens

quem deuoret. Cui refiftite , folidifide,

ſciences eaſdem afflictiones fraternitati

ueſtræ, quæ in mundo eſt conſummari.

Seddeus omnisgratiæ, qui uocauit
nos

ad æterná ſuam gloriam per Chriſtum

Iefum ,parumper afflictos,idem inftau .

retuos,fulciat,roboret,ſtabiliat.Ipfiglo,

ria ,imperium in fæcula fæculorú ,Amen .

PerSyluanū uobis fidelem fratré ,utar

bitror,paucis fcripfi,adhortans ac teſtifi

cans hanceſfeueram gratiam dei,in qua

ſtatis . Salutat uos ea,quæ eft inBaby

lone,ueftræ conſorselectionis eccleſia , &

Marcus filiusmeus.Salutateuosmutuo

charitatis ofculo . Pax uobis omnibus,

qui eſtis in Chriſto Ieſu.Amen.

τπΟΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΧΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

TOI ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ .

Αύτω σάλιμο αυτός σέτροςεπισέλ. τοΐς ήδκ σισεύσασίμ. έσι δε και επιβολή, υπό

μνκσις της πρώτων . ειδώς γαρταχέαμ εαυτον έσεσθαι τίω ανάλυση του σώματος ,

επούδασε σάντας υπομνήσαι σερίών κατηχήθκσαμ, τίωδιδασκαλίαμ,και πρώ/

του δείκνυσιμ από το προφκτώμ αυτώ ευαγγελισθάσαμ. και ότι αι προφκτίαι αι

σερί τον σωτήρω , ουκ έισιμ ανθρώπιναι και άλλα σερί θεού ελαλήθκσαν . έπατα παραγγέλια με

προσέχαμ τοϊς απατώσι, λέγων έσεθαι αυτών απώλεαρ, ώασόρ καιοπαραβάντων αγγέλων

γέγονε, προμωύα δε εν τη επιςολήημέρας, έσεθαι ω &ις έμπαικται περιπατήσsσι, και θελήσο »

σιν άπατάμ τινας, λέγοντες,κάτωλέγεθαι παξιμώμ τω παρεσίαμ τον σωτήρΘ , σiα '

λέγεθαι , και μήπω σαραγενέσθαι. από τότωμ οώ και μάλισααπέχεθαι παραγγέλλe, διδά

σκων μι ολιγωράμ ν τοϊς χρόνους, σάντα γαρου Βόνομ , μεδέμ ειναι ενώπιον κυρίου, διατ και

σωμίας ημέρας ως χίλια έτκ ειναι, και τα χίλια έτη , ώς ήμέραν μίαμ και έσεθαι δε ταχέως τώ

μέραν κυρία διαβεβαιόταν και αποδείκνυσι , ντέλλεται έτοιμους είναι πάντας εις αυτίω,

ο έργοις αγαθοίς , και αγαπάμε ταυπό το αποβόλο παύλου γραφέντα , και με προσέχαμ τοίς

διαβάλυση αυτά . σταρ και σάσας τας θείας γραφάς , δiαβάλαμ αυτούς,υπομνήσας οώ και

διδάξας πάντας προαδέναι τα πράγματα,παροανά μή εκσίπαμ τον σκοτάδι σίςεως, και οι

τως τελειο7 τίω επισολώ...

V ; In epiſtolam
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IN EPISTOLAM PETRI SECVNDAM, ARGVMEN

TVM PER ERASMVM ROTERODAMUM.

Ancutapparet,ſcripſit admodumſenex, &iam mortiuicinusquan

doquidemde obitu ſuomeminit. Saribitautem promiſcue Chriſtia.

nis omnibus, adhortans ad uitæ puritatem , & ueterum exemplis ac

terrore iudicij extremi deterrens à turpibus , ueheméter infectans eos,

qui ſimplicium animos peruerſa doctrina corrumperent, negantes aduenturum
Chriftum.. FINIS .

ΠΕΤΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙ

ΣΤΟΔΗ ΔΕΥΤΕΡ Α.

PETRI APOSTOLI EPI

STOLA SECVNDA :

Υ ΜΕ 2 Ν πέρα

δούλΘ και από

SoλO 1κσου Χρι?

58 , τοίς ισότιμου

Ημίμ λαχ8σι σί

σιμ ώ δικαιοσως

# θεού Ημώμ, η σων

τυρος 1κσά Χρισ8 . χάρις υμίμ κ ειρών αλκ

θωθείκ νεπιγνώσει το θες,και εκεί τον κυ

είου ημώμ , ως πάντα ημίμου θείας δωάν

μεως αυτον , τα προς ζωή και ευσέβααμ δs/

δωρκμλύκς , διασ επιγνώσεως του καλί

σαντοςημάς δiα δόξης και αρεστ ,δι ώμ τα

τιμία ημίμ και μέγισα επαγγέλματα δεν

δώρκτα , ίνα δiα τότωμ λύκοθε θείας κοι »

νωνοί φύσεως , αποφυγόνες και ο κόσμο

και επιθυμία φθοράς, και αυτό τοντο δε σ8 )

δω σάσαμ σαρεσενέγκανες, επιχορvγή

σαπν τη σίσαι υμώμ τώ αρετώ, ώ δε τη

αρετή των γνώσιμ , ν δε τη γνώσει η έγκρά

τααμ , ο δε τή έγκρατεία τω υπομονώ ,

Εν δε τη υπομονή σίω ευσέβειαμ, δε τη ευ

σεβεία τίω φιλαδελφίαμ , δε τη φιλα

δελφίς

Ymeon Petrus, feruus

& apoftolus Ieſu Chris

ſti , ijs qui æque pre

tioſam nobiſaum for

titi funt fidem , per iu -

ſticiain dei noſtri,& ſer

uatoris Iefu Chriſti.Gratiauobis & pax

multiplicetur peragnitionem dei, & telu

domini noftri , ſic uteius diuina uirtus

omnia nobis largita eſt, quæ ad uitam

ac pietatem pertinent, per agnitionem

eius qui uocauit nos per gloriam & uir

tutem , per quæ pretioſa nobis acmaxi

ma promiſla donata funt , ut per
hæc

efficeremini diuinæ confortes naturæ ,

ſi refugeritis à corruptione quæ eft in

mundo per concupiſcentiam, fed &in

hocipfum omni adhibito ſtudio , ſub

miniſtrate in fide ueſtra uirtutem ,in uiry

tute uero ſcientiam ,in ſcientia uero tem .

perantiam , in temperantia uero patien

tiam ,rurſusin patientia pietatem ,in pie,

cate autem fraternam charitatem ,in fra

terna
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δελφία , τω αγάπίω, ταύτα γαρ υμίμενο terna uero charitate dilectioné.Hæceſ

πάρχοντα και σλεονάζοντα , ουκ αργους cum uobis adfint,&exuberéthaud ocio

ουδεάπράκτους καθίσκσιμ εις τίω τον κυρία ſos, nec in irritú laborantes efficiunt, ad

τιμώμ τκσού Χρισού επίγνωσινιώ γι ' μι σάν dñi noftri Ieſu Chriſti cognitioné.Nam

fest ταύτα , τυφλός άξι , μυοπάζωμ , λες qui nonadfunt hæc,is cæcus eſt,& manu

Jw Tablytop xodagiquo Phi zsáide aur , uiam tentans,oblitusſeſe à ueterib9 pec

το αμαρτιών. Δύο μάλλον αδελφοί σου ) catis ſuis fuiſſe purgatum . Quapropter

Φάσαθε βεβαίαμ υμώμ τώ κλύσιμ και εκλο fratres potius operam date ,utuocationé

γιω ποιάσθαι ταύτα γαρ σοιέντες ου μη &electionem ueftramfirmam efficiatis.

ασκτέ σοπ , όυτως γαρ σλοσίως έπιν Hæc enim ſi feceritis, nó labeminiunēs.

χορκγηθήσεται υμίμ και εισοδGP εις τίω αι . Siquidéad huncmodum , abunde fube

ώνΐου βασιλείας του κυρίου κμών και σωτάν miniſtrabitur uobis introitus in æternu

ΕΘ Σκσού Χρισού . διο ουκαμελήσω, μάς regnum domini noftri& feruatoris Ieſu

αει υπομιμνήσκειν σερί τούτων , και σες Chriſti. Quapropter haud negligam ,

διδότας , καιέσκριγμλύους και τη παρούσα uos ſemper commonere de his ,tametfi

αληθεία δίκαιομ δε γούμαι εφ όσομ ει ſciatis,& cófirmatiſitis præſenti ueritate.

μι εν τούτω ω σκίωώματι, διεγείρεμα Attamen iuſtum arbitror, diuſum in

μας ναυπομνίσα . ειδώς, ότι ταχινή Κιμ hoc tabernaculo ,excitare uospercómo

και άπόθεσις το σκίωώματός μου , καθώς nitionem ,cum ſciam breui futurú ,utde

και ο κύριο ημών Ικσούς Χριστός εσάλων ponam hoc tabernaculummeú , quem

σε μοι και σουδάσω δε και εκάςοτε έχα admodum& dñs nofter IefusChriſtus

υμάς μετα τίω εμίω έξοδομτίω τούτων ſignificauit mihi.Quin & dabo ſemper

μνήμίω σοιώθαι . ου γαρ σεσοφισμλύοις operā, ut uos poſtexitum meum ,horú

μύθοις ξακολουθήσαντες εγνωρίσαμμονη mentioné facere poſſitis.Non enim arte

μίμ τίω του κυρίου ημώμ τκσού Χρισού δύο compoſitas fabulas ſecuci , notam uobis

ναμιν και παρουσίαμ ,άλλεπόται γιν fecimus dñi noftri Ieſu Chriſti uirtuté,

νκθέντες εκείνου μεγαλειότατΘ . λα ) & aduentū :fed qui oculis noſtris aſpexi

βωμ γαό σαρά θεού πατρός τιμώ και mus illius maieſtatē. Acceperat enim à

δόξαν , φονής ιχθείσες αυτοί τοιάστε deo patre honoremn ,&gloriam uoce ad
υπό τη μεγαλοπρεπούς δόξας , δυτός όξιμ illum delata huiuſmodià magnificaglo

ο ιός μου ο αγαπητός , εις 8μ εγω ευδό , ria :Hiceft ille filiº meusdilectus, in quo

κκσα . και ταύτω τώ φωνώ ημάς ακού- mihi complacitü eſt.Ethancuocem nos

σα μου, ξ ουρανού νεχθάσαμ , σαν αυ ο audiuimus è cælo delatam ,cum eſſemus

άντες να ως αγίων και έχουν βι» unacum illo in monte ſancto . Ethabe

βαιότερου του προφκτικόμ λόγoμ . κα mus firmiorem ſermone propheticum ,

λώς σοιάτε , προσέχοντες, ώς λύχνω φαι cui dum attenditis, ceulucernæapparéti

νοντι ον αυχμηρό τόπω , έως δυ εμέρα δί» in obfcuro loco , recte facitis , donecdies

αυγάσα , φωσφόρα ανατείλω αν ταϊς illucefcat, & lucifer exoriatur in cordibus

καρδίαις υμώμ . τούτο πρώτομ γινώσκον » ueftris.Si illud priusnoueritis ,qd'om

τες , ότι σάσα, προφητεία γραφής , ιδί , nis prophetica fcriptura nonſit priuatze

ας επιλίστως ου γίνεται . ου γαρ θελήματι interpretationis . Non enim uoluntate

ανθρώπου V 4 hominis

4
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ανθρώπου ανέχθκ ποτέ προφητεία ,άλλοι hominis allata eſt olim prophetia , ſed

πόσνεύματος αγία Φορό μουοι,ελάλησαμ ſpiritu ſancto impulſi, locuti ſunt ſancti

οι άγιοι θεοί άνθρωποι . dei homines. Fuerunt auté&pſeudo ; II

Εγγύοντο δε και 46δοπροφήται να prophetæ in populo ,quemadmodum

λαώ , ώς ν υμίμ έσονται ψευδοδιδά & inter uos erunt falli doctores,quidam

σκαλοι, οι τινες σαρεσάξεσιν αιρέσεις απω inducent ſectas pernicioſas,etiam domi

λείας , να του αγοράσαντα αυτούς δεό, numqui illos mercatus eſt, abnegantes,

τίω αρνούμενοι , επάγοντες εαυτούς ταχι » accerfentes fibñpliscelerein interitum ,&

vlù a rátaap ,naj Woodzakonovskom pleriqz ſequentur illorú exitia, per quos

σημαυτών ταϊς απωλείαις , δυς και οδος uia ueritatis maledictis afficietur,& per

Ο αλκθείας βλασφκμαθίστα , να auariciam facticijs ſermonibus de uobis

πλεονεξία σλασοίς λόγοις υμάς έμπον negociabuntur,quibus iudiciü iam olim

ρεύσοντα , δις και κρίμα έκπαλαιουκ αργά, non tardat ,& perditio illorum nondor,

ναι και απώλεια αυτώρου νυσάζα . Ει γαρ και mitar.Nam ſideus angelis qui peccaue,

θεός αγγέλωμ αμαρτκσάντωμ ουκ εφείσα » rant, non pepercit, ſed catenis noctis in

το , αλλά σαραϊς ζόφου ταρταρώσας,σαρέν Tartarū præcipitatos, tradidit feruatos

δωκεν εις κρίσιμ πτκρκμλύους , και ας • in iudicium ,& priſco mundo no peper

χαίου κόσμου ουκ εφείσατο , αλλά όγδοομ cit,fed octauum iuſticiæ preconem Noë

υώε δικαιοσύνης κήρυκα εφύλαξε , καταν ſeruauit,diluuio in mundum impiorum

κλυσμόν κόσμο ασεβών επάξας , και σόν inducto , & ciuitates SodomorúacGo

λες σοδόμων και γομόξίας τεφρώσας και morræ in cinerem redactas, ſubuerſione

τασοφή κατέκρινεν , οπόδαγμα μελιών condemnauit, eoscz fecit exemplum ijs

των ασεβά , τελικώς και δίκαιομ λωτ qui impie forent acturi: & iuſtum Lot,

καταπονούμoνoμ υπό σ τ αθέσμων qui opprimebať à nefarijsper libidino

ν ασελγεία ανασθοφής, ερεύσατο . βλέμ ſam conuerfationé,eripuit.Is enim ocu

ματι γαό να ακοή και δίκαια έγκατοι » lis& auribusiuftus, cum habitaret inter

κώμ ν αυτοίς , ημέραν 24 ήμέρας ψυ- illos, cottidie animā iuſtam iniquis illo

χω δικαίαμ ανόμοις έργοις εβασάνιζεμ . rum factis excruciabat.Nouitdominus

οίδε κύρια ευσεβάς εκ πειρασμού ξύε- piosètentatione eripere,iniuſtos autēin

θαι , αδίκους δε εις ήμέραν κρίσεως κολαν diem iudicñpuniendos feruare,maximè

3ομθύους ταράν , μάλιsα , δε τους οπίσω uero illos,qui carnē ſequétes in concupi

σαρκός & επιθυμία μίασμού σορβυομέν ſcentia pollutionis ambulant, acdomi

τους,και κυρϊότητα καταφρονούτας, τολ nationěcótemnunt,audaces ,præfracti,

μαται, αυθάδας , δόξας ου γέμισι βλαση qui gloria præcellétes nó uerené cóuicijs

φκμοιώτες . όπου άγγελοι 1χύι και δυν inceſſere.Cum ipli angeli,qui ſuntrobo,

νάμει μείζονες όντες , ου φέρoυσι κατ άυ reac uirtute maiores,no ferunt aduerſus

των σαρά κυρίω βλάσφημου κρίσιμ . δυο ſefe apud dominū ,maledicú iudiciú .Ar

τοι δε ως άλογα , ζώα φυσικά γεγενημέ , iſti ueluti bruta animantia ,natura geni

να , εις άλωσήφ και φθοραν , ν δις άγνοι tain capturâ& in perniciem , inhisquæ

ουσι βλασφημούτες ν τη φθορά αυ - non intelligunt maledicétes in perditio,

των καταφθαρέσονται, κομϊόμοιοι μισθομ ne ſua peribunt, reportantes mercedem

αδικίας iniuſticia
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αδικίας,δονου Αγούμενοι πιω ώ εμεν iniuſticiæ , pro uoluptate ducentes, ſi in

τα τυφλώ , σίλοι και μώμοι , ντυφών» diem delicñs fruantur , labes ac maculæ ,

τις, ο ταϊς απάταις αυτών σωθυωχούν qui conuiuantes in erroribusſuis, inſul

καθυοι , υμίμ, οφθαλμούς έχοντες μεσονα tant uobis ,oculos habentesplenos adul

μοιχαλίδα , και ακαταπαύσους αμας - teræ , & qui à peccando ceſſare neſciant,

τίας , δελεάζοντες ψυχας ασκείκτους, κας- ineſcantes animas inſtabiles,cor haben .

δίαμ γεγυμνασμύίω πλεονεξίας έχον » tes exercitatum rapinis ,execrabiles filót,

τες και κατάρας τέκνα, καταλιπόντες τω qui relicta recta uia ,aberrauerunt ,ſecuti

ευθανδδδμ, επλανήθκσαν, ακολουθA » uiam Balaam fili Boſor, qui mercedem

σαντες τη οδώ το βαλαάμ το βοσός, θα iniquitatis dilexit,fed redargutus fuit de

μιθος αδικίας αγάπκσεν , έλεγξιμ δεν ſua iniquitate .Animal ſubiugale mu

κερδίας παρανομίας και υποζύγιορ άφων: tum , humana uoceloquens, prohibuit

ομ, ω ανθρώπου φωνά φθεγβάμβυομ , εν prophetæ dementiam. Ifti ſunt fontes

κώλυσε τω του προφήτου σαραφρονή aqua carentes , nebulæ quæ à procella

άμ . δυτοι εισαι σιγαι άνυδροι, νεφέλαι feruntur, quibus caligo tenebrarum in

πολαίλαπθ ελαυνό μιας , δια ο ζόφ æternum feruata eſt.Siquidem ubiue

το σκότους εις αιώνα , τετάρκτα , υπέ , hemencer faſtuoſa uanitatis uerba fo

φδγκα, γαό ματαιότητα φθεγξάμενοι , nuerint, ineſcanthomines per concupi

δελεάζουσιν αν επιθυμίαις σαρκός ασελ ſcentias carnis uoluptatib9, eos qui uere

γείαις , τους όντως αποφυγόντας, τους aufugerant,eos quiin errore conuerfan

Εν σλάνααναs εφομένους, ελευθερίαμαν- tur,dumillis libertatem pollicentur,am

ποΐς επαγγελλόμβυοι , αυτοί δούλοι υπάς . ipfi ferui fint corruptionis . Siquίdema
χοντες θ . φθοράς .ώ γάρ τις κτώνται , quo quis ſuperatus eft,huicetiam in ſer

τούτω και δεδούλωται . Ειγαρ αποφυγών uitutem eſtaddictus . Nam fi pofteaos

τες τα μιάσματα του κόσμου , η επιγνών refugeruntab inquinamétis mundi, per

σε το κυρίου , και σωτήρα τκσού Χρισού. agnitionem domini , & ſeruatoris leſu

τούτοις δε πάλιν εμπλακέντες &τλώνται , Chriſti:tamen his rurſum inuoluti ſuper

γέγονεν αυτοίς τα έχατα χειρονα , το rantur , facta ſunt illis poſtrema peiora

πρώτωμα κράτη μγαρ ήμ αυτοίς, με επεν primis.Satius enim fuiſſetillis, non co

γνωκέναι τίω οδομή δικαιοσωκς , και επι gnouiffe uiam iuſticiæ, ubicognouer

γνούσιν , επισρέψας εκ Ο παραδοθείσα runt,conuerti ab eo , quod illis traditum

αυτοίς αγίας εντολής , συμβέβκκε δε αυν fuit,ſancto præcepto.Verum accidit illis

τοίς ήο αληθούς παροιμίας , κύων επιν id , qd ueroprouerbio dici folet : Canis

srέβας επιδίop ξέραμα, και ταλουσα- reuerſus ad ſuum ipſius uomitū : & , fus

μένα εις κύλισμα βορβόρο . lota,reuerfa ad uolutabrum coeni.

* Ταύτω ήδη αγαπητοί συτέραν υμίρ Haſce iam alteras uobis chariſlimi, IN

γράφω επισολώ, ω άις σiεγείρω υμών ſcribo literas, in quibus extimulo ueſtrā

ανυπομνίσει τω ειλικρινή διάνοιαν, μην percómonitionem ,fynceram mentem ,

θαι της προειρημένων ξημάτων υπό ut meiores ſitis uerborum ,quæ prædi

των αγίων προφητών και και ο τών & cta ſunt a ſanctis prophetis , & manda

ποσόλων ημώμ εντολής και του κυρίου και ti noftri, qui ſumus apoſtoli domini&

σοτύρι
feruatoris ,
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σωτήρG , τοτο πρώτον γινώσκουπς , ότι ſeruatoris,illudprimü ſcientes,uenturos

ελεύσονταιεπεχάτο " ημερών, έμπα in extremis dieb9 illuſores, quiiuxta pro

κη σι τας ιδίας αυτώμ επιθυμίας σορβιό prias cócupifcentias ambulent, & dicant:

μεωοι,και λέγοντας . σ8 έπαγγελία και Vbieſt pollicitatio aduétus eius:Siqui

παρσσίας αυτο , αφ δε γαλοι πατέρες εκοι dem ex die patres dormierút,ſicoſia

μάθκσαν , πάντα δυτως δίαμβώα αααρ- permanétab initio conditionis.Nam iL .

χώς κτίσεως . Λανθάνε γαρ αυτούς τοτο8ε luduolentes neſciunt, qd' coeliiam olim

λοντας , ότι ουρανοί ήσανέκπαλι Μαγή, fuerint ac terra, ex aqua & peraqua conſi

34, Idara rojai idare russaaan ſtentes dei ſermone, perquæ is qui tum

του θεού λόγω, δι ώμο τότε κόσμG- σαν eratmundus,aqua inundatus periit. Ac

τι κατακλυθείς απώλετο.οι δε νιώ ουραν quinunc ſunt coeli ac terra,eiuſdéſermo!

νοι και και γή αυτον λόγω τεθκσαυρισμένοι εν ne repoſiti ſunt, & feruantigni,in diem

di, suugitapšucvos die kuégap xgidiwe nas iudicñ& perditionis impiorú hominú .

απωλείας»ασεβών ανθρώπων.Εν δε τον Vnum autem hoc ne lateat uos dilecti,

το με λανθανέτω υμάς αγαπκτοι, ότι μία quodunus dies apud dñm perinde eft,

ημέρα σαρά κυείω ως χίλια έτη, και χίλια ut mille anni, & mille anni ut dies unus.

έτκ ως μέρα μία , ου βραδώα και κυρίως Haud tardat dñs qui promiſit,quemad,

επαγγελίας , ώς τινες βραδύτητα αγορών modumnónulli tarditarem exiſtimant.

ται , αλλά μακροθυμά εις ημάς, μι βουλό . Verum patiens eſt erga nos , dum non

μός τινας απολέσθαι , αλλά πάντας εις uult ullos perdere, ſed omnesadpoeni

μετάνοιαν χωρiσαι . ίξα δε και ημέρα κυρίου, tentiam recipere. Venietautem diesdor

ως κλέπες ν νυκτί , και οι ουρανοί ξοιξη mini ſicutfur in nocte, quo coeli, procel

δομ παρελεύσονται , 5οιχ & α δε καυσούμε , læin morem tranſibunt : elementa uero

να λυθήσονται , και γύ και τα ν αυτήέργα æftuantiaſoluentur,terra z & quæin ea

κατακαήσεται . τούτωμ οώ σάντωμ λυο . funt opera , exurentur .Cum igitur hæc

μλύωμ, σοταπoυς δ& υπάρχaμ υμάς και omnia foluantur , quales oportet elle

αγίαις ανατροφας και ευσεβείας , προσθο uos in ſanctis conuerfationibus ac pie

κόνταςκαι σεύδοντας τίω σαρδίαμα tatibus, expectantes& accelerantesad

του θεού ημέρας , ο Η ουρανοί συρούμενοι uentum dieidei ,per quem coeli incendi

λυθήσονται , και σοιχ & α καυσούμονα τις ſoluentur, &elementaæſtuantialique

κεται και καινους δε ουρανούς και γώ καινω ſcent. Sed coelos nouos ac terram nor

κατα το επάγγελμα αυτό προσδοκώμεν, uam iuxta promiſſum illius expecta .

ν δις δικαιοσωκ κατοικά . Δύο αγαπκ mus,in quibus iuſticia inhabitar .Qua

τοι ταύτα, προσδοκώντες , σουσάσατε άι propter dilecti , hæc expectantes,date

σιλοι , και αμώμητοι αυ ο ευρεθίώαι και operam ,ut immaculati&incontaminan

ειρlώκ . και τίω του κυρίου ημών μάκροθυν ti,ab illo reperiamini in pace :dominica

μίαν , σωτηρίαν αγαθε , καθώς και ο αν noſtri patientiam ,ſalutem arbitremini:

γαπητός ημών αδελφός σαύλΘ- κατά quemadmodum & dilectus fraterno

τίω αυζα δοθάσαμ σοφία έγραψε και fter Paulus , iuxta fibi datam fapien :

μίν , ώς και εν σάσαις ταϊς επιβολαία tiam fcripfit uobis,etiam in omibus ferè

λαλώμ αυταίς , σερί τούτων , ώ δια KG : epitolis loquens de his, inter que fanc

δυσνόκτά nónulla



RETPOT ABI TEPA .
sisPETRI SECVNDA..

8

Υ

duotóxtáTave ,ide & Gudrās naujaságva. ' nõnulla difficilia intellectu; quæ indocti
κτοι σιβλούσιν , ώς νατας λοιπας γράι parumipfirmi detorquent,ſicut& cætes

φας , προς τιώ ιδίαν αυτών απώλεαμ . ras ſcripturas, ad ſuam ipforum perni

Υμάς:οώ, αγαπητοίπρoγινώσκοντες , φυ» ciem . Vos igiturdilecti;poſteačprze?

λάσεθε, ίναμε: τη αθέσμωμ.σλάνε inoniti eſtis , cauete ,nefimul cum aliis

σανασαχθέντες , εκπέσετε τον αδίου 58 , nefariorúerroreabducti,excidatis a pro

ειγμού , αυξάνετε δε ν χάριτί , ναι γιάσα pria ſtabilitate,ſed creſçire in gratia,&co

Τον.κυρίου ημώμ και σωτήρΘ Ικσού Χρι» . gnitione domini noftri & ſeruatoris le,

σου. Αυτώ, και δόξα και να και εις ημέρας ſu Chriſti. Ipfi gloria & nunc & in diem
ιιαιώνα.Αλώ.. æternitatis.Amen. -

' ; : 1
ι

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ :

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΩΙ1ΩΑΝ ..

NOI ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟ .

Σ

Αυτώ αυτός ο ιωάννκς,οι ευαγγέλιου κάψας, επισέλει, υπομιμνήσκωμ τους κδή

σισεύσαντας είς ήμ κυρίου, και πρώτο μου ώσες νω ευαγγελία , όυτω και

ταύτα πή επιστολή θεολογά σερί το λόγο, αποδεικνύς αυτου ειναι αει νω θεώ ,

και διδάσκωμομ σατέρα φώς έιναι ,ίνα και όντως γνώμο τμ λόγον , ώς απαύν

γασμα , αυτο ειναι «Θεολογώμ δε, ξκγξται με νεώτερου ειναι η καθ ημάς μυσήeΐομ, αλλά

αρχής μου και αεί τυγχάνει αυτό, νώ δε σεφανερώθη ω " κυρίω , όστις 3G ζωή αιώνα, ο θεός

αλκθινός.και τάιτίομ δε θ τότoυ πoσίας , και επιφανείας αυτον τίθκσι, λέγωμ ειναι τούτο,
ντο, επί

το λύσαιτα έργα του διαβόλο, κg)ημάς ελευθερωθώαι από τοθανάτου,και γινώσκαμ. Αμάς του

πατέρα, καλαυομ τομήδη, εμ κυρίου ημών Ικσού Χριςόμ . Γράφει οώ προς πάσαμ ήλικίαν, προς

παιδία , προς νεανίσκος , προς γέροντας, ότιο θεός έγνώθκ, και δεδιαβολικά νέργεα λοιπόν

νενίκητα καταργηθέντα του θανάτου. Είτα λοιπoμ δ όλες επισόλώς σερίαγάπκςδιδάσκα,

θέλωμ ημάς αλλήλους αγαπάμ,έπαδή και ο Χριςός αγάπησε εμάς. Εκγάτα οώ παιδίαφοράς φό

βουκαι αγάπης,καιτέκνων,θεού και τέκνωμδιαβόλου, και ηαμαρτίας θανατικής και με θα

νατικής, διαφοράς ενδυμάτων και λοιπόν διαρξ , σολομ αβί πνεύμα εκ του θεού άξι,σοί

ομ δε φθι σλάνκς , και πόπ ιβί γινωσκόμεθα τέκνα θεού , πότε δε διαβόλου ,και σερί σοίας

αμαρτίας οφείλομον ευχεσθαι υπέρ τηςαμαρτάνόντωμ, και οισοίας ουδά έυχιθαι , και ότι ο

με αγαπώμ τομ αλησίον, ουκ έςιμ άξιΘΟι κλήσεως , ου δε διώατα λέγεθαιτα χρισ8ι και η

ενότητα δε τοιού προς τον πατέραδείκνυσι , και ότι ο αρνέμωΘ ομίου, ου δε τη σατέρα έχε.

Φτακρίνει δεν τη επισολή ταύτα, λέγων,και σίον το αντιβίσου , έιναι δε τοτο λέγαμ, μι ειι

Ψααομήoμ αυτόρτμ χρισομ , ίνα δήλομως με όντως εκείνου , εαυτόν έιπη ειναιο ψεύσης και σαρα ,

να δε σε όλκς έπιςολής, με άθυμάμ τους πισεύονταςτο κυρίω, ει μισούται ν ο κόσμο, αλλά

μάλλον χαίρεν , ότι μίσα το κόσμο ,δείκνυσι τους πισεύοντας μεταβεβηκέναι αή αυτο το

κόσμου, και είναι λοιπόμον ουρανίου πολιτείας. Και αν ο τέλα δε οι επισολής σάλιμ υπομον

μνήσκα.λέγων , ότιο του θεού μος, ζωή αιώνιος 3, και φώς αλκθινόμ, και ίνα τούτοΦυλεύω ,

φυλάήωαν εαυτουςαπό την ειδώλωμα . ..

In epiſtolam
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IN EPISTOLAM IOANNIS PRIMAM, ARGVMEN

TVM PER ERASMVM ROTERODAMVM .

Ancepiſtolam eſſe Ioannis apoſtoli quiſcripfit euangelium , uclipſe

ſermonis character arguit: multuseſtin mentione lucis actenebrarú ,

uitæac mortis , odi & charitatis,in iterandis uerbis , uelut exceptis ex

ſermoneproximo. Quodgenus eſt illud ( ut exemplo quoddicimus,

fiat dilucidius ) Nolite diligere mundum , neque eaquæ inmundo lunt .Siquis

diligit mundum ,non eſt charitas patrisin eo: quoniam omnequod in mundo

eft & c.Acmox:Non eſt expatre,ſed exmundo eſt.Etmundus tranſit. Quantum

hiceſt mundorum :Poftremo , eſt in toto huiusfermone quiddam , ut ita dicam ,

loquacius,quam in ſermone reliquorum apoſtolorum . Eft autem dilucidior epi

ſtola,quamutegeat argumento:quemadmodum&duæ fequentes , quæIoanni

cuidam preſbytero non apoſtolo tribuuntur. FINIS .

10ANNOI ADOETO A OT ENIM IOANNIS APOSTOLI BPI

STOLA PRIMA.ETOAA ΠΡ Ω Τ Η •

1

Voderat ab

initio, quod

audiuimus,

quod uidi

mus oculis

HN απάρι

xñs, öaxy

róquer , a

έωράκαμβω

τις οφθαλ

Mois kuop,

ខ Decorá

Meda Car

χτρες Ημών

έψηλάφησαν επί του λόγου Φθι ζωής ,, naj s

ζωή εφανερώθκ, καιέωράκαμου , και μας!

