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Του Κυρίου και ΣωτΗρος πμων
Ι% Η Σ Ο Υ
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ΔΙΓΑΩΤΤΟΣ,
τοντίτι •
ΓΡΑΙΚΙΚΗ

χαΐ

ΑΛΒΑΝΗΤΙΚΗ.

ΑΠΑΤΑ
Ε

Ρ Ε

Ε Ζοτιτ σον ε κ ε να Στΐετοϊ'
ιηςοϊ χριδτο'ιτ
ΜΠβ £ Ι ΡΙΟϊΧΕ,
& με θένε
ϊξΡΚΙίΤΕ, έ 5έ 2ΚΙΠΕΤΑΡΤΖΕ.

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΪ
Αρχιεπισκόπου της Ευβοίας.
ΚΟΡΦΟΙ
Εϊ! Τύ
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2έΝΤΙ ΟΥΓΠλί

ΤΟΥ ΜΑΤΘΜΟΪ.

Η Μ Α Τ Θ Ε ΟΣΕ-
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' ΙΒΑΙΟΝ τις γεννίσεωί τοΰ ΙνοΒ
ΑΡΤ' ί" γεννεαλογ/σε Ιτΐϊοίϊτ
Χ:ις•οΟ, το5 υιοί του Λαο.ί, τοΰ υιού Κρ»πτ τ* Λίριτ Δα£ίο\τ, έ δε τ\
τιιΟ ΑβραόΊ
Λ.ίριτ Αβρά«[ΐιτ.
α. Αβραχριι πίλ\ Ιαχ*ν.ν|, Ι \α%.
2. Αβραχα «γέννησε τον Ιταχκ" κχΐ
ό Ιια*κ ενί'νννί'ϊί τ:ν Ιχκώβ' κ»ί ό Ια άκου πο'λι Ιακώδνε' ί Ιακύβι ΐϊίΧι
κώβ εγεννησε τον Ιούδχν, χςεί τοΰ; ά• Ιούιί|ν5 έ δε βίλά^ριτ' ε*τίγ.
Οίλ^χ,ιί; του
3. Κα•. ό Ιοΰοα; εγεννϊϊδ». τον Φαρϊς
3. Ε Ιο ίδα ιηΐι Φα?ίίν| & δε Ζακαι τ λ Ζαρχ άτϊ;> τήν Θχ;/.«ρ" και ράν| γκαθαριάρα, Ι δε Φαράσι ϊτίΧι
ό Φαρίς έγίντ,σι τί>•< Εσ^ώ|Α' και ό Εαρώρινε , έ Εσρώαι πίλι Αρά%ν{
Ε<τρωΐί. έγέν/ντ,ο» τον Αρχιχ,.
^. Κ,/ι ο Αμ/α {γίγτηα τον Α;Αΐνχ4• Ε Αράαι πόϊι Ααιναδχβνξ,
£«β και ό Λμ,ιναίχξ «γε'νντισε τον Να- έ Αρ.ιναδ'άβ'Λ νίΐι Ναασόν$ , ε Να«(ΓΐΤ'• ν' κ*ΐ ό Λαχσσών έγε'νν/ιτε τον ασόνη πολι Σαλ|Αο'ν$.
^α" (χών.
5. Ε Σαλαόνι π&ι Βοόζνϊ γκα
5. Και ό 2αλ[Αο»ν έγ:ν\-/ί5ί τον Βο5^ Βοο'ζι τ:Γλι Οβίίνί
όζάπο τήν Ραχάβ* κχιό Βο6ζ έγέ'νντ,- Ρανάβι" ε» οε
σε χον Ωολ<Ϊ ά-ο την Ρονθ" και ό Ωβ-ήί γκα ΡοΰΟι" ί ΟβίοΊο ιτόΐι Ιεσί'νί.
ίγίνντισί τον Ιεσσαί.
6. Ε ΙεσέΌυ πόίι Μττρέτνΐ Δα
β. Κα! ό Ιεσταί εγεννχβε Δαβίδ τον
Ρ&σιλία* και Δαβίδ ό βχτιλεύ; εγέν- βίδ" ί Μιτρετι Δαβίδ πόίι Σολο^ο'νηβε τόν 2ολο|Αωντα άπο τήν γυναί ν$ γκα Ρκρουαγιχ έ Οΰρίουτ.
κα τοΰ Οΰρίου.
7• Και ό Σολομών έγίνντ,σε Τον Ρο•
η. Ε Σολοα'ίνι πίλ\ Ροοοχαν^,
βοχ'|Α' και ό Ροβοαρι ίγε'νντίΊΐ τον Αβια" έ Ροβοάιχι πόΧι Αβιάν$, ί Αβιάϊ
και β Αβια ΙγίνννίΟ» τον Αο-ά.
πόλι Ασάνι.
8. Και ό Αοχ ίγίννηο•» τον Ιωσα8. Ε Ασάϊ τ.Ά\ ΙοσαράτΛ" ε Ιο^»τ. καΐόΐωίχφατ εγίνν/ι&ε τον Ιω- σαφάτι «όλι Ιορα'ρί, ι* Ιοράριι π^Χι
ρβ|*. και ό Ιωραρ. έγε'νντιιε τον Ο^ίαν. Οζίαν^.
Ο,. Και ό Ο,ίας ίγεννησε τον Ιωχθχ|Α.
κχΐ ό 1*>άδαρι εγε'νντσε τον Αχαζ* και
ό Α/αζ 4γένντ)ΐ6 τον Εζεκίαν.
ίο. Και ό Ι^εκίας «'γίννν,ίε τον Μαναοστ,ν* κ«ΐ ό Μανασβϋς έγενν/ιο-* τον
Αριών" και ό Αριών ίγίννηβι τον Ιωσίαν

9• Ε Οζία π<5λ\ Ιωάθα'ρΙ, Ι ΙωαΘάριι πί)'ι Αν^α.νί , έ Αχαζι πόλι
Εζεκίανξ.
ίο. Ε Εζεκία •κίλ\ Μανασίνί, έ
Μανααίου πίΧι Αριόνί, \ Α;χόντ, πίλι Ιωσίαν^.

1
ΕΪΑΓΓΕΛίΟΝ
Κε?. }<
1 1 . Και ό Ιωσίας έγε'ννησε τον Ιε/ο1 1. Ε Ιωσία π<#ι Ιεχονίανί, έ
νίαν χαί τους αδελφούς του, εις τον δε βρ'άζεριτ' ετίγ κοΰρ ίσπουνί £ότ
μετατοπίσεων της Βαβυλώνος.
ντε Βαβυλών|.
12. Και «72ρα άπό τον μετατο'πιία. Ε πάς ρΌέϊρί<τ' § Βαβυλώνα
σμον της Βαβυλώνας, ό Ιε/ονίας ε•'ε'ννη- σε , Ιεχονία πο'λι Σαλαθινίλνε. , έ Σα« τον ΣαλαΟινίλ και ό Σαλαδιηλ έγε'ν- λαδιηλη πο'λΐ Ζοροβάβελνί
νησε τον Ζοροβάβελ.
1 3. ΚαΙ ό Ζοροβάβελ έγέννησι τον
ι3< Ε Ζοροβάβελι πο'λι ΑβιουΑο'.οΰο και ό Αβιουδ εγίννησε τόν δν§ , ϊ Αβιούδη πο'λι Ελιακίμν§ , ΕΕλια/είμ* και ό Ελιακεΐμ εγε'ννησε λιακίμη ποίι Αζό^.
τον Αζώρ.
ι4• Και ό Αζώρ έγ/ννησε τον Σαι4• Ε Αζο'ρρι πό>Ί Σαδώκνε, έ
δώκ" και ό Σαδώκ ε'γ;νν•/;σ8 τον Α/ε.'υ. Σαδώκου ποίι Αχίμν§ , έ Αχίμι τ.6"ί
και ό Αχείμ έγεννησε τί,ν Ελιούδ.
ϊι Ελιούδνΐ.
1 5 Και ό Ελιούδ έγεννησε τον Ε
1 5. Ε Ελιου'δι ποίι Ελεάζαρνε,
λεάζαρ• και ό Ελεάζα; έγε'/νήσε τί.ν
έ Ελεζζ«ρι ποίι Ματθάν*- έ Ματ- '
Ματβάν- και ο Ματδαν έγε'ννητ» τον θάνι πάλι Ιακώβν|.
Ιακώο.
ιβ. Και ό Ιακώβ έγέννησε τον Ιω
1 6. Ε Ιακώβ1 πο'λ'ι Ιωστί^νε
σήφ τον άνίρ* της Μαρίας, άπο την λοΰρρΐν' έ Μαρίασε, κι γκα άγιο ού
οποίαν έγιννη'θη Ιησούς ό λεγόμενος λε Ιησουι' « κιούχετε, Κρίϊτ.
Χρις-ος.
17. Ολαις λοιπόν γ} γενεαϊς άπο
ιη. Ρίθ§ πρέζατί, άδα >.$ γκα Ατου Αβραάμ εως του ΔαβΊί , είναι δε- βραάμηέγγέρ τε Δαβίδι γι«ν£ ϋρίζα
κατέσσαρες γενεαϊς' και άπο τοΰ Δα κατερμπεδγε'τί έ κ$ γκα Δαβίδι ί νν(.
•ιβ (ως τοΰ μετατοπισμοΰ τίς Βαβυ- ρα ριπί τ§ ηκουρε τε Βαβυλών|σ§
λώνος, είναι δεκατε'σσαρες γενεαίς" γιάνε, πρίζα κατίρμιπϊδγε'τϊ, » γκα τ|
και άπο τοΰ μετατοπισμοΰ τίς Βα- ^κουριτ' ί Βαβυλών§7£ γγβρα τΐ Κρί
βυλώνος ϊως του Χρις-οΰ , είναι δεκα- στι, γιάνε πρέζα κάτίρμ/πε&γίτί.
τέσσαρες γενεαΓς.
ι8. Και υ) γε'ννησις τοΰ Ιησού Χρι1 8. Ε τε λεριτϊ ε* Ιησουϊτ Κ ρίατιτ
7θΰ τε'τοιας λογτς εγίνηκεν' έπειδη οΰ •\ κ^στού , σε ψέ ού άρραβονις
η μνιτε'ρα του η• Μαρία άρρ*βωη«σ!ί•ί• αίαα έ τιγ Μαρία (/.έ Ιωση'φνϊ , π*
τόν Ιωσήφ, προ τοΰ να έλθουν μαζύ, ϋαακουαρϊ φάρρε ού Ρ|ντ μ.& πάέί}
ιύρε'Θη έγγας-ρωμίνη άπδ πνεύμα γκα Σίντι 2πίρτ,
άγιον.
Ι9• Και ό Ιωσήφ ό άνδρας τις, με
1 9• Ε Ιωο"ϊ;'φη ποϊίρ
ίσάΐγ σε
τό να ητον δίκαιο:, μή Οέλωντας να ,ψε κέ ΐ ορέιγτί, ε νουχε δο-άαϊγ τα
τ/,ν φανέρωση, νίδί'λησε κρυφά να τον τρεΡον άτε , βοΰρι ντερ ρ.'ε.ντ τα λιγ
άτι φο;χουρα έ τε ίκεν.
α ο. Και:ι ετούτα αυτ,ς εμώντας ν.
αο. Ε τέκ αεντο'νεϊγ κϊτ6 ρ.ε β£τ•ν νουν του, παρευθΰς άγγελος Κυρίου τε/ε τΐτιγ , να έ γιου δοϋχ. «τεγ ^πί

Κ«?. 2•

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΓΟΝ.

τοϋ Ιφχ ιΐ; το Λβιρο'ν του, χκί λ;γει του" Ιωσίρ υ:έ του Δαβί*. (α/, φοβτ\;γ;ς ν* «χρβς ττ-,ν Μαριάμ την γυναΐχα' οϊι>" οΊατί εχεΐνο, όπου εσυλλ.νί^9τ; £ί'; αύτί,ν, είναι άπί τό πνεΟρ,α το

3

Ριοϋμί Εγγελ" ί Ζο'τιτ, ί" ίβ*. Ιωση,
,*:ί4όι Δα£ίο\τ
ΑηΡ.ίΧ,*- μώς
...?., ου
..». «>ριχ0« τ$
ί "ίρρι
[Αάρτζ (Αί βίτίχί ίρούανί τότε Μαριανί. σε' άγιο κ§ ού λΙ
άγιο
ίβ'ΐ γκ* 2|ντ £π;'ρτ.

21. Και θέλει γενν/σει υίόν, και θέ
3 Ι . Ε & τ| ττγιίϊί. δγιάλί £ ΤΪ ξξ τ*
λεις τόν ονομάσει Ιησοϊν' £ιαιί αυτός ^§Ρ«ί Ιηο-ου , σε ψί άί 6ο τ* λΐέλρει :'''.;: τον λαο'ν του άπο τάς ά- -ρτερο'σγΐ λαόν' έτίγ γχα φχ'γετ' έ,
βμα.ίας τους.
τοίρε.
αί. Και τούτο όλον έγινε, 3\ά να
33. Ε 5ε ΓίΟϊ χιγιο ού *"$ χ| τ|
τελε ιβίγ, εκείνο όζου έλαλνίθη ΰπο του παΡί
Λυχετι άγιί χέ ού θα γχα Ζότι μι
Κ υ ρυ ο'ια μέσου του προς/ζίτου, λέγον
'ί τ5 Προιρίτιτ >.^ δο'τϊ.
33. Οτι, να, Ϋ, παρόένος θέλε•, έγγα•
ΤρωΟτ,, χαί 6;λει γεννήσει ύιόν, και
θίλ'-,υσι -ζαλίσει τι» ονομάτου Εμμονου
Λ τό όποιο* έρμτ,νεύεται, μετ' ε'μκ;
ύ Θεΐς.
^4 Και ό Ιωϋτ,ψ άφοΐ) εσηκώθη άπο
τόν ύπ ον, ί/.Λ<ιε καθώς τον έπρο'ς-αξεν ό άγγελο, Κυρίου, χαί έπηρε την
γ^.οΖχχ του.

1 3. Για Βα'ϊ^α 8ο τ» Αίνετε μ.1
•'α'ρί, έ & τι πγιείϊ δγιάλ: ε' 8ί ,ιο
τά 6όν| έ'ριίριτ' έτίγ Εαανουιίλ. ,\
ύο τε θο'τί Περντία ριΐ νεβετ.

34• Ε σί ού γχ.ρΐ Ιωστ{φη γχ»
Γιούρι, 7ΪέρρΊ σί ε'πορσίτι Ε«'εΆ ΐ
Ζότιτ, ε ριο«ίαρ ριε βέτζχε Ρρούαν*
ε'τίγ.
23. Και, ίϊν τντν έγνώρι^εν εως ί33. Ε νοΰχ έ νιόχου άτ^φάρε, γνε•
πνϊ έγεννίίσε τον υίο'ν της τόν πρωτο'- ρα σά π-ί>!ι δγιαλϊν' έσχιγ τ^ πα'ρ^' έ
τ«ον, χβ ΐχαλεσε το όνομα του Ιη- ■τϊ βέτίαινΐ , ί ί βοίρι 'ΐαΐριν' έτίγ
«ίν.
Ιησού.
Κε? β• α.
Κρίε είίτϊ. β. 3.
ΚΑΙ όσαν ίγενντΙΟϊΐ ό Ιτ,σους εις τ/,ν
ι. Ε σί λεου Ιήσούί' ντε ΒιΟλί=7.
Βτόλ*έ{Α . Ϋ.ς Ιουίαίας εις ταΤς ήμέραις τε , Ιούίείσε , απε δίτε τε [χτρε'τιτ
ΙΙ.ώίου του βασιλέως, να, χαι ίιλθαν Γίρώίιτ , να έ βίγϊνϊ τζα ριαίι^τνιάρί
|«γοι άπο ττ,ν Ανατολών εις τα Ιε- γχα Ανατολία ντ'ε Ιερουσαλίμ ί θ ό3νβ.
ροβ&υμχ, λέγοντες"
3 Ποϋ είναι ύ βασιλεύς των Ιου^α'3. Κοϋ βάλ' "Λτΐ ριπρε'τι ί Τ>
ε*ν, όπου έγενντίθη; ο*ιατί ήμεΐς εϊ<$α >ουτετ & ού λε; σε ψέ πάΐΛ ϊλν έτίγ
μεν τον άς-έρα του εις τν,ν άνατολήν. ι-\ Ανατολή , έ «ρίρι τι φάλεαι.
Χαί ίλθααίν να τόν προσχυνησωμεν.
3. Και ό βασιλεύς Ηρώϋ\;ς, ώσ«ν
3. Ε ριπρε'τι Ηρώϊη σί διΓιί;
το τ>/,υσεν, εσυγνίσθτ,, χαί όλα τα Ιε• Χΐ'ϊτοϋ ού ^ρόί, ί ύέ πκίχί ιχε ά,.%
£θ«ολυμα μ«'£ύ μετ' αυτόν.
ΓιΟ' Ιερουσαλίαι.
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4• Και [/.αζόνωντας όλους τους άρ- !
/ιερείς και τους γρα^ατεΐς νου λαοΰ Ι
τους ερώτα, που γεννάται ό Χρις-όί.
5. Και εκείνοι του είπαν" εις ττ,ν
Ετ,θλεεμ τις Ιουδαίας" ίιατί ετζι έγράφη δια με'σου του προφήτου
6. Και συ Βν.θλεειχ. γί του Ιούδα,
καθόλου δε'ν είσαι μικρότατη άνά</.εσα
εις τους Ϋ,γεμο'νας τοϋ Ιούδα "Διατί α
πό εσένα θέλει εύγη ηγούμενος, όόποΐος
Οε'λει ποιαχντ, τον λαο'ν μου τον Iσρατίλ
7 Τότε ό Ηρώο--/;; κράζωντας κρυ
φά τους (λίγους, ;ξετα;ε μέ άκρίβίιχν
άπ' αυτούς τίιν καιρόν του άς-ε'οος ε
κείνου, όπου έφάνη.
8 Και πέμπων τάς τους εις τ/,ν Βηθ
λεέμ τους είπί' πηγαίνετε και έςετάζετε καταλεπτίος δια το π'αιδίον* και
ώσαν το εϋρήτε, δο'τε μου εϊδτ,σ'.ν ,
δια να υπάγω και έγίο, να το προσ
κυνήσω.
9• Και εκείνοι, ώσαν ήκουσαν τα
λόγια τοϋ" βασιλέως, έδιεβτ,σαν. και να,
πάλιν ό άς-ε'ρας, όπου είδαν εις ττ,ν άνατολτ,ν, και έπ/ίγαινεν έμπροςά των,
εως όπου ήλθε, και έ<τάθτ) εκεί, όπου
τ,τον το παιδίον
ίο. Και ώσαν είδαν οι μάγοι τον
ο.ς-ερα, ενάρτ,καν /αραν μεγάλην κατά
πολλά.

&?. 2

4• Ε σι ,απϊΥΐο'σΊ) Γι'θί τε ιτάρίτ'
* ΙΙρίφτερετ, εδέ τε Γρα•Λΐ*«τ«ψουρ"ιτ'
ί λαόϊτ , έ ί πίετι άτα τε μψόν
μ^ον χοΰ
βάλε λί/ετ| Κρίστι.
«>. Λ ο ε ατχ ι βάνε ατιτ , ντε
Βιθλεέμ τε Ιουδε'ίσε. σε αϊ/του ΐϊτε
ο-κρούαρΐ γκα Προφήτη.
6. Ε δε τι Βηθλεέμ β'εντ' ΐ Ιουίέ§σ§ νουκε γέ φαρ ΐοό'ελϊ ντε Γοτξρίνγ τε Ιουδε'ίσε , σε ψέ γκα τ;γε έβ
τε ύαλε ζότ, ζε άι & τϊ κουλότγΐ
λαόνε τι'μ Ισραήλ νϊ.
7. Α/ιε'ρε Η;ώδτ, θυΐίι ΜαΓιττγ.*?ϊ"ί φϊϊ'χουρα, έ ιιψο'ΐ μίΐ:§ γκα ά
τα κόχίνε χέ χούρ ού δοΰκ Πΐι.
8. Ε σι ΒερΓοί άτα ντε Βιθλεέμ,
ού θχ' ^άιγόίνι νταστι * σι τι μψό•
νι μίρρϊ πέρ άτέ τοΰκ έςετάξουρε, έ
σι τα Γε'ννι , είλαΐνι ε'δέ [Λούα εΐδτ,σι
(χανερ) ζε τε βιγ β δε οϋνε τι ^άλε[λ.
9• Ε δέ άτα σι ΒιΓιούανε φγιάλετ'
ΐ ΛΙπρέτιτ, ιζνε. έ για περσερίΐ,λιζ*
κίσνε πάρόε ντε Ανατολή , έ οΰ σκόν
περπάρα άτοΰρε, γγερα σα ζπρίτι έ
[Λπέτι άτγε τεκ χε δγιάλι σίχ»ρ.
ίο. Ε σι πάνε Π'| ού
Γάζ τ^ ρ.αδ φο'ρτ.

Ρεζούανε

1 1 . Και ες-οντας να ελίοΰσ» εις το
11. Ε σι ^ίνε πρ^ντα ντε στ%πΙ,
σπίτι, εϋρτ,καν τοπαιόίον υ.αζΰ μέ τ/,ν τζιούαν| Ογιάλινε πά3κε «.έ τέαεν*
Μαρίαν τ/,ν μητίρατου" κ*ι έπεσαν κ*. έτΐγ Μαρίενε , έ ράνε }Απ§ δβ , ΐ γιου
τό έπροσχύντ,σαν" και άνοίςαντες τους φάλε άτίγ' έ χάπνε -/αζινέτ' έτουρε,
θ/.σαυρο-.'ς τ«ν. τοΰεοεραν χαρίσματα, έ ίδάνε όουΐϊ,τι ά.Υα , έ δε θυανικ'χε.
7.?υ<::!?1 7 και λίβανον , και σμύρναν. έ δέ σα,ΰινε
12. Κκί ε"ς-οντας να τους αποκαλυ
12. Ε σι πάνε ρίπε Ριούαε τε {χώς
φθώ ε'.ς τό όνειρόν τους να μτ,ν μετα- κθε'νενι ντε Ηρώδτι , ϊκνε έ βάνε γκα
γυρίσουν εις τύν Ηρώδτν, απ; άλλην τγιάτίοε οϋδε απε βεντ τε
τί τουβϊ.
Τράταν άνε/ώρτ,σαν εις τον το'πον τους. |

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ.
Κερ. 2
Ϊ.Κ,χ:
ι3. Ε πα σι ίκνϊ άτχ , γι* Ργ1 3.
Κ.χ: ώσϊν
ώσϊ άνε/ώρησαν αύτοι, Ι
πάρε υβύ; άγγελο; Κυρίου ίφάνη του [γε,Γ ί ζο'τιτ γού &>ΰκ ντ£ Ιντίρε τε
Ιω/,ο ίί; τό όνειρο'ντου' κ«! λίγειτου;. Ιωστίφητ , έ ΐΟά Γκρέου ί μφ §γ15£.
ντ,ζωΰΜ, κζί επαρε τό παιδίον και λένε ΐ δ*ΐ (Αί.Α3ν' ίτίγ. « α.% ν-έ Αϊτήν αητερα του, και φεύγε εις την Αίγυ- γυπτο , έ ρί άτγε , γγερβ σα τ| τ§
-τον" και α; είσαι εκεί, εω; οποϋ να θομ οϋνε , σι ψέ Ηρώ,ϊη & Ί\ ^.
σοϋ ιίπω" Διατί μίλλει ό Ηρώδη; νά κο'γϊ ογιάλϊνϊ τα ζ^ί^'ΐ.
ζτ,τη'5η τύ παιαΊ'ον , να το χα7,άση.
1 4- Και ό Ιωση'ρ έσηκώδηκε και
ι4• Εδ< άΐ σι ού γκρε μόρρ\ §γι»Ά
ϊϊϊΧδδ τό παιδίον και την μητέρα του λ|ν|, έ δε μίμεν' έτ?γ νάτ|νί, έ βάτε
την νύκτα , και άνενώρητεν ει; την ντε Αίγυπτο.
Αίγυπτον.
1 5. Και τ,τον ε'κεΓ εω; ει; τΌν θά
1 5. Ε *;ντροΐ άτγέ γγιρ* ντ^
νατον του Ηοώδου" Δια να πληρωθη βδέκεγΐ τ' Ηρώδητ , /& τε παΕούχε=/.ίϊ.β όπου ϊλαλη'9η άπό ιόν Κύριον τ| άγιο κε ού θα γκα ,ζο'τι με άνε
δΊα αεσου τοϋ προοη'του , όπου λέγει" τ* Προφη'τητ , κε θότε, γκα Αίγυάπ* τί,ν Αίγυπτον έκάλεσα τον υΐόν- πτογια ί θύϊία ίίϊίε τία
μο•*.
ι6. Τότε βλ/τω/Τα; ό Ηρώδη; ,
ιδ. Αχιε'ρε σι πα Ηρώδη κε οΰ
πώ; ι'περινελάσδη «.το τους μάγους , κιε3 γκα ΜαΡιίίτγιάρετε , ού ζίαεοούα
ΐΗ^υ.ωαι κατά πολλά' και ε>ειλεν άν- φόρτ, έ&ρΓόϊ έ βράου ΐί'Ιζ σγιέλμτε
ίρώπου; , κα! έφόνευσεν Λα τα παι *ξ κενέ ντε Βιθλεέ[Α , έ ^« ντε ίίΟί
δία , όπου τ,ταν εϊ; την Βηθλεέμ , και σύνύρετ' έσάιγ κε ριττί §1 βγιέτ έ
ει; όλα της τ* σύνορα άπύ δύο χρο πόϋ'τϊ σι κούντρί μψόι κύ/ίν5 γκα
νών και κ,άτω , κατά τον καιρόν όπου ΜαΡιϊτγιάρετε.
έβεβαιώθηχεν καταλεπτώ; άπό του;
μάγου;.
17. Τότε έτελειώθη εκείνο, όπου έ*7• Αχιερε ού παΡούα άγιο /Χ
λαλήθη «πι τον Ιερεμίαν τ•ν προφνί ού 6α γκα Προ^/ίτη Ιερ:;χία , κε
την , όπου λέγει"
θόϊ.
1 8. Φωνή άκούσθη ε!; την Ραμα,
ιδ. Ζζ ού οιΓιούα ντε Ρααα, τε
πολΰ; θρϋνο; και πολλχ κλάματα , κιάρέ έ τι ούλ|ρίγτουρ| . έτ% ρίκούκαι πολλοί άνας-εναγρί , όπου εκλαι- Ι αρε σού(Αϊ Ρα/ίλι κιαν δγιέλριτ έσά•
εν η Ρα/ήλ τζ παιοΊ» τ/;;' και δεν Γιγ, έ νούκε §ούα'ι'γ τε παρηγορίσείγ
ί/ΐίλε να παρ•ηγορη')•^ , Οιατι 5έν είναι Ισε νούκε γιάνε
Ί,
πλέον.

19. Κα! ώσαν άπίίΐανεν ό Ηρώδης,
19- Ε σι β&κι ΉρώοΎι . για
τ:αρευΟύ; άγγελο; Κυρίου έ(ράνη τοϋ Εγγελ' ΐ ζότ-.τ ού §ούκ μπε Ριούαε
Ιω-ϊ/ιφ εί; το όνειρόν του εις την Αϊ- •»-;1 Ιωσηφη ντε Αίγυπτο.
γυ τττον.
2θ. Λίγωντα;" σηκόιου και επαρε
αο. Ε ΐ9ότ|, γκρέου* έ [λερ ογνάτο παι^ίον καϊ την [Αητίρα του , και λλενε , ε δ"έ |^•έα|ν' έτιγ , έ εΐζε. (/.πε
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Κε?. 3.

ΰ'τταγε εις τήν' γην τοϋ Ισραήλ . ο*ια- \
τΐ ί/.ϊϊνοι , ύ~οϋ ίγιίρευαν να ττάοουν
την ζω.^,ν τακ παιδιού , ά^αναν.
αϊ Καί ό Ιωσηρ έσηκώ9ηχ3, και
ί-ίρί το παιόίον καί την ριτέρχ του
καί έ7Γ?,γίν ϊίς την γην τβΰ" Ισραήλ.
2α. Ααή ωσάν ε;Αανεν,οτι ό Αρχέ
λαο; βασιλεύει εις την Ιουόαίαν αντί;
όι-χ τον Ηρώοην τον πατέρα του, έφοβη'Οη να ΰ-χγη εκ^ΐ' καί ες-οντα;
να του αποκάλυψη εϊ; τό ό'νειρόν του,
άν^/ώ^ησεν εις τααέρη τή; Γαλιλαίος.
α3. Κα: πνιγαινωντας έκατ&ίκησίν
ε•!; τ?:ν πίλιν, ότ.οΰ" λέγεται Ναζαρέτ

ββντ τ§ Ισραν{ντ, σε ψ» βδίκνϊ άτχ
χ| κ:«κόιγνί ϊπίρτιν' έ όγιάλιτ.

Κερ. γ. 3.

Κ οίε ετρίτε γ. 3.

αι. Ε οε άί ού γχρέ , ί [/.όροι
δγιάλλϊνί, έ δε |Α^Σν' έτίγ, 4 έρίι
(Απ| 6§ντ τε Ισραηλιτ.
αα. Ε σι μψόί σε [/.πρετΐρόν ντε
Ιουδαίί Αρχέλαο» ντ§ βεντ τϊ Ηρώδιτ ϋχ.ΐάιτ σι τίγ, ού τρίυ-π τ&
4ίγ άτγέ , έσί γιου όοΰχ ντ' ίντίρε,
βάτε ντε σύνορ τ§ Ραλιλαί»σί.

α3. Ε ερδι ϊ χίντρόι ντ§ χιουτετ
& κιού/ετί Ναζαρέτ , κ» τ| χαίο>$'.λ να τϊλ«ι<ο>7ϊ εκείνο, όπου είπαν χετ| άγια κι ού θα γκχ Προοητίριοΐ προφηται , οτι 6ε'λ;ι χαλισΟη Να- τ» , σε Ναζαραΐο δο τ^ θουχετε.
ζωραΐο;

ΚΑΙ εν; ε'κίννχις τα~; ή;/.ίραις "ρ-/ετχι
Ι. Ε (λττχ το Είτ άχ'-ίρε, ερ^ι 'Γ&ίύ Ια-άννης ό βαπτις•ής , κηρυτ;ωντα; άννη παΓΐζόρι ε κηρΰ; ντ| έρϊυ;ή τ|
εϊ, τ,•ν £;τ;/.ον τη; Ιουδαία; ,
Ιουσ'αίίσι.
α. Ε Ο^τε. (Αετανοη'σνι , σε άφερρ
α. Κμ λ ίγωντας' ρ.3τανοεϊτε' ότι ΐίϊτϊ ;/.πρετ|ρία ϊ Κίελβετ.
ση'αωσεν ή βασιλ'ΐα των οΰοχνών.
3. Κοϋιγ &τ άι »ί ού θχ γχχ
3. Ετ'ϋτο; είναι εκείνος, όπου έλαλη'Οη από τον Ησαίαν τον προρη*" Προφτίτη Ησαΐα , κι 0ό3τε , ζ\ ϊ άτην, λέγοντα* φιβνη ίκίίνου , όπου τίτ κ| 9ίρετ ντε ερηυ-ί. δϊρτίνι ού'ιϊίν
βοχ (Αΐ'σα *ί; την έ'ρη|Λον**'^τό'.;Αχσετϊ ί ζο'τιτ , ι\ ίΐ^νι τ& δρε'ιγτα ρ-οναπάΤον ςραταν του Κυρίου, κάθετε ίσου; τετ' έτίγ.

τοΰ; όρκους του.
4 Και ετούτο; ό Ιωάννη; ειν/ε το
?νόυυ.χ του άπό [ΑολΙ τη; καυ./]λας ,
χαί |χε ζωνάρι ο^ραατενιον ήταν ζωσ
μένο;" καί τό φαγί του νΐταν ακρίδες
χαί α:λι άγριο ν.
3. Γοτε έπη'γαινεν εςω '0 Ιερουσαλήμ,
βίς αύτβν , χ» δλη ή Ιουδαία , /.χ.
ολα τα περίχωοχ τοΰ Ιορδανού.
6. Κα• ΐβαπτίζουνταν ει; τον Ιορίανην «,τ' ΐί^τ'// ) ίςο>ΑθλογουΑ3νΟΐ
ταΤ; άχαρτίχι; ;ιυ;.

4• Ε «ϊ Ι»*άννη Ρό :χτ έτίγ ί
κ.ϊ γκχ 7.ε''7τ' ί Ραιι-ίλεσί, * <ϊε ΐί.π'|
|Αί; τ'έ τιγ .ΐρϊζ τ$ λϊκούρτΐ. Ε <ϊ*
τί γκρένίτ ετιγ χέ βλαστάρι , Ι ο*έ
αγιάλτϊ τ' Ιτκρε.
5. Α/:ε'*3 ίρ'ίϊ τϊκ ά; Ρί8§ τί Ιερουσαλίαιτ, ί ίέ ΡίΟί σα κίν» ςΖφϊ>ρ
Ιοροάνιτ.
0. Ε ίταΡΐζίνείν: ντί Όρ^χν γκ«
ά'ί', έ;ο^.ολογίσεϊν• φχγετ' έτοίρε.

Κεφ. 3

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ.

η

η. Και ώσαν εΓίε πολλούς άπο του;
η. Ε σί πα σιούμε γκα Φαρισίτΐ,
Φαρισαίο«,' και άπο τού; Σαίόουκαίου; ί Σα^ουκί'γτ^, Ά βίγνε ντ£ πα&ζίμ τ§
όπου ί:χοι»νταν εις το βάπτισμα του τίγ, ού θάάτουρε. πγ&ατ' έ νεπέρχατού; λ-'γεΓ γεννήματα ιών όχε'νορων βετ , τζίλι ού δεφτόι γιούβετ κε τ$
πωο; σα; :δί<£αςε , να φύγετε άπο την ίκίνι γκα βύρΓίγια κε βγΐίν.
<«^•/.ν , όπου μέλλει να ελθη;
8. Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίου;
ττ,ς μετανοίας.
Ο. Και μντν σας φαίνεται να λε'γετε μέσα σας" ήμεΐ; ε/ομεν πατέρα τον
Αβραάμ" ίιχτΐ σα; λέγω, ότι ό
®ιύς ^απορεί *«ί «πό ταΐς π.'τραις
ϊτούταις να σήκωση παιαία ει; τον
Αβραάμ.
ΙΟ. Καινά, και το πελίκιείς την
όίζαν τοΰ Άνδρου κείται" κάθε £&ίρον λοιπόν , ύποΟ δεν κάμνη καλόν
καρπον, χόπτιται και βάλλεται εις
τί,ν φωτιαν.
II. Εγώ σϊς βαπτίζω με το νερον
εις μετάνοίαν' άμϊ εκείνος , όπου έ*ργεται οπίσω μου, είναι ουνατώτε*•ίς μου , τοΰ οποίου έγώ οέν είμαι

8. Πένι £ά πέμμε κε τ| Γΐάγξ με
μετανί.
9• Ε μος 9)'ί με βε'τ!/»" κε Αβράμν: κίμι πα.ΐα, σέ ψέ ού θϋμ γιο ύβετ,
σέ Περντία μούντ έ .$* γκα κετ* Ροΰρρ"|
Λ κρί'γϊ δγιΛμ τ' Αβράαμιτ.

ίο. Για ί & <τοπάτα α?§?? £&*•
σ£ λίσαβετ |ατξ τζ3ο λί3 4 £*1»
πίμμ| τ| μί4ρ"ΐ, πρίτετε , έ βίχετί
{Μτ| ζγιάρ.

11. Ού"νί παΡεζόΐγ γιουβετ με ο•>γ|,
Λί τϊ μετανοτίσνι , πδ άί' κέ βγιε» πας
με'γε ίυ'τε μϊ ί φόρτε γκ,α μίγε, άτίγ νούκε γιαμ ί ζότι τι μπάϊγ κεπουάξιος ν'-ι σηκώσω τα ύποσ/ίμτχ του, τ-,ετε. Αι ϋό τοΰ πα'ϊζόγε γιοΰβετ,
αύτχ 9;λ»ι σας βαπτίσει μέ ΙΙνεϊμα με 2πίρτ τ\ 2ίνγτ.:ούαρϊ έ 5έ με
Αγιον κχϊ με φωτίαν.
12. Αι κ* ντ* δίρρί τ^ τιγ
ΧΊ. Ει; τοΰ οποίου το χέρι είναι το
»τυ«μ , και Οίλει καθαρίσει το άλώ- λιοπάτενϊ , Ι §ο τ£ κερο'γε λ(μεν'
ν; του , και θίλει μαζώξει το σιτάρι ετίγ , «' οό τε βίόρε ντάμπαρ Ρροΰτου , άμή τό άχυρον θέλει το κατακαύ• ρ|τ' έτίγ , έ κάΊτίνε & τα §γιεΤ|
αει με φωτίαν, όπου ίέν σβεϊ ποτέ. με ζγιαρ τε πα ίίούαρε.
1 3. Αχιέρε ερίνι έ δε Ιι»σουι γκ*
1 3. Τότε ίρχεται ό Ιησούς άπο την
Γβλιλαίανεί; τον Ιροσανην εις τον Ιω- Γαλιλαία ντε Ιορ^άν ντε Ιωάνη , τ"}
παί|ζόνε«γ πρε'ϊγ τίγ.
«ννην , να βαπτισθώ άπ' αύτο'ν.
ι ί- Πο Ιωάννη έμποίίς άτε Ι
ι4• Αμή ό Ιωάννης τον εμπόδιζε
Ι/γωντας" ίγ» έχω χρείαν να βαπτι ΐ θόίτΐ. οΰνε καμ 9τρ$γγίμ τε παΓε.
σθώ άπό ε'σινα , και σι» έρχεσαι δί; ζόνεμ πρε'ϊγ τεγε , έ τι βγεν τέκ
έμενα;
μίγε;
ι5. Απεκρίθ-»ι ό Ιησούς, καίλίγει1 5. Ε ίέ Ιησού* ού περίεϊκ έ ΐ θκ
«>' τώρα άφησε" οιατι ετζι πρε'πει ■ άτίγ. λί άτδ νταϊτι" σε αίτοΰ ε#τ'
■1; ΐμας, να τίλε'.ώϊωμ5ν κάβε λογη; Ι.
: £ ~*„Ζ-*Χ
ού'όεσε ντε
νέβετ , τ§ ί>ίγεμε
Ρίθδ
..» .— . , . ._
,.5,
οικ«ι«^ΤΛ,ν

:ύτε τον *φησεν.

καιίιο'τΰν; , άχιίρε έλια άτέ

ΕΪΑΓΓΕΛΙΟΝ

Κεφ. 4•

1 6 Και άφόντι* ίβαπτίσθγι ό Ιη• |
1 6. Ε «ι ού παΡ§ζοία Ιησούϊ, <$όσν3ς , ί"υθΰς άνε'βη άπο το νερό' και ι 5.ι «τ§ τζάστ γκα ούγίτι, & για ίγιοΰ
\α, και τοΰ άνοίχθησαν οι ουρανοί , ' χάπν§ Κίελτ|, έπα σπίρτιν' ΐ Περκαι είδε το πνεϋμ* τοΰ Θκου , όπου ντίσ$ , ί| ζτϊρίτι πο'σι «§λούμπε. έ
έχατεβαινεν ώοάν περις•ίρι, <ιαι 'ήρχί- ϊρδι μπ'ΐ ατέ.
τον απάνω του.
17• Και εύθΰς φωνή άκούσθη άπο
17. Ε για ζΐ γκα Κίίλτε χΐ θόα
τους ούρανοΰς, όπου ίλεγεν" ίτοΰτος κούϊγ |3τ§ ΐ πίρόι ίμ ί οάσο:>ρι, >-^
(•ναι ό υιός (Αου ύ ήγαπημένος , εις μπ* τ& πρίχεμ.
τον όποιον κναπαύί.'ϊ.κα.
Κεφ. δ. 4•

Κρίε ίκάτΙρτί. δ. 4•

ΤΟΤΕ ό Ιησοΰς έφε'ρθη ύπό τοΰ πνεύ
ι. Αχ-ίρε Ιησσΰι ού προΰ γκα
ματος ε!; την ερν,μον , δια να πειρα- σπίρτι ντε ερημι, τ^ Ρουι^ίτειν
χΟν άπο τον δικοολον.
γκα ΐ παοϋδι.
2 Κα! νης-εύοντκς ταράντα ήμε'ραι;
α. Ε σί ά/εροιοιζέτ διτ έ δέ §ικαι σαράντα νύκταις, ί>7ερον έπείναοε. ζετ νέτ, παστάγε ί ίρδι βυ.
3. Και πηγαίνωντας σιμά του ό πει3. Ε ού κια; τέκ άί Δγιάίι ε ί θά'
ρα',ων , του λέγει, αν τ,σαι υιός του ντί |στε κι γέ πίέρι ί Περντίσε , 0ουθεοΰ, είπε δια να γίνουν ετούταις η αϊγ τΐ χένενε κ|τό Ρούρρε κοΰκΐ.
πε'τραις ψωμία.
4• Και ό ΙησΛς τοΰ άπεκρίθη. εί
4. Ε άϊ ού περΡέϊΓκ έ ί θα, |στ§
ναι γεγραμμε'νον. όχι μο'νον με ψωμί σκρούαρί σέ νιερίου γιό με πούκ: 6ένα ζη ό άνθρωπος , άλλα μέ κάθε λο'- τ|Άϊ μουντ τ| ρ\ίγε , πο έ δε μέ τζδο
γον , όπου εβγαίνει άπο το ζΌμα τοΰ φγιά}.ε κε οέλλ γκα Ρο'για ΐ Περθεού.
ντίσε.
5. Αχιε'ρε έ μόρρι κτε Λγιάλι, έ
5. Το'τε -τί,ν έπηιεν ό διάβολος, και
τί>ν έπηγε'ν εις τΫ,ν άγίαν πο'λιν , και έσπούρι ντΐ σίντ κιουτέτ έ έβοϋρρι
τον ίς-ησ«ν ε'ς τν,ν άκρην τοΰ ίεροΰ.
μπι κου^έ τΐ κίσίσε.
6. Ε ί θί άτίγ. ντΐ εϊτξ » γί
6. Κα'ι λε'γειτου' άν ίσαι υιός τοΰ
Θεοΰ , ρίψου κάτω. διατΐ είναι γρα ί πίρόι. ί Περντίσε στγιε'ρε βέτεχενε
μμών ό'τι θέλει προτάξει τους αγ πόδτε, σε |δτ| σκοούα^ε, κΐ Βο τβ
γέλου; του δια λο'γουσου , και θέλουν πορσίτγε ντ| 6ΥΥ- ιΤ' *τ}ϊ ^-Ρ τ''
σε σηκώσει απάνω εις τά χεριά τους , ί §ο τε τΐ γκρε'νε ντε §ούαρρ , τι
να μην σκοντάψτ,ς ποτέ εις πετραν τό μός π|οπγιίς μπ| Ρούρρ κίμπενί
ποδάρι σου.
τέντε.
η. Ι θα άτιγ Ιηϊοΰϊ. παμίτα
η. Λε'γει του ο Γ/^οΰς* πάλιν γραμμένον είναι και ίτοΰτο- ότι τον Αϋ- εστε σκρουαρε έ δε χ|γιο , τ| μος πειβ:ντην τον Θεόν σου να μήν δοκιμά- ραξ Ζότνε τέντε Περντίνε
σης.
8. Πάλι•; τον πίίνει ο διάβολος
8. Πάμίτα ψ^ί'- άτε <5γιά*λ\

«•

■
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χαι
ϋύηλό'
λείαις
ο. Και λέγει του" έτοΰτα ολα 6ε
9• Ε ί θα άτίγ. & τ| τί ομϊ τι
λω «ϋ τα £ώσει αν π;σης ναϊί α» ντε £άοτζ τε {λ• φάλετζ μούα ίίθε
τρ&σχυνη'σης.
χετ
ίο. Τότε τοΰ λέγει ύ Ιησούς- ΰπαίο. Αχιέρε ί θο'τε άτίγ Ιησούϊ.
γ» όπίσ» μου Σατανά" £ιατί είναι γραμ- χάϊγδϊ πράπα μέγε σατανά, σε ε'στ}
μένο . ότι τον ΑύΟέντην τον Θεύν- σχρούαρε , τι φάλετζ ζότιτ σίτ Περ.
οου θέλει; προσκύνησε•. , %αί αυτόν μό- ντίσ§ , ε $ϊ άτίγ βέτίμΐ τί άπτζ
νον 6:λει; λατρεύσει.
λεβοίμ.
ιι. Τότε τον άφησεν ό λ άβολος*
ιι. Ατ§ #ρ§ ϊχου ί παοΰίιγχχ
χ* παρευίίΰς ηλίΐασιν άγγελοι χαι τον
για ίρό^ε ίγγελλτ' έ ί σε.ρ.
οπτρετοΰσαν.
ιέίγνε
12. Καί ωσάν ηχουσεν ό Ιησούς ,
12. Ε σι διΓιο'ϊ Ιησούϊ σι Ιωάνοτι ό Ιωάννης έπχραόόθτ) , άνενώρησεν ντι οΰ παραδός , ίχου « βάτε ντ| Γα
εϊς την ΓαλιλαΙαν.
λιλαίε.
ι3. Και άφίνωντχ; την Ναζαρέτ
1 3. Ε σι Γχουγχα Ζίαζαρέτι ερ•
Τ,λίε χα: ΐχ.α-οί/.γ,αν εις την Καπερ- δι έ μπέτι ντε Καπερναούμ 4 "Φ"τ%
ρναοΰμ την πα:α§αλασίαν , εις τα σιί- άφερ δέτιτ, ντε συνούαρ τε ΖαβοιινορζττςΖαοουλώνχαι της Νεορθάλείμ. λόνιτ ΐ δέ τί Νεοθαλίμιτ.
ι4• Δια να πληρωθη έχεϊνο, όπου
ι4• Λε τε παΓούχετε άγιο λ» ού
ειπιν ό θεός ίιχ («σου τοΰ προφή θα γχα Προφήτη Ησαί'ου , χ§ θότε.
του 1 Ισαίου , όπου λέγει"
13. Γη του Ζαβουλων χαί γη του
1 5. Δέου ί Ζαβουλο'νιτ, ε δε δέου
Νεφθαλείμ, ς-ράτα της θαλάσσης, ί Νεφθαλίμιτ, οΰδε,ν' ε $έτιτ, περτέϊγ
πέραν τοΰ Ιορίάνου, Γαλιλαία τών Ιορδάνιτ , Γαλιλαία έ ΰ\ πα.ϊέσϊβετ.
εθνών.
ίο. Ο λαός όπου έχάΟουνταν εις το
ϊ6. Λαο'ι χξ Ρ'γ ντε έρ§σίρε , πα
αχότο; είίε φως μέγα, χαί εκείνοι ό ορίτε τε μάδε, έδέ άτχ χ$ ρίγνε.
που έχάθουνταν εις τον τόπον χαί εις ντ§ ερεσί , έ δέ ντί σκοταδ τ^ βδέτην σκιάν του θανάτου το οώς εφαιξεν χε,γεσε δρίτε φέξι μπα τα.,
εις αυτούς"
ΐ7• Και άπο το'τε άρ/ισεν ό Ιησούς
Ι7• Αχιέρε νίσι Ιησούϊ τ$ διδαξ,
»χ χυρύττη χαι να λίγη* μετανοείτε έ τ\ θόϊ. μετανοη'σνη' σε άφιρ |στε,
§τι εσημωσεν ή βασιλεία των ουρανών. Μπρετερία έ Κίελβετ.
1 8. Και περιπατώντας ό Ιησούς σή
1 8. Ε σί ετΓ^ν Ιησούϊ αφςρ δέτιτ
μα εϊ; την θάλασσαν της Γαλιλαίας, σε Γαλιλαίεσε πα δι βελάζερ Σίμονς
είίε έ*ίί άοελφούς, τον Σίμωνα, όπου /-ϊ χιούχαεΊγ Πέτρο , έ δ* Ανδρέανε
λέγεται Πέτρος, χαί τον Ανδρέαν, τον βελάν' έτιγ #.ε βίγνε ργιέτϊτε ντ^
άοελφόν του, όπου έρριγναν οΊχτυα εις οετ , ( σε χένε πιϊχετο'ρϊ. )
τ/,ν θάλασσαν" (ο*ι%τι ήταν ψαράδ*!.;")

«β
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19. Και λέγει τουζ" έλατε όπίσωρου, χκί βίλ** σας χάαει ψαράδες άνΟρώ-ων
αο. Και παρευθΰς ίχεΐνόι άφησαν
τ* δίχτυα , χα: του ακολούθησαν.
21. Και Τ7χγα:νωντα; -αρκκεϊ'ΐί , εί
δε•/ άλλους δύο άόΛ-ρους, τον Ιακω-

Κε?*

Ι9• Ε ο"ι 6α άτοϋρ€. ίγιανι πας
μέγε , 6 δο τοΰ .'.ί'.γ γιούβετ πιαχίτο'ρΐ τ§ νιε'ρϊ^ετ.
2θ. Ε δε άτα άτε -τζάστ λ•.χν$
£γιε'τετϊ, ε βάνε πας τίγ.
3ΐ. Ε σι βάτε μ& τίγε , πα δ
τ| τγιίρί β^λάΤερ , Ιάχωβονε « δέ Ιωάνΐ ιϊ /ίίγτε έ Ζεβεδεοσε χε ρ"ίγνϊ
ντε βάρχε ίά3κε μ» *α.*άν' βτοϋρε
ΖεβεδεΌνε , ε §ερτο'ϊγνε ρΎ^τετ' »τοΰρε , ε ί Ούρρι ί" δε άτα'.

βον τον υίόν του Ζεβεδαίου , και τΐν
ασελγώ* του τόν Ιωάννη ν, μέσα ει;
το ριονόςυλον μαζϋ (ιέ τον ΖεοεδαΓον,
τον πατίρα του;, άπου έμπ άλωναν τα
-δίχτυα τους, και τους £κά?.εσβ.
23. Και παρευίϋ; εκείνοι άφησαν
22. Ε δέ άτα άτ| τζάστ λιανί
και το ;ιονόξυλον και τ^ν ίτατερα τους, βάρυνε έ δε ;*;α<ίάν' έτοΰρε, ' βά
χα! το5 άκολού.ϊΐσ*ν.
νε πας τίγ.
α3. Και ό Ιησοϋς βγύριζεν δλην τήν
33. Ε Ιησούϊ Γεμίστε ντε πίρ
Γαλιλαίαν, διδάσχωντας ει; τα'.'ς συ- <"ίθε Γαλιλαίε , τοΰχ' έδιδάξουρε ντε
νβγωγαϊς τους, χαι χηρύττωντας το εύ- Ζυναγογε τετοίρε, έ τοΰχ' έ έκηρύ»•
αγγέλ'Λν της βασιλεία- , κα• ίατρεύων ξουρε ΟύγγίΧν' ε μπρετίρίσε , έ δε
τα; χά3ε λογής «55ως•ίχν, χα: κά 3ίρον Ρί&ϊ σείΛουντετ" έ λαοϊτ, έ Ρί9ϊ
θε άσθίνειαν εις τον λ*όν.
34• Και εΰγχκεν ή γί,γ,-η του -';
ίλην την Συρίαν" χαι τοΰ εφερζν όλους
τους άρ^ώς-ους , όπου έκρατοϋνταν
άπο διάφοραις άρίωτίαις και βάσανα
χαι δαιμονισμένους , και «ληνικσαίνους , χαι παραλύτους* καί τοΰ; ίάτρευσι.
α5. Και τον ακολούθησε πολύς λαός
απο τ^ν Γαλ•.λα:αν, και άπο την

τε λίΡατ».
34- Ε εαίρ ΐ τιγ (χο'ρρι Ρίθ|
συρίοτ/ε , ί ;';ίγνε ντε άί' ίίθ' άτα /\
κε'νϊ σεαούρε χίιχ, =' βασανίϊεσιν: γχ^
τ,οο λο: 5ι|Αθυντι, ε οί γκα όαια.ον«>
έ δε γκα -Ίίτάγε , έ δέ γχχ τΙ (Απάί'γ.
τουρ5 , έ ί δερον άτά.

Κεφ. :'. 5.

Κρίί επε'σίτε. Ε. 3.

35. Ε δε γκα Γαλιλαία ερδ^ &ου•
«■$ τουραερα πας τίγ, Ι δε γκά ΔεΔεχάπολιν, και άπο τα Ιεροσόλυμα , χάπολι, Ι Ιερουσαλίμι , έ\Ι«υδαία,
χαι άπο την Ιουδαίαν, και άπο πέραν έ δε πίρτε'ϊγ Ιορδχ•«τ..
του Ιορδανού.

ι. Ε σί πα τουρ|χετε χίπι ριπι
ΚΑΙ ίκεΓ/ος βλίπωντας τον λαΐν ,
ριάλ
, έ χιντρόϊ άτγέ , ε ερδε τίχ
ά.ε'βη απάνω εις το όρος* και ίκά3ισε,
χαί οί μαοητάδις του επήγαν σημά άί ριαΟητίτ' έτίγ.
τ»«.
3. Και άνοιγαν τας τό ς*•ίματου ,
3. Ε σί '/χ-ι Ρο'γϊνί , ΐ διδαξ
τ»>ς έδίδασχε, λίγωντα;"
χτχ , ί ου ο^Λ

Κί?• 5.
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„.

3. Κκλότυ/οι εκείνοι , όπου είναι Ι
3' Αιου'μ άτ* χΛ γιάνε τε βάρπτωχοί κατά τό πνί•ϊι/.α' ότι αυτών φίρΐ ντε "χπιρτ, σε άτουρί Ϊ3τε, μπριεΐνχι •)ί βασιλεία τών ουρανών,
τέρία έ Κίελβετ.
4- Καλότυχοι εκείνοι , όπου λυπούν•
3. Λιούμ άτά Ά κιάγεν$ , σέ άτά
τα:* ίτι 0:λουσι παρηγορεί)/;.
ο τΐ παρν;γορίσ5ν3.
5. Καλότυχοι ΐκ:ϊνοι , όπου είναι
ο. Λιούμ άτ* "ίε γιανε τε ουρτ$
ίμεροι" ότι ούτοι «ε'λουσι κληρονομή
τε .;ουτϊ , σέ άτα δο τ§ χεροε'σιν$
σει την γτ;ν.
τέ μίρρατ' ε ίεουτ.
6. Καλότυχοι εκείνοι , όπου πεινοϊ6. Λιούμ «τα κ§ χάνι ού' ί" 5% »τ
σι κβ: οΊψοΰσι ο\ά τ.,ν οϊχαιοσύνην' ότι περ τΐ δρε'ίγτενί. , σι άτα §6 τε γγοκύτ;: ίίλου• χοβτασδη.
σενε.
η Καλότυχο; εκείνοι , ότου είναι
7ι Λιούμ ατά χε ελε^σινε, σέ άτα
ί).εν;αον•/ιΤΐχοί. ότι Οελουσιν έλεηΟη.
οο τ£ ε'λιη'αενε
8. Καλότυχοι εκείνοι, όπου είναι
8. Λιούμ άτά κ| κάνε Γίαερε τ&
καθαροί εις την χοφίίάν' ότι αυτοί πας-ρουαρί, α\ άτά & τέ ϋόχίνε
ίΐίλουσιν ειίεΐ τον θεόν.
Περντίνε.
9• Καλότυχοι έχεϊνο•., όπο3 κάμνουν
9• Λιούμ άτά κέπακτζόγενε Κό
ίίοτ,ντ,ν οτι αύται βίλουσι χαλεσΟη υίοι τινε σέ άτά & τ| Οούχενε τέ Αίγ»
τοϋ θεοΰ.
ϊ Περντίσε.
ίο Καλο'τυχοι ί'κεΓνοι , όπου* ο\ωχ . ίο Λιούμ άτά χε ντίκενε περ
βοΰσι αιχ τ/ν σΊχαιοσύνην' 5τι αυ τε §ρέϊγτ|νε , σέ άτοΰρε ϊϊτί μπρετών ίίναι ή βασιλεία τών ουρα τ»ρία έ Κίελβίτ.
νών.
ιι Καλότυχοι θί'λετε είσ9αι , «5ιι. Τέ λιουμουρί γένι κουρ τοίί
ταν αχ; ονΐ;ο.οΌυν και σας όιώςου- ίάγΐνε γιουβετ νΐί'ρϊ'ιτέ, έ τοΰ ντγιί•ι , ΧχΊ οα; είποΰσι κάθε λογτ;; κ*- Χ§ν{ , έ του θόνϊ κόντρί γιουβετ
χον λόγον ίνχντίον «α; , ψευδόμενοι , τζόό φγιάλί τέ λίίι, με τέ ρεμ» σέ
οι* λόγου μου.
ψέ Βο'( μοιία.
ι». ΧαίρεσΟε και εύρραίνεσίε ότ
ία. ί'ν,όουνι ί δε λιουμπουρόνΓ σέ
ή πληρωμή σα; είναι πολλή εις τους πάΓα γιουαίγ "άτι "ίοΰμε ντέ Κίί)'.
ουρανού;. Διατϊ τέτοια; λογί; έο\'ω σέ «3τοί) ντόανε έ δ*έ Προφνίτϊριτε
ςαν τοϋ; προφητα; , όπο3 νίτζν προτί- λϊ λν/ΐ πϊρπάρα- γιουβετ.
τιρά <τας.
ΐ3 Εσεΐ; είσ9ε το άλα; τίς γ7,ς
1 3. Γιουβετ γένι κρίπ' έίέΌυτ. (
χα'ι ϊάν τό άλα; γένν; άνάλατον , με κούρ.τΙ πρί^ετε κρίπα , κί3 μοϋντ τ^
τί να βλατισΟτ); πλε'ον ο*εν «χρήζει κρίπγί τ» τγιέρα, ζβίγεν μ^ περ
τιποίέ;, παρά να ριχαη ές*>, και να τνιετίρ, πο τε στίχετΐ γιάϋ-τί έ τ$
χαταπα γτΟτΙ άπό τοί/ς άν&ίώπου;.
ότιελετί γκά νιέριζίτε
ι.),
αα.ίε τ^φώ;
κόσμου
ι- ϋσίΐ;» ----. - Τ •> του
••Μ' Λ>υίΛ>\>.
1 4• *Γιου
•*ν•
•*^
γε'νι
ί
δρίτ' *έ δινιάσ|,
νι**»
νινκΑ^3«
(Α.α πόλι; , όπου είναι «πάνω ει; : τμοϋν κιουτέτι τέ φσίχετε κουρ %3τ%
"
^ι*
^»
,
Ι
Α
*
\
««
ό>ος, ϊς;ν η;χπο?ίΐ να κ ρυφίΐη.
μπέ μάγε τ| μ λλιτ.
ιϊ. Ούυί άνάπτουαι λυ'χνον, καΐ|
1 5. Α; ^οτίν' ΐ ίέζγενε έ έ β|ν|

η
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τον βάνουσιν άπό κατ» (ίς τό ρνίο\ , ντενε μόδ", (ίίινϊκ) πό έ βέν{ ντΐ σα(Ακλλα τόν βκνουσιν εις τον λυχνοΓοί- .ντάν, έ ντρίτ |ΐ.πε Ρίθ'άτα κε γιάνε
τη , και φέγγει εις όλους , όπου είναι ντε στξπί
ι«σα εις τ6 οπν,τι.
1 6. Τέτοιας λογής ά; λάαψη το
ι6. Κεστοΰ τελάρίψγί δρίτα γιούαως σας ειχτροσθε* εις το^; ανθρώπους, αίγ περπάρα νιέρϊζετ, κε τε σόχεν§
ίιϊ ν* ε'ίϋιοιι τα καλά σα; εογα, πούνξρατε τούαιγ τε ρ.ίρρατ|, έ τε
και να δοξάσουν τόν πατέρα σας , έ λεβδογ^νε τατεν§ τούαιγ κε |5τ|
που '.ΐναι εις τους ουρανού;.
ντ^ Κίελ.
ι^. Μήν^οχασθί,τε, δτι εγώ τ,λθα
να χαλάσω τον νόίχον , η τους προφη\η. Ε (ΐός θο'« σε ερδα τΐ πρι3
τας' δέν *λθα να τα χαλάσω, άλλα ΝόΐΑνε , ά Προφητεριτε. , νουκ άρτζε
τι πρισ, πό τι δ§ρτό'ιγ.
να τα τελειώσω.
ι8. Διατΐ βέβαια σας λέγω* έως
1 8. Με τε βερτέτα οΰ θόρι γιούόπου να παρέλθη ό ουρανός και ή γί , βετ , σε γγερα σα τε πρίϊετε Κίελι,
μία <7ΐγ[*•ή δεν θέλει παρέλθη από τόν έ 5ε δέου, κε νε γιατί, ά νε κερί όο
νόαον, εως όπου να τελειωθοΰσιν τέ (Λος πρίσετε γκα Ρίόαι , γγερ*
σά τ| Λεχενε Ρίθε.
ολα.
19. Αί ο"α κε τε ζγί^γ& •ίε γκα
Ι9• Οποιος λοιπόν χαλάση {/.ίαν α
πό τούτα:ς ταΐ; παραγγελίαι; ταΐ;
πολλά (χικραϊς, και διδά;η τέτοιας
λογίς τους άνθρωπου; , πολλά (αικρό; θέλει καλίσθη εις τήν βασι>.είαν
των ουρανών, ά'ΐ/ι οποίο; ταΐ; κάιχ,η
χ«1 διδάςτι, έτοϊτος θέλει καλεσθή
(«,έγας εις την βασιλείχν των ουρανών.
2ο. Διατι εγώ σας λέγω' ό'τι αν
δέν περισσίύση ή δικαιοσύνη σα; περισσότερον άπα την δ,ικχισύνην των
Γραααατέων και Φχρισχίων , δεν θέ
λετε ίΐι,ζζ'. ει; την βασιλείαν των ου
ρανών .
1 1 . Ακούσετε, δτι ίλαλη'θη «ς του;
παλαιού; να |/.ην φονίύσης' και οποί
ο; φβνευσ/ι, θέλει ίΐσθαι πταντη; εις
την κρίσιν.
22. ΛίΑη εγώ σας λε'γω' ότι κάθε
άνθρωπο; , όπου όργισθη τόν άδελφίν
του χωρίς άρορα',ν , θέλει εΐσθαι
πταίς-ης εις την κρίσιν" και οποίος είπη εις τόν βΐδελ^ίν του ρακά , θίλ^ι
βϊσθαι πταί^Λς εις τό συνέδριον. και

κετό πορσί τε βο'Ρ^λια , έ τε διίάςγ| νέρεζιτ: κϊστοΰ , ά'ι δό τ| θούχετ| ί βο'Ρελε ντε [Απρετερι τ\ Κίείβετ.
ε αι κε τε πεγε ε τε οιόαςγΙ, αι
δό τε θούχετε ϊααδ ντ« (/.πρετίρι
τε Κίε)1βετ.
2ο. Ε οΰ Οό;χ γιούβετ, σ» ντε
(ιός τεπερο'φτε έ δρέιγτα γιούαίγ [ΐϊ
τέπερ σέ τε γραρΐ[«.τικόβετ , ΐ τε Φαρισέϊγίτ δο τε ριός χίνι ντε (Απρετ|ρι
τε Κίελβετ.
2ΐ. Α §•.Γιούατε, σέ οΰ ίστϊ θένε
σε λ'.άίτϊβετ. ρς βρατζ νιερι, σε
άι κέ βρέτ, §ο τ| γέτε φαγίτούαρ ντί
Ριούικ.
22. Ε οΰνε οΰ θό{* γιούβετ , σε
τζίλι δό *§ ζεΐΑϊρο'νετε τΐ β|λάι τιγ
πα φαϊγ; δο τε γέτε φαγετούαρ ντε
Ριούϊκ. έ 5έ τζίλι δό κε θο'τε βελάιτ σε
τιγ ρακα ( πρέ τι ) , δο τε γέτε <ραγίτούαρ απα τα κ| ΡιουκόγϊνΙ ί «*'

Κζο.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ.

ίποιος είπί μω«» βελει είσθαι πταίςττ,ς ει; Τ7;Ύ γε'ίνναν του πυρός.
33. Αν προσφε'ρτ,ς λοιπόν το δω
ρόν ρο^ ει* το θυσιαιρίριον , και εκεί
««^χη&Τί, ό*τι ό άόελφό; σου είχε
τ:•κτί; εναντίον σου.
24• Αφν;σε εκεΓ το δωρόν σου εμ
πρός-* εις το θυσιας-ηριον , και σύρε
πιώτον , φιλιώσου με τον άόίλοόνσου , «β το'τε , ώσαν ελΟτ;ς , προ'σφερε το οώράν σου.
23. Φιλιώσου μέ τον εναντίον σου

γλήγορα, ίως όπου ευρίσκεσαι ει;
•ίόν βρόμον μετ' άυτο'ν 'μη'πως και σε
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τ^ίλι οό κ§ τι θο'τε ι/.ορέ , §ο τε γ£τ§ φαγετούαρ ντ§ πίσε τ§ ζγιάριτ.
23. Ε κοΰρ οό τί ίϊίετζ δουρε»
τίνε , ([Λί'σ|, ά. κερί) τξντε ντ$ θυσιαστνίριο (ντί κίσί) έ άτγε ι\ κουϊγτόνετζ , σέ βελάϊ ιτ κα μ§ τί μερί.
2 4- Λε'ε άτγέ δουρ§τίν§ τ^ντε
μ.τ\ θυσιαστήριο (κίσϊ) έ έτ^ί μ^
περπα'ρα, ΐ παιγτόου με βϊλάνε τ^ντ,
ί φιίρι σί τε κΟενετζ σ-γι/ρί, δουρετίνί (μίσϊν§, ά κερίνξ ) τ|ντε.
25. Παίγτο'ου με χάζμινε τ^ντ
δπείγτ , γ"/ίρά σά γέ πάσκε μ» τ^
μπουΛί , σε μός τί άπ§ χάζμι ντε
Γιουκάτϊσι , ί Γιουκα'τίσι τ^ έπ τε
κοπίλ' ί τίγ, ε βίχ;τζ ντ^ χαψάνε.

πα:α5ιόση ό ενάντιος ε:ς τον κριτήν,
και ό κριτές σ» παράχωση εις τον ΰπΥΐρέτην , και δϊλεις βαλ9ή εις τϋν φυ
λακίων.
36. ΒίβϊΜΤ Λί λέγω" δΥν Οί'λεις
ί6. Τε 6:ρτέτ!νϊ τ» θομ τίγ, σε
•ϋνει β π" ε'χεί, εως ιίττοΟ να πλ ιρώ- νούκε & τε§αλτζ άτίγε, γγερα σα
στς ώ; καϊ το ΰς-ερον λεπτο'».
τι παΡούατζ Ρί(3&.
27. Ηκούσετε , ό'τιέλαλη'θ•/; εις τους
27. ΔιΓιούατι κε είτ; θένί σ||
παλαιούς* μην μοιχεύσνις.
λκχστεβετ. μός κουρβερό.
28. Αμτι εγώ σα; λί'γω , Οτι κάΕ)ί
28. Ε οΰν' ού θόμ γιοΰβετ , σε
άνθρωπος , όπου βλίπει γυναίκα , δια τζίλι δο κϊ βϊατρόν Ρρούα π^ρ &σερ'ιμ
να την επιΟυμηση, σνεδόν τ/•,ν ε- τ| σάίγ, ποσι κοΰρ ε κουρβερόϊ άύ
μ-.ίχευσε εις τ/,ν καρδίαν του.
ντί ζίμερί τι τίγ.
29. Κα! αν το (/.άτι σουτόδεζιον
29. Ντέίίτε 4 τε σκανδαλίς τί
σέ σκανίαλίζν; , εύγαλί' το , και ρ*ίξετο σίου ίτ ί δγιάΟετι, κρε'ε άτ^ , έ θτγιέ«το λ-ίγου σου" διατί ώφέλιμ•ν σου ρε γι.χ τε'γε, σε με μιρρΐ §στ% πϊρ
«ναι, να χαλασθτί ένα άπο τα με'λ?,- τι τε χουμπάσ-/ε ν| τζόπ| πρε'ϊγ
σο * , και όχι όλον το κορμί σου να τέγ! έ τ'| μο- βίχετί Ρί6ε κούρμι
βαλϋτί εις τήν γί'ενναν.
ιτ ντε πισί.
3ο. Καί αν το δεξιόν σου χέρι σε
3ο. Ε δέ ντ| τί σκαν^αλίς τι §όρσκαν&αλίζϊ) , κο'ψε και ρίςε το άπα ρα γιότε ί ογιάΟετα, πρε'ε άτε ε στΊ'ΐε'λόγου σου ' διατί καλλίτερόν σου είναι, ρε γκίί τε'γε, σε με μίρρ^ε "&τε
να χαλασ&η ίνα από τα με'λη σου , πίρ τί, τι χουμπάσι Λ τζόπε πρίϊγ
και όχι όλον σου τό κορμί να βαλθ/ί τε'γε έ τε μό; βίχετί Ρίθε κούρμι ίτ
ιΐς τήν γίενναν,
ντε πίσε.
3ϊ, Και ελαλνίθτι , ό"τι όποιος χω3ι. Ε ίέ εστε θενε. σέ άΐ Α τβ
ρίστί τήν γυναΐκ:: του , να τίς δώσνι λέ:ρϊ Ρρούαν' έτίγ, λε τί απ* καρτών"
^ιαζύγιον.
ΐ σ| ντάριτ.

Μ
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Κε?. 5.
32. Αμή εγώ σας λεγω' ότι όποιος
(-.:; ...
3ι. Ε
#.ο^ετ, -ϊ'Λι
«οτ*7ΐ την γυναικά του , έςω άτό ϊο κε τε ντάνε Ρ ρροΰαν' έτ;ν βιτε'χί
άςορμην πορείας , την κάμνει να μοι- ντε οΰ κουρβερόφτε, έ εν άτι τε
χάται. και ό-οιβς ϋπανδρευθτι τί,ν χω
ίνετΐ χουρβε, ε' δε τζΟ.ι <?ο >.ε τ| μάορϊ ίρουα κε ρ Λ Λο•ίρι , έ έ*χ λίνϊ.
ρσμένην , μοιχαται.
κιου/ετε κουοβνιάο.
33. Ηχούσατε πάλιν, ότι έλαλ.τ'Οτ
33. Πάμετα διίιοόατε, >\ "φτϊ
*ί; τους παλαιούς" να μήν όμώστ,ς ψί'υμ θ^ν, ντ'ε τελιάϊτε, τε μις ά'ετζ ί":έ
ματα , άλλα να δω στ,ς τψ Κυρίω τους με τε ρ/αί , πό τ| θουατ, τέ ζότι
όρκους ίου.
Ητ ε'τουα τί βϊΟΤί'τα.
34 Αμή εγώ σα; λ/νω , να μήν ό•
34. Ε οϋ'ν' οϋ θόμ γιούβετ , τι
μώσετε καθόλου* μ-/ίτε ει; τΰν οΰρανόν, μό; ίξγι <τε οάρεσ3γί , άς μπϊ Κίελ,
όιχτί ό ουρανό; είναι θρόνο; τοϋ* θεού σε ϊ<3τϊ Φρόν ί Πίρντίσι.
35. Μη'τί ε•!; τήν γτ;ν, οτι ιίναι
35. Α; μπέ δέ4 σέ ίστε Φρον ί
υποπόδιον τίΐν ποδών του" μη'τε £{μπ§βετ σε τιγ, ά; μπ$ Ιερουσαε?ς τά Ιεροσόλυμα,
ότι είναι λΐμ , σέ 1"τΐ κιουτ»•» ί μπρέτιτ ηί
ΤΓ.λ.ις τοϋ με,γάλόυ βασιλέως.
μάδ.
36. ί!-/;τε εις τ» κεφάλι σου
36. Τ£ μός Α'ετζ άς ντε κριέ τατ,
να μήν όμώστις , διατί δεν δύνε σε νούκι μοΰντ τ\ "-ετ, νε κίμι τε
σαι να κάμτ,ς χαμίαν τρίχα άσπρων
4 μαόρην.
3γ.
Αλλά 1 λόγος σας άς
3^. Πο λε τΐ γε'τ: φγιάλ.ια γιοέείναι το ναι, ναι, και το όχι, αϊγ, βερτετ, βερτέτ, άγιο, γιό. σέ
όχι" Διατί το περισσότερο» άπό ψέ * τεπερ' έ κετοϋρεβετ '&'ίτε έ σε
αουτά είναι τοδ πονηρού.
παούδΊτ.
38. Ηκούσατε, ότι έλαλν'θη. μάτι
38. ^ιΓιουα« κε §3τί Οενε, σίου
σντϊ ματιού, και δόντι αντί δοντίου.
πεο σι, ί δεμπι πξρ 5εμπ.
39• Ε ού'νε ού θόμ γιουβετ, τζ
3ρ. Αμή εγώ σας λε'γω, να μήν
άντις-αΟήτε τον κακόν" αλλά όποι μος ϊ ρίγι καρσί σε λίίουτ. πό ντί
ος σε κτυτΓίίβνι ράπισμα εις τό τ'ε ράφτ$ νιερί σουπλιακε μπ& φάκε
οεξιόνσου μάγουλον , γυρισετου και τέ/τε τε ^'ΐάθετϊ, κΟ« άτιγ β όε
το άλλον.
τε με-γ-ίρινί.
4ο. Ε όέ άτίγ κε §ο τε Γιουκό4ο. Και όποιος θέλει να σε τραβίσν;
•ΐζ τν,ν κρίσιν να παρ;•, το υποκαμισον νετε με τίγ , ε τε τε μάϊρί Γουν|ν£,
«ου, αφες τουκαίτόάπανωφό^εμά σου. έπι έ ίε κεμί^ν».
4 1. Ε δέ ντε τ§ αγγαρίψτϊ τι
4ι. Και Οποιος σε αγγαρεΰστη ίνα
μίλι, σύρε μαζΰ του δυο.
νιερί νιέ μίλλ', ετζε με άτέ δί.
42. Επι άτίγ νί ^ρκον , έ δέ γκα
42. Οποιος συΰ ζητεί, δόςτ•»*
και όποιος σοΰ γυρε'ψν; δανεικόν μήν άί Μ κ*ρκόν τε -/ούχετΐ γκχ τε'γε,
τον άποδιώςης.
αός κθέ χρίετε μπε \ιάν».
43. Διγιούατ; κε Ιθτε Οενε" τ§
43. Κκούσετε , ότι έλαλ.ηδη* «γ^- 1
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ι5

πα τον γείτονα" σου , και μίϊα τον ι- Βούατζ Γιτόνε. τεντ, < χο£μιν$ τ£ μί,ς
χδρο'νσου.
τά §ούατζ.
44• Λμ4 »'γώ σα- Άεγω- άγαπίτ»
44• Ε ούν$ ού θομ γιουβιΤ , τ£
-τΟΜί εχίρούς σας, και ευλογείτε έκεί-ί&νι χάζμ§ριτ$ τούαϊγ, 15 πεκόνι ό
νους, όπου οας καταρώνται, κάμετε τα, /.« μαΧεκ^γενί γιούβετ , τ$ ττένι
κιλόν εις «κείνους , όπου σας μισοΰσι, έ μίρόί άτοΰρε χ$ σου οούανι,ί δ?
καί παρακαλάτε οια εκείνους, όπου τε λιουτενί τ;1ρ άτά ί§ ού γκάσίν|,
έ* 5έ συ £πόγ§••ς γιουίετ.
οίε πειράΤουν και οας κατατρέχουν
45. Δια νά γεννΚε υ'.οΐ τ&2 -πατρίς
45. Κε τε .'.ένενι «ίγτ' έ γιατιτ
σας, οποΰ είναι εις τους ουρανούς, ότι σουαϊγ $ |οτ» ντ| Κίΐλ' , σε άί Ι*
ανατέλλει τον ΐλιον του ε'ς τους κο- διέΐιν' έτίγ ντ| τ'| *£ανγ, έ δέ ντ|
ντοους και εις τους αγαθούς , και βρε' τ| μίρρε ε δέ σίν§ έ ε'π ντ$ τ\ §ρείγτ$,
ν ει εις δικαίους και άόίχονς.
Ι δέ ντε τί ίίτρέμπερε.
46. Διατί έαν αγαπάτε έ/είνους ,
46. Σε ψέ ντί3τ5 χ\ τ\ οχίνι ατά
όπου σας αγαπούν, τι μισθον έχετε; κ* ού οούανί γιούβετ, σκε'νι ντον£
ίέν κάανουσιν τοϋτο και οι τελω- πα'Γί, μός νούκ'ε τίεγινε. άτι έ δέ
Τελώνίριτε,.
ναι;
47• Ανίοως χαιρετάτε τους α
47• Ε δέ ντ{στ§ κ| πούθενι μ*
δελφούς σας μονάχα, τί Τίερισοον βέλάζερ, τούαϊγ βετί,με, τζ-ΐένι μ$
κάμνετε; οεν κάμνονσι και οΐ τελώναι τε'πϊρ; νούκε λ£γεν2 κίϊίτού ϊ 5έ Τίτέτοιας λογής;
λών^ριτε;
48 Ας «ίσθ( λοιπόν τέλειοι και ε48. ΓΙέχουνι άίά τί τε)>ιόσουρ|,
βεΤς , καθώς και ό παττ'ρ σας , ό- σι κουντρ' εδτε έ 5ε γιάτι γιουαιγ
π',ΐ είναι εις τους ουρανούς, είναι τέ ί Κίελβετ.
λειος.

Κε^. τ. 6.
Π;Λ<?ε'/ετε, να μην κάμνετε την
ελίτμοσύντ,ν σα;έμπρο7α εις τους άν1-ι*~ζ\>;, οια νά «ρανήτε εις αυτούς,
εϊ οε μί,, δεν έχετε μισθον σιμά εις
τον πατε'ρασας, όπου είναι εις τους
ουρανούς.
2. Οταν κάμνης το λοιπόν έλεημο•
•ύντ,ν , μην κωδων'σης έμπρος-ά σου,
καθώς κάμνουσιν οί ΰποκριταί εις τά
συναγώγιά τους, και εις τους δρό
μους , δια νά δοζασθώσιν άπο τους
ανθρώπους" βέβαια σα; 7.^'γω, ότι
χάνουσι την π7.ηρωμη'ν τους.
3. Συ όμως όταν κάμνη; έλεημο-

Κρίε ί Ριαστίτΐ, 7. 6.
ι. Βεσΐο'νι τί [ΐ.οζ π|γι ίλεημοσίνε
τουαιγ πίρπάρα νιίρ:ζ2τ , περ τ| Κού
κου ρε ντά τά σε ντΐ '•ίφτζι άίίτού
νοΰκε κένι ντοίΐ πόΐΐ γ/.χ γιάτι γιοΰαϊγ ί Κίελβετ.
2. Πο κούρ τί πετζ έλενιμοσίνί,
μος διΡιο'νετζ πίρπάρα βέτεχεσε , σΐ
κούντρε »ίγεν§ Υποκριτετε πρ|ντα
ντ| Συναγο'γε , έ δ"έ μπούο*ιρα , κ^
τί μπούρενε γκά νιέρεζιτ^. βϊρτετ
ού θομ γιούβετ , σε άτά ί χουμπάσενε πάΡ*ν' έτοΰρε.
Πο τι κούρ τε ί^νζ ίλειιμοβύν,

ιβ
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Κεφ. 6
βυντ,ν, άς ρ.ήν ϊςεύρη ή ζερβιά σου με- λέ τξ μός νιο'χι δόρόα ΐτε έ μ{γγ&*
ρ.α, "Λ κάμνει η δεξιά σοι*.
ρα , άτε κε τ:§ν έ δγιάθετα.
4• Δια να ήναι ή ελεημοσύνη σοι»
4• Κ| τε βένετε έλεημοσίνι ίτ
ε:; το κρυφόν. και ό πατήρ σου, ό- φσέχουρα , έ γιάτι ίτ ίε 5έχ ντ§ τ{
τ.'Λ βλέπει εις το κρυφόν , αυτός θέ- φβεχουρί , άί δό τ| τα απέ τι εά
ν
7.0- το άποδο'σει είς το φανερόν.
κε,α.
5. Και όταν προσεύχεσαι, μτ,ν
5. Ε δε κοΰρ & τε φάλετζ, τ*
είσαι ωσάν οί ϋποκρυτα'ι, ότιάγα-Ιμός ίέτζ σί Υπικιιτέτ» - σέ άτα
πωσι να προσεύχονται ς•εκόμενο•. εις κανί ζακον τε οίνε
ρινε έε τε
τε φάλενε
φαλε ντε
τα συναγωγια , και εις ταις γωνιαις τε μπγιέ^ουρα έ ντε πε,ρ άνε. τ
των πλατωμάτων, οι» να φανώσιν ουοιραοετ , /§ τ| σ^νε νιερείιτε,
ει; τους ανθρώπους- αληθινά σα; λέ με τι βερτέτα οΰ θόμ γιούβετ σέ
γω , ότι χάνουσι την π">ηρωμη'ν του;. άτα έχουμπάσενε πϊΐ^ν' έτοΰρε.
6. Αμη ΐσΰ όταν προσεύχεσαι , έμ6. Πό τι κοόρ τέ φάλετζ , χίρε
βϊ μέσα εις τ6 κελίσου, και κλείσε .τρέντα ντε στεπί τέντε τε βόΓίλενε,
την θύραν σου , και προσεύςου εις τον έ σί τε μπίλτζ δέϊρενε. τέντε φάλιου
Πατέρα σου , όπου είναι εις τ• κρυφον, τέ γιάτι ίτ , ί§ ρί μπέ, τε φσίχουκαί ό πατέρας σου, όπου βλέπει εις ρι , έ γιάτι ίτ κ§ δεχ ντε τε ^'ίίτο κρυφον , θέλει βοΰ το αποδώσει ε.ς χουρί οό τε τα παΡούαγε τι φάκε,α.
το φανερον.
η. Και όταν προσεύχεσθε , μη περιση. Ε δέ κοΰρ τε φάλενι , μό; Οοί
σολογεΐτε ώσαν οί εθνικοί- Διατί εκεί φγιάλε τέ τέπερα, σί κούντρξ ':ί\%\
νοι λογ•.α*,ουσιν , δτι μέ την πολυλ.- Εθνικο'τί , σέ άτοΰρε ού οούκετε , οέ
γίαν τους θέλουσιν εισακουσθώ.
κοΰρ τ» θόνξ δούμε, φγιάλε οό τέ
οιΡιο'ν§ν§
8. Μην ομοιάσετε λοιπόν εκείνους*
8. Πό γιούβετ μός ού Ριάνι άτονΔι»τί ό πατέρας σα; ΐςεύρει, ποΐβ ρε , σέ ψέ γιάτι γιούαίγ ί οί σέτζ
χ:ε,.α.εσθε προτίτερα παρά να τοϋ ού όούχετϊ, πα /*ρκούαρ« ακόμα
ζητήσετε.
γιούοετ πρείγ σίγ.
9• Τέτοιας λογής λοιπόν να προ
9• Φάλιουνι ά8χ γιούβετ κε'ίτού,
σεύχεσθε εσείς" ώ Πατέραμας, όπου Γιάτι ίν6 κ§ γ* μ »| χίί^ , κιο'φτϊ
είσαι εις τους ουρανούς, άς άγιασθ?, ίί|ντξρούαρ| §μ5ρι ίτ.
το δνομά σου.
ίο. Αρτε μπρίτερία γιότε. ού
ίο. Ας Γλθγι ή βασιλεία σου* ά';
"έφτ{
ούρδερι ϊτ, σί κούντ^ι ίένετε
γένη το θέλημα σου, καθώς είς τον
ουρανό/ , ίτζι και είς την γην.
ντε Κίελ άδτού έ δε μπ| δέ.
ιι. Επνα νάβετ ίού/.εν έ σόρμε
11. Το ψωμί μας το καθημερινον
•/.έ να δούχετε πέρ οϋσ τεν|.
δο'ς μας το ση'μερον.
ιι. Ε δέ ντΟ,ένα φάγετε το'ν«,
12. Και συγχώρησε μας τά χρέη
σί
κούντρε ντελέ^εμι έ ίέ να άτα Λ
μας , καθώς καί ήμεϊς συγχωροΰμίν
τους χρεωφειλέτας μας
φελέγενε ντ| νέβετ.
1 3. Ε δε μός να λ§κίτζ νέβετ,
1 3. Και μην μΐ; φ/ρη;είς πειρα-

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
Κε? 6.
ρ^όν' άλλα Λ:υίίρωσέρ.ας από τό• »τ| ντονε πιρασυ,ό. πδ *πετόνα νάποντρόν" οτι ε'όικτίσου είναι ή1 βασι ■λτ γκά ΐ λίίου. σε γιότιγια ε^τε
λεία, χ*\ί δύναΐΑΐς και ή δόςα ει;
τους αιώνας. Αρνην.
ι^- ΔιατΙ άν έιεΤς συγχωρέσετ;
των ανθρώπων τα σφάλαατάτων .
6/λει συγχωρέσει και εσάς ό καττίρσα
ό ούοανιος.
ι5 Εάν δέ εσίΓς δέν συγχωρέ
σετε των ανθρώπων τοις άααρτίαις
των, ουδέ ό παττίρσας θέλει συγ
χωρέσει ταϊς ά{ζαρτίαις σας.
ΐ5. Και οτχν ντς-εύετε, [/.ήν γίνεσάε σκυθωρποί ωσάν οι ΰποκρ'ιτα'.'
Διατι εκείνοι ναλνοΰσι τν,ν όψιν τους
δ•.ά νά φανώσιν εις τους ανθρώπους
πως ντ.ς^•ίον»ν βέβαια οά; λέγω , ό'τ'χάνουβι την πλτ,ρω;Ατ(ν τους.
\η. 2ΰ οαω; οτ*ν νγ;ς-ευΥΐς , άλειψχι τό χ,ίψχλί σου, και τ6 πρόσωπον
σου νίγχι.
ΐ8- Δια να [Αην φχννίς εις τους αν
θρώπους πώς ντς-εύεις , άλλα εις τον
πατέρα σου , όπου εΐναι εις το κρυφόν' κ» ό πατέρας σου , όπου βλέπει
εις το κρυφόν , θέλε: σου τό αποδώσει
εις τό ψανερόν.
19. Μτ,ν θ/,κιάζετε θ/,σαυροΰς δια
λόγου σας εις την γην , εκεί όπου τό
βκουληκι και ή σκουριά τα χαλά ,
/.τ. ε'κίϊ όπου ο'ι κλίπται τρυπούν και
κλε'πτουσιν.
2ο. Αλλά θτκιάζε-τε διά λόγου σας
θησαυρούς εις τον οΰρανον , έκεΐ όπου
ούτε σκουλήκι τους τρώγει, ούτε
σκουριά τους σαπίζει, ουδέ οι κλέπται τρυποΰσιν , ούόέ κλέπτουσι.
2ΐ. Διατί έκεΐ, όπου είναι ό Θυγ
σα,ιρός σας, έκεΐ θέλει είσθαι και ή
καρδία σας.
22. Ο λύχνος τοδ κορρ.ίου είναι
το αάτι" εάν λοιπόν είναι τό ρ.άτισ&υ

/.πρετερία , έ δε φουκία, έ δε λεέδίια ντε γέτ* τε πα σόσουεε βϊΐτε'τ.
ι4• 2έ ψέ ντε ντελέφι νέ;εζετ
;άγετ ετοΰρε , έ δέ γιάτι γιοΰαϊ'γ
κίελβετ οό του ντελέγε γιουβετ.
1 5. Μα ντ| ιχός ντεγέφι νιέρεζεβετ
^άγετ ετοΰρε , άς γιάτι γιούαϊγ §ό
;| ντιγέγι φάγετε τούαιγ.
ι6. Ε κοΰρ άΡίρόνι, [Λος βάρρι πού•
'ϊνε τούαιγ , οι κούντρξ πέγενε Γπβν.ριτέτε. σέ ατά λίίεγενε φάκετ ετοΰ
ρε , /.Ι τε όούκενβ ντε νιέρεζ σέ άΓερόΊνε. [λέ τε βερτέτα οϋ Οόρι γιουβετ,
σέ ατά έχουρ.πάσ»νε πάίεν έτουρε.
ιη. Πό τι κοΰρ δό τ' άΡεροτζ,
λίειγ κρίετε τάτ , έ δέ λιαιγ «ρακεκ'
έτούα.
1 8. Κε τ| (λός δού*ετζ ντε νιέρεζ
σέ άίερόν , πό ντέ γιάτι ίτ /.ε 1<-τ§
ντε τε φ*έχουρε , έ γιάτι ΐτ "'§ »έχ
έ δέ ντε τε φ^έχουρε , δά τε τα πα»
Ρούαγε τι <ράκεζα.
ιρ. Μός ρνπεγίδι γιου Ρε σούριβ
|Λπε δέ, άτγέ /.ε έ δέ κρψ,πι ί δέ
κοπίτζα έ πρίσ, έ δέ άτγέ ν\ βπόγενε κουσάρετε , έ βγέδενε.
2ο. Πό μπεγιδι Γε πέρ βέτίχε τούαιγ
ντε κίελ, άτγέ >-ε ας κρψπι, ας κοπίτζα έ πρίσ. έ άτ/έ •>.ε κουσάρετε νούκ^
οπόγίνε , έ νοΰκ' έ βγιέόενε.
2ΐ. Σέ ψε άτγέ κε |βτε Γερι γιούαιγ , άτγέ δό τε γέτε > δέ ζί[<•|ρ*
γιούαιγ.
22. Δρίτ έ κούρ[λΐτ |^τε σίου, ε
ντε κιοφτε σίου ϊτ ί πα^τρούαρι, Γί

ι8
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χΐκθαρον χ«ί δλον σον» το κορμ! φω- β| χούρμι ιτ δ6 τ| γέτε ί ντρίτουοξ.
τινον Οίλει εΐσΟαι.
23. Αμη άνίσως χα•. τι» μάτι σου
23. Μα ντ§ κιόφτε. «ίου ϊτ ί
είναι ποντ,ρον , όΓ>.ον σου το κορμί λίΡκ , Ρίθε κουρμι ϊτ δο τ§ γέτί ί
• 6ίλει ίΐίθα; σκοτεινόν. Ανίτω; λοιπόν ερίτε. έ ντ£*τ£ >.| δρίτα γιότε Ι^στ*
το φ?>; , ό~οΰ ίίναι :ί; «σένα ίίναι ίρεσίρ» σα μ| τέπ§ρ ί'-τε, ερισίρα.
σκότος, πόσον θέλει είσθαι το σν.ο'το;;
24• Σμουν νιερι τε πουνόγί δϊ
2,{• Κανένα; δεν δύνεται να δουλεύη δύο αΰθεντάδες Διατϊ τι τόν ε ζοτίρίνγ. σε για νιέρινί δο τ^ ούρέγε,
ν» θέλει μιστ^ει , και τον άλλον θέ έ τγιάτίρινί δο τ^ οόγί.. για νιίρινξ
λει βναΐΓίίοη' ίι τον ένα θέλει κρα §6 τέ ντερρό^ί, έ τγιάττϊ;ινε δο τ^
τήσει, και τον άλλον θέλει χαταφρο- ξεντ|ρόγ|. νούκε μούντνι τ§ πουνο'νι
ντ'σει" δεν ημπορείτε να δουλεύετε ντ§ νί κο'χϊ Περντίν§, ε δε Μάμω
ν ά•> ε.
τον θεον, χαϊ τον πλοΰτον.
2:"». Δια τοΰτοσας λε'γω" μτ,ν φρον
τίζετε δια τΫ,ν ζωτίν σα; , τί να
^χτε , και τί να πι^τε" μ/ύέ το
κοραί σας, τίνα το ενδύσετε" τ, ,ωή
δέν ε'ναι περισσότερη άπο τ6 φαγί,
χαϊ το κορμί σας άπο τ/,ν ίνδυμα-

25. Πρα άντάιγ ού θόμ γιούβετ,
μος μεντόνενι ντ* 6πιρτ τούαιγ. τζδό
τε χάι , ε' δε τζδο τί πίι, έ δε ντξ
κοίιρμ τούβαγ τζδο τ| βί^ι, μος νούχ'
|*τί δτϊίρτι με ί ντέρτζουρ§ γκα τ|
γκρένίτε , ε δε κουρμι γχά τε βίβουριτ|.
26. Εε/ίτονιντε ζό? τξ χίελιτ, κ|
ας μη'ΐίλίνε άς κούαργίν| , ας μτ;^.
γέδίνί ντά μπάρε. , έ γιάτι γιουαιγ ί
κίελιτ ί ούσ/.έν άτα. ε κι» γιούβετ.
νοϋ>| πίνι φάρκ μ| τέπίρ σε ατά;

σίαν;
26. Στοχασθήτε τα πουλία , όπου
πετούν εις τον αέρα, ότι μ/,όε
σπε'ρνουσι, μτ,δέ θερίζουν. , μτ,δέ
μαζώνουσιν εις ταϊς άποθνίκαις, χ«[
ύ παττ'ί σας ό ουράνιο: τα θρέφει και
εσείς δεν διαφέρετε πολύ άπ' αυτά;
α^. Τζίλι γκα γιούβετ με 3ούμί
2~. Ποιος άπο έοάς φροντίζωντας
συλοίμούντ
τε μαδο'γε νι| κοντ στάτν'
ημπορεί να πρόσθεση καμίαν πϊ,/υν

έτίγ.
ει; την τ,λικίαν του;
28. ΚαΊ δια την ενδυμασία•/ σα;
38. Ε δε περ τ"| βέσουρί ψε μ§ντόν.νι
, βεστόνι λιοΰλετ' ε αραβετ.
τί εγνοιάζεσθε; μάθετε καταλεχτώ,
χ!3
μαδο'νενί
άς μουντο'^ενε ας τγι«•
τα λουλούδια του λειβαδίου, πως αΰξάνουσι' δεν κοπιάζο.ν, οϋόέ νίθουσι.
»9• Και λε'γω σας . δτι μη^έ ό
Σολομών με δλτ,ν τοιι την δο^αν ενδύθηκεν ώσαν ίνα άπ6 τούτα.
3ο. Και έαν τα χορτάρια του λειβαδίονι, όποϊϊ ίιναι ση'μερον , και
*ϋριον τα βαλλουσιν εις το'ν φοϋρνον,
4 θεός τέτοια; λογής τ* τολίζη,
πόσω μάλλον έίά; , όλιγο'πιτοι;

29• Ε ού θομ γιούβίτ, χ$ άς Σωλομο'νι μπε ίί6| τε μαδ τε τιγ' σμούντ
:ε βίσειγ σι νι| γχ« χίτό.
3ο. Ε ντέττε χε βέσ Περντί* χ|στοί» παΐρίρατί έ άϊίαβετ , κ| σότ
γιάνε , έ νέο|ρ βίχενε ντε φούρε 9»ύ;Λξ
με τε'~5ρ γιούβετ λέσ» «αχί.

Κ«9. η.
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3ι. Μός οό μίντόνι 8ου;/ε Ι θόι,
τζδό τέχάμς, « τζοό ιϊ πίμϊ, . ο'*
τ^όο τ'| βεσγϊμί.
32. Σ« ψίΡίθι νΐ/τό Εθνηκότβ. ί
*&ρκόγΐνί,, ε' γιάτι γιούαιγ ί κίελιτ
έ δΙ σέ γιου δούχενε, ίίβι >.§τό.

3ι, Μην :ννοιαζεσ9ε τό λοιπόν,
λέγοντες- τί να φάμεν , και τί να
ίνόυΟώα.'ν.
3ί. 4»'τι ετοϋτα ολα τα εδννιτα
γυρεύ^σι' Διατι ό πατέρας σας ό
•ΰράνιος ίςεύρει πώς τα /ρειάζεσίΐε
ιΥοίτα όλα.
33. Π:ώτα £έ ζητείτε τ',ν βασιλείαν τοΰ θεοϋ καΐ τ/;ν οικαιοσυνηντου, και τούτα όλα Θέλουν σας
αϋγατισδη.
34- Μήν έχετε έγνοιαν λοιπόν ο\α
το αύριον' διατΐ τ, αΰριοσυνή θίλει
φροντίσει τα έδικάττ,ς' σώνει πασαν
4αε':αν ή* πείοαξίτ ττ.ς.

34• Μός οΰ μεντόνι δα πέρ τ§
νεσε,ρμενί, σέ έ νε'σίρμεγια δό τι πγι»ζ% τι σάιγτενε. έ μέ άφτ ντε τζδο δίτΕ
τε κξκίατ' έσάιγ.

Κεφ. ζ. 7.

Κρίε Ε4τάτ§τ$. ζ. η.

ι. ΜΙΙ κρίνετε, λα <» μηκριβΐτε
2. Λΐίτϊ ό", τι λογής κρίσιν κρίνβτί, ίελετε κριθή" και ε'σεϊς' και μέ
«κείνο -Ζί μετρον,όποΰ μετράτε τους
«ΑΑους Οίλίΐ μετρηΊή" και ίϊς βσα-,
3. Και τί βλέπει; το ξυλα'κι, ό
που είναι «■; τί», μάτι τον αδελφού σου,
χα'ι το οοκάρι όπου είναι εις το
μάτι σου , δεν τ6 ς-οχάζεσαι;
4• Η πώς θέλεις εϊπίΓ τ οΰ αδελ
φού σου* αφ/,σέ με νά εύγάλω το
ζνιλάχι από το μάτισου ' καΐ να , το
οΌχάβι μέσα εις τό έόικον σου μάτι;
5. Ιποκριτά, είγαλε πρώτα το
δί,κάρι «πό το μάτι σου, και τότε
6 λεις εΐόή να «ΰγάλης το ζυλά*ι
κτλ τό μάτι τοΰ αδελφού σου.
6. Μ'λν όίί:τϊ τα άγια εϊς τους
βκΰλους, μ*5ε βάλετε τά μαργα::-..• ;\α. σας ίμπροσΟα εις τους χοί
ρους" μτ[πως και καμίαν φοράν τα
καταπατήσουν μέ τά ποδάριάτους,
χ*• γυρίσουν και ;ετχίσου*ι και έι*;.

ι. Μός χίκνι μπ'ε. Γόγξ, τ^ μός
ού χε'κεγνε.
2. Σε' ψε σί κούντρε Γιουκο'νι, δό
τ'| Ριουκο'νενι, έ $» μέτζ μάτ;ς Α|
μάντνι, δό τοΰ" μάτετί έίέ γιούβετ.

33. Πο ζ^ρκόνι μΐ πίρπάρα μπρε•
τερίν' ε* ΙΙερντίσΐ, έ όί ~.\ δρέιγτίν
έτίν , έ ΓίΟε /^τό δό του ϊπενι γιού[ίετ.

3. Ε δΊ ψε ίίέν Ρόζτσ&νί κ| ί«τ£
ντε σι τ$ βελάϊτ ι'τ , ένου^ε β^τρόν
τράνΐ , <\ "&%ι ντε σι τίντ.
4• Α *ις οο τι θούατί β§λάϊτ
σίτ, λε τ| ντζγιέρ γκα σίου ΐτ χα
λάνε, κουρ Γίντετί τράου ντ| σι
τέντ;
5. Τποκριτνι ( με 8ί φάκε ) ντζΐρ
α§ περπάρα τράνί γχ.χ σιου ίτ , πρα
παστάίγ μπάσε & τ^ μοΰντζ τ|
ντζγίερτζ /άλίνι γκα σίου ί σιτ β$λά.
6. Μός Ητίνι τέ β£ντίρούαρατ{
κε'νετ , ί ο*ε μός βίί μαργαρίτα ρετ|
τουα*γ π§ρπάρα δίρραβετ. σέ μός
ί Βκε'λγϊνϊ άτο μέ /^μπε τέ τοΰρε,
έ κθενενϊ έ ού τζιαπΐλόγ^ν; έ όέ γνοΰδίτ.

3Γ»
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η. Ζητείτε , και δε'λει σας δοθη
η. Λίπενι, ε δό του "πετ| γιούγυρεύετε , και θεΟ.ετό βύρει* κτυπάτε βετ. χερκο'νι , έ δό τε Γένι. πίοι
χα' Οελει βάς άνοιγα η
δε'ρρεσε ί δό τοΰ χάπετε γιούβ;τ.
8, Διατί κάθε ένας όπου ζητεί,
8. 2ε ψε τ,ίλι δό /.ε λίπ|ν. με'ρρ,
πέρνει^ και όποιος γυρεύει, εύρισκε•., ϊ $έ άί /ε κερκόν Ρε'ν. έ δε άτίτ κξ
και εις εκείνον όπου κτυπά Οελει του τζοκανίς πο'ρτίνε δό τι χάπετί.
«νο'.χΟη
9• Βά>ΐ ίεντετϊ νιερί γκα γιού9• Η ποίος άνθρωπος είναι από
εσάς , τοΰ οποίου έκν ό υίο'ςτου του βετ /ίε τε κερκο'γξ πρε'ιγ σίγ Λ:ρρι ί
γυ ρεύση ψωμί, μη'πως θέλει τοΰ σώ -ίγ πούκ:, αός §ό τι άπε άτϊγ ίούρρ;
σει πε'τραν;
ίο. Α ντε /.ίρκο'φτε πΐσκ μός δό
ίο. Καϊ άν τοΰ γυρεύσνι ψάρι,
μήπως ίΐε'λει τοΰ σώσει φείιϊι;
τι άπε Γιάρπϊρ;
ιι. Ντέ^τί γιούβετ , ντονε σέ
ιι. Αν το λοιπόν εσείς, με όλον
όπου ειαΟε πονηροί είςεύρετε να οί- γένι τ§ χεκίνγ . δίνι τ§ ίπνι τ^ οενα
ο^τε καλά χχρίσμζτα εις τα παι^ιά- τί μίρρα ντε Λγιελμ τούαιγ , σα μ»
βας, πόσω μάλλον ό πατη'ρ σας, τε'περ γιάτι γιούαιγ ί κίελβετ δό " τί
ό ουράνιος, θέλει δώσει καλά εις ■/.-. τε μιρρα ντα τα κε κϊοχ.ονϊνϊ
•κείνους όπου τοΰ ζητοΰσι;
γκά αν.
,χ δχ τε μίίρα δύνι τ£ γιου
12. Ολα λοιπόν, όσα θέλετε να
12.
σας κάμνουν οί άνθοωπαι, ίτζικχα- πέγϊνϊ γιούβετ <.ιέρεζιτ§ , τ§ τίλια τ|
νετε και εσείς εις αυτούς" Διατί ετού Λένι έ δέ γιούβετ μπατα, σέ ψέ /.§τος είναι ό νομός και οί προφήται. νιό %^τξ νο'μι έ οέ Προφη'τΐ:ετ§.
1 3. Χίνι γκα οερρ' έγγοΰϊτε σε
1 3. Εμβάτε άπό την ς^'ίν
δέρρα
ε«~ έ Ρε'ρόϊ έ ό*έ ού'ο"α εστ έ
θύραν. ότι πλατεία είναι ή Ούρα,
και πλατύχωρη ή <7=*τα, όπου φέρ /άπετε /Α πίε «ε πίσε, έ γιάνίβούμ
νει εις την άπώλειαν , και πολλοί άτα κε βκο'γενε γκα άγιο.
«ίνα*. , οπού περνούν άπ' αύτη'ν.
ι4• Οτι ή θύρα είναι ς•εν/ί, και
ι.(. 2ε '^τ' έγγο-ύ«τί ίέίίζ, έ£έ
τεθλιμμένη ή ς-ράτα, όπου φέρνει ε ζαχμε'τετΓμε ούόα /ε πίε ντε γέτ|
•ΐς την ζωήν, και ολίγοι είναι εκεί τε πα σόσουρΐ, ί γιάνε τε πά/.ε ατα
χε έ ίεγενε άτέ.
νοι, όπου την ευρίσκουν.
1 5. Ε τε ρούχενι γκα προφτ'τε1 5. Και φυλάγεσθβ άπό τους ψευ•
Οοπροφητας, οι οποίοι έρχονται εις ριτ' ε ρέμ , σε άτα βίγ§νε μπϊ γιον»
έσά; με φορέματα προβάτων, καϊ με λίκούρερα τ'| §£λεβίΤ, πό πΐρ
πρέντα για'ν| οΰλκ|ρ •/.§ ρΊμπε'γενί.
από μ «σα είναι λύκοι άρπαγες.
1 6. Γκα πούνερατ ετοΰρε δό τί
1 6. Από τους καρπούς τον; θε~.ενίννι
άτά. μός βγιΛενε γκα Ρέμπατε τους γνωρίσει" μήπως από άκάνΟια
μαζ<όνουσι ς•αφύλ•.α; η άπό τριβόλια τ» ρουϋ α γκα μουρίζατε φίκ/.^
ϊ7• Τέτοιας λογίς κα'θε ίένίρο»-;
Κ"|στού τζ§ο λί» ί μίρόε Φ ™>
χαλόν κάμνει καρπούς καλού;" και το ! μ§ρα τ| μίρρα , έ. λίσι ί καλ*ίτ•*,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ.
'ΛΙ
&?. η.
π§ν
πε'μερα
τε
λί•Γα.
χμην ίίνο^οΝ, κάμνει κακούς καρ
πούς.
ιδ. Δί'ν ίαποοεΤ το καλόν δε'ν1 8. Σμούντ λί# ί μίρ^ε, τε Λίγε
πε'μμερα
τε λίία , ας λι» ΐ χάλΛε,δρον, νϊ κάμ.Ύΐ ιτοντίροΰ; καρπούς
οό& τό κακόν δένδρον, να κάμν; τ| τ| τ.ί-β πέμερα τε μίρρα.
κολώς καρπούς.
ΐ9• Τζοό λι8 ύ νούχε Λΐν πέΉ.ιρ. Κάθε δε'νδρον όπου δεν κάμνει καλόν καρπόν, κόπτεται, και μερρα, πρίτετε , έ ^ίχετε μπέ ζγιάρ.
βάλλεται εις τ/ιν φωτίαν.
2ο. Γκά «ε'μετε δα τε τοΰρε, 5$ό
20. Από τους καρπούς των τό
λοιπόν Ίέλετε τους γνωρίσει.
τι νίχνι άτά.
2ΐ. Γίούχε δό τε χίγ§ ντ| μπρε•
1 1 . Οχι καθένας όπου μέ λ.εγει ,
Κύβιε, Κύριε, θέλει ειχβει εις τήν τερί τ* κίελβετ τζ& νιερι /ε με θόβασιλείαν των ουρανών" άλλα έκεΓ- τε μούα , ό ζότ , ζότ , πό άί χ$
*ος, όπου κάμνει τό θέλημα τοΟ Λεν άτό /§ δό γιάτι ίμ κ§ Ι^τε ντε
πατεός μου , όποϊί είναι εις τους κίελ\
ουρανούς.
2,2. ΊΙολλοΛ δελουσι μου ιίπεί
22. Μπα τε δίτξ «ούμε §ό τ|
εις έκείντν χ& ιίμ/ραν' Κύριε, Κύ με θο'νε , ό ζότ ό ζότ νούκε προφν,ριε, δέν επίος^τεύσαμεν εις το τε'ψμ νάβετ ντε εμερ τάτ , έδέ ντε
ον'-,μ* σου, χαί με τό όνομα σου εμερ τάτ ντζούαρμ τ£ πχούδετ§,
ίύγάλαμεν δαιμόνια, και με τό έδι- ε δε ντε |μ§ρ τάτ Λεν 3ούμ§ θαυ
κόν σου όνομα έκάμαμεν πολλάς δυ ματουργά
να;Λ£'-ς;

23. Τότε θέλω τους ειπεί και έγω
παρρτσία, •τι ποτέ δέν σας έγνώ»:σα" «να/ωρεΐτε άπό έμενα οι εργάται τϊ.ς ανομίας.
α4• Καθ ίνας λοιπόν , όπου ακούει
τα λόγια ρ.ου τοΰτα, και τα κά
μνε:, θέλω τον ομοιάσει με εν«
ά/ίρα φρόνιμον, ό όποιος έκτισε τό
σπίτι του απάνω εις τν:ν πε'τραν.
α5. Και έκατέβη ή βρονν) , και
νλθαν οί ποταμοί , χα! έ<ρύσν;σαν οί
άνεμΉ , και εκτόπισαν εις τό σπίτι
εκείνο, χαί δέν έπεσε ' διατί ίτον
θεμελιωμίνον εις τν,ν πέτραν.
ν6. Και κάθε άνθρωπος, όπου
ακούει τά λόγια μου τοΰτα. καί δεν
τα κάμνει, "θέλω τον όαοιάσει ωσάν
«>ζ άνδρα λαιλόν, όπου έκτισε τό

23. Ε άχιέρε §ό του θόμ άτοΰρε,
σε κούρδε νούκ' ού νιο'χα γιούβετ,
γιου χε Λέγετε τε χεχίατε.
2/{• Τζίλιδό ?»τ' άί ζε ΚιΓιόν Αε
τό φγιάλετ' ε'μία , ε ί Λ|ν άτό, ού
δό τά Λε'ιγ άτε τε Ριάγε μέ νξ νιε'ρι
τ| μέντζουρε, ί.ε βούρρι Λιναν' ί
στεπίσε τίγ μπί Ρούρρ.
25. Ε δίρμόϊ Βίου έ ερδε, λιούμερατί , έ φρίγτινε έ'ρρετϊ , έ ού περπό'ικνε μπα τι δτεπι έ νού/^ ρ*ά, σε
κέ Λινά έσάϊγ μπί Γού^ρ.
26. Ε τζίλι δό '/Α διΓιόν φγιαλετ' έμία , έ νούκ' ί Μν άτό άι Γιάν
μέ νιέ νιερι πα μ|ντ , κΐ βούρρι
πινάν' ε βτίπίσε τίγ μπς ρίρρ£•

ΕΥΛΓΓΕΑΙΟΝ
Κ.-*, 8
ντ.ν,τι του «πάνω εις τ/,ν αμμον.
37. Κ*ί κατέβ» ή βροχή, και
27. Ε £§ρμόι σϊου , ε' ερ^ε λιού.
ίλΟαν οι ποταμοί , και έφύσησαν οί μ§ρατ§ έ φρίγτινε έρρϊτε, , έ ού πίράνεμοι, και έκτύπησαν εις το σπτ,τι πί<κν| μπα τ| δτε,πί , έ &α , έ τ)
έκεΐνο* χ» έπεσε, χαί το πίσιμόν- Ρρεμίσουριτ εσάιγ ού *| τίι μάο\
του έγινε μεγάλον.
αο. Και τότε όταν έτελείωσεν ό
28. Ε ού *§ °' ί βο'σι Ιησούϊ
Ιϊ,σουυς τους λογούς τούτους εφρικτον κετδ φγιιλε, ού τζιούδιτνε λαο'ι ντ}ϊ
ιί πλη'6η εις τ^ν όΊο^αχην του.
διδαχί Τ4 τΐγ.
29• Διατί τοχις έδί^ασκεν ώσαν
29. Σε ψε ί ίιίαζ άτα σι >| κίί έ•
3που ε-.χεν έςουσίαν , καί όχι χα- ςουσί , £ γιο σί ίιδάζνι γράμμα τι•θώς έχασκαν οί γραμματείς.
κότε,.
22

Κε?. >ί. 8.
ΚΑΙ ωσάν εκατεβνι άττο το όρος
τον ακολούθησε πολΰς όχλος.
2. Και παρευΟϋς ί,λθεν ίνα; λε
πρός, και τον έπροσκύνα, καί έλεγεν.
«'Λέντη , (*χν θέλης , ημπορείς να
με καθάρισες.
ο. Και άπλωσε το -/έρι του ό Ιτ•οΰς, και τον έπιασε, καί είπε" θέ
λω , καδαρίσου. καί παρευδΰς έκαΟαρίσθη ή λε'πρα άπ' αύτο'ν.
4• Καί λέγει του ό Ιτησοΰς* φυλάγου, ν* μ}|ν το ίίπτίς τινός• άλλα
βγαίνε, και δεϊςε του λο'γου σου εις τον
«ερα, και προ'σοερε και το ίωρον,
όπΰ έπρός-αξεν ό Μωϋσής ί« μαρτυρίαν ίϊς αυτούς.
5. Και ώσαν έμβηκεν ό Ιησοΰς εις
την Καπερναούμ, ί,λ&εν εϊς κύτον
εκατονταρχος , παρακαλώντας τον.
6. Κ*1 λέγωντας" αΰΟέντν; , το
π«ι*ί μου κείται εις το σπίτι παράλυτον , και τιμωρείται κακά.
7• Και λέγει του ό Ιησούς ' εγώ
θέλω ελδ•/) να τον ίατρεύσω.

Κρίε έτέτετε-, η. 8.
Ι. Ε σί ζ*ρίτι άί γκα μάλλ; , Ι
οάνί πας σίγ Βούμϊ τούρμί.
2. Ε για ν•Λ ί φϊλίχιουρε. ίρδι
έ γιου φχλλ άτίτ, έ 0οί. ζ6τ, ντ|ΐ
^ατζ τί μούντ τέ μ'ε χεοο'τζ.
3. Ε σί ντέρι δόρρενε, £ ζούρι
άτε Ι',σούί έ ί θά. §ο•ία, -/£ρόοι> , 2
χτϊ τ^αίτ ού κε,ρούα λέπρα έτίν.
4• Ε ί 8ο'τ' άτίγ Ιησού•,

βώ'-'τΐ

τ| μος δούατζ νιερίουτ , π*» Ϋ*ι^*
έ δί9το €έτεχεν| τέ πρίφτη, έ "ίπγΐίρ5 δουρΐτίνϊ, άτΙ >.§ οΰρίϊοΓΗ Μωύ•
σίου π'ερ μαρτυρί ντα τα.

