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ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
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expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
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les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
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aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adressehttp://books.google.com
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Π Ι' Ν Α Σ

ΠΕΡΙΕ'xΩΝΤΑΣ ΕΚ ΤΗΣ

παλαιάς Αμαθήκης ωλαληφθείσας ας

τω καινήν μαρίυρίας , αλ' και τις

αυτας λέξης, μόνον και αυτών

Αμάνοιαν εχέτες.

G Ε Ν Ε S.

Heb. 11. 3 .

1.1

11. 8 .

1. 1 Πνοέμδυκατηρώθαι τες αιώνας .

Ουρανοί ήσαν έκπαλα. 2 Ρet. 3. 5 .

1. 27 Αδαμ ωeώτοςέωλάθη. Τim. 2.13 .

2. 22 Ου γαρ έσιν άνήρ εκ γαυαικός. 1 Cor.

3.4 ο όφις Εύα » εξηπάτησεν εν τη πανέρ

για αυτά . 2 Cor. 11. 3 .

3. 6 Αδαμε στο ήπατήθη. 1 Τim. 2. 14 .

4. 4 Πίση αλάονα θυσίαν Αβελος Κάϊν

ωθοσήνεγκε τω Θεώ. Ηeb. ΙΙ . 4 .

4. 8 Απο το αίμαG Α'βελ το δικαίε .

Matt 23. 35 .

4. 8 ου καθως Κάϊν ασπονηρά ώ.Joan.

3 • 12 .

4. 8 Ουαι



ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ.

4. 8

μακρο

Ούω ωτοϊς , όπ τη δω Κάινίπε

pougou. Judz 12 .

5. 24 Πίς Ενω μιππτη.Ηeb. 11.ς.

6. 12 ότε άπαξ εξεδέκα ηξ

θυμεία . 1 Ρet . 3. 20.

6.13 Πίες χρηκανθας Νώε. Ηeb .11.7 .

6. 21 όγδοον Νών δικαιοσιμύης κήρυκα .

2 Pet . 2. 5 .

7. 4 Εσπερ ή στον ώ ταίς ημέραις ταις αυ

Ο κατακλυσμ8. Mar.24. 37 .

9.6 Πάντες οι λαοόλες μάγειραν, ώ μα .

χαίρα Απολένται. Μatth. 26. 51 .

Αpoc. 13. 1ο .

12. 4 Πίες καλέμδρος Αβραάμ. Ηeb.11.8 .

14.18 Ούτε ο Μελχισεδέκ. Ηeb. 7.1 .

16. 15 Αβραάμ δύο εξός έχει, ένας εκ τ παι

δίσκης . Gal . 4. 22 .

17. 11 Και έδωκεν αυτω Αχαθήκίω οέιοριής.

Αξt . 7. 8. Rom . 4. 8 .

18. 1ο Πίστωτη Σάρρα. Ηeb. 1. 11 .

18.12 Ως Σάρρα ήκεσε τω Αβρααμ.

1 Ρet. 3. 6 .

19. 2; Και πόλης Σοδόμων και Γομόρρας .

2 Pet . 2. 6 .

19. 2ς Σόδομα ΕΓόμορρα. Jude 7 .

19. 26 Μνημονίεπτγυαικός Λώτ . Luc .

17. 3.2 .

19. 26 Ομοίως και ως εγγύετο της ημέραις

Λάς:



Π Ι Ν Α Σ

Λώτ ηθιον ,έπινον , ήμραζον. Luc .

17. 27 .

21.1 Αβραάμ ήoν έχεν και της ελευθέρας.
Gal . 4.13:

22. 1 Πίσ ωe9σενώνοχεν Αβραάμ. Ηebr.

ΙΙ.Ι7 .

22. 9 Αβραάμ ανενέκας τ υον αυτε επί

θυσιασήριον. Jac. 2. 21 .

22. 16 Καθως ελάλησε ωeoς τες πατέραςη

μών . Luc . 1. 55 .

25 22 Γεβέκκα εξ ενός κοίτίω έχεστι Ισαάκ ,

Rom. 9. 10.

25. 31 Μήτις πόρνο ή βέβηλών ώς 11 στου , ός

αντί βρώσεως μιάς απέδού τι ωego

τούκια. Ηeb. 12. 16 .

27. 28 Πίες αεί μελλόνων συλόγησεν. Ηeb .

II , 20.

48.15 Πίπη Ιακώβ λιποθνήσκων. Ηeb. 11. 21.

49.1ο Ον έραψε Μωσής ώτω νόμω Joan .

1.46.

50.24 Πίες Ιωσηφ πλσών. Ηeb. Ι . 22 .

Exo D.

2.2 Πιση Μωσής δυνηθάς. Ηeb. 11. 23 .

2. 11 Πίσ ! Μωσής μέγας γλυόμως . Ηeb .

11. 14.

2. ΤΙ Μωσής ιδών τινα άδικέμβμον . Αξt.

7.24 .

3 2 Kα



ΜΑΡΤΥΡΙΩΝ.

3. 2 Και αληρωθέντων ετών πασαρακον .

A &t. .

11. 11 Πίπ πιποίηκε το πάχα. Ηeb.11.18.

14.22 Εις τ Μωσήν εβαπλάσανο.1 Cor.10. 2 .

14. 1. Πίσ διέβησαν ή ερυθρον θαλασαν.
Ηeb. 11. 19 .

16. 15 οι πατέρες υμών έφαγαν το κάννα .

Joan . 6. 49 .

16. 15 Δεών οκτά έραν άδεικεν αυτοίς φα

γεν. Joan. 6. 31.

16.15 Πάνες το αυτι βρώμα πομακών.

1Cor.10. 3.

17. 6 Ε'πινονδ κ πνευματικής αγολεθέ

σης πίτας. 1Cor. 10. 4 .

19. 6 Ε'όνο- άμον , λαός ας αειποίηζιν .
1 Ρet . 2. 9.

19.12 Kαν θηρίον θίγη τύ όρες.Ηeb.12.20.

19. 16 ου δοθοσεληλύθασε. Ηeb. 12.18.

14. 8 Λαληθέσης και πασης ωολής. Ηeb.

9.19 .

32 , 6 Μηδη εδώλολάτα κάνει. 1 Cor.

10. 7 .

16. 1 Σκων καπσκβάθη και φεύη.

Ηeb. 9. 2.

LE V IT.

12 , 3 Εν σεββάτο αξιτέμνει άνθρωπον.

Joan. 7. 22 .
* 12.30
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Οι εκλήθησαν ημέραι οκτώ. Luc .12. 3

2. 21 .

12. 4 όπ έταλέθησαν αι ημέρα και κατι-

ρισμ8. Luc. 2. 22 .

12. 6 Και σ' δέναι θυσίαν, ξ το ερημίου

ο νόμο. Luc. 2. 24 .

14. 4 Προσενεγκε το δώρον οαοσέταξε Μω

σης. Μatt. 8. 4. Μarc . 1. 4.4 .

16. 14 Εί δ το αίμα τωρων και τεάγων.

Ηeb. 9.13 .

16. 17 Και πάν το πλήθG - σ λαξω ωeoσ .

δυόμενον έξω. Luc. 1. το .

19. 15 Μή ω ωοσωπoληψις. Jac. 2.1 .

19. 17 Εάν αμαρτήζη είς στο αδελφός ( ε.

Μatt. 18. 15. Luc. 17.3 .

10. Ιο Εν δε το νόμιο Μυσης ημϊν ωετέ

λα, εις τοιαύτας λιθοβολέθω.

Joan. 8. 5 .

N v M E R.

8. 16 Πάν αρσεν Δανοίγον μήπων. Luc .

2.23

9. 18 Πατέρες ημών πάνες το ή νεφέλω .

1 Cor . ΙΟ . Ι .

Στ.7 Αρών οκ έρανε έδωκεν αυτοίς φα

yêxv. Joan, 6.31 .

12.7 Ως 3 Μωσής ώ όλα τα οίκω αυτέ .

Ηeb. 3. 2.

14. 37 Ω



ΜΑΡΤ1Ι1Ω Ν.

Ηeb . 3. 17 .

' da 11 .

10.9.

14. 37 Ων οι κώλα έπιπι ώ τη ερήμω .

14. 36 Μηδε ρυζει , καθώς και πες αυ

των. 1Cor. 1ο . 1ο .

16.1 Τη ανάλογέα τα Κωρέ απώλoνo. Ju

19. 3 Ωνδέσφέρεται ζώων το αίμα. Ηcb .

13, 11 .

10. το Ε'πινον γδ πνάμαλκής ακολοθέ

σης πίτας . 1 Cor. 10. 4 .

21.5 Μηδε εκπτράζωμαρτ Χρισόν. 1Cor .

21. 9 Καθώς Μωσης ύψωσε τ όφιν ώ τη ερή

μου . Joan . 3. 14.

22. 23 Υποζύκον αφωνον και ανθρώπε φωνη

φθεγξάμενον. 2 Ρet. 2.16 .

12. 39 Τη πλάνη τε Βαλαάμ μιθεεξεχί

θησαν. . Ρet. 2. 15. Juda τι.

24. 14 Διδαχω Βαλαάμ , ος εδίδασκεν το

Βαλάκ . Αpoc. 2. 14.

15. 6 Μηδέ πορνόύων, καθώς πνες αυτών
επόρνουσαν.1Cor.1ο. 8 .

26.64 Kατηρώθησαν ώ τη ερήμω. 1 Cor.

10. 5 .

28.8 Σάββασιν οι ιερείς και του ιερώ η στιβ

βαών βεβηλώσιν . Μatt . 12.5.

DEV
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DEV TER.

1. 16,17 Μή ω ωτοσωποληψίαις έχετε. Jac.

10. 17 Ου γαρ έπ ωθοσωποληψία ολα τα

Θεω.Rom. 2. 11. Αά.10.34 .Col.

3.15. Εph. 6. 9 .

17. 6 Αθετήρας νόμον. Ηeb. Io . 28.

18.1 Ουκ οίδατε ότι οι τα ιεροι εργαζόμενοι,

c's lepšís ozv;1 Cor.9.13 .

24.1 Οι αν λολύζη ή γυαϊκου . Μatt . 5,

31. 197. Μarc. 10. 4 .

J ο ς ν Ε .

Ομοίως 3 € Ραάο ή πόρνη. Jac.1.25.

6. 20 Πίες τα τάχη Ιεριχώ έπεσε . Ηebr..

II.30 .

6. 20 Πίσ Γααβή πόρνη.Ηeb. 11. 31.

SAM VEL. Ι .

21. 6 Ουκ ανέγνωθε ο εποίησε Δαβίδ , ότι

Επάναστν. Μatt. 12 .
• 3 .

2.1

Marc. 2.25.

Luc. 6. 4.

REGV M Ι.

1.το Εξον ειπείν με παρρησίας αθώς υμάς

πτρισ πατριάρχο Δαβίδ. Αtt.2.

29. 13.36 .

10.1 Βασί .



ΜΑΡΤΥΡΙΩ Ν.

το . ι Βασίλισσα νότα. Μatt . 12. 41. Luc .

ΙΙ . 31 .

17.1 Εκλίθη ο έρανός επί έτη πία . Luc.

4.25.

17.1 Ηλίας άνθρωπG- ω ομοιοπαθης

μίν . Jac. 5.17 .

REGVM II.

4. 29 Μηδένα και τω οδοναπάσηθι. Luc .

10.4.

5. 13 Πολλοί λιπςοί ήσαν. Luc. 4. 17 .

PAR A L. I.

13. 13 Και εκ εωτωπς λαμβάνς ή τμω,

άλ ο καλύμμα . Ηeb. 5. 4 .

JOB.

Ουδέν έσωίγκα με ας τον κόσμο ».

1 Τim . 6. 7.

5.17 Μακάριο- ανής ος σεμις πέρσι

σμών. Jac. 1. 12 .

34. 19 Ουκ έςι ωοσωπολήπτης ο Θεός . Αά .

Ι . 21

10.34.

PSA L M.

41.1ο ο μη 4ος 5 ανθρώπε αάκ. Μatt .

26.24 . Μarc.14.21. Luc.22.22 .

132.5 Δαβίδ ήτήσει ουρέιν σκωωμου το

Θεώ Ιακώβ . Αθ . 7. 46.
PRO
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PRO V E R B.

ΙΙ . 31 Ει ο δίκας μόλις σώζε) . 1 Ρet.4.18.

17. 17 Ε'τω πάς ανθρωπG- ταχύς εις τοακά

στη, βραδύς εις το λαλήσαι.Jac.1.19.

20. 9 Εάν είπωμεν ότι αμαρίαν σοκ έχομαι.

1 Joan . Ι . 8 .

14. 23 Μή ώ @ θοσωποληψίας. Jac. 2.1 .

25. 6 Μή καακλιθής ας ή ωeόκλισίαν.

Luc. 14. 8 .

E s A 1.

8. 14 Ιδε έτG- κείται ας πτώσιν και ανάσα
σεν. Luc. 2.34.

13. 1ο Ευθέως μη ή θλίψιν η ημερών εκέι

νωνο ήλιο» σκοκοθήσε). Μatt.24 .

29. Μarc. 13. 24.

41. 8 Αντελάβε % Ισραήλ τε παιδες αυτ8 .
Luc.Ι. 54 .

54. Μακάολαι αι σειραι. Luc. 2 3.29.

58.7 Επείνασαγδ , και εδώκατέ μοι φαγείν.
Μatt. 25. 35.

63. 2 ΠεριβεβλημαίG- ιμάτιον βεβαμμβρίου

αίμα .. Αpoc .19. 13 .

JE R Ε Μ .

2. 21 Ανθρωπος αςα οικοδεσπότης . Μatt,

13. 33. Μarc, 12. 1 , Luc. 20. 9 .

18. 6 Μή



ΜΑΡΤΥΡΙΩ Ν.

13. 6 Μή έρει το πλάσμα του πολέπινε ;

Rom. 9. 10 .

EZECH.

39. 2 Και όταν πλευθή τα χίλια έτη . Α

Poc. 20.7 .

12.21 Πε εσιν επαγγελία της παρεσίας Αυτή;

2 Pet . 3. 4 .

18. 7 Επάνασα , και εδώκατέ μοι φαχάν.

Μatt.25.35.

DANIEL.

7. 1o Και κλιάδες χιλιάδων. Αpoc. 5. 11.

12. 7 Και ο άγγελG- ον ίδoν εξώπα επί της

θαλάασης . Αpoc. 10. 5.

JOEL.

ο ήλ.G- σκοιθήσέlαι . Μat . 24.19.

Μarc . 13. 24.

MIC H.

2. 1ο Ουκ έχομαι δρασαν πόλιν. Ηeb .

13. 14.

4. 7 Βασιλόύση επί τ οίκον Ιακώβ. Luc .

1. 33 .

IN



IN NOVI FOEDERIS

Σ Ι Β R ο S.

ΒΙΒΛΕ :
ΟΙΒΛΕ , ΚΑΚΩΝ ΠΑΝΑΚΕΙΑ , ΠΑ.

ΝΥΣΤΑΤΙΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΖΩΗΝ ΕΚ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΑΣΙ ΧΑ

ΡΙΣΣΑΜΕΝΟΥ :

ΒΙΒΛΕ , ΦΙΛΟΝ ΔΩΡΗΜΑ ΘΕΗΓΕ.

ΝΕΟΣ ΒΑΣΙΛΗΟΣ :

ΜΟΥΣΗ , ΚΑΙ ΣΟΦΙΗ , ΚΑΙ ΧΑ.

ΡΙΣ ΟΥΡΑΝΙΗ,

ΖΩΗ ΕΠΙΧΘΟΝΙΩΝ , ΧΘΟΝΟΣ ΟΥ

PANE , ΠΑΣΙ ΜΕΛΟΥΣΑ

ΩΝ ΠΟΘΟΣ ΑΘΑΝΑΤΩΝ ΣΤΗ.

ΘΕΣΙΝ ΕΜΠΕ ΦΥΕ

ΣΟΙ ΠΡΟΣΦΥΣ , ΣΟΦΙΗΣ ΤΗΣ ΑΝ.

ΔΡΟΜΕΗΣ ΛΕΛΑΘΟΙΜΗΝ,

ΣΥΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ , ΣΥΝ

ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ :

ΣΥΝ ΣΟΙ ΘΝΗΤΟΝ ΑΝΑΚΤΑ , ΤΟΝ

ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΠΡΟΣΙΔΟΙΜΙ:

ΣΩΗΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΣΥΝ ΣΟΙ

ΑΜΕΙΨΑΜΕΝΟΣ.

DAN. HEINSIY S.

ΤΟ



B

Το' ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ν .

Κεφ . α'. Ι .

1' ΒΛΟΣ βιέσεωςΙησε Χρι

του , με Δαβίδι , ευ Α'3οαάμ.

Αβραάμ εγκύνησε τΙσαάκ :

Ιστιάκ δεεφόνησε τον Ιακώβ Ιακώο δε

έρνησε τον Ιέδαν, και της αδελφές αυτοσ.

3 Iέδες καιεφόνησε τ Φαρές και τον Ζαρα

Οκτ Θάμαρ' Φαρές και εγκύνησε τ Εσρώμα :

Εσρώμ 3 εύνησετον Αραμ .

-4 Αραιμό εγχόνησε τ Αμιναδάς: Ακια

δαςκαι εγγύνησε τον Ναασσών: Ναασσών σε

έχoνησε τον Σαλμών.

5 Σαλμών)έρθώνησε η Βοόζ κακός
Βοόζ εβώνησετ ΩβήσοκτΡέθ· Ωβήτη

3 εγκύνησε τον Ιεασαι.

6 Ιεασα και εγχώνησεή Δαβίο ή βασιλέα

Δαβίδ ο βασιλεύς εξόνησε τ Σολομώνα

κ της Τουρία.

7 Σολομών εγγύνησετ Ροβοάμ "Ροβοάμ

3 έγρώνησετ Αβιά Αβιά 3 έργόνηστή Aσα .
8 Ασα

A
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8

11

1 2

Αστεί και εγχύνησε τον Ιωσαφάτ: Ιωσαφάτ

και εγχύνησε τΙωράμ: Ιωραμκαι έγρώνησε τον

Οζία».

9 Οζίαςκαι ερεύνησε την Ιωάθαμ"Ιωάθαμε και

εγέννησε τ Αγαζ Αχαζό έγέννησε τΕζεκίαν.

10 Εζεκίας και εγγύνησετον Μαναασή Μα

ναοσής σε εγχώνησε τον Αμών: Αμών δε

εγκύνησε τον Ιωσία ».

Ιωσίας και εγγύνησε τΙεχονίωνε τεςάδελ

φές ωτό,επιτ μετοικεσίας Βαβυλώνα » .

Μετά και των μετοικεσίαν Βαβυλών »,

Ιεχονίας εγκύνησε τΣαλαθιήλ Σαλαθιήλ

δε έγχόνησε τον Ζοροβάβελ .

13 Ζοροβάβελ δε εγρώνησε τον Αβιέοι

Αβιέο.5 έγρώνησε τ Ελιακέιμ Ελιακείμ

3 εγγύνησετον Αζώρ.

Αζώρο εγγύνησε Σαδώκ Σαδώκ και έ

γρώνησε Αχάμ Αχει 3 εβέννησε ΤΕ'λιέο.

15 Ελιέδο εγκύνησε Ελεάζαρ: Ελεάζαρ

3 εγχώνησε τ Μα79ούν: Ματθαν και έγχόνησε

τον Ιακώβ.

16 Ιακός 3 εργίνησε τΙωσηφτ αύδραΜα.

μίας εξής εΓεννήθη Ιησέςο λεγόμενος Χριστός.

17 Πάσται οι α γυεαι ο Αβραάμι έως

Δαβίδ ., γλυεαι δεκατέσσαρες κλποΔα

βίδη έως μεφικεσίας Βαβυλώνα », θυει

δεκατίσαρες και λίποτ μεζικεσίας Βαβυ

λώνωνέως Χρισέ, γλυεαι δεκατέσσαρες.

>

14

.

18 T8
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13 Το Ιησε Χριστό και ξύνησις έτως με .
Μνης έθεσης στ μηττός ωτο Μαρίας

τωΙωσήφ, πριν ή σιωελθόν αυτές, κριτη

ώγαςρλ έχεσαι κπιούμαιο αία .

19 Ιωσήφ και ο ανής αυτής, δίκαζών, μη

θέλων αυτίω οιδήγμαθίστα , έβελτία

λάθρα πολύστι ωτω.

Tώτα και αυτό θυμηθεύο», ,αγι

λG-Κυρίε κατ ' όναρίφαύη , λιων,

Ιωσήφ ψός Δαβίδ, μη φοβηθής ωλολα

βεν Μαρλαμά γυναίκα και τον αυτή

ξυνηθεν εκπνόύμαές εσιν αγία .

21 Τέξε53 μον , και καλέσης το όνομα αυτό

ΙΗΣΟΥΝ' αυτος δ σώση ή λαόν αυτό

λίπη αμαρκών αυτών.

( Τετο και όλον γέρνει ένα πληρωθή η

ρηθέν υπό 8Κυρίε Alg και αφήτε, λέ

23 Ιδε, η παρθένοώγαρί έξι ,ετεξε )

καιον,κ καλέσει το όνομα αυτ8 ΕΜΜΑ

ΝΟΥΗΛ: ό έσι μεθερμίωσιόμδυον , μεθ '

1 2

γρG,

ημών ο Θεός . )
24 Διεγερθείς οΙωσήφ λούπινε,επείς

σεν ωςαοσέταξιν αυτω ο άγγελοςΚυρίε ,

έπαρέλα
βε τίω γωαίκα αυτού.

25 Και σοκεγίνωσκεν αυτίω , έως και έτεκε

τον υον αυτής την ωeώτοκον , και κάλεσε

το όνομα αυτό ΙΗΣΟΥΝ .

Α 2

Κεφ .
.
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Κεφ . β' 2 .

Toδ Ιησέ γλωνηθένοώ Βηθλεέμ της

Ιεδαίας, ν ημέραις Ηρώδε 5 βασι

λέως , ιδε , μέχρι που αναλών παρεγχύον

* εις Ιεροσόλυμα , λέγονlες:
Πε εσιν ο τεχθες βασιλεύς Ιεδαίων ;

είδον γδ αυτό τ ασέρι ον τη αναζόλη, και

ήλθομενωeoσκωήσει αυτο .

3 Ακέσας και Ηρώδης ο βασιλεύς εταράχθη,

πάσα Γεροσόλυμα μετ' αυτ8 .

4 Και σιωαγαγών πάντας τες δρχιερές ε

γραμμές και λαέ, επωωθένες παρ' ω .

των π8 ο Χρισοςγλωνάται .

5΄ οί είπον αυτω. Εν Βηθλεέμ της18

δαίας όταν έγραπλασοφήτε:

6 Και σιΒηθλεέμ, γή Ιέδα, εδαμώς έλα

χέση είον τοϊς ηγεμόσινΙέδα εκσυγδέξε

λύσε ) ηγέμους , όσες ποιμανι ή λαόν

! με τον Ισeαήλ.

7 Τότε Ηρώδης λάθρα καλέσας τεςμά

γες,ηκρίβωσε παρ'αυτών τόνωνσφαι

Τομψε ασέρG-.

Και πέμψας αυτές ως Βηθλεέμ , είπε :

Πορόυθένιες και ακριβώς εξετάσαμε ως

πουδία : επείν και ούρησε ,απαγάλατέ μοι,

και όπως κάνω ελθών ωeoσκωήσω αυτού.

9 οι ακέσαντες βασιλέως,επορόύθησαν.

είδε ,ό ασήρυδαείδια ώτηαναβλήθογγο

αυτές,

*



ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ.

1ο

αυτές ,έωςέλθωνίση επάνωκαι ω το παιδίαν.
Ιδένες δε τον ασίες , εχάρησαν χιοαν

μεγαλω σφοδρα.

11 Καιελθονες αςή οικίαν , άρον το πεις-

διον με Μαρίας ή μηττός αυτή . πεσόνες

αθοσεκύησαν αυτω και ανοίξαλλες τεςθη

σωρες αυτών και αθυσίως καν αυτό δώρο ,

χρυσόν, και λιβανόν, και σμύρνα».

Και χρηματιθένες και ένας μη ανα .

καμψω αθος Ηρώδίω , δε άλης οδε ανε

χώρηστων ας ή χωραν αυτών.

13 Αναχωρησάνωνκαι αυτών, ιδε , αδελο

Κυρίε φαίνε )καθ' όναρ τωΙωσήφ, λίγων

Εγερθείςωραλαβε το παιδίονκαι μήλεσαν

αυτό , φεύγεις Αίγυπτον κίθιαει εως

αν μπωσοι μέλιΗρώδης ζήταν το παι

διον , δπολέσει αυτό .

12

14 Ο ; εερθείς παρέλαβε το
παιδίονετ μη

τρα αυτά νυκλος, ανεχώρησει εις Αίγυπων

15 Καιωκει έως και πλάτης Ηρώο και ένα

πληρωθή το ρηθέν αποδKυρίν25ato

φήτε, λέρG- Εξ Αιγύπίε κάλεσετον

υόν με.

16 Τότε Ηρώδης ιδών όπ νεπείχθη από τη

μάγων, έθυμώθηλίαν· ε λιπσάλας ανάλε

πάνας τες πούδας τες εν Βηθλεέμα εν πάσι

τοϊς ορίοις αυτής ,δπο διετές καικατέρω ,

ξτεόνον όν ηκρίβωσε ο μαρων.

A 3
17 Τότε
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20
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17 Τότε έωληρώθη το ρηθέν υπό Ιερεμία

ωθοφήτε , λέγοντG- ,

Φωνή Ραμήκέθη,θρώοςεκλουθ

μας εοδυρμος πολύς , Ραχήλ κλαίεσει οι

τέκνα αυτής και συνήθελε ωρακληθώαι,
ότι συκ έσι .

19 Τελευτήσει G- 35' Ηρώδε,ιδε άγης

λG- Κυρίε καθ' όναρ φαίνεθ τω Ιωσήφ

ν Αίγυπία ,

Λέγων, Εγερθείςωδαλαβε το παιδίον &

ή μητέρα αυτά,επορόύε εις γώ Ισραήλ :

τεθνήκασι γδοι ζη7ενες ή ψυχωσ παιδία.

Ο 3έγερθεις παρέλαβε το παιδίον και η

μητέρα αυτέ,ξήλθεν εις γωΙσραήλ .

Ακέσας και οι Αρχέλαο βασιλεύς επί

τ Ιεδαίας αντί Ηρώδε σ ' πατςός αυτό ,

εφοβήθη κι απελθείν. χρημακοθεις και κατ'

όναρ,ανεχώρησεν εις τα μέρη τη Γαλιλαίας.

23 Και ελθών καθώκησεν ας πόλιν λεγομύω

Ναζαρέτ: όπως πληρωθή το ρηθέν 2α των

ανθοφητών, όπ ΝαζωραίG- κληθήσε ).

Κεφ. γ'.

1 ΕΝκαι τις ημέρες οκέναις ωραί

νεθΙωαύνης και βαπάσης,κηρύσων εν τη

ερήμω τΙεδαίας,

Και λέγων, Μεάνοάτε ' ήλικε γδ και βα

σιλέα και έρανών.

3 ΟύτG- γάρ έσιν ο ρηθείς στο Ηστε σ '

9φήτε,

22

2
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21

17 Τότε έωληρώθη τορηθέν υπό Ιερεμία και

ωθοφήτε, λίγρG»,

I8 Φωνή Ραμήκέθη, ρώος εκλοωθ

κος & οδυρμος πολύς , Ραχήλ κλαίεσι πει

τέκνα αυτής και συκ ήθελεωρακληθώα,
ότι Gάκ Ασί .

19 Τελόυτήσιολο- 35' Ηρώδε, έδε άγης

λG- Κυρίε κατ' όναρ φαίνεθ τω Ιωσήφ

ν Αίγυπλων,

Λέγων, Εγερθεις ωρολαβε το παιδίονε

ή μητέρα αυτά,επορόύο ειςγωΙσραήλ:

τεθνήκασι γδ οι ζηλάνες ή ψυχωσπαιδια,

Ο 3εγερθες παρέλαβε το παιδίον και η

μητέρα αυτά , δηλθεν ες γώ Ισραήλ .

Ακέσας και όπ Αρχέλαο-βασιλσος επί

η Ιεδαίας αντί Ηρώδε σ ' πατςός αυτό ,

εφοβήθη κέι απελθείν, χρημακοθεις και καθ'

όναρ,αι2,ανεχώρησεν εις τα μέρη τη Γαλιλαίας.

23 Και ελθούν καλώκησεν εις πόλιν λεγομλύω

Ναζαρέτ : όπως αληρωθή το ρηθέν Αμα των

ανθοφητών, ότι ΝαζωραίG- κληθήσε ) .

Κεφ. γ'. 3 .

1 ΕΝj της ημέρας κέναις ωδαί

νεθ Ιωαννης ο βαπασής,κηρύσσων εν τη
ερήμωτΙεδαίας ,

Και λέγων, Μετανοείτε ' ήλικε 3 και βα
σιλέα η έρανών.

3 Ošto ga isivo pntesnad Horcije

ωζ9φήτε ,

2



ΜΑΤ Θ.
7

Κ Α Τ Α

σοφήτε, λέγον © -· Φωνή βοών7νει τη

ερήμω: Ετοιμάστιζε τον Κυρίε, ίαας

ποιείτε τις τσίβες αυτά .

Αυτός και ο Ιωάννηςείχε το ένδυμα κατά

Αποτριχών και μήλα , και ζώνωδερμαϊάνω
αει τοσφώ αυτά, και δε τροφη αυτή και

ακρίδες και μέλιαριον,

Σ Τότε εξεπορόύετο « θος αυτόν Ιεροσόλυ

μα , και πάντα η Ιεδαία , και πάσει η οθι .

χωρ %-5Ιορδάνκ:

6 Καιέβαπάζονοντον Ιορδάνηα' αυ .

τέ, εξομολογεμενοι ας αμαρίας αυτών.

7 Ιδών δε πολλές των Φαρισαίων και

Σαδδεκαίων έρχομενες επί το βάπισμα

αυτ8, είπεν αυτοίς: Γεννήματα έχδιών ,

τις σίδηξεν υμίν φυγέν λιπο της μελέτης

οργής και

8 Ποιήσαθεο καρπες αξίες μεανοίας.

9 Κα μη δοξητε λέγαν νεωτεϊς Πατέρα

έχoμδυ ή Αβραάμ" λέγωυμίνόπδιώα )

ο Θεός εκ λίθων τέτων εγέρα τέκνα το

Αβραάμ.

Hidh izj način wees the pieces of déve

δρων κέ . πανοίδένδρον μη ποιόν καρπον

καλόν , εκκόπτες , και ας πύρ βάλε

Εγω με βαπάζουράςώ ύδα , εις με

άνοιαν οjoπίσω με ερχόμενοιχυρότερός

με επν, εσάκ εμι ικανός τα ισοδήματα

A 4
βαπτίσει

1ο

II
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1 2

βασίσαι . αυτόςυμας βαπίστώπνεύμα

αίω και πυρί.

ου το πλύουν τη χολαυτά, Ανακα

θαρχει τίω άλωνα αυτού , και συνάξι τον

σίτον αυτε εις τίω Αποθήκω, το και άχρον

καακαύση πυρλάσβέσω.

· 13 Τότε ωραίνεο Ιησές λποτης Γαλι
λαίας επί τΙορδάνωωeoς τονΙωάννω,

βαπίθώα ω ' αυτού .

14
Ο δε Ιωάννης διεκώλυεν αυτόν , λέγων

Εγωκρέαν έχω ιωο σου βαπλθώα , και

συέρχη ωeός με ;

15
Αποκριθείς 3 ο Ιησές είπε σος αυτόν

Αφις άρία έτωδ πρέπον εσιν ημίν αληρώ

στη πάσαν δικαιοσύνω. Τότε αφίησιν αυτών.

16 Και βαπκθες διησες ανέβηδυς οπο

σ δείλων και ιδε , ανεώχθησαν αυτοί οι

ερανοί, είδε το πνεύμα σ'Θεέ καλαβαίνον

ωσά εισεραν, ερχόμενον επ' αυτόν.

17 Καιιδε φωνή οκά έρανών, λέβεσαου

τις εσιν ο υός μετο αγαπήθος,ενώ οδόκησα .

4 .

Τότε ο Ιησές ανήχθη εις τίω έρημών

σου πνόύμα/ G- , πήραθώαιο

του Ααβόλε.

και νησούσας ημέρας τεσαροίκονία και

νύκτας τεαεαροίκονα ,ύστρον επέλασε.

Και ασελθών αυτοο πηρίζω » πιν:

Ei

Κεφ . Ν.
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Eί μός Θε8 , άπείνα οι λίθοι έτει άρος

gfówo ).

4 ο λοκριθείς,είπε γίγαπή : Ουκ επ

άλω μόνω ζήσεάνθρωπG-,αλ'επί παντα

ρήμα εκπορόύομδύω 2/4 φύματG - Θεοδ.

5 Τότε οδαλαμβάνε αυτόν οΔιάβολο

ας τίω αίαν πόλιν, και ίσησαν αυτόν επί το

πτερύκονσερού

Και λέγή αυτω: Ει ιός είσΘεέ, βάλε

στονκάτω κραπ γάρ όπ τοις αγί

λοις αυτέ ζελέται οι σε, και επί γραν

δρέσί σε , μήποτε αθοσκόψης ατος λίθονή

7 Ε'φη αυτο ο Ιησές πάλιν έγραπ):

Ουκ οκπίρωσηςΚύριον ή Θεόν ( ε.

8 Πάλιν ωραλαμβάνς αυτόν ο Διάβο
λG- ες όρος υψηλών λίαν , και δάκνυσιν

αυτοί πάσας τας βασιλάας κόσμεετιι

δόξαν αυτών .

9 Και λές αυτο-Ταύτα πανα σουδώσει ,

εάν πεσώναξοσκωήσης μοι ..

10 Τόπ λές αυτοποίησες:Υπαγε σαe geva

γέγραπ ) γαρ Κύριον Θεόν σε ωοσκυ

νησης, αυτό μόνο λατιούσης.

Τόπ αφίησιν αυτόν ο Ααβολο- κιδέ,

άγγελοι σαβοσήλθεν, και διηκόνεν αυτω .

Ακέτας και ο Ιησές όπι Ιωάννης παρεδόθη

ανεχώρησεν εις τίω Γαλιλαίαν .

A5

11

13 Και
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13 Και καταλιπών ή Ναζαρέτ,έλθων καλώ

κησεν εις Καπερναεμ τωραθαλασία»,

νορίοις Ζαβελώνα Νεφαλάμ .

14 να πληρωθή το ρηθέν Ag Ησαία του

megφήτε , λέγονlG

15 Γη Ζαβελών κγή Νεφθαλιε,δδενθα

λάσης πέραν Ιορδάνε,Γαλιλαία ηεθνών .

Ολαός ο καθήμενώ σκότ , είδε φώς

μέγα, και τους καθημείοις χώρα και σκιά

θανάτε, φώς ανέτηλεν αυτοίς .

17 Από τότε ήρξατοοίησες κηρύασέν,ελέγκν·

Μεζενοβίτε ήγγικε και η βασιλέαη έρανών.

18 Περιποίων και ο Ιησές ωλατω λασ

σαν τ Γαλιλαίας, είδε δύοαδελφές, Σί

μωνα ή λεγόμενον Πέτζον, και Ανδρέαν τον

αδελφόν αυτέ,βάλλοντας αμφιβληστρον εις

τω θάλασσα» (ήσεις και αλιες)

19 Καιλέκ αυτοίς : Δεύτε οπίσω με, και

ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων

Οι 3 έως αφέντες τα δίκτυα και ήχο

λέθησαν αυτω .

Kcy megBasexager, der ü'ne do da

δελφές,Ιάκωβον τσΖεβεδαίε , κΙωάν

νωτάδελφόν αυτ8, ώ τω κλοίω μ Ζε

βεδαίες πατζός αυτών και καθαρίζοντας τα

δίκτυααυτών και εκάλεσεν αυτές.

22 Οι δεδέωςαφέντες, το πλοίον και το

πιέρος αυτών, ήχολέηταν αυτω .

Kaj

20

1I



ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ :

2 3 Και τελήρξη όλω Γαλιλαία» οΙησές ,

διδάσκων ήτης σιωαγωγαίς αυτών, κη

ρύασαν το διαβγέλιον ή βασιλάας ,επεσ

πβίων πάσαν νόσον και πάσω μαλακίαν ώ

τωλαώ.

14. Και απήλθεν η ακοή αυτά ας όλω ή Συ.

ρία»· ε ωθοσήνεγκαν αυτώ παινας τες κακός

έχoνας, ποικίλαιςνόσοις & βασάνοιςσωιο

μύες,εδαιμονιζομύες, σεληνιαζομψες,

κουφλυακές & εθεράπευσεν αυτές..

25. Και ήκολέθησαν αυτό όχλοι πολλοί λο

τ Γαλιλαίας € Δεκαπόλεως και ιεροσολύ

μων ειδδαίας , και πέρα » Ο Ιορδανε.

Κεφ . ε'. 5 .

' Ι'Δών και τες όχλες,ανέφη ας το όρο- και
καθίσαντος αυτ8, ωeoσήλθον αυτοί οι κα

θηται αυτά :

Και ανοίξας το στόμα αυτό , εδίδασκεν

αυτές , λέγων"

3 Μανούριοι οι πτωχοί το πνεύμα όπ

αυτών εσιν και βασιλέα τέρανών.

4. Μανούριοι οι πενθύνες " οι αυτοί ολοι.

κληθήσονται .

5 Μαχαίρνοι οι πραώς: όπ αυτοί κληρο

voten Croit ghã.

6. Μακάριοι οι πνώντες εδιψώνες και δεν

καμνώνω ότι αυτοί χοροθήσον2

7 Μαχαίριοι οιέλεήμονες ότιαυτοίέλεοθή

A. 6 .
8 Μακαί

σαν ».
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1ο

11

12

8 Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία: άι

αυτοί ή Θεόνόψον ).

9 Μαχαίριοι οι ερωοποιοί : ότι αυτοί οι

Θεs κληθήσονται.

Μακάριοι οι δεδιωγμύοι ένεκεν δικαιο

σύης»ότιαυτώνέσιν ή βασιλέα ή έρανών.

Μακάριοί εσεόταν αναδίσωσιν υμάς και

διώξωσι , είπωσι πών πονηρόν δήμο καθ '

υμών, ψόυδεμόμοι , ένεκεν έμε.

Χαιρείες αγαλλιάσθε όπο μισθός υμών

πολύς ώ τοϊς έρανοϊς· έτω γδ εδίωξαν τές

οφίαςτες στο υμών.

I3 Τροές εσε το άλας τγής : εάν και το άλας

μωρανθή, ν τίνι αλιθήσεξ ; ας έδεν έχύς.

έπα μη βληθήναιέξω και και καιπάλιοθαι

σε ανθρώπων.

14 Υμείς εσε % φώςσκόσμε. Εδύνα πό

λιςκρυβώα επάνω όρες κάμερη.

15. Ουδέ καίει λύχνον , που τιθέασιν αυτον.

υπο ή μόδιον, αλλ'επίθ λυχνίαν , και λάμ .

πί πάσι τοίς ώ τη οικία.

16 Ούτω λαμψάτω το φώςυμών έμπτο

θεν και ανθρώπων, όπωςίδωσιν υμών πα κα

λά έργα, εδοξάσωσι τ πατέρα υμών τώ

τοίς έρανοϊς.

17 Μήνομίσηεότιήλθονκαναλύσει νόμον,

η τες οφειςουκ ήλθον κοιταλύσειάλλα

πληρώσαι.

18 Αμίω
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II

8 Μακάριοι οι κριθαροί τη καρδία άπ

αυτοί ή Θεόν όψον .

Μακρόeιοι οι θερωοποιοί- όπ αυτοί οι

Θεs κληθήσονται.

Μακάριοι οι δεδιωγμύοι ένεκεν δικαιο

σύης" ότι αυτώνέσιν και βασιλέα και έρανών.

Μακρυρεοί έστ όσουν οι δίσκσιν υμάς και

διώξωσι , είπωσι πών πονηρόν ρηκα καθ'

υμών, ψόυδεμόμοι , ένεκεν έμε.

12 Χαιρείες αναλιάθε" όπ ο μισθόςυμών

πολύς & τούς έρανοίς· έτω δεδίωξαν τές

αξοφήξης της ανθο υμών .

1 :3 Χμέις εφε ποιάλας τγής: εάν το αλας

μεωρανθή, ώ τίνι κλιθήσε ; εις έδιν ίχύς.

έπ α μη βληθήναιέξω , καικαταπαειθαι:

αός ανθρώπων .

14 Υμείς εσε% φώς κόσμος. Εδώνα πο

λιςκρυβώς επάνωόρεςκεμβρη.

15. Ουδέ καίεσι λύχνον , και τιθέασιν αυτών .

υπό μόδιον, αλλ 'επί τ λυχνίαν , και λάμ »

πί πάσι τοίς ώ τη οικία..

16 Ούτω λαμψάτω το φώς υμώνέμπζο

θεν ή ανθρώπων, όπωςίδωσινυμώνπικα

λά έργα, και δοξάσωσιτ πατέρα υμώντω.

τοίς έρανοίς.

17 Μηνομίσητε ότιήλθον καταλύσει ή νόμων,

η τες Ροφήβεςσοκ ήλθονκαιζαλύσαι ,αλλά

πληρώσαι .

18. Apelul

3
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27

2.8

δάνάδικο τοκρίθη,και ο κριθής σε ολαδά

τωσηρέτη, και ας φυλακίω βληθήση .

Αμω λέω σοι, έ μη εξέλθης εκείθεν έως

αν λιπδος ήέχαών κοδρώντω.

Ηκέστειλε ότι ερρέθη τούς δρχαίοις" Ού

Meixolods

Εγω 3 λέγωυμίν , ότι πας και βλέπων γυ

ναϊκοι ως το επιθυμήσει αυτής , ήδη έμφί

χόυσεναυτίωώτη καρδία αυτ8 .

29 Ει ο οφθαλμόςσε ο δεξιός σκανδαλίζI

σε , έξελε αυτόν , και βάλε λι σε συμφέρε

γάρ σοι ίνα λίπόληται εν μελών σε, και μη
όλον το σώμασε βληθή εις γέενναν.

30 Και ά και δεξιά σε χάρ σκανδαλίζί σε,

έκκοψον αυτίω , και βάλε λπο σε συμφέρ

γάρ σου ένα λπόληται εν ή μελών σε και μη

όλον το σώμακαι βληθή ας έιναν .

31 Ερρέθη και ότι δς αύ Απλύση εγωαίκα

αυτέ , δότω αυτη λίπαστον

32. Εγω και λέγωυμίν,ότι ος αι λιλύση τίω

γυαίγοι αυτού , παρεκλός λόγε πορνέλας,

ποιεί αυτίω μοιχα και δς εάν λιλελυ .

μψω γαμήση, κ9ιχάται.

33 Πάλιν ηκέσοάλεόπ ερρέθη τοϊς δεχτείοις"

Ουκ επιορκήσης, αποδώσης και τη Κυρία της

όρκες (8.

3.4 Εγω και λέγω υμίν , μη ομάσει όλως μία

ώ το έραινά , ότι θρόνο είσ' Θεού

35 Μήτη



38

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. Τς

35. Μήτε αντη γη, ότι στο πόδιον ειπο.

δων αυτού μήτε ας Ιεροσόλυμα , ότι πόλις

εσε μεγάλε βασιλέως .

36 Μήτε και τη κεφαλή σε ομόσης , ότι και

δασει μίαν τοίχοι λόυκίω ή μίλαιναν

ποιήσαι.

37 Εστω οέ ο λόγΘ- υμών , Ναι ναι , ου και

το αειασόν τέτων , εκ ξ πονηρ8 έτη .

Ηκέστειλε όπ έβρεθη : Οργαλμαν αντι

οφθαλμού, και οδυνα αντιοδύνο

39 Εγω λέγω υμίν , μή αυλσίωαι το πο

νηρού αλ' οςάς στ ραπίστεπι τ δεξιάν (και

σταγόνα , τρίψον αυτω και των άλλων

40 Και τι θέλονά σοι κριθώαι ,ετχωνά

Cε λαβείν, άφες αυτοετοιμάτιον.

41 Καιοςκς σε άγαρφύση μίλιον έν , ύπαγε

μετ' αυτού δύο .

42 Τοαιτενά σε δίδε και θέλονα λπο

σουδανέσα ,μήδίποςραφής.
43 Ηκέστειλε ότι ερρέθη: Αγαπήσης τ πλη

σίον ( ε , και μισήσης τέκθρόν σε:

44 E λέγω υμίν , αγαπάς τες έχθρες

υμών, δολογείτε τες και αρωμένες υμάς ,

καλώς ποιείτε τες μιΓενώςυμάς,καθ9

σούχεσθε υπέρ τωνεπηρεαζόνων υμάς και

διωκόντων υμάς:

45 όπως κύηθεοί σπατςόςυμώνενέ

ρανοίς ,όπ ήλιον αυτοάνοσέλεπί πονηρές

કબે

T
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35 Μήπ τη γη, όπ σοπόδιον επτπο .

δωναυτού μήτε εις Ιεροσόλυμα , ότι πόλις
εαπ μεγάλε βασιλέως .

36 Μήτε και τη κεφαλή σε ομόσης , οπό
δύασαι μίαν είχα λόυκίω ή μέλαιναν

ποιητη.

37
Επω ολε ο λόγο υμών, Ναι ναι , Ου και

το εισόν τέτων ,κ πονηρ8 έτη .

Ηκέσατε όπ ερρέθη: Οφθαλμον αντί

οφθαλμού, και οδυνα αντι οδυνο

32 Εγω λέγω υμίν , μή αλσώμα το πο

νηρού αλ' ος ας στα ραπίσς επι τοεξιάν (και

σιαρνα, τρίψονωτωνκος των άλω

40 Καιτι θέλονίσοι κρίθώα ,ετ χωνώ

ζε λαβείν, άφες ω τιιετο ιμάτιον .

41 Καιόσίες σε αγχαρούσι μίλιον έν , ύπαγε

μετ' αυτού δύο.

42 Τα αιτενά σε δίδε " και θέλονα λπο

σουδανέστι , μή διοραφής.

43 Ηκέσατε ότι ερρέθη : Αγαπήσης τ αλη

σίον ( ε , και μισήσηςτεχθρόν σε :

44 E 3 λέγω υμίν, αγαπάπ τες έχθρες

υμών, αλογάτε τες και αρωμένες υμάς ,

καλώς ποιαε τες μιανόςυμάς,καθο

συχθευτές των επηρεαζόνων υμάς και

சிவசிவா ப் ;
4 , όπως κύηθε φοί σπατςός υμώνωε

ρανοίς,όπ ήλιον αυτ8 αναλέλξ επί πονηρές

και
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ΤΑ
και αγαθές, κ βρέχει επί δικαίος κώδικες .

46 Εάν γδαγαπησηςτης αγαπώντας υμάς,

τίνα μειωθόν έχεις και έχικοι τελώναι το αυτο

ποιέσι και

Κεφ . σ'.

2

Ν

47 Και εάν αασάσαθε τες αδελφές υμών

μόνον, ά εισόνποιείτε ; έχκς οι τελώναι

έω ποιέσιν ;

48 Ε'σεθε ενυμείς τέλξοι, ώασερ ο πατήρ

Ο υμών εν τοις έρανοίς τέλξός επ .

6.

ΠΡοσέχεις τίω ελεημοσιεύων υμών μη
ποιειν έμαθοθεν ανθρώπων , ωeώς το

θεαθώαι αυτούς και 3 μήγε , μιθόν σοκ έχετε

λατα παίρλ υμών τώ ώ τοις έρανοϊς.

Οταν εν ποιης ελεημοσίω ,μη σαλπί

και της έμωeοθέν ( ε,ώασερ οισοκρίλαι ποιά

σιν ώτας συναγω [ αίς και αν ταις ρύμης ,

όπως δοξασθώσιν υσο η ανθρώπων. άμω

λέγω υμίν, απέχεσιτ μισθών αυτών.

3 Σε ποιες ελεημοσιωω, μη γνώσω

η δεισπρα ζεί ποιεί και δεξιά (s:

όπως και σε ή ελεημοσύη εν τω κρυπτώ

και ο πατήρ Cε και βλέπων και των κρυπτώ, αυτος

πιδόση σου καιτα φανερω .

5 Και όταν ωeoσάχη,έκέση ώασεροί υπο

κριται ότι φιλέςιν εν τοις σιωαγωγαίς και

της γωνίαις τσλατώνεσώτες ωeoσδί

κα όπως αν φανώσει τους ανθρώποις. αμιω

λέγμα

12v
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6

7

σου αυτόν .

λέγω υμίν, ότι απέχεσε τον μισθών αυτών.

Συ και όταν τοσαύχη, είπλθε ας το τα

μιξιόν (ζε, κκλά(Cαςτθύρων( ειαζόσοξα

τω παρί ( ε ταώτακρυπτώ κ ο πατήρ

ζε και βλέπων αυτώ κρυπτώ , διδάσ σοι
τα φανερώ .

Προσευχόμενοι δε μη βαηολογήσήίε ,

ώασερ οι εθνικοί δεκάδ ότι ν τη πολυ

λοία αυτών έπακετά

3 Μή εν ομοιωθήτε αυτοίς οίδε δ ο πα

της υμών ώνχράανέχλε, συμαξ αιτή

9 Ούτωςεν ωeoσoύχεθε υμάς : ΠΑΤΕΡ

ημώνο ν Gϊς έρανοίς· αιαοθήσω το όνο
μά ( ε.

το Ελθέτω και βαζιλέκα Ce · βοηθήτω το

θέλημα ( ε, ώς ν έρανώ, εεπί της γης.

11 Τον άρον ημώντεπιέστονδος ημίν σήμερον.

12 Και άφες ήμεϊν το όφελήματα ημών , ως

κ ημείς αφίεμεν τοίς οφίλετας ημών.

13 Και μη «Cενέκης και μας εις πέρασμαν,

αλλά ρύσαι ημας λίποσπονηρού» όπ σε έναν

και βαΓιλάα, εη δύναμις , δόξα ας τες

αιώνας. .

14 Εαν γδ αφήστε τούς ανθρώποις τοι ο α

πτώματα αυτών , αφήση και υμϊν ο πιιιης

υμών ο ερανιο
15. Εάν δε μη αφήτε τους ανθρώπους του

οδαπώ

και



18 ΕΥΑΓΓΕ
ΛΙΟ

Ν Cap. 6 .
ܰܬܺܘ

16

ωλαπλώματα αυτών, έδε ο πατήρ υμών

αφήση τουλαπλώματα υμών .

όταν σε νησουητε , μή γίνεσθε ώασερ οι

υποκριτα , σκυθρωποί. αφανίζει καιπι

στόσουπα αυτών,όπως φανώσει τους ανθρώ

ποις νης δύοήες , άμω λέγω υμίν ότι απέ

χ8σιτ μισθόν ωτών.

17 Συ και νησσίων άλεψαζε ή κεφαλω,

και το αθόσωπον ( ε νίψα

18 όπως μη φανής τους ανθρώποις νησίων,

αλά το παρί και το αν το κρυπτω και

παθής σε βλέπων και τοκρυπιώ, λιποδώσε

σοιντο φανέρω.

19 Μη θησωρίζετε υμίν θησαυρές επί της

γης, όπεσης και βρώσις αφανίζί , και όπε

κλέπή διορύσεσι κ κλέπτεσι:

Θησαυρίζετε και υμίν θησαυρός ώ έρανώ,

όπο έτε στις έτε βρώσις αφανίζί, και όπο

κλέπ98 διορύσεςιν έδε' κλέπτεσιν .

όπε γάρ έσιν ο θησαυρός υμών , εκεί

έφτει και η καρδία υμών.

Ο λύχνουσώματός εσιν ο οφθαλμός"

εάνοωί ο οφθαλμός ( και απλές ή , όλον το

σώμα ( εφωτένονέσαι

23 Εαν και ο οφθαλμός και πονηρός ή,όλον το

σωμά (ε σκοτένον έσαι. άοω το φώς το εν

σοι , σκότG- έσι , το σκότG- πόσον και

24 Ουδεις δία ) δισί κυρίοις δελφίν» και

20

21

22

3.
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ετένα μισήση,κ τέτερον αγαπήσε' ή ενός

αντέξε) , και δείρε καίαφρονήση. εδώαθε

Θεω' δελβέν και μαμμωνά .

15 Διά τήν λέγωυμίν,μήμεριμνάπ τηψυ

κη υμών , τί φάγησε επίπί ηγε: μηδε τοσώ

μακυμών,τί δύσηθε' έχή ψυχι πλέον

επτ τιοφής, το σώμα σνδύμα ;

16 Εμβλέψαλε εις τα πετάνα Φερανά ,όπο

σάρεσιν, έδε πρίζεσιν, έδε σωά,απνάς

λιποθήκας , ο πατήρ υμών ο έραιοπίφ4

αυτά. έχυμέις μάλλον Αναφέρετε αυτών,

27 Τίς 3 εξ υμών μεριμνών δωμα ) α

θάναι επί τ ηλικίαν αυτά πηχω ενα ;

28 Καιείνδύματιμεριμνάπ; κα

αμάθετε τα κρίνα Φάμε πώς αυξαώς:

κοπιά , έδενες

29 Λέγω υμίν, όπ έδε Σολομώνω πάση

τη δόξη αυτού αέιεβάλεζ ως έν τέτων.

30 Ει δέ τον χόρτον ξάμε , σήμερον όνα ,

και αύριον ας κλίβανον βαλόμενον , ο

Θεός έτως αμφιέννυσιν , και πολλώ μάλλον

υμας, ολιόπιστοι και

31 Μή ονώ μερκινήσητε, λέρλες: Τί φάω

μάμ , ή τι πίνω μάν, ή αεβαλώμεθα ;

32 Πάνζα και ταυτα τα έθνη επιζηε· οίδε

γο ο πατήρ υμών ο ερανι » ότι ήζελε

τέτων απένων .

33 Ζηλάτε και στον ή βαζιλέων Θεού,
και
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Τα 10
και δικο/οσώω ωτ8, κ τούτη πείνα

η αστεθήσεξ υμίν .

34 Μή εν μεριμνήσεις ας των ώριον» και ο

αύριον μεριμνήσε τα ελής. δρχείον τη η

μέρα η κακία αυτής .

Κεφ . ζ. 7.

ΜΗκρίνθε,ίνα μή κρήτη.
Ενώ κρίμακκρίνετε,κριθήσεθς και

ενώ μέσωμετάτε,άνκμετρηθήσε ) υμίν.

Τί βλέπες το καρφών τοντρόφθαλ.

μουσαδελφε (ε, και αν τοσο οφθαλμώ

δοκών και και ανούς και

4 Η ' πώς έρείς των αδελφών ( s' άφες -

βάλω το καίρφο λιπσ οφθαλμα s: κρή

ιδε δικός εν τωοφθαλμώ ζε ;

5 Υποκριτι,έκβαλε ωeώτον ή δοκονασ

1 οφθαλμς (εκ τότε Δαβλέψις κβαλέι »

τοκάρφή κσ οφθαλμυξάδελφέ (ε.

Μη δώστε το άγχος τοις κυσί , μηδε βώλης

τες μαργαρίας υμών έμαθοθεν ή χοίρων

μήποτε καιαπαθήσω ιν αυτές και τοις ποσίν

αυτών, στραφέντες ρήξωσιν υμάς .

7 Αιτέιπ, ε δοθήστη υμίν ζητάτε , και .
δερήσετε κρέετε, ε ανοιγήσεξ υμίν.

- 8 Παςο αιτών λαμβάνς,κο ζητών-

ρίσεξ,και το κρέοντα ανοιγήστ ).

9 Η ' τις εσιν εξ υμών αύτρωπG-,όνεάν αιτή

ση δυός αυτ8 άρον, μή λίθον επιδώση αυτώ ;

.6

10.

10 Kaj
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11

12

και

10 Και εαν ιχθιω αιτήση,μη όφιν επιδώση
αυτό ;

Είεν υμές, πονηροί όλες , οίδε δέμα και

ααι διδόναι τοίς τέκνοις υμών , πόσω μάλ

λου ο παίκρυμών ον τοίς έρανοίς ,δώση αα

θα τους αλτεσιν ωτον και

Πάνα εν οσα αν θέλεγε ένα πιάσιν υμίν

οι ανθρωποι,έτω και υμάς ποιειτε ωτοίς:

τογάρ έστινο νόμο και οι αθοφήται .

13 Εισέλθετε ατενής πύλης ότι ολα

τεια ή πύλη, δρύχωρG- ή οδος και απόεστι

ας ταπώλίαν,και πολλοί εισιν οι εισερχόμενοι
δι' αώτης .

14 όπ σενή ή πύλη, και πθλιμμένη και δες και

απάγεσα αςτω ζωω, και ολίρι ασιν οι

ευρίσκολεςώτίω .

15 Προσέχεις και πιτ ψευδοαθοφητών,οίπ

νες έρχον ) αθώς υμάςώ νδύμασι ατοβά

των,έστωθενδεσε λύκοι άρπαγες .

Απο καρπών αυτών επιλώσεθε οιυ

τές . μήκ συλλέξεστι Από ακανθών σταφυλιών ,

ή λιπι τειβόλων σύκα και

17 Ούτω πάν δένδρων αγαθήν καρπες κα

λές ποιά : το δε σαωeον δένδρον καρπες

πονηρές ποιέι .

28 Ου δώα) δένδρον αγαθών καρπες

νηρές ποιείν ,έδε δένδρον σαν καρπες

καλός ποιείν .

16

πο

19 Πάν
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19 Πάνδένδρονμή πoιεν καρπόν καλόν,οκ

κόπτες, και ας πυρ βάλε ).

20 Αραγε επιτ καρπών αυτών επιγνώστωθε

αυτές .

Ου πάς ο λέγων μοι, Κύριε Κύριε,εισε

λούσε εις βασιλέα» των έρανών" αλ' ο

ποιών τοθέλημα σπιρόςμε ξον έρανοίς .

Πολλοί ερεσέ μοι οκέινη τη ημέρα

Κύριε Κύριε, και το Cd' ονόμαλαθρεφήβ'

σαμου , και τόσο ονόμακ δαιμόνια εξεβά

λομίμ, και το σω ονόμκα δωάμες πελας

εποιήσαμε και

23 Και τότε ομολογήσω αυτοίς ,όπ έδέ ποτε

έγνων υμας. λποχωράτεαπ' εμού οι εργα

ζόμενοι τίω ανομίαν.

24 Πας εν όφις άκές μετες λόγες τέτες,

και ποιες αυτές, ομοιώσω αυτών ανδρι φρο

νίμω, όσάς ώκοδόμησε η οικίαν αυτε επι

των πέτραν

25 Και κατέβηη βροχή κήλθον οι ποαμοί,

κέπνευσαν οι άνεμοι , και ωροσέπεσον τη

οικία οκένη, και σόκέπεσε σεθεμελίων

επι τω πέταξαν .

26 Και πάς ο ακέων με τες λόγες τέτες,

κ μη ποιών αυτές, ομοιωθήσεθάνδρι μω

ρω, όσες ώκοδόμησετην οικίαν αυτου επί

των άμμον"

27 Καικατέβη η βροχή, και ήλθον οι ποταμοί,

અમે
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ω και πτώσεις της

και έπνόυσαν οι άνεμοι, ο οίκοψαν τη

οικίαοκέινη και επιστη και

μεγάλη.

28 Και εγχύετοοεσυετέλεσεν ο Ιησεςτες
λόγεςτέτες , εξεπλήσσονο οιόχλοι έπι τη

διδαχή αυτου:

19 Ηνώ διδάσκων αυτές ώς εξεσίανέχων,

και όχι ως οι γραμμές.

Κεφ. η . 8 .

ΚΑζαβανική αυτωοπο ε όρες , κολέ
θησαν αυτο όχλοι πολλοί.

2 Καιιδε λεαθος ελθών αποσπκώς αυτοί,

λέγων· Κύριε , εάν θέλης , δώστε με κα

θαρίστα .

3 Kaj névcesi xêreg ý ce airsoin

ή σες, λέγων, Θέλω,καθαρίση . Καιέως

καθαιρίθη αυτά η λέπρα .

4 Και λές αυτοί οΙησές όρα μηδενιά

πης" αλά ύπαγε, σεντόν δεξoν το ιερέ ,

και αθοσένεκετο δώρον ο αθοσέταξε Μωσης,

ας μαρίύρλον αυτοϊς.

Εισελθόν 3 τω Ιησέ ας Καωξαεμ,

αθοσήλθεν αυτώ εκατόνταρχώνωθρακα.

λών αυτόν,

16 Kαι λίγων, Κύριε,ο πας με βέβληθωτη

οικίαωραλυκος,δενώς βασανιζόρθρα:
7 Και λές αυτώ Ιησες : Εγω έλθωνθε

8 Καιegπόύσου αυτόν ,
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και πας με.
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II

8 Καιλάικριθες οένα όναρκGνάφη Κύ
ere, con éspsiingvosiva pervii stylueta

σέλθης" αλλά μόνον επί λόγον, και παθήσε3

Και γδ εγώάνθρωπος και το εξεσίαν ,

έχων α 'έμαθονσφαλώς και λέγω τέτο,

πορόύτης , πορόύε) και άλλο, έρχε, και

έρκυ- εταδέλα με, ποίησον τέτο , κ ποιεί .

Ακέσας ;οΙησές,έθαύμασε, είπε τοίς

ακόλεθύσιν" Aμω λέγω υμίν, έδε ώ το

Ισραήλ τοσαύτω πίσιν δύρον.

Λέγω δε υμίν, ότι πολλοί λιπι αναλάν

και δυσμών ήξεσι , και ανακλιθήσον ) και

Αβραάμπίστιάκ CΙακώβωτη βασιλέα
των έρανών

οι ηοί τ βασιλέας
κβληθήσονές

το σκότG- το εξώτερον εκεί έσται ο κλωθ.

μας και ο βρυμός Ροδουλων.

13 Και είπενο Ιησές των εκαναρκω"ύπα

γε, και ώς επίσουζας διηθήτω σοι . Και λαθη

ο πώς αυτ8 ωτή ώρα εκείνη.

14 Και ελθών ο Ιησάς εις ή οικίαν Πέτες,

δεί πενθεραν ωτό βεβλημύω και πυ

ρέασαν .

15 ' Και ήψα τη χορός αυτής , και αφήκεν

κυτίωοπυρεός κογέρθη, διηγώναύτοϊς .

16 οψίας και νομίύης ωοσίωε καν αυτά

δαιμονιζομύες πολλές και εξέβαλε τα

πνεύματα
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20

πνάμαία λόγω κοπάνας τες κακώς έκα

έφεραπόνσεν

17 όπως πληρωθή το ρηθέν α Η σε Σ

« θοφήτε , λέγον , Αυτες εις αθενειας

ημών έλαβε, ας νόσες εβάσατεν.

18 Ιδαν και ο Ιησες πολλές όχλος του αυτόν ,

επίλόυσεν απελθείν ες το πέραν.

19 Και αθοσελθών ας ραμμά δύ;, ειπτη

αυτω · Διδασκαλί , απολαβήσω στι οπε εάν

απίσχη.

Και λές αυτω ο Ιητές : Αι αλωπικές

φωλιέςέχεσι, κ πιπετητα &2ανε να και ,

σκίωώσης και υος Ο ανθρώπι σοκ έ που

ή κεφαλίω κλίνη.

21 Επρο και μαθητών αυτά είπεν αυτω

Κύριε ,επίσπεψόν μοι ως τον απελθών,

θαψα τον πατέρα με .

ojiησες είπεν ούτι Αγολέθη μοι, και

άφες τες νεκρές θάψαι τεςέωτών νεκρές.

13 Καιεμβανε αυτό ας το πλοίον , ήχολέ .

θησαν αυτοί οι μαθηταί αυτου.

24 Καίδε, σέσμός μέγας εγγύτο τηγα

λάαση. ώςπε το πλοίο καλύπλευση των

κυμάτων αυτός και κάθοδε .

25 Και στοσελζελες οι μαθηται αυτοδήλ

egν αυτον , λέρλες Κύριε , σώσον ημάς ,

λούμεθα .

26 Και λέγή αυτούς τί δήλοίέστ, λιγόπισει;
Τότε

B
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Τότε εγερθες επελέμησε τους ανέμους και τη

θαλάαση και εγχύειγαλώη μεγάλη.

27 Οι άνθρωποιέθαύμασαν, λέγονlες, Πο

απός εσιν έτG-, ότι και οι άνεμοι και καιθα

και λαασα σακούεσιν αυτώ και

28 Και ελθόν , αυτό ας το πέραν εις χώρων

* Γεργεσίωών,αώτησεν αυτώ δύο δαι

μονιζόμενοι και εκ ή μνημείων εξερχόμενοι,

χαλεποί λίαν, ώςτε μη ιχύν ανά παρελθόν

Algids endrons.

29 Και ιδε έκραξαν , λέγοντες, Τί ημίν και

σοι , Κησε μεσ'Θεοδς ήλθες δε ο καιροσ

βασανίσαι ημάς ;

30 Ην και μακραν απ' αυτών αγέλη χοίρων

πολλών βοσκομιση.

31 οι δαίμονες παρεκοίλοναυτόν,λέγονlες,

Εί κβάλης ηρώς ,επίτρεψον ημίν απελ

θεϊν εις αγέλωτων χοίρων.

32 Και είπεν αυτοίς , Υπάγετε. Οι εξελθόν

τες απήλθον εις αγέλωήχοίρων.Και ιδε ,

ώρμησε πάσει η αγέλη ήχοίρων καικρημνά

ας ή θάλαασαν , και απέθανον ν τοίς ύδασιν .

33 οι 3 βόσκούλεςέφυγαν" ε απελθόντες εις

τω πόλιν, απήγγλα πανα , τα δαι

κονιζομδύων .

34 Καίδε, πάσει η πόλις εξήλθεν εις σιωάν

τησιντώ Ιηζε,κιδέες αυτόν, παρακαλεσαν

όπως μεταβή λίπ των ορίων αυτών .

Κεφ.



ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ .

27

2

Κεφ . 9 '. 9 .

Καεμβας εις το πλοίον, διεπίρμπ, ναι
ήλθει ας τ ιδίαν πόλιν .

Kalias,curiosenudra 3 Andards
επί κλίνης βεβλημέρου και ιδώνο Ιη( εςτ

πίσιν αυτών,είπε το « αλυβικά Θαρσί
τέκνον , αφέωνταί σοι αι αμαρλάση ( ε.

3 Και ιδε , τινές ή χαμμα έων είπονώ

ευτείς ούτο-
βλασφημί.

4 Και ιδών oinCες ας αθυμήσης αυτών ,

είπεν , Ιναί υμάς θυμάθε πονηρα ω

της καρδίαις υμών;

' 5 Τί γάρεσιν δυοπίπερον, επών:Αφίων

το σοι αι αμαρτίαι η απών , Εγκρι
αειπατε ;

6 ίνα και αδήτε ότι εξεσίανέχο ωος Σώ

θρώπε επί τ γης αφιέναι αμαρτίας ( τοπ

λέγητο ωδαλυβικά) Εκρέας αρόν(Cs +
κλίνω, κυπαγε ας τον οίκον ( ε.

7 Και εγερθείς ,
απήλθενάς ή οίκον αυτού.

8 Ιδέλεςκαι οιόχλοιέθωμασαν,κ εδόξασων

* Θεόν,τον δυναεξεσίαν τοιαύτίω τούς άν

? Kajaagizwró inošs circitev,cidevãr

θρωπον καφημένον επί το πλώνιον, Μαι

θαίον λεγόμενον και λίγο αυτό, Λαολέ94

Ροι. Και ανασας,ήκολέθησεν αυτό.

θρώποις.

10

Και έγρύει αυτά ανακάμψεώ τη οικία ,

Β 2 κιδέ,
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κίδε,πολεί τελώναι εάμαρίωλοί έλθόνες ,

συνανέκφνος τώ Ιηζε και τους μαθητής αυτ8.

Καιίδιες οι φαρισαίοι, είπαν τοϊς μα

ζητάς αυτοδ'Διαλί με τελωνών Cαμαρ

τωλών εαθές ο διδαίακαλώ υμών και

Ο 3 Ιησές ακέσας και απεν αυτοίς : Οι

χράαν έχεσιν οί ίχύοντες ιατρέ, αλ' οι κα

κώς έχουλες.

13 Πορθένες και κάθε ε ά έσινΕλεον θέλω ,

καθυσίαν έγιήλθον καλέσει δικαίες ,αλλ '

αμουρλωλές έως μεζένοιαν..

14 Τότε προσέρχονται οι μαθηταΙωάν

νε, λέγωνίες , Διαλ ημας και οι φαρισαίοινη

σεύομαι πολλά , οι 3 μαθηταί ενηςδύεσαι ;

15 Και είπεν αυτοίς ο ΙησέςΜη δία» ) οι
μοί Ονυμφών και πενθeν , εφ' όσον μετ' αυτών

ειν ο νυμφίG ; έλφόσον δε ημέρια όπιν

απαρθε απ' αυτών ο νυμφίο » , κ τότε νη

σδύσε(ζιν.

16 Ουδεις καιεπιβάλςεπίθλημα ράκεςανά

φεεπιιματίων παλαιώαιρίγο το πλήρωμα

τι που έμαθε, και χειροχίσμα γίνε ).

17 Ουδε βάλεσιν οίνον νέον ας ασκες πα

λαιές: έ 3 μήγε , ρήγνω ) οι ασκοί , και ο

οίνων κχείται, εοιασκοί Απολύν » αλλά

βάλ8σιν οίνον νέον εις άσκες καμνές, και άμ

φότεροι συλληρον

Ταώτα αυτ8 λαλεία αυτούς..δε,ιδέ,άρχουν

έλων

18
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19

20

22

ελθων αξοστκω ωτω , λεγων, ότι ηθεα.

της με αρ ετελόύτησεν' αλά ελών ,επί της

των χερα ( και επ' αυτών, και ζητο:

Καιέγερθεις ο Ιησές ήχολέθησεν αυτων,

και οι μαθητές αυτε.

( Και ιδε,γωή αιμοιρούσει δεδικα έτη ,

στοσελθέσα όπισθεν , ήψας και κρg ατεία

σ ' έμαθία αυτά

21 Ε'λεγεδώέωτή: Εαι μόνον αφω και

σιμαία αυτά, σωθήσομαι.

ojΙησές επιγραφεις και ιδών αυτίω ,

είπε: Θάρσί θύγατερ η πίες σε σέσωκέ στ .

Και εσώθη καιγωή λίπο τωραςcκάνης.)

13 Και ελθών ο Ιησές ες του οικίαν σ ' αρ

χο7G-, και ιδίων τες αυλης, και το όχλον

θορυβέμνον,

24 Λέγκ αυτοϊς: Αναχωρέιπ" έγραπίθανε

το κοράπον,αλλάκαθοδέ. Και καλεγίλων

του.

25 ότι και εξεβλήθη ο όχλο ,άσελθών εκροί-

τησε τορος αυτής· ε ηγέρθη το κοροιστον.

26 Και εξήλθεν η φήμη αυτη εις όλων των

γώ κάνω.

27 Και ωραρνά εκείθεν τουΙησέ,ήκολέ

Θηστιν αυτώ δύο τυφλοί , κροίζονες, και λέ

ρύλες, Ελέησον ημάς με Δαβία .
28 Ε'λθεν ειςή οικίαν, αθοσήλθον αυτι οι

τυφλοί , και λέγκ αυτοίς ο Ιησές : Πισδύετε

ότι
Β 3
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όπ δαμαι την ποιήσαι ; Λέξεσιν αυτω ,

Ναι Κύριε .

29 Τότε ήψαν οφθαλμών αυτών , λέγων ,

Καζα ή πίσιν υμών γυνθήτω υμίν .

30 Και ανεώχθησαν αυτών οι οφθαλμοί και

ανεβολμήσαν αυτοίς ο Ιηζες ,λέγων,Οράτε

μηδεις κνωσκέτω.

31 Οι και εξελθέντες διεφήμιστον αυτονονόλη

onvñ créwn.

32 Αυτών και εξερχομένων,ιδε , αοσίωεκαν

αυτο ανθρωπον κωφών δαιμονιζόμενον

33 Και εκβληθέν7G S' δαιμονίε, ελάλησεν

ο κωφός" κεθαύμασαν οι όχλοι , λέγολες ,

όπεδαπής εφάνη έτως ώ του Ισραήλ .

34 Οι Φαρισαίοιέλεγον, Εν του άρχονία η

δαιμονίων εκβάλ τα δαιμόνια ».

35 Και αύριο ο Ιησές ας πόλης πασας

κας κώμας,διδάσκων και της σωαγωγαίς

αυτών, και κηρύσων το διαβγέλιον τ βασι

λέας, και θεραπεύων πάσαν νόσον και πάσαν

μαλακίαν ώ τον λαό.

36 Ιδεών και τεςόχλες , έπλαχνίθη αει

αυτών, ότι ήσαν κλελυρνοι και ερριμμένοι

ώσει αξέβαζαν μη έχονα ποιμία..

37 Τότε λέγς τους μαθητές αυτέ

θερισμος πολύς, οι 3 εργάται ολίγοι

Δεήθητε ομωσ κυρίε σπρισμό , όπως

εκβάλη εργατες εις τον θερισμώναυτου .

Κεφ.

38
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2

Κεφ. ι' . 10 .

Και αξοσκαλεσει μόνο τις δώδεκα

μαθηας αυτέ, έδωκεν αυτοίς εξεσίαν

πνευματων ακαθαρίων, ώςε κβάν-

τα ,και θεραπόν πάπαν νόσον και πάσαι

μαλακίαν.

Τών και δώδεκα δέησόλων τα ονόματα επ

ταύτα " @ εατG , Σίμων ο λερμυθ- Πί

ΠρG-, και Ανδρέαςο αδελφός αυτεΙάκω35

ofΖεβεδαίε, και Ιωάννης ο αδελφός αυτού

3 ΦίλιππG-,κ Βαρθολομαίο : Θωμάς,

και ΜαθαίG- ο τελώνης:Ιάκων3ο ο Αλ .

φαίε, ε Λεβί- επικληθεις Θαδδαίος :

+ Σίμων οΚανανίτης,κΙεδας οΙσκαρλώ
της, οκωλαδες αυτών.

5 Τέτες τες δώδεκα απίσλεν ο Ιησές .

ωραγέλας αυτούς, λέγων , Είςοδόν έθνών

μη απέλθηηε , και ας πόλιν Σαμαρίτων μη

ισέλθε

6 Πορόύεώθε και μάλλον αθος τα σεβαία

τα λίπολωλότα οίκε Ισραήλ .

Πορόυόμενοι και κηρύσει , λέγοντες , όπ

ήλικες και βασιλέα ή έρανών.
8

Ασθεν &νος θεραπεύετε, λεωθούς καθα .
ρίζετε ,νεκρές εκρεπ,δαιμόνια κβάλλε,

δωρεάν έλάβεθε, δωρεάν δότε.

Μη κλήσηθεευσον,μηδε άργυρον , μηδε

χαλκονάς εις ζώνας υμών.

7

9

Β 4
10 MM



32 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Cap. ΙΟ.

ΙΟ

II

1 2

Μη πήραν ως οδόν , μηδεδύο χτώνας:
μηδε υποδήματα , μηδεράβδον άξιο γυ

ο εργάτης τη ζοφηςαυτε εσιν .

Ειςώ ' αν πόλιν ή κώμω εισέλθητε,

εξεζάπιε τις ώ αυτή αξιός επ ' κακέι μέι

νατε έως αν εξέλθητε.

Εισερχόμενοι και εις τ οικίαν , αασάσαθε
αυτώ.

13 Και εάν και η οικία αξία,ελθέτω η ειρώη

υμών έπ' αυτίω εαν ή μη ή αξία , και αρώη -

υμών Φθος υμάς επιςραφήσω.

14 Καός εάν μή δεξησ υμας , μηδε ακέση

τες λόγες υμών , εξερχόμενοι της οικίας ή και

πόλεως κένης » καιάξατε τον κονιορτον

των ποδών υμών .

15 Αμω λέγω υμίν , ανεκάτερον έσται γη

Σοδόμων και Γομόρρων ν ημέρα κρίσεως,

ή τη πόλη κένη .

16 Ιδε, εγώ λίποςέλλω υμας ως σέβαζα και

μέσω λύκων γενεθε εν φρόνιμοιως οι οφές,

και ακέραιοι ως α εισεραί.

17 Προσέχετε και επιτ ανθρώπων"ωςδώ
( εσι οδύριας εις σωέδρια, τουςσωα

ωγαίς αυτών μαπώζεσιν υμας :

Και επί ηγεμόνας και και βασιλείς αχθή

σεθε ένεκεν έμε , ές μαρτύριον αυτοίς και
τοις έθνεσιν .

όταν και αραδιδόσιν υμάς ,μη μεριμνή
σηλε

.

18

19
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20

2Ι

σητε πώς ή τι λαλήσετε δεήσε ) ο υμίν ,

σκένη τηνώρα τί λαλήσετε.
Ου γδ υμάς επ οι

λαλένες , αλλά η

πνεύμα και πατζός
υμών,το λαλένω

υμίν.

Παραδύση και αδελφός α
δελφον αςξανα

τον, κ πατηρτέκνον καιεπανασήσεικαι τέκνα

επί ανες ,κ Ταναλάζεσιν αυτές.

22 Και έσεθε μισε όροι και πάντων Δg
το όνομα με και οι ατμένας εις τίλο ,

έτG- σωθήσε ) .

23 όταν και διώκωσινυμας ώτη πόλη ταύτη,

φεύγείε ας ή άλλω' αριίω δ λέγωυμίν , και

μη πλέσητε ας πόλης και Ισραήλ,έως αν έλθη

ο τός ξανθρώπε.

24 Ουκ έσι μαθητής υπέρ τ διδασκαλον ,

έδε δελG- αερή κύρμον αυτού.

Αρκετών του καθηγή ένα δύο ώς ο δι
δάσκαλG- αυτ8. και ο δελς ως ο κύρμG

αυτά . έιτον οικοδεσπότω Βεελζεβελεκά

λεπω ,πόσο μάλλον της οικιακές αυτι ;

Μη εν φοβηθήτε αυτές έδέν γάρ έσι κε

καλυμμένον, ο σοκ λιπιναλυφθήσε) , και

κρυπα», δ έ γνωθήσε) .

27 ο λέγωυμίν ώ τη σκολα , είπείίε ώ το

φωλά - δ εις το ές ακέετε,κηρύξειε επι των

δωρεάτων .

25

26

28 Και μη φοβηθήτε από λιποκτενόντων το

σώμα,tjψυχίω μηδυναμδρων λύπεκάνος

φοβήθητηΒ 5
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φοβήθητε και κάλλον ή δωάμενον και ψυχω

και σωμα Απολέσαι ν γεέννη.

Ουχί δύο φρεθία άοσαρία πωλείται,και

ένα εξ αυτών και πιστάται επί τω γώ, αίους

πατςός υμών και

30 Υμών και κ α τείχες τ κεφαλής πασαι

ήριθμημλύαι ισί .

31 Μη εν φοβηθήτε πολών σρεθίων Αία

φέρετε υμάς .

32 Πας εν όξάς ομολογήσω έμοί έμαθο

θεν η ανθρώπων, ομολογήσω κάγου αυτο

έμπςοθεν και πατρός με, και αν έρανούς

33 όσες δ' άν δονήσηται με έμωeοθεν και

ανθρώπων, δονήσομαι αυτόν καγώ έμαθεν

σπατζός με δν έρανοίς.

34 Μήνομίσητε ότι ήλθον βαλεν κρήνω επί

τίω γω σοκ ήλθον βαλέιν άρήνω, αλλά

μάχαιραν.

35 Ηλθον γδ διχάσει άνθρωπον ξεπερός

αυτ8, κθυγατέρα και τη μηττός αυτής , και

νύμφωστπενθεράς αυτής .

36 Και εχθροί Νανθρώπε,οί οικιακοί αυτά .

37 ο φιλών πατέρα και μητέρα υπέρ εμέ,

εκ έπ με αξιών και ο φιλών τόν ή θυγατέρας

σέρ εμέ, σοκέρι με αξιών.

3 8 Και ος και λαμβάνι τσαυρόν αυτέ, και

ακολgθάοπίσω με, σόκ έπ με αξιών.

Ο δορών των ψυχω αυτέ , λίπολέση

αυτω :

39
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Κεφ . ια'. ΙΙ .

αυτω και λίπολέσαςτψυχωαυτή ενεκεν

έμου , ορήση αυτων .

40 οδεχόμενο υμάς, εμέ δέχ ) και έμε

δεχόμενο ,δίχτ λησάλαια με.

41 οδικομμG- σοφήτίω εις όνομα σου

φήτε, μιθον ωθοφήτε λήψε) και ο δικό

μνο- δίκαιον ας όνομα δικαμε, μιθον δι

καίς λήψε .

42 Και όςεάν ποίάση ένα μικρών τέτων πο

τίριον ψυχρά μόνον, έες όνομαμαθηs,άμην

λέγω υμίν, και μη απολέση ή μιθον αυτού .

ΚαιεξίεςόπετέλεσενοΙησές Aqάσ
σων τοίς οδικοι μαθηταίς αυτά,μετε

βη εκείθεν, και διδάσκήν και κηρύσσεν τις
πόλεσιν αυτών.

2 ο Ιωάννηςακέσας ή πω δεσμωτηρία τα

έργασXρισέ, πέμψας δύο ή μαθητών αυτύ.

3 Είπεν αυτω •Συ ει ο ερχόμεν @ », ή έπρoν

αθοσδοκώμου και

Και Σποκριθείς ο Ιηζες , είπεν αυτοίς

Πορσθέντες απαγάλατπ Ιωάννη , ακέιπ

και βλέπειε .

Σ Τυφλοί άναβλέπει,κ χαλοί αειπει

τέσι , λεσθοί καθαρίζοντεκωφοί ακούεσι,

νεκροί έγάρου) , επιωχοί δαγκελίζον):
6 Και μακαριός έσιν ός εάν μη σκανδαλι

añcv ingi.
7 Τάτων

4
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II

7 Τέτων και παράνομείων , ήρξαν ο Ιηζες
λέγον τοϊς όχλοις ωει Ιωάννα: Τί εξήλθετε

ας τέρημον θεάσα ; καίλαμον υπό ανέμε

σιλουόμδυονκαι

8 Αλιά τιεξήλθεις ιδειν; ρωπον αν μαλα

κοϊς ίμαίοις ήμφιεσμέον; ιδε, οιτα μαλα

και φορείες , τους οίκοις η βασιλέων Βον.

9 Αλάτι εξήλθελε ιδείν και ωeοφήτίω και ναι ,

λέγω υμίν,καθισότερον ωθοφήτε.

Ούτω γαρέσι είεεεαπ : Ιδε,εγω

λίπςέλω τ άγγελός με α αθοσώπετε,

ος κατασκόυάστοδον ( εέματοθέν ( 8.

Αμω λέγω υμίν , σόκ εγήγερθ ν δυνη

τοϊς γνωαικών μάζων Ιωάννα Ο Βαπάς

ο και μικρότερG- ώ τη βασιλέα έρανών,

μάζωντ8 έσιν.

Από 3 ημερών Ιωάννα σ' Βαπάς8έως

άρα και βασιλέα ή έρανών βιάζε βια

εται αρπάζεσιν αυτω .

Πάνεςγδ οι αθοφήται και ο νόμο έως

Ιωάνν8 Ροεφήτουσαν.

14 Και αθέλειδέξας , αυτός έσιν Ηλίας

ο μέλλωνέρχε .
15 Ο έχων ώτα ακέξν , ακκέτω .

16 Τίνι και ομοιώσει ή γλυεάν τούτω , ομοία

έξι παιδαρίοις αν αγοραίς καθημύοις , και

ωθοσφωνεσι τοϊς εταίροις ωτών .

17 Και λέγεσιν' Hυλήσαμεν υμίν , και τον

ώρχή

12

13
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οιχήσταθή εθεωρήσει με υμίν,και άκοκο

ψαθε.

Ηλθε ο Ιωάννης μήτε εσθίων, μήτε πί

των ελέγεστ Δαιμόνιοι έχο.

19 Ηλθεν ο υος και ανθρωπι ίδιων κ πινων

κ λίγεσιν Ιδε άνθρωπο φαρ- και οινο

πότης , τελωνών φίλG- κ ειμαριωλών, και

εδικονιώθη η σοφία λοττέκνων αυτής.

Τότε ήρξαν ουδέζι, ας πόλης ώ αίς .

εύουν οι πλάσαι διωάμες αυτού , ότι και

μετενόησαν .

21 Ουαί σοι Χοραζιν, και στι Βηθσουδαν ,
οπαώ τύρω κ Σιδώνιέχύουνοιδιωάμες

α γιόμιμα ω υμίν,πίλα αν ν σάκκω και

σιδω μετενόησαν .

22 Πλώ λέγωυμίν Τύρω ο Σιδώνι ανικής

τερον έσται ν ημέρα κρίσεως, ή υμίν.

23 Και συ Καρξιαεμ , και έως και ερατου

υψωθήσα, έως αδε καζαβιβαθήση οπα

ώ Σοδέμοις έγχύονη και δυνάμες 띠 gloc

μάμαι αν σοι , έμεναν αν μέχρι σήμερον.

24 Πλω λίγω υμίν,ότι γή Σοδόμων ανεκG

προν έσαιη ημέρα κρίσεως , ή σοί .

25 Εν οκέινω τωκαιρώ δποκριθεις όγητές,

είπεν : Εξομολογεμαί σοι , πάτερ,κύριε του

έρανε και τη γης , όπ απέκρυψας του τα λέπι

σοφών και σιωετών , και απεκάλυψας αυτα

νηπίοις . 26 Nai
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26 Ναιο πατήρ , όπ έτως εγγύει σδοκία

έμαθοθέν σε.

27 Πάντα μοι παρεδόθηωοσπατςός με

και έδεις επιγνώσκα τ υον , ά μή ο ποτήρ

έντον πατέρα της επικνώσκή , ει μή ο υιός,

κώεάν βέλη ) ο υος δύποταλύψαι.

28 Δεύτε αθώς με πίνες οι κοπιώνες και πε

Φορισμένοι, και αναπαύσω υμάς.

Αραλε τον ζυγαν με εφ' υμας , κμάθετε

απ' εμού,ότι πράοςειμι,κ ταπηνός τηκαρ

δία και ορήσετε ανάπαυσιν τας ψυχάς

υμών.

30 Ογδ ζυγός με χgητος, και το φορέων

με ελαφρόνέν.

Κεφ . ιβ'. 12.

ΕΝ κάνω των καιρώ επορεύθη ο Ιησές

τοϊς στίββασι2ο η απομίμων" οι δε

μαθηταιαυτοδ' επείνασαν, κ ήρξαντο τίλιαν

σταχιας , και εαθήν.

Οι φαρισαίοι ιδόντες ,είπον αυτω:Ιδε,

οι μαθηται σε ποιέσινο σοκ έξεσι ποιαν ώ

σαββάτω.

3 Οj είπεν αυτοίς · Ουκ ανέγνωνε τι εποίησε

Δαβίδ ,ότεεπένασεν αύτις,έοικεί αυτό;

Πώς εισήλθεν εις ή οίκον Θεού, και τες

άρτες τωeοθέσεως έφαγδι, ές στο εξόν ω

κυτοφαγείν , έδε τους μετ'αυτ8, έα μή τοϊς

ιερεύσι μόνοις και

1

2

4

5 Η '
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5

towa

Η σκανίγιώιε ν τωνόμο , οι τοίς σας .

βασιν οιιεράς ώ το ερω τοσαββαζαν βε

βηλεσι , και αναίποίίσι ;

6 Λέγω υμίν ,οπε ιερά μάζωνεαν .

7 Ει5 εγνώκετε τι εστ» Ελεον θελω ναι και

θυσίαν,σαν αν καλεδικασίε τες αναικες.

8 ' Κύρι © γάρ έσι και ε σαββάτε ο 4ος

του ανθρώπε.

9 Και μείζαβας εκείθεν, ήλθεν εις τσιων

γωγω αυτών.

10 Kalids, astwo ti thi xiago izan

ξηραν. και επηρώτησεν αυτόν, λέγοντες, Ει

έχει τοϊς σαββασι θεραπευν; να κατης

ojπεναυτοίς"Τίς έσται εξ υμών ανθρω

πG-,ός έξι αθόβαν έν,κ, εάν εμπίτη τον

τοίς σαββασιν ας βόθωον , έχε κρατηση

αυτό και έμρέ

12 Πόσω εν Ααφέρς άνθρωπG- σκοβάτε ;

ώξε έξεπ τοις σαββατι καλώς ποιείν .

13 Τότε λέγή των ανθρώπων: Eκτηνον τίω

χάραζε, και εξέτίνες και διαθεσίδη υγιής ,

ρήζωσιν αυτού.

ως ή άλη.

14 οι φαρισαίοι συμβέλος έλαβον και

αυτό εξελθώνες , όπους αυτού πιλέστωΓεν .

1 5 o 3 Ιησές γνές ανεχώρησεν εκείθεν και

ήχολέθησαν αυτο όχλοι πολλοί,και έθερο

πόζες αυτές πάνας .
16 Και
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16 Και επεάμησεν αυτοίς ένα μή φανερών

αυτον ποιήσωζιν.

17 όπως αληρωθή το ρηθέν Αζα Ησούς και

αθοφήτε , λέιρο :

18 Ιδε, και πώς με,όν πρέπει ο άΓαπητός με,

εις ον ουδόκησεν η ψυχή μου· θήσω το πνεύ

μά με επ' αυτών , και κρίσιν τοις έθνεσιν

απαχελά .

19 Ουκέρίση, έδε κραυγαση , έδε ακέση καις

ν ταις αλαλέτες φωνω αυτού.

20 Κάλαμον σωλειμμύον και καλεάξη, και

λίνον τυφομψον ασβέσς · έως αν οκβάλη εις

νίκG- τίωκρίσι».

Και ω τα ονόματα αυτά έθνη ελπιέσι .

Τότε αβοσίωίχθη αυτώ δαιμονιζόμε

νω , τυφλός και κωφός και εθεράπευσεν

αυτον, ώςε τον τυφλόν και κωφών και λαλών

και βλέπον.

23 Και εξίσανε πάντες οι όχλοι, και έλερ»,:

Μήπ ετος εσιν ο υος Δαβίδι

24 οι φαρισαίοι ακέσαντες,είπαν: ΟύτG

Gάκ κβώς τα δαιμόνια , και μη ω τω

Βεελζεβέλ άρχονά των δαιμονίων.

25 Είδης Ιησές ας cυθυμήσης αυτών ,

ίπεν αυτοίς : Πάσα βασιλέα μεριθέσει

καθ ' εαυτής ,ερημίται επάσει πόλις ή οί

κία μεριθείσει καθ' εαυτής , ο παθήστε ).

Και ο ντιζανας ή σαταναν εκβάλς,εφ'

εαυτο ,

22

5
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27

εαυτόν εμεοίθη: πώς έν στιξηπη και βασι :

λέα αυτούκαι

Και εγω Βεελζ. 3άλ ο3άκ,ω τπε

δαιμόνια και οι υοι υμών ώ τίνι εκάλεσι ,

Δια τέτο αυτοι υμώνίσον κριττοί.

28
Είκαι εγω πνεύμα Θε8 εκβάλω τα

δαιμόνια , άρα έφτασενεφ' υμας και βασιλιά

Ο Θεοδ.

29 Η πώς διώαται τις σελθών ας ή οικίαν

σ ιχυρά , καιτα σκόύη αυτ8 Ααρπάσαι,

εάν μήσετον δήση το έχυρόν,τότε τίων
οικίαν αυτουλαοπείπ;

30 ο μη ων μετ' εμού, κατ' εμέ εφ' κ ο μη

σιωάγων μετ' εμιε , σκορπίζ4.

31 Διά τήν λέγω υμίν Πάσα αμεαρα

βλασφημία αφεθήσε τους ανθρώπους και

δε και πνεύμα G- βλασφημία σοκαφεθη

στις τούς ανθρώποις.

32 Και ος αν είπη λόγον και τουσών

θρώπε, αφεθήσεθ εαυτω ος δι' αν είπη και

πνεύματα του αγίκαι , αν αφεθήσεται

αυτω έτε ώ τέτω το αιώνι , επ ον το

μέλλον .

Η ποιήσετε το δένδρον καλόν ,κτ καρ

πον αυτά καλόν ή ποιήσετε το δένδρον

αθών ,ετ καρπον αυτόσανσκησ

καρπό το δένδρον γινώσκες).
34 Γεννήματα ειδνών, πώςδιαθε αγαθα

λαλείν,

33

σε :
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λαλών, πονηροί όλες ;οκ δε αειασδύμαι

τG- τ καρδίας το σώμα λαλά.

35 Ο άγαθος ανθρωπG- κ σ'αγαθοδη

συρε τη καρδίας οκβάς τα άγατε και :

πονηρός ανθρωπG-κ ξ πονηρά θησαυρού

εκβάλς πονηροί .

36 Λέγω υμίν,ότι πάν ρήμα δέρν,δεάν λα

λόζωσιν οιάνθρωποι, λίπουδεσε αυτά

λόγον ώ ημέρα κρίσεως :

37 Εκ ηδη λόγων ( ε δικαιωθήση, καικ και

λόγων σε καταδικασθήση.

Τότε απεκρίθησίν τινες και γραμματέων

και φαρισαίων, λέγονες,Διδάσκαλε,θέλομεν

λο στο σημείον ιδαν .

39 Οjλποκριθάς,είπεν αυτοίς: Γενεά πο

γηροι και μοιχαλίςσημάον επιζηλάκαι ση

μειονε δοθήσεθ αυτή, άμη το σημείονΙωνά

σωθοφήτε:

Ως ας δωΙωνας και τη κολία σκήτες

τηςημέρας και της νύκας " έτως έσαι και

υος ξανθρώπε ν τη καρδία τ γης τρεις

ημέρας και της νύκας .

41 Ανδρες Νινευΐται ανασήσονήν τη κρίση

αστ φυτάς ταύτης, κατακρινέσιν αυτώ

ότι μετενόησαν εις το κήρυγμαΙωνά και ιδε,

way iwa Jd .

42 Βασίλια νότα εγερθήσε ) και τη κρίση

κτγυεάς ταύτης, και κατακρίνει αυτω:

40

6 .
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επήλθεν εκ
περατων ή γής

ακέσαι τις

σοφίων

Σολομώνκαι ιδε,
τελειου

Σολο
μών ώδε.

43 ότανκαι το
αναγκαίων

πνεύμα
εξέλθηδο

και
ανθρώπε,διέρχε )οι

ανόδρων τύπων, ζείανανάπαυσιν ,
κεχ

εύρισκε

44
Τότε λέγή,

Επισρέψω ωςτ'οίκον μεόθεν
εξήλθον. Και ελθον ,

άυρική
χολάζουσα ,

σεστειρωμέμου,
κεκοσμηθρον.

45 Τότε
πορόύς), και

ωραλαμβάνςμε
εαυτέ επί έπρα

πνεύματα

πονηρότερα
εαυίδ,

εισελθονία
κατοικεί

εκεί
έγινε ) τα

έχαία και
ανθρώπε

εκένε
χέρονα ή

πιάτων.
Ούτωςέσται και τη

χρυά
τούτητη

πονηρά.

46
Επό αυτέ

λαλάθG- τοϊς
όχλοις,ιδε,ή

μήτηςκαι οι
αδελφοί αυτά ας

ήκεσανέξω,
ζάντεςώτω

λαλήσω.

47 Είπε δε ας ωτω: Ιδε , ή
μήτηρ

σεξοιά
δελφοί

Δείξω

εσήκασιζηελέςσοι
λαλήσει .

48 63

λπικριθέας
είπετην

απονα
αυτά

Τιςέσιν ή μήτηρ με ,και τινες εισίν οι
άδελ

49 - Κού
ελένας τίω

χειρα
αυτού επί τηςμαγείας αυτά , είπεν: Ιδε ή
μήτηρ με , και

φοί μας

οι
αδελφοί με

50 άξιας γ ώ
ποιήση

τοθέλημα Ο
πατςός

και
ξω

έρανοίς,
αυτός με

αδελφός
, και

μ8

αδελφή , και
μήτηρία.

1

Κεφ .
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Κεφ . ιγ'. 13 .

1 ΕΝκαι τη ημέρα εκείνη εξελθών ο Ιησές

'λποτηςοικίας, εκάθην ωρατων θαυ
λασαν :

Και σκυήχθησαν αθός αυτον όχλοι πελ

λοι , ώσε αύGν εις το πλοίον έμβώνα καθώς

και πάς οόχλG- επιτ αιγιαλόν εισήκη.

3 Και ελάλησεν αυτοίς πολλά ναραβο

λαϊς, λέγων"Ιδε, εξήλθεν ο σπόρωνασέρν.

4 Και ώ τω σπέρεν αυτόν, α μου έπεσε

ωρα ή οδον · κήλθετα πετανά , και κατέ .

φαγήυ αυτα .

5 Αλλα και έπεσεν επί το πετώδη, όπο
σακ

είχε γω πολέων κ δ'θέως εξανέτίλε , ale

το μη έχονβ.9 γής.

6 Ηλία και αναλέλαιο καυκαλοθη' και

Διατο μηέχον ρίζαν , έξηρξίνθη.

7 Αλλα και έπεσεν επί εις αγώνες και ανέ

βησαν αι άκανθα, και απέπνιξαν αυτά.

Αλλα και έπεσενεπί τ γ ή καλύω , και

έδιδε καρπών , και μου εκατον , ο 3 εξήκον , και

δέ τζιάκονζα.

9 Ο έχων ώτα ακέξν, ακεέτω.

1o Και σεοσελβολες οι μαθηται,είπον αυτι

Διαι ααβολάς λαλάς αυτούς;

Ο 3 λιποκριθείςείπεν αυτοίς · ότι υμίν

δεδο γνώναι το μυστήρια και βασιλέας και

gegevão, créssors i å stig.

12 Οξάς

8

ΧΙ
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- 12 O'Ας δέχτ,δοθήσε ) αυτώνκαι εκατό..

θήσε ) : οςς3 τκ έκ , και ο ε ,δη.)

απ' αυτό.

13 Διατη νωθραβολαίς αυτούς λαλώ,
ότι βλέποντες και βλέπει , και ακούλες

ακούεσιν, έδε στωιέσι .

-14 Και αναπληρεται επ' αυτούς και αφήκα

Είντε, ή λέβεσα Ακοή ακέσετε, κ και μη συ

νήτε ' και βλέποντες βλέψετε,κό μη ιδεε.

15 Επιχύθη γηκαρδία Ολα τέτα, και

τοϊς ασί βαρέως ήκεσαν,και τες οφθαλμες

αυτών εκάμανσεις,μήποτε ίδωσι οίςοφθαλ

μος, και τοϊς ώσιν ακέζωστε τη καρδίασυ

νωσι , και επιτρέψωσι, και ιάσωμαι αυτές .

16. Υμών και μακάριοι οι οφθαλμοί,ότι βλέ

πει και τα ώπα υμών , ότι ακές.

17 Αμυγδ λέγωυμίν,ότι πολλοί αθοφήττα

και δίκαιοι επεθύμησινιδείν α βλέπε,κι εκ

είδον εακέσαι αν ακέετε, κ τακ ήκεσαν.

Υμάς εν ακέστειλε το ωραβολίω του
σάρονίG-.

Παντός ακέοντG- ή λόγον η βασιλείας,

και μη σιωιέν7G-, έρχο πονηρός καρπούζι

το εσπαρμπον και τη καρδία αυτ8' έτος

εσιν ο οφ του εδόν σαράς.

Ο επί το πετζώδη σαράς,έτος ειν και

τον λόγον ακέων και συθύς με χαράς λαμ

βάτων αυτών :

18

19

21 Ο
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22

21 ' Ουκέχο5 ρίζα » ν εαυτο , αλά αθόσκαι

ρόςεπ' ωομόλης θλίψεως ή διαμ & 24

τον λόουν, θυς σκανδαλίζες .

Οjας ας ακρίνθας σαράς, ετος εσιν ο

λόγον ακέων κή μέριμνα σ αιώνG- τότε,

και η απάτης λέτεσυμπνίγλτ λόγων, και

άκαρπG- ενε ) .

23 ο επί γω ή καλω απ'αρείς, έτος

εσεν ο λόγον ακέων, και στωιών. ός δη καρ
ποφορά, ποιώ, ομηεκατον, ο εξήκονά,

ο και τριάκονα .

24 Αλωοδοβολήν παρέθηκεν αυτοίς ,λέ

γων, Ωμοιώθη και βασιλέα ή έρανών ανθρώ

πω ασέρονά καλόνασέρμα ή τιάραυτά:

25 E3το καθοδην τες ανθρώπες , ήλθεν

αυτά δεχθρός , κ έασερι ζιζάνια ανά μέσον

σ σίτα και απήλθεν .

26 όπ5 εβλάςησενο χορός,κ καρπόν έποίη

στ , τότεεφάνη και τα ζιζάνια.

27 Προσελθόντες και οι δέλοι σ' οικοδεσπότε,

είπονώτω · Κύριε, έχει καλόν ασέρμαέπί

eας ώτεσσάρω, πόθεν ενέχι τα ζιζάνια;

28 ο έφη αυτοίς: Εχθρός άνθρωπG-την

εποίησεν. οι ; δέλοι είπον αυτ : Θέλες

εν απελθόντες συλλέξωμεν ωοι και

29 ο έφη: Ού μήπoθε συλλέγοντες που ζι

ζάνια, κριζώσητε αμα αυτούς σίτον .

30 ' Αφεπ σιωωξάνε , αμφότερα μέχρι.
708
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32

τετοισμα κάτω καιρώειρισμείς

του θερισταις Συλεξαλε στον τα ζιζά

νια, και δήσατε ωτιάς δέσμας, « θος το

και ακούσει αυταί τό στον σιωαγαγείε ως

των λιποθηκωμε.

31 Αλίωοδgβολίω παρέθηκεν αυτοίς ,

λέγων , ομοία έσιν και βασιλέα ή έρανών

κόκκο σινάπεως,ον λαβώνάνθρωποεσέ

ρενω τοάρω αυτου:

Ο μικρότερον μου έπ πανίων ή σπερμα

τωνόταν και αυξηθή, μείζον ή λαχάνωνεί:

και γίνεθ δένδρον , ώςτε ελθών ταπιτητα και

έρανε ,κκασκων και τους κλάδοις ωτά .

Α'λλω ολαβολίω ελάλησεν αυτοίς

Ομοία είν και βασιλέα η έρανών ζύμη , ω

λαβέσα γωή νέκρυψεν εις άλούρα σατα

τεία , έως και εζυμώθη όλον .

34 Ταύτα πάντα ελάλησεν οΙησές ώρα.

βολαίς τοϊς όχλοις , και χωρίς ωαβολής
Gάκ ελάλη αυτοίς :

35 όπως πληρωθή το ρηθένΑσπαθοφήτε ,

λέηρG-, Ανοίξωώ ωραβολαίς το στόμα

με έρδέομαι κεκρυμμένα λίπη καταβολής

κόσμο .

36 Τόπ αφέας τες όχλες,ήλθεν εις τίω οί

κίων οίησεςκαθυσήλθον αυτωοιμαθηται

αυτού,λέρλες, Φρέσον ημίν τωραβολίων

op SiSaviwy se zgod.
37 0 3

33
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37 Ο 5 Αποκριθείς και είπεν αυτοίς: Ο σπέ

ρων το καλόν σουίρμα,έσιν ο υιός και ανθρώπ8:

3 8 ' ο και άρρός, έπν ο κόσμος το καλόν

σίρια , και τοι εισιν οι ιοί τ βασιλάας" του

δε ζιζάνια, εισίν οι υοι σπονηρού.

39 Ο εχθρός ο ασάρας αυπί, έσιν ο Alg

βολG- ο 3 τρισμός , σωτέλο σ ' αιώνος

εσιν ' οι 5 θερλσον), άλελοί εισιν .

40 Ωσως ένσυλλέκθ τα ζιζάνια , κπυρί

ναακgie ), έτως έσται να τη σωτελέα του
αιώνG- τέτ8 .

41 Αποτελεί ο ανθρώπε τες αγέλες

αυτού,και συλλέξεσιν οκ τ βασιλέας αυτό

πίνα τα σκάνδαλα , και τες ποιένζας τίω

ανομίαν.

42 Και βαλίσιν αυτές ας ή κύμινον του

πυρός κέι έσται ο κλαυθμός και ο βρυγμός

των οδόνων .

43 Τότε οι δίκαιοι εκλάμψεσιν ώς ο ήλις » ,

αντη βασιλεία πιτζός αυτών. Ο έχων

ώτα ακοήν, ακgέπω .

44 Πάλιν ομοία έσιν ή βα( ιλεία η έρανών

θησαυροί κεκρυμμέρω ώ τελάρο , όν ούρων

άνθρωπG- έκρυψε, και δύο ή χαράς αυτού

υπάκ, κ παναόσαέχει , πωλά,έάφραζί

τον άρον εκείνον..

45 Πάλιν ομοία εσίν και βασιλέα θερgνώναν

θρώπων εμπόρων, ζενκ κοιλέςμαργαρίας :

46 os
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48

46 σε βρών ένα πολύτιμωνμαργαρίτω,

απελθών, πίπς ακε πάντα όσοι έχ , και άρ

egζεν αυτόν.

47 Πάλιν ομοία έπν και βασιλέα τυρανών

σαγωη βληθείση ας ή έλασαν , και και

παλός μύες σοαγαγέση"

Η », ότεέωληρώθη, αναβιβαστείες επιτ

αίκαλόν , και καθίσουλες, σωίλεξαν τα κα

λά αςάχεία, πε5 σαπτά έξω έβαλoν.

Ούτωςέσται ω τησωτελέα 9 αιώνα

εξελφόσον οι άγγελοι, και αφορμέπτες που
νηρές οκ μέσs των δικαίων:

10 Και βαλαν αυτές τις τίω καμινον

πυρός. όκεί έσται ο κλαυθμος και ο βρυγμός

των οδόντων .

SI Λές αυτοίς ο Ιησές Σωήηαλε τούπα

πάνα ;Λέγειν αυτώ ΝαιΚύριε.

52 σκαι είπεν αυτοίς Διατέο πώςχαμμα

Πούςμαθήλθες ας βασιλείαν έρανών,

όμοιόςέπν ανθρώπων οικοδεσπότη , όσες κ

βάλ4εκ 5θησαυρό αυτό καινάε παλαιά .

53 Και έγρόεοοότπ ετέλεσεν ο Ιησές ας πα

eαβολας ταύος,μετήρεν οκείθεν .

54 Και ελθών εις ή παράδο αυτε , εοι

δασκεν αυτέςν τη σωαγωγή αυτών ώστε

εκτελήλες αυτές, και λέγον· πόθεν τέτω και

στφία αύτη , και η διωάμες;

Ούχ έτος εσιν ο τέκνωμός και όχι και

C μήτηρ

55
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μήτηρ ωτό λέγε5 Μαρλάμ, € οι αδελφοί

αύls ΙάκωβΘ- ,Ιωσής, Σίμων,κΙέδας;

5 6 Και αι άδελφοι αυτό έχει πάσαι ωeoς

ημώς έσι καιπόθενεντέταταύταπαινας

57 Και εσκανδαλίζονο αν αυτω. Οjiησες

είπεν αυτοίς : Ούκ έσι σesφήτης ατιμώ »,

μηντη παιρίδι αυτό,Cώτη οικία αυτ8.

5 8 Καισκεποίησεν οκέι διωάμες πολας ,

Αα τίωαπιίαν αυτών .

Κεφ. ιδ'. 14.

ΙΕΝ εκέινω τωνκαιρώνήκεσεν Ηρώδης και
τετάρχης των άκρωΙησού.

Και είπε τοίς πασιν αυτά ούτός έσιν

Ιωάννης ο Βαπάσης αυτής ηγέρθη επί των

Υεκρών, και Αξε τένα διωάμες νεργέσιν

ώ αωτω.

3 ο Ηρώδης κρατήσας Ιωάννω,έδησαν

αυτών , έθε % αν φυλακή,Alg Ηρωδιάδα

ή γυναίκα. Φιλίππα σ αδελφέ αυτά .

4 Ελεγε δαύτα οΙωάννης Ουκ έξεσί σου

έχoν αυτώ.

* 5 Και θέλων αυτών λιποκίνη, εφοβήθηή

όχλον , όπωςπροφήτων αυτών είχον.

6 Γενεσίων και άρθρων ΞΗρώδε,ώρχήσας

καιθυγάτηρ τ Ηρωδιάδο- εν τω μέσω και

ήρεσε το Ηρώδη .

7 ότι μεθ'όρκέ ώμολόγησεναυτή δένει

και εάν αιτήση ).

8 Η '
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10

II

12

8 Η3, αδοβιβασθασα ποτ μηττός αυ

της , Δός μοι , φησίν , ώδε επ πίνακι τ κι.

Φαλω Ιωάννα Βαπάφου.

9 Και ελυπήθη ο βασιλόύς:243 τες όρκες

κτες σιωανακάμαρες, εκέλεσε δοθήναι .

Και πέμψας αποκεφάλισε τΙωάννοώ

τη φυλακή .

Και ήνέχθη η κεφαλή αυτόεπί πίνακι,

εδέθη των κορασίων και ωκε τη μητείαυτής .

Και αθοσελθονες οι μαθηται αυτήρας

τοσώμα , και έθαψαν αυτό και ελθονες

απήγγειλαν τοΙησο.

13 Και ακέσις οΙησές, ανεχώρησεν εκείθεν

ωολοία αςέρημον τόπον κατ' ιδίαν. Και
ακέσαίες οι όχλοι , ήχολύθησαν αυτόπεζή

λπο των πόλεων .

14 Και εξελθών ο Ιησές,είδε πολυ όχλον :

κελαχνίθη επ' αυτές , και εθεράπευσε

της αρρώςες αυτών .

15 οψίας και βιομδύης, αθοσήλθεν αυτώ οι

μαθηταί αύτ8, λέρλες, Ερημός εσιν οτι

πG-, και η ώραήδη παρήλθεν απόλυσαν τις

όχλες, ίνα απελθόντεςας ας κώμας ,αρ

ροζωσιν εαυτοίς βρώμονα .

16 οΙησάς είπεν αυτοίς: Οι εάαν έχε

στην απελβιν · δότε αυτούςυμάςφαγείν.

17 Οι 3 λέγεσιν αύτω Ούκ έχομεν δε και

με πέντε άρτες και δύο ιχθύας.
C 2

.

18ο και
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18

2

21

22

Ο δε είπε: Φέρετέ μοι αυτές ώδε. 3

19 Και κελσίστας τες όχλος ανακλιθίώαι

επί τες χόρτες, λαβών τες πέντε άριες ,

τες δύοιχθύας,αναβλέψας εις τ έρανόν ,

ολόγησε"κ κλάσας, έδωκε τους μαθητές

τες άρτες , οι δε μαθηταί τούς όχλοις.

20 Και έφερν ποινίες , έχοροίθησιν . και

ήραν το έλασεύον κλασμάτων δώδεκρο

κοφίνες ωλήρες.

οι εθιούλες ήσαν αύδρες ώσει πενακι

χίλιοι , χωρίς γωνικών & παιδίων.

Καιέως ιωάκουσεν ο Ιησές της μα

θηβες αυτέέμβήναι εις το πλοίον , έσβοάς

αών εις τοπέρανέως καιλίπολύση τεςόχλες.

23 Και Απολύσας τες όχλες, ανέβη ως το

όρG- κατ' ιδίαν σοσεύξας. Οψίας διε

διορθώης, μόνο- ωοκά.

24 Το πλοίον ήδη μέσον θαλάσσης ,

βασανιζόμενον υπό των κυμάτων· ω8

ανάGνο άνεμG .

25 Τεύρτη 3 φυλακή ηνυκτόςαπήλθεαθος

αυτέςδιησές, αειπαθών επιτ θαλάσσης.

26 Και ιδούλες αυτόνοι μαθηται επί τα

λαασαναειπαν.έφράχθησαν,λέγοντες ,

Οι φάντασμαεπ' κ λιποσφόβοέκραξαν.

27 Ευθέως3ελάλησεν αυτοίςοίησες,λέων,

Θαρσέτε ' εγώ ειμι μη φοβάσθε.

28 Αποκριθείς σεαυτο ο Πέτς , είπε:

Κύριε,
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Κύριε , άσοι , κέλσόν με « ός πέλθεν

επί τα ύδατα .

19 o και είπεν Ελθέ . Και καταβας λν του

πλοία ο ΠέτΘ» , αειιπάτιζεν επι τει

ύδαζα , έλθεναξος Τίησεν .

30 Βλέπων και τ άνεμονεαυρόν,εφοβήθη. και

και, εξάμλνΘ- καζα πονάζια ,έκραξε, λέγων,

Κύριε, σώσόν με.

31 Eofiwsão incês enleves yereg,im

λάβεςαυτέ,ελές αυτω Ολιόπαπάς
πεδίψασας ;

32 Και εμβαύτων αυτών εις το πλοίον ,

κόπασεν ο αύεμG .

33 Οι 3 ώταλοίω,ελθόνης αθεστκύη
και σαν αυτω,λίρες , Αληθώς Θια μος 4 .

34 Κα Αραβασίες, ήλθονας τίω γω

Γεννησαρίτ.

35 Και επιγνόνες αυτόν οι άνδρες Οτόπο

εκένε , απέσλαν ες όλων των ανίχρον

κένω,αοσίωεγωιν αυτοίπίνας τες

κακώς έχονός..

36 Και παρενφίλεν αυτόν, ένα μόνον άφωνο

Σκρασίδωσιμαία αυτά. Eόσοι ήψανό.

διεσώθησαν.

Κεφ. ιε'. 15 ..

ΤόπαυσέροντωΙησού οι οπο Ιερο
σολύμων ραμματείς και φαρισαίοι ,

λέφρύβες :
C 3

2 Δια!
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2

3

Διαλά οι μαθηται σε ολαβαίνεσιτίω

ωαδοσιν των πρεσβυτέρων και ενίπων )

εας χώρος αυτών , όταν άρον έθίωσιν.

ο και λιποκριθας,είπεν αυτοίς : Διακ

υμείς ολαβαίνετεώζλωσ' Θεέ, Αε

τω ολαδοσιν υμών;

Ο Θεός νεφέλας , λέγων, Τίμα τον

πατέρασε,κή μητέρας και ο κακολο

γών πατέρων ή μηλέρα , θανάτω τελσάτω .

5 Υμώς και λέγειε» σε αν του παρλ ή

τη μήτρι, Δώρον και εάνεξ εμού, ώφεληθής,

και ε μη αμήση και πατέρα αυτά , ή των

μητέρου αυτού.

9

6 Καιήκυρώστειλε έναλω σ ' Θι& και

αραδοσινυμών.
Υποκριτα , καλώς αθρεφήτουσε

υμών Ηστίας, λέγων"

8 ΕΊίζί μοι ο λαόςέτG- σωσόμαλ αι

τών , και τοϊς χέλεσί με άμα και 3 καρδία

αυτών πόρρω απέχει απ' εμού.

Μάτων και σέβονται με,διδάσκονες δι

δασκαλίας , φίλμαία ανθρώπων.

Και ωθοσκαλεσμένο τον όχλον,είπεν

αυτοίς: Ακέλε και σιωίετε.

Οι τοέσερχόμενον ας το σώμα κοινοί τον

ώρωπον αλλά το κπορόυόμιμον και του

σύμματG- ,την κοινοί ή ανθρωπον.

12 Τόπ ωθοσελίες οι μαθηταί αυτέ,είπαν

αυτω

ΤΟ

II
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16

αυτ : οίδας , ότι οι φαρισαίοι ακέσαντες

τον λόγον, εσκανδαλίθησαν.

13 ο ' 3 λικριθάς , πι: Πάστα φυλα,

ώ σοκ έφύτευσεν ο πατής με ο έeανιζ

κριζωθήσε ).

14 Αφελε αυτές οδηρίασε τυφλοί τυφλών.

τυφλός 3 τυφλόν εαν οδηγή , αμφόπρει εις

βόθωον πισύνη .

15 Αποκριθάς και ο Πίτε , είπεν αυτώ

Φρανσονημίν τωωραβολίω ταύτίω.

ο' έ Ιησές πιν " Ακμίω και υμείς

αστώετοί εστ ;

17 ούπω νοείπα,όπ παν το απορόυόρμες

εις το στόμα, ές των κοιλίαν χορεί , και εις

άφεδρώνα κβάλε ,

18 Τα3 εκπορόυόμδρα εκστόμαίΘ-, κή

καρδίας εξέρχε ) κακέτα κοινοί άνθρωπον.

19 Εκ δ καρδίας εξέρχον1 Ααλογισμοί

πονηροί, φόνοι, μοιχία , πορνεία, κλοπή,

ψευδομαρτυρία , βλασφημεία .

Ταυτίεπ τα κοινένα ταώρωπον του

ανίπεις χερσί φαγείν, καικοινοίτ άνθρωπον.

11 Και εξελθών εκείθεν ο Ιησές, ανεχώρησεν

ας τα μέρη Τύρε κ ΣιδώνG-.

22 Και ιδε , γωή Χαναναία λέπι ορίων

εκείνωνεξελθέσα,έκραύγασεν, αυταλίτερες

Ελέησόν με Κύριε , δε Δαβίδι και η θυγάτης

με κακώς δαιμονίζες .
23 O

20

C 4
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*

18

23 Ο ; έκ απεκρίθη αυτή λόΓον,Και ωθοσαλ

όλες οι μαθηαι αυθενήρώτων αύGν,λέψουλες,

Απόλυτον αυτίω , ότι κραζε όπιθεν ημών.

14 Οjλιποκριθείς,είπεν" Ουκ απεφοίλην ά μη

ας τα« έβαζα τα δολωλός οίκε Ισραήλ .

25 Η3 έλθέσα στοσεχώς αυτοί, λέγεσαι

Κύριε, βοή94 μοι .

16 ολποκριθες,είπεν Ουκ έσι καλών λαβαν

παρών ή τέκνων, βαλαν τοϊς κωαρίοις.

27 H και είπεν: Ναι Κύριε· εδτακωάρια

εαθές λο των ψιχίων η πιπώντων λιο της

τραπέζης ή κυρίων αυτών.

Τόπ λιποκριθείς ο Ιησές , είπεν αυτή :

Ογώα,μεγάλη σε ήπιας βοηθήσω σοι

ως θέλες. Καιλάθη και θυγάτηρ αυτής λοσ

ώρας κάνης.

19KauseFaxEGAM Arra
* θάλαασαν η Γαλιλαίαςκαι αναβας ας

To'ógo, inégne crés.

30 Και ωeoσήλθον αυτό όχλοι πολλοί, έχονίες

μεθ'εαυτών χωλές,τυφλές,κωφές,κυλές,

και ετέρες πολλές και έρριψαν αυτές ωρα

• τές πόδας και Ιησέ και έθεραπόνζεν αυτές:

31 ά1ε τες όχλες θωραίσα , βλέπονάς

κωφές λαλένας , κυλλές υμάς, χολές πες

ειπάιενώς ,τυφλές βλέπονίας και εδόξα

σαν τον ΘεόνΙσραήλ.

32 ο 3 Ιησές αξοσκαλεσίδας τες κα

Inleis
.
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θηβαςαυτέ,είπε"Σπλαχνίζομαιεπί του

λον ,ότι ήδη ημέρας τηςσοσ μερεσέ μοι , και

έκ έχεστεφάξωστ : ελπιλύσει αυτέςήπς

εθέλω, μήποτε κλυθώσιν ώτη εδώ.

33 Και λέξεσιν αυτω οι μαθηται αυτά που

θεν ημίν έρημία άρει τοσέτοιμώξεκια

σταιόχλον τοσέτον;

34 Και λές αυτοίς οΙησές πόζες αρίες

έχιε ; Oι είπον Επα, κ ολίγα ιχθυδια .

35 Και αίλούσε τους όχλοις αναπιζαν επί

: τίωγώ.

36 Καιλαβώντης επα αλεςκαι της ιχθύας ,

χαριτήσας,έκλασε ,έδωκε τουςμαθη

της αυτό οι μαθητα το όχλο.

37. Και έφερν πάνες, κεκράθησουν και

ήeαν το αειασεύο» η κλασμάτων , επα

σσυρίδας πλήρες.

οιδεοθονες ήσαν τετρακιόλιοι ανδρες,

χωρίςγιωωκών και παιδίων .

39 Και λολύσας τες όχλες, ανέβη εις το

πλοίον , και ήλθενας πα όρια Μαγδαλά .

Κεφ . ς '. 16 .

Και αθοσελθόλεςοι φαρισαίοι και σας
δεκαίοι, πράζονες επηρώτησαν αυτόν

σημέιονκ σερανέ επιδειξαι αυτούς.

ο 3 λιποκριθείς , είπεν αυτοίς οψίας

ολυομένης λέγετπ , Ευδία πυρράζι και ο

ερανός.
3 Και

38

cs
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3 Καιεφϊ,Σήμερονχμών πυρράζι και

συγνάζων ο έρανός. Υποκριται , το ωeό

σωπον σ' έρανέγνώσκέλε Αακρίνα», τοδε

σημεία και καιρών καιδασθε;

4 Γενεά πονηρα και μουγκλίς σημείον έπι

ζήλεί· κ σημάον 8 δοθήσε ) αυτή , και για το

σημείον Ιωνά και ωθοφήτ8 . Και καθολιπών

αυτές, απήλθε .

5 Καιελθόντες οιμαθηται αυτά ας το πε

eαν,επελαθονο άρτες λαβείν.

6 οjΙησές είπεν αυ %ίς Οράτε κι ανθοσέχετε

Απο Τζύμης φαρισαίων και σαδδεκαίων.

και οι διελογίζονοώ έω%ίς, λέγολεςστη

άρεςσοκ έλαβον.

8 Γκές και οΙησές, είπεν αυτοίς · Τί Alαλο .

ίζεθε ον εαυ % ίς , ολιγόπιστοι , οι αρλες σοκ

ελάβετε ;

ούπω νοτε , έδε μνημονεύετε τις πένε

αρίες ή πενακιχιλίων, και πόσες κοφίνες

και έλαβε ;

Ουδέ τες επα άρλες τετρακιχιλίων,

και πόσες ασυρίδαςέλαβέλε;

Πώς 8 νοείτε ,ότι ο αεί άριε είπον υμών ,

παθοσέχον λπο τη ζύμης και φαρισαίων και

στιδδεκαίων και

Τότε σωήκαν ,όπ σοκ είπε αιθοσέχον

Απο τη ζύμης σάρλυ ,αλ' δπο διδαχής ή

φαρισαίων και σταδδεκανών.

IO

II

11

13 Ελεω ,
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13 Ελβών 3οίησες ας τα μέρη Καιστεριας

* Φιλίππε,ήρώα της καθηας αυτί , λί

μιν, Τίνα με λέξεσιν οι ανθρωποι είναι των

τον ανθρώπε ;

14 οι ; είπον οίά,Ιωάνωτ Βαπίςω

άλοιό, Ηλίαν έπρoι ή, Ιερεμίαν,ή εια ή

@ οφητών .

15 Λίγκ αυτούς μας και ένα με λίγλι: ναι ;

16 Αποκριθες και Σίμων ΠέτG-, είπε' Σύ

είο Χριστός, ο υος Θεουσζωω-.

17 Και λικριθείς οΙησές,είπεν αυταΜα

κάριος εί Σίμων βαρ Ιωνά, ότι σας και

αίμα σοκ απεκρίλυψί σοι , αλ' οπατής

με, δεν τις έρανοίς.

18
Καγώ δέ σοι λέγω ,ότι συ ει Πέζος,εεπι

τούτητη πέτρα οικοδομήσω με τ εκκλη

σίαν" πύλαιδεκαι καχύεσιν αυτής:

19 Και δώσω σοι ας κλάς τ βασιλέας

έρονών και δεάν δήσης επίγης, έσαι δεδε

μονώ τοις έρανοϊς και ο εάν λύσης επί της

γης, έσαι λελυμδύον ώτοϊς έρανοίς.

20 Τότε διεσάλα και τους μαθηταίς αυτά, να

μηδενί ίπωσιν ,ότι αυτόςέπνησες ο Χριστός.

Από τότε ήρξας ο Ιησες δξκνύν τους

καίθηταίς αυτά , ότι δει αυτόν απελθέν εις

Ιεροσόλυμα , πολλά παθείν δίπο πιτ

βυτέρων και δεχερέων ,κgαμματέων, και

Αποκανθώαςτη τρίτηημέρα εγερθούαι.

21

22 Και
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22 Και ωθοσλαβόμεν αυτόν ο ΠέτG- ,

ήρξαν επιλμάν αυτω ,λέγων· λεώς σοιΚύ

eiε: ε μή έσται σοι τον .

23 ο 3 ραφές είπε το πέος Υπαγε

οπίσωμε Σατανά , σκάνδαλόν με ε· ότι και

φρονείς τι σ ' Θε8 ,αλλά πια ανθρώπων.

24 Τότε διησος είπε οϊς μαθήlώς αυής Eίας

θέλ' οπίσωμε έλθειν,απαρνησάσθω εαυτού ,

εδράτω τ συρόναυτέ, ακολεθέλω μού»

25 οςθαθέληψυχω αυτ8 σώσει,λπο

λέση ωτω: ος δι ' αν λπιλέση ή ψυχω

αυτέ ένεκεν έμού, ουρήση αυτώ.

26 τί δώφελώς ανθρωπG-,εάν ο κόσμον

όλον κερδήσηγήκαι ψυχίω αυτά ζημιωθής ή

Le déos árjpar Quaylésiayugiod togas

αυτού ;

17 Μίλς γδο ήδς δ'ανθρώπε έρχεσ ώ τη

δοξησπατςός αυτό, με των αγέλων αυτά

και τότε λύποδίσει εκατοσ + πραξιν αυτά.

28 Αμω λέγω υμίν, εσί άνες ώδε εσηκό

των, οίτινες μή γδύσεων θανάτε , έως αν

· ίδωσι τον σ'ανθρώπε ερχόμεμονώ τηβα

1.

σιλάα αυτού .

Κεφ. ιζ'. 17 .

Καιμεθ'ημέρας έξοδαλαμβάνθόλη

σες την πίστον,κΙάκωβον, Ιωάννω

τον αδελφόν αυτού και αναφέρςαυτές ας

όρων υψηλώνκατ' ιδία ».

2 Και
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2 Καιμεπμορφώθη έμφυτοθεναυτών, και

έλαμψε παύωπον αυτέ ως ο ήλιο τα

3 ισοπα αυτά έγρώει λάκαι ως το φώς .

3 Και ιδε , ώφθησαν αυτοίς Μωσης και

Ηλίας ,μετ ' αυτου συλλαλιώτες.

4 Αποκριθείς και ο ΠέτG- , είπε τω Ιηστο:

Κύριε,καλόνεν ημάςώδε είναι αγέλες ,

ποιήσωμδυ ώδε πας σιωας , οι μίαν , και

Μωσήμίαν, και μίν Ηλία .

5 Επι αυτέλαλείο ,ιδε,νεφίλη φωτεινή

έπεσκίασεν αυτές και ιδε ,φωνή κ τ εφί

λης , λέγεσαι " ούτός έπν δυός μεδαγαπη »

τος,ώύαδόκησα' αυτό ακέει.

Και ακέσαίες οι μαθηται , έισον επί

αύσεωπον αυτών, εφοβήθησαν σφόδρα .

7 Και ωeoσελθών δέησές , ήψας αυτών ,

και είπεν Εγέρθητε, έξ μη φοβάσθε.

8 Επαραίες δέ τες οφθαλμός αυτών ,

εσένα είδον, άμητησαν μόνον.

Και καταβαινόνων αυτών ληφόρες,

ενείέάλας αυτοίς ο Ιησές, λέγων , Μηδενί

είπε το όραμα ,έως και οφός σωρόπι και

νεκρών αναση.

4o Και επηρώτησεν αυτόν οι μαθηται αυτή

λέμνες, τί εν οι καμμοειδώς λέγεσιν , ότι

Ηλίαν δε έλθαν ωρίτων ;

ΙΙ οΙησές λιποκριθείς,είπεν αυτοίς: Ηλίας

μδρέρευνατον,επικρατήσει πίτζα

12 Λέγω
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I 2 Λέγον υμίν, ότι Ηλίας ήδη ήλθε και στα

επέ[νωσαν αυτόν · αλλ ' εποίησαν ώ αυτοί,όσοι

θέλησιν. έτω και ο κος και ανθρώπε μέλη

πάχενα' αυτών .

13 Τότε στηκαν οι μαθηαι,ότι ωεΙωάννα

σB απασπυείπεν αυτοίς .

14 Καιελθύνων αυτώνως όχλον, @ es

σήλθεν αυτώ ανθρωπG-, ρουπιών αυτών ,

15.
Και λέγων· Κύριε,ελέησόνμε τ υον , ότι

ελωιάζε ), κ κακώς πίχε πολλάκις

πίπις εις το πύρ, και πολλάκις ας τούδουρ.

16 Και αθοσώεγκα αυτόν τοϊς μαθητής

σε, και ουκ ήδιωήθησαν αυτόν θεραπεύσαι.
17 Αποκριθείς και ο Ιησές, απτο : Οξυκά

απισε διεγραμμένη , έως πότε έσομαι

διεθ' υμών, έως πότε ανέξομαι υμών; φέρετε

και αυτόν δε .

18 Και επεάμησεν αυτω ο Ιησές, εξήλθεν

απ 'αυτό το δαιμόνιονεεθεραπεύθη ο πώς

dno seus cineras.

19 Τότε αυστλθόντες οιμαθηταί τω Ιησού

κατ' ιδίαν , είπον Διαλε ημεις ασκ ήδuωή

θημα εκβαλείν αυτό ;

20 ο 3 Ιησές είπεν αυτοίς Διά άπισαν

υμών. αμίω γδ λέγω υμίν , εάν έχηγε πίπαως

κόκκον σινάπεως,έρατε το όρά τέτο Μεξι

βηθι ώτεύθεν οκά, κ μεταβήσε και έδεν.
αδιωατήση υμίν.

21 Τέτο
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ܐܐ

21 Τετ 3 τεύω- σοκ εκπορόι) ,ά μη ν.

ωeoσόυχή και νησάα.

Ανατρεφομείων και αυτών και τη Γαλι

λαία, είπεν αυτοίς ο Ιησες : Μίας ο ψός και

ανθρώπε ακαδίδετές χώρας ανθρώπων.

23 ΚαιΣποκτενέσιν αυτόν, και την τρίτη ημί

μα εγερθήστες . Και ελυπήθησαν σφόδρα .

24 Ελέντων δε αυτών ας Καούναεμ,

προσήλθον οι τα δίδραχμα λαμβάνοντας

τα πίσω, είπον ο διδάσκαλώ υμών

και τελεί το δίδραχμα;

25 Λέγκ : Ναι . Και όπ εισήλθεν εις ήοικίαν,

αοίρασαν αυτόν ο Ιησές , λέγων, τί σοι

δοκεί , Σίμων;οι βασιλείς τ γης λιπι ίνων

λαμβάνει τέλη, ή κώσου ; λιτ ιών αυ

τών, ήλπο των αλoτείων και

26 Λέγή αυτοδό Πίτες Απόαλορίων,

Εφη αυτά ο Ιησες : Αραι ελεύθεροί στον

οι μοί.

27 Γνα3 μή σκανδαλίσωμεν αυτές, πορό .
θείς ας ή φίλαωσαν , βάλε άγκιτρoν, και

αναβάντζα ωeώτον εχθω άρον και ανοίξας

ο τομα αυτά,σύρήσης στατήραεκείνον λα

βών, δες αυτοϊς αντί εμοδ και στυ.

Κεφ. ιη '. 18 .

ΕΝσκάνη τηνώρα ασήλθον οιμαθηται
του Ιησού,λέγονlες: Τίς άρα μάζωνεσιν

ώ τηβασιλέατων ερευνώνκαι

ΤΟ

2 Και
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6

Και προσκαλεσαμμG- οΙησές παιδιού,

έσησεν αυτώμέσω αυτών,

3 Καιείπεν Αμώ λέγω υμίν , εάν μή σφα

φήτε, κύησθε ώς τα παιδία και έμήεισέλ

θητε εις τίω βασιλέαν η έρανών ..

στις εν ταπηνώση εαυτόν ως το παιδίον

της, δτός εσιν ο μάζωνώ τη βασιλέα η

špgevãv.

5 Καιδς εάν δέξη που δίον τοιύτιν ένέπι

το ονόμαζί με,εμέ δέκα .

σς ' αν σκανδαλίση ένα των μικρών

τέτων , ποσοσόντων εις εμέ, συμφέρς αύ

το , ένα κρεβαθή μύλG- ονικος επι τον

Τζάχηλον αυτ8, έκααπονκόθη η τοπι

λόγω της θαλάασης .

7 Ουση του κόσμω λαπό σκανδάλων ανάγκη

αρέσον έλθέντεσκανδαλα πλωέα του

: ανθρώπουεκέινω σκάνδαλον έρχ3.

Ει 3 ήχένς ( ε, ή οπές σεσκανδειλίζ

στ , έκκοψον αυτα , και βάλε επι σε καλός

σοι έσιν εισελθείν ες ζωω χωλόν ή κυλλός

5 ή δύο χάρας ή δύο πόδας έχονα ,βληθώαι

εις το πυρ το αιώνιον.

9 Καιάδοφθαλμός σεσκανδαλίζί σε έξελε

αυτόν, και βάλε λεσε καλόν σοιείμονόφ

θαλμονέςτζωω εισελθείν, ή δύο οφθαλ

* μες έχαναβληθίώαι ας ή γέενναν σπυρός.

Οραϊπ μή καφρονήσητε ενός ήμικρών

τέτων :

Σ
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11

12

τέτων λίγων δ υμίν , όπ οι άγιλοι αυτών

αέρgνοϊς 2 παλοςβλέπει τοσω

πον σπαρός με,δώρανοίς.

Ηλιδο φως και ανθρώπι σώσαι ολη .

λωλός .

Τί υμίν δοκά; εάν βόητοι οι άνθρωπο

εκατονούβαζα ,κ πλανηθή εν εξ αυτών:

έχε αφείς τι ννενηκοναεννία , επι τα όρη

πορόυθάς , ζηλά ο αλανώμον;

13 Και εαν βοηθρών αυτο, αμω λίγα

υμίν,ότι χαίρ επ' αυτώ μάλλον , και επί τοις
ννενηκονταεννέα, τούς μή πετλανημδύοις.

14 Ούτωςσόκέα θέλημαέμαθον του

παρός υμών, έρευνοϊς , ίνα λέληθείς

των μικρών τέτων .

15 Εάν 3 αμαρτόση ας το αδελφός σε,

ύπαγε , έλεγξον αυτόν μεταξύ σεαυτή

μόνο εάν σε ακέση και κέρδιζατ άδελ

φόν ( ε .

16 Εάνμή ακέση, έλαβε εξ σε ίπ
ένα ή δύο: ένα επί τύματG- δύο μαρτύρων

ή τριών φοιθή παν ρήμα.

17 Εάν3 ωρακίση αυτών, είπε τη οκ

κλησία εάν και εκκλησίας ουσκέση .

« έσω σωιώςαξ εθνικός και οπλώνης.

18 Αμίω λέβω υμίν,όσαεαν δύση ε επιτ γής,

έσουν δεδεμία εντω έρανοκόσα εάν λύσηλε

επί τη γης, έσαι λελυμία ώτω έρανο .
19 Πάλι »
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Υ

20

22

19 Πάλιν λέγω υμίν, όπ έαν δύο υμών συκ

φωνήσωσιν επί γης αει παντός πελη

κα7G-, και εάν αιτήσεων , γλυήσεθ αυτοίς

• οασπατρός με , σω έρανοϊς.

Ουγαρ έσι δύο ή της στηΓερμοι ας το

έμον όνομα , οκεί βρει και μέσω αυτών. Υ

21. Τότε αβοσελθών αυτο ο ΠέτG- , έπι

Ο Κύριε, ποσοίκις αμαρτηση ας έμε ο αδελ

φόςμε, αφήσω αυτόκαι έως επακις;

λές αώ τω ο Ιησές: Ου λέω σοι , έως

επζάκις,αλ' έως εβδομηκονζάκιςεπί.

23 Δια τέτο ώμοιώθη ή βασιλέα ή έραινών

ανθρώπων βασιλώ,δς θέλησε σμάρι λόγον

των δέλων αυτού .

24 Αρξαμδύε και αυτέστωαίρν,αθοσίωέχθη

αυτοείς όφελέτης μυρίων ταλάνων

25 Μη έχον @ - και αυτουλιποδιώαι ,οκέλου

στην αυτονο κύριο αυτό πε αθώαι, και *

γωϊκα αυτά, επιτέκνα , και πάνω στο

1 eige, voy arodslim .

Πεσών & ν ο δέλG- αθοσεκμώς αυτω ,

λέγων, Κύριε, μακροθύμησον επ ' εμοί , και
πάνω σοι λιποδώσω.

17 Σαλαγχνιθες δε ο κύρμG- Tδέλα

εκείνε , απέλυσεν αυτόν , και το δίνου

αφήκεν αυτώ.

28 Εξελθών και οδέλG-εκείν @ », όρεν ένα

ήσωδέλων αυτέ, ός ωφέλεναυτώ εκατον

δωάρια

26
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δωάρια και κρατήστες αυτονέπνιγε, λίγον ,

Απίδα μειό, οφέλες .

19 Πεσων εν ό σώδελΘ- αυτό ας τες πο

δας αυτέ , παρεκκλή αυτον , λέφων, Μακρο

θύμησεν επ'εμοί, ας πανα λειδώσω σοι.

30 ο και στα ήθελεν αλ' απελθών , έβαλαν

αυτον ας φυλακίω , έως και λίποδα τοόφε

λόμεμον.

31 Ιδονίες και οι σώδελοι αυτά τα δυόμιμα,

ελυπήθησανσφόδρα: Ειλελες δεσπόφηστου

το κυρίως αυτώνπανα τα γλυόμμα .

32 Τότεωθοσκαλεσαμος αυτός ο κύριο

αυτά,λίγοαυτό Δάλε πονηρέ,πάσαν τίω

οφέλω έκένω αφήνωί σοι , έπά περιφί-

λεσας με

33 Ουκ έδέ καίπ ελεήσαι το σώδελόν σε ,

ώς και εγώ σε ελέηση και

34 Και όργκοθάς ο κύρμG- κυτ8 παρέδωκεν

αυτόν τοϊς βασανιστείς,έως και λπιδωνπάν το

όφελόμδυον αυτοί.

35 ούτω εο πατήρ με δάπερσίνια- ποιήση

υμίν , εάν μη αφήτη έχασαν το αδελφ

αυτά λίπη των καρδιώνυμών του ωαπιώ

μας αυτών.

Κεφ. ιθ'. 19 .

Καιεγώεο,όπετέλεσενοΙησάς τες λόβες
τέτες, μελήρεν λύπη Γαλιλαίας, κ ήλθεν

ας πα όρια τΙεδαίας, πέραν 5 Ιορδάνε.

2 Και
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Καιακολέθησαν αυτό όχλοι πολλοί και

έπρείπουναυτέςκ .

3 Και ωeoσήλθον αυτω οι φαρισαίοι, πη

εαζόνες αυτόν, και λέγονες αυτο : Εί έξεσιν

ανθρώπων πλύσιτίω γωκίκα αυτους

πασαν αιτίαν και

Ο' δε δοκριθεις , είπεν αυτοίς ουκ

ανέγιωθε,όπο ποιήσας απ’ δεχής, άρσεν ,

θήλυ εποίησεν αυτές;

* 5 Και είπεν : Ενεκεν τέτακαζιλίψεων

θρωπG- τ πατέρας και τη μητέρα και

Φθοσκολληθήστε τη γωαικί αυτού και

* Coν οι δύο εις σάρκα μίαν..

και άξιε σύκέτι εισί δύο, αλλά σαρξ μία ,δεν ο

Θιός σωέζουξεν,ανθρωπG- μή χωeιζέτω .

7 Λέγεσιν αυτω . Τίσω Μωσής ελές

λαό δεναι βιβλίον λογασίες καιπλύ

roy

8 Λέγή αυτοίς·σπ Μωσής ωθος και σκληρο

καρδίαν υμών επέτρεψεν υμίν λίπολύσαιως

γωαίκαςυμών" απ ' δεχής έργονον έτως

Λέγω υμίν ,ότι δς αν λιλύσηήγυναίκα

αυτού, και μη επι πορνεία, γαμήσηάλω,

κοιμάται και ο λιλελυμέρω γαμήσας,

κοιμάται .

1ο Λέγεσιν αυτω οι μαθηται αυτοδ. Ε :

έτως εάν η αιτία και ανθρώπε γυαι

κος , και συμφέρ γαμήσαι ,

11 ο 5

avrhu ;
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11

ο ; ίπεν αυτοίς : Ου παλες χωρεσε

λόγον τέτον, αλ' οίς δέδο ).

12 Είσιο ανέγει, οίπνες κ κοιλίας μητέος

εΓεννήθησανόπω'και ασιν ανέρι, οίπνες6.

νεχίθησαν στο ανθρώπων και στο συνε ,

και,οίτινες συνέχισαν έωλες δικήβασιλείαν

πέρανών. Ο διωάμενο χωράν,χωρεί τω.

13 Τότε αοσίωέχθη ωτα παιδία, ένα ας

χαρας επιθη αυτοίς , και αυσόξη : οι3

μαθηται επελμησαν αυτοίς.

14 Ο' 3 Ιησές είπεν: Αφετη πε πεειδία , και

μή κωλύετε αύπι έλθεν οθός μεν των δ

τοιέτων έσιν η βασιλεία ή έρανών.

15 Και επιθεας αύτοϊς ας χώρας, πορόύθη

rerger.

16 Και ιδε , είς ωθοσελθών,είπεν αυτω. Δι

δάσκαλε αγαθέ , ή αγαθών ποιήσω, ίνα έχω

ζωίω αιώνιον ;

17 ο και είπεν αυτ : τί με λίγες άγαθόν;

έδες άγαθος, ά μή είς, Θεός.α3έλεςά

σελθώνεις ζωω, τήρησονδεις όλας .. :
18 Λέκ αυτο ποίας; 0 3 Ιησές είπε : To

Ου φονούσης: Ου μοιχούσης:Ουκλέψες:

Ου ψευδομαρτυρήσης

Τίμαι τον πατέρα Cs, και μητέρα και

Αγαπήσης τον πλησίον( εώς στευξν.

20 Λέγκαύτωο νεανίσκο. Πάνω ταύτι

έφυλαξώμίωοκνεότης με το έπυσπρός
21 Εφη

19
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ΑΙ Εφη αυτιο Ιησες:Eί θέλές τέλεG- εί .

να ,ύπαγε,πώλησόνσε τα υπάρχονά ,έδες

πτωχούς και εξής θησαυρόν ν έρανο και

drūgo, ångrád por

Ακέστες ο νεανίσκοή λόρν,απήλθε

λυπάμενο :ώ έχων κλήματα πολλά.

23 ο Ιησές από τους μαθητές αυτού

Αμίω λέγω υμίν , όπ δυσκόλως αλέστG

εισελεύσε ) εις ή βασιλέων και έρανών.

24 Πάλιν και λέγω υμίν, δίκοπώτερόν έπκα

μηλου ΑατξυπήμαlΘραφίδα διελθειν ,

ή αλέσιον ας ή βασιλέων Θε8 εισελθείν .

25 Ακέσανίες και οι μαθήlαι αυτ8,εξελήσον

και σφόδρα,λέγονες: Τίς άρα δικα σωθώ ;

26 Eροβλέψας και ο Ιησές ,είπεν αυτοίς Παρας

ανθρώποιςτε αδύαζόν έπ , αα' 3 Θεα

παναδωαω ει .

27 Τότε λιποκριθεις πέτG-,είπεν αυτων

Ιδε , ημάς αφήνουμε πίνα , και ακολοθή

σαμούσοι' ι άρα έσται ημίν ;

28 ΟjΙησές είπεν αυτοίς:Αμων λέω υμίν ,

ότι υμάς οι ακολοθήσαλές μοι, ώτη παλι

ωεσία , όταν καθίση ο υος και ανθρώπε επί

θρόνε δόξης αυτέ , καθίστθεκαι υμείς επι

δώδεκα θρόνες, κρίνονίες ως δώδεκα φυλας

σΙσραήλ.

29 Και πώς ας αφήκεν οικίας και η αδελφές ,

ήαδελφαή παλέρονη μητέρα ή γυναίκα ,

ή τέκνα ,
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2

ή τεκνα , ή αρές, ένεκεν ονόματός με ,έκα -

τονζαλασίονα λήψε» και ζωω αιωνιον

κληρονομήση .

30 Πολλοί 3 έσο» αυτοι , έχαζι και

έχαζοι, ωeώτοι.

Κεφ. κ '. 20.

+ OMoία γάρ έσιν ή βασιλέα έρανώναν

θρώπο οικοδεσπότη, οσάς εξήλθιν άμα πρωί

μισθώσταζέργας ας ταμπελώνα αυτό .

Συμφωνήσας και των εργαών και δια

είε των ημέραν , απέπλεν αυτές ας το

αμπελώνα αυτου.

Και εξελθών αειτ πίτίω ώραν, δεν

άλες εσώτας και τη άρράδογές:

4 Κακάνους είπεν: Υπόγελε υμείς ως η

αμπελώνα» εο εάν και δίκαιον,δώσωυμίν. -

S Οι απήλθον.Πάλιν έξελθών αειέκτω

και εννάτου ώραν,εποίησεν ωσαύτως.

σ ' Περί ή ενδεκάτωώραν έξελθών,σύρον

άλες εσώτες δογές,κλίκ κυτοίς· Τί λοι

εσήχαίο όλω ή ημέραν διοί ;

7 Λέγεσιν αυτω: όπ έδες ήμάς ιμιθώ

σας. Λέγιωτοϊς : Υπάγιε και υμάς ας ή

αμπελώνα,εδ εάν η δίκμον,λήψιθε.

οψίας βιομιμης λίγο κύριος ξάμ

πελώνα τωνεπιτόπο αυτά Κάλεσαν τες

ερχότας,οπόδα » αυτοίς ήμιθόν,δοξά

δυο- λιτέχάτων, έως σegίτων.
9 Και

8
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9 Και ελθόντες οι ο ? ενδεκάτω ώραν,

έλαβον άνε δυάριον.

1o Ελβολες και οι πρώτοι, νόμισανόπλοια

λήψον ):« έλαβον αυτοί ανά διωάριον.

Λαβόντες καιεργαζον εξοικοδεσπότε,

Λέρνίες όπ έτοι οι έχαει μίαν ώραν

εποίησαν,είσες ημίν αυτές εποίησας, τοίς

βασίσασιτοβάρος τηςημέρας,ετ καύσωνα .

13
ο3 λιποκριθεις,είπεν ενί αυτώνΕτήρε ,

εκ αδικώ σε έγδηναρίε συνεφώνησής μου

14 Αρον τόσον, εύπαγε . θέλω και τέται το

έχάτο δομώαι ως καί σοι.

15 Η σοκ έξεσί και ποιήσαι ο έλω ώ τοίς

έροΐς ; ή ο οφθαλμός σε πονηρός έσιν , όπ εγώ

ego fósesper ;

16 Ούτωςέσον οι έχατοι, πρώτοι και οι

ωeώτοι,έχει πολλοί γάρ έσι κληται ,

ολίγοι δε εκλεκδί.

17 Και αναβαίνων ο Ιησές ας Ιεροσόλυμα ,

παρέλαβε τες δώδεκα μαθηζαςκατ' ιδίαν

ωτηοδό, είπεν αυτοίς

18 Ιδέ,αναβαίνορθμ εις Ιεροσόλυμα , δηος

*. ' ανθρώπε ωδαδοθήσεθ τοϊς δρχιερεύσι και

γραμματεύσειςκαζακρινέσιν αύGνθανάτων

19 Και ολαδίζεσιν αυτον τοίς έθνεσιν έως

το έμπτήξαμε μαπώσαι και σουρώσαι και

τη τρίτη ημέρα ανασήσε3).

Τόπ ωeoσήλθεν αυτόν και μήτηρ ή υών

Ζεβεδαίο,
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8 ,

γά .

ρί,

ΤΟ

Ετή

ΕΡ

Ζεβεδαίε , στυών αυτής, συσκυνήστε , και

αιτέσειτι παρ' αυτού.

21 ο 3 είπεν αυτή: τί θέλης ; Λίγο αυτό ,

Είπε ένανακαθίσωσινέτσι οι δύο γοί με, άς εκ

δεξιών σε , και ας έξωνύμων,τη βασι

λάι σε .

Απεκριθες και ο Ιησές , είπαν: Ουκ οίδατε

παιτεθε. δίαθε πιεάν το ποτήριον ,ο έργο

μέλλω πίνην, βάπκσεσού εγω βαπάζο

μαι,βαπτιθήναι; Λέγεσιν αυτώ διωάμεθα.

23 Και λίγο αύτοϊς: Το μυ ποτήριον με

πίεθε,έτο βάπάσμα , ο εγω βαπάζομαι ,

βαπαθήστεθε· τε και καθίσει εκ δεξιών με

και εξ βιωνύμων με,σκέπν εμον δέναιάλ'

οίς ήτοίμασα ωοσ πατςός με.

24 Και ακέσαίες οι δέκα ,ήγανάκλησιν οι

και δύοαδελφών.

25 Ο 3 Ιησές ωοσκαλεσάμενο αυτές ,

είπεν οίδατε, όπ οι άρχονίεςή εθνώνκατα

κυρεύεσιν αυτών , και οι μεγάλοι καλεξε

στάζεσιν αυτών .

26 Ουκέτως έσται ω υμίν"αλλ'όςεάνθέλη

ώυμίν μέρας γλυές έσωυμών Αξόνων
27 Και ός εάν θέληώ υμίν είναι ωeώτα» ,

όσον υμών δέλο

28 ςαξ ο υος Ξανθρώπε σαν ήλθε 2α

rgentlicyzámà Algunoviñosy, sidövce sheed

ψυχίω αυτό λύσσον αντί πελών.
D 29 Και

ta
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29 Και εκπορόυομδύων αυτών λιπι Γεριχο,

ήχολέθησεναυτω όχλΘ- πολύς .

30 Καιιδε, δύο τυφλοί καθήμενοι ολα και

οδών,ακέσαντες όπΙησές ωοάγκέκραξαν,

λίρες:Ελέησον ημας Κύριε, 5ος Δαβίδ ..

31 ο 3 όχλG- επεάμησεν αυτοίς ένα σιω

πήρωσιν, οι δε μείζον έκραζον , λέγωνίες,

Ελέησον ημας Κύριε, υος Δαβίδι .

32 Και τας ο Ιησές εφώνησεν ωτές και είπε :

τι θέλετε ποιήσω υμίν ;

33 Λέγεσιν αυτω· Κύριε , ένα ανοιχθώσιν

ημών οι οφθαλμοί.
34 Σαλαγχνιθεις 3 ο Ιησές ήψα πω,

οφθαλμών αυτών έωςανέβλεψαν αυ

τών οι οφθαλμοί, κ ήκολέθησαν αυτω.

Κεφ.κα. 2Ι.

Ι

Και ότε ήμισαν εις Ιεροσόλυμα, ήλθεν
ας Βηθφαγή αθος το όρG- ελαιών ,

τότε ο Ιησές απίπλε δύο καθηας , λέγων

αυτοίς :

Πορσθητε εις ή κώμω, το απένανά

υμών και αθέως ουρήσεγε όνον δεδεμλύω, και

πώλον μετ' αυτής» λύσαίες αγάγετ' μοι .

3 Και εάν κσ υμίν άπη , έρεε όπ ο Κύ

ειών αυτών χρέαν έχ ' οξέως διέλυσε

λά αυτές.

4. Την δεόλον γέρνες,ένας αληρωθή το

ρηθεν Αασ σοφήτε, λέγρή ©- ·
5 Είπια
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5. Είπειλε τη θυγάρι Σιών : Ιδε, και βασιλάς

σε έρχεται σοι πςαώς , και επιβεβηκως επί

όνον, και πώλον υον συζυγίε.

6 Πορευθέντες και οι μαθηται, και ποιήσαντες

καθως ωθείταξεν αυτοίς ο Ιησες ,

7 Η γαρντ όνον κτ πώλον, και επίθηκαν

επάνω αυτών τα ιμάπα αυτών , και επικ

θαεπανω αυτων .

8 Οj αλάς όχλΘ-έφρωσαν έωτών τα

ιμαίπαώ τη οδώ: άλλοι και ένοπών κλάδες

λιτ δένδρων,κεφώννυον ώ τη οδοι .

9 οι όχλοι οι αεράρλες εοί ακολgθάν

πς,έκραζον , λέρλες" Ωσαννά του Δα

βίοι · ούλογημέρG- ο ερχόμιμο ω ονόμα

Κυρίε · Ωραινά εν τοις υψις.

Και ασελθονίG- αυτό ας Ιεροσόλυμα ,

εσέθη πάσα ή πόλις , λέγεστε : Τίς εσιν

των ;

Οι 3 όχλοι έλεγαν: Ούτος εν Ιησές και

ωθοφήτης, ο λ Ναζαρέτ Γαλιλαίας.

Και ασήλθεν ο Ιησές ας το ιερόν Θεύ ,

κ εξέβαλε πάντας τες πωλένας καρος

12 ζονος ώ τωιερό , ας τοαπίζας τολυ

βιτών κατέσρεψε, και ας καθέδρας ή πω

λέντων ας εισερας.

13 Και λέγή αυτοϊς Γέραπτοοίκός με,

οίκΘ- αυτοχήςκληθήσεθ 'υμάς3 αυτον

εποιήστείε ππήλαιον ληστών .
D2 14 Και

10

Σ

407)
11

Κ
υ

1

και
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14. Καιωeoσήλθεν αυτώ τυφλοί κ χολούν

τωτερω κ εθεράπευσεν αυτές.

15 Ιδούλες και οι δρχιερείς ε οι ραμμές

τι θαυμάσια αεποίησε,ετές παίδας κραι -

ζονος ώ τωιερω , και λέγονας , Πινάτα

υ Δαβίδ , ήγανάκτησα».

16 Και είπον αυτω Ακές τί έτοι λέγεσιν ;

οοεΙησές λές αυτοϊς: Ναι . έδέποτε ανέ

γνωθε, όπ κ τόμοιο νηπίων και θηλα

ζόνων κατηρτίσω αίνον;

17 Και καταλιπών αυτές, εξήλθεν έξω της

πόλεως εις Βηθειωνίων κυλίσθη οκές .

18 Πρωϊας και επανάτων ές ή πόλιν,επέκνασε .

19 Και ιδών συκλώ μίαν επι τ οδό, ήλθεν

επ ' ωτίω ,κ εδένόρεν εν αυτηε μη φύλλα

μόνον κλέγή αυτή Μηκέπ κσου καρπός

βύη ) εις τον αιώνα. Και εξηρανθηως

20 Και ιδόντες οι μαθητα ,έθωμασαν, λέον

πς : Πώς αραχρήμα εξηρανθη και συκής

Αποκριθάς ο Ιησές , είπεν αυτοίς :

Αμω λέγω υμίν, εάν έχετε πίσιν , και μη

Agκριθήπ, και μόνοντο συκήςποιήσετε
αλάκάν τα όρη τέτω είπε: Αρθηκ, και

βλήθηΐ ας ήΦίλασαν , γλυήσε )..

22 Καιπάντα όσα αν αίτησήτε τη αeeC6

1. κή , πισσούλες , λήψεσθε.

23 Καιελθονία αυτές το ιερόν, αθοσήλθον

: αυτα

σήμαή συκή .

21
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αυτοι διδάσκονζε οι δοκερεις και οι πισ3ι

προι ξ λαού , λέείες "Εν ποία εξεσίες

ταύτα ποιάς ; και της σοι έδινε το ξυσίαν
ταυτίω ;

24 Αποκριθεις ; οΙησές,είπεν αυτοίς Ερω

τήσωυμάς κώλ λόγωνίνα ονεαν είπε μει,

κάτω υμίν έρώω ποία εξεσία ταύτα ποιώ :

25 Το βάπισμαΙωάννα ποθεν , εξ ερα

νε ,ή εξ ανθρώπων και Οι 3 διελογίζον πιο

έωτούς, λέγοντες : Εάνείπωρών,Εξ έρανού

ερα ημίν Διαλ εν σε επιφάσεις αυτό ;

26 Εαν και είπωμεν,Εξ αίθρώπων " φοβάμε

τονόχλον παλες και έχει τον Ιωάνωας

· @ οφήτίω.

17 Και διακριθέντες του Ιησύ , είπαν : Ουκ

οίδαμάν: Εφη αυτούς και αυτός: Ουδε ει

λέγω υμίν ώ ποία εξεσία ταύτα ποιώ .

28 Τί3 υμίν δικά και Ανθρωπος είχε τέκνα

δύο, ε ωeoσελθών τοωeώτο , ίππ· Τέκνον ,

ύπαγε σήμερονεργάζεώτράμπελώνί με .

ολποκριθείς, είπεν: Ουθέλω ' υπερον

και μεταμεληθές,απήλθε.

30 Και σε σελθώντω'δόυτέρω,είπεν ωσαύ

τως . Ο αποκριθείς,είπεν: Εγω κύριε .και

Gά απήλθε .

31 Τίς δύοέποίησε το θέληρο σπα

τρός ; Λέξειν αυτώ ο σωτή . Λέγε ω.

τοίς οίησής Αμώλέγω υμίν,ότι οι τελών

και

3

οι»

2 : 9

un

D 3
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και α πόρναι προάγεσιν υμάς εις και βασι
λίαν σΘεοδ .

3 ? Ηλθε δωθος υμάς Ιωάννης οεδώδι

καιοσμύης και και σοκ επισδύσειλε αυτο · οι 3

τελώναικαι πόρνου επίσδυσιν αύτω υμάς

και ιδούλες και μελεμελήθηε ύσερον , και πισεύσου

αυτα.

33 Αλωοοοβολων ακέσατε.Ανθρωπός

ας ίω οικοδεσπότης, οςκςέφύτευσεν αμπε

nãoce , roj peger por curesterlynxs, roca

ώρυξεν ώ αύτω λαόν, κ ώκοδόμησε πύρ

αν και εξέδιο αυτον γεωρούς απεδήμησεν .

34 ότι έγισεν ο καιρός ήκαρπών,απέπλε

τες δέλες αυτές προς τες γεωργές , λαβειν

τεςκαρπες αυτού.

35 Καλαβόνες οι γεωρΓοίτες δέλες αυτέ , δν

έδραν, ών απέκιάναν,ών ελιθοβόλησαν.

36 Πάλιν άπέσηλεν άλ8ς δέλες πλέονάς

. : * ego των' κ εποίησεναυτοίς ωσαύτως .

37 Τσερον και απέγζλς αρές αυτές ή μόν αυ-.

τέ, λέγων· Εντραπήσανκαι τον πόν με,

3 8 Οι γεωργοί ιδέες ή υον, είπον έρωϊς:

Ούτος εσιν οκληρονόμος,δεύτε,δποκλέμωμια

αυτών , καίχωμών ήκληρονομείων αυτ8.

Καλαβόνες αυτών εξέβαλονέξω σάι

- πελώνα,και απέκνα».

4ο: όταν αν έλθη ο κύρμG- σ'αμπελώνα ,

π ποιήση τοϊς γεωρείς κέκνοις ;

• 41 Λέγεσιν

39
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41 Λέγεσιν αυτώ Κακές κακώς λύπλιση

αυτές και ταμπελώνα εκδίσεξ αλλους

μωρίοις,οίπνες λυσώζεσιν αυτώ τεςκαρ

πες ον τοϊς καιρούς αυτών.

42 Λέγή αυτοίς οΙησες: ουδέποτε ανίγιών

ώ τις ραφας: Λίθεν άν απεδοκίμααν

οι οικοδομέλες, έτG- εγγυήθη ας κεφαλίων

γωνίαςκαιταΚυρίε εγγύες αύτη , καιτα
θωμασίαοφθαλμοίς ημών;

43 Διάτες λόγωυμίν,όπ διθήστη άφ' υμών

και βασιλέα Θεού, κδοθήσε ) εθνή ποιεία

τες καρπός αυτής.

44 Και οπτσων επι τ λίθοντέτον,σωθλα

θήσε : εφ' ον δ ' αν πέση,λικμήσε αυτόν .

45 Και ακέσαντες οι δοκιμές οι φαρι

στύλοι ζας ωραβολας αυτέ , έγιωζαν όπ
ωει αυτών λέγς .

46 Και ζηφώτες αυτον κρατήσει , εφοβή

9» ( αν τες όχλες, έπηδηως αοφήτίω αυ.

να

ΤΙ ,

-λό

BY

1

50!

.

ας

..

τον είχον.

Κεφ. κβ'. 22 .

Κα λιποκριθείς ο Ιησές , πάλιν είπεν
αυτοίς ώ αραβολαίς , λέγων"

Ωμονώδη και βασιλάς έρανών ανθρώπων

βασιλέα , όσες εποίησε γάμος του και αυτό:

3 Και απέφλε τες δέλες αυτά καλέστε

τες κεκλημέρες ας τες γάμος και σοκ ήθε .
λον έλ9ν.

1 D 4 4 Πά
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4 Πάλιν απίσλενάλλες δέλες , λέγων"

Είπείθε τοίς κεκλημένοις" Ιδε , το άρλσόν με

ήτοίμαστε, οι τούροί με και τα σπάσει του

μία ,επείνα έτοιμα διύπες τες γάμος .

Σ οι αμελήσαντες,απήλθον και με εις τον

ίδιονάρον, εις ή εμπορίας αυτού.

οι δε λοιποί , κρατήσαντες τας δέλες

αυτέ, υβρισαν και απέκτησαν .

7 Ακέσας δε ο βασιλεύς ωργίθη επίμ

ψας τι σρασμα αυτό , απώλεσε τις

φους εκάνες , και η πόλιν αυτών ενέπςησε .

8 Τότε λίγοτοϊς δέλοις αυτου ομίμG

έτοιμος έστν, οι 3 κεκλημένοιεκ ήσαν άξιοι.

9 Πορδεθεοώεπί ας διεξόδες εδών,

όρος ανρητε,καλέσετε εις τες γάμος.

10 Και εξελθόντες οι δέλοι εκείνοι ας ως

οδές, σωήγαν πανώς όσεςδρον, πονη

ρές τε και αγαθές και επλήσθη ο γάμG

ανοικήμίων.

Εισελθών δε ο βασιλεύς θεάσει της

ανεκέμβίες,είδεν οδιές ανθρωπον σοκ ιδε .

δυνον ένδυμα γάμο.

12 Καιλέγς.αυτοΕταίρε, πώς εισήλθες δε

* μη έχων ένδυμα γαμε; Ο δε αφιμιώθη.

13 Τότε είπεν ο βασιλεύς 6ϊς Δαπόνους Δή

στολες αυτό ποδαςεχάρες,άείε αυτόν,

cκβάλετε ας το σκότG- το εξώτερον εκά

άσει, ο κλαυθμός το βρυγμός τών οδόντων.

14 Πολλοί

II
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14 Πολλοί γαρέασε κληθείγολίρι και εκλεκτοι.

15. Τότε πορευθέντες οι φαρισαίοι,συμβέλιον

έλαβονόπως αυτον παιδοίωσινάλόγο .

Και λίποτέλεσεν αυτώτες μαθησις αύ

τωνμεΗρωδιανών,λέγοντες Διδασκα

λε , οίδαμάμ όπ αληθής , ετ οδον Θιά

εν αληθώα διδάσκες,εέμέλη σοι οειει .

νός έσβλέπες ας αθόσωπον ανθρώπων.

17 Είπε εν ημίν , π σοι δικές και εξειδέναι

κώσον Καίσαρλ , ή ;

18 Γνές δε ο Ιησές επονηρίαν αυτών ,άπα :

τί με πήραζεπ άοκριτα ;

19 Επιδάξατε μου το νόμισμα σκίσι:

Οι δε αβοσίωεκαι αυτώ δίωάριον.

Και λέγκ αυτοίς · Τίνο και ακών αύτη και

και επιραφή και

21 Λέγεσιν αυτώ Καίσαρ ». Τότε λίγο

και αυτοίς Απόδοση οιω τα Καί παρ @ , Καί

ατυρί , και πασ' Θεέ,τω Θεώ.

Καιακέσαντες έθαύμαζαν και αφέντες

αυτόν απήλθον.

23 Ε , κάνη τη ημέρα αφοσήλθον αυτώ

σαδδεκανοι , οι λέγοντες μη είναι ανάσασιν

και επηρώτησαν αυτόν,

24, Λέρλες: Διδάσκαλε,Μωσης είπιν'E'αν

ας πόθύνη μη έχων τέκνα,επιγαμβρούση και

αδελφός αυτό και γυναίκα αυτά,ξανασήση

απέρασε το αδελφό αυτού.

25 Hores

20

O

->
2 2

Ĉ

DS
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25. Ήσαν και παρ' ημίν επα αδελφοί και οι

ωeώτG-, γαμήσιας ετελεύτησε: ε μή έχων

πέρμα ,άφηκε ή γυαληαι αυτό το άδελ

φω αυτού.

26 Ομοίως και ο δεύτερG », € ο τρίτG-,έως

των επα.

27" Υστρον και πανίων απέθανε και η γωή.

28. Εν τηοι αναστάσι,τίνο ή επα έσαι

γωή, πάνλες.δέχον αυτίω .

29 Αποκριθεις και ο Ιησές , είπεν αυτοίς

Πλανάθε, ή εκδότες και γραφας , μηδε και

δωύαμιν Θεοδ.

30. Εν δτή αναστάσηέτε γαμώσιν, έτε κ

γαμίζον ),αλ' ως αγελοι ξ Θεέ αν έρα

νω εισι ..

31 Περί αναστάσεως νεκρών σοκανέ

γνωετορηθέν υμίν ισοσ Θεέ ,λέγονlG :

Εγώ ειμι ο Θεός Αβραάμ , και ο Θεός

Ιστιάκ , και ο Θεός Ιακώβ και συκ έσιν ο Θεός ,

Θεός νεκρών, αλλά ζώντων .

33 Και ακέσαίες οι όχλοι , εξελίσσονώ

επί τηδιδαχή κύ του.

34 οι φαρισαίοι,ακέραιες ότι έφίμωσε

τες σαδδεκαίες.στωήχθηζαν επί το αυτό

35 Και επηρώτησεν εις εξ αυτών νομικός,

πήραζων αυτόν, και λέγων"

36 Διδάσκαλε , ποία εντολή μεγάλη και

το νόμο και

37 Oʻz

32



ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 83

37 ο Ιησές είπεν αυτώ Αγαπήσης Κύ

ελοντ Θεόν σε ώ όλη τη καρδίασε, κω

όλη τη ψυχή σε, όλη τη Δανοία σε.

3 8 Αύτη επ ωεότη και μεγάλη αντολή.

39 Δυτέρα και ομοία αυτή: Aγαπήσης των

τηηεον σε ώς σεαυτών .

40 Εν τούτοις τας δυσιν λαώς ολG- και

νόμG- και οι αθοφήται κρίμαν ).

41 Σωηγμδίωνκαι των φαρισαίων ,επηρώ

τησεναυτές ο Ιησές ,

4 2 Λέων" Τίυμίν δοκά εισΧρισέ, τίνο

μός επ; λέγεσιν αυτών , Δαβιλ.

43 Λέως αύτοϊς: Πώς εν Δαβίδ ώ πι.

μα. Κύριον αυτόν καλά ; λέγων:

44 Είπεν ο ΚύρμG-τω Κυρίω με: Κάθε

κ δεξιών με , έως αν θώ τες έχθρές ( και

σιπόδιον ή ποδών σε .

45 Εί εν Δαβίδ καλείαυτον Κύριον , πως

ενός αυτου ετ ;

46 Και έδεις εδώα αυτο δοκριβώς

λόγον έδε ετόλμησέας απ' εκείνης τημί

eας επερωτήσαι αυτόν σκέπ .

Κεφ. κγ'. 13.

Τοπ ο Ιησέςελάλησε τους όχλοις και
τους μαθηταίς αυτέ ,

Λέγων· ΕπιτΜωσέως καθέδρας κάθι .

( αν οικαμμιάς και οι φαρισαίοι

3 Πάντα εν ότι αν είπωσιν υμίν τηρών ,

τηρίτε

2
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τηράτεκ ποιϊπ'ξ δε τα έργα αυτών με

ποιείπ" λέγεσιγδ , και8 ποιέσι .

4 Δεσμεύεστ δ φορέα βαρέα και δυσβά
γικία , και επιλεθέασιν επί τες ώμες των

ανθρώπων: τα δε δακτύλων αυτώνέθέλεσι

κινήσαι αυπα .

5 Πάνα και τα έργα αυτών ποιέσιως το

θεαθώαι τους ανθρώποις. Όλατώεσε και την

φυλακτήρια αυτών , και μεγαλώνει τα

κρασπεδατων μαλων αυτών . .

6 Φιλέσί τε πςωοκλισίαν εν οϊς δείπνους ,

ε ωςωeοκαθεδρίας και της σιωαγω[ αίς ,

7 Κατες ασκσμές και τις αρραϊς, και

κοιλία ανθρώπωνραββί, ραββί.

8 χμές μη κληθήτε ραββί· ίς γάρ έσιν

υμών ο καθηγητής, ο Χριστός παλες δε

υμείς , αδελφοί έστ..

9 Και πατέρα μή καλέσητευμώνεπί τ ' γής:
είς γαρ έπν ο πατήρ υμών, δώ τις έρανοίς.

10 Μηδε κληθήτε καθηγηθοί: ίς υμών

ειν ο καθηγητής, ο Χριστός.

Ο μιζωνυμών,έσει υμών 2εηον © »:

όξαςυψώση εντον, πιπίνωθήσει και

..όςάς ταπηνώσηέωτών, υψωθήστη .

13 Ουαί υμίν χαμκαλεις εφαρισαίοι υπο

κρίλοι , ότι κλάέλε και βασιλάαν η έρανών

έμαθωθινήανθρώπωνυμεςγδ εκ εισέρχε

θε, έ τες αεροφρύες άφίετε εισελθών.

14 Ovaj

II

12
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14 Ουαί υμίν ραμμάζάς και φαρισαίοι

σοκρίναιότι ησλεοθετε αςοικίας ήχορών,

10 மெக்ச க ஸ lopm அ s
την λήψεθισθιασότερον κρίμα .

15 Ουαί υμίν ραμμάίείς και φαρισαίοι
σοκρίλα ,ότι ειάεπήέλαασανέξη

ραν, ποιήσαι ένα ωeoσήλυν: εόταν ξύη ) ,

ποιείτε αυτόν που μέννης διπλόπρονυμών .

16 Ουαί υμίνοδηγοί τυφλοί, οι λίρες:σε

αν ομόση ώ τω ναώ , έδεν έπιν ' ος δι ' αν

ομόση ώ ταχρυσοσναξ , οφέλη.

17 Μωροί και τυφλοί ως η μάζων εσίν , και

ευσης, ο ναός ο αγιάζων τευσύν;

Και· εάν ομόση ώ το θυσιαςηρία ,

εδέν έσιν· ος δ ' αυ ομόση ώ το δώρο το

επάνω αυτού , οφέλη.

19 Μωροί και τυφλοί, το μείζον, το δώρον,

ή το θυσιασήριον το αγιάζοντο δώρονκαι

ονομόσας ώτο θυσιαςηρία όμνός και
αυτό και ω πάσι τοιςέπανω αυτού .

21 Και ο ομόσαςώ τω ναώ,όμνός εν αυτώ

αιώ το κανεικόνα αυτόν.

22 Και ομόσαςώτο έρανώ , ομνύξω το

θρόνωσΘεό κέντώ καθημάνω επάνω αυλέ .

23 Ουοςυμίν γραμματείς εφαριστήοιιωι .

κρίλαι, όπ ληδεκαλέτε το ήδύοσμενε το

αυοθονε κύμινον, αφήνολο τα βαρύτεροι

νόμε,τωκρίσιν και τον έλεον και επίσιν

τοών

20
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25

ταύτα έδέ ποιήσει και κακείνα μή αφιέναι

24 Οδηγοίτυφλοί, οι διύλίζονες ή κώνωπα ,

ή δέ καίμηλον καταπίνοντες.

Ουαί υμίν γραμμαθείς και φαρισαίοι

σοκρίτα), ότι καθαρίζετε το έξωθεν πο

τηρίε ετ παροψίδα έσωθεν έμεσιν εξ

αρπαγής και ακρασίας.

26 Φαριστής τυφλέ, καθαρισον Φεώτον το

ντος και ποτηρία και τη παροψίδα , ένα

γύης και το εκτός αυτών καθαρόν.

27 Ουαί υμεϊν χαμματείς και φαρισαίου

σεκρεται,ότι παρομοιάζεθε πόφοις κεκο

νιαμδύοις,οίπνες έξωθεν ριου φαίνονθωραίοι,

έστωθεν δε έμεσιν οστων νεκρών και πάσης

ακαθαρσίας .

28 Ούτε υμείς έξωθεν μου φαίνεσθε τοίς

ανθρώποις δίκαιοι, έσωθεν και μεσοι έστ ωο

κρίσεως και ανομίας .

29 Ουαί υμεϊν χαμματείς & φαρισαίοιιστ .

κριτα , ότι οικοδομώτε τεςπέφες ωθο

φηθών, κοσμείτε τα μνημεία ή δικαίων.

30 Καλέγετε" Eί ήμου ν ταις ημέραις

πεθέρων ημών, συκ αν ήμου κοινωνοίαυτών

ώτο αίμα των Ροφητών.

31' άστε μαρτυρείπ εαυτοίς , ότι οι εσε

φονδυσπάντων της σesφής.

32 Και εμείς πληρώπιζε το μέτρον ή πα

τέρων υμών.

33 οφές,

is
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αφιένα. 33 οφές , γυνήμαζα έχδνών , πώς φύγής

αναπα,
τκρίσεως τέννης και

34 Δια τέτ,ίδε , εγω λισέλο ατύς υμάς

αθοφίας, και σοφές, ραμμάθεις και εξ

αυτών λιποκτενείτε και τωρώσετε, εξ αυτών

ματώσετε, ώ τουςσιωαγωγώς υμών,και

διώξετε λίπ πόλεως εις πόλιν

ότι το 35 όπως έλθη εφ' υμάς παν αίμα δίκαιον ,

εκχωόμδυον επί της γης Αποσ αιμα

Αβελ εδικαέως αιματG- Ζαχαρία

18 Βαραχίε, δν έφονσίσανε μεταξυ να ε

Ο θυσιαςηρία ,

36 Αμίω λέγω υμίν , ηξέ ταύτα πάντα επι

τίω γλυεάν ταύτίω.

37 Ιερεσαλήμ,Ιερεσαλήμ, ήλπικλέτευκτα

τες αθοφής, λιθοβολέστατες απεσταλ

μύες αθος αυτο , ποσάκις ήθέλησα επί .

σιωαγαγείν τα τέκνα σε , αν αξόπον επι :

σιωάος όρνις πανορία έρωτής υπο ως πλέ

και αν ρυγας, και σοκ ήθελήσατε ;

38 Ιδέ αφίεθυμεϊν ο οίκΘ-υμώνέρημG-.

τραις 7 39 Λέω υμίν Ου μή με ίδιε άπ' αρά,

έως αν είπης:ΕυλογημαίG- οερχόμενων

ονόμα . Κυρίε.

Κεφ . κδ '. 24.

ΚαιεξελθώνοΙησές επορόύετολοσιερά
και αβοσήλθον οι μαθηαι αυτό επιδέξω

aütdZes oisgdope's Bisgol.
2 ο και

wigacies

και πάσης

εθε τις

Σε αυ

ιιστ.
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ཁེབསྟར་

οΙησέςείπεν αυτοίς· ουβλέπετε πάνω

ταύτα ; αμινλέγω υμίν , έμή αφεθή δε

λί9 %επίλίθω ,δς έμήκαταλυθήστη).

3 Καθημεία και αυτόεπιδόρες ή ελακών,

ωθοσήλθον αυτοί οιμαθηταικαθ'ιδίαν, λί

χρονες : Ειπε ήμεϊν, πότε ταώπιέσαι,καιτο

σημέιοντηςσής πειρεσίας , και της σκλής

λέας σ'αιώνα ;

4 Και δοκριθείς ο Ιησές , πεν αυτοίς:

Βλέπετε μήπς υμάς πλανήση.

5. Πολλοί γδέλούσαν επί του ονόμαζέ με,

λέρρες : Εγώ ειμι ο Χριτός και πολλές
". λανήσεσιν.

6 Μελήσετε 3 ακέων πολέμες, και ακρος

πολέμων. ορατε μη θροέλθε» δάσπανία

διές απ'όπου έσι το τέλG-.

ΕγερθήστεέθνΘ- επί έθν @ » ,εβαπ

λέαεπί βακτλέξαν " καιέσον λιροί και

λοιμοί, και σασμοί τόπος .

8 Πάνα δε ταύτα δαχή ωδίνων.

9 Τόπωραδώσεσινυμάς ειςθλίψινγκ

Αποθεμάσινυμώς κ έστωθε μισέμνοιισο.
πάντων εθνών Αματο όνομά με.

Και τοπ σκανδαλιοθήζονται πολλοί

και αλήλεςαραδίζεσα,και μισήζεσιν
αλήλες .

Και πολλοί ψευδοαΡοφήτηέγερθήσον ) ,

και ταλανίζει πολλές .

π

ι

ο

IO

ΟΙ
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Καιμε το πληθωθω σα ή ανομίαν ,

ψυγήστη και αγάπη των πολλών.

13 ο' δε σημάνας ας τέλο , τοσω

θήστη

14 Και κηρυχθήπτ τεο το Χαγέλιον της

βασιλέας ωολη τη οικοδηγάς μαρτύριον

πάσι τοις έθνεσι και τόπ ήξί ποτέλG-.
15 όταν δν ίδε το βδέλυγμα τιρημόσιος ,

το ρηθέν 2ο Δανιήλ σαφήτε , έως και

τόποι αγίω (ο αναγνώσεωντου )

Τότε οι εν τη Ιεδαία φαγόπυσαν επι

τα όρη»

17 Ο 'επι εδώματG-, μηκαταβατίσω

άρας και εκ της οικίας αιπσ:

18 Και οι τραχή, μη επιτρεψάτω οπίσω

άραι τα ιμάτια αυτό.

19 Ούαι 3 της ώ γαριέχέσεις και της

θηλαζεσαις ώκέναιςταις ημέραις.

10 Προσέχετεέναμή γίνη ) και φυγήυμών

χλμών , μηδέ σαββάτο .

11 Ε'ταδτότε θλίψις μετάλη, οία έγέγονες

απ' δεχήςκόσμε έως δνώ, δεμή .

12 Και ει μη έκολοβώθησαν αι ημέρα εκά

να σοκ αν εσώθη πάσασάρξ Αα ολέτες

οκλικές κολοβωθήσονται ημέραι εκεινα .

13 Τότε εάν καις υμίν άπη Ιδε, δι Χρι

τους , ή μη πιςεύσηλε .

24 ΕΙερθήσονύψουδίαιτοιέψευδεπο

φήτη,
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φήται, εδίσεσι σηροέλα μεγάλα και τέρατε

ώξε ταλανήσει , ά διωατον,έτες κλικές .

25 idi, aegésgnace opciv.

26 Εάν έν είπωνυμίν» Ιδε , ώτη ερήμου

επί μή εξέλθη ε. ιδε , αν τοίς ταμίοις μη

πιςδύσηε.

27 άτσε δήάσραπή εξέρχε λιποανατολών,

κφαίνε ) έως δυσμών,έτως έσται και η παρέ

σία σ υ σ' ανθρώπ8.

28 όπεδ εαν ή τοπιώμα , εκείσωαχθή

σον οι αεοί.

29 Ευθέως3 θλίψιν ημερών εκείνων

δήλιG-σκολιοθήσε ),ε και στελίνη ε δύση το

φέγγG- αυτής, οιαέρες πεσόν

egνέ, αι δυνάμες ή έρανών σαλόυθήσον ) .

30 Και τότε φανήσεθ το σημείον και μουσ

ανθρώπεν τω έρευνα και τότε κόψον ) πα

σαι αι φυλαιή γής,και όψον τον τόν σαν

θρώπε ερχόμιμον επιτ νεφελών και έρανού,

η δωάμεως και δόξης πολλής .

31 Καλποτελεί τες αγέλες αυτέ με σαλ

πιο φωνής μεγάλης και επιστιάξεσιτες

εκλεκτές αυτε κ τεσσάρων ανέμων,απ'

άκρων έρανών έως άκρων αυτών.

31 Από συκήςμάθετε τωραβολίω.

όταν ήδη ο κλάδο αυτής γύης απαλός,

και τα φύλλαοκφύη, κνώσκελε όπέως το

ούτω
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ρήμα

5 ' μη

σας8

κα

κάτω

Είπα

εαα 33 Ούτωκ υμάς, ότινίδηε πεινά τιώτα ,

κιες. ενώσκετ οπεγώςέπνεπί θύραις .

34. Aμωλέγω υμίν, και μη παρελθη και γλυεσ

αύτη,έως ανπάντα ταύταβόη).

35 Ο έρανός και η γή παρελάσον : οι λό

οιμε εμή παρέλθωσι.

όλών, 36 Περί δετημέρας εκείνης και τ ώρας
εδάς οίδεν , έδέοι αγελοι έραιών , ά μη

ο πατήρ με μόνα .

37. και αι ημέρα 5 Nώς, όπως έσται και

η παρεσία σφοδξ ανθρώπε.

38. Ωςας γδ ήσανώ τις ημέραις ταιςαυ

σ κατακλυσμούτώρλεςC πίνοντας, για

μένες και κραμίζονες , άγει ης ημέρας

εισήλθε Νώε ας των κιβωτόν:

του | 3 9 Και συκέγνωσαν,έωςήλθενότανακλυσ

μος.ε ήρεν άπαντος έτως έσται και η παρέ

σίασου σανθρώπε.

40 Τόπ δύο ίσονώ τοάκροεις ολα

λαμβάνε) , και δέκα άφία ).

41. Δύο αλήθεσει αν το μύλωνι μίαολα

λαροβάνε ) , και μία άφίες .

42 Γρηγοράτε έν , ότι ουκ οίδατε ποία ώρα

ο κύρμG- υμών έρχε ).

43 Εκείνο δε γινώσκετε , όπ ά ήδη ο οίκο

λός,
δεσπότης , ποία φυλακή οκλέπτης έρχε ) ,

έρρηγόρησεν αν . κουκ αν είασε διορυγίώαι

πιωοικία » αυτο .

8

2.

στη).

άν

ανού , 40

στα
λ
.

πτε
ς

και απ'

Aω .

5η

44 Διά

τω
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44 Δια τέτο ευμέις γίνεσθε έτοιμοι ότι η

ώρα και δοκείτε, δυος ξανθρώπε έρχε ).

45 Τίς άρα εσίν ο πιστός δέλG-εφρόνιμG- ,

δν καλέςησεν ο κύριο αυτό επί τηθεραπέας

αυτ8,5 διδόνια ωτοϊς τζοφάων καιρό ;

46 ΜακριβοδέλG-οκινG-,δέλφών και

κύρμG- αυτό σύρήση ποιέναιέτως.

47 Αμίωλέγω υμίν,ότι επί πάσι οϊς σάρ

χ8σιν αυτού καασήση αυτόν.

48 Εανκαι είπη ο κακός δέλΘ- οκέινού

τη καρδία αυτού . Χρονίζε ο κύριός με

έλθείν •

49. Και άρξη τύπτέντεςσωδέλες, έρείς ,

Η διεκ πινανμημεθνόντων

SO H'zdóxúer @ Idéar crkve cycégze

ήέωeoσδοκά, και ώρα ή και γνώσκή.

SY : Και δενόμησε αυτόν, και το μέρG- αυτά

εστ ισοκολλών 9ηση: εκεί έσται ο κλαυθ

κος και ο βρυγμός των οδόντων.

Κεφ. κγ'.: 25 .

1 Τοπ ομοιωθήσεθ και βασιλέα ή έρανών
δέκα παρθένοις , αίτινες λαβέσαι ας

- λαμπάδας αυτών, εξήλθον ας απείλησαν

συμφίε.

Πέντε δε ήσαν εξ αυτών φρόνιμοι , και

πέντε μωρα.

3 Αίτνες μωραι,λαβέσται ας λαμπίδας

ευτών, συκ έλαβον μεθ ' εαυτών έλαιον .

4 Αί
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3 ,

1

F
A
Y

4 Αι3 φρόνιμοι έλαβον έλαιoνώ τοις αγ

γάοις αυτών κατ λαμπάδων αυτών.

5 Χρονίζονς- νυμφίε , νύφειξαν

πάστα , και κάθοδόν.

6 Μέσης σε νυκτός κρωγο έρ :ν: Ιδε , ο

νυμφίο έρε , εξέργοθι ας απάντησιν

του.

Τότε ηγέρθησαν πάσαι αιπαρθένοι εκεί

,ευκόσμησαν ζας λαμπάδας αυτών.

8 Αί3 μωραι ταις φρονίμοις άπον: Δότι

ημίν τα 5 έλαίε υμών όπ α λαμπάδες

ημών σβέννω).

9 Απεκρίθησαν δε αι φρόνιμοι , λίγεστες

Μήποτε οι δρκέση ημίν υμίν πορόύε

θε καλον ωςτες πωλένας ,κάμρα

στειλε εαυτής.

10 Ασχολίων και αυτώνάρρωστοι , ήλθεν

ονυμφίος και αι έτοιμοι Ασήλθαν μετ 'αυτί

ας τεςγάμες, και κλάθη ή θύρα.

Yπρονκαι έρχον ) και τα λοιπου παρθένοι,

λέβεσαι Κύριε , κύριε, ανοιξον ημίν.

ο δε λιποκριθείς, είπεν : Αμίων λέγω

υμίν, εκοίδε υμας.

13 Γρηγοράτε έν , όπ ουκ οίδα] ή ημέραν

έδετων ώρανών και ο μός και ανθρώπεέρκ ).

14 άρως ανθρωπG- οδημών κάλεσε

τεςιδέες δέλες, και παρέδωκεν αυτοίς τα

αυτό

μή.

ΤΙ

12

10
77

πάρχονα αυτού .

15 Και
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19

15 Και και μου έδωκε πέντε τάλανα , ώ και δύο ,

ώ και έν έχασω ξτωιδίαν διώαμιν" και

απεδήμησεν όψεως.

16 Πορόυθείς και όταν πέντετέλων α λαβών,

εργάστανοώ αυτούς, εποίησεν άλλες πέης

ταλανά .

17 Ωσαύτως και ο τει δύο , κέρδισες αυτός

άλλα δύο..

18 ο 3 το εν λαβών, απελθών ρυξενώτη

γη,δαπέκρυψε το δρόριον σκυρίε αυτά .

Μες και χρόνος πολυ έρχο κύριο ή

δέλωνεκείνων, στωαίριμετ' αυτών λόγων.

2o Και ωeoσελθων και τα πέντε τάλανα λα

βών, ανθοσήνεγκεν άλλα πέντε τείλανε, λέγων

Κύριε,πέντε τάλαναμοιπαρέδικας" δε ,

άλλα πέντε τάλανα οκέρδησα επ' αυτούς.

21 Ε'φη και αυτόο κύρμG- αυτού: Εύ , δέλε

αγαθέ και πισέεπί ολία ής πιστός , επί πολ

λώνσε καταστήσω είσελθε εις ή χαραν του

κυρίε σε.

22 Προσελθών και κοταδύο τάλανα λαβών,

είπεΚύριε, δύοτάλανζί μοι παρέδωκας"

ίδε ,άλλα δύο τάλανα έκέρδησαεπ' αυτούς.

-23 Εφη αυτω ο κύρμG- αυτά: Εύ, δελε

αγαθές πισί επιολίγαής πισος,επίπολ

λών σε καταστήσω είσελθε εις τίω χαραινα

κυρίε σε.

24 Προσελθών3κο το ένα πέλα» αληφώς,
είπε :
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καιοδι,

αν και

26

αύπς

ξενίτη

8 Αυτ8.

28

Tyrone.

αλα

είπε Κύριε,έγιων σπ οι σκληρος ο ανθρω

πθ , ερίζων όπε σοκ έσιρας και σιωάων

Δεν και διεσκόρπισας"

λαβών. 25 Και φοβηθές , απελωνέκρυψα το πα

λανών σε ώ τη γη ίδι , έλς το σον.

Αποκριθες δε ο κύριο αυτό , πιν

αυτο Πονηρέ δελε και οκνηρέ,ήδες ότι θερίζω

οπε εκέστρα ,επωάτω όθεν και διασκορπισει.

27 Ε'δεο π βαλαν το γύριόν με τους

ταπεζίτας και ελθών έχει ακομισάμίω αν

το έμανστο τόκω.

Regeleοιαπ' αυτό το τίλανών,κδότε

τωέχονά τα δέκα αλανα.

29 ( Τροδέχονία παντι δοθήσετε εισά

θήσεθλι3 μή έχεG- κοέχοδυθήστη

υτοίς.
απ ' αυτά . )

Κατάρλον δέλον κβάλλε εις το

σκότG- οεξώτερον" κει έσαι ο κλαυθμός

και ο βρυσμος τωνοδόντων .

31 ' ότανέλθηο υος ξανθρώπε τη δόξη

αυτέ,πείνεςοι αμοι αγελοι μετ ' αυτό ,

τόπ καθίσηεπί θρόνε δοξης αυτού.

31 Καισαχθήστίμωeoσθεν αυτό πείνα

τα έθνη και αφορμές αυτές απ'αλήλων,

ως ξ ο ποιμίω αφορίζι τα ωeόβαζα λι

των ερίφων.

33 Και σήση , μαν σεόβαζα κ εξιών

«φώς, αυτό , σεερίφια εξ ευωνύμων.

هدرهدنا

και dh

30

υ, δελ:

πολ

αν πυ

αβών,

lunas"

δελε

πο
λ .

ταν και

είπε:
• 34 Τόπ
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και φαγώ :

34 Τότε έρεί ο βασιλιάς τους εκ δεξιών

αυτου Δεύτε οι δολογημδύοι επιτός με,

κληρονομήσετε την ετοιμασμώλω. υμίν

βασιλέων δύο καταβολής κόσμο

35
Επέκναστα δ, και εδώκατε

εδίψησα ,κεπσίσατεμε ξένο- ήμω, και

πωηγάγετέμε"

46 Γυμνός,κειεβάλετε με ήθένησεν ,

έπεσκέψασθέ με"ώ φυλακή ήμω, κ ήλ

θετε ωeός με .

37 Τότε λιποκριθήστν αυτω οι δίκαιοι,λέ

ε ρίες: Κύριε , πότε σε είδομεν πηνώνα , και

έθρέψαριών και η διψών ,κ εποίκσαμε ;
Πότε δε σε είδομεν ξένον, καισωηράς

μου ; ή γυμνών, και αρκεβάλου;

39 Πότε δε σε είδομεν αθενή, ήν φυλακή,

και ήλθομεν ωeός σε ;

40 Και λιποκριθείς δ'βασιλδες,ερί αυτοίς"

Αμήν λέγω υμίν ,εφ' όσον εποιήσετε ένα τέτων

* αδελφών με ελαχίστων, μοι έποιήστε.

41 Τότερεά και τους εξ όλωνύμων Πορόύεθε

απ' εμέοίκοθηραμένοι εις τοπύρ το αιώνιον,

τη ηοιμασμένον τω Ααβόλω και τοϊς άρ

γέλοις αυτού.

42 Επείνασα δε εδώκατέμοι φαξύ :

εδίψησού , καισκεπούσατέ με"

43 Ξέν © ήμω,με σπανηγάγετέ με γυμ

νός,κύειεβάλετε με ασθενής και αφυ

λακή ,

38
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δεξιον

έω υμίν

Φαγες

δίτη
σα

, και

καιο
ι
,λία

Υ

ων ,η

εμά ;

λακή , και οι επισκέψαθί με .

πές μ 4 Τότε λοκριθήπο αυτε και αυτοί , λί

ρες: Κύριε, ποπ πάλλον πηνώνία , και

διψώνα , ή ξένον , ή γυμνόν , ή άθινή , ήώ

φυλακή , και ο διακονήσαμδί σοι και

ημία, και 45 Τόπλικριθήσε αυτούς,λέγων: Αμίω
λέγω υμίν , εφ' όσον το εποιήσαλε ένα τέτων

τωνελαίων, Νεμοι έποιήσετε.

και η 46 Και απελάσον) έτοι ας κόλασιν αιώ

vlov oi de dingyos es(wliwatórios,

Κεφ. κζ'. 26.

Και εγένετοόπιπίλιστιοΙησές πάνες της

λόγες τέτες ,είπε τοίςκαθήλαίς αυτού

2 οίδατε ότιμε δύο ημέρες το πάχα ί

ε ) , και ουοςΞανθρώπεολαδίδο) άς το

τωρωζώα .

3 Τότε συνήχθησαν οι δέχερώςκαι οιχαμ

καθώς και οι πρεσβύπροισ λαέ ας ή αύλων

και δίκερίως Σ' λερθραΚαϊάφα .

4 Και σιωεβελάύσαν ένα τ Ιησεν κeg

τοζωσι δόλο , και πικάνωσιν.

5 Ελιον Μη ώτη εορτή,ίνα μή φέ

ρυβο Νόη ) το λαό .

6' T8 31ησέ γυομερεώΒηθανία ενοικία

Σίμωνασ λιπςου,

7. Προσήλθεν αυτώγωή αλάβαστον μύρα

έχετε βαρυτίμι,καλέσεν επίτωνκεφα

λωαυτούανακάμψε..

Ε .

ηγή

φυλ
ετή

εξ αυτ
ί
;

ενίτ
εται

ποιή
σα

Κ
έ
α

αιών
ιοι

τις αν

.

φα

46'

5ώφ
υ

λακή
ς Sidável

.
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8

II

12

Ιδέλεςβοι μαθηται αυτά ήγανάκτησαν ,

λέγοήες: Εις τι η απώλέα αύτηκαι

9 Ηδώα και το το εύρον πςαθώα

και πολύ , και δεθώα πιωγούς .

το ΓνεςοεοΙησές, είπεν αυτοίς· Τίπόπες

παρέχετε τηγωγικίς έργον δ καλόνέδρας

σαςές εμέ.

Πάνετε τιςπιωχές έχετε μεθ' εαυ

των εμέ δέέ πάντα έχετε.

Βαλέσει και αύτη το μύρον το επισ

σώματός με, θος εναφιάσειμε εποίησεν.

13 Αμίωλέγω υμίν , όπε εαν κηρυχθή η

διαγγέλιον τοονόλω τον κόσμο,λαληθή

στ) εοεποίησεν αύτη,είς μνημόσυνον αυτής.

14 Τότε πορόυθες είς ή δώδεκα,ολεγόμενος
Ιέδας Ισκαριώτης, ωeoςτες δέχερείς ,

Είπε " Τιθέλετέ μοι δέναι , κάνω υμίν

αραδείσου ωτών και οι δέ έστησαν αυτό

τριώκον& δρόβια .

16 Και λπο τότε έζότζουκαιρίαν ένα αυτον

ολαδο.

17. Τη και σβήτη και αζύμων αβοσήλθον οι

μαθητατωΙησέ, λέφονίες αυτοί πε βέλης

έτοιμοσωμάρι στιφαγώντοπίχακαι

18 Ο και είπεν: Υπόγειες ή πόλιν Φθος ή

* δένα , και έπειθε αωτω. διδάσκαλ®

λέγκ :Ο καιρός με εγγύς έσιν , αθός σε ποιώ

τοπάχαμετων μαθητών με.

19 Και

15
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αν

, 19 Και εποίησαν οι μαθηται ως στωίπξιν
τοίς ο Ιησές " κητοίμασαν το παγα.

οψίας δε λυομδύης ανίκη κ τωναθωνα

δώδεκαε .

Τίποπες

όν άργα :

μεθ' εαυ

το επ'

εποί
κει

λαλη
θ
.

τον αυτής.

ερχό
μους

ερές ,

61 Καιέθιόντων αυτών,είν: Αμίω λίγο

υμίν,ότι εις εξ υμών ωραδώσε με,
22 - Κι λυπόμοι σφόδρα , ήρξαν λίγον

αυτοίέκασΘ- αυτών: Μήπορώ άμι,Κόρχι;

23 ο δε λεπικριθεις , είπεν ο έμμβάψας

μετ' εμέ καιτο ευβλίω τω χαρα , έτος

με ολα δώσει .

ευχθή το 24 ο ρ ιός και ανθρώπε αάκ, καθώς

κραπ σει αυτάέαι δε τουανθρώπο

κέρνω,δεδέος και ανθρώπεωραδίδος:

καλόν και αυτοδιάσκεξυνήθηο άνθρωπο

Srey .

25. Aποκριθεις 3 Ιέδα ,όοδα διδάς ω .

τον , είπε: Μήπεωάει, ραββί,λέγκαυτεί

Συ είπες.

16 Εθιόντων αυτών και λαβών ο Ιησάς τον

άρων, δολογήσας,έκλασε , και έδιδε τοις

μαθητής καιείπε: Λάβεθε , φάεπ' τέτο

εςι το σώμα με.

17 Και λαβώντο ποτήριον,εοχαριστήσας,

έδωκεν αυτοίς, λέγων Πιετε εξ αυτά πίνες

28 Τι γάρ έσι το αίμα με τον καινής

Αθήκης, το αει πολλών εκχιονόδιον ως

άρεσεν αμαρκών.

αω υμίν

αί
τι

w

κα αυτή

ηλθ
εν

οι

1ε πλής

αέ
ς

κα
λο

ππ
ει
ο

E 2 19 Λέγιο

19 Κά
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ieous

29 : Λέγω 3 υμίν , όπ 8 μή πιω απ' άρα να

τέτεσυνήμG- αμπέλε,έως σήμε

οκέτης, όταν αυτό πίνω μεθ' υμώνκαι

νόν και τη βασιλέα και πατζός με .

3o Καιυμνήσειλες, εξήλθον εις το άρθ . σα ,

έλαιών .

3 Γ' Τότε λές αυτοίς οΙησές Πάνεςυμείς

σκανδαλιοθήσεθε ώ έμοίωτηνυκτίτου

τη έγραπθ γάρ Παίξω τ ποιμερία και

Αασκορπισθήσε ταωeόβαζαη ποίμνης.

3 2 Mεται και τοεγερθlώαι με, αράξω υμάς
Αςτω Γαλιλαίαν..