τυρδμου , και καταγγέλλομαι υμίμ τίω

ζωώ τώ αιώνϊου , τις ήμ προς συ σατέν

sa , naj ipavopás a suip.sewgáxia ufis mois

ακκκόαμβο, απαγγέλλομεν υμίν , ίνα και

υμάς κοινωνίαμ έχετεμεθ' ημώμ . και η κοι

νωνία δε και ημετέρα μετά το σαγός να

μετά τογού αυτο ικσού Χριστού. να ταύτα

noftris , qd

perfpexim
& manusno

zgápoule

ftræ contre

ctauerunt de ferinoneuitæ , & uita ma

nifeſtata eft : & uidimus , etiam teſta

mur: & annunciamus uobis uitam ætet .

nam , quæ erat apud patrem , & mani

feſtata eſt nobis . Quod uidimus &

audiuimus, annunciamusuobis , ut &

uos ſocietatem habeatis nobiſaum ,&

ſocietas noſtra ſitcum patre& filio cius

Iefu Chrifto . Et hæcCaribimus uobis,
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γράφομεν υμίμ , ίνα και χαρά υμων και σεπλ ut gaudium ueſtrum ſit plenum . Et hæc

σωμβύκ και έξιμάυτκ και επαγγελία, μακα eſtannunciatio,quá audiuimus ex ipſo,

καιαν αυτόν , καιαναγγέλιο μεν υμίμ, & annunciamusuobis , quod deus lux

ότι ο θεος φώς, και σκοτία αν αυω ουκ eft , & tenebræ in eo non funt ullæ . Si

έσιμουδε μία. εαμ ειπωμδυ, ότι κοινωνίας dixerimus , quod ſocietatem habemus

έχομεν μετάυτα , και να σκοτα περιπα cum eo , & in tenebris ambulamus,men /

τώριο, σόμεθα,και ου σοιόμου τω αλή timur,& ueritatem non facimus.Quod

θααμ . έαν δε ν φωτί σεριπατώμα», fi in luce ambulamus , ficut ipfe eſt in

ως αυτός αξιμ νω φωτί ,κοινωνία έχον luce , ſocietatem habemusinternos mue

μου μετάλλιέλωμ, και το αιμα Ικσού Χρι» tuam , & fanguis Ieſu Chriſti filij eius

58 το γού αυτου καθαρίζα εμάς από σάσκα emundat nos ab omnipeccato.Si dixe

αμαρτίας. Εάν έιπωμδυ, αμαρ7ίαμ ουκ έχο. rimus:peccatum nó habemus , nofipfos

και, εαυτους πλανώμω,καλάθeα ουκ έσιν fallimus , & ueritas in nobisnon eft . Si

ν Αμίμ. εαμ ομολογώμεν τας αμαρτίας confiteamur peccata noftra , fidelis eft &

αμώμ , σικός άξι και δίκαιΘ , ίνα αφϊ κμίμ iuſtus, utremittat nobis peccatanoſtra,

τας αμαρτίας, και καθαρίσα εμάς αποσά & emundetnosab omni iniquitate .Si

σκς αδικίας . εαμ ειπωμω, ότι ουχ αμαρτή dixerimus:non peccauimus, mendacem

καιο, ψεύσωσοιόμου αυτού , και ο λόν facimus eum , & fermo eiusnon eſt in no

γος αυτο ουκ έσιν μίμ. τεκνία μεταν bis.. Filiolimei,hæc fcribo uobis ,ne if

τα γράφω υμίμ , ίνα μή αμάρτετε, και εάν peccetis : & fi quis peccauerit, aduocatum

τις αμάρτη,σαράκλκτομ έχομθυ προς τον habemusapud patré, leſum Chriſtum

πατέρα, 1κσούμ Χρισομ δίκαιομ . και αυτός iuſtum . Et ipfe eſt propiciatio pro pec

ελασμός και σερί της αμαρτιών κμώμ , ου catis noftris:non pro noftrisautemcan

σερίή μετέρωμ δε μόνoμ, αλλά και σερί tum ,ſed etiam pro totius mundi. Et per

όλου του κόσμου , και εν τούτω γινώσκον hoc fcimus ,quod cognouimuseum , fi

μων , ότιεγνώκαμε αυτόν , εαμ τας εντον iuffa illius obſeruamus. Qui dicit: noui

λας αυτο τκρώμεν . ο λέωμ ,έγνωκα αυτόν, eum , & præcepta eius nonſeruat ; men

και τας εντολάς αυτον μη τκρών,ψεύσης άξι, dax eſt , & in eo ueritas noneſt. Quiau

να & τούτω αλέθεια ουκ έσιμ.ός δάμτα tem ſeruat ſermonem eius , uere in hoc

εαυτο του λόγου, αληθώς εν τούτω κάγά charitas dei perfecta eſt.Per hoc fcimus,

πκ το θεού τετελείωται . ν τότω γινώσκον ' quod in ipfo farmus . Qui dicit feineo
φα ότι αυτώ έσμιώ.ο λέγωμεν αυ manere,debet ficutille ambulauit, &ipſe

μθύαμ, οφείλει καθως εκάνΘΡσεεϊεπάτκσε,
ambulare. Chariſlimi, non præceptum

και αυτός όντως σεριπατάμ . Αδελφοί ουκ nouum fcribo uobis , ſed præceptum

εντολώ καινω ράφω υμίμ , άλλα φυτολώ uetus , quodhabuiſtis ab initio .Præ

σαλάιαν , ήμ έιχετε ασ αρχής και ντολή και ceptumuetus eſt fermo , quem audiſtis

παλαιά αξιμο λόγΘ , 8μκκέσατε αλ αρν ab initio .Rurſum præceptum nouum

χώς . σάλιμ εντολώ καινω γράφω υμίμ, faribo uobis , quod uerum eſt in ipſo ,

8 Κιμ αλκθες ν αν δω να ν υμίν , ότι και idem uerum elt & inuobis : quia tene

σκοτία παράγεται , και το φώς η αληθιν bræ prætereunt , & uerum lumen iam

νδήδη φαίνς. λέγωμεν φωτι ειναά , lucet. Quidicit fe in luce effe,&fratrem

મળે X fuum
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και τον αδελφόναυτον μισώμ , αν τη σκον fuum odit, in tenebris eſt uſque adhuca

τία αξίμ έως άρτι και οαγαπών τμ αδελφόμ Qui diligit frarem fuum,in lumine Ima

αυτο , ω ω φωτίμύα , και σκάνδαλομ net, & offendiculum in eo non eſt. Qui

άυ ως ουκ έσιμ . δ δε μισώμου αδελφού αν autem odit fratré fuum , in tenebris elt ,

του , τησκοτία KG , και νατη σκοτία σερις & in tenebris ambulat : & neſcit quò eat,

πατά , και ουκ δισε σού υπάγε , ότι και σκο, quia tenebræobcæcauerunt oculos eius.

τία ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτου . Γρά Saibouobis filioli,qdremittunt uobis

φω υμίρτεκνία,ότι αφέωνη υμίμαι άμας peccata ppternomeneius.Saribo uobis

τία δία σ' όνομα αυτον . γράφω υμίμ σαν patres,quoniã cognouiſtiseum qui ab

τέρες , ότι εγνώκατε ήμασαρχής» γράφω initio eft.Scribouobisadoleſcétes ,quo

υμίμ νεανίσκοι , ότι νενικήκατε όμσονκρόμ. niam uiciſtisillum malum.Scribo uobis

γράφω υμίμ σααδία , ότι εγνώκαπουσα filioli , quoniam cognouiſtis patrem .

τέρα .έγραψαυμίμ σατέρες και ότι εγνώκα/ Saipfi uobis patres,quoniam cognoui

τε ήμ αλ αρχής και έγραψα υμίμ νεανίσκοι , ſtiseum , qui ab initio eſt. Scripli uobis

ότι οχυρούεσέ, και ο λόγΘ το θεού να adoleſcêtes,quoniam fortes eſtis:& uer

μία , νενικήκατε εν πονηρόρ « μή bum dei manet in uobis , & uiciſtis illum

αγαπάτε ου κόσμου , μκδε τανο κό » malum . Ne diligatismundum ,neq ea

σμο . εάν τις αγαπάει κόσμου , ουκ έσιν quæ in mundo funt.Siquis diligitmun.

παγάπη του πατρός ο άυ Go - ότι πάμε dum ,non eft charitas patris in eo .Quor

νω κόσμο, και επιθυμία και σαρκος , και niam omneqd eſt in mundo,ueluticon

επιθυμία της οφθαλμών , και και αλαζονεία , cupiſcentia carnis, & concupiſcentia ocu

Τον βίου, ουκ έσιν εκ τον πατρος, άλλέκ το lorum ,faſtus uitæ ,nó eſt ex patre, ſed ex

nódulov łsí o naj ó xómua págeroll, naj mundo eſt.Et mundus tranſit & concu .

λεπιθυμία αυτο.και δε σοιώμ σ' θέλημα το piſcentia eius . Qui auté facituoluntaté

θεού , μία εις τον αιώνα . σαιδία έχάτη dei,manetin æternu. Filioli, nouiffimú

ώρα άξι, και καθώς ακούσατε, ότι ο αντί- . tempus eft,& ficut auditis,qd Antichri
8ιs έρχεται , και να αντίχεισοι σολν ſtusuenturus fit,etiam nuncAntichriſti

λοι γεγόνασιμ . όθεν γινώσκομου , ότι έχά multi cæperút eſſe.Vnde ſcimus nouiſli

τκ ώρα εsίμ.33 %μώμ οζλθομ , αλλ'ουκ mumtempus eſſe. È nobis pfecti funt,

ήσαμε μώμ. ει γαρ ήσαμε μώμ, μεμε ſed no erantex nobis.Namſi fuiſſentex

νήκεισαν αμ μεθλμώμ . αλλίνα φανερωθώ, nobis,permāliffentutiqz nobiſcú.Sedut

σιμ,ότι ουκ εισί σάντες 3ημώμ • και υμάς manifeſti fierent,qd'nóſint oñes exno

είσμα έχετε από το αγίου , και διατι bis. Sed uos unctionéhabetis à fancto ,

πάντα . ουκέγραψα υμίν, ότι ουκ διδατε & noſtis omnia.Non ſcripfi uobis,quaſi

σω αλήθeαν, άλλ ότι διατε αυτών και ignorantibus ueritaté, fed tanğaſcienti

ότι σαν ψεύδOέκ θ αλκθείας ουκ έσι. bus eam . Etquoniãomnemendaciüex

της αξιμοψεύσκα,ειμή αρνούμους , ότι 18 ueritate non eſt.Quiseſt mendax ,niſi is

σούς ουκ έσιν ο Χρισός και δυτός όξιμο αντίο qui negatIeſum effe Chriſtum : Hiceſt

& sG , ο αρνούμowG ήμ πατέρα να τον Antichriſtus , qui negat patré & filium .

τόμ . σας και αρνούμενων ημ γομ ,ουδε τον Quifquis negatfilium, is nepatré quidé

ταβέρα έχε . υμάς οώο ακούσατε αθάρχής , habet.Vosigiť quod audiſtis ab initio,

in uobis

.
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φν θμί μονέτω . εαμ εν υμίμ μείνα 8 άπας in uobispermaneat.Si in uobisperman

χώς ακούσατε , και υμάς ν ωφώ, και αν ſerit quod audiſtis ab initio , & uos in

&ω σαιμω π . κα ) άυτκ 3Gμ και επαγ- filio & patre manebitis. Et hæc eſt ren

γελία , μ αυτός επαγγείλαο Τμήμoτίω ζων promiſlio , quamipfepollicitus eſtnos

ώ αιώνιομ. ταύτα έγραψα υμίμ σερί 80 bis, uitam æternam .Hæc fcripfi uobis

σλανώντωμ υμάς • και υμάς η είσμα δεν de his qui ſeducuntuos . & unctioquam

λάβεπ άο αυτόν , ανυμίμ μία και καλου αεί uos accepiſtis ab eo , manetin uobis . Ee

αν έχετπ , ίνα τις διδάσκα υμάς . αλλ ως non neceſſe habetis , ut quiſquam do

το αυτό βίσμα διδάσκει υμάς σερί σάν» ceatuós, fed ficut ipſa unctio docetuos

» και αληθές όξι , και ουκ έσι ψεύδΘ . de omnibus, & uerax eft, &noneſt men

να) καθώς εδίδαξενυμάς , μθωξε νάυν dacium . Et ficut docuit uos , manete in

ω . και να τεκνία μλύει εν αυτώ , ίνα , ea . Et nunc filioli manete in eo , utam

otap pavepusa, fxwufu wagensiap, voj. apparuerit,habeamus fiduciam , & non

μη αιχωθώμου αο αυτον εν τή παρεσία pudefiamus ab eo in aduentu eius .SI

αντον , εαμ εισπ ότι δίκαιός , γινώσκετε , ſcitis
quodiuſtus eſt, ſcitote ,quodomis

ότι σας και σοιώμ τίωδικαιοσωκμ, και αυτο qui facit iuſticiam ,ex ipſo natus eſt.

γεγχύνεται , Videtequalemcharitatem dedit
1σεπ σοταπίω αγάπίω δέδωκενημίν nobis pater,ut filijdei nominemur.Proi

οσατές , ίνα τέκνα θεού κλιθώμεν . Δία pter hoc mundus non nouit uos ,
• quia

τοτο ο κόσμΘ- ου γινώσκει υμάς , ότι ουκ non nouit eum . Chariſlimi, nunc fila

ένω αυτόμ.Αγαπητοίχνω τέκνα θες εσμού, dei ſumus , &nondum apparuit quod

και ουπω εφανερώθκ, ότι εσώμεθα διδαν futuri fumus. Scimus autem ,quoniam

μου δε , ότι εαν φανερωθή, όμοιοιαν η εσό . ſi apparuerit,ſimiles ei erimus,quoniam

μεθα , ότι οψόμεθα αυτών καθώς και να uidebimus eum ſicuti eſt . Etomnis qui

σας και έχω τίω ελπίδα ταύτωελαυτόν, habet hanc fpemin eo , purificat ſe, ſi

αγνίζα εαυτού , καθώςεκάν αγνός . cut& ille purus eſt.Omnis qui com

σάς και σοιώμ τίω αμαρτίαν , και τίω άνον mittit
peccatum , idem & iniquitatem

μίαμσοιά , και ηαμαρτία KGμ ανομία . committit & peccatum eſt iniquitas. Et

να ) διδαπ , ότι έκαναέφανορώθκ, ίνα τας ſcitis quod ille apparuit , ut peccatano

αμαρτίας ημώμ άιρg , και αμαρτίαφν ſtra colleret , & peccatum ineo non eſt.

ορ ουκ έσι και σας και εν αυτώ μείωμουχάμας Omnis qui in eo manet, non peccato

τάνα , σάς δ αμαρτάνωμ ουκ εώρακες αυ/ omnis qui peccat ,nonuiditeum ,nec coa

του , ουδε έγνωκεν αυτόμ . τεκνία μκδεις gnouit eum . Filioli ,nemo uos fedu .

σλανάτω υμάς . ο σοιώμ τώ δικαιοσώλω , Qui exercet iuſticiam , iuftus eft ,

δίκαιός έσι , καθώς εκάνα δίκαιος όξιμ . ficut&ille iuſtus eſt.Qui committitpeco

όσοιώμ τίω αμαρτίαμ έκφ δίαβόλο έσίμ , catum , ex diabolo eſt :quoniam abini

ότι αν αρχώς ο διάβολΘ- αμαρτάνα . εις tio diabolus peccat . Ad hoc apparuit

τοντο εφανερώθη ο ιος το θεού , ίνα λύσω τα filius dei , ut diffoluat .

έργα του διαβόλου.Πάς ο γεγεννάμώΘ εκ Omnis quinatus eftex deo , peccatum

το θεού , άμαρτίαμου σοιά , ότι ασέρμα, non committit : quoniam ſemen ipfius

& UTO WuTapsemlués, noj óv decvata amaigi ineo manet, & non poteſt peccare ,quod

τάνει X ex

opera diaboli .
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τάνεν , ότι εκ του θεού γεγέννκται.ν του

το φανερά και τα τέκνα του θεού , και τα τέλ

κνα το διαβόλου . σας και με σοιώμ δικαιο

σωίω , ουκ έσιν εκ του θεού , και και με άγαι

πώμ του αδελφορ αυτο .ότι αυτκ 3Gμ

άγγελία , Ημκκούσαπ απ αρχής , ίνα αγα

πώμεμαλλιέλους . ου καθώς κάϊμ εκ του σο

νκρού μ , και έσφαξε τμ αδελφομ αυτο . €

χάριμ τίνΘ- έσφαξεν αυτόν και ότι τα έργα

αυτον πονκρα ήμ, τα δε τον αδελφό αυτον δί »

καια . μ θαυμάζετε αδελφοί μου , ει μισα

υμάς ο κόσμΘ . Αμάς διδαμου ,ότι μεται

βεβήκαμεν εκ του θανάτου εις τίω ζωlώ, 8 %

αγαπώμων τους αδελφούς και με αγαπώ,

του αδελφομ , μας των θανάτων σας και

μισώμ τομαδελφου αυτο,άνθρωποκτόνος

εsί . και διδατε,ότι σας ανθρωποκτόνΘ

ουκέχα ζωώ αιώνϊομεν αυτώ μαύλσαμόν

τούτω εγνώκαμεν τω αγάπίω , ότι έκαν

να υπερ ημώμ τίω ψυχώ αυτον έθηκε,

λμάς οφείλομεμνπερο αδελφώμ τας ψυ

χας τιθέναι . δς δάμ έχε του βίου του κό »

σμου , και θεωρή του αδελφόν αυτο 8είαν

έχοντα , και κλείσε τα πλάγχνα αυτοαν

ταυτο , σώς και αγάπη του θεού μένει εάν

τω ; τεκνία μου με αγαπώμεμ λόγω , με

δε γλώσσα , άλλέργο να αλκθεία , και αν

τούτο γινώσκομεν , ότι εκ θ αλκθείας

έσβο , και έμπροθεμαυτο σείσομαι τας

καρδίας ημώμ. ότι εαν καταγινώσκκ ήμών

και καρδία , ότι μείζωμ όξιν ο θεός και καρ

δίας αμώμ,και γινώσκα πάντα . Αγαπη

τουεαμ και καρδία ημώμ με καταγινώσκην

μώμ , σαξονσίαμ έχομεν προς τον θεόν,

και θέαμ αιτών, λαμβάνομεν σας αυν

το , ότι τας εντολάς αυτα τηρούμεν , και

τα άρεσά ενώπιομ αυτα ποιμν . κα ) άυ »

τκεsίμα ντολή αυτον , ίνα σισεύσωμοι

ονόμαίι το γού αυτο Ικσού Χριςού, και αγα

πωμεν αλλήλους , καθώς έδωκεν εντολώ.

και ο τερών τας φωτολας αυτο , αν

μένα

exdeo natus eſt. Inhoc manifeſti ſunt

filo dei, & filij diaboli. Omnisquinon

facit iuſticiam , non eſt ex deo , & qui

non diligit fratrem ſuum . Quoniam

hæceſt annunciatio , quam audiſtis ab

initio , ut diligatis uos inuicem . Non

ficut Cain ex illo malo erat, & occidit

fratrem ſuum . Et propter quid occi -

dit eum : Quia opera eiusmala erant,
fratris autem eius iufta . Ne miremini

fratres mei , ſi odit uos mundus. Nos

ſcimus , quod tranllati fumus demor

te ad uitam , quia diligimus fratres .

Quinon diligit fratrem ,manetin mor

te . Omnis qui odit fratrem ſuum ,ho

micida eſt . Et ſcitis, quod omnis ho

micida non habet uitam æternam in

ſe manentem . Per hoc cognouimus

charitatem, quoniam ille animam fu

am pro nobis poſuit : & nos debemus

profratribus animas ponere . Qui ue
ro habuerit fubftantiam mundi, & ui

derit fratrem fuum egentem ,& dau

ferit uifcera ſua ab eo , quomodo cha

ritas, dei manet in eo : Filioli mei , ne

diligamusuerbo,neque lingua,fedope

re & ueritate . Per hoc cognoſcimus,

quodex ueritate fumus, & in conſpe

ctu eius fuadebimus cordibus noftris.

Quoniam ſi condemnet nos cor no

ſtrum , maior eſt deus cordenoſtro ,&

nouit omnia.Chariſſimi, ſi cor noftrum

non , condemnet nos , fiduciam habe

mus erga deum : & quicquid petieri –

mus , accipimus ab eo : quoniam præ

cepta eius cuſtodimus , & ea quæſunt

placita coram eo , facimus. Et hoc eft

præceptum eius , ut credamus nomini

filij eius Ieſu Chriſti, & diligamus nos

mutuo , ſicut dedit præceptum . Et qui

ſeruat præcepta eius, in illo manet,&

ipfe

*
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μία , και αυτός ο άνω και αν τούτω

γινώσκομαι , ότι μένα ν αμίρεκ τον πνεύ,

ματός , δυ ημίμ έδωκεν.

Αγαπητοί , μη σαντίσνεύματι σισεύε.

, αλλα δοκιμάζει τα πνεύματα ει εκ το

θεού , ότι πολλοίψυδοπροφίτα δεν

λκλύθασμεις του κόσμου . Οντέτο γινών

σκετε το πνεύμα του θεού , σαν σνεύμα και

ομολογ& 1κσούμ Χρισομεν σαρκί ελκλυθό .

τα,εκ του θεού. κ) σάμ πνεύμα και μη ομο)

λογάμ Ικσούμ Χρισόμ σαρκί ελκλυθόν

τα , εκ του θεού ουκ έσι.και τοντο 3G σ ' το αν

τιγείσου, και ακηκόατε, ότι έρχεται , και να

να κόσμο εσίρ κοκ . υμάς εκ του θεού.

εσε τεκνία,κή νενικήκατε αυτούς, ότι μείζων

άξιμο εν υμίμ , κ ο νο κόσμο. αυτοιεκ

του κόσμου έισι , δια τοτο εκ τον κόσμο λα /

λδσι , και ο κόσμ @ αυτώμ ακούα.εμάςέκ :

Το θιβ εσμέμ. ο γινώσκων τμ θεόμ , ακό

ημώμ. δς ουκ έσιμέκ θε8,ουκ ακέει ημώμ.

εκ τέτου γινώσκομφυή συεύμα και αλκθεί

ας, και η πνεύμα και σλάνκς . αγαπκτοι ,

αγαπώμου αλλήλους, ότι και αγάπη έκή θε8

65.κι σας αγαπώμ,εκ του θεού γεγέννκή,

C γινώσκει ή θεόμ. ο μαγαπώμ, ουκ έγνω

ομ θεόμ, 8% ο θεος αγάπκ έσίμ . οντότω εφα

νερώθκ και αγάπη του θεού, αφμ γομ αυτο μο

νογεν απέταλκεν ο θεός εις ου κόσμου,

ένα ζήσωμεν δή αυτον εν τούτω και αγά.

πκ,ουχ ότι εμάς αγαπήσαμεν ου θεομ , αλ

λότι αυτόςαγάπησε και εμάς , και απέσειλε

ημίου αυτο λασμόμ σερί αμαρτίώμ

ημώμ αγαπητοί ει όντως αγάπκσεμ εμάς

ο θεός , και ημάς οφείλομεν αλλήλους αγα

πάμ. Θεόμουδεις πώποτε τεθέατα . εαν

αγαπώμον αλλήλους , ο θεός εν ημίμ μέ .

9 , κα ) και αγάπκ αυτο τετελειωμβύκ έσιν

εν ημίμ.εν τούτω γινώσκο μου , ότι αν αν

τα μαύομεν , και αυτός ο αμίμ, ότι έκ το

ανεύματα αυτο δέδωκεν ημίμ .καιεμάς

τεθεάμεθα και μαρτυρέμω , ότι ο πατής

απέβαλκε

ipfeineo . Esperhocfimus, quod ma

net in nobisè ſpiritu , quem nobis der

dit.

Chariſſimi,ne cuiuisſpiritui cre ; IIII

datis,fed probate fpiritus anex deo lint,

quoniam multi pſeudoprophetæ exies

runt in mundum . Per hoc cognoſcite

ſpiritum dei .Omnis ſpiritus , qui con
fitetur Ieſum Chriſtum in carne ue

niſſe , ex deo eft . Et omnis fpiritus , qui

non confitetur Ieſum Chriftum in car

ne uenifle , ex deo noneft. Et hic eft ille

ſpiritus Antichriſti , de quo audiſtis,

quod uenturus ſit, & nunciam inmun

do eft . Vos ex deo eſtis filioli, & uici

Itiseos :quoniam maior eſt qui in ua

biseſt,quàmquiin mundo.Ipſi èmun

do funt, ideo è mundo loquuntur , &

mundus eos audit . Nos ex deo fumus.

Qui nouit deum , audit nos : qui non

eſt ex deo , non audit nos . Per hoc cor

gnoſcimus fpiritum ueritatis, & fpiritum

erroris. Chariſlimi,diligamus nos inui

cem , quia charitas ex deo eft . Etomnis

qui diligit,ex deo natus eſt, & cognoſcit

deum.Quinon diligit,nonnouitdeum :

quoniam deus charitas eſt. In hocappa

ruit charitasdei,quod filium ſuum uni

genitummiſit deusin mundum , ut ui

uamus per eum.In hoceſt charitas,non

quodnos dilexerimus deum , fedquod

ipfe dilexerit nos : & mifit filium ſuum

propiciationépropeccatis noftris.Cha
Fiſfimi,fi ficdeus dilexitnos, &nosdebe

mus nos mutuo diligere Deum nemo

uidit unquam . Si diligamusnosinuicé,

deus in nobismanet,&charitas eius eft

perfecta in nobis . Ex hoccognoſcimus,

quod ineo manemus, & ipfein nobis:

quoniam de ſpiritu ſuo dedit nobis. Et

nos uidimus ,&teftamur , quod pater

X 3 milic
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απέσάλκε ορ γομ σωτήρα του κόσμου . δε milit filium feruatorem mundi. Quiſ?

άρ ομολογήσει , ότι 1κσούς άξου και γός του quis confeſſus fuerit , quod Ieſus eſt

θεού, ο θεός αν αυτώ μώα, και αυτός ν ως filius dei, deus in eo manet, & ipfe in

θεώ , να) Αμάςέγνώκαμου και επισεύκα deo.Et noscognouimus, & credidimus

μεμ τίω αγάπίω , ήμ έχα ο θεος εν αμίμ . και charitatem , quam habet deus in no.

θεος αγάπκ έσι και ο μύωμ εν τη αγάπη, bis . Deus charitas eft , & quimanet in

νω θεώ μένει , και ο θεός οάντώ. Εντό charitate , in deo maner ,&deus in eo.

Τα τεπλείωσα και αγάπη μεθμώμ, ίνα σας In hoc perfecta eſt charitas nobiſcum ,

ξεσίαν έχωμάω ν τη ημέρα θα κρίστως,ότι ut fiduciam habeamus in die iudicij,

tadais ixấvée, Cli,kaj amãe ioqci si Tare quod ficutille eſt, & nos fumus in mun .
κόσμο τούτω. φόβΘ ουκ έσιν εν τη αγά» do hoc. Timor non eft in charitate , fed

πη,αλλά τελεία αγάπη έχω βάλει τον φό perfecta charitas foras eijcit timorem ,

βομ, ότι ο φόβOP κόλασιμ έχε . ο δε φοβά- quoniam cimor auciatum habet . Qui

μανθου πτελείωτα εν τη αγάπη . ιμάς autem cimet,non eſt perfectus in cha

αγαπώμου αυτού , ότι αυτός πρώτο γάι ritate . Nos diligimus eum , quoniam

πκσεν ημάς . Εάν τις ειπε , ότι αγαπώ όμ ipfe prior dilexit nos.Si quis dixerit:di-,

δεόμ,ή αδελφόν αυτα μισή, ψεύσκα εσίμ.ό ligodeum , &fratrem ſuum oderit,men

και με αγαπώ » του αδελφομ αυή 8μ εώρακε, dax eſt . Qui enim non diligit fratrem

τη θεδρομ ουκ εώρακε, σώς δωατα αγα ſuum quem uidit: deumuidit:deumquem nó uidit,

πάμο και ταυτωτω ντολώ έχομον αή quomodo poteſt diligere . Et hocpræ

αυτο , ίνα ο αγαπώμ ήμ θεόν , αγαπά και ceptum habemus ab eo:ut qui diligit

τον αδελφόν αυτον . deum ,diligat&fratrem ſuum .

πάς ο σισεύωμ , ότι 1κσούς Κιμ ο χgr Omnis qui credit Iefum eſſe v

soς , εκ του θεού γεγέννητα και να σας και αν Chriſtuin , cx deo natus eft . Er omnis

γαπώμεν γεννήσαντα, αγαπά και τον γιο qui diligit eum qui genuit:diligit &eum

γεννκμαίου και ανταν, τούτο γινώσκομία, qui natus eſt ex eo .Inhoc cognofci

ότι αγαπώμων τα τέκνα του θεού ,όταμου quod diligamus filios dei : cum

δεόμ αγαπώμων , και τας εντολάς αυτου τη deum diligimus ,& præcepta eius fer

γώμεν . άυτη γάρ Κιμ και αγάπη του θεού, ίνα uamus . Hæc eſt enim charitas dei , ut

τας εντολάς αυτο τηρώμα, να αι ντολαι præcepta eius feruemus , & præcepta

αυτο βαρ& αι ουκ έισιμ , ότι σαν γεγει» eius grauia non ſunt.Quoniam omne

νωμένου τω θεού , νικά του κόσμου , και quod natum eft ex deo ,uincit mun,

αυτκ Κιμ και νικά , και νικήσασα του κόσμου , dum : & hæceſtuictoria quæ uicitmun

και σίσις τιμώμ . τις έξιμο νικώμ ου κόσμου, dum ,fides ueſtra.Quis eſtquincit mun

έιμι ο σισεύωμ , ότι 1κσούς άμο γός του dum ,niſi qui credit quod leſuseſt filius

θεού , δυτός έξιμο ελθών δί ύδατΘ και dei? Hiceftqui uenit peraquam &ſan

αιματG- 1κσούς Χρισος , ουκ αν ο δαν guinemleſus Chriſtus:non per aquam

τι μόνον ,άλλων δατι ναι ω " άιμαν folum, fed per aquam & fanguinem.

1. και συνεύμα και η μάρτυροά , ότι Et ſpirituseſt qui teftificatur , quoniam

πνεύμα αξιμ και αλήθεια ότι ηάς εισιμοι ſpiritus eft ueritas . Quoniam tres ſunt

μαρτυροώτες , σιεύμα , και εύθως κοι qui teſtimoniú dant,ſpiritus, & aqua,&

ή άμα languis,

mus ,



MANNOT APOTH.

$ 39
JOANNIS PRIMA:

se črna,najär öpãe eie te { p łopotu olet fanguis , & hi tres unum ſunt. Si te ,

μαρτυρίαν την ανθρώπων λαμβάνομων , και ſtimonium hominum accipimus , te >

διαρτυρία του θεού μείζων έσω,ότι αυτκ ſtimonium dei maius eſt: quoniam

Αμαρτυρία του θεού ,Άρ μεμαρτύρκκε σερί hočeſt teſtimonium dei,quo teſtifica

Το του αυτο , οσισεύων εις τόμομ το θες , cus eſt de filio fuo .Qui credit in filium

Exerted agrugíap su saules . o uswisiúp dei, habet teſtimonium in ſeipſo. Qui

ωμω θεώ , ψεύσκω σεποίκκέμ αυτόμ, 8ου non credit deo , mendacem fecit eum :

σεπίσβυκεμ εις τίω μαρτυρίας , θα μεμάς » quia non credidit inteſtimonium ,quod

τυεκκερ ο θεός σηί το γού αυτο και αυτη teſtificatus eſt deus de filio ſuo.Et hoc

8Gμ και μαρτυρία , ότι ζωώ αιώνΐομ έδωκεν eſt teſtimonium , quod uitamæternam

Ημίμο θεός , και αυτή καιζωή νω τώ αυν dedit nobis deus,& hæc uita in filio eius

το μ.ο έχωμ τομ γου , έχω τώ ζωώ.8 eſt.Quihabet filium , habet uitam : qui

μί έχων τμηση του θεού, τίω ζωω ουκ έχα . non habet filium dei, uitam non habet.