5. Ε σί ρίου Ιησούί ντε Καπεο»
νααΰμ, ερ^ι ντε άΐ νά έκατόνταοχ,
έ ί λιούτεϊγ.
6 Ε ΐ θο*. ζοτ ίμ πίρρ §έρ.Γετ£
μπε θτεπί ί μπαιγτουρε, Ι μουντάνετε Ρ|μούαρε.
η. Ε 5έ 1τ/<;ούι ΐ Οοτ' άτςν. ούν^
όο τ§ βΐγ , έ οο τά ίϊρόιγ άτ^.
8. Ε 5ϊ Εκατόνταρχοϊ ού τ.\•£ν
8. Καί άπεκρίθη ό έκατο'νταβνος ,
καί ειπεν' αΰΟέντη , ίέν είμαι άςιο; , ϊΓχ., έ ί δ* ζοτ, οϋνε νο•ϋΐ γιοεχ ί
νχ έλθης εις το βπί,τί μου* άλλα

Κ«φ. 8.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ.
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είπε μονάχα λο'γον, χαι θέλει ία-Ιθούαϊγ <ργιάλ$ βίτ|α.|, ί ψ. ήίίρ &
τρε»θη το πχιίι μ.ου.
τΐ #ίρόνετ$.
9- Διατΐ χαί εγώ είμαι άνθρωπο;
9• 2ϊ ψέ ί 5έ θΰν| νιερί γα,χ ντίν|
άποχάτω εις έςουοίαν , χαί έχω ά- ζοτερί , ΐ καμ ντένε, βέτ$χε τίμε τρίποχχτω
μου ς-ρατιώτας" και λέγω μα, ί ί Οομ κετίγχάϊγΕε, έ &τε,4
•ι'ς τούτον , πήγαινε , χαί πηγαίνει" χαι τγιάτεριτ έγια , έ βγιεν. ί δε ΧΟπί•
ι:; άλλον , ελα , χαί έρχεται χαί εις >ατ σίμ /".{.ν κ^ε ί 4 π{ν.
τον δοϋλόν μου, κάμε τούτο» κχί
τϊ χάανει.
ίο Και άχουωντα; ό Ιησούς,
ίο. Ε δέ Τησούε σι οιΓεόΓ κίτ^,
{θαύμα ;ε, χαί εϊπεν εις εκείνους, ού τζιουοίτ ί Οότ| μπα τα κε, βίγν§
όπου τον ακολουθούσαν* αληθινοί σας πας σι , με τΐ βε,ρτέτα οΰ θομ γιούλί'γω' μηόέ ι'ς
τον Ισραήλ δεν βετ, κ| ας ντε Ισραήλ νούχε, ?έτζ|
ενρηχα το'σην μεγάλην ιτίς-ιν.
κα'κε. ττέσ|.
1 1 Και λέγω σας, ότι πολλοί άπύ
11. Πρά άντάιγ ού θομ γιουβετ,
την άνατολτ,ν και άπύ τον ίύσιν σε οο τ| βίγενε σούμ| γκά δέλλ, έ δε
δίλουοιν ελθτ., και θέλουσι συγκα- γκά περεντόν δίελι , ζ δο τ| ρ^ίν£ ϊί α
6;.σει με. τον Α^οαάμ και τον Ισαάκ σκί ριέ Αβραάρινε Ι 51 γ.1 Ισαα'κν|, Ι
χαι τόν Ιακώβ, ιΐς την£«σιλεί:ιν των 5έ μέ Ιακώβνί, ντ| μπρετ|ρί τ| Κίουρανών.
ελβετ.
12 Και οϊ υιοί της (Βασιλεία;
12. Ε τ| ίίγτξ ε |Απρ2Τ|ρίσ§ δο
6/λοκσΐν εύγαλθή εςω εις το σκότος τ| βίχεν» ντ| σχοταδ τ' ερετ^. άτγέ
Το εξώτερον* εκεΐ θέλει είσίΐαι ό κλαυ- "φ-%. τε κιάρϊΤξ, ίδέ τε ορέδουρετ ί
ίμος και ό Ερυγμος των όόό των.
δίαπεβετ.
ι3. Ε ϊ θά Ιησουϊ Εκατονταρ•
1 3 Και εΐπεν ό Ιησούς εις τον ίκατόνταρχον πήγαινε, και καθώς έπί- χουτ , χάιδε , έ λέ τ| Αενετ; τεκ τεγε
ς-ευσες, να σου γένη" και ϊατρεύ',ΐη! το σί κούντρε πεσο'^ε. έ άτε τζάστ οΰ
παιόί του την ώραν εκείνην.
σϊροΰα "ί^ρι ΐ τίγ.
ι4 Και πηγαίνωντας ό Ιησούς ει;
ι4• Ε σί ερδι Ιησού* ντϊ στ§πί
το στττ.τι του Πέτρου, εΐόε την ττενίίε- τε Πέτροσε , πα δγέχερεν' έτίγ ί.»
^α'ν του χοιταμένην όπου έθερμαίνετο. δέρίειν ντε στ(ΐόρι§ γκά έ'Οετ}.
1 5 Και έπιασε το χέρι της, χαί
1 5. Ε έ ζού γκα Βόρρ'α ί έλιανξ
ά^ησέν την ή θέρμη χαι έοηκώθη, και άτε έΌετ| , β ού 8ερπ»ν άτοΰρε.
τ&ύς υπηρέτα.
. 1. πα βι ου ερρ , ε ου π| να1 6 Και ώσαν εβοαόίασε, του εφεραν πολλούς δαιμονισμένους* και τ|, προύνε ντέ άι σούαετΙ ο*«ΐ|ΐ.ονίμε λόγον έδιωξε τα πνεύματα , και σουρε, 4 ϊ ντζίρ μΙ φγΐϊίλ^ βίτε,ριε,
•λους τους ά^ως-ημένους τους ΐά- τ| παούίετί, ί ο*έ Ρίθε άτα κΐ κένε
τρευβε.
σϋ|Λθύρε έ ίεαούάρί ί βρόντε.
Ι7• Κέ τΙ δάλλε έ β§ρτέτ| άγιο
\η Δια να τελειωθώ ή προφητεία
*ον προφήτου Ησαίου, όπου λέγει λ| ού θά γκα προφη'τη Ησαία, κ| Οο'αύτος έπηρε ταΐς άβθενείαίς μας . και Ι τε καυτού, «ί να γχοίγτι σεμούντετί
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ταΓ; αρρως•ιαις μας εσηκωσε.
1 8 Κα! ωσάν είοεν ό Ιησοϊς πολύν
οχλον τρυγύρω του, έ~ροσταξε να
περάνουν πέρα.
19 Κα! σημόνωντας Ινας γραμμα
τεύς , τοϋ λέγει" διδάσκαλε , εγώ Ιε'λω σέ ακολουθήσει όπου και άν πάαο Κ« λέγει του ό Ιησοϋ; ή άλωπουδες εχουσι φωλ'.αΐ;, και τα πετεινα του ούοανου κατοικίαις* άμη ό
υίο; του άνθρώτϊου δεν εχ_2ΐ πού να
κλίνη το κεφάλι του.
2ΐ Και άλλος άπύ τους μαθητά;•
του λε'γει* αύθε'ντη, δο'σμου άόειαν
πρώτον να υπάγω, να βάψω τον
πατέρα μου.
22 Και ό Ιησού"; τοϋ λέγει" άκολούθαμε, και άφησε τοϋ; νίκροΰ; να
βάψουν τους νεκρούς των.
23 Κα! έμβηκε μέσα ει; το καοάβι, και τον ακολούθησαν οί μαθηταί
του.
24• Και παρευθύς έγινε σεισμό;,
μέγας εις την θάλασσαν,
τόσον
οπού" τό καράβι έσκεπάσθη άπο τα
κύματα" κα! αύτδς έκοιμάτο.
25. Κα! οί μαθητά! επήγαν κοντά
και τον έςύπνισαν, λέγοντες" αύθέντη , γλύτωσέμας, χανόΜ,είΙα.
26. Και λέγει του;, Διατι είσθε
φοβητζιάριδες ό"λιγ<ίπις"θΐ; το'τε έσηκώδη κα! έπρο'~α;ε μέ οοβερισμόν
τους άνεμους κα! την θάλασσαν" κα!
ίγινε γαλη'νη μεγάλη.
27. Κα! οΐ άνθρωποι έθαύμασαν ,
λέγοντες" τί 'λογης άνθρωπος είναι
ετούτος, ότι κα! οί άνεμοι κα! ή θά
λασσα τοΰ υπακούουσι.
_28. Κα! περνώντας άντίπεοα εις
την χώραν των Γεργετηνών, τον α
πάντησαν δύο δαιμονισαένοι, οπού

Κεο. 3.

τονα , έ τ| λιγκατί να ί νό/.ι.
1 8. Ιί σ! πα Ιησούι σ^ύμ& £ο'τϊ
ίο'τουλε τίγ, ί πορσι'τι κε τε χίδεν»

-ερτέγε.
1 9• Ενα ερδι έ γιου κιας νιε γκα
γραμματικότε , έ ί θα άτίγ. δάσκαλ,
>>> τε 6•.γ πάς τέγε γκα οο κε τε

2ο. Ε δε Ιησούι ί θο'τ' άτ!γ. δίλ.περάτε κάνε φωλέτ' έτούρε, έ δε ζόιγτ' έ Κίεητ τε ντένιουριτ έτοϋρε,
ττο ί πίρρι ί ί'.ερίουτ σκα κοΰ τε βερίε κρίετ' έ τίγ.
2ΐ. Ε δε νιε τγιάτερ γκα Μαθητίτ' έτ!γ, ΐ θα άτίγ. Ζοτ, άμε ούρδεο περπάρα τε βέτε τ| κλαϊ ντ&
βάρρ γιάτνε τίμ.
22. Ε 5ε Ιησούι ΐ θο'τ' άτνγ" εγιΛ
τ:ας μέγε, έ λέ τε βόέκουριτε τε /.Άχ7ίνε τε έδέκουριτ' έτούρε.
23. Ε κούρ χίρι άΐ ντε βάρκε,
βάνε πας σι ε δέμαθητιτ' έτίγ.
24• Ε για, ε ού Η τίραετ ί μαδ
ντι δετ, άκε κε άφερύι τε μπού9ειγ
βάρκα γκα ταλάζετε, έ άΐ φλίγτε.
20. Ε μαθητίτ' έτ!γ ού κιάτνε
πράν' άτίγ , ε έ ζγιούανε , έ ί θάνϊ,
Ζότ, σπετόνα νάβετ, σέ μπίτεμι.
20'. Ε ού θα άτούρε" ίέσί π#§,
ψέ γένι κάκε τρ|μπ|λ•.κ/.ε , ά/ιέρε
ού γκρέ, έ πορσίτι έρόετε, έ όε δέτνϊ,
έ ού πέ χουνάτζ' έμάδε.
27. Ε ού τζού<Ητν| νιέρεζιτε, έ Θά
νε, τζλοί νιερ! εστί κο-ιΐγ κε έ δε
έρρεετ , έ δε δέτι έ διίιόγενϊ;
28. Ε σ! σκόι άί' μπάνε τε τέίγαε , ντε φσιατ τε Γεργεσινόβετ , ί
δούα)'ε πιρπζρα τίγ δ! τε δαιμονί

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟ».
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ε-ΐίγανναν ϊξω «'^ΰ τα μνη'μκτα, ά
γριοι πολλΐί, το'<τον, όπου οίν ίονίν*το να πιρα'στ, κανένα; άπο τήν κρα
τάν εχιίνην.
30. Και παρευίΐύς έκραζαν , λεγον
•π;' ΙτίΦοΐ υίε τοΰ θεοϋ, τί έ^οιχβν

ϊουρ» χι δίλ\ γχα βάίρετί έ Αέΐγν|
σουμ$ τ^ χϊχία χι σμοΰντ τι σχον
νΐίρί γχα άγιο ούδί.

Κεφ. (Γ. ο

Κρίε ένέντ|τί. 0. 9.

39. Κ για , Οι;ρίϊν| φδρτ , « θάσνί' τζκε μέ νίβιτ τι Ιησού άίρρι ί
μ χάμωμεν τμιΐ; μέ «σένα; τ,λΟες ΙΙερντίσί, ίρδΊ κΐτού τ^ μουντο'τζ
ίίίι νϊ μα; βασάνίση; προτη'τερα απέ νάβετ π|ρπάρ* κοχϊσί;
τον καιρόν;
3ο. Και μακράν άπ' αυτούς ί,τον
3ο. Ε μΐ τέ<γ γχα «ίτα κε νιε χοπέ γκά σούμ$ ίέρρα , κ§ κουλάτνι.
αγέλη χοίρων πολλών όπου εβοσχι.
3 1 . Ε δαιμον^τί ΐ λιούτε3ιν|, ί ΐ
$ι. Και οί δαίμονες τον ϊ-αραχάλουν, λέγοντες- άν μα; ιύγάλης οος- βόδνϊ" ντ§ 6ο τΐ να ντζγιερτζ νάβετ,
μας «ίειαν να ίιπάγωμεν εις την ίπνα ουραίο τ$ χίγίμΐ ντ^ *±τ\ κό
'βγελην των χοίρων.
πε τ^ δε'ρρ'αβίτ.
3α. Και τους ι!πε*π*;γαίνίΤ8' χαί
3ϊ. Ε ού θα άτ°ΰρ»" χάΓγ&νι Ιδ^
εκείνοι ιύγήκαν, και επήγαν ίίς τήν ατά σι δοΰαΫ§ , βάν» ντ» κόπε τ^
'άνίλ'Λν τών '/χλγα*' και παρευθΰς $ερραβετ . ί για Ρίίε κοπε'για έ 8ίρώεαησι•» δλη ή άγελί) τών χοίρων ρ"αβετ, ού δερό* με βράπ , έ £ά γκα
ώπο τον Χ3£ανον εί; τήν θάλασσαν Γριμία ντ^ δετ ΐ ού μπίτν» ντ| ούΧαϊ ε'πνίγησαν μ/σα εις τα νερά.
γί3α>
31 Και οί βοσκοί έφυγαν , χα! ε
33. Ε τζοΛάνίριτι ίΑ ϊ κουλάτν|
πήγαν εις τήν πάλιν , και •ίπαν δ- ικνί , έ σι βάν} ντ| κιουτίτ , ρί^ε'ιγνί,
λην τήν ύπάθεσιν , «αί τα πράγματα Γι&| σα ού πένϊ, ί 5ϊ π^ρ τ^ ίαιμονίσουριτϊ Λ οΰ 5§ρούανί.
των οαιμονισμενων.
34- έ γι* ε δόΧι γιά*τ& Γίθί χιου•
3.{ . Και ιύδύς ό*>Λΐ ή πολις εύγήκε
και απάντησε τον Ιησοΐίν" χ«ι ωσάν τίτι , πίρ 'Λ πρίτουρϊ Ιησούνϊ. Ι
τον εΐίαν , τον έπαραχάλεσαν να ευ- σι έπάν| , γιου λιοΰτνϊ , *\ τ| ίχίγϊ
γχά συνόοίτ' έτοΰοε.
γη άπο τα σύνορα τους.

ι. Και έμβ αινώντας [/.ίσα εις το
χαράίι , έπε'ρασε , χαι έττήγεν «ίς την
ΐδιχτ'ν του πάλιν.
3. Και παρευΟύς τοΰ έφεραν ενα
πιραλυτιχον βαλμίνον
έπανω εις
χρίββάτι' χαί βλέπωντας ό Ιησοϋς,
τήν τλςν» τβυς , λε'γει «ΐς τον παρα
λυτικών ' ίγι βάρδος παιδί μου, ίσυγχι«ε(ΐηκαν αϊ άμα*τίαι σου.
3. Και να, κάποιοι από τοΰ; γραμ-

Ι. Ε σι χίρι ντ§ βάρχί ού νο)
πίρτώγ, ί βάτε ντϊ χιουτετ τ§ τίγ.
3. Ε άτι τ, «στ ί πρου'ν} νιε τΐ
μπαιγτουρί (παραλυτικό) κι λίνίον
ντϊ στράτ , ί σι πα Ιησούι Αε'σεν'
ϊτοΰρε , ί βότί σ^ μπάίγτουριτ, μος
ού τρΐμπ *ίέρ , τ| χιάφιν| ντ|γίερϊ
οάγετ' έτούα.
3. Αχιερετζα γχά Ή ίιαβάσου

::β
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[>.ατεΐς έλεγαν κ/αΐΛίίόντους" ετοΰτος
βλασο'ί/.α.
4• Καί γνωρίζωντας ό Γοτους τους
ίιαλογισίΛούς των , εΐπεν. Διατί οΊ,αλο-'ίζίσθε εσείς κακά εις ταΐς καροίαις σας.
:">. Ποΐ'.ν είναι εύ/.ολώτερον , να.
ειπώ" σου συγχωρούνται αϊ άααρτίαις" η να είπώ" σν;κω «αί περί
πατε;;
6'. Καί οιά νά έγνωρίσετε , ό"τι ό
υιό; τοΰ* άνθρώπυ έχει έςουσίαν ει;
την γ-?,ν •ά συγχ^ρί. ά;/."ρτίας, το'τε
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ριτ§,0άν| ρ.έ βίτεχε τε τοΰρε, κούίγ
ΐιερί βλασφτ,μίς.
4. Ε £έ Ιτσοΰ» σι κουπετόϊ άτι
κε (Λ|ντόν2'>.νε άτά \ύ βέτίχε, ού
θα. ψέ γιου'^ετ κουιγτο'νι άτο τ§ ζϊκία ν:» 'ίί'ΐ.ζζα τούαίγ;
5. Τζίλια εστε (λέ κολάιγτε ζϊ
6θ|Α, τ'| κιο'φιν§ ντεγίερε (ράνετε. ά
τε 6ο {Α , γκρέου , έ ετζε.

6. πό κ'ε τε σίχνι σε ί ίίρ'ρΊ ί.
νιερίουτ κα οΰρόϊρ ριπί οέ τε ντεγε'γε^
φάγετε, ( άτ| χό'ρε ΐ Οοτ2 σε |Λπάιγλέγει του παραλυτικοί" στίζω και ε- τουριτ) γκρεου * [λϊρρ (χπε κράχ$
χαρε το κριββάτισου, καί πτίνκιν* ;ίς τ6 στράνε τ'εντ , έ ετζε ντε στ|πί τέντε.
σπΐ,τί σου.
7• Καί έσν,κώΟ•/) , καν ίπίγίν ει;
η. Ε σί ού γκρι βάτε ντ| στ?πί
το σπ/,τι του.
8. Ε πο'τα ΓιΟΐ σί πάνε κ;τε ού
8. Και βλα'-ωντας ό λαός εΟχυα,ασαν , καϊ έδόςασαν τον Θεόν , όπου τζί°υδίτν|, β λίβδό«γνε Περντίνε, κ§
ί•)(.).'..: τετο'.α; λογίς. έςοοσίαν εις όά τέ τί"-ί§ εξουσία ντε νιε'ρεζ.
Τοί/ς ανθρώπους.
9• Και περνώντας ό Γ/,σοΰς άπ' έ
χει, εΐίεν άνθρωπον, όπου έκάθττα
«ίς το κου[ΛΕρκι, καί τον ελ:γαν Μα
τθαίον" και λέγει του' ά;.ολοΰθα μ.»,
καί εσν,κώίν] , καί τον ακολούθησε.
ίο. Καί έχοντας να άναπαυθη ό
Ιησούς εις το σπ/,τίτου , καί να, πολ
λοί τελωνα» καί αμαρτωλοί ί,λθαν ,
καί έκάΟησαν αα;ϋ ;;.έ τον Ι/,τονν καί
(λί τους [/.αΟ/ίτάς του.
ιι. Καί βλε'πωνταί οι ΦαρισαΓοι,
ελεγον εϊς τους ααΟν,τάς του' Διατί ό #ι<ΐάσκχλο'ς σας τροίγει ;χέ τους
τελώνας καί μΙ τού; αμαρτωλούς;
ία. Καί ό Γ/•,σοΰς, ωσάν το άκου-

ρ. Ε σί σκόν Ι•/;σοΰι άτγέ πα νι,β
νιερί κΐ ρίγ ντε κουαέρχ , έ κιούχαίϊγ
Ματθαίο , έ ί 6ά , εγια πας ρ-έγε, έ £β
άί σί ου γκρε , βάγε πάς σίγ.

ίο. Ε ού π'ε σί ερόι Ιτ,σούι, £
ντένι ντε στεπί τά τΐγ, να ερ^είίου(χ| κου^ερκιάρε , έ §έ οαγ|τόρ| , &
ντε'<γν| πάσκε αέ Ιτ,σούνε, έ ^έ (χβ
|Λα&7,τίτ' έτίγ'
ιι. Ε σί πάνε Φαρισε'ιγτε, ού Θά
νε |Α«θν;τίβέτ σ| τίν, ψέ ΔάσκχΧι
γιούαιγ χά ποΰκε γ£ κουμτρκιάρε, έ
μ οαγ|τό:ε.
ία. Ει5:Ιν;σούι σί διίιο'ι, ού θα άσ; , τους εί-εν' οι γερροί
όέν τοΰρε' άτά /ε γιάνε τε σίντοσε νουχρειάζονται ΐατρόν, αλλά οί α ^ε δούχενε γιατρό , πό «τά κϊ γιοίν»
"ί σΐίΛουεϊ.
σθενείς.
. λαιγίενι , ε μψονι τ,εστ?,
ι 3. Υπάγετε καί ρ.άδετε , τ; εΐναι'
Ελεον θέλω καϊ όχι Ουσίαν' δΊατί δεν ε'λε'^αοσίν δούα , ΐ γιο κουρΐάν, β«
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ίτλθα να καλέσω το•!»; δικαίους , άλλα νουκ' άρτζ| τ| δί*ρές ντε μετανί τ{
τους άαχρταιλοϋ; εις τί,ν {Αΐτά- δρέϊγτιτί , πό φαγίτό^τ£.
νοιαν.
1 4- Τότε •ζί>.6αν οι [ΐαίτιταί
ι4• Ατ| χέρε έ'ρδε ντ» άί μαθητοΰ Ιωάννου , και τοΰ λέγουσιν. Δια- τίτ' έ Ιωάνντ,τ, ε ί Θάνε , ψέ να, έ οι
;•. Ιϊίή και ο*, φαρισαΐοι ντ,ς-εΰοΐΑΐ^ Φαρισέιγτί άΡερόγεμ| #ούμι , έ μαίτολλα , και οι ΐΑα&ν,τάόε; σου δεν τίτ ετούα νουκ' άί|ρόγεν|;.
1 5. Και ει-ίτου; ό Ιτ,σοϋ;" ρίπω;
οι νιοι τοΰ νυ;χφώνο; ηαποροΰΜ να εί
ναι 6λιαμ.ι'νοι , ε:; δσον καιρόν είναι
ό νυριφίο; υιαζΰ [Λετ' αυτού; } όριω;
ίέλει έλθει καιρός, όπου να παρΟή
άπ' αΰτους ύ νυαφίος, και τότβ 6έλουν ντ^-ιόσει.
ι6> Κα'ι ουδέ κανένα; βάλλει
μπάλωμα από πανί άτριβον ί,ίς φόρε
μα παλαιό•/ Διατι το μπάλοψ,α το
/.αννούριον πέρνει άπό το παλαιόν ,
και γίνεται χίψ-ίτιρον σχίτμα
ΐ7• Μί ύΐ βάλλοι/<7ΐ νέον κρασί ει;
οΐ3μ.χηα παλαιά ' εΐόέ μτι , σπάζουΰΐ
τα βίρμάτιχ, και τό κρασί χύνεται,
χαί τα δερμάτια χάνονται" άλλα το
νίον κρασί τό βάλλουσιν ει; καινού
ρια δερμάτια ,
και φυλάττονται
κ» τα <5ύο.
ι8. Και λέγοντας ετούτα τα λό
για, να, και τ'/Λίν ένα; άρχοντα;,
καΐ τον επροσκύνησε και Λέγει του.
7, δυγατίρα μο"υ άπό τώρα άπέ')ανε"
άλλα έλα, βάλλε τό χέρι σου άπάνωττ,; και θέλει ζήσει.
1 9• Και «σηκώΟη ό Ι'/ισοΰ; και άκολούίτ,σάν του, και οι μαθγπτάδε; του μαζύ.

1 5. Ε ου 9α άτοΰρε Ιτ,σοόϊ, μός
μ.ούντγ|ν§ άτά ί£ φταίνε, ντξ <$άσμ£
τ άΓε,ρόγίνϊ , έ τ§ χελμόνενξ , γγερ*
σά ίέντ,ετε μέ τα »α3κϊ δ{ντερι. πβ
οό τ§ βίγ:νξ όίτ , καΰρ τ,ε γκρί^ετς
γκα άτ,ά ΰέντ-:^, έ ά^ιε'ρε οό τ' ά?|»
ρόγενε,
ι β. Ε ντο-'ε νιερι νοόχ.ε κ;π κοόρρ{
μπί ρό.τε τ| βγιέτϊρε απαλόμε τ$ π«
λιάρϊ, έ τε τ.χ φερκοΰαρΐ, «ε άγιο θα
τε γκρέρε άνϊ-' έ ρό^σε [ογιέτερε έ
οό τ| ϊΐένετ.4 ιά λίκ;τ§ τ.^ τζγιίρετϊ.
ι^. Α; ντε κατζούπε τξ ογιίτερα
βένε βέρόϊ τ|:έ, [/.αντϊ βοΰφσινε, έ δε
κατζοόπίτϊ τζίρεν| , έ δε 6έρ^α δέρ
νετε, πό βέρίε
2Ρ?ί τε ρε. , βένε ντε κα
τ,ουπε τε ρα, ε ρ&'-'/.εν κέ τε δία^.

. ]'. κουρ ΰοσ αι /.;το ντα τα,
να, ε ερδι νε Αρχόντ, έ ί ψάλειγ
άτΐγ , έϊ θοίτ, 04 ο'άί,,α ίαε νταστι
ριε πάρε >;. | β$ίκ, πό εγια έ βουρρϊ (Απι
τεδόρίϊνί τέντε, έ δό τε γ^'ΐά>.ετ|.

19. Ε ο» ί'/•,σοόι οΰ γκρέ έ βάτε
πας τιγ, έ δε (/.α()•/:τΐτ, έ τίγ.
■μι. Ε για ίε Ρρουα κ| κέ σίαουρΐ
2θ. ( Και να, και μία γυναίκα,
•πεΰ είχε κίντριν αΐματοί δώδεκα οί;;.πεόγιέτί βγιετ γκα τε ργιέδουριτ'
χρόνου; , έστίαωσεν οπίτω, και έπιασε έίιάκουτ, ΐρδι πράπαζε , ϊ ϊζοό άνεν'
ττ,ν άκραν του φορέματό; του.
έ ρο'';εσί τίγ.
■λι. Διατι έλεγε μέσα τκ' άν
2ΐ. Ε Οοΐ ιαε βε'τεχε τε σάϊγ, ντ«
πιάσω μονάχα τό φόρεμα του, θέ [Λ^ύντζια τε ζ| βέτϊαϊ ρόίίν' έτί-' δό
τε 5ϊ?όνεΆ.
λω '.ατοευΟί•

ι8
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33. Καί ό Ιησούς ιγίρισε χαιί
23. Ε £§ Ιν,σοΰϊ σί ού κθΐ , επί:
«ΐδε'ν την και λίγκ" φ θύγατβρ , ίχι , «?τ& , ΐ θα , μος ού τρ|μπ *ίγΐ , ««
θάρρος" ιΐ πίς-ις βον» σ» έσωσε" καί πέσα γιοτε τ$ σ^ρόι τι , * ού σεοού*
ίατρεύθ» ή γυναίκα άπ4 τήν ώραν Γρούαγεα Α| *τΐ βαχάτ.
ίκίίντ,ν. )
33. Και ώ«αν ίλβεν εις το βττίίτι
3.3. Ε σί Γρϊττ Ιηαούι ντί 8τΐπι
του άρχοντος, καί είοε τους μυρολο- τ Αρχο'ντιτ, β πα μιρολογίς-ρατε με
γτ,ταΑος, καί τον λαον όπου έσυγχί- φλογερέ , ΐ σ"έ πο'τίνΐ κι» πε'ϊγνε. Ρέμε
ζουνταν,
τε μχ-ϊε.
34- Λ:γιι τους τραβτιγΟητε άπ' αυ
34. Ού θα άτουρε' Ικ§νι σε ψε
τοί Διάτί το κοκίσιον ίΐν άπε'θανεν, βάσ&,ζα νούκι βδίκ , πο φλ|. ε άτα,
*μο κοιμάται- καί τον άναγελ<»ΰβαν. *§ρκε'σν« με τ{.
3ί>. Καί ώσαν εύγίκεν ό λαός ε
35. Ε σί δούαλε γιάστ} πο'τα, χίιιι
ξ» , βμβΐκι {Λίβα ό Ι/ισοΰς , κ*! πρ^ντα, ε ζοϋρι οο'ϊίεν' £»«ιν , ε ή,ύ
έπιασε τ« κοράσιον άπο το χε'ίΐ' γκρέ βάσιζα.
και ίοηκώθη άπαν*».
36. Καί ιύγίκεν ή φν'μη του ει;
26. Ε Χίγιύ θαύμί, οο όιίο•;ίχ απε
ίλτ;ν τ/,ν γτ;ν έκείνν,ν.
Γίί' άτ'ε ίε'.
37. Καί περνώντας απ'έκεϊ'ό Ιη
37. Ε σί ακον άτγέ Ι» σο υ ι βίγνε
σούς , τον ακολούθησαν άιίο τυφλοί , πας σί & τε βε'ρϊΐερε, τούκ' ίθίρτουρε,
καί έ?ώναζαν, καί ελ&γαν" ω υί* του έ τοΰκ' ε βένϊ. ώ Αίρί ΐ Δαβίίιτ , ίΔ«&ο, έ'λί'ησο'ν (/.ας.
λετίσνα ε' ο"έ ναβετ.
38. Καί Α*άν ίφθασιν εις το σπίτι,
38. Ε σΐ έ'ροΊ ντί στεπί £'ρδ| άοει
ίλΟαν καί ο; τυφλοί, καί λέγει τίγ τ| βε'ρτεριτ§, έ ού θα «τουρε. ;';ϊ.
τους ό Ιησοΰς' πις-εύετι, πως ίύνα- σο'νι γιούβετ σε ουνε μούντ τε Χε'ϊγ κ|υ.»'. νά το κχ'μω τοΰτο ; καί λί'γουν τΐ, ε'ίέ άτά ί θάν' «τίγ, *ισόγΐ;Λ«
ζότ.
'\
'Κ
του" ναι, αύβίντη.
39• Τότε έπιασε τα ματιά τους,
39- Α/ιίρε ού ζοίι με ίοόρ1! σίτ'
XX• Χ«'γ£1 Του;• χατα τί•ν ^ίς•ιν σας
έτουρε, ί βύ θα" σί κούντρι πε<τόνν
«ς σί; γεντι.
γιούβετ, λβ τ| Λίνετε ντί γιου.
3ο. Καί άνοίχθησαν τα ματιάτους"
3ο. Ε ού χάπν§ σίτ' έτοΰρδ , έ Iκαι 4 Ιησούς μβ φοβεβισο,ον τους νΐσ»ύί ί πορβίτι με φοβερί , έ ού θα.
ίπρο'ς-αζ», λέγοντας* βλέπετε άς ρ.ν;ν ίβστονι , τΐ μός τα διΡιο'γε, -Οιειί.
το ίίιόρνι τινάς.
3 1. Καί εκείνοι ,όσαν εύν?;καν 3ζο>,
3 τ. Πο άτα σί ίκνε άτίγι βάνε
τον εύφτ'μηβΌν «ίς όλτιν Την γ?,ν ϊ κυρύ;ν§ άτέ μπΐ ίίθ' άτε ^6'.
«κείνων.
3ί. Καί «σαν εύγήκαν *ΰτοί, να,
33. Ε σι ϊκνί άτέγε , να , ί -οο»και τοΟ έφεραν έναν άνβρωπον βουβον νε ντέ κΐν| νιερ» βοΰβ, τε σούχ^ε
οαιμον.σμε'νον.
ε ο. τε οαιμονισουρί.
33. Καί «σαν .εύγηκε το ίαιμο'33. Ε σί &'Χι ί παοΰδι φο'λιζου^ι, |
νιον , εσώτυνεν ό βουβο';" καί έθαύ- Γίθε Αο'τα »ύ τζ•.ού§ιτνε , ί |0'9νί «4
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ααααν ο: ον/,οι, και
XI έλεγαν
έ).£
ουοεκοτε κούρίε νουκ οΰ &οΰ;ϊ ντον» ί τ0*5 ντ§
ΙοοίνΛ τέτοιας λογί; ίίί το γένος τοΰ Ισρατίλ.
Ισραήλ.
3^• Α^ιΐ 06 γοίξίαχΐοι ελεγον' αϊ
34- Ε Φαρισέΐγτε, ()ό5νΐ' αϊ γ.1
το,ν άί/οντβ των δαιμόνων ίτοΰτ•; ψουκι τε τζάοιτ σΐ παούδίβετ, ντζγι:^
ΐννάνί•. τα ίαιρώνια.
τ^ παοΰδετ|.
35. Και ό Ιίσοΰ; ετριγύρισεν
35. Ε Ιτ-,σουι Γεζοί; ντ^ π§ρ ΓίτΊ κιίλα; τά; ττολίΐς και τά; χώρας , ο\- ουτέτε, ί ντε (ρσιάτερα, τουκ' » δΊδάίίσκωντας ϊΐ; τα βυναγώγιί το»; , ςουρε Οΰγγίλν ε ρ.ιτρ«τ!ρίσ| , ί τοΰκ'
και κίρύττωντα; το εύαγγέλιον τίς έ σερουαρ$ τ^δο σίι/.οΰντί, ί τζ§ο τ|
βζτιλιία;, καί ίατρεΰωντας κά6ί λ•- λίί§ τ£ λαοΊτ.
γί? άοΟίνείας και άχάαν.αν ε•!.;
τί>ν λαο'ν.
3(5. Ε σι πά τοΰρρίτε, ί ερΑΊ,
36. Και ό Ιν,σοΰς βλί'πωντα; τον
σγλον , τον; εύσ-λανννίσθ•/) , βτι λίκςτϊ π|ρ τ* , οϊ κένί λιοσουρ] ί
τ,ταν άττοταυ-ένοι και σκορ—ισι^ένοι περχαπουρ! , πο,σι ίίντί κε σκανα
ώοαν τ:ρόοατα νποΰ δέν ενο«ν 7«Οι,07." «ν.
1».ένα.
3-. Τότβ λ/ν££ {^ τον; ρ.αΟν;37• Ατί ^ε'ιε οΰ θα ΐΛα&τ,τίβετ ΰ\
χά; του' τό θίίος είναι ττοα^' άα/| τίγ, ο» τι κο'ρρετί είίτ| σΟυΐΑΐ, Ι
ο• ίΐγάται είναι ολίγοι,
άτ« κε κουαργινί γιάνε τ^ ιϊκχϊ.
38. Παρακαλέσατε λοιπόν τον
38. Λιούτουνι ία Ζότιτ τ^ σ|
«ύδί'νττ* του Οί'ρου; , να βάλλη έ*ρ- ^ΡΡιΤ> ^-^ '$ ντζγυ'ρΐ ίργάτΐ ντί
γατας «ς το βέρος του.
τε κόρρ§ τ| τίγ.
Κε?.

ι.

ΙΟ,

Κρίε είνι»'τ£τ§ ν. ία.

ι. Κα'ί {προσκάλεσε τοΰ; δώίεκα
ι, Ε σι Ούρρι τ» δίΐΑΐτ5^γετ$ Μαι».*6ϊ•,τάοΈ; , και του; εο\οσεν ίξου- ίητϊτ' έτίγ, ού ία εξουσΐ κόντρί τ^
*:αν εναντίον των πνευμάτων των παοΰίεβιτ, κ| τι ζ"όγ|ν| άτα, ε τε
ακαθάρτων να τα εΰγάνουν , και να Ιίϋο'νίνε τζίίο οί'Λονντϊ Ι τζοο Ά
.-;-•-; κάθε λογη; άρρωςίαν και λίΡε.
κάίΐί λογτ,; άγαίΛνοσΰντ,ν.
α. Και τών ό\ό5εκα άττος•ο'λων
τα όνόιχατα είναι έτοΰτα" ττ:ωτο;
είναι ό 2ίμων, όττοΰ λέγεται Πέτρος,
και Ανδρέα; ό άίίλφο'; του* Ιάκωβο;
• υίο; τοΰ Ζεβίόαίου, και Ιωάνντ,;
ό βϊίελοό; του'
3. Φίλιχττος, και Βαρθολομαίο;"
θω;*.α; , και Ματθαίο; ό τελών/;;"
Ιάκωβο; • «ίο; τοί Αλφαίου , και

α. Ε 5έ εα|ρετ' έ «τε δία-§ίγιίτ'
Απος-όλεβετ γιάνί κ£το , ί πάρι Σί;χονι , κι κιούχαετε Πέτρο . £ ί« Ανίρέα β|λαΐ τιγ. Ιάκωβοϊ ί Ζε,δείί'οΐί,
ί δ* Ιωάννη δελάι τίγ.
3. Φίλιιτποι, έ ί» Β«ρΟο"'.ομαίουα.
θωριαί, ί δ*έ ιχατΰαίουα Τελώντ,(κουρ,ερκιάρι) Ιάκωβο» ϊ Αλοαίοσε,, ΐ *έ

3β
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Λεββαϊος , & όποιο; επωνον.άσΟη Λεβχίουχ, & κιού.£αε•γ Θα'δαΐο.
Θαδδαΐος'
4. Σίαων ό Κανανίτης , και !
4• Ξίυ.ωνι Κανανίτη , ι δε Ιού&χ
Ιούδα; ό Ισκζριώτη; , εκείνος όπου ! Ισκαριώτη , κι /.έ παραόο'σι άτί.
και τον έπαράόον.ε.
5. Κ2τα τέ δίυ.πϊδγιε'τε
νιετ» ί όίρίο'ι
5. Ετούτους το'ις δώδεκα τους
ετειλεν ό Ιησοδς, και του; επαράγ- Ιησούϊ , σι ί πορσίτι άχ-ζ, ϊ οΰ θα.
γειλε , λέγοντα;" εις την ς-ραταν τ ων ντε οϋ'δε τ% Εβνηκόβετ [ΐλς βίγιχ
εθνών να ρ,τ,ν πηγαίνετε, και εις την ϊ δέ ντε χιοψτέτ τε Σαυιαρίτεβετπόλιν τών Σαμαρειτών να [χ.ήν έ;/.- [*ος χίνι.
βΐτε.
6. Αλλα πεοισσο'τίρον ν ζ πηγαίνε
τε εις τα πρόβατα τα χαμένα του
σπητίου τοΰ Ισραη'λ.
7. Και πηγαίνοντες κηρύττετε ,
λε'γοντες" δ:ι έση'αωσεν ή βασίλεια
τών ουρανών.
8. Τους ασθενεί;
ίατρεύετε ,
τους λεπρυΰς καθαρίζετε, τους νε
κρούς άν ραίνετε , τα δαιμόνι» εύγάλετε' -/όρισμα τ6 έπηρετε , χά
ρισμα το δίδετε.
ρ. Να [/.ην αποκτήσετε χρυσα'ιρι ,
μηδέ άση'αι, μηδέ /άλκωμα εις τα
ζουνάρια σας.
ίο. Μη δε σακκοΰλι εις την
«τρ^ταν , [>ηδε δύο φορε'ματα, μηδέ
ΰποδη'ματα , μηδέ ραβδί* Διατ'ι ό
έργάτης είναι άςιος διά την τρο-ρη'ν
1 1. Και εϊς οποίαν πόλιν η ^/ώραν
εμβητε , ίςετά;ετε , ποϊος είναι ει;
αυτήν κςιος , και £κεΐ μείνατε εω;
Οπου ν<ζ ευγητε.
12. Καϊ όταν ΐαβητε αε^α
το σπητι, να το χαιρετάτε, ^ λενοντες' ειρήνη εις το σπητι τούτο. ),
1 3. Και αν είναι το σπητι ά;ιον,
κ; ελΟη ή ίίρη'νη σα; εις αυτό. αν
•εν είναι άςιον , ή ειρήνη σα; ά;
γυρίση ει; έσα;.
ι4• Και οποίος δέν σα; δεχΟή ,

6•. ΙΙο τε βέν.ι μ'ε 'όΆγχ ντ§ δεντ
τ,Ι χούμπουρα τε ΰτεπίσ ϊ Ισραη'λιτ.
7. Ε δε σι τ'ε βε'νι, τε κη;ύ;νι ί
τ| ία'νι , σε ά'ρΐρ είτε μπρετερία έ

Κί«ίβ«τ.
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8. Τε σερόνι τε σείΛούε-^τΐ , τε λζ~
ρόνι τε λεπρόσουριτϊ , τε γγιάΧνι τε
(ίόε'χουριτε,, τ| κρε'νι τε παούδίτε,
δουρετί μοΰαρτί , δουρετι ϊπνι.
ρ. Μος ποχτίσνι άς άρρ ας ερί^ντ,
άς πακέρ ντε '/:ρε'ζα τούαιγ.
'
ίο Ας τόρβε τί χίκνι μπούδε, ά;
' όί πάίε ρόπα άς κίποντζε , άς στάπ
1 ντε δόρρϊ. σε ψέ πουνετόρι 'εϊτ' ν ζότι περ τε ^κρένϊτ' έτίγ.
ιι. Ε δε ντε τΏο κιουτετ ά φ'^ιατ
ο.' ,
.-ί πιετνι. τζίλι ντά
ϊ ντέ άί τε οινι , *•-'ίζ%
Ϊ7 ί (Λ

/.ι

σα τέ Ιχενι.
12. Ε (ίί κοΰρ τε χίνι ντε στίπι,
τα οώιονι έ τα ιΊεκόνι.
1 3. Ε ντεκιόοτΐ άγιοϊτϊπΐε ;Αίρρ|
έ άςιο,λέτε [Λπετετε οΐιράτα γιούαεν
(Λπά τέ' έ ντε ριο; κιόφτϊ άςιο , λέ τ§
κΟενετε οΰράτα γιοΰαιγ «Λπε γιου.
ι4• Ε όε τ,ιλι &. /.ί τε •Λο; ττοετε

ίΕ&.
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μτ.^έ άκουΤΐ τα λίγιά σας , όταν μίρρί γιουβετ, έ δέτε μας διΑόγϊ <ρ•ιχ»
εύγτ,τε «ττο το σττϊ,τι , η βίττο τ/,ν λέτε τοϋαιγ, κοΰρ τε ΐίινι γκα άγιο
ττόλιν έχίίντν , τινάξετε τ/,ν σκόνιν στεπί,ά γκά άί κιουτέτ , τ§ σκο-Λτνι
■τών Μ^ιρίων <:χζ.
έδέ πλιουνουρινε γκά /έ(/π;τε τουαϊγ.
1 5. Με τε βερτέτα ού θομ γιο-ίι5. Βέβαια σας λεγω' πλέον
συ'/ττάθ'.ον θέλει έϊσθαι ϊί; τν,ν γίν βετ, σέ με ί τ.ί<.\ δο τε γίτε μουντων Σοδόμων καΐ των Γομο'ορων εις τίμι ντ& οίτ| τ'ε Ριουκίμιτ ντε βεντ
ττ,ν τμε'ραν ττ,ς κρίσεως , παρά εις τ| Σοδόμεσε, έ τε Γομόρεσε , σέ μπχ
τ| κιουτέτ.
ττ.ν ττο/.ιν ικείντ,ν.
1 6. Ν» οιτοδ σας τίέμ-ω ώσαν
1 6. Για, οΰνΐ ού οερΓόϊγ γιουβετ
πρόβατα μέσα εϊς του; λύκους- γε πόσι δέντε ντε μές τε οϋλκερετ, πένείτε το λοιττον φρόνιμοι ώσαν τα χουνί δα τέ μέντζουρε πόσι ϊ§ρπίγτ§,
^ίο•.α , και άττλοί ωσάν τα ττε- ε 61 τε ποΰτε πο'σι ιτ;λουμιτατε.
17. Και προτέχετε άττο τους
άνθρώττους' Διατί θέλουν σας παραδώ
σει εις τα ^'.η.ι^ψ.ι , και μέσα ει;
τ ας στ>ν αγωγός των θέλουν σά"ς οείρει.
1 8. Και θέλετε 9'?^ έμττος-α
ι;ς βύθεντάοί; /.α! βασιλείς δια λό
γου «οο, οία μαρτυρίαν ίίς αύτοΰ;
χχΐ «ς τά έθνη.
ι ρ. Και ίταν σας παραδίδουν ,
μ-/,ν έγνοιασθ-ίτε , τώς , •/, τι θέλετε
λαλήσει. Διατί θέλει σας δοίνί εις
εκείντ,* τήν ώραν, τι θέλετε λα
λήσει.
2ο. Δ'.ατι οέν είσθε ε?εϊ{ , όπου
λαλείτε, άλλα το πεύμα του πατρο'ςσας, έπου λαλεί εις έσας.
21. Κα•. άδελ^ος άδελφον θέλει
πιραδώσει εις θάνατον , και ό πατηο
τί, παιοί του' καί θέλουν στκωΟη τά
~α•.όια καταπάνω εις τους γονείς

17. γ. όε τε ρουχαενι γκα νιερΐ,ιτί,
σέ άτά οο του τταραίόσινϊ ντε Ριουκερα; έ δο του ράχϊνί γιουβετ ντί 2υ*
ναγο'γε τ ε τοίίρε.
1 8. Ε οε όο του σπίενε π§ρπάρ«
μτίρέτερετ , ε δέ ττερπάρα ζο.ερίνιετ^
σέ ψέ δο'ϊ μουα, περ μαρτυρι ντά τα,
ί όϊ ντ| μιλέτε τε τγιέρα.
19. Ε κοΰρ του παρίόσγενΐ γιου
βετ , μος ού μεντονι ί.Ισ , έ ^έ τζώο
τοΰ τ;ερίέίενι , σέ ψέ άτε χέρ| οο του
ϊπετε γιουβετ άγιο ί.ε δού^αετ$ τ|
τίρΡέΓενι.
2ο. 2έ νούκΐ "ένι γιουβετ άτά κε
φλιάσενε , ττο |-7τ| *τ:ίρτι ΐ Γιάτιτ
σοΰιγ κέ φλέτ με γιου.
2ΐ. Ε δε οο τέ παραδο'σγε βίλά,Ι
βελάνε τ:ε3 β^έκεγΐ ■> ί γ'άτι χ\ ίίρρΊ , έ δο τε γκρίχενε πίγτε. κο'ντρε
περίνιετ, έ δο τι βράσίν^.
22. Ε §ο τε γένι τ| μτζούαρε γ^α
τε Γιαε ττ|ο εμίρ τιμ,πο αικετί,οουρόγε γγέρ τ* τταΐτάίγμενε , άι δο τ|
σο'σετ$.

τους , και θέλουν τους θανατώσει.
32. Και θΐλετε είσθαι μισημένοι
άτο όλους δια το όνομα μου. άμή
όποιος υπομείνει εως εις το τέλος ,
6ί/-ει σωΟη.
ι3. Κ αϊ όταν σας διώκουν εις
23. Ε δέ κοΰρ τοΰ" ντγ'ΐέίΐνε γιου
τούττ^ τν,ν ττόλιν , οευγετ* ει; ττ,ν βετ ντε κετε κιουτέτ, χάϊγοενι ντε
«λλην' Διατι βέβαια σας λέγω , δεν τγιετερινί , σέ με τε 6|ρτέτα ού θομ

ί,
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ήϊλϊτί τελιιώτίΐ τα; πόλεις τοϋ
ϊσρχ^,λ , εώς όπου ν* ϊλθτ) ό υιό;
τον άνβρώπου.
34• Δέν είναι ίί,αΟτ,τ/,ς παραπά
νω άπ• τον διδάοκαλόν του, ουδέ
δουλευτής άπό τον αϋ0ίνττ;9 του.
αυ. ΦΟα'νίΐ εις τον |χ.«βν;τνίν , νά
γίνη ωσάν ό διδάσκαλος ταυ" καί ό
ίουλέυττ,ς , ώσαν ό αύΟένττ,ς του'
«τ/ίσως και τον αΰΟε'ντν;ν τοΰ σπητίου
«κάλεσαν Βεελζεβουλ, πο'σω μάλλον
του; εσικους τοο;
α6. Μην τους φοβ/,Οί,τε λοιπόν"
Διατί δεν είναι κανένα σκεπασμε'νον ,
όπου να μτ,ν ξί•κεπασθ•?,, και κρυφόν,
έπου να [Α-ίιν γνωρισθώ.
Λ7• Ετοΰτο, όπου σας λε'γω εις
το σκότος , να το εΐπητε εις το φω;"
και τούτο , όπου άκούετε κρυφά εις
το «Οτι , να το κηρύςετε απάνω εις
τ« δώματα.
ί8. Καί μ•?,ν φοβηΟητε άπ' εκεί
νους , όπου φονεύουν το κορμί , καί
την ψυχην δεν δύνανται ν4 τήν
φονεύσουν" άλλα περι»σότερον πρέπει
να φοβηΟητε εκείνον, όπου δύνεται
να χαλάση καί την ψυχήν καί τό
κβρμί εις την γϊ'ενναν.
39• Δεν πουλουνται δύο πουλία
βιά ?να άσπρον , καί ενα άπ' αύτα
δεν θε'λει πέσει εις την γή"ν χωρίς
τοϋ πατρός σας ;
3ο. Εσάς όμως καί αϊ τρίχες όλαι
της κεφαλής σας είναι μετρημ^ναι.
3 1. Μην φοβάσθε λοιπόν" άπό
ττολλα πουλία διαφε'ρέτε έσεΐς.
32. Πάς άνθρο>πος λοιπόν, •ποΰ
όμολογη'σει «ΐς ΐμ,έ ίμπρος-α εις
τους ανθρώπους , βίλω ομολογήσει
καί έγ£> εις αυτόν έμπρθ7* εις τον
ΙΙατε'ρα μου τον οΰράνιον.ί
33. Καί ό'ποιός με άρνηίή έ*μ-
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γιούβετ, νού/.| όό τ§ σο'σνι κιουτετίτ
έ' Ισραηλιτ , γγβρα σα τε βίγΐ ί ίί^ι
ί νιερίουτ.
24• Νοϋκ' εστί μαθητί (κάλιρ!,)
με ί μάδ σέ δάσκαλι ( ούστάί) τίγ,
ά{ κοπίλ μι ί μάδ σέ ζο'τι τίγ.
25. Με άφτ 1 |στ§ μαθητίουτ,' τ$
πίνετε σι δάσκαλι τίγ, ε δέ κοπίλιτ
σ.ι ζότι τίγ. ντ'ξ ΐστ» κί ζότν' ε στίπί•
σε έ* Θάνε Βεελζεβοΰλ, σα τε'πϊρ δό τ^
θίν{ νιέρεζιτ ε στϊπίσε τίγ.
26. Ε γιούβετ μός ού τρίμπνΐ γ/.χ
άτα , σε νούκ Ιστέ ντονε έμπουλούχ?: ) *Ι τε μός ζπουλιόνετί , ί ντον^
«'φσέχουρε κε τε μός νίχετϊ.
27. Ατό '/λ οϋ θόμ γιούβετ ντε
«ρεσί ^ τί θόι ντε δοίτε , έ άτό κε ντίενι ντε βέσ φσίχουρα , τί δο'ι ε τί κήρύ^νι ντ| ίίτεπίρά.
ι8. Ε μός οΰ τρ|μπνι γκα άτα κ$
βράσενε κούρμινε, έ νού/.| μούντγςνξ.
■τϊ βράσενε σπίρτινε, πό τ4 τρέμπεν*
με τε'περ άτε κε μοΰντ τ§ &ίΐ?~ ντ\
πίσ^ έ δέ σπίρτινε ε δέ κούρμινε.

39. Νούκε σίτενε §ί ζόΐΓ πΐρ ν£
αστ:ρϊ; ί ντον} γκα άτα νούκε §6 τ^
πγιε'ρϊ μπ| δέ, πα οΰρδερί τε γιάτι-τ
σούίγ;
3ό. Ε γιούβετ ί δέ κίμετ ε κόκϊσε συύαϊγ Ρίθε γιάνε ν|μ|ρούαρε.
3ι. Μος οϋ τρέμπνι δα, σέ γχ.*.
δούμε ζόίΡκ π^νι φαρκ γιούβετ.
32. Ε τζδο νιερί νΧ οό τ| μολο•,4'ίσγ§ μούα περπάρα νιε'-εζετ , όο
μολοίσ έ δέ οϋνε άτ^ περπάρα Γιχ—
τιτ σίμ ν\ |στε ντ| Κίίλ\
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προς-α. εις τοί»ί άν8ρ<όπους , 6Λω' μούα περπάρα νιε'ρίζετ, Βδ τα αρνίτδ* άρντ,θή χαι «γώ εμπρος-ά εις σεμ ϊ δε οΰίν' άύ, πίρπάρα Γιάτιτ
τ*ν Πατ/ίβμου τον ούράνιον.
σιμ κε |3τε ντ£ Κίελ\
34. 3ίήν λογιάσετε , ότι $λ8α
34. Μος παντεχνι βε κρτζε τ^ β|
>α βάλλω εΐριίνην εις την γτν, πάϊ* ρ,τρι δέ. νούχ' άρτζ§ τϊ β£ πάκε,
δεν ίλβα ν» βάλλω ιϊρνίντιν, άλλα πό τ\ βε 8ϊί*ί.

*τ«ίί.
35. Διατι έγ£» τ,λβα ν χ 5•.α•/ω-

35. 2έ άρτζε. τ£ ντάϊγ νι«ρίν|
ρ'«ω άνβεωπον ίναντίον τοΰ πατρός κόντρϊ τ£ γιάτι τίγ, έ άίγίνε χον
του , χα! βυγατε'ρα ΐναντίον τίς τρέ, τέμ^σί, σάΐγ, έ νούσενε, κόντρ$
μητρός ττ,ς, χαι νύμφην εναντίον βγυίχεο$σ' έσά/γ.
της πενΟεράς της.
36. Και ενθροι τοΰ άνθ:ώΐΐου
36. Ε τ§ ά^νενι χά^μίρ τϊ ίιερίθιλοιιν είναι οί οικιακοί του.
ουτ , άτα κΐ γιάνε ντ£ ϊτίπί τί τίγ.
3-. Εχεϊνος, όπου αγαπά πατέρα
3^. Αϊ κε 6δ γιάτνε ά μ£μϊν$ μ^
Τ μητέρα περισσότεοον «πδ έμενα , τίπερ σε μούα νούκ' |"*τ' ΐ ζό π περ
δεν είναι άξιος δια λόγου μου* και μοόα. έ άΐ κε όδ τ§ Αίρόε α λίγϊνϊ,
«ποιος «γαπα υΐδν η 0υ
μι τέπιρ σε μούα νοιίκ' "$δτ ί ζότι
■περιασότερον άπδ ίιιί/α , δεν βίναι περ μουα.
άξιος δια έμενα.
38. Και οποίο; δεν πε'ρνει τον
38. Ε δε άΐ ϊλ νθυ'κ§ μερ Κρουίς'αυρόν Του , χαι να άκολουδη όπίο~ω κν έτΐγ έ τέμ| βί-^ε πας, νουχ' |5τ ΐ
(ίου, δεν είναι άξιος δια λόγου μου. ζότι πίρ μοΰα.
3ρ. Εκείνος, όπου εΰρει την ζω-/ίν
39. Ε δε άί ίε §δ τΙ ρουαγε γε'τϊν'
του , βίλει την χάσει" και εκείνος, έτΐγ, δδ τα χουμπά(Γϊ, έ άΐ λ| τΙ χουόπου την 7.*°"£ι ^ι* λόγο» μου , βελει μπάίϊ γέτ|ν' έτΐγ π|ρ μουα , όδ τ«
την «Ορεϊ.
4ο. Εχεϊνος, δποϋ δέχεται εσάς,
4ο. Αϊ )ί| δό τε πρε'σε γιοίβετ, άϊ
Ιοί δέχεται* και οποίος δέχεται πρετ μουα. έ άι ί.§ πρέτ μούα άΐ πρέτ
ίμί , δέχεται εκείνον , όπου με άτε κ| μ| §§ρΓό* μούα.
Ις-ειλε.
4ΐ. ΕκεΤνος, όπου δε'χεται προ
4ι. Αΐ κε πρετ Προφιίτ ντίμ^ρ
φη*την εις όνομα προφήτου , θέλιι προφτίτιτ , πάΡ^ν' έ προφτίτιτ όδ τ^
πάρει πλτρωμ/,ν προφήτου, χαι εκεί μά^^ε , έ δέ άΐ /-ί τ| πρίσε τ| §ρίϊγτινος, όποδ δε'χεται δίκαιον εις όνο ν| ντΙμίρρ" τ| α'ι δρε'ϊγτιτ , πάΓ4ν' έσ|
μα δικαίου , &ε>.ει πάρει πληρωμήν δρίϊγτιτ δδ τ^ μάρ£|.
δικαίου.
42. Και όποιος έαν ποτΐση ίνα άττδ
4ί. Ε δέ άί *2 τ^ ποτίσγϊ >ΐ γκα
τούτους , τους μικρούς , ενα πο- κ=τα ι\ βόί|λιΤ4 ν| ποτηρ οϋγ5 τ|
τ/ρ:'Λ νερδν χρύον εις όνομα μ*βη• φτόχϊτΐ βε'τιμε , μπ& |μϊρ^ τΐ μαβνιτ*ί, βέ•αια οάς λιγω, δίν 6ελει τίουτ, βερτΐτ οΰ θόμ γιούβετ , βί
χά«ι ττ,ν πληρωμην το».
,νού»ϊ δδ τ§ χουμπάιτί πβίίν' ίτίγ.
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ΐί Και εγινεν , ώσαν ετελείωβεν ό Ίησοΰς να διατάσση τους
δώδεκα μαθητάδες του, έδιε'βη άπ'
έκεΐ να διδάίκη και να κηρύττη
εις τα; πόλεις αυτών.
2. Και ό Ιωάννης έχοντας να
'/ίκουσε μέσα εις την φυλακήν τα
έργα του Χρις-οϋ , έπεμψε δύο
«ιίο τοΰ; μαθητάς του.
3. Και λέγει του' έσΰ ιΐσαι
εκείνος , όπου μέλλει να ελθη , η
άλλον καρτεροΟμεν;
4< Και ό 'ίησοϋς άπεκρίθή και
ίΐπέν τους* πηγαίνοντες είπέτε του
Ιωάννου ετούτα , όπου βλε'πετε

Κειρ. π

Κρίε ένεμπε,δγιέ'τιτίί ια. 1 1.
ι. Ε οΰ £1 σΐ ΐσο'σι Ιησούι «τ*
πορσί κ§ οϋ θα τε δίμπεδγιέτε μαθητίβετ σ'| τιγ , οΰ γκρέ άτεγί , έ βάτε
τε διδάξγε έ τε κηρύξγεε δε νιε-Λίουτέτε τα τοΰ&ε.
2. Ε Ιωάννη σι ντγιέο ντε χαψάνβ
ποννερατ' β Κρίστιτ δερΓόι δι γκα
μαθητίτ ετιγ.
.5. Ε ι θα ατιτ τι γε αι /ε εστε τίψ
τ' ά'ρδουρε , α τγιέτερ πρέσ§μί;
4' Ε δε Ιησού» οΰ πξρΡεϊΡκ, ί ού
θα άτοΰρε. σι τ§ βένι , θό» Ιωάννητ,
άτό ;ε ντίενι , ε δε σίχνι.

και άκούετε.
5. Τε βε'ρπερε σόχενε , έ τε τζιάλε
5. Τυφλοί άναβλε'πουσι, κουλοί
ετζεγενε,
τε φελίκιουρξ -/.ερόνενϊ , έ τι
περιπατοΰσι , λεπροί καθαρίζονται ,
βδεκουρε
γγιά>'εν|,
έ ντ| τε βάρφερ%
και κουφοί άκούουσι , νεκροί άνατΛνονται , και οι πτωχοί ευαγγελί ρεφε'νετε Ούγγίλ\.
ζονται.
6. Ε δέ ΐ λιούμουρ' 'φτ' άί κε νου6. Καί καλο'τυχος είναι ε'κεϊνος,
κ§
σκανδαλίσετε ντε μούα.
έπου ,δέν σκανδαλισθώ εϊς
του
λο'γου μου.
η. Και πηγαίνυντες έτοΰτοι, άρ*
χησίν ό Ίησοΰς να λε'γη εις τον
λαον δώ τον Ίωάννην' τ'ι εύγνΐκετε εις την ερημον να εισητε ,
Χα) άμ* , όπου ταράσσεται άπο τόν
ανεμον ;
8. Άλλα τι εύγη'κεΐε να είδα
τε ; άν'ίρωπον ζ-ολισμίνον με μα
λακά φορε'ματ* ; να ,
εκείνοι ,
οποί φοροΰσι• τα μαλάκα , είναι

η. Ε κοΰρ Γκνε /ετα νίσι Ιησούι του
θο5 πο'τεσε περ Ιωάννε , ψέ όουαλ-?§
ντε ερημι τε <*ίχνι καλαμ κ^ τούντετδ

γκά- έρρα.

8. Βάΐε ψέ Βούαλτε τεβίχνι, νι§ρΙ
τ| βέ^ουρε με ρό•'•α τ£ κούτα , νια ,
άτα κε βισενϊ τ§ πούτατ§ ντζ ϋ-ίπίρα τε Μπρε'-^ρετ γιάν^.

μ:'σα εις τα σπη'τια τα Βασιλικά
9• Πί» τζ^ούαλτϊ ι\ ^'/.νι; προφν;τ;
9 Άλλα τι εΰγη'κετί να ε!-1
ο-7-ζ • προφη'την ; ναι λε'γω σα:, βϊρτέτ ού 06μ γιούβετ , κε μέ τέτΐΐρ
γκα προφη'τ.
χ-Λ —:οισσότ£ρον άπ> προφη'την.
ίο. ϋέ Κουιγ ίίίτ' άι /.ε περ τ%
ίο. Διατι ε'τοΰτος είναι εκεϊ-

/ίίί. 11.
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νος ^ οι* τον όποιον έγράφ/ι να,
όπου εγώ (*/λ/.ω τόν άγγελόν ιιου
10.7:0072 «», ό οποίος θέλει ετοί
μασε: ■:};/ ^ράταν του έμπροσθεν σου.
ιι ];_,'; αια οάς λί'γω , <£;ν
ι<τ«(•ί&ί από εκείνους , όπου ίγε/ν^σαν άπό γυναίκας, μεγαλνίτεοος
άπό ιόν Ίωα'ν-'ν τον β«πτις-/ίν
άμή ό μικρότερος εις τ/,ν βατιλείαν των ουρανών , είναι μεγαλ.ϊίΤίρος απ' αύτυν.
ία. Κ:
απο ταις ν,μίραις του
Ίωα'ννου τοΰ βαπτκτοϋ εα»ς τώία
τ, βασιλεία των οΰρανίον βιάζεται,
χα; οι βίας-αϊ τ?,ν άρπάζουσι.
1 3. ΔιατΙ όλοι οι
ΓΓρα/ρί,ται
και 6 νόμος ΐω; τοΰ Ιωάννου
«ΐϊρος,•/,τε\ιοβν.
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Ι'ίτε σκρουαρί, γι* , κ§ υύ"ν§ διρΡΰϊ,'
Εγγελινε τίμ τΐ σκάγι πιρπάρα τίγί,
άί οο τ£ οερτόγι ούί;νϊ τίντε πίρπά?« τε'γί.
ιι. Μέ ι^ βϊρτί'τα οϋ Οομ γιουβετ, νούχ' οΰ γχοέ ντο\ϊ νι^ρϊ γκα
άτ* /.| γιανί λέρρε πρε'ιγ Ρράβετ , μ|
ιμαό σέ Ιωάννη Βαπτιτίου πο μ§ ί 6(1Ρϊλι ντ& πρετίρΐ τε Κ.ίί>'[ίϊτ, ίστε με.

ίμάο" γκα «ί.

ία. Ε *ε γκα δίτ' τ'ί Γωάννητ Βαπτιστίουτ γγερα νταίίτί μπρετ^ρία έ
Κίε/ίβετ μίρόετί μι τϊ σπ:ίγτου'αρ{,
ε άτχ /Χ *π£ϊγτόγεν§ ε όΐμπίγ^νϊ άτ^.
ι3. Σέ Γίθϊ 11ροφ/ί'τίριτ|, Ι 3ί νο'μ' γγ2'?* ν-^ βΐτ τ£ Ιωχ'ννητ ΐΓροφτ,τίψν^.
ι4• Ε £ε ντΐ §όϊ τα δνξνι, άί |3τ5
να τον
ΙΠ '•Ί'
ΙΙλία >4 οουαιγ τέ βίντε.

ι4• Και άν ί:ϊ;τε
0£χί)ίΓε , «>τΐί είναι ή
ό.τοϋ" ίμ,Μι να ελθη.
ι5. Οποιος ί/('. αΰτία να άκου'-/;,
ας άκούη.
ι6 Και μέ τι νίι παρομοιά
σω τ/,ν γενεαν έτούτ/,ν ; όμοια
ζει μέ παιο\α μικρά, όπου κάΟουνται
«ίς τοίις <ρόρ υς, και λαλοΰσιν εις
τους συντίΛΟους των
ιη. Κα•. λί'γουν' εμεΓς σας ε'πχίζαμεν , και ε'σεΐς Ο"έν έ/ορε'ψίτε'
•ας ε'μυρολογη'βαμεν , και ίέν ίλυπτ^ηκετε .
1 8. Διατί ν;Λϊΐν ό Ιωάννης ,
ότου μηίέ έτρωγεν , μηδέ επινεν'
και λεγουσιν , ότι δ ϋ ι μίνιον ε/ει.
19. ΗλΟεν ό υιός τοΰ ανθρώ
που , όπου τρώγει και πίνει" και
λεγουσιν" να, άνθρωπος φάγος και
οΐνοπόττ,ς , φίλος τών τελωνών
κ*ι τών αμαρτωλών" άμή ή σο^ία
«ίικαιώθη άπό τα παιδία της.
2ο, Τότε άνισε ν,ά ύνει&ζη

1 5. Τ'Λλι κα βε'3| πΐρ τι §ιΓκ>•ίαρ5, λέ τε διΡιόγε.
1 6. Μέτζ φάρ^ί νιερί Ριαν >'|γιο
σιρΐ ε /"ϊτοΰρί νιε'ρϊζετ; χετα Ριάγενε
μέ άτα ογιέλμ ίε ρίν| μπούίε , ε Οεόρ;'σ|ν| σο'/.^βετ ο| τοΰρε.
ϊη. Ε ού θο'νε. ί ^αμ φλιοίρ»(7§ πΐρ γιου, ε νούχ$ λιούαιγτιτί
εάλε. ού χια'γτιμ γιοΰβετ, έ νούκ
ού Ϋελρ.ούατξ.
ι8. ίέ ψέ ερι^ι Ιωάννη κι ας ϊάιγ
ας πιγ , ί θ,ίνε, τε παούόε κά.
ιγ). Ερ<ϊι ί ΛίόρΊ ΐ νιερίουτ, χι ίίέ
χα, έ δέ πι, έ θόνΐ να νιερϊ γκρένει
έ ^έ βέρρε πίμεσ , μίκου ΐ Τελ^νεδετ,
έ οέ ί φαγ|τό:ϊβετ. ε ού Γιουκούα
ηγ.Λ γκα δγιίλμτ' ΐιάιγ.
20. Α/ιε'οί νίιι τε <ίιάν άτύ κιου
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τα; πο"λεις , «ς ταΓς όποίαις ίγί• τέτε, 9\ ντατό ού Λ{ν| μξ τ$ σούρ,ϊτί
νουνταν αϊ περισσότεραις του δυ- θαύμε,ρα τΙ τίγ , Ι νούκ$ μετανοεί.
νοίαε•.; , ότι δεν εμετανόν,σαν,
3ΐ. Βε μτ:£ τίγ Χοραζίν , 6ε μ,ιςβ
2ΐ. Αλοίμονον εις εσένα Χωραζίν, αλοίμονον ίίς εσένα Βν<θ- τίγ Βιθσαϊδά , σέ ντί ϊ*ν$ πίνε ντί
«αϊδα* ότι αϊ δυνάμεις , οπού* βγί' Τύρο, έδεντί Σιδο'νε θαυματουργίτι
νν,καν εις εσάς , εάν έγίνουνταν Α| ού *4ν§ μπ§Υ1(ώ» *§ |*$ ττ^ρπα'ρα
εις τν,ν Τύρον και ίίς την Σιδώ- §ο τ| κίσνί μετανονίσουρ*,, ε δο τ|
να , κάποτε Ϋίθίλαν μετανοιίσ» ( να βί3νε δέσε, έ δε δο τ| βίγν$ ντ§
βάλλουσι ) σάκκους και ςάκταις.
33. Πάμετα ού δομ γιούβετ, σε
33. Με όλον τοϋτο λέγω σας"
εις τίν ήμέραν τίς κρίσεως πλέον Τύροσ| ε δέ Σιδϋνεσι, δο τοΟ γέτί ρΑ
τυμπάθιον θέλει ιιναι ίίς την Τύ λεν ντί δϊτ§ τ£ Γιουκίμιτ, σε γιού
ρον χαι <ί; τήν Σιδώνα , πάρα βετ.
εις εσάς.
23. Και σι» Καπερναοίιμ , όπου Ι
33. Ε δε τι ώ Καπερναούμ, «Ι γ4
ύψώθι^ς ?ως εις τον ούρανόν, θέ- , γκρίγτουρί. γγέρα μπ^Κίελ γγέρα μ*ε
λεις χαταβιβασβίί , ϊαζ τον άδην* ι πίσε, δό τϊ γκρεμίσετζ,.σε Γίθί /^ιο
διατί αί δυνάμεις , όπου έγιναν ; θαύμίρχ χ| ού «ένΐ τέχ τέγε , τί, ζέ
εις εσένα , εαν έγίνουνταν εις τ* νε πίνε. ντί Σοδομϊ δο τε κέν$ μπίΣόδομα , ήθελαν ΐΑίΐντι εως τήν τουρε γγέρα κϊσά»γ δίτιτ.
σήμερον.
34• Πι» ού'ν' ού Οομ γιούβετ, ι β
24• Ομως λέγω σας, ότι πλέον
νυμπάθιον θέλίΐ είναι ε'ς τα Σό μ| ί λέχ δο τ| γέτε μουντίμι ντε ο'εν-τ
δομα εις την τίμέραν τίς κρίσεωξ, τ| Σοδόμεσε. ντ§ όίτ| τ| ίιουκίμιτ , σβ
παρά εις εσένα.
μπ£ τίγ.
35. Εις εκείνο» τήν ώραν άπε33. Ατε χέρε, ού περΡίίκ Ιησού», ε
κρίθτι ό Ίτ,σοΰ; , χαί εΐτιεν" ιύ- θά. ΐ λε,βδούαρί κιόφτζ ώ τάτΐ. ζοτ
ναρις-ί) σε, Πάτερ , αύθίνττ, του ι ί Κίελιτ έ δε ί δέουτ, σέ ίφσέ/ε/ετϊ
ουρανού χαί τής γ7,ς , ότι τα ί- γκα σοφότ» , έ δε γχα τί μεντζουρι.Λ.
χουψις
ιτουτα απα τους σοφούς τε , έ ού ά όίφτόοε φόσνε^ετ.
χαί τους φρονίμου; , και τα εφανέρωσις εις τα ννίπια.
26. ίίαί βέβαια ώ Πάτερ ,
26. Κ0τον» βερτετ ω τάτ§, σε άότι {τζι συϋ άρεσε.
Λτο!» ού δουκ μίράε περπαρα τέγε.
37• Ολα μοϋ επαραδό&7ΐκαν ά^ό |
•χη. τε ΡΛα μοϋ δάνϊ γκα για.?ι
τον Πατέρα μου' χαί ούδένας γνωρίζει τον υίον , πάρα ό Παττίρ' ούδέ γνωρίζει τινάς τον Πατέρα, πάρα
ό υίος , και εις όποιον θέλει ό υιός
να τ*ΰ τ» φανίρΜοη.
•^ 28. Έλατε εις έμενα

ϊμ , έ ντοί| νι^ρί νούί-5 νεχ τ'| πίρρϊ,
περ βέτζμε ί γιάτι. ί δε ας τ$ γιάΙ νε σε νεχ νιερί π^ρ βετζμ§ ί κί6ζ:,
! έ δέ άί 'ί% ι\ ίίο'γε ί Λίΐρι ~\ γιαε <ν^

[ φτόγί.
όλ•ι <>ί ]
28. Εγιανι τεκ ου Γίθε σα γίνε τ^
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«πιασμένοι *α: οί φορτωμένοι , λιο'οουρί• ε ^ί τ\ γ*αρκοΰαρ§ , • ούν»
δο τοΰ πρ{«γ γιοόβετ.
και εγώ *)&-> σας αναπαύσει.
29. Μερ^ι ζνγίνΐ τίμ ( τζίο'ίνί. )
»9• Έβρετι τον ζυγον μου ά-άνω Γ2,-, χαΐ μάθετε ά~6 έαέ- μπί χιά«ρ§ τούαϊγ , έ μψονι γκά με'γε,
νβ, ότι είμαι ήμερος και ταπει σϊ οΰν| γιάμ ΐ *ούτ| , ε ΐ οΊρτί ντ$
νό; εις τ»ν χαροΐαν' χαί θέλετε ζ»μ|ρ| , » §4 τ$ Ρενι τΙπρέΐγτουρ$. ντ|
ύμΐ άνάπαυεην εις ταϊς ψκχαϊ; σπίρτε τούαιγ.
ί«ς.
3ο. Σε ψε ζυγόΊ" ϊμ (τζ^α Γμε) '#τ
3ο. Διατί 6 ζ«γ4ί μοι> είναι χα
ί
μίρ^ε
, έ δί Αχαρα νμε ί'ίτ' ε λί;ζ$.
λέ»; , χα ι το φορτίον μου ελα~>ρον.
Χεο. 12.

Κε«>. «β*. 12.

Κρίε ί&μπίδγιε'τίτΐ. ιβ. 1 2.

ι. Εις ίχεΐνον τον χαρον επΫ,γεν
ύ Ιησούς τα οά&βχ-τχ άπδ μέσ
βπό ταΐς σποραΐς' χαί οϊ μαθττ
τάδες τον* έπείνασκν , και άρχισαν
να τοφονν αςάχυα, χαί να τρώγονν.
α. Και οί Φ»ισαΐοι ώσαν το
είόαν , τοϊ είπαν ' να, οί μαθητάοίς σοι* ϋποΰ κάμνουν εκείνο , όπου
ίεν είναι σι>γχωρ7)α$νον να τό κάμουν
το σα,βίίατον.
3. Λέγει τους ό Ιν-,σοϋς' ο*ϊν
ϊδιαβάσΐτε , τί έκαμεν ό Δαβίδ ,
όταν ΐ-είνασεν αυτός , χαί εκείνο•.
όπου τ. τον μαζιί του ;
4• Πώς έμβηκεν εις τό σπίτι
τοΰ θεοΟ, χαί έφαγε τα ψωμ'α της
προΟε'σιως , τα όποια αυτός δέν εΐ7.εν έζουσίαν να ν» «ράγνι , ουδέ εκεί
νοι όπου τ,ταν μαζύ μετ' άύτόν ,
άλλ£ μοναχά οί ιερείς μόνοι ;
5. Η δέν διαβάσετε εις τον
νο'μον , ότι τα σάββατα οί ίερεΓς
εις το ιερόν χαταλυουσι τι» σαββατον , χαί είναι άχατηγόρνιτοι ;
υ". Και λίγω σα; , ίδώ είναι με
γαλύτερος από το ιερόν.
7• Αν τίβε*λετε γνωρίσ/ι , τί είναι'
»λεον Οελω χ*ί όχι Ουσίαν, δίν ή-

ι, Ατ| χέρί σχο'ντε Ιτισού» τ| Ζ|τούν§ ντ,Ι π^ρ άρια τί μπγκ'λα, *
μαΟτιτίβετ σ^ τιγ ού βίν Οϊ3 , ε* ζούν|
τ§ φ§ρκ")ϊγν| κάλί,σί (ούΰτίρα) ί τί
χά'ι'^ϊ,
2. Ε σί ί τίάν| φαρισείγτί , ί 6άν
άτίγ. για μαίητίτ ίτουα πέγΐνϊ άτ|
ϋ\ νο^χ |<*τ§ ντίγίιρί τ^ *4γ^ν4 -τ\
Λίτοΰνατε.
3. Ε &1 άι ού θα άτοΰρι, νο«^
διαβάστε τ\ δίχνι τζ«ίρι Δαβίδ*ι χοΰρ
ί εροΊ οΰγ άτίγ, έ ο*έ άτούρεβετ >\
κίνϊ με τ'ί;
4. Κί» χίρι ντϊ »τ$τ{1 τΐ Περντίσί,
- χίγ^-ρ• "Ουχ^τ' ε χρόΟεσισι, ίξ σκέ
ντεγίερί ντε άί τί χάϊγ , άς ντα τ*
&1 κένε μέ τ^ Λάσκ^ , π'ΐρ βέτζμ*
ντ^ πρίφτϊρ βετίμι;
5. Α νουχι ο*ιαβα'στ$ ντ^ νόμ , σέ
ντ| τε όΊτοώνατί πρίφτϊριτ$ ν4 *«*ϊ
ττι/ίγενί τ| σέτούνατε έ γιάν| τ& πα
6. Πό οϋν ού θομ γιουρετ , «έ
|(1τ! μέ &οιίμ8 γκα χί^ία κετου.
7• Ε* ντε κέ *\ 4 νιόχ^τξ , τφ*§
)«£γιο. ελεημοσίν &υα, Ι γώ χουρ*«ν,
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θέλετε καταδ\κάση εκείνου; , όπου νουκ: κατηγορισγετε τ| πα φαιγτεδέν έπταισαν.
8. Σε ί ζότι έ δέ σε σϊτούν*.σ§
8. Δ'.ατί ό υ'.ος τοΰ άνθρωπου εί
ι
ό?τε
ί *ίρρι ί νιξρίουτ.
ναι αύθέντης και τοΰ σ?β βάτου.
ο.
Ε σί ίκου άτέγ* , ?ρδι ντ& συ•
ο. Και εύγαίνωντας άε' έκεΐ, έπ/τ
γεν ε•ς το συναγώγι των.
Ι ναγούαιγ τέ τοΰοε.
ίο. Ε για ατγβ ι*"τι νε νιερι /λ
ίο. Κ'ΐ νά , και ί,τον ϊν <; άν
θρωπος , όπου είχε το χέρι του ζ/,- κι1» δό^ρϊνξτέ θάτϊ, έ έπίίτνί άτε , έ
ρον* χαΐ ίρώτν,σάν τον , λέγοντίς' ί Θάνε , ντίστι ντϊλίερ» τΐ σερόγίν}
«ν ίναι δυνατόν ν χ ίατρεύση τινάς τε 3ετούνατε, περ τξ κατηγορίσουρ|
το σάββατον; δια να τον κατηγο
ρήσουν.
II. Ε δε άί ού θα άτοΰρε. τζιλε
11. ΚαΙ αύτ'ς τοίι; ειπεν* ποϊςς
άνθρωπος θέλει είναι άπό
σας , ν.ερί γκα γιου'βετ οό τε γέτ| , κε άι
όπου νά έ/η ένα πρόβατον , και να τε κέτε νε δέλλε , ΐ ντί ράφνε, κ£γιό
πέση εις ενα λάκκον το σάββατον, δέλλε ντέ Ρρόπε τ$ σετούνϊ, , νοΰ/.ϊ §ο
οεν τ;3ελε το πάση να το σηκώση ; τα μπάγε άτ| , ε τα γκρέρί;
ιι. Σα ία ΐΐερίου π'ίν φαρκ γκα
12. Και πυσην σιαφοραν ε/ει ό
άνθρωπος άπό το προ'βατον ; εις δέλεα; πρα. άντά«γ |*»τ§ ντελίερε τε
τόσον όπου και ίο σάββατον είναι σίτουνατΐ τ& π§γεμ$ τβ μί^ίέ.
δυνατόν να κάμη τίνα; καλοσυνην.
ι3. Αχιέρε ί ^όΥ άτιγ νιερίουτ,.
1 3. Τότε λέγει τοΰ άνθρωπου
•κείνου* άπλωσε το χέρι σου , και ντερ δορρίνε τέντ• , ε έ ν τέρι , έ γιου
το άπλωσε* και έκατας-άθη όλό-'ε- Γ•ί έ (ίεντόίε σΐ > δέ τγιέτερα.
ρον , ώσαν και τδ άλλον.
1 4• Ε Φαρισέιγτε σ'ι Λούαλε γιά»
ι4• Και οί Φαρισαΐοι ώσαν εΰγτ,καν *;ω , (συμβουλεύθηκαν εναντίον στϊ, ού μπίγιοΰαίε έ πένε κουβ'ντ
του , σια να τον γαλασουν.
κόντρ' άτίγ, κι τ* βρ'^Ί άτ|.
1 5 Και ό Ιησούς γνω:ίζωντάς
1 3. Ε ίέ Ιησοιίϊ σί έ διΓιόι φικίρ'
το άνεχώρησεν άπ' έκεΐ* και τον ακο έτοορε. ϊκου άτέγε, έ ί βάνε ιτας τίγ
λούθησαν όχλοι πολλοί , και όλου; σου;/.: πότϊ , * ί δερο'ί άτά τέ Γίθε.
τοΰ; ίίεράπευσε.
1 6. Και τους έπρός•α!|ε , να Άην
ιδ. Ε ίπορσίτι άτα με φρίχε, κε
τον φανερώσουν.
ν| μός τα δε.φτόγεν^ άτέ.
\η. Δι* να τελειωθώ εκείνο όπου
ι-. Κε τε παΡοι'χετε κγιό '/ί όύ
ελαληθη δι* μέσου τοΰ προφήτου θα γκα Προφήτη Ησαΐου, /ε θότε.
Ησαΐου , όπου ελεγεν"
1 8. Για, πίρρι ίμ άί κε ζγιόία, ί
1 8. Να, το παιδί μου, το όποιον
«όιάλεςα το άγαπημένον , ει; το δάοουρι ίμ , κε μπέ τε πρίχετε ίίπίρτι
όποιον αναπαύεται ή ψυχνί μου* θέλω ία , οο τε βέ σπίρτινε τίμ μπα τε,
βάλλει το πνεΰμά μου ε'ς αυτόν, έ δο τε ρϊφέγε Ριο•ί<κνε ντε Γίθε μικαι θέλει μηνύσει εϊ; τα έθνη κρίσιν. λέτε.

Κεφ. Ι».

ΚΑΤΛ Μ ΥΤθΑΙΟΝ.
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ίο. Δίν &έ"Χει φίλονιχησει, ού οι
19- Νουχί οο τ| π{γε φγιχλ$, έ δέ
θέλει φβ»>ά;£ΐ, ού δί κανείς (Ιε'λει νούχί δό τε θίρρε'σί , ας οο ιϊ διΡιόγε,
άχο-*σει τίν οον<;ν του εις τα πλα- •Οιερί ζέν' ετίγ ντε ούδ§ρ£α.
τώ'-ΐατζ.

:><>. Κζλά(Αΐ συντριμαένον ο εν θέ
λει τζιχίσΐΐ , και λινάρι όπου νά
χβτνίζγι , οεν θέλει σβέσει* εως όίτοΰ ν* ΐυγάλτι έζω εις νίκην τήν
κρίσιν.
α γ. Και εις το όνοαάτου θέλουν
Ιλπίσει τα Ώντ.
23. Τότε τοΰ ίφε'ρθτι ίνα; δαι«.ονιορνος , τυφλές και βουβές"
και τον ίάτρευσε , τόσον όπου ό
τυφλός και βουβός και ί'βλεπε και
έ*λάλει.
23. Και έθαύυ.αζαν όλοι οι όχλοι,
και ϊλεγαν ^.-ίκως είναι ετούτος ό
υιός τοΰ Δαβίδ ;
24• Και οι ΦαρισαΓοι , ώσαν το
ίκβυσαν, ίλίγαν' ετούτος δέν »ύγήιι τα δαιμόνια, παρά [ά τον
Βεελζεβοΰλ , όπου είναι άρχων των
•«ιαόνων.
α5. Ο δε Ιν^οϋς γνωρίζωντας
τους διαλογισμούς των , τους εϊπε'
πάσα βασιλεία , όπου να διαμοιραοθτ, εναντίον εις τοΰ λόγουττ,ς, έρνιμόνεται" και πάσα πόλις και σπήτι,
όπου να μοιρασθώ εναντίον εϊ; τοΰ
λόγου του , δέν θέλει ς-αθη.
26. Και α ν ίσως και ό Σατανάς
εύγάνει τον Σατανάν, έαοιράσθν] κα
ταπάνω τοΰ λόγου του" πώς το λοι
πόν "θέλει ταθη ή βασιλεία του;
ιη. Και άν έΎώ εύγανω τα δαι
μόνια υλ τον Βεελζεβούλ , οί οίοί
«ας μι τίνα τα έυγάλουσι; διάτοΰτο αϋτοι θέλουσιν είσθαι κριτάδες
σας.
28. Αιιή άνίσως και εγώ μέ το
χνείιχα τοΰ Θεοΰ εύγα'νω τα δαι-

αο. Καλάμ τ| στίποιιρε νούκιδβ
τεθίεγε , έ λί τ\ τιριόσουρϊ νούκε οο
τε διούαγε , γγί'ρα σα τέ όόσγ» Ρκ>ύ•
κιν ΐτιγ.
2ΐ. Ε δε ντέ[Λ|ρ τι τϊγ δό τΐ κενί.
ελπίίξνΐ Ρίθε [ΐιλε'τετε.
22; Αχιε'ρί ί προΰν' άτιγ •ϊι| τ^
δαιμονίσουρε, τ§ βε'ρ.'^ρε., * δί τ&όουβώσουρξ ΐ έ σ-ρόι ατέ. κακέ /.§ ί βε'ρ•':-;.'. έ οί ί βουβόσουρι φόλλι έ δ* πα.
23. Ε Βϊθ§ πότα τζιουύίτεΉν» ί
θόσνε. βάλε [ιός "στε κουΐγ ΐ πίόρι
Δαβίδιτ.
Ε Φαρισε'γτε σι οιίούανι, Θάνε..
κουιγ ν,ύκε ντζγιερ τ| παούδετ§, π4
[ύ άνε τξ Βεελζεβούλιτ , τε πάριτ σ|ι
παού5"ίβετ.
25. Ε ο"έ ΐΓ,σούι σι κουΓετό»
φικίρετ' «τοΰρε , οΰ 6ά άτοΰρε τζοά
(ΐπρετίρι κοόρ τ| ντάχετϊ, ντξ βε'τεχί
τε σάϊγ νου'/-| κίντρόν. έ δε τζδό κιουτέτ , α στ^πι κούρ τε ντάχετε ντ$
βετεχε τε σά/γ , νουκε κεντρόν.
26. Ε ντε'ίτε κε σατανά» ντζγιερ
σατανάνε ού ντα ντε βέτεχε ι\ τίγ,
κιΐ οα οο τε κιντρόγί μπρετερία

«τίγ;
%η. Ε ντεδτ| κξ ρ.ε άνε τ| €α\•
ζεβούλιτ ντζγιερ ού'νε τ\ παούδιτε,
πίγτϊ τούαιγ ριέ σέ ΐ ντζγιέρί,νξ ( πρά
άντάϊγ ατά οο τε πένενί ίιουκάτασιτ{
τούαιγ.
α8. Μα ντεδτε κε οΰν$ (χέ σπίρτν'
ΐ Περντίσε ντζγιέρ τεπαούδετε , άρ
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μόνι» , έφθασε λοιπόν ή βασιλεία
του Θεού" εις ίσα;.
29• Η ^ώς ειμπορεΐ κανένας
να £μβη εις το σπητι τοϋ" δυνατου", και να αρπάξη -ία αράγμα
τα του, αν δεν δέση πρώτα τδν δυνατόν, και τότε να κουρσέψω τ'όσπητιτου;
3ο. Εκείνος , όπου δεν είναι [λτ.ζιί μου, είναι ενάντιος μου* και ε
κείνος , όπεϋ" δεν μαζο'νει μαζί μου ,
σκορπίζει.
3 1. Δια τοΰτο σας λέγω* πάσα
αμαρτία και βλασφημία θέλει συγχωρηθη «ίς τους άνθροίπόυς" άμή
ή" βλασφημία το£ϊ πνεύματος δεν
θέλει συγχωρηθη.
3ί. Και δποιος είπίϊ λο'νον
εναντίον τ</ΰ υΐοΰ τοϋ" άνθρωπου >
θέλει τβϋ- συγχωρηθη* «μ/, όποιος
ίίπεΓ λο'γον εναντίον του πνεύματος
τοΰ αγίου , δεν θέλει συγχωρηθη ,
οΰτε εις έτοϋτον τον αιώνα , ού'
τε «ϊς τόν μέλλοντα.
33. Η κάμετε το δε'νδρον κα
λόν, και τον κκρπον του καλο'ν'
τί κάμετε τό δένδρον σάπιον . και
τον καρπο'ν του σάπιον* διατί άπό
τον καρπόν γνωρίζεται το δένδρόν.
34• Παίδια όχέντρας , πώς ημ
πορείτε να ειΛητε καλά , δντες κα
κοί ; διατί άπό τό περίσσευμα της
καρδίας λαλεΓ τό <7*%*.
35 Ο καλός άνθρωπος εύγάλει
τα καλά άπό τον καλόν θησαυρόν
της καρδίας του, και ό πονηρός άν
θρωπος *ύγάλει τά πονηρά άπό τον
κ>κόν θησαυρόν της καρδίας του.
36. Άμη λέγω ««ς , ότι κάθε
λογής λο'γον άργόν , όπου νά εΐποϋσιν οι άνθρωποι , θέλουν δώσει
λογαριασμόν δι αυτόν εις τήν ήμέραν της κρίσεως.

Κεφ. ιΐ.

£ίου «δα ντε γιούβέτ μπρετερί» ί
Περντίσε.
29. Ε Χιϊ μου'ντ νιερί τ| χ'γϊ ντίσ
Βτί,πί τ&σε φόρτιτ, β τ^ ^ -(Λττίγϊ εν^τ
ε'τΐγ, ντ'| μός λίδτε, με περπάρα τε
φόρτινε, »' «χ'-ί'ρι τί ^εΐΑ—6γΐ ίνϊτ' ε*
«τ§πίσε;
3ο. Αι κε σεΉΐ μέ μοιία , κίνι-οε.
μοόαετ 1<ίτε. έ άί #4 νοΰκί μπί,γίδ
μέ μούα ί π§ρχάπ.
3 1. Πρα άτάϊγ ού θόμ γιο<ίβετ,
σε τζίίο «ρα'ϊγ, έ δέ τ£ »ιάρρε , & τ§
ντεγένετξ ντ* νιέρεζ. μα βλασφημία
έ τε «ιάρ'ρίτί ύ Σέντιτ 5τίρίτιτ νουκ§ δό τοΰ ντεγενετε νιέρε/,ετ.
3ί. Ε δε τζίλι" §ό *{ τ* Οότι
ιργιάλε κο'ντρε ΠίρρΊτ σε νιερίουτ,
όό τί ντελέχενε άτίγ. μ* άί κξ> τε
θότί κο'ντρΐ &πίρτιτ «έντιτ , νου/β
δό τί ντεγένετϊ άτίτ άς ντε λ£ΐ^
γέτε, £ς ντα τ£ >.§ §ό τ« β.γε.
33. Α πενι λίσνε τ| μ'?ρε> *δέ
πϊμμετ' έτίγ τε μίρρ"α , α ήένι λίίν§
τ§ κάλπετε , Ι δε πέμμίτ' βτίγ τ*
κάλΛετα , ©έ γκα πέμμα νίχετε λίσι.
34• ϋγιέλαΐ έ νεπέρκαβετ , κι*
μουντνι χϊ φλίτνι τε μίρ^α , κοϋρ γέ
νι τε κεκίνγγκα τε τεπερούαριτ' έ ζέμερίσε φλέτ Γόγια.
35.' Νιερίου ί \^ί γκ* χ«ζινέ έ
μίρρΊ ε* ζίμ.ρεσϊ τίγ ντζγιέρ τ\ μίρρ*ατ5 , έ νιερίου ί λίίκ γκα χαζινέ ί
λίί^ ντζγιέρ τ§ λίΓατε.
36. Ε οΰ θόμ γιουβετ σ| τζ&
φγιάλε έ πα βεγίερε , ^ε τ| φλιά<τεν5
νιέρεζιτε, δό τε άπ^νϊ λογαρί πι^ Όξ
ντε δίτϊ τ§ Γιουκίμιτ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ.
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Αιχτί άπο τα λόγια σου θε'λεις όιχβωίή , καί άπο τα λόγιχ«ου θελίις κατακριθη.
38. Τότε άπεκρ θτ,καν κάποιοι
«το τους γραμματείς και φαρισχίους,
αχ: είπαν" ΐκίάϊκα/.ε , θελομεν ,
να «ϊόοΰμεν άπο λόγου σου τίποτες
«/μείον.
39. Και ούτος του; άπεκρίθη, και
είπεν' ή γενεά ή πονηρά και μοιχευτρια ζητεί σημεΐον' και σημείον ίέν
θέλει ίοθη εις αύτην , πάρα τ6 ιύ,μχ$ι τοΰ Ίωνχ του προφήτου.
4ο. Διατι καθώς ό Ιωνάς ητον εϊς
την χοιλίχν τοΰ κοίτους τρεις ήμέ'ρχς
καί τιεΐς νύκταις' ετζι θεΓλει είσθαι και
4 υίος τοί άνβ^ώπου εις τ/)ν καοοίαν
τις *γ"Λί τρεις ημέρας καί τρεις νύ
κτας.
4ι. Ανθρωποι ΛΤινευϊται θελουσιν
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37. Σε ψέ γκα φγιχλ§τ' ίτουχ §4
τε §«λτζ ΐ δρέ'γτε, ί ^έ γκα φγιοίλ»τ'
έτουα δο τί μουντόνετζ.
38. Ατί χε'ρε ού πίρΡέίκνϊ τζα γκχ
γραμματικότε, έ ίε γκα φαρισεΊγτε
έ ί Θάνε. ίάσκαλ, νε'βετ δουαμε, τ^
βόχεμε πρε'ιγ τε'γε νι^αν, ( Οαυμε. )
39- Ε £ε άϊ ού περΡε'ΐΓκ , έ ού θ»
ατοΰρε. μιλέτ ί χε'ικ, έ δί κουρβγιαρ,
νιβάν κερκόν , έ νιίίάν §6 τε μος ί Γπετε , περ βέτζμε νιίάνι ί προφη'τιτ
Ιωναιτ.
4ο- 2ε ψε σίκουντρί κέ Ιωνχΐ ντ*
παρκ τ& Κίτιτ ( πε'ίκουτ σε μάδ ) τρί
δίτ, ε δ"έ τρί νέτ, ίϊάτού δο τι γέτ•
ε οέ ί *ίρρι ΐ νιερίουτ ντ| ζέμερε, τί
δ'έουτ τρί δίτ, έ ίε τρί νε'τ.

4ι. Πουρατ' ε Νινεβίσ| δα τ|
άναζ-α&η εις την κρίσιν μαζΰ μέ την γκρίχενε μπλ Ριουικ με κ§τΙ μιλετ,
■}-εν*άν έτουτην, και θέλουν την κατα ε δό τα καταδικάσγ|νε άτ^ , σε άτα
κρίνει* ίιατί εκείνοι έμετανόησαν εις μετανοη'σνε ντ| τί κηρΰξουρε τϊ Ιωτο κήρυγμα τοΰ Ιωνά' χαί να , έδύ νάϊτ , έ για κετοΰ με τε'περ γκα
«ναι περισσότερον άπο τοΰ Ιωνα.
Ιων χι.
4^. Η βασίλισσα τοΰ νότου θέλει
42. Μπρετερέσ' ε Ανατολίσε γκα
«υκωθη εις την κρίσιν μαζύ μι την νοτία δό τξ γκρίχετε τ^ Γιουκόνετ^
γενεάν έτουτην , και θέλει την κατα με κ§τ» φάρ^ϊ τ| νιέρίζετ, ί δο τί
κρίνει* οιατί ηλθεν άπο την άκραν κατχοΊκάσγε άτα , σε ερίι γκα «νίτ'
της γης να άκούση την σοφίαν τοΰ έ ίέουτ περ τι δίΡιούαρε σοφίνε , έ τ*
Σολοαωντος* και να , έίώ όπου είναι δίγτουριτ « 2ωλομόιτ , ε για κετον»
περισίότερον άπο τοΰ Σολομώντος.
μ^ τεπίρ γκα Σολομοί.
43. Και όταν τ6 άκάθαρτον πνεΰ43. Μα κούρ τί δάλε ί π»Ρίρι
μ« «υγη άπο τον άνΟρωπβν, περ ί παουδί, γκα νιερίου σκον ντ| περ
νά άπο τόπους άνυορους, γυρεύ- βίντε τϊ θάτα πα οΰγι , ε κερκόν ί^ντ
ωντχς άνάπαυσιν και ο'έν ευρίσκει. τε πρεχετί ε νουκε Γε'ν.
44• Τότε λέγει* ας γυρίσω εις
44• Αχιε'ρε θότε. λέ τ^ κθε'νεμ ντΐ
το σπητί μβυ, άπ' εκεί όπου ευγη- στεπί τι'με γκα δό)α , ε σί βγιέν, $
χα' καί πηγαίνοντας, τό ευρίσκει Γεν μπράζετ§ , τε φβίγτουρί έ τ» στοβίειον, και σαρωμενον, καί ς-ολι- λίσουρε.
σμε'νον.
45. Τότε πηγαίνει, καί πε'ρνει
45. Αχιερε βετε , έ μεϊί με βε
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Κεφ. ι3
μαζύ του άλλα επτά δαιμόνια πο- Ι τεχε τε τίγ 8τάτε τε τγιέρε τε πανηρότερα από λόγου του, και έ|λβαί- | ουόε , |αΙ τε /εκίνγ σε βε'τε,χεν' έτίγ,
νουν καί καθίζουν έκεΓ καί γίνον- ί χί'β'Ί έ ρ'-νί άτγέ , έ *έν;νε τ'ε πατ«ι τα ΰς-ερα του ανθρώπου εκεί Ίταεγριετ ε ατιγ νιεριουτ |Μ τε •/§νου χειρότερα άπό τα πρώτα, τε'- κία «έ τεπάρατε. χ.εϊτοΰ οό τ|γέτ|
τοιας λογής Θέλει είσθε και εις την έ δε ν τ'ε κετε ριελέτ τε λίΓκ.
γενεαν ετούτων την πονηρη'ν.
46. Ε τεκ φλΙτ άϊ άκόιχα ντε
46. Εν ω άκό[Αΐ έσυντόναινεν
«ύτος ίΐς του; όχλους, να, ή υ.ά- Λότ§, να, έ έ'ρΟΐ αέοια έδέ (ίε'άζϊνα του και τα αδέλφια του ές-έκουν- ριτ' έτιγ, έ ρίγνε γιάϊτε, ε έ κ=ρταν ιςω, γυρευοντες να τον συν- κόιγνε τι φλίσν§ φγιάλε.
τυχουν.
47* Ε ΐ θά νε νιερί άτίγ. για,
47• Και κάποιος του είπε" να,
ή (λίνα σου και τα αδέλφια σοΜ ριίιχα γιότε , έ δε βεΧά^ξ.ιιτ' έτού,
ίέκουνται εζω, γυρέυνντες να σε ρίνε γιάίτε έ κερκόγϊν| τίγ τε ιϊ
•νντύχουν.
φλιάσενε.
48. Και ό Ιησοΰς άπεκρίθη έ48. Ε δε άί ού περΡε'ΐΓκ,έ ίθα άτίγ
κείνου, όπου τοΰ το είπε" ποία εϊ- | κξ για θά' τζίνια εστε^έ^α ίυ,ε, έ δέ
ναι ή υ.άνα ρνου , καί ποιοι είναι οί τζιλετε γιάνε βίλάίϊοιτ' έυ.ί;
αοελφοι [Λου;
49• Καί άπλόνωντας το χέρι του
49• ^ σ<ι ντϊ?ι οό^ρί^' έτιγ ντι
ε!; τοΰ; ραθητάς του, εϊπε' να ή [Ααθητίτ' έτίγ , ού θ** κετά γιάνβ
(«,άνα [ί,ου, καί οί αδελφοί (Λου.
[*§«•* ΐ;λε, έ δε βελά'ίριτ' έ;χί.
5ο. Διατί όποιος θέλει. κα^.ει το
5υ. Σέ ψέ άί >.§ τε 7:εγ£ θελίαε,ν*
θέληαα τοΰ πατρός ρ.ου, αυτός είναι έ γιάτιτ σίρι κε §^τε ντε ίεΛ άί' 'ί'τ*
αδελφός (Αου , καί άδελφη' (Αου , καί βελάι ί|Α έ δέ (Αο'τρα , έ δε (Α&[Αα Ί'υ.ε.
ρ,άνα μου.
Κεφ. ιγ. 1 3.

Κρίε έτρε[Απείγιετετε. ιγ. 1 3.

ι. ΚΑΙ εκείνον την ήξεραν εύγη>.εν ό Ιησούς άπό τά σπητι, καί
ίχ-ίήισεν εις το παραθαλάσσιον.
3. Καί έριαζώ^θ/,σαν εις αυτόν
«ολλοί όχλοι, εις τόσον όπου έα-βη- !
κε μέσα εις τό καράβι καί έκάθισε,
καί ό"λος ό όχλος ες-εκουνταν εις τόν
«ίγιαλόν.
3. Καί τους είπε πολλά λόγια
(Αε παραβολαίς, λέγοντας" να, όπου
«ύγηκεν ό σπείρων να σπείρη.
4• Καί εκεί οπού" έσπερνε τό»"

κ Μπα τε δίτε άχιέρε,ίόλι Γη7θύ«
γκα στ§πία έ ντένι πράνε δετιτ.
η. Ε οΰ (Απεγιούαδε βου;Α§ πότβ
πράνε σίγ , κάκε /.§ άί χίρι ντε ν| βάρκ| τε ρίγ, έ ΡίΟ§ πότα /4ντΡ°^^ν1
(Απάν§ δε'τιτ.
3. Ε ού φό).λι άτοΰρε 8ο\ί[Α| (α•
παραβολίρα , έ ού θά' για, /ε Εόλι άί
κε [ΑπίεΧ τ'ε ρ.πγιέ'Χΐ.
4. Ε τε» (Απλετε άί τζα φάρρ<

Κ<φ. ι Λ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ.

οπ-ίρον, άλλα ίπεσαν είςττ-,ν «τρχταν,
και -ίνλθ*ν τα πετεινά τοδ ουρανού",
κα-, τα ί'.-.ατϊοαγχν.
5. Και άλλα έδεσαν ίίς τόπους
ΊΓίτρωλις, όπου δεν τ,τον γη πολλή"
κβ: π*:ευδϋς έφύ;•οο>*αν ριέ το ν*

,
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5. Ε τγιάτερ ρα μπί β£ντ & κέν{
Γούρρΐ, άτγέ κ» σκέ «ούαε πάιγτε,
ε' άτί τζάστ πίου , σέ ψέ νούχε κι
δε'ου ΐ θί'ϊί.
ρχ,ν ε/η βάθος ή γη.
6. Καί ώσαν άνέτειλεν ό ήλιος ,
6. Ε πόκε §-ίΧι (λε'ου) άίελι ού
ΐκαυχατίσθησαν" καί «.έ το νά |ΐην οοκΤκ, έ σε ψέ νου/.ι κίί ρ"ένϊ οΰ θά.
ί/ουσι όίζβ', έςηράνθησαν.
•}. Ε τγιάτερ ρ" α ρίπε Ρέαπα, έ σι
7• Καί άλλα έπεσαν ει; τα άγχ.ά!•.«, και ανέβηκαν τα αγκάθια, και ού ρίτν§ Γέ|;.πατε , έυ,πίτν» άτέ'
τα επνιςαν.
8. Και άλλα έπεσαν εις την
8. Ε τγιάτερ $χ ριπί δε τΐ (Αΐρρ$,
γην την καλήν, καί έκαρποφόρησαν , έ ΐπτε φαΐ ρ* α πγιε'σε, νε νεκίντ , • ν|
τό ένα έκατον , άλλο έςηντα , και ίιαστίδγιε'τϊ,, ε νε τριδγιε'ΐ|.
άλλο τοιά/τα.
9• Οποιος Ι-/ί•. αυτιά νά άκούη,
9• Κοίισ κα βε'σε περ τ§ οΊίουαρ»,
«ς άκού/ι.
λέ τε διΡιόγϊ.
|ο. Και βτ?«α'νοντες ο*. 'λαθητάι β. Ε γιου κιάίνε {λαθητίτ', ί ί
β£{ το.ι, του εί;ταν' διατί τοϋ; λα- θάνϊ άτίγ' ψ» (/.ε παραβολίρά ού
φλ<τ άτοΰρε;
λίΓ; ^.ί παεαβολαΐς ;
ιι. Ε δε άΐ ού περΡε-τκ , ΐ ού θα
ιι. Και εκείνος τους άπεκρίθη'
ίτι έσίς έίόθη να γνωρίζετε τα |χυ- άτοΰρε. σέ γιοΰβετ ού ϊ'ίτε δένε τ£
ςτ'ρ'.α της βασιλείας των ουρανών , ίί^νι τε (ρΓίε'•/ουρατ ε ριπρετιρισε Κίελβετ. έ ντα τα νούκ' ε'^τε δ^νε.
άαί, εις εκείνους δεν έοόθη.
ία. 11 ψέ κούσ κα, ντέ άί οο τ'
12. Διατί οποίος ε^ει, θέλει του
ίοθή, και να τοϋ περισσεύση. άμη ϊπετ» , * δε οο τε τεπιρόνετε, ΐ κοΰσ
©ποιο; δεν εγει, και εκείνο, όπου έ νούκ» κα, ί δε άγιο /ε κά §6 τε ρ.ίρρετε πρε'ιγ σί.
χει , θέλει παρθη άπα λόγου του.
1 3. Δια τούτο τοΰ; λκλ£> \ύ
ι3. Πρα άντάιγ (λέ πραβολίρα
χαραβολαΐ; , οτι βλέποντες δέν φλιαδ ντα τα , σέ ντόνξ κ§ σόχ|ν|,
Ρλέπουσι, και άκοΰοντες δεν άκούου- νούχε *όχ»νε, < ντόνΐ σέ οιΡιόγίνε, νούχ.δ
οιΡιόγίνε έ δε νουΧϊ κουπετόγ5νΐ.
•ιν, ουδέ γροικούσι.
ι4• Και πληρόνεται εις αΰτοΰς
ι4• Ε πα5ούχετε ριπα τά προφητ, τίροφητεία τοϋ Ησαΐου, όπου λέγει τία ε Ησαίουτ, χ-ε θο'τε. ρ,έ βίσε, οο
με την άκοήν θέλετε ακούσει , καί τε ντίενι, έ οϋ τε [Λος οιίιόνι, ΐ δέ [χέ
$~ί θέλετε γροικ/ίσα' καί βλέπον σί δο τε σίχνι , * οο τε μος σίχνι.
τες θέλετε Βλέψει, καί δεν θέλετε
*ίδη.
1 5. Διατι έπαγυνθη η καρδία
1 5. 2ε ψέ ου ντρασ ίε^Ιϊ* ε χ.ίτιτ
το» λαοΰ ετούτου, και ['■'- τα αυτιά λα'ίΐτ, έ \ύ Ζϋ\ διΡιούανε ^ίντε, ί
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βαρέως άκουσαν, και τ* μάτιάτους
έκάλυψαν, μήπως και καμίαν ψοραν
είδοΰσι με τα μάτια τους , και με τα
αυτιά τους άκούσωσι, και με την
καρδίαν τους γροικη'σουσι, και γυρί
σουν, και εγώ τους ΐατρεύσω.
- 1 6. Αμη καλότυχα τά μάτια σα; ,
•τι βλ.'-υυσι' και τα αύτιάσας , δτι
άκούουτι.
\η. ΔιατΙ αληθινά σας λέγω, ό<ι πολλοί προφήται και δίκαιοι έπεθύμησαν να είδοΰν έτουτα, όπου
βλέπετε , και δεν τα είδαν , και να
ακούσουν ετοϋτα , όπου άκούετε ,
και δεν τα ηκουσαν.
1 8. Εσεΐς τό λοιπόν ακούσετε
τήν παραβολήν τοδ σπείροντος.
Ι9• Κάθε άνθρωπος, όπου ακού
ει τον λο'γον της βαλιλίίας, και δεν
γρικά, ερ-/εται ό πονηρός, και άρπα
\ν. τό σπαραε/ον εις την καρδίαν
του" ετούτος είναι ό σπόρος, όπου
έιπάρΟη εις τήν ς-ράταν.
2θ. Α μη ό σπόρος όπου έσπάρθ η εις τα πετρο>όη , είναι εκείνος ,
όπου ακούει τον λο'γον, και εύ04ς
μετά χαράς τον πε'ινει.
2ΐ. Α μη %'ί-ι έχει ρίζαν εις του
λόγου του , άλλα είναι προσωρινο'ς'
και όταν γένη λύπη η διωγμός δια
τον λο'γον , εύΟΰς σκανδαλίζεται.
22. Αμή εκείνος όπου σπε'ρνεται
ίΐς τα αγκάθια , ετούτος είναι όπου
ακούει τον λόγον. και ή φροντίδα
του αιώνος ετούτου , και ή άπατη
τοϊ πλούτου πνίγει τον λόγον, και
βέν κάμν«ι καρπόν.
2.5. Και εκείνος όπου δέρνεται εις
Την γήν την κ::λην, είναι εκείνο; οπού*
«κούει τον λο'γον, και τον γροικά* ό
όποιος καρποφορεί, και κάμνει , άλλο
εκατόν, άλλο έ;ί,ντα, άλλο τριάντα.
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βίτ' έτοΰρεί μπουλιούιινί, τε μός *56'
χϊνε ντονέ χε'ρε με σι, έ τ| μός διΡίίίγενε με ζέμερξ , έ τ§ κδε'νενε , : ού τι
σίρόιγ άτά.

1 6. Ε γιούοετ λιοΰμ σίτϊ τούαιγ,
σε ψέ σόχινΐ , * δέ βέσϊτβ τούαιγ σέ
ψέ διΡιογενε.
\η. 2ε με τ« βερτέτα ού Οόιι
γιούβετ. κε σούμε προφνίτερ , Ι δέ τε
δρέιγτε δεσίρούανα τε αίχίε κετό κ§
όΗ'χνι γιούβετ , έ νούκ' ί πάνε , έ τ§
διΡιοιγνε κετό κε. διΡιόνι γιούβετ, ί
νούκ' ί διΓιούανε.
1 8. Γιούβετ δα διΓιονι παραβολίν'
έ μπγιελεσιτ. (πουύιγκουτ.)
19. Τε τζίλι οό κι διΡιόν φγιάλεν'
έ μπρετ|ρίσ§ , έ νούκ' έ β^ ντε μεντ•,
βγιέν ογιάίι, έ ρίμπέν άτι '/\ θ'>
μπούαλ ντε ζέμερε τε τίγ, κ&γιό 'ίτν
άγιο κι οϋ μπούαλ" μπάνε οϋ'δίτι.
2θ Ε άγιο κε ού μπούαλ μπί
Γούρρί, εστ' άί κε διίιον φγιάλενϊ έ
έμερρ σπε'ιγτ με Ρ|ζίμ.
2ΐ. Ε νού/Λ κα ρεν{ ντε βέ"τεχ»>
πό εστε περ πακ κο'χε, ί βί τ^ πένετ» ντονε στρίγγίμ ά τε ντγιε'κουββ
περ φγιάλε, άτ| χέρε σκανόαλίσ-ετε.
22. Ε άγιο φάόρε κε ού μπούαλ
μπί Ρέμπα, κεγιό εστί άϊ κ§ όιΡιόν
φγιάλινε , πο σιλοϊτε έ κίσάγ γί'τετ,
έ δέ Ρενε'στρα έ Ρεοιτ, £μπίτγ§ν§ φνιά»
λεν;, £ πένετ' έ πα βΐγίερϊ23. Ε άγιο κε οΰ μπούαϊ ντ| δέ
τ'ε μίρρε , 'έίίτ* άί κ^ διΡιόν φγιάλενβ,
έ δέ έ βένε ντε μ^ντ, άτίγ δα ΐ προκόψ φάρρα, ί πεν νΐ νεκίντ , έ -/έ Ρι*
στε.δγιε'τϊ , έ •% τριδγιέτε.
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24• Αλλη» παραβολήν τους έπρό24• Τγιάτίρ παράβολε ού βοδ
£*λλε , λέγωντα;* τ, βασιλεία των περ-άρα τουρε , £ οϋ θά. μπρετίοία
ουρανών ό;χο:χΤ*' ώσαν ίνα άνθρωπον έ Κίελβετ Ριάν με ίε νιερι Λ» μπίλ"
όπου σπέρνει καλόν σπόρον εις το χω φάρρε τ» μίρρε μπάρρε τ!| τίγ.
ράφι ην.
25. Κα! ώσαν ίκοιμοΰνταν οι άν2 5. Ε κόχενε κε φλίγνε νιέρεζιτ'
0;ωτοι , £πτ,γεν ό εχθρό; του , και ετίγ ερδΊ χάζμι τίγ , έ μπόλι εΤερρα
Γσπειρεν αϊραν ανάδεσα εις το σιτά ντε πΐρ ρ.ές τ§ Γρούριτ , έ ϊκου.
ρι" και £οι;'βη.
α6. Και όταν ίβλάς-ησε τδ ^ορ26. Ε κουρ άίου "άρ^ι , £ Λίρι
τά;ι , και έκαμε καρπόν , το'τε εφά- φάρρϊ , ά/ιέρε ού δοϋκνε ε ο*έ ίΐίβν/,καν καί ή αΤραις.
ρατί.
27. Ε σί οΰ κιάσνε καπίγτϊ τε ζό27. Καϊ επίίγαν οι δουλευτάο*ε;
τοΰ οίκοκυροί εκείνου , και λέγουν τι στίπίσϊ, ϊ θάν' άτίγ. ζδτ, νούκ|
τον" αύίιένττ, , δεν 2σπειρε; καλόν μπόλε φάρρ** τε μίρρξ ντάρρα ι\
«πόρον εις τδ χωράφι σου; άπΐ ποΰ τοΰα ; γκα βάλε γιάν' άτδ εΓίρρα;
λοιπόν *-/» ταϊς άίναις ;
28. Κοα αώτός του; ειπεν' */θρός
28. Ε ίέ άί ού θά άτοΰοε. γάζα
ίΛρωπο; τδ έκαμε τοΰτο. λέγουν νιερι έ π£ρι κετΐ' έ ^* κοπίγτ' ΐ
του οι όοϋλοί του' αύθέντη , θέλεις Θάνε άτιγ, οο ία τ'ε, βέμι, τΐ
λοιπόν νά ϋ-άγωμεν , να ταϊς μαζώ- ρνπεγέ5ερι| άτό;
ζωαίν ;
29• Και εκείνος ειπεν. όχι* μΥ|29. Ε δ*ε άϊ οΰ θα, γιο. σε (Λ*ς τουκ'
-ω; και μαζώνοντες ταΐ; αΐραις , ξερι έ πεβρ.π§γιέ5ουρ§ εΐ|ρρατ§, ίίκούλνι
ζώσετε μα,ύ μετ' αύται;, καΐτδ σιτάρ•.. έ οΗ Γροΰρρ*ετε με τδ πάοκί.
3ο. Λίρ^ι τ}| ρίτενε τε δία Αά3ο. Αοτ,τε να ρ.εγαλώσουν και
τ κ ο"ΰο μαζί» εως τδ θέρος* και 3κ| , γγέρα ντε τε κο'ράε , £ ντε κόχε
εϊ; τδν χχιρδν τοΰ θερισμοΰ θέλω εί- τε σε κυρόιτ , οδ του θδμ κόρρΊσετ,
π?, εις τους βερςς-άδες" μχζώζετε μπεγίδ"νι με περπάρα ετιόρατι , £ λίπρώτον ταϊς αίραις, και δέσετε ταις ο*νι οόρραζε περ τέ ογιέΡουρε άτδ, £
ιίεμάτια, νά ταΐς κατακαύσωμεν' και Ρρούρ*ρΊτ| μπ|γί5νΐί μπ|{ άμπάρε τ(|
τ-., σιτάρι μαζώςετε εϊ; τδ άμπάριμου. μία.
3 1 . Λλλτ,ν παραβολην πάλιν τους
3ι. Τγιάτίρ παραδολι ού βου
είτρόβχλλ.ε, λέγωντας* η βασιλεία περπάρα άτοΰρε £ ού θά* μπρετερίά
των ουρανών είναι όμοια ώσαν τδ £ Κίελβετ Ριάν με κοκε τ| συνάπιτ,κΐι,
σπειρί τοΰ «υναπίου, τδ όποιον πέ• £ |/.έρ• νιερίου, έ ε'μπγιελ' ντε άρρ!|
νν»ντάς το άνθρωπο; τό ίσπειρεν εις τε τίγ.
η χωράφι του.
33. Αγιο 'έστί με βόΡιλλί γκα Κ3α. Τδ όποιον είναι μικρότερον
άπό όλα τα σπέρματα* άμ/, όταν θε φάρόιτε , μα κούρ τ^ ^ίτετε 'ίίίτ|
«όςτ,θτ,, γίνεται μεγαλκίτερον άπδ όλα μι μάί γκ* Ρίθε λιάκ§ρατε, £ πενίτε,
τα λχ/ανιχά'
χ«ι νίνιται ίένδ* ρον λ!» , κάκε κΐ τϊ βίγ|νε ζόί'κτ' £ Κίε/Λ-/Λ
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τόσον, όπου τ* πουλιά του ουρανού λιτ , έ τ£ ρίνε ντε §ε'ία τι τίγ.
να πηγαίνουν, καί να φω).ιάσουν εϊς
τα χλασΊ'α του.
33. Αλλην παραβολήν τους ίΐ33. Τγιάτερ παραβολί ού θα άτοΰ«ν* ότι ή βασιλεία των ουρανών ρί' μπρετίρία έ Κίε^βετ ίιάν με προυόμοια,ει μέ προ,υμι, το όποιον πε'ρνων- με , χι σι έμέρρ Γρουαγια έ <ρ<%
τάς το μία γυναίκα , το άνακάτωσεν λρέντα ντε τρεκίϊα μίεϊ, γγίρα σα τι
εις τρία σάτα αλεύρι , έως όπου έζυ- μπρούχετε Ρίθϊ.
μώθη όλον.
34- Ετοΰτα όλα τα ελεγεν ό Ι»34- Ρίθΐ χΐτό ί θόσ Ιχσούε ντ§
σους μέ παραβολαϊς εις τον όχλον, *ότε μέ παραβολίρα- ε πα παραβοκαί χωρίς παραβολών δεν έλάλει «ς λίρα «οϋ ^όλλι άτοΰρε.
βΰτούς.
ί
35. Δια να πληρωθη έχεϊνο, ό35. Κε τε παΡούχαεϊγ άγιο χέ ού
που ΐλαλη9η Λια μέσου τοΰ προφη'- θα γκά Προφη'τη • "/-! θότε. δό τε ^αιτ
του , ό-οΰ λΐγει' &ΐλω άνοιξη εις πα- ίογίνϊ τίμε μέ παραβολίρα , έ &> τ4
ρρβ*λαϊ; το ς-όμα μου" χαϊ θελ» ντζγιέρ «το χ§ χένε φ3έχουρ§ χε πιρ•ύγάλει εκείνα, όπου είναι χεκρυμ- παοα "'έτίσε.
μένα από την αρχήν τοΰ κόσμου.
|
36. Το'τε άφησε τον όχλον ό Ιη•36. Αχιε'ρε λια πότενί Ιησούϊ, έ
σους, χαϊ ε'πηγεν εϊς το σπίτι" χαι βα'τε ντε στϊπί , έ βάνε έ ίέ μαθητίτ
Ιπηγαν οί μαθητάόες του κοντά του, έτίγ πας σι, έ ί Θάνε, θοιίαϊγνα νε'βετ
και λε'γουν του" ερμήνευσε μας την παρϊδολίν' ί εΐερραβετ σ' άρρεσε..
παραβολήν τ?,ς αίρας τοΰ χωραφιού.
37. Και ούτος άπεκρίθη , και λε3γ. Ε ίέ άί ού περΓέϊίχ, έ ού 8*
γει τους" εκείνος, όπου σπέρνει το άτοΰρε. άι κε μπόλι φάρριν' έ μίρρ§,
καλόν σπίρτα , είναι ό υιός τοΰ άν- \ϊ~ί ί #ί:ρι ί νερίουτ.
θρώπου.
38. Κα! τϋ χωράφι , είναι ό κόσ38. Ε ο*έ άρια |στ| χεγιο γε'τε, ε
μος, χαι το καλόν σπέρμα, έτοΰτοι φάρρ' έ μίρρε , γιάνε τε πίγτ' έ μπρεείναι οι υιοί της βασιλείας" και αϊ τίρίσ| , έ ένερρατε γιανϊ τι πίγτε έ σι
αφαι , είναι οϊ υίο; του πονηρού.
παο•;5ιτ.
39 Και ό εχθρός , όπου ταΐς
3«). Ε χάζμι /.§ μπόλι άτό εστ|
ίσπειρεν, είναι ό οιάβολος" καΐ ό θε- δγιάλι , ε τε κο'ρρϊτε εστε τε σόσαυρισμος, είναι τό τε'λος τοΰ κόσμου" ριτ' έ γε'τίσε , έ κόρρεσ'τε γιάνεΕγΧαί οί Οερις-άίες, είναι οί άγγελοι, γεϊγτε.
4ο. Καθώς λοιπόν μαζώνουνται
4°• Ε σι κουντρϊ (Απεγίο"ενί είερ«ι αιραι , χαί καίονται με φωτίαν* ρατε , έ βίχενε ντε ζγιαρ , έ &Γενε,
τέτοιας λογής θέλει εΐσθαι χα! εις το άίττού §ο τ'| γε'τε ντε τε σόσουρ» τΐ
τέλος τοΰ κόσμου τούτου.
κεσάι-' γϊ'τετ.
4 1 θέλει ς-είλει ό υιός τοΰ άν41- Λΐ τε &οΡόν| ί ίίρρι ί νερίου-ί
Ιρ«π•» τ•ν»ς άγγίλους τ•υ, και θέ/.ου- Εγ-;|γιτ' έτίγ , έ §4 τ'ε μπεγε'ο"|νΕ γκα
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σι μαζώξει άπό τ£ν βασιλείαν του
όλα τα σκχνϊαλβ, καί έκει'νυυς, όπου
κάμνουσι ττ/ν άνομίαν.
42. Κα: θέλουσι τους βάλλει εις
τήν χάμινον του πυρός" έχει θέλει
εισθαι ο χλαυθμο; χαί ό βρυγρώς των
όί,'νΤων
43. Τότε οι δίκαιοι θέλουσι λάμ
ψη ώσαν ό ήλιος, ει; την βασιλείαν
τοΰ πατρός τους. όποιος έχει αύτία
να άκούη, ας άχοώη.
44• Πάλιν η βασιλοία των ουρα
νών ομοιάζει με θησαυρόν κρυμμένον εις
τό χωράφι, τον όποιον έχοντας και
να τό» ιΊ;τ άνθρωπο;, τον έκρυψε ,
καί άπό τήν χαράν του υπάγει, χαϊ
πουλεΊδ.τι και αν 2χη, και αγορά
ζει το γω-ά^ι εκείνο.
45. Πάλιν ή βασιλεία των ουρα
νών όμοια,ει με άνβρωπον πραγματευνήν, όπου γυρεύει χαλχ μαργαριτάρια.
46. Ο όποιο; ευρίσκονται ενα πολύτιμον μαργαρίτ/ιν , επήγε , και έποΰλησεν όλα όσα είχε , χαί τον αγό
ρασε.
47• Πάλιν ομοιάζει ή βασιλεία των
ούοινών ώσαν συοτικόν, όπου έ βάλ»»> εις τήν θάλασσαν, και έμάζωξεν
από κάθε λογής γεννεά;"
48. Και όταν έγέμισε, συονοντε'ς το εις τό περιγιάλι , καί καθίσαντες , εμάζωξαν τα καλά εις αγ
γεία , χαί τ* σάπια τα ερό•.;αν, εξω.
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μπρετερί έτίγ Ρίθε σκανδάλετε, 4 ΰί
άτα κε λενενε παοανομίνε..
4^. Ε όό τί βέν' άτα ντε φο•,'ρ£§
τ| ζγιάι.
άτγε 8ό τε γέτ: τι κιάρε, έ οέ τξ δρέοΌυριτ' έ δέμπεβετ.
43. Αχιέρε τε δρέιγτετε. & τ§
λάμψινε πο'σι δίε^ι ντε μπρετερί τί
γιάτιτ σε τεΰρε. άί κε κα δέσε τ\α
τέ διΡιοΰαρε, λέ τε διίιόγε.
44• Πάμετα μπρετερία έ Κίελβετ
Ριάν με νξ χαζινέ τε <ρ<!ίέχουρε ντάρες,
κε σι έ Ρέν νιερίου , έ 9^Ζ » * Υ**
ίεζίμι ΐ τίγ βετε, έ σα κχ ΐ δετ τε
ίίθα, έ Λλέν άτε όρρε.