33 Αποκριθες οΠέτG-,είπεν αυτω .Εί

και ποινίες σκανδουλιοθήσαντώ σοι , έφού έδN

πότε σκάνδαλισθήσομαι .

34 Εφη είτε οΙησές Αμο λέγωσοι,όπ

ώ ταύτητη νυκτί , πριν αλέκφρα φωνήσου ,

τριςάπεερνήση με .

35 Λίγκαυτο ο Πέτς G. Kάν δεη με σω

" σοι Αποτεινών, μη σε απαρνήσομαι. Οι

μοίως και πάντεςοιμαθηται είπον.

36 Τόπέρκλ μετ' αυτ οΙησέςας χωρίον λεό

μον Γεθσημανή:Ελέςφίςμαθημαϊς.Καθ

σαλε αύτε,έως και απελθών ωοστύξωμοι εκεί ,

37 Καιοδολαβώνή Πέστον καιτιςδύο

μεςΖεβεδαία,ήρξαςλυπείγεαδημονούν,

38 Τότελέξ αυ %ίς.Περίλυποςέαν η ψυχήμε

έως θανάθεμένοθεώδες ρητορείlεμάλ' έμε.

39 Και
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α , και
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19 Και ποιλιών μικρόν,έπιπτεπισθόσω»

πον αυτέ , « οδυόρους και να λέων "

Πάπας με, ά διωαώνέι , παρελθόναπ '

έμου το ποτήριον το. πιω έκ ως εγώ

θέλω , αλ'ωςσύ.

4o Και έχαστες μαθαι ,κρίσκ

αυτές καθόδονίας και και λίγο το Πίτς και

- ούτως σαν ιχύστείλε μίαν ώραν ευρήστη

μετ ' εμού;

41 Γρητορείες ποσόύχαθε, ίνα μήεισέλ

θεέες πέρασμόν, το μουνίύμα συθυμς» ,

και σε σαρξ αθενής .

42 Πάλιν οκ δευτέρεαπελθών αξοσηύξας ,

λίγων Πάπρ με , ά έ διωία τέτο το

ποτήρμον παρελθώναπ' έμφδεάνμη αυτο

πίω, βοηθήτω το θέλημα σε .

43 Και ελθών ορίστες αυτές πάλιν παί

. ενας ήσαν γδ αυτών οι οφθαλμοιβεβα

ρημένοι.

44. Και αφεις αυτές απελθών πίλιν,οσηύ

ξαν οκ τρίτε , τον αυτον λόγον απών .

45 Τότεέραβαςτες μαθητώς αυτά , και

λές αυτοϊς Καθοδετε το λοιπόν , και

αναπαύεσθε ιδε , ήπιειν η ώρα και και ο

μός του ανθρώπε Δαδίου ας χείρας

αμαρτωλών .

46.Εγέρθη, έγωγεμίδε,ήγγικεν οως

σι , όπ

noole

και σω

* 0.

λι

Καθ

εκεί ,

se
s

,

διδές με.
χημ

α

Kay

μ
ε
,

E 3 47 Και
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47. Και έτι αυτόλαλένθG-,ιδέ, Ιέδας ,

δώδεκα ήλθε,και με αυτό όχλώ πολύς

μ 'μαχαιρών κξύλων, λογχιερέων και

πίεσβυτέρων ξ λαού .

48 ο 3 οδιδές αυτον , έδωκεν αυτοίς

σημείον , λέγων" ον αν φιλήσω , αυτός ει:

• κρατήπιε αυτόν .

49 Και θέως αεοσελθών των Ιησέ, είπε :
Χάρε ραββί. Και κατεφίλησεν αωπ .

5ο: ο5Ιησάς είπεν αυτω Εταιρε, εφ' και

παρς; Τότε ωeoσελθόντες επέβαλον ωςχώ

egςεπι τ Ιησεν, και κράτησαν αυτόν.

31. Και ιδε,είς Ιησέ,έκέινας ήχώρα ,

απίστασε τημάχαιροι» ωτ8·επαφέξας ή

1. δέλον δεκερέως,αφού λεν αυτό τοωίον .

52 Τόπ λές αυτοίοΙησές : Απόφρεψών σε

- Ομάχαιραν εις άτοπον αυτής πάνες δοι

λαβόνες μάχραραν, μάγειρα δολάν ).

53 Ηδοκείςότι δικαίωμα αρίε οοακοι

λίσει τον πατέρα με, και αλατήση μου
αλίες ή δώδεκα λεγεώνας αγγέλων;

54. Πώς εν τσληρωθώσιν αίγραφα ,όπέτει

δει γυμία :

55 Ε', οκάνη τή ώρα πεν ο Ιησές τους

όχλοις · Ως επί λησω εξήλθετε σ μαχαι

εών και ξύλων συλαβείν με. καθ' ημέραν

ωοςυμάς καθεζόμοδιδάσκων ώ τει

ερω, και σοκ οκρατήσετε με.

56 Τέρα



ΚΑΤΑ ΜΑΤΘ. 103

6 Τετ 3 ολον γέρνες , ένα πληρωθώσιν και

ραφα ταυφητών. Τότι οι μαθηται

πάνες,αφέντες αυτόν, έφυρη .

57 οι 3 , κρατήσταίες τ Ιησόν , απήγαγαν

ωοςΚαιάφαντ δέχερέα , όπεοι καμ

μαιείς και οι πρεσβύτεροι στωήχθηστιο .

5 8 οδε ΠέτG» ήκολέ94 αυτο λύπη μα

κρόθεν,έωςτ' αυλήςδραερίως. και ένσελίων

έστω εκάθη τυπηρετών, ίδιεντο τέλος .

59 Οι 3 δρχερείς καιοι πεισβύτεροι και το

στοέδριον όλον εζήτες ψευδομαρίυρίαν

και ο Ιησού , όπως αυτόν θανατώσωσι"

6o Και έχ ούρων. κ πολλών ψευδομαρίύρων

αθοσελθέντων, έχoρον. ύσερον και « υπλ .

ξένες δύο ψευδομάργυρες,

βι Είπαν:Ούτζίφη:Δύαμαι καλαλύσει

ναόν Θεέ , και Αστριών ημερών οίνg

δομήσαι αυτόν .

52 Και ανατας ο δεχερός είπεν αυτοί
Ουδεν λποκρίνη, τι ετοίσεκαιμαργυρέστιν

63 ο Ιησές έσπώπα. Και λποκριθεις και

δεχερούς,είπεν αυτα : Εξορκίζω σε

Θεού ζώο , ένα ημίν είπης , άσυει και
Χρισος, ο ιός σΘεού .

64 Λέκ αυτω ο Ιησές Συ είπεις πλω

λέγω υμίν, απ ’ αρκ όψιθςτον ανθρώ

πε καθήμενον εκ δεξιών τ δωάμεως , και

ερόμενος επί των νεφελών σερανού.

Β 4
65 Τότε
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65 Τόποδεχτερός διέρρηξε τα ιμάτια αυ

του,λέγων·όπ έβλασφήμηση:τι έπεέιαν

έχoν μαρτύρων και ίδε , νυν ηκέσθε τι

βλασφημίαναυτοο .

66 Τίυμίν δοκεί και οι διακριθέτες,είπον

ΕνοχG- θανάτεεί.

67. Τότε ανέπτυσαν εις το'eCωπον αυτού,

κκολάφισαν αυτόν οι δε ερράπιστα » ,

68. Λέρνες Προφήτάζον ημίν Χριε, τις

εσιν ο παίκτες στ.

69 ο 3 πίτG- έξω εκάθην τή αυλή

καθοσήλθεν αυτω μία παιδίσκη, λέγεσαι"

Και συ ήθα με Ιησε σ'Γαλιλαίε.

70 ο 3 ηρνήσανέμοθεν πείνων, λέγων :

Ουκ οίδα τί λέγής.

71 Εξελθόν και αυτόν εις τπυλώνα , είδαν

αυτόν άλλη , και λέγε τοις εκεί . Και έτσι
ω με Ιησοδ Ναζωραίε.

72 Και πάλινηρνήστε μεθ' όρκο όπου

73 Μετα μικρών και ωeoσελθόντες οι εσώτες,

είπον το Πέτζα Αληθώς και συ εξ αυτών και

καιγε η λαλιάσε δηλόν σε ποιά.

74 Τότε ήρξα % καζαναθεμαϊζεν,κομνύφν:

ότι , σοκ οίδα τον άνθρωπον.Και θέως

αλέκτωρέφώνησε .

75 , Και εμνήσθη ο ΠέτG- σ ' ρήμα και

Ιησέ, άρηκότων αυτω , όπ πριναλέκτορας

φωνήσει ,

οίδα των ανθρωπον .

<

s
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φωνήσαι , τείς απαρνήση με. Και εξελθών
έξω , έκλαυσε πικρώς .

Κεφ. κζ . 27.

ΠΡωίας3 ποομδύης,συμβόλιον έλαβαν

παλες οί δέκτρας και οιπεισβύτεροι
ΣλαύσσΙησύ, ώστε ξαναλώσεις αυτών.

2 Και δήσανες αυτόν,απήγαγη.κ παρέ

δικα αυτόν Πονάω Πιλάτοτο ειμώνι.

3 ΤόπιδώνΙέδας ο ολαδιδες αυτόν,όπ

παπκρίθη , με αμεληθές , άπίρεψι τει

τριάκονία δρύeια τοϊς δέχετρεύει και τους

πρεσβυτέροις ,

4 λέων Ημαρών, αλαδεςαίμα άξον .

Οι 3 απου : Τίωeoς ήμας και συ οψί.

5 Καιρίψας το δρόμοώ τω ναώ, άνι

χώρησε' καπελθών, απήγξατο .

6 οι 3 δρχερώς λαβόνες του δρόρια,

είπον· Ουκέξεσι βαλέιναυπα ας τοκορβα »

αν" επά κμή αίματος επ .

7 Συμβέλιον δε λαβόνες , ήρθασαν εξ

αυτών των άρον του κεραμίως , ας αφίω

τους ξένοις .

Διοκλήθη ο αρός υπενθώςός αί

μαλ@ », έως της σήμερον.

9 (Τόπέτσληρώθη το ρηθεν Δg Γερεμίας

ωθοφήτε ,λέγρG- Και έλαβον τα τζιά

κονία δρύβλα, ή κμως τεκμημψε , δν

EmpenCars soojar iregún.

ES

31

Ε

P

10 Κιο



106 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Cap.27 .

Ιο

II

12

Και έδωκαν αυτό ας τον άρον κερα -

μέως, κατι σιωέταξέ μοι Κύριφ-. )

ο Ιησές έση έμαθωθεν 'ήγεμόνα» :

ε επηρώτησεν αυτόν ο ηγεμών, λέγων · Συες

ο βασιλεύς των Ιεδαίων ; Ο 3 Ιησές έφη

αυτο : Συ λέγκς .

Και ω τουκατηγορεί αυτόν από τον

δεχτερέων και η πρεσβυτέρων , έδένάπι

κρίνας.

Τότε λέςαυτο ο ΠιλάτG-Ουκ ακέες

πόσα σε καταμαρτυρώπη

14 Και σοκ απεκρίθη αυτώ αθος έδε εν

ρήμα" ώςε θαυμάζων τον ηγεμόνα λίαν.

15 Κατα ; εορτίω ειώθξ και ηγεμών λίπολύ ,

ένα τοόχλω δέσμιον, δν ήθελον.

16 Είχαν και τότε δέσμιον επίσημων λεγμένου

Βαραββάν..

17 Σωη μείων εν αυτών και είπεν αυτοίς και
ΠιλάτG " . Τίνα θέλετε λίπολύσω υμίν και

Βαραββάν, ή Ιησέν τ λεγόμενον Χρισύν;

18 Ηδέ γεόπΑαιφθόνονπαρέδωκαναύτόν .

19 Καθημάνε και αυτέεπίσβήματG-, απέ

πλε ωθος αυτόν και γωή αυτέ , λέεστο

Μηδέν σοι και το δικαίω οκένω πολλά και

έπαθανσήμερον κατ ' όναρ δι' αυτόν.

20 Οι δρχιερείς και οι πρεσβύτεροιέπεσαν

τες όχλες,ένα αιτήσεων Βαραββάν, ή

οέίησεν πολέζωσιν.

21 Aron
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22

11 Αποκριθεις και ο ηγεμών , πεν αυτοίς:

Τίνα θέλετε λπο των δύο λίπολύσω υμίν; Οι

και είπον , Βαραββάν.

Λέγή αυτοίς Πιλάτο. Τί δν ποιήστο

Ιησεν, ή λευρμόμον Χριών ; Λέγεσιν αυτώ

πείν7ες " Σταυρωθήτω.

13 O3 εμών έφη"Τίρνακων εποίησεν;

3 σειασώς έκραζον, λέγονες: Σπωρωθήτω .

24 Ιδων και ο ΠιλάτG-,όπεδέν ωφελά, αλλά

μάλλον θόρυβο γίνεθ), λαβών ύδωρ, απι

νίψατα ας χώραςαπένανάδοχλε, λέγων "

F. Αθώος άμι αίμα -5δικείε τετε .

υμάς όψεθε .

25 Και Σποκριθεας πας ο λαός , απ ' το

αίμααυτό εφ' ημάς , και επί τα τέκνα ημών.
Τότε απέλυσεν αυτοίς τον Βαραββα»

τον οε Ιησέν Φραγκλώστις παρέδωκεν ίνα

ταυρωθή.

27 Τόπ οι τρακώται σήγμόνο- α

λαβόνες τον Ιησενάς το πραιτωριον,συνή

αρνέπ' αυτόν όλωτω πέραν.

28 Και εκδώσαντες αυτών, ωειίβηκαν αυτο !

χλαμύδα κοκκίνω.

29 Και τσλέξαν7ες έφανον εξ απανών ,

επίθηκοιν επι ήκεφαλω αυτά εκρίλαμος

επιτ δεξια αυτά , και 29νυπέγήστες έμ

αθροθεν αυτί , ανέπουζον αυτω , λίμνες

Χαίρε ο βασιλεύς των Ιεδαίων.

E} 28

30 Κοι
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30 Και έμπύραυλες ες αυτώ ,έλαβον της

κάλαμον,και έτυπον εις ή κεφαλίω αυτά.

Και ότε ανέπαιξαν αυτο , εξέδωσαν αυ

τον ή χλαμύδα , και ανέδεαν αυτόν τα

έματα αυτά, και απήγαγον αυτόν εις το

σωρώστη.

3. Εξερχόμενοι και δύρον ανθρωπον Κυρης

καλον , ονόμαία Σίριωνα τέτον ήγγάρουζαν

ένα άρη τον σταυρόν αυτοδ.

33 Και ελθώνιες εις τόπον λεγόμδυον Γολγοθά ,

ός έπλεκόμμΘ κρανίατόπG-,

34 Ε'δωκαν αυτό πιέιν άξG με χολής με

μιΓεύον" κ γουστάρεμα , σακ ήθελε πιάν.

35 Σταυρώ( ανες και αυτόν , διεμερίζονται

ταιμρίτια αυτό,βάλούλεςκλήρον,ένα αλη

ρωθήτορηθέν σοσ αθοφήτε : Διεμερί

σαν τα ιμάτιά μεεαυτοίς, και επί τ ιμια

κσμών με έβαλον κλήρον.

3 6 Και καθήμενοι , επήρεν αυτόν εκεί .

37 Και επέθηκανεπάνω της κεφαλής αυτή

η αιτίαν αυτά κρεμμύω: ΟΥΤΟΣ

ΕΣΤΙΝ ΙΗΣΟΥΣ Ο ΒΑΣΙ.

ΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ.

38 Τότε σταυροιώται σιω αυτο'δύο λησαν

εις οκ δεξιών, και είς εξόλωνύμιων.

39 Οι 3 ολα πορόυόμενοι έβλασφήμια,

αυτόν,κινείες εις κεφαλας αυτών.

4o Καιλίρες: Ο κοζαλίωντον ναόν και
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ωτεισεν ημέραις οικοδομών,σώσον σεαυτόν

έα μος εξ Θεού,κατάβηθι λησ σταυροσ.

41 Ομοίως και και οι δροεράς , έμπεκίζολες

μα των μαμματέων και πεισβυτέρων ,

έλεγαν

Aλεςέσπευσεν, εαυτού διασώσει . και

βαπλούς Ισραήλ έσα καταβάτωνω λο

και ταυρά , και πιεσομεν αυτω.

43 ΠέπειθενεπιτΘεόνρυσάοθωνώ αυτό,

άθελε αυτόν . είπε δ: όπ Θι8 αμι μός.

44 Το δ ' αυτό και οι λησαι,οι συγκυρωθήες

αυτό , ανάδιζω αυτώ.

45 Από3 έκτης ώρας σκότG-εξώε επί

παπιω τιουγώ, έως ώρας ωνάτης.

46 Περι3ε ννάτω ώραν ανεβόησεν ο Ιη

σεςΦωνή μεγάλη, λέγων: Ηλί , Ηλί , λαμά

σαβαχθανί και τέτ' έπ , Θεέ με , Θεέ με ,

εντί με εγκατέλιπες ;

47 Τινές37 οκά εσώτωνακέσαίες ,έλετον :

Οι Ηλία » φωνά έτG .

Kajoitews desaparosiš avrån sjaosa

βών απόγον , τσιλήσαςπόξες , και αειθος

καλάμω, επόπζεν αυτόν.

49 οι λοιποί έλεγαν: Αφες, ίδωμεναίος

x Ηλίας σώσων αυτών ,

Σο οjiησές, πίλινκροίξας φωνή μεγάλη,

άφηκε το πνεύμα .

$ . Καιιδε, το ησαπίζεσμος 5 να έχθη
εις

48
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έες δύο λίπο άνωθεν έως καύσω. κ ηγή εσά

θη" καιπέταεαίθησαν.

5. Και τα μνημεία ανεώχθησαν και πολλά

σώματα των κεκοιμημδύωναλων ηγέρθη.

53 Και εξελθόντες και των μνημείωνμε

έγερσιν αυτό , ασήλθον εις τίω αγίαν πόλιν ,

ε ονεφανίσθησαν πολλοίς .

54 Ο 3 εκατόνταρχώνε οι μετ' αυτέ, τη

εντες ΤΙησές, ιδέες τον σεισμών και του

νόμιμα, εφοβήθησανσφόδρα και λέγοντες.

* Αληθώς Θεα υοςώ έτG».

55 Η'στον 3 οκέι γωαίκες πολλα ,λικα

1 κρόθεν θεωρέσαι" αίτινες ήχολέθησαν το

Ιησού λίπο Γαλιλαίας, λιακονέσαι αυτω.

S6 E,Ε, ας και Μαρία η Μαγδαλωή, και

Μαρία και Ιακώβε και Ιωσή μήτηρ , και η

μήτηρ των ιών Ζεβεδαίε.

7 οψίας και γίνομεύης και ήλθεν άνθρωπG

λέστG- Σπο Αριμαθαίας , τένοματων

σήφ , ός και αυτός έμαθήτευσε τον Ιησού.

58 ΟύτεβοσελθώντωΠιλάτω,ήτήσας

το σώμα σΙησου. Τόπ ο ΠιλάτG- σκέ

λόυσεν ποδοθώαι το σώμα .

59 Και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ, ωετύλιξε »

αυτό σινδόνι καθαρά.

6ο Καέθηκεν αυξεν τω καινώ αύλε μνημάτων

ο έλαόμησεν ώτη πέτρα . καθοσκυλίας

λίθον μέραν τη θύρασμονημένε,απήλθεν.
σΙ Η΄,
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61 H 3 οκά Μαρία η Μαδαλωή , και η

άλη Μαρία,κοιθή μαμαι απέναναπέφε.

6. Τη 3 επούρμον, ήτις ειετωολα .

σκολίων , σωήχθησαν οι δέσερέας και οι φα

Εισοίοι αθος Πιλάτον ,

63 Λέγοντες· Κύριε,εμνήθημεν όπ κάνει

ο πλάνοείπεν,έπιζών Μετα τηςημέρας

εγάρομαι .

64 Κέλυσαν οιασφαλιθώου τ πέφος

έως και τρίτης ημέρας " μήποτε έλθενες οι

μαθηταί αυτά νυκάς, κλέψωσιν αυτού, και

είπωσι ταλαω: Η γέρθη λπο των νεκρών. και

έται και έχάτη πλάνη χάρων τωότης.

65 Εφηβ ωτοϊς ο ΠιλάτG- Eχεκατω

δίων" πάλε, ασφαλίστασεως είδατε .

66 Οι πορόυθένιες ασφαλίσεων τπόφου ,

σφραγίσιολες τλίθον, τκερωδίας .

Κεφ . κη'. 28 .

' Οτι και σαββάτων,την επιφωσκέση ας
μίωνσαββάτων,ήλθε Μαρία η Μα

δαλίωή , και η άλλη Μαρία ,θεωρήσει το

πέφον :

Και ιδε,σεσμος έγύες μέγας άγιλο

δ κυρίε καβαςεξ έρανού , σεοσελθων

απεκύλισετ λίθον λιο της θύρας και κά

της επείγω αυτοδ.

3 Η , διέή ιδέα αυτή ως αραπή , και το

δυμα αυτό λοιπον ώςα χών.
4 And
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4 Από35 φόβο αυτό εσέθησαν οι τη

ρεύλες , και εθίονο ωσεί νεκροί.

Σ Αποκριθείς δε ο αδελG- , είπε τας

γωαιξί• Μη φοβείθε υμάς: οίδα γδ όπ

Ιησεν τον έφευρωμδύον ζητείτε. ν .

6 Ουκ έσιν ώδ ' ηγέρθη γδ , καθώς ειππ.
δια, τόπον όπε έκτο ο κύρμG- ,

7 Και τεχν πορόυθείστη,είπειλε τοϊς κος

θηταίςαυτέ,ότι ηγέρθη δη νεκρών. κ ιδε ,

αθάςυμαςας ή Γαλιλαίαν εκεί αυτόν

όψεθ;. ιδε, απον υμίν.

8 Και εξελθέσαι τα οπούμνημός με

φοβακχαρώς μεγάλης έδραμον απαγγεί

λοι τους μαθητές αυτου.

9 Ως και επορόύον % απαγγείλα τούς μα »

θηταίς αυτέ , και ιδε , ο Ιησές απώτησε

αυταίς, λέγων"Χαίρετε. Αικαιωeoσελθέσαι

εκροίτησαν αυτού της πόδας » και « σε

κύσουν αυτω.
το Τόπ λές αυτούς ο Ιησες: Μη φοβάθ::

σάτη,απαγάλαζεϊς αδελφούς με ένα

απέλθωσινάς Γαλιλαίαν,κακεί μεόψον).

Πορομίων αυτών, ιδε , τινές κε

σωδίας ελθόντες εις ήπόλιν,απήγγειλαντους

δρχιερεύσιν απανζαι το δυόμιμα . »

Καισωαχθέντες με των πρεσβυτέρων ,

συμβέλιόν τη λαβόνες , δρόρια έκανε

έδωκαν τοϊς ραίιώτης ,

13 Λέροι

II

12
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13 Λέρλες: Είπαλε, Οποι μαθηται αυτά

Ψυκτις ελλες έκλεψαν αυτόν ημών κοί

μωμίων.

14 Και εάν ακαθή την επισήμμώνα ,

ημάς πάζομδυ αυτόν , και υμαςάμερίμνες

ποιήσομεν .

15 Οι3, λαβόνες του δρόρμα , εποίησαν ως

εδιδάχθησαν. και διαφημίθηο λόγο έτο»

οραΓδαίοις μέρι τηςσήμερον.

16 Οι δέένδικα μαθηται επορόύθησαν ας

τίω Γαλιλαίαν , ας το όρG- ο εξαν

αυτοίς ο Ιησες.

17 Και ιδούλες αυτόν , « σεκασαν αυτό

oi dà idisulan.

18 Και αβοσελθώ ο Ιησές , ελάλησεν αυ

τοϊς , λέγων: Εδέθη μοι πάσει έξεσία ώ

έρανών και επί γής .

19 Πορβλεςοιμαθησσαλε πείνα και

έθνη , βαπάζούλες αυτές ας το όνομα του

πατζός, μου, και σ'αγίεπίύματG-,

Διδάσκονίες αυτές τηρείν πάντα όσοι

μεταλάμωυμίν και ιδε , έχω μεθ' υμών

ειμι πάσας τας ημέρας, έως τηςσωλελέας

5 αιώνων, Αμίως,

20

+

το
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Κεφ. α' . Ι .

'ΡΧΗ'σδαγελίεΙησ
ε Χρισέ,

μου και Θεού .

Ως γεραπλους να τουςπρο
φήτης: Ιδε, εγώεποςέλλω τον

άγγελός με ανθο αθώπε σ8 , δς καζα

σκότασητων οδών ( ε έμαθερθέν ( ε.

3 Φωνή βοώντG- τη ερήμω Ετοιμα

στείε τίω οδονΚυρίε , θέλας ποιέιτε εις

είβες αυτου .

Εγγύες Ιωάννης βοπάζων ώ τη ερήμων,

εκηρύσσωνβάπισμα μετανοίας εις άφεσιν

αμαρών.

5 Και εξεπορόύε % αισον πάστα και

Ιεδαία χώρα, και οι Γεροσολυμίται και

έβαπάζουν πάντες να το Ιορδάνη ποταμό

σ ' αυτού , εξομολογεμένοι οι αμαρ

τίας αυτών.

Η 3 Ιωάννης οδιδόμενο τρίχας κα

μήλα, κζώνω δερμαίνω τει όσφω

αυτά· έ εσθίων ακρίδας και μέλι άγριον.

7 Καιεκήρυσε, λέγων Ερχείο ισχυρόπ.

ρός με οπίσον με, σακάμι έκρινός,κύψας

λύσει τον ιμάνα των υποδημάτων αυτού.

8 Εγώ

6
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των έρημον;;

s ) Ειμεν εβάπάσει υμας ώύδαα: αυτος

δε βαπίστ υμας ν πνόύμαι αγία .

9 Και εγχύεν ώ καις ταις ημέραις,

ήλθενΙησές λίρ Ναζαρί9 τ Γαλιλαίας ,

και εβαπλαθη συΙωάννα ας τίορδάνω .

1o Και αυθέως αναβαίνων λούδα »,

είδε μεζομάρες τες έρανές , και το πνεύμα

ώζειαπεραν, καζαβαίνονεπ' αυτόν..

ΙΙ Και φωνή εγώερα ή έρανών Συ ει ο

μός με το αγαπηός, αδικηπα .

12 Και δυς το πνεύμα αυτόν οκβάζας

13. Και ω οκώτη ερήμω ημέρας ποσα -

Ο ρακονα , πήραζόμορφοΣαατά. και

ωμεθηρίων κουάκελοι διηνεώνει αυτο.

14 Μεπιδε τοωαδοθώαι τον Ιωάνω,

ήλθεν ο Ιησές εις τίω Γαλιλαίαν , κη

ρύωσως το κλαχέλιον της βασιλείας του

Θεοδ.

15 Και λέγων· όπ πεπλήρως ο καιρός, και

ήλικες και βασιλέα Θεέ : μείζωνοιτε , και

πισδύετε να το διαγγελία.

16 Περμπιών 3ωαή θείλαασαν τΓα

λιλαίας, είδε Σίμωνα και Ανδρέαντάδελ

φόναυτόβάλανώςαμφιβληστροναύτη του και

λάαση (ήταν ο αλιές .)

17 Και είπεν αυτοίς ο Ιησές: Δεύτε οπίσω

με, ποιήσωυμας χρέη αλιείς ανθρώπων.

$

18 Και

*
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22

18 Και όπως αφέλες πι δέκνα αυτών .

ακολέθησαν αυτω.

19 Καιωοβαςεκείθενολίγον ,είδεν τ'άκωβος

τον Ζεβεδαία , και Ιωάννάω τον αδελφών

αυτ8, κι αυτές τω λοίουκαταρτίζανάς

α δικτυα..

1o Καιέως οκάλεσεν αυτές και αφέλες

η παλέρα αυτών Ζεβεδαίος καιτα πλοία

η μειοθωτών, απήλθονοπίσω αυτού.

21 Και εισπορόύον ας Καβναέμ και

Δέως τοις σούββασιν ασελθών εις σωαω

γω , εδίδασκι .

Και εξεπλήρσονης επί τη διδευχήαυτές

ωο διδάσκων αυτές ως έξεσίαν έχων, και

έκ ωςοι γραμματείς.

13 Και ως τη σταγωγή αυτών άνθρω

πG- ώ πνεύμα ακριθάρτων, Εανέκραξε,

2.4 Λέγων·Εα ,ή ήμεϊν εσοί Τησ Ναζα .

;οάλοςλιλέστει μας και οίδασείς εί,

& Θεού .

25 Καιεπετίμησεν αύτα ο Ιησές , λέγων·

Φιμώθηκ, και έξελθε εξ αυτού.

26 Και παράξαν αύGν και πνεύμα και ακάθαρο .

Gν, κράξαν φωνή μεγάλη,εξήλθενέξ αυτέ .

27 Και έθιμοβήθηκαν πάνες,ώςτε συζητών

ωςαυτές,λέγονταςΤίεσι τε ; ς ή διδαχή

ή κοινή αύτη,ότι καθ' έξεσίανείς πνεύμονα

Gϊςάκριθάρεις επιβίωση,ξύπακέεσιν αύλος

28 Εξήλθε
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28 Εξλεϋ ακοή αυτους άς όλω ή

στίχωρον η Γαλιλαίας.

Σε 29 Και έως κτ σιωαγωγής εξελίνες ,

ήλθεν εις τίω οικίαν ΣίμωνΘ- και Ανδρίε,

Ο Ιακώβε και Ιωάννα.

30 H 3 πενθερο ΣίμωνΘ- κατίκξη πυρέσ

ζεσαι " καθέως λέγεσιν αυτισθείαυτής.

31 Και ωeoσελθών ήρεν αυτίω κρατήζα,

εκρόςαυτής και αφήκεν αυτίω ο πυρετός

δύως και διηκώς αυτοίς .

32 Ομας και βιομηψης και ότι έδε ο ήλιο ,

έφερονωςαυτό πανας τες κακώς έχει

και τες δαιμουζομέρες.

33 Και ηπόλιςόληεπισινα ράρη σος

34 Και εθεράπευσε πολλές κακώς έχεις

ποικίλαιςνόσεις και δαιμόνια πολλά εξί.

βαλε , και οι ηφε λαλέιο πι δαιμόνια ,

ότι ήδησαν αυτόν.

35 Καιοιέννυχον λίαν ανασας,εξηλε: ε

απήλθεν εις έρημον τόπον, κάκε ωθοσηύχο.

36 Και καθεδίωξαν αυτόν ο Σίμων και οι

μετ' αυτοδ.

37 Και βράνες αυτόν , λέγεσιν αυτοί οι

πώλες ζητήσει στο

38. Kajnégd avtois: S'w peile des Caixopée

Υας κωμοπόλης,τα κακά κηρύξω αςτην

εξελήλυθαι ,

this regar .

:

39 Και
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39 Και ω κηρύσων και τις σιωαγωγής

αυτών, ες όλίωτω Γαλιλαίαν , ε ταδαι

μόνια εκβάλων.

40 Και έρκο αθώς αυτόν λέσος ,ωρα

καλών αυτον καιρόνυπτιών αυτών, λέων αυ

το όπ,εάν θέλης,δώασαιμεκαθαρίσει

41 03 Ιησές σπλαχνιθες, εκλέννας τω

χειρα, ήψα αυτά, κλέγκαύτω : Θέλω,

Herrerank.

42 Και από αυτά ,θέωςαπήλθεναπ'

αυτή λέπρα , και καθιερίθη.

43. Και εμβολμησαί μεν αυτω , έως

εξέβαλεν αυτόν

Καλέςαυτο Oρα μηδενί μηδεν ο

πης" αλλ ' υπαγε»σταυτον δειξον τω εερε ,

και ωeoσένεκε ισ καθαρισμό και ε

αθοσέταξε Μωσής , ας μαρτύριον αυτοίς .

45 0 3 εξελθών ήρξαν κηρύασεν πολέ, και

Ααφημίζίν ή λόγον, ώςτε μηκέτι αυτήν δύ

να φανερώς εις πόλιν ασελθέν άλλ ' έξω

ώ ερήμους τόπους δώ , ήρχοντο ωeός αυτό

πανταχόθεν.

Κεφ. β '. 2 .

Και πάλιν εισήλθεν εις Καουναει δε
ημερών. και ήκέθη ότι εις οίκον επ.

2. Και θέωςσήχθησαν πολλοί άξή

μηκέτι χωρέϊν κηδε παθος τω θύραν. και

ελάλε αυτούς τον λόγον. " ,

3 Kay
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- 3 Και έρχον ) πους αυτον ,ολυ λιον
φέρούλες αιρό μόνον ο πασάρων .

4 Και μη δωάρθμοι αθοσεγγίσειαυτός

τόχλον ,άπεδίασαν τίωέγώόπω

εξορύξαντες χαλώσι τ κράββαζον , εφ ' ώ και
αλυμκος κατέκζ .

5 Ιδών και οΙησές τίωππν αυτών,λίκτυο

ολυλκα- Τέκνον , αφίωνται στι και

duaplicyCs.

6 Ηταν πινες ή ραμματέων οκάκα

θήρθμοι,κ Αμαλογιζόμενοι τηςκαρδίαις
αυτών:

ο τί έτG- έτω λαλεί βλασφημίαςκαι τις

δώα αφιέναι αμαρτίας , μή είς Θεός ;

8 Καοθέωςεπιγγες Ιησές του πνεύμα και

αυτέ , ότι έτως Αναλογίζον ) ώ εαυτοίς,

είπεν αυ %ίς Τίτιώτα 2/ αλογίζεθεντινής

καρδίαις υμών και

9 Τί εσιν αυκοπύπρου ,ειπέν τω οδg

λυκό, Αφέωνλού σοι αιαμαρία ή απάν.

Εκρα , και αρόν και τονκρασαν, και

ωειπίτι ;

το να ειδητε οι εξεσίαν έχ ο μας και

ανθρώπεαφιέναιεπί τη γής άμαρίάας" (λίR

τα ωρολυάκι )

I Σοίλέγω,έπρα , ε άρον ή κρεββατών

ζε , καιύπαγε εις τον οίκόν ( ε.

12 Και εγέρθησέως,και άραςτον κραβ
βαζαν ,

!
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βαών , εξήλθεν εναντίον πάντων" άξιε εξέ:

σαχπίνας, και δοξαζόν Θεόν, λέξανζας

Οιέδέποτε έτως είδομεν.

Και εξήλθεπάλιν ωας θείλαασαν

και πάς ο όχλG- ήρχενως αυτόν , και

εδίδασκεν αυτές .

14 Και ωράρωνείδε Λάϊν ΟΑλφαία

καθήμενον επιτο τελώνιον" και λέγκαυτε

Ångisdó pug . Kajavasa's inghofnozu

αυτη .

25 Kaj Eglise ciau roluxêrasar ci

τη οικία αυτ8 , και πολλοί τελών κ αμαρ

σωλοί συνανέκανοτωΙησέκ τούς μαθητώς

αυτά ήσαν πολλοί, κόκολέθησαναυτω

16 Και οιγραμμας καιοι φαρισαίοιαδέν

τες αυτών εθίονα μεή τελωνών ε αμαρ

σωλών , έλεγαν τους μαθητής αυτ8 · Τί ότι

σ τελωνώνδαμαρlωλώνεθίζκ πίνες

27 Και αφούζας ο Ιησούς , λές αυτοίς

Ουρέμανέχεσινοι ίχύοντες ιατρού , αλλ'

οι κακώςέχοήες.σοκ ήλθον καλέσαιδικαίες ,

αλλά άμαρίωλέςεις μείνοιαν.

Καιήσαν οι μαθηταιΙωάννακαι οι σω

φαρισαίων νησσούλες: εέρχονζελέγεσιν

αυτ : Διαλάοι μαθητα) Ιωάννα και οι των

φαρισαίων νησιεσιν , οι δε στι καθητα .

και της σεσι και

29 Και είπεν αυτοίς ο Ιησές : Μηδιώωνο:

$

18

4

μοι
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τοί συμφώνω ,ώςόνυμφίος μίλ αυτά

έσα, νησόν όσονχρόνον μεθ' εαυτών έχεσα

και τον νυμφίον , έδωαννησαν:

20 Eλόσον ) 3 ημέραι όταν απαρθη απ '

αυτων ονυμφίG- , και τόπ νησάρεσιν ώ

εκάνεις τις ημέρας.

21 Και έδεις επίβλημα ράκες αγιάφα

επιβράπις επί ίμακα παλαιω κόμη, αισι

το πλήρωμα αυτό το κοινόν παλαιά , και

κάρον χάσμα ανε ).

22 Και έδες βάλςοίνον νέον ας ασκες πα

λαιές: έ δε μή , ρήασε ο οίνο- ο νέο- τες

άσκες, και ο οίνθοκχε και οι ασκοί

Απλένη : αλά οίνον νέον ας ασκες καινες

βλητέον .

23 Και εγώ και ολαπορσε αυτόν και

- τοϊς σούββασε 2α των σοοίμων, και ήρ.

ξαν οι μαθηται αυτοδιδαν ποιαν τίλογες
.

τες σάχας .

K

24 Και οι φαρισαίοι έλεγον αυτω- Ιδε , τι

ποιέσιν ντούς σαββασιν ο σάκ έξε ;

15 Και αυτός έλεγχο αύτοϊς : Ουδέποτε ανή

γνωθεί εποίησε Δαβίδι και ότι χρέων έα :,

και επένασεν αυτός και οι μετ' αυτού,
26 Πώς εισήλθεν εις τον οίκον του Θεξ επί

• Αβιάθαρ δρχιερέως,τεςάριεςτου

έσεως έφαγχο ,έςσε έξι φαγενόμεν

τοϊς ιερεύσι, και έδωκε και τις συνωσα εστ;

F
27 Και
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27 Και έλεγχο αυτοϊς:Το σαββατον Αθαή

άνθρωπος έγρόεο , έχοάνθρωπG- Αξει το

σαββαών.

28 Σε κύριός εσιν ο υος σ' ανθρώπ8 και 3

σαββάτε.

Κεφ . γ. 3 .

Κα εισήλθε πάλινεςή σιωαγωγών και
ώεκέι άνθρωπG- εξηραμένω έχων

The grego

2

Α .

Και παρετήραν αυτών εκ τούς σαββασι .

θεραπόση ώτον,νακατηγορήζωσιν αυτά .

3 Καλέος των ανθρώπω τω εξηραμμίύω

έχoνά ή χειρα Ερωάς το μέσον.

4 Και λέω αυτοϊς : Εξεσι τοις σαββασαν

αγαθοποιήσει, ή κακοποιήσαι ; ψυχωσώ

σαι , ή λικέναι ; Οι διεεσιώπων.

Καιαέιβλεψάμεν @ - αυτές με7'οργής,

συλλυπέμενεεπί τη πωρώς τη καρδίας

αυτών , λίγο το ανθρώπω· Εκτίνονά χώρας

ε. και εξέτανεκαι λοκατεστάθη ή χεις

αυτά υγιής ως η ύλη .

+ Και εξελθόντες οι φαρισαίοι , έως

των Ηρωδιανών συμβέλιου έποίες κατ'

ωτά,όπως αυτού πολέσωσι.

7 Και δέησές ανεχώρησε με των μαθητών

αυτό ωθείς τίωφίλαοσω" και πολύ καλή

9Gνλητης Γαλιλαίας ήχολέθησαναύτα ,

και επι της Ιεδαίας ,

8 Και

..
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8 Και Ιεροσολύμων, και λή Ιδι

μίας και πέραν δίορδάνκ εοί στόριν

κΣιδώνα, πλήθοςπολύ , ακέσαίες οσε
επoίει , ήλθοναύς αυτήν .

? Καιείπε τουςμαθητής αυτενα αλοιό

eιον αθυσκαρερη αυτώ , Αετόχλ »,ένα

μη θλίβωσιν αυτόν .

10 Πολές δεθεράπευσαν ελε επιπίπτων

αυτέ , ένααυτά αψων ), όσοι είχαν κάποιος.

Και πι πνεύματα πι ακαθαρα , όπαν

αυτόνέθεώρ , αθοσέπιπλεν αυτώ ,και έκραζε,

λέγονία: όπ σοι ο ψός 5Θύ.

12 Και πολλά επίλμα αυτοίς ,ίνα μή αυτών

φανερόν ποιήσωσι.

13 Και αναβαινίας τοόνο-,έωςσκαλα

ες ήθελεν αυτός και απήλθον αθος αυτόν

14 Και εποίησε δώδεηφι ,ένα ώσι με αυτή ,

κένα δισέλη αυτές κηρύσσήν,

15 Και έχεν εξεσίαν θεραπόν ας νόζες.

εκβάλξν τα δαιμόνια.. :

16 Και επέθηκε τω Σίμωνα όνομα Πέτρον .

17 Και ΙάκωβοντσΖεβεδαίε,κΙωάννα

τάδελφόν σΙακώβ ( επίθηκεν αυτοίς

ονόμαζα Βοανεργές , ό έσπα, οι βροντής)

18 Και Ανδρέας , και Φίλιππον, ε Βαρθο

λομαίου, Μαλθαίον , και Θωμών , εΙάκω

βοντο Αλφαίε, Θαδδαίον , Σίμωνο

w Kuwaitlu .

F 2

1

19 Και
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να,

22

αυτά

Ι

Και ο

2 .

19 Και έδωνΙσκαριώτίω,ώς παρέδωκεν

αυτόνκαι έρχονάςοίκον .

20. Και σιωέρχε πάλιν όχλον , ώτε

δικίας αυτές μήτε άρον φαγείν..
21. Και ακέσαντες οι παρ' αυτού , εξήλθη

κρατήσαι αυτόν έλεγ9ν γύ ,όποξέση.

Και οι γραμματεις οι οπο Ιεροσόλύμων

καβιβάνιες , έλεος: όπ Βεελζεβέλ έχει ,

και ότι αν το άρχουν και δαιμονίων οκβάλς

οι δαιμόνια ».

23 Και αβοκλεστούμδυος αυτές, αλα

βολαίς έλεγχο αυτοϊς: Πώς διμύασιανάς

στιανών κβάλλο ;

24 Και εάν βασιλέαεφ' έωτάω μεριθή,

( 8δώα σταθώακαι βασιλέα κένη"

25. Και εάν οικία εφ' εαυτίω μερλοθή , και

δύασιθώα οικία σκένη..

26 Καιά ο σαβάνας ανέση εφ' εαυτών και

: μεμίρεσαι καιοδεύαταισαφώύ , αλλά και
τέλG- έχο.

27 Ου διώα έδεις τα σκεύη του ιχυρέ,

δισελθών εις ήοικίαν αυτέ,Ααρπάσαι, εάν

μη αζώτον ιχυρόν δήση ατότε η οικία

αυτουΔαρπάση.

28 - Αμίν λέγωυμίν,ότι πάντα αφεθήστε τα

αμαρτήματα τους φοίς των ανθρώπων καικαι

βλασφημίαι όσας αν βλασφημείωση:

Ος δ' ανβλασφημήση εις τοπνεύμα το

W
K

αγιον»

Ηο
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αγιόν , σαν ίχ άφεσιν ως τον αιώνα , αλ'

ένοχος επι αιωνίεκρίσεως .

ότι έλεγον πνεύμα ακαθαρών έχ .

31. Ερχοντο οι αδελφοίκ η μήτηραπό

και έξω εσώτες απίσλαν σος αυτόν , φω

νέλες αυτών.

32 Καικάθε όχλφ σε αυτόν είπον 3

αυτω . Ιδε, ή μήτηρ συ και οι αδελφοί ( και

έξω ζήλεσί σε .

33 Και απεκρίθη αυτοίς , λέγων: Τίς έσιν ή

μήτηρ με ή οι αδελφοίμε ;

34 Και αεεβλεψάμενο κύκλο της σει

και αυτόν καθημερες , λέγή: Τι ή μήτηρ με και

οι αδελφοί με.

'35 οςδαν ποιήσητοθέλημαΘεέ ,ίφ

αδελφός με και αδελφή με κ μήτηρέσι.

Κεφ . δ'. 4 .

Και πάλιν ήρξαν διδάσκήν ο τίω
Φίλαασαν και στωήχθη ωeός αυτών

όχλώ πολύς , ώςε αυτόν εμβάνα και τη

τελοίο» ,καθηγώ τη θαλάαση και πας και

όχλΘ- αθώς καιόλαασαν επί τηςω ..

Και εδίδασκεν αυτές ώ ωδα βολλές

πολλά, κέλερυ αυτοϊςού τη διδαχή αυτ :

Ακέλε:Ιδε ,εξήλθενο απέκρων αστέρια.

4 Και εβόες και το σέρον , ο μη επτπ

ουσ+ οδον,ήλθε το πλάνο σ ορφανά , ,

κατέφαγχο αυτό ,
F 3

Αλο
S
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7

ε
ν

5 Αλο και έπεσεν επί το πρώδες , όπεσοκ

είχε γω πολω» και « θέως εξανίτλε, λία

τομη έχον βάθο γής:

Hris j avalésiculou now rokon, rij

Αλατο μηέχον ρίζα», εξηράνθη.

Kaj so ' MEOTV eus loes nortas son

ανέβησαν αι ακανθα, σιωέπνιξαν αυτό ,

και καρπών σακάλικο.

8 Kajano Coverstyhot redhe sy

είδε καρπόν αναβαίνονται και αυξάνους και

άφερεν , εν τζιάκου , εν εξήκονα , και εν

ixxer.

9. Και έλεγχοαυτούς ο έχων ώτα ακέφι ,
άκεέτω .

10 όπ5 εγγόεο καζαμόνας,ηρώτησαν αυτόν

οι αελ αλώνσυντοϊς δώδεκαπαραβολήν .

Και έλεγχο αύτοϊςΥεϊνδεδο γνώναι το

μυσήeιον τ βασιλέας &Θεά κέξνος 3

ι τοις έξω,ν ωραβολαίςτα πάνω γίνε)

να βλέπούλες βλέπωση, και με ίδωσι και

ακέοντεςακέωσι, μη σιωιώσιμηπτιεεπι

τρέψωσι,καφεθη αυτοίς τα αμαρτήματα .

13 Και λέγή αυτούς Ουκ οίδετωρα

βολίω ταύτίω, και πώς πάζας αςωρα

βολος γνώστωθι ;

14 Ο ασάρων, ή λόγον ασάρε

15 Ούτοι δέ εισινοιολατ οδον,όπε απά
ε) ο λόφο και όταν ακύρωσιν , έως

έσκο

1 2
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5

έρειστοζανάς,αίρι τ λόρν εαυταρ
μονώτηςκαρδίαις αυτών.

16 Και έτοί εισιν ομοίως οι επίτα πετώ ,

σιρόρδωροι, οί, όταν άκουσε πν λόγο ,δί

θέωςαγοράςλαμβάνεσιν αυτών

17 Και συκέχει ρίζων εαυτοίς, αλλά

σύσκαιροίασιν· επι χιούμης θλίψεως ή

διω[μελατ λόγον,δίως σκανδαλίζον ).

18 Και ετοίκισαν οι ας ας ακρίνθας σερό

μθμοικαι οι τον λόγον ακέουθες:

η Κα 4 μέριμνας αιώνΦτότε, και

απάτησαλέτε , και αισει τα λοιπαέπι

θυμίαιασορόυόμδυοι συμπολίτεσε τ λόγον ,

καιάκαρπG- γένε ) .

20 Kaj Ericson iim theyhotngentes

ασαρέλες,οί τινες ακούεστά λόγονέωρα

δεν) καρποφορήσουν, εν πιάνονά , και

8ο εξήκοντα , και εν εκαν.

Και έλεγχο αυτοϊς'Μήπ ο λύχναέρα )

έναατμόδιονεθή , ή αυτ κλίνωτές

να επί των λυχνίαν επίθεσηκαι

21 Ου γαρ έσι τι κρυπών και εάν μη φανε

ρω9 · Ν έγρύες δόκρυφον , αλ' ένα ως

φανερών έλθη.

23. Eί αςέχω ώτα ακέξν , άκείτω .

24 Και έλεγχο αύτοϊς : Βλέπε πακέετε .

ως μίαμετάπ, μετξηθήστημίν ,

« είλεθήστη υμίν τοϊς ακούειν

21

1:

H

F 4 25 Ο ;
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3

25 σε γδαν έχη, δοθήσεθ αυτό και ος σοκ

έχει έχε δηθήσε απ' αυτού .

16 Καιέλεγχο Ούτωςέσιν ή βασιλέα του

Θε8, ώς εάν άνθρωπG- βάλη τ ασόρον επι

της γης

27.Και καθόύδη, καιεγέκρη νίκες και ημέ

" eανκο ατόρG- βλαστάνη, και μηκύη ως
ουκ οίδεν αυτός .

28 Αυτοματη γδ ή γή καρποφορεί , ωeώτον

χώρων , είτε στόχω, είτε αλήρη σίτονά το

στίχοϊ.

29 όταν και ολαδή ο καρπός, θέωςλέι

σέλς το δρέπανον,ότι παρέστηκενόθερισμός .

3o Καιέλεγε Τίνι ομοιώσωμεν ή βασιλέων και

Θεέ, ήν ποίαωροβολήοδα βάλω
με αυτό ;

31. Ως κόκκο σινάπεως, δς , όταν σαφή επί

της γης, μικρότερG» πάλων και ασερκούτων
( επ των επί της γης.

3 2 Και όταν πασαρή , ανεβαίνς , και γίνεται

πάνωνή λαχάνωνμάζων, και ποιέι κλάδες

μεγάλες, ώστε δικύκλ σκιαναυτά

και τα πετάνε ξέρουν καασκίων.

33 Και τοιαύταις ωραβολαίς πολύς

ελάλη αύ % ίς ή λόγον,καθώς ήδύνανε ακέφν.

34 Χωρίς j @ αβολής σακελάλη αυτοϊς.

καιιδίαν δε τους μαθητής αυτ8 επίλυε

πανα .

35 Και
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35 Και λένε αυτούς και εκείνη τη μέρα ,

οψίας βιομδύης: Διέλθωμεν άς τοπίρα .

36 Και αφίσες τόχλον ολλαμβάνκσιν

αυτόν ως ω ωτρ τλοίων και άλλα και πλοιά

Ολα ω μετ ' αυτού.

37 Και γίνε λαίλαψ ανέμε μεγάλη τι ;

κύμαία επέβαλειας το πλοίον , αξε αυτό

ήδη γεμίζε .

38 Και ω αυτός επί τη πρύμνη επί το

αθοσκεφάλαιον καθοδόν" και διεγείρεσιν

αυτόν, και λέγεσιν αυτώ ' Διδάσκαλε , και

μέλς στιόπ οσολύμεθα και :

39 Και διεγερθες επελέμηση των ανέμων και

επετη θαλάση Σιώπα , ππφίμωσε . Και

ακόπασεν.ο άνεμG- , και έχε γαλώη

μεγάλη.

4o Και είπεν αυτοίς . Τί δηλοίεπ ετπω ; πώς

σοκ έχετε πίπα ,

Α1 Και εφοβήθησαν φόβον μέσων , και έλεγαν

αθοςαλλήλες:Τίς άρω δτός εσιν, ότι και ο

άνεμο» και θάλασσα ακκούεσιν τουκαι

Κεφ. ' . 5 .

Καιήλθον εις τοπήραν οθαλάσσης , έας
στογήρανή Γαλαρωών.

2 Kojitia fool múra in foto's,oczews

απίωτησει αυτόεκμνημάω»άνθρωπο

ώ πνεύμα απαιτερλώ
3 οχή καζίκησιν είχενώ τοϊς ενημέρους,

και
FS
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4

και έπαλύζεανέδες διώωζώτονδήσας

Δια το αυτον πολλάκις πέδαιςκαλύτσι

ιδέα , εδεσσάχα' αυτό ως «λύσης,

και ας πέδας σωθετείσθαι'και έδεις αυτον

έχυε δαμάσει .

5 ΚαιΑναπαντος νυκτός και ημέρες και τοϊς

όρεσαι και ω τοϊςμνήμασιν ω κράζων, και

και ακοπων εαυτόν λίθοις "

ο ιδεών και τον Ιησξνλτο κακρόθεν,έδραμε,
και ωeoσπκύησεν αυτο

7 Και κράξας φωνή μεγάληςείπε:Tίεροί

και σοι Ιησέμε,Θεέ ' υψίσε και ορκίζω σε
τον Θεόν , μή με βασανίσης ..

8.(Ε'λεγε αυτα Εξελθε το πνεύμα το

ακρίθαρών κ ξ ανθρώπο)

9 Και επηρώω αυτόν: Τί σοι όνομοι ; Και

απεκρίθη , λέγων: Λεγεών όνομοι και ότι

πολλοί εσμα.

Kajnagradaurè rossa ve genau

τες λοσάλη έξω της χώρας.

H , 3 οκά αθες τα όρη αγέλη χοίρων-με

γάλη βοσκομδύη.

12. Και παρεκοίλεσιν αυτών παλες οι δαί

κονες , λέρλες Πέμψον ημάς εις τες χοί

ρες, ένααςαυτές εισέλθωμα.

13 Και επέτρεψεν αυτοίς οξέως ο Ιησες .

Και εξελίνα τα πνεύμαζα τα ακούθκρα ,

και εισήλθον αυτές χοίρες και ώρμησεν ηαγέλη

ΧΟ



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚ. 1gr

16

σκρημνεάςήθέλασαν , ( σαν οι ως

διαίλιοι ) κεπαίρνοώτη θαλάαση.

14 Οι3 βόσκουλες τις χίρεςέφυρεανή -

πλαιας των πόλινκ ας τες έχύς. Και

εξήλθον ίδιοτέιπ κορνός .

15. Και έρχοντας Ιησεν , και θεωρεί τον

δαιμονιζόμερον ηαθήμεμον κgίκαιο ωμον ,

και σωφρονενα , τον έχει τον λεγεώνα:

και εφοβήθησαν .

Και διηγήσαν αυτοίς οι ιις , πως

έγρόεο ποδαιμονιζομδύο , η σειτ χοίρων.

17 Καιήρξαν ολακοιλών αυτών απελθόν

λητων ορίων αυτών .

18 Καιεμβάλο- αυτά ας το πλοίον, παρ

κοίλη αυτονο δαιμονιθας ένα ή μέλ' αυτά.

19 03 Ιησες σοκ αφήκεν αυτον,αλλά λει

αυτα παμάς τοίχωνCatoς τες σες ,

και ανάδειλον αυτοϊς όσοι σοι ο Κόρο

εποίησε , και ελέησέ π.

Και απήλθε , και ήρξανκηρύσεν ώ τη

Δεκαπόλη όσοι εποίησεν αυτόΙησάς και

παλες εθαύμαζα.

11 Και ΑναπτροπώλG -ΤΙησέώτωπλοίω

πάλιν αςτο πέραν, ωήχθηόχλώ πολύς

επ' αυτών και δώ ο τω βίλαοσαν..

12 Και ιδε , έρθεή των διασυναγώγων,

ονόμαλάξεωνκαι ιδί, αυτοίπίπτί ούς

τες πέδας του

20

13 Kα
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23 ' Και παρεκαίλε αυτόν πολλά,λέγων στη

τοθυγατριόν μεεχάτως έχο: να έλθωνεπι

9ης αυτή αςχείρας,όπως συνθή · ε ζήσει

24 Καιαπήλθε μέλ' αυτά: Εύκολέ94 αυτα

όχλος πολύς , ε σιωίθλιβον αυτόν .

25 (Και γωή άς έσαι ώ ρύση αίμαίG -έτη

δώδεκα ,

16 Kαι πολλά παθόσοι ως πολλών ια

τεών , και δαπανήσασα τα παρ' ευτής

πάνω , κηδεν ωφεληθείσα , αλλά μάλλον

εις το χέρον έλθέσα .

27 Ακέσασα αει Ιησέ,ελθέσα και τα

όχλο όπιθεν,ήψα σ' έμαθε αυτού.

28 Ε'λεγε δ: ότι καν τών ιματίων αυτού

αψωμαι , σωθήσομαι .

19 Και αθέως έξηρανθη ή πηγήαίματG .

αυτής και έγιω τοσώμα. όπ ία λέπι

της και πγG-.

30 Και αυθέως ο Ιησές επιγες ν εαυτό και

εξ αυτά διώαμιν έξελθέστιν , επιγραφές αν

τώ όχλω έλεγTίς μεήψα ή ιμαίων;

31 Και έλεγον αυτώ οι μαθηταί αυτου

Βλέπης τον όχλον σωθλίβονίζει σε λίγες

Τίς μεήψαν;

32 Και ανεβλέπειδάνκαι τε ποιήσασταν

33 H3 γωή, φοβηθείσειε τεέμεσε ,έδρα

ο έρνεν επ' αυτή , ήλθε και αθοσέπτζεν

αυτά , κάπτιαυτά πάσα » ή αλήθφαν .

d

34 Oʻä
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34 σκαι είπεν αυτη Θύαπρ , ή πίπςσει

σικέ σε : ύπακάςαρώω, και ίθ υγιής

λη της καπνός σε .

35 Επ αυτή λαλένlΘ-, έργον λησχα

συναγώε, λέγοντες όπ ήθυγάτηρ ζε απί

θανε τί έπ σκύλες τον διδάσκαλος και

36 Ο Ιησές, έως ακέσεις ή λόγον λα

λέμόμον,λέγή τωνδικαιωμάτων Μήφοβε ,
μόνον πρέι .

37 Και σου αφήκεν εδίνα αυτό στωικο

λεβησαυγός μή Πέτρον είάκωβον και Ιωάν

νω τον αδελφών Ιακώβ » .

38 Kujipes) ss è rinor de poorwazui.com
και θεωρώ φόρυβον ,κλαίοντας και αλαλά

ζονός πιλά .

39 Και εισελθών λέγή αυτούς τίθορυβήθε

και κλαίει; το παιδίον σοκ απίθανεν , αλλά

καθοδη .

40 Και κολεγίλωναυτο δε , εκβαλών

άπονας οδηλαμβάνς τπατέρα του

παιδια και τίω μηλέρα , έτέςμέλ' αυτά, και

απορόύε )όπεωτο παιδίον ανεκέν δρον.

41 Και κρατήσας της προς σπαιδία, λίγα

αυτή: Ταλιθος κύμι· μεθερμίωόζο

όμου : Το κοράσιον(σοι λέγω) έγκρι.

42 Καιέωςανέςητο κοραίσιον ,ε αιι

πίτι:ωγδ ετών δώδεκα.Είξίσησαν οκ

* ίση μεγάλη.
43 Και
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43. Και διεφάλαιο αυτούς πολλά ίνα μηδεις

γνατία και είπε δοθίώαι αυτή φαγεν .

Κεφ . σ'. 6 .

Καιεξήλθεν ουκείθεν,ήλθεν ειςτου πα
τζίδι αυτό και ακολεθύσιν αυτοί οι

μαθηται αυτά .

- 2 Και λυομενε σαββάτε ήρξατο και τη

σιωαγωγή διδάσκήν.ε πολλοί ακέοίες εξε

πλήσσον %, λέγολες Πόθεν τέτω ταύτα και

άς ήσοφία και λ9ισα αυτων,όπ διωάμες

τοιούτοι Αετ τρών αυτό γίνον

3 Ουχ έτος ειν ο τέκτων, ουος Μαρίας ,

αδελφός 3 Ιακώβεο Ιωσή και Ιέδα κ Σί

μωνG ; ε σο εισιναιαδελφα αυτάως

αθος ήμας ; Καιεσκανδαλίζον % ω αυτω.

4 Ελεγκ3 αυτοίς ο Ιησές όπσοκέι αθ

φήτης άπμG- 4 μή τηνπαρέλει αυτ8,

ώ τοϊς συσκεσι,κώτηοικίααυτοσ.

5 Και εκήδία οκά έδεμίαν δώαμιν

ποιήσαι , ά μη ολίγοις αρρώστις επιθέας ζις

χάρας,έθερίπου

5 Καιεθαύμαζεολα τααπιίαναυτών.

Καιωοήγεως κώμαςκύκλω,διδάσκων.

7 Και αφοσιαλάτι τές δεκας , και

ήρξαν αυτές λοσέλαν δύο δύο και έδιδε

αυτοϊς εξεσίαι των πνευμάτων των ακα

θάρτων.

8 Και παρήγγλεν αυτοίς ένα μηδεν αίρωσαν

HE



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚ . 135

ας oδέν μη ράβδον μόνον , με πήραν, με

άρτον , μή αςή ζώωχιλιον.

9 Α' σοδεδεμένες σανδάλια και μη-

δυσα , δύο χτώνας.
Το Καβίλιααυτούς όποίαν εισέλθε εις

οικίαν ,εκει μελε έως αν εξίλθε κένθεν.

ΙΙ Και όσοι αν μη δεξωνη υμας , μηδε

ακέζωσιν υμών , εκπερβόμβροι ,

οκίενάξαλε τ χαν τον στηρίτω τ ποσών

υμών , ας μαργύριον αυτοίς , άμίω λίγο

υμίν, ανεκάτερον έσαι ΣοδόμοιςήΓομόρρος

η ημέρα κρίζιως, ή τη πόλη κάνη.

12 Και εξελφούλες οκήρυσαν να μετανοή

ζωσε .

13 Καιδαιμόνια πολλά εξίβαλον κήλεφου

ελαίω πολλές αρρώσες,κ, θεραπόνου .

14 Και ήκεσενο βασιλεύς Ηρώδης,(φασί.

μόνο εγώειτο όνομα αυτά) και έλεγχυση

Ιωάννης ο βαπάζωνοκ νεκρών ηγέρθη, €

τονεργάπν αδιωάμες οώ αυτό,
15

Αλλοι έλεγαν όπ Ηλίας είν' άλλοι δε

έλερυσι ωυφήτης έσιν , ή ως ειςτας

φητών .

Ακέσας και ο Ηρώδης, είπεν: Οι αν έχω

αποκεφάλιση Ιωάννω, έτος έν , αυτός

ηγέρθη εκ νεκρών

17 Αυτός ο Ηρώδης,λησάλος έκράτησε

τον Ιωάννύω ,είδησεν αυτόν τη φυλακή

16
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:

.

ε

Ας Ηρωδιάδα εγωϊκα Φιλίπσε του

αδελφέαυτού, όπ αυτίω εγέμησεν.

18 Ε'λεγε και ο Ιωάννης το Ηρώδη:οπ σάκ

έξείσοιέχον ή γωαίκα και αδελφέ ( ε.

19. Η3 Ηρωδιας ονειχεν αυτώ,και ήθελεν

αυτόν λιποκίν "κσον ήδίας"

10. ΟΗρώδηςέφοβίγο Ιωάννου,

και αυτοαύδροι δίκαιον και έκον" και συετής

αυτών και ακέσας αυτού, πολλά επoίς, και

ήδέως αυτό ήκες.

11 Καρυομδύης ημέραςσοκαίρε,ότε Ηρώ

δηςτοϊςγλυεσίοις αυτού δάπνοιεποίg τοίς

- μεγιστάσιν αυτό και τους χιλιάρχους και της

ωeώτοιςτΓαλιλαίας: • * * )

Και εισελθέσης τη θυγατςός αυτής της

Ηρωδιάδο », και ορχησταρδίης, και δραστάσης

το Ηρώδη έτοϊς σπωανακάμερσιςκαι είπε ο

και βασιλεύς το κοβισί : Αίτησόν με εάν

Hans, nou dwowool.

23 Καιώμοσεν αυτή-όποεάν με αίτησης,

: δώσω σοι, έως ημίσες και βασιλέμας με.

24 Η 3 εξελθέσου, είπε τη μηλοί αυτής: Τι

αιτήσιμο» ; Η δε είπε τίω κεφάλω

Ιωάννα Βαπκσου.

15 Και εσελθέσει σεως με ασυδήςαρος

η βασιλέα , ήτήσας , λέξεσου" Θέλω ένα

μοι δος εξ αυτής επί πίνακι τίωκεφαλώ

Ιωάννεσ Βαπισε.

26. Και.

22

Ι
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25 Και σείλυποδυόμιοβασιλβάς,

Ας τες όρκες και τις σπανακάμψες σαν

ήθελησεν αυτίω αθετήσαι .

17 Καδέως λησάλας και βασιλόύς σι .

κελάτωρα ,επίτευξιν ενεχθώτίωκεφα

λω αυτού..

18 ο απελθών αποκεφάλισεν αυτόν αν τη

φυλακή. καιώεκε ή κεφαλίω αυτή επι

πίνακι, ε έδωκεν αυτίωτοποθεσία και το

κοραπον έδωκεν αυτίω τημηλοί αυτής.

29 Και ακέσαίες οι μαθηται αυτό , ήλθεν

καιήραν το πτώμα αυτό , και3ηκαν αυτο

μνημάω .

30 Και σιωάγαν οι επόπλοι ως τ In

σεν,κ απήγάλων αυτω πανιεόσαεποίη

σανκαι όσα εδίδαξω».

31 Και είπεν αυτοίς: Δείπνμάς ευτεί και

ιδίαν ωςέρημον τόπον,ξαναπαύετε όλίγον

Ησανοιέρχόμθμοι οι αγρίες πολοί:

και έδε φαγεν ηυηαίρεν.

32 Και απήλθον ας έρημον τόπον τοπλοίο

κατ' ιδίαν .

33 Και είδον αυτές σάρνας οι όχλοι και

επέγνωσαν αυτόν πολλοί και πεζή απόπασών

και των πόλεων σωέδραμον οκά , αβοήλθω

αυτές, και σκοήλθον αθώς αυτόν .

34 Και εξελθώνείδεν δίησες πολυω όχλον,

καιέπλαχνίσθη επ' αυτούς, ότι ήσαν ως

ωτόβασι
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αθόβαζα μη έχον ποιμαία κήρξαν δι .

δύσκήν αυτές πολλά.

35 Και ήδη ώρας πολλές γυομλόης βοσελ.

θύλες αυτοί οιμαθηται αυτέ λέγεσινόη

έρημοςέπν ο τόπG-, ήδηώρα πολλή

36 Απόλυζαν αυτές,ίνα απελθονες ας τες

κύκλω ώρες και κώμας ,άτοραίωσαν εαυτοίς

άρτες ή θ φάωσιν σοκ έχεσαν.

37 ο δε δοκριθεις, είπεν αυτοίς Δόη :

αυτοίς υμείς φαγείν. Και λέγεσιν αυτα

Απελώνεςάρραίων Αιακοσίων διωα

eίων ώριες κ δωμάν αυτοίςφαγείν και

38 ο ; λέξη αυτοίς: Πόσες άλεςέχετε υπόγελο

ciMs.Kcej ſvvles,réſea'TTérle,èdúo izchuces

39 Και επέταξεν αυτοίς ανακλίναι πανώς

συμπόσια συμπόσια επι το χλωρο χόριο.

40 Καιανέπεσον πρασιαπρασια ,ανά εκα

τον και ανά πεντήκονα .

41 Και λαβών της πεήε άρτες και τις δύο

έχθύας, αναβλέψας αςή έρανόν ,δλόγησε,

κατέκλασετες άλλες και έδιδε τούς μά»

9ητας αύτε ένα ωραθώσιν αυτούς και της

δύο ιχθύαςέμέρισε πάσι.

42 Καιέφαρο πάνθες, ξεχορώθησαν.

Και ήeανκλασμάτωνδίδεται κοφίνες

πλήρες, και λπο των ιχθύων.

44 Και ήσαν οι φαρίες τές άριες , ωσά

πινακιγίλιοι αϋδρες.

45 Και
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45 Καιέωςηνάγκασε τες μαθηας αυτί

έμβίώαι ας το πλοίον, καισάκο ας το

πέρανως Βηθσαϊδαν,έως αυτός πλύση

τονόχλον.

46 Καιλοξάμδροι κύτοις , απήλθεν ως :

τοόρG- ωο( ξα .

47 Καψίας δυο μέσης ωτοπλοϊονών μέσω

θαλάσσης, και αυτός μόνο επιτ γής .

- 48 Και είδαν αυτές βασανιζομδρες και το

ελαύνην· (Ζω διάνυμφωνία αυτούς )

ε αεί πορτίω φυλακίω τ νυκύς έχ )

Geoς αυτές, ωιπειώνοπιταλάασης ο

ελι παρελθέναυτές.

49 οι3 , ιδέλες αυτώναιπειιενα επί της

θαλάασης , έδοξα φάνισμα είναι, και

ανέκραξαν

• 5ο (Πάνες και αυτόν είδον , ξέταράχθησαν)

Και σέως ελάλησε μετ' αυτών,και λίγο

αυτοίς: Θαρσάπ, ενώάμι, μή Φοβείθι.

- 1 Kά ανέβη ως αυτές ας το πλοίο και

κόπασεν ο άνεμG- και λίανκ θιασου

ωεαυτοίς εξίσαν , καιεγώμαζω

5 2 Ου δσωκαν επί τοις άρτοις · ω γή

καρδία αυτών πιπωρωμδύη.

45 | 3 Και Ασπιροσκίες ήλθενεπιτγώΓι

νησαρέτ " και αυσωρμίθηπω .

54 Και εξελθόντων αυτών και του σηοία ,

οθέως επιγιόνλες αυτών ,
55 ΠεeA
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Ν

2

Ts Περιδραμόντες όλω ή είχαδον οκά

ω , ήρξαν επί τούς κρεββάτοιςτεςκα

κώςέχονεις ωφέρν,όπεήκεον όπεκι έπ .

5-6 Και όπε αν ασεπορδά ας κώμας , ή

πόλης , ήαρές, νταής άρεσείς ελέφαντες

αθεν&νες παρεκάλεν αυτον ένα κων και

κρασίδεξίμακα αυτά αψων : και όσο

αι ήπνην αυτέ , εσώζονο.

Κεφ. ζ'. 7.

Και σιωάροχος αυτόνοι φαρισαίοι,
και άνες ή γραμματέων , ελθόντες οι

Ιεροσολύμων :

Και ιδονες άνας ρυθητών αυτύ κοι

ναϊςχερσί(τέτ' έσιν ανίπεις ), εθίονειςάρ

τες ,εμέμψαν .

3 (Οι φαρισαίοι και πάντες οι Ιεδαίοι,

! εάνμη πυρμηνίψωνα
ς χείρας εκ έσθίεση,

- κραλέντης τουαδοσιν ή πρεσβυτέρω».

4 Και απόάρράς, εάν μη βαπάζων3.έκ

εδίαση και άλλα πολλοί έσιν ά παρέλαβών

κροΠέιν ,βαπισμός πόληeίων και ξεσών και

χαλκίων και κλινών)

5. Επιπεεπερωτώσιν αύτον οίφαρισαίοι

οι χαμκαλάς: Διαλέ οι καθηταί σε επι

• ειπείέστιοξωραδοσινή πρεσβυτέρων
αλλά ανίποις χερσίν έσθίει τον άρον ;

6. Ο λποκριθεις,είπεν αυτοίς·όπκαλώς

ωοεφήτάζεν Ησαίας αξι υμών ισο

κριτών
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κριτών ωςγραπή, ούτε ο λαός τους

χάλεσί μεκμά , ή καρδία αυτών πόρρω.

απέχει απ' έμε.

7 Μάτωσέβονται με , διδάσκοντες δι

δικασκαλίας , άλματα ανθρώπων .

8 Αφένες ολωσδιά , κρατάτε

τωσδεσινή ανθρώπων,βαπισμός ξενών

και πότηρίων και άλλα παρόμοια τοιαν α
πολλά ποιατε .

9 Και έλεγχο αύτοϊς: Καλώς αβάπτες

λίω Θεέ,ίναι ωρα διανύμών τηρήσης.

1ο Μωσης ηδ είπε: Tιμα τπειλέρα σε και

ή μητέρασε" , Ο κακολογων πατρα ή

μητέρας και θανάτου τελείω.

Η μας λέγειε: Εάν είπη ανθρωποι το

παρά ή τη μηλοί Κορβάν (ο επ , δώρον)

ο εαν εξ εμέ, ώφεληθής .

12. Και συκίτι άφίλε αυτόν έδινποιήσει τις

παρά αυτά ή τη μητρι αυτά.

13 Ακυρδύλες τον λόγον Θεά τη δα.

δόση υμών , και παρεδώκολες και παρόμοια

τoιώτα πολλά παιδιά .

14 Και ωθοσκαλεσάμλνΘ- πάνατόχλον,

έλεγχοαύτοϊς : Ακέρτί με πάνες , εσυίτε.

15 Ουδέν έσιν έξωθεν ανθρώπε άσπορόυό

μδρον εις αυτόν , και δώα αυτόν ποινώσεις

αλλά τα εκπορνόμιμα απ' αυτέ , εκείνα

εππε κοινώνω τον άνθρωποι.

.

16 Είπες
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16 Είπς έχω πει ακέιν , άκείτω :

17 Καιόπ εισήλθεν εις οίνων λισόχλs ,

επηρώτων αυτόν οι μαθηται αυτή εί της

ωραβολής.
18 Και λέγκ αύτοϊς: Ούτω υμάς άσπωίε

σοίες ; ένοπτπ όπ παν τοίξωθενασορός

μένον εις τον άνθρωπον , ο διωαται αυτού,

κοινώσει και

19 όπ ουκέσπορά και αυτό ειςή καρδίαν ,

άλ' ας ή κοιλίαν ειςτ άφεδρώνα εκπα

ρόλε) καθαρίζου πάντα τα βρώμαία .

20 Ελεγε ότι το ακανθώπεεκπορόυό

μεμον , κεινο κοινοϊτον άνθρωπον..

11 Εσωθεν δική καρδίας και ανθρώπων οι

Διαλογισμοί οι κακοί εκπορεύον) , μοι

χέα , πορν& αι , φόνοι,

Κλοποι, αλεονεξία , πονηρία , δόλο ,

ασέλγκα,όφθαλμος πονηρός, βλασφημία ,

περηφανία , άφροσύη.

23 Πάνο τούσα πονηρού έσωθεν εκπο

ρά'ε , και κοινοί τον άνθρωπον.

24 Καιεκείθεν αναστος απήλθεν εις τα μεθόρια

Τόρεκ Σιδώνα και εισελθών εις τίωοί

κίαν , έδενα ήθελε γνώναι καιοι διωήθη

λαθών.

25 Ακέσασα δγωή αει αυτό και της είχε

σο θυμάταιον αυτής πνεύμα ανοίξερον,ελ .

θέσεωeoσέπεσε ωeoς τεςπόδας αυτού ,

2 2

26 ( Η
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26 (Η, 3 ή γωή Εκκίς , Συροφοίνιασα

το κύ) ε πρώτα αυτον ένα ή δαιμόνιον

εκβάλλη οκ της θυγατρός αυτής.

27 ο Ιησές πειαυτή: Αφιςστον η

αθώαι τα τέκνα καλόνεα λαβών τ

άρτον τέκνων,βαλαν τοϊς κυναρίοις.

28 H3 απεκρίθη, λίγλ αύτω Ναι Κύριε

και οι κωάρια ισοκαί τω τ σαπίζες

καθώς καιτων ψχίων των παιδιων.

29 Και είπεν αυτή: Διά τέτιν τον λόγον

υπαγεεξελήλυθετο δαιμόνιον και της ψυ

ματςός σε .

30 Και απελθέσα ας ή οίκον αυτής και ερε

το δαιμόνιον εξεληλυθες , έτωθυγατέρας

βεβλημδύω επί της κλίνης .

31 Και πάλιν εξελθών ή ορίων Τύρα και

Σιδώνα », ήλθε ωeός και θέλασαντΓαλι

λαίας , ένα μέσον ορίων Δεκαπόλεως.

3. Και φέρεσιν αυτοίκωφών κογκλάλον και

ουσκουλέσεν αυτόννα επιζή αυτό το

χώρα .

33 Και ολαβόμβρG- αυτον λαό όχλε

κατ' ιδίαν , έβαλετές δικύλες αυτά ας

πι ωτοι αυτού και πλάσας ήψας τγλώσ .

αυτού.

με 34 Και αναβλέψας ας ή έρανόν,εσέναξε , και

Ελ. λέγή αυτο :Εφφαθ ,ό εσυ , Αστοίχθηλ.

35 Kαφέως λίωοίχθησαν αυτόαέρας

σής

Η;
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- και ελύθη ο δεσμός τη γλώασης αυτού , και

ελάλη. ορθώς ..

36 Και διεσίλαο αυτοϊς ένα μηδενί απου

στον όσον και αυτός αυτούς διετέλεσε και καλοκ

εισότερον κήρυσον.

37 Και σεροθιασώς εξεπλήσσονο , λέ

ρνίες: Καλώς πάνωπεποίηκε" και τες κω

φές ποιο ακέεν, και τες αλάλες λαλάν .

Κεφ . η . 8.

" ΕΝοκέναις ταιςημέραις, παμπόλα
όχλο όνο , και μηεχόντων τί φάγωσι,

υθοσκαλεσάμεν @ - ο Ιησές τές μαθηαις

: αυτό , λέγή αυτούς

2 Σταλαχνίζομαι επι ή όχλον» όπ ήδη

ημέρας της αθυσμενεσί μοι ,και συκέχεστ

{ τι φάγωσι.

3 Και εαν επιλύσει αυτέςνήσφς άς οίκον

αυτών, κλυθήσουντη οδώ : άνές γδαυ

ή των μακρόθεν ήκεσι..

4 Καιαπεκρίθησαναυτοί μαθηαι αυτά

πόθεν τέτες δωήσέlαιάς ώδε χοροίσαι άρ

των επ' ερημίας ;

Καιεπηρώτα αυτές Πόσες έχετε άριες;

Οι επον ·Επα .

6 Και παρήγγλε όχλω αναπεσείν επί

* γής: ξ λαβών τες έπαιρίες,σίγαριτήσεις

έκλασε, καιεδίδε τους μαθηταίς αυτό να

αλαθώσι και παρέθηκαν το όχλο,

7 Kα
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7

9

11

Α!

Και είχανιχθύδια ολίγα και άλογήσας,

είπεοαθέναι και αυτά.

8 Εφατον 3οκεχαρβάθησαν και ήραν σεισ

σούμαζα κλασμάτων, επα συρίδας.

Η'σαν και οι φαρλες , ως τετρακιγρίλιοι

και απέλυσεν αυτές.

1o Καιέωςέμβας εις το πλοίοναστρα

θηλών αυτέ, ήλθεν εις τα μέρη Δαλματεθεί .

Και εξήλθον οι φαρισαίοι, και ήρξαν

συζην ω , ζηενες παρ' αυτο σημείον

λαός έρανού , πήραζολες αυτόν.

12 Και αναστενάξας το πνεύμα αυτού ,

λέγο: και γίνεά αύτη σημέιον επιζητάς

άμωλέγω υμίν, άδοθήσεξ τη θυεα τούτη

σημειον .

13 Και αφές αυτές , εμβας πάλιν ες η

τολοίον , απήλθεν εις το πάρουν.

14 Και επελάθονα λαβειν αρίες,κά μη ενα

άρτον συκ είχαν μεθ ' εαυτών τω πλοία.

15 Και διετέλε % αυτούς , λέων: Οράτι,

βλέπετε λπο της ζύμης ή φαρισαίων και της

ζύμης Ηρώδε.

16 Kα διελογίζονα ωθος αλλήλες,λέρλες

Οι άριες σοκ έχομδυ .

17. Και γνές δίησές, λέγή αυτοϊς Τίλε

λογίζεσθεόπ άριες σοκ έχελε και έπω νοείτε ,

έδε πωίετε ; έπι πεπυρω μείω έχεις καικαρ

G 18 Οφθαλ

δίαν υμών και
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18 Οφθαλμές έχοντες και βλέπειες και τα έχον

τες σαν ακέετε;και εμνημονεύε;

19 ότε τες πέντε άριες έκλασεειςτες πεν

ακιμιλίες, πόζες κοφίνες πλήρες κλασ

μάτων ήρθε ; Λέγεσιν αυτο : Δώδεκα.

20 όπ3 τες επαάς τες τετρακιμιλίες ,

πόζων ασυρίδωνπληρώματακλασμάτων

ήραλε; οι ; είπον" Επά .

21. Και έλεγχο αύτοϊς : Πώς ο σωίετε ;

22 Και έρχ ) εις Βηθσαϊδαν και φέρεσαν

αυτα τυφλόν , και αναλύσιναύτον ένα

αυτό αψη .

23 Και επιλαβόμυοτ προς σ ' τυφλού,

εξήγαγε αυτον έξω σε κώμης και πλύσαςάς

ταόμματα αυτά,επιθεις ας χάeας αυτού ,

επηρώτα αυτόν είτι βλέπη .

2 4 Καιαναβλέψας , έλεγε : Βλέπω τες άν

θρώπες ως δένδρα αειπαλένεις.

25
Είτε πάλιν επέθηκε ωςχώρας επιτες

οφθαλμές αύ78 , και εποίησεν αυτόν ανα-

βλέψα " και λιποαλεστάθη , και ανέβλεψε

τηλωγώς απανάς .

26 Και απέρλεν αυτόν ας τ οίκον αυτού ,

λέγων: Μηδε ας ήκώμω εισέλθης και μηδε

είπης Ανιώτη κώμη.

27 Καιεξήλθεν ο Ιησες και οι μαθηταί αύ

του ας ως κώμας Καισαρέας της Φι

λίππ8 και ώ τη οδώ επηρώς τες κα

Inlais
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29

θαςαυτ8 , λέγων αυτοϊς : Τίνα με λίγεσιν

οι άνθρωποι είναι και

2 8 οι απεκρίθησαν"Ιωάννω τ Βαπάςω.

κάλοι, Ηλίαν· άλοι ένα αφητών.

Και αυτός λέςαυτούς μας και ένα με

λίγετε είναι; Αποκριθες 3 ο ΠίτςΦ-, λέγκ

αυ τω : Συ ο Χριστός.

Και επιλμησεν αυτοίς ίσα μηδενί λίτωσε

αει αυτού .

31 Και ήρξας διδάσκήν αυτές, ότι δε το

δόν ανθρώπε πολλά παθανέληδοκιμα

θώαι ποτ πρεσβυτέρωνκεκερίων και

γραμματέων, καιδικαιώαι και η

τξείς ημέρας ανασώα .

32 Και παρόησία τον λόγον ελάλη. Και

ωθοσλαβόμενο αυτόν ο Πέτς , ήρξαν

επικμάν αυτών .

33 ο 3 επιγραφές, και ιδών της μαθητας

του,επιλέμησε τον Πέτω ,λέγων· Υπαγε

οπίσωμε σπαζανά όπέ φρονείς τα 5 Θεού ,

αλλά τα των ανθρώπων.

34 Και αθοσκαλιστάμδυο - τόχλον σω τους

μαθητές αυτέ , είπεν αυτοίς όξάς θέλη

οπίσω με έλθέν, απαρνησάσθω εαυτόν , και

κράτωή σαωρον αυτέ,ακολεθάτω μοι.

35 ος αθέλητψυχώ αυτ8σώσαι, διπο

λέση αυτώος δ' αυ ολέση ψυχήν αυτά

ένεκενέμεσ αγελίε,έτG-σώσε αυτήν

.

G2
36 Τί
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36 Τίηθώφελήση ανθρωπον , εαν κερδήση ή

κόσμονόλον , και ζημιωθή ή ψυχίω αυτό;

37 Η' ά δύση ανθρωπG- ανταλακα της

ψυχής αυτου ;

3 8 σς για επιχωθή με κτες έμες λό

γες ν τηγυεά τούτη τημοιχαλίδη και

αμαρτωλώ,κ ο ιός και ανθρώπεεπαιχω

ζήσε αυτόν όταν έλθη ώτη δέξη πατςός

αυτάκ τώνάγέλων τωναγίων.

9 .

1 Καιέλεγχο αυτοϊς Αιω λέγωυμίν,όπ
εισινες τώδε εσηκότων , οίτινες και μη

γεύσεωνκαι θανάτε, έωςαύίδωσι ή βασιλέων
Ο Θεοδ εληλυθανώδωάμς.

Και μεθ' ημέραςεξ Δαλαμβάνι

Ιησες τον πίξον και τον Ιάκωβονκαι το

Ιωάννως αναφέρ { αυτές ως όρG-υψηλών

κατ' ιδίαν μόνες & μετεμορφώθη έμαθωθεν

αυτών .

3 Και τα ιμάτια αυτό εγχύει φίλβονία ,

λευκα λίαν ως χιών , οία γραφούς επι

γής καιδίαυλόυκώνα .
4 Και ώφθη αυτοίς Ηλίας στην Μωσα και

ήσαν συλαλέλες του Ιησού .

5 Και λιποκριθείς ο ΠέτG-, λέγκτωΙησέ

Ραββί,καλόν εσιν ημάς ώδε είναι και ποιή

σωμδυ σκωαςτάς , σει μίαν , και Μωσα

μίαν, και Ηλία μίαν .
6 Ού

2
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6 Ουδ ήδη 24 λαλήση ήταν έκφοβοι .

7 Καιεγγύες νεφέλη επισκιάζεσα αυτείς :

ε ηλεφωνήκτ νεφέλης , λεεσα ουπς

εσιν ο ιός με οαγαπητός, αυτο ακέεπ.

8 Και εξάπινα αβλεψάμδροι , σακια

εδένα οδον ,αλά τΙησέν μόνον μεθ ' εαω , ών .

9 Κααβαινόντων δε αυτών που ορες ,

δισέλας αυτούς να μηδενί διηγήσων ) και

« δ » , άμή όταν ο ιός ξανθρώπε εκ νεκρών

αναση.

Και τ λόγον κρατησιν ας έαυτές,

συζηεντες πει το κ νεκρών αυ ασώα.

11 Καιεπηρώτων αυτών, λέγολες: Οι λέξεσιν

οι χαμιλάς Ηλία διέλθεν πς ώτες;

12 o' 3 Αποκριθας , ίπεν αυτοίς: 11'λίας

μου ελθών ωeώτον, λιποκαθισα πάνω και

πώς έχαπό επιτ μόν και ανθρώπε , να

πολλά πείθη ,και εξιδεινωθή.

13 Αλά λέγω υμίν ότι και Ηλίας ελήλυθε ,

και εποίησαν αυτω όσαήθέλησαν , καθώς

έγραπθ επ' αυτόν.

14 Κα έλθων αθος της καθηας, είδενόχλον

πολυ ωeί αυτές, και καμμιάς συζη

τονας αυτούς .

15 Και ευθέως πάς ο όχλΘ- ιδών αυτών εξε .

θαμβήθη, αυστρίχινες ήαπάζονο αυτό .

16 Και επηρώτησε τες γραμμές τι

συζηλίπ ωες αυτές και

G 3 17 Και
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17 Και λιποκριθες είς εκ σ ' όχλε , είπε :

Διδάσκαλε, ώε και η μόν με ωeός σε έχον

πνεύμα αλκλον:

18 Και όπεα ω τον καταλάβή,ρήασε αύGν

καφρίζι , τρίζιτες οδονός αυτό , και

ξηροίνες και απον τοϊς μαθητής σε ένα

αυτό κβάλωσι, κ σοκίχυσαν.

19 ο 3 δποκριθάς αυτό, λέγή : Ωχρεά

άπισω ,έως πότε ωeoς υμας έσιμα και έως

πότε ανέξομαι υμών , φέρετε αυτόν ωeός με.

Και ώεκαι αυτόν ωeoς αυτόνκαι ιδών

αυτόν, έως το πνεύμα εσάραξεν αυτόν

κπεσών επί τ γής, κυλίε % αφρίζων.

21 Και επηρώτησε ο πατέρας αυτ8 πόCG

χρόνο- έσιν ως τές έρνεν αυτό οδε

είπε : Παιδιόθεν.

Και πολλάκις αυτόν και ας πύρ έβαλε

και ας ύδαζα , ένα πολέση αυτόν, αλ'

είτε δωαστι, βοήθησον ημίν , απλαχνιθας

εφ ' ημας .

2 3 ο3 Ιησές είπεν αυτω . Το ά δώασαι

πισεύσαι, πανα διωατα των πισδύο .

24 Και αυθέως κραξας και πειθήρ σπαδία ,

με δακρύων έλε [ε: Πισίω Κύριε βοήθξμε

τη άπισία.

25 Ιδών 3 οΙησές όπ έπιστωτιέχο όχλΘ- ,

επείίμησε το πνεύμα , τα ακαθάριω, λέων

αυτο το πνεύμα το άλαλου και κωφών,εγώ

22

σου
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28

σοι έπιασω" Εξελθε εξωτε , και μηκίπ

επέλθης ες τον.

26 Καικραξαν,και πολλά παραξαν αυτόν ,

εξήλθε κ εγγύες ώσε νεκρός , ώςε πολλές

λέγαν ότι απέγινε ».

27 Ο ' δε Ιησές κρατήσας τον τρός,

ήγκρεν αυτόν κανέση.

Και ασελθονα αυτόν ας οίκον οι κατη

τααυτουεπηρώτωναυτών κατ' ιδίαν " όπ

ημάς σαν ήδιωήθηρεκβαλών τό ; .

29 Και είπεν αυτοίς : Τεο το γρύο ώ έδινε

διμύα εξελθείν ει μή έν ποσόυχήενησία .

30 Και εκείθεν εξιλόλες παρεπορεύον Α .

τ Γαλιλαίας και σακήπλεν τις ινα γω.

31 Ε'δίδασκε δτες κατηας αυτά ,έιλιο

αυτοίς · όπο ώός σαντρώπεωαδίδου ας

χώρας αυρώπων,επικενέσιν αυτόν και

Αποκανθείς, τητρίτηημέρα ανασήση .

3 2 Οιδε ήγνόεν το ρημα , και εφοβενη ω

τον επερωτήσαι.
33 Και ήλθεν ας Καβναέμεώ τη οικία

ψυόμενο , επηρώτα αυτές τίν τη οδώ

θος έαυτές διελογίζετε ;

34 Οι επώπων ωος αλλήλες γδ διελέχ

θησαν ώ τη οδώ, τις μάζων

35 Και καθίζαςέφώνησε τες δώδεκα , και

λές αυτοίς: Είπς θέλξ ωτωτG- είναι , εται

πανίων έχεις και πανίων Αιακον @ -.
G4

36 Και
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36 Και λαβών παιδίον ,έσησεν αυτόν μέσα

αυτα αναγκαλισμένος αυτό , είπεν αυ % ίς :

37 σεέανένα τοιέτων πεδίων δέξη επί το

ονόμαζέ με, εμέ δέχε )· εός εανέμε δεξης ,

σοκ έμε δέχε ) , αλλά τον λποσκλανάμε.

Απεκρίθη αυτώ ο Ιωάννης, λέγων Δι

δάσκαλε,ίδομώνα ντω ονόμαζε κ

βάλονα δαιμόνια, δς σοκ ακολεθείημίν

ξέκωλύσαμεν αυτόν,ότι στα άκολεθεί ημίν.

39. ο Ιησές είπε: Μή κωλύετε αυτόν έδεις

μάρ εσιν ός ποιήση διώαμιν επί τω ονόμα :

με δωήστη ταχύ κακολογήστεί με

40 δςγ εκέπκαθ'ημών, σέρημών έσιν

41 ος δαν πολση υμάς ποτήριον ύδας

και τα ονόματά με,όι Χρισέ εστιάμω λέω

υμίν , και μη απολέση ή μισθών αυτου .

42 Και δς αν σκανδαλίση ένα ή μικρών και

πισδόνων αςέμε, καλόν εσιν αυτωμάλον

ει ωeίκ{") λίθων μυλικος αειτ εξάχηλον

αυτέ,και βέβλη ) ειςτίω θάλασαν.

43 Και εανσκανδαλίζη σε ή χάρ σε , λό

ηοψον αυτω καλόν σοι έξι κυλον εις τω

ζωω απλθείν , ή ως δύο χείρας έχονα ,

απελθείν ες ή γέενναν, άς το πυρ τοάσβεσον:

Οπε ο σκώληξ αυτών και ελάλα , και το

πυρ και σβέννυ .

45 Και εανο πές ( ε σκανδαλίζη σε , λπι

κοψον αυτόν : κοιλόνεσί σοι εισελθείν ες των

44

ζωω
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ζωω χωλόν , ή τές δύο πόδας έχειαβλη

θαας ή γέενναν, ας το πυρ τοασβεαν

46 όπεοσκώληξ αυτών και πλάτα , και το

πυρ και σβέννυς .

47 Καιεαν ο οφθαλμός σε σκανδαλίζη π ,έκ

βαλε αυτόν. καλόν σοι μονόφθαλμον ασ.

ελθείν ας ή βασιλέων Θε8, η δύοοφθαλ

μες έχανα βληθώαι εις ή γέενναν πυρός.

όπο ο σκώληξ αυτών και πλά , και το

πυρε σβέννυς .

49 Πώς γδ πυριαλιθήστε πάει θυσίου

αλί αλιθήστ).

5ο Καλόν το άλας έαν και το αλας αν αλου

βύη),ώ τίνιαυτο δοτυπίες έχει ώ εαν εις

άλας , και ειρωδίείε ω αλήλοις .

48

Κεφ. ι '. 10 .

Ι

Κακείθεν ανατες έρείς τειόρια της
Ιεδαίας,ΑσπίρσνσΙορδώνα και

συμπερδύον πόλιν όχλοι αθςαυτόν και ,

ως ειώθς , πάλιν εδίδασκεν αυτές.

2 Και ωθοσελθόντες οι φαρισαίοι και επηρώ

τησουν αυτόν , ει έξεσιν αυδοι γωνίκα λίπη ,

λύσαι πηραζες αυτόν .

3 ολποκριθείς και επεν αυτοίς τίυμίν

ανέλλα Μωσης και

4 Οι 3 απον Μωσης επέτρεψε βιβλίον

λιοστασία ράψα, και λίπολύσαι.
5 Καλποκριθάς ο Ιησές , επεν αυτοίς :

ΠροςG 5.
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Προς ή σκληροκαρδίαν υμών έγραψεν υμίν
τίω εναλω ταύτω:

6 Από 3 δρχής κλάσεως, άρσεν καθήλυ εποίη

σεν αυτές ο Θεός .

7 Ενεκεν τότε και αλάψε άνθρωπG- τον

πατέρα αυτά και η μητέρα και η ωροσκολλη

θήσεθ ωeoς ή γωϊκαι αυτού.

8 Και έσον ) οι δύο εις σάρκα μίαν ώστε

σκέπ έισι δύο , αλλά μία σάρξ.

9 ο οω ο Θεός σωέζουξεν , άνθρωπG

μή χωeιζέτω.

Καντη οικία πάλιν οι μαθηταιαυτό

είσ' ώτε επηρώτησαν αυτόν.

Και λέγξ αυτοίς · ός εάν επιλύση των

γυναίκα αυτέ,έγαμήση άλλω,μοιχούται
i'a'athu.

Και εάν γωή δίπολύση ταϋδρα αυτής ,

κγαμηθήάλλω, μουχάται.

13 Και ωθοσέφερον αυτοί πουδία,ίνα αψης

αυτων· οίδε μαθηται επτάμων τοϊς ωeoσ

φέρεσιν.

Ι4 Ιδών και ο Ιησές ήτανάκλησε, είπεν αυτοίς

Αφεθε τα παιδία έρχεο αθός με , και μη

κωλύετε αυτά των δ τοιέτων έσιν και βασι

λέα και Θεού.

15 Αμίν λέγω υμίν, ός εάν μή δέξη ) ή βα

σιλάαοσ Θεοδώς που δίον, και μη ασέλθη

ες αυτω.

II

12

16 Και
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16 Kαι να καλισίβιο απι,Ζώας και

χώραςεπ' ωπι, ηυλός αύπι .

17 Και εκπορόυομεία αυτά ας οδον,αξοτ

δραμών εις κ ονυπετή ( ας αυτόν , επηρώς

αυτόν: Διδάσκαλε αγαθε , ή ποιήσω ινα

ζωίω αιώνιον κληρονομήσωκαι

Ο Ιησές είπεν αυτοι · τί με λίγες αα .
18

θόν, έδες άγαθος, και μη ας , ο Θιός.

Τα ντολαςοίδας: Μη μοιχότης Μη
19

φονούσης: Μη κλέψης: Μη ψευδομαρυ

ρήσης Μηλυτρήσης: Τίμα τ πατέρα

σε και τίω μητέρα .

20 0 3λοκριθες,είπεν αυτω Διδάσκαλε,

ταύτα πάνα έφυλαξάμωκ νεότητός με .

21 ο13 Ιησέςέμβλέψας ωτω , ηγαπηζεν

αυτόν είπεν αυτω . Εν σοιυστρά υπακ ,

όσα έχος πώλησιν, έ δες τοϊς πιωχεις και εξής

θησαυρόν ο έρανδη δεύρο, ακολέθίμοι ,

άρας τον σωρό».

οj, τυγνάζας επί τω λόγω , απήλθε

λυπέμενα- ωδέχωνκλήματα πολλά .

23 Και αβλεψανο οΙησές λίγο τοις

μαθητής αυτοδ': Πώς δυσκόλως οι τα

χρήματα έχοντες ειςτωνβασιλείαν και Θιά

είπλούσαν ;

24 Οι3αθηταιέλαμβάνωεπι τοις λόγοις

ωτέ . Ο Ιησες πείλια λιποκριθες , λίγα

αυτοϊς : Τέκνα,πως δύσκολόν εσιτες πεποι

ότας

1 2
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26

φέας επί τοίς χρήμοισιν,ές των βασιλέων

Ο Θεού εισελθείν και

25 Ευκοπώτερόν εςι οίμηλον Α τ τξυ

καλιάς τ ραφίδο » διελθεϊν, ή αλέσιον εις

τίω βασιλάαν σ Θεοδεισελθών.

οιοιε αδειασώς εξισλήσσονος , λέγονες

ωeoς έωτές: Καιτις διία σωθώαι ;

27 Εμβλέψας και αυτούς οίησές,λέα-Παρα

ανθρώποις αδιαφν,αλ'έωςτο Θεί

πάνω γδ διωατεί επ ωρα τω Θεώ.

28 Και ήρξα ο ΠέτG- λίαν αυτω -Ιδε,η

μείς αφήκαμίμ πανα, ακολοθήσαμδώ σοι.

29 Αποκριθεις και ο Ιησές, είπεν: Αμίωλέγω

υμίν,έδεις εαν δς αφήκενοικίαν,ή αδελφές

ήαδελφας, ή πατέρα και μητέρα, ηγυναίκα

ή τέκνα,ή ώρες,ένεκεν έμεκσβαγγελία,

30 Εαν μη λάβη έκαναπλασίονανώ

των καιρώτέτο, οικίας, και αδελφές και

αδελφας, και μητέρας καιτέκνα, και αρές,

με διωγμών , και ώ τω αιών τω έρχομύω

ζωω αιώνιον .

31 . Πολλοί και έσον ) σεώτοι,έχαοι και οι

έχαφι, ωωτοι.

32 Ησαν3 ώ τη οδώ αναβαίνοντες εις Γερο

σόλυμα: εω ωοάων αυτές διησες , και

επιμβάν %, και απολυθείες εφοβένο. Και

αλαλαβώνπάλιν τες δώδεκα , ήρξαν

αυτοϊς λέγει το μέλλον αυτόσυμβαίνει

33 ση
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33 σπίδε, αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα ,

και ο μός και ανθρώπε ωαδοθήστετους δύο

χερεύσι κ τοίς καμμα εύσι, ξκα ακριά

αυτον θανάτων , και ωροσώζεστι αυτην
τοις έθνεσι .

34 Καιέμπειξεσιν αυτών, και μασιάζεσαι

αυτών, και εμπλύεσιν αυτώ, και επικενεν

αυτόν και τη τείτηημέρα αναζήτ).

35 Και συμπορεύον αυτοάκωβος είνα

νης οι φοί Ζεβεδαίς, λέγοντες Διδασκαλε ,

θέλομεν ίνα ο εαν αιτήσωμδυ ποιήσης ημίν.

36 ο 3πον αυ % ις : Τι θέλει ποιήσουν με

υμίν και

37 οι; είπον αυτω Δος ημίν ένα εις και

δεξιών σε και είς εξ ωνύμων σε καθίσωμεν

ω τη δόξη σε .
38 o 3 Ιησές είπεν αυ %ίς Ουκ οίδε π

αιτείθε. δωαθε πιείν το ποτήριον ο έργο

πίνω και το βαπάσμα δέν βαπάζομαι,

βαπκαθώα ;

39 Οιδίπον αυτω.Δωάμεθα.Ο 3 Ιησές

είπεν αυτοίς: To μυ ποτήριον ο εγω πίνω ,

πίεσθε και το βάπτισμαδέν βαπάζομαι,

βαπαθήσεθ:: :

40 Τοj καθίσει εκ δεξιών με κέξ δυωνύμων

με,έκέπνέμον δέναι, αλ' οιςήoίμασαι.

41 Και ακέσαίες οιδέκα, ήρξαν και ανακλείν

ωει Ιακώβε καιΙωάννα .
42 0 3
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46

42
of 3 Ιησές αθοσκαλεστούμδυον αυτές ,

λές αυτοϊς: Οίδειτε όπ οι δοκείες αρχίνη

εθνών,κατακυριεύεσιν αυτωνε οι μεγα

λοι αυτών, καλεξεστάζεσιν αυτών.

43 Ουχέτω και έσται εν υμίν " αλλ ' ός εάν θέλη

γλυές μέτως ωυμίν,έσαι ΑλέκονG υμών.

44 Καιδς αν θέλη υμών Νοέ ωeώτG- ,
έφτα πείνων δελφι.

45 Και γδ ο υός ανθρώπε σοκ ήλθε Αμα

ngunt libcy,ésde Alergiñozy, sy dgreyttu

ψυχω τελύτςον αυτι πολλών.

Καιέρχον3) αςΓεριχώ & εκπορόύομβώς

ούτελπο Γεριχει, μαθητών αυτέ, και

όχλο ικανά , 4ος Τιμαίε ΒαράμG- ο το .

φλός κάθην ωρα ή οδόν προσών.

47 Και ακέσαςόπΙησές Ναζωραιός έσιν,

ήρξας κραζεν , και λέγον : Ο ιός Δαβίδι.
Ιησού, ελέησόν με.

48 Καιεπείίμωναλλοι πολλοίίνα σιωπήση και

πολλώ μάλλονέκραζενξέΔαβίδ,ελέησόν με.

49 Και σας ο Ιησες,είπεν αυτόν φωνηθίώα:

εφωνέσι τον τυφλόν, λέφονίες αυτα :Θάρσή ,

έρει φωνεί στ .

So Ο 3 λιποβαλών το ιμάτιον αυτέ , ανα

σας ήλθε αβος τον Ιησεν .

SI Και Σποκριθείς, λές αυτω ο Ιησές : Τί

έλες ποιήσω σοι ; Ο' δετυφλός είπεν αυτω .

Ραββονι, ένα αναβλέψω..

52 OʻŠ
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11.

Και όπ

2

52 o ' 3 Ιησές είπεν αυτω : Ιπει'ή πίες

σεσέσωκέ σε . Και βέως ανεβλεψε, και

ήχολές του Ιησού ώ τη οδο .

Κεφ. ια'.

π ερίζεσιν ας Γερα(αλήμ, ας

Βηθφαγή Βηθανίαν ας το ορθή

ελαιών , λίποτέλς δύο ή μαθητών αυτοδ ,

Και λέκ ωτοϊς . Υπαγάλι ας κώμίω

ή κατέναν ύμών :έέωςμπορδομώμοι

ειςαυτω,βύρήσετε πώλον δεδεμλύον, εφ ' και

έδεις αυρώπων κεκαθικε λύσαντες αυτόν

αγάγετε .
Και εανας υμίν άπη: τί ποια της

είπεις όπoΚύριο αυτόχειαν έχει και

δωγέως αυτό λίποςελά ωδε .

4 Απήλθον και νεύρον τον πώλον δεόεδρος

αθύς τίω θύραν έξωεπί ξ αμφοδε και

λύεσιν αυτών:

5 Και ανες Τοκειεσηκότων έλουν αυτούς

τί ποιάτε λύοντες τον πώλον και

6 οι3 είποναυτούς καθώς ελάλα 3η

σες και αφήκαν αωτές.

7 Και ήγαγονή πώλον ωeoς τ Ιησεν, και

επέβαλον αυτω αιμάτια αυτών και οκά

9σεν επ ' αυτώ.

8 Πολλοί και ταιμάτια αυτών έσωσιν ας

ήοδον · άλοι 3 στοιβάδας έκοπών κδεν

δρων, και εσρώννυω αςτοοδόν.
9 Και
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IO

II

9 Kchoi wegengiles € oi ergas.Išvlec'éxege

ζον , λέγον7ες: Ωσαννά , βλογημδύοοερχό

μG-ω ονόμα Κυρίε .

Ευλογημδύη και ερχομόνη βασιλέα νονό

και Κυρίε, σ πατρός ημών Δαβία :

Ωσωννά ν τοϊς υψίσοις.

Καιεισήλθεν εις Ιεροσόλυμα ο Ιησές , και

ας τοιερόν και ο &ιβλεψάμμG- πάνω ,

οψίας ήδη έστης ώρας,εξήλθεν εις Βηθανίαν

εσ των δώδεκα .

Και τη επαύριον εξελθόντων αυτώνλο

Βηθανίας , επαναστ .

13 Καίδωνσυκώ μακρόθεν έχεσιν φύλλα,

ήλθεν ει άρα εύρήση & ώ αυτή και ελθών επ '

αυτίω , έδιν εύρεν α μη φύλλα ε δω

X 2

καιρός σύκων .

9

14 Καλποκριθείςοίησές, είπεν αυτήΜη

κέπα σουεις ή αιώνα έδεις καρπονφώρι.

και ήκεον οι μαθηταί αυτου.

15 Καιέρχονάς Γεροσόλυμα. κ ασελθών και

Ιησές ας το ιερόν,ήρξανκβάλλον τες πω

λένεις και αγοράζοντας και τω ιερ και ας

τραπέζας ήκολυβιτών, και ας καθέδρας ή

πυλένιων εις εισπρες καλέσρεψε.

Και σοκ ήφιες ένα τις διενέγκη σκεύG

Δία και ιεροδ.

17 Καιεδίδασκε λέγων αυτοϊς : Ου γέeαπό :

όποοίκόςμε,οίκοζοσόυχής κληθήσε )
πάσι.

16
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.

πάσι τοις έθεσαν και υμεις και εποιήσαι αυτεν

ασήλαιον ληστών.

18 Και ήκεσαν οι μαμναίες κι έχε

ρας, και εζήτανπως αυτόν λιλίζεστ: εφο.

βενοαυτον,ότι πάςοόχλος εξετλήσιο
επί τη διδαχή αυτού .

19 Και ότε οψε εγχύετο, εξεπορεύει έξω ή

πόλεως .

20 Καιωeί ασποράόμβροι, είδον τω

συκώ εξηραμμώμίω αριζών.

11 Και αναμνηθες ο Πέτεφ-,λέγξαυτω .

Ραββί, ίδι, ή συκή ω καληράσει, εξήρα ).

22 Και λίπκριθας Ιησές,λίγη αυτοίς : Εχιε

πισιν Θεοδ'.

23 Αμίωδ λέγω υμίν , ότι ος αν είπη τω

όρετέτω Αρθηκ,κβλήθηκας ή θάλασ

σαν" ε μήΑκριβή ώ τη καρδία αυτού,

αλλά πιςεύση, όπ αλίγλένε : έσαι αυτη

ο εαν είπη.

24 Δια τέν λέγω υμίν , πάνω όσοι αναυ

σόχόμιμοι αιτέθε, πισδύει ότι λαμβά

με ' και έσαι υμίν .

25 Και όταν σήκη]ε ωο( δυόμδροι,αφίείε ίπ

έχετε καλά κινος: ένα και ο πατήρ υμών οώ τους

έρανοϊς άφη υμίν τε ολαπιώματα υμών.

26 Εί5ομάξ σοκ άφίετε,έδε ο πατήρ υμών

δν τοϊς έρανοϊς αφήσε τι ωραπλώματα

υμών ,

27 Και
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17 Και έρχοντ πάλιν εις Ιεροσόλυμα και

το ιερόαειπαζώτG- αυτά,έρχοντωeoς

αυτόνοι δάχερές και οι γραμμές και οι

πίεσβύτεροι.

28 Και λέγεσιν αυτώE , ποία εξεσία ταύτα

ποιάς; ο τίς σοι ή εξεσίαν ταύτω έδωκεν

ένα ταύτα ποιής και

29 o 3 Ιησές λιποκριθες , είπεν αυτοίς :

Επερωτήσωυμάςκάνω ένα λόγον και λιπο

κρίθητέ μου , και έρώ υμίν ν ποία εξεσία

ταύτα ποιώ.

3ο Τοβάπισμαϊωάννα εξ έρανοδω, ή εξ

ανθρώπων,δποκρίθητέ μοι.

31 Καιελογίζονο σεος εαυτές , λέγονες:

Εάν είπωμεν·εξ έρανού, ερεϊ : Διαά εν σοκ

επιςόσοι/ε αυτω και

32 Αλ' εαν είπωμα : Εξ ανθρώπων εφο

βεντο τ λαόν απαλες δείχαν τ Ιωαύνω ,

ότι όνως σesφήτης Ιω .

33 Και ποκριθέντες,λέξεσι τωΙησούκοίδα

με Και ο Ιησές δοκριθες, λές αυ %ίς: Ού

διέγω λέγω υμίν εν ποία εξεσίαταύτα ποι :

Κεφ. ιβ'. 12 .

Και ήρξατο αυτοϊς ώωδα βολαίς λίαν:
Αμπελώνα έφύτόυσεν άνθρωπG-, και

ωειέθηκε φραίμον,εώρυξεν ισολώιον, και

ακοδόμησε πυρων , και εξέδον αυτόν γεωρ

ούς και απεδήμησε.

2 Και
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2 Και απίλε αθες τις γιορτές τωνκαιρώ

δέλον, ίνκωλοτ μωρών λα 3η λη του

καρπ8σ αμπελώνα».

3 Οι δέ, λαβονίες αυτόν,έδεσαν, απί

πλαν κενόν .

4 Και πάλιν απέπλε αθώς αυτές αλοι

δέλον" κακέινον λιθοβολήσανες κεφα

λαίωσαν , κ απίσλανήπιωμόνον .

5 Και πάλιν άλον απίλε κάκτον

απέκτηναν και πολλές άλλες, τις μαμ δε .

ρούλες, τες δε λοκάιονπς.

Ε'π δν ένα υον έχων αγαπητός αυτού ,

απέπλε και αυτοι αξος αυτές έχαών,λέγων"

ότι ωςαπήσον) τον ιόν με .

7 Εκείνοι και οι γεωργοί απον αθοςεαυτός

όπ έτος έπν οκληρονόμο δεύτε,δοκιά

νωμ αυτόν , ημώνέσται η κληρονομία.

8 Και λαβόντεςαυτον,απέκτηναν, εξέβα .

λον έξω σαμπελώνα ».

τίον ποιήση ο κύρμG- σ αμπελώνες

Ελούσε ) και λολίση της γεωργές, και δώσε

τον αμπελώνα άλοις.

Ουδέτ μαφίω ταύτίω ανέγνωλε;Λίθον

δεν απεδοκίμασαν οι οικοδομέλες , έτο

εγγυήθη ας κεφαλω γωνίας:

Παρα Κυρίε εγχύε % αύτη και επι θω

Μασή ώόφιλμοίς ημών και

12 Και εζήταν αυτον κρατήσει ξεφοβήθηστον
τον

9

Ιο



16+ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Cap. 12 .

13

πων,

τον όχλον έγνωσαν γδ ότι αθος αυτές των

ολαβολώ ειπτε αφέντες αυτόν απήλθον .

Και λίποτέλεσι ωβος αυτόν τινας ή φα

εισείων και των Ηρωδιανών και ένα αυτον

ακούσωσι λόγω.

14 οιβέλθόντες λέξεσιν αυτι : Διδάσκαλε ,

δίδειμαι ότιαληθής εί , και ε μέλι σοι αει

έδενός έδ βλέπος εις αθόσωπον ανθρώ
αλλ ' επ ' αληθέας ή οδόν 5Θεοδ δι

δάσκες: Εξεσικώσον Καίσαριδέναι, ή έ ;

δαμάν, ή μια δω αν και

15 Ο « ε , ειδώς αυτών σόκριση, επιν

αυπίς · Τίμε πηραζετε; φέρετέμοι δωώ

ΟΛον , ίναincide.

16 οι3 ώεγκαν. Και λέον αυτοίς : ΤένG

και έχουν αύτη και η επιγραφή και οι δε είπαν

αυτω Καίσαρα .

17 Και λιποκριθείς ο Ιησές , είπεν αυτοίς :

Απόδελε τιΚαίσαρG-, Καίσαρι και τα

" Ο Θεέ, τωΘεού.Και έθωμασταν επ' αυτο .

18 Και έρχον ) Σαδδεκαήoι ωeoς αυτό , οι

τινες λέγεσιν ανάσισαν μή είναικαιεπηρώ

τησαν αυτόν, λέγοντες:

19 Διδάσκαλε Μωσης έχαψεν ημίν,όπ

εαν ινών αδελφός δποθάνη, και καταλίπη

γυαίκα , και τέκνα μη αφή, ένα λάβη και

αδελφός αυτόέγωαίκα αυτέ,κεξανα

ήση ασέρια του αδελφοίαυτού .

20 Επα
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20 Επίαοιαδελφοί ήσεις και ο σχεται

έλαβε γιωαίκα ,κ, διθνήσκων σε άφηκε

ασέρμα .

11 Και ο δεύτερG-έλαβεν αυτω, εαπί

θανε , και έδε αυτος αφήκε σίρια και ο πί

τG- ωσαύτως .

Καιέλαβον αυτίωοιεπακόαφή.

καν πέρμας εχάτη παλων απίθανη κgs και

γωή .

13 Εν τη εν αναστάση, όταν ανασώσε , τίνη .

αυτών έσαι γωή; οι γδ επα έχουν αυτίω

γωαίκα .

24 Και λίπκριθες ο Ιησες , είπεν αυτοίς :

Ο 2Ιε τιςταλανάθε,μή αδίτες και κα

φας,μηδε τω διώαμιν 5 Θιά ;

25 όταν δοκ νεκρών ανατώσιν , έτε γα

μέσιν,έπ γαμίσκου : αλ' έσιν ώς άκελοι

οι ν τοις έρανοίς .

26 Περλότνεκρών,όπεγάρων 3.οκ ανίνης

ν τηβίβλο Μωσέως,έπι τ βάτε ως απιν

αυτω ο Θιός,λέγων Ερν ο Θεός Αβρααμ ,

και ο Θεός Ισαάκ, και ο Θεός Ιακών ;

27 Ουκίσενο Θεός νεκρών , αλλά Θεός ζών

των υμάς εν πολύ συνάθε.

28 Και αθοσελθών εις ή ραμματέων,ακέ

σας αυτών συζητόλων , ιδώς ότι καλώς

αυτοϊς απεκρίθη, επηρώτηζει αυτόν Ποία

έφαρατη παν αλή;

1

29 o'z
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29 ο jΙησές απεκρίθη αυτο -οπ αφότη

πασών πονόλών: Ακες Ισραήλ, ΚύρG

ο Θεός ημών, ΚύρμG- αςει:

30 Και αγαπήσης Κύριον Θεόνσεξόλης

η καρδίας σε , και εξ όλης τη ψυχήςσε, εξ

όληςτalgνοίαςσε , εξ όλης ταχύG σε.

αύτη ωegίτη ωολή.

31 Και δόυτέρα ομσία, αύτη" Αγαπήσης ή

τλησίον ( ε ως σεαυτόν . μέζων τέτων άλλη

εντολή σόκ έσι.

32 Και είπεν αυτω ο γραμμαούς: Καλώς ,

διδάσκαλε, έσ’ αληθέας είπας,ότι εις επ

Θεός , εκ έσιν άλG-αλωαυτού

33 Και το αγαπάν αυτόν εξόλης τη καρδίας,

σεξ όλης τη σιωέσεως, και εξ όλης της ψυχής,

και εξ όλης ταχύG », το αγαπάν τ αλη
σίον ωςεωτον, ηλόν εςι παντων των ολο

καυλωμάτων και των θυσιών.

34 Και ο Ιησές ιδών αυτόν ότι νοωεχώς

απεκρίθη, είπεν αυτού μακραν εί λίποτε

βασιλάας σ ' Θεέ. Και έδεις σκέπ ετόλ .

και αυτον επερωτήσαι .

35 Και λιποκριθεαςδηζεςέλεγε , διδάσκων

· ω τωιερω :Πώς λέγεσιν οι γραμμαλέες,ότι

ο Χρισος εξός εσι Δαβίδ ;

36 Αυτός μας Δαβίδ είπεν ώ τω πνο

και τοαί " Είπεν ο Κύριον τω Κυρίω

με: Κάθε εκ δεξιών με, έως αν και τες

εχθρές
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εχθρές σου υποπόδιον των ποδών ( ου .

- 37 Αυτός οιων Δαβιδ λίγκ αυτον κύριον ε

πόθεν μος αυτεει; Και ο πολύς όχλο

ήκειν αυτε ήδέως.

38 Και έλεγχο αυτοίς ώ τη διδαχή αυτού

Βλέπετε λίπη των γραμματίων των βελόνων

ω ολας αειπαν,κατασμες ώ τας

αρρείς,

39 Και ωeοκαθεδρίας & ταις σιωαω

γώς, ωeακλισίας αν τιςδάπνοις

40 Oικαλεσθίουθες ας οικίας των χωρών, και

αεοφάσε μακρααθCAγόροι ' έτσι λή

ψαν αβιασόπρον κρίμα.

41 Και καθίσας ο Ιησές κατέναν γα

ζοφυλακίε , εθεώρί πώς ο όχλΘ- βάλας

χαλκων ας το γαζοφυλάκιον, και πολλοί

τέσιοι έβαλον πιλά.

42 Και ελθέσα μία χήρα πτωχη έβαλε

λεπα δύο , ό έπ κοραντης.

43 Και αξοσκαλεσάμενο της καθαις

αυτού λές αυτοίς : Αμω λέγω υμίν , όπ

και χήρα αύτη ή πωχή πλέον πανιων βί .

βληκε η βαλόνιων ας τογαζοφυλάκιον.

44, Πάντες γδ κ σ αεισδύοντG- αυτοίς

έβαλον αύτη δεοκ της υπερήσεωςαυτής

πίνα όσοι είχεν έβαλεν , όλον τον βίον
αυτής ..

Κεφ .
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Κεφ . ιγ'. 13.

Καιοεπορόύομόρε αυτόαφιερέ,λές
αυτω εις ή μαθητών αυτ8'Διδάσκα

λε ,ίδε ποταποί λίθοι εποάπα οικοδομοί.

Και ο Ιησές λιποκριθες , είπεν αυτο

Βλέπες ταύος αςμεγάλες οικοδεμάς ;&

μη αφεθή λίθος επι λίθων,δς και μη καβαλνθή.

3 Και καθημεία αυτά εις το όρG- έλαιών :

κατένανάξιερέ,επηρώτων αυτών κατ' ιδίαν

ΠέτG- κάκωβG-και Ιωάννης και Ανδρέας

4 Ειπε ημίν πότε ταύταέσται, και το ση

μειονόταν μέλη πάνα πιώτα σπιώτελά .

5 ο Ιησές λιποκριθείς αυτούς , ήρξαν

λέγαν Βλέπίλε μή ας υμάς αλανήση

6 Πολλοί δ ελβίσον επί τωονόμαλ με,

λέρλες: όπεγώείμι και πολλές πλανή

( εσιν ,

όταν και ακέση ε πολέμες και ακοας πο

λέμων, μή θροέλθε · δειη θυέλ . αλ' έπω

τοτέλG- .

8 Εγερθήσεθ έθνο»επιέθνΘ , βασι

λέα επί βασιλέαι" έσον ησμοί τό

πες,ταέσον ) λιμοί και ταραχαί.

Αρχαι ωδίνων ταύπα . βλέπετε 3 υμείς και

εαυτέςωοοδε εσι γδυμάς εις σωίδεια

και εις σιωαγωγής: δαρήσεθε, και επι :

μόνων και βασιλέων τεθήσεθε ένεκεν έρου,

ας μαρτύριον αύτοϊς .

1o Και

7

9
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II

1

10 Και ας παίζει πι έθνη δα σωτην κη

ρυχθώαι το διαγγέλιον.

Οταν 3 αγαγωσιν υμάς οδο διδύλες,

μη ωςμεριμνάπτή λαλήσητε, μηδε μιλι.

απ' αλ' δ εαν δεθη υμίν ν ακίνητη ώρα,

τον λαλάι· έ έστ υμείς οι λαλείας ,

άλει το πνεύμα το ακον .

12 Παραδώσηκαι αδελφός αδελφόν ας είνα

Gν , και πατηρ τέκνον και επανασήσον ) τίκια

επί μνες, και αναλώζεσιν αυτές .

13 Και έτσι μιζόμενοι από παντων 2

το όνομα με και σε πομείνας ας τέλο ,

ετG- σωθήσε ) .

14 όταν και ιδεε το βδέλυγμα η ερημώσεως

τορηθέν οι Δανιήλ αθοφήτε,ίσως οπα

ε δει , ( αναγινώσκων νοάτω) τόποιώ τη

Ιεδαία φουγίτωσαν ας πει όρη

15 σεεπί σώματος μη καταβατι ας

την οικίαν, μηδε εισελθέπωάρα και τα της

οικίας αυτου .

16 Και δεςταχρονών, μή επισρεψάτω άς

τα οπίσω, άρα το ιμρίπον αυτού.

17 Ουα3 ταις ώ γασριέχέσεις και τις

θηλαζέσεως ω οκάταις ταις ημέρας.

18 Προσδίχαθε να μη γίνης ή φυγή υμών

ομώνα .

19 Εσονται και οι ημέραι οκέιναι θλίψις,

οίαέκρινε τοιαύτη αποχής κάτως ής

HΗ έκκσεν
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21

έκκσεν ο Θεός , έως και νιώ , και ε μή βύης .

20 Και ει μη Κύριος οκολόβωσε ας ημέρας,

σοκ αι εσώθη παστα σάρξ αλιά Δια τές

εκλεκτές εςεξελέξαφνέκολόβωσεωςημέρας.

Και τότε εάν ας υμίν πη: Ιδε , ώδε και

Χριστός ή·Ιδε εκεί μη πισοίσηλε :

22 Εγερθήσονος ψαδόχριστιέψευδοαθο

φή) και δώ (εσε σημεία και τέρατα , αθώςτο

λίπαλανών, διωατον, και τες εκλεκές.

23 Υμείςδεβλέπ7ε· ιδε , προέκρηκα υμίν

πάνα .

24 A'x ' ús inévours tagsspécoces i pa

θλίψιν κάνω,δήλιG- σκοκοθήσε ) , ε και

ελώη και δώσε το φέγG- αυτής

25 Καιοι άστρες ξέρων έσον )εκπίπλες,

αδυνάμές αιώ τοϊς έρευνοϊς στελόυθήσον) .

26 Και τόπόψοντ υον ανθρώπε ερχόμενον

ώ νεφέλαις με δυνάμεως πολλής και δόξης.

27 Και τότε λυσελάτεςαγέλες αυτ8, και

επιστιάξε τες κλεκτές αυτέ εκ πασά

ρων ανέμων,απ' άκρηγής έως άκρεέραν.

28 Αποσυκής μάθετετοαβολώ.όαν

αυτής ήδη ο κλάδος απαλός κύη ), εκφύη

πιφύλα, γινώσκελε όπ εχος τορG- εσίν .

29 Ούτω και υμείς, όταν ταύτα ίδια κνό

μιμα, κνώσκελε όπ εγγύς έσιν επί θύραις .

30 Αμίν λέγωυμίν ,όπε μή παρέλθηκαι η

γλυεά αύτη , μέχρις ποινα τούτα βόη ) .

31 Ο "
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31 Ο' έρανός και η γή παρελάσει) : οιοιι

λόνι μεε μήπαρέλθωσι.

31 Περιημέρας κάνηςεταίρας έδες

οίδεν, έδε οι άγιλοι οιώ έρανο υλιο 4ος,

ά μή ο πατήρ.

33 Βλέπίλε,ά ευπνάτε και αυτούχοθι εκ

οίδατε πόσο καιρόςέπν.

34 Ως άνθρωπΦ- πλημΘ- άφας τίω

οικίαν αυτέ, και δες τοϊς δέλοις αυτό το

εξεσίαν , και εκείνο το έργο αυτό , και το

θυρωροώθάλα ένα κηρρή.

35 Γρηγοράτε έν, ( σοκοίδε γδ πότε και

κύριφ- οικίαςέρα ) , όψι, ημεσονυκλε ,

ή αλικάροφωνίας , ήστοί)

36 Μή ελθών εξαίφνης, Κρη ορώς καθόύ
dovlease

37 A3υμίν λέγω, πάσι λέγει: Γρηρράπ.

Κεφ. ιδ' . 14.

HN3οπάχα τα άζυμα με δύοημέ

ρας . Εεζίτες οι δρχερείς & οι ραμμαλάς

πώς αυτονέν δέλω κρατήσούλες δοκλέονωσιν.

Ελεωνό: Μήντη εορτή , μήπόλο θόρυ
βG- έσα σ λαοσ .

3 Και όπG- αυτώΒηθανία ώτη οικία

Σίμωνα- σλιπςέκανακάμψε αυτά, ήλθε

γυνή έχεσα αλάβαρον μύρε,νάρδε πιικής

πολυτελές εσωτείψασατο αλάβαστρον,

κατέχεεναυτές και κεφαλής .

H 2 4 Ηταν
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4

7

Ησαν Νίνες αγανακάνες φθός ευές,

Ελέρνες και Εις ά ή απώλέα αύτη 5 μύρε

γέγονεν και

5 Η διώατο γδ τδν πς αθώαι επάνω τοξια

κοσίων δωαρίων, καθώς τοϊς πλωχοίς.

Και ανεβειμώνα αυτή.

6 οjΙησές είπεν:Αφέλε αυτήν. άαυτή κό

πες παρέχετε;καλόνέργον εργάστηκε ειςεμέ

Παντοτε γδ τερπλωχές έχετε μεθ ' εαυ

τών, και όταν θέλησε , δίαθε αυτές και

ποιήσει' εμέ ολέ και πανεπ έχετε.

8 σ είχεν αύτη , εποίησε' ωeοέλαβε μυ

ρίσταμε το σώμα εις τ αναφιασμών.

9 Αμίω λέγω υμίν , όπε αν κηρυχθή το

διαβγέλιον τ8% εις όλον ή κόσμον,εοεποί

ησεν αύτη, λαληθήσεθάς μνημόσυνον αυ .

1ο Και ο1άδας Ισκαριώτης, είς των δώδε .

κα , απήλθε ωeoς τές δεχερώς, έναωρα
δωαυτόν αύτοϊς .

οι ακέσαίεςεχάρησαν και επηγγείλαν

αυτοδργύριον δέναι.ε εζήτε πώς δοκαίρως

αυτών ολαδω.

12 Κατη ωegίτη ημέρα αζύμων, ότε το

παχα έθυον, λέγεσιν αυτω οι μαθηται

αυτοπεδέλης απελθόντες ετοιμάσουμε ένα

φάσης το παχα»;

13 Καιληγέλλά δύο ή καθηγών αυτού , και

λές αυτοίς : Υπόγείς ας τω πόλιν . και

απαντήσε

II
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με φάω;

απαντήσουμϊν άνθρωποι κεραμιονίδας

βασάζων ακολογήσει αυτού .

14 Και όπε εαν απλθη , άπιε τω οίνο

δεσότη: Οποδιδάσκαλο- λέγ ' Πε επ

το κατάλυμα όπε το πάχα με τ μαθητών

15 Και αυτόςυμίν δόξη ανώγεον μία έρω:

μείον,έτοιμον" εκει ετοιμάσαιε ημίν .

16 Και εξήλθον οι μαθηται αυτό , ήλθον

ας ή πόλιν , έδρον καθώς είπεν αυτοίς" και
ήτοίμασαν το πάχα...

17 Καιοψίας βιομάρης έκτ δώδεκα .

18 Και ανακάμψων αυτών,είθιόντων, πιν

ο Ιησές : Αμω λέγω υμίν , ότι ως εξ υμών

ω2αδώσεμε,δέσθίωνμετ' εμού

19 Οι ήρξαντο λυπάω, λέγήν αυτών είς

καθ' εις Μήπ εώς άλG "Μήτι εγώ;

20 ολοκριθείς,είπεν αυτοίς : Είς έκδ

καδέμβαπομίμος μετ' εμάς το συλίον.

ο μου μες σ 'ανθρώπευσάκ,καθώς ί

καποελαυτά· έαι5 το ανθρώπων εκείνω

δε εο ιός ξανθρώπε οοσδίδουκαλόνω

αυτοί, ά σοκ εγγονήθη ο άνθρωπο εκεινG- ,

Και έθόντων αυτών,λαβών ο Ιησές αρ

πν, βίλογήσας έκλαπ' κ έδωκεν αυτοίς,

επι: Λάβέλε , φάγls : τετιειτπ σώμα με.

23 Και λαβών το ποτήριον , δύναμσήσως

έδωκεν αυτοίς έπιον εξ αυτά πάντες.

11

Η 3 24 Και
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24 Και είπεν αυτοίς: Το ει το αίμα με

το της καινής Διαθήκης, το αξι πολλών

εκχυνόμεμον.

15 Αμάω λέωυμίν,ότι έκέπ 8 μήπία

θυνώμαλοςταμπέλε,έως το ημέρας εκάνης ,

όταναωπίνωκαινόν εν τη βασιλέαΦΘεό.

Καιυμνήσανlες εξήλθον εις το όρG » των

ελαιών .

17 Και λέγή αυτοϊς διησές όπ πώλεςσεαν

δελιοθήσεθε ώ έμοί ώτη νυκτί ταύτη όπ

γραπ : Παίξωή ποιμαία, ασκορ

πιθήσε ) τα έβαζα .

18 Αλλάμε τοεγερθώα μειωθοάξω υμώς

εις τω Γαλιλαία» .

Ο 3 ΠέτG» έφηαώτο Καιά παλες

σκανδελιοθήσον) , αλλ'ουκ εγώ .
30 Και λέγκ αυτοΙησές: Αμωλέγω σοι,

όπ σήμερον και τη νυκτί ταύτη και πριν ή δις

αλέκφραφωνήσει,τρις απαρνήση με .

31 oʻjin Dersi inege recã stov. E'on le

δεη σιωαποθανείν σοι,8 μή σε απαρνήστρα

Ωσαύτως ή και πώλες έλεγαν.

32 Καιέρχοντας χωρίον και το όνομαΓεθση

κανή"κλέγη τους μαθητές αυτου Καθί

σαλε ώδε έως αθοσόξω μου .

33 Και αλαλαμβάνς ή Πέσον ή Ιά

κωβον και Ιωάννω μεθ' εαω & · και ήρξατο

εκθαμβάκαι αδημονείν.

19

34 Κα'
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34 Και λές αυτοίς : Περίλυπος έπνήψυχή

μεέωςθανάτε μέναθε ώδε , και κηρριπ.

35 Καιαθοελθών μικρόν,έπιπι επιτγης και

Φυσηύχες ένα ,έκ διωαν ιπ, παρέλθη απ '

ωτά ή ώρα .

36 Και έλεγχο A66αοπιι , πάνα δυνα ,

σοι παρένεγκε το ποτήριον απ' έμε τον .

άλ” ε ά εγώ θέλω, αλλά εσύ .

37 Καιέρχκρίσκωτέςκαθέδονίας:

και λέγετωπία : Σίμων, καθόύδες και στα

έχν ( ας μίαν ώρανκηρρήσεις

38 Γρηγοράτε κ αοσάχθι,ένα μή ασίλ .

9ης ας πηραισμόν. το πούμεαυτνμον ,

και ολέ σαρξ αθενής.

39 Και πάλιν απελθών ωeοσηύξατ αυτόν

λέον απών .

40 Και συρίψας εύρεναυτές πάλινκα

9ούδινος,( σαν γδ οιοφθαλμοί αυτών βε

βαρημδύοι) κ εκ ήδέσωνιαύτωλοκριθώσι.

41 Και έρχε ) το πίτον,ελές αυτοίς.Καθ

λιπ το λοιπόν και αναπώιθι:απί , ήλθεν

και ώρα ιδε,ωοσδίδο9ουος ξανθρώπους

ας χώρας και αμαρτωλών,

42 Εεερεθι, άτωνιδε ,οοροδιδές με

ηγικς.

43 Καιαυθέως,έπ αυτάλαλένlΘ-og

γίνεΙέδας, είς ών των δώδεκα.. και με αυτά

όχλο- πολύς μαχαιρώνε ξύλων,ως

Η 4
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των δέκερίωνκαι των γραμματέων και των

πρεσβυτέρων.

14 Δεδικά3ο ολοδιδες αυτόν σύστημα»

αυτοίς , λέγων· Ον αν φιλήσω , αυτός ει:

κρατήσειλε αυτόν, και απαγάγειε ασφαλώς .

45 Καιελθών, έως ωθοσελθών αυτω , λές :

Ταββί , ραββί. κ κολεφίλησεναυών .

46 οι επέβαλονεπ' αυτόν ας χάρας αυ

τών , και κράτησαν αυτόν.

47 Εις δεκς παρεσηκότων αστασίμως »

ή μάχαιραν, έπιασε το δέλον και δεχτερέως,
και αφιλεν αυτούτο άον ,

48 Και Σποκριθείς ο Ιησές και είπεν αυτοίς :

Ως επίλησω εξήλθειε μ ' εμαχαιρών και ξύ

λων συλλαβαν με ;

Καθ' ημέραν ήμωωςυμάς εν τω ιερα

διδάσκων,και κρατήσατίμε. αλ ' ένα

πληρωθώσιν αι ξαφαι.

5 o Και αφέντες αυτόν πάνlεςέφυγαν.

51 Και είς άς νεανίσκG- ήχολέθς αυτω ,

ειβεβλημαίG- σινδόνα έπι γυμνού και

κραίεσιν αυτόν οι νεανίσκοι .

52 ο καζαλιπών ή σινδόνα, γυμνόςέφυγχο

άσ' αυτών,

53 Και απήλαιον τ Ιησεν ωeός δεχερέα.

και σιωέρχον αυτωπάνλες οι δρακερές και οι

πρεσβύτεροι και οι γραμμαlας.

54 Και ο ΠέτG- λπο μακρόθεν ήκολέθησαν

αυτο

49
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αυτω έως έστω ας τοαύλων δέκτιρίως:

ωσυγκαθήμερο- τ σηρετών , και

θερμαινόμενο « υς φώς .

55 Οι δέκεράς και όλον το συνέδριονίζεται

Ο Ιησέ μαρίυρίων , εις το θανατίσει

αυτόν , και έχ δώρισκον.

56 Πολλοί έψαιδομαρτύρεν κατ' αυτό:

και ίσαι αι μαργυρίαι ήσαν.

57 Και κνες ανασάντες και εφόνδυμαριέρες

κατ' αυτού, λέγοήες:
58 όπ ήμας ηκέσαμώμ αυτά λέγοντας ότι

και λύσω ή ναόν τον τροποίητων και

τριών ημερώνάλον άχαροποίητων οικοδομήσει.

59 Καιεξέτως ίση ω ή μαργυρία αυτων .

6o Και αναστές και δοκερδώς εις το μίσον ,

επηρώτησετίησεν , λίγων: Ουκ οπταρίνη

έδες και ά ετοί σε καταμαρτυρέστη;

ο 3 εστιώπα , κ εδεν απεκρίνας.Πάλιν

οδοχερός επηρώτοι αυτόν, και λίγη αύτω

Συ ει ο Χριστός ο 4ος 5δλογητου ;

62 o' 3 Ιησές είπεν: Ερύ αμι. και όψεθεί

4ον ανθρώπεκαθημωμον εκ δεξιώντδυνά -

μεως, και έρχόμδυον με τεφιλών έρανού.

6 3 0 3 διερόυς, Ααρρήξας τες χτώνας

αυτέ ,λίγ« Τίέτι κάαν έχουν μαρτύρων και

64 Ηκούσεις της βλασφημίας" τί υμίν

φαίνεθ): οιπάνες έκριναν αυτόν είναι

ένοχον θανάτε.

61

HS
65 Και
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66

65 Και ήρξαν πνες έμπτύξν αυτω, εε..

καλύπτεν το ωeόσωπον αυτ8, κκολαφίζεν

αυτών ,ε λέξν αυτοΠροφήτευσον.εοιυπη

ρέη ραπίσμασιν αυτόν έβαλoν .

Και όνο » σπίτρε ν τη αυλή κάτω ,

έρχε μία ή πουδιακών Οδοχερέως:

67 Καιιδέστι Πέτζον θερμαινόμδυον,έμ

βλέψασα αυτό,λέγοΚασυ μεσ'Ναζα

glwod inood nje.

68 Ο ηρνήσιο,λέφων: Ουκ οίδα,έNέπί

στομαι τισυ λέες . Και εξήλθεν έξω εις το

weeαύλιον " και αλέκωρ έφώνησε .

69 Και η ποιδίσουη ιδεσα αυτών πάλιν, ήρξα &

λέν τοϊς παρεσηκόσινοι έτος εξ αυτεσιν .

70 Οπάλιν ηρνέι % Καιμεμικρόν πάλιν οι

παρεσώπςέλεον ταπέτς : Αληθώς εξ αυ

επένδ Γαλιλαίος ,εη λαλιά σε ομοιάζ!.

71 ο ήρξα αναθεμαάζνεομνύειν" όπ

σοκ οίδι ή άνθρωπον τέτον δν λέγεις.

72 Καικ δουτέρε αλέκτωρ έφώνησε , και

αναμνήθη οΠίτρG -Tρήματοςκαι είπεν αυτοί

ο Ιησές: Οι πρίν αλέκορν φωνήσει δις ,

απαρνήση με τρίς. Και επιβαλών,έκλαιε .

Κεφ . ιε'. 15.

Και θέωςεπί το ωροίσυμβόλιου ποιή
στολες οι δρχερώς πρεσβυτέρων της

γραμματέων,Eόλον το συνέδριον,δήσανlες ή

Ιησεναπήνεγκαν,επαρέδωκαν τοΠιλάτου

2 Kα
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6

5 Καιεπηρώτησεν αυτόν ο ΠιλάτΦ Συά

ο βασιλεύς των Ιεδαίων ; Ο λικριθες ,

πιν αυτο : Σύ λίγες.

3 Και κατηφόρεν αυτώ οίδροεράς πολλά.

4 Ο Πιλάτο- πάλινεπηρώτησεν αυτόν ,

λέγων: Ούκ λικρίνη έδέν ; ίδε πόσα ζε

καλαμαρτυρέσιν.

Σ Ο Ιησές σκέτη έδεν απεκρίθη , ώσπ

θωμανζίν τον Πιλάτον .

Και οιε εορτίω επίλυεν αυτοίς εις

δέσμιον, όνος ήτένη».

7 Η ', 3 ο λεμμένο Βαραββάςμε τον

συναστατών δεδεμέO », οι ίνες και τη στάση

φόνον πεποιήκησαν .

8 ΚαιαναβοήσαςοόχλΘ- ήρξαν αυτά ,

καθως αει επoίς ωτούς .

9 ο 3 Πιλάτος απεκρίθη αυτοίς, λέγων: Θί

λένε, δίπλύσω υμίντ βασιλέα τΙεδαίων.

10 (Eγίνωσκε γδ όπ Αξε φθόνον οδοδιδώ

κησαν αυτόν οι εχερές)

Οι 3 δάχερεις ανέσξσαν ή όχλον ένα

καλον τ Βαραββάν λιπιλύση αυτοίς.

Ο δε Πιλάτος δοκριθείς , πάλιν είπεν

αυτοίς· τιεν θέλετε ποιήσω αν λέγεπ βασι .

λέα των Ιεδαίων ;

13 Οι πάλινέκραξω Σύρωσοναυών .

14 ο; Πιλότο- έλεγχο αύζις. Τί κακον

εποίησεν; Οι αξιοσδέρως έκραξαν:Σω

11

1

12

ρωσον αυών .
15 o's
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>

1

19

1
.

15 ο Πιλάως βελόμενος το όχλον το έκανόν

ποιήστου,απέλυσεν αυ %ίς Βαραββάν,έπα

ρέδωκε τΙησεν Φρα[ελλώσεις,ένα σταυρωθή.
16 Οι3 πρακώς απήγαγον αυτ έσω αυλής,ο

ει πςαλλώριον εσυΓκουλέσινόληνή σειραν.

17 Και οδύεσιν αυτόν πορφύραν, αει

θέασιν αυτώ αλέξανlες ακρίνθινον στέφανον .

18 Καιήρξαν % αασάζει αυτόν: Χαιρε
βασιλεύτων Ιεδαίων .

Καιέτυπων αυτεί κεφαλίω καλάμω,

και ανέπτοον αυτω , και τιθέντες τα ρναίοι

ωeoσικών αυτο .

20 Και ότε ανέπαιξαν αυτοί,εξέδυσαν αυτόν

ή πορφύρανκ έδυσαν αυτ τα ιραίπα τα

ίδια & εξά[εσιν αυ%, ένα σταυρώσωσιν αυτόν.

21 Και άγαρδύεσι οσονού πνα Σίμωνα

Κυρίωαίων,(έρχόμενονάπ'αρέ, πατέρα

Αλεξανδρε επέφε)ίνα άρη ή σταυρόν αυ.

Καιφέρεσιν αυτόν έπι Γολγοθά τόπον

και ει μεθερμωδυόμδυον, κρανίε τόπο» .

23 Και έδιδαν αυτω πιάν εσμυρνισμόρον

οίνον , ο δε σοκέλαβε.

24 Και ταυρώσινίες αυτ , διεμέριζον αιμακα

αυτέ,βάλλονες κλήρονεπ' αυτά,άςά αρη.

25 Hyjώρα τείτη,και έσαύρωσαν αυτόν.

26. Και ηεπικραφή τ αιίας αυτοδέπι

γκράιμεύη: Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ

ΙΟΥΔΑΙΩΝ.

17 Και
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17 Και στο αυτί σαωρ δύο ληστές ένα

εκ δεξιών, και ένα εξ ωνύμων αυτού.

18 Καιεπληρώθη ή χαφή και λέγεσαι " Και

Οανόμων ελογέθη.

29 Και οιωρα πορόυόμδροι βλασφήμαν

αυτόν,κινάνες και κεφαλας αυτών , και λέ

9ντες : Ουά , ο καταλύωντναόν,εω τει

αν ημέραις οικοδομών.

30 Σώσον σεαυτόν, κααβαλοσ ταυρά .

31 Ομοίως και οι διεράς εμπεαίζοντας

σθος αλήλες με ήχαμματων,έλιων

Aλες έσωσεν, εαυτόν και διωας σωσται.

32 ΟΧρισος ο βασιλόύς δίσραήλκαταβάτω

νωλοσσαωρέ, έναίδωμών και πισδύσωμεν .

Και οι συνεσταυρωμένοι αυλωνάδιζον αυν.

33 Γενομδύης 3ώρας έκτης , σκότωνεύει

εφ' όλίωτωγώ έως ώρας ωνάτης .

34 Και την ώρα τη νάτη εβόησεν Ικστος

φωνή μεγάλη,λέγων: ΕλωίΕλωί,λαμμά

σαβαχθανί και ο επ μεθερμωνόμιμον' ο

Θεός με, ο Θεός με, ας το με εκατέλιπες ;

35 Και ανες ή παρεστηκότων ακέ πανπς ,

έλεγον Ιδε , Ηλίαν φωνώ.

36 Δραμώνεις , και γεμίσας απόγον όξες ,

αριθάςτε κιλάμω,πότζεν αυτόν,λέων

ΑφελείδωμεναέρχHλίας καθελεϊν αύGν .

37
ο δεΙησές αφέας φωνώ μεγάλίω ,

εξέπνευσε .
38 Και
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38 Και το καλοπέτασμα και να έχθη εις

δύο, πο αύωθεν έως κρίτω .

39 ιδεών και οκεντυρίων και παρεσηκώς έξωανθίας

αυτέ , όπέτως κράξας εξέπνευσεν, επεν ·

Αληθώς ο άνθρωπG- έτος 4ος Θεοδ.

40 Ησαν 3 ΕΓυναίκες λίπομακρόθεν θεωρέσουν

αίς ω & Μαρία η Μαγδαληνή,έΜαρία ησ

Ιακώβεσμικρά,ξίωσήμήτηρ, & Σαλώμη:

41 Aί και ότι τη Γαλιλαία και ήχολέθαν

αυτώ διηκόνεν αυτα κάλαι πολαι αι

σιωαναβάσαι αυτό ας Ιεροσόλυμα .

42 Και ήδη οψίας βιομθύης , (έπι ωπα

eασκόυή, ο επ αβοσββαών )

43 ΗλθενΙωσήφ ο λη Αριμαθαίας ,σχή

μων βελευής,ός και αύGς ωeoσδεχόμενος

ηβασιλείαν Θεέ,φλμήσεις εισήλθεως

Πιλάφνγκ ήτήσας το σώμα σ' Ιησού.

44 Ο 3 ΠιλάτG-εθαύμασεν έήδη τέθνηκε:

και ωeoσκαλεσύρμG- κεντυρίωνα ,επηρώ

τησεν αυτόν και πάλαι απίθανο .

45 Και γνέςλησκεντυρίων © ·,εδωρήσεις

το σώμα τωΙωσήφ.

Και αορασας σινδόνα, και καθελών αυτών

ανάλησε τη σινδόνι και κατέβηκεν αυτον

ώ μνημεία και λιλαίμημδύον εκπέτρας

& αθοσεκύλισε λίθονεπί θύραν και μνημεία.

47 Η και Μαρία η Μαγδαλωή και Μαρία

Ιωση εθεώραν που άθε8).

Κεφ.

46
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Κεφ . ς '. 16 .

Καιευομδύν στιββάτε,Μαρία
και Μαγδαλωή και Μαρία και Ιακώβε

και Σαλώμηήρα σαν δρώματα ,ίνα έλθέστιο
αλέψωσιν αυτόν.

Και λίαν πρωί ή μιας σαββάτων έρ

κον επί το μνημέον , αναβάλαιο - Τηλίν .

3 Καιέλεγοναεός εαυτος: Τίς δοκυλίση

ημίν ή λίθον κ τ θύρας και μνημάε ;

Και αναβλέψασαι θεωρεσιν λίσκε

κύλισαι ο λίθG- · ω ο μέγας σφόδρα .

5 Και εισελθέσαι ας το μνημεν , αλ ,

νεανίσκων καθήμεμονώ τοϊς δεξιούς, σεβι
βληρθρον στολήν λόυκώ εξιθαμβήθησαν.

O'3 λέω αυταίς:Μή εκθαμβάθε Ιη

σεν ζηλεπι τ Ναζαρίωόντ εσταυρωμερον:

ηγέρθη και συκ έσιν ώδείδε, ο τόπο-όπείθη

κων ωτόν.

η Α ' τάγετε,είπαζε τους μαθητής αυτό ,

και το πέταρ , όπωςυμας ας ή Γαλι

λαίαν έκά αυτονόψεθι, καθώς είπεν υμίν.

8 Και εξελθέσει ταχο ,έφυγανλησ μνη

μέιε. είε αύζος τρόμG- καιέκτασης και
έδενίεί, άπον· έφοβάν γκαρ.

9 Αναστας 3 ωεωίωeρώτη σαββάτε ,φάνη

ωeώτον ΜαρίατηΜαγδαλωή,αφ' Οκ

βεβλήκ { επταδαιμόνια.

1ο Εκάνη πορόυθεισοι απήγελο τοϊς μετ'

!

Η

αυτό
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1 2

it

αυτου γυομδύοις , πενθώσι καικλαίει

Κακέινοι,ακέσαίες όπι ζηλεθεάθησ'

αυτής , επίσησα » .

Μετα δε ταύτα δυσιν εξ αυτών ωει .

παλέσιν εφανερώθη εν ετέρα μορφή πορόζο

μύοις ας άρρόν .

13 Κακέινοι απελθέντες απήγγειλαν τοίς

λοιπούς έδε κάνοις επίσδυσαν.

Περον , ανακάμδύοις αυτούς τους ένδεκα

εφανερώθη,κώνειδισε τ απιίαν αυτών, και

σκληροκαρδίαν" όπ τοις θεασαμδύοις των

έγηγερμίύον επίσουσιν.

15 Και είπεν αυτοίς : Πορόυθένιες ας του

κόσμον άπανα , κηρύξατε το δαγέλιον

πίση τη κλίση.

16 οπισ6ύσας και βαπάθεις,σωθήσε3: 65

απισή σας κατακριθήσε . ,

17 Σημεία και τους πισάσασι ταύταωρα
καλαθήσε: Εν τω ονόματα με δαιμόνια-

βολέα γλώσσαις λαλήσεσι κουνας

18 οφές αρέπ'και θανάσιμών ππίωσιν, και

μή αυτές βλάψ4επί αρρώσες χάροις έπι

9Cεσι, και καλώς έξεσιν .

19 ο Κύριος με λαλήσαι ωρίς ,άνελή

φθη ως τ έρανόν, έχω θισεν εκ δεξιών Θε8.

20 Εκείνοι και εξελθόντες εκήρυξαν παναχύ,

σ ' Κυρίεσιωεργά 7G-,ετ λόγων βιοαιών

τον Αρη επαφλεθέντων σημείων.

ΤΟ
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Κεφ. ε' . 1 .

ΠΕΙΔΗΠΕΡ πολλοί επι

χάρησαν αναζάξας οδήγησαν

πιοιτ πττπληροφορημδρων και

• ημίν πςαματων ,

Καθώς παρέδοσαν ημίνοι απ' ρχής αυ .

τόπται καηρεται γλυόμδυοι λόγο

3 Ε'δοξεκαμοί , παρηκολεξιόπ ανωθεν

πάσιν ακριβώς, καθεξής σοι κάψαι, κρί

πςε Θεόφιλε:

4 να επιγώς αει ών κατηχήτης λόγων

τωασφάλεια».

Εβόες ή ταις ημέραις Ηρώδε 3 βαση
λέως τ Ιεδαίας,ιερούς ας ονόματιΖα

χαρίας , εξ εφημερίας Αδιά και γωή

αυτά κάθωραιέρων Ααρών , το όνομα

ωτης Ελισάβετ .

6 Hΐστων και δικαιοι αμφότεροι ώώπιον 5

Θιά , πορόυόμενοι α πείσεις τις αφλαις

και δικαιώμας και Κυρίε άμεμπει.

7 Και σαν ώαυτοίς τέκνον,καθόπη Ελι .

σαβετ ω σαρα , ε αμφότεροι αδεσπό

πς ώ τας ημέραις αυτών ήσαν .

.8 Esfuel i cv to isegloto autor is rñ

τάξτε εφημερίας αυτό ένανά σΘιά,

Κατα
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11

Καται το έθG- Γεραλέιας,έλαχε σφυ

μιάσαι έισελθών ας τον ναόν σ' Κυρίε.

Και πάν τοαλήθG-σλαβ ωeoCA

χόμδυονέξω τή ώρα σ' θυμιάμα / G ».

Σφθη αυτον άγιλG-Κυρίε, έως και

δεξιών σ' θυσιασηρία και θυμιάματο ».

12 ΚαιεαροίχθηΖαχαρίας ιδών, φόβG

επέπεσεν επ' αυτόν .

13
Είπε αβος αυτών και αγελG " Μη φοβά

Ζαχαρία: διόπ σηκώθη ήδέησίς σε κή

γωήσε Ελισάβετγυνήση φόν σοι, καλέ

σας το όνομα αυτά Ιωάννω.

14 Και έσαι χαρά σoικάγαλίασις, πολλοί

επί τη γυνήση αυτού χαρήσουν ) .

15 Ε'σαι η μέρας ενώπιον σ ' Κυρίες και οίνον

και σίκερα και μη πίηκαι πνεύμαlΘ-είε

τληθήσε ) έπ οκ κοιλίαςμητρός αυτοδ'.

Και πολλέςή υώνΙσραήλ επισρέψς επί

Κύριον τον Θεόν αυτών .

17 Και αυτός αeeελούσε ενώπιον αυτά

πνάμακκ διωάμς Ηλία,επισρέψαι καρ

δίας πατέρωνεπί τέκνα ,καπηθάςώφρο

νήση δικαίων , ετοιμάσαι Κυρίω λαών

τεσκόυασμλύον.

18 Και είπε Ζαχαρίας ωeoς ήάγελον Καζα

τεγνώσομοιτεν;έωγαρέμι πρεσβύτης,

ήγυνή μεωθοβεβηκα ενταις ημέρεςτ .

19 Καιδοκριθείς ο αγελα»,είπεν αυτο :

Ezó

16

06
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Εγώ αμι Γαβριήλ ο παριστηκώς ώώπιον

σθιοσ καππσπίλωλαλήσει « ύς , και

δανελίσαθαίσοι τύπι .

20 Καιιδε,έση σιωπών , και μη διωάμνο :

λαλήσαι,άειής ημέρας ταυτοι ανθ'

ύν σαν επίσδυσης τοίς λόγοιςμε , οι πνες

πληρωθήσον )ας τον καιρόναυτών.

21 Kaj woncosmegadexãoà Zazaciau vý

εθαύμαζoνώ το κονίζεν αυτόν ώ τωνα .

12 Εξελθών και στα ήδύαώ λαλήσαι αυτοίς:

επένωσαν όπόπασίων εώρακενώτερναω. &
αυτόςοδιανούων αυτούς και διαμόρε κωφός .

13 Και εγώει ως επλήθησαν αι ημέρα και

λότερίας αυτέ, απήλθεν εις τ οίκον αυτό .

14 Μετα και ταύπας ας ημέρας σιωέλαβεν
Ελισάβετ ή γωή αυτού και αιίκρυβαν

εαυτω μώας πένε , λέγεσαι

25 διέτω μοι πεποίηκεν ο Κύριοςώ ημέρες

αίς επίδεν αφελείν και ονδέςμε ένα ανθρώπους.

26 Εν τω μωίτο έκτο επιγάλη ο αγέλG

Γαβριήλ σου Θεξ ας πόλιν τ Γαλι

λαίας ή όνομα Ναζαρέ9 ,

17 Πρός παρθένον μεμνησυλύω αν ορί και

όνομαΙωσήφ,εξ οίκο Δαβίδι και το όνομα

της παρθένε , Μαριάμ.

28 Kojcice Jais ócézfia @ wed's work ,cim

Χαίρε κεχαριθωμένη: ο Κύριό σου

όλογημένη στον γιωαιξίν .

19 H3
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29 Η 5 έδεσα διεξαρέχθη επί τω λόγω αυτά:

Ο διελογίζει πεζοπόςείηο ασπασμός έτος.

30 Και είπεν ο άγγελG- αυτή • Μη φοβά

Μαρλάμ' αύρες γδ χάρινολα τωΘεώ.

31 Και ιδε , συλλήψην γασρί , και τέξη μόν :

εκαλέσης το όνομα αυτ8 Ιησον .

32 ΟύτG- έσαι μέγας ,ενός υψίσε κλη

θήσεθ και δώσε αυτα ΚύρμΘ- ο Θεός και

.. θρόνον Δαβίδ πατςός αυτό :

33 Και βασιλόύσηεπιτ οίκον Ιακώς ας τες

αιώνας ,Ετ βασιλέας αυτ8 εκ έστα τέλος.

34 Είπε 5 Μαρλάμ αθώς και άγιλον : Πώς

έστα τέτο, επί άνδρα και γινώσκω;

35. Και λιποκριθείς ο άγχελφ » είπεν αυτή

Πνεύμα άγιονεπελούσε επίπεδύναμις

υψίσα επισκιάσ σοι · διό και το γυνώμενον

άγιον, κληθήσεθ καιός Θε8.

36 Καιιδε,Ελισάβετ ή συγγενήςσε, αυτή

σωληφήα υον ώγορα αυτής και ετος μω

έκθG- εσεν αυτή τη κοιλεμέρη τέρα.

37 O'ποσκώδυναζήση ολα τα Θεω πών

ρήμα .

38 Είπε ; Μαριάμ Ιδε ή δέλη Κυρία» κ.

νοι μοι το σημαί σε . Και απήλθεν απ '

αυτής ο άγγελφ ».

39 Ανασάσα και Μαριάμ ν ταις ημέραις

ταύταις, επορόύθη εις τ ορφνωσ ασεδης,

εις πόλιν Ιέδα .

40 Και
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40 Και ασήλθεν ας ή οίκον Ζαχαρίε , και
ησάσαι τίω Ελισαβετ .

41 Και εγώες ως ήκεσεν η Ελισάβετ τον

αασασμοντ Μαρίας,έσκίρτησα τι βρίΦ

ώτη κοιλία αυτής και έτλήθη πνόύμα

τG- αγία η Ελισάβετ .

Και ανεφώνη(C: φωνή μεγάλη και είπαν

Ευλογημδύη συγωαιξί,έβλογημδύο

οκαρπός τ κοιλίας ( ε.

43 Και πόθεν μοι τέτο, ένα έλθη ήμήτης και
Κυρίε με αθός με ;

44 Ιδε δ , ως έγχίες η φωνή ασασμά

( ε εις παωπιμε. έσκίρτησεν ώ άγαλιάσ

το βρέφ ώ τη φιλία με .

45 Και μακαρία ηπισεύσασα ·όιέσαι πλά

στις τοϊς λελαλημδύοις αυτή ολα Κυρία.

46 Και είπε Μαριάμ Μεγαλώς η ψυχή

μετ Κύριον

47 Καιήγαλλίασε το πνεύμα με επί το

Θεώ τω σωτήρι με

48 όπεπέβλεψιν επι ή ταπάνωσιν τ δέ

λης αυτ8 : Ιδε δ , λίπος να καταριεσι

με πάσαι αι θυει

49 όπεποίησέ μοι μεγαλεία ο διωατος , και

αγιον το όνομα αυτά

50 Και το έλεG- αυτό ας θυεάς γλυεών

τους φοβεροις αυτό :

51 Εποίησε κρατφ: ώ βeαχίνι αυ
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αυτά διεσκόρπισεν υπερηφάνες Δανοία

καρδίας αυτών.

52 Καθάλε διωάσαςλο θρόνων, ύψωσε

ταπηνές:

53 Πηνώνδας ωέωλησεν αγαθών, και τελείεν

ως εξαπέπλε κενές:

54 Ανταλάβει Ισραήλ παιδες αυτού , μνη

θεώαι ελέες,

SS ( Καθως ελάλησεωςτες πατέρας ημών ,

τουΑβραάμ, και τοσπέρμα αυτούς τον

αιώνα .,

S6 E'μενε Μαριάμ στον αυτή ωσαμίας

τεις και υπέσρεψεν ας ή οίκον αυτής.

57 Τη 3 Ελισάβετ επλήσθη ο χρόνων του

τεκέιν αυτίω και εγγύνησεν ήόν.

5 8 Και ήκεσαν οι αείοικοι και οισυνάς

αυτής, όπέμεγάλως Κύριο » το έλεG

αυτέ μετ 'αυτήςκαι σιωέχαιρον αυτή.
59 Και έγρόεο, ώτηοδόη ημέρα ήλθον αει

εμείντο παιδίον και εκάλεν αυτό επί το

ονόμασ πατρός αυτού , Ζαχαρίων .

6ο Καλάοκριθείσα ή μήτηρ αυτέ , πιν "

Ουχί αλλά κληθήσεθ Ιωάννης.
Και απον ωeός αυτω.Οιεδάς έστνώ

τη συγχυέλασε δς κουλεϊ τω ονόματά τέτι

62 Eνένδον τω πατείαυτό,τοάαν θέλοι

καλεί αυτόν.

63 Και αυτός πινακίδιον έραψε, λέων.
Ιωάννης

61
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Ιωάννης εί το όνομα αυτοδ. Και έθιμα

του παλες

64 Ανεώχθη και το σήμα αυτάοροσήμως

και γλώσσα αυτό και ελάλη βίλογώντΘεόν.

65 Και εγώειεπι πανας φόβο της πιο

ρμoικέναις αυτές και όλη τη δράση τ 'ε

δαίας διελαλείο πάντα ταβήματα ταύπα .

66 Και έθεν παλες οι ακέπαυλες τη καρ

δία αυτών, λέγοντες · Τίάρει το παιδίον της

έσαι ; Καιχάρ Κυρίε ωμετ' αυτού.

67 ΚαιΖαχαρίας ο πατήρ αυτά επλήθη

πνευμαίG- είε·κωσεφήτσι, λέγων :

6 8 Εύλογης ΚύρμG- ο Θεός σ' Ισραήλ ,

οι επισκέψεις και εποίησα λύτρωσιν το

λαδαυτου

69 Και ήγκρε κέρας σωτηρίας ημίν, ώ το

οίκο Δαβίδ , σ παιδες αυτοσ

Καθως ελάλησε24τόμοιο-ή αγίων

των απ 'αιώναωθοφητών αυτού ,

71 Σωτηρίανεξέχθρώνημών , εκ προς

πάντων των μισάντων ημάς .

72 ΠοιήσαμέλεG- τ πατέρων ημών , και

μνηθίώαι Aleθήκης αγίας αυτοσ

7.3 Opxgy öröport wee's A Begea je i muliece

ημών, διεύσαι ημϊν ,

74 Αφόβως, κ χορός είχθων ημώνρυθέν

@ες, λατιοφν αυτού ,

75 Εν οσιότηκε και δικαιοσύνη νώπιον
αυτό ,

70
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αυτέ , πίσας τας ημέρας Τζωής ημών ,

76 Και συ παιδίον , ωθοφήτης υψσε κλη

θήση απορόύση δ ωes ωθοσώπε Κυ

είε, ετοιμάσαι όδες αυτέ,

77 Τε δέναι γνώσιν σωτηρίας του λα αυ

τέ, αναφέση μαρκών αυτών

78. Διά ασλάγχνα ελέες Θεξ ημών, ώ οίς

έπεσκέψαζω ημώς, αναφλή εξ ύψος:

79 Επιφώναι τοϊς ν σκότο και σκιά θανάτε

καθημδύοις , και καλόθύναι τές πόδας ημών

εις οδών έρώης .

8ο το παιδίον ήυξανεξέκρυλαιότο ποσ ' .

καλά και ως τους ερήμοις έως ημέρας

αναδάξεως αυτό αβοςτ Ισραήλ ..

Κεφ . β'. 2.

Ερωε63 ώ τας ημέραις κέναις , εξ
ήλθε δόγμα ωρα Καίσαρ Αυγέ

σε, πράφει πάσαντίωοικεμβύω.

(Αύτη η λιραφή ωeώτη,έγινε ηγε

μανούλG- τ Συρίας Kυρωία) :

3 Και επορόύον %πάντες Απογράφεθα ,

: έκασΘ- εις τίω ιδίαν πόλιν .

4 Ανέβη 3 κ Ιωσήφ Απο Γαλιλαίας ,

κ πόλεως Ναζαρέθ,έες τίω Ιεδαίαν , άς

πόλιν Δαβίδ ήτις καλείται Βηθλεέμ,(2α

τι είναι αυτόν εξ οίκε και πατζιάς Δαβίδ

5 Απογράψαθα σιω Μαριάμ τη με

μνηςσυμβύη αυτοι γωγικί , έση εγκύων.

6 Εγγυες

2
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9

10

• Εγχύε % και ω τι είναι αυτές κατέσλή

θηταν αι ημέραι επκαν ω τω.

7 Και έτεκετ φόν αυττπρωοοκοντίπαρ

γάνωσεν αυτηκανέκλινεν αυτή τη φάτνη

διότι έκ ωαυτούς τόπος έν τω καταλύμαι.

8 Και ποιμέρες ήσαν ώ τη χώρα τη αυ

τη άρωλελες φυλάσσονες φυλακας

η νυκτοςεπί τω ποίμνωαυτών.

Και ιδε, αγελG- Κυρίε επίση αυτοις ,

και δεξα Κυρίε ειίλαμψεν αυτές και

εφοβήθησαν φόβον μέγαν .

Και είπεν αυτοίς ο αγέλG-' Μή φορά

θε ιδε , σαγγελίζομαιυμίν καραν μέ

γάλω , ήτις έσται παντί τω λαώ :

Οι ετέχθη υμίν σήμερον σωτης ,ός επ

Χρος ΚύρμG- ν πόλη Δαβιδ.

12 Και τέτο υμίν το σημείον Ευρήσεθεβρέφος

εσπαργανωμδίον,κάδμονών τη φάτνη.

13 Και εξαίφνης εγγύες σω των αγγέλω

αλήθG- ραλάς έρωίε, αινόντων τΘεόν,

και λιγόντων,

14 Δόξα ώύψεις Θεώ ,ε επί γης αρίων,

ω ανθρώποις οδοκία .

15 Και εγχύες, ώς απήλθον απ' αυτών ας ή

έρανόν οι αγελοι , κοί άνθρωποι οι ποιμέ

νες είπον σος αλλήλες: Διέλθωμεν δη έως

Βηθλεέμ, και ίδωμεν το ρήμα τετο το κυ

νός , και ο ΚύρμG- εγνώρισεν ημίν .
I 16 Kα

11
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16 Και ήλθον απούσαλλες, ε ανεδροντων τε

Μαριάμ και Ιωσήφ , και το βρέφωκέ

μονών τη φάτνη.

17 Ιδέντες και διεγνώρισαν εισβήμαώς

λαληθεG- τοϊς ωeισ παιδία τέτα.

18 Και πάντες οι ακέσαίες εθαύμαστουν

αει λαληθέντων αυτ ποιμθύων αος

αυτές.

19 Η ' 3 Μαριάμ πάνα σωετήρι τα ρήμα .

ταύτα ,συμβάλλεσαντη καρδία αυτής .

Και επέστρεψαν οι ποιμένες , δοξάζοντες

ε ανενες ή Θεόν επί πάσιν οίς ήκεσαν και

είδον, καθώς ελαλήθη ωeoς αυτές.

Και ότε ελήθησαν ημέραι οκτώσπε

ελεμείν το παιδίον , και κλήθη το όνομος

αυτ8 Ιησές , το κληθέν σο σ'αγέλε αεs

Οσυλληφθώ και αυτόν ώ τη φιλία .

Καιότε επλήσθησαν αι ημέρα σκαθα

eισμα αυτής και η νόμον Μωσέως,ανήγα

19 αυτόν εις Ιεροσόλυμα , ορατήσει τον

Κυρίω,

23 (Καθώς έγραπται ώ νόμω Κυρίεση

παν άρσεν Αανοίγον κήταν και έκον τω

Κυρίω κληθήσεται)

24 Και σ'δέναι θυσία», το έκρημνονώ

νόμω Κυρίε , ζευγG- πυρόνων , ή δύο

νεοσσές εισερών.

25 Και ιδε, ώ ανθρωπG- Ιερεσαλήμ ώ
όνομος

2 2
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όνομα
Συμεώνκο

άνθρωπος στο
δίκιος

κ
σλαβής και

ωθοσδεχόμορφολοκλησιν

Ο
Ισραήλ και πνεύμα άγιον ωεπ' αυτόν.

26 Και ω ωτοί
κεχριμαίισιδίου σε 5πνεύμαlΘ- άίε , μηιδεαν

θάνατον πείν

η ίδη ή
Χρισον Κυρίε.

27. Και ήλθεν ών του
πνεύματα ας το ιερό

και αν το
εισαγαγών της γριάς το

παιδίον
Ιησεν,

ποιήσει αυτές και το καθισ δρουν

Ο νόμο αει αυτά

28. Και αυτος
εδέξατο αυτό ας τας

αγκα
λας αυτά,

ξελόγησε τ Θεόν ,
καπε:

29 Νω πολυήςή δέλόν ( ο
δίσκεία , και

το ρήμα σε , εν ειρίων

30 Οιάδονοι
οφθαλμοί με το

σωλήριόν ( και ,

31 ο
ητοίμασας εξ

ωeόσωπον
πάντων και

3 2 Φώς ας
δοκάλυψιν εθνών και δεξω

λα & Co
Ισραήλ.

33 Καιω Ιωσήφ και η
μήτηρ

αυτάθωμαί

ζούλες επί τοϊς
λαλεμδύοις αεί ωτά.

34 Και
βελόγησεν αυτές

Συμεών,
είπε

στος
Μαρλάμή μητέρα αυτά· Ιδε,

έτG
κάτι άς

πιάσιν ε
ανάσασιν

πολλών και το

Ισραήλ, και ας
σημάον

αναλεoρμομον:

35 ( Και σε 3 αυτής και
ψυχίω

διελόύσε)
ρομφαία ) όπως αν.

Αποκαλυφθώσιν εκ
πολλών

καρδιών.
Διαλογισμοί.

-

λαών

12

36Kaj
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36 Και ω Αννα αβοφήτης, θυγάτης Φα

νεήλ , εκφυλής Ασής " αύτη φοβεβηκα

ώ ημέραις πολλαίς, ζήσασαέτη ανδρός

επα λιποτπαρθενίας αυτής.

37 Και αύτη χήρα ως ετών όγδοήκονα τεσ

στάρων, η σοκ αφίσωςλιστερέ , νησίαις

και δεήσει λατρεύεσοι νύκα &ημέραν. :

38 Και αώτη αυτή τη ώρα έπιασα άνθωμο

λογείτο τω Κυρίω , κ ελάλη οι ατε

πάσι τοίς ωθοσδεχομδύοις λύσωσιν ώΙε

ρεσαλήμ .

39 Και ως ετέλεσαν άπανίαταξ ή νόμον

Κυρίε , πέσρεψαν ας τίω Γαλιλαίαν,

εις ή πόλιν αυτών Ναζαρέθ...

40 Το παιδίον ηύξανε,κ εκραταιότη πνού

και, αληρέμεμον σοφίας κχάρις Θιξ

ωεπ ' αυτό .

41 Και επορόύον οίονας αυτάκατ'

αςΙερεσαλήμ τη εορτη και παχα.

Και ότεεγώεό ετών δώδεκα,άναβάντων

αυτών εις Ιεροσόλυμα και το έθος το εορτής:

43 Και ελέωστάντων τας ημέρας και το

συσφίφει αυτές , πέμενεν Ιησές και πως

ωΙερεσαλήμ και σόκ έγνω Ιωσήφ ημή

44 Νομίσανες και αυτονώτησυνοδεία είναι ,

ήλθον ημέραςοδών και αναζήταν αυτόν ώ τους

συγκενές. Εν τούς γνωστούς ..

45 Και

95 /

42

της αυτε .
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48

45 Και μη δύροντες αυτών , σίρεψαν ως

Ιερεσαλήμ , ζητείες αυτόν.

46 Καιέγχοί+ %, μεθ' ημέρας της σερον ντιν

ώ τω ερω καθεζόμδυονεν μέσω τ διδασκά

λων ,ε ακέινία αυτών,ξεπερωτώνται αυτές.

47 Εξίσανε και πάντες οι ακούλες αυτέ ,ιπι

τη σιωέση και τις λιποκρίζεσιν αυτού .

Και ιδόντες αυτών εξεταλάγησανκαι ως

αυτόν ή μήτηρ αυτό απε' Τέκνον , «εποιη

σας ημίν έτως;ίδε ο πατήρ σε κάνει οδυ

νόμιμοι εζητεδώ π.

49 Και είπε αθς αυτές τί όπιζηατί με;

εκ ήδηπόπεν τοις σπάθρός μεδα είναι με ;

5ο Και αυτοί ε σωήκαν τορήμα ο ελάλη

σεν αυτοίς .

Και κατέβη μετ' αυτών,ξήλθεν ας Να.

ζαρέ9 ·καιωισοφασόμενο αυτούς. Και η

μήτηρ αυτήδιεξήρε πάνα τορήμαζα ταιτα

ώ τη καρδία αυτής .

52 ΚαιΙησές σβοέκοπτε σεφία και ηλικία ,

χάριζωαΘιών και ανθρώπους.

Κεφ . γ . 3 .

' Ε'Νέτηκαι πεντενσιδερώτο το εμονίας Τι
βερία ΚαίσαρG-,ήρεμοισονος Πονάς

Πιλάτε τΙεδαίας, τείegρχενος τΓαλι .

λαίας Ηρώδε, Φιλίπσεσέδελφέ αυτά

τιραρχένοςσίτεραίας ΕΤραχωνίοδοςχώ

μας, Λυσανίας Αβιλίωήςτέeαρχείο »,

I 3

ΣΙ

4 Επ '
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και

Επ ' όργκερέων Αννα & Καϊάφα, εγγύε %

ρημα Θε επίΙωάνωσ ' Ζαχαρία ιόν ,

ν τη ερήμω.

3 Και ήλθεν εις πάσαν τ αείχωρον Iος

δάνε, κηρύσων βάπκσιο μετανοίας ας

άφεσιν αμαρικών

4 : Ως γέγραπθ ώ βίβλω λόγων Ηστής

αθοφήτε, λέρG- Φωνή βοών- ωτη
ερήμο Ετοιμρίσταζε και οδν Κυρίε , σθένας

ποιείτε τις αξίες αυτε .

5 Πάσα φάραγξπληρώθήστης πών όρος

ή έβενος ταπήνωθήσε )· κ έσαιτασκυλιάας

δοθείαν, κ α τραχιαι εις οδες λάας "

6. Καιόψεθ πάσα σαρξ & σωλήριον Θεξ.

7 Ελεγξωοι τοις εκπορόυομδύοις όχλοις

βαπλθώς υπ ' αυτέΓεννήματα έχδνών ,

ας υπέδειξεν υμίν φυγών λπ σ μελλέσης

οργής και

Ποιήσετε αν καρπες αξίεςτμβανοίας"

και μη αρξηθε λέγαν νεωτοϊς : Πατέρας

έχoμανή Αβραάμ λέγω δ υμίν ,ότι δώα

ται ο Θεόςcκή λίθων τέτων εγείρει τέκνα

τω Αβραάμ.

9 Ηδη και η αξίνη σβος * ρίζων ή δένδρων

κείται , πάν ο δένδρον μη ποιόν καρπών

καλόν,κκόπτεται , και εις πυρ βούλε)

10 Και επηρώτων αυτόν οι όχλοι , λέρλες

Τίοώ ποιήσομεν ;

8

II and
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11

Αποκριθος 3 , λέκ αυτοίς: ο έχων δύο

χιτώνας , μεθαδότω τω μηέχει και ο έχων

βρώματα , ομοίως πιάτω.

Ηλθενή και τελώναι βαπαθωαι ·

πον αθος αυτόν: Διδάσκαλε, τί ποιήσομάρ ;

13 ο 3 πε ωeoς αυτές : Μηδεν τελίου

ολα το ατείαΓερον υμίν , πςάασίλι.

14 Επηρώτων και αυτο εφαλόδμοι, λί

ρνες Και ημάς ο ποιήσομδυ, και έπι σος

ωτέςMηδένα Αρσάσησε,μηδέ συκοφαω

τησήlε και δοκάθι τοις όψωνίοις υμών.

15 ΠροσδοκώνG-35 λαϊ, 2αλοκζο.

δίων παθων ενταις καρδίαις αυτών σει

Ο Ιωάννα, μήποτε αύτηςδη ο Χριες ,

16 Απεκρίνα , ο Ιωάννης , άπασι λίγων

Ενμου ύδα . βαπίζω όμως έρχεται και ο

έχυρόπρός με , και ουκ άμιικανός λύσει ή

εμένα ή ισοδημάτων αυτε αυτός υμάς

βαπίστώ πνόύμαι αγίων πυρί.

17 ουτο πύον ώ τη λοί αυτέ , και Ala

καθαριά τίω άλωνα αυτά και σιωάξι ή

στον ας ή λιποθήκω ωτό, το άχυρον κα

ακαύση πυρί ασθέσω.

18 Πολλά μην o και έπρα ωοσκαλών
βύηγελίζετ λαόν .

19 o 3 Ηρώδης ο πεάρχης και ελεγχόμενο

α ' αωτ αει Ηρωδιάδα τηςγια

πος Φιλίππε σ αδελφό αυτά , και οι

I 4
ΤΑ)



200 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Cap.3 .

22

πάντων ών εποίησε πονηρών ο Ηρώδης ,

20 Προσέθηκε και τετοεπί πάσι , και κρατ

έκλίστ τΙωάννω αν τη φυλακή .

21 Εβίε % 3 ν τω βαπκαθώα άπανα

ή λαόν, και Ιησέ βαπλωθέλG- ε ωeoσό

κομψία , ανεώχθώαι η έρανόν

Και καζαβίώαι το πνεύμα τοάμον σω

κακκά είδη , ωσάεισπραν, επ' αυτόν

φωνω εξ έρανέγλυέλ , λέγεσαν " Συ ει .

μός με ο αγαπηός,ώ σοι ηυδόκησα .

13 Και αυ % ςιω οΙησές ώσε ετών τριάκονοι

αρχόμενος, ών(ως ένομίζεο)1οςΙωσήφ,ΤΗλί,

24 Το Ματθατ , σ ' Λοί , το Μελχ , και

Davyde, Iwonio ,

25 T8 Μαλαθιε, σ Αμώς, Ναόμ , τα

Εσλί , δ Ναχω,

26 Τ& Μαθ, Μαλαζία , Σεριά , το

Ιωσήφ , σΙέδα ,

27 T8 Ιωαννα , σ Ρησα , σ Ζοροβάβελ,

Σαλαθιήλ , Νηρά,

28 T8 Μελχί, το Αδό , 'Κωσαμ, το

Ελμωδαμ,ΤΗ’g,

29 T8 Ιωση, Ελιέζερ,τ8Ιωράμ,Τ'Μαι

dir ,88 Adli

30 Τ& Συμεών ,σΙέδα ,σΙωσήφ,τΙω

ναν, σ'E'λιακάμ,

31 T8 Μελεά, σ Μαίναν , τε Μαλαθώ ,

σ'Ναθαν , τη Δαβίδ ,

32 Τε
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Φαρές , Ιέδα ,

.

ΤεΙιασα , σ' Ωοήδ , τη Βούζ , Σαλ

μών, σNααασών,

33 Το Αμιναδας, Αραμ, ΤΕσρών,το

34 ΤοΙακώβ, σΙσαάκ , Αβραάμ , το

Θάρα , το Ναχώς,

35 Το Σαρέχ , 5 Ρακό, ΣΦαλίκ , τη

• Ε'βέρ , ταΣαλά ,

36 Το Καϊναν, Αρφαξάδ , τε Σήμ , σ

Νώε, σ ' Λάμεχ .

37 Τα Μαθυστίλα, Σ'Ενώχ Tiαρίδ , τη

Μαλελεήλ, τ8 Καϊνας ,

38. T8 Ενώς, σ' Σηθ, Αδαμ, ΤΘιά .

4 .

1ησες και πνεύμος-αγία πλήρηςιαίρε

ψεν πισ Ιορδάνα και ήκω εν τω πνόύ

κριά ας τίω έρημον,

Ημέρας τεσαρακονία πήραζόμενα :

σε Ααβόλε.κ, σόκ έφαγα έδιναν τις

ημέραις οκέναις " και πωλελέθετών αυτών ,

ύπρον επαναση.

3 Και είπεν αυτω ο Δάβολος:Ει ιός

Θεέ , από τα λίθω τέτω ένα γύηται άρος.

4 Και απεκρίθη Ιησές ως αυτόν, λέγων:

Γίεαπτ.όι σοκέπ ' άρτω μανω ζήσεται ο

άνθρωπG-, αλ ' επί παντίπ ρήμα Θεά.

5. Και αναγκαίων ώτον ο Αμβολα ας

όρG- υψηλόν , έδειξεν αυτω πάσας τας

Is Вал

Κεφ . δ' .

2
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βασιλείας της οικεμδύης και πγμήκόν ,

6 Και είπεν αυτω ο ΑραβολG-: Σου δώσω

πιω εξεσίαν ταύτίω άπασαν , και δόξα

αυτών όπ έμοιωμαδέδου.ε εαν θέλω,

δίδωμι αυτώ. &

7 Συο εαν ωeoσκωήСης ενώπιόν μ8,

έσται ( και πειναι...

8 Και λιποκριθείς αυτο , είπεν ο Ιησες :

Υπαγεοπίσω με Σαλανά κέραπ ) γαρ

Προσκωήσης Κύριονή Θεόν ( ε , και αυτο

μόνο λατισσες .

9 Καιήγαγεν αυτόν εις Ιερεσαλήμο, ξέση-

σεν αυτόνεπί το πτερύγιον Ο ιερέ · και είπεν

αυτο • Ει ο Θεό , βάλε σταυν

ντεύθεν κάτω

10 Γέραπlαιγάρ όπ τοϊς αβρόλους αυτά

ελά) εισέ,ελαφυλάξαι στη

Και όπ επι χαρών οσί , μήποτε

αυσοκόψηςωςλίθωνήπόδι σε .

12 Και λικριθεις,είπεν αυτω ο Ιησες ότι

είρη : Ουκ οκπεραίσις Κύριον Θεόν ε .

13 Καισιωελέσας πιναι πέρασμόν ο Al

βολών, απέση απ ' αυτάέχει κουρά.

Και υπέσρεψεν οΙησές ώ τη δωάμεσ

πνεύματος εως + Γαλιλαίαν φήμηεξήλ

9 καθ' όληςτειχώρα αι αυτά.

15 Και αυτός εδίδασκεν ώ τάς στωαρβαϊς

αυτών , δοξαζόδρG » στο παντων .

I1

*

14

16 Kα
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8. 16 Και ήλθενες Ναζαρέθ,έ ώ

και εισήλθε και το άνθοςαυτώ ,ώτη
ημέρα ή

σαββάτων , ας των
σιωαγωγώ

ανέση
αναγνώναι.

17 Και επεδόθη αυτο βιβλίον Ησία και

αθοφήτε και
αναπτύξας το βιβλίον , δε ή

τόπιν ενώ
γραμμδίου:

: 18 Πνεόμα Κυρίε επ' εμέ, ή ένεκεν έχεισε
με
δυαδελίζει ωχούς

απέταλκέ με,ία

σα χτες
σωλειμμύρες ή

καρδίαν,κηρύ

ξαι
αιχμαλώ τοις άφεσιν, ε τυφλούς ανά

βλεψη», ποςάλαι
τεθρωσεψες ώ αφίσες

19
Κηρύξει

διαμον Κυρίε δεκτών .

20. Και πλύξας το βιβλίον, λίποδες
ταση

ρέτη, κάθισε και
πάντων αν τη

σιωαγωγή

οι
οφθαλμοί ήσαν

απνίζονος αυτό.

21 Η εξατο
λέγήν θεςαυτέςοι

σημερον

παπλήρω ) ή ραφή αύτηή τους ώσιν υμών.

22 Και παύτες
εμαρτύρεν αυτα , και έθιώ

καζον επί τοιςλόριςτ
χάριο-τοίς κ

πορόύομβίοις οκ σόμαλα αυτά , και έλε

ρν Ουχ
έτοςέστιν ο ιός Ιωσήφ;

23 Καιείπε σος αυτές
Πάντως ερετέ μοι

τίω ωρα δολίω
ταύτίω

Ιατεε , θερα

πουσον σεαυτόνόσα
ηκέσαθρ

γλυόρθρα»

τη
Καπερναεμ, ποίησονκ, ίδε τη ποι

τείδι( ε .

24 Είπε δε Αμίω λέγωυμίν ,ότι έδες αιθο

φήτης
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φήτης δεκώς έσιν τη πατξίδι αυτε .

25 Επ'αληθέας και λέγω υμίν, πολλαι χήρα

ήσαν εν ταις ημέραις Hλίεεν τωΙσραήλ ,όπε

εκλέναθη ο έρανος επί έτη τξίας μωαςεξ .

ωςεγγύε % λιμός μέγας επίπάσαν εγώ.

26 Και ωeoς έδεμίαν αυτών επέμφθη Ηλίας

ει μη ας Σάρεπα τ Σιδώνα ,ωςυ

ναίκα χήρα».
27 Και πολλοί λεπτοί ήσαν επίΕλιασαίες

αθοφήτε και το Ισραήλ και έδες αυτών

εκαθαρίθη, ει μη Νεεμάν ο ΣύρG» .

28 Και εκλήθησαν πάντες θυμό και τη

σωαγωγή , ακέοντες ταύτα .

Και αναφαντες εξέβαλον αυτόν έξω της

πόλεωςκαι ήγουν αυτόν έως τα οφρύο- και
όρες, έφ' ε ήπόλις αυτών ωκοδόμη , ας το

κατακρημνίστα αυτόν.

30 Αυτός 3 διελθών 2ο μέσο αυτών,έπο

polsl.

31 Και κατήλθεν εις Καπερναεμ πόλιν και

Γαλιλαίας και διδάσκων αυτές ώ τους

σαββασι.

32 Και εξεωλήσσονο επί τη διδαχή αυτά

ότι ώ εξεσία ω ο λόγG- αυτά.

33 Και ω τη σιωαγωγή των ανθρωποςέχων

πνεύμα δαιμονία ακαθάρτε , και ανέκραξε

Φωνή μεγάλη,

34 Λέγων Εα , τι ημίν καί σοι Ιησέ Ναζα

ρίωές
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μωέςήλθες
δειλίσει εμάς; είδα π ης &

5 Θεξ .
σε 35 Και

επείίμησεν αυτώ ο Ιησές,λέγων·Φι

Mánus kareiš airë.
Kajian as

του το
δαιμόνιον ας ο μέσον ,εξήλθει απ '

αυτό,μηδέν
βλάψαν αυτόν.

* 36
Καέξιεοτάμβοςεπί πανίας καισωτ

λάλεν αθός
αλήλες, λέρλες: Τίς ολόγος

εται,ότι ο

εξεσίανδιάμε
επίδοσήτους

ακαθάρθοις
πιούμασι, ε

εξέρχονται ;

37 Και
εξεπουδείς ήχο τι αυτά ας

πανία τόπον
τειχώρε.

38 Ανακας 3 κ τ
σωαμογής,

εισήλθενές

ήοικίαν
Σίμωνο ή

πενθερο
Σίμων

ώ
σιωειδώμη

πυρετώ
μεγάλωνε

κράτησαν
eiro dei

ains.

39 Και επιτας επάνω αυτής,
επτίμησε το

πυρετό και αφήκεν αυτίύ,
αθροχειρα και

ανατάσα διηκόνη αυτοίς.

40 Δύο G-35 ηλίε ,
πάντες όσοι είχαν

ασθενείας νόστις
ποικίλαις,

ήγουν αυτές

αθος αυτόν ο έναεκάσω αυτώντας χείρας
επιθεις,

εθεράπευσεναυτές.

41
Εξήχο και ναι

δαιμόνια Από
πολών ,

κραζονία και λέγονία : συο Χριστός και

μός Θεξ.Και
επίλμών και είναι αυτοίλα

λέιν ,ότι ηδέσων ή Χρισών αυτών είναι :

42 Γενομάρης δε ημέρας εξελθών
μπορούν

1.

લઇ
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εις έρημον τόπον , και οι όχλοιεζήτεν αυτον ,

ε ήλθον έως αυτά και καλεχον αυτόν σκή

πορόύεθαι απ ' αυτών.

43 ο 3 είπε ωeoς αυτές ταϊς επ

* ραις πόλεσιν διαλελίσαθα με δεή βα

σιλάαν σ Θε8· όπωςτοαπέταλμαι.

44. Και ω κηρύσσων ω τις σταγωγαίς

η Γαλιλαίας.

Κεφ. ε'. 5.

Ενίες3 τιτ όχλονεπικύθαι αυ
τωσ' ακέον ή λόγον σ ' Θεέ, αυτοςω

έσωςωραη λίμνω Γεννησαρέτ

2 Kajeldo dio whoła isora as they

λίμνω: οι 3 αλιείς λοβάνες απ' αυτών

επέωιωαν τα δίκυα.

3 Εμβάς και ας έν ή αλοίων οω σ ' Σίμω

G-,ηρώτησεν αυτόν λαό τ γης επανακα

γεν ολίγον και καθίσας εδίδασκεν αν σ '

λοίς τες όχλες .

14. Ως 3 επίσταζ λαλών, πε ωeoς Σί

μωνα Επανάγαμάς το βαθG-, χαλά

σαλε τα δίκτυα υμών ειςάρα».

Σ Και Σποκριθείς ο Σίμων , είπεν αυτω :

Επιστα και δε όλης τ νυκάς κοπιασανίες,

έδεν ελάβομεν • επί 3 του ρήλαϊ ( εχα

λάσω το δίκτυον .

6 Και τε % ποιήσανlες,σιωέκλήσαν ιχθύων

Η αλήθος πολύ, διερρήγνυτοδίκλυφν αυτ.

Σ

7 Και
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9

1ο

7 Και καπένδυσαν τους μετόχουςτοίς ώ το

ετέρω πλοία και έλθενας συλλαβέθαιω

τους και ήλθον, είπλησαν αμφότερα τα

πλοία , ώσπ βυθίζεται αυτό .

8 Ιδών 3 Σίμων Πίτσα- σθεσέ πισι τοις

γόνασι σ Ιησέ, λέγων : Εξελε απ ' εμέ , η

ανής αμαρlωλός άμι, Κύριε

Θάμβου αειέχειαυτόν και πανίδας

τες στο αυτο , επί τη ακα τεχνων ή

σωέλαβον:

Ομοίως 3 και Ιάκωβον και Ιωαννω, πες

Ζεβεδαίε, οι ήσαν κοινωνοί το Σίμωνι. Και

ίπε θος ή Σίμωνα ο Ιησες: Μη φοβά

λοσνιώ ανθρώπες έση ζωγών.

Kairalagangiles ou ancia ini * rhw .

αφέντες άπανα , κολέθησαν ώτω .

12 Και έγύες ώ τω είναι αυτον ώ μια η

πόλεων,ος δε,ανής πλήρης λέπτας'ε ιδών

* ΙησBν, πισώνεπί σεόσωπον , έδειξη αω

τέ, λέγων· Κύριε , έαν έλης , διώασει με

καθαρίσου.

13 Και εκάνας ή χάρων, ήψας αυτέ, α.

πών : Θίλω , κριθερίθηε. Και πως και

λίπςα απήλθεν απ' αυτά .

14 Και αυτός παράγδάλιν αυτώ μηδινή ά.

πανέλλά επελθών δειξονστων τοιερέι,

ωθοσένεγκεαισκαθαρισμό ( ε, καθώς

« οσέταξε Μωσής , ας μαργύριοναυτοϊς.

11

15 Διής
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15 Διάρχες και μάλλον ο λόγG- αει αυτές

σωλήρχον όχλοι πολλοί ακέφν, θεραπεύε

θασ' αυτά από ασθενών αυτών .

16 Αυτός ω συχωρών και της ερήμους ,

ரவேற்க.

17. Και εγώεε μια και ημερών , και αυτός

ω διδάσκων κ ήσαν καθήμενοι φαρισαίοι

κ νομοδιδάσκαλοι , οι ήσαν εληλυθόπς κ

πίσης κώμης η Γαλιλαίας καιΙεδαίας και

Ιερεσαλήμ. και διώαμις Κυρίε ω ως το

λάθαι αυτές

18 Και ιδε , αύδρες φέρονες επικλίνης αύ

- θρωπον ος ωωυαλελυμβόG- έζόταν

αυτον εισενεκέν,ηθειναι ενώπιον αυτ8.

Και μη βρόντες Αα ποίας εσενέγκωσιν

αυτών, αν όχλον, άναβανίες επί το δώ

Και.Αετ κεραίμων καθηκαν αυτονσωτο

κλινιδίω ας το μέσονέμπροσθεν σ ' Ιησε.

Και ιδεών τίω πίσιν αυτών,είπεν αυτο

Ανθρωπε ,αφέωνταί σοι αι αμαρίας ( ε.

Και ήρξαν % Ααλογίζες οι γραμμα

της και οι φαρισαίοι ,λέρλεςΤίς εσιν ετος

ος λαλέι βλασφημίας; τίς διώα ) αφιέναι

αμαρίας & μήμόνο- Θεός ;

2.2 . Επιγνές και ο Ιησές της Αμαλοκσμός

αυτών , λιποκριθεας είπε ωeoς αυτές : Τι

* 2/ αλογίζεθε ω της καρδίαις υμών;

23 Τί εαν δίκοπώτερον , επεν: Αφίωνται

19

20

21
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26
.

σοι αι αμαρία και απέναν• Εκραι και

αειπατη ;

24 Γνα και αδήπ ότι εξεσίανέκο γός Ξάν.

θρώπε επίτ γης αφιέναι αμαρίας , (είπι το

ωραλελυμδύα) Σοί λέγω,έγρα , ε αρας

το κλινίδιόν ( ε, πορόύε ας τοϊκόν ( ε.

15 Καιοστιμα αναπάς ωπιον αυ
των , άρας εφ' ώ κατέκf% , απήλθεν ας ή

οίκον αυτ8, δοξάζων ή Θεόν.

Και έκτα (ιςέλαβεν απαιας, κιλόξα .

ζoν ήΘεόν· και επλήσθησαν φόου , λίρες

όπ είδομεν ωραδοξα σήμερον.

27 Και με ταύτα εξήλθε , καιέθιάστε ο π.
λώνωονόμακ Λαϊν , καθήκον επί το π.

λώνιον , και είπεν αυτο : Ακολέθη μοι :

28 Και καταλιπών άπανα , ανατας ακο

λάθησεν αυτω.

19 Και εποίησε διχωμεγάλην ο Λάις αύτη

εν τηοικία αυτ8 € ήν όχλος τελωνών πολύς,

και άλλων οι ήσαν μετ'αυτών και ακόμδυοι.

30 Καιεφόδιζονοι καμματέςαυτέοιφα

* ρισαίοι προς τες καθώς αυτ.λίγοις.Δια

άπλωνώνε αμαριωλών εθιζε και πίνεις ;

31 Και Σποκριθείς ο Ιησές , είπε « ός αυ

τές: Ούκέωνέχεσιν οι υγιαίνουθες ιατρ8 ,

άλ οι κρικώς έχονες.

32 Ουκ ελήλυθα καλέσαι δικαίες , αλλά

αμαρίωλές ας μείνοια».
33 o;
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33 οι3 είπον αθώς αυτών : Διά οι μαθη

τα Ιωαύνε νησδύεσαι πυκνά , και δεήσης

ποινή, ομοίως και οι φαρισαίων οί3 σοι

εσθίεση και πίνεσιν,

34 o' και είπε ωeoς αυτές : Μηδώαθε τες

μες σ νυμφώνος , ώ ν ο νυμφίομετ' αυ

των έσι , ποιήσαι νησόξ»;

35 Ελβίσον3ημέρα και όταν απαρθη απ '

αυτών ο νυμφίG - τοπ νησάρεσεν ώεκά

ναιςτης ημέραις

36 Ε'λεγα 3 και ωραβολίω ωςαυτές

όπ εδάςεπίβλημα εκαλε κανέ επιβάλ .

λη επι ιμωπον παλαιόν αμίμι , και το

καινόν έζης του παλαιάέσυμφωνείεπί

βλημα λοσ κουνε .

37 Και έδεις βάλς οίνον νέονας ασκές πα

λαιές: 3 μήγε ,ρήξε ο νέος οίνος τες άσκες,

εαυτός οκχυθήσε ), και οι ασκοί Απολάνο :

Amà aivov véovées concès agròs Barléorº

κάμφότεροι σωλαρε» .

39 Και έδες πιών παλαιών , δέως έλξ

νέον λίγογάρ: Ο παλιόςκηρύτερός έπν.

Κεφ . ς'. 6.

' Εβίες 3 ώ σαββάτο δουπροπιώτα

Ααπαραίες αυτονΑετ απορίμων

έπλον οι μαθηται αυτά της ώχρας και και

καθιον , ψώχολες τιςχρσί .

Τινές 3 * φαρισαίων είπεν αυτοίς τί

ποιείτε

1

38

2
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ποιέιπ ο σφι έξει ποιείν ώ τοϊς σαεοασις

3 Και λιποκριθειςωςαυτές επιν οΙησές

Ουδε τύπο ανέγωθε ο εποίησε Δαδιό,οπότε
επανασεν αυτός και οι μετ ' αυτά όνπς ;

4 . Ω , ωσήλθει ως τ οικον σ Θεό , και της

άρτες τ « οθέσεως έλαβε , και έφαγε , ε

έδωκε και τοις μετ' αυτά · ες οιεξει φα .

γών καιμη μόνες τες ιερέας ;

5 Και έλεγχο αυτοίς · όπκύρμός εαν ο μός

σ ' ανθρώπεκαισ σαββάτε.

6 Εθώε3ώ ετέρο σαββάτο απλθών

αυτόν ας ή πωαγωγίω , και διδάσκήν · και

ωοκά αρωπΦ-. € και χάς αυτά δεξιά

WEnergé.

7 Παρελήρες και αυτόν οικαμμιάς και οι

φαρισαίοι άώ το σαββάτο προπάπ

ένα σύρωσε φτηρείων αυτά .

8 Αύ%ςκαι ήδη τέςΑλογισμός αυτ · είπε

το ανθρώπο το ξηegν έχονά ήχάρα Εκ

ρα , και σήθι ως το μέσον. Ο'3 ανασας έση.
-9 Είπεν ο Ιησέςωςαυτές Επερωτήσω

υμάςΕξει τους σαββασινάγαθοποιήσει ,

ή κοινοποιήσεις ψυχω σώσει, ή δίπλέσου;

1o Και αεεβλεψάμενος πάντες αυτές, εί

πτων ανθρώπω'Εκτένον ήχώρα ε. O3
εποίησενέτ . κλινολεσίτη ή χώς αυτό

υγκής ως ή άλλη.

11 Αυτοί 3 έτσλήθησαν ανοίας : Ελιλάλει

ας
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ωeύς αλήλες , ή αν ποιήσαν τώ Ιησού .

1. Εφόσοκαι ω ταις ημέραιςταύταις εξήλ

θεν ας το όρG-αθοσδόξαδω ανυ»
πεδίων και τη ποσόυχη Θεού

13 Και ότε εγγύες ημέρες ,αθοσεφώνησε τες

καθηαςαυτά και εκλεξάμενοάσ' αυτών

δώδεκα , ές και λοσόλες ώνόμασε

14 ( Σίμωνα και ένας ώνόμασε Πέτρον, ε Αν .

δρέαν τ αδελφόν αυτέ ,Ιάκωβον καιΙωάν

νω, Φίλιππον και Βαρθολομαίον"

15 Μαθαλονξ Θωμών , Ιάκωβοντ Αλ

φαίε, & Σίμωνα ή καλέμιμον Ζηλωτίω .

16 ΙέδανΙακώβε, εΙέδων Ισκαριώτίω ,

δς καιέγινε ωθοδότης )

17 Κα Μωάβας μετ' αυτών , έση επί τόπο

πεδινού κόχλΘ- μαθητών αυτέ,έσλή

9Gπολύλαξ λιπό πάσης Ιεδαίας και

Ιερεσαλήμ,εταδαλία Τύρες Σιδο

Gudiña Joyaxãoy aúrs, & icc.Ilūcy di

των νόσων αυτών

18 Και οι όχλέμθμοιων πνευμάτων απαι

θρίων και έθεραπεύουν.