ταύτα έγραψα υμίμ τοίς σισεύσσιν εις Hæc fcripfiuobis, qui creditis in nomi

όνομα του μου το θεού , ίνα ειστε, ότι ζωδώ ne fili dei,ut ſciatis quod uitam habe,

αιώνΐου έχετε , και να πισεύκε εις το όνο» tis æternam , & ut credatis in nomine

μα το γού του θεούκαι αυτκ άξια και παρξη filij dei. Ethæc eſt fiducia quam haber

στα , άμ έχομβω προς αυήμ, ότι εάν τι αιτώ mus apudeum :quod fi quid petierimus

μεθανίο θέλημα αυτό , ακόα ημών , και fecundum uoluntatem eius ,audit nos.

εαν8δαμον ότι ακόα Αμώμ , άμ αετώμεν Et fi fcimus , quod audit nos,quicquid

θα , διδαρβυ ότι έχομεν τα αιτήματα & petierimus, fcimus quod habemuspe

κτήκαμιγυ σας αυτο . Εάν τις ήδη ομαδεν titiones quas poſtulauimusab eo . Si

φόμ αυτον αμαρτάνοντα αμαρτίας με προς quis uiderit fratrem ſuum peccarepecca

θάνατομ, αιτήσει δώσε αυ ω 3ωω τοϊς tum nonadmortem , petet, &dabit ei

αμαρτάνεση με προς θάνατομ. έσιν αμαgr uίcam.pantibusnon admortem.Et

τία , προς θάνατον , ου σερί εκείνκα λί » peccatum admortem ,non pro illo dico

γω ένα έρωτίση σάσα αδικία αμαρτία utroges.Omnisiniquitas peccatum eſt.

εεία , και εσιν αμαρτία ου προς θάνα » Ereftpeccatum non ad mortem . Sci

τομ διδαμο , ότι σαςκαι γεγεννκμώG εκ mus , quod omnis qui natus eſt ex deo ,

το θεού ουχαμαρτάνε , άλλο γενεκθεις εκ non peccat: ſed quigenitus eſt ex deo,

Το θεούτκρ& εαυτόν, και ο πονκρός ουρά ſeruat ſeipſum , & malus ille non tangit

Πεται αυτον . διαμεμ ότι εκ του θεού έσμισι, eum .Scimus quod ex deo ſumus , &

και ο κόσμΘ- όλος νω σουκρό κάτα. mundus totus in malo conſtitutus eft .

õidajuft de ori dýøs To Deoữ áxe , vojdiel: Scimus autem quod filius dei uenit,&

Φωκεν ημίμ διάνοιαν , ίνα, γινώσκωμων dedit nobis mentem ,utcognofcamus

του αληθινόμ » και έσμού και η αλιθινώ , illum qui uerus eft : & fumus in uero , in

ω ω τώ αυτού 18σού Χριsώ . δυτός αν filio eius Ieſu Chriſto . Hiceftuerusde

και αληθινός θεός , και η ζωή αιώντΘ» . τι us. & uita æterna . Filioli, cauete uobis à

κίαφυλάξατεεαυτούς από την ειδώλων . fimulacis.Amen
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ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΘολικΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ .Σ

ΑΥΤΗΝ ο πρεσβύτερGP γράφει κυρίακαι τοίς τέκνοις αυστι : πρόφασις τι

επιβολής , αυτκ . δρώμτατέκνα αυτής καλώς αναs ?εφόμεναεν τη σίσει , και σε

λους σλάνες σεεϊσρχομλύος,και λέγοντας , με έναν τώ σαςδσίαμ τοΧρισού και

σαρκί, γράφει τίω επισολώ. και πρώτον μεν αποδέχεται αυστι τα τέκνα έιτάδε

δάσκωμ, μή νεώτερου ειναιη καθ ημάς μυσήeΐομ,σαραιά πάλιμ σερίαγάπκα, και ένα μείνωσιμ

και τη διδαχή τη ραδοθείση αυτοίς. και λοιπόν διδάσκα αντίχρισου ειναι , όμ λέγοντα,με το σις

κι εληλυθένα xelsόμ. Βαγγέλλει δε, ώσπ τους τοιέτους μη δέχεται τινα εις οικίας και αν δε

λέγαμτοίς τοιέτοις , χαρεμ. και όντως τελειοί τίω επισολώ .

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ Ε Π Ι)

ΣΤΟΛΗ ΔΕΥΤΕΡ Α .. BEATI IOANNIS PRESBY

TERI EPISTOLA

SECVND A.ΠΡΕΣΒΥ/

τερος έκλε

κτή κυρία

και τις τε

ENIOR ele

ctæ domi

næ & filósκνοις αυν

eius , quos

egodiligo ia

τάς , δυς έν

γώ αγαν

@ Svaak

θεία , κα )

ουκ εγώ μόνη , αλλά και σάντες οι

έγνωκότες τίω αλήθeαν , δια τίω αλάν

θεαμ τίω μένουσαν εν ημίν , και με

ημώμ έσαι εις τον αιώνα , . έσαι καθ % .

μώμ χάρις , έλεG- , ειρlώκ , σαρά θεού

σαργος , και σαρά κυρίου Ιησού Χρισού

τον γού τον σατρός , αλκθεία και αγά

πη » Εχάρω λίαν , ότι έυρκκα, έκ ήυ τέν

κνωμ σου σεριπατοώτας ν αλκθεία , και

θως ντολώ ελάβοιβο σαρα του σαν

γός . και νώ ερωτώ σε κυρία . ουχ ώς

εντολώ γράφω σοι καιρώ , αλλά θα

μcritate : &

nonego for

lus,fed & 07

mnes qui co

gnouerunt ueritatem , propter'üeri

tatem , quæ permanet in nobis , & no

biſcum erit in æternum . Erit nobifcum

gratia,mifericordia,pax,a deopatre, & à

domino Ieſu Chriſto filio patris in ue >

ritate & charitate . Gauίfus fum ualde ,

quod inueni de filijs tuis ambulantes in

ueritate, ſicut præceptú accepimus à pa

tre. Et nunc rogo te domina:nontang

mandatumnouum faibo tibi,ſed quod

έχoριζω habuimus
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έχoμου απ αρχής , ίνα, αγαπώμεν άλν

λίλους και και αυτκ 3p και αγάπε , ίνα σερι

πατώμων κατά τιώ εντολώ αυτο . αυτα

όξιμ και εντολή, καθώς ακούσατε απαρχής,

άνα , εναυτή περιπατάτε , ότι πολλοί σλά

νοι εισήλθον εις του κόσμου , οι μη ομολον

γρώτες Ικσούμ χρισον ερχόμενου να σας !

κί , δυτός όξιν ο σλάνΘ και ο αντί8ι

sG.βλέπετε εαυτους , με απολέσωμθυ &

εργασάμεθα , αλλά μιθομ πλήρκ απολάι

βωμεμ • σάς ο σαραβαίνων και μη μένων

εν τη διδαχή του χρυσού , θεομ ουκ έχα .

μένων εν τη διδαχή του Χρισού , όντα

και του πατέρα να του μου έχα . έι τις έξι

χεται προς υμάς , και ταυτίω διαχω

ου φέρε , μη λαμβάνετε αυτόν εις οικίαν,

και χαίρομ αυ ο μη λέγετε . ο γαρ λέ»

γων χαίρειν και κοινωνά τοΐς έργοις αυτον

τοίς σουκροΐς • σολιά έχωμ υμίμ γράν

Φαν , ουκ άβουλίθω δία χάρτου και μέν

λαια.αλλα ελπίζω έλθάμ προς υμάς,

και σόμα , προς σόμα λαλήσαι , ίνα, και

χαρα ημώμ π σεπληρωμώκ . ανάζεται

σε τα τέκνα Οι αδελφύς σου και εκλε ,

κτής , αμώ ,

habuimus ab initio , ut diligamus nos

mutuo . Ethæceſtcharitas, utambule

mus ſecundum præceptum eius.Hoc eſt

præceptú , quemadmodum audiſtis ab

initio ,ut in eo ambuletis:quoniam mul

ci ſeductores ingreſli funtin mundum ,

qui non confitentur leſum Chriſtum

uenturum in carne . Hic eſt ſeductor&

antichriſtus.Intuemini uoſipſos, ne pere

damus quæ operatifumus ,fed utmera

cedem plenam recipiamus. Omnis qui

tranſgreditur & non manet in doctrina

Chriſti,deum non habet. Qui manet in

doctrina Chriſti, hic &patrem &filium

habet.Si quis uenit aduos, & hanc do

Ctrinam non affert: ne recipiatis eum in

domum, nec aue ei dixeritis . Qui enim

dicit illi aue , communicat operibus eius

malis . Cum multa haberem uobis fcri

benda , nolui per chartam & atramen

tum . Sed ſpero me uenturum ad uos ,&

præſentem præfentibus locuturum , ut

gaudium noſtrum ſit completum.Salu

tant te filý ſororis tuæ electæ .Amen.

ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟ ΛΗΣ ΤΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΠΩΑΝ ΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ .

Ε

Στιμ επιβολή σερί φιλοξενίας, και πρώτο μου αποδέχεται τον γάΐομ, μας)

τυρούμενου σαρα σάντωμ , επί φιλοξενία και προηέπει τα αυτή προθέσοέμ

μένα , και προπέμπαμ και δεξίουθα τους αδελφούς , σάλιμπ αυτο μου

των προσφοράς αποδέχεται ατίάτα δε δίστρεφή , ως μή τε αυτόν σαςέχουν

τατοΐς ήωχοίς , αλλά και κωλύοντα τους άλλους και και πολλά φλυαρούτα και τους δε τοιέτους

λίγα αλλοτίους έινα φθάλκθείας,και μηδέ ειδέναι του θεομ . δημητρίου δε σκίσκσι μαρτυρών

αν τα κάλιsα .

๕yi ะ
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BEATI IOANNIS THE

OLOGI CATHOLI

CA EPISTOLA

TERTIA .

Enior Gaio

TPITA .

dilecto , qué

ego diligoin

ueritate .Di

lecte,deom

nibus opto .,

ut proſpere

agant , & re

πρεσβύτιν

so garas

Geraza

πατώ , δυ

εγώ αγα/

πων αλκ

θεία . άγα.

ποτέ , ποι

σάντωμένο

χομαι σε ευοδυθαι , και υγιαίναμ , καθώς

ευοσούται και ψυχή. εχάρω γαρ λίαμ έξι

χομθύων αδελφών , και μαρτυρέντωμ σου

τη αλκθεία , καθώς στον αλκθεία σερίπα

τ&ς. μειζοτέραν τότωμ ουκ έχω χαράμ, ίνα

ακό, τα έμα τέκνα αλκθεία πριπατοών

τααγαπητέ σιsόμ σοις, δ εαμ εργάση εις

τους αδελφούς και εις τους ξένους, δι εμας »

τυρκσάν σου τη αγάπη ενώπιομ εκκλη

σίας , δυς καλώς ποιήσεις και προπέμψας

αξίως του θεού . ύπες γαρ το ονόματα

οξήλθομ , μκδέμ λαμβάνοντες από την εν

θνώμ . εμάς οώ οφείλομβι απολαμβάνει

τους τοιέτους , ίνα , σωσργοί γινώμεθα τη

άλκθεία . έγραψα, το εκκλησία , άλλο φι»

λοπρωτεύων αυτών διοριφές ουκ επιδέν

χεται εμάς . δια τονο εαν έλθω, υπομνή »

σω αυτον τα έργα & ποιά , λόγοις σονκροΐς

φλυαρών ημάς , και με αρκούμενα έπι

τούτοις , όυτε αυτός επιδέχεται τους αδελ

φους , και τους βουλομβίους κωλύα , να

έκ εκκλησίας εκβάλλα , αγαπητέ

μα μιμού το κακόν , αλλά το αγαθόμ.

δαγαθοι

1

cte ualeant,

ſicut proſpere agit anima tua . Gaui-

ſus ſumenim ualde uenientibus fratri

bus, & teſtimonium addentibus ueritati

tuæ ,ſicut tu in ueritate ambulas . Maius

ris non habeo gaudium , quàm utau

diam filios meos in ueritate ambulare.

Chariſſime,fideliter facis quicquid oper

raris in fratres , & in hofpites , qui te -

ſtimonium reddiderunt charitati tuæ

in conſpectu cccleſiæ, quos , benefacies,

ſi deduxeris digne deo . Pro nomine

enim eius profectiſunt, nihil accipien

tes à gentibus. Nos ergo
debemusre

ciperehuiuſmodi,ut cooperatores fimus

ueritati . Scripfi eccleſiæ ,ſed is qui amat

primatum gerere in eis, Diotrephesnó

recipit nos . Propter hoc ſi uenero, in

dicabo facta illius quæ facit, uerbisma

liciofis garriens in nos , & nec his con

tentus,non ſolum non recipit fratres,

uerumetiam uolentes recipere ,prohi-

bet,& ècongregatione eńcit. Dilecte ,ne

imiteris qd malum eſt,ſedqdború eſt

Quibene
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και αγαθοποιών εκ του θεού εσιμ. και και κακοποι »

ώμουχλώρακε τον θεόμ - Δημκτείο μεμας!

τύρεται υπό σάντωμ , καιυπάυοσ σ αλκ /

θείας, και εμάς δεμαρτυρδύκαι διδαπ,

ότι και μαρτυρία ημώρ αλεθύς αι. σολια έιν

χομπάφαμ, άλλου θέλω στα μέλανος και

καλάμου σου γράψαμ. ελπίζω και ευθέως10μ

σε,και σόμα προς βόμα λαλίσομοι. ειρών

σοι . ανάζονται σε οι φίλοι . ανάζου τους

φίλους και όνομα ,

Qui benefacit,ex deo eſt:quiauté male
facit,nó uiderdeum.Demetrio teſtimo

nium redditabomnibus, & ab ipfa ueri

tate, fed&nosteſtimoniú perhibemus,

& noftis , qd teſtimoniú noſtrū uerum

eſt.Multahabebam quæ fcriberem , fed

nolo per atramentú&calamú ſcribere ti

bi. Spero autē protinusme uiſurūte , &

præſentes corāloquemur.Pax tibi.Salu
tantteamici.Saluta amicos nominatim .

ΠΟΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 1ΟΥΔΑ ΕΠΙΣΤΟ ΑΗΣ

Αύτω επισολώ γράφα τοΐς ήδκ σισεύσασιμο και δε πρόφασις άυτη. σαρσελθόντων

τινώμονα διδασκόντωμ αδιάφορου ειναι τίω σισιμ, και αρνέμλύωμ του κυρίομ , ά/,

νάγκω έχε γράψαι,και ασφαλίσαθαι τους αδελφούς και πρώτος και παρακα:

λάαυτους αγωνίστθαι , και εμμέναμ τη παδοθείσα αυτής σίσα . έπετα αποκη »

φύλα Ρύς τοιέτους , ως σλάνους, και παραγγέλε, μησεμία κοινωνία έχει προς τους τοιέτος,

διδότας , ότι ουκ αρκά κληθώαιμόνον , εαμ μι και αξίως σεριπατήσωλιγο θα κλήσεως και

και ήμ πρότερον λαόν ξαγαγωμθς αγύπου ο θεός , και μη εμμείναντας τη σίse , απώλεσε.

και αγγέλωμ δε με τιρκσάντωμ τίω δίαμ τάξιν , ουκ έφείσατο , τα οώ από την τοιύτωμ αναχω

& μ . και γαρ μιχαιλ και αρχάγγελΘ , ουχ υπήνεγκε βλασφημίας του διαβόλου,έσεθα νοιώ

απώλααμ αντώμ ώς σοδόμωμ διδάσκα . ειταανάεις τα ήθκ. καιεπαυξάμλνΘ ανείς βεβαιός

τκτα και πίσεως πια το κυρίε,τελαοίτω επισολό.

IN EPISTOLAM IVDAE, ARGVMENTVM

PER ERASMVM ROTERODAMUM .

Vltisuerbisdeſtomachaturin eos, qui cupiditatibus ſuisexcæcati,adi

uerſabantur euangelio.Quodtamen nouum uideri non debeat, aum

iam olim in hoc deſtinati lint,& ab apoſtolis prædictum ſit
, idgenus

homines irrepturos in gregem Chriſtianorum . Aduerſus hos ficar

mateos, ut ftudeant&illos uel increpatione coërcere,uel admonédo feruare.Od

Linonqueant,certe iplifeſe parentin aduentum Chriſti.

FINIS ARGVMENTI .:
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TOT Arior 1ΟΥΔΑ Α Π Ο /

ΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ .

BEATI IVDAE APOSTO

LI EPISTOLA CA

THOLICA.

1912 cobi, ijs qui

indeopatre

και ικσού

1

ΟΥΔΑΣ ΤΗ/ VDAS lelu

σού Χρισου Chriſti ſer

δουλος ,αν uus,frater la

δελφος δε

Ιακώβου ,

τοίς ενθώ
ſanctificati

σαρίγϊν funt , quίάς

ασμλύοις
Iefu Chriſto

feruati funt ,,

Χρισού τετΜρκμλύοις, κλκτοΐς . ΕλεΘ- ιν uocatis . Miſcd'ia uobis, & pax, & chari

μία και ειρών και αγάπκ σλαθωωθείς . tas multiplicet. Dilecti, tantú mihi ſtu

Αγαπητοί , σάσαμ σουδώ σοιούμε dium fuit ſcribendiaduosdecommuni

γράφαμ υμίμ σερί ή κοινώς σωτηρίας , ſalute,utnonpotuerimnonfcribereuo

ανάγκω έσχον κάψα υμίμ , σαρακα bis , obfecrans, ut ueftris laboribusad

λώμ επαγωνίζεται τηάπαξ παραδοθεί iumento ſitis fidei, quæ femel dara eſt

σή τοίς αγίοις σίσα . Παρασέδυσαν γάς ſanctis . Obiterenimſubieruntquidam

τινες άνθρωποι , οι σάλα προγεγραμ homines impii , qui prius deſcripti fue -

μθύοι εις τούτο το κρίμα , ασεβάς , τίω τα rant in hociudicium , qui dei noſtri gra

θεού ημώμ χάριν μετατιθέντες εις ασέλι tiam tranſferunt ad laſciuiam , ac deum ,

γαμ » και τον μόνον δενότω θεόρ, qui folus eſt herus , ac dominum no

κυρίου ημώμ 1κσούς Χρισομ αρνούμενοι . ftrum Ieſum Chriſtum negant. Volo

υπομνήσαι δε υμάς βούλομαι ,ειδότας το autem uos commonefacere ,cum ſciatis

μάς άπαξ τοτο , ότι ο κύριο λαδι εκ ſemel illud,quoddominus,pofteaquam

Οι αγύπου σώσας , το δεύτερου τους populum ex Aegyptofaluum eduxerat,

μη σισεύσαντας απώλεσεν αγγέλους τε rurſuseos qui noncredebant, perdidit:

τους με τηρήσαντας τιώ έαυτών αρχώ , quodds angelos qui no feruauerant fua
άλλα απολιπόντας το 'δίου διακτήρϊ originem , fed reliquerantſuum domici

ον , εις κρίσιν μεγάλως ημέρας , δεσμούς lium ,ad iudiciú magni illius diei, uincu

αϊσίοις υπό ζόφου τετάρκκεμο ως σόδο » lisæternis ſub caligine ſeruarit. Sicut So

μα , και γόμοξέα , και αι σερί αυτάς σό- doma& Gomorra ,& his finitimæ ciui

λας tates ,
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;

Aae oμόμοιον τούτοις όπου εκπορνεύω

σασα , και απελθούσα οπίσω σαρκός επί

σας , πρόκεινται δάγμα , συρος αιωνίου δ :

κυ υπέχουσαι . ομοίως μθύτοι και δυτοι

ενυπνίαζόμενοι , σάρκα μου μίαίνουσι , κυ »

giότκτα δε αθετούσι , δόξας δε βλασφημ8

p . και θεμιχαήλ ο αρχάγγελΘ ,ότεη

διαβόλω διακρινόμως σiελέγετο σερί

τα μωϋσέως σώματΘ , ουκ ετόλμησε κρί »

αν επενεγκάν βλασφημίας , αλλιπεν ,

επιτιμήσαί σοι κύριΘ.δυτοι δε όσα μου

ανκ διδαση,βλασφημούσιν , όσα δε φυσιο

κώς ως τα άλογα ζώα επίσαντα , ώ του

τοις φθείρονται . ουαί αυτοίς , ότι το 80 %

το κάϊμ επορεύθκσαν , και τη σλάνη το

βαλαάμ μιθού ξεχύθκσαμ , τη αν

τιλογία του κορε απώλoντο . δυτοί εισιν.

τάς αγάπες υμών , σιλάδες , συν

νθιωχούμονοι αφήβως , εαυτούς σοι »

μαίνοντες , νεφέλαι άνυδροι , υπό ανέ ,

μων ποριφερόμενα , δένδρα , φθινοπωρι»

να , άκαρπα,, δις αποθανόντα , ή εκριζων

θέντα , κύματα άγρϊα θαλάσκα , έπα

Φρίζοντα τας εαυτώμ άχνας , ασέρες

σλαντα , δις και όταν τον σκότους , εις

αιώνα , τεταρκτα , προεφήτευσε δε και τους

τοις εβδομΘ από αδαμ ενώχ , λέγωμ .

σου ήλθε κυρίων αγίαις μυρϊάσιμ άιν

το , σοιήσαι κρίσιμ κατά σάντων , κα)

ελέγξα πάντας τους ασεβάς αυτών

σερί πάντων η έργων ασεβείας αυ »

τών ,ώμκσέβεσαν ,να σερί σάντωμα

σκληρών , ώμ ελάλησαν και αυτον άμας -

τωλοί ασεβάς« ουτοί εισι γογγυσαι , μεμ

ψιμοιροι , κατά τας επιθυμίας αυτών στο

εθνόμονοι , και σ ' sόμα αυτών λαλά το

πέρογκα , θαυμάζοντας πρόσωπα , ώφε

λείας χάριν . υμάς δε αγαπητοί , μνίο

θετε την δημάτων της προαρκμλύωμ

πο το αποδόλωμ το κυρίου ημώμ 1κσού

Χρισού , ότι έλεγομ υμίν , ότι η εκάτω

28ovce

tates, quæ ad conſimilem modumcum

illis ftupris inquinatæ fuerant, ac ſecutæ

fuerantcarnem alienam , propolicæ ſunt

exemplo, ignis æternipoenam ſuſtinen

tes. Similiter ſanè& hideluſi inſomnñs,

carnem quidé polluunt , dominosuero

ſpernunt,in poteſtate præditos maledi

cta congerunt.At Michaëlarchangelus;

cum aduerſus diabolum certans diſce ;

ptaretde corpore Moyfi, non auſus eſt

illiimpingere notam maledicti,ſeddixit:

Increpet te dominus. Ariſtiquænon no

uerunt, ea maledictis infectantur, quæ

uero natura ceu animantia rationis ex .

pertia ſciunt in hiscorrumpuné.Væillis.

quoniãuiam Cain ingreſti funt, & decea

ptione mercedis, qua deceptusfuitBa

laam ,effuſi ſunt,& contradictione Core

perierút.Hi ſunt intercharitares ueſtras,

maculæinter fe conuiuantes,abſą ullius

timore, ſuopte ductuarbitriocuiuen

tes,nubes aquá nó habétes,quæ à uentis

circumagunt, arboresautumnomarce

ſcentes,infrugiferæ ,bis emortuæ ,& eradi

catæ , undæefferæ maris, deſpumantes

ſua ipforú dedecora.ſtellæ erraticæ, qui

buscaligo tenebrarú in æternú ſeruata

eſt. Prius aüthis uaticinatus eſt ſeptimº.

ab Adam Enoch ,dicés:Ecceuenit dñs in

ſanctis milibus ſuis, ut faciat iudiciúad

uerſus omneis,& redarguarones ex eis

qui ſuntimpň, de factis omibusquæim

pie patrarút,deí oñibus duris quælo,

autiſuntaduerfuseumpeccatores impii.

Hi ſuntmurmuratores queruli,iuxta cól

cupiſcétias ſuas ambulantes, &os illorü

loquitur tumida, admirantesperſonas,

utilitatis gratia.Vosautem dilecti,me.

mores eſtis uerborü, quæ antehac dicta

fueruntab apoſtolis domini noftri Ieſu

Chriſti, quoddixerút uobis in extremo

Y tempore
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χρόνο:1οντά έμπαίκται , κατά ταςεαυ

των επιθυμίας πορευόμενοι και ασεβα

ώμ . δυτοί εισιν οι αποδιορίζοντες ψυχι »

κοι , πνεύμα , μι έχοντες . υμάς δε

γαπκτοι , τι αγίωτάτη υμώμ σίσα έ .

ποικοδομούτες εαυτούς , αν σκεύματι

αγίω προσευχόμονοι , εαυτούς και αγά .

πω θεού τκρίσατε , προσδιχόμβυοι τοί

λες του κυρίου ημών Ιησού Χρισών , εις

3 lei acvi poraj ove rufi trezte dia's

καιρινόμυοι , οις δε φόβω σώζετε , έκ :

στος αρπάζοντες , μισοώτες και του

από 4 σαρκός εσιλωμθυον χιτώνα , .

δωαμθύω φυλάξαι αυτούς αήαι ,

σους , ναι σήσαι κατενώπιομ δόξας αν

τα αμώμους οι αγαλλιάσα , μόνη σοφώ

θεώ σωτήρι μώμ , δόξα και μεγαλωσύ »

θκ , κράτΘ και δξουσία , νώ και ένα σάν

τας τους φώνας . Αμώ .

temporefuturos illuſores,qui iuxta ſuas

impias cupiditatesambularent.Hi fuñe

qui ſegregant animales,ſpiritum nó ha

bentes. Vos autem dilecti, fanctiſlima

ueftræ fidei ſuperſtruentes uoſipfos, per

ſpiritum ſanctum orantes , uosinuicem

in charitate dei ſeruate;expectantesmi

ſericordiam domini noftri Ieſu Chriſti

in uitam æternam.Et hos quidemcom

miſeremini dum dijudicamini: illosau

tem per timorem faluos facite,ex incen

dio rapientes,odio profequentes, &eam

quæex carne eſt maculatam tunicain . Ei

ueroqui poteft illos feruare a peccatoim

munes, & ſtatuere in conſpectu gloriæ
fuæ ,incótaminatoscum exultatione,foli

fapienti deo feruatori noftro , gloria&

magnificentia,& imperium , &poteftas,
nunc&inomnia fæcula :Ameri.

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥΔΙ EPISTOLAE IV

DAE FINIS .Τ Ε Λ Ο Σ .
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EVELATIO

Ieſu Chriſti,

quam dedit

ΠΟΚΑΛr ,

ψις Ικσού

Χρισ8 , 8μ

έδωκεμαν

τωο θεός ,

δείξαι τις

δέλοις αυ

τα & Λα

γενέθ ω :

τάχα , και εσήμανευ αποσείλας δια του αγ

γέλs αυτον ,Go δόλο αυταιωάννα, δς εμας

Τύρκσε ομλόγου και θες και το μαρτυρίαμ 18.

σε Χρισ8, όσατε ειδε, μακάρϊος ο αναγινών

σκωρ, οι ακέοντας τους λόγος και προφή

τείας , κ τκροώτεςτα ον αυτά γεγραμμένα ,

και γι' καιρός εγγύς . Ιωάννκς ταϊς επτά εκκλκι

σίαις ταϊς ν τ ασία , χάρις υμίμ ειρών

αλή ο ώμ και 6 ήμ ,ο ερχόμβυος, ας

το επηα πνευμάτων, άξιν ενώπιομ * θρό

ν8 αυτο , Cαπό 1κσ χρισού ο μάρτυς και σε

5ος , ο πρωτότοκος εκ νεκρών , κι ο άρχωρ

βασιλέωμή γΒς , ο αγαπήσαναμάς ,

κ) λέσαν7ιημάς εκ της αμαρτίώμ ν ω άιν

ματι αυτόν , και εποίκσερ μάς βασιλάς &

τεράς ω θεώ να σαγγι αυτο ,αν ω" και το

ξα κ ή κράτος εις τους αιώνας αιώνων ,

Αμιώ. 1δου έρχεται μετά τη νεφελώμ, και

άψείας σαςοφθαλμός, οι τινες αυτομάξε

κέντισαμμα ) κόβονται πάσαι αι φυλαιο

γύς

illi deus , ut

palam face ,

ret ſeruis fuis

quæ oporteat

fieri cito , & fi

gnificauit, cũ
miſiſſet mandatú fuum feruo fuo loan

ni , qui teftatus eft fermonem dei , &

teſtimonium Ieſu Chriſti, & quæcunq

uidit . Beatus quilegit & audit uerba

prophetiæ & feruat ea , quæ in eo ſcri

pta ſunt . Tempusenim propè eft. Io

annes ſeptem eccleſijs quæ ſunt in Alia.

Gratia uobis & pax ab eo qui eſt, &

qui erat, & qui uenturus eſt, & à feptem

{piritibus,qui in conſpectu throni eius

ſunt, & à Ieſu Chriſto , qui eſt teſtis fi

delis primogenitus mortuorum & prin

ceps regum terræ . ei qui dilexit nos &

lauit nos à peccatis noſtris per ſangui

nem ipſius, & fecit nos reges & facer

dotesdeo& patri ſuo : ipfigloria&im

perium in fæcula fæculorum ,Amen .Es

ce uenit cum nubibus, & uidebit eum

omnis oculus, & qui eum compunxe.

runt. Et plangent ſe omnestribusterræ,

Y 2 etiam

100
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γής,ναι,άμlώ. Εγώ ειμι κ.ά. κ. ώ . αρχ . etiam,Amen.Ego fumalpha & a, prin ,

Ci τέλος , λίγα ο κύρϊος, ο ώμ και ο μ και cipium & finis ,dicit dominus , qui eſt,

ερχόμενος και παντοκράτως . Εγω ιωάννκς και & qui erat, & qui uenturus eſt omni

ναι αδελφός υμών και συγκοινωνος ώ τα potens.Ego Ioannes frater ueſter& par

θλίψα και αν τηβασιλεία και υπομονή και ticeps in afflictione, & regno , & patien

σού Χρισού , εγενόμω ώ τη νήσω σάτμο tia in Chriſto Ieſu fuiin inſula, quæap.

δια του λόγου και θεού ο τίω μαρτυρίαν 18 pellatur Patmos,propterfermonedeia

σου χρισού . Βγενόμlων πνεύματι εν τη κυ teſtimonium Ieſu Chriſti. Fui in fpiritu

ρϊακή μέρα, και άκουσα οπίσω μου φωνώ in dominico die , & audiui poſt me uo

μεγάλω ως σάλπιγγΘ , λεγούσκα. Βγώ cem magnam tanquàm tubæ ,dicentis:

ειμι το.ά. και ή, ώ, ο πρώτΘ οίχαν Ego ſum alpha & s ,primus& nouiſli

τΘ . και βλέπεις γράψομ εις βιβλίου, και mus.Quod uides,ſcribein libro: & mit

σέμψον ταϊς εκκλησίαις, ταϊς νασία, εις te ſeptē eccleſijs,quæ ſunt in Alia, Ephe.

έφεσον , και εις σμύρνω , και εις πέργα fo,&Smyrnæ,& Pergamo,& Thyatiræ

μου, και εις Θυατείρας , και εις σάρδες , και &Sardis,& Philadelphiæ, & Laodicia .