4ί>. Πάμετα μπρετερία έ ΚίεΧβετ
Ριχν με νε νιερί παζίρΡιαν χ| *ϊρ*όν
μαργαριτάρε τε μίρρα.
46. Ε σί Ρέτι νε μαργαριταρ δού
με τε βεγίερε , βάτε ε σίτι Ρίθε σα
χι* , έ ε πλένυ «τε.
47. Πάμετα μπρετερία ε Κίε;βετ
Ριαν μέ νε ργιέτ, κε έ βένε ντε έετ
έ περμπίγέδ τζδό ^άρέ» Ρέριχ.

48. Ατε χοΰρ μπούδετε, έ ντζγιέρξνε μπάνι τ£ οετιτ , έ ρίν| Ι ντζγιε'ρενε τε μίόόατί ντ εν^ρα, έ τε λίΡατε ί στίενε γιά?τϊ.
4$). Κεστού οό τε γέτι ντί τ§
49• Τέτοιας λογής θέλει εισθαι
χ» εις τό τέλος τοΰ κόσμου" θέλου- σο'σουρε τ^ γέτεσε. δό τε δάλλενε Εγσιν ελθη οί άγγελοι , καί θέλουσι χω γειγτε, ε δό ε ντάγενε τ| κ:χίνγτΐ
ρίσει τους κακούς άπό μέσα άπό τους γχά μες ί σ'| δρέιγτεβετ.
6ικοίους.
5ο. Ε οό τί βένε άτα ντί «ρούρρε
5ο. Καί θέλουσι τους βάλλει εις
τήν κάμινον του πύρο;" έκεΐ θέλει τ§ ζγιάριτ , άτγέ όό τ| γε'τε τε κιάιισθαι ό κλαυθμός καί ό βρυγμός τών ρετε, έ ο^έ τ| δρέδουριτ' ί δίμπεβετ.
όίοντ»*ν.
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5 1. Αεγίΐ τους ό Γ^σοϋς• τα έκατβλάβετε όλα ετούτα; λίγουν τον"
ναι αύθέντη.
5α. Και αύτβς του; ειπε' Δια
τούτο κάθε γραμματεύς, όπου ε'μαθητεύθη εις τ/;ν βασιλείαν των ουρα
νών, όμβιάζει μί ενα άνθρωπον οίκοκύριον , όπου εΰγάλει άπό τόν Οησαυ•όν του και καινούρια και παλαιά'
53. Και εγινεν , όταν έτελείωσεν
ό Ιτισοΰς τ*ΐς παραβολαϊς αύται; , έβηκώθη άπ' έκεΐ.
54• Και ίίβαν ηλθεν εις την πα
τρίδα του , τβΰς εδίδασκεν έίς το συναγιίγι τους, τόσον όπου να θαυμχζουν , κ«έί να λέγουν άπό που του
ηλθεν η σοφία ετούτη , και ή δύνκμαις;
55. Δεν εΐναι ετούτος ό υίός του
λεπτουργοΰ ; δεν λέγεται ή μάνα του
Μαριάμ, και οι αδελφοί του Ιάκωβος,
χαί Ιωσης, και Σίμων, και Ιούδας;
56. Και ή άδελφάίς του ολαις
δεν είναι ριετ' ε'μας; άπό πού λοιπόν
του ίλθεισιν έτοϋ'τα όλα;
5^. Και έσκανδαλίζουνταν ίΐς αύτόν' και ό Ιησούς τους είπε" δεν
είναι προφήτης άτιμος, πάρα εις την
πατρίδα τ•υ, και εϊς το σπητί του.
58. Κ«ί δέν εκαμεν έκεϊ πολλαϊς
δύναααις δια την άπιςΐαν τους.

Κεο. 1 4
5ι. Οΰ θότ' άτούρε Ιησούι. Ι κου*
πετούατε Ρΐθε κ§το\ έ δέ άτα ί θάν*
ατιγ. ί κουπετούαμ ω ζο'τ.
52. Ε δε άί ού θα άτουρε. πρα άντάιγ τζδο γραμματικό χ§ ού μψού*
ντε μπρετερι τε Κίελ'βετ , άί Ριαν μ|
νε ζότ στίπίιπ , κε ντζγιέρ γκα /αζινέ έτίγ τί ρά, έ δε τε βγιέτίρα.

53. Ε Ού πί κθΰρ σο'σ'. Ιησού» κ^το
παραβολίρα, ού γκρέ άτέγε.
54. Ε σι ερδι ντε πατρίδε τε τίν,
ί διδαξ άτα ντί Σνναγο'ιγ χ\ τοΰρε,
σα κε τζιούδίτεσιν' «τ* , ί Οο'σν,Γ, γκ«
ού Ρεντνε ντε κουίγ κάκε σοφία , έ δβ
κάκε φουκίρα;
55. Νούκ' εττε κούϊγ ί ΑίρρΊ μ• ιε3τριτ , νοΰκε κιούχαετε μ|μ έτιγ
Μαριάμ , έ δε β§>ίάζίριτ' έ τίγ Ιάκω
βο έ οε Ιωση'. έ δε Σίμων, έ ίέ Ιούδε;
56. Ε μο'τρατ' έτ!γ νοΰκε γιάνε
τι Ρίθα ντε νέβετ; γκα ού Ρέντνε βάλε
Ρίθε κετό τέ κούιγ;
5^. Ε σκανδαλίσίϊινε μπ| τε, έ δ»
Ιησούι ού θα άτοΰρε. νούκ' ί^τε Προφήτ ί πα ντέρτζιουρε, περ βε'τζμε ντλ
βίντ τε τίγ, ί δε ντϊ στ|πί τε τίγ.
58. Ενούκε πέρι άτγε θαυματουηγίρ« (νιδάνε) σούμϊ, π|ρ πα-τεσ^έΛν*
έτοΰρε.

Κε^ρ. ιδ'. 1 4•

Κρίε ε'κάτ£ρμπεδγιέτετε ιδ. ι4•

ί. £12 εκείνον τόν καιρόν ακου«εν ό ΗρώΛης ό τετράρχης την φνίμην
τού" Ιηβ»ΰ.
». Και είπε* εις τους ΰπηρέτας του.
ετούτος είναι ό Ιωάννης ό βαπτιςης" αυ
τός άνας-νίθη άπο τους νεκρούς, και δι»
τοΰτο αϊ δυνάμεις ένεργοϊσιν εις «ϋτο'ν.

ι. Αχιε'ρε ρ.π* τε κόχς,διΡο'» Η
ρώδη Τετράχη ζέν έ Ιησούντ.
3. Ε ού θα ογιέλμετ σϊ τίγ. κούιγ
ίστε Ιωάννη Βαπτιστίου, άί ού γχρέ
γκα τ| βδέκουριτε, έ άντάϊγ Αένενε
τικ άί Ρίβε Λί'ο τζιουοί.

Χίο. ι4•

ΓΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ.

3. Δ,ιατι ό Ηρώδης πιάννωντας το»
Ιωβίνγπν, τον ίίίσε, και τον εβαλεν εϊς
τ/,ν ^υλ«ί>, ο\« τήν ΗρασΊάΐα την
γυναίκα Φιλίππου του άίελφοΰ του.
4- Λιατίτοΰ ελεγεν ό Ιωάννης- ο*έν
<τοί είναι συγχιορ/,μένον ν* την ενης.
5. Και Θέλοντας (Ηρώοης ) να τόν
φονειίνη, Ιφοβη'θη τον ό^λον. ότι τον
ιίχ«ν ώσαν προφη'την.
6. Και οτκν έορτάζουνταν τα γενέΙλια τοΰ Ηρώοου, εχόρεψεν ή θυγατέ
ρα της Ηρωίιάδος εις την {Αεστον, και
«;ίσε τοΰ Ηρώσου.
η. Δια τούτο ώμολόγησε ιχέ δρκον
να της ίωση δ, τι πράγμα τοΰ ζη γτ-οτι.
8. Και ες-ωντα; να παρακιν.}0?, ε'κείν, άπυ τήν μάνα τη;, λέγει* 5ός μο»
*δώ Εις ενα πινάκι την κεφαλήν τοΰ
Ιωάννου τ•2 βαπτις-&ί
9• Και ό βασιλεύς έλυπ/(ίη' άλλα
οιέ τούί ίίχους και τ•ίις καθισμέ
νους μαΓ'ϋ, ίπρ07αςε να ίοθίί.
ίο. Και πέμπωντα< άπεκεφάλισε
τ»* 1*>άννην βΐς την φυλακών.
ιι. Και έ^έρθη το κεφάλι του εις
«τινκχι, και έόόθη τοΰ κορασίον». και το
ίπϊ,γε τη; μάνας τη;
ία. Και πηγαίνονιες οί μαθητάίες
τοΰ Ιωάννου έσηκωσαν το κοριιίτου
χαί το έβαψαν" και επήγαν και το είπαν
εις τον Ιησοΰν.
ι3» Και ό Ιησούς, ώσαν το ηκου
«ν, άνεχώρησεν άπ' εκεί ρ,έ καράβι
ζίχωρις-ά *'•ς ?να ερημον τόπον" και
οί ό'^λοι , ωσάν το έμαθαν , τον άκο
λουθησαν πεζοί άπο τα; πόλεις.
ι4• Και εύγαίνωντας εξω ό Ιησούς
ειόε πολύν λαον και τον εόσπλαγχνίοθη, και ίκτοβυβε τους άρ5ώς-ους των.
ι>. Και ώσαν έβραδίασεν, ήλθαν
οί μαθ/ 7«ί του , και λεγοκν τοιι" ό τό*Λ' ίιναι ί(>/ι«•θί και ή ώρα τώρα έπε-
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3. Σε Ηρώδη έζοΰρι Ιωάνν|, ί |
\ίϊ
ίο\ έ έβοΰρι ντ§ /αψάν| περ Ηρωιάόίνε Ρρούαν' ε' Φίλιπποίτ βελάϊτ σ'|
τίγ.
4• Σε ΐ θοσ άτίγ Ιωα'ννη , νουκ' Ι
στέ, ντεγίερε τεκ τι τί κετζ άτί.
5. £ οούαιγ τα βρίτ άτ| πο τρ£.
μπίϊγ γκά πότα , σε ϊ κίσν' άτ^ πόσι
Ηρβφτίτ.
6. Ε μπ| ^ίτ§ τε σΐ λε'ριτ σ^
Ηρώίητ, λιου'αιγτι βά£ε βάϊίζα έ
ΗρωΙιάίεσί ντ|ΐ μις τ^ τοΰρε , « ϊ
πελκέου Ηρώίητ όΌιίμε.
7• Πρά ανταίγ ί τάξι με ίέ Αε τί
ϊπ τζοο /Λ τί κ$ρκόν.
8. Ε οέ άγιο σι ίμψο'ι μίμ' ε'σάϊγ,
ί θο'τε , άμε μούα κετού ντ4 ήϊ κο»π$
κρίετ' « Ιωάννητ βαπτιστίουτ.
9• Ε μπρε'τι οΰ χελμούα- π6 π^ρ
Αε « Αέρι , « ίι περ «τ* κ» ρίγν^
μέ τ§παακ§., πορσίτι κ^ τί ίπ»τ§.
ίο Ε δϊρίο'ί , έ ΐ πρε'ου κρίετ|
Ιωάννητ ντ$ ναψάν*.
1 1 . Ε έ προιίν$ κρίετ' έτίγ ντι
κούπε, έγιάίάνί τζούπϊσί, ϊ έ προΰρι
τε ί[λμ εσάιγ.
12. Ε βάνε μαθητίτ' ε'τίγ , > γκρίγτιν| κοιίραινε , « ε κάλε ντϊ βάρρ. ε
ερ^5 ντε Ιησοΰι, έ ί δάν' άτε κι ού Αί.
1 3. Ε ο^έ Ιησούι σι διίιόι, Γκου
άτέγε με βάρκί . έ ντενι βε'τεαε ντ$
βεντ κε σκέ νιερί , ί σί διΡούανε πό
τα , βάνε πάς σίγ μπε κεμπ; γκα
κιουτε'τετί.
1 4- Ε σι οόλι Ιησουι πα σου[χ»
πότε , ί ί ίρδι λίκζτ• πΐρ άτά, έ οΰ
σε,ρόι τ'| σεριουρίτ' έτοΰρε.
1 5. Ε σι ού Λΐ νάτι (ού ερρ) γιου
κιάσν' άτίγ μαθητίτ έτίγ , έ ϊ Θάνε.,
β&ντι εϊτ' ερήμί, » ίέ κό^α "φ^ι δκοιί

"ο

Κ»7• Μ•

ΕΪΑΓΠΪΛΙΟΙΪ

ρασόν* άπο'λυσβ τον λαύν να υπάγουν κρε , >§<ίι πότίνί τι βένι ντ| πΐρ
εις τα νωρΐα, να αγοράσουν δ« λόγου φσιάτερα , * τ* πλέγ^νε τ» γκρένα π£ρ
βέτεχε τι τουρε.
τους φφανΛ,τά.
αν/, τα.
ι6. Ε δε ίησουί ού Οοτ' άτοΰρε.
1 6. Λελ τους ό Γ/ισοΰς' 5Ίν κα•
ΐΑνιι ΧΡ'ΐ* να υπάγουν οοβετε' του; νουκί δούχαετϊ τ§ έέν$, επουνι γιοι»
τι /άνϊ.
ίσεΐς να φάγουν.
οε ατα ι ι» αν ατιγ νουχ*
17. Και εκείνοι τοϋ ειπαν' έαεΐ";
δΐν (Υθ|**ν έόώ πάρα πέντε ψωαία κε'ριι /.ίτού, π|ρ ίί'^.ι πέσε Λούκ§,
ΐ δε δι πίσκ.
χκι δύο ψάρικ.
1 8. έ ύέ Ιιοσουι οϋ θότί, παπγιέρ1 8. Και λέγει του;" φέρετέτα
ιχενι
άτο κϊτού.
ίοώ.
ΐ[}. Ε σΐ πορσίτι ποτίν§ τέ ρίγν§
ι<). Και έπρο'ς-κζ• τον λκ•ν νχ κα
θίσουν άπαν•» εις τα χορτάρια, χαϊ (Απΐ πάρϊρα, έ [Λ•>ρόι τι πέσε πούπ»:ν»ντας τα πέντε ψωιχία χ χι τα δύο κΐτ;, ί δ» τ& οί πίσκετί, ε ί§'*τόε
ψάρια, άτένισιν εις τόν ούρανΰν , /.αϊ ντΐ Κίελ έ ί Λεκόϊ, ε' ϊΟέου , ε οϋ δα
•ύλογησί' και κοπτωντας τα ψωαίχ , (Λκθιητίβετ ;τούκετ$ * ρ.αΟητε.'.γτ! ί
τα έδωκεν εις τους |Λα5τ;τάδβς, κκϊ οι ντάιγτινϊ νι§ 7:ο'τε.
ρ.αί)ν;τάδες εις τον λ.χόν.
2ο. Ε χάγκρβ ΡίΘε , ΐ οΰ φρίνί «
αο. Και έφαγα* Λίι, χκι έχο'ρτασαν, και εσ*;κωσαν τ* κοαμάηκ, ό γκριγτιν| τζο'πατε κι ού τίπίρουαν|,
που έπερίσσευσαν , δώδεκα χοφίνια θί|Λ-εδγΐ8τ| χοφίνα πλιο'τ.
γεαάτα.
31. Κ αϊ «κείνοι, όπου έφαγαν,
τ,ταν έως πεντεχιλιάδες άνδρες, χω
ρίς γυναίκες και παιάια.
22. Και παρευδΰς άνάγκασεν ό
Ιν,σοΰς τους |Λ*9ν;τάοες του να εαβοΰσιν εις το καράβι , να περάσουν προτίτερα πέρα, ΐως ου νά άπολύστι τους
ο/λονς
23 Και ώσαν απολύσε τους οχ"
λονς άνίβν) ιϊς το όρος κατααίνα,
να προσευχηθίΓ και εμώντας να βραδιάση, Υ,τον ρκ>ναχο{ έκεΐ-.
9-4- Και το καράβι σνεόον ήτον
(Λίσ'ίτε'λαγα, και έπίΐράζετο άπο τα
κΰ|Λκτ*' οιατί ν,τον άνεμος ενάντιος.
2^. Και εις ττ,ν τετάρτν,ν βίγλαν
τ/ς νυκτός επήγεν ύ Ιησούς εις τους
(ΐϊΟτ,τάοις , περπατώντας απάνω εις
τήν Οά/.ασσαν.
*ίϊ. Και ώσαν τον είδαν οί [/.α9•/>-

2ΐ. Ε άτχ κέ ^άγκρε κένε λούρα*
γγε'ρα πέσί ρ-ίγΐ , πίρ βέτζριε Ρράβετ , έ δε ογιελ[Αετ.
22. Ε άτι τζάστ άναγκάσι Τησοΰε
[χαθητίτ έτϊγ τϊ χίγ|νε ντε βάρκε , έ
τι πρνσΛΐ άτι πϊρτέγε γγέρα σα τϊ
7νί!ίογ§ πότ|νΐ.
2υ. Ε σι λίσ^ι Λο7|νϊ /'.πι ντ|
•λάλλ βέτ£7.| τ» ;'.*ν τι φαλτουριτ'
έτιγ , έ σι ού εβρ ,

(Λπέτι

βέτί^δ

?..{. Ε οάοκα ι3τε ά/ιέοι ντε αες
τε ύέτιτ , έ π|ρπίκ;:γ γκα ταλά^ιτε,
σε κέ έ'ίρα κόντρξ.
23. Ε ντε τε κάτερτίνί πγιέσϊ
τε νάτίσί, βάτε [τπά τα Ιτ,σουτ,
τοιίκε έ'τζουρε μπί δέτ.
26. Ε σί έ πάνε άτι (7.α0•οτέ<γτε,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ.
Κεφ. ι4•
5τ
•τάοε; , ό—ου έτΐριπάτει άττάνω εις την χι ετζεν ρ.ττί $ίτ, ού φρικοΰανί , *
0:1}α<χβζν , Ϊ5υ•^ίτβν;σ*ν , κα! &εγ«ν , ίόσνε' σε ίσ-ε φαντασι, έ γκα «ρρίκα
ότι είναι ©άνταστ,α" και άπα τ•ν <ρό(ίον τον: ε'οώναςκν.
ιη. Ε ίτε τζάστ οϋ φολλι άτοϋρ»
2-. Και πκρευίΰς του; ελάλτισεν
ό Ιησοϋς, λέγοντας" εν/ετ» ίάρρος' Ιϊ,'ίούί , ε οϋΟά" ί.ίνι (ίαοος , ούν§
γιαίΛ, έ μος ού τρίμπνι.
ινβ εϊριαι" [λή φοβεϊοΟε.
23. Ε Πετρουα γιου περΓέιίκ ά28. Και ό Πε'.ρος του άττεκρίίη,
τίγ
, έ ΐ βζ' ζοτ, ντί γέ τ•, θούαιγχ«ι ειττεν* Κύριε, άν τ,ται έσΰ, ττρόςαξε ;χί να έλθω ει; «3ε'να «πάνω εις ρ.ε κε τί βίγ τικ τιγ απί ού'γερα.
τα νεοά.
2.9. Ε δε άΐ ί θο'τϊ. ίγια , ΐ 5•
3Γ>• ΚαΙ εκείνος τοΰ βίττεν* ε).*"
χαΐ καταβαίνοντας άχο το καράβι Γίε'τρουα ζ^ρίτι γκα βάρκα , έ ετζεν
ό Πέτρος, έΊτερ'.πάττ,σεν «-άνω ι•!ς νχ \ι~λ σΰγερα, τε έίν ντε Ιησουε.
νερά, νά ελθη »ίς τον Ιησβΰν.
3ο. Ε σι τζα. «•ρίνϊ τί φοοτΐ , ού
3ο Α {/.ή βλέπωντας τ•ν άνεμον
βυνατί>ν , ί^',βνβτι' κ«\ αρχίζοντας ν* φρικουα, έ σι νίσι τε ρ.πίτε»γ , ίυρ;'ΐι
Ρ<Λ'.,τ, , ε/.βα;5 , λίγωντ»; «ύδί'νττι, ε 6α , ζοτ σπετό'Λϊ.
νώσί αε.
3 1 Και Γζρίϋίύ; ό Ιησούς άχλο3ι. Ε άτε γ(ρε Τησούϊ ντίρι 5ο'ρϊϊνΐ,
ί ΐ ζοΰρι, ε ί Οοτ: ντε σε διστάςεν»»ντ*ί τί χίρι του, ετ^ασε' τον, και
λ/γει του" ώ όλιγο'-ις-ε , διοιτί κ&φί- Ηοί πά%
ρίζλλις;
32. Ε >ι χίνε άτά ντε β «ρ*!,
32 Κα: έ^ί,βαΐνοίντϊς αΰτος μίσα
κ,ντβόι
εβίκ.
εις το καράβι , ό άνεμος έχεσε.
33. Και έκεΐν'.ι, όπου ήταν [/.•'σα
33. Ε άτά κ| κε'νε ντ? βάρίί,
«ί; το κ*ράβι, τ,λθαν και τον έ-ρο- ερδε, έ γιου φάλνε , έ ΐ θ</ίν§ , βερ«κύντ,σαν, και ελβγαν* άλν,θώς 6εοΟ τετ Αίόρι ϊ Πίρντίσ» γε'.
»ίο; είσαι.
34- Ε σι δκούανβ περτε'γί, βάνε
34- Και οιαβάινοντες , τ,λΟχν εις
ντε βεντ -ϊ Γενιταοί'τ'.τ.
τγυ γτν ττ; Γεννν,ο-αρε'τ.
35. Εσιέ ίιό/νί άτε πουρατ' ί
35. Και ώϊάν τον έγνώρ-.σαν οι
«νωρίς τνυ τό~ου εκείνου , ά—Ϊ7εΛ*ν ».τ1τ βέντιτ , δίρΓούανί ροτουλε Ρίδ'
*:,- όλτ> ττ,ν τερί/<!>ίον εκείνο» , και άτΐτ βεντιτ , έ προύνδ ντε άι Ρί9'
του έφεοαν ολο^ τους άαΟεντ,αένους. άτα κε Ίΐνι κέικ έ ΓίριούαρΙ.
36. Και τον έ-<τοακαλ•ΰσ«ν μο
56. Ε ί λιούτε"•.ν' άτιγ, κ| τι
νά/ α, ν« ττιάίουν τ/;ν άκραν του φ•ζίγνί
πεκίν, έ ρ'.'.εσι τίγ βέτία! έ
ρε'ν.ατο; τον.* καΐ ίσοΑ έχασαν, ολ'ΐ
«α /.ε έ ζοΰνϊ , οΰ σι^ουανε.
ιατ:εΰίτ;*αν..

5*

ΕΪΑΠΈΛΙΟΝ

Κεφ. ιέ.

1 5.

ι. Τότε ηλβασιν εις τον Ιησοϋν οι
γραμματείς και οι φαρισα'ιοι «πο τα
Ιεροσόλυμα, λε'γοντες'
2. Διατί οι μαΟηταί σου παραβαίνουσι την παράδοσιν των πρεσβυ
τέρων ; οτι δέν νίπτουσι τα νέριά
τους, δταν τρώγωσι ψωμί.
'5. Καί αυτός άπίκρι'Οη, και τους
ϊίκε' καί εσείς διατί παραβαίνετε την
παραγγιλίαν τι,Ο θεο$ δια την παρχδοσίν σας }
4- ΔίΗτί ό Θεός έττρός-αζε, λέτ
γωντας' τίμα τον πατέρα σου, καί
την μητέρα σου* καί εκείνος, •ποΰ"
κα/.αλ•γ*ϊ πατέρα η μητέρα, να άΓ.Ά'/.ψ^ μ» θάνατον.
5. Καί έσεΐς λέγετε" ότι ίποιος
ΐΙΛίν εΪ7:•?, ε•ς τόν πατέρα καί εις

Κεφ. 1 5.

Κρίε έπεσίμπεδγιέτετέ ιε. 1 5.
ι. Ατβ χέρι βίγ|ν§ τι Ιησούϊ γκα
Ιερουσαλίμι Γραμτικότε, « δέ Φαρισέιγτξ, έ ί βόνε.
α. Ψέ μαθητίτ ετο,υα νούκε μπάγίνε πορσίτ' έ πλέικετ, σε νούλε λιάγενε δουαρρτε κοΰρ χάνε Αουκε;
3. Ε δε άί οΰ περίέϊΡκ άτουρε,
Ι ού δα. ψέ * δε γιου νουκ» μπάνι
πορσίν' ε Περντίσε , περ πορσί του-

αϊγ;
4• 2έ ψέ Περντία πορσίτι, έ θα*
ντερό πα-τάνε έ δε μ£μ$ν| τεντε,
έ όέ άί κβ θότε τέ λίΡε ίαίάϊτ α
μέμισέ , λέ τ| β§έσ§ με 6^έ,'ίγί.

5. Μα γιου θόι, κοίκί τί θοτΐ **παΐτ ά μέμισϊ, βουρετί ϊστε , τζ?0)
την μητέρα, Δωρον είναι κάθε πρά τ| μίρρε κ§ τί σόχτζ τί γκα με β.
γμα, όπου ημπορείς ν* ώφεληΟίίς ί τε μός ντερόγε παΛάν' έτίγ , χ μέ«λο λόγου μου* καί να μην τιμη'ση μ|ν' έτίγ.
τόν πατέρα του, καί την μητέρα του.
6. Καί έκάματε άκυρην την π*6. Ε πρίστί πορσίν έ Πεοντίσ^,
βαγγελίβν του βεοϋ δια τ*ν παρά- π}ρ πορσί τουαιγ.
οοσίν σας.
7• Ιποκριταί, καλά έπροφη'τευη. Υποκριτίγ (με δί φάκε) μφρ2
0* δια λόγου σας ό Ησαίας, λέγων- πβοφητέψι Ησαΐου περ γιουβετ, , έΟ*"
τας.
8. Ετούτος ό λαός με τό ς-όμα8. Κουιν λαό άφερόνετε τέκ μέγβ
του μέ εγγι,,ει, καί με τα χέιλ*ι του με Γόγΐ τε τοΰοε, έ δϊ μ$ ντερ•ν
με τίμα" άμή ή καρδία το» 5είπ« μέ *ούζ§, έ ζίμίρα έτουρε |ο•τ| σούμακράν από έι/.ένα.
υ.ί λιάοΡ V-.*. "λένε.
9• Εύκαιρα με λατρεόουσι, διδά
9• Γ. δε πα βίγίερε μ^ φάλλενε,
σκοντες διδασκαλίαις , παραγγελίαις κουρ διδάξινε διδα«καλί πορσίτ' «
άνΟ'ώπων.
νιερ^Ι,ετ.
ίο. Καί ε'προσκάλεσε τόν δ/λ»ν,
ίο. ξ θυ'ρρι πότ|νί, έ οΰ Οά ά^
και λέγει τους' άκουετε καί καταλά- τοΰρε , ώιίιόνι , έ δέ κουπίτόνι.

Μ.
1 1" Οχι εκείνο,

όπου έμβαίνει

II. Νουκε πιίεν ν:ε^ίν£, άγιο /\ γ•.ι

Κ<φ. 1 5.
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εις το «τόμα, μαγαρίξει τον άνθρωπον* Λλλά εκείνο, όπου εΰγαίνει άπδ
τ• ς^αα, εκείνο {λαγαρίζει τον άνθρωπον.
13. Τ«τε ήλθαν οί (ΐαθητάδες
του, %ια. τοΰ εϊ-ταν" είςεΰρεις ότι οί
Φί^δβΐοι άκουσχντες τον λόγον, εσκανίαλί'β&ησαν ;
1 3. Και α»τος άπεκρίθη, κ» λίγει το. ς" κάβε φυτεία, την οποίαν
οεν έ^υτευβιν ό Πατήρ ρ.ου ό ουράνιος
θέλει ςεριζωθή.
ι4• Αεν/,τε του;" είναι τυφλοί
δοΎιγοί τνι-ίλΑν* και έχν ό τυφλοί
όοχγτ, τον τ^φλον , και οί βύο θέλουσι -ίιν. εις τον λχκκον.
1 5. ϊ^*\ άπεχάθη ό Πέτρος,
και "λέγει τοχ' ερμήνευσε μας την
χαραβολην ε'τουτην.
1 6. Κ« ό Ιησούς ειπεν' ακόμη
χαΐ ίσιΐς άγροκοι εΐσθε ;
17. Α'ν γροικίτε, δτι κάθε πρά
γμα, όπου έμβαίνει με«α εις τδ
Γόμα, υπάγει εις την κοιλίαν, και
ενγαίνει εις την πυ'ριψιν
1 8. ΟιΛως εκείνα, όπου* εύγαίν.υ«ν άτδ τό ςΌμα, εύγαίνουσιν από
τν,ν καρόίαν, και εκείνα μαγαρίζουοι τόν ί•/):ωιιον.

5?

μπέ ίογί, τγο άγιο /'§ δ:λλ γκά ίότ
για , άγιο πιΡεν νιερίνΐ,.

ία. Αχιε'ρε ϊίίε. μαθητίτ έτιγ έ ΐ
θάν' άτίγ' 4 διί:ο'β« σε Φ«ριθο«γτί,
σι §ι/ιουαν§ φγιάλε>| οϋ σκανίαλίσνε,.
1 3. Ε £έ άί οΰ πϊρίε'ϊίκ έ Οά'
τζδδ φυτϊ (βίστί) *ε νούκ' ε φυτέψι
λαπάι ΐ Κίελβετ , οδ τ5 3κούλετ%
γκά ρίνιατ|.
ι4• Αύρρι άτά, «ε ατά γιάνε. τ§
βέρπερε, κ§ §§φτ«ίγ%ν§ οΰδενί σε βέρπ^ρετ; έ ί βέρπίρι ν.1 ί'εφτόφτε ού'ί'νί ο» βίρΛίριτ , κε ιλ <5ι & τ§ "ίίενε ντ| προύα.
ι5. Ε ΙΙε'τρουα ού πϊρίέιΡκ, ί ΐ
θα άτίγ. θοιίαιγνα νέβίτ κίτί παρα
βολή.
1 6. Ε 5ε Ιιισουι ϊ Οά' έ δε πδ τ|
πά ριεντ γένι ε £έ γιοΰβετ•
\η, Ακόρια νβύ/•« κουπ£τουατϊ βλ
τζδίι σα χίγΐνί ντε Ρόγε, ντλ «αρ*
βίνί, ε' [Απάνε. τέ πο'ϊτερμε Χάλλενε.
1 8. Ε άτδ ίε δάλλίνε γκά Γο'για,
§άλλβν§ γιάϋτε γκά ζί(*•!ρκ, έ άτδ
πϊ/εγενε νιερίνε.

19• 2έ ψέ γκά ζί^δρα δα'λλενε
Ι9• Δ-.ατΙ άπα την καρ^ίαν εΰγαίνουν έιαλογιαχοι κακοί, φο'νοι, μο.- σιλοΐ τε κ|κία , β^έΊλια , ρκχίερ* ,
/'•.«■:;, πορνείαις, κλεψίαις , ψενδο- κουρβίρίρα , τ! βγιε'5ουρα, [λαρτυρι
μαςτυρίαις, βλασφημίαις.
τε ρέμε , βλασφημίρα.
αο. Ετοϋτα είναι, όπου μαγαρίαο. Κίτδ γιάν' άτδ κ^ πε/έγ£ν£
^ονϊΐ τον ανθρωπον' άμή το να φά- νιερίν§ , μα τε χάγε νιεριου πούχε
γη κάνεις με άνιπτα χέρια , 3εν μα ριέ δούαρρ' τε πά λια'ρα νού/5 «εΡ{καρίζει τον άθρωπον.
3ΐ. Και εύγαίνωντας άπ' εκεί ό
3ΐ. Ε σί δο'Χι άτε'γε Ιησούι , βάτε
Ι/,σοΟς, άνεχώρησεν εις τα με'ρη Τύ γκά άνετ έ Τύροσε, έ τε 2ιδο'νεσ&.
ρου και Σιοωνος.
ία. Και να, (/.ία γυναίκα Χχνχ33. Ε γιά νιε Ρρούα γκά Χ*ν«

Η

ΕΪΑΓΤΈΛΙΌΝ

Κιφ. »3

ναίκ, ίτ:ου ϊςίβ'/ι άπο τα σύνορα έ νέα , χ| δόλι γκα άτο συνόρε , έ θερκεΐνκ, τ•!;ν ενρκζε, λέγουσα" αΰ&έν- ρίτ ττάςτίγ, έ θο^' έλεη'σίλβ, ζοτ,
τη , υιέ του Δαβ'.ο , λυπνίσου |Λε , ή πίρίι Δαβίδιτ , πίγια ϊαε δαιμονί
ζετε κέικ.
•
,
θυγατέρα |λθυ κακά δαιμονίζεται.
23. Κ«•. αΰτύς δϊν τϊ,ς ά-ν.γ.23. Ε άί νουκ ού περίέιΓκ κσκίγ
6•/1 ίνα λόνον , και γ,λδαν οι μαΟνιτά ά; νιε ογ'.άλι. έ ερδε πράνε μαθητίτ,
θες του , και τον έπαραχ.αλοϋσαν, ϊτιγ, έ ί λιούτείίινε . έ ί 6ό^ν|' λί/ϊόγι
λέγι,ντες' απόλυσε τνιν, ότι. φωνάζει τϊ βε'γϊ , σε Οερρέτ πα; νέβετ.
όπίιω ρ.*ς
. Ε αι ου τίρΓείΓκ ε οα νουκ
^4» Κ** εκείνος «πι/.ρίΐη , κκί
•■πεν' εγώ οΐν ές~«ίλ.θ'Λχα , -αρα ει; οΰ οίρΡουατζς , πο βέτζαε ντ^ δίντ
τα πρόβατα τα /αι/.ε'να τον σ^ητίου τε χουμπουρκ -Λ στεπίσ' έ Ισρανιλιτ.
τοΰ Ισραν,λ.
α5. ΚαΙ εκείνη , ώί«ν τλίίν. έπίο3!). Ε Γρουαγια ΐ φάλειγ κτιγ, &
«τ/.υνησέ' τον, /.«ι Γλεγεν' αύΟέντη , βο- ί θο3. ζςτ , ντίχ|Α§ (αουα.
ι'/7.(τί μου.
2&. £ δε άίγιού πίρΡί'ιΓκ , • ίδκ.
α6. Και κύτος της κπεκρίΟτι' δέν
ίιναι καλόν να πά:•/| τινας το ψωαΐ νουκ' Ιΐτ' ί^ίρόί τ| ρ,αρρς νιερίον>
των τέκνων , και να το ρί'η εϊς του; Αού'Αεν' έ ^γιέλ(ι/.ετ , ε τού ά ίίτγιερϊ
«/.όλους.
κένετ.
27• Ε δε άγιο 6ά, β$ρτέτ, ζοτ,
27. Κ κι εκείνη είχε ναι Κόαε'
Διατι και τίι σκυλάκια τρώγουσιν τ:ο έ δε κε'ντε χάνε γκα θρί(/.ετε χ«
κ—ο τκ'.ί ψιχαις , οπού πέφτουν α~ο Λί'εν§ γκα σουφράγια έ ζοτϊρίνετ σ*
την τ^άτεζαν τ£»ν αϋθεντάίων τους. τοΰρε.
α8. Αχιε'ρε ού περΓέιίκ Ι/,^ουι , Ι
α8. Τότε κπεκρίΟη ό Ιησού;, και
ειτν/ν •, η;" ώ γυναι, ρνεγάλη εινκι τ» ΐ 6α άσάιγ , ώ Ρρούα , ΐε'σα γιο'τε £πίς-ις σου" χκί ά; σοΰ γένη καδω; στ' έΐλάύε, λέ τβ πίνετ» τέκ τε'νε σί
ΟΓ/ε^ς, και ϊκτρεόΟη ή θυγατέρα της ά- κοΰντρε δί> τί. έ γιου βερουα πίγια
ίσαιγ κε άτϊ σαχάτ.
πο τ/,ν ώραν έκείνην.
29. Ε σι ού γ'κρε «τέγε Ιησουι,
29. Και εύγαίνωντας άπ' ικεΐ ό
Ιησού; επηγεν ει; την θάλασσαν τη; ερδι κφίρ Εε'τι,τ σε Γαλιλέίσϊ , ί χίΓαλιλαίας. και αφ ου «νέβη ει; πι ντε ;>.άλλ, έ ρίγ άτγε'.
τό όρος , έκάθετο έκεϊ.
3ο Κκί επήγαν εις αύτον πολλοί
3ο. Ε ερδ§ ντε άί 6ου;χε ίότε,
κε
κίσ•;| [/» βετεχε τε τ'^ιάλε, τε βε'ρ-.
όχλοι, έχοντες ριέ λόγου τους κουτ,ού;, τυφλούς, βουβού; , κουλού; και ^ϊρ: > τΐ ^όρδιρε, τε κουσπουλοΰαρε,
κλλο«ς πολλού;* και έρριξίν τους εις έ δέ 'όα(.γΛ τ| τγιε'ρε, έ ί χουαδε α
τα ποδάρια τοί Ιησού" κκί του; ίά- τά •π|ρπάρα κέιχπεβετ σε 1/,σούιτ , ϊ
ί σϊρο'ι ατά.
τρευσε.
3ι. Κάκϊ κ» ού τζιουόίτνε Γίίε
3ι. Εί; τόσον όπου να θαυμά
ζουν οί λαοί , βλε'ποντες του; βου »ότα κούρ πάνε βούβεριτί >'ε φλίονε,
βούς «—βϋ έλαλοίίκν, τους κουλού; τ'| κο'υ,σ-ουί,ού.αρ'.τί τε ο;ντό3^, τ4.
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γερούς , τους κουτιού; οπού ετερι- τζιάλε,τε κ§ έτ&ϊγν• , έ τι βέ-,πίρ'.τί
«ατουσαν , χ*ϊ τυφλού; όπου εβλε- κε ϋίννι, ΐ λιβ^ουανϊ Πβρντίν' έ ίιταν' και £•}ο';αοαν τον Θεον του 1- σρατίλιτ.
βραιΓλ.
33. Καί ό Ιτ,σοΰ; έποοσχάλεσε
3α. Ε Ιτισουί διίρρι μαθητίτ ίτίγ,
του; μοΑτ,τζζ του, καί είπε" σπλα- έ οϋ 9α'• με βγιέν λικξτε π§ρ Γί6§ «"Ϊ
γ^νι,ομαι έτοΰτον τον λκον , ότι έο'τί. σε γιάνε τρί ίίίτ κε μϊ πρε'σε,νε, «
σχεδόν τρεις τίμε'ραι; είναι, όπου νοΰχς ίούα τι λείΚίγ άτά πα γκρίνϊ,
εαρααίνουσι μαζύ (ίου εδίϊ , καί δεν σϊ μός οΰ έίγ. όιλ| μπούδ^.
ίχουν τι νά φάγουσι' καί δεν 6κλο>
να τους 307; ο ω νιητικου;, ρίπως καί
άκοβτάβουν ιΐς την ς-ράταν.
33. Καί λέγουν του οι μα^τάδες
33. Ε ί δόν' άτίγ μαθτιτίτ, έτίγ.
τβυ κοα άπο ποΰ να μας ελίουν το'σα κοΰ τι βγ|μι νάβετ ντ ερημί κάκι
ψωμία έδώ ει; τί.ν ερτμίαν, τόσον σουμί πούκίρα, σα τι φρίχενι κάκ{
όι»οΰ να χορτάσωμεν τόσον πλΐ6ος; 'Ιίουμϊ νιε'^1,;
34• Καί λέγε•, τους ό Ι^σοΰ;" πόσα
34• Ε δε Ιησοόι οΰ θ* άτοΰρε"
ψαιαίχ Γ/ετε; καν εκείνοι του ΐιπαν' σα χουίίρα /.ίνι; ί δε ατά ΐ 6άν5,
έτετα. καί ολίγα ψα:άκί«.
ατάτί, έ όέ πάλι, ι πίχιε.
35. Και ί'τ^όίΓΛζΐ τους όχλους νά
35. Ε πορσίτι ίί6ε Λοτίνξ τ'ε έίγκαθίσουν ίί; τ^ν γτ,ν.
ν§ πόίίτϊ μπί δε'.
36. Καί π/ρνωντα; τα επτά ψω36". Ε σ£ μουαρρ ιε '?:άτ$ πούκε|άα, καί τα ψάρια, εύχαρί<ττισε, καί τ§, ε δε πίσκιτι, έ σί έφχαριστίσ*,
ϊκοψι , καί έδωκε εις τους μαθητάδες ί ί .:.5κόι ί Οειυ, ε γιου άίά μαθητον" κ» οι μαδητάδ»; του εις τον τίβετ οϊ τίγ, έ μαθΛΤ»ίγτ| ΐ δάν}
ί,λον
ντΐ ίιΟΐ νιε'ρϊζ.
3τ. Κα: έφαγαν όλοι, καί ίχο'ρτα37. Ε χα'γκρι τε βθι, < οΰ φρίνί
«χν* και έστ'καισαν τα κομμάτια, όπου έ γκρίγτιν» τϊ τίπίρούαρατ' ΐ τζόπα*
^περίσσευσαν, επτά κοφίνια γεμάτα.
βετ, στάτ» σπόβτα πλιοτ.
38. Καί «κείνοι , οποϋ έφαγαν
38. Ε άτά νε χ«γκ?§ '*ν| κάτ^ρ
/τον τέσσαρες χιλιάδες άνδρες, νω μίγΐ Λουδία , περ βε'τζρ.8 Γράβετ,
ρίς γυναίκες καί παιδία.
έ δε ογιέλμίτ.
3^ Καί ωσάν απόλυσε του; όχ
3(). Κ σί λισόι τουρματ' ε* νιε'ρίλους, ίαβΐ;κ•ν εις το καράβι, καί ^ετ , χίπι ντε βάρκί , «' βάτε ντ§
•πίγιν εις τα σύνορα Μαγδαλά.
συνόρϊ τ^ Μαγδαλάσΐ.
Κεφ. Τ

ιδ.

Κρίί ΕΡιαίίτεμπιδγιε'τιτε ις. 1 6.

ι. Ε ΐ ερδε πράνε Φαύίσέΐγτ», ε* δΐ
ι . Καί άφοϋ ίλίαν οι Φαριταϊοι καί Σαδδοκκαϊοι, δοκιμάζοντας Σαδουκίίγτι , έ έδοκιαά'ϊνί , έ ί θο'τον, του ίζ^τησαν να του; δείςνι 9Π• ίτ/ϊ άτίγ , τϊ γιου δβ•ρτίν άτοΰρε νιμεΐον «π• τον οΰρχ/όν.
3αν (τ^ιουδί) γκά Κίελι.
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2. Και ό Ιησούς άπεκρίθη , και
3. Ε δε άι ού περΡειίκ, έ οΰ 6α
»ΐπ*ν το.ις' όταν βραδιάζν) , λί'γετε, άτοΰρε. κούρ έρρετε , θοι §ο ν§ χένετ*
6έλίΐ γίνη εύοία' Διατι κοκκινίζει ό κο'χα έμίρρβ, σε ψέ εστ' ί κοΰϊκ Κίελι,
ουρανός.
3. Κ «Ι το ταχύ λέγετε, στίμερνν
3. Ε ντε (Αεγγές θο'ι , σοτ εστε
γίνεται /ειμώνας. Διατί κοκκινίζει ; δίΐΑβρ σε οΰ γγούικ Ι ού Ζι\ κίελι.
συννεφιάζοντας ό ουρανός, ώ ύτοκρι- νιέρίζ μέ δΐ φάκε. ( Χποκ3ΐτειγ) φά«ται, το τρο'σωπον του ούρανοΰ ίξεύ- κεν' έ Κίελιτ δίνι τα νί^νι , έ νιίάνετ'
βετε να διακρίνετε, και τα σημάδια 5 κόχεβετ νούκ3 μοΰντνι τι νίχνι;
των καιρών δεν δυνεσβε να διακρίνετε;
4• II κακή γενεά χ«ί μο•./εΰτρια
4• 2όιγ ί χεϊκ ε δε κουρβγιαρ νιηΐμάδι γυρεύει" και σημάδι δέν σαν κΐρκόν ε νισάν 5ο τ'ε μος τέ ϊττεθίλει της δοθη, παρ» τι σημάδι Ιω- τί, περ βέτζμε νισάνι ί Προφη'τιτ
νά του προφήτου. Και άφίνωντχςτους, Ιων αϊ τ. • ί λια άτα , έ ΐκου.
ίδιίβη.
5. Ε σι ερδϊ μαδητίτ' ετίγ μπά*•
5. Και παγαίνοντε; οί μαθητάδες
τ•υ πέραν, αλησμόνησαν να πάρουν ν» τ» περτε'ιγμε , χαροΰανε τι μίρρποΰ/.ί μέ βέτϊχε.
ψωμία.
6. Και ό Ιησοϋς τους ει-εν' βλε'6. Ε Ιησ•«» οΰ θα άτοΰρε. βίστόπετε και φυλάγεσθε άπο τό προζόμ•. νι, έ κίνι κου»γόέ; γκα προΰμμα ε
τών Φαρισαίων και Σαδδ',ιυκαί'βν.
Φαρισε'γε'τ , έ δέ Σαδουκε'γετ.
η. Ε άτα μεντόνεϊ:νε με βε'τεχε τ§
η. Και εκείνοι ίδιαλογίζωνταν, λί'τοΰρε, ε 6ό3ν», σένοΰκί μουαρόμ ποΰκί,.
γοντες,ότι ψωμία δεν έπη'ραμεν.
8. Ε Ιτ,σοΰι ΐχουπέτόι , έ οΰ Οχ
β. Και ό Ιησοΰς γνωρίζωντάς το,
τους εΐπεν' ώ βλιγόπις•οι, τί διαλογίζε άτοΰρε. ψέυ.|ντο'νενι ψί βέτεχε τοΰαιγ
σαι ιχ,ίσα σας, ότι αέν έπη'ρετε ψωμία; πέσί πκκε, σε πούκ* νοΰ/.ε (Αοΰαρρτε;
9• Ακ•μι δέν ς•οχάζεσδ> μηδέ εν9• Ακόμα νοΰκ* κουπετόνι , έ νοΰ/.ε
θυμασθε τα πε'ντ• ψωμία τών πέντε μπάνι μεντ τ§ πε'σε πούκίτί , κοΰρ
χιλιάδων, και πόσα κοφίνια έπη'- χάγκρϊ τ| πέσί μίγβτ* νιε'ρβζ, έ δβ
σα κοφίνα μούαάρνε,;
«ετβ;
ίο. Ας τε στάτβ πβύκίτε , κοϋρ>
ίο Ουδέ τα έπτα ψωμία τών τε
σσάρων χιλιάδων, και πόσα κοφίνια χάγκρε τε κάτϊρ μίγιτ* νιε'ρίζ , ΐ δβ
σ« κοφίνα μούαρρτ|;
ίπηρετι;
ιι. Κΐ^ νούκε κουπετόνι σε νοΰκ
1 1 Πώς δεν γροικατε, ότι δέν σας
ιιπα δια ψ«ομί, να φυλάγεσθε άπο το ού θάτζε γιουβετ πίρ ποΰκί, τε £ούπροζύμι τών Φαρισαίων και Σαδδου- χενι γκα προΰμΐτ' ε Φαρισεΐγετ, ΐ τβ
2αδουκέγετ;
καίων;
12. Αχιερε « κουπετοόανε σέ νουκ
ιϊ Το'τε έκαταλάβασιν , ότι δίν
ίους είπε να «χουν τον νουν τους ού 6α τέ ρουχόνϊ γκα προμετ' ε άοΰάπδ το προζύμι του ψ«μίου , άλλα κεσε , πο γκα διδαχία έ Φαρισέγετ,
άπ6 την διδαχήν τών Φαρισαίων και ί δέ 2αδουκε'γετ.
Ιαίδουκαίων.

Κ<φ. 1 6.
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ϊ3. Και δταν ηλθεν δ Ιησούς εις
τα μέρτ> της Καισαρεία; της Φιλίπ
που, έρωτα τοίς μαθητάόε; του, λέγωντας' τίνα μέ /έγουν οι άνθρωποι
να είμα: εγώ ό «ίος τοϋ ανθρώπου;
!.'{' Και εκείνοι τοΰ είπαν" άλλοι
λί'γουν, πως να είσαι ό Ιωάννη; ο
Εβττιςτίξ* καί άλλοι, ό Ηλίας" και
άλλοι, ό Ιερεμία;, η ένας άιτο τοΰ;
προφητα;.
1 5. Αε'γει τους, οίρ,-ή εσιΐ; τίνα
μι λέγετε να είμαι;
ι6. Και άπεκρίθη ό Σίμων Πέτρος,
κα: είπε, σύ είσαι ό Χρις"β;, ό υίος τοΰ
0ίο5 τοΰ ζώντος.
ι τ. ΚαΙ άπεκρίθη ό Ιησούς, και
ίιπεν του, καλότυγος είσαι 2ιαων υιέ
Του Ιωνα, ότι σάν/.α και αίμα δεν
βοϋ το εφανέρωσεν, άλλα ό πατήρ μου
ΐχοδ *ινα: ει'ί τον ούρανόν.
1 8. Και εγώ σοΰ* λέγω, δτι ΐσΰ
είσαι Πέτρος" χαί απάνω εις έτούτην
την πετραν θέλω χτίσει την έκκλησίαν
μου" χαί ή πόρταις τοΰ Αδου δεν θέλουν ττ,ν χαταπονέσει.
Ι9• Και θέλω σοΰ δώσει τα κλει
διά ττ,ς βασιλεία; των ουρανών*
και ζ, τι και αν δέση; απάνω εις τήν
γην, θέλει εΙσΟαι δεμίνον και εις τους
ουρανού;- και ό,τι και άν λύ<:η; απά
νω εις ττ,ν γην, θέλει εϊσθαι λυμένον
και εις τον ούρανόν.
2ο. Τότε επαράγγειλε τους μαθητάδε; του , να μί,ν εϊποΟσι ει; κανένα,
έτι αυτές είναι ΙησοΟς ο Χρις•ό;.

ι3. Ε σι ερδι Ιησούϊ ντ§ συνόρι
τι Κοισαρίσε σε Φιλίπουτ, ί πίετ μαθτ,τίτ' ίτιγ, ϊ ού θόϊ. τζίλινε. 6ον$
νιέρ|ζιτ| μουα σε γιαμ ΐ άίρρΊ ΐ νιερίουτ;
1 4. Ε δε ατά ΐ Θάνε. τζί θόνί
Ιωάννϊ Βαπτιστίνί, έ τ§ τγ-.έοε Ηλίαν*. έ τ| τγιέρε. πα Ιε^εμίανε. , ά νι|
γκά προφνίτ|ριτ|.
1 5. Ού Οοτ' άτουρε. έ γιούβετ
τζίλι θίι σε γιαμ ούνξ;
6. £ ού πξρίέίίκ Σίμων Πίτρουα,
ε ί θα" τι •)έ Κρίστι, ί ΛίρρΊ ί Περντίσε σε Ριάλε.
ιη. Ε δε Ιησούϊ ού περΓέϊίκ , έ ί
θα άτίγ" ϊ λιούμουρε. γέ τι Σίμων,
ί πίρρ"ι Ιωνάιτ, σε κοόρμι * δέ Ριάκου
νοόκ' ΐ δεφτόιντέ τι *ετο, πο τίαπάϊίμ, >\ ϊ3τί ντ'ε. Κίιλ\
1 8. Ε δέ ούν§ τ£ θόμτιγ. σι τι
γέ Πέτρο , ί σίπίρ μπΐ χε,τΐ Ρούρρ*
οο τε β; πίνάν' έ* κίσε,σε. τίμε , έ §ίερρτ' έ πίσεσ$ δο τϊ μδς μουντγε,ν}
τι βίγενε κόντρ άσάιγ.
19. Ε δό τ^ τ^ άπ τίγ κίτζετ§ τ|
μπρετ^ρίσ* §' Κίελβετ, Ι άτε ν\ τ§
λίδτζ τι μπι δέ , τε γέτε λίδουρε έ δέ
ντ| Κίελ, έ άτ| *\ τ| ζγίδιτζ τι μπί
δέ, τϊ γέτ& ζγίδουρε έ δέ ντί Κί&Α.

2θ. Αχιέρε πορσίτι μαθτ,τίτ* ετίγ,
τ| μος θόν| ντονιέ νιερίουτ σέ άΐ ϊ3τ§ Ιησούι Κρίστι.
2ΐ. Κε άτ§ χέρι ζουρι Ιησού» τ|
2ΐ. Απο τότε άρχισεν ο Ιτ,σους
ν* φανερώνη εις τοΰ; μαθητάδες του, γιου τρείον μαθητίβ*τ σ^ Τιγ, «έ
ότι πρέπει να ύπάγη εις τα Ιεροσόλυμα, δοόχετ§ τρ. βέγί άΐ ντ^ Ιερουσαλήμ , Ι
και να πάθη πολλά άπ6 τους πρεσβυ τε π|σόγ| 3ούμ| γκα πλεκεσία, ΐ γκα
τέρους και αρχιερείς, και άπό τους γρα τΙ πάρ^τ' έ Πρίφτερετ , ί •τ\ Γρκμμματείς, και να φονευθη, και τϊ) τρίτη ματέψουριτ| , έ τε βρίτετι, £ τε. τρίήμερα να άνας-αθη.
I τ|ν§ δίτί τί γγιάλετε.
7
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22. Και πιάνωντάς τον ό Πέτρος,
άρχισε να τόν όνειοίζη, λέγωντάς του'
βύθέντη, λυττησου του λόγου σου' άμ
ποτε να [/.ήν σου γένη έτοϋτο.
23. Καί ό Ιησούς έγυρισε, και είπε
τοΟ ΙΤ•'τ:ου, ΰπαγε οπίσω [/.ου Σατα
νά, έατόΉόν [/.ου είσαι, δτι οέν ς•ο-

Κεφ. ι7.

22. Ε Πέτρουα έ άγκαλιάσι άτ|,
έ ζού τα κερτόν , έ τι ''3. κουρτζέ
βέτεχενε τέντε ζότ, μός κιόφτε κ*
γιο τέκ τέγε.
23. Ε 0*8 άί οΰ κθέ έ ί θα Πέτροσε , ικε πράπα μέγε σατανά, <τκάνο*αλ"
γέ έ [/.§ μποδις, σε νου/ε μεντόνε
πούνίρατ ε Περντίσβ, πο πουνερατ'
έ νιέρεζετ.
24- Αχιέρε Ιησουϊ ού θα μαθητίβετ ο§ τίγ. άί «ε Χό τέ βίγΐ πας [λέ
γε, λέ τε άρνίσετξ βέτ|χεν' έτίγ, έ
λέ τε γκρ£ρε Κρουΐκν' έτίγ, έ λε τε
βίγε πάς [λέγε.
25. Σε ψέ άί κέ δο τ^ ρΌυαγε σπίρτιν' έτίγ , δουχαετε κέ τα χουμπάσε,
έ άί ;':ε τα χουμπάσε σπίρτιν"
έτίγ , περ μουα §ο τα Ρέγϊ.
26. Σε ψέ τζί βεγέν νιερίουτ ντ§
κερδέίτε Ρίθε δινιάνε , έ τέ §&μετόνετε ϊπίρτιν έτίγ, α τζοο τέ άπε νιε»
ρίου περ τέ κεμπίερέ σπίρτιν' έτίγ.

ν'<ζεται τα πράγι/, -τα του Θεοΰ, άλ
λα τα -ράγριατα των ανθρώπων.
24• Τότε είπεν ό Ιησοΰς εις τους
[ΑαΟ/,τάδ'ες του' οποίος θέλει να ελθη
καταπότι [/.ου, άς άρνηθη τον λόγου
του, καί άς πάρη τον ς-αυρόν του, καί
«ς μέ ακόλουθη.
α5. Διατί όποιος θέλει να φυλά;η
τήν ζωνίν του, θέλει τήν χάσει" καί ό
ποιος την χάση δια λογού .[/.ου, θέλει
τήν ευρη.
26. Διατί, τί ωφελείται άνθρωπος,
έάν χεροη'ση τί.ν κόσμ,ον όλον, καί τήν
ψυν Λ/ του ζημιωθϊ,; η τί θέλει οώιει άνθρωπο; έξαγόρασμα ο\ά τήν ψυνην του.
ιη. Διατί ό υίος του άνΟρώ-ου
μέλλει να ελθη μέ τήν 5όξ-/ν τοϋ πατοος του, [/.αζΰ [/.έ τους αγγέλους του' ,
καί τότε θέλει αποδώσει εις κάθε ενα
και α τα έργα του.
28. Αληθινά σας λέγω, ότι είναι
κάποιοι άπό τούτους, όπου ςέκουντκι
έδώ, οι όποιοι δ"έν θίλουσιν γευθή θά
νατον, έως όπου να εΐοώσι τόν υίόν
τοΰ ανθρώπου, όπου να έρχεται εις τήν
βασιλείαν του.

ο.η. Σε ψέ ί πίρρι ί νιερίουτ κα
τ.|> τ' άρίουρί μέ Ρίθξ ντέρρετε,β
λίβδίμετε τέ παΛάίτ σε τίγ, πά>5/.§
[/.έ εγγεγτ' έτίγ, έ άχιέρε δο τέ άπ§
μπε τζίλεβοσί κούντρ§κά πουνούαρ&.
2&. Με τε βερτέτα οΰ θόμ γιοιί~
βετ , γιάνε τζά γκά ϋετά κέ £ίν§ >.§τοΰ , κέ άτά §6 τε μος »όχίν§ βόε'κϊ-.
γε , γγέρα σά τέ δόχονε τ$ Αίρρ- £
νιερίουτ , £έ τ| βίγε ντε μπρετερί
τε τίγ.

Κεφ. ιζ. χη.

Κρίε Εστατεμπεδγιέτετε ιζ. χη.

Ι. Καί ίίς-ερα άπό Ζξ ημέραις πέρνει ό Ιησοΰς τον Πέτρον, καί Ιάκωβον,
καί Ιωάννην τόν άδελφόν του' καί τους
ανεβάζει εϊς Ινα όρος ΰψηλόν κατά
ρνας.

ι. Ε πάς Ριάστε δίτετ, μούαρό
Ιησουϊ Πέτρον§ έ 5έ Ιάκωβονε , έ δβ
Ιωάννε β$λάν' έτίγ , έ ί χίπι άτά
' ντέ νιέ μάλλ τέ λιάρτ§ βέτζ» [*π^
νιανε.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
Κεφ. ΐ7•
%
α. Καί μ.ετ£^οροώ8•»ι έμπροςά τους,
α. Ε ού μεταμορφός (ντίρόϊ τ$
και ελχαψε το πρόσωπον του ώσαν πάρειΐ ) περπάρα άτοΰρε , έ φάκεα
ό ήλιος, κχί τα φορέματα του έγίνηκαν έτίγ ί ντρίτι πόσι Δίελι, έ ρ^.τατ' ίτίγ
άσπρα ώ?αν το' φώς
οΰ πεν§ τ§ πάρδα πόσι δοίτα.
3 Κα; να , έφάνηκαν εις αυτούς ό
3. Ε να έ ού όουκ ντά τα ΜωϋΊΐΙωϋστς και ό Ηλίας , καί ώμιλοΰσαν σίου έ δε Ηλία, έ κουβ*ντόίγν§ »άόν.ϊ με τ(.
μέ αυτόν .
4 Και άπεκρί&η ό Πέτρος , και λέ
4• Ε Πέτρουα οΰ π^ρΡέΐΓκ , £ ί9χ
γει εις τόν Ιησοϋν, αύβέντη, καλά εί Ι/σοΰίτ , ζότ, μίρί| 1>*τ£ τ| ρΊ'υ.| νάναι να εΐαεσΟεν έμεΐς έδώ' άν βέλης, ας βετ κίτού. ντ§ §ό τ§ *ίγεμε χ§τοΰ
χάμωμεν ε$ω τρεϊς κάλυβαι;, διά λό τρέ τέντα , νιε τ.\λ τι , έ νιξ π£ρ Μωγου σου μίαν, καϊ μίαν δια τον Μοϋ- σίνί, έ ν4 π?? Ηλίαν$.
σην, και μίαν δια τον Ηλίαν.
5. Και εν ώ άκόμι έκεΤνος έσυντυ-•
5. Ε τεκ φλιτ άί ακόμα, να, έ
χαινίν, ϊδοϋ ευθύ; Ινα συννεφον φωτεινών ί-Λ ι νιε ρε έ φέςουρε, έ ί μπουλιο'ι άτα,
τους έσκέπασε, και φωνή εϋθΰ; ήκοΰσΟη έ να, νιε ζε γκά ρ'έγια Χ{ θόϊ' κονίιγ
άπό το συννεφον, όπου έλεγεν" έτοΰτος \ά-% πίρρι ϊμ ΐ δάϊίουρι , /ε μπα τ^
«ιναι ό υιός μου ό ήγβπημένος, εις τόν πρέχεμ οίνε , άτίτ τι διΓιόνι.
όποιον άναπαύήττΑα, αυτόν άκουετε.
6. Και ωσάν τ^ν ηχούσαν οί μα,θη6. Ε σί εδιΓουανί μαθητέιγτε ρΌίνε
τάδε;, έπεσαν πίκουπα καί έφοβη'9η• πίρμπίς μπί φάκε τξ τοΰρε,έ οΰ φρικοΰανε, βούμε.
σαν δυνατά.
η. Ε Ιησουι έρδι πράνε , έ ί ζουρ»
7• Καί ηλθεν ό Ιησούς καί έπίάτα,
έ ού θά" γκρέουνι, μός ού φριασέν τους, καί εΐπε' σηκωθητί, καί
κόνι.
μην φο β είσθε.
8. Ε κούρ γκρίγτινε σίτ' έτοϊίρε,
8. Καί έσνίκωσαν τα ματιά του;,
καί δεν είδαν κανένα, παρχ μονάχα σπάνε ντονιε τγιάτϊρ πξρ βέτζμε 1ησουνε (ίέτευ-!.
τον Ιησοϋν.
ρ. Ε κοϋρ ζΑρίτν' άτα γκα μάλλι»
ο.• Καί καταβαίνοντε; αυτοί άπό
τό όρος, ό Ιησούς τους έπαράγγειλε, ί ποοσίτι άτα Ιησοΰι , έ ού 6α" μός
λίγωντας" να μήν είπητε κανενός ε 9όϊ νιερίουτ κϊτε ύ πάτί γγέρα σα τ|
τούτο όπου ειίετε έως όπου να άνα- γγιά>ίτε γκα τ\ βΙέκουριτ» ΐ πίρρ\

ςτθη ό υιός του άνθρωπου άπό τους νιερίουτ.
νεκρούς.
ίο. Καί οί μα9ητάδες του τόν ηρώτησαν" Διατί λοιπόν λέγουσιν •ί
γραμματείς, πώς ό Ηλίας κάμνει χοεία
να έλ9η πρώτα;
1 1 . Απεκρίθη ό Ιησοΰς, καί ιΐπέν
τους. βέβαια ό Ηλίας έρχεται πρώτα,
να άποκαταςτίση Ολα.
»2, Αμή λίγω σας, Οτι 4 Ηλία;

>ο. Ε έ πίετν' άτε μαΟητίτ έτίγ,
έ ι Οάνε' ψε γραμματέιγτί θόνε δα,
σε Ηλία δό τε βίγε. περπάρα;
ιι. Ε δέ Ιηιούι οΰ πίρΓε'Ί'Γκ, β
ούβα άτοΰρε" σε Ηλία βγιέν περπάρα,
έ §ό τε 6ίραί ^ίθ| Αότ|νε ντε τάξ.
ι». Ε δέ οΰ θόμ γιούβετ σέ Ηλία

βο
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τώρα πλέον ήλθε* καί δεν τον εγνώρισαν
άμή έκαμαν εϊς αυτόν, όσα ηθέλησαν1
τέτοιας λογη; καί ό υιό; του ανθρώ
που μίλλει να πάθη άπ αυτούς.
1.5. Τότε έγνώριοαν οι μχθητάδες,
ότι δια τον Ιωάννην τον βαπτις-ην
τους ειπεν έτουτον τον λόγον.
ι4• Και ώσαν ί,λΟαν αυτοί εις τον
λαόν, έση'μωσεν <νας άνθρωπος εις τον
ϊησουν γονατίζοντας εις αυτόν,
1 5. Κ«ί λέγωντας* αύθίντη, λυπη'βου τον υίον μου δτι σεληνιάζεται,
και κακοπαθεΐ* και πολλαΐς φοραϊς πέ
φτει εϊς την φωτίαν, καί εις το νερόν.
ι6. Καί τον η•ρερα εις τους μχθη
τάδες σου, και δεν ημπόρεσαν να τόν
ίχτρευσουν
17. Κα' άπεκρίθη ό Ιησούς, καίεΐπεν' ώ γενεά άπιςτι καί διες-ραμμε'νη,
«ως πο'τβ θα είμαι μετ' «σας; Ζως
πότε θέλω σας ύπομεν«ι; φέρετε μου
το'ν έόώ.
ιδ. Καί έπρός-αξε με θυμόν ό Ιη
σούς το δαιμόνιον, καί εϋνήκεν άπ ε
κείνον* καί ΐατρίύθη το παιδί άπό την
ώραν έκείνην.
19- Τότε ίπηγιν οί μάθη τάδες εις
τόν Ιησοΰν κατά μόνος καί είπαν του"
Διατί εμείς δεν έδυνη'θημε» να εϋγα'λωμεν αυτό;
30. Λε'γει τους ό Ιησούς* Διά την
άπις-ίαν σας* βέβαια σας λ γω* άν έ
χετε πίς-ιν ώσαν ένα κουκκίτοίί σηναπίου, θέλετε εΐπη εις έτοϋτο τό βουνον'
μίτατο'πισαι άπ' εδώ εκεί, καί θέλει
μετατοπίσει" καί δεν θέλει εισΟαι κα
νένα πράγμα αδύνατον εις «σας;
3ΐ. Αμή έτοϊκο το γένος δεν εΰ•
γαίνει, πάρα μέ προσευ/ην καί μέ νης«ίαν.
32. Καί «κεΓ όπου έσυναναςφ/φουν,ταν ούτοι εις τιίν Γαλιλαίαν, «ΐπν

Κεφ. ι<}.

ι νταστί" πο νουκ' έ νιόχν' άτ&,
έ ί κέν| άτίγ , σα ϊ\ δέό'ν£. κ§*3του
έ δε ί πίρ^ι ΐ νιερίουτ §ό τ§ π£σόγε
γκα ατά.
1 3. Α^ιέρε κουπ|τούαν| μαθητέϊγτε σε περ Ιωάννη βαπτιστίνε γιου
θόσ άτοΰρε.
ι4• Κ σι ερό ατα τ«κ κε τουρα
» ίιε'ρι^ιτ , ερδι ντέ άι νιε νιερί , Ι
γιου περΡέϊίκ.
1 5. Ε ί Θό3 ζότ, λΐ τΐ τ$ βίγ|
λίκξτ| περ τ»μ Αίρ^, σε « ζ& πετάγια,
έ μουντόνετί σούμε. σούμε, χέρ§ πί«
ντε ζγιάρ , « δούμε χέρι ντ| ουγξ.
1 6. Ε ε προύβα άτε ντ| μαθητ-1
τ| τουα έ νου/.ε μούντνε τα σερόϊννϊ.
17. Ε δε Ιησουϊ ού πίρΓε'ϊΓκ, «* "θά"
ώ σόϊγ ΐ πα ίε'σε , έ" δε ί στρέμπε,ρ!,
γγέρα κουρ τέ γέμ μέ γιούβετ; γγέρα κούρ τε οϋ οουρό'γ γιουβετ; Λι
μάνι άτε λ|του.
ι8. Ε έ κϊρτόϊ άτι Ιησουϊ, ΐ §ο)λ
γκά άί ί παοΰδι, « ού δ|ρούα άτ^
ααγϊιτ δγιαλι.
Ί9- Αί"?ε «Ρ*Ι μαθητίτε ντέ Ιησούε βε'τίμι μπέ •3;άν£ , « ί Θάνε,, ψε
νάβετ -νοΰκε μούντμ τα κρίγεμΕ άτέ;
3θ. Ε δε Ιησουϊ ού θίί άτοΰρε.
σε νού/| *«σόνι μίρρ"ε. σέ ού θόμ μΐ
τε βερτβ'τα , ντέ πάτζι Λίσε σα νι|$
κόκε σινάπιτ , §ό τ| θόϊ /.ετίτ ΐλάλιτ,
γκρε'ου κετε'γε, ΐ ^άϊγδε άτγε,' ί δό
τ« ^6γΐ, ί δό τ\ μός γε'τι ντ| γιου
ντονιϊ ί\ τϊ μός βένετε.
3ΐ. Πό κουιγ σόϊγ ί §γιαγετ νούχε
δελλ ντρί»« , πΐρ βε'τζμΓ μέ τε φάλτουρε , Ι δε μέ τ' άΡερουαςε.
33. Ε σι βίγνε άζχ ρ*ότουλ ντ|
Γαλιλαίε , ού θά άτοΰρε Ιτ,τούϊ

Κες>, ι8.
τους
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Οϊ

ό Ιησοΰ;" ό υ•ος ταϋ άνθοώ-ου οο τί ι-ετϊ, ι "*ιρρι νιιοιουτ ντ* οου**
ορό τέ νιε'ρεζετ.

{χελλει να ::αραδοΟη ει; τα χίρια των
άνθρώ-ων.
23. Και θίλουσι τον φονεύσει, και
την τρ την ήξεραν θλει άνας-αθ/,.
Κ«: ελυπη'θηκαν πολύ.
34• Και όταν ήλθαν εις την Κα
περναούμ, εκείνοι, ό—οΰ εΐΑαζωναν τα
δίδραχμα, ηλθχσιν εις τον Πέτρον, και
ιιπαν δίν πληρώνει ό διδάσκαλο; σας
το δόσιαον των διόρά/αων ;
α5. Λέγει ό Πέτρος, ναί' και όταν
«μβηκεν εις το τττ?,τι, τον έπρόλαβεν
ό Ιτσοΰς, καΐ λ.γει του' τί σοΰ φαί
νεται, Ιιυων; οί βασιλείς της γη; άπδ
ποίους π;ρνουσι δόσιμον, η κηνσον; άττό τ*ϋς υν.ύς τους, ή άπο τους ζε' ου;;
3.6. Λ -γει του ό Πέτρος* άπα τους
ξένους, "λε'γει το^ ό ί^οΰς* Λεύτεροι
λοιπόν εΓναι οί ΐ/ίοι.
27• Ααήόιάνά μην τοίις σκανδαλί
ζω*; ν, τΐτ,γζινζ εϊς τήν θχλασσαν, και
£ίςε το άγκι•τρι σου, και -ό πρώτον

α3. Ε οο τα βράσενε άτΙ , Ι τ|
τρε'τενε οίτε. ο!> -εγκοί/ετε, £ ού χελμούανε ίίούμε.
24• Ε ©ί ε'ρδε άτα ντε Καπερναίύμ, γιου κιχίνϊ Πετροσε άτα κ| μπίγε'δενε χαράτζετε, ΐ ΐ θάν: Δάσκαλι
γιούαιγ νούκε, παΡούαν χαράτσι;

25. Ου θότϊ παΓούαν. ε κοΰρ χίρι
ντε στεπί , ί θα άτίγ με -ϊρπάρα 1ησούι' σι τ4 οού/.ετε. Σίμων; μπρετίριτ'
έ δε'ουτ γκά τζιλετ* μάρίνε. τε δίνατε,
ά χαράτζνε; γκα κίγτ' έτοΰρε, ά γκα
τ| χούαίγτε.;
1 6. Ε ΐ θοτ' άτϊγ Πέτρουα, γκα
τ§ χούαιγτι. ΐ θότ' άτίτ ίησούι" ντ§»
στί /ιϋτοΰ τ§ •'"ίγτί γιάν ελεύθερο.
ο,η. Πό ν\ τ§ μίις σκανδ«λίσγ§μ%
άτα, χ_άεγ§ε ντεδέτ, έ βο.ρ'ρϊ άγγίστρίν; . ί άτε πί"κ κζ τϊ δάλλ| /ϊερψάρι, όπου ε^ίγη, πιασε' το, και άνοιξε πάρα , γκρε'ι , ί χάπι Γόγεν' έτίγ , ϊ
το ^όμα του, κ /ι θέλεις εϋρη ?να 7ατη- οο τε Ρέτζ ν:§ στατη'ρϊ , Ι σι τα ιχαρτζ
^χ, και περνώντας εκε^ον οοσ;ου; άτι επουα άτοΰρε πέρ ριούα , ίό\πίρ
τον δια λόγου {ίου και δια λόγου σου. τίγ.

Κεφ.

11).

ι8.

ι. Εις έκείνην την ώραν ήλθαν οί
(ΐαθττάδίς εις τον ΙησοΟν, λέγοντες"
ποίο; τά/α εΐναι μεγαλύτερος εϊ; την
βασιλείαν τών ουρανών;
2. Και προσκαλεσμένο; ό Ιησοΰς
Ινα παιδίον, ίτκ<ήν το εις τί,ν με'σην
του;.
3. Κα! λίγει' βίβαια σας λι'γω* αν
Οεν γυρίσετε, ν* γένη: ε ωσάν τα μιχρα παιδία, δεν θέλετε εμβη είς τή•
βασιλείαν τών ουρανών.
ι\. Οποιο; λοιπόν ταπεινώστι το"

Κρίε Ετετί{•.πεδγΐίτ|τ|. μι. ι&.

ι. Ατ* τζα2τ έ"ρδε. ρ.«θητίτε ντέ
ίησούι, έ ι Θάνε," βά>| τζίλι εστί. ^
ΐ ιιαδ ντ^ [;.πρετίρι τ| Κίεί|ϊ:τ;
2. Ε Ιησούι θύρ'ρ'ι νι| δγιάλλε , ί
έβοΰρι άτε στρούαρα ντ| ρ.ές τε τοΰρε.
3. Ε θα' μ.ε τ| βιρτίτα οΰ Οο;*
γιούβετ , ντ£ ριος ού κθε'φι , ε τ^ π(νενι σι έ δέ δγ'.ίλρι.τ$ , §6 τ| (Αος χίνι
ντί (Απετίρι τ| Κίελβετ.
4• Ε άί 5α >Λ τ| ταπινο'ιγί $έ
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λαγούτου, ώσαν το παιδί έτοΰτο, ε
κείνος είναι μεγαλύτερος εις τί,ν βα
ί'.λίίαν των ουρανών.
5. ΚαΙ όποιος δε/θη ένα παιδί
τέτοιας λογής, δια δν μά (ίου, έμένα δέχεται.
6. Αμη' όποιος σκανδαλίση ίνα α
ϊτό τους μικρούς ετούτους, όπου πις•ευουσ:ν εις έμενα, καλητερον του είναι,
να κρεμασθη πέτρα του μύλου εις τόν
λαιμόν του, καί να καταποντισί)•/; ει;

Κεφ. ιδ.

Τίχεν' έτίγ σι καύιγ δγιάλλε , άί ξ^τε
μί ΐμάδ ντε μπρετερί τε Κίιλβετ.
5. Ε άί κε τε πρέσ,ε νιε τε τίλλ^
δγιάλλε μπ| εμΐρ τΐμ , με πρέτ μούα.
6\ Ε άί πα λ\ τε σκκνίίαλίο-γΐ νιΐ
γκα χ§τα τι βόΓελιτε, λ§ Λι.σόγιν|
μπε μούα , 'φτί μ§ μίρρί περ τε, κ§
τι βάρετϊ ντε κιάιρι τί τϊγ μο'*ίρ' έ
μουλίουτ , ( τε στίχετϊ ντε φοΰντ
-ε δέτιτ.
7• Βέ ντε πότε γκα σκανδάλες
σέ είϊτε στ/ρίγγίμ τε βίγινε σκάνδαλετε. πο 6ε μπα
βγιέν σκανδάλι.

τ6 πέλαγος τ?,ς θαλάσσης.
η. Αλλοίμονον εις τόν κόσμον άπό
τα σκάνδαλα" διατί ανάγκη είναι να
ίλθουσι τα σκάνδαλα" όαω; αλλοίμονον
«ϊ; τόν ανθρωπον εκείνον, άπό τόν ό
ποιον έρχεται το σκάνδαλον.
8. Αν δι σε σκανδαλίζη το χέρι
8. Ε ντέίτε & Λορρα γιοτε , ά /.έ1ΐί•τα, και μπα γιότε τε σκανύαλίς τι, πρέι άτο,
σου, η το ποοαρι
οία σου, κόψε
ρίξε τα άπό λο'γου σου' καλητερον εί έ στγιέρι γκα βέτ|χεγι« , σε ΐ-3τ| α§
ναι να εμβης εις την ζωην κουτζός η μίρρε περ τϊγ τε χίτζ ντε γέτε ίτ^άκουλός, πάρα όπου νά έχης δυο χέρια λ§ , α πα οοόρε , σε τε κ;τζ δι οούκαι δύο ποδάρια, και να βαλθης εις αρ4, ί & χέμπ§ , έ τε. βίχίτ^ ντΐ
τό πυρ το αΐώνιον.
φλιάκε τ| πα σόσουρ|.
9• ΚαΙ άνίσως τό (/.άτι σου σε
^. Ε ντέϊτε σίου ίτ κε τε σκανσκανοαλίζη, εύγαλέ το και £ίςε το άπό δαλίς, κρέε άτε , « στγιέρε γκχ βε'τίλόγου σου* καλτίτερον σου είναι να πας χεγια, σέ εττΐ με μίρρϊ πέρ τιγ τ|
μέ ένα μάτι εις της ζωην, πάρα να ε- χϊτζ νΗ γέτί μέ νΛ σϊ, σέ τ^ Λίτζ ά
χης δύο μάτια, και να βαλθης εις σι, 2 τε βίχετζ ντε πισε τε ζγιάριτ.
την γε'ενναν του πυρός.
ίο. Βλέπετε να μην καταφρόνεσε τ ί
ίο. Βεστρόνι τε μός καταφρονίσνι
κανένα άπό τούτους τους μικρούς, δι ντονά γκα κετα τι βό."ιλιτε , σε οΰ
ότι σας λέγω" δτι οι άγγελοι αυτών θόμ γιούβετ, κΙ βγγίλιτ' έτοΰρε ντε
εις τους ουρανούς βλέπουσι πάντα τό Κίί>' κοϋρ §0 βόχ;νε φάκεν' ε γιάτιτ
πρόσω—ον του πατρός μου, όπου είναι σίμ , κε Ιστέ ντε ΚίεΧ.
εις τους ουρανούς.
1 1. Διατί ό υιός τοΰ άνθρωπου ήλ
ιι. Σέ ?ρδι ί πίρόι ί νιερίουτ πε^
θε να σώση τό χαμένον.
τ\ λεφτερόσουρε τε /ούμπουρενε.
ία. Τί σας φαίνεται; άν τύχη κα
12. Τζιοϋ δούκετε γιιούβετ, ντ|
νένας άνθρωπος να ε/η εκατόν πρόβα πάατ5 ντονιξ νιερι νιϊκίντ δ|ντ , έ τί
τα, και να πλανηδη ένα άπ αυτά, δεν χουμπάσε νιε γκα άτό , νούκε λέ τί
άφίνει τα έννεν/,ντα εννέα, και παγαί- νίντίδγιέτ' ένέντα , ε βετε ντ5 περ
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νωντας εις τα δρυ, γυρεύει το πλανεμένον}
1 3. Και «ν τ»χη να τι» είίρη, βέ
βαια σα; λίγα», ότι περισσότερον χαί
ρεται δι* εκείνο, πάρα σιά τα εννεντ,ντα
ίννία. όπου όέν έπλανη'θηκαν.
ι4• Τέτοιας λογτ,ς δέν είναι θέλη
μα έμπροσθεν τοΰ πατρός «ας τοϋ εν
οΰρανοΐς, να χαθη ίνας άπό τους μι
κρούς τούτον;.
1 5. Καί αν «φάλλη ό αδελφό; σου
εις έσίνα, πάγαινε, και έλεγξε τον άνάμ;σόν σου και εκείνου μονάχου" αν σέ
άκούση, έκέρδεσες τόν άδελφόν σου.
ι6. Αμή ιάν οέν σί άκουση, έ.ταρε
ρε λόγου σου άκόμι ίνα η δύο* δια
να βεβαιωθτ, κάθε λόγος άπό το ς-όμ* όύο τ» και τριών μαρτύρων.
ι^. Και αν παράκουση και αύτοΰς,
«ΐττέ το εις την έκκλησίαν* καΐ άν πα
ράκουση και τη; εκκλησίας, έχε τον
ωσάν τόν έ&νικόν και τον τ=λώνην.
1 8. Βέβαια σας λέγω" δσα άν δ•-
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μάλλ» τι *!:κόγ| τ| χούμπουρ|νε;

ι3. Ε ντ£ κιόφτ| *Ι τα Ρέγί άτϊ, μΐ
τι βϊρτέτα οΰ θόμ γιουβετ , σέ Ρ|ζό•»
νετε π|ρ άτ\ μέ. τέπ|ρ, σέ π^ρ τι ν§ντ&δγιέτ' ένέντα , κέ σκένε, χούμπουρε,
ι4• Κεστοί» νούκ 5^τ' ούρδίρί περπάρα γιάτιτ σούαιγ κξ ϊστί, ντε ΚίεΧ , κέ τε χουμπάσ§ νιξ γκά χετά τ|
βόίΐγιτ§.
1 5. Ε ντέστί κέ ι\ φ§γέν τι βίλ'άϊ Γτ, χάϊγδε, έ κ|ρτόγε άτϊ βέτίμε , τι ε δε άί π&ΰλξ , ε ντε τ§ ξ|ιΓιόφτί , έ κερδέσε βε)άν§ τέντ.
1 6. Ε ντέ μό; τΙ διίιόφτξ, μέρρ*
μέ βέτεχε νι| α α βέτϊ ακόμα κέ πίρ
πάρα Ρόγεσε. δι ά τρέ μάρτυρίβετ , τ§
κίντρόγί τζοο φγιάλί.
17. Ε ντε μό; διίιόφτ^ έ δέ άτά,
θοόαγια Κιί)|σϊ ε δέ λαόιτ , ί ντέ μός
ΟίΡιοφτε ε δέ κί5±σε, λέ τέ γέτϊ τέκ τέγ»
σι κούντρε 1"τί ΕΟνηκόϊ έ δέ Τελόνι.
1 8. Σέ ού θόμ μέ τε βερτέτα, σα
βτίτε απάνω ει; την γην, θέλουσιν εΐ- τε λιδνι μπί δέ , δο τέ γένε λίδουρς,
σθαι δερ^ένα εϊς τ!»ν οΰρανόν καί δσα ντέ Κίίϊ , έ σα τε ζγίδνι μπί δέ,
λύσετε απάνω ει; τί,ν γην, θέλουσιν δο τε γέν| ζγίδουρι έ δέ ντΐ Κίελ\
€ΐτθαι /υμένα ει; τόν οΰρανόν.
19. ΠϊρσίρΙ οΰ Θοϊλ γιουβετ, σε
19- Πάλιν βέβαια σα; λέγω, ότι
αν συμφων/ίσουσι δύο άπό σα; απάνω ντέστε χέ τε συαφωνίσγεν§ δ' γκά
εις την γην δι* κάθε πραγ[Αα όπου : γιουβετ τς|ρ τζδο 9*?^Ι πούν| χε τ'|
θέλουσι ζητήσει, θέλει τους γένη άπό κερκόγϊνε , δο του κένε-' άτοϋρε γκά
γιάτι ίρι κε |^τε ντέ Κίελ.
τον πατέρα μου, τόν οΰράνιον.
αο. Σέ τέκ γιάν| δι ά τρέ ριπϊγέαο. Διατ! όπου είναι δυυ η τρεις
ΐΛαζωαένοι ει; το όνομα μου, έκεΐ ει- δουρε μπί εμερ τιμ , άτγέ έ δ* ουν
μαι και εγω εις ττς ρ.εσην τους.
γιάμ ντ£ μες τ| τοδρε.
31. Τότε έρχεται εις αυτόν ό Πέ•
21. Ατι χέρ» γιου κιάς άτΐγ Πέ
τρος, και λέγειτου' αϋΟέντη, πασαις φο- τρουα , έί θά' ζοτ, <?ά χέρ§ τ§ φεραΐς να μου πταίση ό αδελφό; μου, και γί'γΐ τέκ ού' βίλάι ΐμ ετί γ.ιά ντελέ«γ
νά τόν συγχωρέσω ; έως επτά φοραΐς; άτίγ; γγέρ μπέ στάτϊ.
αα. Λέγει του ό Ιησοΰς' δεν σου
22. Ι Οά άτιτ Ιησούί' νουκ| τ^
λέγω έως επτά φοραΐ;, άλλα έως ίβ- θόμ τι γγέρα μπ§ στάτε , πό γγέρρα
ίομηντα φοραΓ; επτά.
μπ| «τατεδγιέτε χίρί γκά βτάτϊ.
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Κεφ. ι8,

α3. Δια τοΰτο ομοιάζει ή βασιλεία
των ούρα/ών ενα άνίίρωπον βασιλέα,
6 όποιος ήθε*λγ|σι να κάρκι λογαριαΊΐΛον ριί- τους δουλευτάδες του.
24- Και ωσάν άρχισε να λογαρια,ττ,,
τοΰ εφ'ρΟη *να?> όπου τοΰ έχρεώςχι
δέκα χιλιάδες τάλαντα"
2 δ. Και (Λ/,ν ίχωντας νά τ χ άποδώση, έπρός-αςεν ό αύθίντνίς του να
ΐ:ου>.τ,6•?; και αυτός, και •ό γυναικά του,

α3. ΙΙρά άντάίγ Ριάν ιεπριτερίβ β
Κίελβετ με νιερι μπρέτ, >.ε σεό"ι τ§
πεν λογαρι μέ κοπίγτ' ίτίγ.

ίΐτί-γί, και τόν έβαλε ρ>.εσα εις την
^.υλακήν, ?ως ου νά πλτ,ρώσγι το -/ρέο; του.
3ι. Βλέποντες δέ οί σύνδουλοί του
τά γενόμενα, έλυπτίθηκαν πολλά" καϊ
Ϋ,λθ/ν καϊ έφανέρωσαν εις τόν αύδένττ,ν τους καταλεπτως όλα τά γενόμενα
32. Τότε τόν εκραξεν ύ αύ6έντ7)ς
του , καϊ λέγειτου, δούλε πονηρέ, εγώ
βοΰ έ/άρησα όλον έκεΐνο το χρέος, έττειο'/ι ρέ έπαοακάλεσες.
33. Δεν έπρεπε και έσΰ νά λυπηθ^ς

έ βοΰρι άτι ντε χαψάνε , γγερα σά τς
άπί άτό κε ί δούαιγ.

24• Ε κούρ νίσι τε πεν λογαρι ί
προυν άτιγ ίά ίιερι κ§ ί δούαιγ δγιέτε,
μηε κουλε'τα»
. Ε σι νουκε κι•3 αι τε για νκ

ί πορσίτι άτε ζότι τιγ τε 'τίτετε άι,
έ δε Ρρούαγια έτιγ, ϊ δε όγιέλμτε, ί δ»
και τα παιδιά του. και όλα όσα •ϊχ_εν Ρίθϊ σά κίσ , ε τε παΡουχαετε.
καϊ νά άποδοθϊ) τό χρέος.
26. Ε κοπίλι ρ*ά ττό3τ|,β ί λιού26. Πέφτωντας λοιπόν ό δούλος
τείγ
άτΙγ, έ ί θάα' ζότ, μός οϋ ζεμε,..
εκείνος τον έπροσκύνα. λ;γο,ντας" αύθέντη, ριακροθύρΜτ,σέ [«, και νά σοΰ τά ρό τ?κ ριέγε, πό πρίτμε, έ οό τε τΐ
•ίώσω όλα"
απ τ§ Ρίο α.
27< Ε ζότιτ (Τατίτ κοπίλιτ ί έ*ρδΐ
27. Και έσπλαγ-/νίσθϊ! ό αΰθέντνϊς
τον δοϋλ.ον εκείνον, και τον άφησεν λί/.ξτε ί έλεσόι άτ§ , έ δ| Ρίθ§ πόρκαι εχάρισέν τονι και το /ρε'ος του.
τζινε γιά δερόι.
28. Ε σι δόλι άτεγε άι κοπιλ,
28. Και εόγαίνοιντας εξω ό δο',λος
εκείνος, τύρεν Ινα άπό τους σννδού- Ρε'τι νιε τγιάτϊο κοπίλ (ίόκν »τ!γ , κ'ε,
λους του, ό όποιος τοΰ έχρεώς-ει εκατόν ί οουαίγ άτΐτ νιίκίντ δχνάρε , β σς
δηνάρια" χαι πιάνωντάς τον τον ές-ε- ί ζουρι άτε « [Απιτ , ε ί 6οϊ. Λ^,ξ
ναχώρη , λέγωντας' δο'ς [/.ου εκείνα ό άτό « ρ.ί δό.
που ρ.οΰ χρεως^ς'
29• Επεσε λοιπόν ό σύνδουλόςτου
29. Ε άι κοπίλ σόκου ΐ τιγ σι ί
ι;ς τά ποδάρια του, καϊ τόν έπαρακά- ρά ντε '.{υ.τ:ΐ τε τίγ , ΐ ηούτειγ άτΐτ,
λει, λεγωνπας' ρ.ακροθϋ|Λγ;σί (Αί, και έ ί θό^' [χος οϋ ζεαερό τεκ [Λεγ*, ττ»
πρίτι/,ε , έ 8ό τ| τι απ τε ΡίΟα.
όλα νά σοΰ τά πλνφώσω"
3ο. Ε άι νούκε δούαιγ, •πό βάτε,
3ο. Και εκείνος δεν ήθελε" άλλα

3 1. Ε σι πάνε κοπίγτ' ΐ τγιερ|
άτό /ε οΰ κένε , οΰ χελριούιινιι θού
ριε , έ ερδ|, έ ΐ ρεφίενϊ ζότιτ σ| τοΰοε ΓίΟ άτό κε οΰ τΐένε.
32. Αχιερε Θύρρι άαϊ ζότι τίγ, ί
ί Οά' κοπίλ ΐ κέικ, οϋνε. τ^ δίρόβα τ»
ΡίΘ άτε ί'ίόρτζ κε ριε οογε , σε ψέ (αο5
λιούτε.
33. Κούκ| δού/αεϊγ τ'ί δερο'γε έ δέ

Κίφ. τ9.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ.

τ%ν βίν&ουλ.όν σο», χαθώ; σε ελυπ/ίβηκα χαί εγω;
33. Και ί'9υμώθη ό αύθενττ;; του,
και τον εζζιάοωχΑν εις τους βασάνι
ζα;, Ιως ου να ο ώση όλον του το
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τί κοπίλιτ βόκουτ σΐτ, κουντβε τ£
δ&ρόβα έ δε ου;
34• Ε σι ού ζεμερουα ζότι τίγ,
έ 5α άτε ντα τα Αι ^ουντόγε,νί, γγί;»
σα τ| άπ» Ρίθ άτό κ§ λσ πόρτζ.

34- Τέτοια; λογη; και ό πατη'ρ
35* Κ&στού έ δέ γιάΐι ίμ ί Κίι'λρου, ό ουράνιος, θέλει κάμει ει; έσα;. βετ, δό τ§ πίγϊ ντ^ γιούβετ, ντ|
«ν ίέν συγνωρε'ση άπό καρδία; κάθε μό; λιάφτζι τζίλι Ι5ό βεΧλάιτ α\ τίγ
δνας τα σφάλματα τοδ άοΥλφοΰ" του, γχα ζέαερα γιοΰαϊγ, φάγετ' ετοΰρε.
Κεφ. ιθ. 19.

Κρίε Ενίντεμπ|δγ'.ε'τ§τ|. ιθ. 19.

ι. Ε ού λ| κούρ σόσι Ιησούΐ
ι. Και εγένετο, όταν έτελείωσεν
έ ΙϊΐσοΟ; τα λόγια ετούτα, έαετατόπι- χίτό φγιάλε, ού γκρέ γκα Γαλιλαία,
•εν ά-ό τήν Γαλιλα:αν, χαί ηλθεν εις 1 έ ίρδι ντε συνόρ| τ| ίουδαίεσ», λίρτα σύνορα της Ιουδαίας, πε'ραν του τέιγ Ιορδάνιτ.
Ιορδανού.
2; Και τον ακολούθησαν πολΰ
α. Ε ί βάν{ πα; σι σουμί 4ότ£,
«λτ.θο;• χαί έχει τ•.ύς ΐάτρεβέν.
Ι ί 'άίοόι άτα άτγε'.
3. Και ήλββν Φαοισαΐοι, ίοκιαά3. Ε ού χιάσνΐ ντε άϊ Φαρισέΐγτί,
ζοντίςτον, χαί λέγοντες εις αυτόν, αν ε έ πιράςν άτ§, • ίθόσνϊ,' ντ» μοϋντ
ήμπορη άνθρωπος να γωρίση την γυ νιερίου τε νταγ§ Ρρουαν ίτίγ μ• τζοο
λοί σεκεπ.
ναικά του με χάθε λογής αϊτίαν;
4. Ε δέ άί ού πίρΡέϊΓκ, ε ού θ* ά4- Και ό Ιησούς άπεκρίθη, χαί
ειπέν τους" δεν έοΊαβάσετε, ότι εκεί τουρε' νούχε διαβάστε , σε άί '.§ ΐ*έ.ρι
νος , όπου έκαμε τους ανθρώπους λ\ χέρδν' έπάρε μάσκουλ έ δε φίμίρΐ
άττο την «ρ/ην, τους εκαμεν αρσενι ί ί-έρι άτα;
κόν χαί θηλυχόν;
5. Ε θα' περ -/χύ ίο τϊ λ|ρ| νιε
5. Και εϊπεν' σΊ& τούτην την
άφορμήν θέ*λει αφήσει άνθρωπο; τον ρίου παλάν' ί τίγ ε ο"ε μί;λ5ν§ ι ί *ό
χατε'ρατου και τ/|ν μητέρα του , και τί χαίϊκόνετε με Ρρούαν' ίτίγ , » οβ
θίλει προσκολληθη ρ.έ την γυναικά -Ι γε'ν» τ^ δι νι^ κοΰρμ.
το»' χαί θε'λουσιν (ΐσθαι οί δυο εις
«άρκα μίαν.
6. Νά, κΑ νούκ| γιάνι δι «ό νιΐ
6 Και Τόσον όπου δεν είναι πλέον
βυο, άλλα μία σάρκα" εκείνο λοιπόν, κούρμ* ά-ε άοΊα Χ| «ασκό ι Περντία,
όπου ό θεό; εσμιξεν, άνθ;ωπος άς νιερίου λι τί μός εντάγι.
μην το χωρίζη.
η. Ι θόν' άτίγ' ψέ Μωύσίου πορη. Λέγουν του" οΊατί λοιπόν ό
Μεβϋσής ίπαράγγειλί να δίδη δΊχ- σίτι τάπεμε κάρτ| τ^ σ|ντάριτ , ΐ τ»
ντάγίμϊ.
ζΰγιον, χαί να τήν χ,ωρίζη;

ββ

ΕΪΑΙΤΕΛΙΟΝ

Κεφ. ι$.

8. Λεγίι τους" οτι ό Μωϋσης διά
8. Ού θότ άτουρβ" *ε Μωϋσίον γκ*
την σκληχοκαρδίαν σας «ας εδωκεν ζί|Α|ρα γιουαιγ ϊ λίΡα β ί^-έκια ού δά
αδειαν να χωρίζεσθε ταΐς γυναίκαιςι ούρδερ γι™βίτ τ& ντάνι Ρράτε τούαιγ,
βκς" άρι από τήν άρχί,ν δεν έγινεν πο φ\ περπάρά νούχ§ κ• χωστού.
9• Εγώ δέ σας
λ<γω" ό*τι
9• Ε δε ού θδμ γιουβετ, σέ άί χ|
τε
ντάγε Ρρούαν' ετιγ π-ά κίνε κου•#π<ιΐος χωρισθώ την γυναικά του, έςω
άτο πορνείαν, χαί ΰπανδρευθη άλλην, βερί ντε μές, ΐ τβ μάρρε τγιάτερ, πέγίνεται |Α0ΐχός" και εκείνος, όπου νετε μινό ( κουρβγιαρ ) έ δε άί χε τ§
{•πανδρευθη γυναίκα ξεχωρίσουν»*, γί μάρρε Γρουα τε ντάρέ» , κε ρον πουρί
σάίγ, πένετε κουρβγιαρ.
νιται ριοιχός.
ίο. Λέγουν του οι μαθητάδες του,
ίο. Ι θο'ν' άτΐγ μαθίτ' έτίγ' ντε*
3τ§
κιστού πουν » νιερίουτ μέ Γρούαν
αν είναι τέτοιας λογής ή άφορμη του
Λ/Ορώ-ου (Αί την γυναικά του, δεν ΐτΐγ , νούκ' εϊτ' εμί^ρί τ§ μαρτο'νετί.
(ίναι συμφέρον να ύπανόρευθη.
1 1 . Ε δε άί ού θα άτοΰρί. νου*§
ιι. Και αύτος τους ειπεν" έτούτον τον λόγον ολ•ι δεν ημπορούν να μούντ τα δέξ§ιγνε Ρίθε χετε φγιάλε,
τον χωρίσουν, άλλα εκείνοι, ιΐς τοΰ; πέρ βετζμε άτοΰρε χε γιου εδτε δέν§.
οποίους εδόθη.
ΐί. Σε γιάνε τε δρεδοορε, χε ού λί &
ία. Διατί είναι ευνούχοι, όπου
•γεννήθηκαν ετζι άπό τήν κολίαν τι; ζΐϊτού γκα πάρκου ί αί ;Λ!σ§ , ε γιάνι τ^
ικίναςτων" και είναι ευνούχοι όπου Βρέδουρε, ίλ ού 8ρόδ$ γκα Ο'.ίρίν.τε,
•ύνουχίσθησαν άπο τους ανθρώπους" και ί γιάνε τε ορέδουρ!, χεΒρουαδε βέτί«ιναι ευνούχοι, όπου εύνου/ισαν του λό- χεν' έτοίϊρε πέρ ρ.πρετ|ρίν' • Κ,ίελβετ.
γουτους διά τήν βασιλείαν των ουρανών. άί χε ϋ,ούντ τε χίγ!, λ* τ^ χίγε.
Εκείνος, όπου" ημπορεί να χωρεση , £ς
χωρέση.
1 3. Τότε τε>υ έφεραν (λίκρα παι
1 3. Ατί χέρι ΐ «ρουν* άτΐγ £γιελ[Λ,
δία, να βάλλη τα χεριά του απάνω, χε τέ βίγ (Λπά τα Λούαρτε , έ τι πεκαι να τα εύχηθη, και οί ρίαθηταίτου κον, * [Λαδ'Λτίτ! ί κερτόίγνε άτά.
τα επροπηραν.
ι4• Και ό Ιτσοΰ; εΐπιν" ίφετε
ι4• Ε δε Ιτμιουΐού θα* λίρι ογιελτα παιδία, και μ,ην τα εμποδίζετε ατι, έ ιλύς ΐ ριπάνι άτά τε βίγβν{
να έλθουν εις έμενα" διατι των τοι τεκ ριεγε. σε τ| τίλεβετ §3τ§ υ.πρεούτων είναι ή βασιλεία τών ουρανών. τερία ί Κίε)'βετ.
1 5. Ε σι βοΰρι υ.πι άτα οοιίαρρ" τι,
1 5. Καί βάνωντας τα χί'ο.άτου
απάνω εις τα παιδία, εδιέβη άπ' ίκε"Γ. «ου άτέγβ.
1 6. Και ευθύς ηλθεν ένας, και λε'1 6. Ε για νιενιερι ού κιας ντέ άί,
γει του. διδάσκαλε αγαθέ , τι καλόν έ ΐθά' δάσκαλ ί (^ίρρ*, τζτε μίρ^ε "έ
*α κάμω, δια να εχω ζωήν αΐώνιον; πέίγ, χ| τε κέρ; γέτ| τε πα σόσουρε;
ι η. Ε δέ άί ΐ θα άτΐγ* ψέ ρ.ε θοϋα
\η. Και ό Ιησοϋς τοΰ λέγει,
τι με λέγεις αγαθόν; κανένας δεν εϊ- τε μίΐρί; ντον^ σί^τ' ί"•ίρρ| π*ρ βέτί»

Κεφ. ι§.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ.

ναι αγαθός, παρ* ίνας, ό θεός. Αμη
άν θέλης να ίμβης εις την ζωήν,
-ρύλκζε τβζ παραγγελίαις.
ιδ. Λίγειτου* Ποίαις; καίό Ιησούς
λέγει" το , Να μη φονεύσης Να
μιΐ αοιχεύστ;" Να μη κλέψης* Να
μι) ψευβΌμαρτυρτ'σης.
19. Τίμα τον πατέρα σου , καί την
μητέρα «ου. καί' Να αγαπάς τον γεί
τονα σου ώσαν και του λόγου σου.
αο. Λε'γει του εκείνος ό νέος- Ετού
τα όλα τα έφύλαζα άπο την νεότητα
ρ»- τί αϊ λείπει άκόμι;
αι. Λέγει του ό Ιηβοΰς' Αν Οελης
να γένης τέλειος, πη'γαινε, πούλησε δ, τι
χαΐ άν εγης, και δόςνα εις τους πτω
χούς" και θέλεις έχει πλοΰτον εις τον
•ύρανόν" και ίλα, ακολούθα ιχί.
αα. Και ό νέος, ώίΐν ακουοε τον
λογον, ί^κγί λυ«7;•χενος' «Ίατί είχε
πολλά πράγματα
23. Καίό Ιησούς λε'γει εις του;
μαθττάο*εςτου" Βί°αια σας λέγω,
ίτι πλούσιβς δύσκολα θέλει εμβη ει;
ττ.ν βασιλείχν τών ουρανών.
α4• Και πάλιν λέγω σας, εύκολώτιρον είναι ιΐ κάμηλος να πέραση
ίίπό τίιν τρύπχν της βελώνας, πάρα
ί πλούσιος να εμβη εις τήν βασιλείαν
του θεού.
25. Και άκούσαντέ; το οι μχΟητάίες του, έθαύμασαν κατά πολλά ,
και ελεγαν' Ποίος τι» λοιπόν ήμπορεϊ
»α σωθή;
26 Και βλέπωντχς τους ό Ιησούς,
λέγει τους* Τούτο είναι αδύνατον ει;
τους άνθρωπου;, εϊ; τονθεονδμω; εί
ναι όλα όυνατά.
27. Τότε άπ-κρίθη ό Πέτρος , και
«ίπεν του. Να, έμίΐς όπου άφη'σχμεν
ίλα, και σε ακολουθήσαμεν' τί λοιπόν
Ιέλει ι/ας γέν/,'

6;

μι νι» ΙΙερντια. ι ντι δο τ| χιτζ ντ§
γέτ| , ρούαιγ πορσίτ».
1 8. Ι θότ' άτίγ. τζίλια-η; ΐ £ί
Ιησούι ί θα* χίτο' τ» μος βρατζ νι«ρί,
■τϊ μδ; κουρβίροτζ, τ» μος βγιείτζ,
τ» μος μαρτυρίτζ ρ'έμ.
19. Τ» ντεροτζ *α*«νΐ , * ί* μ(μεν§ , Ι δε τε οούατζ ίιτόν§ τ|ντ σι
έ δε βέτιχενβ τίντ».
20. Ι 6ότ' άτίτ τριμ^όρι, Γίθ$ χε•
τί» ΐ ρούαίγτα >Χ ντβ τ^ ρ"ί τίμ , ΐ δι
τ,μ» δου/ετ ακόμα;
3ΐ. Ι θα άτίτ Ιησούι, ντε δο τ'|
γετζ τέλιο, "ζαιγοι έ όΗτ πλιάτζκατ'
έτούα , ί ίπουα "ί βα'ρφίριτ, έ οό
τ* χετζ χαζινι ντ§ Κίιϊ, ί ίγια πας
0.1. Ε σι διίιόι τριμ'ίόρ', *ργιάλ»νί,
ίκου χελμούαρε' οε κ» χ^ χιΐ σούμ»
[Λούλκε.
23 Ε Ιησούι οϋ θά μαΟητίβετ ολ
τιγ' με τ^ βερτέτα ού ίομ γιούβετ,
σε με ζα/μέτ §ο τ^ χίγ% ί πάτουρι
ντε μπρετίρί τε Κίε>βετ.
α4• Ε παμέτα ού θάμ γιούβετ"
μΐ κολάϊγ ΐ'ίτ» τ^ σ<όγ| γκα ^ίρρα »
ί^λπίρισΕ ίαμίλια , σέ τϊ χίγ» ΐ πάσονρι ντ| μπρετίρί τ^ Περντίσ|.
α 5 Ε σι διΡιούαν! μαθητίτ' »τίγ
οΰτζιουδίτνί δούμί , ί θοσν5* δ«λ5
κούϊ μούντ τε σόσετί.
α6. Ε δε Ιησού» στίου σίτ$, ε β»•
στόι, 4 ού θα άτούρε. ντάν| τ^ νιέρί•
ζετ Χίγιο εστ' έ ζαχμίτζμε , πο ντά.
νε τ| Περντίσε ίίθε γιάνε τ» κολάιγτα.
27. Αχιέρε οϋ πίρίέίΓκ Πέτρουα,
έ ί θϊς άτίγ, για ναβετ Χ| ί λιαμ
ίίθί , έ ερδμ πας τεγε" βάλ'ε τζοο τ^
γέτϊ μέ νέβετ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
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38. Λέγει τους ό Ιησούς* Βέβαια Ι
»:ας λέγω, ότι έσεϊς, όπου μέ

Κεφ. >η.

38. Ε σ"έ Ιησούΐ ού

«ίκο-,ρι» τξ

θα

άτοΰρε*

βερτέτα ού θο|χ γιούβετ, σέ

λουθη'σκτε, εις την άναγέννησιν , όταν ' γιου κε ερίτε πας [λέγε, ντε γέτε τ|^
καθίση ό υΐΰς τοΰ άνθρωπου επί θρό

ρε , κουρ δο τε ρίγε ί πίρρι νιερίουτ

νου οοςης αύτοΰ, θέλετε κζθίσει και μπι φρον τ& λιβδούαρί τε τίγ, άχιέρε
ίσίς εις οώόεκα θρόνους, να κρίνετε οο τερίνι έ ίέ γιούβετ μπί διμπεσγιέτε
τ^ΐς όώδίΛΖ φυλαΓς τοΰ ΙσραηΧ

φρόνε, τ^

ίιου*όνι

τε

οΐ[ΐ.π»5γιέτε

εηλίτ' ϊ Ισραιίλιτ.
29 Ε τζίλι δο Λ λια στεπίρα , χ

39• Καϊ χχ'θί 2ν«ς . βποΰ άφηκε
σπίτια, η άίελφοΰς, η

άίολφας, η βελάζ&ρ , α μότρα , α παπα, α μέμε, *

πατέρα, η

γυναίκα,

μητέρα , η

πιαδία, η χωράφια,

ο*ιχ

η δγιέμ, ά άρ|ία, περ Ιμερο τϊμ, νιεκίντ
το όνομα περ νιε δό ι§ μάρρε, έ δε γέτε. τ$

μου, έκατονταττλασίο.α θέλει τα πά

πα σόσουρε δο τε κληρονομίσγ;,

ρα, κοά θέλει κληρονομήσει και ζωήν
βϊώνιον.
3ο. Και πολλοί πρώτοι

3ο. Ε Αε σου(Λ| τ| πάρε δο τε ''■ ένεν%

θέλουσι

τ| παστάΐγμε έ τ| παστάΐγμε -ε πάρβε.

γένη δς-εροι' και ύς-εροι , πρώτοι.

Κεφ.

Κρίε Ενιεζέτμε κ.

κ. 3ο.

3θ.

ι. 2έ μπρετϊρία έ Κίε/βετ κα τΙ
ι. Διότι ή βασιλεία των ουρανών
=,: τ,ςοτ στεπιετ,:ε αι
αρε με νιε νιερι
όμοιοι ενα ανίίρωπον οΐχοκύριον, ό Γ•.ά
όμοιος εύγηκ,ε την αύγην άπο το δόΧι /έ ντε ριβγγίς τε ='••;• πουν ε το ρ?55
βπήτί του να μίσθωση

έργάταις ίια ντ| βέατί τ§ τίγ.

το άμ~ελι του.
α. Καϊ {συμφώνησε με
γάτας άπο ίνα

οΎ,νάρι την

3. Ε σϊ Λερι παζαρ ρ,έ πουνετόρ$

τους έ>

ιήμέραν, 'ρίχ νιε δηναρ δίτίνε, ί δερΡόι νιε εί

στε τ| τίγ.
3. Ε πα σι βοϊι ντ| τρε σαχάτ,
πα
τε τγιέρί >ε ρίγνε ντ§ παζάρ πά
ώραν, είοεν άλλους, οποί ε'ςέκοντκν
πουνξ.
εις τ«ν φόρ^ν «χολας-οί.
4• Ε οε άτοίίρε ού
χα.γ δενι ίόέ
4• Καϊ τους είπεν' Πηγαίνετε και
ίσεΐ; ε:ς το αμπέλι" και ό,τι είναι γιούβετ ντέ βέατε, έ άγιοκέτεγέτδ
έ ούόί«ε, ?ο τοΰ άπ ί οέ γιούβετ.
το ίικ,αιον, θέλω σας τό σώσει.
και ές-ειλέν τους εις το αμπέλι του.

3. Κ- 1 εύγαίνωντας εις την τρίτην

5. Ε ίέ

5. Και έοιέβησαν καϊ έκεΐ'οι. Πά
λιν εύγηκε τίν ίκτην καϊ την
την «•>:ϊν , και «καμεν όμοίοις.

άτα βα'νι. έ πάν.ετα »ι

έ«να- ίόλι ντε Ριά?ίτ| έ ντ|
γ.^:ι ά^ίτοΰ σϊ θάμ.

νέντε βαχάτ,

6. Ε σι δό/ι ντε τ'ε νιΐυ.πίί^ ιέτετινε
6. Κ»ΐ εύγαίνωντας εις τήν ένθ£κα.ην ώραν, εΰρηκε και άλλους, όπου σαχατ, ίέτι τε τγιέ:« , « ρίγνε, πα
«ς£κουνταν αργοί, καϊ λέγει τους" πούνϊ έ ού θοτ' άτοΟρί, ψ» ρινι κετβί»
Ρί6ί έίτίν: πα πβύν^

Δι&τίς-εχεοθε ίο'ώ όλην τίίν ή|Λ£:αν χω
ρίς Οι,^'/ί.αν;

ι

Κΐ<?. ίο.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ;

η . Καα λέγουν εις αύτον, Διατί κανέ
νας £έν μας ε'μίτωσε. Λέγει τους" πη
γαίνετε καί ε'ϊεΐς εις το αμπέλι, και εκεί
νο όπε>5 εΐναι δίκαιον, θέλετε το πάρει.
8. Και ώσαν έβραδίασεν, λε'γει ό
βΰΐι/της το5 αμπελιού εις τον έπίτροπόν τον»* Κράςε [ίου τους έργάτας,
κιί πλήρωσε τους, άρχίζωντας άπο
τον ϋς•;ρινον έως τον πρώτον.
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η. Ι θάν' άτίγ' σε νουκε να μπ)'όϊ
νιερί" οϋ θότ' έ δ» άτοΰρε. χαιΐϋενι
έ δέ γιούβίτ ντε έί*τ§ , ί άγιο '/ε -\
γέτ' έ όύ'δίσε ύο τε μίρ4ι.
8. Ε σι οϋ έρρ θότ' ί (ότι βί,Ήιτ,
πιτρόπιτ σε τίγ. θόρρε πουνίτνρϊτε, έ
έπου άτοΰρε παΓϊν$, έ νι•ϊ γκα τε παστάιγμετ* , γγερα ντ| τε πάριτ|.