19 Και σας και όχλφ »έζότι απλεξ αυτά ότι

διώαμις παρ' αυτή εξήρχε ,ειάτο πάνας .

10 Και αυτός επάρας τες οφθαλμές αυτό

• ας τες καθηας αυτ8 , έλεγε: Μαχαίρλοι οι

πlωχοί» όπυμετέρα εσέν και βασιλέμα σ' Θεά

11 Μακρύριοι οι πινώνεςνύν ότι χαρααθήσεθι:

Mango

T
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22

Μακάριοι οι κλαίοντες νω · όπ κλάππ'

Μακαριοί επ όταν μισήσωσιν υμας οι

άνθρωποι, και όταν αφορίζωσιν υμάς, κον

δίσωσι,εκβάλωσι τοόνομα υμών ως πονη

ρόν , ένεκα Ο νους ανθρώπο .

23 Χαίρειν οκέινη τη ημέρα και σκιρτή

σαπ: ιδε γδ , ο μισθός υμών πολυς και το

έρανωκ ταύτα δέποίεν τοις « υφήταις

οι πατέρες αυτών.

24 Πλωκαι υμίν τοις πλείοις · όπ απί

χετε την ωρακλησιν υμών.

25. Ουαί υμίν οιέμπιαλησμόνοι ότι πιά

σεις . Ουαί υμίν οι γελώνες νω ότι πινθη

στε και κλαύσεπ.

26 Ουαί υμίν όταν καλώς υμάς είπωσι παν

πς οι άνθρωποι και ταύτα ο έποίες τοίς

ψευδοωθοφήτης οι πατέρες αυτών .

27 Αλ' υμίν λέγω τοϊς ακέoυσιν' Αγαπάπ

τες έχθρεςυμών καλώς ποιεπ τοις μι .

σύσινυμας..

Ευλογείτε τες καζαρωμένες υμίν και

αθοσέχετε υπερή επηρεαζόντων υμάς.

Τοτύπονά σε επι τ σιαγόναπάρει και

ήάλω και λίπος αίρονος σε τοίμαπον,

τον ετώνα μή κωλύσης .

30 Πανί και το αιτώντί σε, δίδε και λίπη και

αρούλG- τα σα , μη απαίτι .

31 Και καθώς θέλετε ένα ποιώσιν υμίν οι

αντωποι ,

18

-29
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βωσι τα ίσα .

ανθρωποι , και υμείς ποιώπ αυτούς ομοίας .

32 Και ο αγαπάτε τες αγαπώνας ύκας,

ποία υμίν χάρις επ'; και γδ οι αμαρίλοι

τες αγαπώνεις αυτές αγαπώσι.

33 Και εαν αγαθοποιήτε τες άγαθοποιόνι

υμάς, ποία υμίν χάρις εί ; και δολωμαρ

τωλοί το αυτο ποιέσι .

34 Καιεαν δανέζηλε παρ' ών ελπίζελε λη .

λαβών, ποία υμίν χάρις εί; Εδοιαμαρ

τωλοί άμαρίωλοίς δανέζεσιν, ένα λιλά

35 Πλω αγαπάτε τες έχθρες υμών , και

αγαθοποιείτε και δανένζεε μηδεν απελπί

ζούλες και έσται ο μισθός υμών πολύς , και έσπ

θε φοί υψίσε" όπ αυτος χρησός έπν επί

τες άγαρίτες και πονηρές.

36 Γίνεσθε ο οικάρμονες , καθώς και ο πα

της υμών οικισμων έσω ..
37 Και μη κρίνει , και ε μη κριθήτε μη

καταδικάζει, και μη καταδικασθήτε'λο

λύετε, και λίπολυθήστεθε.

38 Δίδετε, δοθήσεταιυμίν μέτρον καλόν ,

πεπιεσμένος και τσαλόυμβίον ευπερεκχυνό

μνον δώσεσιν ώςή κόλπον υμώντουδαύ

το μέτρων μετείτε, αναμείρηθήσεθυμϊν.

39 Είπε και ωραβολίω αύτοϊς : Μήπδύ

ναται τυφλός τυφλόν οδηγών και έχ αμφό

προι ας βόθννον πισύνη ;

40 Oủx
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>

40 Ουκ έσι μαθητής εί , ή διδασκαλων

αυτά κατηρασμένο 3 πας έσαι ως ο δι .

δάσκαλG- αότου.

41 Τί βλέπες το καρφώνωταοφελ .

ped to ideap8or this 3 dong'o the ci ru

ιδιο οφθαλμό κατανος;

Η πώς διύασαι λέγήν των αδελφώ τα

Αδελφέ , άφες κβάλω το καρφο τον

τωνοφθαλμώσε αυτές τώ των οφθαλμώ

σε δοκών και βλέπων και Υποκρια , έκβαλε

σε τον τίω δικο κ οφθαλμό σε και

τότε Δαβλίψης κβαλαν το καρφο το

ν των οφθαλμοσ αδελφέ σε .

43 ου γαρ ει δένδρον καλόν, ποιών καρπών

σιπςόν δένδρον σαπρον, ποιόν καρπών

καλόν .

44 Εκατον γας δένδρον εκ του ιδία καρ

που γινώσκευ: ε γας εξ απανθών συλέ

γεσι σύης έδε εκ βάτα αυγώσι τα

φυλω.

45 Ο άαθες άνθρωπος έκ σαταθέΦνσωρό

τκαρδίας αυτά προφέρς το άγαθονξ ο πονη

ρος άνθρωπος εκσπενηρέθησαυράτ καρδίας

αυτέσοφέρτο πονηρόνεκ δοθιασά .

καφ- τ καρδίας Χαλάτιφύμα αυτοσ .

46 Τί δε με καλαπ Κύριε , Κύριε" και και

ποιατι α λέγω ;

47 Πώς ο ερχόμενων αός με , και ακέων με
των
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των λόγων, και ποιών αυτές,υποδέξωυμίν

τίνι εφιν όμοιο .

48. Ομοιός έσιν ανθρώπων οικοδομενά οικία ,

δς έσκαψε και έβάθμως και έθηκε θεμέλιον

επίτωπέσαν"τολημμύρας και γιορεύης ,

ωeoσέρρηξεν ο ποομοςτηοικία οκέινη, και

σανίχυσε σταλεύσει αυτω εθεμελίωογο

επι τω πέτζαν.

49 ο ακέσας και μη ποιήσας , όμοιός έπν

ανθρώπων οικοδομήσανε οικίαν επι ή για

χωρίςθεμελίε· ή αθοσέρρηξεν ο ποαμός: ε

έωςέπεσε, και εγχύετο τορήγμα τ οικίας

σκόνης μέγα.

Κεφ . ζ'. 7.

Επει δε ελήρωσε πάντατα βήματα
αυτό ας ας άκρας λαού, Ασήλθεν ας

Καωξναέμ .

Επανάρχε δέ τιν- δέλων κακώς

έχων, ήμελλε τελάλαν, δςωαυτο ενάμος .

3 Ακέσας και ελέησέ, απέπλε αθος

αυτόν πρεσβυτέρες Ιεδαίων,έρωτών αυ

τον, όπως έλθων Δασώση ήδέλου αυτού.

4 Οι ωραιόμενοι ωeoς Ιησεν, πα

ρεκκίλεν αυτόνασεδαίως, λέγοντες ,όπ αξιός

έπν ώ περίξετεο:

5. Αγαπά γδ το έθνος καιριών , ετσιωα

γωγω αυτοςωκοδόμησεν ημίν.

6. ο 3Ιησές επορόύετο στην αυτοϊς . ήδη 3

αυτό

2
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αυτή και μακραν απέχονολίπ τ οικίας ,

έπεμψε σοςαυτόν ο έναναριθ φίλες ,

λέγων αυτού· Κύριε, μη σκύλα και γαρ άμι

ικανός να αντέγω με ασίλης

7 Διο έδεέμαυτόν ήξίωσαι ας πήλθαν

αλάαπό λόγο, διαθήστό πως με .

8 Και γδ εγω ανθρωπος αμι απ έξεσίαν

ταασόμλνΘ , έχων α' εμωτον σφακως:

και λέγω τέτω Πορόύθηκ, και πορόύεςκαι

έλω Ε'ρχε, και έρι και το δελα με

Ποίησον του, και ποιά .

9 Ακέσεις και ταύτα ο Ιησές , εθαύμασεν

αυτόν και ραφές και το απολυθενά αυτο

όχλω είπε: Λέγω υμίν , έδε ν το Ισραήλ

τοσαύτίω πίπν δρον .

10 Και σοφρίψαντες οι πεμφθένας ας τον

οίκον,δύρον τ ασθενενα δελoνυμαίνονία .

Και εγχύετο και την εξής , επορόύει ας

πόλιν καλυψω Ναι " καιστωιπορίονο

αυτοι οι μαθηται αυτό έκανοί , κόχλΘ

πολύς .

12 Ως 3 ήλισε τη πύλη τπόλεως,είδε ,έξι -

κομίζει τεθνηκώς,υος μονογοής τη μητές

αυτού· καιαύτη χήρα. Ε όχλΘ - τπόλεως
ικανός ω σω αυτή.

13 Και ιδών αυτωο ΚύρμΘ-,έσλαχνί

θη επ' αυτή , και είπεναυτη: Μη κλαίε.

14 Και αυστλθών ήψας Τσορώ, ( οι διε

K

Ι

3

βαί
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βασίζοντες έση στον ) και είπε Νεανίσκι, τι

λέγω , εγέρθηκ.

15

Καιάνεκρίθισεν ο νεκρός , και ήρξα λα.

λείν. και έδωκεν αυτόν τη μητζί αυτού.

16 Ε'λαβε 3 φόβG-απανώς,και έδοξαζον

τον Θεόν , λέγοήες όπ Ροφήτης μέρας

εγήγερ ) ν ημίν , και ότι επισκέψας ο Θεός

τονλαόν αυτού.

17 Και εξήλθεν ο λό( G » έτG- ώ όλη τη

Ιεδαία αεί αυτέ,δεν πάση τητειχώρο.
18 Και απήγγειλαν Ιωάννη οι μαθηταιαυτά

αείπάντων τύτων . Και ωeoσκαλεσάμε

να- δύο τινας καθητών αυτά ο Ιωάννης,

19
Επεμψε σθος Ιησεν, λέγων: Συ δέρ

χόμδυΘ-, ή άλον ωθοσδοκών;

Παραολυόμενοι και ας αυτόν οι ανδρες ,

είπον Ιωάννης ο βαπισης απέβαλκεν ημάς

αθός σε , λέγων: Συε δερχόμμΘ- , ή άλλον

Φθοσδοκώμεν ;

Ε, αυτή και την ώρα εθεράπευσε πολλές

πιο νόσων και κατίων και πνευμάτων που

νηρών και τυφλούς πολλούς έχαρίσαν τη

βλέπξν .

Και πικριθείς ο Ιησές , είπεν αυτοί :

Πορευθέντες απαγέλατεΙ'ωάννη αίδιπ

και ηκέσειλε όπ τυφλοί αναβλέπεσε , χαλαι

αειπειλέπ, λιωθοί καθορίζον , κωφοί

ακέεσι,νεκροίέ έκρουπίαχοί συκγελίζον ).

23 Και

20

21

22
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25

13 Καιμακάeιός έπνός έαν με σκανδαλι

θα έμοί.

24 Απελθονων αγέλωνlωάννα , ήρξαν

λίγονως τες όχλες πει Ιωάννα Τι έξ

εληλύθατε ως τίω έρημον θεάσαικαλα

μον το ανέμε σαλόυόμθμου;

Αλλά & εξεληλύθαιιδαν και ανθρωπονώ

μαλακούς ιραίοιςήμφιεσ μοψον, έδε , οιώ

ιμαλσμανδοξο και πυφή πάσχετες ,

τοϊς βασιλάοις ασίν .

26 Αλλά π εξεληλύκι ιδαν και σοφήτω ;

και λίγοι υμίν , καυσότεροναφήτε .

17 Ούτος επ αει είχαπ): Ιδε ,έγον λαι

έλω τ αγιλόν με ωαοσώπε σε , ός

κατασκβάση των οδών σε έμαθείν σε.

28 Λέξω υμίν,μάζωνώ κυνητούςγυαι.

κών ωθοφήτης Ιωάννε 5 βαπάς εδάς έστη:

ο και μικρότερο ώ τηβασιλέα σ Θεού,

μάζων αυτού έσα .

29 Και πάς ο λαός ακέσας και οι πλάνα ,

εδικαίωσαν τον Θεόν , βαπάθειες το βά

πκσκα Ιωάννα.

30 Οι φαρισαίοι και οι νομικοί και βελω

Θιβέτησαν εις εαωες,μη βαπκωθέντες

σ ' αυτού.

31 Είπε ο Κύριος Τίνι εν ομοιώσω τες άν

θρώπες τβυεας ταύτης ; τίνι έσινόμοιοι;

32 δρομοίωση που διους τους ωάριά καθη
θροις,Κ .
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μύοις , και αθοσφωνέσιναλλήλοις, λέ[ε

σιν'Hυλήσαμεν υμίν , καισόκ ώρχήσαθε

έρωτήσαμενυμίν, σαν κλαύσατε.

33 Ελήλυθε γδ Ιωάννης ο βαπάσης μήτε

άρων εσθίων, μήτε οίνον πίνων ελέγλε Δαι

μόνιον έκ.

34 Ελήλυθεν ο υιός και ανθρώπε εσθίων επί

νων και λέγειε·Ιδε , ανθρωπG- φάGςοι

νοπότης , τελωνών φίλG- και αμαρlωλών.

35 Και εδικαιώθη η σοφία λπο η τέκνων

αυτής πάντων.

36 Ηρώταδες αυτών των φαρισαίων ένα

φάγη μετ' αυτό κασελθών ας τίω οικίαν

σφαριστήε, ανεκλίθη .

37 Και ιδε,γωή ώ τηπόλη ήτις ώ αμαρ

τωλός,έπιγνέσα όπανάκει ? ώ τη οικία και

φαρισαίε, κομίζασα αλάβαστρον μύρες

Και φτάσα ωδα' τες πόδας ώτεοπί

σω,κλαίεσα, ήρξαν βρέχον τες πόδας αλλά

τους δείκρυσι και ταϊς θιξί κεφαλής αυ

της εξέμασέ,κατεφίλη της πόδας αυτ8 ,

και ηλεφε το μύρω.

39 1δων και ο φαρισαίG- ο καλέσεις αυτόν ,

είπεν ώ εαυτώ, λέγων· ΟύτG- , ω αοφή.

της , έγινωσκεναι άς και πεζοπή και γωή ήτις

απλε ) αυτ8· ότι άμαρίωλός επ .

40 ΚαιΣποκριθεις διησες, είπε σεις αυτών:

Σίμων, έχω σοι ταπειν. ο δέ φησι: Διδα

σκαλε , είπε.

38

41 Δύο
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41 Δύο χρεωφελέταιήσαν δανεση και ας

αφέλε διωάρια πινακόσια , ο δε έπαθ

πεντηκονα .

Μη εχόντων και αυτών λπιδεια , αμφετί .

ροις έρείας.Τίς οιων αυτών,είπε,τελκαν

αυτον αγαπήσει και

Αποκριθες3 ο Σίμων ,είπεν"Ύπολαμ.

βάνω ότι και το πλέον έχαρίσει » . Ο « πιν

αωτορθώςέκρινας.

44 Και ραφές « θες τίω γωαίνα , το

Σίμωνι έφη : Βλέπες τούτω ή γωαίκα;

ισήλθαν σε ας ή οικίαν, ύδωρ επί της πό

δας με σοκ έδωκας " αυτη και τους δάκρυσιν

έβρεξεμε τις πόδας τις θρεξίτ κεφα

λής αυτής εξέταξε.

45 Φίλημα μου σκέδωκας αύτηδε, αφ'

ης εισήλθον, και διέλιπι ααφιλέσταμε τις

πόδας .

46 Ελαίω τίω κεφαλίω με σάκ ήλεψας "

αύτη δεμύρω ήλεψε με τις πόδας .

47 ου χάριν,λέγω σοι,αφέων αμαράκι

αυτης αι πολύ ότι ήγίπησε πολύ και δε

ολίγον άφίε ) , ολίγον αγαπά.

48 Είπε αυτή: Αφέωνται σε αι αμαρία.

49 Και ήρξαντο οίστωνακέαμμoι λέγει ω

ευαίς:Τίς ντός έσινος εαμαρίας αφίησιν,

5Ο Είπε αεος τίω γωλκα: Η πίες σκαι

σέσωκέ π' πορδίε εις αρώω.
Κεφ .Κ 3
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2

Κεφ . η '. 8 .

Και εγχύει εν τω καθεξής, και αυτος δι

ώδους και πόλιν και κώμίω , κηρύσσων και

δύαγγελιζόμενοιτω βασιλέων Θε8· ε

οι δώδεκα στο αυτο .

Καγωγικές ανες αν ήσαν τετραπό

μία λίπη πνευματων πονηρών &αθενεών

Μαρία και καλαμάρη Μαγδαλωή , αφ' ης

δαιμόνια έπα εξεληλύθη,

3 Και Ιωάννα γωή Χεζα επιτόπ8 Ηρώ

δε, ε Σεσούννα , και έτεραι πολλα , αίτινες

διηκόνεν αυτωλο ιααρχόντων αυταίς.

ΣωιόντG όχλο πολλού , καιηπο

λινεπιπορόυομδύων ωeoς ώτον, είπεο

ωλοαβολής:

Σ Εξήλθεν ο ασάρων και ασύρα ή σπόρος

αυτά και να το απέραν αυτών, και μου έπεσε

ωαή οδον, και κοίλεπατήθη, και τι πιτενά

και έρανού κατέφαναυτό

6 Καιέτερον έπεσεν επί ή πέτραν , και φυέν

εξηράνθη, Αμαιτο μη έχον ικμάδα.

7. Και έτερον έπεσεν εν μέσω των ακανθών,

και συμφυείσαι αιάκανθααπέπνιξαν αυτό :

8 Καιέτερον έπεσεν επί γην ταραθών έφυεν

εποίησε καρπόν έκανεναλασίονα Ταύτα

λέων έφώνη : Ο έχων ώτα ακέφν,ακκέτω.

Επηρώτωνκαι αυτόν οι μαθητα αυτού,

λέρλες , τις είη η ωραβολή αύτη.
το ο ;

9
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10 είπεν " Υμίν δίδο ) γιώναι το μυστήρια

η
βασιλέας Θιά τους και

λοιπούς ώπα

ραβολαίς,ίνα βλέπούλες μη βλέπουσι, και
ακούλες με

στωιώσιν.

21 Επό αύτη και θα βολή:Ο
σπόροις »

ολόγο και Θιού

Οι3ωροη οδόν,είσιν οι ακέοίες είτε

(1 ) alaßor , & ed è
noggrato ans

καρδίας αυτών,ίνα μη
πισεύσαντες σωθώσιν.

13 Οι επί
σπίτζας, οι όταν

ακέσωσι , με

χαράς δέχον ) ή λόρν" και έτσι ρίζαντα
έχεσιν,οίονος καιρόν

πισούκσι,κ ν

πέρασμού αφίσαν» .

14 Τοράς ως
ακάνθας πισόν , έπεί εσιν οι

ακέσειδίες, και από
μεριμνών και πιέτε να

ηδονών Σβία
πορόυόμθμοι

συμπνίρ

τελεσφορέσι.

15
Τούτηκαλή γή ,επι ισιν οίπους ώ

καρδιακαλή κάγαθή,
ακέσινεςή λόρ»,

κατέχεσι,
καρποφορέσεν ω

ισομονή .

16 Ουδείς ή λύχνον άψας,
καλύπτει αυτόν

σκούς, ή
ακάτω κλίνης τίθησιν αλ' επί

λυρίας
επίθησιν, ίνα οι

εισπορόυόμθμοι
βλίπωσι το φώς

17 Ου γαρέσι
κρυπώνδέ

φανερόν
βουήστη)

ρόν έλθη .

έδε
Απόκρυφωνό

έγιωθήσε),κέις φανε

18 :
Βλέπεοώπως ακέετε ός και αν έχη ,

δοθήστη

Κ
Α
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20

1I

22

δοθήσε ) αυτό και ος αν μη έχη , και ο δοκά

έχoν, δόθήστάσ' αυτού .

19 Παρεγχύον % 3 ωeoς αυτόν και μήτηρ και οι
αδελφοί αυτ8, σοκ ηδώντο στυτυχαν

αυτωΑχα τον όχλον"

Καιαπηγέλη αυτί, λεγόντων: Η μήτηρ

σε και οι αδελφοί σε εφήκασιν έξω, ιδεαν σε
θέλονες .

Ο 3 λιποκριθες, είπε ωθος αυτές: Μή

της με και αδελφοί με , ετοί εισιν οι λόγον

Θεξ ακέοντες, και ποιoμώτες αυτόν..

Και εγχύετο ω μια τ ημερών , και αυτος

ανέβη εις πλοίον, ε οι μαθηταί αύτε και

είπε ωθες αυτές: Διέλθωριν ες το πέραντ

λίμνης . Και ανήχθησα» .

23 Πλεόντων και αυτών αφύπνωσε' κ κατέβη

λαίλαψ ανέμεας τις λίμνίω. καισω

επληροών, και κινδύον.

24 Προσελθόντος και διήγκραν αυτών , λέγονlες ".
Επισία επισώτα , λιλύμεθα . Ο 3 εγερ

θες επτάμησε τω ανέμων και το κλύδωνι και

ύδεG- κεπαύσαν % ε είεογαλώη.

25 Είπε και αυτούς π8έιν ή πίσις υμών ; Φο

6ηθέντες εθαύμασαν,λέγοντες αθος αλήλες:

Τίς άρα έτος έσιν ,ότι και τους ανέμοις έπι

τάους και τωνυδατι,ειακέoυσιν αυτο ;

26 Και κατέκλυσαν ας ήχώραν των Γα

δαρίωών, ήπς έπν ανάπίραντ Γαλιλαίας .

27 Εξελ .
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27 Εξελθόντι και αυτοεπι τίω γώ, ω .

τησεν αυτώ ανήρ αςκ τ πόλεως , ος είχε

δαιμόνια οκτόνων ικανών , κιμάτιον εκ

εδιδάσκετ, και αν οικία στα ιωμεν, αλ'

ώ τοις μνήμασιν .

28 idir ì incor, ĉ varegé'tus, aegrin .

σεν αυτω , και φωνή μεγάλη απ ' έμοι

καί σοι, Ιησου δε σ' Θιου συμμετε ; διο

μαι σεμημε βασανίσης.

29 Παρήγγειλε ο τοπισμα των ακαθαρ

των εξελθέν λπισανθρώπε πολλούςχρό

νοις σιωηρπάκξ αυτών είδεσμείξη αλυσισε

και πίδαις φυλασσόμθυο- εΑαορήσων τι

δεσμα , ήλαύνες σοσ δαίμονο ως ο

ερήμες .

30 Επηρώτησε δε αυτόν οΙησες , λίγων: Τί

εσιν όνομα και 0 ' 3 επε " Λεγεών οι δαι

μόνια πολλά ασήλθεν ως αυτόν .

31 Και παρεκαλήαυτον ένα μη επιπιξη-

τοίς αςτω αβυρσον απελθαν.

32 Ην και εκει αγέλη χοίρωνικανών βοσκο

δίων του όρg και παρέκα λεν αυτον ινα

επιπέψη αυτοίς ας κάνεςάπλων . Και

επίτεψεν αυτοίς .

33 Εξελθόνζα3 πι δαιμόνιαλισ ανώ

πε, εισήλθεν εις τας χείρεςκαι ώρμησεν η

αγέλη και ο κρημνουως τιςλίμνωκαι

απεπνίγη .

σοι

1

KS
34 Ιδόν .
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34 ιδόντες δε οι βόσκονες το εγγυηρίου ,

έφυγον και απελθόνης απήγειλαν αςπω

πόλιν και εις τεςαρές.

35
Εξήλθον και δεν το γεγονός εήλθον ωτος

ΤΙησεν, και δύρον καθήμενον ή ανθρωπον ,

αφ' επι δαιμόνιαεξεληλύθη, έμαθασμένον

και σωφρονέντα ωςτες πόδας και Ιησέ και

εφοβήθησαν.

36. Απήγγειλαν και αυτούς και οι ιδόντες , πώς

εσώθη ο δαιμονισθάς.

37 Και ήρώτησαν αυτόν άπαν το πλήθος

ειχώρα των Γαδαρίωών , απελθείν απ'

αυτών, ότι φόβω μεγάλη σιωέχοντο" αυτός

δε έμβας ες το πλοίον, υπέσρεψεν .

38 Ε'δέες και αυτό ο ανήρ αφ' & εξεληλύ94

τα δαιμόνια , είναι στην αυτο- απέλυσε διε

αυτών ο Ιησές , λέγων "

39 Υπότρεφεάς τον οίκονσε, κ διηγέ όσα

εποίησέ σοι ο Θεός .Και απήλθε ,καθ'όλωή

πόλιν κηρύσσων όσοι εποίησεν αυτω ο Ιησές.

40 Eyfós de cT wospéycy ' incên,

απεδέξας αυτόν ο όχλG ήστον δ παλες

ωeoσδοκώντες αυτόν .

41 Και ιδε, ήλθεν ανήρ όόνομα ΙάφgG , και

αυτόςάρχων τσωαΓωγής υπήρχεκαι πιστών

ωρατες πόδας Ιησέ, παρεκοίλι αυτόν
εισελθεν εις τον οίκον αυτού

4. όπ θυγάτηρ μονογγυής ώ αύτω ως ετών
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δώδεκα,κ, αύτη
απέθνησκεν.(

Ενότιαά

γον ούτόν οι όχλοι
συνέπνιον αυτόν.

43
Καγωή έσιώ ρύση αίματος από ετών
δώδεκα, ήλις είς ιαιρες

φθοσαναλώσισει όλον

τ βίον,έκίχυσεν α ' έδενός
θεραπέυθήναι

44
Προσελθέσα όπιθεν ,ήψαν και

κρασί

δε
ξεμαλα αυτά και

ουσκεμμέση και

φύσηςκαι αίμα » αυτής .

45 Και είπεν οίησες: Τίς ο
αψάδρός με;

Αρνείρων και πάλων, είπεν ο ΠέτG- και οι

μετ'αυτά:
Επιτάτα , οι όχλοι

συνέχισε

σε και
διθλίβεσι,και λίγες: Τίς ο αψά »

46 ο
Ιησές απεν"

Hψατά με ας έχει
έγνων

διώαμιν
εξελβάσων

απ’ιμοδ .

47 Ιδέσεικαι αγωήότι
σιέλαβε,

τρέμεσαι

ήλθε
μέσοσσεσΒσα ώτα , δι' αιτία »

ήψατοαυτό
απήγγειλεν

αυτονώπιονπαν

της λαϊ, κι ωςλάθη
ωθοσχεύμα.

48 05είπεν αυτή: Θάρσί
θύγατερ, ή πίσις

σε
σέσωκέ σε

πορόύε ας
κρήνω.)

49 Ετιαυτά
λαλούτο» έρχεται λες ωρα

Ο
δρχισεωαγώξε,λέγων αυτά- ότι

τέθνηκεν

και
θυγάτηρ ( ' μη σκύλε ή

διδάσκαλος.

50 οΙησές ακέσας
απεκρίθηαυτό, λέγων

Μη φοβά μόνονπίσδυε, έ σωθήσε ) .

Εισελθών και εις τίω οικία» , ουκ
αφήκεν

δρός μ8 και

SY

εστλ9εν
έδενα, ή μή Πέτρος κ. Ιάκωβον

κό

Ιωάννω,,
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Ιωάννω, και τον πατέρα και παιδος και τω

μητέρα .
5 2 Εκλαίον και πάντες και κόπανο αυτίω .

Ο3 είπε : Μηκλαίει" σκαπίθανεν,αλλά

καθοδη .

53 Καικαλεβίλωναυτέ, αδύες ότι απέθανεν.

54 Αυτός και εκβαλών έξω πάνας,έκρατήσας

τχορός αυτ ,εφώνησε , λέων'Η πας,εΓεερε .

Καιεπέσρεψε το πνεύμα αυτής , και ανέση

ωοσκεήμοι" και διέταξεν αυτή δεθήναι

φαγαν.

5 6 Και εξίσησαν οι γονείς αυτής και και παρής

κλεν αυτοίς μηδεν απάν το γεγονός .

Κεφ . 9 '. 9.

1ΣΥΓκαλεσιάδρο τες δώδεκα μαθηζας
αυτέ ,έδωκεν αυτοίς δύναμιν εξεσίαν

επί πάντα ταδαιμόνια, κ, νόσεςθεραπόν.

Και απέπλεν αυτέςκηρύσαν και βασι-

λέων Θεέ, και ιατές αθενενας.

3 Και είπε ωeoς αυτές: Μηδεν αίρεεε εις

ή οδον, μήτε ράβδες, μήτε πήραν,μήτεαρών,

μήτε δρύριον" μήτε ανά δύο χελώναςέχον:

4 Και ας ω α οικίαν εισέλθητε , εκεί

μψετε, και κάθεν εξέρχεσθε.

5 Και όσοι αίμήδεξων ) υμάς , εξερχόμενοι

Σποτ πόλεως κάνης ,ετ κονιορενλπτων

ποδών υμών πολινάξατε , ας μαρτύριον

επ ' αυτές.

6 Εξερ

2

1
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6

9

Εξερχόμιμοι σε διήρχετο και αςκώμας ,

δαχιλιζόμενοι κεραπόδουλες πανακό.

7 Η'κεσε και Ηρώδης ο τραχης πι γινόμα

σ ' αυτό πανία και διηπόρτ. το λίγες

σε πνων,όπ Ιωάννης εγήγερά νεκρών.
8 Υπό τινων δε,όπ Ηλίας έφάνη' άλλων ,

όπ ωθοφήτης είς ή διχαίων ανέφη .

Και είπεν ο Ηρώδης Ιωάνω εγω επικι

φάλισα τις διέπν ότG- αει εγω ακέω

τοιαύτα ; Και εζήιδαν αυτόν.

1ο Και πρέψαντες οι λίστλοι διηγή

σαν αυτοί όσα εποίησαν.καιφαλαβών

αυτές, πεχώρησεκατ' ιδίαν ας τοπον έρη

Kον πόλεως καλεμμης Βηθσαδα .

Οι δε όχλοι γιόλες και ήχολέθησαν αυτω.

και δεξαμενΘ- αυτές,ελάλη αυτοίςεις

βασιλέαςΤ Θεοδ, και τεςεμα » έχοντας

τραπέας .

Ηδε ημέρα ήρξας κλίνην σοσελίες

σεοικίδια είπεν αυτων: Απόλυσαν τον

όχλον, ίνα απελώνες ας ως κύκλω κώμας

ετέςώρες, καταλύζωσι,κορωσινεπι

σεισμώνόπ ώδε ν ερήμω τόπω εσεν.

13 Είπε δε αβος αυτές: Δότε αυτοίς υμείς

φαγέν.Οιδε είπον: Ουκ εισιν ημίν πλέον

ή πέντε άροι και δύο ιχθύες ,εί μή τι πoρά

θέντες ηρείς αρρόσωμεν εις πανω τον λαόν

τέτον βρώμονα.

II

12

14 Honey
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14. Ησαν δώσε αύδρες πινακιρέλιοι είπε
και ωeoς τες καθηας αυτ8 · Καζακλίνατε

αυτές κλισίας ανά πεντήκονα .

15 Και εποίησενέτω ανέκλιναν άπανας .

16 Λαδών και τις πέντε άρτες και τις δύο

ιχθύας, αναβλέψας εις ή έρανόν,ολόγησεν

αυτές και κατέκλαζε, ξεδίδε τους καθη

της, ωαθέναι τοόχλω.

17 Και έφαγον , και εχεράθησαν πίνες : ε

ήρθη το αριστεύσαν αυτοίς κλασμάτων ,
κεφιοι δώδεκα .

18 Και εγύε % ω τι είναι αυτον ωθοσόυχό

μον καταμώνας και σκωήσαν αυτω οι μαθη

ται · και επηρώτησεν αυτές , λέγων · Τίνα με

λέγειν οιόχλοι είναι ;

19 Οι 3 λιποκριθελες , είπον Ιωαώνω και

βαπισω. άλοι και Ηλίαν.άλοι και ότι αυ

φήτης άς ή δρχαίων ανέση .

Είπε και αυτοϊς Υμείς και ένα με λέγειεε

ναι ; Αποκριθείς 3 ο Πίτς G-, είπε : Τον

Χρισον Ο Θεξ.

21 Ο επίλμήσας αυτούς , παρήγκίλε μη
δε, μπεντης

Ειπών όπ δε τ ηον σ ' ανθρώπε πολλά

παθειν,ελπιδοκιμαθήνα λίποτ πρεσβυ

τέρων και δεκερέων & μαμματέων , και δι

καθώαι, ε τη τρίτη ημέρα εγερθώαι.

13 Ε'λεγεθος πάνας • Εί τις θέλς οπίσω

μ8

20
T

12

1

2
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μεέλθέν,
απαρνησάθωεωτ, αράτω

σαυρόν αυ5καθ'ημέρα»,
ξακολοθάτω μοι.

44 0ς διου τέλη και ψυχίω αυτα σωστα,
Απολέση

ωτίωνος δ ' αν
πιλέση

ήψυχίω

αυτά ένικεν εμέ , έτG- σώση αυτώ

15 Τι ωφελεί)
άνθρωπος

κερδίσας τκό
σμον όλον,εωνκαι

πολέσας,ή
ζημιωθάς ;

26
επιχμωθή με κ τες έμες λό

γες,τέτον ο γός και
ανθρώπε

επιχωτήσε.

τα,ότανέλθη καιτη δόξη αυτάεξ πα

στος , και η αγίων
αγγέλων.

27 Λέων υμίν
αληθώςγάσι Ζωνες

Τωδιεση

κότων, οι 8 μή
γδύσονταιθανάτε,έως αν

ίδωστή
βασιλείαν Θε8 .

28 Εγχύετο τεςλόγεςτέτεςώσει ημέρα

οκτώ,
εωθραλαβών τ

ΠέτγουεΙωάνω
Ελάκωβον,ανέφηέως το όρος

ποσούξοδ .

19 Και εγχύετο ν τω
ωθοσδύεθα αυτών

το
είδο-

αθοσώπε αυτά έτερον

,ο ιμα

ισμόςαυτό λουκος
εξασφάπίων.

30 Και ιδε , άνδρες δύο
σωελάλεν αυτώ,

οί τινεςήσαν ΜωσηςκαιΗλίας

31 οι οφθέντεςεν δόξη,
έλιμνή έξοδον εαυ

το,ίω έμελλε αληράν ο
Γεράσαλήμ.

3. Ο
ΠέτG- και οι σω αυτώ ήσαν βε

βαρημδύοιύπνων
Δαρηρρήσαίες και είδεν

ή δεξαν αυτά,κετέςδύο άνδρας της σιω
ιστος αυτού ,

33 Και
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33 Καιεγώεν ώ των Ναχωρίζες αυτές
απ ' αυτά , είπεν ο ΠέτG- αθος Ι'ησον .

Επιστώτα , καλόν εσιν ημάς ώδε είναι και

ποιήσωμεν σκίωας τζάς,μίαν στι , κ Μωσα

μίαν, και μίαν Ηλία μή ειδώς ο λέκ.

34 Ταύτα δε αυτά λέγον/G-,έγχίες νεφέ

λη, έπεσκίασεν αυτές έφοβήτησαν δεν

τωκίνες εισελθείν εις τίω νεφέλω.

35 Και φωνή εγγύει οκ τνεφέλης, λέβεσα .

Ούτοςεν δυός με δαγαπης,αυτό ακέετε.

36 Και αν το γνέθ τίω φωνω ,δρέθη και

Ιησές μονο- και αυτοί έσίγησαν , και έδενε

απήγγειλανώ εκέιναις της ημέραις έδεν

ών έωραύκασιν.

37 Ερώει δε τηνεξής ημέρα, καλελθόν .

των αυτών λάι σ ' όρες, σιωώτηζεν αυτω

όχλώ πολύς .

3 8 Και ιδε, ανήρ λίπη σ ' όχλε ανεβόησε , λέ

γων : Διδάσκαλε,δέομαίσε,επίβλεψον επί

τον υόν με, όπ μονογενής εί μοι.

39 Καίδε,πνεύμα λαμβάνξ αυτών,εεξαί

φνης κραζε.ε απαραίωση αυτών με αφρά , και

κύκς λοχωρείαπ'αυτέ,σωτείβον αυτόν.

40 Και έδεήθωή μαθητών σε ένα οκβάλ

λωσιναυτο, και ουκ ήδuωήθησαν.

41 Αποκριβές ο Ιησές,είπεν"Ωρωεά άπισος

έδιεστραμμβρη,έως πότεέσομαι αθώς υμάς ,

ανέξομαι υμών; Προσταγε ώδετόνσε.

ΚΙ

1

42 Επ
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και
42 Επ 3 « πρεμών και αυτή , έρρηξιν αυτην

το δαιμόνιον , και στωιατάραξεν επιλέμηση

3 ο Ιησες τοπάμαι το άφθαρτο , και

Σάσα τπαιδα και απέδωκεν αυτόν τον

παίοι ωτα.

43 Εξεπλήσσονο 3 παλες επί τη μεγαλί

ότη . Ο Θε8 . πάντων και θωμαζόντων επί

πασαν οις εποίησεν ο Ιησές , πι ωςτες

μακας αυτά .

44 Θέθε υμείς ας τααπ υμών τες λόγες

τέτες: οδός σ ' ανθρώπε μίλς ως

διδο ας χάeας ανθρώπων.

45 οί3 ήγνόενο ρημα τετο, κωλα .

κεκαλυμμένον απ' αυτών , ίνα μή αίθων )

αυτό έφοβένο έρωτήσαι αυτόν οι

ρήματG- τέτα.

46 Εισήλθε 3 2αλοκσμος ώ αύτοϊς, ή ,

ας αύ άη μάζων αυτών .

47 ο' 3 Ιησές ιδών ή Δαλογισμών τκαρ

δίας αυτών, επιλαβόμβο παιδί ,ίσηστην

αυτό παρ' εαυτο

48 Και είπεν αυτοίς · σ έαν δέξηται τέτο

το παιδίον επί τω ονόμαζί με , έμε δία ) :

κός εανέμε δέξη), δέχεται το λίπςάλαν

τα με: ο δ μικρότερG- ν πάσιν υμίν

υπάρχων, έτω έσαι μέγας .

49 Αποκριθείς ο Ιωάννης, ίπεν Επισία ,

άλού να επιτα ονόματα σε οκβάλλοντα

πα
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XW

τα δαιμόνια και σκωλύσαμεν αυτόν,όπκ .

ακολεθέμεθ ' ημών .

5 o Και είπε πως αυτό οΙησές Mή και

λύσε : ός γδ εκέικαθ' ημών, αερημώνέπιν .

51 Εγγύεςκαι τα συμπληρές ας ημέρας

η αναλήψεως αυτέ, και αυτόςτοωeόσωπος

αυτού εφήριξε σποράδες ας Τερεσαλήμε.

5 2 Και επίσηλεν αγέλες α ωeoσώπες

αυτά και πορόυθέντες εισήλθον εις κώμιο

Σαμαρετών, ώστε ετοιμάσαι αυτω .

53 Και σκ εδέξαν % αυτών, ότι η αεόσωπον

αυτέ ω πορευόμενον εις Γερεσταλήμ.

S4 Ιδένες και οι μαθητα αυτά Γάκωβο και

Ιωάννης και είπον Κύριε, θέλές επωδυ πύ

not a Blwcydo Igegevos, sejevad@ cy aj

τες, ως Ηλίας εποίησε ;

55 Σταφέςκαι επεάμησεν αυτοίς, και είπεν:
Ουκ οίδατε οίε πνεύμανός εσευμάς"

ο δυός σ ' ανθρώπε σοκήλθε ψυχάς

ανθρώπων λπιλέσται , αλλά σωστη . Και επο

ρούθησαν εις ετέραν κώμίω .

57 Eίες και πορόύομένων αυτών, ώτη οδ

είπε τις αθώς αυτόν : Ακολεθήσω σοι όπε αν

απέρκη, Κύριε.

Και είπεν αυτω ο Ιησες: Αι αλώπεκες

φωλεές έχεσι , και του πετάνε σ ' έρενοδ ,κα

ακωώσης:o και ήδς σ ' ανθρώπε σοκόχι πέ

τίω κεφαλω κλίνη.

E14

λ :

56

58

59 Είπε
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9 Είπε καιαςέπρου: Ακολέ μοι . Ο

είπ'Κύριε,
επίσκεψόν μοι

απελενλισεω

θαψαν τ
πατερα με.

6ο Είπε και αυτό ο Ιησές Kφες τες νεκρές

ψάψω τεςεαυτών
νεκρές συδ

άπιλξη
Δέγλελε τω

βασιλείαν Θεοό.

61 Είπεδε και έπρG-
Ανσλετήσω σει ,

Κύριεωeώτον)
επίπεψόν μοι

διαξαν
τοίς ώς τον οίκων με .

6. Είπε και αθος αυτόν οίησες:
Ουδεις επι

βαλών των χείρα αυτά επ'
άροτξον, και

βλέπων ας τα πίσω , θετός εσιν ας των
βασιλέαν5 Θεού.

Κεφ. ι .MEτα καιταύτα ανέδηξενο ΚύρμG-και
ετερες

εβδομένωνία,
απέρλεν αυτές

ανά δύο θύ
ωθοσώπε αυτ8,ές

πάσω πό

λιν και τόπον
έμελλεν

αυτόςέρχεί.

2 Ελεγχο
ένατοςαυτές: Ο μας

πρισμος

πολύς,οι δε
εργάταιολίρι

δεήθητε οιώ και

Κυρίε8
θερισμού,όπως

κβάλη
εργάζας

ας τον
θερισμόν αυτού.

3
Υπογλε ιδε , εγω

ποσίλωυμάς ως

άρνας ο μέσω λύκων.

4 Μ
βαστάζεις

βαλάντον,μή πήραν,μηδN
υποδήματα & μηδέναξοδεν

απάσησε.

5 Εις ώ δ ' αυ οικίαν
εισέρχοθε, στον

λίγε:
Eιρίωη το οίκω τέτα.

ΙΟ .

Kaj
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I

6 Και εάν μνή οκέι ο υος αρώης , έπα

ναπαύεται επ ' αυτών και εκρώηυμών · α

μήγε, εφ' υμάς ανακάμψά.

7 Εν αυτή και τη οικία μιμελε,εθίοντες επίνον .

Πες τα παρ' αυτάξιος γδ ο εργάτης και μισθό

αυτέσι.Μη μεταβαίνετε εξ οικίας άς οικία » .

8 Και ας δω δι' αν πόλιν εισέρχιοθε,εY

χων υμάς, έσθίλε τοωροθέμμα υμίν.

9 Και θεραπεύετε τες ν αώτη αθενας,

και λέγείε αυτούς Ηγικεν εφ' υμάς η βα
σιλέα και Θεξ .

Εις ω δι ' αι πόλιν εσέρχοθε , και μη

δίχων μας και εξελθόντες αςας αλαζίας

αύτης ,έπαθε

Και το κονιοράν και καληθενα ημίν εκα

πόλεως υμών, λομασόμεθα υμίν ' αλω

τέτο γινώσκελε,όι ήλικεν εφ' υμάς η βαση

λμα και Θεξ .

12 Λέγω υμίν , όπ Σοδόμοις ώ τη ημέρα

οκέρνη ανεκότερον έσαι , ή τη πόλη οκέινη.

13 Ουαί σοι Χοροζίν , έαι σοι Βηθσαϊδα :

όπ ιώ Τύρανε Σιδώνιεγώονοαι διωάμος

αι χιόμδμαι νυμίν, πάλαι αν ο σάκκα

και ασοδο καθημμα μετενόησαν.

14 πλίω τύρω κ Σιδώνιανεκπρονήσαι ώ

τη κρίση ή υμίν .

15 Και συ Καπερναεμ και έως ξέρανεύψω

θάσα , έως αδε καζοβιβαθώςη

II

16 ο
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16

20

ο ακέων υμών , εμυ αχές καιτων

υμάς,εμι αθέα: ο εμε απτών, αποτ

λίποςάλανα με.

17 Υπέσρεψαν και οι εβδομήνονα και χαράς,

λίρες: Κύριε, ει δαιμόνια ιααι )

ημεινω τα ονόμαά ( ε.

13 Είπε και αυτοίς: Εθεώρεντ σιαιών ας

αραπάω , cκ σ έρανε πισίνα ;

19 Ιδε ,δίδωμι υμίντέξεσίαν σπαθανέπανω

όφεων και σκορπίων, επί πάσαν ή διωαμιν

Ο εχθρέ και έδεν υμάς και μη αδικήση .

Πλω ντέτω μη χαίρετε ότι τα πού .

καίαυμίν στάσε ) : χαιρείες και μάλλον όπ

πονόμαζα υμώνέράφη ω τοις έρανοίς.

Εν αυτή τη ώρα ήγαλλιάσας τα πιά

και ο Ιησές,και είπεν: Εξομολογεμί στι

πάτερ , Κύριεσ έρανε και το γής , όπ απ.

έκρυψαςταύταλι σοφών & σωλών, και

επικαλυψας αυτοι νηπίοιςνοα ο πατήρ οτι

έτως εγώ και δοκία έμπροθέν ( ε.

Πάνα παρεδόθη μοι αισ πασός με

και έδεεςγενόσης άς έπν ο 4ος , και μή ο πα

της: άς έσιν ο πατής , ά μή ο υός , και

εαν βέληται ο υος λογαλύψα .

13 Και ραφές στους τες μαθηβας , κατ'

ιδίαν είπε : Mακάριοι οι οφθαλμοί οί βλέ

ποιες « βλέπε

24 Λέων δ υμίν , ότι πολλοί σεφήται και

βασι

ܐܨ

2 2
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και βασιλεύς ήθέλησανιδείν υμείς βλέπετε, και

σοκ είδο » · ε ακέσαι αν ακέετε , εκ ήκεσαι .

25 Και ιδε, νομικός άς ανέση , εκπρέζων

αυτόν, λέωνΔιδάσκαλε,τίποιήσαςζωής

αιώνιον κληρονομήσου ;

26 οj είπε «θος αυτόν. Εν το νόμο τιε

εαπ: πώς αναγνώσκες ;

27 ολέ λιοκριθείς,είπεν: Αγαπήσης Κύ

ριον ή Θεόν σε εξ όλης τι καρδίας σε, και εξ

όλης ψυχής σε, και εξ όλης τίύGν σε

εξ όλης της Αμανοίας σε ' και τον πλησίον

σε ως σεαυτόν.

Είπε δε αυτώ ορθώς απεκρίθης» της

ποις , και ζήση.

29 Ο δε θέλων δικον εαυτόν , είπε ασθος

Ο ΙησBν " Και ας με πλησίον;

3 0 Υπολαβών 3 οΙησές,είπεν Ανθρωπός άς

κατέβαινενο Γερδαλήμάς Ιεριχώ, και

ληστής οξιέπεσεν οί και εκδώσανες αυτών,

και πληγας επιθένες, απήλθον , αφέντες

ημιθανή τυγχάνονά .

31 Κατα συγκυρίαν δε ιερούς της κατέ

. βαινενώ τη οδώ σκένη" ειδών αυτών,ανκ

28

παρήλθει.

3 2 Ομοίως και καλλίτης, λυόμως και τον

τόπον,ελθών ιδών,αναπαρήλθεν.

33 Σαμαρίτης Ν πς οδίων , ήλθε κατ '

αυτών , ιδών αυτοέπλαχνίσθη..

34 Κα
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34 Και αυστλων κατεδηπ πι αιμαία

αυτέ,επιχων έλαιον και οίνον» επιβιβασας

και αυτόν επί του ίδιουκτίω , ήγαγοαυτόν

ας πανδοχλον , και επιμελήθη αυτού.

35 Καιεπι ή αύριον εξελθών, εκβαλων δύο

διάρια έδωκε το πανδοχώ,είπεν αυτα .

Επιμελήθηκαυτέ·έο,και αξεσδαπανή

σης ,εώ εν τωεπανέρχεται με,λίποδώσω στι.

36 Τίς οιω τέτων ή τριών δική σοι τλη

στον κονέναι εμπισύντG- αςτες ληστές;

37 ο' και είπεν : Ο ποιήσας τοέλες μετ'

αυτά: Είπεν ο αυτο ο Ιησές Πορσε,

και συ πoίς ομοίως.

38 Εχύε3ντω πορόύει αυτές εαυτός

εσήλθεν ας κώμω ανά' γυνή δεις ονόμα

Μάρθα σιδεξαν αυτόν ας τοίκον αυτής .

39 Και τήδε ω αδελφή καλεμού Μαρία,

ή και ωρακαθίζασεως τες πόδας

Ιησού, ήκεε τον λόγον αυτού .

40 Η Μάρθει αεααπάο αει πολ.ην Αα

κονίαν επιφάσα καιείπε Κύριε, ε μέλη σου

όπ η αδελφήμεμόνω με κατέλιπι Agro

νέιν,είπεναυτή ίνα μουσανβλάβη

+ Αποκριθες διείπεν αυτήο Ιησές Μάρθα

Μάρθα μεριμνάς και τυρβάζη σει πολλά .

42 Erès déust agésa. Macia di te cila

9ω μερίδα εξελίξαν , ήπς σαν αφαιρε

θήστ ) απ' αυτής.
Κεφ. y
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Κεφ . ια'. ΙΙ .

Καιεγγύτζο ώ τωείναιαυτον τόπο την
οσόχόμδυον, ώς επίστα ,είπίες και

καθηλών αυτό αρος αυτόν· Κύριε, δίδαξον

ημάς αθοσδύχει , καθώς και Ιωάννης εδ .

δαξε τες μαθηζεςωτε

Είπε και αυτούς όταν ωθοσδύχηθε, λέ

γειε · ΠΑΤΕΡ ημών ο ν τοις έρανούς,

ακαθήτω το όνομά (ε ελθέτω και βασι

λέμα · βοηθήτω το θέλημα Cs , ώς ώ

έρανώ, επί τγής .

3 Τον άρον ημών τ έπιέστον διδε ημϊν το

καθ' ημέραν.

Και αφις ημίν τας αμαρτίας ημών» και

και αυτοί αφίεμεν παντί οφείλονά ημίν . και

μη ασενέκης ημάς εις πέρασμεν, αλλάρυ

σαι ημάς λιποσ πονηρά.

5. Και είπε αθώς αυτές τις εξ υμων έξι

φίλον, και πορούσε αθος αυτόν μεσονυκάς ,

και είπη αυτο : Φίλε , χρησόν μοι τξεις

άρτες "

Επιδη φίλG με παρεγχύες εξ ιδε

αθώς με , και σοκ έχω δολαθήσω αυτο

7 Κακέινο » έσωθεν λιποκριθείς άπη Μή

κοι κοπες παρεχεήδη η θύρα κέκλιστα ,και

τα παιδίαμε μετ' εμέ εις τίω κοίτίω

ισίν» έδωαμοιανασας δεναί σοι .

8 Λέγω υμίν , ή και ε δώσε αυτό ανασας,

4

-6
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12

Αμα το είναι αυτό φίλον" Alex + αναίδαν

' αυτό έγερθάς δύση αυτω οσων κάζι.

και Κάω υμίν λίγων Αιτωπ, κ δεθησεται

υμίν ζητάτε , και εύρήστίες κρέει, δανει

γήπο υμίν.

1Ο Πάςο αιτών λαμβάνς και ζητών

ρίσκί και το κρέονα άνοιγήστ).
II Τίνα 3 υμών ή πατέρα αίτηση και σος αρ

τον, μή λίθονέπιδοση αυτο ;άείχθώ,μη

αντίιχθύω- όφινεπιδόση ώτι ;

Η'και εάν αίτησή ώον , μηεπιδόση αυτώ

κορπιον ;

13 Εί ο υμάς πονηροί άρχοντες,οίδατε

αγαθα δέματα διδόναι τοίς τέκνοις υμών ,

πόσο μάλλον ο πατήρ ο εξ έρανέ, δώσε πνεό
και ακον τοίς αλτεσιν αυτόν.

14 Και ω εκβάλωνδαιμόνιον , εαυτού

κωφών έφίες δε δαιμονία εξελθενή ,

ελάλησεν ο κωφός και εθαύμασαν οι όχλοι .

Τινές 3 εξ αυτών απον" Εν Βεελζεβέλ

άρχονά ή δαιμονίων κβάλετα δαιμόνια.

16 Επροι δε πηραζονες, σημέιον παρ' αω

του εζήταν εξ έρανού:

17 Αυτός δε αδες αυτών τα Αιανοήματα ,

είπεν αυτοίς : Πάπια βασιλέα εφ' εαυτω

Δαμεριθάσα έρημάται , και οίκG- επι

οίκον , πίπτη .

18
Εικό σαανάς έφ' εαυτον διεμερίθη ,

L

15.
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22

πώς παθήσει και βασιλέμα αυτές οι λέγε,

ω Βεελζεβελεκάλ4ν με τα δαιμόνια .

Ει 3 εγωω Βεελζεβέλ βάλω τα δαι

μόνια,οιιοί υμών και ένα εκβάλεζες 24

τέτο κρίlαι υμών αυτοι έσον .

20 Ει 3 ώ διακύλα Θεξ εκβάλωταδαι

μόνια, άρα έφθασεν εφ' υμάς και βασιλέα

Ο Θεό.

όταν ο ιχυρός καθωολισμού- φυ

λάαση τίω εαυίδ αυλω , ω εκρίζωη ει τα

υπάρχοντα αυτά :

Επαν και ο ιχυρότερG- αυτό επελθών νι

κήση αυτον ,ή πανοπλίαν αυτέ αίρι έφ' ή
επεποίθς. κ τασκύλα αυτέΑσδίδωσιν.

2 3 ομή ών μετ' εμέ , κατ' εμέεπ κομή

σιωάγων μετ'εμέ, σκορπίζί.

24 όταντο ακριθαρώνπνεύμα εξέλθη λάι

και ανθρώπε, διέρχ5 δι' ανύδρων τύπων,ζη

τονανάπαυσιν και μη βρίσκον, λέγκ "Υπο

σρέψω εις τ οίκον μεεν εξήλθον.

25 Και ελθον βρίσκι σεσαρωμαίος και κε

κοσμημμον.

16. Τότε πορόύεται ενδαλαμβάνς έπα
έτερα πνόύμαα πονηρότεραευεξάστλ

θόνζικαφικέ κει και γίνεται τα έχαζα σ

ανθρώπ8 οκέινε χάρονα ή ωeότων.

27 Εφίε % 5 % το λέγαν αυτον ταύτα ,

επέρασανας γωήφωνία και σ ' όχλε,είπεν

αυτο
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31

αοτ Μακαρία ηφιλία και βασασιπ,

και κατοί ες εθήλασας .

28 Αυτός 3 επι: Μανών και μακάριοι οι ά.

κέoνίεςή λόγον Θι , φυλάσουλες αυτών.

19 Των όχλωνεπαγγοιζομλίωνήρξας λέ

γεν. Η ' χυεά αύτη πονηρα επ' σημείον έπι .

*ζει , και σημειον δοτηση αυτή , και μη το

σημαον Ιωνά σωθοφήτε .

30 Καθως και εγγύεςΙωνάς σημάον τοϊς Νι

νίτες,έτως έσται εο ιός ανθρώπο τη

γχυεά ταύτη.

Βασίλισσα τότε εγρήστη τηκρίση

τ ανδρών και γυεάς ταύτης και να ακο
ν αυτές οι ήλθεν και η περαίων τ γις

αμέστι ή σοφίαν ΣολομώντG- και ιδε ,

αλλον Σολομών ώδε .

32 Ανδρες Νιναι ανασήσον ) ώ τη κρίση

τη γυεάς ταύτης, και καακρινέσιν αυ

τίω όπ μετενόησαν ας το κήρυγμαΙωνά :

Ĉids, azon Imã de.

33 Ουδες και λύχνον άψας , άς κρυπ'&ν τίθησιν,

έδε στή μόδιον, αλλά επιτ λυχνίαν,ίνα

οι εκπορόυόμδροι , το φέγο- βλέπωσαν:

34 Ο' λύχνου σώματός έπν ο οφθαλμός:

ότανοω ο οφθαλμός ( ε απλές και . και όλον

ο σώμα ( ε φωτένον έσιν έπαν και πονηρός και,
και το σώμα και σκοτενόν .

35 Σκόπηέν μή το φώς τον στεί,σκότος είν .
L2 36 Ε ;

O
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36 Eίο το σώμα σε όλον φωτονών, μη έχον

τι μέρG- σκοτένον, έσαι φωτεινόν όλον, ως

όταν ο λύχνο τη ασράπη φωϊζη σε .

37 Εν τω λαλήσαι , ήρώτα αυτον φαρμ

σαξός εςόπως δισήση παρ' αυτω . εισελθών

δε ανέπεσεν .

3 8 ο 3 φαρισαίο- ιδών εθαύμαστν όπο

ωeώτον εβαπάθη σοσορίσε.

39 Είπε και ο ΚύρμG- ωeoς αυτών: Nώυμείς

οι φαρισαίοι το έξωθεν και ποθηρία και 5

πίνακΘ- καθαρίζετε το έσωθεν ύμών γέ

με αρπαγής και πονηρίας.

40. Aφρονες, έχοποιήσας το έξωθεν, και το

έσωθεν εποίησε και

41 Πλω τα ονόνα δοπελεημοσίύω και

ιδε, πένζα καθαρού υμίν έσπν .

Αλ' εαιυμίν τοϊς φαρισαίοις,όπ διο

δεκαλέτι το ήδύοσμον και το πήγαιναν και πάν

λάχανον, και παρέρχεθεΐκρίσιν και των

αίπω σ'Θεού,τα τεκέδε ποιήσει και κα

κάνα μή αφιέναι .

Ουαί υμίν τοϊς φαρισαίοις ,ότι αγαπάπ

ταegr %καθεδρίαν εν ταις σωαγωγαίς, και

τες ασασμές ώ τους αγοραίς.

44 Ουαί υμίν γραμμολείς και φαρισαίοι

υποκριται , όπ επ ως τα μνημεία τα

άδηλα , και οι άνθρωποι οι αειπαίδνες

επαίνω σακ οίδασιν.

42

45 Απο .
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45
Αποκριθείςδίαςή

εμικών λέγξ αυτών
Διδάσκαλε, τούτα λέγων

κιμάςυβρίζες.

46 οj είπε: Και υμίν τους
νομικούς καιότι

φοράζετε τις
ανθρώπες φορία δυσβά

σακία , ε ωτοι,ενί των
δακτύλων υμών και

οσψαύετε τους
φοροις.

47 Ουαίυμίν, ότι
οικοδομείπ τα

μνημεία

των
ωθοφητών , οι δε

πατέρες υμών απί
Elaiων

αυτές .

48 Κρη
μαρίωρείτε

συνδεδεκάπ τοις έργοις

ήπαλέρων υμών ότι αυτοίμ
απέκλεναν αυ

τες,υμάς
οικοδομείτε αυτ πι

μνημεία,

49 Διάτης και η σοφίαΘεέ είπεν Ασο
ελώ ες αυτές

ανθοφίας,
διάλες και

: εξ αυτών
πουθενέσι ε

εκδιώξεις »

50 να
εκζητηθή το αίμα πάνων ή ato

φητών και τη
δαχμυόδρων Σπο

καζαβολής

•
κόσμε,δπιή γλοιώς

ταύτης,

11 Από5 αίμα ; »
Α'βελέως8αίμα G

Ζαχαρίε,
δλπελομβία μεταξύ

5θυσιαση

eiεκαι δίκα "και λίγο υμίν ,
εκζητήσε)

και η βετάς
ταύτης..

{2 Ουαί υμίν ταϊς
νομικούς και ότι

ήρεμετια
κλάδεσ γιώ( εως

αυτοίσεκ
ισήλθετε,

τες
εισερχομέρες

κωλύσείε.

53
Λέρουαυτάταύτα

εύφλυτές ήρ

ξανθο οι
γραμμιάς& οι

φαρισαίοι δενώς

νέχνε
Αποσυραζέν αυτόν οι λξόνων:

1 3
54 Ενε
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54 Ενεδρίονες αυτών,εζηεντες θηρεύσαι

εκστόματος αυτέ,να κολλητορήσωσιν αυτέ .

Κεφ. ιβ' . 12 .

- EN oις επισκευαχθέσών ή μυριάδων και
όχλε ,ώςτε καιαποθναλήλες, ήρξατο

λίγον ασος τες καθώς αυτού. Πρώτον

ωeoσέχετε εαυτοϊς τ ζύμης * φαρέ
σαίων, ήτις έσιν υπόκρισις.

2 Ουδεν δε συγκεκαλυμμένον εσιν ο εκδο

καλυφθήσε ): και κρυπαν, δε γνωθήσεθ .

3 Ανθ' ώνόσιέν τη σκολαείπείίε, ώτοφωτι

ακεοθήσε ) καιδωeός π ες ελαλήσετε

τοίς ταμείοις,κηρυχθήσεθ επιδομάτων.

4 Λέγω υμίν τούς φίλους με Μή φοβηθητι

λοι λιποκινόντων το σώμα , ε μ ταύτα

μη εχόντων αρισότερόν τι ποιήσαι.

και επιδέξω 3 υμίν τινα φοβηθήτε'φοβήθης

και με τολεκαναφέξεσίαν έχονα εμβαλείν

ας ή γέενναν" ναι λέγω υμίν, τέτον φοβήθηε.

6 Ουχί πίνπ σρεθία πωλείται άοσαρίων

δύο, και εν εξ αυτών στα έσιν επιλελησμον

ενώπιον Θεού ;

Αλλά τα τρίχεςτ'κεφαλής υμών πάσει

Βρίθμων μη εν φοβάθει πολλών ερε

9ίων Αναφέρετε .

8 Λέγωυμίν Πώς δς ανομολογήση νέμες

έμωeoσθενή ανθρώπων, εο ιός σ' ανθρώπε

ομολογήση εν αυτώ έμαθεν ή αγγέλων και

Θεο: 9ο 3

Υ

7
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:

9 ο3γνησί μαμός με ενώπιοντων τύπων,

. απαρνηθήσε ) cυώπιον ταγμίλων Θιά .

1o Και πάς οςερά λόγονάς τη μοναξιά

πε, άφιθήστ ) αωτω τω ας το ακον πολύ

και βλασφημήσεινά σαν αφεθήσε .

11 όταν και αθοσφέρωσινυμάςεπι ας σιωα

γυνας και διχας και ας εξεσία , μη με
ΘΑμνάτε πως η κλπιλογήσηθι, ή κωπη ..

12 Το γδάγιον πνεύμα διδαξη υμάς ώ αύ

τη τη ώρα, α δε απών .

13 Είπε δε ως αυτο κ σ όχλs: Διδάσκα .

λε, επί του αδελφού με μερίσπα μετ'

εμετωκληρονομίαν.

14 Οj είπεν αυτω Ανθρωπι, τίς με κατέστησε

δικασω ή μερισίω εφ' υμάς;

15 Είπε και αςαυτέςΟρατε και φυλάσιθι

ποτ τηεονεξίας όπσκώ ταυμασάν

τνί και ζωή αυτό έπν οκτααρχόντων αυτώ.

Είπε και ο Δαβολώας αυτές,λέγων"

Ανθρώπε πνόςπλεσίκαι δρόμησεν ηώρα .

17 Καιδιελούζενώ εαυτω, λέγων: Τί ποιή

σω ; όπ σόκ έχω πε πιάξω τες καρπός με .

18 Και είπε :Τοποιήσω" καθελώ με τις

ηθήκας,εμίζοντας οικοδομήσω στάξω

έκα παντα τα μυνήμαάμε, τα άαθεί με

19 Καιέρώ τη ψυχήμε Ψυχή έχει πολλές

αγαθά κόμμα ας έτη πολλά ανα παύε ,

φάε, πίς, όφραίνε.

16

L 4 20 Είπε
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έσαι ;
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IC

1 2

Σ

Είπε δέ αυτω ο Θεός: Αφρον, τούτη τη

νυκτί ψυχώ( και απολέσιν λπο σ · α δέ

ήτοίμασας , τόνιές

Ούτως ο θησαυρίζων έρωτα , και μη ας

Θεόν ολετών.

Είπε 3 οςτης καθηζας αυτ8'Δια το

υμίν λίγω, μη μεριμνάτε τη ψυχή υμών,

ή φάγητε" μηδε το σώμα τί δύσηθε.

23 Η ψυχή τελειόν έσι σοφής, και το σώ

και , σύδύματG ».

24 Καζανοήσετε τις κόρακας,άπ και ασάρε

σιν, έδε θερίζεσιν οίς σαν ένα ταμείου,

Αποθήκη, ε ο Θεός τρέφετές πόσω μάλ.

λον υμείς Αναφέρετε ή πετών και

25 Τίς εξ υμών μεριμνώνδύνα) θοοθά .
και επί ξ ηλικίαν αυτά πηχω ένα;

26 Ει ο έτε ελάχιστη διώαθε, τι ωρίς

λοιπών μεριμνάτε ;

17 Κατανοήπιε τι κρίμα, πώς αυξάνη . &

κοπιά , έδενήθηλέωυμίν,έδεΣολομών εν

πάσητη δόξη αυσαειεβάλεω ώς εν τέλων .

28 Ει 3 χέρον ώ τουαε σήμερον όντα,

και ώρλονεις κλίβανονβαλλόμδυον,ο Θεός

έτως αμφιέννυσι , πόσο μάλλον υμώς,

ολιγόπιστοι και

19 Καινεέις μη ζητάτε φάγια, απίησε:

και μη μετεωρίζεθε.

3ο Ταύτα και πείνα, τα έθνησκόσμείπιζη

τα
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τα υμών παλαροίδενόπεζλε τέτων,

31 Πλω ζηνάπτ βαπλάαντ Θιού, και

ταύταπανια αοπβήσι υμίν.

32 Μη φοβά , το μικρόν ποίμνιον όπεδο .

κησεν ο πατήρ υμώνδεν υμίν ή βασιλάαν.

33 Πωλήστάτε τασάρχονα υμών, και δίπ

ελεημοσίω. Ποιήστείε εαυτοίς βαλανίκα

μη παλαιέωμα , θησαυρόν άικλέπτων εν

τις έρανοίς όπεκλέπτης σόκ εκζέ , έδε

બે e .

34 όπε χαρέαν ο θησαυρός υμών ,οκά και η

καρδία υμών έσαι .

35 Ε' πυσαν υμών αιοσφύος σεχιζωσμέρα ,

και οι λύχνοι καιόμδυοι .

36 Και υμείς όμοιοι ανθρώπους ποτειχο

μέρους τούρμον εαυτών, πόπ αναλύση και

η γάμων να έλθόλο κράσανο» ,6

θέως ανοίξωσινωτο .

37 Μακάριοι οι δέλοι εκείνοι ες ελήν και

κύρμG- σύρήση χηρρένας. αμελω λίγο

υμίν, όπωeιζώπυκ ανακλινες αυτές , και

παρελθων Διασκησε αυτούς.

38 Και εαν έλθηώ τη δευτέρα φυλακή, ε

ώ τηπίτη φυλακή έλθη, και αύρη έτω ,
κακούρμοίασιν αι δέλω εκείνοι .

39 Τηγανώσκελε,όπα δε ο οικοδεσπότης

ποίοιώρα ο κλέπτης έρευέρηγόρηπν αύ,

σοκ αν αφήκε διορυγώνες του οίκον αυτ8.

Is 40 Και
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40 Καιυμείς εν γένεσθε έτοιμοι ότι η ώρα και

δικέττ , ο ηός και ανθρώπε έρχε ) .

41 Είπε και αυτοο Πέτζος,Κύριε, αθος ημάς

το ωραβολίωτούτω λέγος, ή και ως
πανεις και

42 Είπε δεο Κύρι © · Τίς άρα εν οπι .

σύς οίκονόμG- και φρόνιμG-, δν καασήση και

κύρια επίθεραπείας αυτές διδόναι εν

καιρώ το σιτομέτιον και

43 Manciero odšrochêro , örlaga's

ο κύρμG- αυτά βρίση ποιένα έτως.

44 Αληθώς λέγω υμίν, ότι επί πάσι τοίς

ωάρχεσιν αυτ8αασήση αυτών .

45 Εαν δε ίση δελG- εκείνα τη

καρδία αυτού Χρονίζε ο κύριός με έρχεω "

Εαρξη ) τύποντες πόδαςκαιπαιδίσκας,

έρθίαντε και πίνον και μεθύσε

46 Ηξε ο κύριο- δέλε οκέινε ν ημέρα

ε ωθοσδοκά, και ν ώρα και ο κνώσκή και

διχοιήσε αυτόν, και το μέρος αυτέμε και
απίστων θήση.

47 Exeñvo žodžio igres to Jeanne και

κυρίεεοωθε, μή έτοιμοίσας , μηδε ποιή

σας ας το θέλημα αύ78 ,δαρήσεθ πολλάς
48 ο δε μη γνές, ποιήσας3άξια πληγών,

δερήσι ) ολίας, πιντί 3 ώ εδόθη πολύ ,πολύ

ζητηθήσε ) παρ' αυτό και παρέθενο πολύ,

ωεινότερον αιτήζειναυτόν.

49 Πύρ
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49 πυρ ήλθον βαλείν εως εγώ, και πάλω

και ήδη ανήφθη και

So Βάπασμα σε έχω βαπάθαι, πώς

σωέχομαι έως και πλεψη και

1 Δοκιποπ κρήνων παριζυόμω δεναρίν

τη γη, έχε, λέγω υμίν ,άλ' η Ααμερισμαν.

5 2 Εστνολποσ νυν πέντε ω οικω εν Αα

μεμερισμένοι πως έπι δυσις δύοεπι τεισί.

33 Διαμεριθήσεθ πατηρεφ' υμών,κ 4ος έπι

παρί μήτηρ επι θυγαίρι , και θυγάτηρ επί

μητεί πενθερα επι τίω νύμφω αυτής, και

νύμφη επί τω πενθερον αυτής .

54 Ε'λεγε δε και τους όχλοις' όπιν 7. +

νεφίλων ανατέλεσαν λίπη δυσμών, ούτως

λέμπ: ΟμβρG- έρχε γίνε ) έτω.

55. Και όταν νότον πνέονζα.λίγετε: Οπκω

σων έσται και γίνο .

56 Υποκριται , το αθόσωπον τ γης και ο

ερανού οίδατε δοκιμαζί» το κουρον τε

την πώς και δοκιμαζεπ;

7 Τί3 αφ' ιωτών και κρίνετε το δίκαιον ;

58 Ως γδ σάς με αντιδίκε σεεπ '

άρχονά, ν τηοδώδεςεργασίας απηλλάχθ και
απ ' αυτά μήποτε κατασύρη σε πε5τ και

τίω, και ο κριτής σεωραδω τοπακάρι ,

καιο πςάκτωρ σε βάλη ας φυλακω .

59 Λέγω σοι, και μη εξέλθης εκεί δεν έως και 15

τοέχων λιπών λοδας.

Κεφ.
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Κεφ. ιγ'. 13 .

ΠΑφήσανδέλνες ώ αυτό το καιροαπ

αγγέλούλες αύλειΓαλιλαίων, ών

το αίμων Πιλάος έμιξε με θυσιών αυτών .

2 Και λιποκριθείς ο Ιησάς είπεν αυτοίς :

Δοκείτεότι οι Γαλιλαίοι έτοι αμαρτωλοί

οδο πανώς τες Γαλιλαίες εγκύονώ , όπ

τοιαύτα πεπόνθασαν και

3 Ουί, λέγω υμίν » αλ' εανμη μείνουπ ,

πώνεςωσαύτως πολίθε .

4 . H εκείνοι οι δέχει και οκίω εφ' ες έπεσεν ο

πύρος έν το Σιλάμε , Ε απέκίζνες αυτές ,

δοκεϊπ ότι ετοι όφελές έβίοναδα πουν

ως ανθρώπες τες καφικάνος ενΙερεσαλήμ.

5 Ουί, λέγω υμώ αλ ' εαν μή μεζανοήτε ,

παντες ομοίως λίπολείσθε.

6 Ε'λεγα 3 ταύτίω ή ω &αβολίω, Συκών

είχεως εν ταάμπελώνιαυτόπεφύλουβώην

κήλθε καρπόν ζητώνοώ αυτή,ξεχύρες.

Είπε και ωeoς ταμπτλεργον,Ιδε, τείαέτη

έρχοκοι ζητών καρπόν τη συκή ταύτη, και

έχ ρίσκω έκοψον αυτώ έναά και η

γώ καθαργά ;
8

Ο δε λποκριθείςλίγο αυτω , Κύρι,

αφες ώτωκ το το έ %ς. έως ότεσκάψω

ειωτίω, κ βάλω κοπεία :

Κανμου ποιήση καρπόνε 3 μήγε , ας το

μέλλον εκκόψις αυτίω .

7

A

9

10 Η
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και

ΚΑΤΑ
ΔΟΥΚ.

10 H7,3
διδάσκωνώ μια τ

συναγμών
σαββασι.

Η Και ιδε, γωήτω πνεύμα έχασα άθι .

νέλαςέτη δέκακ οκώ
συκύπτεστε ,

μη
διαθμη

ανακύψανές το
πανελές .

1. Εδών
αυτίωοίησες,

σοσιφώνη ,κεί

* πει αύς Γύναι ,
διλέλυσαι

αθειάςσε .

13 Και
επέθηκεναυτή ας χείρας

έως

χεια
ανωρθώθη, και

εδόξαζιτ Θιόν .

14
Αποκριθεις καιο

διχτυάρι[ G-, αγα
ναυαγώνότι το

σαββάτω
έτεραπάρνοin

σες,έλεγετον όχλο
Εξημέρα εστιν ώ αίς

δεί
εργάζεσώ

ταυτωςοι
νερόροι θε

απόύεώθε,μήτηημέρα και
σαββάτε.

15
Απεκρίθηοώαυτώ ο

ΚύρμG- είπα
Υποκριπε,

έκασΘ- υμών το
σαββάτο και

λος τον βών
αυτήτον όνονδπο φάτης ,

και
απαγαγών ποιάζες

16
Ταύτίω ,

θυγαλέρμο
Αβραάμέσον,ω

ίδη [
σεζωνάς έδε δέκακ οκτώ έτη , στο

έδε λυθώ δίπο
Εδεσμα

τότε τη ημέρα
5
σαββάτε ;

17 Και τούτοι
λέρθG- αυτό,

καληχύους
πάντες οι

ανθεκέδροι αυτώ και πάς ο

όχιΘ-έχαιρεν επί πάσι τοίς
αδέξους τους

γειο δρους αυτού.

18 Ελεγε οέ: Τίνι
ομοίαισινή

βασιλέα και

Θεϊ και τίνι
ομοιώσο αυτίω και

19 Opreios
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هورا

20

22

19 Ομοία είκόκκο σινάπεως,δλαβών άν

θρωπG- έβαλεν εις κήπον εαυτούκηύξησε ,

κέλυεζ εις δένδρον μέγα , και τα πετάνε σ '

έρωνε καλεσκώωσεν εντούς κλάδοις αυτά .

Και πάλιν είπε: Τίνι ομοιώσω το βα

σελίαν Ο Θεοο ;

21 Ομοίαείζύμη ήν λαβέσα γυνή ενέκρυψεν

εις άλούρα στίτα τεία,έως και εζυμώθη όλον .

Και διεπορόύετο ξ πόλης έκώμας δι

δάσκων, και πορεία ποιέμεν @ » ας Γερά

σαλήμ

23 Είπε δε της αυτω , Κύριε , ά ολίγοι οι

σωζόμενοι και ο δε είπε αθως αυτές

24 Αγωνίζεσθε ασελθείν Alg θενής πύλης

ότι πολλοί , λέγω υμίν , ζητήσεσιν εισελθών,

και σανιχύζεσιν.

25 Αφ'εαν εγερθή και οικοδεσπότης, κλπι

κλάση θύραν, καρξηθεέξω έστίνα, και

κρές τίω θύραν , λέγοντες · Κύριε Κύριε ,

άνοιξον ημίν και λιποκριθείς έρεί υμίν , στα

οίδα μας, πόθεν έστ .

26 Τότε άρξειθε λέγον• Εφάρμου ονώπιόν

σε, καιεπίου, και τας ταλαιάαις ημών

έδίδαξας ..

27 Και έρεί Λέγω υμίν, ουκ οίδα όμως

θεν έσέ Απόσησεαπ'εμου παλες οιεργάται

της αδικίας .

28 Εκεί έσαι ο κλαυθμος και ο βρυγμος

οδόντων ,

π .
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19

οδόντων, ότειν όψηθι Αβραάμ κίσαάκ και

Ιακώβ, και πάντας τες σοφίας στη βα

σιλάασ Θεέ, υμάς και εκβάλομύες έξω .

Και ήξεσινλι αναλών κονσμών , και

Από βορράκότες και ανακλι ήσυνθώ τη
βασιλέα τ Θιού .

30 Και ιδε, εισιν έχει οι έσονή σεντοι,

και ασι σεφ τοι οι έσον ) έχαοι.

31 Εν αυτήτη ημέρα αυσήλθον κνες φα

Είσοδοι, λέγοήες αυτο , Εξελθ , και ποράς

εντεύθεν»όπ Ηρώδης θέλςπλοκ ναι .

3 2 Και είπεν αυτοίς: Πορτέλες απαθε τη

αλωπεκι ταύτη Ιδε , εκβάλω δαιμόνια ,

κλάσηςεπίθελώ σήμερον και αρμον , και τη

τρίτη τελξεμα .

33 Πλωδε με σήμερον κύρμον και τη έχο

μόνη πορόύες όπ σοκ νδέχ ) αφήσω

Απολί , έξω Ιερεσαλήμ .

34 Γερεσαλήμ, Ιερεσαλήμ,ή λεκάνεσαι

τεςαυοφής, κλιθοβολήσει τις απεγαλ

ρες ωθος αυτίω , ποσάκις ήθέλησα επι

σφάξαι τα τέκνα σε, όν τόπον όρνις τίω

ευτήςνοασιάν ο ας πιέρυγας , και ουκ

ήθελήσαιε ;

35 Ιδε, αφί ) υμίν ο οίκG- υμών έρημο».

άμω και λέγωυμίν, ότι ο μή με ίδηέως αν

ήξη ότι είπης, Ευλογημών ο ερχόμενο

ωονόμαι . Κυρίε .

Κεφ.
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Κεφ . ιδ' . 14.

Και εγχύε% του ελθείν αυτών ας οίκον

ενώ η δεχόντων ή φαρισαίων σας

βάτοφαγείνάρον , και αυτοί ήσαν ολα

τηρέμμοι αυτών .

Και ιδε , άνθρωπος ας υδρωπικόςέμ

ωeοθεν αυτό.

3 Και λιποκριθεις και ησύς είπε ωeoς της

νομικές και φαριστίες , λέγων • Eί έξει το

σαββάτω προεπάν;
Οι 3 ησύχασαν. Και επιλαβόρδοφιά

στις αυτών , και απέλυση .

S Και Σποκριθείς ωeoς αυτές , είπε : Τί .

ν @ υμών όνο » ή βές ες Φρέαρεμπεσει ,

εσοκαθέως αναασάσε αυτόν τη ημέρα

σ σαββάτε ;

6 Και σαν ίχυσουν ανεπακριθήναι αυτό

Coς ταύτα .

7 Ε'λεγε « θος τές κεκλημδύεςασ6ο
λω , επέχων πώς οις ωeοιοκλισίας εξελέ

ρνο, λίγων ωeoς αυτές

8 όταν κληθής ο άνG- εις γάμες, μη

και ακλιθής έως και ανάκλισίων " μήποτε

αναμόπρός ζε ή κεκλημαίG-σ ' αυτά

Και ελθών και σεε αυτόν κοιλέσεις , ερεά

σοι : Δός τέτω τόπον και τότε αρξη μετ' αι

και χώης και έχαον τόπον κατέχν.

1ο Αλ' όπινκληθής, πορσέβεις ανάπτσον εις
τον.

9
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τεχείων τόπονίνα ότανέλθη ο

κεκληκώς π,

άπησοι:Φίλε,
αθοσανάβηθι ανώτερον τοπ

ίσαι σοι δοξα ενώπιονή
συνανακάμψων στι .

11 Οιπάςουψών εαυτόν ,
ταπεινωθήσε

και
πιπινώνερωτει,

ύψιθόση

Οι
Ελεγκρέτελ

κεκλότι αυτών όταν πoιής

άμσική
δαπνων με φώνετις φίλες (και μη

δίτες
αδελφές( 8μηδέ τες

συγγενείς (ε,

μηδεγέρνως λείες μήποτε ε ωτοί
αιθικαλέσεως ,και βόητοί σοι

αναπόδομα.

13 Απ'όταν πoιής διχίω , κάλι
πιωχές ,

αναπήρες, χωλές, τυφλές.

14 Και
μακάριοι έση ότι θαέχεσιν αυ

τιπoδενί σοι
αναποδογίσες κάρ σοι ώ

τη
ανατίση και

δικαίων.

15
Ακέσας δε ας ή

σιωαωακειμένων του

τα ,είπεν αυτώ
ΜακάρμG- ος

φάγεται
άρει τη

βασιλέα& Θεϊ .

16 'o 3 άπεν αυτώ
Αθημωπός λες

εποίησε
• δειπνον μέγα, και

κάλεσε πολλές.

17 Και
απέρλετ δέλος αυτή τη ώρα και

δέκανε ειπείν τοις
κεκλημδύοις

Ερεθι,

ότι ήδη
έτοιματα πάντα .

18 Και ήρξαναπό μιώς
παραλίεςπάν

της. Ο '
ωεάτος είπεν αυτοί • Αχρόνάρρας

στα ,και έχει
ανάβολων

εξελθέν και ιδείν αυτήν,
έρωτώ σε, έκ με

παρήληρλέον.

19 Και έτερον είπε Ζεύγη βοώνήρα στο

πέντη ,
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20

21

22

πέντε , και πορόύομαι δοκιμάσαι αυπίέρω

τώ σε , έχε με παρητημίον.

Και έτερG» είπε' Γωαίκα έγηκα , και

Αμα το έδιώαμοι ελθείν.

Και ωραυόμδυΘ- ο δελφ- οκένG

απήγάλετω κυρίω αυτά ταύτα. Τόπος

χθες ο οικοδεσπότης είπε το δέλω αυτά

Εξελθε ταχέως εις ως αναλάας και ρύμας

η πόλεως , ετές πιωχές και αναπήρες και

χολές & τυφλές εισήγαγεδε.

Και είπεν ο δελφ · Κύριε , γέρνεν ως

επέταξας , και έπι τόπG- έσι.

23 Και είπεν ο κύριος Θεός και δελο» ΕΜΖελ.

\ 9ε ας ως οδες και φραγμές , ανάγκασον

εισελθείν,ίνα γεμίσθη ο δικόςμ8.

24 Λέγω δ υμίνόπ έδεις και ανδρών εκείνων

1 κεκλημυρίων γίπτειμε δάπνα.

15 Σωεπορόύον % αυτο όχλοι πολλοί και

** τραφάς είπε αθες αυτές

26 Είπς έρχεσθός με, ε μισεισ πατέρα

εαυε κτ μητέρα,εκγυναίκα και τα τέκνα,

- τες αδελφές και ας αδελφάς,έπ 3 και

εαωε ψυχω, 8 διώατί με μαθητής είναι .

17 Καιός λες και βασίζετ σκυρόναυτέ,ξέρα )

οπίσω με , 8 διώαται με είναι μαθητής.

28 Τίς γδ εξ υμών, θέλων πυρονοικοδομή

σαι, όχι ωeώτον καθίσας ψηφίζι ή δα

πάνω,έκπι σος απαράσμών:

4

Ε

29 Ια
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ΚΑΤΑ
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29 ίνα μήπος7G- αυτά
θεμίλιου,

ολελέσει , πάντες οι
εμπαίζον αυτό,

30 Λέρνίες έτG-ο
άνθρωπG- ήρξατο

οικοδομών, και
σακίχυσεν

εκπλίστα .

31 Η'της
βασιλόύς

πορόυόμδμος
συμφαλές

έρω βασιλέ ας
πόλεμον ,

καθίστας

ωεον
βελόύεται

δυνατός έσιν
ώδικα

κλιάσιν
απαντήσει τον αφ είκοσι

χιλιάδων
ερχομλύω επ ' αυτόν;

32 E3 μήγκίπι ωτό πόρρω ονός
πρεσβείαν

λαοσέλας, έρωτα τα τυς
αρμώω.

33 Ούτως οιώ , πάς εξ υμών ος σαν λη .
τάσσεται πάσιτοις εαυτό

υπάρχεσιν , και
διμύαται με είνση

καφής .

34 Καλόν το άλας εάνκαι το άλας μωραν

9η, τίνι
δρυθήστη) : ούπ εις γίώ έα

ας
κοπείων

δεός έσιν έξω
βάλεσαν αυ

το . ο έχων ώτα ακέξν,
ακμέτω.

Κεφ . ιε'. 15 .

Ησαν και
εργάζοντες αυτω πάντες οι πλά

νικοί
αμαριωλοί, ακέήν αυτ8 .

2 Και
διευρυζoν οι

φαρισαίοι και οι
ραμμαλάς, λέγρύλες

όπέτος
αμαρlωλές

οσδέκ ),κ,
σιωεοθής αυτοϊς .

3 Είπεκαιωςαυτές
έσβολίω τού

τω ,
λέγων,

4 Τίς
ανρωποςεξ υμών

έχωνεκαν
ωeό

βια ,
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βαζα , λολίτας εν εξ αυτών , και καταλάπα

το ννενηκοναεννέα ώ τη ερήμου, και πορόύε

ται επί το λίπολωλός , έως δύρη αυτό ;

5 Και αύρων επιίθησινεπί τες ώμες εαυ

το χέρων και

6. Και ελθών αςή οίκω,συγκριλεί τές φίλες

και τες γάτονας ; λέγων αυτούς : Συγχαρη

μου,όπ ρον το αθόβανμε το λίπολωλός .

7 Λέγω υμίν , όπέτωχαρα έσαι αν το έρα
να επί εν αμαρlωλά μέλανούνκ , ήέπιώ

νενηκονίαεννέα δικαίοις ,οίτινες έγρίαν έχε .

σε μετανοίας .

8 ' Η' τις γνή,δραχμαςέχετε δίκαι , εάν

λολέση δραχμων μίαν , έχαπλύχων ,

και σαροί τίω οικίαν , και ζητεί επιμελώς ,

9 Κααρέσει συγκαλείται ως φίλες και

τας γέννας; λέγεσαι: Συγχαρητί μοι και ότι

δρον δραχμείωω απολεσε .

Ούτω , λέγωυμίν, χαρα γίνεται ώώπιον

των αγγέλων σ' Θιά επί ένα αμαρτωλο με

ανούντα .

Είπι : Ανθρωπός ας είχε δύο ιές.

Και είπεν ο νεώτερG- αυτών του πατρί ,

Πάτες, δός μοι το επιβάλλον μέρος της

εσία ». Και διείλεν αυτοίςή βίον.

13. Και μετ 'ε πολλές ημέρες στωαγωγών
άπανα και κόπρG- γός απεδήμηζεν ως

έως ότα ούρη

Ιο

II

Ι .

xápan
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16

χώρων μικρών & οκά διεσκόρπισε τεσιαν

αυτά, ζών ασώπως .

14 Δαπανήσεωλο- 3 αυτά πάνα, έγχύετη

λιμοςισχυρόςξ ήχώρωνκάνω καιαυτός

ήρξα υπρεία .

15 Και πορόυθείς σκελήθη ένα ή πολιτών

* χώρας οκέινης και έπεμψεν αυτόν ας τες

άρες αυτ8 βόσκιν χοίρες..

Και επεθύμης γεμίσει τηνκοιλίαν αυτό

doo i esegelas ay nahor ei recipes' Ĉ dóns

έδιδε αυτο .

17 Εις έντον και ελθών, επε Πόσοι μίσθιοι

σπατςός με σειιάεCν άρτων , εγω και

λιμοι λίλυκι.

18 Αναστας πορόύσομαι ας ήπαλέρα με

κ ερώαυτω, Πάπρ, ήμαρτον ας τ έρανόν ,

και ώώπιόν σε

19 Και σκέπαμι αξιοκληθήναι υός C

ποίησόν με ως ένα ή μισθίων ( ε .

Και αναστος ήλπ @ θος και πατέρα εαυτ8.

Επό αυτά μακραν απέχhΟ», είδεν αυτόν

πατήρ αυτέ , κ έασλανίθη και δραμών

επέπεσεν επί τ τζάχηλον αυτ8 , καλεφί

21 Είπε και αυτοι ο υός, Πάτερ , ήμαρτον εις

• Η έρανόν και ώώπιόν C , και σκέπ άμι

άξιο κληθίώαι υός ( ε.

22 Είπε και ο πατής ως τες δέλες αυτά:

20

λησεν αυτόν .

Εξε
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E'Çevé[meele i soal the weddiw ,ĉ edhe

σε αυτόν , και δότε δακτύλιον εις έχει ege

αυτό , και ισοδήματα εις τες πόδας .

23 Και νέκανες ή μόχoντ σουτινθύσα

εεφαγόνες φρανθώρου:

24 όπ έτG- ο ιόςμε νεκρός ώ, ε ανέζη

στ ' και λίπολωλώς ώ , κουρέθη. Και ήρ

ξανά σφραίνει .

25 Ην δε ο γός αυτό οι πρεσβύτερG

ακες ως ερχόμενο ήγγισε τη οικία ήκεσε

συμφωνίας και κορών

26 Και οθοσκαλεσάμνο- ένα ? παίδων

έπωθάνε τι είη ταύτα .

27 Ο δε είπεν αυτω · όπ ο αδελφός ( και

ήκη και έθυσεν ο πατήρ ζεί μόχoντσίιού

τον , ότι υκαίνονα αυτών απέλασεν.

28 Πργίθη δε , και σοκ ήθελεν ασελθών

και οι πατης αυτοδ' έξελθών παρεκάλ4

αυτόν .

29 ο δε λυποκριθεας είπε το παιτεί , Ιδε ,

τοσαύτα έτη δελβω σοι, έδέποτε εναλω

σε παρήλθον, και έμοί έδέποτε έδωκαςέρι

φον,ίναμήφίλων με σφρανθώ.

3 ο όπ δε ο ηός Cs έτG - ο και αφανών ( s

ή βίον περνών , ήλθεν , έθυσας αυτοτ

μάχον ή σιλούν.

31 ο δε είπεν αυτω • Τέκνον , συ πάνη

μετ' εμού εί , και πάνζα τα έμα , σα εστιν .

32 E
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2

32 Ευφρανθώαι 3 και χαρίώαι ιδι ,

αλλφός Cs στο νεκρος ω, και ανιζοπ:

και λιλωλώς ω ,είδη.
Κεφ ις '. 16 .

ΙΕλικό και στον τες μαθηίας αυτά , α..
θρωπος ας ωπλέι-, ος εν οίκονο

μων και ετο- διεκλήθη αυτώ ωςΑξεσκος

πίζων τα υπάρχοντα αυτά.

Και φωνήσαςαυτόν, « πιν αυτ : τίτη

το ακέω αεί σε ; λπίδωτ λόγον τ οίκο

νομίας ( ε. ε δ δωήση έπ οικονομών .

3 Είπε εν εαυτώ ο οικονόμοςΤί ποιήσω,όπ

ο κύριός με αφαιρείτοικονομίαναπ' έμε;

σκάπτειν σειχύω,επαλεών αιχύνομαι ,

4 Ε'γιωνά ποιήσω,ίνα όταν μετατατοί

κονομίας, δεξωνται με εις τες είκες αυτών .

5 Και ωeoσκαλεσάμενα- ένα ένα εν τη

χρεωφειλετών και κυρίε εαυτ8 , έλεγε το

ωρέτα Πόσιν οφέλος του κυρία με ;

Ο 3 πιν : Εχουν βάτες ελαία . Και

είπεν αυτο : Δίξαι ζε το χάμμα ,εκαθά

σας ταχέως γράψον πενήνωνία.

7 Ε'πιτα ετέρω είπε: Συ και πόσον οφέλης;

ο 3 είπεν : Εκατόν κόρες σίτε . Και λέει

κυτ · Δίξαι και το χράμικα , ε ράψω

όγδοήκονα .

8 Και επήνεσεν ο κύρμG- τ οίκονόμον τ

αδικίας, όπ φρονίμως εποίησεν,ότι οι οι
αιώνα :

6
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9

IO

II

1 2

αιώνΘ- τότε φρονιμώτεροι αές τες μες
Ο φως ας ή θυεάν σίω εαωτων έσι .

Καωυμίν λέγω : Ποιήστε έωρίς φί

λες κ σ καιμωνά η αδικίας. ένα όταν

εκλίπηίε , δεξωνται υμάς ας ας αιωνίες

σκωές.

Ο πιστόςω ελαχίσω , και πολλά πισίς

επ' και ο ωελαχίσω άδικΘ- , και ώ πολλοί
αδικός εσιν.

Εί οωω το αδίκω καμωνά πισοί

έγύεθε, το αληθινόν άς υμίν πιςεύση ;

Και εν ώ τωαλλοτρίω πισοί σοκ έγρόε

θε, το υμέτερον τις υμίν δύση ;

13
Ουδείς οικέτης δύναται δυσί κυρίοις δε

λούν.ήδτέναμισήση ,κτ έτερον αγαπή

ση : ήενός ανθέξε) , εφετέρι και αφρονήσι .

ο δίκιθτ Θεώ δελόταν και καμωνά.

14 Ηκκον και ταύτα πανα και οι φαρισαίοι,

φιλάργυρα υπάρχοντες καιεξεμυκτήριζαν

αυτόν .

15 Και είπεν αυτοίς: Υμείς εσε οι δικαιϊν .

τες έωλες ενώπιον ή ανθρώπινων ο Θεός κ

νώσκς αιςκαρδίας υμών ότι του ανθρώπους

υψηλόν, βδέλυ Για νώπιονσΘεέ έπν.

16 Ο νόμG- και οι αθοφήται έως Ιωάννα

Από τότε και βασιλέα Θιά δαγελίζε ) ,

και πάς εις αυτίω βιάζε) .

17 Eingturepow Nisi sposòn xej W gli

παρελ
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παρελθέν , ή ενόμε μίαν κεραίαν πισά .

18 Πας οΑπλύωνή γυαΐκι αυτέςγα .

μών ετέραν , μοιχάλη· ε πάς ολαλελυ

ρομίω λο ανδρός γαμών, μοιχός.

19 ΑνθρωπG-δε %ς ώ αλέπG- ,κε

διoύσκείο πορφόραν και βύατον , άφραινό

μβρG- καθ'ημέραν λαμπτώς.

10 Πτωχός δε λςήονόμακ ΛάζαρG-,ός

εβέβλης αξος - πυλώνα αυτά ήλκομμος"

21 Και επιθυμώνγορασταδιψάωνή

πιπτόντων και στραπέζης και αλεσίε.άλα

εοικίεςέργόνδροι απέλέγχου του έλκη αυτά .

22 Esforzi da querénte zorgen wijeen

χθήναι αυτών σεαγγέλωνέςτκόλπον και

Αβραάμ"απίθανε 3κο πλάσιος,κάφη.

13 Και ω το άδη επάρας τες οφθαλμές

αυτά , υπάρχων ώ βασάνοις , δρα τ Α

βραάμημακρόχει, και Λάζαρον ώ τους

κόλποις αυτά .

14 Και αυτός φωνήσας είπε: ΠάπαΑόραάμ

ελέησόν με,κπέμψον Λάζαρου, ένα βάψη

το άκρον δ'δακτύλα αυτά υδατG-,κα

"ταψύξη ή γλώασάν με ότι οδυώμαι ώ

τη φλογα ταότη.

25 Eίπτ 3 Αβραάμ: Τέκνον, μνήθη, όπ

* απέλαβες συ τα αγαθά(ε ω τη ζωή σε ,

και ΛάζαρG- ομοίως τα κακά νδν και οδε

φλακαλάτι, συ3 οδυάσαι .

M 26 Και
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26 Και επί πάσιτοις, μεταξύ ημώνευμών

χάσμα μίαεφήρική,όπως οι θέλονίες Alg

βώαι ντεύθεν αθώς υμάς, μη διώων ),

μηδέοι εκείθεν « θος ημάς Ααστρώσιν.

23 Είπε δN: Ερωτώ ονό σε πάτερ,ένα πέμ

ψηςαυτόν αςή οίκων και πατςόςμε:

18 Εχω δ πέντε αδελφές ,όπως Algμαρ

τύρηται αυτοίς , να μη κι αυτοί έλθωσιν ας

ήτόπον τέτον η βασίνε.

29 Λέγξ αυτω Αβραάμ: Εχεζι Μωσέας

σες αεοφίας ακεσάτωσαν αυτών.

30 Οjcίπιν Ουχί , πάτερ Αβραάμ αλλ '

εαν άς Από νεκρών πορσιβή ως αυτές ,

μενοήσειν.

31 Είπε και αυτω ΕιΜωσέως και ωθοφη

των έκ ακέειν, έδε εάν ας οκ νεκρών ανα

ση, πειθήσον ) .

Κεφ. ιζ'.. 17.

ΕE ίπε και προς τις καθηάς Ανένδικών επι

μήέλθειντασκάνδαλα έαι και δε ξέρκ )

Λυσίγελά αυτω ά μύλG- ονικος ωeί

κει ωeιτ πάχηλον αυτέ , και έρριπται εις

ή θάλαασαν, ή ένα σκανδαλίση ένα η μοί

2

κρών τέτων .

3. Προσέχειε εουεϊς. Εάν και αναρτη εις σε

ο αδελφός ( 8, επιλέμησαν αυτό και εάν με

τανοήση, αφες αυτω.

4 Και εανεπαίκες και ημέρας αμαρτη ας
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1

1

σε,και επίκας τθ ημέρας επιφέψη επίπ, λέ.

γούν Μέθανοώ αφήσης αυτο .

5 Και είπον οι λόφιλοι τωΚυρία: Πρό

θες ημίν πίσιν.

6 Είπε και ο Κύρι © - Ει είχατε πίστη ως κόκ ,

19ν σπιάπτως, λέμεαν τη συκαμίνω τώ

τη: Εκριζώθηίε , και φύγδύτητα ώ τη θω

λάση εισήκεσεν αν υμίν.

7 τίς3 εξ υμών δέλον έχων δροτειώνα , η

ποιμαίνονία , ός ασελθώνα και ερεά

θέως: Παρελθόν ανάπεσαι;

8 Α'n' έχειένα αυτοΕτοίμασαν δίπνήσει,

καθιζωσάμενο» Αλαός μοι, έως φάγω

επίω και με τιώται φάγεσαι και πίεσαι συ ;

9 Μή χάριν έχει το δέλω κάνω όπεποίη

σε τα λαχθένα αυτο ; έ δικώ .

1ο Ούτω υμείς, ανποιήσητε πανάαδια

ταχθένα υμίν, λέγέλεση δέλοι άχράοίέ

σμύρκοωφέλομεν ποιήσου,πεποιήκαμδα.

11 Και εγύεζ ώ τω πορόύεώθαι αυτόν ας

Ιερεσαλήμ , και αυτές διάρχες Αξε μέσα

Σαμαρέλας εΓαλιλαίας.

11 Και εισερχομδύα αυτά ας ένα κώμίων,

απώτησαναυτω δέκα λεπροί άνδρες και οι

άφησαν πόρρωθεν.

13 Και αυτοί ήρων φωνώ, λέρες :Ιησέ
επιφάτε , ελέησον ημάς.

14 Και ιδεών είπεν αυτοίς: Ποροβένπςεπι

M 2 કેલી

Ε .
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δέιξηςέωτές τους ιερεύσι. Και εγύες ώ

τω πάγκν αυτές, καθαρίθησαν.

15. Eίς και εξ αυτών, ιδών όπι ίαίθη, υπέσρεψε,

φωνής μεγάλης δοξάζων ή Θεόν .

16 Και έπεσενεπί πρόσωπον παρατες πόδας

αυξ,ευχαριστών αυτών.εαυ %ς ή Σαμαρέλλης.

17 Αποκριθείς και ο Ιησάς, είπεν: Ούχ οίδε..

και καθαρίσθησαν; οι 3 νέα σε;

18 Ουκ άυρέθησαν σοσρέψαλες δένω δε

ξαν τω Θεώ, ει μήο άλογοής ετG».

19 Και είπεν αυτω • Αναστας πορούε και πί

πς ζε σέκωκέ σε.

10 Επερωτηθείς και στη φαρισαίων ποπ

έρχεται και βασιλέα σ' Θεέ , απεκρίθη αυ

τους , και είπεν• Ουκ έρχεται η βασιλέα και

Θού παρατηρήσεως

OiN ipar Ids Wid , n , id's cremaid's

δ, η βασιλέα &Θεά ντός υμών έσιν.

22 Είπε και ωθος της καθηζας Ελβενται

ημέρα , ότε επιθυμήσετε μίαν ήημερών και

η8σ ανθρώπειδείν κούκ όψιθι.

2 3 Και ερέσιν υμίν. Ιδε ώδε , ή , ιδε εκεί

μη απέλθε, μηδε διώξε.

24 Ωςαξη και άσραπή ή ασράπλεσι κ ή

σ ' έρανόν , ειςτα' έρανόν λάμπη" έτως

έστι, ε ο ιδς ' ανθρώπεν τη ημέρα αυτή.

25 Πρώτον και δεί αυτον πολλά παθείν, και

επιδοκιμαθήνα το θυεάς ταύτης:

26 Και

2.1

.



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚ.

29

26 Και καθώς εγώ ώ τας ημέρας , Ναι,

πως έσται εν ταις ημέραις και αν ηάτε.

27 !! θιον,έπινον,έγαμεν,έξι γαμιζαν όας:

ης ημέρας ασήλθε Νά: ας ή κιον' κήλ

ξεν ο κατακλυσμος , ε απώλεπν απαι και .

28 Ομοίως και ως εθνιζο της ημέραις

Λώτ' ήoθιον,έπινον , μαζον, επέλεν , φύ

τον, ώκοδόμεν

Η ημέρα εξήλθε Λώτ οπο Σοδέμων,

έβρεξε πυρ και 9αοναπ ' έρανε , απώλεσεν

απανώς

30 Κατα ταύτα έσται η ημέρα ο 4ος 5. αν

θρώπε πικαλύπτε ).

31 Εν κάνη τη ημέρα ος έσταιεπισδύμα

τω» ,και τα σκεύη αυτή ν τη οικία , μη κα

αβάσω άραι αυτοί κ ο ντω άρω,όμοίως

μη επιτρεψάτω ας τα οπίσω .

3 2 Μνημονδύεπτγωαικος Λώτ.

33 Ο εάν ζητήση ή ψυχω αυτό σώσαι ,

λίπολέση αυτών και ός εάν Απλίζη αυτών,

ζωογονήσξ αυτω.

34 Λέγω υμίν,ταύτη τη νυκπ έσιν δύο επί

κλίνης μιάς και εις ωραληφθήσεθ , και ο

έπερG- αφεθήσε ).

35 Δύο έσονται αλήθεσαι επί το αυτό η μία

ολαληφθήσεται , και η ετέρα αφεθήπ ) .

36 Δύο έσονται ωτοάρω δείςωςλη

Φθήσεται , και ο έτερG- αφίξήπ ).
37 ΚαιΜ 3
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37 Και λιποκριθέντες λέγειν αυτω · Πε

Κύριε ; " είπεν αυτοίς · όπε το σώμα ,

εκεί συναχθήσον ) οι αετοί.

Κεφ . ιη'. 18.

1 Ελεκίδοσβολίωαύτοϊςσεις το δει ,

πίνετε ποσόύχο , και μη κηφικέιν

2 Λέγων·Κριθής αςωεν αι πόλη ή Θεόνμη

φοβέμβρG-, και άνθρωπος μη ντρεπόμος

3 Χώρο διας ω εν τη πόλη κάνη και

ήρχεο ανθος αυτόν, λίγεσα : Εκδίκησόν με

di I & v & M'x8 μ8.

4. Και σοκ ήθέλησενεπί χρόνον ταυ

τα είπενενεαυτωΕική Θεόν και φοβάμαι .

€ άνθρωπον σοκ ντεέπομαι"

S Διά και το παρέχον μοικόπον ή χήραν

τώτω , εκδικήσω ωτω · ένα μήές τέ

λG- έρχομενη ισωπιόζη με.

Είπε και ο ΚύρμG- Ακέσεις και ο κριτής

Ο αδικίας λέγα :

7 03 Θεός και μη ποιήση ή εκδίκηζιν και

εκλεκτών αυτό βοώντων ωος αυτών ήμέ

μας και νυκ % ς , ε μακροθυμών επ' αυτούς ;

8 Λέγω υμίν όπ ποιήση ήεκδίκης » αυ

σών ώ τάχι. αλών ο ιός και ανθρώπεελθών

αρα βρίση Η πίστν επιτ γής ;

Είπε 3 και αθώς ανας της πεποιθεας εφ'

εανούς όπ έστωδίκαιοι , ε εξεθενάνας τες

λοιπές , ή ωραβολίω ταύτίω
1ο Ανω

1

6 Ta

9
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I 2

1ο Ανθρωποι δύο ανίκηταν ως ο ιερόν τροτού

ξας και ας φαρισειο, ε οεπρος πλάτης

ο' φαρισαίος σταθοςας ενών του τει

αξοσηύχα: ο Θεός ευκαιριώ σοι , οι αν

άμι ώστε οι λοιποι ανθρώπων,αρπειγεί ,

άδικοι, μοιχοί, ή κως ότο-ο τελώνης.

Νησούω δις σ σαββάτε , λυδια το

πάναι όσα κτώμαι .

13 Και ο πλώνης μακρόθεν εις τον ήλιο

τες οφθαλμες ας τ έριον επαρar"

αλ’ έτυπήεν ας το ση09 αυτό , λέγειν · ο'

Θιός ιλάσθητί μοι τοαμαρυλών.

14 Λέγω υμίν ,καθεση ετος δεδικαιωμώμος ας ή

οίκον αυτό,η εκάνος... πας ο υψών εωτι ) ,

απίνωθήσεξο3 ταπήνωνεαυτ,υψωθήσε

15 Προσέφεραν και αυτοεα βρέφη,ένααυτά

πινιδουλες και οι καθηλαεπιλεησαν αυ %ίς.

16 Οjiησες προσκαλέσαμενοςαυά, όπιν Α .

φίλε α παιδία έρχεσπρός με, μή κωλύει

αυτο τοιέτων έσιν ή βασιλέα Θε8.

17 Αμοω λέγω υμίν , ός εάν μη ζηται και

βασιλάαν ξΘεέ ως παιδίον, και μη εισέλθη

εις αυτω .

18 Και επηρώτησε άς αυτόν άρχων , λίγων

Διδάσκαλεάγαθέ , τί ποιήσας ζωίω αιώ .

ιον κληρονομήσω ;

19 Είπε και αυτό ο Ιησες: Τί με λίγεςάγα

θύν , έδεις άγαθος, και μη ας , ο Θεός.

Μ 4 20 Τας
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2ο

21

22

Ταςφλάς οίδας: Μη μοιχούσης : Μή

φονούσης: Μη κλέψηςΜήψευδομαρτυρή

σης : Τίμαι ή πατέρα (εετ μητέρας ( ε.

ο και είπε: Ταύτα πάνα έφυλαξάμω

εκ νεότητός με.

Ακέσας και τρώτα ο Ιησές , είπεν αυτο

Ετιέν σοι λίπη, πάντα όσα έχος πώλησον,

και Δεδο πτωχοίς , ε έξας θησαυρόν και

špavão sejskūpo, angaśod pgr.

13 ο3, ακέσας ταύτα, απείλνπG- εί

νε: ωγδ αλέστο σφόδρα.

24 Ιδεών και αύζν ο Ιησές αξίλυπον βυόμδρον,

είπε: Πώς δυσκόλως οι τα χρήματα έχονπε

εισελθόσον ας ή βασιλάαν ' Θεά.

25 Ευκοπώτερον γαρ έα καμηλον Αμα του

καλιάς ραφίδG- εισελθείν , ή καλέστον ας

* βασιλάαν σ ' Θεέ εισελθέν.

26 Είπον και οι ακέσαίες και τις διώκτες

w Lody

27 είπε : Τα αδύαζαωδα ανθρώ

ποις,δυναζώ έσιαλα τω Θεώ.

28 Είπε και ο Πέτεφ Ιδε , ημείς αφήκαμία

πίνα , κήκολυθήσαμί σοι.

29 Οjείπεν αυ %ίς:Αμήν λέγωυμίν,ότι έδες

εινός αφήκεν οικίαν, ή γονάς, ήαδελφές,ή

γυναίκα, ή τέκνα, ένεκεν ηβασιλείας Θεό;

30 σε 8 μή λολάβη πολλαπλασίονα ή το

καιρώ τέτο , ε ώ τω αιώνα το ερχομένων

ζωω αιώνιον. . 31 Πα.
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31 Παραλαβών τες δώδεκα , είπε ούς

αυτέςΙδέ,αναβαίνομίμ ας Γεροσόλυμα,

πλεθήστη) πάντα τα κρεμμύρια Αμο *
φθοφητών , τα τα ανθρώπε.

32 Παραδοθήστοδοίς έθνεσι,κ έμπαικτή

εται, ύβριθήσε), και εμπλουθήσει

33 Κα Καπώσαλίας Αποκενέσιν αυτών και

τη ημέρα τη τρίτη ανασήστ ).

34 Και αυτοί αδέν τέτωνσήκων :κω

το ρήμα τέτο κεκρυμμένον απ' αυτών,και

σοκέγινωσκον τα λερμόμα ..

35 Egfúel je's twi[ 3dv cu'monkus isenzado

τυφλός ας κάθης ωδα ή οδον αξοσευών.

36 Ακέσιςή όχλμ Αεπορόύομόρε,έπιαν

θύνείς ή ητέτο.

37 Απήγγειλαν και αυτοι , ότι Ιησές ο Να

ζωραίG- παρέρκ ).

3 8 Και εoδή , λέγων· Ιησέ με Δαβίδ ,

ελέησόν με.

39 Και οι αθάρθες επιλέμων αυτι ένα

σιωπήση αυτός και πολλώ μάλλον έκραζε».

χιέ Δαβίδ, ελέησόν με.

40 Σζαθεις και ο Ιησές εκέλευσεν αυτ άχθηναι

προς αυτό» ερίσταλλος και αυσεπηρώτησεν αυτ »

41 Λέων: Τί σοι θέλές ποιήσω ; Ο' και είπε

Κύριε, ίνα αναβλέψω.

42 Και ο Ιησές είπεν αυτω· Ανάβλεψων» και

πίας ( 8 σέσωκέ σε .
MS 43 Και
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I

2

43 Και αραγεώνα ανέβλεψε,και ακολέθη

αυτω δοξάζων ή Θεόν και πάς ο λαός ιδών,

έδωκεν αίνον του Θεο .

• Κεφ. ιθ'. 19 .

K v enotagasdruppel i l'eerzas.
Καιιδε , ανήρ ονόμαι καλέμενς .

Ο Ζακχαίο και αυτός ω'δεχθελώνης » και

έτG- ω τσλέσια»,

3 Και εζήτε ιδείν τΙησενάςέσπ· ε εκ ήδύ

ναλπο ' όχλε, ότι τη ηλικία μικρος ω .

4 Και αθοδραμώνέμπροσθεν , ανέβηεπί

συκωμωραίαν , ίνα ίδη αυτόν » ότι δι ' εκάνης

ήριελε διέρχες.

s Και ως ήλθεν επί ή τόπον , αναβλέψας

ο Ιησές δεν αυτον , και είπε ωεος αυτών

Ζακχαίε, σούστας καώθηθ " σήμερον για

τω οίκω ( ε δει με μέιναι.

6 Και απόύσας καλέση , και υπεδέξας αυ

7 Καιιδούλες άπανlες διερόμυζον, λέγοντες.Οι

οδααμαριωλα' ανδρί εισήλθε καζαλύσαι.

8 Σα θες και Ζακχαίο» είπε θος ή Κύ .

ελον : Ιδε , τι ημίση ή υπαρχόντων με ,Κύ

ειε , δίδωμι τοϊς πτωχούς και πινός και εσυ

κοφάντησει , λαδίδει τείραταλέν.

Είπε και πώς αυτόν ο Ιησές» όπ σήμερον

σωτηρία των οίκω τέτο εγχύε % , καθότι και

αυτος ειος Αβραάμο έσιν.

1ο Ηλε

τον χαίρων.

9
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1ο Ηλθε οδο 4ος δ' ανθρώπε ζητήσει και

σώσει το λιλωλός.

11 Ακυόντων και αυτών αύτε,ατοθάςείπε

αλαζολίν, 2ο ο εγως αυτές είναι έ

ρεσαλήμ, και δοκών κυτές οι ολαςήκα

μίλαη βασιλέα Θε8 αναφαίνε .

12 Είπεν ο Αρωπος ας δυσκοής επο .

αύτη έςχώραςμακραν,λαβών εαυτοβα

: σιλέμαν, υπερέψαι.

13 Καλέσας και δέκα δέλες ευτύ , έδωκεν

αυτούς δένον μιάς, και είπε ας αυτές

ΠραΓκαβόσιθι έως έρχομαι.

14 Οι πολίται αυτά εμίζον αυτών, και

απέπλαναξεσθέναν οπίσωαυτέ , λέγοντες:

Ου θέλομε τέτον βασιλεύσαι εφ' ημάς.

15 Καιέγινε και αν το επανελθείν αυτώνλα

βονία και βασιλέων, και είπεφωνηθίώαι αυ.

τωτες δέλες τέτες ,οις έδωκε το δρόμον»

ένα γνοί της και διεπεαμαδίσιο.

16. Παρεύε5 αθωτG-, λέγων· Κύριε,

και μώ( ε αυστρράσει δέκα μιάς.

17 Και είπεν αυτω· Ε' άραγε δέλε ' ότι

ελαχίσω πισοςέγρώε ,ίοιεξεσίαν έχων επεί

γω δέκα πόλεων.

18 Και ήλθεν ο δεύτερον , λέγων· Κύριε, ή

μνά ζε εποίησε πέντε μάς.

19 Είπε και τέτα" Και συ για επάνω

1 .

πέντε πόλεων .

10 Και
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20 ΚαιέπρG-ήλθε,λέγων·Κύριε, ιδε, ενα

σε, είχον λιποκάμερω ώσεδαρίω.

21 Εφοβέμης Γέρ στ,ότι άνθρωπος ώσηρος :

αίρες δεκέθηκας,κερίζες και σοκ έασέeας.

22 Λέγκj αωτω Εκσ σομαώς σεκρενώ σε ,

πονηρε δελε : ήδης όπεγω άνθρωπG- αύτη -

ρός άμι, αίρωνό σοκ έθηκαν και και θερίζων ο

σοκ έασήeα

23 Και Αα σοκ έδωκας το κύριονμε
επίτώ τράπεζα», και έχον έλθωνπω τόκω

αν έπραξα αυτό ;

24 Καιτοίς παρετώσινείπεν:Aegθε απ ' αυτά

:... pevãr,sýděte te las dingo pevaš 'égork.

25 Και είπον αώτα · Κύριε , έχ δέκα μνας

26 Λέγωυμίν,όπ παντίτω έχονα δοθήσε :

λιπδεσ'μηέχοντG », και οέρ , δοθήσεται

απ' αυτού.

27 Πλω τες έχθρές με κώνες και τες μή

θελήσαινας με βασιλεύσειεπ' αυτές, άρα .

γιε ώδε, κκαασφάξατε έμμωeοθένμε.

28 Και είπων τρύπα ,επορόύετο έμαθεν ,

αναβαίνων ας Γεροσόλυμα .

29 Και εγχύε % ως άγισεν άς Βηθφαγής Βη

θανίαν, αξες τοόρG- τοκαλέμψον Ελαιών,

απέσπλεδύο ή μαθητών αυτού ,

30 ΕιπώνYπείγετε εις το καθένανά κώμων και

εισορευόμενοι δύρήσετε πώλον δεδεμψον,εφ'

ον έδες πώποτε ανθρώπων έκρέθησε"λύσαντες

αυτον άγάγειε.

8

31 Και
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31 Και εαν ας υμώς έρωτά Διαλύετε ;

Ούτως έρθεαυτού·οπο ΚύρμG- αυτό

εαν έχο.

32 Απελθόνηςκαι οι απεσταλμένοι, δύροντα
Τις επεν αυτοίς.

33 Λυόντωναυτώνήπώλον,είπον οίκύρμου

αυτά ωeόςαυτές : Τίλύση των πώλον;

34 Οιείπονο ΚύρμG- αυτύχέανέν.

35 Και ήταν αυτον ωθος τον Ιησέν. Και

επιρρίψαντες εαυτών τα ιμάτια επιτ πώ

λου, επιβίβασαν τον Ιησεν.

36 Πορόύομόρεσε αυτά , υπερώννυονται

μάτια αυτών ώ τηδω.

37 Eίζον%ς αυτέήδη αθος τη καία βάση

Σόρες ή Ελαιών,ήρξανάπαν το λάθος

* μαθητών χείροντεςαινείν ή Θεόν φωνή
μεγάλη αελπασών ών είδεν δυνάμεων,

38 Λέγοντες·Ευλογημδύο-δερχόμορG»βα

σιλόύς ωνόμαίαΚυρίκέρλώςώέρανο ,

και δόξα νύψεις.

39 Καί τινες των φαρισαίων λι σ' όχλά

είπον αυθος αυτόν : Διδάσκαλε, επιλμησον

τους μαθητής σε.

40. Καιλπικριθείςείπεν αυτοίς: Λέγω υμίν όλα

εάν έτοι σιωπή ζωσιν , οι λίθοι κεκράξου).

41 Καιώς έγιστν, ιδών των πολι »,έκλω

σεν επ ' αυτή,

42 Λίτων όπ έκ έγνως εσυ , καίγεώτη
ημέρα
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ημέρα σε ταύτη, τα ωθοςέρώωσενυν

δε κρύβη διόφθαλμώνσε

4 3 όπ ήξεσιν ημέραιεπί σε, Εαεβαλε

σιν οι εχθροίσεχάρακαί σοι , και αεικυκλώ

( εσί σε , και σωέξεσίσε πείθεν"

44 Και εδαφισίστ , και τα τέκνα σε ω σοί

και συκαφήσεσινώ σουλίθον επί λίθοι ανθ'

ών σακ έγνωση καιρον σε επισκοπής σε

45 Και εισελθών εις το ιερόν, ήρξανκβάλgr

τες πωλούτος ώ αυτό και αφράζοντας,
46 Λέγων αυτοϊς Γέραπ) : ο οίκος με,

οίκο αθοσόυχής έστι υμεις και αυτό έποιή

στοτε ασήλαιον ληστών.

47 Και ωδιδάσκων το καθ ' ημέραν ώ τω

ιερω. οι3 δρχέρεις και οι γραμμαράς εζήτες

αυτον λίπολέσει , εοί ωeώτοι λαοσ

48 Και έχρισιον το τί ποιήσωσιν' ο λαός

δάπας έξεκρέμα και αυτοδακέων.

Κεφ. κ'. 10.

Καιέβενώ μια τ ημερώνοκένων,δι

δάσκον7G- αυτά ή λαόν ώ τω ιερως

διαγελιζομερε , επίσησαν οι δοχερέςκοι

ραμματέας στο τούς πεισβυτέροις ,

2. Και είπον αθώς αυτόν , λέγοντας: Είπε

ημίν ώ ποία εξεσία παύτα ποιές, ή ας

ο δές σοι τώ εξεσίαν ταύτω;

3 Αποκριθεις και είπε στους αυσές Ερωτήσω

υμάς κάνω έναλόγον και άπατέ μοι:

εν

4 Το
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4 Τοβάπάσμα Ιωάννα εξ έρανέ ω , ή έξ

ανθρώπων και

5 Οι και σμυελογίσανης αθος ευτές,λίρν

πς: όπεαν είπωμίρ:Εξ έρανοσ ερει· Διά

ποω σοκ επιςουαη ωτα ;

6 Εάν δέ ίπωμεν· Εξ ανθρώπων, πας και

λαός καζαλιθείσα ημάς • καπίσμδρος γαρέσιν

Ivánku vepóriu elvey.

7 Καιαπεκρίθησαν μή ειδέναιπόθεν.

8 Και οΙησάς είπεν αυπίς: Ουδέω λέω

υμίν ποία εξεσία ταύτα ποιώ .

9 Hόξαςκαι ας ήλαόν λέγήντωραβο

λίω ταύτίω Αίθρωπος λες έφύτευπνάμ

πελώνα ,κεξέδιο αυτον γεωρρής και επειδή

μηση χρόνες ένανές.

1ο και ο καιρώ απέςελε αθοςτηςγεωρ

γες δέλον, ίναλό σκαρπέ σ αμπελώ

να δώσιν αυτω. οι δε γεωργοί δώραζες

αυτών , εξαπές(λαν κενόν.

11 Και αθοσέθει πέμψαι έπρoν δέλον” οι

δε κακέινον δέραιες και απμάτωντες εξα

πέσλαν κενόν.

12 Και αθοσέξει πέμψαι είταν» οι 3 και

τέτον ταυματίσαντες εξέβαλον.

13 Είπε δε ο κύρμG- σ' αμπελών @ -· τί

ποιήσω; πέμψω τσόν μεταγαπητόν ίσως

τέτον ίδόνεςντζαπήσαν ).

14 ιδόνηςκαι αυτόν οι καρρί , διελογίζουν
ωβος
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αθος έωτές, λέγονες : Ουτόςεσιν οκληρο

νόμG"δεύτε,λοκλίνωμου ωτον , ίνα ημών

γύης και κληρονομία ».

15 Και κβαλόντες αυτών έξω σ ' αμπελώ

G-,απέκτηναν. Τίοω ποιήση αυτοίς ο κύ

eiG - αμπελώνα» ;

16 Ελούσε και λελέσή τές γεωργέςτέ

τες,δώσετ αμπελώνα άλοις . Ακέσαν

τες3 πον : Μή ώοιγο.

17 Οjέμβλέψας αυτούς, είπε : Τί εξει το

κεραμιμένον τε % Λίθον δν απεδοκίμασαν οι

οικοδομενες ετος εξενήθη ως κεφαλήν γωνίας ;

18 Πώς ο πισωνεπ' εκείνον ή λίθον,σωθλα .

- θήστη:εφ' όν δι ' ανπέση,λικμήσε αυτόν.

19 Και εζήτησανοίδρχιερας του γραμμα

- τις επιβαλών επ ' αυτόν ας χείρας εν αυτή

τη ώραεεφοβήθησαν ή λαόν ένωσαν γδόπ

: wςαυτες τωραβολίωτούτω είπε.

20 Και ολατηρήσαντες απέσηλων είκωθέ

τες, ιαοκρινομέρες εαυθεςδικοίες είναιένα

επιλάβων ) αυτάλόγο, ας τοαλαδέναι

αυτόν τη δική καιτηεξεσία και ηγεμόνο».
11 Και επηρώτησαν αυτόν , λέγοντες Δι

δάσκαλε, οίδαμδυ όπ ορθώς λέγής και δι

δάσκες, και ο λαμβάνες αθόσωπον , αλ ' επ '

αληθείας των οδών Θεξ διδάσκες .

Εξεσιν ημίν Καίσαρι φόρον δέναι , ή8;

2 3 Καζανοήσεις καιαυτών και πανεργίαν, είπε

και προς αυτέςτί με πήραζετε;

2 2

24 Επι .
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14
Επιδέξατέ μοι δηνάριον» Ανοξέχα αγώναε

επιραφιώ;
Αποκρίβενες ] είπον

Καίστερος

.
15 σκαι είπεν αυτοίς:Απόδεις τoίνω τι Καί

σαρG-
Καισαρική τα Θιά τω Θεώ .

26 Και συκίχυσαν
επιλαβές αυτέ ρη

καθG-
ανάον 5 λαού και

θαυμάσιωπς

επί τη
επικρίση

αυτέλεσίγησα».

27
Προσελεύθεςδύλινες ή

σειδδενφίων(εί αυθο
λέξουθες

ανάτασιν μήείναι
επηρώτησαν αυτ ,

18
Λέρνες

Διδάσκαλε, Μωσηςέγραψε:
ημών Εαν νG-

αδελφός
δπθίνη έχων γν

ναίκα, και έτG-
αεκνο- λανθάνη , ένα

λάβη ο
αδελφός αυτού και

γενικακαι εξα
αφήση

σπέρμα του
αδελφώ αυτού.

19 Επίαοι
αδελφοί ήσαν και ο Θεός ,

λαβών
γυαλια ,

απίθανον άτεκνο ».

3o Καιέλαβεν
οδδύτερG-ή

γνώληφ » και
έτG-

απέγινει ατεκνο .

Και ο τρίτος
έλαβεν αυτίω,

ώσαύτως
οι επώ: εε

καλέλιπον τέκνα , κ ,
οίπίθεια».

32. Yπρον και
πάντων

απίθανς και ηγωή.

33 Εν τη οι
αναστάση , ανα » αυτών γίνε )

γωής οι
επιλέγον αυτω

γωαίνα .

34 Και
Σποκριθείς είπεν αυτοίς

οίησες: Οι

μοι και
αιώνΘ- τότε αμέσι κ

εκταμίσκον ).

35 Οι δε
καταξιωθένιες και

αιώνG-
οκέινε

τυχών και της
αναγνώστως ή εκ νεκρών, ότι

γαμέσιν , έτε
εκγαμίσκου )

31

36 ούτε
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41

36 Ούπαδοποθανείν έπδύνων)ισόγελοιΓά ,
απ'ευοίέα Θιβ,ταναστάσεως οι όντες .

37 όπ εείρον οι νεκροί,ε Μωσής εμήνυσεν

-επιβάτε,ώς λέξ κύριον Θεόν Αβραάμ ,

και τον Θεόν Ισαάκ, κή ΘεόνΙακώβ.

Θεός δε σου έσι νεκρών , αλλά ζώντων "

πάντες και αυτοζώσιν.

39. Aποκριθένης δέ τινες ή γραμματέων

απον: Διδάσκαλε , καλώς είπας .

40 Ουκ έπ 3 ετόλμων έπερνάν αυτόν εδε

Είπε και ωeoς αυτέςΠώς λέγεσι τ Χρί

τον υον Δαβίδι είναι .

42 Και αυτος Δαβίδλέγω βίβλω ψκλ

μών : Είπεν ο ΚύρμG- του Κυρίω με"Κάθε

43 Ε'ως αν ο τες έχθρές σε σοπόδιον και

Ο σεzodor

44 Δαβίδ , ο Κύριον αυτοί καλά , και

πώς μός αυτουέπν;

45 Ακέον δε πανώς σλαβ , είπε τοίς

καβητες αυτού

46 Προσέχετε το ράμματέων εθελόν

σων σειπαν ω σολαϊς , και φιλέντων

ασασμός και της αγοραίς , και ωegoκα-

θεδρίας και της σιωαγωγαίς,κωσόκλι.

σίας και τους δάπνοις.

47. οι καποθίεσι εως οικίας ή χωρών ,ξα

φάσημικραασσύνθετοιλήψονπε

- Ομότερον κρίνο . Κεφ.

κ δεξιών μ8,
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283Κεφ. κα'. 21.Αναβλέψαςκαι είδετες
βάλουλας τα δώρα

αυτών εις το
γαζοφυλάκιον

τελεσίες.

1 Είδεδέ καί πνα χήραν
πενιχρων βάa.e

στον εκ δύο λεπτά .

3 Και είπεν
Αληθώς λέγωυμίν,ότι η χώρα

και πιωχήαύτη
πλέον

παλωνέβαλεν

4
Απανθες δετοι

έκαεισόύονος αυτούς
έβαλον εις τα

δώραξ Θε&' αύτη
έκφυσι

ρήματος αυτ
άπανία και βίον όν είχενέβαλε.

5. Και τινων
λερων τει τερά,ότι λίθοις

καλούς και
αναθήμασι

κεκόσμη , είπε

Ταύτα α
θεωρείτε,

ελέυονή
ημέραιώ

κίςκ
αφεθήσεθ λίθG- επί λίθωνος έκααλυθήσεται

7
Επηρώτησαν και αυτήν,

λέρνες
Διδάσκα

λε , πότε εν τούτοέτους κατά το
σημείου

όταν μέλη
τούτο

γένος

Ο ιε ιπ ::
Βλέπέλα με τηνηθοπ:

πολλοί
δελεύσον ) επί του ονόμαζί με ,λί

Ορντες: Οι εγώείμαι και οκαιρός ήγγικε, μη

οι
πορόυθήστε

οπίσωαυτών.

9 όταν δε
ακέσητε

πολέμες και
ακραία

ουσίες,
μήπωνήε: δε

ταύτα γλυές
σεώτον άλ’ σοκ

αθέως το τέλΘ ».

10 Τότε έλεγχο αυτοίς
Εγερθήσε3) 29G

επι έθνΘ-,και
βασιλεία επί

βασιλέμα

11
Σέσμείτε

μεγάλοι και τόπες λιμοί

8

και
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και λοιποίέσον ), φόβητάτη σημεία απ'

έρανoύμεγάλα έσται .

12 Προjτέτων απάντων επιβαλέσενεφ'υμώς

ζαςχώρας αυτών, και διώξεσι,ολαδιδόνες

ας σωαγωγές και φυλακας , αριθμες επι

η βασιλάς έήγεμόνας,ένεκεν σ'ονόματός με.

13 Αποβήσε) διευμϊν ας μαρτύριον.
14 Θέλι οιώ ας αςκαρδίαςυμών, μη ως

μελετάν λολογηθώα .

15 Εγώ δώσωυμίν σόμα και σοφίαν , ή και

δωνήσον αντίπαν έδε ανάσαι πάντες οι

ανακάμψοι υμίν.

16 Παραδοθήσεθεεισ ρνέων ξάδελφών

εσυγχώνεφίλωνάθαναλώσεσινεξ υμών.

17 Και έσεθε μισέ μου τοπάντων2

18 Και ρίξ εκ τ κεφαλής υμών μη λίπολη .

19 Εν τη υπομονή υμών κτήσαθε ζώας ψυχας

υμών.

Οταν και είδητε κυκλάμδύω υπο ερα

πέδων τίω Ιερεσαλήμ, τοπ γνώε ότι ήκι

κεν και ερήμωσης αυτής.

Τότε οιώ τη Ιεδαία, φευγέτωσαν εις τον

όρη : εοιέν μέσω αυτ,εκχωρεάτωσαν οι εν

της χώραις, μή αστρέθωσαν ες αύτίω .

όπ ημέρα εκδικήσεως αυτα εισι , του

πληρωθώαι πάντα τα κεραμιδία .

13 Ούαι της εν γασρί έχέσης ετοςθηλα

ζέστης

το όνομαμε.

.

20

21
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ζέσως εν εκείναις ταις ημέραις *έσει τοανά

κη μεγάληεπιτ γης, ε οργή
ένταλας τέτοι.

24 Και πεσεν ) τύμαι
μαχαίρας , αιχμα

λοιθήσον ) έως πάντα ταέθνη και Γερέτα

λήμ έσται
παθεδρη σεεθνών , έχειτην

ρωθώσικαιροί εθνών.

15 Και έσται σημεία αν ηλίων και σελίδη και

รอ 045 x in B5 dwง ที่ 1 - 3
eία, ήχέσης

θαλάσσης και στέλε:

26
Αποψυχόντων ανθρώπων και φόβο και

ασθοσδοκίες
και

επερχομδύων τη
οικεύηα

δ δωάμης
θέρμανών

σταλοθήσον) .

27 Και ότε όψον) τ μόνη
ανθρώπε ερχόμε

νον ώ νεφέλη με
δυνάμεως κ δεξης πολης.

28
Αρχομδύων και τέτων γίνεώζ

ανακύψαλε &
επάρατεως κεφαλας υμών· διότι έβλζί και
πολύτρωσις υμών .

19. Και είπε
αραβολίω αυτούς δει

συκώ και πάντα οι δένδρα .

όταν
σοβάλωσιν ήδη ,

βλέποντες αφ'
έωτών

γινώσκελεόπ ήδη εγγύς το θεG- εφίν :

31 Ούτω
ευμάς,

ότινίδητε τούτο
γινόμθμα,

γινώσκετε ότι έγύς εσιν και
βασιλέμα σ' Θεού .

32 Αμίν λέγω υμίν , ότι και μη
παρέλθη και

βυτά αύτη,έως αύπάνω κύη).

33 Ο έρανός και η γή
παρελόύσον) , οι δε

λόγγι με μή
παρέλθωσι.

34
Προσέχετε 3 εαυτούς μήποτε

βαριωθώσιν

-30

υμών
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υμών αι καρδίαις κραιπάλη μέθη και

μερίμναιςβιωλκείς , και αιφνίδιο εφ'

υμάς έπιση και ημέραεκείνη

35 Ωςπακς γδεπελόύσε επί πάντας τες

καθημερεςεπί Ρόσωπον πασης τγής.

3 6 Aρυπνείτε έναν παντί καιρο δεόμενοι,

ένα καταξιωθήτε οκφυγαν ταύτα πάντα τα

μέλλονται κανείς , και σταθώοι έμωeοθεν

σ μοδο του ανθρώπ8.

37 Hy και ως ημέρας ώ τω ιερ διδάσκων:

ως δε νύκας εξερχόμενο » ηυλίζει ας το

όρθιο καλέμψον Ελαιών.

38 Και πάς ο λαός ώριζε ως αυτονώ το

ερωακέξν αυτού.

Κεφ. κβ'. 12 .

Ηλιζε δεη εορτή των αζύμων, ή λερ

μαύη πάχα

2 Και εζήταν οι δοχερώς έoι ραμματείς,

το πώς ανέλωσιναύζνεφοβένοδή λαόν.
3 Εισήλθε ο σκανάς ως Ιέδαν τον έπι

καλέμεμον Ισκαριώτίω, όνα έδριθμό

των δώδεκα .

4 Και απελθών συνελάλησε Gϊς δεχερεύστε

τοϊς φαληρίςτοπώς αύGν δεδο αύζίς.

S Και εχάρησαν και σιωέθεν αυτώ -

gerov dycy.

6 Καιεξωρολόγησε' καιεζίτη δυκαιρία

Τωραδένοι αυτόν αυ %ίς άπο όχλε .

7 Ηλ
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12

7 11'λοι και η μέρα των αζύμων , ών

θύες το παιχα.

8 Και απίλι Πίτζιν κΙωάνω, όπων

Πορσένηςετοιμαστείτε ημίν παχ4 , ένα

φάγων.

9 οι είπον αυτοπε βίλεςειμαστε μη;

10 ο και επεν αυτοίς: Ιδε, απλγόντων υμών

ας ή πόλιν, σιωαντήση υμίν ανθρωπG- κε

Ρίμιον υδαιο- βαστάζων ακολουθήσει

ωτιάς τίω οικίαν και απορίες .

11 Καιέρείτε ταοικοδεσπότη τοικίας" Λί

στι ο διδασκαλG-' Πε εςι το κατάλυμα

όπε το πάχαα τμαθητώνμε φάω;

Κακέινο υμίν δεξς ανάγεον μέγαέτρω

ψιν εκει ετοιμαστε.

13 Απελθόντες και δρον καθώςείρηκεν αυτοίς:

και ήτοίμασαν το πάχα.

14. Και όπεργίες και ώρα και ανέπιπ , και οι

δώδεκα πιλοι στα αυτια .

15 Καιείπε στους αυτές : Επιθυμία επιθυ

μησα τοτιπάχα φαγείν μεθ' υμώναυ

πειθαν.

16 Λέγω δυμίν,ότι έκέπ έ μη φάω εξ αυτέ,

έως ότε τoληρωθή και τη βασιλέα σ Θεοδ .

17 Και δεξάμψει πολύρμον, χαριτήσεις

επι: Λάβετε τον , Δαμερίσατεέωτούς

18 Λέω γδυμίν ότι ε μή πίωνλοξενήμα καις

ταμπέλα έως ότε η βασιλάου Θιβέλθη.

19 Και

με



288 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Cap.22.
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1

1

1 ) Και λαβών άρον, ούγαριτήσεις έκλασε "

και έδωκεν αυτοίς , λέγων : Τετο εςι το σώμα

μετο υπέρ υμών διδύμομον' το ποιέισι ας

τω εμια ανάμνησιν .

20 Ωσαύτως ε το ποτήριον, το δίπνήσει ,

λέφων:Tξη το ποτήριον , η καινή Διαθήκη και

το αίμα με, τοσέρ υμώνεκχωόμβρον.

21 Πλω ιδε, η χειρ Σωλαδιδόνι » με

μετ ' εμού επί τηςτραπέζης.

Καιο μεν υος και ανθρώπε πορσεξτο

ορισμένον πλω έαι των ανθρώπων εκείνων

δι ' εωσδίδο ).
23 Και ανοί ήρξαν συζηλάνσθες εαωες , το ,

τις άρα είη εξαυτών και τομέλωνπάση».

24 Εξίες και φιλονξκία ώ αυτοίς , το ,

τις αυτών δικά είναι μάζων.

25.
ο3είπεν αυτοίς· οι βασιλάς και εθνών

κυβιούεσιν αυτών και οι έξεσιάζοντες αυτών

δυεργέται καλάν .

26 1μάς και εχέτωςάλ' ο μείζων εν υμίν,ενέ

θωώς ονεώτερος'εο ηρέμμος,ώς και διακονών.

27 Τίς γδ μάζων,ο ανακάμερG-,ή ο Αία

κονών;έχο ανακάμισο-έωδεάμι ώ μέ

σω υμών ως ο Αακονών:

28 Υμείς δε εε οι Δαμεμβρηκότες μετ'

εμοδον τοϊςπέρασμούςμε.

29 Κάτω Αμαλθεμαι υμίν,καθώς διέθεό μας

ο πατήρ με , βασιλέα»

Ι

30 Γνα
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30 Γναεθίητε και πίνηιε επι τ
τζαπίζης με

ώ τη
βασιλέα μεγκα

καθίσησεεπί χρόνων ,
κρίνουλες ωςδώδεκα φυλας 5

Ισραήλ.

31 Είπε ο
Κύριο- Σίμων ,Σίμων, δε ,σα

ανάς
εξήσεις υμάς,

σινιάσει
ώςτσάτον .

32
Ενδεδεήθίω εισε,ίνα μή

κλάπη ,

πίας (ε' και συ που
επιτρέψας ,

σήριξαν

τες
αδελφές σε .

33 03 είπεν αυτω· Κύριε, εξ σε έτοιμος
ειμικ εις

φυλακών και εις
θάνατον

πορόύες.

34 σκαι είπε: Λέρι σοι Πέτζε, και μη
φωνήσα

σήμερον
αλέκτωρ πείν ήτις

απαρνήση μη
αδέναι με.

35 Και είπεν
αυτοίς σε

απίσπλα
υμάςάπερ

βαλανε και
πήρας και

ισοδημάτων, μηλόνυστρήσιεςΟι3
είπαν:

Ουδενός .

36 Είπεν εν
αυτοίςΑλιάνύν,δίχων

βαλάνκον,
αράτω,

όμοίως
επήρανε ο μήέχων,

πωλησάλωτοιμίλιον αω ,
εαορασάω

μαχαφων

37 Λέγω υμίν,ότι έπι τεν το
κραμβίον

δε
τελιθίώαι ω εμοί,το: Και

ανόμων

ελοίθη. Καιτα
τελεμέ τέλο έχε

38 Οι δε είπον
Κύριε , ιδε

μάχαιρα ώδε
δύο. Οι επεν

αυτοίς
Ικανόν έσι .

39 Και
εξελθών

έπορση και το έ9G- εις το
όρG- των

Ελαιών ή
ολέθησαν και αυτό και

οι
μαθηταί αυτού.

4ο
Γενόμενο επίτόπε , είπεν αυτοίς

1

1 )

1.

ή

N
Προ
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Προσεύχεθε μη ασελθών εις πέρασμόν.

41 Και αυτός απεστάθη απ ' αυτών ώσει

λίθε βολων θες τα γόναζα « θεσηύχες,

42 Λέων Πάτερ , έ βέλη παρενεγκέιν το

ποτήριον τέτο απ'εμέ αλω μη το θέλη

και μεγάλα το σονδιέθω.

43 άρθ » αυτό αγελG- απ' έρανεούι

χύων αυτόν.

44 Και λυόμενο» ν αγωνία , οκενέστρου

αθοσηύχει, εγγύες δε ο ιδρώς αυτά ωσά

θρόμβοιαίματG- κα αβαίνονες επι εγώ.

45 Και αναφούς ποτποσόυχής,έλθων αθος

τεςκαθηας αυτ8,δύρεν αυτές ποιμωμίες
λπο της λύπης.

46 Και είπεν αυτοίςτίκαθοδετε;ανασάντες

ωeoσoύχεθε,ίνα μή εισέλθηεις πέρασμόν.

47 Επj αυτό λαλένος, ίδε όχλΘ ,και ο

λεγόμενοέδας ,είς ή δώδεκα , esήρχε %

αυτών, και ήγισε τοΙησέ φιλήσαι αυτόν.

48 ο δεΙησές είπεν αυτοΙέδα, φιλήμα .

τον ιόν και ανθρώπεωραδίδος;
49 Ιδόντες και οι αει αυτόντο επόμενον ,είπον

αυτω · Κύριε, εκ παζώξομω μαχαίρα ;
50 Καιεπάταξεν εις άς έξ αυτών ή δέλον και

δεχτερέως,δάφλεν αυτό το ες το δεξιόν.

51 Αποκριθάς και ο Ιησές,είπεν Εαπ έωςτέ

18.Καιαψάμπρος σώπε αύλε ,ιάσεις αυτών .

5 2 Είπε και ο Ιησές σβος της οδοχυομέρες
>

ET
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επ ' αυτόν δρκερές
φατηγές διερέ,και

πρεσβυτέρες: Ως επί λησία
εξεληλύγατε

και ξύλων και
53 Καθ' ημέραν ονός με μεθ' υμών ώτων

ερείσε εξεταναλετα χείρας επ'εμένακαι
αύτη υμών έσον η ώρα ,

εηέξεσία
Τσώτες.

54
Συλαβόντες και

αυτονήγαγον ,
κατέγα

τον αυτόν εις τον οίκον
Φάκερέως. ο δε

Πέτς-
ήτολές

μακρόθεν.

SS
Αψάντων δε πυρώ μέσω αυλής, και

συγκαθισάντων αυτών ,
κάθητο

Πέτο

ώ μέσω αυτών .

56 ιδέα σε αυτόν
πουδίκη τις

καθημερον

αθώςτο φως και και ατενί( ασα αυτά , είπε

Και έτG-στο αυτι ω .

ο δε
κρούστα αυτόν,λέγων·Γού

οίδα αυ % ..

38 Και με βραχύέπρε-ιδών αυτών , έφη
Και συ εξ αυτών . ο' σε

ΠέςG είπεν

Ανθρωπε, σαν αμί.

Και
Άρστάσης σεώρας μιας και

άλ.G

ας
δίαυρίζει,λέγων: Επ’

αληθέας και
έτος με αυτά ώ-

εδΓαλιλαλός εστ» .

6ο Είπε δε ο
ΠέτG-

Ανθρωπίνσκ οίδα :

λέγης.Και
αραχέήμαέπ

λαλείο αυ
του ,

εφώνησενο
αλέκιορ.

61 Και
σραφές ο

ΚύρμG-
ανέβλεψε το

Πίτες και
σεμνήθηο Πέτς ο λόγος

Ν .

57

.

59

Κυρ .
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Κυρίε,ως είπεν αυτοί οι πριν αλέκφρα

φωνήσει, απαρνήση με τείς.

62 Καιεξελθώνέξω οΠέτρος έκλαυσε πικρώς .

63 Και οι ανδρες οι σιωέγονες ή Ιησεν , ώέ

παιζον αυτω , δέροντες

64 Και ωeικαλύψαντες αυτόν,έτυπων αυ.

τετο ωeόσωπον και επηρώτων αυτών , λέ

ρύλες: Προφήτδυσον άςέσιν ο πείσους σε .

65' Και έπρα πολλά βλασφημένες έλερ»

ως αυτόν.

66 Και ως εγγύες ημέρα,συνήχθη το πρεσβυ

τέριονσλαέ , δεχερέας τε και καμμίλεϊς,

κανήγαγον αυτόν ας το στίδριον εαυτών,

67 Λέρλες Εισυ ει ο Χριτός;είπε ημίν. Είπε

3 αυτοϊς Εαν υμίν είπω ; ε μη πισοίσητα :

68 E'αν και ερωτήσω,έ μη λιποκριθητί μοι,

ή πολύσήlε.

Αποσνώέσαι δυος σ αυρώπη καθή

μμG- κ δεξιών + διωάμεως Θεού.

70 Είπον και πάνlες Συ εν ο ιός σ ' Θεέ;0'

και αξες αυτέςέφη"Υμείς λέγειεόπεώειμι.

71 οι ; είπον"Τίέπ κρέμαν έχουν μαρίυρίας;

αυτοί γδ ηκέσαμενλο στόματος αυτού.

Κεφ. κγ'. 13 .

Και ανασάν άπαν το πλήθG- αυτών,
ήγαγχο αυτόν επιτ Πιλάτον .

Ηρξαν δέ καίσαρρείν αυτέ, λέγονες

ΤΣτονδρομο Αμαρέφονίζει το έθνG , και

κωλύουζα

69

1

2



܂ܐܐܘ
ΚΑΤΑ ΛΟΥ Κ . 293

=623

paso
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43

λί

1

1

κωλύονζα Καίσαρι φόρες διδέναι , λίροντα

εαυτόν Χριώνβασιλέα είναι .

3 ο δε ΠιλάτG- επηρώτησεν αυτόν, λί

μωνΣυ ει ο βασιλεύς Ιεδαίων ; Οjλη

κριθείςαυτω έφη: Συλέγής.

4 Ο' δε ΠιλάτG είππ αιθοςτες δοχερές

και τες όχλες: Ουδέν δύο σκω αίτιον ώ τω

ανθρώπω τέτω.

5 Οι3 επίχυον, λέορνίες: σπανασάς των

λαόν , διδάσκων καθ'όληςτΙεδαίας δόξα

θεG- λπο Γαλιλαίαςέως ώδε.

6 ΠιλάτG- οε ακέσας Γαλιλαίαν , επ.

ηρώτησεν ά ο άνθρωπG- Γαλιλαϊός εςι .

7 Καιεπιγνέςόπoκτ εξεσίας Ηρώδεισαν,

ανέπεμψεν αυτόν αθός Ηρώδω,όντας αυ
τον εν Ιεροσολύμοις εν αύταις ταις ημέραις.

8' ο' οίε Ηρώδης,ιδών Ιησενεχάρη λίαν

και θέλων εξ ικανάιδειναυτών , Αεί η

ακέξν πολλά αξι αύiseήλπιζέπσημάον

ιδείν σ' αυτά γινόμενον,

9 Επηρώτα σε αυτόν ο λόρις ικανόϊς :

αυτός δέ έδεν απεκρίναν αυτω .

1ο Εισήκεσανδε οι δρχιερείς και οι ρα

καλείς δύτονως καθηνοράντες αυτού .

11 Εξεθενήσας και αυτο Ηρώδης συνφίς σφαλεύ .

μασιν αυτ8 ,ξέμπονοίξας, ωeιδαλώναυτέ

θηαλαμπράν,ανέπεμψεναυτω πιλάλι.

12 Εγγύoνο δέ φίλοι , τι Πιλάτα και ο

ΗρώδηςN 3
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Ηρώδης και αυτή τη ημέρα μετ' αλήλων

wesϋπήρχαν δώ έχθρα όντες αθός εαωές .

13 ΠιλάτG- ολέ, συ[καλεσάμδυο-τές δε
χερές και τες άρχοντας και τον λαόν,

14 Είπε ωeoς αυτές: Προσωέψατέ μοι ή

άνθρωπον τέτον, ως λοσρέφονία ή λαόν , και

• Ιδε , εγώ ονώπιον υμών ανακρίνας, δεν ο

govώ τα ανθρώπω τέτω αίτιον, ων καθημ

ρατε κατ' αυτού .

15 ' Αλ' έδN Ηρώδης ανέπεμψα νδ υμάς

ωeoς αυτόν ,και ιδε, έδεν άξιον θανάτε εσε

πεπραγμένων αυτων.
16 Παιδοίσας ομω αυτιν Χάιλύσω.

17 Ανάγκην και είχε πολύχν αυ % ίς εξ εορτ ένα.

18 Ανέκραξαν και παμεληθει, λέγωνίες Αίρε

τέτον, λιπόλυσον δε ημίν τ Βαραββάν:

19 ός τις ω2α στάσιν ανά βιομψω και τη

πόλη και φόνον βεβλημα ες φυλακα ,

Πάλινο οΠιλάτG- αθοσεφώνησε,

λων Απολύσει τον Ιησεν.

Οι δε έπεφώνον , λέρλες Σώρωσαν,

σταύρωσον αυών.

Ο τρίτον είπε αεος αυτές: Τίγο κακον

εποίησεν έτG- καιέδεναιπον θανάτε όρον
ώ αωτω » πουδούσας εν αυτόν δίπλύσω.

23 Οι δε επέκανε φωναίς μερίλαις, αιτέ

μιμοι αυτοντωρωθώα και κακχυον αι

φωναι αυτών και των δοχερέων.

2 Ο

21

24 05
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24 Ο' 3 Πιλάτο- επίκρι» θί το αι

τημα αυτών.

15 Απέλυσε και αυτούς τ Α α ασιν εφόνον

βιβλησμον ας ή φυλακίω , όν ήταν και το

Ιησεν πειρέδωκε το πλήκαι αυτών.

26 Και ως απήγαγον αυτό,επιλατόμοιΣίμω

νος κνος Κυρηνικής ερχε μέρα απ'αχε, επί

θηκαν αυτοί σαυρόν, φεραν όπιθεν Ιησύ .

27 Ηχολέθη και αυτό πολύ πλήγος Σλα και

γιωαικών :αε εκόπων και έθρηνεν αυτον .

18 Στζαφεις βαθύς αυας ο Ιησές, πι Θυ

γαλέρες Ιερεσαλήμ, μή κλαίλε επ'εμέ,πλην

εφ' εναςκλαίει,και επί τα τέκναυμών

29 ότι ιδε , έρχον ) ημέρα,ώ αίς ερεστ : Μα

riesce aj serpcy ,xjugonboy cij core informa

σω , μασοί οι οι εξήλασαν .

3ο Τότε άρξονται λέγήν τοις όρεσι : Πίστη

εφ' ημάς · τούς βενoύς : Καλύψάθε ημάς.

31 όπ ά ν τω υες ξύλω τώτα ποιέσιν,

ώ τοξηρώ τ γύης)

32 Ηρνο και έτεροι δύο κακύρρι αύ

των αναιρεθώαι ..

33 Και ότε απήλθον επί τόπον ή γαλέμιμον

Κρανίον ,οκεέσαύρωσαν αυονέτεςκακέρ

γες" ον μεν εκ δεξιών, ών και εξ οριστρών.

34 o' 3 Ιησές έλεγε : Πάπς , αφες αυτούς

και οίδασι τί ποιέσι. Διαμεριζόμενοι και

πι ιμάτια αυτά, έδαλον κλήρον .

N 4 35 Και
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35 Και ασήκε ο λαός θεωρών· εξεμυκτήρι

ζων και και οι αρχονlες σιν αυτοίς , λέγολες:

Aλεςέσωσε,σωστάτω εαυτόν, μέτος έσπν :

Χρισος δσ Θεξ εκλεκτός.

36 Eνέπαιζαν και αυτωκοίφαλώ) ωe9σερ

όμδυοιε άξG- αθοσφέρονίες αυτω

37 Και λέγονlες: Ει συ ει ο βασιλόύς

δαίων , σώσον σεων.

38 H , 3 επιγραφή εγραμμένη επ' αυτο

ράμμασιν Eλωικούς και σωμαϊκούς και

Εβραϊκούς οΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΒΑ.

ΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ 1oYΔAIΩN.

39 Είς 3 κρεμαθίλων κροκέρων έβλα

σφήμη αυτόν , λέγων : Εισυ ειο Χριστός,σώ

σον σεαυών ημας.

4o Αποκριθείς και ο έτερG- επελμα αυτό ,

λέγων · Ουδε φοβή σου ή Θεόν , όπ ώ το

αυτό κρίμα . ί ;

41 Και ημάς μου δικαίως άξια δ ών

επεάξαμήν λιλαμβάνομεν · έτG - 3 έδες

άτοπον έπραξε.

42 Κα έλεγε τω Ιησέ Μνήθηϊά ,Κύριε,

όταν έλθης εν τη βασιλέα Cs.

43 Και είπεν αυτω οΙησές Αμίω λέγω σοι ,

σήμερονμετ 'εμέ έση αν τοδαδάζο .

44 Ηνή ώσει ώρα έκλη,κ σκότοςεγχύει εφ'
όλωήγώ, έως ώρας νιάτης.

45 Και έσκολαθη ο ήλιος,ξερίθη το κααπί

εσμαναμίσον .
46 Και

1
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31

s'

46 Καιφωνήσας φωνήμεγάλη Ιησάς είπε :

Πάτες ας χώρας ζε ωδαθήσομαι το

πνεύμα με. Καιταύτααπων εξέπνευστν.

47 ιδεών και ο εναντιαρκώ το χυόμδυον,εδώ

ξαστ ή Θεόν , λέγων· Οντως ο άνθρωπG

ŠTO Ningu u .

48. Και πίνες οι συμπαραβοόμβροι όχλοι

έπι και θεωρίαν ταύτίω,θεωρένες ταγιό

μέρα ,τύπloνπιςέωτώνηφήθηαίσρεφον .

49 Εισήκεσαν και πάντες οι γνωστοί αυτά κα

κρόθεν, και γιωαίκες και συνακολοθήσασαι

αυτωνλαό Γαλιλαίας, ορωσται ταύτα.

50 Καιιδε άνήρ ονόμαλΙωσήφ, βελόντης

ισάρχων, ανής αγαθός και δίνου ,

51 (ΟύτG- Gάν και συγκαζαπθέμεναν τη

β8λή έτη πράξη αυτών) λέπι Αριμαθαίας

πόλεως Ιεδαίων οςέσβοσεδίοκ αυ

της η βασιλείαν και Θεξ .

52 ουτ @ - αθοσελθών τουΠιλάτρητήσεις

τοσώμα σ'Ιησε.

53 Και καθελών αυτο εχετύλιξεν αυτο συν

δόνι, έφηκεν αυτό ω μνήμαία λαξευτού, και

Gάκ ώέδέπω έδεις κέρμG-.

34 Και ημέραιωωασκόνη , και σαββα .
αν επέφωσκε.

55 Καζακολοθήσασαι 3ε γυναίκες , αίτινες

ήταν συνεληλυθήαι αυτο κ Γαλιλαίας,

εθεάσανε το μνημείον, ως είθη το σώμα

αυτά . NSI 56 Και
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Υ

σαν

: 2

56 Υποσρέψασαι και είμασανδρώμα &μύω

est τοσαββαώνησύχασανεξωλήν

Κεφ κδ' . 24 .

Τη μια τ σαββάτων, όρθρο βαθέο
ήλθον επι τομνήμα , φέρεσαι αητοίμα

δρώματα και ανες στον αυταίς.
Εύρον και λίθον αποκεκυλισμέον λίπου

μνημάς:

3 Και ελθέσει έχ δρον το σώμα και

Κυρίε Ιησε,

Και εγχύεζ ώ του Αρεπορείθαι αυας
σιτάτε , και ιδε,δύο άνδρεςέπέσησαν αυ

ταςω ιθήστζιν άφραπιέσας

5 Εμφόρων και βιομύων αυτών, εκλινε

σών το ωeόσωπον ας εγώ, είποναθος-

&τί ζητειτε τζώνα με τη νεκρών και

Ούκέπν ώδε , αλ' ηγέρθη, μνήσθη ε ως

ελάλησεν υμίν, έπ ών ώ τη Γαλιλαία ,

7 Λέγων · όπ δει τ ηονσ' ανθρώπε 3

δοθήναι εις χείρας ανθρώπωναμαριωλών ,ε

σωρωθώακαι τη τρίτη ημέρα ανασώα .

8 Και εμνήσθησαν ρηματων αυτ8 .

9 Καισοςρέψασαιλιποσ μνημεία απής

αλαν φώτι πάντα οίς ένδεκα ε πάσι Gίς

λοιπούς .

1ο Ησαν δε η Μαίδαλωή Μαρία ΕΙωάν .

να και ΜαρίαΙακώβε, αι λοιπα ,σωαυ

ταις. α έλερν ωθος τες λοφόλες ταύτα .

11 Kα .

6
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ecure

φλήν"

σ

11 Και εφάνησαν ενώπιον αυτών ώσε λή

ρω- τα ρήμαζα αυτών, και επίσης αυτής.

12 o' ; Πέστος άναστάς έδραμδυεπι το μνη

μείονκωδακύψας βλέπη τα οφένιακά

μέρα μένακαι απήλθε , @ θος εαυτον θαυ

κάζωντο κορνός.

13 Καιιδε,δύο εξ αυτών ήσαν πορόυόμθμοιο

αυτήτημέρα αςκώμίω απέχεσαν ταδίες

εξήκοντα ληΙερεσαλήμ,ήόνομαΕμμαές.

14 Και αυτοί ωμίλαν αθος αλλήλες αεί

πανίων 7 συμβεβηκότων τέων .

15 Και έγκυερέντο ομιλείν αυτές εστιζηλάν,

κεύοςο Ιησες έβγίσεις συνεπερβοι αυτοίς .

16 Οι οφθαλμοί αυτών ακραίων και μη

επιγνώναι αυτόν .

17 Είπε και ωςαυτές Τίνες οι λόγοι ετοι

8ς ανεβάλθε ορος αλλήλες νωειπαίδνες ,

και σε σκυθρωποι ;

18 Αποκριθείς δε οεις ώ όνoruΚλεόπας ,

είπε σας αυτών:Συ μόνο- παροικας ώ

Ιερεσαλήμ , κ οκ έγνως τα βυόμθμα και

αυτήώ πτης ημέρας ταύτης και

είπεν αυτοίς: Ποία ; Οι 3 είπονω

σευ-Τα αει Ιησε σ ' Ναζωραίε,ός έφύετο.

ανήροθοφήτης , διναβςώέργω καιλόγω

εναντίον ξ Θεά και σανες και λαϊ.

όπως τα παρέδωκαν ωτο νοί δρχιεράς ,
και οι άρχοντες ημών ές κρίμα θανάτ8,και

έσαύρωσαν αυτόν 21 Ημές

19 Και ει

20
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22

21 Ημές και ήλπίζομαι ότι αυτός έσιν ο μέλ

λων λυτές ίσραήλ αλλά και στον πάσι

τέτοις , τείτίω ταύτίωημέρανάκ σήμε

ρον αφ' εταύτα εφόσο.

Αλλά και γωϊκέςανες εξ ημών εξέςησαν

ηράς, γλυόμιμαι όρθριας επί το μνημείον

23 Και μη βρεσαι το σώμα αυτέ, ήλθον ,

λέγεται και οπασίαν αγέλων έωρακέναι , οι

λέγεσιναυτόν ζην.

24 Και απήλθον ανες εσω ημίν επί τομνη

μον , και αύρον έτωκαθώς & αι γωαίκες
πον αυτόν και στο είδον .

25 Και αυτός είπε αεος αυτές: Σανόηφις

βραδείς τη καρδία Οπισθόν επί πάσιν οίς

ελάλησανοι ωφήται.

Ούχ ταύτα έδε παθών ή Χρισον , και

εισελθείν εις ή δεξω» αυτό ;

27 Και δοξάμης » λο' Μωσέως και λο

πάντων ή υφητών,διησμώδεν αυτούς

ώπάσαις ταις ραφώς τοαει αυτά .

28 Και ήκισαν ας ή κώμωνκαι επορόύονζέ

αυτός ωθοσεποιιε πορρωτέρω πορόύες.

29 Και παραβιάσαν % αυτών,λέμες Μάνου

μεθ' ημών, ότι ως εασέραν εσί , κέκλικεν

η ημέρα. Και εισήλθε και μείναι στον αυτοϊς.

3o Και έγχίες αν το καζακλιθώαι αυτόν

μετ' αυτών , λαβών τάρων συλόγησε , και

κλάσας επιδιδε αυτούς .

31 Αύ,
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31 Aυτών και διίωοίχθησαν οι οφθαλμοί , και

επέγνωσαν αυτόν και αυτόςαφαίG-έχει
απ' αυτών .

32 Και είπον φθοςαλλήλες Ουχί ήκαρδία

ημών καιομόη ών ημίν, ως ελάλι ημίν εν

τη οδού, εώςδιώοιγω ημίντας χαφας;

33 Καιαναγούλεςαυτή τη ώρα, αίρεψαν

έες Τερεσαλήμ , και δύρον σωθοισιμες

τες ένδεχρι και τες σω αυτούς,

34 Λέρνας: πηγέρθη ο Κύριο » όντως,

κ ώφθη Σίμων.

35 Και αυτοί εξηγενή παώ τη οδώ εώς

εγνώσθη αυτοίς ώτη κλάση Τάρτα.

36 Ταύτα και αυτλαλέήων,ευες οίησες έση

ώμέσω αυτών,και λέγή αυτοϊςΕιρώηυμίν.

37 Πυηθένες και και έμφοβοι γλυόμθμοι εδώ

κBνπνευμα θεωρέιν.

Και είπεν αυτοϊς: ΤίταραΓροι έσπες

Δελ Αλαλογισμοί αναδασεν ώ τας

καρδίαις υμών;

39 Με ως χώρας με έ τες πόδας με

όπ αυτος εχώειμι ψηλαφήσατε με καις ίδι

τεότι πνεύμα σάρκα. Εορέα έκ έχεικαθώς

έμε θεωρείτε έχονία.

40 Και τέτο έπούν επίδ {ξεν αυτοίς αιχά

3 8

μας και της πόδας.

41 Επ απινέλων αυτών λοχαράς, και

θαυμαζόνων, είπεν αυτοίς :Εχετε και βρώπ .

κον αλης 42 Oi
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42 οι επέδωκαν αυτω έκθVG » όπ8 μέ

ρG- , και ημελιωσία κηρίε.

43 Και λαβών, ενώπιον αυτών έφαγή».

44 Είπε και οίς ούτοι οι λόγοι ες ελάλησια

ωeoς υμάςέπιών σιμο υμίν ,όπ δει πληρωθή

ναι πάντα τογεράμμίαώ των νόμων Μω

σέως , καθοφήταις, έψαλμοίς αεί εμέ .

45 Τότε διιώοιξεν αυτών ή ν&ν, σ σωκέναι

ως ραφάς.

46 Και είπεν αυτοίς· όπ έτω γέγραπός

έτωςέδη πεθεν Χριστώ , ε ανασώα οκ

νεκρών τη τρίτη ημέρα,

47 Και κηρυχθήναι επί του ονόματα αυτά

μείνοιαν και άφεσιναμαριών ας πείνα που

έθνη, δεξάμενον Ιερεσαλήμ.

48 Υμείς δε εσεμάρτυρες τέτων.

49 Και ιδε , εγώ λίποςέλλω ή επαγγελίων και

πατζός με εφ ' υμάς "υμάς δε καθίσετε

τη πόλη Γερεσαλήμ έωςδώδυσηθεδώα

5ο Εξήγαμε και αυτέςέξω έως έςΒηθανίαν και

επάρας ως χώρας αυτ8, ολόγησεν αυτές.

51 Και εγώεώ τωβλογέιν αυτών αυτές,

διέσηαπ' αυτών, ανεφέρες εις πέρανόν.

5 2 Καιαυτοί ωeoσκωήσαντεςαυτός,έσφέ

ψαν εις Ιερεσαλήμ με χαράς μεγάλης.

53 Και στον Ασπανός καιτριερώ, ανενες

κουλογένης Θεόν. Αμώ.
το'

μιν εξ υγες.
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Το' ΚΑΤ Α ' 1ΩΑΝ Ν ΗΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ν .

2

Κεφ. α'. 1 .

Ν Νχή ίω λόγΘ , καιολό

γο- ω ς τ Θιον , ΕΘιοςω

ο λόγG- .

ΟύτG-ων οχήωςτ Θιόν .

3 Πάνζα δι' αυτό εγγύετο και αυτά

εγγύετο έδε έν ο κορνεν.

4 Eraire son tus en Kante todasof
ανθρώπων.

5 Και το φώς ώ τη σκολα φαίνς , και η
σκομα αυτού κατέλαβεν .

6 ΕγχύεςάνθρωπG-απεσταλμύθο

• Θεέ , όνομα αυτω Ιωάννης .

7 Ούτεήλθεν ας μαργυρίαν , ίνα μαρ

τυρήζη « εισ φωτός , ίνα πάνες πισδύ

σωσι δ' αυτά.

8 Ούκ ω οκέινΘ- το φώς , αλ' ίνα καρ

τυρήση σεισ φωτός .

H ), το φως το αληθινόν, και φωνάζι πάνω

ανθρωπονερχόμενον ειςτόσμον.
Εντωκόσμω ω , και ο κόσμο-δ' τά

έγρύες και ο κόσμον ωνουκ έγνω .

11 Εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι αυτών και

παρέλαβον.

9

1ο

12 όσοι



304
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Cap.τ.

1 2 όσοι 3 έλαβον τον , έδωκεν αυτοίς

εξεσίαν τέκνα Θε8 γλυέλ , τοϊς πισόδεστιν

εις το όνομα αυτά:

13 οι σάκ εξ αιμάτων, έδε εκ θελήμα / G .

σαρκος,έδε εκθελήματG- ανδρός,αλ ' εκ

Θε8 εγγονήθησαν.

14 Και ο λόγG-σαρξεγγύει' κ έσκωωσεν

ημίφ (και εθεαστίμεθα τίω δόξαν αυτέ ,

δόξων ως μονοφυέςωρα πατζός ) πλήρης

χαρές καιαληθειας .

15 Ιωάννης μαρτυρεί αει αυτέ, εκέκραγε ,

λέφωνού % ς ώον είπον'Οοπίσω με ερχόμε

1ος,έμπροσθέν μεγονενότι πρώτος μεω .

16 Και οκ αληρώμαλος αυτ8 ημείς πάν

της ελάβομεν, και χάριν αντί χάρλίG

17 όπ ο νόμG-Αχα Μωσέωςεδόθη η χάρις

rej jj caúddae Alge' ingê Xessõigfúer .

18 Θεόν έδες εώρακε πωποε:ομονογενής υος ,και ,

ών ώςτ κόλπον σπειρος,κώνος εξηγήσειο.

19 Και αύτη έσιν ή μαργυρία σΙωάννα,όπ

απίσλαν οι Ιεδαίοι εξ Ιεροσολύμων ιερείς

και λόυίας , ένα ερωλήσωσιν αυτόν: Συ τις είς

20 Και ώμολόγησε, σαν ηρνήσιοδώμο

λόγησεν: Οι σοκ αεί εγώ ο Χριστός.

Και ήρώτησαν αυτόν: Τίοω; Ηλίας και

σύ ; Και λέγκ Ουκ αμί. Ο σοφήτης εισι ;

Και απεκρίθη: Ού.

2 2 Είπον ναυτιτίς εί ,ίνα λιτόκρισιν δώρα

τοις

21



..

Ε ,

ΚΑΤΑ ΤΩΛ Ν . 30s.

τοϊς
πίμψασιν ημώς ή λίγες «

επανε;

13 Εφη: Εν φωνή βοώνηG- ώ τη ερήμω.
Ευθύνωθενόδεν Κυρίε"καθώς είπαν Ηστά μας

ο
ωθοφήτης.

24 Και οι
άπιςαλμδύοι,ήσαν εκ

φαρμσαίων

25 Και
ήρώτησαν αυτόν, και ιπον αυτω· τί

οιβαπέζης, ασυ ο Χομπς, έπ
Ηλίας,άπο

ωθοφήτης ;

26
Απεκρίθη αυτοίς οΙωάννης,λίγων Ε

βαπάζω ώύδει: μίσO - 3 υμών έφηκεν

αν υμάς σαν δίδας:

27 Αυτός εσιν ο οπίσειμε
ερχόμλνΘ-, όςέμ

ωθοθέν με γέρνες και εγώ σε αμι άξιο

ένα λύσωαυτό
τιμονία

ΟσοδήμωIG ».

18
Ταδε ν

Βηταβαρά έγινέλο πέραν και
Ιορδανε,όπε ώ

Ιωάννης
βαπάζων.

19 Τη
επώρλον βλέπε ο

Ιωάννης ή Ιησεν
ερχόμδυον αθώς αυτόν, λέγή: "δε ο αμνός
Θεέο αίρων ή

αμαρλίων
κόσμε.

30 Ούτος εσι ει και εγώ είπον:
Οπίσω με

έρχεται ανήρ,ός
έμπροθέν με όρεν ότι

ωςτός με .

31 Κάω σοκ ήδειν αυτόν· αλ ' ίνα
φανε

pon to l'regina,
alger8to intor iz cv

τουύδαία
βαπάζων.

32 Και
εμαργύρησεν

Ιωάννης,λέγων· όιι
θέαμαι το

πνεύμα
καζαβίνον ώσει ωeισε

ραν εξ έρανέ,
ξέμεινεν επ' αυτόν .

33 Κάγου
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33 Καωσοκ ήδην αυτον άλ ’ ο πέμψας με

βαπάζενώ ύδα ,κένός μοι ειείπεν Εφ'όν

αίδης το πνεύμα καιβαίνον και μεμον επ'

ωτ,8τός εσιν ο βαπάζωνώ πνεύμαλαίω.

34 Κάγωεώρακα , και μεμαρτύρηκα όπ έτος

εσιν ο 4ος Ο Θεοδ.

35 Τη επαύριον πάλινεισήκε ο Ιωάννης, και

ακή μαθητών αυτ8 δύο.

36 Και εμβλέψας τω Ιησε ωειπανι ,

λέγή : t'δε ο αμνός σ ' Θεού..

37 Και ήκε σαν αυτά οι δύο μαθηται λα

λέντG-, καιήκολέθησαντον Ιησού .

38 Σταφείς δε ο Ιησές, και θεασάμενων

αυτές ακολεθένος, λέγξ αυτούς

39 τίζητάτε; 013είπον αυτο -Ραβδί (ολέ

κ) ερμωδυόμδυον, διδάσκαλε) πεμύες;

40 Λέωςαύτοϊς: Εχεθε καιίδεπ. Ηλθον&

είδον πε μός και παρ' αύτω έμεναν ή ημέ

egν οκάνω. ώρα και ωως δεχρίτη .

41 Ην Ανδρέας ο αδελφός Σίμωνα- Πέ

της, είς εκτων δύο των ακεστάντων ως

Ιωάννέ, και ακολοθησάντων αυτώ

42 Ευρίες έτG- ΦώτG- τ αδελφόν και

ίδιον Σίμωνα,κλέκ αυτα Ευρήκα μου και

Μεσίαν,ό ει μεθερμωνόρθρονο Χολσός :

43 Καιήγαγε αυτόν αθόςτονΙησοιώΕμ

βλέψας δε αυτώ ο Ιησούς , είπε: Συ ο

Σίμων ο υος Ιωνά: συ κληθήση Κηφας - και

ερμωδ : 3 Πίτες . 44 Τη
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44 Τη επώριον ήξίλησεν ο Ιησές εξιλεων

ας + Γαλιλαίαν 'κρίσκς Φιλιππον ,

λέςαυτο : Ακολός μοι .

43 Ηοε ο Φίλιππο λι Βηθσει , ε

σπόλεως Ανδρία και Πίπε .

46 Ευρίας Φίλιππο τον Ναθαναήλ, και

λίγη αυτοι · ο , έκαψι Μωσής ώ τοκι

και οι ασθοφήται,σύρήκαμψίησαν τον και

Ιωσήφ τον λπο Ναζαριθ .

47 Και είπεν αυτο Ναθαναήλ : Εκ Ναζα

ρε9 διωαται παγαγεν είναι και λίγο αυτό

ΦίλιππG- Ερχες ιδι .

48 Είδεν ο Ιησες τΝαθαναήλ επέμψαν

@ θος αυτόν , και λέγκ αει αυτά: δε αλη

θες Ισραηλίτης ως δόλο- σακ ία .

49 Λέξαυτα Ναθαναήλ: Ποθεν με γινώσκες ;

Απεκρίθη οΙησές επεν αυή'Προσπ Φί

λιππον φωνήσαι , όνα ισο : συκήν , ειδών π .

5 ο Απεκρίθη Ναθαναήλ , και λέγη αυτω

Ραββί,συ ει ο 4ος Ο Θεέ, συει ο βασιλάς

5 Ισραήλ .

51 ΑπεκρίθηΙησές και είπεν αυτοί όπ εί .

πόν σοι : Είδεν σε αιχμέτω τσυκής , πι :

σούς;μάζω τέτωνόψε.

52 Και λές αυτο : Αμίω αμίω λέγω υμίν

Απ' άραόψιθιτ έρανόν ανεορτα , και τες

αγέλες 5 Θιά ανεβαίνοντας και καταβαί .

νοντας επί τον ιόν σανθρώπε.
Κεφ .
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Κεφ . β'. 2.

Και τη ημέρα τη τρίτη γκάμG-εξόεο

ώ Κανά Γαλιλαίας και μήτης

ΤΙησού εκεί ..

Εκλήθη δεκαι ο Ιησές και οι μαθητα

αυτό εις τον γάμων.

3 Και ύστερήσανlΘ- δίνε , λέγη ή μήτηρ του

Ιησέ ωeόςαυτόν: Οίνον σοκέχεσι .

4 Λέγλωτη ο Ιησές: Τίεμοί και σοίνγώνας

όπου ήκε η ώρα με.

5 Λέκ ή μήτηρ ώτε τοϊς Ανακόνοις ό ,

η αν λέγηυμίν ποιήσατε.

6 Ησαν και εκεί υδρίαι λίθινα εξ , κάμαμαι

ξε καθαρισμού Ιεδαίων , χωρέσει ανά

μιτζηδες δύο ή τρις .

7 Λέκ αυτοίς ο ΙησέςΓεμίστειε ως υδρίας

υδατG ». Και εγέμισανως έως άνω.

8 Και λέγή αυτοϊς Αντλήσειλε νύ, και

φέρετε το δέχετικλίνω. Και ήνεγκαν .

9 Ως 3 έγδύσιο και δέχετςίκλινών τουδών

οίνον γεγυημένον,(καισοκ ήδη πόθεν έσιν οι

32 άκονοι ήδησαν οι ήντληνόπς το ύδωρ)

φωνεί τονυμφίον ο δεχτείκλινο».

1o Και λίγη ωτορύπας άνθρωπG- ωeώων ή

καλόν οίνον τίθησινόταν μεθυθώσι,τότε η

ελάσωσυτώρακαςήκαλών οίνον έως αρκ.

Ταύτίω εποίησε και έχω και σημείων και

Ιησές & ΚανάτΓαλιλαίας , ξέφωνίρωσε

II

Tui
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σω δεξω αυτό και επίσδυσων ας αυτών

οι μαθηται αυτού .

12 Μετατοκατέβη εις Καταναεμ , αυτες

€ ή μήτηρ αυτά και οι αδελφοί αυτί και ειμα

θηται αυτό και εκεί έμεναν και πελας ημέρας.

13 Καιέγες ώ το πάχα ή Ιεδαίων,κ, αί

βη όςΙεροσόλυμα οΙησες.

14 Και εύρεν τωιερω τις πωλενίας βίας

και αβαζα και αξιοπρες, και τες κερ

καισας καθημες.

15 Και ποιήσας Φραγέλιον εκ χοινίων ,

πανώς εξίβαλεν τα ιερέ , τιπ αβαζα

και τες βόας και κολυβιώνεξίει το κέρ

κα , και ας ταπίζας ανέσρεψε:

16 Και τούς ως εκπρας πωλέσεν είπαν

Αραλε τώπαώύν" με ποιεϊπτείνων Σ

πατςός με οίκον εμπορία.

17 Εμνήθησαν και οι μαθηται αυτό , όπμ

ραμμβρίονεσίν ο ζήλο- ξοίκε ( ε κα
έφαγε με.

18 Απεκρίθησαν εν οι Ιεδαίοι, και απον

αυτο τίσημείον δέκνύες ημίν , ότι ταύτα

ποιείς και

19 Απεκρίθη ο Ιησύς και επεν αυτοίς:Λύσειλε η

ναόν τέτον ,ώ τισιν ημέραις έκρώ ανών.

Είπον ενοιΙεδαίοι Τεασαρακονίζει και

εξέτσι ώκοδομήθη ο ναός έτο ,και συώ

πισίν ημέραις εκρώς αυτόν;

20

21 Erein
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πεν ο Ιησές.

21 Εκάνω ; έλεγε αξισ ναυ σώμαλο

αυτ8 .

σε ο ηγέρθη εκ νεκρών , εμνήσθησαν

οι μαθηταί αυτέ όπ τει έλεγχο αυτοίς

και επίσδυσαν τη ραφή , ε'το λόγο και εί

23 Ως και ο Γεροσολύμοις ώτω πάχα έν

τη εορθή, πολλοί επίσδυσαν ας το όνομα αυ

τέ,θεωρέλες αυτά τα σημεια α επείς.

24 Αυτός και ο Ιησές σε επίπονεν εαυτον

αυτοίς , Αθα το αυτον γινώσκήν πάνας :

25 Καιόπ έ χρέων είχες ένα τις μαρτυρή

ση& σ' ανθρώπε αυτός ο εγίνωσκε τι

ώω των ανθρώπων .

Κεφ. γ '. 3.

H3 άνθρωποςοκ ή φαρισαίων Νικό
δημο όνομα αυτω, άρχων Ιεδαίων.

ούτG- αβος Ιησέννυκτός , και

είπεν αυτοι · Ραββί , οίδαν ότι λίπη Θεέ

ελήλυθας διδάσκαλG-' έδες και τούτα τα

σημεία διώαται ποιείνεσύποιες εάν μή και

ο Θεός μετ ' αυτό .

3 Απεκρίθη οίησε και είπεν αυτοί Αμίω

άμω λέγω σοι , εάν μήας δυνηθή άνωθεν ,

έδινα ιδεών και βασιλέα »σ' Θεέ.

Λέκ αθος αυτόν ο ΝικόδημG " Πώς

δύαται αύθρωπG- κυνηθίώαι έρων ών ;

μη διώαται εις τίω κοιλίαν τη μηττός

αυτά
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7

9

αυτά δεύτερον απλθείν και φονηθίω αι;

5 Απεκρίθη ο Ιησές Αμωάμω λιγο σει,

εαν μη ας γωνηθη εξ ύδατος και πνευμός,

δύναταστλθαν ας ή βασιλάαντ Θι .

6 Το γεγονημόνονεκ τ στερεος, σαεξέπετε

εγγονηροίονεκσπνόύμαος, πνεύμα εσα .

Μη θαυμασης ότι είπον σοι · Δά υμάς

δυνηθώα ανωθεν.

8 Το πνεύμα όπι ίλς πνώ και + φωνων

αυτό ακέες , αλ' σάκ οίδας που έρχο και

σε πάγκ : έτως ει πάς ο εγγονη

• οκ πνεύμα G.

Απεκρίθη Νικόδημοι και απο αυτα

Πώς διωατοι ταύ τα γλυές,

1ο ΑπεκρίθηοΙησές επεν αυτω Συάδι

δάσκαλος και Ισραήλ, έ ταύτα έγινώσκες;

Αμω άμωλίγο σοι, όπο οίδανλα

λέμου, εο έωρακαμόν μαρίυρέμαν και των

μαλλυρίων ημών και λαμβάνετε.

12 Eιαεπίγκα είπον υμίν,είπισσεεπώς,

εάν είπω υμίν τα επερανια , πιςόύσετε;

13 Και έδες αναβέβηκεν αςτ έρανόν και μη

ο οκ έρανε καλαθάς, ο υος και ανθρώπε και

ar cv tidsperof.

14 Και καθώς Μωυσής ύψωσε τ όφιν εν τη ερή

μο,έτωςυψωθήναι δεί τον άνθρωπο

Γνα πας οπισθίων εις αυτόν,μή λίπολη

ται,αλ'έχη ζωω αιώνιον.

1I

15

16 ούπω
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αυτών τα έργα.

16 ούτωο ηγάπησεν ο Θεός κόσμον, ώςε

τον ήoν αυτούτον μονογλυκαι έδωκεν,ένα πας

ο πισεύων ες αυτών μη πόλη) , αλ'έχη

ζωωαιώνιον.

17 Ουδαπέσλεο Θεός τοναυτέ ες των

κόσμον,ίνα κρίνη ή κόσμον, αλλ ' ένα σωθ

ο κόσμG- δι' αυτού.

18 οπισθίων ας αυτόν , και κρίνεθ : ο3 μή

πισδύων , ήδη κέκρι, ότι μη πιπίσσοκεν

εις το όνομα και μονογιές και σ' Θεξ .

Αύτη δεέσινη κρίσης, ότι το φώςελήλυ

θεν ας ή κόσμον , και ηγάπησανοιάνθρωποι

καλον τοσκότG-ή το φώς · ω οι πονηρα .

20 Πώς ηδοφαύλα πιάσων, μισά το φώς :

και συκ έρχε σος το φώς , ένα μη ελεγχθη

τα έργααυτού.

03 ποιών ή αλήθξαν , έρθωθος το

φώς, ένα φανερωθή αυτό του έργα , όπου

Θεωεαν ειργασμίρα.

2. Μετα ταύτα ήλθεν ο Ιησές οι μαθηται

αυτόας ή Ιεδαίων γώκαι εκεί διίςιβε

μετ ' αυτών και εβάπλζεν.

23 Η δε και Ιωάννης βαπάζωνώ Αινών ,

εγός Σαλείμ, όπ ύδαζα πολλά καιεκεί

και παρεγένοντο κέβαπάζον ».

24 Ούπωδωβεβλημδύων εις ή φυλακής
ο Ιωάννης, .

15 Εορίες

21

2

M
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25 Eghlil do CumCosant ugniselaar

ve vet Ιεδαίων οι καθαρισμα :

26 Και ήλθον αθες τίωάννω και είπεν αυ .

tul.Pemes, oshefem ci riecco lopoeos,

ο συ μεμαρτύρηκας, ιδι, το βαπέζι,

πάντες άρχον « θος αυτόν .

17 Απεκρίθη Ιωάννης Ε είπεν ου δύναται

ανθρωπG- λαμβάνςν έδιν εάν μή και διδα

μερον αυτοίοκ σ έραιά .

18 Αυτοί υμάς μοι μαρίυρεϊπ όπ απον

Ουκ αμι εγω ο Χριες , αλ' οπ απιταλ .

G-αμι έμπροθεν εκένε .

Ο έχων ή νύμφω , νυμφί- έσιν· : Ν

φίλG- Ο νυμφίε ο εσηκώς ε ακέων αυτε,

χαρά χαίρα Αχα + φωνω νυμφίε , αυτη

ο η χαρα ή έμή πικλήρω ).

30 Εκείνον δεί αυξάνην, έμε και έλατε..

31 οάνωθεν ερχόμενος, επάνω πανωνεσίν.

ο ών εκ τ γης,οκ τ' γής επ, κ κ τ γης

λαλώ , ο κ σ ερους ερχόμιο , επάνω

πάντων εσίν.

32 Και ο εώρακε και ήκεσε, τέτο μαρίυρεϊ:

ετ μαρίυρία» αυτά έδες λαμβάνς.

33 ο λαβών αυτή η μαρτυρίαν έσφρα

γισεν όπ ο Θεός αληθής υπν.

34 Ο , ο απέπλεν ο Θεός , τα ρήματα και

Θεέ λαλεί ένα μέτρο δίδωσιν ο Θεός

το πούμε .

35 Ο' πα
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36

2

35

Ο πατης αγαπά και μον , και πάνταδέ

δωκεν και τη χαρά αυτά.

ο πισόύων ας τ ηον ,έχω ζωιωαιώνιον :

ο και αποθών του δώ, σοκ όψεται ζωω , αλ '

η οργή και Θε μύςεπ' αυτόν.

Κεφ . δ'. 4 .

οω έγνω ο Κύριο- ότι ήκεσαν οι

φαρισαίοι όπ Ιησές αλάονας μαθη

Gς ποιει και βαπέζι και Ιωάννης,

(Καίτοιγο Ιησές αυτός σοκ εβάπάζεν ,

άλ ” οι μαθηται αυτ8 )

3

Αφήκε ΡΙεδαίαν και απήλθε πάλιν άς

τω Γαλιλαίαν .

4 Ε'δη και αυτόν διέρχο Αμα Σαμαρείας .
5 Ερχεται ο ένας πόλιν Σαμαρέλας λε

29μδύω Σιχος , τολησίον και χωρίς δέδωκεν

Ιακώβ Ιωσήφ του καισ' αυτό.

6 Η ', 3 οκά πηγή Ιακώς · οο Ιησές

κεχαπιακώς κ τ οδοιπορίας και ο καθέζες

έτως επί τη πηγή. ωραωωσεί έκτη.

7 Ερχόγωή οκτΣαμαρένα
ς
άντλήσαι

ύδωρ. λέγήαυτή ο Ιησάς: Δός μοι πιέν .

( οι μαθηταί αυτό απεληλύθησαν ως

επόλιν ,ένα τσοφάς αρρώστωτι.)

2
Λέγη ο αωτω και γωή και Σαμαρείτις

Πώς συΙεδαίG- ών παρ'εμέ πιειν αιτς,

έσης γωοικοςΣαμαρέκδο: ; ε δσυγ

χρώνται Ιεδαίοι Σαμαράτους.
10 Απε .

8
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1ο Απεκρίθη Ιησές είπεν αυτη: Εί κος

τ δωρεαν Θεέ, και τις επν ο λιγων σοι : Δις

μοι πιαν : συ αν ήτησας τον, και εδώκιν

αν σοι ύδως ζο ».

Ι Λέγκ αυτο και γωή · Κύριε , επ αντλη

μα έχες, και το Φρίαρέα βαθύ : πον οιω

έχoς το ύδωρ το ζα ;

Μησυ μαζωνασ πατςός ημών Ιακώβ ,

ος έδωκενημίν το Φρίαρκωτος εξ αυτό

έπιε ,εοι καιοι αυτέ, και τα πέμματα αυτά;

13 Απεκρίθη ο Ιησες και είπεν αυτη : Πάς και

πίνων Τυδαιότε, διψήση παλιν.

14 Ος δ ' αυ πίη cκ Ρο- δεν δώσω

αυτού, και μη διψών, μιανα αλλά το

υδωρο δώσω αυτοι ,γυνέπναυτω πηγή

ύδατα αλουμε αςζωιω αιώνον .

15 Λέκ αθος αυτών καιγωή Κύριε, δός μοι

τοτο υδώρ,ίνα μη διψώ, μηδε έρχομαι

cozzáda antar.

16 Λέγή αυτή ο Ιησές Υπακ, φώνησον η

andpa Cronisti coride.

Απεκρίθη και γωή και είπεν : Ουκ έχω άι

δρα . Λίγο αυτή Ιησές : Καλώς είπας "

όπ άνδρα σοκ έχει .

18 Πένπ δάνδρας έχες ενών ον έχές, σαν

έπ ( ο ανήρ. τέ αληθές είρηκας .

19 Λέος αυτού και γωή · Κύριε , θεωρώ ότι

αφήτης σύ .

Ο 2
2ο Ο :
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2 2

Οι παλιέρες ημών ν τέτω τω όρο αβοσ

εκύνησαν κυμάς λέγένε ότι ο Γεροσολύμοις

εςιν ο τόπG-όπε δει ωeoσκων.

21 Λέγκαυτή Ιησές Γύναι , πίσδυσόν μου

όπ έρχεθίρα ,όεέπ ώ τω όρί τέτω έτεέν

Ιεροσολύμοις σεοσκωήσεθε τω πατεί.

Υμάς συσκωίτε ο σοκ οίδατε ' ημάς

νθοσκωέμουο οίδαμε ότι η σωτηρία και

Ιεδαίων εσίν .

23
Αλ' έρχεται ώρα, ενδν έσιν,ότε οιάλη

ινσί ωθοσκωήlαι αθοσκωήσει το πα

αξί ώ πισίμαζε αληθέμα και ο πατής

.. τοιέτες ζητώτες φθοσκωνίας αυτών .

24 Πνεύμα ο Θεός και της ασθοσκυνενους αιών

ώ πνεύμαζε αληθέμα δε σβοσκωνέϊν .

25 Λέκ αυτο και γωή οίδα όπ Μεαίας

έρχεται και ο λεγόμενα Χρισός : όταν έλθη

κέιν @ , αναγκελεί ημίν πάνα.

26 Λέκ αυτηοίησες Εγώ άμι, λαλών σοι.

17 Και επί τέτω ήλθον οι μαθηται αυτέ, και

εθωμασανοι γυναικός ελάλζέδες μοί

του είπε : Τί ζητείς , ή, τί λαλάς μετ' αυτής ;

28 Αφήκεν ενυδρίαν αυτής ή γυνή , ξάπ

ήλθεν ας πόλιν ,κλέος τους ανθρώποις"

Δεύτε ,ίδετε άνθρωπον ος επί μοι πίνα

όσαεποίησα μήπ έτος έσιν οΧρυσός;

30 Εξήλθονδω κτ πόλεως, και ήρχανο

στος αυτών ,

29

.

31 Εν
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31 Ε , και των μεταξύ πρώτων αυτόν οι μαθη

τη, λέγοντες·Ραβδι, φάγε.

32 ο και είπεν αυτοίς · Ε βράσιν έχει φα

year lisupérie cox cidan .

33 Ελεγ9ν εν οι μαθηται αθος αλλήλες
Μήπς ήνεγκεν αυτι φαγείν,

34 Λέγή αυτοίς ο Ιησες : Εμαν βρώμα εστια ,

ένα ποιώ το θέλημα επέμψανός με , και

τλξώσω αυτό το έργον.

35. Ουχ υμάς λέγει όπέπ τεσσάμλνόν έξι ,

ευθερισμόςέρχε ): Ιδε, λέγω υμίν, επάρατε

τες οφθαλμεςυμών,εθεάσαθε τας χώρας

ότι λόυκαι άσε αθώς άρισμοι ήδη.

36 Και ο θερίζων, μισθόν λαμβάη , και

σιωάγοκαρπόν ες ζωίω αιώνιον" ίνα και ο

απέκρωνομά χαίρη» ε ο θερίζων .

37 Εντέτι ο λόγG- εσιν ο αληθινός, όπ

άλO»έσιν ο ασάρων ,βάλε θερίζων.

3 8 Ε απέπλα υμάς θερίζον δ έχ υμώς

κεκριάγαλε αλοι κεκοπτάκαζι κ υμάς

αστηρποναυτών σεληλύθελε.

39 Εκj πόλεως δάνης πολλοί επίσ

ας αυτόν Σαμαρειών, Δίφτλόρν

γωκικός, μαρίυρέσης: Οπίπέ μοι πανα

όσα εποίησαι .

40 Ως αν ήλθονειςαυτόν οι Σαμαρείται ,

Βρώτωναυτών μεϊναι παρ' αυτούς · ε εμένες

εκεί δύο ημέρας .

σαν

Ο 3
4Y Kα
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41 Και πολλών πλέες επίσδυσαν 2α τ

λόγον αυτά .

42 Τη πγωικι έλεγαν όπ οκέι Ala

και σίω λαλιάν πισδύουν αυτοί γδ άκη

κόαμεν , και οίδαμιν όπ έτος εσιν αληθώς και

σωτής Οκόσμο, ο Χριστός .

43 Μεζών και ως δύο ημέρας εξήλθεν εκείθεν ,,

ε απήλθεν εις ή Γαλιλαία» .

44
Αυτός δ ο Ιησές εμαρτύρησεν όπ εο

φήτης ντη ιδία πατείδη πμία σοκ έχι. »

45
εν ήλθεν εις + Γαλιλαίαν ,έδιξαν

αυτόν οι Γαλιλαίοικαι πάνω έωρακόπς οι

εποίησεν ώ Ιεροσολύμοις και τη εορτή και

αυτοί ο ήλθον εις ή εορτών.
46 Ηλθεν ενδΙησές πίλινές + ΚανάΓα

λιλαίας,όπε εποίησε το ύδωρ οίνον .Καιω

τις βασιλικος, ο υος ήθεν εν Καπερναεμ.

ΟύτG- ακέσεις όπΙησες ήκη κτ18

δαίας εις τΓαλιλαίαν , απήλθε αθος αυ

τον , ε ήρώτα αυτον ένα καζαση και ιάσηται

αυτάτυονήμελεδ λοθνήσκην.

48 ..Είπεν ο οΙησές ωος αυτόν · Εαν μη

σημάαε τέρατα ίδια, και μη πιςεύσης.

49 Λέγε « θύς αυτών και βασιλικός : Κύριε ,

καβηθι πριν λιποθανείν το παιδίον με .

5ο Λέγη αυτω ο Ιησες: Πορσε" ο μός (

ζη . Και επίσδυσεν ο άνθρωπG- το λόγο και

είπεν αυτώΙησές και επορόύες.

A7

SI HO
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Κεφ. ε'.

ΓΙ Ηδη δε αυτά καζαβαίνο » , οι δελεν

αυτά απίωτησαν αυτω, κι απήλλα» , λέ

ρνίες: πούς ( ε ζή.

32 Επίγες εν παρ' αυτών και ώραν ν ή κομ

ψόπρον έχε' και είπον αυτα : χθες ώραν

εβδέμω αφήκεν αυτόν οπυρετός.

53 Eγνωο ο πατήρ όπ ώ εκείνη την ώρα

αν και είπεν αυτ/οΙησές. Οποιός (εζή. και
επίσδυσεν αυτος ε η οικία αυτά όλη.

54. Το πάλιν δεύτερον σημείον εποίησεν ο

Ιησές , ελθών και η Ιεδαίας ας τίωΓα

λιλαία» .

5.

(εταταύταοεορτή Ιεδαίων, ανέ

βη ο Ιησάς εις Ιεροσόλυμα.

2 Επόν τοϊς Γεροσολύμοιςεπί τη εο

Вайж.) төлементи,іміллэр, Eбрал

Βηθεσδα, πέντε σπάς έχεσα .

3 Εν τούτοις καλέκξη τλήθG- πολύ και

άθινέήων, τυφλών,χωλών, ξηρών,εκδεχο

μίων ή ξύδα/ G» κίνη( ν.

4 ΑγελG- δεξ καιρόν κατέβαινεν εν τη

κολυμβήθρα, ξέφρασε το ύδωρ και ενσέ

τωνεμβάς με παραχωσ' ύδαλος, υγιής

έχνες, ο δήποτε καθάχει νοσήμαι.

* Η Νάς άνθρωπG- εκεί τριάκονα οκτώ

έτη έχων ώτη αθενόκα.

6 Τέτην ιδών ο Ιησάς καιακόμδρον και και

04

M

พร



320
ΕΥΑΓ

ΓΕΛΙ
Ο

Ν Cap.5.

II

γνές ότι πολύν ήδη χρόνον έχο και λίγο αυτό

Θέλες υγιής γνέα ;

7 Απεκρίθη αυτώ ο ασθενών : Κύριε , άν

θρωπον εκέχω γίνα , όταν ταραχθή το ύδωρ,

βάλη με ας ή πολυμβήθρανών και έρχομαι

έω, άλG- ωeό εμέ καλαβαίνς .

8 Λέγή αυτω οίησεςΕρα ,άρονάκρας

βαών (ε, και αειπάτο.

9 Kajo Jews ipfóslo ugoins óapwa G C

ήρε τ κρεββαζον αυτό καθιεπάτη. 5

σαββαών και εκείνη την ημέρα.

το Ελεον εν οίΐεδαίοι το τετραπούμεύω

Σάββαών έσιν ,έκέξείσοι άρα ήκράβοαον.

Απεκρίθη αυτοίς : ο ποιήσας με υγχή,

inēvós μοι είπεν Αρον ή κραββαόν Co ,
και ειπείπ .

12 Ηρώτησαν εν αυών: Τίς έσπν ο άνθρωπος και

εσπών σοι Αρον ή κράζβανσε, ε περιπάς;

13 Ο' 3 λαθεις σαν ήδη τις ειν ' ο δ Ιησές

εξένδυσεν όχλε όντG-ώ τω τόπο.

14 Μεία ταύτα βρίσκς αυτόν ο Ιησές ών των

τροίεείπεν αυτο -Ιδε,υκής γέγοναςμηκέλ

αμαρλανε , ίνα μη χάρόν και στο γόητα .

15 Απήλθεν ο άνθρωπος κανόγλε τοϊς Ι8.

δαίοις ότιΙησες εσιν ο ποιήσας αυτόν υγιή.

16 Και Δια τέτο εδίωκον Ιησεν οι Ιε

δαίοι, ε εζήταν αυτόν λιποκλείναι ,ότι ταύτα

επείς ώστοοοάτα .

17 Oʻ
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17 ο Ιησές απεκρίνας αυτοϊς'Ο' ποιος

με έως άρα εργάζε),κακόεργάζομαι.

18 Δια τέτοέν μάλλον εζήταν αυτές οι Is

δαίοι λασκ]είναι , ότι και μόνον έλυε το σκο

βαζον, αλλά και πατέρα ίδιον έλεγχή Θεόν,

ίσον εωτον ποιών τω Θεώ .

19 'Απεκρίνα , εν ο Ιησες και επεν αυτοίς :

Αμίω αμωλέγει υμίν , και δύναται ο υος

ποιών αφ' εαωής έδεν , εάν μή και βλέπς ή

πατέρα ποιανζαι αηδ' αν εκείνα ποιη ,

τιώτες και ο 4ος ομοίως ποιεί .

2 ο οποίος φιλεί μόν, πάνωδάκου

σιν αυτω οι αυτος ποιεί και μάζονα τέτων

δεξίαυτίέργα,ένα υμείς τουμαζιε.

21 Δρπες και ο πατήρ έγάρι της νεκρες και

ζωοποιεί, ότι και ο 4ος έςέλι ζωοποιεί .

22 Ουδε οδο πατήρ κρίνς αδένα , αλλά και

κρίσιν πάσαν δέδωκεταμά .

23 να παντες πμώσι τον , καθώς τιμώσι

ή πατέρα.Ο μή πμώνή υδή & πμάτπα

πρα ή πέμψαντα αυτών.

24 Αμίν άμιλω λέγω υμίν, ότιοι λόγον με

ακέων, επις δύων το πέμψαντά με έχ

ζωίω αιώνιον: δες κρίσιν ουκ έρχε ). αλά

μεζεβέβηκεν και θανάτε ας ήζωω.

25 Αμίωαμίαλέγω υμίν, όπέρχO ώρα.