εις φιλαδελφίας , και εις λαοδικείαμ . και Et cóuerſus ſum , ut uiderem uocem quæ

επέςρεψα βλέπαμ τίω φωνώ , ήτις ελάλα » loquebatur mecum . Etconuerſus ,uidi

σε μετεμ8.και επισρέψαςειδομέα λυχήν ſeptem candelabra aurea , & in medio

ας χρυσάς, και εν μέσω τύ λυχνίωμ όμοιου candelabrorum aureorum fimilem fi

γώ ανθρώπου, ενδεδυμλύομσοδέρκ, και σε lio hominis , ueſtitum ueſte ad pedes

εϊεζωσμίου προς τοΐς μασούς ζώνlω χ& υν uſque demiſſa, & præcinctum admam

σώ. Η δε κεφαλή αυτο , και αι είχες λιν millas zona aurea. Caputautem eius&

και, ώσει έρϊου λόυκόμ, ως χϊώμική διόφθαλ capilli erant candidi , uelut lana alba , &

μοί αυτου ως φλόξ αυρός. C οι σόδες αυτο tanquam nix . Er oculi eius tanộz fam .

όμοιοι χαλκολιβάνω, ώς εν καμίνω σεπιν ma ignis. &pedes eius ſimiles chalcoliba

ρωμένοι και φωνή αυτον ως φωνά δάν no ,uelut in camino ardentes . Et uoxil

των σολιώμ . και έχουν τη δεξία αυτο lius tanquàm uox aquarum multarum ,

χεριασέρας επηα , και εκ του σόματα αυν & habebatin dextera fuaftellas feptems

το ρομφαία δίσομG οξία εκπορόυομένκ. Et de ore eius gladiusutras parteacu

κα ) όψις αυτο , ώς ο ήλια φαίν ν δωά tus exibar , & facies eius ſicut lollucet ini

μα αυτον . και όπ έιδομ αυτόν,έπεσα προς uirtute ſua.Et cum uidiflem eú ,cecidi ad

πους σόδας αυτοι ως νεκρός και να επέθηκεν pedes eius tanquàm mortuus. Et pofuit

σω δεξίαμ αυτο χάρα επέμε , λέγων μοι. dexterã ſuam ſuperme,dicés mihi:No

Μη φοβού , εγώ ειμι ο πρώτο και ο έχα li timere,ego ſum primus& nouiſſimus,

τω , ο ώμ , Μαιεγενόμω νεκρός , και & uiuus , & fui mortuus: & ecce ſum ui

οδου χώμ ειμι εις τους αιώνας Ρ αιώνων, uens in ſæcula fæculorum ,&habeo dar

και έχω τας κλάς το άδου , να τον θανά ues inferorum & mortis. Scribe ergo

του » γράψομα ειδες , κα) ά εισιμ,κα & μέλ quæ uidiſti , & quæ ſunt, & quæ opor.

λα γίνεται μετά ταύτα, το μυσήeiop tet fieri poft hæc: Sacramentum feptem

επα ασέρωμ, δυς ειδες επί το δεξιάς μου, ſtellarum , quas uidiſti in dexteramea,

και τας επάλυχνίας τας θυσάς . δι επά & feptem candelabra aurea .Septem

'aséses Itellæ

N
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ασέρες και άγγελοι θ επα εκκλησιών ει » . ſtellæ angeli ſunt feptē eccleſiarū ,&can

dio wajena aux více as Fides , éta Šxx2R delabra ſeptéquæ uidifti, fepté eccleſiæ

σiαι εισί .

ſunt. Angelo Epheſinæ ecclefiæ fcribe: II
Τα αγγέλω η έφεσίνκς εκκλησίας γρά Hæcdicit,qui tenet feptem ſtellas in de

ψομ. τάδε λέγα και κρατών τους επηα ασέρας xtera fua, qui ambulat in medio feptem

αν τη δεξία αυτον , ο σεριπατώμ επί μέσα candelabrorum aureorum . Scio opera

Ο επαλυχνίώμ ξυσώμ.ολα τα έργα tua , & laborem , & patientiam tuam ,&

σου, ναι ήμ κoπoμ σε , και τίω υπομονώ σε . quodnon potes ſuſtinere malos, &ten

και ότι ου δως βασάσαι κακός , και επερά tafti eos qui ſe dicunt apoſtolos elle, &

σω τους φάσκοντας ειναι αποξόλους ουκ non ſunt : & inueniſti eosmendaces , &

έισι . και ευρες αυτούς ψιδάς , καιεβάτι baptizaſti.Et patientiam habes, & ſuſti,

σας • Mα) υπομονώ έχεις ,και διατο όνομά nuiſti propternomen meum , & non de

μου κεκοπίακας και ου κέκμακας και άλλέ fecifti . Sed habeo aduerfum te , quod

χω μισού, ότι τίω αγάπίω σου τώ πρώ charitatem tuam primam reliquiſti.

τίω αφύκας, μνημόνευε ο πόθεν εκπέλω Memor eſto itaque unde excideris, &

κας, και μεθανόκσομ , ή τα πρώτα έργα σοί age pænitentiam , & prima opera fac.

κσομ. Ει δε μή, έρχομαισοι τάχα , και κινή ) Sinminus , ueniam tibi cito , & moue .

σω τίω λυχνίαμ σs εκ τω τόπου αυτό , εαν bo candelabrum tuum de loco ſuo , niſi

μη μετανούσης , αλλά τοντοέχας,δα μισάς . refipueris. Sed hoc habes , quia oditi

τα έργα το νικολαϊτώμ , & καγώ μισώ . ο facta Nicolaitarum , quæ &
quæ & ego

έχωμ δυο άκοσάτω,τίε σνεύμα λέγαταϊς Quihabet aurem , audiat, quid fpiri

εκκλησίαις. ο νικώντι δώσω αυτώ φαγών tus dicat eccleſńs: Vincenti daboede

έκ το ξύλου και ζωής, ο Κιμ εν μέσω του σα re de ligno uitæ , quod eftinmedio på

ραδείσου του θεού , καιη αγγέλω Ο εκν. radili dei.Er angelo Smyrnæorum ec.

κλησίας σμυρναίων γράψομ . τάδε λέγει και cleſiæ fcribe :Hæc dicit primus & no

πρώτGP , και έχατΘ ,δς εγγύετο νεκρός , uiſlimus,qui fuit mortuus& uiuit . Scio

και έζκσεν οίδα σου τα έργα και τιμω θλί opera tua & afflictionem& pauperta

Llproj rlü ritwxíaw, w rovcio Nili,vois tem , ſed diues es : & blafphemiam eo .

τωβλασφημίαμ 90' λεγόντων Ιουδαίους rum qui ſe diamtIudæos eſſe, & non

ειναι αυτούς , και ουκ εισίμ , αλλα σωαγω ſunt,ſed ſunt fynagoga Satanæ . Nihil

γι του σατανά . μκδεν φοβού & μέλιας σάι horum timeas quæ paffuruses : Ecce

Xey »του μέλλει βαλάμες υμώμ οδιάν miſſurus eſt diabolus aliquos ex uo

βολα εις φυλακίω , ίνα σεραθύτε ,ναι bis in carcerem ut tentemini , & haber

έξετε θλίψιμημερώμ δέκα . Γίνου σισοςά bitis afflictionem dierum decem . Eſto

8ι θανάτου, και δώσω σοι τον σέφανομή fidelis uſque ad mortem , & dabo tibi

ζωής . ο έχωμ δυς άκουσάτω,τί το πνεύμα coronam uitæ .Qui habet aurein au

λέγα ταϊς εκκλκσίαις . Ο νικώμου με αν diat, quid ſpiritus dicat eccleſijs: Qui

δικηθξ εκ του θανάτου του δευτέρου. και ως uicerit, non lædetur à morte ſecunda .

αγγέλω ν σεργάμο εκκλησίας γρά Et angelo Pergamenſis eccleſiæ ſaribe :

ψομ . τάδε λέγα και έχωμ τίω δομφαίαμή Hæc dicit, quihabet rhomphæamutra

δίσομομ τίω οξέαμ . διδα τα έργα, σου, και que parte acutam . Scio opera tua , &

σου

odi:

Y ; ubi
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που κατοικώς , όποο θρόνος τον σατανά . )

κρατάς ή όνομάμs,Coυκ κανήσωτσίσι

με.) ον ταϊς ημέρας εμαΐς, Ανίπας και μάς

τυς μουρ σισδς δς απεκτάνθκ σαρ υμίμ,όι

που κατοικ& ο σατανάς , αλλ έχω καλά στο

ολίγα , ότι έχεις έκά κρατώντας τίω διδα)

χώ βαλαάμ , δς εδίδασκέμω ρ βαλάκ

βαλάμ σκάνδαλομ ενώπιομ 0 iogar

λ,φαγώμ είδωλόθυτα , η σορνεύσα .

τως έχας C συ , κρατούτας τίω διδαχω

Ονικολαϊτών , 8 μισώ. μετανόκσον , ειδε

μι, έρχομαισοι ταχύ, και πολεμίσω μεί

αυτών και τη ρομφαία του σώματός μου .

έχωμ δυς,ακοσάτω,τί ή σνεύμα λέγα ταϊς

εκκλησίας . ω νικώντι δώσω αυτο φαν

γάμ από το μάννα τον κεκρυμμώο, κο Φώς

σω αυτώ ψήφου λόυκώ, και επίτω ψήφου

όνομα καινομ γεγραμμλύομ , ουδεις έγνω

ειμα και λαμβάνωμ.καιο αγέλη Οι ν θυα

τειραις εκκλησίας κάψομ.τάδε λέγα και τους

Τον θεό , ο έχων τους οφθαλμούς αυτο ως

φλόγα συρος,και οι σόδες αυτον όμοιοι χαλ

κολιβάνω . οίδα σου τα έργα και τίω αγάν

πάω, και τίω διακονίαν, και των πίσιν ,

τίωυπομονώ σου , και τα έργα σου , και τα

έχατα πλείονα την πρώτων . Αλλ' έχω να

αού ολίγα, ότι έας τίωγωαίκα τζαβίλ και

λέγουσαν αυτίω προφύτιμ,διδάσκαμ, και

πλαιάθαι εμους δούλος σορνεύσαι ,

ειδωλόθυτα, φαγ μ » κα) έδωκα αυτή κό

, ίνα μετανοήση εκ θ πορνείας αυσO .

και ου μετανόκσιν . Ιδού εγώ βάλλω αυν

τίω εις κλίνω , και τους μοιχεύοντας με

αυγό , ένα θλίψιν μεγάλω, εαν μη μεταν

νοήσωσιν εκ των έργων αυτών , και τατίν

κνα , αυγό, αποκτενών θανάτων και γνώ

σονται πάσαι αι εκκλησία ,ότι εγώ ειμι και

έρβενών νεφρούς και καρδίας, και δώσω αν

μίμ εκάση κατά τα έργα, υμώμ. υμίμ δε

λέγω ναι λοιπούς τοίς ώ Θυατείραις , όσοι

δυκ έχουμ τω διδαχω ταύτω , και οι

ubi habitas , ubi fedes et fatane : & te .

nes nomen meum ,& non negaſti fidem

meam . Et in diebus meis Antipas te

ſtismeus fidelis, qui occiſus eſt apud

uos,ubi ſatanas habitat. Sed habeo ad

uerſus te pauca:quia habes illic tenentes

doctrina Balaam ,qui docebat in Balac

mittere ſcandalum corā filijs Ifraël,edere

ex ijs quæſimulacris immolant'& forni

cari:ita habes & tu tenéres doctrina Ni.

colaitarú.qd'odi.Reſipiſce , alioquiue>

niam tibi cito, & pugnabocú illisgladio

oris mei.Qui habet aurem audiat, quid

ſpiritus dicat eccleſis : Vincenti dabo

edere ex manna abſcondito , & dabo

illi calculum candidum , & in calculono

mennouum ſcriptum : quodnemo ſcit,

niſi quiaccipit . Erangelo Thyatiren

ſis eccleſiæ ſcribe : Hæc dicit filius dei ,

qui habet oculos tanquam flammam

ignis, & pedes eius ſimilcs chalcolibano.

Noui operà tua,& charitatem ,&mini

ſterium , & fidem , & patientiam tuam ,

& opera tua , & nouillima plura prio

ribus . Sed habeo aduerſus te pauca :

quia permittis mulierem Hiezabel, quæ

ſe dicit prophetam , docere , & feducere

ſeruos meos , ſcortari & edere ex iis quæ

ſimulacris immolantur. Er dedi illi tem

pus ; ut reſipiſceret à ſcortatione ſua ,

nec reſipuit. Ecce ego mitto cam in le

ctum ,& qui adulterio miſcentur cum

ea, in affictionem maximam , niſi poe

nitentiam egerint ab operibus ſuis, &
filios eius interficiam morte , & ſcient

omnes eccleſiæ , quod ego fim ille fcru

tans renes& corda , & dabo unicuique

ueſtrum ſecundum opera fua . Vobis

autem dico , & cæteris qui Thyatira

eſtis : quicunque non habent doctri

nam hanc , & qui non cognouerunt

profun
TIVES
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τινες ουκ έγνωσαν τα βαθύ και σατανά, ώς λέ

γάσιμ,ου βαλώ εφύμάς άλλο βάρος, αλλά

8 έχει , κρατήσαπ άγχεις δυνάμ άξω . νι»

κώμCo τκρών άγει τέλ8ς τα έργα μ8 , δώ

σω αυτώ ξεσίαν επί εθνώμ, C σοιμα /

να αυτους ν δάβδο σιδερά,ώς τα σκεύχτα

κεραμικά σωσίβεη . ως καγώ είλκφα πια

το σαξός μου , κα δώσω αυτώ ήμασέρα ήμ

πρωϊνόμ. ο έχωμ δυς ακουσάτω, τί ή σνεϊ .

μα λέγε ταϊς εκκλησίαις .

καιως αγέλωσοι εν σάρδεσίμ έκκλησή

ας γράψομ. τάδε λέγει ο έχων τα πνεύμα ,

τα του θεού , C τους επτά ασέρας . οίδα σου

τα έργα, ότι η όνομα έχας ότι ζάς , να νεο

κρος ει . Γίνου γεγορών , και σήριξoμ τα λοι

πα, & μέλι αποθαν & μ . ου γαρ έυρικά σου

έργα σεπληρωμώνα γνώπιον του θεού , μνκ /

μόνευε οώ πως έιλκφας και ήκουσας , στην

ta, C μετανόκσομ. εαμ οώ μη γελγορήσης,

ξω επί σε ώς κλέπκα ου μη γνώς σοί,

αμ ώραν έξω μωσε . Εχεις ολίγα, ονόματα

και η σάρδεσιμ, οι ουκ έμόλωαμ ταγμά

τία αυτών , κ) περιπατίσουσιν μετ εμού και

λβικοίς , ότι άξιοί εισιν . ο νικώμ, δυτα σε

ειβαλάτα ή τματίοις λόυκοϊς » και ου μή

ξαλείψω το όνομα , αυτον εκ βίβλουτιζω

Fς , και εξομολογήσομαι σ' όνομα, αυτο

ενώπιον του πατρός μου , και ενώπιον

Οαγγέλωμ αυτο . ο έχων δυς , ακουσά

τω , τι το πνεύμα , λέγα ταϊς εκκλησί

ας - και ο αγγέλω θ ν φιλαδελ .

φία εκκλησίας γράψομιτάδε λέγαο άγϊν

ος και ο αλκθινός , ο έχων τίω κλάδα, του

σαβίδ , και ανοίγωμ , και ουδεις κλείε , C

αλεία , ουδεις ανοίγα . οίδα σου τα έργα.

έδου δέδωκα ενώπιόν σου, θύραμ άνερ

γμλύω , και ουδεις διωατα κλάσαι αυ»

τίω , ότι μικραμ έχαςδώαμιν, C ετέρα

σάς μου του λόγου και ουκ αρνήσω το όνο)

μά μου . Του δίδωμι έκ σωαγωγής

τον σατανά5 λεγόντωμ αυτούς ιουδαίος -

profunditates ſatanæ , quemadmoduri

dicunt:non mittam ſuper uos aliud pon

dus:tamen id quod habetis , tenete do

nec ueniam . Et qui uicerit & cuſtodierit

uſque in finem operamea, dabo illi po

teftatem fuper gentes , & reget eas uitz

ga ferrea , & tanquàm uafa figulicori

fringentur , ficut & ego accepi à patře

meo ,& dabo illi ſtellam matutinam .

Qui habet aurem audiat, quid fpiritus

dicat eccleſńs:

Et angelo eccleſiæ , quæ eſt Sardis, itt

ſcribe: Hæc dicit qui habet feptem ſpie

ritus dei, & feptem ſtellas.Scio opera

tua : quia nomen habes, quod uiuas&

mortuus es . Eſto uigilans ; & confir

ma cætera quæ moritura erant . Non

enim inueni opera tua plena coram

deo . In mente ergo habe, qualiter ac

ceperis& audieris,& ferua , & reſipiſce.

Si ergo non uigilaueris, ueniam ad të

tanquàm fur, & neſcies qua hora ue

niam ad te . Habes pauca nomina &

Sardis , qui non inquinauerunt ueſti

menta ſua , & ambulabunt mecum in

albis , quia digni funt. Quiuicerit, ſic

ueſtieturueftimentis albis : & non de

lebo nomen eius de libro uitæ , &con

fitebor nomen eius coram patre meo ,

&coram angelis eius.Qui habet aurem

audiat,quid fpiritusdicat ecclefijs.Etan ,

gelo Philadelphienſis eccleſiæ ſcribe:

Hæc dicit ſanctus & uerax , qui habet

dauem Dauid :qui aperit, &nemo dau

dit: claudit, & nemo aperit.Scio ope

ra tua . Ecce dedi coram te oſtium

apertum , & nemo poteſt daudere il

lud , quia modicam habes uirtutem

Et feruaſti fermonem meum , & non

negaſti nomen meum . Ecce do de fy

nagogaSatanæ , qui dicunt ſe Iudæos

Y 4 ellesLivare
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Truck, xj oux tudip,&Ma teúdorog, isou 2011 effe , & non funt, fed mentiuntur . Ecce

sow curve, Ivo kfwdip moj zgoorwiowdin adigam illos,utueniant,&adorentante

ενώπιον της σοδάμ σου , C γνώσιμαεγώ pedes tuos : & fciant quod ego dilexi te,

αγάπκσάσε , ότι ετέρκσας ευλόγομτ νπο quoniam ſeruaſti fermonem patientiæ

μονής μου, καγώ σε τεράσω εκδ ώρας και σα meæ : & ego ſeruabo te ab horatenta

βασμού και μελέτες έρχεθή επίδικουν tionis, quæ uentura eſt inorbem uniuerı

μλύκς όλκς , σειράσαι τους κατοικώντας επί ſum , ut tenter habitantes in terra . Ecce

και γής. Του έρχομαι ταχύ και κράτα 8 έχας , uenio cito : tene quod habes, ut nemo

να εκδεις λάβα ημ σέφανόμσο.ο νικών ,, accipiat coronam tuam . Qui uicerit, fa

σοιήσω αυτόμ σύλoμνων ναώ ή θεό μου . ciam illum columna in templo dei mei,

κι έξω ου μη ξελθά έτι. να κάψω έα αυν» &foras non egredietur amplius. Etfai

με όνομα * θεού μου, C το όνομα και σόι bam ſuper eum nomen dei mei , & no .

λεως το θεό μου η καινς Τερεσαλήμ, και κα men ciuitatis dei mei nouæ Hieruſalem ,

ταβαίνουσα εκ ξ ουρανού αή του θεού μ8 , κι quædeſcendit de cælo à deomeo , &no

το όνομά μου ή καινόμ. ο έχων δυς ακεσαι menmeum nouum .Qui habetaurem

τω, τίσνεύμα λέτε ταϊς εκκλησίαις. Και audiat,quid fpiritus dicat eccleſis:Etan ,

ραγγέλω το εκκλησίας λαοδικέωμ γρά . gelo Laodicenfium ecclefiæ fcribe :Hæc

ψομ. τάδε λέγα Αμώ ο μάρτυς οσισος κό dicit: Amen teſtis fidelis&uerus, prin

αλκθινός , αρχήθ κτίσεως ή θεού . οίδα cipium creaturæ dei:Scio operatua,quia

σου τα έργα , ότι ουπ ψυχρός ει δυο ζεσός, neque frigidus es,neqz feruidus, utinam

όφελομ ψυβος έινς και ζεσός , όυτως αχλία frigidus elles autferuidus :itaque quo

ροςέι, ο όυπι ψυχέος όυτε ζεσός, μέλω σε ε / niam tepidus es&nec frigidusnec ferui/

μέσαι εκ ή σόμαλός με, αλέγεις, 8 % σλό dus , incipiam te euomere ex ore meo :

σϊός ειμι, ασεπλέτκκα , ουδενός χρείαν quia dicis,diues ſum , & ditatus ſum ,

έχω , καιουκ διδας ότι συ ει ο ταλαίπωρος &nullius egeo , & nefcis quod tu esmi

C ελεεινός C πήωχός C τυφλός C γυμνός. ſer & miſerabilis, & pauper, & cæcus ,

συμβsλεύω σοι αοράσαι σαξεμέ χυσίου σε acnudus.Suadeo tibi emere à meau

πυρωμώομ εκ συρος, ίνα σλετήσης, κιεμά rum ignitum ex igni, ut locuples fias ,

τία λόυκα ίνα πριβάλ και να μη φανερωθή και
& ueftimentis albis induaris , ut non

αχών και γυμνότκτός σου , C κολιέρομές appareat dedecus nuditatis tuæ , & col

Βισου τους οφθαλμέςσε, ίνα βλέπας.Εγώ lyrio inungeoculos tuos ut uideas . Ego

όσους εαμ φιλώ, ελέγχω, σιδεύω.ζάλω quoſcúqamo,arguo & caſtigo.Aemu.

σομ οώο μετανόησop. 1δου έσκκα επί των lare ergo ac reſipiłce.ecce ſto ad oftium

θύραν , και κρέω. εάν τις ακέση Οι φωνής & pullo .Siquis audierit uocem meam ,

μου, ο άνοιξα τωθύραμ,εισελεύσομαι προς & aperuerit ianuam , intrabo ad illum ,

αυτόν , και δαπνήσω μετάυτο , κι αυτός με & cænabo cum illo , & ipſe mecum . Qui

έμου . Ο νικών λώσω αυτώ καθίσα μετέ. uicerit , dabo ei federe mecum in thro

μουνω θρόνο μου, ως καγώ φρίκκσα , και no meo , ficut & ego uici , & confedi

εκάθισα μετα τον σαγός μου ο ζω θρόνο am patre meo in throno eius.Qui

αυτον , ο έχων δυο άκουσάτω,τί το πνεύμα habet aurem audiat , quid ſpiritus di

λίγα ταϊς εκκλησίαις. cat eccleſijs.
Μέτα Poſt



ΑΠΟΚΑΛΥΣ:
337 ?

APOCALYPSIS.

:

1

;

.

Ε

.

Μετά ταύτα ειδoμ , να σου θύρα ενερό Pofthæcuidi, & ecce oſtium apertum ' 1111

*γμλύκ νω ουρανώ , κα ) και φωνή και πρώτκ, ini cælo: & uox prima quam audiuitan

μήκουσα ως σάλπιγγος λαλάσκα μετεμ8 , quam tubæ loquentis mecum ,dicens :

λέγουσα,ανάβα ώδε, κα ) δείξω σοι & δάγε Aſcendehuc & oftendam tibi quæ opor

νέθαι μετά ταύτα . 6 ευθέως εγενόμων tet fieri poft hæc: Et ſtatim fui in ſpiritu.

πνεύμαίι, και του θρόνα έκειτο ν ω ουν Et ecce fedes poſita erat in cælo, &fupra

φανώ , και επί του θρόνου καθήμενος , ναι fedem fedens.Etquίfedebat,fimilis erat

καθήμους και όμοιος δράσει λίθο Ιασίδι, aſpectu, lapidi iaſpidi & ſardio , & iris

και σαρδίνω , και εις κυκλόθεν τον θρόνου, erat in circumitu ſedis, ſimilis aſpectu

όμοιος δράσα σμαραγδίνω, να κυκλόθεν και ſmaragdino . Et in circumitu ſedisſedi

θρόνου θρόνου , κδ . και επί τους θρόνους. κ. lia uigintiquatuor , & fuperthronos ui

πρεσβυτέρους καθημείους, πριβεβλημένους gintiquatuor ſeniores ſedentes, circum

ν ιματίοις λευκοίς, έχoμ επιτας κεφα amicti ſtolis albis , &habebant in capi:

λας αυτώμ σεφάνους χυσας, και εκ του θρόνου tibus ſuis coronas aureas . Et de thro

εκπορεύοντο αγαπαι, να βρονται, και φω no procedebant fulgura , & tonitrua,

ναι , καιεπαλαμπάδες συρος καιόμενα &uoces & feptem lampades ignis arden

ενώπιομ * θρόνου, άι εισι τα επτά πνεύμα tes antethronum , quæ ſunt feptem ſpiz

τα και θε8. νώπιον του θρόνου θάλασσα θα ritus dei. Et in conſpectu ſedis tan

λίνκ ομοία κρυσάλιο.Και εν μέσω του θρόνο , quàmmare uitreum fimile cryſtallo , &

να κύκλο τον θρόνου τέσσαρα ζώα, γέμονα in medio fedis & in circumitu ſedis qua ,

οφθαλμών έμπροσθε , καιόπιθεν , και το tuor animalia , plena oculis ante & re

ζώου το πρώτομ όμοιομ λέοντι , και το δεύω tro . Et animal primum ſimile leoni, 86

πρου ζώομ όμοιον μόχα, κ) το τρίτου ζώου - fecundum animal fimile uίculo , & ter »
έχoμ το πρόσωπομ ως άνθρωπος, δ τέτας tium animal habens faciem uelut hos

του ζώου όμοιομ άετώ σείωμθύω, και τέσι mo, &quartú animal ſimile aquilæuo ,

σαρα ζώα , εμ καθεαυτο ειχoμ αναπτέρυγας lanti . Etquatuor animalia ſingula eorú

εξ κυκλόθεν , κ) έσωθεν γέμονία οφθαλμώμ. habebantalas ſenas in circumitu, & in

Η ανάπαυσιν ουκ έχεσιμ ήμέρας C1νυκτός, tus plena erant oculis. Et requiem non

λέγοντες, άγιος, άγιος, άγιος κύρϊος ο θεός habent dieac nocte, dicentia: Sanctus,

και σαντοκράτος και ήμκαι ο ώμ , και ο έρχόν
ſanctus,ſanctusdominus deusomnipo

ειδυος , και όταν δώσεσιν τα ζώα δόξαν, C tens,qui erat, & qui eſt,& qui uenturus

τιμώ, και ευχαρισΐαν ο καθκμίύω επι* eſt. Eccum darent illa animalia gloriam

θρόνου ο 3ώντι εις Ρυς αιώναςή αιώνων , &honorem& benedictioné fedenti ſu

σεσούται δι, κδ . πρεσβύπρου ενώπιον του perthronum ,uiuenti in ſæcula fæculorü ,

καθημείου επί του θρόνου , και προσκωδ . prociduntuigintiquatuor ſeniores ante

Οι ω 'ζώντι εις τους αιώναςΟ αιώνων . κ) ſedentem in throno, &adorant uiuenté

βάλιουσία τους σεφάνους αυτών ενώπιον in fæcula fæculorú , & abrjciunt coronas

του θρόνου, λέγοντας. άξτΘ ι κύρϊελαβάν ſuas ante thronum , dicentes: Dignus es

τω δόξαν και τίω τιμώ , και τίω δώα » domine acciperegloriam & honorem &

μιμ, ότι συ έκτισας τα πάντα,και τα ήθε uirtuté:quia tu creaſti omnia, & propter

λυμά σου εισι, και εκτίθκσαμ. uoluntaté tuam ſunt, &creata ſunt.

και Ég
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και ειδoμ επίτίω δεξίας του καθημεία Et uidi in dexteraſedentis ſuperthro v

επί το θρόνο βιβλίομ γεγραμμένου έσων num librú fcriptú intus& in tergo, ligna

θεμ και όπισθεν,καλεσφραγισμθύομ σφραγί tum ſigillis feptem.Etuidi angelum for

σιμ επάνω ειδομάγγελου κυρόμ καρύση tem ,prædicantem uocemagna:Quiseſt

σοντα φωνήμεγάλη και τις αξιμ άξίος ανοίξαι dignus aperire librum& foluere ligna

το βιβλίομ, και λύσαι τας σφραγίδαςαυτή cula eius:Et nemo poteratneque in cee

voj oudere id cúva to sv Zer ongevą , oude éni lo , neque in terra ,nequeſubter terram

Οι γής, και υποκάτωθι γüe ανοίξαι ο βιν aperirelibrum ,nequeaſpicere illum . Et

βλίομ,ουδε βλέπαμ αυτό , καιέκλαιομπολ ego flebam multú,quodnemo dignus

λα, ότι ουδεις άξιος ευρέθκ ανοίξαι , ναι ένα inuentus eſſet aperire& legere librũ ,nec

γνώναι το βιβλίου, βλέπαμ αυτό και uidere eum . Et unusde ſenioribus dicit

εις ή πρεσβυτέρωμ λέγαμοι, μη κλαίε. Ιδού mihi:Nefleueris . Ecce uicit leo de tribu

ενίκκσεν ο λέωμό ώμ εκ φυλής άδα, και είν Iuda,radix Dauid, ut aperiatlibrum , &

ζα δαβιδανοίξα σ ' βιβλίου και λύσαι τας foluat ſeptem fignacula eius.Etuidi,&

επα σφραγίδας αυτών , και ειδoμ, και ιδου και ecce in medio throni&quatuoranima

μέσω ή θρόνο, οπσάρων ζώωμ, ω ν με lium , & in medio ſeniorum agnus ſtans

στοΟ πρεσβυθέρωμ, άρνΐομ ευκκώς έσφα tanquam occiſus,habens cornua feptem

μεύομ, έχoμ κέραταεπασ οφθαλμούς εν & oculos ſepté , qui funt feptem fpiritus

πα,8ι εισί τα ξ θεά σιεύματα τα απεsαλν dei, milli in omnem terram . Er uenit, &

μένα εις σάσαμε γω. κ ήλθε C ειληφε το accepit de dextera fedentis in throno li

βιβλίου εκτλεξίας και καθημένο επί θρό- brum . Et cum accepiſſet librũ , quatuor

ν8 . κ) όπ έλαβε 8 βιβλίου,τα τέσσαρα ζώα, animalia, & uigintiquatuor ſeniores ce .

Cor. κ. πρεσβύπροι έπεσαμ ενώπιομέας ciderunt coram agno,habentes finguli

νία, έχοντες έκασος κιθάρας , και φΐάλας citharas& phialas aureas plenas odora,

δυσας γεμίσας θυμίαμάτωμ, άι εισιν αι mentorum ,quæ ſunt precationes fancto

προσδιχαιη & ίωμ,κ)άσsσιμώσωκαινώ, rum , & canuntcanticum nouum , dicen

λέγοντες.άξίος έι λαβάρο βιβλίομ , ανοί tes :Dignus es accipere librum & aperire

ξαι τας σφρασίδας αυή , 8α εσφάγκα,κ) κγό ſignacula eius, quoniamocciſus es, &re ,

φασας εμάς ντώ αιμαζί σεεκ πάσης φυλής . demiſti nosper ſanguinétuum ,ex omni

C γλώσσες, C λαό, C έθνος, και εποίκσας tribu & lingua& populo , & natione, &

ημάςοθεώ ημώμ βασιλάς και τεράς και να feciſti nos deo noſtro reges & facerdo

βασιλεύσομον επισι γής , και ειδoμ,κ) κκε tes, & regnabimus fuper terra .Etuidi&

σα φωνώ αγγέλων πολλών κυκλόθεν του audiui uocem angelorú multorü in cir

θρόνου και την ζώων , και πρεσβυτέρων,και cumicu throni & animaliú & ſeniorü , &

χιλτάδες χιλιάδων, λέγοντας φωνή μεγά miliamiliú,dicétiauocemagna:Dignus

λη , αξιόμ Κάμαρνίον το ασφαγμένου λαν eſt agnus qui occiſus eſt,accipere uirtu

β& μ τίω δαναμιμ , και πλάτος και σοφία tem , & diuitias, & fapientiam, & forti

αμ και έχω, να τιμώ, και δόξαν, και εν tudinem,& honorem,& gloriam, & ber

λογίαμ. κ) σάμ κτίσμα 3 Έξιμ ν ω ουρά nedictioné. Et omnē creaturam quæin

vã, Cl GV TŘ yll, Citroxétw I gãs, ný lui cælo eſt, & quæ ſuper terram ,& fub ter

Οθαλάσσηςάξι,και τα εν αυτοίς πάντα , ra & in mari, &quæ in eis funt omnia,

άκουσα audiui' :
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έκgθα λέγοντας, ως καθκμίύω επί το θρό

νδ ο αρνίω και ευλογία, και τιμή, C

και δόξα , C και κράτος εις τους αιώνας& αι

Οθωμ . και τα τέσσαρα ζώα έλεγόμ, αμιώ .