9• Ε σι ερ3Έ άτα λϊ κίσνε άρδου9• Και ήλβαν εκείνοι, όπου έπν,γαν εις την ένδεκχτην ώραν, και κα9ί- οε ντε τ» νιεμπΐδγιε'τινε σαχατ, μουαρρε γκα νιε δηνάρ.
νας έπηρεν άπο εν* δηνάριον.
ίο. Ε σ'ι έρδε ε δέ τε πάρετε,
ίο. Και ώσαν τ,λίον οί ποΰτοι,
παντέχνε
σέ 8ο τε μίρρΐ μΐ τέπίρ , ί
ελονίασαν, ότι θέλουσι πάρει περισοόμούαρρε
έδέ
άτα γκα •5ι§ δηνάρ.
τερον' καί έπτραν και αυτοί άπδ εν>
Ιηνάρι,
ιι. Ε σι έμούαρίί κιάχεϊινε γκα
ιι. Και ώσαν το επήραν, έγόγγυΧαν εναντίον εις τ'ν* <;πητονοικοκύρην, ζότι Κτεπίτε.
12. Ε θόσνε. σε «τα τε παδταιγι '* Λέγοντες" Οτι έτοΰτοι οί ντ*"
μ|τϊ
νιε σαχατ πουνουανί , ε πάρρα
ρινοί έκαιαν μίαν ώραν, και τους
έκαμε; Γσα μετ' εμάς, όπου έβας-ά με νέβετ ί περε άτα κε δουρούαμ
£αμ«ν το βάρος της ημέρας, και το μουντίμν' έ δίτίσ| , έ δε βάπίνί.
καϋμα;
1 3. Ε ίε άί ού περΓίΪΓκ , έ ί θα
1 3. Και εκείνος άπεκρίθη και λέ
νιέϊτ
γκα άτα , μίκ. ατέ δεμετόιγ τι,
γει εις Ινα άπ' εκείνου;" Φίλε, δέν σέ
νκυκε
λέτε με μουα παζάρ περ νιε
αδικώ τίποτες" δέν έαυμβάσθης μετ'
•μένα δια Ινα δηνάρι;
ίηνάρ;
ι4• Μέρρ τίντενε ϊ χάιγδε. δουα
ι4• Επαρε το έύικόν σου, και π>ί-αιναι εις τ• καλο'ν' θέλω να ό«σω και τί άπ έ δε κετίτ ο| πασταιγμιτ σι
τούτον τοΰ ϋς-ερινοΰ ώσαν καί εσένα. έ δε τί.
1 5. Α νου/ε μουντ τε ΐέΊ-'γ οΰνϊ,
1 5. Η δέν έχω έςουσίαν να -/Αηχα
εκείνο, όπου θέλω εις τα εδικά μου; άτέ κε §ουα ντί τε μίατε , ά σίου ιτ
«ν τ,ναι το «.άτι σον πονηρόν, διατί |«τ' ί ^'κ , σί ψέ οΰνε γιαμ ί μιρρΐ;
«γ» είμαι αγαθός;
1 6. Κ^στοΰ δ* τε γένε τ| παι6. Τίτοιας λογής οί ύς-ερινοί θέ
ϊταϊγμιτε
τέ πάρ^ε , έ τ^ πάρρετε τε
λουσι γένη πρώτοι" καί οί πρώτοι,
παστάϊγμε.
σουμε γιάνε τί θίρτουρε,
•ς-ε^ινοί* διατί πολλοί είναι καλεσμέ
ΐ τε πάνε γιάνε τε ζγιέίουριτϊ.
νοι, άμή ολίγοι εΐν»ι διαλεγμένοι.
ιη. Ε κούρ χίπι Ιησούι νΊϊ Ιερου\η. Καί αναβαίνωντας ό Ιησοϋς
§ΐ; τα Ιεροσόλυμα, έπΐρε τους δώδε- σαλίμ , μόρρι τ| διμπεδγιέτε μαθηχμ. μαθηταδίς κατά μόνας εϊς την τίτι μπ^ νιάν| ί*:\ ού'δε, έ οϋ Ο*
Τράτ-ν , κ«ί λίγε ι τους.
Ι άτοΰρε.
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Κ:φ. 3θ.

1 8. Ν*, όπου άναβαίνομεν εις τα
Ιεροσόλυμα, καί ό υιός τοΰ άνθρωπου
θέλει π*ραδοί)ή εις τα χέρια των Αρ
χιερέων καί των Γραμματέων , καί
θέλουν τον κατακρίνει εις θάνατον.
19. ΚαΙ θέλουν τον παραδώσει
«ΐς τα έθνη, να τον περιπαίζουν , και
γα τον δείρουν, και να τον ς-αυρώσουν, και την τρίτην ήμέραν θέλει άνας-ηθη.
3θ. Τότε ηλθεν εις αύτον η" μάνα
τών υιών τοΰ Ζεβεδαίου, μαζϋμέτοΰς
νιους της; προσκυνούσα, και ζητούσα
κάποιον τι άπ' αυτόν.
3ΐ. Και ό Ιησοΰς της λέγει* Τί
θέλεις; Λε'γει του" Είπε, δια να καθίσωσιν οί δύο ετούτοι υιοί μου, ίνα;
«πό τήν δεξιάν σο» , καί άλλος άπό
την ζερβιαν εις τ*ν βασιλιίαν σου.
32. Απεκρίθη ό Ιησούς, και λέγει"
Αέν ειζεύρετε τι ζητείτε" δύνασθε να
πιητε το ποτη'ριον, όπου εγώ μέλλω
να πίω, και τβ βάπτισμα, όπου εγώ
βαπτίζομαι, να βαπτισθήτε; Λέγουν
του* Δυνάμεθα.
33. Καί λέγει τους" Τ6 ποτη'ριον
μου θέλετε το πίει, και το βάπτι
σμα, όπου βαπτίζομαι, θέλετε βαχτισθή άμή το να καθίσετε άπο την
σεςιάν μ«υ κάν άπο την ζερβιάν μου,
δεν είναι έδικόν μου να το δώσω ,
άλλα εις έκείν•υς, όπου ίτοιμάσθη
από τον πατέρα μου.

1 8. Για κίχίπεγεμε ντε Ιερουσαλίμ έ ί πίρρι νιερίουτ δϊ τί παραδόσετε ντί τβ πάρετ' < Πρίφτερετ, *
ντ'ι τ* Γραμματέψουριτε , « οο τα
Ριουκόγενδ άτξ περ βοεκβγβ.
Ι9• Ε οο τα άπενε ντ& φιλί τ»
τγιίρα περ τβ περκέίίονρε, ΐ ττ<|ρ τ^
όάχουρί μέ καμτζί, ε περ τί μπ$ρθίερ| ντ§ κρουίκ, ΐ τί τρέτεν• δίτε δα,
ιϊ γγιάλετί.
2θ. Αχιερε ερδι πράν' άτϊγ εμμα
έ Λιγετ σ§ Ζίβεδέοσε, Λάίίκε μ•
δγιέλμτ' εσάιγ , τί φάλείγ, ΐ τί κερκόν ντονιε τ^ κερκούαρε πρέ«γ σίγ.
2 1 . Ε δε άί ΐ θα άτάιγ , τζ&»;
ί θότ άτίγ' πορσίτ, κε τε όίν| «το»
δγιέλμτ' έ μι τε §ί, νιερι μπάνε τ*
δγιάθίτί τέντξ, ε τγιάτ§ρι μπάνε τ|
{/.ίγγε ρβ , ντε μπρετίρί τεντε.
3 2. Ε δέ Ιησούι οΰ περΡέϊΡκ, β Ι
θα" νούκ| δίνι σέτζ κξρκόνι. μούντπ
τέ πίνι ποτηΌε κε ο• τ§ πι οϋ'νί , ί δβ
πχΡίζίμνε, κε & τβ. παΡεζόνεμ οΰνί,
τ§ παΡεζόνενι ε δέ γιούβετ; ΐ θάν' άτίγ , μούνγεμε.
β3. Ε»ύ Θ6τ άτοΰρε, ποττίρε τίμ,
8ο τα πίν; , ε δέ παΡίζι'μνε , άτε κ§
παΡεζόνεμ ούν» δό τί παΡεζόνενι, μόε
τε ρίνι μπάνε τ| ογιάθετε τίμε , έ δ^
μπάνε τε μίγγϊρς τίμε, νούκ' εστί
ίμεα τοΰ άπ , πο ί+τ§ π^ρ άτα κ^
γιου Ιστέ *ίνϊ Ράτι γκ* πα*«ι ίμ.

24• Και άκουσαν τές το οί δέκα,
άδημόνησαν διά τους δύο αδελφούς.
25. Καί ό Ιησοΰς τους έκραξε,
καιειπεν' Εξεύρετε, ότι έκεΐνοι, ύποΰ
«ΰθεντεύουσι τα έθνη, τα κατακυρι«υουσι, και οί μεγάλοι αΰΟεντευουσιν αυτά.

34. Ε σι §ιΡιουαν§ τ| δγιέτϊ,
οΰ ζβμϊρούανε περ τ» οί βίλάζερ.
35. Ε Ιησουϊ ϊ θυρρι άτά , ε οϋ
θα" έ &νι , κ| άρχόντίτε • σε τγιε'ραβετ «>ιλί , ί οΰρδερόγε,νΐ άτα , ε τ%
μεδίνγτε ί μουντόγ|ν§ άτά.

α6. Μα ντ^ γιουβετ νούκε δΰ τβ
26. Αλλά εις εσάς δεν θέλει είσθα'. ετζι* άμή δποιος θέλει να ήναι γ:τ£ /ε^τού , π6 άί >■& δά τε Αενιτϊ

Κίψ. 2*.
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μέγας «;.ς εσάς, ας

7*

ιιναι

ύττηρίτ/ι; ί μα£ ντι γιοι) , λε τί γε'τε χουσμε*.
κιάρι γιούαίγ.
ο»;α?• Κ» ί^«ος βέλει ανάμεσα σας
ό» αι χβ 5ο τί γετε ι πα*
να, τ,ναι Γ»ώτος, ας «ναι οοΰλός σας* ρ{ , λε τϊ γε'τι χοπίλι γιούαιγ.
28. Κχί,ώ; ό υίο; του ανθρώπου
28. Γι ί οΐ ϊ πίρρι ίνιερίουτ, >ί
ϊϊν /λ6ί να ύπ•/!ρετΐ|65ί, άλλα να σερο*ι τι σϊρ*ε'νετ§ πο τ^ θερ.τεγβ,
Λ-ίΓρεττίση, χαί να βάλλη τήν ψυ- ί δί τ^ άπ§ σπίρτιν' ΐτίγ ξε'ίπερ Λλί{1
^?ίν το» «:ς ΐς«γο'ραο-ιν
αντί πο>- περ σούμΐ.
λων.
αρ. Και εΰγαίνοντες αυτοί άπο τ-λν
29. Ε σί βούαλβ άτα γκα Ιερι/ο'για
Ιί:ι/ώ, τύν ακολούθησε λαός πολύς. βάνε πας σιγ σούμϊ τούρμ§ νιερεζετ.
3ο. Ε να δί τβ βε'ρπ§ρ& ρ\'γνε άφερ
3ο. Και να, ούο τυφλοί, όπου
ίκάθουνταν εις τ-/|ν ς•ράτ«ν, ωσάν οϋίεσι , β σι διΓιούαν§ σί Ιτισούε
άκουσαν, οτι περνά ό Ιτ.σους, άρα σκον , ί θύρόβ , ί ί θο'ίίνΙ , έλε/ίσνα
ζαν, λί'γοντίς' Ω Αύθε'νττ;, υίε Δα- νε'βετ, ζότ, κίρρ*" ί Δαβίο\τ.
βίί, λυπτ'βου μας.
3 1* Και ό λαός τους επροπ-ορε ,
οια να σιωπήσουν* χαί εκείνο ι εκραξαν δυνατώ ί-α' Αϋβί'ντη, υιέ του
Δαβίί, λυπήσου μας.
3α. Και ό Ιησούς ές-«θη, και τους
Ιχραζι, χαί λέγει τους* Τί θε'λετι
νά σας χάμω;
33 Αέγουν του, Αϋθίντη, να άνοιχδοΰν τα μάτια μας.
34• Και ό Ικϊοίς τους έλυπτίθη,
χαί ίπίασε τα ματιά του;" χαί παρευθΰς «νεβλεψαν τα ματιχ τους χαί
τ•ν ακολούθησαν.

'. Ε τουρμ ε νιερε,ετ ι κίρτοίγν
ατά κι τ§ μος θερίσνε, έ άτά μι φορτ
θερίσνε έ θόίίνϊ. ε'λενίσνα νε'βίτ, ζοτ,
Αίρρ" ί ΔαβίοΊτ.
3ζ. Ε σι κι.τρο'ι Ιησούι ίθύ^όιάτά,
( ού θα* τζόο'νι τί γιου Λε'ιγ γιούβετ;
33. Ε ϊ θάν' άτιγ'
χάπενϊ σίτ| το'να.
34• Ε σι ί έ'ρίι χε'ιχ
με δορρί σίτ' ετουρε, ε
σίτ' ετοΰρε, ι βάνε πάς

ζότ , τι να
Ιητούιτ, ζου
πάν| λιαρΓχ
σίγ.

XX. 31

Κρίί ΕνΛζϊτ ενιίτί. χά. «.

χ Και όταν έσημωσαν ίΐς τί,ν
Ι«ρουσάλημ^ και ήλθαν (ΐς τ/,ν Β/,0φαγη ιίς το όρος τών ελαίων, τίτε
ό Ιτ.βοϋ; άπε'πιλ• ούο μχθητάσε;,
λεγωντάς τους"
α. Πηγαίνεται εις τηννώραν, αντίκρυ
ί»ς' /.λ: παρευθύς θέλετε εΰρη μίαν
δνον ίεμίνην, χαί Ινα πουλάρι μ*£ϋ
μ*τ' αύτην" λύσετε καί «ρίρετί με τά.
3. Και «ν σας ι•'~τ τινάς τίπο

Ι. Ε σί οΰ χιαΛί ντ5 Ιερουσαλιμ , Ι εροί ντ| Βιθφαγι , άφίρ μάλλιτ σ^ ούΐίίνετ, άτ§ χε'ρ§ Ιησουι ίΐρ.
Γόι δι μαθητΐ, έ οΰ θα άτοΰρε.
2. Χάίγδενι ντ^ φ3ιάτ Α εστί π|ρτέιγ γιούβετ, Ι με νι* δο τί Ρενι νι|
ίομάρι λίίουρί , έ ίί χρότζν{ με τ|
Αχσχί , ε σί τά ζγίίνι πίμανι μ,ούα.
3, Ε ντ| γιου θάϋτε γιούβετ νιερί
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τες, θέλετε είπε", οτι ό ΑϋΟίντης
των τ* χρειάζεται- και παρευίΰ; θέ
λει τα ζ-είλει.
4• Και τοΰτο δλον έγινε, δια να
βληρωθη εκείνο, όπου έλαληΟη δια
ΐλίσου του προφήτου, όπου λέγει*
5. Είπατε εις την θυγατέρα τι;
2ιών' Να, ό βασιλεί»; όπου σου έρ
χεται ιλαρό;, και καβαλάρης απάνω
βίς την όνον, καί εις το πουλάρι το
παιδί τοΰ ύπο,υγίου.
6. Καί παγαίνοντε; οι [ΑαΟηταί,
ίκαααν κ«.θα)ς τού;
έπρόσταξεν ό
Ιησούς.
•7. Και έφεραν την όνον και το
πουλάει, και έπαλλαν άπαν» τα
€ορί«.ατά τους, και τον άπανωκάθιναν ει; αυτά.
8. Καί ό περισσότερος ίχλος
ϊς-ρωσαν τα φορέματα τους »ί; την
ς-ράταν και άλλοι έκοπταν κλαδία
από τα δένδρα, και ες-ρωναν ιίς
την ς-ράτκν.
9• Και οί όχλοι, όπου έπη'γαΐναν
όαπρος-α, και εκείνοι, όπου ακολουθού
σαν, έκραζαν, λέγοντες- Ωσαννά τω
υίω Δαβίδ- ευλογημένος ό έρχόμεν-ς
εν ονόματι Κυρίου" Ωσαννά έν τοις
ΰψίς-οις.
ίο. Και όταν έμβηκε μέσα εις
τ* Ιεροσόλυμα, έσείσθη όλη ή πόλις,
καί έλεγε" Ποίος είναι έτοΰτος;
ιι. Καϊ οί όχλοι έλεγαν* Ετβΰτος είναι Ιησούς ό προφήτης,
όπο8 είναι άπό την Ναζαρέτ της
Γαλλιλαίας.
ι α. Και έμβηκε μίσα ό Ιησοΰς εις
το ίερίιν τοΰ θεοΰ, και ευγαλεν έςω ό
λους εκείνους, όπου «πυυλοΟσαν κ« α
γόραζαν *ϊς το ιερόν, καί τ*ϊς τραπέζαιςτων σαραφίδων έγύρισεν άνω κά
τω, καί τα θρονία έκενίων , όπου

Κεφ. Η 1 1

γ§ , θό«, ζότ' ί τουρε ί δό , έ δό τί δ§ο»
Γογ| άτό μέ νιΐ χέρε.
4• Ε δέ Ρίθι κεγιό ού ί§ , κέ VI
παΓούχαετε άγιο κι ού θα γκα προφη'τη, κ$ θότε.
δ. Θόϊ βά*εζ§σε σε Σιόνιτ, για,
μπρέτι ίτ βγιέν τέκ τίγ ί πούτε , έ ί
χίπουρ* καλιουαρ μπί Ρομάρε, έ μπί
κρότζ πίρρ1 τ§ Ρομάρεσε σι μουντούαρ$.
6. Ε σί βάνε μαθητίτε , έ Αίνε σι
κούντρ§ πορσίτι ντα τα Ιησονϊ.
δέ κρο η. & προυν»
ίυν» Ρ<
Γομαρεν| , β όε
τζν« , έ βουνε μπί άτό ρόλατ' έτουρε,
έ χίπι σίπίρ μπί τό.
8. Ε τουρμ' έ νιέρ&ζετ , βτρόϊγνβ
ρ"όπατ' έτοΰρε μπουδε, ε τ§ γτιέρε
πρίσνΐ <5έΡα γκάλίσατϊ,έ* ί στρόϊγνε
κ.π'
ούόε.
ι
Ε'

.»

ι

. /

V

*

ρ/

τουρματ ε νιερε,ετ χ| οιγνβ
περπάρα, β δέ πράπα , θερίσνε, έ θά*
σνί* Ωσανά τε πίρρι Δαβίδιτ, ί πβ—
κούαρε εστ' άΐ κε βγιέν ρίπε «μ§ρρ τε
ζότιτ, ώσανά μπ§ τε λιάρτατί.
ίο. Ε σί χίρι άι ντ& Ιερουσαλί(χ,
ού δρόδ Ρίθε κιουτέτι, έ θόίίνϊ , τζίλι ίατε κουιγ;
ιι. Ε τούρματ έ νιέρεζετ θάϋνε,
κουϊγ εστί Ιησούι προφήτη , κ§ |5τ|
γκα Ναζαρέτι Γαλίλαί»σ|.
ία. Ε χίρι Ιησουι ντε κίίίι τε
Περντίσί, έ ντζόρι γιάατ| ίϊθ' α
τά /.§ σίτνε ε Αλέ<γν| ντέ κί'ίβ , έ δε
τραπέζετ, έ σαράφίβετ γιου ά γκρε|χίσι , ί δε φρόνβτ' ί άτοΰρε κΐ *ί""νΐ πί
λο υ (Λπατε.

λεο. 2ΐ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ

73

επουλοΰσαν τα περις-έρια.
1 3. Κ» λέγει του;" είναι γεγρα1 3. Ε εύ θοτ άτοΟ"ρε. $3τ|
μ,μένον" το σπίτι [αοκ θέλει κα>ί*'.)ή σκρουαρε. στ^πία ίμε & τξ χιουχαετς
σπητι τί; προσευχής" και εσείς τό στϊπι έ σε φχ'λτουριτ , έ γιου ε π§τ§
εκαμ:τε σπηλαιον των λη7ών.
άτ'% σπηλέ τί κουσάρε,βίτ.
ΐ). Και Ύ.νίααν εις αυτόν τυ
ι4• Ε οΰ κια'σνϊ ντε άι τ& βέρφλοί και κουτζοί εις το ιερόν ' και *ερί , έ τε τζιάλε, ντ| Ιερό, έ έ σ§ρόϋ
τους ϊάτρευσεν.
άτά.
1 5. Και ωσάν εΐβαν οι Αρχι*•
1 5. Ε σι πάνε τ| πάρίτ' ε πρίρεΐς, και οι ΓραματεΓς τα θαύματα, φτερετ, ί οέ Γραμματικότε, Αε,το
όπου ϊ'καμ£, καί τα παιδία, ό-οΰ τζου&ρα κ$ Αέρι, ί §γιέλμτ| κε θ§έκραζαν εις το ΐερον, και έλεγαν, ρίσνε. ντ^ κίαε, , Ι Θολ3• Ωσανά τ§
ίΐσαν/α τω υίω Δαβίο*, άσηαο'- ΑίρρΊ Δαβίδιτ, οϋ ζεμ§ρουαν|.
νησαν.
ιδ. Και εϊπάν του* Ακουεις τί
1 6. Ε ί θάν| άτίγ, « <κίιδ σετζ
λ$γουν ΐτοΰτοι ; Και λέγει τους ό θόν§ κ,τα; έ δε Ιησούϊ ού θυτ' άτοϋΙησοΰ;' "»«' ίεν εοΊαβασετε πυ- ρε' δΛόϊγ• νοώ| διαβάστ» κοΰρρ^, σε
τε , δτι άπο τί» ςβμα τών νηπίων γκά Ρόγια έ φόσνεβετ, έ ίε άτουρε Λ
και εκείνων, όπο3 βι/$χνουσι, έκατα- ίίθιγϊν| κιοιίμεττ§ & τ£ ντζγιέ» λ|«κεύαβες εταινον;
β&μ;
17 Κ« άφίνωντάςτους, εύγηκεν
17• Ε σι ίλιάάτα οο'Χι γιάϊτε γκ*
ίξω από τήν πόλιν, και έπηγεν εϊς κιουτετι νν| ΒιΟανί , έ ριπέτι άτγέ.
τ /ν Βηθανίαν, και εκόνεψι εκεί.
1 8. Κ ντ$ {Α§γγ«ί κοΰρ κδε'νεϊγ
1 8. Και το τβχϋ γυρίζωντας εις
ντε κιουτετ, ίριόρρ* ουγια,
την πόλιν, έπείνασε
ιρ. Ε σι πα νιε ρένΐ φΐκ ντ| ουι ρ. Και βλέπωντας μίαν συχίαν
«ϊ; την ς-ράταν, έπηγεν εις έκεί- 5*1, ερδΊ |Λπε τ|, έ νουκϊ ίίτι *γιάντ-<, και σ«ν εΰρηκε τίποτες εις αύ- τε,ρ ψτϊ% ι\ , περ βέτζριε φλίταβετ
. την, παρά αονα/α ^υλλα" και λί• βίΤ5[Α§ , έ ί θότί φίκουτ , μος οϋ
γει της" πλέον να μην γένη καρ *4τ"Τ§ πέ;48 κοΰίρ"ε ντε γε'τε , γκ« τί"
πός άπο λόγου σου «ί; τον αιώνα. γε , έ οϋ Οχ άτι χέρε φίκου.
Και παρευθϋς εζηρχνθη ή συκία
αο.' Και ώσαν το εϊίαν οι μααο. Ε σΐ πάνε μαδητέϊγτί, οΰ
Ιητάίες, έθαυμασαν, και είπαν ' τζιουίίτν|, έ Οάνϊ' κίουίτ οϋθχ φίκου ;'.έ
πώς παρευθΰς Ιςηράνθη ή συκία;
νιε χερε;
2ΐ. Και άπεκρίήη ό Ιησούς και
χι. Ε ζότι Κρίστ ού περΓέιΓκ, ί
«ί»έν τους' βέβαια σας λέγω. άν έ οϋ θα άτοΰρε' με τ§ β§ρπτέτα ού
χετε πίς-ιν, και δεν αμφιβάλλετε, θομ γιούβετ , ντ* πάτζι λέσί, έ νΗ
•χι (Αοναχα το πράγμα τϊ^ συκης μός κιόφι μέ δι ζίμίρα , γιο βετεμ§
(έλετε κάμει, άλλα άν εΐνητε είςίχξτξ κ§ οϋ /Λ τε φίκου ^6 τί χενι,
»» όρος έτοΰχο" στίχο, και ρίςου είςίπο έ ίέ ίίςτίτ μάλλιτ ντ| ΐ θ^φτζι,
ιί.* θάλασσαν, βέλει γίνε*.
Ι γχρβου * Αγιέρε, ντ§ §»τ, & τϊ «ίνετι.
9
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ι». Και ίσα ζητήσετε εις την
33. Ε σα τί λίπενι ντ§ τί φάλπροσενχ/ν σας, έχοντες πίς•ιν, θέλε τευρεμε πέσε, τί Γίθα δό τί μίρρ1»•
τε τα πάρει.
33. Και «σαν επήγεν εις το ι
23. Ε σί ί:ί'. άΐ ντΐ κί9ί , ού
ερόν, τοΰ τ,λίαν οι Αρχιερείς και οι χιάσνε ντε άί τεχ διδάζ τ\ πάρετ' έ
Πςειβνίπροι του λαοΰ έκεϊ, όπου πρίφτερετ , έ δέ πλεχεσί έ λαοιτ, • ί
έπασχε, καί Γλίγαν* |*έ ποίαν έ- θόσνε" μέτζ 0'ϊροΊρ πέν χ|τό , ε δ§
ξουσίαν τα κάμνεις αΰτα; και τίς χβίιδ*• τα <ίά τί χετε οΰδερ;
•οΰ την εδ«χε τήν έξουσίαν ετ•ΰτην;
34• Απεχρίθτι ό Ιησοϋς, χαί \έ•
34• Ε δε ΙησούΤ ού περΡίίΓκ , ε* ού
γιι τους* θέλω να σας ερωτήσω χαί θα άτοΰρε" 5ο τοΰ πίεσ ε δε ουν| γιοιί2υμ Ινα λόγον, τον όποιον αν |Αβϋ" βετ νιΐ φγιάλε, έ ντ| [λα θάτζι μούα
τον εϊπίτε, θίλω σας εϊπεϊ χαί ί- άτε, έ δέ ούνε δό τοΰ θόμ γιούβε;
γί», [χ» ποίον »;ο.σίαν χάρ-ω ε μέτζ οδρδερ πέιγ κετό.
τούτα.
ί5. Τ6 βάπτισμ-α του Ιωάννου
35. Παίεζίμι ί Ιωάννητ γχα Κίελς
πόθεν $ταν ; άιτο τον ούρανον, η ά- χε, ά γχα νιε'ρεζιτε; έ άτα ρι.εντόνι*ν$
πο του; ανθρώπους; Και εκείνοι •- ρ.ε |5έτ8/ε τε τοΰρε , έ θόίτνε , ντ\ ίαφδιαλογίζουνταν μεσάτους, λέγοντες* τζιυ. γχοί Κίείι , βο τΐι να ίότε νίαν εΐποΰυ.εν, άπο τον ούρανόν* θέ ό'ετ, ψε άο-χ νούχε Αεσουατε;
λει («Ες ειπεί* διατί λοιπόν δεν τον
ΐπις-εύσατε;
36. Ε ντι θαφτζιρι. γχα •ϊιέρ|ζιτ§,
36. Και αν είποΟμιεν, είναι ά
πο τους ανθρώπους* φοβουυ.εσίε τον τρίαπεαι ΐότίνε, σε τ\ Ρίθ» έχάνς,
ό-/λον* όιατί όλοι εχουσιν τον Ιω- Ιωάννε πόσι προφητ.
άννην ώσαν προφη'την.
37. Ε γιου π|ρΡείΡχν| Ιησούϊτ , • ί
37• Και άπεκρίθηχαν, χαί λίγουν
ιΐς τον Ιησοΰν" δεν ΐζίύρορ,εν. Αί• θκν«* νούχε δί(Λε, ε ίε άίοΰ• θα άτοΰ
γει τους χαί αυτός* ουδέ εγώ σας ρε. έ δε ούν| νούχ' οΰ Θοια γιούβετ, σβ
λέγ», ΐλδ ποίκν έξουσίαν τα κάμνω (χετζ ούρδερ ΑεΊγ χετό.
ίτοϋτα.
38. Τζίου Ιξούχετ» γιούβετ; νι4
38. Αμη τί σας φαίνεται; Ενας
άνθρωπος είχε δύο καιδία, χαί έπη- νιερί χίσ $ί όγιελμ, έ γιου χιας τ\
γιν εις τον πρώτον, χαί λέγει του* πάριτ, ε ΐ θα πίρρ* , χάιγδε σοτ β
1 Ιαιδί μον, σύρι σνίμερον εις το αμπέ πουνο ντ^ βίστε τί(Α.
λι μου, καί δούλευε.
39. Ε δε άί οΰ περίεϊΓχ , έ ί θά*
29• Και εκείνος άπεχρίθη, χαί εί
πε* 'ίέν θέλω* άμή ΰ?ΐρον έμεταν•- νου« δούα, ρ.1 παστάϊγ ντίρόι (ΐ^ντνβ,
• βάτε.
ησε, χαί έπηγε.
3ο. Καί πηγαίνωντας εις τον δεύ3ο. Ε γιου χιας ε ο"έ α\ ίίτιτ,
τερον, είπε τά ό(Αθΐα. Καί »χεϊνος|» ίθα ε δε άτίγ , άίτοίι' έ άί γ«οί»
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*4
βηίκριϋιη, και εΐπεν' ε'γΑι να ύπάγ» | περΡεΐΡκ , ΐ ί 6α ουν§ ζοτ , ε νούκε
αώυενττ,' και ίεν ϊπτγε.
| βάτβ.
3ι. Τι; άπδ τοί>ς ίόο Ικα(Αε
3ι. Τζίλι ία γκά χετα τϊ 2)1 π^το θέλταα το5 πατρός; Λε'γουντευς' • ι θελίΐΑίνε ϊ σέ γιάτιτ , ι ί Οα'νϊ ί
ό πρώτο;. Λέγει τους ό Ιησοΰς. παρι , •ΰ θότ' άτοϋρε Ιησού», υ.ΐ τ|
Ρίβαχ σας λέγω, £τι οι τελωναι βίρτέτα ού Θ6(Α γιούβετ , σε Τελόν|και αϊ πόρναι πηγαίνουν άρνπροςτίτε- ριτ§ , < <« κουρβγιάρετ• , οο τ» βενε
^2 σας ίΐς
την βασιλειαν
τοΰ" (Λ* περπάρα σε γιούβίτ ντε (ΑπρετίρΙ
θεοϋ.
τϊ Περντίσε.
3α. ΔιατΙ ό Ιωάννης τ,λδιν εις
32. Σι ερδι ντίρ γιου Ιωάννη με
ίσα; γί τράτα οΊκαιοσύνης, χαί ίεν ούδε τε «ε δρίιγτ£σ«. ί νούχ' ί *ιτον επις-εύβετε* άρνίΐ οι τελωναι και σούατε" ΐ Τελόνιτε ε δ» κουρβγιάρετ{
χ πόρναις τον έπίς-ευσαν" και βσβΐς, κεσούανε (χπϊ τε , * γιούβίτ ντονιε σέ
έπου είίετι, ίεν έ(Αίτανοη'σετί ίίς-ερον, πάτε,, νδύκε, ντίρούατε μίντε παστάϊγ
τε πεσόγε,τε ρ,πΐ τέ.
να τον πις-ιύσιτε.
33. Αλλον παραβολην ακούσατε.
33. Τγιε'τερ παραβολ'ι ^ιΡιο'νι , ίι^
Ητον κάποιος άνθρωπος οικοκύρης, νιερί ζοτ στεπίετ , ε «ί βοΰρι ( φυτέ'ό ό-ποϊος έ^ύ:ενσ»ν Ιια αμπέλι, και ψι) νΛ βε3τ|, * ε θοΰρι άτ§ ιχι Ράρτο ϊφραζε τρυγύρω, και εδκαψεν (Αε'- 3ε , ερε(ΑΟϊ ριπί τ\ πατητίρ , • ίχτίσι
σα εις αΰτο λντνον, χαί ί/.τι-ε πύρ- |Λτ:ί τε πύργ• ( κούλλε ) έ έδά άτι ντ|
γον" χαί το ίίωαεν τι^Α/,σάρικον εις ϋβύίγκ, ι ίκου.
τους γεωργού;, χαί ε'^ίσευσ**
34• Και όταν έση'ΐΑωσεν ό και
34- Ε χοΰρ άφΐρόΐ κόγ' ε "κί\}.\βετ
, Βϊρίόί κοπί>τ' ίτίγ ντ^ π•»ιγι-.ι»
ρός των καλπών, ες-ειλε τους δουλευ
τεί; του ει; τους γίωργούς να πάρουν τε {λίρρε πί(λρ.ετ' έτιγ.
τους καρπού; του.
35. Ε οέ πούιγκίριτε σι ί ζούν§
35. Και οι γεωργοί πιάνοντες του;
ίούλους του, άλλον έδειραν , άλλον κοπίγτ' έτΐ^, νιέριν§ έ ^άχνί, ε τγιά•
έ*κοτ«βσαν, και άλλον Λιθοβόλησαν. τεριν' ε (ΐούαρρε (χ,έ Ρούρρ"ι.
36. Πάμετα δερΡόι τε τγιερί κο35. Πάλιν ϊς-ί'.λίν άλλους δούλου;,
πιγ,
(Αί τ^ »ούρ.« σετε πάρετε, έ ού
περισσοτέρου; άπο τους πρώ:ου; και
εχαααν εις αϋτΐιΰς τα 'Ίίλ•.ά.
ά πένί έ δε «τούρεβετ άίίτού.
Τ>η. Και υς-ερον ες•ειλεν εις αύΖη. Ε [/.ξ τϊ πα8τάϊγ(Αεν§ δε»Γόΐ
το-ς τον »ίύν του, λεγωντας' ΘΛου- ριπά τά τι πίρ^' ετ'ιγ , έ θά' οο τϊ
κε'ν| τούρπ γκα πίρ^ι ί(Α.
«ν έντριπεΐ τον υΐβν (Αου.
38. Ε οέ πούίγκεριτε σι πάνε τ\
38. Ααή οι γεωργοί ώσαν ει5αβι τον υίόν του, εΐπαν ανάδεσα τους" Λίρ^ε θάνξ (Αϊ βέτεχε τετοΰρε. κούιγ
ίτοότος είναι ό χλτιρονό(Λος' ελάτε Ιστί κληρονό{Αΐ, ίγιανι τά βράσΐ(Α|
νι τον «κοτώσωρεν, και να κρατη'- άτε, έ τι [Απάγετε κληρονρν' ετϊγ.
•**/.«•/ τήν κληρονοαίαν του.
39• Ε σι ε ζούνε άτεΤ εχρίενε γιά39. Και πιάνοντε'ς τον εΰγαλάν τον
{ζω άπΐ» το άριπί'λι,καίτονίσκότωσαν. 8τε γκα βέστι , ΐ έ βράν**
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4ο. Οταν λοιπόν ελθη ό «ύθε'ντν.ς τοϋ αμπελιού, τ( θέλει χάμει εις
τους γεωργούς εχείνους;
4χ. Λέγουσιν εις αυτόν* τούτους
ί>ς Ιίλιι τους άφανίτει χατους κακ&ύς
κτ,ν κακώς , χοη τ» αμπέλι τοο θέλει
τ β ύώσει μισυαχδν εις άλλου; γεωργους, οπού να του σιοωσι τον καρ
πό ν εί; το» καιρόν του.
43. Αεγει τους ό Ιησούς* χαμμίαν
φι ε αν δεν άνεγνώσετε εις ταΐς γρα^,αΓς' τ.-ν πίτρκν ίκε'νην, όπου <!κατί^ρ-'ν/,βαν οι κτίς/άδες, «ύτη ίγινε Χε$αλ•η της γωνίας ' από τον θεον έ*γΐνεν

Κβφ.

23.

4ο. Ε πδ χούρ η\ βίγί ί ζο'τι ί
βεστιτ, τζοο τλ γιου πεγε άτοΰρε
Λούιγχί,ρετ;
4 1. 1 θάν' άτΐγ" κ$τα τ§ χεχίνγ,
σεύμε κε'ικ οο -τι βράσε, ί βέστίνε
οδ τα άπε ντξ τέ τγιέρε λούιγχερ, χ|
ά-ία οό τί άπενε άτίτ £ε'μμ|τ§ μπ|
>"ίχ§ τε τοϋρί.

42. Ού θ(ίτ' άτοΰρε Ιησούί , νούκ|
διαβάστε χούίόε νιξ καρτερά, άτε
,/*ΰρρ 2| καταφρονίσνε μ-Ίέϊτρίτε, άί
ού %\ ι ού βού χρίε ντε χιο^'έ' γκα
ζ<5τΤι ού &\ χίγιο , ϊ ουύ/ίετβ τζιουδι
•τοϋτο, χαί »ίν»ι θ*υμ*?όν εϊς τα ντε σι τόνα.
μάτι* μας ;
43. Δια τοΰτο σας λε'γω, δτι η
43. Πρα άνταιγ ού θαμ γιούβετ,
βαοιλείχ τοΰ θεοΰ θέλει παρθη" άπό •τέ μπρετερία ΙΙερντι<>ε ήό
σας, χαί θίλει σ*οθη είς έθνος, όπου νά χϊτε γκά γιούβετ , έ 2ο τε ίτ;ετ: ν-.ΐ
χάρη τους κβρπούς της.
μιλέτ , κΐ τ| λέγε π'μετ' έσάιγ.
44- Και όποιος πε'σίι εις τον πέ44• Εδέ ά'ί )ί| τε ιϊγιε'ρε μπί κϊ-'ί
τραν έτούτην, ίέλει συντριφθή- και εις Γοΰρρ" , δο τ| θϊρμ^νετε , ί 5ε ν.<
ίττςιον «πάνω πέσε», θέλει τον λι- τζίλι κε τίπγιέρε σίπερ,άτε ύο τ.%
*1•β πλιούχουρ.
χνίσε».
45. Και ώσαν αχούσαν οί άργιίρεΐς
και οί φαριοαΐοι ταΐς παραβολαΓ; του,
«γνώρισαν, οτι £ι« λο'γου τους τα λέγει.
46. Και γυρεύοντες νά τ•ν πιά
σουν, έφ*βη'θηκαν τους όχλους, δΊατϊ
οί όχλοι τΐν είχζν ώσαν προ^ητην.

45. Ε σί ντίενί τΐ πάρετ' έπρίοτερετ , ε' ο"έ φαρισέιγτε παραβολΐτ
έτίγ, χουπετούανί σε π$ρ άτά ί Θοτε ,
46. Ε χ«ρκο'ίγν|, κ| τα ζίρίνί άτε,
π6 ού τρίμνε γκα *ο'τα , σε έ χίσνε
άτΙ πόσι προφη'τ.

Κεφ. χβ. 22.

Κρίε Εν^όζετ έ5ίτ§. κβ. 22.

Ι. Και αποκριθείς ό Ιησούς, πάλιν
τους είπε μι παρβολαϊς.
2. Ομοιάζει ή βασιλεία τών ουρα
νών ώοάν Ινα άνθρωποι* βατιλέα, ό ό
ποιος έκαμε γάμους τ•ΰ υίοΰ του.
3. Και ες-ειλε τους ίουλευτάδε; του,
να κράξουν τους καλεσμένους εις τους
γάμους* καί ίεν ηθέλησαν νά έλθουν.
4- Πάλιν ίς-ειλεν άλλους δούλους,

ι. Ε Ιησί'^ ού περΡέΓΓχ πάμετα
άτοϋρε με παραβολίρα, έ οΰ θό^.
2. Μπρετερία ε Κίελβετ κα τ^
Γ'.άρε ρ.{ νιερί μπρέτ , χϊ άι ίε^ρ*
οαου.ετ' ε ίίγιάλλιτ πι τίγ.
3. Ε δξρίόϊ κοπίγτ' ΐτιγ τε θεόρί—
σνϊ άτά >β κε'νε φτουαρε ντί δασμι—
ρα , έ νουκ^ ^οναιγνε τ* 6ί•*γν£.
4• Πάριετα οΐρίοί τ| τγ^ερί κοπ.γ.
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έ ού θα , θόι μπα τα #4 γιάνϊ φτου»
αρε, να χ» δρέχα ίμε «*τ* χ*1ίρ,
βίτίιρετ' έμία έδέ ίέρατ' έμάιγμεγιάνε Οέρτουρί , ' δε ΡίΟ| σα δουχενε γιά*
νε Τ^αζερ , πύ ίγιανι ντΐ οασαερα.
5. Ε άτά πιρτούανε , ί σβάνί,
«ϊμ, άλλος έπηγεν εις τ6 χωράφι του, πο νιέρι βάτε ντάίρί τε τίγ' ε τγιέ«'λλος εις τη'ν πραγματείαν του.
τ|ρι ντ£ πραματί τε τίγ.
6. Ε τε τγιέρετϊ σι ζουν$ χοπίγτ'
6. Κ» οι επίλοιποι έπιασαν τοΰ;
δούλους του, και τους δβρισαν, και "τίγ ΐ Βάιγτινϊ, έ ο"έ ί βράνε.
τους ί σκότωσαν.
η. Ε σι έδιΡιόϊ μπρέτι ού ζεμιρούα,
η. Και ωσάν το άκουσεν ό βασιλεύς,
έ*ΐυμώί)/Γ και ετειλε τα ς-ρατεύματά έ δίρΡο'ϊ άσχέρετ' έτίγ , έ βράου άτά
τνυ, και έχάλασε τους φονειάδε; εκεί χ» βράνε κοπίγτ' έτίγ, ί δε χιουτένου;, χαί την πόλιν του; την έκατά- τν' έτοΰρε έπίρβελιόϊ.
χαί "λέγει του;* είπετ» ει; τους καλεσμίνου;" νά, όπου το γεΰμά μου
ετοίμασα, τα ταυριάμου χαί τα θρεφτα είναι σφαγμένα, χαί όλ* είναι έ
τοιμα" ελάτε -*ϊς τους γάμους.
5. Κοκ έχεϊνοι ες•οντας νχ άμέλ»/•

<Χ2γϊ.

8. Τότε "λέγει ει; τους ίοιίλους του*
ό γάμος είναι έτοιμος , οι δε κα
λεσμένοι ο"έν ητ*ν άξιοι.
9• 2-ρτε λβιπον εις ταί'ς ς-ράτ«ς, χαί όσους εϋρετε, καλέσετί
τους ιΐς τους γάμους.
ίο. Και εύγαίνοντες έξω οι Κου
λοί έκεϊνοι εις ταΐς ς-ράταις, "μά
ζωναν ίσους εύρηκαν, χαχοϋ; χαί
χαλούς• *» έγέμισεν ό γάμος κα
λεσμένους.
ιι. Και ό βασιλεύς έμβαίν&ντχς να εϊοη εκείνους, όπου έκαθουνταν «ς την τραπεζαν, ειαΊν έχεΐ
εν* άνθρωπον, όπου &ν "φό;ει φόρίμχ τοΰ γάμου.
ι α. Και λέγει του" φίλε, πω; έμ£τ,κι; έδώ, όποδ δέν έχεις φόρε•
μα τοΰ γάμου; Και εκείνος άπος-ομώθη.
1 3. Τότε εΐπιν ό βασιλεύς εις
τους υπηρέτα; του" δέσετε τον νέριχ και ποίάςια, χαί σηκώσετε τον,
χαί βάλλετε τον εις το σκότος τ6
«ςώτερον' εκεϊ θέλει εΐσΟαι ό κλα,υ,•,*.όί κ*ί ό "ρυγμ'; των όρνιων.

8. Αχιε'ρε ού θοτε χοπίγετ αϊ τίγ,
σε δάσμα §>*τε χαζερ, πο άτά #.1 χέν|
τι φτουαρί νου/.ε χέν| τι ζότί ( άξιο. )
9• Χάιγδενι ία ντϊ πϊρ τε δάλιουρα τε οΰίεραβετ , έ σα χ| τε Ρένι,
τι φτόνι μπΐ δάσμερα.
ίο. Ε σι δοόα>'ε άτα χοπίγ μπϊ|
οΰίερα, μπ!γιουαδ"ε Ρίθ' άτα χί Ρένε,
-Ι λίΡχ έ τε μίρ'ε , έ ού μπ^ιουα δά-μα γχα άτά #Λ ρίγν|.
ιι. Ε σι χίρι μπρέτι τέ *ίχ άτα
"έ |1ίγνϊ , πά άτγε νιε νιερί χ^ νοΰ/.ε
/Ηδ βεβουρε 'όΑα ι% δάσμεσε.

ία. Ε ΐ θοτ' άτίτ , μίΛ, χίί" χίρβ
«Τοΰ , χοΰρ νοόχΐ Χί ρό*α τ| δάσμί,
σε; ΐ ο*έ άι σμοΰντ τϊ φλίτ.
ι3. Αχιε'ρε ού θότί μπρέτι πουνετόρεβετ , σι τι λίίνι άτίτ δουαρρτε , γχρένιε άτέ, ε βίνιε γιάίίτε ν-:β
έρίσίρε ιϊ (ΙέΤίε άτγέ δο ι\ γέτί τ ε
χιάρετε , έ δε τ£ δ'.ίίουριτ « ίίμ~ϊ•
βετ.

7*
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Κεφ. 2».

ι4• Σε ψε σουμ$ γιανε τ{ φτοΰαρ|, •' τ^ πακε τε ζγιε'δουριτί'
1 5. Αχιίρε βάνε Φαρισέιγτε , & τ.{•
ν{ τ& μπίγέδουρε , έ μεντόνεσινε^ κί3
τα ζίγν$ άτε ντε φγιαλε.
1 6. Ε δερΓουανϊ ντέ άι μαθητίτ'
ετοΰρε, πάσχε με ήροδιανότε., ε ί Θά
νε, δάσκαλ, β δίμ§ χε γε ί βίΐτετί,
έ δέ διόχζ ουδεν' έ Περντίσϊ με τι γ':γ.τε'τ| , έ νούχε χε δέρτ τί πΐρ ντον. ε,
λ•ι διχ κανέναν άθρωπον' διατί δεν σε νούχε β^τρόν ντ& φάχε τ$ νιε'ρεζετ.
βλέπεις ε•!ς πρόσωπον άνΟριύπων,

ι4• Διατί πολλοί είναι οί καλε
σμένοι, άμη ολίγοι οί διαλεγμένοι,
1 5. Τότε επήγαν οί Φαρισαΐοι,
χαί ίσυμβουλι&θησχν, πώς να τον
παγιδεύσουν «ΐς τίποτες λο'γον.
1 6. Και τοϋ ς-ίλουσι τους μαθιτάβες τ»»ν με τους Ηρωοιανοΰς, λε'γοντες' 5ιδ*α'σκαλε, ΐζεύρομιν ότι εί
σαι αληθινός, χαί αληθινά διδάσκεις
την ς•ράτ*ν τοϋ βίου, χαί 5έν σι με-

ΐη. Είπε μας λοιπόν, τι σοΰ φαί
νεται; ν]μποροΰμεν να δώσωαεν ' κηνσον *ΐς τον Καίσαρα, η όχι;
1 8. Και ό Ι-,-,σοΙς γνωρίζωντας
την πονηρίαν τους, είπε' τί με πει
ράζετε ϋποκριταί;
*9• Δ?ίξίχί μου το νόμισμα τοΰ
χωνιού ' Και «/.ιϊνοι τοδ έφεραν έ
να οηναριον.
2ο. Λβ'γιι τους" τίνος είναι ή ειχίνα αύτη χαί ή επιγραατ/ί;
3ΐ. Λέγουν του" τοϋ Καίσαρος.
Τοτ• τους εΐπε' πληρώσετε λοιπόν
εκείνα, όπου είναι του Καίσαρος, εις
τον Καίσαρα, χκί εκείνα, οποί είναι
του Θεοΰ, εις τον Θεόν.
23, Και ώσαν ηχούσαν,
εθαΰμασαν, χαί άφησαν τον χαί εδιάοηχαν.
33. Εχείνην . την νΐμε'ραν ήλθαν
εις αυτόν χαί οί 2αδδουχαΐΌι, οί
όποιοι έλεγαν, ότι ί^ν είναι άνχςοισις, χαί ερώτησαν τον λε'γοντες'
24. Διδάσχκλε, ό ΜωϋσΫίς είπεν* εάν αποθάνω κανένας, χαί δεν
άφησϊ) παι5ία, ν* ύπανδρευθ^ ό
αδελφός του την γυναικά του , ' χα;
να άνας-η'ση σπε'ρμα εις το'ν εί•ελφόν του.
35.

Και ιΐς

εμάς

ίταν

Ιπτ*

\η. Θούαϊγνα θα νε'βετ , σι τί
βούχετε τί; »Λτ' έ οΰδεσε. τε απεμ|
χη'νσο (χαρατζ) ντε Καισαρι, ά γιο';
1 8. Ε σι νιόχου Ιησουΐ πονηρίν'
ετοΰρε , ού θα , ψέ μ| πειράςνι Υποκριτέγ. ( με δι φάκε. )
19. Δ«φτόμενι άτπρϊν ε Κη'νσοσε,
έ δε άτά ί προύνε νιε δηνάρ.
30. Ε οΰ θότ άτοΰρε' έκούιγτ |3τ|
ζεγιό χον• , ί δέ τε δχρούαριτε μπ' τί;
2ΐ. Ι 6όν άτίγ' τε Καίσαριτ. «χιίρε ου θα άτοΰρε. παίουανι ο"* ατό
ύ γιάνϊ τ^ Καίσαριτ , ντε Καίσαρι.
ε ατό κε γιάνε τ$ Περντίσε, ντε Περντία.
33. Ε σί έντ(εν|, οΰ τζιουοίτνε^
έ Γ/.ιανε άτξ, έ ϊκν&.
33. Ντα τί δίτί ερ^εντε άί 2αίουκε'ιγ , άτα χε θο'νε σε νού/.ε, γγιάΧεγί τε βδ&κουριτ» , έ έ πιε'τν| άτ| , 4

ί θόνε.
24• Δάσχαλ , Μωσίου ίά' ντε (ί5ίκτί νιερί χ| τε μός λίρόε δ^-ιέλμ , τ§
μαρτόνετί με Ρρούαν' ετίγ δϊλάι τ'ιγ,
έ τ^ γγιάλγε φάρ^ε ντέ βιλάι τίγ.

20. Ε π^άν| νίβετ χίνέ «τ«τ& β^

Κεφ. αϊ,
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άύύ.ίν.' χ.» ο* πρβτος ΰπανίρίύβ/;, λάζ|ρ , ΐ σι οΰ [λάρτοΰα ΐ πάρρΊ βδίκ,
χαί άττέβανι' και ρ.•ή ίχωντας παι- ι σε ψέ νοΰκ< χϊ# ?*??? , λια Ρρούαν'
οι , άτ<τ>.£γ την γυναικά του ιΐ; τον έτίγ ντί βϊλαι τίγ.
άύίλφοντου.
36. Οριοίως χαί ό δίύτςρος, και
36. Αστού Ι £ϊ ί δίτι, $ $1 ΐ τρέ*
4 τρίτος, ίως τοΰ; έιττά.
τι, γγίρ ντϊ τι στάτ|,
3^• ϊζ"ϊρον άπδ δλου; άπίδανι
37. Ε ρι» παστάίγε γκα τέ Ρί9|,
χαί ν} γνιναΓχα.
βδίκι ΐ 5» Ρρούαγια.
*8. Ει; τήν άνκς-ββιν λοιπόν,
38. Επο κούρ τ• γγιάλλενετε β§«■ποίου άπδ τους έπτχ θίλιι ιΐσθαι κουριτ|, τζίλιτ γκα τ^ στάτε οό τ§
ι} γυναΐχ*; ίιατί όλοι την ιΐχαν. γίτε, Ρρούαγια; σε ψ» Ρίθε * πάτνί

άτέ.
*9• Απίχρίθη ό Ι»βο2ς, χαί λ»Υ!ΐ
τους" πλανασθβ ριν γνωρίζοντις τας
γρβ^βς, ρ{τι την ίυνα^ιν
τοδ
θιοΰ.
3ο. Αιχτι «ς τήν άνάς-ασιν οίτβ «παντρεύουν ούτι ϋχανδριύονται,
άλλα είναι ωσάν άγγελοι θιοΰ *ΐ;
τον ούρανόν.
3ΐ. Αριή ίι* την άνάς-ασιν των
νεκρών, ίεν εδιαβάσετι ίκιΐνο, όπου
σας ελαλ.ίδη άπδ τον θεδν, λεγε»ντας.
33. Εγώ ειρΛ ό θευς Αβραίφ.,
χαί ό θεός Ισαάκ, και ό θεός Ια
κώβ; ό Θίο; οιν ιίναι Θΐος νικρών,
άλλα θίδς ζωντανών.

33. Και ώσαν το ακονσιν ό λα
ός, εΟαύ^,ασεν •ϊ; την οιίαχη'ν του.
3^. Και οι φαρισαϊοι, ώσαν η
χούσαν £τι άποςΌ,ι/.ωσι τους Σαβδουκαίους, ίμαζώχθησαν.
35. Και Ινας άπ' ικιίνους , νομόοΊοάσκαλος, τον ερώτησε, δοκιρνάζωντάς τον, και λίγιεντας*
36. Διόάσκαλε, ποία εντολή ει*αι ριεγάλη εϊ; τδν νο'μον ;
"}>η. Και ό Ιησοΰς τοΰ ιίπε' να
άγαπη'σης τον Αύβεντην τον Θεόν
βον υ.ί δλην τήν καρδίαν σου, και
(χι ολην την ψυχτίν σου, και |/.έ £λίν «μ την ίνάνοιαν.

35. Ε ίε Ιησουϊ ού πίρΡίίίκ,Ι ού θα
άτοΰρ». γίνι Γβνίβρ*, σϊ ψβ νούκ§ κου
πί τόνι κάρτ§ρατ§, άς φουκίν' » Π«ρντίσι.
3». 2« ντί κόχ» κε §ο τΐ γγια'Χιν$
τϊ β^ί'κουριτ* άς (Ααρτόγίνι άς (Λ»ρτόνίν|, πδ γιάν» πόσι «γγϊλιτ • Π«ρντίσι *τβ κί(λ.
3ι. Ε πϊρ τί γγιχλτουρΙ τ^ σ^
βδέκουριτ νοΰ/« ίιαβάστ^ «τϊ^ΐ έ"Τί
θίνί ντ€ γιούβιτ γκα Πίρντία κ^ θότί.
3ί. Οίνΐ γιαρ1. Πίρντία ί Αβραά^ιτ,
»5ί Πίρντία ί Ιυαάκουτ, ΐ ίέ Πίρντία
ί Ιακόβιτ , νούκ' §>*τί Πίρντία, Πιρντϊ
ΐ σ| βώέκουρίτ, πδ ΐ σ» γγιά>ίββτ.
33. Ε σι διΓιούαν» τούρμιν' ί νι«ρ•ζιτ, ού τζιουίίτνί ντϊ ^ιίαχι τί τίγ.
34• Ε Φαρισίιγτ» σι διΡιουανε , κ$
ού (Απίλι Ρόγ|ν5 Σα^ουκίιγίτ, ού ριπ|γιούαί| τ^ ΡίΟ* ντί νιε βίντ.
35. Ε νΛγκα «τα κ| ίιίάξινϊ νόριν§ , ϊ πίίτι τούκ' ΐ γκαιγτο ϋρχ άτ^,
ΐ ί θοσ.
36. Δάσκαλ , τζίλια πορσί «στί
(Λ§ ΐ(Ααοι ντϊ νό|Α.
'ίη. Ε ίΐ Ιησουϊ ΐ θά άτΐτ τϊ δού«τζ ζο'τνί Πίρντίν» τίντί [Λί Ρίθί ζί[χερί τίντι , ϊ ^ί ριέ Ρί6& σ7ΐίρτινε τεντ,
ί £» [αϊ Ρίθ| (λίντιενί τ4ντ*.
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38. Ετούτη είναι πρώτη και με
γάλη εντολή.
39. Και δευτέρα όμοί* μέ έτούτην είναι* να άγατίίση; τον γεί
τονα σου ώσιν χαι τοΰ λόγου σου.
4ο. Εις τούταις ταϊ; δύο ίντολαΐς όλο; ό νόμο; χαί οί προφήται χρίμονται.
4ι. Και ώσαν ιμαζώχθησαν οί
Φκρισαΐοι, τους έρώτησεν ό Ιησοϋς
42. Λέγωντας' τί σας φαίνεται
ίια τον Χρΐ7θν ; τίν,ς «ίο; ίίναι ;
Λέγουν του, τοΰ Δαβίδ.
43. Λέγει του;* πώς το λβιττον
ό Δαβίδ προφητεύωντας, με τό άγιον πνεΰμα τον λέγει Αύθε'ντην ;
λέγωντας"
44- Εί~«"' ό Κύριο; τω Κύρίω
μου" Κάθου εκ δεξιών μου, ίως ό
που να θέσω τοΰ; εχθρού; σου ύποπόόιον των π•δών σου.
45- Αν το λ•ιπον ό Δαβίδ τον
καλεί Αύθε'ντ/,ν, πω; είναι υιός ίου;
46. Και κανείς δίν έδύνετ• να
του άποκριθϊί λόγον' μηδέ άποκότν,σε χάνεις άπ' εκείνην την ήμεραν,
να τον ματαρωτηση πλέον.

38.

Κεφ. ϋ3.
Κεγιο εστί έ πάρρ* , έ δε

εμάδε πόρσί.
39- Ε έοίτ§ χε Ρίαν με άτξ, τε ^ουατζ Ριτόνε τίντ, σι έ δε βε'τίχεν*
τέντε.
4ο. ντε χετο τϊ οί πορσίρα ίϊθΐ
νόμι, έ ο*ε προφητεριτξ βάρρενί.
4ι• Ε σι οΰ μπεγιούαδε φαρισέΐγτε , ί πίετι άτχ Ιτ,'ϊούι.
42. Ε ού θότε. ΰΐ ιού «ούζετε
γιούβετ πέρ Κρ&τινε, ΐ χουϊγ "ίρρ"
ίστε; ί θάν' άτά , ί Δαβίδιτ.
43. Ού θότ' άτοΰρε" ψέ άδχ Δαβίδι με σεντ Σπίρτ . έ θϊρόϊτ άτξ
ζοτ; έ Οότε.
44• θ* ζότι , ζότιτ σίμ" ρν μ~άν§ τίμε τι 8γιάθετ§, γγε'ρα <"* Ά 6ϊ
χάσμεριτ έτού, ντένε κέμπ§ τε τούα.
45. Ε ντ£ ε

θϊρόετ άτί Δαβίδι

ζότ, χΐ9 ν*τΐ *ίόρι τί;;
46. Ε Ντοίιε νούχι μοΰντ τιπερΡέΡεϊγ άτίγ φγιάλε, ας χουτουρίσι νιερί
κε γχα άγιο οίτ| τ§ πίεσε άτε με"

Κεφ. χγ. α3.

Κρίε Ενιεζετ ίτρέτΐ. χγ. 23.

ι. Τότε ό Ι/,σοϋ; είπεν ιί; τους
όχλους, και εις τοΰ; μαθ/,τάδ'ε;*
3. Εις την καθε'δραν τοΰ Μωδ
σεως έκάθισαν οί Γραμματείς χαι οί
Φαρισαΐοι.
. 3. Ολα λοιπόν, όσα σας είπεΰσι
να φυλάγετε, φυλάγετε* τα, χαί κάμνετέτα* άμη κατά τα έργα του;
μ*ίν Λάμνετε" διατί λε'γουν, χαι δεν
χάμνουν.
4• Διατί δένουσι φορτία βαρέα
χαί δνσχολοση'κωτα, χαί βάνουν τα

ι. Αχιέρε Ιησούι ού φόλλι τούρμαβετ σενιερεζετ, έδεμαθητίβετσέ τίγ.
2. Ε ού θά' μπί φρον τ| ΜωϋσίουΤ ντϊϊγνε ΓραματεΊγτε , έ δ*έ Φαρςσέιγτϊ.
3. ΡίΟε σα τέ θόνε ντ| γιούβετ Λ
ρούανι , τι ρούανι , έ "οε τι χενι, πβ
σι πούνερατ' έ άτοϋρε μος *ίνι. σ4
ψέ θόνε έ νούχε χέγενε.
4• 2έ λίο'γενί πάρε τε μεδα,
έ 5ί τε ρέντα δούμε, έ ί γχαρχόγενε.

Κίφ. 23.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ.

εις
τους νομούς των ανθρώπων'
και αυτοί όέν θέλουν
ουδέ με το
δάκτυλόν του; να τά σείσουν.
5. Κχΐ ολα τους τά έργα τα
κάμνουσι διά να φανοϋν είς τους
άνθίώίτους" πλατύνουσι τα φυλακτη'ρ ια τους, και μεγαλύνουσι τά χ.ρώ«α τών φορεμάτων τους.
6. Κα1, άγαπώσι νά προκαδίζωνται είς τά δείπνα, και είς ταΐς συναγωγαΐς.
η. Και αγαπούν να τους ναιρετοϋν εις τους φόρους, και νά κράζωνται άπο τους ανθρώπους, διδά
σκαλε, διδάσκαλε.
8. Εσείς δε μή κραχθητβ δι
δάσκαλοι" διατι Ινας είναι ό διδά
σκαλος σας, ό Χριτός" και όλοι ε
σείς είσθε αδελφοί.
ρ. Και κανένα μην κράζετε
ττζτίρα σας επάνω είς την γην" διατί
ένας είναι ό πατέρας σας, όπου είναι
4Ϊς τους ουρανούς.
ίο. Μηδέ νά κραχθητε διδάσκ*•

δι

μπι κραχ! τίνιερ&,ετ,
έ νιέοε^ετ , πο ας
άί μέ
ν.Ι Κστιν' έτοΰοε νούκε οούανε τι τούντινξ
άτο'.
5. Ε δε ίίθε πούνίρατ' έτοΰρε ί
Λέγεν§ Ήρ τέ δούκουρ} ντέ νιέρεζ, ε
ζγερόγενε φύλακατ' έτοΰρε, ε μαδόγίνε κλόσετ έ ^ο'παβετ σέ τοΰρε.
6. Ε δούανε ντέ τε γκρέν§ τέ £ίνξ
μέ σίπ|ρ σέ Ρίθε , έ ντέ τέ μπεγέδουρα τ| Λένε βέντν' έ πάρρε.
η. Ε δε τε πούθουρατε ντέ παζάρε, έ τε θε,ρρίτενε γκά νιερεζιτε, δάσκαλ , δάσΛ.αλ.
8. Π6 γιούβετ τέ μός θερρίτενι
δασκάλλϊ, σέ ψε νιε ίίττε δάσκ/λι
γιούαιγ , Κρίστι, έ Ρίθε γιούβετ γένι
βίλάζερ.
9• Ε δε Λαπά τούαίγ τε μδς θε£ρίσνι μπί οε , σέ ίιέ ξ#τε παπάι γιούαιγ , άϊ κε εστε ντέ Κίελ.

ίο. Ε δί τί μος θερρίτενι τε πάρρε,
λοι' διατί ένας είναι ό διδάσκαλο'ς σε νιε είτε ί πάρρι γιούαιγ Κρίστι.
σας, ό Χριςτίς.
ιι. Ε μέ ϊ μάίι γκά γιούβετ , λέ
ιι. Και ό μεγαλύτερος σας, ας
τέ
γέτε
χουσμεκιάρι γιούαιγ.
«ΐναι υπηρέτης σας.
12. Ε οέ άί κέτέ γ*ρέρε βέτεχεν'
ιι. Και οποίος υψώσει τον εαυ
τόν του, θέλει ταπεινωθη' και όποιος έτίγ , οο τέ οΰνιετε, έ άί κέ τέ ούνειταπεινώσει τον ίαυτόν του, θέλει γε βέτεχεν ' έτίγ δο τ§ γκρίχετι.
ΰψωθη.
1 3. Και άλλοίμονον είς εσάς
1 3. Εβέ μπέγιούβετΓραμματικότε
Γραμματείς και Φαρισαϊοι ύποκριταί, έ δε Φαρισέιγτε Υποκριτέίγτί, , σέ
διατί κλείετε την βασιλείαν τών ού- μπίλνι μπρετερίν έ Κίελβετ περπάρα
£ανων έμπρος-ά είς τους άνθρ<όπους' νιέρεζετ, σε γιούβετ νού/.ε χίνι, ας
διατί έσεϊς δέν έμβαίνετε, ουδέ ε άτά κέ χίγεν§ νούκ' ί λίρι τέ χίγ|νε.
κείνους όπβϋ έρχονται, άφίνετε νά
έμβοΰσιν.
ι4• Βέ μπέ γιούβετ Γραμματικόι4• Αλλοίμονον είς εσάς Γράμμα
τεϊ; και Φαρισαϊοι ύποκριταί, ότι τ§, έ δε Φαρισέ»γτ§ ύποκριτέιγτβ, σέ
κατατρώγετε τά βπη'τια τών χηρά χάνι δτε,πίτ' β σ§ β*β«Ί μβ *ίο
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οων, μέ άφορμ.',ν ότι προσεύχεσθε πο- Ι φορμί , σε- λιούτενι 9οιίμε , ε" άντάίγ
λλά' δια τοΰτο θε'λετε πάρει περκτ- όό τι μίρ£ι με τεττίρ Ρινάχ.
σο'τιρον κρίμα.
ι5. Αλλοίμονον -εις εσάς Γραμ
1 5. Βέ μπέ γιουβετ Γραμματικόματείς καί Φαρισαϊοι ύποκριταί, ότι τε, έ* Φαρισε'ίγτ* ύποκριτειγτε , σε
γυρίζετε την θάλασσαν χαί τ/,ν γίν κθένενι οετν§ έ δέ στερίνί τέ πίρρΊ νιε
ν* κάμετε «να προστίλ^τον' χαί ό ντε πέσε τούαίγ, έ κοΰρ τε πίνετΐ, έ
ταν γέντι, τον κάμνετε υίυν γεε'νντ;ς πένι άτξ πίρ^ν' έ πίσίσε σι πγιέσϊ γκα
σιπλο'τεοον άπ' εσάς.
βε'τεχεγια γιούαίγ.
1 6. Αλλοίμονον εις ίσα; οδηγοί
1 6. Βέ μπε γιουβετ δάσκαλε τε
τυφλοί, όπου λέγετε* όποιο; όμώση βε'ρπςρε , κε θό«. άί *§ τξ πετόνετε ντε
εις τον ναόν, δεν ίίναι τίποτες" άα,η Κί3ε νούκ' εστεΓε, πό άί κέ τε πε
όποιος όμώστ| εις το χρυσάφι του τόνετε, ντε όρρ" τε ΚΛεσε , φεγέν.
ναοΰ, χρ»ω7ίϊ.
17. Αγνωροι χαί τυφλοί, ποίος
17. Τεπα μεντ, έ δέ τε βέρίερε,
«ίναι με^αλητερος, τό> χρυσάφι, ^ ό τζίλια |^τϊ με μάδ», άρρι, ά Κίσχ
♦αός, όπου αγιάζει τό χρυσάφι;
κε σεντερόν άρόε;
1 8. Ε δέ άί κε τϊ πετόνετε ντε
1 8 Καί όποιος νίθελεν όαώστι εις
τό Ουσι^νίριον, όέν είναι τίποτες, βέντ κε βένβ δουρετίνε , νούκ' |στ|
άμ-δ όποιος ηθελεν όμώσν; εις: τό δώ- ίε , πό άί κέ τ| πετόνετε ντε δουρίτ-ί
0ον, όπου είναι επάνωτου, χρεο^ςτεϊ. κ§ ί^τί μπί τξ φίγεν.
ιρ. Τβ πα ρ.εντ, έ ο*έ τε βε'ρΗρξ,
ι ρ. Μωροί χαί τυφλοί, ποίον
τζίλια
|^τε μέ μάίε, δουρ|τία, «
εν/αι μεγαλύτερων; τό δωρον, ν|. τό
βυσια7"/ίρ»ν, όπου αγιάζει τό δώρον; βέντι. κε σίνγτερόν ίουρίτίν|;
αο. 2ε άί κ£ τε πετόνετε ντΐ βεντ
2 ο. ΕίεΐνΓς λοιπόν, άπου όμώσει
<ϊς τό θι»σιας*ιίριον, όμόνει εϊ; αυτό κε βίχετε ίουρετί*, πετόνετε μπα τε^
χ» εις όλα ίκεϊνα, άπου είναι α έ ο*ε μπί ίίθ' άτό κε γιάνε σίπϊ^
μπί τε.
πάνω του.
αι. Ε άί κε Λετο'νετε ντε Κί5ε, *«,
αϊ. Καί εκείνος, άπίιύ* όμο'σειεΐς
τον ναόν, όμο'νει ει; αυτόν χαί εις τόνετε μπ' άτ|, έ ίε ντε άί κε ρί «ρέν
εκείνον, όπου κατοικα εις αύτον.
τα μπί τε.
ιι. Κτί έκεϊνο;, όπου όμώσει ει;
2». Ε άί κε πετ&νετ» ντε ΚίεΧ.
εις τον οΰρανόν, όμόνει ει; τον θρό- πετόνετε ντε φρόν τε Π-ερντίσε, έ ο>
νον τοϋ ΘεοΕί, καί εις έ; *.>ον, όπου ντε άί χ| ρΊ σίπίρ μπα τέ^.
κάθεται- επάνω του.
3-3'. Αλλοίμονον εις εσάς Γραμματείς
»3. Βέ μπί γιουβετ Γραμματικόκαί Φχοισαΐοι ΰποχριταί, ότι δεκατί- •ϊε, έ Φαρισε'ίγτε ϋποκ^ιτε'ιγτε, σέ ο*βζετε τό ήδύοσμον, χαί τό άν/ίΟον, χαί κατίσνι ίγιόσμονε , έ δε μαράιγνε,,
τόν κύμ-.νον, χαί άονίκκτε τα βαρύ- έ ίέ κίμινονε , έ με τέ ρ'εντατ έ νότεοα τοΰ νο'μου, τ-ήν κρίσιν καί τόν μιτ ί λιάτε , Ριου«κν£, ε ο"έ έλεημοσίον, και τν,ν πις-ΐν' •τουτα έπρεπε- να νε, 1 δ*έ πε'σίνι" έ ο< κίτό οουχαε^
τα κάμνετε, χαί εκείνα να μήνάφίνετε. τί χέγ&τς, έ δε άτό τϊ μός τίλέρρίτί.

Κ«ρ. *3.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ.

^4• Οδηγοί τυφλοί, ό-οΰ ς-ρ»γ- [
γΐ-,ετί τον κώνωπα, και τ/,ν καμηλον καταιπ'νίτε.
λ5. Αλλοίμονον ίΐς έσά; ΓραΐΑτχα»
τεΐς και Φαρισαϊοι ύποκριται, ότι
καθαρίζετε το «πέςω του ποτηριού
χχ τού" πινακίου, και από μέσα είναι
γεμάτα από άρπαγαϊς καί άδικίχις.
α6 Φαρισαϊε τυφλέ,
καθάρισε
πρώτα το μέσα τοΰ ποτηοίοΐ) καΐ
τ»ΰ πινακίου, να ήναι καί το έςω
χχίαρόν.
27• Αλλοίμονον ιϊ; έσας Γραμμα
τείς καί Φαρισαϊοι ύποκριται , ότι
ομοιάζετε μέ τάφους άσβεστωμένους,
οί όποιοι άπέςω φαίνονται εΰμορφοι, και άπο μέσα είναι γεμάτοι κ*•
κα/.α τ3»ν άπεΟαμμίνων και άπο κά
θε λογής άκα!)αρσ:'*ν.
α8. Τέτοιας λογής και έσεϊ;
βπέίω φαίνεσβί εις τους ανθρώπους
δίκαιοι" καϊ «πο μέσα εΐσ()ε γεμά
το; ύπόκρισιν καί άνομίαν.
29» Αλλοίμννον εις έσίς Γραμμχτεϊς καί Φαρισαϊοι ύποκριται ότι
κτίζετε τους τάφους των προφητών,
καί ςΌλίζετι τα μνήματα τών δι
χαίων.
3ο. Καί λέγετε* «ν ειαασθ» έ
μεΐς εις ταϊς τιμέραις των πατέρων
μας, όέν ήθέλαμεν συμφωνηση με
αυτούς «ΐί τχ αίματα τών προφητών.
3ι. Τόσον όπου μαρτυρείτε τον
εαυτόν σας, πώς είσθε υιοί εκείνων,
όπου ^σκότωσαν τους προφη'τας.
32. Και εσείς άναπληοώσατε το
μέτρον τών πατε'ρων σας.
33. Οφ.δια, γενννίματα τών ό
χενδρων, πώς ο*ελετε φύγει άπο τ/ίν
κρίσιν της γεένντ,ς;
34- Δια τούτο, να,
έγο> όπου
•ας πέμπω προφητας, κ-χι σοφούς,
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α4• Δάσκαλε τί βέρ.';|ρί, χ$ στρίδνι κουνούπνζ , ι Γαμίλενί ε χάι τΐ
20. Βέ μτε γιο'ίβετ Γρααματικότί , έ Φαρισε'ϊγτΐ, σε παστρόνι τ^
γιάστεζμεν' έ κέλκιτ , » δέ τ*, κούπισε, έ πίρ '-ΐρεντα γιάνε πλιοτ γκα τι
ρϊμπίερα έ δε τε λί^α,
26. Φαρισέίγ ΐ βέρ.ΐιρε κίρο μΐ
π$ρπάρα τ§ πρέντξν' έ κε"λκιτ , ϊ δέ τ^
κούπεσε , κε τί Αένετϊ ε δέ έ γιά»τ*σμεγια έ πάκμε.
•ιη. Βέ μπέ γ.ούβετ Γρχμματικότε, ε Φαρισε'ιγτ» ύποκριτέιγτΐ , σέ
Ριάνι μέ βάρέε ->\ λίερα με κερκέλε,
κ§ ατά περγια^τα Λούκιν| τί /ίούκουρα, ε ήρέντχ γ',άνΐ πλιοτ Ιίτερα τ^
σε [ιδέκουρετ , έ δε τζδο λοί τ£ "ΐ-

Γέρα.
28, Α*τού ε δί γιούβετ πξργιάϊτα
δούκενι ντ| νιέρ|ζ τ§ δρέίγτί , 4 π|ρ
Αρίντα γε'νι π/.ώτ γκα δγιαλ§ζί , *
τε κ^κία.
2^• ΰε μπέ γιούβετ Γραμματικότε , έ Φαρισέιγτε ύποκριτέίγτΐ , σε
ο§ρτόνι βάρρετ' ε προφη'τερετ, έ στο»
λίσνι μντ.μόρετ έ σε δρέϊγτεβετ.
3ο. Ε θόΐ τϊ γέΐεμ νε'βετ ντε. οίτ'ε τ| γιάτίοετ οένε, νοΰκ' ούγοίσιμ
μέ άτχντϊ ίιακ τ& προφητερετ.
3ι. Κάκε κι ααρτυρίσνι |ϊε'τεχενί
τούαίγ , σέ γένι πίγτ| έ άτοΰρε ^4
βράνΐ προφη'τεριτ».
3^. Ε δε γιούβετ μπουσνι μάτϊσιν'
έ γιάτιτ σούαιγ.
33. Ρερπΐνγ , πγιέ7>ατ' ε νεπίρκαβετ , κίσ δο τε σπϊΤο'νι γκα Ριουκίμι
ι πισίσε.
34• ΓΙρά άντάιγ, για οϋν| οερΡόί'γ
ντε γιούβετ
προφητερ. έε §έ
βε σοφορ»,
ίβε
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Κε<ρ. α*.

και γραμματ*ις και απ αυτούς Θέ
λετε σκοτώνει, και θέλετε ^ί^υρώσει, και άπ αυτούς θέλετε δείρει εις
ταϊς συναγωγαΐς σας , και θελβτε τους
ίιώ/νίΐ άπο πάλιν εις πάλιν"
35. Δια •« ελθη επάνω σας κάθε

έ δε τε γραμματέψουρε , έ γκα άτα
δο τ$ βρίτνι , • δο τε μπερθένι ντε
κρουικ , έ δε γκα «τα δο τε ρί^νι μί
καμτζι ντε συναγόγερα τούαιγ , έ δό
τι ντίκνι κιουτίτ μπε κιουτέτ.
35. Κε τε βίγε σίπερ μπι γιο•!»

αίμα δίκαιον, όπου εχύθη επάνω εις
την γήν άπο το αίμα τοΰ Αβελ του
δικαί•υ,' έως το αίμα τοΰ Ζαχαρίου
του υίοΰ τοϊ Βαρα^ίου , τον όποιον
«φονεύσατε αναμεταξύ τοΰ ναοΰ και
τβΰ θυσιαςτιρίου .
36. Βέβαια σίίς λέγω , ότι έτοΰτα
ολα Οέλουσιν ελθη εις την γενεάν
ίτούτην .
3-. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, όπου
σκοτώνεις τους προφητας , και πετρο
βολάς εκείνους, όπου ές-άλθηκαν εις ε
σένα, πόσαις φοραϊς ηθέλησα να μα
ζώξω τα παιδιά σου, καθώς μαζώνει
χ ό'ρνιθα τα πουλιάτης άπο κάτω εις
τ^Γς πτερούγαιςτης, και δέν ^θελήσετε.
38. Να δποϋ σας άφίνεται το σπητίσας έρημον.
39. Διατι λεγωσας' οιί από τώρ<χ και έμπρος-α δεν θέλετε με είδη ,
εως όπου να εΐπητε" Ευλογημένος ό έρ•

τζδό Ριακ ί δρέιγτε, κε ού δέρδ σίπερ
μπι δε, "/ε γκα ίιάκου ί σε δρίιγτιτ
Αβελιτ , γγέρα τέ Γιάκου ΐ Ζαχαρίασε.
πίρρΊτ σε Βαρα^ίασε άτΐγ κε έ βράν§
ντε π$ρ μες τε Κίσεσε , έ δε τε βέν-ι
τιτ χι βίχετε δουρετία.
36. Μέ τε βερτέτα ού θόμ γιουβετ,
δο τε βίγενε Ρίθϊ ^τό μπ| κϊτε μιλέτ.

χόμενος έν ονόματι Κυρίοο .

3τ\ Γερουσαλίμ , Ιερουσαλίμ, κ|
βράσε προφη'τίριτε, έ μάρρε μέ Ρούρόε
άτά η ού δε,ρΡούανε τέκ τέγε, σ*
χέρε δέσα τ| μπεγεδε δγιέλμτ' έτούα,
σι κούντρι μπεγέδ πούλια ζο'ίγκτ' έσα«γ περπόσ πέ,ντε,βετ, * νούκε δέστ§.
38. Για κ| μπέτετε ατεπία γιουαϊγ έ σκρέτε.
39. 2« ψε ού θομ γιουβετ, δό τι
μός μ| «Κχνι κ\ νταστί έπιρπάρα γγέρα
' σα τ\ θόι , ί πεκούαρε εστ' άί Χ}
βγιεν ντίμερ τ| ζο'τιτ.

Κεφ. κδ. 24*.

Κρί» Ενι|ζέτ έκάτϊρτβ. κδ". α4•

ι . Και εύγαίνωντας ό Ιησοΰς εδιάβ«ινεν άπο' το ιερόν, και έπηγ*ν κοντ;ί οι μαθηταίτου να τοΰ δείξουν ταΐς
οΐκοσομαΓς τοΰ ίεροΰ .
ί. Και ό Ιησοΰς το&ς είπε* δεν βλέ
πετε έτυΰτα ^λα ; βέβαια σα; λέγιο ,
οιν Οέλ.ει απομείνει πέτρα επάνω εις
τ/,ν πέτραν , όπου να μην χαλασθη.
ο. Καί καθεζόμενος αυτός απάνω
εις το όρος τών έλαιων, επήγαν κοντά
του οι μαίίηταίτου ξεχωρις-α, λέγοντες"

ι. Ε σι δολ\ Ιησούι είκου γκα ΚίΛα* ί βάνε πράνί μαθητίτ' ετίγ , τε
οε-ρτόγίνε ντε άί τϊ δϊρτούαρατ' •
Κίτεσο.
2. Ε 02 (ησούι ού θα άτοΰιε'νοόχ*
ί σίχνι Ρίθί χΐτό^ με τ| βερτέτα ού θομ
γιουβετ, 5ό τ^ μός μπίτετε Ρούρό
μπι Ροΰρρ, άι κε τ| μός γκρεμίσετε.
3. Ε σι έΐγ άΐ *ί~ϊρ ντε μαλλ τί
ούλλίνετ, ερδ* ντε άΐ μαθητίτ: βέτϊμΐ, ε ί θάνί' θούαιγνα νϊ'βετ κοίιρ δί,

Κεφ. α4•

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ.

*3

είπί μας, πότε θέλουν γίνει έτοΰτα; τε γενί. κετδ; ε <ϊέ τ*ίλι §δτβ νιθάν»
Χ7.1 τι 6έλϊΐ ίϊσθχι το σημεΐον τοΰ £ρ- τε σ' άρδΌυριτ σάτε , ε σ*ε τξ σ| σα•/οαοϋσου χα! τοΰ τέλους τοΰ κόσμου; σουρεσε γέτεσε;
4- Κα: άπεκρίθη ό Ιησοΰς, και είπεν
4• Ε δε Ιησούι ού πίρίίΐΓκ , έ βυ
τους" προσέχετε , μήπως και σας πλα- θα άτοΰρε' 8ίχνι σε μδς οϋ κέϋγε νιερΐ.
νίση κανείς.
5. Διάτί θέλουσιν ελθη' πολλοί εις
5. 2έ δδ τ'ε βίγ$νε δούμε ντε ετο όνομάμου να λέγουν* εγώ είμαι ό μερ τίμ , ε δδ τε θο'νί, οϊνε γ'.άμ
Χοΐ7ος , και θέλουν πλανέσει πολλούς. Κρίστι, ε δέ σούμε δδ τι κέσγίνί.
6. Και θέλετε ακούσει πολέμους
6. Ε δδ τ| διΓιο'νι λιούφτερα, έ οΊ
και άκοζς πολέμων. Βλέπετε μην «υγ- ζέρα τε λιούφτϊραβετ , βί#τρόνι έ
/ίζεσθε* δ*ιατί κάμνει χρεία να γενοΰν μδς οΰ φρικόνι, σε οούχαενε. τι *ένεν$
έτοΰτα ολα, άλλα άκο'μη οίν είναι τ6 Ρίθε /ετδ, πδ άκο'μα νούκ' εστε τ|
σόσουριτ έ γέτεσε.
τέλος .
η. Σέ ψε δδ τε γκρίχετί φιλί μπί
η. Διατι θέλει συκωθη έθνος επά
νω εις άλλο έθνος, και βασιλεία έπάτ. φιλί, έ μπρετίρί μπί μπρετερί, ε £δ
\ω εις άλλην βασιλείαν' καί θέλουσι τε γέτε ουρί , ε ο*ε μουρτάγ3 ντ4
γε«εϊ πεϊναι, και πανούκλας, και σει- β|ντε βέντε.
σαοι
κατά τόπου; .
ι
8. Τοΰτα ίέ Λα είναι άρχαϊς
8. Ε Ρίθε κίτδ γιάνε τ§ νίσουρατ'
έ σε όεμπουραβετ.
Τ«ν πόνων.
9• Τότε θέλουν σας παραδώσει εις
§. Αχιέρε δδ του άπενε γιούβετ
θλίψιν, κα'. θέλουν σας σκοτώσει" καί ντε #τρε.γγίμε , έ δδ του βράσενξ, έ
θέλετε είσθε μισημένοι άπ6 όλα τα δδ τ| γένι ιϊ μτζούαρε γκά Ρίθ4 φιλίτε περ εμε,ρ τίμ.
ίθννι οιά το όνομα α,ου.
ίο. Ε άτε χέρε δδ τε σκανσ'αλίσενί
ίο. Και πολλοί θέλουν σκανδαλισθη τότε* καί θέλουν παραοίοει ί σούμ|, έ δδ τι παραοΌ'σγενε νιέρι γιάνας τόν άλλον, καί θέλουν μιση'σει τερινε , ε δδ τε μτζο'γίνε ^ιέρι γιάτερινε.
ίνας τον άλλον.
1 1 . Καί πολλοί ψευδοπροφηται θέ
ιι. Ε δδ τέ γκρίχεν§ Φούμε προλουσι σηκωθη, καί θέ/λουσι πλανέσει φητίρ τϊ ρέμ , έ όδ τε κέσγενε (ίβύαε.
πολλούς.
1 2. Καί μέ τδ νά πληθύνη τή ά12. Ε σ*ι σε ψέ δδ τ| τεπ$ρόγε
«ομία, ή αγάπη τών πολλών θέλει έ κέκια , δδ τε φτόχετ! δα'ίουοία έ
χρυώ«ει.
σε σούμιβετ.
1 3. Ε άί κ| τ^ δουρόγε γγέοα
1 3. Αμή οποίος υπομείνει ?ως το
τέλος, ετούτος θέλει βωθη.
ντάνε, άί δδ -τϊ σο'σετε.
1 4• Ε δδ τε όΊίάξετε κούιγ Οΰγι4• Και θέλει κηρυχθϊ τοΰτο τι.
«υαγγέλιον της βασιλείας εις όλην την γίλ' ί μπρετίρίσϊ μπέ ίίθΐ ίέ *\ γιά«>ίκν.ιμένην, •ιά μαρτυρίαν- όλων των ν{ νιέρεζ, περ μαρτυρί ντε Ρίθε μιλέιθνών*
καί τότε θέλει έλθη τδ τε , ε ά/_ιέρί δδ τ| βίγε τε σο'σουριτ'
έ γέτ|«.
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1 5. Οταν λοιπόν είδητε τό συγχαμα της έρημώσεως , εκείνο όπου
έλάλη'θη δια Δανιήλ του προφήτου, να
νίκεται εις τον τόπον τον άγιον' (1/,ϊϊνος όπου διαβάζει άς εννοεί. )
ι6 Τότε εκείνοι, όπου θέλουν εΐβθαι ιΐς την Ιουδχίαν, ιέ; φεύγουσιν
Ι.ΐ; τα όρη.
Ι7• Εκείνο; όπου είναι επάνω ει;
τό δώμα, άς μή καταβτί να πάρη
τιπρτε"; άπο τό σπήτί-του.
1 8. Καί ΐκίΐνος, όπου είναι ει; τό
χωράφι, ας μήν γυρίση άπίσι* να πάρη
τα φορέματα του.
ίο. Κα! άλλοίμονον εις ταΐς έγκαςρωμέναις, καί εκείναις όπου βυζά
νονται εις έκείναις ταϊς ήμίραις.
3 ο. Καί παρακαλείτε να μήν γέ
νη ή φυγη'σα; τον χειμώνα, μηδέ τό
σάββατον.
31. Διατί θέλει είσθαι μεγάλη θλί
ψις τέτοιας λογίς όπου δέν έγ ντικ»ν
«πό την αρχήν τοδ κόσμου εω; τώρα,
ούόέ θέλει γίνει.
αα. Καί άν δέν ήθελαν κολοβωθη
εκείναι; ή ήμερα•.;, δέν ήθελε γλυτώτη
καμία σάρκα ' άμήδια τους διαλεγμέ
νους θέλουν κολοβωθή έκείναις ή μέραις
α3. Καί τότε άν σας εΐπή κανένας.
Να, εόο» ό Χρ'.ς-ό;, ή έδώ,νά μην πις-είσετε.
α4• Διατί ίίλουσι συκωθή ψευδόχριτοι καί ψευδοπροφήται, καί θέλουν
δώσει μεγάλα σημεία καί τε'ρατα,
τόσον όπου να πλανίσουν, αν ή τον
δυνατόν, καί τους δΊαλεγμένους.
α5. Να, άπου σας τό προεϊπα.

Κεφ. »4•

1 5. Ε πα κουρ τε σίχνι ΐδόλίνε *§
ςφτόν τ| σκρετούαριτί, κ§ "Φ^\ Η<ί
γκα προφήτη Δανιήλ, τΙ ρίγε ντε
βεντ τ& αϊνγτεροΰαρ|. ( άί & διαβά; λέ
τ^ κουπετόγ*. )
1 6. Αχιε'ρ» άτα ύ γιάνε ντε Ιουδαίϊ , λέ τε Κίγενε. ντε μαλλί.
17. Αι κε Ρέντετε μπί στίπί , λέ
τε μδς ζλρίτγε τ* μάρί ί\, γκα στί
πί ίτίγ.
1 8. Ε δε άί 4 |•*τΐ ντάρ'ρε , λέ τ|
μδς κθένετε πράπα τε γκρίρί ρόΛατ

έτίγ.

19. Ε δε βέ μπα τρ « γιάν§ τι
μπάρσουρα , έ μπα τδ /ε κάνε, ογιέλμ
μπε σίσε ντα το δίτ άχιερε.
α<>. Π6 λιούτουνι τ§ μ6ς *4νετ|
τε ϊκουριτι τουαιγ ντ^ δίμ§ρ, ας ντ^
τ{ δετούνε.
31. Σε ψέ άχιερε δο τε γέτε στρεγ.
γίμ ί μαδ , κε ΐ τίλλι νούκ' ού *ϊ
κούρρε κε κούρ οΰ πι πότα , γγερα
νταστί , ί δε ας οο τέ Λενετξ.
22. Ε δέ τ§ μός κεν£ σκουρτο-ίαρε άτ• δίτ , σμούντ τε σοσεεγ , τζοο
κουρμ, πό π|ρ τ^ ζγίδουριτϊ δο τ|
σκουρτόνενε άτό δίτ.
ί3. Αχιίρε ντε θάστε ίιερί γιούβετ,
κετοϋ |στί Κρίϊτι, ά κετοΰ, μό^ πεσόνι.
:>4• Σε ψέ δο τε γκρίχενί Κρί9τ|ρ
τε όέμ , ί δέ προφη'τϊρ τϊ ρέμ, έ δδ
τε άπενε νικάνε τ^ μϊδά , ί δε τζιουδίρα , γ)'έρα σα τε κέσγενε ντε μούντζιν§, ί δ» τε ζγίδουριτε.
3 5. Για, κέ οΰ θατζ§ γιούβετ μ|
π*ρπάρα.
26. Ε πα ντί ού θάφτζινε γιούβετ,
α6 Εαν τδ λοιπόν σας εϊποΰσιν' νά,
όπου είναι εις τήν ερημον" να μην για , ντ' ερημί ίστΐ μός δίλλι γιάστϊ,
εύγητε έ;ω. να όποδ είναι εις τα κελ- για ντε κελη'ρα Ιίίτε, τ& μός πεβόνι.
λάριζ νζ μην πι?ευσίτε.

Κεφ. ι4-

ΚΑΤΛ ΜΑΤβΑΙΟΝ.
$7
•χη. Διατι καθώς ή άς-ραπηεύγαίνει
27• 2ε σι κουντρς δέλλ βετετίαα
άπο ττιν άνατολην, χβά φαίνεται εω; γκά οέλλ Δίελι, έ δουκετε γγέρ άτγε
τί-,ν Ουσιν, τίτοιας λογτ,ς θέλει εισίαι κέ περεντον , αστού οο τ| γέτε » ο*έ
χ χι ό έρ/ακος τοΰ νιου τοΰ άνθρωπου τάρδουριτ έ πίρριτ σε νιερίουτ.
α8. ίΐΐϊτί έκεϊ όπου είναι τό νε/.ρον
α8. 2ε ψέ άτγε λ\ |στ| λίσι άτ•
κοραι, ίχίΐ ίίλουσι ρα^ωχ')?, και οι γέ όο τε [ΐ.πεγίο'ενε, > ο*έ 2κιπόνι*τ|.
•

1

α»τβι.

2ρ. Και παρευθΰς ΰς-εοον άπ» ττ,ν
ςίνον/ωρίαν των /,ριερών «κείνων, ό Ή
λιος θέλει σκοτεινιάσει, και το φεγγά
ρι ίίν θέλε* 9^ε'•» χ"1 °' «ς-έρες 6ίλουσι πέσει άπο τον ούρανον, και αί
4υνχι/.εις των ουρανών θέλουσι σαλευθη.
3ο. Καϊ τότε θέλει φανη τ6 ηυ.%£ι τοΰ υίοΰ τοΰ άνθρωπου ιίς τον ού
ρανον" χχι τότ» θέλουιι κλαυσει ό"λαις
} φυλχΐς ττ,ς γτ,ς, και θέλουσιν εΐίεΐ
τον υ'ών τον» ανθρώπου, όπου νά έρχε
σαι επάνω εις τα συνετά τοΰ ουρανού,
|*«τά ίκνάριεω; χχί ο&ζης πολλίς.
3ι. Και βΰ.ι: πέρτψει του; άγγέλουςτου ριί σάλπιγγα και [ζ,έ μεγάλη•/

αο. Ε πάραυτα πας στρεγγίριτ
σ' άτοΰρε δίτ«τ, *ο τ§ μός ντρίτγΐ
Δίελι ΐ δ'έχένϊζα οο τε [/.ός άπε §ρίτ|ν'
έσάιγ , έ σ"έ θ'ϊλλετ§ δο τε πίεν§ γκά
Κίελι , ί οϊ τε φο'ρτατ' έ Κίε/βετίνΐ
τε τούντενί.
3ο. Αχιερε όο τε ύούκετϊ νιίίάνι ί
*ίρριτ σε νιερίουτ ντε ΚίεΧ' ΐ άτ^
χέρ§ & τ| κιάγ§ν§ Ρίθε φιλίτ' έ ίέουτ,
έ δο τέ σοχ|ν| τε πίρρ" ΐ νιερίουτ *6
™ Ή βίγί σίπερ [χπί ρ*έ τε Κίεϊιτ [/.έ
φουκί , έ ίέ |/.έ 3ούρι| λ:βδί[χ.

3ι. Εδό τε ΛερΡο'γε Εγγ$λλιτ* έτ/γ
αέ ζουρνά ίλ κά ζε τε |/.ά^, έ §ο τε
φωντ,ν, και θέλουσι [/.αζώςει τους £ι- ριπιγέόΊνί τε ζγιέίουριτ' έτίγ γκά τι
«λεγ^ιένους του , άπο τους τεσσάρας κάτερ ερρίτε , γκά άν|τ* Ι ΚίεΧβετ^
ανέμους άπο ταϊς ακραις τών ουρανών, γγέρα ντε τγιέτ|ρατ άν§τ' έ τοίϊρε.
Ζως ταΐ; άλλαι; άκραις αυτών.
3». Ε γκά φίκου κουπετόνι πάρα*
33. Και άπο την συκίαν [/.άδετε
βολίνε,
κοϋρ &ά Αένετε δέΓα έτιγ
την παραβολών. Οταν σχεδόν γένουσι
τα χλκοΊάτης απαλά, καϊ φυτρώ- έλουτε, έ ί δάλλίνε φλετετε , β διΓιο'νι
βουν τα φύλλα, γνωρίζετε ότι συυ,υ-ά σε άφ|ρ ε'ίτ» τε κο'ρρετε.
είναι το θέρος.
33. Τέτοια; λογίς καϊ έσεΐς, όταν
33. Α<$τ•ύ έοΗγιούβετ, κοϋρ τ^
είοτ,τ» ετοΰτα όλα, γνωρίζετε ότι εί σίχνι Ρίθ§ χ|το, διΓιόνι βέ άφερ εστε
[Απε δίερ^.
ναι συ[/.ά εις ταΐ; θύραις
34• Βέβαια σα; λέγω, ότι όέν βέ
34• Με τε βερτέτα ού θοα. γιού^
λη -περάσει ή" γενεά έτουΤ7ΐ, ϊως οίνου βετ , οο τ| ριος σκο'γε κούιγ πρέζ ί
νιέρεζετ, γγέρα σά τε πενεν5 Γίθε κετό.
»* γενοΰν έτοΰτα όλα.
35. Κίελι ϊ 6*8 δέου οο τ§ ντίρο'35. Ο ουρανό; και ή γη θέλουνε
νενε
, έ φγιάλλετε ί^ία οο τε [ώς
παρέλθτ, άα.ή τα λο'γιάαου θ"έν θέλου
ντερο'νενε.
σι χβρέλθη.
36. Πο περ «τε δίτ| ί 5*έ σαχάτ
36. Α[χ.λ οιά την ^ιιέραν έκείνην
Χα» την ώραν κανεί; 5ιν εϊζεύρει, ιιη- νιερί »ου/.| « , ας βγγελλιτ' έ Κίεί
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Κεφ. ^

<η οι άγγελοι τών ουρανών, πάρα ό βετ , περ βε'τζριε γιάτι ί|Α βέτε;χί.
Πατη'ρ |Α•υ μ.οναχός.
Ζη. Ε σι κούντρε κενέ οίτετ' ε
3^. Και καθώς ήταν αϊ ήαε'ραι; τοΰ
Νώε, τέτοιας λογής θέλει είτ&αι και Νοεσι , άστοΰ οο τε γέτε « δέ τ' άρο έρχθ[Αος τοΰ υϊοΰ τοΰ άνθρωπου. δουριτ' ε πίρριτ σ| νιερίουτ.
38. 2έ σι κούντρϊ κενϊ ντε δίτ
38. Διατί καθώς ήσαν ει; ταΐς τ";(Αΐ'ραις έκείναις προτη'τεραάπότόν κα περπάρα κατακλησυ-όιτ , τουκ' εγκρί
τάκλυσαν, όπου έτρωγαν και έπιναν, νε, έ τούκ έπίρε, ριαρτόνεσινε, ε ριαρι
ύπανδρεΰουνταν και ΰπάνδρευαν, έως τοιγνε , γγε'ρα ντα τ$ οίτε κε χίρ*
την τ,(Λε'ραν εκείνον, όπου ό Νώ* »ρι- Νώεα ντε Κιβοτό.
βΐ,κεν εις ττ,ν κιβωτο'ν.
39- Και δεν έννώρισαν, έως όπου
3ο,. Ε *ούκε διίιούανε γγέρα σα ερν,λΟεν ό κατακλυσμός, και τους έση'- δι κατακλησριο'» , έ ί Ρρίγτι τε ΡίΟι,
κωσεν όλους" τέτοιας λογής θέλει εί- αϊτοί» οο τε γέτε έ δέ τ' άρδουριτ' ε
σθαι κα'ι ό έρχορ.ός τοΰ υίοϋ τοΰ άν- Αίρριτ σε νιερίουτ.
θοώπου.
Γ
4ο. Τότε ίύϊ θ&λουσιν είσθαι εις
4ο. Αχιε'ρε βί οο τε γέν§ ντ' αΐτο χωράφι* ό ένας πιάνεται, και ό ρ| , νιέρι (λίρρετε , έ νιέρι λίχετϊ.
άλλος άφίνεται.
4 1 . Δύο όπου αλέθουν εις τον ριυλον'
4ι. Δι κ§ πλιούαγενε ντε (Αουλι,
ή [ί.ία πιάνεται, και ή άλλη άφίνεται. νιερα [λίρρετε , έ νιερα λίχετε.
4^. Στέκ:σθε λοιπόν έξυπνοι, ότι
42. Ρίνι ζγιούαρε ία , σε νοΰκ*
βϊν :ι;ευρετε ποί*ν ώραν έρχεται ό £ δίνι (Απ&νζ σαχατ βγιέν ζο'τι γούαιγ.
αύθέντης σας.
43. Εκείνο είςεύρετε, ότι «ν ηθε43. Ε δε άτε τε δίνε , σε κε τε
λεν εϊξίύρη ό αΰθέντης του σπητίου, δϊ,γ ί ζο'τι στ§πίσε ντέτζ κόχ^ τε νάεϊ; ποϊαν βίγλαν της νυκτός έρχεται τεσ| βγιέν κουσάρι , δο τε ριός φλίγό κλέπτης, ηθελεν άγρυπνη'ση, και δέν τε , • οο τε ριός λίγτε τι σπόνειγ 3τεηθελεν άφηση το σπητίτου να τΰ τρυ- πι έτίγ.
πη'σουν.
44• Δι* τοΰτο ας είσθε και έσεϊς
44• Πρα άταιγ έ 5*8 γιούρετ π§έτοιμοι, ότι την ώραν , όπου δεν θαρ νουνι χαζ|ρ , σε (Απατε σαχάτ Ά νουρείτε, έρχεται ό υιός τοΰ ανθρώπου. κε παντέχνι ί πίρρι νιερίουτ βγιέν.
4^. Ποίος λοιπόν είναι εκείνος ό ίυ.45. Τζίλι βάλε ε-ίτε άί κοπίλ ίπΐ7ευ[/.ένος δούλος και φρόνιριος, τον πεσούαρε έ δ*έ ί (Αεντζουρε, κε άτε,
όποιον έκατάς-ησεν ό αύθέντηςτου εις ί βοΰ πιτρόπ ζο'τ' ίτιγ ντε κοπ'ιγ τΐ"τους δούλους του, να τους δίδη το φα- τίγ , τε γιου άπε τε γκρενετ έτοΰρε
γητο'ντους εις την ώραν;
ντε κόχε τε σε γκρένιτ.
46. 1λιού(Αουρι είίτ' άΐ κοπίλ, κε
46. Καλότυχος είναι εκείνο; ό δού
λος, τον όποιον, όταν έλθη ό αΰθέν άτε κοϋρ τε βίγε ζότ' ίτίγ , ο» τ*
της του, θέλει τον εΰρει να κάριη τ»ι- Ρέγε κέ Αΐν Αεστού.
ουτοτρδπως.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ

Κεφ. 2$.
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47• Βέβαια βχς λέγω, ότι «πάνω
ιίς όλα του τα υπάρχοντα θέλει τον
καταςτίσιι.
48. Αίΐή αν ι'.τ.τ, ό κ «.ο ; οοϋλος
έχεϊνος μέσα εις τήν καρδίαντοο" ό
αύβίντ7£{4θυ άργεϊ να ελθη.
49• Και να άρχ^ίστα να δέρ«ι τους
ίυνδούλους του, και να τρώγη καί να
αίνη {ί.έ τους ριεθυ^άδες.
5ο. θέλει ίλθη ό αύθέντη; τοΰ δού
λου εκείνου εις («αν ή|Αέραν όπου δέν
ελπίζει, και εις μίαν ώραν όποδ δέν
γνωρίζει.
5ι. ΚαΙ θέλει τον χωρίσει, και
το μέροςτου θέλει τό βάλλει μέ του;
ύποχριτάς' έκίϊ θέλει εΐσθαι τα κλάμαατα χαι τβ τρίςιμον των οδόντων.

47• Με -Χ βερτίτα ού Οομ γιου»
βιτ , σέ μπε Ριθε Ρίν' «τίγ δο τα β§ >
ρ» άτέ, πιτρόπ.
48. Μά ντ| θά^τε άί κοπίλ ί κέικ
ντ1 ζέμ|ρ§ τ| τΐγ, σέ ζοτι ίμ μ|νόν
τ | βίγξ.
49• Ε τ& νίσγξ τ§ ^άχε κοπίγτ$
σόκετ' έτίγ , έ τέ χάγε. , έ τ| πίγ§
Λάσκε, μέ τξ δέίγμιτί.
5ο. Δό τΐ βίγε ζότιί άτίγκοπίλιτ,
ντί νιε οίτε κ§ σέ πρέτ , έ ντ^ νι^
σαχάτ Λ§ νούκ' έδί.

Κ.3. >.{. 25.

Κρίε Ενίεζέτ «πέσετε. χ«. α5.

Το'τε ίίλει όμοιωδί ή βασιλεία τών
ουρανών ώ*άν δέκα παρθένοι ις , "ή όποίαις
Ιπϊραν ταΐς λαμπάδες των, και εύγϊ,καν να συναπαντησουν τον νυμφίον.
α. Και αί πέντε άπό τούτάις ή
ταν φρόνιααις χαι αί πέντε λωλάΐς.
3. Αί όποίαι λωλαΐς, ώσαν έπη
ζαν ταΐς λαμπάδες των, δεν επήραν
μαζύ των λάδι.
4- Αμή αί φρόνιμαις επήραν λάδι
εις τα αγγεία των μέ ταΐς λαμπά
δες των.
5. Και επειδή αργοπόρησε ό νυμφί•ς, ένίς-αςαν όλαις και ίκοιμοΰνταν.
6 Και τα μεσάνυκτα έγινε βοή,
να, ό νυμφίος όπου έρχεται, εϋγάτε
να τον απαντήσετε.
η. Τότε έσηκώθηκαν όλαις έκείναις
^ παρθέναις, καί ετοίμασα* ταΐς λαμπαδεςτων.
2. Και τ5 λωλαΐ; εΐπχν ει; ταΐ;

Ι. Αχιέρε οό τ| Γιάγξ μπρετερία
έ ΚίεΧβετ μέ δγιέτε βάσιζα τ'ε πα
νιόχουρε πούόρε, κ| άτο σι μούαόρϊ
λαμπάδατ' έτοΰρε , δούαίε τ| πρίτνε
δέντ|ριν§ π§ρπάρα.
3. Ε γκα άτο , τε πέσα κένε τ|
(λέντζουρα, έ τε πέτα τε |χα;ρ.
3. Ε άτο τ| α-άρρατε, σι [Λούαρ§
λαρ,πάδατ έτοΰρε, νου/.ε ριούαρ^Ι
βάιγ (λέ βέτίχε.
4• Ε τε μέντζουρατε ιιούαρδε βάιγ
ντ| ένε τ| τοΰρε πάσκε ρ.έ λαμπάδατ έτοΰρε.
5. Ε σι ού σούαλ δέντίρι τε βίγ,
ΐ ζού Ριού;χι τ| Ρίθα έ φλίγνε.
(>. Ε ντ| (Αίς τε νάτ|ο•ε οΰ^ε νι^

5ι. Ε δο τα ντάγε μπε δι, έ* δέ
βίντ' ΐτιγ *ϋ τε γέτε πά3κε μέ Τποκριτέίγτΐ , άτγέ εστε τε κιάρίτε έ δέ
τ^ δρέδουριτ' ε δέμπεβετ.

τ| θίρτουρε, για, Δέντίρι βγιέν, δίλλι
περπάρα άτιγ τα πρίτνι.
η. Ατε χέρε ού γκρέν§ Ρίθ' βάσαζετε έ ζούνε τϊ ντρέικνε λαριπάδατ*
«τοΰρε.
8. Ε τε [/.άρίατί οΰ Θάνε σ'ί μ-ίν
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Κεφ. α5^

φρόνι>Λ2ΐς* δότε(Λ*ς άπΰ το λάδι σας. τζουραβετ, ίπνανι ε δέ νέβετ γκά βάότι ή λατπάδεςρ,ας σβυνοντο».•
γι γιούαιγ , σε λαμπάδατβ τόνα ν*
σούχενε.
9• Ε δε τε μεντζουρατε οΰ περ9• Και άπεκρίθνικαν γ( φρόνιααις,
χαι είπαν" μήπως και δέν «ρΟάττι Γε'ιΡκνε , ε οΰ Θάνε, μός νούκε να σοκαι έριάς χαι εσάς" σύρτε καλλίτερα σγε ναβετ ί δε γιοΰβετ , πό μ| (χίρό*
εις εκείνους, όπου το πονλοΰσι, και ^αιγδενι ντά τα κέ σεσενε , ί πλένι πέρ
βε'τ|χε τούαιγ.
αγοράσετε δια λόγου σας
ίο. Ε σί βάν' άτο τε πλέ'ιγνε, ερίο. Πτγαί;οντες αύταϊς να αγο
ράσουν, ίλθεν ό νυιχφίος, και γ Ιτοι- δι δέντερι , έ άτό κ.ε κε'νε χαζερ, χίμαις έΐΑβΐκαν (Λ,ετ' αύτδν εις τους νε μέ άτ» λάσκε ντε δάσ^.ξρα , έ ούμπίλ' δέρρα.
γάμους, και έσφαλίσθη ή θύρα.
ιι. ϊς•ερον τιλΊαν και αϊ λοιπαι
ιι. Ε μΐ παστάιγ έ*ρδ§ ί δέ τ|
παρΟέναι, λέγουσαι' αύθέντ/;, αύθέν- τγιέρατί βάσιζα , έ θόσνε , ζότ , ζότ,
νάπνα ε δέ νέβετ.
ττι, άνοιξε μας.
13. Αμ/ι εκείνος ταϊς άπεκρίθη'
13. Ε δέ άίοΰ περΡεΐίκ, έ οΰ θά'
αληθινά σας λίγω , δεν σας γνω με τ$ βε,ρτετα οΰ θόμ γιοΰβετ, σέ
νούκ' οΰ νιόχ γιοΰβετ.
ρίζω.
ι3. Αγ:υπνάτε λοιπόν, ότι δέν εΐ1 3. Ρίνι δά ζγιοΰρε, σέ νούκε δίνε
ζεύρετε την ήμί'ίαν ουδέ τϋν ώραν δίτενε, άς ιαχάτνε, ντά τ| κι βγιέν
εις τήν όποιον ό υϊος τοΰ άνθρωπου ΐ Λίρρι ί νιερίουτ.
«ρ/εται.
1 4- Διατϊ ωσάν ίνας άνθρωπο;,
ι4• Σέ ψέ ποσι νι| νιερί κ| οοΰαίγ
ό όποιος θέλωντας να ταξιδεύση εκά- τι βίγ ντε ξενιτϊ , θύρρι κοπίγτ' ιΥιγ,
λεσε τους δουλευτάδες του, και τους έ οϋ δά άτοϋρε Ρεν' έτίγ.
ΐπαράόωκε τα υπάρχοντα του.
1 5. Και άλλου £δωκε πε'ντε τά
1 5. Ε Όιέριτ ί δά πέσ§ κουλέτα,
λαντα, άλλου έδωκε δυο, και άλλου έ τγιάτεριτ οι, ί τγιάτεριτ νι|, Ρίθϊ
έ^ωκε Ινα" κάθ' ένο; κατά τ•/)ν δΰνα- κ.οΰΐγτ σι κοΰντρί κιϊ φουκίνε, ε άτε
μίν του ' και έμίσευσε παρευθύς.
τζάστ ΐκου.
1 6. Και εκείνος, όπου έπίίρε τα
1 6. Ε άι κ.ε (Λούαρ^ τε πε'σε κουπίντε τάλαντα, παγαίνωντας έδούλευ- λέτατε , σι βάτε' , πουνόϊ ρ.έ άτο,
σε μετ* αυτά, κ.*ί εκαμεν άλλα πέντε έ φυτόϊ τε τγιερα πέσε κου>ε'τα.
τάλαντα.
ι η . Ομοίως και εκείνος, όπου Ιπΐρε
17. Αστοϋ έ δε άι [ΐέ τε οία, φυτα δ•ίο, εκίοδεσε καϊ αΰτος άλλα δυο* τοι ε όε αι οι τε τγιερα.
ι8 Α (Λ•/) εκείνος, όπου έπηρε το
1 8. Ε άι κ.ε μόριι νιέρενε, βάτε,
ίνα, παγαίνωντας εσ/.αψε τ/ιν γ^ν, έ ρ'ϊριόι (ΐπε δέ , έ » (ρίίε'χου ε'ρΡέντ/
και έπαράχωσε το άσημι τ-,ϋ αύ- ε ί,οτιτ σε τιγ.
θεντο'ς του.
ιρ• Και υτερα με πολύν καιρόν
19. Ε πάς σούριε κο'χετ νά έ βγιέν
ηλΟεν ό «ύίίε'ντνις των δούλων εκεί- ί ζότι άτοΰρε κοπίγετ, έ ζοΰ τ$ Λεν

Κι?. ϊ5.
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
9»
νων, και κάμνει λογαριασμοί μετ' | μέ άτά λογαρί.
αυτούς.
2θ. Και τ,λθίν εκείνος, ώττου έ3θ. Ε γιου κιας άί κέ κ!*ί μάρρ|
πΐραν τ* πέντε τάλαντα, και •η<ρε- τξ πέσε κουλ έτατ| , έ πρού τε τγιέρα
ρεν άλλα πέντε τάλαντα, λέγωντας* πέσε κουλέτα, Ι θα* ζότ, πέσε κουΑΰβίνττ, πέντε τάλαντα μοϋ" έδωκες* λέτα με δέ μούα . δεστά , πέσι τ'|
ίίες, να, άλλα πέντε τάλαντα έκερ» τγιέρα κουλέτα φυτόβα μέ άτό.
<5ί;χ μετ αυτά.
3ΐ. Και λίγε* του ό αύθέντηςτου,
3ΐ. Ε δέ ζότ' ί τιγ ί θα άτ'ιτ,
ΰγιάσου, δούλε αγαθέ και πις"έ* εις άφερίμ κοπίλ ΐ μίρρε, ε δέ ΐ λεσουτα ολίγα έγινες εμπις-ευμένος, θέλω αρρε , ντ§ τε πάκα ού Αέρ^ε ί πιβούαϊ καταςτίσει εϊς πολλά* εμβα μέσα αρε , ντε τε δούμα §ό τε πεσόϊγ, χίρε Αρέντα ντε Γεζίμ τ§ ζο'τιτ σίτ.
εις τήν χαράν τοΰ αύθεντόςσου.
32. Και ήλθε και εκείνος, όπου
32. Ε σι γιου κιας έ δέ άί λ* :!.1ϊ
επτ.ρε τα όύο τάλαντα, και λέγει* μάρρε τε δι κουλέτατε , ί Οά' ζότ, δϊ
Αύθέντη, δύο τάλαντα μοΰ παράδω- κουλέτα με δέ μούα , βεστό ε δέ &1
κε;, να, άλλα δύο τάλαντα έκέρδε- τε τγιέρα κουλέτα φυτο'βα μέ άτο'.
βα μετ' αυτά.
2$. Αέγει του ό αΰθέτης του* ύ*
Ι αα ατιγ ζοτ ι τιγ αφεριμ
γιάσου, δούλε αγαθέ και έμπις-ευμέ- κοπιλ ίμίρρε, έ δέ ΐ ?Εεσούαρ| , ντ§
νβ* «ς τα όλ:γα έγινες έμπις-ευμέ- ~\ πάκα ού πέρρε Ί Λεσούαρε , ντε
νος, εις πολλά θέλω σε κατ αχνίσει * τε "ίούμα όο τε Λεσόιγ, χίρε πρέντα
ΐμβα εις την χαραν χ°ν κυρίου σου. ντι Γεζίμ τε ζότιτ σίτ.
24. Ε σι ού κιας έ δέ άί κε μο'ρρι
ϊ4• Ηλθε και έκεϊν-ς, όπου επή
νιερενε
κουλέτε, ϊ θχ ζότ , οΰνε τε ίιόρε το ένα τάλαντον, και λέγει" Αύχα
τι
κε
γέ νιερί ί πράπε , •}\ κούα^
θίνττ, έγώ σε έγνώρισα, πώς είσαι
άνθρωπος σκληρός, θερίζωντας έ>εϊ «τγέ "/§ νοΰκε μπόλε, ί μπεγέύ άτγέ
όπου δεν έσπειρες, και μαζώνωντας >.§ νού/4 π^ρχάπε.
εκεί όπου δεν έσκο'ρπισες.
35. Και ές-ωντας να φοβηθώ, ε
2). Ε σέ ψέ ού τρέμτζε βάίγτα
έ
<ρί?έχα
κουλέτϊνε τέντε μττε ύέ, βϊπήγα /.αϊ επαράχωσα το τάλατόν
»ου εις την γην" ϊόές, να, όπου έχεις στό έ κέ τ^ντεν}.
τό έδικόν σου.
α6. Ε ζο'τ' ί τιγ ού περίέιΓκ, ί ΐ
36. ΑπεκρίΟη ό αϋθέντης του,
χι'ι λέγει του' ώ κακέ δούλε και ό- Οά άτιγ, κοπιλ ί κέικ έ δέ ίπϊρτούαρε,
κνν,κ, ίζευρες ό'τι έγώ θερίζω έκεϊ τι δίγε σέ ού'νϊ κούαρ^ «τγέ ; ε νού*{{
όπου δέν έσπειρα, και μαζονω έκεΐ μπο'/α , έ μπεγέδ άτγέ κε νού/ε περχάπα.
#ποϋ δέν έσκόρπισα,
V]. Επρεπε λοιπόν να «ώσης δα- , 37. Δούχαεϊγ δά έρΡξντνε τϊμ τα
νίΐκον τό άργύριόν μου εϊς τους σαρά- δ»ρρβ ντά τα κε κεμπέγενε άσπρετε, ϊ
οιδες* και ερχόμενος εγώ, ήθελα πα σ'ι τ| βίγε ούν§, §όγ§ τα μάρρί τίμενε μέ φαϊγδέ.
„
ρ, το έδνκυμου με τον κάματον.
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Κεφ. 25

28. Μίόρι ία γκα άΐ κουλέτινε , έ
28. Επάρετε λοιπόν άπ' αυτόν τό
ταλαντον, καί δό,τετο εκείνου όπου επνιε ντε άΐ κέ κα τέ δγιέτε κουλέ-.
τατξ.
έχει τα δέκα τάλχντα.
29- Σέ ψέ ντε άί κε κα δο τε ΐπετε,
29- (Διατί κάθε ένας όπου έχει,
θέλει του οοθη, και θέλει περισσευθη' έ δό τέ τεπϊρόνετε, έ γκα άί κ| σκά,
άαή άπ' εκείνον άπου δέν έχει, καί έ δε άγιο κε κά , δο τέ γκριχετ§
έκεΐνο, όπου έχει, θέλει παρθΐ ά~' γκα ά(.
αότο'ν.)
3ο. Και βτοΰτον τον άχρις-ον δοΰ3ο. Ε δε κοπίλν' έ πα βεγίβρί
λον ρ^'ζετέ τον έζω εις τ6 σκότος το βτίριε γιά3τε ντέ σκοταδ τε θέίί, άτγέ
έςώτερον* έκεΐ θε'λει είσθαι το κλαύ- §ο τε γέτ| τε κιάρετ§ , έ δέ τ§ ορέδου-ι
σιμον και το τρίζιμον των οδόντων. ριτ' ε οέ^πεβετ.
3 1. Ε δέ σί τε βίγε ί πί£όι ί νιε3ι. Και δταν έλθη ό υιός του άν
θρωπου μέ τήν δόξαντου, και όλοι οί ρίουτ μέ λεβδίμ τ| τίγ, έ δέ Ρίθε
άγιοι άγγελοι αύτοΰ όμοΰ μέ αυτόν, βένγτερ Ιγγεγιτξ [λέ τξ πάσ/.ε' , άχιέρδ
τότε θε'λει καθίσει εϊς τον θρόνον της δο τ§ ρίγε μπί φρόν τ§ λεβδίμιτ σ|
δόζης του.
τίγ.
3 2. Και θε'λουσι μαζωνθη όα32. Ε οο τε μπε,γίδενε πξρπάρα
προτ* του όλα τα έθνη, και θέλει τους τίγ Ριθε φιλίτε , έ δό τι β«τζόγε ατά
χωρίσει ίνα άπό τον άλλον, καθώς ό νιίρινε γκα γέτερι, σί κούντρε βετζιόχ
ποιαί'νας χωρίζει τα πρόβατα άπό τα τζοΛ'ανι δέντε γκα δίτε.
κατζίκια.
33. Ε δέντε δο τι βέρρΊ μπάνϊ τε
33. Και θε'λε.ι βάλλει τα πρόβατα
άΐϊΐ την ίεςιάντου, καί τα κατζίκια τίγ τέ δγιάθετ§ , έ δίτε μπάνε τ^
«ιϊο τήν ζερβιάντου.
{4τηρΐ•
34. Αχιέρε δο τέ θότε μπρέτι ντος,
34- Τότε θέλει είπε,Γ β βασιλεύς
εις εκείνους, όπου είναι άπο τό δεξι- τα κε γιάνε μ.πάνε τε δγιάθϊτε τε τίγ,
όντου (Λέρος" έλατε εσεΐς οί ευλογη έ'γιανι γιούβετ τε πέκοΰαριτ' β γιάμένοι του πατρός μου, κληρονομήσετε τιτ σίμ, τραίεΡόνι μπρετερίνε, κ|
την βασιλείαν, όπου σας έτοιμάσθη |9τ| π»ν§ Ράτι π§ρ γιουβετ , πα Αέν'
άπό την αρχήν τοΰ κόσμου.
ε δε κεγιό δινιά.
35. Διατί έπείνασα, καί μου έδώ35. 2έ ψέ μ| μούαρρ* οΰγια, έ μ£
κετε να φα'γω' «δίψασα , καί με ε'πο- όάτε τέ χά' μ^ μουαρρ ετι^ι , έ μ| $α•
τίσετε" ήίΑουν ξένος, καί μέ έΊτήρετε ΤΙ τΐ πι" γεσε ί χουα»γ, ε μέ πεα.
[λπεγιουαίτε.
εις τό σπητί σζς.
36- Ημουν γυμνός , καί μ• ενδύσε
36. Ι σβέϊουρϊ , ί μέ βέ^τε' οΰ σ?Λ ε με πατ| κουιγόες' ντε χατε- άρρώς-ησα, καί μέ έπιμεληθη'κετε' (χουρτίε
εις την ιρυλακήν ήμουν, καί ήλθετε ψάνε γεσε, έ ερδτε τέκ μέγε,
ίίς έαένα.
3^. Τότε θέλουν άπεκριθη οί δίκαι3^, Αχιε'ρε δό τ^ πίρΡέΓενε ντε άί
οι, να τοΰ ειπούν ' άύθέντη, καί πό- τε δρ=Ίγτιτε , έ δο τε θόν^' ζότ, κού#
<ψί σέείδαμεν πεινασίλένον,καί σΗΟοέ-|τε πάμτε οΰρρΐτε, έ τε οϋ3;4ίε;7.} ά
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ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ
9^
ψααιν; τι ο\ψασμένον, και σε Ιποτίσα- τ| ετουρρε έ τί δάμ έ τίβε;
ρ,ίν;
38. ΊΙίτι σέ εΐδαμεν ξένον, και
38. Ε δέ κοΰρ τ'ε παμ τ| χούαϊγ,
σέ επηραμεν εις το σπητί μας ; η γυ ε τε περμπεγιούαδμ; ά τ| σβέσουρε^
ρίνο - , χ >ΐ σέ ένό >σ*μεν ι
έ τε βέσμ;
3#. ίΐο'τε σε εΐδαμεν άσθενημένον,
39- Ε δέ κούρ τ| παμ τ§ σεμούί ά; την φυλακήν , κα! ηλθαμεν προ; ρ| , ά ντί χαψάνε, έ ερδμ τέκ τεγε;
το3 λόγου σου;
4<>. Και αποκριθείς ό βασιλεύς θέ
4ο. Ε δε μπόέτι οο τοΰ περΡέίίτΐ,
λει τους εϊπεΐ' βέβαια σας λέγω, όσον έ οί» τοΰ θότ' άτοΰρε, μέ τ& βεοτέτα
έκαμε- ε εις ενα άπο ετούτους τους ά- ού. θόμ γιούβετ, σα τε μίρρε τ.ίιζ
δελφν,ί μου τους πολλά ευτελείς , εϊς ντε νιε γκά κετά βελάζεριτ' έμι τ'ε δάοέρένα το έκάμετε.
φεριτε, τικ μένε έ πετε.
4«• Τότε θέλει ειπεί και εις εκεί
4ΐ• Αχιέρε οο τε θυτ| έ δ; μπα
νους όπου είναι άπο την ζερβιαν με- τα κε γιάνε μπάνε τε μένΡερε, ΐκενι
ραίαν' σύρτε άπ' έι/ενα οί κατακαμέ γ/,χ μέγε γιου τε μαλεκούαριτί ντ|
νοι ε•.; το πΰρ τ6 αϊώνιον, όπου εί- ζγιαρ τε πα σουαρέ , κΐ ϊ'ίτε *§νε •/*.ναν έτοιμασμένον δια τόν διάβολον, ζερ περ δγιάλινε, έ δι Ιγγεγιτ' ίτίγ.
και δια τους αγγέλους του.
4'2. Διατϊ «πείνασα, και δεν μου
4^. Σε ψέ με μούαρρ* οϋγια, ε
ίδώκετε να ράγω' έδίψασα, και δεν νούκε με δάτε τε /άγε , με μούαορ
μέ ε'.τοτίσετε.
έ'τια , έ νούκε με δάτε τε, πίγί.
43. Ι χούαιγ γέ*ε ε νούκε με περ/|3. Ημουν ξένος, και δέν μέ έβάλλετε εις το σπητί σας' ήμουν γυμνός μπεγιούαδτι, ί σβέϊουρί, έ νούκε μ§
κ» ίέν με ενδύσετε* ήμουν άσίενή; βέΐ*τε , ί σεμούρε , έ ντε χαψάνε, έ
χαΐ εις τον φυλακών , και δεν με έ- νούκε ερδτε τ§ μ| κένι κου»γ&;.
ιηυαληθη'κετε.
44• Αχιέρε δό τίπερίέΓενε άτιγ έδε
44• Τότε θέλουν του άποκριθη και
«ύτοί, να είποΰσιν' αύθέντη, πότε σε άτα, έ οο τί θόνε' ζοτ, κούρ τεπαμ
εΐδαμεν πε.νασμένον , η οΊψασμένον, ' τε ουρρ"ετε, α τε ετουρρε, ά τε χο ίαιγ,
, ά τι- σεαούρε
, έ νούη ξένον, τι γυμνον, η άσθενη , ί) ει; την )' ά τ&- σβέσουοί
Γ* '
-ι
Γ- '
φυλακών, κκι ίεν σε υπηρέτησα μεν ; ϋλ τε Λεμ τί χουσμέτ ε ντί/μ:;
4^. Αχιέρε §ο τε πίρΡέίετε μπ«
45. Τότε θέλει τους άποκριθη , λέγωντας" βέβαια σα; λέγω, δσον δέν τ* , έ οο τοΰ Οίτε, μέ τε βερτέτα ού'
έκάμετε εις ενα «πο τούτους τους α Οίιμ γιούβετ , σα τε μίρρΐ νούκε >\{δελφούς μου τους πολλά ευτελείς , και τϊ ντε νιε γκκ κίτα τέ βάρφϊριτ;, ας
.τεκ μίγε νούκε ϊίέτΐ.
εις έμενα οεν το εκααετε.
4^• Ε §ο τε βέν§ κβτα ντ| πίσε τε
4>). Και θελουσιν υπάγει έτοΰτοι '
εις ττ,ν κολασιν την αϊώνιον* κκί οί πα σόσουρε. έ τε δρέιγτιτΐ ντι γέτϊ
δίκαιοι εις την ζωήν την αιώνων.
|τ§ πα σόσουρ§.
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ι. Κ* ι έγινεν Οταν έτελείωσεν ό Ι
ησούς όλους τούτους τους λόγους, είπ:ν ει; τοί»ς μαθητάδες τ•υ'
ι. Ιςεύρετε ότι ύς-ερα άπό δύο ήμίραις γίνετε το πάσχα" και ό υιό;
του άνθρωπου παραδίδεται δια ν»
ζ-αυρωβη.
3. Τότε έμαζώχθησαν οί αρχιερείς,
καί οί γραματεϊς και οί πρεσβύτεροι
τοΰ λαοΰ είς την αΰλήν τοΰ άρχιερίως, οποί έλέγουνταν Καϊάφας.