νύν έπν, ότε οι νεκροί ακέσονται τη φωνής 3

& 'Θεοί ακέσαντες ζήσον) .

άσπεςOS 26
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26 Ωσπερ ο πατήρ έχει ζωω ώ εαυτω .

έτως έδωκεςτων ζωω έχον ω εωτο.

27 Και εξεσίαν έδωκεν αυτω κρίσιν ποιών ,

ότι ηος ανθρώπε εςί.

28 Μη θαυμάζετε τέν ότι έρχώρα ν ή

πάντες οι ώ τοις μνημάις ακέσονται σε

φωνής αυτε .

29 Και εκπορόύσονται οι τα αγαθά ποιή

σταινες , ας ανάτασιν ζωής: οι 3 πι φαύλα

πράξανες , εις ανάσασιν κρίσεως .

30 Ου διώαμαιεγω ποιεινάπ' έμαθε έδέν .

καθώς ακέω, κρίνω" κ η κρίσις ήέμή δι

καία είν όποζηώ το θέλημα τοέμεν,αλ

λά το θέλημα σπέμψωνες με πατζός .

31 Εάνέχω μαργυρώ σελέμαύλε, μαρτυ

eία με σακέσιν αληθής.

ΑλG- εσιν ο μαρθυρών αει εμέ , και

οίδα ότιαληθής έιν ή μαργυρίαω μαρ

τυρεί αείέμε .

33 Yuês dasciarele aeg's Iwéwlw , us

μαργύρηκε τη αληθέα.

34 E 38ωρο ανθρώπε ή μαρτυρίαν λαμ .

βώνω " αλά ταύταλέωίνα υμείς σωθήτε .

35 Εκείνον ην ο λύχνω ο κουόμως και

φαίνων" υμάς 3 ήθελήσετε άγαλμαθήναι

θος ώραν εν τω φωτί αυτέ .

36 Εγώέχωτ μαρτυρίανμάζω σιωάννα

πιίρρακ έδωκέ μοιοπάλης ένα πλώσω
αυτού,

32
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αυτά, αυτά τα έργα αέγον ποιώ , μαρευρεί

σε εμε όπ οπατής με απίσαλκε.

37 Καιο πέμψας με παινεαυτεςμεμαρ
τύρηκε πει εμέ επ φωνω οτι ακηκόα .

τεπώ πόλε, έπ είδα αυτή έωρα και.

3 8 Κατλόγον αυτ έκ έχεις μου εν υμίν'οτι

ον απέπλεν οκέινος , τέτο υμείς επιςάλε.

39 Eρδυνάπ ας ραφές, οπ υμάς δεκάτη

ώ αυταίς ζωω αιώνιον έχει και εκειναι 4

σιν αι μαρίυρύσαι σε εμέ .

40 Και 8 θέλεπίλβάν ωος με , τα ζωωω

έχετε.

41 Δόξω ολα ανθρώπων και λαμβάνω
AA'έγνωκα υμάς ότι ταγάπίω σΘιά

σοκ έχετε ώ εαυτοίς .

43 Εγώελήλυθεν τω ονόμασιά 5 πατςός

με, ε έ λαμβάνετε με έναν από έλθη ω

τα ονόμαία του ιδίο , εκείνον λήψιθι.

44 Πώς δύναθε υμάς πιστοσει,δόξαν ολα

αλλήλωνλαμβάνουλες , και τίω δεξαν τίω

ωρα 5 μόνα Θεϊ και ζητάε;

45 Μη δικάπ όπ εγώ κατηγορήσει υμών

« θος ή παλέραέπν οκαθηγρών υμών,Μω

σης , ας ον υμείς ήλπικα/ε:

46 ' Είη επιτόύιπ Μωση , επισθετε αν

έμοί: οι δεμέ εκείνφίραψιν.

47 Ει 3 τοϊς κάνε ράμμασιν και πιςό :

π , πώς τοϊς ομοϊς φήμιση πισδύστε
Κεφ .

42



324 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Cap.6 .

I

2

6

Κεφ . 5'. 6.

Μετά ταύτιαπήλθεν ο Ιησές πέραν τη

θαλάασης Γαλιλαίας τΤιβεριάδος.

Και ήκολέθς αυτο όχλώ πολύς , ότι

εώρων ώτε τα σημεια α επoίς επι άθε

νόντων .

3 Ανήλθε 3 ας το όρG- και Γ'ησες , και εκά

εκώθη % με7 μαθητών αυτ8,

4 Ηνδείγους το πάχα, ηεορθή Ιεδαίων.

5. Επέρας οώ ο Ιησές τες οφθαλμές και

θεαστέμβρG- ότι πολύς όχλΘ- έρχε , ας

αυτόν , λέκ αθος ή Φίλιππος Πόθεν άρ

eίστρια άρτες,ίνα φάγωσιν έτοι;

(Τέτο και έλεγε πορίζων αυτώναυτός

ήδη τι έμελλε ποιν)

7 Απεκρίθη αυτω Φίλιππος : Διακοσίων

δωαρίων άροι σαν δικάζεν αυτοίς , ένας

έκασω αυτών βραχ τι λάθη.
Λές αυτω εις έκή μαθητών αυτ8, Αν

δρέας ο αδελφός Σίμωνα- Πέτες:

Ε'ι παιδάριον εν ώδε δέχτ πέντε άρτες

κρεθίνες και δύο όψάρια' αλλά ταυταίεσιν

αςτοσέτος ;

Είπε και ο Ιησές: Ποιήσατε τες ανθρώπες

αναπεσών. Η χέρG πολύς εν τω τόπω.

Ανέπεσον εν οι άνδρες ή δριθμών ώσε πεν .

τακιχίλιοι.

Ελαξεκαι τές άλλες διησές και σύγκρι

σήσας

8

9
4

1 Ο

II

1
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σήσας διέδωκε τους μαθητής , οι 3 μαθη

ται τους ανακομίμοις ομοίως και εκτόψα

είων όσον ήθελαν.

11 % ทุรน วิน ฟ ร ณี ทรง

αυτά : Σωαάείε τα ελασβίσωνίακλά

σκαι,ίνα μή και δίλη ).

13 Σμυήγαν» οι, και έμμισαν δώδεκα

κοφίνες κλασμάτων κ τ πέντε άρτων ή

κριθένων, επερίσόυσε τους βιορυκόστ .

14 οιον άνθρωποι ιδόντες καιεποίησε σημαιν

οΙησές,έλεγαν όπ ετός έσιν αληθώς ο αξο

φήτης ο ερχόμενο ας ή κόσμον.

15 Ιησάς εν γνές ότι μέλλειν έρχεταρ

πόζίντονένα ποιήσωσιν αυτονβασιλέα,

ανεχώρησε πάλινας ταόρG-αυτός μόνο ».

Ως και οψία έβλεό» κατέβησαν οι μαθη

τα αυτά επι ή θάλαασαν.

17 Και εμβάλλες εις το πλοίον , ήρρενώ πέραν

και θαλάσσης ας Καπερναάμ. και σκολα ήδη

έφερνε σόκεληλύθα σος αυτές όζησες.

18 Η θάλασσα , ανέμε μεγάλα πνέον

τΘ», διηγέρες.
19 Eληλακότες εν ώς σταδίες δικοσιπέντε ή

τζιάκανα , θεωρέσι ή Ιησεν εισαινα

επί *θαλάσσης,εγως ξελοίαγενόμενον

και εφοβήθησαν..

20 Οj λέγή αυτοϊς :Εγώ ειμι,μη φοβάσθε.

21 Ηθελον ομώλαβειν αυτών εις το πλοίον:

16

1
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24

και θέως το πλοίον έγύε % επί γης ως

ώ υπήoν.

Τη επαύριον ο όχλG- εσηκώς πέραντ

θαλάσσης, ιδών όπ αλοιάριον άλλο συκώ

εκεί ά μη εν , εκείνο ας και ανέβησαν οι μου

θηται αυτό, όπ έ στωσήλθε τοίς καθη

της αυτ8ο Ιησες ας το κλοιάρλον , αλλά

μόνοι οι μαθηταί αύτέ απήλθον.

23 Α'λα και ήλθε πλοιάρια κΤιβεριάδου

έργως σ ' τόπο όσα έφαγαν ταρών , ουχα

εισήσανlG- σ ' Κυρίε.

Οποω efδενδίχλα-όιΙησές σακέσιν

εκεί , έδε οι Ρουθηται αυτέ , ανέβησαν και

αύφιές τα πλοία,ξήλθον εις Καπερναεμ,

ζητείες τ Ιησεν .

25 Καιδρόνπς αυτον πέραν το θελάασης,

είπον αυτω Ραββί, πότε ώδε γέρνας;
26 Απεκρίθη αυτοίς ο Ιησέςεπεν:Αμίω

ώμίω λέγωυμίν , ζητείτε με έχ όπ άδετε

σημεία , αλ'ότι εφάγετε και η άρτων, και

έχoρβίθητε .
17 Εργάζεθε μή ή βρώσιν ή λολυμύω,

αλλάκαι βρώσιν * δύεσουν ας ζωίω αιώνιον ,

ωο κος δ' ανθρώπε υμίν δώσ ' τέτον δο

πατης εσφράγισεν, ο Θεός.

Είπον ο αθώς αυτόν. Τι ποιώρδο να

εργαζώμεθα τα έργα σ ' Θεέ;

Απεκρίθη ο Ιησές & είπεν αυτοίς: Το

2.8
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31

επι το έργον Θιά, να πιςάσητε ας ον απί .

stas cnärou

30 Είπον εν αυτ · τιέν ποιείς συ σημείου ,

ένα ίδωμώμε πισπωμών στους τίεργαζο

Οι πατέρες ήμών το μανταίφαρνώ τη

ερήμω, καθώς επ κραμμβρίον: Αρίον

έρανε έδωκεν αυτοίς φαγών.

32 Είπενον αυτοίς οΙησες: Αμίω άμω

λέγωυμίν: Ου Μωσης διδωκεν υμίν ταρών

ακέραν&'άλ' ο πατής με δίδωσιν υμίν

τάρων κ ερανέ ταληθινόν.

33 Ο' γδάρος και Θεέ εσιν ο καασαίνων και

σ έρανέ, έζωω διδές του κόσμο.

34 Είπονο αθος αυτόν Κύριε , πεϊντής

δος ημίν τ αρών τέτον

35 Είπε και αυτοίς οΙησές Εγώ αμι ο αρός ή

ζωής : οερχόμεν @ - αθός με , και μη πτνάση και

οπισθίων ας έμε, και μη διψόζη πω ποτε.

3 6 Αλ' είπον υμίν όπκέωρα κατέ με, C και

πιςοεπ .

37 Πάνο δίδυσί μοι ο πατήρ, σος εμέ ήξε:

επερχόμενον αθώς με ε μη έκβάλωέξω.

38 όπ καασίδηκα κ σ ερανέ , έχ ένα

ποιώ το θέλημα τιμον , αλλά το θέλημα και

πέμψωνάςμε .

39 Τέτο δε ει το θέλημα επίμψανός με

πατςός , ένα παν ο δέδωκέ μοι,μη λίπολέσει

εξ αυτά , αλλά αναγήσω αυτο ώ τη εχάτη

ημέρα .
? 40 Τετο
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40 Τέτι δε ει το θέλημα πέμψανός με,

ένα πας και θεωρών τ υον, και πισόύων εις αυ

τον , έχη ζωιω αιώνιον• ε ανασήσω αυτόν

έχω τη εχάτηημέρα.

41 εν
το οίiεδαίοι αξιώτε,ότι -

πεν"Εγώ ειμι ο αρ % ς και καταβάς κέραν .

42 Και έλεγαν: Ουχ έτος ειν Ιησές ο εος

Ιωσήφ , και ημείς οίδαμάντ πατέρα και τις

μητέρα και Πώς εν λές ετG- ' όπ κ

έρανε καλαβέβηκα ;;

43 Απεκρίθη εν ο Ιησές και είπεν αυτοίς Μη

Βγάζετε μετ ' αλήλων .

44 Ουδείς δύναται έλθείν αθώς με , εάν μή και

πατης ο πέμψας με έλκύση αυτόν, και έγιο
ανασήσω αυτόν τη εχάτη ημέρα.

45 Επέγραμμδύον ώ τοϊς σοφήταις Και
έσονται παντες διδακι σ ' Θε8 · Πας αν και

ακέσας ωδασ πατζός , καθώς και έρχε )

46 Ουχότι ή πατέρα της εώρακεν , μή ο ών

αδα ' Θε&'έτG-εώρακετ πατέρα .

47. Aμω άμω λέγω υμίν , ο πισοίων εις

έμε, έχο ζωωαιώνιον.

48 Εγώ άμιο αρτα της ζωής.

Οι πατέρεςυμών έφαγον τομώννα ώτη

ερήμω, και απίθανο».

5ο Ουτός εσιν ο άρτιο και έρευνακαία

βαίνων,να τις εξ αυτέ φάβη και μη λιπόθύνη .

αβός με.

49

si Eja
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51 Εγώ είμαι ο άρτο » οζών, και εκ έρανού

καζαβάς:έαν ας φάγη εκ τότεαρτα

ζήση) έςή αιώνα καιο άρτο όνειρόδώ
σω,ή σαρξ με έςιν, ώ εγώ δώσον αέρτα

κόσμο ζωής.

52 Εμάχρονα εν αθός αλλήλες οι Ιεδαίοι,

λέγονlες: Πώςδία ) έτG- ήμίν δεταιτο

σαρκα φαγάν;

53 Είπενοίαυτοίς ο Ιησές : Αμίω άμω

λέγω υμίν ,εανμη φαγηλε το στέρνα και 48

8 ωρώπε, και πίηταώτε το αίμα , σοκ

έχηζωιων εαυτοίς.

54 ' δ' εξώγων με τίω σάρκα , επίνων με

αίμα, έχε ζωων αιώνων και εγώ αναγήσω

αυτόν τη εχάτηημέρα

55 Η σάρξ με αληθώςέσι βράσης, και το

αιμοίμεαληθώς έςι πόσις.

56 Ο τζώων μετησάρκα και πίνων με τη

αίμα , αν εμοί μερά , κάνω ω ωτα .

57 Καθώς απέσλέμε οζώνπατήργκάν ζώ

Άσ'τ πατέρα και ο τρώων με, κακο

Shre )ditué.

58 Ουτός έστιν άρτG- οακτέρανοσ καζα

βας και καθώς έφαγαν οι πατέρες υμών τη
κάννα,καπίθανον, ο τρώγων τέτον τάρτον,

ζεστό ας αιώνα.

59 Ταύτου είπεν τω σωαγωγή, διδάσκουν και
Καρξιαέμ.

6ο Πολλοί
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60 Πολλοί ο ακέσαντες οκ μαθητών

αυτό , είπον Σκληρός έσιν έτG- ο λόγG:

τις διωαται αυτό ακέφν ;

61 Είδης και ο Ιησάς ώεαυτω όπ ρίζεστ

ωει τέτε οι μαθηταί αυτέ , είπεν αυτοίς:

Τέτο υμάς σκανδαλίζε;

Εανο θεωρητεσ υον ανθρώπεανα

βαίνοντα όπε ώ το ωeύτερον,

63 Το πνεύμα επ τι ζωοποιόν, η σαρξ στο

ωφελ έδέν, τα ρήμαζα α εγω λαλώ υμίν ,

πνεύμα εσι κ ζωή έσιν .

64 Αλ' εισιν εξ υμών τινές οι 8 πισδύεσιν .

ήδη γδ εξορχής οΙησές ίνες εισίν οι μη πι

σούλες, άςέπνόλαδώσεων αυτών.
65 Και έλεγε :Δια τέτο είρηκοι υμίν ότι έδες

δύαται ελθείν ωeός με έναν μή ή δεδομένου

αυτοκσ πατζός με .

Εκ τότε πολλοί απήλθον και καθητών

αυτ8 ες τα οπίσω , και ουκέτι μετ' αυτό

ωειιπάι8ν.

67 Είπενο Ιησές τους δώδεκαε: Mή και

υμάς θέλετε σάγον;

68 Απεκρίθη οώ αυτω Σίμων ΠέτG

Κύριε , @ ος ένα απελόυσόμεθα και ρήμα

ζωής αιωνίαέχος:

69 Και ημείς πεπιςείχαμε και εγνώκαμεν

ότι συ ει ο Χριστός και 4ος Θε8σζώντG .

Απεκρίθη αυτοίς ο Ιησες: Ούκ έγου

υμάς

66
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υμάς τες δώδεκα
εξελεξάμίω ,κ εξ υμών

εις
Αάβολός εσιν;

71 Ε'λεγε και η Ιέδαν Σίμων ©:
Ισκαριώ

τω·έτοςήμελεν αυτόν
ωθοσδιδύνου ,

ές ών κ η δίδεικα.

Κεφ . ζ . 7.
Και

τεπάτηοΙησάς κτούταή τη
Γαλιλαία έδ ήθελες ν τη Ιεδαία

ωειπαν , ότι εζήταν αυτόν οι
ΙεδαίοιΑποκλίναι .

2 Ην) είγοςκαι εορία
Φιαδαίων ή

σκίωοπηγία.
Είπον οώ ωθος αυτόν οι

αδελφοί αυτά
Μετάβηθι

εντεύθεν ,
ξύπαγε εις

Ιεδαίων,

ίνα και οι
μαθηταί C

θεωρήσωζε πι
έργιζε

αποιες

4
ουδεις δω

κρυπιώ τι ποιά , και ζητά
αυτός αν

παρρησία είναι εκ
τούταποιάς,

φανέρωσον
σεαυτόν τον κόσμο.

5 ουδε δοι
αδελφοί

αυτεπίτευαν ως αυτόν,

16
Λέγλεν αυτοίς ο Ιησές: Ο καιρός δέμος

έπω πάρεσαν και και
καιρός και

υμέτερG- παν

7
Ουδιώαταιο

κόσμο »
μισείν υμάς"έμε

3 μισεί,ότι έχει
μαρίυρώ αει αυτά , ότιτα

έργα αυτά πονηρά έσιν .

8
Υμείς

ανάβητε ας
εορτίωτιώτίω εγώ

έπω
αναβαίνω εις ή εορτίων

ταύτίω,ότι
καιρός ο έμος έπω

πισωλήρω ) .

οτέέσιν
έτοιμG-.

9 Ταύτα
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Ταύτα και ειπων αυτούς έμενεν εν τη Γα

λιλαία .

Ως και ανέβησαν οι αδελφοί αυτού,τότε και

αυτός ανέβηεις ή εορτάω , έ φανερώς , αλλ '

ως οεν κρυπλω .

Οι οι Ιεδαίοι έζήταν αυτόν ώ τη εορία,

κ έλεγ9ν: Πε εσιν κάνω ;

Και θυσμος πολύς αει αυτό τον

τους όχλοις, οι μυ έλεγαν και ότι άγαθος ειν"

αλοι καιέλεγαν ου'' αλλά ταλανα ή όχλον .

13 Ουδείς μίτοι παρρησία ελάλε ωειαυ

τέ, Ala ή φόβον τωνΙεδαίων

14 Ηδη εορτής μεσέσης, ανέβη ο Ιησές ας

το ιερόν, και διδασκε .

15 Και έθαύμαζον οιΙεδαίοι,λέγονlες" Πώς

έτG- ράμματαοίδε, μη μεμαθηκώς;

16 Απεκρίθη αυτοίς ο Ιησές και είπεν: Hέμη

διδαχήσόκ έπν έμή,αλλά σπέμψανός με.

17 Εαν ως θέλη το θέλημα ώτε ποιεϊν,

γνώσεξ) αει διδαχής, πότερον κδ Θεά
ειν , ή έναπ' έμαυτούλαλώ.

18 Ο αφ' εαυτέ λαλώντ δεξων ή ιδίαν ζη

τα οj ζητών ή δόξαν σπέμψανος αυτήν,

ετ @ -αληθής επ,κ αδικία και αυτόεκ έπν.

19 Ου Μωσης δέδωκεν υμίν ή νόμον, ε έδεις εξ

υμών ποιεί ή νόμων; με ζηλεία λιποκλείναι;

Απεκρίθη ο όχλΘ- και είπε Δαιμόνιον

έχoς τις πζητεί λποκλεiναι και

21 Aris

20
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i

23

Απεκρίθη ο Ιησές και είπεν αυτοίς Ε .

έρον εποιησα , κ πινεςψωμαζιπ.

Δια τέτο Μωσης δεδωκεν υμιν ή τή

μην, έχoπέκσΜωσέως έσιν,αλ'εκ τπα .

τέρων)κών σαοτάτοαειμνει ανθρωπον.
Εί αυτομων λαμβάνς ανθρωπο- ώ

σαββάτω , ένα μη λυθή ο νόμΘ- Μωσίας ,

έμοί χολάπ ότι όλον αυρωπον υγιή εποιηστε
ν σταθοάτα

24 Μη κρίνεικατ'όψιν, άλλά τίω δικαίαν

κρίσιν κρίναπ.

25 Ε'λεγανοι πνες εκ τ Ιεροσολυμιτών

Ουκ έτος επιν ον ζητεσιν επεκάνω;
26 Και ιδε,παρρησία λαλά , και εδώ αν το

λίγει' μήποτε αληθώς έγνωσαν οι αρχαίες

ότι στις εσιν αληθώς ο Χριστός ;

27 Αλάτέτον οίδαμάμ πόθεν έσιν · οjΧρι

σες όταν έρχο , έδες γινώσκς πόθεν έσιν.

28 Εκραξενοωω ω το ιερό διδάσκων ο Ιη

σες, κ λίγων Καμε οίδατε,οίδατε πέθεν

αμί κάπ'έμαθε σοκ ελήλυθα , αλ' έσιν

αληθινός επίμψας με, αν υμείς σακ οίδατε .

19 E οίδα αυτόν, όπ παρ' αυτό άμι,

κακείνος με απίσλεν.

30 Εζότανοώ αυτον πιάσει και έδες έπ.

έβαλεν επ' αυτών των χαρα ,όπ έπω έλη

λύ94 και ώρα αντιδ .

31 Πολλοί και ασόκλε επίσνσιν ες αυτών ,
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κέλετονόπο Χριστός όταν έλθη, μήκολάου

να σημεία τέτων ποιήσης ών έτG- εποίησεν ;

32 Ηκεσαν οι φαρισαίοι και όχλε ρίγκζον

τG- ωειωτέ ταύτα' και απέσλαν οι φα

εισούροι και οιδέεερεις υπηρέας και ένα πιά

ζωσιν αυτόν.

33 Είπεν οώ αυτοίς ο Ιησές Ε' τη μικρών

χρόνων μεθ' υμών και , και ισάγω ωτοςή

πέμψαν οι με.

3 4 Ζητήσετε με,και έχ & ρήσεπ' αόπε ειμαι

έω, υμείς ο διωαθεέλθεν.

35 ΕίπονοώοιΙεδαίοι ασθος εαυτές : Πά

ετών μέλλά πορόύε ,ότι εμείςέχ εύρήσο

μεν αυτόν, μή εις ήΑρσοραν η Ελώων

μέλ4 πορόύεώ εδιδασκόντες Ελλωας ;

Τίς εσιν έτG- ο λόGoν είπε: Ζητήσετε

με, και έχουρήσετε και όπεέιμι εγω, υμες και

durade &ndar ;

37 Eν και τηεχάτη ημέρα τη μεγάλη τεορτής

αφήκε ο Ιησές, ε έκραξε, λέγων· Εανπς

διψά , ερχόθω ωeός με , και πινέτω .

Ο πιςεύων εις εμέ,καθώς είπεν ή ρα

φή, ποάμοι της κοιλίας αυτ8 ροζέσιν

ύδας ζώντG- .

39 ( Tύτο δε είπε οεισ πνεύμα / G &

έμελλον λαμβάνξν οι πισσούλες εις αυτόν.

έπωγωπνεύμα άγιον,όπ ο Ιησές έδέπω
εξάνθη)

40 Πολ.

36

38
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40.
Πολλοίο

κόχλε
ακέσαίες τ λό .

ρν,
έλεγαν:

Ούτος εσιν
αληθώς ο

σεφήτης ,

41 Αλοιέλεγαν: Ούτοςεσιν ο
Χρυσέςαλοι

ο έλεορν: Μη
δική

Γαλιλαίας ο Χρι

φος έρχε ) και

42 Ουχί ή ραφήείπεν,ότι αν και
σπέρμα

τG-
Δαβίδ , και το

Βεθλεέμε
κώμης

όπε ώ Δαβίδ , ο
Χριστός έρχ ):

4 3
Σχσμαάνω των όχλω

εγγύετο δι ' αυτόν.

44 Τινές και
ήθελονεξ

αυτών
πιάστε αυτόν

αλ ' έδεις
επέβαλεν επ' αυτον τας

χείρας.

45
Ηλθον καινοι

ηρέται ας τες
δεκαε

φίες και
φαρισαίος

κάποναυτοίς
ύκανος

Διατί οκ
ήγίγη αυτόν και

46 '
Απεκρίθησαν οι

υπηρέτ :
Ουδέποτε

όπως
ελάλησεν

άνθρωπο ως έτο» ο άν
θρωπG-.

47
Απεκρίθησιν εν

αυτοίς οι
φαρισαίοι

Μη και
υμάς

πτοήθησε;

48 Μή ωςεκ
δρχόντων

επίσδυσεν εις αυ
τον, ή εκ

φαρισαίωνκαι

49 Αλ'
δόχλΘ-

έτG- ο μη
γινώσκων τον

νόμου,

επικατάρατοί άσε .

Λέγη
ΝικόδημG- αθώς αυτές ,

δελφων
νυκτός ωθος αυτόν,είςών εξ

αυτών

1 Μήο νόμG-ήμών κρίνα τον
ανθρωπον,

εανμη ακέση παρ αυτού « ότερον , και
ขยัน 7ik

so

52 Απεκρί
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52 Απεκρίθησαν και είπον αυτω Μή και συ

εκ της Γαλιλαίας και ερεύνησαν και ίδε ότι

esφήτης και η Γαλιλαίας σόκεγερ .

$ 3 Και επορόύθη έκασΘ-εις τ οίκοναυτά.

Κεφ. η'. 8 .

1Ι'Ησές επορόύθη εις οόρG- Ελαιών.

Oρθρα και πάλιν παρεψύει εις τοιερόν ,

και πάς ολαός ήρχε « θος αυτόν και καθίσας
εδίδασκεν αυτές.

: 3 Αγεσι οιγραμματείς και οι φαρισαίοι
αθος αυτών γυναίκα αν μοιχία κατέλημ

μύω κ σήσανlες αυτίωώ μέσων,

4 Λέγεσιν αυτω : Διδάσκαλε, αύτη ή γυνή

κατελήφθη επανοφώρω μοιχόνομένη

5 Εν 3 τω νόμω Μωσής ημίν ώετάλατο

ας τοιαύτας λιθοβολία :συ εν τή λέγες ;

T8η και έλεγαν πρίζες αυτόν,ίναέχωσε

κατηγορείν αυτού. ο 3 Ιησές κάτω κύ

ψας,των δακτύλων έραψεν εις ή γώ.

7 Ως και επέλμονέρωτώντες αυτον , ανακύ

ψας είπε αθώς αυτές: ο άναμαρτη

υμών,ΦώτG- τ λίθον επ' αυτή βαλέτω.

Και πείλιν κάτω κύψας , έγραφες ας

This glo.

9 οι3.ακέσανεςεσοτσυνελήσεως έλες

κόμβυοι,εξήρχον είς καθ' ες, δοξάτμος Από

τ πρεσβυτέρων έως εχάτωνέκαθελήφθη

μόνο- οΙησάκρυή μέσω εξώστες.
10 As.

6

8
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10 Ανακύψας και ο Ιησές, κ μηδιναβιαστεί .

μνο πλωττωαικος , είπεν αυτη. Η

γωή , πε εσιν εκείνοι οι κατηγοροι σε ;

έδες σεσε κατέκρινίν ;

11 H και είπεν: Ούδας , Κύριε. Είπι 3 αυτή .

Ιησες : Ουδείπ κατακρίνω . περόνι , και

μηκέτι αμαρλανε .

Πάλινενο Ιησές αυτούς ελάλησε ,λίων "

Εγώ αμι το φώς ο κόσμο και ανολενιμοι

έ μη αειπατησιώτη σκοτία , αλλ ' εξί το

φως τ ζωής.

13 Ειπον εν αυτω οι φαρισαίοι Συ σε

σεαυτούμαρτυρείς και μαρτυρία σε σάκ εν

άληψης .

Απεκρίθη ορες και είπεν αυτοίς: Καν

εν μαρίυρω ει εμαυτού , αληθης έσιν

μαρίυρία με:όπ οίδα ποθεν ήλθον,και τα

σάρω" υμώς δε σοκ οίδατε ποεν έρχομαι ,

και πε ισάω.

15 Υμείς ξ παρέα κρίνετε,εγώ ακρύω

έδενα ..

16 Καιεανκρίνω δέ εγώ , η κρίσις ή εμί

αληθήςέιν ότι μόνο- σοκ άμι,αλ' εγώ και

οπέμψας με πατήρ.

17 Και ω του νόμων και των υμετέρωέχαση ,

ότι δύο ανθρώπων και μαρτυρία αληθής επν .
18 Εγώ ειμιό μαργυρών ανέμων και και

μαρίυρώ αειιμοδοπέμψας με πατής.
19 Ελεων

14

P
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19 Ελεγ9νοων αυτο Πε εσιν ο πατήρ σε ;

Απεκρίθη ο Ιησες : Ούτε εμε οίδατε , έτη

τ πατέρα μ' ά εμε ήδξτε , και πατέρας

με ήδξτε αν .

Τώπα τα ρήμαία ελάλησεν ο Ιησές

τω γαζοφυλακίω, διδάσκων εν τω ιερώ και

έδες επίαεν αυτον , όπ έπω εληλύθη και

ώρα αυτού.

Είπεν ο πάλιν αυτοίς ο Ιησες: Εγω

σάγω , και ζητήσετε με, και ώ τηαμαρ

καυμών λιποθανείθεόπεεω ωάτω υμάς

s cveste éagãy.

22 Ε'λείον εν οιΙεδαίοι Μήπ λίποκλεναέω

τω , ότι λίγο: δπε εγώ πάω, υμείς και δύ

ναθε έλθαν ;;

23 Και είπεν αυτοίς "Υμείς και κατω έστ,

έχωκή αύω αμί" υμείς εκσκόσμο τότε

εσε,έω σαν μια σκόσμο τέτα.

24 Είπον εν υμίν ότι δοθονεσθε ώ τους

αμαρίαις υμώνενγδ μή πισεύσήε όπ ε[ ώ

άμι,δοτανείσθε ώ ταίς αμαρίαις υμών.

25 Ελεον εν αυτω Συ ώς; Και είπεν -

τοίςοίησύς τωνχω όντας λαλουμίν.

Πολλά έχει αδελύμώνλαλείν και κρίνον:

άλ ” ο πέμψας με αληθής έκρωα ήκεσα

παρ'ωσε, πώςλέγω ές ήκόσμον.

27 Ούκ έγνωσαν να τον πατέρα αυπίς

έλεγχο.

28 Είπα

26
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18 Είπεν εν
αυτοίς οΙησές

όταν
υψώσηε

τ υον
ανθρώπε , τότε

γνώσετε ότι έχει

έμι, απ'
έμωτέ ποιώ έδεν, αλλά καις

εδίδαξε με ο πατήρ με,
ταύτα λαλώ.

29 Και ο
πέμψας με, μετ' εμέ έσιν .

σκά

φηκεμε μόνον ο
πατήρ , όπ εγώ τα δρεπε

αωτω ποιι
πάντοτε.

3ο
Ταύτα αυτέ

λαλεντG- πολοί
επίσδυ

σαν ας αυτόν .

31
Ελεγχο εν ο

Ιησές αθος τές
πεπιςευκό

αςαυτι
Ιεδαίας: Εαν υμάς

μένήγε
το

λόγω των εμώ,
αληθώς

μαθηται μεεπί

3 2 Και
γνώσεθεη

αλήθεν,και η
αλήθειαελευθερώσει

υμάς.

33

Aπεκρίθησαν
αυτω

Σπίρμα
Αβραάμ

εσέρ,ν,έδενί
δεδελδυκαρδω

πώποτε πώς

συ
λέγής

απελεύθεροι
χυήσεθε,

34
Απεκρίθη

αυτοίς ο
Ιησές

Αμίω
αμία

λέγω υμίν , ότι πάς ο ποιών και
αμαρίων,

δελός εςι τ
αμαρτίας .

35 Oj
škouš zeléd ce

tiñoixigets i ama
να ο ιός

μύγαςτον αιώνα .

36 Εανέν ουος υμάς
ελευθερώση ,

όντωςελεύθεροι
έσεθς.

37 οίδαότι
σέρμα

Αβραάμεσε" αλαζα

τίτί με
διποκλείνω,ότι ο

λόγG- ο έμός και
χωρεί ο υμίν.

38 Εγώ δ
εώρακα ωρα του

πατεί με,λαλεί ,

και

Σ .
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και υμάς εν δ έωρίκαλε ολα τα πατε

υμών , ποιπ.

39 ' Απεκρίθησαν και είπεν αυτω- ο πατήρ

ημών Αβραάμ επ. Λέκ αυτοίς ο Ιησές

Ειτέκνα και Αβραάμ ήτε , τα έργα σ' Α

βραάμέποιείτε αυ .

40 Nώνζητάτε με δικάναι άνθρωπον

ος ή αλήθων υμίν λελάληκοε , ω ήκεσαι

ωρα'ΣΘεξτέτο Αβραάμ ουκ εποίησεν.

41 Υμείς ποιείτε τα έργα και πατζός υμών.

Είπον εν αυτω ·Ημείς κ πορνείαςέγεθο

ήρεεθα " ένα πατέρας έχομεν, τον Θεόν.

Είπεν εν αυτοίς ο Ιησές » Ει ο Θεός πα
42

της υμών , αγαπάτε ανεμέ εγώ δεν

ΟΘεόοξήλθον και ήκωεδεδ απ ' έμαυτοδ

ελήλυθεν ,αλ' εκείνοςμε απέςηλε .

Διαλ τω λαλιαντέμω έ γινώσκετε ;

ότι και δύναθε ακέιν ή λόγον τον εμόν.

44 Υμείςεκ πατρός και Ααβόλεέε, και ας

επιθυμίας και πατζός υμών θέλετε ποιείν .

ακώνG- ανθρωποκεν @- ω άπ' δεχήςεν

τη αληθέμα έχέσηκεν: όι σοκ έσιν αλήθία

αν αυτω. όταν λαλή το ψεύδG »,κιδίων

λαλά·όιψούσης έσι, ο πατήρ αυτου.

45 Εγω και όπ ή αλήθαν λέω, πιστέ μοι.

46 Τίς εξ υμών ελές μεελαμαρίας;

αλήθξαν λέγω, υμείς και πισελέ μου ;

o'wv éx is ,to princila s Oišaxédo

43

:47
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Σετέτο υμείς σεκακόλπ, όπίκξ Θεέ

48
Απεκρίθησαν εν οι

Γεδαίοι,και είπεν
αυτ: ου

καλώς
λέρθεημείς,όπ

Σαμα .

ράτης ήσυκ
δαιμόνιον έχες;

49
Απεκρίθη 1η ( ες Εν

δαιμόνιον σαν
έχω, αλλά τιμώ τ

πατέρα με , και
υμείς

ατιμάζετε με .

50 Eώ δε και ζητώ τω δεξαιμε έσπνο ζη
των και

κρίνων .

51 Αμίω αμίων λέγω υμίν ,έαν ας
πλέον

τιμον
τηρήση,

θάνατον και μη
θεωρήση εις

52 Είπον εν αυτώ
oilsδαλοι Νύν

εγνώκαδη
όπ

δαιμόνιονέγές.
Αβρααμ

απέθανς και οι

ασθοφή).κσυλέγης
Εύας λόγο με τη

ρήση,έμη
γεύσθανάτε αςή

Μη σε
μέζων εί του

πατρός ημών
Αβραάμ , όςτις

απίθανες και οι
αθοφήτη

απέθανον. τίνα
στων συ

πεις;

54
Απεκρίθη Ιησές :

Εανία

δοξάζωέμου

τον,ή δόξα με
έδένεσιν έσιν ο

παίήρ μεοδο

ξάζων με,όν υμείς λέγειε όι Θεόςυμών έσι .

55 Και συκ
έγνώκαθε αυτόν εγώ και οίδα αυ

τον κεαν είπω ότι σοκ οίδα αυτόν ,
έσομαι

όμοις υμών,
ψαύσης οίδααυτόν ,

τον λόγον αυτου τηρώ.

56
Αβραάμ ο πατήρ υμών

ήγαλλιάστε

53

αιώνα ..

3 Ανα
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57

58

ένα ίδη και ημέραντέμω,και είδε, κ εχάρη.

Είπον εν οίΙεδαίοι αθος των Πεντη

xguCo'rin onw'indsorj A Begèpecab@ grexas;

Είπεν αυτοίς ο Ιησες : Αμίω αμέω λέγω

υμίν,πρινΑβραάε βοέω , εγώείμι.

59 Ηραν ν λίθες να βάλωσιν επ' αυτόν.

Ιησές και εκρύβη, και εξήλθεν κδ ιερέ,διελ

θων Αο μέσο αυτών και παρήχυέτως .

Κεφ . 9. 9.

Και ολαγων είδεν άνθρωπον τυφλόν οκ

θυετής .

2 Και ήρώτησαν αυτόν οιμαθηταί αυτό, λί

ορίες : Γαββί , τίς ήμαρτεν,έτG- ή οιονείς

αυτέ, ίνα τυφλός κυνηθή,

3 Απεκρίθη ο Ιησές -Ούπ 8το ήμαρτεν,

έτε οιγονείς αυτά αλ' ένα φανερωθή του

épgce sã cu autala

Εμε δει εργκέζια ταέργα και πέμψανός

μεέωςημέρα τήνέρεθ νυξ , ότε έδεις δύ

ναται εργάζει :

5 όταν ώτω κόσμω ώ, φώςάμιξκόσμε.

6 Ταύτα απών,έπλυστ χαμαι, και εποίησε

πηλόν κσ πλύσμαος,κεπέρισε σπηλός

επί τες οφθαλμες στυφλού .

7 Και είπεν αυτω: Υπαγε , νίψα ώς τίω

κολυμβήρων & Σιλωάμ (ο ερμωδίες),

απες αλμένο.) Απήλθεν εν και νίψαν,&

ήλθε βλέπων .

4

8 Οι
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• Οιών γέκτονες και οι
θεωρίες αυτον το

« ότερονότι τυφλός Ιώ ,όλερ Ουκ έτος
ειν ο

καθήρδρών και στο αυτώνκαι

9
Αλουίλερ»:

Οπότος έφυ»
ακιδίδη

όμοι- αυτοί έσω.
Εκείνοι έλεγχο όπ

εγώ άμε.

1ο Ελερ» έν αυτο : Πώς
ανεώχθησόν σου

οι
οφθαλμοί και

11
Απεκρίθηεκείν @ -κ είπαν :

ΑνθρωπG
λεγόμδρG-Ιησές , πηλόν

εποίησε , και επ

έχεισεμελες
όφταλικές,εείπέ μοι"

Ύπαγε

ας ή
κολυμβήθρα Ο

Σιλιαμ , νίψα.

12
Α'πολωνή

υψάρθρG-,
ανέβλεψα.

DinOY BY BÚTS: Tổ így
érsivos ; Aézado

Ουκ οίδα .

13
Αγεσιν αυτόν τουςτις

φαρισαίος, τον

ποε
τυφλόν.

14 Ηνή
σαββατονότι τον πηλόν

εποίησεν ο
Ιησές,και

ανέωξεν αυτί τες
οφθαλμές.

15 Πάλιν εν
ήρώτων αυτών και οι

φαριστίδου
πώς

ανέβλεψεν. ο δε είπεν αυτοίς
Πηλός

επέθηκενεπί τες
οφθαλμές με, κ

ωιψά
μίω, και

βλέπω .

16
Ελεορν

έναή
φαρισαίων κενές

ούτο

ο
άνθρωπΦ- ουκ

έσοθραΟ Θε8 , ότι το
σαββαζαν έ τηρεί. Αλοι έλεγαν Πώς δύνα )
άνθρωπG-

αμαρlωλός
τοιαύτα

σημεία
Aditiv ; Kai géo usalui ev avtoīs.

P 4

17 Λέγεσι
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20

21

17
Λέγεσι τω τυφλώ πίλιν : Συ ή λές

αελ αυτά,ότι ωοιξέσετες οφθαλμές ; Ο

δε είπεν ότι ωesφήτης είν.

18 Ουκεπίς δυσαν εν οιΙεδαίοι αει αυτό

ότι τυφλός ώ ανέβλεψεν,έωςότεέφώ

νησαν τες μνείς αυτά και αναβλέψας».

19 Και ήρώτησαν αυτές, λέρλες'Ούτος εσεν

ο ιός υμών , δνυμείς λέγετε ότι τυφλόςέρω

νήθη , πώς έν άρά βλέπί ;

Απεκρίθησαν αυτούς οι γονείς αυτό και

είπον· οίδαμε ότι ετοςεπενδυός ημών , και

Ο τυφλός εγγονήθη

Πώς 3 νύν βλέπη σακοίδαμινή τις ήνοι

ξεν αυτέ τες οφθαλμός, ημάς συκ οίδα

μ' αυτος ηλικίανέχο , αυτόν ερωτήσετε

αυτης αελ αυτέ λαλήση .

Ταύτα είπαν οι γονείς αυτά,όπ έφοβενώ

τεςΙεδαίες ήδη γδ σιωιτέθηνώ οι Ιεδαίοι,

ένα εαν ας αυτών ομολογήση Χρι , λία

σιωάγωγG- in .

23 Δια τέτο οίμνείς αυτό είπονόπηλι

κίων έχο , αυτον ερωτήσειλε.

24
Εφώνησαν εν εκ δόυτέρα και ανθρωπινος

ω τυφλός , και είπεν αυτω Δος δόξαν το

Θεώ ημείς οίδιμάμ ότι ο άνθρωπG- έτG

αμαρτωλός έσιν.

15 Απεκρίθη εν εκείνο-επεν Ειαμαρ

τωλός έσιν , σοκ οίδα»εν οίδα, τυφλός ών ,

αρά βλέπω.
26 Είπαν

22
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16 Είπονκαι αυτό πάλιν : τι
εποίησε στις

ωοιξε σε τες
οφθαλμές ;

27
Απεκρίθη αυτοίς: Είπον υμίν ήδη κεν

κέσειςή πάλιν θέλετε
ακέφιμή κ υμάς

θέλετε αυτ8
μαθηται χνές:

28
Ελοιδόρησεν εν αυτών, καιείπον Συ και

μαθητης κένς" ήμές και
Μωσέως ίσβο

τ8

579

vº καθετου .

29 Ημείς
οίδαμάμόπ Μωσή

λελάληκενό
Θεός τέτωνσε

είδαμε πόθεν έσιν .

30
Απεκρίθηο

ανθρωπG- ε είπεν
αυτοίς

Εν τέτω
θαυμασόν έσιν,ότι υμείς σακοί

δαλε πόθεν έσι
,οάνέωξε με τις

οφθαλμές.31
Οίδαμε και ότι

αμαριωλών ο Θεός τον
ακές»αλ'εαν

αςθεοσεβής ή,και το
θέλημα

αυτ8 ποινή , τότε ακές .

32 Εκ
αιώνG- σκ

ήκέθηόπ
ωοιξε τις

οφθαλμές
τυφλού

γεννημέρε.

33 Ει μηδω έτG-ωρα Θεέ ,συκήδηαε
πειν έδέν .

3 4
Απεκρίθησα»

είπεν αυτώ Εναμαρ

λαις συ
εγγονήθης όλG-, και συ

διδάσκες

*μάς;Και
εξέβαλον αυτόνέξω.

35
Η'κεσεν ο

Ιησες ότι
εξέβαλον αυτόν έξω

και δρών αυτών, είπεν αυτώ Συ
πιςούς ας

τον Θεού;

36 A
zeneith crezi Goog intº Tisigi,Kú

>

eλε,ένα
πιρούσα εις

αυτόν;

T
S

37 Είπα
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37 Είπε και αυτοι οΙησές: Και εώρακας αυ

τον, και ο λαλώνμε σύ, κανός επν.

3 8 O ' έφη" Πισδύω , Κύριε καθοσεκύ

νησεν αυτω .

39 Kaj chev o incês. Eis reinos fgco ens

κόσμον τέτον ήλθον ένα οι μη βλέπούλες

βλέπουσα, και οι βλέποίες τυφλοί βύων .

40 Καιήκεσαν οκ ή φαρισαίων ταύτα οι

όνες μετ' αυτέ,είπον αυτω• Μη ξημείς

τυφλοί έσω;

41 Είπεν αυτοίς ο Ιησές : Εί τυφλοί ήττ , εκ

αν είχε αμαρτίαννύν λέγέλεόπβλέπο

Σ. Αν και εν αμαρία υμών μύς.

Κεφ. ι. ΙΟ. !

!

2

1 Α'μίω αμίαν λέγω υμίν, ο μη εισερχόμδρος
Αα τύρας εις ή αλλων αεβάτων,

αλά αναβαίνων αλλαχόθεν και εκειναν κλέ

πης έσι και λησής.

ο 3 εισερχόμενο Δασ θύρας , ποιμώ

έξι αεοβάτων.

3 Τέτω ο θυρωρός ανοίγο , και τα ωeόβαζα τ

φωνής αυτ8 ακέ{ • ε πε ίδια αβαζαν κα

λάκατ' όνομα , κ εξάλ αύζι .

Και όταν οι ίδιααοααοκβάλη , έμ .

αεροθεν αυτών πορσε9 ·έτα Ρόδαία αύ

τα ακολgθει , όπ οίδασι + φωνάω αυτά .

S Αλoτεία ε μη ακολουθήσωβιν, αλλά

φοξον απ ' αυτά · ότι εκ οίδασι άλλο

είωνφωνώ. 6 Ταύ
.
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Ταύτίων ή
παροιμίαν είπεν αυτοίς ο Ιη

σες. Εκείνοι ουκ
έγνωσαν τινα ωαελάλη

αυτοίς .

7 Είπεν οώ πάλι» αυτοίς ο Ιησες:
Αμίων

άμω λέγω υμίν,
όπερί αμι ήθύραή πε5

βάτων.

8 Πάνες όσοι αθό εμέ ήλθον ,
κλίπεισίκαι

ληστήαλ' ουκ
ήκεσαν

αυτώνπι εοαία .

9 Eώ άρει και θύρα δι' εμέεάν ας
εισέλθη ,

σαιτήσε):

κασελόύσετε
εξελόύεται, και

νομία ουρήση.

Ο
κλέπjης σαν

έρχάμή ένα
κλέψη

και φύση και
δολέση του ήλθον ίνα ζω

έχωσε , και
στειοτον

έχωσιν.

Εγώ ειμι
όποιείω ο καλός. ο

ποιμιω

ο καλός των ψυχών
αυτείνησιν σερ &

ωθοσώπων .

Ο
μισθωτός 3 έκ ών

ποιμίων,εκεισε

το
αθόβαζα ίδια,θεωρεί λύκον

εφόμεμον,
Εαφίησι τα

αυθαία,και
φεύγκέολύκο

αρπάζι αυτό, και
σκορπίζί που

ασύδαζα.

13 ο
μισθωτός φούγκ ,όπ

μισθωςεπ ,

κά μέλη αυτά σε
φοβάτων.

14 Εγώ έμει
οποιοιω οκαλός ,

έγινώσκω

τα έμα ,
ξενώσκομαι στον εμών.

15
Καθώς

γινώσκς μεο
πατήρ ,

καγώ γενώ
σκωτ πατέρα , και τίω

ψυχίω με τίθημι
υπέρή

σοβάτων

11

1,

12

16 K
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18

.

16 Kaj 'ma mesela izq à conésiy e'ne ad

αυλής ταύτης κακέινά με δε αγαγειν και

τη φωνής με ακέσετε και γιήσεται μία

ποίμνη, ίς ποιμιώ .

17 Διά τε% ο πατήρ με αγαπά,ότι έχω τίξη

μιή ψυχίω με ένα πάλιν λάβω αυτώ .

Ουδείς αίρε ωτωαπ' έμεάλ' έχωτί

θημι αυτίω απ' έμαθε. εξεσίαν έχω 98

και αυτίω , και εξεσίαν έχω πάλιν λαβειν

αυτώ. τούτων ή ανωλίω έλαβον ωρα

Ο πατζός με .

19 Σχίσμα οω πάλιν εγγύες ώ τοϊς Ιε

δαίοις Alg τες λόγες τέτες.

1οΕ'λεγαν δέ πολλοί εξ αυτών Δαιμόνιον

έχo κ μαύνεθ : ί αυτά ακέετε ;

Αλοιέλεγαν Ταύτα τα ρήμαζα σοκ έςι

δαιμονιζομμε" μή δαιμόνιον δεύαται τυ

φλών οφειλμες ανοίγον ;

12 Εχύε % και τα εγκαίνια ή τους Γεροσολύ

23 Και οέιεπίτι ο Ιησές ώ τω ιερωτώ τη

του σ ' Σολομών/ G ».

24 Εγκύκλωσαν εν αυτόν οι Ιεδαίοι , κ έλε

29ν αυτω Εως πότε ψυχίω ημών ωρίς ;

και συ ο Χριστός είπε ημίν παρρησία.

25 Απεκρίθη αυτοίς ο Ιησές Είπον υμίνες

πιςόύεπ πι έργα α εγώ ποιώεν τωονόμα

πε πατςός με, τρώπου μαρτυρεί σελέμε.

26 Α ' Α '

2 Ι

Κοις, και χυμών ω .
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26 ΑΑ' υμάς και
πιστε: έγαρ εσε

Ροδάτων και εμών,
καθώς υπον υμίν.

17 τα
θύβολα τι εμα και

φωνής με ακές,
καγώ

γινώσκωοωτα,
ακολκθεσί μοι ,

28 Κωγώ ζωίω
αιώνιον

δίδωμι ωτοις,κ και

μή Στόλων) εις τ αιώνα ,
ξεχαρπάσε τις

αυτο κτχορός με .

19 Ο παθής με ός
δέδωκέ μοι μέζων πάν

των εφέ : κ έδες δία )
αρπάζε κτ

φος και
παλιρός με .

30 Εγώκαι ο πατήρ έν έσθμ.
31.

Εφάσισανοώ
πάλιν λίθες οι

Ιεδαίοι ,
ένα

λιθιάσωσιν αυτόν .

32
Απεκρίθη αυτοίςο Ιησάς:

Πολύ καλά
έργα

έδεξαυμίν
εκπατζός με ΑΙε ποιον

αυτών έργων
λιθίζετε με

33
Aπικράτησείο αυτό οι

Γαδιάλοι,
λέγρος

Περλ καλάέργα
ελιτίζομέν σε , αλλά σε:

βλασφημίας,
όπου

άνθρωπG- ων ποιές
στων Θεόν .

34
Απεκρίθη αυτοίς

οίησές Ουκ έσι
γραμ

μεμον εν τω νόμωυμών: Εγώ είπα,θεοί επ ;

35 Ει
ακέρνες είπε

θεέςαθος ες ο
λόγG

Θε8 εργίες και
έδινα

λυθlώαι η
γραφή

36 Ονο πατήρ ήγίασε και
απέσίλεν ας τον

κόσμον,υμάςλέγέλε: Οι
βλασφημίας,ότι

είπον , υος και Θεξ αμι;

37 Είέ ποιώ τα έργα
πατρόςμε,μήτουετέ μοι

71

38 Ε,
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38 Ει 3 ποιώ , καν εμοί μή πισβύηε , τοίς

έρρις πισδύστείε· ένα γνώπε πισούσητε

όπνέμει ο πατήρ , καγώ ν αυτω .

39 Εζήταν εν πάλιν αυτόν πιάσαι: εεξήλ

θεν οκταρος αυτών.

40 Καιαπήλθε πάλινπέραν 8 Ιορδώνε ας

ή τόπονόπε Ιωάννης το ωeώτονβαπά

ζων ' κέμεινεν
εκεί ..

41 Και πολλοί ηλθον αθος αυν,κ έλεγονότα

Ιωάννης μεσημάον εποίησεν έδέν πάνα και

όσα είπεν Ιωάννης είτότε, αληθή ώ.

Και επίσδυσων πολλοί κι ας ωτόν.

Κεφ . ια '. ΙΙ .

Ηγεςώθενών ΛάζαρG- λπο Βηθα
νίας, εκ τ κώμης Μαρίας, Μάρθας

η αδελφής αυτής .

(Η3Μαρία και αλέψασαι τ Κύριονμύ

ρω, & οικιώξασα τις πόδαςαυτό της θρι

ξιν αω της ης ο αδελφός ΛάζαρG- ήρθένς. )

3 Απέσλαν εν αι αδελφαί ωeoς αυτόν ,

λέγεσου Κύριε , ίδε , δν φιλάς , αθενεί .

4 Ακέσας ; οΙησές είπεν Αύτη ή αθένα

Go έπ @ οςθάναών,αλ' υπέρ τ δόξης 5

Θεέ, ένα δοξασθή ο 4ος Ο Θεό δι της.

5 Ηγάπα και ο Ιησές ή Μάρθαν και τίω

αδελφω αυτής ετ Λάζαρον.

Ως εν ήκεσεν όπ αθενεί , τότε μου έμενεν

ώ ώ ωτόπω δύο ημέρας ,

7 Επτα

6

1
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7
Επιτα με τέτο λίγο τους

μαθητές

Αγωμθμ ας ή Ιεδαία» πάλιν .

8
Λέγεσιν αυτοί οι

μαθηται· Ραβδί , νύν
έζόταν σε

λιθίσειοι
Ιεδαίοι, και

πάλινα

9
Απεκρίθη ο Ιησές Ουεδώδεκα εισιν

ώρα η
ημέραςκαιεάν ως

ειπαλή ώτηημέ

ρα , και
αθοσκόπια: ότι το φως και

κόσμε τέ

το βλέπή :

10 Εάν δε πς
ειπατη τη νυκτί, stoc .

κοπής-ότι τοφώς
σκίσιν

αυτοί.

Ταύτα είπε και με την
λίγλωτοϊς Λά

ζαρG- ο
φίλG-ήμών

κεκοίμη · αλλά πο
μόύομαι ένα

έξυπνίσω αυτόν .

12 Είπον οώ οι
μαθηται αυτέ Κύριε , καικενοίμηται, στιθήσε

13 Eipäved deoinošs rader
saváts aü

τ ·
οκέινοι

έδειξαν ότι
είτ

κοσμήπως και

ύπνο λέγή .

14 Τότε εν είπεν
αυτοίς ο

Ιησές
παρουσία

Λάζαρο »
απέβαινε

15 Και χαίρω δι'υμάς (ίνα
πιςεύσητε ) όπσκώμίω εκεί αλ'

άγωμθμ αθός αύGν.

με τους
συμμαθητής

Αγριμόνι και ημάς,
ένα

λίπηθεένωμα μετ αυτά .

17 Ελθών εν
οίησες εύρεν αυτόν

τέσσαρας
ημέρας ήδηέχονται να τα

μνημένο .

16 Σ

Είπεν ο
Θωμάς,ο

λερωμG- Δίδυ .

18 ( Η ,
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T

22

18 (Η , 3 ή Βηθανία εγγύς ή Γεροσολύμων ,

ως λιπι σαδίων δεκαπέντε)

19 Και πολλοί εκ Ιεδαίωνεληλύθων προς

ζας ωeί Μάρθαν και Μαρίαν, ένα ωρα

μυθήσων αύζος σεισ αδελφέ αυτών.

Η ' οωω Μάρθα ως ήκεσεν οποΙησές έρ

χεται αώτησεν αυτώ Μαρία και το οί

και καθίζει.

21 Είπεν εν η Μάρθα ωθος Ιησεν· Κύριε ,

αής ωδε,ο αδελφός με το ανέτεθνήκε

Αλλά και νύν οίδα όπ όσα αν αίτηση και

Θεόν, δώσε σοι ο Θεός.

23 Λέκ αυτη οΙησές: Ανασήσεται δάδελ

φός ( ε.

24 Λέγήαυτω Μάρθει · οίδα όπ ανασήσει

ν τη ανατίσωτη εχάτη ημέρα.

25 Είπεν αυτή ο Ιησες : Εγώ ειμι η ανάσα

σας και η ζωή και πισοίων εις εμέ, κάνΑπο

9 น ที่ (Map ),

26 Και πάς οζών και πισεύων εις εμέ , έ μη

λιποθύνη εις ή αιώνα . Πισης τέτο ;

27 Λέγκαύτω : Ναι Κύριε εγώ πιπίςευης

όπ πε ο Χριστός ο 4ος Ο Θεέ , ο εις τκό

στον ερχόμενου.

18 Και ταύτα έπεσα απήλθε και έφώνησε

Μαρίωνήαδελφω αυτής λάθρα ,έπεσα .

ο διδασκαλώ πάρει φωνέι σε.

19 Εκάνηως ήκεσεν,εγάρεθ παχύ, και έρχε

ος αυτόν . 30 (ού
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30 ( ούπω και
εληλύθξ

οΙησές εις
τκώμίω

αλ' ώω τω τόπω όπε
αώτησεν αυτό

η
Μάρθα )

31 Οιοι
Ιεδαίοιοι όντες μετ' αυτής ώ τη

οικίανα
αμυθέμόμοι αυτίω,ιδόνης και

Μαρίανότι
ταχέως ανέση και

εξήλθεν , ήνο

λέθησαν αυτή η
λέρλες:

σάλ ας το
μνημείον ένα

κλαώση εκεί .

32 Η 'ού
Μαρία ώς ήλθαν όπε

ίωΙησές ,

ιδέσει αυτόν, έπεσεν εις τας πόδας αυτέ,λί

γεστα αυτι:
Κύριε, άης ώδε , ότι αν απί

θανέ με ο
αδελφός .

33 Ιησές έν, ώς είδει
αυτίω

κλαίεσιν έτες
σωτλθονίας αυτή

Ιεδαίες
κλαίοντας , ώ

εβριμήσαιτο
πνεύμα

κατάραξενευών

34 Και είπε: Πε
τεθέικαίς αυτόν ; Λέγε

αυτά·Κύριε,
έρχεείδε.

35
Εδάκρυσεν ο Ιησές .

36
Ελεονεν

οίΪεδαίοι δε πώςέφίλε αυών.

37 Τινές και εξ
αυτών είπον" Ουκ

ήδύναοέτος,
ο
ανοίξας τες

οφθαλμες
τυφλέ,

ποιήσαι

ένα και
έτG- μη

λιπογείνη;

38 Ιησέςοώ
πάλιν

έμβρυμώδυο-
νίου

το έρκεί έως το
μνημείον. Ηϊνή

απήλιου, ε
λίθG-

επέκέτο επ' αυτο .

39 Λέως
Ιησές»

Α'egτεί λίθον. Λίγο
αυτό

και
αδελφός

τεθνηκότG-
Μάρτι "

Κυρί»

ήδηόζί
ταρτη γάρει.

40 Λέκ
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40 Λέγή αυτή ο Ιησες : Ουκ είπόν σοι όπ έδες

πισδύσης, όψη και δόξαν σ ' Θιέ;

41 Ηραν εν λίθονεο τεθνηκώς κείμε

G- Ιησές ηρε τες οφθαλμές άνω, και

- είπε: Πάτερ, συγκριτώ σου ότι ήκεστούς με.

42 Εω και ήδηνόππαντί με ακέες, αλλά

Δε ή όχλον η αειετώτα είπον , avec

σδύσωζιν ότι συ μεαπέσέλας.

43 Και ταύτα ειπών,φωνήμεγάληέκρω

γαστ " Λάζαρε, δεύρο έξω.

44 Και εξήλθεν ο τεθνηκώς, δεδεμάς τες

πόδας και ας χείρας κιρίαις" κ η όψις αυτά
σεδαφίω σιεδέδε % . Λέκαυτοίς ο Ιησές :

Λύστε αυτόν, και αφέλε υπάγγν.
45 • Πολλοί ένοχή Ιεδαίων οξέλθονες ωος

τω Μαρίν , και θεαστεί αμοι εποίησεν ο

Ιησές . επίσδυστυ » ως αυτών.

46 Τινές και εξ αυτών απήλθον ωeoς τες φαρι

σαίες ,επον αυτοίς αεποίησεν ο Ιησές .

47 Συνήγαγον ένοι αρχιερείς οι φαρισαίοι

στοέδριον, και έλεγαν: Τί ποιάμουκαι όπετο

ο ανθρωπG- πολλά σημεία ποιώ .

48 Εάν αφώμεν αυτόν έτω, πάνες πισο .

σε ( ιν εις αυτόν είλύσονται οι Ρωμαίοι,
διέσιν ημώνκττόπον το έθν @ -.

49 Είς δέ τις εξ αυτών Καϊάφας , αρχιερείς

ών σ ' ενιωθε κάνε, είπεν αυτοίς εμείς

σοκ οίδατε όδεν.

so od
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Δραλογίζειότι
συμφίος ημίν

ίνα είς
άνθρωπο-

ληθένη αιμδ λαϊ,

μη όλον το έθνΘ- δίλη .

51 Τίτο και αφ'εαυε εκ έπν αλλά
δεχερός

ών και
μιας οκέινε και

αφήτευσεν στιέ.

μελλεν ο Ιησές
δοθνήσκήνιερ δ έθνος

52 Και
έχισερ & έθνες μόνον ,

τα τέκνα και Θιά τα
διεσκορπισμένα σω

53 Απ'
εκάνης οιω τ ημέρας

σιωίδαλό .
σαν , ίνα

λίπoκάνωσιν αυτών.

54 Ιησέςδν έκέτι
παρρησία

σειιπάτι εν εις
Ιεδαίοις , αλλά

απήλθεν
εκείθεν ειςή χώρα»

είγος ή ερήμα και ας
Εφραίμ

λεμεδρίω πο

λο κακεί
διέτριβε μη

μαθητών αυτά .

55 Hy και έβγός το
πάχα η

Ιεδαίων και αν
έβησαν πολλοί εις

Ιεροσόλυμα κ τ χώρας

σε πάχα,ίνα αγκίσο(ζιν
ελές.

56
Εζήταν

εντίησεν,
δέλεαρη μετ'αλή

λωνώ του εερω
εσηκότες: Τι δεκαυμίν ,ότι

8 μή έλθη ας ή
εορτώ,

Διδώκισαν και και οι
δρχερές οι φαρλ

σώοι
ωολίω , ένα εάν ας γνω πεει ,μη

νύση,όπως
πιάσωζε » αυτόν.

Κεφ. ιβ'. 12 .
Ο ύίησές αθέ ημερών και πάχα ήλ

' θεν εις
Βηθαινία» , ω

Λάζαροκαι
τεθνηκώς, ον

ήγορες κ
νεκρών.

57

1

2 Εποίη
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2 Εποίησανοώαυτω δειπνον οκά, και και

Μάρθα διηκόνη: ο ΛάζαρG- εις ω των

σανακάμδύων αυτω.

3 Η ' ο Μαρία , λαβέστα λίσεων μύρε

κάρδε πιικής πολυάμε, ήλεψε τες πόδας

Ο Ιησύ, και εξίμαξε της θιξίν αυτής της

πόδας αυτές και δε οικία έωληρώθη εκ της

οσμής και μύρα.

4 Λέκοιεις κή μαθητών αυτ8 ,Ιέδας

ΣίμωνG- Ισκαριώτης και ο μέλλων αυτών

ωραδιδόνα .

Σ Δια τέτο το μύρον σοκ επεάθη τζια

κοσίωνδωαρίων, εδόθη πτωχοίς ;

6 Είπε και τεο, 8χόπ ωειπ πιωχών έμελεν

αυτω , αλ ' όπ κλέπτης ώ , και το γλωοτόκο

κον είχε, τα βαλόμμα εδάσωζεν.

7 Είπεν εν δΙησες: Αφις αυτήν ας ήημέ

ραν 8 ώαφιασμέ με τετήρηκεν αυτό.
Tές πλωχές και πάντα έχελε μεθ' εαEaw .

τών , εμε ] ε πάντα έχετε.

9 Εγω εν όχλος πολύς οκ τ Ιεδαίων όπι

οκέιέπ κήλθονεα τΙησέν μόνον , αλλ '

ένα ετ Λάζαρονίδωσιν,ών ήγκρεν εκ νεκρών.

Εβελούτανό οι δρχειρας ένα κτ Λά
ζαρος Αποκένωσιν"

11 ότι η λοί δι' αυτόν αίρνεΙεδαίων ,

καιεπίς όν ας ή Ιησεν .

1. Τη επιχώριονόχλος πολύς δέλθών εις εορτ ,

årő.

8

ܐܘ
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ακόσιεςότι
έρχείοΙησές ας

Ιεροσόλυμα,

13
Ε'λαβον ταβλαή

φοινίκων , και
εξήλθον

Ας
πάλησιν αυτά , και

έκραζον
Ωσπονά,

δύλογηθρο- ο
ερχόμος εν

ονόμαία
Κυρίες

ο
βασιλεύς

Ισραήλ .

14 Ευρώνκαι ο
Ιησές

ονάρλον ,
εκάθισεν επ '

αυτό, καθώς έσι
κεραμυδρον

15 Μη φοβε
θύγατερ Σιών ιδε,ο

βασιλεύς
Cs έρχε ),

καθημερG- επί πώλον όνε.

16
Tώτα σοκ

έγνωσαν οι
μαθητα αυτά

το πρώων άλ' ότε
εδοξάσθη ο

Ιησές, τότε
εμνήθησανότι

τούταώ επ ' αυτο
γεγραμ

μία ,
ετούτα

εποίησεν αυτω.

17
Εμαρτυρίου ο

όχλΘ-ο ών μετ' αυτέ ,
ότι η

Λάζαρον
εφώνησεν εκ

μνημεια και

ήγρεναυτόν εκ
νεκρών.

18 Δια τέρ και
υπίώτησεν αυτώ ο

όχλΘ

ότι
ήκεσε τοαν

πεποιηκέναι το
σημειον.

19

Οι οι
φαρισαίοι είπαν αθώς

εαυτός
Θεωρείτεότι σαν

αφελαπέδέν ιδε , ο κό

σμεG- οπίσω αυτό
απήλθεν.

20 Ησα » δε ανες
EAωες εκ ή

αναβαινόν

των ένα
ωθοσκωήσω(ενώ τη εορτή.

21 Ούτοιοι
αθοσήλθον

Φιλίππα τολι
Βηθσαϊδα

Γαλιλαίας ,και
ήρώτων αυτών,

λέγοντες· Κύριε,
θέλομεντ Γησεν ιδεών.

22 Ερκο

Φίλιπποςελέατο
Ανδρέα.επα

λιν
Ανδρίας και

Φίλιππος
λίγεσι τωΙησέ

2303
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23 οjfησέςαπεκρίνατο αυτοϊς, λέγων Ελλή

λυθεν η ώρα να δοξασθή ο υος και ανθρώπε..

24 Αμωάμω λέγωυμίν,εάνμή ο κόκκG

σσίτε πεστών εις εγώλιποθίνη,αυτος μό

νος μύς• λιποθίνη,πολύνκαρπόν φέρς.

25' ο ' φιλώντψυχήν αυτ8, λολέση αυτήν

κ ο μισών ή ψυχίωαυτώ τω κόσμωτέ.

τω, ας ζωωαιώνιον φυλάξξ αυτω .

20 E'aveugi algnevñksipgiangaslétuiry

όπκέιμιέω,εκει εδρακονος καιέμος έσαι

εάν Lςέμοί Αξεκονη,τιμήσεαυτόν ο πατής.

Νύν η ψυχή μεπαρακ ), και τι είπω;
Πάτερ, σώσόν με κ τ ώρας ταύτης, αλλά

Δε τέτο ήλθον ώς * ώραν ταύτίω.

28 Πάες, δεξασόν σε το όνομα Ηλθεν και

φωνή κ' έραν · Και εδόξασει , και πάλιν

δοξάσω.

29 Ο ενόχλG- έως και ακέσας, έλεγε

βροντίωγεμνέναι . Αλοι έλεγαν: Αγελο

αυτη λελάληκεν.

30 Απεκρίθη ο Ιησές και είπεν ου δι εμε

αύτη η φωνή γέρνεν, αλλάδι ' υμάς.

31 Νύν κρίσις εις κόσμετότε νύν ο άρ

χον σκόσμε τέτεεκβληθήσεθ έξω.

3 2 Κάγου, εάν υψωθε κτ γής, πείνας ίλ

κύσω ωeoς εμυών.

33 (Τετρέλες ,σημαίνον ποία θανάτο
ημελλεν Σποθνήσκήν )

34 Απε .

9/
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34
Απεκρίθηωτό οόχλος Ημεςηκέσα

μοκενόμε ότι ο
Χρισές

μορφέςταιώνα:

και πώς συ λίγες,ότι δεν
υψωθήναι τ υον 5

ανθρώπε,ώς έσιν έτG- ο ιός
ξανθρώπε;

35
Είπεν εν

αυτοίς οΙησέςΕτ
μικρον εόνα

το φώς μεθ' υμώνέστ'
αειπάάπέως φώς

έχειε,ίνα μη σκολίαυμάς
καταλάβη

κοπε
ειπειών ώ τη σκολία σοκ οίδε πε πάγο.

36 Εως τοφώς έχειε,
πισύετε ας το φως,ίνα

μοί φωτός
βόηθε.

Ταύτα
ελάλησεν ο Ιη

σες, και
απελθών

κρύθη απ' αυτών .

37
Τοσούτα και αυτά

σημεία
πεποιηκότο

εμπερθεν
αυτών , Gάκ

επίσσον μας αυτών

38 ίνα ο λόγος
Ησαία και

ωθοφήτη
πληρωθή ,

όνείπε Κύριε,τις
επίσδυσε την άκρη ημών,και

και
βραχων

Κυρίε τίνι
αποκαλύφθης

Δια τέτο
αδύνατο

πισούν,ότι πά

λιν είπεν
Ησαίας

40
Τετύφλωκεν αυτών τες

οφθαλμές, και
πεπώρωκεν αυτών

καρδίαν έναμή έδωσε

τους
οφθαλμοίς ,

ενοήσωσι τη
καρδία , και

επιςραφώσε ,ο
ιάσωμαι αυτές.

41
Ταύτα άπεν

Ησίας ότι είδε ή δεξω »

αυτή κ
ελάλησε αει αυτά .

42 Ομως μέντοι και αν η
δεχόντουν πολλοί

επίσδυσεν εις αυτό αλλά και τις
φαρλ

στίες έχ
ώμολόγε»,ένα μη

δισωώνι

39

έωνται,

43 Ηγα



360 ΕΥΑ
ΓΓΕ

ΛΙΟ

Ν Cap.12 .

43 Η χάπησαν τίω δόξαν των αγρώπων

μάλον ή τίω δόξαν Θεου.

44 Ιησες και έκραξε εείπεν· ο πιςεύων εις εμέ ,

επισούξ ας έμε και αλ' ας ή πέμψανα με.

45 Και ο θεωρώνεμέ,θεωρειτπέμψανοί με.

46 Εγω φώς ας ή κόσμον ελήλυθα, ένα πας

οπισθίων ας έριε ώτη σκολα μη μένη.

47 Και εαν ας με ακέση η ρημάτων και μη

πισούση και εγώ και κρίνω αυτόν. Ουσήλθον

ένας κρίνω τον κόσμον , αλ' ένα σώσω τον

κόσμον .

48 oάθετών έμε κ μη λαμβάνων τα ρή

μαζα με, έκκρίνονα αυτόν ολόγG- ον

ελάλησα , οκέινο κρινε αυτον ν τη

έχάτη ημέρα

Οι εγώ εξεμαυτό σκελάλησα 'αλ'και

πέμψας με πατήρ, αυτός μοι όλην έδρικς

τιείπω και τιλαλήσω.

5ο Καιοίδα ότιη ντολή αυτέ ζωή αιώνιός

έστν αέν λαλώ εγώ, καθως είρηκέ μοι ο πα

49

τηρ, έτω λαλώ.

I

Κεφ. ιγ'. 13.

ΠΡοτεορτής πάχα, ειδώςοΙησές
όπελήλυθεν αυτέ η ώρα να μεταβή εκ

Ο κόσμε τέτε ωeoς και πατέρα,αγαπήσας

τες ιδέες τες να το κόσμω, ας τέλG-ήγα

πησεν αυτές.

Και έκανε γιομψε , σ Ααβόλα
ήδη
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ήδη
βεβληκότG- ας ή

καρδίαν Ιέδα Σί
μωνΘ -

Ισκαριώτε , ίνα αυτον

αδά.)

3
Είδος

οίησεςότι
πάντα

δέδωκεν ω τα ο

πατηρεις τας χάρας, και ότιδπο Θιά εξήλ .

θε,
καθως τ Θεόν πάγο.

4
Εγέρεθ

αδέπνεεπτησε τει
ιμάτια:

κλαβώνλένκον,
διέζωνεντόν.

5 Είτε βάλεις
ύδωρας Τ

νιπτήραν, ήρξατο
νιπτην τες πόδας ή

μαθητών,
ευκμάασεν

το λενάω ώ
διεζωσμός».

6
Ε'ρχόν ωος

Σίμωνα Πέον λίγο

ωτα κέινος Κύριε,σύ με νίπλής τες πόδας,

7
Απεκρίθη Ιησάς είπεν

αυτωδει ποια
συ σοκ οίδας άρι,

γνώση και
τώτα.

8. Λέγή
αυτοπίτξος:Ουμη νίψηςτές πόδας

μεας τ αιώνα .
Απεκρίθη αυτώ ο

Ιησες
Εαν μηνίψω στ,οκέχες

μέρG- μετ' εμέ.

9 Λέγη ώτα
Σίμων Πίες ©-· Κύριε, μη

τες
πόδας με μόνον, αλλά και

χάρας και

τίω
κεφαλώ.

10Λέγή αυτήο Ιησάς:
Ολελενδρίος

έχεαν
έχητης πόδας

νίψας, αλλ' έσι
καθαρός

όλG "κ υμάς
καθαροί εσε,αλ' έχ

πάνες.

Ηδη το
αδιδόνα αυτόν Aμε το

είπεν Ουί πάνες
καθαροί εσε .

11 Οτεοώένιψε τές
πόδας αυτών,

έλαβε
το ίμακα αυτέ,

αναπτσών πάλιν ,είπεν ω

τοϊς:
Γινώσκετε τι

πεποίηκαυμίν;

II

13 Υμάς
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16

17

13 Υμάς φωνείτε με: ο διδάσκαλG- ε :

κύρια και καλώς λέγειε: ιμι γαρ.

14 Εί δν εγώ ένιψα υμών της πόδας , ο κύ

ριών καιο διδάσκαλG-, κ υμείς οφείλετε

αλλήλων νιπτην τες πόδας .

15 Υπόδεμα δέδωκα υμίν , ίνα καθώς έχω

εποίησαυμίν,κ υμείς ποιήτε .

Αμίωαμώλέγω υμίν , Gάκ έσι δελφ

μάζων Τ κυρίε αυτέ,έδελπόσυλοςμάζων
σπέμψαιο σωτέν.

Εί τούτα οίδατε , μακρίριοί εσε εαν

ποιητ αωπα .

13 Ού αει πάντων υμώνλέγω εγω οίδα ες

εξελεξάμω αλ ' ίνα ή ραφή πληρωθή

Ο τρώγωνμετ' εμέτον άρτον επήρεν επ ' έμε

τίωπιέρναν ωττο.

Απ' άρα λέγω υμίν αύξγνέα , ένα

όταν θύη ), πισούσηπ ότι εγώ αμι.

Αμίω αμω λέγω υμίν» ο ' λαμβάνων

εαν ένα πέμψω και εμέ λαμβάνς· και σε εμε

λαμβάνων,λαρεβάνςτον πέμψαν οι με.

21 Ταύτα ειπων οτητές εταράχθη το πνό'

και, εέμαρlύρησεκαι είπεν: Αμίώάμω

λέγωυμίν ότι είς έξυμών ωραδώσε με .
Ε'βλεπον εν ας αλήλες οι μαθηται ,

Απορέμμoιει τίνα » λέγκ .

13 Η ανακάμλνΘ- είς ή μαθητών αυτά

αν τοκόλπο Ιησύ,δν ηγάπα οΙησές

19

20

2 2

24 Νσή
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29

24 Να εντέτα Σίμων Πίτε ποιάς

αν είη αν και λίγα .

25 Ε'πιπιστώνσε κάθε επι το της

Ιησύ,λέγξ αυτω · Κύριε , άςίαν ;

26 Αποκρίνη ) οΙησες: Εκτός έπι ω εγώ
βάψας Ψωμίον έπιπι. Καιίαεαίας και

ψωμίον ,δίδωσιν Ιέδα Σίμωνος σκαριάτη.

17 Καιμε το ψωμίονεπισήλθνώς ικα

νον ο Σαζανάς. Λίγο εν αυτω ο ηγές:
ποιάς , ποίησον τέχoν.

28 Τε» και έδεις έγνω τωνανακςμύων αέςμίμων
πιν αυτο

Τινές δ έδόκες , επάτο γλωσσομον

έχει ο έδας, όπ λίγο αυτόο Ιησες:Αυ

eqσον ων χερέανέχουν ας εορτίων και τους
πτωχοίς ένα τι δο .

30 Λαβών και το ψωμίον κάνα , έως

εξήλθεν ω νύξ.

3 1 δεν εξήλθε ,λίγκο Ιησες" Νύν αδεξάθη

οιόςΤάνθρωπε,εοΘεόςέδοξάθη εν αυτό .

32 Εί ο Θεός εδοξάθη εν αυτώ,και Θεός

δοξάση αωτ εν εαυτω ,εους δοξάση αυτόν.

33 Τεκνία,έα μικρόν μεθ' υμών είμι.ζητήσετε με

εκαθως είπον οίςΙεδαίοις"Οι όπετάξω

έγω , υμάς έδύναθεελθείν υμίν λέω αρά .

34 Ενάλω κανω δίδωμι υμίν,ίνα αγαπάτε

αλήλεςκαθως ηγάπησα υμάς,ένα ευμείς

αγαπάτε αλλήλες .

Q2
35 Ε ',
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35 Εν τέτοι γνώσεις πάντεςόπ έμοίμαθη

του εσε , έαν. αγίπω έχοε ν αλλήλους.

36 Λέκ αωτω Σίμων ΠέτG- Κύριε , π8

υπάγος; Απεκρίθη αυτω οΙησές " όπε

υπάω , ε δύνασαί μοι να ακολουθήσαι,

ύσερον και απολυθησης μοι.

37 Λέκ αυτο ο Πίτς G-· Κύριε , Αλατι και

δύναμαί σοι ακολουθήσει αρκ; τψυχώμε

υπέρ σε θήσω.

38 Απεκρίθη αυτω οΙησέςτωψυχωσε

σέρ έμε θησής ; Αμίω αμω λέγω σοι, &

μια αλέκτωρ φωνήση έως και απαρνήση με τείς .

Κεφ . ιδ'. 14.

1 ΜΗ' ταρατίθω υμιών και καρδία: πι

σουέλε εις ή Θεόν,και εις έμμε πισδύετε.
Εν τη οικία πατζός με μοναι πολλα

εισινά δε μή, είπον ανυμίν πορόύομαι

ετοιμασαι τόπον υμίν.

3 Καιεανπορόυθώ , και έτοιμασω υμίν το

πον, πείλιν έρχομαιεωδαλήψομαι υμάς

στος έμωτών" ένα όπε ειμι εγω κ υμείς ήτε .

4 Και όπε εγώ υπάγω οίδατε, κ ' οδόν οί

δατε . ,

5 Λέκ αυτΘωμάς:Κύριε,έκ οίδαμθμ πε

πάγος πώς δυνάμεθα ή οδών αδένα ;

6 Λέγή αυτοδίησες: Εγώ αμι η οδός , και

και αλήθία, ζωή. άδεισέρκυσεςτπα

τέρα και μη δι' εμο .

2

7 Ε:
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και αυτόν .

11

7 Είίγνώκετε με , ετπιπρα με εγκατζη

αν και απ ' αρ . γινώσκεπ ωτον ,εικοσ

8 Λέξ αυτω«Φίλιπποι: Κύριε , δοξου

ημίν τ πατέρα , και δέκα ημίν .

3 Λέκ αυτοι ο Ιησος: Τοσοπι κίνον μεθ'

υμών ειμι , κ σοκ έγνωκας με; Φιλιπ τι , και

έωρακώςέμε, εώρακετ πατι29 πως

συ λιγες: Δαξον ημίν τον πατέρα ;

1ο ου πιεσης οτι εγων του παπί,κο πα

της νεμοιέσι , τα ρήμα ααα εγω λαλώ υμίν ,

απ' εμυτε λαλώ 3 πατηρ ο ν έμοι

μίμων, αυτος ποια τα έργα .

Πισάβετέ μοι οτι εγώ και το πατεί, ναι ο

ποτης εν εμοι έσιν έδεμή , Ag τα εργα

αυτα πιςεύετε μgί.

12 Αμίω αμίαν λέγω υμίν , ο πισίων Ες

εμέ,τα έργα α εγω ποιώ , κακίαν ποιήση ,

και μεζονα τέτων ποιήση όπ εγω σος τον

πατέρα με πορόύομαι.

13 Και ό, ζαν αίτηση ε ώ τωονόμαζίμετη

ποιήσει ένα δοξασθή ο πατήρντω μω.

14 Εανα αίτησης και το όνομα με, έγω

ποιήσω .

15 Εαν αγαπάτε με, ας ονόλας ας μας

τηρήσαι.

16 Και έρι έρωλήσω τ πιθάρι, άλλοναλα-

κλητον δώση υμίν, ένα μέρη μεθ' υμών ως τον

αιώνα » .. Q3
17 Το
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20

11

17 Το πνεύμα τ αληθέας , ο ο κόσμG-έδι

ναλαβειν, όπ και θεωρεί ότι , έδε γινώσκς

αυτό υμείς και γινώσκετε αυτό ,ότι παρ' υμίν

ύς, κω υμίν έσαι .

18 Ουκ αφήσω υμάς ορφανές έρχομαι αθώς

υμώς.

19 Ει μικρόν, ο κόσμG- μεσκέπθεωρεί

υμείς δε θεωρείτεμε: όπέ ζώ και υμείς

• ζήσεθε.

Εν κένη τη ημέρα γνώσεθε υμείς όπ

έω τω πατεί με,κυμος έμοί, κάγου

ώ υμίν.

ο' έχων ως νελας με , και τηρών αωας ,

οκινός εσιν ο αγαπών με δαγαπών μεγά

γαπηθήσεθ ο πατζός με € εγωάγα

πήσω αυτών , και εμφανίσω αυτω εμαυτόν.

Λέγή αυτω Ιέδας: ( έκ ο Ισκαριώτης)

Κύριε,τί έμεν ότι ήμίν μέλλgς εμφανίζον

σταυτόν, και έχει τον κόσμο;

23 Απεκρίθη ο Ιηζες και είπεν αυτω. Εαν ως

αγαπά με,ή λόγων με τηρήση και ο πατήρ

με αγαπήσε αυτόν , και « θος αυτόν έλόυσό .

μεθα ,και μονω παρ' αυτοίποιήσομαι .

24 Ο μη αγαπών με , τες λόγες με τηρεί :

και ο λόγG- ον ακέετε , σοκ έσιν έμος,αλλά

σπέμψανώς με πατζός .

25 Ταύται λελάληκα υμίν παρ' υμίν μείων

26 ΟΔακλή ,το πνεύμα το άγιον, και

πέμψς

22
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πίμψς ο πατήρ ωτοόνομαμε , και , και ,

υμάς διδαξη πανα , και σεμνηση μας

πανα καιαπον υμίν .

17. Ειρωναφίημι υμίν, άρήνα ή έμω

δίδωμι υμίν και καθως ο κόσμο διεισιν,

εγω δίδωμι υμίν, μή ταραασιών υμών και

καρδία , μηδε δίλιάτω.

28 Ηκέσανε οτι εγω ειπον υμϊν: Yπει και

έρχομαι αθος υμας . Είήγαπάτεμε, ιγαρητο

ανόπι που , πορόύομαι πως τ πατι σ.

όπ ο πατήρ με μάζων με ει.

19 Και να αρηκα υμίν πςιν χοί" ένα

όταν γγύη) , πιςάσητε .

30 Ουκέτι πε λα λαλήσω μεθ'υμών έριξε

ο κόσμε τέλε άρχων, ενέμοι εκέι εδιν .

31 Αλ' ίνα γνωο κόσμG-ότι αγαπώ τ πα

τέρα , καθώςνίάλας μοι ο πατήρ, έτω

ποιώ , έγάρεσθε,αγωμη ντευτο.

Κεφ . ιε'. 15 .

' ΕΤώ ειμι ή αμπελο- ηαληθινή και ο πει -
της με ο γεωργός έπ .

Παν κλημα και εμοί μή φίρον καρπον,

αίρς αυτό και πάν το καρπον φέρον,καθαίρ !

αυτό , ένα πλάονα καρπον φέρη.

3 Η' η υμάς καθαροί εποτ λόρνον

λελάληκα υμίν .

4 Μάναλε ώέμαι,καγώ ώυμίν καθώς το

κλημα και δύνα3 καρπον φέραν αφ' εαυτού ,

Q4
eas'

2

Ε
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6

9

εαν μη μέχνη και τη αμπέλω" έτως έδε

υμάς,εάν μη εν εμοί μέχνητε.

5 Εγώ ειμι ή αμπελών,υμάς τα κλήμαζιο

δίων ν έμοί, καγω αυτω, έτG- φίρ

καρπον πολύ όπ χωρίς εμέ ε δίαθε ,

Troilor sdév.

Εαν μή ας μάνη ώέμοι,έβλήθη έξω ώς

τοκλήμα,κεξηρανση και σιωάγεσιν αυπα ,

και ας πυρ βάλεσι, καικαίεται.

7 Εαν μάνήε εν εμοί ,ταρήμα με εν υμίν

μέχνη,δεν θέλησε αιτήσεθε, ε γλυήστυμίν.

8 Εντέτωεδοξάσθη ο πατήρμε, ένακαρπών

πολυ φέρητε' και βιήσεθε έμοί μαθηταί.

Καλως ηγάπησέ με ο πατήρ, και ήγα

πησα υμάςμέινε ν τηαγάπη τη έμή.

10 Εν αςονόλας με τηρήσητε,μιμείτε εν τη

αγάπη μο ' καθώς εγώ ας αναλας σπατρός

με πτήρηκοι, κύω αυτούση αγάπη.

Ταύτα λελάληκα υμίν ίνα και χαρα ή έμή

νυμεϊν μέχνης και η χαρα υμών πληρωθή.

Αυτη εσίν ηονολή ή έμή , ίνα αγαπάτε

αλλήλες , καθως ηγάπησα υμάς.

13 Μάζονα ταύτης αγάπίω εδες έχο , ένα

τις Η ψυχω αυτ8.9η σερί φίλων αυτ8.

14 Υμείς φίλοι με έστ ,εαν ποιήτε όσα εγώ

τέλομαι υμίν .

15 Ουκέτι υμάς λέγω δέλες» όπ δέλG

σοκοίδε άποιείαυτό ο κύριφ-' υμάς δε

લટ 9%

II

12
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ίρηνα φίλες ότι πάντα α ήκεσα ως και

με,
εγνώρισα υμίν.

16 Ουχ υμεις με
εξελέξαθε, άλλ' έχει εξελι

ξάμίωυμάς , καιέθηκα υμάς, ένα
υμάς

σαήε,
καρπον φερήλε,

κόκαρπος υμών

μψη" ίναό,και αίτησηε τ
παπραώ τα

ονόμαζί με, δεν υμίν.

17
Ταύτα

ντέλομαι υμίν , ίνα
αγαπάτε

αλήλες.

18
ΕιδκόσμG- υμάς μισέ ,

γκιόσκιτα απ

εμε
ωeώτονομών με

μίσηκεν.

19 Ει εκδ κόσμε ήπ , ο
κόσμος ανη

Ιδιον
έφίλη» ότι

κόσμεσυκ έστ , αλ'

έρω
εξελεξάμω υμάς κ Ο

κόσμε, Als

τέτο μισάυμάςο
κόσμΘ-..

Μνημονεύει
λόγοκαι εγώ είπον υμίν

Ουκ έσι
δελφμάζων Ο κυρία αυτά,και

με
έδιωξαν, υμάς

διώξεσιν ά ή λόγων
εετήρησαν, κτ

υμέτερον
τηρήσεσιν.

21 Α'λώ
τώταπάντα ποιό(εσινυμίν Αμε

τοόνομάμε,ότι εκ
οίδασι

τπέμψαιά με.

Eί μή ήλθον, κ
ελάλησειαυτούς ,

αμαρ
κανοιείχαν νύν δε

ωόφασιν ουκ
έχασε

είτ
αμαρτίας αυτών.

23 ' εμέ μισών,
πατέρα με μισά.

24 Eί του έργα μη
εποίησα εν

αυτοίς

άκιον
πεποίηκεν,

αμαριέων σοκ είχον νύνκαι
κεωρίκοσι,

μεμισήκασιών, εμε κτ πεις
τερα 8

20

2 2

A 5

કેવું

Q5

25 Α'
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2

25 Α2' ένα πληρωθή ο λόG-όγεβραμμδύος εν

των νόμων αυτών όπεμίσησανμε δωρεαν.

26 όταν καιέλθηο δέκληςδν εχω πέμψω

υμίνωδα και πατρός,( το πνεύμα τάλη

θέας,δωλο πατζός εκπορόύε))εκά

να μαρίυρήσηοι έμου.

27 Και υμείς δε μαργυρέλη, όπ άπ ' δρχής

μετ' εμού εε .

Κεφ. ις'. 16.

1T Aύτε λελάληκοιυμίν,ίνα μή σκανδα
λιθήτε .

Αποσιωαγώγες ποιήζεσιν υμάς" αλλ '

έρχώρα,να πας ολοκλένας υμάς , δόξη

λατζέαν ωθοσφέρειν το Θεώ.

3 Και ταύτα ποιήσεσιν υμίν , ότιστέγνω

σαν τον πατέρας έδεεμέ.

4.
Αλάταύτα λελάληκα υμίν , ίνα ότα

έλθη ή ώρα , μνημονεύητα αυτών , και εγώ

είπον υμίν.ούτα και υμίν εξ δεχής σόκ εικον ,

ότιμεθ' υμών ήμοω.

Σ Ναν και υπάγω σος ή πέμψαναμε, και

έδες εξ υμών έρωτα με Πεισάγοςκαι

Α' Α ' κ τούτα λελάληκα υμίν , η λύπη,

πετυλήρωκεν υμών των καρδίαν .

7 Α’εγώ αλήθωλέω υμίν, συμφέρ !

υμίν να εγώαπέλθω εαν δμή απέλθω, ο

ολοκλήθG-σκελόύπαθοςυμας έως

3 πορόυθώ, πέμψω αυτών ωθος υμάς.

8 Και
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8 Και ελθών εκείνο»,
ελέγξέ τ κόσμο

τελ
αμαρίας και σει

δικαιοσύνης και σει
κρίσεως.

9 Περί
αμαρίλας μ.όι

επιτείνει αξέ με ,
1ο Περί

δικαιοσιωης , ότι ας τ
πατέρα

με ισάω,κσκέτι
θεωρείτε με .

Περλό
κρίσεως, ότι οάρχων

Σκόσμο
τότε κέκρυ .

12 Επ πολλάέχω λέγήν υμίν,αλ'
αδύναμε

βασάζειν άρ ..

ότανδεέλθη
εκείνG-,

πνεύμα της
αληθέας ,

οδηγήσηυμάς ας
παστων ταλή .

θαν' έ
λαλήσηαφ' εως,ά ' όσα ω

pode sa

κέση,
λαλήση,έτει

εργασθμα
αναφελεί υμίν.

14
ΕκάνG-έμε δοξάση ,όπ οκ εμε λή

ψι ), και
αναγελεί υμίν.

15 Πάντα όσοι έχε ο
πατήρεμάει 2sτοείπονόπεκδεμέ λήψε ) και

αναγελείυμίν.

16 Μικρόν,κέ
θεωρείτε με και

πάλιν
μικρόν,

Eόψιθέ με ,
όπιω αάτω

αςτπαερα.

17 Είπον εν οκ
μαθητών αυτά ας

ακή
λες· Τίέσιτοό λίγο ημίν

Μικρόν ,
θεωρείτε μας και

πίλιν
μικρόν,

Eόψεθί με:

κοιέχω πάρει αές
τπατέρα ,

18 Ε'λεγον εν Τέτο τι εσιν ο λίγο , το μι

5σοκ
οίδαμάμ ή λαλεί .

19 พล โทร ซิ่นห้อง รอง อยู่ใน

κρόν ;

και είπεν
αυτοίς: Περί

τέτο ζητάε τετ

αλήλων
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20

22

αλλήλων όπ είπον Μικρόν, και θεωρείτεμε :

και πάλιν μικρόν , κόψιθέ με και

Αμίω άμωλέγω υμίν , όπ κλαύστες

φωήσετε υμείς, ο κόσμος χαρήσεθυμείς

και λυπηθήσεθε,αλ' ή λύπη υμών ως χαραν

γυήσε ).

21 'Η γνωή όταν τίκλη,λύπω έχε , ότι ήλθεν

και ώρα αυτής : όταν και φωνάζη το παιδίον , εκ

έτι μνημονος - θλίψεως,Αοτχαραν,ότι

εγγονήθη ανθρωπG- ας τ κόσμον .

Και υμείς εν λύπίωμου νύν έχετεπάλιν

και όψομαι υμάς, χαρήσει υμών ή καρδία ,

κίχαρανυμών έδεις αιρ αφ'υμών.

23 Καώ οκάνη τηημέρα με τον έρωτήστε

εδέν . Αμίνάμωλέγωυμίν,όπ όσα αν αι

τησήlε ήπαλέραεν τω ονόμαζί με , δώσε υμίν .

24 Εως άρα σύκητήσειλε έδενώ τω ονόμα

με αιτίε,κλήψεθε,ίνα ηχαρα υμών ή

πεπληρωμώη.

25 Ταύτα ώ παροιμίαις λελάληκα υμίν

άλ ” έρχεται ώρα όπ σοκ έπ ωπαροιμίαις

λαλήσωυμίν,αλά παρρησία αειπαρός

ανεγελώ υμίν.

Εν οκέινη τη ημέρα ώ τω ονόμαάμε αι

τήστθςε έ λέγω υμίν ότι εγώ ερωτήσω τον

πατέρα ωει υμών :

27 Αυτος γδ ο πατήρ φιλίυμώς , ότι υμάς

έμε πεφιλήκατε,κ πεπισοκαλε όπεγώ πα .

eg σ ' Θε8 εξήλθον. 28 Εξήλ

26
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28 Εξήλθονωςέπαιξός, κελήλυθα ας

- τ κόσμον» πάλιν αφίημι τ κόσμον, και πο

ρόύομαι αθοςή πατέρα .

19 Λέγειναυτοί οι μαθηται αυτά-ΥΣ,ύ ,

παρρησία λαλείς , και παροιμίαν έδεμίαν

λέγης.

30 Νύν οίδαμάμ όπ οίδας πάνα ,κερμαν

έχισίνας σε ερωτάω τέτω πισάουρ

λοΘις εξήλθες .

31 Απεκρίθη αυτοίς ο ΙησέςΑλπιςεύε;

32 Υδε,έρχε ώρα, νύνελήλυθεν,ίνασκορ

πιθήτε ένας ας τα ίδια, έμε μόνονά.

φήτε , και εκ αμι μόνο-, όπό πατηρ μετ'

ទី •

33 Ταύτα λελάληκα υμίν ίνα έμοί αρη

νωέχε. ν τω κόσμωθλίψιν έξεπ' αλλά

θαρσάπ, εγώ νενίκηκαι τον κόσμο».

Κεφ . ιζ . 17 .

ΤΑύτης
"Αύης ελάλησενο Ιησές, και επήρε τες

οφθαλμέςαυτ8αςήέρανόν, και είπε:

Πάπρ, ελήλυθενη ώρα , δόξασόν (ετ φόν,

ένα και ο φός ζε δοξάση σε

2 Καθως έδωκας αντεξεσίανπάσης σαρ

κος , ίνα πάν ο δίδακαςαυτω, δώση αυτοίς

ζωω αιώνιον .

3 Αύτη δείπν αιώνιαζωή,ένα γινώσκωσί

σε τον μόνον αληθινόν Θεόν, και αν απέρλας

" Ιησεν Χριστών,

1

4 Εγώ
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4 Εγώ σε εδόξασται επί τ γης το έργονέπ

λέωσε δέδωκείς μοι ένα ποιήσω.

5 νώΚαινιων δεξασόν με συ πάτερ ως
στυτω τη δόξη είχονωeoστ κόσμονεί

ναι,αρα σοί.

6 Eφανέρωσα ( και τοόνομα τους ανθρώποις

ες δέδωκαί μοι εκσκόσμέσοι ήσαν, εέμοι

αυτές δεδωκας, και λόγον σε τέληρήκασι.

7 Nώ έγνωκανοι πόνοι όσοι δέδωκας μοι,

ολα σε εσιν ·

8 όπ πα ρήματα α εδώνοές μοι , ισωκοι

ω τους και αυτοιέλαβον ,κέγνωσαν αληθώς

όπωροσε εξήλθον,κ, επίσδυσουν σύ με

απέλας .

9 Εγώ αριωτών ερωτώ : εοεισκόσμο

έρωτώ,αλλά αξιών δεδωκαίμοι ότι σοι ασε.

1o Και είμαι πάντα στα έσο, και του στιέμαι

και δεδοξασμαι αν αυτούς .

11 Καισκέπαμίν τω κόσμωνε ετοι αν το

κόσμο εισί, και εγώ αθός σε έρχομαι. Πάτερ

ακε, τήρησαν αυτές εν τωονόμασε,ές-

δωκρές μοι , ίνα ώσιν εν καθώςκαι μιάς.

Οι ήμω μετ' αυτών εν τω καιΟκόσμω,εγώ

ετήραν αυτές ώ τω ονόμαζεες δέδωκώς

καιεφύλαξα,κ έδειςέξωτων απώλεια

μη ο 4 ος τ' απωλάος"ίνα ή καφή πληρωθή .

13 Νύν και αθός σε έρχομαι. ώταλαλέντα

κόσμω, ίνα έχωσι ταραντέμωπεοσληρω

μόνωτούς.

I 2

14 Εγώ



Κ Α Τ Α 1Ω Α Ν. 375

16

14 Εγώ δέδωκα αυτοϊς ή λόγον σε , και ο

κόσμG- εμίσησεναυτές , όπ σάκασιν οκ και

κόσμο,καθώς εγώ σοκ αμίακόσμε.

15 Ουκ έρωτώ ένα άρης αυτές έκφ κόσμο,

άλ ” ένα τηρήσης αυτές κ πονηρού.

Εκ σ κόσμε συκ έσι , καθώς εγώ εκσ

κόσμο σοκ αμί.

17 Αγίασον αυτές ώ τηαληθέα σε. ο λό

γG- σοςαλήθεά ει.

18 Καθώς έμε απίσλας ας κόσμον ,κάτω

απέσπλα αυτες εις ήκόσμον .

19 .Και υπέρ αυτών εγώαμάζω έμαυτών,

ένα και αυτοί ώσπν ηγιασμένοι ν αληθέα.

20 ου αξι τέτων και ερωτώμόνον,αλλά και
σε πιστοσύνωνΑσλότε αυτ άς εμέ,

21 να πάνες ενώα,καθως συ πατερν έμοί ,

καγώ ν σοι,ϊνα αυτοί ώ ήμίν εν ώσιν ίνα

ο κόσμG- πισοίση ότι συ με απίσέλας.

22 Καιεγώ και δόξανωδέδωκαίς μοι,δεδομο

αυτοίς · ένα ίσιν έν, καθώς ήμάς έν έσμου.

23 Εγώναυτοίς, συν έμοί, ένα ώσι π

πλωμαίοι ας έν, και ένα γινώσκη ο κόσμG

όπου με απέρλας, ηγάπησες αυτές, κα

θως εμε ηγάπησας.

24 Πάτερ, δς δίδεικώς μοι , θέλω ένα όπο

ειμιέγώ,κακείνοιώσι μετ' εμέ · ίνα θεωρώσε

+ ξαν και έμειω ω άδικαίς μοι , ότι ήγίπη

σαςμε τοκαι ζαβολής κόσμε.
25 Πάπς
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25 Πάπρ δίκαιε,εο κόσμος σε έκένω ,έω δN

σε έγιων, ε ετοι ένωσαν όπ συ με απέλας.

26 Και έγνώρισα αυτούς το όνομα ( ε , και

γνωρίσω" ίνα η αγάπη και ηγάπησες με ,ώ

αυτοϊς ή, καγώ αν αυτοίς.

Κεφ. ιη . 18 .

1 ΤΑύτα απών ο Ιηζες εξήλθε στον τοίς
μαθηταίς αυτό πέραν χοκάρρα των

Κέδρων,όπεδω κήπG-, εις δν εισήλθεν αυ % ς

και οιμαθητα) αυτου .

Ηδη 3 και Ιάδας και αραδιδες αυτόν , τον

τόπον όπ πολλάκις στωήχθη ο Ιησες σκά

των μαθητών αυτ8 .

3 ΟοωΙέδαςλαβώνή σώegν, κοκ

δοχερέων και Φαρισαίων υπηρέζας , έρχε

εκεί με φανών Ελαμπάδων και όπλων.

4 Ιησές εν είδεις πάνω ερχόμενα επ '

αυτόν ,έξελθών οίπεν αυτοίς · Τίνα ζητείτε;

Απεκρίθησαν αυτω ΙησBν τον Ναζω

ροϊον. Λέγή αυτοίς ο Ιησες: Εγώ ειμι.

Είφηκεολέ και Γέδας οραδιδες αυτόν ,
μετ' αυτών .

Ως άν είπεν αυτοίς· ότι εγώ είμι,απήλ .

9ον ας τα οπίσω,κέπεσανχαμαι.

7 Πάλιν εν αυτές επηρώτησε"Τίνα ζηλίτες

δι3 είπον Ιησέν Ναζωραίον.

8 Απεκρίθη οΙησές Είπον υμίν όπετώ αμι.

και ενεμέ ζητείπ, αφέλε τέτες υπάγγν.

6

9 I've
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και να πληρωθή ο λόγG-ο απεν · όπ ες

δέδωκας μοι,έκ απώλεσα εξ αυτών έδενα .

1ο Σίμων εν Πές έχων μάχαιραν , είλ .

κυσεν αυτίω, και έπιασε τσδρχιερέως δε

λον, έ απέκοψεν αυτό τοαήoν το δεξιόν.ω

3 όνομα το δέλα ΜάλχG-,

Είπεν οιώ ο Ιησες το Πέτζα Βάλε τω

κάχαιραν ζεάς ή θήκίω, το ποτήριονόδι
δικέμοιοπατής,και μη πίωοτό;

12 Η εν ασπραδοχιλίαρχος € οιιτηρές

Ιεδαίων σιωέλαβον τΙησBν,κέδησαν αυτόν.

1 3 Και απήγαγον αυτόν ωeoς Ανναν αθώ

τον πεθερόςσ' Καϊάφειός Ιωδέχε

pou's cricutăinévs.

14 Η , 3 Καϊάφας και συμβελούσας τούς

Ιεδαίοις ότι συμφέρς ένα ανθρωποιλιλέ .

θαι αέρσ λα .

15 Ηχολές και το Ιησέ Σίμων Πέτς , και

ο άλλο μαθητής, ο μαθητής εκείνω

γνωτος το δεχερά, σωσήλθε τω Ιησέ
εις ή αλλωςδιακερέως.

16 ο" 3 ΠίτεG- ασήκη « θος τη θύρα έξω.

εξήλθεν εν ο μαθητής και άλλος ω γνωφός

το δρχιερέι , και είπε τη θυρωρώ και και εισήγαγε

17 Λέως ένα παιδίσκη και θυρωρός τω πέσει

Μη κ συκμαθητώνεισ ανθρώπετέ

τε; ΛέεςεκείνG " Ουκ αμί.

τ Πέτζον .

- 18 Εισί -



378 ΕΥΑ
ΓΓΕ

ΛΙΟ

Ν Cap.18 .

20

18 Εισήκεσαν και οι δέλοι και οι υπηρέται άν

θρακιαν πεποιηκότες και οι ψύχω-ω , και

έθερμαίνοντο· ω 3 μετ ' αυτών ο Πέτρος έως

και θερμαινόμενο ,

19 σεν δοχερόςήρώτησε τ Ιησεν εις

μαθητών αυτέςοι διδαχής αυτοδ .

Απεκρίθη αυτώ οΙησέςΕγώ παρρησία

ελάλησε τον κόσμο εγώ παντοτε εδίδαξα

αν τη συναγωγήεντωιερω, όπεπάντο

θεν οι Ιεδαίοι στενέρχον ) κ ώ κρυπιδέλα .
λησα έδεν

21 Τί με έπερνας;επερώτησον τες ακηκοό

ως, πελάλησα αυτοϊςίδε, ετοι οίδασινα

είπον εγώ .

Ταύτα και αυτό εκπόν , ειςτηρε

των παρεσηκώςέδωκε ράπισμα τω Ιησέ,

επών : Ούτως λιποκρίνη το δεχερά και

23 Απεκρίθη αυτώ ο Ιησές: Εί κρικώς

ελάλησα , μαρτύρησαν οι κακά και σε

καλώς, με δεράς;

24 Απίσηλεν εν αυτόν ο Αννας διδερθρον

αθος Καϊάφων τον δρχιερέα .

25 H3Σίμων Πίσβος έσως και θερμαινόμδυος .

είπον εν αυτωΜή και συκήπαθητών αυξ

εί ; Ηρνήσας εκείνον, και είπεν Ουκάμι.

Λέως ειςκ δέλων δρχιερέως,συγγε

νής ών και απέκοψε ΠέτG- τιώκον: Ουκ έχω

είδον και το κήπο μετ' αυτούς

22

26

27 Πάλι,
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17 Πάλιν οιηρνήσας ο ΠέτςΦέτως

αλέκτωρέφώνησεν.

18 Αγεσινοω τΙησBν λησΚαϊάφα ως

το παιλώριον. ωκαιανία και αυτοί οι

εισήλθεν εις τοπαιχώριον,ίνα μη μιανθ

σιν, αλ'ένα φάωζετο πάχα.

29 Εξήλθεν εν ο Πιλάος αθώς αυτές,εείππ

Τίνα κατηγορίαν φέρελε εξανθρώπετάτε;

30 Απεκρίθησαν είπον αυτι :Ει μη ωεις

κακοποιός,έκ ανσοι παραδώκαμε αυτόν .

31 Είπεν ο αύτοϊς ο πλάτος: Λάβετε αυ

τον υμάς , και ας ή νόμων υμών κοινάλε αύ
τόν. Είπονο αυτο oilαδαίοι: Ημίν σοκ

έξεσιν λιποκλειναι εδένα.

32 Τα ο λόγος Ιησέ ταληρωθή, όν είπε ,ση

καινν ποίων θανάτω ήμελλεν δοθνήσκήν.

33 Εισήλθεν εν ας το παιλώριον πάλιν ο

Πιλ τG-, εεφώνησε τΙσέν και είπεν αυ

τιι Σύει ο βασιλεύς Ιεδαίων;

34 Aπερίθη αυτω ο Ιησες: Αφ ' εα78 συ

την έγκς, ή αλλοι σοι απον αε εμά;

35 Απεκρίθη ο Πιλάεφ : Μήτι εγω ε

δαλός ειμι και το έθνών το σύν και οι δέχερείς

παρέδεκάν στέμοί: Η εποίησας ;

3 6 Απεκρίθη ο Ιησάς: Η βασιλέα ή έμή εκ

έσον εκσκόσμε τέτοά σκόσμε τέτο

ώκαι βασιλέα ή έμή, οι σηρές αν οι έμοι

szavícovke iva pein ange dofãTois isdations
γυν
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ναώ δε και βασιλέα ή έμή σόκ έσιν ντεύθεν.

37 Είπεν ομω αυτω ο Πιλάτος : Ουκών βα

σιλος εί σύ ; Απεκρίθη ο Ιησές: Συ λέγκς

όπ βασιλόύς ειμι εγώ. εγώ ας τέτο εγχόνη

και ,κας τέτο ελήλυθει ας ή κόσμον , ίνα

μαρτυρήσω τη αληθέα.Πάς ών κτ αλη

Désas, áxód ps8 Dariñs.

3 8 Λέγή αυτώ ο Πιλάτου Τίεσιν αλήθξα ;

Και τέτο εμπών , παλιν εξήλθε αβος τες

Ιεδαίες, και λέγκ αυτοίς: Εγώ έδεμίαν αι

τίαν ούρίσκωεν αυτω .

39 Ε'π 3 στήθξαυμίν ίνα ένα υμίν λίπολύ

σουωτω πάχα βάλεθε εν υμίν λολύσω

η βασιλέα η Ιεδαίων ;

40 Εκρωσαν και πάλιν παντες, λέγωνίες:

Μητέτον, αλλά και Βαραββάν» και Βα

eαξάς λησής .

Κεφ . ιθ '. 19 .

Τοπ εν έλαβεν ο Πιλάτο- Ιησεν, και
εμαίωζε.

Και οι στραλώται αλέξανθες σέφανον εξ

ακανθών , επίθηκαν αυτ8 τη κεφαλή και και

εκατιον πορφυρέν σελίβαλον αυτόν ...

3 Και έλεγαν : Χαίρε ο βασιλεύς η 13

δαίων , ξεδίδεν ότι ραπίσμαα.

4 Εξήλθεν εν πάλιν έξω ο Πιλάος,Ελές

αυτούς δε , άγω υμίν αυτών έξω , να γνώτε

όπ ω αυτο εδεμίαν αιτίαν ρίσκω.

2

5 Εξηλ .
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5 Εξήλθεν εν ο Ιησές έξω , φορών ή ακαν

θινον σέφανον, και το πορφυρών ιμάπου. Και

λίγη αύτοΐς· δε ο άνθρωπο .

6 δε εν είδον αυτόν οι δέχερέςκοίτση

ρεται, εκρώγαστυ » , λέγοντες· Σύρωσον ,

σαύρωσον. Λέγή αυτοίς ο Πιλάτ @-· Λάδι.

τε αυτόν υμάς , εταυρώσειλε· εγεί και

δωρίσκω αν αυτό αίίαν.

7 Απεκρίθησαν αυτοί οι Ιεδαίοι·Ημας νό

μον έχομεν, και στο νόμον ημών οφέληλη

θανείν, όπ εαυτόν μονξ Θεέ έποίησεν.

8 σε 8ν ήκεσεν ο Πιλάτες τέτον ηλό

19ν , μάλλον εφοβήθη.

9 Και εισήλθεν εις το πραξιώρλον πίλιν, &

λές τω Ιησ & Πόθεν ει συ ; 0 3Ιησέςλό

κρίσιν σοκ έδωκεν αυτα .

Λέγαεναυτούκαι ΠιλάτG- Εμοί έλα
λές, οι οίδας όπ. εξεσίαν έχω τωραστή

σε , και εξεσίαν έχω λάολύστείζε;

Απεκρίθη ο τσες: Ούκ είχες έξεσίαν

έδεμίαν κατ'εμάς, ά μη ωσοι δεδομλύον

άνωθεν. 2ατέτοιο ωςδιδές με σοι μέ

ζινα αμαρτίανέχε.
Εκ τέτε εζήτη: ο ΠιλάτG- Απολύσει

αυτόν" οι Ιεδαίοι έκραζον, λέγοντες· Εάν

τδτην λίπολύσης , ροκ ει φίλG - T Καίσαι-

ρα, πας και βασιλία αυτών ποιών , ανάλέγι '

τω Καίσαρι.

ΙΟ

II

12

13 ο'ο
υ



382 Cap.
19

.ΕΥ
ΑΓ
ΓΕ
ΛΙ
ΟΝ

13
ΟοωΠιλάτG- ακέσας τέτον τ λό

Bν, ήγαν έξω ή Ιησεν, και κάθισεν επισ

βήμα αςτόπον λεγόμδυον Λιθόφων,

Εβραϊci jΓαββαθά.

14 Ην 5 ωδασκόνη και πάχα , άρα δε

ωσει έκτη και λίγο τοϊς Ιεδαίοις δε ο βα

σιλόύς υμών.

15 οι 3 εκραύγασαν άρον, άρον, σαύρωσον

αυτών . Λέγή αυτούς ο Πιλάτος:Τον βασιλέα

υμών σωρώσω; Απεκρίθησαν οι δεχερείς

Ουκ έχομεν βασιλέα και μή Καίσαρα.

16 Τότε εν παρέδωκεν αυτόν αυτοίς ίνασαυ

ρωθή, παρέλαβον και τησέν και απήγαγαν.

και βασίζων ή σωρόν αυτέ εξήλθεν

εις ή λερ μεμον Κρανίε τόπον , ός λέγεται

ΕβραϊΓολγοθά .

1 8 όπε αύGν έσταύρωσαν , εμεί' αυτό άλλες

δύο, ώτεθενεντεύθεν, μέσον και τ Ιησεν.

19 Εραψε και τίτλον ο ΠιλάτG-,εέτη

κεν επίσσαυρέ. ω3 εγραμμένον· ΪΗ.

ΣΟΥΣ Ο ΝΑ ΖΩΡΑΙΟΣ Ο ΒΑ

ΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ.

Τέτoν εν τίτλον πολλοί ανέγνωσαν και

Ιεδαίων» ότι εγως ω 8 πόλεως ο τόπG

όπο εσαυρώθη ο Ιησές, και ωςεκαμιδίον

Εβραϊσί, Ελλωιι, Ρωμαϊσί.

Ελεον οω τω Πιλάτο οι δοχερές και

Ιεδαίων Μή ράφε · ο βασιλεύςήΙε

δαίων

17

20

21
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δαίων απ' όπ οκενώπι Βασιλάς άμι

τίδαιων..

22 Απικούδη ο Πιλάτο ' έχαφα,γί

καφα .

23 Οι δν παλά ται,όπισαρωσαν τΙησεν ,

έλαβον πι ιματια αυτή ( ε επειηστεν τισ

στερα μέρη , εκάσω φακώτη μέρ ) και το

χιτώνα και ο χτων αρραφο, οκτάνω

θεν υφαντος δ ' ολα .

24 Ειπον ενας αλήλες:Μήείπε με αυ

τον, αλλά λάχιμων αει αυτό , τίνο έται.

ένα η χαφή αληρωθή ή λιγε σα Διαμερί

σανε τα ματια μεεντοις κεπι τιμα

ισμόν με έβαλον κληρον. Οι μεν εν τρα

κώται ταύτα εποίησαν .

25 Εισήκεσαι και ολατα σταυρωσίασε η μη
1ηρ αυτ8εη αδελφή τμηρος αυτ8,Μαρία

και Κλωπα,κMαρία η Μαγδαλίων.

26 Ιησές ενιδών ή μητέρα , κτ μαθητών

παρετυπι δν ηγάπα, λίγο τη μητσι αυτά :

Γύναι, ίδε ο ιός ( ε.

27 Είτα λίγο το μαθητή Ιδι ή μήτης ( ε .

Και απ ' εκείνης της ώρας έλαβεν αυτω και

καθητης ας τα ιδια .

28 Μια τέτο έδως ο Ιησές οι πίνα ήδη

τετέλεσαι και ένα τελέωθη ή χαφή , λέν:

Διψ.

29 Σκεύος δν έκτο όξες μεσύ. οι 3 , πλή

σκυλες
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30

σαίες ασόλον όξες , και δασώπω ωεθέντες ,

φοσίωεκαν αυτό το στόμα ..

στη οωέλαβε το όξG- ο Ιησές , είπε :

Τετέλεσαι και κλίνας ή κεφαλω, παρέδω
κε το πνεύμα.

31 οι ενΙεδαίοι,ίνα μη μένη επίσσωρε

τα σώματα και το σαββάτων και επί ολα

σκόνη,( ώ οι μεγάλη η ημέρα εκείνη και

σαββάτε) ήρώτησαν τ Πιλάτον ένακαπα

γώσινωτων πι σκέλη, έδρωστη.

32 Ηλθονο οισραλώται,κε με ωθήσε

κατέαξαν τα σκέλη , εξ άλε και συναυ

ρωθεG- αωτω

33 Επι ; τΙησεν ελθόντες, ως είδονανήδη

τεθνηκότα , ο καθέαξαν αυτά τα σκέλη :

34 Α' εις ή πρακωτών λόγχη ώτε ολό

eαν ένυξε, και δLθυς εξήλθεν αίμα εύδωρ.

35. Και ο έωρακώς μεμαρτύρηκε, κ αληθ

νή αυτά έσιν και μαρτυρία κακενών οίδεν

όπ αληθή λέγο , ένα υμείς πισδύσηλε:

36 Εχύες και τούτο ένα και κραφή αληρω

9η: Οσεν ο στωτιδήσε ) αυτ8.

37 Και πάλιν ετέρα ραφή λέγο: οψον )

Ας ον εξεκέντησαν.

Μετα ταύτα ήρώτησε τ Πιλάτον ο Ιω

σήφ ολό Αριμαθαίας , (ών μαθητής και

Ιησέ,κεκρυμμένο και 2ο τ φόβον τis
δαίων)ένα άρη το σώμασtησε επέτρεψεν

ο Πι

38
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ο Πιλάος.ήλθεν εννήρε το σώμαΙησέ .

39 Ηλθε 3ε
ΝικόδημG- (και ελθών αθώς και

Ιησέννυκάς τοπίων φέρων μίγμα σμύρ

νης και αλόης ωσα λίστας έναών.

40
Eλαβον οώτοσώμακαι Ιησέ , και έδωσαν

αυτό
οθωνίοις μη

δρωμάτων, καθώς έθG

επί τοις
Ιεδαίοις

αναφιάζίν.

41 Hy τω τόπωόπε
εσωρώθη

κήπG-,

και τοκήπο
μνημείον καινόν, αν και έδέπω

έδες επιθη.

42 Exã švaldt any gou sulw isda wv,
ότι έγγος το

μνημείον,
έθηκαν τ ίησεν .

Κεφ . κ'.
1THό μια ή στα εδάτων

Μαρίαη Μα
-

γδαλίωή
έρχεσθοί

σκολίας έτι έσης ,
ας το

μνημειον · ε βλέπί τ λίθον
ηρθρον

Οκ και
μνημε"

Τρέχα ένα έργο θός Σίμωνα Πίστον,
sej medis T eMov MeseFoole)

äripiadó incês
ελέγή αυτοϊς: Ηρα » η

Κύριον εκ μνη

μία, και συκ
οίδαμδυ σε έθηκαν αυτόν.

3
Εξήλθεν οώ ο

ΠέτG- εο άλG- κα

θητής, και ήρχοντο εις το
μνημον.

4
Επεξεχον και οι δύο ομά, ο

άλG- μαθη

της «
οέδραμε τάχιον ε Πέπε , και ήλθε

ωεωτG- αςτο
μνημειον.

5 Και
ωρακύψας βλέπί

καρδια τουοθόνια και
μώτοι

εισήλθεν .

20.

2

R

6 Ερε
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I 2

Ε'ρχεται ο Σίμων ΠέτG- απολιθών

αυτό, και εισήλθεν εις το μνημείον , θεωρεί

πιοθόνια κάμμα,

7 Και το σεδάριονδ ώ επικεφαλής αυ

τέ, έμηοθονίων κέιμάμον, αλλά χωρίς ώ

τετυλιγμένον εις ένα τόπον.

8 Τότε εν εισήλθεο αλλος μαθητής δέλθων

πρώ %ς εις το ενημείον ,κώδε, επίσδυσεν ·

Ουδέπω γδ ήδησαντω ραφω, όπ δει

αυτόν εκ νεκρών ανασώα .

1ο Απήλθον ενπίλιν προς εαίες οιμαθλα .

11 Μαρία και ασήκωτος και μονημέον κλαίεσαι

έξω ώς εν έκλας,παρέκυψεν εις &μνημειον.

Και θεωρεί δύο αγέλες ν λόυκοϊς, καθ

εζομδύες, ένα « θος της κεφαλή, και ένα αθώς

τοις ποσίν, όπεέκτο το σώμα σ'Ιησ8.

13 Και λέγεσιν αυτή εκείνοι : Γύναι και η

κλαίες και Λέως αυτοίς: Οι ήρων ή κύριόν

με, και σοκ οίδα σε έθηκαν αυτόν.

14 Και ταύταεκπέσα , εσράφη ας πει οπί

σω , και θεωρεί τ Ιησενεσώτα και σοκ ήδη όπ

ο Ιησές ει.

15 Λέος αυτή ο ΙησέςΓύναι , τί κλαίες;τίνα

ζητείς; Εκάνη, δικάσει ότι ο κηπερός επ,

λές αυτω· Κύριε , άσυ εδάστασεις αυτόν ,

ειπέ μοι σε αυτόν έθηκας καιαυτόν δρώ.

16 Λέγή αυτή ο Ιησες: Μαρία . Στζαφεί

στα οκέινη λέξ αυτω Ραβδανί, ο λέγεται,

διδασκαλε.
17 Λές
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17 Λέγή αυτή ο Ιησές: Μή με άπλε: πω

η
αναβίβηνα ωςτ

πατέρα με πορόύε

και αθός τες
αδελφές με , και από αυτούς

Αναβαίνω ας ή
πατέρα με έ

πατέρα

υμών, και Θεόν με Θεόν υμών .

18
Ερχεται

Μαρίαη
Μαγδαλίων απα

γέλεσει τους
μαθητές ότι

εώρακετ Κύ

eλον , και ταύτα είπεν αυτή.
Ούσης

ενόψίας τη ημέρα εκείνη τη μία

και
σαββάτων,και η θυρών

κεκλίσθώων,όπε

ήστον οι
μαθηταί

σοηΓρθώοι Αετ φόβου
Ιεδαίων, ήλθεν ο Ιησές , και έση ας το μέσον,

ελές αυτοϊς : Ειρίνη υμίν.

Κατέςεπών
έδιξεναυτοίς ας

χάρας

και
τησυραναυτά .

Εχάρησαν οώ οι μα

θηται ιδέες τ
Κύριον.

Είπεν εν
αυτοίς ο Ιησές πάλιν

Ειρίωη

υμίν καθώς
απίσταλκέ με ο

πατής και και

πέμπω υμάς.

22 Και τέν ειπών ,
νεφύσησε , και λέγή αυ

τοϊς
Λάβετε

πνεύμα άγιον .

23 Αν τινων αφήτεως
άμμαρίλας ,

αφίενται
αυτοϊς άν ανων

κρατήσε,
κεκρατων) .

24 Θωμάς δε , είς δώδεκα , ο λεγόμε.
Ο »,

Δίδυμος, σακώμετ' αυτών ότε ήλθεν

20

21

ο
Ιησές .

25 Ελεορν ο αυτω οι άλλοι
μαθηταί

Εωρίκαλα Τ
κύριον. ο ' και είπεν αυτοίς.

E .
R 2
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Εαν μηίδια ώντης χερσιν αυτ8 ή τύπον

ήλων , και βάλω ή δάκτυλόν με εις ή τύπου

τήλων , ε βάλω ή χώρα με εις ή αλου

ραν αυτέ, και μη πισδύσω .

26 Και μεθ'ημέρας οκτω πάλιν ήσανέστω και

καητα αυτά, Θωμάς μετ 'αυτώνέρ

χεται ο Ιησες ή θυρών κεκλεσμίων, εέση

ας το μέσον, και είπεν Ειρώη υμίν .

27 Είπα λέςτωΘωμά Φέρε η δίκτυλόν

ζε ώδε ,είδε εις χείρας με έφερε τίω

χειρος ε, βάλε εις ή λόυραν με· ε μη

γίνεάπισG-, αλλά πισος .

28 Και απεκρίθη ο Θωμάς, είπεν αυτο

ΟΚύρλός μεκο Θεός με.

29 Λέγή αυτω ο Ιησές» όπ εώρακάς με,

Θωμά , πιπίσουκας κακάριοι οι μηιδών

ες, και πισδύσκολες.

30 Πολά με οώ και άλλα σημεία εποίησεν

ο Ιησες νώπιον ή μαθητών αυτέ , ασοκ

έπι κοραμμένα ώ τω βιβλίω τέτω .

31 Ταύτα έγραπ ) ,ένα πισδύση1ε,όποιη

σες εσιν ο Χριστός ο ιός Ο Θεέ, και ένα πι

σδύοντες ζωω έχητώτω ονόμακαυτέ .

Κεφ. κα'.

ΜΕτοι ταύτα εφανέρωσεν εαυτόν πάλινο
Ιησές τους μαθητές επί τ θαλάοσης

Τιβεριάδα ». εφανέρωσε 3 έτως

Ηστον όμι Σίμων ΠέτG-, ΕΘωμάς και

λερ

2 Ι.

2
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λιγάλωφ- ΔίδυμG-, κ

Ναθαναήλ ολπο
Κανά

Γαλιλαίας, οι
Ζεβεδαίε , και

άλλοι κτ μαθητών αυτό δύο,

3 Λίγκ αυτοϊς Σίμων Πέτη -
Υπάω

αλιούς»
Λέγεσιν αυτοί.

Ερχόμεθα και ημάς

σωσοι.
Εξήλθον ,

εάνέβησαν ας
τελοίο»

δύθυς , και εκείνητη
νυκτίεπίασαν αδέν.

4 Πρωϊας καιήδη
γιορθμης έση ο

Ιησέςες
τ αιγιαλών και δυτιήδησαν οι

μαθηται ότι
Ιησές έσι ,

και Λέος ομώ αυτοίς ο Ιησάς: Παιδία , μή τη

αθοσφώμων έχετε;
Απεκρίθησαν αυτω ού.

ο 3 απεναυτοίς : Βάλθε ας τα δεξιά

μέρη και πλοία το δίκτυον,
έφυρήσετε. Εβα

λω ομως οτι έτι αυτόέλκύσω ίχυσωνλαό
στελήθος ιχθύων.

7 Λέκο ο
μαθητής

εκείνον τον ηγάπα
ότησές,το Πέτα: Ο Κύριόςέπ. Σίμων

ο ΠέτG» ,
ακάπες ότι ο Κύριός έσι ,

επενδύτίω
διεζώστια ( ώ και γυμνός ) και

έβαλεν εαυτος εις ή
θάλασσα».

8 Οι και άλλοι
μαθηται το

τελοιαρίων ήλ

θον,(
έγησαν μακραν από γής, αλ'ώς

Από πηχών
Αμοσίων) σύρονες το δίκτυον

9 Ως οώ
απέβησαν ας εγω

βλέπεCν

ανθρακιάν κεμβρίω, και ψάριον επικά
μεμον, και άρον.

R 3

ή
ιχθύων.

το Λέος
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ΙΟ

II

13

Λέγή αυτοίς ο Ιησες : Eνέγκαίο λίπος

όψαρίων ων επιάσαθε νύν .

Ανέβη Σίμων ΠέτρG- , και είλκυσε το

δικτυον επί τ γής , μεσονιχθύων μεγάλων

εκατόν πεντηκοναξιών και τοσέτων όντων

σοκ είθη το δίκτυον.

12 Λέγή αυτοίς ο Ιησές: Δεύτε, δεισήσατε.

Ουδές 3 ετόλμα καθηλών εξεαίστει αύGν,

Συ της και εκδότες ότι ο Κύριός έσιν .

Εικόν ο Ιησές , και λαμβάνς τάρων ,

€ δίδωσιν αυτοίς, και τοόψάριον ομοίως.

14 Τέτο ήδη τρίτον εφανερώθη ο Ιησές τούς

Μαθηταίς αυτέ , εγερθεις εκ νεκρών .

15 ότε εν ώρίσησαν, λές τιΣίμωνι Πέτρου

οΙησές Σίμων Ιωνά , αγαπάς με αλλον

τέτων; Λέγή αυτού Ναι Κύριε · συ οίδαςόπ

φιλώ σε . Λέγήαυτω Βόσκε τα δυνία με.

16 Λέος αυτω πάλινδεύτερον: ΣίμωνΙω

να αγαπάς με; Λέγκ αυτο Να Κύριεσύ

οίδας όπ φιλώ σε . Λέγι αυτο ποίμανε πι

17. Λέγκ αυτο το τρίτον : Σίμων Ιωνά , φι .

λές με; Ελυπήθη ο Πέτρος ότι είπεν αυτή

τρίτον: Φιλάς με ; και είπεν αυτω· Κύριε,σύ

πάνα οίδας συ γινώσκες όπ φιλώσε. Λίγα

αυτω ο Ιησες: Βόσκε τι ωeόβαζα με.

18 Αμω άμω λέγω σοι, ότε ής νεώτερG-,

έζώννυες σεανών,καθιεπατης όπε ήθελες

αρύδααι ι8.

2

OTCU
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όταν και γηράσης, εκτενώς ως χώρας (ζε και

άλG- σεζώση, κ, οίση όπε και θέλης.

19 Τέτο και είπε,
σημαίνων ποία

θανάτοδο
βάσητ Θιόν . Και το απών , λίγο αωτω:
Ακολέθς μοι ,

10
Επιγραφές και ο ΠίσO- βλέπς τ μα

Amoled du ngoś race oinošs,
ingasesise dos xj

ανέπεσεν ώ τω δέπνωεπί το σήθG- αυτό,

και είπε Κύριε, ής έαν ο
αραδιδές σε ;

21
Τετονιδών ο Πέτρος λέγή τω Ιησέ Κύ

Ελε, έτG - 3 η;

τι ασθός σε;

22 Λέγή αυτωοΙησές Εάν αύGν θέλω μαρξη

έως έρχομαι, τι ωeός σε ; συ
ακολέθς μοι.

23 Εξήλθεν εν ο λόγος έτG- εις τες άδελ

φές, ότι ο
μαθητής

εκείνον εκ
λιποθνήσκά:

και τιείπεν αυτω ο Ιησέςότι στη διποθνή

σκά Εάν αυτών θέλω μήν
έωςέρχομαι,

24 Ούτος εσιν ο μαθητής ο
μαργυρών οι

τέτων, και
ράψας ταύτα και οίδαμβω ότι

αληθής εσιν και
μαρτυρία αυτά .

15 Ειδε άλλα πολλά όσα
εποίησεν ολη

σες, άπνα εάν
δράφηται καθ' έν , έδε ω

τον οίμιτ κόσμον χωρήσει τα
κεφόμθμοι

βιβλία . Αμίύ.

R
ΠΡΑ'.



ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ .

392

Απ ΟΣΤΟ'ΛΩ Ν .
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2

Κεφ. α '.

ON μας θα τον λόγον εποιη .

σίμω σελ πάντων, ώ Θεόφι.

λε, ών ήρξα % ο Ιησες ποιειν π

και διδασκήν,

Αριής ημέρας τελάμβως τις λίσο

σύλοις Αα πνόύμα/ G- αγίε , εςεξελίξα

το , ανελήφθη .

3 οίς επαρέφησενενζωνα με το πα

Θάν αυτών , εν πολλοίς τεκμηρίοις,δι' ημερών

τεασαρακονα οπλανόμμG- αυτούς, λέγων

πιειτ βασιλέας σ' Θε8.

4 Και συναλιζόμενος παρήγγλεν αυτοίς Από

Γεροσολύμων μήχωρίζει ,αλλάοειδών

ήεπαγγελίαν σ πιτσος, ώ ηκέσατέμε .

5 Οι Ιωάννης μου εδάπκσεν ύδα , υμείς

3 βαπίθήσεθε ώ πνεύμαζε αέρα και με

πολάς ταύτας ημέρας.

Οι μενσωελθονες και επηρώτων αυτών,

λέρρες: Κύριε, εκ ν τω κόνω τέτω λο
καθσάνης έ βασιλέωντο Ισραήλ;

7 Είπε και προς αυτές : Ούχ υμών ει γιώ

και χρόνες ή καυρές ές ο πατήρ έθεό ώ τη

ίδιαεξεσία.

6

8 Αλά
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Σ

8 Α'λλά λήψεθε διώαμιν επελθενής σ

αία πνεύματος εφ' υμάς" και έσπαθί μοι

μάρτυρες έντε Ιερεσαλήμενπαζη τηΙε

δαία και Σαμαρεία, ε έως εχάτετ γης.

9 Και ταύτα ειπών , βλεπουλων αυτών

επήρθη , και νεφέλη σέλαβεν αυτων λι η

οφθαλμών αυτών.

10. Και ωςάπνίζονες ήσαν ας ή έρανόν,πο

ρόυομδύε αυτ8, κ ιδε , άνδρες δύο παράση

κξαν αυτοίς εαθήτι λδική,

11 ο ς είπον Αιορες Γαλιλαίοι , τοεφή

καθε έμβλέπουθες εις τερανόνκαι έτσι ο Ιη
σες δαναληφθείς αφ' υμεών ας ή έρανόν ,

έτως έλσίσεται αν αξόπον εθεάσαθε αυτον

πορόυόμθμον εις ή έρανόν.

Τόπ υπέσρεψαν ας Γερασαλήμ λο

όρες και κριλαμδρίς Ελαιών @» , ό εστιν έγγος

Γερεσαλήμ, σοββάτε έχουν οδόν.

13 Και όπ εισήλθον , ανέβησαν ως

ρώο », ήταν καιαμένοθες, ότε Πέστω και

ΙάκωβG-,ΕΙωάννης , Ε Ανδρέας , Φίλιπ

σφικ, Θωμάς , ΒαρθολομαίG Ματ.

θαίG- , Ιάκωβο Αλφαίε Σίμων ο Ζη

λωτης,και Ιέδας Ιακώβ.

14. ούτοι πίνες ήσουν εσκαρτερένιεςομο

θυμαδόν τη « θοσόυχή και τη δεήση , σω

γικέξι, και Μαρία τη μητεί σ ' Ιησύ , και

σω τους αδελφούς αυτά.

RS 15 1 ,
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16

15 Και ω τας ημέραις ταύταις ανασας

ΠέτG-ώ μέσω ή καθηλών , είπεν: (ω

π όχλΘ- ονοματων επί το αυτό ως έκαν

είκοσιν )

Ανδρες αδελφοί , έδε τηηρωθήναι τίω

ραφω τούτω ω αοιπε το πνεύμα

το ακον Αχα τιμαλG- Δαβίδ , αύiis

δα σ' γδυοθρε οδηγό τους συλλαβέσι το

Ιησεν·

17 οτι καηeιθμημG- ω σ ημίν , και

έλαχε η κλήροντ Άακονίας ταύτης.

18 Ούτε με οωοκλήσαώ χωρίον εκσ

μιθ& Ο αδικίας, και πεύωής βιόρθωG

ελάκησε μέσος και εξεχύθη πιναι πλά

χνά
ωτό.

19 Και γνωσονέφίε % πάσι τοις κατοικέσιν

Ιερεσαλήμ,ώςε κληθώα τοχωρίον εκεί .

νο τη ιδία Ααλέκωαυτών, Ακελδεμα ,

τετέπ,χωeίον αιμολο».

20 Γέρραπλαδωβίβλω ψαλμών: Γενη

θήτω ηέπαυλις αυτ8 έρημο , ε μή έστω και

καιρικών αν αυτή. Και · τω επισκοπω

αυτε λάβοι έτερG ».

Δά οιω σιωελθόντων ήμεϊν ανδρώνω

παντί χρόνων, εν ώ εισήλθε και εξήλθεν εφ '

εμάς οΚύριο Ιησές ,

Αρξάμδυο-λπου βαπτίσμα Ιωάν

να έως τ ημέρας ής ανελήφθη αφ' ημών,

κας

21

22
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μάρτυρα η αναστάσεως αυτό διέθαι στο

ημίν ένα τέτων.

23 Και έσησαν δύο ,Ιωσήφ ή καλένδρον

Βαρσαβών , ος επεκλήθη ΙερG- , και

Masap.

24 Και αθοσευξάμενοι είπον Συ Κύριε καρ

διογιώση πάντων και ανάδειξον εκ τέτων και

δύο ένα ον εξελέξω,

25 Λαβέντ κληροντ Αλακονίας ταύτης &

λατολής , εξ ης παρέση Ιέδας , πορόυθώαι

Ας ή τόπον τίδιον.

26 Και έδωκαν κλήρες αυτών , κέπν

κλήρG- επιΜατθίαν, ε συγκριπψηφίωση

σ ένδεκα Αποστόλων.

Κεφ. β'. 2.

Και αν τα συμπληρδοθαι τίω ημέρανκαι

Πεντηκοστής , ήσαν άπαντες ομοθυμαδόν

επι το αυτό .

Kaj igfúsle.cpro c'n so špevë izo

ώςπες φερομδύης πνοής βιαίας και και επλήρω

σεν όλον ή οίκων εήσαν καθήμενοι.

3 Και ώφθησαν αυτοϊς Αμαμεριζόμενοι

γλώσσα ωσά πυρός και εκάθισε η εφ' ένα

έκατον αυτών .

4 Και εκλήθησαν άπαντες πνόύματα .

αγία ,καιήρξανω λαλέιν ετέραις γλώσ

σαις καθώς το πνεύμαεδιδε αυτούς δο

φθέγγεσθαι .

2

s Holy
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5 Ησαν και ο Γεροσκλήμ και οικείες Ιε.

δαίοι, άνδρες βλαβές , επι πανώς έθνες

η έρανόν .

6 Γενομένης και τη φωνήςζώτης ,συνήλθε το

αλήθG-, και σιωεχύθη ότι ήκεον εις έκασος

τηιδία Αμαλέκωλαλέντωναυτών.

7 Εξισαν και πάντες και εθαύμαζον, λέγον

τις αθος αλλήλες Ουκ ιδε πάντες ετοίέισι

οι λαλένιες Γαλιλαίοι;

8 Καιπώς ήμές ακέομεν έχασε τη ιδία

Αμαλέκτω ημώνων η εγγονήθημα;

9 Πάρθοι και Μήδοι &Ελαμίται, και οι καζι

κείες των Μεσοποταμίαν, Ιεδαία π και

Καππαδοκίαν, Πόνος + Ασίαν,

1ο Φρυγίαν τε και Παμφυλίας , Αίγυπόν,

και τα μέρη τη Λιβύης και εξ Κυρίω, και

οι επιδημάντες Ρωμαίοι , Ιεδαίοί π και

ωeoσήλυζι,

Κρήτες και Αραβες και ακέορδο λαλέντων

αυτώνταςημετέραις γλώσσαις τα μεγα

λα και Θεό.

12 Εξίσων πάντες και διηπόρεν , αλG

αθος άλλον λέγοντες· Τί αν θέλουτεο είναι ;

13 Ετεροι και χλευάζοίες έλεγονόπ γλου

κές μεμερωμένοι ασί .

14 Σαθες ; ΠέτG-σιω τοις ένδεκαε ,επήρε

ή φωνω αυτό , και απεφεγξας αύζίς:Αν.

δρες Γεδαίοι , και οι καιρικέλες Γερεσταλήμο
απα
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απελες , τέτο υμίν γνωστών έσω , και ευωτί

σαθε τα ρήμα και με .

15 Ουγδ , ως υμάς σολαμβάνει, ετοι

μεθύεσιν" ίπ ωεσ τρίτη τ ημιρας

16 Αλά τέτο επ ο ερημερον Ασε συ

φήτη Γωήλ :

17 Και έσαι ώ ταις εχάταις ημέραις,( λίγο

Θεός ) οκεώλιπιδόματος με επί πα

σαν σαρκοι και συφη,Αρεσιν οι ιοί υμών

και θυγατέρες υμών , ει Μαι ίσκι υμών

όρασης όψον ) , και οι πεισβύπροι υμών

ανύπνια ωυποιαδήσον ).

18 Και μεπί τες δέλες με κ επι ας δί.

λας με ώ της ημέραις αναις αρώ

λο πνεύμαώς με, ε σαφή( εσι.

19 Και δώσει τέρατα ω του ερανω άνω, και

σημεια επι τ γης κατω, αίκα και πυρ και

ατμίδα καπνοδ .

20 Ο ήλι @ μελαφαφήστάς σκότο ,και

και σελίωη ας αίμα , πεινή ελθών ή ημιραν

Κυρίετ μεγάλίω και επιφανή.

21 Καιέσται, πάς οςανεπικαλέση και το όνο

να Κυρίε , σοιθήπ ) .
ΑνδρεςΙσραηλίται,ακέσεπ τες λόγες

τέτες Ιησεντ Ναζωραίον, άνδρα που

Θε8 λίπδεδεγμένον ας υμάς διωάμεση και

τέρgσι κ σημάοις εις έποίησε δι ' αυχε ο Θιός

εν μέσω υμών , καθώς και αυτοί οίδατε ,

22

23 Τέτο »
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26

23 Τέτoν τη ώρισμερή βελή και ωθογνώση

Θεϊ έκδον λαβόντες, λα χαρών ανέμων

ωθοπήξαντες ανέλεγε.

24 Ον ο Θεός ανέςησε , λύσας Goς ώσίνας

θανάτε , καθότι σοκ ώ διωατων κρgles

αυτόν σ ' αυτό

25 Δαβιδ λίγο έως αυτόν:Προωρώμίως

Κύριον wώπιόν με 2α σαντος, όπ οκ δε .

ξιών με έσιν , ίνα μη σιλουθώ.

Δια τέτο δυφραίνθη η καρδία με , και

ήγαλλιάσελο η γλώσσα με έπjκαι η σειρά

με κατασκίωώση επ ' ελπίδα ,

27 όπ σόκ έγκαζαλέψοςτψυχωμε εις

άδε,8δε δώσες τ όσιόν ( ε ιδείν Αλαφθορφίν.

28' Εγνώρισας μοι οδες ζωής" πληρώσης με

δυφροσύης α σαθοσώπε ( ε.

29 Ανδρες αδελφοί , εξόν απών ο παρ

ρησίας ωθες υμάς είσπατριάρχ8 Δα

βίδ , όπ και έπλότησε ε ετάφη , και το

μνήμα αυτά έσιν ν ημϊν άει τ ημέρας

ταύτης.

30 Προφήτηςο άρχων, και ιδώς όπι όρ
κω ώμοσεν αυτω ο Θεός , και καρπό της

οσφύζο αυτό το ξ σαρκα ανασήσξν τον

Χρισον , καθίσαι επι σ ' θρόνο αυτό ,

31 Προιδών ελάλησε κιτ αναστάσεως σ '

Χρισέ,όπ και κατελήφθη και ψυχή αυτε ας

άδε , έδε ή σαρξ αυτ8 είδε Ααφθοραν.

32 Τέτο »
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32 Τέτον Ιησεν ανέστησεν ο Θεός, και παν

πες ημές εσυ μαρτυρες .

33 Τη δεξιά εν και Θεύ υψωθείς , τώ η

επαγγελία » σ αγία πνεύματG- λαβών

ολα και πιστός , εξέχεετετο ο νώ υμάς

βλέπεικαι ακέει:

34 Ου Δαβίδ ανέβη ες τις έρανές: λίγε

δε αυτός Είπα ο ΚύρμG-τωΚυρία με

Κάθε κ δεξιών με,

35 Εως αν καιτεςέχθρές σε σοπόδιον ή
ποδών σε.

36 Ασφαλώς εν κινσκέτο πάςοίκοςΙσρα

ήλ ,όπ Κύρμον έχρισεν αυτόν ο Θεός έποί

ησε , τέτονή ξησεν εν υμάςέφυρώσαπ.

37 Ακέσαίες και κατενύγησαν τη καρδία ,

είπόν τε αιθος ή πίστονκτες λοιπέςλη

φύλες: Τίποιήσομδυ,άνδρες άδελφοί,

38 ΠέτG-3έφηαθςαυτές:Μεανοήσετε,

Εβαποθήτωέχασφυμώνεπί τουονόματα

Ιησού Χριστοδ ας άφεσιν αμαριών και

λήψεθε ηδρεαν παίε πνεύμα

39 Υμών γάρέσιν ή επαγγελία και τοίςτέκνοις

υμών , καιπάσι τοίς μακραν,όσες αν

Geoσκαλέση )κύρG- ο Θεός ημών.

40 Ετέροις τε λόφους τολάοσι διεμαρτύρετε ,

& παρευρέλι, λέγων:Σώθητε δεξωεάς

το σκολιώς ταύτης .

41 οι δρ & ν ασμένως λίπηδεξάμενοι τον

λόνο)
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.

. λόουν αυτέ,έβαπάθησαν· ε @ οσελέθησαν

τη ημέρα κάνη ψυχαώσει τριγρίλια .

4. Ησαν δε βοσκαριερέντες τη διδαχής

Σπίλων και τη κοινωνίας και τη κλάση σ '

άρτε και τις ωθοσόυχαίς.

43 Ενίες και πάση ψυχή φόβ ' πολλά το

τέρατα σημειααλποσύλωνεγίνετο .

44 Πάλες και οι πισσούλες ήσαν επι το αυτό ,

και είχαν απανία κοινά.

45 Και τα κτήματα και τις σάρξες επίπρα

σκoν, και διεμέριζον αυτα πάση , καθότιαν

ως εάαν είχε .

46 Καθ' ημέραν παθοσκαρτεράντες ομο

θυνοδών ώ τω ιερω , κλώντές τε κατ' οίκον

άρτον, μετελάμβανον τξοφήςώάγαλιάσει

και αφελότη καρδίας ,.

47 Αινδύλες ή Θεόν , και έχοντες χάριν @ θος

όλον ή λαόν. οοιι ΚύρμG- αθοσελ.94 τες

σωζομίες καθ 'ημέραν τη εκκλησία,

Κεφ. γ'. 3 .

Επι
πί τούτο Πέτρος & Ιωάννης ανέβα.

νον εις το ιερόν επίτω ώeαν τασοσ

χής των ωκάτω.

Και τις ανήρ χειλός οκ κοιλίας μηττός

αυτά υπάρχω», εβαστίζειν ον επθαν καθ'

ημέραν αθώς η θύραν σ ' ιερά ή λευρω

Ωραίαν, ξ' αιτέιν ελεημοσιωω ωδατων

εκπορόυομδύων εις το ιερόν.

3σκαι

2
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3 σ,ιδών Πίττον εξωάνω μιλινες εσιι .

και ας το ιερόν, ήρώπι ελεημοσιωίω λαβαν .

Ατενίζας ι Πίτσα ες αυτών στα το

Ιωάννη, ίπι : Βλίψον ας ήμάς .

5 ο 3 επάει ούτείς , συσδοκών η παρ'

αυτών λαών.

6 Είπι ; Πίτρο Αργύeμον και συστον

έκ υπάρ μοι ο έχω,τότε σοι οιουμε

Εν τω ονόμαά Ιησε Χρυσό Ο Ναζωραίο

έγαρα και αειπάτη .

7 Και πιά ( ας αυτον τ δεξιας προς ηγές :

οροσήμα και έπρεώθησαν αυτό και βαής

και τα σφυρα.

8 Και έξαλόμλνΘ-έφη,εωιεπάτη και

μήλθε στον αυτοίς ας το ιερόν , αειπατών και

αλλόμενων, αινών τον Θεόν .

Και δεν αυτον πάς ο λαός πειπιενα

και ανένα τον Θεόν :

1ο Επείνωσκόντε αυτον ότι έτG- ω οαος

η ελεημοσιωω κριθμό επί τη Ωραία

πύλη 5 ιερά και έωλησησαν αμβες και

καπως επι τωσυμβεβηκα τι αυτο .

Κρατένιο -jΤιαθένα χαλετ Πέτον

και Ιωάννώ, στέδραμε αθώς αυτές πας και

λαός επι τη στα τη καλεμμη Σολομώνα ,

έκθαμβοι .

Γδών και Πέτροςαπεκρίναιας ήλαόν

ΑνδρεςΙσραηλίται , ίθωμάζελε επί τέτο,
η ημίν

9

II

Χι



402 Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ Cap.3 .

ή ημϊνταπνίζετε, ώς ιδία διωάμοή

βέκα πεποιηκόσι σ' αειπαν αυτόν;

13 Ο Θεός Αβραάμκ Ισαάκ και Ιακώβ , ο

Θεός ή πατέρων ημών έδόξασετ παιδι αυξ

Ιησεν, δν υμείς παρεδίκαλε, και ηρνήστεθε

αυτόν εξ ωeόσωπον Πιλάτε , κρίναντG

κάνε λίπολύχν.

14 Υμείςκαι άγιον και δίκαιον ηρνήσασθε,

ητήσαθε αύδραφονέαχαριθlώαι υμίν.

15 Τον 3 δρχουν τ ζωής απεκάνατε , δν

Θεός ήγκρεν και νεκρών , ε ημάς κάρτυρές

έσμου.

16 Καιεπί τη πίστη ' ονόμG- αυτά , τε

τον, δν θεωριεκ οίδατε, εσπρέωσε τοόνομα

αυτ8ε η πίες ή δι' αυτό έδωκεν αυτω και

ολοκληρίαν ταύτίω απένανάπανων υμών .

17 Καινώ, άδελφοί, οίδα ότι η άγνοιαν

επράξατε ,ώασερεοι άρχοντες υμών.

18 ο Θεός α @ eoκατήγγειλε Αμαι σόμας

πάντων των ωeοφητών αυτύ , παθαν τον

Χρισον , εκλήρωσεν έτω .

19 Μεανοήστείλε εν και επιτρέψατε , εις το

εξαληφθlώαι υμών ως αμαρτίας όπως αν

έλθωσι καιροί αναψύξεως λη αθυσώπε 3

Κυρίε ,

Και δυσάλη ή αοκεκηρυγμένον υμίν
1'ησον Χριστόν ,

dida segaron cafe de seas uxe grown

λοκαία

20

2 I
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λοκαίαφίσεως παντων ή ελάλησπνο Θεός

Δε σύκαλοπαντων αγίων αυτά αφη

των απ' αιώνων:

22 Μωσής μας και ας τες πατέρας είπεν :

ότι ωθοφήτίωυμίν ανασήση Κύριος ο Θεός

υμών έκ αδελφών υμεών,ώςεμέ αύτε ακά .

σεθεξ πάνταόσα ανλαλήση αςυμάς

23 Eται και πάσταψυχο,ήης ου μή ακύσης

ale print créis, išoroputrior ) in mod

λαο .

24 Και πάνης και οι αθοφύλη Σαμαήλ

* καθεξής, όσοι ελάλησαν, βαρκατήγει .

λαν τας ημέρους του αι .

25 Υμάς έστιοι η αθοφητώνκτ 2αθήκης

Fς διέθει ο Θεός αθος της πατέρας ημών,

λέων αθος Αβραάμ" Και το ανέρμανάσα

ένδυλογηθήσον ) πάστα πατζιαιτ γής .

26 Υμίν Φώτονο Θεόςκαιανασήστες ή πούδα

αυτ8 Ιησεν, απές λεν αυτόν λογάνα

υμάς, ώ τωλορέφενέκασονδή ή πονη

ριών υμών.

Κεφ . δ . 4.

ΛΑλέλλων και αυτώνθες των λαών,επίση
σαν αυτοίς οι ιερείς εο σρατηγος καιΙερά

και οι σταδδεκαλοι ,

2 Διαπονέμόμοι ο διδάσκήν αυτές ή

λαόν , κκααγέλεν ώ τω Ιησέ τις ανά

φασιν τίωεκνεκρών.

45

Ι

3 Και
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7

3 Και επέβαλον αυτοίς αι χείρας,κέτεν και

ας τήρησιν ας ή αύριον· ωγδ εσπέραν ήδη.

4 Πολλοί ακεσάντων ή λόγονεπίσου

our sy isfuntnodotung's to avopar aresge

λιάδες πενήε .

S Είεο οε επι ή αύριων σωαχθώαι

αυτών τές άρχοντες και πρεσβυτέρες και

ραμματείς αςΓερεσαλήμ

6 Kcej Ayver i dexcepést ry Kocié parnos

Ιωαύνω κ Αλέξανδρος, καιόσοι ήσαν και

gfússdoreengekugs.

Και σήσανlες αυτές των μέσων ,επω

θάνον : Εν ποία δυνάμε και ποία ονόμακ

εποιήσετε τέτουμάς;

8 Τότε ΠέτρG-αληθές πνόύμαlΘ-αίε

είπε αθώς αυτές : Αρχούλες του λαέ , και

πςεσβύτεροι και Ισραήλ ,

9 Ειημείςσήμερον ανακρινόμεθα επιδερ

εστα ανθρώπε ασθενές, ντίνιε % ς σέσωσαι :

Γνωσον έστω πάσιν υμών καιπανί. τω λαώ

Ισραήλ,δεν τω ονόμαk Ιησε Χρισε και

Ναζωραίε, δν υμείς έσυρώσετε, δν ο Θεός

ήγορες κνεκρών, τέτω ετών παρέστηκεν

νώπιον υμών υγιής .

Ούτος εσιν ο λίθG- ο εξεθενηθας υφ'

υμών και οικοδομένων , και θωόμμG- αςκε

φαλίω γωνίας:

12 Και σόκ έπν ον άλω έδενί ήσωτηρία έπ

ဂျပ်

IO

II
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δόνομα έσιν έτερον από το έρανόν το δειι

μείον ανανθρώπους, δεσωθlώαι ημάς.

13 Θερρένεςκαιεξ Πέτρε παρρησίαν και

Ιωάννα , και καταλαβόμδροι ότι άνθρωποι

αγράμμαοί έκσι Ειδιώται, έθαύμαζον, έπ

εγάνωσκόν τε αυτέςοι σαμ τοίησε ήσα»

14 Τον και ανθρωπον βλέπούλες συν αυ %ίς εσώτα

ητεθεραπδυμίου,δεν είχον αντίπαν.

15 Κελσύσπανίες αυτές έξω εσυεδρίε ά

πελθών ,σέβαλονΦθος αλλήλες ,

16 Λέρνες: Τί ποιήσομεν τους ανθρώποις

τέτοις , όπμε δγνωσίν σημεϊονχρνε δι'

αυτών , πάσι τοις κατοικέσιν Ιερεσαλήμ

φανερόν,σε διωάμεθαδρνήσεις

17 Αλ' ίνα μή επί τλείου Αθανεμηθή εις ή

λαόν, απλή απόλησώμεθα αυτοϊς μηκέτι

λαλείν επί τω ονόμαι τέτω μηδενί άν

θρώπων.

18 Και καλέσαντες αυτές, παρήγγειλαν αυ.

τους τοκαθόλε μήφέκια κηδε διδάσκήν

kni tilóvónakinpod.

19 σκαι Πέτρος Ιωάννης Αυτοκριθέντες τους

αυτές,είπον Ει δίκαιόν έσιν ενώπιον Θεό,

υμών ακέξν μάλον ή ' Θεέ, κρίναι:

20 ου διωάμεθα οδ ημείς, α ίδομεν και

Ακέσει μεν, μή λαλείν .

21 Οι 5 αβοσαπφλησάμενοι απέλυσαν αυ

τες , μηδέν σύριακούλες το, πώς κολάσεων )
αυτές,
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αυτές, Αα τ λαόν » όπ πάνlες εδόξαζον ή

Θεόνεπί των γεγονότα

22 Ετώνγδην κλώνων πασαρακονία ο άνθρω
ποςεφ' ον επερνά το σημείοντο πιαστεως.

23 Απολυθέντες και ήλθον αθώς τες ιδέες,και

απήγγειλανόσα ωeoς αυτές οι διερείς και

οι πρεσβύτεροι είπον.

24 Οι 3 ακέσαντες,ομοθυμαδόν ήραν φωνω

αθος τ Θεόν, είπον Δίασοά, συ ο Θεός

ο ποιάζας τον έρανόνεγώκαι τ' θάλασ

σα » , και πάντα ταναυτοίς:

25 ο 2ο στόματG- Δαβίδ. δ' παιδός ( και

εμπούν: 'χα τίέφρύαξαν έθνη , και λαοί έμε

λέτησανκενά και

26 Παρέστησαν οι βασιλάς γής , και οι αρ

χολες στωήχθησαν επί το αυτος σ 'Κυρία

και η Χρισέ αυτού .

27 Σωήχθησαν γδεπ'αληθέας επιτ εγκον

πουδα σεΙησεν,δν έχρισας, Ηρώδης τε και

Πόνος Πιλάος στοέθνεσις λαούς Ισραήλ ,

28 Ποιήσαι όσοι και χάρ σε και η βελή σε

στοώρισε θυές .

29 Και τανιώ Κύριεέπιδε επί ως απλές

αυτών, και δες τους δέλοις σεμε παρρησίας

πάσης λαλάν τον λόγον(8)

30 Εν τω χείρα και κάνξν σε εις ίασιν ,

σημεία ετέρας γίνει Αμαξ ονόμαGR
αγία παιδος Ιησού.

31 Και
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31 Καιδεηθέντωναυτώνεσαλάθη και τίπο

αν αν ήσαν συνηγόροι και έτσικοθησαν αν

παλες πνεύμαlΘ- αγίε, ελάλενή λόγον

σ' Θεέ με παρρησίας.

3 2 T3αλήθες και τις δυσάνωνωηκαρ

ία και η ψυχή μία και έδε εις τπτ παρ

χόντων αυτο έλεγχο ίδιον είναι μάλ'ώ αύ

τοϊς επανα κρινά .

33 Καιμεγάλη διωάμεαπιδίδαν το μαρ

τύριον οιλόφιλοι σ ανασύστως σ' Κυρία

Ιησέ,χάρις τημεγάλη ω επίπανεις αυλές.

34 Ουδε γδ ενδεής εισήρχεν ώ αύτοϊς όσοι

Σκλήτορες χωρίων ή οικιών σήρχον ,πω

λένεςέφερον ειςτιμας και πιπςασκομείων

35 Και επίθεν ολα τας πόδας ή λησάλων"

δεδίδου3εκάσω καθότι αιας χρέμαν είχεν.

36 Ιωσης, ο επικληθείςΒαρνάβας και η

λοςόλων, ( και ει μεθερμωδυόμιμον , υος

ωρακλήσεως)λοβίτης,Κύπτια τη βός,

37 Υπάρχος»αυτο άρ ,πωλήσεις ώ :[κε

τηκεήμων, και έθηκε ωα της πόδας των

περίλων.

Κεφ . ε'. 5.

1 Α'Νήρδιάς Ανανίας ονόμαλ,σιιώ Σαπ

φέρη τη γωκικλαντέ έπώλησε κτήμα

2 Και νοσφίσιολποσ πμής και σωδίας

δηγωγικος αυτ8 ενέκας μέρG- π ,

ως τες πόδας ή λοφίλωνέθηκεν.
3 Είπ

ε
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Είπε και πέτG- Ανανία , Δαιέωλή

ρωσεν ο Σατανάς ή καρδία» ( ε,ψύσαθα

σε το πνεύμα το άμον , και νοσφίσει το

τιμής και χωρίε;

4 Ουχί μδύον , σοι έμενε, κ παθεν ώ τη

ση εξεσία υπήρχε και το ότι έθε εν τη καρδία

Cs το πράμα τέτοκαι σου έψαύσω ανθρώ

ποις, αλλά τι Θεω

Ακέων 3 Ανανίας τες λόγεςτέτες, πε
Σ

σων εξέψυξε και εδώ φόβG-μέγας επί
πανάς τες ακέονας ταύτα .

Ανασύνθες και οι νεώτεροι σιωέσλαν αυ

τον, και επενέκανες έλαψα» ,

7 Εγγύες και ως ωρών τριών Δάστημα , και η

γυνή αυτόμη ιδια το γεγονός ασήλθεν.

8 Απεκρίθη και αυτήο Πέσε " Είπέ μοι ,

α τοσέτοτο χωρίοναπέδοθε;

Η 3 ίππ: Ναι , τοσέτα . Ο3 πέτς G

ίπε ωeoς αυτίω τί όπ σιωεφωνήθη υμίν

περάσει το πνεύμα κυρίε ; δε οι πόδες και

θαψάνων ή άνδρα (ζε , επίτη θύρα, και

έξοί εσί σε .

Ε'πεσε 3ωρήσειως τες πόδας

αυτέ , καιεξέψυξεν.απλθόντες και οι νεανίσκοι

σύροναυτιωνεκράν, εξενέγκαίες έθαψα»

ωeoς ή άνδρα αυτής.

Και εγχύε % φόβομέρας εφ'όλω +-

κλησία»,εεπι πανας τες ακέονζιςταύτα .

9

1Ο

1

12 Διά
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& 2 Διά και χαρών ή
λπιφύλων έγινε και

σημεία
ετέρατα όν τώ λαοί πολλά(ε ήστον όμοι
μαδόν

άπαινες ντη σιά
ΣολομώνΘ-,

13 Τών και λοιπώνέδες
ετόλμα

κολιάς -
τοϊς,αλ'

έμεγάλων αυτές ο λαός.

Μάλλονκαι
αθοσελίδα

πισόνοιες τωKα

είω λύθη
ανδρώντε

εγωαικών)

15 Ωστε εξ ας
ελαίάας

εκφέραν της αθε .

νάς, ε τιθέναι επί
κλινών και

κραββάτων,ένα

ερχομόρε Πέστε καν και σκιά
επισκιάση ανά

αυτών .

16
Σωήρχε και το

πλήθG-
ήπέριξ πό

λεων ας
Ιερεσαλήμ ,

φέροντες
αθενας και

όχλεμόμες
ισοπνευμάτωναπαιτεί ρτων: οι

τινες
θεραπεύοντο

άπανες .

17
Αναφούς ο

δρχερούς και πάντες οι σιων
αυτό, και όσα

αίρεσιςή
σαδδεκαίων)εολή

θησανζήλε

18' Και
επέβαλον αι

χείρας
αυτών επί τες

λοσόλες,
ξέθενο

αυτέςεν
τηρήση

δημοσία.

19
Αγελος

Κυρίε Διετ νυκτοςήνοιξε τις
θύρας ή

φυλακής
έξαγαγών π αυτές,είπε:

20
Πορεύεθε,κ

στιθέντες
λαλύπ ντοιερό

τω λα πάνε πι
ρήματα

ζωής της.

| 21
Ακέσαίες και

εισήλθον
στόρθρου ας το

ιερόν,κ,
εδίδασκoν.

ΠαραγωόρG- οδο

χερούς και οι συν αυτώ,
σωεκάλεσαν το

συνέδριον και πάσαν τίω κρεσία» ή αν

S

Ισραήλ:
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Ισραήλ και απίσλαν εις το δεσμωτήριον ,

άχθαι αυτές .

21 οι 3 σηρέτει αδειοδυόμιμοι εχ αλ

ρον αυτές και τηφυλακή ανατρέψουλες N

απήλλα» ,

23 Λέρρες ότι το μεν δεσμωτήριονορο

κεκλεσμερενώπάσαασφαλέα ,έ τες

φύλακας έξωέανώς αυτθυρών ανοίξαν

πς , έστω έδέκα δρομών.

24 Ως και ήκεσαι » τες λόγες τέτες ό, τι εε

ρός εο σφαληρος ο ιερέ και οιδραεράς , δι

ηπόρεν σει αυτών, ταχίοιοτέτο.

25 Παραδυόμεν @ - ε τις απήγγάλεν αυ

τοίς , λέγων: Οι ιδε , οι άνδρες ες έθεσε και

τη φυλακή , εισίν ώ τω ιερα εσώτες,και δι

Σύσκολες και λαόν .

26 Τόςαπελω ο σρατηγος συν τις ιση

ρέταις , ήγαγε αυτές, και με βίας. (εφοβενώ

28 ² asàn isa fan area Cox)

27 Αχαρλες αυτέςέση στον ώτασωεδρίων

και επηρώτησεν αυτές ο δήμερούς,

28 Δέρων: Ου αλαγελία παρηγείλαμε

υμώ μη διδάσκήνεπί του ονόμαι τότε; και

ιδέ ,πεπληρώματα των Γεράστιελάμε τη διδα

χής υμών , και βάλεθε επαγγέτι ' ημάς

το αίμα σ ' ανθρώπε τότε.

29 Αποκριθείς και ο Πέτεφικοί πόρολοι,εί

πον · Π(θαρχιν δεΘε μάλλον ή ανθρώποις .

30 Ο'Θεός
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υπηρεθ,

έτ
σι

weli
s
d '

δέτ
ες

κι,

π
ή

6, Α ,

Η:

3ο ο Θεός των πατέρων ημών έγκρεν Ιη

εν υμείς δεχθείσαθε κρεμασταίες

επι ξύλα .

31 Τετoν ο Θεός δρχηγούς σωτήρα ύψωσε

τη δεξια αυτέ,δένει με άνοια» τουΙσραήλ

* pennenapia .

32 Και ημείς έσμών αυτέ μαρίυρες ή ρημά

των τέτων, ε το πνεύμα και το ακον ,δέδου

κεν ο Θεός τοϊς πιθαρχ% Cιν αυτο .

33 Οι ακέσαινίες διεπρίονοκέβαλβίονα

ανελαν αυτές

34 Αναφος δέ τις ω του σιωεδρία φαρμ

στG-,ονόμαά Γαμαλιήλ,νομοδιδασκα

AG,τίμια πανί του λαού , εκέλευσεν έξω

βραχνάτες λοφίλες ποιήσεις:

35 Είπε ε ωeoς αυτές : Ανδρες Ισραηλί

ται , αθοσέγετε εαυτούς επί τούς ανθρώπους

τέτοις, ομέλλετε πςάασεν.

36 Προ γδ τέτων ημερών ανέφη Θόδας,

λέγων είναι πια ευτών , ώ ωeoστολήθη

ριθμός ανδρών ώσε τετρακοσίων ος αναρέ

θη , πάνες όσοι επίγονο αυτό , διελύ

θησαν , και έγβίον , έας έδες.

Μετά τέτονανέςη Ιέδας ο Γαλιλαίου,

ώ τους ημέραις τε λαογραφής, και απέςησε

λαόν ικανόνοπίσω αυτ8κακέινς απώλε

το, και πάνες όσοι επέθαναν αυτού ,διεσκος

πίθηση.

38 Kα

y
o

στη

ολ
ύ

37

1

!

S 2
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3 8 Και τι νύν λέγω υμίν , επίσης λιπο των

ανθρώπωντέτων, και εάσατε αυτές: ότι εαν

ή εξ ανθρώπων και βελή αύτη ή το έργον τέτο ,

καταλυθήστη :

39 Eij Θες έιν , 8δώαθε καταλύσα

αυτό , μήποτε και θεομάχοι δύρεθήτε .

40 Επάθησανσεαυτο και ωροσκαλεστού

μψοιτές λοσόλες,δείρανες παρήγγειλαν

μη λαλείν επί τω ονόμα . Ο Ιησύ , καπέ

λυσιν αυτές.

41 οι μερενεπορόύονο χαίρονεςλπο ωθοσ

ώπεσ σιωεδρίε, ότι σέρ σονόμαίG-αυ

τε κατηξιώθησαν άλμαθίώαι

42 Πάσαν τε ήμέραν ώ τω εερεκατ' οίκον

σοκ επαύον διδάσκολες εδίαγελιζόμενοι

Ιησεν Χριστών.

Κεφ . 5. 6.

EN 3 ταϊς ημέραςταύταιςαληθυνόλων

ή μαθητών, εγώεζογλυσμος Ελλη

νιτών ας τες Εβραίες , ότι παρεθεωμένα

ώ τη Δακονία της καθημερινή αι χήρα

αυτων .

Προσκαλεσάμενοι και οι δώδεκα το α

9G- ή καθητών , απον" Ουκ ρεσόν έσιν

ημάς τα αλάψαν εις ή λόγονέ Θεέ, Ag

κανειν τεαπίζας.

3 Επισκέψαθιεν , αδελφοί, άνδρας εξ

υμιών μαρίυρερδίες έπα , πλήρες πνεύ

Ρολο

2
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6.

7 )

τη

καιο αίε και σοφίας , δς καιαφήσωμών

επίτης εμας ταύτης.

4 Ημέις και τη αξεσόυχή και τηΛακωνίας

λόγκαι αθοσκαρτερήσεων .

5 Και ήρεσεν ο λόγο ενώπιον παντος σ

πλήθος και εξελέξανς Στέφανον , άνδρα

πλήρη πίστως πνόύματος αγίε, & Φίλιπ

πονγκ Πρόκερον, Νησίνορα , Τίμωνα,

Παρμεναν,εΝικόλαον προσήλνoνΑνοχέα.

6 Ους έστησαν ενώπιονήλοτύλωνκα

σουξάμενοι επέθηκαν αυτούς ας χείρας.

7 Και ο λόγG.σ Θεέ ηύξανε, και έτσλα

θύνει ο δριθμος ήμαθητών και Γεράσειλήες

σφόδρα».πολύς π όχλG- ιερέων υπή

κ8ον τη πισί.

8 Στέφανα - 3 πλήρης πίσεως κ διωάμεως

επoίςτέρατα και σημεία μεγάλα ώ τω λαώ.

Ανέστησαν δένεςτα σωαμιγής της

λεγομδύης Λιβερίνων, Κυρίωαίων, και Α .

λεξανδρέων, λο Κιλικίας και Ασία ,

συζητάντες το Σεφάνω.

Και συκ ίχυον ανθρώαι τη σοφία και

το πνεύμαλώ ελάλ .

11 Τότε αέβαλον άνδρας λέγοντας ότι ακη

κόαμάν αυτά λαλέλG ρήκαβλάσφημά

ας Μωσέωκτον Θεόν.

12 Σμυεκίνησαν το λαόν έτος πρεσβυ

τέρες και της γραμματεαςκαι επιστέλες

μια

9

4
1ο

' S 3 «σκυνήρ
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E ***

σωνήρπασαν ωτ,κήαγον ας τοσυνέδριον .

13 Ετήσουν το κρίυρος ψευδείς, λίμνες" O

άνθρωπος έτοςκαι παύε ρήρια βλάσφημος

λαλών ξετόπε άίε τέτε και νόμο.

14 Ακηκόαμεν αυτό λέρο όπ Ιησές

ο Ναζωραίος έτος κωλύση ή τόπον τεν,

€ αλλάξή ταέθηο παρέδωκεν ημίν Μωύσης .

15 Κα ατενίσχυθες εις αυτόν άπαντες σι κα

θεζόμενοι ω του συνεδρίων, είδον τονόσωπον

αυτάώσει συσωποναγέλε.

Κεφ . ζ . 7.

ίπι δε ο δεχερούς•Ειάθος τούπαέτως

έχ ;

ο3 έφη: Ανδρες αδελφοί και πατέρες ,

ακέσατε " Ο Θεός ή δόξης ώφθη το παιes

ημών Αβραάμ όντι και τη Μεσοποταμία ,

πείν ή καφικήσαι αυτόνώΧαβρού

3 Και είπιας αυτον : Εξελθεκ τ γης

Corou in & out fuéses Co, nou drugo eis

γιωωαν σοι δάξω.

4 Τόπεξελθων κ γής Χαλδαίων , καθώκη

σεν ώ Χαρραώ. Κακέθεν,ή το λιθανά ,

ήπατέρα αυτέ , μειώκισεν αυτόν εις τίω

γώτούτίω αςω υμάς νύν και οικιτε.

5 Και εκέδωκεν αυτοί κληρονομίαν ώαυτή,

έδε βήμα πoδές επηγέλαό ωτωδεναι

ας καώχεσιναυτίω, καιτοασέρμα αυτό

μετ' αυτόν,σοκ όνο » αυτο τίκνε.

2

6 Ελά
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στο
ς
,

20'

να »,

ητής

8 ,
8

κα

6 Ελάλησε και έτως ο Θεόςσπέσαι το απέρ

και αυτά παίρoικoνή γή αλoτεία, και δε

λό ( εσιν αυτοεηακώζεστνέτη τετρακόσια .

Καιτο 19νΦ-, και εαν δελβωσι , κριν

έρω, είπεν ο Θεός . κ 'πουεξιλόύσον

πλατεδάζειμειοντωτόπω τέτων.

Καιέδων αυτώ Αθήκίων πειτομής:

και έτως ερρόνησε η Ισαάκκ αβιέτεμδραύ

τον τη ημέρα τηόγδοηκ Ισαάκ Ιακώβ,

καιο Ιακώςτεςδώδεκα πάτριάρχας.

9 Καιοιπολεμάρκα ζηλώσαινίες,Ιωσήφ

απέδον εις Αίγυπόνεάσο Θεόςμέλ'αυτά

10 Και εξάλεξ αυτών εκ πασών θλίψεων

αυτά, και έδωκεν αυτω χάριν και σοφίαν

ανέoν Φαραώ βασιλέως Αιγύπlε ,κα

τέσησεν αυτονηγέδρον επ'Αίγυπων και όλον

τον οίκον αυτού.

11 Ηλθε 3 λιμοςεφ'όλωνγώ Αίγυπίες

Χαναάν,κθλίψις μεγάληςέχθριακον

χορώσματα οι πατέρες ημών.

Ακέσεις 3 Ιακώς ένα σπεω Αίγυπία ,

εξαπέσQλε τεςπατέρας ημών ορτον.

13 Καώ τη δευτέρου ανεγνωρίθη Γ'ωσήφ

τους αδελφούς αυτέ, και φανερόν εγχύει το

Φαραώ το γά- σ 'Ιωσήφ .

14 Αποσέλας και Ιωσήφ μέγεηαλέστηκε τον

πατέραςαυτ8 Ιακώβ, κ πάσανκαι συμβάσεων

αυτά, οι ψυχείς εβδομηκοναπέντε .

Πο :

αι

S 4
15 Kα.

.
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16

19

15 Κατέβη 3 Ιακώβ ας Αίγυπων , εεε

λούτησεν αυτος οι πατέρες ημών .

Και μετετέθησαν ας Συχέμνετέθησαν

ώ το μνήμα ο ωνήστε Αβραάμε ωμής

δρωρίεωςτμώνΕμμορε Συχέμ .

17 Καθωςκαι όχιζενοχρόνο σεπαγελίας

ης ώμοσεν ο Θεός τω Αβραάμ, ηύξησενο

λαός και επαληθώθη ο Αιγύπίω,

18 έχεις και ανέση βασιλόύς έπρG- ος σου

ήδη τονΙωσήφ.

ούτG- καασοφιστάμεν @ το

ημών,εκάκωσε τες πατέρας ημών, ποιείν

έκθεα τα βρέφη αυτ,ές το μή ζωογονεί .

Εν ο καιρό έγχυνήθηΜωσής , καιωά

σεφ τωΘεω,δς ανεξάφη μίώαςταςώ

τω οίκω σπατος αυτού .

21 Εκτεθεια και αυτον , ανέλες αυτών και θυ

γάτηρ Φαραώ, και αναθρέψατο αυτον εαυτή

Και επειδόθη Μωσης πάση σοφία Αί

γυπίων: ω και δυνατός ολόρις και έν έργοις.

2 3 Ως και επληρώτο αυτω τεσσαρακονταετης

χρόνο», ανέβη επί τω καρδίαν αυτού
επισκέψας τες αδελφές αυτέ τες ψές

Ισραήλ.

24΄ Καίδων ανα άδικέμμον,ήμώα , και.

εποίησεν εκδίκησαν το καταπονεμβρίω, πα

πάξας το Αιγύπκον .

εις υόν .

22

25 Ενο ,
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25 Eνόμιζε και στωιίναι τες αδελφές αυτή

όπ ο Θιός Αχα προς αυτή δίδωσιν αυτοίς

στηρίω ' οι σωλκαν .

16 Τη και επικαιτη ημερα φθη αυτοίς μας

μεύοις, και σωήλαπο αυτες εις αράνων , 4

πών Ανόρες αδελφοιετυμείς να δει
κάτι αλήλες και

17 Ο αδικών τ ττλησίον,άτωσαν αυτόν

απών : Τις σε κατέσησεν αργονα και διασω

εφ. ημάς;

18 Μη ανελεϊν με συ λες, αν όσοναέϊλες

κες τ Αιγύπλον ;

19 Ε'φυγή Μωσής ώ τωλόγω τέτω , και

εγγύετο παροικών γη Μαδιαμοεγγονη

στον 48ς δύο .

30 Και πληρωγέντων ετών πασαρακονα ,

ώργη αυτωντη ερήμωσ ορες Σινά αεί

λο- Κυρίε ον φλοι πνέος βατε.

31 ο 3 Μωσης ιδών,έχει μαζε το οραμα

ωθοερχομέα σεαυτά κατανοήσεται και έγιο

φωνή Κυρίε ως αυτόν

3. Εγω Θεός ο πατέρων σε , ο Θεός Α '.

βeαάμ, και ο Θεός Ισαάκ , κο ΘεοςΙακως.

Εντομο χιόμG- Μωσης στα έτίλμα

κατανοήσει .

33 Είπε αυτω ο Κύριος Λυσον το σύ

δημα ή ποδών ζε ο τόπον ώ ετηκας ,

γη αγία εσίν .

S5
34 Εδώ,
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34 ιδών είδον κρίκωσινσλαβμε σώ Αι

γύπίων ,και σ' εναγμέαυτώνήκεσαι,κ κοιλ

έβωεξελέχωτές: ενώδεύρο, λεσελω

στας Αίγυπων .

35 Τέτοντ Μωϋσω δν ηρνήσταινα, εικόνες

Τις σε κατέσησεν άρχονται και διησω;τετον

ο Θεόςέρχονται και λυτζωτάω απέσίλες

χολαγέλεσ οφθεG- αυτιώτη βάτο.

36 ΟύτGεξήγαγε αυτές, ποιήσας τερα

και σημεία ωγή Αιγύπls , Cώ ερυθρα θα .

λάσης και τη ερήμω,έτη τεταρρίηον .
37 Ούτος εσιν ο Μωϋσής και εμπών τοϊς οϊς

Ισραήλ Προφήτάω υμίν ανασύσηΚύρG

ο Θεός υμών εκ αδελφών υμών ως εμέ

αυτό ακέσταθε.

Ουτός εσιν ο γγυόμμG- εν τη εκκλησία

Cώ τη ερήμω,και άλλα σλαλεG- α -

τω ώταόρΣινά , και πατέρων ημών, δς

εδέξαή λόγια ζώνται , δέναι ήμεϊν .

39 Ω σοκ ήθέλησαν πίηοοι ροές οι πα

τέρες ήμων,αλ' απώσανε,και εσράφησαν

της καρδίαιςωτών ας Αίγυπόν,

40 Είπόντες τω Ααρών » Ποίησονημίν θές οι

ωθοπορσύσον) ημών οδ Μωσής ετος ος

εξήγαγε ημάς γης Αιγύπλε, συκ οίδα .

μην αγέρουν αυτω .

4 Ι Και ένοχοποίησαντας ημέραις οκά

ναις , και ανήγαν θυσίαν τοειδείλω , και

Αφροί

38
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δεφραίνονοώ τοϊς έρρις ή χορών αυτών .

42 Ε'στρεψε και ο Θεός , και παρέδωκεν αυτές

λατρεύει τη ρακά έραν&'καθώς γερα .

πώ βίβλο ή ωοφητών" Μή σφάκα και

θυσίας αοσίωέ[ηαε μαιέτη τεασαράκονία

εντη ερήμω, οίκΘ-Ισραήλ;

43 Και ανελάβετε σκωωσ Μολόχ , και

το άρον δ ' υμώνΡεμφαν , τες τυπες ές

εποιήσαίε @tsσκωθεναυτούς και μεζέικι

υμάςεπέκνα Βαβυλώνων,

44 Η σκλωή μαρτυρίε ω ν τοϊς πειρά

σιν ημών εν τη ερήμω, καθώς διεάξαν και

•λαλών τωMωση και ποιήσαι αυτω και τον

τύπον δν έωρίες.

45 Ηνξ εισήγαγαν λιαδεξάμμοι οι πατέρες

ημών Ιησέ εν τη και αρχέστεέθνών , ών

εξωσεν ο Θεός το προσώπg και πατέρων

ημών , έως 3 ημερώνΔαβίδι:

46 σε βρε χάριν ενώπιον Θε8,έητήσαά

συρείν σκωωμα τω ΘεωΙακώβ.

47 Σολομών και ώκοδόμησεν αυτοίοίκgν .

48 Ακ'έχ ούψισης και χαροποιήτοις ναούς

καβικεί , καθώς και φθοφήτης λέγε:

49 σερανός μοι θρόνο , η γη σιπόδιον

η ποδώνμε. Ποίον οίκgν οικοδομήσετε μοι,

λέξ κύριος και της τόποςσκαμπύστώς με

ΤΟ Ουχίή χάρμε εποίησετα πάντα ;

51 Σκληροτράχηλοί , και απερίτμη % ι τη

καρδές
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52

1

K

καρδία ε τους ώσιν , υμείς ας το πνεύμα -

και τοαγία ανίκπίπτετε , ώς οι πατέρες υμών

και υμάς .

Τίνα ή αesφητών Gάκ εδίωξαν οι πα

τέρεςυμώνκαι Ε απέκλενων τες αβοκααγιέ

λανας ει τελσίσεως και δικαίε , 8 νύν

υμάς ωθοδόται και φονέας εγγυηθε

53 οίτινες έλαβεή νόμον ας Δαλαγας

αγέλων, και σόκ εφυλάξατε.

54 Ακούλες και φώτα, διεπτίον της καρδίας

αυτών, και έβρυχόν τες οδονός επ' αυτών.

55 Υπάρχων και τελήρης πνδύματG- είε ,

ατενίσας ας ή έρανόν, δε δόξαν Θεέ, και

inošuescurca en držiau ragg•

56 Και είπεν Ιδε, θεωρώ τες έρανέςανεα

γίες, κτ υον σ'ανθρώπg εκ δεξιώνέξω

0

2

β

3

TY

*

τα & Θεά .
5

6

T

7 Ι

βο

57 Κραξαλλες3 φωνή μεγάλη , σιωέχον πε
στα αυτών , και ώρμησαν ομοθυμαδόν επ '

αυτόν .

5 8 Και εκβαλόντες έξω ας πόλεως , ελιθο .

βόλεν" και οι μαρίυρες απέθεντο ταιμάτα

αυτών ολα ταςπόδας νεανία καιλεμορία
Σύλ8,

Και ελιζόλες Στέφανον, επικαλέ

μεμον και λέγονα: Κύριε Ιησέ , δέξω το
πνεύμα με .

Θεις και τα ρναζί , έκραξε φωνή μεγαλη

Κύριε ,

θα

60
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Κύριε, μη σησης αυτούς τ αμαρίαν ταύ

τω. Καιτο έρπών, κοιμήθη.

Κεφ . η. 8 .

ΙΣΑύλος και ο συνδυδοκώντη αναιρέση αύ

τ8 . Εφίες και ένεκάνη τη ημέρα δια μος

μέγας επί ή εκκλησίαςτωνΙεροσολύμοις:

πάνλες διεσπάρησαν και ας χώρας τΙx

δαίας και Σαμαρίας, την τήλίποςόλων.

2 Συνεκόμισαν 37Στέφανον άνδρεςβλα

βάς, ξεποιήσανε κοπτόν μέγαν επ ' αυτ ..

3 Σύλων καιέλυμαίνε και εκκλησίας ,

τεςoίκες πανορβόμβωσ ,σύρων σε άνδρας

και γυναίκας,παρεδίδε ας φυλακίω.

4 Οι μεν ουΔασαρέλες διήλθεν,βα

ελιζόμενοι ή λόρ».

5. ΦίλιππG- 3 κατελθών ας πόλινΣα

καρέλας. Οκήρυσσεν αυτοίς τXριτών.

6 Προσέρχόν ποιόχλοι τους λεγομφίοις σε

και Φιλίσσε ομοθυμαδόν, ώ το ακέξναυ

τες και βλέπον τα σημεία α επoίς.

7 Πολλών και έχοήων πνόύμαζααυθαιρα ,

βοώναμεγάληφωνή, εξήρχε πολλοί πα

eαλελυμένοι έχωλοί εθεραπεύθησα».

8 Και εγχύετο καιρο μεγάλη ώ τη πόλη

εκάνη.

9 Ανήρ δεες ονόμαζε Σίμων , σούπήρχει

ν τη πόλη ραγδίων εξισών το έθνος

Σαμαρείας ,λέγων είναιτα ερωτών μέγαν .

το Ω



422
ΠΡΑΞΕ

ΙΣ
Cap.8 .

0

II

I 2

*

2

193

10 Ω'ασέχον πάντες Απόμικρά έως με

γάλε, λέγοήες: Ούτος εσιν ή διώαμις του
Θεέ και μεγάλη.

Προσέχον και αυτο ,2ο τοέκανω χρόνων

τους μαγκαις εξεσκέναι αυτές .

όπη και επίσδυσαν τηνΦιλίππω δαγκε

λιζομδύω το αύiήβασιλέας σ ' Θεέ,και

ονόμα-σ ' Ιησε Χρισ, εβαπάζονο άν

δρος τε κγωαλκες .

1 3 ο Σίμων και αυτοςεπίσδυσε,ε βαπά

θάς ω αοσκαρτερών του Φιλίππου θεω

: ρωνε σημεία εδωάμες μεγάλες γενομέ

νας, εξίσο %.

14 Ακέσαίες και οι Γεροσολύμοιςλόφιλοι

όπ δεδική και Σαμάρα ή λόγον σ ' Θεέ,

απέσλαν ωeoς αυτές Πέτρον κωάννω:

οίτινες καταβαύτες αθεσηύξανά αει

αυτών,όπως λάβωσι πνεύμααμον.

16 ( ούπω γδ ώ έπ 'έδενε αυτών επιπτπιω

κος, μόνον βεβωπάσμένοι υπήρχον ας το

όνομα σ Κυρίε Ιησού )

17 Τότε επείθεν εις χείρας επ ' αυτές, και

ελάμβανον πνεύμαάγιον.

Θεαστε μόνο 3 ο Σίμωνόπλα σεεπι

θέσεως των χειρών των Αποστόλων δίδο ) το
πνεύμα το ακον , ωeoσώεγκεν αυτοίς

Βήμα ,

19 " Λέγων " Δότε καροι και εξεσίαν τούτων ,

O

σα

Υ

Σ

!

c

ΟΥΝ
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20

2 2

ένα ώ εαν επιθ . χάρας, λαμβάνη πού

και ακον.

Πέτα3 πι ας αυτόν το γύριον

( ε στων σοι είη ως απώλξαν ,οιτω δωρεαν

Θεά νόμισας28χρημα των κτα.
21 Ουκ έσι σοι μερες του κληροώ το λεω

τέτω ή δ καρδία ( ε συκ έπν α9κα ώώ

πιον Θιοδ.

Μεανόησαν ενλοτ κακίας ( και ταυτης ,

και διήθηκε Θεέ , και άρα αφεθήσεται στις

επίνοια τη καρδίας ( ν .

23 Είς ο χολίω πικρίας και σταδισμου
αδικίας ορω π όνα.

24 Αποκριθες δε ο Σίμων είπε: Διήθηση

υμάςιτερέμε πως τ Κύριον ,οπως μηδέν

επίλθη επ ' εμέωνάρήκατε .

25 Οιμεν οω,Δαμαρλυραμθμοι,κλαλή

σαντες τ λόγων Κυρίε , σίριψαν ας

Τερεσαλήμ, πελας κώμας τώνΣαμαρά

των δύη ,ελίσανε.

26 Αγελο και Κυρίε ελάλησε τους Φίλιπ .

πον , λέγων: Ανάσηθι και πορεία και μεσημ

βρίανεπί των οδών των καταβαίνεσαν λπί

ΓεράσικλήμέςΓάζω αυτη έσιν έρημο » .

27 Και ανασας επιβάτη ιδε , ανήρ Αί

θίοψ συνέχG-,δωάσης Κυδάκης το βα

σιλίσσης Αιθιόπωνος ω επι πασης τάξης

αυτής , δς εληλύθε αοσκυνήσων ας Γεράστιο

λήμ
28 Η
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31

28 Η π οσρέφων, και καθήμενο- επισ

άρμG- αυτά, και ανεγίνωσκετ ωθοφή

τίω Ηστών.

29 Είπε και το πνεύμα των Φιλίππω" Πρόσ

ελθε, και κοιήθηκε το άρμακ τέτω .

30 Προσδραμών και ο ΦίλιππG- ήκεσεν αυ .

τ8 αναγινώσκονία» ή ωeοφήτη Ησαίαν ,

είπεν: Αραίμ γινώσκες α ανακνώσκες;

Οj είπε Πώς θα διωαιμίω,εάν μή

πς οδηγήση με ; Παρεκαίλεσε τετ Φίλιπ .

πον αναβάνα καθίσει στον αυτω .

3. Η 3 αιοχή τ ραφής ω ανεγίνωσκεν,

έω αυτη: ος αρόδαν επί σφαγίω ήχθη

κώς αμνός νανίων σκάρονος αυτον άφω

να », όπως σοκ ανοίγε το στόμα αυτ8.

33 Εν τη ταπηνώση αυτά ηκρίσιςαυτά ής

θη τω βυεάν αυτά τις διηγήσεξ και όπ αί

ρεται επιτ γης και ζωή αυτά.

34 ' Aποκριθείς και συνεχώς τα Φιλίππου ,

είπε: Δέομαι ζε, τίνος ο ωθοφήτης λέ

τέτο ; αει ελε, ή ωολίτερα άνός;

35 Ανοίξας και ο ΦίλιππG- το σήμα αυτά .

ευξάμμG- λπο ραφής ταύτης ,δη

κλίσα αωτωτ Ιησεν.

36 Ως και επορόύρνος ή οδον , ήλθον επί η

ύδωρ" καί φησινό συνεχG- Ιδε ύδωρ, το

κωλύς με βαπαθώα

37 Είπε και ο Φίλιππος"Ει πισσεςεξόλης της

κάρ :

77
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40

καρδίας,έξεστν. Aποκριθεις και είπε Πισω

τον Θεό είναι τ ΙησBν Χρισον .

3 8 Και εκέλυσεσώαι το άρρά" εκατέ .-

βησαν αμφότεροι έως τούδωρ, όρε Φίλιπ

θεόδυνέχΦ " καιεξάπασεν αυτόν .

39 όπ και ανέβησαν και ύδαG- , πνεύμα

Κυρίε ήρπασε τΦίλιππον , ουκείδεν
αυτόν σκέτη και συνέχG-' επορόύο δ τίω

οδον αυτάχαίρων.

ΦίλιππG-36ύρέθη εις Αζώων"έδερ

κόμμG- Δηγελίζε % ας πόλης πάσας,έως
σέλθεν αυτόν εις Καισαρσαν.

Κεφ. 9'. 9 .

1Ο3 Σαύλο έπέμπνέων απαλής φό
νε ας τες καθηας και Κυρίε , ωeoσ

ελθών του δεκερά,

2 Ητήσας παρ' αυτό επιστολάς εις Δα

κασκόν Φθος ας σιωαγωγας , όπως εάν k

vw งนอฯ * 60% vsผู้หoses ใย kyuuki
δεδεμένεςανάγη ας Γερεσαλήμ .

3 Εν τω πορόύει , είεο αυτόν ενίζίν

τη Δαμασκό καιεξαίφνης αειέςραψεν

αυτον φώς λο έραν

4 Και πεσωνεπιτγώ, ήκεσε φωνώ λέ[ε

σαν αυτω • Σαέλ Σαέλ, τί με διώκες;

5. Είπε δε : Τίς , Κύριε ; Ο 3 Κύριο

είπεν : Εγώ ειμι Ιησές ον συ διώκες σκληρός

σοι ωeoς κέντζα λεκάζι.

6 Τρέ
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6 Τρέμων τε και θαμβών είπε Κύριε, τι με

έλες ποιήσει ; Και ο ΚύρμG- αθός αυτών

Ανάσηθιε είσελθε εις ή πόλιν ,κλαληθή»

σταί σοι ή σεη α δει ποιείν.

7 Οι άνδρες οι σωοδεύοντες αυτω, αφή

κάσουν νεοί, ακάουλες μου σε φωνής , μηδέ

να 3 θεωρίες.

8 Ηγέρθη 3ο Σαύλοςλο και γής.ώνεωρεένων

3 οφθαλμών αυτέ , 8δέναέβλεπε" χάρα

γωγείλες και αυτον, εισήγαγον εις Δαμασκόν.

3. Και ως ημέρας ταϊς μη βλέπων κ σοκ

έφαγία, έδε έπιεν.

Η δεις μαθητής εν Δαμασκολ ονόμα.

Ανανίας , και είπε ωeoςαυτόν ο Κύριος υδρα

μακ: Ανανία. Ο3 είπεν: Ιδε εγώ, Κύριε.

Ο Κύρια ωθος αυτόν : Αναστές πο

ροηίεεπί Φρύμίω τω πριλαμδύω, Εύ

θεiα», και ζήτησαν ω οικία μόδα Σαύλος

ονόμαζλ , Ταρσία ιδε γδ @ σεύχε .

«Κοςείδενο δράμαλά ανορα ονόματα
Ανανία » σελθώνα , και επιθενών αυτοχά

es , όπως αναβλέψη.

13 A zenetööAveeviras. Kúers, exeunga

λπο πολλών αεισ ανδρός τότε , όσο και

εποίησε τους αγίοις και ο Ιερεσαλήμ

Και ώδε έχω εξεσίαν ωρα η δικέ

ρέων , δήσαι πίνας της επικαλαμίδες το

άνομαι ( ε .

II

11

12

O

7

14

15 ETTE
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16

15 Eine and's autivó Kúerou Dopot's,

όπ σκεύGν εκλογής και εσιν ετG », 5βα

φτείται το όνομα με ψώπιον εθνών, ε βασι

λίων, υώνη Ισραήλ.

Εγω διασυδάξω αυτα όσα δω αυτον

αέρσ ονόματός με παθείν .

17 Απήλθεό Ανανίας και εισήλθεν εις ή οι

κίων και επιθεις επ' αυτόν ας χώρας, είπε :

Σαέλ αδελφέ,ο Κύριοναπίσκελκέ με (ξη

σες και οφθές σου cs
τη οδο και ήρχε ) όπως

αναβλέψης, και αληθής νόύμαίG- αγία.

18 Και θέωςαπέπεσαν οι οφθαλμών

αυτάώσει λεπίδες,ανέβλεψεκολακή

μα και ανασας εξαπάθη.

19 Και λαβών τροφίω αίχυσεν. Εξοες

3ο ΣαύλΘ- μ* ώ Δαμασκα μαθηλών

ημέραι πνάς.

1o Και έως και τις συναγωγαίς κή

ρυσε το Χρισον, όπ έτος έινο ήoς Θεξ .

21' Εξίσαν πάντες οιακούλες ,ξέλεγgr

Ουχ εις εσιν ο πορθήσας ώ Γεροσκλήρε

της επικαιλεγμένες το όνομα τέτο ' δεεις

τέτο εληλύθξ ίνα διδεμόνες αυτές αγωγη

επι τες δεχερείς;

ΣαύλG-δε μάλλον εδωαμάν,και

σιωέχωε τες Ιεδαίες τες καφικάνος

& Δαμασκό , συμβιβάζων όπ έτος εφιν και

Χριές,

ܐܐ

23 Ως
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34

44

Ιδαν είδον ή κρίκωσινσλαβ με σώ Αι

γύπίω, στεναγμέ αυτών ήκεσα,κ κα

έβωεξελές αυτές ενώδεύρο, λεσελω

σεας Αίγυπων.

35 Τέτοντ Μωϋσίω δν ηρνήσεων , εκπόθες:

Τίς σε κατέσησεν άρχοντα και διησω;τέτον

ο Θεός άρχονζα και λυτρωτάωαπέσίλεν ώ

χολαγίλα σοφθέλω » αύτούτη βάτω.

36 ΟύτG »εξήγαγλω ωτές, ποιήστες τέρατα

και σημεία ωγή Αιγύπls , Eώ ερυθρα 9 -

λάοσηεντηερήμω,έτη τεσσαρούκονο.
37 Ούτος εσιν ο Μωϋσής ο απών τοίς ήoίς

Ισραήλ : Προφήτω υμϊν ανασήση ΚύρλG

ο Θεός υμών οκ αδελφών υμών ως εμέ

αυτά ακέσετε.

Ουτός εσιν ο γιόρθωG Cώ τη εκκλησία

ώ τη ερήμω ,σ' αγέλα λαλέν @ --

τωντιαρέΣινά, και πατέρων ημών, ός
εδέξαη λόγια ζώνα , δέναι ημϊν.

39 Ο σοκ ήθέλησαννα πηροιγκρί , οι πα

τέρες ήμών, αλ' απώτεινό , και εσράφησαν

της καρδίαιςαυτών εις Αίγυπόν,

40 Είπόντες τω Ααρών» ΠοίησονημίνΦτές οι

ανθοπορούσαν ημών ο δ Μωσης έτος ος

εξήγαδο ημάς εκ γης Αιγύπλε, συκοίδα-.

μου & κέρρεν αυτα .

41 Κανέμοχοποίησαντας ημέραις εκά

1ωες, και ανήγαγον θυσίαν τελελίλω, και

Φύφegί

38
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έμι"

δεφραίνονού τοϊς έργοις ή χορών αυτών .
42 Ε'τρεψε και ο Θεός , και παρέδωκεν αυτές

λατιούντη σφακας έραν&'καθώςκα

πού βίβλον ή αθοφητών: Μή σφάγια και

θυσίας αοσίωέ[πίπμαι έτη πασαράκονα

evrñ'épápego, oix ir poena;

43 Και αναλάβετε σκωωσΜολόχ , και

πατρον δ' υμώνεμφαν, τες τύπος ές

εποιήσαίεοεοσκωδιν αυτούς καιμερικια

υμάς επέκνα Βαβυλώνων..

44 Ησκλήξ μαρίνρία του τοϊς πειρά

σαν ημών τη ερήμω , καθώς διεξαγο και

• λαλών τωMωση , ποιήσαι αωπο και τον

τύπον δν έωράκη.
45 Η εισήγαγαν λαδεξάμενοιοι πατέρες

ημώνμέτησε και τη τα όσχέσης εθνών , ών

έξωσεν ο Θεός Από αυσώπε και πατέρων

ημών, έως 3ημερών Δαβίδ :

46 Οςσύρι χάριν στον Θιά, δητήστε

ουρέινσκωμα τω Θεω Ιακώβ.

47 Σολομών3 ώκοδόμησεν αυτοίκων.

48 Α ’ έχουψιτος και χαροποιήτοις ναούς

καβικεί , καθώς και esφήτηςλίγκ:

49 Oέρουνός μοι θρόνο , η γη σοπόδιον

η ποσόνμε . Ποίον οίκων οικοδομήσετε μοι ,

λές κύριος ήπς τόπος καταπαύσεώςμε

5ο Ουχ ή χέρμε εποίησε ταύτα πάνω ;

51 Σκληρόeάχηλοι , και απερίτμηζι τη

καρδία

υπά
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2 3 Ως και έληρών % ημέρα έκανα σωέβε

λούσαν και οι Ιεδαίοι ανελέν αυτών.

24 Eγνώση και τω Σαύλο και επιβολή αυ

τών. παρελήρεν πας πύλας ημέρας που
νυκτός, όςόπως αυτον ανέλωσι.

25 Λαβόντες δε αυτόν οι μαθηται νυκώς

καθήκον 2ο και τάχες και χαλάσανlες ώ

συρίδι.