οι εικόσιτέσσαρες πρεσβύτεροι έπεσαμ , και

προσεκάνκσανζωνώ εις τξ αιώνας και αιώνων .

και ειδoμ, όπ άνοιξε το αρνίομέρεκ 0

σφραγίδων , ήκεσα ενός εκ τεσσάρων

ζώωμ , λέγοντος , ώς φωνής βροντής , έρχ8

και βλέπε, και ειδoμ . και ιδου ίππος λει

κός, και ο καθά ιδιοςεαυτώ έχωμ τόξου .

και εδόθκ αυτώ σέφανος , κ) ξύλθε νικών,

κοει ίνα νικήση.και ότε άνοιξε την σφραγίδα

τίω δευτέραν , ήκεσα το δευτερο ζώο,λί

γοντα, έρχεκαι βλέπε, και/ ξάλθεμάλ

λος ίππος συγδος, και ο καθκμλύω εάάυν

τω εδόθκ αυτώ,λαβ & μ τίω ειρώω απόφοι

γύς , και ένα άλλήλας σφάξωσι,και εδόθη αυ

τα μάχαιρα μεγάλκ. και ότε άνοιξε την

τω σφραγίδα , ήκουσα το γίτου ζώου, λέ

γοντα, έγχου και βλέπει και να ειδου, κα)

14ου ίππος μέλας , και ο καθήμονος εαυ !

τω,έχωμ ζυγομ ν τη χεριαυτον .και ήκεσα

φων ω ν μέσω της τεσσάρωνζώωμ,λέγουν

σαν, χοίνιξ σίτου δωαρίου, και της χοί »

μεκες κριθής δωαρίου , και το έλαιο και

του δινου με αδικήσης . Και ότε ήνοιξε τίω

σφραγίδα τίωτετάρτω,άκουσα φωνάω τον

τετάρτου ζώου,λέγουσαν και έγχου και βλίο

πε,και ειδοp.και ιδου ίππΘ χλωρος,

ο καθήμενα επάνω, όνομααυτά ο θάνα

τΘ',και ο άκς ακολουθά μετάυτον.α) εν

δοθε αυτοίς ξsσία αποκτάναι επί το τέν

ταρτομαδι γής & δομφαία,ώ λιμώ κι αν

θανάτω,να θκρίωμτγύς. κι ότε άνοιξε τη

σέμπω σφραγίδα, ειδoμ υποκάτω τα θα

σίαςκείου τας ψυχάςη εσφαγμλύωμ δία

του λόγου του θεά, δια τίω μαρτυρίαμ ήμ

ειχου , και έκραζομφωνή μεγάλη,λέονπς,

εώς σοπ και δενότκςο άγιος,και αληθινός

δν κρίνες και εκδικές τάμα ημώμ άο της

κατοικώντωμ

audiui dicétés; ſedenti in throno & agno

benedictio , & honor, & gloria, &pote

ſtas in ſæcula fæculorú .Et quatuorani

malia dicebant : Amen . Etuigintiqua

tuor ſeniores ceciderunt in facies fuas, &

adorauerunt uiuenté in fæcula fæculorú .

Et uidi,cum aperuiffetagnusunum vi

de ſigillis, & audiui unum de quatuor

animalibus, dicens,tanquàm uocem to

nitrui:Veni&uide.& uidi.Et ecce equus,

albus : & qui ſedebat ſupereum , habe .

bat arcum ,& daca eſteicorona,& exiuic,

uincens & utuinceret .Et cum aperuiſlet

ſigillum fecundum ,audiui ſecundú ani .

mal,dicens: Veni & uide. Et exiuit alius

equus rufus :& qui ſedebatſuper illum ,

datum eſtei,ut tolleret pacem deterra, &

ut inuicem ſe interficiant, &datus eſt ei

gladius magnus.Etcum aperuiſſet ſigil
lum tertium , audiui tertium animal,di

cens: Veni&uide. Eruidi ,& ecce equus

niger : & qui ſedebat ſuper illum , habe

bat ſtatherà inmanu ſua. Et audiuiuo

cem inmedio quatuoranimalium ,dicen

tem : Bilibris critici denario uno , & tres

bilibreshordeidenario uno,& uinum&

oleum ne læſeris.Et cum aperuiſſet ſigil

lum quartum ,audiui uocemquarti ani.
malis,dicentem : Veni& uide.Et uidi, &

ecce equus uiridis: & qui ſedebat ſuper

eum ,nomen illi mors,& infernus ſequi

tur eum . Et data eſt illis poteſtas inter

ficiendi ſuper quartam partem terræ ,gla

dio, & fame, &morte, à beſtäs terræ . Et

cum aperuiſſet ſigillum quintum , uidi
ſubteraltare animas interfectorum pro !

pter uerbum dei,&propter teſtimoniü

quod habebant.Etclamabantuocema,

gna, dicentes : Vfquequo domine , qui

es fanctus, & uerax, non iudicas acuin

dicas ſanguinem noftrum dehis ,qui

Sä habitant
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KATOxsvtWP &ai 20 gåe ; naj ETÓDiodp . habitantin terra : Et datæ ſunt illis fin 2:

εκάσαις σολαι λευκαι,και εργέθη αυτοίς , ίνα gulæ ſtolæ albæ , & dictum eſt illis,utres

αναπαύσωνο έτι Βόνου μικρορ,έως δυ σλι quieſcerent adhuc tempus modicum ,

σώσονται ναδι, σώδυλοι αυτών, και οι α / donec complerentur conſerui eorum ,&

δελφοί αυτών,οι μέλλοντες αποκτείνεται fratreseorum , qui interficiendi eſſentfi

ως καιαυτοί,και ειδoμ ,όπ άνοιξε τιώ σφρα' aut& illi.Et uidi, am aperuiſſet ſigillum

γίδατω έκτω, και ιδού σταθμός μέγας ſextum , & ecce terræmotus magnusfa

εγγύετο,και ο άλλΘ- έγύετο μέλας ως σάκ ctus eſt. Et ſol factus eſt niger tanquam

κΘ ίχνος, κα ) και σελιών εγγύετο ως διο ſaccus cilicinus, &luna tota facta eftfii

μα, να διαφέρες τον ουρανό έπεσαν εις τίω aut ſanguis, & ftellæ de ccelo ceciderunt

γώ, ως συκι βάλα Ρυς όλώθες αυρό ,ή ſuper terram , ficut ficus abijcit groſſos

μεγάλο ανέμό σαομβίκ . και ουρανός απεν ſuos ,am a uento magno mouetur. Et

χωρίθκ ως βιβλίου ειλισόμονομ.και πάμ cælum receſſit ſicut liber, qui circumuel

όρος και νήσος εκ τύ τόπων αυτών εκινήθε uitur , & omnis mons & inſulæ de locis

σαν, κι οι βασιλάςτι γίς, οι μεγισάνες, ſuis motæ funt, & reges terræ & prin

και οι σλέσίου, και οι χιλίαρχοι, οι δυο cipes, & diuites , & tribuni, & fortes, &

νατοι, ο σάς δόλος , σας ελεύθερος έκρυ omnis feruus& liber abſconderunt fein

Lapšaurus éig ta aírava,naj tre tasais fpeluncis, & in petris montium . Et di.

space oséwp, nj asysor pieõpeor el tała ant montibus & petris: Cadite ſuper

σέραις, σέσετε εφ εμάς , κ) κρύψαπ εμάς nos, & abfconditenos à facieſedentisfu

από προσώπε το καθημεςεπί του θρόνου, per thronum ,& ab ira agni:quoniam

και από το όργώς το αρνίο, ότι ήλθεμά uenitdies magnus iræ illius. Et quis poa
μέρα και μεγάλη διοργής αυτα , και τιςδύο terit ſtarer

σαταα 5αθώαι ;; Poft hæcuidiquatuor angelos ſtan vii

και μεθα ταύταεισομτεσαρας αγέλες tes ſuper quatuor angulos terræ, te

εσώτας επί τας τέσσαρας γωνίας Οι γής , · nentes quatuor uentos terræ , ne ftaret

κρατούσας τους τέσσαρας ανέμους και γής, uentus ſuper terram ,neque fuper ma

ένα με ασνέκ άνεμος επίθ γύς, με πεπιοι neque in ullam arborem . Et uidial

θαλάσNς, μήπέπί σάνδένδρομ.και έιδου terum angelum aſcendentem ab ortu

άλλομ άγγελομάναβάντα ας αναβολής Αλίο, ſolis, habentem ſigillum dei uiui, &da

έχoντα σφραγίδα θεά ζώντος,C έκραξε φω mauit uoce magna quatuor angelis,

νά μεγάλη Ρίς τέασαρσιμαγγέλοις, δις εδώ quibus datum eſt nocere terræ& ma

θκ αυτοίς αδικία τίω γω και τη θάλασσα , ri, dicens : Nolite nocere terræ , neque

λέγωμ,μι αδικίσκι τω γω, μήπ τίω θα mari , neque arboribus , quoadufque

acosap,máre Tà Sévdgars özgeoppayizweißio fignemus feruosdei noſtriin fronti
τους δόλος και θες άμώμ επί ή μελώπων δυν bus ſuis .Et audiui numerum ſignato .

τωμ . κ ήκεσα και αριθμομ °εσφραγισμέ/ rum , centum quadragintaquatuormi

νωμ » εμδ'. χιλιάδες εσφραγισμένοι , έκσά lia fignatiexomni tribu filiorum Ifrael.

σκα φυλie χώμ ισραήλ , εκ φυλής άδα.ϊ β . Ex tribu Iuda , duodecim milia fignati.

χιλιάδες εσφραγισμένοι και εκ φυλής ξεβίμ . Extribu Ruben, duodecimmilia ligna.

76.χιλιάδες όσφραισμένοι,έα φυλής γαό . ci.Ex tribu Gad, duodecim milia ligna .

1βι χιλιά, diEx
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εβ. χιλιάδεςεσφραγισμένοι εκ φυλής ασής . ti.Ex tribu Aſer, duodecim milia ſigna

εβ . χιλιάδες εσφραγισμένοι , εκ φυλής νεφθα ti. Ex tribu Neptalim , duodecim milia

λίμ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι και εκ ſignati . Ex tribu Manalle, duodecim

φυλής μαναασά,δώδεκα χιλιάδες εσφραγι / milia fignati. Ex tribu Symeon , duos,

σμένοι.έκ φυλής συμεώμ β.χιλιάδες εσφρα decim milia fignari
. Extribu Leui,duo

γισμένοι . έκ φυλής λευί , δώδεκα χιλιάδες decim milia lignati.Ex tribu Iſachar ,

εσφραγισμένοι εκ φυλής ισαχάς , δώδεκα duodecim milia fignati .Ex tribu Za;

χιλιάδες εσφραγισμένοι και εκ φυλής ζαβουν bulon, duodecim milia ſignati . Ex tri

λωρ , δώδεκα χιλιάδεςεσφραγισμένοι και εκ bu Iofeph , duodecim milia ſignati . Ex

φυλής Ιωσήφ ,δώδεκα χιλιάδες εσφραγιο tribu Beniamin , duodecim milia li

σμένοι . εκ φυλής βενιαμίν , δώδεκα χιλιά , gnati. Poft hæcuidi,& ecce turba mul

δες εσφραγισμένοι. Μεία ταύτα εισον, και ta , quam dinumerare nemo poterat ,

σου όχλος πολύς,δμ αριθμήσαι αυήμουδεις ex omnibus gentibus , & populis , &

δώσατο ,έκ σαντος έθνές C λαώμ, γλωσ' linguis , ſtantes ante thronum ,& in

σώμ, εσώπς ενώπιομή θρόνο, ενώπιον το conſpectu agni,amicti ſtolis albis, &

αρνήε, πριβεβλημένοι σολας λόικας,κ) φοί » palmæ in manibus eorum , & clama -

νικες νταϊς χερσίμ αυτών , κράζονπς φω bant uoce magna, dicentes: Salus ei

Ημεγάλε, λέοντες, και σωτηρίαο καθημένο qui ſedet fuperthronum dei noſtri &

ini ogóvgi Deð fuãp , a les agríco.noj agno.Etomnes angeli ftabant in cír

σάντες οι άγγελοι εσήκεσαν κύκλο ή θρόνο , aumitu throni & ſeniorum , & quatuor

C0 πρεσβυτέρων, C τεσσάρων ζώωμ, animalium , & proabuerunt in con

και έπεσαν ενώπιον τουθρόνουεπιπρόσων fpettu throni in facies fuas , & adora
πομαυτών,προσεκώκσαμω θεώ ,λέγον uerunt deum , dicentes : Amen . Bene

τες, αμιώ.και ευλογία και δόξαC και σοφία, dictio ,& daritas, & fapientia ,& gratia

και ευχαρισΐα, κο και τιμή να) και δώαμις, και και rumactio , honor&uirtus , & fortitudo

χύςο θεώ ημών εις Ρυς αιώνας ή αιώνων , deo noftro in fæcula fæculorum , Amen .

auli .Clatroxpi@xełns exemplo aged butégwponé . Et refpondit unusde ſenioribus, & dixit

των μοι δυτοι οι πoιβεβλημένοι τας σολας mihi:Hiquiamicti ſunt ſtolis albis, qui

τας λάκας,τίνες; 6 σόθεμ ήλθομ, κι έιεκκα ſunt, & undeuenerunt: Etdixi illi:Don,

αυτώ, κύρϊε συ διδαρ .6 ειπέ μοι, δυτοι ειν mine , tu fcis . Et dixitmihi:Hi ſunt qui

σιμοι έρχόμβυοι εκ θλίψεως οι μεγάλες, uenerunt ex afflictionemagna, &dila

Ο επλάτωαμτας σολας αυτώμ,κ) ελεύκα , tauerunt ftolasſuas , &dealbauerüt eas

ναμ σόλας αυτώμ νωάιμαλή αρνίε,δίαν per ſanguinem agni.Ideofuntantethro

τατο εισιμ ενώπιον θρόνο του θεά , και λα num dei, & ſeruiunt ei die ac nocte in

ξεύσιμ αυτώ ήμέρας και νυκές ν ωναι templo eius, & quiſedetin throno ,ha

αυτο , ο καθήμενος επί το θρόνο σκηνών bitabit ſuper illos. Non efurient neque

τα ελαυτός. ου σανάσασίμ έτι, ουδε διψά/ ficient amplius, nec cadet ſuper illos ſol,

σ8σιν, ουδε με σέσα εδαυτους και άλλος , ουδε neque ullusæſtus : quoniam agnusqui

ασάν καύμα . Φαναρίου αναμέσομε θρό in medio throni eſt, reget illos, & de

να ποιμανά αυτούς , οδκγίσει αυτούς επί ducereos ad uiuos fontes aquarum , &

ζώσας σκγας υδάτων, και ξαλείψα οθεός abſterſurus eſt deus omnem lachry

σαν . Z mam
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πάμδάκρυου από την οφθαλμών αυτώμε

καιόπ άνοιξε τη σφραγίδα της εβδομlω

εγγύετο συγκώ ων ουρανώ ως ημίωρίου, οι

ισομ αγγέλους , δι ενώπιον του θεού εσήκαν

ση,ναι εδόθησαν αυτοίς επα σάλπιγγες . el

άλος άγγελΘ- ήλθε , και εσάθx επί το θυ

σίασέρΤομέχωμ λιβανωτόμευσέμ, εδο

θκ αν ο θυμιάματα σολιά,ίνα δώσω ταϊς

προσόυχάϊς η αγίων σάντωμ επί Οθυν»

σίασήρϊουσ χρυσού και ενώπιον του θρόνο.

να ανέβκ ο καπνός το θυμίαμάτωμ ταϊς

προσόνχάϊςηαγίωμ εκ χειρός τον αγγέ.

λου ενώπιον του θεού, και έιλκφεμο άγγελ

λΘ το λιβανωτών , και εγέμιστα αυτό εκ

τον συρος τον θυσiασκείου , έβαλεν εις ή

γώ,κι εγύοντο φωναι και βρονται,και αυγα

παι, να σασμός, και επα άγγελοι έχουν

τεςτας επηα σάλπιγγας, ετοίμασαφ εαυν

τους , να σαλπίσωσι , και ο πρώτGάγγε /

λος εσάλπισε.C έγύετο χάλαζα και συς

μεμιγμένα αιματι,και έβλίθκ εις τίω γω.

Β) το πίτομοδένδρων κατεκάκ , σάς

χόρτος χλωρος κατεκάκ- και ο δεύπρος άγ

γελΘεσάλπισε,και ως όρος μέγα σερί

καιόμυομ, έβλίθη εις τίω θάλασαν , και

εγγύετο δ' ηιτομή θαλάσκα &ιμα, και από

θανε ο Τίτομ το κτισμάτων , τα έχοντα

ψυχάς. Coγίτου 70 πλοίων διεφθάρκ

σεμ, και ο τρίτος άγγελΘ εσάλπισε , και

έπεσεν εκ του ουρανού ασής μέγας καιόμεν

νG ως λαμπας , και έπεσερ επιστρίτου

Οσοταμώμ, C επί τας σκγας υδάτων ,

κο όνομα και αςέρος λέγεται άψινθος. C γί

νεχή τρίτου εις άψινθου » και πολλοί ανθρώ »

πωμ απέθανον εκ ήυδάτων, θα επικράνθκι

σαμ. και ο τέταρτος άγγελος εσάλπισε , και

επλήγκέγιτομή ηλίο, ή πίτομή σν

λύκς, κι εγίτου την ασέρωμ, ίνα σκοτίθη

η πίτομαυτώμ. C και μέρα μη φαίνω

του αυτόν , κα ) και νυξ ομοίως . Και ειδoμ ,

κάσα ενός αγγέλου σετωμένο ον μεστρα

νίσματα

mamab oculiseorum .

Et am aperuiſſet ſigillumi ſe »

ptimum , factum eſt filentium in cce

lo media fermé hora . Et uidi ange

los ſtantes in conſpectu dei , & datæ

ſunt illis ſeptem tubæ . Et alius angelus

uenit& ftetit ante altare , habens thuri

bulum aureum , & data funt illi incenſa

multa,ut daretdeprecationibus ſancto

rum omniū ſuper altare aureum , quod

eſt ante thronum.Etaſcendit fumusin

cenforum de precibus ſanctorū e manu

angeli corā deo. Et accepit angelusthuri

bulum , & impleuit illud de igne altaris,

&miſit in terram : & facta ſunt tonitrua

&uoces&fulgura , & terræmotus & ſe

ptem angeli quihabebant fepté aubas,

præparauerunt ſe, ut tuba canerent. Et

primus angelus tuba cecinit , & facta eſt

grando,& ignis mixta ſanguine,& miffa

ſunt in terra . & tertia pars arború conge

mata eſt, & oſefænú uiride cóbuſtum

eſt . Et fecundusangelus tuba cecinit, &

tanſ mons magnusigne ardens proie

ctus eftin mare .Et facta eft tertia pars

maris fanguis , & mortua eft tertiapars

areaturarú quæ habebant animas, & teri

tia pars nauiü interñt.Et tertius angelus

tuba cecinit, & cecidit è cælo ſtella ma

gna ardens tanquam facula , & cecidit

in tertiam partem Aluminum , & in fon >

tes aquarum , & nomē ftellæ dicitur ab

ſinthium . Et uerfa eft tertia pars in ab

ſinthium , & multi homines mortui ſunt

ex aquis,quia amaræfactæ ſunt.Erquar

tus angelustuba cecinit : & percuffa eſt

tertia pars ſolis, & tertia pars lunæ , &

tertia pars ſtellarum : ita utobſcuraretur

tertia pars eorum , & diei nó luceret pars

tertia , & noctis ſimiliter. Et uidi, &audi

ui unumangelųm uolanté per medium

coeli,
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ίσματι , λέοντος φωνή μεγάλη, ουαι, ουαι coeli,dicentem uocemagna: Væuæha

τοίς κατοικέσιμ επί Ο γύς, εκ των λοιπών bitantibus in terra ,è cæterisuocibustu

φωνών Οι σάλπιγγα την ηγεώμ αγγέλων bæ trium angelorum ,quierant tuba can

τη μελλόντων σαλπίζαμ. turi. Et quintus angelustubace , IX

και ο σέμιος άγγελος εσάλπισε,κ) ειν cinit , & uidiſtellam de cælo cecidiſſe in

δου ασέρα εκ * ουρανό σε ωκότα εις τίω terram , &data eſt ei clauis puteiabyf

γώ, και εδόθη αυτώ κλείς το φρέατος και fi. Et aperuit puteum abyſli, & aſcendit

& búasou,naj úvolge ñ ogéap of & búasë , nj & vě fumus putei,ficut fumus fornacisma

βα καπνός καμίνο μεγάλης , Θεσκοτίθκ και gnæ , & obfcuratus eft fol & aër à fu

ήλιος, και ο αές εκ ή καπνοή φρέατος , και mo putei . Et de fumo exierunt lo

έκ ή καπνό ζήλθομ ακρίδες εις εγώ, auftæ in terram , & data eſt illis pote

εσόθκ αυταίς εξεσία , ώς έχουσιμόξεσίαν ſtas , ſicut habent poteſtatem ſcorpio

δι σκορπίοι ή γής, και εξέθκ αυταίς, ίνα με nes terræ.Etpræceptum eſt illis ne læde ,

αδικήσωσι χόρτουτγύς, ουδέ σάμ χλω rent fænumterræ , nequeomne uiride,

φορ, ουδέ σαν δένδρομ, έιμιτυς ανθρώπος, neque omnem arborem , niſi tantum

δε τινες ουκ έχασιμ τίω σφραγίδα επί της homines ,qui non habent ſignumin

μετώπων, και εδόθη αυτοίς ίνα μηαποκτεί frontibus fuis . Et datum eft illis , ne oc

νωσιμ αυτους ,άλλινα βασανισθήσωνη μιας ciderent eos , ſed ut cruciarentur men

σέντι , και ο βασανισμός αυτών, ως βασανι ſibus quinque. Et cruciatus eorum , ut

σμός σκορπία όταν σαϊσκ άνθρωπομ . και cuciatus ſcorpíj, cum percuſſerit homi

εν ταϊς ημέρας εκείναις ζκτήσsσιμοι άνθρω nem . Et in diebus illis quærenc homines

ποι τον θάνατον, και ουκ ευρίσsσιμ αυτορ,κ) mortem, & noninuenient eam, & dete

επιθυμίσ8σι αποθανέμ, φεύγει και θάναλος derabunt mori, & fugiet mors ab eis . Et

αν αυτώμ . και τα ομοιώματα της ακρίδων, ſimilitudines locuſtarum ſimiles equis

όμοια ίπποις κτοιμασμλύοις εις πόλεμος » paratis in prælium , & fuper capita ea

C επιτας κεφαλας αυτ ως σέφανοι όμοιοι rum tanquam coronæ , ſimiles auro , &

βυσώ . και τα πρόσωπα αυτών , ως πρόσων facies earum tanquam facieshominum .

πα ανθρώπων. κ) ειχoμξίχας ως ξίχας γυ Et habebant capillos ficut capillosmu

ναικών , και οι οδόντες αυτών , ως λεόντων lierum , & dentes earum quaſi leonum

ίσαμ . C έιχου θώρακας , ως θώρακας σιδην erant . Et habebant loricas ficut loricas

εδα . Μα και φωνή ή περύωμ αυτώμ , ως φωνή ferreas , & uox alarum earum licuruox

αρμάτωμ ίππων σολώμηχόντωμ εις σό curruum equis multis currétibus ad bel

λέμου» και έχασμουρας ομοίας σκορπίοις. lum . Ethabentcaudas ſimiles ſcorpio

να κένηα ήμ ν ταϊς ουραϊς αυτώμ.C %38 num&aculei erant in caudis earú , & por

σία αυτών αδικήσαι τυς ανθρώπ8ς μας teſtas earú nocerehominibus menſibus

σέντε , κ έχ8σιμ εαυτών βασιλέα τομάγ- quinque. Ethabentſuper fe regem an

Jehow 207 åbúasov, õvoua sautõ kBeaīslæb gelumabyſfi.cui noméHebraiceabad

βαδωμ, και εν τη ελλωική ονομαέχε , απολ don, Grace autem απολύωμ ,ideft , pet

λύωμ . και ουαι και μία απώλθεν , ιδου έρχονται dens . Væunum abijt, & ecce ueniunt

δύο ουαι μετά ταύτα, και ο έκτΘ ' άγγν adhucduo uæ poft hæc.Et fextusange

λΘεσάλπισε ,και άκουσα φωνώ μίαμ εκ lus tubacecinit, & audiui uocē unam ex

Ζ 2 quatuor

>
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ήπασάρωνκεράτωμ τον θυσίαsweΐου και

σε γνώπιομ θεού, λέγουσανο έκτο αγ

γέλω δς ειχεδσάλπιγγα . λύσομούς τέσ

σαρας αγγέλους γυς δεδεμένες επίως σο »

ταμό φως μεγάλη ευφράτη , και ελύθη »

σαν οι τέασαρες άγγελοι οι ετοιμασμένοι

fic rlev wgap noiRuésap vaj uliwa Cléviour

του, ίνααποκτείνωσιμότηίτου ή ανθρών

πωμ. και αριθμός Ρατωμάτωμ * ίππικά

δύο μυρϊάδες μυρϊάδωμ. καιάκουσα ομα)

ριθμομ αντώμε κι όντως έιδομους ίππους

α τη δράσα ,και τυς καθκμαίους εσάυτών

έχοντας θώρακας συρινούς και υακινθίνους

κ θειώδες. αι κεφαλαιο ίππωμ ως κεν

φάλαι λεόντωμ,cέκ σομάτων αυτών εκ

πορεύει σύς και καπνός κή θεομ. υ ττεϊ

ώμ τότωμ απεκλάνθασε η πίτου την αν»

θρώπωμ εκ το συρος κι έκ ήκαπνά, και έκ

ή θείου και εκπορόυομβίου εκ soμάτωμ αυ

τωμ . αι γαρόξουσία αυτών των σόματι

αυτώμ εισίμ . άι γαό ουραι αυτών όμοιοι ,

φεσιμ ,έχουσαι κεφαλας και αν αυταίς άδι

κάσιμ. οι λοιποι το ανθρώπωμ δι ουκ αν

πεκτάνθκσαμεν ταϊς πληγάς ταύταις ,όυ

η μέπνόκσαν εκθέργωνΟχαρώμ αυ .

τωμ, ίνα μή προσκυνήσωσι τα δαιμονία κι

τα είδωλα τα χρυσά και τα αργυρά,καιτα

χαλκά και τα λιλινά , και τα ξυλινα , & όντη

βλέπαμ δωαη, όυπ ακόαμ , όοπ σεριπα- "

Τάμ,κ) ου μετονόκσαμέκ φόνων αυτώμαιαυτο

εκ 20 φαρμακειών αυτών, ουπ έκφθη σος»

νείας αυτώμ,όυτε εκ κλεμμάτων αυτώμ .

και ιδομάλομ άγγελομίχυρόμ καταβαί

νοντα εκ + ουρανό πριβεβλημένου νεφέλω.

ίρις επί δ κεφαλώς , Ca πρόσωπον αυτον

ως ο άλλος , και σόδες αυτοι ως σύλοι συν

φος.και ειχεμ ν
"α
υτο βιβλαρίδου

Ανεργμλύομ, και έθηκε σόδα αυτ τομ σε

ξίου επί θάλασαν , ήμ δε ευώνυμομ επί

σω γώ , και έκραξε φωνή μεγάλη, ώασόρ

λέωνμυκάτα • και όπ έκραξεν, ελάλησαν

επα

quatuorc
omnibusalcatis aurei, quod eft

anteoculos dei , dicentemfexto angelo,

qui habebattubam : Solue quatuoran

gelos, qui alligati ſuntin fluminema

gno Euphrate.Etſoluti ſunt quatuoran

geli quiparati erant in horam &diem ,

&menfem & annum , ut occiderent ter

tiam partem hominum . Et numerus

equeſtris exercitus, uicies milliesdecem

milia.Er audiui numerum eorum . Et ita

uidi equos in uiſione: & qui fedebant fur

per eos , habebant thoraces igneas &

hyacinthinas & ſulphureas . Et capita

equorumerant tanquaicapita leonű,

& deore ipforú procedebatignis & fu .

mus& fulphur. Ab his tribus( plagis )oc

ciſa eſttertia pars hominum , de igne&

defumo & ſulphure , quæ procedebant

ex ore ipforum . Poteſtas enim eorum

in ore eorum eft , ( & in caudis eorum . )

Namcaudæeorum ſimiles ſerpentibus,

habentes capita, & per hæc nocent .Et

cæteri homines qui non ſunt occiſi his

plagis, neque relipuerunt ab operibus

manuum ſuarum ,ut non adorarentdæl

monia & ſimulacra aurea & argentea,

& ærea &lapidea & lignea , quæ neque

uidere poffunt , neque audire , neque

ambulare, & non egerunt pænitentiam

ab homicidijs fuis, neque a ueneficñs

fuis, neque à fornicatione fua , nequeà

furtis ſuis.

Et uidialium angelum fortem deſcen,

dentem deccelo ,amictum nube & iris in

capite eius.Et facies eius erat ut ſol,& per

des eius tanộ columnæ ignis. Et haber

bat in manu ſua libellum apertum , &

poſuit pedem ſuum dextrumſuperma

re,ſiniſtrum autem ſuper terram , & da

mauit uocemagna, quéadmodumcum

leo rugit.Etcum damaſſet, locuta ſunt

feptem
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επα βρονται τας εαυτώμ Φωνάς , και ότι feptem tonitruia uoces fuas.Etcumfoai.

λάλκσαμεπα βρονταιτας φωνας εαυτών, tafuiſſent ſepté tonitrua uoces ſuas; ego

έμελιου γράφαμία ) ήκουσα φωνώ έκτου fcripturus eram.Et audiui uocem decæ

ρανού,λέγουσάμ μοι,σφράγισομελάλησαν lo dicentem mihi:Obligna quæe locuca

αι επα βρονται , και μη ταύταγράφης , ο · ſunt feptem tonitrua, &i ne ea fcribas.Et

οάγγελος 8μ έισον εσώτα επι το θαλάσο angelusquem uidiſtantem fuper maté

σας , και επί οι γής , ήρε τω χ &ρα αυτού & ſuper terram , leuauit manum ſuami

εις τον ουρανόρ , και ώμοσεν ν ω ζώντι adcoelum , & iurauit per uiuenté in fæcu .

εις τους αιώνας& αιώνων , δς έκτισε τον la ſæculorú:qui creauit coelum , & ea quae

ουρανό και τα ν αυτώ, και τίω θάλάσαμ in illo ſunt( & terrâ , & ea quæ in ea ſunt)

Οταν αυτή, ότι δόνοςουκ έσαι έτι, αλλά &mare, & ea quæ in eoſunt: quiatem

w rde kussers 20 pwri's Tor iBlómov &gé pus nó eritamplius , ſed in diebus uocis
λου,όταν μέλει σαλπίζαμική τελετήή μύ/ ſeptimi angeli,cumcoeperit tuba canere,
σαρίου το θεού , ως ευαγγέλισε τους εαυτού colummabitur myſteriú dei, liauit euan

δούλοις τοίς προφήταις, και η φωνή μ έκα , gelizauit per feruos fuos prophetas.Et

σα έκ το ουράνιού σάλινλαλάδα μετ εμού, audiui uocem de cælo iterum loquen

και λέγουσα ύπαγε, λαβε το βιβλαρίδίου tem mecum , & dicentem : Vade & acci

η ανεωγμλύουν τη χαρι αγγέλου τον έσών pe libellum aportú in manuangeli ,Itaa

τα επίθ θαλάσκα και επι δι γής και tis ſupermare&ſuper terram.Etabri ad

και απήλθον προς τον άγγελομλέγωμ αυ angelum ,dicensei,ut darétmihi libellú .