Κεφ. αβ.

Κρίε Ενιεζέτ έ Ριάστετ|. Χ7• λ6.
ι . Ε ού π\ σί σόσι ίησοι'ϊ Γίθ» χετό
φγιάλβ, , οΰ θα μαδητίβετ σ| τίγ.
3. Ε δίνι χε πας δι δίτετ πένετξ
πάβκα. Ε ί Αίρρι ί νιερίουτ ίπετε. τ|
μπερθένετϊ ντέ κρούϊκ.

3. Αχιέρε »ΰ μπεγιούαδε τε πάρςτ' έ πρίφτερετ , έ δέ τ| γραμματέψουριτε, έ δέ πλέκεριτ' ελαόιτ, ντέ
αυλή τι σε πάριτ σ$ πρίφτερετ , κ*
κιούχαειγ Καγιάφε.
4• Ε Λένε μουσαβερε χ| τε ζ§ν§
\. Και έσυμβουλεύθηκαν, νά πιάκουν τον Ιησοΰν με δόλον, κιί νά Ιησούνε με δγιαϊεζί έ τα βράσενε.
τον σκοτώσουν.
5. Ε ο*ε θόΐνε/ μός τα πέγεμε τ\
5. Και έλεγαν ' μην το κάμωμεν
εις την έορτην, διάνα μην γένη σύγ- κρέμπτενε . σε μός πενετ§ καλαμπαχυσις είς τον λαόν.
λέκ ντε πότε.
6. Ε *ί δάτε Ιησούι ντ| Βιθανί,
6. Καί όταν έπηγεν ό Ιησοϋς εις
τ/,ν Βηδανίαν, είς το σπητι τοΰ Σί- ντ& 9τ§πί τε Σίμωνιτ σ| λεπρόσουριτ.
μωνος τοΰ λεπρού,
η. Ού κιάς ντε άι νιε Ρρούα χ& /.ί»
η. Επηγεν είς αυτόν μία γυναίκα,
όπου είχεν ένα κανί μύρον πολύτιμον, νιε κέλκ με μύρο γκά έστρέιγτα , έ έ
και τό έ'χυσεν απάνω είς το κεφάλι δέρδι σίπίρ μπί κρίε τε τίγ άτγέ
του, έκεϊ ύποΰ έκάΟετον.
τ εκ £ίγ.
8. Καί ώσαν τό εϊόαν οί μαΟητά8. Ε σί έ πάνε μαθητίτ' έτίγ, ού
δες του, άδημόνησαν, καί είπαν ' δια ζεμερούανε , έ θάνξ' ντΐ σε βίγέν κετ«
τί έγινεν « χαλασμός ετούτος;
τ| χούμπουρι;
<}. Οποί ήμπόρειεν έτοΰτ» τό μύ
§. Σέ ψέ μοΰντ τε σίτειγ κϊγιό)
ρον νά πουλη&η δια πολλά , και να μύρο , περ δούμε , έ τε ϊπεσινί ντε τε
δοθή είς τοΰ; πτωχούς.
βάρφϊρε.
ίο. Κ αϊ γνωρίζωντάς το ό Ιητοΰς,
ίο. Ε σί κουπετοι Ιησούι, ού Οοε
λέγει τ υς" τί πειράζετε, τήν γυναίκα; άτοΟρε' ψέ ίπνι ζαχμέτ ντέ Ρρούόπου έκαμε καλόν έργον είς έμενα"
αγια; σε ψέ άγιο Αέρι πούνε τ| μίΐρε
τέκ μέγε.
ιι. Διατί τους πτωχούς τους έχε
ιι. Σέ ψέ τ» βάρφεριτε, ί κίνι κούρ
τε πάντα με του λόγου σας, άμή έμε οο μέ βέτεχε , έ μούα κοΰρ οό νούκε
να πάντα δέν με έχετε
μΐ κένι
12. Σέ άγιο χε δέρδΊ κετ| μύροσί
12. Διατί ετούτη, όπου περιέχυ-
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φ
α•ι έτοϋτο το μύρον εις το κορμί μου , περ μπί κούρμ τϊμ , πιρ τ| χάλτουρ|
οια ττν ταφτ'ν μου τ^ έκαμε.
μούα ντε βάρρ έ περί.
1 3. Λέγβο-ας βέβαι», ότι όπου
1 3. Μέ τε βίρτέτα ού θόμ γιούβετ,
χαί αν χ^ροχθ-Λ ΐτοΰτο το εύαγγέλι- χουΛο Λ τε κηρύξετε κού«γ ΟύγγΓλ' ντ£
«ν «ΐς όλον τον κόσμον, θέλει λαληθη Ρίθι δινιά, οό τι θούχετι έ δε κεγιό
χαά «τούτο όπου έκαμεν αύτη , εις κε πέρρΊ άγιο, περ τε κουϊγτούαρρ$
τε σάιγ.
μντμοσυνο'ν της.
ι4• Αχιέρε βάτε νΛ γκά τε §ιι4• Τότε Ιπΐγεν ένας άπό τους
όώόΐΛχ, όπου έλέγουνταν Ιούδας Ι μπεδγιέτε , χ| κιούχαεϊγ Ιούδε Ισκαριότ, ντε τε πάρετ' έ πρίφτερετ.
σκαριώτης, εις τους αρχιερείς,
1 5. Κ αί εΐπεν' τί θέλετε μου δώσει,
1 5. Ε ού θα' τζδό τϊ μ» ΐ—νι μούα,
χαί ΐγω να σας τον παραδώσω; Καί έ οϋ'νε τε προδός ά;§ ντε γιου; έ δέ
εκείνο εταςαν νά του δώσουν τριάν άτά ΐ τάςνε άτΐγ τριδγιέτε αργύρια.
( τ' έρΓέντα.)
τα αργύρια.
1 6. Ε κεάτ& χέρε κερκόν κόχε τ^
1 6. Και από τότε έ γύρευε εύκολίμίρρ*ε κ^ τε προδος άτέ.
ιτ. Και εϊς τίιν πρώτην των ά17. Ε τε πάρενε §ίτ§ τ| λιψο'βετ,
ζύμων έπτ,γαν οι μαθητάδες εις τον ού κιάσνε μαθ•/ιτίτ§τέ Ιησούϊ, έ ί θάν'
Ιησοΰν , χαί λέγουν του" που θέλεις
ν» σου ετοιμάσαμε* ν* φας το πάσ/α;
1 8. Και ε'χεΓνος ενπεν* υπάγετε
•ίς την πολιν, εις τον δείνα, χαι εΐπίτετου' ό διδάσκαλος λέγει* ό και
ρός (/ου είναι κοντά, ει; εσένα θέλω νά
κάμω ιό πάσχα με τους μαθητάδες μου.
Ι9• Και έκαμαν οί μ*Οητάδες τοΰ
χαθώ; τοΰ έπαράγγειλεν ό Ιησούς"
καϊ ετοίμασαν το πχσ/*•
30. Και ωσάν έβραδίασεν , έχάθετον μέ τους δώδεκα.
2ΐ. Και έχει όπου έτρώγασι, λέ
γει* β*"βα•α σας λέγω , ότι Ινα από ε
σάς θέλει με παραδώσει.
22. Και αυτοί λυπούμενοι πολλά ,
όργισαν χάθε ένας νά τοΰ λε'γει" μι{να είμαι εγώ αΰθέντη ;
α3. Και εκείνος άπεχρίθη, και τους
ίίπεν' έκεΐνος όπου βουτά το χέρι του
εις το πινάκι , εκείνος θέλει μέ παρα
δώσει.
24• Καί ό υιός του άνθρωπο» ΰ-

άτίγ" κού δό τε τε πέγεμε χαζίρ τ^
χάτζ πάδκίνε;
1 8. Ε δέ άί °ύ θα" χάϊγδενι ντ^
κιουτέτ τε άκ§ τζίλι , έ θόϊ άτίγ, δάσχαλι θότε , κόχα ΐμε βΐφερ "εστε , τέχ
τέγε πέίγ πάσκενε μέ μαθτίτίτ' έμί
πάσχε.
19. Ε μαθητίτέ :%<§ σι κούντρε ί
πορσίτι άτα Ιησού* , έ πίνε /αζ§3 πά
σχεν§
2ο. Ε σι οΰ ερό, £ίγ πάσ/ε μέ τε,
διμπεδγ.ετε.
αι. Ε τέκ νάϊγνε άτα πουκε, ού
ίότε' μέ τε βίρτέτα ού θόμ γιούβετ,
σε νιε γκα γιούβετ δό τεμεπαραδόσγε.
22. Ε σι ού χελμούανξ σούμε, νίσν| νι& γκα νιε τϊ θόσν' άτίγ , μός
γιάμ ούνϊ ζότ;
23. Ε δέ άί ού περΡε'ϊΓκ έ θα' άί
κ| γγέο.* δόρρϊν£ πάδκέ μέ μούα ντ^
τζανάκε άί οό τ| με παοαδόσγ^.
24• Ε ί πίόρι ΐ ίιερίουτ βέτι , σι

φ
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«άγει, χαθως είναι γέγραμμένον δια
λόγου του* άμή άειλύμονον εις τον άνθοωπον εκείνον, δια μέσοο τοϋ οποί
ου ό υιός τοϋ άνθρωπου παραδίδεται"
καλλίτερόν του ητον , να μή ηθελε γεννηθη ώ άνθρωπος εκείνος.
25 Και άττεκρίΟη ό Ιούδας, όπου
τον έπαρά ϊο>κεν , καί είπε' μήνα έγι
εϊ'Λα•. όιδάσκαλε; Λέγει του" ίσίι τό

Κεφ. 26.

κούντρ' εό*Ύε σκρούαρβ περ τί πό βε
μπα τ§ νιερί, κ: γκα άι παραδόσετβ
ί πίρρ\ ί νιερίουτ, ρ•.§ μίρά§ κέ ντα τβ
>ΐ ~\ μός κέ λέρξ άι νιερί.

25. Ε δε Ιούδα άι κε παραδόσι
άτι, ού περΡέιΡκ έ θα* μός γιαμ όύνί
δασκάλ; ΐ θότ§ άτίγ, τί έ θέ.

ε«πε:.
36. Ε κούρ χάιγνε άτα μόρρι Ιη26. Και εκεί έπου έτρωγαν, έπη
ρεν ό Ιησούς το ψωμί , και ώσαν εύ• σούι χούκενξ, έ σι έ .ΐεκόι , έ θεο^,
•/αρίς-ησε, τό έκοψε, και το έδιδεν εις έ έ Γπτε μαθητίβετ , έ ού θχ' μίρ\:ι,
τους μαθητάδες, καί είπεν' έπάρετε, έ χαι, σε κούιγ εστε Χούρμι ϊμ.
φάγετε* τούτο είναι το κορμίμου.
ιη. Ε μούαρρ έ δέ ποτη'ρνε, έ σϊ
ιη. Και περνώντας τό ποττίριον ,
και ώσχν εύχαρίςτ;σε , τους τό εδωκεν, έφχαρις-ίσι, έ δα ντά τα , έ ού θά'
λέγωντας' πίετε άπ' αυτά όλοι.
πίγι γκά κ§γιό τε Ρίθε.
28. Διατί τοϋτο είναι τό αίμα μου
28. Σε κεγιό |ί*τε Ριάκου ϊμ, έ διάτηςκαινουριαςδιαΟ/(κης, όπουχύνετε δια τεσε σέ, £έ, κε §έρδετ| περ δούμε,
τους πολλούς εις συγχώρησιν αμαρτιών. περ τ§ ντ§γίερε φάγετε.
29. Ε δέ ού θόμ γιούβετ , σέ Μ
29- Καί λέγω σας* άπό τώρα
καί ομπρός δεν θέλω πιει άπό τοίϊ- τέ μός πι σοτ έ πάρρε γκα κεγι»
το τό γέννημα τη"ς ασπίλου , έως πέμ' έ δρίσε , γγέρα μπα τε δίτε κού•
την ημέραν εκείνην, όταν αυτό ιτί• τα πι άτε τβ ρε μέ γιούβετ πάσχε,
νω ορίου με έσας νέον εις την βα- ντε μπρετϊρί τε γιάτιτ σίμ.
σιλείαν τοΰ πατρός μου.
3ο. Καί ές-ωντας να ΰμντίσουν,
3ο. Ε σί βύ φάλλβ, οουαλ*ε έ βχνβ
εύγ/ίκαν εις τό όρος των έλαιων. ντε μαλλ τε Ούϊίνιετ.
'όι. Τότε τους λέγει ό Ιησούς '
3ι. Αχιέρε θότε μπα τα Ιησούί,
Ετούτην την νύκτα όλοι σας θέλετε Ρίθε γιούβετ δό τ$ σκανδαλίσενι μπ£
σκανδαλισθη εις έμένα' διατί είναι μούα ντε κϊτενάτε, σέ εστε σκρούαγεγραμένον" ότι θέλω κτυπήσει τον ρε όο τι πΐί τ,οπανιτ, ε οο τε περποιμένα, και θέλουν σκορπισθη τα χάπενε δ|ντ' έ στάνιτ.
πρόβατα της μάνδρας.
32. Καί ΰ'ς-ερα άφόντις άνας•α32. Ε πας σε γγιάλτουριτ σίμ ώο
θώ, θέλω υπάγει έγώ προτίτερα τ| βέτε μέ πίρπάρα σέ γιούβετ ντε
από σας εί; την Γαλιλαίαν.
Γαλιλαίε.
33. Καί ά::ε/.ρίθη ό Πέτρος, καί
33. Ε Πέτρουα ού π|ρΡέ?.Ρκ, έ ΐθχ
βίπεντου" αν καί όλοι σκαν δαλισθοΟ- άτίγ, έ δέ τε Ρίθε ντί ού σκανδχσιν εϊς εσένα, άμή έγώ ποτέ δεν λίτζινΐ μπέ τί , ούν| οό τε μός σκανθέλω σκανδαλισθη.
δαλίσεμ κούρί|.
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34- Ι θα άτίγ Ιησούι , βερτέτ θόμ
34- Αέγει του ό Ιησούς" βέβαια
τεκ
τίγ* σε ντε κετε νάτί πα κεντούοοΰ λέγω, ότι έτούτην την νύκτα,
προ τοΰ φωνάζη ό πετεινός, τρεις <ρο- αρε έ δέκοκόσι, τρί χέρι οο τ|μ§ άρ•
ραΐς θέλει; αϊ άρνηθη.
νίσετζ μούα.
35. Λέγει του ό πετρος' άν καί
35. Ι θότ' άτίγ Πέτρουα, έ δε ντε
χάυ-η χρεία νά αποθάνω ρ.έ εσέ ού δάδτε τε βδές μέ τι λάσκε , δό τ^
να, <^εν θέλω σε άρνηθη. Το αυτό ε; μός τε άρνίσεμ τι , αστού Θάνε έ δε Ρίθέ μαθητίτε.
παν και όλοι οι (Λαθητάδες.
36. Τότε έπηγεν ό Ιησοΰς ρ,ετ'
36. Ατ| χέρ! βγιέν πά3κ§ αε α
«ύτούς εις ένα χωρίον όπου τό έ τά Ιησούι ντε φσιάτ κέ κιούχετί IV)λεγαν ΓεΟοτ,αανη' και λέγει εις τους σιμανί, έ ού θότε μαθητίβετ, £ίγι Αϊ
[Λαθητάδες του" καθίσετε άυτοΰ, έως τού, γγέρα σά τε βέτε άτγέ τ$
όπου να υπάγω νά προσευχηθώ
φ άλλε μ.
37. Ε σι μόρρι Πέτρονε , έ δε τί
3^. Και επί ρε τόν Πε'τρονκαι τους
δύο ύιοϋς τοΰ Ζεβεδαίου , καϊ άρχισε δι δγιέλμτ' έ Ζεβεδέοσ|, ζού τε χελμόνεϊγ , έ Τί πικετόνειγ.
νά λυπηται και νά άδη[Λονη.
38. Τότε τους λέγει ό Ιησοΰς '
38. Αχιέρε ού θότ άτουρε' χελ•πολλά "λυπεΐται ή ψυχή [Λθυ [Λε'χρι μούαρε εστ5 ίΐπίρτι ίμ γγέ.α ντε βίέθανάτου* ραίνετε έδώ, καί άγρυ
χνεΐτε ρετ' ε'ρε'.
39. Καϊ έπηγεν εμπρός καμπόσον, καϊ έπεσε προύμιτα, και έπροαύ-/ίτι, καί ελεγεν' Ω πάτερ μου,
«ν ηναι δυνατόν, άς περάση έτοΰτο
τό ποτήρι από λ.όγου μου" όμως όχι
χαθώ; θέλω εγώ, άλλα καθώς θέ
λεις εσύ.
4ο. Και εύχεται εις τους μάθη•
τάδες, και τους ευρίσκει όπου έκοι•

Λεγε, μπέτουνι κϊτού , έ ρίνι ζγιούαρ|
λάσκε [/.ε μούα.
39. Ε σί βάτε πά/.εζε μ| τέγε,
ρά πϊρμίς μπί φάκε τε τίγ , τούκ' ε
λιούτουοε , έ τούκ' έ Οένε' παπάι ιμ,
ντε μούντ τε πένετε, λέ τ| σκόγί γκά
ριέγε κούϊγ ποτ/,ρ, πό γιο σί οούα
ουνε , πο σι οο τι.

4ο. Ε βγιέν ντί (ΛαθητΙγ , έ ί βν
ατά κε φλίγνε , έ ίθότε Πέτροσ|* /:μοΰνταν, και λίγει εις τόν Πε'τρον στού νούκ$ ΐΛούντί τε ρίγξτί νιϊ σατόσον οέν έδυνηθη'κετε μίαν ώραν νά χάτ τε ζγιούαρε πά-3κε (Λε [Λούα.
αγρυπνήσετε μετ' έμενα;
4*. ρίνι ζγιούαρε, έ λιούτουνι, κέ
4ΐ• Αγρυπνείτε και προσεύχισθε,
διά να μην εμβητε εις πειρασμόν' τ^ (Λος ρίγι ντε πιραςί , σέ σπίρτι ετο πνεύμα είναι πρόθυμον, άμή η" στ' ί φόρτε, έ κούρριι νούκε (Λούντ.
σά;κ •ί είναι άσθενη'ς.
4 2, Πάλιν δεύτερον έπηγε καί έ
προσευχηθη, λίγωντας' Ω πατέρα μου,
άνίσως καϊ δεν είναι δυνατόν έτοΰτο
τό χοτνίριον να χεράση άπ' εμένα, αν
δεν τό πίω, άς γίνη το θίλημά σου.
43. Και ήλθε πάλιν, και τους

4ι. Πά(Α!τα περ σε ίϊίτιτ βάτε,
έ ού φάλλ, ί θό'ί.' παΛάι ϊ[Λ, ντε
(Λος [Λούντ τε σκόγε κούιγ ποτηρ
γκά [λέγε , ?ε τε [Λος ί πι άτε , λ» τ§
πενετε ούρδερι ϊτ.
43. Ε σί ερδι, ί Ρέτι περσερί
12
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εύρ/,κεν όπου έκοιμοΰνταν' διατί •?,- >ί φλίγνι, σε ψέ κενέ ρέντουρ} γκα
5ιούμι σίτ < τυϋρε.
ταν τα μάτια του; βαρεαέν*.
44• Ε σι ίλιάάτα, βάτε πάμιτα
44• Καί άφίνωντάς τους πάλιν,
ε
οϋ
λιούτ πΐρ σ« τρε'τιτ, τούκ' έ θέν§
έπίίγε και «προσευχήθηκε τ:ίτον, λί
άτε φγιάλε.
γων τα; τον αυτόν λογον.
45. Αχιε'ρε ερδι ντε μαθητίγ τε
45. Τότε τ,λθεν εις τους μαθ/τ
τάδες του, και λ^'γει τους" κοιμάσθε τίγ , ε οϋ θα άτοΰρε' • δε πό φλίγι,
το λοιπόν, και άναπαύε*θε* να, ό ε πρεχενι , για, ού άφερούα κο'χα, έ
που έσ/ίμωσεν η ώρα, και ό υιός τοΰ ί πίρρι νιερίουτ ίπετε ντε οούαρρ τ$
άνθρωπου παραδίδεται *ίς χέρια α φαγετόρεβετ.
μαρτωλών.
46. Γκρεουνι, ί λέ τ& βίμι, να,
46. Σηκωθητε, ας ϋπαγωμεν άπ'
εδώ* να όπου εοτίαωσεν εκείνος, όπου ερδι άφίρ άι κεοό τίπαραδόσγϊ αού*.
μέλλει να μέ παραδώση.
47• Χ"1 *ν Φ «όρΐ ώμίλει να,
ό Ιούδας ίνας από τους δώδεκα καί
έφθασε, και μετ* αύτον πολΰ πλτ,θος
με σπαθία και μέ ξύλα, άπο τους
αρχιερείς και άπο τους πρεσβυτέρους
τοΰ λαοΰ,
48. Και εκείνος, όπόΰ τον έπαράδωςε, τους εόωκε σημάδι, λε'γωντας' εκείνον όπου εγώ φιλήσω, ε
κείνος είναι" πιάσετε τον.
49• Καί παρευ&ύς επήγε κοντά
εις τον Ιησοΰν, και είπε" χαίρε, διδά
σκαλε" και τον έφίλησε,
5ο. Και ό Ιησούς τοΰ λέγει* Ω
φίλε, εις ποίον ήλθες; Το'τε επήγαν
κοντά εις τον Ιτ,σοΰν, κ» άπλω
σαν τα χεριά τους απάνω του, και
τον έπιασαν.
5 1. Και να, ένας άπ' εκείνους ό*
που ήταν όμοΰ με τϋν Ιτ,σοΰν, άπλώνωντας τό χε'ριτου, εϋγαλε το
μαγαίριον του, καί έκτύπησε τον δοϋλον τοΰ άρχιερε'ως, και έκοψε τό•

47• Ε πα σόσουρε άίφγιάλϊν:, να,
Ιούδα νι* γκα τ$ οίμπεδγιε'τί ερίι,
έ δέ με άτε πάσ/ε τούρμ' έμάδί , μέ
θηκιρα , έ με §ρούνι|ρ γκα τε πάρζτ'
έ πρίφτίρετ , έ πλέΊκτ' ΐ λαόϊτ.
4^• Ε άί κΙ παραδόσι άτε , δίί
ντα τα νισάν , έ οΰ θα άτε κ| τ4
πούθ , άί ίστε, πό ζίριε άτε.
49• Ε άτ| τζαστ ού κιας ντε Ιησούϊ, • ί θα'ίε,ζό δάσκαλ, έ δέ έ πούθι

άτέ.
5ο. Ε δέ Ιησούϊ ί θα άτίγ" μίκ ψέ
ίρδε; άτε χε'ρε οΰ κιάσνε, έ στίνε
οούαρ^τε μπί Ιησούν§ , έ έ ζούνε,.

5». Ε νιε γκ* άτά χε κε'νε με Ιησούνε , ντέρι Εόρρ^νε έ κρέου θιίκίν' ίτίγ , έ Ροδίτι κοπίλν' β σε πάριτ σ*
πρίφτερετ, ε ί πρέο• βέσν' έτίγ.

αυτί του.
5». Ατε χέρε ί θότ άτίγ Ιησούν
5 2. Το'τε του είπεν ό Ιησούς*
•'ύοισι τό μαχαίρι σου εις τον το- κθέ θτίκ|ν& ντε βεντ τέ σά»γ , σε Γίθ'
πιν του* διατί οσ'.ι κτυπήσουν μέ άτα /ε ζίνε θηκε , μέ θηκ& §ό ι4
μαχιίρι, μέ μαχαίρι 6*λουν χαλασθη. χουμπάσενε.
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53. Ηλογιά^εις, ότι δεν ίύνκ53. Α τ| οούκβτε. σε νούκε μούντ
μαι τώρα ν* παρακαλέσω τον πα νταϊτί τι λιούτεμ γιάτιτ σίμ , • ι%
τέρα μου, χαί θε'λει μοΰ παρα-/)'σιι μ» δϊρίο'γϊ με τέπερ σε διμπεδγιέτε,
περισσοτέρους παρά δώδεκα λεγεώ τάγμε εγγίγετ ;
νας αγγέλων;
5^. Πώς το λοιπόν θέλουσι τε54. Κίίί ία οο τ| παΓούχενι καρ
λίΐωδη α; γραφαι, ότι τέτοιας λογής τεράτε, σε κϊ'ίτου δούχαετε τε πίνετε.
πρέπει να γίντι ;
55. Εις έκείντν την ώραν είπεν
55. Ατε σαχατ ού θα Ιησούϊ τούρ• Ιησούς εις τον λαόν" ώσαν εις λη- μεβετ, πόσι μπ& κουσάρ δούαΧτ$ μ.ί
*-ήν εύγη'κετε, και ίλθετε με σπαθία θτ;/.§ρα , έ ύέ με όρούνιερ τΙ ζερι μούα.
χαί ρ.» ζύλ* να μέ πιάσετε" δλην την γκά δίτα μέ γιούβετ ρίγ», έ διδάζγ|
τίαίβαν έχάθομουν μετ' εσάς διδα- ντε κί»| , έ νούκε με ζοι'τε.
β-κωντας εις το ιερον, κ«ι ι) εν
«πιάσετε.
56. Και τούτο όλον έγινε, ίια
56. Ε κϊγιο ΓίΟι ού £§, κε τΙ π«νιε
τελειωθωαιν αϊ γραφαϊ των Γούχαενϊ κάρτίρατ' έπροφητερετ. Ατ§
ΐΓϊο^ητ&ν. Τότε τον άφ/,σαν βί μα- χέρε Ρίθί μαθητέϊγτε έ λιάνε άτε, ε ί'κνε.
βητάδες όλοι, χαί έφυγαν.
5γ. Και έχεΓνοι πιάνοντες τον
5^. Ε άτα σ'ι Ιζούνε έ προύνε ντε
Ιτ,σοΟν , -τον επήγαν εις τον Καιά- Καγιάφα τέ ΐ πάρι πρίφτε,ρετ, άτγέ
φαν τόν αρχιερέα, έχει ΰποΰ ίταν χί ού μπεγιούδε, Γραμματέίγτε , έ *ί
οι γραμματε* χαί οι πρεσβύτεροι πλεκ^αία.
μαλωμένοι.
58. Και ό Πέτρος τον άκολου58. Ε Πίτρουα βίγ πάς σίγ π|•
θοϋσεν άπο μακράν, ίως εις την αΰλήν σε λιάρΓουτ , γγέρα ντε αυλή τε σε πάτοΰ άργιερέως* και επαινώντας μέ ριτ σΐπρίφτερίτ, ε σι χίρι Λρέντα, ρ*ιγ
σα, έχάθισε όμοΰ με τους σουλευ- πάσκί μ8 κοπιγ , τε σίχ τ| παδτάϊγτάίες, να είδη το τέ*λος.
μενε.
5ρ. Και οι αρχιερείς, και οι πρί% Ε τ^ πάρετ' ε πρίφτίρετ, έ ίέ
«βύτεροι, και όλη ή σΰναςις εγύρευ- πλεκεσία , έ ίέ ίίθε συνο'ίι κίρκο'ϊγν$
αν ψευδομαρτυρίαν εναντίον του Ιησού, μαρτυρι τι όε'με κόντρ' ί/ισοιίϊτ , κε τα
δια να τον θανατωθούν.
βρίσνε.
6ο. Και δεν εύρήκαν' μ' όλον ότι
6ο. Ενούκε Ρε'νε, ΐ ντόνε αϊ ερο*ΐ
πολλοί ψευδομάρτυρες ήλθαν , όμως «ούμε μαρτύρ| τε ^έμ , νευ/.| Ρε'νε. έ
δεν εΰρτ,καν' άμή ΰς•ερα ήλθαν δύο με παδτάϊγ σι ίρ^ι δι μαρτύρε τε ρεμ,
ύευδομάρτυρες.
6ι. Και είπαν* ίτοΰτος είπεν" έ6 1 . θάν*' κούϊγ θά, μοΰντ τ| γκριγω ημπορώ να χαλάσω τ6 ναον τοΰ μις Κίδεν' έ Περντίσε, ΐ ντε τρι &τ
θεού , και ει; τρεις ήμε'ρχις να τον τα δερτόιγ άτε.
κτίσω.
62. Και έβηχώθη ό άρχιερενς, καΐ
62. Ε σι ού ^αρε ί πάρι πρίφτι
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λέγει του" ο"έν αποκρίνεσαι; τί είναι
ΐτοΰτα όπου μαρτυρούν ένατιονσου;
63. Και ό Ιηβοΰς έσιώπαινε. Και
άπεκρίθη ό άρν ιερεύς, καϊ είπέντου"
εξορκίζω σε εις τον Θε6ν τίν ζώντα,
νά μας εΐπης , αν είσαι έιί> ό Χρις•ος,
ό υιός τοΰ θεοΰ.
64- Λέγει του ό Ιησούς" έσί» το
είπες " όμως λέγω σας, άπό τώρα και
έμπρος-α θέλετε εΐδη τόν υίόν τοΰ αν
θρώπου να κάθηται άπό τήν ίεξάν
της δυνάμεως του Θεοΰ, και να έρχε
ται απάνω εις τα σύννεφα τοΰοϋοανοΰ.
65. Το'τε ό άρχιερεύς εσχισε τά
οορί'ματάτου, και εΐπεν" οτι έβλασοίίμησε" τί χρεία μας κάμνουσι πλέον μάρτυρες; νά όπου ακούσετε τώρα
τήν βλασφημίαν του.
66. Τί σας φαίνεται; Και εκείνοι
άπεκρίθηκαν, και είπαν" άξιος είναι
ήανάτου.
6η. Τότε τον έπτυσαν εις το πρό
σωπον, και τον έρράπισαν" και άλλοι
τόν εκτιμούσαν μέ ραβδία.
68. Και του έλεγαν" προφη'τευσέ
μας Χρις•έ, ποίος είναι όπου σέ έκτύπτ,σε.
69- Και ό Πε'τρος έκάθουνταν έξω
εις την κϋλην" και έρχεται μία ίουλιυτροποΰλα, και λέγει του" καί συ
όμοΰ ή'οουν μέ τον Ιησοΰν τόν Γαλιλαΐον.
ηο. Καί αυτός άρνη'θηκεν έμπρος-α
εϊς όλοιις, καί έλεγε" £έν ίξεύοω τί
λέγεις.
71. Και εύγαίνωντας εςω εις την
θ'^ραν, τον εί«ϊεν άλλη, καί λέγει εις
εκείνους όπου ήτον εκεί" καί έτοΰτο;
όμο) ήτον μέ τόν Ιησοΰν, τον Ναζωραΐον.
72. Καί πάλιν άρν/θηκε μέ όρκον*
•τι οέ'• ίξεύρω τόν άνθρωπον.

Κεφ. 20.

ρετ, ί θα άτίγ' φάρρε νούκε περΡέΡε;
τζθόνε *ετα κόντρε τιγ;
63-, Ε Ιησούι πουσόντε , έ οΰ πίρΡέιΡκ ί πάρι πρίφτερετ , έ ΐθα άτιγ,
τε β§ μπ& πέ Περντίν' έ γγιάϊε , τ§ να
θοίατζ νέβετ ντε γέ τι κρίδτι, ΐ λίρρι
ί Περντίσε;
64• 1 θότ' άτι•) Ιησούι, τι έ θέ. πό>
ού Θ6μ γιού€ετ , κ§ σότι έ τοίτγε οο
τε ίίννι τε πίρρε έ νιερίουτ, κέ τ§
ρίγε μπάνε τε ογιάθετι τε φουκίσε,
ε τέ βίγε μπϊ ρε τε Κίελιτ.
65. Αχιέρε ί πάρι ί πρίφτερετ τζορι
ρόπατ έτίγ , έ θοσ. σε βλαοφημίση"
ντζά όούχαενε με μαρτύρί; να,νταστί
ε διΡούατε βλαιφημίν' έ τίγ.
66. Σί γιου δού/.ετε γιούβετ; ί δα
άτα ού πίρΡέιίκνε , έ Θάνε" |5τε φαγετούαρ π|ρ βδέκεγε.
67. Αχιέρε πεστίγτινε μπε φάκβ
τε τιγ , έ δε ί ράνε μ,έ πουγγί, ε ο*β
τζα ί ρ"άνε μέ σουπλιάκα.
68. Ε Θόσνε προφητέψ ντε νέβετ
Κρίότ, τζίλι εστ' άι κε τε ρά.
6$, Ε Πε'τρουα ρίγ γιάστε ντε
αυλή , έ εροι άφ|ρ τιγ νιε κοπίλλε,
ε ί θα, ε δέ τι γέ#ε πάσκε μέ Ιη σούνε
Γαλιλαίονί.
ηο. Ε άί "ίρι άρνισι περπάρα Ρίθεβετ , έ θα" νούκ§ δι σέτζ θούα.
71. Ε σι δο'Χι άιντε πόρτε, έ πα;
άτε νιε τγιέτερξ , έ Οότ| ντα τά Η κε'νΐ άτγέ" έ όέ κούιγΐσ Λάσκε μέ Ιησούνε Ναζωρε'ονε.
7* Ε παμ.ετα οΰ άρνίσ μέ ίέ,
νού/.' ί υί νιερινι.

/.?.
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73. Ε μι νιετζί/^ί , σί έρό*; ά>ερ
ατά /.ε ^ίγνε άτγέ, ί Θάνε ΙΙίτροσε,
βίρτετ έ όέ τί γχά ατά γε, σε τε φύλ•
τουοιτε. τάτ τί δεφτότ τί.

^3. Και εις ολίγον ΰς-ερα επΫίγαν
κοντά του έκεΓνοι, όπου ί^ίκουνταν
έ"κεΐ, καίλένευν τοΰ Πέτρου" αλήθεια,
και σΰ βτ' αυτούς είσαι" διατί
τό οαίλίμά σου σε φανερόνει.
74• Τότε άρχ,ισε ν* αναθεματίζω
τοϊ λόγου τ•υ, και να όμώνν ότι
ίίν ίςεύίω τον άνθεωπον* και πα.ίυθυς ελάλ/,σεν ό πετεινός.
^5. Και ό Πε'τρος έθυμηθη τον
λόγον τοΰ Ιν,σοΰ, όπου τοΰ είπεν' ότι
τλ τοΰ να λαλτίο-η ό πετεινός τρεϊς
^οραΐς θέλει; με άρνηθί. Κ« (ϋγ?;κεν
ίζω, χα•, έκλαυσε π•./.ρχ.

7?). Ε οϋ κουιγτοΰα Πε'τρουα ογιάλεσε Ιηίούιτ , κε ί κί# θενε άτίγ , σί
πά κ.ντούαρί κοκόσι, τρί χέρι 556 τί
με άρνίσ«τζ, Ι όόϊι γ'άίτ§, έ κιάου
με πικελίμ.

Κεφ. χζ. 27•

Κρίε Είΐίζέτ έ στάτιτε. κζ. 27.

ι. Καν ώοαν έςημέρωσεν, εσυμβουλεύ^τρυΓ» όλοι οι αρχιερείς και οι
τρεσβύτεροι το5 λαοί εναντίον τοΰ Ιτ,σοΰ, νά τον ίανατώσο>ν.
2. Και «ϊέσαντες τον , επήγαν, κ»ί
τϊν ετ:αράο.ι.καν εις τον Πο'ντιον Πιλάτον τον ηγεμόνα.
3. Το'τε ωσάν εϊ'ϊεν ό Ιούδας, όπ-,ΰ τον ίπαράόωκεν , ότι ρκατεκρί§71 , έμετανυν,σε , και έγύρισεν οπίσω
τ» τριάντα αργύρια εις τους αρχιερείς
χα! εις τους πρεσβυτέρους.
4- Λε'γωντα;" εσφαλι, όπου έπρό•

ι. Εσί οΰ Μ μίγγες, ού μπεγιούα$ε ίίΟε τε πάρετ' έ πρίφτεοετ, έδ*ί
πλεχεσία έλαόίτ , έ κου&ντούανε κόντρε Ιησούΐτ περ τί βράρε άτέ.
α. Ε σι έ λίον» άτε , ε σπούνε, έ ί
όάνε ντε Ηγεμόνι ΙΙό.τιο Πελάτουα.

74• Ατε χερε νίσι τ£ άνάθεματίσγί, ε' τε «τόνετε, χε νούκ' έ νι6χ
Ϋιερίνε" έ άτε τζάϊτ κεντό» χοκοΥι.

3. Αχιε'ρε σι πα Ιούο'α άίχεπαραίοσι άτ;, σε οΰ δεμετούα' οι' ρ,ενδούα,
ε κθε'ου πραπε τε τρισ"γιε'τε τ' ΊρΡεντατε , ντε τε παρετ' έ πρί<ρτ;οετ είέ
ντε πλεκεσι.
4• Ε οϋ Οά' φεγέβα, >1 παραίο'σα
(Ίακτεπάφάγΐ.
Εο"έάτα ίθα'νΐ,τζδέρτ
ίωσ» αίαα
άθ«ον.
Καϊ
εκείνοι
είπαν"
Ι
Χε'μι
νά
,
ντε
κιάφε
τεντε.
τί μας μέλει ημάς; συ όψει.
5. Ε σί χόοΊ άπρετε ντε Κί^ε, ίκου,
5. Και έρριξε τ« αργύρια μέσα εις
τι,ν ναον , και άνεχώρησε" και επί,γε, έ βα'τε έ ού βούαρρ.
χχ. έκρεμάσθΐ).
6. Ε οέ τϊ πάρ|τ' ε' πρίφτερετ , σί
6. Καϊ οι αρχιερείς επτραν τα άρ■/ύ;ιτ, και είπαν" ό:ν π;έπει νά τα μούαρ^ϊ άσπρίτε, Θάνε, νούκ' ΐϋχ' ί οϋ€άλλ»μεν αυτά εις το θησαυροφυλάκιο* ο'ΐσε τί βεμϊ κετο ντε Κορβανά, σέ
ιί,ς έχχλ/,σίας" έπεισή είναι τιμή ψέ γιάνε τε σπερπλίεριτ έ Ριάκουτ.
αίματος.
7• 1ί σί ίένε κουβεντ, ίλενε ;ύ άτο
η. Και ωσάν έσυμβουλεύθ/καν, ά•ώρασαν με εκείνα το χωράφι του «όρί»' έ χεραμκίτν'ουτ, π'ερ τε κάλ
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κεραμέως, να θάπτουν τους ξένους.
τουρβ ντξ βάρρε τ» χούαιγτε.
8. Δια τοΰτο ώνομάσθη το χωράφι
8. Πρά άνταιγ ΐ θόν' άσάίγτ άρρετ
εκείνο, χωράφι αίματος, εως την γγέρα σότ άρρ' έ Ριάκουτ.
*7ί!Λ£50ν.

9• (Τότε έτελειώθη εκείνο, όπου
9• Αχιέρε οΰ παΡούα άγιο κι ού θα
έλαλη'Οη οΊά μέσου Ιερεμίου τοΰ προ γκα προφη'τη Ιερεμία , κε θότί , μούφήτου, λέγοντος* και επήραν τα αρρε τι τριόγιέτί τ' ερΡέντατε, -χ\
τριάντα αργύρια, την τιμήν τοΰ τετι- σπερπλέριτ' ε άτίγ κε πλένε με παζάρ
μημένου, τον όποιον ετίμησαν από γκα τι πίγτ' έ Ισραηλιτ.
τ•ύς ιιίους τοΰ Ισραήλ.
ίο. Και τα έδωκαν εις το χωράφι
ίο. Ει δ"άν§ ατό ντ' όρρε ΐ| κετοΰ κεραμέως , καθώς μέ επαράγγείι• ραμιφτζίουτ, σι κούντρε με δεφτόι
λβν ό Κύριος.)
μούα ζότι.
1 1 . Και ό Ιησοΰς ες-άθτο ίμπρος-ά
ιι. Ε Ιησούι ού προΰ περπάρα
«ίς τον ηγεμόνα, και έρώτησέν τον ό Ηγεμόνιτ, έ έ πίετι άτε Ηγεμόνι, έ
ήγεμων, λέγωντας' έσΰ είσαι ό βα ί 0ο*?, τι γέ μπρέτι ί Τζιφούτετ; έ σ"«
σιλεύς των Ιουυαίων; Και ό Ιησοΰς Ιησοιί! ί θο'τ' άτίγ* τι έ θούα.
του λί'γει' <ιΰ είπας»
12. Και έκεΐ, όπου τον κατηγο
12. Ε κοΰρ εκαλίζόιγνε άτε τεπά»
ρούσαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτε ρ|τ έ πρίφτερετ , έ δε πλέικτε, νούκ§
ροι, οέν άπεκρίθηκε τίποτες.
περΡέΡειγ φάρρε.
1 3 Τότε λέγει ό Πιλάτος* ο*έν «1 3. Αχιέρε ί θότε Πιλάτουα, νού/.§
κούεις πόσα μαρτυρούν εναντίον σου; οιΡιόν σα Θάνε /.§τά κόντρε τίγ;
ι4• Και οέν τοΰ άπεκρίθη καθό
ι4• Ε νούχε γιου περΡέϊίκ άτίγ ας
λου εις κανένα λόγον' τόσον όπου έ- ντε νιξ φγιάλε, κάκε κε ου τζιουΛίτ
Οαύμασεν ό ήγεμων πολλά.
Ηγεμόνι "ίούμε..
1 5. Και εις την έορτήν είχαν συ1 5. Ε ντά το οίτ τε πάθκεσε κί-,
νη'&ειαν, να ελευθερόνη ό ήγεμ»ν ένα στε ζακόν Ηγεμόνι κε τε λείον
άνθρωπον άπό τους δεμένους δια τον λαο'ϊτ νιΐ τ| ζιντζίριτ τζίλινε κε τ«
όχλον, όποιον ήθελεν.
δούαιγνε.
ι6. Τότε είχαν δεμένον κάποιον
1 6". Ε άτε χέρε κί'τνε ντε ζιντζιρ νι|
βνο(Λα70ν , όπου έλί'γουνταν Βαραββάν. τε διΡιούαρε κε έ θασνε Βαραβά.
\η. Οταν λοιπόν εσυναθοοίσθηκαν,
17. Ε σι κένε μπεγέδουρί άτα, ού
λέγει τους ό Πιλάτος* ποιον θέλετε Θα άτοΰρε Πιλάτουα, τζίλινξ οό» τ$
να σας απολύσω; τον Βαραββάν, ή οΰ λεσόιγ γιούβετ , Βαραβάνε, ά Ιητον Ιησοΰν, όπου λέγεται Χρις-ός;
σούνε , κε κιούχαετ| Κρίστι;
1 8. Διατϊ ϊςευρεν, ό'τι άπό τον
1 8. Ία ψέ έκουπετόι κεγκα ζηλίοε
φθόνον τους τον έπαράδωκαν (οί «ρ- % κίσν' άτ| παραίόσουρε
χιερεΐς. )
ΐ9• Και καθεζόμενος αΰτος εις τό
19. Ε
σι ντέίι
ντέίι άί
μ μπί
μ
Ε σι
φρον ί &ρ
κριτη'ριόντου, τοδ έμηνυσιν ή γυναϊ- ' Ρόϊ Ρρούαγια έτίγ, έ ί θα)' μός ού
κάτου, και τοΰ λέγει* να μήν έχη; τραζό ντε πούνερα τα τίγ νιερίουτ
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έσΰ να κάμτ,ς μ* τον δίκαιον έκεΐνον'
διατί £γω έπαθα πολλά «ίμερον »ΐς
το όνειρόναου οιβ λόγου του.
2ο. Και οι αρχιερείς και οι πρε
σβύτεροι έκ«τάπ>ισαν τον λαον , να ζτίτησουν τον Βαραββάν, και τον Ιτ,σοΰν
να /αλάσουν.
21. Το'τε άπεκρίθη ό ήγεμων, καί
τους ερώτησε" ποίον θε*λετε άπ6 τους
βΰο να σας απολύσω; και εκείνοι εί»αν, τον Βαραββάν.
22. Λίγες τους ό Πιλάτος" «ρ.-#>
τον Ιησοΰν, όττοΰ λέγεται Χοις-ος , τί
να τον κάμω; Λέγουν του όλοι, ας
ς-αυρωθη.
23. Και ό τίγεμών είπε" καί τί
κακόν έκαμε; Και εκείνοι ίφώναςαν
ικερισ•** ας ςΌυρω'ΐτ,.
24. Και ώσαν είδεν ό Πιλάτος, ότι
Λν κά;χνει τίποτες, άλλα περισβοτερον γίνεται σύνχυσις, έπηρε νερον, και
ίνιψβ τ* χ/ρ:άτου ίμπρος-α εις τον
λαον, λεγωντας" καθαρός είμαι άπο
το αίμα του δικαίου ετούτου" έσεΐς
όψεσίε.
2α. Και άπεκρίδπ όλος ό λ•»ος,
χαί είπε" το αίρα αύτοΰ άς είναι
(πάνω εις έμας, και εις τα παιδίαμας.
26. Τότε τους απόλυσε τον Βα
ραββάν" και άφοΰ τον Ιησούν έδειρε
τους τον έπαράοωκε, να ς-βυρωθίί.
Υ}. Τότε οι ς-ρατιώται τοΰ ήγεμόνος έπτίραν τον Ιΐισοϋν εις το πρΌτιτώριον και έπεριμάζωξαν έκεϊ εις αυ
τόν όλον το τάγμα των στρατιωτών.
28. Και εχδυσάν τον, καί τοΰ έ
βαλαν κόκκινον φόρεμα.
29• Και ίπλεςαν καί ίνα στεφάνι
ά-πο αγκάθια, καί το έβαλαν απάνω εις
το κεφάλι του" καί εις το δεξιόν του
χέρι τοί έδωκαν Ινα καλάμι* καί έγον*τιν*ν εμπροτα του, κα» του ελε-

ιοί

σ§ Λρε'ιγτε, σέ ψε δούμε πΜοβ* σοτ?
μπε Ριούμε περ άτε.
2θ. Ε τεπάρίτ' έ πρίφτερε-τ, ΐ δ)
πλεκεσία μπούσν§ κόχεν» πότϊσι , Χ|
τι κερκογ§ν5 Βαραβάνε , ΐ Ιησούνε, τοίβρίσνε.
2ΐ. Ε 5ε Ηγεμόνι οϋ περΡέιΡκ, 4
ού θα άτοΰρε. τζίλινε. δόϊγκά τε & τ&
ού λεσόϊγ γιούβετ; έ 5» άτα ΐ θάνε^
Βαραβάν$.
22. Οϋ θότ' άτοΰρε. Πιλάτουα.
τζτα ΑεΊγ ία Ιησούνε. κε κιούχαετϊ
Κρίδτ; ί θάν' άτίγ τ| Ρίθε λ» τ\ μπερ*
Οε'νετε ντε Κρούίκ.
ι3. Ε δε Ηγεμόνι οΰ θα- σετζ τ$
Χί'ικ π*ρρ\; ^ άτα με τε'περ θερίσνε,
έ ίο'σν§,λι τε μπ?ρθε'«τ| ντ{ κρούικ.
24. Ε σί ΐ πα Πιλάτουα , λϊ νούΧί μούντ τ& πίγί ΡΙ , πο μ| ίτουμ*
καλαμπαλεκ πενετε , μόρρι οΰγε , ό
λιαου οούαρ^τε περπάρα λαόιτ, ε θα"
γιάμ πα φ«ιγ γκά Ριάκου ί κετίγ σ|
δρε'ιγτιτ, γιου έ πάτ'^ι μπε κιάφε.
25. Ε ού ιτερίε'ΊΊκ Ρίθε λαόϊ ε θα"
Ριάκου ΐ άτίγ μπί νάβετ , έ δε μπι
όγιέλμ τάνε.
26. Αχιε'ρε οϋ λε"ίόί άτοΰρε Βαρα
βάνί, έ Ιησούνε, σί έ ράχου μέ καμτζί , έ δα τά μπερθε'«γν| ντ\ Κρουίκ.
27• Αχιε'ρε τρίματ' ε Ηγεμόνιτ*
έμουαρρί Ιησουνε , ντί Πρετόριο , ί
μτε,γιουαδε μπί άτε Ρίθ§ ίτόκετε.
28. Ε σί * σβκίνε, ί βοιίνε σίπερ
νιε Χλαμίδε τε κούκε.
29. Ε πλέξνε κουρόρε γκα Ρέμπα,.
ε βούνε μπί χρίε τε τίγ, » ί δάνε »δέ
καλάμ μπε δόρρε τε δγιάθετ» τ| τίγ,
έ πίγνε μπε Ριουνιί περπάρα τίγ , *
περκεσνε μ4 άτι έ ί Θό5ν§, Ρεζο ώ μπρέτ
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γαν' χαΐοε ό βασιλεΰ; τών Ιουδαίων.
3ο. Και πτυοντές τον, επήραν το
καλάμι, και το» έκτυποΰσαν ιίς το
κεφάλι.
3 1 . Και άφ' ου τον ένέπαιζαν, τον
•κδυααν το κο'κκινον φόρεμα, καΐ τον
ένδυσαν πάλιν τα φορέματα του" και
τον έπη'γαιναν να τον ς-αυρώσουν.
32. Και έχει" όπου ευγαινχν έ;ω, εΰρήκαν ένα άνΟρωπον Κυρηναΐον, τό
όνομα του Σίμωνα* έτοΰτον ήγκάρευσαν, να σηκωτή τον ς•αυρόντου.

ι τζιφουτετ.
3ο. Ε σι πε'ίτίγνε ντε άί μουαρίε
καλάμνε, έ ΐ πίγνβ μπε κόκ§ τε τίγ.

33. Και ώσαν ήλθαν εις τον τό
πον, όπου έλέγουνταν Γολγοθά, το
όποιον θέλει να είπίί κρανίου τόπος.
34• Τοϊ έδωκαν να πιη ξύδι άνχκατωμένον μι χολήν* και ώσχν το
έγευθηκε, δεν ήθελε να το πιή.
35. Κμ ώσαν τόν ές-αυρωσχν, έμοίρασαν τα φορέματα του, ρίχνοντες κλήρους* δια να τίλειωθή εκείνο ,
όπου έλαλήθη δια μέσου τοΰ πρ φή«Όυ*
έδιαμοιράσθήκαν τα φορέματά μου άνάμεσόν του;, και εις τήν ένδυμχσίανμου «ρριζαν λαχνούς.
36. Και εκάΟουνταν, και τον «φύ
λαγαν εκεί.
7>η. Και έβαλαν απάνω ιΐς το κε
φάλι του την άφορμήν του γεγραμμένν;ν• ΕΤΟΪΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο 1Η-

33. Ε σι ερδι ντε βεντ κΙ κιουχαετε Γολγοθά, άί εστ& "4 Οοό/αετε βίντ'
ί κρέρεβετ.
34• Ι δάνε άτίγ τε πιγ ουθουίε
τραζουαρε μέ βερερ, έ σι έβοΰρι ντε
Γόγε , νου/ε δουαιγ τε πίγ.
35. Ε σι έκρουκιάσνε άτε, ντάιγτινε ρόίατ' «τιν, σι στουνε σόρτε,
κ§ τ§ παίούχαετε άγιο κε ** θ&νβ γκα
προφη'τη, ί ντάιγτινε ρό/τατ' έμία μέ
βέτίχε τε τουρ», έ μπι ρόίί τίμ«
στίν^ σορτ.

ΣΟΪΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΪΣ ΤΩΝ ΙΟΪΔΑΙΩΝ.
38. Τότε έσταυρώίηκαν όμοϊ μετ'
αυτόν δυο λης-άδες, ένας από τήν δεξιάν του, καί άλλος άπό τήν ζερβιάν
του.
39. Και εκείνοι, όπου έπερνοΰσ?ν
£'ί τήν ς-ράταν, τον έβλασφημοΰσαν,
κουνοΰντες τα κεφάλια τους*
4ο. Και λέγοντες* έσΰ όπου χαλνί?; τον ναόν και εις τρεις ημέρα; τόν
οικοδομείς, σώσε τοΰ λόγου σου* αν

3 1 . Ε σι ε πξρκείνε άτΙ , ί ντζουαρξ χλαμίδίνϊ, έ ί ζέσνε ρόπατ' έτιγ,
ε ε σπούν§ τα μπερθέίγνε ντε Κρουικ.
3ί. Ε σι Λουα^ΐ Γένε νι§ νιερ» γκχ
Κυρίνι , κ| έ θό*νε Σίμον , άτε μοΰαρρ*
άγκαρι, κε τξ γκρέρε Κρουϊκν' έτίγ.

36. Ε ρίγνε, ί ρ\>υαιγνε άτε άτγε'.
3^. Ε βοιίνε μπι κρίε τε τίγ φαιγν'
έτιγ σκρουαρε* ΚΟΥΪΓ ε2τΕ ΙΗΣΟΪ ί ΜΠΡΕΤΙ Ι ΤΖΙΦΟΓΤΕΤ,

38. Ατε χ«ρε οΰμπ£ρΟίεν§ ντ§
Κρουικ μέ άτε Αάσκί δι κουσάρε, νιερι μπάνε τε ογιάθετε , έ •5ιέρι μπάνε
τέ μέγγερξ.
3ρ. Ε άτχ κε σκοιγνε έ ϋάιγνε άτε,
τουκ' έ τουντουρ* κόκξ,ν' έτοΰρε.
4ο. Ε τοόκ' έ θένε* τι κΙ γκρεμίσγε Κίσενε , έ μπε τρί διτ έ οεοτόγε,
ίίπίτό βέτεχενί τέντε' ντε γέ ί πίρρι

Κί?. ϋ7•

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ.

είσαι υ"Ας τοϋ Θίοΰ, κατε'βχ άπδ
τον «ταύροι
4ι. Ομοίως χαί οι αρχιερείς, παί
ζοντες τον όμοΰ μέ τοΰ; γραμματείς
κχί τους πρεσβυτέρου; και φαρισαίους, ε*λεγον"
4λ. Αλλους έσωσε, και τον εαυ
τόν του £έν δύνεται να σωση' αν εί
ναι βασιλεύς τοΰ Ισραήλ, ας κατεβη
τώρα άπό τον ς-αυρδν , χαι (ίέ/.ον.ί^
τον χιςΐύσιι.
43. Ες τον θεον ε/ϊΐ τδ θάρρος
του" ας τον γλυτώση τώρα, αν το α
γαπά- διατί είπεν" ότι Θεοΰ υιός

ιο5

Περντίσ§, ζΛριτ γά. Κρούικι.
4ι. Α<ίτου έ <ϊέ τΙ πχρ$τ ίπρίφτερβτ, ε' πϊρκέσνε πάίχκε μέ Γραμματικο'τε , ε <5ε με πλεκεσίνε , έ νΊ&νε..
4α. Τε τγιε'ρε &τνίτ<ίΓ , έ βίτφν'
έτίγ νού/ε μοΰντ τε σπ|τόγί" >τέ. ε«τε μπρέτ ί Ισρατίλιτ , λέ τέ, ζπρε'τί.
νταστί γκα Κρούίκι, έ δδ τ| Λεσ.!γ|με μπε τε.
43. Κά θάρόσνξ ντε Π:ρντία, λ»
τα 8π§το'γε νταϊτί ά-\ ντέ,ϊτε. κέ ί ^δ
άτε, σε άι 6χ* ν\ *ί?^ ' Περντί•7|

811401
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44 Το αύτο τδν ονείοιζαν και
44• Τ| τίλιατε, 6όσν§ έ δέ χουσάοΐ λτΗ«τάδες, όπου ίς-χυοώ,Ιτιχχν μχζύ ρετ§ ~/.ϊ κε'νί χρουχιάσου9| ριέ τε Λά*του.
χ& , ε έσάϊγνε άτέ.
45. Και ττο τ^ν ίχτήν ώρα* έγινε
45. Ε χ| γχχ τΙ Γιάϊτε σαχάτΐ,
«κο'τος είς όλην τήν γΫ,ν ϊως την 8ννά• γγέρα ντε νέντε,, ού *ε ίρ§σίρ§ ντ'§
ττν.
Ρί8| 5ε.
46. Κ*ί χοντα εις την έννατ/ιν ώ46. Ε [Αϊτέ τέ νέντ|ν| σαχατ, θΰϊ 5ι
ραν εβόησεν ό Ιτ,σοΰς μέ μιγάλην Γπσου» μέ ζε τε [Λαί , έ θχ* Ηλι, Ηλ.ι,
φωνήν, χχί είπεν* ΠλΙ, Ηλί, λ ι μα λάμα σαβαχθανί , κε δδ τι θότ| , Περσαβαχθανί; τοΰτ' ϊςτ', Θε• μου, Θεε' ντία ιμε , Περντία ί;χε , περ σε μ| λέ;
ρου, οιατι με άφησε;;
47• Ε τ,α γχχ ατα χ| ριγνϊ ατγε,
47• Και κάποιοι άπδ εκείνους,
σι
εδιΡιούανί
Θάνε, αϊ χούίγ θΐ^έτ
όπου έστέκουνταν έ/.ίΐ, ώταν το ήχου«αν , έλεγαν* ότι τον Ηλίαν φωνάζει. Ηλιανε.
4Η. Ε άτε τζάστ ού λε^ούα ίΛ
48. Και παρβυθΰς έτριζαν Ενας
ά-' αυτούς, κ χι έπτορεν ένα σφογγχ- γχχ άτα , έ ρ.ο'ρρΊ νιε σφογγαρ , ί σι
ρι, και γεμίζωντά; το ξΰοΊ κχί βχ- εμπούϊι μέ ού'9ουλΊ, β βοϊ ντ| νι§
ζωντά; το εις ένα καλάμι, τδν 8- χαλχμ έ 8 ποτισ άτε
ποτι,εν.
49• Κχί οί άλλοι έλεγαν* ίψτ
49- Ε τετγιε'ρε θο'ανε, λβ τβ λέ
τ», ν* εΐοωμεν, αν έρχεται ό Η με, τΐ <503ζμ£, ντε βγιεν Ηλία τ χ
λίας να τδν γλυτώση.
σπ^τόγε άτέ.
5υ. Και ό Ι/,σοΰς , πάλιν φωνά5ο. Ε άέ Ιησούι θιίρίι πάμετα μέ
ξας μεγάλην φωντ,ν, άφηκε τδ ζ| τ| μαί , έ (ϊά σπίρτιν|.
■χνεϋμα.
5ι. Και παρευθΰς τδ χαταπεΊα5ι. Ε γιχ περδε'γιχ Ι ναό^τ οϋ
νψΛ τοδ ναοΰ ε'σχίσθϊΐ εις δυο, άπ' τζιου'αρ μπ'ί δι , κ^ σί-κρ Ι γγίρα π|ρ

ΕΙ'ΑΓΙΈΑΙΟΝ
Κεφ. 27•
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επάνω 2ως κάτω* καί ή γη έσείσΟνι ποσ έ δέ δε'ου οΰ τοΰντ , ε Ροϋρρετί
ου τζαιγτινϊ
καί »ί πε'τραις έσχίσθηκαν'
52. Ε δέ βάρρετε οΰ χάπνί , ΐ δέ
52. Και τ* μνήματα ανοίχθη
καν* και πολλκ κορμία τών ά- Βοΰμε κούρμε τε '3:νγτόρ|βετ κε φλίγνε
ιτίθαμένων αγίων άνας-η'θηκαν.
οΰ γγιάλνϊ.
53. Και εΰγηκαν εξω άπό τα
53. Ε σί οΰ γγιάλε γκα βάρΐετε,
μνη'ματα υ^ερα άπό τη'ν άνάς-ασιν πάς σ§ γγιάϊουριτ' ε άτίγ, χίνε ντε
του Χρις-οΰ, και επήγαν εις την κιουτέτ τε σΐνγτεροΰαρε , ί οΰ δοΰκνε
άγίαν πόλιν, καί έφ άνηκαν εϊ; πολλού;. ντε σούυ.ε.
54• Και ό έκατόνταρ/ο; καί ε
54. Ε Κίντεσι έ δ§ άτα *§ κε'νε
κείνοι, όπου ήταν όαοΰ μέ αυτόν, με τε λάϊκε , έ ρούαιγνε Ιησοΰνε,
όπου έφύλαγαν τον Ιησοΰν, βλέπον σί πάνε τίρμε'τνε , ί δέ άτό κε οΰ
τες τον σεισμόν και εκείνα όπου έ- Α|νε, οϋ φρικούανϊ σούμε, ε Θάνε, β=ρ•
γίνουνταν, έφοβη'Οηκαν κατά πολλά, τετ πίρρι ί Περντίσε κι κοΰιγ.
καί είπαν" αληθινά θεοΰ υιό; ητον
ετούτος.
55. Ε Ατγε κε'νε ε δέ Ρρα σουμε,
55. Και ήταν και γυναίκαις έκεΐ πολλαΐς, όπου έβλεπαν άπό μα- ί βίστρο'ίγνε. πέρ σί λιάρΓουτ, άτό ερκρά" αϊ όποίαις ακολουθούσαν τον δ| πάς Ιησούιτ γκά Γαλ'.λαίχ, ί ί
Ιησοΰν άπό την Γαλιλαίαν, και τον όΊρίεϊγνε άτίγ.
υπηρετούσαν.
56. Ανάαεσα εις ταϊς όποίαις ή56. Πάσ/§ με άτό ~<Λ Μαγδαλινη
τον ή* Μαρία η" Μαγδαληνή, καί Μα Μαρία , ι δέ Μαρία μεμα ί Ιακώρία ή μητέρα τοΰ Ιακώβου καί τοΰ βιτ , ί δέ Ιωσίουτ , ε δε μεμα ί ΟΙωση, καί ή μητέρα των υιών τοΰ γετ οε ζεβεδαίοσε.
Ζεβεδαίου,
δ^τ. Καί ώσχν έβραόίασεν, ηλθεν
57• Ε σί οΰ ερρ , ερδι $ι| νιερί ί
πάτουρε
γκάΑρ•μαθία, >.ε κιούχαειγ Ιω
ίνας άνθρωπος πλούσιος άπο την Αριμχθχίαν, τό όνομα του Ιωσήφ, ό όποιος σήφ, κε έ δε άΐ κε μαθητί ί Ιησούϊτ.
ί,τον καί αυτό; μαίΙητή; τυϋ Ιησοΰ.
58. Ετούτος έπήγεν εις τόν Πι58. Κοΰιγ βάτε ντέ Πιλάτου» , ΐ
λά:ον, κχί έζη'τησε το κορμί τοΰ" κίρκοι κοίρμιν' έ Ιησοΰίτ, άτε χε'ρ*
Ιησοΰ. Τότε ό Πιλάτος έπρ'ις-αξε να Πιλάτουα πορσίτι τε ϊπετε κούρμι.
τοΰ δωθή το κορμί.
59. Ε σί μο'ρρΊ κούρμνε, Ιωσ7ίφχ,
5(). Καί~ περνώντας τό κορμί ό
Ιωσήφ, τό έτΰλιςε με σεντόνι έ τιλίξι ντε νιε τζαρτζάφ, τ$ πακαθαρόν.
στροΰαρε.
6ο. Ε έ* βοΰρι άτε ντε βάρ£ τε τίγ
6ο. Καί τό εβαλεν εις τό καινουριόν του τό μνήμα, τό όποιον τ| ρ« , κε έ κίδ ρεμούαρε ντε 3πέ^|,
τό έσκαψεν εις τήν πε'τραν" καί κυ ί σί βοΰρι νιε Γοΰρό τε μχδ ντε δεί
λώντας μίαν πέτραν μεγάλην ει; τό ρε , ί'κου.
Γο'μα τοΰ μνημείου, ίοιάβηκεν*

Κεο.
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ.
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6ι. Ε Ατγέ κέ Μαγδαλινη Μαρία,
§ι. Κ.Ά ήταν έκει η Μαρία ή
Μαγδαληνή, καί ή άλλη Μαρία, καί ε δε τγιάτξρα Μαρία, κε ρίγν§ περτε'ιγ
βάρέιτ.
έκάθουντα/ αγνάντια του τάφου.
■>.. Ε -τϊ νέσεραενε κ^ |^τ| πας ι\
62. Και ρεθαύριαν, η οποία είνα; 5ς•ερα «πύ την παρασκευών, έ- πρέ|/.τεσε , οΰ ριπεγιούαδε τε πάρετ
συναίροίσθηκαν οί αρχιερείς και οι £ πρίοτερετ , ε δε φαρισέιγτε ντέ Πιλάτουα.
φαρισαϊοι ί ς τον Πιλάτον,
63. Ε ί θάνι* ζοτ, οΰ κουϊγτούαα
6-}. Λέγοντες- Αύθέντη, Εθυριησέ
άΐ Ρ|"•ιε'ίτγιάρι (Ιακούρ κέ ί Γιάλί,
ίηκααεν, ό*τι εκείνος ό πλάνος άκόμι ζώντας είπεν" ΰς•ερα άπο τρεΓς « πας τρί δίτετ δο τε γγιάλειχ.
ήαέοαις άναταίνοιχαι .
64- Πρόταξε λοιπόν να σφαλι«θτ, ό τάφος έως την τρίτην ήριέρ7ν" |ΐηπως και οι μαθητάδες του
έλθουν την νύκτα, και τον κλάψουν,
καί εϊποΰ* εϊς τόν λαον, άνες-ϊί*
βν) άπο τους νεκρούς" και θέλει εϊο6αι Ά ϋς-ερινη πλάνη χειοότεαι ά
πο τήν πρώτην.
65. Λέγει του; ό Πιλάτος* ε^ε•τε φύλακας' σΰρτε, σφαλίσετέ τον
καθώς ειζεύρετε
66. Καί εκείνοι επήγαν, καί έσφβλ'.σαν τον τάφον, βουλώνοντες
τον λίθον. ριαζΰ ιύ τους φύλακας.
Κεφ. κη\ 28.
ι. Καί το σάββατον βράδυ, ό
ταν άρχιζε να χαράζη ή κυριακη,
ή πίώτη ήίχέρα ττ.ς εβδομάδος, ί,λ6?* ή Μαρία ή Μαγδαληνή, καί ή
άλλη Μαρία, να εϊδοον τον τάφον.
2. Καί να, καί έγίνηκεν μεγά
λο; σεισμός* διατί άγγελος Κυρίου
ίκατέβη άπο τον ούρανον, καί επή
γε καί εκύλισε τον λίΟον άπο την
θύίβν του μνημείου, καί έκάθουνταν
«πάνω ε:ς την πέτραν.
3. Καί ητον ή δψις του «σαν
ιφ «Γραπ/,ν, καί το φόρεμα του ά«προν *>σαν το χιόνι.

6{• Πορσίτ δα τε ^ουχετε βάρρι,
γγέρα τ& τρέτενε δίτϊ* σε μος βίγ|ν|
(Λαδητέί'γτ' έτίγ νάτίνε , έ έ βγιέϊενξ
άτε, έ θονξ τέ λαόϊ, ού γγιαλ" γκκ
τ§ β<$έκουριτ§, ε $ο τ§ Αένετξ Ρ&νιέστρα ε παστάιγριε, \ι\ έ λίΡε σε έ
πάρα.
65. Ε δέ Πιλάτουα ού θα άτοϋρε"
ζένι κουστοδίνε, (τρψ.ατ§ κε ρούαιγν|) ^άιγοενι, έ ρούαιγνι σι κούντρτοίνι.
66. Ε §έ άτα σί βάνε, ρούαϊγτινέ
βάρρι* έ βουλιίκίνε Ρούρρΐ [λέ κουστο
δίνε πά^κε.
Κρίε Είιϊζέτ έτέτετε. κη. α8. "
ι. Ε τεβετούνί [ΐπρέαα, κοϋρ νίσι τε κδίχεϊγ ε Λίελια β πάρα οίτε
έ γιάβεσε, ερδι Μαγδαλινη Μαρία έ 5έ
τγιάτερα Μαρία τε σίχνε βάρρϊ.
2. Ε να έ ού *ε τΐρ[Αετ ί μαδ , «
ΐγγίλ' ί ζο'τιτ ζπρίτι γκα ΚίελΊ, έ ίρ•
δι ε ρουκουλίσι Ρούρρ^ γ-κα οε'ρρα, ί
βάρριτ, έ ρ\'γ σίπ|ρ μιττΐ τέ.

3. Ε κέ πουκουρία έτίγ πο'σι βετετία.ε , ε τϊ βέσουριτ' έτίγ τ| Αάρ^Ι
πόσι ζΛόρρα.
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ΕΥΑΓΓΕΑΙΟΝ

Κεφ. 28.

4. Ε γκα φρίκ' έτΐγ ου $ρούαδε
4• Και «πό τον φο'βον αύτουνοΰ
ίτρο'μαξαν εκείνοι, όπου εφύλαγαν άτα κ§ ρΌυύαίγνε , έ ου πένε πόσι τ|
τον τάφον, καί έγίνηκαν ωσάν ά- βδεκουρ§.
πεθαμενοι.
5. Και άπεκρίθτι ό άγγελος, κα'ι
5. Ε εγγελι ου περΡέιΡκ , έ ού θο'τε
εΐπεν ει; ταΐς γυναίκαις' μή ψοβεϊ- Γράβετ, μός ού τρέμπνι γιου, σέ
οδί έσεΐς' διατί εϊζεύρω, ότι τον Ιη- ουν' έ δι κ£ κερκόνι Ιησούνε τε μπ§ρθίερινε ντε Κρούικ*
σόΰν τον ές-αυρωμίνον γυρεύετε.
6. Δεν είναι έδώ" οίατί άνεςά6. Νούκ ί^τε κετου, πό ούγγιαλ,
θη, καθώς εΐπεν" ελάτε, να είδήτε σι κούντρε θα' έ'γιανι ί #ίχνι βέντνε
και τον τόπον, όπου ικείτετο ό τέκ κέ ζότι.
Κύριος.
η. Και όγλίγωρα σύρτε, και είπέτε τους μαθητάδες του, ότι άνές-η άπά τους νεκρούς" και να, όπου
υπάγει προτίτερα άπο εσάς εις την
Γβλιλ^ίαν* έκεΐ θέλετε τον είδη" να,
όπου σας το είπα.
8. Και εύγτκαν όγλίγωρα άπο
το μνήμα με φόβον και μέ μεγάλην
χαραν, και έτρεξαν να το ίΐποΰσι εις
τοΰ; μαθητάδες του.
9• Και καθώς έπιίγαιναν να το
είποΰν ε'ς τους μαθητάδες του, να,
και ό Ιησούς και ταΐς απάντησε, κα:
ταΐς είπε" χαίρεσθε. Και έκείναις £
πήγαν κοντά, και έπιασαν τκ πο
δάρια του, και τον έπροσκύνησαν.
ίο. Τότε ταΐς εΐπεν ό Ιησοΰς'
μην ψοβεΐσθε, σύρτε, μηνύσετε το
εις τους αδελφούς μου, να έλθουν εις
την
Γαλιλαίαν, και εκεί θε'λουν
μέ είδη.
ιι. Και καθώς έπ^γαιναν αύταϊς
»ΐς την πολιν, να, και κάποιοι α
πό τους •ς•ρατιδτας, όπου" εφύλαγαν,

η. Ε χάιγδενι ί.ξτ| τζαστ , έ θόι
μαθητίβετ σ& τιγ , σε οΰ γγιαλ' γκα τ§
βδε'κουριτε, έ για βετε με πϊρπάρα γκα
γιούβετ ντ$ Γαλιλαίε, άτγέ δό τα σίχνι άτε , για , ού άίάτζε γιούβετ.
8. Ε δούαϊε άτΙ τζάστ γκα βάρρι μέ φρίχε , έ δέ μέ ίάζ τξ μαδ , έ
βάνε μέ βράπ τοΰ ρουφέιγνί μαθητίβετ σε τΐγ.
9• Ε τέκ βε'ι'γνε τοΰ ρεφέιγνε μαθητίβετ σε τιγ , να , έ οΰ δούαλ περπάρα ντα το Ιησούι , ε ού θα' Γε•ζόνι, έ δε άτό οΰ κιασνϊ έ ΐ ζούνε
κέαπετ' έτιγ , ε γιου φάλλε.
ίο. Ατε χε'ρε οΰ θότ' άτοϋρε Ιν,σούϊ, μός οΰ τρέμπνι, πό νάίγδενι,
έ ρεφένι βελάζερετ σε μι, τε 6ίγάν§
ντε Γαλιλαίε , έ άτγέ §ό τε με 3όχεν|.

ιι. Ε κοΰρ βέΊγν' άτό, να τζικ
γκα τρίματε χε ρούαϊγνϊ , σι ίρδε ντε
κιουτέτ , δεφτούανε ντε τε πά*4τ' 6
ίπηγαν εις την πάλιν, και είπαν εις πρίφτερετ, Ρίθ' άτό )••ε ού π£νΐ.
τους αρχιερείς όλα τα γενόμενα
13. Και ε'χεΐνοι έμαζώχθησαν μέ
12. Ε σι ού μπεγιούαδι πάΐκε με
τους πρεσβυτέρους, και εσυμβουλεύ- πλεκεσίνε , έ λεν$ μιυσαβερέ , ού δα
θηκαν, και έδωκαν καμπόσα άσπρα νέ τρίμαβετ σούμε άσπρ^.
ίΐς τους τρχτιώτας,
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ι3. Αέγοντές τους" εΐπέτε, οτιοί
μαθτ,τάδες του τ,λθαν την νύκτα, όταν
ϊκοιμώμασθιν, και τον έκλεψαν.
ι4• Και έαν άκουσθή τοΰτο «ίς
τον χγεμο'να, έμέϊς θέλομεν τον καταπείσει, και εσάς θέλομεν κάμει
ήινοανανς•
1 5. Και ϊχεϊνοι πέρνοντες τα άβπρα, έκαμαν καθώς τους έδίδαςαν*
και όιεφτ,μίσθη έτοΰτος ό λόγος εις
τους Ιουδαίους Εως τνιν σήμερον.
1 6. Και οί ένδεκα μαθττάδες έ■πίγαν εϊ; ττ,ν Γαλιλαίαν, εϊς το ό

ιο^

1 3. Ε οΰ Θάνε, τε θο» σε μαθητίτ
έτϊγ έρδε νάτενϊ , κούρ «ρλέρεμ νάβετ,
έ ί βούαδί άτί.
ι4• Ε ντου διΡιο'φτε κεγιδ ντε ^γε•
μόνι , νέβετ έ τζιούτγεμε άτ| , έ γιοΰ
βετ οΰ *έγξμΐ τε μος κένι ντονι| τ|
κέικ.
1 5. Ε ^ί άτα σι μούαρε άσπρ§τ|
πενε σι κούντρ ί μψούανε , έ οο'/'ι XIγιό φγιάλε γ*ά τζιφούτε γγε'ρα €οτ.

ι6. Ε τε οίμπεδγιέτί μαθητίτε.
βάνε ντ^ Γαλιλαίε, ντε μχλλ χ§ οΰ θα
ρος, έκεΐ όπου τους έδιώρισεν ό Ιησοΰς. Ιησοΰϊ άτοΰρε.
ιη. Και αΰτοι βλέποντες τον, τον
ι η. Ε σι έ πάνε άτε , γιου φάλλε,,
ίπροσκύντ,ιαν' άαή κάποιοι άμ- έ τζά κενέ με δι μέντ.
οίβαλαν.
■
ι8. Και πηγαίνοντας κοντά ό Ιη
1 8. Ε σι ερδι άφερ Ιησοΰι, ου
σούς, τους έσυντυχε, και τους εϊ- φο'λλι άτοΰρε, ε οΰ θά' μοϋδάτζΧό οΰρπεν" μοϋ ε'ό'ο'θη κάθε εξουσία εις τον δ§ρ ντξ Κίελ' ί δέ ντ( δί.
ούρανόν καί εις την γην.
19. Χάίγδενι άδα , έ διδαςνι Ρίθ§
Ι9• Υπάγετε λοιπόν, διδάξετε ό
φιλίτε
, έ τι παΡεζόνι άτάντ' 1μ|ρ τβ
λα τα έθνη, βαπτίζοντές τα εις το
όνομα του Πατρός και τοΰ Υιού Γιάτιτ,έδβ τε Πίρριτ, έ δέ τε Ζιένγτιτ
*« τοΰ άγιου Πνεύματος.
Ζίρτ.
2θ. Ε διδάζνι άτα τ| ρούαγε.ν§
ίο. Διδάσκοντες τους να φυλάττουν όλα όσα σας έπαράγγειλα' και Ρίθε σα οΰ πορσίτα γιοΰβετ , « για
να, εγώ όπου είμαι όμοΰ μετ ισας οΰνε γιαμ με γιοΰβετ ίίθε όίτε, γγεόλον τον καιρόν εως το τέλος τοΰ ρα ντ& τ§ «όσουρε τ§ γέτε.σε," βιρτέτ.
κόσμου. Αμήν.
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ι. Η ΑΡΧΗ τοΰ ευαγγελίου τοΰ
Ιησοΰ ΧριςΌυ, τοΰ υίου τοΰ Θεοϋ.
α. Καθώς είναι γεγραμμένον ει;
τους προφη'τας* να, εγώ όζου ς-έλλω τον άγγελόν μου όμπρος-ά σου,
ό όποιος θέλει ετοιμάσει την «τράταν
σου όμπρος•ά σου.

ι. ΝΙΣΕΓΕ έ ΟύγγΟίιτ έ Ιησούιτ
Κρίΐΐτιτ
Πίΐίιτ
σι- ΙΙεοντίσΐ.
Γ
ι ι
ι
2. Σϊ κούντρί |"*τ| σκρούαρε ντί
προφητίρ, να, ούνι όερΡοιγ Ιΐγγν>.ιν§
τίμ περπάρα φάκεσί σάτε , άτι κ§ οο
τε όερτογε ού£§νί τέντε πίρπάρα τέγε.

3. Η φωνή εκείνου όπου βοα εις
τήν ερημον* ετοιμάσετε την ς-ράταν
τ;ΰ Κυ^ίιυ, ΐσιάσετε τους σρομου; του.
4• Ητον ό Ιωάννης όπου έβάπτιζεν εις την ίρημον, και έκη'ρυττεν
βάπτισμα μετανοίας εις συγχώρησιν αμαρτιών.
5. Και έπάγαιναν εις αυτόν όλη
ή χώρα της Ιουδαίας, χαΐ οί Ιεροσολ'»μΤται' και έβαπτίζουνταν όλοι
εις τον Ιοροάνην ποταμών άπ' αυτόν,
έξομολογούμενοι ταΐς άμαρτίαις το.ς6. Και ό Ιωάννης ητον ένίυμένος
από ταΐς τρίχαις της καμήλας, και ζω
νάρι δερματένιον εις την μέσην του' και
ίτρωγεν ακρίδες και μέλι άγριον.
η. Και έκηρυττε, λέγωντας* έρ
χεται ό ουνατώτιρό; μου οπίσω μου,
τοΰ όποιου εγώ οέν είμαι αζιος να
σκύψω να λύσω το λουρί των υπο
δημάτων του.
8. Εγώ σας έ^άπτισα με νερο'ν"
άμή αυτός θέλει σας βαπτίσει μέ
Πνεΰμα άγιον.
9• Και εγινεν έκείναις ταϊς ^μέραις, ηλθεν ό Ιησοΰς άπο την Να
ζαρέτ της Γαλιλαίας, και έβαπτίσθη άπό τον Ιωάννην εις τον Ιορίάνην.

3. Ζξ,νιερίουτ ϊ\ Οίρΐτ ντ' έρημί,
Λένι Ράτι ού'σ"ίν' β ζότιτ, πένι τ§
ϊτρούαρα μονοπάτετ έτίγ.
4• Ού π§ σ: παίίζοντε Ιωάννη
μπ' έρημί, έ κηρύς παΓ§ν.μ τε μετανίσ|, περ τε ντεγίερε φάγετ§.
5. Ε βίγνε ντε άί ίι'6§ βεντι Ιουδ*«ί§σί, έ ο"έ Ιιροσολιμίτε' έ πάίεζόνεσινί Ρίθ| πρέιγ σίγ μπελιούμε τείορσ*άνιτ , έ ρεφέιγνϊ φάγετ' έτοΰρί.
6. Ε Ιωάννη ίστε βέδουρβ με λΐϊ
τε ίαμίλεσε , έ ίέ ίρέζ τε λεκούρτί
μπε μές τε τίγ, έ δ*ε χάίγτε βλας-άρε,
έίϊ μγιάλτε τ' έίκρ;.
η. £ κηρΰζ , έ θόστε, βγιεν πα;
μέγ* άί κί Ι^τΐ μΐ φουκίτζιμ σε ούνί,
κε άτιγ νού/.ϊ γιαμ ούνε ίζο'τι τε οϋνιεμ έ τι σγ'ιο* ρίπν' * χ|πούτζεβ*τ
σε τίγ.
8. Σέ ουν| παΡιζο'βα γκύβετ με
ούγε , πό άί & τοΰ παίεζόγε γιούβετ
με .Ζπιρτ Λενγτ.
9• Ε ού Αε μπα τό δίτ, ερίι Ιησούϊ γκα Ναζαρέτι Γαλιλαί^σί, έ ού
παίεζούα πρέϊγ Ιωάννητ μπ| Ιορα'άν.
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III

ίο. Κα! παρευθύ; άνχβαίνωντας Ι
ίο. Ε άτε τζάστ σί&βι γκα οίγε"
ί,πο το χερον, είσε τους ουρανού; ό- τε,πά Κ«Χτ| κε ού γάπνχ , ί 5έ
απο
ττοΰ εσχίζουνταν, και το Πνεύμα ό- Λπίρτιν§ κε ζπρίτι μπέ τ§ πο'σι Πε■ποΰ έκατεβαινίν ώσχν περκτέρι απά λούμπε.
νω του.
II. Κα! φωνή έγε'νετο άπο τοΰ;
ύβανούς, ( όπου ελεγεν ' ) εσύ εΐσαι
ό υίο'ςμου ό άγαπηαε'νο;. ει; τον ό
ποιον αναπαύομαι.
12. Κα! παρευθύ; το Πνεΰμα
τον εΰγαλεν εις την ίρημον
1 3. Κα! ητον εκεί" εις τήν ερή
μην σαράντα ήμε'ραις, κα! επειράζετον άπο τον Σατανά* κα! ήταν μ;
τα βϊΐρία" κα! οί άγγελοι τον υ
πηρετούσαν.
ι4• Κα! ύς•ερα άγ' ού ΐπαραδο-

1 1 . Ε ού π§ ζε γ*α Κίελτι' τ! γέ
πίρρι ψ ΐ δά*ουρι, κε μπε τ!γ πρέχεμ.

12. Ε άτ§ τζάστ έ Γκρίγτι άτε
■ίπιρτι μπ ερημ•..
1 3. Ε ϊϊτε άτγέ μπ' ερημ! διζίτ ί&τ,
ε' Γουτζίτειγ γκ« σατανά! , έ* ϊστε *ά3κε μέ έΡκρϊσίρα , έ εσίρ^εΊγν άτϊ
Ιγγςϊγτβ.

ι4• Ε πασαντάιγ σι ού παοαίίι;
Ιωάννη
, ερίι Ιησού'ι' μπέ Γαλιλαίε, ΐ
ΘϊΙ ό Ιωάννη;, Υ,λΊεν ό Ιησοΰ; ει; την
κηρύξ
Ούγγίϊ'
έ μπρετερίσε Περντίσ§.
Γαλιλχίαν, κ%! έκη'ρυττε τι» εύαγγελιον τη; βασιλεία; τοΰ Θεοΰ,
*5. Ε θοστε" σε κο'χα ούσο;, έ
13. Και ελεγεν' ό καιρός έπλη•>ώ5η, κα: ν5 βασιλεία τοΰ Θεοΰ έ~ μπρετερία έ ΙΙερντίσε άφέρ εστ§ , μεση'μωσεν* μετανοη'σετε, κα! ρεύε τανονίσνι , έ Αεσόνι ρίπε Ούγγίλ'.
τε ιίς το εύαγγίλιον.
1 6. Κα! περιπατωντα; «ΐ; την
θάλασσαν της Γαλιλαίος, είίε τόν
Σίμωνα κα! τον Ανάρέαν τον αδελ
φό/ του, όποδ ερριχναν τα ίίκτυα
εις την θάλασσαν* ( ο\ατ! ήταν ψ»•
ρχοες.)
17. Και λέγει του; ό Ιησούς" ε
λάτε οπίσω μου, κα! βε'λω σα; κά
μει ν* γενητε ψαράίε; ανθρώπων.
1 8. Κα! παρευθύ; άρίνοντις τα
οίκτυά τους, τον ακολούθησαν.
Ι9• Κα! πηγαίνωντας ολίγον έμπροςντερα, εΐοε τον Ιάκωβον τον
υίον τοΰ Ζεβεοαίου, κα! τον Ιωάνην
τον άοελφόν του, κα! ετούτους μέσα

\η. Ε ού θα άτοΰρε Ιησού» ' έ"γι*νι
πά; [χε'γε , έ δο τοΰ Λί"ίγ γιούβετ τε
πένενι πισκετόρ§ τε νιερεζετ.
1 8. Ε άτε τζάστ λιάνε ργε'τ|τ'
έτοΰρε, έ βάνε πας σίγ.
19. Ε πόκ| βάτε πάκίζε ριε τέγε,
πα Ιάκωβονε τε ί.ίρρ** ε Ζεβεοαίοσί,
έ ο'ε Ιωάνν| τε βελάν' έτϊγ , κ| μπαλόσνε έ ίέ άτά ργέτετε μπξ βάρκε.

*»ί το μονοΐίυλον, όπου έμπάλωναν
τα ίίκτυα.
•ίο. Κα! παρευθύ; τού; εκραςε*

20. Ε άτ§ τζαστ ί θύρρΊ «τά, ί σ!

1 6. Ε τεκ ετζεντε μπάνε δε'τιτ
σ& Γαλιλαίεσε , πα Σίμωνε , έ ίέ Ανορεανε βελάν' έτ!γ , κε ίίτίννε ργιε'τε•
τε μπε δετ (^ σέ ψέ κε'νε πιϊκΐτορε. )

ιιϊ
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και ετούτοι άφησαν τον πατέρα τους λιάνε παπάν' ίτοϋρε Ζε βέβαιον* μπε
τον ΖίβεοΌΐον με'σα εις <ό μονόζυ- βάρκε πάΐ}/.§ μέ έργάτ§, ί 6άν' άτΐγ
λον μαζύ μέ τους εργάτας, χαι έπηγαν καταπόοι του"
αι. Και εμβηκαν μέσα εις την
Καπερναούμ* και παρευΟύς τα σάββατα εμβτκι μέσα εις την συναγωγών,
και έχασκε.
2α. Και ίτρόμαζαν εις τήν σ\οαν/τίν του* ύ\ατι τους έοίοασκε ω
σάν ίνας όπου έχει εζουσίαν. κα' ό
χι ωσάν οι γραμματείς.
23. Και εις τό συναγώγι τους τ,τον ένας άνθρωπος, όπου είχε πνεύ
μα άκάΟαρτον, και έκραζε,
24• Λέγωντας'
άφες, τί έχεις
να κάμης μετ' εμάς ώ Ιτισοϋ Ναζαρηνέ ; τ,λΟες να μας χαλάσης ; ίζεύρω αί ποιος είσαι, ό άγιος τοϋ Θεοΰ.
25. Και ό Ιησοΰς τό επρό<Γαςε
με όργην, και είπε* άπος-ομώδητι,
και εύγα άπ' αύτοΰ.
26. Και τό πνεύμα τό άκάθαρτον τον εσπάραζε, και έκραζε με
γάλων φωνήν, και εΰγ/;κεν άπ' εκείνον.
27. Και έτρόμαςαν όλοι, εις τό
σον όπου έζητοϋσαν ανάμεσα τους,
και έλεγαν" τί είναι ετούτο; τί εί
ναι ετ•νύτ»ι τ" καινούρια διδαχή, ότι
με εζουσίαν προτάσσει και τα πνεύ
ματα τα ακάθαρτα, και τοϋ ύπα-

πάς
2ΐ. Ε χίν§ πρέντα ντ§ Καπερνα
ούμ. Ε άτε τζάστ τε σετούνε χίρι μπε
Συναγόϊγ , έ οιοάζτε.
22. Ε τζιουδίτεϊγνε μπε διδαχΐ
τ§ τιγ, σε ί διδάζ άτά σι νιε κ§ κχ
οΰρδερ , έ γιο σι Γραμματέιγτε.
23. Ε ιστέ ντε συναγούαιγ τετοΰρε νιε νιερί •ζ| κίί
Ζπιρτ τ|πει|ρξ,
β
Μ
κΐ9 Σπί
θε^ρίτ.
24• Ε θοϊτε' λε'να, τζκέ με νεβετ
ώ Ιησού Ναζαριότ; ερδε τι να πριτ^
νάβετ; ουν§ τε & τίγ σέ τζίλι γέ .
Σ§νγτι ί Περντίσ|.
. Ά ε κερτοι ατε Γ/ισουι , ε ι βα
βουβόσου , έ οίλλ γκα άί.
26. Ε σι έ Λρόδι άτ| Σπίρτι ί πεΡέρε, δολΊ γκα άί τούκ' £ ούλεριγτουρε.
27. Ε οΰ τζιουόιτνε Ρίθε κάκε Λ
πιέτισνϊ νιέρι με τγιάτερινξ , έ θό^2, τζέστε κέγιο, τζέστε κεγιό διδάχο
έ «κε με ουρδερι πορσίτ « δέ Σπίρτερατ' έ πεΡέρα, έ διΡιόγίνε πορσίν' έτίγ •

κούουσι;
28. Και ίΰβΰς εΰγίκεν ή φτίμη
28. Ε ζερι ί τιγ βύ όιΡιούα ίτ§
του εις όλα τα περίχωρα τί"; Γα- τζάσ ντ§ πΐρ Ριδε βεντε χ§ γιάν§ άφ§ρ
λιλαίας.
Γαλιλαίεσε.
29• Και παρευβΰς, όπουεύγίκανάπό
29. Ε άτε χίρε σι οούαλ'ε γκα συτην συναγωγην, επήγαν εις τό σπίτι ναγόγι , βάνε μπε δτεπι τέ Σίμωτου Σίμωνος και του Ανδρέου, μαζύ νιτ έ τε Αν^ρεασε, πάίίκε μέ Ιακωμε τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην.
βονε έ οέ μέ Ιωάννε.
3ο Και ή πενθερά τοϋ Σίαωνος
3ο. Ε βγιεχερα έ Σίμωνιτ δερΡεΐγ
•κείτετον θερμασμϊνη' και παρευθΰς γκα έΌετε, έ άτε τζάστ ί Οό* άτΐγ
τοϋ εΐίΓΛσι οι* αύτ/ίν.
πεο άτε.
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ιι3

3ι. ΚαΙ παγαίνωντας κοντά, την
3ι. Ε σί γιου χιας α^ρΐρ, ε ζουρι
ίτίασεν από το χέρι, και την έβη'χω- άτε γχίτ βόρρα, έ «Ρχρίγτι, έ άτε τζάστ
«* και παφευβϋς την άφησεν ή βερ- ε λ ι* άτι εθεα,έζοίι ΐ 3|ρπέν μπα

μη" χαί τους υπηρέτα.

τα.

32. Και ωσάν έβραίίασε, χαΐ ό
^λιος βασίλευε, έφεραν τον όλους τους
άσβίνηαένους , χαί τους οαια.ονισαένους.
33. Κα\ όλη ή τπίλΐς ίτον μαζωμένη ει; την θύραν.
34• Και ίάτρευσε πολλούς, όπου
ήταν άρρως-οι άπό διάφοραις άσθένειαις' χαί πολλά δαιμόνια εδγαλε,
και δεν τα άφινε να λαλοΰσιν, ότι
τόν ίζεύρασι.
35. Και τ» ταχύ πολλά την αύγήν έσηκώθη, και εϋγηκεν έ*ξω ό Ιηοοίς* χαί έπϊ.γεν εις ένα ερηαον
τόπον, χαί έχει ε-ροσεύχετον.
36. ΚαΙ επήγε καταπόδι του ό
'Σίαων και εκείνοι όπου ήταν ρια"
ζν του.
37. Και ώβαν τον ηύραν, του λέγουσιν* ότι όλοι σε γυρεύουν.
38. Και λέγει τους' άς ΰπά|Λεν εις
τα:ς νώραις, όπου είναι έοώ κοντά,
δια ν* κηρύξω χαί έκεΓ ότι δώ τούτην την άφοριζήν έζέβηχα.
39. Και έκηρυττεν εις ταΐς συναγ^γαΐςτους, εις -όλην την Γαλιλαί
ο•», και εΰγχλε τα δαιμόνια.

32. Ε σί πεο§ντόΐ Δίελι Ι ου Βί,
προύνε ντέ άί ΡίΘε τε σ§αούρ§τ§, ί δ»
τ§ δαιίΛονίσουριτε.

4ο. Κα» έρχεται εις αύταν ?κας
λϊπρος, χαί τον έπαρακάλει και «γο
νάτισε, χαί λέγει του" ότι, αν θέλης,
ημπορείς να (/.ί κα9αρίσης.
4ι. Και ό Ιησούς τόν εσπλαγχνίβθη, και άπλωσε το χε'ρι του και έ
πιασε τον, χαί λέγει του* Θέλω να
καίχρισθης.
42. Και ώ*αν το είπε, παρευθΰς
«•!»γτ,χίν άπ' εκείνον ή" λίπρα, και έκα-

33. Ε ίίθξ χιουτέτι χέν| (χπ§γέοΌυρε ρ.πάνε δέρδετε.
34. Ε σΐρόϊ σούρε τε σίαούρε γχα
τζδό λοι σεμούντε., έ δε 8ούυ.ε τέπα
ούόε χρέου , έ νούχ ΐ λίγ τ§παούό|τ§
τε θο'σνε, περ άτι σί «δίγνε,.
35. Ε σί ου ίκρέ νέσερετ *"βύ[χ{
[Α§γγές , βόλι γιάστ| , έ βάτε ντί νιε
βέντ κε νούκε χένε νιέρϊζ, έ άτγέ φάλεϊγ
36. Ε βάνε πάς σίγ- 2ίυ.ωνι, ε δε
Γίθ' άτά κε χένε πά^κε, με τ|.
37• Ε σί έΡένε ί Θάνε άτίγ* ί\ τε
'/.ερκόγενε Ρΐθε.
38. Οΰ θότ' άτοΰρε' έγιανι •τϊ βέ[Αΐ [Λπε φϊιάτερα τ' άφερα , κΐ τ$ κηρΰζ Ι δέ άτγέ* σέ οίνε πέρ κ|τ| { πού
νε ) οολ\χ.
39. Ε κηρύςτε ν,τϊ συναγόγ» τ§
τοΰρε , έ δέ ρ•.π^ Ρίθε Γαλιλαίε, έ κρέν
ε παούί&τε.
4ο. Ε £γιέν ντέ άί νι^ νιερί ΐ λεχρόσουρε , ϊ ί λιούτεϊ'γ , έ Λίγτε (Απ|
χέριπε τέ τίγ, έ ΐ θόατε" κε ντέ οάτζ
[Αούντ τέ (Α^ βεροτζ.
4ι. Ε σί ί ερδι κέϊ* Ιησούιτ, ντέρι
Λορόϊνε , έ ΐ ζουΰρι άτέ , έ ί Οοτε,
όούα, σερόου.
4ί. Ε [ύ τε θέν' άϊ, άτε. τ![άβτ
ϊχου πρέιγ σίγ λέπρα , έ οΰ κερούα.

ΟαρίσΟη.
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43. Κα: προς-ά'£ωντάς τον μ* φοβερισμόν, παρευθΰς τον εύγαλε.
44• Καί -λέγει τον»* φυλάγου ν*
|ΐην είπτς εις κανε'να τίποτε;" άλλα
ούρε, «ίς τον ίερέα δείξε τοΰ λόγου
σου, καί πρόσφερε δια τον κα&αρισμόν σου εκείνα, όπου επρός-αξεν ό
Μωϋσης, οιά μαρτυρίαν αυτών.
45. Και εκείνος ωσάν εύγηκε1» έ
ξω, άρχισε να κηρύττη πολλά, καί
νά εύφημίζτ, τ6 πράγμα, το'σον όπου
οεν ήμπόρει ό Ιησούς να εμβη φανε
ρά μέσα ει; καμίαν πόλιν, άλλα ητον έ"ςω εϊ; έρημους τόπους" καί τίρχουνταν εις αυτόν άπό κάθε λίγης
τόπον.

43. Ε σί έπορσίτι άτε με κανοσί,
άτε χέρε ε κρε'ου άτε γιάστε.
44• Ε ΐ δότ' άτίγ' βεστρό μίρρέ
τε μός ΐ θούατζ νιερίουτ φάαε Ρε, πο
χαιγδε ε δ§φτό βέτιχενε τίντε ντε ποίφτη , ΐ σπγι>'ρ§ πίρ τε κερούαριτε
τάτ, «τό κε πορσίτι Μωυσιου , πέρ
μαρτυρί τ'; τοΰρε.
45. Ε άί σί δόλι νιάστε νίτι τε
κήρυξ σούμε,έ τε μπίλ φγιάλλεν{,
κάκε κε νούκε μούντ τε χίντε άι ντε
ντονιε κιουτέτ φάκεζα , πό ρίγτε γιάστε μπε βεντ κε σκέν& νιέρεζ, ε βίγνε
ντε αι γκα τ,δο αν§ τ| β|ντιτ.

Κεφ. β. 4»

Κρίε Ε&τί.. β. ι.

ι. Καί πάλιν υς-ερον με καμπόσαι;
τμε'ραις εμβήκεν μέσα εϊς την Καπερ
ναούμ" καί άκούσΟη, ότι είναι εις το
σπητι.
3. Καί παρευ&ύς έμαζώ/θηκκν πολ
λοί, όπου οέν τους έχωροΰσαν οϋίέ
ί»ί τόποι όπου ήταν όμπρος^ά εις την
θυραν' καί τού; έίί^ασκε τον λόγον.
3. Καί ηλθασιν εϊ; αυτόν, καί έ
φεραν έ*ν» παράλυτβν, τον όποιον έση'κωναν τέσσαρες.
4• Καί μην ήμποοώντες νά τον
σημώσουν άπό τον λαόν, έξες-ί'γασαν
τό σκέπασμα τοΰ σπητίου έκεΐ όπου
•ητον' λαί άνοίςαντες {κρέμασαν τό

ι. Ε πάς τζά δίτετ χίρι πάΡενε
ντί Καπερναούμ" έ ού διτιούα σϊ ΐΐ-Γΐ
ντε στεπί.
2 Ε άτε τ,άστ ού περμπεγιούαδε
βούμ§. κάκε /.ε νούκε μοΰντ τι ντζίντε
ά; βεντι κε κέ περπάρα πόρτεσε , ί ί
^ιδάξ άτά οΊδ"αχίνε.
3. Ε ερδε ντε άί έ ϊ προύνι νιε τ§
μπάϊγτουρε, κ» έΡκρίγνε κάτ|ρ βε'τε
4. Ε σί σμούντνϊ τε κιάσεΓγνε άφερ
άτίγ γκά τούρμα , ζπουλιούανε τζάτίν' έ ""τεπίσε κε κε πρέντα , έ σί γάπν$ ζπρίτν| »τράτν| κε δε'ρΓεϊγ μπΐ
τέ ί μπάΐγτουρι.

κρεββάτι, όπου εκείτετον μέσα ό πα
ράλυτος.
5. Ε όέ Ιησούι σί πά πε'σεν' έτοΰ5. Καί ό Ιησοΰς, ωσάν είΑε την
πί>7ΐν αυτών, λέγει εις τον παοάλυ- ρε , ί θοτι α\ μπάιγτο^ριτ , άίόρ", του
τον* τε'κνον, σοΰ είναι συγχωρημέναις ντεγίενε τίγ φάγετ' έτούα.
«ί άι/.αοτίαι; σου.
,6. Καί ήταν κάποιοι άπό τους Γρα6> Ε κενέ τζά γκά Γραμματε'«γτ|
μματίΐ-:, εκεί όπου εκάΟουνταν, καί έ- ύ ρι'γνε άτγέ, έ μ|ντόνεϊγν| ν.ε ζεμίρα

Κί?. α.
ΚΑΤΑ ΜλΡΚΟΝ
Ι1Λ
ίιαλογίζουνταν {«<τα είς ταϊς καρ- • τε τοΰρε
'ίίαις τους.
η. Τί βλασρηαα έτοΰτος τε'τοιας
η. Ψΐ βλασφιμίς κοιί/γ κεστούί
λογτ.ς βλασ^/ιαίαις; ποίος ημπορεί ν* τ£ίλι μούντ τ\ ντϊγε'γι φάγε βετζμε
«υγχωρέστι άχαρι ιαις, παρ» μόνος ό νιε Περντία.
θεό/;
8. Και παρευθΰς ό Ιησοΰ; γνωρί8. Ε άτί τζαστ σί έκουπίτοΊ Ι/,σούϊ
ζωντχς ίι« του πνεύματος του, ό'τι έ- μέ ί'πίρτ τε τ'ιγ , κε μεντόνεϋγνί κετζι διαλογιζουνται μίσα τους , λεγεί «τοΰ με βίτιχε τε τοΰρε, ού 6οτ'
τους" ί.ατί λογιάζετί ετοΰτα με'σα άτοΰρβ" ψί μεντόνενι κΐτό με ζέυ.3εα
εις τοις καροΊ'αις σας;
του'αιγ;
9• Τί ίίναι εύχολώτερον, να ειπώ
9• ϊζεατϊ μέ κολάιγτζμε τί 06α σ§
εις τον παράλυτον, σοΰ ίίνα•. συγχω- μπάίγτουριτ τοΰντόνίεν| φάγετ ετοΰα,
ρτμίναις ή άμαρτίαις σου, τ, να ειπώ- α τι θομ γκρε'ου έ μέρ στράτΟινε τ|ντ,
στίχο, χαί επαρε το κρεββάτι σου, και έ έτζε οΰδεσε σάτε;
περιπατεί ;
ίο. Κα;. δια να γνωρίσετε, ότι ό
ίο. Π6 κε τε σίχνι σε ί ίίρρι νιευιός τοϋ άνϋρώΐϊου ε/ει έ;Γιυσίαν να ριο,ΛΤ κα ουοίρ μττι οε τε ντεγεγε
συγγιβρα άμαρτίαις «πάνω εις τ/,νγΐν' φάγετε , (ϊ 6^'τϊ σε μπάίγτουριτ.)
( λέγει εις τον παράλυτον" )
υ. Εσένα λε'γω, ση'κο, και έ'παρε
ιι. Τί τε θόμ, γκρε'ου, έ μέρ στρα'τι κρεββάτι σου, /.αϊ σΰρε εις το σ^οτί τνε τε,ντ, έ χάϊγδε μπε στεπί τέντί^
•',νε.
ία. ΚαΙ παρευθΰς έβηχώΟ-η, και ει%. Ε άτε. τζαστ οΰ γκρέ, έ σι
σΐιωσε το κρεββάτι του, και εύγηκεν μορι στράτν*, οο'λι πξρπάρα σ| ίίθίέξω όμπρο<7α εις δλους" όπου όλοι έ- βετ, κάκ| κε οΰ τζιουδίτνί Γί6ϊ , έ λετρώμβξαν και »<ίόξασαν τον Θίόν, και βόο'ιγνε Περ^τίνε, έ Οο'αν|' σε /.ίστοϋ.
ελε-»*»" ότι ποτέ όεν εϊόαμεν τε'τοι- νοΰ/.ί παα κούρε.
ο# πράγμα.
Ι Χ, Ε δο'λ'ι πάΓενε γκα άν' β
1 3. Και πάλιν εύγηκεν εξω και 4Λε'τιτ,,έ
ιί^ϊ τούρλα βίντε ντε άί,ΐ
πίγεν εις το παραγιάλι' και όλος ό λα
ό; τρχετον εις αυτόν, και τους I- ι οιο ας ατα.
ι4• ΚαΙ περνώντας ό Ιησούς εΐίε τον Λευί τον υίόν τοϋ Αλκαίου,
ότου εκάΟεταν εις το κουμερκι, και
λί'γεί του' ακολούθα μου' και ίσηκώ6) χαί τοϋ ακολούθησε.
1 5. Και όταν έκάΟίτον ει; τί» τρα-//. ει; το σπίτι του, πολλοί τελώνζι **'• *:Λα? τωλοι •/ιρ/ο•.υ. τ αν και ε^^ίουνταν ααζί» αέ τον Ι/,σουν και

ι4• Ε τεκ Νκάντε (Λπούί3 πα Αεβίνί τε Λίρρ' έ Αλφαίοσε, κε ρίγτε υ-π'ε
κουυ.έρκ, έ ϊ θότ άτίγ' έγια πας [λέ
γε, έοΰ γκρέ, ΐ βάτε πας τίγ.
ι5. Ε οΰ Άε κοΰρ ρίγτε άΐ ντε [χ,ισάλε ντε δτ;-ί τα τίγ , ρίγνε Λάσκε
αέ ί/,σουνΐ , έ δε »Λε (ΑαΟητίτ' έτιγ
'ρΐ , ί δε Γινα/κιάρ^,

π6

ΕΪΑΓΓΕΛΙΟΓί
Κ«<?•
μ» τους μαδητάδες του" δια•>-ί ή-αν σέ ψέ κένε σούμ£, έ ερδ^ πάς τίγ.
πολλοί, καί τοΰ ακολούθησαν.
1 6. Και οι Γραμματείς και ο'ι Φζ1 6. Ε σι έπάν άτε γραμματέϊγτε,
ρισαΐοι βλέποντες τον όπου έτρωγε με έ δε φαρισέϊγτε χε χάιγτε πάσ/ε με
τους τελώνας καί αμαρτωλούς, έλε κουμερκιάρε , έ δέ Ριναχκιάρε, ού θόσνξ
γαν εις τους μάθη τάδες του* διχτι ε μαθητίβετ σΐτίγ, ψέ χα έ δέ πι άί μέ
κείνος τρώγει και πίνει με τους τ£- κουμερκιάρε ΐ δέ μέ Ριναχκιάρε;
λωνας και αμαρτωλούς;
\η. Ε δέ Ιησούι σι έοιΡιόϊ ού θ*
17. Καΐ ό Ιησούς άκούωντάς το,
τους λέγει" οι γεροί δεν χρειάζονται άτοΰρε* τε δεντόσετε νού/ε οούχενε για
ϊατραν, άλλα εκείνοι όπου είναι άρρως•οι" τρό , πό άτά κε γιάνε τε σεμούρε' νούκ'
ΐγώ δέν ήλθα να καλίσω δικαίους, «ρτζΐ ~ϊ θερρές μπε μετανί τε Ορέιγτε-.
άλλα τους άμαοτωλούς εις μετάνοιαν. τ§, πό φγγετο'ρετ§.
ϊ8. Ε μαθητίτ έ Ιωάννητ , ι δέ τι
ιδ. Καί οι μαθητάδες τοΰ Ιωάν
νου και των Φαρισαίων έν^ς-ευαν" και ΦαρισεΊγετ άΡερόιγνξ, έ ερδε έ ϊ θόν'
έρχονται καί λέγουν του* διατί οι άτΐγ* ψέ μαθητίτ' έ Ιωάννητ έδέ τ^
μαθητάδες τοΰ Ιωάννου και των Φα Φαρισέιγετ άΡερόγενξ, έ μαθητίτ' έτοϋ
ρισαίων νης-εύουσι, και ο.ΐ μαθητάόε.; νούκ' ά?£ρο'γ|ν|;
σου δέ< νης-εύονσι*.
Ι9• Ε δέ Ιησού» ού θα άτοΰρε*
19. Και λέγει τους ό Ιησοΰς* μί
να υιοί τοΰ νυμοίανος, όσον είναι ό μός μούντγ|νετ|ϊ φτούαριτε μπε 5άσμε
νυμ«ρίος μετ' αυτούς, ημποροον να νη- τ* άίερόγενε,γγέρα σα εστε δέντερι
ς•εύσουν 5 δσον καιρόν έχουσι μαζύ τους μέ τα πάβζε; σα κόχε κάν| μέ βέτεχε
τον νυμφίον, δέν ημπορούν να νη- τε τοΰρε δίντερινε νούκε μούντγενε τ
ς•εύσουν'
άΡερο'γενξ.
2θ. Πό & τε βίγξνε οίτ, κοίιρ τε
2θ. Αμή θέλουσιν ελθη ήμέραις,
όταν π*ρθη άπ' αΰτοϋς ό νυμφίος, και Ρκρίχετε γκα άτα δίντερι, έ «χιέρε μπα
τότε εις έκείναις ταϊς ήμέραις θέλου- τό §ίτ §0 7 άΡ|ρο'γ§νε,
σι νης•εύσει.
21. Και ουδέ κανένας μπαλώνει
μπάλωμα άπό πανί καινούριον εις φό
ρεμα πάλαιαν* εϊ δέ μη, τό καινούρι
ον μπάλωμα χαλά άπό τό πάλαιαν,
και γίνεται χειρότιρον σχίσμα.