26 Παραδυόμδυο3 ο ΣαύλΘ- εις Γερε .

σαλήμ , επίρας κολλάθος τους καθηταίς:

και πάνες εφοβενώ αυτόν , μη πισάουλες

όπ έσι καιθητής.

27 Βαρνάβας και επιλαβόμενο αυτον ήγα
και ατος της λεγόλες, έδιηγήσας αυτούς

πώς εντηοδώ είδε τ Κύριον, και όπελά

λησεν αυτω, ε πώς ώΔαμασκώ , επαρρη

σιάσει και αν ταονόμα σ ' Ιησ8.

28 Καιω μετ' αυτών απορόυόμενο και

εκπορόυόμδυ ω Γερεσαλήμ , Και παρ

ρησταζόμG- αν το όνομα . ΚυρίεΙησε .

29 Ελάλεπε σιωεζίτη ως τες Έλωι

τις οι επιχάρεν αυτόν ανελάν .

30 Επιγνόνες και οι αδελφοί κατήγαναυ

τον ά; Καισάρίαν, κ εξαπίλαν αυτόν ας

Ταρσόν.

31 Αί μεν οιώ εκκλησία καθ' όληςτfs

δαίας και Γαλιλαίας και Σαμαράες είχαν

ευρώω, οικοδομένακαι πορόυόμθματα

φόσο
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φυτος Κυρίε , κ τη σκλήση Τεχε

ποδύμαιο έτληθινούς.

3 2 Εγ % Πιτσον διερχόμενο παν .

των, καιελθεν εις της αγίας της και.

κενας Λυδδα .

33 Εύρες και οκά ανθρωπόν να Αινίαν ονό

μακ, εξ ετων κω καιακαμψον έπι κρα

βατο, ός ωωιλιλυμα..

34 Και είπεν αυτι ο Πίτς ο Αινία , ιάται

σε Ιησές ο Χριστός: ανάσηθι , και πάσαν σπαω

τω . Και έως ανέφη .

35 Και είδον αυτόν πάντες οι κατοικίνης

Λύδδαν και τ Σάρωνα, οίτινες επίστεψαν επί
τ Κύριον .

36 Ε , Ιόππη δε τις δω καθόπια ονόμα

Ταβιθα, ή διερμίωνομενη λίγκ Δορκάς

αυτη η πλήρης αγαθών έργων και ελεημο

σωων ών επoίς.

37 Ε' γύε % ταις ημέραις κάναις άθε

νήσασαν αυτίω λποθαναν" λέσαντες και αυ

τωέφηκαννερών.

38 Εγες και εσης Λύδδης τη Ιόππη , οι μα

θηται ακέσαντες οι Πίτς- ενώ αυτή,

απίλαν δύο ανδρας ωτος αυτών ,ως

καλύντες μη οκνησι διελθείν εως αυτών .

39 Ανακας 3 Πίτς Ο σωλήν αυτοίς: Εν

Δαχνόμενον ανήγαίον ας το υπερώον» και

παρέστηστον αυτοί πάσαι αι χηρα κλαίεσαι,
કબે
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και επιδέωνύμιμαι χιτώνας και εκεί τα όσα

επoίς μετ' αυτών έσι η Δορκας.

4ο Εκβολών και εξω πείνας και πέτG-, θες

τα γοναζί αοσηύξας και επισρέψας αθώς

το σώμα και είπε : Ταβιθα , ανάπηθ . Ηδε

ήνοιξε τεςοφθαλμες αυτής και έδεσα ή

Πέτζον, ανεκαθεσε.

41 Δες και αυτή χώρα ,άνεση ζεν αυτίω.φω

νήσας και της αγίες και ως χώρας και παρέσης »

αυτω ζώσων.

42 Γνωσον και εφόε καθ ' όλης τόσπης και

πολλοί επίσδυσαν επιτ Κύριον .

43 Ευθύες 3 ημέρες έκανάς μέιναι αυτονώ

Ιόππη ωρα τινι Σίμωνι βυρζά.
Κεφ. ε'.

ΤΑΝης δέ τις ίω ώ Καισαρία ονόμα

Κορνήλις », έκαναρχης κ σάρης και

καλαμβύης Ιταλικής ,

Ευσεβής και φοβένο ή Θεόν , στα

παντίτω οίκω αυτέ , ποιών πελεημοσύνας

πολάς τω λαώ , και διόρθωG 5 Θεά

Διαπως,

3 Είδεν εν δραμα φανερώς,ώσε ώραν έν

άτων τ ημέρας , άιλονή Θεξ εισέλθενά

αεος αυτόν, εκπόνια αυτο Κορνήλιε.

4 o 3 ατενίστας αυτω , και έμφοβ © γινό

BrG-, είπε: Tίει Κύριε; Είπε αυτό

Αι ανθοσόυχα Cs και η ελεημοσιώαι και

ανέβη .

10.

2
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ανέβησαν » ές μνημόσυνον ενώπιον Θιά.

5 Και νύν πέμψον ας Ιόππω άνδρας, με

είπεμψαΣίμωναδςεπικαλά ) Πέτες .

6 ΟύτG- ξενίζεολα κα Σίμωνο βυρ

σει , και έστα οικίαωςθάλαασαν · έτG» .
λαλήση σαι τί σε δει ποιέν.

7 Ως και απήλθεν ο αδελφ λαλών τη

Κορνηλία, φωνήσους δύο τ οίκέλούν αυτά ,και

σφαλώτηνδιστή και ωeoσκαρίερένωναυτού,

8 Και εξηγοστόμδυον αυτοϊς άπανα,άπ

έρλεν αυτές ως Ιόππων.

9 Τη3 επαύριον οδοιπορένων οχάνων , છે

τη πόλη έγιζόντων , ανέβη ΠέτG- επι το

δώμα αθοσούξας,αειώραέκτα.

1ο Εβε % και αοαιγιο » , και ήθελε γόσα

θα ωδασκόυαζόντων 3οκένων, επίππ .

σεν επ ' αυτον έκστασης:

31 Και θεωρεί η έρανόν ανεωγραψον, ε καιζα

βαίνον επ ' αυτον σκεύος και ως δονία μεγά

λίου, τέσoρσεν δεχούς διδεύον, καθιέ

μον επίτης

12 Ενώ υπήρχε πάνω τα εσώποδα η

γης , του θηρία και τα ερπες, και τα πι

τημα καιέριξ..

13. Και εγγύε φωνή σος αυτών : Αναφος ,

Πέτξε , φύσου και φώγε .

14 0 πέτG- είπτ" Μηδαμώς,Κύρκόπ

έδέποζε έφαγαν πων κοινών ήακρίθκρών.

1

15 Και
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19

15 , Κα φωνή πίλιν δαντέρε ωeoς αύGν :

Αο Θεός κριθαρισε , συ μεη , καίνε .

16 Τετο καιείε επί τρίς » και πάλινάνε .

λήφθη το σκεύGν εις τ έρανόν .

17 Ως 3 ώ εαυτο διηπόρς ο ΠέτG- ή αν

είη το όραμα και είδε, και ιδε , οι άνδρες οι

απεσταλμένοι από σ ' Κορνηλία , διερωτή .

σαλες ή οικίαν ΣίμωνG- , επέστησαν επι ή

πυλώνα

18 Και φωνήσαντες επωθύνονό & Σίμων και

επικαλέμενς- ΠέτG- ωθείδε ξενίζες .

Ταδέ Πίτες θυμομύε αεισορα

μας», είπεν αυτωτο πνεύμα Ιδέ , άνδρες

αξάς ζητεσί σε

Αλά ανασας καλάςηθι , επορόύε σω

αυτούς και μηδέν Αμακρινόμεν ©- · διότι εγω

απέναληα αυτές.

21 Καζαβάς και Πέτροςωςτες άνδρας της

απεσταλμύες λοσ Κορνηλία αθος αυτόν,

επεν : Ιδε , εγώ είμι εν ζητάπ: ίς και αιτία

δε ω πάρεσε ;

οι και είπον , Κορνήλιο- έκανάρχης ,

ανήρ δίκαιο φοβέμμονή Θεόν, μαρ
τυρέμψόςεο όλο έθνες και Ιεδαίων,

εχρημακοθη ο αέλε αίε μεταπέκ

ψαθα σε ας ή οίκον αυτύ, και ακέσαι ρή

μαζα ολα σε .

23 Είσκαλιστάμεωφ-εν αυτές εξίνισε.Τη3

20

2 2

επαν
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επαύριον ο Πέτζος εξήλθε συναυ%ίς και πνες

Οαδελφώνή λέπι Ιόππης συνήλθον αυτι .

24 Και τη επαύριον εισήλθον εις * Καισα

ραν και ο Κορνήλιφωαοσδοκών αυτές ,

συ [καλεσάμώμG- τές συγκυείς αυτές τις

αναγκαίες φίλες.

25 Ως δεείε αστλθείν τ Πέτξον,συναν

τήσεις αυτό ο Κορνήλιο , πισων επί τες

πόδας , ωθοσεκύησεν.

26 Ο ; ΠέστG- αυτόν ήρε, λέγων: Ανά

ση» και αυτός άνθρωπος έχει.

17 Και σωομιλών αυτώ , οσήλθε , και δι

ρίσκξ σωεληλυθότας πολλές.

28 Εφητε αθoς αυτές-Υμείς επίσχεσθε ώςά

θέμιον εσιν ανδρί Ιεδαίω καλά , ή ωθοσέρ

χωαλλοφύλακαι έμοι ο Θεός έδειξε μηδένα

κοινόν ή ακαθαρώνλέγαν άνθρωπον.

Διόζάναν άρρήτως ήλθον μεταπεμφθές.

πυνθάνομαι ενίνι λόγω μετεπέμψαθέ με .

30 Και ο Κορνήλιοςέφη" Απο τεταρτηςη

μέρας μέχριταύτης ώραςήμω νησόύων,

και η συνάτωώραν φθοσόυχόμβωφ» και τον

οίκω με κιδε, ανής έση ώπιόν με

31 Και φησι• Κορνήλιε , ασηκώθησε

« βοσόυχεαι ελεημοσύνη ( ε εμνήσθη
σαν νώπιον Θεό.

32 Πέμψονομώ ας Γ'όσπίω, και μεζεκαίλε

T

29

εθήτε λαμπτα .
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στη Σίμωνα , δς επικαλείται Πέας G -'έτος

ξενίζε3 ν οικία ΣίμωνΟ βυρσέως ως

φίλαασανός ολαξιόδμος λαλήση σοι .

33 Εξωγής εν έπεμψα αεές σε'σύ τε καλώς

εποίησειςωδαγωόμεν @ -. νύν οι πάντες

ημείς ωώπιον Θε8 πείρεσμό , ακέσει

πανα τει αποσταλμα σοι σοσ Θε8.

34 Ανοίξας και ΠέτG- το σύμα , ίπεν Ε'π '

αληθάρας κααλαμβάνομαιόπ έκ έσι αθ9

σωπoλήπτης ο Θεός

35 Αλ'ώ παντί έθνξ και φοβέμμος αυτόν , και

εργαζόμενος δικαιοσώλω,δεκτος αυτω επ.

36 Τον λόγον δν απέπλε τους ιούς Ισραήλ,

δοαγγελιζόμεμG- ερωω 2α Ιησε Χρι

σ ' έτος ει πάντων Κύρια .

37 Υμείς οίδατετοβυόμδυονρημακαθ'όλης

τΙεδαίας , εξάλλον λιπι Γαλιλαίας ,

με το βάπτισμα και κήρυξενΙωάννης

3 8 Ιησεντλι Ναζαρέθ, ωςέχει την αυτον

ο Θεός πιδόμακαίω κδιωάμε,δς διήλθεν

δυεργετών και ιώμG- πανας τες καιαδι

ναδυομύες σοσ Ααβόλε , όπ ο Θεός

ώμετ' αυτά.

39 Και ημάςέσμια μοίρίυρες παντων ώνέποίη

σεν έν τε τη χώρα τΙεδαίων και Γεράσια

λήμ δν ανειλον κρεμάσαντες επί ξύλο.

Τέτος ο Θεός ήχ«ρε τη τρίτη ημέρα , και

έδωκεν αυτόν εμφανή γλυές "

40

41 ου
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21

3

41 ου παντί τω λαώ , αλλά μάρτυ τους

αιθοκεχεροίόνομθύοις σου σ ' Θε8, ημϊν , οί

τινες συνεφάρμας σωεπίομεν αυτω εβ

το ανασώαιαυτόν εκ νεκρών.

42 Και παρόλες ήμεϊν κηρύξαι ταλα ,

Ααμαρίύραθα ότι αυτός έσιν δώρισμένος

ισοσ Θε8κριτήςζώντων και νεκρών.

43 Τέτω πάντες οι ανθοφήται μαρτυρέσιν ,

αφεσιν αμαρλών λαβεν Αασ ονόμαG

αυτά παν ήπιεδονία ας αυτόν.

44 Επ λαλένός σπέστε τα βήματα του

τα , επέπεισε το πνεύμα το ακον επι πανίας

τες ακάονας ήλόφgr.

45 Και εξέστησαν οι κ αειμής πισοί όσοι

σήλθον το πέτρωνότιε επι τα έθνη και δι

ρεά σ'άίεπνόύμα εκκέχ .:

46' Ηλεονδαυλαλένων γλώσσας, με

γαλυνόνωνήΘεόν.Τότε απεκρίθη ο Πέτρος

47 Μάη το ύδωρ κωλύσαι διαται τις σ

μη βαπάθωσι τέτες , οιανες το πνεύμα

το ακον έλαβον καθώς και ημείς;

48 Προσέταξε σε αυτές βαπλωθίώαι του

ονόμα σ' Κυρίε . Τότε ήρώτησαν αυτόν

επιμέιναι ημέρας τινάς .

Κεφ. ια '.

Ηκεσα,"κεσαν και οι Απόστολοι και οι αδελφοί οι ,

όνης η Ιεδαίαν, όπ και τα έθνηέδε

ξαν ή λόρν Θιά .

T2 2. Kui

11 .
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2 Καιότε ανέβη ΠέτG- εις Γεροσόλυμα ,

διεκρίνονα αθος αυτών οι οκ αιτομής,

: 3 Λέρες:Οι ωeoς ανδρας ακροβυσίαν

έχοντας εισήλθες, και σωέφαγες αυτοίς .

4 Αρξάμενο ; ο ΠέτG- εξετίθεναυτοίς

καθεξής , λέγων"

5 Εγώ ήμω ώ πόλη Ιόππη αθοδυόμε

YG- και είδον ν κρίση όραμα ,κααβαίνον.

σκεύος πως οθόνω μεγάλω,τέταρσιν δι

χώς καθιεμίω εκ του έρανέ , και ήλθεν
/

έχεις εμοσ

6 Ειςω ατενίσταςκατενός» και είδον πατε

ξάποδα γης,καθηeία , και τα ερπετά ,

και τα πετανά και έρανέ.

7 Ηκεπι 3 φωνής λεγέσης μοι " Αναρας

Πέτςε , θύσαν και φάε.

8 Είπον δεMηδαμώς Κύριε" όπ πανκοι

νόν ή ακαθαρών έδέποτε εισήλθεν ας πεί

Μα μ8.

Απεκρίθη δέ μοι φωνή εκδόυτέρα έως

έραν · Α οΘεός καθαρισεκαι συ μη κρίνε .

Ιο Τει ευες επί τρίς " και πίλιν άνε

και πάθη άπανία ας ή έρανόν.

11 Και ιδε , εξωτής της ανδρες επέστησαν

έπι οικίαν ών ή ήμω, απεφαλαίοι λη

Καισαρέας ως με.

1. Είπε δέ μοι το πνεύμασωελθών αυτοίς ,

και

9

μηδέν alg«ρινόμδυον. ήλθον και στο εμοί και
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οι εξ αδελφοί ετοι, κ εισήλθομαι ας ή οίκον

σ ανδρός.

13 Απήγγειλέ σε ημίν πώςείδεταχελονώ

τωοίκω αυτ8 σταθένα και εκπόνα αυτα . Α

πόσηλων έςΙόππίων αύδρας,κ, μετάπεμψας

Σίμωνα και επικαλέμψον Πέτζο»,

14 σελαλήση ρήμαζα αθός σεοίςσωθή -

ση στις παςο οίκός σε .

15 E3το άρξασθώμε λαλέν , επέπεσε το

πνεύμα τοακονεπ ' αυτές , ώασερ και εφ '

ημάς εν δρχή.

16 Εμνήθωσρήμα @ -Κυρίε,ώς έλεγχο

Ιωάννης 2 εβάπκσενάδα ,ύμείς και βαπά

θήσεθε πνευμαία αγία .

17 Εινίσωδωρεαν έδωκεν αυτοίς ο Θεός

ως & ημίν, πιςεύσασιν επί Κόριον Ιησεν

Χρισών, εγώ και τις ήμωδυναός κωλύσεις των

Θεόν και

18 Ακέσαίες και ταύται ησύχασαν, ε εδόξαζον

τ Θεόν , λέγρύλες Αραγε και τοϊς έθνεστω και

Θεός τίω με άνοιαν έδωκεν εις ζωω.

19 Οι μου οω Αφασαρέντες λπο της θλί

ψεως και διορθώης επί Στεφάνω, διήλθαν

έως Φοινίκηςκαι Κύπρο και Ανίκοχάας ,

μηδενί λαλάντες τον λόγον ή μή μόνονία

δαίοις .

20 Η'σαν Νανεςεξαυτών άνδρες Κύπριοι και

Κυρίωαίοι, σίπνες ασελθένες ές Ανόχλαν,
ελάλ8)

.

Τ 3
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TE

ελάλεν ωeoς τες Eλωισως και διαχελιζό

μθμοι τ Κύριον Ιησεν.

11 Και ω χάρ Κυρίε μετ' αυτών πολύς

δριθμος πισδύσεις επέσρεψεν επιτ Κύριον.

12 Ηκέθη και ο λόγος ας τατατεκκλησίας

το Γεροσολύμοις αεί αυτών και εξαπές

λαν Βαρνάβαν διελθέν έως Ανοχέας.

2 3 ος αλυόμμG-ειδών ή χάριν και

Θεέ, εχάρη , παρεκκλή πανώς τη Go

θέση τη καρδίας αοσμούν τω Κυρίως

24 ότι ο ανήρ αγαθώς ελάρης πνόύμα

τG- αγία και πίσεως . έωeoσέγέθη όχλG

ικανός τω Κυρίω.

25 Εξήλθε και ας Ταρσον ο Βαρνάβας ανα

ζητήσαι Σαλον ' και δρών αυτών ήταν

αυτών εις Αυλόχαν . -

26 Ερύες και αυτές νιαιονόλονστωαχθή

και ώτηοκκλησία, και διδάξα όχλον ένα

κον , χρημαάσει π αείτον ώ Αυλοχάος

τες μαθητές Χριπανές.

27
Εν ταύταις και τις ημέραις κατήλθον λο

Γεροσολύμων αθοφήται ως Ανκόγκαν.

28 Ανασας και ας εξ αυτών ονόμα . Αγαβος,

εσήμανς σπονδύματα , λιμον μέγαν

μέλλgν έσερέφ' όλω ήοικεμψω όσες και

έγκυεςεπι Κλωδίε ΚαίσαρG-,

29 Τών δε μαθητών , καθώς η πορντό

πς, ώρισαν έκασον αυτών ας Διακονίαν

πίμψη
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2

πιεψαι τις καιρικά σην ώ τη Ιεδαία 4

διλους.

30 σ κ εποίησαν , λίποςάλαιες σ . της

πεισου ερες με προς Βαρνακα ξυλε .

Κεφ. ιβ'. 12.

1 KΑτ'εκείνονκαιτνιον επίκαλη
δης ο βασιλόύς ας χαρας κακώσει τι .

νας Σποτ εκκλησίας .

Ανάλε 3 Ιακωοον τ αδελφον Ιωάνε ,

μαχαίρα.

3 Και ιδων όπορισον επι τοίς Ιεδαίοις ,

αe9σέτο συλλαδαν ε Πιον (ή σταν οι

ημέρι τ Αζύμων )

4 Ονκ πιάσαςέξω ας φυλακίω , % .

δες πασαρι τειρωδίοις τραμωαν φυλασ

σεν αυτόν·βελόμενος με το παχα αναβα .

γειν αυτόν τω λαώ.

Σ ο μουο ΠέτG- ετηρές καιεντη φυλα .

κη: « οσόυχή και ω οκενής γενομένη και η

Εκκλησίας ας τΘίον σέρ αυτ8.

6 Οπό έμελλεν αυτον σαγήν ο Ηρώδης,

τη νυκτί σκάνηω ο Πέτς- κοιμώμνο

μεταξύ δύο στραλωτών , δεδινό- αλύσε

στ δυσί, φύλακός πα τ θύρας ετήραν και

φυλακίω .

Και ιδε , αλίλG- Κυρίκ επέση, κφάο

έλαμψεν εν τωοίκημα πααίας και των

τηλάραν σ ' Πέτς και , ήγειρεν αυτόν , λέγων·
ΑνάτουT 4
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Ανάσα ώ τίχ . Και εξίπισον αυτό α

αλύσες οκ ήχορών.

8 ΕίπίποαγγίλG-ωςαυτόν: Περίζω

σται , εισόδησαι τα σανδάλια ( ε.Εποίησε

3 έτω. Και λίγο αυτω Περιβαλέ τοιμα

τιόν ( 8, και ακολέθ {μοι.

9 Και εξελθών ήκολέθη αυτώ , και σοκ ήδη όπ

αληθές έσι το γινόμδυον Αμαςαγέλα έδικά

δε όραμα βλέπαν.

1ο Διελθονες 3 ωρώτωφυλακίωε δέ.

- eαν, ήλθον επί ή πυλίων σαδηράν, φέρε

σαν εις ήπόλιν, ήπς αυτομάτη ήνοίχθη ω

τοϊςε εξελθόντες αβοήλθονύμω μίαν" και

δέως απέση ο άγγελό απ' αυτά.

11 Και ο ΠέτεφγιόρG » ώεαυτο ,είπε:

Nώ οίδε αληθώς ότι εξαπέπλε Κύρλα

αγελον αυτέ , και εξέλεςμεκορός Ηρώ

δε , και πάσης τ ωeoσδοκίας και λαό των

2. Ιεδαίων .

Σωιδών τε ήλθεν επί ή οικίαν Μαρίας

σ μητρός Ιωάννα, και επικαλεμένε Μάρκέ ,

δήσεων έκανοί σιωηθροισμένοι και «eC

κομμοι.

13 Κρέσει » G -35 πέτεs θύραν σπυλώνος ,

αεοσήλθε παιδίσκηύπακέσαι,ονόμαkPόδη

14 Καιεπιγνώσει ή φωνω Πέτρε,λη της

χαρές σοκ ήνοιξε η πυλώνα,έισορα μέσα ;

απήγγειλεν είναι τ Πέτρονωςπυλώνος.

1 2

15 Οι
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15 οι δε ωeός αυτίω είπον Μαίνη. Η σε

δείχνείζειν έτως έχίν. Οι δι' έλεγαν ο

αδελφ αυτε εσιν .

16 Οδε Πέτρες επέμενε κρέων ' ανοίξαντες

δέδον αυτόν, καιεξέφησαν.

17 Κατασέτας σε αυτούς τη χτοί σιγάν,

διηγήσεις αυτούς πως ο ΚύρμG-αυτόν έξ

ήρα » ατ φυλακής» είπε δε : Απαγά

λαηεΙακώσε τους αδελφούς ταύτα . Και

εξελθών επορόύθη εις έπρoν τόπον.

18 Γενομένης δε ημέρας ω παρακG- σοκ

ολίγG-τοϊς σραλώταις, πάρα ο Πέτρος

εργίες.

1 ) Ηρώδης δέ επιζητήσας αυτόν, έ μη δι

ρών, ανακρίνας τες φύλακας, κέλουζεν

ånoyFlveysj Merle a fairands ledaices ers

τωΚαισάρα», διέτρεβεν.

Ηνή ο Ηρώδης θυμομαχών Τυρίοις και

Σιδωνίοις" ομοθυμαδόν ιε πιερήσαν αθός

αυτον, επέσανlες Βλάσινήεπισ κρίθώνος

Σ' βασιλέως,ήτενή ειρήνω.2/ α το τρέφει

αυτών ή χώραν λοσ βασιλικής .
21 Τακήδέημέρα ο Ηρώδης δυσανδρος

εθήτα βασιλικω,εκαθίσως επι βήμα

τα »,δημηγόρο « θος αυτές.

22 ο δημαέπεφώνα Θι" φωνή , εσε

ανθρώπ8.

23 Παρχείακαι επάταξεν αυτον άλελG
Κυρία ,

20

Ο

IS



442 Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ Cap.13 .

Κυρίε ,άνθ ' ών σόκ έδωκε ή δόξαν το Θεό .

κλιόμδυο- σκωληκότρωθG-εξέψυξεν.

24 Ο λόγG- Θεέ ηύξανε κι εληθύνείο.

25 Βαρνάβας 3 και ΣαύλΘ- υπέσρεψαν εξ

Ιερεσαλήμ , πληρώσανlες των Αακονίαν ,

συμπαραλαβόντες και Ιωάννω τ έπιπλα -

ένα Μάρκον.

Κεφ . ιγ'. 13 .

HΣαν δέπνες Αντοχέα αξε εσαν
εκκλησίας ωθοφή) εδιδάσκαλοι,ό,7ε

Βαρνάβας και Συμεών ο καλέμδυος Νίκρες

Λύκι » ο Κυρίωαίο , Μαναω π Ηρώ

δε 5 πξάρχε στώτροφG-, και ΣαύλG .

2 Λίτεργέλων και αυτών τω Κυρίω και νη

σουόντων, είπε το πνεύμα το άγιον Αφορί

στειλε δή μοι ν ε Βαρνάβαν κ τ Σαλον

εις το έργον δ αθοσκεκλημαι αυτές.

3 Τότενησδύσκολες Εαθοσευξάμενοι, και

επιθένας αςχώρας αυτούς, απέλυσαν .

Ούτοι μεν εν εκπεμφθελεςσουπιά .

μαθG - σ' άίε , κατήλθον εις + Σιλουκξαν ,

εκείθεν τε απέλυσαν εις τ Κύπτον.

5. Και γλυόμιμοιο Σαλαμίνι, κατήγγελλον

ή λόγον Θε8 ν τας ωαγωγαίς θ Ig

δαίων είχαν5εΙωάννάω σηρέτάω.

Διελθόντος και τωννήσον έχει Πάφειδώ.
ρόν τινα κάρον ψευδοπροφήτίω Ιεδαίον,

όνομα Βαρλησός ,

6

7 ds
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1ο

7 ας έωσαν τα ανθυπάτα Σερέφω Παύ

λα , ανδρί σιωέτω , έτG- αθοσκαλεσάμε .

G-Βαρνάβας και Σαύλον, επεζήτησεν ακά.

σαι ή λόγον σ ' Θεά .

8. Ανθίσκο και αυτούςΕλύμας και ματος, (στω

δ μεθερμωδ .) τοόνομα αυτά ) ζητών

Αλατρέψαι ταυθύπαών λπος πίστεως .

9 ΣώλG- 3 { ο κ ΠαύλG- και πληθας

πνεύματG » άίε, άειίσαςάς αυτόν ,

Είπιν· Ωλήρης παντός δέλεκ, πείσης

ραδιεργίας ,με Ααβόλα, έχθρέ πάσης
δι

καιοσύνης , και πούση Αερίφων ας οδες

Κυρίε ας δοθείας;

11 , Και νύν ιδε , χάρ Ε' Κυρίε επί εδέσα

τυφλός , μή βλέπων ή ήλιον έχει καμρέ .

Παραχρήμακαι επέπεσεν επ' αυτόναχλύς και

σκότG- ειώγων εζήτε σeαγωγές.

12 Τότε ιδεών και ανθύπατος το κοινός,επίς

σαν,έκπλησσάμιμοςεπίτη διδακησΚυρία ,

1,3 , Αναχθέντες δ ' λπο τη Πάφο οι αεί και

Πώλον, ήλθον ες Πέργω σ Παμφυλίας.

Ιωάννης και αποχωράζας απ' αυτών,πίσρίς

ψεν εις Ιεροσόλυμα .

14 Αυτοί δε διελθύνες τ Πέργης, παρ

εβίονο άς Ανκόχαντ Πισιδίας , κεσ
ελθόντες εις τίω σωκοχίω τη ημέρα

σαββάτων, κάθι » .

15. Μετά δε τίω ανάγνωζ» δ νόμο και
ωοφη
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ασθοφητων , απέσλαν οι δέχεσινάωρι

θος αυτές,λέφονίες : Ανδρες αδελφοί,άέπ

λό (G- ω υμίν ωρακλήσεως ωθοςή λαόν,

λέει.

16 Ανασας και Παύλου,και καασάζας τη

κολ, είπεν: Ανδρες Ισραηλίται,εοί φοβέ

φοιτΘεόν, ακέσειλε

17 ο Θεός σ ' λαξ τέτο Ισραήλ εξελέξατο

τες παλέρας ημών , ετ λαόν ύψωσεν ώτη

παροικίαω γή Αιγύπίω, ' βραχίον

υψηλά εξήραν αυτές εξ αυτής

18. Και ως πασαρακονετε χρόνονεξοπο

φόρησεν αυτές και τηερήμω .

39 Και καθελών έθνη επα ωγή Χανααν,

καθεκληροδότησεν αυτοίςεγώαυτών.

20 Και με τούταώς έτσι τετρακοσίοις και

πεντήκονα έδωκε κρεας έως Σαμαήλ του

desφήτε.

Κακέλθεν ήτήσανε βασιλέα, και έδωκεν

αυτοϊς ο Θεός ή Σαέλ φον Κίς , άνδρα και

φυλής Βενιαμίν, έτη τεοσαρακονία .

22 Και μείωσήσας αυτονοήγκρεν αυτοίς τον

Δαβίδας βασιλέα και και είπε μαρευρήζας"

Εύρος Δαβίδτ σΙεσαι , άνδρας και η καρ

δίαν με,ός ποιήση πανά τα θελήμα με.

23 Τότε ο Θεόςπ σ ασέρμα / G κατ '

επαγελίαν ήγκρε τωΙσραήλ σωτήρα Ιησεν,

14 Προκηρύξαν @ - Ιωάνναο ωeoσώπε

1

ΔΙ

της
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*Ασίδα αυτήβάπάσμαμετανοίας πανη

τω λαώ Ισραήλ..

25 Ως 3επλήρε ο Ιωάννης ή δρόμον , έλεγε:

Tivee με πονοι είναι; σοκ αμι εγώ, αλ'

ιδε ,έρχε ) μετ' εμέ , & σοκ ειμί άξιο το

ισόδημαή ποδών λύσαι .

16 Ανδρες αδελφοί, οι βόες Αβραάμ, και

οι νύμϊν φοβέμενοιτ Θεόν , υμίν ο λόγG

της σωτηρίας ταύτηςαπείλη.

27 Οι δ καφικένης ώ Ιερεσαλήμ , και οι

άρχοήεςαυτών , τέτον αγνοήσουόλες, και οι

φωνας η αθοφητών αςξ παν σαββαν

αναγκνωσκομδύας, κρίναυλίες , επλήρωσαν.

28 Και μηδεμίαν αίπαν θανάτε βρόντες,

ήτησινζο Πιλάτοναναιρεθώαι αυτόν.

29 Ως δε ετέλεσαν άπανα τα ωρι αυτό

κραμμβρα,καθελόνες Από3ξύλοίθηκαν

ας μνημείον.

30 ΟΘεός ήχτρεν αυτόν εκ νεκρών.

31 ος ώφθηεπί ημέρας πλέες τοίςσκυανα

βάσιν αυτω λίσΓαλιλαίας ας Γερασά

λήμ ,οίπνές εισι μαρτυρεςασωeoς ή λαόν.

3 2 Και ημάςυμάς διαλέλιζόμεθα ή αιθος

της πατέρας επαγγελίαν γγυομύω,όπ ζω

τω ο Θεός εκπεπλήρωκεοίς τέκνοις αυτών

หน , dys5js8; โทร

33 λες και το ψαλματωδουτέρω έγραπ):

Υιόςμε τασυνέγω σημερόν εγχόνηκαι στις

*)

34 0
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37

38

m
m

39

34 όπ5ανέσησεν αυτεκ νεκρών,μηκέτι μέλ

λονα υσοσρέφεν ειςΑφθοραν,έτως είρη

κεν" δώσω υμίν τα όσια Δαβίδ τι πισί .

35 Διόκι ετέρω λέγα : Ου δώσης τ όσιόν

(είδεν αφορούν.

36 Δαβίδμεν γδ ίδια βιεςυπηρετήζας τη

Θεά βελή, κοιμήθη, και αεοσετέθηως

πατέρας αυτές είδε Διαφθορούν:

Ονδο Θεός ήγκρεν,σοκ είδε Ααφθοραν.

Γνωσον δεν έχω υμίν , άνδρεςαδελφοί,ότιδια

τότε υμίν άφεσις αμαριών καιαγέλες :

Και από πάντων ων ουκ ήδόθητιτω

νόμω Μωσέως δικαιωθίώαι , ώ τέτου πας

ο πις οιων δικαστα .,

40 Βλέπετε εν μη επέλθηεφ' υμάς το Αρη

μεμονών τοϊς αθοφήταις

41 *Δετε οι καταφρονηται, και θαυμάσετε και

αφανίσθητοπέργων έγoύ εργάζομαι εν ταις

ημέραις υμών , έραν ώ εμη πισδύσηλε εαν

τις εκδιηγή τα υμίν .

42 Εξιόντων και κτ σιωαγωγής Ιεδαίων,,

παρεχαλαν τα έθνη ας το μεταξύσασαζ

λαληθώα ωτοϊς τα βήματαώτα .

43 Λυθάσης και τη σιωαγωγήςκαι ακολέβηστιν

πολλοί ? Ιεδαίων κτ σεβομείων ωθοσηλύ

των τωΠωλωε τωΒαρνάβα οίτινες αθοσ

λαλάντες ωτοίς ,έπαθαν αυτές επιμμέν τη

χάρι 5 Θεού .

44 Τα
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11

44 τκαιέρχομδύω σαββάτω χεδόν πάσει και

πόλιςσκοήχθη ακέσαι ήλόγον ξ Θεά.

45 Ιδέντες και οι Ιεδαίοι τες όχλες , έλύ .

θησανζήλε,κ, αντίλεηαν τοϊςσε Παω

λε λέμμύοις και αντιλέγοήες και βλασφη

μάντης.

46 ' Παρράστασάθροιβο ΠαύλΘ- ο βαρ

vélas, citrovº Yuav lub dre[rehou mesəmay

λαληθlώαι ή λόγον και Θεξ επίδη και απο

θάθε αυτόν, και συκ αξίες κρεπ εοωτές

Η αιωνία ζωής, ιδε, σρεφόμεθα ας τα έθνη"

47 ούτω δντετοκλή ήμεϊν ο ΚύρG- Τέ

εξκοί σπαςφώςέθνών είναι πως σωτηρίαν

έως εχάτε της γής.

48 Ακέωνία και τα έθνηέχαιρον, εδόξαζονή

λόγων & Κυρία και επίσδυσαν όσοι ήσαν

ταγμένοι ας ζωίω αιώνιον.

49 Διαφέρει ολέ ο λόγωΚυρίε δ' όλης

της χώρας.

so οι δε Ιεδαίοι παρώτευαν ως σεβο

μίας γυαίκαςκαισυχήμονας, και της

ωρότεςη πόλεως,ξεπήρανδιαμονέπι

των Παύλον και Βαρνάβα», εξέβαλοναυ

τες λοτ ορίων αυτών.

51 Οι 3 εκανεξάμδυοιτ κονιορτον 2 ποδών

αυτώνεπ' αυτές, ήλθον εις Ικόνιον .

52 Οι δε καθηται έληρένο χαράς και

πιδόμαλG- αίε..
Κεφ..

"

1
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Κεφ. ιδ' . 14 .

' ΕΓένεσώ Ικονίω,ξ το αυτο εισελθέν
αυτές ές τωσιωαγωγωTigδαίων,

λαλήσαι έτως ώςτε πισεδσαι Ιεδαίων εκαι

EAώων πολύ ση9G .

2 Οι απίθέντες Ιεδαίοι επήραν ξεκί

κωσαν ας ψυχας ή εθνών ξαδελφών.

3 Ικανόν μουο χρόνος διέταξιψαν παρ

ρησιαζόμενοιεπί τωΚυρίωτω μαρτυρέντι

τα λόγω τ χάρG-αυτέ, εδιδονάσημεία

και τέρα γίνεται η χαρών αυτών.

Εχίθη και το πλήθG- πόλεωςκαι οι

μου ήσαν στον τοίς Ιεδαίοις , οι 3 στο τοίς

λιγόλοις .

Σ ses jégfórcógros {bvão te rý l'edaewr

σω τοις άρχεσιν αυτών, υβρίσα και λιθο

βολήσαι αυτές ,

26 Σωιδόντες κατέφυγαν ας ας πόλης της

Λυκαονίας,Λύρω ΕΔέρδην, ε ? αείχωρου

- 7 Κακά ή αν αγγελιζόμενοι.

8 Καιάς ανήρ ω Λύτροις αδιωατG- τοίς

ποσόν κάθη% , χωλός οκ κοιλίας μηττός

αυτόισάρχων,ός έδέποε ειιπεπατήκη.

9 ΟύτG- ήκες και Παύλο λαλεG- ος

απνίζας αυτω , και ιδεών όπ πίαν έχοσ

σωθώα ,

Είπεμεγάλη τηφωνή : Ανάσηθι επι τες

πόδας ζεόρθος.Καιήλες και αειεπάτη .
11 Ο:
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οι 3 όχλοι άδειες καιεποίησεν ο Παύλο »,

Υπήραν τίω φωνου αυτών , Λυκαονιά λέ

ρνες: Οιθεοί ομοιωθέντες ανθρώποις κατ .

έβησαν ωeoς ημάς.

12 Εκμίλ8ή τετ με Βαρνάβας,Δία ή Ν

Παύλον ,Ερμώ επήδη αυτός ω ο ηγέμε

να σ ' λόγο.

13 οοε ιερούς σ ' Διός σ'όντG- αθω πό

λεως αυτών,τούρες και έμματα επί τες

πυλώναςενέκας,σκω&ύς όχλοις ήθελε θύες.

14 Ακέσαίες ολέ οι λόφολοι Βαρνάβας και

ΠαύλΘ», Ααρρήξασίες τα ιμάπα αυτών

εισεπήδησαν αςή όχλον,κραζονίες ,

15 Και λέγοήες Ανδρες, ή ταύτα ποιϊτες

1 και ημάς ομοιοπαθείς εσμεν υμίν άνθρωποι ,

δύαγγελιζόμενοι υμάς το τέτων και κα

ταίων επισρέφεν επι τον Θεόνη ζώνα , ός

: έποίησε η έρανόνεγώ και ηθάλασσα»,

και πάντα τα ον αυτοίς :

16 σε ώ τας παρωχημέναις γλοεαϊς ίαση

τα έθνη πορσίες της οδοίς αυτών .

17 Κατοι γε σαν αμαρτυρον εαυτόν αφήκεν ,

και αγαθοποιών , έρανόθεν ημίν υετές διδές και

καιρός καρποφόρες και έμπιτολών τξοφής και

συφροσύης και καρδίας ημών.

18 Και ταύτα λέγοντες , μόλις κατέπαω σαν

• τες όχλες και μη θύqν αυτοϊς.

Επήλθαν σε επι Αυλοχέας και Ικονία

1 ,

πάνζα

19

Ιεδαίοι,,
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Ιεδαίοι , και πάσαντες τες όχλες, και λιγά

σανlες Παύλον,έσυρανέξω τ πόλεως , νο

μίπανπς αυτών τεθνάναι .

20 Κυκλωσάντων και αυτόν και μαθητών, ανα

σας εισήλθεν εις ή πόλιν και τη επαύριον

εξήλθε σω τωΒαρνάβα ες Δέρβίω.

Ευαχίλιπίμεμοίπτ πόλιν κάνω, και

καθησύανες ικανες , έςρεψαν ας τίω

Λόραν και Ικόνιον και Ανκόγιαν "

22 Επιτηρίζονες ας ψυχας και μαθητών ,

ωρακαλένες έμμώξν τη πίσ , ε όποια

πολών θλίψεων δε ημάς ασελθαν ας ή

βασιλέα» σ ' Θεοδ .

23 Χεροτονήσαντες δε αυτούς πρεσβυτέρες

κατ' εκκλησίαν, αθοσευξάμοιμνηστών,

παρέθεν αυτες τω Κυρίω εις δν πεπι .

soundoan.

24 Και διελθόντες τίω Πισιδίαν , ήλθον εις

Παμφυλίων .

25 Και λαλήσανlες ώ πέργηή λόγον, καί

έβησαν εις Απώλξαν "

26 Κακείθεν απέκλόντων ας Ανκόχιανόθεν

ήσαν οραδιδομδύοι τη χάρχισ'Θεϊ ές

ο έωλήρωσαν .

27 Παραψυόμθμοι ή και σωαγαρνίες : α

κλησίαν ,ανήγγάλανόσα εποίησεν ο Θεόςμε

αυτών ότι ήνοιξε τοις έθνεσι θύραν πίσεως .

18 Διέσει6ον ) κέι φόνον εκ ολίων συν τοις

καθυταις. Κεφ .

το έργι
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1

Κεφ. ιθ' . 15.

Κ α πνες καπλθόντες Απο Γαδαίας,
εδίδασκαν τεςαδελφές ότι εαν μη

εκτέμνησθετα έ94 Μωϋσέως , εδώαθε

rw.thay.

2 Γενομένης εν στάσεως συζητήσεως σοκ

ολίγης Παύλο το Βαρνάβα αθος αι .

τες,έταξαν αναβαίναν Παύλον και Βαρνά

βαν καί τινας άλλες εξ αυτών ωος τες

λίποτέλες και πρεσβυτέρες ας Γερόσαλήμ ,

σεισ ζητήμG- τότε .

3 Οι μεν εν ωθοπεμφθέντες σε εκκλη

σίας , διέρχον % + Φοινίκωκαι Σαμάραν,

Οκδιηγέμενοι και επιστροφών και εθνών και

επoίεν χαρούν μεγάλωνπάσι τοίς αδελφούς.

4 Παραολυόμθμοι δε αςΓερεσαλήμ,άπε.

δέχθησαν τοεκκλησίαςκλποφίλων

και η πρεσβυτέρων , ανήγγειλαν ταόσα και

Θεός έποίησεμετ' αυτών.

Εξανέςησαν δέ τινες λησ αιρέσεως

Φαρισίων πεπιςόυκότες ,λέγρύλες: Οι δει
αελέμιν αύτες , ωδαγέλξν τε τηρέιν ή

νόμον Μωϋσέως.

6 Σωήχθησαν και οι Απόστολοιοι πρεσβύ

τεροι ιδείν αειφλόγετέτε .

7 Πολλήςδεσυζητήσεις γίνομίύης, ανα

σας ΠίτρG » είπε ως αυτές: Ανδρεςάδελ

φοί,ύμείς επίσκθεότι άφ' ημερών δρχαίωνο

7

Σ

1
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Θεός ώ ημίν εξελέξα & Agg εμαςμε

ακέσαι τι έθνη ή λόγον σαγελίε , και

πιπυσα .

8 Και ο καρδιογνώσης Θεός εμαρτύρησεν

αυτοίς , δες αυτούς το πονεύμα το άμον , κα

θως και ημίν .
9 Και έδεν διέκρινε μεταξύ ημών7εξ αυτών,

τη πια καθαρίσας τας καρδίας αυτών.

10 Νύν εν τί πήραζλετ Θεόν ,επιθέιναι ζυην

επι τ τζάχηλον ή μαθητών,δν έε οι πα .

τέρες ημών έπ ημείς ίχύσαμεν βασίσαι ;

Αλά Αλατ χέριας ΚυρίεΙησε Χρισ8

πισσομεν σωθήναι,καθ' όν τρόπον κακένοι .

Εσίγησε δε παν το πλήθG-, και ήκεον

Βαρνάβα και Παύλεεξηγεμίύων όσαεποίη

σεν ο Θεός σημα και τέρατα ώ τοις έθνες

δ ' αυτών.

13 Μεζα και το σιγήσαι αυτές,απεκρίθη Ιάκω .

6G- , λέγων: Ανδρες αδελφοί, ακέσατέ με"

14 Συμεώνεξηγήσει και καθώς ωeώτον ο Θεός

έπεσκέψας λαβέν εξ εθνών λαόν επί των

* όνομα αυτά

Και τέτω συμφωνέσιν οι λόγοι ή α

φητών καθώς κραπ .

Μετα ταύτα ανασρέψω ; ε ανοικοδομήσω

ή σκίωίω Δαβίδ πεπτωκίαν , και ηρε

εσκαμμία αυτής ανοικοδομήσω και ανορ

ώσω αυτω .

12

15

I6

17 όπως
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17 όπως αν
εκζητήσωζιν οι

κατάλοιποι ή
ανθρώπων τ Κύριον, και πάντα τα έθνη εφ'

ες
επικέκληται το όνομα μεεπ ' αυτέςλέ

και
ΚύρG- ο ποιών ταύτα πάντα .

Γνωσααπ' αιώνος ει τω Θεώπάνα τα
18

έργα αυτά .

πι.

20

ܐܐ

19 " Διό εγώ κρίνω μή
παρενοχλεν τοϊς λο

η εθνών
επιστρέφειν επί τ Θεόν.

Αλά
έπισίλαι αυτούς και απέχει λαοίάλισγημάτων και ειδώλων

σπορνείας και
Σπονικής και 5

αίμαίΘ-. ·

21 Μωσης γδ κ βυτών δοχείων ξ πόλιν
τες

κηρύσσονος αυτών έχο , εν ταις
πωαγω

γαϊς εξ παν
σάββαον

αναγινωσκόμλνΘ ».

22 Τότε έδοξε τοίς
δίποσίλοις έτοις πρεσβυ

τέροις στο όλη τη
εκκλησία ,

κλεξανδρες

άνδρας εξ αυτών πέμψαι εις
Ανκόγχίαν στο

του Παύλου και
Βαρνάβα • Ιέδαν και επικα

λέθρον
Βαρσαβάν, ε Σίλαν,άνδραςηγε

μύες και τους
αδελφούς

23
Γράψαλίες χρός αυτών τάδε» οι

Απόστολοι και οι
πρεσβύτεροι και οι αδελφοί,

τοίςή
Ανκόχλαν Συρίαν

Κιλικίων
αδελφούς τοίς έξ εθνών , χαίρον.

2.4 Επίδη
ηκέσαν ότι τινές εξ ημώνεξελ

θύλες
έτάραξανυμάς λόγοις,

ανασκόυάζον

ες ας ψυχάς υμών, λέρλες
δειτέμνες»

και τηρέινά νόμον, οίς ο
διελάμεθει

25 Εδοξες
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25 Ε'δοξεν ημίν γίνομεύοις ομοθυμαδόν, κ

λεξαμίες άνδρας πέμψα ωeoς υμάς,σω

τοϊς αγαπηείς ημών Βαρνάβα € Παύλο,

26 Ανθρώποις οαδεδικόσι ας ψυχας

αυτών υπέρ ξ ονόμα ! © - Κυρίε ημών
Ιησε Χρισοδ.

27 Απεστάλκαμδυ ενΙέδαν κ Σίλαν, και αυ

τες Αχα λόγοαποκτέλουςτα αυτα .

28 E"δοξε γδ ταίω πνόύμαι κημίν, μη

δεν πλέονεπιθετυμίν βάρG- σήίω των

επανακες τέτων :

29 Απέχει ειδωλοθύτων και αίμα και

πνικής και πορνέας εξ ών Διατηρενεςεαυ

τες, πράξετε . Εβρωθε.

3ο
οι μεν εν λιπολυθέντες ήλθον άς Αναι .

Παν. και σιωαγαγόντες το πλήθG-,επέδω

καν τώ επιστολώ .

31 Ανανόνες35εχάρησανεπί τηοδακλήση .

3 2 Ιέδας 5 κ Σίλας,καυτοί ωeοφήται όλες ,

Ααλόγκαι πολύ παρεκοίλισσουν τές άδελ

φές, και επισήριξαν.

33 Ποιήσαντες και χρόνον,άπελύθησαν μετά

ρίνηςΣπάδελφών αθος τες λοφίλες.

34 Εδοξα και το Σίλαεπιμείνει αυτού .

35 ΠαλG- ολέ και Βαρνάβας διέτριβον και

Ανδοχέα, διδάσκολες και αγελιζόμδροι

με δείρων πολλώνάλόγων 'Κυρία.
36 Mεται νας ημέραςείπεΠαύλΘ-ας

Bapró .
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38

Βαρνάβας Επιστρίψαντες δη επισκεψύμια

τις αδελφές ημών και πασταν πόλιν , ώ αίς

κα ηγείλαμψτλέον ΣΚυρίν, πώς έχασε.

37 Βαρνάβας και βελόυσα συμβάλα
βιντ Ιωάνωτ καλαμωμον Μαρκαν

Παύλο 3 ήξίε , τλπισίνα απ' αυτών

λο Παμφυλίας , κ μη σιλινά αυτούς

ας το έργον, μή συμωθαλασαν τετον .

39 Εγγλεζ εν παροξυσμός, ώςτε λίπιερι

θώαι αυτές απ ' αλήλων τόν τε Βαριά

Εαν ωραλαβόνα τ Μάρκον έκπλεύσαι ας

Κύπτον

40 Παύλο και επιλεξάμη © Σίλαν έξηλά,

ωαδοθάς τη χαρά του Θιε σο των

αδελφών.

41 Διήρχε 3 + Συρίας και Κιλικία » , επι

τηρίζωνας εκκλησίας .

Κεφ. ις'. 16 .

KΑτίωτησε ) ας Δέρβίων και Λύσσαν και
ιδέ , μαθητής kς οκέι ονόμακΤιμό

9G-, 4ος γωαικός τινΘ- Ιεδαίας πισης ,

πατζός 3 EλωG

2 ος έμαρτυροσετώΛύροις είκονία

αδελφών.

3 Τετον ηθέλησεν ο Παύλοςσεαυτα εξελ

Θάν' και λαβών ωειίπμαν αυτόν, 2/α τες 18.

δαίεςτες όνας ώ τους τόπους κάνοις ήδη

σαν απανίες ή πατέρας αύτε οι Ελλων

πήρχει .
4 Ως
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6

8

4 Ως 3 διεπορόύονη ας πόλης , παρεδίδεν

αυτοίς φυλάασεν τα δόγματα τα κεκρι

μία υπο λιτόλωνε πρεσβυτέρων

Γερεσαλήμ.

Αί μου εν εκκλησίαι έστρενο τη πίστη ,

και έπερίσσιον τω δριθμ καθ' ημέραν.

Διελθόντες3τ Φρυγαν και η Γαλαά

κω χώρων , κωλυθέντες αοσαγία πιού .

και λαλήσαι ή λόγων ν τη Ασία,

7 Ελθόντες και Μυσίαν , επάραζαν ο

+Βιθυνίαν πορείες και σοκ ίασιν αυτές

το πνεύμα .

Παρελθόντες Μυσίαν , κατέβησαν

ας Τρωάδα...
Καιόραμα Αχα νυκώς ώφθη τοΠαύ

λο Ανήρ &ς ο Μακεδώνεπώς ωδεκα

λών αυτών , και λέγων" Διαβάς ές Μακεδο

νίαν βοήθησον ημίν.

Ως και το όραμα είδεν , δοθέωςέζητήσα

με έξελθειν ες Μακεδονία » , συμβιβά

ζούλες ότι θοσκέκληται ημάς ο ΚύρμG

διαχελίσαθαι αυτές .

Αναχθένπςο λιτΤρωάδο», θυ

δρομήσαμε ας Σαμοθράκω ,τη π επι

έση ας Νεάπολη :

Εκείθεν πας Φιλίππος,ήπςέσωeώτη

η μερίδων τΜακεδονίας πόλις , κολώνια .

ημών3 ώ παύτη τη πόλη Αερίβολεςημέ

-ης
ανάς. 13 τη

9

1ο

Σ
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ήσιδάτων
εξήλθομδρ έξωτης πόλεως ωρα ποζαμόν ,

νομίζες

ποσευχήείναι
καθίσανίες

έλαλέμου της

γωαιξί.
14 Και αςγωήονόμακ Λυδία και

πορφυρό
πωλις πόλεως

Θυαλάρων,
σεξορητΘεόν,

ήκεεν' ής ο
ΚύρμG- διιώοιξε η

καρδίαν,

ωθοσέχον τοϊς
λαλεμίοις ισο και Παύλο.

15 Ως3
εβαπίθη, και ο οίκΘ- αυτης , παρ

εκαίλεσε λέγεσα. Εί
κεχρίκαλέ με πισίω

τωΚυρίω είναι και
εσελθόντες εις τον οίκον

με, μέινάλε. Και
παρεβιάσατο ημάς.

16 Ερώτο και
πορόυομδύων ημών ας ωθοσ

συχίω,
πουδίσκω ανά έχασαν πνεύμα Πύ

θων © ·,
απαντήσεις ήμεϊν

, ήτις
εργασίας πολλω παρείχε τοίς κυρίοις αυτ,
μαλίευομδύη.

17 Αύτη

καακολεθήστερα το
Παυλο και

ημεϊν,έκραζε
λίγεσει ούτοι οι

άνθρωποι,
δέλοι

Θεσύψτε έσιν , οίιχες
καταγ

γίλεσιν υμϊν οδών
σωτηρίας.

18 T863επείςεπί πολας ημέρας.
Αραπονη

θες;
Πώλος,

επιςρέψαςλο
πνεύμακεί

πε
Παραγγέλω σοι

ενδοδονόμακίητέΧρισέ,
εξελθόν απ' αυτό . Και

εξήλθεν αυλή τη ώρα .

19 ιδόντες και οι κύριοι της ότι
εξήλθεν η έλ

πις
εργασίας αυτών και

επιλαβόμενοι τον
Παύλον κ τ Σίλαν,

είλκυσαν εις ή αγραν

επί τες
άρχοντες.

V

20 Και
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21

2 2

20 Και αφοσαγαγόνες αυτές τους στρατηγούς,

είπεν ούτοι οι άνθρωποι σκαρα σεσιν

ημών ή πόλιν,Ιεδαίοι άρχοντες

Και καταγγέλεσιν έθη α' σοκ έξεσιν ημίν

ωραδέχει,έδε ποιέν, Ρωμαίοις εσι .

Καισωεπέση ο όχλΘ-κατ' αυτών και οι

σφατηγοί σειρρήξαντες αυτών τα μάτια,

κέλσον ραβδίζν.

23 Πολλας τε επιθέντες αυτούς αληγας,έβα

λονές φυλακίω ,ωδαγάλανίες του δε

σμοφύλακι ασφαλώςτηρείν αυτές .

24 σε ωραγελίαν τοιαύτίω ειληφώς,

έβαλεν αυτές εις τίω εσωτέραν φυλακίω ,

τες πόδας αυτών ήσφαλίσα εις το ξύλον.

25 Και 3 το μεσονύκλου Παύλου και Σίλας

αθοδεχόμενοι ύμναν ή Θεόν επηκροών .

δε αυτών οι δέσμιοι.

26 Αφνω και σασμοςεγγύες μέγας , ώστε σα

λουθώαιτα θεμέλια εδεσμωτηρίαάνεώ .

καθηστίλε λαχρήκα αθυρα πάστα ,και
πάντων τα δεσμά ανέθη.

17 Εξυπν G- και γλυόμενα και δεσμοφύλαξ,

κιδων ανεωγμίας εις θύρας τ φυλακής ,

σασαμμα μάχαιραν , έμελλενεωτο

αναιρέιν,νομίζων έκπτφευγένειλες δεσμίες.
28 Εφώνησεκαι φωνή μεγάλη ο ΠαύλG-, λέ

γων Μηδέν πράξης τωτο κακόν απαλες
γαρ εσμα να .

29 Α .
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29 Αιτή ( ς ) φώτα
ασεπήδησεικ έντομος

ψυόμενος
αθοσέπεσε τον Παύλο και τα Σίλα.

30 Και
σεοαγαγώναυτές έξω,έφη Κύριοι,

τι με δει ποιες ένα σωθώ;

31 οι υπου Πίσδυσονεπιτ ΚύριονΙησεν

Χρισον , και σωθήση συςο οίκός (ε .

3 2 Και
ελάλησαναυτό το λόγον Κυρίε ,

και πάσι τοις εν τη οικία αυτού.

33 Και
οδαλαβών αυτες εκείνη την ώρα

σνυκτός,έλεσεν λπο ή αληγών
κεραπε

θηαυτόςκαι οι αυτά πάνες
ωραίμα.

3 4
Αναβατών τε αυτές ας τ οίκοναυτέ,πα

ξέθηκε εξάπεζω και
άγαλιάσαζ πανοικι

πεπιςόυκώς τω Θεώ .

35 Ημέρας λυομένης απέπλων οι σφαιη
ρισες

ραβδέχες, λέγοντες:
Απόλυσοντες

ανθρώπες εκάνες .

36
Απήγειλε ολε ο

δεσμοφύλαξ τες λόγες
τέτες « θος ή

Πωλούν ·
άπισείλκασιν

οισραηρί, ένα
πλυθησε.νώ εν εξελθόν .

ες,
πορεύεθενέκρώη.

37 Ο δε
Παύλου έφη ωeoς αυτές Δά.

ανεςημάς δημοσία ,
ααακρίτες , αι

θρώπεςΡωμαίες
υπάρχοντας και έβαλον εις

φυλακίω, κανω λάθαήμάς
κβάλυσιν,

Ου γαρ αλά ελβενες αυτοί ημάς εξαγα

γέτωσαν.

38
Ανήγγειλαν και τους

στρατηρϊς οι ραβδέχει

V 2
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I

τα ρήματα ταύτα και εφοβήθησαν ακέσαν

39 τες οι Ρωμαίοι ισι .

Καιελθόντες παρεχρίλεσιν αυτές , και

εξαγαγέλες ήρώτων εξελθέν ή πόλεως.

40 Εξελθόντες3 κτφυλακής εισήλθεν εις

Η Λυδίαν" καιιδόντες τες αδελφές , παρ

εκαίλεσαν αυτές και εξήλθεν.

Κεφ . ιζ'. 17 .

Δίοδδύσκολεςκαι η Αμφίπολιν και Απολ
λωνίαν , ήλθον εις Θεσσαλονίκω, όπο

ωή σιωαγωγή τΙεδαίων.

2 Kαία και πρωθος τοπωλω εισήλθε αθώς

αυτές και επί πάββαζα τρία διελέτες αυ

τουςλπο των γραφών ,

3 ΔιανοίγονκωδαιθέρμG-όπη Χρι

τον έδε παθεν και ανασώαι οκ νεκρών , εοπ

έτος έιν ο Χριστός Ιησές, δεν έχω καταγέλω

υμίν .

4 Καί τινες εξ αυτών επάθησα» , έωeoσ .

εκληρώθησαν του Παύλου και ταΣίλα ,τών τε

σεβομβρίων Eλώων πολύ πλήθG- γωαι

κών τε ωeώτων σκ ολίγα .

S
Ζηλώσανlεςοι απίθέντες Ιεδαίοι, και

Φθοσλαβόμενοι τ αρραίων ένας άνδρας

πονηρές, εοχλοποιήσαντες, εθορύβεν τω

πόλιν επιφάνες πτη οικία Ιάσον @ εζή

την αυτές αγαγειν εις τ δήμων

ο Μη συρόντες και αυτές , έσυραν τ Ιάσονα

και
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και ένας
αδελφές επι της

πολιτάργας ,

βοώντες: Οποιή
οικεμψών

αναστατώτων

τες , έτοι" και τάδεπαρέσιν,

η Ους
σοδεδική Ιάσων· ε ετοι πάνες

απέναν ή
δομάτων

Καίσαρος
πώλεσι,

βασιλέα λέρνίες έπρoν είναι ,ίησεν.

8
Ετάραξαν και τ

όχλονε τες
πολιταρχας

ακάονας ταύτα

9 Και λαβόντες τοιανόνωθρα
Σιάσεις

και των λοιπών
απέλυσαν αυτές.

1ο οι αδελφοίσυθέως 28 τ νυκτός εξ

έπεμψαν τον πΠαύλον ετ Σίλαν εις Βί.

ροίαν·οίτινες
ωραθωόμιμοι,είς ή σιωαγρι

γω η
Ιεδαίων

απήεσαν.

Ούτοι και ήταν
δολοέςεροι ή Θεοσα

λονίκη, οίτινες
εδέξαντο ή λόγον με πάσης

αθυμίας, το καθ'ημέραν
ανακρίνοντες

αι ραφας, έχοι ζαύτα έτως.

Πολλοί μου ομω εξ αυτών
επίσδυσαν, καιΠΕλωίδων

γυναικών και
συχημόνων, και

ανδρών σοκ ολίρι.

13 Mς και
έγνωσαν οι δπό

Θεσσαλονίκης18

διακοι,όπ κωτή Βεροία
καληγέλη υπό

Παύλε ολόγG - Θεέ , ήλθον κακά,
λσοντες τες

οχλες.

14 Ευθέως και τοπ τ
Παύλον

εξαπέλων, οι

Ι

12

Z

.
άδελφοί

πορόύει ως επί
τω λαοσαν

:

ισέβμονή όρε Σίλας
εοΤιμόθεG- εκεί.

V 3 IS OR
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•

15 Οι καθιστώντας τ Παύλον,ήγαγον αυτόν

έως Αθωών και λαβόντες ωτολίω ωβος ή

Σίλαν και Τιμόθεον, ένα ώς τάχαέλθωσι

αος αυτόν, εξήεσαν .

16 Εν και τας Αθήναις εκδεχομόρε αυτές

Πώλε,παρωξωετο πνεύμα αυτά ναυ

το ,θεωρενακαλαθλολονέσαν ή πόλιν.

17 Διελέγχου μού ενώ τη σιωαγωγή τους

Ιεδαίοιςέτοϊς σεβομλίοις,κέντηάρρα εξ

πάσαν ημέραν ωeoς τες αλατυγχάνονάς.

18 Τινές διετΕπικερέωνεΣτωϊκών φι

λοσόφων σωέβαλον αυτω και ανεςέλείου

Τί αν θέλoι ο αερμο λόγG- έτG » λέγον;

οι δέ· Ξένων δαιμονίων δοκεί κααμελούς

είναι : όιτ Ιησέν και την ανάσασιν αυτοίς

δηγελίζε ».

19 Επιλαβόμενοί π αυτό , επιτ Αργον

παρον ήγαγον, λέγοντες Δωάμεθαγνώνα

άςη καινή αύτηήσεσέλαλεμύη διδαχή;

Ξενίζονα για να εισφέρεςας ας ακοής
ημών. βελόμεθα ο γνώναι τί αν θέλει

ταύτα είναι .

21 ( Αθωαίοι και πάντες του επιδημάντες

ξένοι ας έδεν έτερον συκούρεν ηλέγαν και

ακέξν καινότερον )

Σταθάς και ο ΠαύλΘ - ώ μέσα σ Αρά.

παγε,έφη. Ανδρες Αθωϊστ, ξ πάντα ως

δισιδαιμονεσέρες υμάς θεωρώ.

23 Διερ

20

22
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23
Διερχόμδμογή

αναθεωρών τα στοά
σματα υμών, δύρον και βωμόνν ω επιγ .

ραπά Αγνώςω Θεώ .Ον εν
αγνούντες

δυσεβείτε,
τέτον εγώ και αγγέλω υμίν.

ΟΘεόςο ποιήσεις το κόσμος και πάντα τα

ώ αυτω ,έτG- ερανέ γης Κύρκοςυπάρ

χων ,σκ ώ
χαροποιήτοιςναούς κατοικία

25 Ουδεο χορών ανθρώπων θεραπεύει)»
στοσδεόρδιοςδεν ·,αυτος διδές πάσι ζωιω

κπνου και τα πάντα .

26 ' Eποίησέ τε εξ ενός αίμα
πανθG

ανθρώπων καεικίνεπί πάν το
πόσωπον

γης,ορίστος αθοτέζα Γρεύες καρές , και ως
ομοθεσίας ή καφικίας αυτών

27 Ζεινή Κύρμον,έι άρα
ψηλαφήσαν

αυτών και αύροιεν και του με
εμακραν Στο

ενός έκασεημών
ωάρχονα.

28 Εν αυτωνζωμόν, κινέμεθα,καιέσμιο

ώς και ανεςή καθ' υμάς ποιητών έκρόκαστι

Τελ και ρίG- έσμου.

Γένο » ν
ιωάρχουθες σ' Θεύ, συκ οφέ

λομδυ νομίζειν χρυσώ ή δρχύρω ή λίθω,
χαράμαι τέχνης

ενθυμήσεως ανθρώπ8,

το θέλον είναι όμοιον.

30 Tές μου ένα χρόνες τ αγνοίας
υπεριδων

ο Θεός, ταινιώ
Δαχέςτους

ανθρώπους
πάσι παναχύ μελανοδέν.

29

31 Διότιέση( εν ήμέραν ως μέλλάκρίνειν

risV 4
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Ετωνοικείων δικαιοσιμόη , ανδρί και

ώρισε, πίσιν ωοακών πάσιν , αναφή ζας
αυτον οκ νεκρών.

32 Ακέσαντες δε ανάστασιν νεκρών, οι μεν

εχλόαζον οι ειπον : Ακεσόμεθα ζε πά

λιν εισέτα.

33 Και έτως ο Παύλο» εξήλθεν και μέσα
αυτών .

34 Τενες και άνδρες καληθένες αυτών,επίσου

σαν" ν οίς C Διονύσιο- ο Αρεοπαγίτης,και

γυνή ονόμα & Δάμαρις, έτεροι σαν αυτοίς .

Κεφ. ιη'. 18.

1 MEταικαι ταύτα χωριθείς ο Παύλος και
η Αθωών, ήλθεν εις Κόρινθον ,

και Κα ουρών ανοι Ιεδαίον ονόματι Ακύλα ,

Πονάηον τω βός , ωeoσφάτως εληλυθότι .

ΣποτΙταλίας , και Πρίσκιλανγωϊκού

αυτ8 ,( Ια το Αστεαγέναι Κλώδιον χω .

ρίζεα πείνας τες Ιεδαίες εκ Ρώμης)

ωβοσήλθεν αυτοίς:

3 ΚαιΑχαιτο ομότεχνον είναιέμμε παρ'αυ

οίς ξέρΓάζες ήσαν γδ σκηνοποιοίτ τέχνω.

4 Διελέγ %5 ν τη σιωαγωγή και πάν στίβ

βαών,έπ θέ τε Ιεδαίες Ελιας.

Σ Ως δε κατήλθον λίπος Μακεδονίας ό , τι

Σίλας και ο Τιμόθεο» , σωάχα τιπνόύ

μακ ο ΠαύλG-, Ααμαρτυρόμενών τους
Ιεδαίοιςή ΧρισώνΙησBν ..

& Arh

Υ
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6 :
Ανασσομένωνκαι αυτών

έβλασφημάτ

των,
έκαναβάθμG-

τιμάπα , είπε ατες

αυτές:Το αιμαυμώνέπι ή
κεφαλίω υμών

καθαρόςέω,λπομνύν ας τα έθνη
πορεύσομα

7. Και μείωβας
κείθενήλθεν εις οικίαν π.

νός ονόμα . Τέσε ,
σεβούμε το Θεόν , και οι

κίατώ
σωομορέσει τη

σιωαγωγή.

ΚρίασG -3 ο
δρχιωάγωγο

επίσδυσε

τωΚυρίωσωόλωτω οίκω αυτά& πολλοί

*
Κορινθίων

ακέονίες
επιςόνον , και έβα

πάζον ».

Είπε και ο ΚύρG» δι'
οραματG» ώ νυκτί

τω Παύλω" Μή φοβά,αλά λάλη , και μη
σιωπήσης:

1ο Διότι εγώείμι εσύ , κ εδάς
επιφήσεται

σοι και
κακώσειστο διότι λαός εσί μοι πολύς

ντη πόλη ταύτη.

Εκαίθισέ τε
ωιωτών και μαςέξ , δι

δάσκων και αυτϊς ή λόγων και Θεοδ..

12
ΓαλλίωνG-3

ανθυπαλδονος η Αχαΐας ,
αλεπέςησιν

ομοθυμαδόν
οίΙεδαίοι Παύ

λω,κ, ήταν αυτόν επί το βήμα , λίρες

13
όπωςτο νόμον έτG-

αναπέκθς τες
ανθρώπες

στεατΘιόν.

14 Μίλλου/ G-
58Παύλε ανοίγει το στόμα ,

είπεν ο
Γαλλίων αβος τες

Ιεδαίες Ει μεν

Ι

: εν ώ
αδίκημα τι ή

ραδιέργησα πονηρόν
, και

Ιεδαίοι, εξ λόγον αν
ήνεχόμωυμών

VS IS EX
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15 Ει3 ζήτημα εςι οιλόγο και ονομάτων

το νόμο καθ' υμάς,όψεθε αυτοίκριτης

και εγω τέτων έβέλομαινα.

16 Και απήλασεν αυτές ποσβήμα .

17 Επιλαβόμβροι και παλες οι Ελίωες Σω

θένω εισιωάγωνον,έτυπονέμαθουθεν

Ο βήμα και έδέν τέτων τω Γαλλίωνα

έμελε».

18 οοέ Παύλο έπ σοσμάνας ημέρας

ικανάς , τους αδελφούς λιποαξάμψG ,ίξ

έως ας + Συρίαν· ε σ αωτω Πρίσκιλα

Ακύλας ,κέραμενΘ- ή κεφαλω ώ Κεί

κρεαϊς είχε δούχω.

1 9 Kατιωτησε και ας Εφεσον,κακάνες κα7

έλιπεν αυτ8 , αυτός και εισελθών ας σιω

αγωγω,διελέχθη τοϊς Ιεδαίοις .

Ερωτώντων αυτών επί αλάονα χρόνου

μάναι παρ' αυτούς , σοκ επένδυσεν:

Αλ 'άπεζίξαν αυτοίς , επών: Δά με

πάντως η εορτίω ή ερχομψω ποιήσει, ας

Ιεροσόλυμα " πάλινδε ανακαμψω αθός

υμάς , Θεέ θέλοντG- , Και ανήχθηλο

της Εφές .

Και κατελθών ας Καιστόργαν, αναβάς,

άσπασαμμG- τίω εκκλησία» , κατέβη

His Arkondlow .

23. Και ποιήσας χρόνον ένα , εξήλθε, διερχό

μενο καθεξής τίωΓαλακίω χώρανναι

Φρυγίαν ,

20

21

22
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Φρυγίαν,έπιση ρίζων πανζας τες μαθηας.

24 ΙεδαίG- δε τις Απελώςονόμακ, Αλε .

ξανδρούς τούς,άνήρ λόγG -
γκατώτησεν

έας Εφεσον,δυνατός ών ώ τις γραφάς.

25 ΟύτG-
καληχομόν -τ οδονΟ Κυρία:

και ζέωντω πνεύμα ,ελάλα και εδίδασκεν
ακριβώς τα αει και Κυρίε ,

επιτέλG

μόνον το βάπτισμα Ιωάνν8.

26 Ούτός τε ήρξαο
παρρησιάζει και τη

στιαγωγή. Ακέσανες και αυτάΑκύλας και
Πρίσκιλα

αρσελάβονο αυτόν, και ακρι

βέστρον
αυτοεξέθεντο +5 Θε8 οδόν.

27,
Βελομβία και αυτό διελθείν ες Αχαϊαν,

αθοτρεψάμδροι οι αδελφοί
έγραψαν τοις

μαθητής
δποδέξας αυτόν. ός

ωραχιό
ΑρG-,

σιωεβάλετο πολύ τους
πεπισόυκόσε

Αν τ χοίρΠΘ-,
Εντόνως και τοίς

Ιεδαίοις Δία
καθηλέχεια

δημοσία,
επιδίδονύσιος ραφών,είναι το

Xeisas incor.

Κεφ . ιθ '. 19 .
ΕΤένεςκαι ώ τωτ Απολλών είναι ώ Κο

ρίνθω, Παύλον
διελθονία τα

ανωτερικοί

μέρη, έλ9& ν έας Εφεσον και δρών ενας

καβας .

2
Είπε ωeoς αυτές: Ει πνεύμα άγιονελά

28

1

1

βέlε
πισδύσκολες και οι απον ωeoς αυτόν ,

Αλ' έδε και
πνεύμα άγιόν εσιν, ηκέσασθμ .

3 Είπε
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3
Είπετε σος αυτές: Εις τί εν έβαλάθη

ε ; Οι πον Εις τοΙωάννα βάπισμα.

4 Είπε και Παύλου Ιωάννης ο εβάπισε

βάπάσμαμετανοίας,τωλαώ λέγων , εις τον

ερχόμιμον μετ' αυτόν ένα πιρούπωσε,τετέπν,

ας τον Χριστόν Ιησεν.

Σ Ακέσαινίες σε εβαπάθησαν εις το όνομα

Ο Κυρίε Ι'ησε.

6 Καιεπιθεν αυτοίς 5Παύλε αςχά.

eας , ήλθε το πνεύμα το ακον επ' αυτές

ελάλεν τε γλώσσαις , € ωe9εφήτευον.

7 Ησαν και οι πάντες ανδρες ώσε δεκαδύο.

8 Εισελθων και εις τ σκιαγωγω ,επαρρη

στα ζεηο , επί μίώας τρείς Αμαλεμμένοκαι

πάθων ταωeιτ βασιλέας σ ' Θεού .

9 Ως δέ τινες έσκληρίονο κήπέθεν, κα

κoλoγέντες των οδών ενώπιον σωλήθες,

λογους απ ' αυτών, άφώρισε τις καθηζα ,

καθ'ημέραν Αμαλεμμυζώτηχολήτυ

eαννα τινός ,

τ8% και έγινε επί έτη δύο ώςτε πανώς

τες καφικένας ή Ασίαν ακύσει το λόγον και

ΚυρίεΙησέ ·Ιεδαίες τε καιΕλίωας,

Δωάμες τε και ας τυχέσεις επoίς ο Θεός

ΑχτρώνΠωλε.

Ωςτε και επί της ασθενενας επιφέρεται

λοσχεωτες αυτά σεδέρμα ή σμικίνια ,

εξ απαλλάσσεται απ' αυτών τας νόσες,

ΠΟ

II

1 2

TULTI
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τα π
πνεύμαζα τα πονηρα

εξέρχεται

.

13ΚΑ

νων

75

14

15

1
16

Υ

Επεχάρησαν δέ τινες Σποτ
ειερχομέ

Ιεδαίων
εξορκισών

ονομαζίν επί της

έχοντας τα
πνεύματα τα πονηρο το όνομα

Ο Κυρίε Ιησ8 , λέρνες:
Ορκίζομεν υμάς

Ιησεν ον ο
ΠώλG- κηρύσσί.

Ησαν δέ τινές μοί Σκδυά Ιεδαία δοκ

ιερέως επα ,οι τές ποιες .

Αποκριθεν και το πνεύμα το πονηρόν,είπε

:

Tησεν γειώσκω , ετ Παύλον επίγα

και υμείς και τινες εσέ ;

Και
έφαλόμβρG- επ ' αυτές ο άνθρω

σG- ώ ω το πνεύμα το πονηρόν , και
κατακυριεύσας αυτών , ίχυσε και αυτών,

ώςτε γυμνές και
εξωμασ μερες εκφυ

gény es soins inévs.

17. T8ο και εγώεο γνωσών πάσιν Ιεδαίοις το
κΕλλησιτους

ναζικέσι Εφεσον ξεπέπε

σε φόβο» επί πίνας αυτές , και
εμεγαλύ

νεο το όνομα και Κυρίε Ιησε :

18 Ποιοί των
πεπιςευκότων ήρχοντο ,

εξομολο[έμθμοι ε
αναγγέλονες ως πράξης

αυτών .

19 δε και
Ικανοί οιε επι οίίεργα

πραξάντων ,
στωενέγκαύλες ας βίβλες ,

κατέκgλον ων

1

1

Ι

ώπιον πάντων και
σωεψήφισαν ως τιμές

αυτών, και άρον δενρίε μυριάδας πέντε.

20 ούτε .
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20

22

Ούτω και κρατών λόγΦ . Σ ' Κυρία

ηύξανε και ίχυεν.

21 καιΩς επληρώθη ταύτα, έθετο ο ΠαύλG

ώ τω πνόύμου ,διελθών ή Μακεδονίας και

Αχαϊαν, πορόύει ως Ιερεσαλήμ , ειπών

όπως το χρέος με εκεί , δε με και Ρώ

μω ιδειν.

Αποσέλας και ας ή Μακεδονία » δύο των

Δεκανέντων αυτώ , Τιμόθεον και Ερατον ,

αυτός επέχε χρόνον ας τίω Ασίαν.

2 3 Εγχύει και το καιρόν εκείνον πάροχG

σοκ ολίγG- ωέι της οδο.

24 Δημήτςιν γαρ ας ονόμαά , δρυροκό

πG- ,ποιών ναός δργυρές Αρτέμιδα- παρ

έχε % τούς τεχνίταις εργασίαςστα ολίγω.

25 Ους συναθροίσας,έ τες αξι τα τοιαύτα

έρχάας , επεν " Ανδρες , επίσθε όπ οκ

ταύτης Τεργασίας ή διπορία ημώνει.

26 Και τωράτες ακέετε όπ έ μόνον Εφέσε ,

αλλά χεδόν πάσης τ Ασίας καιΠαύλο έως

πάσας μετέσησεν ικανόν όχλον, λέγων ότι έκ

ασι θεοί οι Αα χορών κνόμιμοι .

Ου μόνον δε την κινδωδός ημίν τομέ

G- ας απελεγμον έλθεν ,αλλά και το της

μεγάλης θεάς Αρτέμιδο- ιερόν ας έδεν λο

κθώαι, μέλην τε καικαθαιρέιγ με

γαλεότητα αυτής,ώόλη η Ασία και η οικο

κύη σέβε ) .

28 Ακέ .

27
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28
Ακέσαίες 3 , και

δυόμιμοι
αλήροςθυμε ,

έκραζονλέβούλες Μεγάληη ΑρεμιςΕφεσίων.

29 Και επλήθη η πόλιςόλη
συγχύσεως ώρ

μησάν τε
ομοθυμαδόν ές το θέατρον,σωαρ

πάστολες Γάϊον και
Αρίσταρχο

Μακεδόνας ,
συνεκδιήμες Ο Παύλα.

3ο Τ & Παύλε
βελομβία ασελθών ως

δημονούκ είων αυτόν οι μαθητα .

Τινές και και
Ασιαρχών όντες αυτοί φίλοι,

πέμψαλίεςωςαυτόν,
παρεκάλενμή δε

χει εαυτόν εις το θέατξον.

32 Αλλοι μουοιάλλο κέκραζον: ω ή
εκκλησία

συγκεχυμένη, και οι ταλέες σοκ
ήδέσεων ενώ ένεκεν

σιωεληλύθξσα ».

33
Εκδόχλε

αβοεβίβασαν
Αλέξανδρος,ωθοβαλλόνων αυτον

Ιεδαίων ο Αλέξα»

δρG-
καασάζας ή χώρα και ήθελεν ολο

γείας των δήμω.

34
Επιγνόντων και ότι Ιεδαιός έσι , φωνή έξίες

μία
εκπάντων, ως επί ώρας δύο κραζόν

των Μεγάλη η Αρτεμις Εφεσίων.

35 -
Καζατέλος και ο

γραμμαλούς τόχλον,

φησίν Ανδρες Εφέσιοι
,τις χαρέσιν άνθρωποςδς

έγινώσκετ Εφεσίων πόλιν
νεωκόρον σαν

η μεγάλης θεάς Αρτέμιδο -,
Διοπελες;

36
Ανακρρήτων ένόντων τέτων, δέον έσιν

υμάς
καλεσταλμύες υπάρχον , και μηδεν

ωθοπιτές πρώην

37 Ηγά
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37 Η γάγειες τες άνδρας τέτες, έτε ιερο

σύλες, έτε βλασφημενώς ή θεάν υμών .

3 8 Ει μη εν Δημήτσιος και οι συναυτώτεχϊ

ται ωeός ανα λόγον έχεσιν,άρραίοιάφνη ,

και αυθύπεζί εισιν, εκαλάτωσαν αλλήλοις "

33 Ει δέ τι ει ετέρων επιζήλειν τη-

νόμων εκκλησία επιλυθήστη .

40 Και γδ κινδωδομών εγκαλείται στα

σεως αειτ σήμερον , μηδενός αιτίε ωάρ

χούλος αει και δωησόμεθει λιδέναι λόγονκαι

συρροφης τιώτης. Και ταύτα ειπών , απ

και έλυσε εκκλησία» .

Κεφ. κ. 20.

Me:Επί και το παύσαθαιτ θόρυβον αθοσ

καλεσίμG- ο ΠαύλG- τες καθη

ας και αναστέμμG-, εξήλθε πορόυθώαι

εις ή Μακεδονία» .

2 Διελθων 5 % μέρηεκεινα,εωλακαλέσας

αυτές λόγω πολω, ήλθεν αςή Ελλάδα.

-3 Ποιήσεις το μωας της , δυο μαύης αυ

τω επιβελής οι Ιεδαίων μέλλον . αν .

άγιος ας ή Συρία»,έγρόεο γνώμηξυ

τρέφεν 2α Μακεδονίας.

4 Σωέμπτο και αυτοαει ΑσίαςΣώπα

τρος Βέροιας Θεσσαλονικέων 3 , Αρίσταρ

χG- και Σεκάνδος & Γάιζ Δερoαι 3 και

Τιμόθεος Ασιανοί 3 ,Τυχικός έTρόφιμος.

5. Ούτοι ωοελθονες έμμον ημάς εν Τρωάδι:

6 Ημείς

T
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6 Ημές και
εξιλόύσαν ε ςημέρας

ηαζύμουν δπο
Φιλίππων, κ ήλθομυ αεις

αυτές ας ή Τρωάδα άκις ημερών πένπο
και
διετείψαμεν ημέραςεπα

7 Ενήτη μια
σοβάτων,

σημείων και
παθητών και κλάσει άρον , ο ΠώλG- δ

ελέγ% αυτούς , μέλλων έξιέναιτη
επαύριον

παρέτενέ τετ λόγον μέρει
μεσονυκία .

Ησαν και
λαμπάδες

έκαναντο αί

- ρώω έήτανσωη μόροι.

9
ΚαθημμG- δε πς νεανίας ονόματι Εύ

τυχG- επί θυρίδG» ,
καταφερόμθμG

ύπνο βαθέ
Δαλέγομλύε ο Παύλε επι

αλλον,
κgενεχθες το ξύπνα,έπεσεν οπο

5 τρισέγε και καθη νεκρός.
Καλαθάς και ο

ΠαύλG-
επέπεσεν αυτω , εσυμπεριλαβών είπε : Mή
θορυδάθε· ή

ψυχή αυτά και αυτο ειν .

Αναβάς3 , κλώσας άρον γουστα
ΑυG , εφ' ικανόν

πάμιλήσας άχρις αυ

γης , έτως εξήλθεν .

Η γαρη και
παιδια ζώνα , και

παρεκλή
θησαν και

μετξίως.

13 Ημας δε
αβουλεήες επί το πλοίον,

ανήχθημεν ως η Αρσον , εκείθεν
μέλονες

αναλαμβάνςν τ Παύλου έτω
δία

τεατιδίο ,μέλιων αυτός πεζούν.

ΙΟ

.

II

12

14 Ως3
σωέταλεν ημίν ας ή Αλσον, ανα

λαβόνες
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λαβόνες αυτόν ήλθομεν ως Μιτυλήνω .

15 Κακείθεν δίπαλούσανιες , τη επιέζη κα

σιωτήσαμεμ ανάκρυ Χίε ' τη ετέρα παρ

εβάλομεν ας Σάμον και μένανες ώ Τρα -

υλίω, τη έχομθύη ήλθομενές Μίλκον .

16 Εκρινε ο Παύλοςωρα αλεύσειςή Εφε

σον,όπωςμή γεύη αυτού μονόλουβήσαι και

τη Ασίαένδυδε γδ,ει δυνατόνώαυτω , και

ημέραν τΠεληκοφήςγλυέξειςΓεροσόλυμα .

17 Αποτ Μιλήτα πέμψας ας Εφεσον,

μετεγαλέσατές πίεσβυτέρες εκκλησίας .

18 Ως και παρεγχόονο πεος αυτόν ,είπεν αυτοίς

Υμάς επίσαθε , ο ερώτης ημέρας αφ'

ης επέβωές ή Ασίαν , πώς μεθ'υμών τον

πίνα χρόνον εγγυόμίν.

Δελδίων τω Κυρίω με πασης ταπίνο :

φροσύνης, έ πολλών δακρύωνεπηρεασμών,

συμβάλων μοι εντης επιβελάςTigδαίων .

Ως έδεν πεσλάμων ή συμφερόντων,

σ μη αναγελα υμίν και διδάξαι υμάς δη

μοσία και κατ' οίκες

ΔιαμαρτυρόμενΘ-igδαίοις τεε Ελληση

* ας Θεόνμετάνοιαν, πίστιν τίωας τον

Κύριον ημώνΙησBν Χρισόν.

Και να ιδε , εγω δεδεμθρο τω πνο ..

και , πορόύομαιας Γερεσαλήμ,ταώ-

• τη σιωαντήσονταί μοι μη εδώς

23 Πλω ότι το πνεύμα το άγιον ξ πόλιν

19

20

2Ι

22
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24

1

26

Αλ ' έδενός λόφου ποιέμαι, έδε έχω τίων

ψυχώ με κμία» εμωτό ως τελξώσει ή

δρόμων με με χαράς, και η
Διακονίων ω

έλαβον ωρα ΚυριεΙησύ ,
Αρμαρίύ

ρας πουαγέλιον ή κάρλ ©-5 Θε8.

25 Και νιώ ιδέ, εν οίδα ότισκέτι όψεθε

το
αθόσωπόν με εμεις πάνες , ν οίς διήλθεν

κηρύσσων και βασιλάαν ξΘεοδ.

Διό
μαργύρομαι υμίν ώτησήμερον ημέρα

ότι καθαρός έγω λιξ αίμα G πάντων .
27

Οι
δυσεσλάμω και μη

αναγγέλη

υμίν πάσαν τίω
βελίωσ Θιά .

28 Προσέχτε νεωτούς κόπαντί τω ποιμνίω,

εν ώ υμάς το πνεύμα το άγιον έχειεπισκό

πες, ποιμαίνον ή
εκκλησία »Θε8 ,ω πε

esεποιήσας Α ιδια αίμαG- .

29 Εγώδοίδατέτο, ότι
ασελόύσον 1

άφιξίν με λύκοι βαρεις εις υμάς μη φέδε

μδροι
ποιμνία.

30 Και εξ υμών αυτών ανασήσον ) άνδρες
λαλελες

διεγραμμένα, λιποσών τεςμν

9ης οπίσω αυτών.

31 Δια χηρρείτε,
μνημονεύοντες ότι τςείαν

νύκα & ημέραν εκ
έπαυσάμίωμε δακρύων

νθετών ένα έκασον.

3 2
Κατανοώ ωραίθεμαιυμάς,άδελφοι,

τω
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τω Θεώ τω λόγω τ χαιρεία αυτά ,

διαμόρω εποικοδομήσει έδεναι υμίν κλη

ρονομίαν ώ τοίς ήμασμιώοις πάσιν.

33 Αργυρία ή ευσίς ή ιμαλσμα έδενός

επεθύμησει.

3 4 Αύζι και γινώσκετε ότι τιςρέαις μεετούς

έσι μετ ' εμέπηρέτησαν και χειρες αυτα .

35 Πάνα υπέδηξαυμίν ότι έτω κοπιώνες δε

και αναλαμβάνεις αθενενίων, ενημονδίντε

Ο λόγων και Κυρίε Ιησε,ότι αυτός είπε: Mα.

καρλόν ει διδόναι μάλλον ή λαμβάνεν.

36 Και ταύτα ειπων , θεις τα γόνατα αυτά,

1 σω πάσιν αυτοίς ωe9σηύξας.

37 Γκανός και έγκυες κλωθμος πάντων και

επιπεσόντες επί τ τράχηλον σ ' Παύλε καί

εφίλεν αυτόν

38 Οδυτώμμοι μάλιστα επί τουλόγω ώ ά .

ρήκε, ότι έκέτιμέλλει το αθόσωπον αυτά

θεωρέιν: wesέπεμπον και αυτόν εις το πλοίον .

Κεφ . κα. 21 .

I Σκαι εγχύε % αναχθώαι ημάςλέπιασα.

θένως απ' αυτών και συνδρομήανίες

ήλθομεν εις + Κών , τη 3 εξής ως Ρόδου,

κακείθεν εις Πάζαρα

Και δρώντες αλοϊον Ααπερόν ας Φοινί

κω, επιβάλλες ανήχθημδυ .

3 Αναφωνέλες 3 Η Κύπςον, και καταλιπόντες

αυτίω δυώνυμον, εκλέον ας Συρίαν, και

καλήχθη

2
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κατήχθημη ας Τύρον' και η ίω το

τηοίον λιφοράζομψον τρυφν.

4 Και ανδρονες τες μαθα,επιμμα

μου αυτ8 ημερας επα: οιτινες των Παλα

έλεγον Αα πνόύματος, μη ανασαίνην ας

Γερεσαλήμ.

5 ότι και ευές ημάς εξαράστια αι ημι

ρας , εξελθονες επορόύομεγα , απιμπόν

των ημάς πάντωνσω γωαιξι κτίκνοις ,

έως έξω σ πολεως·εινες τα μναα επι τ '

αίκαλόν , αe9σηυξάμεθα .

6 Και άασασα μιμοι αλήλες,επίσημη ας

το πλοίον.εκεινοι έςρεψαν ως παιδια.

7 Ημας διττήνΔενύσκολες, λο Τύ

ρε κατιλήσει μη ας Πώλιμαιδα και

αασασίμιροι τες αδελφέςέμεινανημι

ρω μίαν παρ' αυτούς .

8 Τη και επαώριον εξελθονες οι αειτ Παω

λον , ήλθομεν εις Καισαρίω" και ασελγενες

εις τοίκον Φιλίππε σουαχίλισέ, (Τόν

τG- κ επα) εμέναμη παρ' αυτι .

Τέτα δε ήσαν θυγατέρες παρθενοι τέσ .

σαρες « οφήδύεσαι .

Επιμενόντων δε ημών ημέρας τηάες,

κατήλθε ως επιτΙεδαιας « οφήτης ονό

και ΑγαθG

Και ελθών αθώς ήμάς, ε άρας ή ζώνω

Παύλο , δήσεις π αυτό ας χώρας και της
ποδα ,

1ο

II

$
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12

πόδας, είπε:Τάδε λέγη το πνεύμα το άνον :

Τον άνδρα ,8 ειν και ζώνη αύτη, έτω δήσεσιν

ώ Ιερεσαλήμ οίΐεδαίοι ,κωλαδώσεσιν

ας χείρας εθνών.

Ως 3 ηκέσαμω ταύτα , παρεκαλέμια

ημάς π και οι ντόπιοι 5 μή αναβαίνεν αυ

τον εις Γεροσκλήμα .

13 Απεκρίθη δε ο ΠαύλG " Τί ποιπ,

κλαίοντες και στωθρύπωντέςμε ή καρδίαν;

έω γδέμόνον δεθώαι, αλλά και λιποθανείν

ας Γερεσταλήμ ετοίμως έχει αέρσονόμα

τG - σ'Κυρίε Ιησού .

14 Μή πίθομεύεjαυτ8, ησυχάσιμον , .

πόντες " Το θέλημα σ ' Κυρία γυέθω.

15 Μετα3 ας ημέρας ταύοις λοσκόυασά .

μθμοι ανεβαίνουνας Τερέστειλήμ .

16 Σωήλθονκαι και μαθητών λίπη Καισα

ρέας στο ημίν, αρνίες παρ' και ξενιθώμ ,

Μνάσωνί άνι Κυπρίω ,δρχαία μαθητή.

17 Γενομείων δε ημών ως Ιεροσόλυμα ,

άσμίως εδέξανά ημάς οίάδελφοί .

18 Tη και επιέση εσής ΠαύλG- σω ημίν

θος Ιάκωβος πάντες η παρεγχύον , οι

πρεσβύτεροι.

19 Καιαασαστίμως αυτές , εξηγείτο καθ'

έν έκασον ων εποίησεν ο Θεός και τοις έθνεσι

Αα Αμακονίας αυτού.

10 Οι3 ακέσαντεςέδόξαζον Κύριον είπον
π
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π αυτοί:Θεωρείς αδελφέ , πόσοιμυριά
δες εισίν εδαίωνή

πιπισόυκότων και πάν

ζηλωται και νόμο
υπάρχεσι.

21.
Κατηχήθησαν και εισά, ότι

λογασίαν
διδάσκες Απο Μωσέως τες και τα έθνη πάν -

ως Ιεδείες , λέγων μη
αειτέμνεν αυτές τα

τέκνα , μηδέ τοις έθεσε
ωειπελεν.

Τίοώει; πάνως δει
ολ9G- σωελ .

θεϊν ακέσον δότιελήλυθας.

23 Τετο εν ποίησονό σοιλέρδη Είσιν ημίν
άνδρες τέσσαρες δυχίων έχουλες εφ' εαυτών.

24 Τέτες
αλαλαβών,άγνίθηλ σωαυ

τοίς ,
δαπάνησον επ' αυτούς, ένα ξυρίσων )

κεφαλώς και γνώσι πάνlες όπων κατή

xlu
alioščděy

esuguse sobressej osim

τον νόμον
φυλάοσων.

25 Περλ και των
πεπιςόυκότων εθνών ημείς

έπεσέλαμάμ,κρίναντες μηδέν τοιύτον τηρείν
αυτές, ει μή

φυλάστες αυτές τότε είδω
λόθεον, το αίμα καπνικών,κ πορνέλαν.

26 Τότε ο ΠαύλG-
ωΔαλάβων τες αύ

δρας και τη
εομένη ημέραστο αυτοϊς άγγι .

θεις εισής εις το ιερόν,
λαΓγέλων τα οκ

αλήρων τωνημερών του αγνισμό, έως και
ουσίωέχθη σερ ενός εκάσε αυτών και
οθοσφορα .

27 : Ως και έμελον αεπα ήμρέαι
συτελείς

πος

3

οι λίπος Aσίας
Ιεδαίοι θεασάμενοι αυτόν
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ώ τω ιεροί , σιωίχεoν πάνα ή όχλον , και

επέβαλον ωςχώρας επ' αυτόν

28 Κράζονες: Ανδρες Ισραηλίται , βοηθεί

τε ' έτος έπν ο άνθρωπG- ο ξ λαξ και

νόμο και τόπε τότεσάνας παναχέδι

δίσκων έπι τε κ. Ελλωας εισήγαγεεις το

ιερόν , και κεκοίνικετ ακον τόπον τέτον .

29 ( Η'σαν γδ αξοεωρακέτες Τρόφιμων

Εφέσιον τηπόλη στα αυτω ,, ον νόμιζα

όπεις το ιερόν εισήγαγεν ο ΠαύλG-)

30 Εκινήθη τε ή πόλις όλη, ξεχύες στω

δρομή ξ λαξ επιλαβόμενοι σ' Παλα ,

είλικον αυτόν έξω σ ' ιερέ κουβέως κλέί

θησιν αιθύραι .

31 Ζηέντων και αυτόν λιποκλίναι , ανέβη φα

στις ταιλιάρκετ σάρης ότι όλη συγκέχυ

ται Ιερεσαλήμ .

32 ος εξωτής ωδαλαβών σφαλώπες και

έκαναρχές , κατέδραμαν επ' αυτές. Οι

η ιδέντες ή χιλίαρχος και τες πρακώς,

επαύσανά τύπωνίεςτ Παύλον .

33 Τότε εγίστας και χιλίαρχος επελάβες αυ

τέ, κ οκέλουσι δεθήναι αλύσει δυσί &

έπωθάνει τις ανάη,κίέςι πεποιηκώς .

34 Αλοι δε άλλο και έβόων ώ τωόχλο μη

διωάμως δε γνώναι το ασφαλές Αχα και

θόρυβον, εκέλουσινάγια αυτόν εις την

παρεμβολω.

35 ότι
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35 όπ5 έγύετοεπί τες
αναβαθμές, συν

έβη
βαστάζεθα αυτών στο

τραλιωτών

ή βία» όχλε:

36 Η καλάθι και το τυλήθG- 5λα κράζω

37
Μέλωνε εισάγεσ ες ή

παρεμβολίω :
Παύλος ,λίγο το χαλιάρκω Εί έξεσί μοιά

πεινα ωθός σε ; Ο έφη
Ελίωιί γνώσκες;

3 8 Ουκ άρα συειο
Αιγύπκοςοωθο τέτων και

ημερών
αναστατώστες ε

εξαγαγών ας ή έρη

μοντές
τερακιααλίες άνδρας ή σπκαρίων;

39 Είπε και ο
ΠαύλG" Εγω

άνθρωπG- μου

άμι ΙεδαίG- Ταρσός, 1 Κιλικίας σοκ
ασήμε πόλεως πολίτης. δέομαι δεΓε επί

τεεψόν μοι λαλήσαι αθος ή λαόν .

4ο
ΕπιτρέψαλG- και αυτ8 ,ο

ΠώλG- έσως

επι ή
αναβαθμών

κατίσησε τη δει το

λαω:πολής σιγής
γινομθύης ,

ασεβώ

νηζε τη Εβραϊδι
Αμαλέκτω , λέγων·

Κεφ. κβ' . 2 .
ΙΑΝδρες αδελφοί και πατέρες, ακέσατε

με τ θος υμάςνύν
διπλογίας:

(
Ακέσελίεςκαι ότι τη Εβραϊδι

Αρλέκια
στοσεφών αυτοίς , μάλον παρέχον ήσυ

χαν καί φησιν )

3 Εγώ μου ειμι ανήρ Ιεδαίος,
γελωνημδύος

κλή
ς

dr.

Οι

2

Ταρσώ Κιλικίας ,
αντεγραμμέςδε ν τη πόλη

τούτηολα τες πόδας

Targeo
X
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Γαμαλιήλ , πεπαιδευμένο και ακρίβξαν

σ πατεώς νόμs , ζηλωτής υπάρχουν και

Θεέ, καθώς παντες υμείς εσεσήμερον

4 δς ταύτίω ήόδενέδιωξα αει θανάτε,

δεσμόύων ωαδιδες εις φυλακας άν

δρας εκ γωνίκας ,

5. Ωςκο δεχερούς μαρτυρεί μοι,επαν το

πρεσβυτέριον" παρ' ων και επισολάς δεξά

μG- ωeoς τες αδελφές, εις Δαμασκών

επορόυόμω, άξων και τες κέισε όνας , δε .

δεμόνες ές Ιερεσαλήμ, ίνα τιμωρηθώσιν.

6 Εγγύες δέ μοι πορόυομλύω εείζονα τη

Δαμασκώ ειμιεσημβρία», εξαίφνης εκ σ '

έρων ωeιασράψαι φώς ικανόν σε εμές

η Επισόν ας το έδαφος ήκεσα φωνής

λεγέσης και Σαέλ, Σαέλ, τί με διώκες;

8 Εω απεκρίθω"Τίς οι Κύριε; Είπε τε

αβός με Εγώ ειμι Ιησές ο Ναζωραίο , δεν
συ διώκξς .

9 οι 3 πω έμοί όντες τομου φώς εθεά

σανο , κεμφοβοι εγχύον φωνω στα

ήκεσαν και λαλένός μοι.

Είπον δέ τί ποιήσω Κύριε ; Ο3 Κύ

eiG - είπε σθός με Αναστας πορσεαςΔα

κασκόν · κακά στοιλαληθήσε ) αει παν .

των ών τέτακταί σοι ποιήσαι .

Ως 3 έκανέβλεπον,λιτή δόξης Οφωτός

οκέινε, egέψος σιωόλωνμοι ,

ήλθον ας Δαμασκόν 12 Ανα

1ο

11
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Αναείες Νάς ανής δυσπης και τό

μας, μαρίυρέμενε πάντων ή καφε

κέντων Ιεδαίων,

13 Ελθών αθώς με επιπές είπέμοι Σαελ

αδελφέ , ανάβλεψον. Και αυτή την ώρα

ανέβλεψα ως αυτόν.

14 o και είπε: Ο Θεός ή πατέρων ημών αθο

εχωρίσεις σε γνώναι το θέλημααυτέ,και

ident duggor , & uxsory Qarku en si

καλG- αυτ8 .

15 όπ έση μάρτυς αυτοί φθός ποινας άν

θρώπες ώνεώρακας και ήκεσας.

16 Και νύν τι μέλλες: αναστες βάπάσαι , και

Απολεσκι ας αμαρίας ( ε , επικαλεστά

μιματοόνομα σ'Κυρίε.

17 Eguel diposaospeakwst's800

λήμ, και αθοσόυχομόρεμεντωιερω, διέ.

θαι με ώ εκσταση.

18 Και δεν αυτον λέγανα μοι " Σπεύσον, και

εξελθεεν τάχι εξΓερεσαλήμ:διόπέορα- .

δέξονται Cs καιμαρτυρίας εμέ .

19 Καιείπεν· Κύριε , αυτοίεπίσαν όπ

εγώ ήμίω φυλακίζων και δέρων και στα

αγωγας τες πιστονας επί σε .

20 Και ότε εξεχαν το αίμα Στεφάνε και

κάρτυρός ( ε , και αυτός ήμω έφεπώς , και

σωσυδοκών της αναιρέσς αυτέ , και φυλάσ

στον πι ιμάται η αναερόντων αυτών

X2
21 ΚΑΙ
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22

21 Και είπε οεός με Πορσε· ότι εγώ ας

έθνη μακραν εξαποτελώ σε .

Η'κεον και αυτέ άει τέτεςλόγε , και

επήρανή φωνωαυτών, λέγωνίες: Αίρε λο

τ γης ή τοιύτον έγδ καθήκον αυτον ζω.

23 Κρωγαζόδων και αυτών,εριπλέντων τα

εκατια,σκονιορνβαλόνων ας ή αέρα ,

24 Eκέλόυσεν αύGν οχιλίαρχος έγεθαι εις *

παρεμβολήν,ειπών μάσπξινανεβάζει αυών

ένα επι[νώ διην αιτίαν έτως επιφώνεν αυτω .

25 Ως προέτνεν αυτοίς ιμάσιν ,είπε πρός ή

εσώτα έκαναρχον ο Παύλος" Ει άνθρωπον

I'w recûor casou eixei& věžesiv üzewo poststu;

26 Ακέσας και ο εκαναρχος , ωeoσελθών από

εγάλε τω χιλιάρχο, λέγων· άρα και μέλος

ποιόνοί άνθρωπο έτG -Ρωμός εα:

17 Προσελθών και οχιλίαρχος είπεν αυτοί Λέ

και μοι, ασυΡωμαϊφεί ;Ο έφη: Ναι.

28 Απεκρίθη πουλίαρχος: Εγώ πο λύκε

φαλαία ή πολιθίαν ταύτίω οκτησάμω.

Ο ΠαύλG-έφηΕγω και ευθύνημα.

29 Ευθέως ο απέσησαν απ' αυτά οι μίλ

λουθες αυτον ανεβαζίν. και ο χιλίαρχω » δε

εφοβήθη επιγγες όπ Ρωμιός εσι , και ότι ω

αυτων δεδεκώς.

3ο Τη επώριονβελόμενος γνώναι ασφα

λές. Ό, τι καλη ορεις Ιεδαίων,έλυσαν

αυτον δεσμών,και εκέλευσει έλθεν

τες
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τες δρχιερείς και όλον τησωίδριον αυτών &

και αγαγεν Πύλον, έσησεν εις αυτές .

Κεφ. κγ'. 13.

AΤενίστας και ο ΠαύλΘ- των συνεδρίων,
είπεν : Ανδρες αδελφοί,εγω πάση συνή

δηση αγαθή πεπολίτευμα τω Θεώ άει

ταύτης σε ημέρας .

Ο δε δεχτερσος Ανανίας επέταξε τους

περετώσιν αυτού τύπ7άν αυτό το στόμα.

3. Τότε ο Παύλος ωeoς αυτών είπε : Τύπης »

σε μέλ4 ο Θεός , τοίχε κεκονιαμίνες και συ
κρίθη κρίνων με κ τνόμον,κδανομών
οιλόλης με τυπίες:

και οι και παρετώπς είπον • Τον δέκερέα και

Θιά λοιδορίες και

5 Εφη ε ο ΠαύλG " Ουκ ήδην, αδελφοί ,

και όπ έσιν δεχερούς έρραπθ γας Αρχονάς

και λαϊ ( ε σοκ ερέας κρικώς.

6 Γνεςκαι ο Παύλος ότι το εν μέρος έπ σαι

δεκαίων , το έτερον φαρισαίων, έκραξεν

ν τοσωεδρίω· Ανδρες αδελφοί,έω φαρι

σουός ειμι, δός φαρισαίε αει ελπίδα και

αναστάσεως νεκρών εγωίκρίνομαι.

7. Τάτο και αυτ8 λαλήσανε », έγύετο πόσες

και φαρισαίων και η σαδδεκαήων & εφέθη

η αλήθG ,

8 Σαδδεκαδοι μεν δ λέγαζι μή είναι

Τ'

5

ανάσαν, μηδε άγγελον , μήτε πνεύμα

X 3
Φαρά
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Ιο

ΙΣ

Φαρισαίοιδε ομολογBC: τε αμφότερο .

9 Ερωε63 κρωγή μεγάλη. κ ανασάντες

οι γραμματέαςκαι μέρες και φαρισαίων δι

εμάχανο, λέγοήες Ουδέν κακον αυρίσκομδυ

ω των ανθρώπω τέτω και πνεύμα ελάλη

σεν αυτω, ή αγελς , μη θεομαχώβρ .

Πολής δε βιομύης στάσεως , βλαβη

θες και χιλίαρχG- μη Αμαναθη ο Παά

λG- σ' αυτών , εκέλυσε το πρώτουμε

καραβάν αρπάσαι αυτόν εκ μέζε αυτών,

έγινε εις ή παρεμβολώ.

Τη δε έπιέση νυκά επιστος αυτο Κύ

e G- είπε: Θάρση Παύλεως και διεμαργύ

poταοι εμέ ας Γερεσταλήμ , έπι π δει

κές Ρώμωμαρευρήσαι .

12 Γενομένης και ημέρας και ποιήσαιλές άνες ή

Ιεδαίων συρροφω, ανεθεμάτισαν έωλες,

λέφονίες μήτε φαγείν μήτε πιειν έως ελπι
κάνωσι Παύλο » .

13 Ησαν δε πλάες πασαρακονται οι τού

τίω ήσωωμοσίαν πεποιηκότες.

14 οίτινες ωθοσελίδες τους δρχιερεύσι και

τους πρεσβυθέροις, είπον Αναθέμαι ανεξε .

καλσαμοεαυλές και μηδενός γεύσεθα έως

ελποκλένων τ Παύλον .

15 Νύνοωυμάς εμφανίσειε τωρλιάρχη

σωτοσωεδρίω όπως αύριον αυτόνκααγά

γηωςυμάς , ώς μίλωνας Αξεκιόσκιν

ακρι

1
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ακριβέστρονη αει αυτά ημείς δε , ωeos

είσαι αυτόν,έτοιμοί έσμιξανελέιν αυτών .

16 Ακέσας και ο 4ος η αδελφής Παύλο των

νέδρα» , ωραιόμυρG-ε εισελθών ως και

παρεμβολώ,απήγελοτουΠαύλο.

Προσκαλεστε μεμG- 3 ο Πώλν ένα και

έκανάρχων, έφη: Τον νεανίαν τέτον απ

άγαγε ωeoς ή χιλίαρχος έχει γαρ απο

γάλαι αυτα .

18 Ο μδρ εν ωδαλαβώναυτον ήγαγε σος

ή χιλίαρχον, καί φησιν" δέσμιος Πώλος

βοσκαλεστούμερός με ήρώτησε τέτον εα

νίων αγαγώνωeός στιέχονται π λαλήσει στι.

19. Επιλαβόμβρος ήχτρόςωτόοχλιαρ

χος, C αναχωρήσας κατ' ιδίαν , έπμωθείνες

Τίεσιν δέοςαπαγγέλα μου και

Είπε δε οι1εδαίοι σιωέθενα ερα

τήσει σεόπως αύριον εις & συνέδριον καθαρά

γης ή Παύλον,ως μέλλοντές κ ακριβίστρον

σκυθρίνεοθαι αειαυτά .

21 Συ δν μη παθήςαυτούς ενεδρεύεστ ηθώ-

τον εξ αυτών άνδρες αλέες τεασαρακονία ,

οίτινες ανεθερμάτισαν έωές μήτε φαγείν μή

ε πιών έως δανέλωσιν αυτόν και νύν έτοιμοι

εστ , αθοσδεχόμθμοιλπο σε επαγγελία».

2 2 οώ χιλίαρχG- απέλυσε τον νεα

χίαν , ωδαγέλας μηδενί εκλαλήσει ότι

ταύτα νεφάνισες φθός με.

X 4

20

3)

1

1 ; Και
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23 Και ωeoσκαλεσάμερG » δύο τινάς 2 εκα

νάρχων,είπεν Ετοιμάστε τρακάζος Δία

ηοσίες , όπως πορόυθώσιν έως Καισαρείας ,

και ιπσάς εβδομήκονα , και δεξιολάβες Αα

κοσίες, δπο τείτης ώραςτ νυκτός

14 Κτήνη τι ωασήσαι,ίνα επιβιβάσαντες

Παύλου διασώσωσι προς Φήλικα ή εμένα.

15 Γρρίψας επιφυλάω ωιέχεσιν ή τύπος

τ8τον

26 Κλαύδιο- Λυσίας του κραϊσω ηγεμόνι

Φήλικι χειρξη.

Τον άνδρα τέτον συλληφθένα υποτ Ιε

δαίων, και μέλλον ανακρέιθαν σ' αυτών ,

επιτας στο το τραύμα εξιλόμω αυ

τον, καθώς οι Ρωμαίος ε .

28 Βελόμενα και γνώναι η αιτίαν ω

ωεκριλεν αυτω , κατήγαγον αυτόν ας το

συνέδριον αυτών.

29 Οι δύρον εναλέμεμον αει ζητημάτων

Ο νόμο αυτών , μηδέν και αξιον θανάτε ή

δεσμών έγκλημαέχον .

30 Μηνυθάσης δέ μοι επιβελής εις τ άνδρα

μέλgν έσεσισοτ Ιεδαίων, έξωλήςέπεμ

ψα αθώς στ ' ωραγάλας και τους κατηγ

ροις λέγαν τι σος αυτόν επί σε.Ε'ρρωσο.
31 Οιμοω ρακωται και το λαπα μέ

γον αυτοϊς , αναλαβόντες ή Πώλον, ήγουν

Αξε νυκώς ας ή Ανάσατζίδου .

32 Τη

.
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ευ

31 Τη 3 επαύριον εάσασίες τεςιπσάς που

ρόεοθαι στο αυτί και πέτρεψαν ας τω

παρεμβολώ.

Οίπνες εισελθόντες εις * Καισάρα» , και

αναδύνες ή επιστολίω τω ηγεμόνι και παρέση .

σαν και ο Παύλος αυτω .

34 Αναγνές και ο ηγεμών κ επερωτήσας και

ποίας επαρχίας εί , και πυόμως ότι το

Κιλικίας

35 Διακέσομαι ζε,έφη,ότανοι κατήφοροί

ζε ωραβων) . Εκέλουσεσε αυτόν και το

πραλίωeίωσ' Ηρώδε φυλάσσει.

Κεφ . κδ'. 24.

MEται και πέντεημέρας κατέβη ο δρχιερεύς
Αιανίας πρεσβυτέρων , καιρήτη

G- Τερτυλα τινός, οίτινες ώφάνισαν τα

ηγεμόνι και σ ' Παύλε .

Κληθείς και αυτά , ήρξατο κατηγορία και

ΤέριλG-, λέγων"

3 Πολλής έδρώης τυχώνουλες Αιασέ,έκα

Όρθωμάτων γινομένων των έθνή τέτω Αλατί

σης οθονοίας, πάνη σεεπαναχά λιπιδικό

μεθα,κράασε Φήλιξ, πάσης σύχαριςίας.

4 Γνα δε μή επί πλέον σε εγκύκλω, πα

ρακαλώ ακέσοή σε ημών σωόμως τη ση

επικένα.

5 Ευρώδεςεξάνδρατων λοιμόν, και κι

18ντα τοις πάσι τοις Ιεδαίοις τοις εξ *

ΧΣ

oing.
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οικεμβύίω , websάτίω πττΝαζω..

ραίων αιρέσεως ,

σ ' ός και το ιερόν επέρασε βεβηλώσαι , δε

οκρατήσαμών, και η τ ημέτερον νόμον ήθε

λύσιμου κρίνον.

7 Παρελθων και Λυσίαςκαι χιλίαρχω» ,

πολλής βίας και χαρών ημώναπήγαγε

8 Κελόύσας τες κατηγορες αυτ8έρχε

επί σε : παρ' και δωόζη αυτός ανακρίνας

αεί πάντων τέτων επιγνώναι ων ημάς

κατηγορία αυτά.

9 Σωέθεν δε και οι Ιεδαίοι , φάσκουλες

ταύτα έτως έχον.

10 Απεκρίθη και ο ΠαύλG-, νδύσεωφ- αύ

τωσηγεμόνα λέγον: Εκ πολλών ετώννα

σε κριτήν του έθνη τέτω επιφάμδυΘ-,δυ

κότερον τα αι έμαθε λιλογέμαι

Δωαμίε ( ε γνώναι ότι και αλλες εισί

μοι ημέραι ή δεκαδύο,αφ' ής ανέβω αβοσ .

κωήσων ω Γερεσαλήμ .

12 Και έπ ω το ιερό δρόν με αθός πνε

Διαλεγόμδυον,ή επισύσουσιν ποινα όχλε,

έπωτις στωαγωγαίς, πόλιν

13 Ούπ ωδασήσει δύνανται οι

καλαρρεσί με.

14 Ομολογώ και τέτο σοι , όπ και η οδόν ω

λέγεσιν αίρεσιν , έτω λαβύω το πα

τρώωΘεώ, πισίων πάσι τοις εξ η νό

ΚΟΥ

11
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μον και εν τοις ανθοφήταις γερραιμλύοις

15 Ελπίδαέχων ας ή Θεόν, και αυτοί έτοι

ωοσδέχον ) ανάσασιν μέληνέπθαι νε

κρών , δικαίων τε και αδίκων.

16 Εν τέτω δε αυτος ασκώ , απο όσκοπος

σιωέιδηζιν έχον ωος Θεό,και τες ανθρώ

πες Δαπανώς

17 Δι'ετών και πλειόνων παρευόμωνελεη

μυσώας ποιήσων έως το έθνο » με και αθυσ

φορές .

18 Ε , οίς αρόν με ήγνισμώύον ώ τω ιερω,

και μ ' όχλο , έδα θορύβε , πτές λο

Ασίας Ιεδαίοι .

19 ουςέδε επί σε παρένα και και καληρρείν

απέχειεν σβός με .

Η αυτοί έτοι μπάτωσαν οι δύρονώ

freigh & Stenug,szélesusing owedpis ,

21 Η' αεί μιάς ταύτης φωνής , ής έκραξα

έσως ώ αύτοϊς: Οι αει αναστάσεως νεκρών

έωκρίνομαι σήμερονυφ' υμών.

Ακέσεις δε ταύτα ο Φήλιξ ανεβάλε

αυτές και ακριβέστρον ειδώς τα αθλή οδό,

ειπών ότανΛυσίας και χιλίαρχG-καζαδή ,

Αλογιώσομαιτα καθ'υμάς.

23 Διαζαξάθμός τε τα εκατονάρχη τηρεί .

θαι ή Παύλου, έχον η άνεσιν , και μηδένα

καλύζν η ιδίων αυτά υπηρεθείν , ή σεσέρ

20

χεοθαι αυτω . 24. Με
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2.4' Με 3 ημέρες πνάς ωΔαχνόμενο και

Φήλιξ στο Δρεσίλη τη γυναικί αυτά έση

Ιεδαία, μεθεπέμψατ Παύλον, ήκεσεν

αυτό σετ ας Χρισον πίσεως .

25 Διαλεγομλύε και αυτά οι δικαιοσύνης

και εκρολέκας κρίμαλG - μέλλον

έσεθα , έμφοβο γλυόρεμG- ο Φήλιξαπ

εκρίθη: Το νύν έχον πορούε καιρών μεζ

λαβών μεακαλέσομαί σε

26 Ακαδ και ελπίζωνόπ χρήματα δοθήθε

ται αυτο υσο σΠώλε,όπως λύση αυτού

διό και πυκνόπρον αυτόν μεαπεμπόμερG ,

ομίλς αυτω.

27 Διείας και πληρωθείσης έλαβε Αμάλλον

ο Φήλιξ ΠόρκιονΦησον θέλων τεχαρείας

καλαθέα τους Ιεδαίοις ο Φήλιξ , κατέλιπε
τ Πωλον δεδεμενον.

Κεφ. κε '. 25.

1 Φώσφ-οιεπιβάςτηεπαρχία,με στές
ημέρας ανέβη εις Ιεροσόλυμαιλι Και

σαρίας .

2 Ενεφάνισαν δε αυτώ ο δεχερός και οι

στοι Ιεδαίων και Παύλο, και παρ

ειλεν αυτόν ,

3. Αιτέμβιοι χάριν κατ' αυτό , όπως με

απέμψηται αυτόν αςΓερεσαλήρε ωίδραν

πoιενες ανελαν αυτόν εξ ' οδόν.

4 ο μαςο ΦήσG- απεκρίθη τηρεί

Παύλου
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Παύλος Καισαρκα ,ίωτον 3 μίαν ώ

πικ απορία .

Σ Οι οω διωατοι ω υμίν , φησί, συκαι .

βάντες , είπείνω το ανδρι τέτο, καημ

ράτωσαν αυτό .

6 Διατίψας 3 ώ αυτοίς ημέρας της

η δίκα , εφαδας ας Καισαρίαν , τη επού

Θλονκαθίσαςεπισβήμα O , κιλόπτ
Πώλoν αχθώα.

7 Παραγγιούς δέ αυτή , ίση στην οι

λίο Ιεροσολύμων καζαβιδητοπς Ιεδαίοι,

πολλά και βαρία αιτιάματα φιρονες και ο

Πωλε, ά σακίανoν ληδαξαι:

8 Απολογεμψε αυτέ , Οπεπ τό

μον ή εδαίων,έπ ας το ιερόν ,έπας Και

στερα πήμαρτον.

9 Ο Φώς και τους δαίοις φίλων μαριν

κατατεθα , επικριθείς τω Παύλοαπτ :

Θέλες ας Ιεροσόλυμα αναδάς , οκά οι

τέτων κρίνεθαι επ' εμέ,

1ο Είπεκαι ο Παύλος Επισβήμαός Καίσα .

ΡΟ- Επώς άμι, και με δει κρίνες : Ιεδαίες

δεν ήδίκησα , ώς κ συ χαλιον επιγινώσκής.

II Ειιγο άδικο ε άξιον θανάτε πίπςαγιά,

και ωραί& μαι το λιποθανέιν εδέν έσιν
ών έτος κατηγορασί με , ટેલ με δωαται

αυτοίς χαρίσει . Καίσαρα επικαλεμοι.

12 Τόπο Φης συλαλήσας συμ

βελία ,
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βελία , απεκρίθη Καίσαρα επικέκλησιας

επί Καίσαρα πορσύση.

13 Ημερώνκαι Δανομένων ανών , Αρία

πας και βασιλεύς και Βερνίκη καλώτησαν ως

Καισάρξαν, ανασόμενοι και Φήσον.

14 Ως 3 λάες ημέρας διέτριβον ακά , ο

Φήσω των βασιλέα ανέθε % τα ξ τ Παύ

λον, λέγων: Ανήρ ας εφι καλελημμύρG

σε ΦήλικG- δέσμιξ ,

15 Περί 8 , γιούε με εις Ιεροσόλυμα,

ωεφάνισαν οι δρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και

Ιεδαίων, αίτέμβροι κατ 'αυτό δίκίω.

16 Προς ες απεκρίθω,όπ σόκέσιν έθος Ρω

μοίοις χαρίζεσθαι ενα ανθρωπον ας από

λίαν, πςιν ή ο κοίλησαρέμμα και ωeόσωπον

έχoιτές κατηφόρες, τόπον πλολογίας λά

βοι ασ' έγκλήματG-.

17 Σωελθόντων εν αυτών ωθέν , αναβο

λωμηδεμίαν ποιησάμενο», τη εξήςκα9

ίσας επί σ ' βήμα / G , εκέλουσα αχθώα

à dropa.

Περί και σταθέντες οι κοιλήφοροι έδεμίαν

αιτίαν επέφερον ών εσενόεν έχω

19 : Ζητήμαζα δεκνα ωeιδίας δεισιδα .

κονίας είχον αθος αυτόν , και αεί πG- Ιησέ

τεθνηκότG-, δν έφασκεν ο Παύλο » ζήν.

Απαρέμψε » και εγώ ας τω σετέτα

ζήτησιν , έλεον ει βέλούζα πορσύθαι ας

Τερε

2

20
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22

Ιερεσαλήμ , κακά κρίνεται σε τέτων .

11 τε και Παυλοεπικαλεσα ώρα τηρηθω και

αυτον ας τω σ Σισασ Αεγωιν, cαί

λόυσα τηρεί αυτόν , έως και παμψω αυτόν
ατος Καίσαρα .

Αχίπσας όρος την έφη'E

λόμω και αυτός ανθρώπι απέστει . Ο

Αύριον , φησίν , ακέση αυτά.

23 Τηοωωεπαύριονέλθεο- σ Αχίππα

και τ Βερνίκης κ πολής φαντασίας , και

ασελθόντων ας το ακροατήριον σιω π τοις

χλιάρκις , και ανδράσι τοιςκατ'εξοχω

εστι τ πόλεως και και κελάκανο- ΣΦησε ,

ήχθη ο Παύλο .

24 Και φησιν ο Φήσος Αχίππα βασιλιά ,

και πάνες οι συμπαρόντες ημίν ανδρες, θεω

ρετε τέτον αει και παν το πλήθος τis

δαίων έτυχόν μοι έν πΓεροσολύμοις έν

θάδε, επίδοωνίες μη δεν ζήν αυτον μηκίπ.

25 Ego z nalunasoud & under atorre

νάτε αυτόν πιπςαγένα , και αυτό δε τότε

επικαλεσαμδρών τ Σισασον , έκρινα πίμ

πεν αυτόν .

26 Περί και ασφαλές π κάψα το κυ

είω σοκ έχω . διο « οήγαγον αυτόν εφ'

υμών,και μάλιστα επι σε , βασιλεύΑχίπ

όπως το ανακρίτως βίομώης χώ το

γράψω.

27 Aroggy

πα ,
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27 Αλογον γαρ μοι δοκά ,πέμπονα δέσμιον,

κη ε ας κατ' αυτ8 αιτίας σημάναι .

Κεφ. κζ'. 26.

ΑΓρίππας και ας ήΠαύλον έφη 'Επι
ξέπέλα σοι αέρ σεας λέγαν. Τόπο

ΠαύλG-απελογατο, ακιάνας τχάρα

2 Περί πάντων ών εκαλέμαι σοΙεδαίων,

βασιλεύΑρίσπα, ήγημαι έμαυτόν μακα

ΕλονμέλιωνΑπολογάς επίσεσήμερον".
3 Μάλιστοι γνώσω όνα σε πάντων της
Ιεδαίεςεξεν πε ζητημάτων. διο δέομαι

( ε , μακροθύμως ακύστεί με.

4 τωμεοω βίωσαν με το νεότης ,

ř &r ' degas sluoulike co no condus ci

Γεροσολύμοις,ίσαι πάντεςοίΙεδαίοι

5 Προγνώσκονλές με άνωθεν , (εάν θέλω

μαρίνρειν) όπως ακριβεσώτίω αίρεσιν τ

ημετέρας θρησκίας έζησει φαρισεις

Και νύν επ' ελπίδι τους τες πατέρας

επαγγελίας βιομδύης και Θεέ , έση

κρινόμενο

7 Εις ωτο δωδεκάφυλονημών ωκενία

νύκα & ημέρα » λατρεύον ελπίζί καιαυτή

σται , ελής έλπίδο εγκαλέμι, βασιλεί

Αρίσπα , ο τ Ιεδαίων.

Τί; άπισον κρίνεται παρ'υμίν και ο Θεός

νεκρές εγέρα ;

9 Εγω μη εν έδοξα έμαυτο ως τ'όνο

6

8

Και
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7

.

12

3

και Ιησές Ναζωραία δεις πολλά αντία

πράξαι.

1o Ο κ εποίησεν ώ Ιεροσολύμοις· ε πολλές

ή αγίωνεν φυλακής κατέκλισα , του

ωαή δρχιερέων εξεσίανλαβών αναιρέ

μένων η αυτών κατίωείναι ψήφον.

Και να πείσεις ας σιωαγωγας πολλάκις

πμωρών αυτές , ηνάγκαζον βλασφημίν,

αθιασώς πέμενόμθμώ » αυτούς,εδίωκαν

έως € εις τας έξω πόλης.

12 Ενοις επορόυόμδυος εις + Δαμασκών με

εξεσίας και επιτροπής του εκερέων,
13 Ημέραςμέσης , και τίω οδον είδον , βα

σιλεύ , έρανόθεν υπέρ των λαμπρότητα και

ηλία , ωeιλάμψων με φώς κτες στον εμοί

πορόύομίες.

14 Πάντωνκαι καναπεσόντων ημών εις εγώ,

ήκεσα φωνωλαλέσουν αθός με,κ λέβεσαν

τηΕβραϊδι ΔιαλέκτωΣαέλ,Σαέλ, τί με

διώκds;σκληρόν σοι αθός κέντζα λακάζάν.

15 Εγώ και είπον Τίς οι Κύριε ; O και είπεν

Εγώ αμι Ιησές ενσυ διώκες.

16 Αλλά ανάσηθι , και ση9ι επί της πόδας

Ca ' ες τέτο δάφου στοι,αθορίσαθαι

σε υπηρέτω και μοίρίυρα ωνπ είδες, ών τε

οφθήσομαί σοι:

17 Εξαιρέμμός στοκ σ'λαϊκή εθνών, ώς

ες νυν σε λογέλω,

A

O

18 Ανοίξαι
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19

10

21

18 Ανοίξαι οφθαλμές αυτών, επισρέψα

λοσκότες ας φώς, και εξεσίας και Σα

ενώ επι τ Θεόν , σ' λαβαν αυτές έφεσιν

αμαρκών , και κλήρον τοϊς ηγιασμένοις ,

πί τη ες εμέ.

όθεν, βασιλεύ Αγρίππα , σου έρθεό

μεω αποθης τη Βρανία οπασία"

Αλλά τοϊς ο Δαμασκώ ωeώτον κΙε.

ροσολύμοις, ας πάσουν τετ χώραν τη js

δαίας, και τοις έθνεζι», απήγγελλον μελανοείν,

και επιστρέφον επί τ Θεόν, αξια τη μελανοίας

έργα ποάασονίας.

Ενεκα τέτων με οι Ιεδαίοι συλλαβόμενοι

ώ τω ιερώ, επερώνο Αμαλρίσαθαι.

22 Επικερίαςοώ τυχών τωρα Θεϊ,

άει τ ημέρας ταύτηςέσηκα, μαργυρέμε

νε μικρά που μεγάλοι , έδέν οκώς λέγων

ών που ωθοφήτειελάλησαν μελλόντων κ.

νεα και Μωσης:

13 Ει παθητές ο Χριστός , ο αρώτο- έξ

αναστάσεως νεκρών φώς μέλς και γέλν

του λαού και τοις έθνεσι .

24 Ταύτα και αυτό επιλογεμώε, ο ΦηςG

μεγάλη τη φωνήέφη: Μαίνη Πώλε ' τι

πολλάσε ράμματα αςμακίαν εισέπη .

25 ο δε·ουμαίνομαι , φησί , κράτιστ Φή .

π , αλ ' αληθέλας και σωφροσώης ρήματα
ληφθέγομαι.

24 Επί

.



ΤΩΝ ΑΠΟ ΣΤ. 499

απί
1

τί
α

Σ .

ει
σ

2

κα
ι

16 Επίσαται δ « εί τέτων και βασιλεύς ,

« θος αν και παρρησιαζόδρG λαλώ λα»

θανόν δαυτόν και τέτων επίθεμαι εδώ και

γάρ έστιν ώ γωνία πεπατρον τέτο .

27 Πιεσης βασιλεύ Αγρίππα τοϊς α

φήταις ; οίδαόη πιςός.

28 Ο Αρίσπας @θος Παύλον έφη"E ,

ολίγω με πάθης Χρυπανώνβρέ.

19. Ο ΠαύλG- είπεν Εύξαιμίω αν το

Θεώ, και νολίγω εν πολλοί και μόνον σε ,

αλλά και πάνας τες ακέονάς με σήμερον,

βρέθαι τοιέτες οποίο κάνωειμι , παρ

εκτος ή δεσμών τέτων .

30 Και ταύτα ειπόντG- αυτό , ανέφη βα

σιλεύς εο ηγεμών , ή τε Βερνίκη , και οι

συγκαθήμεροι αυτοίς.

31 Και αναχωρήσανlες ελάλεν αθος αλλή

λες , λέγρύλες: Οι δέν θανάτε άξιον ή

δεσμών πςάατί ο άνθρωπG- ετG ».

Αρίστας και τοΦήσω έφη: Απελελύ

θαι έδωσε άνθρωπος έτGάμη επικί

κληό Καίσαρα .

Κεφ . κζ. 17.

1ΟΣ 3 εκρίθη Σλοσολέιν ημάς ας ή

Ιταλίαν, παρεδίδει τον τε Παύλονκαι

ανας έπρες δεσμώξας εκατοντάρκη και ονό

κα & Isλίω , σέρης Σεβασής.

2 Επιβάτες σε πλοία Αδραμυλάω ,

Θ :

μέλου
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μέλονες τσλέιν τες και + Ασίαν τόπες ,

ανήχθημδυ,όπG- στο ημίν ΑρισέρχεΜα.

κεδόνα Θεσσαλονικέως .

3 Τη πέτέρα κατήχθημενες Σιδώνα . Φι

λανθρώπως τε οΙέλιών του Παύλοχρησί

μμG. , επέτρεψεαςφίλες πορσενα

επιμελέας τυχαν .

4 Kακείθεν αναχθέντες σετηλεθρ

Kύουν, Αμα το τες ανέμες είναι ανίες .

S Τό, π πέλαγG- το ξ ? Κιλικίαν και

Παμφυλίαν Αιτωλούσανlες , κατήλθομεν

εις Μύρα -Λυκίας .

6 Κακά δρών και έκαναρχG- τελοίον

Αλεξανδρίνονπλέον εις Ιταλίων , ανεβί

βασεν ήμας Ας αυτό .

7 Ενέκαναΐς 3 ημέραις βραδιαλούνες,

και μόλις βυόμενοιξη Κνίδον, μη θοστών

τG- ήμα, σ' ανέμε , σεολόύσαμεν τω
Κρήτίω και Σαλιώνω

8 Μόλις πολλεγομδυοι αυτίω ,ήλθο
μου ας τόπον κνα καλέμψον Καλές λιμέ.

μας , ώ εγώς ώ πόλις Λασεία .

9 Γκανε 3 χρόνα Δαχυομός , και όλο

ήδη επισφαλές σαλοος , Αμα το καιτο

νησάαν ήδη παρεληλυθεται και παρής και

Παλα ,

1ο Λίγων αυτοϊς Ανδρες και θεωρώ ότι η

ύβρεως και πολλής ζημίας και μόνον ο φόρτε

και
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11

και 5 πλοία ,αλά και ψυχών ημών μιλ .

λέν έστι τον ταλαν.

O ' )ικα ανταρχή των κυβερνήτη και των

ναυκλήρος έπαθε καλον ή τους στο

Πώλε λερωμοις.

12 Ανθέτε λιμάροαάοκνες σας

ολα μασίαν , οι πλάις έξυ και θελω

αναχθώα κακά πν,είπως δύναμη καιαν

τη στινες ας Φοίνικα ολαχίμαστα ,λιμνα

της Κρήτης βλέπονζα Λιβα και το και

Χώρον..

13 Υποπνόανο 3 Νότε , δέξαντες της

αυτέστως κέκραξηκέναι , άρανες Aσου

παριλέγονή τ Κρήτίω .

14 Μεί' και πολύ και έβαλε και αυτής άνεμο

τυφωνικος , ο καλύμνου Εύρεκλυδων.

15 Σωαρπεθελο - κλοία , ε μη δο

καμψε αντοφθαλμών των ανέμω , επιδίνης

έφερόμεθα .

16 Νησίον δε και εδραμόνες καλέμεμον

Κλαύδω , μόλις έχύσαρη σεκρες

γιέτσκάφης,

17 H , άeαλες, βοηθάαις έχεών , ισοζων .

νύπς το πλοίον φοβέμνοί η μη ας ή

Σύρίν εκπίσωσι , χαλάσαν7ες το σκι ,

έτως εφίροντα .

18 Σφοδρώς 3χλμαζομενων ημών, τη εξής

κβολώεπειδή

19 Και
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20

21

22

Και τη τρίτη αυτόκρες ή σκόνια και

πλοία ερρίψαμεν.

Μήτε 3 ηλία , μήτε άφρων επιφαινόλων

επί πλέονας ημέρας , χυμώνός τε συκ ολίγα

επικίνδύε , λοιπόν θηρίτο πάσαι ελπίς

5 σώζεθαι ημάς.

Πολής και αστείας υπαρχέσης,τότε 500

θες ο Παύλου και μέσω αυτών , επεν: Εδι

μό , ώ άνδρες και πέθαρχήσαν ας μοι kendio

άγεσθαι λι Κρήτης,κερδήσοιπήυβριν
ταυτω και ζημίαν.

Και τανύν παραινδυμάς δευμένλι

βολή δψυχής έδεμία έσται εξυμών, οι

σ ' λοία .

23. Παρίση γάρ μοι τη νυκτίτούτη άγε

λG- 3' Θε8εάμι, ώ και λατρεύω ,

24 Λέγων" Μή φοβ8 Παύλε • Καίσαρία

δε αλατήναι και ιδε , κράρισταί σοι ο

Θεός πανώς τες ωλέονάς σε.

25 Διο δευμέντε άνδρες" πισδύωδτοΘεό

ότι έτωςέσαι καθ' ον τόπον λελάληταί μοι.

Εις νήσον διάνα δε ημάς εκπτ( εάν.

27 Ως δε πασαρεσκαιδεκάτη νυξ εγγύετο ,

Δαφερομένων ημών εν τω Αδρία ,ο μέσον

τ νυκάς υπενός» οι νται ωθοσέγαν ανά

αυτούςχώραν.

18 Και βολίσαντες,σύρονος μάς είκοποβραχι

26

3 Αασή στονίες , και πείλινβολίσεωνίες, δρον

οργιάς δεκαπέντε. 29 Φο.
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19 Φοβέρθροίτε μήπως ας ταχές τύπος

εκπέσωζεν , εκ πρύμνης ρίψαντες αγκύρας

τέασαρας, ηύχων και ημέραν ψυές.

30 Τών δε νωτών ζητάνων φυγών εκ

λοίε, ε χαλασάντων ή σκάφω εις τίω

φείλαασαν και αυφάση ως εκ τώρας μελ

λόντων ακύρας κλίνην,

Είπεν ο ΠαύλG- τι έκανάρκη ετούς

πρακώτας : Εάν μή έτοι μέγνωσιν ώ τω

πλοία , υμείς σωθώα και δώαθε.

32 Τότε οι φραζιώται απέκοψαν τα χοινία

τσκάφης, και είασαν αυτίωεκπτίζεϊν.

33 Age:58έμελλεν ημέρα γένει , παρεκα»

λε οΠαύλG- άπανας μεάλαβείν τζα

φής, λέγων: Τεσαρεσκαιδεκάτω σήμερον

ημέραν αθοσδοκώλες και αστοι Αείελάτη,

μηδέν ωθοσλαβόρμοι:

Διό ωρακαλωυμάςσυσλαβώνπο.
φής " τέτο δ αθος υμετέρας σώθηρίας

υπάρχ . έδενόςδ υμών.θριξ και η κεφα

λής πεσείται.

35 Είπων και ταύτα . κ λαβών αρχών , ούχα

είστησε τον Θεό νώπιον πάντων , και κλά

oesiežcile salidr.

36' Ευθυμοι και βιόμοι πάντες , και αυτοί

φθορσελάβον τροφής .

37 Ημου και αν το πλοίο και πάσαι ψυχα.

Alsancacy Coughlaig.

14
34 Διο

Η /

38 Κορέα
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38 Κορευθέντες τζοφής, κέφιζον το πλοίον,

εκβαλλόμενοι στον εις * θάλασαν .

39 όπ 3 ημέρα εγγύετο , εγώσοκ επεί

Yυσκόν" κόλπον δε ένα καθενόαν έχονα αι

καλόν , έας ανέβαλβύσαν 6,4δίαινα, έξω

σαι το πλοίον.

40 Και αςαγκύρας ωειελόντες είων εις τίω

θάλασαν, άμα ανέλες ας ζόυκληρίας των

πηδαλίων και έπαραλίες και δρτέρμονα τη

πνεέση , κατέχον εις ή αλκαλόν.

41 Περιπεσόντες και ας τόπον δίλαασον ,

επικίλαν ναών και η μεν ωeώραεράστια

έμενεν ασίλότο ή πρύμναέλύες αν

τβίαςή κυμάτων.

42 Τών και στραλωτών βελή έφθίες ένα τές

δεσμώτες δοκλέονωσι , μήτες οχηολυμβή

σαςΑσφύρι.

43 εκαναρχG-,βελόμεν @ - Δασώσει

+ Παύλον,κώλυσεν αυτές βελήματος ,

ακέλουσέ πε τες δωαμύες κολυμβάν ,

πορρίψανως αθώτες επί τίωγωέξιέναι

44 Και τές λοιπές και ας μην επί σαρίσι,

ές και επί πνων τωνλ σαλοίε. ε έτως

fufuego Tavlous Algow Ilicy éri Thuylü.

Κεφ. κη'. 28.

Καλgσωθέντες,τότε επέγνωσαν όπ Με
λίτη η νήσο καλάται .

Οι βάρβαροι παρέχον έξ τυχέσταιν φι

λανθρωπίας

2
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3

χορός αυτού.

λμα
τί

Απ'

S

Συσρέψανε δεΠαύλε
φρυγάνων

πλήθG-, και
επιθέντG- επίτω πυραν,

έχιδνακ της θέρμης
εξελθέσα καθήψε

4 Ως3 είδον οι
βάρβαροι

κρεμαλμον το
θηρίον εκ τκρός αυτό,έλεγαν ωςαλή

λες: Πάντωςφονούς έπν ο
άνθρωπG- έτος ,

δν
Αρσωθέντος θαλάοσης και δίκη ζη

σοκ εία εν .

μέρες,
δολανάξας το θηρίον εις το

πυρλέπαθεν έδέν κακόν

6 οι
αυσεδέκων αυτών

μέλξνπίμπρας,

ή
καταπίπιν άφνω νεκρόν .Επί πολύ και αυ

των
ωοσδοκώντωνόςθεωρένωνμηδένάτο

πον ας αυτόν κνόρθρον ,
μεταβαλλόδμου

έλεγαν Θεόν αυτόν είναι.

7 Εν τούς αδεί ή τόπον εκείνον πήρχε

χωρία τω Θεώτη νήσε,ονόμα .
Πολίων

ός
αναδεξάμενοι ήμας , της ημέρας φι

λοφρόνωςέξένισεν.

8 Εγκύει και παλέρα 5 Ποπλίκ πυρετούς

και
δυσεντερία

σιωκόμερον
κρίζακείθει

Φθος ον ο ΠώλG- εισελθών, και αφθοράς

ο

ξαιρG ,
επιθεις ας χώρας αυτω, ιάσαζ

αυτόν ,

9 Τέτα
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9 Τέτεο γιομίμα, οι λοιποί οι έχον

τες αθενίας και τη νήσω , ωeoσήρχονο και

έθεραπεύον .

Οι και πολύς ιμαϊς ετίμησαν ημάς, και

άναρμδύοιςεπέθενά τα θεςτεάαν.

Μετα καιτις μωας ανήχθημεν εν σοίω

αλακείμακόπ ώτηνήσω , Αλεξανδρί

* 1ο καιωδασήμα Διοσκέροις.

Καικαταχθέντες ας Συρακέσας,επε

εμέναμου ημέρας της.

13 όθεν ωeιλθόντες κατωτήσαμε καις

Ρήγμον' και ' μίαν ημέραν επιγγιούς νό

τε, δευτεραίοι ήλθομεν εις Ποπόλες .

ου δρόντες αδελφές , παρεκλήθηκαν

επ' αυτούςεπιμέιναι ημέρας επ . και έτως

αςΡώμω ήλθομεν.

15
Κακέθεν οι αδελφοί ακέσαντες τα αει

ημών , εξήλθον εις απάντησιν ημίν άχρις

Ασπίε φόρε Τριών ταβερνών: ές ιδών και

ΠαύλG- , ευχαριστήσας τω Θεώ και έλαβε

dágoo .

16 ότε και ήλθομών εις Ρώμίω , οεκαώνταρ

χG- παρέδωκε τες δεσμίες των τραπε

διάρκη" του και Παύλο έπετς άπη μαμάν καθ '

έωτών ,σω του φυλάσσονα αυτονσφαλώτη.

17 Εγγύε % 3 A ημέρας της συγκαλέσει

Η Παύλοντης όνας και Ιεδαίων ωeώτες "

σωελθόντων και αυτών , έλεγε « θες αυτές

Ανδρες

14
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Ανδρες αδελφοί,ο αδέν εναντίον ποιήσας

τω λαώ ή τοίς έθεσε τους
πατεώοις, δέσμιος

εξ
Γεροσολύμων

παρεδίδω εις τας χείρας

* Ρωμαίων:

οίτινες
ανακρίναντες με έβέλονες

λύσεις και Αα το
μηδεμίαν αιτίαν κανάτα

υπάρχον νέμοί

19
Ανάλεόντων και

Ιεδαίων,
ήναγκαίαεπικαλίσαθαι Καίσαρα εχ ως έθνες

με έχουν και
κατηγορήσου .

20 Διά ταύτίω ο τ αιτίαν
παρεκάλεσε

υμάς ιδεών και
αθοσλαλήσαι ένεκεν δε

ελπίδα »
σΙσραήλ των αλυСν

τύτων

εικάμα .

Οι αθώς αυτόν είπον Ημές με γράμ
καία ωει σε

εδεξάμεθα λπο Ιεδαίας

έπωρα λυόμδρός ας
τάδελφών απήγι

λεν η
ελάλησέ π ωει σε πονηρόν .

22
Αξιώμδυ καιως σε ακέσαι & φρονέις

αει με το
αιρέσεως ταύτης γνωστόν έσιν

ημίν ότι
ποναχό

ανάλίγεται .

23
Ταξάμθμοι και αυτη ημέραν , ήνων ασθος

αύGν ας ήξενίανπλάονες 'οίς εξετίθε % Αία

μαρτυρόμδυοςή
βασιλέμα» Θεά,πέθων

αυτέςτα
αειΙησύ ,οπότε και νόμο Μω

σέως € ωθοφητών
,λίπο σeαϊέωςεασέρας .

24 Καιοι δύο επέθων και τους λεγομλύοις και οι
3ήπίσεν.

TM 21

τε

Υι 25 Ασύμ
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25 Aύμφωνοι δε όντες ωeoς αλήλες , απ .

ελύον %,άπόG- 5 Παύλε ρήμα εν ,ότι κα

λώς το πνεύμα το ακον ελάλησεοΗστε

παθοφήτεαςτες πατέρας ημών,

26 Λέον : Πορση ωeoς ή λαόν τέτον ,

εμπέ Ακοήακέσετε, και μη στήτε βλέ
ποντας βλέψετε , και εμή ίνατε .

27 Επαγχωθηγηκαρδία λαξτότε και

τοίς ωσίβαρέωςήκεσαν, και ειςοφθαλμές

αυτών εκάμμισαν " μήπole έδωσε τους

οφθαλμούς και τοϊς ώσιν ακέζωσι , και τη

καρδία στυώσι , και επισρέψωσι,και ιάσιμοι
αυτές .

28 Γνωσον έν έσω υμίν όπ τοις έθνεσιν απ.

εστίλη το σωτήριον Θεέ,αυτοί εακέσον).

29 Καταύτααυτά εκπόντG » , απήλθον οι

Ιεδαίοι, πολλω έχοντες ώ εαυτούς συζή

ησιν .

30 Εμένε δε ο Παύλος διετίαν όλω ή

ιδίων μισθώμα και αποδέχει πάνας της

εισπορόυομέρεςως αυτόν

31 Κηρύσων βασιλάαν και Θεέ , και δι

δάσκων πααισΚυρίεΙησε Χρισέ

πάσης παρρησίας, ακολύτως .

Τ Ε Λ Ο Σ.
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φίλε και αθός Ρωμαίες επιφυλή.

Κεφ. α'. 1 .

ΑΥΛΟΣ δελG- Ιησε Χρι

εν, κλητος
δίπίτολα ,

αφωρί

σBG-ας
διαβγέλιον Θε8,

( 0
Geesπηγέλα Α4σθοφητών αυτ8 ωραφείς αγίαις)

3 Περί του αυτ8,(
βιομόρεκ ασέρ

και @ -
Δαβίδες στέρνα

14 Τα
όριθένο & Θεά ώ διωάμε , και

πνεύμα
αγωσιμόης, εξ

ανατίσεως. νεκρών )
Ιησε Χρισέ σ'Κυρίω ημών,

5 ( Δι' ε ελάβομεν
χαρινελοσολίω εις

ακούω πίσεωςεν πάσιτοις έθνεσιν, αίς

σ' ονόρG- αυτ8.

6 Εν οίςεσε ευμάς,κληιίησέ Χρυσά)

7 Πάσι τοίς εσιν ώΡώμη,
αγαπηGϊς Θεξ,

κλητοϊς αγίοις Χάρις υμίν και ειρίύη οπο

Θεέ παιδρός ημών, ΚυρίεΙησεΧρισέ.

8. Πρώτον μεν αυχαριστώ τον Θεό με 24 %
Ιησε Χρισέ σέρ πάντων υμών,ότι η πίες

υμών καταγέλεξ) νόλο το κόσμο.

9
Μάριος γάςμεεσιν ο

Θεός,ώ λατησίων
το πνεύμα με, ταδανελίω σ' και αυ

τ8, ως
αδιαλέσως μνείανυμών ποιέμαι

Y 3
ΙΟ . Πάν :
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14

1 Ο Πάνετεεπίτωeoσόυχών με δεόμενος ,

• ι πως ήδη ποτε δοδωθήσομαι εν τω θελή

μα σ' Θεέ, ελθείν ωοςυμάς.

Επιποθώ και ιδειν υμάς , ένα τι μεδα

χάρισμα υμίν πν δυναθλκον , εις το 51ek

xolwcy úrási

Τετο δε έσι, συμπειροεκληθήναι αν υμίν

Α ν αλλήλοις πίσεως,υμών εκέμε.

13 Ου θέλω 3 υμάς αγνοών , αδελφοί,όπ

πολάκις σβοεθέμω έλθείν αθος υμάς,(και

εκωλύθω άγει και δεύρο) ένα καρπόν να

χώς ενυμίν, καθώς δεν τους λοιπούς έθνεσιν"

Eλησί π κ βαρβάροις , σοφούς π και

ανοήτοιςοφελέτης ειμί

15 ούτω το κατ ' εμέ αeύθυμον κυμίν τοις

ώ Ρώμη διαλελίστα .

16 Ου γδ επαιχύνομαι το αργίλιον και

Χρισέ διώαμις δ Θιξ έπν ας σωληρίαν

παντί τω πισόνονά, Ιεδαία τι θα τον και

EAωι.

Δικαιοπωη γδ Θεέ ώ αυτότοκαλύ

πλεται κ πίσεως εις πίσιν" καθώς γέγραπ :

ο3 δίκαιο κ πίσεως ζήσε .

18 Αποκαλύπτεται γδόργή Θεέ απ' έρανέ

επί πάσαν ασέβαν και αδικίαν ανθρώπων ή

ή αλήθξαν νάδικία κατεχόντων:

19 Διότι το γνωσύν σ Θεέ, φανερόν έσπνώ

αυτοϊς οδΘεός αυτοϊς εφανέρωζε.

20 Τα
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20 Ταδ αόραζα αυτά λέπι κάσεως κόσμε,

τοϊς
ποιήμασι νοέμμα

καθαράται και ήπ
αίδG- αυτά

διώαμις & θειότης" ας το ένα

κυτες
αναπολογήτες

Διότι γνόντες ή Θεόν , έχως Θεόνεδέξα

σαν, ή
εύχαρίσησαν αλ '

εμαλακώθησαν ν

τούς
Ααλοκσμούς αυτών , και

εκείνη και
ασπώλ © αυτών καρδία.

Φάσκονες είναι σοφοί,
έμμωρανθησαν

23 Και ήλαξαν και δόξαν σ
άφθάρτε Θεέ

ν ομοιώμα . εικόνα φθαρι8
ανθρώπε, και

πτηνών
επταπόδων και έρπειών.

24 Διόε
παρέδωκεν αυτές ο Θεός ντάς

επιθυμίαις ή καρδιών αυτών ας
ακαιρ

σίαν,
ατιμάζεθα τα σώματα αυτών

νεαυτοίς

25 οίτινες
μετήλλαξαν και

αλήθξαν Θεά

ώ τοψεύδη,
κεσεδάθησαν ε

ελάδυσαν

τη κλίσηωρα τα κάστανα, ός εσιν
ούλογος

εις τες αιώνας . άμώ .

26 Διάτ8 %
παρέδωκεν αυτές ο Θεός εις πί

9η ατιμίως αί τε
θήλεαι αυτών μετήλ

λαξαν τ φυσικών χρήσιν ειςή ωρα φύσιν

27. Ομοίως τε καιοι αρσενεςαφένιεςτων
φυσικίω χρήσιν τη θηλειας ,

εξεκαύθησαν

εν τη ορέξ αυτών εις αλήλες
3/

ώ άρσεςι τίω
αχημοσώω

κατεργαζό
ο αρσενές

Βρος, και τις ανάμισθίων ιώ εδη και τουλά

Υ 4 γης
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νης αυτών εαυτοίς λολαμβάνονπς.

28 Και καθώς συκεδοκίμασαν ή Θεόν έχον

ω επιγνώση , παρέδωκεν αυτές ο Θεός εις

αδόκιμον ν &ν , ποιείν ταμη καθήκοντα

29 Πεπληρωμδύεςπάση αδικία, πορνέλα,

πονηρία, αλεονεξία , κακία μεσες φθονε ,

φόνε, έριδο», δελε , κακοηθέας"

3ο Ψιθυρισας, καλάλες, θεοφυγεις, υβρι

σας και περηφάνες , αλαζόνας , έφυρείας

κακών, ονεύσιν απίθώς ,

31 Ανέτες, ασωθέτες,άργες,ασόν

δες , ανελεήμονας.

32 οίτινες το δικαίωμα Θε8επιγνόνες ,

(ότι οι τιτοιαύπι πιάσούλες άξιοι θανάτο

ασιν ) και μόνον αυπί ποιέσιν ,αλλά και συνδυ

δοκάσι τοις πάσες..

Κεφ . β'. 2 .

ΔΙ
Ιο αναπολόγG- εω άνθρωπε πάς και

κρίνων, ενώγκρίνες τ έτεροι,σεαυτού

καφικρίνες, πιο αύπι πεάασής ο κρύων.

2 Οίδαμδυ ότι το κρίμα Θιβές

αλήθξαν επί τες τα τοιαύα πιάσονας .

3 Λοίζη τέτο, ώ άνθρωπε ο κρίνων της

τα τοιαύτα πεάασονας, κ ποιών αυτα , όπ

συ εκφούξη το κρίμα σ ' Θι8;

Εστλέτετεητότητες αυτέετανο

χής και τη μακροθυμίας καταφρονες, αγνοών

ότιτην Θιά ας μείνοιάν σε άγκ ;

Σ
o

5 Καζα
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5 Καζα και η
σκληρότητα Cs και αμετανόη

%ν καρδίαν,
θησωρίζες στωτων οργίω ώ

ημέρα οργής και
Αποκαλύψεως

δικαιοκρι
σίας και Θεξ.

6 σε λίποδώσηεκάσω και ταέργα αυτά

Τοίς ο καθ'
αιμονίω, έργα αγαθά

δόξων και τιμίω
αφθαρσίαν ζητήσι , ζωιω

αιώνιον

8 Τοίς εξ εμβέλες ,
απίθέση μου τη αλη

θέμα,
πάθομδόοιςτη αδικία, θυμος κοργή.

9 Θλίψις
επενοχωρία επί πάσανψυχω

ανθρώπου
καίεργαζομάρε το κακόν,ie

δαίε πε πρώτον κ. Ελλωφ ,

1ο Δόξα δε κιμήκαι ειρίύη παντί το

εργαζομέρω το αγαθόν , ίεδίω π ωετον

C Emlws.

1.1 Ουγνώρισα
αθοσωποληψίαωρα τωΘεώ.

όσοι
δανόμως ήμαρο» , ανόμως και

λίπολέντα και όσοι ω νόμω ήμαρών ,

νόμε
κριθήσον ),

13

1ου γδ οιακροατια 5 νόμο δίκαιοι
ωρα των Θεώ» αλ' οι ποιητα και νόμο δι
καιωθήσον ).)

14ότανοέθνητει μη νόμονέχονίαφύση το

12
1

τοίς εσινόμων

Ο νόμο ποιη , ετοι νόμον μη έχοντες
, εαυ

15.
οίτινες

ενδέκνων το έργον νόμο καπών
ωτης καρδίας

αυτών και συμμαρίυρέσης
αυτώνΥΣ
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16

18

49

Ι

20

2

ωτώνη συγδήσεως , και μεταξύάλλήλων και

λογισμών κατηγορείων ,ή δίπλο εμείων)

Ενημέραόπ κρινει ο Θεός τα κρυπα και

ανθρώπων, ξ το διαΓέλιόν με, 24 Ιησ

Χρισε.

17 Ιδε, συ ΙεδαίG- επονομάζη , εεπανα

πούη το νόμο, κ καυχάσαι τώ Θεώ,

18 Και ενώσεις το θέλημα,δοκιμάζες&

Ααφέρονα , καληκέμβρG-οκ ξ νόμο

19 Πέπoιθείς τε σεαυτόν οδηρον είναι τυφλών,

φως τω σκόνη ,

Παιδευτων αφρόνων , διδάσκαλος νη

πίων , έχονά ή μόρφωσαν τη γνώσεως και η

αληθείας τωνόμω.

21 Οοώ διδάσκων έπρoν, σεαυτόν και διδά

σκες;ο κηρύσσων μη κλέπης », κλέπτης ;

2 . Ολέγων μη μοιχόν, μοιχευές; βδε

λυσόδια είδωλα , ιεροσυλές;

23. Ο ν νόμω καυχάσαι, Agτωραβά

σεως & νόμο ή Θεόν ατιμάζες;

24 Το όνομα και Θε& δι ' υμώς βλασφη.

μεται εν τοιςέθνεσι, καθώς γέγραπή.

25 Περλομή μας γδ ωφελει , εάν νόμων

πώασηςεάν ωραβάτης νόρμα ής, ή απει

τομή (Csακροβυσία γεγονεν.

Εάν ομώ ακροβυσία τα δικαιώματα και

νόμε φυλάαση, έχ η ακροβυσία αυτά ας

αριμίω λοιθήστη :

27 Και

26
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27 Και κρινει και εκ φύσεως ακροβυσία τ

νόμον τελέστα , σετ Αξεμάρας» και

σελομής αναβάτίω νόμε;

28 ου φανερω,Ιεδαιός έσιν έδε

και ταφανερών, σαρκί, είσμή

A'M ' • tes requartą isdara , vous

ανομή καρδίας , ν πνευμαία , ράμ

μα έπαινο σοκ εξ ανθρώπων , αλ'

και Θεξ .

Κεφ. γ '. 3 .

T !'ou ni memaver 'i sòcís'; a nisi
ωφέλφα τελομής;

2. Πολύκ πανω τρόπον. Πρώτον μεν

οι επισύγησαν τα λόγια Θε&.

3 Τί δ , ά επίσησαν ανες και μη και άπισία

αυτώνή πίσιν δ ' Θεϊ καταργήσε ;

4. Μη δόοι : γενέσθω και ο Θεός αληθής,

πας και άνθρωπG- ψύσηςκαθώς έγραπ :

όπως α δικαιωθής τοις λόγοιςτε,

• νικήσης αν το κρίνεται σε.

Σ Εί και η αδικία ημών Θεϊ δικαιοσωω.

σοίσησε , η έρε μου και μη άδικG- ο Θεός και

επιφέρων οργίως ( ξ άνθρωπον λέγω)

Μη φάοι · επ πώς κρινει ο Θεός και

κόσμου ;

9 £178 Hanndda 30 : Totud to

σνακέπεράσουσιν εις ή δεξαν αυτή έπ

καγώ ως αμαρlωλός κρίνομαι;
8 Και

6



55
Cap.3.ΕΠΙ

ΣΤΟ
ΛΗ

13

24

II

35

8 Και μη (καθώς βλασφημίμεθα,εκαθώς

φασί ανες ημάςλέν)ότι ποιήσωμου& κακο

ένα έλθη τα αγαθά ; ώντο κρίμα ένδικόν έσι .

9 Τί ομώ,ωοεχόμεθαι; ου πάντως «θο
ηπασίμεθαδ Ιεδαίες εξ Ελληνας παν

Cous up duaplice civcu

10 Καθώς γέγραπή όπ ουκ έσι δίκαιο

έN είς :

Ουκέπν ο συνιών,έκ έσιν δέκζών ή Θεόν.

12 Πανλες εξέκλιναν , άμοιήρεώθησανσαν

έπ πσιών χρηστότητα , ασκ έπν έως ενός.
13 Τάφωάνεωγμένα » ο λάρυγξ αυτών :

της γλώσσαις αυτών εδολιάσω· ίος ασί .

δων από τα χέλη αυτων .

14 Σν το σύκααεώς και πικρίας γεμά

15 Οξεις οπόδες αυτών ταχέα αίμα .

16 Σώτειμμα και ταλαιπωρία και της

οδούς αυτών,

17 Και οδόν εκρώης σόκ έγνωσαν.

18 Ουκ έσι φόβο Θεξαπέναντόφθαλ

μών αυτών .

19 Οίδαμε 3ότι όσοι ο νόμG- λέγο , τοϊς ώ

των νόμω λαλά να πάϊν τόμο Φeαγή ,

σόδικ ©βίηται πάςο κόσμος τουΘεω.

Διόπ έξέρων νόμο και δικαιωθήσεθπα

στασαρξ ενώπιον αυτ8 · Αά γδ τάμε επί

γνωσις αμαρίας.

Νωί οι χωρίς όμως δικαιοσύη Θιά

17

Σ

Σ

20

ποφοι »
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πεφανέρωται, μαρθυρεμδύη στο νόμο και

και συσφητών.

22 Δικαιοσύηδε Θεέ Δε πίσεως Ιησε

Χρισέ , εις πάνας ε επι πανας της πιο

σονας: έγάρέση Ανατολή

23 Πάντες δ ημαρών, και υπερένται τη

δόξης σ' Θεέ .

24 Δικαιώμδμοι δωρεάν τη αυτά χάριζε, με

σ λολυτώσεως τωνΧρισώΙησέ.

25 Οι ωοίθη ο Θεός ελατήριον Αlε η

πίστως ώ που αυτό αίμα , ας ένδειξιν το

δικαιοσύης αυτέ , Αλο ή πάρεσιν ήως

γερνότων αμαρίημάτων:

Εν τη ανοχή και Θεά , θες ένδέξιν αδι

καιοσύης αυτέ, ώ τι νιώ καιρο- εις το

είναι αυτόν δίκαιον, και δικημένων ή εκ πί

UT

26

4

SEWG Inog.

17 Πεοω ή κώχησης και εξεκλάθη. Διά

ποία νόμες έργωνκαι Ουχίαλλάονόμο

πίσως.

28 Λοιζόμεθα οω , πίς δικαιέθαι άν

θρωπον, χωρίς έργων νόμο.

Higδαίωνο Θεός μότο ; έκ 3κ εθνών ;

Ναικ εθνών ..

30 Επίπερ είς ο Θεός, ός δικαιώσε « ελών

μην εκ πίστως,ξακροβυσίαν Αλο πίσεως.

31 Νόμον ο κααργάμου Δεσπίσεως3

Miglóarle e the rouge ispite.
Κεφ .

29
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3

Κεφ . ν. 4 .

Το ερέμδυ Αβραάμ ή πατέρα ημών
βρηκέναι εξσαρκα;

Εί δ Αβραάμ εξ έργων εδικαιώθη , όχι

καύχημα , αλ' ο αθοςή Θεόν.

Τί δή γραφή λέκ ; Επίσδυσε δε

Αβραάμ τω Θεώ,κ ελογίθη αυτάς δε

καιοσωω.

4 Τα 3εργαζομδύω και μιθος και λογίζεται
και χάριν, αλλά και το οφίλημα "

5. Τα μη εργαζομένων, πισδύονά και επί

δικα, ένα αστή, λογίζεται η σίπς αυ

τε ας δικαιοσωω :

6 Καθιεπιρκ Δαβίδλές και ορισμων

σ ανθρώπε, ώ ο Θεός λογίζεται δικαιοσύ

νω χωρίς έργων

7 Μακάριοι ων αφέθησαν αι ανομίας και

ων επικαλύφθησαν αι αμαρία .

Μακροριζανής ω μή λοίσηται Κύ.

eiG- αμαρίαν.

9 Ο κακαρισμός ο έτG- , επι τω

ριοριών , ή επιτ ακροβυσίαν ; Λέρ

με δ όπελογέθη τω Αβραάμ ή πίπς ως

δικαιοσμωω.

Πώς ο έλoγίθη ; ω ωειομή όνκ , ή

αν ακροβυσία και Ουκ ώ αλ' ώ
ακροβυσία .

Καισημάονέλαβε ωειομής, σφραγίδα

ΙΟ

ΧΙ
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τη δικαιοσύνης τ πίτας τωτή ακροου

φία ας το είναι αυτον πατέρα παν, ωντπι.

σόντων δι' ακροουσας, ας το λογιώνω και

και αυτούς ή δικαιοστών

1 2 Και πατέρα αιωμης , τοίς σαν εκ

αειθμήςμόνον, αλλά και τους στοιχεσι τοις

έχεσι τώ τη ακροθυσία πίσως και παρος

ημών Αβραάμ.

13 Ου Δία νόμο ή επειγμιλία τουΑααμ,

ή το σίριαλαυτά, το κληρονόμον αυον -

ναι κόσμο,αλλά και δικαιοσύνης πιστως .

14 Εί οι οκ νόμο, κληρονόμοι , κεκεν . )

ή πίπς, και κατήργη ) και έπαιλία

15 ο νόμο όργων ναργάζεται και
σε επόμG-, ελι ωαοασις.

16 Δια τέτοια πίστως, να χαμη , ας το

ναβεβαιω τεπαγελίαν παντι του στο .

καλά , και το κενόμε μόνον ,αλλά και των και

πίστως Αβραάμνος επ πα ή παίων ημών ,

17 (Καθώςέχαπ): Οπ πατέρα που λιών

εθνών τεθςκαι στ) κατένανά και επίσσα , Θε8

σ ζωοπειες της νεκρός και φιλανο

τα μη όνα ως όνα:

18 ος παρ' ελπίδα επ' ελπίδιεπί ότι,ως

το γλυές αυτον πατέρα πολών εθνών , και

το ερημίρον: Ούτως έσται το σίριαζε.

19 Και μη αθενήσας τη σίκη , και κατενόηση

το εαυτό σώμα ήδη ένεκρωμίον εσω
αίτης

1
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20

22

παέτης πε αάρχων , και των νέκρωσιν και

μήτρας Σάρρας .

Εις 3 τεπαγελία » ' Θε8 8 διεκρίθη

τη άπισία, αλ ' ανεδωαμώθη τη πίστη ,δές

ξαντοΘεώ.

21 Και πληροφορηθείς όπο επήγελο , δυ .

ναός ει και ποιήσει.

Διό και έλoγίθη αυτές διασυρσωω.

23 Ουκ έράφη δε δ ' αυτόν μόνον ,ότι έλα

ίθη αυτώ.

24 Αλλά και δ' ημάς, οίς μέλςλογίζει ,

τοϊς πισδύεσιν επι τ έγάρανζαι ΙησBν τ

Κύρλον ημών εκ νεκρών,

25 σε παρεδόθη ο ολαπλώματα

ημών, και ηγέρθη 2α ή δικαίωσιν ημών.

Κεφ. ε'. 5.

Δικαιωθέντες οι οκ πίσεως, ειρίων

έχομεν ως τ Θεόν ΑσΚυρίω ημών

Ιησού Χρισ

Δι'εν σωθυσαυγίω έχουμετη πί

και ας ή χάριν ταύτίω ώ ή είχαν και και

καυχώμεθα επ ' ελπίδ τ δόξης σ ' Θεϊ.

3 Ου μόνον και , αλλά και καυχώμεθα ωτής

θλίψεσιν ιδέες όπ ή θλίψις σομοιω

καλεργάζεται

Η δε υπομονή δοκιμών , και 3 δοκιμή
ελπίδα

Σ Η3 ελπίς και καλαιχώς,όπ η αγάπη και

2

4

Oiš
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Θιά εκκέχυται ωτας καρδίαις ημώνΑμα

πνεύμα άγίες δοθεί ημίν .

6 E " π δΧeιος όντων ημών άθινών ,

καιρόν σέρ ασεβών απέθανε.

7 Μόλις ο σίρ δικαίε τις ληθαρέ

ται" δ ' άμαθε πέχει τις και τολμά

λογενειν.

8 Σωίσησι 3 * εα& αγάπίω εις ημάς ο

Θεός, όπ έπ αμαρlωλών όντων ημών Xei

φος υπέρ ημών απίθους.

9 Πολλώ ο κώλον ,διχομυθένες νύν ώ

τοαίμα αυτό, σωθησόμεθα δι ' αυτό λο

η οργής .

11

11

1ο Ει η εχθροί άνλες κατηλλάγημών το Θεό

Δε Σ' θανάτες και αυτά , πολλώ μάλλον

καταλαγγίτες σωθησόμεθαι εν τη ζωή αυτέ .

Ου μόνον 3» αλλά καυχώμενοι αν το

Θερα σ' Κυρίε ημών Ιησε Χρισέ , δε

&νύν ήκααλλαγω ελάβομών.

Διατέτο ώασερ δι' ενός ανθρώπε η

αμαρτία εις ή κόσμον ασήλθε , και Α4

αμαρίας και θάνα/G-, και έτως εις πάνας

ανθρώπες ο θάνει @ - διήλθεν, εφ' άπαντες

ήμαρο».

13 Αχει ο τόμε αμαρία και ο κόσμω

κράακαι σαν ελογείται μηόντG- νόμο.
14 Αλ' εβασίλευσεν ο θάνατος Αδαμε

μένει Μωσέως,επί τες μη αμαρλήσιοζος
επί
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επί τωνομοιώματα τοαβάσεως Αδαμ ,

ός επτύπG- και μέλλού G .

15 Αλ ' έχ ώς το παράπλωμα , έτω κι

χάρισμα. αηδ τω ενόςοδαπώμαια οι

πολλοί απέθανον, πολύ καλόν η χοίρις 8

Θεξ και η δωρεά ωχώριατηςενός ανθρώπο

Ιησε Χρισδ εις τες πολλές επερίασδυση .

16 Καιέχ ωςδι' ενός αμαρλήσανο ,το

δώρημα το μεν γδ κρίμα εξ ενός ας κατα

κελια" του χάρισμα και πολλών ωδα

πlωματων ας δικαίωμα.

17 Ει γδ τω ενόςωαπλώμαλ ο θάνα

τG- έβασίλόυσε Α[ασενός, πολλώ μάλλον

οι ειασέν χαριάς και δωρεάς τοι

καιοσύης λαμβάνουλες, ώ ζωη βασιλό .

( εσι Αασ ενός Ιησε Χρισέ.

Αρα ομώ ως δι'ενός Δαπλώματος,ές

πανώς ανθρώπες, ές κατακρεμα" έτω και

δι' ενός δικαιώματG», ίς πανας ανθρώπες,

εις δικαίωσιν ζωής.

Ωστεςδεταακοής ενός άν

θρώπε αμαρτωλοί κατεύθησαν οι πολλοί ,

έτω και Alg τυπακοής σ'ενός δίκαιοι κα

αγαθήσονται οι πελοί.

Νόμα και περισήλθεν ένα πλεονάση το

ωραπλωμα. και έπλεόνασεν η αμαρία ,
υπερεπερίόυσεν ηχαρς"

να ώσσερ έβασίλσεν η αμαρία και

τω

18

19

20

21
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2

τωνθανάτω , έτω και ηχάρις βασιλόύση

δικαιοσαύης ως ζωιω αιώνιον , Ανα

Ιησε Χρισ8σ' Κυρίε ημών.

Κεφ . ε'. 6.

1ΤΙοιέρεμώνκαιεπιβρεμβο τη αμαρία ,
ίναι ηκίριςπλεονάση;

Μη γίύοιο οίτινες απίθανορθωτηαμαρ

πία,πώς έτι ζήσομδρ ώ αυτής

3 Ηάγνοιαότι όσοι εβαπλάθημβριάς Χρι

sov Incâu,éis i Juveely airfibarilinpele;

4 Σκωτζάφημίν εν αυτα 2/ασ βαπί.

σκος εις ή θάνατονίνα ώστερήέρθη Χρι

φος κ 15κρώνΑχα τη δόξης σπατςός , έτω

€ ημάςώκοινότητα ζωής αειπαλόσωμεν.

Eί σύμφυών γερναμδυ τα ομοιώ

Mack . I Joerét8 airs , and sj s dvasca

πωςεσόμεθα .

6 Τίτο γινώσκούλες , όπ ο παλαιός ημών

άνθρωπG- σωεσυρώθη και νακαταργηθή το

σώμα τ' αμαρτίας, μηκέπδελάξνημάς

τη άκαρία.

7 O'go Szoravan dodongfwoon and ans

αμαρτίας.

8' Εί και πεθαίνομεν συν Χρισώ, πισδύουν

όπο συζήσομεν αυτω

9 - Είδότες ότι Χρισές εγερθές ώκ νεκρών,

σκέι λιποθνήσκά· είναι αυτά στο έπ

xuero't.

Σ

1ο ο
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11

1 2

1ο δδ απέθανε, τη αμαρτία απίθανενέφ

άπαξ»3 3ζή , ζή τω Θεώ.

Ούτωκύμιςλογίζεθε, εαυτές νεκρές

μου είναι τη αμαρία, ζώνες και του Θεού

Χρισώ Ιησε τω Κυρίω ημών.

Μήέν βασιλέτω ήαμαρίαώ τω9νη

το υμών σώμα , αςτο πακέαν αυτήη

της επιθυμίαις αυτού

13 Μηδέ παριστάνελε ταμέλη υμών όπλα

αδικίας τη αμαρέααλλάοδοτήσεις

εαυτές τιΘιωδώςοκ νεκρών ζώνας , και τα

μέλη υμών όπλα δικαιοσύης τοΘια .

14 Αμαρίκα δ υμών και κυριόίση · έ γκας

εε υπονόμων, αλ' αοχάριν.

15 Τί ούν και αμαρτήσομεν, ότι σόκ έσιντο

νόμον, αλλ ' υσό χάριν ; Μη γίύοιο.

Ουκ οίδατε ότι ώπαριστάνει έωλεςδέ

λες ως τακούω , δελοί έσπασεκέλε,

ήτοι αμαρίας εις θάναών , ή σακοής ας

δικαιοσώω;

17 Χάρις δε τον Θεόπ ηπ δέλοιτάμα

λας ,σηκώσεις 3 κ καρδίας ας δν παρ

εδώθε τύπον διδαχής .

18 Ελεύθερωθένπςδελαταμαράας έδε .

λώθη1ε τη δικαιοσύνη.

19 Ανθρώπινον λέγω, Δεθαθέναντ σταρ

κος υμών , ώασερ γδ παρετήστείς ταμέλη

υμών δέλα τη ακαθαρσία και τη ανομία ως
Thu

16
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525τίω ανομίαν έπω νιώ
ωροσήσετε ταμέ

λη υμών δελατη
δικαιοσύηάς αιασμόν.

βδέλοι ήτε αμαυρίλας ,
ελόύθεροι

ήτε τη δικαιοσμύη
Τίνα ενκαρπόν έχεις τότε , εφ' οίς να

επουχώρθε και το πλο» εκέκνων , θα

valcu.

Νωί και
ελευθερωθένεςλπο ή αμαρίας,

δελωθέντες και τωΘεώ, έχετε και καρπόν υμών

ας
αγκασμόντο τέλοζωω αιώνιον.

23 Τα δόψώνια
σαμαρίίας,θάνατG- το

3χάρισμα και Θεέ, ζωή αιώνιο
Χρισω

Ιησέ τω Κυρίω ημών.

Κεφ . ζ 7.

Η άγνούτε αδελφοί (γινώσκεστ Σνό
μον λαλώ ) ότι ο νόμο κυριοςσαν

θρώπεεφ'όσον χρόνον ζήκαι

Η
ρύπανδρογωή τωζώνκ ανδρί δε .

δε νόμω εανδε δοθένηο ανής και ημιτήρ

γης ανδρός.

3
Κρανζώνος ξάνδρός μοιχαλίς χρημα

άση,έανβόη )ανδρί ετέρωεαν 3λεπτίνη και

ανήρ, ελεύθερα εσέν λαό
νόμισμή είναι

ωτίω μοιχαλίδα, ξυομλύω ανδρί ετέρα

4 Ωςτε, άδελφοί με,ύμείς
θανατώθηθε

το νόμο Δασ σωμαίG-SXρισε εις το

γλυέλυμάςετέρω τι κ νεκρώνεγερθένε,,

ένα
καρποφορήσωμδυ το Θεό .

2

1

sor
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5 όπου ήμουν τη σαρκί, τα παθήματα

η αμαριών τα25νόμο ανηργά ν

τοϊςμέλεσιν ημών , ας το καρποφορήσει το

θανάτο "

6 Νωί και κατηργήθημεν λποσ νομε,λαο

θανόν ώ κατεχόμεθα· ωε δελάν

ημάς ώ κανότηαπνεύματος, κόπαλαιό

τη ράμμαlΘ-.

7 Τίεν έρεμι ; Ο νόμG-αμαρία ; Μη

γίοιςαλά ή αμαράαν σοκ έγνων& μη

Αμα νόμο . σιωπή επιθυμίαν ουκ ήδξν και

ρμή ονόμG- έλεγγυ: Ουκ επιθυμήσης.

8 Αφορμίων και λαβεσα η αμαρτία , Ale +

νελής κατεργασιών εροί πάσαν επιθυ

μίαν" χωρίς όνομα αμαρτία νεκρά

9 Εγω και έζων χωρίς νόμι ποτέ έλθέσης και

σώτολής, η αμαρτία ανέζηζεν :

1ο Εγω δε απέθανον και ουρέθη μοι ήώτολή

ηες ζωω , αύτη εις θάναών.

Η γκάμαρία αφορμωλαβέσα Αξε

ντολής , εξηπάτησέμε,εδ' αωτ απέκλενεν.

άσε ο μεν νόμG- ακG- και η ωτολή

αγία και δικαία και αγαθή.

To se u zadovsingizingue rivals ; Mi

δύοις' αλλά η αμαρτία, ένα φανήαμαρ

τία , 24 αγαθέ μοι κατεργαζομδύη θα

νατον , ένα γλώη ) καθ' υπερβολώ αμαρ

τωλός ηαμαρτία Αλο της ωτολής .

II

1 2

13

14 οίκ



Η

.

Π
Ρ
Ο
Σ

15

κι
ν

εσ
άς

ra
d

27

Α .

ΡΩ Μ . 527

14 Οίδαμών και ότι ο νόμG-
πνευματικός

έσιν έχω δε στερκικής ειμι,
πιπέαμόρG - σο

των
αμαρίαν

σε
καλεργάζομαι και

έγινώσκω και δο
θέλω,τέτο πράσω, αλ ' ο μισώ,τέτο ποιώ .

16 Ει 3
δεθέλω, τέτο ποιώ ,

σύμφημι το

νόμω ότι καλός .

17 Νωί καισκέπ έχω
κατεργάζομαι ωτο,

άλ ” η οικέσει έμοί αμαρτία .

18 οίδα ότιέκ οικά ανέμοί(
τετέσινεν τη

σαρκί
μελαγαθών του θέλην

ωρακέτα
μοι,τοκαι

κατεργάζει το καλόν,
έχυρίσκω.

19 ου ο θέλω, ποιώ αγαθόν αλ' οεθέ

λω κακόν , τέτο πράσω.

Εί καιδε θέλω εγώ τέτο ποιώ , σοκέπ εγώ
καλεργάζομαι αυτό , αλ' η οικέσει ώ έμοι

αμαρτία .

21
Ευρίσκω άρα ή νόμον το θέλοναέμοι

ποιάν το καλόν,όπ έμοί το κακον
ωραίκες).

22
Σωήδομαι ρ των νόμω Θεέ έστω

άνθρωπος

23 Βλέπω και έπρoν νόμον ώ τους μέλεσι με
ανασραδυόμιμοντω νόμως νοός με,κ, αλκ

αλωνάζωνά με τον νόμω τ αμαρτίας του
όνιν τοίς μέλεσί με.

24
ΤαλαιπωρG- εγω

άνθρωπG- τις με
ρύστο και

σώματοσθανάτε τέτε;

επιτ
20

Βάπη87

25 Ευχαριστώ το Θιω Α Ιησε Χρυσές

Κυρίς
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3

Κυρίε ημών . Αρα οωω ωτος έργου το μεν

νοι δελόύωνόμω Θεέ, τη δέ σαρκί , νόμο

αμαρίας.

Κεφ. η '. 8.

' Ογδενάρανακαζάκοιμο τοίς ώΧρι
σω Ιησέ , μη με σαρκοι τοειπατέστη ,

αλλά και πνεύμα.

2 νόμG- σ πνεύματG- τ ζωής και

ΧρισΓΙησε, ήλθέρωσέ με λάστόμες

αμαρίας και σ' εινάτε.

το δαδίατον νόμο ηθένη Α .

τ σαρκος , ο Θεός ή εαυτέ υονπέμψας ώ

ομοιώμαλ σαρκος αμαρίας,καιαμαρ

άας, κατέκρινεη αμαρίλανώ τησαρκί.

4 Για το δικαίωμα και νομε αληρωθή ώ
ημίν τοίς μησύρκοι αξιπειίεσιν, αλλά

Ο πνεύμα .

5 Οι εξ σάρης όνπς τα σαρκος φρο

θέσιν,οί3 ξπνεύμα, τα πνεύμα .

6 Το φρόνημα και σαρκός, θάνατο το

δε φρόνημα και πνόύματG-,ζωή αρώη:

7 Διότι το φρόνημα σ σαρκος , έχθρα ας

Θεόν. τοδ νόμο σ' Θιά έχ υιζίωσε :

έδες διώα ).

8 Οι ενσαρκί όντες,Θεόδρέσει έδιναν).

9 Υμες3 έκέπω στερκι,ο εν πνεύμαϊ ,

αξ πνεύμα Θεξ οικεί υμίν. ν Ν ως

πνεύμα Χρισέ έκ έχω , όταν εκέιν αυτή
10 Ε
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1ο Ει 3 Χριστός ω υμίν , το μεν σώμα νεκρών

δι'
αμαρέαν η και πνεύμα και ζωή Alg

Ει δε το πνεύμα και εγέρα / G- Ιησεν
εκ νεκρών οικεί υμίν, ο εξάρας Χρισον

κ νεκρών ,
ζωοποιήσε και τα θνητα σώματα

υμών, έ σ
οικεG- αυτά

πνεύμα

1 % υμίν.

Αρα εν, αδελφοί,
οφελέτιοι έσβη έτη

στερκί ,σε σίρκο ζην.

13 Ει δεσάρκαι ζήτη, μέλεγε
λιποθνήσκο:

έκj
πνόύμαιως πράξης του σώμαlΘ-θα

νατότε , ζήσεθι.

14 όσοι και πνεύμα. Θεέ άρν) , ετοι
εισιν οί Θεέ.

15
Ου δ ελάβειε

πνεύμα δελέας πάλιν

εις φόβου ,αλ'
ελάβετε πνεύμα ήoθεσίας,

ω και
κράζομδυ, Αββά και πάλήρ.

16 Αυτό το πνεύμα
συμμαρτυρεί τω πν.

μαζι ημώνόπ εσυ τέκνα Θεϊ.

17 Ει 3 τέκνα και και
κληρονόμοι

κληρονόμος

δε Θεέ ,
συγκληρονόμοι

δεXρισείως
συμπάχομδυ, ίνα και

συδοξαθώου.

18
Λοίζομαι γδ ότι σοκ άξια τα παθή

και 5νω καιρώ ωeoς ή
μέλεσαν δόξανΑποκαλυφθώαι ας ημάς.

Η
λιποκαραδοκία ή κλάσεως ή λη

κοίλυψαν τηών Θεϊ απεκδία).

αρκί

T

19

Z
10 Τη
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20 Τηδ ματαιότητα και κτίζες αεαίγη,

έχ' εκάσα , αλλάκαι η συζάξανά

21 Επ' ελπίδ , ότι και αυτη η κλίσης έλα

θερωθήσει σε δελέας της φθοράς ας ?

ελαθερίαν η δόξης τέκνων Θεοδ.

22 Οίδαμιν δ όπ πάσα ή κίσες υγενάζ !

και σωωδίνηάειενύν .
23 ου μόνον και , αλλά αυτοί ή απαρχία

Σπιακαώς έχοντες, ε ημάς αυτοίώ εαυ

τοϊς στιάζομεν , υοθεσίαν απεκδεχόμδυοι, ή

λύσεωστισ σωμαίοι ημών .

24 Τη δελπίδα εσώθημεν.ελπις 3 βλεπι

Αρη, σοκ έπν ελπίς: ο βλέπς άς, ή και

ελπίζε;

25 Ειδε βλέπουν, ελπίζομδυ , δ' αι

μονής απεκδεχόμεθα.
26 Ωσαύτως και το πνεύμα σιωανέλαμ

βάνε ) τις ασθενώναιςημών'το διαθοσ

δεξώμεθαηρθε δε , συκοίδασιν,αλ'αυτό

το πνεύμα ερεθυγχάνς σέρ ημών -

να μοϊς άλαλήτοις.

27 ο έρανών εις καρδίας , οίδε πόφρό

νημα και πνευμαίG-,όποξ Θεόν ατυγχάνε

έρ αγίων.

28 οίδερδο 3 όπ τους αγαπούσε τον Θεόν,

πάνω στωεργά έςαγαθών,τοίς εξωθεσιν

κλητοίς εσιν

29 Οπές ωοέγινεαρώρισε συμμόρφες

της
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της ακώνΦ- 4ουαυτί , ας πούναιαυτον

συνότονον ώ πηλοίς άλλφοίς.

3 ο Ους συρμπ, τάτες και κάλια και

ες οκάλεσ , τότες και εδικαιοπνες και ιδι

καίωσε , τότες και ιδεξαπ.

31 τίδν έρευναςτύπι; Θιός πιο

ημών, τις καθ ' ημών;

3. σεξ ιδία με έκέφάσα , αλ' τις

ημών πάντων παρίδεικεν αυ τον , πώς έγι

και σωαωτω πα παντα ημίν γαρία) :

33 Τις εγκαλέστε κλικών Θιά ;Θεός

και δικαιών .

34 Τίς και κατακρίνωνκαι Χριτός και λιγαιών ,

pamor i rj igazbois, ós non into co distião so

Θιά , ός και ωτοανή αιρ ημών.

35 Τις ημάς κρίση λο της αγάπης 5

Χρισ8 και Θλίψς , ή πνοχωρία , η δια

μας, ή λιμος , ή υμνότης, ή κίνδωO , ή

μαχαιρα ;

3 6 ( Καθως γέρα ), όπ έππα (ε θανα

τέμεθα όλίωτίω ημέραν ελογέθη μου ως

« Θέβαζαν σφαγής )

37 Αλ' ώ τέτοις πάσιν ιατρικώδη 2/4

σ'αγαπήσανlΘ- ημάς.

38 Πέπεσμοι γδ όπ έπ θαναλο»,δπζωή,

έπ άγελοι , δρχαι , επ διωάμε.

επ ώιπι, μέλονία ,

39 Ούπ ύψωμο , έπ βάθον , έπ πς

Z 2 κάσις
17
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I

Υ

Υ

2

Σ

κάσις ετέρα δωήσε ) ημάς χωρίσει απο*

αγάπης και Θεέ, τ ώ Χρισ Ιησύ το Κυ

' οίω ημών .

Κεφ. 9 '.

Α'Λήθξαν λέωού Χριστού, και ψεύδομαι,
( συμμαρτυρέσης μοι σωσδήσεώς με

ώ πνεύμα αγία,) .

όπ λύπη και έσιμεγάλη,κ, αδιάλίπες

οδώνη τηκαρδία με.

3 Hύχομων δανόςερω ανάθεμαείναι λίγο

5Χρισ8σέρ αδελφών με τη συγκενών

με και σταρκι"

οί τινές εκσιν Ισραηλίται , ών η 4οθε

oíc xj i daža sj ajalsqñnou reach si voposta

σταξηλαπάαεαιεπαγγελίου

5 Σν οιπατέρες, και εξ ών ο Χριστός το και
σαρκα,ο ών επίπάντων Θεός δλογητος εις

28s asaras. auks.

Ούχ οίον δε όποκπέσωκεν ο λόγος

Θιξε παλες οι εξ Ισραήλ,δτοι Ισραήλ

7 Ουδ ' όπι και ασέρμα Αβραάμ , παιν

τέκνα" αλ' ώ Ισριάκ κληθήσεταί σοι

σπέρμα.

Τετεπν , και τα τέκνα η σαρκος, ταύτα

τέκνα Θε8άλλάτατέκνα ή επαγγελίας ,

λογίζε ) εις ασέρμα.

Επαγγελίαςοδο λόγG- έτG » Καιη

καιρός τ %νελεύσιμοι.είσαι τηΣάρρα μος .

και

''

πες

}

8

1

1o 0o
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PEBénage,iš svàs rgía
τωνέχεσι,

Ιιάκ και
πατζός ημών.

Μήπω
ξυνηθέντων, μηδέ

πραξάντων

η αγαθών ή κακον , ένα και κατ'
εκλογωσ

Θεϊ ωeόθεσις μέρη, σεεξ έργων, αλ' εκ

καλείο »,

11 Ερρίθη αυτή όπο μάζων δελάτη το
ελάσονι.

13. Καθώς έχαπ) τον Ιακώβ ηγάπησει ,
τοιε Ησαύ

εμίσησα.

14 Ti suépšpelu caj ádizia cara de TI OsuMugféosne.

15. Τω Μωσή λίγα : Ελεήσω δν αν έλεώ ,
και

οικιδρώσωόν αν οικάρω.

16
Αρων

εθέλονlΘ-, έδε
ετείχανο ,,

αλλά και
ελεντG- Θε8 .

17 Λέγε γδή γραφή
τωΦαραώ»Οιας αυτό

τέτο
εξήγκροί σε, όπως

υδάξωμαι ω σοι και

διώαμίν με, και όπως
μαγελή το όνομά

με ώ πάση τη γη.

18 Αρα εν δν θελή ελιά , όν 3 θέλξσκλη

19 Ερές εν μοι · Τί έπ
μέμφεύς τω βελή

μαλ'αυτά ας
άνθέτηκε και

20 Μενένγε , άνθρωπε, συ τις εί ο ανα

σμα το αλάσανά τί μεεποίησας
έτως και

1 3

puid.

ποκρινόμενο το Θεό; Μή έρεί το σλά

ιι Η σοκέχει εξεσίαν οκεραμός
σπηλά

,

c're
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22

καυτά φορέμαθαν ποιήσαι . και μου ας

τιμωσκεύG-,δεεις αιμίαν και

Ει3θέλων ο Θεός δέιξα τίω οργω,
και γνωρίσει το δωμών αυτού , ώεκινώ

πολή μακροθυμία σκόύη οργής κατηρά

σμία εις απώλέα»;

13 ' Καένα γνωρίσηταλέντ δεξης αυτά

επί σκόύη έλέες α ωθητοίμαζας δεξω»;

14. Oυς και κάλεσεν ημους και ο μόνον εξΙx

δαίων, αλλάεξεθνών

25 Ως και ω τωΩσηέ λέγα Καλέσως και λαός

με,λαόν με κτ σοκ ηγαπημέρω , ήγα

πημαύω.

26 Και έσον , ώ τω τόπω εερρίθη αυτοίς:

Οι λαός με υμάς , εκει κληθήσου ) που

Θεέ ζώνες

17 Ηστίας και κράζι αερδίσραήλ: Εαν και

ο δριθμος ή υών Ισραήλ ως η άμμG- και

θαλάοσης , το καλάμια σωθήπο.

18 Λόγον γδ στυτελών και σωτέμνων ώδι

παιοστώνη , ότι λόουν σωλήμημθρον ποιήση

Κύρια επί της γης.

Και καθώς αοάρηκεν Ησαίας " Ει μη

Κύριφ- Σαβαώθεγκατέλιπενημϊν ασέρ

μα, ως Σόδομα αν εγγυήθημεν, και ως Γί

μορρα αιώμοιώθημεν .

30 Τί ενερέμη, όπ έθνη τα μη δώρωνία

δικαιοστωω, κατέλαβε δικαιοσμύω, δι .

καιοστών και τα πίστως 31 Ισ .
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31. Ισραήλ και διώκωννόμων
δικαιοσύνης, εις

δικαιοσύης σόκέφθασε.

31 Διαλέ; στ έκ κ πίσεως ,αλ'ώς έξ έργων

νόμε.
αθοσέκοψαν

στολίθωσ ωeoσκόμ

33 Καθώς
γέγραπίδε, ίθημιεν Σιών λίθος

αθοσκόμματος και πέταξαν
σκανδάλεέπας

όπισεύωνέπ'αυτό, και
καλαιχωθήσε) .

Α'Δελφοί, καιμου δεδικία της έμής και
δίας , η δέησις ή αθος Θεόν, σέρ

Ισραήλ έιν εις
συντηρίαν.

2 Μαρτυ
χαραύτοϊς ότι ζήλον Θεξέχε

σιν,αλ' 8 και
επίγνωσιν"

3 Αγνοώνπς γαρ * Θεϊ
δικαιοσύω,

και ιδίαν
δικαιοσύνlω ζηέντες σήσαι, τη

δικαιοσύνη και Θεέ
έχωεώγησαν.

4 ΤέλG- γαρ νόμο Χριτός ας διηego
συνω παντί τω πισδύον ..

5. Μωσης γάρ ράφι των
δικαιοσύνω και

εκ νόμε,ότι
όποιήσας αυτά

αύθρωπG-,

ζήσε αυτούς.

Η 3 κ πίσεως
δικαιοσύνη ότι λίγο

Μηείπης ν καρδία (ετίς
αναζήσεται ως

ή έρανόν και Τετ' επι Χρισον
καταγαγειν. :

7 Η" Τίς
καζαβήσεται εις τίω άβυσσον;

Τέτ' έφα Χρισών εκ νεκρών
αναγαγέν.

>

6

8
And

alatégd; EgfúsCP topaucí isto c's

Z
4

τ
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11

12

13

ή το σόμαλά εςωτη καρδία σε . τύτ ' έπ

το ρήμα σπίτως ο κηρύσσομα

όπ εάν ομολογήσης ή το σόμαλτε Κί

μον Ιησεν, και πισύσης ώ τηκαρδία ζε

όπο Θεός αυτών ήγκρεν κνεκρών, σωθήση.

1ο Καρδία και πιστεύεται ας δικαιοσύνω:

σομαι δε ομολογάταιάς σωτηρία» ,

Λέκ δ ή ραφή: Πώς ο πισων επ '

αυτο , ε καλαιχωθήσε ) .

Ου γαρ έα Αρτολή ΙεδαίετεκΕλ

λίωG - 6 γαρ αυτος Κύριο πάντων, ωλο

των ας πίνας τες επικουλεμάνες αυτόν .

Πώς γαρος αν επικαλέσηται το όνομα

Κυρία , σωθήσε) .

14 Πώς ο επικαλέσονται ας ον σοκ επι

τυσαν; Πώς και ποδύτεCν και ουκ ήκεσαι ;

Πώς 3 ακέσει χωρίς κηρύσσονlG ;

15 Πώς 3 κηρύξεσιν εάν μη λυγαλώσε ;

Καθως κέρατζ : Ως ωραίοι οι πόδες ή

διαγελιζόμενων εκρώνω , αγελιζο

μίων του αναθεί .

16 Αλ' έ πάνες σήκεσαντη διαχελίο .

Ησαίας γαρ λέγή: Κύριε , τις επίσ & σε τη

ακοή ημών ;

17 Αρου σίας εξ ακοής και 3 ακοή Αε

βήματG- Θιά .

18 Αλά λέγω" Μη σοκήκεσαι ;Μενάνγκ

ως πάσαν τίω γω έξαλθεν ο φθόλ9

ωτών ,



ρήματα
ΠΡΟΣ Μ .

14 -

2ο

π,

a

ΡΩ

537
αυτών , και εις το πέραςτης

οικεμδύης τα

αυτών.

19 Αλλάλέω Μή εκέγνω Ισραήλ; Πρώτο

Μωσης λέγή: Εγώ
ουαζηλώσω υμάς επ '

έκ έθνξ,
επίέθνς απωέτω

παρορκώ υμάς .

Ησίας και
πολλά , καιλίγο ,

Ευρέθω

τοίς εμέ μη ζητεσιν και
εμφανής

εγγυόμίω

τοίς εμέ μη
επερωτώσι.

21 Προςκαι
Ισραήλ λίγο άλλωή ημέραν

εξιπίτιπι ως χαράς με αθός λαόν απί

θένα και
αναλέωνία .

Κεφ. ια . 11 .

ΛΕγωεν:Μή απόσταζε ο Θεός τον λαόν
αυτά; Μη ξόοιο. και γαρ εν

Ισραηλί
της ειμι , οκ

σπέρμαιο
Αβραάμ , φυλής

Βενιαμίν .

2 Ουκ
απώσα ο Θεόςή λαόν

αυτόν

ωP3

ένα» . Η έκ
οίδατέν Ηλία τί λέγή ραφή ,

ως
αντοχώνα τω Θεώ Ισραήλ , λέγων·

3 Κύριε,τές
στοφής(ζε

απέκλιναν, και ταθυσιασήριά Cs
κατέκαψαν και α

ελάφθω μόνο-, και ζητάει ψυχίω με.

4 Αλά ή λέγή αυτω ο
χρηματισμός;Και

έλιπονεμαυτώ
επζακιγελίες άνδρας οίτι

νες εκ έκαμψαν μόνο τη Βάαλ.

1.

1

11

και

5. Ούτως αν κ ν τ ών καιρώλειμμα κατ'

εκλογω χαρίζ- γέρνεν.

Ei zapik, come in it'igarestes vizeépes

Z 5
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IO

σακ έτι γίνεται χάρις. ει3εξέρων , σοκ έπ

επχάριςέπει το έργοσοκ έπ έινέργων.

7 Τίεν και οεπιζηε Ισραήλ , τότε σοκ

επέτυχεν η εκλογήεπέτυχεν και οι λοιποί

έπωρώθησαν ,

8 ' (Καθώςγίγραπ3 ·ΕΟλυκεναυτοίς ο Θεός

πνεύμα καιανύξεως , οφθαλμές σ μη βλέ

πην , και ότι σε μη ακέφν ) έως και σήμερον

ημέρας .

9 Και Δαβίδλέγο: Γενηθήτω η τράπεζα

αυτων ας παγίδα,εάς θήρων , και ας σκάν

δαλο», ξάς αναπόδομοςαυ %ίς .

Στοίκωθήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών και

μη βλέπον » και τ νώτον αυτών απανώς

συμψον .

Λέγω οω , μή έπαυσαν ένα πέσωσε ;Μ,

βίοις. αλλά το αυτών ωλαπλώρακή

σωτηρία τοίς έθνεσιν , ως τοοοοζηλώσει

αυτές.

12 Ει 3 το οδοιπλωμα αυτών παλέτο

κόσμε,κ το ήλημα αυτών τούτG- εθνών,

ποCο κάλλον το πλήρωμα αυτών ;

13 Υμίν δ λέγω τοις έθνεσιν ,εφ'όσον μου άμι

έρού έθνώνλιπόσυλος ,Δακονίανμεδοξάζω.

14 Είπως οζηλώσω με σάρκα , και
σώσω τινάς εξ αυτών .

13 Είδη Αποβολή αυτών , και αλλαγή κόσ .

με άς και αθόσληψις , α μη ζωή οκ Bκρών;

II

16 Εί
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53916 Ει 3 και απαρχή αγία , και το
φύραμα και

ρίζα αία,έοι κλάδοι.

17 Ει δέ τινες ή κλάδων
εξεκλήθησαν , ou

3
ώριέλαιοςών

νεκεντρίθης και αυτούς, ε
συγκοινωνόςτρίζης και της

πιότηG- της
ελαίας έγχόε,

Mà
relaxavzas xnédov. is de meelsea

καυχάσαι, εσυτων ρίζα» βασίζες, αλλ' και

19 Ερέες καιν
Eξεκλάθησαν οι κλάδοι, ένα

εγώ
εκεντξιθώ.

20 Καλώς τη άπισία
εξεκλάθησαν και συ

δετη πίς έφηκας" μή
υψηλοφρόνη, αλλά

21 Ει ο Θεός και η φύσιν κλάδων στο
εφέστιο, μή πωςέδε σε φάση) .

22 Ιδε ου
χρησότητα &

λιπομίων Θεά
επί μέρτες πεσόνος, ποομίων επί σε

ρητότησο, εάν
επιμένης

τήρητότηk: επει
και συ κοπήτης

23 Και εκείνοιή,εάν μη
επιμόνωσε τηάπι

φία,
εκείθριθήσον2: δυναός γάρ έσιν ο Θεός

πάλιν
είκεντζίσαιαυτές.

14

κολιέλαιου,πόσω μάλλον , έτοι οι εξ φύ
στη

εκεντξιοθήσονται τη ιδίων ελαίας

φο68 .