τώ ,δόσμοι δ ' Βιβλαρίδίου » και λίγα μοι , Etdixit mihi:Accipe(libellum ) & deuo ,

λάβε, και κατάφαγε αυτό ,και σικρανά σε
ra illum , & facietamaricari uentrein tu

τίω κοιλίαν , άλλων σόματί σου έσαι γλυ, um , fed in ore tuo erit dulcis tanquàm

κυ ως μέλι και έλαβομή βιβλαρίδίου εκ mel. Et accepi libellum demanu angeli

Ο χορός το αγγέλου, και κατέφαγομ αυ & deuorauiillum , & erat in oremeo tany

το, και αν ο σόματί μου, ως μέλι γλυκύ . quain mel dulais .Et cum deuoraſſem

και όπ έφαγον αυτό επικράνθκ και κοιλία , eum , amaricatus eft uenter meus . Et

μό.Cλέγα μοι, θα σε σάλιμ προφκτεϊν dicit mihi: Oportet te iterum prophe

σαι επίλαοίς και έθνεσι C γλώηάις βα tare in gentibus, & linguis& (populis) &
σιλεύσι σολλοίς .

regibusmultis.

και εδόθη μοι κάλαμΘ όμοιος ξά » Et datus eft mihi cala ; ΧΙ

δω , λέγωμ, έγεται και μέγκομεν ναόν mus ſimilis uirgæ , & dictum eſt mihi:

του θεού , κατ' θυσίασήςϊου και τους πιο Surge & metire templum dei & alta

orwowas cv 'au Wel ,nos reis & uzsip rowe re , & adorantes in eo . Et atrium quod

έσωθεν τουναού έκβαλεέξωθεν, και μη αν intra templum eſt, eřce foras: & neme

τίω μερήσια • να εδόθκ τοίς έθνεσι , και tiaris illud , quoniam datum eſt gencia

πιω πόλιμ τώ αγίαν σατίσουσι μας bus,&ciuitaté fanctain calcabuntmen

τσαράκοντα δύο , και δώσω τοϊς δυσί μας fibus quadraginta duobus , & dabo

τυσί μου , και προφητεύσουσιν ημέρας χιο duobus teſtibus meis , & propheta

λίας διακοσίας εξήκοντα, σεριβεβλημένοι bunt diebus mille ducentis fexagintą

σάκκους , όντοι εισιν αι δύο έλαια και δύο amicti faccis.Hi funtduæ oliuæ & duo

Z 3 candelabra

.

λυχνία
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ή έιτις αυτους θέλη αδικήσαι,σύς εκπορεύει.

θαι εκ του σώματος αυτών , C καπθία τους

εχθρούς αυτώμ. C έιτις θέλω αδικήσαι, δεν

τως δε αυτόν αποκτανθώαι , δυτοι έχ8σιμ

2οσίαμ κλάσαι ήμουρανομ,ίνα μη βρέχη

νετος ο ταίς ημέρας αυτών και προφκτείν

as moj od 801ap ixroun ērtini üs átasp spé

φεμ εις &ιμα, και πατάξα τω γω ν σά

σε πληγώ, οσάκις εαν θελήσωσιν » και ότι

πλέσ8σι ήμαρτυρίαρ αυτών, η θηρίου ανα

βαίνομ έκο αβύσσου σοιήσει πόλεμον μεν

ή αυτών, οι νικήσει αυτούς , αποκτανά αυ

τους, και τα πρώματα αυτών έπι τσλατείας

πόλεως ή μεγάληςΚτις καλξη πνευματι »

κώς σόδομα κι αιγυπτος,όπο ο κύριος ημώμ

έσαυρώθκ. C βλέψεσιμ εκ τω λαών C φιν

λώμ καίγλωτώμ τα πώματα αυτών , και

δι εκνεθνώς ημέρας της κήμισυ, τα

ώμαία αυτώμ ουκ αφϊ8σι πθlώαι εις μνή

ματα .coι κατοικοώτες επί Οι γής χαν

sõor su'autors Ciudgavšviell, vij dãoa tos fute

48σιμ αλλήλοις , ότι δυτοι οι δύο προφίται

βασάνισαν τους κατοικοώταςεπί γής .

( μετά της ημέρας C ήμισυ πνεύμα ζωής

εκ του θεού εισήλθεν αυτοίς , και έσωσαν επί

τους σόδας αυτών , C φόβΘ ' μέγας έπι

σου επί τους θεωρούτας αυτούς και ήκουν

σαν φωνώ μετάλω εκ τον ουρανέ ,λέγsσαμ

αυτοίς , ανάβικα δσε , και ανέβκσαμ εις τον

ουρανόμω τη νεφέλη» καιέθεώρησαν αυτος

οι εχθροίαυτώμ . και αν εκείνη τη ώρα έχει

το σεισμός μέγας, και το δέκατου θι σόι

λεως έπεσε, να απεκτάνθκσάν & Go σει

σμώ ονόματα ανθρώπων χιλιάδες επα, e

διλοιποιέμφοβοι εγχύοντο , έδωκαν δο

ξαν @ω θεώ τουουρανού.όναι και δευτέρα από

θε, ίδου και ουαι και γίτκ έρχεται ταχύ και να ) και

βδομΘ άγγελος εσάλπισε , και εγχύοντο

φώναι μεγάλα και ο ουρανώ, λέγεσαι, ει

βύοντο αι βασιλείας του κόσμου του κυρίου

κμών

candelabra' in conſpectu dei terrže

ſtantia . Et fi quis uoluerit eis nocere ,

ignisexit de oreeorum ,&deuorat ini

micos eorum . Et fi quis uoluerit eos læ

dere , ficoportet eum occidi . Hi habent

poteſtatem daudendi cælum , ne pluat

diebus prophetiæ ipforum , & poteſta

tem habent fuper aquas conuertendi

eas in ſanguinem , & percutiendi terram

omni plaga quotieſcunq uoluerint. Et

cum finierinr teſtimonium ſuum , beſtia

quæ aſcendit de abyffo faciet aduer

ſus eosbellum ,& uincet illos, & occidet

eos. Et corpora eorum iacebunt in pla

teis ciuitatis magnæ quæ uocatur fpi

ritualiterSodoma &Aegyptus, ubi&

dominus noſter crucifixus elt .Et uide

buntdetribubus , & populis, & linguis,

& gentibus corpora eorum per tres dies

&dimidium , &corpora eorum non ſi

nent poni in monumentis . Et inhabi

tantes terram , gaudebunt ſuper illis&

lætabuntur, & munera mittent inuicem :

quoniam hi duo prophetæ cruciaue

· runteos qui habitant ſuper terram.Et

poft dies tres & dimidium ſpiritusuitæ

à deo intrauit in eos . Et fteterunt ſuper

pedes ſuos , & timor magnus ceciditſu

per eos qui uiderunt eos. Et audierunt

uocemmagnam de cælo ,dicenté ipſis:

Aſcendite huc. Et aſcenderunt in cælum

in nube, & uiderunt illos inimici eorum .

Et in illa hora factus eſt terræmotusma

gnus ,,& decina pars ciuitatis cecidit . Et

occiſa ſunt in terræmotu nominahomi

num ſeptem milia, & reliqui territi ſunt,

& dederunt gloriam deo cæli. Væſecun

dum abijt,&ecceuæ tertium ueniet cito .

Et ſeptimºangelustubacecinit, & factæ

ſuntuoces magnæ in cælo ,dicentes: Fa .

cta ſunt regna huius mundi domini

noftri
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Et ſignum XII

kuãp cl To jesco auto,najBadideứde lig' noſtri & Chriſti eius,& regnabitin fæcu

τους αιώνας ή αιώνωμ. € οι και πρεσβύ » la fæculorum (Amen )Etuigintiquatuor

προι ενώπιομ θεού καθήμενοι επίους θρό ſeniorès qui in conſpectu dei ſedentin

νους αυτώμ,έπεσαμ επίτα πρόσωπα αυτών, ſedibus ſuis , cecideruntin facies ſuas , &

Ο προστκωκσαμωθεώ,λέγοντες,ευχαρι adorauerunt deum , dicentes : Gratias

58μώ σοι κύρϊε ο θεόςο σαντοκράτως ο ώμ agimus tibi domine deus omnipotens,

ο ήμου και έρχόμλνος,ότι έιλκφας δώαμίμ qui es , & qui eras , & qui uenturus es,

σε τίω μεγάλίω,κ εβασίλευσας.C τα έθνκ quia accepiſti uirtuté tuam magnam , &

ωργίθκσαμ, ήλθεν και οργή σοο καιρός regnaſti.Et iratæ ſunt gentes, & aduenit

νεκρών κριθlώαι κ Φοώαι ημιθόμ το7ς ira tua & tempusmortuorú ut iudicen >

δέλοις σε τίς προφήταις, τίς αγίοις ,και tur: & reddasmercedem ſeruis tuis prox

Ρίς φοβεμίοις το όνομάσου , τίς μικρούς phetis & fanctis, & timentibusnomen

Ρυς φθερόν .

© Pig μεγάλοις, διαφθε. ' Ρίς μικρούς

tuum puſillis & magnis, & perdas eos

Πας βγήμ.και ανοίγκ ο ναός ή θες ω ου qui perdunt terram.Et apertum eſttemy

ρανώ, να) ώφθκ και κιβωτός ή διαθήκης αυτών plum dei in cælo , & uiſa eſt arca teſtai

ωναώ αυξ, και εγχύοντο ασφαπαι κ φωναι menti eius in templo eius, & facta ſunt

και βρονται, οισεισμός, χάλαζαμετάλη. fulgura& uoces& tonitrua & terræmo»

καισκμάομ μέγα άφθκ νοουρανώ, tus, & grando magna.

γυλ πιβεβλημβύκ ήκλίομ, κ σελίκυπου magnum apparuitin cælo :Mulier amis

κάτω τη σοδών αυφθι,κ) επικεφαλήςαυ cta ſole,& luna fub pedibus eius, & in

τις σέφανος ασέρων δώδεκα , κα ) άγας capite eius corona ſtellarum duodecimn .

έχυσα κράζα, ωδίνεσαC βασανιζομύκ / Etin utero habens,damat parturiens, &

κάμ.και ώφθκάλλο σημάομ νω ουρανό. cruciaturut pariat. Et uiſum eſt aliud fi

και σου δράκων μέγας συβδος, έχων κεν gnum in cælo ,& ecce draco magnusrux

φαλας επα και κεραία δέκα , και επί τας fus ,habens capita ſeptem & cornuade

κεφαλας αυ τον διαδήματα, να ) και ουρα σύρα cem;& in capitibus ſuis diademata , &

ή τρίτου τ ' αγέρων, και έβαλεν αυτούςεις cauda eius trahit tertiam partem ſtel

τίω γύμ, και ο δράκων έσκκεμ ενώπιομη larum cceli ) & miſit eas in terra:& dras

γυαικός ή μελέτης τεκάμ, ίνα όταν τέκα co ftetit ante mulierem quæ erat pari

η τέκνομ αυτής,φάγα . κ) έτεκεμφoμ άξενα cura utcum peperiſſet filium eius,deuo

Το μέλια ποιμένειμσάντα τα έθνκ δάβδα raretret.Et peperit filium mafculum ,qui res

σιδηρά. κ) πρπάθκ τέκνου αυτού προς τον cturus eratomnes gentesin uirgaferrea,

Βεόρ και τη θρόνoμ αυτονο και γω έφυ » & raptus eft filius eius ad deum & ad

γεμ εις τίω έρκμομ, όπου έχω τόπου τοί thronum eius: & mulier fugit in folitudii

μασμένου από το θεού , ίνα έκά γέφωση και nemubihabebat locum paratum à deo;

αυτώ ήμέρας χιλίας διακοσίας εξήκοντα, ut ibi pafcanteam diebus mille ducentis

και έγύετο πόλεμος και των ουρανώ . ο μιο fexaginta. Ét factum eſt prælium ma

χαήλ και οι άγγελοι αυτοι επολέμησαν κα gnum in ccelo . Michaël & angeli eius

τατο δράκοντΘ » καδ δράκων επολέμκή præliabanturcum dracone, & draco pur

σε, και οι άγγελοι αυτον,και ουκίχυσαμ, όν, gnabat & angelieiº, &nõualuerüt,neq;

ν τόπο ευρέθκ αυτών έτι ενω ουρανό, locusinuentuseſteorú amplius in cælo:

noeg Z 4 Er
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καιέβλίθκ ο δράκων ο μέγας όφις καιας

χάσο καλέμου , διάβολος , αν και

τανάς,ο πλανώμτίω δικομύω θλίω,έβλή

θκ εις τίω γώ , και οι άγγελοι αυτο έβλήν

θησαν , και ήκουσα φωνώ μεγάλω ,

γουσαμ , ν ων ουρανώ άρτι έγύετο κ.σων

τηρία και δώαμις C και βασιλεία του θεού

ιμών και και ζουσία του Χρισού αυτο , ότι

κατεβλήθκ ο κατηγορών αυτούς ενώπιον

του θεού ημέρας και νυκτός . C αυτοι νίκη »

σαν αυτόν δiασ αιμα το αρνίου κ δια τμ

λόγομ Οι μαρτυρίας αυτώμ . 6 ουκ Βγά

πκσαμ τώ ψυχών αυτών άχρι θανάτου .

δία τοτο ευφραίνεσθε οιουρανοί και οι ναυν

τοίς σκωοώτες. ουαι τοίς κατοικούσι τω

γώ , τώ θάλασαμ,ότι κατέβκ ο διάβοι

λύ προς υμάς, ο έχων θυμόμ μέγαν, είν

Φως ότι ολίγον καιρό έχε . C όπ έιδομο

δράκων, ότι έβλίθκ εις τίωγώ,εδίωξα τη

γωαίκα,ήτις έπκε όμ άρρενα, και εδόθκσαμ

τη γωακιδύο ηέρυγες του αετου το μεγά

λου , ίνα σέταται εις τίω έρα μου εις ημτο

που αυτό , όπου γέφεται εκά καιρου να

καιρούς C ήμισυ καιρού από προσώπου το

όφεως . και έβαλεμο όφις οπίσω και γωι)

κός εκ τοsόματα αυτονύδωρ ως σοτα

μον, ίνα σοταμοφόρκτου ποιήση. εβού »

θεστμ και γώ τη γυάκι, C ήνοιξερ καιγδσοι

μα αυτό ή κατέπϊεμόμσοταμόρ , δρ έβα

λες και δράκων έκ το σόματα αυτον . κ) ώς

γίθκ ο Δράκωμ επί τη γωαικι ο απών

δε σοιήσαι πόλεμον μετα το λοιπών *

τέρματα αυγό , τηροώτωμ τας να

τολάς το θεού , εχόντωμ τίω μαρτυρί

αμ το 1κσού Χρισού . κ εσάθω επι τω άμ

μουσ θαλάσης .

και ειδoμ εκ φθη θαλάσσης Θηρίου αναβαϊ

νου έχου κεφαλάς επα, κέρατα δέκα ,

επί κεράτωμ αυτων δέκα δiαδήματα , και

επιτας κεφαλάς αυτο όνομα βλασφημίας

€ θηρίου και ειδου , όμοιου σαρδάλα και οι

πόσες

Et proiectus eſt draco ille magnus fer »

pensantiquus qui uocatur diabolus &

ſatanas, qui ſeducirtotum terrarum ore

bem , & proiectus eſtin terram ,&angeli

eius(cum illo )proiecti ſunt.Et audiui uo

cem magnam dicentem : In ccelo nunc

facta eft falus& uirtus , & regnum dei

noſtri, & poteſtas Chriſti eius:quia pro

iectus eſt accuſator(fratrum noſtrorum )

qui accuſabat illos ante conſpectum dei

(noſtri)die ac nocte, & ipfi uicerunteum

propterſanguinemagni,& propter fer

monem teſtimonij fui,& non dilexerunt

animam ſuam uſque ad mortem . Pro

pterea lætaminicæli & qui habitatis in

eis . Væ habitatoribus terræ & maris :

quia deſcendit diabolus ad uos habens

iram magnam ,ſciens quod modicum

tempus habet. Et poftquam uiditdra

co, quod proiectus eſſetin terram , per

ſecutus eſt mulierem quæ peperit maſcu

lum.Et datæ ſunt mulieri alæduæaqui.

læ magnæ ,ut uolaret in deſertum in lo

cum ſuum ubi alitur pertempus& tem

pora & dimidium temporis à facie ſer :

pentis. Et eiecit ſerpens ex ore ſuo poſt

mulierem aquam tanquam flumen, uc

eam faceret rapi à Aumine. Et adiuuit

terra mulierem , & aperuit terra os ſuum ,

&abforbuit Aumen quod eiecerat dra

co ex ore ſuo.Et iratus eſtdraco aduer

ſus mulierem , & aböjt ut faceret præ

lium cum reliquis de ſemine eius,quiat

ſtodiunt mandata dei, &habent teſti

monium Iefu Chriſti.Et ſtetit ſuper are ,
nam maris.

Et uidi de mari beſtiam afcendentem , XIII

habentē capita fepté&cornua decem , &

fuper cornua eius decem diademata , &

ſupercapita eiusnomen blaſphemiæ.Ee

beſtia quam uidi, ſimilis erat pardo , &

pedes

1

".

|
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σόδεςαυτού ως άρκτό , και το σώμα αυτόν

ως σόμα λέοντΘκαι έδωκεν αυως δρά

κωμ τίω διώαμιν αυτών και του θρόνου αυ

του και ξεσίαν μεγάλων και ειδον μία

Οκεφαλώμ αυτο ως έσφαγμάθω εις θά

νατον , και και πληγή το θανάτου αυτα ελεν

απεύθκ.και εθαυμάθω ν όλη τη γή οπίι

σω τον θκείου, και προσεκάνκσαμ τομ Φράν

κόντα δς έδωκεμθεσίαμ ως , και

προσεκάνησαν σ'θηρίομ, λέγοντες,τίς όμοι»

οςο θηρία , τις διατά πολεμήσαι μεί

αυτο ; κεσόθκ αυτώ σόμα λάλομ μεγάλα

α ' βλασφημίας.C εδόθη αυτώ δοσία σου

σαι μωας τεσσαράκονταδύο, άνοιξε η σό

μα αυτο εις βλασφημίας προς θεομ βλα

σφημήσαι ή όνομα αυτον C τω σκανω αυή ,

Hij zoug & Yes ougavo oxxVOTAS,Moj idón

αυτώ πόλεμομ σοιϊσαι μεθα τ ' αγίωμ, κό

νικήσαι άυγους ,καιεδόθκ αυτώ ξεσία επί

sãoup qualid Clyamasap kdvos,noj ago.

σκωήσεσιν αυτώ σάντες οι κατοικούντες

επίθ γής, ώμουγέγραπται τα ονόματα των

τη βίβλω η ζωής ή αρνής εσφαγισμένο από

καταβολής κόσμο . Είτες έχει δυς,ακασάτω.

έιτις αιχμαλωσίαμ σωάγα , εις αιχμαλω

σίαμ υπάγει. έιτις ν μαχαίρα αποκτενά ,

σε αυτήν μαχαίρα αποκτανθίώαι , ώσε 3GB

και υπομονή και και σίσια της αγίων . έιν

δον άλλο θηρίου αναβαίνομ εκ γής C

ειχε κέρατα , δύο όμοια αρνίου , C ελάλα

ως δράκωμ. κ) τιώξοσία του πρώτου θκ.

είου σάσαμ σοιά φινώπιομ αυτα κ ποιά ή

γώ ους κατοικώτας εν αυτή, ίνα ngor

σκαφήσωσι η θερΐομα πρώτου,δυ έθεραπεύθη

και σλαγή θανάτου αυτ. κ ποιά συμβα με

Γάλα,ίνα κ συς σοι, κα]αβαίνειμ εκ ουρα

να έιςγώγνώπιομή ανθρώπων. Οσλα

να γυς κατοικιώταςεπί της για τα σκι

μέα, & εδόθηαυτώ σοιήσαι ενώπιομ * θηρία,

λέωμ τίς καθοικόσιμ επίσγής, σοιήσαι

κόνα 7ώθηρίο, έχοσλητών και μαχαίρας,

κα)

pedes eiusſicut pedes urfi, & os eiusliqui
os leonis.Et dedit illi draco uirtuté ſuam

&ſedemſuam & poteſtatem magnam .

Et uidi unum decapitibus eius quaſioc.

cilum in mortem ,& plaga mortis eius

curata eft . Et admiratio fuit in uniuerfa

terra poſt beſtiam .Et adoraueruntdra

conem , qui dedit poteftatem beſtiæ , &

adorauerunt beſtiam ,dicentes: Quis fi

milis beſtiæ , &quis poterit pugnarecum

ea : Et datum eſt ei os loquensmagna

& blaſphemias , & data eſtei poteſtas

faciendi menſes quadragintaduos . Et

aperuit os fuum in conuicia ad deum,ut

conuicñs afficeret nomen eius & taber

naculum eius , & eos qui in cælo habi

tant. Et eſt datum illi bellum facere cum

fanctis, & uincere eos.Et data eſt illi por

teſtas in omnem tribum , (& populum )&

linguam , gentem , & adorabunt eam

omnes quiinhabitantterram:quorum

non ſunt ſcripta nomina in libro uita,

agni, qui occiſus eſt ab origine mundi.

Siquishabetaurem ,audiat. Qui inca

ptiuitatem ducit, in captiuitatem uadit:

qui gladio occiderit,oportet eum gladio

occidi. Hiceſt patientia & fides ſanctos,

rum . Et uidi aliam beſtiam aſcenden ,

tem de terra , & habebat cornua duo

fimilia agni, & loquebatur ficut draco.

Etpoteſtatem prioris beſtiæ omnem fa,

cit in conſpectu eius, & facit terram , &

inhabitantes in ea ,adorare beſtiam pri

mam , cuius curata eſt plaga mortis .Er

facit figna magna , ut etiam ignemfa

ceret decælo deſcédere in terram in con

{ pectu hominum . Et ſeducit habitan

tes in terra propterfigna quæ data ſunc

illi ut faceret in conſpectu beſtiæ , dicens

habitantibus in terra , ut faciant imagi

nem beſtiæ ,quæ habet plagam gladij,
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Θέζκστ.κ εδόθκ αυτώ δύναι πνεύμα τι ειι

κόνι ή θηρία, ίνα λαλίσει και εικώς ή θηρίο ,

και ποιήση όσοι αν με προσκωήσωσι τίω ειν

κόνα ή θυρίου, ίνα αποκτανθώσι . και ποιά

σάντας τους μικρούς, η Ρυς μεγάλος , και

τους πλεσίες, ους πωχούς , C τους έλει

θέρος , και τους δόλος, ίνα δώση αυτοίς χάρα

γμα επίσχερός αυτό και δεξιάς και επικαι μεθώ

πωμ αυτών , και ένα μήτις δωααγοράσα και

σωλήσαι ειμη ο έχωμή χάραγμα και σ όνο

μα ή θερίου και του αριθμομη ονόμαίος αυτο .

&οε σοφία εsίμ. ο έχων ημνού ψηφισάτω

αριθμόν τον θησίου, αριθμός γαρ ανθρώπου

άξι , και ο αριθμός αυτον χξς .

Kai Eid op,wjid ou apvíoweswe nimogos

σιών, και μετάυτεκαήΤεσαράκουλα Τέσαρες

χιλιάδες έχεσαι το όνομα και σαγός αυτο

καιόμυoμεπί μετώπων αυτώμ.κ) κκε

σα φωνώ εκ του ουρανού ως φώνω υδάτων

πολλώμ , και ως φωνώ βροντής μεγάλκο .

και φωνώ ήκεσα κιθαρωδών κιθαριζόντων

ώ ταϊς κιθάρας αυτών , και άδουσιν ως

ώσω καινω ενώπιομή θρόνου, και ενώπιο

ομ0 τεσσάρων ζώων, κιο πρεσβυτέρων,

κοι ουδεις διατο μαθαμ τίω ώσω , ειμα

αι εκατομτεσσαράκοντα τέσαρες χιλιάδες ,

οι αγορασμένοι από το γής , δυτοί εισιν οι

μετα γωαικώμ ουκ έμολυθκσαν , σαρθε

θοι γάρ εισιμ , δυτοι οι ακολοθοωπα ας

νία όπου αν υπάγα, δυτοι αγοράθκσαμ αή

η ανθρώπων απαρχή ω θεώ να ωας

νίω, και ανο σόματι αυτώμ ουκ ευρέθκ 16

λος, άμωμοι γάς εισιν ενώπιομ * θρόνο του

θε8. και ειδομάγγελομ σιτώνουνμεσο

ρανίσματι,έχοντα ευαγγέλλομ άώνΐομ ευαγ

γελίσαι τους καθκμλύους τους κατοικούν

τας επίφοι γύς, και σαν έθνος,να φυλάω ,

να γλώσσαμ, Ολαόμ,λέγονία ή φωνή με

γάλη » φοβήθητε τον θεόν, και δόπ αυτώ

δόξαν , ά ήλθες και ώραη κρίσεως αυτά ,και

προσκωήσετε σοιήσαντι του ουρανο

κα

& uixit . Etdatum eſt illi utdaretſpiri

tum imagini beſtiæ , & ut loquatima

go beſtiæ , & faciet ut quicunqznonado

rauerint imaginem beſtiæ, occidant . Et

facit omnes pufillos, & magnos, & diui

tes, & pauperes, & liberos, & feruosacci

pere characterem in manu ſua dextera,

aut in frontibus ſuis. Et ne quis poffet

emere autuendere, niſi qui habeat cha

racterem ,aut nomenbeſtiæ , autnume

rum nominiseius.Hic fapientia eſt.Qui

habet intellectum , computet numerum

beltiæ . Numerus enim hominis eſt, &

numerus eius fexcenti ſexagintaſex.

Et uidi , & ecce agnus ſtans ſuper XIII

montem Sion , & cumeocentumqua

dragintaquatuör milia habentia no

men patris eius fcriptum in frontibus

ſuis . Et audiui uocem de cælo tanquàm

uocemaquarum multarum ,& tanquam

uocem tonitrui magni , & uocem au -

diui citharcedorum citharizantium ci

charis ſuis. Et cantant quaſi canticum

nouum ante ſedem &ante quatuor

animalia , & feniores , & nemo poterat

diſcere canticum ,niſi illa centum quadra

gintaquatuor milia , qui empti ſunt de

terra .Hiſunt qui cum mulieribus non

ſunt coinquinati,uirgines enim ſunt. Hi

ſequuntagnum quocunqz ierit. Hiem

ptifunt ex hominibus primitiæ deo &

agno , & in ore eorum non eſt inuentus

dolos : Sine macula enim ſunt ante

thronum dei. Etuidialterum angelum

. uolantem per medium cæli, habentem

euangeliumæternum , ut euangelizaret

habitantibus ſuper terram ,&omnigen

ti & tribui , & linguæ & populo , dicen

tem magna uoce: Timete deum , & da

te illi honorem , quia uenit hora iudi

cn eius: & adorate eum ,qui fecit cælum

&

)

1
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κατώγι c θάλασαν , και σκγας υδά

τωρ»και άλλος άγγελος Ακολέθυσε,λέγων,

έπεσεν έπεσε βαβυλώμ και σόλια και μεγάλη,

ότι εκ τον δινουν πορνείαςαυθ, σεπότι .

κερ πάντα έθνκ. και ηίτος άγγελος Ακολόι

θκσιμ αυPig , λέγωμνφωνή μεγάλη, έντις

οθυρίω προσκαφέ , C πωεικόνα αυτοι,

λαμβάνα χάραγμα επί του μετώπε αυτα ,

Η επίτίω χ ρααυτα , και αυτός σίεται έκ

τοόνου του θυμού του θεού , τον κεκορασμό

νου ακράτενωσοτκείων οργής αυτον .

και βασανιθήσεται η συρίκ θείω , ενώπιν

ομάγέλωμ τ ' αγίων, και νώπιον τον

γίου . 6 % καπνός το βασανισμό αυτών ανά

βαίνει εις αιώνα αιώνων , και ουκέχουσιμα

νάπαυσιμημέρας και νυκτός οι προσκρού

πς ζω θκρίω, και τίω εικόνα αυτού, ένα

τις λαμβάνα χάραγμα του ονόματα αυν

του ,δδευπομονή το αγίωμ , ώστε οι τκ

φούτες τας εντολάς και το σίσιμ Γκσού .

να) ήκουσα φωνής έκ του ουρανού, λεγούσης

μοι, γράφου, μακάρϊοι οι νεκροί, δι ν κυρίω

αποθνήσκοντεςαπάρτι. Ναι, λέγα ή σνεϊ »

ένα αναπαύσονται εκ τύ κόπων αυν

τωμ, τα δε έργα ακόλουθά μετάυτώμ . και

Ειδου , να) Του νεφέλκ λική , και επί τω

νεφέλω καθήλυ όμοιοςτώ ανθρώπου,

έχωμ επί Οι κεφαλής αυτο σέφανου χουν

σο , να τι χαρί αυτον δρέπανομ οξύ.

καιάλι GP άγγελOξάλθεν εκ του ναού,

κράζωμ ν μεγάλα τη φωνή ο καθκμές

να επιδι νεφέλκς και πέμψομ το δρέπανό

σου , και θέρισον , ότι ήλθε σου και ώρα θορίν

σαα ,ότι όξκφάνθη ο θορισμός και γής και

έβαλε και καθήμενΘ επί τω νεφέλω

δρέπανου αυτον επί τίω γω, εθορίοθκ

και γ . άλλα ξύλθεν εκ του ναού το

Teh bugavă czysa ,fxwp Claurds spé

πανο οξύ . και άλ.GPάγγελό ξύλβερ

έκ τον θυσίαsnρίου,έχωμ 3gsσίαμεπί το συ

εος, κι έφώνησε κραυγή μεγάλα ζω έχονάτο

Φρέπανου

& terram ,mare& fontes aquarum . Et

alius angelus ſecutus eſt, dicens: Ce ;

cidit cecidit Babylon ciuitas illa ma

gna : quia à uino iræ fornicationis fuæ

potauit omnes gentes . Et tertius an

gelusſecutus eſt illos ,dicens uocema

gna:Siquis adorauerit beſtiam &ima

ginem eius, & acceperit characterem in

fronte fua, aut in manuſua , & hicbibet

de uino iræ dei , quod mixtum eſt mer

ro in calice iræ ipſius .Etcruciabitur igne

& ſulphure in conſpectu angelorum

ſanctorum , & ante conſpectum agni.

Er fumus tormenti eorum afcendit in

fæcula fæculorum . Nec habentrequiem

die ac nocte , qui adorant beſtiam &

imaginem eius,& fi quisacceperit cha

racterem nominis eius . Hic patien

tia ſanctorum eſt . Hic qui cuſtodiunt

mandata& fidem Ieſu . Eraudiui uo

cem de cælo , dicentem mihi : Scribe :

Beati mortui, qui in domino moriun

turamodo , etiam dicit fpiritus: ut re

quieſcant à laboribus fuis , ſed opera

illorum ſequuntur illos. Et uidi , & ec

ce nubem candidam , & fuper nubem

fedentem fimilem filio hominis, ha

bentem in capite fuo coronam aure

am, & in manu ſua falcem acutam . Et

alius angelus exiuit de templo , da

mans uoce magna ad ſedentem fu

pernubem .Mitte falcem tuam & me

te: quia uenit tibi hora ut metas, quo

niam aruit meſlis terræ . Et miſir qui ſe

debat ſüper nubem , falcemſuamin ter

ram , & demeſſa eſt terra . Et aliųs an

gelus exiuit de templo , quod eftin coe

lo , habens & ipſe" falcem acutam . Ét

alius angelus exiuit de altari ,quihabe

bat poteſtatem ſupra ignem ,& da

mauituosemagnaadeumquihabebat
falcem

μά ,
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Φρέπανομή οξύ, λέγω»,σέμψομ σου δρέ. falcem acutam , dicens : Mitte falcem ,

πανομή οξύ , και σύγκσομ τους βόγυας tuam acutam , & uindemia botros ter ,

Οι γάς , ότι ήκμασαμαι σαφυλαι αυθ.κ) ræ , quoniam maturæ ſunt uuæ eius .