2ΐ. Ε άς ντονι§ νιερί νούχ§ β§
μπαλόμε τε ρέ έ τ| πα οερκούαρε μπί
ρ\>*§ τε βγιε'τε,ρ:, ε ντε μός μπαλόμα
έ ρέ οό τ$ πρίσγε, άτε άν| τ§ σΐ βγιέτερεσε κε ού βού μπί τε , έ οό τέ πένετε τε τζγιέρετε μ$ λίκξτϊ.
22. Ε δέ ντον| νιερί νούχε β'ε βέρε,
τε ρέ μπ§ κατζιούπε τε βγιέτερα , έ
ντε μός βέρα έ ρέ οό τ\ 8πογ| κατζιού πετε , έ δέ βέρα οό τε οερδετε , έ δέ
κατζούπετε οό τ| πρίθενε,' πο βέρα
έ ρέ μπε κατζιούπε τ£ ρα οο,ύχετε τΐ

2 2. Και ουδέ κανένας βάλλει νέον
κρασί εις δερμάτια παλαιά* ει δε μη,
τό νέον κρασί σπάζει τα δερμάτια, και
χύνεται και τό κρασί και ταδερμάτια χαλοΰνται* άλλα πρέπει να β άλλη
τινας νέον κρασί εις δερμάτια και
βίχετε.
νούρια.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
Κεφ. 3.
"7
23. Ε ού ντόδ τε σκόντε άι νιε τ5
23. Και ϊτυχεν τ* σάββατα και
ίπέρναν υ.έ•α ά«ό τα σπαρτά, και σετουνε ντ& περ άρρ*α τε (Απγιέλα,
όργισαν οι [ΐαθιιτάόίςτου περίπατων- έ νίσν& (Ααθ-Λ,τίτ' έτϊγ τούκ' * έτζουρε,
τες «ί; τΑν ς-ράταν ι(α αααοΰσι ςάχυα. απούδε τ| φερκόιγνε κάλε*ε.
24• Ε Φαρισέιγτε ί θόσν' άτιγ" βε24• Καϊ οι Φαρίσαΐοι τοΰ έλεγαν"
ϊδες, τι κάρινουσι τα σάββατα ΐκεϊνο *τρό σέτζ πέγενε τε 3ίτούν|, άτέ >\
νου'κ' εστ' ί οΰδεσε.
ίποΰ δέν πρέπει;
23. Ε 5ε άι ού θότ άτοΰρε' νουκ§
25. Και αυτός τους έ*λεγε* ποτέ
διαβάστε
κούρ& σέτζ περί ΔαβίδΊ κοϋρ
«ΐς δεν έδιαβάσετε, τί έκαμεν ό Δα
πάτι
στ»εγγιυ.
, ε ί έρδι ου άτίγ, έ όέ
βίδ, δταν ειχεν ανάγκην, και έπείνασε και αυτός χα! εκείνοι, όπου ήτον άτοΰρί. *ε κι* [*« βέτεχε τε τίγ;
(ί,αζΰ [«τ' αύτο'ν;
26. Πώς έυ-βήκεν ει; τό σπίτι τοΰ
θεοΰ, εις τον καιοόν τοΰ Αβιάθαρ τοΰ
Αρχιερέως, και έφαγε τα ψω;/.;α
τ?,ς προθέσεως, τα όποΐα δέν εί^εν
άλλος ΐςουσίαν να τα φίγ*}, πάρα
ρ,οναχα ο'ι Ιερείς, και έσωκε και εις
«κείνους, όπου ήταν (ΐ.αζύ του;
27. Και ό Ιησοΰς τους έλεγε' τό σάβίατον έγιν; δια τον άνθρωπον, και
όχι ό άνθρωπος δια τό σάββατον.
28. Εϊς τόσον όπου ό υιός τοΰ άνθιώττου είναι κυ,ί',ο; και τοΰ σαββάτου.

26. Κούϊ'ί χίρι [*πε στεπί τε Περ.
ντίσεντΐκόχετε σεπάριτ σε πρίφτερετ
Αβιάθαριτ , έ χάΓκρι ποΰκετ' έ προ'θεσιτ , άτό κε νούκ' ί'ίτε ντεγίερε περ
βέτζριε πρίφτερετ, έ ού δα ί δέ δο'κεβετ κ^ πάτι ρώ βέτεχε.
27. Ε ού θόστε άτοΰρε' έ Ιε,τούνα
περ νιερίνε ούπε, » γιο νιερίου πΐρ τ|
ϋ*τουνϊν|.
28. Κ ντ' Ιστ' αστού ί πίρρι ΐ νιερίουτ |στ« ζότ έ δέ σε σίτούνεσε.

Κεφ. γ. 3.

Κρίε Ετρέτε. γ. 3.

ι. Και πάλιν έυ-βίκε εις τό συναγώγι, και ίτον έκεΐ ένας άνθρωπος,
όπου είχεν τό χέρι του ζηρόν.
2. Και έπαραφύλαγαν άνίσως και
■τόν ΐατρεύση τό σάββατον , να τόν
κατντγορτίσουν.
3. ΚαΙ λέγει τοΰ άνθρωπου εκεί
νου, όπου ν/ ει τό χέρι του ξτιρόν' στί
χο εις την (λέσην.
4• Και λέγει τους" «[«.πορεΐ κανένα;
•τό σάββατον να κάν.η καλόν, η κα
κόν; να σώση άνθρωπον, ί\ να σκοτώσ~Λ; Καϊ. εκείνοι έσιώπεναν.
5. Και βλέποντας τους \ά θυρών,
χα'ι συλλυπού^ίνος εις τήν πώρωσιν

ι.Ε χίρι πάΡενε ντε 2υναγουα»γ,
ΐ άτγέ 'ίστε •0;'ε νιερί κε κίδ οόρρενε τ§
θάτε.
2. Ε βίγνε έέ άτε τϊ σίχνε ντ|
οαυαν τα δίοον ατε τε σετουνε , κ§ τα
καλεζόιγνε άτί•
3. Ε ΐ θότε νιερίουτ κε κισ δόρρίν| τε θάτε, γκρέου ΐ εγια ντε {ί,ές.
4. Ε ού θο'τ, άτοΰρε' εστί ντεγίερε
τε *εγε νιερίου τ| ριίρρε τε ΰϊτούνατε,
α τε ΐέγε τε κέικ; τε σόσγε ^πιρτ,
ά τα χουιιπάσνε; έ άτα νούκε φλίσνε.
5. Ε σι ΐ βείτρόι άτα [Χβ τε ζεαε'.ούαοε, σε ψέ :. Ιλε/,'λονίσίϊγ περ τξ

ΕϊΑΠΈΛΙΟΝ

Κεφ. 3.

τις καιδίας τους , λένε•, ει; τον άν- βερήοόχριτ' ί ζέμίρισε τοΰρε' ί Οοτι
'.'.ωπον άπλωσε το /ε'οι σου' και τό νιερίουτ , ντ§ρ ^ίΐίΊί τεντε, έ έ ντε. :λωσε' κα! έκατες-άΟ"/! τ, χέρι του γε- ρι, * οϋ τ\ όόρρ' »τ!γ έ σίντόσΐ, πόσι
£ ,ν ωσάν και τό άλλον.
έ δε τγιέτερα.
?. Κα! παοευβύ; οι Φαρισαΐοι ώ6 Ε ά'τϊ τζάστ σι ?>ουα">| Φαριεύγγ,καν έξω, έσυμβουλεύθτ,χαν σε'ιγτϊ £ά4κε μι Ηρωοιανότϊ , Λέν§
ϋ τνϋς Ηρωδιανοΰς εναντίον του, μουσαβερέ >.όντρ' άτίγ, κε τά βρίπώς •;* τον χαλάσουν.
σνϊ άτε.
η. Ε δε Γ/,σουι οΰ χόικ μπ'ε νιάνε,
-. Και ό Ιν.σοΰς άνε-/ώρτ;σε με
τους μαθνιτάδες του εις το μέρος τής έ βάτε γκά αν $ οε'τιτ /ίάσ/ε μέ μαθαλάσσης" και πλΫ,Οος πολϋ τοϋ ακο Ο^τίτ έτίγ , έ σου;/,! τουρμε γκά Γαλουθούσαν άπό τ/,ν Γαλιλαίαν, και λιλαία βίντε π/ς τ!γ , έ δε γκά Ιου
άπό τ/,ν Ιουόαίαν,
δαία.
8. Κα: άπό τ ν Ιερουσαλήμ, καΐ
8. Ε δε γκά Ιβρουσάλίμι , ί δε γκά
άπό τ/,ν Ιδουμαίαν, και άπότήνπέρα ΐδουμαία, έ δε γκά άνΐτ έ περτε'ίγμε
μ;ρίαν του Ιορδανού* και άπό τα πε- τ» Ιοροάνιτ , » όέ γκά άνετε >§ γιάνϊ
ρίχωρα τΐ,ς Τύρου και τ•?,ς 2•.δώνος, ρότου'ϊ Τυροσΐ, έ άϊ Σ'.δόνίσϊ, δοΰμΐ
πλήθος πολϋ, άκοΰσαντες οσα έκαμνε, νιέρεζ σ! δίΓΐούανί άτό/.ε ,:ίντε 1/,σοΰ(,
■ί,λίαν εις αυτόν.
ε§ο~ ντι αι.
9• Ε οΰ Οά μαΟ/,τίβετ σΐ τ!γ , κε
9• Κα; λέγει εις του; μαθ/,τάδες
του, να τον κ»ρτερή μονόςυλον διά τ| πρε'σε άτε νιε βάρ/.ε τε χίγϊ μπ»
τ§ περ τούρμι, >Χ ~\ μός έίίτίπείγνι
το πλήθος, να μήν τον ςινο~/ωη\>ν,
ατ» τουρμ εν.ερ^-,ετ.
ίο. Διατί ίάτρευσε πολλούς, εις τό
ίο 2έ ψέ σϊρόϊ σούμε, κά/ξ Χ|
σον όπου" έπεφταν άπα. ω του, να τον «ί-,-νε απί τε άτά /.ε κίσνε τε κίΐκ, ζ|
πιάσουν, όσοι είχαν ολα•>/,ααΓα.
τι γ/.ίσνε μέ όόίίε πρε'ιγ σί.
1 1. Ε 2πιρτετ ε πιΓερα ποκ εσ•./_νί
ιι. Κα! τά πνίϋ'Λατα τά ακάθαρ
τα, όταν τον έβλεπαν, έπεοταν όμ- άτε , <;ίγνΐ μπ| κέμπε τε τιγ , έ θ^όόίπρος-ά του, κα! έκραζαν και έλεγαν* σν| , έ 6ό3νε- « τι γε ί ^ίρρι ί ΙΙερότι εσυ είσαι ο υιός τοϋ θεού.
ντισίυ. Ε ί κΐρτον άτά σουμε, κε τε
12. Κα! ό Ι/ίσους τα έμπρο'περνεν
πολλά , να μ*ν τον φανερώνουσιν.
μός έδεοτόιγνϊ άτε.
1 3. Και ανεβαίνει εις τό ορός, ναι•.
ι3. Εσ! χίπι απε νιε μάλλ, δύρρρι
ακάλεσεν εκείνους, όπου τΟελε' και πάς τ!γ άτά κε 6έσι άί, έ βάνε άφερ.
έπ?,γαν εις αυτόν.
ι4• Ε σγόδι δ•.μπ|δγιετ« , κε τ|
1 4• Κα! έκαμε δώδεκα, να είναι
μετ' αΰτον , και διά να τους ςίλλ/, γε'νε ίίά*κε μέ τέ, έ δέ τ! %ρί"όγε άτά
νά κ/,ρύττονσι,
τε όιόαςγεν§.
1 5. Κα; νά εχουσιν έςυυσίαν νά ίι5. Ε δε τε χε'νί οΰρδερ τε σερόατρεΰουσι ταϊς άσίίένειαις , και νά ε *- γίνϊ σεμούντετϊ, ϊ δε τε ζ.'όγίνε τ§
γάνουν τά δαιμόνια.
παοϋδίτί.
1 6. Ε ί βοΰρι 2ίαωνιτ, ΙμΙρινε
ιύ'. Κα! έβαλεν τοϋ" Χίμωνος τό δ-

ι£5.
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νομα Πέτρον.
Πέτρο.
ι η. Καί Ιάκωβο•; τον υίόν τοΰ" Ζ;17. Ε δέ Ι«κα>βον| τε Λίράε έ Ζεβεδέου , και Ιωάνν/ν τον άοεδφόν τοΰ βεδαίοσε, ε δε Ιωάννε τε βιλάν' έ ΙάΙακώβου, (καί τους ονόμασε Βοανερ- κωβοιτ , ( έ ού βουρι άτούρε ΐμερε
γες, τό όποιον θέλει να «ϊπ/ι υίοι Βοανεογές, δό με 8έν§ τε πίγτ έ ;τρουβροντής-)
μπουλίμιτ. )
ι8. Ε δέ Ανδρέανε, έ δϊ Φίλίπνϊ,
ι8. Και Ανδρέαν, και Φίλιππον,
χμ ΒαρΟολομαΐον , και Μ ατΟέον , και έόέ Β->ρθολομαίονΐ, έ δί ΜατΟαίονί,
θωμχν, και Ιάκωβον τον υίόν του έ δέ θωμάνε, έδέ Ιάκωβονί τε ':ία^' ί
Αλκαίου, και θαδδαΐον, και Σίι/.ωνα Λλφαίοσε, έ θε Θαδαίων&, έ δέ Σίαωνε Κανανίτνε.
τον Κανανίτν,ν ,
ΐ9• Ε δέ Ισκαριότνε Ι^ύδενε, άτ|
1 9• Και Ιούδαν τον Ισκαριώτη ,
&&γ§νί μπε 3τ|πι.
ό όποιος τον έπαρχόωκε* και άπέκει λϊ επαραόόσι, ε βίνενε
τ,λδαν εις το σπίτι.
2ο. Ε ού περπμξγιούαΛ'ε
ιυαδε παΓενε
ϊο. Και πάλιν έμαζώ^θτικεν πο
λύς ό^λος, τόσον όττοΰ ο εν ημπορού τουραε, κάκε κ§ νουκι μουντνϊ άς
πού/.ε τ| νάιγνε.
σαν μτίτε να «ξιάσι ψωμί.
2ΐ. Ε σί δίΡιουανε Αϊτό νι«ρ£ιτ'
21. Και ώσαν το άκουσαν οι εδι
κοί του , εύγίκεν ε;ω να τίιν πιάσουν" έτίγ , δουαλε γιά'ϊτ^ τα μπάιγνϊ άτε,
διατί έλεγαν" Πώ; εύγ/,κεν άπό τίιν σέ 0ό3νε ζε δο'ϊι γκα μέντϊ.
νοίϊν του.
22. Ε Γρ»μματέιγτ§ κε ερδε γκχ
2 2. Καϊ οί Γρ*μματεϊς, όπου «κατέβηκαν άπό τίιν Ιέρουσαλ/,μ , έλε Ιερουσαλίμι, Οό'ίνε' σέ κά Βεελζεβοόγαν" ότι Βεελζεβοΰλ έχει" καί #τι μέ λε, έ με άνε τε σε πάριτ σε παοϋιίϊ •
τον άρχοντα τών δαιμόνων εύγάνειτα βετ, κοέν τε παούδετε.
δαιμόνια.
23. Ε σί θυρρ•. άτά ΓίΟε, ού θό5 ά•
23. Καί προσκαλώντας του;, του;
τοΰρε με παραβολίρα" κίΐτ μοΰντ Σατανάι τέ κρέγ» σατανάνε;
24• Ε ντ* κιόφτε Λέ τϊ ντάχότε
νιε μπρετε,ρί μπε βέτεχε τε σάΐγ, νούκε ρ.οΰντ τε κεντρόγε άγιο ρ.πρετίρί.
2.5. Ε δέ ντε κιόφτε κε τε ντάχετε
νι| βτίπί μτ.ε βέτεχε τε σάΐγ νου/.§
μουντ τε κεντρόγε άγιο στίπί.
26. Ε ντε ού Ρκρέοτε σατανάι κόντρ| βέτε^εσε τίγ, έ τε ντάχετϊ, νουκε
μουντ τ| κεντρο'γε, πι» εϋτε σόσϊγ'
έτίγ"
ιη. Σμο^ντ ντονιε νιεοί τε χίγε
2~. Κανένας δεν όυνεται να πάρη
τα πράγματα τοΰ άνδρεΐ6)μένου , έμ- ντε στϊπί τε σ'ε οόρτιτ, έ τί μάρρε
έαίννντβίς εις τό σπτ,τί του, «ν δεν | άρν.ίτε, ντε μός λίδτ| μέ περπάρ* τ|

έλεγε μέ ταραβολαΓς* πίος ημπορεί ν*
διώξη ό Σατανάς τον Σατάνάν;
24. Κάι έαν μία βασιλεία μο'.οα«Οτ ίίς τοΰ λόγου ττ,ς, δέν ημπορεί
να '-Άτ, τ, βασιλεία έκείντ).
23. Και έαν έ'να σπίτι μοιρασθτ;
εις τοΰ λόγου του, δεν ημπορεί να ς-αίτ, το σπίτι «'κεϊνο.
26. Καί έαν ό Σατανάς έστ,κώήν!
ενάντιος εις του λόγου του, καί έόιαρ,οιρβσθτι , δεν δύνεται να ς"αΟ^ άλλα
τέλος έ/ί•..

»2ο
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δέση ποωτον το» άνδρειωμένον" και
τότε να κουρσέψη το σπητίτου.
38. Βέβαια σας λέγω, οτι δλα τα
άααρτηματα των ανθρώπων θέλουσι
του; συγχωρεθη, και ή βλαβφν,μίαις
όσαι; βλασφν,μησουσιν.
α<)• Αμη οποίος βλασφημεί εί;
το ΙΙνεΰμα το άγιον, δεν τοΰ συγχωραται εις τον αιώνα, άλλα κατακρί
νεται αίοινίως.
3ο. Διατι έλεγαν" ότι έχει πνεύ
μα άκάθαρτον.
3ι. Ερνονταΐ λοιπόν οι αδελφοί
του, και ή μητέρα του" και 7ε*ώμενοι εξω ες-ειλαν εις αυτόν, και τον έλαλούσαν.
Λ 2. Και Οχλος πολύς εκάθουνταν
τρυγύρω του' και λέγουν του* να, ή1
μάνα σου και τα αδέλφια σου σέ γυρεύ
ουν εςω.
33. Και άπεκρίθη και λέγει τους"
τίς εΐναι ή μάνα μοΰ η αδελφοί μου;

φόρτινε, ε παστάίγ τι ΡκραΛίτγεβτεπίν' έτίγ.
28. Με τεβερτέταού θομ γιούβετ,
σε Γίθ| φάγετε οό τοΰ ντεγένενε *ίγετ σε νιέρεζετ, *όέ βλασφημίρα σα
κ§ τε βλασφημίσγϊν§.
29. Πό άι κε τε βλασφημίσγξ ντε
Ζενγτι 2πίρτ , νούκε κα τε ντ§γίέρ§
μπε Ρίθε γέτ§, πό ε3τέ φαγετούαρ περ
Γιούκ τβ πα σόσουρε..
3ο. 2έ ψέ θόσνε" 2πιρτ τΐ πείέρ§
κα.
3ι. Ε ί βίγνε δα βελάζεριτε ε δε
έμ' έτιγ, έ σι κέντρούανε γιάστε, δεοΡούαν& ντε άί τα θώρίσνε.

34 Και βλέποντας εκείνου*, δποϋ
ίκάθουνταν τρυγύρω του , λέγει" να ή
μάνα μου καί τα άόέλφιά μου.
35. Διατι οποίος κάμνει το θέλντ
ματοϋθεοΰ, ετούτος είναι αδελφός
μου, και άδελφη μου, και μάνα μου. '

34. Ε σι βεατρόι ρότουλ μπα τχ
κι ρίγνϊ πράνε τιγ, δότε* να μεμκ
'ίμε , έ δε βελάζεριτ' έμί.
35. 2ε αι κε τξπεγε ατο κ§ ι πελκέγίνξ Περντίσε, άι εστί βελάιΐμ, ΐδ•
μυτρα 'ίμε, έ δε μεμα.
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Κρίε Εκάτερτε. δ. 4•

ι . Και πάλιν άρχισε να διδάσκει σι
μά εις την θάλασσαν, και έμαζώχθηκεν
πολύς όχλος εις αύτον , τόσον όπου έμβηκεν μέσα εις το μονόξυλον, και έκάθησεν εις την θάλασσαν" και όλο< ό λα
ός ένέκουνταν εις το περιγιάλι εις την
γην.
ι. Και τους έδίδασκε πολλά με
παραβολαϊς, και έλεγε τους εις την
διδαχην του*

ι. Ε περσξρΊ νίσι τε διδαξ μπάν*
τε δε'τιτ, ε ούμπεγιούαδε ντε άι δού
με τούρμε , κάκε σα χ'ρι άι μπε. νιε
βάρκε , έ ρίγτε μπε $έτ, έ Ρί!)§ τούρμβ
ρίγνε μπε δε μπάνε τε δέτιτ.

32. Ε ρΊ'γνε τούρμε ρότουλ άτίγ, £
ΐ θάν' άτΐγ, για, εμμα γιότε, ε δε βελάζ|ριτ' έτού , τε /.ερκόγΐνε τι γιάστ§.
33. Ε ού π§ρΡέΡκ άτούρε , έ οΰ θα*
τ,ίλια εστε μεμα ιμε , α ί>|λα,εριτ

2. Ε ί διδ*ζ άτα σούμε με παραβολίρα , ε ού θόσ άτοΰρε μπ| διδαχί
τε τίγ.

Κι<ρ..4
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3. Ακουε τε* νά, όπου εύγτίκεν ό
3. ΔιΓιόνι,νά, βόλι πουι'γκου πέρ
βπορεΰς να οττείρτ;.
τε μπγιέλε.
4• Και έχεΓ όπου ίσπερνεν , άλλο
4• Ε ού πΙ άτγέ τέκ μπίλτε , τζά
επεσεν εις ττΐν ς-ράταν, χαΐ ήλθαν τα <ράρ§ ρά μπονδε, έ ίρδε ζόιγίτ' έ Κί■πετεινά τοί ούρανοϋ, χαι το έχατάβα- ελιτ έ εχάγχρί άτέ.
■γαν.
5. Και άλλο επεσεν εις τόπον πετρύύτί, όπου οέν είχε πολλτ,ν γήν
χαϊ εύδΰς έφύτρωσε αϊ το να μήν είχε
πολλήν γην'
6. Και ωσάν άνεΊειλεν ό ήλιο;,
έχαυματίσοτι, χαι με το να μήν έχη
ρίζαν, ίζεράνΟη.
7• Και άλλο ίπεσει εις τα αγκά
θια* χαϊ ανέβηκαν τα άχάνΟια, και <ϊϊν
ϊλχίλ καρπόν'
8. Και άλλο επεσεν εις την γην
την καλην" χαι έκαμε καρπόν και άνε'βη και αυςανε' και άλλο έκαμε το
ίνα τριάντα, και άλλο εκαι/.ε τό ενα
έξηντα, και άλλο το ίνα εκατόν.
9• Και ίλεγέντους' όποιος έχει
αΰτία νά άκουη, ας ά/.ουη
ίο. Και όταν απόμεινε μοναχός,
τον ερώτητιν την παραβολήν εκείνοι,
όποΰ ήταν τρυγυρ» του , μαζύ μέ τους <
ϋώον/.ζ μαθητάδες.
ιι. Κα! τους εϊπεν" εσάς εδόθη νά
γνωρίσετε τα μυςτίρια της βασιλείας
τοΰ θεού" άμή εις εκείνους όπου είναι
άττίςω, γίνονται όλα με παραβολαϊς.
ία. Ινα βλέποντες βλε'πουσι, χαι
■-ι μήν καταλαμβάνουσι' και άκουοντες
νά άχούουσι και νά μην εννοούν ' μη7πως και μετανοήσουν, χαι τους συγχαΛεθονν τά άμαρτνίματά τους.
*3 Και λέγει τους* ετούτην την
παραβολην δεν είζεύρετε, και πώς θε'•
λ*τ• γνωρίσει όλαις ταϊς παραβολαΐς;
ι4• Εχιϊνος όπου σπέρνει, σπέρνει
τον λόγον.
ιό. Και ετούτοι είναι εκείνοι, όπου

5. Ε τγιάτερ ρά μπε β|ντ χε χέν|
Ρουρρ*| , άτγέ τέκ σκέ χά'ίγτε βουμ§,
έ σε ψέ νοΰκε χίί δε τε θελε πίου μέ
νιε χέρι.
6 Ε σι λε'ου Δίελ\, ού σκρουμπουα
γκά βάπα , έσέ ψέ νοΰζε χισ £4ν§,
οϋ Οα'.
η. Ε τγιάτερ ρά μπί Ρέμπα , έ ού
μαοΌυανε Γέμπατε, έ έμπίτνε άτ5,
έ νεύχϊ ζοόρι άοΰκκί.
8. Ε τγιάτξρ ρά μπί δέ τε μίβρβ,
έ δα φάρΐ κέ χίπεν , έ ού στούα, έ π^ρι
κού νιε τριδγιε'τ}, έ κού νά Ριαστ§δγιέτΐ. , έ κού νά ίιεκίντ.
9• Ε ού θόσ άτοΰρε' άί κ§ κά βί3± π£ρ τε οΊίιουαρε, λέ τέ 5ιΡιόγ§.
ίο. Ε κοϋρ μπίτι βέτεμε , ε πιε'ν' άτ\ άτά χέ. κέν§ πράν| τίγ πάστκε με τέ διμπ&δγιε'τε παραβολίνε.
ιι. Ε ού θόΊ άτούρε' γιούβετ ού
|ϊτε ο*ίν§ τϊ νίχνι τε φσεχβυρατ' ί
μπρετίρίσ!. ίμπά τά τε γιάστισμιτ$
τέ ίίθα μ* παραβολ''ρα π£νενε.
ία. Κε τούκ' έπάρ5 τε σόχ|νε, ε
τε μος κουπιτο'γενε, ΐ τοόκ' έ ντίερί
μέ βέσε τέ ντίεγεν|, έ τε μός ί^ιΓιο'γΐνε. κε τέ μος βίγενε ντε μέντ, ε τού"
ντεγε'νεν| φάγετ έτουρε.
1 3. Ε ού θότ' άτοΰρε. νουκ-' έ οίνι
/.ϊτέ παραβολι; * πό κίσ δό τέ νίχνι
ίίθε παραβολίτε;
1 4. άί λϊ μπγιέλλ φγιάλενε , 8υΤ|
ποώγκου.
1 5. Ε άτα κε ού μπουαλλ§ μπάν|

ι5
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είναι σπαρμένοι ει; την ς-ρκταν, εις
τους οποίους δηλονότι σέρνεται ό λόγος' και όταν τόν άχοΰσουσι, παρευΟΰς έρχεται ό Σατανάς, και σηκώνει
τον λόγον, όπου είναι έσπαρμένος μέ
σα εις ταϊς καρδίαις τους.
1 6. Οαοίως και ετούτοι είναι ε
κείνοι, όπου σπερνουνται εις τα πε
τρώδη, οι όποιοι, δταν άκού-ιουν τόν
λόγον, ευθύς μετά χαράς τον πέρνουσι.
\η. Αμή όέν εχουσι ρίζαν εις τοϋ
λόγου τους, άλλα είναι πρόσκαιροι*
και άπέκει ώσαν γένη Ολίψις η διωγ
μός δια τόν λόγον, παρευθΰς σκανδα
λίζονται
ι8. Και εκείνοι είναι πάλιν, όπου
σπερνουνται εις τα άγκάβι», όπου άκουουτι τόν λόνον.
ι
19. Και ή φροντίδες τοϋ κόσμου
ετούτου, και ή άπατη του πλούτου,
και ή άλλαις έπιθυμίαις, όπου" έμβαίνουσι μεσάτου;, πνίγουσι τον λόγον,
κ κι γίνεται άκαρπος.
2θ. Και εκείνοι είναι πάλιν όπου
εσπάρδηκαν εις την γ7,ν την καλην,όπου άχούουν τον λόγον, και τον δέχονται" και καρποφορεί, το ενα τριάντα, και τό άλλ•< εξήντα, και το άλλο εκατόν.
2ΐ. Και τους έλεγε' μήπως ό λύ
χνος έρχεται, να βαλθη από κάτω εις
το μόδι, η εις τό κρεββάτι; χαί όχι
να βαλθη απάνω εις τόν λυχνος-άτη;
22. Διατί δεν είναι κανένα κρυφον,
όπου να μήν φανερωθτ,' ουδέ έγινε
κανένα άπόκρυφον, όπου νά μην ελϋη
εις τό φανερόν.
23. Οποιος έχει αύτία να άκουη ,
«ς άκούη.
24• Και ελεγέν τους" έχετε τόν
νοΰνβϊί εις εκείνα όπου άκουετε. Μέ
τό μετίον έκεΐνο, όπου μετράτε, θίλει
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τ' οΰδεσε , γιάν' άτα κε μπίλλετε
φγιάλια , πό ο-ΐ ί 5Λογ^ν§, άτίτζαστ
βγιέν σαταναι, έ ού άμερ φγιάλενε κε
εστε μπγιέλε ντ& ζεμερα τΐ τουρε.

1 6. Αστοί» γιάν' έ δέ κίτα κε ού
μπούαλλε. μπε βεντ κΐ κε'νι Ρούρε. άτα
*ούρ ΟιΓιόγενε φγιάλίνϊ , έμάρρενε μέ
νιέ χέρε άτε με Ρΐζίμ.
Ι7• Ε νούκε καν* ρένϊ μπε βέτξχε τε τουρε , πό γιάνε π&ρ πάκ κόχ|, έ κουρ χενετί στρεγγϊμ , α ντγιέ)ί•ΐγ§ περ φγιάλε, σκανδαλίσεν§ μέ νιε
Χ«Ρ§ι8. Ε κετα κε γιάνε μπγιέ/ε μπε
Ρέμπα, γιάν' άτα κε διΡιόγίνϊ φγιάλενΐ.
Ι9• Πο τι λια/εμούαριτ' έ κ:σάιγ
γετετ, έ δε τε Ρενίεριτ' έ Ρεριτ, έ δε
δεϊϊρίμετί κε κάνε μπε τ§ τγιέρα, σι
γιου χίγενϊ πρέντα, έ μπίτγενε φγ-.άλενε, ε χένετε ε πά ίΐγίερΐ.
2θ. Ε κετα κε γιάνξ μπγιε'Χε μπε
δέ τεμίρόε γιάν' άτα, /.ε διΓιόγίνϊ φγι ά
[ λένε, έ έμάρενε" έ ^έγίνε φάρε, τζιλι
| τριδγιέτε , έ τ^ίλι Ρια3τίδγιέτΐ, έ τζίλι νιεκίντ.
2ΐ Ε ού 8όΊ άτοΰρε* μός βγιέ^ρ φω
τιά χ§ τε βίχετ| ντένε δινιχ , ά ντένε
στρατ; νούκε βγιΐν περ τε £|ν| μπί
σαμπτάν;
22. Σέ ψέ ν•ύκ' Ιϊίτε ντονιε έ φτέχουρε, >ΐ τϊ μός τέοάΧε μπε μ**γοαν , άς ού π§ ντονιε έφΐέχουρε , χ|
νούχ' ού τζφακ23. Αί « χα βέσ| περ τ| §ιίιούαρε, λέ τε οιΡιόγε.
24. Ε ού βόσ άτοΰρε" βίρι ρε μ•'ρρί μπα τό κε διΡιόνι" με ατέ μάτες κε
μάτνι, μέ άτε Αο τοϋ μάτετξ ε δ(
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σας μετουθη, καί θέλει βαλθη παραπά
νω εις εσάς όπου άχουετι.
ι5. Οποιος «χει, θ&λει τοΰ 5Όθνί
*αί άλλο* χαί κείνος όπου δεν έχει,
και εκείνο όπου έχει, θίλει παρθη άπ'
αυτόν.
25. Και έλεγε* τέτοιας λογίς εί
ναι η βασιλεία τοΰ Θεοΰ, ώσαν ίνας
άνθρωπος, όπου να ρίξη τον σπόρον
εις την γην.
^7• Και να κοιμάται, και σηκώνε
ται νίκτα και ημέραν" και ό σπόρος
βλα7«νει, και μακρύνει μέ τρο'ττον ο
πού αυτός £έν είζεύρει.
28. Διατϊ η* γη μο'νη της κάμνει
τον καρπόν, πρώτα χορτάρι, και ΰς-ερα <τάχυ, μετέπειτα γία,άτον σιτάρι
το <"•άνυ.

ια3

γιούβετ' έ σέ δο τοΰ στόνετε γιούβετ
κε διΓιονε.
2-5 Σέ άτίγ κ"; κα & τι Γπετ» β 5ε*
τγιάτερ , έ άτίγ κ| σκα , έ ίέ άγιδ χ|
κά δό τί μίρίετε ποέιγ σί.
26. Ε θόστε' κεατοϋ Ϊ3τ£ μπρετξρία έ Περντίσε, σί νι"; νι»ρί κι τ|
δτγιέρ» φάρενϊ μπε ο*έ.
27- Ε ψλ4ι « Τ'ρίχιτί νάτ' έ δ'ίτε,
έ φάρα Λίν' έ ρίτετε, κούρ άί σέδί.

28. Σέ ψέ βετίουτ ίέου πγιέΧ, μ|
πιρπάρα Ααρρ* , πά»τάιγ καλί , ί υλ
παστάιγ πλιότ με κο'κε.

29- Καί όταν ψωμώση, παρευθύς
29. Ε σί τ§ ζίρΐ χοόί*, ατέ χέρ§
μέλλει το σρεπάνι, οΊατί έφθασε το οερίον δράπ§ρινϊ, σέ ερδ*ι τε κόρρίτε.
θειος.
3ο. Και έλεγε* με τίνα όμοιάσω3ο. Ε δόίίτί' μέτζ φάρε νιερί τα πη
μεν την βασιλείαν τοΰ Θεοδ; η μέ ποί γεμέ τε Λ,άγϊ μπρετίρία έ περντίτε; ά
ον παραβολών νύ. την συγκρίνωμεν;
μέτζπαραβολί τα ί':αραΛαρίσγίμ§ άτέ.
3ι. Ωσάν τί) κουκκί τοΰ συναπίου,
3ϊ. Ηο'σι μέ νιε κόκε τέ σινάπιτ,
το όποιον , όταν στϊαρΟη εις τήν γην, κ| ά-) ιο κούρ μπίλετί. μπε ο"έ , |ατΐ
είναι μικρότερο•/ άπο όλα τα σπέρμα με βόΓϊλε γκα ΡίΟί φάρίτϊ 'λϊ γιάνε
τα όπου είναι εις την γην*
μπί ο"ε'.
3α. Και ωσάν σπαρβη , ανεβαίνει,
32. Ε κούρ τε μπί)'ετ|, ρίτετϊ, έ
και γίνεται μεγαλη'τερον άπο όλα τα πένενε με μάο*ε γκά ΡίΟ| λιάκερατί,
λάχανα , καί κάμνει κλαο*ία μεγάλα, Ι πεν 5έ.Γα τ| μ|δ*ά κάκε κ» μοίντγ&ν§
τόσον όπου είμποροΰν, τα πουλία τοΰ
ούρανοΰ να φωλεύουν εις τον ϊσκιόν του.
33. Καί με τίτοιας λογής πολλαϊς
παραβολαϊς τους έλάλει τον λόγον,
/.αΟως έούνουνταν να άκούουν.
34- Κάι χωρίς παραβολήν 5έντούς
ελάλει'κκί καταμόναςεΐς τους μαΟητά*ες του τα έςεο*ιάλυνεν όλα.
35. Καί λέγει τους έκείνην την ήμέρ αν , ωσάν ϊβιαδιασε' ας περασωμεν
--17.Ί.

ζόιίκτ* έ Κίεϊ'Ίτ τ§ Αίγενί φωλέρα
ντίνΙ χ« τε σα'ϊγ.
33. Ε μέ Βουμε παραβολίρα τ^
τίλια ού φλιτ άτοΰρε διδαχίνε, σί
κούντρί μοιίντνε τ£ διΡιο^γνε.
34. Ε πα παραβολί νοκ' οΰ φλιτ
άτοΰρε* έ κοΰρ μπετειγνί βέτ§μϊ, οΰ
άξιγίστε τ§ ΓιΟα μαΟητίβετ σι τίγ.
35. Ε σί οΰ έρρ άτε δίτε, ού Ο'ίτ'
άτοΰρε* λέ τε χί^εμι μπάνε τε τέιγμε
Ι τε όέτιτ.

ΕΥΑΓΓΕΑΙΟΝ
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36. Ε σι λιάνε τούρμινε, ί μού36. Καί οί μαθητάδες άφησαν το
πλήθος , χα! τδν «"πήραν καθώς ήταν αρ^ε άτε ντ^ βάρκε, σί κοΰντρε ίσ , *
μϊσα εις το μονόξυλον' και ήταν μα- μέ άτ| πάσχε, κε'νε ί δε τε τγιεριχ
νιί του καί άλλα μονόζυλα.
βάρκα.
δ^. Κ «Ι εγινεν άνεμοταρα•/ή με
3*7. Ε πένετε θίλίμ ίμαδ μπε οέτ
γκα
ίρρα, ί «τζειγνβ. ταλάζετε, ί χίγνε
γάλη" χαί κύματα έκτυποΰσαν καί
έμβαιναν με'σα εις τι» καράβι, τό πρέντα ντ§ βάρκ» , κάκε, κ§ περ νιετζίχβζξ τ^ μπουόειγ.
σον άπου Ικόντεψε να γεμίση.
38. Ε άί κέ μπάν| τ| πράπεσμε
38 ΚαΙ αυτός ητον εϊ; τήν πρύμνην, και έκοιμάτο ει; το προσκε'φα- τ^ β άρκεσε μπι νι& γιαστ&κ, έφ"»ίγτε,
λον' καΐ τον έζυπνησαν, και λέγουν ε έ ζγιούανε άτε , ϊ ί θόν*" δασκάλ
του* διδάσκαλε, δεν σε μεΤιεν, όπου νουχε τ& πρέτ τίγ χ| μενιέντ χουμπά«•!μ«;
χανόμεσθε ;
3<>. Ε «ι οΰ γκρέ, κερτοι ερρΕνε,
3ρ. Και έσηκώθη και έπρο'ς-αςε μέ
ο•. οερισμόν τον άνεμων , και είπε της 5 δ» δίτιτ ί θα* πουσιό, μός ού ντίθαλάσσης* σιώπα, άπο7ομώθητι. Και ό ε«γ* ί μπέτι έρρα, έ ού"Η «ουνατζ' έάνεμος έπαυσε, και έγινε γαλήνη με μάδε.
γάλη.
4ο. Και λέγίΐ τους' διατι «ίσθαι
4ο Ε οΰ Θ6τ άτοΰρε* ψε ίνι κ|ϊτζι φαβητζιάριδες; πδς δεν ΐγιτί ίίτού τρίμπελιάχε; κΐϊ νούκϊ κίνι κίη'7'ν ;
4ι• Και έφοβη'θησαν φο'βον μεγά4 1 Κ ού φρικούαν| φρί« -τΙ μάόε,
λον, και ίλεγαν ένας εις τον άλλον" έ θόΐίνϊ νι«ρ,> με γιάτϊρινε βάϊε τζίλ•.
τάχα τίς να ηνοτι ετούτος, όπου τοϋ* |5τε κοΰιγ , κ§ έ «δε ερρα , έ δέ δίτι
ύπακ',ύουσι καίό άνεμος και η" θάλασ ε διίιόγενε;
σα;
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ι . Κ»! ώσζν έπε'ρασαν πε'ραν της θα
λάσσης ίΐς τήν χώραν των Γαδαρηνών.
2. Ευθύς όπου εύγηκεν άπο το μονόζυλον , τους άπάντησεν ίνα; άνθρω
πος όπου ηρχίτο άπό τα μνη'ματα ,
μέ πνεϋμα άκάθαρτον.
3. Ο όποιος έκατοί/.* εις τ* μνη'
ματα, και κάνεις δεν ημπίρεσε να τον
οε'ση ουδέ με αλυσίδες*
4• Διατί πολλαϊς φοραϊς και με
ταϊς κλάπαις και με ταΐς άλυσίδ:;
τον ε^ε'ΐχν, και αυτός και ταΐς αλυ
σίδες έκοψε, κα•. τ^ϊς κλά~α•.ς ίσύντί'.-

ι. Ε ού χο'5ϊ μπάν| τε τίΐγμβ τβ
δε'τιτ, μπ•, φσιατ τβ Γαδαρινόβετ.
* 2, Ε πόκ§ οόλι άΐ γκα βάρκα, άτε
χέρε έ πβκι «ϊτί νιί νιερί με 2π1ρτ τε
■*Λρ* > '& οουαλ' γκα βάρρετε.

3. Αίκιττε τε ντένιουριτ' ίτιγ ντ§
βάρρε , ε ας μέ ζιντζίρε σμοϋντ τβ
λίδ άτ| νιερι.
4• 2ϊ ντόνϊ σί ελίδε άτ^ σουμ»
χίρι μέ ζιντζίρε , έ δε με χίκουρχ
Απε κέμπε , έ δ; ζιντζίρετί ΐ κεπούτ,
] όέ χε'λουρατ' ί κέμπϊβετ, έ ντονιδ
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ψι, χα\ κανένα; ίέν ήμπο'ρει να τον
δαμάσ).
5. Και πάντοτε νύκτα και ήμίραν
«φώναζεν ει; τα μνη'ματα και ει; τα
ίίρη , και ε'κατάκοπτε τοΰ λόγου του
μέ τχϊς πέτραις"
6". Και ώσαν ειοε τον Ιησούν άπό
μΧΧίαν ,
>ραμε, και τον
επρο«κίνησε.
η. Και κράςα; μεγαλοφώνω; , ιί
πι' τί έχει; εσύ να κάμη; μετ' ε'αένα
Ιησού υιέ τοΰ θεού" τοΰ ΰψίς•ου; ό•κ.Ί
ζω σε εις τον Θεόν , μή μϊ βασανί*•*;,
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σμούντ τα μπάντε άτί.
5. Ε Γίθϊ κόχενε νάτ' ε δίτι ρίγτ»
ντί πξρ μχλλε , έ ντ'ι π^5 βάό'ιε, τούκ'
έ πρίρϊ βετεχίν' έτίγ μι Ρούρί.
6. Ε σι πα Ιησούν: πιρ σε λιάρΓουτ, ού λείτούα μέ βραπ,έ ού φχλλ
ντε αι.
η. Ε σι Αρίτι με % τε μχ£, ίθα'
τζκέ τε Αετζ τί μέ μούα Ιησού ί ;'*•'ρρι

ί Περντίσξ σε λιάρτί; τε πετόιγ τέ
Περντία τί μό; μϊ μιυντοτζ.
8. ( Σέ ψέ ί θο3 άτίγ" ό;λλ γιάστε
8. (Διο'τι τοΰ ίλεγε' «σϋ πνεύμα
«κάθαρτον, εύγα από τον άνθρωπ•ν γκα νυρ'.ου 2,πιρτ ι π$Γ§ρε. )
ετούτο•/ )

9• Και το ερώτησε* ποίον είναι το
9• Ε ε'πιϊτ άτε. τ'ίίίτζ εμερι ίτ;
όνομα σου ; Και άπεχρίθη , και είπε- έ ού πϊρίειίκ, ε" θα' λεγεόν ΐ2τε εμερι
λεγεων είναι τό ονο•«£ μου" δτι είαεσθε ίμ , σέ γέμι σοίμϊ.
πολλοί.
ίο. Και τον ίπαρακάλει πολλά ,
ίο. Ε ΐ λιούτειγ άτιγ σούμΐ* ί\
ν» μην τοΰ; ς•είλη εξω άπό την χώραν. τί μό; ί δερΓόν άτα γιάίτ^ γκα βέντι.
ζι. Και ητον έκεΐ εις τα όρη με
11. Ε άτγέ ρο'τουλ μάλλεβετ Ίστε
γάλη αγέλη των χοίρων , όπου έβο νιέ κόπε δέρ^αβετ εμάίε , κε κουσκε.
λότνε.
12. Εΐλιούτείγν' άτιγ Γίθ!τ|πα-12. Και τον επζρακάλεσαν όλοι οί
ίαίμον:;, λέγοντες" πέμψε μας εις τους ούίε,τΐ, Ι θόσνε" δίρΡόνα νάβετ τ§ χίγίχοίρου; , να «μβοΰμεν εις αυτού;. Και με μπε οερρα, ε τε ρίμε μπα τα, ΐ άτ|
παρευθϋ; ό Ιησού; τους εϋωσεν άδειαν. χε'ρε ού οχ ούροϊρινε άτουοε Ιησούϊ.
1 3. έ σι δούαΧε Σπίρτίτ' * πίΓε1 3. Και ώσαν εύγηκαν τα ακάθαρ
τα πνεύματα, εμβήκαν εις τους χοί ρα , ^ίνε μπ§ δίρρα , ΐ ού βίρσοϋλ
ρους" και ώρμησεν ή άγελη άπό τον κοπε'για μι βραπ, έ ού γκρεμις μπε
κρεμνόν ει; την , θάλασσαν , ( και ή δέτ, (κ& κενέ γγέ'ρα δι μίγι; έ ού
ταν έως ούω χιλιάδες, ) και επνίγουν- μπίτνε μπε δι'τ.
ταν εις την θάλασσαν.
ι.}• Κα: εκείνοι, όπου έβοσκαν
ι4• Ε άτα κε κουλότνε δε'ρ^ατϊ
τους χοίρου;, έφυγαν και έπηγαν , και ικνε , έ βάνε τε ριφίίγνε ντε κιουτέτ
τ> είπαν ει; τίιν πολιν και εις τα χω ί 5ΐ ντε φ•ϊί;άτερα.
ράφια.
1 5. Και οί άνθρωποι, ωσάν το η
ι5. Ε δούα"λ« τεσι'χνε τζείτε ί.εχούσαν , εύγηκαν να εΐοοΰν τι είναι γιό κε ούίε' «' βίγϊνϊ τέκ ΰτε Ιησούι,
εκιΤνο όπου «γίνε. Και ήλθαν εϊ; τον ί 3όχενε τε ίαιαο^ίσουρινε, άτ§ κε /.Ιί

ια6
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οαιμονι- λεγεόνε κε ρίγτε βέσουρε ρόκατε, έ δε
σμένον , όπου είχε τον λεγεώνα, και έ- οΰρτξτζούαρ!, * ν' «ρρικούανε.
κάθετο ένδυμένος , και σωφρονισμέ
νος* και έφοβηθ-ζικαν.
ι6. Και εκείνοι όπου τό είδασι,
1 6. Ε άτα κε έ πάν! , ού ρεφίενί
τους το έδϊίηρίθηκαν , πώς έγινεν άτοΰρε τ» Ρίθα τζοΰ *ένε τέ ί δαιμοεις τον δαιμονισμένον, και οιά του; νίσουρι, ί δε τζοϋ »ξ ντε όέρρα.
χοίρους.
ιτ. Κ«Ί άρχισαν να τον παρακατη. Ε νίσνε τίλιούτειγν' άτιγ, κι
λοϊν , να φύγιη άπό τα σύνορα τους. τε δΐλλ γκα συνόρετ' ίτοϋρε.
1 8. Και ώσαν έμβτ,κε μέσα εις το
1 8. Ε σι χίρι άί μπε βάρκε , ί
μονόςυλον , τον έπαρακάλει εκείνος , λιούτειγ άτιγ άί κϊ πατ τε παούδετε,
όπου τ,τον προττ'τερα δαιμονισμένος , χ§ τε ριγ χάσκε με τε.
να είναι μαζύ του.
19. Και ό Ιησοΰς δεν τον άφηκεν,
Ι9• Ε Ιησού» νούκ' * λια άτ& , πβ
άλλα τοΰ είπε* σύρε εις το σπίτι σου, ί θα άτιγ* χάιγδε μπί δτίπί τέντε,
και εις τους έόικούς σου , και εϊπέ τους μπε νιέρξζ τε του, * θούαιγ άτοΰρε
δσα σου έκαμεν ό Κύριος, "και σε σα πέρι τέκ τέγε ζίτι , έ ί £ρδι κέικ
περ τί.
ΛυπηΟη.
2θ. Και έδιεβιτ, , και άρχισε να
2<». Ε βάτε* « νίσι τε ρεφέντε ντ§
κνίρύττνι εις τί,ν Λεκάπολιν, όσα του ΔεκαποΧ, σά 5»§ρι ντε άί Ιησούϊ, έ*
έκαμεν ό Ιησούς* και όλοι έθαύμαζαν. τζιουδίτεσιν| τε Ρίθε.
21. Και ώσαν έπέρασεν ό Ιησοΰς
2ΐ. Ε σϊ σκόι πάΡενϊ Ιησού» μπα.
πέρα με τ6 καράβι, έμαζώχθη πο- ν§ τι περτέιγμε με βάρκε , ού μπελΰς λαός εις αυτόν* καϊ εκείνος ητον γιούαδε ντε άί δούμε τούρμξ* έ κέ
μπάνε δέτιτ
εις το παραθαλάσσιον.
22. Και να , και έρχεται ένας άπό
22. Ενα, έ βγιέν νι* γκα τεπάτους άρχισυναγώγους , το όνομα του ρετ' έ συναγόγιτ, κε κΐσ εριερινί Ιά«Ιάειρος' κ»ί ώσαν τον ειδεν, επεσεν ρο , έ σι ε πα άτε , ί ρά μπε ίέριπε
τε τίγ.
εις τα ποδάρια του*
23. Και τον έπαρακάλει πολλά,
23. Ε ί λιούτεϊγ άτιγ δούμξ, Ι ί
λέγωντας" δτι ή θυγατέρα μου εΐν»ι θόδ' σε βά3εζα ϊμε |στ| μπε- τε βδέεις τα όλοίσθια* και να έλθτ;; ν* βλ- κουρε* ντζιτό, έ τε βίτζ μπί τε δοΰ*
λης τα χέρια σου απανωτής, δια να <»ρτ|, τε σπ|τόγ| , ι τέ ρόγ§.
ίχτρευθίί' και θέλει ζήσει.
24- Και έπηγε μαζύ του* καϊ τον
24 Ε βάτε λάσκε με τε , έ βίντ'
ακολούθα πολϋς όχλος, και τον ές-ε- πας σι σούμ| τούρμξ , ί εστρίγγόιγν»
ναχωροΰσαν.
άτέ.
25. Και κάποια γυναίκα, όπου
25. (Έ νιε Ρρούα κεχίσ τε ^γιέίουτ,ταν αίμορροοΰσα δώδεκα χρόνους,
ρ{ τε Ριάκουτ δίμπεδγιίτε βγιετ.
26. Κα! έπαθε πολλά άπο πολλοΰς
26- Ε κίστε χέκιουρε δούμε γκα
ιατρούς, και έξωόίασε τά υπάρχοντα δούμε τΓεράχε, έ κι"} πρίδουρί Ρίθε
Ιτίσοΰν' και βλ•'πουσι τον
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τ.•,; δλα , Χ«1 ο**ν ώφελη'θη τίποτες, Ρ£ν' έσάιγ πα μπρόίουρε, πό ίϊτε ΜΛ
άλλα περισσότερον έπνίγενεν εις το χει- μΐ κέϋΐ.
ρότβρον"
27• Εμώντας ν* ηκουσε δια τον
37• ΣΊ οιΡιόϊ περ Ιησοόνΐ, ερίι
Ι/.σοϋν, ηλβε μέσα εις το πλήθος οπί πράπαζί ντε τουρμε., έ ζοϋρι ρό^εν
σω του, και έπιασε τ6 φόρεμα του.
έτίγ.
α8. Σέ •}ε βόσ-χείο'έ ^ίπ&ν' Ιτιγ
28. Διατί ϊλεγεν* οτι κάν μόνον
το ρόρεμά του νχ πιάνω, θέλω ία- ντε ζουφτζα, όο τε ίερόνεμ.
τρευθη.
29. Ε άτε τζαστ γιου δα τί ργιέ39• Κ• α. παρευθΰς ες-άθη το τρέξιμον του αίματος της" και ΐγνώρισεν δουρ'τ ι Ριάκουτ σεσάιγ, έ διΡιόϊ μπ|
εις το κορμί ττ,ς , οτι ΐατρευί)/) άπα το κουρμ τί σάϊγ σέ οΰ σεροόα γκα ά
βάσανον έχεϊνο.
γιο πλιάΡε.
3ο. Ε Ιησουι άτε τζαστ σι διΡιόΐ
3ο. Καίεύθΰςόίησοΰς γνωρίζωντας
«ς τοΰ λόγου του , ότι ουναμις εΰγί- Αρίντα μπ§ βέτεχε τ| τίγ φουκίνί κ|
χεν άπ' αυτόν, έγυρισεν εις το πλή οόΧι γκα βέτεχεγια έτίγ , οΰ κθίε ντ$
θος, χαι ίϊι:ε' τίς έπιασε τα φορέμα- τούρμε, έ θοϊτε, τζ:λι με ζοΰρι γκα
ρό/ίατε;
τά μου ;
3ι. Κ«ί λ«νουν του οι μαθν,τάδες
3 1. Ε μαδητίτ έτίγ ΐ Οό'ίνβ άτίγ,
του" τον όχλιν έλέπίΐς, όπ^ϋ αϊ ςί- σϊχ τούρμίνε κε τε ίίτρίγγόν , έ θουα
νο/ωροΰν, καί λέγ«ι;' τίς μ• επία»π; τζιλι μ* ζοΰρι;
3α. Και εβλεττε τρυγυρωτου νχ εί32. Ε βεστρόν ρότουλί τε δίχ_ άτ$
κε Λέρι Αετέ.
4>, έκίί-νην , όπου τί» έκχμε.
33. Κ» ή γυναίκα έφοβ/ίθη και έτρε
33. Ε Ρρούαγια, σι έτίγ άτΙ >.$
με , εϊςευρωντας εκείνο όπου έγινεν εις οΰ «£ μπε τε, ού <ρρικούα, έ δρίο"είγ,
τοΰ λόγου της, ηλίΐε καίτοΰ έπρόσπεσε, έ έρίι έ ί ρά μπΐ /.έμπϊ τ| τίγ , έ ί
θα άτίγ Ρίθε τ| είρτέτινε.
και είπέν του σλην τήν άλ/θε.αν.
34• Ε ίέ άι ί θα άσά»γ , ίίγϊ , πέ34- Και ό Ιησοΰς της λέγει. Ω
θιίγατερ,ή π;7ι? σου σε ίσωσεν* καί σα γιότε τε σόσι τί, έτζε ντε τε μίρσΰρε εις τι καλόν, και άς είσαι γε- ρί τέντε , έ σ:ροου γκα τ| κέ»γτ|
ρί άπα το βάσα/όν σου. )
τχτ.)
33. Και ένω άκόμι αυτός έλάλει,
35. Ε πα σόσουρε άί φγιάλενξ
βίγ|ν|
γκα ί πχ'ρι συναγώγιτ , έ θόνϊ,
έρχονται άτο τοϋ άρχισονχγώγου , και
λέγ.υντου' ή θυγατέρα σου »πέ)ανί' σέ βάϊϊζα γιότε βδίκι , ψέ ί έπ τγιάκαί τί πειράζεις πλέον τον οΊδάσκαλον; τϊρ ζαχμέτ δασκχΧιτ;
36. Ε δέ Ιησούΐ άτΐ τζχστ ποκϊ
36. Και ό Ιησοΰς παρευθϋς ώσχν
άκουσε τον λόγ•ν όπου έλεγαν , λέγει δίΡιόϊ φγιάλενΐ κ|θάν5, ί Οότε σε πα
εις τόν άρχισυναγωγον* μήν φοβάσε , ρ ιτ σ^ συναγόγιτ, μός ού τρέμπ πϋ
*1έτ|μ| Αεσό.
μόνον πίς-ευε.
37. Ε νουχελια Οιερί τε 6ίν:ε πχς
3^. Κα δεν άφησε κανένα να τον ίκολουθηση, πάρα τον Πίτρον καίΐάκωβον σί" περβέτζμε Ιΐίτρονϊ, έ 5έ ίάκωβοκ» Ιωάννην τόν άόελφον τοΰ Ιακώβου. νϊ, έ ο"έ ΙωάννΙ τε βελχν' έ Ιακώβ οϊτ.
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38. Καί έρχεται είζ το σπητι του
άρχισυναγωγού, και βλέπει σύγχυσιν,
και τους ανθρώπους ότου έκλαιαν και
εαοιρολογοΰσαν κολλά.
39. Και ωσάν έριβήκε ρ.έσα , τους
εϊπε' τί συγχίζεσθε και κλαίετε; το
παιδίον δεν άπέθανεν, άριή κοιμάται.
4ο. Και τον «γελούσαν* και ό Ιη
σού; τους εύγάλεν εςω, και πέρνει
τον πάτερα τοΰ παιδίου καί την ριητε'ρα κα'ι εκείνους όπου ήταν ριαζύ του,
καί υπάγει έκιϊ όπου ίκείτετο τ 6 κοριτζη.
4ι• Καί πιάνωντάς το- άπό το χέ
ρι , τοΰ λέγει* ταλιθα κοΰμα' το όποι
ον θέλει να εΐπίί' κοράσιον (ε'σένα λέ
γω,) σνίκω απάνω.
4ΐ- Καίπαρευθΰς ίστ/ιχώθη απάνω
το κοράσιον, καί έπεριπάτει' διατί
ητον ίώ<ϊί/.α χρονών" *αί έγιναν ε;ες-/)κοί άπό το ριεγάλον θαΰ;Αα.
43 Και τους «παράγγειλε πολλά ,
κανείς να (χήν το είξεύρη' κ»ί είπε , να
της δώσουν να φάγη.

4ι• Ε σι έ έζουρι βάσεζενε γκά
δόρρα , ΐ θο'τ' άσάιγ ταλιθα κούρα,
κε δό ρ.ε Οένε βά^εζα ( τί τ| Θο;λ )
γκρέου.
4*ί. Ε οΰ γ/ρέ άτε τζάστ βά*εζ«
μπ! *ίρ"•π§ , ϊ έτζεντε" σε ψέ ίδτε δι(Λπεδγιέτε βγιέτζ, έ ού τζουδίτνε τζουδί τε [Ααδε.
43. Ε ί πορσίτι άτά θούριε , κε
τε ρ.ός έ δίγε ντοίιε νιερί «τε* έ οΰ
Θα τί άπενε άσά«γ τε χάγε.

Κεφ. ς-. 6.

Κρίε Είιάστετε. ς•. 6.

ι. Καί άπ' έκεΐ εϋγηκε, καί επηγεν εις την πατρίδα του* καί οί ρναθητάδες του τον ακολουθούσαν.
2. Καί ώσαν ήλθε το σάββατον,
άρ/ιιε να διδάσκη εις την συνάγω*
νη'ν* καί πολλοί άκούοντίςτον έ;επλη'ττουνταν, καί έλεγαν" άπό που
τοΰ ήλθαν έτοΰτα ίτουτβυνου; καί τί
είναι ετούτη ή σοφία όπου το3 εδό
θη, ότι καί τέτοιας λογής δυνάμεις
γίνονται δια [Αέσου των χειρών του ;
3. Δεν είναι έτοΰτος ό τέκτων, ό
υιός της Μαρίας, κζί αδελφός τοΰ Ια
κώβου καί τοΰ Ιωση καί τοΰ Ιούδα
καί τοί ΣίΐΑονος; καί δεν είναι αί ά-.

ι. Ε δολι άτέγε , ε βάτε ντ§
πατρίδε τε τίγ , έ βάνε πάς τίγ έ δέ
(ΑαΘητίτ' έτίγ.
2. Ε σι ?ρδι ε 3ετούνα νίσι τ'| διδάξ ντε συναγούαιγ* έ θούριε κουρ
εδιΡιούανε τζουδίτεϊγνε, ε θόσνϊ" γκα ί
ερδε κετίγ κετό; έ τζέστε κεγιό σάφί
κε γιου δα κετίγ; ε τζφάρε θαυριατουρ•
γίρα πένενε γκά δούαόρτ' έ *§τίγ$

38. Ε βγιέν ριπ| στεπί τε σ£.
πάριτ σε συναγόγιτ , έ βζγ σούριε νακατοσί , ε σούρ.ε κε κιάγνε, ε δε οΰλερίγνε φο'ρτ.
39. Ε σι χίρι πρεντα οΰ θότ' άτουρε* ψέ νακατόσενι, ε κιάνι; βάσιζα.
νού£? βδίκι, πά φλε.
4ο. Ε έπερκέσνε άτε' έ δέ αϊ σί
ί κρέου τε Ρΐθϊ γιάστε, (Λορόι ριέ βέτεχε τ$ γιάτν' έ δγιάλιτ , έ δέ ριέριεν&, έ δέ άτα έί πάτ [αε βέτεχε, έ βά
τε πρεντα τέκ κέ βάσιζα στρίγτουρί.

3. Νούκ, εστε κοϋιγ άί κε πεν
άρκαζε , ί πίρρι Μαρίίσε , ί βελάι ί
Ιάκωβοιτ , έ Ιωσίουτ , έ ΐ Ιούδεσε έ ί
ΣίΐΑωνιτ; έ νούκε γιάνε ριότρατ έτίγ

.Κίφ. 6.

ΚΑΤΑ ΜΛΡΚΟΝ"

οελ^α~ς του εδω ει; ε'αχς; Και έσ/.ανοαλιζουνταν εις αύιόν.
4• Κίίϊ ο Ιησοΰς τους ελεγεν" ότι
οεν είναι χανίνας προφήτης άτιμος,
πάρα ίί; την πατρίδα του, χα•. εις
τοΰ; ί'ίίικο•^; του, και ει; τ6 σπ?-
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/.ίτοΰ *α'5/.« α» νίβετ , Ι σκανδα/.ίιϊ£ΐ)'νϊ μπ| τε.

4• Ε Ιησούϊ οϋ 0ί)5 άτοΰρε' σε
νούκ' ι'ίτε προφίΐτ ΐ πα ντερτ,ουρ:,
πε,ρβε'τζμε ντε κιόφτί ντ^ βέντ τ'|
τ'ιγ, έ ντί νιέρϊζ τε τίγ , ε ντε άτι•
τί του.
πϊ τε τίγ.
5. Κ» δεν ήρ,πο'ρει ί'χίΓ να κά5. Ε νοϋκϊ μούντ άτγε τ\ "{ντε
[Αη χαΐΑ'χίαν ένεργειαν, πάρα εϊ; ολίγου; ντονιε θαύμϊ , π|ρ βε'τζμε ντε πά/.^ζί.
άρρώς-ου; Ιβανε τα χεριά του απάνω τ\ σεμούρί, βούρι δουαρρτ», έ ί 9*ρ>ίι.
τους, καί. τους ϊάτρευσεν.
6. Και ίΟαύμαζε δια την ά πς-ί6. Ε τζούδίτεϊγ περ παΛεσΗκν' έ*ν του;. Και έγύρ^ζε ταΐ; τριγύρω τουρε ' έ Ρεζδίστε ρότουλ» φΐίΐάτίραβιτ
5Τώ;*ι;, διδά-κωντας.
τούκ ε'διδάςουρ*.
γ. Και έκάλεσε τοΰ; ίώδ;/.α, κ*/1
η. Ε ΟΟρρΊ τ| διμπΐδγιε'τ§ , έ νίσι
τι
δ|ρΓον άτα ό•. έ Λί " έ οϋ ίπτε άάρχισε να τοΰ; ς-ε'λη δύο δ,ίο' καί
εδι >ίν τους έςουσίαν εις τα πνιύαί- τουρε ουοιρ μπι Ζινιρτίοα τ| πΐΓε;α
τ* τα ακάθαρτα.
8. Και επ'ράγγείλε'ν τους, να μή
8. Ε ί πορσίτι άτα κε τε μος μάρεν$
στιχόν/υν τίτοτι; εις την στ.άταν, Ρε μπούδε, πϊρ βέτζμε ϋτάπιτ βέτ;πκρα ΐίονχγιΐ £»βδί, (Α/ίτε δισάκ/.ι, με, ας τράιγστε, ας λούκϊ, άς /:αιιη'ϊέ' ψωμί, μηδέ άσπρα εις τα ζω κερ ιιπ§ πρέζ τΐ τοΰρε.
νάριά τους*
9• Αλλ' ύποδημε'νους υποδήματα"
9• Πο τ| μπάΟειγνε σόλλί, ε τΐ αδς
καί να μην ένδύνωνται οιίο φορέματα. κίν» δϊ πάλλε ρο'*α πέρ τ» βε'ϊουρε.
ίο. Ε οΰ Οόϊτί άτούρε' ριπέ τζδ6
ίο. Και ελεγε'ν του;" εις όποιον
σπν,τι και άν έμβήτε,έκεΐ μένετε εως, #τεπΐ κ| τ| χίνι, άτγέ τ$ κίντρόνι
γγερα σα τε δίλλι άτέγε.
όπου να εύγητε άπ' εκεί".
ιι. Και όσοι δέν σας δεχθούν,
ιι. Ε άτά κε τβ ριος οϋ δ*ίζγίν4
μηδέ σα; ακούσουν, εύγαίνοντες άπ' γιούβετ, ί 8ί χϊ (Αος οΰ διίιόγανί
εκεί, τινάζετε τον κονιορκτον, όπου γιούβετ, κοΰρ τε δίλλι άτεγ» , τ^
είναι άπό κάτω εις τα ποδάρια σας, σκούντνι Ι δ"ε πλ'ού^ουοιν' • κίΐΑ.3.x μαρτυρίαν αύτών' βέβαια σας πεβετ σούαϊγ,περ (Λατυρί τ» τοΰρε.
λέγω, ότι ελαφρότερα κόλασις θέλει ει- σε πα τγιάτερ ού θίΐ(Α γιούβετ, κ| |α{
σθαι τίν ήξεραν τής κρίσεως εις τκ τ| λέχ [Αθυντί[Α οο τέ κίν| σοδοριίτΐ ,
2ίο*ο(Αα καϊ εις τά Γό'ΐΑορρ'α, πάρα εις έ δε γο[Αορίτε ντέ <§ιτ» τ| Ριούκιτ,
σε άι κιουτετ.
την πΛιν έκείνην.
ία. Και ωσάν εύγηκαν ί^ω, έ*ηρυτία. Ε σι δούαλϊ γιάστε, βάνετέκηρύζν», κε τε (Αετεη'σιν:.
ταν να (ΐετανοησωσι"
1 3. Καί δαιμόνια πολλά ευγαναν
1 3 Ε σού[Λ| τε παούδί ντζούαρί,
και πολλούς άρρο>7θυς άλειφαν λχλ, ' έ λίειγν} (Αε βάϊγ δαίμΐ τέ σ|«.ούρ|,
χα'ι τού; ίάτρ: ;αν.
| ε ί σ*ρόϊγνϊ.
ι6

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κεφ. 6".
ι4•
Ε
ΧιΡιο'ί
μπρέτι
Ηρώδη
(σε
ι4• Και το άκουσενό Ηρώδης 6
βασιλεύς, (διατί εφανερώθη το ονομά ψέ ού διΡιούα |μ|ρ' ί τ'ιγ ) • 6ό3τε.
του,} χαί ελεγεν' ότι ό Ιωάννας ύ βά σε Ιωάννη κε παΡιζόν ού γκρέ γκα
πτιση; άνε<-η'9η άχό τους νεκρούς, τε βοε'κουριτϊ, πρά άντάιγ λίνινξκεχαί δια τοΰτο ένεργοϋσιν αί δυνάι/εις τά τζουδί πρε'ιγ σί.
εις αυτόν.
1 5. Ε τί τγιε'ρβ πά θόανε. σε |στ
ίο. Αλλοι έλεγαν" ότι Ηλίας είναι"
και άλλοι έλεγαν" οτι προφήτης είναι, ηλίαγια. έ τε τγιε'ρε θόσνί πάμετα* σε
'έστεπροφήτ, άσί νιε γκα προφη'τεριτε..
η ώσαν ίνα; από τους προφη'τας
ι6. Ε κοΰρ διΡιόι ήρώδη, Οχ" σε Ιω
ι6, Αμί, ωσάν το άκουσεν ό Ηρώ
δης, είπεν' οτι έτοϋτος είναι ό Ιωάν άννη ύ ί πρε'βαούνε κρίετε, άί |5τ|, άί
νης εκείνος όττοΟ έ^ώ «πεκεφάλιοα, ού γγιάλ" γκα τε βΛε'κουριτεαυτός άνες-η'Οη άπό τους νεκρούς"
\η. σε ψέ άί ήρώδη κίστε οερΡούι^. Διατί αυτός ό Ηρώδης ες-ίΐλε
και έπιασε τόν Ιωάννην, και τον εδε αρε έ ζούρι Ιωάννε , ΐ ί λίδι άτέ ντε
σε μέσα εις την φυλακην, δια την Η- χαψάνε , περ σεπεπ τε ήρωδιάδ|σ§
'ρωδιάόχ την γυναίκα τοΰ Φιλίππου Ρρουασε φιλίπουτ βελάιτ, σέ τίγ, κ*
τοΰ άδελ*ροΰ του, όπου τον ί- ί μούαρ άτε Ρρούχ.
πανδρεύθη.
1 8. Διατί ό Ιωάννης ελεγι τοΰ Η
1 8. Σε ψε Ιωάννη ί θόστε Ηρώδητ,
ρώδη" δεν είναι δίκαιον να «χης την νοΰκε τε*τ| ντεγίερε τε κέτζ τι Ρρούαγυναίκα τοΰ άδίλφοί σου.
ν' ε βελάιτ σίτ.
19. Ε ήρωδιάόα κίθ ΐνατ μπε τ'ΐψ
ΐ9• Και ή Ηρωδιάδα τον ί/θρεύετο
καί ήθελε να τον φονεύση* άμή δεν ί όούχν τα βριτ άτέ, πό νούκ; μουντέ
ήμπόρει*
20. Σέ ψέ ήρώδη ί τρέμπειγ Ιωάν2ο. Διατί ό Ηρώδης έ^οβίΐτο τόν
Ιωάννην, εΐζεύρωντάς τον άνδρα δίκαι νιτ , σε »δίγ άτε κε κε νιεοί ί δρέϊγτε,
ον και άγιον' καΐ τόν εύλαβοΰνταν' ΐ δέ θένγτ , Ι έμπουρόν άτε, έ σι έ
και άκούωντάς τον, έκαμνε πολλά, και μπαν βές, πέντε σούμε πούνιρα με άν§
τόν ήκουε μετά χαράς.
τε τίγ , έ έΒιΡιόν άτε μέ 3ούμί τ' εμπλε.
2 1. Και όταν ήλθε μία ήμερα ε
2ΐ. Ε σί ερδι νΛ δίτε έμπάρε , άπιτήδεια, κι ό Ηρώδης εις τα γενέ χιέρε κ§ Λέν Ηρώδη Ροστί περ δίτβ
θλια έκαμε δεΐπνον, και (κάλεσε τους τεσ'ελέριτ σε τίγ. έ Οΰρρ"ι άρχόντετ"
αύθεντιίδες του και τους χιλιάρχου; έτίγ ε δε χιλιάρχετε, έ δε τε πάρετ'
έ Γαλιλαίεσε.
και τους πρώτους της Γαλιλαίας
/
22 Ηλβί και ή θυγατε'ρα της Η22. Ε σί χίρι πρίντα Ι δέ βάδϊζ»
ρωδιάδος, και εχορεψε, και άρεσε τοΰ ε άσάϊγ Ηρωδιάδεσεε ε λιούαϊγτι βάΗρώδη και εκείνων όπου έκάθουνταν ϊ« Ι ί πελκε'ου Ηρώδητ ί δε άτοϋρβ
εις τό τραπε'ζι" και είπεν ό βασσιλεύς κε κε'νε μέ άτε πάσκε ντέ σουφρα , ί
εις τό κοράσιον* ζη'τησε' μον εϊτι θέλεις, θα μπρε'τι βάσίζεσε, κ§ρκό τζ^ό χ^ τ^
και να σου το οωσω.
^ΟΜχτζ έ οό τε τα άπ τίγ.
33. Και της ώμωσεν" ότι εί τι κα•. 33. Ε ΐ ίερι άσάιγ *έ Α τζδό χ§
1 3ο
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ι3ι
«ν
να σοΰ το ίώσω, I- τέ μέ κερκοτζ, & τε τά απ τιγ>
ως το ήμ^ της βασιλείας [/.ου.
ε ο*έ ντε κιόφτε Γιου'σμεν' έμπρετίρίσ*
σίμε.
24• Κ« εκείνη εύγηκεν έξω, και
24- Εδ"έ άγιο σι §ο'Χι, για θα μείίπεν της μάνναςτης" τίνα ζητη'σω; μεσε σάΐγ , τζτε κερκόϊγ ,• ΐ £έ άγιο
Κ« εκείνη της εΐπεν' τήν κεφαλήν Ιω ΐ θ* κρίετ' έ Ιωάννητ Βαπτιστίουτ.
βννοκ τοίϊ βαπτι^οΰ".
α 5. Και παρευθ,ίς έμβηχι μέσα μέ
23. Ε άτϊ τζάστ ού κθίε έ χίρι
σπουίήν εις τον βασιλέα, και έζη'τη- ντε μπρε'τι μέ τέ σπε';'γτα, έ ί κίρκοι",
σε, λέγουσα" να μου ίωσης έτούτην έ ί θα δου'α τέ μ' άπτζ μούα ντα.
την ώραν εις ένα πινάκι την κεφαλήν στ•. μπε νιε κουπί κρίετ' « Ιωάννητ
Βαπτιστίουτ.
Ιωάννου τον βαπτι^οΰ.
26. Και ό βασιλεύς έλυπη'θη πολ
26. Ε μπρε'τι ντοΟε σέ ού χελλά, όμως οια τους όρκους όπο3 έκαμε, μούα σούμε , πό περ Αέ χε πέοι, έ οβ
και οια τους καλεσμένους, ότου έκά- περ τούρπ τά τοΰρε κε ρίγνε μέ νέ
Οουνταν μαζύ του, ο*έν ηθέλησε να την πάσκ» χ νούκε δεσι τι πρΐ3 ζεμ§ρ§ν§.
άποβάλΐ}.
27• Και παρευθΰς ίς-ίΐλί ό βασι
27. Ε άτε τζάστ §ιρΡόϊ μπρε'τι
λεύς οη'μιον, και «"πρός-αξι να φερθη τ,,ελιάτ , ί πορσίτι τε Αίρετε κρίετ'
ή κειαλη' του.
ετιγ.
α8. Και αυτός έπηγε, και άπεκε28. Ε άί σι βάτε , έ πρέΐου άτέ,
ί.άλ'.σ* τον μέσα εις την ουλακην και πρίντα ντε χαψάνε, έέ προύρι κρί
έφερε την κεφαλήν του μέσα εις ίνα ετ' άτίγ , ντέ μάατρεκ . ε για 5α άτ§
πινάκι, και εοωχέν την του κορασίου' τζούπεσε, ϊ τ^ούπα για ο"α μέμεσε
και το κοράσιον τήν έοωκεν τη; μάν- σάΐγ.
νας της.
29 Ε σι έ^ιΓιουανί μαθητιτ' ςτίγ,
29- Και ωσάν τό άκουσαν οι μαδητάίεςτου, ήλθαν και έση'κωσαν τά έ'ρίί, έγκρίγτινί κούρμν' «τίγ, ΐ έκάκορμί του, και το έβαλαν μέσα εις λϊ ντε βάρ*
το μνήμα.
3ο. Και εμαζώχθησαν οί άπός•ολοι
3ο. Ε ού μπεγιούαδί άπος-οΓγτέ
εις τον Ιησοΰν, και εΐπάν του όλα ο ντ| Ιησούι, έ ϊ ρεφίεν' άτϊγ τε Ρίθα
«α κ «ι αν έκαμαν και δσα έο'ίδαξαν. έ δέ σα πίνε, έ ίέ σα διίάξνε.
3ι. Ε ού θα άτοΰρε. έτζίνι γιού3ι. Και λίνειτους* άμέτε έσεΐς
χώριάσας εις ερηαον τότον, και βετ βέτζε ντε βεντ τεσκιούαρί, έ πρέάναπαυΟήτε ολίγον" οΊατι ήταν πολ νουνι πάκεζε , σε κέν' άτά κε βίγνε,
λοί «κείνοι όπου επάγενεν και όπου εί* άτά ίε ίκ|ΐγν» κάχί ίίοΰμε, ύ
ήι/ουνταν' και μηοε καν νχ φάγωσιν άς πουκε τε /,άίγν| νούκε κίσνε κο'χε.
άίϊιάζασι.
32. Ε βάνε βέτζ< μέ βάρκ» μπέ
32. Κα! επήγαν εις ?να ερημαν τό
πον μέ καΐκι ξεχωριστά.
βεντ τε σκιούαρε.
33. Ε τούρματ' ΐ πάν' άτ* κοϋρ
33. Και οί όχλοι τβύς είδαν όπου
γ>π Τ-,
μου
',τ,τήβ^ς,
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βίγνε,
ε
ε•>ιόχν§
άτε
Ηούμε
,
» ού λεεπάγεναν' χαι πο/λ-.ι {γνώρισαν τον
Χρις-όν" και ετρεςαν πεζοί άπο ολαις σούανΐ ε βάν' άτγέ [Απε κέρ.—§ γκα
ταϊς πόλεις έκεΐ, χα! επήγαν ει; αΰ Ρί&ϊ φ'ΐιάτερατε. ί άρίγτιν' άτγε αέ
περπάρα σε άτα, έ οϋ πΐρ;.ιπεγιούτους, και έααζώχθτ,καν εις αυτόν.
αόϊ ντε άι.
34. Ε ο! οο'λι Ιτσούι γιάϊτε •-/.ί
34- Και εΰγχίνωντας ε;ω ό Ι/;σο5ς
ίϊοε πολΰν ό/λον, και του; εσπλαγ- βάρκα , πα σούμε τούραϊ, Ε ί ερδι
χνίσϋη, ότι τ,ταν ωσάν πρόβατα όπου κίί/. πε:> άτα , σε κενέ πόσι δέντε πα
ο εν έχουν ποιμένα* και άρχισε να τους δελ(Αίερ , έ νίσι τι οΊίχς άτα σού(Λ§.
οιίζσκγΐ πολλά.
3ϋ. Και ώσίν έττίρασε πολλή ώρα,
3'"). Ε σι 3χο« κόχα, νιου κιχσνε
έπ/γαν κ.ντά οί ααΟτιτάοΊς του, και [Ααθτ,τίτ' έτίγ, έ ΐ Θάνε" σε ^έντι 'εσ-'
λε'γ-.υν του Ο τόπος είναι έρημος, και έρημί , έ δε κόχα εστε βκουαοε.
•ή ώρα είναι πολλή"
36. Απόλυσε τους, να πάσι τρι36. Λείόΐ άτα τε δένε ρότουλ
γύρω ει; τ • χωράφια και εϊ; ταΐς χώ \ φίιάτίραβετ , Ι κιουτε'τεζετ , τε ίλβρα•.ς, να αγοράσουν ψωμί όιζ λόγου1 γίνε £ο4;.ίρα π'ερ βέτεχβ τε τοϋρβ' σβ
τους" διατί Οεν έχουν τι να φάγωσι' ί
3^ Και ό Ιησούς άπεκρίθν;, κοίλε--!
γει τους" οοτετους ε σεις να φάγωσι- Ι
Κ »ι λέγουν του' να πάμε να άγοράσωμεν όι? χορίων ίντ/αρίων ψωμί, να
τους οώσωμεν να φάγωσι.
38. Και ό Ι/σοΰς τΛΰς είπε" πόσα
ψ<•.μία εγετε; σύρτε, είοετε. Επήγαν
και ειοαν, και λέγουν του πέντε, και
ούο ψά.ιχ.
39- Και επροΓ-αζε'ν τους να τους
βάλλουν όλους να καθίσουν εις τζχλωρα χορτάρια, τραπε'ζια τραπέζια.
4ο. Και ε'κάθισχν πρασίαις ποασίαις. άλλου άπο εκατόν, άλλου άπο
πενί,ντα.
4ΐ• Και έπτρε τα π/ντε ψω(Λίί
κα! τα ούο ψάρια, και άτε';ισεν εις
τόν ολανόν, και ευλόγησε, κα'ι <ατε'κουε τα ψωμιά, και έόωκε'ν τα εις τους
[ΑαθΥίτάοε; του, να τους τα βάλλουσιν
όμπροςτί τους" και τα όύο ψάρια τα
ίμοίρασεν εις όλους.
|
43 Καί έφαγαν όλοι, και Ιχόρ
τασαν.
|

ψέ σκάνε σέτζ τε χάνε
3
\ οί αι ου περΓείΓΧ,ε ου <)χ
άτοΰρε" επουνι γιούβετ άτοΰρε τ£ χάνε,
ε όε ατα ι ίον ατιγ τε ί>εμι τ| ~λ=γΐμε δικίντ σν.νχρξ ίού/ε;χ, ε τοΰ
άπίμϊ άτοΰρε τε /άνί;
38. Ε ι^έ άί ου (Ιότ' άτοΰρε" σα
κούκε ρα κενι; χάϊγύενι είΚχ.ι έ <ιί
βάνε ; ττϊνί, ι Οάνε" πε'σ», ε ό^έ ό*
πίΐ/..
39• Ε ί πορσίτι άτα ί| τί βένε τ|
ρίνε τ£. ΓιΟε σουφρά, σουφρα «.πι
παρ ρ τε νιόριε.
4». Ε ντέιγνβ ποστβ τζε'τε τζετε"
ιζα γκα νιεκίντ , έ τζα γκα πέσε•
δγιε'τε.
4ΐ• Ε βι (λόρρι τε πε'σβ πούχετε,
Ι δε τε&πίσκιτε,ε σι βεατρο» λιαρτ
ντερ Κίελ, ί πεκόϊ, έ ί θε'ου πούχετε,
ε οΰ άόα ριαθτιτίβετ σ$ τίγ , τι βίγνε
περπάρα άτοΰρε, ε δε τ§ ίι πίδκιτεί
ντάου ντε ΡίΟ|.
4^. Ε χάγχρξ τε ΡίΟι, * ού <ρ:ίν|.

Κίφ, β.
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43. Εγκρίγτινε γκα τζο'πατ* Λιμπί•
43. Και ΐσηχβσχν κομμάτια δώδ«κα κοφίν.α νίμάτα" καί άπο ψάρια. σ"γιε'τ| σπο'ρτα πλιότ, έ 5ε γκα πίσκιτε»
44• Κϊί ήταν εκείνοι όπου έφα
44• Ε άτα /ε νάγκρε πούλετ' ϊ3ν$
γαν τα ύωμία, σχεδοι πέντε χιλιά γγε'ρα πε'σε μίγε «τούρλα.
δες άνύρε;.
4>. Και εύίΐυς ανάγκασε τους μα•
45. Ε άτε τζάστ άναγκάσι μάθη•
Οτ,τζόις του να έμβοΰν »ίς το κα- τίτ ετίγ τ§ χίγίΊ ντε βάρ/ε, ε τε
«ι να περάσουν πίρα εις την Βηθ- σκόγενε με πϊρπάρχ περτε'ιγ ντ| ΒιΟσαιδαν, εω; όπου να απόλυση τον σαιόά, γγε'ρα σα τε λειυ'γε άί τούρο»ν.
μ§ν§.
4ί). Ε άί σι ί λεσόι άτα , βάτε
46. Και εκείνος άφινωντάς τους,
έπτ,γεν ει; το όρος να προσευχηθη.
μπ§ μάλλ τε φάλεϊγ.
47- Καί ώσαν «βράδιασε, το καίκι
47• Ε σι ού έρ£ βάρκα κέ μπ|
7.τον εις την με'σην της βαλάσης, μές τε δε'τιτ , ί άί κέ βε'τεμε ντε 5ε.
και ούτος τ,τον (Λονανος είς την γην.
48. Ε ί πα άτα κ§ μουντο'νειγν$
48 Και εϊ4ε τους όπου «βασανίζουνταν νά λάμνουν- (ίιατίό άνεμος τούκ' εχέκιουρε κουπίτε , (σε ψέ εόρ' α
Ϋ,τον έναντίοςτους')καί την τετάρτηνίκέ κο'ντρε ντά τα1, έ μπε τε'κάτερτενβ
βίγλαν τί; νυκτός έπτ,γιν είς «κείνους τέ νάτεσε, βάτε μπα τά του/, έετζουρε
περιπατώντας απάνω είς τν,ν Οάλασ-' μπί δετ, έ δούαίγ τού σκον με πάρε
βχν' καί -ίΟίλε να τους πέραση.
49• Και εκείνο•., ώσχν τάν «ιόαν
49- Ε όε ατα σι «παν ατ| /§ ετ,^ν
όπου έπεριπίτει απάνω εις την 6ά- μπί δέτ , ού δούκ ντχ τα σε 0τ»
λαισαν, ΐλογίαζαν πώς να ί,ναι «^άν- ' φαντασί , έ νίσνϊ τε Οερίσνε.
ιασαα, και έψοίναζαν.
5ο. (Διατι όλ.οι τον εΐόαν, και ε•
5ο. ("11 ψβ £ πάν' άτε τε βθ§ Ι
συγχίσδηκαν. ) Και παρευθύ; τους έ- ού οροί;), ε άτϊ τζάστ ού φο"λλι άσύντυχε, καί λε'γει τους' έχετε θάρρος, τούρε , ε ου Ούτε κινιοαρος, σ; ουνϊ
γ-.άμ , μός ού τρέμπνι.
εγώ είμαι' μην φοβί,σθε.
5 1. Ε χίπι μπε τα σίπερ μπί
5ι. Και άνέβη απάνω ει; το καράβ;" και ό άνεμος έπαυβε' και πολ-'βάρ/.ε, 5 πουσόϊ έρρα , έ κάκε μέ τε'λά περισσά ετρο'μαξαν μέσα τους, καί πίρ τρομάςνε με βίτίχε τε τούρί , ί
ίδαύμαζαν.
ού τ^ιουδίτνε.
0 2. ΔιατΙ οεν ίκατά'ί.αβαν το'π:άγ•
52. Σέ νούκ' έ/.ί'ίνϊ κουπϊτοϋαρί
μα τίϋν ψωμίων' οτι ή καρδία τους'μίρίε άτε ί.ε ού πέ ντε Λού/*ρα , σέ
ΐτον τρχ/ιΐα.
Ιού κέ βερΛοΰαρ; ζεμερ' έτοΰρϊ.
53. Κα;. «πέρασαν και επήγαν εί;|
53. Ε «ί ού νόΊϊε περτε'ιγ ΡιΛιτ,
τ"ί;ν γήν της Γεννησαρίτ* και άίρα- ερύ'ε μπε β|ντ τε Γενισαρε'τιτ' έ άτγί
ςζν ε!ς τον λιμένα.
ιάράξνε ντελιμάν.
54• Καί ώσαν εύγοχαν αύτο'ι «πο
54• Ε πο'/.ε δοΰαΧε άτα γκα βάρ•
το

κ^ράβ'.,

γ/ίόρισ:,

εϋ6ύς (ό λαο; ) τον έ- /.α , άτ| τζά^τ ενιο/νε άτί.
|
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Κεφ.

55. Και έτρεξαν εις όλα τά περί/ιοοα εκείνα, και άρχισαν να φε'ρνουν
«πάνω εις τά κρεββάτια όλους του;
άρρως-τμε'νους, όπου άκουαν ότι έχει
είναι.
56. Καί όπον ήθελε πάγη εις χω
ρία, ϊί εις πο'λεις , η εις χωράφια, εις
τους φο'ρους του; έβαναν τους άσδενημε'νους, καί τον ε'παοακαλουσαν, καν
την ακραν του φορέματος του να πι
άσουν* και όσοι ηΟΛαν τον πιάση, έγλίτωναν άπό τήν άσΟε'νίΐαν.

55. Ε σί Γεζ&σνϊ ντε περ Ρίβ' άτό
βίν-ε κε κένε ρ^ίτουλ , νίσνξ τε Αίγνε
μπί στράτε 5ίθ ατά κε κένε σϊμουρε
κέικχ , τέκ δό κ| διίιόιγνϊ σε άτγέ
|3τε.
56. Εδέ τέκ δά κε βίγ ντε φ'ίιάτ|ρα, ά ντε κιουτε'τε , χ ντε τζιρλίκε βίγν| οίίόεβετ τε σεμούρετ&, έ ί
λιουτειγν' άτίγ, κε τι ζίγνί βε'τεμε
πεκίν' έ ρό.ΐαβετ σε τίγ , έ σα κε έ
^ίγνε , σερόνίίγνε γκά σεμούντα.

Κεφ. ζ. η.

Κρίε Ε-ίτάτετε. ζ. 7.

ι. Και «μαζώχΟηκαν εις αυτόν οί
Φαοισηοι, καί κάποιοι άπό τους
Γραμματίϊς, όπου ήλθαν άπϊ τά
Ιεροσόλυμα"
α. Και ωσάν είδαν κάποιους άπό
τους !Λα9ν)τά5ε; του, όπου έτρωγαν με
μολυσμένα χέρια, ( τουτε'71 μ= άνιπτα, ) τους εψεζαν.
3. (Διατί οί φαρισάΐοι και Ολοι οί
Ιουδαίοι, άν δεν νίπτουν καλά εω;
τον άγκω α, δεν τρώγουν, βας-ώντε;
την παράδοσιν των ποεσβυτέρων.
4• Και όταν γυρίζουν άπό τον φο'ρον, όέν τρώγουσιν, άν δεν είναι τά
χε'ριάτους πλυμένα καλά* και άλλα
πολλά είναι όπου τά έτταράλαβαν νά
τά κρατούν* πλυσίματα ποτηριών κάι
λαγηνιών καί χαλκωμάτων καί κρεββατιών.,)
5. Μετά ταΰτα τον ερωτοΰσιν οί
Φαρισάΐοι κα. οί Γραμματείς* διατίοί
μαΟητάδε; σου δέν πεοιπατουσι κατά
την παράδοσιν των πρεσβυτέρων, ά
μη τρώγουσι ψωμί άνιπτα τά χεριά
τους;
6. Καί αυτός άπεκρίθη, καί λέ
γει τους* καλά έπροφη'τευσεν ό ΙΙσαία;

ι. Ε ου μπεγιούαδε ντε άϊ Φαρισέιγτε, έ δέ τζά γκά Γρρμματέιγτε,
κε ερδε γκά Ιερουσαλίμι.
α. Ε σί πάνε τζά γκά μαθητίτ*
έτίγ, κε χάιγνε «ούκϊ με δούαόο τϊ
πίΡέρα (<5ό μέ 6ένε τε πά λιάρα)
ί σάιγτινϊ.
3. (2έ ψέ Φαρ•.σεΊγτ|, ε δέ ΡίΟε
τζιφουτϊ , ντε μός λ'.άφινι οουαρρτε
γγε'ρα μπε πιλιούρε, νούκϊχάνΐ , σέ ψέ
μπάγίνΐ πορσίν' έ πλε'ικετ.
4• Ε δε κούρ κΟίνενε γκά παζάρι,
ντε μος ού λιάφινΐ νοΰκε χάνε , έ ό»
σουμε τ§ τγιε'ρα γιάν' άτό κε μούαρε
τίρούαιγνί, τε. λιάρα τε ποτηρεβετ,
έ τε ξέστραβετ , έ τ§ πακίρεβετ, έ τ§
στράτεβετ. )
5. Πασαντάιγ ί πίετν' άτ§ Φαρισέίγτε , έ δε Γραμματέιγτε , περ «έ
μαθητίτ' ε'τοΰ , νούκ' ετζεγενί. σί κούν
τρί πορσίτνϊ πλέικτε , πό χάνε, πούΑε
με όούαρρ τε πά λιάρα;
6. Ε δέ άί οΰ περΓεΐτκ , έ οΰ &ά
άτοΰρε' σε μ'•ρρ§ προρητέψι Ησαιου

Κεφ. η.
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διατ* έσας τους ΰζοχριτάς" χαθώ; εί
ναι γεγραμμϊνον' έτοΰτος ά λαχ μ£
το ς-υμα ρ τιμά, άμή ή καρδία του
είναι μαχρχν άπο μένα.
7- Ειϊχζ'.ρα μέ τ•.μοϋσι, μέ τι» να
ίιδάσκουσι διδασκαλίας, παραγγελί
ας άνδοώπων.
8. Διατι ά&ίνοντες την έντολ/,ν
τοϋ θεού", βας-άτε την παράδοσιν των
ανθρώπων, πλυσίματα λαγηνιών και
ποτηάων' και άλλα παρόμοια τέτοι
ας λογής πολλά κάμνετε.
ο. Και ελίγέν τους" χαλά ναλνάτε
την παρχγγελίαν του θεοΰ, οιά να φυ
λάξετε την παράδοσιν την έδικη'ν ιας.
ίο. Διατι ό Μω';σης είπε" τίμα
τον πατί;α σου χαι τήν μητε'ρα σου'
και δπο:ος κακολογεί τον πάτερα η
τ/,ν μτ,τίρα το:/, νά τον θανατο'νουν.
11. Κ*! έσεΐς λέγετε* αν είπη άν
θρωπος εις τΐν πατέρα του, η εις τ/,ν
μάννα του* κορβάν(τό όποιον Θέλει νά
είπη, δώρον,) είναι εκείνο, όπου θε'λεις
ώφεληθη από μένα.
12. Και δεν τον οίφίνετε πλε'ον να
κάμη εϊς τον πατε'ρα του η ίΐς την
μητέρα του τίποτες.
1 3. Κάμνοντες τόν λόγον του Θεοΰ
άχυρον δια την παράδοσιν τήν β'
διχη'ν σας, όπου έπαραδώκετε' και ά'λα πολλά παρόμοια ωσάν αυτά κά
μνετε.
ι4• Και επροσχάλεσε το πλήθος ό
λον, και τους ελεγεν" άκουετέ μου όλοι,
και καταλαμβάνετε.
1 5. Δεν είναι κάνίνα πράγμα, ό
που να έμβαίνη άπίςω μέσα εις τον
ανθρωπον, τό όποιον να ιίμπορηνά τον
μολύνη' άλλα εκείνα όπου εΰγναίνουσιν
άπ' αυτόν, εκείνα είναι όπου μολύνου«ι τον ανθρωπον.
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:§ρ γιουβετ *ρσεχϊράκίτξ , οι κούντβ'
;•ϊτϊ σκροΰαρί" κούιγ λαό μ| ντερόν
ιούα μέ ποΰζ| , ε* ζέμερ' ΐτοΰρε |τΐ5|
ϊοΰμΐ λιάρΡ γκά μέγε.
η. Ε μέ τ| μπράζϊτε μεντερόγεν|, κοΰρ διδάξγεν§ διδαχίρα, πορσίτ' ί νιέ'ρεζετ.
8. Σέ ψέ λιάτε πορσίν' ε Περντί•
σ§ , ε μπάνι πορσίν' έ νιε'ρεζετ , τ\
λιάρατ' έ" ζεστραβετ, έ* τέ ποτηρίβετ,
έ δε σουμε τε τγιερα πούνίρα τι τίλια σι ι δε κετό πένι.
Ο. Ε οΰ θόσ άτοΰρί, γιου μίρρε
πρίσνι πορσίν' έ Περντίσε , περ τ^
ρούαιγτουρί πορσίν§ τούαιγ.
ίο; Σε ψέ Μωϋσίου θα" ντερό παπάνε τ§ντ, έδέ μέμενε τέντε" έδέ
άί ί.% τε θο'τε φγιάλε τ§ λίΡε ντε παϊ':άϊ τΐγ , α ντέ μεμ' έτίγ, λέ τ|
μουντόνετε μέ τε βράρϊ.
1 1 . Ε γιουβετ - θο'ι , ντϊ θάστέ
ντονιε νιερί γιάτιτ α σέμεσε τζ^ά λοί
κουρ.'τάν ( κ&γιό ΐστε δουρετ'ι ) ν\
πέΐγ Π|ρντίσε , §ό τ| β§γέγί.
ία. Ε νούκ' ε λίρι μ|άτ| τε *§γ§
ντονιε ντίχμ| ντέ γιάτι τιγ, ά ντε,
μέμα έτίγ.
1 3. Ε σκέλνι φγιάλεν' έ Περντίσε
περ άτε πορσί τοόα«γ, χΐ γιου δάτε*
έ δούμε τε τίλια σι κετό πένι.

1 4- Ε σί Ου'όά ΡίΟ» τουρμ^νε , οΰ
Θό9' άτοΰρε' διΡόνι μούα τ« Ρίθε,

Ι μψόνι.
ι5. ΝτονΑ Ρέ κ| |δτ| γιάϊτδ
ίιερίουτ , έ" χίν μπε Ρόγε τε τίγ ,
νούκε μούντ τα π&Ρέγΐ νιερίν|, πό α
τό '/Χ δάλλενεπρέιγ σϊγ, άτό γιάν|<|
έ πεΡέγενε νιερίνε.

Ι?δ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

1 6. Οποιος ίχει αΰτία να ακούν;,
ας άκούη,
17. (Και όταν ε'χκρισεν άπό το
πλήθος) και επήγεν εις το σπίτι, τόν
ερ*»τοδσαν οι άπο'7θλοι διά την πα-'
ραβολη'ν.
1 8. Καί λέγει τους" ετζι είσθε καί
ίσεϊς άγνωροι; δέν γροικάτε, ότι κά
βε πράγμα όπου έμβ/ίνει άπέςω μέ
θα εις τον άνθρωπον, δέν ημπορεί να
τόν μολύνη ;
19. Διατί δέν πάγει εις την καροίαν του, άλλα εις την κοιλίαν του.
και εΰγοίνει εις τον άφεδρώνα, και κα
θαρίζει όλα τα φαγητά.
αο. Και ελεγεν, ότι εκείνο όπου
•ϋγαίνει άπό τον άνΟρωπον, έκεΐνο μο
λύνει τον άνθρωπον.
αι. Διατί άπό μέσα άπό την καρίίαν τών άνβοώπων εύγαίνουσι κακοί
διαλογισμοί,
μοιχείαις,
πορνείαις,
©όνοι,
22. Κλεψίαις, πλεονεςίαις, πονηρίαις, δόλος, επιθυμία, φθόνος, βλα
σφημία, ΰπίρηφάνεια, άγνωσία.
23. Ολα έτοΰτα τα κακά άπό μέ
σα εύγαίνουσι, και μολύνουσι τον άν
θρωπον.
%.\. Καί άπ' εκεί έσηκώθη, καί έπηγεν εις τα σύνορ» της Τύρου καί
της Σιδώνος" καί έμβαίνωντας εις ενα
σπήτι, δέν ήθελε να τον εϊςεύρη κα%είς" άλλα δεν ημπόρεσε νά τους
λανθαση.
2 3. Διατί ωσάν τό άκουσε μία γυ
ναίκα, της οποίας ή θυγατέρα είχε
πνεΰμα άκάθαρτον, ήλθε καί έπρόσπερεν εις τα ποδάρια του,
26. (Καί ή γυναίκα τ,τον Ελλιίνισσα, τό γένος Συροφοίνισσα,) καί τον
έπαρακάλει, νά εΰγάλλη τό δαιμόνιον
άπό την θυγατέρα της.

Ε?• 7.

ι6- Αι ζε κά βέσ{ π|ρ τε §ιΡιούαρ§ , λέ τε διίιόγε.
1 6. Ε σί σκόι γκά τούρμα, ε ερδς
ντε 3τεπ1 , έ πιετν άτ§ μαθητίτ' έτίγ
περ παραβολίι8. Ε ού θότ' άτοΰρε" κά-ίί τ^
πα μεντ γένι έ δε γιούβετ; νούκ* κουπετόνι σε Ρίθ' άγιο κ| χίν τέ νιερίου
περγιάστα, νοΰζι μοΰντ τά π^έγε άτί;
19. 2έ ψέ νού/.ε χϊν ντε ζξμερβ τ^
τίγ, πό ντε παρκ , έ μπάνε τ§ πόστιρμε δέλλ, γκά κ«όνεν§ Ριθϊ τ§
γκρένατ|.
ου θοστε σε άγιο κ| ύυΧ
γκά νιερίου , άγιο πε/έν νιερίνε.
31. 2ε ψε πρεντα,ι γκα ί,ΐμίρ
έ νιέρεζετ, δάλλενε συλο'ί'τ' έ /..κία,
μοιχίτΐ, κουρβερίτε, έ βρέγ;λιατ2.
22. Κουσερίτε, λια/.εμίμετϊ , δρε/.ΐζίτβ , ί=νιέΐ•τρατε , $|Ί/£ρίμι, ζηλία,
τε σιάρατε , περίφανία , μαρεζία.
23. ¥ί% κετό τε κεκία λρενταζιτ
δάλλεν| γιάστε , ί πιΡέγενε νιερίνϊ.
α4• Ε σί ού γκρέ άτέγε , βάτε γκά,
συνόρετ' έ Τύροσί , έ τ§ 2ιόώνεσε.
έ σί χίρι πρίντα ντε Ό;§ ίίτεπί , νού/4
δούαν τά δίγτε νιερί, πό ναύχε μοΰντ
τε μπέτειγ πά νιόχουρε.
25 11 πό/.ι 2>ιΡιόΐ περ άτε './ι
ίρούα, ζί κίσ βάσιζεν' έσάιγ μέ 2πίρτ
τ| πε5ερ|, ερδι ΐ ρά μπί ζέμπι τ§
τίγ.
26. ( Ε άγιο Ρρούα κέ Ελληνίδ§
γκά φυλί έ 2ιροφινίκετ . * ί λιούτεϊγ
άτίγ, λ| τ| ντζίρ ι\ παούδιν» γκά
βάδεζ' ΐσάϊγ.

Κεφ. 7•
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Ιησούΐ
ί
θα
άσάϊγ
, λε
2,7. Α[χ.7) ύ Ιησ»3ς της είπεν" άφηβί πρώτον να χορτάσουν τα παιοια Ή γγόσ*ν§ [Λε περπάρα 8γιέλ|Ατ§" σε
δεν είναι καλόν να πάρτι τινας το Ψω- νούκ' ΐστε πούν' εαίρρε τε. μάρρΐ νιε{αΙ των παιοΐων, να τό ρίζη βΐς τα ρίου πούκεν' ί δγιέλμετ, έτοΰ ά χέδβ
κένετ.
σκυλάκια.
λ8. ΚαΙ εκείνη άπεκρίθη, και λέ
28. Ε δε άγιο ού περΡατκ, έ ί θα
γει του" ναι, Κύριε" υιατί και τα σκυ άτίγ" βερτέτ, ώ ζότ, πό έ δ"ί κί^τε.
λάκια άπο κάτω άπό τι» τραπέζι τρώ πϊρποσ ντένε σουφρα χάνε γκα θρίγουν άπο ταϊς τριυ.«.όψιχαι; τών [λετ' έ δγιέιζ,ετ.
παιόίων.
29- Και λέγει της" οΊά έτοΰτον
29. Ε ι θα άσάϊγ, π|ρ κετ|
τον λόγον σύρε' εύγηχί το οαιριόνιον φγιάλε χάιγδε , §όλι ί παούοΊ γκα
τζούπα γιότε.
άπο την θυγατέρα σου.
3ο. Και ώσαν έπηγεν εις το σττη3ο. Ε σί βάτε ντ| στεπί τε
τι της, εΰαήκε το οαιαόνιον όπου εύ- σάΐγ, Ρέτι τ| παούοΊνε §άλλε, έ δε
γηκε, και την θυγατέρα τ/ις όπου ή- τε πίγενε κ§ ϊστε στρίγτουρε υ.πί
τον βαλυ-ένη απάνω εις τό κρεββάτι. στρατ.
3ι. Και πάλιν (ό Ιησούς) εΰγη3 1, Ε σι ού κθίε περσερί γκα συκεν άπό τα σύνορα της Τύρου και νο'ρετ' έ Τύροσ3 , έ τ| Σιδόνεσε, έρδι
της Σιιϊώνος, και ηλθεν εις την θά ντε δέτ τ| Γαλιλαίεσε, τοκ' έ σκούαρε
λασσαν της Γαλιλαία;, ανάδεσα εις ντε περ μές τε συνόρεβετ σε Δεκα-όλιτ.
τα σύνορα της Δεκαπόλεοι;.
3α. Και του έφεραν Ινα κουφών,
32 Ε προύν* ντε άί νιε τ| σούρδεόπου μόλις ώμίλειε και τον ίπαρα- ^ε, έ τε βουβόσουρϊ , έ ί λιούτειγνε,
κάλεσαν, να βάλλη το χέρι του α άτίγ , τ| βίγ δόρρινε μπί τε.
1
πάνω του.
οο. ϊα σι β χοκι ατε μπε νιανε
33. Και ξεχωρίζωντάς τον άπα το
πλ.ηθο; κατά μονάς, έβαλε τα δά γκα τούρλα, ί βοΰρι βστερετε ρίπε
κτυλα του εις τα αυτιά του" και έ βέδϊ τ& τίγ, Ι σί πί'ίτίγτι, ζοΰρι
πτυσε καϊ έπιασε την γλώσσάν του. Γιουχεν ετιγ.
34• Ε σί βεϊτρόϊ ρι,π| Κίελ' , ρε•
34• Και άτένισεν εις τον ούρανόν,
και άνατέναςε, χ»ί λέγε του" έφφαθα, κόι, ε ΐ θα άτίγ, έφφαθα, κε δό τε
θότε, χάπου^
το οποίον θέλει να ειπη, ανοιςε.
35. Ε άτΐ τζάστ γιου χάπνε άτίγ
35. Και παρευθύς άνοιςεν η άκοη'
τοι>" καϊ έλύθη τόδέσψ,ον της γλώσ βένετε, έ γιου σγίδ1 τ| λίδουριτ ί Ριούχ^σε τίγ, έ φλίτ κερούαρε.
σης του, και έλάλει ορθά.
06. & ι πορσιτι ατα κε τε ρ,ος
36. Καϊ (ό Ιησούς) τους έπαράγγειλί, να (χν;ν εΐποϋν κανενός τίπο για θόσνε ντονέϊτ, έ σα ΐ πορσίτι άί άτες" καϊ όσον εκείνος τους έπαράγ- τα, κακί |4 τέπΐρε κηρύξνε άτά.
γειλί, τόσον εκείνοι περισσότερον έκη'ρυτταν.
37. Ε κάκϊ μ\ τέπίρ τζουΒίτειγνε,
37. Και πολλά περισσότερον έςει7

Κεφ. 3.
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πλη'ττουνταν, και έλεγαν" κ«λχ τα ε & θό""νε. ί πίρι μίρρβ Ρίθε. πούνετι,
καμεν όλα" και τον; κουφούς κάμνει έδέ τι σουρδεριτε ί ΐιν τε ντίεγίνε,,
να άκούουν, και τους β(,υβοΰ< να ε δι βούβ§:ιτ| τ| φλιάσίνε.
συντυχαίνουν.
Κεφ. η. 8.

Κρίι Ετετετ§. η. 8.

ι. 'Εκείναις ταϊς ήμε'ραις, εςωντας να ητον πολύ πλήθος, και να
μ>,ν εΐχαν τι να φάγωσιν, έπροσκάλεσεν
ο Ιησοϋς τους μαθητάδεςτου, και λε'γ;ιτους"
α. 2ι:λαγχνίζομαι τον όχλον" ότι
σγεδόν είναι τρεις ήμέραις όπου με
καρτεροΰσι, και δέν εχουσι τι να φάγουν.

ι. Ατό οίτ άχιέρε, σ» ψέ ίσνε
μπίγε'δουρί δούμε τούρμ' έμάδβ , ι
νούκε κίσνε σέτζ τε χάιγνε , θύρρι Ιη
σού» μαθητίτ' ετίγ , έ οΰ θα άτοΰρε.

3. Και αν τους άφη'σω νης-ικοΰς να
πάσιν εις το σπν,τί τους* , θέλονσιν
αποκάμει εις την στράταν' διατί κά77οιοι άπ' αυτούς ηλθασιν άπο μακρά.
4• Καί άπεκρίθηκάντου οί μαθητάδεςτου, λέγουν του" και άπό ποΰ η
μπορεί τινας νχ τους χόρταση έτού•
τους ψωμί εδώ εις την ερημίαν ;
5. Και τους ερώτα" πόσα ψωμία ε
νετέ ; και λέγουν του' έπτα.
6. Και έπρο'ς-αςε το λαόν να καθί
σουν απάνω εις την γην' και έπηρε τα
έπτα ψωμία, και εύχαρίς-ησε καί τα εκοψε'ν, και τχ εόιδεν εϊς τους μαϋητάδες του , να τα βάλλουν έμπροςί' και τα έβαλαν ε'μπρος-α εΐ« τόν
όχλον.
π. Και εΐχαν καί ψαράκια ολίγα"
και ευλόγησε , καί είπε να τα βάλλουν
έμπρο^ά.
8. Και έφαγαν, καί έχόρτασαν" καί
έτηκωσαν τα κομρ-άτια όπου έπερίίσευσαν, έπτα σεμπίλια.
9, Καί εκείνοι όπου έφαγαν , ητον
έως τε'σσαρες χιλιάδες" καί ί<ερα τοϊς
απόλυσε.

α. Μ| βγιέν κέικ περ κ£τ§ τουρμε,
σε ψέ γιάν| άφερ τρί δίτ σότ , κε α.§
πρε'σενε μούα, έ νούκε, κάνε σέτζ τε
χάνε.
3. Ε ντ§ ί λε>"όφτ(α άτα τ£ βεν§
μπε στεπίρα τε τοΰρε τ' οΰ'ρετε , οο
τ§ παγιαλοίσγ$νε μπούο $ γκα οϋ'για" σέ
τζά γκα άτα κάνε άρόουρε λιάρΡουτ.
4• Ε γιου περΡείκν' άτίγ μαθητίτ'
έτίγ , γκα οο τε μούντγεμε κϊτοϋ
ντ' έρημί τ£ γκόσγεμ§ κίτά μέ νΊούκι;
5. Ε ί πίετ άτα σα πού/.ε_ κενΐ}
έ δε άτα ί Θάνε , δτάτε.
6. Ε πορσίτι τούρμενε τ\ ρίγνε
πόστε μπε δε, ε σι μόρρι τ| στάτε
πουκετε , έ εύχαριστίσι , ί θέου , ί ού
άδά μαθητίβετ σε τίγ, τοδ ά βίγν§
περπάρα , ι οΰ ά βούνΐ περπάρα τούρμεσ».
η. Ε κίί$ν§ έ δ» πάκεζε πίσκ τε βόίξϊγ , έ σι ί πεκό» , θα του ά βίγνβ
ί δέ άτό περπάρα.
8. Ε χάγκρβ , ε οΰ φρίν| , ι γκ.ρίγ—
τινε τε τεπερούαρατ' έ τζόπαβετ στάτε ζιμπίλε.
ρ. Ε άτα κε χάγκρε κ=νϊ γγέρα
κάτερ μίν§, ε ί λίσόι άτά.

Κία,. 8.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

«39

ίο. Και παρευθΰς ε'μβηκεν εις το
καΐκι μέ τους μαθητάδες του , και
ήλθεν ί.ΐς τά μέρη Δαλμανουθά.
1 1 . Και «ύγήκαν οί Φαρισαϊοι , και
άρχισαν νά τίιν προβάλλουσι, ζητοΰντις απ αυτόν σημειον απο τον ουρανον ,
δοκιμαζοντές τον.
12. Και ό Ιησοΰς άνας-ενάζας εις
το πνεϋμα του , λέγει* διατί ή γενεά
αύτη γυρεύει σημειον; βέβαια σα;
λε'γω , πώς δέν θέλει δοθή εις τήν γενεαν έτούτην σημάδι.
ι3 Και άφησέν τους, και έσέβ/]
πάλιν ιίς το καΐκι και έπέρασε πέρα.
ι4• Και αλησμόνησαν να πάρουν
ψωμία οί μαθητάδις , και δέν εί^αν
μχζύ τους πάρα ένα ψωμί εις το
καΐκι.
1 5. Κα! τους έπαράγγελνβ , λέγωτας" βλέπετε, έ/ετ» τον νουν σας άπο
την ζυμην των Φαρισαίων, και άπδ την
£ιίμην τοΰ Ηρώδου.
1 6. Και έόιαλογίζουνταν ανάμε
σα τους, λέγοντες* ότι ψωμία δέν I-

ίο. Κ άτ< τ,αστ σι χίρι ντε
βάρκι , πάτΛϊ μϊ μαθητίτ' *τιγ, Ζρδι
γκά άν' Ι Δαλμανουθάιτ.
ιι. Ε δουαλ§ Φαρισέϊγτ§, $ νίσνε τ§ κερτόιγνϊ με άτ|, έ τ« κερκόΐγνε γκά άί νισάν γκά Κίε>ι , τούκ'
έ ίουτζίτουρε ατέ.
12. Ε σι πτζερετίγτι με 2πίοτ
τε τΐγ , οΰ θότε' τζφάρε νισαν λερκδν
χ.ίιγο φιλί; μέ τε βερτέτα οΰ θομ
γιουβετ , σε δο τ| μός ΐ ίπετ* κίσάιγ
φυλίετ νισαν.
1 3. Εσίίλια άτα, χϊρι περσίρΐντε
βά^κε, ί βάτε μπάνί τέ πίρτέιγμε.
1 4- Ε χαρούανϊ τ| μίρρϊ πούκε, ε
νουκϊ κίσνε τγιάτερ , περ βέτζιχϊ νιε
που^ί κέ κί3νϊ ντ£ βάρκι.

17. Καί γνωρίζωντάς το ό Ιησούς,
τους λέγει' τί διαλογιζεσθε , ότι δέν
έχετε ψωμία; ακόμη δέν γροικάτε,
ουδέ καταλαμβάνετε ; ακόμη άναίσθητον έχετε την καρδίαν σας ;
1 8. Μάτια έχετε, και δέν βλέπε
τε ; καί αΰτία έχετε , καί δέν άκούετε ; και δεν ένθυμάσθε ;
19. Οταν έκοψα τα πέντε ψωμία
εις πέ/τε χιλιάδες ανθρώπους, πο'σα
κνρίνια γεμάτα κομμάτια έσηκώσετε;
και λέγουν του, δώδεκα .
2θ. Και δταν έκοψα τους έπτα άρ
τους εις τάς τέσσαρες ^ιλιάΰες, πό
σα σεμπίλια γεμάτα κομμάτια έσηκώ
σετε ; καϊ έκεϊνοι τοΰ ειπαν' έπτ,ά.
31. Καϊ εκείνος τους βεγε' πώς

ϊ^. Ε σι έ κουπίτόϊ Ιησού», οί
θότ' άτοΰρε' ψε μίντόνενι σε σκένι
Αου/|; ακόμα νοόκ» κουπετόνι , ας
σμουντ τε διΡιόνι; έ δέ πο τε βέρίερε
έ κένι ζέμερενε τουαϊγ;
1 8. Ντόνε σε κίνι σ» νουκ* βίχνι,
ί δέ ντό.ε σε κίνι βε'ίίΐ νούκε διίίόνι
ας μπάνι μεντ;
19. Κοΰρ θέβα τε πέσϊ πουίετε,
ντέ τε πέσϊ μίγετε, σα κανίστρα
πλιοτ γκα τζο'πάτε /§ τεπ|ρούανε
μπεγιούαδτε; ί θάν' άτίγ διμπεδγιέτϊ.
20. Ε κούρ ντάβα τε στάτ» ντε
τ| κάτερ μίγετε, σα ζιμπίλε πλιότ
γκά τζόπατε κ| τεπερουανί μπεγιούαδτ|; έ δέ άτα ί θάνί δτάτί.
2ΐ Ε οΰ θοί» άτοΰρε, κι•3 νοόκ' ί

ι5. Ε ί πορσίτι ατά, Ι ού θδν
βείϊτρόνι , 2 ^ούχουνι γκα προυμετ' ε
Φαρισέιγετ , έ δέ γκα ίρούμετ' έ
Ηρώδιτ,
1 6. Ε ατά μϊντόνεσινί, Ι Θό9ν3
νιέρι μέ γέτερινε , σε πούκ§ νούκε κέμι.