ν

α κ τη φύσιν
έξεκόπης

άρiελαίε, και ωρα φύσιν
νεκεντρίθης

εις

25
Ουέλω υμας αγνοείν , αδελφοί , το

μυσήριον
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3

2

6

μυσήριον τέτο , (ίνα μή ήτε παρ'plow is

φρόνιμοι ότι πώρωσης το μέρος του Ισραήλ

έτονεν, άχρις ελήρωμα ή εθνών ισέλθη

26 Και έτω πώς Ισραήλ σωθήσε3), καθώς

γέγραπ ): Ηξε οκ Σιών δρυόμενα &Απ

σρέψ4 ασεβάαςλΙακώβ.

27 Και αυτη αυτούς και παρ' εμ & Algθήκη,

όταν αφέλωμα, τας αμαρτίας αυτών.

28 Καιτο αγέλιον,έχθροί δι' υμάς"

3+ εκλογω, αγαπητοί Αξε τες παλέρας.

19 Αμεία μέλη και ταχαρίσμαζί και η

κλήσης Θεξ .

30 Μασερ γαρ υμείς που αποθήσατε τον

Θεώ, νύν και ηλεήθητε τη τέτων απθένος

31 Ούτω και έτοι νύνήπάθησαν τω υμετέρα

ελές,ένας αυτοί ελεηθώσι:

32 Σωέκλα μας ο Θεός της πάνας ας

απέθαν ,ένα τές πάνας ελεήση.

33 αβάθG- αλάτι και σοφίας και γνώσεως

Θε& ώς ανεξερεύνηαι τα κρίμαζα αυτό, και

ανεξιχνίασοι αι οδοί αυτά.

34 Τίς γαρ έγνω ν&ν Κυρίε ; ή της σύμ

Esa cuciršegfuel ;

35 : Η'ής αοίδεικεν αυτω ,και αναποδογή

36 ότι εξ αυτά, και δι' αυτ8, και εις αυτώ

τα πίνει, αυτόκαι δόξα εις τες αιώνας.

η αμώ.

Κεφ .

s

Σ

ο

O

σεται αυτο ;

1
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Κεφ . ιβ'. 12.

Πραφλώ ενυμάς,άδελφοι, 2/4 των
οικισμών και Θεύ,ωστήσται τι στο .

μαζα υμών θυσίαν ζώσαν, αγίαν,διάριον

. το Θιω , τίω λοικω λαπάαν υμών:

• Και μη συχημαάζιθι το αινι τότε

a napesangepos de in avangardod I rois

υμών, ας το δοκιμαζί, υμάς τι το θέλημα

Ο Θι η αγαθών καιρικών και πλέον . :

3 Λίγογας Αφτ χαοτδέκσης μοι ,

παντί τω ονάω υμίν , μήειςΦρονών πας

ο δε φρονών" αλά Φρονανάς το σωφρονάς,

εφόσο ως ο Θεός εμίρμα μέτρον πίσως. :

+ Καθίπεργαρ ώ εισώμαι μέλη πολλά
έχoμδυ , πι 3 μίλη πειναι τίω αυτίω ία

πράξη:

- 5 Ούτως οι πολλοί σωματισμώχμ:

σο , ο 3 καθ'ώς, αλήλων μίλη,

6 Εχονπς 3 χαρίσματα σε άριν τα

θασαν ημίνΑερορα , είπε σαφητάαν ,
+ αναλογίαντπίστως

7 Είπ Ααονίαν , ώ τηΔονία στη

και διδάσκων , ώ τη διδασκαλία

• 8 . Είπουλοφιλών , ώτη ολοκλήσε:

ο μεζεδιδες, ώαπλότηλ.: ο πιστόμιο ,

ώσοδή : ο έλεών , ω ίλαρότηλ.

9 Η' αγάπη , ανυπόκρίλG-. Απευγέν

πς το πονηρόν, κολώμίμοι τα αγαθά .

1ο Τη

1
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12

I

1ο Τη φιλαδελφία ες αλλήλες φιλόσυρρι.

Τη πμη αλήλες σοηγέλμοι .

11 Τη σεδη μη οκνηροί. Το πνεύμα

* ζέοντες . Το Κυρία δελσίονες .

Τη ελπίδι χαίρονες. Τη θλίψ4 σο

δρονίες. Τηασοχήαβοκαρτερέλες.
13 Tawszeétansi aria nguvavâvnes, Tlu

φιλοξενίαν διώκονίες .

14. Ευλογάπ τες διώκονζις υμάς Αλο

γάτε , και μη κααρθε.

15 Χαίράν χαιρόντων , και κλαίς»

ελαιόντων .

16 Το αυτό ας αλήλες Φρονένις. Με τα

υψηλά φρονέντες , αλλά τους ταπητοίς

σωαπαρομοί. Μη γίνεθε φρόνιμοι παρ

εωτοϊς .

17 Μηδενικρικών αντί κακά οδιδύλες.Πρέ

νοέμμοι κοιλά ανώπιον πάντων ανθρώπων.

18. Ει δωαών ή εξ υμών,ώπάντων αν

• θρώπων ώριωδίονες .

19 Μη εαωες εκδικέντς, αγαπητοί αλά

δόπτόπον τηοργή γέγραπ ) γός Εμοι

εκδίκησις" εγωαναποδώσω, λέγη ΚύρμG-.

20 Ευνοι πηνά ο εχθρός εψύμιζε αυτόν

εάν διψά, πόπζε αυτόν.τέο γαρ ποιών,άν

θρακας πυρός σωρούσης επί κεφαλήναυσ.

21" Mis vixã war's rexze d'ated vinge cu Tere

αγαθα το κακόν .

Κεφ.

Γ
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Κιφ . ιη . 13 .

Πάστα ψυχοι εξεσίαις περιχύστεις υπε .

αέθω. έ γαρέπν εξισία και μη λη

Θεέ, α 3 έσαι έξεσίαι , σιτ Θι π.

αγμαμαι άσίν.

Ως ανάλασόμμα τη εξεσία, τη

Θε8Alsαγή ανθεσηκεν οι ανθισηφπς,

έωτοϊς κρίμαλήψον ) .

3 Οι γαρ αρχονlες σοκ ασι φόβοταγα .

9ων έργων, αλλά τηφοκών. Θίλης3 μή φε

Geθω τίωεξεσίων και ο αγαθόν πιίς . Οιξες

έπανον εξ αυτής .

4 Θιν δ Ασφνός ει σοι ας και αγαθών.

Εάν και το κακον ποιής , φοος· έ γαρ κή

τ μαχαιρων φορές. Θινγαρ Algoνός έση,

έκδικώ ας όργω τω το οιον πιάσουά.

S Διό ανάγκη αθώασιθι ε μόνον Α .

Thw ogrlu , unanj 2 /g the orweldhou .

Διατέτο γαρ και φόρες πλάπ'λίτεροι

δΘιάσιν ες αυτο τοτο ασκαρτερείες :

7 Απόδοποω πάσι αςόφελάς τωτ φό

ρον, τ φόρου τοτο τέλΘ- , το τέλο : τοτ

φόβον , τφόσον το τμω, τιμω.

8 Μηδενί μηδεν οφύλλο , ά μη το άγα .

πάναλήλες. όγδ αγαπών και επρον , τόμον

πωλήρωκε.

9 το γαρ Ου μοιχεύσης: Ουφονεύης:Ού

κλέψος :Ουψόυδομαρίυρήσης: Ουκεπιθυ

μήσης ,
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1 1

μήσης, είπςετέρας ωολή,έν τέτω τολό

ανακεφαλαιο), ώ το : Αγαπήσης ή πλη

σίον (εώςεαυν.

το Η αγάπη των πλησίον κακόν ουκ έργα

ζ). πλήρωμαεννόμοκαι αγάπη .

11 Και τέο, αδότες και καιρόν , όπ ωess

ημάς ήδη εξ ύπνα εγερθώα .νύν δειγύπ.

ρονημώνησωτηρία ήόπ έπισσαμιν.

Η νύξ ωeοέκοψεν , ή δε ημέρα ήλικο.

λιποθώμεθα εν τα έργα σκήτες,κώδι

σώμεθα ταόπλα και φωτός.

13 ,ώ ήμέρα,συχημένος αειπατητων

μηκώμοις εμέθαις , μη κοίτης και απλ .

γκαις , μηέριδί και ζήλο

Αλ’νδύσαθείΚύριον ΙησούνΧρισών ,

και σαρκος ωόνοιων μη ποιάθι εις επι

θυμίας.

Κεφ. ιδ' . 14 .

Τοναθενενώτη πίπ, σοσλαμβά
νεθε,μή ας Δακρίσης Ασιλογισμών.

σε μια πιείς φαγεν πάνα , 63 άθι .

νών λάχανα έθνη .

3 ο εθίων , μη εθνζαι μη εξυγενάτω:

και ο μη εσθίων , τιθίονα μη κρινέτω .

• Θεός μας αυτόν ωσιλάτε .

Συ τις ο κρίνων αλότξιον οίκέτων και

Το ίδιο κυρία στηκε ή πίπί . παθήπ) δε :
διωκώς ας εαν ο Θιός τη στει αυτόν .

14

1

5 o's
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5 ας μην κρίνα ημίραω παρ ημέραν, ας 3
κρίνς πάσαν ημέρα». ίκας ω το ίδιο

τοί
πληροφοράθω.

6
σφρονών ή ημέρας , Κυρία Φρονες και

ο μή Φρονών ή ημέρα , Κυρία και φρονεί

εθίων,Κυρίω εθίς
αχαριστώ γαρ τοΘεό.

και ο μήέθίων, Κυρία ασκ εθίξ , δυχαρι

τα τωΘεώ.

7 Ουδές δημών
έαυτιζεέδειςεαυ

τω λοθνήσκς .

8 Εάν τε
γαρζόμδυ και το Κυρία ζύμη:

εάν τε
λοθνήσκωμδυ ,τοΚυρία

δοθνήσκο

μν. εάν τε ου ζώου, εάν τε
λιποθνήσκα-

δυ , σ ' Κυρίεεσύ.

> Εις τέτο Χριστός και
απέθανε ξανέση και

ανέζησεν,ίνα
κ.νεκρώνεζώντων κυριού .

49
Συ και

ακρίνες , ή
αδελφόν ( ε; ή και

συπ
εξεθενείς ή αδελφόν (

ευπάνες
οδοτησόμεθαι το βήμα Χρισά.

II
Γέραπιαι γαρ Ζώ εγώ , λέγκ Κύριο "

όπερσι καμψί πάν γόνυ,
σπάσει

γλώσσα
εξομολογήσεται τω Θεών

Αρα οώέκασΘ-ημών δει εαυτό λί

ρν δώσε τω Θεώ.

Μηκέτι εν αλλήλες
κρίνωμαραλά το

κρίνατε μάλλον, το μή τιθένος
σύσκομμα

τον αδελφό , ή
σκάνδαλο» .

1

1

1

12

13

1

1

14 : οίδα και πέπίσω Κυρίω Ιησύ , ο
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έδεν κοινών δι εαω&α μη το λεκζομδύα π

nguvèr civcy, créivo nowvóv.

15 Ει δε με βρώμη αδελφός ( και λυ

πάται , σοκ έπ ξ αγαπω αειπαίς, μη

το βρώμαλά ζε εκείνον λιπόλυε υπέρ και

Χρισος απέπινε.

16 Μη βλασφηκώθω οω υμών το αγαθόν.

17 Ου γαρ έσιν και βασιλέκα Θεξ βρώσις€

πόσες,αλλά δικαιοσύη, και εαριώη, κχαρα

ώπισμαλαέρα .

18 ο καρώ τέτοις δολάων τωXρισώ,ού

άρεσος τω Θεώ και δοκιμών τους ανθρώποις.

19 Αρα ο πατέρώης διώκωμδυοι τει

η οικοδομής και ας αλλήλες .

10 Μή ένεκεν βρώμα καφλυε τπέρον και

Θεξ . πάναμου καθαροί αλλά κακόν το

ανθρώπω το2οωeoσκόμμαθG-εσθον..

21 Καλόν το μή φαγείν κρέα , μηδε πιάν

οίνον , μηδέ νώ ο αδελφός (ζε ωeoσκόπ74

ή σκανδαλίζε) ή αθενά.

Συ πίσιν έχεις και σων έχει ωνώπιον

σ Θεξ. Μακάριο-ο μη κρίνωνεαυτόν και

δοκιμαζί.

Οj Alακρινόμενο , εάν φάγη , καζα

κέκριθ , όπ σοκ οκ πίστως. πών και σε

πίστως , αμαρία είν.

13

Κιφ .
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15 .

2

Κεφ. ..

1ΟΦάλομόν3 ημέρες οι διευαζι τααθι-.

νήματος και αδιάτων βασίζίν, και με

εαυτούς ρίσκά».

Είχαφος γαρ ημών τουπλησίονδρεσκέτο

εις το καθεν αεός οικοδομώ.

3 Και γαρ ο Χρισος έχεωτω ήρεσεν,αλά,

καθώς γέγραπή: Οι ονοδισμοί και αναδεζόν

των σε , επέπεσενεπ 'εμέ.

όσαγαρ οθοερμάφη, εις ή ημετέραν

διδασκαλίαν αοε ράφη'ένα μετου

μονής και τ αδσκλήσεως ή καφών , *

ελπίδαέχωμεν.

5 ο Θεός τομονής και τωρακλήσεως

δώη υμίν το αυτό φρονείν ν αλλήλους, η

Xerson Ino ģy·

6 να ομοθυμαδόν ώ ένασόμαία δοξάζητες

Θεόν και πατέρα σκυρία ημώνΙησεΧρισέ .

Διό ανθοσλαμβάνεσθε αλήλες καθώς και

ο Χριστός αιθοστλάβε ημάςεις δόξαν Θεά.

8 λέω 3 Ιησ5 Χρισον Αλάκονον γλυκα

Θεομής σέρ αληθέας Θεό, εις το βε

- βαιώσει ωςεπαγγελίας ή πατέρων:

9. Τα3 έθνη τσέρ ελέες δοξάσαι ή Θεόν :

καθώς γέγραπ : Δια τέτο εξομολογήσομαι

σοι έθνεσι, και τα ονόματά τοψαλώ.

Και πάλιν λέγή: Ευφράνθηπέθνη με

Ολαόαυτό.

7 .

1ο

11Και
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1I

14

Και πάλιν • Αινε η Κόριον πάνε

του έθνη, επαινέσετε αυτόν πάντες οι λαοί .

12 Και πάλιν Ησαίας λέγα: Εσται η ρίζα και

Ιεσαι, και ο αισίμG- αρχήν εθνών , επ'

αυτού έθνη ελπιέστν.

13 Ο Θεός τηςελπίδες πληρώσει υμάς

πάσης χαράς και τρίτης και τωνπισιν,

ας το βιαστούν όμως και την ελπίδι , ώ

δωάμε πνεύματG- είε.

Πέπεσμα3 , έδιλφοί με,ξ αυτής έως

ωθι υμών, όπ και αυτοί μέσοιέπάαθω

ε σιώης , πεπληρωμαίοι πάσης γνώσεως,

δυνάμνοι και αλλήλες νοθειών .

15 Τολμηρότερον και έγραψα υμίν αδελφοι,

δύο μέρες και ως επαναμιμνήσκων υμάς Α .

τχώριν ή δοθέσεών μοι σοσ Θεέ ,

16 Εις το είναι με λότερων Ιησε Χρισ * ούς

τα έθνη , ιερεργεια το αγγέλιον Θεξ,

ένα γύης και αυσφορα τεθνών ουπςόσδεκ .

τG» ήκασμώηνπνευμαία αγία.

17 Εχω εν καύχοι» ώ Χρισώ Ιησέ τπε

αθος Θεόν.

18 Ου γαρ τολμήσω λαλών κων εκατέρ

μασαζ Χριστός δι ' εμέ, ές σακούω εθνών,

λόγο ε έργο ,

19 Ενδιωάμε σημέρωνε πραότων,ώδυνάμι
πνεύμαώς Θι · ώστε με λίγο Ιερεσαλήμε

κύκλο μέει σπυρική πισληρωκέναι η
αγέλιον 5xρισε. 20 Ουτε
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21

10 Ούτω 3 φιλολμάμερον σαγιλίζι .

έχoπε ωνομάσθη Χριες , ένα μη επ' ακό

τζιον θεμέλιον οικοδομώ.

Αλά,καθώς έχαπ) : οίς σαν ανηγέ

λη σε αυτά, όψον) και οισ ακηκόαπ,

σωήζει.

Διό κ νεκοπμίω τα πολλά τέλ9ν

ωςυμάς.

23 Νωί 3 μηκίπ τόπον έχων ώ τοις κλί

μασι τέτοις , επιποθίαν και έχων 5 ελέων

αος υμάς λπο πολλών ετών:

24 Ως εάν πορωμαι ας ή Σπανίαν , ελεύ

πμισος υμάς • ελπίζωναπεράό

δια- άστε υμάς , και υφ ' υμών ωο

εμφθήναι ο εαν υμών ως τον λό

μέρεςμαληθω.

15 Νυν και πορόύομαιαςΙερεσαλήμ, Αφ

κονών τοις αγίοις .

16 Ευδόκησαν δ Μακεδονία και Αχαΐα

κοινωνίαω πνά ποιήσας ας τες πλωχές ή

αγίων τώΙερεσαλήμ .

17 Ευδόκησαν γδ , και οφέλίται αυτών ασιν.

& γαρ τοϊς νόμαίικοίς αυτων κοινώνη

στον πίθνη , όφάλεσε και ω τους σαρκικούς

λίτεργήσαι αυτοϊς.

Τετούν επίλιλίας , εσφραγιστείμενο:

αυτούς και καρπον τέτον , άπιλόσομοι δι'

υμών ως Σπανία» .

oldas

.

19
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29 Οίδου και ότι ερχόρδως αςυμώς , ώ

πληρώμαλολογίας και αγελία σ ' Χρι

σε ελάσομαι .

30 Παρακαλώδε υμάς, αδελφοί ,εσ

Κυρίε ημώνΙησε Χρισ &έ24σαγάπης και

πνόύμαίG- σωαγωνίσθαί μοι ώτάς

και ωθοσυχείς σέρέμε ωθος ήΘεόν:

31 ναρυθώ λπο ή απηθέντων τηΙε

δαία είναιη Αμακονίαμε ή ες Γερεσαλήμ

δόσδεκτο γόης τοις αγίοις "

32 'ra co zaupot extw we's inãs Algi Joan

μαλG- Θεέ, έσπωαναπαύσωμαιυμίν .::

33 ο Θιός ή εκρώηςμε πέντων υμών.

dulu .

Κεφ. ι5 ' . 16.

1Σωίσημι 3 υμίν Φοίβω και αδελφίζω

ημών , στην Αργονον σεκκλησίας τώ

Kefrescas.

και να αωτωωθοσδέξηθεώ Κυρίω αξίως

η αγίων, και ορατήσει αυτή ώς αν υμών

εήζη άκακεδ αύτηφορίες πολ

λών έγκυήθη, και αυτά έμε .

3 Αασάσαάθι Πρίσκιλανε Ακύλαν τες

σιωεργέςμεώ Χρισώ Ιηζε .

Οίτινες αέρ τη ψυχήςμε ή ευτών

τράχηλον αέθηκανοίςεκ εγώ μόνοςδίχα

es , επάσεις εκκλησίαιτεθνών )

5 Και τίω κατ' οίκον αυτών εκκλησία».

kará.

4
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Ασσάσαθε Επτάνεων ή αγαπηών με , ός

έστν απαρχονή Αχαΐας άς Χρυσών.

6 ΑπάσθεΜαριάμ, ήτις πολλά ακο

πίαζεν εις ημάς.

7 Αασάσαθε Ανδρόνικον και Ιειίαντες

συγκενείς με, σωαιχμαλώτεςμε.οίινές

εισινεπίσημοι ν τοϊς λοφίλοις, οι καιως

... εμέ καρνασεν ώ Χρισο .

8 Αασάσαάθε Αμαλίαν ή αγαπηών με

ώ Κυρίω .

9. Αασάσαθε Ουρβανών και συνερού ημών

ώ Χρισώ , και Σάχα η αγαπηζν μ8 .

1ο Ασάσαάθι Απελώ, δόκιμονώXes

σω. Αασάσαθε τεςκ * Αρισοβέλα.

13 : Ασανσάσαθε Ηροδίωνα ή συμβοή με.

Αασάσαάθετες οντ Ναρκίσετες όνας

ώ Κυρίω .

12 Αασάσαθε Τρύφαιναν « Τρυφώσαντα

κοπτώσαςεν Κυρίω. Αασάσαθε Περσίδα

αγαπήσω,ήπς πολλά εκοπίασεν ώKυρία.

13 Απάσκεθ ΡάφoντoκλεκGνώΚυρίω,

και η μητέρα αυτά και έμού.

14 Αασάσαάθε Ασύγκριών, Φλέρνα,Ερ

καν, Πατρόβο »,Ερμώ, ε τες σιδαύτοϊς

• αδελφές.

1,5 Αασάσαθε Φιλόλογον εξελία»,Νηρέα

οκέαδελφώαυτέ, Ολυμπών,έτεςσυν

ωτοϊς πάναςαγίας.
16 Aatás
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16 Λασάσαθε αλλήλες ώ φιλήρελαία .

Αασάζω υμώς αι εκκλησίας σ ' .

17 Παρακαλώ και υμάς,αδελφοί , σκοπείν

τες ωςδιχοσυσίας και τασκάνδαλα ως

ή διδαχωωυμείςέμαθεπ ποιναςκαι

κκλίνατε απ' αυτών .

18 Οιδ τοιτοι του Κυρίου ημών Ιησέ

Χριστέ δελσίεσιν , αλλά τη εαυτών και

λία και Αμαδεησολογίας & ολογίας

εξαπαίθώσι ζας καρδίας και ακρίκων.

19 Η' δ υμών υπακοή ας πανεις αφίκες.

Χαίρεοωτο εφ ' υμίνθέλω και υμάς σοφές

αν είναι ας τοαγαθών και ακεραίες δε εις το

κακών.

ο Θεός αρώης σωστίψς ή Σα

τανώνο τες πόδας υμών ώ πάχο . Η χα

εις σ' Κυρίεημών Ιησε Χρισέ μεθ' υμών.

Αμώ..

Ατάζονται υμάς Τιμοθεο» ο στωες
ρς με και Λέκι @ - ε Ιάπων και Σωσίπα .

τG-, οι συγγενείς με.

Λασάζομαι υμάς έχει τέρG- ο χά

ψας και επιπλων Κυρίω .

23 Λασώζεθυμός Γάϊοςο ξένος με τον.

κλησίας όλης.Απάζευράς Ερατοςο οί

κονόμος πόλεως , καιΚέαρός δάδελφός .

Η χάρις σ Κυρίω ημών Ιησε Χρυσή

Οπόντων υμών . Αμώ,

20

21

22

24

25T &
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15 τα3 διαμορφ υμάς στηρίξει στο

Καλλιών με και το κήρυγμα Ιησυ Χριση,

και λίικάλυψιν μυστηρίο κάνεις αιωνιεις

στσιγημών:

16 Φανερωθένος και νύν 24 π χαφών .

φηκκών, κατ ' έπιαγωσαιωνικ Θι ,ως

ανοίω πίσως , ας πειν και το εθνη γιω

eιθιο

27 Μόνων σοφά Θι , ΑΣ Ιησε Χρισί , και

και δόξα ας τες αιώνας . Αμω .

Προς Ρωμαίες έχάφη η Κορίνθο
Φοιβης τσόνε τω Κηχειαϊς

κκλησίας .

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ Α' π ο .

φίλε ή ας Κορινθίεςεπιπλή αρτη .

ΕΙ

Κεφ. α '. Ι .

ΑΥΛΟΣ κλητος πόσολO-in

σε Χρισέ , 2 πλήκας- Θιά,

και Σνθίνης ο αδελφός .

Τη εκκλησία Θε8τη ( η ο Κορίν

9 » , ήκασμίροις ώ Χρισώ Ιησύ , κλη τους

αγίοις,σωπάσι τοις επικαλεμίοις το όνο

τα & Κυρίε ημών Ιησε Χρισδώ πανί

τόπο, αυτών πςημών:

Α2 3 Χά
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ξη

4

και ,

16

19

Χάρις υμίν και εκρώη λπο Θεϊ πατρός

ημών , € Κυρίε Ιησε Χρισ8 .

Ευχαριστώ τω Θεώ με παντε αει -

fe @ y,επίτηχέρια Θεά τη δοθάζη υμίν

ώΧρισώ Ιησε:
Οπώ παιτι επλυθήlε ώ αύτο , ώ

s

σταντ λόγω και πάζη γνώση

6 Καθώς το μαρτύριον σ'Χρισ εβεβαιώ

9η ω υμίν

7
υμάς μη υστρίαθαι και μηδενί για

ρίσμαι,απεκδεχομέρες ή Αποκάλυψαν 8'

Κυρία ημών Ιησε Χρισέ.

8 ος και βεβαιώση υμάς έως έλες αν.

εγκλήτες εν τη ημέρα και Κυρίε ημιών Ιη

σε Χρισ8.
Πισος ο Θεός , δ ' 8εκλύθηε ας κοινωνίας

σεαυτό Ιησε Χρισ88 Κυρία ημών.

1ο Παρακαλώ 3 υμάς , αδελφοί, Δε 5

ονόματG- Κυρίε ημών Ιησε Χρισέ,ίνα

το αυτό λέγησε σάνπς ,εμή ή ωυμίν-

σμών, ήτε 3 κριτηρισμένοι και τα αυτονοι

κωτη αυτή γνώμη.
Eδηλώθη μας και οι υμών, αδελφοί

ρες, Χλόης,όπ έριδες υμίν εισι.

Αέχω και τέτο και ότι έχασG- υμών λέγή

Εγώ μουέμι Παύλε , εγω και Απολώ , έχω

: Κηφώ, εγω και Χρισ8.

13 Μεμέρισται Χρισός και μη ΠαύλΘ-έρυ

19

9

4 ,

IY

Οι

ܐܕ

paign
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βάθη ιπίρ υμών , ή ας το ονομα Παυλα

ιδαπάνης;

14 Ευχαριστώ τω Θεώ επ εδινα υμών ισά

πάσα , και μη Κρίσον και Γάιον

15 να μη πς είπη όπως το εμον όνομα

σάπισα .

16 Εσάπιστα και κτΣτεφανάοικον'λοιπον

σοκ οίδα ο πνα ακονίσμπάσα .

17 Ου γδ απίπλί με Χομος βαπαζίν ,

αλ' αμελίζες σοκ ώ στφία λόγε, να

μη κενωθή ο σωρος Χρισέ.

18 Ο λόγοδοστωρά τους πλ

λυμαίοις μωρίαεί,τους και στιζομενοις ημώ

δωαμις Θιν .

19 Γέχαπια γαρ' Απολύ ή σοφίαντη.

φών , κτ σιωεσινή σωλών άπτήσω .

Πεσοφός και Πε χαμκαδός , Πε συζη

της σ αιώνα τέτε ; Ουχί ιμάρανεν ο

Θεός ή σοφίαν κόσμο τέτα ;

21 Επίδη γιατη σοφίας Θιά σοκ έγνω

ο κόσμG- 2/α Τσοφίας ή Θεόν , αλίκη

σεν ο Θεός Αα τ μωρίας και κηρύκας

σωσται τες πισίνας.

Επίδη και εδαίοι σημείον αυτόν , και
Ελαις σοφίανζειν"

23 Ημας δε κηρύατομμ Χριστν εσωρω

μον , Ιεδαίοις κι πάνδαλον , Eληση και

μωρία»

20

22

ΑΑ 2 24 Αυ
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24 Αυτούς και τους κλητοίς Ιεδαίοις τεε Ελ.

λησι Χριστόν Θεξ δύναμιν και Θεέ σοφίαν .

25 Οι το μωρόν σ ' Θεέ , σοφώτερον τάν

θρώπωνέσι το ασθενές & Θεέ , έχυρόπ .

ρον και ανθρώπων εί .

26 Βλέπετε γδ κλήσιν υμών, αδελφοί , όπ

και πολλοί σοφοί και σάρκα και πολλοί δωα .

τοι , ο πολλοί δίωξις "

27 Α’λά τα μωρα και κόσμε εξελέξατο και

Θεός ένα τες σοφές καλαιχών , και ταέθι

νη κόσμε εξελέξα % ο Θεός ένα χαλαιχύνη

τα ιχυροί :

28 Και τα άχυνσ κόσμο και τα εξεθενημέ

να εξελίξας ο Θεός, ει μη όνα , ένα τα

ylee nolemicon.

29 όπως μή καυχήσεται πάσα σαρξ ω

ώπιον αυτό.

30 Εξ αυτέ3 υμείς εσε ο Χρισώ Ιησέ,δς

εγγυήθη ημίν σοφία Θεξ , δικαιοστωνη

εκ αγκασμος λίπολύτωσις"

31 ένα, καθώς γέγραπ7) ο καυχώμενο ,

ν Κυρίω καυχάθω.

Κάγοελθώναερίυμάς,αδελφοί, ήλθον
και καθ' αερoχω λό[ ε ή σοφίας και τα

γέλωνων υμίν το μαρτύριον σΘε8.

Ου γδ έκρινα σ ' αδέναι κ ώ υμίν και μη

Ιησεν Χρισον, ετύτον έσαυρω μερον.

Κεφ . β '. 2 .

2

3 Kα
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3 Key"&gw cu adevése y cu diw ĉco
στόμαπολλώ

εγυόμίων ωος υμάς .

4 Και ο λόγG- μεε κήρυγμα με τον

ώ πηγούς
ανθρωπίνης σοφίαςλόρις , αλ ' ώ

λιδάξξ πνεύμα και
δυνάμεως

5 I'να ή πίσις υμών μή ή αν σοφία ανθρώ

αλλ' ν
διωάμε Θιά .

Σοφίαν και λαλέ μου αν τοϊς
τελάοιςσο

φίαν και 88
αιώνΘ- τότε, έδε ή

δρχόσουν

5 αιώνατέτε
κααργείρων"

7. Αλά
λαλείν σοφίαν Θε8 μυσ7- '

ρίω , ?
Αποκεκρυμμβρίω, ω «θώρισεν ο

Θεός « τ αιώνων ές δεξωημών.

8 H , έδεις και δρχώνων 5 αιώνΘ- τότε

έγιωκεν εις έγνωσαν , σοκ α τ
Κύριους

δοξης ες
αύρωσαν.

Αλά καθώς
γέγραπται· Α

οφθαλμος
Goι δε , ες σοκ ήκεσε, εεπι καρδίαν

ανθρώπε σοκ ανέβη , α
ητοίμασεν ο Θεός

τοις
αγαπώσιν αυτόν

10 Ημίν δε ο Θεός
απεκάλυψε Δε και

πνεύμα! G- αυτό το
πνεύμα πάνας

έρευνα , τα βάθη 5 Θεά.

11 Τίς ό οίδεν
ανθρώπων της

ανθρώπε,

ει μη το πνεύμα
ξανθρώπε το ώαυτός

Ούτω και του Θεά έδεις οίδεν ,ει μη

πνεύμα και Θεξ.

Την

12 '

4

το

12 Ημείς 3 και το
πνεύμα και κόσμε

ελάβο

Α2 3 μάν ,
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μεν , αλλά το πνεύμα το κ5' Θεέ, ένα έ.

δεμέν αισΘεέ χαραθένα ημίν

14 Α' και λαλέ μου , σαν και διδακoίς αν

θρωπίνης σοφίας λόγοις , αλ' ώ διδακις

πνεύκολοαλα πουμαίικοϊς πνευμα

και συγκρίνοντες.

15 Ψυχικής και ανθρωπG- και δέχεται τις

πνεύμα σ ' Θε8 · μωρία δ αυτω επ ,€

έδιωαται γνώναι και ότι πνευματικώς ανα

κρίνεια .

16 ' ο πνευμακκος ανακρίνα μη πάνα ,
αυτός 3 σ ' έδενός ανακρίνες .

17 Τίς δ έγνω ν&ν Κυρίε , ος συμβιβάση

αυτήν ; Ημείς και ν&ν Χρισέ έχομδυ .

Κεφ. γ' . 3 .

Και εγώ, αδελφοί, συκ ήδuυήθLωλαλή
σαι υμϊν ως πνευματικούς, ' ώς σας

κικοίς , ως νηπίοις ώ Χρισω.

Γάλα υμάς επόπστι , κ έ βρώμα έπω
γδ ήδύναθε αλ ' έπ έπ νύν διώαθε.

3 Επγδ σαρκικοί επ ' όπε δώυμίν ζή

λG- κέρας €διχοστασία, όχι σαρκικοί έστω

και η ανθρωπον αειπαγάπ;

4 ότανγδ λέξη άςΕγώ μερ αμι Παλα:

έτερG-Ν Ε Απολλώ , έχε σαρκικοί ετ ;

S Τίς οω ει ΠαύλG- , τις 3 Απολλώς,

αλ' ή /ακονοι δι ' ών επισάσαθε, εεκας:

ως ο Κύριο » έδωκεν ;

1

2

6 Εν
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5596 Εμέφύτ δυσα , Απολλως επόπσεν ' απ '

ο Θεός
ηύξανεν .

Ωςτε έτε οφυλόύων έςι τι ,έπ ο ποτίζων ,
άλ” ο αυξάνων Θεός.

8 ο
φυλεύωνε ο πολίζων έν έσιν έχασες;

πίδιον μισθόν λήψεται να τίδιον κόπον .

Θε8 γάρ έσθω
σωεργοί Θεέ

γεώργιος,

Θε8
οικοδομή έστ .

Κατα ή χάριν ξ Θεά ή δοθεισών

μαι ,
ως σοφός

δέχτέκιων θεμέλιον τέθήνα ,άλ.

λG- και
εποικοδομέ : έχασG- και

βλεπίτω

πώς
έποικοδομέα .

Θεμέλιονδ άλον έδεις δύνα ) θέσεις
ολατ κάμψον,ός έσιν Ιησές ο Χριστός.

Ει δε ας
εποικοδομεί επί τ

θεμέλιοντέ

τον, χρυσόν, άργυρον , λίθες τιμίες , ξύλα ,
όρων ,

καλάμω

13 Εχασε το έργον φανερόν γλυήσεται . και
δ ημέρα δηλώσς· όπ ν πυρί

λιποκαλύ

πλεται και έκανε το έργον οποίον έπ, τους
δοκιμάση.

14 Εί τινο τοέργον αψί ο
επωκοδόμησε ,

μιθών λήψε).

15 Είτινος το έργον
κατακαύσε)

.ζημιωθήσε)

αυτόςκαι σωθήσε ) , έτως και ως Αμα πυρός.
16

HOE Oeš oixão co upcov;

12

χαλ

Ξ

Ξ

Ουκ οίδατε ότι ναός Θεέ , και το πνεύ

17 Eί πς ή ναών και Θε8 φθάρς , φτερές

τ8τονA3 4
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20

21

2ܐ

τύτων Θεός και διαός 8 Θεξ ακός έπν,

οίτινές εσε υμάς.

18 Μηδεις εαυτόν εξαπααιτω · πς δικά

σοφός να ν υμίν και το αλώνι τέτω , μω

ρος γλυέσθω, έναβόηται σοφός.

19 Η δ σοφία κόσμε τότε,μωρία ολα

τοΘεώ εσπέραπ?) γάςο δραστόρδης
τες σοφές αν τη πανεργία αυτών.

Και πάλιν Κύριο γινώσκί τες Ae .

λογισμός ή σοφών όπ έισι μέταιοι.

Ως μηδεις κωχάθω ω ανθρώπους

πίνα γδ υμών έσιν

Είτε ΠώλG- , ίπ Απλώς , είτε Κη

φάς, είπ κόσμος, είπ ζωή, είτε θάναός , είπ

εσώτα,είτε μέλονα πάνε υμών έπν:

23 Υμάς 3 , Χρισ & Χριστός 3 , Θεέ .

Κεφ. δ' . 4.

1OYτωςημώς λοκλίθω άνθρωπΦ- , ώς
υπηρέας Χρισέ , και οικονόμος μυη

είων Θεοδ .

ο και λοιπόν , ζηταται εν τοις οικονόμους ,

να πισος ας δύρεθή.

3 Εμοί και ας ελάχτόν εαν ένα υφ' υμών

ανακριθώ , ήοανθρωπίνης ημέρας αλλ '
εε εεαυτον ανακρίνω .

4 Ουδέν δέμαυτού σώοιδε· α' συκώ

τέτω δεδικαίωμα και και ανακρύων με ,

Κύριός εν.

5



ΠΡΟΣ Κ Ο Ρ . Α. 56ι

5 Οι μη αν κουρα και κρίθι , έως αν ιλ .

9η ο Κύριος ος και φάση πε κρυπα σκό

τες, και φανερώση ας βαλάς ήκαρδιών και

τύποεπαινΟλυήσεται ικασο λιΘιά.

6 Τα πι 3 , αδελφοί, μελεχημάτσει ας

έμων και Απο Aώ δι' υμας να ω ημίν

μίτης το μη σιρογέγραπή Φροναν ,

μη ας σις 5 ενός φυσιοθι σεεπίρα.

7 Τίς γαρ π Αακρίνε; Τι έχει και αν

έλαβες ; Εί3 και έλαβες , τί καυχάται ως μη

λαβών ;

8 Ηδη κεκορεσμένοιεπ, ήδηέπλετή πεί,

χωρίς ημών εοαπλόύπαλικόφιλόν μία

στιλόπιε: ενα και ήμας υμίν συμβαση .

λόύσωμεν.

Δοκώ και ότι ο Θιός και μας της διάλες

εχάτες απέδηξεν ως επιθυμίες, ότι α

τον εγγυήτημών του κόσμου Ο αγέλοις και

ανθρώπους.

1ο Ημάς μωροί 2ο Χρισον, υμάς 3 φρό

νιμοι ν Χρις ημεις αθενας , υμάς σε

χυροί υμάς ένδοξοι , ημάς 3 άτιμοι.

Ακριταρά ώρας και ποια μου, ε διψώ.

δυ , και γυμνήσομεν, και κολαφιζόματα ,
ε αιμο:

12 Κω κοπιώμα , εργαζόμενοι ταις ιδίαις

αρσί. λοιδοράμδυοι, ούλογελμ διωκόμε

νοι , ανεχόμεθα .

11

Aas 13 Βλα
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13 Βλασφημέριμοι , ωοσκαλέμδυ ως

εικαθίσματα 5κόσμεεγγυήθημεν, παν

των ωeίψημα έως αρά.

14 Ουκ ώστεέπων υμάς γράφω ταύτα ,άα '

ως τέκνα με αγαπηθεί νοθετώ .

15 Εάν δμυρίες που δαγωγές έχεις και

Χρισω, αλ' ε πολλές πατέρας.ώδ Χρι

το Ιησε 2α σ' αγελία έγω υμάς εγγύ

νησα .

17

16 Παρακαλώ εν υμάς, μιμηταιμε γνώεθ :.

Δια τέτο έπεμψα υμίν Τιμόθεον , ός έξι

τέκνον με αβαπηνεπισών εν Κυρίω ,ός υμάς

αναμνήση ζει oδές με ώς ώ Χρισώ, καθώς

παναχάω πάση εκκλησία διδάσκω.

18 Ωςμη έρχομόρε δε με ωeoς υμάς , έφν

σώθησανίνες .

19 Ελσίσομαι και ταχέως αθος υμάς , εάν ο

Κύριος θελήση , και γνώσομοι ετ λόφων ή

πτουσιωμένων,αλλά και διώαμιν.

Ουδώ λόγω και βασιλέα 5 Θεέ,αλλ'

ν δωάμε.

Τι θέλετε ; Εν ράβδω έλθω αθος υμάς, ή

ωαρίπη , πνεύκολπ πραότης ;

Κεφ. ε'. 5.

Ο "
" Λως ακέεθώυμίν πορνάα, έ τοιαύτη

πορνέα ήτις έNώτοις έθνεσιν ονομά

5. ώςτ γωϊκαιάνασ πατρός έχίν.

Και υμείς πιφυσιωμένοι εσε , και έχ

καλλον

20

21

2
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το πο

ιή
σα
ς
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3 Ει μεν ωςαπών το σώμα και παρών

και το πνεύμα , ήδη κέκρικα ως παρών ή

έτωτέτο
κατεργασάμενον,

4 Εν τω
ονόμαξΚυρίωημώνΙησε Χρι

σέ,
σιωαχθέντωνυμών κ εμε

πνόύμα

τG- , σω τη δωάμε Κυρίε ημών Ιησέ

Χρισέ,

5.
Παραδεια τ τοιέτον τώ Σαϊανά ας

όλεθρον ή σαρκός, ίνα το πνεύμα σωθή ή τη

ημέρα και Κυρίε Ιησέ .

Οι καλόν το
καύχησαυμών. σοκ οίδατε

ότι μικρα ζύμη όλοντο
φύραμαζυμοί

7
Εκκαθαραίε άνε

παλαιάν ζόμίω , ίνα

ή νέον φόραμα ,καθώς εσεάζυμο και το

πάχα ημών εσέρ ημών έθύτη, Χρισός.

άσεεoράζωμδυ , μή ζύμη παλαιά,
μηδέ ώ ζύμη κακίας και

πονηρίας , αλ' ώ

αζόμοις
έλικρινέας

εαληθέας .

9
Εραψα υμίν ώτη επιφυλή , μη σιω

αναμίγνυθαι, πόρνοις .

10 Και και πάντως τοϊς πόρνοις ξ κόσμο
τότε,ή τοίς

αλεονέκλαις, ή άρπαξιν,ήεά
δολολάτζαις επεί οφείλετε

άρακτο

6

.

8

11

σμα εξελθε .

Νωίδεέραψα υμίν μη σωαναμί
γονέάν ας

αδελφός
ονομαζόμG

, ή

πόρG».
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12

1

2

πόρν @ », η πλεονέκτης, ή ειδωλολάτρης , ή

λοίδερο , ή μέθν ( G-,ή άρπαξ : το τοιέ

το μηδέ σωεαν.

Τί γάρ μοι κτες έξω κρίνξν ; Ούτες

έσωυμάς κρίνεις;

13 Tες και έξω ο Θεός κρίνε. Και εξαρείτε

πονηρόν εξ υμών αυτών.

Κεφ. σ'. 6.

Τολμάας υμών πτώμα έχων σος και
έπρoν, κρίνε επιταδίκων , και εν

επιτέλων;

Ουκοίδε όπ οι άμοι και κόσμoν κρινε

π ; Και αν υμίν κρίνεται ο κόσμο ,

ανάξιοίέπκρίθηρίων ελαχίστων;
3 Ουκ οίδε όπα[γέλες κρινέλω; μήπ

και βιωλκεί και

4 Βιωκκα μουοικριτήρια εάν έχετε , τες

εξυζενημερες ώ τη σκκλησία και τέτες και

9ζιπ.

5 Προς ωροπίω υμίν λέγω . έτως σεκ έπν

ώ υμίν σοφός έδε εις , ός δωήσεται Αα

κρίναι από μέσον σ ' αδελφέ αυτά;

6 Αλλά αδελφός μη αδελφέ κρίνε ) , και

τέτο επι απίων ;

7 Ηδη μυοώόλως ήλημα ώ υμίν έστη,

όπκρίμαζα έχει μεθ'εαυτω . Ααάόχι

Mémovádráto; al sole se ne mo din

πριθες

8 Αλά
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δ
ή

έχo
ς

IO

II

κα !

κρη

Η σοκ οίδανεότι άδικοι
βασιλέων Θεά

και
κληρονομήζεστ; Μη

ταλανάθε, έπ πόρ

νοι, έτε
ειδωλολάτςαι, έτε μοιχοί, έπ μg

λαγοί,έπ
δρσενοκοίται ,

Ούτε κλέπται, έτε πλεονέκ ) , έτε μέ

θυσοι, λοιδοροι , έχ
άρπαγεςκαι

βασιλέων

Θι8 8
κληρονομή(ζεστ.

Και ταύτατινες ήπ' αλλά
απολέσταθε,

αλά
ηχάθησε,αλ'

εδικαιώθηε ώ τα ονό

μαθε σ' Κυρίε Ιησύ , και ώ τω
πνεύμαζε

Ο Θε8 ημών.

12 Πάνα μοι έξεσιν,άλ'
επανα

συμφέρς
πάνω μοιέξειν , αλ' ουκ εγώ

εξεσταθή .

σομαι υπό τινών ,

Τα βρώματατη
κοιλίας, η κοιλία τοϊς

βρώμας»: ο 3 Θεός και
ταύτίω ε ταύτα

κουαργήσει το σώμα και τη πορνεία και άλλα

τω Κυρίω, και ο Κύριος του σώματα

14 ο Θεός εν Κύριον ήχτρε,κυμάςεξ
εγερειΑ τ

διωάμεως αυτά .

15 Ουκ οίδατε, ότι τασώματαυμών, μέλη

Χρλεϊ έπν; Αρας οώτα μέλη Β' Χρισέ ,

ποιήσω πόρνης μέλη;Μή γλώοιο.

μής

13

16. Η Gάκ οίδατε ότι ο
καλλιώμδυοιτη πόρ

,εν σώμα εσιν και
Ε'σονται γύ, φησίν, οι δύο

αςστέρνω μίαν .

17 οι
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17 ο δε κολώμG- του Κυρία ,εν πονεύ

κι έπ.

18 Φεύγετε ή πορνεία». πάν αμάρτημα και

εαν ποιήση ανθρωπος ονός 5 σώμαόςέπι

ο 3 πορνεύων,έες το ίδιον σώμα αμαράν .

Η σοκ οίδατε ,ότι το σώμα υμών , ναός

σωυμίν αγία πνόύμαώς έσιν , είχε λη

Θε8, σοκ έπ εαυτων ;

Ηφροίθηε γδ τμής : δοξάσκαλε δή και

Θεόν ώ το σώμα . υμών,€ ω τοπνεύμα

υμών, έ τινά επσ Θεά.

Κεφ . ζ 7.

ΠΕojώνέκάψατέ μοι,καλόν ανθρώ

πω γωαικοςμη άπλε .

Διά και ως πορνέαςέκασος τεαυεγυναί

και εχέπω , ε εκείνη τ ίδιον άνδρα είπω.

3 Τη γυναικί ο ανήρτοφίλομεύωσοιαι

λιποδιδόσεω ομοίως και και η γωήτων ανδρί.

4 Η γωισιδία σώματG- σοκ έξεσιάζι,

άλ” ο ανήρ ομοίως και τοανώς ιδία σώ

καλG- σοκ έξεσιάζ!, αλ ' και γωή.

• 5. Μη ληστερείτε αλλήλες , ε μή παν οι

συμφώνε @ ος καιρόν, ίνα χολάζηε τη νη

σένα έτη ωeoσόυχή και πάλιν επί το αυτο

σωέρχεθι , ένα μή πηραζη υμάςο Σαία

νάς Αχα τ ακρασίαν υμών.

6 Τέτοj λέγω ξ συγνώμω, και κατ'επι

αγω.

2

7 Θέλω
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10

• II

7 Θέλωή πάνας άνθρωπος είναι ώς και

έμων" αλ' έκασο- ιδιον χάρισμα να

κ Θι , ός μου έτως, ος 3 έτος.

8 Λέγει και τοις άγαμους και τις χαραις, κα

λόν αυτοίς εσπα εαν μάνων ως καρύ .

9 Ει και στα εκρα δύον) , γαμησιτω στεν ,

κράοσον γαρια γαμήσται ή πυρά..

Τοίς κγαμηνόπωλογικα εκεί ,

άλ ” ο ΚύρμG- , γωαίκα λι ανδρος με

χωριθώα :

Εάν 3 και χωρίθη , μψίτο άγαμε , ή

το ανδρί και αλλαγή τω ' και άνδρα γωακα

μη αφιένου .

12 Τους και λοιπούς εγω λίγο , έχ ο ΚύρμΘ

Εί τις αδελφός γωδία έκ απισον , και

αυτη σωσυδοκεί οίκον μίλ' αυτά , μηαφ

μέτω αυτω :

13 Και γωή ήτις έχω άνδρα απιτον , και

αυτος σωσυδοκά οικείν μετ ' αυτής και με

αφιέτω αυτόν .

14 Ημασται δεανής και απισω - ώ τη γυ

ναικί και ήίασαι καιγωή ή απιστώ το

ανδρί. επά άρα τα τέκνα υμων ακαθαρά
έ ' νύν 3 άμαέν.

15 Ει 3 οάπιος χωρίζι ) χωριζίθω. δεδο
λωται ο αδελφός ή η αδελφή τοις τοιέ

τοις ω ; Αρίων κέκληκεν ημάς ο Θιός .

16 Τίγο οίδας ,γώα , ά τ άνδρα στύσηςκαι
Η π
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Η ” οίδας , άνερ, ο τίω γωϊκαι σώστε;

17 Ει μη ευρέσω ως έμέρισεν ο Θεός , έκασον

ως κέκληκεν ο ΚύρG- , έτω ωειπαλάτω:

και έτως ώ τις εκκλησίαις πάσης Αα
προσομαι.

18 ΠεριτίμημμG- ας κλήθη ; Μήεπι

απάθω. ω άκροβυσία &ς εκλήθη ; Μή

αλεονέθω.

19
Η' αιομή αδέν έπ , και η ακροβυσία

έδέν έστιν , αλλά τήρησης αλών Θε8 .

20: Εκασώτηκλήση ή εκλήθη, ώ ταυ..

τη μαμέτω

ΔέλG- οκλήθης ; Μή σοι μελέτω" αλ'

ά και δύασαι ελεύθερG» θυές, καλου

Zeñory.

21 "οδώ Κυρίω κληθεςδέλος,απελά

θερG- Κυρίε είν ' ομοίως και ο έλσίπρα

κληθεις , δέλός εν Χρισ .

23 Τιμής ήχοροίθη7ε· μή γίνεθε δολοι άν

θρώπων.

24 Εχασα- ν ώ κλήθη, αδελφοί, ώτε

το μάρμίτω ολα το Θι.

25 Περί και η παρθένων έπιαγω Κυρία

σοκ έχωγνώμίω και δίδωμι ως ηλεημών και
οι Κυρίε πισος είναι .

26 Νομίζω οιω τέτο καλόν υπάρχον Δε

ή ωε,ώ αν ανάγκω , όπ καλός άνθρωποι

έτως ναι .

23 Aldea
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27 Δίδιστοι γω αικί ; Μ, ζητή λύσιν . λί

λυσει τι γυαικός; Μη ζητή γυναίκα .

18 Εάν 3 ε γήμης,έχ ήμαρ και κιαν γιμη

και παρθένος, έχήμαρο: θλιψιν τη σαρκι

έξεσιν οι τοιετοι . εγω και υμών φιδομαι .

29 Τετο δε φημι , αδελφοι , οι ο καιρός

σιωισελμυο- τι λοιπόνέπν ένα και χλες

γωαίκας , ως μη έχλες ωσε :

Και οι κλαίονες ,ως μη κλαίονπς' και οι

χαίροήες , ως μη χαίρονες και οι αναζη

πς , ως μη ηστίχουλες

31 Και οι κώμμοι τον κόσμο τίτ » , ως

μη τααρωμαροι" ωρα και το χώμα και

κοσμο τότε.

3 2 Θέλω 3 υμάς άμερίμνες είναι άγαμος

μεριμνά πε5 Κυρίε,πώς λίση του Κυρίως

33 ο ' 3 γαμήσας μεριμνά τει κοσμο,

πως δεεσ τη γωαικί.

34 Μεμέρται η γνωστή παρθένος.ηαγα

με μεριμνά τα 5 Κυρίε , ίνα ή αγία και

σώμαι και πνεύμα και γαμήσια μερι

μνα τα κοσμε, πως δείση των ανδρί.

35 Τετ 3 ας το υμών αυτών συμφέρον

λέω έχ ένα βρόχον υμϊν επιβάλω , αλλά

« θος το οχημον και ουπςόπτρον τη Κυρίω

απερισάως.

36 Ει δέ τις αχημουάν επί τω παρθένος

αυτύ ομίζί, εάν η σίρακμG- , και έτως
εφάλι

1

Η
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οφέλη γίνει και θέλς πιάτω , έχ αμαρ

ανα γαμάτωσαν.

37 0,3 έτηκεν εδραίG- ώ τη καρδία , μη

έχων ανάκω , εξεσίαν και έχει εισιδία

θελήματος , και τέτο κέκρικεν εν τηκαρ

δια αυτά , τηρείν τω εαυτό παρθένον,

καλώς ποια .

3 8 Ωα και οεκγαμίζων, καλώς ποιεί : ο

μη κγαμίζων, κρασον ποιεί.

39 Γωήδεινόμωεφ' όσον χρόνον ζηδάνης

αυτήςεάν και κοιμηθή ο ανήρ αυτής,ελέυθερα

εσιν έλξ γαμοηθήναι μόνονώ Κυρίω.

40 Μακαριωτέραν δε έσιν εάν και το μάνη,

και τωνέμω γνώμω δοκώ και και πνεύ .

και Θιά έχίν..

Κεφ . η . 8 .

ΠΕρι ολέ και έδωλοθύτων , οίδαμε όπ

πάντες γνώσινέχομεν. και γνώσεις φυσιού,

και 3 αγαπη οικοδομέ .

El déus doxes Esdéncy is, édému sdir

έγνωκεκαθώς δε γνώναι ..

Εί Υας αγαπάή Θεόν, έτG- έγνωστας

σ' αυτό .

4 Περί βρώσεως ο τ έδωλοθύτων,

είδαμε όπ έδε, είδωλον ο κόσμος , και όπ

έδεις Θεός έπρG- ά μή ς .

5. Και γδ άπερ ασι λεγόμδροι θεοί είπω
ερανώ,είπεπίτ γής: ώασερ ασι θεοί πολ .
λοι ,Ε κύριοι πολλοί)

3

6Α'
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1ο Εάν γας

6 Αλ'ημίν εις Θεός ο πατήρέξέ πι πόν.

τα , ημάς εις αυτόν· ε εις ΚύρλG- Ιησές

Xρμός,δι'επι πανα , και ημείς δι' αυτά.

η An’ σοκ νπάστα γνώσης, πνες και τη

στωθήση ειδύλε έως αρκ, ως ειδωλόθυ

τον εαθεσι , και η σωάδησης αυτών αθενής

όσα μολύνε) .

8 Βρώμα και ημάς και παρίστησε τω Θεώ .

έπ εάν φάωμδυ, ωeιατόύομεν έπ εάν

μη φάωμδυ, υπερέμεθα.

9 Βλέπετε 3 μήπως και εξεσία υμών αυτη

@ ύσκομμα ηται τοϊς άρθενέπν.

ς ίδη σπη έχονζα γνώσιν, ώ

έδωλάω καιακέρμιον , έχει και σωμδησης

αυτά ασθενές όντG- οικοδομηθήσεται εις το

τα έδωλόθυζα είχν;

Και λολάται ο ασθενώναδελφός επίτη

στη γνώση , δι' ον Χρισος απέθανεν.

Ούτω 3 αμαραίνονες ας τεςαδελφές,

κτυπώνες αυτών ή σωάδησαν αθενέσω ,

εις Χρισόν αμαρανέγε.

13 Διόπερ ά βρώμα σκανδαλίζί τ αδελ

φόν με, και μη φάω κρέα ας ή αιώνα , ένα

μη ήρδελφόν με σκανδαλίσω .

9 .

1ΟΓκέρμι Απόστολος ; Ούα ειμι ελεύθερος;

Ουγ Ιησεν Χριστών και Κύριον ημών εώ

esκα ; έργον με υμείςεπώ Κυρία ;

11

12

Κεφ. 9'

2 Εί
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7

1

και Ει άλλοις σοκ άμι πόσολα» , αλλά και

υμίν ειμι ή γδ σφραγίς σεμής επιστολής.

υμείς έστω Κυρίω.

3 Η έμή δίπολογία τους έμε ανακρίνεσαν,

αύτη εί:

Μη σοκ έχομεν εξεσίαν φαγών και πιέν;

Σ Μη σοκ έχομεν εξεσίαν αδελφω γυναί

ηα αθελάγην, ώς και οι λοιποί λόφιλοι , εοι

αδελφοί σ ' Κυρίε , και Κηφώς;

6 H" PÁrGézad sej Bapráras con 'zoguetes
εξεσίαν Ομη εργάζει ;

Τίς σφαίδεται ιδίοις όψωνίοις ποτέ ; τις

φυλό αμπελώνα και και οκ σκαρπό αυτά

σοκ έοθεί ; Η' τις ποιμαίνε ποίμνω , ε και

Ο γάλακο ποίμνης σόκ έθις ;

8 Μηξ άνθρωπον ταύτα λαλώ ; Η έκ

και ο νόμG- ταύτα λέγε ;

9 Εν γδ του Μωσέως νόμω εραπή: Ού

φιμώσης βεν αλοώνα . Μη ή βοών μέλη

τω Θεω ;

1ο Η' δ ' ημάς πάντως λέγε ; Δι' ημάς γδ

εγράφη , όπ επ' ελπίδα οφέλη και δροτειών

δροσιάς και ο άλοών , τ ελπίδα αυτά

μετέχον, επ ' ελπίδ .

11 Eι ημείς υμίν ζα πνόύμαληρο εασέραμάν,

μέγα α ημεις υμών τα σαρκικα θερίσου;

Εί άλλοι σέξεσίας υμών μετέχειν , και

κάλλον ημάς και ΑΑ ' σου έρηστιέμεται τη

εξεσία

1 2
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13

εξεσία ταύτη' παναίμα , ίνα με

εγκοπίω ενα δωμάτια διακίλια Χομά.

Ουκ οίδατε ότι οι ται ιερα εργαζομέρει ,

σκιερς εθίειν ; Οι το θυσιατηριο συσ

εδρεύοήες,τι θυσιαστηρίω συμμεριζον και

14 Ουτως ο Κύριο διέταξε τοις το άα

γέλιον καιμεσιν, ο δαχιλίν ζ ..

15. Εγώ και έχεησαμω τέτων. Ουκ

έκαψα και ταυτα ινα και τογόη ) ώ έμοί.

κοιλόν γας και μάλον πεθανειν ή τοκαύ

χημα μείνα τηςκενώСη .

16 Εάν ο διαγιλίζωμαι,σκία μοι καύ

χημα ανακη γαρ μοι επίκται. έαιδί μοί

ειν εάνμή διαχελιζωκαι .

17 Ει δεκώντετο πιάσω, μιθόν έχω και

3 ακων, οικονομίαν πιπίςαμαι.

18 Τίςοιων μοί εσιν ο μισθός ; Γνα αγχιλι

ζόμενο αδαπανον θήσω το αγίλιον και

Χρισ , ας το μη ηααείσαρτη εξεσία

ώ τω δαχιλίων .

19 Ελεύθερος γυών κ πανων,πάσινεμαω

τον έδέλωσα , ένα τες πλάονας κερδήσεων .

20 Και εγγυόμω τοϊςΙεδαίοις ως Ιεδαίο ,

ένα Ιεδαίες κερδήσεων τοϊς ονόμον ως αν

νόμον, ένα τεςονόμον κερδήσω

21 Τούς ανόμοις ως ανομG- ( μη ων ανο

uOsad inoue Xers) ivæ xige

δήσω ανόμες,

pes

22 Ezfuón
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22 Εγγυόμίν τοϊς αθενέζιν ως αθενής, ένα

τες ασθενείς κερδήσω. τοις πάσι γέρνα τα

πάνα , ένα πάντως τινάς σώσω.

23
Τέτο δε ποιώΔε το αγέλιον , ένα

συγκοινωνός αυτό βομαι.

24 Ουκ οίδατε, ότι οιώ ιδίω είχανίες ,πάν

τες μου τρέχεσιν , ως και λαμβάνς το βρα

βίον; Ούτω τρέχιε , ίνα κααλάβησε.

25
Πάς και ο αγωνιζόμενο» , σάνοιεκρα

τουε) . κώνοι μου οωω ίνα φθαρών έφα

νον λάβωσιν' ημάς , άφθαρών.

Εγώτoίνω έτωξέχω, ως σοκ αδήλως "

έτω πυκιδίων , ως σοκαέρα δέρων.

27 Απ'ιαωπιάζω με το σώμα ε δελα

ωγώ, μήπως άλλοις κηρύξας και αυτος αδόκι

μG- βίωμα .

OYθέλω καιυμάςαγνοείν,αδελφοί,όποι
πατέρες ημώνπάνης ιστήνεφέλω

ήσανε πάνες Αετ θαλάασης διήλθον.

2 Και πάντες εις τ Μωσήν έβαπάσαιζω

τη νεφέλη και τη θαλάαση

3
Καιπάντες το αυτό βρώμα ποδομαλ

κον έφαγαν.

4. Και πάνης το αυτο πομαπομακης

έπιον . έπινον δοκπνώμαλικής ακολgθέ

σης πέτρας " ή 3 πίτσα και ο Χριστός .

Σ Α' σοκ τους πελάοσιν αυτώδN

Κεφ. ι. 1Ο.

1

κινες
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9

1

πησεν ο Θεός, καλετρώθησαν δώση ερήμω.

6 Ταύτα 3 τύποιημών εγγυήθησαν , ας το

μη είναι ημάς επιθυμητές κακών, καθώς

κακείνοι επεθύμησαν.

7 Μηδε ειδωλολάτζα άνεσθε, καθώς η

Υες αυτών ως γέγραπlαι Εκάθισεν ο λαός

φαγών& πιείν , και ανέση στην πούζι ».

8 Μηδέ πορνούν μεν , καθώς όλες αυτών

επόριουσαν, και έπεσονώ μια ημέρα εκκοσι

αξεις κλιάδες.

Μηδε οκπίραζωμών ή Χριστν , καθώς

καί τινες αυτών επάρασαν, υπό όφεων
απώλoνά.

IÓ Minde Βγάζετε , καθώς και της αυτών

έργουστιο , και απώλoνο σο ' ολοθρε.

Ταύτα και σπάνι τύποι σωέβαινον εκά

νοις " έγράφη και ως νοθεσίαν ημών , ας ες

τα τέλη αιώνων κατάντησεν.

σε οδοκών εσώτα, βλεπέσω μη πίСη.

13. Πέρασμός υμάς σόκ ειληφεν 4 μή άν

θρώπινβ ' πισος και ο Θεός, δς σοκ έάσχυμάς

πήραθώαι αέρο δίαθε, αλλά ποιήση

σου το προσμήέκβαζεν, δικύας

υμάς υπενεκά».

14. Διόπες , αγαπη %ί με , φεύγει λίπος
ειδωλολατξάας.

15 Ως φρονίμοις λέγω κρίνατε υμείς όφημι .

16 Το ποτήριον τ αλογίας και σλογές,

δελε

Ι

1 2
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szimawvdovíce sampelo & Xersoint; Tà

αρών δν κλώμεν , κοινωνία Εσώμα/ G

σΧρισ8 ειν;

17 στις αρλο », εν σώμα οι πολλοί εσμα:

οι πάντες οκ δ ' ενός αρθε μετέχουν .

18 Βλέπετε η Ισegήλ και σαρκα " έχ οι

εθίονπς ας θυσίας και κοινωνοί σ ' θυσιαση .

ρίς εσί ;

19 Τίο φημι; όπ είδωλον , ή έπν ; ή όπ

ειδωλόθυών , π έσιν;

Α’ ότι « θύς τα έθνη , δαιμονίοις ,

και ο Θεω: εθέλω 3 υμάς κοινωνές ή διαι

μονίων γίνει .

Ου διωαθε ποτήριον Κυρίε πίνανε πο

τήριον δαιμονίωνε διαθετραπέζης Κυ.

ρίε μετέχον,έτς απέζης δαιμονίων .

22 Η ολοζηλέμουτ Κύριον ; Μηέχυ

ρότεροι αύτε έσμου ;

23 Πάνω μου έξεσιν , αλ' επανα συμ

φέρα• πάνα μοι έξιν , αλ' ε παύτα οι

κοδομέα .

24 Μηδεις ο εαυτ8 ζητάω, αλλά το

ετέρα έκασΘ-.

25 Πάν τονμακέλω πολέμμονέθετε,

μηδέν ανακρίνονίες Αμα ή σιωίδησιν.

26 ΤελΚυρίε η γη το πλήρωμα αλής.

27 Ει δέ τις κοιλώ υμάς και απίστων , και

θέλετε πορσύθαι » πάν τοωολτέμβριος

υμίν

21
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υμίν εσθίετε και μηδεν
ανακρίνοντες 24 των

.

28 Εαν εις υμίν είπη: Τατο
έδωλόθυτών

έσι , μη καθίει και δι' εκείνον ή
μίωύσανα,

και η
σιωέδησιν. δδ Κυρίε η γη και το

29
Σωίδησιν λέγω,

έχετευτού, αλλά και

σ' ετέρε. ενιαία η
ελάθερία με κρίνεται

στο άλης
σωσδήσεως;

30 Ει 3έω χώρια μετέχω, τί
βλασφημά

' , και σέρεείδυχαριστώ ,

Είτε ενέσθίετε, είτε πίνετε ,είτε και ποιά

' π, πάνω εις δόξανΘεόποιιτε .

32
Aωeόσκοποι

ποι γενεθε
κΙεδαίοις και Ε'Αλησε

και τη εκκλησία Θεά

33 Καθώς καιπάντα πάσιν δρέσκω , μη
ζητώνηεμαυτά

συμφέρον , αλλά το τών

πολών, ένα σωθώσι .

Κεφ. ια'. ΙΙ .
Μίμητοί με γένεσθε , καθώς και

Χρισ8 .

2 Επων.δ δε υμάς , αδελφοί , ότι πάντα
με μέμνηθε,

καθώς
παρέδωκα υμίν , ως

λαδέσης κατέχειε.

3. Θέλω δευμάς αδένα όπ παντόςάνδρός

ή κεφαλή ο Χριστόςέα:
κεφάλή3 γυναικός,ο

ανήρ" κεφαλή δέ Χρισέ,ο Θεός.

4 Iss ரேடி
எல்பக வில்ல

πίζει

λη

τμ
ή

Bb
κ
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7

Ο κεφαλής έχων , καλαιχώς τίω κεφα

λέωαυτ8 .

Σ Πάσα δε γωή σοδομώη ή αθ

φοδύεσαι ακα ακραλύπλο τη κεφαλή κα

ταχώςήκεφαλωνεαωτης εν άρεσε το

αυτή τη έξυρημδύη.

6. Ει δέ καίακαλύπλε γωή , και κέρα :

θω. α δε κακρόν γωαικί το κάρα ή

ξυρά , καακαλυπλέοθω.

Avqp piele gs com opendrolungataliat

ή κεφαλώ , εικών και δεξα Θε8 άρ

χωνγωήκαιδόξα ανδρός έπι.

8 Ου γαρ έαν ανώς ο χωαικός , αλλά

γωή εξ ύδρός.

9 Και δοκ οκλίθη.ανής Ale ή γωαϊ
και , αλλάγια Αμο τον αύδρα .

Δια τέτο οφέλη ή γυνή έξεσίαν έχει

επικεφαλής, Αστές εβδέλες.

πλω έπ ανώς χωρίςγιωαικός , επ

geenzweisávopòs, cs Kvedara

12 Μαστροδηγωήο άνδρός, έστω καιο

ανής Αστυναικός' 3 πάνω έκσ Θεϊ.

13 Ενυμϊν αυτούς κρίνατε, πρέπον ειμναί

και ακαταπίλυπον σε Θεωαούχες

Η έδε αυτή η φύσες διδάσαςυρας καιότι

αυής εδώέων ομά ,απμία ώτα επ

Γωή δε εαν κομά, έξι αυτή έστν; όπ

η κόμη αντίθιβολαίοδελθωτή.

16 Ει

1ο

II

14

15
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Είδε τις δικά
φιλόνγκG- είναι ημάς

τοιαύτίω σινήθξαν σοκ έχομεν, έδε αι εκ

και Θεξ .

17 Τατο 3 ο αγέλωνσόκέπαινθ,όπ σαν

εις το κρείττον, αλ' ας το ήθος
σανέρχεθε.

18 Πρώτον μεν η
συνερχομδύων υμών εν τη

εκκλησία, ακέω ρίσμαζα εν υμίν υπάρχον

και κέρG- τι πιςεύω.

19 Δέδε αιρέσες ονυμίν είναι ,ίνα οι δόκι

και φανεροί γδόωνώυμίν .

20
Σιωερχομθύων εν υμών επί το αυτο σοκ

έσι
Κυριακός δείπνον φαγείν.

21 ΕκατG- και το ίδιον δειπνον
ωeολαμ

βάνα ν το φαγείν,κος μου πηνά ός μεθύς.

Μη δοικίας έκέχτές το έθιξηκαι πί
νην ; Η

εκκλησίας και Θε8
καταιφρονάτε

καταχώετετεςμηέχοντας; Τίυμίν άπω;
έπαινέσω υμάς ; Εντέτα σάκ έπαινω .

23: Εγδ
παρέλαβον οποξ Κυρίε δ και

παρέδωκα υμίν και ότι ο Κύριος Ιησές ώ τη

νυκτίή
παρεδίδου, έλαβεν αρίων:

14. Και
σύγκριτήσιας έκλασε και είπε: Λά

βετε , φάγετε τέτο με έξι το σώμα το

υπέρ υμών κλώμδυον τέτο ποιείτε εις
τιέμω

ανάμνησιν.

σου , λέγων: Τάτο ποτήριον , ή κανήAlg

22
γω
ν

παν
ί

25
Ωσαύτως και το

ποτήριον, το δίπνή

θήκηεσιν ώ τα εμυ αίμα ..το ποιείτε

οστάκιςΒ 6 2
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οστίκις αν πίνετε, εις τίω έμων ανάμνησιν .

Οσάκις γδ αν εσθίητε τ άρτον τέτον,

και το ποτήριον τέτο πίνητι , τον θείαν

Κυρίε καταγέλετε, έχεις και αν έλθη.

27 Ωστ δς αν έρθέη άρτον τέτον , ή πίνη

το ποτήριον Κυρία αναξίως,ένοχG -έσα

δσώματG- και αίμαίG- ' Κυρίε .

28 Δοκιμαζέτω και ανθρωποςεαυτόν, έως

εκ δ' άρτεέθιέτω , και ποτηρία

πινέτω .

29 οδ εθίων και πίνων αναξίως, κρίμα

εαυτο εαθί και πίνς , μή Δακρίνων και

σώμα σκυρίε .

3ο Δια τέτο εν υμίν πολλοί αθενας και αρρω

50ι , και κοιμών έκανοί .

Εί δ εαωτές διακρίνομαι στα

οκρινόμεθα.

32 Κρινόμδυοι 3 , σο·Κυρίε παιδδόμε

: θα , ίνα μη σου το κόσμο κατακριθώμων.

33 άπ , αδελφοί με,σιωερχόμθμοι ας τη

φαγαν, αλήλες εκδέχεθε.

34 Ει δεάς πένανοίκωεοθέπω,ίνα μή ές

κρίμα σιωέρχοθε. Τα δε λοιπα , ως αν

έλθω, Αααξομαι.

Κεφ. ιβ'. 12 .

ΠΕρι δε και πνευματικών, αδελφοί, και

θέλω υμάς αγνοέιν .

οίδατε όπ έθνη ήττ , αβος τα άλλα

τα

31
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πι άφωνα , ώς αν , άπει: ο μύρο..

3 Διό γνωρίζω υμίν ότι έδες και οίνωα.

Θι λαλών, λιγα ανάπμα Ιησεν , και τους

δύναν απών Κύριον Ιητών, και μη ύπνο.

μαλαγίω.

4 Διακρίσης και χαρισμα των ασί , το

αυτο πιύμα "

5 Και διαιρίες Ασσιών ασι, κο αυτές
Κύριες:

6 Και διαιρέσες ώιογηματων ασέν,ο3 αυ

τος έπ Θεός, ο αιρών πανταω πισιν.

7 Εκατο 3 δίδο ) και φανέρωσης του πνά .

καλο ατος το συμφέρον.

8 1 μεν δ 2/4 5 πνεύματοδιδυλό

γΘ- σοφίας, αλω3 λόγωγνώσεως,το

αυτο πνεύμα.

9 Ετέρα 3πίας , ώ τι αωτω πνεύμα

άλω 3 χαρίσμαα ιαματων, ώ τω αυτό
πάμαι

Αλω 3 νεργήματαδωάμεων, αλ» ;

αφήμα, αλα Αακριπς πνευμάτων,

ετέρω δε γύη γλωσών , αλα δε ερμως

γλωσσών .

11 Πάναδεταύτα ,ενεργά το ένα το ατο

πνεύμα , διαιρ8ν ίδια έκαςο καθως βέλε .

I 2 Καθίας και το σώμα εν έπ , και μέλη

έχει πολλά, πανα και τα μέλησ σωμαΟ Σ

ενός, πολλάόνα, ενέπ σώμα των Χρισές.

1 Ο

Bb 3 13 Και
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τες

16

13 Και δεν ενέ πνεύμα και μας πάντες και

εν σώμα εβαπίθημι είτε Ιεδαίοι , έπ

Eλωες,είτε δέλοι , ίπ ελεύθεροι και παν

ας εν πνεύμα εποίθημα.

14 Και το σώμα σοκ έσιν εν μέλφ,αλλά

πολά.

15 Εάν είπη και πες : όπ ουκ ειμί χάρ,

ουκ ειμικξσώμαλοέδα' τέτο σοκ

έσιν σ ' σώματG- ;

Και εάν είπη το ές. Οι εκ ειμίοφθαλ.

μός, έκ ειμί οκ ξ σώμα G ' έωρα τει

έκ έσιν οκ σώμα / G ;

17
Εί όλον το σώμα οφθαλμος , πε η ακοής

Ει όλον ακοή, σε η όσφρηζες και

18 Νυνί καιο Θεόςέθε % άμέλη,έν έκασον αυ

των ώτα σώματα,καθώς ήθέλησεν.

19 Ει δε ω τι πείνα εν μέλο , σε η

σώμα ;

Νυν και πολλά μου μίλη , εν δε σώμα .

Ου διώα33οφθαλμος υπέν τη χαρά

Χρέων ( ε σοκ έχω ή πάλιν η κεφαλή τους

ποσί Χρίαν υμών ουκ έχω.

Αλά πολλώ μάλλον, ταδοκενα μέλη

σώματος αθενέστερα σάρχη,ανακαά εσε

23 Και α δοκίμιο ατιμώτερα είναι και σω

ματG- , τέτοις τιμω αξιασοτέρων αθιά .

θεμάνε τα αγήμονα ημεών οχημοσίων

αθιασοτέρων έχο .

20

ZI

22

24 Τ
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ν'. 14 Τα 3 σχήμονα ημών,έχρέωνέχε.άλ

ο Θεός σιωεκέρασε το σώμα, το υπερένια

Θειοσοτέρανδες τμώ

25 να μη ή αίσμα τουσώμαι,αλλά το
αυτό σιραλήλων μεριμνώσι τα μέλη.

26 Και να πάει εν μέλG- , συμπάει
πάντα τις μέλη είπ δοξάζεται ένα μέλο ,

συγχαίρς πάνε ταμέλη.
2η Υμείς δε εσε σώμα Χρισέ , και μέλη

εκ μέρες.

28 Και ες με θεα Θεός ώτη εκκλησία
στον λοσόλες και δεύτερον σοφίας ,
τρίτον

διδασκάλες και έπεται δυνάμεις ,είτε

χαρίσματα ιαμάτων, αντλήψης, κυβερνή

σης, ξύη γλωσσών.

19 Μη σάνες , λπίσολοικαι μη πάντες , ωθο

φήται ; μη σπάνες, διδάσκαλοι, μή πώλες,
διάμες;

30 Μη σάνες
χαρίσματα έχεσιν ιαμα

των και μη πάνες γλώσσαις λαλέσει και μη

πάλες
διερμωδίεσι;

Ζηλότε και τα
χαρίσματατου κράτονα.

κέπ καθ' υπερβολία οδόνυμίν δεικνυμι.

Κεφ. γ '. 13 .

' Αντως γλώσσας ανθρώπων λαλώE

ταγέλων,αγάπης και μηέχω, γέτοναχαλ

Ο κος ήχών, ή κύμβαλον αλαλάζον.

2 Και εάνέχω ωeοφήέκαν ,καιεδώ στο μυ

Bb 4

31

1

σήρια
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στήρια πάντα € πάσαν ή γνώσιν , και εάν έχει

πάσαι ή πίσιν , ωστόρη μεθισίνεν , αγαπω

δε μη έχω , έδεν ειμι.

3 Και εάν ψωμίζω πάνω τα σάρκα

με, και εάν ωδαδε τοσώμαμε ένα καω .

θήσωμαι ,άαπωμηέχω, δεν ωφελέμου

4 Η αγάπη μακροθυμένεηςεύε ) και αγάπη

έζηλοΐ. η αγάπηκαι σε περσι), φυσ82
5 Ουκ αχημονεϊ, ζηλά τι εωτ , έπαρ

οξωε3 έλoίζεται το κακό ,

6. ου χαιρά επί τη αδικία , συγχαίρε δε

τη αληθεια

7 Πάνα τέκ,πάναπις ,σανα ελπί .

ζι, σαν συμών.

Η αγάπη έδέποτε εκπίπ74· π δε . ta

φηβείαι κααρξηθήσου , άτε γλώωα παί .

σου , είτε γνώσης καταργηθήσε).

Εκ μέρες και γινώσκομεν , και εκ μέρες

ασθοφήδύομα:

όταν και έλθη τοπλέον ,τοπ τεοκμέρες

κααργηθήσε) .

Οτε ήμω νήπιω , ως νήπιο ελάλες,

ως νήπις-έφρόνεν, ως νήπιζέλοζόμίων

όπjέρια άνης, καλήργησα τα στηπίο.

Βλέπομεν γάρ . δι ' εσάπίρε ω αινίγ

μακ , τοπ δε σεόσωπον αθώς αθόσωπον

αράγειώσκω εκ μέρες, τόπ δε επιγώσιμοι

καθώς και επιγνώθω.

8

9

JO

ΥΠ

12

13 Νωί
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Υ

Δ

2

14

13 Νυνί μός πίσις , ελπις,αγάπη, τα τρία

ταύτα μάζων και τέτων και αγάπη .

Κεφ . ιδ' . 14 .

Ιώκέλε αγάπίω ,ζηλίπ δε τα πνευ

rockneko peãamor de iva megpulontai

ο δ λαλών γλώαση και συκ ανθρώποις

λαλεί , αλλά τω Θεώ. έδες και ακές ,

πνεύμα και λαλά μυσήρια.

3 Ο δε ωθοφήβύων, ανθρώποις λαλεί οί

κοδομίων και ωραίκλησινε πειραμυθίαν.

Ολαλών γλώασηενών οίνοδομές

@ esφηρίων, εκκλησίαν οικοδομές

S Θέλω 3 πείνας υμάςλαλείν γλώσσας ,

καλλον δεένα ωθοφηδόητε μάζων ηδο

αθοφήσων ή ο λαλώνγλώσσαις, εκτός και

μη διερμίωση , ίνα ή εκκλησία οικοδο
μωλάθη.

6 ' Νυνέβ , αδελφοί , έαν έλθω ωeoς υμώς

γλώσσαις λαλών, ο υμάς ωφελήσω, εάν

μη υμίν λαλήσανή ολποκαλύψ4, ήώ γνώ

ση , ήν ωeοφηθέα , ή αν διδαχής

7 Ομως τα άψυχα φωνω διδόνα , είτε

αλλός , είπ κιθάρα και εαν Δασολίω τούς

Φόβοις μη δε , πώς γνωθήσεθ το αυλέ
μον ή το κιθαριζόμενους.

8. Και εάν άδηλον φωνω στίλπιγξ δω ,

τις αλασκόλώσιάς πόλεμο ;

Ούτω και ύμείςΑξε γλώασης'εαν μη

Bb55 σημου

9 :
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ΧΟ

II

σημον λόρν δε, πώς γνωθήσεται το

λαλέμμονέσεθεί ας αέρα λαλελες.

Τοπαύτα , εά τύχει και γίη φωνών έπνώ

κόσμο , κ έδέν αυτώνάφωνον.

Εάν ο μηεδώ ή διώαμιν τ φωνής ,

έσομ τω λαλένα βάρβαρος και ο λαλώ,

ω εμοί βάρβαρο».

12 Ούτωευμάς, επά ζηλωται εσε πιά

κάτων , αθος των οικοδομωτκκλη

σίας ζηλείπ ένα αξιωσησε.

13 Διός ο λαλών γλώαση και αυτόχθω

ένα διερμίωση.

14 Εάν δ ποτόχωμαι γλώαση, τι πιού

και μεαυσούκονες με άκαρπός εςι .

15 Τί εν ει ; Προσεύξομαι το πνεύμα ,

σPersξομαι και των οί · ψαλώ τωπν

καλά, ψαλώ δε και νοί.

Επά εάν συλογήσης τω πνόύμαι , και

αναπληρώνή τόπον και ιδιώτε, πώςέρεί το

άρω επίτη στη σύγκρισία ; επιδη π ' λέγες

σοκ οίY.

11 Συ μυγδ καλώς δυχαρισάς, αλ' ο έπ

ρG- 8κ οικοδομείται.

18 Ευχαριστώ τω Θεώ με , παντων υμών

κάλλονγλώσσας λαλών .

19 Αλ'ενοκκλησίαθέλω πέντε λόγες 22

σνοός με λαλήσου ,να και άλλες κατηχήσει ,

ή μυρίες λόγες οι γλώοση.

16

20 Ada.
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2 I

*

2 2

Αδελφοί,μη παιδία γίνεθε τας φρεσίν

αλλά τη κακία νηπιάζετε ταις Φρεσι ή

λοι γίνεθε.

Εν τωνόμο έγραπτ όπ εερο

* γλώσσοις,ενχάλεσανετέροις ,λαλήσωτων

λαω τέτω, εδ'έτως εισακέσονται με,

λέγη Κύρια .

Ωςε αι γλώσσα ας σημεϊόν άστυ , έτους

και τις δύεσιν , αλλά τουςαπίσεις και δε ωθοφη

τέα τους απίσοις ,άλα τούς πισδύειν .

23 Εάνο σωέλθη ηεκκλησία όλη επι το

αυπ, ε πάνης γλώσσαις λαλώσιν,ασέλ

θωσι δε ιδιώται , ή απισοι , συκ έρεσιν ότι

ues

24 Εαν 3 πάτες ωθοφήλωσιν, ισέλθη δε

τις άπις G - ήιδιώτης, λέΓεθσο πάνίων,

ανακρίνεθ ιο πάλων

25 Και έτω τι κρυπά η καρδίας αυτά

φανερα άνεσκ έτωπεσών επίοθόσωπον,
αθοσκωήση τω Θεώ , άπαβρίλων όπο

Θεός όντως ή υμίν έπι .

26 τι δεν έστιν, αδελφοί και όταν συνέρχοθε,

έκατος υμών ψαλμον έχω , διδαχο έχο

γλώσων έχο, λιποκρίλυψαν έχο , έρμωναν

έχ ' πανω ως οικοδομωγυέθω

27 Είπε γλώση της λαλέ , και δύο, ή το

αλάφoν τρώς, και ανά μέρG " και εις διερ

μωδιέτω.
18 Ε'ά »
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33

28 Εαν 3 μή ή διερμηνσης , στράτων εν εκ

κλησία'εωτω3 λαλάτωε τω Θεώ.

29 Προφήται δε δύο ή τρώς λαλέπωστον ,

και οι άλλοι Ασκρινέτωσαν.

30 Εαν δε άλ ο Αποκαλυφθή καθημερα,

οαεωτG- σιμάτω.

31 Δύναθε ο καθ'ένα παλες ωθοφή εύφ», ένα

πάνες μανθάνωσι,επάλες ωρακαλών )

32 Και πνόύμαζα ωθοφητών ασθοφήταις

αοασε :

Ουγαρέπνακα αφασίας ο Θεός,άλ’ά

ρώης,ωςκαι πάσαις ταις εκκλησίαις των

αίων .

34 Αι γωαίκες υμών ων της Εκκλησίας

στιάσωσαν ηεπέτσαπ αυτούς λα

λεϊν ,αλ' αιώωσεβαθώςεονόμος λίγη .

35 Ει δε η μαθεϊν θέλεσιν, ώ οίκω τες

ίδιες αϋδρας επερωζάτωσαν αιχρόν γαρία

γυναιξίν ώκκλησία λαλείν .

36 Η ' άφ' υμών ο λόγος και Θε& εξήλθει ; ήως

υμάς μόνες κατώτησεν;

37 Είπς δοκεϊ ωeοφήτης είναι η πνευμα

κκος , επικνωσκέτο α ράφω υμίν , όπε

Κυρίε άσιν ονόλα .

38. Είδε ςαγνοεί,άγνοέω,

Ωσε , αδελφοί, ζηλότε το αοφηθεύς», ε

το λαλείν Γλώσειςμη κωλύετε.

40 Πάνζα όχημόνως και η τάξιν γινέσθω .

Κεφ .
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2

Κεφ. ιε '. 15.

ΓΝωρίζω υμίν,άδελφοί, το διαλέλιον και

δηγελισάμηνυμϊν δικό παρελάσετε, ώ

και εφήκας

Δι' έκ σώζεθε, ήνα λόγω διηγελισα

μωυμίν και κατέχειε:εκτός μη ακήεπι

σοσταλε.

3 Παρέδωκα δ υμίν αεωτους και

παρέλαβον , όπ Χρισος απέθανεν σέρ 8

αμαρκώνημών, ώς βεφας :

4 Καιόπετάφη, και όπ εγήγερζ) τη πίτη

ημέρα και πως καφας

5 Καιότι ώφηΚηφά , είτε τους δίδεκαε.

6 Επίτα ώφθη επαύω πανακοσίοις άδελ

φοίς εφάπαξ , εξ ών οι ταλέες μένειν έως

άρα, ανές δε εοκοιμήθησαν .

η Επιτα άφη Ιακώβω αν τοϊς λη

όλοις πάσιν.

8 Εκαζνδε πάντων, ώσσερα το εκτρώ

κοκ,ώφθη καμοί.

9. Εγω γός έρμι ο ελάχιστη λοτύλων"

οςσόκ ειμι έκανός καλεί πόσολα », διότι
έδιωξα και εκκλησίαν σ ' Θεό.

1οι Χάρελέ Θεέ αμιό αμι και και χάρις

αυτά και ας έμε, ε κενή εγγυήθη, αλλά ωeισ

σόπραν αυτών πάντων εκοπίαστασοκ εγω 3,

άλ”ή χάρις του Θιά και στο εμοί .

Είτε έτέρω, ίπ εκείνοι ,έτω κηρύσσουμε

κέτως επισείείίε .

1

IL

12 Ε
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1 2 Είδε Χρισος κηρύωσε ότι νεκρώνεγή

γερται και πώς λέγεσί τινες υμίν, όπ ανα

Στασις νεκρών σοκέιν ;

13 Ει δέ ανάσασις νεκρών σόκ έπν , έδε

Χρισοςεγήγερ) .

14 Ει δέ Χρισος σοκ εγήγερθ , κενόν άρα το

κήρυγμα ημών, κενή δε και η πίες υμών.

15 Ευρισκόμεθα δε και ψάλομάρτυρες σ '

Θε&' όπέμμαρίωρήσαμεσ' Θεέ ότι ήγκος

Η Χριστίν· ον σοι ήγρεν , είτε άρα νεκροί

σαν εγέρον ).

Εί γδ νεκροί σοκ εγώρου) , Χρισες

εγήγει :

17 Eί οι Χρισος σοκ εγήγερή , ματαία και

πίσηςυμών έπέεεν τας αναρίλαις υμών

18 Αρού και οικοιμηθέντες ώ Χρισω, απώ

λον .

19 Ει τη ζωή ταύτη ήλπικώτες έσμών

ώ Χρισωμόνο», έλεγνότεροι πάντων ανθρώ

πωνέσμού.

Νωί δε ,Χρισος έγκερδίκνεκρών απαρ

χι κεκοιμημένων εγκύει.

2 Ι Επίδηδδ' ανθρώπε ο θάνατο και δε

ανθρώπε ανάγκης νεκρών.

βασις δώ το Αδάμ παντες λα .

θνήσκεσαν , έτω και ω των Χρισω πάντες

ζωοποιηθήσον) .

23 Εχασα ; ώ το ίδιο πυγμαλ*απαρχή

Χρισος,

20

22
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Χρισος , έπτα οι Χρισ8 , ώ τη παρεσία

αυτά .

24 Είτα το τέλος,ότανολαδο + βασι

λέαντωΘεοίκαι πατεί ότανκαταργήση πά
Ε,

σαν δέχω και πάσαν εξεσίαν α, δίαμιν.

25 Δεί γδ αυτών βασιλούν άγεις και ας 9η

πάνας τες έχθρεςσετες πόδας αυτ8 .

26 Ε'χα εχθρός καταργείται ο θάνατο .

27 Πάναδιαίταξεν υπο της πόδας -

τ8. όταν δε είπη ότι πάνταιαντέπακ ),

δηλον ότι εκτός δ ' ισοζάξανθG- αυτό

πάνω .

' 28 Οπαν3 ισοαγή αυτα πανα , τότε

αυ %ς δυός υποταγήσε ) ταυποτάξανά αυτό

τα πανζα , έναή ο Θεός τα πάνω πάσι .

29 Επάήποιήζεσιν οι βαπαζόμενοι αέρ

η νεκρών , όλως νεκροί σοκ επέκρονή ; τί και

βαπάζωυπερή νεκρών;

30 Τίκ ήμείς κινδυνόύομεν πάσαν ώρα .

31. Καθ'ημέραν λοθνήσκω , νή και υμετέρων

καύχησιν , ώέχω ώ Χριση 1ησε τοΚυρία

ημών .

32 Εις άνθρωπον έθηριομαχισε νΕφές

τί μοι όφελο» , άνεκροίσοκ έγέρου ):

Φάρμίρ και, πίωμα ώριον δ λυπ

θνήσκου.

33 Μή ολανάθε. Φθάρεσαν ήθη χεήoθ '

ομιλίαι κακοή ..

4

8

34 Εκνη .
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34. Εκνήψατε δικαίως,και μη αμαρώνει

άγνωσίαν γδ Θεέ τινες έχεσι. @ ος ντζο

πιω υμίν λέγω.

35 Αλ’ έρεί τις: Πώς έγάρου οι νεκροί ;

ποία δε σώμα έρχον ;

3 6 APρον,συ δασάρεσε ζωοποιεί) , έαν με

λιποθίνη.

37 Καοαπέκρές, και το σώμα το θυησόμεν

πάρες γυμνόν κόκκον , άτυχοι , σίτε ,

ή τινο λοιπών.

38 ο Θεός αυτοδίδασε σώμα καθώς ήθε

λησε και εκείσω ήσερμάτων τοίλον σώμα .

3.9 Οιπάσα σαρξ , και αυτή σαρξ αλλά

άλησαρξανθρώπων , άλλη καισαρξ κωών,

άλη και ιχθύων,άλληδε πωών.

40. Καισώμαέπεράνια , και σώμαία επί

κα' αλ ' ετέρας μου και έπεραίων δεξα,

ετέρα 3 και τ επιγάρων.

Α'λη δόξα ηλία , ε άλη δόξα σελίωσης ,

εάλη δόξα Δέρων : ασης και αστρο-As

Pépd cu doen.

και ούτωκαι η ανάσασις ή νεκρών, εσάρε )

ω φθορά, έγέερεθώ άφθαρσία "
43. Σπάρεθ ν αιμία και εγέρες ώ δόξη:

ασύρες & αθενέλα και έγκρι ώδιωάμε

44 Σπάρεθ σώμα ψυχικών, εγκρε) σώμα

πνευμαλκόν. έπσώμα ψυχιον, έπ σώμα

πιόμακκόν.

41

45 ουτε
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48

So

45. Ούτωεκραπ Ευβοπτώτο- αν .
θρωπος Αδαμ ας ψυχο ζώσης και ιχ και

Αδαμας πνίύμα ζωοπειεν.

46 ΛΑ' και στο του το πνάμαζικών.αλλά το

ψυγικόν,ήπια το ποιο μαζικόν,

47 Ο'στοανθρωπο-α γης και χαίο

οδπιο αρωπο , Κύριφ- ξ αραιή.

Οι β- μεικός , τοιύτοι οιχειναι και « ιος

ο επεραις , τοιύτοι και οι επιρανιοι.

49 Και καθώς έφορέσαμάμ ή κανα 5 χείκή,

φορίσιμη και τίω εικόνα σιπιρανικ.

Τετο δε φημι,άδελφεί,ότι σαρξ και -

και βασιλάου Θιά κληρονομήστε αν

ται, και η φορα τ αφταρσίω κληρονομεί .

5 1 Ιοε , μυσήριον υμίν λίγοι Πάνος μου και

κοιμηθησόμεθα, παντες οι αλλαγησε μια

5 2 Εν ατόμων, ν ριπή οφθαλμ , ώτη εαά.

τη στιλπιγγι,( στιλπίσς γο ε οι νεκροι εις

θήσονται αφγαροι, κ ημάς αλαγησε μια.

53 Δά γε το Φαν τετο ωδυ αθαι

αφγαρσία , και το θνητοντόπωνστα

αθανασίαν .

Οταντιφαρών τετο άδυτή αρ

θαρσίαν, και το θνητον τοτο νδυση αγανα

σία , τότε γνήσι ) ο λόγοςαμμένος

Καλεπόθη ο θάνατος ες νίκος.

S5 Πε (ε , θαναλε , το κίνπον ; Πε (ε ,

αλη , το νίκα ;

54

56 Το
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1

2

56 το 3 κέντζονσονάτε, η αμαρκα : η 3

διώαμις ταμαρίας, ο νόμος .

7 το δε Θεω χάρις το διδεν ημίν ο

νίκ © Alα σ' Κυρίω ημών Ιησε Χρισέ .

5 8 Ωστ ,αδελφοί με αγαπη %ι,έδραίοι γίνε

θε, αμετακίνη %ι,οιασδύονεςωτοέργο

5 Κυρίε σάνετε , ειδότες όπ ο κόπουμών

σοκ έσι κενός » Κυρίου.

Κεφ. ι5 '.ις '. 16.

ΠΕοολογίας τάς τες αέες ύασες
διέπει τις εκκλησίας τΓαλακας ,

έστω και υμείς ποιήσατε.

Και μίαν σαββάτων έκασος υμών παρ'

εαυτω τιθέτω,θησαυρίζων ό ,% αύ δύοδου:

να μη όταν έλθω, τότε λοίαι ίνων).

3 όταν ωδαβίωμα ,ές εάν δοκιμάσετε

δε επιστολών,λέτες πέμψω απενεκίντγά

ειν υμών εις Ιερεσαλήμ .

4 Εάν δεή άξιον Ε ' καμε περούει στις

έμοι πορόύσου) .

S Ε'λούσομαισε ασθος υμάςόταν Μακε

δονία » διέλθω. (Μακεδονίαν ηδ διέρχομαι)

6 Προς υμάς δε τυχόν ωδαμίμώ , ή και

οδαλματω, ένα υμάς με αυπίμψη

και εάν πορωμαι.

7 Ου θέλω δ υμάς αρk & παρόδωιδεών

ελπίζω σε χρόνον πνά επιμένει σες

υμάς, εάν ο Κύριο -έπιπέπη.

8 Επι
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5958 Επιμμώ ν Εφέρω έως
επτντηκοστής.

Θύρες γός μοι άνέων μεγάλη κερ

γης, και
ανακέιμόμοι πολλοί

Ε'δεν δε έλθη
ΤιμόθεG- , βλέπε ένα

αφόξως δύο ωοςυμώς το δέργων Kυ .

είεεργάζεται ως και εγώ.

Μήτις οι αυτον
εξωθενήση ασπίμ

ψάθε δε αυτον ώ ειρίων και ένα έλθη αθόςμε

εκδέχομαι γι αυτόνμε η αδελφών.

Περί δε Απολώ
αδελφέ,πολλά πα

ρεκάλεσα αυτόν ένα έλθη αθος υμάς με

αδελφών και πάντως σοκ ω θέλημα ένα

νύν έλθη ελόύσεται δε όταν
δίκαιρόη.

13 Γρηγορείτε,σήκειε ν τη πίστ , ανδρίζε
θε,

κραλακάθε

14 Παύτα υμών ν αίπη μέθω.

15
Παρακαλώ δε υμάς , αδελφοί: οίδας

των οικίαν Στεφανά , ότι εσιν απαρχή και

Αχαΐας, και ας
λακονίαν τοις αγίοις έπι -

ξαν
έωτές

16 ίνα και υμάς
συζάασηθι τοίς τοιέ .

τους,και παντί τω
σωεργένια και κοπιώνα.

Χαίρω δε επί τη παρεσία Στεφανά και
Φέρτενάτεκ Αχαϊκά , όπι το υμών υσέρη

μαέτοι
ανεπλήρωσαν

υμών ,
επιγινώσκελε εν τέςτοιέτες .

160 !

17

18 Αρέπουσα » και το εμον πνεύμα και το

19
Ασιάζοντας α εκκλησίαιτ

Ασίας.

Α 'Φά
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20

21

Απάζων υμάς ώ Κυρίω πολλά Ακύλας

κ Πρίσκιλλα,σω τηκατ' οίκον αυτων εκ

κλησία.

Απάζονται υμάς οι αδελφοί πάντες .

Αασάσαθι αλήλες ώ φιλήμαλάκα .

Οασασμός της έμήχοιΠωλοδ.

2. Eίπς και φιλιά και Κύριον Ιησεν Χριστώ ,

ήτω ανάθεμα , μαραίν αθα .

23 Η χάρις σ'Κυρίε Ιησε Χρισέμεθ' υμών .

24 Η αγάπη μεξπάντωνυμών , Χρυσό

inoš. Apsie'.

Προς Κορινθίας σεότι έράφη λ .

Φιλίππων2α Σεφανά και Φερλε

γάτεξ Αχαϊκά Τιμοθέο..

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ Α’ πο

τέλα ή ασθος Κορινθίες επιστολή δευτέρα.

Κεφ. α '. 1 .

ΑΥΛΟΣ πίιλG- Ιησού

Χρισ8, Αμα θελήματG- Θεού,

και ΤιμόθεG- ο αδελφός, τη

εκκλησία και Θεά τη έση

Κορίνθω , σιω τοις αγίοις πάσι τοις ενώ

όλη τη Αχαΐα

Χάριςυμίν και αρίωη λπο Θιξ πατές

ημών, ΚυρίεΙησε Χρισου.

3 Εύ
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Ευλογητός ο Θεός καιπατήρ δ' Κυρία

ημών Ιησε Χρισέ ,ο πατήρ ή
οικερμών, και

Θεός πάσης
ωρακλήσεως.

οοακαλών ημάςεπί πάση τη θλί

ψε ημιών εις το διώα , ημάς ολα καλών

τες ώ πάση θλίψ4 Ag
ωρακλήσεως

ης
ωρακαλέμεθα αυτοί υποσ Θεξ.

όπ καθως
ειωσούς τα

παθήματα και

Χρισέ εις ημάς,έτω Αχα Χρισέ
εισάς

και η
ωράκλησις ημών .

Είτε 5
θλιβόμεθα,

αέρσυμώνφα
κλήσεωςκαι σωτηρίας , τ

νεργειψης
αιμονή τ αωτών

παθημάτων ών και ημάς

πάχορδω: ίπ ολα
καλέμιθαι , πίρτης

υμών
ωρακλήσεως κ σωτηρίας, και η ελπίς

ημών βεβαία υπέρ υμών

Ειδοπςότι ώασερ κοινωνοί έσι ή παθη

μάτων,έτω
τωρακλήσεως.

8 ' ου θέλομενυμάς αγνοξίν, αδελφοί ,

σέρτ θλίψεωςημών ή βιομύης ημϊνών

τη Ασία, όπκαθ'
υπερβολιω

εβαρήθημασέρδιώαμιν,
ώστεξαπορηθώοι ημάς και

Αλλά αυτοί ώ έωϊς
πόκριμα και

βινάτε εχήκαμεν, ίνα μή
πεποιθόσες ώρες

εφ' εαυτοίς, αλ'επι τω Θεώ τω εγέρον .
τες νεκρές.

10 σοκ τηλικέτα
θανάτκοβρύσκοηρεάς

7

1

9

και
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II

1 2

καιρύεται: εις δν ήλπίπαμθυ όπ έπρύ

σεται "

Σωυπεργέντων και υμών υπέρ ημών

τη δεήση , ένα εκ πολλών ωeoσώπων το ές

ημάς χάρισμαΑλα πολλών το σύγκρισηθή

σέρ ημών.

Η' δ καύχησις ημών αύτηεί, το μαρ

τύριοντ στωιδήσεως ημών , ότι η απλότητα

κάλικρινέλα Θεέ, σοκ σοφίασαρκική

άλ' ώ χάριά Θεύ άνεσράφημίν ν τονκό

σμα, αβιασοτέρως5 ωeoςυμάς.

13 Ούγδάλα γράφομεν υμίναλ' ή α ανα

γενώσκελε, ή και επιγνώσκελε. ελπίζω ότι ο

έως τέλες επιγνώσεθς.

14 Καθώς ξεπέγνωθε ημάς λομέρες , επ

καύχημαυμών έσμου και καθάτοςκαι υμές

ημών, ώτη ημέρα σ ' Κυρίε Ιησε.

15 Καιταύτη τη πεποιθήση εβελόμίω αθος

υμάς ελθών ωeότερον , ίνα δευτέρων χάριν

έχνε"

16 Kαι δι' υμών διελθείν εις Μακεδονίας,

και πάλιν λίπ Μακεδονίας έλθεν ως

υμάς , και υφ' υμών αθοπεμφθηνα εις τίω

Isdata .

17 Τύποοω βελουόμλνΘ-, μήτι άρα τη

ελαφρια ερησίμω ; ήε βελόύομαι,

σάρκα. βελσίομαι , ίνα ή παρ' εμοί το να

ναι , και πε ε;

18 Πιτς

*

|
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18 Πισος και ο Θεός ,όπ ο λόγG- ήμών όσοι

μας σταέγγοι και ναικ ε .

19 ου Θεα μος Ιησες Χρισε, ο υμίν

δι' ημών κηρυχθες , δι' εμέ κ Σιλναι ο

Τιμοθέα στα έγγυες και και ό , άλλα και ο

αυτι έφτέν,

( Οσαι επαγιλίαι Θι , ώ αυτού το

και, εν αυτει το αμω) το Θιώ « υ , δι
ξαν οι ημών.

Ο βεβαιών ημάς στο υμίν ας Χριστο,

κίσας ημάς , Θιός :

25 σε σφραγιστάμφος ήμάς,κδες ή αίρα

βαναμπούμε ως οι ταις καρδίαις ημών.

13 Εγω 3 καρυρα τ Θιον επικαλύμαι επί

ή έμία ψυχω, οτι φέδεμόνΘ- υμών , συν

έτι ήλθον ας Κόρινθιν .

24 Ουκ όπ κυριόύομεν υμών τ πίπας,

αλλά σιωερριέσμω ταρας υμών , τη

πίπ εσήκωis .

Κεφ. β'. 2.

ΕΚρμα και έμαυτώντων και το μα πάλιν
έλθεινωλύπη ως υμάς.

Εί ο εγω λυπώ υμάς , και τις επανο

Φραίνωνμε, έμο λυπάμλνΘ- εξέμες

3 Και έκαψα υμίν τέτο αυτο , ίνα μη

ελθών λύπίω έχω αφ' ων ίδε με χαίρον : πι

ποιος επι πανας υμάς , ότι η έμε χαρο ,

πάντων υμών έπν .
4 Ε
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1

4 Εκδ πολλής θλίψεως κ σιωοχής κας

δίας έγραψα υμίν Αχα πολλών δακρύων,

έχίνα λυπηθήτε, αλλα ταγαπάω ένα γιατι

ωέχει ωέισοτέρως ας υμάς.

Σ Είδε τις λελύπηκεν,σαν εμέ λελύπηκε ,

αλ’ λομέρες , ένα μη επιβαρω , πάνας

υμάς.

6 Γκαναντατοιέτω και έπιαμία αύτη ή αν

wildórwy

η άε τενοντίον μάλον υμας χαρίσει

και ολα καλέσει και μήπως τησθιασοπρα
λύπη κααποθήό τοιέτG-.

8 Διόωλοακαλώ υμάς κυρώσει ες αυτο

αγαπω..

Είς τήν δε έγραψα,ένα γνώ +δικι
μίω υμών, μας πάντα υπήκοοί έστ .

Ωδει χαρίζεσθε, εγώ. και δεν εί τι

κεχάρισμαι, και κεχάρισμα , δι' υμάς, ώ

ωeoσώπου Χρισέ , να μη πλεονεκτηθέμα

ωοσ Σαλιά

ουδσωτέ τα νοήματα αγιο8δ .

Ελθών και ας + Τρωάδα ας το δαγγέλιον

xerri, og Jueges uge eveq [uelins úr Ko

είω,σκέχηκαι άνεσιν τουπνοκαλ' με , το

μη ούραν με Τίτοντάδελφόν με

13 Αλλά λίπαξάμε » αυτοϊς , εξήλθον ας

Μακεδονία».

14 τω 3 Θιωκίρις το πότε θριαμε

βου

9

10

II

I 2
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-

Boorlingas cvrfXeisu , xi torplus

γνώσεως αυτ8 φανερέικ δι' ημών ο πανί

τόπων .

15 Οι Χρισ δωδία έσμός των Θεοδών τοϊς

σωζομδύοιςδώ τοϊς δίπλυμένοις

16 οίς μου , οσμή θανάτε ας είναι εις

35 οσμή ζωής ας ζωιώ και αθός ταύτα τις

ικανός ;

17 Ου γαρ εσμεν,ώς οι πολλοί,καπηλαίου.

πςλόγων και Θεέ, άλλ'ως εξάλικρινέας ,

άλ ” ως εκ Θεέ , κρεβενώπιον δ Θεέ , αν

Χρισλαλέμου.

Κεφ . γ'. 3 .

ΑΡχόμεθα πάλιν εαυθες συνιστάνων και Ε
μη χρήζομεν, ώς λες, συναικώνεπισ0

λιών σοος υμάς, ή εξ υμών συναικών;

Η επιστολή ημών υμάς εσε , έγεραμ

ρη ώ τις καρδίαις ημών , ενασκομέ

νη και αναγκνωσκομίύη ο πάντων αν

θρώπων"

3 Φανερέμβροιόπετεπιφυλή Χρισέ2α

κονηθείσα υφ' ημών , εγγεγραμμένη και μέ

λανι,αλλά πνεύμα . Θεά ζώθG- , σακά

maži antéress , asa cu olačinapdias

σαρκίναις.

+ Πεποίθησιν 3 τοιαύτίω έχει 24 και

Χρισεωeoςή Θεόν .

Ουκ όπ ικανοί εσμεν άφ ' εαυτών λοί

CC σαθα

-

2
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!

Η

8

TGS

σαθαι π , ως εξ εανών , αλ ήικανότης

jpeão i'n B Org.

6 Ος και εκείνωσεν ημάς ανόνες καινής

Διαθήκης, 8 ράρικαlΘ- , αλλά πνεύμα .

τG-. του γράμμα λεκάνη και το πνεύ

ναζωοποιώ.

η Είδη Αρκονία βουνάτε ώ ράμμα

σιν, αντίγυπωμένηώ λίθοις , έγγυήθη εν δέξη,

ώστ μη δύνα , ατενίσται τεςμες Ισραήλας

το αθόσωπον Μωσέως , Αμαι τίω δόξαν και

ωeoσώπε αυτέ , ή καταργεμονω:

Πώς έχ μάλλον και ακονίασπημα

ο έσαι αν δόξης

9 Είδη και Αακονία καίακρίσεως, δόξα ,

πολλώμάλλοναξιοσόφ και 2ακονία του .

καφοσιωης ώ εξη.

1o Και δεν δεδοξασται το δεδοξασμένες ,

ν τέτω τη μέρα και ένεκεν σ σερβαλέ .

Ει γδ το καταργέθρον, 24αδοξης πολ .

λύ καλοντο μερον, ώ δέξη.

12 Εχολες οιω τοιαύτίω ελπίδα , πελ

παρρησίαχρώμεθος

13 Και ο καθεύω Μωσής επίθ κοίλυμμα

επί το ωeόσωπον εαυτ8 , ωeoς τομε απί

σαι τες ες fσραήλ ας ποτέλεσ καιας

γεμώε.

14 Α 'επορώθη του νοήματα αυτών. άει

σης δόξης.

II
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δε σήμερον το αυτό κάλυμμα επί τη

αναγνώστη παλαιάς Αθήκης μύς, μη

ανακαλυπάμερον , ό , τι ώ Χρισώ κααρ

γΉται .

15 Αλ’ έως σήμερον , ηνίκα άναγινώσκεται

Μωσηςκαι καλυμμα επι ή καρδίαν αυτών

και.

16 Ένίκα δ ' αυ επισρέψη ωeός Κύριον ,

αειαιρείται το καλυμμα.

17 ο Κύριοςπνεύμοέσινε το πνεύ

μα Κυρίε, εκέλευθερία.

18 Ημείς και παλες ανακεκαλυμμένα megr

ώπα ή δόξαν Κυρίε καοπΙριζόμυοι, αυ

των εικόνα μεταμορφέμεθα λι δεξης εις

δόξων , καθααβ λιπι Κυρίε πνόύμας».

Κεφ . δ. 4.

Δια τέτο έχοντες και ασονίανταύτίω,
καθώς ήλεήθημεν , ασκ οκτακόμα:

2 Am' απ πάμεθα τα κρυπα σ αιχύ

νης, μη εκπλέντες ώσανεργία , μηδε

δολάνες ή λόγων και Θεέ,αλλά τη φανερώση ,

η αληθείας στωιτώνες έαυτές ωeoς πάσαν

στινάδηζιν ανθρώπων , ενώπιον 5 Θεξ .

3 Ει 3και ένα κεκφαλυμμόρον το αγέ

λιον ημών , και τους Απολυμεώοις εσι κεχα

λυμμβρος "

4 Εν οίς ο θεός σ ' αιώνες τέτε ετύφλωσε

του νοήμονών και απίστων , εις το μη γάσα

Cc 2 αυτοίς

Ι



604 Ε Π Ι Σ Τ ο Λ Η Cap . 4 .

αυτοίς ή φωκσμών και διαγελία ή δόξης

Ο Χρισέ, ός έσιν εικών Θεξ.

5 Ουδέλες κηρύσσομδυ ,αλά Χριστού Ιη

σεν Κύριον εαυλές και.δέλες υμών διά Ιησεν.

6 ότιο Θεός και εκπών οκ σκότες φώς λάμ

ψα, δς έλαμψεν ώ τας καρδίαις ημών,

ωβος φωκσμον τ γνώσεως τδόξης σ'Θεά

εν ωeoσώπω Ιησε Χρισέ .

? Εχομεν και θησαυρόν τέτον ωορρακί

νοις σκόύεσιν, ένα ή περβολή και διωάμεις

και σ' Θεέ, και μηεξ ημών.

8΄ Εν παντί θλιβόμβυοι, ' εσενοκορέμε

νοι " λορέμβυοι, άλλ ' ουκ εξαπαρέμβροι"

Διωκόμοι, αλ' σόκεκαλέπαμιμοι

καταβαλλόμδυοι, αλ' σε λίπολύμνοι:

Πάνοεί νέκρωσαν σ'Κυρίε Ιησέ αν το

σώμαk αειφέρούλες, ένα εζωή 5 Ιησέ

ν τω σώμα . ημών φανερωθή.

Αιγαρ ημάςοζώδες, ας θεέναν πα

Ραδιδόμεθα ΑΙα Ιησεν,ίνα τη ζωή στησε

φανερωθήώτηθνηλή σαρκί ημών.

Ωπο μας είναι ο ημίν εργάται,

nicwn cryph.

13 Εχουλες και το αυτο πνεύμα σ πίστως,

τιραμμίύον Επίσδυσα , διό ελάλησε"

και ημείς πισόνομία , διό λαλέμου.

14 Είδόπςόπ οεγέραςή Κύριον Ιησεν,ές .

κάς24Ιησέ έγκρέξοδοτήση συνυμίν.

10

11

12

15 T



Π Ρ Ο Σ Κ ΟΡ. Β. 60

3

16

Κεφ . ε'. ر.

15 Ταη πάνζαδι'υμάς, ίναήχάρις ελεε

νάςασα, Αετ τηλξόνων ή χαριίαα πι

ελασδυση ας ή εξαν Θεξ.

Διό σας εκκακέλω , αλ αςέξωή

μών άνθρωπG- Ααρθέρες και άλ’ δέσωθεν

ανακαινεταιημέρα και ημέρα .

17. Το δωραυλάκαελαφρών η θλίψεως

ημών , καθ' σερβoλω ας υπερβολέω ,

αιώνιον βάρG- δόξης κατεργάζε3 ημίν.

18 Μή σκοπάντων ημερών του βλεπόμμα,αλά

ταμηβλεπόμμα.τα εβλεπόμμα, αθόσ

καιραπαμη βλεπόμμα ,αλώνια .

? O Podepelogo,om, ias énigd @u izãroi
κία και σκωεςκαζαλυβή, οικοδομω και

Θε8 έχομδυ,οικίαν ακροποίηον , αιώνιον

τοις έρανοϊς

Και εντέτω στνάζομδυ, το οίκητήριον

ημών το εξ έρανε επενδύσεις επιπoθενπς .

3 Είχε και νδυσάμενοι, γυμνοί βρεθη .
σόμεθα .

4 Και γδοΐόνεςν τοσκώςσενάζομδυβα

ρέμβροι εφ' ώ θέλομεν εκδόσεις , αλ '

επενδύσα , ένα κααποθή το θνητόν σο

της ζωής.

5 ο δε κατεργασαμμG- ημάς ας αυτο

τη, Θεός, ο και δες ημίν τον αρραβώνας

avotivelou

Ce 3 6 Θαρ

2

4

1

και



606 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Cap.5.

Ιο

6 Θαρρενες οώ πάντολε, και αδότες ότι

δημένες και το σώμα , εκδημέρω λι

Ο Κυρίε ..

7 ( Διά πίστως γδ αειπάεδω ,

είδες )

8 Θαρρέου 3, ε σιδοκέραν μάλλον εκ

δημήσαι οκτσώνας ,ο οδημήσαι σος

τ Κύριον .

9 Διό και φιλοκμέμεθα, εϊπ υδημένες,

είπ εκδημξντες , άρεσει αυτάείναι .

Tές και πανώς ήμάς φανερωθίώαι δει

έμπροσθεν σβήμαιοφΧρισέ, ένα κομί

σηται έχασαντα 2 / α Τσώρα /G- , ωeός και

έπραξεν , είτε αγαθών, είπε κακόν.

11 Είδότες ο τ φόβον σ' Κυρίε , άνθώ.

σες πάθομαι , Θεώ 3 πιφανερώμεθ ' ελ

πίζω δε και τις στωιδήσεCν υμών πι

φανερώθαι .

Ου δ πίλιν εαυτές στωιστένορθω υμίν,

αλλά αφορμω διδόνες υμίν καυχώμεθG

υπέρ ημών» ένα έχεωeoς τες νωeoσώπο

κωχωμδύες,ο καρδία.

13 Είπ γαρ εξέφημώ, Θεο · ίπ σωφρο

νέμω, υμίν .

14 Η ' γδ αγάπη σ ' Χρισέσιωέςημάς

15 Κρίνωνίας τέτο , ότι και ας αέρ πάντων

απέθανεν , άρα οι πάνες απίθανον κτές

πάντων απίθανεν ένα οι ζώνες μηκέτι

εαυτοίς

12
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εαυτούς ζώσει , αλλά τοσέρ αυτών διο

θανόνζεεερθένα.

16 ise nudisang mo sdéva cidawe a

σάρκα και 3 καιέγιώγαμών σπάργα Χρι

σαν , αλλάνύν σόκ έπ κνώσκομία.

17 άσε ί πς ώXριση, καλήκάσις.το δρ

χραια παρήλθεν ,έδε γέγονε κατά τα παια .

18 Taj mala cross I would státulos

ημάς εαυτο Δια 1ησε Χρισέ , ε δείG

ημίν ή λαχανία τηςαλλαγής

19 Ως ότι Θεός έως ώXρισω κόσμον καλ

λάασων εαυτοί , μή λογιζόμδυΘ- αυτούς του

சரில்பட்டிகன மரு. ப்யா

πλέον τεκαι αλλαγής.

20 Υπέρ Χρισθένπρεσβεύομδυ, ώς σΘες

ωσταλένθ ©- δι' ημών· διόμεθα καις

Χρισέ Καζλάγηλε το Θεό .

11 Τον δ μή γνόνα αμαρέα», σέρ ημών

αμαρίαν εποίησεν, ίναεμάςενώμεθα δι .

καιοσύη Θεώαυτα .

Κεφ . 5. 6.

Σεργάκης καιεργαλείων με ές

κενόν ή χάριν σ'Θεέδεξαχυμώς.

Λίς γάς Καιρο δεκτο έπήκεσα Ca ,

και ώημέρα σωληρίας εβοήθησαί σοι . ιδε

γώ καιρός πρόσδεκG- , ιδε νύν ημέρα

σωτηρίας.

3 Μηδεμίαν ώ μηδενί διδόνες σοσκο
Thu ,

2

Cc 4
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The le pen peopend i Aargiai

Αλ' εν παντί σιωισώνες έαυτές ως Θε8

Διάκονοι ώσιμονή πολλή, άθλίψεστη,

cávelynous, e sevozwelous

Σ Εν πληγαϊς, ώφυλακαής, ώάκο ασα

σίαις , ν κόποις, νάρυπνίαις , ώνησάους

6 Εν αγνότητα, αγνώσς , ώ μακροθυμία,
άχρηστη , ώπνόύμαι αγίω , ώ αγάπη

ανυποκρίτα :

7 Εν λόγω αληθέας, ώδιωάμε Θεέ ,δα και

όλων και δικαιοσύης ή δεξιών και εισερών:

Διά δόξης και ατιμίας , Αμαδυσφημίας &

αφημίας" ώς ολάνοι, ε αληθές "

9 Ως άγιοέμδυοι, καιεπικινωσκόμενοι ως

οθνήσκοντες , και ιδε ζώδι' ώςπαιδοτό

μου, έμή θαναλέμενοι

Ω , λυπέτρου,άεικαι χαίρονες ως πlωχοί ,

πολλές δε πλεάζοντας ως μηδέν έχοντες

πανα κριτέχοντες.

Το στομος ημών ανέργα αθος υμάς , Κο

είνθιοι , η καρδία ημών παλάτω).

Οι ενοχωράθε ώ ημϊν πνοχωρείθε και

ώτοϊς ασλάγχνοις υμών .

13 τω 3 ώτίωανιμισθίαν ώς τέκνοις λέ

" Πλατύνθητε και υμάς "

14 Μη γένεσθε επροζυγέντες απίπις.Τίς και

μεχήδικονοστών και ανομία; Τίδέ κοινω

μία φωτωeoς στoύτων;

Χο

11

12

15 Τις
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15 Τίς και συμφώνησις Χριστος Βελίκλ ;

Η 'ής μερίς πισωμεαπίσs ;

16 Τίςκαι συγκατάθεσηςναΘεέ μη ειδύλων;

υμάς ναός Θε8 έςτζώνον" καθώςείπαν και

Θεός όπλοικήσεως αυτοίς, κεμαειπα

τήσω και έσομαι ωτών Θεός,εαυτοιέσον

ταμοι λαός .

17 Διδέξέλθετη εκ μίζα αυτών , και αφορέ

θητε,λέγηΚύρG "κακαθάρτε μή άπλε

θεκαγώεισδέξομαιυμάς.

Καιέσομαι υμίν ειςπατέρα , και υμείς

έστωθέμοιές μεςθυγατέρας, λέγςΚύριος

παντοκράτωρ.

Κεφ. ζ. 7 .

ΤΑύςέν έχοντες ως επαγγελίας , αγα
πηζι , καθυρίσωμεν εαωες Απο πανες

μολυσμέ σαρκος & πνόύμG-,επιπλέν

της ακωστώνω ώ φόβο Θε8 .

2 Xωρήστείλεημάς αδένα ήδικήνταμώμ,έδινα

εφθάραν, έδενα ελεονεκτήσαμών .

3 Οι« υς καικρίσιν λέγωασέκρηκα και

όπ τας καρδίαις ημών εσε εις τοσω

-αποθεινές και συζη .

4 Πολλή μοι παρρησία αεος υμάς , πολλή

και καύχηστς υπέρ υμών : πεπλήρωμαι τη

ολοκλήση , αερούμασβομαι τη χαρά

επί πάση τη θλίψ4 ημών .

5 Και δελθόντων ημών εις Μακεδονίας ,

έδεμίαν

Ι

S.

CCS
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έδεμίαν έχηκεν άνεσιν η σαρξ ημών ,
άλ ”

ώ σαντι θλιβόμθμοι έξωθεν κρίχα , έσω

θεν φόβοι:

Αλ' οοακουλώνταςταπίνες, παρ
εκάλεσεν ημάς, ο Θεός , ώ τη παρεσία

Τίτο .

7 Ου μόνον 3ω τη παρεσία αυτά , αλλά

καιώτη Δακλήση ή παρεκλήθηεφ'υμίν,

ανατέλων ημϊν τω υμών επιπόθησαν ,

υμών οδυρμών , ή υμών ζήλον σέρ έμε:

ώε με κάλλονχαρώου .

8 σπέικ έλύπησα υμάς ώ τη επιστολή ,

έμεζμέλομαι, έ ς μέθεμελόμω. βλέπω

και ότι η επιστολή κέρνη, ει έως ώραν,έλύ

πησεν υμάς.

9 Νύν χαίρω , έχ όπ ελυπήθMς, αλ' όπ

ελυπήθη7ε ας μείνοιαν. ελυπήθηε δυ

Θεόν, ίνα ώ μηδενί ζημιωθήτε εξ ημών.

ΗδξΘεόν λύπη μείνοιαν ως σωτη

eίαν αμεία μέληξν καίεργάζες και δε και

κόσμε λύπη θαναν κατεργάζ: .

11 Ιδεδ αυτό τον του Θιον λυπηθώαι

υμάς , πόσω κατεβάσαι υμϊν πεδώ;

αλλά λίπολογίαν , αλλά αγανάκτησαν , αλλά

φόσον , αλλά επιπόθηСι» , αλλά ζήλον , αλ'

εκδίκηζιν και Εν σαντι σιωερήσιε εαωτές

αγνές είναι αν το πράμα ..

Αρας α και έγραψα υμίν, έχ είνεκεν
αδική .

1ο

I 2
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αδικήσω» , έN είνεκεν τα αδικηθέν

τG- αλ' είνεκεν και φανερωθήναι η απε

δίω ημώντσέρ υμών ωeoς υμάς, ώ
ώπιον Θεό.

13 Διατέτοοσκεκλήμεθα επιτηποι
eακλήσηυμών ωέωσόβέρως και μάλλον έχοί

ρημδυ επί τηχαράTίτε , όπ αναπέπαυται

το πνεύμα αυτέλο πάντωνυμών

14 όπείτ αυτισέρ υμώνκεκούχομαι,

και καθηγμάθω αλ' ώς πάνα ν αληθέα

ελαλήσαμεν υμίν.έτωκ η καύχησις ημών

ηεπί Τίτε, αλήθα εγκαίθ»"

15 ' Και τα σπλάχνα αυτά έκασοβέρως ές

υμάς έσιν , αναμιμνησκωρία και πάντων

υμών τα ανοώως με φόβε και τρόμοέδε
ξαθε αυτόν .

16 Χαίρω οι όπο συντ θεωρρών υμίν.

Κεφ. η. 8.

ΓΝωρίζουμ 3υμίν, αδελφοί, ήχάριν και
Θιξ δεδομδύω ν τώς εκκλησίας

Η Μακεδονίας

σπώ πολη δοκιρις θλίψεως η Φοιτ.

σένα και χαράς αυτών, και η ξ βάθες πω

χάα αυτών επερiασόυσεν ας παλέτου τη

ασιότητG » αυτών

Οηξδιώκειν (μαργυρώ ) και σε δύο

ναμιν αυθαίρετοι •

4 Μεζε πολής ο κλήσεως δεόμιμοι
ημών ,

2
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8

ημών, χάρινκή κοινωνίας και Αλαουίας

ας τες αγίες, δέξας ημάς.

5. Και ο καθώς ήλπίσαμεν, αλ ' εαωτές έ .

δωκαν ωeώτον τω Κυρίως ημίν , Ασθε

λήμαέλα Θεοδ

6 Εις το ολοκαλέσαι ημάς Τίτον και να

καθώς οινήρξαν, έπω και επιπλέζη ας

υμάς και των χάριν ταύτίω .

7 Αλ'ώασερνπαντί οιασδύει, πίστη ,

ο λόγο, γνώση , και πάση ασεδη, και τη εξ

υμώνω ημίν αγάπη και ένα και ωταύτη τη

χάριν εισβητη.

Ου κατ' έπιαγωλίγο,αλάΑλατεί

ρων απεδής, και το σημετέρας αγάπηςγνή

στον δοκιμάζων.

9 Γινώσκείετωχάριν σ ' Κυρίε ημών

Ιησ5 Χρισέ ,όπ δ ' υμάς έπιώχευση , σλέ

σπG- ών ένανμάς τη εκένε πlωχέααλε

τησηλε .

10. Και γνώμίω ώ τέτο δίδωμιτο

υμίν συμφίρ : , οίπνες έμνον το ποιήσεται ,

αλλά και τοθέλην αρενήρξαθε λι πέρυσι.

Νωίοε και το ποιήσαιεπιπλέσεις όπως

κριθμως η « θυμία Τέλεν,έπω και το επι

ελέσαι κ έχον.

Είδη ωοθυμία « όκει ) εαν έχη

κς, αθόσδεκG- , έκαθε σοκ έχι.

13 Ούοένα άλοις άνεσης, υμίν 5 θλίψις

άλ ”

11

11
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απ'έξ ισότη , ώ τινιω καιρό το ομών

வல rence

14 kranjto cinesi ar treiwang ringan

το υμώνυόρημα , όπως ο ιστης.

15 Καθώς έχαπότο πολύ, κιτλιό

απ' και ο τοολιγον, σαν ήλαπονηση .

16 Xéeis todeid Tefardos t on Thesarr

δίω αιρυμώνωτη καρδία Τιτα:

17 όπ τίω μανωλάκλησινίδια πε

δαιότερο - 3 σάρχων, αυθαιρί- εξκλη

αος υμας.

Σωίπίμψαμη 3 μετ' αυτοτέλσόν

το επταινοντουδειλιω Αο πεσών τ

εκκλησιών :

19. ( Ου μόνον ολέ , αλλά και προώνηθας σε

τ οκκλησιών σωίκδημο- ημών , σιων τη

χέρικ ταύτη τηΑσφναμη υφ' ημών

ως τίω αωτ σ Κυρίε δοξαν και « υ

θυμίαν υμών)

10 Σπλόμυοιτεν, μή τις ημάς μωμηση )

ώ τη αδρότης τούτη τη Ασφ»και μόνη υφ'

ημών .

21 Προνοίμμoι καλά μόνον ωίπιον Κυ

είε, αλλά και νώπιον ανθρώπων.

12 Σιωιπέμψαν οι ωτεις τ αδελφός

ημών,δν εδικιμασαμουν πολλούς πελάκις

σιδαιον όνα,νωι και πολύ ασεδαιότεροι ,

πεποιθήση πολη τη ας υμάς.

Ε

23 Ση
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1

2

13 Είτε υπέρ Tίτε , κοινωνός έμος και ας

υμάς σιωεργός είπε αδελφοί ημών, πέρ

λοι εκκλησιών, δοξα Χρισε.

24 τω οώένδέξιν η αγάπης υμών και και

ήρεών καυχήστως υπέρυμών, εις αυτές α

δάξαθε, και ας ωeόσωπον και εκκλησιών.

Κεφ. 9'. 9 .

ΠΕει μδρ δ Agoνίας και εις τες α
ίες εισόν μοι έσι το μάφιν υμίν .

οίδα γαρ ή ωοθυμίαν υμών, ωαές

υμών καυχώμαι Μακεδόσιν , όπ Αχαΐα

παρεισίασαιλ πέρυσι εδέξυμών ζή

λG- ήρέθισε σες σήμονας .

3 Επεμψα και τις αδελφές ίνα μη το καύ .

χημα ημών τσέρυμών κίνωθή ώ τωμέ

ρά τέτω ένα (καθώς έλες») παρεσκότα

σμυροιήπ:

4 Μή πως εάν έλθωσι σωεμοι Μακεδόνες ,

και ρωσιν υμάςαπαρασκευάσ
ες

, καλαι

χωθώμεν ημείς (ίνα μη λέγωμεν υμάς ) ώ

τηστάση τούτη τη καυγήπως.

S Αναγκαίον εν ήγησάμίων ωρακαλέσει

τες αδελφές , ένα σωθοέλθωσιν ες υμάς , και

Georααράζι ταθοπαληγελιμίω .

λογίαν υμών , ταύτίω ετοίμων είναι όπως

ωςόλοίων, ε μή ώασερπλεονεξίαν.

6 Τέτο35ο αστέρων φόδεμβρίως, φίδομβρίως

και θερίσε » και ο αστέρων επ' ευλογίες , επ' .
λοίαις & θερίση . 7 E
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Εκασοκους αβαρνται τηκαρδια

μη α λύπης , ή εξ ανάγκης. ιλαρόν γαρδο

των αγαπά ιΘιός .

8 Δωαος 3 ο Θιός ανκριν σει

στύστει ας υμάς να ω πκντι παντιπά.

σαν αυτάρκίαν έχελες , σεισβητε ας παν

έρων αγαθών

9 ( Καθως έχαπ ) : Εσκόρπισαν , ίδιωκι

τους πίνησιν' η δικαιοσύη αυτήμας ας τ

αιώνα ..

1ο ο' έπρεσηγών Φίρμα των ασάρονα , ο

αρόν ας βρώσιν χορηγήσει με τηνθεων και η

ασορον υμών, και αυξήσει τα ονόματα τη

δικαιοσιωης υμών )

11 Εν παντί τελεάζόμδροι ας πάσανατλό

τηζα , ήτις κατεργαζε ) οι ημών χαρισίων

το Θεώ:

12 ότι η Διακονία τ λέτνργίας του της και

μόνον ει « υσαναπληρέστα τα υιρήματα

η αγίων, αλλά επεισδύεσα 26 πολων

σιγαρμπών των Θεώ,

13 ( Διά τ δοκιμής τ Ασκονίας ταύτης

δοξάζοντες τ Θεόν επί τη αναγή Τομο

λογίας υμών ας το αγέλιον Χρισέ,έα

τιότητκοινωνίας ως αυτές έως πείνας )

14 Και αυτών δεήση υπέρυμών,επιπεθάν

των υμάς 2 / υπερβάλεσαν χάριν 5
Θιξ έφ' υμίν .

15 Χάρις
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Κεφ . ι. 10.

2

15 Χάρις 3 το Θεο επί τη ανεκδιηγήτο

αυτό δωρεά.

' Ατεςκαι εγώ ΠαύλΘοδσηαλώ υμάς
Αλατ πραότης- ε επικάας ΟΧρι

σύ, δς εξωeόσωπον μου ταπηνός ώ υμίν , ά

πών 3θαρρώειςυμάς.

Δέομαι και το μή παρών θαρρήσαι τη πε

ποιθήση ή λογίζομαι τολμήσει επί ένας τες

λοιζομδύες ημάς ως εξ σάρκου αειπα

τενας .

3 Εν σαρκί γδ @ ειπείί &νες , εξ σίρια

ραδιόμεθα

4 ( Ταόλατ σραλίας ημών και σαρκικα,

αλλά διωατατου Θεούωςκαθαίρεσιν όχι

ρωμάτων)

S Λογισμός κριθαιρέλες, πανύψωμα

έπαιρόμομονετ γνώσεως ΤΘεέ, και αιχ

Κοιλιάζοντας πάν νόημα αςτοακρως

Χρισου ,

7 Και ετοίμων έχονίες εκδικήσει πάσαν

οδοκοί , όταν πληρωθήυμών ή υπακοί .

8 Τα ωeόσωπον βλέπετε;Εί ας πέπoιθει

δωτο Χριστίνα , το λοιζέθω πάλιν

αφ' εαυτ8 ,όπ καθως ωτος Χρισέ,έτω και

ημάς Χρισε .

9 Εαν ποε αξιωσότερόν & κωχήσωμαι

εξιτέξεσίας ημών , ής έδωκεν ο ΚύρμG

ημίν
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II

ημεϊν ας οικοδομίων , και συκ ές κρεθαίρεσιν

υμών , σοκ αιχμωθήσομαι.

9. να μη δοξω ώςαν εκφοβάν υμάς 2ο

των επιστολών.

1ο Ο'π αι με επιφυλα , φησί, βαρεται και

κυραί ηδε παρεσία και σώματG-αθενής,

καιο λόγG- εξέθενημερG ».

Το λογιζέσθωο τοιέτG» , όπ οίοίίσμα

των λόγωδι 'επισολών Απώλες , τοιέται και

παρόντεςτωέργω.

12 ουδ τολμώμεν εγκρίναι ή συγκρίναι

εαυτέςτιβι εαυτές σωισανόντων αλλά

αυτοί ώ εαυτοϊς εαυτές μετάνης , και

συγκρίνoύλες έαυτές εαυτούς και σωιέσαι.

13. Ημας και έχεις τα άμεσα καυχισάμε

θα αλλάκαι τομέσονκανόνος και ημέρισεν

ημϊν ο Θεός μέσςεγέφικέςακελσυμών.

14 Ου γδ ως μη εφικνέμμοι εις υμάς ,

υπερεκλένομεν εαυτές. έχει γδ και υμών
εφθίσταδιών τασαγγελία Ο Χρισοδ.

15 Ουκ ας τα άμεσα καυχώμψοι άλλο

τείοις κόποις ,ελπίδα και έχουλες,αυξανομένης

σπίσεως υμών, ώ υμίν μεγαλμυζώαι

ή κανόνα ημών εις αξιοσέκαν:

Εις τα αερέκνα υμών δανελίστας"

σακ ώ άλoτείων κανόνι είς τα έτοιμα και

χίσα

17 Οjκωχώμδυον, ώ Κυρίω καυχάθω.

17!

16

18 ου
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18 ου οδοεαυτόν στωιτών , οκέινός ει δέ

κιμα », αλ' ονοκύρμG- σιωίσησιν.

Κεφ. ια'.

1ΟΦελον ήνέχθέ με μικρόν άσ' αφρο
σύης" αλάε ανέχεσθέ με .

Ζηλώδ υμώς Θεύ ζήλο. ήρμοσακίω

γαρ υμάςένα ανδρί παρθένον αγγίωολα
σήσαι , το Χρισω

3 Φοβάμαι 3 μή πως ως δόφις Εύανεξ .

ηπάτησενώτηπανεργία αυτέ, έτω φθη .

ρη του νοήματα υμών, λάτη απλότηθος

αςτ Χριών.

+ Ει μενγαρο ερχόμενο άλον Ιησέν κη

ρύοσ ον σοκ οκηρύξαμδν , ή πνεύμα έπρoν

λαμβάνετεκαι ουκ ελάβετε, ή βαρέλιον έπ.

ρονο σόκ εδέξαθε, καλώςήνάγχθι .

5 Λοίζομαιγδ μηδέν υστρηκένα τσές

λίαν λογόλων.

6 Ει δειδιώτης το λόγο, αλ' έ τηγνώ

ση · αλλ ' ω πανί φανερωθένης ώ πάσαν

ας υμάς.

7 Ηαμαρίαν εποίησα , έμων ταπητών

ένα υμάς υψωθήτε και όπ δωρεάν το Θεό

δαγγέλιον διηγελισαίμων υμών;

8
Αλλας Εκκλησίας εσύλησα , λαβών

όψώνιον , αθώς τίω υμών Αξεκονίανεπα

ρών ωος υμάς και υπερηθείς, και γενάρχηστα

έδενός .

9 Τ.
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9 Το γαρ υίρημά με ωθοσανεωλήρωσαν

οι αδελφοί έλφωνίες Η Μακεδονίας εν

παντί αβαρή υμίν έμαυτών ετήρηστα . και

τηρήσω,

II

14

* 1ο Ε'ιν αλήθξα Χρισάω εμοί, ότι η καύ

χησις αύτη 8 Φραγήσεις εμέ ώ τοϊς κλί

καστ τΑχαΐας..

Διαλ ;όπ έκ αγαπώυμάς; 0' Θεός οίδεν.

12. Ο 3 ποιώ , και ποιήσει , ένα κόψω τίω

αφορμω ή θελόντων αφορμίω , ένα ως

φί .
καυχών ), Φρεθώσι καθώς και ημείς :

13 Οι γδ τοιέτοι ψευδεπότολοι , έρχεται

δόλιοι , μεθαηαιζόμδροι ας λοσόλες
15

Χρισέ.

14 Και έθωνασύν: αυτός γαρ ο Σαβανάς

μεζάχηρεάζεται εις άγγελον φωτός .

15 Ου μέγα ενώ και οιΑλάκονοι αυτέ μεα

χημιάζονται ως Αστυνοι δικαιοσύης:

ως το τέλG - σαι εξ αέρααυτών.

16 Πάλιν λέγω , μή πς με δόξηάφρονα εί

you j kúga. ner sis ac o govced'auté hes,

ένα μικρόν και κάτω καυχήσωμοι.

17 Ολαλώ , έ λαλώ εξ Κύριον , αλ' ώς

ώ αφροσύη , και τούτη τη σοφάση της

καυχήσεως.

18 Eπει πολλοί καυχώνται και η σαρκα

κάο καυχήσομαι.

Ηδέωςγαρ ανέχεσθε η αφρόνων , φρόνι
20 Ανέχε

19

Kοι άνιες.
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20

21

ܐܐ

Ανέχεθεδ ,άς υμάς και αδελοί,της

κατευθiί , τις λαμβάνς, πς επoίρε » και

τις υμώςας αθόσωπον δέρ .

Kατα ατιμίαν λέω, ώς όπ ήμάς ήθενή

σεμινώνδ ' αύτις τολμά,( ν άφροσύνη

λέγω ) τολμώ καί.

Εβραίοι ασι και καμί. Ισραηλίται ειση ;

καώ. σίρκα Αβραάμ εισε και καώ.

23 Διάκονοι Χρισέ έστ (@ agΦρονών λα

λω )ισέρεγώ ώ κόποις ωeισοτέρως , ώ

πληγαϊς σερβαλλόντως , ώ φυλακής

αθιασοτέρως, θανάτους πελάκις,

24 ΥποΙεδαίων πενζίκις τεασαρακονώ

ως μίανέλαβον.

25 Teisippcont , amat the Jabod les

τις ναυάγησεις , νυχθήμερον ώ το βυθό

πεποίηκε.

26 Οδοιπορίαις πολλάκις , κινδώοις πομ

μών, κινδύνους ληστών , κινδύνους και βόες,

κινδύνοις εξεθνών, κινδύνοις ώ πόλη , κινδύ

νοις ώέρημία, κινδύνους ω θαλάαση,κινδύ

νοιςώ ψευδαδέλφους

27 Εν τόπο και μόχθω, ώ άρυπνίαις πολ

λάκις, λιμεδιψά, νησάαις πολλά

κις,ώψύχο γυμνότηκ.

28 Χωρίς και παρεκτός , ή επισύφασίς με και

καθ' ημέραν , η μέριμνα πασών των υα

κλησιών.

19 τις
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29 τις αθενεί , και σοκ αθενώ ; Τίς σκανδα

), και συκ εγω πυρέμαι:

30 Εικωχά δει , τα σ αθενέας με καυ
χήσομαι.

ο Θεός και πατήρ Κυρίε ημών Ιησε
Χρυσό οίδεν, ο ών

Αλογητόςως τες αιώνας ,

ότι
έψ6ύδομαι .

3 2 Εν
Δαμασκώ ο εθνάρχης Αρέτα και βα

σιλέως έφρέες +
Δαμασκίωών πόλιν,πιά

πά
κα

31

κε
ρί
α

Ια
ν
.

αφ
ει
μ

σαι με έλων»
επρή

يلاتلا
-

αρα
ς

719

33 Και 2 θυρίδΘ-
όσαργοίνη έχαλάθω

Ασε τάχες,κ εξέφυγαν ας χάρας αυτά .

Κεφ. ιβ'. 12 .
ΚΑυχώς δε και συμφέρε μοι.έλούσιμοι

δές όπλασίας και
επικαλύψος Κυρίε.

Οίδα ανθρωπον ώ Χρισω @es ετών δε
κατεσσάρων (άτε και σώμα , σοκ οίδε επ

εκτός
σώματG-, συκ οίδε ο Θεός οίδεν)

αρπαγλώτου ήτοιύτον έως τείτε έρανού.

3 . Και οίδαή τοιύτον άνθρωπον , ( είτε ν

σώμα , είτε εκτός και
σώματG- , συκ οίδα :

ο Θεός οίδες)

4 όπ ήρπάγη εις
δωροδίσον,ε ήκεζιν

άρρηταρήμαζα , εκ εξόνανθρώπων λαλήστη.

5 Υπέρδ τοιέτα
καυχήσομαι" σέρ έμαθε

έκωχήσομαι ,έι μηων τηςαθενέλαιςμε.

6 Εαν γαρ θελήσωκαυχήσει , ούκέσομο
άφρων αλήθφων καριέρα ,φίδυμοι και μη

χε
ι

Ι

1
Τις
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τις ειςεμέ λοίση αερό βλέπί με,ή ακές

πεξ εμού.

7 Και τη σερβολή η λύπηρελύψεων να

μη υπεραίρομαι , εδόθη μοι σκόλοψ τη

σαρκί, αγελα- Σατέν , ίνα με κολαφίζη,

ένα μησεραίρωμοι .

8 Υπερ τέτε τριςτ Κύριον παρεκάλεσα ,

ένα λοση απ'εμοδ.

9 Και είρηκέ μοι Αρκά σου η χάρις με και

γαρ διώαμίς με ώ αυθενές πλευται .

Ηδισε εν μάλον καυχήσομαιεν ταιςάθε

νέας με, ένα επισκίωώση επ ' εμέ ηδια

μις σ' Χρισοδ.

IO Διο δυδοκώνάθινάαις, ώύβρεσιν, ώ

úvod(vans endrwyugis,c savorweicis vorig

Χρισέ, ότανγαρ ασθενώ, τότε διωαςάμι.

II Γέρονα άφρων καυχώμενο υμάς με

ήνακρίσατε ' εγώ γαρύφίλον υφ' υμών πω .

ίστε εδέν γδ υπέρηστοι τσέρ λίαν λίπ

φίλων, ε και έδέν άμι.

12 Τα μηνσημεία και λιπίλεατέργέθη

νυμίν πάση αιμονή, ώ σημάους και

πέρασε και διωάμεσα .

13 Τίγάρ έσον δηλώθηπ ισις & λοιπές

εκκλησίας, μή όπούτος εγωε καλενάρκησα

υμών ; Χαρίσαθί μοι * Αδικίαν ταύτίω .

14 Ιδε , τρίτον ετοίμως έχει έλθειν ως υμάς ,

και έκαναναρκήσον υμών, δζητώ εν υμών,

άλ”
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άλ' υμάς.γαρ οφέλη τπε τέκνα τοϊς 9

κεύσι
θησαυρίζίν, αλ' οιονείς τοίς τέκνοις.

15 E3 ήδισου δαπανήσω
κoκδαπανηθή

σομαι
υπέρψυχώνυμώνει και αυιατό

τέρως υμάς αγαπών,ήτον αγαπώμαι.

Ε'τω δε , εγώ και
καλεβάρησα υμάςαλ'

αάρχων πανέργG-δόλωυμάς έλαβον.
R 17 Mήτινα ων

απέναληα ωeός υμάς ,δε

αυτο
έλεονέκτησαυμάς;

- 18
Παρεκάλεσοι Τίτον, ε

σωαπέςηλα τον

αδελφόν μή
πεπλεονέκτησεν υμάς Τίτο ;

και τα αυτο πνεύμακαι
ειεπαθήσαμε και 8

τοίςαυτοίςίχνεσις

19 Πάλιν δοκείτε ότι υμίν
λιλογέμεθα ;

κατενώπιον ξ Θεέ , ώΧρισδ λαλέρδη

πι δέσάνα , αγαπητοί υπέρ τ υμών οί

κοδομής.

2o Φοβάμαι γαρ , μη πως ελθών έχ οίες

θέλω ούρω υμάς , κάνω βόρεθώ υμίν οίον

και θέλεγε: μη πως έρες, ζήλοι, θυμοί , έρι

θέα ,
καζαλαλιαι, ψιθυρισμοί, φυσιώσης ,

ανοίασοισία:

Μή πάλιν έλθωνία με πιπηνώση ο Θιός

με αθός υμάς , και πενθήσω πολλές καιωθο
ημαρτηκότων, και μη

μετανοησάντωνεπί τη
ακαθαρσία και πορνεία και ασελγέα και ί
παξαν .

21

Κεφ .
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Κεφ . ιγ . 13 .

1 TΡίτοντέ έρχομαι « ύς υμάς. επι-

μαλο- δύο μαρτύρωνκαι τσιών παθήσε )

πάν ρήμα .

Προέρηκα καθολέγω ως παρών τοδα

τερον, απών νωράφω τοίς ωθοημαρτη

κόσια τους λοιπούς πάσιν , όπ έαν έλω ας

το πάλιν , φάσημοι"

3 Εσά δοκιμίω ζηλάτες νεροί λαλέν

τG- Χρισέ , δς εις υμάς σοκάσθενά , αλλά

διωχθέν υμίν .

4 Καιγαρ ά εσωρώθη εξαθενίας , αλλά

ζήκ διωάμεωςΘεξ. γαρ και ημείς άθε
νεμομώ αυτω ,αλλά ζησόμεθα στο αυτοκ

διωάμεως Θεξ ας υμάς .

S Ευτές πίραζεπ άέπω τη πίστη ,εαυ

τες δικιμάζει. ή σοκ επιγινώσκέζε έαυτές,

ότι Ιησές Xριοςνυμϊν έσπν ; ει μήτι αδόκι

μοίεπ.

6 Ελπίζω ότι γνώσεθε όπ ημάς έπεσαν

αδόκιμοι.

7 Εύχομαι και ωςτ Θεόνμη ποιήσαι υμάς

κακόνμηδένέχίνα ήμές δόκιμοι φαιώμα »

αλ' ένα υμείς τοκαλόν ποιηπ , ημάς δε ως

αδόκιμοι ώμου .
8 Οιδ διωάμεθα π τ αληθέας,αλ'

σέρτ αληθέας.

Χαίρομών γδ όπιν ημάς άθινώμδρούμας
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δέδωατοι ήτε, το 5κ ουχόμεθα, το

υμών καφρίκσιν.
1Ο Δια τδν ταύτα απών γράφω ένα πα

ρών μη λιποόμως χρήσωμαι , και των εξε
σίαν δέδωκέ μοι ο Κύριο- ις

οικοδομω ,

κοσκ είς
καθαίρεσιν.

11 Λοιπόν , αδελφοί , χαίρετε ,
καθαρίζε

θες
ωρακαλείσθε, τοαυτι φρονάτε, εί

είωδύετε και ο Θεός αγάπης και ειρώης
έστα μεθ' υμών.

Αασάστισε αλλήλες & αίω φιλή

Mαk:
αασάζονται υμάς οι άγιοι πάλες.

13 : Η ' χάρις σ ' Κυρίε Ιησε Χρισου ,
και η αγάπη του Θε8 , και η κοινωνία

του αγία πνόύμαλ @ μ πάντων υμών .

Αμώ.

Προς Κορινθίες δευτέρα έράφηδε
Φιλίππων. Η

Μακεδονίας,

all Tits von

Λεκα .

12

TE

Dd

Π ΑΥ .
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ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

η ωος Γαλάς επιφυλή .

Κεφ . α '. 1 .

ΑΥΛΟΣ ποσολG ( Gάκ

απ’ ανθρώπων,έδε δ ' ανθρώπε,

αλλά Δε Ιησε Χριστού , και

Θεέ πατςός σ' εΓάρα G- αω

το κνεκρών )

2 Και οιστω εμοι πάντες αδελφοί, τις

εκκλησίαιςτΓαλαλας ",

3 Χάρις υμίνος Αρώη λη Θιά πατρός

και Κυρίω ημών Ιησε Χρισέ .

4 ΤοδεG- ευτών σες των αμαρκών

ημών,όπως εξέλη) ημάς κ σ ωεσώτG

αιώνα πονηρύ , και το θέλημα και Θεέ και

πατρόςημών.

5 Ωκαι δόξα ας τεςαιώνας ή αιώνων. αμίώ.

6 Θωμίζω όπ έτω ταχέως μετατίθετη

λιποσ καλέσα» G- υμάς ώ χαριζ Χρυσή ,

Ας έπρoν δαγέλιον

7 σ σοκ έαν άλλο και μη πνές ασιν οι ει

είσουλες υμάς , και θέλουθες μεζαρέψαι το

Καργίλιον σ'Χρισ .

8 Αλλά και εαν ημάς ή αγελΘ- έξ έρανή

διαβγελίζη ) υμίν παρ' ο βηγελισάμεθα

υμίν , ανάθεμαέστι.

9 Ως
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5 Ως
αποτρίχωμδρ , και άρπι πάλιν λέγω ,

εά τις υμάς
βαγγελίζε5 παρ παρελά

βεε ,
ανάθεμα έσον.

Αρία και
ανθρώπεςπέθω ή Θεόν ; Η

ζητώ
ανθρώποιςδρέσκήν και εν έπ ανθρώ

ποις άρεσκος
,ΧρισέδέλG- σοκ αι ήμίω.

11 Γνωρίζωκαι υμίν, αδελφοί,το
δαγγέλιον

: το
δυαγγελίσθέν α ' εμέ , όπ σοκ έσι και

άνθρωπον .

Ουδεδ εγώως ανθρώπε
παρόλαβον

auto,
sriddaxelw. uxia d Erongau

ή ψεως Ιησε Χρισέ.

13
Ηκέσετε ηδη εμίω

αναρροφώ πότε και

το
isδαϊσμώ,ότι καθ'

υπερβολίαέδωσαν

ή
εκκλησίαν σ'Θε8 επόρθαναυτιώ.

14 Και
αθοέκοπώνώ τω

Ιεδαϊσμο αές
πολλές

σιωηλικιώθως ω τι ώςμε, ωεισ

σοτέρωςζηλωτής σάρχωνή παξικών με

ωρα δέσεων.

15 όπ δε
αδόκησεν ο Θεός και

αφορίσας

με εκκοιλίας μηττός με , και
καλέπας Αξει

τχόρG- αυτά,

Y6
Αποκαλύψω τον ήoν αυτέ ν εμοί,

ένα
διαμελίζωμαι αυτός ο τοίς έθνεσιν,

" αυθέως και
αυσανθέμω σαρκί και αίμαζε

17

Ουδε ανήλθον εις
Ιεροσόλυμα ωeoς τες

eo εμέ πρέλες αλ' απήλθονειςAeg

βία», και πάλιν υπέσρεψα ές Δαμασκόν .

BA

Dd2: 18 Επέτα
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20

22

Επιτα με έτη αξία ανήλθον εις Ιεροσό.

λυκα ισορήσαιΠέτξον" και επίμενα αξες

αυτόν ημέρας δεκαπέντε .

19. Επρον δε η λιτόλων σαν είδον μη

Ιάκωβον αδελφόν σ ' Κυρίε.

A3 ράφω υμίν , ιδε ώώπιονσ Θεό ,

ότι έψεύδομα .

21 Επίτι ήλθον εις το κλίμαία τη Συρίας

και της Κιλικίας .

Ημίω και αγνοέμωςτο ασθοσώπων της

Εκκλησίαις Ιεδαίας τάς ώ Χρισω:

23 Μόνον 3 ακέοίες ήσαν στο διώκωνημάς

ποτενύν διαμελίζες πίσιν ω ποτε επόρθς .
24. Και εδόξαζον ώ έμοί Θεόν.

Κεφ . β '. 2 .

Ε " Πέτα Α δεηολεσσάρων ετών πάλιν

ανέβω εις Ιεροσόλυμα Βαρνάβα ,

συμπαραλαβών και Τίτοι .

Ανέβω και εξ Αποκάλυψιν. ε ανεθεμία

τοϊς το διαγμέλιον κηρύσσω ώ τοίς

έθνεσι κατ' ιδίαν και τους δικάσι , μή πως εις

κενόν τέχω, ή έδραμον.

3 Αλ' & ντίτφόσωέμοί , Ελάν ών,

ωαγκρίθη αειμηθήναι.

4 Διά και τις παρίστικες ψευδαδέλφες ,

οίτινες παρτσήλθονκατασκοπήσει ελά

eίαν ημών και έχει ω ΧρισώΙησέ, να

εμάςκαι αδελώντων ):

2

sois
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5. οίς εν αιθος ώραν είξαμθω τη σο

αγή,ίνα η αλήθία 3 διαγελία 2/αμένη
εθος υμάς .

6. Απο3 δεκάνων είναι π , inolol nole

ήσω» , έδέν μοι Δαφέρξ· αθόσωπον Θεός

ανθρώπε και λαμβάνει έμοί γδ οι δεκάνης,
έδεν ωθοσανέθενης.

7 Α'λλά τούανίον , ιδόντες όπ πτπίσει .

και τοδαγέλιον ακροβυσίας,καθως Πί

TEO q mequeñs

(Οδ ενεργήσας Πέτερ είς λοσολω και

ωeιομής , ενήργησε και εμοί είς τα έθνη )

9. Και γνόντες ή χάριν το δεθάσουν μοι

Ιάκωβον ε Κηφός και Ιωάννης και οι δοκάνης

το φύλοι είναι , δεξιας έδωκαν εμοί και Βαρ

νάβα κοινωνίαςίνα ημιάς ειςτο έθνη ,αυτοί

- 3 εις τον αθέμών.

10 Μόνον πονγών έναμνημονίων

3. Η επούδωτοι αυτο το ποιήσαι .

orediAga ningos sis Arkózdas,

Geoσωπον αυτο αντέτίω , ότι καίγο

σμού - .

12 Προσδέλ9ν ενας λίποΙακώβε, και

εθνών σιωήαπεν· ότι ,σέξελεκαι α

2.46 φώριζενιαυή ,φοβέραμοςτεςέκαλφής.

13. Καισυνυπεκρίθηστίν αύτε και οι λοιποί

Ιεδαίοι ώρα καιΒαρνάβας συναπήχθη αυτών
τη σοκρίση.

II

7

Dd 33
14 Α '
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3

14. Α'λ'όε είδον όπι σοκ ορθοποδέσπ ωeoς

αλήθξαν τουαλελίε,είπον το πέτςα έμε

αθροθεν παντων: Eί συ Ιεδαίων σάρχων

εθνικώςζής , και ακεδαικώς, τα έθνη

αναγκαζές ιεδαϊζίν και

15. Ημας φύση Ιεδαίοι , και οι ίξ 19ών

αμαρτωλοί:

16 Ειδόπςότι και δικαιέται άνθρωπος εξ έρ

γων νόμο, εαν μη Alg πίστως Ιησε Χρισέ

και ημείς εις Χριστού Ιησεν επισύναμη,

και ένα δικαιωθώμεν απίσως Χρισέ ,και σου

εξ έργων νόμε· διότι και δικαιωθήσεξ έργων

νόμο πάσασαρξ.

17 Eί σεζητάνες διημωθεώαι εν Χριστώ,

Αρέθηρίο ταυτοί αμαρlωλοί, αρ . Χρισής

αμαρίας » ; Μή γλώοιο .

Είδα κατέλυσα , ταύτα πάλι οικο

δομ ,ωραβάτίω εμαυτόν σιωίσημε.
19 Ε Σ Α νόμο νόμο απίθανον, ένα

Θεα ζήσω.

20 Χρισο σωεσώρωμοι.ζ. 3.σοκ έπ ει,

ζή και ενεμοί Χρισος.ο 3 ν ζώωσαρκί,ώ

πιση ζω τη μεσ Θεέ, αγαπήσας

με , καιορδόνο ένσεν περίμου .

Ουκ αεπω τωχάρινσΘιε. ι δ24

νόμε δικαιοστών και άρρα Χeις δωρεάν

απέθανεν.

18

21

Κεφ .



ΠΡΟΣ ΓΑΛΑτ . 6η

Κεφ . η . 3 .

1 ανόητοιΓελέται,ας υμάς βάσκασε

τη αληθεια μετηνως τον εφ

θαλμές Ιησίς Χρές συχιφο, ω υμίν

εσωρωμδρος:

4 Τύν μόνον φίλο μαθουν αφ' υμών , εξ

έργων νόμω π πιο ιλάζιπ , εξ αφής

πιστως;

3 Ούτως ανόητοι έση και εναρξίδι π.

και, νιώσαρκί επιπλκθι,

+ Τοπούπι ίπείππ όική , « και εκκή.

Σ Ο ο επιχορηγών υμίν το πνίύμισε , και

ωιρών διωάμες ώ υμίν, εξ έργον νόμο ή

εξ ακοής πίστας ;

6 Kας Α..αλείπίσει το Θια, και

ιλογέθη αυτώας δικαιοσιων

7. Γινώσκίλε αρσ π οι οκ πίπας , επί

ιστο υοι Αεραάμ .

8 Προιδεστε 3 ή καφέ όπ οκ πίσως δι

καιού τα έθνη ο Θιός , « ουάοηγελίστας των

Αοράμε όπ λογοήσονοστι πει και

τα έθνη ..

άπ οι οκ πίσεως , άλογύνταισω το

πισω Αβραάμ..

1ο όσοι γδέξ έργων νόμω εσιν , και.

ραν ασί. Εχετλεω ας Επικαιρο

πας δς εκ εμείς ώπάσιτοις κεραμίοις

ώ το βιβλίο 5 νόμο , ποιήσαι αυτοί ,

D 4 4 11 Οι
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II

*

12

η

Οπ 3ω νόμων έδεις διαμε )ολατα

Θεσ,δηλον όποδίκαιοκ πίστεως ζήση ) :

Ο δε νόμG- σοκ έσιν κ πίσεως ' αλ '

ποιήσας αυτοι άνθρωπG-, ζήσεγώαυτούς,

13 Χριστός ήμας εξηγόρασαν εκ καώρας και

κόμα καιγλυόρδρG- αέςημώνφαρα . ί

ραπλα γκάς: Επικαόρατο» πάςοκρε

κρέμβρG- έπι ξύλα .

14 να εις τα έθνη και ολογία και Αβραάμ

βύηται ώ Χρισώ Ιησύ , να τίωεπαγε

λίαν σπνάμαςλάβωμεν 2ο σπίτως.

15 Αδελφοί , και ανθρωπον λέγον . όμως αν .

θρώπε κεκυρωμδύωΑχαθήκίωέδες άθετα

επιδεαάασε).

16 Τα3 Αβραάμ ερρύθησαν αι επαγγελίας ,

και το σίριαλ αυτί. ε λίγς" Καιτούς

ασέρμασιν , ως επίπολλών,άλ'ώς έφ 'ενός

Καιταασέρμαλ( ε,ός έα Χρυσός.

17. Τέτο και λέω, Algθήκω σeκεκυρω

μω ωι 8 Θεξ ας Χρισον , ο έτη

πεξακόσιας τριάκονία Ερνώς νόμG- εκ

άκυροί ,ας το καθαργήσαι ήεπαγελία».

18 Είδοκ νόμο και κληρονομία, σαι έπ έξ

επαγγελίας: τω 3 Αβραάμ δε επαγελίας

κεχάρισαι ο Θεός.

19 Τιεν ό νόμΘ- ;Τώνουασάπωνχάριν

ωθοσεγέθη και έχεις και έλθη το σίρμα και επη

γελο).Ααααςδι'αγέλων,ώρολ μεσίτε.
20 0
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ܐܐ

εκ /

σή

10 , ο 3 μεσίτης , ενός σεέν' ο δε Θεός ,

ας έσιν.

210' ομω ,οωτους και επαγγελιών Θεά;

Μή γΒίοι :άδεδύθη όμG-ο διωάμδρG

ζωοποιήσει, όντωςανεκνόμκ ήν και δικαιοσύνη.

Αλά συνέκλφρεν και Αραφή τα πάντα

ο αμαρίαν, ένα και επαγγελία σαπίσεως

Ιησε Χρισε δοθή ταϊς πισβίεση .

23 Πρόσκαι ελθειν έπίπι, αι νόμον έφρε

ρέμεθα , συγκεαλισμένοι εις τομέλεσαν

πίσης προαλυφθήναι

24 σε ο νόμG- παιδαγωγός ημών γέρνες

ι εις Χρισυ , να πίσεως εκμιωθμών.

15. Ελθέσης και το πίσεως, σοκ έπ σο παι

dagang's coule .

26 Πάντες και φοί Θεέ εσε 2 η πίστως

*** Χρισώ Ιησέ, :

27 dowgSérs Xprzös födarkaas,Xossos
ελεύσεθε, 1

28 Ουκ ένιΙεδαίG- , 8ε Ε'ω· σοκ ένι

δελΘ-, έN ελαθερG- σοκ ένι άρσεν και

θήλυ παλες δομές είς εσε ώ Χρισώ Ιησε.

Ei ö üpão Xeisö , pige ** A Begevens

ασέρμα έσέ κατ'επαγγελίαν κληρονόμοι
Κεφ . δ . 4.

ΛΕγω3 , εφ'όσον χρόνον ο κληρονόμΘ
γήπιός έιν, έδεν Δαφέρα δέλε ,κύριε

ών

γώ
ν

29

1

Αντών
.

Dds
2 Α ,
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> /

Αλλάτο επιτρόπος εφο και οικονόμος

άςρι τωeοθεσμίας και πατρός..

3 Ούτω και εμείς και ότε ήμου νήπιοι , οι

τα στοιχεία Σκόσμε ήρω διδαλωδίου:

4 oπ ήλθε το πλήρωμα δεόνε , εξ.

απέφλεν ο Θεός τον φόν αυτύ λαό μεμον και

: γιωαικός, γλυόρμοκο όμο»

S να τές ο νόμον έξαφραση , ένα ή4ο

θεσία» πλάδων.

6. όπ δε εσε υοι , εξαπέρλεν ο Θεός ο

πνεύμα και αυτό ας ως καρδίας υμών,

κροίζον , Αββά, ο πατήρ.

7 άσε σόκ έπ οί δέλων, αλ' ηός» ά σε

γος , και κληρονόμG- Θε8 Αα Χρισέ.

8 Αλλά τότε μουοι εκδότες Θεόν , έδε

λαυσαε τοις μη φύση έσι θεούς

9 Νύν γινόνες Θεόν,κώλον γιωθένης

και Θεξ , πώς επισρέφελε πάλιν επί το

ασθενής αιωρα στοιχεία, οίς πάλιν άνωθεν

δελ » Ηλεπ ;

10 Ημέρας ολατηρείθι , και μήνες, και

καιρες , και αιωές.

Φοβάμαι υμάς , μήπως έμή κεκοπία

εις υμάς.

Γίνεθε ως εγώ , όπ καιω ως υμάς: άδελ

φοί , δέομαι υμών. Εδών με ηδικήσεις.

Οίδιπ3 όπ δι' αθέναν τ σταρος-

ηγελισάμίω υμίν οστερον

II

1 2

13

14 Και
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14 Καιη πέρασμόν μεέν τη σαρκί

17

σαν έξωθενήσοέιε , εν εξεπλύστατη, αλ' ώς

άιλον Θεέ δεξαθί με,ώς Χρισον τησέν.

και τιςομω ομακαρισμόςυμώνομαρευρώ

δυμίν όπ , αδυνατών ,τες οφθαλμές υ

μών εξορύξανίες και έδωκαί μοι.

16 Απέχθρός υμών έρνα αληθδίων υμώς

Ζηλεσιν υμάς και καλώς, αλλά εκκλήσαι

κράς θέλεσιν , ίνα αυσές ζηλεπ.

18 Καλών και το ζηλέθαιώκαλάπανεπ,

και μή μόνον ώ ταπερέιναιμε ωθος υμάς.

19 Τεκνίαμε,άς πάλιν ώδίνω,άχεις μορ

Φωθή Χρισος ώυμίν .

20 Ηθελον και παρέιναι αθος υμάς αρκ , ε
αλλάξαίφωνω με ότι πρέμα νυμίν.

21 Λέγετί μοι οι οι νόμον θέλουθες είναι ,

ή νόμον σοκ ακέετε ;

22. Γέρραπογδάτι, Αβραάμ δύο μες έχει

ένα εκ τέ παιδίσκης, ένα εκτελάθέρας.

13 Α ' και με ενα παιδίσκης, και σαρκα

βόνα : ο δε εκ σελθέρας , Αμο τηςε

: παγίελίας.

24 Απνά εαν αληθρέμμα αύται γάς

ασαν και δύο Διαθήκαι μία με το όρος

- Σινά, δες δολέμο» γλωνώσα ήτις έων Αγας

25. ΤοθAγας ΣικάόρG» έπν ών τή Α

ραβία, συστοιχία τη γνών Ιερεσαλήμ, δε

λους3 με 7τέκνων αυτής .

11

26 Η '
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26 .. Η ' και άνω Ιερεσαλήμ,ελευθέρα έσιν , ήπς

ει μήτηρ πάντων ημών.

27 Γέραπίαι γαρ Ευφράνθη . τώρα η και

τίκεσαι " ρήξονα βόησον η σοκ ώδίνει, ότα

- πολλά τα τέκνα στερήμα μάλλον ή τεχέ

σης ή άνδρα.

28 : Ημείς και , αδελφοί, ξ Ισαάκ,έπαμε

λίας τέκνα έσμού .

29. Αλ'ώασερ τότε οφ σάρκα χονηθές,

εδίωκε τοπνεύμα" έτω καινω

30. Αλλά τι λές και ραφή; Εκβαλε ποι

δίσκην ες ή φόν αυτής έγε μη κληρονομής

ο 4ος το παιδίσκης κοσ υετέλKθέρας .

31 Αρα , αδελφοί , σόκ έσμου παιδίσκης

τέκνα, αλλά η ελευθέρας .

Κεφ. ε' S »

THέλευθερίασαι η Χρισος ημάς ηλό
θέρωσε , σηκέλε , και μη πίλιν ζυγών

λέαςέχεθε.

2 .. Ιδε , εγώ Παύλο- λέγω υμώ ότι εάν

εκτέμνηθε, Χριστός υμάς έδεν ωφελήση .

3 Μαρίύρομαι δε πάλιν παντί άνθρωπο

αειτεμνομίων, όπ οφέλέτης ενόλον τή

Kον ποιήσαι .

4 ' Kalnegtuile and I Xersãojaves c'o vó

μου δικογέθει , ταρέλG- εξοπίσατε ,

S Ημές και πνία πίσεως ελπίδα

δικαιοσύης απεκδεχόμεθος :
6 Ε)



ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤ . 637

έν
ις

8

Ιο

6. E , S'Xersminoš šne perleuýkigcúd:

έπε ακροβυσία,αλλά πίας δι ' αγάπης νερ

γεμένη....

7 Ετρέχει καλώς: ας υμάς ανέκοψε τη

αληθεια μη πέσει :

Ηποσμονή σοκ οκ σ κοιλότG- υμάς..

9: Μικρα ζύμη όλον το φύραμαζυμοί ..

Eώ πέπoιθος εις υμάς ώ Κυρία , όπ

έδεν Φροπήσετε.ο 3 ταρώσων υμείς

βασάσαπικρίμα , όσεςαν ή.

ΤΙ Εω35άδελφοί,έ σeιομάω έπ κηρύση,

πέπ διώκοροι και άρα ηρατήρηται το αυάν

διάλον σταυρό

12 όφελοςκαι δοκόψονται οι ανασαίνω

πςυμάς.

13. Υμείς επ' ελεύθερία εκλήθητε , α

- δελφοί μόνον με το ελεύθερίανας αφορ

μωτη σαρκί, αλλά Αλο τ αράπης δε.

λοιπάλλήλοις.

14 οδ παςνόμος εν ενί λόων σληρε ,

τωf• Αγαπήσης ή τολησίον ζε ως έωών.

15 Eij αλήλες δάκνείε και καλοθίείε,βλέ

* πεπ με τα άλλήλων αναλωθυπ .

16 Λέω δέ πνόύμαι αειπαλάτεςεπι

θυμίαν σαρκος και μη,τελέσήle .

17 Η' δ σειρξ επιθυμεί και σ' πνεύματος

τουπνεύμα καιστερεός, τώπα 3 ανάκι
αλλήλοις ,ένα μη α αν κλήθε,τούτου ποιήτε .

18 Ε3
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18

20 :

2 I

22

Eij ποσμακάρεθε,έκέπ ισι νόμον .

19 Φανερω δε εα τα έργατσαρός επινά

επ,μοιχάα, πορνέα,άγαθορσία,ασέλγία,

Ειδυλολατρία , φαρμακεία , έχθρα ,

έρες , ζηλοι , θυμοι , έρθεια , διοργασία ,

αιρέσες ,

Φθόνος , φόνοι , μέθαι και κώμοι , και οι

όμοια τέτοις , αωολέγω υμίν , καθώς και

ωοειπον , ότι οι τα τοιαύτα πιάσούλες

βασιλάαν Θιβέ κληρονομίζεσιν.

Ο καρπός σπονδύμοίG- , έν άγα

πη, χαρα , ειρίύη » μακροθυμία, ςηστης,

αγαθωσπεύη, πίπς , πραότης, έγκράτια:

23
Κατα τοιέτων σακέση νόμΦ-.

24 Οι δε σ'Χρισέ , ή στέρνα εσαύρωσαν

στω τοϊςπαθήμος: εταις επιθυμίαις.

25 Ει ζόδο πνεύμα , πνεύμα και σει

χώρων ,

Μη γενώμεθα κενόδοξοι , αλήλος « υ

κιλάμδροι,αλλήλοιςφθινένας.

Κεφ . 5. 6.

'' A'Δελφοί,εάν « οληφθή άνθρωπο
και νι ολαπλώμαλα , υμείς οι πό

καλοί καράζ ε τοιέτων ώπημα

πραότηλεσκοπών σεαυτόν , μη και στο πη

eαθής .

Αλλήλων του βάρη βαστάζιπ , και έτυς

αναπληρώσετε ή νόμων5 Χριστού.

26

3 Εί
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3. Ει δοκεί ας είναι, μηδεν ών, εαυτόν

.

4 τουέργονευλά
δοκιμαζέτωέχασες

ποπ άς έωτον μόνωτοκαώχνει έξι στα

εις τ έπρoν ..

5 ΕκατG- το ίδιον φορέων βασάση .

6.
Κοινωνήσω και ο

κατηχέδρG-ή λόγον του
καληχάνα, ώ πάσιν άγαθοίς.

1 Μή ολανάθε Θεός και
μυκηρίζες και

δ εαν ασέρη άνθρωπο της Εθερίας.
στόσσάρων εις

σάρκειωτέ,οκ της

σαρκοςθερίας Φθορών:οεσσίρων ας το

πνεύμα ,
πνεύμα- ρίση ζωω

aróvroy.

9. Το δε καλόν ποιέντες μη
εκκακώμιο:

καιρα και ιδίων θερίσόρθω, μή
αλυόμδροι.

Reg diweκαιρόν έχομδυ,
εργαζόμεθα το

αγαθώνωος πάνας μάλιστα καιας τες οί
κίες και πίσεως....

τα δετι πηλίκοις υμϊν
κάμερσενέγραψα

τη έμή ei.

όσοι θέλεσιν
τωeoσωπήσει ώ σαρκι,

ετοι
αναγκαζεσινυμάς

αειτίμνες , μόνον

ένα με το σωρο Χρισ διώκων ).

13 Ουδε και οι
αεεμνόμενοι αυτοί νόμον

φυλάσσεσιν
αλέθέλεσινυμάς ειτε με

θαίναώτη υμετέρα σαρκί κωχόσπον
14. Εμοι 3 μή μόσιο καυκάσα μια ώ το

1ο

12

ε

ταυροσ
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16

φαωρώ σ' Κυρίε ημών Ιησε Χρυσή δε

εμοί κόσμG- εσώρω ), και το κόσμο .

fs ΕνδXρισδιησούπαιτομή τι έγύη ,

«έπακροβυσίαξάλεκιμή κλίσης.

Και όσοι τοκανόνιτύτο τοίχνεση, ά

pliner durysnie, nim & lorogena
το Θεοδ.:

17 Τα λοιπέ,κόπες και μηδες παρεχέτει

εγώ θασίγμα σ'Κυρίεfησεεν τοσο .

μαζί με βαστάζω.

18 Hizoberis Kveis nipôvínosXersikt

σε συνδυμολο- υμών, αδελφοί. Αμάο.

Προς Γαλάαςέράφη η Ρώμης.

Ι

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

και ωeoς Εφεσίεςεπισιλή.

Κεφ. α '..31 .

ΑΥΛΟΣ λάφυλG-Ιησε Χρισή

Αθα θελήμαG- Θεέ, τοις αγίοις

τοίς εσιν ώ Εφέσο, και πιοϊς ώ

Xeisainre.

2 Χάρις υμών και ειρώη λπ Θεϊπαζός

' ημών , και ΚυρίεΙησε Χριστού.

3 Ευλογητος ο Θεός & πατηρ σκυρία ημών

Ιησύ Χρισέ , ο ούλογίσας ημάς εν πάση-

λογέα πνόύμαάκή Gϊς επερανίοις ώ

Xeiser 4 Καθώς
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τG- αυτου;

6
7

ΠΡ Ο Σ Ε Φ Ε Σ .

Καθώς
εξελίξας ημάς ώ αυτόσας κα

αβολήςκόσμο,είναι ημάςαίες και αμώ

μες καιενώπιον αυτέον αγαπη.

5
Προοριας ημάς ας υοθεσία» ο Ιησά

Χρισ& ές ωτονικές ή δυδικία » σ ' θελήμα

Εις έπινουδέξης ή χωρίς αυτά ,
έγαρίταζενημάςώ το

ηγαπημέρα

7 Ενώ έχομερή
λιπολύτωσιν

Αλεξαίρε

το αυτέ,ή άφεζιν
παραπλωμάτων,

Ο
ταλέτοντχάρG- αυτά

8' Ης
επεισούζεν ας ήμάς ώ πάση σε

φία και Φρονήσι: . τ

9 Γνωρίζας ημίν το μυστήριον θελήμα

1G- αυτό και τίω δοκίαναυτέ , ω ωο

έθεη αωτω

1ο Εις
οικονομίας&

πληρώματος καιρών,
ανακεφαλαιώστε τα παναντα Χρισο ,

τα πωτοις έρανούς και τα επί τ γης

11 Εν των , ών

τάληρώτημδμισθοορι
θέντες και ωeόθεσιν η τασάνζαι

ενεργέλG

ξεβαλωσ
θελήμG- αυτά :

Εις το είναι ημάς εις έπαινον δεξης αω

τε, τες
σοηλπικόςεντωΧρισο

13 Εν δε υμείς , ακέσαίες ή λόγον τάλη

θάας, το ζαργέλιον ή σωτηρίας
υμών.

ο και πισδύσεωνίες
εσφραγίθηπ το πού

και η επαγγελίας τουαία

12

14 Ο ,
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14 δς έπν αρραβών σκληρονομίας ημών,

Ας λαλύτς ωσινταύιποιήπως, ας έπαρν

διξης αυτ8 .

15 Δια τέτο κάνω , ακέσας ή καθ ' υμάς

His curdKueio inoš,sgt azénhu the
ως πάνας τες αγίες ,

16 Ου παύομα χεριών υπέρ υμών ,μιλαν

υμών ποιέμβρG- επίτασόυχών με

17 να ο Θεός σ' Κυρίε ημών Ιησε Χρισί

πατης τόξης, δονη υμίν νεύμα σοφίας &

Αποκριλύψεως , ώ επιγνώσηαυτή

18 Πεφάσμίες της οφθαλμές σ

νοίας υμών , ας το έδέναι υμάς ας έπν και

ελπις κλήσεως αυτό , ας πλάτος

δόξηςσκληρονομίας αυτώτοιςαγίοις

19 Και το περιβάλλον μέγεθος τη δικιά

μεως αυτό ας ήμάς τες πρίονας και

ωέργκαν εκράτες ή ίχύς αυτέ,

Η νήργηστενά του , εγέραςαύ

το οκ νεκρών και εκάθισεν ω δεξιά αυτά

ώτοϊς επερανίοις,

21 Υπεράνω πάσης δεχής και εξεσίας .

νάμεως και κυριότηG-, και παντος ονόμα

τG-ονομαζομαμε και μόνον ώ τοαλώνι τέ .

το , αλλά εώτο μέλλον .

Και πάνω πίπαξεν σε τες πόδας

αυτεαυτον άδικε κεφαλίωσέρ παιζα

τη εκκλησία,

20

23 H'ns
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Κεφ . β'. 2 .

Και υμάς όντος νεκρός τούς ωθουπιώ
κασε και τας αμαρδίαις.
Εν ας ποπ

ειεπτώσατε αιώνα

Ο κόσμετέτε, ξ άρχονά και εξεσίας και
αέρG-,

πιούμε- νύν νεργείο και

τοίς μοίς σ απθέας ,

Εν οίς ημάς πάνης
άνεσράφηδόπο

τείν της επιθυμίαις σαρόςημών, ποιέν

πς τα θελήματα τσαρκος & Αρνοιών και

ήρθε τέκναφύσε οργής, ώςεοι λοιποί ,

4 03Θεός -ώνω ελές ,Αα των
πολλώ άίπίωαυτά ωήγίπησενημάς,

Και όντας ημάς νεκρεςτοίς αδασιώ

1 κοC ,
σιωεζωοποίησε τον

Χρισχαριά

: εε σεσωσμένοι

6. Και συνήγορε» και σωκκάθισεν ώ τους
επερανίοις ώ Χρισ Ιησέ

7 να δέιξηται ω τοϊς αιώσει τους επίρ

κιδίοις ή
υπερβάλλονία τελετον ή χάρα

IG-αυτέ , ώχρησύτηκ εφ' ημάς εν Χριστώ
Ιησύ

Τη χάρεϊ έσα σεσωσμένοιμε επί
είως κτάτο σοκ εξ υμών Θεετ δώρου

Ουκ εξέρων, ίνα μή πς κωχήσηται.

Σs

8

Σ9 .

10

Αυτό μας έσω ποίημα, εκθέντες εν

Χριςός
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Xeisa insemig7915 ezegois, os algo

ηοίμασεν ο Θεός ένα ώ αύτοϊς αειπα .

τήσωμεν .

Διό μνημονεύει ότι υμάς ποτε πι έθνη

εν σαρκί,οίλερθμοι ακροβυσία και τηλε

ρμδύης αξιομής ώ σαρκίχοροποιήτε

όπ ήπώτονκαιρώ εκείνα χωρίς Xe:

σέ,άπηλόθριωμδροι και πολλέας ΤΙσραήλ,

και ξένοι ή Αλαθηκών έπαψελίας, ελπίδα

μη έχουλες , και άθεοι ώπκόσμο

13 Νωί 3 ώ Χρισώ Ιησύ , υμείς οι ποτέ

brres Manager,ilgus izsongulo co rus anuals

σχρισε.

14 Αυτός γας έπν ή ειρίύη ημών,και ποιήσας

οι αμφότερα έν, το μεσότειχον δ Φeα με

λύσας :

1Σ . τω έχθρα » ώ τη σαρκί αυτό όμως

πωλών ώ δόγμασι καταργήσας"ίνα της

δύο κάση ώενώ ως ένα κανον άνθρωποι ,

ποιώνόρωω,

16 Kαι οποιαζαλάξη τες αμφοτέρες ώ

ένα σώματα τω Θιο Δασ σωρέ, λιοκά

νας + έχθρανώ αυτο .

Και ελθών βηγελίστας πρώω υμίν

- τους μικρούν, επίς έργως :

18. όπ δι' αυτά έχομδυ ή συσταγωγήν οίάι

φότεροι και ένα πνεύμαωςτπαπίρα .

19 Aege δν έκέπ ξένοιεπαροικοι, αλλά

συμπο.

17
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ΕΦΕ Σ .συμπολίται η αγίων και οικειοι Θεε

ή 20
Εποικοδομηθελες επί του θεμελίω

και
ωθοφητών,όνο-

Ιησε Χρισ8 ·

1 21 Ε ώ πάσα και
οικοδομή

συναρμολογε

βύη αύξα εις ναόν ακον ώ Κυρίως

Ενώ κυμεςστου
οικοδομείθε εις και

κητήριον Θεέ ν πνόύμα .

Κεφ. γ. 3.

Τούτε χάρινεγω Παύλο-και δέσμιο
Χρισ &Ιησε υπέρ υμών ήεθνών

2. Είχε ηκέσεις και
οικονομίας και χαρία

Ο Θεε τ δοθείσης μοι εις υμάς

3 όποξ
Αποκάλυψιν έγνώρισέ μοι το μυ

στήριον, καθώς
σeoέραψα ολίγω

4 Προς και διώαθε
αναγινώσκολες νοήσαι

στώεσίν με ώ τω μυστηρίου και Χρισή )

5 δ ώ ετέραις γιείς εκ
έγνωρίθη τούς

μοϊς ή ανθρώπων, ως να
αποκαλύφθη τοίς

αγίοις
δοσίλοις αυτό και

ωυφήταις ώ

πνεύμα

Είναι τα έθνη
συγκληρονόμα και σύσσω

Μα , και συμμέτοχο τ
έπακελίας αυτών

τα Χρισω,εξ αυαγελία:

7 ου εγγυόμίω λάκονος και η δωρεάν
χαρο- Θεέ+ διθλσίν μοι και τενές

αν ηδωάμεως αυτέ .

8 Εμοί τουελαχτολέρο πάντων ή αγίων

εδόθη
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II

12

εδόθη η χάρις αύτη ,έν τοις έθνεσιν διαγελί

σετ ανεξιχνίασιν τήξτον Χρισέ,

9 Και φωλάσα σάνας τίς η κοινωνία και

μυστηρίουΑποκεκρυμμορίαλιθ αιώνων

εν τω Θεώ τω τα πάντα κάστανα2α Ιησέ

Χρισε .

1ο να γνωρισθή ναώ της έχεις και ταις

εξεσίαις εν τοις έπερανίοις , ασ εκκλη

σίας, η πολυποίκιλασοφία Θιά

Καζα αeύθισεν ή αιώνων , ω εποίησεν

Χρισώ Ιησέ τω Κυρίω ημών .

Ενώ έχομεν και παρρησίαν εωστιμι

γάω έν πεποιθήση, ατπίπως αυτε.

13
Διό αυτέμαι μήαγοκέν εν ταις θλί

ψεσί με σέρ υμών, ήπς έπ δεξα υμών.

14 .
Τέτε χάριν κάμπο τει ρνα με αβς

Ο πατέρα σ' Κυρίω ημώνΙησε Χρισέ,

15 Εξ & πάσα πιτσιά εν έρανούς και επίγης

ονομάζεται.

16 : να δώη υμίν ξ ή αέτων τ δεξης α

τέ, διωάμε κραlαιωθlώαιΑνδύμα

τG- αυτέας ή έστω άνθρωπον

17 Kαφικήσει τ Χρισον 2ο τσίπως ο

της καρδίαιςυμών

18 Εν αγάπη ερριζωμένοι και πθεμελιωμέ

χοι : να εξιχύσηλε καλαβέθαι στο τέστ

τοις αγίοις , τί το πλάτο- ε μήκG- , και

βά9G E ύψ © »,

19.Γιώται
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19 Γνώναι
πθσερβάλεσαν της

γνώσεως
αγάπίω Χρισε ένα

αληρωθήτε ας πάν

το πλήρωμα Θεά.

τα3
δωαδίω ταίς πάντα ποιήσαι

υπέρουκεισέών αιτήμεθα ήνούμδυ, εξ

*
διώαμινή

νεργεμβρίω ώημίν,

21. Αυτο η δεξα εν τη
εκκλησίαώ Χρισ .

Ιησέ, εις πάσας ως γλυκάς ξ αιώνα» ή
αιώνων . Αμιώ.

Κεφ. Υ .
4.ΠΑeακαλώ ομώ υμάς έχει και δέσμιΘ- έν

Κυρίω, αξίως
ειπαθήσαι τκλήσεως

ης
εκλήθε,

Μεζοί πάσης
ταπίνοφροσύης& παό

τηG-,
μακροθυμίας ,

ανεχόμθμοιαλή

και λω ν
αγάπη

3
Σπεδάζιες τηρέιν * ενότητα σπνού

και έντο
στωδίσμα της ειρίύης.

4 Ενσώμα εν πνεύμα ,καθώς και
εκλήθε

εν μια ελπίδα της
κλήσεως υμών

5. Εις ΚύρμG-, μία πίες,έν
βάπισμα"

6 Είς Θεός ε πατηρ πάλων, οεπί πάλων
έλεσάντων, και εν πάσιν υμίν.

7. Εν 3 εκάσω ημών εδόθη η χάρις και το
μέσον τηςδωρεάς σXρισε.

8. Διό λίγς Αναβάς εις ύψG- , ηχεια

λότόυσεν
αιχμαλωσία», έδωκε δόροι

- α τους
ανθρώποις.

9 Το
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9 Το 3 , ανέβη, ή έστν ει μή όπ και κατέβη

ωeώτον ας τα καλύτερο μέρη της γης ;

10 ο καζαβές, αυτός έπ και ο αναβάς-

εραίνω πάντων ή έρανών, ίνα πληρώσει τα
πάνα .

II Και αυτός έδωκε , τες μου , λυσέλες,

τες 5 , ωeοφής, τες 3 δαχέλισσας , τες

3 ποιμίας & διδασκάλες,

12 Προς και καταράσμόν ταίων , εις έργων

Αακονίας , ως οικοδομωσ σωματοσ

Χρισέ

13 Μέρει καλαντήσωμεν οι πάνες ας των

ενότητα της πίσεως , και επιγνώσεως και με

σ Θεέ , ας άνδρα τέλέον , εις μέτρον ήλι .

κίας σωληρώματG- Χρισά

14 Γνα μηκέτι ώμο νήπιοι , κλυδωνιζόμενοι

και αειφερόμενοι παντίανέμω τ διδασκα

λίας , ώτηκυβώα ή ανθρώπων , πανες

κααθος ήμεθοδείας της πλάνης:

15 Αληθαίονες και η αγάπη, αυξήσωμών

ες αυτών τα πάντα , όςέπν ή κεφαλή και

Χριστός

16 Εξέσαν το σώμασωαρμολοέδ
ρον

συμβιβαζόμδυονAlg πάσης αφής επιχο

ρηγίας , κατ' έρλανώ μέτρο ενός έχασε

μέρες ή αύξησιν δ σώμαλων ποιώται , ας

οικοδομίω εαυτό και αγάπη .

17 Τετοοω λίγο, μαρίύρομοιώ Κυρίω,

μηκέπ
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μηκέτι υμάς
ειπαλέιν , καθώς καιτα λοι

πα έθνη αειπει ,
ματαιότησ

,

18
Εσκολασμοι τη Δανοία, όντες απηλ

λοτζιωμδροι της ζωής Θε8 , τίω

άγνοιαντ εσαν και αυτούς και Αα πώρωσιν

της καρδίας αυτών

19 οίτινες
απηλγινότεςεαυτές παρέδωκαν

τη ασελέμα,έες εργασίων
ακαθαρσίας πα

σης ν αλεονεξία .

Υμεις και έχ έτως έμαθετε Χρισόν:
Είναι αυτόν ηκέσειλε, και αν αυτό εδιδα

xquile, nu ga's is énodete di ting.

21
Αποθέωυμάς ήαυτέραν ανατρο
φω , ή

παλαιών
άνθρωπος και

φθερόθρον

εξ ας επιθυμίας της απάτης

23 Ανανε και το πνεύμα . Ο νοος υμών,

24 »
Καλώδυσαθαι ή καινόν άνθρωπον ,

Ο Θεόν καθένα ώ
δικαιοσύνη και οσιότητα

της
αληθέμας.

25 Διό
διποθέμθμοι το ψεύδο- , λαλάτε

αλήθέα», έκασG-εσ τολησίον αυτ8· όι

έσμου αλήλων μέλη.

20
Ορίζεθε, και με

αμαρώνετε ο ήλιος μη
επιδύέτω επίτω

παροργισμώ υμών

27 Μήτε διδε τόπου το Algβόλω.

Ο κλέπτων μηκέπ κλεπτέτω ,

3 κοπιάτω , εργαζόμδρG-το αγαθόνταίς

Ξου

4

28

μάλλον

Ee
χερσίν ,
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κρσίν , ίνα έχη μεταδιδόναι το χρέμαν

έχoν κ.

Πας λόγος σταπςός εκστόμαώς υμών μη

εκπορόυίσθω· αλλ ' είτις άγαθος αθος οικο

δοματηςμέρας,ένα δω χάριν τοϊς ακέεστ.

30 Και μη λυπάτε το πνεύμα το άγιον και

Θε8, ώ ώ εσφeαίθητε ας ήμέραν λάι

λυτρώσεως.

31 Πάσα πικρέα, και θυμος , ε οργή, και

κραυγή, και βλασφημία ,δεθήτω άφ ' υμών,

σω πάση κακία .

32 Γίνεθε3 εςαλλήλεςχρηστι σπλαγ

χιοι, χαριζόμενοιέωGϊς,καθως και ο Θεόςώ

Χρισώ έχαρίσα υμίν .

5 .

Γίνεθε ο μιμητα δ' Θεέ , ως τέκνα
αγαπηαι :

Και αειπαίδε ώαγάπη και καθώς κό

Χρισος ηγάπησεν ημάς , ξ παρέδωκεν εαυ

το σέρ ημών ωθοσφορgν έ θυσίας των

Θεώ, έως όσμω δωδίας.

3 Πορνέα δε πάσα ακαθαρσία ή πλεο

νεξία μηδέ ονομαζέθω ω υμίν , καθώς

πρέπς αγίοις "

4 Και αιχρότης , μωρολογία ,ήτα

πελία , τα σαν ανήκουνα αλλά μάλλον-

Κεφ. ε'.

χαριςία .

Τέτο γαρ έπ γινώσκοντες ,όπ πας πόρ
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G- , ή ακαθαρίG- , ή αλεονέκτης , ός έστιν

ειδυλολάταξης , σοκ έχω κληρονομίαν ώ τη

βασιλέμα Χρυσά Θιά.

6 Μηδες υμάς απευατο κενούς λόγοις .

Δια ταύτα γδέρχες και οργή και Θεξεπί τες

εξες ταπεθάας .

7 Μή οω γενεθεσυμμέτοχοι αυτών.

8 Ηεμας ποτε σκότG-, νύν 3 φώς ώΚυ

είωωςτέκνα φωτός σειπιετε:

9 (0δκαρπούς και πνεύμα και πάση

αγαθωση και δικαιοσύη & αληθέλα )

Δοκιμάζοντες τί έσινδύάρεσαν τηΚυρία .

Και μη συγκοινωνείτε τοϊς έρρις τοϊςά

καρποις Τακότες , μάλλον και ελέγχετε

Τα γδ κρυφή ενόμιμα α 'αυτών, αί

αρόν έσι και λέγήν.

13 Τα5 πίνα , ελεγχόμιμα σοσ φωτός

φανερ89 . σαντο φανερέμβυον, φώςεπί

14 Διό λέοςΕρει καθδίδον , και ανάσα

εκ ή νεκρών, κ επιφύσεσοι ο Χριστός

15. Βλέπετε πώς ακριβώς ειπατε

κη ως άσοφοι, αλ' ώς σοφοί

16 Εξαρραζόμδροι καιρόν , όπ αι ημέρες

17 Δια τέτο μη γίνεθε άφρονες και άλλα

σωιέντες ή το θέλημα & Κυρία .

18 Και μη μεθύσκεθε οίνω και αν και έσπν ασω

λα , αλλάαληρθε και πνεύμα :

11

πονηρεί σι .

Ee 2 19 Λα
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22

19 Λαλεντες εαυ %ίς ψαλμοίς ευμνοις , και

ωδαίς πνευματικής άδειες και ψάλλοντος

ώ τη καρδία υμών τωΚυρίω "

Ευχαρισδν7ες πάντοτε σέρπάντων, και

ονόμα & Κυρίε ημών Ιησε Χρισέ, το

Θεώ κ πατεί

21 Υποαασόλμοι αλήλοις φόβο Θιά .

Αίγωϊκες τοϊς ιδίοις ανδράσιν σο

σεθε, ως τω Κυρία

23 όπο ανήρ έσι κεφαλή γυαικός , ως

οΧρισης κεφαλήτεκκλησίας και αυτός έπ

σωτηρ Ο σώματG-,

Αλ' ώασερ και εκκλησία σιάσεται το

Χρισω,έτω και γυναίκες τους ιδίοις αν .

δράσινώσανά.

15 Οι άνδρες αγαπάτε ας γυαίκας έω .

των, καθώς το Χριστός ηγάπησε η εκκλη

σίαν, και εαυτον παρέδωκεν ισέραυτής

26 να αυτίω ακάρη, καθαρίζας το λε

τεωσ υδαίο ρήμα

27 ένα ωρατόζη αυτίω εαυτώ ένδοξον,
τω εκκλησίαν μη έχασαν αίλον , ήρυ

τιδα , ή τι τοιέτων , αλ ' ίνα ή αγία και

αμωμών .

Ούτως αφέλειν οι άνδρες αγαπάν α

εαωτών γωνίκας ως π έωτών σωμαα :

ο αγαπών τω εαυτό γωϊκα , εαυτού

αγαπά .

28

29 Ουδές
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σησεν ,

29 Ουδέςγάρ ποτε τίωεαυτό σάρκα εμί

ima? κτρέφα « θάλπ ωτίω ,κους

ε ο Κύριβή εκκλησία

Οι μέλη έσμός σώματG- αυτέ ,κι

σαρκος αυτ8, εκδόσεων αυτού.

31 Αντίτότε καταλάψ άνθρωπG- τπα

τερα αωτά * μητέρα και συσκολληθή

σεται αςή γυναίκα αυτό , και έσονται οι
- δύο ας σάρκα μίαν .

32 Τομυστήριον τέτoμέραείν,έχει και λέγω

ας Χρισον , Εάς τoκκλησίαν.

33 Πλω και εμείς οι κριθ ' ένα , έναςG-

εαυθε γωαίκαέτως αγαπατεω ωςευν

και γωή ένα φοβήται τ άνδρα.

Κεφ. ς '. 6.

ΤΑ' τέκνα ιακέετε τους φονεύσιν υμών
ω Κυρίω τέτο γάρ ει δίκαιον.

Τίμα τ πατέρα και και μητέρα (ήπς

εσιν ανθλή στατη ώεπαγελία)

3 Για 4 σοι γόηται , έέση μακροτεί

G- επί τ γης.

4 Και οιπατέρες μη παροργίζετε τα τε

κνα υμών , αλ' εκτρέφετε αυταώ πευδάκ

και νοθεσία Κυρία.

Σ Οι δέλοι πακέει τους κυρίοις

σάρκα , με φόβs ετεόμε , αν απλότηκ της

καρδίας υμών , ώς τα Χρισ.

6 Mή κατ' οφθαλμοδελάαν ως άνθρωπ
αρεσκεί ,

2

Ee 3
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1ο

αρεσκοι, αλ' ώς δέλοι σ'Χρισέ , ποιέν

τες τοθέλημα και Θε8 οκ ψυχής,

7 Μετ' ευνοίας δελσίουθες το Κυρία , και

κανθρώπους

8 Ειδήπςόπδ εαν έκασ ποιήσηάγα

θον , τέτο κομιέται ολοσ Κυρίε , ίπ

δέλφ»,απελευθερο».

9 Και οι κύριοι τα ανοιποπ αβος αυ

τες , ανιέντες ήαπέλω αδέπς όπ ε υμών

αυτών ο Κύριός έπν ώ έρανοϊς ωθοπω »

ποληψία σοκ έαπαρ' αυτο .

τολοιπόν ,αδελφοί με , ώδιωαμεθα

ώ Κυρίωξω τακραίτητέχνε αυτά

Eνδύσεθς ή πανοπλίαν Θεέ , ας

το δώαθαι υμάς σώαι αθος ας μεθο

δέας σαβόλα"

όπόέσαν ημών και παλη « βος αίμα και

στάρω, αλλάας αι δρχας , ας ανέ

εσίαςκαι ως τές κοσμοκράτορας 5σκότες

Ο αιώνα τέτο , εος του πνευμαίκκαι τ

πονηρίαςώ τοϊς επάρανίοις.

13 Δια τέτο αναλάβει την πανοπλίαν

5 Θι, να διωηθήτε ανάσιώαι ώ τη ημέ

ρατη πονηρά , και άπανα κολεργασιμεροι

τήνου .

14 Στητη ομώ αριζοσπάθροι τίω οσφύν

υμών ώ αληθώα , και δυστυμμοι -

29 και τη δικαιοσύνης ,

II

1 2

Is Key
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16

15 Και οδησή μόμοι της πόδας ώ ετοι

κασία και αγελία ή ειρίύης,
Επί πάσιν αναλαβόντες ή θυρεόν σπι

στως , αν καιδωήστωθε πάντα τα βέλη πο

νηρά πι πεπυρωμένα σβέσαι "

17 Και η αεικεφαλαίαν σ σωτηρία δε

ξαθε, και τίω κοίχοιρων και πνεύματG-, και

επ δημαΘs

18 Διά πάσης φθοσάχής ε δεήσεως, αθοσ

δυχόμενοι και αντάκαιρούπισίμακ, και

αςαυτό το άρυπνίες εν πάση ωοσ

καριερώστε δεήση οι πάντων ταίων,

19 Και υπέρ εμέ, ένα μοι δοθένη λόγω αν

ανοίξήσ' τόμος με ώ παρρησία , γνωρί

σται το μυσήeμον διαγελία,

20 Υπέρ &πρεσβδω αν αλύση,ένα ώ αύται

παρρηστάσιμοι, ώς δεμε λαλήσαι.

I'vat de sodiu se ny opeens rol get' fè, ti

πράσω , σπάναι υμϊν γνωρίσα Τυχικός και

αγαπης αδελφός και πισος Αρκονο και

Κυρίως

11 Ον έπρεψα αθώς υμάς εις αυτό τετι ,

ένα γνώστε τι πει οριών απαλέζη

ας καρδίαςυμών.

23 Eιρίώα τους αδελφούς , και αγάπη με

πίσεως λιπι Θύ πουσεός κρί Κυρίε Ιησέ

Χρισέ.

24 Ηχάρις μα πάντων και αγαπώντων ή

Κύρ!

21

Ee 4
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Κύριον ημών Ιησεν Χρισών ώ αφθαρσία

Αμίαν .

Προς Εφεσίες έράφηηΡώμης

Τυχικά.