έβαλεμ ο άγγελΘ ο δρέπανομ αυτον εις Er miſit angelus falcem ſuam acucam in

σίω γλώ.και ερύγισεηάμπελομαδι γής, terram , & uindemiauit uineam terræ : &

και έβαλεμ εις τίω λιωορ τον θυμό το θες miſit in lacum iræ dei magnum , & calca.

τώ μεγάλω, και έπατέθκ κ λιωδς έξω οι tus eſt lacus extra ciuitatem , & exiuir

πόλεως ,και άλλες αιμα εκτλίωού άγχει ſanguis de lacu , uſque ad frenos equos.

9χαλινών τοίππων από σασίων χιλί , rumper ſtadia milleſexcenta.

ωμ εξακοσίων . Etuidi aliud ſignum in coelo ma- xv .

Kaj lid op como okpeãop sv Wel ougavas gnum & mirabile , angelos feptem ,ha

μέγαναι θαυμασομ , αγγέλες επα έχον bentes plagas ſeptem nouillimas, quo .

τας αλκγας επηα τας εχάτας , ότι αυν niam in illis conſummata eſt ira dei .

τοίς ετελέθκ ο θυμός του θεού , κα ) ειδου Etuidi tanquàm mare uitreum mixtum

ως θάλασαμ θαλίνίω μεμιγμένlω συρί , κι igni, & eos qui uictoriam reportarant

τους νικώντας εκ των θηρίου και εκδη εικόν de beſtia & de imagine eius , & de nu

να αυτα , και εκ το χαράγματα αυτά , mero nominis eius, ſtantes ſuper mare

εκ του αριθμού τα ονόματα αυτα , εσώτας uitreum , habentes citharas dei, &can

επί τίω θάλαασαμ τωθαλίνω, έχοντας κι tant canticum Moſi ſerui dei , & can

θάρας του θεού .και άσsσιμ τίω ώσω μων ticum agni, dicentes: Magna & mi

σέως δάλου το θε8 ) τώ ώσω το αρνίου, rabilia funt opera tua dominedeuso

λέγοντες , μεγάλα και θαυμασα ταέργα, mnipotens , iuſtæ , & ueræ ſunt uiæ

σου κύρiGoθεός ο σαντοκράτωρ , δίκαιας tuæ rex fanctorum . Quis non time

και αληθιναι αι οδοί σου και βασιλεύς της και bit domine , & magnificabit nomen

γίωμ. τίς ου μη φοβκθά κύρϊε, και δοξάση tuum : Quia folus pius es , quoniam

τόνομά σου και ότι μόνΘ- όσιος , ότι πάντα omnes gentes uenient & adorabuntin

τα έθνκ Kξουσι να προσκομίσεσιν ενώπϊr conſpectu tuo,quoniam iudicia tuama

όρ σου , ότι τα δικαιώματά σου εφανερών nifeſtata ſunt . Et poft hæc uidi, & ecce

θησαν , και μετά ταύτα ειδoμ. C 18ου ανοί , apertum eſt templum tabernaculi teſti

γκ ο ναός θα σκίωής του μαρτυρίου εν ζω moni in cælo , & exierunt ſeptem an

ουρανώ , και ξήλθομοι επήα άγγελοι έχουν geli habentes ſeptem plagas,de templo,

τες τας επα σλιγάς,έκ του ναού,ενδεδυμέ ueftiti lino mundo &candido , & præ

νοι λίνου καθαρομ λαμπάδα , και σεριζων cincti circa pectora zonis aureis. Et unú

σμίοι τασάθε ζώνας δυσάς, και εν τω τεσ ex quatuor animalibus dedit ſeptem an

cúzwy zcówpăd'wasrieétifà &yzédoisetità . gelis ſeptem phialas aureas,plenas ira

φϊάλας βασάς γεμούσας τον θυμού του θεού cundiæ dei uiuentis in fæcula fæculorú .

το ζώντΘ εις τους αιώνας 20 αιώνωμ . και Et impletum eſt templum fumo à maiei

εγεμίθκ ο ναός καπν8 έκ οι δόξας το θες ſtare dei, & deuirtute eius,&nemo po

να εκ δωάμεως αυτο και ουδεις δύο terat introire in templum , donec con

ναο εισελθών εν ω ναώ , άει πλεοθώσιν . ſummarenturſeptem plagæ feptem and

αεπηα πληγαι0 επήααγγέλων. gelorum .
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καιήκεσα φωνής μεγάλες εκ * ναού ,λε Et audiuiuocemmagnam de retni Xvi

γούσκα τα επήααγγέλοις,υπάγοπ,έκχέετό plo,dίcentem feptem angelis: Ite, efun

τας φιάλας και θυμ8 εις τίγιώ. Ο απήλθεμ dite(ſeptem )phialas iræ (dei)in terra. Et

πρώτος,και έχειφιάλίω αυξ επίτω abřit primus (angelus) & effudic phia

γώ, εγγύετο έλκος κακόμη σουκράρεις lam ſuam in terra, & factum eſtuulnus

Ρυς ανθρώπες Ρυς έχοντας το χάραγμα* malumac noxium in homines, qui ha

θNρίου να τους τιώ εικόνα προσκίωοών. bebant characterem beſtiæ , &in eos

τας quiadorabant imaginem eius. Et ſe

χεε πιω φιάλω αυτού εις τίω θάλασαν,

*
Ρού , και οδεύτερGάγγελθέν

cundus angelus effudit phialam ſuami

και έγύετο αιμα ως νεκρού , και σπάσα ψυ » in mare , & factus eſtfanguis tanquam

χι ζώσει, απέθανεν εν τη θαλάσσα - ναι και mörtüi, &omnisanima uiuens,mortua

γίτG- άγγελΘΡΟξέχεε τω φιάλίω αυν eſt in mari . Et tertius angelus effudit

του εις τους ποταμούς και εις τας ακγας phialam fuam in fumina , & in fontes

Ουδάτων και και εγγύετο αιμαι και άκου/ aquarum , &factæ ſunt ſanguis. Etau

σα τον αγγέλου,λέγοντα , δίκαιο κύ » diui angelum dicentem : Iuſtus es do;

giεξιό ώμ και ο ήμ, καιο όσiG- , ότι τα mine,quies, &quieras,& ſanctus, quia

τα έκρινας,ότι αιμααγίων και προφκτών hæciudicafti , quia fanguinem ſancto

θξέχεομ . και αιμα αυτοΐς έδωκας αϊάμ , rum & prophetarumeffuderunt , &

αξίοι γάς εισιμο και ήκεσα άλλο εκ τον θυ/ ; ſanguinem eis dediſti bibere: Digni

σίαsNρίου,λέγοντG.Ναι κύρϊε ο θεός και σαν enim ſunt. Et audiui alterum dicené

τοκράτωρ , αλάθιναι και δίκαιαι αι κρίσας tem : Etiamdomine deus omnipotens,

• ναι ο τέταρτα άγγελος ξέχεε τίω uera& iuſta iudicia tua . Etquartus an

φιάλω αυτοι επί του Κλίου και εδόθκ αυ- gelus effudit phialam ſuam in ſolem ;

τω καυματίσαι τυς ανθρώπους να συρi. c & datum eſt illi æſtu affligere homi;

εκαυματίθκσαμοι άνθρωποι καϊμα μέγα. nes per ignem . Et æſtuauerunt homi:

να έβλασφήμησαν σ ' όνομα του θεού , το nes æſtu magno,& blaſphemauerunt

έχοντα ζουσίαμ επί τας ολιγας τα nomen dei habentis poteſtatem ſuper

τας, και δυ μετενόησαν σνακ άυω σό . has plagas , neque egeruntpæniten-

ξαμ . και ο σέμΘάγγελος ξέχεε τω tiamut darentilli gloriam .Et quintus

φιάλω αυτού επί του θρόνου του θηρίου , arigelus effudit phialam ſuam ſuper

έγύετο και βασιλεία αυτοι εσκοτωμλύκ καιέν ... fedem beſtiæ , & factum eſt regnum

μασώντο τας γλώσσας αυτώμεκ το σόνε , eius tenebrofum , & commanducauee

και έβλασφήμησαν τον θεόν τον ουρανού εκ runt linguas ſuas præ dolore, & conui?

0πόνων αυτών, και εκ ν ελκών αυτών , cris affecerunt deum cæli præ dolori >

Moj ou MÈTehốNoapex oleo izjwp autãp. Kai bus ſuis & ulceribus ſuis ,nec reſipue

και έκτΘ άγγελος ξέχεε τίω φιάλω ανά runt ab operibus ſuis. Et ſextus
anger

επί του ποταμόμου μέγαμομ ευφράτω. lus effudit phialam ſuam in Aumeni

ναξnράνθκ δ' ύδως, ίναετοιμαθα και οδος illud magnum Euphraten , & ficcata

Ρ βασιλέων τ από ανατολώμ κλίου . eſt aquaut præpararetur uia regum

και ισομ εκ τ8σόματη Δράκοντος , ab ortu folis . Et uidi ex ore draconis,

εκ των σόματG 9κείου , ο εκπρόματος & ex orebeſtiæ ,& ex ore pſeudopro

τ3

Σ

& phetæ

1
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τ8 460δοπροφήτο πνεύματα για ακάθας» phers exire)fpiritus tres immundos in

τα όμοιά βατράχοις . Βισι γαρ πνεύματα modum ranarum . Suntenim fpiritus

δαιμόνων ποιοώα συμβαεκπορεύεσθή επί
dæmoniorum facientes ſigna ,utproces

τους βασιλάς της γής και της οικουμένκο . dantad reges totius terre adcongre

όλκα σωαγαγέρ αυτούς εις πόλεμομ τίς gandum illos in prælium diei illiusma

ημέρας εκείνης τα μεγάλκς * θεού ή σαν» gni dei omnipotentis . Ecce uenio ficut

τοκράτορος. Ιδού έρχομα ως κλέπήκα. Μα fur. Beatus qui uigilat &aftoditueſti
κάρiG- γκγορών και τκρών τα μάτια , menta ſua , ne nudus ambulet , & ui

αυτ8 , ίνα μη γυμνός περιπατή , και βλέπω » deant turpitudinem eius. Et congrega

ήτωάχκμοσωίω αυτον , καισωήγαγε uit illos in locum qui uocatur Hebraice

aurous tig won tónop q'p xaa sufvopibgaño Armageddon .Etfeptimusangelus ef

si άρμαγεδώμ. και ο έβδομος άγγελος ζει fudit phialam ſuamin aërem , & exiuit

χεε τίω φιάλω αυτ8 εις ομάέρα. C3 Βλ uox (magna) de cælo a throno,dicens:

θε φωνή έκ * ουρανού από τ8 θρόνου, λέγει Factum eſt. Et facta funt fulgura&uo
σα, γέγονε, και εγγύοντο φωναι η βρονται ces, & tonitrua , & terræmotus factuseft

νααγαπαι, σεισμός έγύετο μέγας,διος magnus , qualisnunquam fuit , ex quo

ουκ εγχύετο αφ δυ οι άνθρωποι εγένοντο, e homines fuerunt fuper terram , talister

επί της γής , τηλικούτο σασμος όντως tæmotus adeo magnus. Et facta eft

μέγας . και εγένετο ή πόλις και μεγάλη εις uitas
magnain tres partes ,& ciuitates

ηγία μέρα , και αι πόλος Β ' εθνών έπεσον . gentium ceciderunt. Et Babylonmagna

και βαβυλων και μεγάλη εμνήθη ενώπιον uenit in memoriam ante deum , utda

τουθεού Φοώαι αυτή σ σοτάρίου του όνου ret illi calicem uini indignationisiræfuæ.

τ8θυμού τής οργής αυτού , σάσα , νάσα Omnis inſulafugit, & montesnon funt

έφυγε και δεν ουκ ευρέθησαμ • να χάλα inuenti . Et grando magna ſiat talen

ζα μεγάλα ως ταλαντϊϊα καταβαίνει εκ tum deſcendit de cælo in homines , &

τον ουρανού επί τους ανθρώπους και να έβλα blaſphemauerunt deum homines pro

σφήμησαν οι άνθρωποι όμ θεομέκ τής πλα pter plagam grandinis, quoniamma

γύςτίς χαλάζις,ότι μεγάλη αξία και πλη- gna facta eſt plaga eius uehementer.

γλαυτής σφόδρα, Etuenit unus de ſeptem angelis, XyTI

και έλθεν εις έκ το επηα αγγέλων , qui habebant feptem phialas,& foar

Οεχόντωμ τας επά φιάλας , και ελάλι. tus eſt mecum ,dicensmihi:Venioften

σε μετ εμού , λέγων μοι . δεύρο , δείξω σοι
dam tibi damnationem meretricis ma

σ κρίματαπόρνης , της μεγάλης και της κα gnæ , quæ fedet fuper aquas multas ,

θημένκς επί υδάτων πολλών, μεθ δα επόν
fornicati ſunt

reges terræ , &

νθισαν οι βασιλέα τής γής , να έμεθύσθαι inebriati ſunt qui inhabitantterramde

σαν εκ του δινου τύς πορνείας αυτής δει καν uino proſtitutionis eius. Etabſtulit me

TOIXOWTECTglião naj & rlúrgxi usię ſpiritu in deſertum . Et uidi mulierem

έρημον και πνεύματι . και ειδου γυάϊκα fedentem ſuper beſtiam coccinam ple

καθημένω επι θηρίου κόκκινου , γέμου nam nominibus maledicentiæ , haben

ονομάτων βλασφημίας , έχoμ κέρατα Φύ tem ( capita feptem , & ) cornua der

1 • κα ) ή γιων και περιβεβλημένκ πορφύρα cem : Etmulier erat circundata purpura

και &

cum qua

*.
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και κοκκίνω και κεχρυσωμλύκ χυσώ , ναι :

λίθο τιμίω , και μαργαρίταις , έχασα βυν

σοώ σοτάρϊομ ν τι χερι αυτό , γέμου

βδελυγμάτων και ακαθάρτκτα πορνείας

αυφθι , καιεπίσ'μέτωπομ αυοθι όνομα γε

γραμμλύομ μυσήeΐομ , βαβυλων και μεγάλη

και μκτες&σορνώνκαι την βδελυγμάτων

Οι γής . και ειδoμ τίω γωϊκαμεθύσσας

εκ τον άυμαίΘ- 60αγίων και εκ του αιμα

τα& μαρτύρων έκσού και εθαύμασαι ,

δωμ αυτίω θαύμα μέγα . και ειπέ μοι ο

άγγελΘ . δια τί έθαύμασαςκαιεγώ σοι ερώ

το μυσήείου και γυαικός , και το θυρίου

το βασάζοντα αυτίω , και το έχοντος τας

επα κεφαλας , και τα δέκα κέρατα. θυ

giou o lidee,kunej oux Esi, noj mer

λα αναβαίναμ έκθι αβύσου , και εις απώ,

λεαμ υπάγα , και θαυμάσονται οι κατοι

κοώτες έπί τής γής , ώμ ου γέγραπται τα

ονόματα , επί το βιβλίο της ζωής απο

καταβολής κόσμου , βλέποντας το θκρί

ου , ό,τι ήμ και ουκ έσι (και σορ έσιν ) &δε

ονους , ο έχων σοφίαν . Αι επηα κεφαν

λαι , όρκ εισίμ έπα ,όπου και γωή κάθεται

έω αυτών , και βασιλάς επά εισιν και οι

σέντε έπεσαν , και ο εις KG , και άλ.G όι

πω ήλθε , και όταν έλθη , ολίγον αυτόν

δ& μάναι και το θηρίου 8 ώμ , και ουκ

έσι , και αυτός όγδοος Κ . , και εκ ή επά

83 , και εις απώλεαμ υπάγα. και τα δε ,

κα , κέρατα , & ειδες , δέκα βασιλάς εισιμ .

άι τινες βασιλείαμουκ έλαβομ , αλλάξει

σίαμ ως βασιλάς μίαν ώραν λαμβάνουν

σε μετά το θMeΐου . ούτοι μίαμ γνώμίω

έχoυσι , και τίω δαναμιμν και των δου -

σταμ εαυτώμ @ο θηρία δiαδιδώσουσιν .

ούτοι μετα το αρνίου πολεμήσουσι , και ο

αρνίον νικήσαι αυτούς , ότι κύριΘ κυρίων

3G : , και βασιλεύς βασιλέων , και οι μετ

αυτον κλκτοί , ναι εκλεκτοι , και σισοί και

λέγα μοι , τα ύδατα, & Σιδες , δυ και σόρυκ

κάθεται

& coccino ,& inaurata auro , & lapide

pretiofo , & margaritis ,habens pocu

lum aureum in manu ſua, plenum abo .

minationibus & immundicia libidi,

nis ſuæ . Et in fronte eius nomen ſcris

ptum ,myſterium Babylon magnama :

ter ſcortationum , & abominationum

terræ . Etuidimulierem ebriam de fan

guine ſanctorum , & de ſanguine mar

tyrum leſu . Et miratus ſum , cum ui

derem illam , admiratione magna. Et

dixit mihi angelus : Quare miraris:

Ego dicam tibi facramentum mulier,

ris , & beſtiæ quæ portat eam , quæ ha

bet capita ſeptem , & cornua decem .

Beſtia
quam

uidiſti , fuit, & non eſt ,

& aſcenſura eſt de abyſlo , & in interi

tum ibit , & mirabuntur inhabitantes

terram : quorum nomina fcripta non

ſunt in libro uitæ , à condito mundo,

uidentes beſtiam , quæ erat & non eſt. :

Et hic eſt mens , quæ habet ſapien -

tiam . Septem capita , ſeptem montes

funt, fuperquos mulier fedet, & reges

feptem funt. Quinquececiderunt, unus

elt , & aliusnondum uenit . Etam ue

nerit , oportet illum breue tempusma

nere . Et beſtia quæ erat , & non eſt ,

& ipfe octauus eſt, & de ſeptem eſt,

& in interitum uadit . Et decem cor

nua quæuidiſti,decem reges ſunt: qui

regnum nondum acceperunt , fed po /

teſtatem tanquam reges una horaac

cipient cum beſtia . Ai unum confi .

lium habent, & uirtutem & potefta -

tem ſuam beſtiæ tradent . Hi cumagno

pugnabunt, & agnusuincet illos :quo

niam dominus dominorum eſt , & rex

regum : & qui cum illo ſunt uocati,&

electi & fideles . Et dicit mihi : Aquæ

quas uidiſti , ubi meretrix ſedet , populi

& 2 func

.
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κάθκτα , λαοί και όχλοι εισί , και έθνκή funt & turbæ , & gentes, & lingüæ. Et

και γλώσσα και να ταδέκα, κέρατα & decem cornua quæ uidiſti in beſtia ,

δες επί το θwefoμ,δυτοι μισήσουσιμ τίω σος hi odio proſequentur meretricem , &

νω , και έρμωμθύω σοιήσουσιν αυτώ , defolatam facient illam & nudam ,

να γυμνώ,ναι τας σάρκας αυτοι φάγανο carnes eius comedent , & ipfamigne

τα , και αυτίω καύσουσιν ον συρι , γαρ concremabunt . Deus enim deditin

θεός έδωκεν εις τας καρδίας αυτώμ σοιών corda eorum , ut faciant quod placi

och dù gráulosautor,vej toišd'ell díap.. tum eſt illi, ut unam faciant uolun

γνώμου , και Φοώαι τώ βασιλείαν αυ- tatem , ut dent regnum fuum beſtiæ ,

τωμω θηρίω άχρι τελεθατα βήματα το donec conſummentur uerba dei . Er

θεον , κα) ήγαρ μ ειδες , έσιν ή πόλις και mulier
quam uidiſti , eft ciuitas ma

μεγάλα και έχουσα , βασιλείας επί τη βαν gna, quæ habet regnum ſuper reges

σιλέων Οι γής .
terra .

και μετά ταύτα ειδομάκιον άγγελου
Et poft hæc uidi alium

καταβαίνονταεκ του ουρανού,έχονταξεν gelum defcendentem de celo , haben

σίαν μεγάλω, και και γ εφωτίθε έκφρ δο tem poteſtatem magnam , & terra il

ξκα αυτο . και έκραξεν χύα φωνή μεγά luminata eſt à gloria eius.Et excama

λ4,λέγωμ. έπεσερ έπεσε βαβυλων και μεγά uit

per
fortitudinem uoce magna , di

λκ , να εγγύετο κατοικατερίου δαιμόνων , cens: Cecidit cecidit Babylon magna,

και φυλακή σαντος πνεύματΘ ακαθάρ- & facta eſt habitatio dæmoniorum ,

του , και φυλακή σαντος ορνίου ακαθάρτου & cuſtodia omnis fpiritus immundi ,

και μεμισκμβίου , ότι εκ του δινου του θυν & cuſtodia omnis uolucris immundæ ;

μουη σορνείας αυοΟι σέπωκε σάντα, τα & inuiſæ : quia de uino iræ fornicatio

έθν» • και οι βασιλάς Οι γής με αυτόν nis eius biberunt omnes gentes . Erre

πόρυβισαν , και οι έμποροι αυθ ,εκδί δυ ges terræ cum illa fcortati funt,&mer

νάμεως του srώου αυτό έπλούτισαν » και catores terrae de uirtute delitiarum eius

άκουσα άλίω φωνών εκ του ουρανού λέγουν diuites facti ſunt . Et audiui aliam uo

σαμ;εξέλθετε ο λαός μου, ίνα μη συγκοίνω / cem decælo dicentem : Exite deilla poi

νίσατε ταϊς αμαρτίαις αυοθι, ίνα μιλάβω pulus meus ; ne participes litis delicto :

π εκ ν σλαγών αυτώ , ότι ακολούθκσαμ rum eius, & de plagis eius ne accipia

αυσοι αι αμαρτία έχει τον ουρανού, και εν tis . Quoníam perueneruntpeccata eius

μνημόνευσεν ο θεός τα αδικήματα αυτό . uſquead cælum , & recordatus eſt de

Απόδoπαυτή, ως και αυτή απέδωκεν εν us iniquitatum eius . Reddite illi ficut

μίμ• να διπλώσατε αυτή διπλά κατάτα & ipſa reddidit uobis , & duplicate ei

έργα ασφέ , ω σοτκρίφώέκέρασε, κεν duplicia ſecundum operaeius.In poculo

σάσατε αυτή διπλοώ . όσα εδόξασερ εαυν quo miſcuit ( uobis) miſcete illiduplum .

σω , και έsrκνίασε, κεράσαπ αυτά βασανι » Quantum glorificauit fe& in delitësfu

σμόρ και σένθΘ , ότι και τη καρδία αυτή it, tantú miſcere illi tormentú&luctum ;

λίγα,κάθημα βασίλισσα , και χήρα ουκ ει » quia in corde ſuo dicit :Sedeo regina &

αι , και σένθος ου μη δω.δια τονη ν μία uidua non fum , & luctum non uidebos

μέρα εξουσίμαι σλιγαιάντϊς, θάνατο , Ideo inuna dieuenient plagæeiusmors

&
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και σένΘ'να λιμος, και συρί καται &luctus &fames,& igne comburetur:

καυλίστα , ότιέχυρος κύρiσο θεός και κρι quia fortiseſt dñs deus qui iudicabit il

νών αυτών και κλαύσονται αυτίω, κα) κό lam.Ec flebuntillam &plangét fe ſuper

4ονται έω αυτή οι βασιλάς ή γής ,δι μεται illa reges terræ ,qui cumilla ſcortati funt,

τις σορνεύσαντες , και spωϊάσαντες , όταν &in delicijs uixerunt, cum uiderint fu

βλέπωση του καπνού και συρώσεως αυφθι , mum incendij eius, longe ſtantes pro

από μακρόθερέςκκόπς δiα φόβου τον βαν pter timorem tormenti eius, dicentes:

σανισμού αυτής, λέγονπς , ουαι ουαί και σό- Væuæ ciuitas illa magna Babylon , c .

λις και μεγάλη βαβυλών, και σόλις 3χύρα , uitas illa fortis : quoniam in una hora

ότι εν μία ώρα ήλθεν και κρίσεις σου, και οι έμ uenit iudicium tuum . Etnegociatores

ποροι και γώς κλαίουσι, και σενθουσι εν εαυ terræ flent & lugent ſuper illa : quo -

τοίς , ότι του γάμου αυτώμ ουδεις αγορά niam merces eorum nemo emit am

ζα ουκ έτι , γόμα χρυσού και άργυρού , plius,merces auri & argenti & lapidis

λίθου τιμίου, όυτε μαργαρίτου και βύσε, pretioli , neque margarita, & byfi, &

και πορφυρού , και κοκκίνου , και σαν ξύν purpuræ ,&cocci , &omnelignum thyi,

λομ θύϊνου , και σαν σκεύΘ- ελεφάντινου, num , & omneuas eburneum , & omne

€ σάμ σκεύOέκ ξύλου τιμωτάτου , και uas de ligno pretioſiſſimo & ære, & fer

χάλκου , και σιδήρου , C κινάμωμον, και ro (& marmore )& cinamomum , & odo ,

θυμίαμα,και μύρου, Ελίβανου , e δινου, ramentum ,& unguentum , & thus, &

και έλαιου , στμίδαλιμ , σίτου , κ) κτή uinum , & oleum , & ſimilam , & triti

νκ , πρόβατα , κα)ίππων και να ξεθώμ, aum , & iumenta ,& oues, & equorum ,

και σωμάτων , και ψυχας ανθρώπων και &rhedarum , &mancipiorum , & ani -

και οπώρα και επιθυμίας οι ψυχής σου αν mas hominum . Etpoma defyderij ani.

πήλθομ από σού , και πάντα,τα λιπαρά, mætuæ diſceſſeruntà te , &omnia pin

και τα λαμπρα απήλθεν από σού , « ουκ guia & prædara perierunt à te ,&am

έτι ου μη ευρήσας αυτά , οι έμποροι τούν plius illa iam non inuenies . Mercato

των οι σλουτίσαντες αλ αυτό από μαν res horum qui diuites facti funt , ab

κρόθεν σήσονται , δια του φόβου τα βασαν ealonge ftabunt propter timoremtor

νισμού αυτό , κλαίοντες και σενθοαύτες , mentieius, flentes ac lugentes, &dicen

και λέγοντες , ουαι ουαί ή πόλις και μεγά tes :Væuæ ciuitas illa magna, quæami.

λκ και περιβεβλημμύκ βύασινου και πορφυν cta erat byffo , & purpura, & cocco , &

ροώ , και κόκκινου, και κεχρυσωμλύκ και deaurata erat auro & lapide precioſo

χρυσώ και λίθω τιμίω , και μαργαρίταις, & margaritis : quoniam una hora de

ότι μία ώρα κρημώθκ και τοσούτα σλού » ſtitucælunt tantæ diuitiæ , &omnisgu

τακαισας κυβερνήτκς, σάςεπί την bernator, & omnis in nauibus uerlan

πλοίων ο όμιλΘ ' ναι ναύται τω θάλαση tium turba & nautæ , & qui in mari
σαν εργάζοντας από μακρόθεν έσκσαμ, και operantur ,longe ſteterunt : & dama

έκραζον ορώντες του καπνού και συρώσν uerunt,uidentes fumum incédij eius,di

ως αυθ , λέγονπς , τις ομοία τη σόλα τη centes : Quæ fimilis ciuitati huic ma

μεγάλη και κοά έβαλον χνάμεπί τας κεφαν gnæ : Et miſerunt puluerem ſuper ca

λάς αυτών , και έκραζομ κλαίοντες C σεν» pita fua, & damauerunt Alentes & lu :

98νες & 3 gentes,
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98νες και λέγοντες . ουαι ουαί και ασόλια και με

γάλκ έπλούθησαν σάνης οι έχοντες

πλοία εν τη θαλάσκ εκ θ τιμιότητα

αυτής , ότι μία ώρα κακμών ευφραίνου έ /

ήαυτίω ουρανέ , και οι άγιοι απότολοι,

οι προφήται , ότι έκρινεμο θεός το κρίμα

υμώμξ αυτής και να κρεμ εις άγγελχι»

φος λίθου ως μύλομ μέγα , και έβαλεν εις

πιω θάλασαμ , λέγων , όυτως οσμήματι

βλκθήσεται βαβυλων και μεγάλη πόλις ,

και ου μη ευρεθώ έτι» και φωνή κιθαρωδών

και μουσικών , και αυλκτών και σαλπι

σώμ ,ου μήακουσθά έμ σοι έτι , και σας το

χνίτης σάσκα τέχνης ου μη ευρεθή έμ σοι

έτι . Ο φωνή μύλου ουμί ακέθ έμ σοι έτι.

και φωνή νυμφίου © νύμφης ου μή άκουν

θα έμ σοι έτι, ότι οι έμποροι σο ίσαμ οι με/

γισάνες τής γής και ότι αν τη φαρμακεία σου

έπλανέθεσαν πάντα τα έθν» , και τον αυτή

αιμα προφκτώρα αγίων ευρέθα, και πάνω

τωμ το έσφαγμλύωμ επιτής γής .

καιμετά ταύτα άκσσα φωνώ όχλο σολ

λά καιο ουρανώ,λέονθος το αλκλόϊα, σω

τηείακαι δόξα , και η τιμή , κα) και δώρα .

μις κυρίω ω θεώ ημώμ , ότι αληθιναι και

δίκαιαι αι κρίσεις αυτον , ότι έκανες τίω

πόρνω των μεγάλω, ήτις έφθασε τίω γω

εν τη πορνεία αυτής , κα) ξεδίκασε τοαιμα

Ο δούλων αυτο ,έκ τής χειρός αυτής ,

δεύτερου ένεκκαμ , αλλικκάϊα . και ο κα

πνος αναβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων.

καιέπεσαν οι πρεσβύτεροι δι, κδ . και τα τέση

σαρα ζώα ,και προσεκώκσαμ ω θεώο πα

θκμλύω επί του θρόνου λέγονπς άμώ αλκο

λέϊα. καιφωνή εκ του θρόνου ξύλθεν, αιν &

π τον θεόμ άμώμ σάντως οι δέλοι αυτο , α

οι φοβούμθυον αυτόν , και οι μικροί και οι

μεγάλοι . και ήκουσα , φωνώ όχλου σολν

λου , και ώς φωνώ υδάτων σολιών , Cώς

φωνάω βροντών χυρών , λέγοντας άλικ

λεία, ότι εβασίλευσεν ο θεός ο σαντοκρά

τω :

APOCALYPSIS..

gentes,dicétes:Væuæ ciuitas illamagna

in qua diuites facti ſunt oñes qui haber

bant naues in mari de preciseius,quo

niamunahora defolata eft . Exulta fu

peream cælum& ſancti apoſtoli&pro,

phetæ , quoniam iudicauit deus iudiciú

veftrum deilla . Et fuftulit unus angelus

fortislapidem quaſimolaremmagnü&

miſit in mare,dicés:Hocimpetu mittet

Babylon ciuitas illa magna, & ultra iam
nó inueniet .Etuoxcitharcedorú&mu,

ficorum , & tibia canentium &tuba, non

audietur in te amplius, & omnis artifex ,

cuiuſcung artis non inuenietur in team

plius. Etuoxmolænó audietur in team

plius.( & lux lucernænó lucebitin team

plius) & uox ſponſi& fponfænó audiet

pofthacin te : quia mercatores tui erant

principes terræ :quia in ueneficis tuiser

rauerunt omnes gentes,& in ea fanguis

prophetarú& fanctorú inuentus eſt,&

omnium qui interfecti ſunt in terra .