1 4»
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βίρί
ντξρ
μέντ
τούαιγ;
δε'ν το βάνετε «ς τον νουν σα;;
22. Ε βγιέν ντε Βιθσαϊδα' έ ί πί?ν'
22. Και ερχετϊ εις την Βηθσαϊδάν* και φίρνουσίν του ίνα τυφλον , και άτίγ νιε τε βέρΑερε, έ ίλιούτειγνε κε
τα ζϊγ άτε μέ δορρε.
τόν παρακαλούν, να τον πιάση.
2'5. Ε σι έ ζουρι γκα δόρόά τ'§
23. Και πιάνωντας το χε'ρι του
τυφλοί, ευγαλεν τον έςω ά»6 την βε'ρΑερινε , ε κρέου γιάστε γκα φίίιάτι,
χώραν. και έπτυσε ει; τα μάτια του , έ ο*ι πεατίγτι ντε σι τε τιγ , βοΰρι
και έβαλε τα '/ίζ'Λ του απάνω, και δούαρρτε μπΐ τε , έ έπίετ άτε ντίϊτε
/.ε σ;χ Γ§;
τον ερώτα, άν βλέπη τίποτες.
24• Ε σι βεστρόΐ άί μπε τε λιάρ24• Και εμώντας να εΐδεν απάνω ,
έλεγε" βλέπω τους ανθρώπους ώσαν τε, θοσ' σοχ νιέρεζιτε πόσι λίσα κβ
ετζεγενε.
δένδρα περιπατοϋντα;.
25. Ε περσερι ί βοΰρι πάμετα δού25. Και πάλιν εβαλλί τα χεριά
του απάνω εις τα μάτια του, και ε- αρρτε μπι σι τ| τιγ , έ έπέρι άτε τ§
καμε'ν τον να ξαναιόίί' καί έκατα7ά• δίχ* ί ού κίρουα κάκε, /§ πα ίίθϊ μίρ6η και εΐδεν καθαρά όλους.
3| έ δέ κεροϋαρε.
26*. Ε έ δερίόϊ άτε ντε στεπι τε
26. Και ες-ειλε'ν τον εϊ; το σπητί
του, και τοϋ εΐπε" Να μην έμβης τίγ, έ ίθα' άς ντε φσιατ πρίντα τ|
μέσα εις τη'ν χώραν, μηδέ να το εΐ- μός χιτζ , ά; ντονιέϊτ μος γιά θούατζ
πης κανενός μέσα εις την χώραν.
ντ| ιρσιάτ.
27. Ε &λ\ Ιησούϊ, ε δε μαθητίτ*
ιη. Και εύγηκεν ό Ιτ,σοΰς και οι
μαθητάδες τοο εις ταΐς χώραις της έτ'ιγ ντί ιραιάτιρα τε Καισαρίσΐ /§
Κεσαρίαας τοΰ Φιλίππου. Και την θούχαετε έ Φιλίπουτ" έ μπούδε πιέτ
στράταν ερώτα τους μαθητάδες του , μαθητίτ' έτίγ , ε ού θάσ άτοϋρε" τζίλε
λε'γωντάς τους" ποίον μέ λέγουσιν οι θο'νϊ νιερεζιτα σέ γιαμ ουνε;
άνθρωποι να είμαι;
28. Ε δε άτα γιου περΡε'ϊΡκνε• θονε
28 Και αυτοί άπεκρίθηκαν' (τινές
λεγουσι Ιωάννην τον βαπτις-η'ν" και σέ γέ Ιωάννη βαπτιστιου' έ τε τγιέρε
άλλοι, Ηλίαν και άλλοι, ενα άπο του; Ηλία, έτε τγιέρε νιε γκα προ<ρη'τετ;.
προφ/ίτας.
29. Και ο Χρις"ος τους λεγει' άμη
οε αι ου ΰοτ ατουρε ε πο
έσεΐ; τίνα μ: λε'γετε να είμαι ; και ά- γιούβετ τζίλι θόι σε γιαμ ουνε; έ ού
πεκρίθη ό Πέτρος, και λέγει* έσΰ εί περΡέιΓκ Πέτρουα, έ ί θότ' άτίγ, τι
σαι ό Χρις•ός.
γέ Κρίάτι.
3ο. Και εκείνος τοΰ; επροπηρε μέ
3ο. Ε ΐ πορσίτι άτα τε μός θόν|
φββερισμον , να μην εϊπωσιν κανενός ντονέΊτ περ άτέ.
τίποτε; οι αύτο'ν.
3 1 . Και άρχισε να τοΰ; διδάσκη ,
3 1. Ε νίσι τι διδαζ άτα, σέ οούπώς κάμν:ι χρεία ό υίό; του άνθρω χαετί τε πεσόγ* σούμε ί πίρρι ί ίιερίπου να πάθη πολλά , και να κατα/.ρι- ουτ, έ τέ στίρετε πό3τ|, ε τε σάχετϊ
θ?, άπό τοΰ; πρεσβυτε'ρου; και άΓχιε- γκα πλέικτ' ί λαόϊτ , έ δέ γκα τε πάρεϊ; ν.χ'. Γραμματεΐ; και να σκοτωίνί' οετ' ί πρίφτίρετ , έ δέ γ/.α γράμμα

Κίψ. 8.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

χχΐ μ.ετά τρεις ήακας νχ άνα<7*Β?;.
3α. Και {δίδασκε ΐϊαρόησία τον
λόγον* χαί πιάνωντάς τον ό Πέτρος
άονι« να το* ΐπιτιμα.
33, Και ό Ιησούς γυρνώντας,
χαΐ βλέπωντα; του; μαθητάδες του ,
ώνίίδισβ τον Πέτρον , και λέγει του*
σΰρε οπίσω μου Σχτανα" ότι δεν φρο
νείς τα ιοϋ Θ«>5, άλλα τα των αν
θρώπων.
34. Και «προσκάλεσε το πλήθος μέ
τον; ααθητάδες του , και λέγει τους'
όποιο; θέλει να μέ ακόλουθη, ά; άρνηθη τοϋ λόγου του , και ας πάρη τον
ς•αυρόν του , και άς μέ άκολουθηση,
35. Διατι όποιος Θέλει να φύλαξη
την ζωήν τον > βέλει την χάσει* και ο
ποίος χάσει την ζωήν του δια λόγου
μου και δια το εύαγγέλιον , βτοϋτος
6έλει την φυλάξει.
36. Αιατ: τί θέλει ώφεληθη άνθρω
πος , άν κερίέστ] όλον τον κόσμον, και
χάση την ψυχη'ντου;
37. Η τίνα δώση άνθρωπο; άλλαζίαν δια την ψυχη'ν του.
38. Διατι οποίος εντραπΐί εμένα
κ» τους λόγους μου εις την γενεάν
ετουτην τήν μοιχαλίδα και άμαρτωλην, και ό υίός τοϋ άνθρωπου θέλει
έντραπη να τον ύμολογη'ση , δταν ελ6η εις την δυξαν τοΰ πατρός του μαζΰ ρ τους αγίους αγγέλους.

Φ

τέιγτΐ, έ 8ο τι βρίτετί , ί πας τον
δίτετ δοτέ γγιάλετξ.
3α. Ε ού φλιτ φγ'.άλϊνΐ φάκεζα, ε
ε μόρδι άτΙ Πέτρουα ρίπε νιάνε , έ νίσι τα κίοτον άτέ.
33. Ε δε άί σι οΰ κθίε, έ βι^τρόϊ
μαθητίτ' έτίγ , ί κερτό» πέτρον§ , ί ί
θα* χάϊγδε πράπα μ,έγε σατανά , σέ
νουκε μεντόνε πουνερατ ϊ Περντίσε,
πό ι\ νιέρεζετ.
34- Ε σι θυρρι ίφερ τιγ τουρμ§νε,
πάΚκε ρ,ς μαθητίτ' έτιγ , οΰ θάάτοΟρε.
άί κε δο τε βίγ& πας μέγε ,λέ τε άρνίσγι βέτξ,χεν' έτίγ , έ λ* τΙ ΤΛί-&
κρούίκν' έτίγ , ε λέ τε βίγε πας μέγε.
35. 2ε άί κέ δό τε ρου'αγε βέτίχεν'
έτίγ, δα τα χουμπάσϊ, ί άί κ| τ| χοαμπάσε βέτίχεν' έτίγ π§ρ μουα, έ δέ περ
Ούγγίλ' τί;/., άί §ο τα ρουαγε άτέ.
36. Σε ψέ τζί β§*)έν νιερίουτ ντ§
κερδέστε Ριθε δινιάνε, έ τε δεμετόνετ| 2<π•:ρτιν ετιγ;
37. Α τζδό τε άπε νιερίου ξεσπεοπλϊΐΛ περ Σ'πίρτ τε τιγ;
38. 2έ τζίλιτ δο κε τί βίγε τοΰρπ
περ μουα , έ δέ φγιάλετ' έμία ντε κετ| σόιγ κουρβγιαρ έ δε φαγ|τουαρ,
έ δε ί πίρρι νιερίουτ δο τ§ τουρπϊρόν*τ| π|ρ ά^έ κοΰρ τε βιγϊ [λέ λεβδίρι
τε γιάτιτ σε τίγ, λάσ/.ε ρνέ δενγτόρετε Εγγειγ.

Κεφ. θ. 9•

Κρίβ Ενεντετε. θ. 9•

ι. Και ελεγέν τους* Βέβαια σας λέ
γω , ότι είναι κάποιοι άπ' αΰτοΰς ό
που ς-έκονται έδώ, οί όποιοι δέν θέλουσι γευθη θάνατον , ϊω; όπου να είδοΰν την βασιλείαν του Θεοΰ, πώς
ηλθ» μέ δυναμιν.

ι. Ε οΰ θο9 άτοΰρϊ," ρ.έ τ| βερτέτα οϋ θόρι γιούβετ' σέ γιάνε τζα
γκα κετα /ε ρίνε κετοΰ,, κ§ άτα δο
τϊ [λός σόχενε βδέκϊγε γγέρα σα τε
σόχίνε (Λπρετερίν' έ Περντίσε τ' άρδο ρε (λέ φουκί τέ σάιγ.

ι4?

ΕΓΑΓΓΕΑΙΟΝ

Κεφ. ο.

2. Ε πάς Ριά3τ$ &τ»τ μερρ Ιησοΰ»
μ» βέτ|χε Πέτρονε, Ι δε Ιάκωβονε, '
ί δε Ιωάννϊ, έ ΐ *ζίπε* άτά ντε νι§
μαλΧ τέ λιάρτ». βέτεμε, « μεταμαρφόσετε περπάρα τοΰρε.
3. Ε οΰ *έν§ ρο'Αατ' έτιγ τ| ντρίτοαρα, έ τε πάρδα δούμε πόσι ζπόρα, τέ τίλια κε άι κ§ ζπαρδ μπί δε
νουκε μουντ τί ζπάρδγε Λεπτού.
4• Ε ου δοΰκ μπα τα Ηλία πάσκε με Μωϋσίνε , έ κουβεντόιγνϊ πάσκε με Ιησουνε.
Ιησοϋν.
5. Ε οΰ πϊβΡέιΓκ Πέτοουα, Ι ΐ θότ'
5. Και άπεκρίθη ό Πέτρος ; και λέ
γει εις τόν Ιησοΰν" διδάσκαλε , καλόν Ιησούίτ' δάσκαλ , μίρρΙ !#τ§ τε ρίμε
εΐναι να είμεθα έμεϊς εδώ" και «ς νάβετ κετου, έ τε πεγεμε τρί κασόλε,
κάμωμεν τρεις καλύβαις, δια εσένα •ίι| περ τί, ί νιε περ Μωϋσίνε, έ δε
μίαν , και δια τόν Μωϋσην μίαν, και νι« π§ρ Ηλίαν|.
ι. Κϋά δτίρον άπό Εζ ίμέραις έ*πί|εεν ο Ιτ,σοϋς τον Πέτρον και Ιάκωβον
και Ιωάννο* , και άνάβασέ τους εις Ε
να δρος ΰψηλόν ξεχωρις-α μοναχούς,
και έμεταμ'.ρφώθνι έμπρος-ά τους.
3. Και τα φορέματα του έγιναν
λαμπρά, και άσπρα κοίτα πολλά ωσάν
το /«ίνι , όπου βαφέας δεν ημπερεΐ α
πάνω εις την γην να τα λευκανη.
4• Και έφάνη είς αυτούς ό Ηλίας
με τον Μωϋσην" και ώμίλουν μέ τόν

δια τόν Ηλίαν μίαν.
6. Διότι δεν εϊξευρεν τίναείπϊΓ διατί ήταν τρομασμένοι.
-/. Και έγινεν ενα σύννεφον και
τους έσκέπασε' και ήλθε και φωνή από
τό σύννεφον , όπου έλεγε* ετούτος εί
ναι ό υΐο'ς μου ό ήγαπ«μένος , αύτοΰ

6. 2ε ψέ νουκε &γ τ^τε Θυ3" σι
ψέ κένϊτε'ίθε τρομάςουρε γκα φρίκα.
η. Ε οΰ γκρέ νιε μγιέρίουΐϊ , έ ί
μπβυλιόϊ άτα, ί έρδι ζ« γκ* μγιέρΡουλα κε (ΐίΛ' κοΰ*γ |5τε πίρό; ίμ ί δάσουρι, άτίγ τί διΡιόνι.

άκου'ετε.
8. Ε άτϊ τζαστ κοΰρ β|5τρούανϊ
8. Και εςαφνα βλέποντες τριγύρω,
■πλέον δεν είδασι κανένα , πάρα μόνον έότουλ , νοΰκε πάνε με ντονιε , πό βέτεμ| Ιτ,σοίνε με άτα πάϊκετόν Ιτ.βοϋν μαζί» με αύτοΰς.
[). Ε σι ζπρίτνε άτα γκα μάλλι,
9• Και όταν έκατέβαιναν άπο τό
βουνόν, τους έπαράγγειλε να μην εΐ- ί πορσίτι άτα φόρτ , κε τε μόςόεφέποϋσι κανενός εκείνα όπου είδαν , πά γ|νε ντονιέιτ άτό κε πάνε , περ 8έτζρα μοναχά όταν άνας-/ίθ?ί εκ νεκρών με κούρ τε γγιά).ετε ί Λίρρι ί νιερίουτ
ό υιός τοΰ ά•Ό;ώ—ο ί.
γκά τε βοέκουριτε.
ίο., Ε άτα έμπαιγτιν: φγιάλενΐ
ίο. Και ί^νΚχΈ,ΐΝ τόν λο'γον, και
ανάμεσα τους ιζητοϋσαν, τί θέλει να φσέ/ουρί , έ κερκόιγνε τζοο μέ κένβ τ§
γγιάλετε γκα τ§ βοέκουριτε.
είπη τό εκ νεκρών άνας-ηναι.
ιι Ε έπίετν' άτε, έ ΐ θόσνϊ ψΐ
11. Και τόν ερωτούσαν, λέγοντες"
θο'νϊ
γραμματάγτ», σι Ηλία δό τ§
διατί λέγουσι οι γραμματείς, πώς
κάμνει χρε'α ν* ^? ° Ηλίας πρώ βίγ$ προτοπάρε;
τον;
12. Ε δέ άί οΰ πϊρίειίκ, ε οΰ θα
12. Και <5 Ιησοϋς άπεκρίθη, καίεΐπέν τους* ό Ηλίας έρχεται πρώτον , άτοΰρε" Ηλία βγιέν περπάρα, Ι €%
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να άποκατας^στιίλι (τ& πράγματα")
κ.αι καθώς είναι γεγρα|λυ.ένον δια τον
υ ιόν τοΰ άνθρωπο», ετζι πρέπει να πάΟλ πολλά, χα να καταφρονεδη.
1 3. Αλλα λέγω σας, ότι και ύ Η
λία; ήλθε και έκαμαν του όσα ηδελαν"
ΧΛ$ως είναι γεγραρ^ριένον δι' αυτόν.
ι4• Κ» χαγαίνωντας εις τους μαθητάδες του . είδε» όχλον πολύν τρι
γύρω τους , και τους γραμματείς όπου
τους επροβάλλασι ζητη'ματα.
1 5. Και παβευδΰς ώσαν τον είδεν
όλος ό όχλος εςυπάσδη, και έτρεχαν
και τον έχαιρίτοΰσαν.
1 6. Και ερώτησε τους γραμματείς.
τί τους πίοβάλλετί ;
17- Και άπεκρίδη Ινας άπό τόπλη6ος, και είπε* όιδάσκαλε, νίφεια τόν
υίόν μου εις εσένα , ό όποιος έχει πνεύ
μα άλαλον"
1 8 Και όπου τόν φθάση , τόν κά
μνει χαί ξεσχίζεται" και αφρίζει, καΐ
τρίζει τα δόντια του, και ξηραίνεται*
*ιι είπα εις τους ρ.αθητάδες σου , να
τό εΰγάλουν, και όέν ημπόρεσαν.
19. Και άπεκρίθ7) ό Ίησοΰς και λέ
γει τους" Ω γενεά άπιτος, εως πο'τε θέλω είσθαι μετ' εσάς; Εως πότε να σας
υπομένω, φέρετε τον εις εμένα.
2ο. Και έφεραν τον εις τόν (Χριτόν") και ώσαν τόν εΐδ"ε (τό παιδίον,)
-αρευθϋς τό δαιμονιον τό έσπάραξε"
και έπεσεν κάτω εις την γην. και έκοιλίετο αφρίζων.
12. Και ( ό ΧριςΌί ) ερώτησε τόν
πατέρα του" Πόσος καιρός είναι όπου
τό έπαθε; και λέγει του* άπό μικρόν
παιδίον.
22. Και πολλαϊς φοραϊς τόν έρριςεν
εις την φωτίακαιεΐς τα νερά, δια να
τόν χϊλάση'άλλα άν δύνεσαι τίποτες,

ι43

Γίδι ποιίνϊρατΙ (*.πουδ| , 4 σι κουντρ'
«"τ* σκρουαρε πξρ τ§ πίρρ' β νιερίουτ,
οό τ|| πεσόγε 3ου;/.», έ §ό τ'ε ςεντερονετί.
1 3. Πό οΰ θόμ γιουβετ, κ| Ηλία
ερδι, έ ϊ λένε άτιγ σα δεσνε, σι κούντρε κέ σκρουαρε πέρ άτέ.
ι4• Ε σι ερδι ντε μαθητί, πα ρότουλ άτοΰρε σουμε τουρμε νιέρεζεί,
έ δε γραμματέϊγ, κε * πίετν' ατά.
ιδ. Ε άτί χέρ§ πολ' «πάν* άτ^
ίίθϊ τούρλα, οΰ τζιουδίτνε, έ βέιγν$
με βράπ , έ ί φάλειγν' άτίγ.
1 6. Ε ί πιέτι γραμμάτέϊγτε τζκερκόνι με άτά;
17. Ε οΰ περΡέιΓκ νΐ| γκά τουρμι,
έ ί δα" δασκάλ , προυρα ογιάλενε τίμ
τέκ τέγε, κε κά 2πιρτ τέ βουβόσουρε , • τ§ πα φγιάλε.
1 8. Ε τέκ όό κε τα Ρέγε άτε, έ
στίε μπϊ δε , 4 σκούρων , έ κϊρτζελίν
δεμπετ' έτιγ, ε ΐ πίε δίλ§, έ οΰ θάτζε
μαδητίβετ σ& τοΰ, έ νουκε μουντνε
τά ντζίρε.
ΐ{). Ε δέ άί γιου περΡέϊΡκ άτίγ, έ
ί Οότε" ω φυλί ί πα Αέσε, γγέρα κοΰρ
δό τε γέμ οΰ'νε με γιουβετ Λάσκε;
γγέρα κοΰρ οό του οουρόιγ γ;ουβετ;
πίριε άτε τ|κ [λέγε.
ί• 8 προυν ατε ντε αι, < σι ε
πα άτε άτε τζάστ ε §ρόδ*ι άτε Ζπίρτι , ε σί ρά (Απ| δ*» , κιλισειγ τουκ'
έ σκουριούαρε.
Λ ι. Ε πιέτι γιάτν' έτΐγ' σα ριότ
κά κε κοΰρ ΐ Ριάου κεγιό άτιγ; ί δε άί
ί θα κ| πΐρ σε βόίελιτ.
22. Ε αουριε χέρε έίττίου άτε Ι δέ
ρίπε ζγιάρ , έ δε [Λπ' ουγερα , κ| τα
χουαπάσε άτ| , πό τζδό κ| ριούντ,

ΕΥΑΓ1ΈΛΙ0Ν
Κεφ. ρ.
ι44
βοη'θησέ μας , σπλαγγν•."όμενός μας. ντί/να νάβετ , ί λε τ$ τι βίγΐ κέικ πει
νά6ετ.
23. Κα! ό Ιησοΰς του λέγει" αν
23. Ε δε Ιησού» ΐ θα άτ'γ" ντ*
δύνεσαι να πις-εύσης, Λα είναι δυνα μοΰντ τε λεσότζ, τξ Ρίθα γιάνε τε
τά εις εκείνον όπου πιςεύει.
κολάιγτα ντέ άΐ χϊ πεσόν.
24• Και παρευθυς κράζωντχς ό πά
24- Ε άτε τζάστ θύρρι μέ τε φόρ
το ρ του παιδιού, με δάκρυα έλεγε" τε ί γιάτι ογιάλιτ , έ θόστε με λιοτ,
πις-εύω, Κύοιε, Βοήθησε μου εις την Αεσόιγ , ώ ζότ, ντίχμε μούα ντε παΑεπεσίεκ τίμ.
άπις-ίαν.
25. Κα! ό Ιησούς ώσαν εΐδεν ότι
2 3. Ε σΐ πα Ιησού» χι μπιγίσυντρέχει ό λαός, μέ όργην και φό δείγνε όούμε τούρμε , έ φοβερίσι 2πίρβε ρ ισιιον έπρός^αζε το πνεϋματό άκά- τιν' έ πεΡέρε, ε ϊ θα άτίγ' τι ^πϊρτ
θαρτον, λέγωντάς του" το πνεϋμα το ί βουβόσουρε, έδέ ί σούρόερε, ούνϊ
άλαλον και κωφον, εγώ σε προστάζω, τε πέϊγ πορσι , οΐλλ γκα άί ίιερι , έ
ευγα άπ' αυτόν , και πλέον μή έμβης τεμος χιτς με ντε αι.
εις αυτόν.
26. Ε σι /ίρίτί, έ σί ί όρόόι άτε
26. Και (το δαιμόνιον) έκραξε,
χζι πολλά τον έσκάραζε, και εΰγηκε" σούμε , οοίι" Ι οΰ πε πόσι ί βοέκουκαι ( ό άνθρωπος ) εγινεν ώσαν νεκρός, ρ§ , κάκε κε θόσνε ίίούτΛε σε βΒίκι.
όπου πολλοί έλεγαν, όπ άΐϊέθανε.
27 Ε δέ Ιησούϊ σι έζοΰρι άτε γκά
ιη. Αμή ό Ιησούς τον έπίασεν άπό
το χέρι, και έσηκωσέν τον" και έση- δορρα , > γκρίγτι άτε, έ οϋ γκρέ.
χώθη.
28. Ε σι χίρι άί ντ| στεπι , έ πι28. Και ώσαν έμβηκίν ( ό Ιησούς)
μέσα εις το σπίτι, τον ερωτούσαν οι έτν' άτ| μαθητίτ' έτίγ βέτζε , ψέ
μαθητάδες του κατά μόνας' δια ι! ε νάβετ νού/.| μούντμ τα ντζγιέρξμ άτέ;
μείς δεν έδυνηθ/ίκαμεν να εύγάλωμεν
αυτό (το δαιμόνιον;)
29• Ε ου θα άτοΰρε" κούϊγ σιρι
29• Καν λέγει τους" ετοΰτο το γέ
τε
παούδιτ, μέ ντοίιε τγιάτερ νούκε
νος μέ άλλον τρόπον δεν ημπορεί να
εϋγη, πάρα μέ προσευχην και μέ νη- μούντ τε οάλλ§ , βέτζμε μέ τε φάλε,
ς-είαν.
έ δέ μέ άΡερίμ.
3ο. Ε σι δούαΧε άτέγε, σχ.όΐγν§ ντε
3ο. Και ώσαν εύγηκαν άπ' εκεί,
έπερνουσαν άπ6 την ιιέτίΐν της Γαλι- περ μ:ς τ| Γαλιλαίεσί , Ι νούκε δού-:
λαίας" και δεν ήθελε, να τόν γνωρίση αϊγ τα νίχ άτ§ νιερί.
τινάς.
3ι. Διατι έδίδασκε τ•ύς μαθητά3 1. 2έ διδας μαθητίτ' έτιν, έ οΰ
δεςτου, και τους έλεγε" ότι ό υιός θο5 άτοΰρε* σε ί κ'ιρρι ί νιερίουτ , οο
τοΰ άνθρωπου παραδίδοται εις χέρια τε ΐπετε ντε οούαρρ" τε νιέρ^ζετ, έ ίο
ανθρώπων, και θέλουσι τονθανατώσει' τα βράσενε άτε, έ σϊ τ| βρίτετε , τ|
και ώσαν θανατωθη, την τρίτην ;δμέ- τρέτενε οίτε όο τ| γγιάλετε..
ραν, θέλει άνας-αθϊ.
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3ι Και εκείνοι δέν Ιγνώριζαν τον ]
33. Ε άτα νούκ' 4 χουπίτόϊγνί
"λόγαν και έφοβοΟνταν να τόν έρω- φγιάλενε , £ τρίμπειγν* τά πιέτν' άτε.
τνίσουν.
33. Και ηλθεν εις την Καπερνα
33. Ε ίρδι ντέ Καπερναούμ* έ* σι
ούμ* και ώβ-αν έμβηκε εις το σπητι, χίρι ντε στεπί » ΐ πιέτ άτά , τζμεντό•
τους ερώτησε* τί έόιαλέγουσθαν εις την νεσιτε μπόύδε μέ βέτεχε τούαιγ;
ς-^άταν ανάμεσα σας;
34• Κοα εκείνοι έσιώπαιναν* δικτί
34• Ε άτα. νούκε φλίσνε, σέ ψέ
ίδιχλέχδτ,σαν εις τί)ν ς-ράταν ανάμεσα μπούδε Αέΐ'γνε κουβεντ νιεοι μέ γιάτους, ποίος είναι μεγάλίτερος.
τεριν* , σέ τζίλι εστε μί μάδ.
35. Και ώσαν έκάθισεν, «κάλεσε
35. Ε σι ντένι, θύρρι τέ §ιμπ§τους δώδεκα, και λε'γει τους' όποιος ογιέτί , έ ού θότ' άτοΰρε' άι κε §ο τι
θέλει να είναι πρώτος, θέλει εΤσθι ύςτε- γέτε ί πάρε , λέ τε γέτε μι παστάιγμι
ροτερος άπό όλους, και όλονών υπη γκά τε Ρίθε, έ δέ σερίεαορ' ϊ σε Ρίθϊβετ.
ρέτης.
36. Κώ πιάνωντας ένα παιοίον ,
36. Ε σι μόρρι ίιέ 8γιάΊ, ί
τί» ες-Γ,σεν εις την μέσην τους" και άγ- βοΰρι άτε στρούαρα ντε μες τε τουρ»"
χαλιάζωντάς το, τους λε'γει.
έ σι ί άγκαλιάσι άτέ , ού θα άτο^ρε.
Ζη. Οποιος δεχθΐί ενα μικρόν παι
37. Αί κε τέ δέξγε νι§ γκά τέ
οίον ώσαν ετούτο δια το όνομα μου, τίλετε δγιέλμ περ εμερ τιμ , μούα με
έμενα δέχεται" και όποιος δεχθη έμε δέξ* ε άί κ| τί δέξγε μούα, νυύκε
να, δέν δέχεται εμένα, άλλα εκείνον, δέξ μούα , πό άτε κε με §ερΡόϊ μούα.
όπου μέ ες-ειλεν.
38. Καϊ ό Ιωάννης τοϋ άπεκρίθη ,
38. Ε ού περΓέϊίκ ντέ άι Ιωάννη,
λέγωντας* διδάσκαλε, εΐδαμεν κάποι έ ΐ θα* δάσκαλ , πάμ νιε νιερί κ»
ον όπου εις το όνομα σου εύγανε δαι κρέν τέ παούδετ» μέ εμερ τεντ, κ§
μόνια , ό όποιος δεν μας ακολούθα* και άι νούκε βγιέν πάς νέ** , ί έμποδίσμ'
ίαποδίσαμίν τον , ότι δεν μας άκολου- άτε , σέ νούκε βγιέν πας νέϊ.
6α.
39• Ε δέ Ιησούι ού θα* μος εμπο3^. Καιόίησοϋς ε'ιπε'μην τον εμ
ποδίζετε- διατι δέν εΐναι κανένας όπου δίσνι άτ'ε, σέ σεστε ντονΛ κ» τε *εγ§
να κάμη τίποτες δύναμιν εις τί» όνο θαύμε με εμερ τιμ, ί τε μούντγϊ
μα μου . καϊ να δυνηθη εΰθΰς να μέ κα παϊτάιγ τε φλιάσε τε κέικ περ μούα.
κολογ-/ση*
4ο. Διατι εκείνος, όπου δέν είναι
4ο. Σέ άί κε σεστε κόντρ* νέβετ,
εστε περ ντίχμε τόνε.
ενάντιος μας , είναι δια λόγου μας.
4 1 . Και όποιος σας ποτίσει ενα πο
4ι. Σέ τζίλι δό >.| τοΰ άπί γιούτήρι νερό δια όνομα μου, ότι είσθαι βετ νΛ κούπε ούγε μπε εμ|ρ τίμ,
τοϋ Χρινοΰ, βέβαια σας λέγω, δέν σέ ψέ ίνι τε Κρίστιτ, μέ τε βε,ρτέτα
ού θόμ γιούβετ, δό τε μος χουμπάθέλει χάσει τ/|ν πληρωμ/ι'ντου.
15. μουντίμν' έτίγ.
4*ι. Εδέ τζίλι&4τϊ^*,'δ«λίσγ|
4"». Κ» όποιος σκανδαλίσει 2να ά«ο
ϊ8
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τους αικροίις ετούτους, ύπο* πιςεύουν Ινιί γκα κίτα τΐ βόΓεϊγτί , κ| κεΐΐς έ|Αε'να,καλλίτερόν του «Ιναι, βαλ- Ισόγενε μοι'α, ίστ$ αε αίρρε ντε ά(
Οη αία αυλόπετρα ιίς τον λχι•/.όν του , κε τί βάρετε νιΐ αοκερ» αουλί:ιτ απϊ
κιάφε τι τίγ; έ τε στίχε τε απε δέτ.
και να ριχΟη εις την θάλασσαν.
43. Και ίαν σέ σκανδαλίζη το χε'43. Ε ντε τε σχανδαλίσ τι οόρόα
■ι σου , κόψε το' καλλίτερόν σου είναι γιότε , πρέε άτ§ , αε αίΐρι |*τε π'|ρ
αέ ενα χε'ρι να πάγης ει; την ζωήν , τι τε χίτζ ντε γέτε αε νιε οοορε , σε
πάρα να ε'χης δύο χέρια, και να πάγης τε κιτζ τ| οι οουα;ρτ§, ε τε ρετ,
είς την γέενναν, εις το πΰρ το άσβε- ντε πίσε, ντεζγιάρ τε πα σόσουρε.
ί"ον*
44• Εκεί όπου ό σκώλη; αυτών
44• Ατγε χε κρίαπ' ίτοΰρε νού/.|
λεν έχει τέλος, και η φωτία δέν σβεΐ. βοές , ε δε ζγιάρι νούκε σούχετε.
45. Ε ντ' ε>7τΐ κε τεπεγγόν τ! κί45. Και ίζν σε σκανδαλίζη το πο
δάρι σου, κόψε το" καλλίτερόν σου εί απα γιότε , πρεε άτε, αϊ αίρρΐ |5τ»
ναι να Λίγης εις την ζωην κουτζός , περ τι τε χιτ; ντι γετΐ ι τ,ιαλε, σε
πάρα να εχης δύο ποδάρια, και να πά τε κέτζ τε 51 κέαπετί, έ τε βίχετζ
γης εις την γεενναν, εις το πΰρ το ά- απεπίσι, ντε ζγιαρ τε πα σόσουρε.
σβες-ον.
46. Ατγε >§ κρίαπ' ίτούρε νούχΐ
46. Εκίΐ όπου ό σκώλης αυτών δέν
βδές , ε δε ζγιάρι νούκΐ σούχετξ.
τελειώνει , και τ, φωτία δεν σβεΐ.
47• Ε ντ' |στϊ χε τέ σκανδαλίσ
47• Καί εάν σε σκχνδαλίζη το αάτισου, ευγαλε το" διατί καλλίτερόν τι σίου ίτ , ντζίρε άτε , ρ.ε αίρρΐ ε'τ§
σου είναι αε έ"να αάτι να εαβης εις την περ τι τε χίτζ ντ| απρετίρι τε Περβασιλείαν του Θεοΰ , πάρα να εχης όύο ντίσε ψϊ νιε σι , σε τε χέτζ τε οί σί
(«.άτια, και να ε^βηςεΐς την γε'εν- τε, ε τ* 6'χετζ ντε πίσε τε ζγια'ριτ.
ν«ν ΤΟϋ πυρός"
48. Εκεί όπου ό σκώληζ αυτών δέν
48. Ατγε κ| κρί;Απ' ίτουρε νού«
βδε'ς , ε δε ζγιάρι νούχε σούχετε.
«ποίνη'τκει, και ή φωτία δέν σβεΐ.
49 Διατί καθ' ίνας αέ φωτίαν θέλει
49• 2ε πζίλι οο ψϊ ζγιάρ οο τε
άλατισίτη' και κάθ: (ΐυσία αε το άλας κρίπετξ, ι δε τζοο κουρ<:άν [λι ν.-.-.ι
θέλει άλατισθ/;.
δο τε κρίπετε.
5ο. Καλόν είναι τό άλας" άαη άν
5 1. Ε αίρρε |στ| κρίπα, πο ντ*
τί» άλας γένη άναλον, [Αε τί να άλατι ίϊτε κε τ| 7'ξνετε κρίπα ε πα κουλοθη αυτό; έχετε ε•!ς τοΰ λόγου σας ά [Λε'ταε, ±>λ σε οο τα κουλαίτνι γιούβεντ
άτε; χίνι απ{ βετ£χε τούαιγ κρίπε, «
λας, καί ειρηνεύετε άνάαεσά σας.
Α.'νι τ.άιλ νιξ:ι αέ γιάτερινε.

Κεφ. ί. ίο.

Κρίε Εδγιε'τϊτε. ι. ίο.

ι Και άπ* έκεϊ εσηκώθη και ηλΧ. Ε σι ού γκρε άτε'γε, βγιεν ντϊ
θίν εις τα σύνορα ττ.ς Ιουδαίας, δια συν'.ρε τε Ιουδαίεσε, περτέιγ Ιορδάρ. σου της Χ'^Ρ01* όπου •'•νβ* πίρτν νιτ' ί πάαιτα βίγ$ν| ρ.ε τί πά3κ$

Κί-ρ. ίο.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

του Ιορδανού* χαί πάλιν ο! όχλοι ί
παγαίνασι μαζί» ει; αύτο'ν' καί, καδώ;
•ιχί συνήθεια», πάλιν του; έδίδασκε.
α. Και ίς-ωντας να ΓλΟουν ίί; αυ
τόν Ά Φαρισαϊοι, τον «ρωτούσαν1 αν
•χει εςουσίαν άνδρα; να άφη'ση την
γυν^κ* του ; δοκι^άζοντε"; τον,
3. ΚαΊ ό Ιησού; άπεκρίδη, και είπεν του;* τί σας έπαράγγειλεν ό
Μωύσή; ;
4• Κ αϊ εκείνοι ε'παν' ό Μωϋση; εοωκεν α ειαν να γρα?η ιαζυγιον,
και να την άρίντ•,.
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αουριΐ τοΰρίΑϊ νιίρεζιτ, έ πίρσϊρ'ι ί
διδαζ «τ» σ'ι ί δι περπάρα,
3. Ε σι γιου κιάσν} πράν§ φαρισέϊγτξ , έιτιέτν' άτι , ντε^τΐ ντίγίερί τ* ντάγί κούροι ί'ροΰαν!, , τουκ'
έ Γουτ,ίτουρ§ άτ{.
3. £ δε ά» ού πίρΡειΓκ , ί οΰ θά
άτούρε' τζιού πορσίτι γιούβετ Μωυσίου;
4• Π δε άτα ϊ Οάν&' Μωϋσίου να
πορσίτι τξ ό"κροΰα'ιγ;Λΐ κάρτ$ τϊ ο'|
ντάριτ , έτα ντάγί(Α§.
5. Ε δε Ιησού» ού περΡέι'Γκ , ϊ ου
θα άτούρε' σ'ι πα ζέαερεν» τούαιγ τξ
κε'κενΐ ού 3κροΊ" γιούβετ κίτε πορσί.
6. Χίο λ\ κούρ ού «ε πλάσι, ριάίχουλ
έ δε φε>ν.ερΐ ί /ΐερι άτα ΙΙερντία.

5. Και άπεκρίδη ό Γησους, χαι
του; είπεν" δια την σκλ/:ροκαρδίαν
μ; σχ; έγραψε την έντολην αύτην'
6. Αχή άπα τ/ν άρχΐ,ν της κτίσε•
«ί, άρσεν και δηλυ τοϋ; εχαα:ν ό
θεό;.
7• Και είκί* δια τούτο θίλει α
7• Ε περ χετε δϊ τι λερ§ νιερίου
πα.';άν
έτ'ιγ , ϊ δε ρ.έ[Αίνε, ί §ο τ\
φήσει ανδρωπο; τον πατέβα του κα'ι
Τίν ριητίρατου, και θέλει προσκόλ ίαϊκόνετε με Ρρούα τε τίγ.
ληση αε τήν γυναΓκά του.
8 Κα•. Οελουσιν εισδαι οι Λύο εις
8. Ε δο τ\ πένενϊ τε δι νι| κουρρι,
οίον σ•ρ/.α' ει; τόσον ό—ου δεν είναι κάκε χε σγιάνί [Λξ §ι, π6 νά κούρ|Α.
πλέον δύο, αλλά ιχία σχρ/.χ.
9• ΕκεΤνο λ.οιπον όπου ό Θεο; ε9• Α.ι\ δχ κε *α9κο'ϊ Πϊρντία,
σαιςεν, ά*Ορωπο; ά; μιήν το /ωρίζη. νιερίου λε τ| [αο; έ ντάγϊ.
ίο. Κα'ι ει; το σπ7,τι πάλιν '.ί ι/,α
ίο. Ε πακέτα ντε στϊπί ΐ πιέτν'
βητάδεςτου τον ερώτησαν δια τοΰτο. άτε ριτΟητίτ έτ'ιγ π§ρ άτέ.
ιι. Κα'ι λε'γητου;" κάθε άνθρω
ιι. Ε ού θο'τ' άτοΰρ:" τζοο νιερ'ι
πο; όπου να άφη'ση την γυνχΐκά του, ύ ι\ ντάγε Ρρούαν' έτϊγ, έ τε [Α«ρκαι νά ΰπανδρευβή άλλην, γίνεται ρη το'νετι ιιε τγιάτερ ίεν (ΑΐχΙ (χπε τί.
χός ίΐ; αύτη'ν.
12. Κα'ι έαν ή γυναΤκα απόλυση
13, Ε πακέτα ντε ντάϊγτιτί Ρρούτον άνδρα τ/;;, και ΰ.ϊανδρευδνί \ύ ά αγια Αο•ί^'|ν' έσάιγ, έ τε [Λαρτο'νετί
λλον, ε'ναι (λοιχη'.
ι3. Και έφεραν του παιδία, δια
να τα πιαση, και οί ριαδητάδίς όνεί«ιζαν εκείνου; όπου τα εφιρνχν.
χ 4- Κα'ι ό Ιησοϋ; ώσαν το είδαν,
■ογόνΐισι, και λέγει τοιις' άφήτι τα

(λέ τγιάτ§ρ, άγιο πΐν (".ιχΐ. (κουρβερί/.
1 3. Ε ί προύν' άτ'ιγ δγιελρι, κε :ε
βίγ δούαρ'ρ'τε ι/.π'ι τα, έ ριαδητίτί ί
κερτόιγνϊ άτα ί\ ί προύνε.
ι4• Ε σ'ι πά Ιησούι, ού ζ||λ|ρούα,
ί οΰ δα άτοϋρι* λίρι 6γιελ(*τΐ Η (■'•*
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Κεφ. ίο.
παιδία νά ερχουνται ιίς έμενα, και γίνί ντέ κοΰ , έ μό{ ί μποδίσνι άτα,
μην τα εμποδίζετε" διατί των τοι σε σε τίλεβετ |στ| μπρετερία έ Περ
ούτων ίίναι ή βασιλεία τοϋ Θεού".
ντίσε.
1 5. Βέβαια σας λέγω, δτι όποιος
1 5. Μέ τ| βερτέτα ού θόμγιούδέν θέλει δεχθή την βασιλείαν του βετ , άί κέ τ| μός μάρρε μπρετερίν'
Θεοϋ ωσάν παιδίον, δεν θεΤλβι έμβει έ Περντίσε πόσι ογιάλε , §ο τ§ μός
«ίς αύτη'ν.
χίγε μπε τί.
ι6 Και άγκαλιάζωντάς τα, εβα1 6. Ε σι ί άγκαλιάσι άτά, έ βοΰλλε τα χέρια του απάνω εις αυτά, και ρι Λούαρρτε μπι τα, ΐ *εκόϊ άτά.
τα ευλόγησε.
\η. Ε τέκ δόΧι άί τί μιρρ* οΰδε,
\η. Καί εύγαίνωντας αύτδς εις την
ς-ράταν, ετρεξεν ένας, και γονατίζον οΰ λεϊούα νιε μέ βρχπ, ε ί ρα μπ§
τας, τον ερώτα- διδάσκαλε αγαθέ, κέμπε, ε έπιέτ άτε , « ίθοσ" δάσκαλ ί
τί νά κάμω δια να κληρονομήσω τήν μ:ρρ§, τζτε πέιγ κέ τε μαρρ πγιέσε
γέτεν έπα σόσουρε;
ζωήν τήν αΐώνιον;
1 8. Ε δέ Ιησούϊ ί θα άτΐγ* ψέ
ι8. Και ό Ιησούς του είπε" τίμε
λέγεις αγαθόν; ούδί'νας είναι αγαθός, μ£ θούα τε μίρρε; σέστί ντονιεί μίρρϊ,
πέρ βέτζμε νιε, Περντία.
παρά ένας, ό Θεο'ς.
19. Πορσίτε ί §1* μός μιχέψ έ
19. Ταΐς παραγγελίαις ταΐς ίζεύρεις' μήν μοιχεύσης" μήν φονεύσης' κουρβερότζ, μός βρατζ νιερί , μός
μήν κλέψης" μήν ψευδομαρτυρεύσης' βίδ' μος πεν ματυρί μπε τε ρέμ.
ιιήν κάμης ζημίαν τινός" τίμα τον ντερό πα/;άνε έ δέ μέμενε τέντε.
πατέρα σου και τήν μητέρα σου.
2θ. Ε δέ άί ού περΡέιίκ έ ί θα
2ο. ΕκεΤνος άπεκρίθη, και του εί
πε" διδάσκαλε, έτοΰτα όλα τα έφύ- ατΐγ" δάσκαλ , κετό τί Ρίθα ί ρούαιγτα
κε ντε τε ρι τίμ.
λαζα άπ6 την νεότητα μου.
3ΐ, Ε δέ Ιησούϊ σι βε^τροι ντέ άί
αι. Και ό Ιησούς βλέποντας τον,
τον αγάπησε, και εΐπέν του" ένα άκό- μέ σι τε μίρρΐ , έ δέΐι άτε , έ ΐ θα
μι σοϋ λείπει" σύρε, και όσα έχεις άτϊγ" ε δέ νιε τ| λίψετϊ" χάιγδε έ σα
πούλησε τα, και δός τα εις τους πτω κέ σίτι , έ έπουα σε βάρφερ:τ , έ όό
χού;" και θέλεις έχει θησαυρόν εις τον τε κετζ ^α,ινε ντε Κιελ , ε εγι» , &
ούρανον' και έλα, ακολούθα μου, οη σι τέ γκρετζ Κρούικνε, έτζε πάς
κώνωντας τον ς-αυρόν.
ίιούρμεβετ σε μία.
22. Ε δέ άί ού βρε πέρ /.ε-ε
32. Και εκείνος ες-ωντας να πικρα&?ι είς τον λόγον εκείνον, έδιέβη φγιάλς , έΐκου χελμούαρε, σ» ψέ κίστε
λυπημένος" διατί είχε πολλά πράγ Γε σούμε.
ματα.
ί3. Ε σι βεστρόϊ ρ*ότουλ Ιησούι' ού
33. Και δ Ιησούς έγΰρισε και είδε
τριγύρω, και λέγει είς τους μαθητάδες θα μαθητίβετ σε τίγ" σέ τε πάσουριτε
του" πώς δύσκολα εκείνοι όπου έχουν ρ.έ σούμ§ στρεγγιμ δό τ» χίγ§νΙ ντ|
τον πλου τον, θέλουν εμ.βει είς τήν βα μπρετίρί τι Περντίσε.
σιλείαν του Θεού;

Κ<?, ίο.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
1 49
24• Ε μαθητίτϊ τζοδίτειγνε πίρ
1 4 Και οίμαίητάδες ίξεπλη'ττουνταν εις τα λόγια του. Και ό Ιησοϋς φγιάλε τί τίγ" έ Ιησούι πάμετα ού.
πάλιν άπεκρίθη, χαι λέγει τους" ώ παι- πίρίεϊΓκ, έ ού θα άτοΰρε" δγιέλμ, σα
οία, πώς δυσκολον είναι εκείνοι όιτοΟ ζαχμέτ είίτε τε χίγ£νε ντε μπρετϊρί τ|
έχουν το θάρρος τους εις τα άστρα να Π&ρντίσε, άτα κε κάνε όμούθνε ντε Ρε.
έμβοϊσ:ν εις τί,ν βασιλίίαν τοϋ Θεοΰ.
20. Εύκολώτερον είναι να περάο-η
»5. Με κολάιγτε |"τ| τε σκόγε
χαμηλά άπο την τρύπαν τις βελόνας, Ραμίλια ντ| π'ερ βέρρί τε Ρ*λπ{οεσ§,
παρά ό πλούσιος να εμβη εις την βα- σέ τ| χίγε ΐ πάσουρι ντε μπρετερί τξ
οιλείαν τοΰ Θεοΰ.
Περντίσε.
26. Και εκείνοι περισσά έξεπλη'τ26. Ε άτα ρΛ τέπ|ρ τζιουδίτειγτουνταν, και έλεγα ανάμεσα τους" και νε , έ θο'3νε με βέτεχε τε τοΰρε' κ|
ποΐος δύνεται να σωθη;
τζίλι βάίε μούντ τε σόσετε.
27. Ε σι βεστρόί μπα τα Τησούι,
2^. Και ατενίσας ό Ινισοΰς εις αύ
τους, τους εΐπεν" εις τους ανθρώπους θότί" μπάνε νιέοεζετ σμούντ τ& πενεείναι αδύνατον, άμή όχι εις τον Θεον' νετε , πό γιο μπάνε τε περντίσε" σέ
διατι όλα είναι δυνατά συμα εις τον μπάνε τε Περντίσε τε ίιθα γιάνε τ&
θεόν.
κολάίγτα.
28. Και άρχισεν ό Πέτρος να τοδ
28. Ε Πέτρουα νίσί τί θόσ άτίγ*
λέγη" να, έμεΓς όπου άφη/,αμεν όλα, για νάβετ κί ΐ λιαμ τ^ Γίθα έ έ'ρδμ
καϊ σέ άκολουθη'σαμεν.
πας τέγε.
2θ. Και άπεκρίθηκεν ό Τη σους, και
29. Ε δε Ιησούι ού περΡέιΓκ , έ ού
εΐπεν" βέβαια σας λέγω* ότι δεν εί θα" με τε β&ρτέτα ού θόμ γιούβετ,
ναι κανένας όπου να άφηκεν σπήτι, η νούκ' εστε ντονιε κε τε λέρ§ σ,τεπι, ά
άόελφοΰς η άόελφαϊς, η πατέρα η μητ βελάζερ , ά μότρα , ά πα/ϊά , ά μετίρα, η γυναίκα η παιδία, η χωρά μ| , ά Γρούα , α δγιέλμ , ά άρρα περ
φια, δια λο'γου μου και δια το εύ» μούα « ε δε περ Ούγγίλ.
αγγέλιον,
3ο. Οπου να (/.ην δέν τα πάρη έ3ο. κ| τε μός μάρρε ίιεκίντ περ
κατονταπλασίονα, τώρα εις τούτον τον νιε νταίίτί ντε κετε γέτε, στεπίρα, ε
κα:ρόν, σπητια, και αδελφούς καίά- βιλάζιρ , έ μότρα , ϊ μεμ§, έ δγιέλμ,
δελοαΐς, και μητέραις και παιδία, και έ άρρα, ντε μες τε βδέκεγεσε , έ όέ
χωράφια. με διωγμούς, και εις τον αι ντ§ γέτε κε βγιέν , γέτε τε πα σόώνα τον έρχόμενον ζωήν αϊώνιον.
σουρε.
3ι. Καί πολλοί πρώτοι Οέλο/σιν
3 1 . Ε ϋούμε γκά τ'έ πάρετε δό τε
εισθαι ΰς-εροι' και οί ΰς-εροι πρώτοι. κένενε -\ πα'ίτάιγμε , έ γκά τ| παστάίγμιτε τε πάρε.
32. Ε ίσν| μπούδ§ κ| χίπεΐγνε
32. Καί ανέβαιναν την ς-ράταν εις
τα Ιεροσόλυμα" καί ό Ιησοϋς ίπάγαι πρειγ Ιερουσαλίμιτ , έ Ιησούι ού.
νεν όμπρο7α, "*ί απορούσαν, καί ά- σκόν περπάρα άτουρε , έ τζοδίτεΐγνε , ί
κολουΟοΰντες έφοβοΰντο. Καί (ό Ιϊτ ί βίγνΐ πας μέ φρίλε' έ σι μόρρι πά σους) περνώντας πάλιν τους δώϊεκα, Ι μετά μπ| νιάνε τέ διμπ|δγιέτε. νί
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«ρχισε να τους λέγη εκεΐνβ Οπον έμε
λλαν να τοΰ συνε'βουν"
33. Οτι να, όττοΰ άναβαίνομεν ιίς
τα Ιίροσόλυμ», και ό υιός τοΰ άνθρω
που θέλει παραδοθη εις τους αρχιερείς
και γραμματείς, καί θέλουν τον κατα
κρίνει εις θάνατον, και θέλουν τον πα
ραδώσει εις τα εθνη'
34- Κα•, θε'λου; τον εμπαίξει, και
θέλουν τον δείρει, θέλουν τον σκοτώσίΐ καί την τρίτην ήμέραν θέλει άνα7*θη.
35. Και επήγαν κοντά εις αυτόν ό
Ιά/.ωβο; και όΙωάν<ης οί υιοί του ζεβεδαίου, και λέγουν του" διδάσκαλε,
θέλομεν να μας κάμης ί'κεϊνο όπου να
σοΰ ζητη'σωμεν.
36. Καϊ ό Ιησοΰς τους είπε* τί θε'λετε να σας κάμω;
3^ Καί εκείνοι τοΰ είπαν" δο'ς μας
να καθίσωμεν εις την δόςαν σου, Ενας
άπό την δεξιάν σου, και άλλος άπο
την ,,ερΒιαν.
38 Και ό Ιησοΰς τους ίίπεν* δέν
ΐξεόρετε, τι ζητάτε' δΰνεβθε να πιητε
το ποτη'ριον όπου εγώ πίνω, και τό
βά-τισμα όπου βαπτίζομχι, να βαπτισθητε ;
39 Και εκείνοι τοΰ είπαν" δυνο'[ΐ.ίσ'ΐί. Καί ό Ι/ισοΰς τους εΐπεν" αλη
θινά, τ6 ποτηριον όπου εγώ πίνω, θέ
λέτε πίει" καί τό βάπτισμα όπου βα
πτίζομαι, θέλετε βαπτιτθή4ο. Αμή τό νά καθίσετε άπΐ την
ϋεςιχν καί χπο τήν ζερβιαν, δεν είναι
εις τοΰ λόγου μου σιά να τό δώσω,
άλλα (θέλει δοθη) εις εκείνους δια
-.τους οποίους ετοιμάσθηκε.
4«• Καί ωσάν τό ή'κουσαν οι δε'κα,
άο/_ισαν να άδημονοΰσι δια τόν Ιάχι υλν καί Ιωάννην.
4'Ζ• Καί ί Ιησούς προσκαλώντας

Κβφ. ιο-

σι τοϋ £εφίν άτοΰρε άτό χε δούα«γν§
τι 6ιγνί ατιγ.
33. Σε γιά κλ (ίε'μι νάβετ λιαρτ
ντί Ιερουσαλίμ , Ι ί πίρ4ι ίιερίουτ. δό
τέ ΐπετε ντε τί πάρετ' ί πρίφτερετ,
έ δέ ντε ΓραμματεΊγ , ΐ δό τα Ριουκο'γενε άτε περ βδέκεγε, έ δό τα άπενε άτε ντε μιλε'τε τε τγιέρα.
34- Ε δό τα περκε'σγενε άτ| , Ι
οο τα όάχξνε με καμτζί , έ δό τα πεστίγενε μπε φάκε, έ δό τα βράσενε,
ε τε τρέτ^νϊ δίτε δο τε γγιάλετε.
35. Ε γιοι) κιάσνϊάφερ άτίγ Ιάκω
βο* , έ δέ Ιωάννη , τε Αίγτ έ Ζεβεδαίοσε , έ ΐ θο'νί' δάσκαλ , δούαμε τ»
να τΑτζ νάβετ άτε κέ δο τε τε κίρ-

κόγίμε.
36. Ε δέ άί ου θα άτοΰρε" τζδονι
τε γιου ίέιγ ού'νί γιούβετ;
3τ. Ε δε άτα ί Οάν' άτίγ" επνα νάβετ >1 τέ ρίμί ^τ§ μπρετερί τέντ«
; νιί ρι μπάνϊ τε δγιάθετε, έ νιίρι μπάΙ:νε τε^ μεγγερε.
|
38. Ε δέ Ιησούϊ ου θα άτοΰρε"
νούκε δίγι σίτζ Χιρκόνι. μουντνι τ|
πίγι ποτη'ρε /.§ πι οίίνε , έ δέ τε παΡεζόνενι παΡεζίμν» κε παΡ&ζόνεμ οΰν|;
3ρ. Ε δέ άτα ΐ θάν' άτίγ, μουντγεμε" έ δε Ιησοΰι οΰ θο'τ' άτοΰρε" βϊρτέτ ποτήρι κε ττί ούνί , δό τα πίγι,
έ δε με πα^ζίμ κε παΡεζόνεμ οϋ'νε 5ό
τε παΡεζόνενι.
4ο. Πό τε ρίγι μπάνε τίμε τΛ
δγιάθετί , έ δε μπάνε τίμε τε μίγγίρ| , νουκ' ιΊίτί ίμ•* τοΰ ά άπ , πό
( δό τίπετε) άτοΰρε χι ΐστε Αέρρ"^
Ράτι περ τα.
4 1. Ε σι ε διΡιουανί τε δγιε'τ§ νί"
σνξ τε ζεμερόνισνε περ ΙιΆωβονε, ίδ•
περ Ιωάννε.
4>. Ε δε Ιησο»ι ί θΰρ^ι άτά' έοΰθα*

Κί?.

ίο.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

τους, τ•ιϊ>ς >.εγίΐ* ίζεύρετι ότι ίχεϊνοι
όπου θαρροϋσι πώς να αϋθεντεύουν τα
ίΊνη, τα κατακυριεύουσι' καί οι [λεγι£"άν£,ς τον; έςουσια,ουν αυτά.
43. Αλλα εϊς εσάς δ"έν θέλει ε!οθαι ίτζϊ άλλα όποιος θέλει ν χ γέ
νη ^εγαλίτερος άπο σας, θέλει εΐσθαι
υπηρέτης σας.
44 Καί όποιος ά-ί> σας θέλει νχ
γένη πρώτος, θέλει είσθαι όοϋλος όλονών.
45. Διατί ό υιός του ανθρώπου δεν
χλθε να ύπηρετηθη, άλλα να ύπηιετη'ση, χαι να όώση την ψηχη'ν του εζαγο'ρασ^α αντί πολλών.
46. Και ήλθαν εις τ/,ν Ιεριχώ* χαί
«ΰγαίνωντας αυτός, άπ6 την Ιερι/ώ,
χαι οι ^.αϋητάδεςτου, χα•. όχλος άρ-

ι5ι

έ δίγι γιουβετ Λ άτχ *\ βένε ντΙβ
μεντ τί οΰρδίρόγενε φυλίτ' * τγιέρα.
άτά δεφτο'γ|νε οΰρίίρίνϊ ρ,πί το, έ
τε παρετ έ άτουρε ί ριουντο'γενϊ ατό.

43, Πό ντε γιουβετ νοΰ/.ί δι τί
γέτ§ Χιστοΰ* πό άί κ§ οό τε γέτε νί
μάο* ντ| γιούβίτ & τεγέτ» σερίτ-'ίο'ρι
γιούαϊγ.
44• Ε δ*έ άί γχα γιουβετ ίΑ &• τί
γέτε ΐ πάρε, §6 τ'ε γέτ| χοπ'λ ΐ σε
ίίθίβετ.
45. Σε ψέ ΐ πίρ^ι ί νιερίουτ νούχ*
έρδι τε 3ΐρ*ένετί, το τ§ αερκέγε, έ
τε άπε 2πίρτιν' έτίγ π|ο ξεϊπίρ.ιλίρι,
τε σε ΰου|Λ|βετ.
46. Ε βίγίνε ντε Τεριχο , έ σί δολι
άί έ ίέ {/.αθητίτ' έτίγ , έ ο*ε σούρι$
τούρΐΛ* γχα Ιεριχο'για, Βαρτί{«οϊ ί
χετός, ό υιός του Τιριαίου ό Ιίαρτί- βέρΛίρι ί πίρρι ΊΊριέοσι , ρ*ίγτε ο.πάιιχιος ό τυφλός έκάθετο εις την ς-ρχ- νετ' ουίίσε , έ λίπϊν.
ταν χαί έ^η'τα.
47• Και ώσαν άχουσεν ότι ό Ιη
47• Ε σί &Ριο'ϊ σε |στ| Ιησούϊ
σούς ό Νχζωραΐος είναι, άρχισε να Ναζαρινο'ϊ , νίσι τε θερρίτ , έ τ£ Θ53"
κράζη, χαί να λέγη' ώ Ιησού" υί« του Ιησού ί κίρρι Δα^ίίιτ λειγριον^σαί
Δαβΐ'ί, λυπη'σου ψι.
(Λουα.
48. Και πολλοί τόν όνείδΊζα* χαί
48. Ε έ κερτο'ϊγν' άτε σουριε, χ^
τ'ϊ» άπο'περναν, να σιωπη'ση' ά;λή ε- τ| που!?όγΐ , έ άί ΐίού|/.ί ριε τέπϊρ θϊ>
χεΐνος περισσυ'τερον έκραζεν' υιέ Δα ρίτ* ί πίρρι Δαβίδιτ, λείγ^ιονίσ^
βίδ, έλέησόνριε.
α,ούα.
49• Και ύ Ιησοΰς ές-άθηκε, χαί εί
4.9• Ε σί κίντρο'ϊ Ιησούϊ, θχ τχ
πε νά τόν λαλήσουν" χαί λαλοΰσι τον ύιορί'η' άτε , ΐ ί θίρρέσϊν» τε βέρτυφλόν, λίγ.ντ ς του" έχε θάρρος, ση'- .*;εριτ, έ ί Θο'λ«, 5Ϊίγ θαρος , γχρέου,
κω άπάνω' ηράζεισε.
τε θίρρέτ τίγ.
5ο. Και εκείνο; ρίχνωντας το φοοο. ΐ!, όε αι σι σ6ε.;ι Γουν|ν ετιγ,
ρεαχ του, έσηκώίη χαί ηλθεν εις οΰ γκρέ , έ έρο*ι τέ Ιησούϊ.
τον Ιησοΰν.
5 1. Καί άπεχρίθη ό Ιησούς, χαί λέ
5 1. Ε γιου πϊρΡέϊτκ Ιησούϊ, έ ί δο'γει του ' τί θέλεις να σοϋ χάμω; Καί τ» τ;όο τε τε ,ίειγ τι; ε οε ι 6ερ-'ερι
ό τυφλός τοΰ είπε" ίιίάσχαλε, να ζα ί θόΥ άτίγ, δάσκαλ , κ| α^ "ίο'χ.
ναβλέψω.
5α. Καί ό Ιησοΰς τοϋ είπε* σύρε*
5α. Ε 5ί Ιησούϊ ί θοΥ άτίγ*
ι» χίς'.ς σου σι έσωσε* χαί παρευθύς ά- χάϊδν *έσα γιότ» ι\ σο'σι τ<* Ι άτ!
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νέβλίψε, χα! ακολούθα τον Ιησοϋν βίς τζάστ , χα , 1 βάτι πας Ιησούϊτ μπε
οδ*ι.
τήν ς-ράταν.
Κεφ. ιά. ιι.
ι. Και όταν έσ/•'μωσαν εις την Ιε
ρουσαλήμ, εις Βηθφαγο και Βηθανίαν, ει; τό όοος των ελαίων, έτ-ειλε δύο
άπο του; μαθητάδες του,
2. Και λέγει τους' σύρτε εις το χω
ρίον όττοΟ είναι αγνάντια σας* και εύθΰς καθώς έμβαίνετε μέσα εις αύτο,
θέλετε εΰρει ενα πουλάρι δεμένον, εις
το όποιον κανένας άνθρωπος δεν έκάθισεν απανωτού" και λύσετε και φέ
ρετε [/.ου το.
3. Και έαν σας εϊπη κανείς* δια-

Κρίί Ενιεμπεδγιέτετε. ια. 1 1.
ι. Ε σι ερδε άφερ Ιερουσαλίαιτ
ντε Βηθφαγϊ , ε ντε Βηθανι , άφερ
μάλλιτ σε οϋλλίνι«τ , ΛερΡον δι γχχ
μαθητίτ' έτίγ.
2. Ε οϋ θότ" άτοΰρε* νάιγδενι ψτ\
φ"ίιατ >& ε'ϊτε πιρτέιγ γιούβετ,έ άτ»
τζαστ κ§ τε χίνι π ρέντα δο τέ Ρένι
νιε κροτζ λίδουρε , κε μπα τε νούκϊ
χίπι ντονιε νιερί, έ ;ϊ τα σγίδνι άτέ ,
έίριε κετού.

3. Ε ντου θάδτε ΐιερΐ. γιούβετ"
τί τδ κάμνετε τοΰτο; είπέτε του* ό ψε έ πένι κετε; θο'ι σε ϊ δούχαετε ζότι ό αύθέντης του τ6 χρειάζεται* και τιτ σε τιγ* έ άτ§ χέρε δο τα &οΡόγΙ
άτ§ κετού.
•
παρευθΰς θέλει το ς-είλει εδώ.

4• Και επήγαν και εΰρτ,καν το που
λάρι έζω εις την θύραν δεαένον εις το
δίτρατον, και έλυσαν το.
5. Και κάποιοι άπ' εκείνους, όπου
ες-έκουνταν έκεϊ, τους έλεγαν* τί κά
μνετε και λύετε τό πουλάρι;
0. Και εκείνοι τους είπαν καθώς
τους έπαράγγειλεν ό Ιησούς* και τους
άφτ,καν.
η. Και έφεραν το πουλάρι εις τον
Ιτ,σοΰν, και έβαλαν τα φορέματα τους
απανωτού" και εκάθισεν απάνω εις
«ύτό.
8. Και πολλοί ες-ρωναν τα φορέ
ματα τους εις την ς-ράταν" και άλλοι
έκοπταν κλαδία άπο τα δένδρα, καί
τα ?ς-ρωναν εις την ς-ράταν.
9• Και εκείνοι όπου έπάγαιναν όμπρο7α, καί εκείνοι όπου άκολουθοϋσαν, έκραζαν, λέγοντες* ωσαννά, ευλο
γημένος ό ερχόμενος ίίς το ό»ομα του
Κυρίου.

4• Ε βάνε έ Ρέν§ κρότζνε περγιάίτα
όέρεσι λίδουρε , ντε νιε ούδε κροΰικϊγε, έ έσγίδνε άτέ.
. Ε τ,α γκα ατα κε ριγνε ατγε,
οΰ θόν άτοΰρε* τζίένι, κε σγίδνι
κρο'τζνε;
6. Ε δε άτα ού θάν' άτοΰρε , σι
κούντρε ί πορσίτι Ιησούι, έ ί λιάν'

άτά.
7• Ε έ προύνε κρότζνε ντε Ιησούι,
ί βούνε μπι τε "κίιΐατ' έτοΰρε , ε
ντένι μπι τέ.
8. Ε δούμε στροϊγνε ροτϊατ' έτοΰ
ρε μπούδε , έ τε τγιέρε πρίσνε δέία
γκά λίσατε , έ ί περχάπνε μπούδε.
9• Ε άτα κε βίγνε περπάρα, έ δέ
άτα κε βίγνε πάς θερρίσνε, έ θόσνε*
Ωσαννά , ί πεκούαρ§ ξστ' άί κε βγιϊν
μπ' Ίμερ τε ζο'τιτ.

Κιο. ιι.
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ίο. Επελούαρε μπρετερία κ§ βγιϊν
ίο. Ευλογημένη ή «"ρχομένη βασι"λεία έν ονόματι Κυρίου, τοΰ πατρός μπ' |[Λ|ρ τε ζότιτ, τε γιάτιτ σον§
τ,αων Δαβίδ" Ωσαννά έν τοις ύψίς•οις. Δαβιδιτ. Ωσαννά ντε με τε λιάρτιν§
Κίελ".
ιι. Και ό Ιησούς έμβίκε μέσα ει;
ιι. Ε χίρι Ιησούϊ ντε Ιερουσαλίμ,
τα Ιεροσόλυμα, καί εις το ιερόν* και έ 06 ντε Ιερό* έ σι βίστρόι ίίθε ρΌ'βλέπωντας Λα τριγύρω, μέ το να ε- τουλ§ , σε ψέ κόχα κε αφερ ρίπε τε'ρπλησίαζε να βραδιάση, εύγηκε καίέ- τουρ|' δόλι ί βάτε ντε βιθανί πά£κ|
πηγεν εις την Βηθανίαν μαζΰ μέ Τού; με τ| $ιμπ£δγιέ*τ$.
δώδεκα.
12. Ε νέσΙρετ σι δούαλε άτα γκκ
12. Και τ 7; επαύριον όταν εΰγηΰιθανία , έμοΰαρ ούγια.
κχν άπο την Βηθανίαν, έπείνασε.
ι3. Ε σί πα νιε φίκ περ σε λιάρ1 3. Και βλέπωντας μίαν συκιάν
Ρουτ
κε κί'ί φλε'τα , οΰ άφερούα τε Ρέν
άπο μακράν , ή οποία είχε φύλλα, έπη*^ίν αν τύχη να εΰρη τίποτες εις αύ- Ρε μπί τε" έ σί ίρδι μπϊ τ| νούκ§
τη'ν" και ώιάν έπηγεν εις αΰτην, όέν Ρε'τι τγιάτερ , π|ρ βέτζμε φλε'τα , σε
ν,υοεν άλλο πάρα μονάχα φύλλα* οι- νούκ$ κε κόχ' έ φίκετ.
«τί, δίν ήτον καιρός των σύκων.
ι•4• Και άπεκρίθη και λέγει εις αΰ*
ι4- Ε ού πε,ρΡείΡκ Ιησούϊ μπε τε,
Την*, πλέον να μη φάγη κανείς καρ- ε' θα" μδς χάγκρ|τϊ μ& νιερί γκά τε'γε
■ττον άπο σί»« εις τον αιώνα" και ηκου- πε'με ντ^ γέτε* έ μαθητίτ' έτίγ ί§ι*
βν οί μάθη τάδες του.
Ριούανϊ.
1 5. Και επήγαν εις τα Ιεροσόλυ
1 5. Ε βίγξνε ντε Ιερουσαλίμ, ε σί
μα* και έμβαίνωντας ό Ιησούς εις το χίρι Ιησούϊ ντε Ιερό , ζοΰρι τε ντζίρ
ίίρόν άρχισε να εϋγάνη εκείνους όπου γιά3τ§ άτα >*§ σίτνε ε πλέϊγνϊ ντέ ίείπουλοϋσαν και αγόραζαν με'σα εις το ρό, έ δε τραπέζετ' ε σαραφεβετ, ε δε
ιερον και ταις τραπε,αις των σαρα- φρόνετ έ άτοϋρε κ§ σίτνε πΐλούο.πα•
φίδων, καί τα θρονία εκείνων, όπου τε, ού άκθε' ου μπάν| τγιατερ.
«πουλούσαν τα περι?ίρια, τα βγύρια/ άνω κάτω.
1 6. Καί δεν άφινε να π;ράση κα
1 6. Ε νούκε λίγτε νιερί κε τε Βκο*
νένας τίποτες άγγεϊον άπο την μέ- ντοτ.ε ενε ντ£ περ μές τε ναόϊτ.
βην τοΰ ίεροΰ.
ιη Ε ΐ διδας άτα , Ι οΰ Θό3•. νούκ'
\η Καί ιοΰς έδίδασκε, λέγωντας'
βε» είναι γεγραμμένον" δτι το σπήτί ι5τε σκρούαρε. σε στ|πία "με όο τ»
μου θέλει καλεσθή σπητι της προ θούχαετ» βτεπί έ σ| φάλτουριτ περ
σευχής εις όλ* τα έθνη ; καί έσεΐ; τί» Ρίθε μιλέτε ; ε γιούβετ έ Αετέ άτέ
ΐκάμετε σπηλαιον "λη^ών.
σπη'λέ τ'ε κουσάρεβετ.
1 8. Ε διΡιούανε Γραμματίή'τε,
1 8. Καί το άκουσαν οί Γραμμα
τείς κα• οί αρχιερείς, καί εγύοευαν με ϊ δε τ\ πάρετ' έ Πρίφτ|ρετ , ε κερ.τί τρόπον νά τον χαλάσουν" διατί κόιγνΐ μέτζ φάρε τρόπι τα β^ίσνε άτε , σε
τρί
ατιγ σε ΡίΟι
τον ε
1*
— » ψέε,.ιί τρεμπειγν
'ί"
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ξίπληττβυντ«ν Μ{ τήν διδαχη'ν τον.
19. Και ωσάν έβραδιασεν ευγηχιν ίςω άπό την πόλιν.
2<>. Και το ταχΰ περνωντες ού
τοι άπ' έκεϊ, είδασι την συκιάν ςερτ,ν άπό ταϊ; ρίζαις.
αι. Και ό Πέτρος ες-ωντας να άναθυμη'θη, λέγιι του* διδάσκαλε, να,
τί συκιά όπου έκαταράσθης, έζεράνθη.
22. Και άπεκρίθη ό Ιησούς, καί
τους εΐπεν' έχετε πι'ιτιν Θεού".
23. Διατί βέβαια σας λέγω, ό"τι
οποίος ειπεί εις το βουνόν ΐτοΰτο' ση*ώσου, και ρίζου εις την θάλασσαν"
και να (/.ην άμφιβάλη μέσα ει; την
χαρδίαν του, άλλα να π»τευση, δτι
ίχεϊνα όπου λέγει γίνονται* θέλουν
του γένει δ,τι και άν εΐπη.
24• Δια τοΰτο σας λέγω" όλα ό
σα ζητάτε προσευχόριεναι, πΐ7εΰετε
πώς τά πέρνετε' και θέλουν οά; γένει.
25. Και δταν ς•έ/.εσθε και προ«ΰ/εσθε, συγχωρέσετε αν έχετε τίπο
τες εναντία κανενός* δια »α σας συγ
χώρεση και ό πατη'ρ σας ό ουράνιος τά
σφάλματα σας.
26. Αμη έάν έσεϊς δεν συγχωρά
τε, ουδέ ό πατήρ σας ό ουράνιος θέ
λει συγ/ωρέσει τα σφάλι/ατάσας.
27. Και επήγαν πάλιν εις τα Ιερό
σόλυμα" και έκεϊ όπου έπ:ριπάτει μέ
σα εις το ίερόν, ήλθαν οι αρχιερείς
και οι γραμματείς κ«ί οί πρεσβύτεροι.
28. Και λέγουν του* με ποίαν έξουσίαν τα κάμνεις αυτά; και τίς σοί
την έδωκε έτούτην την έςουσίαν να
κάμνης αυτά;
29• Και ό Ιησούς άπεκρίθη, και ει
πεν τους* να σας ερωτήσω και εγώ ίνα
λογον' κχί άποκριθήτέ μου, και θέλω
σας ειπεί με ποίαν ίςουσίαν τα κά
μνω έτοΰτα.

Κεφ. ι γ.

τουρμα τζουδιτεΓγν» ντέ διδαχΐ τίτίγ.
»9• Ε σ' °ν ερρ δόλι γιάστε γκα
κιουτέτι.
2 ο. Ε ντε μίγγες σι σκόιγν' άτέγε,
πάνε φίκνε κ'έ ίστε θάρρε κέ γκά ρενιατε.
2 1 . Ε Πέτρουα οΰ κουιγτούα , «
ί θότ' άτίγ' δάσκαλ , για φίκου χί*|
ί δε ν§με\ε, οΰ θα.
22. Ε οΰ περΡέιΡκ Ιτ,σοιί, ι οΰ>
θότ' άτοΰρε' κίνι πέσε μπε Περντίνε.
23. 5έ μέ τ|ϊ βερτε'τα οΰ θόμ
γιουβετ' κε τζίλι όο κε τι θότε κετϊγ•
μάλλιτ' γκρέου, έ Αγιέρε μπε Κέτ • τ|
μος κέτε δι μέντε ντε ζέυ.ε ε τε τίγ,
π6 τε πεσόγε σέ άτο κε θότε πένενε,
δο τ§ πενενε ντε άι τζδυ κέ -ε θότ£.
24• Πρα άνταιγ οΰ θομ γιουβετ' Γιθ§ σα τε κερκόνι κοϋρ φάλενι, ί:σίνι,
σέ ί μίρρι, έ δό του πενεν* νιοΰ|ίετ.
25. Ε κοΊρ τέ ρίγι ντε τε φάλλε,
ντεγένι ντε κίνι Ρε χασμερϊ μέ ντοίιέ,
χί τοίϊ ντίγέγϊ γιούβετ έ δέ γιάτς
γιούαιγ κέ ίστί. ντε Κίελ φάγετε τούαιγ.
26. Ε ντε μος ντεγέφι γιούβετ,
άς γιάτι γιοϋαϊγ κέ Ι^τί νιε 1^ί;Χ §ο
τοΰ ντεγέγε φάγετε τούαϊγ.
2^. Ε βίγενε πάίενε ντε Ιερουσαλίμ, ί τέκ ε'τζεντε άί ντε Ιερό βίγενε αφ|ρ τιγ τε πάρετ' έ πρίφτϊρετ,
έ δέ Γραμματε'ιγτε , έ δέ πλέατε
28. Ε ΐ θόν' άτίγ' μετζ οϋ'ρδίί
«εν τι Χετό; έ δέ τζιλι τά δά τι κν
τε ου ρδερ τϊ ?.ετί
29• Ε δέ Ιησούι οΰ περΓέίΓκ , • σΰ
θότ' άτοΰρε' δό τοΰ πιες ί δε οΰν}
γιούβετ νιεφγιάλλε, έ τέ. μέ περΡέΓενι
μουα , ΐ δέ οΰνε δ6 του θόμ γιοΰβ•τ
μϊτζ οίρδ|ρ ί *αϊγ χιτο.

Κϊο. ι».

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΣ.

3ο. Το βά-τυιια τοϋ Ιωάννου, άπο τον ούρανον ίτον, ή άπύ τού; άν
θρωπου;; βττοχριθητβ μου.
3ι. Και ίσυλλογίζουνταν μεσάτου;,
λέγοντε;* ε'άν είιτουμεν, άπο τον ού
ρανον ήτον, 6ίλίΐ εΐπεΓ διατί λοιπόν
ο*ν το ετης-εύσετε ;
32. Κα! αν εϊποΰμεν' ά~ύ τους
ανθρώπου;, έφοβουνταν τον λαόν' δι
α τ'ι όλοι είχαν τον ίωάννην, δτι ΐ,τον
έϊο/'.α προφτίτν:;.
33. Και ά-εκρίθηκαν , χά λε'γουσιν
εί; τον Ι?,<;οΰν Λεν εϊςεύρομεν' και ό
Ιησοϋ; ά-εκρίΟν], και λέγει τους" ουδέ
*χώ σα; λε'γω μι ποίαν έζουσίαν κά
μνω ετούτα.
Κεφ. ιβ. ία.
ι. Και άρτιοι με παραβολαϊς να
τοϋ; λεγν;" ενα; άνθρωπο; έφύτευσεν
άμπε'λ;, καϊ το έ:ρά<ρωσε, και ίσ*αψεν εί; αύτ6 πατητήρι, καΐ έκτισε
πύργον , και το Εδωσε τιμησιάρικον
ίί; τοϋ; γεωργού;, κάι έμίσεψε.
α. Και εϊς τον καιρόν (τοϋ καρ
πού" ) ί^ίΛιν ενα δοΰλον , να πάρη τον
κζρπον του αμπελιού άπο τοΰ; γεωρ
γού;.
3. Και οί γεωργοί, πιάνοντας τον,
τον έδειραν, και τον ές-ειλαν εύ'καιρον.
4- Κάι πάλιν άπές-ειλεν άλλον δοΰλον ιΐς αυτού;* και εκείνον λιθοβολνϋντές τον τον έπλνίγωσαν εί; τ6 κε
φάλι, και τον άπες-ιιλαν άτιμασια••
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3ο. ΠάΓεζίμι ι Ιωαννίτ γκά Κίελ-ί κ», ά γκά νιίρίζιτ*• πίρΡεΤιουνι
μούα.
3 1. Ε μίντόνείγνί μΙ βε'τεχι τ|
τοΰρε , έ 6'ίΐνε* ντεθάφτζιμ γκά Κίελτΐ , δ!< να 6ότ§ νάβετ , « πύ γιοι»
ψί νού^ι πεαούατι άτίγ;
3ι. Ε πάμιτα ντ| θάφτζιμ γκά
νιε'ρεζιτξ, τρίμ-ειγν§ τούρμίνι , σε τ\
ίίΟ» έ κί3ν| Ιωάννε. σε κι προοήτ ί
β»ρτε'τ§.
33. Ε γιου πίρΓέϊί"*ν$ έ ί θάν' Ιησούιτ' νούκ' έΒίμί* ι δι Ιησούι ού
περΓε'ιτκ, ΐ ού Οότ' άτοΰρί' α; ούν|
νούκ' ού δο[Α γιού£ετ μιτζ ούρδίρ ΐ
πέϊγ Χϊτό.
Κρίι Ε^ιριπ|δγιίτ|Τ|

ιβ. ι ».

ι. Ε νί<ιι τοΟ φλιτ άτοΰρι μ!
παραβολίρα , » τοΰ 6 /ά' ν•\ νιερί Φυτέψι βίστε , ί ιίέίρι ρότουλ Ράρδ , ε
ρ|μό« ΰκίλίς , ί §ιρτόΊ κούλλί , έ ού
άάά πού'γκετ, έ ίκου λιαρΡ.
3. Ε μπ| κο/ι τι σ|ϊ βγιίλιτ δΐρ."ο'ι
μπέ πούιγκ κοιτίλλι , τ» (Αά^ρ| γκβ
Λούιγκτί πέ|•.§ βίΐίτιτ.

3. Ε δ» άτά βί εζούν' άτΙ , ί ραχνε, έ έδ|ρΡούαν» ρνέ ϊϊούαρ'ι ριπράζετί.
4• Ε πάΡενε δερίο'ϊ ριζά τα τγιάτ|ρ κοπί^λ, ί δέ άτ^ σι ί "τίγνε ;/.ε
Ρούρρδ, ϊ τζάϊγτινε κρίετε, έ ΐδίρΓού•

ανε τουρπερούαρ*;.
νον.
5. Ε πΐρσίρ! δϊρΓο» τγιάτερ, ϊ δέ
5. Και πάλιν άπέ^ειλεν άλλον*
κάι εκείνον τον έσκότωσαν" και άλλου; άτί έ βράνϊ' ϊ δι έίούριί τ» τγιε'ρί
πόλου; (?7ειλε* ) και άλλους έδειραν, κε §ερί4ι τζά ί ^άχνξ « τζά ΐ βράνε,
καέ «"' / >υς έσκότωσαν.
β. Ακόμα δα χ.-ϊ νιε *τ'•.ρρ τ} ^ά6. Ακο'μι λοιπόν ίνωντας ίνα υίίν του «γαττημε'νον , κ» αυτόν ύ^ερα ϊουρ| ι« τίγνε , ι ΐ ί|ρΡο'ι * δί *έτ%

[56

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Κε<η. ιϊ.

τον άπίς-ειλεν ϊίς αυτούς, λέγωντας" απα τα με τί πασταιγμενε, ε θο5, σε
άτά οο τε τουρπερο'νενΐ, έ τΐντερό••
ότι θέλουσιν έντραπητον υίο'νμου.
γεν&
τίΐΛ
Αίΐό.
Ι- *
Γι
η.
Πό
άτα πούιγκξρ Θάνε με βέη. Α (1/1 εκείνοι οι γεωργοί είπαν
άνάαεσόν τους" Οτι ετούτος είναι ό κλη τεχε τε τοΰρε , σε κούίγ ε'ίτϊ ζότι ΐ
ρονόμος" ελάτε, να τον σκοτώσωμεν, βέϊτιτ " εγιανι τα βράσίμε άτ§ , έ οο
και ιί κληρονομιά θέλει εί-ιθαι έδικη' τε μπέτετϊ ντε νάβετ πγιέσε
μας.
8. Ε σι έμουαρε άτε, ε βράνί, ε
8. Και πιάνοντ/ς τον , τον έσκόέστίνε
περγιάϋτα βεϋτιτ.
τωσαν , και τον ερόιξαν εςω άπδ το
άαπέλι.
9• Τί θέλει κάμει λοιπόν ό αύθέντης του άυ,πελιονος; θέλει ελθη και
θέλει χαλάσει τους γεωργούς , και θέ
λει δώσει τό αμπέλι εις άλλους.
ιο• Ουδέ «τούτην την γραφών δέν
την άνεγνώσετε; ότι την πέτραν όπου
{καταφρόνεσαν οί κτις-άδες, αύτη εγινεν εις το κεφάλι της γωνίας"
ιι, Απο τον Κύριον εγινεν «τού
το* και είναι θαυμας-ον εις τα μάτια

9• Τζ& τοϋ π|γε δα ί ζο'τι βε£τιτ ; λο τε βίγε , έ οό τε χουμπάσ»
άτα πούίγκ, ε δε βέ'ίτενε οο τα άπ§
ντέ τ§ τγιέρε.
ίο. Ας /.|τ| κάρτε νού*ε διαβά
στε; άτ| ίούρρ κε έ έστίνε πόστ§
μγιέστρετε, κοΰιγ ού π'§ κρίε έκιοΰτζ

ί κιοϋέσε.
ιι. Πρέιγ ζότιτ οΰ *§ κεγιο, β
ιστ' έ τζιουΛιτουρε περπάρα σίβετ
σόνα.
13. Ε κερκοΤγνε τα ζίγν' άτϊ, πδ
12. Και έζητοϋσαν ν<* τον πιά
οουν* άμή έροβηθηκαν τον 5/λον" δι- τρέμπεϊγνξ γκα τούρμα , σ» έκουπε ■
ατι εγνώριβαν ότι δια λο'γου τους «ι τούανε , /ε περ άτα έ θα παραβολίνε,
πε την παραβολη'ν* και άφίνοντές τον έ έλιάνι άτε , ί ίκνε.

έδιάβηκαν.
1 3. Και πέμπουσ-.ν εις αύτον τινας
άπο τους Φαρισαίους και τους Ηράίδι«νούς, δια να τόν παγιδέψουν «ί
κανένα λο'γον.
ι4• Και εκείνοι εμώντας να πασι
τοϋ είπαν" διδάσκαλε, εΐςεύρομεν ότι
ϊΐσαι αληθινός, και δέν σε μέλει δια
κανένα" διατί δέν αποβλέπεις εις πρό
σωπον άνθϋώπων , άλλα αληθινά την
ς-ράταν τοϋ θεοϋ διδάσκεις" Πρέπει
να δώσωμεν δόσιμον εις τον Καίσαρα ,
ΤΙ όχι; να δώσωμεν, ίι να μην δώ

1 3. Ε ^ερΡογενΐ τέκ άί τζα γκίζ
Φαρισέιγτ*., έ δέ Ηρωόιανότε, κε τα.
ζίγν' άτε μπ§ ντονιε φγιάλε,
ι4• Ε δέ άτα σι ερδε, ΐ θο'ν' άτιγ" δάσκαλ, νάβϊτ έδίμ» κε γέ ίβερτέτε, ί νούκε κερκον ίε, σένο^κεβεϊτρον /ατέρ' έ ίιέρεζετ , πο διδάς
δρέιλ οϋδίν' ε Περντίοΐ, εΪ7& ντεγίερε
τ' άπειιε ναράτζνε Καίσαριτ, α γιο;
τ| άπεμί , α τε μος άπεμϊ;

σωμεν,
1 5. Ε δέ άι σι κουττ|τόι τ* φ^έι5. Και (5 Ιησούς ες-ωντας και να
♦γνώρισε τήν νποκρισίν τους, τους ει- χουρ^ν' ίτοϋρε, °ΰ θα άτοϋρε" ψέ (ΐ^

Κιφ. ία.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

«*7

πε* τί {Αί πειράζετε; φβρετέ [*ου Ενα
δηνάρι, να εϊδώ.
1 6. Κα; εκείνοι τοΰ έφεραν" και
λέγει τους* τίνος είναι ετούτη ή εικό
να και ή άπανωγραφη'; κ»ι εκείνοι τοΰ
είπαν ' τοΰ Καίσαοος.
17. Και άπεκρίθη ό Ιησοΰς, και
«π/ν του;" Απόόοτε εκείνα όπου είναι
τοΰ Καίσαρος, εις τον Καίσαρα* και
εκείνα ό—οΰ είναι τοΰ" Θεοΰ, εις τον
θεόν.Καί έθαύ[Αασαν εις αυτό.
ι8. Και ηλθασι καί ΣαδόουκαΓοι
ιίς αΰτον, οί οποίοι λε'γουσι πως δέν
είναι άνα7ασις' και ερώτησαν τον , λέ
γοντες*

ίουτζίτνι; Λίρ|Α;νι |Αθύα κετού νιε δηνάο τα σοχ.
1 6. Ε δε άτά ί προύνξ , έ ού θότ'
άτούρε* έ κούγια ΐ'ίτε κεγιο κόν§, έ δέ
κούιγ ευ.ερ; ΐ 6ϊ ατά ί θάν' άτϊγ,
γιάνε τ§ Καίσαριτ.
ιη. Ε δε Ιησούι ου πΐρΓέΐΓκ, έ οΰ
θότ' άτοΰρε ' επνι άτο κε γιάνε τε
Καίσαριτ , τέ Καίσαρι , Ι άτο κ§
γιάνε τε Περντίσε , τε Πίρντία* ε
οΰ τζιουδίτνε , έ λίγνε ρ.ίν—β. [Α,πε τε,
ι8» Ε β'.γϊνε ντε άί Σαδουκέιγτ»,
άτά χε Οόνε σε νούκ* γγιά'Αεν$ τ'ε.
βδέκουριτε , έ έπιετν' άτε, έϊ Θάνε.

19- Διδάσκαλε* ό Μωΰσης έγραψεν
ίίς τον νόυ,ον, εάν άποθάνη κανενός
αδελφός, και άφη'ση γυναίκα, και παί
δι να {Αην άφητη , να πάρη ό αδελ
φός του τ^ν γυναικά του, να εςανας-η'ση σπέρμα εϊς τον άδελφόν του.
3θ. Επτά άόελφοί ήταν* και ό
πρώτος έπηρε γυναίκα, και ές-ωντας
να απέθανε δεν άφηκε σπίρτα.
21. Και έπηρέ την ό όεύτερος, και
απέθανε, και ουδέ αύτος άφησε σπέρ
μα* όριοίως καί ό τρίτος.
22. Και έπηράν την καί οί επτά,
και δίν άφηκαν σπέρμα* ΰς-«ρα άπο
ίλους απίθανε και ή γυναίκα.
23. Εις την άνάς-ασιν λοιπόν όταν
ά/ας:αθοΰν, τίνος άπ' αυτούς θέλει είν» ή γυναίκα; διατι και οί επτά την
«ίναν γ,ιναΐκα
24. Και άπεκρίθη ό Ιησοΰς, καί «ίπε'ντους* δεν έίσθαι πλανεαένοι δια
τούτο, μιέ το να [/.ην γνωρίζετε τάς
γραοάς, ιχ,η^έ δύνααιν τοΰ Θεοΰ;
25. Διατί όταν άνας-ηθοΰσιν εκ νε
κρών, ούτε ϋπανδρεύουν, ουδέ ύπανδρευουνται* άλλα είναι ώσχν άγγελοι
χγγι
βποΰ είναι εις τον ούρανον.

1 9• Δάσκαλ , Μωσίου νά σκρόε
νάβιτ , σέ ντί βδ|κτϊ ντονιέιτ βελάι,
έ τε λερέ Ρρούαν" έτ'ιγ, έ τε [;.6ς λίρΐ
ογιέλρι , τε [<•άρρε βελάι τίγ Ρρούχν'
έτίγ, έ τε γγιάλγϊ φάρρ§ τέ βίλάι

τίγ.
2ο. Κέν§ δα 8τάτε βελάζερ , έ ί
πάρι ριόρρι ίρούα , έ κούρ βΒίκι νού/ΐϊ
λιά φάρρε
2 1 . Ε έ [λόρρΊ έ δε ΐ δίτι άτε , ε
βδίκι, άς άί λιά φάρρ! , έ ύέ ί τρέτι
κεστοΰ.
22. Ε έ [Αουαόρϊ άτεκετε ίίτάτι" ί
νού*ε λιάνι φάρρΙ, |α§ παίίτάιγ γκά
τε ίίθ' άτά β&κι έ δί Ρρουαγια.
23. Ε πο ντε τ^ γγιάλτουρε, άχι./ρε κε οο τε γγιάλενε , ε τζίλιτ γκά
άτά §6 τε γε'-ε Ρρουα; σε κ| τε 3τάτ| έ πάτνε α-\ Ρρουα.
ι\. Ε ού πϊοΡ-ίι-κ Ιησούι, ί ού
θά άτοΰρε , νούκε γένι γιου τέ ίενίερϊ
πέο χ.ι•\, σέ ψέ νούκε κουπετόνι κάρτ|3ατ§, ας' φουκίν' έ Περντίσε;
20. Σέ ψέ κοϋρ τε γ•^ιά)'ενεγκά τε
β^έκουριτε, άς μαρτόνενε , άς Ρράτε ί
άπενε ντ« Αούρΐα , πο γιάνε ποσι
|γγειγτ| ϋ\ γιάνε ντε Κίελ.
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30. ΚαΙ διά τους νεκρούς, ότι α
νακρίνονται, δεν ΐδιαβάσετεεΐς το βι
βλίον τοϋ Μωϋιεως, όπου τοϋ είπεν
ό Θώς εις την βάτον εγώ είααι ό Θε
ός Αβραάμ, και ό Θεός Ισαάκ, και
ό Θεός Ιακώβ;
27- Ο Θεός δεν είναι Θεο; νεκρών,
άλλα Θεός ζωντανών" εσεΐί λοιπόν πολ
λά πλανάσθε.
»8. Και εμώντας ν* είλθεν ίνας από
τους Γραμματείς, και άκούωντας αυ
τούς όπου έδιαλέγουνταν, :ΐζεύοωντα'ς
ότι καλά τους άπεκρίθ-.-,, τον ερώτησε*
Πΐϊα εντολή είναι χρώτη άπό όλαι:;
29. Και ό Ιησοϋς του άπεκρίθη*
ότι πρώτη άπό όλαις ταΐς ίντολαΕς εί<«ι" άκουε Ισραήλ, Αΰθε'ντης, ό Θεός
μας, Αύθέντης ίνας είναι.
3ο Και να άγαπη'σης τον Αΰθέντ/;ν τόν Θεο'ν σου μέ όλην την καρδίαν σου , καί μέ όλην την ψυ/η'ν σου,
και μέ ολην σου τήν διάνοιαν, και μέ
όλην την δύναμίνσϊυ" ετούτη είναι
*ρώτη εντολη'.
3 χ Και δευτέρα όμοια με έκείνην,
είναι ετούτη* να άγαπη'στ,ς τον γείτο
να σου ωσάν και τοϋ λόγου σου" μεγα
λύτερη άπό τούταις άλλη δεν είναι.
32. Και λέγει του ό Γραμματεύς"
διδάσαλε, καλά είπες έπ' άλλϊ,θη'ας ,
ότι ίνας είναι ό Θεός, και άλλος δέν εί
ναι εςω άπ' αυτόν.
33. Και νά τον άγαπα τινας μέ
όλην του την καρδίαν, καί μέ όλην
του την σύνεσιν , και μϊ όλην του την
ψυ/ήν, και μέ όλην του την δύναμιν,
και νά άγαπα και τάν γείτονα του ώ
σαν καί τοΰ λόγου του . και είναι περισσ,οτερον ετοϋτο άπό όλα τά ολο
καυτώματα και ταϊς θυσίαις.
34• Καί ωσάν είδεν ό Ιησοϋς, ότι
φρόνιμα το3 ά-εκρίθη, λε'γει του* #•ν

Κεφ. ι».

α6. Ε περ τϊ Ρ*5ε'κουριτ» κι γγιάλενε νούκε ίίνι διαβάσουρε ντε κάρτ§
τε Μωϋσίο ϋτ, ντε φερόε , κίσ ϊ φόλλι
άτίγ Περντία, έ ίίιά' οΰνε γιάμ Περ
ντία έ Αβράμιτ, έ δε Περντία έ Ισαάκουτ , ε δε Περντία έ Ιακώβιτ.
27. Νούκ' ε*τ§ Περντία , Περντι
ε σε βδέκουρετ, πό Περντι έ οε γγιά)*βετ" γιούβετ ϊνι 5α σούυ.§ Ρενίεοε.
28. Ε η γιου άφίρούα νιε γκά
Γραμματε'ιγτε , ζε κΐσ διΡιούαρε τ?
πιε'τουρατ' έ άτοϋρε, ε κουπίτόι κι
ού περΡε'ιΡκ μπα τα μίρίϊ' ε πιε'τι άτε,
τζίλια πορσί |3τε έ πχρ§ γκά τε Ρ.θα;
39• Ε δε Ιησούί γιου πίρΡέΐΓκ άτίγ*
σε έ πάρα γκα τξ Ρίθα πορσίτϊ ε3"ί>
) §ιΡιά ω Ισραήλ , ζότι Περντία γιότε,
ζοτ , νιε "$*τε.
3ο. Ε δε τε $ούατζ ζότνε Περντίνε τέντε μέ ΓίΟ§ ζξμερξ τέ,ντε,
έ δε μέ Ρίθε Ζπιρτ τεντ, ε δε μ»
Ρίθε μέντ τ«ντ , έ δι με Ρίθί φουκί
τέντε" χεγιό Ιττϊ πορσί επάρί.
3ι. Ε εδίτ| σι ε δε κίγιό, |ατ|
£*γιό' τ'ε οούατζ Ριτόνε τεντ πόσι
έ δε βέτεχενε τέντε" με έμάδί γκά
«το τγιάτερ πορσί νούκ είτε..
32. Ε δε Γραμματέί ί θά άτίγ"
μίρρ$ ω δάσκαλ , τ| βερτέτ$ν$ φόλλε,
σε νιε ε'ίτε Περντία, έ τγιάτ5ρ νούκ'
εϊτΐ περ βέτζμε άσάΐγ"
33. Ε δέ τε ^όγε άτε νιερίου με Ρίθ|
ζίμερε , έ με ΡίΟε μέντ , ί μέ Ρίθ{
2-ίρτ , έ μέ Ρίθί φ-.υκί , έ δε τε &ογ§
Ριτόνί πόσι βέτεχεν' έτίγ, ε#τεμ{ ?ούμξ σε Ρίθ| δουρετίτε, έ ΡίΟε κουρήάν
νιτ|.

34 Ε δ* Ιησού» σί έπά άτ| 4γω6
κ^ρΡϋΡκ μ(ντζου»ϊ , ί θα άτϊγ" νβύ<|
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είσαι μαχράν άπδ την βασιλείαν τοΰ
θεοϋ. Κ.«ΐ κανείς πλέον δεν άποκότησί
ν« τον ερώτηση
35. Κ»ί άπεκρίθη ό Ιησοϋς και
έλεγε, οιίάσκωντας μέσα ίί; το ιερόν*
πω; λ/νουσιν οι Γραμματίΐ;, ότι ό
Χρ:ς-3; είναι υίο; τοΰ Δαβίύ ;
36. Διατΐ αύτυ; ό Δαβίδ με το
πνεΰμα το άγΐίν λέγει* είπεν ό Κύρι
ος εις τον Κύριόν μου" κάθου εκ οεςι•

ιί>3

γϊ λιοτρΡ γχα μπρετερία ι Περντίσ|,
• νιερί νούχ$ Ρουτζόν τα π«έτ μ& άτι.

35, Ε ού περΡέιΤχ Ιησούϊ τούχ' Iδιδάξουρε ντε Ιερό" έ θα" κίό* θό*|
Γραμματέ<γτε, σε Κρίστι ε#78 ί Λίρρι
Δαέίδιτ,
36; Σε ψε άΐ Δαβίδι θα με 2•πίρτνε χίνγτ , (Ια Ζο'τι ντε* Ζότι Γα , £ί
μπάνε τίμε τέ δγιάθετί , γ^ ε'ρα σα
ων μου, Ιως ου να βάλλω τους ε^- τε $ϊ χάζσμεριτ ίτού πε,ρπόσ ντένε
θρούς σου ΰποποόιον των ποδών σου. ίεμπε τε τούα.
3^. Αυτός λοιπόν ό Δαβίδ τον λέ•
37. Αί άδα βέτε Δαβίδι Ι θότ*
γει χύριον' χα: άπο ποΰ είναι υίο'ς '■ άτε ζότ , έ* πό γχα εστε πίρρ' ί τίγ;
του; χαϊ το πολϋ πλήθος τοΰ άκουε ' έτούρμ' «σούμε ε διΡιό'γ'Ι άτε [/.£ τ^
μετά χαράς.
πελχίερε.
38. Και τους έλεγεν εις την διδα38. Ε ού θόσ άτοΰρε ντε διδαχή
χήν του" έχετε τον νουν σας άπο τους τ| τίγ' ^οίχουνι γχα γραμματέιγτ» ,
Γραμματείς" όπου θέλουν να περιπα- . χε δούανε τε έτζεγινε με στολίρα , ϊ
τοΰν ς-ολισμένοι, χαϊ να τοΰ; χαιρε με τε πϊρσεντετουοα μ πούδι.
τούν εις τους φόρους.
3ρ. Και άγαποΰν ταΐς πρωτοκαθε3^. Ε χ| οούανε βέντν' έ παρ! ντ»
δ:.α•.; εις τα συναγ<όγια, χαϊ να προ- μπεγέδεγια, έ τε ρ"ίνε ντ$ χρίε τ|
σουφράσϊ ντε Ροστίρα'
χαθ;ζονται εις τα δείπνα.
4<>. Ατα 3ΐ& χάνϊ στεπίτ' • Ρράβετ"
4ο. Οί όποιοι χατατρώγουσι τα
σ&
βά,
Ριο'για σε φάλενε σούμε. χ|τ»
σπήτια των νηρών , και άφορτη
πώς χάμνουσι μεγάλαι; προσευναΓ;" §ο τε μ,ουντόνενε, με σούμϊ.
ίτοΰτοι θέλουσι πάρει περισσότερον
χρίμ,α.
ι ι
4ι. Εσ!ντέ•5ι Ιησού'ι καρσί κουτίΐ|
4ΐ• Και ό Ιησοΰς χαθίζωντας α
γνάντια εις το γαζοφυλάχιον , έβλεπε κ| μπεγίδνε ελεημοσύνε, έ βίγτε ρε κ'ιϋ
«ώ; ό όχλ.>ς βάλλουσι, ναλχον εις τ6 βίγνε τούρμα άσπρε ντε κουτί τε έλε•
χουτίον της ελεημοσύνης" και πολλοί ημοσύνιτ , ί σούμε τε πάσουρε βίγν§
πλούσι-.ι έβαλλαν πολλά.
σούμε.
4α. Ε σι ού χιας νιε Ρρούα ε βε Ι
4». Και ήλθε χαϊ μία /νίρα πτωχή,
χαϊ έβαλε δύο φόλλαις, ή οποία είναι βάρφιρϊ, βοΰρι δι άσπρε, κ| ίϊτε νι^
το τέταρτον τοΰ άστρου.
κοδράντ.
43. Ε θύρρι μαθητίτ' έτΐγ αφ3"»
43. Καίό Ιησοΰ; έπροσχάλεσε τους
μα!</,τάόνίς του, χα! λε'γει τους' Βέέ ού θα άτοΰρε* μέ τε βερτέτα ού θόμ
ίοαα σας λέγω, ότι ή χη'ρα ετούτη ή γιούβετ , Χ§ κεγιο Ρρούα ί βέ έ βάρ■κτωχή εβαλ* περισσότερον άπο όλους φερί βοΰρι με σούμε σέ ΡίΟε γχα άτ*
Ααΐνους όπου έβαλασιν εϊ< τό χουτίον. /\ βούν| ντ{ χουτι τ| ΐλεημοσύνιτ.

ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ

1 6ο

Κεφ. 1 3.

44• 2ε ψέ τ£ Ριθε βούνί γκα άγιδ
44• Διατι έχεΐνοι όλοι έβαλαν άπ'
Ιχεΐνο οπού τους έπερίσσευεν" άμή αυ κε ου τεπ§ρόν , έ χ*για γχα λίψιΐγ*
τί•, άπ' εκείνο όπου εί/ε χρείαν* όλα ό έσάίγ βοΰρισά κε κισ, Ρίθ§ ίέν'έσάϊγ.
σα και άν εΐχεν τα έβαλεν, όλον της
τον βίον.
Κεφ. ιγ. ι3.

Κρίε Ετρεμπεδγιέτετ|. ιγ. 1 3.

ι. Και εΰγαίνωτας άπό τυ ίερίτν ό
Ιησούς, τ -υ λέγει ένας άπό τους μα(Ηττιάοες του" διδάσκαλε , για ΐόές τι
λογής πέτραις, χαί τι λογής οΐκεδο(λη'αατα.
α. Και άπεχρίθη ό Ιησούς, και λέγειτου' βλ-έπεις έτουταις ταΐς μεγάλαις οΐχοδομαΐς ; δεν θέλει απομείνει
πέτρα απάνω εις την πέτραν , όπου να
μην ναλασθη.
3. Καίχαθηζόμενος αυτόν εις το όρος
των Ελαίων αγνάντια τοϋ ιερού", τον
ερωτούσαν κατά μόνας ό Πέτρος καϊ ό
Ιάκωβος και ό Ιωάννης χαί Ανδρέας*
4• Διδάσκαλε , είπε μας πότε θέλουν γένει ετούτα, και τί είναι το
σημάδι όταν μέλλουσιν ετούτα όλα να
.τελειωθούν ;
5. Και ό Ιησούς ες-ωντας να "ούς
άποκριθη, άρχισε να τους λέγη' έχετε
τον νουν σας να μην σας πλανέση κάνίνας.
6. Διατι πολλοί θέλουσιν έλθη εις
το ονομά μου, να λέγουν" ότι εγώ εί
μαι ό Χρΐ7'•>ί" χαί θέλουν πλανέσει
πολλούς.
η. Και όταν ακούσετε πολέμους
και άκοχς πολέμων, μην συγχιτθητε"
διατι κάμνει /,ρείαν να γενούσιν ετού
τα" ά'Α/ι ά/.'ίν.ι δεν είναι τό τέλος.
8. Διατι θέλει σηκωθή εθνο; άτάνω εις άλλο έΌνος, και βασιλεία άτάνω εις άλλην βασιλείαν' και θέλουσι
γένει σεισμοί κατά τίπους, χα; θέλου-

ι. Ε κοΰρ δίλλτε άί γκα Ιεροί, ι
θότ άτ.γ νι§ γκα μαθητίτ' έτίγ" δάσκαλ. , σγ_ τζφάρε Ρούρρ\, ΐόέ τ,φάρ*
τι δϊρτούαρα γιάνε;
2. Ε δε Ιησούϊ ού περΓέϊτκ , έ ΐθαε
άτίγ' 'άν/ κϊτο πινάρα τε μεδά, δο τ|
μο; μπέτετ| Ρούρρ' μπί ίόϋρρ, κ| τ^
μός Ρρεμίσετε.
3. Ε σί ρΊ'γτ* άι ντε μαλλ τ' Ούλλίνιετ, κιρσί Ιερόιτ, ε πιέτν' ά•Λ
μπί νιάνε Πέτρουα, έ δε Ιάχωβοΐ, έ ο έ
Ιωάννη , έ δέ Ανδρέα.
4- θούαϊγνα ίάβετ χούρ δό τ\
Γ.ένενϊ κίτό, έ τζίλι |'3τ| νισάνι άχιερε κ* δο τε ίένενε Είθε /.;το';
5. Ε δε Ιησούι σί ού πΐρΓέ^κ μπί
τα , νίσι τού θόσ' βεϊτρόνι τε μός
οΰ Ρίνιε'γϊ γιούβετ νιερί.
6. Σέ ίτούμε δό τε βίγενε μπ'εμερ
τίμ , ϊ δο τε θο'νε' σε οϋ'νε γ«μ, έ δο>
τέ ίίνιέγεν| δούμε.
η. Ε χούρ τε ντίενι λιούφτΞρχ,
έ δέ ζε τε λιούφτϊραβετ, μός οΰ τρ£μνι, σε δούχαετε τε ?ϊ§νενΐ κετό,
πό σέ'ίτ' έ δέ τέ σόσουριτ' έ γέτεσε.
8. Σε δό τε γκρί/ετί φυλί σίπερ
μπι φυλί, ε μπρετερί σίπίρ μπί μπρετϊρί, » δό τε πένενε τερμέτε ντ| τ.*
έέντ:, » δο τ| πένετε οϋγ» ί ίί νκ
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*\ γένει πειναις και συγχυτεις.
9• Ετοΰτα είναι άργαΐς των πό
νων" ».« φυλάγετε έσεϊς τοΰ λόγου σας"
οιατι θέλουν σας παοαδώσει εις τα συ
νέδρια, και εις ταΐ^ συνανωγαΐς θέλε
τε οαρήη κη θέλετε ς•αθή" ο^ττοος-α

ιβι

κατοσιρα.
9• Κ§τό γιάν νίσεγιατ' ε πικ§λίμιτ#
πό γιουβιτ ρουαιγνι βέτίχίν§ τουαϊγ'
*έ δό του άπενε νιουβετ ντ| Ριουκάτες , ε ντ& μπεγέδεγια δό τε ρίχενι,
έ δό τ§ όίλλι πίρπάρα ζοτεοίνιετ , ΐ
μπρέτερετ πέρ μουα , κε του γι'τ|
μαρτυρι άτοΰρε.
ίο. Ε δό τε κηρύξετε μ^ πε,ρπάοα
ΟΰγγΟ'ι ντε Ρίθϊ φυλιρα.
ιι. Ε κοΰρ του άπ|ν§ γιουβετ, ί
τοΰ σπίενε ντε χαψάνε, μός οϋ μιντόνι
μέ περπάρα τζδο τέ θόϊ, ας μός 66
σιλοή'ονι' πό άγιο χ§ τοΰ Γπετ§ γιοόβετ μπά τ| κόχ», άτέ θόϊ' σι νου#|
ίνι γιουβετ κ| φλίτνι, πό ^ίτι, 5έ.νγτι
Σπίρτ.
12. Ε δό τ| απε ντϊ βδΥκίγΐ β|-

εις αύ6εντάδες και βασιλείς δια λό
γου μυυ, εις μαρτυρ'αν εναντίον τους
ίο. Και ανάγκη είναι να κηρυχθη
πρώτον το εύαγγέλιον εις όλα τα ίθνη.
1 1 . Και όταν σας υπάγουν να σας
παραδώσουν, να μην μεριμνάτε προτίτερα τι να εΐιτήτε, μ»,δέ μελετάτε"
άλλα εκείνο όπου σας ίοθη ίκείνην την
ώραν, τοΰτο λαλείτε" διατί δεν θέλε
τε είσθαι έσεΓς όπου λαλείτε, άλλα το
πνεϋμα το άγιον.
ι α. Και θέλει παραδώσει αδελφός
τα* άδελφον ε'.ζ τον θάνατον, καίό λαϊ βίλάν| , ί γιάτι πί#ι, ί δό τι
πατέρας το παιδί του" και τα παιδία γκρίχενε δγ:έλμτε σίπερ μπί πε,ρίνγ,
ίέλουν σηκωθη «πάνω εις τους γονείς « οο τι 6ρασίν| ατα.
τους, κ*ί θέλουν τους θανατώσει.
1 3. Κα!. θέλετε είσθαι μισημένοι ά•
1 3. Ε §6 τ| χίνι Γίθε Αότ:νί άρμίκ
«ο όλους δια τό όνοιιάμου" άιι.η όποι π|ρ |μερ τίμ' πο άί χ^ τ^ δουρόγ}
ος υπομείνει ?ως τό τέλος, εκείνος θέ- γγέρα μπάν§, άί δό τ| σόσετ|.
λει σο»θη.
ι4• Ε κούρ τϊ βίχνι Ιδ4όί|νε κ'|
ι4• Κα'ι όταν είδη τ* τό συγχαμα
τις έρημώσεως εκείνο όπου είπεν ό δ^φτάν τε σκρετουαριτί , κι θα προ
Αανιήλ ό προφήτης, να ς-έκη εκεί ό φήτη Δανιήλ , *5 τ^ ίίγε τικ νοιίκΐ
που δεν πρέπει, ( εκείνος όπου το δι /.ίϊ βεντ Ι άί κε διαβας λέ τϊ νοτίβγ$)
αβάζει άς έννοη , ) τότε εκείνοι, όπου άχιέρε ά α χι Ρέν^ενε ντ& Ιουδαίε, λέ
είναι εις τ/|ν Ιουδαίαν, ας φει'γουσιν τέ ΐκεγενε ντε μάλλε.
ίίς τα βουνά.
1 5. ΚαΙ έκεΤνος, όπου είναι άπα
1 5. Ε δε άί /.ε '^τ| μπϊ ταιάτζε,
ν*) εις τό δώμα, ας μην κατε'βη εις λέ τε μός ζ-ΐρέσε μπε στεπί , άς τ|
τό σπίτι, μηδέ να έμβη μέσα να πάρη μός χι'γι πρέντα τε μάρρ"ί Ρε γκα
τίποτες άπό τό σπητί του.
3τ§πι έτιγ.
1 6. Και εκείνος όπου είναι εις τό
1 6. Ε δε άί κε τέ Γίντετε ντϊ άρρ§
•/ω ράφι, άς μήν γΛρίση οπίσω να πα λέ τέ μός κθένετε πράπα , τέ μάρ&{
ρόίατ' έτίγ•
ρ το φόρεμα του.
\η. Και άλλοίμονον εις ταΐς έγγα17. Ε βέ μπα τό Ρρα κε γιάνξ μέ
ς-ρΜμέιαις, και ϊκείναις όπου βυζάνον- πάρρί , Ι δέ μπα τό χΛ κάν| δγΐΐΑμ
3»

1 6»

ΕΪΑΓΓΕΑΙΟΝ

Κ•φ. 1 3,

ται εκείναις ταΐς τ^μέραις.
ντ| σίσι μπα το δίτ.
ι8. Ε λιούτουνι τξ μος ου ίενετε
1 8. Κ« παρακαλείτε να μην γεν*
•}, φυγιίαας εις τί<ν ώραν τοΰ χει- τ' Γκουριτε τούαιγ μ-ε δίμερ.
μώνος.
19 ΔιατΙ θλίψις ίχβι να γένη έκείΙ9• 2ε μπα τ6 §ίτ δό τΙ γέτε
ναις τκϊς ήμέραις, όπου τέτοια δεν ί- βτρϊγγίμ ίααδ , κάκε ;;^ ίτίλλι νονίκ'
γινεν άπ• την άρχην τις κτίσεως, οΰ πι κούρ! , κΐ ντε τε νίσουοϊ τε
την οποίαν έκτισεν ό Θι•ς, Εως τώρα , δινιάσϊ κε Κρι Περντία, γγέρα νταστι ας μος οϋ πεα»τε.
και μηδέ να γένι}.
30. Και εάν ό Κύριος δέν όλιγό3ο. Ε τε μος κίΰ σκουρτούαρε ζο'τιζ-ευσε ταΐς ήμέραις ΐκείναις, οέν ήθελε δίτε, δο τ§ μος ΰπίτυν-ε ν:ερι, πίι -ερ
σωθή καμία σάρκα* άλλα δια τους τε ζγιίδο»ριτε , άτά κε ζγιάδι Ιτ/,ουρδιαλεγμένους, τους οποίους έδιάλεςε, τόι δίτε.
•κίντεψί τ*ϊς ήμέραις.
31. Και τότε εάν «ας εΐπη κανένας,
3ΐ. Ε άχιέρε ντε γιου θά'ίτί ν;;ρΙ
να,ίδώ ίίναι ό Χρις-υς' ή' να εκεΐ ( εί γιούβετ, για, κ§τοΰ 'έστε Κρ.ο-τι, «■
ναι*) μήν τον πλεύσετε.
για άτγέ , μο; λεσόνι.
33. ΔιατΙ θέλου« σηκωθή ψευδό22. Σε δό τε γκ^ίχενε Κρίίτερ τε
νρι^οι και ψευδοπροφηται' και θέλου- ρέμ , έ δε προφη'τεο τε ρέμ , έ οο τ\
«ι κάμνει «ημεϊα και τέρατα, εις το να άπενε νικάνε , έ τ^ιουοίρα , περ τε ΓίϊΛανο5ν , και να σύρουν ( άν ήτον δυ νίερϊ ντε μούντζινε, έ δε τε ζγιίδουνατόν ) και τους διαλεγμένους.
ριτ».
33. Αμή εσείς έχετε τον νουν σας"
:»3. Π6 γιούβετ βεΐτρό^ι , για κε
δτι ν», όπου σας τα είπαν προτίτΐ- ού ά θατ^ε γιούβετ τε Ρίθα «.ε περ-πάρα.
ρ* όλα.
34• Και ει; εκείναις ταΤς ήμέραις,
24• Πό μπά τ6 δίτ, πα; άτΐγ
ίίς-ερα άπο την θλίψιν έκείνην , ό ήλι στρεγγίμιτ , Δίελ\ & τε ερόετε , έ ίΐ
ος θέλει σκοτινιάσει , και το φεγγάρι Χενϊζα όο τε μός άπε δρίτεν έσαϊγ.
δέν θέλει οώσει το φως του'
35. Καί οι ά^έραις τοϊ ουρανού θ«2 5. Ε δε Οϋλλετ' έ Κίελιτ δί» τΐ
λουσι πέ ;ει , και αϊ δυνάαει; όπου εί πίενϊ, έόέ φουκίτε κε γιάνε ντεο Κίναι «:-ς τον οΰρανόν θέλουσι ίλετα,'.ινΛ,ίιη. ιλ όο τε τούντεν|.
ι6. Και το'τε βέλουσιν «ΐδεϊ τον υΐ26. Ε άχιέρε δο τε 3ο'χενε τ§ .:ίρρ' ϊ
ον τοϋ άνθρωπου νά έρχεται εις τα σύν νιερίοιτ κε βγιέν ριπί (ΛγιέρΡου>α ρ.«
νεφα (αϊ πολλήν δύνααιν και δο'ζαν.
σούΐλε φουκί , ΐ δέλεβ&ρι»
37, Και τότε θέλει ς-είλει τους άγ27. Ε άτί χέρε & τέ οερΓο'γΙ Εγγέλους του, να ααζώ;•/ι τους δ:αλεγ- ' γειγτ' ίτίγ, έ §ο τ| μπεγέίενε τ^
μένους άπο τους τεσσάρας άνεμους ,
άπο την άκραν τής γτ,ς ϊως την άκ■αν του ούρανοβ.
28. Και άπο την συκιαν μάθετε
τήν παραβολην' όταν μαλακίνουν τά

| ζγέδουριτ'
γκα άν έ
ι Κίελιτ.
28. Ε
)α'νί, κοϋρ

έτ'ιγ γκα τε κάτίρ έρρετε
δέουτ, γγέρα μπάν» τ•
γκα φίκου μψο'νι παραβοζ.ΐούτενε δέΓατ' • ντζγιέρ

Κι-ρ. *4•
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χλχδία ττις, και εύγάλλη φύλλα, είξεύρετε ότι κοντά είναι το Θέρος.
29. Ετζι χαϊ έσεΓς, όταν εΐδητε ε
τούτα όπου γίνονται , να γνωρίζετε ό
τι σΐ!/.ΐ είναι αύτο »ίς ταΐς .θύρας;.
3<ι. Βέβαια σας λέγω, ότι δεν θέ
λει περάσει ή γενεά ετούτη , έως ού" νχ
γενούν έτοΰτα δ\α.
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«ρλέτατι, « κουπετόνι σε άφερ |ίΤϊ
βέρρ"α.
39• Κεστοΰ ε δέ γιούβετ , κούρ τι
«ίχνι κϊτό κε τ§ πενενε, νίχνι σέ άψ§ρ
'ίστε ρίπε £ίερ.