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

η « ζος Πιλιππησίες επιστολή .

Κεφ . α . 1 .

Η
2

ΑΥΛΟΣ και ΤιμόθεG- δε

λοι Ιησε Χρισέ , πάσι τοις α

κοις ώ Χρισησε , τους αν

ώ Φιλίπποις , συ επισκόπους

και Ασπόνους
Χάρις υμίν και αρωη λι Θιά παξος

ημιών € Κυρίε Ιησε Χρισέ.

3 Ευχαριστώ το Θε με επι πάση τη

μνέα υμών ,

4 ( Πάντοτε ο πόση δεήσξμε υπέρ πάντων

υμών, μεχαράς ή δέησιν ποιέμβρG )

5 Επί τη κοινωνία υμών ας το δαγέλιο» ,

Απο σegήτης ημέρας έχει και νύν .

Πεποιθώς αυτό τετο,οπο ωαρξάμψο

Cώ υμίν έργων αγαθών, επίλελέσε άρις ημέ

ρας Ιησε Χρισnd

7 Καθώςέσι δίκαιον έμοί τέτο φρονείν αίς
σαν ,

6
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11

πάντων υμών, 2ο το έχων με ώ τη καρ

διαύμας, έν πτούς δεσμούς με, έτη λη .

λογέα , και βεβαιώσεξ δαγελία, συγκοινω

νές με τοχώρίλG- σάνος υμάς όνας :

8 Μάρτυς γάς με έσον ο Θεός ως επιποβα

σάνας υμώς ώ απλάχνοις ΙησBΧρις

9 Και τέτο αβοσόύχομαι και ένα και αγάπη

υμών έπ κώλον & καλλον εισόύη ώ

επιγνώση και τσάζη αίσθηση

Εις το δοκιμαζέν υμάςτα Ααφέρονα,

ένα ήτε ειλικρινείς απόσκοποι ας ημέ

ραν Χρις

Πεπληρωμένοι καρπών δικαιοσύης και

24 Ιησε Χρισέ , ές δόξαν και έπαινον Θεό.

Γινώσκήν και υμάς βέλομαι , αδελφοί, ότι

τα κατ ' εμέ μάλλον ας ωθοκοπίω 'δια

γελίε ελήλυθεν

" I3 Ωστ τες δεσμές με φανερές ο Χρις

βιέσαι αν όλο το παλλωρίω, κ τούς λοι

πούς σάσι:

14 Και τες πλάονας και αδελφών εν Κυρία»,

πεποιθότας τους δεσμούς με , αειοσδιέρας

τολμάν αφόβος ή λόγον λαλείν.

15 ΤινέςμεΑα φθόνον και έριν' τινές δε

ε δεκίαν Χρισον κηρύσ8σιν.

16 οι μου εξ έριθένας τXρισον κατέλα

αν έχ αγνώς, οιόμδυοι θλίψεν επιφέρον τοίς

δεσμούς με
Ees

12

σιν

17 03
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20

17 Οι 3, εξ αγάπης , ιδίπςότι ας λιλο .

καν Φουαγγελίε κεμα .

18 Τί γάρκαι πλω παντί τόπω ,είπατο

φάση , απ αληθέμα , Χρισης καταγγέλι) :

καιώτέτωχαίρω, αλλά και χρήσιμα

19 οίδα καιότι τέτοιμοι λιποθήσεται ως σω

τηρίανΑμ δυμών δεήσεως , και επιχορη

γιαςσπονδύμαlΘ-Ιησε Χριστού,

Καζα +Αποκαραδοκίαν ελπίδα με,

όπ ώ έδενί αιχμωθήσομαι , αλ ' ώσάζ

παρρησία , ως σάντολε, και νυν μεγαλωθή.

σττα Χριστός αν τοσώμα με, d'π Αα

ζωής , εί'πΑα θανάτε .

21 Εμοί γδ το ζην , Χρισος, έτι ποθειναν,

κέρδο»..

2.2 Ει 3 το ζηνώ σαρκί , τέτό μοι καρπός

έργε , κι αιρήσομοι και γνωρίζω.

23 Σκωέχομαι δοκε δύο , τίω επιθυμίαν

έχων έςτο αναλύσει , έστωΧρισωείναι

πολδ καλον κρασον

24 Το επιμείς να τη σαρκι , έναχρόπρον
δε υμάς .

25 Καιτοπεποιθώς οίδα, όπ μαμά & συμ

οδα μθμώ πάσιν υμίν , ας θυμών ωος

πιω αχαραν τ πίσεως,

νατοκαύχημα υμών εισβύη εν Χρι

σώ Ιησέ ώ εμοί , Αστή έμής παρεσίας

πάλινσος υμάς.

26

27 Μόνο »
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29

27 Μόνον αξίως ξεγελία σ' Χρισέ πο .

λιτότεθενίνα είη ελθών ειδών υμάς,εί το

απών,ακέσι τα αίυμών , όπ σήκεπ ν

ένα πνεύμα , μια ψυχή σιωαθλάνες τη

πιση και συγγελία:

18 Και μηπυρόρθμοιών μηδενίσοτάν

κκεμβόωνήπςαύτοϊς εαν έιδέξις απω

λέας , υμίν και σωτηρίας,και τολίπΘεά

όπ υμϊνέγκρίθη τουπέρ Χρισέ , και

μόνον το εις αυτουπισσήν,αλλά και το σέρ

αυτή τέχνη

30 Το αυτον αγώνα έχουθες oίoν ίδια ώ

fugi, rý vôv kréeme eitugi.

Κεφ . β'. 2 .

Ε' πε οιώ ωδέκλαζες ώ Χρισο , εά

παραμύθιον αγάπης και ας κοινων»

μία πνδρας , & τινα πλάγχνα και οι

καρμοί,

2 Πληρώσατε καραν , να το αυτο

Φρονήτε, και αυτήν αγαπάω έχοντες,σύμ

ψυχοι, το έν Φρονξντες.

3 Μηδέν κερίθαν , ή κενοδοξία» , αλλά

τη ταπίνοφροστούη αλήλες ηγέμβροι -

ερέχοντας εαυτών.

4 Μη τα εαυτών έκασG- σκοπότη , αλλά

κ τα ετέρων έκασο ».

Σ Τέτο γδ Φρονέκαθω ω υμίν ό ς ώXei

τωΙησοσ
6 ος
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1

2

1ο

6 ος ώ μορφή Θεέ μάρχων, εχάρπα

γμον ηγήσει το ενα ίσα Θεω .

7 Αλ' εαυτόν οκένωσε,μορφω δέλα λα .

βών , ν ομοιώματα ανθρώπων βυόμδρG»,

8 Καιχήμα ουρεθείς ως άνθρωπG-,έτα

πάνωσενεωτον, γλυόμθμG- αήκος μέ

οιθανάτε,θανάτε σωρέ .

9 Διόεο Θεός αυτών αερύψωσε, ξέρα

ρίσκο αυτο όνομα τουσέρ παν όνομα .

να ώτα ονόματάfησ παν μόνυ καμψη

επεραίωνε επιγείων και καταχθονίων.

11 Καιπάσαγλώσσαεξομολογήση, όπ Κό

ριζ- Ιησές Χριστός, ας δοξαν Θε8 παρός.

12 Ωστ,αγαπητοί με,καθως πεινάτε υπηκό

σει ]ε, μήώς έν7η παρεσία μεμόνον,αλλά νύν

πολλώ μάλλον και τη απεσία με, φοτε

εξόματ εαωτών σωτηρίαν κατεργάζεθ :.

13 Ο Θεός γάρ έσινό νεργών εν υμίν επ

θέλένε το νεργέιν, υπέραδοκίας.

14 Πάνα ποιείτε χωρίς ρευσμώνCas

λογισμών

15 να ξύησθε αμεμπει και ακέραιοι, .

κνα Θε8 άμώμηζειν μέσω θυεας σκολιάς

και διεστραμμένης ώοις φαίνεσθε ως φωση

ρες ν κόσμο,

16 Λόγον ζωής επίχούλες αςκαύχημα έμοι

εις ημέρα Χρισέ , όπ σε ας κενόν έδρα

μου , έδε εις κενών κοπίασα ,

3

'17 Α '
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17 Αλ' εις απένδoμαιεπί τη θυσία ελέ
τερία ή πίσεως υμών , χαίρω και συγχαίρω

πάσιν υμίν » .

Το δ ' αυτό καιυμάς χοίρείε, και συγχαί

ρετέ μοι.

19 Ελπίζω 3 ώ ΚυρίουΙησέ ,Τιμόθεον
ταχέως πέμψαι υμίν , ένα κάγο δύψυχώ ,

γιές τα ωρλ υμών:

Ουδένα και έχωισόψυχον , όςις γνησίως

τα
δελυμών μεριμνήσε:

Οι πάντες γδ τα εωτων ζητήστν , τα

σ' Χρισέ Ιησού.

τω 3 δοκιμίω αυτό κώσκείε , όπως

πατςί τέκνον , σω εμοί εδέλόυσεν εις το

αγγέλιον.

13 Τέον δυο ελπίζω πέμψαι , ως αν
απίδω τα λέμε εξωτής.

24 Πέπoιθε 3 ώ Κυρίω , όπ εαυτός ται

χέως ελεύσομαι

25 Αναγκαίον 3 ηγοστίμω
Επαφρόδεών

αδελφόν και στωτερνε
συρραϊκώτίω με,

υμών 3 δόσελον , καιλέτερον τ χρέμας

με, πέμψα ωeoς υμάς.

26 Επίδη επιποτων Ζώ πεινας υμάς , και

αδημονών, διότι ηκέσειλε ότι ήθένησε .

27 Και ο ηθένησε ολαλήστον θανάτων
άλ” ο Θεόςαυτών ελέησον: έκ αυτόν και μόνον,

αλλά και εμέ,ίνα μη λύπίω επί λύπη χώ.

28 Σπε
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10

&

1

18 Σπεδαμοθέρωςενέπεμψα αυτών ,ένα έδινες

αυτήν πόλιν,χαρήτεγκάωάλυπόπρος .

19 Προσδέχεθεάν αυτώνω Κυρίαπά.

σης χαράς, και τες τοιέτες ώρες έχεις

30 όπλα το έργον και Χρισέ μέχριθανά

τε ήγισε,ωραβελόυσάμενοτη ψυχή

ένα αναπληρώτη το υμών υπέρογκα τα

με λατ8ρίας .

Κεφ . γ'. 3 .

Τολοιπόν, αδελφοί με, χαίρεθε ώKo
είω. τι αυταράφιν υμίν έμοίμε σου

οκνηρόν , υμίν και ασφαλές.

Βλέπετε τεςκας , βλέπετε τις κακές

εργαζας , βλέπετε το καζατομίω

3 Ημας γαρέσει και θομή,οιπνεύμα

Θεαλατσούλες, καυχώμενοι ώ Χρυσό

Ιησύ, και ουκ εν σαρκί πεποιθόπς:

4 Καίπερ εγώ έχων πεποίθησινεώ σταρει.

Εί δοκά αλών πεποιθέναι ώ στερεί,

εγώ μάλλον

5 Περομή οκταήμερος, κρύες Ισραήλ,

φυλής Βενιαμίν, ΕβραίG- εξ Εβραίων,

Ονόμον φαρισαίων,

6 Καζα ζήλον διώκων τίω εκκλησίαν,

και δικαιοσύίω τίω ώ νόμο γιόμινο

άμεμπλο »,

7 Αλ' άπνα ω μοι κέρδη , ταύται ήγη

και Alg τXρισον ζημί ».
8 Αλλά

24

τις

67

και
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Ακά δρών , € γύμαι πάνζεμίαν

είναι με το σιρίες της γιόπος Χριστό

Ιησ5 Κυρίν με , δεν τα πάντα έζη

μειώθω , και εγώ και σανδαλα και .

Χρισον καιρόηστι ,

9 Και βρεθεώ αυτοί , μαίχων εμώ δι .

καιοσμύίω τίω κ νομα , αλλά + Aε πί

πως Χρισέ , τίω ο Θι διαμεσωνα

επί τη πίς :

1ο Τεγνώναι αυτον , έ + δύναμιν τ ανατα

πως αυτά , ή κοινωνίαν ήπει θημα των

αυτέ,συμμορφέ μόνο το βανάτααυτή

11 Εί πως καταντησω ας τίω εξαναφτισιν

τηκρών.

12 Ούχ οτι ήδη έλαβον,και ήδη πιλάωμας:

διώκω « καμλάου , εφ' και φιλή

pelu ww Xpero inord.

13 Αδελφοί , εγώ έμαυτών και λογίζομαι

καταληφέναι :

14 E ,3 , τα μεν οπίσω επιλανθανόματι,

τους και έμπςοθιν επική νόμιμα , σκοπούν

διώκω επί το βραοαον τ ανω κλήσεως σ

Θιεώ ΧρισώΙησού.

15 όσοι ο τέλοςτέτο φρονώμετη

ετέρως Φρονάτε , τετο ο Θεός υμίν λίπη

καλύψ .

Πλω ας 6 έφτασπαρ, το αυτο τοι

χαν κανόνι , το αυτο Φρονών :

17 Συμ
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20

21

17 Συμμιμηται με γενεθε, αδελφοί , και

σκοπτε τες ετω ειπαίδνες και κας

έχετε τύπον ημάς

18 Πολλοίβαθιπάσιν,δς πολλάκις έλε

19ν υμίν, νύν και κλαίων λέγω , τες εχθές

ΟσωρεσΧριστού

.19 Εν το τέλG- απώλέα , ών ο θεός ή κει

λία, και η δόξα ώτη αιχών αυτών , οι ται

επίγια Φρονξντες.

Ημώνή το πολίτευμα ω έρανοϊς α.

αρχή , εξ 8 και σωτήρα απεκδεχόμεθα K

ριον Ιησεν Χριστών

σε μεγάχημαέση το σώμα και ταπηνώ

στως ημών,εις & γλυέςαυ% σύμμορφον το

σώμακς δεξης αυτ8, ξτώέργκαν σού

να αυτών και συζαξαιεαυτό τα πανά.

4.

“Στη, αδελφοί με αγαπητοί και επιπι .

*9 %ι, χαραε τεφανός με , έτω στηκε

ώ Κυρίω, αγαπηοί.

Ευοδίων ωοακαλώ και Στύχω πα

eακαλώ το αυτό φρονείν ώ Κυρία

3 Και ερωτώ και σε σύζυε γνήστε , συλ

λαμβάνε αυταίς , αίτινεςώ των ααγιλία

σωήθλησαν κοι , και Κλήμο και η

λοιπών σιωεργών με, ών πει ονόματα και βί

Όλο ζωής.

4 Χαίρεπ εν Κυρία πεντοζε πάλιν έρω,

χαίρεπ.

Κεφ . δ'.

Υ

2

5 Το
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Σ Το επιζκές υμών γνωθήτω πάσιν αν

θρώποις · ο Κύρι @ -εγως.

6 Μηδεν μεριμνώτ'αλ' εν παντίτη θυσ

δυχή και τη δεήση με δυχαρισίας τα αιτή

και υμών γνωριζέρθω ωθος ή Θεόν,

7 Και η ρίψη και Θεέ ή σερίχεσα σάν

τα ν& ν, Φρερήσι ως καρδίας υμών και τα

νοήματα υμών εν Χρισώ Ιησού.

8 Το λοιπόν , αδελφοί,όσα έσιν αληθή,όσα

σεμνά , όσοι δίκαια , όσα αγνά , όσα αβο

σφιλή, όσοι εφημα , πςμετά και εί τις

έπαιν @ » , ταύται λογίζεθε.

ΑΕ έμαθετε επαρελάβετε και ηκέσατί
και αδεη εν εμοί, ταύπι πα άασίλε,ο Θεός

της ειρίύης έσαι μεθ' υμών.

1ο Εχοίρω 3 εν Κυρίω μεγάλως , ότι ή

ποτε ανεβάλετε το υπέρεμού Φρονείνεφ' ώ

κεφρονέκτη , ήκουρειοθε δε.

Ούχόπκαθ'υπέρησιν λέγωέχω δέμα

θον, ενοίς άμι, υπέρκης είναι .

12 Oides tumivay, videonejmenorotidr. in
παιπε εν πτώσι μεμυημοι και κοράζεθα

επηνών, καεισόν και ύσερεις

13 Πάντα ίχύω εν τω ενδιωαμεντί με

Χρισω.

14 Πλω καλώς έποιήστελε, συγκοινωνήσαν -

τες με τη θλίψη .

Οίδαπή και υμείς , Φιλιππήσιοι , ότι

II

ܐܐ
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ώ δική σ' αγγελίε , όπ εξήλθον λιπι Μα .

κεδονίας , έδεμία μοι εκκλησία κοινώνησεν

ας λόγον δόσεως και λήψεως , και μη υμείς

μόνοι"

16 όπώΘεσσαλονίκη και άπαξ και δες ές

τω εάαν μοι έπέμψαι .

17 Ουχ όπεπιζητώ η δερο, αλ'έπζητώ

τον καρπόν ταλεονάζονία ας λόγον υμών.

18 Απέχει και πάνω αρισάω'πεπλήρω

μου , δεξάμενο ως Επαφροδίτε τα

. παρ'υμών,όσμιοδιαδίας ,θυσίαν δεμα ,

σάρεσον τωΘεω .

19 ο Θεός με πληρώσς πάσαν εκαν

υμώνες των αλάτων αυτέ , ώ δόξη, Χρι

sa inoš .

20 Τα 3 Θεό πατεί ομών και δόξα ας τας

αιώνας ή αιώνων . αμώ.

Αασάσαάθε πείναεγκον Χας fisti.

αασάζω υμάς οι σπω έρφιάδελφοί.

12 Λαπάζον υρούς πάνπς οι αγκει, κα

λισα30 κ ΚαίσαρG- οικίας.

#* zaens Kvēls nigcão incã Xersed

πάντων υμών : Αμώ.

1I

23

Προς Φιλιππησίες έράφη λι

Ρώμης δε ' Επαφροδίτε.

ΠΑΥΛΟΥ
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ή αθος Κολοσσαείς επιφυλή.

Κεφ. α'. Ι .

ΑΥΛΟΣ λίσολG- Ιησε Χρι

σε 2α' θελήματG- Θεέ , και Τι

και μάθεG- αδελφός,

Τοίςώ Κολοσαϊς αγίοις και πισοίς α

δελφοίς ώ Χρισω χωρις υμίν & ερώτη

Θε8 πατρός ημών, και Κυρίε Ιησε Χρισ8.

3 Ευχαρισάμουτω Θεώ και περισKυρία

ημών Ιησού Χριστό ,πάνεοιυμώνωσ

αυχόμενοι

4 Ακέσαίες ή πίν υμών ώ Χρισω Ιησg ,

και αγαπω ή ας πόνουςτες αγίες,

Σ Διά και ελπίδα των λιποκάμνω υμίν ώ

τοϊς έρανοίς , ο σαβουκέστειλε και τολόγο η
αληθείας και αγγελίες

6 T8 παρόνος εις υμάς, καθώς και πανα

το κόσμο και ένα καρποφορέμψον,αθως και

ω υμίν, αφ' ης ημέρας ηκέστειλε ξεπέγνωθε

τωγόρεν σ ' Θεέ ώ αληθέα ,,

7 Καθείς σε έναθελε δύο Επαφρά και αγα
πηρεσιωδέλε ημών, ός ει πισος υπέρ ημών

Alohrave I Xersos

8 O και δηλώσεις ημϊν ξ υμών αγάπίω ν

πνόύμα ..
9 Διάτης και ημείς , αφ'ης ημέραςήκό

15

σαμδυ ,
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σαμεν, πουόμεθει υπέρ υμών ωeet4o

μοι , καίτε μόνοι να πληρωθήτε τεπί

γνωσιν δ' ελήμαlΘ- αυτ8 ώ πάση σοφία

και σιωέση πνευματική

10 Περιπατήσαιυμάς αξίως σ Κυρίε ως

πάσαν δρέστεία» , ω πανί έργα αγαθά
καρποφορενπς και αυξανόμενοι αςτοεπί

γνωσιν Ο Θεξ ,

11 Εν πάση διωάμεδωαμένοι

κραίτG- δεξης αυτ8 , άς πάσαν αιμο

νω ε μακροθυμίαν με χαράς

12 ΕυχαρισBνίες του παπί τοκυών

ημάς ας ή μερίδα 5 κλήρε η αγίωνα

τοφωk

13 σε ερρύσας ημάς κ τ εξεσίας σας

τες, και μετέσησεν ας ή βασιλέων στο

της αγάπης αυτού,

14 E, ώ έχομεν ή λαλύτεωνΑα 5 αι

καιοαυτό , και αφεσιν τ αμαρκών

15. ό , έαν δικών σ' Θε8 Ταοράτε, ωego

τοκG- σάσηςκλάσεως

Οπεν αυτω εκλθη τα πάνζα τα εν τοις

ερανούς και τα επιτ γης , τα ορατα και τι

αόρατα , είτε θρόνοι, άπκυριότητες , επ

έχα , ίπ εξεσία: τα πάνω δι' αυτό και

ας αυτόν έκάστα :

17 Και αυτός έπ σο σούτων, τει πανά

εν αυτω πωίστηκε

18 Και

16
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η 18 Και αυτόςέσιν ή κεφαλής σώματος

Οκκλησίας , ός εσιν δεχή ωeώτοκG- και

των νεκρών , ένα γύηται εν πάσιν αυτος

ωραίδων

19 Οπεν αυτω ουδόκησε πάν το πλήρωμα

καιοικήσαι

3' 20 Και δι' αυτό λογα αλλάξει τα πάνω

εις αυτών , αρωοποιήσας Αμα ' αίμαίΘ

5σωρό αυτό , δ ' αυτά , άτε τα επί

γης, απ τα εν τοις έρανοϊς.

21 Καιυμάς ποτε ένας απηλλοτζιωμένες

E' κέκθρές τηδιανοία εν τοις έρρις τοίς πο

νηρούς, νωί και Αποκαθήλαξεν,

ή 22 Εν τωσώματά της σαρκος αυτά,Δε σ

θανάτε , ωλασήστες υμάς αγίες και αμώ

μες & άνεκλήτες και ενώπιον αυτά :

23 Εί γε επιμεύετε τηπίστεθεμελιωμένοι

κέδραίοι , ε μή μεακινέμαμοι λίποτε ελπί

δασδαγελία και ηκέσατε , δ κηρυχθέν.

7G- εν πάση τη κάσα τηο τέρανόν και

εγγυόμω εγώ ΠαύλG- ΔακονG-.

24 Νύν χαίρω εν τοις παθήμασί με υπέρ

υμών , και αντανακληρώ τα υστρήματαή

θλίψεωνΧρισ &έν τη σαρκί με, υπέρ και

σώμα » αυτά, ό εσιν και εκκλησία

25 Hs izfuóulu igal Alengvanioirga

νομίαν Θεό , δοθέσεων και εις υμάς ,

πληρώσει το λόγον και Θεέ

ܐܐ

E !

26 Το
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26

29

Το μυσήριον το λιποκεκρυμμβρίον λή

αιώνωνε λίποτ θυεών , νωι 3 εφανερώθη

τοις αγίοις αυτό ,

27 οίς θέλησεν ο Θεός γνωρίσει ας δού.

τG- της δόξης 5 μυσηeίετέτεώ τοις έθε

σιν , ός εςι Χριστός υμίν, η έλπις της δόξης:

28 Ον ημεις καιαγέλου,νοθείενπς πάνω

ανθρωπον , & διδάσκονες πανζα ανθρωπον

ωπάση σοφία και ένα ωρατήσωμεν πάντα

ανθρωπον πλέον ώ Χρισώ Ιησά

Εις 3 και κοπιώ , αγωνιζόμενους των

švépzplar awtf * crepyrufólu cv šuod ci

διωάμε.

Κεφ. β'. 2.

ΘΕλωγδυμάς αδέναι ηλίκον αγώνα έχω
αείύμών,ετ Λαοδικά, και όσοι

έχεωρούκασι το αθόσωπόν με εν σαρκί

Για ολοκληθώσιν αι καρδία αυτών,

συμβιβαθέντων εν αγάπη , και εις πάνα

ελέτης της πληροφορίας της σιωέσεως εις

επίγνωσιν και μυστηρίες Θεέ και παξος και

σ ' Χρισοδ:

3 Ενώ εσε πάνλες οι θησαυροί της σοφίας

και της γνώσεως Απόκρυφοι.

4 Τέν και λέει ένα μή πς υμάς ολο

κζη ) εν πιθανολογία.

5 Είδετη σαρκί αίτημι, αλλά το πα .

μαλ σιωυμίν εκμι, χαίρων Εβλίπων υμών

The

1

2
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6

α
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τε
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επί

του τάξιν ,τοσπρέωρα της εις Χριστνπί

πως υμών.

Ως εν παρελάβετε ή Χρισώ Ιησεν τον

Κύριον , έν αυτω οξιπάετε :

7 Ερριζωμδύοι εποικοδομέριμοιεν ώτων,

€ βεβαιέμόμοιεν τη πίστη ,καθως εδιδάχθηκε,

εισδύονlες εν αυτή εν δυχαριστία.

8 Βλέπε μή πς υμάς έται ο συλαγών

Αμα της φιλοσοφίας και κενής απάτης,ξ

οδαδοσιν ή ανθρώπων, εξ τα στοιχεία και

κόσμο , και ο Χριστόν.

2' 9 όπεν αυτω καφικά πάν ο πλήρωμα

τηςθεότηG- σωμαϊκώς:

1o Καιεστέν στο πεπληρωμένοι , ός έστιν

η κεφαλήπάσης ορχής και εξεσίας "

II E ,ώκ εχειμήθηίε αειομή αγοροποιή

τωγέν τή απεκδύση σώμα/Gάαμαριών

της σαρκος, εν τηαιομήδ'Χρισου

12 Σωζαφέντες αυτο εν τω βαπάσας,

εν ώ κσωφέρθηλε τηςπίσεωςτης ενερ

yeases giluegylesautor ex vexpãr.

13 Καυκώςνεκρές ονός εν τοιςωοσπώ

Κασι κτή ακροβυσία τησαρκος υμών, συν
εζωοποίησε στον αυτω, χαρισάμενον υμίν

πάνατολαπλώματα ,

14 Εξαλάψας το καθ' ημών χρόγραφον τοίς

δόγμασιν,δώ σεναρίων ημϊν εαυτό ήρκεν

εκεμέζε, ωθοσηλώζας αυτότο σωρό,

43.4

ήφό

1

رواراک 15 Απεκ .
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15 ΑπεκδυσαμμG- ας εχεις ας εξε

σίας εδεγμάτισεν εν παρρησία ,θιαμού

σας αυτές εν αυτω .

16 Μή οωτις υμάς κρινέτω εν βρώση ή

έν πόση , ή εν μέρα εορτής ή νόμωίας , ή

σαββάτων:

17

3

Α'έσι σκιά ή μελλόντων , το σώμα και

• Χρισέ.

18 Μηδες υμάς καιαβραβδίω θέλων εν

ταπίνοφροσύη και θρησκάα ή αργίλων , α
ό

μη εώρακεν εμβαδίων , δική φυσιέρες

από το νοός της σαρκος αυτού ,
19 Και ο κρατών κεφαλω,εξ και πάντα

σώμακαι το αφών και σιωδέσμων επιχοη

γέμιμον και συμβιβαζόμδυον, ώξί τίω αυ .

ξησιν Θε8.

Εί ο απεθάνετε στο το Χρυσλειτ

στοιχείων κόσμο , πώς ζώνες εν κόσμο

δομεάζεθε;

My aan, under you Grounds diras

Α ' ει πάντα εις φθοραν τη δική ,

ξ πει ένζίλματα και διδασκαλίας τάν

θρώπων

Ατινά επ λόγον μιν έχοντα σοφίας εν επ

λοθρησκία και ταπεινοφροσύνη και αφαία ο

σώματG-, πμη και ως πλησμο

20

21

2 2

23

νω της σαρκός.

Κεφ .



καθημερGEi
'

.

ΚεφΠΡΟΣ».

.

673

. γ

2

3

ΚΟΛΟΣΣ

3 .οιώ
συνηγέρθε το Χρυσό τα άνω

ζητέιπ, ε ο Χριστός εσινών δεξιά και Θες

Τα άνω φρονέτε , μή του επιτ γης.
Απεθαίνετε , και η ζωή υμών

κέκρυπή

σω τXριστώώ τω Θεώ .

όταν ο Χριστός
φανερωθή , η ζωή ημών,

τότε και υμάς στο αυτί
φανερωθήσεθε ώ

δόξη.

S Νεκρώστειλε οώ τα μέλη υμών πε επι

* γής , πορνέσαν,
άκριθαρσίαν,πάθG-, επι

θυμίαν κακίω , και η
πλεονεξίαν, ήτις εσιν

ειδωλολατρέτα

Δι' α έρχεται και οργή και Θεϊ επί της
υές τ

απήθίας .

Εν οίς κ υμάς
αειεπατήστελέ ποπ , όπ

έζετε και αυτοίς.

Νωί δε λυπόθεθι και υμάς του πίνα ,

οργήν , θυμών , κακίαν,
βλασφημίαν ,

αισχρολογίαν, κ
στόμαος υμών .

Μη ψάλεθε ες αλήλες και
απεκδυσά

θμοι ή παλαιών άνθρωπος στο της πιά

ξεσιν αυτο

1o Και ώδυσαλμοι και νέον , η ανακοινέ

δρον ας επίγνωσιν κατ' άκόνα σκάσαν

των αυτών

όπε σοκ ένι Eλω κιαδαίοι, αει

F F

6

7

8

9

11

ωμή



674 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Cap . 3 :

ομή και ακροθυσία" βάροαρG-, Σκύθης "

δέλφ ,έλσερG-' αλλά τα πάντα και ώ

πάσι Χριστός.

12 Eνδύσαθε ομω , ως εκλεκισ Θε8

άμοι και αγαπημένοι , ασλάγχνα οικάρ

μιών , κηρότητα ταπεινοφροσύνύω , πς αό

τα , μακροθυμίαν"

13 Ανεχόμενοι αλλήλων, και χαριζόμενοι

εαυτούς , εάν ας ωθός τινα έχη μομφω

καθώς και ο Χριστός έχαρίσιο υμίν, έτω

και υμάς.

14 Επί πάσι και τέτοις η αγάπω, ήτις ές

σώδισμG-στελφότηλοι:

15 Και η ειρήνη Θεά βραβέτω και της

καρδίαις υμών, ας ώ και κλήθηπ ώένα

σώμα , και αχώριστοι γίνεθε.

Ο λόγG- ' Χρισ νοικάτα νύειν

πλασίως πάση σοφία διδάσκοντες και

ναθείενπς έωτές , ψαλμούς και ύμνοις και

άδαϊς πνώμαλακώς ώ χρόρικ άδονπς ώ

τη καρδία υμών τω Κυρίου.

17 Και παν ό,kαι ποιήτε, ώ λόγοι , ή ω

έργο , πάνω ονόμα Κυρίε Ιησύ, α

χαρισέλες τω Θεώ και παιδι ' αυτά .

18 Αι γυαίκες , ωοαασιθι τοις ιδίοις

ανδράσιν, ώς ανήκεν ώ Κυρίω.

19 Οι άνδρες , αγαπάπ & ς γυναίκες, και

μη πικραίνειπως αύρας .

16

1ο Τ.
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22

20 Τα τέκνα , εκέιπ πις νιώσει η

παντε " τύτο γαρ εαν βιάριν το Κνριν .

21 Οι πατέρες,μη τριβιζει τα πενα υμών,

να μη άθυμάσι» .

Οι δολοι , τα ακίνησ παοπι τοις και

στερησ κυρίοις, μια εφελμοδελεαι, ως

ανθρωπάρισκοι, αλ 'ώ απλοτης καρδίας ,

φοοεμψοι τον Θεόν .

23 Και πάν , εάν ποιήτη , κα ψυγής -

γάζεθι , ας τω Κυρίω κ κ ανηω πεις"
24 Eιδέεςόπ λίπη Κυρία λιληψιθι τίω

αναπόδοσιν τ κληρονομίας τωγό Κυείς

Χρισ. δελετη .

25 Ο ' 3 « δικών κομιέται και η δίκηση και στα

ίδι ασωπιληψία .

Κεφ . Υ.

Ο κύριοι , το δίκαιον κ. *ισότη τους

'δέλοις παρέχει, αλόπς οπ και υμάς

έχει Κύριον ν έρανοίς.

Τη στοχή στοκασεραπ , χτυ

ρεντες εναυτή εν δύναρχία.

3 ΠροCουχόμιμοι άμα και σε ημών, είναι

Θεός άνοιξη ήμίνθύρων λόγε,λαλήσει το

μυσήeμον Χρισέ , δ'οε δίδυμαι:

4 Γνα φυτρώσεν αύτε , ώς δε με λαλήστε .

S Εν σοφία αειπιειπ αςτες έξω,

καιρόν εξαφραζόμενοι.

6 Ο λόφυμών πάντοτε εν χείρα,αλα
Ff2 αρν
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9

ήρτυρίG-, ειδέναι πως δεν υμώς ένα ενοί-

το λποκρίνες.

7 Τα καυσ' εμέ πάνω γιωρίσα ημϊν Τυ

χικός και αγαπητός αδελφός , και πιος 2ε

κον @ » , και στιώδελΘ- εν Κυρία:

Ονέπεμψα αθώς υμάς ως αυτό του ,

ένα γινω τι οι υμών, εωδακαλέζη αι

καρδίας υμών:

Σω Ονησίμο τω πισω και αγαπητο

αδελφοί, ός εσιν εξ υμών πάνας υμίν γνω

εισι παε.

1ο Ασώζεται υμάς Αρίσταρχών και συν

αιχμαλώς με, ε ΜάρκG- ο ανεψιές

Βαρνάβα αείκαι ελάβέλε ένόλας: έαν έλθη
Geoς υμάς , δέξαθε αυτόν

Και Ιησές ο λεγόμδρG- 8G», οι όντες

οκ ωειομής ετοι μόνοι σωερεί ας τω

βασιλέων Θιά , οίτινες εγγυήθησαν και

παρηγορία.

1. Αασάζεται υμάς Επαφρώς ο εξ υμών

δελ- Χρισ8 , πάντοτε αγωνιζόμενο

υπέρ υμών εν ταις ποδοχείς ,ένα σητε

τέλια και παληρωμθμοι εν πανε θλήματά

Θεέ.

13 Μαρίυρώγι αυτονότιέχζήλον πολυνυπία

υμών,κτέν Λαοδικάα,ετ εν Ιεραπόλε.

14 Ασάζ. υμάς Λεχούς διαφός ο άγα

πητος , και Δημάς.

11

Is Aará .
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Αασάσαθε τες εν
Λαοδικεία άδελ

φές & Νυμφών καιτων κατ' οίκον αυτά
εκκλησία» .

16. Και όταν
αναγνωσθή παρ' υμίν ήεπι

λή , ποιήστε ένα και εν τη
Λαοδικέων εκ

κλησία αναγνωσθή και των κ
Λαοδικείας

ένα και υμείς αναγνώστε.

17 Και είπατε Αρχίπσω Βλέπε, *2
κονίανο

παρέλαβες ν Κυρίω ένα αυτίω

ωληροίς .

18 ο
ασασμος τηεμή χαρί Παύλο . Μνη

μονόζετε με τα δεσμών. Η χάρις μεθ '

υμών. Αμώ.

Προς
Κολοσσαςέγραφη από Ρώμης,

2οΤυχικά και Ονησίμε .

*

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

1ωος
Θεσαλονικείς επιστολή ωφότη.

Κεφ . α '. Ι .

ΑΥΛΟΣ και
Σιλιανός και

Τιμόθεοντη εκκλησία Θεσ
σαλονικέσιν , εν Θεώ πατεί,

και Κυρίου Ιησε Χριση , χάρις
υμίν και ερώτη δό Θεέ πατρός ημών»

και Κυρίε Ιησε Χριστού .

Ff3
2 Ευχα
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Ευχαρισμός των Θεώ πάντολεξεισάν

σων υμών , μονέν υμών ποιέμδροι επιτ

@ estoυχών ημών :

3 Αθαλάμως μνημονζονίες υμώνσέρ

γε τ πίσως ,κδηρακ τ αγάπης , έτ

αιμονής τ ελπίδας Κυρίε ημών Ιησέ

Χρισέ έμπροσθεν Θεό και πάεός ημών:

+ Ειδίες,άδελφοι αγαπημένοι, ο Θι
εκλογω υμών:

Σ όπ το δαγέλιον ημών σας εγγυήθη ως

νμάς λόγο μόνον, αλλά και εν δωάμς,

και εν πνόύμαλά αγία , και εν πληροφορία

πολη καθώς οίδεψε ολοι εγγυήθημεν εν υμίν

δε υμάς.

6 Και υμάς μιμηταιημων εγγυήθητε εξ

Κυρίε, δεξάμενοι ή λόγον ενθλίψ4 πολη,

Ο χαράς πνδύματG- αξε.

Ωστ διέθαι υμάς τυπες πάσι τοις

πισσεσιν εν τηΜακεδονία και τη Αχαια

Αφ' υμών και εξήγηται ο λόγοςΚυρία

και μόνον έν τη Μακεδονία και Αχαία, αλλά

& εν παντί τόπου και πίες υμών και σας την

Θεόν , εξελήλυθεν , ώπ μη ράαν ημάς

έχoν λαλέιν και

9 Αυτοίδ αθλήμών απαγγέλεσιν οποίαν

έσοδον έχομεν αθος υμάς , και πώς επερέ

ψαλε φως τ Θιον λησ Αδείλων , .

λόν Θεό ζουν και αληθινά

2

10 Koop
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1o Και αναδόν τ υον αυτ8 κ έρανών,

δν ήγορες κνεκρών, Ιησεντ ρυόμδυον ημάς

λπο και οργής τ έρχομδύης

Κεφ . β'. 2 .

AYτοι δίδειε,αδελφοίτίω ίσοδεν
ημών και αθώς υμάς,όπε κενή γέρνον:

Αλά και
ωθοπαθόντες και

υβριθέντες,
καθώς ο διάλε, εν

Φιλίπποις,
επαρρησιαστί .

μεθα εν τω Θεώ ημών λαλήσαι αξος υμάς

το
διαγγέλιον Θεξ εν πολώ αγώνα.

Η
δοσκλησες ημών στο καλά

της και έδεεξ ακαθαρσίας ,έτε εν δέλω

A’mè noefrais de
domingoustoa wao και

- Θεέ πισωθήναι το βαγγέλιον,έτω λαλά

θη,έχ ας ανθρώποις δρίσκοντες, αλλά το

Θεώ τις δοκιμάζουκ αςκαρδίας ημών.

Ούτε γαρ πολεεν λόγω κολακέας εγγυή .

θηλυ,καθώς οίδατε,8εεν ωeoφάση πλεονά

ξίας: Θεός μάρτυς.

6 Ούτε ζητάνε έξ ανθρώπων δόξαν , έτε

αφ' υμών , έτε απ 'αλων διωάμδμοι εν

βάρα είναι και ως Χριστοδ λιπόστολοι

Α'Α' ευήθημδυ ήπιοι εν μέσω υμών ,

ως αν τυοφος θεάλπη του εαυτής τέκνα ,

8 Ούτως,έμερόμενοι υμών,σδοκάρδι με

αδέναι υμίν και μόνον τοσα[γέλιον ξ Θεέ,

αλλάκαι ως εαυτών ψυχας,διότι αγαπητοί
μϊν εγύησθε.

Ff4

S

7

9 Μνη
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1Ο

11

I 2

9 Μνημονεύετε , άδελφοί, ή κόπον ημών

κή μόχθον" νυκτος δε ημέρες εργαζόμε

νοι , ωeoς το μη επιβαρήσαι πια υμών ,

εκηρύξαμεμάς υμάς το αγέλιον 5 Θιά .

Υμείς μάρτυρες και ο Θεός , ώς οσίως ε

δικαίως και αμέμπως υμίν τοϊς πιστεσιν

εγγυήθην.

Καθείς οίδατε ως ένα έκασον υμών , ως

πατης τέκναέωτά , ωρα καιλενες υμάς

κωδαμυθέμενοι,

Καιμαρίυρέμψου , εις το ειπαστη

υμάς αξίως σ ' Θεό καλεί υμάς ας

ή έως βασιλάαν και δεξ » .

13 Δια τέτοξημες δίχωρισέ μου τειΘεέ

διαλέσως, όπωφλαβόντες λόγος αφής

παρ' ημών, Θεέ,εδόξανθιά λόγον άνθρά

πων, αλλά ( αθώς έπν αληθώς) λόγον Θεό ,

δς ενεργείται υμώτοϊς πισσεσιν.

14 Υμές και μιμηται εβοήθηπ , άδελφοι ,

και εκκλησιών και Θεε τ επώνω τη Ιεδαία,

Χρισώ Ιησέ, ταυτα επίθετα ευμείς

στη ιδίων συμφυλετών ,καθώς και αυτοί

αος Ιεδαίων :

15 Τώνετ Κύριον τοκίζνάντων Ιησέν και

της ίδιες ωθοφήτες, ημας εκδιωξάντων,

και Θεώ μη δρισκόνων, έπάσιν ανθρώπους

Crawl were

Κωλυόνων ημάς τοις έθνεσι λαλήσαι ένα

σαν ,

16



αν

.
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1:44
οργή
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τωθώσιν , ας το
αναστηρώσαι αυτών τις

αμαρτίας πάντα έφτασε και επ ' αυτές και

ας πλG-

μίνι

18

por

19

παρεσία ;

17 Ημεις και αδελφοί,
πορφανιθέντες αφ'

υμών αθώς καιρός ώραςκαι
ασθοσώπων καικαρ

δια,
ειοσοτέρως

εσεδάσταδυ το όσ

υπον υμώνιδείνω πολη επιθυμία.

Διό
ήθελήσαμεν ελθειν τους υμάς (εμο

μου ΠαύλG-) ε άπαξ δες και νέκοψεν

ημάς ο Σατανάς.

Τίς δημώνελπίς,ή χαρα , ήσέφανΘ
καυχήσεως και η εκ και υμείς έμπροθεν

σ ' Κυρίε ημών Ιησε Χρισέ , και τη αυτά

20 Υμάς γύρισε η δεξα ημών και η χαροί

Κεφ. γ' . 3 .

Δε μηκέτι τηρθες , αδικήσαμδυ κα
αλήφθώαιώ Αθlώαις μόνοι,

» Και επέμψαμβο Τιμόθεον η αδελφών

ημών & ΔιάκονονΘεϊ καισωτρον ημών

εν τω Δαγελία 5 Χρισέ , ας το στηρίξει

υμάς και
ωρακαλέσαι υμάς απεί η πί

πως υμών».

3. τομηδένα
στήνεχώτης θλίψεσι ταύ

τας αυτοίδ οίδατε όπ εις τέτο κάμεθα .

4. Και η ότεωςυμάς ήρθε , ωθοελέγο

μδυυμίν όπ μέλοβο 9λίδες καθώς και

igfúsl , c oid'ate.

Ffs 5 Διάς
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Σ Δια τέτο και μηκέτι έγων , έπεμψα

εις το γνώναι ή πίπν υμών" μήπωςεπά

egσιν υμάς ο περίζων, και ας κενόνγύητα

οκόπG- ήρεών.

6 Αρ.3 ελθώνας Τιμοθέε ωeoς ημάς αφ'

υμών, και διαμελισαβόε ημίν επίπι ε ?

αγάπίω υμών , και όπ έχετε μνέμων ημών

αγαθω πίνετε , επιποθύλες κράς ιδειν,

καθάπερ και ημείς υμάς:

7 Δια τέτο παρεκλήθημδυ και αδελφοί , εφ'

υμίν, επί πάση τη θλίψά και ανάγκη ημών,

Αρτυμών πίσεως

: 8 Οι νιώ ζώμη , εάν υμάς σήκητε ώ

Κυρίω.

και Τίνα 3 χαρίων διωάμεθει τοΘεο
αναποδένου αεί υμών , επί πάση τη χα

ρα και χαίρομαι δ' υμάς έμπροσθεν σ Θεά

ημών,

Νυκτός και ημέρας αιρεκπερμασέ διό

μοι ειςGιδεινυμών παθόσωπον,ετσαρ

άσαι τα στρώμαα τπίσεως υμών;

Αυτός και ο Θεός επατήρ ημών, και ο Κύ

eo nuar Insosxessis rolerisce the

οδον ημών αθος υμάς.

γκας Κύριο » πλεονάσειι εεεισ

σαύσειτη αγάπη άς αλλήλες και αςπανος,

κριθείπτε ε ημάς ας υμάς :

13 Εις το στηρίξαιυμώνως καρδίας αμίμ

ΤΟ

II

12

ชร
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σίες εν αιωσύη ,
έμπτοθενΘεάκαιπα

τεός ημών ,ώ τη παρεσία 5 Κυρίαημών

Ιησε Χρισέ μα πάνων ή αγίων αυτά.

. δ' . 4.

Τολοιπόνέν,αδελφοί, ερωτώμδρυμάςκωσταλέρδρώΚυρίω Ιησέ , και
ως παρελάσετε παρ' ημών το πώς δε υμάς
ωειπαν και δρέσκήν Θεώ, ένα

εισβύη

πμάλον

οίδατε και ένας
αγελίας εδώκαμία

υμίν 2α σ'ΚυρίεΙησέ.

3 Τέτο γάρ έσιθέλημα Θεϋ,ο αγιασμος
υμών, απέχεθαιυμάς

λιπορνέλας "

Είδέναι έκασον υμών το εαρή σκεύο »

καθαι ώ αγιασμόκαι τιμή

Μή ώπάθηεπιθυμίας και καθάπερ και τις

έθνη τα μη εκδοτα ή Θεόν.

Το μη σερβαίνανε
πλεονεκεν ώ το

πρά[καλήαδελφόν αυτό
διόπεκδικG-ο

ΚύρμG- αεί πάντων τέτων , καθώς και

aeoέπαθωυμίν,
διεμαρίωραμεθα .

7 Ουδ κάλεσεν ημάς ο Θεός επιάπα

θερσία ,άλλ ' ώαγιασμό.

8 Τοιγαρών και αθετών, οι άνθρωπον αθε

τει , αλάή Θεόν ή και δεν το πνεύμα αυ

τε το άγιονάς ημώς.

9 Περί δε της φιλαδελφίας και είπαν

6

έχει γραφέν υμίν » αυτοίδυμείς θεο
ddarli
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11

1 2

δεδικοί εσε εις το αγαπάν αλήλες .

10. Και γδ ποιείτε αυτό ας πάνας τες α

δελφές τέςώ όλη τη Μακεδονία ωρα

καιλέμα δε υμάς , αδελφοί , πιασουν

μάλου "

Και φιλοϊκμείθαι ήσυχαζί»,επεάασεν

τα ίδια, και εργάζεσθαι τάς ιδίαις χερσεν

υμών, καθώς υμϊν παρηγιάλαμορ:

ένα αειπατητη χημόνως ωος της

έξω, και μηδενός εάνέχοίε.

13 Ουάλω και υμάς αγνοείν,άδελφοι,

κεκοιμημλύω», ένα μη λυπήθι, καθώς και

οι λοιποί οι μη έχονlες ελπίδας .

14 Είδ πισόύομαι ότι Ιησές απίθανης και

ανέφη, έτω ο Θεός τες κοιμηθευνας

σΙησύ, αξέ σιν αύται .

15 Το γδ υμίν λέγομεν ώ λόγω Κυρία ,

ότι ημάς οι ζώντες οι απειλέπομψοι ας ?

παρεσίας και Κυρίε , και με φθάσωμεν τες

κοιμηθενός ,

σπ αυτός ο Κύριβά κελόύσκα , ώ

Φωνή δεκαέλα,κώ σάλπιγι Θιά καζα

βήσεταιαπ' έρανέ , και οι νεκροί και Χρισώ,

ανοσήσονται στον

17 Επη τι ημείς οι ζώνες οι τρειλέπομίμοι,

άμα σω αυτοϊς αρπαγησόμεθα ωνεφέ

λαις θες απάντησανσ Κυρία ας αέρα και

έπω πάνοπ σιω Κυρίω ισόμεθα.

18 Ια

Σ

16
GE
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18 τ
ωοσκαλειτε αλλήλες ώ τοϊς λό

Κεφ . ε.
5 .

ΠΕΡότχρόνων και καιρών,αδελφοί,
ε ρεανέχετε υμίν γράφει:

Αυτοί δ ακριβώςοίδατε ότι η ημέρα Κν

είε ως κλίπτης ο νυκτί , έτως έρχε ).

3 όταν γδ λέγωσιν Ειρίνη και
ασφάλια,

τοπ
αιφνίδια αυτούς έφίσταται όλεθΦ- ,

σες ή ώδεν την γασρί εχές και ο μά
εκφύωσιν.

4 Υμείς και αδελφοί, σαν εσέ ώ σκότο , ύ.

η ημέρα υμάς ως κλέπτης καταλάβη.

5 Πάντες υμάς ήoί φως εσε και οι ημέ

ρας σοκ έσιν νυκτός , έδε σκότες .

6 Αραοώ μή
καθόδωδη ως οι λοιποί ,

αλλά
χρηγορών και νήφωμδυ.

Οι
καθόδοντες,νυκτος

καθόδεστε

οι
μεθυσκόμδροι, νυκτός μεθύεζεν .

8 Ημεςκαι ημέρας όντες , νήφωμδρ και ώδυ
σταθμοι θώρακα πίσεως και αγρίπης και και

εικεφαλαίων,ελπίδα σωτηρίας.

9 όπ σάκ 19 % ημάς ο Θεός ες οργίω ,

αλλ ' ες
φθιποίησιν σωτηρίας Αλεξ Κυρία

ημών Ιησε Χρισ :

Τα λιποθανόντG- σέρ ημών , ένα είτε

επηρρώμδυ ,απηρωθοδυθώ , άρα στον
αυτό ζήσωμεν.

*

IO

ΙΙ Δ :
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II

I

Διο οδσηαλάτε αλλήλες, και οικοδο
μείτε εις τοένα , καθώς και ποιέιπ.

Ερωτώμε 3 υμάς, αδελφοί, αδέναι τες

κοπιώνες ώυμίν,κωβοϊσαμλίες υμών και

Κυρία , ενεετενας υμάς:

13 Και ηγειθαι αυτές περεκπερμασε ο

αγάπη, Αμα το έργον αυτών . έρωσεπώ

εαυτοίς .

14 Παρακουλέμε υμώς , αδελφοί , νετε:

τίπ τες απέκλες ,ωλαμυθειαθε τες όλι

μψύχες, αντέχoθε τ ασθενών, Κεκρού

μαπαεος πάνανς.

15 Οριπμή πς κακών αντίκακά πνι -

δο- αλλά πάντοτε το αγαθόν διώκέζε και ές

αλήλες & ας πάνας .

16 Πάνωσε χαιρείε.

17 Αδιαλείπτως « θυσό χθε.

18 Ε , παντ χαρισάε τετούλημα

ΘεώΧριε Ιησέας υμας..

19 Το πνεύμαμη σβέννυε.

20 Προφηθάας μη εξεθενίτη .

Πάναδοκιμάζει το καλόν κατέχετε.
Απο σαντος άδες πονηρά απίθι.

13 Αύης 3 ο Θεός ταρίωηςακάσαι υμάς

ολοπλέςκαι ολόκληρον υμών το πνεύμα ,

και η ψυχή και το σώμα αμέμπλως και τη

παρεσία σ'Κυρίε ημώνΙησε Χρυσή η

prlésne

21

22

24 Πιες



1
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,
προσδύχεσ

θε
αει ημών.

26
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24 Πισος καλών υμάς , ός και ποιήση .

25 Αδελφοί
Αασάσαθετες αδελφές πάναιςυφι

λήμακ αγίω.

27 Ορκίζω υμάς ή Κύριον,
αναγιωθώα

ή επιστολίω πάσι τοις αγίοις
αδελφούς .

Η χάρις σ ' Κυρίε ημών Ιησε Χρισε

μεθ' υμών . Αμώ.

Προς
Θεσσαλονικάς Φθώτη έράφι

Δια Αθωών.

So 28

*

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

και αθός
Θεσσαλονικές επιστολή δαπέρα .

53

Υ .
Κεφ. α'.

ΑΥΛΟΣ και
Σιλιανός και

ΤιμόθεG- τη εκκλησία Θεσ
σαλονικέων εν

Θεοπατεί ημών

κ Κυρίω Ιησε Χρισ .
2 Χάρις υμίν και ειρωη οπο Θε8 πατζός
ημών, ΕΚυρίεΙησε Χρισέ .

3 Ευχαρισενοφείλομεν τω Θεώ πάντα

οιυμών, αδελφοί ,καθώς αξιόν εσιν, ότι

σεραυξάνε πίπς υμών, και τηλεονάζι και
αγάπη ενός εκείσε πάντων υμών εις αλ
λήλος

4 Σε
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4 ασε ημάς αυτές ώ υμίν καυγάθα ω

της εκκλησίαις σ'Θεξ , οέςτιμο

νής υμών και πίστως ώ πάσι τοις διωγμούς

υμών ,και ταςθλίψεσιν ας ανέκαθε.

s Eddyug od drugjas rebrews sgids

το καταξιωθώ υμάς ή βασιλάας και

Θεέ, αερ ης και παχείε:

Eίασε δίκαιον ολα Θεώ αναποδια

τοϊς θλίβεσιν υμάς θλίψιν

7 Και υμίν τοις θλιβομύοις ανεστι μεθ'

ημών,τη λιγαλύψ45 ΚυρίεΙησε απ '

έρωνε μετ'αγγέλων δυνάμεως αυτό ,

Ενπυρί φλουρς, διδονία » εκδίκησει τις

κι άδοσι Θεόν , και τους μη πακέεσε το

αγελία σ'Κυρίε ημών Ιησε Χρυσά

Οίτινες δίκίω τισε( ν , όλεθρον αιώνιες,

λή φθοσώπε σ ' Κυρία , κλπ τόξης τ

&
:

ίχύο- αυτά
1

1ο όταν έλθη ώδεξαθώαι ώ τοις αγίοις

αυτέ , και θαυμαθίώαι εν πάσι τοις πι

σεσιν,( ότι επιτέθη το μαρτύριον ημών

εφ' υμάς) ώτη ημέρα οκάνη.

11 Εις δεωθοσόχόμεθα πάνε σε -

μών , ένα υμώς αξιώση ταλήσεως ο Θεός

ημών, και πληρώτη πάσαν Κλκίαναγαθω

σιωης ,ο ήρωνπίσωςοδιωάμ

1 » όπως δοξασθή το όνομα σ Κυρία

ημών Ιησε Χρισώ υμών , και υμείς και

αυτο ,
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αυτων, * χάeιν ξΘεξ ημών , και Κυρία

Ιησε Χρισ .

1

3

17

Κεφ. β'. 2 .

EΡωτώμδυο υμάς,αδελφοί , ειςτης
παρεσίας Κυρίε ημών Ιησε Χρυσές

ημών
επισιωαγωγής έπ 'αυτόν,

Εις το μή ταχέως
σαλό.θώοιυμάς

5 νοός,μήτε θροει μήτε Alg
πνόύματΘ-,

μήτε λα λόγε, μήτε δι ' επιστολής ως δε και

μών, ώς όπ έσηκεν η ημέρασXρισε

Μήπςυμάς
εξαπατήζη
ξμηδένα τρόπον · όπ εάν μή έλθη η λίποφασία αθώτον,

και
αποκαλυφθη ο άνθρωπG- τ αμαρίας ,

ο υος η
απωλέας ,

O'
ανίκκέμβρG- και

σεραιρόμλνΘ- επί
πάντα λεμόμον Θεόν ή σέβασμα , ώεαυ

τον εις ή ναόν Θεέ ως Θεόν καθίσει ,λία .
δικνύν εαυτόν όπες Θιός.

5 Ού
μνημόσετε ότι έτι ών αςυμάς,

ταύτα έλεγαν υμίν,

6 Και νύν το κριτέχονοίδε, εις τολουρί
λυφθήναι αυτόν ώτω εαυεκαιρο

7 Το μυστήριον ήδη εργά ανομίας ,
μόνονο κατέχων άρα έως εκ μέζε γύη )

8 Και τότε
αποκαλυφθήσεταιο άνομα :

καιο αυτό , και κατάργησητης επιφανένα
τ παρεσίας αυτά

4

Η

1

δν ο
ΚύρG-αναλώσε τω πνόύμαι στό

9 Ου
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ουέαν η παρεσία καθ' ωέργκαν Σα

πεινά ώ πάση δωάμς, και σημάοις ,επ.

egσι ψούδες,

1ο

12

Καιώ πάς απάτη αδικίας ώ τους

Απολυμύοις ανθ' ών και αγάπίω ταληθέας

σαι εδέξω» % ές ο σωθίώαι αυτές.

11 Κα τέτο πέμψς αυτοϊς ο Θεός

νέργων αλάνης , ας τοπισεύσει αυτές το

ψάδα:

να κριθώσι πάνες οιμη πισίύαυλες τη

αληθέμα, αλ' ουδοκήσανlες ώ τη αδικία.

13 Ημός3 oφάλου ευχαρισάν τε Θ .

σενάτε αξιυμών , αδελφοί ήαπημέρι

τοΚυρίε, ότι είλεζουμάςο Θεός απ '-

χής ας σωτηρίαν ώ αγκασμώναμε ,

και πίη αληθέας "

Εις δεκάλεσεν υμάς Δασ αγγελία

ημών , ως οξιποίησαν δόξης Κυρίε ημών

Ιησε Χρισέ .

15 Αραοω, αδελφοί , σήκέλε , κεραίπ

bus a Soidoods as¿ dedaóxtile eine algas

γε, άτε δ ' επιπλής ημών.

16 Αυτος και ο ΚύρμG- ημών Ιησες Χριες,

και ο Θεός ξ πατήρ ημών αγαπήσεις ημάς,

και δες ολοκλησιν αιωνίων και ελπίδα

agabki cvzaerk,

17. Παραφιλέσαι υμών ως καρδίας, στηρί

ξα υμάς ώ παντίλόγο και έργα αγαθά .
Κεφ .

14
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Κεφ . γ . 3.

Το λοιπον αυσάχθε, αδελφοί , σει
ημών, ίναο

λόγος Κυρίετείχη και
δοξάζηται καθώςταςυμάς

Και ένα ρυθώμενδτοτ ατόπων και ποτη

ρών ανθρώπων" πάντων ηπίες .

Πισος δέ εσιν ο ΚύρμG-, ος στηρίξε υμάς

και φυλάξη λισ πονηρά .

+
Πεποίθαν 3 ώ Κυρίω εφ' υμάς, ότι α

οοοΓγέλομεν υμίν, και ποιέετιε ποιήσετε.

Ο ΚύρμG-
καλούνται υμώναςκαρ

δίας έως τίω αγάπίω Θεέ,κές συμ

ωσ Χρισ .

Παραγέλομεν3 υμίν , αδελφοί ,ώονό
και Κυρίε ημών Ιησε Χρισ8 , έλες,

υμάς ο παντος αδελφέ απάκιως

παιάντΘ-, και μη
ξήραδοσινώ παρ

έλαβε παρ'ημών.

7 Αυτοί οι δίδατε πώς δείμιμία ημάς
ότι σοκ

ήτακτήσει ωυεϊν ·

8 Ουδε δωρεάν άρον εφάρμδρ ως

να αλ'ώκόπο και μόχθω , νύκα κ ημέ

ραν
εργαζόμενοι και αθός το μη επιβαρώσει

τονα υμών.

Ουκ ότι συκ έχομεν εξεσίαν , αλ ' ίνα
εαυτέςτύπου δεν υμίν εις το μιμείσθαι

ημάς .

1o Και γ όε ήδη αθος υμάς , τότε πες:

n

9

οιία
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2

y

ηγέλομεν υμίν,όπ ά πς και θλί εργαζε

μηδε εθλίτω.

Ακέομεν καίς ενας πείθεναςυμώ

απάκιας,ως, μηδένεργαζομέρες,αλά αεες

γαζομερίες.

Τούς τοιύτοις ουαγέλουν,επε

egiradi yolu Age Kveis jueñv Íroš Šes

σύ, ένα ήσυχίας εργαζόμδροι , ευτών

αρών εσθίωσιν .

13 Υμάς 3 , αδελφοί , μη σκηνικήσαμε κα

λοποιέντες.

14 Ειδιάςέκαακές στολόγω ημών 25

τεπιφυλής, τύτον σημάθει και μη σιωαωε

μίγνυθι αυτοί, ένα ανταπη.

15 Και μη ως εχθρον ηγέιοθι,αλλάεξαπ

ως αδελφόν.

16 Αυτος ο Κύριφ- κρώης δοη υμίν ?

κρίνω Δά παντός ω παντα πόπο .

* Κύριο πεύντων υμών.

17 ο ασασμόςτήέμή χωei Παύλε,δε

σημείον ώ πάσηεπιπλή έτω χάφω

18 Η χάρις σ ' Κυρίε ημών Ιησε Χρισε

πάντων υμών , Αμίω.

3

©

λ

Προς Θεσσαλονικης δαπέρσιχάφη

λ Αθωών ..

3

ΠΑΥΛΟΥ
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ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ

1

μή !

μου, ή

8

κού

αμ
α

Κεφ. α '. 1 .

ΑΥΛΟΣ τόσολφ-
fησέχρι

σε και
έπιαγω Θεώ σωτηρG

ημών κ. Κυριε Ιησε Χρισυ , της
ελπίδα- ημών,

Τιμοθέο γνησίων τέκνων επίση , χάρις ,
έλεG , ειρωηλπο Θε8 πατζός ημών , και
Χρισε Ιησέ 5 Κυρίε ημών.

3 Καθώς
παρεκάλεσα σε

αοσμέναι εν Ε

φές ,
περσύόρεμG- εις

Μακεδονία» , ένα

ωσγέλης τισι μή
ετεροδιδασκαλέν

+ Μηδέ @ οσέχον μύθους και
γυεαλογίες

απερανους, αίτινες
ζητήσηςπαρέχεστ κάλλον ή

οικοδομίαν Θεε τ ώ πι .

5 Το τέλG- τ
ωοσκελίας έσιν αγάπη

εκκαθαράς καρδίας και και
στωιδήσεως αγα

9ης , ε πίσεως
ανυποκρίτε:

Ων ανες
άσυχήσανlες και

εξετράπησαν ές
καλαιολογία»

7 Θίλούλες είναι
νομοδιδάσκαλοι , μη νον

ες μήτε α λέγεσι, μήτε αιτίνων Αα
βεβαιώντα .

κ
ά

5

α)

μέ
ρη

8
Οίδαμκαι ότι

καλός ο νόμG-, εάν άς
αυτονομίμωςχρήται .

9 Eid's
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9

1ο

1 . 7

BE

T

Ειδώς τέτο , ότι δικαίο νόμG- ε κεται,

ανόμοις 3 και ανυποίκοις,άσεβέσι εάμας

Πωλούς , ανοσίοις και βεβήλοις , παταλοαις

εμητζαλαις, άνδροφόνοις,

Πόρνοις , δρσενοκοίτους, ανδραποδισις,

ψεύσης, έπιόρκοις,επέτερον τηυγιαί

νέση διδασκαλία ανέκφται:

Και το αγέλιον τ δόξης ματα

είε Θεέ , ο επιςούθω εγώ .

12 Και χάριν έχω τα δωαμώσανά με

Χρισοίησε τον Κυρίω ημών , όπ πιούν με

ηγήσας, θέρωφ »εις Ασκονία»

13 Τον έτερον όνα βλάσφημον και διά

κτίω ευορισω αλ' ήλεήθω , όπ αγκών

εποίησα ώαπιία

14 Υπερετολεόνασε δε η χάρις ξ Κυρία
ημιών με πίσεως και αγάπης τώ Χρις.

Ιησε.

15 Πισος ο λόμς, έπασης ληδεχής άξιος,

όπXριος Ιησές ήλθει ας σκόσμον αμαρ

τωλές σώσει , ών ωeώτοςάμι εγώ

Αλλά Δια τέτο ηλεήθω , ένα ω εμε

ωegίτω υδάξηται Ιησές Χeιος ή πάσαι

Μακροθυμίων, Φθοςντύπω (ινήμελών .

των πισσαν επ' αυτο ες ζωω αιώνιον.

17 τα 3 βασιλίτ αιώνων άφθαρτο , αο

ρατο, μόνο σοφώ Θεώ ημεδοξα ας τες
αιώνας ή αιώνων . Αμάω .

18 Ιαν

Ας

Σ

16

7

8
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Ταυτίωταλογιλια και καμμι

στι, τέκνον Τιμοι, εξ αι στεγεσαι επί

σαφή σας, ένα παιδί , ώ αύταις των

καλω αλκαν ,

19 Εχων πίσιν ε αγαθωστωάλησιν , κας

απωσαμμοι, αειθπια» ω ωαγισταν

Ων έπν Ιμίαιο και Αλεξανδρος

περιδωκα το Σαμιά , να παρουσι μη

βλασφημία .

Κεφ. β '. 2 .

' ΠΑeακαλώνστον πάντων ποιά .
δησης, αοσάγας, ώλεξίς, ούχαρι

φίας ιπίρ πάντων ανθρώπων

Υπες βαπλίων και παντων ή ώστρο

κη όντων" έναήρεμος και ησύχιον βίον Α4

μονώ πας , όποααε πμνότη :

3 Τετο δ καλόν ε λάδικών ωώπιον

σωτηρG- ημών Θιά :

Οι πανές ανθρώπες Ηλήσωθίώαι, και

κς επίγνωσιν αληθέας έλθεν .

Είς ο Θιός , ως και μεσίτης Θι και αν .

θρώπων, ανθρωπG- Xριος Ιησες :

ο ' δες εωτον ανάλυτην αίς πάντων ,

το μαρτύριον καιρούς ιδίοις .

7 Είς ο επίεω εγω κήρυξ και λίγολO ,

(αλήθξαν λέω ώΧριε ,έψαλαμαι) -

δασκαλΘ- εθνών πίπα αληθέα.

8 Βέλομαι οωω « σσχεθαι τεςάνδρας

2

4

6
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και

II

παντί τόπο, επεκίρονως όσίες χαρας χα

εις οργής και Ααλογισμό.

Ωσαύτως και ας γωαίκες και απλή

κοσμίω , μ ' αιδες& σωφροσμύης κοσμου

έωζει , μή ώαλέτασιν,ή ευσε, μερ

γαρίταις , ή ενασμαπολυελά

το Α'( πεέπι γυναιξίν επαγελομάρεις

θεοσέβγα» ) δ ' έργων αγαθών.

Γωή ο ησυχία μανανέτω ώ πα .

σταγή .

Γωνική και διδασκήν σας επιτρέπω ,

αυθεν & ν ανδρός , αλ' είναι ώ ησυχία.

13 Αδαμδωράτοςέπλάθη , είπα Ευε.

14 Και Αδαμε στο ήπατήθη και σε γενή

επαληθείσα ,ώωαβάσέρνε.

15 Σωθήσεται 3 2 εκνορίας και αν

μάνωσιν ώπιση και αγάπηε αγκασμός

σωφροσώης.

Κεφ. γ'. 3.

Πίσως ολόγΘ- Εί πς επισκοπής ορές
ται, κοιλή έργα επιθυμε .

Δά εν και επίσκοπον ανεπίληπν ναι

μιάς γωαικοςάνδρα , νηφάλιον , σώφρονα ,

κόσμιον , φιλόξενον,διδακικών

..3 Μη παρoινoν , μη τελήκτίω , μη αλαρ

κερδη: ά'επιική άμαχον, αφιλάργυρος

Τα ιδία οίκε καλώς ωθεϊσάμου,τέκνα

έχoνό ισοζάνη πάσης πμιότηλο

2

5 ( ει
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( εί Νις ιδιε οίκε

αυτήναι εκ οίδε,

πώς
εκκλησίας Θεέ

επιμελήσεται

νεόφυών ίνα μη τυφωθεις , εις κρί

και εμπέζη & Αμβόλε.

Δά και αυτόν και
καλυρίων καλίο έχει

πό έξωθεν ίνα μή εις
ονδεσμον

εμπέση

επαγίδα
Ααβόλα.

8
Διακόνες

ώστύτως σεμνές και μη διλό

γες , μη δίνει πολύ
ωθοσέχονταςκαι μη αι

7

πλ
ημ
α

ηεπί

χροκερδείς:

πίπ
ς

põe ordemode
Είτε Ιο 1

.1,4
5

'

726.

II

κι
ι

12

9 Εχοντας το
μυστήριον τπίστωςώ καθα

Καιέτοι δε
δοκιμαζέσθωσαν ωeώτον,

είτα
Ανατονέτωσαν,

ανέγκλητοι όντες.
Γωαίκας

ωδούτως σεμνάς , μη λαδό

λες ,
νηφαλίες, πισως ν πάσι .

Διάκονοι έσωσε » μιάς
γωαικος άνδρες ,

τέκνων καλώς «
θοϊστάμενοι και των ιδίων

οίκων

13 Οι καλώς
λακονήσαίες,βαθμώνέω

τοίς καλόν
σειπoιενται,

επολίω παρρη :

σίαν ώπιση τηνΧρισώ Ιησέ .

14 Ταύτα σοι ράφω ελπίζων ελθείν αυθός

στη ταχον

15 Εαν και βραδύνω,ίνα ειδής πώς δε ώ οίκο

Θεξ ανατρέφεα , ήπς εφιν εκκλησία Θεά
ζώνος,σύλG- E

εδραίωμασ αληθέρας:
16 Kαι ομολο[εμβρίως

μέγα επ τοτπ

BesoesGS
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Κεφ. δ.

I

7

2

13

βέβας μυσήριον" Θεός εφανερώθη & σαρκι,

εδικαιώθη οπνεύμα , ώφθη αγέλοις ,

οκηρύχθη έθνεσιν , επισθη ο κόσμο ,

άνελήφθη ο δόξη.

4.

Το πνεύμα ρητώς λέγε όπ ώ υπέροις
καιρούς αποσήσονται άνες της πίσεως,

αθοσέχοντες πνόύμασι ολάνοις, και διδασκα

λίαιςδαιμονίων ,

Εν υποκρίση ψευδολόγων και κεκαληρια

σμίων ή ιδίαν στωιδησιν,

3 Κωλυόντων γαμείν,απέχει βρωμάτων

« ο Θεός έκκσενές μεζίληψιν χαρί

σίας τους πιστούς και επεγνωκόσι ταλήθαι"

όπ παν κλίσμα Θε8 καλόν , και δεν

λόβληών , με ευχαρισίας λαμβανόμενου
S Αμάζεται Αα λόγο Θι και ω

To'žews.

Τα τει σολφέδωσε τους αδελφούς ,

καλός έση Διακον @ -Ιησε Χρισέ , απεφο

wG- τοϊς λόγοις της πίτας,έτσαλής δι

δασκαλίας, η παρηκολέθηκας.

Tες βεβήλες & ραώδες μύθος παρα

τέ: ύμναζε και σεαυτόν αθος δυστοξαν

8 Η' δ σωμαική γυμνασία σες ολίγη
επν ωφέλιμG- ηδέσσεβααξες πανα

ωφέλιμός έιν, επαγγελίανέχεσαι ζωής της

νω και τ μελέσης.

9 Πιας

4

15

6

1

7
Σ

3



ΠΡΟΣ
ΤΙΜΟΘ . Α . 699

Πιφές ο λόγG- και πάσης
λιπιδικής

αξιG-.

1ο

1

1 ..

Εις τέτο
δκοπιώδη ε

ονόδιζόμεθα ,

όπ
ήλπίκαμθμ επί Θεοί ζωνά, ός εα σωτης

παύτων
ανθρώπων,

μάλιστα πισών

Παραγγελε ταύτα και διδασκε.

12 Μηδέςσετ νεότητος
καταφρονείτω,αλά

τυπG- γένε πισών ώ λόγωγών
ανατροφή,

ώ αγάπη, εν πνόύμαι, εν πίστ,εν αγνέα.

13 Εωςέρχομαι αθόσεχε τη αναγνώση, τη
ολοκλήση, τη

διδασκαλία.

14 Μή αμέλαΦώσοι
χαρίσματG-, δεύτη

σοια
αθοφηeίας,

επιθέσεως και δρών

8
πρεσβυτερία.

15 Ταύτα μελέτα, ώ τέτοις ίθι : ένα σου και!

ωθοκοπή φανερα και ο πάσιν .

16 Επεχεσεαυτώ, και τη
διδασκαλία επί

μμε αυτούς. το δποιών,
εσταυτον σώσης

και τες ακέονς( ε.

Κεφ . ε'. 5 .
ΠΡεσβυτέρω μηεπιαλήξης,αλλάως

τούλι ως παλέρα" νεωτέρες,ώςαδελφές

2
Πρεσβυτέρας, ως μητέρας νεωτέρας,ώς

αδελφας ,εν πάση αγγεία .

3 Χήρας τίμα αν όντως χώρας.

4 Είδε τιςχήρα τέκναήέκανα έχο :
θανέτωσαν

όταν το ίδιον οίκον σεβείν»

και αμοιβας
δοδιδόναι τοίς

αυγόνοις .τέη

G & 2

και Ρα

μας
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1ο

γάρ έσι καλόν ελπδεκών ώώπιον Θιά.

5 Η 3 όντως χήρα και μεμονωμένη ήλπικεν

επίθ Θεόν,εωθυσμόςτης δεήστζι τις

αθοσυχώς νυκώςε ημέρας .

6 Η ασαζαλώσει , ζώσα τέθνηκε.

7 Και ταύτα οδογελε , ένα ανεπίλη
ποι ώσιν.

8 Eidékes midw xj reénisze cirkon š

προνο, πίπν ήρτη ).ε έσιν άπισεχάρων .

9 Χήρα καιλεγέθω μη έλαήoν ετώνεξή

κονο , γερνήα ενός άνδρόςγωή

Εν έρριςκαλούςμαργυρεμβύη,έπκνο

τεόφησεν , ά εξενοδόχησεν , ά αίων πόδας

ένιψεν , άθλιβομύοις έπήρκεσεν , εν παντί

έργω αγαθώεπηκολέθησε .

Νεωτέρας και χήρας παραιή όπιν δημα

Πατρίωιάσωσι Χρισέ , γαμιν θέλεσιν

Εχεσαι κρίμα , ότι τίω ωεάτίω πίπα

οθέτησαν.

13 Ακαδέργα μανθάνεσι ειεοχάμψει

αςοικίας και μόνον και οργα , αλλά ε φλύ

αροι και αξίεργοι, λαλέσαι τα μη δεονα .

14 Βέλομαι εν νεωτέρας γαμών, τεχνο

νέιν, οικοδεσπόλεϊν , μηδεμίαν αφορμιο δι

δόναι το ανακάμψω λοιδορίας χάριν.

15 Η » τινες εξετάπησανοπίσει 5

Σατανά .

Είάς πισος ή πιστή έχω χήρας ,επαρκέτω

αύταις ,

Ι

1 2

16
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ΠΡΟΣ
ΤΙΜΟ Θ . Α . 7ος

αυτούς , και με βαρέλθω και
εκκλησία ,ένα

όντως χώρους
επαρκέζη.

17 Οι καλώς θοετώπς
πρεσβύτεροι δι

αλής
κμηράξιέθωσαν μάλιστα οι κοπιών

τες ώ λόγω και
διδασκαλία

18 Λέγκγή χαφήBναλοωνία άφιμώσης.
Και Αξι @ - ο εργάτης Ο μιθε αυτά.

19 Καζα πρεσβυτέρα κατηγορίαν μηοραδέ
χε,εκτος μή επίδύο ή τριών μαργύρων.

Tές
αμαρώνονίας, ενώπιον πάντων έλες

χα , ένα και οι λοιποί φόβον έχωσι.

21
Διαμαργύρομαι ώώπιονΘεό , ξ Ky

είεΙησε Χρισέ , και
εκλεκτών αγγέλων,

ένα ταύτα φυλάξης χωρίς
ωeοκρίτας» ,

μηδέν ποιών ξ
ωeόσκλισιν.

12 Χώρους ταχέως μηδενίεπέλεξ, μηδέ χοι

νών
αμαρτίαις άλλoτείαις. σεαυτόν αγιόν

τηρς.

23
Μηκέπυδροπότε, ’οίνοολίγων με als

ήσόλαχόν ας πυκνάς ( αθενέκας.

24 Tινών ανθρώπων αι αμαρτίαι αθόδηλοί

εισι,
ωθοάγεσαι εις κρίσιν' τισι 3 €επαης

λεθεσιν

25 " Ωσαύτως και τα καλάέργα ποδηλά επ '

Ĉ Tes d'airs émouli;xpublic debce .

Κεφ. ς '. 6 .

1Ο"

θ '

Σοι εισίνυπό ζυγόνδέλοι,τεςιδέες δε

σόος πάσης τιμής αξίεςηγάθωσαν

Gg3
ν
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2

ένα μή το όνομα και Θε8 και και λδασκαλία

βλασφημήται.

οι πισές έχοντες δεσίας και μη κατα

Φρονέτωσαν,ότι αδελφοί έσιν " αλλά μάλλον

δελσίτωσαν , ότι πισοί ασε και αγαπη φι, οι

δυεργεσίας αναλαμβανόμενοι. Ταύτα δί
δασκε,κωλακαλά.

3 Εί τιςεπροδιδασκαλεί, μή ωeoσίου )

καίνεσι λόγοις τοις σ' Κυρίω ημώνΙησο

Χρισέ, και τη κατ' ασέβξαν διδασκαλία,

4 Τετύφω , μηδέν επιρίμανο», αλλά 10

σών αείζητήσηςελιγμαχίας εξ ών γίνε )

φθόνος έρις, βλασφημίαι,υπόνοιαι πονηροί,

5 Παραδιατεισαι διεφθαρμένων ανθρώπων

τον νοώ , και απετρημδύων η αληθέας ,

νομιζόντων πορισμών είναι ή δίβαν .

αφίσασο λίτ τοιέτων.

6 Ε'π 3 πορισμος μέγας ή στεία και

ωτοερκέας .

7 Ουδέν γδ άσωέγκαμου ας τ κόσμου ,

δηλον όπ έδε εξενεκενάδωάμεθα.

8 Εχοντες και Αστροφας και σκεπάσματα ,

τέτοις δρκεθησόμεθαι.

9 Οι βελόμιμοι ολετών,εμπίπιεστιάς

πέρασμαν και παγίδες και και επιθυμίας

πολας ανοήτες και βλαβερας, αίτινες

βυθίζεσι τες ανθρώπες ας όλεθρον και α .

πώλή » .

το Ριζ .



Π Ρ Ο Σ Τ Ι Μ Ο Θ . Α .

1ο

II

Spel
l

12

μας

X

703Ρίζα παντωνή κακών εσιν η φιλαρ
γυρία: ης πινες

ορευμοι
απειλανήθησαν

λίτ
πίσεωςεεοωες

σιίπήραν οδικό αις

πολλας
.

Σύ3, ο άνθρωπες Θεέ, τώρα φεύγε :
δίωκε και

δικαιοσύνω,βυσέβων,πίπι άά

πω, σομονίω ,πραότητα.

Αγωνίζεταιλον αγώνα πίσεως , επι
dabas aiwis Gwns ,estry crantus ,a

ώμολόγηζας ήκαλω ομολογίαν άώπιον

πολλών μαρτύρων.

13 Παραβάλω σοι ενώπιον Θεό και ζωο
ποιώντας τα πάντα ,κXρισε Ιησές μαρ
τυρήσαώG- επί Πονάε Πιλάτε καλω ο.

Κολογίας

14 Τηρήσει σε αναλω άιλον, ανεπί .

ληπων, μέχρι
τεπιφανείας και Κυρίε ημών

Ιησε Χρισου

15 Hy καιρούς ιδίοις δεξί ο μακαρια και

μόνο- διωάσης, ο βασιλεύς ή
βασιλόυόν

των, και Kύριο η κυρισμόνων,

16 Ομόνο έχουν αθανασία» , φως oικών α
αθόσπτον,ώνείδεν έδεις ανθρώπων, έδε ιδών

δύα ). και κμή και κρατG- αιώνιον.αμώ.

17 Τοίς αλεσίοιςεν τωνύναιώνι,ωραΓκελε

μη υψηλοφρονείν, μηδεήλπικέναι επί πλέ
τε αδηλότης, αλ'ώ τωΘεω τωζών , το

παρέχονίκ ημίν πλεσίωςπάντα ως λίπολυ

G g 4

σY:

18 Αγια
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70418 Αγαθοεργεί
ν
, αλε/εϊνώ έρρις καλούς,

Ούμεοδότες είναι, κοινωνικές

19 Αποθησαυρίζ
ονος εαυ ίς θεμέλιον

λόνας τομέλλον, ίνα επιλάβωντα
ι

και μία

20 ΩΤιμόθεε, Ροδακιζα
θήκίω

φύλα

ξον,αξεπόμδ
μος βεβήλες κενοφωνίας,

και ανάθεσης τοψάλλιού
με

γνώσεως

21 Hύ άνες επαγγελόμβ
ροι

, αξι ή πίστη

οτόχησαν. Η χάριςμεσέ. Αμίω.

Προς Τιμόθεον οθότη έρράφηλάι Λαι

δικάας ,ήπςέπ μητρόπολ
ις

Φρυ·

μας Πατρικαν
ής

.

6

7

8

ΠΑΥΛ
ΟΥ

ΤΟΥ ΑΠΟΣΤ
ΟΛΟΥ

ήωςΤιμόθεον επιστολή δευτήρα-,

9

1.
Κεφ . α.

ΑΥΛ
ΟΣ

λόφιλ
ου

Ιησή

Χρις Α ' θλήμα
τG-

Θιά,

κατ' επαγγελ
ίας

ζωής της ο

Χρισώ Ιησε,
Τιμοθέ

ο
άκαπηλ

ο-
τέκνο, χέρις, έλες ,

2έκρωηαπό Θεέ πατζός, Χρισέ Ιησε '

Κυρίε ημών.3 Χάριν έχει τον Θεό, και λαβείν λη
α
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cόνωνώ καθαρά πως ).Α . ας άλλη .

πο» έγιο ή στεί σε μιαν ώ τται , διότι

με νυκ ός και ημιρας.

4 Επιπογών σε ιδεο , με μνημη σε 1

δακρύων, ένα γατας τηπρωτο

Σ Υπόμνη λαμβανων τ ω σοι ανυπη

κρίτα πίσως , ήπς ώκησε ως τονώ τη

μακμη (και Λαιδι και τη μητρι ( Εύνικη

πίπατμαικαι οπ κ αν σοί.

6 Δ ' ω αιτίαν αικειμνήσκω Παναζω

πυρεαν το χάρισμα 5 Θι , ό έπν ώ στεί

Δg fεπί τστως των με

7 Ου διδωκενημίν ο Θιός πνίύμα δλίας ,

ά ».ά δωάμεως και αγαπης & σοροισμώ .

8 Μή ομω έπαιωθες το μαρτυριον Κν

ρίς ημών, μηδε εμέ τ δισμιων αυτ8 αλ

λά συγκακοποίησαν το αήίλιο και δύ

Καμιν Θεο:

9 Τοσώπου7ο- ημάς, καλίπανώς κλήση

αγία ε τα έργα ήμων , αλλά κατ'ιδίαν

ποθεσιν, εαρινή δοθεισαν ημίν ώ Χρις

Ιησε ω χρόνων αιωνίων"

10 Φανερωθείσαν και νυν Δία τεπιφανάας Ο

συντήρα ημών Ιησε Χρισέ ,να αργήσαν .

μου τ θεέναών , φωτίσαν και οι ζωων και

αφθαρσία » Alg 5 αγελία:

Είς ο επίθίω εγώ κήρυξ και λουλος

διδασκαλων εθνών .

Ggs

11

12 Δ.'
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I 2 Δι 'ω αιτίαν και τούταπάνω αΑ' σοκ

εποικώομαι. οίδα για πιπίσδυκα , και

πέπτομαιόπ διωατός έπ τ οοακαζαθή
κωμε φυλάξαι ας εκείνω ήημέραν.

13 Υποτύπω( νέχε υκαινόντων λόγων, ών

παρ'εμού ήκεσας πίστη και αγάπη της

Xposes inood.

14 Thi nonli aporoalesiele Púnažer

Αα πνόύμαώς αέε σώοικείω- ώ ημϊν.

15 οίδας τέτο, όπ άπειράφησανμε πάντες

οι ώ τη Ασία,ών έπ ΦύγελG- και Ες

Morfins.

16 Δώη έλεG- ο Κύριος τοΟνησιφόρο οίκο

ότι πολλάκις με ανέψυξε,τίωαλυσίν με

σοκ επηχωθη:

17 Αλλά δυόμενο ώPώμη , ασεδαιότερων

εζίτησέ με, και ευρε.

18 Δώη αυτω οΚύριοδωρεάνέλεβολο

Κυρίε ών εκείνη τη ημέρακαι όσοιώ Εφισα

διηκόνησε , βέλπον συγκενώσκίς.

Κεφ. β'. 2 .

1Σ οω,τέκνονμε, ιδιωαμε ωτηχα
piletý c Xpisod inos

Και αήκεας παρ' εμέ ο πελών

μαρτύρων, ταύτα ολα9 ιστίς ανθρώ.

ποις ,οίπες έκρινοι έσον) και ετέρες διδάξαι.

3 Συο κακοπάθησαν ως καλός φακώ

της Ιησε Χριστού.

1

2

4 Ουδές
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4 Ουδεις σραδυόμδρG- εμπλέκες της και
βία πςαγγελίείαις , να το φρεαλογήσα

Την

1

Μ ' 1ο

δρέση.

5. Εαν αθλήτις, έπρανέται έαν μη

νομίμως αθλήση.

6 Τονκοπιώνα μωρουν δεί αθώωνήκαρ

πών μεταλαμβάνε ».

7 Νός αλέγω δώη γάρ σοι ο Κύριο- σύν

εσιν ώ πάσα .

8 Μνημόνόυε Ιησεν Χρισονέγωγερμδύον κ

νεκρών,οκ ασέρμG- Δαβίδ » τοβαρ

έλιών με

9 Ενώ κακοπαθώ μέχρι δεσμών, ως κα

κέργG-. αλλ' ο λόγG-ΦΘεέ έ δέδες).
Δια τέτο πενζα υπομείο Αθα τες

εκλεκτές , ένα και αυτοί σωτηρίας τύχωσι σε

ώ ΧρισοΙησέ , μεδόξης αιωνία .

Πισος ο λόγG-" άγδ στωαπιθεώνου, και

συζήσομερ:

12 Είυομδύομεν, και συμβασιλεύσομερά

Σρνέμεθα, κακείν @ - οροφήσεθ ημάς

13 Εί απισέρδη,εκείνων πισος μας δε
νήσεξ έαυπουάδιύα ).

14 Ταύτα υπομίμνησκε,λαμαρίυρόμενος

ενώπιον ΦΚυρία μή λογομαχείν εις εσύ

χρήστων,έπι κατασροφή και ακυόντων.

15 Σπέδασαν σπωτέν δόκιμον ωρατήσεις

II

τωΘεώ,έργατιωτώνεποίκωνόρθιομένως

τλόνη αληθείας.

16 Τας
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Δι'ωαιτίανκταύτα πάνω'α'σαν

έπουχιώομ
αι
. οίδα γδ πιπίτοιχα, σε

πέπεσμα,όπ διευατόςέσι ή αλεκαζωή.
κωμε φυλάξαι ες εκείνω ή ημέρα .

Υποτύπω
σιν

έχε υκαινόντ
ων

λόγων ,

παρ'εμοδήκεσ
ας

απίστ κ αγαπητή ή

Χρισ
ώ

Ιησού .14 τα καλά ωαηαβα
θήκίω

φύλαξιν

Αχα πνεύματ
ος

ακεδονο
ικέσθω

ώημώ.

15 οίδας τέτο, όπαπεγράφ
ησαν

με παλίες

οιώτη Ασία, ων ει φύγειλών και Εξ

Mogfún
s.16 Δώη έλεG-ο Κύριος τοΟνησ

ιφόρα
δίκαι

όπ πολλάκ
ις
μεανέψυξ

ε
, κ τίω αλυσίν με

σοκ έπηχων:17 Αλιά γιόμινο ώPώμη, ασεδαιόπριν

έζήτησέ με, και ευρε.18 Δώη αυτοδό κύρια σύρεν έλεφοδι

Κυρίεωοκείνη τηνημέρα όσοιώEφίσα

διηκόνησ
ε
, βέλπον σύγινώσ

κες
.

Κεφ. β'. 2 .
1Σεοικω , τέκνον με, ώδικευαμε τη

ριά τη&Xρισα1ησε:

9

1ο

ܐܐ

12

1 .

2

1

Και ανήκεα
ς

πας έμελα πολύ

μαρτύρω
ν
, ταύτααδιαθ

ε
πισίς ανήκει.

3 Συ ο κακοπάθ
ησαν

ως καλός στραλί

της

ποις, οίπεςέγινοιέσον )και ετέρεςδιδάξας:

Ιησε Χρισod.
4 Oud

ers
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14 Δεκ
πνε

ότα
τα

τη
ν

έπα
υσι

μα

, ού .πελ
ατε

πώς

τρό

μαόπλα
ία

άμο
ιωτ

ή

Υπ
ππ

αάκ ήκον
ταν

கா
யா
ன

பா
ரம
்

9

Ουδές σραηδόλως εμπελέκιθ τις 8

βίαπραγμαείαις, ίνα το σραήλογήσανκαι

δρέση.

5 Εαν 3 € αθλή της, και πρανέται εαν μη

νομίμως αθλήση.

6 Τον κοπιώνα μωρον δεαετον καρ

πών μεταλαμβάνεν.

7 Νός ελέω δώη γάρ σοι ο Κύριο- σύν

εσιν ή πάστα .

8 Μνημόνευε Ιησέν Χρισονέγωγερμοίον και

νεκρών,οι ασέρματG- Δαβίδ» και πα

μλιόν με

Ενώ κακοπαθώ μέρει δεσμών, ωςκαι -

κέργων, αλ' ο λόγG- Θεέέ δεδο .

Δια τέτο πάντα υπομεία Δια της

εκλεκές, ίνα και αυτοι σωτηρίας τύχωστος

ώ Χρισώ Ιησέ, με δεξης αιωνία.

Πισοςο λόγG-' άγδ στεναπεθάνομη , και

συζήσομόν

Είματομεύομεν, και συμβασιλόσομερά

Σχνέμεθα, κακείνων δονήσεθ ημάς

13 Είαπισερ, οκείνο- πισος μαρίς: -

νήσουεαυτού έδινα ).

Ταύτα υπομίμνησε, διαμαρτυρόμενος

ενώπιον σ'Κυρίαμή λογραχείν ειςέδεν

χρήσιμον,έπι και άσροφή τ ακαόντων.

15 Σπέδωσον στωτώνδόκιμον αφήσει

τωΘεα ,έρράτίωανεπίχων,ορθομένως

τλόγον της αληθείας .

1ο

το
ν

ήλιο .14 Τααν
αθ
ημ
ατ
ήσ
ω

Αν πέ
ρα
ν
τω
ν

κερ
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και όλ
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α
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ίπ πεε
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20

16 Τας 3 βεβήλες κενοφωνίας αξία

επι πλέον δωροκόψεσιν απβάας "

17 Και ο λόγος αυτών ώς άραινα νομίζω

εξε» ών έσον Υδραιω- ε Φιληός

18 Οίτινες ωοι και αλήθξαν ή όχησαν , λέ

ρόλες τις ανάγκσιν ήδη κορνέναι ε ανα

ξέπεσι τίω ίνων πίσιν .

19 Ο'μότοι στερεός θεμέλιο- σ Θεξ έτη .

κεν , έχων ή σφραγίδαταύτίω Εγιο Κό

ριος τες όνος αυτό καί Αποτήτω λποαοί

κίας πάς ο όνομίζων το όνομα Χρισέ.

Εν μεγάλη και οικία σκέπμόνον σκεύη

χρυσάκορυρά ,αλλάε ξύλινα οστράκι

νεα μου εις τιμίω , και ας αιμία».

Εάν ο ης εκκαθάρηεωτο λίποτέ .

των,έσαι σκεύG- ας πμίω , ήμασμένος και

δεησοντο δεσπότη και ας παν έραν άγαθον

ήτοιμασμρον.

Τας και νεωτερικές επιθυμίας φεύγε : δία

κε και δικαιοσύνω, πίπα, αγαπω ,άρωίαν

σήεπικρολεμίων τ Κύριον εκ καθαρας

καρδίας .

23 Τάς 3 μωρας και απαιδότες ζητήσης

παραλε , αδεςόπ βινώσειμάχας

24 Δέλος 3 Κυρίε ε δει καχεοθαι , αλ'

ήπιονείναι αθώς πάνας , διδακάκον , ανέ

ξίκακον »

Εν πραότηλ παιδοίονα τις αναλα

εμρίες:

1I



ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘ . Β . 70 )

9 μέρες μεποπ δε αυτούς ο Θιός μιλάνειας

αςεπίγνωσιν αληθεας

26 Και ανανήψωσιν και τη Δείλε πει .

γίοο ,ίζοχιμοι σ' αυτό ας το ανκ

πλημα .

Κεφ . γ'. 3 .

Τούτο και άνεσαι, οι εχάταις ημεί
ραις νησον ) καιροί χαλιπείς

2 Εστνται και οι ανθρωποι φιλαυρι, φιλές

φοι , αλαζονες , περήφανοι, βλάσφημοι,

μύστν απτόης , άγαρμπι , ανόσιοι ,

3 Αεροι, απονόλι, σοολοι, ακραίας,

ανήμεροι, αφιλάγαθοι ,

4 Προδόται, «υπίες ,τυφω ρου , φι.

λήδονοι μαλον η φιλοτοι:

5 Εχινίες μόρφωσιν δυποάας , 3 δωμ.

μιν αυτής ερημώύοι. και τέτεςλειπε.

6 Εκ τέτων γαρ ασιν οι ωδίνοντας ως ας

οικίας , και αιχμαλωδίονες του γιωαικα

Για σπσωρόυμα αμαρτίαις , αμμώρα έπι .

θυμίαις ποικίλαις"

7 Πάντοτε μαντείνονα , κ μηδέποτε ας επί .

γνωσιν αληθειας έλθεν διωάμψα.

8 Ον πόπον 3 Ιαννης & Ιαμορης αντίση -

σαν Μωυσά , όπως και εποι αντίπανται τη

αληθέμα και ανθρωποι καπφθαρμένοι τνον,

αδόκιμοι αειπίπν .

Α 'ε « σύψεσιν επί πλέονκαι κι
KIOS
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1Ο

1I

1 2

ανοια αυτών έκδηλο- έσαι πάσιν , ως και η

εκείνων εγγύετο..

Συκαι παρηκολόθηκους με τη διδασκα

λία , την αγωγή , τη φθοθέση τη πίες , τη

κακροθυμία , τηναγάπη, τη σιμονή

Τοις διωγμούς, τις παθήμασιν ,οία μου

έγρόεν ώ Ανκοχεία, ώ Ικονίω, ώ Λύφους

είες διωγμές αωεται, και εκπαίτων με

ερρύσαν ο Κύριφ-.

Και παύτες και οι θέλονπς πώςζώνω

Χρισώ Ιησέ, διωχθήσον ).

13 Πονηροί και ανθρωποι κρηλες ασκού

σεν επί το χάρον, αλαιώνες και ελαιώμρει.

14 Συ και μύεν οίς έρωθες ξεπιτώθης,έσως

ωρα τίνο έμαθες:

15 Και όπ λβρέφες του ερα κόμμα

οίδας , τα δωάμαμά σοφίσαι ας σωτη

ρίαν, απίστωςτώΧρισώ Ιησού.

16 Πάσα ραφή, θεόπνόσο , ωφέλιμος

φος διδασκαλίων,αοςέλεγχος, πςός επαν

όρθωσιν , « θος παιδάαντώ διναι οστών:

να αράς και ο Θε άνθρωπG-, ας

πάν έρων αγαθών εξηρασμδρο».

Κεφ. δ' . 4 .

Διαμαρτύρορση ενές ώώπιον 5 Θιά ,

ΕΤΚυρίε ΙησυΧρισοδ'σ μέλλον/ e

κρίνες ζώνες & νεκρές και επιφάνταν αυ

τεκαι βασιλάαν ωτο

• Κήρυξ

17
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Κήρυξαντλόρ», επίσης αναίρως, α

καίρως έλεγξε , επιτίμησιν,οσαλιστη

ω πάση μακροθυμια και διδαχή.

3 Ε'ται ο καιρος οι τυγιαινεσης διδααα

λίας στην ανεξωτ 'αλάτα επίθυμιας και

ίδιαςιωτούς επισημάνσι διδασκάλες ,

κι ηγεμφοιτανοω

4 Kajano wyr infosas tangki ato

ρίψεν,ίπί και τις μυθες οκταπήσον ).

S Συνήφε ώπαστ, κακοπάθησεν , έργη

ποίησον Καλίλισέ , tΑσφνιαν ( πλη

ροφόρηστν.

6΄ Εγγδ ήδη σίνδυμαι, ο καιρός τιμής

αναλύσεις έφεσηκε.

7 Τον αγώνα τ καλόν ήγώνισμαι, τ δρόμου

πτάλικα , πίπι πτήρητα .

8 Λοιπον , λπικηταί μοι οτ δικαιοστωνης

τέφανο ,δνλαδώση μοι ο Κύριος οκά

νη τη ημέρα, ο δικαιοκριτής: έ μόνον 3

Ομοί , αλλά και πάσι τοις ηγαπηκόσι t επι

Φαντα» αυτοδ.

Σπεδασιν ελθών σος με τειχίας"

1ο Δημας γάρ με εγκατέλιπεν , αγαπήσας

τώαιώνα, εεπορόύθη ας Θεσαλονίκης :

Κρήσκης ας Γαλακαν , Τίτονάς Δαλ.

καλαω "

Λεκας έπ μόνο μίλ'εμέ. Μάρκονανα

λαβών,άεπωσία μας και εύκητες

ας Διακονίαν .

9

11

12 Tu
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17

12 Τυχερών απέσλα ας Εφεσον.

13 Τον Φελόνω δν απέλιπον ώ Τρωάδι

ωλο Κάρπω , ερχόμενο- φέρε , ε τα βε

βλία , κάλιστα ζςμεμβράνας.

14 Αλέξανδρο » ο χαλκόςπολλά μοι κανα

νιδάξα , λιπιδη ούτω ο ΚύρμG- και τα

έργα αυτά

15 Ονκ συ φυλάοσελία» δάνθέτηκε τοϊς

ημετέροις λόγοις.

16 Εν τη ωeώτη με λύπλογία εδάς μου

συμπαρεγχύες , αλλά πάντες με εγκατέλι

πον " (μή αυτοϊς λογαθάη )

Ο 3 Κύριός μοι παρέση , και ενεδινά

μωσέμε, ίναδ' έμε το κήρυγμα αληροφο

· ρηθή ,Ε ακύζη πάντα τα έθνη και έρρυθώ

G - MG.

Και ρύσεται με ο ΚύρμG- λ παντος

έργε πονηρέ, σώση ας ή βασιλάαν αυτό

των επεραίνιον και η δόξα ας τες αιώνας 7

αιώνων. Αμίω .

19 Ασασει Πρίσεων και Ακύλων , και η

Ονησιφόρε οίκον .

ΕρασG- έμενεν ώ Κορίνθων . Τρόφιμων

3 απέλιπον ώ Μιλήτω αθενενα.

11 Σπέδασαν αο χαμώνω» έλθεν . Α.

ασάζεται σε ΕύβελG- , και Πέδης , και

Λίν @ , και Κλωδία , και οι αδελφοί

πανπς .

18

ZO

2 : Ο
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22 Ο Κύριο Ιησές Χομπς και πιά.

καος (ε. ή χάρις μεθ ' υμών. Αμ .

Προς Τιμόν δείρα τ Εφισίων εκκλη

στας στον επίσκοπον χορηγοίχο .

φη λποΡώμης,οπ οκ δότερα περιση

Παύλο του Καίστειο Νίρωνι .

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

και « ός Τίτον επιπλή .

ΕΙ

2

Κιφ . α '. ι .

ΑΥΛΟΣ δελφ- Θιν , λή

λοjΙησυ Χρισε και πιπο οαλι

κτών Θι , και επίγνωσιν αληθεας

η κατ ' άπεζας ,

Επ' ελπίδι ζωής αιωνίε , έπηγέλας

ο αψάδης Θιός, σκόνων αιωνίων,

3 Εφαίρωσε και καμροις ιδίοις ή λόγωνω

τη, ώκηρύ, μαι ο επισ'εω εγω κατ'επι

παγωσ σωτηρό- ημών Θιά,

4 Τίτο γνησίων τέκνων και κοινίω πίπν χα

εις , έλεθ-, αρωη λίπη Θεέ πατςός, Κυ .

είε Ιησε Χρισ σ σωτηρο- ημών.

s Τέτε γαρην κατίλιπόν η ώ Κρήτη ,

ένα τα λάπονα επιδιορθCη , ε και αφή .

σης και πολιν πεισουτέρες , ως εγω σοι δι

εταξάμω:
6 Ε
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1 Ο T

6 Eί πς έσιν ανέγκληG- , μιάς γωααος

ανής, τέκνα έχων πιστα , μή ώ κατηροές
ασωλίας , ή ανυπότακα .

7 Δά ηδη επίσκοπον ανέκλης, ναι, ας

Θε8 οίκονόμον, μή αυθάδη, μη οργίλου , με

παροινον , μη λήκτω, μη αιχροκερίνη

8 Αλλά φιλόξενον , φιλάγαθον , σοφgora,

δίκαιον, όστον, εγκρατής

9 Αντεχόμιμον σας και διδαχω πιει λό.

γε, ένα δωατος ή και οικολάν ώ τη

διδασκαλία της υπαινέζη , έ τεςάλλε

ρνας ελέγχο ».

Είσι και πολλοί και ανυπότακτοι , μα aue

λόγριε Φρεναπάται , μάλιστα οι και τα

τομής "

ούς δε επισιμίζ » είπες όλες οι

ανατέπεσε , διδάσκοντες α μη δει , αιας

κέρδος χάριν.
Είπε τις εξ αυτών ίδιο αυτών στεί.

της Κρήτης αει ψεύστη, σαν θηρία, ·

έρες δργα .

13
Η μαρίυρία αύτη εσιν αληθής · δ' αν

αιτίαν έλεγχε αυτές λυόμως,να εγκαίνο

σιν ώ τη πίς:

14 Mi aegrézoylas tx d'angis uogos, cól

λαϊς ανθρώπων λίπςρεφοδίων + αλήθαι .

15 Πάντα με κριθαρα τους καθαρούς τους και

μεμιασμώύοις και απίστιςεν καθαρών,

1

1I

1

Σ 1
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πιε

αλά μιμίανται αυτών και ο νες σιω

ώθησης .

16 Θιόν εμoλoγισπν αναι , τοις 3 τοις

γνανται και βδελυκοι οντες και απαθας ,και

ως παν ερμν αγαγον αδόκιμοι.

Κεφ. β' . 2 .

1Σ 3 λάλι α πτίπτ τη καινύση διδα
σκαλια .

Πρεσουας νηφαλίες είναι , πμιές,σώ

Φρονας , υγιαίνοντας τη πιπ , τη αγάπη , τη

ωομονή .

3 Προσούτιδας όσιούτως ώ καστήμα .

έκροπςιπας , μή Αμεσολες , μη οικω πολυ

ιδέλαμψας, καλοδιδασκάλες ,

Γνα σωφρονίζωσι τις νεας και φιλάνδρες
είναι , φιλοτέχνες ,

Σ Σώφρονας, αγιάς , οικερές , αγαθές ,

αναασομόνας τοις ιδίοις ανδράσιν, να μη

ο λόγΘ- Θεs βλασφημηττοι.

6 Tές νεωτέρες ωσαύτως ωαρίλησαι
Φρονών,

7 Περί πάνω στωτων παρεχόμοι του

πον καλών έργων, ν τη διδασκαλία αδια

Φθορίων , σεμνότητα ,

8 Aóng ügiin , ärge sigowsov , w ce o it come

τας ώςαπή, μηδέν έχων αει υμών λίγες

φαύλον .

9 Δέλες ιδίοις δεασόταις ισοζωιθαι,
αποφασισεις



715 Cap. 2.Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

ΙΟ

11

1 2

ώπάσιν αρέσες είναι και μη ανιλέγοντας:

Μη νοσφιζομύες , αλλά πίσιν πάσαι

ωδεκνυδρίες αγαθώ · ένα ή διδασκαλίας

εσωτήρG- ημών Θε8 κοσμώσινώ παστο.

Επεφάνη και η χάρις Θε8 ή σωτήρια

πάσιν ανθρώποις

Παιδεύεσαι ημάς , ένα μνησάμενοι τίω

ασεβαν κοσμικεςεπιθυμίας σωφρό

νως € δικαίως και δυσεβώς ζήσωμεν ν το
vūv aitons

13 Προσδεχόμδροι κακαρίαν ελπίδα, και

επιφάνξαν τ δόξης και μεγάλε Θε8 ετο

τηρG- ημών Ιησε Χρισή

14 O , έδωκεν εαυτον αέρ ημών , ίνα λυ

ξώσηται ημάς λι πάσης ανομίας , και

καθαρίζη εαυτο λαόν αειέστον, ζηλωτίας

καλών έργων.

15 Tώτα λάλι, και ωρακόλη, έλεγ

x και πάσης επιβαγής. μηδές σε ει

Φρονάτω.

Κεφ . γ '. 3 .

Υπομίμνησκε αυτές δεχείς και εξεσίας
συζαασιθω, πιθαρχών, πάντες

1ον αγαθόν ετοίμας είναι

Mηδένα βλασφημεϊν , άμαχος άνω ,

επιφκάς , πάπαν ενδέκνυμίες πραότη και
Θεος πάνας ανθρώπες .

3 Ημών και πολε ημείς ανόητοι, απίθώς ,

αλαι

Υ

2
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τελειώμδυοι, δολάοις επιθυμίαις κτλ..

καις ποικίλαις , ώκακια & φτην Αφρι .

πς, συγητοι, μισένης ακολος

4 Οι 3 και κηφότης και η φιλανθρωπία

επιφάνη σωτηρ ημων Θιά,

s Ουκ εξ έργων των δικαιοσμων ών έπειή

σα μου ημείς , αλλά στατα ίλιον έσωσιν

ημάς , 2ολεςκαι παλιγινισίας , και ανα.

καμνώσεως πνόύμαοαι :

6 ου αξίγκιν εφ ' ημάς πλεσίας, Αμο Ιη

σεΧρισ σσωτηρ ημών

7 Γνα δικαιωθείνπς τη σκάνε χαρά,

κληρονόμοι γνώμεθα κατ' ελπιδα ζωής
αιωνία .

8 Πιτς ολόγο και αυτέων βέλομαι

σε Αμοιβαιώθαι , να

Τργων « ιστα οι πιπινάκης το Θιω.

ταω πι επ τει καλά και ωφιλικα τοις αν

θρώποις.

9 Μωρας3 ζητήσης , εξυεαλογίας και και

έρες , και μάχας νομιας σεισαστ ' ασίγο

ανωφελείς , ε καταιοι .

Αίρεκκων αγρωπον ' μίαν και δάπ .

ραν νοθεσίαω παραι :

Ειδώς ότι , εξίραπλα ο τοιύτο , και α

μαρίας, ών αυκατακρίΦ- .

* 12 όταν πίμψω Αρτεμαν ας π ή Τυ

χουν, πέδασον έλθεϊν ως με ας Νικό

πολιν "

ΙΟ

II

.6
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πολιν · εκεί γάρ κέκρικοι ωρακμά

13 .

Ζωών ήνομικών και Απολλώ ασεδαίος

14 @ όπεμψον, ίνα μηδεν αυτοίς λάπη.

Μανθεονέτωσαν 3 και οι ημέτεροι καλων

έργων ωθούσαθαι εις ας αναγκαίαςσας,

1s ένα μή ωσιν άκαρποι.

Ασάζονται σε οι μετ ' εμέ παλες . -

ασασαι τες φιλέναςημάςώ πίσ . η χάρις

με πάντων υμών. Αμώ.

Προς Τίτον Κρητών εκκλησίας στο πν

επίσκοπον χροινηθενα, εχάφη και

Νικοπόλεως Μακεδονίας .

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

και ωeoς Φιλήμονα επιπλή.

Η

ΑΥΛΟΣ Νσμιών Χρυσή

Ιησέ, ετιμοποιοαλλφές,

Φιλήμονι το αγαπητέπω

εργω ημών,

Και Απφία της αγαπηση , και Αρχίπτο

των συσφαλώτη ημών , τη κατ' οίκον και

εκκλησία

3 Χάρις υμίν και άρωη λπ Θιά πασίς

ημώνΕΚυρίοίησε Χρισ8.

4 Εύ
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Σ

4 Ευχαριστώ τον Θιά με , πει ότι μιαν

(και ποια μόνο- έπι τστοτόχων μη ,

Ακέων ( t αγαπίω , καιήπιαν

ίας σας τ Κύριον Ιησαν έως τών

της ακες

6 Ο πίνς ή κοινωνία τ πίπός και ιγγες

χηται ω επιγνώση παντός αγαθώ

υμίν ας Χρυπνίκσεν .

7 Χαραν γ εχεμυ πείω κολοκλησιν

επι τη αγαπη (και , οτι τα σπλάχνα τ αγίων

αναπίπονται Αα σέ , αλίλφι.

8 Διό πολύω ώ Χρισω παρρησίαν έχων

έπιασίν σοι το ανοσον

9 Δια τίω αγαπίω μαλλον ο.σ καλά ,

τοιύτω- ων αςΠωλO πεισουτης , νιωι και

και δέσμιο- Ιησε Χρισέ .

1ο Παρακαλώ σε αυτίμ τίκνα, όν έξι .

νησιών τους δεσμούς με, Ονήσιμον"

11 Τόν ποτέ σοι αφησον, ωι δι στικ ιμοι
ακησεν, ον αιπιμνο:

Το 1ο Συ και αυτον ,τετιπ, τπε εμα πλάχνα ,

αθοσλαού .

- 13 Οιεισελέμωαυτόμα τον κατέχει,

ένα αίς σε Ασκονη και να τους δεσμούς

σ αγιλία

14 Χωρίς δέ τ σης γνώμης εδεν ήθέλησα

ποιήσαι ένα μη ως g ανάκω η αγαθών

Cε ή, αλλά ικέσιον .

ο

στ
ο

15 Τέχα
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16 Ουκέ
π

ωςδέλο
ν
,άλ’ αέρδε

λονάδ
ελ
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15 , Τάχα δ'Αατέτο έχωρίθησθεώραει

ένα αιώνιον αυτόν απέχης

φον αγαπητούν,μάλισταέμοί πόσο μάλ

λόν σοι και ο σαρκιζώ Κυρίως
117 Eί οω εμέ έχεις κοιν

ωνόν
ωθοσ

λαού

κύ

τον ως εμέ.

ελός.
2

7

λίσω ναμη λέγω σοι όπ και σπανών με

3

Σ

20

21

22

Αμα 3 € ετοίμαζέ μοιξενίαν" ελπίζω

18 Είδειήδίκησε π, ήοφέλη, τόπο και

19 Εν Παύλο έχαψα τη εμπεριέ
ς

« οσοφέλη
ς
.Ναι,αδελφέ, έρωσε αναίμ

ων
Κυρία

ανάπαυσ
όν
με το σπλάχν

α
ώ Κυρία.

Πεποιθώ
ς
τη σακοή ζε έγραψά σιν

ιδώς ότι και υπέρο λέγωποιήσης.

δ' όπ σεοσυχώ
ν
υμών χαριθήσε

και υμίν.23 Αασάζ
οντεί

α
, Επαφρ

ώς
, (και σπανιαι

χμάλω
τος

μεώΧρισΓ
Ιησέ

) Μάραθ
ο
,

Αρίσταρ
χών

, Δημάς , Λακώς, οι σπου

Η χάριςσ 'Κυρίε ημώνΙησεΧρισέ με

σπνάμ
α
© υμών. Αμώ.

Προς Φιλήμο
να

έρράφη λαΡώμης

24Ονησίμ
ε

οίκέτε.

24

ερμί με.

25

Η ΠΡ
ΟΣ
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έπιπλα .

Κιφ. 4. .

Π

1. Πι
ο

ΟΛΥΜΕΡΟΣ και πολυ

και όπως πρέλια και Θες λαλή

στας τους παπανωτις σει

φήταις , επ' ε α των 7 ημερών

τέτων ίλάληπν ημίνον ,

2 ο, θηκι κληρονόμος παντων , δι' ο και

τες αιώνας έπειηπη .

3 ό, ώνάπαν γατιια τη δόξης , κ χαρα

κτης τ' αστέπας αυτά ,φιρων τε τα πεί

τα το ρήαακ τ δωάμεως αυτή , δι ' ι.ι

το κραρισμων ποιηστικά ταμιερίων

ημών, οκαθιστινά δεξιά τμιγαλωσωης

υψηλούς

Τοσέτων κρατων δυόμιμο

λων , οC AgΦορόπρον παρ' αυτές κεκλη

ρονόμηκεν ονομα .

5. Τίνι δίπι ποτεθα γίλων Υιός με

συ , ενώ σήμερον κυνηγι ; Και πείλια

Εμ έσομαι αυτό ας πατέρα , και αυτές

ένα μου ας μόν ;

και όταν και πάλιν άστεγάχη τωeώτοκον

ας τ οίκομμω , λίγα: Και συσκωηστε

τωσαν αυτα πανπςαγελοι Θιά.

Hh 7 Και
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2

3

9

Σ

6

ΕΠΙ
ΣΤΟ
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Cap.Ι.

7 Καιαςμην τές αφέλες λέξη.Ο ποιών

της αγέλες αυτάπνεύμα
τα ,κτες λέτες

γέςαυτά πυρός φλόγα "
8 Προς; τ φόν: ομόν@-Cs, Θιός, έως

tain
agar

. " பேரு.Shyale
ri

ράβδ
ο
τβασιλ

έως
(ε.

Ηγάπη
σας

δικαι
οσύω

, εμίση(

ανομί
αν.2/ ασεπέκρ

ισέ
π ο Θεός, ο Θεός

Cofrasor aszamáci
ws

afges Tès pilso

કડ ( ક.
1o Και Συ κατ' έχας, Κύριε, ή γίωνi

μελίωσ
ας

, και έργα ή ατρών ζε εισιν οι

δρανο
ίΑυτοί λίπολέν

τι
,συ32/αρθρίς να παί

τες ως τράπον παλαιω
θήσον) :

12 Και ωσεί αειβόλ
αιον

ελίξες αυτές, και

αλλαγή
σουν

συ3 και αυτές εί , έτει έτη (και

σοκ εκλάψ
ει

.13. Προς τίνα και ταβέλω
ν
είρηκεποπ'Κ

θαοκ δεξιών με ,έως αν φετες έχθρες (και

ισοπόδιο
ν
ήποδών ζε;14. Ούχ πάντεςεισί λέτερινα πνεύμα

ειςΑνακον
ίαν

λπσελό
μενα

Αξε τες μέλ

λονας
κληρο

νομεί
ν
στυτηρί

α
;

Κεφ. β '. 2 .IAL
S

எஸ் வெப்
பமாக

τοϊς άκεθεσ
ε
,μή πόθε αλαφρυώ

μδα
.

2 Ειδοδ αδέλων λαληθε
ς

λόγοςεξέφ

11

βίβ
ανο
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βιοαιθ , και πάστα φλασης επαρ

ακοή όλαοιν νοίκον μισθα πεδoσια '

3 Πώς μας σαφάξειτα τελικατης

αμελήσαντες σεντηρίας ή της , α λα ιστο

λαλάθαι Α65 Κυρία , αν ακεστεν

των ας ήμας 13ο αιώνη:

4 Σιωεπιμαρτυρείο- ΕΘι στη μπεις η

και τέρατα , και ποικιλκις δμιαμισι , €

πνεύμα ο άγιε μιρισμούς , τίω αυ

το γέλη Γι .

Σ Ου γαμλους επίταξε και είκνάω

τίω μίανσιν, ατι ής λαλυμν.

6 Διαμαρτυρα καιο πε τις , λίγων: Τίέπη

ανθρωπG- , ότι μιμνήσκη αυτά και μός αν .

θρωπε, οι επισκέπτη αυτόν ;

Hλάττωας αυτον βραχοπ πειραι

λες δόξη κ τιμη εστφάνωστας αυτόν, και

έσησας αυτόν έπι τα εργατρών ( ε.

8 Πάντα πέταξας σιχα το ποσών αυ

τε. Εν τω αξια αυτω τα πάντα ,

δεν αφήκεν αυτοι ανυπότπικών· νυν και επω

δρώμεν αυτα τα πάντα από αμύα.

Τον 3 βραχύ και παρ' αγιλες ελαττω

μψον βλέπον Ιησεν, Αα το πάθημα 5

θανάτε , δέξη και τιμή εστφανωμόνον :

όπωςγίρια Θιε αιρ παντός γδύσηται

θανάτε :

Επιπε δ αυτω δι ' όν τε πάντα κατ' και

9

Hh 2
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τα πάντα , πολλές θες ας δόξαν άγανα,

ή δρχηγού τη σωτηρίας αυτών Αα παθη

μέτων τελώσει :

Οτε δ αγκάζων έοι αμαζόμενος,εξ

ενός πάντες δ' ω αιτίαν σοκ επιχων:

αδελφές αυτές καλέιν,

12 Λέων: Απαγγελώ το όνομά ζε τους ά

δελφούς με , ώ μέσο όκκλησίας υμνή

II

σώ σε .

1

13 Και πάλιν• Εν έσομαι πεποιθώς επ '

αυτω . Και πάλιν Ιδε εγώ και τα παιδια

αμοι έδλικεν ο Θεός.

14 Επάο τε ποιαδία κεκοινώνηκε σας

κος & αιμα G- , και αυτός ο απλησίας

μετέχει η αυτών , ίνα Αλεσ θανάτε κα

αργόζη ήτοκρατG- έχονία και θανάτε,

τετέι Αμβολον"

15 Καιαπαλλάξη τέτες όσοι φόβωθανά

τελαπανώς σ ζην ένοχοι ήσαν δελέας.

Οι δδήποαγέλωνεπιλαμβάνεάλ

λάασέρματG- Αβραάμ επιλαμβάνε ).
17 όθεν ωφελε και πάντα τους αδελφούς

ομοιωθήναι , ίνα ελεήμων γύηται επιτς

δεκαερόςτα ωθος ή Θεόν, έως το ιλάσκες

αςαμαρλας σ ' λα

18 Ενώ επίπονθεν αυτός πήρανάς , δύ

ναται τους πήραζομθμοις βοηθήσει .

I6

Κεφ .
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Κεφ. η . 3.

' Ο'Θιν, αδελφοι αμοι, κλαπες έτοιο .
νία μετέχει και κατανοήσετε ή λόφιλες

και δέκιρια τ ' ομολογίας εμών Χεμσον

Ιησουν :

2 Πισιν όνα του ποιήσαι αυτός ο Μω

σής ώ όλα τα οικω αυτή :

3 Πλτον - η λεξης έτους Μυσία

εξίωται ,καθ' οσον τολμονα τιμίου« αδει

κι ο καΚασκόυάσας αυτον

Πάς ο οικος κισκα το πν3

• 3 τει πάνα και ασκόυασιας, Θιος .

Σ Και Μωσής μας πισες ω ολη την οικω

αυτή , ως πεσ πιων , ας μαρτύριον ή λαλη

θησομέρων

6 Χρισης 3 , ως μός επι τ οικον αυτή και

οίκος έσον ημάς, είναι η παρουσιαν και

το καύχημα τ ελπίδα μίνι τίλες βι.

βαίαν καταχωρ.

7 Διό , καθώς λες το πνεύμα τοάγιον'Σή

μερον, εαν τ ' φωνής αυτό ακεση ε,

8 Μη σκληριωη7ε ας καρδίας υμών, ώς και

του ωρα πικεπικρατμών , και τημεραν και πη

eασμα τη ερήμω "

ου επέρασαν μs οι πατέρες υμών , εδο

κίμασαν με, ε είδον έργα με πασαρσί

κονία έτη .

1ο Διό σοσιώχθισει τη βιά σκάνη , και

όπου :

9

Hh 3
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ΧΙ

και

12

T

Ι

1

είπον Αι πλανώνται τη καρδία αυτοί και

σοκ έγνωσαν ως oδές με .

Ως ώμοσα εν τη οργή με Ει απλά .

σονται ας ή κααπουσίν με .

Βλέπετε , αδελφοί , μήπoθε έσται έν άνε

υμεώνκαρδία πονηροι άπισίας , ο ταλα

σώαιο Θεέ ζώντG

13 Αλά αρακαλέστε έαυτές καθ'έκα
σω ημέραν,άγεις και το σήμερον καλείται

ένα μη σκληρωθή τις εξ υμών απάτη και

αμαρίας

14 Μέτοχοι δερίναμη σ'Χρισέ , εάνπις

* δέχω τ οστάσεως μέχρι τέλες βε

βαίαν καίχων

15 Εν τω λέγεα Σήμερον εάν η φωνής αύ

το ακέσητε , μη σκληριωηιε ως καρδίας

υμών , ώς ώ τωοδαπικρασμω.

16 Τινές γι ακέσαίες παρεπίκρανανά »
και πάνεςοι εξελθέντες εξ Αιγύπίε Α

Μωσέως .

τίσι και αθοσώχθισε πασαράκοντα έτη ;

Ουχί τοϊςαμαρτήσατινών τακάλα έπεσαν

ν τη ερήμως

1 8 Τίσι ώμοσε ροή εισελσίσεθαι ας των

κατάπαυσιν αυτέ, αμή τους απςήσασι

19. Και βλέπομεν όπ σοκ ηδωώθησαν εσ
ελθειν δι ' άπισία» .

17

.

Κιφ .
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Κεφ.
4.Φοβηθώμδρ ου μη ποτε
καζαλέπoμδύης

επαγγελίας εισελθών εις ή
κατάπαυσιν

αυτό,δική της εξ υμών έσπρηκέναι.

Και γάρεσμέν
ούηγελισμδύοι , καθάπερ

κακέινοι» αλ' ουκ ωφέλησαν ο λόγG- και
ακοής οκέινες , μη

συγκεκραμδύο- τη πίες

τοϊς ακέσασιν ·

3 Εισερχόμεθα ηδάς ή κατάπαυσιν οι πισεύ

σες,καθώςείρηκεν

" Ως ώμοσα εν τη οργή
με,

έστλεύσονας ή
καβόπαυσίν

fleiros%ιε έργων που
καταβολήςκόσμε

ψυηθένων.

4. Είρηκε γάρ σε αει εβδόμηςέτωΚαι
κατέπαυσενο Θεός εν τηημέρα της εβδόμη

Από σάντων έργων αυτ8 .

5. Και ω τέτω πάλιν Ει εισελόύσον ) ας
η
κατάπαυσόνμε.

6 Επειοώ
λίπολέπεται ενας εισελθείν εις

αυτω, και οι αθότερον
διαγδελιοθέντες σακ

εισήλθον δ ' απάθξαν:

Πάλιν να ορίζι ήμέραν και σήμερον , και

Δαβίδ λέγων , κ τοσέτον χρόνον (καθως

είρηται ) Σήμερονεάνη φωνής αυτε ακέση -

τε , μη σκληριωηιε αι καρδιας υμών .

8 Ειδ αυτές Ιησές κατέπαυσεν , σόκ αν

οι άλλης ελάλι με ταύτα ημέρας"

Αροι δίπλείπεται σεβασμός των λαώ
σ Θεο:
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ογδάστ
λθών εις ή κατάπαυσι

ν
αυτέ,

*ασε
ρ λη η ιδίων ο Θεός .

Σπεδα
σωμη

ο έστλθεν ες εκείνία

και αυτός κατέπαιζεν λόη έργων αυτό;

II

3

τίω καπουζιν : ίνα μηντοιαύτα πς

4

νοδε και πίστη και απήθρας.
12 Ζών οδό λόγω Θεέ,ευεργες,είτε

μώτεροσέρ πάσιν μάχαιραν δίσημη

καιδίκνέμο
νάχειμε

ρισμε

ψυχής πή

"κος ευθυμήσε
ων

εννοιών καρδίας.
Και σόκ έπ κλπςαφανής νώπιον αυ

ταπαντα σε εμνά και προχηλισμ
ός

να τους οφθαλμο
ίς

αυτά ωθος όν ημώνκαι

πνόύμας, αρμιώντες μυελών, και κριά

5

13

λόγG-.
διεληλ

υ

14 Εχοντεςο εχερέα μέγαν και
θόπιτές έρανές,Ιησύνη καιόν σ ' Θεξ, κρά- .

τώμεν ορολογίας

15

Ου γδ έκομείο όγκερέα ή διμοιάρδεια

συμπαθή
σεις

τους ασθενεία
ις

ημών , πιπί

ρασμένο
ν
η παύτα καθ' ομοιότης,χα

εις αμαρίας.16 Προστρώμεθ
α
νμπαρρησίαςτηό

καιτράρλίG
-
, ένα λάβωμενέλεον, χάρι"

στρωμών ας χαιρον βοήθξαν.

Κεφ. ε'. 5 .
Πάς γδ' έσερούς εξ ανθρώπωνλαμβανό

μο,αέςανθρώπωνκαθίσταται στο
φο
ς
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« οι τ Θιόν,ινα corφιρη ευστη και ο.

σίας τις αμαρκων .

2 Μιπιο πιθαν διωάμα και τους για

& ταλαν ομψοις έπι και αυτός είναι

εώνας

3 Και Α4 ταυτίω οφέλη , κας σει

Ο λα ,έτω και σειυ,ο « οσφερνισις

αμαρκων.

4 Και εχ ιαωτω πς λαμας τίω τιμία ,

αλλά και καλεμμΦ- ο Θιό , και σε

ε ο Ααρών"

5 Ούτω και ο Χριστές έχ ιαννίδοξαπξνε .

θήναι δίκερια, αλλ ' ο λαληστες που αν και

Υιός με ει συ , εγω σήμερον χονηφ π.

6 Καθώς είπρα λικ Σν ευρώ , ας

αιώνα και τ τπεξ . Μιλκιδικ .

7 σε ν ταις ημέραις τ σαρκος αυτό ,διή

σης πκ ικετη ρίας « ός τ δωάκμον σω

ζει αυτον και θανάτε , μη κραυγής έχυρας

& δακρύων αυπνίκας , και αστικείας

λίπος Κλασιας ,

8 Και τις ών 4ος ,έμαθαν αφ ' ων ίπειε

σακούω

9 Και πλήθοςεχρί τοίς υπακίες »

αυτα σάπι αιιΟσωτηρίας αιωνια

το Προσαρρύθας Θιά δίκιράς

στ πιειν Μιλγκαδίκ :

Περί ο πολύς ημϊν ο λόγο και υπς .

Hhs μία
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μίωση λέγανεπε νωθροί καρνατε τας

ακραίς .

12 Και γιοφάλουθες είναι διδάσκαλοι με

* χρόνον, πάλιν χρέαν έχετε και διδάσκει

υμάς ίνα τα στοιχεία καιδίχως πλοίων και

Θεέ και μόναλεχρέμαν έχοντας γάλακτος,

: εε ερεάς τροφής.

13 Πώς θα μετόχων γάλακτG-, απρο

λόγε δικαιοσιωης: (νήπιο )

14 Τελέων Νέον και στρες ξοφή ,τα

έξιν τα αισθητήρια γυμνασμένα έχω

ως ακρισαν καλέπακρικς.

Κεφ. 5. 6 .

1

ΔΙ
Ιοαφέντηςτελεχής Χρισέ λόρ»,

επι πληότητα φερώμεθα " μή παλιν

θεμέλιον καταβαλλόμδροι μετανοίας λι

κρών έργων, και πίσεως επί Θεόν,

2 Βαπάσμών διδαχής και επιθέσεώς προ

ρών , αναρτώπώς π νεκρών , και κρέμα

diwis .

3 Και το ποιήσομεν , εάναξ επιπέπη

ο Θεός.

4 Αδιωαών γδ τες άπαξ φωκαθένα ,

γδυσαρθρεςετ δωρεάς Τεπερανία, ρε

τοχες βοηθενώς πνόύματG- αγία,

Και κοιλόν γουσταμψες Θεέ ρήμα , δι

νάμας π μέλολο αιώνα ,

6 Και οδοπισόνας , πάλιν ανακαινίζί

1

1

Ης
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des us?senow , ávarsmile ianis i pes

Θινκολέγκα «ζω .

7 Γη γη πιέσειτίπ' αυτής πελάκιςέρ

χώρος υετόν , και παλεστε βιβλίο 4* »

εκνοις δ' ής έ γιωργήται, μιαλαμια

άλειας λύσΘ

Εκφέρεστε 3 ακανθες κ πιέλες,

κιμΘ- και κατάραςέγις, ής το τέλο- ας

καυστο .

9 Πιπάσματα και πει υμών ,αγαπητοί,

κράπονα και έχουν σωτηρίας , και το

λαλυμ :

το ου ο αδικο Θιός , επιλαβέθαι 5

έργαυμών,και κοπετέγαπης ής ανιδα

ξαθι ας το ονομα αυτό , ακο» και ταυτές

τοις αγίοις κ Α4ονάδες.

11 Επιθυμό μου και έναν υμών + αυτίω

ωδεκανθαι ασεδωως τσληροφορίας

η ελπίδα και τέλος

12 να μη νωθροι χυηθι, μιμηττει και των

24 πίσως € μακροθυμιας κληρονομέν .

των ας επαγχίλιας.

13 τοδ Αεραάμεπαγλά μόνο- ο Θιός,

επί κατ' έδινός μάζνα ομόσαι ,

ώμοσε καθ' εαυ8,,

14 Λίγων: Η μω λογών συλογήσει π , &

πληθύνων ταληθυνώπ.

15 Και έτω Μακροθυμήστες επίτια τίπ

αγιλίας .
16 Α.
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!

19

16 Ανθρωποι με δισε μάζονΘ-ομνύα
σι , και πάσης αυτούς αναλογίας πέρας ας

βεβαίωσαν ο όρκG-.

17 Ε' & σεασόπρον βελόρδρG- οΘεός
επιδειξη τοϊς κληρονόμοις η επαγγέλιας

το αμείβίθετον της βελής αυτέ ,εμεστά

σεν όρκω"

18 να Αξε δύοπραμάτων αμείαέτων,

ώοίς αδύναν ψίσαθαι Θεόν , έχυραν

ωράκλησιν έχωμεν οι καταφυγόνπς κα
τήσαι τ ωθοκάμης ελπίδα

Η ωςάγκυρgν έχουν τψυχής άσφα

λή τε και βεβαίαν , ε τσερκομμω ας το

εσώτερον καζαπείαίσμα/G-.

σπε ωeόδρομο υπέρ ημών εισήλθε

Ιησές,ξ ή τάξιν Μελχισεδέκ , δέχερός

gfuópefu cuesi aiãoce.

Κεφ. ζ . 7 .

1OYτο δο Μελχισεδέκ,βασιλεύςΣα
λήμ ,ιερούς και Θεξύψτε, ο συναντη

στας Αβραάμ ισοσρέφον % λιτκοπής ή

βασιλέων , και δολογήσας αυτών .

2 Ω καιδεκάτω λπο σαύτων έμέρισεν Α.

βραάμ ωεώτονμεν έρμωδυομόνο- βα

σιλόύς δικαιοσύνης , έπητα και ε βασιλεύς

Σαλήμ ό εςι βασιλόύς αρώης"

3 Απάτωρ,αμήτωρ,αυταλόγG- μη

π έχω ημερών , μήτε ζωής τέλο έχων

αφω

20
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αφομοιω ώ 33 του ΣΘώ , και ιε

ρός ας το διοικις.

Θιωρκη και πηλικο , κλινι .

τίω Αόραάμ ιπκιν η ακρύνιων και

πατριάρχης .

Σ Και οι μου και των Λει τίω ωρα καν

λαμβανοντες , όλω έχεστο λούια ..

τ λαον τ νόμων , τετιε τες «διοφες

αυτών και οι εξεληλυθότες κατ οσφυο

Αβραάμ .

6 Ο μη γίνεαλογόμιξ αυτών , δι .

δικα τωκιτ Αβραάμ, και τεχνο ίπ

αγελίας βυλόγηκε.

7 Χωρίς 3 πεισης αναλογίας , το έλατο

άτο και κρατονο άλογάται.

8 Και δε μη διατας λιποθνήσκεις αν .

θρωποι λαμβάνες cκει και η μαρτυρεμι

Φ- οτι ζη .

9 Και (ως έπο απέν) 24 Αβραάμ και

Λάιο δικα ας λαμβάνων διδικα πω ):

1ο Επώ τη οσφυι επειτςός Δω όπ

σωτησεν αυτώ ο Μιλιπδικ.

Ει μεν οι πλάωσεςΑ4 τ Λάιτικής

ιερωσύης ω: ( ολαός δ επ' αυτήνενομο

θέτης ) τιςέπι αάα, και η πιξιν Μιλιπ

δεκ ετερον άνισαοθαι ιερέα , και ε ξ ή ταξιν

Ααρών λίγες

12 Μεζα τιθεμένης γας της Ιερωσμώης , εξ
ανακη
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ανάκη
ς

και νόμε μετάθεσ
ης

γίνεται.
13 Εφ'όν γδ λέγεται ταύτα , φυλής έπρες και

μετέχη
κεν

, άφ'ής έδεις αθοσέχη
κε

το θυ

στασηρ
ία

.
14 Πρόδηλ

ον
δ' όπ έξ Γέλι ακατάπαλ

κονι

Κύριο
ν
ημών" ας ωφυλί

ων
δεν αξιή.

ρωσιω
ης

Μωσήςελάλησ
ε
.15 Και αβισό

προν
έπ καδηλ

όν
εσιν,και

και την ομοιότη
ς
. Μελχισ

εδέκ
ανέσταται

ιερούς έτερG-,
16 σεένα νόμων εντολής σαρκικής γόν:

νεν, αλλά καιδιώαμ
ιν

ζωής ακααλ
ύτε

.

17 Μαρτυ
ρί

γάρ όπου Ιερούς έως ταίά

ναξή πέξιν Μελχισ
εδέκ

.Αθέτησ
ης
με γδ γίνεθ ωθοαγέ

σης
αυ-

λής, 24α το αυτης αθηνέ
ς

και άνωφελ
ές

"

Ουδέν ετελάω
σεν

ο νόμο , επεσα

γηκαι κράττο
νΦ-

ελπίδα» , δι' ής ερίζουν

τωΘεώ .Και καθ'όσον καιχωρίς ορκωμοσ
ίας

.
21 ( οιμδρ ,χωρίς ορκωμοσ

ίας
εισπνέες

ρεις κορνόες ορκωμοσ
ίας

, Αξε και

λέγοθ
ώ
ωςαυτόν· άμωσε

Κύρμ
Φ-
,

εαμελ
ηθήσε

). Συιερές ας αιώνα και

επάξι
ν
Μελχι

σεδέκ)

ονεν έγνο
υ

Ιησές:Και οιρό,αλάονεςέστι γερνόπς ιερές,

18

19

20

Καζι τοσέτονκρέπον
G

Ααθήκης φέ

ΑΙ

23
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Δε το θανάτο κωλύιναι ολαέν

14 03. Αφ το μαρίν αυτον ας τον αιώνα ,

απαραβαζών έχ ή ιερωσωω

15 Ονε σενζίν ως το παιλίς δυνατται

της συστημάρες δ' αυτί τω Θεώ , παί

τι ζαν ας το τυγχανενεις αυτών.

26 Τοιχτό και ημίν οπτιπεν ήγειρές,

όσιο- , ανακή , αμίαντο ,κεχυμε και

λιπ αμαρτωλών, ε υψηλότερο - του

var group :

17 Οι εκείκαθ' ημέρανανάτείν, απις οι

γχιερας , « όπρον αιρτιδιων αμαρτων

θυσίας αναβίρεν,έπεται τσ λαώ: τετοι

εποίησεν εφάπαξ , εαυτον αεί και .

18 ο νόμου ανθρώπες καθιση ( ν δεκ

ιερας, έχοντας άθιναν ο λόγΘ- τρια

μοσίας τ Α τόμων , φόν ας ταιώνα .

πλέω μερον .

Κεφ. η. 8.

1 ΚΕΦάλαινκαι επί τοϊς λιριδίοις , τοιύ
τον έχομεν έγκερέα , ος κάθισεν ωδι .

ξίαστον και τμεγαλωσωης εν τοις έρανούς,

Των αγίων λέτερος , και το σκίωής της

αληθινής , ώ έπηξεν ο ΚύρμΘ- , εσέκ αν

θρωπο :

3 Πώςγέγερούς ας παθοσφέρει δώρα

πη θυσίας καθίσταται ότι αναγκαίον έχει

πετύτον ο στίγκη.

2

+ Εί
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6

7
.

4 Ei refigs Wu eta gas , šduliepsus

όντων ιερέων τωeoσφερόντων τ νόμο

τα δώρα

Σ
Οίπνες αοδάμματα και σκιά λαπες

πεπερανίων, καθώς κεχρημάτισαι Μωσής,

μέλλων επίθελαν ή σκωω· όραδ, φησι,

ποιάζης πείνα και τ τύποντ δέχθένα σει

ώ το όρα .

Νωί και Αλαφορωθέρας τέτοια λέτες

ίας , όσο και κρέπονός ει Ααθήκης μεσί

της , ήτις επι κράτοσιν επαγγελίαις 10

μοθέτητα .

Εί γδ ή ωeώτη οκέινη ως άμεμπτο ,

σε αυ δατέρας έζηλατο τόπG

8 Μεμφόμενο αυτοίς λέγς : Ιδε , εμέ

ρα έρχον) , λέγκ ΚύρμG-, και στελίτ έπι

τ οίκον Ισραήλ και επιτ οίκονΙεδα Α-,

ginle ugurls.

9 Ου εξ Αθήκωωεποίησαν τους πα

τάσιν αυτών,ν ημέρα επιλαβομία ματ

χορός αυ, εξαγαγαν αυτές κγης Αιγε

πια ότι αυτοί οι ανέμεναν ώ τη Δευκη

με, καώήμέλησει αυτών , λέγή Κύριε .

όπ αυτη και Διαθήκη ω Αθήσομαι

το οίκω Ισραήλ κ ας ημέρας εκείνας ,

λέγκ Κύρια , διδές νόμες με ας των

Δάνοιαν αυτών , καιεπί καρδίας αυτών

επιγραψω αυτές και ίσομαι αυτούς και ,

Θίον,

1 ο
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Θεόν , και αυτοι έσονταί μοι ας λαόν .

Και ε μη
διδάξωσιν ένας ή πλησίον

αυτό , κ έκασG- T αδελφόν αυτό , λέγουν

Γνώθι σ ' Κύριον ότι παύτες αδή( εσί με ,

Από μικρά αυτώνέως μεγάλε αυτών :

ότι ίλεως έσομαι τους
αδικίαις αυτών,

κ
αμαρκών αυτών και ανομιών αυτών

Gκαι μη μνηθώ έπι .

13. Εν τω λέγήν καμινίω ,
πεπαλαίωκε τίω

ωeώτω" το
παλαιέιμον και γηροίσκον,

εγος
αφανισμέ .

Κεφ. 9'. 9 .

Είχεμου ενδηπρώτη σκίωή δικαιώμα
α
λατρέας ,τό , τε άμον

κοσμικών.

Σκίωή δ
καλεσκόυάθη ή ωeότη , αν και

ήτε λυχνία και η τράπεζα , ε και αόθεσις ή

αρτων ,ήπς λέγεται άκα.

3 Μεζα και τοδεύτερον
κααπέτασμασκίωή

η λεημμύρη άμα αγίων:

4 Χρυσάν έχεσια
θυμιατήριον , και η κιβω

τον
παθήκης

αεικεκαλυμμέίω πάν

τοθενχρυσίω, ώ ήστοίμνεχρυσή έχεσαι το

κάννα ,εηράβδο. Ααρώνή
βλαφήσεστε ,

και αι πλάκες σε Αθήκης .

5 Υπεραίνω και αυτής Χερεθίμ δέξης, καζα
σκιάζονία το έλασήριον αξιών σακέσι νύν

λέγήν μέρG».

Τέων3 καπσοσιασ δρων,εις με

2

τοαιμό .

και δεν ξέ
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α

μας πει

7 .ஈ
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ா
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την αθήτίω σκίωίω 2ξαπαντό
ς

εισία!» |

οι ιερείς ας λαπάα
ς

επιπλέν
τες

7 Εις3 +δουτέρα
ν
άπαξ ώιαύγε μόνος |

ο δήμερο
ύς, έχωρί

ς
αίματG

-
, συσφίρ

ισίρέαυτάεθελ
α

αγνοημά
των

.
Το δηλώνΦ

-
πνεύματ

ος
δέχε,

ωραίτη
ς
σκίωής έχέσης στασιν

Ηπς οδοβο
λή

εις ή καιρόν τ ωεση:

ται, μή διωάμ
αι

πούδησ
αν

πλώστε

ελατ
τονα

,Μόνονεπί βρώματ
ος

πόρος ,
φόρους βαποσμ

οϊς,και δικαιώμ
ασι

στα ρεβύ»

μέχρι καιρά διορθώσ
εως επικείμε

να

Χρισος και οδηγού
μενο

δρχειρόςή

μελλόν
ων

αγαθών , Δια τη μείζον
α

και

τιωτη
ς
σκάσε

ως
,ουδ 'αίμαΐ&ν σφάγων εμόχων,ας

35 ιδέα αίμαίΦ
-

ασήλθεν εφάπαξαςτα

έκα ,αιωνία
ν
λύτρωσι

ν
ουραμ

μG
.

δεμούλε
ως

ρανάζεσ
α

σες κεχρινωμλ
ίες
,

αγκαζί σας και τα σαρκος καθαρότη
τα
,

πνεύμ
ατα

αλωνίαεαυτού σοσιαλιγ
καν

IIΕ λοτήρας σκίωής, και χαροποιήτε,τυπών,και

12

13 Είδα αιμο ταύρωνκαι τεάων,βασιλή

14 Πόσω μάλλον το αίμα σ'Χρισέ,δς24 ,

άμωμον του Θεού ,κουβαρι
ά

ήσωείδη(ν

υμών
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υμών οι νεκρών ιν , ώς το λαπών

Θιω ζωνά και

15 Και Α4 τετο λεηκης καιη μιση της

εσιν , όπωςγινάτε νομόρε, ως λιλιπο.

στο τεπι τη ωφότη Ασίκη αναπνο,

ή επικίλιαν λαοων οι κικλεμφοι της

αινία κληρονομίας .

16 όπε ο Δία θήκη, γυναν άνακη φιγέ
das y agrups.

17 Διαθηκη γιαεπι νικρούς βιοαιαιπα μί

ποπ ιούς οπζη Ασημο.

18 Ο γενοδ' και από τη χιοςαιμο-έκι .

καινιστει

19 Λαληθήσης γδ πάσης ωρλής εξνόμων

συ Μωυσέως και τον λαώ , λαδων

αίμα ή μόχων και πάγων και υδαιοι και

ίρίε κοκκίνι ε θωώπη , αυτοπ το βιολιον

και παντα τ λαόν έρράνίαση ,

Λίγων : Τετο το αίματΑεθήκης και της

ωίlάλα και ας υμάς ο Θιός .

21 Και η σκωω 3 επανα τα σκέλη

λίτερίας του αίμα , ομοίως ερράνκσι.

21 Και χεδόν ώ αίμαία πείνα καθαρίζ. )

στ νόμον , και χωρίς αίμα εκχυσίας και ί

εται άφισης.

13 Ανάκη και τα μεν αιδέματα των τοις

ερανοίς , τέτοις καθαρίζεται αυτα και τι

επεραίνια κρατοστ θυσίαις ωρα ταύτας:

20

24 Ού
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26

24 Ου γδ ας χαροποίηαι ακα κηλξει και

Χρισος, ανάτυπα τ αληθινών , αλ ' ας αυ

τον τ έρανόν, νύν εμφανιθήναι το αυτο

ώπα σ' Θεσέρ ημών

25 Ουδ' ένα πολάκις ωθοσφέρη εαυτοί,

ώσσες και δεχερούς ασέρχεται ας πει αγια

κατ' ιαωτων ων αίμα ,αλδιρία

(Eπα έδε αυτών πολάκις παθά , λο

καταβολής κοσμε)νω απαξ επί σειι :

λέα ή αιώνων , ας αθέτησιν αμαρίας , με

τ θυσίας αυτ8 πεφανέρω) .

17 Και καθ'όσον Στέκεται τους ανθρώπους
απαξ λιποθανείν, και τηςκρίσης

28 Ούτως ο Χριστός άπαξ ποσενεχθές ές

το πολλών ανενεκέν αμαρίας , εκδότης

χωρίς αμαρτίας οφθήσεται τους αυτην

εκδεχομδύοις εις σωτηρίαν.

Κεφ. ε'. 1ο.

ΙΣΚιάν δίχωνονόμG- ήμελλόντων άγα

“ ων , έκ ωτίω ή εικόνα πραγματα »,

κα ' ενιων τας αυτής θυσίαις ας συσ

φέρεσιν εις το διωικές , ουδέποτε διαται

τες ωθοσερχομύες τελιώσει .

Eπει αν έπαυσαν και αθοσφερόμεναι,ε

το μηδεμίαν έχον έπ στωιδησιν αμαρκων

τες λατιδονες , απαξ κεκαθαρμάρες

3 Αλ'ώ αύταις ανάμνησις αμαριώνκαι
νιωών.

2

4 A
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4 Αδια των ο αίμα ττωρων τρο"

αφαιραναμαρκας

Διό απομόνο- αςτον με» , λί '

Θυσίαν ε συσφεραν την καλεστες σω

μα και κατηραστω μοι.

6 Ολοκαυτωμα και οι μαςκαι στα

ουδόκησας .

7 Τόπείπον Ιδε ήκω ( ω κεφαλιού βι .

βλία γκαπται τα εμε 5 ποιήσεικαι ο

Θιός , το Πλημα (ε:

8 Ανωτερον λίγων όπ θυσίαν ο « σφο

ρανκ ολοκαυμα αε αι αμαρίας σας

ή πλησας , εξ αδύκησας: ( αιτινες και το

νόμον αυσφερονται )

9 Τοτε ειρηκεν δε ήκω ποιήσται,ο Θιός,

το θέλημα ( ε . Αναιρα το πουτον και να το

δεύτερον σηζη.

1ο Εν ο θελήμαζα ηγιασμένοι έσμών και τη

« οσφοράς του σώματος Ιησε Χρυσά

εφάπειξ.

* 11 Και πας με τερά , έφηκε καθ'ημέραν

λίτεργούν , και ας ανας πολάκις αξοσφε

ρων θυσίας , αίτινες εδέποτε διώαι5 εκ .

ελαν αμαρίας .

12. Αυτος και μίαν αίς αμαρκών συσεί

κας θυσίαν, ας το διίωικές καθισεν ώδε .

ξια Θι ·

το λοιπον εκδιών έως τιγώσιν οι

εχθροί

Ε

* 13
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εχθροί αυτό σοπόδιον των ποδών αυτά

14 Μια γ αθοσφορά τετελάοικεν εις το

διωεκές τες αμαζολίες.

15
Μαρίυρε 3 ημϊν και το πνεύμα το αμιν

το αορηκέναι

I6 Αύτη ή Αμαθήκη ω Αθήσομαι εις

αυτέςμας ημέρας εκείνας,λέγ« ΚύρμG-,

διδες νόμες με επικαρδίας αυτών , και επί

* Aeroιών αυτών επιγράψω αυτές

17 Και η αμαρκών αυτών ετ άνομικών

αυτών και μη μνηθώ έπ.

18 σπε και άφεσις τέτων , ούκ έπ αθοσφο

Θα σεαμαρέας .

19 Ε',έχοντεςοώ,αδελφοί , παρρησίαν ας ?

είσοδονή αγίων του αίμαία Ιησύ ,

Ην νεκαίνισεν ημίν οδόν αθόσφαξών και

ζώσα», Αιασ καταπιάσκας , τετές

σαρκος αυτο

Κα ιερέα μέγανεπιτοίκονσΘε

22 Προσερχόμεθαμε αληθινής καρδίας και

πληροφορία πίστεως , ερρανάσαρει και

καρδίας το στωιδήσεως πονηράς

23 Και λελεδροι το σώμα ύδια καθαρώ ,

κατέχω ν τ ομολογίαν σ ελπίδα εκλι .

νη :( πισης γιαεπαγελάμδρG-)

24 Και κατανομών αλήλες ας παροξυ

σμος αγάπης και καλών έργων

Μη εκσυζαλάπεζες και επιστωωεγω

εαυτώ ,

20

2Ι

*
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αυτών , καθώς και τισιν , αλλά

λένης και τεσετα καλλου βλεπιπέη .

γιζεστην εκμιρας .

16 Εκεσίως γι αμαρανέντων εμών και το

λαβαν ή επίγνωσιν τ αληθέας.κ εισ

αμαριων λιλάπι φυσι «:

27 Φοιρα λεςοάιχ κρίπας, και πυρός

ζήλΘ-,ιδίν μιλο της αναιμες.

- 28 Αθήσεις τις νόμον Μωσίας, χωρίς οικίεφ

μων επί δυσιν ή πισί μαρτυσιν λιθιέας:

29 Πόσο ( κάτι ) χερινθ- αξιωθήπτες

πμωρίας οτ φον Θιά καιαπειλήστες , και

το αίμα τ 24 ήκης κοινόν ηγεστερο

ώ ο ηγιάσθη , και το ποιύμα τχάριο
ορίσας ;

• 30 Οι αμάν τ' απόν Εμοί εκδίκησης,

εγω αναποδώσω,λίγκ ΚύρμΘ-.Και πάλιν

Κύριο κρίνει λαόν αυτή .

31 Φοβερον το εμπιζαν ως χαρας Θι

ζωντΘ-.

• 3. Αναμιμνήσκεθεας « προν ημίρας ,

ώ αις φωλούλες , πολίω αθλησιν -

εμέναθε πιθημάτων:

* 33 Τέτο μυ, ενδεσμοίς πεθλίψισι βια

πιζόμενοι τύτο και κοινωνοί τ έτως ανα

φρεφορείων βοηθένης

34 Και γδ τοις δεσμούς με σιωεπαθήσατε,

και ? αρπαγω ? υπαρχόντων υμών με
Σαρας
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χαράς αθοσεδέξαθε, γινώσκολες έχω

εαυτούς κρέπονα υπαρξιν ο έρανοϊς , και

μψεσαν.

35
Μη λιποβάλήε οω ή παρρησίαν υμών,

ήτις έχς μισθαποδεσίαν μεγάλω.

36 Υπομονής γδέχετε κάα»: ένα το έλα

και 8 Θε8 ποιήσαντες και κομίσητε σίωνετ

αγελία :

37 Επό μικρόν όσον όσον, ο ερχόμενο εξί ,

και έeoνιέι.

38 ° ό δίκαιον εκ πίσεως ζήσεται και

εάν συσέληται , σταδικά και ψυχή με

ώ αυτω.

39 Ημάς ; έκ έσμιοισολής ας απολαν,

αλλά πίσεως αςαειποίησιν ψυχής.

Κεφ . ια '.

' Ε'Σπ3 πίεςκαι ελπιζομδρίων αέρασες,
πα[κάτωνέλεγχG- έβλεπεμβρίων.

Εν τούτη γδ έμαρτυρήθησαν οι πεισόν

πρού .

3 Πίσ νοεμόν κατηρίωθα τες αιώνας -

και Θεξ,άς το μη εκ φαινομένων τε βλ

πόμμα κανέναι.

4 Πίςαλάονα θυσίαν Αβελ ολα Καιν

ωσία εγκε τω Θεώ , ης εμαρτυρη

είναι δίκαιο , μαρτυρέντG- επί τοις σώ

ρεις αυτό Θεό και δι' αυτής λιθανών επ

λαλείται .

5 Πιτ

11 .

2
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5 Πίσ Ενώχ,

μετετέθη μεν εδειν θάνα

ων »
έχ4ύρίσκεο,

διότι
μετέθηκεν

αυτόν
ο Θεός· αεο δσ

μεταθέσεως αυτό
μεμαρ

Iύρηται
διηρεσηκέναι

τω Θεώ .

6
Χωρίς και πίσεως

αδύνατον
ευαρεστήσει

πισεύσαι γαρ δει
ταθοσερχόμθυον το Θεώ,

όπ επ , και τοις
εκζητεσιν αυτόν

μιθαποδέ

της γένε ).

7
ΠίσχρημακοθεαςΝώε αει η μηδέπω

βλεπομένων,
σλαβηθεις

καλεσκόύασε κι

βωτόν ας
σωτηρίαν σ οίκο αυτέ , διής και

έκρινεά κόσμον,ετσπισιν
δικαιοσύηςέ

γχύε %
κληρονόμG-.

8 Πίσ
καλέμιος Αβραάμ ήκεσεν

εξελθεν εις ή τόπον δν ημεδε λαμβάναν

εας
κληρονομίαν, και εξήλθε ,ρεή

επιστήμονG

πέ έρχε ).

Πίστ
παρώκησεν εις ή γώ τηςεπαγ

γελίας ώς
άλoτείαν , αν σκάναϊς καφική -

σας με Iσαάκ Ιακώβ η
συγκληρονόμων

επαγγελίας και αυτής

10
Εξεδέχετο δ του τες

θεμελίες
έχεσεων

πόλιν, ής τεχνίτης και
δημιεργοςο Θεός.

Πίσίε αωτη Σάρρα διώαμιν ες κα
βολίω ασύρματοςέλαβε, και ο καιρός
ηλικίας έτεκεν,

επά πισον ηγήσει ετααγάλάρθμον.

Διό και αφ' ενός εγγυνήθησαν , και ταυτο

9

11

* க
ா
க
்
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ல
ா

6
1

4. .
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16

γενεκρωμίρε , καθώς τα άσρα και έρανε το

υλής, εώσει άμμG- ή ολα το χάλις

σ θαλάασης και αναρίθμη © ..

13 Καζα πίσιν απέθανον ετοι παλες , με

λαβόνες ωςεπαγγελίας,αλλά πόρρωθεν αυ

ως ιδόντες και επιθέντες, και απασάμδροι,

και ομολογήσανlες όπ ξένοικαι παρεπίδημεί
εισιν επί τ γης .

14. Οι γδ τοιαύτα λέγοντες και εμφανίζεται

ότι πατρίδα επιζητεστ .

15 Και ο ρεκάνης εμνημόνδον αφ' ής

εξήλθον,είχανανκαιρόν ανακοίμψα

Νωί και κράττον @ - ορέγονται , τετέαν

επερανίε · διό σοκ επαιχνεται αυτές και

Θεός , Θεός επικαλέσθαι αυτών ήτοίμαπ

γδ αυτοϊς πόλιν.

17 Πίσ αθοσενήνογεν Αβραάμ τον Ισαάκ

πιραζόμεν @ » , και μονογενή « σέφεραν

αςεπαγγελίας αναδεξάμενο :

18 Προς ον ελαλήθη" όπ ώ Ισαάκ κλη

θήσεταί σοι ασέρμα."

19 Λοιστάμενος δάδεκ νεκρών ε άρην δυναός

ο Θεός όθεναυτξενοδοβολή έκομίσας.

Πίστ , ει μελλόνων αλόγησεν Ισαάκ
Ιακώβετ Ησύ.

11 Πί, Ιακώβ λοθνήσκων έκασον ή υών

Ιωσήφ ολόγησε' και αφοσεκύνησει επί το

άκρον τ ραοδε αυτά .

2: Πίή .

20
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Πίσ ,
Ιωσήφ

τελόυτών
είτ εξόδε

η υών
Ισραήλ

ερμνημόνευσε , και
εις

αυτ8
ανέλαό.

23 Πίες ,
Μωσής

ενηθες εκρύβη τρί
μίωον ο τ

πατέρων αυτ8,διότι είδαν
ασον το

παιδίον και σε
εφοβήθησαν το

Αλάτα και β
βασιλέως.

24 Πιση ,
Μωσής μέγας

γλυόμθμος
ηρνήστες

λέγειος
θυγατρός

Φαραώ

25 Μώλον
έλόμυός

συκοκεχωλαδο
Θε8 ή

ωeόσκαιρον έχον
αμαρίας

λιπόλωσιν.

Μεζονα αλέτον
ήγησάμενο τώ Αϊ

γύπίων
θησαυρών τ

ονειδισμού και
Χρυσά

απέβλεπε δεις τίω
μιθαποδισία».

27 Πίστ
κατέλιπεν

Αίγυπτον, μη
φοβηθείς

ή θυμον ο
βασιλέως

έγδάόραν ως δρών
καριέρησε.

2. 8 Πίσ
πεποίηκε το πάχα και των αθόσ

χυσιν ξ
αίματG-, ίνα μη

δολοφοσίων τει

«
GeoGτοχοι , θίγη αυτών.

29 Πίες
διέβησαν ή

ερυθράν
θάλαασαν ως

Ag ξηράς*ής πέραν
λαβόντες οι

Αιγύπλοι
καλεπόθησαν.

30 Πίσ{ τα τέσχη
Ιεριχώ έπεσε,

κυκλωθέντα
επί επα

ημέρας .

31 Πίσ4 αές ή πόρνη και στο απόλεω τοίς
απίθήσασι, δεξαμδρη τές

κατασκόπες μετ'

Οι

πι
αν
ία

μέσ
ης

,βά

கர
ைய
ான

η Κρ
ά
εβά

πτέ
μπρ

άζε
ι

4 σκο
γρα

πτέ
ραρ

ραφ
ία

14 Ναι μπ
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32 Και
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35

32 Και τί έτι λέγω ; Επιλάψα γαρ με δι

ηγέλιον ο χρόνος αειΓεδεών,Βαράκ πε

Σαμψών, κεφθείε,Δαβίδ πεΣαμαήλ,

και ωθοφητών:

33 οι Δία πίσεως κατηγωνίσανε βασ

λέιας, εργάσανο δικαιοσιωω, επέτεια

επαγγελιών, έφραξαν στόμα α λεόντων

34 Εβεστιν δύναμιν πυρός, έφυγαν σομαι

καχείρας, ενεδυναμώθησαν λιο αθετίας ,

εγγυήθησαν ιχυροί ου πολέμου,παρεμβολές

έκλιναναλλοδίων

Ελαβον γυναικες εξ αναστάσεως τηςτέ

κρές αυτών αλλοι δε ετυμπανίθησαν , και

ωeoσδεξάμενοι ή λίπολύτωσιν,ίνα κράττε

G»αναστάσεως τύχωσιν"

36 Ετεροι 3 έμπατμών και μαίων πέραν

έλαβον, έπ δεσμών και φυλακής

37 Ε'λιθιοθησαν ,έπςίθησαν,επηρεθται,

ο φόνο καχαίρας απέθανον σελβενώ

μηλωτής και ο αγέλοις δέρμασιν · έπρέ .

αμοι , θλιβόμενοι, κακεχέμόμοι

38 ( Ω κ ώ άξια ο κόσμG-) ω έρε

μίαις ταλανώμενοι και όρεσι ε πηλαίεις

τας όπως σ γης.

39 Και έτοι πίνες μαρτυρηθέντες Δες

πίσως , στα οκομία» ,τεπαγγέλια»

Τ & Θεά αξι ημιών κρατών και στείλε

ψαμβίε , ίνα μη χωρίς ημών πλωθεί.

Kse .

40
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Κιφ. ιβ '. 12 .

Τοιγαν και ήμους τους και έναντι όχι
καμψον η κίν νεφ μας υγων , εγκαιν

λοιμώοι πεινα , τατιρ καιτα αμερ

καν , οι αιμονής τηίαμψτ «υκα.ψιν

ημίν αγώνα

• Αφορώνες ας ττπίπως γουνε πλέ

ωτίω Ιησεν,ός αντιτσυτίμαύης

ρας, τίμινι σαρών , αινιωης καιφρονή.

σας, ώδεξιά του φόνου Θι ισπτ .

3 Αναλογιστεοθι γτ τειωτης π με

μηκοτα απο το αμαξωλήν ας αυτήν άνά

λογίαν,ίνα μη κομητε , ταις ψυγείς υμών
εκλυόμδροι .

Ου παν μίςις αίμα ανακαιτίτη ,

ως τίων αμαρτίαν αν αγωνιζομμου "

5 Και εκλεληθε τοσκλησεως, ή της

υμίν ώς oύς Δελέγκ ): Υια με, μη ολιγώς

πποδέας Κυριε , μηδε εκλύε σ ' αυτό

ελιχομυο :

Οι γι αγαπά Κύριο , παιδάξ: μαπ.

κι παν και μόνονοιδικο.

η Ει πιαδεν συμμεπ , ως μοις υμίν

αθοσφέρεται ο Θεος πς γας έσιν μος ον και

παιδί πατής;

8 Ει και χωρίς εσε παιδέας , ής μίτεχει μ

ρνασι παντες , αρα νόθοι ετ και όχ 4οί.

9 Είτε τες με τη σαρκος ημών πατέρας

εχεμυ

6

Ii 3
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είμαι ποδας, έ ντεπόμεθα και πολύ

μάλλον ιατάγησόμεθα το παριτ πόν

μάτων, και ζήσουν ; 19

10. Οιμεν γδ ωeoς ολίγας ημέρας , το

δοκών αυτοίς , επίδοον: 63 επι το συμφέ

.ρον , ώς το μεζέλαβαν τακότηG- αυτό.

Πάσα και παιδέα ωος το παρόν και δι

και χαράς είναι, αλλά λύπης ύσερον καρ

πον έκρωικών τοϊς δι' αυτήςγυμνασμένους

λαδίδεισι δικαιοστώνης.

Διο ως παρέμβίας χώρας και τα

λελυμδύα ρναία ανορθώσεις :

13 Και πoχάςορθές ποιήσετε τους πεσον

υμών , ίνα μη το χωλόν εκτός απή, καθη3

Masoy.

14 Ειρώω διώκελε πάντων, εγια

σμών, έχωρίς έδεις όψεται τ Κύριον
Οι

15 Επισκοπένπς μη ας υστερών λιπ τε

eιος Θεέ μή πς ρίζα πικρίας άνω φυs

σα ώοχλη, Ελαταύτης μιαν σε πεεεί.

16 Mή της πορνφ-, ή βέβηλG-, ως Ηστεί, 15

δς αντί βρώστως μιάς απέδες τα σεντό

17 πδόπωςμετέπητα θέλωνκληρονομή

στη t ολογία» ,αποδοκιμασίθι μεζάνοιας

δ' τόπον έχ ρε , καίπες και διακρίων

cαζητήσεις αυτώ .

18

Ου δ « σεληλύθελε ψηλαφομμο

κια αυτο .
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21

οί , κ κεκαι ο πιο , έγιο, κ της :

το, εθνικη,

19 Kα, στιλπιγο- ήχο,κφωνηρεαπ.1,

ής οι ακύστεις πειρητηστενο μη σος τη

Θίναι αυτοίς λόγο» .

20 (Ούκ έφεραν το απομψον" Και

θηρίων όγησ ερες , λιτοεληξιπ . ή 3 .

λιδι κομπξ4λπ ) .

Και , ετεο φιοιρών Ζω το φαικομψον ,

Μωσης είπεν : Εκφοβός αμιετνπομΦ-)

1. Αλλά αυπληλύκι Σιων ορί , και πολ

Θι8 ζωντα-, ερεστα λήμμ έπεφανίω , ε

ομάσιν άλλων,

13 Πανηγος και εκκλησία ντοκων :

ερανοίς λιγχαμώνων , και κολη Θω

παντων , και πλάκαι δικαίων τελέω:

μων,

24 Και μαθήκης νίας μεσίτη Ιησύ, κ. ά.

κακ βανισμ8 , κρατήoνα λαλινά -

η Α' 3έλ.

Βλέπετε μη παραλλήσηθιτ λαλένα.

και εκείνοι συκ έφυγαν, τ επι τη γής πτεραι

τησταθμοι ρημάζοντα , πολλώ μάλλον

ημάς οίτ απ' έρανών λίποςρεφομψοί ,

ου και φωνή και γω εσαλόνι τοπ νύν

έέπηγέλται, λίγων Επαπαξ έργο σάω

και μόνον εγώ , αλλά και το έρανόν.

27 του , έπ απτεξ, δηλοί σταλλομένων

-εση

τς

α

26

τμThese11 4
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τω μεζεσιν , ώς πεποιημθρων , ένα μεση

τα μη σαλόυόμμα.

18 Διό βασιλάαν ασέλσονοαλαμβά

νούλες καιέχω μην χάριν δι' ης λατρεύωμερά .

αρέσεως των Θεώ, αδες και λασκας .

19 Και ο Θεόςημών πυρ καταναλίσκετ.

Κεφ. ιγ. 13.

Η φιλαδελφία μαρέτα .
της φιλοξενίας μηεπιλα θείνετε

Δια ταύτης και έλαβον άνες ξενίσαντες αγε

λες.

3 Μιμνήσκεθεί δεσμίων , ως στυλ.

κυμοιή κακεκερίων, ως και αυτοι όσες ώ

σώμα ..

4 Τίμι @ - ο γαμ @ ώ πίσι, και κατα

αμίαν @- πόρνες 3 και μοιχες κρίνει και

Θεός.

5 Aφιλάργυρος ο πόπG- γκέδροι τοις

παράσιν' αυτόςο άρηκεν: Ου μη σε ανο ,

εδώ και μή σε εγκαταλίπου

6 Δε θαρρενας ημάς λέγήν Κύριο- έμοι

βοηθος, και ε φοβηθήσομαι τί ποιήση και αν

θρωπG-,

Μνημονεύει η ηγεμόνωνυμών,είπες

ελάλησαν υμίν τ λόγονΘεόν αναθεων.

Πες τέκβασιν το ανατροφής, μιμιθιά πια».

8 Ιησές Χeιος χθες και σήμερον και αυτός, ε
ας τες αιώνας .

7

9 Δ.
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Διδαχούς

ποικίλαις ξέναις μη αει
φέρεσθε , καλόν η χαρεί

βεβαιώθαι των

καρδίαν , και
βρώμασιν , εν οις ωφελή

θησαν οι
ωeιπαλήσαιες.

Εχομεν
θυσιασήριον , εξέ φαγεν σακ

έχεσιν έξεσίαν οι τη σκίωή
λατρεύουθες.

Ων δ
έσφέρεται ζώων το αίμα ωει

αμαρίνας ας τα άγια
Αδρχιερέως,τέ

των του σώματα
καίακοί15 έξω τ παρεμ

βολής .

Διοε Ιησες και ένα αγιάτη Δεξ ιδία
αίμα- τ λαόν , έξω ή πύληςέπαθε.

13
Toίνω

εξερχώμεθα « θος αυτόν έξι η
παρεμβολής,

τονίδισμόν αυτ8 φέρονες

14 ου και έχουν ώδεεσε » πόλιν, αλλά και

μέλεσαν επιζητέμδυ.

15 Δι αυτά εν
αναφέρωμθυθυσία»

ανέσεως ,
Δαπανώς τω Θεώ,τετέπ καρπόν χιλέων
ομολογώντων του ονόμαζε αυτό.

16 Της 3
δίποίίας κοινωνίας μηεπιλαν

θένεθ ::
τοιαύταις

θυσίαις
βαρεσεται

ο Θεός .

17 Πώθετε τοϊς ηγεμίοις υμών , και

κάθε ουτοί
δάγρυπνεσιν αέρ ψυχών -

H ' க.
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μών, ως λόγον
λοδώσουλες: ένα κ χαράς

τέτο ποιώσι, και μη σειάζοντες»
αλυσίlελές

δ υμϊν τέτο .

18 Προσεύχθι σοιημών
πεποίθεσμών γαρ
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கால
்

Iis ΟΠ

ri
al
s



754 ΕΠΙΣΤ Ο Α Η Cap.13.

20

όπ καλω σωάδησινέχομδυ, πάπκαλώς

θέλονες ανατρέφει

19 Περισσοτέρως3ωακαλώ τέτο ποιή

σου ,ένα τάχιον λοκατασταθώυμίν

ο Θεός και εκρώης, ο αναγαγών κ ε :

κρών ποιμδύα ή αοβάτων τμέγαν
αίμαk Algθήκης αιωνία , ΤΚύριον ημών
Ιησεν, .

21 Κααρτίσαι υμάς ώ παντί έργα αγα

9 % , ας το ποιήσαι το θέλημα αυτό ποιών

ω υμίν τοβάρεσαν ώώπιον αυτ8,24 Ιησο

Χρισξ· ώ η δόξα ας τες αιώνας ή αιώ

www. Aulu .

22 Παρακαλώ 3 υμάς , αδελφοί, ανέγεθι

5λόγερακλήσεως και γαρAgg

χέων επέσλαυμίν.

23 " Γινώσκετε τ αδελφόν Τιμόθεονλαλε

λυθρον , μεθ' * (εάν τάχιον έρχεται) όψε

Και υμάς.

24 Ασάσαθε πανας τες ηγεμένες υμών

ε πάνας τες αγίες. Αασάζονται υμάς οι

λος Ιταλίας.

25 Η χάριςμε πάντων υμών. Αμώ.

ΠροςΕβραίεςέράφηλίπαλίας

As Τιμοθέε .

ΙΑΚΩΒΟΥ
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ΙΑΚΩΒΟΥ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

επιφυλή καθολική.

Κιφ. α'. 1 .

" ΑΚΩΒΟΣ Θιά να κυ.

ρίκ Ιησυ Χριση δελ » , τους

δικαφυλαις ταις εν τη Α

σερά, χαιρέ .

Πάτω χαραν γήνταοθι , αλλφοί αν,

όταν πιασμούς σεπίσηςκαι ποικιλους .

3 Γινώσκονες ότι το δοκίμιον υμών τ πι

πως και εργάζε) σομονω:

4 Η'και αιμονή εργον τίλον έχετεν , ίναή

τίλοι και ολοκληροι, ω μηδειλί πομφοι.
Σ Ει ιπς υμών λείπεται σοφιας , αιτί

τω ολασ διδόνα- Θιά πασιν ατελώς,

μη ονς λιζολοκληπται αυτό .

Αιτείτω και εν πίστ,μηδέν Ασκρινομες

οδιακρινόμος έoικεκλύδωνι θαλάασης

ανεμιζομέρω ε ριπιζομαι ω.

7 Μη γδ οιίθω ο ανθρωπος εκείνο όπ

λήψεται τιωλασ Κυρία.

8 Ανήρ διψυχω , αηα αγαός αν πει στους

τας οδοις αυτέ .

Καυγάθω 3 ο αδελφός ο παπηνός ή των

υψε αυτά

το ο3 τσλέσιος, τη παπανώς αυτό , ότι

ως ανθος χόρls παρελόύστη :
11 Αίτηλ .
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Ανέτίλε γδοήλιο στω το καύσωνα, ο

εξήρανε τχόβεν, και το άνθος αυτά εξέπεσε ,

και η διπξέπα αέeσώπε αυτέ απώλεξ :

έτω και ο αλέστG- τας πορείαις αυτά

μαρανθήστ ).

Μακαριών ανήρ ος ομως πέρασμών

όπ δοκιμG- ψυόμενο» λήψευτέφανος

της ζωής ,δν επηγγέλλαζ ο Κύριος τους αγα
πώσιν αυτών .

13 Μηδες πραζόμδυος λεγέτω Οπλίτες

Θε8 πιράζομαι ο Θεός απάρατές ές

κακών, πήραζί και αυτος έδενα .

14 ΕκατG- 3 πήραζεται , σο της Ασίας

επιθυμίας εξελκόμμG- ε δελεαζόμενο ,

15 Είτε η επιθυμία συλλαβέσα τίκτη αμαι

άα» και 3 αμαρτία διπλεθισαι λικες

θάναών .

16 Μη ταλαιώθε , αδελφοί με αγαπηρί.

17 Πώσα δόσης αγαθή, κ παν εύρημα π

λέον άνωθεν ει , καταβαίνον που παρές

* φώτων , παρ' ώ σοκ ένι ωρα λαγοί ,
τροπής λυκίασμα .

18 Βεληθείς απεκύησεν ημάς λόγω αλε .

θένας , ές τι είναι ημάς απαρχω πια των
αυτό κασμάτων.

19 Ωστ , αδελφοί μεαγαπηοι, έσω πες αν

θρωπG- ταχυς ως το ακέσαι ,βραδύς ας το

λαλήσαι , βραδύς ας οργίω

10 σε

;
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20

Οργή ο άνδρες και οικισμών Θιά και

κατηργαζ ).

Διο λιπομψοι πασαν ρυπηρίαν και

στιαίαν κακιας , ώ πς αυ τη διαιτ

εμφυτών λου» , τόμωαμψον σωστες γν

χας υμών.

οι Γιιώι και ποιηται λίγο , και με μόνον

ακροατται , Φιλοζεμροι ιωτες :

23 Οτι και της ακροατης λογα τα κε πει

της, έτοιοικιν ανδρικα ανοκνα τοσότη

που της χοισιως αυτή η ισόπο :

24 Καπνοησιγια 5», και άπιλιλυ , και

δως επιλάλοέποιο ω .

25 ο3ο σκύψας αςνομον τίλον της

ιλότρίας , καιωςμάνας , ντο- στο

ακροατης επιλησμονης γυομδυο , αλλά

ποιητης έργο , ετ μακεδώ τη

ποιήση ωτο έσται .

16 Ει τις δικι θρησκος είναι υμίν,μήνα .

λιναγωγών γλωσαν αυτέ , αλ ' απατών

καρδίαν αυτ8 , τότε ματαιο και θρησκεία,

27 Θρησκεία καθαρα και αμίαν 3-4

τω Θεώ' ε πατρί , αυτη έσιν,επισκέπτες

ορφανες και χήρας και τη θλίψη αυτών ,

ασιλον εαυτόν τηρείν λίπος κόσμε.

Κεφ . β'.

Α'Δελφοί με, μη ω οοσωποληψίας

έχεε τπίιν Κνρί ημώνΙησε Χρις

δεξης

2 .

2 Εαν
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ΕΠΙ
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Cap...

Εάν δ' εσέλθη εις ή συναγωγί
α
υμών

ανήςκαυσοδ
ακτύλι

ο
ώ έθήπ λαμπτή,

ασέλθη3 και πλωκς ώρυπαρά έθήπο

3 Και επιβλέψή
ΐε

επίθ φορέναη έκθε

τίω λαμπτώ
ν
, και είπηπ αυτοί Συ με 13

14

δε καυλώς και των πιωχά επηfe:Συ ηγή

15

Σ
16"

αυτό ;
17

εκει , ήκάθε είδε και το σοπόδι
ών με

4 Και ο διεκρίθη ε ώ εαυτοίς, κέρδένισε

κριτα Αλαλοκσ
μών

πονηρών;
Ακέσεις αδελφοί με αγαπηζι, όχι

Θεός εξελίξας τες πτωχές ' κόσμο

τε , λεσίεςώ πίπ, καικληρονόμες της

βασιλείας ης επηγγείλετ
ε

τους αγαπούτσι

6 Υμείςκαιήπιασαλε τπλωμόν. έχουπιά.

έλκσιν υμάςως κριτήρια;

7

Ούκ αυτοί βλασφ
ημία

το καλον άνε

Μα επικλη
θεί εφ' υμάς;

8 Ειμπότοι νόμον τελάτε βασιλικ
ον , και

Σ

ραφω Αγαπήσ
ης
ή πλησίον (και ας

σταυεν, καλώς ποιάτε.
9 Ει 3 ωeoσωπ

ώληπτό
τε

, ακαράα
ν
ές

ρίζεθε,έλεβόμε
νοι

αυσνόμ
ε

ως ο

18

στοι καταδ
ιαςδε

σιν

υμών, και αυτό

19

1 Ο

βάται "Οράς γδ όλον η νόμον τηρήσειπίαίση;

ώ ένι, γέγονε πάλων ένοχο

II Μη

ογδ ειπώ: Μη μοιχίσης, από κοι
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12

16

Μη φοβύσης. * 5 και μειχάλης, φευής

3 , γίνας αλφατης νομα.

Ούτω λαλιπ και απο πειίίπ ως Α

νόμείλτρίας μιλούς κρίνεται

13 Η δ κρίπς ανίλιας τω μη ποιέσαι η

ίλοι' κκαακααττα, ίλιγκρίπης.

14 Τίτο όφιλο , αδελφοί με , εάν πιαν

λίγη τς έλη, έργα και μη έχη , μη διαται

ή πίες σώσει αυν;

15 Εαν 3 αδελφόςη αδελφή γυμνοί ισάρ .

χωση , λιπομμοι ωσι τέφεμινι ποδας,

Είπη Ν τις αυτοις εξ υμων παιδιών

ερίων, πρμφίκλινκςαζιθιμε δύο

3 αυτοίς τα επιτηδα σώμα , τι το

όφιλή ;

17 Ούτωδή πίες,εαν μη έργα όχη , κρα

εςι καθ'ίωτω. :

18. Αλ' ερεά της : Συ πίαν ές, καιέργα

έχω δαξόν μοι ή πιαν ( και ατέρων (ε ,

καιδείξω σοι οατέργων μετσιπν με .

19 Συ πιςεις ότι ο Θεός ας επ' καλώς

ποιες και τα δαιμόνια πιςεσι , και

φρέσκι.

10 Θίλες και γνωναι , και ανθρωπι κενά , όπη

πίσης χωρίς τ έργων νεκρα έπν ;

21 Αβραάμ ο πατήρ ημών στην εξ έργων

αδικαιώθη , ανενέκας Ισαάκ τον υιόν αυτό

επί το θυσιασήριον;
21 Βλέπης
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2 2

2

8 .

Βλέπης όπ ή πίπςσωής τους εργος

αυτ8, καικτέργων ή πίπς έπλώθη,

23 Και επληρώθη η γραφή και λέγετα Επί

σουσε και Αβραάμ τω Θεώ ,είλογίθη αυτο

ας δικαιοσωωε φίλG- Θεξ κλάδο.

24. Οραπ τoίνω ότι εξ έργων δικα8ται αν

θρωπG-, κ σοκ οκ πίσεως μόνον ;

25 Ομοίως και Ραάς η πόρνη σοκ εξ έργων

έδικαιώθη , οδεξαμψη της αγέλες , και

ετέρα οδώ καβαλέσα ;

26 Ωσες στο σώμα χωρίς πνεύμα

νεκρόν έαν , έπι € πίες χωρίς έργων

Ysx g'ist.

Κεφ . γ' . 3 .

ΜΗ
Η πολλοί διδάσκαλοι γίνεσθε ,αλ

φοί με , αδέπς όπ μαζον κρίμα λη

ψόμεθα

Πολλά πλαίομε άπαιθες» είπς αλί

γο πλαίς , ετών έλξ ανήρ , διαατες

χαλιναγωγήσαι και όλον το σώμα.

3 Ιδε τίπσων τες χαλινές ας τειοφ

α βάλομεν αύς τοπάθεθαι αυτές και ,

και όλον το σώμα αυτών μεάρμα ».

4 Ιδε , ε τα πλοία τηλικαύτα ένα , και

ο σκληρών ανέμων ελαινόμενα , μετ

άνθιοέλαχισε πηδαλίκ όπε αν η ορμή

σθύνον G-βέλη):

Ούτως ή γλώοσα μικρό μέλφές ,

και

Υ

ίο

13
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και μεγαλαυχε. ιδι , ολιγον πυρελικών

υλία ανάπη .

6 Και η γλώσσα πυρ ενότμητη , αλ

κίας : επως η γλωσα ημιστικάτης καικαι με

λισιν ημών , η ανιλιστε ολον το σώμα , και

φλεκζεστι τποχών τ νιπας, και όλοι

ζερη ση της γεννης.

7 Πάσει η φύσις θηρίων πι ναι πιτιών,

επιτών της κλίων, δαμαζα λοί.

κασται τη φυση της ανθρωπινη

8 Thi yawaansoosdm'zej dopobrazo

δαμασαι , ακα αχιών κακόν μιση και γκ

νατηφόρε .

9 Εν αυτή αλογυμάμ τ Θιον Ο πατέρα ,

κώ αυτή και αρώματα της αγρότες της

καθ' ομοίωσιν Θιά κροας

10 Εν σ'αυτά τεμαώς εξερχεται αλεία

και να αρg. Ού σι , αδελφοι με , πιω ττε

επω γινε .

Μήτι η πηγή ατ αυτης οπής βρύς το

γλυκό και το πικρόν ;

12 Μη δυνατα , αδελφοί με, συκή ιλαίας

ποιήσει , η αμπελο συκα; Ούτως έδε

μία πηγή αλυκών γλυκύ πειστει υδωρ.

13 Τίς σοφός και επισήμων ω υμίν, δεξαπω

κ τ ησλής αναροφής τα έργα αυτό και

πςαυ τη σοφίας .

14 Ει 3 ζήλον πικρόν έχει και ερίθανώ

τη

II
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7

8

τη καρδίαυμών, μή καζακωτάθεκ ψά.

διθε της αληθέας.

15 Ουκέσαν ώτη ησοφία άνωθεν καιευτεμέ

νη, αλλ' επίλG », ψυχική , δαιμονιώδης

16 όπε δ ζήλG- κίρίθεια, κι άχαία .

φασία καιπαν φαύλον πςάκα .

17 Η 3 άνωθεν σοφία Φεώτον μεν αγνή

ειν,έπεται άρωική, έπιακής , Δύπτης, μέ

η ελίες και καρπών αγαθών , αδιάκρες &
ανυπόκρG».

18 Καρπος3τ δικαιοσμύης ώ έρήνη σά

ρε τοϊς ποιέσιν έρώω.

Κεφ. δ'. 4.

Πο?εν πόλεμο και καχαι ώ υμίν: Οία
ώτεύθεν,οκ ηδονών υμώνή ραδι

μίωνώ τοϊς μέλεσιν υμών, Ανα

Επιθυμείτε , ανέχετε φρώπη και

ζηλύτε , δε διώαθεεπίλυχέν μάχεθε και

πολεμείτε , σόκ έχεις και Απ μη αυτά.

θαι υμας.

3 Αιτέιτε, και και λαμβάνετε , διόπ κακώς

αιτίθενα δω τας ηδονώς υμών δαπα :

νήσητε .

4. Μουχί και μοιχαλίδεςκαι συκ οίδατεόπ και

Φιλία Ο κόσμο, έκθεασ Θε8 επν , ας αν

ο βεληθή φίλG- είναι σκόσμο,εχθρός

σ Θιά καθίσα ) .

Η δικάπ οπ κενός η χαφή λίγκ Πρές

Φ

2
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« στον επι ποθι το ποιύμνό στρεπν »

ημίν και

• Μαζωα 3 δίδωσι χάριν , διό λίγε

Θιός περηφάνους άμμασι , ταπνούς

δίδωσι χαριν .

Υποαγητη οιων του Θι , ανάπτι του

Δαουλο,εφάξι άφ' υμών .

8 Είστε και τον Θιώ , κ εγια υμίν κα ? α .

είπεο χάρας αμαρτωλοι , και έγιστιζε

καρδιας δίψυχει.

9 Ταλαιπωρήστείε ε πτυθήστε ένα κλαύ .

σταθε.ο χλως υμών ως πίνες μισφαβήταν ,

και ηχαρα ας κατηφίαν.

10 Ταπίνωθε άαπιν δ Κυρίν, ευψώ .

σευμας.

11 Μη κα αλαλάτι άλήλων , αλλφοί::

καταλαλών αδελφ8, € κρίνωντάδελφών

αυτέ, καλαλαλά νόμο, και κρίνη νόμου 43

νόμον κρίνες, σόκ ποιητής νόμο , αλλά

κριτης.

Εις έπν ο νομοθέτης και διωάμε στύστες

κλπιλέστα " συ τις « ος κρίνες και επρον ;

13 Αν νύν οι λέγοντες : Σήμερον η αυριον

πορσόμεθα ας την δι ή πόλιν , και ποιήσο

Αν κα ωιωτών ένα , και έρι πορόυσόμεθα,

και κερδίσομαι:

14 Οιπνες στα επίγαθι το τωριον" ποία

δ η ζωή υμών και ατμός μας εαν και σας

ολίων

12
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16

Κεφ . ε'.

2

. ολίων φαινομύη , έπεται δε αφανιζομέρη.

15 Αντιξ λέγήν υμάς: Εάν ο Κύριο

λήτη , και ζήσωμεν , και ποιήσομαι τετο και

créso.

Νύν δε καυγάθι ών τας αλαζονέρι,

υμών πάπα καύχησες τοιώτη,πονηeα έπι.

17 Ειδοπ ο καλόν ποιν και μη πεινά,

αμαρία αυτο ειν .

5 .

Ακνώοι αλέσποι , κλαύσατε όλολό

ζονεςεπί της αλαιπωρίας υμών της

επερχομβίας.

Ο ταλέτG- υμών σεσηπε , και παίρέπε

υμών ση & βρωτα γέρνει"

3 Ο χρυσός υμών και ο άργυρG- καίωται,

εοίος ωτών ας μαρτύριον υμίν έσται ,

φάγεται ως σάρκας υμών ως πυρέθηστου

είσαιε ώ έχάταιςημέρας.

Ιδε , ο μισθός ή εργατών τ αμησπαντων

ας χώρας υμών , και απειρημG-αφ' υμών,

κραζε: ε αι βοαι τρισάντων ας παντα

Κυρίε σαβαώθ εισεληλύθασεν.

Σ Ε' ευφήσατεεπιτγος επαζαλέα

ερέψατε ας καρδίας υμών ως ώ πειρα

σφαγής :

Καταδικαστελι , έφονούσε τ δεκαεν

σοκανάασε) υμίν.

7 Μακροθυμήσειεοω, αλλφοί , έως τ

περ

6
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παρεσίας και Κορίν . 13 , ο γιος cat

ατται τ τίμιον καρπον τ γης κατρείο μον

επ ' αυτού , έως αν λαό, να την πτιμον

όψιμο».

8 Μακροθυμήσει και υμείς , τραπ

ως καρδιας υμών, ότι η πειρεσία Κιρμι

ηγικε.

Μή πιάτικατ ' αλήλων,άι» φεί,

μη και ακριβήπ ιδε , κριτης « ο τ γυρών

εση κιν .

1ο Υπόδεμα λάβετε τη κακοπαθάας , α.

δελφοί με,ετ μακροθυμίας και της αυγή .

ας «ιελάλησαντο όνομα κυρίν.

11 Ιδε, μακαρίζομάν της σημερον . *

σημανω ήκεσαι, ε το τίλο Κυ

είε « διπ , οι πολύαν λαχνός έπν ο Κό

εμΦ- και οικτίρμων.

1. Προ παντων ), αδελφοί με, μη ομνύει

μήτε τεραιόν , μήτε ή γω , μήπ άνον

τινα oρνoν ήτω υμών τιναι,ναι , και του,

ένα μή ο κρίσιν πίστε.

13 Κακοπαθα τις υμίν και αυτόχθω
θυμα κς, ψαλέτω.

14 Αθενά τις υμίν,αεοσκαλεσάντες

πιεσδυτήρες και εκκλησίας , και συσόξα

θωσαν επ' αυτόν , άλεψαντες αυτον ελαίω

ώ τω ονόμασ Κυρίκαι.

55 Και η συχη τη πίστως σωσή τ κάμνονα,

και ιε
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και έγερά αυτόν ο ΚύρμG- καν αμαρκας και

πεποιηκώς , αφεθήσεται αυτό .

16 Εξομολογείθεάλήλοις τα οδοπο

καία , εσχεθεαέρ αλήλων,όπως ία

ε. πολύ ίχύς δέησις δικαίε ωεργεμβρη.

17 Ηλίας άνθρωπG-ω ομοιοπαθης ημίν,

κωθοσόυχή αθωσηύξας μη βρέξαι τα

σοκ έβρεξεν επί τ γης ωιωτές πας

μήνας έξ:

18 Και πάλιν ωeοσηύξας, κο ερανός υεται

έδωκε, η γηέβλάφησε το καρπον αυτής.

19 Αδελφοί, εάν πς υμίν πλανηθη λη

αληθάας, και επισρέψη άς αυτόν ,

Γινωσκέτω όπ ο επισρέψας αμαρτωλών

κ ολάνης οδε αυτέ , σώσε ψυχω α .

νάτε, ε καλύψά τλήθG- αμαριών.

ΠΕΤΡΟΥ το Α'πΟΣΤΟΛΟΥ

επιτολή καθολική ωeώτη.

Κεφ . α . Ι .

ΕΤΡΟΣ λουλο Ιησο

Χρισέ, εκλεκοϊς παρεπιδη

μφις Ααασορας Πόντι , Γα

λακας , Καππαδοκίας, Αίας,

και Βιθωνίας :

2 Καζα « όγνωζιν Θιέ πατζός ωάρια .

σμα
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σμα ποδια , ας πανω και με...

σμών αιμαο ΙησεΧρυσή χαρις υμίν ζ

κρως πληγυνθη..

3 Εύλογης Θιός και πατής - Κυρί .

ημών Ιησυ Χρυσι, ο σ το πολυ αυτη ιλιος

αναγγονηστες υμας ας ελπίδα ζακι δι '

αναστάσεως Ιητή Χριση & εκρών,

4 Εις κληρονομιαν αφαρίν και αμίαν .

τον C αμαρανών , πτης ημψίω ερανούς

ας ημας.

s Τις & διαμς Θιά φρενάρες Α

πίστως , ως σωτηρίαν τοιμία λεκαλυ

Φήναι καιρώ εχάτω.

6 Ενωαγκαλιάθι,ολίων αρά ( δεονες )

λυπητες να ποικίλους πηρασμούς:

7 να το δοκίμιον υμών τ πιστως πολύτη

μιώτερον χρυσί» , 5 λίπολυμίν , Αν πυ

ρος και δοκιμαζομψία,βρεθή ας έπαινονκη

μω εδοξαν , ώ λεηαλύψτησε Χρυσή

8 ' ον στα «αδόπς αγαπάπ , ας ον αρ. μη

όφωνες, πισάουλες άγαλιάθι χαρά αν

εκλαλήτα και διδοξασμψη

9 Κομιζόμενοι και τέλο- τ πίσως υμών,

σωτηρίαν ψυχών:

το Περί ηςσωτηρίας έξιζήτησαν κιξηρού

νησαν στυφήται οι αθί της άς υμαςχείρι

1G- αφησαυθες :

11 Ερευνώνες ως ένα ή ποιον καιρόνιήλ

πώ
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" 1 "

π
ο
σ
η

22

α

ްށަނީނަނީދ23

20 Προγνωσμένα μου ως κααβολής κό

σμε,φανερωθέντο και επ' εχάτων τσό

νων δι' υμάς,

Τός δι ' αυτ8 πιεδίονες εις Θεόν τον

έγέρανα αυτόν εκ νεκρών , και δεξαν αυτο

δένα , ώς την πίσιν υμών & ελπίδα είναι

ας Θεόν.

Τας ψυχάς υμών ήγνικότης και τη ισα-

κοή τ ' αληθείαςΑαπνεύματG- , εις φιλο

δελφίαν ανυπόκρών , οκ καθαράς καρ

διας αλήλες αγαπήσατε εκτενώς

Αναμφωνημβροι σοκ οκ ασορας φθαρ

της, αλλά άφθαρτ8)Α/αλόγω ζώων Θεά

κύονταν αςήαιώνα .

24 Διότι πάσα σαρξ ως χώρος, και πάστα

δόξα ανθρώπε ως άνθ © χόρτε. εξηρανθη και

χόρτων, και το ανθG- αυτ8εξέπεσε

25 Τορήμα Κυρία μος εις ή αιώνατε

δε έσι το ρήμα το αγγελιοθεν ας υμας .

Κεφ. β '.

Αποθέμβροι οικω πάσαν κακίανκ πανα
δέλονε σοκρίσης και φθονες επίσης

καζαλαλιάς ,

Ως διάγχόνητα βρέφη , η λογικών αδο

λον γάλα επιποθήσατε , ίνα ώ αυτω αυ

ξηθήτε.

3 Eίαςέγδυσαθε όπεησος ο Κύριος ,

4 Προς αναβοσερχόμενοι,λίβενζωνά, ισο
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1

Ε Π Ι Σ Τ ο Λ Η Cap...

ανθρώπων με αποδεδoκιμασμδύον , οι

3 Θεωοκλεκτών , ένκμαν:

S Και αυτοί ως λίθει ζώνες οικοδομείτε,

οίκο πνεύματος, ιερατόυμα αμιν , ανε

νέ[και πνευματικας θυσίας και προσδοκίες

τω Θεώ ΑΦΙησε Χρισ8.

6 Διό κ αειέχνώ τη χαφή : Ιδε πλημα

& Σιών λίθον ακρογωνιαίον , εκλεκτοι ,49

τιμον" και οπισθίων επ ' αυτω , μη κα .

αιχωθή.

Υμίνου και ιμή τους πιςεCν'απ .

θέσι , λίθον δν απεδοκίμασαν οι οικοδο

μεντες, έτG- εγγυήθη εις κεφαλάο καιας ,

ΕλίθG- αθοσκόμμαlΘ-, και πέτα ααι

δίλ :

οι αθοσκόπιεσε το λόγο , απηθενπς,

ας δε επέθησα ».

Υμάςκαι δύο εκλεκτο , βασίλης -

ρατούμα,έθνΘ-ακον, λαός ας ειπεις

σαν»όπως ας ρεαςεξαγγάληε σ κσκό

τες υμώς καλέσαν7G- ας το θαυμα αυ .

το φως .

Οι ποτε ο λαός, νύν και λαός Θεξ ευων

ηλεημδύοι, νυν και ελεηθέντες.

Αγαπητοί, ολακαλαως παροίκες και

παρεπιδήμες, απέχει σαρκικών επιδο

μιών, αίτινες σφαδύονται στψυχής

τω ανατροφω υμών ώ τοις έθνες

8

9

1Ο

II

12



ΠΕΤΡΟΥ Α . 71

έκλες καλω να σου να λαλίστα υμώ ,

ως κανοπτιών, και ή καλύτερων ετετε .

σαν ες , δοξάσαιτ Θιών ω εμιρα επι

σκοπης .

13 Υποάγει εν πάση ανθρωπινη κ Α4

τ Κύριον· ίπ βασιλά , ως ιατριχεια:

14 Ει πήγαμώσιν, ως δι'αυτή πιεπεμψεις

ας εκδίκησαν μια κακοποιών , και στεινον και ά

γαθοποιών

15
Οι έτως έα το πλημα Θι , αγαθο .

ποιες φιμών ή των αφενων αιγοπων

άγνωσίας

16 Ως ελάτροι , και μη ως επικαλυμμα

έχοντας τη κακιας τίω ελάeίαν , αλ' ας

δελοι Θι .

Πάν και τιμήστε και αδελφόν

πάπ'τ Θιον φοοκύττ βασιλι4 πμα π.

οίκίτι, στα ασοψοι παντίφι

βα τους διαπόταις , και μονον τοις αγαγείς και

επικίσιν, αλά ε τοις σκολιούς .

19 Τετοιχαρις, Αχα στάδοσιν Θι

σαφίρη άς λύπες , παγων αδίκως .

Ποίον δ κλίο », αμαράνονες κκο

λαφιζόμενοι συμψατε ; α' α αγα

ποιέντες και παχουλες σομλριττ,τεπ: αί

εις ολαΘιώ.

Εις τετο δ οκλήθητη , όπ και Χρυσής

έπαθεν εις υμών , υμίν ολιμπάνων

17

18

20

21

Kk 2



772 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Cap.3.

ε:

6

7

e

8

οραμμών , ένα επακολουθήσετε τις

έχεσιν αυτά

22 ος αμαρίαν σοκεποίησεν, ει εις

δολG- εν τωσώμαι αυτά

23 δςλοιδορέμβρG- σοκ αντελoιδέρη,

χων σοκ ήπάλξ: παρεδίδε και τα κυμονα

δικαίως

24 σε ζας αμαρίας ημών αυτος αιμτγν

αν τοσώμα αυτ8 επί το ξύλον να τας

αμαρίαις λουόμενοιτη δικαιοσμων ζε

σωμδυ και το μώλωπι αυτά ιάθηε.

25 Ητπ γ ως « οδαία πλανώμενα' '

έπεσράφηθενύν επί τπειμμα ξεπίσκεται

η ψυχών υμών.

Κεφ. γ' . 3 .

OMοίως και γυναίκες, αποφασόμβα
τοϊς ιδίοις ανδράσιν,ίναεα τινές απ .

Θεσε το λόγο, Δια τάγωαικών ανατρο

φής ανό λόγο κερδοθήσων

Επιπλούσιες ή ωφόσο εγω ενα

τροφίω υμών.

Ωέσω έχ ο έξωθεν εμπλοκής τειχών , και

αειθέσεως χρυσίων , ή ωδέστως ιμακων

κόσμG "

Αλ' ο κρυπάς τη καρδίας ανθρωποι,

το άφθαρτωπιαίG- και ήσυχιεπνία

τG- , ό έσιν ώώπιον Θεο πολυτελές .

s Ούτωας ποπ εαακαιγω αίκες τα

έλσι

9

e

2

3

4
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ελπίζεσαι επι ή Θεόν , cκόσμον εαωες ,

σοαστόμιμαι τουςιδίοις ανδράσιν"

6 Ως Σάρρα ήκεσε τον Αβραάμ , κύ

αυτόν καλέσον , ής εγγυήθητι τέκνα ,

αγαθοποιέσαι, να μη φοβέμμα μηδεμίαν

πόησιν.

7 Οι άνδρες ομοίως, σιωοικέντες και γνώ

σιν , ώς ασθενεγέρω σκόύς του γνωμικέρω

Απονέμονίες πμίω , ώς συγκληρονόμοιχά

ζωής, εις τομη εκτόπλες ας ποσ

δίχως υμών.

8 Τοτέλος, σπάνιες ομόφρονες, συμπεθάς ,

Φιλάδελφοι ,σπλαχνοι , φιλόφρονες

9 Μή Αποδιδόνες κακον αντίκακά,ή λοιδο

eίαν αντί λοιδορίας τένωνίον3.6ύλογάν

Αδότες ότι ές τέτο εκλήθητη ,ένα δίλο

αν κληρονομήσητε.

Το οδθέλων ζωωαγαπάν,είδανημέρας

αγαθείς , παυσάτω ή γλώασαν αυτά που

κακά,Σχάλη αυτά και μη λαλήσαι δόλον .

Εκκλινάτω λεπτό κακά,εποιησάτω άγα -

ύν ζητησάτω ειρίύω, και διωξάσω αυτί.

12 όπ οι οφθαλμοί Κυρίε επί δικαίες, και

' ώτα αυτά εις δέησιν αυτών · ωeόσωπον και

Κυρίε επί ποιέναις κακα .

13 Και τις και κακώσων υμάς , εάν σ ' αγαθά

μιμηται ξύηθε ;
14 Αλ κ πάχοιτε λα δικαιοσύνω,

ަމތީޖިއަކިފިއައ
τες "
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774 EΠIΣ Τ ο Λ Η Cap.3.