Poſt hæcaudiui(quaſi)uocé (magna) XIX

turbæ multæin ccelo dicétis,alleluia.
Sa

lus &honor, & gloria, & uirtus domino

deo noſtro eft: quia uera & iuſta iudicia

eius,quia iudicauit de meretrice magna,

quæcorrupit terram proſtitutione lui,&

uindicauitſanguinem feruorú ſuorú de

eiusmanu . Etiterum dixerunt, alleluia .

Et fumus afcendit in fæcula fæculorum .

Et ceciderunt uigintiquatuor ſeniores , &

quatuoranimalia, &adoraueruntdeum

ſedentē ſuper thronum ,dicentes: Amen

alleluia.Etuoxde throno exiait (dicens)

Laudem dicite deo noftro omnes fancti

cius ,& qui timetis eum puſilli & ma

gni.Et audiui uocem turbæ multæ ,&fi

cut uocemaquarú multarú,& ficutuocê

tonitruorú magnorú,dicentiú , alleluia:

qñregnauitdñs)deus(noſter)omipo

tens.
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τως,χαίρωμου και αγαλλίώμεθα, σώμα tens Gaudeamus & exultemus &des

σω δόξαν αυω , ότι ήλθεν ο γάμος τον ας mus gloriam ei : quia uenerunt nuptiae

ofου . και γω ετοίμασερ έαυτόμ . κι agni ,& uxor eiuspræparauit ſe . Et da

9 » αυτή να περιβάλντι βύσσινου καθαρού tum eſt illi ut cooperiat ſe byſlino pu >

και λάμητόμ . ογαρ βύσσινομταδικαιώ, ro & ſplendido. Byllinum enim iufti>

ματά Κιμ αγίωμ, και λέγει μοί. Μακά ficatiónes ſunt ſanctorum.Et dicit mihi:

γίοι εις το δάπνόν το αρνίου κεκλημένοι . (Scribe ) Beati qui ad coenam (nuptia.

και λέγε μοι, δυτοι οι λόγοι αλκθινοί εισιν rum ) agni uocati ſunt. Et dicit mihi :

το θεού . και έπεσα έμπροθέμα της τον Hæc uerba dei uera ſunt. Et cecidiante

δών αυτών ,προσκλήσαι αυ ω . λέγε μοι, pedes eius, ut adorarem eum . Et dicit

όρα μι , σιώδουλός σου ειμι , καιη αδελ ) mihi: Videne feceris. Conſeruus tuas

φών σου , και την εχόντωμ τίω μαρτυρίας fum , & fratrum tuorum habentium tè :

Το Γκσού .ω θεώπροσκάνκσόμ. και γαρμας ſtimonium Ieſu . Deum adora .Teſti

τυρία έκσού και το πνεύμα οι προφητείας , monium enim leſu; eſt ſpiritus pro >

και ειδoμ τον ουρανό , άνεωγμλύομ, ciδου phetiæ . Et uidi ccelum apertum , &ecce

ίππωλόικός και και ο καθε μεθύος έπαυόμ equus albus :&qui fedebat fuper eum ,
σιρος και αλκθινός,να) και δικαιοσως κρίν (uocabatur) fidelis & uerax, & per iuſtic

να και πολεμά . διόφθαλμοίαυτον ως φλάξ ciam iudicat & pugnat . Oculi autemi

συρος , και επί των κεφαλίω αυτο δίαθί eius ficut flammaignis , &in capiteeius

ματά σολλά , έχω όνομα γεγραμμλύομ, diadematamulta , habensromen fcri

δουλεια δισερ ει μη αυτός και περιβεβλκ/ ptum , quod nemo nouit niſi ipſe . Et

μθύος ημάτϊου βεβαμμώομ άιματι . κ) κα ueftitus erat ueſte tincta fanguine; &

λάται σ' όνομα αυτο ολόγος το θε8. Ότα. uocatur nomen eius, fermo dei.&exet

Staτεύματα εν τω ουρανώ ακολέθεμαυρη citus qui ſunt in cælo , ſequebantureum

εφίπποις λευκοΐς , ενδεδυμένοι βύσινόμ in equis albis ; ueſtiti byſſino albo &

λδικόμ να καθαρόμο και έκ το σόματα imundo : & ex ore eius procedit gla.

αυτον εκπορεύεται ρομφαία οξέα , ίνα dius ex utraque parte acutus , ut eo

αυτή πατάτα τα έθνκ . κι αυτός ποιμανά percutiat gentes. Et ipſe reget eas uir

αυτους αράβδω σιδηρά και αυτός σατά ga ferrea , & ipſe calcat torcular uini fu

σωληνου το οινού τα θυμού, και διοργής roris & iræ dei omnipotentis .Etha

Το θεού σαντοκράτορθ .έχά επίτιμά bet in ueſtimento & in femore ſuo no

τίου επί του μικρομ αυτό , όνομα , men ſcriptum : Rex regum & dominus

γεγραμμένου και βασιλεύς βασιλέωμ, και κυ
dominantium . Et uidi ünum ánge-

ΕΘ κυρίων » και ισομ ένα άγγελόρ εσώ Sum ſtante in ſole, & clamauit uocema

τα ν άλλω. C έκραξε φωνή μεγάλη,λέγων gnà, dicens omnibus auibus quæuola

πάσι τοίς ορνοΐοιε Ρίς αετώμένοις ο μεν bant per medium cæli. Venite&con >

σορανίσματι, δείτε & σωάγετε εις ή δά . gregamini ad coenam magni dei , ut

πνoμ τον μεγάλου θεού,ίνα φάγετε σάρκας edatis carnes regum , & carnes tribu -

βασιλέωp, C χιλιάρχων , σάρκάς χύν norum ; & carnes fortium , & carnes

σών, η σάρκαςίππων, καιη καθημένωμές equorum , &ſedentium in ipfis, &car

euta, njoáguaswáitwplaadigwy, naj dón .: nes omnium liberorum ac ſeruorum

λων & 4 & ρών

1
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λωμ , C μικρών και μεγάλωμ.και Ειδομεθα &pufillorum acmagnorum ,Eruidiber

είου, τυς βασιλάς γύς ,και τα spατείο ſtiam & reges terræ ,& exercituseorum

μαθα αυτών σωκγμλύα σοιήσαι πόλεμον cógregatosad faciendumprælium am

μεία του καθημένου επί του ίππου, και μετά illo qui ſedebat in equo &cum exercitu

τοsατεύματος αυτον . επίάθη ή θκεί » eius.Etapprehenſa eſt beſtia, &cumil

ομ, μεγατότου ο ψ6ύδοπροφήτκα και ποιή . la pſeudopropheta , qui fecit ſignaco

σας τασημ &α γνώπιομ αυτο , αν δις επλά ram ipſo ,in quibus feduxit eos quiac

νκσι τυς λαβόντας σ χάραγμα τον θκείου, ceperunt characterem beſtiæ ,& quiado..

και τους προσκρούτας τη εικόνα αυτο.ζών rauerunt imaginem eius . Viui coniecti

τις βληθήσονται οι δύο εις τώ λίμνω το ſunt hi duo in ſtagnum ignis ardens ful .

συρος τιώ καιομένωνο θείω. και οι λοι phure:& cæteri occiſi ſunt gladio ſeden

ποιαπεκτάνθκσαμ ν τη δομφαία καθκμί tis ſuper equum , qui procedit ex ore

νου επί + ίππου, τη εκπορόυομένα εκ των 50, ipfius ,&omnesauesfaturacæ ſuntcar

ματα αυτο , πάντα όρνεα εχοςτάθη
nibus eorum .

σαν εκνσαρκώμ αυτώμ.
Etuidi angelum deſcendentem de xx

και ισομάγγελομ καταβαίνοντα εκ του cælo, habentemdauem abyffi, &cate

ουρανού έχοντα των κλάδα οι αβύσου, C nam magnam in manu ſua. Etappre

άλυσιμ μεγάλων επί τω χάρα αυτο . nois hendit draconem ſerpentem anriquum ,

εκράτησε τον δράκοντα του όφιμ τομ αρ- qui eſt diabolus &ſatanas ,& ligauit

χάομ,ός όξι διάβολα και σατανάς , και eum per annos mille , & miſit eum in

έδκσεν ανήρ χίλια έτη, και έβαλεν αυτόν abyflum , & dauſit eum , & ſignauitfu

: εις τίω άβυσσομ , κι έσκσιμ αυήμ , C έσφράν per illum , ut non ſeducat amplius gen ,
γιστο επάνω αυτο , να, με σλανίση τα tes , donec conſummentur mille anni.

έθνκ έτι , άειπλεθέ χίλια έτε » και μετά Et poft hoc oportet illum folui modi

ταύτα δε αυτόμλυθlώαι μικρομ όνομ . C co tempore . Et uidi ſedes, & ſederunt

ειδον θρόνους να ) εκάθισαμε αυτούς , και . fuper eas, & iudicum datum eftillis : &

κρίμα εδόθη αυτοίς , και τας ψυχάς της animasdecollatorum propter teſtimo ..

πεπλεκισμένων δια των μαρτυρίαμ ικσού , nium Iefu , & propter ſermonem dei,

και σία του λόγου του θεού , και οι τινες ου &qui nonadorauerunt beſtiam , neque.

προσεκώκσαμ ω θυρίω , όυτε τω εικόνα imaginem eius, nec acceperuntchara

αυτο , και ουκ έλαβομή χάραγμα επι ο cterem eius in frontibus ſuis,aut inma

μέτωπομ αυτών , 6 επί τω χ &ρα αυτών, nibusſuis : & uixerunt, & regnauerunt

έζκσαν , εβασίλευσαν μετά Χρισού cum Chriſto mille annis . Cæteri uero

χίλια έτκ . οι δε λοιποί νεκρών ουκ ανέ. mortuorum non reuixerunt,donec con

Κισαμέως τελεσθή τα χίλια έτκ άχει, άυ » ſummentur mille anni.Hæceft relur

την ανάσασις και πρώτα ΜακάρiGP Cάγϊ . rectio prima. Beatus & ſanctus quiha

ος ο έχων μέρα να τα ανασάσα τη πρώτη, bet partem in reſurrectione prima. In.

επί τούτωμ ο θάνατο δεύτερος ουκ έχα his ſecunda mors non habet poteſta

2ξουσίαν ,αλλ'έσονται τρεις του θεού , tem , ſed erunt facerdotes dei & Chri

τον Χρισού , C βασιλεύσουσι μετ αυτον χί- ſti', & regnabunt cum illo mille annis.

λία έτη. και ότε ετελέσθησαν τα χίλια έτη, Etcum conſummati fuerintmilleanni,

auokostali foluetur
.
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λυθίσεται ο σατανάς εκ θ φυλακές αυ/

το , κα) ξελεύσετα σλανύσαι τα έθνκ τα

ν τέταρσιμ γωνίαις φθι γύς του γωγνα

μαγωγ σιωαγαγώμ αυτούς εις πόλεμομ,

& μ ο αριθμός ως και άμμΘ Οι θαλάσσης .

και ανέβησαν επί το πλάτΘ οι γύς, και

έκύκλωσαμ τίωσαρεμβολώρ αγίωμα

πιω πόλιν τώ αγαπημίων και κατέβη

σύς από τον θεού εκ του ουρανού , και κατό.

φαγεν αυτούς ,και διάβολΘ ο πλανώμ άυ

τους έβλίθκ εις τίω λίμνω τον συρος , κα)

θείο, όπου σ ' αγρίου, καιο ψευδοπροφήτης,

και βασανιθήσονται ημέρας και νυκτός εις

τους αιώνας ή αιώνωμ. κ) έιδου θρόνου λου

κον μέγαν και του καθί ιδιομ εάάυτα , δυ

από προσώπο έφυγεμά γύ και ο ουρανός,

καιτόπΘ ουκ ευρέθκ αυτοϊς . κ έιδομους

νεκρους μικρούς και μεγάλες εσώτας ενών

πϊου τον θεό, και βιβλία ανοίχθκσαμ. κ) βι

βλίομ άλλο ανοίχθκ,8 KG ζωής, εκρίθαν

* σαμ οι νεκροίεκνγεγραμμβίωμ ν τίς βι

βλίοις , τι τα έργα αυτώμ. κ έδωκεμ και θάν

λασα γυς αυτή νεκρούς, και ο θάνατος,

κι και άσκς έδωκαμους ναυτίς νεκρούς,και

εκρίθκσαμ έκασος ταέργα αυτώμ . κ) και θα

νατος και άσκα έβλήθκσαμ εις τίω λίμνω και

συρός. δυτός όξιμο δεύπρος θάνατος . C έι

τις ουκ ευρέθκν τη βίβλω φθι ζωής γεγραμ

μένος,έβλίθκ εις τίω λίμνω το συρός .

καιειδoμoυρανόν καινομ και γώ και

νιώ, ο γαρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γά

σαςϊλθεν, και και θάλασσα ουκ έσιν έτι και να

εγώ ιωάννης ειδoμ τώ σόλιμ τίω αγίαν το

σ8σαλήμ και νιώ καθαβαίνεσαμ,άπο θες,

έκ τον ουρανού,ετοιμασμένω, ως νύμφω κεν

κοσμημένω ω ανδρί αυθ . και άκουσα ,

φωνής μεγάλες εκ τουουρανού , λεγούσης .

14ου σκίων του θεά μετά την ανθρώπων και

σκίωώσε μετ αυτών , και αυτοί λαοί αυτον .

έσονται , αυτός ο θεός έσαιμετ αυτώμ θε /

δς αυτών , εξαλείψα ο θεός σάμ δάκρυoμ

foluetur ſatanas de carcere ſuo , & exibit

ut ſeducat gentes quæ ſuntſuperqua

tuor angulos terræ Gog& Magog, ut

congregeteos in prælium , quorum nu .
merus eft ficut arenamaris : & aſcende

runt ſuper latitudinem terræ , & circumie

runt caſtra ſanctorum &ciuitatem die

lectam . Et deſcendit ignis à deo de cælo

& deuorauit eos : & diabolus quiſedu

cebat eos , miſſus eſt in ſtagnum ignis

& ſulphuris,ubi & beſtia&pfeudopro

phetæ cruciabuntur die acnocte in ſe

cula ſeculorum . Et uidi thronum ma

gnum candidum& fedenté ſuper eum ,

àcuius conſpectu fugit terra &cælum ,
& locus nó eſt inuentus eis.Etuidimor

tuosmagnos, & pufillos ſtantes in con

fpectu dei, & libri aperti ſunt : & alius,

liber apertus eſt qui eſt uitæ , & iudica

ti ſunt mortuiex his quæ fcripta erant

in libris fecundum opera ipſorum , &

dedit mare mortuos , qui in eo erant ,

& mors & infernus dederunt eos,qui

in ipſis erant,& iudicatum eſt de ſin

gulis ſecundum opera ipforum . Et in

fernus& mors coniecti ſunt in ſtagnum

ignis.Hæc eft mors fecunda. Et quinon

inuentus eſt in libro uitæ fcriptus, con

iectus eſt in ſtagnum ignis.

Et uidi cælum nouum , & terram XXI

nouam . Primum enim cælum , & pri

ma terra aböjt, & mare iam non eft. Et

ego Ioannesuidi ſanctam ciuitaté Hie

ruſalem nouam deſcendentem decælo ,

à deo paratam , ficut fponfam ornatam

uiro luo . Et audiui uocem magnam

de-throno , dicentem : Ecce tabernacu

lum dei cum hominibus, & habitabit

cum eis. Et ipfi populi eius erunt ,&

ipſe deus cum eis erit eorum deus. Er

abſterſurus eſt deus omnē lachrymam

& ' s ab

:

1

}
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από 9 οφθαλμών αυτών θάνα » ab oculis eorum . Et mors ultra non erit,

τομκ έσαι , όυτε σένθος , άντε κραυγή, neq luctus,neq clamor, neq dolor erit

όνισόνα ονκ έσαι έτι , ότι τα πρώταα ultra,quia primaabierunt. Et dixit , qui
πήλθου » και είπεν ο καθήμως επί του fedebatin chrono.Eccenoua facio omia .

θρόνου . Ιδού κανα σάντα σοιώ και και λέγα Et dixit mihi: Saribe, quia hæcuerba fi

μοι , γράφου, ότι δυτοι οι λόγοι αληθινοίκου delia ſunt & uera.Et dixit mihi: Factum

σισοί εισι . και ειπέ μοι και γέγονε , εγώ ειμι eſt.Ego ſum alpha& n , initium & finis.

τοά, και το ώ και αρχή και το τέλΘ . Εγώ Egolitiéti dabo de fonteaquæuiuægrà
ω διψώντι δώσω έκ τής σκγύς ύδατΘ- tis. Qui uicerit,poffidebitomnia, &erò

η ζωής δωρεάμ . ο νικών κληρονομίσα σαν» illi deus, & ipſe eritmihi filius . Timidis

τα,και έσομαι αυτώ θεός, και αυτός έσαι autem & incredulis,& execratis , & ho

μοι οιός . δειλοίς δε , και απισοίς και εβδέ micidis,& ſcortatoribus , & ueneficis , &

λυγμίοιςκαι φονεύσι, και σόρνοις , φας idololatris,& omnibus médacibus pars

μακεύσι κ ειδωλολάτρας, σάσι τοίς ψεύ illorumeritin ſtagno ardenti igne & ful

δεσι σ' μέρΘ αυτών εν τη λίμνη τη κάκος phure, quod eftmorsſecunda .Et uenić

μύκ συρί και θείω , 8 δεύτερΘ θάνα ad me unus de ſeptem angelis habenti

τG.Cήλθε πρός με εις της επτά αγγέλων bus ſepté phialas plenas leptem plagis

Οεχόντωμ τας επα φιάλας τας γεμού » nouiſlimis , & locutus eſt mecú , dicens:

σαςήέήασλήγώμθα εχάτωμ . ελά Veni & oftendam tibi ſponſam uxo ,

λησε μετεμού , λέγωμ . δεύρο δείξω σοι τώ remagni. Et ſuſtulitmeſpiritu ini mori

νύμφω το αρνίή γυαίκα. Οαπώιγκί tem magnum&altum ,& oftendit mihi

με ν ανεύματι επόρος μέγακαι υψηλόμ , ciuitatemmagnam , ſanctam Hierula

να έσeξέ μοι τίω πόλιμ τώμεγάλω, lem deſcendentem de cælo à deo , hà

αγίαν τερουσαλήμ καταβαίνεσαν εκ τουο bentem claritatem dei. Et lumen eius fi

ξανού από το θεού , έχασαμ τίω δόξαν το milelapidi preciofilimo(tanquamla ,

θεού » ναό φωσής αυτής όμοι λίθω τιι pidi) iaſpidi ayſtallizanti . & habebat

μίωτάτω ιασωθι κρυσαλίζοντί, έχουσά τη murum magnum & altum , haben -

ταχθP μέγα και υψηλού , έχουσα πυλώ . tem portas duodecim , & in portis ati

νας.ιβ. και επί τοίς συλεώσι αγέλους δώ gelos duodecim , &nomina inſcripta ,

δεκα , και ονόματαεπίγεγραμμένα ,& G. quæ funt (nomina) duodecimi tribuum

Φ.Φώδεκά φυλώμ το χώμ ισραήλ . Αθανα filiorum Ifraël.Ab oriente portæ tres ,ab

τολής πυλώνες &ς , από βορά πυλώνες aquilone porti tres , ab auftro portaz

χάς , από μεσημβρίας πυλώνες γάς, από tres,ab occaſu portæ tres, & murus ciui.

δυσμών πυλώνες τ & , Cτάχθη σον tatis habens fundamenta duodecim , &

λεως έχομ θεμελίες δώδεκα , και ν αυτοίς in ipſis( duodecim ) nomina duodecim

övómara phoSód'exa & tosówn to åşvrov. apoſtolorum agni . Et qui loquebatur

και όλαλώμ μετεμού έιχε κάλαμου δυν mecum ,habebatméſuram arundincam

σουένα μεγάσι σωσόλιμ, να ους συλώ auream , utmetiretur ciuitatem & por

σας αυτό , και το τέλος αυτής .Η σόλια tas eius , & murum eius . Et ciuitas in

πράγωνος κάσαι, κοσ μήκος αυτ οστού quadro poſita eſt,& longitudo eius tan

έσιμ οσάτου κόσλάος , Θεμέγισε σιω ta eft , quanta & latigudo, & menfuseft

πόλιν ciuitatem
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σόλιμνο καλάμω επι σαδίων δώσει ciuicatem de arundine (aurea)per ſtadia

κα χιλιάδων, ή μήκG- , καλή πλάτΘ , duodecim milia , & longitudo& altitu

κα) ήύψGP άυοοι ίσα εσίμ . καιεμέτισε το do&latitudo eius æqualia funt. Er men

τάχGP αυτό εκατόμ τεσσαράκοντα τεσσά . fus eſt murumeius centum quadragin

ρωμ σκχών και μένου ανθρώπου καιο αγγί» taquatuor cubitorum , menſura homi

λου » και ήμ και ιδόμκσιςτου τείχους αυσ his quæ eſt angeli.Et erat ſtructura mu.

τάσεις, και η πόλις θυσίου καθαρόμομοία rí eius ex ialpide. Ipfa uero ciuitas au

νάλωκαθαρά και να δι θεμέλιοι το τείχους rum mundam , ſimilis uitro mundo , &

Οι σόλεως σαντί λίθω τιμίω κεκοσμημέν fundamenta muri ciuitatis omni lapide

νοι . ο θεμέλιο ο πρώτος τάσης δεύτε» pretiofo ornata . Fundamentum pri

9σάπφερος.οχίτος καλυδών , τον mum, iaſpis : ſecundum , ſaphirus: ter

ταρτΘ σμάραγδος, δασέμπος σαρδόνυξ , tium ,calcedonius:quartum ,ſmaragdust

και έκτΘ σάρδίος , ο έβδομος χρυσόλιθος , quίptum,fardonyx:[extum, fardius :fer

ο όγδοα βηρίλλος, ο έννατος τοπάζϊος , primum ,chryſolitus:octauum , berillus:

ο δέκατΘ χρυσόπρασος , ο ενδέκατος νάι nonum ,topazius:decimam , chryſopra

κινθG , 6 δωδέκατος αμέθκσος•και οι ſus : undecimum , hyacinthus: duode ,

δώδεκα συλώνες , δώδεκά μαργαρίται , cimum ,amethyſtus.Etduodecim porta

αναξις έκασος" αυλώνωμ ήμ ξενός μας» duodecimmargaritæ funt,perſingulas,

γαρίτου , και η πλατ&α φθη σόλεως ευσί. &ſingulæ portæ ſingulis margaritis,&

" ομ καθαρόν, ως ύαλό σταφανής .κ) ναός platea ciuitatis aurum mundum , tan

ουκ έιδομ ν αυτή , ο γαρ κυρία και θεος quàm uitrum perlucidum . Et templum

σαντοκράτως ναός αυτό , G , κό αρνίομ. κ) non uidi in ea . Dominus enim deus

και σόλις ου βείαμ έχα το λλίου ,ουδε οθαι. omnipotés templum illius eſt& agnus,

λώκα να φαίνωσιμ αυτή. γαρδόξα του θες Et ciuitas non egetſole neque luna,utlu

εφώτισεν αυτή και και ο λύχνΘ ' αυτό και αν ceant in ea .Nam daritas dei illuminquit,

ντομ . και τα έθνκή σωζομλύωμ νωφω eam , &lucerna eius eftagnus.Et ambu ,

τι αυτό σεριπατίσουσι . κ) οι βασιλάς και labunt gentes , quæ ſeruatæ fuerunt in

γώς φέρoυσι τίωδόξαν αυτών εις αυτώ, lumine eius , &reges terræ afferent glo .

συλώνες αυτής ου μή κλειθώσιμη ημέρας,νύξ riam ſuam in illam . Et portæ eius non

γαρ ουκ έσαι έκά . κ ου μη εισέλθη εις αυν daudentur per diem . Noxenim nó erit

τίω σάμ κοινά και σοι βδέλυγμα και illic. Non intrabit in eam aliquid quod

ψεύδΘ , ειμί οι γεγραμμένοι ν ω βιν inquinat , aut abominationem facit , &

βλίω θ ζωής του αρνίου. mendacium , niſi qui ſcriptiſunt in libro

και έδαξέ μοι καθαρός ποταμδυ θα Etoſtendit mihi purum XXII

τoς ζωής λαμπρόμ ώςκρύσαλομ,εκπορθμό- fluuium ,aquæ uiuæ, fplendidum tano

μνον εκ του θρόνου το θες , και το αρνίου. αγftallum,procedentemde fede dei &

εν μέσω Οι σλατείας αυτής , και το σοταν agni. In medio platex eius,& ex utra

μ8 εντεύθεν και εντεύθεν ξύλου ζωής,ποιά que parte fluminis lignum uitæ affe

καρπους δώδεκα, μώα ένα έκασομα rensfructus duodecim ,per menſes ſin

ποδιδόντα καρπομ αυτα ,και τα φύλλα , gulos reddens fructum ſuum , & folia

το ξύλο εις θεραπείας της εθνών , κ) σάμ ligni ad fanitatem gentium . Et omne

κατανάθεμα maledictum

uitæ agni .



564 ΠΟΧΑΛΥΣΙ
Σ

. APOCALYPS
IS

.

κατανάθεμα ουκ έσαι έτι και ο θρόνΘ- maledictum non erit amplius, ſed fedes

το θεού και το αρνίου και αυτή έσαι . και dei & agni in illa erunt, & ferui eius fer

δι Δούλοι αυτού λατρεύσουσιν αυτω , και uient illi.Et uidebunt faciem eius, &no .

όψονται το προσωπου αυτού , και ή όνομα men eius in frontibus ſuis . Et nox al

αυτοεπί μετώπων αυτών , και νυξ ουκ tra non erit, & non egentlumine lu >

ίσαι εκά , και είαν ουκ έχουσιν λύχνου, cernæ ,neque lumine ſolis,quoniamdo

και φωτόςκαιλίου,ότι κύρiG5 θεός φωτίο minus deus illuminat illos, & regna
ζα αυτούς και και βασιλεύσουσιν εις τους αιών bunt in fæcula fæculorum.Et dixit mihi:

γας τ ' αλώνωμ . και ειπέ μοι , δυτοι οιλό, Hæc uerba fidelia ſunt, & uera .Etdo.

γοι πισοί και αληθινοί και να κυρία δεν minus deus ſanctorum prophetarum

δς τ ' αγίων προφητών απέσeλε τον άγι miſit angelum fuum oſtendere ſeruis

γελομ αυτο δείξαι τοΐς δούλοις αυτο & a fuis, quæ oportetfieri cito . Et ecceuenio

γενέθαι τάχα . 14ου έρχομαι ταχύ . uelociter.Beatus quicuſtodit uerba pro

μακάρiα ο τκρών τους λόγους και προ - phetiæ libri huius. Etego loannes qui

φητείας του βιβλίου τούτου .Και εγώ ιωάνν audiui & uidi hæc. Et poſtquain au

νκς και βλέπωμ ταύτα , και ακούων » και ότι diffem & uidiſſem , cecidi ur adorarem

άκουσα , και έβλεψα , έπεσα προσκωήσαι ante pedes angeli , qui mihihæcoften

έμπροσθεν το ποδών τον αγγέλου τον δαν debat.Et dicit mihi:Vide ne feceris.Con

κνύοντός μοι ταύτα , C λέγε μοι . όρα, feruus enim tuus fum , & fratrum tuoru

μή , σώσουλός σου γάς ειμι C 90 αδελ , prophetarum ,& eorum qui ſeruantuer,

φών σου προφκτών , 6 τκροώτωρ τους ba (prophetiæ ) libri huius.Deum adora .

λόγους του βιβλίου τούτου . ω θεώ προ- Et dicit mihi : Ne obſignaueris uerba

σκάκσον . λέγα μοι , Με σφράγισης τους prophetiæ libri huius . Tempus enim

λόγους οι προφκτείας του βιβλίο τέτου . propè eſt. Qui nocet , noceatadhuc : &

ότι καιρός εγγύς όξιμ . ο άδικώμαδικκσάν qui fordidus eſt,fordeſcat adhuc: & qui

τω έτι. ο ευπώμ , ξυπωσάτω έτι .κ) και δίν iuſtus eſt , iuftificetur adhuc : & ſanctus

καιος δικαιωθήτω έτι, ο άγιος αγαθών fanctificetur adhuc,& ecce uenio cito , &

τωέτι . κ) οδού έρχομαι ταχύ , κι ο μισθός merces mea mecum eſt , utreddam unis

μου μετεμού , αποδέναι εκάσω ως η έργου quique ut opus illius erit. Ego ſum al

αυτο έσα . Εγώειμι ή , α. κ ό· ω. αρχή, ο pha & n , primus & nouiflimus, prin

τέλG , ο πρώτG , και έχατος • Μακάριοι οι cipium & finis . Beati qui ſeruant man

σoιούπς τας εντολάς αυή , ίνα έσαι και εξε data illius , ut ſit poteſtas eorum inli

σία αυτών επί το ξύλομ Ο ζωής , τοίς gno uitæ , &per portas intrent in ciui.

συλεώσιν εισέλθωσιν εις τίω πόλιν . Εξω tatem . Foris autem canes & uene .

δε οι κωες και οι φαρμακοί , σόρνοι , και οι fici, & impudici ,&homicidæ ,& idolis

φονές και οι ειδωλολάτα , C σας και φιλών, ſeruientes, & omnis qui amat & facit

Cσοιώμ ψεύδG . Εγώ τκσούς έπεμψα τομ mendatum. Εgo Iefus mifi angelum

άγγελό μουμαρjυρύσαι υμίμ ταύτα ταϊς meum ut teſtificaretur uobis hæc in

εκκλησίαις . εγώ ειμι είδα , CoGP τον eccleſijs. Ego ſum radix & genus Da .

δαβιδ , ο ασής λαμπρός και ορθρινός . το uid , ſtella ſplendida & matutina . Er

σνεύμα και νύμφN λέγουσιν , ελθέ . C % ſpiritus & fponfa dicunt , ueni . Et qui

&#xset audir
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ακέωμ ειπάτω , έλφέ και ο διψών ελθέν

τω . κα ) και θέλω λαμβανέτω ο ύδως ζων

ύς δωρεάν και συμμαρτυρούμαι και σαντί &

κόουι τους λόγους προφύτείας βιβλίου του

του . έντις επιτιθ προς ταύτα,επιθήσα και

θεόςέήαυτομτας πληγάς τας γεγραμ .

μίας &βιβλίω τούτω » έντις αφορά

απόλόγων βίβλου και προφητείας του

τκς αφελέο θεός ημέρΘ- αυτο από βίο

βλου ζωής και κοί πόλεως αγίας , και την

γραμμβίων & βιβλίω τούτω . λέγε ο μας

τυφώμ ταύτα, ναι έρχομαι ταχύ . αμιώ ,

ναι , έρχου κύρϊε 1κσού . * χάρις του κυρίου

Ημών γκσού Χριστού μετά πάντωρ υμώμ .

Bulios

audit dicat , ueni . Et qui ſicit, ueniat : &

qui uult , accipiat aquam uitæ gratis .

Conceſtor enim omni audienti uerba

prophetiælibri huius . Si quis appo

fuerit ad hæc, apponet deus fuper il

lum plagas ſcriptas in libro iſto . Er di

quis diminuerit deuerbis libri prophez

tiæ huius , auferet deus partem eius è

libro uitæ ,& à ciuitate fancta , & ex his

quæ ſcripta ſunt in libro iſto .Dicit quí

teſtimonium perhibet iſtorum . Etiam

uenio cito · Amen , etiam : ueni do

mine Ieſu . Gratia domini noftri Ieſu

Chriſti cumomnibus uobis.Amen .

FINIS Novt TESTAMENTI TOTIVo, AD GRAECAM VER1

TATEM, VETUSTISSIMORVMQVE CODICVM LATINO 1 .

RUM PIDEM, ET AD PROBATISSIMORVM AV

THORVM CITATIONBM ET INTERPRETA

TIONEM RVRSVS, ACCURATE RECO

GNITI, OPERA STUDIOQVB

DES. ERASMI ROTE

RODAMI THEO

LOGIAE PROFES

SORIS . ANNO

Μ . XVIIT

Θ Δ Ο Σ Α ,
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