3

καικαρποι· τ 3 φόβον αυτών μη φοβηθήτε ,

μηδε ταραχθήτε .

15 Κύριον 3 τ Θιον αγκάσειε ώ τηςκαρ

δίαις υμώνέτοιμοι και αξι θες επιλεγίου

παντί τω αιτενκυμάς λόρ: ωειτουμε

ελπίδα , με πιαύτης- ε φο

16 Σωίδησιν έχοντες αγαθώ· ένα και
και αλαλώσιν υμών ως κακοποιών , και αι

χωθώσιν οι επηρεάζονες υμών άγα

Ο Χριση αναστροφώ,

17 Κριτλον γδαγαθοποιένα , ά θέλετε

λημα και Θεξ, πάαν, ήκακοποιειας

18 όπ και Χριστός απαξ πει αμαριά

έπαθε , δίκαιο- σέρ αδίκων για εμάς

ωσαγάγη τω Θεώ,θαναιωθεις με πας

κι, ζωοποιηθεις 3 το ποδύμα

19 Ενώ κ τοίς εν φυλακή πνεύμασι ποζ

θεις κήρυξεν,

Αποθήσασί ποε , όε απαξ εξεδία

και σ Θεέ μακροθυμία ώ ημέραις Νέ,

καασκόυαζομδύης κιβωτά , ας δω ολι

γα (τετές » οκώ ) ψυχω ολιστώθησαν οι

ύδα ! .

Ω και ημάς αντίτυπον νυν σαζί βάπτά

σμα, (& σαρκος λιπτσες ρύπυ , αλλά συν

δήσεως αγαθής επερώτημα ας Θεόν ) οι

αναιτως Ιησε Χρισέ,

ό , έπν ώ δεξιά και Θεέ, πορόυθες ες

έρωτα,

2Ο

21

22



ΠΕΤΡΟΥ Α .

έρανόν , αοαγότων αυτού εγκλον και

εξασιώνέδωακια .

Κιφ. δ' . 4 .

1

ΧΡισάοι παίχτες τις ημών στερεί,
κυμάς ή αυτίω εννοιαν οπλιστώ ,

ότι ο παθώνωσαρκι,πίπτου αμαρίας ,

• Εις το μηκίτ ανθρωπων επιθυμιαες, αλ .

λά θελήρχαία Θιά τ επίλοιπον ώ στα σκι

βιώσει κόνου .

3 Αρκετες ημίν ο παρεληλυθεί κόο.

σβία το έλημα τεθνάν καπράσαύκι,

πιπερόμυες ώ απλγκαις και επιθυμίαις ,

οίνοφλυγίαις , κωμφις , πέτοις , ατμί

τοις άδωλολαριους

4 Ε ο ξινιζονται μη στωτικωνυμών

ας των αυτίω τ άσυλας ανάχω, βλα.

σφημντες:

s οι λίπηδώσει λόγω των ετοίμως έχει

κρίναι ζωνες και νεκρές:

6 Εις τετο ο ε νεκρούς σαγίλιοθη, ίνα

κρίσι μου και ανθρώπες σταρκί, ζωσι

Θεόν πνεύμα ..

7 Πάντων και το τέλοήγικε. σωφρονήσια

ο κνήψαπ ας ως στoσόγείς.

8 Προ παντων και τίω ας εαυτός αγαπάω

οκλινή εγκολες" όπ και αγαπη καλύψς τσλήθος

αμαρκών.

Φιλόξενοι άς αλήλες , αν ουσμών.

1ο Επα
9

Kk 4
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776 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Cap.4:

10 Εκασων καθώς έλαβε χάρισμακαι ως

ευτές αυτο Διακονένπς , ως καλοί οίνο :

νόμοι ποικίλης χάρλίζ Θεξ.

Εί τις λαλά, ως λόγια Θεξ εί τις αι.

κανεί, ως εξίχύG- ής χορηγά ο Θεός ναό

πάσι δοξάζηται ο Θεός Δε Ιησε Χρις ,

ο έσιν ή δεξα και το κρατG- ας τες αιώνας

η αιώνων. Αμώ.

Αγαπητοί,μη ξενίζεθε τη υμίν πυρώ

σε αθώς πέρασμαν υμίν γενομένη , ας ξένα

υμίν συμβαίνουν

13 Α’λά καθως κοινωνείτε τοϊς σXρισε πε

θήμασι, χαίρετε, ίνα και τη λιποκαλύ ;

δόξης αυτό χαρτε αναλιώμοι.

14 Ειονδίζεθε ν ονόμαία Χρισέ , μακα .

ολοι ότι το δοξης Ε του Θε8 ποιύμα θ'

υμάς αναπαύε) : ημιν αυτές βλασφη .

μάται , και υμάς δοξάζεται.

15 Μή γαρ ας υμών πακέτω ως φούς ,

ή κλέπτης , ή κακοποιός , ή ως ακοηια

επίσκοπG "

16 Ει και ως Χριπανός και μη αιγνίθω, δι

ξαζέτω 5τ Θεόν ώ τα μέρη τέτα .

17. όπο καιρός 5 άρξα το κρίμαλη

οίκε σ' Θεά . ε 3 ωeώτον αφ' ημών , το

τίλ @ τ απηθέντων τοσθια αγγελι» .

18 Και α ο δικαιο μόλις σωζεται ,

βής αιαρίωλός σε φανάται;

S

6

.

3

i
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19 οισάκολες και το θέλημαΘεξ,

ως πισωκλίση ωραλέθωσανας ψυχος

εαυτών και αγαθοποιία.

Κεφ. ε'. 5 .

ΠΡεσβυτέρεςτης ω υμίν οσκαλώ και

συμπίεσβύτερων και κάρτυς Χρι

σε παθημάτων, δεσμελέσης λιποκαλύ

πλεθα εξηςκοινωνός,

Ποιμώναζε το υμίν ποίμνιον σ ' Θεέ ,

επισκοπξνπς μη ανασκαφώς , αλ ' έκεσίως

μηδε αιχροκερδώς, αλλάαοθύμως

3 Μηδ' ώς και κυριδούλες ή κλήρων,

αλά τύποι κνόμιμοι ποιμενία.

4 Και φανερωθεG-ΤρχιπoίρασG- κο

μιλοθι σαμαραίνλιον το εξης σέφανον.

5 Ομοίως νεώτεροι ισοζύγής πρεσβυτέ

ροις πάντες και αλλήλοις σοβατόμιμοι , και

ταπίνοφροσωίω εγκομβώσεθε,όπ ο Θεός

ερηφάνος ανάπέασεται , τειπνούς δι

δωσιχάριν.

6 Ταπνώθηεο ισο ή κραταιάν χάρας

σ' Θεά ,ίνα υμάςυψώζηνκαιρώ »,

7 Πάσαν ή μέριμναν υμών επιρρίψαντες
επ' αυτόν,ότι αυτόμέλη αί υμών.

8 Νήψατε , χρηγορήσει]ε , όπο αντίδικα

υμών ΑμαθολG-, ώς λέων ωρυόμμG-, ωει

πατέ, ζητών τίνα καιαπίη.
9 Ω ανάσησε σερεοί τη πίστ , εκδόπς

αυτοί
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και αι .

II
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Cap.1.

αυτα 7 παθημ
άτων

τη ν κόσμο υμών

αδελφότη
λ
επιπλέει :1ο ο Θιός πασης χεριών,οχαλίες

ημάς εις ή αιώνιο
ν
αυτάδύξαν ώ Χρισή

Ιησέ , ολίων παθώνα
ς

, αυτός καθαρίσε
ι

υμάς, στηρίξα
ι
, θινώσε

ι
, θεμελιώ

σει
.

Αυτο και δεξα, και τοκρατG
-

έας τεςοι

μας ή αιώνω
ν. Αιω.Διά Σιλεα

ν
υμίν και πισε αδελφέ(ές

λοίζομ
αι

) δ'ολίγων έρραψα,οβακαλώ
ν

και επιμαρ
τυρών

ταύτί
ω
είναι αληθήχ

άριν

σ ' Θιβ ςωεσήκατ
ε
.

13 Απάζε
ται

υμάς και ώ Βαβυλώ
να

εκλεκτ
ή
, ε Μάρκ

G-
ο υός με.

Αασάσ
αθε

αλλήλε
ς
και φιλήσα

ζ
αρά

πης. Είρωη υμίν πάσι τοίςώ Χρισω in

r8. Aulu .

1 2
Σ

6

14 7

ε

ΠΕΤ
ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣ

ΤΟΛΟ
Υ

επιστολή καθολι
κή δευτέρα,

Ι.

Κεφ. α '.

SYM
EΩN

ΠίπG
-

, δελφ

ελόφ
υλG-

ΙησεΧρισέ, τοίς

εισόπ
μον

ημών λαχέσ
η
πίπαν οι

δικαι
οσύνη

και Θεέημών και

2 Χ
ά

σωτήρω- ΙησεΧρισε
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Χάρις υμίν κ κρη τεληθυνθήκη καιεπι

γνώση Θι , ε Ιησί 5 Κυριν εμών.

3 Ω, πείνα μίν τ 9κας διαμιας αυτή

τει ας ζωίω και απόξαν διάφορες ,

A4 τ επιγνώσεως 5 καλισαν και έμες

Ας δόξης ε δριτης

4 Δι'ών τα μέγιστα ημϊν κ τίμια επείλ .

καία διόωρηται , 14 Α4 ταττον γοησε

9 « ας κοινωνοί φύσεως , λοφυριτες τω

κόσμον επιθυμία φτερας .

5 Και αυτό το πεδω πασαν περίπ

ενίγκανπς ,επιχορηγήσει και ο τη πις υμών

ή δριτίω, ώς τη δριτη τίω γώσει,

6 Ε , και τη γνώση τίγκρα παν , ω και τη

κρατιατιμονίω , ώ τη σομονη

τίω Αποζαν,,

η Ε, και τη Σποάα + Φιλαδελφίαν , ώς

τη φιλαδελφια ή αγαπίω .

8 Ταώ πι δ υμίν υπάρχει και , πλινά

ζωνα , οι ογές άκαρπες καθιση

σιν εις τίω σ Κυρί ημών Ιησε Χρυσό

επίγων.

9 Ωμήπάρει ταύτα,τυφλός έσι , μυω

πάζων , λήθίω λαβών καθαρισμό των

πάλαι αντί αμαρκών.

1ο Διο καλον , αδελφοί , σεβασαλε βε

βαίανυμών + κλησιν εοκλογω πει

του πε ο ποιώνες και μη πλαίσητέ πεπ.
11 ούπω
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X

1

Ι

Ούτω δολοσίως επιχορηγηθήσει υμίν

και είστδ ας ή αιώνιον βασιλάανς Κυρία

ημών και σωτήρG- Ιησε Χρις.

Διόσοκ αμελήσω υμάςαει αιμιανή

σκήν ειτέτων, καμωξ αδέας , και έστρε :

γεύες ν τηπαρέζη αληθέα .

13 Δίκαιον και ηγέμι ,εφ'όσον άμι ώ τέ.

τω τουσκωώμαk, διεγάρξν υμάςα

perhon:

14 Ειδώς όπ ταχινή εσαν και λίθεσης σαιωνό

καώς με, καθώς και ο ΚύρμG- ημών Ιησες

Χριστός έδήλωσέμοι .

15 Σπεδαστω δε και είσοπ έχον υμάς

μεζα ή έμίω έξοδον , τίω τέτων μνημείων

ποιείται ,.

16 Ου γδ στσοφισμούoις μύθεις εξακολη

θήσανlες εγνωρίσαμεν υμίν τω Κυρis

ημών Ιησ5 Χρισε διώαμιν και παρεσίας ,

άλ ” επόπλα γυηθέντες της εκάνς με:

λφότηλ .

17 . Λαδών δαλα Θε8 πατρός τει και

δόξαν , φωνής λεχθέασης αυτούτοιας διο

τ μεγαλοπρεπές δόξης : Ουπςεν

με ο αγαπητός , ας αν εγω δόκησα .

18 Και τούτω φωτίω ημείς ήκέπακρο

εξ έραν ανεχθείσαν, σιω αυτο όνπς ώ το

όρε τω αγίω.

19 Και έχουν βεβακόπρον ταύτηκες

λι,
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λόρ», ώκαλώς ποιείτε
αθοσέχοντες , ώς λύ

χνα
φαίνονικώ

αυχμηροί τόπο,έως 8ημέ

θα
διαυγάζη , και

φωσφόρG-
ανατέλη ώ

της
καρδίαις υμών.

Τέτο ωeώτον
γινώσκοντες , όπι πάσα

ωθοφητέκα γραφής και ιδίας
επιλύσεως και

άνεται.

Ο δ
θελήματα

ανθρώπεηνέχθη ποτε
αθοφολέκα ,αλ'οι

πνεύματος αγία φερό

θμοι
ελάλησαν οι άγιοι Θεέ

άνθρωποι.

Κεφ. β' . 2 .
ΕΤένονό 3

έψουδοπροφή ) ώ τω λαοί,
ας και εν υμίν έσονται

ψευδοδιδάσκαλοι,
οίτινες

παρεστάξεσιν αιρέσες
απωλέας , ξή

αρρώσταινία αυτές
δεσπότω δρνέμθμοι ,

επάγοντες εαυτούς ταχινω απώλέα».

Και πολλοί
εξακολουθήσειν αυτών της

απωλέναις , δι ' ες η οδός η
αληθέμας βλα

σφημηθήσεται.

3 Και η
αλεονεξία αλατοϊς λόγοις υμάς

έμπορούσον · οίς το κρίμα
έκπαλα σόκ

δργεί , εη
απώλέα αυτών και νυσύζι.

4 Ειο Θεός αγέλων
αμαρτησάντων έκ

εφέσκο , αλλάσήραϊς ζόφε
τυρίαρώσεις,

παρέδωκεν εις κρίσιν
πτηρημένες

5 Και δοχεία κόσμεσανεφέστιο και άλ
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9

IO

6 Και πόλης Σοδόμων και Γομόρραςπφρό

σας καώροφη κατέκρινεν, σόδημα μελ

λόντων ασεβαν τεθξκώς :

7.Και δίκαιον Λώτ καταπονέμψον ο

σ των θέσεων ή απλγκααναρροφης έρ

βύσας.

8 (Βλέμμα , δε άκρή δίκαιο ,έκα

oικών ώ αύτοϊς , ημέρανεξ ημέρας ψυχ

δικαίαν ανόμοις έργοις έδασάνιζεν)

οίδε ΚύρμG- ούτοις τα πέρασμα

ρύεσθαι , αδικες και ας ήμέραν κρέπας 19

λαζομέρες τηρείν

Μάλισα και τες οπίσω σαρκος οι επι

μία μιασμα πορόυομέρες, και κυρλέτης

καζαΦρονένας τολμητα , αυγάδες, λές

8 τρέμεσι βλασφημένες

Οπε άγελοι ίχύι και διωάμε μάζεες

όντες, και φέρει κατ' αυτών οδοΚορίν

βλάσφημον κρίσιν.

Ούτοι 3 , ώς άλογα ζώα φυσικα , κξο

νημέρα ας άλωσινέφεραν, εις άγνοεπ

βλασφημξνπς , ώ τη φθορά αυτώνσε.

Φορήσονται :

13 Κομιέδροι μιθοναδικίας ,ηλε εγώ.

μόνοι τώημέρα τουφω, ασίλεις μώμοι,

ώρυφώνες και της απάτης αυτών ,

σωωχέμμοι υμίν ,

14 Οφθαλμές όχθες μερες μοιχαλίδες

ακαα

I 2



ΠΕΤΡΟΥ Β. 713

« καμπτουσες αμαρίας , διλιάζεις ψυ

γας αηeίκτες , καρδίαν κγυμνασμόρω

πλεονεξιαις «γειες , να αρας τεκν4'

15. Κα άλιπονπς ή αθαν ιδν , έπιανό

θησιν , εξακολησαις τη δώσΒαλαάμ

Ο Βοστ , μιώον αδικιας αγάπησαν

Ελιγξιν και την ιδίας ολομιαςση .

ζύμον αφωνον , ώ ανθρωπι φωνή Φηγ

ξαμψον , κώλυση 15 « οφητε ω

Φρονίαν .

17 Ουπί κσι πηγαι ανυδροι , « φίλαι

λαίλαπα ελαινομαι , εις ζόφO - 5

σκότες ας αιώνα πτήρη ) .

18 Υπέρογκα δ μα αιοτηλο- φιγο ώμοι

δειλιάζεσιν ώιπιθυμίαις σαρκος, ώ απλ.

γκαις,τες οντως λεφυρνας τες εν τελά

η ανατρεφομψες .

Ε'λυπρίαν αυτοίς επαγικόμυοι»αυ

τοί δέλει υπάρχοντες τ Φτορας ες

ήτρηται, τόσο και διδάλω ).

Εί δλοφυγονπς τα μιάσμα και κόσ .

με ώ επιγνώση ξ Κυρίε και σωτηρό- In

σε Χρυσή , τέτοις και παλιν εμπλακίνπς

ητώνται,γέρνεν αυτοίς ταέχαα χαρον και

τωντων.

21 Κρατον δω αυτοίς μη επεγνωκίνι και

οδοντ δινεμοστώνης, ηεπιγνώσιν επιςριψη

οκτωματοθέσης αυτοίςαίς ώφλής .

12 Συμ

20
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2

22 Συμβέβηκε και αυτούς το αληθές παρει

μίας Κύων επιτρέψας επί το ίδιον εξέραμα

καίYς λεσαμθύη, άς κύλισμα βορβόρε

Κεφ. γ'. 3 .

ΤΑύτίωήδη και αγαπητοί , δευτέρανυμών
ράφω επιφυλω , ώ αίς διεγέρω υμών

ώσομνήση ή ειλικρινή Διάνοιαν

Μνηθώαυτ ωορημίων ρημάτων

τ αγίων αθοφητών,κτη λιπόλων ημών

ωτολής , σ ' Κυρία και συντής G

3 Τέν θα τον γνώσκολες , οι ελπ)

επ' εχάτε τημερώνεμπήκ) ίδιας

αυτώνεπιθυμίας πορσόνδροι

4 Καιλέγοντας : Πεεσιν ή επαγγελία της

παρεσίας ωτε; αφ' ης γδ οιπατέρεςέκρι

μήθησαν και πάντα έτω Αλαμάς απ'

κλάσεως.

5 : Λανθανς γδ αυτές τις θέλοντας , όπε

eανοί ήσουν έκπαλαι, εγώ έξυσα και

υδατG-σω:σώσα, του Θε8 λόγο.

Δι' ών ο τότε κόσμG- υδαι να ακλον

θες απώλει .

2 Οι 3 νω έρανοί και η γη τα αυτιλη?
πθησαυρισμένοι ασί , πυρί τρέμορει νς

ημέραν κρίσεως και απολάας ή απβο,

θρώπων

8 Ενδετομη λανθανέτω υμάς , άε:

πητοί , ότι μία ημέρα του Κυρί » ος

6
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χίλια έτη, και χίλια έτη ως ημέρα μία.

Ου
βραδιάς ο

ΚύρμG-
επαγγελίας ,

( ως ενές
βραδυτητα ηγενή ) αλλά μακρο

θυμα εις ημάς ,μή
βελόλμός εναςεπιλέ

θαι,αλλά πάνας ας
μείνοιαν χωρήσει

Ηξε και η ημέρα Κυρίε ως κλέπτης και

νυκτί ,αν και οι έρανοί ροιζηδόν
παρελόύσον ),

στοιχεία και
κουζέμμα λυθήσον ) ήτα

ναυτή έργα
καζακοιήσε :

Τέτων εν πάντων λυομδύων ,
ποζαπές

δεν
υπάρχον υμάς ώ αίαις

ανατροφας και
δυσεβίαις

12
Προσδοκώνας

εσπεύδονας ή
παρεσίαν

Ο Θεέ ημέρας, δι' ω έρανοί
πυρέμψοι

λυθήσονται , και στοιχεία
κωτέρμα τή

κέτα3

13
Καινές και ερανές εγω καινω και το

επάγγελμα αυτό
σοσδοκώμεν , ώ οίςδι

καιοσύη καφικά.

14 Διό , αγαπητοί , ταύτα
αθοσδοκώντες,

απεδάσειεάιλοι και
αμώμητοι αυτοί -

godkich creglun

15 ' Καιτω Κυρίε ημών
μακροθυμίαν ,

σωτηρίαν ηγέλθε" καθώς και ο αγαπητός

ημών αδέλφός ΠαύλΘ-τίω αυτω δο
θισαν σοφίαν έραψεν υμίν,

τη ΕΠ
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T

τινα , ά οι αμαθάς & αστήρικζισελεπι

ως και οι λοιπές καφές και ας το ίδιο

αυτών απώλξαν .

17 Υμάς ομω , αγαπητοί , « θυγατώστεύες ,

φυλάοσεθε, ίνα μή της αεσμων ελαια

σωαπαχθέντες, εκπίσηλειδί της. με.

18 Αυξάνετεjώχάρχω εγνώση & Κυρίκαι

ημών και σωτήρG-Ιησε Χρισ8. αυτο και δεξα

ενών ας ήμέραν αιώνων, Αμίω .

7

7

1 .

1Ω ΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟ.

λε επισπλή καθολική στη.

Κεφ . « '.

* ω άπ' δρχής,ο ακηκόαμάς, και

έωράκαμίμ τοίς οφθαλμοίς *

μών , ο εθεασάμεθα , και χάρες

ημών εψηλάφησανσελε

γκ σ ζωης .

(Και η ζωή εφανερώθη , και έωρα καμε,

& μαρίυρεμών , καπαγάλομιν υμίν τίω

ζωων αιώνιον , ήπςωως τ πεπρα ,

και εφανερώθη ημίν)

3 ο έωραίκαμου και ακηκόαμ , άπειρίλ

λομεν υμίν, ίνα ευμάς κοινωνίαν έχετε μεθ'

ημών και η κοινωνία και η ημετέeααπα

πος C και με αυτόΙησε Χρισε.

2

Σ

4 Kα



ΙΩΑΝΝΟΥ Α . 78 ,

4 Καιτα τα χέψομ υμίν , να έχει

υμών η πιοαληρωμή η.

s Και ω τη ισον η εποχιλία ω ακηκία .

με απ ' αυτό , αναλαμάρ υμίν , επί

Θιός φως εα , και σνομα ώ αν τον εαν

ελιμία.

6 Εαν ειπωμη οι κοινωνία ίεάν μετ'

αυτά , και τα σκοτα πτιπετειομ . ψυ

δομιι, εε πειεμη + αλήθαι"

7 Εάνω την φωτι αειπα,ωράρ , ώς αυ .

τός έστιω τι φωτι , κοινωνίας μας μετ'

αληλων,και το αίμα Ιησε Χρισκε ωςαύ

το καθαρίζημα, λάι πείσης αμαρίας .

8 Εαν απο μεν οτι αμαρκαν οι εχομεν,

αυτές τιαιωμη , και η αλήθία στην εν

ω ημίν.

9 Εάν ομολογώμήν ας αμαρίας εμών ,

πιτές έσι και δικαιο , να αφή μιν ως

αμαρίας , και καθαρίς ημώς λη πάσης

αδικίας .

1ο Εάν απομαι ότι έχ ήμαρέτα ,ψα ' .

σω ποια με αυτόν , και ο λόγο αυτό σου

έπνώ η μίν.

Κεφ. β'. 2 .

του τα χάφω υμίν , ίνα μη

αμάρτητες και εάν ας αμαρτη , ολα

πλην έχουμε ως τ πατέρα , Ιητών Xρι.

τον δίκαιον.

Εκνία με ,

2 Kay



788

6:

13

.6

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Cap.2 .

Και αυτες έλασμός επ αι αμαριών

ημών και εις ημετέρων και μόνον , αλλά και

ειόλο και κοσμε.

3 Καιω τέτω ενώσκομδυ όπ έγιώτα ιδρ

αυτον ,εαν ας οντολας αυτή τηρώμια.

4 ο λέγων, έγνωκα αυτον , κ ας εύπλας

αυτέ μη τηρών, ψύσης εί , κατέτα και

day3 ช่ ”

Σ Ος δ' αν τηρή αυτό το λόγον, αληθες ώ

τέτω η αγάπη και Θε8 πελάω). ώτατο

γνώσκομεν ότι αν αυτό εσμα .

Ολέων αν αυτω μύτν , οφέλη , και ,

κάνω ωειιπατηστ, ζ αυτος έτως σε :

παν.

7 Αδελφοί , σάκ ωτολία καινω χέτω

υμίν , αλ' ντολίω παλαιαν , ω εετε

απ’ δεχής. η ωτολή η παλαιά έπι όλες

ον ηκέστειλε ατ'εχής:

8 Πάλιν ενόλω καινω γράφω υμίν , και

εσιν αληθες ν αυτω , ωυμίν οπή σας

οαεται, και το φως το αληθινόν τη

φαξ.

9 ολίγωνώ των φωτο είναι , κτ αλλά

αυτό μισών, τη σκολα είν εως αρε.

Οαγαπών ή αδελφόν αυτέ, ώ το φως

μός, κ σκάνδαλονώαυτά έπν .

11 63 μισών τ αδελφόν αυτ8, ώτη αι

τία επε ώτη σκολα « ειπαλά , και ο

1ο
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οίδε σεπάγο, ότι η σκολία
έτυφλωσε τες

οφθαλμές αυτά .

Γράφω υμίν , τεκνία ότι
αφέωνται υμίν

αι
αμαρίλαι το όνομα αυτά .

1 2
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jΣ
τ0
11

ta'
sia

di
pa
st
i

αν
εκ
πρ
οσ
τ

'

εν
έρ
γα

».
Κο.

ν
τετ

ραμ
πιν

13
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14

15

ச dn
is
am

Ολ
υκ
ύμ
α

από το

i
n
20

μή
μα
ιν

'Ο δ 'αν πει
νάρ

ια

και

ση
μέ
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ηθ
νπ
πί
ου

κ
α
ιΟ
υ
ν

είσ
'εμ

φή

,με

Co
ns

,

ப
ோ
ர
்

16

απ ' δεχής ράφω υμίν,
νεανίσκοι,ότι νει

κήκατε ή πονηρόνράφω υμίν και παιδία και ότι
εγνώμαλε τ πατέρα .

Ε' ραψα υμίν, πατέρες, ότι εγνώκε

απ ' αρχής : έγραψα υμίν ,
νεανίσκοι,όπ

χυροί έστ,€ο λόγG -Θεέ ω υμίν μύς ,

και γενικήκατε ή πονηρόν.

Μή αγαπάτε το κόσμον, μηδε ταν τις

κόσμω. εάν ως αγαπάκόσμον, ουκ έσιν

η αγάπη και πατρός και αυτο

ότι σαν τον τω κόσμω, η
επιθυμία ή

σαρκος, και η επιθυμία ή οφθαλμών, και

η
αλαζονέκα ' βία, συκ έσιν εκ πατζός,

αλ ' εκ
κόσμε επί.

17 Και ο κόσμο
πράγεται, και η επιθυ

μία αυτά και 3 ποιών το θέλημα και Θεέ,
μείς ας ή αιώνα .

Παιδία, έχάτη ώραεσί και καθώς ηκέ

στίθε ότι ο αντίχρισ © έρχεται και νυν αντί

εισοι πολλοί καρνασιν· όθεν
γινώσκομεν ότι

έχάτη ώρα εσίν .

19 Εξημώνεξήλθον,αλ' σακησανεξ ημών

τ
η

λε
υτ
εί
τε

18

7 Αλ
λο
ί
άυ
πλ
ώμ
α

να
ι
, αν απ

λά
πλ
αε
ι
,

επ
ει
σό
πλ
ε

παλ
αιά

και Πε
λο
υμ
ιν
αρ
όχ
εί
α

έπι αλ
ήθ
ρε
ία

γκ
ολ
α

εξη
γετ

αι

, εα
π'ஈ
க
ோ
'

Φιφ
ής
,
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οντ
ίκν

ίσο
ς

κή

காச
ியா

ர்

கா
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ாக
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da
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னேன
்

தெ
கள
்

ap
da
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s

ப
ோ
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ய
ா

δε δ ήσα » εξ ημών και μεμονήκζσαν
αν μεθ'

ημών
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9

21

ημών" αλ' ίνα φανερωθώσιν όπ σ ασε

πάντες εξ ημών .

10 Και υμάς είσμα έχει λίπη σ ' άίε, ε

οίδατπ πείνα .

Ουκ έγραψα υμίν όπ σοκ οίδατε τον

αλήθξαν,αλ' όπ οίδατε αυτίω , εοπ πιν

ψεύδοκταληθέας και έπ .

Τίς εσιν όψτης , και μηορνέμεεπ

Ιησές σεκ έσιν ο Χριστός; έτος ειν o ανάγκ

σG- , ο δονέμονοή πατέρα και μόν.

13 Πώς ο δονέμG- τ υον, παπ .

Υ
22

eg έχα .

Φυ

3

26

24 Υμείςοω ο ηκέστειλε απ'χής, υμίν

μέτω. εάν υμίν μένη και απ' δεχής ήκε

σίλε , και υμάς ώ τω και έώτο παπί

μιμείτε .

25 Και αυτη εφίν ή επαγγελία , ο αυτός

επηγέλας ημίν, των ζωω τ αιώνιον.

Ταύτα έραψα υμίν οι πλανων

των υμάς.

17 Και υμάς το χρίσμα ο ελάβης απ' αό

τε, αν υμίν μύς, εεεάανέχετε ένα λες

διδάσκη υμάςαλ'ώςτο αυτοχρίσμαδε

δάσκα υμάςαεί παντων, καληάς έπ, και

σοκ έα ψευδο- ε καιςεδίδαξεν υμάς,

μέιπ ώ αυτω.

28 Και νύν , εκνία, θρεπώ αυτο να

όταν φανερωθή, έχουμε παρρησίων , και με

as720

ερων

T

αν.

0
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2

αι ικανιάν απ' αυτή , ώ το ποε ρεσια

αντή..

29 Εάνκηπ οπ δίνσείς . γυναί . ση

πάς ο ποιών τίω διναμστω ω , έξ αυτή ε

γοηται .

Κιφ . γ'. 3 .

πομπίων «γατίων διαλυκεν ημίν και

πατης, ένα τέκνα Θιά κληθυμάμ. Α4

τετο ο κόσμο και γνώσης μας , οι στα

έγια αυτόν.

Αγαπητοί, νύν τέκνα Θιίσια , κήπο

εφανερώθη τι ισόμεθα. εισαι οι οπ εάν

φανερωθή, όμοιοι αυτοίέστμιζα ότι εψύ.

μια αυτον καθως έστ.

3 Και πάς ο εαν θελπίδα ταύτίω επ'

αυτω,αγγιζε 30, οααος ανός έπ .

Πας ο ποιών τ αμαρτίαν , κ ανο μιαν

πειεί : εη αμαρία εσίν η ανομια.

s Και εισαπ οπ cκείνο- έφαιρώ » , να

ας αμαρίας ημών αρη και αμαρκαώ αύ

το σοκ έσι .

6 Πας οώ αυτη μυων , έχ αμαράς:

τάς ο αμαρανων, έχ εώρακεν αυτον , ει

έγνωκεν αυτον.

7 Τικνία , μηδες πλανάτω υμάς όποιών

δικαιοσωω, δίνσμός επ, καθώς ακο

δίκαιος επν .

8 Ο ποιών + αμαρίλαν , ο 5Αστόλι

εν :
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9

1ο

II

εσιν · ότι απ' ρχής ο ΑμβολG- αμαρας.

εις τέτο εφανερώθη ο 4ος Ο Θε8 , 11ο λυση

τα έργα και Ααβόλα .

Πας ο γερθυνημμG- εκδΘεξ , άμας

άαν και ποιεί , ότι πέρμα αυτά και αυτοί

μός και ο δύναται αμαρανόν , όπ οκ

Θεέ εγγόνη .

Εν τέτω φανερα ει τα τέκνα Θss

τα τέκνα Σ 'Αερόλε. πάς ο μη ποιών εί
καιοσμύω, σοκ έσιν κ Θεέ,εομη αγε

πών ταδελφόν αυτά

ότι αυτη έσιν η αγελία ω ηκέστειλε επ '

χχής , ένα αγαπώδη αλήλες:

12 Ου καθως Κάϊν εκπονηρά ω ,κ έσφε

ξεταδελφόν αυτέ, κχάριν έν εστα

ξεν αυτών, όπ τα έργα αυτά πονηρα , τα

55 αδελφέαυτά, δίκαια.

13 Μηθωμαίζει, αδελφοί μs , και μισε

υμάς ο κόσμο».

14 Ημείς οίδαμε ότι μετασεβήκαμε αν

θανάτε ας τω ζωω, ότι αγαπώκι της

αδελφές και μη αγαπών τ αδελφών , με

ώ το θανάτου .

15 Πάς ο μισών ή αδελφόν αυτό , αντι

πoκώνG- ει · και οίδατε ότι σας αυτό

ποκόνο στα έχο ζωω αιώνιον ώ αυτο

μεσαι.

16 Ε , τέτο εγνώκαμεντο αγαπώ ,

Cκει
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18

20

εκλο- τιςομών ψυχίω αυτότο

€ Ημαςέφαλεμε υπέρ ταξιλφων και ψν

χας τινα ,

17 ό, αν ίχη τ βιονη κόταν, και ως

τάδελφον αυτοχειαοιιάιίκλεισε τα

απλαχα αυτή απ' αυτο, πως και αγαπη και

Θια μη ανω ;

Τικια μ* , ν αγαπώ μου λογα με

γλώση, αλ ' εε7ε αληθια .

19 Και ω τετο γινωσκειών οι ατάλη

θέας έσμη , καιιμωδών αυτη παστη

ας καρδίας ημών.

όπέαν τα αγνώσκη ημων η καςδία , επ

μάζεστιν ο Θιος τη καρδιας ημών , γι.

νωσης πανα.

11 Αγαπη φι,εάν η καρδία ημών μη καπκ :

νόη ημών, παρρησίανιχών σας τΘιόν:

Και ο εαν αιτώ μου , λαμβανομών παρ'

αυτά, οτι ας νυλάς αυτή τηρε με , ε τι

για ενώπιον αυτή πτιμου .

23 Και αυτη εινη ολη αυτέ, ένα πισά .

σωμου το όνομα με αυτό Ιησε Χρισέ,

και αγαπω μ αλήλες , καθώς εδωκεν ω

Όλίω ημίν.

14 Kα, τηρώντας όλεςαυτέ , ώ αυτω

μς. Ο αυτος ν αυτω και ώ τέτω κώσκο

μου ότι μόνι & ημίν , και επιδόματο και

ημίν έδωκεν .

LI Κεφ .
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Κεφ . δ'. 4 .

1 AΓαπητοί, μη παντα πούμαζε πισάι
τπ, αλά δοκιμάζετε το πνεύμααέρα

Θεξειν ότι πολλοί ψευδοπροφήται έξ .

εληλύθασιν ας ή κόσμον.

Εν τέτω γινώσκελε και πνεύμα Θι πάι

πνεύμα και ομολογές Ιησού Χριστούν ώσππι

εληλυθότα , οκ Θιβέτ.

3 Και σαν πνεύμα και μη ομολογεί τΙετ

Χρισον ο σαρκί εληλυθότα , ασ Θε8

έπ" και τετοέπος ανίκρείσε , ο ακηκόα

πότιέρχεται ,και νύν ώ τωκόσμωέν ήλ.

4 Τμάς α σ Θεέ εστ , τεκνία , και τες

κήκατε αυτές οι μάζων εν ο ω υμίν, και ο

ώ τωκόσμο.

s Αυτοί οι σκόσμε εισι , Αχε τεπ 3

κόσμε λαλώσι , και ο κόσμG- αυτών άκες .

6 Hxcéis engið erkefera govárean

Θεόν , ακές ημών δς σακ έπν κ Θι&,

εκ ακές ημών, οκέτεκνώσκομία του

μα ταληθέμας και το πνεύμα τσλάνης.

7 Αγαπητοί, αγαπώ μου αλήλες,οπεε

γάπη κεΘε επ' κ πως ο αγαπών, και

σ ' Θεέ εγένηται,κενώσκετ Θεόν.

8 Ο' μη αγαπών , σόκ έγνω τ Θεόν επε

Θεός αγαπη είν .

9 Εντέτοεφανερώθη η αγαπη Θιώ

ημίν , όπ τ υον αυτό το μονογοή άπιγαλ



1 Ω Α Ν Ν ΟΥ Α . 795

κRY

IO

II

E
N
I
T
T
O
J
Í

L:

.

1
4
π
α
τ
π
π
ι

T
e
e

τ

α

πε
ιρ
άμ
ατ
ος

Επ
ικ
αι
ρό
πο
υλ
ος

வா
ய்
ப்
பு

:

έρ
ει
α
π
ό
μέ
ρο
ς

1 2

ia
se

,ar
ou
ps

ப
ே
ஸ
்
ப
ம
ா
க
்

ο Θεός ας τονκόσμον, ίνα ζήσωμεν δι '

αυτά.

Εν τέτω εσίν η αγάπη, έχόπ ημάς ήτα

πήσαμε ή Θεόν , άλλ'όπ αυτός ήάπησεν

ημάς , απέςηλεή ήoν αυτ8 ιλασμαν οι

αμαριώνημών.

Αγαπητοί , έτως ο Θεός ηγάπησεν ή-

μας, ε ημάς οφάλομ αλήλες αγαπάν.

Θεόν έδεις πώποτε τεθέατα, εάνάγα

πώμη αλήλες και ο Θεός ν ημίν μαρί , και

η αγάπη αυτό τετελέωμηέσιν εν ημίν.

13 Εν τέτω ενώσκομεν ότι ώ αυτα μο

μεν, εαυτός ή ημϊν , όπ οκ β πνόύμα

τG- αυτά δέδωκεν ημίν.

14 Και ημείς τεθεάμεθα, και καλλυράρωότι

ο πατήρ απέστειλετον 4ονσωτήρα τε κό

σε8 .

15 δς αύ ομολογήση ότι Ιησές έαν ο 4ος 5

Θεξ , ο Θεός και αυτό μας, και αυτός αν τα

Θεώ.

16. Καιημείς εγνώκαμεν επεπισδύκαμιά

αγαπάω ω έχ ο Θεός εν ημίν . Θεόςάγα

πη εί· και μείων και τηαγάπη και αν το Θεό

μως, και ο Θεός ώαυτω .

17 Εν τέτω πελάω ηαγάπη μεθ'ημών,

ένα παρρησίανέχωμεν ώ τηημέρακρί
όπ καθώς οκέινός ει, και ημείς εσμα

ώ τω κόσμω τέτων.
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18 Φόβ
ο
σοκ έαν τη αγάπη, αλ'ή π

λεία αγάπ
η έξω βάλςήφόβον όπε φόβος

κόλασ
ιν
έχο

j
φοβέμ

βρG-
ο πελάω

ται

ώτηαγάπη.

19

Ημα
ς
αγαπ

ώμη
αυτον, όπ αυτός στό

τωνή άπησε
ν
ημάς.Εάν ας είπη όπάγαπώ Θεών, και η

αδελ
φόν αυτέ μισή, ψύση

ς
είν'ο οδμή

αγαπ
ών

και αδελφ
όν

αυτά δεν έδρακε,

Θεόν όν έχ εώρακ
ε
, πως δύνατα

ι
άρα"

παν;

Καιταύτ
ίω
ή υπο

λ
έχομαι απ'αυ

τε, ίνα δαγαπ
ών

Θεόν, αγαπ
ά
όταν

δελφ
όν αυτά.

Κεφ. ε'.
Πάςοπσσ

ίων
όπ Ιησές εσιν ο Χριστός

ηγυνήσ
ανε

,αγαπ
ά

και ηεγγονημ
ερία

Εν τέτω ανάσκ
ομαι

όπ αγαπώρ
ιζε

το

τέκνα Θεέ, όταν Θεόν αγαπώ
μδυ

, και

ζας αναλά
ς
αυτέ τηρώμ

α
:

9

21

5.

εξ αυτά.

2

7

3

Αυτηγαρ έπν η αγαπη Θεέ, να ξες |

ναλάςαυτά τηρώμα και αντολα αυτά

όπ πειν το εξωνημ
ον

άσ'Θιδικά /

η κόσμον'κατη εσίν η νίκη η νικήσαιτ
βαρι

ας
σόκ έσιν.

και

S TI
G

κόσμον, ηπίπς ημών.
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5. Τις εν οικων τκόσμον , και με επι

σόύωνοι Ιητε εαν και ως η Θι ,

6 Ούτος έπν ο έλλον υδα και αίμα .

τη, Ιησές ο Χριστός και του υδαιμο

νον , αλ' ω των υδα και το αίμα και το

πνεύμα ει το καυρών , οτι το ουκ ισων

η αληθε.

7 Οι πας και οι μασχυριςώ το ρε

νο , ο Πατήρ , ο Λό , Φ-, το ακον Πνευμα:

εετοι οι πας εν κσι.

8 Και πως σιν οι μαουνες ώτη γη,

το πνεύμα , και το ύδωρ, ε το αίμα οι πες

ας την ασιν .

9 Ει ή μαρτυρίαν ταράπωνλαμβάνο

μη , η μαρτυρία 5 Θις μεζων είν ' οτι

αυτη εςιν ή μαρτυρί Θ ω μιμαρύ

φηκε αυτό.

1ο Ο πισίων αςτον Θι ,ίκη μας:

τυρίαν ώιωταν ο μη πισίων το Θιών,

ψάτω πεποίηκεν αυτον, ότι η πιπινάκι

ας και μαρτυρίαν ω μεμαρτύρηκεν ο Θιος

εισ με αυτά .

11 Και αυτη εινη μαργυρία , ότι ζωα αιώ .

ιον έδωκεν ημίν ο Θιός εαυτη η ζωη και το

καιαυτό έστν.

12 Ο έχων τωόν, και ζωιω : ο μη έχων ή

μόν Θιά, + ζωω ιιι.

13 Το πιο εξεψα υμίν οίς πισόνπν ας

LI3 τη
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το όνομα και 85 Θεέ ένα αδήπ οπ ζωω

έχειε αιώνιον , είναι πισόνητε ας το όνομα

σεσ' Θεέ .

14 Και αυτηειν η παρρησία δω έχει το

αυτον , ότι εάν & αιτώμεθα και το θέλημα

αυτέ, ικές ημών.

15 Και εάν οίδαμε ότι ακές ημών, δαι αι

τώμεθα, οίδαμδρ όπέχειπε αιτήματα

ητήκαμία παρ' αυτά.

16 Εάν ς ίδη τ αδελφόν αυτόαμας -

νονάαμαρτίαν μη σος θάναών, αίτηση

κ δώση αυτω ζωω, τοίςαμαρανεσι, και

σες είναών. έσιν αμαρία ας είναι

ε ωελοκάνης λέγω ένα ερωτή( η.

17 Πάσα αδικία αμαρίαεί· καιέπια

μαρία και αςείναών .

18 οίδιμω ότι πάςογΓεννημένος εκ ξΘ : 8,

έχ αμαρανά: αλ' ο κυνηθεις ασΘ:8 ,

τηρεί εαυτόν ,κοπονηρός έχ απτε αυτ8.

19 Οίδαμεν όπκ στις έσμου, και ο κό

σε όλφω την πονηρώ κάται.

Οϊδαρμό όπο ιός Θεξηκς, κλε

κεν ημίν Αλάνοιαν ίνα ενώσκω μάρτάλης

νόν.κοί εσμώ το αληθινω,ώ το4ο

το Ιησε Χρισω· έτος έπν ο αληθινός Θεός

και η ζωή αιώνιο ».

Τεκνία, φυλάξατπ εαυτές λοτ ες

λων. Αμω.

ΙΩΑΝ.

20

2 I
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ΙΩΑΝΝΟΥ Τof A'ΠΩΣτο .

λι ίπιπλή καλική δόνη .

Πρισουπ, - άλικτο κο

οία , και τοις τακτους αυτής , ες

εγω αγαπω ω αλεύουμε , και τα

ερ μόνο , αλλά και που πς οι

έγιωτόπς ταλείφο.

Διά τίω αλητα + μάρεσαν ο εμί ,

και μεθ' ημών έσαι ας των αιωνα .

3 Ε τται μεθ' υμώνχάρις , ίλιο , και

και Θις πατζός, και ο Κυρία 1η -

σεΧεμσι 5 48 πατζού,ν αληίε.α και

αγαπη.

4 Εχαρίω λίν όπ άρηκα τατέκνων

σε « μπεί,εναςαναλημμα, καθως ωτο .

λίο έλαδομδυ ωα του πει πός .
Σ Κανω ερωτω π , κυρία , εχ ώς ώ .

τελω ράφων στι καινω, αλλά ω «

απ'χής , ένα αγαπώ μου αλλήλες.

6 Και αυτη έσιν η αγάπη, ινα τοιπατω

μμ ξ ας ζλάς αυτ8 . α τη εστη η ωτο

λή , καθώς ηκέσα, ε άπ' δεχής, ένα ώ αυτή

ωειπαηπ'

7 όπ πε λοί πλάνοι εισήλθεν ας του

σμον , οι μη ομολογείες Ιησεν Χριστν έρ

χμμον εν σαρκί' έτος εαν ο πλάι και ο

ανκλεισο» .

L1 4
8 Βλί
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8 Βλέπετε εαυθες , ίνα μη λιπλέσμός

α εργασάμεθα , αλλά μισθόν καλήρη λίσι

λάβωμερ.

9 Πώςοαραβαίνων, και μη μείων ή τη

διδαχή σ ' Χρισέ,Θεόν εκέχο- και μείων

τη διδαχή σ' Χρισέ, έτG- και τ πατέρα

και τ υον έχω .

Εί τις έρχεται αθος υμάς , και τούτίων

των διδαχω και φέρη , μη λαμβάνει αύ

τον εις οικίαν και χαίρον αυτω μη λέγετε

11 Οδ λέγων αυτο χαίρεν , κοινωνά τις

έρρις αυτό τους πονηρούς.

Πολλά έχων υμίν χάφεν , σόκ ήβsλή

Δε χάρτες μέλαν ' αλά ελπίζω έλ .

βιν ως υμάς, και τώρα ως σήμα λαλή

στα ,ίνα η χαρα ημών και πεπληρωμή.

13 Απάζεται σε τα τέκνα η αδελφής ( και

σοκλεκτής. Αμω.

6

7

11

8

9

1o

ΙΩΑΝΝΟΥ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

έπιπλή καθολική τξίτη .

ΠρεσβύπρG- Γαιο το

αγαπητο , ον εγωι αγαπώ

αληθέα.

Αγαπητέ , σε πωτων

ούχομαι η αιδεθα και

υκαίνην , καθώς δύοδεται ( ε η ψυχή

3 Εκε .
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3 Εχωρίων δ λίαν ερχομδίων αδελφών,

αμαρτυρέντων ( και τη αληθέα,καθώςσε ένα

αληθέα σειπεέλες .

4 Μεζονέραντέτων συκ έχει χαραν,ένα

ακέω τι έκα τέκνα η αληθέα σει

πατένα .

5 Αγαπητέ, πιουν ποιές και εάν εργάση εις

τες αδελφές και εις τες ξένες,

οι εμαρτύρησαν ζε τη αγάπη δώ

πιον εκκλησίας ες κοιλάς ποιήσης ατοπέμ

ψας αξίως σ Θεά ..

7 Υπές γαρ σ ' ονόματG- αυτή εξήλθον,

μηδεν λαμβάνονταςλίπτων εθνών.

8 Ημαςοιοφέλομε λολαμβάνξν της

τοιέτες,ίνα σιωιρρίκνώμεθατη αληθέα.

9 Εραψα τη εκκλησία αλ ' ο φιλο

πςωδίων αυτών Διοτιφής έκ επιδέχεται

ημάς.

Δια τέτο , εάν έλθω , σεμνήσαι αυτό

οι έργα αποιέι, λόγρις πονηροίς φλυαρών

ημάς" και μη δεκέμνος επι τέτοις, έτε αυ

τις επιδέχεται τις αδελφές, και τεςβελο
δρες κωλύς , εκτ εκκλησίας εκβάλf

11 Αγαπητέ, μη μιλάτο κρικού, αλλά το

έγαθών. δαγαθοποιών, εκ Θις ειν' ο3

κακοποιών , έκ εώρακε θ Θεόν .
Δημητρίο μεμαργύρη

ς σο πάντων ,

και σ ' αυτής αληθείας : εημέις 3 μαρ

ill's
τυράμβη,

Η σ
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τυρέθη, και οίδατε ότι η μαρτυρία ημών

αληθής επ .

13 Πολλά είχαν ράφειν , αλ' ε θέλω 2s

μέλανο- και καλάμε σοι ράψα

14 Ελπίζωκαι σθέως αδέν σε , και σήμασε

όμως λαλήσομδυ.

15 Ειρλώη σοι. απάζονται οι φίλοι.

Απάζε τες φίλες κριτ' όνομα.

6

α

7

Ι

8

au

04

9

toΥΔΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

επιστολή καθολική.

* ΟΥΔΑΣ Ιησε Χρις δύ

λο , αδελφός δε Ιακώβ ,

τοίς ώ Θεώ πατρί ηρεασμέ

τους , και Ιησε Χρισω πτηρη

μίοις κληείς :

ΕλεG- υμίν και αρωη ε αγάπη πλη "

θυνθέη.

3 Αγαπητοί, πάσαν πεδω ποιέρα

γραφειν υμίν αει της κοινής σωτηρίας,

ανάγκων έχον κάψαυμίν, ολακαλών

επαγωνίζεται τη άπαξ ωραδοθάση τις
αγίοις πίπ .

4 Παρίσέδυσαν γαρ άες ανθρωποι οι παί

λει « υγκραμμένοι ας τετο η κρίμα ,

ασεβές, τσ Θιξ ημών χαριν εξαπένες

ας ασέλγίαν , και μόνον διαποτίω Θεών

બે

15
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•
ΟΥΔ Α .

και Κύριον ημών ΙησBν Χρισών
δρνέλμοι.

Υπομνήσει και μας
βέλομαι , ιδίας υ

μως άπαξ τέτο , όπο
ΚύρμG- λαόν εκ γής

Αιγύπlε σώζας,το
δεύτερον τες μη πισόν

σανος απώλεσεν.

6 Αγέλες σε τες με
τηρήσανίας και εαυτώ ,

δρχία , αλλά
πολιπόνας το ίδιον οίκητή

Θλον , ας κρίσιν μεγάλης ημέρας , δεσμούς
αιδίοις

σεζόφον
τετήρηκεν.

7 Ως Σόδομα και
Γόμορρακα εί αυίας

πόλης και όμοιον τέτοις τρόπος
εκπορνό-

σασα ,
απελθέσαι οπίσω σαρκος ετέρας,

αθόκενται δείγμα , πυρός αιωνία δίκίω
σέχεσαι.

8 Ομοίως μούτοι έτσι
ανυπνιαζόμενοι,

σάρκα μου μιαίνεσι,
κυριότητα και άθετεσι,

δόξας
βλασφημίσεν.

Ο 3 Μιχαήλ ο
δρχάκελG-ότε τω 2α

βόλα
Ανακρινόμεν ©- διελέγετο ει τα

Μωσέως σώμαλο », ετόλμησε κρίσιν
επενεκέν

βλασφημίας, αλ' είπεν :Επικ

μήσι σοι ΚύρG-,

Ούτοι και όσοι με σοκ οίδασι βλασφη»

μέσιν" όσα και φυσικώς , ως τα άλογα ζώα ,
επίσαντα , ώ τέτοις

φθείρονται .

Ουαί αύτοΐς · ότι τη οδοσ Κάϊν επορό

jo
ri
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200
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2

γει
ακά

θαρ
η

επα
ίρο

λίε
ς

καιπή .
εγ
πλ
ηρ
ής

επά
ρα

πα
ρε
μβ
άσ
ει

γί
νε
τα
νώ
ν

πο
υ

θησαν , και τη σκόνη Βαλαάμ μιθ εξ

χθησανκαι τη αναλογίαΚορέ απώλoνό.

4
, வ
ர
்
ம
ா

12 ουτοί
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Ούτοι εισιν ώ τας αγάπης υμώνοι:

λάδες , σκωδιωχέδροι , αφόβωςευτές

ποιμαίνονlες: νεφέλαι άνυδροι, αν ανέμων

αειφερόμεναιοδένδρα φθινοπωρινά ,ας

πα , δις λιποθανόνα , κριζωθενα

13 Κύμαία άριαθαλάσσης,επαφρίζονα

ας έωτών αιχμώος" ατέρες ολανήται, οίς

ο ζόφG - 3' σκότες ας ή αιώνα πτήρηται:

14 Προεφήτευσε 3ετέτοις εβδομά λο

Αδαμ Ενώχ, λέγων· Ιδε , ήλθε Κύριβώ

κυριάσιν αγκαιςαυτέ ,

IS Ποιήσαι κρίσιν ξ πάντων, εξελέγξει

πανεις τες εστίας αυτών οι παντων

έργων απβάας αυτών ωνήστουσαν , και σε

πάλων σκληρών ων ελάλησανκατ'αυτό

αμαρlωλοί ασεβάς.

16 Ούτοι άσε 9χυσα , μεμψίμοιροι , 5

ως επιθυμίας αυτών πορόυόμθμοι κτο

μααυτών λαλέ αέροια , θωμαζεύες
αθόσωπα , ώφελέας χάριν.

17 Υμείς και αγαπητοί μνήθητε θρηματων

η ωορημδίων στ λυγίλων Κνομα

ημών ΙησεΧρισ

18 όπ έλεγον υμίν , όπ εν εφάτο χρόνο

έσονται εμπούκλαι , και εις εαυτών έπιν:

μίας πορόυόμενοι τ ασεβών.

19 ουτοί ασιν οι λυδιορίζολες ευτές ,

ψυχηφί, πνεύμαμή έχεήες.

20 Υιού ;

3 ;



ΤοΥΔΑ. 8ος

2ο Υμης 3 ,έμεται. τα έγινετο ομών

πίπ επεισοδιμενπ , ιντνι , ώ πάνινα

αγία σοτάκμάρει,

21 Εανεςένα γατη Θιά τεράστια συλ

χομέρει το ιλιου Κυρί εμώνΙει Χρι

σε ας ζωίω αιωνιον .

12 Και ες με ιλικπ24κρινόμδρει:

23 Ούς και ώ φιόνσώζιπ,ο πυρες ει

παίζονες, μισάντες και το τσαρο,εαπι

λαμψον χτωνα.

24 Τωκαι διωκ μόνο φυλάξαι υμας απ αι.

σες.ε τη σται καιενώπιον τη λεξης αυτι ώμω .

Mes criatur.

25 Μονω σοφών Θιάσωτήρ ημών δόξα και

μεγαλωσιώη , κράτη- κέξεσι4 , € νυν και

ως πάντας τες αιώνας . Αμίω .

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝ

σ ιλίγο.

Κεφ . α '. Ι.

' ' ΠΟΚΑΛΥΨΙΣ Ιησου

Χρισέ , ω ισωκεν αυτοι :

Θιος.δάξαι τοις δέλοις αν .

τε και θα γινία , ω πια και

son ne sera amostras AlgiŠ

αγέλε ωτο το δέλοι ωτάΙωάννη
2 .
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σε εμαρτύρησε ή λόγων σ ' Θεξ , και

καλυρίαςΙησε Χρισέ,όσοι πάλι .

3 Μαχαίρι - ο άναγινώσκων, οι ακέν .

τις τες λόγεςταΡοφηθέας ,ετηρέλες τα

ν αυτή κραμμαρία και γδ καιρός έγύς.

4 Ιωάννης της επα εκκλησίαις τας και

τη Ασία χάρις υμίν και ειρήνη δοξους

δων5ος ο ερχόμενο - ελιάεπα πάμε

των αεστιν ενώπιον δ ' όνε αυτά

5 Και Σπο Ιησε Χρισέ, ο καρτυς οπές,

ο αθωότοκGνοκ νεκρών, και ο άρχω

βασιλέων γης " τι αγαπήσανά ηρας , και

λέσανά ημάς λίποταμοριών ημών στο

αίμα αυτό

Και εποίησεν ημάς βασιλάς και ιερείς του

Θεως παιρί αυτά· αυτο και δεξαετοκρα

τG- ειςτες αιώνας ή αιώνων. Αμήν.

7 Ιδε , έρχεται με ή νεφελών, και όψεται

αυτόν σας οφθαλμος, και οίτινες αυτοί εξ

εκέντησαν και κόψονται επ ' αυτών πάσαι αι

φυλαιτ γης, ναι , Αμήν.

8 Εγώ ειμι το Α και το Ω ,δοχή και τέλο ,

λέκ ΚύρμG-, ο ών εο ην και ο ερχόμα και
οπανοκράτωρ.

9 Εγώ Ιωάννης ο αδελφός υμών, και τοι

κοινωνός ώ τη θλίψη και τη βασιλιά

και ομονή Ιησε Χρισ8 , εγγονομία και

τη νήσω τη καλαμιών Πάτμο , Αε τον

λου
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zággy & Osőny Algi thue
magluercer inoš

1ο
Εγγυόμίω ώ

πνόύμαι ώ τη
κυριακή

ημέρα και ήκεσει οπίσω με φωνω μεγά

λίω ως
σάλπιγγΘ-,

λεγέσης:Εγώ αμι το Ακτο Ω, αρώ

τG-
εδέχεις

καιδβλέπής γράψονέςβιβλίον , και πέμψον της
εκκλησίαις ταις

ν Ασία, ας Εφεσον, ε εις
Σμύρνων, και εις

Πέργαμον , ε ας Θυατέρα και ας Σάρδές,
κ έας

Φιλαδέλφίν, εάς
Λαοδίκα».

12 Και
επέστρεψα βλέπηνή φωνω ήτις ελά

λησε μετ 'εμέ και
επιςρέψας είδανεπζα λυ

χνίας χρυσας

13 Και ώ μέσω ή επί λυχνιών όμοιον και
ανθρώπε,

ενδεδυμένον ποδήρη, και
αεεζώ

σίύονωeoς τοϊς κατοϊς ζώνωγευσιώ .

14 Η 3 κεφαλή αυτές οι τρίχες λόγοι

ώσειέρμον λόυκών, ως χών" και οι
οφθαλμοί

αυτ8 ως φλόξ πυρός

15 Και οι πόδες αυτά όμοιοι
χαλκολιβάνω,

ως ν καμίνω πεπυρω μέρος και η φωνή αυτά

ως φωνή υδάτων πολλών

16 Και έχων ών τη δεξιά αυτά χτεί ασέρας
επαι · κ κ σσόμαίο αυτό ρομφαία δεν

συμG- οξέα
εκπορόύομβρηκαι ηόψιςαυτά

ως ο ήλια- φαινή ώση δωάμε αυτέ .
παν

έμο
πος

,

17
Και ότε είδον αυτον,έπεσα φεος τές ποπο

νή
"in

t
Ιμ
πή
,ή
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δας αυτ8 ωςνεκρόςκαι επέθηκε ή δεξιάνe

τε χώρα επ' εμέ, λέγων μοι" Μή φοοε. ερ

ειμι ο ωeώτG - έχαθG

18 Και ο ζών, και εγγυόμίω νεκρός, είδε ζω

ειμι ειςτες αιώνας ή αιώνων"άμω. κ έχω

ως κλες Ταδε εσενάτε.

19 Γραψον αείδες , και α ασι , εά μέχ {

γίνεθαικ ταύτα

Το μυσήeμοντέπα άστρων ή αδες επι

τδεξιάς με, και ως επί λυχνίας αςευ

σας . οιεπα άσέρες, αγγελοι τεπα εκκλη

στών ασί και επα λυχνίαι ανάδες , έπα

εκκλησία ασί.

Κεφ . β'. 2 .

ΣΤΟάγκέλα Εφεσίνης εκκλησίας χέ

ψων'Τάδε λίγο ο κραζώντεςεπα α

ρας ώ τη δεξια αυτά, ο αειπατώνωμέ

σω τ επε λυχνιώντουσών

οϊδε πι έργα ( ε , ετ κόπον ( ε , και

υπομονώ ( ε ,εοπε διύη βαφτίσει κακες

και επηρώσωτις φάσκονας είναι λογέλες,

εστι άσί' και δύρες αυτές ψευδείς :

Και εβάτιστας , και συμφωνίας, και

Δε το όνομα με κεκοπίακας , και ο κα.

μηχας.

4 s'n iza se c8 , on tegórie Cotled
στοτω αφήκας.

5 Μνημόνευε ο πόθεν εκπίπλωνκας ,

με:

k

15

2 .

Σ

1 :

13
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1 Ω Α Ν Ν Ο Υ.
μελανόησον, ε πι ωειταέργα ποίησαν άκαι

μη και
έρχομαι σοι ταχύ , και κινήσω ή

λυχνία»

(
εκτόπε αυτής,ένανμή

μέλανοήσης.

Αλλά τέτοέχεις και ότι μισώς τα έργατων
Νικολαϊτών,

ακαώ μισώ .

7 Ο έχων ές,
ακεσίτω ή το πνεύμα λές

τις
εκκλησίαις: Το νικώνα δώσω αυτό

φαγείν ουκ και ξύλο ζωής ο εν ώ μίζω

add( s Ferr.
και το

αγέλασ
εκκλησίας

Σμυρναίων
γράψον Τάδε λέγιο

ωeώτG-ο έχαος ,

os égfós? vexgès & Snoer

οίδα ( και τα έργα και θλίψιν και τα
πιωχέαν, (αλέστω- 3 είδε τ

βλασφη

μίαμ η
λεγόντων Ιεδαίεςείναι ευτές, και

Gάκ έσιν, αλλά
σιωαγωγησ σατανά.

10 Mndey Does à pinds
zegeduids,uém

βαλείν εξυμών ο
Algβολών εις

φυλακίω,

ένα
πιρgθήτε'κ έξετε θλίψιν ημερών δε

και γίνε πιός αει εινάτε , ε δώσω σοιτ
γέφωνονη ζωής .

Ο έχωνές και
ακεσούτω ή το πνεύμα λέγ !

της
εκκλησίαις: Ο νικών και μη

αδικηθή οκ

σ
θανάτοδόυτέρα.

12 Και το αγγέλω τ εν Περγάμο εκκλη
σίας ράψονΤάδε λέγε δέχων

τρομφαίαν

*²
désougrožencana
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ο θρόνοσαζανάκαι κρατάς το όνομαμε ,

και σοκ ηρνήσω τίω πίσιν με , και ω τας

ημέραις ώ αίς Ανάπας και μαρτυς μεοπι

φος , δς απεκίνθη παρ' υμίν , όπ8 καρχει

ο σκανάς

14 Αλ' έχει και σε όλίγα , όπ έχες εχει

κρέαςτω διδαχω Βαλαάιι , ος ει

δασκε , τ Βαλάκ βαλείν σκάνδαλου -

ώπιον των Ισραήλ , φαγών κόλα) 3,

και πορνεύσει.

15 Ούτως έχετε συ κρανος ή διδαχ

Νικολαϊτών: μισώ .

16 Mεανόησιν" και 3 μή έρχομαισοι ταγα ,

και πολεμήσει μετ' αυτών εν τη ρομφαία 5

τόμαώς με .

17 ο έχων ες ακεσάτω τι το πνεύμα λίγα
της εκκλησίαις · τω ικών διίσει αυτο

φαγών στο δ κάννα και κεκρυμμόρε ,και

δώσω αυτα ψήφον λόυκίω ,κ επι τυφ »

όνομα καινόν καμμίύον , έδεις έγνω και

κή και λαμβάνων.

18 Και τα βάλωτέν Θυατέροις εκκλη
σίας ράψον Τάδε λέγε ο 4ος Θεέ, εκει

τες οφθαλμες αυτά ως φλόγα πυρός, οι

ποδες αυτέ όμοιοιχαλκολιδάτα.

19 οίδα ( ε τα έργα, αγάπίω ,ετε

κονίαν, και πίιν, τσιμενής (ε , επι

έργα ζε, και τα έχαζα αλάουα Τσιτων.
20 A '
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An ’ έχω σε όλίγα , όπ έας ή γυαλ

κα Ιεζαβήλ, ή λίγεσανέωτίω ωθοφήταν,
διδάσκήν και

πλανάσθαι έμες δέλες , πες

νεύσει και
ειδωλόθυα φαγείν.

21 Και έδωκα αυτή χρόνον ένα μελανοής

Οκτπορνείας αυτής,δε
μετενόησεν.

Ιδε , έχω βάλω αυτίω εις κλίνω, και

τες
μοιχόύοντας μετ' αυτής,θες θλίψιν μεν

gáales , dy pain
relcevonow Conese ti égzwe

αυτών .

23 Και τα τέκνα αυτής λύπεκτενώ ω θανά

των γνώσον πάσαι αι εκκλησία ότι εγώ

άμιδερσονώννεφρές € καρδίας και δώσω
υμεϊν εκρίσωξ τα έργα υμών.

24 Υμίν και λέω ,
κλοιπούς τοϊς Θυαλά

ροις,όσοι σοκέχει και διδαχίω ταύτίω , και

οίητες Gάκ έγνωσαν τα βάθη και σαλανά , ώς

λέγεσιν 8 βαλώ εφ' υμάς άλλο βάρG "

25 πλίωδέχετε
κρατήσετε άμεις και αν ήξω

Καιο νικών, € οτηρώνέχειτέλος του έρ

να με,δώσω αυτω εξεσίαν επί εθνών

27 Και ποιμανές αυτές ω ράβδω σιδηρά ως

τα σκεύη τα κεραμικα σωτίζε), ώς κα

γώείληφα ωρα απο
πατζός

Και δώσω αυτων ασέρα τωegoϊνόν .

Ο έχων ές , ακέσατω ιο πνεύμα λίγα
τους

εκκλησίαις.

26
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Κεφ . γ'. 3 .

Καιτοβαρέλιτέν Σάρδεσιν εκκλησίας
ράψον Τάδε λέκ ο έχων τα επα

πνόύμαζα 5Θεέ, και τεςεπα άστρας: oi

δο ( και τα έργα , όπ το όνομα έχας όπζης,

και νεκρός .

Γίνε κηρρών , ε στήριξαν τα λοιπα και

Med drawersSupruga ( 8 ta igra

πεπληρωμώα νώπιον σ ' Θε8 .

Μνημόνδεοω πως ειληφας και ήκεσας ,

ετήρα, και μελανόησον. Εάνοώ μή κτής

σης ,ήξωεπί πώς κλέπτης , και ε μήγιος

ποίαν ώραν ήξω επί σε .

4 Εχοςόλίγα ονόμαζα κώΣάρδες», ο

σοκέμόλωα » τα ιμάτια αυτών , εσει.

πατήζει μετ' εμέ ώ λόυκούς όπ άξιεί

ασιν .

5 Oικών, έτG- αειθαλείται οικείους

λόγούς κε μη εξαλάψω το όνομα αυτο

κατ βίβλε τζωής , και εξομολογήσερση το

όνομα αυτά ενώπιονσ πατζός με , και ω

ώπιον αγέλων αυτ8.

6 ο έχων ές, ακεστίτπω ίτο πίύμα λίγη

της εκκλησίαις.

7 Και το αγγέλωτώ Φιλαδέλφεα οα

κλησίας ράψον Τάδε λέγε ο άγιο ,εά

ληθινός,ο έχων ή κλάδα σ'Δαβιδο άνοιγμα,

και έδες κλάς· εκλάς , και δεςανοιγε

8 οι

13
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8 οίδα Cs α έργα" ιδε δέδωκα ενώπιον

C & θύραν άνερ Γρύλω,έδειςδιώκ7)κλά

σαι αυτώ ότι μικραν έχος διμύαμιν , και

ετήρηστίς με ή λόγον, και ουκ ηρνήσωη όνο.

και μ8.

9 Ιδε , δίδωμι οκ τ σμυαγωγής σαλανά

* λεγόντων έαυτές Ιεδαίες είναι και η σοκ

Ασίν, αλά ψείδον ιδε , ποιήσω αυτές ίνα

ήξωσι ε ωοσκυνήστων ώώπιον ή ποδών

( ε, γνώσιν ότι εγω ηγάπησαν ο

IO σπετήρησας ή λόγον τι υπομονής με,

κάγοί στ τηρήστω εκ τ ώρας σπέρασμά της

μελλέσης έρχεος επί οικεμβρηςόλης και πη

βασαι τες και εικόνας επί γης.

11 Ιδε, έρχομαιταχύ κράτη και έχει ένα μη

δεις λάβη ή σέφανον ( ε .

12 Ο νικών , ποιήσω αυτον τύλον καιτυλα

Ο Θεέ με,και έξω και μη εξέλθηέπι € ράψω

επ ' αυτόν το όνομα Θεέμε , κ το όνομα

η πόλεως Θεόμε σκαμνης Τέρεσαλήμ ,

Året Baarden sparê die Osố18, ry

το όνομα με το κανόν .

13 ο έχων ές,ακεσούτο τί το πνεύμα λές

της εκκλησίαις.

14 Και το αγέλα τ εκκλησίας Λαοδι

κέων γραψων: Τάδε λέγε ο Αμίω , ο μάρ

τους και πισες και αληθινός και έχει κάπως

ΟΘεέ
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15 οίδα ( και τα έργα , όπ έπ ψυχρός εί ,

έπ ζεσός: όφελον ψυχρός είης ή ζεός.

16 Ούτως,όπχλιαρός ειςέπψυχρός επ

ζεσος, μέλω σε εμέσαικ ξπμας με

17 όπ λίγες: Οι αλέστός άμι, ε πολύ.

τηκα , και έδενός εάαν έχω. Και σόκειδας

όπ συα ο ταλαίπωρG-, κελεχνός , έπι

χος , και τυφλός, γυμνός.

18 Συμβελόίω σοι αγορασει παρ' εμά

χρυσίον πεπυρωμένον πυρός, ένα τηλε

τόζηςκαιιματια λευκα , ένα ειδάλη, και

μη φανερωθή και αιχώη τ γυμνότης ( και

και χολέριον έγκισον τες οφθαλμές ( ,

ένα βλέπης.

19 Εγω όσεςεάν φιλώ, ελέγχω και παιδί

ζήλωσανομωκ μετανόησον.

20 Ιδε,έση και επί + θύραν ,κκρέα'εάν λες

ακέση τ φωνής με, και ανοίξητυρας, άσ

ελεύσομαι ως αυτον , έδέπονήσω μετ' ευ

τε , και αυτός μετ' εμέ.

21 νικών,δώσειαυτό καθίσει μετ' εμε ω
τιόνωμε, ώς καγω ωίκησα ,κ οκάθισα

5 πατρός με ώ τω τρόνο αυτό.

ο έχων ες, ακεσατω π τοπτεύμα λέγα

ταις εκκλησίαις .

Κεφ. δ. 4 .

MEταταύτα είδον,και ιδε,θυραηεο μί
νη ή τον έραν ,κήφωνή καιστη

.

22
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14 σε
ιρ
ές

πέ
τρ
ας

ήκεσα ως σαλπιγG- λαλέσης μετ'εμέ,
λέγεσει " Ανάβα ώδε, και δειξω σοι α δει γε

νέθαι μη ταύτι .

Kaj litews éjfsójelu ci mouku ngh

ιδα , θρόνο έκτο και τον έρω, και επι

θρόνο καθήμεG

3 KajóneeJiulu @ Wong.cogiend nieco

άασιδι και σαρδίνα και τρις κυκλόθεν και

θρόνο ομοία δρασε σμαραγδίνω.

14 Και κυκλόθεν Σ' θρόνε θρόνοι είκοσι και

τέσσαρες: κ επί τες θρόνες είδαν τες είκοσι

και τέασαρας πρεσβυτέρες καθημείες, ει.

βεβλημαίες ν ιμαίοις λόυκούς και έχουν επί

ας κεφαλάς αυτών σεφάνες ευσές.

5 Και κ όνε οκπορόύονται ασφαπτοι

και βρονται & φωνή και επα λαμπίδες

πυρός καιόμενηενώπιον δρόνε , αι εισι τα

επί πνεύμα σ' Θε8..

6 Και ενώπιον δ ' όνε θάλαασα υαλίνη ,

ομοίακρυστάλλου και ώ μέσω τρόνε κκύ

κλω και θρόνο τέσσαρα ζώα γέροναοφθούλ

μιών έμπζοσθεν και όπιθεν.

7 Και το ζώον το πρώτον όμοιον λέονά, και

το δεύτερον ζώον όμοιον μόχα, και το τρίτον

ζώον έχουν το « όσωπον ωςάνθρωπG-,και το

τέταρών ζώον όμοιον αετω πεπωμίύω.
8 Και τέασαρα ζώα , εν καθ' εαυτό , είχαν

ανά πέρυγαςέξ κυκλόθεν, έσωθενγέμονα
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, ήώ
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αυτό .

3

Και έδες ήδύν
αξ

εν τω έρευνα, ελπίπι

4
skaj

Και εγώ έκλαιο
ν
πολλά, όπ έδεις αξιών

βρέθη ανοίξαι αναγνών
αι
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ν
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βλέπξ
ν
αυτό.
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Σ Και είς εκ ή πρεσβυτέρων λέγαμοι*Μή

κλαίε ίδε νίκησεν ο λίων και ως εκ τ φυλής

Ιέδα , η ρίζα Δαβίδ, ανοίξει το βιβλίον,και

λύσει τιςεπασφραγίδας αυτά .

6 . Kay cidiv , jido a uéro 5 gove regulation

πασάρων ζώων , εν μέσω και πρεσβυθέρων,

δρνίον εσηκος ως εσφαΓρίβον , έχον κέρσοι

επα , και οφθαλμές επα: οι εισι τα επα

σ' Θε8 πνεύμαζα τα απεσταλμα εις πα

σαν τίωγίώ .

7 Και ήλθε κ ειληφε το βιβλίον εκ τ δε

ξιάς και καθημεψε επιστρόνε
8

Και ότι έλαβε το βιβλίον, τα τέασαρα

ζώα και οι εικοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι έπεσαν

ενώπιον ' ορνίε, έχουλες έχασα κιθάρας και

φιάλας χρυσας και γεμάσεις θυμιαμάτων ,

Διάσιν αι ωθοσόυχα ακίων.

Kajaosorv wdli noyylisabzavles.Ağcos
λαβαντο βιβλίον, και ανοίξαι ας σφρα -

άδας αυτ8 , όπ εσφάγης , καιήθρασαςτο

Θεώ ημάς ω ταίμα (εκπάσης φυ

λής και γλώσης και λαξε έθνος"

1ο. Καιεποίησειςημάς τωΘεώημών βασι

λές και ιερέας και βασιλόσομδυ επί γής.

Και είδον, ήκεσαι φωνώ αγέλων πολ .

λώνκυκλόθεν σηράνεκαι τη ζώων & πρε

σβυτέρων και ο αριθμός αυτών μυρλά

δες μυριάδων, και χιλιάδες χιλιάδων:

και
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12 Λέρλες φωνή μεγάλη Αξιόν έπ

νίων το έσφαρδύον λαβάν ή δωαρεις και

τελετον σοφίαν είχαν και τιμίωκε

ξαν και όλοίαν

13 Και πάν κάσμαδεν ώ τω έρανώ, και

αν τη γη , και σοκάτω τ γής , εεπια .

λάοσης αεπ,όταναυτοίς πανα, ήκεστε

λέγανάς: Το καθημδύω επισθρόνα και τα

δονία ή αλογία ε η πεή και η δόξα και το

κράτG- ας τες αιώνας ή αιώνων.

14 Και τα τέσσαρα ζώαέλεγον Αμίω κεί

ακοσίθέαταρες πρεσβύτεροιέπεσαι εστ.

εκύησαν ζωνκ εις τες αιώνας ή αιώνων.

6 .

1 Και είδεν όπ ήνοιξε το δρνίον μίαν αί
σφραγίδων, και ήκεπα ενός ατ παωε

ρων ζώωνλέμε, ώς φωνής βροντής: E

Και είδον , και ιδε ίππων λακός και

καθήμG- επ ' αυτω , έχων τόξων και εδώ

θη αυτώ έφανος , εξήλθε νικών , και

να νικής .

3 Και όπ ήνοιξε και δευτέραν σφραγίδα,

ήκεσα σ δουτέρε ζώα λίγρης Ερχε και

βλέπτ.

4 Και εξήλθεν άλG- ίππG- πυρός και

το καθημερα επ' αυτοέλθη αυλαβαν 7

Ηρωωλοτ γης , ένα αλήλες σεξ

Κεφ . 5 '.

χε και βλέπε.

2



12 ANNOT.

στ ' ναι εν τη ευτυ με αμοι μεγάλε.

5 Καινπηειξι τηιτίασφι: α.ε.

στο σπιτι ζω λι » Εγκ. θλιπτ .

Και « δέν, κ ιδε ιππης μιλάει , το εν νεφ

Φ- επ' αω τει ,ιχνζυγια τη σού εκατ .

6 Κι η καστε φωνών ώ με - τ ττατα και αν

ζώων λιγεσαι Χονιξ στα ο Αη να

παςγενικές κριθοςδωπριν και το ιλιον

κατ οίνον ασίκης.

Και οπ ηοιξι τσφφιδω τίω τπττιε

τίω , ήκεσε φωνία και το αρτοζωε λιγ

σαν Εγε και βλεπε.

8 Και είδον , ε ιοε ιππ3χλωρός, και ο

καθημεριπείνω αυτε ονομα αυτό ο Θά.

να ος και ο Αδης αναλυθεί μετ ' αυτί ειλ.

θη αυτοις εξεσία λπικίναι επί το τέταρ

ν τ γης , ν ρομφαία κω λιμώ και ώ γε .

κάτω , εντοιωντ γης.

Και σε ήνοιξε τπιαπωσφραγίδα,

εδον σακατωσυσταση με τας ψυγας

εσφαλμων2ετ λόγον Θιά , και μία

ή μαρτυρίαν ω είχαν

1o Και έκραζαν φωνή μεγάλη και λίγες

Ε'ως πότεο δισότης ο αγιοκο αληθινός

κρίνης και εκδικώς το αίμα ημών λο

κατοικείων επί τη γης;

11 Και εδόθησαν ικασος σολαι λόυνg , και

ερρίθη αυτοίς να αναπτύσονταιέπ χρόνον

Mm 2 μικρών

9

9
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μικρόν , έως και πληρώσονται και οι συνδε

λοι αυτώνε οι αδελφοί αυτών , οι μέλού

τις δοκλένεθαι ως καιαυτοί.

Και είδον ότι ήνοιξε η σφραγίδα του

έκτω, και ιδε σεσμος μέγας εγγυες,

ήλιο- εγχύες μέλος ως σάκκG- στίχοιG,

και η σπλώηεγγύετο ως αίμα

13 Και οι αστέρες και έραν έπεσαν ες τίω

γώ , ως συκή βάλς τες όλωθες αυτής,

των μεγάλε ανέμεστομύη.

14 Και έρανός απεχωρίθη ως βιβλία ει

λιοστόμιμον, και πάν όρG- κ νησ α τει

τόπων ωτων εκινήθησαυ .

Και οι βασιλιάς τ γής, και οι μεγιστάνες ,

και οι αλέσποι, και οι χιλίαρχι, ε οιδια

τοί, καιπάς δελες και παςελαύπρG-έκρυ

ψαν εαωτές εις τα σπήλαια και εις α πει

ξας ή ορέων

16 Και λέγεσε τους όρεσι κ τας πίπας:

Πέσετε εφ ' ημάς , και κρύψάθε γυας λο

αθοσώπε και καθημείο επί σθρόνα , ελπι

τοργής τε δονία :

17 ότι ήλθεν η ημέρα και μεγάλη τους

αυτ8' και τις δυναται σαθαι ,

Κεφ . ζ . 7.

Και ται το είδος τέταριας εγκλες
έρωτας επί ας τέασαρας γωνίας της,

κρα78νας τες τέσσαρας αρέμες γη , 53

Σ

k:

Ci

$
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μια ποίη αιμο-επιτγι,μεπίπίτ .

λαασης , μητη επι παν εινφου.

2 Κω « δεν ακον αιλον ανενα» λες

ανανές ηλιά , εχουν μια Θι· ω » .

το'κ ικοεξοφων μεγάλη τους πατ -

σιν έγλεις εις ουη αντουςρος εσέκοσοι εί..

shi mg* radaosas

3 Λιον: Μη αδίκηση τίω γάω , μαπ +

κλαοσαν, μη π τει διορα , και τις ευκαι.

επιμόρ της δελες το Θι ημιων επι 7 με.

πωπωναυτών.

Και εκει το.θμον τίτλο« γισμό.

Ιαν ρμό κλικοι, φes μρειίκ πιεσης

φυλης 4ων ισοφαλ .

Σ Εκ φυλής ίαοο , ιβ ' χιλιάδες άνθρα

κτιροι εκ φυλής ' ο.ίω , 13 χιλια ! ι

εσφραγισμώροι εκ φυλής Γαδ, 3 υλιά

δις ισφραγισμψει"

6 Εκ φυλής Αση , ιβ' χιλιάδες άνθρα .

γισμένοι κ φυλής Νιφαλειε ,ιβ' χιλιά

δις εσφραγισμένοι εκ φυλής Μανασή,

ιβ' χιλιαδες εσφeαγισμοί

7 Εκ φυλής Συμεων,13 χιλιάδες εσφα

γισμόροι εκ φυλής Λάι , ιβ' χιλιάτες

σφρακτόροι εκ φυλήςΙσπαχάρ, 4.3 ' γ

λιαδες εσφρακτιμοι

8 Εκ φυλήςΖαφελών, και χιλιάδεςεσφρα

ατμώοι· εκ φυλής Ιωσήφ , ιβ' χιλιαδες

εσφegMm 3
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εσφραγισμδύοι' κφυλής Βενιαμίν,ιβ' χ

λιάδεςεσφραγισμδύοι..

9 Μετά ταύται είδους ιδε όχλΘ πολύς,

δν δριθμήσουν αυτόν εδες ήδωα6 , εκπαι

τιςέθνες & φυλών και λαών και γλωσσών,

Ο εσώτες ενώπιον σ' φόνες ανώπιον .

νία , αειβεβλημδροι φυλές λάκας και φοί

νικες και της χερσιν αυτών :

Και κρίζολες φωνή μεγάλη , λέγονες:

Η σωτηρία το Θερημών τοκριθημερο επί

σ ' θρόνα , και των δονία .

Και πάντες οι αγελοι εσήκεσαν κύκλος

και θρόνες3 πρεσβυτέρων και πωάρων ζώνη ,

και έπεσαν ενώπιον 5 θρόνο επι ωοιπον

- αυτών , και αθοσεκύνησαν το Θεό,

12 Λέρλες: Αμώ ή δόλογία και η εξα και

και σοφία και χαριία και η τιμή και η δυ
ναμις κή έχύςτωΘεώ ημών ας τες αι

ή αιώνων. Απώ.

13 Και απεκρίθη εις εκτπτεσθέρων,λέ

γων μοι : Ούτοι οι αθιβεβλημδροι ας πλάς

ας λουκας, πες μας, και που ήλθεν;

14 Και είρηκα αυτα : Κύριε, συ δίδας . Και

πί μοι Ουτοίκαι οι ερχόμενοι εκ θλι

ψεως τ μεγάλης και επλωαν απλές

αυτών, και ελεύκαναν πλάς αυτών και το

15 αίμα και δενία.

Διατέτο απο νωπιον Τόνυ ξΘιά,



1.ANNOY.

και λαπέ εστι αυτοί μέρας € ενα της και

τι ναι αυτή και οι2ιπιε ηειε,

σκίωση επ ' αυτες .

16 Oό πηνάσιο έτο , ει εισιν όπ .

εοι μη πιση σ ' αυτες καιελ.2 ,υλι πειν

και μας

17 Οι τι γίν το αια μίσαντ να πει.

μας κότες , και ελεγες αυτες οπι σας

πηγας υεα των και εξαλείο Θιος πειν

δακρον λιτόφγαλμών αυτών .

Κιφ. η '. 8 .

Καιόπ ήνοιξι ή σφεσία ή μία,
σιγήν των εραιώς καιμια μου.

• Και είδαν τις ίπ και « κλες , οι ενωπιον

Θι ισιαστι" και είμασταν αυτοίςίπ

στιλπιλές.

3 Και ααοαγιλο ήλη,καιό,τα η επι

το θυσιασήριον ,ιχαν λισαν με τον κοντε και

δε γη αυτο θυμιαμα και πολλά και να διαση

ταις συσόγως τ αγίων πάντων, επι το

θυσιασήριον το αντέν τι πινε γρονα .

Και ανιση ο καπνός τμμια ματιων ταις

συσόχαις ταχίων , έκ χρος και αγάλα,
ώώπιον Θι .

5 Και αληψιν ο αχιλφ ή λιβαν ντεν , ,

έγαμισιν αυτον έκ 5 πυρός 5 θυσιαςηρία, και

έβαλιν ας ή γω και εγγονο φωναι και

βρονται ξαναπει και σταμός .

6 KoreaMm 4
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6 Και οι επτά άγγελοι έχοντες ας επα σταλ .

πιγγας , ητοίμασαν εαωες ινα σαλπίσωσι .

7 Και ο σeα της αγελG- εσάλπιστείτε:

νεο χάλαζα και πως μεμιγμέα αίμα , ναι

εβλήθη ας ήγώ και το τρίτον δένδρων

καλεχρέη, κ πας ρε χλωροςκατεχαη.

8 Και ο δεύτερG- αγελG- εσάλπιση, και

ως όρG- μέγα πυρί καιόμθμον έβλήθη ας :

θείλαασαν και έχύει τοτρίτον ταλές . 2

σης , αίμα .

9

>

3

10

.

11

Και απίθανε το τρίτον εκάσματων

ώ τη θαλάοση και τα έχοντας ψυχάς και το

τρίτον ή τσλοίων διεφέρη.

Και ο τίτG- αγελΘ- εστίλπιπ,είπι

σεν εκ έρωί αφής μέγας καιόμενους

λαμπας, και έπεσεν επί το πίτον ήπια .

μών, καιεπι ας πηγας υδάτι

Και το όνομα Τασέρ λίμται Αψι

9G-' και γίνεται το σπίτι τ υδάτων ας ε

ψινθον , και πολλοί άνθρώπων απίθανον και

υδάτων, ότι επικράνθηται.

12 Και ο τέταρο αγελG- εσπελπισε , και

επλήγη το τρίτον ήλία , και το πιτον -

σελίωσης και το τείτον 'άτρων να αιά

θη το τζιτων αυτών και η ημερας μη φανε

το τρίτον αυτης, και η νυξ ομοίως .

13. Και είδους και ήκεστε ενός αγελε πετο .

pelas cv ustgegevupaik , nézar cui

E4

Σ
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Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ ,

μεγάλη: Ουαί έα έαι τους
κατοικέσιν επί

τ γής, κ λοιπών φωνών και
στιλπιλο

αξιών
αγγέλων ή

μελλόντων
σαλπίζν.

Κεφ. 9 ' . 9 .

Καιο πέμπτG- αγελο
εσάλπισε , και

είδον αέρα κσ ερανέ
πεπτωκότα ές

τίωγω,
κεδόθηαυτήκλεις

φρέσG
αβύασε.

Και ήνοιξε το φρέαρ αβύασε' καν
éßringetrèsc's & ¢ géalQuws maravos rapi

και
μεγάλης και εσκοίθη ο ήλιο- ο αής

ασημοπνεξ' Φρέα/ G-,

3. Κακ καπνά εξήλθον
ακρίδες εις ή

γώ, ξεδόθη αυτούς εξεσία ως έχεσιν εξ

εσίαν οι
σκορπίοι γής.

4. Και ερρέθη
αυτοίς ίνα μή αδικήσω . ή

όρων τ γής , έδε πιν χλωρόν,έδε πάν δέν

δρον· α μη τες
ανθρώπες μόνες οίτινες

σφραγίδα και Θεξεπί τωνμειώπων αυτών: :

Και εδόθη αυτήςέναμη
λυποκλέπωσιν

αυτές, αλ' ίνα
βασανιθώσι μας πέντε

και ο
βασανισμόςαυτών ως

βασανισμος
σκορπία, όταν πανση

ανθρωπον.

οιάνθρωποι το θάνατον ,καιέχ ορήσεσιν

ξεται οθάναλοςαπ' αυτών.

Mms
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σοκ
έχ8σι τίω

5

6.Και ταςημέρας κάναις
ζητήσεσιν
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,και φούς

7 Και
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: 7 Και τα δραιώματα ακρίδων όμοια

: ίπποις ήτοιμασμδύοις ας πόλεμος και επί

αςκεφαλάςαυτών ώς έφανοιόμοιοιευ

எd, அமலாக வல்லரங்குஎவாக

ανθρώπων .

8. Και είχον είχας ως τίχας γυναικών,

και οι οδόνες αυτών ως λεόντων ήσαν.

9 Και είχον θώρακας ως θώρακας σιδηρες

Τηφωνή ή πιερύγων αυτών ως φωνή αρμα

των , ίππων πολλών τεχόωνας πόλεμον.

10 Και έχεσιν έρες ομοίας σκορπίοις , και

κέντζα ωω της έραις αυτών και η εξεστα

αυτώναδικήσαι τεςάνθρώπεςμας πείτε .

Και έχεσιν εφ' αυτών βασιλέα τ αγέ

λον της αβύασε όνομα αυτο Εβραις Α.

βαδδών , και ώ τη Ελλωικό όνομα

Απολύων,

Η ' έαι και μία απήλθεν , έδε έρχονται επ

δύο και με ταώπα .

Και ο έκτG- αδελβέστύλπισε , ήκες.

στα φωνωμίαν οκτ πασάρων κιρα των 5

θυσιαςηρίεσχρυσε σώώπιον Θεξ,

14. Λέγεσιν τω έκτων αγέλω ος είχε το

σαλπιγγα: Λύσαν τες σαρας αγέλες

τες ιδεώνες επί το περαμα τομεγάλο

Ευφραίτη.

15 Καιελύθησαν οι παρεςαγελοι είστει

κασμένοι ας ή ώραν και ημέρας και κάθε

και

ST

. )

12

13

Ε :
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και
ωιωτών , να

δοκένωσι το τρίτον η
ανθρώπων.

σε περ
ψιό

ν
4 4

6
.

Κα
ι

ο
δρ
ιθ
μο
ς
τρ
αδ
υμ
άτ
ων

και
ισ
τι
κά

,

17

s
m
a
i
y
a
i

ம
.
ச
க
ா

7 Lo
go

προ
ς

τα

மக
ாவ

is
as

Κο
ιν
όα
τε
ς

κή

ra
ri
na

ri
pa
re

1ο Κογ
κρα

τιω
τιε

8 Υπ
ο

τω
ν
αξ
ιώ
ν

τέ
τω
ν
απ
εκ
άν
θη
σα
ν

το

ம
க
்
க
ா
ன

επι
έστ

οσε
ιρε

σίτ
η

»,

Η Κα
τα
πι
ά'
νπ
λ

από

λο πρέ
πει

τα

ανκρ
ίν

,

Ακο
λών

, σφί
α
φε
ύμ
α

δύο
μυριάδες

μυριάδων » και ήκεσαι ή

Και έτως είδον τες ίππος ωτή οροιση ,
κτες

καθημερες επ' αυτώνκαι έχοντας θώρα

κας
πυρίνεςκαι

υακινθίνες
Εθώδες και

α
κεφαλαι η ίππωνως

κεφαλαι
λεόντων,

κοκ τ σομάτων αυτών
εκπορόύεται πως

και καπνός ε 9ao» .

τρίτον ξ
ανθρώπων ,κ πυρός και οκ και

ηφιπνεε
οασθές ξ

εκπορόύομε εκ

σομάτων αυτών ,

1.9 Αιγδ εξεσίαι αυσών εν τω σομαι αυ
των εισιν αιγδ έραν αυτών όμοια όφεσιν ,

έχεσαι
κεφαλάς:εν αυταίςάδικέσι .

Και οι λοιποί η
ανθρώπων οι σοκ ασι

εκίνησαν τις
αηηγαίς

ταύταις, ετε

μετενόησαν κ ή έργων ή χαρών ωρών και ένα

με
ωθοσκωήσωζέτα

δαιμόνια,και είδωλα

του ρευστά και τιδουρά και ταγειληάε ττε

λίθινα και τα ξύλινα ,λέτε βλέπον διώα ) .
έτεακόν, έτε «

μπουλον».

21. Καλέ
μέθενόησανικά φόνων αυτών,άτε

έκή φαρμακών αυτών,έτε κε πορνέας
αυτών , έτε κ τ κλεμμάτων αυτών ..

20
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Κεφ . ι . Ιo.

είδαντον άλλον άγγελον οχυρόν κααβαί

νονα εκδ' έρανέ, αειβεβληρονεφέ

λω" και ίρις επί της κεφαλής κτήσετ

ωπον αυτ8 ως ο ήλιG- , οι πόδες αυτό

ως φύλοι πυρός.

Και είχεν ώ τη κρί αυτό βιβλαρί .

διον ανεωγμών και έθηκε τ πόδα αυτεί

δεξιόνεπί + θάλασων , 3 Δώνυμων επί

the gho.

3 Καιέκραξε φωνή μεγάλη ανασις λίων

μυκεται και οι έκραξεν , ελάλησαν τη

επζει βρονται ας ευτών φωνάς.

4 Και ότε ελάλησαν αι εποε βρονται πις

Φωνάςεανών, έμελον γράφεν» και ήκεσα

φωνωκ σ' έρανε λέγεστίν μοι Στρα

κσον α ελάλησαν αι επα βρονται , και με

ταύτα γράψης.

5 Και ο αδελφόν είδον ένα επί τ

λάσης και επί της γης , ήρε τον χαρα αυτο

ας τ έρανόν ,

6 Καιώμοσεν ών το ζενκ ές τες αιώνας ?

αιώνων, ος έκασε έρανόνε αν αυτού, και

ή για και πιώαυτή , ε + θείλαασαν και

τπι αυτή, όπχρόνοσυκ έσται επ'
ή Αλό ώ ταις ημεραις της φωνής 3

δεμε αγέλε , όταν μέλη σαλπιζ , και

τηλεθη το μυστήριο και Θε8 , ως αγε .



TOANNOY. 1:9

λιση τους εαυτώ ευλους τους συνθέτες

8 Και φωνή ο εκάστε ή , ποι :

λιν λαλεστε μετ ' εμεν , κ λιγνσου 1 σταγε .

λα36 το βιόλαομειον το κοινωνω τη

αγίλα και εσωτ-επι της ελε ες

και επί της γης .

9 Καιαπη καιτον ανταγλεν, λιμον αυ

τω: Δος μοι το βιόλαρμείον Κιαλι

Λαοι και να αφαι αυτο και πικρα οι (

ή κοιλιαν , άλλ ' ω του εφιας γλυ

κυ ως μιλι.

1o Και έλαβεν βιόλαοίλονεκτης αγές

σ αγελε, και κατέφαγαν αυτο κ εν τω

σύμφά με ας μιλι γλυκύ και να εφαρ'

αυτό , επικραν η η κοιλια με.

11 Και λιγ μοι Δά στα πελιν σοφή.υ.

σται επι λαούς και εθνησι ε γλωσσας και

βασιλεύσει πολεις .

Κεφ. ια '. 11 .

Καιεδόθη μου καλαμά- εμοι2κουν
και ο αχιλ αφηκε, λέγων: Εκοι.ε

μιτη ησον τναον Θια, και το θυσιασήριον,

και της συσκωνάς ώ αυτοί.

2 Kaitairis the stator I rasixoane

έξω , και μη αυτίω μιτζή(ς , οι ιδε τη τείς

εθνιστ ' και ταπολιν τίω αγίαν πατήσει

μήνας τεασαρακονα δύο.

3 Και δώσω τους δυο μαρτυσίμε, σο
Φητα
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φητεύσεCν ημέρας χιλίας Agroσίας εξ

ήκον , ωειβεβλημένοι σπεκκες .

4 Ουτοί έσιν αι δύο έλαια , και δυο λυ

χνίαι ο νώπιον Θεό τής έσωσει .

Σ Καί πς αυτές θέλη αδικήσαι , πυρέα

πορσεται κυμαίG- αυτών , και κα

εθίξτές έχθρες αυτών και πς αυτές έλη

αδικήσαι, έτω δε αυτον λικίαωθώα .

Ούτοι έχεσιν έξεσίανκλάσαιτέρατέν ,

ένα μηβρέχη υετός εν ημέραις αυτών του .

φηθέας " και εξεσίαν έχεσινεπιτυδάτων,

τρέφεν αυτι ας αίμα, και παίξαιτη

παζη αλήγη, οστίκις εαν θελήσωζι.

7 Και όταν τελέσεως ή μαρίυρίαν αυ

τών , το θηeίον τι αναβάλνoν οκ τ αείωση

ποιήσς πόλεμον μετ ' αυτών , και νικήση αε

τες, ελοκίες αυτές .

8 Και τα πτώματα αυτών επιβατακες

πόλεως τ μεγάλης,ήπς καλάττεινέα

τικώς Σόδομα και Αίγυπτο ,όπε και ο Κί

eGημών εσωρώτη.

Και βλέψεσιν ατλαώνκαι φυλών και

γλωσσώνε εθνών τα πιώματα αυτώνημι

ρας της και ήμισυ , και τα πτώματα αυτών

σε αφήσεσι τεθήναι ας μάραζα .

1o Και οι καφικέντες επιταγής χαρέσεν επ '

αυτοίς, και αφρανθήσον) και δωes πεμ

ψεσαν αλλήλοις , όπ επι οι δύο σοφήται

13.

ες

9
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έβασάνισαν τες
καφικάνος επί της γης.

Και μ αςτες ημέρας € ήμισυ , πνεύ

κα ζωής και Θεξ
εισήλθεν επ' αυτέςκαι

έσησαν επί τες πόδας αυτών , και φόβG

μέγαςέπεσενεπί τές
θεωρώντας αυτές.

Και ήκεσαν φωνώ
μεγάλωέκ έρα

18 ,
λίγεσαν αυτοίς :

Ανάβητε ώδε. Και
ανέβησαν εις τ έeανόν και τη νεφέλη και

εθεώρησαν αυτές οι εχθροί αυτών.

13 Και εκέινητην ώρα εγώεο σεσμος μέ

γας ,και το δέκατον η πόλεως έπεσε ,και
απεκίνησαν αν το σησμω ονόματα αν

θρώπων χιλιάδες επί και οι λοιποί έμ

φοβοι εγένον , και έδωκαν δόξαν τω Θεωσ

έραν8.

14 Η'έαιη δόυτέρα απήλθεν , ιδε και εαι και
είτηέρχεται ταχύ.

15. Και ο
έβδομG-

άγγελον
εστίλπισε, και

εύον% φωναμεγάλο εν τω έραν , λέ

γυσα, Εγχύοντο αι
βασιλείου κόσμε ,

Κυρίεημών, καιΧρισέ αυτό,καιβασι

λύση ας τες αιώνος ήαιώνων.,

16 Kαι οι είκοσι.κ, τίσαρες
πρεσβύπρου οι

ενώπιον ξ' Θεά καθήμενος επί σες θρόνες
αυτών, έπεσανεπί του

παθόσωπα αυτών , και
Φθοσεκύησαν,τωΘεέ,

17. Λέγονες .Ευχαρισέρθώ σοι Κύριεο Θεός
ο

πανοκράτωρ, ο ών,και ο ω , και ο ερχό

μως
Σ
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12.

μόνο ότι είληφας ή διώαμίν Cs + αερα .

λω, καιεβασίλευσας"

18 Και τα έθνη ωργίθησαν, και ήλθεν εις

γή ( s:€ ο καιρός 7 νεκρών ,κριθώα, τα

δέναι ή μιoθόν τοϊς δέλοις ζε τοίς ανε
ταις, και τοις αγίοιςε τους φορείψοις τι σπο- ,

και ( ε, τους μικρούς και τους μεγάλους και

Διαφθείραι τες Δαφθείροντας ή γίω .

19 Και ήνοίγω οναός 5 Θεώ τω έραινε

ώφθη η κιβωτός της Αμαθήκης αυτεώ ο

να αυτό και έχον% ασφαπται να φωται ε

βρονται και σεσμος €γαλαζα μεγάλη.

Κεφ . ιβ '.

Κασημέιον μέγα ώφθη ότιέρανών
ή « ειβεβλημένη ή ήλιον ,Σ καικαι η πλε

νη ισοκατω ποδών αυτής , και επί τ κέ

φαλής αυτής έφw @ άστρων δλδινο

Και ω γαρί έχεσα , κραζί ώσινεπε ,

και βασανιζομθύη εκειν.

3 Και ώφηάλλο σημάον ώ τον έρανώ, και

άδε δράκων μέγας πυρρός, έχων κεφαλές

επα και κέραια δεκα " και έπι ας κεφαλες

αυτ8 Δαδή μαζι επα.

Και η έρα αυτά συρά το τιττι τ ετ.

ρων καιέρανέ, έβαλεν αυτες εις τίω για

και ο δράκων εφηκεν ώώπιον της γυναικες

της μελέτης τεκεν , ίνα οπιν πκη , ο π.

ανον αυτής και αφάγη.

I

2

4

5 Και



Σ

833
& ΛΟ

ΙΑ
.1

/ 2 "

κα
ι
συ
νέ
σι
μα

ha
s
ha
da
s

Η μπ
ηχ
ήσ
ου
ν

த
ர
ம
ா
ர
்

Δυ
να
ιν
ια
ρή
ς

2
4
9
5

%π
ί

πί
κρ
αί
α

πεί
ν

ακ
ρι
ντ
αξ
έρ
σέ

" .

10 αν
αχ
μα
ι

, χρ
η

1Ω Α Ν Ν Ο Υ .

Και έπκεν υον άρρενα , δς μέλ4
ποιμαί

ναν πάντα τα έθνη ωράβδω σιδηρά και ης

πάθη το
τέκνον αυτής ως τ Θεόν και η

θρόνον αυτ8.

6 Και ηγωή
έφυγω εις τίω έρημον ,όπο

έχι τόπον
ήτοιμασμέον λίπος Θι , ίνα

κι ξίφωσιν αυτίω' ήμέρους χιλίας Αφ
κασίας

εξήκονα .

7 Και εγώεό
πόλεμο και το έραινώ και

Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτ8
επολέμησαν

εσ
δρακολG-, « ο δροίκων

επολέμησε,

και οι αγελοι αυτά

8 Και συκ ίχυσαν, έπ τόπG- συρέθη αυ
των έπ ν τωέραν .

9 Και εβλήθη ο δρρίκων ο μέγας , ο όφις και

δρχαίG- , ο
καλέμδυΘ-

Agβολο », και ο
σατανάς , ο πλανώντων

οικεμβρω όλω,

εβλήθη εις ή γώ: ε οι άγιλοι αυτά μετ'
αυτό

έβλήθησαν.

1ο . Και ήκεσαι φωνω
μεγάλω

λέγεσαν

ώ τω έρανώ • Aek έγχίες ή
σωτηρία και

και
διώαμις και η

βασιλέκα ΦΘε8 ημών»

και η εξεσία σ' Χρισ αυτξ· ότι
κρεβλή

θη και
καλήρρG- ή αδελφών ημιών , ο και

ηρρών αυτών ενώπιον ΞΘεά ημών ηρεέρας

και νυκτός .

Kai aurol coinnoces auroy Algi ro aina

του δενία , και2ετλόγων της ριαρθυρίας
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3

αυτών και οι ηγαπησιν ή ψυχω αυτών

άρι θανάτε.

I 2 Διατέτο ύφραίτερθερί έρανοί και οι ο

αυτοίς σκωέντες: Ουαί τούς καφικεσ τιο

γώ και η θάλασσα» , όπ κατέβηομαδο

λG- αθος υμάς έχων θυμον μέγαν , έσως

όπoλίορν καιρόν έχ .

13 Καιόπ είδεν ο δράκων έα έβλήθη ας ?

και γω,έδιωξε γυαλια ητας έπκεταιρεία .

14 Και εδόθησαν τη χωρικι δύο περιγες

σ' αετεσμεγάλα,ένα σίτητα ας ή έρημο

ας ή τόπον αυτής, όπε στέφεται ένα καυγάς

€ καιρός και ήμισυ και διαστασε

σ' όφεως .

15 Και έβαλει ο όφις οπίσωη γωακες και

στόματG- αυτά ύδας ως ποαμεν · 24

ταύτίω ποάμοφόρην ποιότ

16 Και εβοήθησαν και γη τη γιαπί, και

ήνοιξεν η γή το στόμα αυτής , και κατόπι ή

ποταμον όν έβαλεν ο δράκων έκ 5-

το αωτε .

17 Και αργίθη ο δράκων επι τη γυναικί,

και απήλθε ποιήσαι πόλεμο και ταλοιπον

σπέρμG- αυτής, τηρώντων ας απ

λάς σΘεξ, και έχοντων μαρτυρίων διε

σε Χρισέ.

18 Καιείθωεπι : άμμον Τζειλάασες.

S

2

Κεφ.
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Κεφ . ιγ'. 13 ..

Και είδον εκ
θαλάσσηςθηeίον

αναβαϊ
1ον, έχων

κεφαλάς έπαεκέραια δέκα

και επι ή
κερατων αυτά δέκα

λαδήμα

το,και επι ας
κεφαλάς αυτ8 όνομα βλα

σφημίας.

Και το θηρίον δ είδος
ωόμοιον παρδα

λέ, και οι πόδες αυτέ ως αρκια , και το φό .

κα αυτά ως σόμας λέον©-και έδωκεν αυ

τοδράκων ή διώαμιν αυτέ , ετ θρόνον
αυτέ, καιεξεσίαν

μεγάλω.

3. Και είδον μίαν των κεφαλών αύτε ως
εσφαγίων εις θεέναών και και αλήγει και
θανάτε αυτά

εθεραπεύθη , ε
εφόμασεν

όλη η γηόπίσω θηeία.

4 Και
αβοσεκύησαν και δράκονοι δς έδωκεν

εξεσίαν τω θηρία , και
ωθοσεκύησαν το

θηρίο», λέορίες: Τίς όμοια τωθηρίο , τις
διμύαται

πολεμήσει μετ' αυτά;

Και εδόθη αυτώ τόμα λαλένμεγάλα και
βλασφημίας , και έλθη ούτε εξεσία πο

λεμον ποιήσαι μίώας
πασαρακοναδύο.

Και ήνοιξε το στόμα αυτόας βλασφη

μίαν Φθος ή Θεόν ,
βλασφημήσει το όνο

και αυτά,και ή σκίωίω αυτέ ,έτες τα

Βρανά σκίωνος.

7. Και εδόθη αυτοί πόλεμον ποιήσειμε

6
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εξεσία επί πάσαν φυλάω και γλώσσας και

ΙΟ

II

8 Και ωeoσκωήζειν αυτο παντες οίκα

οικώντες επί της γης , ών έ έχαπό ταευ

καίαώ τη βίβλω τ ζωής δονία έσφα:

βρε λπ καταβολής κόσμε.

9 Είπςέλες, ακεσαι.

Εί τις αιχμαλωσίαν συνάρτέες αιχμα

λωσίαν αάς" είπς ώ μαχαίρα λιπα .

νε , δει αυτόν ώ Μαχαίρα λαικίανθο .

δέ έσιν ή αιμονή και η σίας ή αγων.

Και δεν αλο θηρίον αναβαινον και της

γης, και είχε κεραία δύο όμοια δρια και

ελάλε ως δράκων.

12 Καιη εξεσίαν σατε θηρία παραν

ποιοι ενώπιον αυτ8 , και ποιαεγωκτες

καφικώνας ώ αυτή να προσκυνήσετ

θηρίον το ωeώτον , έθεραπύρη και πληγή

σγινάτε αυτε .

13 Και ποιεί σημεία μεγάλα , ένα και πι :

noon nalabasido cn I seguš ess the gas,

νώπιον ανθρώπων.

14 Και ταλαιά τες κατοικίας επί της,

24α τασημεία α εδη αυτοι ποιήσαι-

ώπιον θηρίε · λίγων τοίς αδικεσαι επί

της γης , ποιήσει ακόμα τα θηρία έχ ?

τεληγωτης μαχαίρας , και ζησε .

15 Και εδόθη αυτοί δεναι πνεύμα τη κηφι

δή .
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837

σ 'θηρία, ένα και
λαλήση ή ακών και θηρία,

καιποιή( η , όσοι ανμη
φθοσκυνήσωζε και

Auguce &gneis, ive
digoxloes fãrii

16. Και ποιει πανως , τες
μικρέςκαι τες

μεγάλες, και τες
λεσίεςμετις

πιωχές,

& τες
ελεύθερες και τες δέλες , ίνα δώση

αυτούς χώρα μας επί της χορός αυτών της

5. δεξιάς, ή επιτ
μειώπων αυτών.

17 Καιένα μήτις δuύης
αρρασαι ήπωλή

σουρέι μή οέχων το
χάραμα , ή το όνομα και

θηρία, τ δριθμώνσ '
ονόμαίΘ- αυτά.

18 Ωδεη σοφία εσίν. οέχωνάν&ν,
ψηφισα

τωτ δριθμόν σ'θηρία:
δριθμός δ ανθρώ

πε εσι, και ο
δριθμός αυτ8 χξς'.

14 .Καιείδον , και ιδε δρνίονεσηκος επί το
όρG- Σιών, και μετ' αυτ8 εκατον τερταΡακονατέσσαρες

χιλιάδες , έχεσαι το όνο

Μα
μπατςός αυτ8

γραμμένον επί των
μελώπων αυτών.

Και ήκεσαι φωνω κτ έρgνά ως φω
νω υδάτων πολλών και και ως φωνω βρονης

μεγάλης και φωνωήκεσα
κιθαρωδών κι

θαριζόντων εν τάς
κιθάραςαυτών.

3 Καιδεσινώς ωδήνκαινήν ώπιον θρό
να,
ενώπιον

τσερτάρων ζώων,και πες:
σουτέρων και έδες

ήδύναωκαθεν ή εδω

* μη αν εκατόν
τεοσαρακονίσαρες

χλια
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5

1 .

13

χιλιάδες , οι ηρρεασμδύοι λι της γης
Ούτοιέσινοι γωαικών σεεμφλοι

θησαν παρθένοι γάρ έσιν έτει εστι οι άν

λεθέντες το δενίων όπε αν πάγο .

ήρρα.θησαν το ανθρώπων , άπαρη και

Θεω και τι δενία :

Και ω το στόμα αυτών έκΚερ

λG-· άμωμοι γαρ έσιν ενώπιον της

Ο Θε8 .

6 Και είδον άλλον αγελον πετών και

μεσεριήμαk, έχονία Καλλιον αιτ .

- δανελίσαι τες και εικόνας επί γης, και

πανέθν @ φυλάω κγλώασαν καιλαου

7
Λέρνα ν φωνή μεγάλη » Φοβή

Θεόν, και δότε αυτο δεξω, όπ ήλιου

η κρίσεως αυτ8 · και αξοσκωήσει το

ποιήσανά ή έρανόνεγώκαι αλατο

και πηγας υδάτων.

8 Και άλG- αγελα- ήχολέθησε , λερ

Επεσενέπεσε Βαβυλών.η πόλις και μεγαλ:

όπ κ σ οίνα το θυμάσπερναες αυτή ,

πεποπκι πανα έθνη.

9 Και τρίτοςαγελG- ήχολέθησεν αυτο

λέγων ν Φοινή μεγάλη: Εί πς το 3ο

- - αθυστεωει και τ εικόνα αυτά , και λαμβα

νήχάραμαεπι σμετώπε αυτή επι των

χάρα ντε ,

1ο Και αυτός πάται οσούε το θυμ



1.ANNOY.

Θι , το κικιεστμήμν άκρατο ώ τω πίς.

είω τ οργής αυτο' και βασανιώεπται και

πυράκια νώπιον ξέχων εγκλω να

απτον τριε.

11 Και ο καπιος βασανισμό αυτών αι4 .

βαίνς ας αιώνας αιώνων και στα έχουν ανα

πωσιν ημέρας και νυκτης οικοσκιαίνης

το θηeιον έή εκπονα αυτή , και « ης λαμ

βάνς τι αραγμα 5 ονομααυτά.

1 : Ωλι σεμονη ή αγίων είν ' οι ει τη .

ρεντς ας αναλας τε Θι , και το πιο

faro

13 Και ήκεσα φωνής και ερασε , λεγέσης

μοι , χαψαν: Μακάριοι οι νεκροί οιώ Κυ

για λιθνήσκονες απαρά. Ναι, λις το πνιύ

κα , να αναπαύσωνται οκτ κοπων αυτών :

πα και έργα αυτών ακολοθα μετ' αυτών.

Και είδον , και ιδεεφίλη λευκή , και επι

+ « φιλω καιμόνος ομφιθ υ αντρώπε,

έχων επιτ κεφαλής τε πΦανον χρυσών,

και τη χολ αυτά θρέπανον οξύ.

15 Καιαν αχιλφ - ξήλθεν σνα,

κραζωνώ μεγάλη φωνή του καθημειω ιπι

τεφιλης: Πεμψον το δρέπανον (ε, και ί

εισαν ότι ήλπ σοι και ωρα 5 πρίστοι " όπ

ξηραντη ορισμος τ γης.

16 Και έβαλεν ο καθήμενος επίθ εφίλω το

δρέπανον αυτέ επιτ γω € εθερίθη η γή.

17 Και
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Θεξ , και των ωδήν τε δονία,
λέρνίες, Με

γάλα και
θωμασα τει έργα Cs, Κύριε και

Θεός ο
πανακρίτως δίκαια και αληθι

να αι οδοί σε , ο
βασιλεύςτων αγίων"

4 Τίς και μη
φοβηθή σε , Κύριε, και δοξά -

Cη τοόνομα σε ; ότι μόνοόσιο-'όπ παν
ίαπιέθνη ήξεσι ε

αθοσκυνή( εσιν
ενώπιον

( ε: ότι τα
δικαιώματα Cs

εφανερώθησαν.

Και με τιώπι είδον, και ιδε ήνοίγη ο ναός

τ σκηνής και
μαλλυρίε ντωέρανο .

6 Και εξήλθον οι επτα αβγελοι έχουλες ας

επα ληγας, εκ τουναύ,
ώδεδυμένοι λί

νον καθαρών
έλαμπςόν , και

αειεζωσμένοι

ωει τα στήθη ζώνας χρυσας

7 Και εν εκ ή
πασάρων ζώων έδωκε τοίς

επα
αγγέλους εσά

φιάλας
χρυσάς και γε :

μέσες τ8 θυμά τε Θεέ τε ζωνώ ας τες

αιώνας και
αιώνων .

Και εκμίθη ο ναός καπνέ έκ δεξης

τα Θεέ , και εκ της
δωάμεως αυτό και

έδεις ήδύναξ
εισελθεν εις το ναόν , α

λιθώσιν αι επα αλογαιεπζα αγέλων .

Κεφ. ις'.

Και ήκεσα φωνής μεγάλης έκ του ναι,
λεγέσης τους επα αργέλοις: Yπίγετε

άγει

Ι
16 .
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και εκχέαπ ωςφιάλαςτου9υμετοΘιά

Και απήλθεν ο ωeώτος , και εξέχεετιο

ας ή γήν .
2

Nn
φιάλω
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φιάλω αυτε επί γην καιεγχύεζα έλανος

κακών και πονηρόν ας τες ανθρώπες τες

έχοντας τοχάραγματ8 θηρία, και τες τη α
κόνι αυτό αοσιωενες .

3 Καιο δεύτερG- αγελG- εξίχες + Φιά

λωαυτά ας ή θείλαασαν και κερδοεξ αίμα

ως νεκρξ και πάσα ψυχη ζώσα απιταγές

ώ τη θαλάαση.

4 Και ο ΠίτζάγελG-εξίχε τι βιά .

λωαυτό ας τες ποάμες και εις & ς πηγές

υδάτων και εγγύες αίμα .

Σ Κ) ήκεσα σ αγέλα ή σάτων λένη.

Φ- Δίκας , Κύριε, ε , οδών , και τα,

και ο εσόγG-, όπ παπα έκρινας

Οι αίμα αγίων και αφηγώνεξίχαν.

αίμα αυτούς έδωκας πιέν άξιοι γας απ .

7 Και ήκεσα αλλα κ θυσιαςηρία λε

197G : Ναι Κύριε ο Θεός και παντεκ 2s :

τωρ , αληθιναι και δίκαιαι αι κρίσης ζε.

8 Και ο έπαρG- αγελα εξέχεε τ φιά

λίοαυτό επιτ ήλιου και εδόθη αυτοί

καλέσει της ανθρώπες &πυρί .

9 Και οκωμοιάθησαν οι ανθρωποι και .

μα μέγα , και έβλασφήμησαν το όνομα και

Θε8 και έχον %ς εξεσίαν επι ας πληγας του

τας και ο μελενόησαν διναι αυτοδόξου .

1ο Και ο πέμπτο-αχιλφ εξέχει τ6.ά. !

alwaitsirii Sporer & geixen os xc :
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Ι Ω Α Ν Ν ΟΥ .

η
βασιλέα αυτά εσκοτωμέρη και έμασ

σωνο ας
γλώσσας αυτών και πόνε

Και
έβλασφήμησαν ή Θεόν και έρανς

κη πόνων αυτών και με ελκών αυτών:

και 8
μετενόησαν εκ τωνέργων αυτών.

Και ο έκο
αγελG- εξέχεε η φιάλίων

αυτέ επί ή
ποαμαν μέγαν ή Ευφρα

shu
yičnegéranto ύδωρ αυτέ , έναέτοι

καθη η οδός ή
βασιλέων των δπο ανατο

λών ηλίο .

Kaicidy i'r & sóvala s
decéroule

και εκ τ8
σόμαίΘ-

Eθηρία και εκ τε ί

και τα
ψευδοπροφήτε

πνεύματα τρία

ακαθαρα όμοια βατράχρις.

14 Εισίδ
πνόύμαζι δαιμόνων ποιέναση

μεια α
εκπορεύεται επί της βασιλέως

γης και της
οικεμθύης όλης και

σιωαγαγώναυ

τες ας
πόλεμος της ημέρας εκείνης τη μέ

γάλης τε Θεέ τε
παντοκράτορG ».

15 ιδε,έρχομαι ωςκλίπτης.
Μακάριο

2ηρρών, και τηρών τα ιμάτια αυτέ ,ένα

μη γυμνός ωeιπάλη, και
βλέπωσιτάκη

μασάω αυτά.

16 Και σωήγαν αυτές εις ή τόπον τον
καλέμερον Εβραϊσί

Αρμαγεδδών.

17 Και δεδομG- άγελος εξέχεε 1 φιάλίων

ένα &Νερανά,λυθρόνε,λέγεσα "Γέρνε.
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αυτάς τ αέρα" εξήλθε φωνή μεγάλη λ

18 Και
ިވިރ
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20

18 Και εγχύον % φωνα και βρονταικατα

που και σεσμος έγχύετο μέγας, οι αν

έγγυείοαφ' και οι άνθρωποι εγχύονζο επιτ

γής, τηλικότG- συσμος έτω μέγας .

19 Και εγχύε % η πόλις και μεγαλη ας πια

μέρη, και πολλές και εθνώνέπεσεν· εΒάου

λών η μεγάλη εμνήσθηνώπιον Θι , δε

ναι αυτή το ποτήριον ξ οίνε ' υμετέργής

αυτό .

Και πάστα νηCG- έφυγε , και όρη και

ουρέθησιν .

21 Και χάλαζα μεγαλη ως ταλαντιαία

κααβαίνς και το έρανε επί τες άνθρωπος

και έβλασφήμησαν οι άνθρωποι του και

της πληγής τ χαλάζης : οι μεγάλη αν και

τληγή αυτής σφόδρα.

Κεφ . ιζ . 17 .

Και ήλθεν εις εκ τεπα αγγέλων τεχες
των ας επα φιάλας , ε ελάλησε μετ '

έμε,λέγων μαι: Δεύρο, δάξω σει το κρύο

της πόρνης και μεγάλης, της καθημμης επί

των υδάτων των πυλών.

Μεθ' ης επορτάσουν οι βασιλάς τη γη ,

και εμεθύθησαν οκ ξ οίνς της περιείας αν

της οι και οικείες ή γλώ .

Και απήνεγκί με άς έρημονώ πως

και εν γ αικα καιμε ο έπι

βίον κόκκινο , κρου ονοματωνβλαψε

μίας

3

k :
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ΙΩ Α Ν Ν Ο Υ .

μίας, έχουν
κεφαλάς επα και κέρατα δέκα .

4 Και η γωή η
ειδιθλημένη

πορφύρα

και
κοκκίνο και και

κεχρυσωμένη ευσω και
λίθω αμία και

μαργαρίτας καιέχει ευ

σύν
ποτήριον τη

χολαυτής, γέμoν βδε
λυγμάτων

ακαθάρτητος
πορνέας αυτής

5 Και επί το
μέτωπον αυτηςόνομα γείραμ

μψον
Μυστήριον

Βαβυλών η μεγάλη, η

μήτηρ ή πορτών και
βδελυγμάτων ή γής .

6 Και είδον η
γωναίκα

μεθύεσαν εκ
αίμG- των αγίων , και εκ ξαίμα » η

μαρτύρων Ιησ8· και
έθωμασα , ιδών αυ

τώ,θα μα μέγα .

7 Και είπέ μοι ο
άγγελοι Δια τί έθαύμα-

σας και εγώ σοι ερω το
μυστήριον της

γυακος
καισθηρίε τε

βαστάζονός αυτην , και έχουν

τG- ας επα
κεφαλάς και τα δέκα κέρατα .

Θηρίονο είδες, ώ,
κοκέπ και μέλος

αναβαίνξν και της αβύασε, κας
απώλέων

ανάγκν" και
ταυμάσονται οι

κατοικείες

επί της γης, ( ών και
γραπιαι πι

ονόμαζαν

επί το βιβλίον της ζωήςπου
καταβολής κό

σμε)
βλέποίες το θηρίον ό ,π ω , και σόκ

έπ ,και πέρ έσιν.

Σδε ο νες ο έχων σοφίαν. Αι επα
φαλα , όρη εισεν έπα , όπε η γωή κοίτη
ται επ' αυτών .

8
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11

12

και δες ειν, ο άλG- έπω ήλθε και όταν

έλθη, ολίγον αυτόν δε μέιναι.

Και το θηρίον δω , και σανέπ,ε'

της όγδοος επ , και εκ των επαει , και ές

απώλή » σάς.

Kaj sa Nince xénelone di cides, ding bs

σιλάς εισιν , οίτινες βασιλέαν έπω έλαβε »,

άλ” εξεσίαν ως βασιλάς μίαν ώραν λες

Gávea rete Gneis.

13 Οντοι μίαν γνώμίω έχεσι , και έδειοι ε- !

μιν και η εξεσίαν εαυτών τα θηρία

διδάσεσιν.

1 4 ουτοι μεσχοίε πελιμήσεσι , και το

ορνίον νικήση αυτές , όπ Κύριος κυρίων 15

και βασιλεύς βασιλέων" και οι μετ' αυτά,

αληξί και εκλεκεί και πιστεί .

15 Και λέκ μοι, τα υδαα αες, ε ,

πόρνη κοίτη ται, λαοί και όχλοι εσι, και είναι

και γλώσαι .

Και τα δέκα κέραια α ειςεπί το .

είoν, έτοι μισήσεσι τ περνω, και ήρη

μω ποιήσεσιν αυτίω ε γυμνω , και η

σαρκας αυτής φάρνται , και αυτην ευκαι

καύσεσιν ώ πυρί .

17 ο Θεός έδωκεν ας ως καρδίας αυτών

ποιήσαι ή γνώμω αυτ8 , και ποιήστε μιαν

γνώμω , και δέναι ή βασιλάαν αυτων η

θηρίο άχρι τελεσθή τα ρήμαζα ξΘε8.

16

18 Kα
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7 στα εδόξασενιωτών ξεπρωίαπ, όσο

τον δότε αυτή βασανισμονέπειθε στο

τη καρδία αυτής λές: Κάθημα βασίλι ,

στα , και χήρα σοκ ειμι, και πένθG- ε μη ιοι

8 Διατέτο αν μια ημέρα ήξεσιν αι τι

γα αυτής, θάνατο και πένθο- ελμός

και ν πυρί κατακωθήσεται , ότι έχει

ΚύeiG- ο Θεός και κρίνων αυτω .

Και κλωσονται αυτο και κοτσιτα

επ ' αυτή οι βασιλάς της οι μετ' αυτ

πορνούσαντες και φωιάσαντες , όταν δε

σωστή καπνώντπυρώσεως αυτής

Από μακρόθεν έσηκότες , Αστεις

εβαστιανισμό αυτής, λέγοντες· Ουα, έα .:

πόλις και μεγάλη, Βαβυλών, η πόλις και εν

es , όπω μια ώρα ήλθει η κρίσης σε.

Και οι έμποροι Tγής κλαίει έπειξε

σεν επ'αυτή , ότι τμμον αυτών εδες άν

εαζί σκέπ.

Γόμον χρυσε εδγγρεελίθο παίς, και

μαργαρίτες βύσε, πορφύρας, σημε :

κά, κοκκίνε,και πανξύλονβιο»,επα

σκεύο- ελεφάντον, και πάν σκίο αξιο

άμια ατε,χαλκε, πήρε, μερικ.5,

13 Και κινάμωμο ,κθυμιάμαξα, κ.78»,

κλίβανον, έoινoν, και έλαιον , ε σε..αλι,

και σίτον, κ κτώη,και ποαα, κιτοι,

κρεδων , εστωμάτων, και ψυχας ενοπο ».

1I

12

14 Και
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14 Και και οπώρο της
επιθυμίας

τψυχής ( και
απήλθεν από σέ, και πάντα τα λιπαρά και

τα
λαμπρά

απήλθεν επί σε , και σοκέτι και

μη συρόζης αύπα .

15 οι έμποροι τέτων οι
πλατήστείες απ'

αυτής,από
μακρόθεν

σήσονται , Αετ φό

βον του
βασανισμό αυτής και

κλαίοντες και
πενθέντες

16 Και λέγοήες: Ούαι,έι, η πόλις ή μεγέ

λη , η
ειδεβλημδύη βύσπνον και

πορφυρέν

και κόκκινον ,
εκεχρυσωμένοι ναυσα

λίθω τιμίω και
μαργαρίταις" ότι μια ώρα

ήρημώθη ο
τοσέτG- αλάτG ».

17 Και πας
κυβερνήτης, πάς

επιταλοίων

ο όμιλG-, ενώται , και όσοι ή
θάλασαν

εργάζονται, από
μακρόθεν έσησαν ,

Και έκραζον , ορώντες ή καπνόν της πυ
ρώσεως αυτής, λέρες: Τις ομοία τη πόλη

τη μεγάλη,

Και έβαλον χεν επί ας κεφαλάς αυ

τών , και έκραζον
κλαίοντες και

πενθέντες,

λέρνες Ουα, έα , η πόλις και μεγάληκαι εν

η
ελέτησαν πάντες οι έχονlες πλοίο αντη

10 4π πο
π
:τοτ

18

19

θαλάαση και η
τιμιότηλG- αυτής και ότι μια

- East
er

ar
17 Κα
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εί
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20

Αποσολοι και οι ωe9φήται , όπέκρινεν ο Θεός

ώρα ήρημώθη.

Ευφραίνε επ ' αυτίω έρανέ , και οι ώμοι

το κρίμα ύμώνεξ αυτής.

Nns 21 '
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21 Και ήρεν είςαγελος ιχυρός λίθον ως αύ

λον μέγαν, και έβαλεν εις τ θάλαασαν , λέ

γων· ούτως οριήμα . βληθήσεται Βαβο

λών και μεγάλη πολις,€ ε μη δύρεθή επ .

Και φωνή κιθαρωδών και μερικών εαυ

λητών, και σαλπιγών , και μη ακεθη ω σοι

έπ και πας τεχνιτης πίστης τέχνης και με

συρεθή ώ σοιέπ και φωνή μύλε ε μή ακε

θη ω σοι επ .

23 Και φώς λύχνε μή φαινή ώσει έπ και

φωνή νυμφίες νύμφης και μη ακετή ώστε

έπ ' όπ οι έμποροι ( και ήσαν οι μεγάλες τ

γης,όταντη φαρμακεία σε επλανηθησαν

πανα τα έθνη .

24 Κα ν αυτή αίμα αθοφητών καλων

βρέθηε πάντων τεσφαλμίων επίτης.

Κεφ . ιθ'. 19 .

2

Κι απ' ταύτα ήκεσα ως Φωνο όχλο
πολύ μεγάλίω ώ τω έρανώ, λέμε :

Αληλεία και σωτηρία , και η δοξα, ή πμή ,

και η διώαμις Κυρίω τω Θεώημών

Οι αληθινα και δικομαι αι κριπς αυ

τε όπέκρινε τίω πόρνίω ή μεγαλών, ή πς

έφερε ήγω ωτή πορνεα ωτης , και εξ

εδίκησε το αίμα ή δέλων αυτά τατε

ρος αυτής.

3 Και δεύτερον είρηκαν : Αληλεια . Και

ο καπνός αυτης αναδαίος άς τες αιώνας ή

4 Kay
αιώνων.
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4 Και έπεσαν οι πρεσβύτεροι οι είκοσι και

τέσσαρες, και του τεσσαρα ζώα, ε ωωεκύνη

σαν τω Θεώ η καθημείο επισθρόνε,λέ

Ορλες: Αμίω Αλληλέλα.

5. Και φωνή και στρόνεεξήλθε , λέγεσος"

Αινείτε ή Θεόν ημών παντες οι δολοι, αυ

τό , και οι φοβάμβυοι αυτών και οι μικροί και

οι μεγάλοι.

6 Και ήκεσα ως φωνώ όχλα πολλά, και ως

φωνω υδάτων πυλών, και ως Φωνω βρον

των ιχυρών, λεγόνων" Α' Δηλέία όπ εβασί

λόυσε Κύριφ- Θεός και πανοκράτωρ.

7. Χαίρομές και αγαλιώμεθα, και δώρο και

δόξαν καύση ότι ήλθει ο γαμ @ - Τεχνία, και

και για αυτά ήτοίμασεν εαυτω.

8. Και εδόθη αυτή ένα αειβάλη ) βύση

ναν καθαρών και λαμπρόνο της βίασινου , τα

δικαιώματα επικίων.

9. Και λέγη μοι: Γράψον Μακάριοι οι

ας το δείπνον γαμεσ ηνία κεκλημένοι.

Και λέος μοι Ούτοι οι λόγοι αληθινοί έισι
Ο Θεό.

Και έπεσαν έμπροσθεν των ποδών αυτό

« βοσκυνήσειώστω- και λές μοι· όρια με

σταύδελόςζε εμι και αδελφών ε ή
εχόντων τιμαρίωρέαν 'Ιησύ, το Θεό

ωοσκύησον η γη μαρίυρία σητεει το

πνεύμαα ωορηξίας.

T ! Και
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II Καλ
ντ

έρανό
ν

ανεωμο
δίον

, και ο

ίππG
-
λόγο

ς
, « ο καθημ

ερG-
επ'αυτοί

καλέ
θρον

πισις και αληθι
νός,ξύόλεων

σύηκρίνα και πολεμ
ε
.Οι 5 οφθαλ

μοί
αυτε ως φλόξ πομές,

και επίτων κεφαλ
ών

αυτή Αχαλκ
ού

πολλάέχων όνομα κρεμμ
βρίου

και έδες οί

δενά μή αυτός
13 Και αειβε

βλημέ
G-

εμάπον βεβαμ

μύον αίμα και καλώτ
αι

το όνομα αυτό

Ολόγ @ σ'Θεέ.

2

14 Κα πει πραγμ
ατα που το έκαν

κολέθ
ξ
αυτω εφ'ίππο

ις
λόγοι

ς
,ουλιδο

μδροι βύασινω
ν
λύκων και καθαρόν:

15 Και οκ στόμ
Φ-

αυτά οκποιεί
ται

ρομφ
αία

οξέα , ίνα ώ αυτή παζάσ
η
το

έθνη και αυτός ποιμα
νές

αυτέςοι ράβδοσε

δηρά και αυτός παλα
λάιο

ν
σώσο

υμε

και το έργής και Θεέτε πανάκρ
ιάφορο

16

Και έχ επι το τριπ
ον

και επ τμηρώ
ν

αυτ8 πόνο
μα

κρε
μμύ

ον

Βασι
λόύςβα

και έκραξε φωνή μεγάλη, λέγωνπάσι τοις

Δεύτε και σιωάγ
εψε

ας το δείπνον και με

18 Γνα φάγησεσαρκας βασιλέ
ων
, σάρκας

σιλέων καιΚύρι
φ-

κυρίων.
17 Και είδον ένα άγγελον έχοντα ώτωνήλ

ιο

ορνέουςτους πετιμ
ους

ώ μεσαριαν
ήμιαία

μάλε Θεέ ,
Zoni

ng
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e
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a
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χιλιάρκων, και σάρκας έχυρών , και στερ

κας ίππων και καθημείωνεπ' αυτών , και

σάρκας παντωνελευθέρων και δέλων, εμι

κρών και μεγάλων.

19 Και είδον το θηρίου , και τες βασιλάς και

γής , και τα στρατεύματα αυτών στημέρα

ποιήσαι πόλεμονμεκαθημείε επι ιπ

σε καιμε το στρατούμενο αυτά.

Και επιάσθη το θηρίον , και τότε ο

ψευδοπροφήτης όποιήσεις τα σημεία -

ώπιον αυτέ , έν οίς ελάνησε τες λαβόνας&

χάρακα και θηρίε , ετές φθοσκωνεις τη

εικονι αυτά ζώντες έβλήθησουν οι δύο ας ή

λίμνίως πυρόςήκομενίω τα'θελω

21 Και οι λοιποί απεκύνθησαν εν τηρομ

φαία καθημερα επιπ ίπσε , τη κπο

ρόυομών ο αυτά και παντα τα

όρνεα ερώθησαν οκτσαρκών αυτών.

Κεφ. κ.

Και είδον άθελον κααβαίνονα οκξέρα

νέ, έχοντας ή κλειδα τ ' άβύασε , ε άλυ

σιν μεγάλωνεπί χαρα αυτά.

Και κράτησε δράκονία , όφιν τον

δέχϊον, ος επ 2αβολG- καισατανάς" και

έδησεν αυτόν χίλια έτη.

3 Και έβαλεν αυτόν ας ή αδυασον, έκλε

σεν αυτόν , και έσφρίκσεν έπάνω αυτέ , ένα

μη πλανήτη τα έθνη έπ , έχει τελεσθή τα

χίλια

20 .
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χίλια έτη' κκ ταύτα δε αυτο λυκαι

μικρόνχρόνον.

4 Και είδον θρόνες, και κάθισαν επ'αυτές,

και κρίμα εδόθη αυτοίς και ας ψυχαςτε

πελεκισμένων με μαρίνρίαν Ιησε,

2ατλόγον Θεό, οιπες και αποσπκετ:

σαν τα θηρίω , δε τη σκόνι αυτο και τα

έλαβον το χάρακα επι το μέτωπον αυτών

και επι ή χάeα αυτών και έζησαν , ε έβα

σίλόυσανμε τα χίλια έτη.

S Οι και λοιποί ή νεκρών και ανέβασαν 15

πλετή πε χίλια έτη. Αυτή η ανάγκες και

ωeώτη.

ΜακαρμΦ και έκφν ο έχων μέρα

τη αναστάση τη ωeωτη επί τέτων και ξανα

% ς ο δύπροστα έχει εξεσίαν , αλ 'ιπ

ιερείς και Θε8 και Χρισέ , και βασαλίσε

α μετ' αυτέ χίλια έτη .

7 Και όταν τελεσθή τα χίλια έτη ,λυπή

ο σαανάς εκ τ φυλακής ωτό

8 Και εξιλόύσεται πλαεήσαι πείθτη π

ώ ταις πασαρσε γωνίαις γης , τ Γωγ και

τ Μαγωγ, σιωαγαγεν αυτές ας πολεμΦ ,

ών ο ριθμός ως η άμμβTγαλάασης.

9 Και ανέβησαν επι το αλάτθτ γης , και

ακύκλωσαν ή παρεμβολωταγων , ε ?

πόλιν ή αγαπημένων και κατέβη πιο λι

* Θιά και έρανε, και μπραβο αυτες"

10 K
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10 Καιειλικα .. αυτ . , .

θα α τ λιμνίων και πυκς και «ε ,επι το

θημεν μάλιστατης και δασκε..

δέσονται καιμερας ζ νυκτος ας τες αιώνας

η αννων .

Τι K4 « λ » μου λένε μιγαζ ..

γον επ ' αυτό , και λα » « στοτειυο

γη και ο έρανός έτος καιέχει και αυτοις.

1. Και δεν της εκρες μικρές και μεγαλες ,

i,τητας ώνπιον Θιν, , βιβλια ηνιοχή

σαν και βιβλιον άλλοήπακη, ιατζνες:

και ca4 ηστιν ειηερει τα 7 Ακομμέ

γώνα τους βιολιοις , και τα εργα α τεων.

13
Και ιδίωκον και γιαλασα τας εν τη η

κρες , και ογανα και ο 4 ης ιδωκαν τις

αν αυτοις μικρές και κυησεισ
πι α ω των .

14
Και ο γανα και και ο αδες 13λλησαν καις

ή λιμνών 5 πυρος . έτος και ο δά προ

15 Και ω τις εχ βύιη ώ τη βιολοτ ζωής
καμμίμος, ιολογη ας λιμνίων πυρος.

Κεφ . κα '. 21 .

Καιείδον οργανον κανόν εγω καινίω·
* எ Wா -

ήλθε και η κλασα σκισιν επ.

Και εν Ιωαννης «δον τπελιν ακαν ,

Ιερεσαλήμ καινω , καιαφαινεσαν λου

Θι
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"Θεξ κ σ' έρανε , ήτοιχασμόρω ας υ ...

φωκεκοσμημένα του ανδρί αυτής.

3 Και ήκεσα φωνής μεγάλης κ ξέρα

νέ , λεγέσης: Ιδε η σκωή Θε8 ία

θρώπωνκαι κσκωώσε μετ' αυτών , και αυτοί

λαοί αυτέέσον ), και αυτός ο Θεός έσται μετ'

αυτών , Θεός αυτών :

4 Και έξαλάψε ο Θεός παν δακρυον λο

η οφθαλμών αυτών , και ο θάναλοκ

έπ' έπ πένθG- , έτεκραυγή,επ ποεει

έσαι έπι , όπ τα ωeώτααπήλθον .

5 Και είπεν ο καθήμενΘ- επί σ ' όνε δε

καηνά πανα ποιώ . Και λέμοι Γραντη

όπ έτοι οι λόγοι αληθινοί και πισοί ειπ.

6 Και είπε μοι· Γέρης . εγώ και το Α και

το Ω , και δεχή και το τέλο . έργο του -

ψώνα δώσω κτ πηγής και υδαοτ ζωής

δωρεάν.

7 Ο νικών κληρονομήση πανα , και έπει

αυτω Θεός, αυτός έσαι μοι ο 4ος .

8 Δίλούς 3 και απίστις ειδιλυράρεις και

φονεύσει και πoρνoις και φαρμακεύπκ κω

λολάταις , και πάσι τοις ψάλει το

PG αυτών ώ τη λίμνη τη και μέρη που
και θέλω , ό έπ δεύτερο είναι .

9 Και ήλθε αθός με εις πέπα άιλον 7

εχόντων ας επα φιάλας ας ειεεσες τον

επα πληγών τεχάτων και ελάλησε μετ'
εμά ,
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άει , λιγων Διά , δοξα σοι ή με

γιατηναδερ .

1ο Καιαπο ει μια

μία κυψελιν , ιδέξι μοι ? πηλιν τίω

μιλάω, ταλαντηνσελεμενα

σαν τα 5 δραού λο έθιώ

11 Εκτες + δοξαν Θεό και φυσης

και της ομοι- λιών τιμιωτη , ως λιών

ίαπιδίκρυσταλιζέ

12 Εχεται ητεχει μια ευψηλέν.έχνες

πυλώνας δώλια, κ επι τοιςκαι πολυσιν ει

xes owdong, wij oronas imagen upa

ä ist if cu cerga Guaweit väriseand.

13 Απ' αν αυλής, πυλώνες της λο 3ο .

ρα , πυλώης πως η νότα , πυλης της

λι δυσμών , πυλώνες της .

14. Και το ταχτη πολεως εν μιλίες

δωδεκα , και αυτοις όνομα και η εωδια

ηλων οι...

15. Και ο λαλών μετ' εμά , κι καλα μον

ευσεν , να μετς η πολιν και τους πυλα

ας αυτής , Ο το ταχ αυτης .

16 Kαι η πόλιςπάγων 3 καται , και το

μήκος αυτης τοτε τον έστιν οσον και το τελεής .

και μίλησε ή πόλιν το καλάμω επι τε

διες δωδέκα χιλιάδων'το μόνος 4και το ταλά

τα και του αυτής ίσα ίσα.

17 Και εμέτη ησε το τευχον αυτής της τον

πας
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πασαρακοναεαάρων πηχών , μέτξον .

θρώπε, ό εσαναγέλα.

18 Και ω και ώδεμησες στάχες αυτής,

ίασις και η πόλις χρυσίω καθαρόν, όμω-3

υάλω καθαρά

19 Και oιθεμέλιοι Σταχες - πόλεως ποινα

λίθων τιμίω κεκοσμημένοι ο θεμέλιος ο π .

ως, ίασις ο δύτερG-,σαπφέρG- ο πι· !

τ ©-χαλκηδών' ο έπαρG-,σκα αγιο

Ο πέμπτο , σαρδόνυξ: ο εκζ , σας:

δεG- ο έβδομΘ-, μυσόλιθο · οογος ,

βήρυλG- ο ένναζ ,τοπίζιον ο δικα ,

χευσίπρα ( G- ο ενδέκα , υάκινθεί

δώδεκαG, αμέθυσO

Και οι δώδεκα πυλώνες , δώδεκα

γαρίται, ανά εις έχοσG- πυλαίων και

ενός μαργαρίτες και και ταλαιαα τ πόλεως,

ουσίον καθαρόν , ώς ύαλο-Αρνες.

Και ναόν σοκ άδον η μύτη και το Κύ

eG- ο Θεός και πανάκρο πως , ναός αυτής

ες, και το δρνίον.

23 Και η πόλις εκάαν έχασαλία και η

σελήνης , ίνα φαίνωσαν ώ αύτη ή δεξ

Θες έφώτισεν αυτίω , και ο λύχνω και της

το δυνίον.

14 Και τα έθνη ή σωζομένων της Φωτιαυ

της ειπειλήσει οι βασιλάς της βι »

ρεστ τ δόξαν ετιμίω αυτών ας αντίο .

21

22

25 Kg
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25 Και οι πυλώνες αυτής και μη κλίθώσιν

ημέρας : νυξ δ σόκ έσται εκεί .

26 Καιοίσει ή δόξαν και έπμίω εθνών

Ας αυτω:

27 Καιε μη ασέλθη ας αυτίω παν κρινές,

και ποιέν βδέλυγμα ,εψεύδος" μή οι γε

ραμμώύοιώ τα βιβλία της ζωής σονία.

Κεφ. κβ'.

Και έδηξέ μοι καθαρών ποζομεν ύδατο

ζωής, λαμπρόν ως κρύσταλλον ,εκπο

ρολόμδυον ΟκτρόνεΘεέ , τι δενία.

Εν μέσω της αλαθάας αυτής, και επο .

αμε , ώτεύθεν και εντεύθεν, ξύλον ζωής,

πoιεν καρπεςδώδεκακαι ο μήνα ένα εκατον

Αποδιδεντ καρπόν αυτά και τα φύλλα το

ξύλα ας θεραπείας και εθνών.

3 Και πάν κα ανάθεμα σοκ έσαι έπ' κ και

θρόνο τέ Θεέ ' αρνία αν αυτήέταικαι οι

δελοι αυτά λατούρεσιν αυτα .

Και όψονται το αεόσωπον αυτέ , ετο

όνομα αυτά επιτμετώπων αυτών.

5 Και νύξ σαν έσει εκεί καικρέα» στη
έχεσι λύχνο και φωτος ηλία , οκύρμG -

Θεός φωνάζι αυτές και βασιλβίσεζον εις
τες αιώνας αιώνων.

6 Και είπέ μοι ούτοι οι λόγοι πιτιι άλη

θινοί κ ΚύρG- ο Θεός ήαγίωνωeοφη

τών απέφλε η άγελον αυτά δεξα τοϊς
δέλοις

και άλλ
ους
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>

λ.

7

9 Και λέγή μοι δρα μη· πιώδελός (8 | 18"

O

19

ΑΠΟ
ΚΑΛ

ΥΨΙ
Σ

Cap.11.

δέλοι
ς
αυτά και δε διέθα

ι
εν τέχν .

7 Ιδε , έρχομα
ι
ταχεί" μαύρ

ιο
»οπρώη

τες λόγεςταοφ
ήίλα

ς
5βιβλ

ία
τότε.

8 Και εγωΙωάνν
ης

ο βλέπω
ν
ταύτακαιά

κέων · και όπ ήκεσα και έβλεψ
α
, έπεστη

@ οσκuυ
ήσει

έμπρο
σθεν

η ποδών παρέ

λεσ δικνύ
ονός

μοι τυπι.

χαρά
μι

,ξάδε
λφών

τατο
φητρ

ιών

και

των τηρών
των

τες λόγε
ς
σ' βιβλία τότε,

τοΘε
οσυσ

κεύη
στο

.

γες τ' αβοφ
ηθάα

ς
του βιβλί

α
τέτα' όπο

καιρ
ός

έλες έσιν .
δάδι

κών , αδικη
σείπω

έπ καιορυπάν,

ρυπω
σίτα έπ και οδίκαι

α
, δικαιοτή

των

έπ" και ακG
ν

, ακαθ
ήτω

έπ .

εμέ,λυδέ
ναιεκτρ

ώς
το έργοναυτό ήταν.

.

οΦώτο
υ

δέχατG».14 Μακρύρι
οι

οι ποιξνπς ως ώφλάς αι.

IO
*

Και λέ μοι Μησφρα
σης

της λύ

2

II

3

I 2

Καιιδε,έρχομαι ταχέομισθόςμεμια

Εγώ αμι το Α και το Ω , δείχη και πλG)

13

τε,ένα έσα και έξεσία αυτών έπ πξύλοντ'

ζωής, τοίς πυλώσινΑσέλθωσ
ιν

άς πόλιν.

Εξω και οι κuυής και οι φαρμακ
οί

και οι

15

πόρνοι και οι φονέας « ο Αλλοδ
απών

οι

πας και φιλών και ποιων ψεύδο ».

τυρή
στη

16 Εγώ Ιησές έπεμψατάκελόνμεμαρ
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1 Ω Α Ν Ν Ο Υ .

861

τυρήσει υμίν
ταύτα επι ταις

εκκλησίαις.

εγώ ειμι ή ρίζα και τοίG - Δαβίδ ,όασης

ο
λαμπρός

κορθρινός.

17 Και το πνεύμα και η νύμφη λέγεσιν Ελ .

. και ο ακέων
μπάτω Ελε. κ ο διψών

ελθέτω , και ο βέλων
λαμβανίτω το ύδωρ

ζωής δωρεάν.

18
Συμμαχίυρέμαι παντί ακέον τας

λόγες
ταφήκας βιβλία τέτε , εάν

τις επιλθη αθώς ταύτα ,
επιθήσε ο Θεός επ '

αυτον ως
αληκας ας

γραμμήμας και βι

βλία τέτα "

19 Και εάν ας αφαιρη Απο ή λόγων βίβλε
τωθοφημέρας ταύτης ,

αφαιρήσε ο Θεός το

μέρG-αυτό
επιβίβλετ ζωής,

εκτ πο .

λεως της αγίας,και
εκραμμένων βι

βλίω τέτω .

20 Λίς και
μαρτυρών ταύτα : Ναι έρχεση

ταχύ Αμίρ Να έρχε ΚύριεΙησέ .

Η χάρις και Κυρίε ημών Ιησε Χρισ8
πάντων υμών.

Αμώ.

** ο έν
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υ
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ΣΕΤoΥ ΚΑΤΑ' ΜΑΤΘΑΙΟΝ

Ευαγγελία πα κεφάλαια .

Σ

ε

3

* ΠΕρι μάγων.
B Περιτ αναιρεθέντων που δίων.

γ ΠρώτG- Ιωάννης κήρυξε βασιλάαν .

ρανών..

δ Περλσ διδασκαλίας και Χρισ8 .

Περιτ μακαρισμών.

5 Περισ λεπςε.

ζ Περισεσον πέρχε.
η Περί της πενθεράς Πέππε.

9 Περιτ ιαθέντων λιπι ποικίλαν νόσων .

Περί μηεπιτξεπομενε ακολοθέη.

ια Περί επιλμήσεως υδάτων.

εβ Περί τδύοδαιμονιζομδύων.

ιγ Περί Σωλαλυκες.

ιδ Περί το Ματθαία .

14 Περί τ θυγατζός σχισαγγε.

ις Περί της αιμορροέσης.

ιζ Περί ή δύο τυφλών.

1η Περί σ ' δαιμονιζομψε καφέ.

19 Περί της ή λιπίλωνΑαγής.

* Περί τίποταλέντωνααΙωάννα.

κα Περί ξηραν έχον7ο- + χαρα .

κβ Περισ δαιμονιζομρε τυφλάζ καφέ .

κη Περί ταυτέντων σημάον.

κδ Περί τωΣαβολών.

κ : Περί
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λ Περί η
θεραπέυθέντων όχλων.

λα Περίη επα άρτων.

λβ Περί ζύμης ή
φαρισαίων.

λη Περίτώ
Καισαρκα

επερωτήστως.

λδ Περί της
μεταμορφώσεως και Χρισέ.

λε Περί τ8
σελωιαζομενα.

λς Περίτ
αιτώντων τα

δίδραχμα.

λζ Περί 7 λεγόντων, τις μέζων.

λη Περί 7 εκατόν αυσάτων
ωραβολή.

λ.9 Περί σ' οφέλουλ @μύρματάλαν .

6 Περί των
επερώτησάντων , έξεσιν λίπολύ

σται τη γυναίκα .

μα Περί δ '
επερωλήσανε

τηλεσίκτησεν .

μά Περί
μιθεμείωνεργατών.

κγ Περί τωνιών
Ζεβεδαίε.

μδ Περί ή δύο τυφλών.

με Περί τόνε και πώλε .

μς Περί ή τυφλών και χωλών.

μζ Περί της
ξηραοθάσης συκής .

μη Περί των
επερωτησεων και Κύριον δέχε

ρέων
έπρεσβυτέρων.

μ9 Περί των δύο
φώνοδοβολή.

Περισ
αμπελώνG .
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σ
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να Περί κεκλημμωνάςήμον.

13 Περί Τεπερωλησπίνων Αετ κήνσει.

νγ Περί των Σαδδεκαίων.

δ' Περί ξεπερωτήσεις και νομικά.

νς Περί στο Κυρίε επερωτήσεως .

15 Περί Ο παλαρισμα χαμκαλέων και θα

eιστίων .

νζ Περί τσωτελάας .

νη Περί της ημέρας καιώρες .

9 Περί των δέκα παρθένων.

ζ Περί τα παλαιά λαβόντων.

ξα Περίτελέσεως σXρισε .

ξ3 Περί ταλέψάσης τ Κύριον μύρο .

ξη Περί 5 πααα.

ξε Περισ μυστικό δείπνο.

ξε Περί ταλαδεσεως Ιησέ .

ξς Περί της δονήσεως και πέτρε.

ξζ Περίττε Ιέδα μεταμελέας.

ξη Περί ταιτήσεως και σωμα ©-5 Κυρία .

ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ

Ο Μάρκον Ευαγελία .

Περις δαιμονιζομηρία.
β Περίσπινθηραςσπίτπε.

γ Περί των ιαθέντων λη ποικίλων του.

δ Περί 5 λεπτά .

Περί τε ολαλυκε .

5 Περί Λοιτεπλύνε .

Ε

ζ Περί
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ή
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ζ

6
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5
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στ
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Περί τε ξηρανέχοπG- ή χαρα

Περί ή των
Αποστόλων

εκλογής.

Περί σ ' αόρα
ολαβολή.

Περί η
επιλμήσεως των υδάτων .

ια Περί το λεγεώνG .

ιβ Περί τ θυγατζός τε
δοκιωαγώγε .

η Περί της
αιμορροέσης.

ιδ Περί της
τοποτόλων Αααγής.

ιε Περί Ιωάννε και Ηρώδε.

ις Περί ή πέντε άρτων και των δύο ιχθύων .

ιζ Περί τ8 ν
θαλάση

ωeιπάτε.

1η Περί της
ωραβάσεως

Φωτολής Θεϊ.

19 Περί της
Συροφοινίσης.

και Περί Ο
μοχλάλε.

κα Περί των
επαάρτων.

κβ Περί της ζύμης ή
φαρισαίων.

κη Περί τε τυφλά .

κδ Περί της και
Καισαρέλα

επερωλήσεως.

κε Περί της
μεταμορφώσεως το Ιησού.

κς Περί
Τσελίκιαζομεύε.

κζ Περί των
Agλοιζομδύων άς μέζων.

Περί των
επερώτηστάντων και Κύριον εκλέξετν

λίπολύσαι ή
γυαίκα .

κ9 Περί 5
επερωτήσαλο »

αλεσίετ Ιησέν.

λ Περί των ιών
Ζεβεδαία .

λα Περί 5
Βαρκμας.

λβ Περί τε πώλε .

λγ Περί της
ξηρανθάσης συκής .

λδ περί

και εν
α

ν
ι
π
ι

κη

σ ' έν
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τι
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ί
ε
ς

στ
ου
ς
γι
α
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λδ Περί αμνησικακίας.

λε Περί των επερωτησειναν τ Κύριονξε

ρέων και πρεσβυτέρων.

λς Περί σ ' αμπελώνα .

λζ Περί ή επερωτησίων τ Κύριον 2ο πι

κήνσον .

λη Περί τ Σαδδεκανίων.

λ9 Περί Ο ραμματέως.

μ Περί τ τ8 Κυρίε επερωτήσεως .

μα Περί της τα δύο λεπτά βαλέσης .

κβ Περί σωλελάας .

μη Περί το ημέρας ώρας .

ιδ Περί της αλήψάσης τ Κύριον μύρα .

με Περί επαφα.

μς Περίτωαδόσεως σοφημέα.

μζ Περί δονήσεως Πέτ8.

μη Περί τ' αιτήσεως σώματος Κοριν .

Τ Α ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ

και Λεκαν Ευαγελίε.

4 ΠΕετλεκαφής.
β Περί τάχωλέντων ποιμώρωτ.

η Περί Ο Συμεώνων .

Περί Αννης και αφήπου,

Περί τε γιομψο ρήμα σοςΙωα » .

5 Περί τεπιρωίησείνων τΙααπάο .

ζ Περί σπίρασματε Χρισ8.

η Περιξ έχο7ο πνεύμα δαιμονία.

3 Περο

S



6

.

9

" το
υς

άν-σ
ίο
υ

σε

Αυ 3 τ
ό
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ο
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και

Περί της
πενθεράς 5Πίπα

Περί των
ιαθέντων πο

ποικίλων νόσων,

ια Περί
τάρας των εκθύων .

63 Περί 5 λεπτά.

η Περί τε
οαλυτικά.

ιδ Περί Λοι
τελώνε.

εε Περί g ξηραν έχονG- ή χέρα.

ις Περί της των
επούλων

εκλογής ,

ιζ Περί ή
κακαρίσμών.

1η Περί
εκατοναρχε,

19 Περί τα 18 της χώρας.

* Περί ή
αποσταλέντων ωρα Ιωάννα.

κα Περί η
αλήψάσης *

Κύριον μύρα.

κβ Περί της
ωαβολής

ασέρονίG-,

κη Περί η
επιλμήσεως των υδάτων.

κι Περί
λεγεών ».

κς Περί
τθυγατρός και

δρχισιωαγώγε.

κς Περί της
αιμορροέσης.

κζ Περί
τποτολής των δώδεκρο.

κη Περί ήπέντε άρτων και των δύοιχθύων.

κ9 Περί της
Κυρίε

επερωτήσεως.

λ Περί της
μεταμορφώσεως

Κυρία.

λα Περί 5
σελίωιαζουμε .

λβ Περί των
Ααλοκζούρωνας

μάζων.

λγ Περί μη
επιτρεπομενε

ακoλεθέν.

λδ Περί των
αναδέχθέντων

εβδομήκονα .

λε Περί
ξεπερωλήσανlG -νομικά.

λς Περί
Τεμπεσόνη- εις τες ληστές .
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λζ Περί Μάρθας & Μαρίας .

y

λη Περί ποσάχης.

λ.9 Περί σ ' έχεο δαιμόνιον κωφών .

κ Περί τ οκ σ 'όχλο έπαρασης φωτα .

μα Περί αίτέντων σημείο».

μ3 Περί φαριστίες καλέσαν7G- Κύριε.

μη Περί τε αλανισμό ή νομικών .

μδ Περί της ζύμης ή φαρισαίων.

με Περί εθέλονες μερίσταρχή κληρονομίας .

μς Περί καιδφόρησεν η χώρα τελεσίε.

μζ Περι ή Γαλιλαίων ετώνω το Σιλωάμε.

μη Περί της έχέσης πνεύμα ασθενειας ,

9 Περί τωνωαβολών.

ΠερίΣεπτρων ήσονος και ολίγοι οιστιζομάρει.

να Περί τ απόντων του Ιησέα Ηρωδών.

β Περί τε υδρωπικό .

γ Περί μη αγαπάν ας οροοοκλισίας.

νδ Περί καλεμίων ας το δαπνου.

νς Περί οικοδομής πύργο Σαβολή.

15 Περί 7 εκατον αυδάτων φλεβελή.

νζ Περί ' λιπιδημήστενο- αςχάριν κακρές,

νη Περί τε οίκονόμετάδικίας .

»9 Περί 5 λεσία και το Λαζάρε.

ξ , Περί δέκα λεπτών.

ξα Περί κολιέ αδικίας .

ξ3 Περισ φαρμστείς και το πλένε .

ξγ Περί 5 επερώτη στιν ο τελεσία τησί .

ξδ Περί τε τυφλά .

* Περί Ζακχαίε. ζ . Περί



ξε

Περισπορόυθένοςλαβαν εαυτο
βασιλέα».

ξζ Περί η
λαβόντων εις μνας.

ξη Περί Ο πώλε .

4
.
3
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ών γε
ίο
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,

* ωκ
ία
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έ9 Περί η
επερώτησάντων τ Κύριον δέχε

ρέων και
γραμματέων.

Περί σ '
αμπελώνων

οαβολή.

οα Περί των
εγκαθέτων Αα τ κωσεν.

οβ Περί η
Σαδδεκαίων.

ογ Περί δ , πως υος Δαβίδ έσιν ο Χριστός .

οδ Περί στα δύο λεπω
βαλέσης.

οε Περί τ
συτελέας ερώτησις.

ος Περί και πάχα.

οζ Περί Φ
φιλονίκησεντων της μάζων.

οη Περί η
εξαιτήσεως και

σταλανά , και δονή

σεως Πέτρα :

69 Περί της παρ' Ηρώδε
εξεθενήσεως .

π Περί ή
κοποίων

γιωαικών.

τα Περί 5
μετανοήσανlG- λησέ .

πβ Περί τε
αιτήσεως Ο

σώματα Κυρίε .

πη Περί τε Κλεόπα .

Τ Α Κ Ε Φ
Α'ΛΑΙΑ ΤΟΥ

ξ Ιωάννω
Ευαγγελία.

ΠερισώΚανά κάμε.
Περί ή

εκβληθέντων κ ιερά .
η Περί τε

Νικοδήμα και Ιησε.

Περί
καθαρισμα ζήτησις.

Περί τ
Σαμαράπδσ .
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5 Περί δ ' ού το βασιλικά .

6

ζ Περί τα τζιάκονα & οκτώ έτη έχεfGά

τη αθενία.

Περί των πέντε άρτων και δύο ιχθύων .
9 Περίσωθαλάαση οξιπάτε.

Περί τε κ γλυετής τυφλά .

1α Περί της έκρσεως Λαζάρε.

εβ Περί ταλήψάσης ή Κύριον μύρων .

Περί ών είπεν Ιέδας .

ιδ Περί τ όνε .

16 Περί προσελθόντων ετών, και ερωτών

των η Φιλίππου .

ισ Περί τε νιπτήρG ».

ιζ Περί τέ οθωακλήτα.

1η Περί της αιτήσεως & Κυριακάσώμα .

ΕΚΘΕΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

των Παίξεων Απείλων.

* Περί της εξ ανασάπως διδασκαλίας και

Χρισέ , και οπασίας σας τες μαθη

τους, και σε επαγγελίας της Σαγεπια

7G- ερεάς, θέας τε και τις όπε της αναληψιας

Σ ' Χρισ8. και της ουδέξ και δυτήρας αυτό

πειρεσίας.

3 Πέτκαι ΔάλογO . ας τες μα .

θένας ,απθανατε ελπισολής δεδο της

αλοδέτα. ω , σε αντίσκογής Ματα,

κληρονο χάρι . Διαστάχτη.

γ Περί
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,

η Περί θάας σ' αγία
πνεύμα- επιφοι

τήσεως, ών ημέρα της
πεντηκοστής

γενομένης εις
τες

πισούσανος . νώ, Πέτες
καλήχησις αει

τέτο ,
οκταθοφητών,αεί πείθες

αναφέ

σεως και
αναλήψεως Χρισέ , δωρεάς

παίκ
πνεύμα/ G-. ει πίσεως των

παρόντων,και της

Ale 5
βαπτίσμα/ G- αυτών

σωτηρίας. Οι
ομονοίας

κοινωφελές , και
αποθήκης των πι

σκόντων .

δ Περί της ώ
Χρισθεραπέιας ' εκ ε

νελής χωλ , Πέταξε το
κατηχήσεως

ελεγκτικής ,
συμπαθολικής , και

συμβάλουλκής, αθός σωλη

είων αυτών. ν ώ αει
επιστασίας και

δεχερέων

ζήλα και
γεγονότων, € κρίσις

θαύμαίG-.Πέ

της
πομολογία της Χρυσά

δωάμεώς τε και
χειρον, αεί απλής των

δρκερέων , ως έδες
παρρησιάζεται επί τουονόμα . Ο Χρισ8· και

ανέσεως ή
λοφόλων

δυχαρισία από της κ
κλησίας

αέρτή λίποτόλων πιφής
καριερίας.

6 Περι
ομοψίχε και

καθολικής
κοινωνίας

ή
πισουσάλων. ώ ώ , ωθι Ανανία και Σαπ

φάρης,
επικρώς αυτών πλοής.

και ότιτέςλοσόλες
εμβληθένος ώ τωδε

σμωτηρίω, αγελG- Κυρίε νύκτωρ οξέωσεν ,επι

τρέψας ακωλύτως κηρύσσήν ή Ιησεν. ώ ώ, όπ

τη εξής αυτές οι δρχιερείς πίλιν
συλλαβόμε

νοι , εφ ' ώ μηκέτι διδάσκειν , μαίξαντες απέ

λυσαν.Γαμαλιήλ γνώμη πιση αει ? Απο
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τύλων , βαδε
ιγμά

των

πνών και λή

ζ Περί τροφ
ίας

η επ ' Αλακώ
νων

.

Ιεδαίω
ν
επανάσ

τασης
και συκοφα

νία
και

Σπβά
νε

. αυτά π δημηγο
ρία

αξι της σε

λε

βε

λι

η Τη
Αβραά

μ
Αχαθήκη

ς
σ' Θεέ , και περίπλο

κ-
,

χα

τα παξι
αρχώ

ν
, ενώ, περί 5 λιμέ και πυρας,

νίας, και αναγ
νωρι

σμέ

τωνφώνfακό
ς

καιποι

θεοφα
νείας

και τοόροςΣινά. έξοδα καιμε

Ε

γιέσε
ως

Μωϋσ
έως

. και αξι η αλής αυπί

ποιία
ς
σΙσρ

αήλ
,έχει χρον

ών
Σολομ

ών
(G)

και της και να κατα
σκευ

ής

. ομολ
ογία

της υπερ

Βρανί
α
δόξης Ιησε Χρισ

έ
λουρα

λυφθε
ίσης

αύ

OL

+

0

2

ε

τω , εφ' ή λιθό
λούσ

ε
βιόρ

δοφή
Σάφα

νο , δυσεβ
ώς

εκοιμ
ήθη

.
9 Περί διωγ

μή
της εκκλη

σίας
, ε σαφής

πολλ
ές
ιασ

αμε
ώ τη Σαμα

ρέα
.ο Περί Σίμω

ν
© ξ μαγε πισόπ

ανία και

βαπλ
ωθέλ

ο
, στον επροι

ς
αλάοσι

ν. ο "

Στεφ
άνε

. ω ώ , αξ: Φιλί
π
σε σ'λεγό

λες
,

τες βαπλω
θένες

.

περί της Πέτρ
8

και Ιωάνν
8
αβος αυτές λά

σολής. και επίκλ
ησης

σαί
ε
πνεύ

μα
επ'

αγίοις Αα πίσεως και μετοχ
η
σακά πνεύμα

μα όπ έδι' ουρία έδε σοκριτ
αίς
, ά '

IG δίδοτα
ι
. ώ ώ , περί υποκρί

σεως
, και έπι

εβ όπ τείςαγαθοί
ς

και πισοίς ορδήο Θιός

πλήξεως ΣίμωνΘ-, olu
l



Αρ
γο
να
ν

.

και ν
α

A

των σωτηρία» , δήλον και της και η
Ευνέχον

υποθέσεως.

ιγ Περί της
έρανόθεν θέας

κλήσεως Παω

λε, ας
λιποσυλίαΧρισέ.ν ώ περί ιάσεως και

βαπάσμαlG- Πώλε Αα Ανανία και ποτώ

λυψιν Θεά
παρρησίας π αυτό και

στωτυχίας

τηςΔια
Βαρνάβαν ωeoς τες

λιγόλες.

ιδ Περί
Ανέεωδαλυθικάιαθένος Λύδ

δη Δία Πέστε. ώ , περί
Ταβιθά της φιλο

χήρα, ήγκρεν εκ νεκρών ο Πέτρος Δία αξοσ

συχης
Ιόππη.

Περί
Κορνηλία , όσα παθος αυτόν οάγ

γελG-, εόσα πάλιν ωeoς Πέτςον έρανόθεν περί

κλήσεως εθνών ερρέθη. ν ώ, ότι
μεσολεις και

ΠέτG- ήλθε ωος
Κορνήλιον

'
επανάληψηςτων

ο
άγγελΘ-

επιμαρλόρησε και
υφηγήσεις Κορνη

λίω . Πέταξε
καλήχησις εις Χρισον , τότε αγία

πνεύμG- επί τες
ακάονας δωρρά, και όπως

εξαπάθησαν τότε οι εξ εθνών
πισδύσινες.

ισ Ως ΠέτG- τα καθεξής κ τα έχασα των
γεγονότων

διηγείται τους
δοσίλοις

Αικριθείσε

ως αυτόν ,
τοτωικαδε

Βαρνάβων εκπέμ
ψασι αθός τες &

Ανδοχέα αδελφές.

ιζ
Προφητεία Αγίδε περί λιμάοικεμοι

κης και
καρποφορίας , ωεος τες ν Ανάοχάααδελφές.

1η Ιακώσε του λογόλε κρίζωσφαγή. ω

ώ, Πέτρο σύληψις αεος Ηρώδίω. όπως το
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αυτόν ο αγέλG- 9άω κιλύσμα εξαλες

των δεσμών και ο ΠέτG- εμφανής λυόμως

νύκτωρ τους αδελφούς , ανεχώρησεν · ώ :

αέι της και φυλάκων κολάσεως και μετετιι

αξιτσασεβές Ηρώδε πικρας π και όλερ

κατατροφής.

19 Αποστολή Βαρνάβα και Παύλο σας

9άς πνούμασάς Κύπτον,όσοι παργαρι )

ω ονόμα Xρισας Ελύμαν τ μαγν.

και Παύλο βλαβης διδασκαλία ας Χριπι,

έκτες νόμο και καθεξης των αφητών,έπειτι

και διαχελική ώ, όπξέλεγκάκη και τελ

λογική. Οι μεταθέσεως κηρύγμας ας

τα έθνη. διωγμό π αυτών εκειν, και αφιξεως

ές Ικόνιον.

κα όπως ω Ικονία κηρύξαντες του Χρι

σον , πολλών π πισάσαντων , έδιωχθησαν οι

πίτολοι .

κ3 Περισω Λύτροις οκ ξυτης χαλε α .

θέλG- Α/ α Τ λιτόλων. διόπερ είναι πιαξαν

Θεοί κ παρόν και τους εγχωρίοις . ε )η δη και

μετέπητα λιθίζεται ο Παύλος fis
δαίων των ασυγκτόνων.

κη όπ δε αύιτέμνεοθαι τες εξ εθνή

πις ί'ονας δεχμαι και κρίση των λιλων .

ωω, επιφυλή αυτών ας τες εξ εθνών, συ ?

φυλακέων. αντίρρηστις Παλα Βαρης

βα» ,«Μάρκ8.
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κδ Περί η
κατηχήσεως

Τιμοθέα , και της

ξ
δποκαλυψιν

αφίξεως
Παύλα ας

Μακεδο
νίαν . ν ώ , ει

πίσεως και
σωτηρίας τινός γυ

νικος Λυδίας, και σε ιάσεως της πνεύμα
πύθωνG- έχέσης

παιδίσκης , δι' ω τ Παύλος
καθειρξαν οι

δεσπόται. ει 5
συμβάντG

εκείσε σεσμέ ε θαύμα G-, και όπως
πισ6ύσας

ο
αρκοφύλαξ , ώ αυτή τη νυκτί

εβαπτίσθη

πανέστG-, όπ
ολακληθέντες

εξήλθον τόπο και

Ο
δεσμώθηρία οι

πολλοί.

κε Περί τάπως γδοομδύης ώ
Θεσαλονί

κη, και
κηρύγμα/ G- ένεκεν" φυγής τε

Πύλες

Βέροιαν, κακείθεν εις Αρωας.

κς Περί της ών Αθήκες
επιβομία ραφής,

φιλοσόφε π κηρύγμα/G- , και
δίπβάας τα

Παύλο.

κζ Περί Ακύλα κ
Πρισκίλης , και της Κο

exνθίων
απιθέας και της τε και

θέγνωσεν επ '

αυτοίς
αδικίας και Θε8

λιποκαλυφθάσης το

Πύλο, ώ , σελ Κρίσε
δέκπιαγωγε ,

πιςεύσαν7G- συ ετέρεις τισι , και βαπά
θελε. όπ στοπως

κινηθίσης ω Κορίνθω,

ο Πύλο πεχώρησεν ελθών π έας Εφεσον

και
διαλεχθες, εξήλθεν. αει Απολώ ανδρός

λοίε τε επισ8 .

κη Περί
βαπλάσματG- , και της του αίε

πνδύμαlΘ- δωρεάς , δοθέσους Δα ποσά

χης Πούλα τοϊς ώ Εφέσο πιτούσα .. και
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ει ιάσεως και λαξ. ω ώ , αξι ημών Σκά:

όπως και δε εγχειρεάν απίσεις και αναξιος

της πίστεως γδυομλύοις , και αεί εξομολογε

στως των πισόυόντων, αξι της ώ Εφέσο

γηθάσης Παπωςσε Δημητεία στους οποτε

και των λοσύλων.

κ9 Περίοδο- Πώλε, η αξι θανάτε και

ανακλήσεως Ευτύχεαωeoσόυχής ο Τρας

δι, φαίνεσίς τεαυτά ποιμαντική σας τες και

Εφέσο πρεσβυτέρες.ώω,ολαπλες Παπλα

λιπ Εφέσεαει Καισαρείας Παλαινες.

λ Αγάθεαοφηθέα αξί των συμβα

μίων το Πλω αν Γερεσαλήμ.

λα Παραίνεσις Ιακώβε αξος Παύλος , ο

σ ρκή δοκέιν κωλύςν Εβραίες ωειτι μενεξ.

λβ Περί της η Γερεσαλήμ εξ Παυλκαι

νηθέασης αταξίας όπως ε αυτόν ο κλιανη

στολήθες εξαιρείται. να , Παυλα κα παπς

ωει εως, και της ας λειτολον αυτ8 κλή .

σεως , ωeι' ών ο Ανανίας ας ή Παυλον και

Δαμασκώ είπεν,όπ(ασίας πε φωνής Θέου

δυομύης ποτέ ως αυτόν ω του ιερο . να

μέλων επί τέτοις ο ΠαύλΘ- τυπες

ότι Ρωμαίος εαν, ανάθη.

ληΟσα Πωλ @ καζαδας ας το πω:32.0,

έπειτπειπι,κυβόλωςίσης αξε.

λδ Περί επιδέλης μελετωμης is
δαίων ΟΠαύλε , και μίωύσεως αυτής συν

Λυσει.

>
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:

λυσίων . ώ ,όπ
παραπέμφθη ο

ΠαύλG-το
ηγεμόνι εις τίω

Καιστορία με
τρακωτών και

λε
Τερτυλε αει Παύλο

κατηγορία και και
αυτό

λίπολογία
επισηγεμόνα»,

λς Περί της
ΦήλικG-

Agδοχής , και της

Φήσε
ωθοαγωγής της πεπ' ωτ8 ανακρί

σεως Παύλα κ εφέσεως.

λζ
Αγρίππα και

Βερνίκης παρεσία και
σεύσιςεξ Παύλον. ω ώ ,

δολογία Παύλο

επ ' αυτών,ει' της ν νόμω
θρησκείας αυτέ ,

και
κλήσεως ας το

διαγγέλιον, ως έδεν αδικία
Ιεδαίες ο

ΠαύλG-,
Αγρίππας έφη των Φήσω.

λη. Πλές Παύλε
επίΡώμω,

κινδίων το
τολάσεων μεγίστων

ποιμωλεως. ώ ώ , παραλί

νεσεις Παύλο ωeoς τες σω αυτω , οι ελπί

δο- σωτηρίας . ναυάγκον Παύλο , όπως το δι
εσώθησαν εις

Μελίτων νήσον " και ότι αν αυτή
οΠώλG-

έθιματέργησεν.

λ9 όπως δπο Μελίτης εις Ρώμίωκατω
τησεν ο

ΠαύλG-.

μ Περί
διαλέξεως Πώλε ,τωρος τες

Ρώμη Ιεδαίες..

Της σεjς Ρωμαίες οισολής .
ΕΥαγελική διδασκαλία, αξι τε έξω χεί

eilG- Χρισέ κ ωχέρια
καισει'ελπίδο »,

επολιτείαςπνευματικής.
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ΤΟΥ .

α Πρώτονστο αεοοίμιον,οικοίτες τ

ξεθνώνσεφυλασσόντων τα φυσικα .

β Περί κρίσεως του Ισραήλ και με φι

λάσονταν τα νομικά .

γ Περιστεροχής Ισραήλ στυγχάνον :

και επαγγελίας .

ο Περί χάολλο- δε ή , μόνον αναπoι

καμεν , εξ όG Αακεκριμέρος αλά και

Θεού δεσιν ισοτίμως , και τον Αβραάε π

* Περίτ Αποκίμμης ελπίδ .

5 Περί αστιγωγής σας σαντηρίας μας

ανθρώπε Ιησε Χρισέ, αντίσ πεσόντG- εξος

ghs yngfuss Adáu .

ζ Περί της οφειλομένης επί τη πίς προ

ξεως αγαθής.

Επανάληψης οι της ώ χάρμα ζωής.

9 Περί της υσό νόμο και ακριβως Ar

αμαρίαν.

« Περί των ανθρωπίνη φύση πε5 , α

δύατον ποιοιωτων τω ας νόμον συμφω .

ή

yian .

ια Περί της λαδόσεως φυσικών πα

κατων Αα της ως τοπιοg στοαφιας.

εβ Επανάληψις αι της λεκάρες πις

αγίοις δόξης.

εγ Πιο της όφελομης αγαπης Χρισ ..

ιδ Περί εκπτώσεως Ισραήλ 5 λουλο »



τG-, και κλήσεως σ' αληθώς σ' εκλεχθέντG

*

,

.
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ά
ο
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μη των εθνών.

με όπ εξ άπισίν η έκπτωσης Αμα της ας

άγνοιαν εγκαταλείψεως, και μη αρμόζονG

αυτοίς κηρύγματα ,

ις Περιξ σκοπό καθ'ον εξεβλήθησαν, ώστε

δόπρον επανελθειν , ζήλοτολμηθέντων

έθνουν πωαχθέντων το πισω Ισραήλ..

και Παραίνεσις οι δριτής της αθος Θεόν

και ανθρώπες" ν ώ , ωeι της ας αλλήλες

ομονοίας . α ' της ωeoς Θεόν λα τσάας. αξι

της ωθος ανίκημένες ανεξικακίας. αει της

Φθος άρχοντας αοαγής. τει σωφροσύης και

πραότητG-. της ώ βρώμασι και ημέραις

αμείχε ανοίας,

1η Περί μιμήσεως η Χρισ ανεξικακίας.

49 Περί της λέταρίας αυτά της ώ άνα

τολή και δύση .
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Της Θεος Κορινθίες πξώτης.

θωσιν έτ Κορινθίοις ημαρτημίων.
τωνονποπ * Πολ' αλφόνων και Ααφόρων καιεπιστολή διόρ

α Mεται το αεοοίμιον , αεισ μη διχονοείς

προς αλλήλες και φιλοδοξίας της επι σοφία

ανθρωπίνη. νώ , σελθείας σοφίας . αει λά

τεργιών. « εισ μη κείνην διδασκάλες, σει
τομη επικίες.
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β Καπι πόρνων και περνάας , κοιτ τεπις

κοινωνόντων .

η Περίσμή δε δικών , κ ταύτα επι ε .

πίσων , ώ , αεισμό πορνον.

δ Περί γάμε και χηράας κάγαμίας,

εισ μη χωρίζει ανδρας ή γυαικών.αι

δε και άπισοι είεν οι έτεροι. οι αγγας 15

διγαμίας.

« Περί Αλαφοράς εδεσμάτων, και λίπος

δαιμονικά σεβάσμα Ο-. ν ε , εει της ευκαι

πολυπλόκα συμαειφοράς. σε μη κρ.15

ναν δαίμοστ. αει το αλαφορεν ώδειος

και κλήσεσιν.

και Περιχήμα ανδρών και γιαανκαι

δίγαϊς και αθοφηθεις.

ζΠερί κοινωνίας θεοπρεπές, σηησμενες

η Περίλαφοράς χαρισματων και ειχασε

μίας ωτ. ανώ, αει αγάπηςωςμιμες αι

σμος.σεαφηνειας , ως μάζονοςγλασης.

Ο Περί αναγαζεως σωματων καλικές.Ο

ώ , αει της ώ Χρις διορθώσεις, και λια

σα (εως. ομοίωσιςτάισαμψοναυς τα ανα.

φυόμμα ασέρματα , οι ας δοξαν κδε

μια αλλαγής.

Tis areas Koerusties dotieks.

ΕΥγοραία αξι' Θι& βοηθάας, η πιηι
ναι φησί .

8 Περ



β Περί αγάπης ωeoς ωτές , και φέδες ας

α
ρ
σ
η

1

ν
π

το μη λυπέιν,έι κλοπών ώφελά,ώςεπίσλα

πορνείανεπιμηθέν @-,ώεσυγχωρέ .

η Περί της δι' αυτό θέμας ωφελείας τους

επιτηδέν οις ,δι' ης και σιωίστασθαί φησι.

δ Περί πνεύμα λητηρίας , και δόξης

θεοτέρας και η νόμον.

6 Περί το θέμας δόξης, και σ' ακολέθεβία ,

όπ τοις αγίοις γνώσκεθ .

5 Περί ακ σώμα ασθενίας , τηςσω

καλο- λποθέσεως επαναλήψεως.

ζ Περί της εαυτέ φιλοθεότηλG- και φιλα

δελφίαςτης Χρισόν.

η Αποδοχή και Κορινθίωνυπακοής καρα

πης σφραινέσης αυτόν.

9 Προτζοπή ωθος επίθεσιν χρημάτων τοϊς

αγίοις,και άμω ήAlg το ερχομδύων. ωει

της Τίτο ποσολής , και των άλλων ανθος

αυτές .

• Διήγησης των ιδίων πόνων, καθοθέσεως ,

κι απ '

και της επ ' αύτω γαρ,7G- , αθος το μη τοϊς

επιτολάσεις αβοσθές Κορινθίας, νώ, αν

τεξέτασις εαυτ8ως εκείνες.έλεγχο οκά

πο
τε

και στο

ε

ν

ω

ν
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ια Περίεαυτού , το επίπονον , το ολα

Θεώ τίμιον, το ώφελίμως αυτότροφον. δα

σκόνη ορος τω μέλεσιν εαυτού παρου

σίαν .
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Της Θεος Γαλάτας .

α

G :

MEται το αοοίμιον ,διήγηζις τηςεπο
τη μελαγίστως λιπΙεδαίσμαξ λη

καλυψν.

β Περί της ή λοσύλων επιμαρτυρήστως ές

τίω ώ πιση ζωω.

γ Περί της αθος Κηφάν ανάρρήσεως , εις

τώπιση και στα ν νόμων σωτηρίας .

δόπ Α πιστως ο αγιασμός , Α .

νόμε .

ε όπ και ο Αβραάμ κ πίσεως εδικα

ας τύπον ημών .

5 όπ νόμο και δικαιού, αλ' ελέγχ , και

καταραν επιλεησιν,ω λύς ο Χριές .

ζ σπ σοκ κ νόμο α' εξ επαγχιλίας π

αγαθεί ο νόμΘαλακίασης 'έλι χε.

η όπ σεκρίσιν ήσαν οι ώ νόμο.

9 σπώ τη ελπρα γυναικι Αρκάς

και το γνησίω παιδί σουπωθενας,εκ δε

λεθα νόμο .

ι όπ ή κλήσης ήμών έχ συκίταισε

και νόμο , Δια το Χρυσό παθο .

18 Υπογραφή της και πνεύμα ελάτριες.

ιβ Αποτροπη λέπι τ έλκών των επι ? -

μίω, και αυτοπη ως νέαν ζωέου τμο και

νομα ..

Σ,

Της
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Περί της ώ Χριση εκλογής ημών και
εισαγωγής , και τελξώσεως.

β Ευχή αές γνώσεως, τώ Χρισω εισα

κθέντων αγαθών ας ημώς .

γ Περί της εθνών κΙεδαίων οίκτώσεως αθός

Θεόν 2αΧρισ επ' ελπίδι καιχάριν.

δ Περί της δοθείσης αυτο θάας σοφίας και εις

φάσμον εθνών , εέλεγχον δαιμονίων.

ε Ευχή υπέρ της εκκλησίας ας διώαμινε

αγαπωΘεξ.

Παραίνεσης αει αγάπης ενωμκής , ή και

τα χαρίσμαξι διήρω ) αθος ωφέλξαν καινω.

ζ Περί σωφροσύης & δικαιοσύης ποιέσης

ημάς θεοειδείς .

η Περί ζωεπαξίως τοδακασμό,έργοις

* κακίαν ελέγχοντας και μη λόχρις πνόύμαά δε

αληρεμλίες Αέα ψαλμών ,μη δίνο.

9 Διάταξις οικελκών καθηκόνων έχομό

νοις και αρχ8σι Χρισόν .

ι Εν αήκαι ολίστας αει της εξ Xei

τον διωάμεως.
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Της προς Φιλιππησίες.

Ευχαριία της Φιλιππησίων δρε
της , και συχη πλώστως .

β Λ .
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Χρισέ και πί94Αμα πίσεως.

β Ευχη περί αυτών ως σοφίανπακπεία,

ας διώαμιν ισομονής, στις χαράτης -

γ Περί της ώ Χρισωκτίσε
ως

Εανακπ
ίζεις

δ Περίέθνών ωe9σα
γωγής

της στομα
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ς

και
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η όπ οίτε σαρκικό νόμο τύποι τοίς στερκί
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κοϊς χρήσιμοι, κ και πνευματικούς τους και διωά

μη Θε8 ζώσιν.

9 Παραίνεσις περί καθάρσεως,άμασμέ , φι

λανθρωπίας, φιλοθεότητος, φιλομαθείας ψαλ .

μωδίας, φήμι ας ΘεόνΑγωγής, χαρισίας.

ι Τα αθώς τες οικείες ομονοιακώς εν ώ,

τα προς τες αλοξίες δίφρόνως , οικονομικώς .

Της σεjς Θεσσαλονικείς πζώτης.

E "Παινε » τών Θεσσαλονικέων επί τοίς
αξίοις τών λοφόλων αγώσι.

β Πόνων αυτών , και χαρα επ ' αυτούς , και

μέριμνα έως αντεαν τελξωθώσιν.

ηΕυχή αθός Θεόν αξιτης αφίξεωςαυτά ,

και σει' ωξήσεως και βεβαιώςεως Θεσσαλονί

κέων, έως της Χριστού παρεσίας.

δ Παραίνεσις σωφροσύης & δικαιοσύνης

ως επί κρίση: φιλαδελφίας , εργασίας ιδιο

πράγμον @-.

• Διδασκαλία αξι της τέθανάτεκαλύ

στως επιζώντων ένεκρών, ώεπιφανεία Χρισ8.

5 Περί τε αιφνιδίως ήξενΧρισών, ώσεδειν

δύσσεπίζες απεδη , πίσ , ελπίδα , αγάπης

τιμή και ερμώη μακροθυμία, φιλομαθία .

ζ Εύχη αει αμάσμε πνίύμα © · , και

ψυχής και σωματG».

To's

κ
ό
μ
ι
σ
ε

.

ξ
ε
π
λ
ι
ν

ο σ
ά
π
ι

'

ஈ

ம

ா

στ
ην

π
ί
ε

Γ
ο
ο
π
ώ
ν

α
ν
θ
α

Α
ν
πα
ς
.

ީކަހީމީދ

ިހިބުޒޫޢގ

“

έ

ν

α

1
ތ
ކ
ު
ގ
ެ



γι

ΤΟ

A
α

Τηςπέο
ς Θεσσ

αλον
ικάς

δάνεσ
αι

' Fre
one

taly ris if etrah
aran

πίπα
ς
, καιαγάπ

ης
, και ιατμον

ής
,επ

πμή αυτώ
ν
, εκολ

άση
των θλιβά

ντων
, και όχι

ιίρ
πλώ

πως

αυτώ , Χρισά.
ύ .β Περί έλες,ότι η ανάμι

σαν
τ πωπ

Ιεδα
ίων

των επιτη
σάντω

ν

πηεπιμό
νε σχής αθοςΧριστό

φ
Θεόνεπί7

ε Προποπ
η

εργασίας και παραδήπος +

Σ

μόνον επί ελέγχ
3

Xersa
l

γ Ευχαρ
ιστία

και τηςκλήστε
ως

, στην

ειγμ
α

αυτώ
ν
.δ Παράκ

λησις Εχής υπέρ αυτά και σε

γ8 . οχήσέρ αυτώ
ν
ως άγαπ

ω
Θεό.

γώνε
αέιέ

ργων

.Εύχηισέρ αρώη
ς
τηςωξα Θιά.

Της προς Τιμό
θεον

πιώτη
ς
,

Περ
ί

τηςες αγαπ
άω Θεά οδηρίας, των

απροσ
διή

νομική
ς
ανάγκης.

sla ' in óráx78, se zdesy© śš.

Blesov
ices

,asdrou zísdu .

Ε

OF

β Περί της εαυτ8 εκλογ
ής

ας διαρβλ.

γ Παρακ
ελία

αει πιστής και πωλήτα

δ Περί δυχής,όπ υπέρπάντων πανάχ
α

• Περί διδασ
κάλων

, όπ ανοδιε
ς
κιενν

κάκως, απαράχως, σεμνώς.
yw
a

.



γυναίκας είναι , Δα τίω φύσιν έτη πειθG

N

A

α
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ι

το εξ απαίτης ,ο λύς κύνησις και σ' Χρισέ , και

πίσης αυτώνε βία »,

5 Περί της διετής επισκόπων . ώ ώ , αει

ακονιών ανδρών τε καιγυαικών.

ζ Περί θείας σαρκώσεως. wώ , αξι έσο

μείων αιρέσεων δαιμονικών.

η Περί αγώνες δίπβείας επ' ελπίδα .

9 Περίεπιμελείας αυτ8έ της εκκλησίας .

« Περί σ' άρμοζόντως έκρίση αθοσφέρες .

ια Περί χηρών ηλικίας , και τρόπο , και διοική
πως ωτών.

ιβ Περί πρεσβυτέρων κμής.

ιγ Περί χοροενίας ασφαλές.

ιδ όπ έδέν έργον λανθάνς.

εε Περί δέλων σακοής.

ις Κατοι φιλοκερδών, και ψευδοδιδασκά
λων .

ιζ Παραγελία φοβερα ει' καθαρας

υπακοής άχρι τέλος.

τη Πλεσίων οδηγία επι τ όντως ζωω.

Της Θεος Τιμόθεον δέegις.

EΠαενοςτης Τιμοθέα πίσεως,πε5ροπη
αιμονήςξτο πρέποντηχαριά, και

αυτός , φησί, Ασπαρτερές πακων:

β Περί τηςαρμοζέσηςμεταδόσεως θείων
δογματων.

γ Περί
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η Περί της αφρόνάδα ώ των δια :

τίας επί τας λόνοις τζοφαις .

δ Περί τηςώ Χρισπίσεως καιεσύ.
επ ' ελπίδα ζωής.

ε Περί ορθής διδασκαλίας , ε βία στο

ιρίωικά, και σε αυίων.

5 Πρόρρησις οι κακίας ανθρώπων τ

ναζεσης, απατηλής έλεγχομδύης.

ζ Προτζοπή της εαυτό μιμήσεως εξου

τοϊςφαύλοις ο σακοή Θιέ.

η Περί τ καινοτόμησεϊντων ,οίς αντιπτ

Τιμόθεον .

9 Περίστεωτέ μελέτης αναλυζιος , έπι

δοξη αιωνία .

Της Θεος Τίτον.

Περί διδασκάλων επιτηδάων ας ες
νίαν , έλεγχον απίθών.

β Καπιτ σταρκικας καθιέρωσης σπιτέζ
των , καινα πουκαλακης λιτής.

γ Παραινέσης, ας δει ειναικαθ ' όλων

κίαν εκας .

δ Περί δέλων,ώς αν και αυτοί της Χρυσήχο .
ειο αξίως δηλαζει » .

• Περί δεχόντων σταγής πιπεης τη

επιγκάα Χριστού .

5 Παραίνεσης περιφοκκλίνοντες ιειπεις
ζητης:

Tες

α



Της Φesς Φιλήμονα.
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τ
ω
ν
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η
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ή

E "Παινα: Φιλήμονο- , και αχαρισία

ισέρ αυτ8.

β Σύσασις Ονησίκε φυγάδο οικέτε , και

αδάκλησις ισέρ αυτάσωθένlG- α πίσεως .

Της πεος Εβραίgς.

Θεολογία Χρισέ και δοξη παντός είξ
εσία ή παντων , ο καθάρσεως και

επίγής,αφ 'ης ανέβη ας ή έπεράνιον δόξαν .

β οη 8. λέτερική και δεξα Χρισέ , αλλά

θεϊκη και ποιητική. διό σας επισ παρόνια

αιώνα », ως οι λευτεροί,αλ' επι τμελέ

σης οικεμβρης.

γ όπ εσαρκώθη εξ Αοθεσαν και συμπά

Organ rejoixdómnice sluimes's upecas , femi!

οία ανθρώπων τη οκ θανάτε, Αα τωeoς αυ.

τον οικξώσεως .

δόπ πιςτέον Χρισως κ Μωύση επι

σουσαν, καθ' υπεροχώ3 Θε8@ θος ανθρωπον

ώ , ότι φοβητέον πούλαή έκπλωσαν.

ε Προτζοπή ασεδάσαι ας τίω αθοδηλα

μύωκαιπαυσιν.

και το φοβερόν η κρίτως ως τολόγο
του πάντων ,και τοκεησον της χαρίλG

τη ιεράκης , ωρατοόμοιοπαθήσανά ημίν

ανθρωπίνως.
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ζ Επτάμησες ωςέπ δεομύοις άσκογής.

ώ , αοτζοπή ας επίδεσιν ως συκ έσης δάτιρας

Συχής. ω ω, ωράκλησις στο επάνω.

η ότι βεβαια και επαγγελία και Θε8 , και

παπι σωόρκω .

ο Περλ Μελχπδεν σας Xρμεν τόπε και

το όνομα , και η πόλιν , ξ ? ζωω, και *ιερωσύ

νω. ω ώ, όπ κ Αβραάμ αθοεκμάθη.

ιότι πίπαωησ Ααρών ιερωσινη και επιχες

δσα , ίσαται και η εραπG- ή Χρισέ , έξ έτ

δίες, κ σαρκα, έδε Αξε νόμο σαρκικά .

120 Υπεροχή της δευτέρας λαθηκης ο
Ψαθοτέραν,ώέλασμα κατασμα.

13 Περισ αιμα ο Χρισέ , ών ές

2lgθήκη"όπ τετο αληθές καθαρστον , και τα

αίμα ζώων τοϊς πολλάκις αυσαριερεις.

ιγ Μαρτυρίαι αει της μονης κατορπας,

αυσταγωγήςωςτ Θεόν . ών, σατιεση

της αν σίση αοοδε .

ιδ Προτζοπή σεδης ο φόβος τηςέκζε .

σης κρίσεως .

ιε Περισ κρελίω δέχω άς καλών τελ

aleagayev.

ες Περί πίσεως τέτες παλιές δοξαστες.

ζ Περί αιμονής της ώ ακολος Χρ.

1η Περί σωφροσύης έως καιρός καος -

στος , μή λοτύχωμεν αυτης , ως tiστευ -

ρών το που μεανοίας .

19
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μέλλοντα , και πλέον άξια αναδης τα νύν ,

κ Περί φιλαδελφίας & φιλοξενίας . ω ω,

αεισωφροσύης. αει αυταρκίας. αειμι

μήσεως πατέρων.

κα Περίσμήσωμαικώςζώξνόμον,άλ

λά πνόύμαικώςεξΧρισον ο δρετή.

κβ Εύχη τουςή Θεόν αξι της ας μετο

αγωγής και οικονομίας .

Της καθολικής ΙακώE % .

ΠΕρλιώσομονής και πίσεως αδιακρίτε, και
αει παπάνοφροσύης στους τες -

σίες, ενώ, αξιτης ω ημίν πορώσεως , και 2

εξ αυτής παθών. όπ έ ω Θεέ το αίτιον" ε "

πγδάγαθον ημίν, παρ' αυτά.

β. Περί πραότητα και αγνέας , και πράξεως

αγαθής μεζεδοτικήςεπί μακαριστώ. και

επιστήμης & συμμετείας λόγο.

η Περί της αβος έκασον αγαπης απςοσω

πολήπτε, και το νόμον.

δ σπ σάκ κπίστεως μόνον , αλλά και εξ έρ

γων , και σύκα θατέρα ιδικώς, αλλ ' εξ αμφοίν

άμα δικογέται ο άνθρωποι,

ε όπ ή αποπετής και ατακες γλώσσα

θανατοί τον κεκτημένον , ής κρατέν ανάγκη

εις δίφημίαν και δεξων τε Θεέ. ν ώ,

ανατροφής αγαθής κι άμαχο πεος αλλήλες και
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συμπεριφοράς. α'ταθος απανώς επιί

ά
σ
π

κές ανεξικακίας, ής τύπG- ώή έmNώςΘεό

φιλανθρωπία , εφ' ημάς 3 * Δα' σ ' βαπί

σμάλG- σ 'xρισε συμπαθέα.

Περί λοθέσεως φαύλων πράξεων , και

επαναλήψεως τω πνάμακ καρπών,ξ των

Διαφοραν χαρισμάτων.

σ δπκοινωνία τη φeoς ή Χρισον , κρατών

χρή τ φυσικών παθών ελπίδι πτη εις αυτόν,

Φέρειν παρ' ετέρων παθας.

ζ Παραίνεσις πρεσβυτέρων αξι επισκοπής

ποιμνίε.ν ώπερί κοινής πάντων αθος έκασον

παπάνοφροσύης εις νίκίωή και Δασόλε.

η Εύχη ισές ελξώσεως τπιςοίόντων .

Της Πέτζε καθολικής δoτέρας.

Περίκλήσεωςτης τα πίσφέροριςβεβαιε .
μύης τοϊς της διετής, και ελπίδα και μελ

λόντων αγαθών .

β Παραγγελία ας υπόμνησιν της διδασκα

λίας με ήάνάλυσιν αυτ8· και όπως ο όρο Θα

βώς της σ ' Θεξ αισ & επήκαστ φωνής.

γ Πρόρρησιςάποίθηλής επαναστάσεως αιρεία

κών,άσεβείαςτε αυτών, και μελέτης κολάσεως .
δEπανάληψις οι κακίας ανθρώπων αι

ρελκών. ώ ώ, ότι αιφνιδίως ήξ4 Χρισος επί

σωελέα τ8δε τε αιώνα , όπ δεναπε

πίζεθαι πάση διετή.
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Της Γ'ωάννα καθολικής δουέρας..

Μετά το φοοίμιον ειορθά βία ώ αγά

πη Θεέ ,2 πίστωςδίπβές, αμεαθέ

τε. ενονόπι δε αιρεκκών εισoικίζην ήχαιρείες
ζεν εφ' αμαρία επαγγελία παρεσίας αυτό

επ' ελπίδι ασθος ώφέλξαν .

Της Ιωάννα καθολικής τείτης .

Εγχή σέρ πλώσεωςκαιευχαριίας εφ' ό
μολογία φιλοξενίας και αδελφών Αla Χρι

τον . ώ ώ,οι της Διοτρεφές φαυλότηG- και

μισαδελφίας. Οι Δημητρίο, καρτυρείται

τα καλλιστα , οι αφίξεως αυτ8 ωeός αυτές

επ' ωφελέα ν α .

Της ' δα καθολικής .

ΠΕρι ποσοχής τες Χειτόν πίστως Alg
Η επανάσασιν και ασεβών & άσελώνάν -

δρών. εν ώ, ει μελέσης ωτων κολάσεως καθ'

ομοίωσιν τ πείλαι αμαρόλών πεπονηρών.

Ταλανισμός αυτών επί τη πλάνη έδυσ..

σεβείακασελγέας βλασφημία καιεπικαλά
σω σοκρίσητης ας απατω δωροδοκίας .

η Περί ασφαλείας αυτών εν τη αίσ , συμ .

παθένας εκ φίδες ας ή αλησίον επί σωτη

οία ξεκασμώ .

δEυχή αέρ αυτών ας έμασμών και παρ

ρησίαν καθαρούν στοδοξολογία Θεξ.

Τ Β' Λ Ο Σ.
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