3ο. Με τε βερτέτ* οϋ θόρι, γιούΕετ , /.§ δό τε ριός ον.όγε κούίγ ϊρέζ,
γγέρα σα τε πίν»νε Ρίθε *ετό.
3 1. Ο ουρανός και ή γη" θίλουσι
3 1 . Κίε> τε έ δε Δίου δο τ» σκόγενε
χιρίλδτι' ά{ΐή τα λόγια αου δεν θέλουν « φγιάλετ* ευ,ία & τε ρώς σκόγ|νε.
ζαιέλθη.

32. Αμ,ή δι* την ήμ.έραν έκείνην
κάί τήν ώραν , κάνεις δεν τήν εϊξευρει,
βϋοέ οι άγγελοι όπου είναι εις τον οΰ
ρανόν, οΰόέ ό υίος, πάρα ό πατήρ.
33. Εχετε τόννοΟν σας, αγρυπνά
τε και παρακαλείτε" διατι δενείςεύρετε
νότε είναι ό καιρός.
34• Ωσάν ένας άνθρωπος, όπου ξε
νιτεύεται άφίνωντας το σπήτί του, και
δίδει εις τους δούλου; του την έςουσίαν, και εις καίε'ναν την δουλείαν του,
και τον πορτάρην παραγγέλνει νά ά
γρυπνα.
35. Αγρυπνάτε το λοιπόν, (και έβεϊ; , ) ( διατί δεν ειζεύρετε πότε ερ/2Τ» ό αύθέντης τοΰ σπητίου, άποσπερΐς, η τό μεβάνυκτον , η »-αν λαλη το
οβνιΟι, ί) το ταχύ.)

32. Πο περ^ άτε δίτε, έ δε περ άτΙ
σαχάτ νούχε δι ΐιερι, ας εγγεϊγτε χι
γιάνε (Απ= Κίελ' , «ς ί Αίρρι, περ βέτζ\ίΐ γιάτι βέτ|(Α|.
33. Γεϊτόνι, ιχ,ος φλίγνι, ε λιούτουνι , σε νούχε δίνι κοΰρ εστε κό/α.
34• Πόσι νιε νιερί κε βε'τε ντε ξε
νιτί , έ κε λιά στεπίν' ετιγ , ε δά ντ§
κοπίγ τε τίγ ούρδεριν§, β δε ντέ τζίλι όο πούνεν' έτίγ, ε πορτάρι ε πορσίτι τε ρίγε ζγιούαρε.
35. Ρίγι δά ζγιούαρε (σε νούχε
δίνε τζκόχε βγιέν ΐ ζότι στεπίσε ,
|λπρέ[Λανετ, α ντε ρ,ές τε νάτεσ» ά
κοϋρΟίρρέτ κοκόσι, άντεριεγγ»ς. )

36'. Μήπως και ελθη έξαφνα, και
36. Σε ρνος βίγε πα παντέχουρί,
«ά; εΰρη να κοιριάσθε.
ε ού 5έγε γιούβετ ρίπε Γιούριε.
3-. Και έχεΐνα όπου σας λέγω,
\η. Κετο κε ού θό(Λ γιουβετ ί οΰ
εις όλου; τα λέγω* έζυπνάτε.
άΟθ(Α Γίθίβετ , ρίγι ζγιούαρε.
Κεφ. ιο*. ι4•

Κρίε Εχ*τερ|Απ§δγ•.έτετ5. ιδ. ιή.

ι. Και ύς-ερα άπο δύο ήμέραις η
ι. Ε πάς <5ί δίτετ χέ Πάσχα έ δέ
τον το πάσχα και τα άζυ(ΐ.α' και εζη- λιψότε, έ τε πάρετ' έ Πρίφτεοετ ϊ δε
τείσαν ο: ,Αρχιερεϊ; καϊοί Γραι/,ιια- Γρα[ψατέϊγτε κερχόϊγνε κΐδ τά ζίγν•
τεΐ; πώς νά τον πιάσ•υν (Λί δόλον να άτι ρ.έ δελπερί , »•τ« βρίσν»,
τον σκοτώσουν.
2. Ποθό'ίνε, γιό ντε τ^ κοε^πτεα. Κα; έλεγαν, όχι εις τήν έο;τήν,
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μη'πως και συγχυσβτ} ό λαός.
3. Και όταν ίτον ( ό Ιησούς ) *ΐς
τ?|ν Βηθανίαν , ιΐς το σπίτι .τοΟ Σίμωνος του λεπροΰ, ϊ/.εΐ όπου έκάΟετο , ίλ6ί μία γυν»ΐκα και έκράτει μέ
σα εις ίνα άγγεϊον άλαβάς-ρινον μΰρον, ναρίόν άκρατον πολύτιμον* και
έσύντριψε το άγγεϊον, χαι έχυσε το
μΰρον ει; το κεφάλι του.
4 Και ήταν κάποιοι όπου άδηαονοΰσαν άνάμεσάτου;, και έλεγαν" εις τί
ίγινεν ό χαλασμό; έτοΰτος του μύρου;
5. Ημπόρειεν έτοΰτο το μύρον να
πωληΟί, απάνω άπο τριακόσια δηνάρι
α, και να υο0?, ει; τοϋ; πτωχούς* και
την όργίζουνταν.
6. Α μη ό Ιησοΰς εΐπεν' άψητε την"
τί τήν πειρα,ετε; καλόν έργον έκαμεν
ιί; έμενα.
η. Διατι τους πτωχοΰς τους έχετε
πάντοτε μα^ΰ σας, και όταν θέλετε ,
Ημπορείτε να τους κάμετε καλόν- άμή
έμενα πάντα δεν με έχετε.
8. Εκεΐνο όπου έόύνετο αΰτη, έ'
καμέν το" έπρόλαβε να μυρίση το κο>
μι μου οια τον ενταφιασμον μου.
9• Αληθινά σα; λε'γω, Οπου κηρυ/θί το εύαγγέλιον έτοΰτο ει; όλον τον
κόσμον , και ετούτο ότου έκαμεν ετού
τη, θέλει λαληθή οια μνημόσυνυν τη;.
ίο. Και ό Ιούόα; ό Ισκαριώτη;, έ
νας άπο τους δώδεκα, έπί,γεν ει;
τους αρχιερείς-, να τους τον παραυώση.

Κεφ. ι4•

νε, σε μός πένετε να\ατοσί ντε λαό.
3. Ε κοϋρ ίστε άί ντε Βιθανι,
μπε στεπι τε Σ•'μωνιτ σε λεπρόσουριτ , τέκ ρίγτε άι ντε σουφρά , έρδι
νιε Γρούα , έ κίίτε "*4 γα?ά"?ϊ 1Γ*
δόρρε , πλιότ με μύρο γκα Νάρδο τε
κερούαρε. Σούμε τέ στρέιγτε , έ σι έ
θεού γαράφινε πα οορρΐ, για όέρδι
μπι κρίε τ| τίγ.
4• Ε κέ'νϊ τζα κ§ ού ζεμερούανί
με βέτεχε τε τοΰρε , έ Οόσνε" μπε σ ί
ου ίε τε χούμπουριτ' έ κίσάιγ μύροσε;
5. Σε "ί~γ-ιο μοΰντ τε σίτειγ με τ*πίρ σε τρεκιντ δηνάρε, έτ' ί,'πεΐγνε τ&
βάρφερετ, έ ζεμερόνειγνε μπε τε.
6. Ε Ιησούι θα* λίριε άτε, ψε ί ϊπνι άσάϊγ μουντίμ; τ§ μ'??ί πουν;»
κερί μπε μούα.
η. σε τ§ βάρφεριτε ΐ *ένι κούρδο•

με βέτεχε τούαϊγ , έ κούρδο τ§ οό«,
μούντνι τε π£νι ντα τα-τε μίρρ§ , πό>
μούα νούκΐ μ£ λένι κούρδο.
8. Ατε κε μούντι κεγιό έ :;ερι , άρίγτι μέ πϊοπάοα τ§ λίεγε κούρμινε
τίμ μέ μύρο , περ τε βενε ντε βάρρ.
9• Μέ τε βερτε'τα ού θόμ γιούβετ,
τέκ 66 κε τε όεφένετε κούιγ Οΰγγίλ ντε
ΓιΟε ποτέ. δο τε κου&εντονετε ε ό&
δέ
τ,Λερι κϊγιό κε τε μπάχετε μΐντ άγιο.
ίο. Ε Ιούδα Ισκαριώτη νιε γκά τε
διμπεόγιετε, βάτε ντε τε πάρετ' έ Πρίφτερετ , κε τοΰ ϊπ άτε μπε οούαρρ.1 1 . Καί εκείνοι άκούυντές το έχάιί. Ε άτασί δι5ιούανεού Γεζουανε*
ρηκαν' και έταζαν του να του δώσουν έ ί τάςνι τί ί'πνε άτίγ άσπρε" έ κϊράτπρα' και έζ/,τα με τί τρόπον έπι- κόν λϊ τοΰ ά ίπ άτε μπξ δούαϊρ μβ
τήδειον να τον παραδώση.
κολάίγ.
12. Και την πρώτην ήμέραν των
12. Ε όίτίν έ πάρε τ§ λιψόββτ,
ά,ύμων, όπο'ταν έθυσίαζαν το πάσχα, κούρ χαιγνε ΠάότΙενε , ΐ θόν' άτίγ μα••
λέγουν του οι μχθηταδες του' πού &.-|0ητίτ' έτίγ , κοϋ §ό τε βέμι , »' τί
λ*ις να υπά^ να ί.-οιμασωμίν , νά '^έγίμ^ Γατί τ£ *,'*•» Πάϋχ^
«ράγ-/!; το πασ^α;
|

Κιφ. ι/γ.
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
ι (5 5
ι3. ΚαΙτΓί;ι-ί•. ούο άπό τους μα1 3. Ε οίρΡον & γκα μαΟητίτ' έτιγ,
6η τάδες του , χαϊ λέγει τους" 2ύρτε ί οΰ θο'τ' άτοΰρε' έτζενι ντε κιουτετ,
•ΐς τ/ιν πόλιν' κχί θέλει σα; απαντή ε' οο τξ πίκετΐ μέ γιου νι§ νιερι χ£
σει ίνα; αΛρωπος . όπου βας-αζει ένα υ.παν νιϊ στάμν; με οϋγε,, έ χάιγδενι
ς-χμνίον νερό" χχι νχ τον άκολου- πα; τίγ.
ι4• Και όποο εμβει, να εΐπήτε
«ί; το» α^θένττν τοΰ σπτιτίου* ότι ό
διδάσκαλος λέγει* που είναι τί> κονάκι,
όπου νχ οάγ*> το πάϊχα μαζϋ μέ τους
μχθτ,τάόες μου ;
1 5. Και εκείνο; θέλει σα; δείζ'ΐ «νχ άνώνίον ς-ρωμένον, έτοιμον' έκεϊ
ετοιαάσετέ μα;.
ι6. Κοί εύγίχχν ο; μαθτιτάδες του,
χ« έπίγαν ίίς ττ,ν πάλιν , χα•. εΰρν.καν

1 4• Ε τέκ οο κ§ τέ χίγε θόϊ ζο'τιτ
σΐ στεπίηι, σε δάσκαλι Οότε, κοΰ ε"- τξ
κονάκου κ& οο τ4 /χ πά^ιίϊνε, πάσχι
μέ μαθητίτ έ;χί;

σχουτέλι.
2ΐ . Κα* άλτίθεια ό υιό; του άνθρω
που υπάγει, χαθώ; είναι γεγ&αμμένον
δια λαγούτου* άμή άλλοίμυνον εις εκεί
νον τον άνθρωπον όπου δια μέσου του
Παραδίδεται ό υίο;τοΰ ανθρώπου" καλ
λίτερο» του ί,τον , να μί,ν ήθελε γεννηθν" ό άνθρωπος εκείνος.
3». Κ*ί όταν έτρώγασιν, επίίρεν
ό Γίσους ψωμί , και ευλόγησε και εκο-

μοΰα.
αι. Ε ΐ πίρρ\ νιίρίουτ βέτε σι
κούντρε εστ* σκρουαρε π|ρ άτε, πό βέ
άτιγ νιίρίουτ, ίε πρέιγ άτίγ παραίο'σε-κ ί πίρρΊ ί νιερίουτ, με μίρ^ε κε
πέρ άτε νιερι τεμός κέ λέρε.

1 5. Εάί§ο τοϋ&ιρτο'γΐ γιούβεϊ νι$
τζαρδάκ τ|μάδ στρούαρι μέ μ§σάλε,
Ρατ'.' άτγέ Αένανι Ρατι περ νάβετ.
ιό'. Ε §οΰαϊ| μαΟητίτ' έτιγ, έ
βάν| ντ| κιουτετ , έ Ρένε σι κοΰντρ'
χχίΐω; τους είπίν" και ετοίμασαν τα οΰ θαι άτοΰρε' ΐ '/.ϊνι ΡατΙ πά5κχν|.
πάσ/χ.
\η. Και ωσάν έβραδΐασεν, ί,λθε
ιη. Ε σ'ι ούέρρ βγιέν ;":ά3κΐ με τ|
μαζΰ μέ τοϋ; δώδεκα.
«[Λπί^γιέτί,
1 8. Καϊκαθεζο'αονοι αΰτοΐ έ/.εϊ, και
ι8. Ε τεκ ρίγν' άτα [Απε σουφρχ
τρώγοντες , είπεν ό Ιτ,σοΰ;" Βέβαια ΐ χάιγν| , οΰ θα Ιησούί" με τ| βερτέ«ας λέγω , ότι ίνα; άπό σα; θέλει με τα οΰ θό[Α γιούβετ , σε νι| γκα γιοΰσ
παραδώ«ι, έχίϊνο; όπου τρώγει μα- 5ο τ| μ| παραδο'σγε , άι κε /% μέ
μούα πάσκί.
ζ'ί μου.
1 9• Ε νίσνε τε χέλμόνεϊγνε , Ι τΙ
19. Και οί άπο'ς-ολοι άρχισαν να
λυπούνται , χαί να τοΰ λέγουν ίνα; Θό5ν' άτιγ νιέρι πα; γιάτΐριτ, μος
ίνα; μήνα είμαι εγώ; χαι άλλο;" μη γιαμ οΰνϊ; έ τγιάτερι μό; γιαμ οϋνε;
να είμαι εγώ ;
2θ. Καϊ ό Ιησοΰς άπεχρίθνι , χαι είαο. Ε δέ άί οΰ πεοΡέιΡκ, έ οΰ θίί
πέν του;" ένα; ^ είναι) άπο τοΰ; δώ άτοΰρε νιε γκα τ^ διμπίίγιέτε, άί κ^
δεχα, όπου βουτά μαζύ μου ε•.; το γγίεν δόρρίνε ντε κούπε πασκε μέ

.23 Ε τέκ χά«γν' άτα, μο'ί^ι Ιη
σού* άυυχε,, έ σι έ πέκο'*, έ θέου, έ
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ψέν το" καί εόωκέν τους , καί είπε" λά
βετε, φάγετε" τούτο είναι τό κορμί
μου.
23. Καί έπηρε το ποτήρι, και εύναρίτίοε και εόωκέν του;* και επιαν
άπ'έκείνο όλοι.
24• Καί εϊπέν του;" τούτο είναι το
αίμά μου, όπου είναι ττίς νέας διαίη'κης, όπου χύνεται δια πολλού;,
25. Βέβαια σας λέγω, ότι πλέον
δεν θέλω πίει από τον καρπόν ττίς
αμπέλου, έ'ως την ^μέραν εκείνην, όταν το πίνω αυτό καιν•ύριον εις την
βασιλείαν τοΰ Θεοΰ.
α6. Και ωσάν έψαλαν υμνον, εύγηκαν εις το όρος των Ελαιών.
αγ. Και λε'γει τους ό Ιησούς" ότι
όλοι θέλετε σκανδαλισθώ δια έμενα
ίτούτην την νύκταν" ότι είναι γεγραμμένον" θέλω κτυπήσει τον ποιμένα,
και θέλουν σκ•ρπισί)ή τα προ'βατα.
28. Αλλα ΰς-ερον ά<ρ' ού άνας-ηθω ,
θε'λω σας προλάβη εις την Γαλιλαίαν.
29. Καί ό Πέτρος τοΰ λέγει* αν καΐ
όλοι σκανδαλισθούν , άλλα έγώ όχι.
3ο. Καί λέγει του όΐησοΰς' βέβαια
σου λέγω" ότι ση'μερον την νύκτα έτούτην , προ του να λαλ/ίση ό πετεινός
δύο φοραΓς, θέλεις με άρνηθη τρείς
φοραΐς.
3ι. Και εκείνος ίλεγε περισοοτερον* αν και κάμη χρεία Λ άποθάν»
•μαζύ σου , δεν θέλω σε άρνηθη. Καί
τα όμοια έλεγαν καί όλοι.
. 32. Και επήγαν εις τό χωρίον τό
Γεθσημανη" και λέγει εί; τους μαθηταοες του* Καθίσετε εδώ εως ού να προ
σευχηθώ.
33. Καί πέρνειτόν Πέτρον καί Iάκωβον καί Ιωάννην μαζύ του" και
άρχισε να τρομα;η και να άδη μθνη.

Κεφ. ι4•

ο} άδα άτούρε' έ ού θά' μίρρι, χά«,
κ§γιό ι'ίτε κούροι ιμ.
α3. Ε σι μόρρι ποτη'ρε, έ εύχαριστίσι , ού ά δα άτοΰρε , έ πίν§ πρέϊγ
σίγ Ρίθε.
α4• Ε ού θα άτοΰρε* κούϊγ ξ'ίτε Ριάκου ίμ Ί δγιάτεσε. σε ρε, κε σο τϊ οέρ'δετε περ σούμ§.
| α5. Με τε βερτέτα οϋ θοεχ. γιου»
βετ , όό τε μός πι με γκα τζπγιΐλ
βέΐίτι γγέρα μπα τέ οίτε, κούρ τα
πι άτε τε ρε ντε μπρετερί τε Περντισε.
26. Ε σί εύχαριστίσνε οούαΛε ντε
|μαλλ τ{ ούλί"«τ.
27. Ε ού θο'τ' άτοΰρε Ιησού» , κι
Ρίθε §ό τε »κανδαλίσενε περ μούα
ντε . κετε νάτε' σ» |στε Λκρούαρ§,( &•
τε Ρο&τ <?ελμούαρε, έ & τε περχάπενε δίντε.
28. Ε πό πας σε γγιάλουριτ σία,
οό τε βέτε περπάρα γιούβετ ντε Γα
λιλαίε.
29. Ε Πέτρουα ΐ θα άτίγ' ε δε τ|
Ρίθε ντου σκανδαλιτζινι, πό ού'νε γιο.
3ο. Ε ϊ θο'τ' άτίγ Ιησούϊ, με τε
βερτέτε τε θόμ τϊγ, /ε σατ ντε λΐτε
νάτ§ , πα κ&ντούαρε έ δε κοκόίΗ οι
χέρι, οό τέ με άρνίσετζ τρί χέρε.
3ι. Ε άί «τόντε ί θο*• έ δέ ντοί»
οα*τε κε τε βδές με τι πά'ίκε, νούκε
οό τε τ' άρνίσεμ τίγ" ί αστού θο^ίν^
* δέ τε Ρίθε τε τγιέρϊτε.
32. Ε βίγίνε ντε νιε φ8ιατ κε κιούχαεϊγ Γεθσιμανί" έ ού θο'τε μαθητίβετ οί τίγ' ρίγι Αετού γγέρα σα τ|
φάλεμ.
33. Ε μέρ^ πάσ/ε με βέτϊχε τέ τίγ
Πέτρονϊ έ δε Ιάκωβονε, έ δέ Ιίοάννΐ,
έ ζούρι τε τροαάς, ε τε χΓ/.ρ.ύνίΐγ.

Κεφ. ι4•
ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
\6γ
34• Και λίγει τους* ή. ψυχν) [λου
34- Ε ού θότ' άτοΰρε' σουμε χελιϊναι λυπηαίνι; έως θανάτου" ς-αΟ^τε μούαρε είτϊ Σπίρτι ία γέρα ρίπε 65εκίγε,' μπέτουνι έ ρίι κετοΰ , ε μός φλίγι.
ιό α» , και αγρυπνάτε.
35. Και παγαίνωντας παρακεϊθ'ν
35. Ε σι βάτε πάκεζε με τέίγ. ρα
ολίγον , έπεσεν απάνω εις τ,',# .ην" και περμπίς" £ φάλειγ, ντεμούντ, τε μερεπροσευχετο , αν είναι δυνα τον , ν« Ρόνείγ γκά άΐ κου'ίγ σαχάτ.
περάση απ αύτον ή ώρα.
36. Και ελεγεν' άββά ώπατ/,ρ,
36. Ε θόϋτε* άββά ώγιάτ, Ρίθε, τΐ
ό)α είναι δυνατά εις εσένα" ας περά κολάεγτα γιάν§ τέκ τι, ρ,ερΓο γκά (λέ
ση το ποττίριον τοϋτο άπο ΐλένα" άλ γε κετε ποτϊΐρ" πό γιο άτε κε <$ου'α
λα όχι δ, τι έγώ θέλω , άλλα δ, τι ουνε, πο «'.ε κε 04 τι.
θέλεις εσυ
37. Εβγιέν, ε ί Γέν άτά κε φλίγ37. ΚαΙ έρχεται και ευρίσκει τους
όπο3 έκοιίλοΰνταν" και λέγει εις τον νί' έ ί θο'τε ΙΙέτροσε' Σίμων, φλε; νουΠέτρον* Σίαων, κοιμάσαι; δέν τίαπό- κε μουντέ τ| ρίγε ζγιου'αρ§ νιε σαχάτ;
ρεσες (λίαν ώ$αν να άγρυπν/ίσης ;
38. Ρίγι ζγιουαρε, έ δέ φάλλι, κε
38. Αγρυπνάτε και προσεύ-/εσθε,
•ιά να {λ'ΐ,ν πέσετε εις πειρασαόν. τ| (λός πίνι ντε πιραζί' ΐπίρτι εστί
Το πνευαα είναι πρόΟυαον, άυν") ή σάρ ίατΐ, πό κούρμι εστ' ΐ σμουντουρ§.
κα είναι ασθενής.
3<). ΚαΙ πάλιν επίγε και έπρο39• Ε πάμετα βάτε ε ού.φάλλ,
«ίυχν;'6νι, λϊγωντας τον όαοιον λόγον. του'κ' έ Οένΐ άτε φγιάλλε.
4<). Ε σι οϋ κθίε ί Ρέτι άτά περσερί
4ο. Και γυρίζωντας 7|ύρέ τους πά
λιν όπου ίκοιριοΰνταν, διατί τ,ταν τα χ4 ^λίγνε, (σε ψε κενέ σίτ' ετουρ»
αάτιά τους βαρεμένα ( άπο τον ΰπνον ) ρε,ντουαρε ) έ νούκε οίγνε τζτι πίρΡέκαι δέν ειςευραν τι να τοΰ αποκρι Ρί5ιν άτίγ.
θούν.
4ι. Εβγιέν τε τρέτενε χέρι, εού
4<• Και έρχεται το τρίτον, και
λέγει τους' κοιίλάσθε το λοιπόν και ά- θότ' άτοΰρε' έ δε πό φλίγι , έ ποίναπαόεσθε' σώνει, εφθασεν ή ώρα' να, χενι" σαδό, ερύι σα-/άτι,νά, ΐ πίρ^ι
όπου παραδίδεται ό υίός τβΰ άνθρω νιερίουτ κε ίπετε [λπε δουαρρ τε <ραποι εις τα χέρια των αμαρτωλών.
γΐτο'ριβετ.
4». Σηκωτέ• να πάαε' να, εκεί
45. Γκρίχι τε βέαι" να, άί κε οο
νος όπου μέ παραδίδει έσηΊλωσε.
τε ρ.ε άπε , έ'ρδι ά<ρ|ρ.
43. Ε άτε τζάστ, πα σόσουρε κι
43. Και άκο'ν.1 ενώ ώριίλει έρχε
ται ό Ι»ΰόας, ό όποιος ήτον ένας α «ργιάλενε , βγιέν Ιούδα , κέ κε νιε γκα
πό τους όώδεκα, και ρ.αζύ του πολΰ τε διαπεδγιέτε , έ δε Αάσκι (λέ άτί
π/.ηΟο; ριε σπανία και ςΰλα, άπο τους ίτοώλε τούραε (λέ δίκ»ρα , ε δέ αέ οροΰαρχιερείς και γραμματείς και πρέ- νυρ , γκά τε πάρετ' έ Πρίφτερετ , «
δε γκά ΓραΐλίΑατέιγτε , ε δέ πλέϊκτε.
«£υτέρους.
44• Και εκείνος όπου τον έπαρά
Α4• Ε άί κε έ πκραόόσι άτε, ού
ύίόϊ τους έδωσε (τ/ι^άδι, λέγωντας" | κίϊ δένε άτοϋρε νιίίάν , « ού κίΐί Οενε'
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ίτι όποιον εγώ θέλω φιλγίσει, αύτος σι άτί κε όο τ§ πούί, άί |στ§' ζί^ιβ
*Ιναι" χιάσετε τον, και υπάγετε τον άτε, έ σπίριε μέ κελίμ.
φυλαγμένα.
45. Και ώσαν ίλ9ε, παρευθΰς έ45. Ε πο'κε έρδι, άτε τζαστ γιου
«ίγί κοντά του, και λέγει του" δι κιάσ *τϊγ , έ ΐ θότ|" δάσκαλ , δάδάσκαλε, διδάσκαλε" και έφίλν,σέν τον. σκαλ , έ έ πούδι ατέ.
46. Και εκείνοι έβαλ*ν τα χε'46. Ε δε ά-α 3τίνε §ούαρρτ§ μπί
ιιά του; απάνω του, και τον έπιασαν. τε , έ έ ζυύν' ατέ.
47• Ε ίιε γκα άτά 4 ρίγν" άτγέ,
47' Και Ινας κάποιος άπ' εκείνους
όπου ές-:'κοι.νταν εκεί, εύγαλε το μχ- κρέου θικΐνε , έ Ροδίτι κοπίλ' • σε πάχαίριον, και εκτύπωσε τον δοϋλον τοΰ ριτ σε πρίφτερετ, έ ίπρέου άτίγβέίνι.
άρχιερέως, και εκ,οψε τ6 αυτί του.
48. Και άπεκρίθη ό Ινιτοΰς, και
48. Ε ου περΓέΐΓκ Ιησούΐ, έ ού 9κ
ειχέν τους" ώσαν εϊ; ένα ληςτιν νίλθε- άτοΰρε' πόσι μπ§ κουσαρ οούαλτε
τε μέ σπαΟία και μέ ξύλα να ριέ μέ θίκερα έ με δρούνιερ τε ζίοι μοι'α;
πιάσετε;
4$• Κάθε τ,μέρα ΐμουν μετ' εσάς
4<). Γκα όίτα πά3/5 μέ γιαύβετ
τούκ' έδιδάξουοε
ντε- Ιεοο,
•
ιΐς το ίεοον διδάσκωντας, και δεν με γέίε
4
—
»
^ γ »
έπιάσετε' άλλ: τοΰτο ένινε δια να νούκί μ| ζούτϊ , πο δ'^ύ/αετε τε δάλλίνε τέ βϊοτέτα κάρτξοατϊ.
πλτ,ρωΟωσιν αί γραφα'ις.
5ο. Ε έλιά/ε άτε τε ίίΟε. έ ίκνε.
5ο. Καί άφίνοντές τον έφυγαν όλοι
5 ι. Και Ινας κάποιος νέος τον α
5ι, Ε νιεδγιαλλιόάβίγτε πας τίγ,
κολούθα, ένδυμένος σενδο'νι κατάσαρ- /ε κέ τιλίξουρε μέ τζαρτζα© μπί ίεκα* και έπιασαν τον οι νέοι.
κουρε , έ έ^ν' ατέ τρίματε.
ι. ν. ο ε α•. σ; λϊχοι τ,αρτ,αφνε,
5α. Καί εκείνος άφίνωντας το
σενδο'νι, έφυγε γυμνό: άπ' αϊτούς.
53. Καί ΐπτ,γαν τον Γτ,σοΰν εις
τον άρχιεοέα" καί έμαζώχθηκαν μα'ζϋ μετ' αύτον όλοι οϊ άρ-/ιερεϊ; καί οι
πρεσβύτεροι καί οί γραμματείς.
54• Καί ό Πέτρος τον ακολούθα
άπο μακράν, Εως μέσα εις ττ,ν αϋλν-,ν
τ•ΰ άργιεοέως" και έκάθετο μαζΰ μέ
τοΰ; ύπτοέτας καί έζες-αίνουνταν εις

ίκου γκά άτα λιακουρίκ.
53. Ε έ σπούνε Ιν,σούνε τέκ ίπάρι πρίφτίρετ , έ ού μπΐγιόάε άτγέ
μέ τ§ πάσΛε, Ρίθε τέ πάρετ' έπρίφτερετ, έ οέ πλέικτί, έδέ γραμματέιγτε.
54• Ε Πέτρουα βίγ πας τίγ πέρ
σελιάρΡουτ, γ^'έρα πρέντα ντε άβλί τε
σέ πάριτ σέπρίφτϊρετ , έ ρίγτε πά!;κ|
μέ κοπΐγ , έ γκρόχειγ μπε ζγιαρ.

την φωτίαν.
55. Καί οί αρχιερείς καί όλη η σύναςις έγύρευαν μαρτυρίαν εναντίον τοΰ
Ι/,σοΰ, δια να τον θανατώσουν, καί
ίϊν είίριτκαν.
56. Διατί πολλοί έμαρτυροΰσαν
ψεύματ» εναντίον του" άμη" ι μαρτυρίαις τους δι ν ήταν ϊσαις.

• ίθε μπϊγέδεγια κεοκόιγνε μαρτυρί
κο'ντρ Ιτ,τούιτ , περ τε βράρε άτ|,
πο νούζΐ ίέιγ<;ε.
56. Κ 9ούμΐ μαρ^^ρίσνΕ ρέμ, κο'ντρ' άτίγ , πο νούκε. κε'νε πάραΐγ μαρτυρίτ' έτοΰρι.

3 Ε τε π•'ρϊτ ε πριφτΐρετ, ε όε

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.
5^• Κοα εστ,κώίησαν κάποιοι, καί
•ψευοΌμαρτυροΰσαν εναντίον του, λέ
γοντες"
58. Οτι έμεΐς τον άκουσαμεν ό
που ελεγεν, ότι εγώ να χαλάσω τον
ναον έτοΰτον τον χειροποίητον , καί
•Κ τρίϊ; ήμέραις να κτίσω άλλον άχ«ιροποί7,τον.
59• Και μτ,ίε ετζι ίτον ίση ■/>
μαρτυρία τους.
6ο. Καί στ,κονώμενος ό άρνίϊρεΰς
«ς το μέσον, ερώτησε τον Ιησοΰν, και
•ΐπε' όέν αποκρίνεσαι τίποτες; τί εί
ναι ετοϋτα όπου μαρτυροΰσιν ετούτοι
εναντίον σου;
6ι. Και εκείνος «σιώπα, και ο*έν άπεκρίθ/ι (τίποτες.) Πάλιν ό Αρχιερεΰς
τον έρωτα, και λέγει του" έσίι είσαι ό
Χρις"ος 6 υιός τοϊ ευλογημένου ;
62. Καί 6 Ιησοΰς είπεν' «γώ εί
μαι" και θέλετε είίεί τον υίδν του άν
θρωπου να κάθετε έκ δεξιών της δυ
νάμεως, καί να έρχεται με τα σύνβ9* το» ουρανού.
63. Καί ό άρχιερεΰς ίσχισβ τα
φορέματα του, κάι είπε" τί χρείαν Iχομεν πλέον άπο μάρτυρας;
64- Ηκούσετε πώς έβλασφ^μησε.
τί σας φαίνεται ; Καί εκείνο; όλοι τον
•κατάκριναν να είναι άξιος θανάτου.

ιβ^

57. Ε ού γχρένΐ τζά, ί μαρτυρίσν|
ρ"εμ κοντρ' «τίγ , ε^θάνΐ.
58. Σέ να'βετ ΒΑουαμ άτ£ *1
θοσ" σέ οίνε. §6 τ\ πρϊδ κ|τ& Να4
κε εστϊ πέ,ρε μέ §ου'«^ , έ πέρ τρί
όίτ & τε πεϊγ «£ τγιάτερ τ$ πα
π£ρ[1ε με οούαρρ".
59. Ε ας κείϊτοΰ νούκε. κε νι| (χαρτυρία έτοΰρε.
6ο. Ε σί ού γκρέ ντε μες ί πάρι ί
πρίφτ§ρετ , έ πιέτι Ιησούνε. , έ Θ<μ"
νου'κε περΡεΐε φάρε; τζμαρτυρί 6<ίν|
κετά κεντρί τέγε;
6 1. Ε άί πουσόντι , έ νούκ' οΰ
περΓέιί* φάρε" έ έ πιέτι άτε περσερί ί
πάρι ί πρίφτερετ, έ ί θότ' άτίγ" τί
γ! Κρίστι ί πίρ^ι ΐ σε πεκου'αριτ;
62. Εο*έ Ιησούι ί θα, οΰνί γιάμ
Ι ο*έ & τ§ σίχνι τ& πίρρ" είιερίουτ τ$
ρΊ'γε μπάν| τ^ §γιάθετ| τ& φουκίσΐ ,
ε 0*8 τε. ρΊ'γε μπ4 μ τ§ Κί&λιτ.
63. Ε ί πάρι *ρίφτερετ σί τζορι
ρΌ'πατ έ τίγ θο'τ§" τζνα §ουχαενε μαρτίρίτε.
64. Ε διΓιούατι βλασφημίνϊ , τζού
όούκετε γιούβετ ; έ ο*ε άτά τε Γίθ* ε
άποφασίσνε άτε έ θάν§ , κε ΐατε φαγ$τούαρ π$ρ β^έκεγε.
65. Ε νίσν§ τζά τα π|5τίγν' άτι
ντ| φίκε, έ τ| μπουλιο'ϊγν§ σουράτν*
«τίγ . ϊ τί πίγνβ άτΐγ με ίίουπλιχκα,
έ τϊ θό^νε" προφητέψ' ε ίέ κοπίγτϊ
ΐ πίγν' άτίγ με σουπλιάκα.

6ο. Κοά άρχισαν κάποιοι να τον
«τυουν, χαί να τον σκεπάζουν το
πρόσωπον του, καί να τον κτυπούν,
καί να τοΰ λέγουν" προφη'τευσε, τίς
•ιναι εκείνος ύπού σε έκτύπησε; καί
οι ύπηρίται τον εκτυποϋσαν ίαπί«ματα.
66. Καί ώντας 6 Πέτρος εις την
66. Ε τέκ κί Πέτρουα π»ρπ•ΐ9 ντί
•ύλην κχτω, $λθί μία άπα ταϊς κο- άβλί, βγιεν νι| γκα κοπίγετ' έ σ|
κέλαις τοΰ άρχιερίως"
πάριτ σ& πρίφτερετ.
6η. Καί ωσάν είδε τδν Πέτρ»ν
67. Ε βί πα Πέτρονί *4 Ρ1»1^/.•^)

Κεφ. 1 5.
ΚΪΑΠ ΕΛΙΟΝ
ότου έζες-αίνετο, άτένισεν εις «ύτον, έ β^τοοΊ ρ.ίρρ£ άτ{ , ε ί θ«τε. ΐδέ
χαϊ 7ίγει* *«ϊ Ά Ρ•α*υ ^"οκν ρ.έ τόν τι γε'*ϊ πά3κ| μέ Ιν;σούνΐ ναζαρινόνε,.
Ιτ,σοδν τον Να*αρ7|νόν.
63. Εάί άρνίσεϊγ, εθόδ' νού/ε &,
68. Και εκείνος άρννίθη, λέγωντας' ίέν ήξεΰρω τί "λέγεις" και ϊύγνί- ας κουπιτόιγ άτό κε θούα τί. έ δο'λι
κεν ?ςω εις το προαΰλιον" χαϊ 6 πε γιάατϊ μπ§ £ούγ§, έ κοκο'σι λΐντόί.
τ1.

τεινός έλάλν,σε.
6ρ• Και ή κοπέλα ώσαν τον εί
δε, πάλιν άρχισε να λέγγ) εις τους παοατεκά^ενους' δη έτοϋτος άίϊ' αυ
τούς είναι.
ηο. Καϊ εκείνος πάλιν άφφΐί*&.
ΚαΙ πεονώντας ολίγον πάλιν οι παρας•εκά|λενοι λέγουν του Πέτρου* άλνι'θεια και σΰ «κ αϋτουνοϋς είσαι διατί και «υ Γαλιλαίος είσαι, και νί
λαλιά σου όαοιάζει.
η\. Και άρ/ισε να άναθεματίζ•/)
και να ό[*.ο'ν•ο' ότι ο*έν τϊςεύρω τον άνθρωπον έτοϋτον όπου λέγετε.
η•χ. Καϊ ό πετεινός ελάλγ,σ* δεύ
τερον* και άνεΟ υΐί,η'Οΐ) ό Πε'τρος τον
λόγον όπου τοΰ είπεν ό Ι/,σοϊς' δτι
προ τοΰ να λάληση ό πετεινό; δυο φοραΐς, θέλει; ρ.έ άρν/ιΟο τρεϊς. Και άρ
χισε να κλαίγ•/).

69. Ε σϊ έπα άτε περσερι κοπίλια, νίσι τοϋ θϋσάτοΰρεκε ρ*ίγνε άτγέ
ύ κούϊγ γκα άτά εδτε.
-ο. Ε άί πάμετα άρνίσεϊγ" έ πας
νιετζίκετ ί θο'νε Πέτροσε άτα κε ρίγν' άτγε' (/.ε τε βερτέτα γκα άτα γέ"
σέ Γαλιλαίο γε , έ τε φόλτουριτ τατ
Ριάν.
7». Ε άί νίσι τε άναθεματϊς, έτε
πετόνειγ , Λε σέ δι κ|τ$ ν>ερϊ κ§ θόι.
η•ϊ. Ε π|ρ σε &'τιτ >.εντόι κοκοτι"
έ οΰ κουίγτούα Πέτρουα φγιάλεσε κε
ί θα άτϊγ Ιτισούι* κ§ πα κεντούαρε
κοκο'ΐι οι χέρί, δό" τε μ§ άρνίσετζ
μούα τρϊ χέρε, έ νίσι έ κιάντε.
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ι. Και παρευθΰ; άπό τανΰ ίσυριβουλευθ^καν οι αρχιερείς ριέ τους πρε
σβυτέρους και γραμματείς, καϊ όλον
το συνέδριον, και έδεσαν τον Ινισοΰν
καϊ έπΐγάν τον, καϊ έπαράσωκάν τον
. «ς τον Πιλάτον.
α. Και ά Πιλάτος τον ίρώτνισεν'
έσΰ είσαι ό βασιλεύς των Ιουδαίων;
Καϊ ό Ιτ,σοΰς άπεκρίθντ, καϊ είπιν του*
εσύ το λέγεις.
λ. Καϊ έκατ/,γοροΰσάν τον οι άρ-{ ιερείς πολλά, (καϊ αυτός δεν άπεκριί)•/, τίποτεςΥ)

ι. Ε άτε τζαστ ντ& [*•§γγες οΰ
[λπεγιούαο^ε τε πάρετ' έ πρίφτερετ,
Αάσζε ριέ πλέιγ^ε , έ 5ε (χ.έ γραρψατεϊγτί , ε δε ψϊ Ρίθε ριπεγέδεγενε, έ
σϊ έ λίόνΐ Ιηνούνε , έ Οπούνε , έ ϊ
ίάνΐ ρίπε δουαρρ τ| Πιλάτοσ§.
2. Ε έπιέτι άτε Πιλάτουα, τι γε
[ΐπρέτι ί Τζιφούτετ; έ δε άί ού π$5Ρέϊίκ, έ ί θα άτϊγ" τι έ θοιία.
3. Ε θόσνί σούριί καττηγορι κοντρ'
άτϊγ τε πάρετ' έ π^ιίφτίρετ.
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4- Κα! ό Πιλάτο; πάλιν τον ε'μετερώτησε, λέγωντας' δΐν αποκρί
νεσαι τίποτες; για ίσες πόσα σου καταμβφτυοοΰν.
5. Και ό Ιησούς πλέον δέν άπεκρί9η τίποτες, τόσον όπου έθαύμαζεν
ό Πιλάτος.
6. Κα! κάθε έορτήν τους έλευθέρονεν ενα δερ,ίνον, όποιον ήθελαν
ζηττίσιι.
η. Κα! ητον ίνας, όπου τον ελεγαν Βαραββάν, δεμένος ο.αζύ με ε
κείνους όπου άπες-άτησαν μαζύ του ,
ο'ι όποιοι εις την άπο^ασίαν είχαν
κάμει φόνον.
8. Και ό όχλος έβόησε, και άρχι
σαν να ζητοΰσι, (να τους κάμη,) κα
θώς τοΰ; έκαμε πάντα.
α. Και ό Πιλάτος τους άπεκρί6η, λένωντας* Θέλετε νά σας απολύ
σω τον βασιλε'α τών Ιουδαίων ;
ίο. ( Διατ! ηςευρεν ότι διχ φθόνον τον έπαράδωκαν οι αρχιερείς)
ιι. Αμή οι αρχιερείς έπαρακίνησαν τόν όχλον, να τους άπολύση. τόν
Βαραββάν καλύτερα.
ία. Και ό Πιλάτος άπίκρίΟη πά
λιν, και λέγει τους" λοιπόν τί θέλετε
να κάμω εκείνον όπου λέγετε βασιλέα
τών Ιουοαίων ;
1 3. Και εκείνοι πάλιν εκρα;αν*
σταύρωσον αύτον'
1 4 Και ό Π.λάτος τους έλεγε- ^-α!
τί κακόν έκαμε ; Κα! εκείνοι περισσό•
τερον έκραζαν* σταύρωσε τον.
1 5. Και ό Πιλάτος θέλωντας ν«
καμ,η ικεϊνο όπου άρεσε τοΰ λαοΰ, άπολυσέντους τόν Βαραββάν, και τόν
Ιησοΰν οέρνοιντας, τους τόν επαράδωκε, να ς-αυρωθη.
1 6. Και οί <7ρ*τιωται τόν «πήραν
και τόν επήγαν μέσα ει; την αύλήν,

ι^

4• Ε Πιλάτουα ί πιέτι ά~ί παίενί»
έ ί θότ§* νου/.ε. π|ρΓέΡ» φάρ£«; *"/.
μπ§ σα τ§ καλι'ζογεν$ κιτα τίγ.
8. Ε Ιησού» μ^ νούκ' ού πίρίέιΓχ
φάρρε, κάκε λ§ οΰ τζιουοϊτ πιλάτουα.
6. Ε ντε τζ& τί κρεμπτε οΰ λϊ/ϊόν
άτοΰρ» νιε τ* χαψυσουρί. τζιλιν| <$ό
&§ τε κερκόιγν»..
7. Ε κέ νι§ χ$ κιοΰχαεϊγ Βαρ«€βα
λίδουρε; ντΐ χαψάν| πάσ/.ε με σώίΛτ
έτϊγ, κ§ κί3ν$, Μρ| βρέσ*γι ντ§ νακατοακ.
8. Ε ϊΐ Λρίτν| τούρμα , νίσνε τ|
κίρκο'ϊγνί, σϊ κούντρ' οΰ /'^ντε άτοΰρε κούρδο.
3• Ε δε Πιλάτουα ού περίέιίκ άτοίρε, * ού θά' 2>όΐ του λίίίόιγ γιούβετ
Μπρέτν' « τζι^ούτετ;
ίο. ( Σε ε δίγ κε γκα ζηλία ε δάν'
άτ| ντε άίτ§πάρ&τ' ε πρίφτερετ. )
ιι. Ε τ| πάρ|τ' ε πρίφτ§ρετ βούνε τούρμενϊ κ§ τ| κερκο'ΐγνε πρέιγ σ!γ
τοΰ λεσόν με τίπερ Βαραββάνϊ.
ία. Ε Πιλάτουα ού περ?έΐΓκ, ε οΰ
θα άτοϊρε πάΓενε' τζδόι δα τοΰά /φγ
άτ§ /.έ 0οί Μπρέτ τ| τζιφούτετ;
1 3. Ε δε άτα πάΓενε πρίτνί μ}
φόρτ, μπερΟέε άτ'ε ντε Κρού«κ.
ι4• Ε Πιλάτουα ού θο3 άτουρε'
τζτέ "<έϊκ ού Αέρι; έ άτα με σούμ§
θερρίσνε μπερΟέε άτϊ ντε Κρούικ.
1 5 Ε δέ Πιλάτουα σε ψέ δϊοι τε
πεν ζέμερεν' έτούρμ|σ$ , ού λε3όι άτοΰρε Βαραββάνε , έ Ιησούνε σι έ ράχου μέ καμτζι, ί δα τ| μπερδέν«γ
ντ^ κρούιλ.
ι6. Ε ϊμούαρρΐ άτε τρίματ§, έ £
σπούνί ντε άβλΐ, τέκ' ίστι Πραιτόρι,
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όπου είναι το πραιτώριον* χμ Ιαάζωξαν $λον το τάγμα.
17. Και ένδυσαν τον χόχχινον φό
ρμα, χαι ίπλεςαν ς-εφάνι άχάνθινον,
χαι το έβαλαν ει; το χεφάλι του.
ι8. Και άρχισαν να τον χαιρετούν,
χαίνα τοΰ λίγουν' χαΐρβ έασιλεΰ των
Ιουδαίων.
19. Καί τον έχτυποϋΌαν εις το
χεφάλι μι χαλάει, χαΐ τόν έπτυοΰσαν,
χαι {γονάτιζαν χαι τον έπροσχυνοΰσαν.
αο. Και ώσχν τον Τάιζαν, το*
ίχδυιαν το χόχχινον φόρεμα, χαι τον
ίνο^υσαν τα φορέματα τα έόιχά του"
χαι εΰγαλάν ίο/ (να τον ΰπάν ) να τον
^κυρώσουν.
3ΐ. Και άγγάρευσαν κάποιον Σί
μωνα Κυρηναΐον, όπου έπέρνα (άπ'
ίχεϊ) χαι ηρχετο " από τ6 χωράφι,
(τον πατέρα τοΰ Αλεξάνδρου χα'ι Ρουφου ) δια να σηχώστι τον ς-αυρόν του.
33. Και έφεραν τον (Ιηοοΰν) ει;
τον τόπον του Γολγοίά' ό όποιο; έρ•

Κ*>. ι5»

< θείίέαίνε ίίΟ| πιλίχνί.
ΐ7• Ε Ι Οέσνε άτξ με ρ\ί*| τ*
χούχβ" έ πλέζνε νά κουρόρε γ>α Ρίμπα , Ι για βούν» ρίπε κόκε.
1 8. Ε νίσνε τα περβεντέτν' άτ^,
έ τι θόσνε, Ρεζό ω μπρε γ ΐ τζιφούτετ.
19. Ε ρ"ίχνί κόκεν' ετίγ με χαλάμ, έπεστίγνε μπε τι, έ πίγν| μπ&
δέ , έ ί φάλείγν' άτίγ.
3θ. Ε χοΰρ περκέδνε με τε, ΐ σβί3νε ρ'όλεν' έχούχε , έ ΐ βέ9ν| ^ό*ατ
έτϊγ , ΐ ί ντζούαρι γιάδτε, τα (*.ττξρθέιγν' άτε ντε. Κρουιχ.
31. Ε άγγαρέψν» τεχ σχόν άτε'γ•
νιε Σίμων Κυρινέο (κ§ βίντβ γ/Λ
άρρ'α , παπάν' έ Αλέςανδροΐτ β ο* Ρουφοσβ) τε μίρρ" Κρουϋχν' έτίγ.
33. Ε έλίενε άτε ντ^ βεντ τ^
Γολγοθάΐτ. χε οο μέ 6ενε βεντ ί χρε'ρεβ•τ.

μηνευεται, τόπος κρανίου.
33. Και τοΰ έδιδαν να πίη κρασί
33. Ε ΐ Γπνε άτιγ τε πίγ βέρρ*|
«ναχατωμένον με σμΰρναν, άμή έχει• ναχατόσουρε με σμύρνε , έ άι \θύχ" ί•
να; δεν το έπίϊρι.
μόρρΊ.
34 Και ώταν τόν ές-αυρωσαν, έμοί34- Ε σι έ μπϊρθίίνε άτΙ ντ$
ραζαν τα φορέματα του, χαι έρέιχναν χρούιχ , ντά^τινε ίό-'"ατ έτιγ, ΐ βουνε
λαχνοί»;, ποίον να πάρη κάθε ίνας 36ρτ μπι το , ' τζτε μΐρρ" Ρίθ§ χούσ.

άπ αυτά.
35. Ε χε σαχάτι τρε, έ ι μπερΟίιν}
35. Κα; τ,τον ώρα τρίτη, όταν τον
ς•αύρωσαν.
άτι ντε χρούα
Ι 26. Και τ" επιγραφή τη; αιτία; του
36. Ε γράμ' έ χατηγορίοί τιγ χε
ητον απάνω γεγραμμένη" Ο ΒΑΣΙ σχρούαρΓ ΜΠΡΕΤΙ Ι ΤΖΙΦΟΪΤΕΤ.
ΛΕΥΣ ΤΩΜ ιοτδαιων.
37. Ε ταχΆλί με άύ μπερΟίενϊ ντί
*η. Και μαζύ μετ' αΰτον ές-αυοωβαν δυο λης-άς' 2να άπό την δεξιαν, χρούώ οι χουσάρε, νιέρινς μπάνε τϊ
καϊ άλλον ά*ο Την ζερβιάν του.
Λγιά9|τε , Ι τγιάτ|ριν§ μπάνς τ$ μδγγερε τ^ τίγ.
38. Ε δολι έ βίρτέτί χάρτα κ|
3?. Και έτελειώθη ή γραφή όπο5
• έλ^γαβιάβΟη ΐιβζύ .α* τού; βοβ' έ δε μέ παρανόμ* ού με^τοοα.
λ«"•1
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39. Καί «κείνοι οχοΟ ίπ»ρνοΟσαν
30, Ε άτά Αϊ σκόϊγν*, ουϊίσ$ !
(άπο •τγ,•ν ς-ράτβν) τόν ίβλασφηρ.οϋ- ολασφημίσν" άτΙ τουκ Ι τουντουρξκο'σαν, κουνοΰντε; τα κεφαλιά τους, καί κεν' ΐτοΰρε μπε τε, £ Θό3ν§* πολό μ;. |
λέγοντες" οϋαί, ίσΰ όπου χαλά; τον τίγ )>.§ πρί* Ναόν$ , έ μπ§ ΤΡι διτ *
ναόν, καί εις τρεις ημέρας τον οΐκο- οερτόν.
ίοριεΓς*
3ο. Σώσε του λόγου σου, και χα3ο. "δπετό βε'τι^ενε τίντ•, Ι ζ•τρ.τ
γκα κρουικι.
τίβα άπο τον ς-αυρόν.
3 1. Ομοίως καί οί άρχειρεΐς παί
3ι. Κεδτοΰ έ δε τ| πάρετ' έπρίζοντες ανάμεσα τους με του; γραμμα φτίρετ θοϋνε τούκ επερκε'σουρε νιερι
τείς, έλεγαν" άλλους έγλύτωσε, και τοΰ μέ γιάτερινε, πάσχε με γραματίΊγτ."
λόγου του ίέν ίυνεται να γλυτώση τε τγιε'ρε "ίπετόι , Ι βετι^κ' ίτ^γ
σμοΰντ τε σπετο'γε.
3α. Ο Χρις•ος ό βασιλεύς τοΰ Ισρα
3α. Κρίστι μπρέτι ί Ισραη*λιτ, λ»
ήλ, ας κατίβη τώρα άπ:> τον ς-αυρόν, τι ζΐρε'σϊ νταόΜ γκα κρουικι , κε τι
να εΐδοΰμεν και να πις-εόσωμεν. Και σόχίμϊ ί τ& πεσόγεα»" έ ο"έ άτά κε κίΙκεΐνοι όπου ίταν μαζΰ μετ' αυτόν ν| μπερθίερε <ίάί?κϊ με τ§ ντ'| κρούΐκ,
ϊϊάιγν άτ{.
ς-αυρωμένοι τον ώνείοΊζαν.
33. Και όταν εγινεν έκτη ώρα, ί33. Ε σι ου χε σαχάτι Γιάστί,
σκοτεινίασεν ή1 γη όλη, εως την έννα- ου 3ϊ| ίρίσίρε μπε Ρίθί ο*έ, γγε'ρ* μπί|
την ώραν.
νέντε σαχάτ.
34• Ε ντε τε νεντενε σαχάτ, θυ^34• Και την έννάτην ώραν έβόησεν όίησοΰς μεγάλην φωνήν, και •1> ΙρΊ Ιησούι μέ ζ^ τέ μάδ", 'θά*«"Όί,
πεν, Ελωί, Ελωί, λα-χ-χα σαβαχθανί , έλοΐ, λαμμά σαβα/θανί; κε όά με θε
τό όποιον μεΟερμηνευόμίνον (θέλει νά νϊ , ώ Περντι , ώ Περντί, •}έ μ§ λε;
ιΐπη') Ο Θεός, ό Θεός μου, σΊατί μέ
έγκκτίλιπίς ;
35. Καί κάποιοι άπό εκείνους όπου
35. Ε σί έ όιΓιούανε τ,ά γκα άτα
ίπαρας-ίκουνταν έκεϊ, ωσάν το ηκουσαν, . κι ρ\'γν' άτγέ, θο'3νϊ" για, Ηλίαν$
«ίπαν' Κα όπου φωνάζει τον Ηλίαν. θεόρ^τ.
3ο'. Και τρε'χωντας ?να; έγει/.ισε |
36. Ε ού λεϊούα νιε , έ απου*»ι
ζύδΊ ενα σφογγάρι, και το εβαλλεν ει; . -Οι| σφογγαρ οϋθουΧϊ , ί σϊ έ βοΰρι ντ|
καλα'αι, και τον «πότιζε, καί ελεγεν' νιε καλάυ., για ίπ τϊ πϊγ , * θοτ'
άφητί να εϊ^οΰ;λεν, έαν έρχεται ό Η λίρι τϊ ϊόχϊ(Αί, ντ| βγιίν Ηλίαγια
τα ζπρεσγ' ατέ.
λία; νά τον κατεβάση.
3^. Ε Ιησουι σί ντζόρι νιξ ζ| τ|
37. Καί ύ Ιησούς άφίνωντα; [Αίαά'ϊ,
οά Σπίοτινι.
γβίλην φων/,ν, έζεψϋ^ησε.
38.
Ε περδεγια έ ναόιτ ού τζιοΰ38. Καί το βηρ.όθυρον τοΰ ναοϋ
αρ
"Χ^νδί
, κ^ σίπίριτ , έ γγ*?* *ίρ•
«σχίσβη «ϊς δύο (κο(;.[Αάτια) από πα
νω ίως κάτω.
7Γ''""
ίβ. Ε σί κι Κεντυρίονι 4 ^Υ
3$. Καί ωσάν τό ιισΊν ό έκατόν-
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ταρχος, όπου β'παρας-ίΧΛυνταν άπό α καρσί άτιγ, 4 « βυ#ι «στου δ*
γνάντια του, ότι τέτοιας λογής κρά- 2πίρτιν§ , θα" βερτετ ΐ πί^ι ί Περζωντας έςεψΰχησεν, ίΐπεν' αληθινά ά ντίσι κι κοώγ νιερί.
άνθρωπος έτοΰτος θίοϋ υιός η τον.
4ο. Ε ί3ν§ έ δε Ρρα 4 &3ρόίγν$
4<>. Ηταν και γυναϊκαις όπου Iβλεπαν άπό μακρά" ανάμεσα ίΐς τας περ σε λιάρΡουτ, ε πάσλ§ μ» άτό κΐ
οποίας ήταν ή Μαρία η" Μαγδαληνή, ε δέ Μαγδαλινή Μαρία , ε δε Μαρία
και Μαρία ή μη'τηρ τοΰ Ιακώβου τοΰ μίμ' έ Ιάκοβοϊτ σε βόΡίλΐ , ε δε Ιωμ'.κροΰ, και τοΰ Ιωση, και η Σαλώμη' σίουτ , ε δε Σαλάμι.
4ι. Ατό κε έ δε κοΰρ κε ντε Γαλι
4ΐ- Αϊ όποίαις τον ακολουθούταν,
καιόταν ίτον ίΐς τ/,ν Γαλιλαίαν, και λαίε βίγνε πας σιγ, έ ΐ σίρπέιγν' άτιγ"
τ•ν υπηρετούσαν" και άλλαις πολλαΐς ε δε σούμι τς τγιε'ρα κε πάτν' αροουόπου ανέβηκαν μαζϋ μετ' αυτόν εις τα ρϊ πά'3/.ί. με άτε ντε Ιερουσαλιμ.
Ιεροσόλυμα.
4^. Καιόταν εβραδΊασεν πλέον (ε
πειδή ήταν παρασκευτ, ή οποία είναι
προτ»ίτερα άπό τ6 σάββατον)
43. Η^εν ό Ιωσήρ (ό όποιος ή
ταν) άπό την Αριμαθαίαν, τίμιος βου
λευτής, ό όποιος και αυτός έπερίμενε
την βασιλείαν του Θεοΰ, «τόλμησε
και «μβήκε εις τον Πιλάτον, και έζνίτησ« τό κοραί τοΰ Ιησοΰ.
44• Και ό Πιλάτος έθαύμασεν άν
έχείνην τήν ώραν απέθανε* και καλών
τας τον έκατονταρχον, τον έρώτησεν
αν άπέθανεν άπό πολλήν ώραν.
45. Και ώσαν τό εμαθεν άπό τόν
έκατονταρχον, (πώς απέθανε) «χάριβεν εις τον 1<υσήφ τό κορμί.
46. Και εκείνος άγόρασεν ενασενδόνιον, και έκατέβασε τό κορμί τοΰ
Ιησοΰ άπό τον ς-αυρόν, και τό ένετύλι;ι μί σενδόνι' και τό εβαλεν μέσα
εις τό μνήμα, τό όποιον μνήμα ήτον
πελεκημένον άπό πέτραν' και έκυλισε
μίαν πέτραν μεγάλην και ίφραζι τό
70μα τοΰ μνημείου.
47• Και ή Μαρία ή Μαγδαληνή
κ» ή Μαρία ή τοΰ Ιωσήφ εβλ«ν% < ποϋ
βάνεται.

4*. Ε πό« οΰ ερρ" (σε ψ« κΐ
έπρέμτε, επχο§ έ σε Σετουνϊσε. )
43. ΕρδΊ Ιωση'φη κε κε γ*α Αριμαθία, πλιακ πουγιαρ, κε έ δέ ά*
κε κε πρίτ μπρετερίν' έ Περντίσε, ΐ
ίουτζόι έ χίρι ντε Πιλάτουα, έ κίρκο»
κούρμιν' έ Ιησούιτ.
44• Ε Πιλάτουα ού τζιουοϊτ ντέ#τε κε β&κι, έ σι θύρρι Κεντυρίονε,
έ πιέτι πα άτι ντε βδίκιι.
4». Ε σι μψόι γκα Κεντιρίονι,
για δεοόι κοΰρμινε Ιωσηφητ.
4ο. Ε σι πλεου νιε τ,αρτ,αφ, ε σι
έ δϊρμόι άτε γκα ΚρυύΐΑΐ , έ πΐ^τόΧι
ντ'ε τζαρτζαφ* έ έ βουρι ά-ϊ ντε βαϊρ
κε ΐϊτε π:λικίσουρ| γκα απε'λε, ελιουκουοίσι νιε Ροΰόρ τε υ-αοΐΛπε δί'όόϊ τ&
βάόοιτ.

47• Ε Μαγδαλινι Μαρία ί ϋ
Μαρία ε Ιωσίουτ , β|5τρόιγ4 κοϋ •
κλάσεντ.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.
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Κρί• ΕίΊβίττϊμπίδγιίτίτΐ. |ς•. ι β.

ι. Κα» ώσαν έπέοασε το σάββατον, Μαρία ή Μαγδαληνή και Μαρί
α (ή μη'τηρ) τοΰ Ιακώβου και η" Σαλώμη' αγόρασαν μυρίσματχ, δια να υ
πάγουν να τον αλείψουν.
α. Και πολλά ταχΰ τήν πρώτην
τη; εβδομάδος ήλΟασιν «ίς το μνήμα,
όταν εύγαινεν ό ήλιος.
3. Και έλεγαν άνάμεσόν τους" τίς
να μας κυλίση τ/ν πέτραν άπο την
βύραν τοΰ μνημείου ;
4• Και ετωντα; νά ε'κύτταζαν βλέπουσιν ότι ό λίθος είναι κυλιόμενος" διατΐ ητον πολλά μεγάλος.
5. Και έμβαίνοντες ε!ς το μνήμα
«Τδαν ?να νέον όπου έκάθετο εις την
^εζιχν (μερι'αν} ένδυμένος φορεσίαν ά•

ι. Ε σ'ι σκόΐ έ £ετοΰνα, Μαγδαλινή Μαρία , ε δε Μαρία , μέμ' \ 1«.
κοβοϊτ έ δε Σαλάμι, πλε'νε μύρο, τ{
βίγνε , » τα λίεϊγν| άτ§.

οπρην' καϊ έςετρόμαξαν.
6. Καί εκείνος ταΓς «Ι λ»" μήν φο€χσ9ε' τόν Ιησουν ζητάτε τον Ναζαρηνον τον ες-αυρωμένον* άναςτ^η, δεν
είναι εδώ" να, ό το'πος όπου τον
έβαλαν.
η. Αμή συρτέ, εΐπε'τε εις τους μαθητάδες του, και εις τον Πέτρον, δτι
υπάγει προτη'τερά σας εις την Γαλιλαί»
αν" έκεΓ θέλετε τον είδεΐ, καθώς σας
είπε.
8 Καί άφοϋ εύγήκαν εζω, έφυγαν
απο το μνήμα οιατι ταις έπιασε τρο
μάρα και εκς-ασι;" και δεν είπαν κα
νενός τίποτες• διατί έφοβοΰνταν,

α. Ε οίτίν' έπα'ρε τΐ γιάβίσί σου'Η ΗΤΪ^ βι'γίν5 \>-Α βάρί,κοΰρ λεου
&ελ\.
3- Ε 6όσν§ νιέρα γιάτερεσί, κού5
βο τέ να ρΌυκουλίσγε νάβετ Ροΰόί|.
γκα §έρρ"' ε βάρρΊτ;
4• Ε κοΰρ β^στρο'ϊγνε 5ο'χ|νί ύ
Γοιίρ'ρι κε στίμέγγουρε, σέ ψέ κέ 'άαΊ-

μ' ίμάδ.
5. Ε σι χίν| Αρέντα ντε βάρί,
σοχενε νιε δγιαλλο'σ, κ| ρ"ίγτε μπάνβ
τ| δγιάθίτε, β&ουρε μέ ρο'πα τέ. πάρ
α , έ ού τζουδίτνε.
6. Ε άι οΰ θο'τ' άτουρε' μος ού
τ,ουδίτνι , Ιησου'νε Ναζαριώνε , τ^
μπ|ρθίεριν| ντε Κρούϊχ χΐρκυνι, οΰ
γγιάΧ, σε#τ§ χ|τοΰ" για (ίεντι τϊκ'
ε κίτνξ κάλτο,ιρε.
η. Πύ χάϊγδενι ε θοϊ μαθητίβετ σε
τίγ , έ δέ ΙΙέτροσΐ . σέ άρρίου π|ρπάρα γιου'βετ, ί οΰ πρέτ ντε Γαλιλαίί,
άτγέ δο τά σίχνι άτε, σι κούντρ' ού θά
γιούβετ.
8. Ε σι δούαλ' άτο γκα βάόέι μέ
τε σπείγτε, ίκν|' πο ί μόρόι άτ6 φρίΧϊ, ε δέ τζουδί, ε νούκε βάνε νιερίουτ
Γ|" σέ ψέ τρέμπεϊγνε.
9• Ε σι ού γγιάλ ντε μίγγές τ$
πάρεν* οίτί τ| γιάβΐσε, ού §οϋκ χε'οεν'
έπάρε Μαγδαλινή Μαρίασ$, χ| ΐ /.ΐβ
κρίερ$ τ| 3τάτ| δγιάϊγτε..

9• Και εμώντας νά άνας-ηθή το τα
χύ την πρώτην της εβδομάδος, έφάνη
πρώτον εις την Μαρίαν την Μαγδαληνήν, άπο τήν οποίαν εύ'γαλεν ίπτά
δαιμόνια.
ίο. Εκείνη επήγε και το είπεν (ΐς
ίο. Ε άγιο βάτε έ ού δά χαπϊρ
εκείνους όπου" ήταν (προτη'τερά) μαζΰ άτοΰρε κε ϊτνί τίάλι μέ τ|, χι κε'ν§
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του, οι όποιοι ίλυποδνταν και έκλαιαν.
ιι. Κοά εκείνοι, ώσαν το αχούσαν,
ότι πώς ζη, και τον είδεν αΰτγι, δεν
ϊπίς-ευσαν.
ία Κ» ΰς-ερον ««ο τοΰτα έφανειώδτι εις άλλον είδος «ΐ; δύο άπ' αύτ'.ΰς,
όπου έπεειπατούσαν χαί έπαγανναίΐ εις
το χωράφι.
1 3. ΚαΙ εκείνοι παγένοντες τό εΐτ•αν και εις τους άλλους, και ουδέ ε
κείνους εκίστευσαν.
ι4• έτερον, όταν έκάθουνταν οι έν
δεκα έφανερώθτ) εις αΰτοΰς, και ώνείδ'ισε την άπιςήαν, και ττ,ν σκληροκαρδίαντους' πώς δεν έπίς-ευσαν εκείνους
όπου τον είδαν άνατ^οένον.
1 5. Και τους εϊπε' σύρτε εις όλον
τον κόσαον, κηρύξετε το εΰαγγέλιον εϊς
όλτιν τήν κτίσιν.
ι6. Οποιος πις-εύσν) χαί βαπτισθη ,
θέλει σωθή' και όποιος δεν πλεύ
σει, θέλει κατακριθή'
\η. Καίεΐς έχείνουςόποϋπκτεύσβυν,
ε'το ;τα τ* στιαάδια (ΐε'λουν τους ακο
λουθήσει- ί'ς το ό'νοαάαου θε'λουσιν εύγάλει δαιμόνια" γλώσσαις θέλουν συντύ^ει καινούριαις'
1 8. Φίδια θέλουν πιάσει" κάν φαρ|Ααχι θανάσιαον πιοΰσι , δεν θέλει
τους βλάψει" άττάνω εις άρρω7θυς θε'λουσι βάλει τα χε'ριά τους , και θίλουσιν ΐατρευθη.
19-0 Κύριος λοιπόν άφόντις τους
ε'ιύντυχε τά λόγια ε'τοίτα, άνεληφθη
εις τό οΰρανύν , και ίκάθισεν εκ δεςιών του θεοΰ.
3ο. Και εκείνοι εύγένοντες έκιίρυζαν ίΐςκάθί το'πον τον λόγον, συνεργοΰντος τοϋ Κυρίου, και βεβαιοΰντος
τ»ν λο'γον δια μέσου τών σχαείων όχι<υ τβϋς άκολουΟ»ϋ«αν.

τξ χελμούαρί , Ι χιαίγνι.
ιι. Ε δι άτα σι διΡιούανί σι άί
ρ"όν, ε τ! οοϋκ τεκ' άγιο, νού*| δάν§
πε'σε..
1 1 Παστάϊγ ου δεφτούα αϊ τγιάτε,ρ
σουρατ μπ& οί γκα άτα χ§ ϊτζιϊγνί,,
ι βίγνϊ ντε άρρϊ.
ι3. Ε δε άτα σι βάνί ού φε<ρίιν|
σε τγιε'ρίβετ , ί ας άτοΰρι νούκ' •4
δάνί Λέσ£.
ι4• Επασαντάιγ ού οοΰκ μπα τ*
τ'ε •Οι|απ|δγιίτΐ, άτγέ τέχ 4ίγν«, ί Ι
κ§οτόϊ σε ψέ νούχε πεσούαν$ μπα τκ
/.§ ΐ πανί άτε τΐγγιάλτουρ», ί δι π|ρ
ζεμερϊν' ίτοϋρε τ§ πα κθίερε.
1 5. Ε οΰ (θχ άτουρε' χάΐ&νι ντ&
ίίθϊ πο'τϊ , ϊ χηρύζνι ΟύγγίΧ| ντ^ ίίθ|
οινιά.
1 6. Αι κε τΐ πισόγι, ί τ| παίΐζόνετί, δο τι σόσετε, ΐ άί χ^ τ^
μος πεσόγ| , οο τε κολάσετε.
17. Ε κετο γιάνε θαΰαετξ χ$ οί»
τϊ βε'νε πας άτοϋρε Χ| πειόγίν»" ντ^
εμερ τίμ δό τ| ζπο'γενϊ τε παούδ|τϊ,
Ριούχε τε ρα 6ο τε φλιάσίνί.
1 8. Ρΐρπίνγτ|οο τί ζίν$ αε οο'ρρξ,
έ δέ ντοίιϊ τϊ χελαούαρι ντε πίφτζινξ,
§6 τε αος Ί §ε;χετόγε' απί τέ σ|υ.οΰρ%
δίι τε βένϊ οούαρρτϊ, ϊ οο ιέ δϊρο'νενί.
ΐ9• Ε πας χ$τοΰρι κουβίντιβιτ ,
κε ου θα άτοΰρε ζο'τι, χίπι ντ^ρ Κίεί
ί ντ|νι απάν^ τ$ ογιάθίτ$ τ^ π»ρντίσε.
αο. Ε άτα σί οοΰαλϊ κηρύξν} απ§
τζοο β£ντ, σι ί ντίχ ί πουνόν πάσκ} α*
άτα ζο'τι, * οΰ βιβαιος ργιάλίν| γΑ
θαύα$ρα κϊ Α^νιϊγνί,
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ι . Επειδή πολλοί έπιχειρη'σ9ηχαν να
ι. 2ε ψε βοΰνε δόόρε σούμε τΐ
βάλουν εις τάςιν την διτίγησιν των ρΊ^,έγενε μέ ταζ Ιστορίν' έ άτοΰρε
πραγμάτων όπου Ιπληροφορηθηκα- πουνεραβετ *$ ^ε'^ετ ί &μ§ φόρτ
μεν,
μίρ4ε.
α. Καθώ; μας τα έπαράδωκαν ε
2. 21 κουντρε να ί οεοτουχνϊ νάκείνοι όπου τα είδαν με τα μάτια βετ άτα κ| ΐ πάνε με σί τε τοΰρε κΐ
τοος άπο την αρχήν χ*1 έγιναν ύπηρέ• κρίε χε'ρεσε , ί κ§ ο; πέν§ πουνετόρι
ται τοΰ λόγου"
τε φγιάλλεσε.
3. Εφάνη και ε'μένα , όποίϊ άκο3. Μου οοΰκ ΐ δέ μουα μίρόε , ώ
λονΟησα άπό την αρχήν εις ολα, ώ ίλιάρτι Θεοφιλ, κ| άρτζ& κ; «οίε χί•
κράτις-ε θεόριλε, να σοΰ τα γράψω ρξσ$ πάς άτοΰρε τ§ τι σκρουαιγ τι νι$
καταλεπτως κατατάξιν.
ε γκα νιε μέ ταζ.
4• Δια να γνωρίσης το βέβαιον ε
4• Κε τέ νιοχτζ τε βερτετενβ έ ά
κείνων των πραγμάτων όπου έδιδά^- τοΰρε πουνξραβετ κέ γέ διδάξουρε μ-$
ι
ίης.
ΤΟ.
5. ΕΙ2 ταΐς ήμίραις Ηρώδου τοϋ
5. Ριάου ντέ 5κτ τε Ηρώδητ μπρε'βασιλε'ως της Ιουλίας , ητον κάποι- [ τιτ ΰϊ Ιουδαίεσε, κέ νιεπρίφτκε κιοΐο; ιερεύς, το όνομα του Ζαχαρίας, ά- χαεϊγ Ζαχαρία, γκα εφημερία έ Αβιάίτ'
πί» την έφημερίαν του Αβιά' και ή γυ- , έ δε Γρουαγια βτιγ κέ γκα πίγιατ' ΐ
να«ά του ητον άπό ταϊς δυγατε'ραι; ' Ααρώνιτ, ε δέ Ιμίρ' ί σάίγ Ελισάβετ.
τοΰ Ααρών , και το όνομα της ητον
Ελισάβετ.
6. Και ήταν και οί δυο τους δί
6. Ε ΐσν& κε τε & περπάρα Πό
καιοι έμπροτα εις τόν Θεόν , καί έπερ- ντισε τε δρή'γτΕ, έ ετζεϊγνε ντέ ίϊθί
ν,νσαν ει; όλα;; τα"; παραγγελίαις Ι πορσι, 6 τ| δρέΐγτα τέ. ζότιτ πά τ§
και εις τά δικαιώματα τοϋ Κυοίου ι σιάρΕ.
χωρϊ; καμίαν κατηγορίαν.
η. Και οΐν είχαν -ιι^ίον , δ'.ατ•. ι
-. Κ. νου'κε πάτνε άτα δγιάλλε, σέ
ή Ελισάβετ τιτον <7£ΐια'
και οί δυο ■Ιϊ Κ/.ισάβετγια κε στε'ρπε , ί τ^ &
ι
τους ί,ταν περασμένοι άπό τόν και κε'^ί ?έ σκόραρε ντε μοτ τε τοΰρε.
ρόν τους.
8. Και έκεΐ όπου αυτός ίεράτευεν
8. Κ ,-ιάου τέκ ΐίντε άί πουνίτ'
«ις την τάξιν της έφημίρίας του 37.π30- έ πριφτερίσε ( μεσόντε ) μπ* τ^ζ τ|
Γάεϊς τ•ν θεόν,
έ-ρημερίσε τίγ , π.ρπάρα περντίσε.
9• Κατά τήν συντ}9ειαν της ί:ρα^. Σι κουντρ' Ιστέ ά&τι ί «φημί23
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τείας , έλαχε να θυμίαση , ΐμδαίν**ντβες εις τον ναόν τοΟ Κυρίου.
ίο. Καί όλον το πλήθος του λαοΰ
ητον ΐζω όπου έπροσεΰχετο εις την
ώραν τοΰ θυμιάματος.
1 1 . Και εφάνη εις αυτόν άγγελος
Κυρίου , ς•εκάμενος από την ίεξιάν
μεριαν τοΰ θυσιαςτιρίου τοΰ θυμιά
ματος.
13. Και ωσάν τον είίεν ό Ζαχα
ρίας , έταράχθη , καί φόβος μεγάλος
τον επλάκωσε.
1 3. Και 6 άγγελος τοΰ είπε" μην
φοβάσαι Ζαχαρία* ίιαπ. άκούσθη η
δε'ησίς σου" καί ή γυναικά σου τ» Ελι
σάβετ θέλει σου γεννήσει υίόν, και
θε'λεις καλ•σει το όνομα του Ιωάννην.

Κεφ.

ρίσε , •» νιόί <\ Βυμγιατις, ί χίρι ντί
Ναι» ( κί3| ) τι ζο'τιτ.
ίο. Ε Είθε τούρμ' ε λαοίτ ίσνΐ χι
φάλεϊγνε γιά-3τε ντε κόχί τε θυμγιάμεσ|.
ιι. Ε ου οοΰκ ντε άι Εγγΐλ' ί Ζο'
τιτ χε ρίγτε μπχνε τΐ ογιάθϊτε τεθυσιαστίριτ σέ θυμγιχμ|σ$.
13. Ε σί έπα Ζαχαρία •ΰ <$::Λ, •
ρα μπί τ4 τέ τρ4μπονρε.

1 3. Ε θα Εγγίίι ντεάί, μος οΰτρέμπ Α Ζαχαρία, σε οΰ οιάοΰα τϊ
λιουτουριτε τατ* ί Ελισάβετγια Γροίίαγια γιότε οό τε τέ πγιέ"λε τι πίρ^, «
οο τι βέτζ Ιμίριν» ίωάνν.
ι4• Ε & τέ γε'τε τέκ τί Ρε^ιμ έ
ι4• Καί θέ*λει σου είναι χαρά και
λιόδρί
, ί σούμί οό τε Γί,όνεν| μπ§ τέ
άγαλλίασις, και πόλοι θέλουν χαρεί
εις την γέννησίν του.
λίρι τε τίγ.
1 5. Σ* οό τ| γέτ' ΐμάο" πβρπάρ*
1 5. Διατΐ θε'λει είναι μέγας εμ
πρός•* εις τον θεόν' κα•. κρασί καί ζότιτ , ί οό τε μος πίγι ας βέρίε «ς
σίκερα να μην πιη* καί θίλει γεμίσει σίκερα, * & τε μπούσετ» γκα Σπίρτ
«ίπά Πνεΰμα άγιον,, άκόμι από την Σένγτ κε γκα πάρκου ί μ{αεσ$ τίγ.
κοιλίαν της μάνας του.
1 6. Καί θέλει γυρίσει πολλοΰς άπο
ι6. Ε σούμί γκα κίγτ' ε ΙσραΛιτ
τους υίοΰς τοΰ Ισραήλ εις τόν ΑύΟέν & τε κθίγι μπε ζότν$ Περντίν' ε'τοΰρε.
την τον Θεο'ν του;.
ι η. Καί αυτό; θέλει υπάγει έμπρο\η. Ε άί ο"ό τε βίγβ πίρπάρα άΓ-άτου με πνείμα καί δύναμιν Ηλί τίγ με Σπίρτ ε με φουκί τε Ηλια
ου , καί (ίέλει γυρίσει ταϊς καρ&αις των σε , τε κθέγξ ζέμερατ' έ γιάτετ μπ;
πάτερων εις τα παιο*ία, καί τούςάπει- ογιέμ , ί τε πα διΡιούαριτε ντ οϋρτεΟεϊς ει; τήν φρονημάδα τών σΊχαίων, τζί τε σε δρεΊγ-τίβετ , ί τί ;"•£γε ίατί
να κατασκ:υάση λαόν έτοιμον εις τον ζότιτ λαό τε δερτούαρξ.
Αΰθε'ντην τόν θεο'ν.
1 8. Ε Ζαχαρία ίθχΕγγελιτ• κίσ οο
1 8. Καί είπε Ζαχαρίας πρϊις τον
άγγελον' καί πώς να το γνωρίσω τού τα κουπ«τόϊγχ|τε πούνε; σέουν§ γιάμ
το , διατί εγώ είμαι γε'ρωντας , καί ή πλιακ . έ Ρρο^αγια ίμε σκούαρ§ γκχ
γυναικά μου περασμένη άπο τον και- νΛγ έ•>άΐγ.
ίο'ν της.
ι ρ. Καί άπεκρίίη ό άγγελος, καί
ΐί). Ε γιου ΧΖζΗΧχ ξγγ|λ'ι , ( ίθ*
ειπε'ν του' εγώ είμαι ό Γαβριήλ όπου άτίγ' ουνε γιαμ Γαβριτίλη ί.ε ρί π|ρ
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παροες-έχομαι «μΐϊρο?α ει; τον Θεόν' πάρα ΙΙερντίοε, έ γιάμ ί|ρΡοόαρι τ|
χαί ΐς-άλθηχανα λαλήσω εις ΐσένχ , τε Οόμ τίγ , ε τε τί άπ τΐγ λ|τϊ ναχαί νά σε εΰαγγελίσω ίτοΰτα.
λέρ τί μίρ£«.
•»υ. Κη νά, όπου θέλει; εΐσθαι
3θ. Ε δε για δ» τε πουσότζ «τ
βουβό;, χα: να μην ήμπυρτ,; να συντΰ- δι έ τούτγε , έ τε μό; μουντζ τ§ φλιχης, εως την ημεραν εκείνην όπου να άτζ, γγίρα μπά τε δίτε κ§ τε Χενενε
γένουν ετοϋτα οιατί ίίν ίπίς-ευσε; κετό. σε' ψε νού/ε Αεσόβε ντ§ φγιάλλε
τά λογία μου , τά όποια θέλουν τελει- τ» μία , *\ οό τε παΡουχενι μπέ χο'νί
ωΘή ει; τον καιρόν του;.
τ§ τοϋρε.
3ΐ. Ε λαό• έ πρίτνϊ Ζαναρίανε.
2ΐ. ΚαΙό λαό; ένέκετο *« ανά
μενε τον Ζαχαρίαν' και «θαύμαζαν πω; • τζουδίτειγνί περ τ$ μ$νούαρ$ τ| τίγ
ντε ναο'. ( κίσε. )
«ργοϋσε μέσα ει; τον ναον.
33. Ε σι δόλι νουκε μοϋντ τοϊ
13. Και ωσάν εύγτ,κε δ"έν ημπο
ρούσε νά τους συντΰ/η' και έγνώρι- φλιτ άτοϋρε. έ χουπετουανι χ| πά
σαν ότι όπτασίαν εΐόε μέσα εις τον ντονε τζουδί ντί ναο'. έ άί οΰ Λ|ντ4
ναον" χαι αυτό; του; ϊννιυε χαΐ από άτοΰρε ϊίίαρέτ , έ μπέτι πά Γόγε.
μεινε βουβό;.
33. Και ωσάν ετελειώΟησαν αί ή
33. Ε οΰ π§ σι οΰ σόσν|5ίτ'τ' έ
μέρχι της λειτουργία; του, έπηγϊν ει; πούνεσε σε πριφτερίσε, τίγ , βάτε μπί
το σπήτίτου.
3:επί τΐ τίγ.
34• Κ» ΐτ3ρον άπ' έκείναι; ταΓς
34. Ε πα; κετοΰρε οίτετ οΰ μπαρ€
ίμεροι; συνέλαβίν ή Ελισάβετ ή γυ έλισαβεη ια Ρρουαγια «τίγ , ε φσίχ 6έναίκα του* και έκρυβε τοίϊ λο'γου τ/;; τε/εν' έσάιγ πέσε μούαγ , έ θόστε.
πέντε μηνι;, και έ*λεγεν"
35. Σε χεστοΰ Αέρι ζότι τέκ μεγε,
35. Οτι τέτοια; λογή; με εκχμεν
ό Αύθέντη; μου ίί; ταϊ; ήμε'ραι; ταϊ; μπά τί» δίτ κοΰρ §εΐίι τε κϋένειγ τέ
όποίαι; έπίβλεψεν ει; έμενα νά εύγά- βεατρόν περ τε γκρίγταυρί *ούνεν|
λη τό όνειδος μου άπό του; ανϋρώ τίμε γκά νιε'ρε^ιτε.
που;.
36. Ε ντε τε Ριάί}τιν| μουαίγ ού
36. Και ίί; τον έκτον μίνα άπεϊάλΟη ό άγγελο; Γαβριήλ ύπό του Θε- δερΡούα Εγγε'λι Γαβριήλ γκά Περντία,
οΰ ει; πόλιν τ5ί; Γαλιλαία; , τη; ο ντε νιε κιουτετ τε Γαλιλαίϊσ^, χ| κιοΰχαβτ§ Ναζαρέτ,
ποίας το όνομα είναι Ναζαρέτ,
37. Μπε νιε βερίερέσε χε κε άρρα37. Ει; μίαν παρθένον άρραβωνιατμένην μέ άνόρα, τό όνομα του Ιωσήφ, βωνιάσουρε με ποΰρρε γκά ίτεπί έ
άπό τό οπήτι του Δαβίό* χαί τά όνο Δαβί^ιτ κε κιουναειγ Ιωσήφ, έ βερΡ|ρέσα κιούχαειγ Μαριάμ"
μα τή; παρθένου, Μαριάμ.
38. Ε σι χίρι Εγγ$λι τέκ άγιο ί
38. Και ωσάν έμβήκε ό άγγελο;
προ; αυτήν, ειπε' ναΐρε χεχαοιτομένη' θο'τϊ" ίέζό , ώ έ Γεζοΰαρε , Ζότι εατϊ
ό Κυ.ιος μετά σο/ έσΰ είσαι ευλογη πάσ/| με τίγ , τί γε έΑεκουαρε ν-|
μες τε ^ρα6ετ.
μένη ανάμεσα ει; ταϊ; γυναίκες.
■Μ). Και εκείνη ωσάν τον είόεν έ3}). Ε άγιο σι έ πά, οΰ 8ρό5
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«υγνύσθ•/) εις τά λόγια ' του * και έσυλο- πΐρ Χίτ» φγιάλλί , ϊ μεντόνεϊγ μι 6έ-ιζετο , τί λογτ,ς ίίναι ετϋτος ό τεχε τϊ σαιγ, τζοό τ^ γέτι χού«γ
χαιρετισμό.
γαιρετισμός.
3ο. Καϊ λέγει της ό άγγελος* μ-^ν
3ο. Ε Εγγελι ί θότ' άσάιγ' μάς
«ροβάσαι Μαριάμ" διατί ηύρες χάριν οΰ τρέμπ Μαριάμ* σε ψβ Ρε'τβ ντέρ
άφερ Περντίσε.
«ιμα εις τον θεόν.
3ι. Ε για δό τε Αενετζ με *άρΑ|,
3ι. Και θέλεις έγγα<τρωθτϊ , και θέ
λεις γεννήσει υίόν" και να καλέσ/ις το έ οό τε πγιέλτζ δγ»άλλ§, ε δό τί [3§τζ
'έμίρινε Ιησού.
ίίνομά του Ινισοΰν.
3». Κουϊγ 6ο τ§ γέτ| ίμαδ, έ δο
32. Ετούτος θέλει εΐσθαι μέγας,
και θέλει καλεσ&τί υιός του ύψίς-ου' τ| θούχαετ| ϊ πίρρι ί σ§ λιάρτιτ , β δα
και ό Αύ'ίέντν',ς ό θεός θέλει τους τί άπε άτίγ Περντία φρόν' έ ΔαβίοΊτ
δώσει τον θρόνον τοϋ Δαβίδ τοϋ πα ΐαπά•τ σε τίγ.
τρός του '
33. Και θέλει βασιλεύσει εις τό
33. Ε δό τε μπρετερόγβ μπ| στίβπΐτι τοΰ Ιακώβ εις τους αιώνας, χαι πί τε Ιακώβιτ περ ίίθ§ γίτε* έ μπρβτερία έτίγ νούκε κα τε σόσουοε.
τό βασίλεια του δέν θέλει έχει τέλος.
3^. Και•/| Μαρίας είπε προς τον άγ34. Ε δε Μαριάμι ΐ θα Εγγί^ιτ"
γελον πώς θ:λει εϊσθαι ετούτο , όπου κί3 δό τε γέτε ί.εγίό , σε ούνε πούρ£§
νού/Ιε νιόχ;
εγώ άνδρα 5 εν γνωρίζω;
35. Ε οΰ π§ρΡέιΡχ Εγγελι, έ ί θότ'
3:"ί. Κα! άπεχρίθη ό άγγελος, χαι
«ίπέντης' ΙΙνεΟμαάγιον θέλει ελυ•/| εις άσαιγ* ^πίρτ Σενγτ δό τ| βίγε μπί τίγ,
ϊσένα , χαί δΰναμις τοΰ ύψίς•ου θέλει ε φουχί έ σε λιάρτιτ δό τε τε μπουσε επισκιάσει" δια τοϋτο χαι εκείνο ό λιόγε τίγ* πρά άντάιγ έ δε άγιο α
που με")λει να γεννηθτ, άπό σένα άγι- κόμα χ§ τε λέγε γκά τε'γε 2(νγτ, §ο
θο,ίχαετε πίρρ ί Περντίσ§.
ον, θέλει χαλεσθτ, υιός Θεού.
36. Καϊ να, και ιί Ελισάβετ ή
36. Ε για Ελισάβετγια Γξρία γιόσυγγενής σου , όπου συνέλαβεν χαι αυ τε , ε δε άγιο ού μπάρσ δγιάλλε ντ'
τή υίόν εις τό γτράς της" χαί με τού πλεχερΐ τε σάιγ' έ κούιγ μούαϊγ |στ8
τον τόν μτνα έχει εξ μΫ,νες έγγατρω- ί Ριάίίτι ί άσάιγ χε χιουχαεϊγ στέρπβ.
μέν/ι , αυττ όπου τ,τον τεϊρα.
3^• Και σιμά εις τόν θεόν κανέ
?>η. 2έ νοιίκ' εξ^τ' έπα μουντουρί
να πράγμα δεν είναι άόύνατον.
ντονιξ πούνε άφιρ Περντίσε.
38. Καϊ είπε Μαριάμ" νά, ή δούλη
38. Ε Μαριάμι ί 6α* για κοπί>.ια
τοΰ Κυρίου" και ας μοΰ γένη κατά τόν έ Ζότιτ , ού πέφτε τέκ μέγε σι κούνλόνον σου χαί έό\εβη άπ' αύτην ό άγ τρ§ θούα" * ϊκου γχά άγιο Εγγελι.
γελος.
3γ. Και τα~; ημέραις ε'/.είναις έ
39. Ε Μαριάμι ού γκρβ μπα τό
οηκώθη ή Μαριάμ, και επηγεν εις την δίτ , έ βάτε με τέ 3πέιγτα μπ| νιε
όριιντ,ν μι σπουο/•,ν εις πόλιν τοΰ μάλλ τΐ Ιουδαί§σε.
Ιούδα.
4©. Και ίμοτκεν μέσα »ί; τό «πη4<>. Ρ. χίρι ρ.π{ <ίτ$πί τι Ζαχαρί

ΚλΤΑ ΑΟϊΚΛΝ
Κ«?. ι.
ι8ι
■τι τοΰ Ζ α/ αριού, χαϊ ίχίΐρέτ-Λβεν τήν ασ§ , ε ί Οο'τ' Ελισά|5ετ3| , ίεζό.
Ελισάβετ.
4 1. Ε πόκε διΡιόΐ Ελισάβετγια Γε-,
4ΐ• Κ» ωσάν ίχουσαν ^ Ελισά
βετ τον χαιρίτισμον ττς Μαρίας , επτρ ζίμν' ί μαρίασε , λιτζέου δγιάλλι ντ^
ίησε το βρέφος με'σα εις την χοιλίαν πάρχ τϊ σάιγ, έ οΰ μποΰσ πρέίγ Σενγ-τ
τ'ί' καϊ έπλη'σ&γ] Πνεύματος αγίου ή τιτ Σπίρτ Ελισάβετγια.
Ελισάβετ.
4^. Ε θύρρι με ζϊ τϊ μάο , έ θα'
42. Και έζεφώντησι φωνήν μεγάλην,
χμ είπεν' ΕϋλογΥΐμίντ; είσαι έσϋ μέσα έ 7?εκούαρϊ γέ τϊ ντε μες τε Γράβετ,
*ΐς ταΐς γυναίχαις, χαΐ ευλογημένος ό έ δέ ττί'μμ' β λάρκουτ σιτ §3τ' έ πε-ι
χάριτος της χοιλίας σου.
κούαρε.
43. Ε γκα με ερ5ι κεγιό , τε βίγ$
43. Και άπό που μοϋ «ναι ετούτο
να ελίη ή μητηρ του Αύθέντη μου εις τέκ ου . μέμ' έ ζότιτ σίμ;
εμένα;
44• 2ε για πόχε ερδι Γέρι ί Ρε^ίμιτ
44• Και Διατί εύθΰς όπου ηλθεν ή"
φ*ινη τοΰ χαιρετισμού" σου εις τα αυ σϊτ ντέ βέ^ε τε μία, Αε,τζέου δγιάλτιά του , το βρίοος έπη'δ'ησεν άπό την λι ντε παρκ τϊμ γκα Γ$ζίμι.
χαράν του μίσα εις την κοιλίαν μου.
0. Ε έλιούμουρα άγιο "/§ πεσόι,
45. Κ αϊ καλότυχη είναι έχείν/ι όχοΰ ε-ίς-ευσεν' ότι Οελουσι τελειωΟή" κε οό τϊ τελιόσενε άτό *ε οϋ φόλλε
ί/-ίΓ,2 όττοδ ελαλη'θηχαν εις αυτήν «ττό γκα ζότι τέκ τίγ.
τόν Κύριον.
46. Ε Μαριάμ; 8ά' μαδετζόν 2πίρ•<
46. Καϊ είττεν Μαριάμ* μεγαλύνει
τι ίμ Ζο'τν|.
ί ύυχη' μου τον Κύ^ιον'
47• Ε Ρεζόνετε 2πίρτι ϊμ μπϊ Ζό47• Και τ6 πνεΰ'μά μ-,υ ήγαλλίτ;§, κε μϊ σπετόι μούα.
«5εν έτϊϊ τω Θεω τωσωτηρίμου,
4&. Σε ψέ κΟε'ου σίτε τϊ σίχ μούα
48. Οτι έπέβλεψεν ίτά την τα-είκοπίλεν'
έτϊγ τε βόίϊλενε , σε για κε
χοσιν τη; δούλης αύτοΰ' χα! να, άπο
νταστι
ε
σότ ο•. ιτάρι, οό τϊ μϊ Οόνί,
τώρα καϊ έμπρος-α θέλουν με καλοτυχησει όλαις αϊ γενεαΐς'
τϊ λιούμουρε ίιθ| φυλίτϊ.
49- 2έ ψέ άι κε |5τε ίφο'ρτε ^ερι
49 Δ'.ατϊ ό δυνατός εχααεν εϊς έ
μενα μεγάλα θαύματα, χα! το όνομα πούνερα τε μεδα τέκ οΊί. ε Ιμίρ" ί τϊγ
εατ§ ^ενγτ.
τ ..υ είναι άγιον "
5ο. Ε ίέ ντίγέσ' έτίγ |3τ§ ίρέζ
5ο. Καϊ ή ελεημοσύνη του είναι εις
γενεάν εις εκείνους όπου τον φοβούν πά; πρέζιτ , μπα τα κ§ κάνε, φρίται.
/.|ν' ετίγ.
5 1, ΰε.ι πούνερα τϊ φόρτα μι
5ι. Εχαμε ούναμιν με το χέρι
του- διεσκόρπισεν υπερήφανους με την λέρ^Ι τϊ τϊγ" περ/άπι φοδούλετ» μέ
τύλοι τε ζεμεραβετ σε τοΰρε'
οιάνοιαν της καρδίας των"
53. Εχατε'βασε δυνάς•ας άπό τα
5α• Ζπρίτι τϊ φόρτετε γκα φρόνετε, ί γκρίγτι τε. €όι"ίΐγτ|.
Ιρονιά τους , και ύψωσε ταπεινού;"
53. Τ' ού'ρ|-ιτ|ί μπούζι τ| μίρ'ρα,
53. Τους πεινασμένους έ/ορτασεν
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αγαθά , κα'ι τους πλουσίου; ιύγαλε, και Ι ( τ{ πάσθ¥ριτ$ ϊ δερίοι μπράζετε.
του; έιτειλεν εύκαιρους54 Ι ντίχου Ισραήλιτ ρο.τιτ σ|
54. Εβοη'θησε τον Ισραήλ το παι
δί του, να ένθυμηθη τήν ελεημοσύ τίγ, τέ μός χαρόγε έλεημοσίν' ίτΐγ,
νη* του ,
55. (Καθώς το έταξε εις τους πα
55. (2ί κουντρί ού τάςι παλαλάτέρας μας, ει; τον Αβραάμ και ίίς το ρίβετ σάνε. Αβραάμιτ έ δε φάρΐσε τιγ)
σπέρμα του) ει; τον αιώνα.
π§ρ Ρίθ§γέτε.
56. Και ή Μαριάμ έμεινε μαζϋ με
56. Ε μπέτι Μαριάμι με άτ| πά
την Ελισάβετ έως τρεις μήνες" και υ- σχε γγέρα μπε τρε μούαιγ , έ πασανς•ερον εγυρισεν ει; το σπητί της*
τάίγ ού κθίε ντε 3γ|-1 τε σάϊγ.
5^. Καίέπληρώθη ό καιρός της Ελι
5^. Ε Ελισάβεσε ί έρδι κόχα πξρ
σάβετ να γέννηση" χαϊ έγέννησεν υίόν. τ§ πγιέλε , έ πόλι δγιάλλε.
58. Ε οΐΡιονανε τε άφεριτϊ , έ Ρε53. Και άκουσαν τον οί γειτόνοίτη; και οί συγγενέΐ; της , ότι έμεγά- ρίτ' έσάιγ, χε δτόι Ζότι έλεημοσίν' έ
λυνε Κύριος τό έλεος του μετ' αυτήν" τιγ τΐκ άγιο , έ Ρεζόνεϊγνε, πάσσκε με
και τήν έσυγχαίρουνταν.
άτε.
5<^. Ε ού π§ ντε τε τέτενξ οίτί,
59. Και ει; ταΐ; οκτώ ήμέραι; ήλ
θαν να περιτμη'σουσι το παιίίον , και είδε τε περιτέμνε ογιάλλενε, έ ί βίγν§
το έκραζαν ει; το όνομα τοϋ πατρός εμιριν' έτΐγ μπ§ εμ|ρ τε γιάτιτ σ«
τίγ Ζα•/αρία.
του Ζα^αρίαν.
6ο. Ε έμμα έτ'ιγ ού πε.ρΡέΐΡκ , ί θα.
6ο. Και άπεκρίθη ή μάννατου, κζΐ
γιο
, πό οο τί κιούχαετε Ιι•:άνν.
είπεν" όχι Ζαχαρίας" άλλα Ιωάννη;
θέλει καλεσθή.
6ι- Ε ί θάν' άσάΐγ. σε νούχ' ΐατ%
6 1. Και λέγουν τη;' ότι κάνει; οϊν
είναι εις τήν γενεάν σου , όπου να κα- νιερί ντε Ριρί τούαϊγ. κ§ τι κιουχα•τε μέ /.ετε εμεβ.
λητε με το όνομα τούτο.
Οι. Κα! ίνευαν και τον πατέρα του,
62. Ε ί ϋέΐγνε ίϋαρέτ έδέ γιάτιτ
τί θέλει να τον καλέσουν.
σε τίγ, τζοο κε τε κιούχαετ' άι.
63- Ε σι κερκόϊ «ε τζόπβ δόΓ|*
63. Και έζητησε πινακίδα, και έ
γραψε , λέγωντα;" Ιωάννη; είναι το ό σκρόί έ Θό3 " Ιωχνν "φ~ϊ Ιμίρ' ίτιγ
νομα του. Και έθαύαασαν όλοι.
έ ού τζοοίτνε τε Ρίθε.
64• Ε άτε τζαστ γιοι» χαπ Ρόγια
64. ΚαΙ παοευθύς άνοί/θη το ς"όμα τοΰ Ζαχαρίου, και ή γλωσσά του" έτ'ιγ, έ δε Ριούχα έτίγ" έ φλιτ, έλεοδον
κα'ι έλάλει και ΰμνει τον Θεόν.
Περντίνε.
65. Ε Ρίθε Ριτονίνε ί μούαρρ φρί65. ΚαΙ φόβο; ήλθ/ιν ει; όλους ό
που έκατοικοΰσαν τρυγυρω τους" κα'ι κα . έ φλίτεϊγνε «το φγιάλλί ντε Ρίθε
εις όλα τα όρια τη; Ιουόαίας έό:αλα- ααλλ τε- Ιουδαίεσε.
- λοΰνταν όλα τα λόγια έίούτα.
66. Ε ΡίΟ' άτα Αε ί &Ριόϊγνξ ί βίγνε
66. Και όλοι τα έβαλαν μέσ» ει;
τήν χαρδίαν τους όσοι τα ηχούσαν, ντερ μέντ τ'ε τοΰρε, έθό'Λε βάΧε τζου
κα'ι έλεγαν* τιάρα θίλει είσΟαι τό παι- τ| γέτ| κούϊγ σγιάλλε ; έ &'$' έ ζό-
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δίον ετούτο; χ» το χέρι τοδ Κυρίου τιτ κι ι; ι τε.
ήτον (<.•τ' αυτό.
6•». Και Ζαχαρίας ό πατν'ρ του
67. Ε γιατί ί τΐγ Ζ*ναοία ού
έΊϊλτ,ρώθη Πνεύμα άγιον' και έπροφτι- μπου? γκα -ώπιρτ 2Λνγ, ε προφητ»τευσε, λέγωντας"
ψι, έ θα'.
68. Ας «ιναι ευλογημένος Κύριος ο
98. Ι λεβδούαρε κιόφτε Ζο'τι Περ©ίος του Ισραήλ , δτι έπεσκέψατο και ντία έ Ισραηλιτ, σε ψε κθέου σ&ε, έπα,
έκαμε λυτρωσιν εις τον λαόν του.
έ λεφτερο'σι λαο'ν' έτίγ.
69• Και έσηκωσε σΰναμιν σωτν,ρί69. Ε γκρίγτι περ νέβετ νι| 3τε*
«ς εις το σπίτι του Δαβίδ του παι- πι τϊ Δαβίδ ιτ δγιοίλλιτ σ| τίγ φουκϊ"
•ός του"
ε οο τε να σπετογε.
70. Καθώς το είπε δια μέσου του
70 21 κούντρί πατ φόλλε με Ρόγϊ
{■οματος τ£5ν αγίων των άπ' αιώνος τ| Σενγτόρεβετ Προφγίτετ κε χέρεν' β
των προφητών του.
πάρε..
7ΐ• Σωτηρίαν άπο τους εχθρού;
7ΐ< Γκρίγτι σπετιμ τε να ίτπετόγε
μα; , καΐ άπί> το χέρι όλων έκεινών γκα όούαρ^τ' έ χάσμερετ σόνε , ε δε
όπου μα; μισόΰ σι*
γκοί ΓίΟ' άτα ύ να δούανε ντε λίϊλ.
7». Νάκάιί,•/] βλεος μετά .των πα
ηι. Τε πίνΐ ντεγέσε με περίνγτΐ
τέρων μα;, χ» να ενθυμηθεί της αγίας τάνε , έ τέ χουΊ'γτόγι δγιάτεν' έτίγ τέ
του όιχ^/,χτ,;"
2ϊνγτ|ρούαρενε.
?3. Τον όρχον εκείνον όπου ώμο73. Πένε κε κε 'Λετούαοε ντέ άσεν ε:ς τον Αβραάμ τον πατέρα {/.ας, βραάμι Αα.τάϊ ίνβ, τέ να ϊπ νέβετ.
*α μα; δώση ,
74• Ν* έλευθερωΟοΰμεν εμείς χω
74 *Ι τ| να 8ιτετον γκα οοϋαρότ1"
ρίς φόβον άπί» τα χέρια τών εχθρών έ χάσμίρετ σόνε, ί τά λ§βδόγεμ§ άτ|
μας , να τόν λατρευωμεν,
πα «ρρίκε.
7-»• Μέάγιωσυνην και δικαιοσυνών
75. Μέ 2'ενγτερι έ ο*έ μετ| βερτέεμπρ^ά του , εις όλαις τα"; ήμέραις τ| π§ρπάρα τιγ, Ρίθε δίτ' έ γετεσ5
τη; ζω^ς μας.
σο'νε.
7^. Και έσϋ παιδίον, θέλει; κα
76. Ε δε τι ογίαλε δό τ| κιούχαλεστή προφήτης του ύψίς-ου" διατί ίέ- 4τζπροφ7/τ ίσίλιάρτιτ. σε δο τεσκοτζ
λεις ύ—άγει έμπρος-α εις το πρόσω πςρπάρα φάκεσι. Ζο'τιτ , τε Αετζ Γατί
πον του Κυρίου, να έτοιμάσης ταϊς ούήετ' έτίγ,
τρα'ταις του,
77• Να δώσης γνώσιν σωτηρίας
77• Τ^ απτζντε λαο τ| τίγ τε δί
ίις τον λαον του , εϊς άφεσιν τών ά νε τζ0τε σπετίμ ί τοΰρε , περ τί ντεμαρτιών τους*
γίερε «ράγετ' βτοϋρε.
78. Δια τήν εΰσπλαγχνίαν της ελε
78. Μέ άνε τ'ε ζέμερεσε λειγμοίιάημοσύνες θεοΰ ημών, μέ τα όποϊα ρε τε περντίσε σόνε , κε μέ άτό να πα
μά* επίσκεψεν ή άνατολΐ, άπδ υψηλά. ΔίεΧι Αε λεν λιάρταζιτ.
79• Να φέξη εις εκείνους όπου
79• Πξρ τε ντρίτουρε ντα τά Αε £ίγκαθουνται εις τό σκο'τος καί εις τίιν[νεντέ χίε, έ ντέ σκοταδ τέ β§έκ|γεσι,

ϊΗ

ΕΪΑΠ*ΕΑΐΟϊί

ίιφ. ί.

ϊαιάν τοδ ίανάτου , να σιάσ* τους πό
Λος μας »ΐς τήν ς-ράταν τής «ΐρτίντ.ς.
8ο. Και το πα:δίσν ηύςανε , χαΐ είυνάμονετο κατά το πνεΰμα* καί ήτον είςταΓς ερτ,μίαις Ιω; την ήμέραν
•ποϋ έπρεπε να φανερωθώ εις τον Ι
σραήλ.•*

πϊρ τϊ ντρίκιου•{ χίμπετϊ τόν* μποΰυε τε πάικεσε.
8ο. Ε ογιάλλι ^ίτειγ , έ φορτζόνεϊγπρεΊγ άνετ αϊ Σπίρτιτ, έ ίίτε μπ'
έρημίρα, γγε'ρα μπ$ οίτε, κεού τζφάϊ*
άί ντί Ισραήλ;

Κεφ. β. 3.

Κρίε Γ.δίτε. β. 2.

ί. Και εγινεν εις ταίς ήμεραις εκίίναις, και εύγήκεν ορισμός άπό τόν Καί
σαρα τον Αύγουςον, νά απογραφή ό
λη ή οικουμένη.
2. (Ετούτη ή απογραφή έγινε πρώ
τη, αϋθεντευοντος του Κυρηνίου τήν
2υρίαν.)
3. Καί έπήγαιναν όλοι να άπογράφωνται, πάς ίνας εις τήν έσΊχη'ν του
πόλιν.
4• Και άνε'βη και ό Ιωσήφ άπο τήν
Γαλιλαίαν, άπο τήν πόλιν τήν Ναζα
ρέτ, εις τήν Ιουδαίαν, εις τήν πόλιν
τοΰ Δαβίδ ή οποία καλείται Βηθλεέμ,
■ ( μέ το να είναι αυτός άπο το ο-πήτι

ι. Ε οΰ *ε μπα τό όίτ ά/ίίρε, &>«
Χι ουροΊρ πρέίγ αΰγους-οιτ χαίσαριτ
χϊ τϊ σχρουχαισνε περ πάΡε ίίθ| πότ*
σα ούρδερόντε άι.
α. ( Κετα τ| σκρουαρ*. τ« πάρβ ,
οϋ πεκούρ κίσ ζοτ|ρίν' ε συρίϊσϊ κυιίνιοι. )
3. Ε βίγνξ Ρίδε ι). 3κρουχαϊσνί , έ
τε ίπν| εμίρινβ τζίλ» οό ντ§ κιουτέτ
τε τίγ
4• Χίπι Ι οέ Ιωσ^φη γκά γαλιλαία
πρέίγ νάζαρέτιτ ντε Ιουδαίε, ντε κ<-<
ουτέτ τϊ Δαβίδιτ χ§ κιουχαετε Βι(Ι-<
λεέμ ( σε άί ίσ γκα στεπία , έ δ*έ γκα
φεμίγ' • ΔαβίδΊτ, )

και άπό τήν φαμηλίαν τοΰ Δαβίδ, )
5. Να άπογραψβή μαζϋ (/.ε τήν Μα
ριάμ όπου τήν εϊχεν άρραβωνιασμε'νην
οΊά γυναικά του, ή οποία ήτον έγγαερωμένη.
6. Και όταν τ,ταν αυτοί έκεϊ, έτείεκόβησαν αί ήμε'ραις να γενη^,η αύτη.
η. Και έγέννησε τον υίόν της τον
πρωτο'τοκον, και τόν ετυλιξε, και τόν
«πλαγίασεν εις τό παχνί' δΊατί οεν εί
χαν αυτοί τόπον εις τό κονάκι.
8. Και τ,ταν καί ποιμένες εις τήν
χώραν εκείντ,ν, όπου έμε'νασιν εζω εις
τά χωράφια, καί έφυλαγαν τήν νύκτα
τό κοπάοιτους.
9• Καί παρευΟύς άγγελος Κυρίου
ν.λθιν εις αυτούς, καί δόξα Κυρίου ί-

5. Τ§ σκρου/αειγ , ε τίπ Ιμεριν*
ετ'ιγ πάσχε μέ Μαβιάμνε. , *ί έ χ'Λ άόρ'αβονιάσουρε περ ίρούα , έ ά•"ΐό /.Ι μ
*άρρ§.
6. Είιάου κοΰρ κέν' άτα άτγε, ϊ
άρρίγτινε οίτ$ άσάϊγ π§ρ τε πγιελ5>
η. Ε πόλι τε πίρρ' έσάιγ τε πά*
ριν' έ τε βέτεμινε, έ έλίοΊ άτ§, έ έ βοΰρι ντε Τραστ, σέ νούχ§ κέ βέντ τέκ κί.
σνε κονέψουρξί
8. Ε κεν| όελριέρξ μπα τό ίνε τα
τίτ β|ντιτ χ| ρούαϊγνε με ράδί κοπέτ'
έ ο|ντετ ίίθ{ νάτ§νί ρο'του)λ.
9• Ε για 6γγ§Λΐ ί Ζότιτ •ΰ οοΰκ
απα τά άφιρ , έ δρίτε γκα Ζότι ί

Κ:ρ. 3.

ΚΛΤΑ ΛΟΥΚΛΝ.

λάμψε τρυγύρο» τους" χαί έφοοίΐ'θηχαν
μίγαν φόβον.
ίο. Και ό άγγελος Κυρίου τους ειπί" μην φοβεΐσθε' όιατί σας εΰαγγελίζω χαραν μεγάλην, ιή οποία θε'λει ειοθαι εις όλον τον λαόν*
1 1 . Οη σας εγενντίίη σήμερον σωτήρ, ό όποιος είναι Χρις•ός Αύθεντης,

ι«>

θαμπόσι ατά. ί ού φριχούανς φοίχι
τ| μάδε.
ίο. Ε ού θότε Εγγελι άτούρί. μος
τρ(μπι. σε ψέ οΰ βαγγιλΐς γιούβετ,
Ρεζίμ τε μαδ, *§ τίι τ& γέτ$ ντ| Ρίθ| λαό.
ιι. Σι οϋ λεου γιούβετ σότ ντ|
χιουτετ τ| Δαβιδιτ άι χ^ ού ϋπ§τί.ν,
έ άΐ |3τ5 Κρίστι Ζότι.
12. Ε χούϊγ |3τί νισαν μπ}".
γιούβετ. οο τέ Ρε'νι φόσνιε τέ φα3χιό«χουρί, χ| Ρ^ντετε. ντε Ρράττ.
1 3. Ε άξαφνα χάίί*ε με Εγγ|λ\ν{
Ριάου νιε τούρμ' άσχιρ Εγγεγετ Κίελετ , λε λιβοόέγνί Ζότνξ, έθόσνξ.

εις την πόλιν του Δαβίδ.
1 2. Και τοΰτο βίναι τ6 σημάδι*
ότι θέλετε εύρ« βρέφος τυλιγμε'νον, να
Λίτεται με'σα ίϊς τό παχνί.
1 3. Κ.αΙ παρευθϋς μχζύμέ τον άγγελον ίύρίθη πλ?,θο; ς-ρατεύματος ου
ρανίου, όπου υμνούσαν τον θεόν, χαί
έλεγαν*
ι4• Αόςαεν ΰψι'τοι; θεω, χαί επί ]
ι4• Λεβ&μ ντεπειντίακέ ε^τίμι^
γης ειρήνη, έν άνθρωπο ι ς ευδοκία.
τ| λιάρτινε Κί«λ, έ παιχ ρίπε δέ , ντ|
νιε'ρεζ κε χάνε ζέμερε τ§ μίρόε.
1 5. Και ώσαν επέρασαν άπ' αυτούς
1 5. Ε οΰ π§ σί οϋ χόικνί πρεΊγ άοι άγγελοι χα! επήγαν έίς τον ούρανον, τουρε Εγγεϊγτε, έ βάνε ντερ Κίελ , ό
οί ποιριε'νες είπαν άνάμεσόν τους για ας •Οιέρίζιτε οελμϊ'ρετί θάν| νι^5ι μέ γιάπάμεν λοιπόν εως την Βηθλεέμ, να εΐ- τϊρινε' λε τ| βεμι γγέ"ρα μπ^ Βιθλεδοΰμεν το πράγμα τοΰτο όπου έγινε, έμ , ε τε 3όχ§με χ§τε ιτούν» χλ οΰ *&,
το όποϊ',ν ό Κύριος εχαμε να γνω- σί χοΰντρί να Ι ό$φτό» Ζότι νάβετ,
ρίσωμεν.
ι6. Και επήγαν γλίγωρα, χαί εύιβ. Ε ?ρδ| μέ τέ σϊτεΊγτα, 2 ίε'ν}
ρηχαν την Μαριάμ χαί τον Ιωσήφ, χ» Μαριάμνε, έ δε Ιωση'φνε, έ δε δγιάλτο βρέφος όπου εχείτετο εις το παχνί. λίνε λϊ Θτε ντ| Ρράίίτ.
ι η. Καί ώσαν είδαν εύφνίμησαν τον
17• Ε σί έ πάν§ Ι χουπετ*>ύαν5
λόγον όπου τους είπαν δια το παιδί φνιάλλενϊ κε ού χέ θέν' άτοϋρε π^ρ
κϊτε δγιάλλε.
έτοϋτο.
1 8. Και όλοι όσοι το ηχούσαν ί1 8. Ε Ρίθ' άτα /| ε διίιούχνε ού
θαύμασαν εις έχεΐνα όπου του; είπαν <λ τζιουδίτνε' περ άτο κ| ού ρΐφ,ίενε, ά
τοϋρε δελμέρετε.
ποιμένες.
19. Καί ή Μαριάμ εφύλαττεν ετού
ΐ9• Ε Μαριάμι ί βεστρόν Ρίθε χϊτα όλα τά λόγια, βάλλοντας τα μέσα τό φγιάλλ§, έ ΐμπάν ντ| ζεμίρ! Ή
εις την χαρδίαντης.
σάϊγ.
2θ. Και οι ποιμε'νες {γύρισαν, δο20. Ε ού χθίεν| δελμέρετξ , το^x'
ζάζοντες χαί ύμνοΰντες τον Θεον ει; ό- ελεβδούαρε, Ι τούχ' εμπούρτουρί πέρ
λα όσα ηχούσαν καί είδαν, χαθώς τους Ι ντίνε , π|ρ Ρίθ' άτο χε §ιΡιούαν| έ πάίλαλτίθη.
Ι νί , σί κούντρ' ού χέ θίν' άτοΰρε μ§
23
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Κεφ. ϊ.

πε,ρπάρα.
31. Και ώσαν ετελιιώθτ,σαν οχτώ
αι. Ε σΐ οΰ μποόονε τ& τίτε οΊ'τε
χαίραις να περιτμ*ίσωσι τό παιδίον, π|ρ τε πρέρε βέτε,χεν' έ ο*γιάλλιτ, ΐ
χβ! το ώνόμασαν Ιησοΰν, χαθώ; τό ώ- γιου βοΰ Ιμίρ' ϊτιγ ΙησοΟ. , σι κούννόμασεν ό άγγελος, προ τοΰ να συλλη- τρε ΐ κέ θένε γκα ΕγγξΧι, πα κίνί ο ε
^Ο'ί αυτό εις την καλίαν
ζίν| άι ντε π<»ρκ τΙ μξμμεσε.
33. Και όταν ετελιιώθησαν αϊ η
33. Ε κουρ ερδε δίτε τ§ κιρούαριτ
μέρας τοΰ καθαρισμοΰ της, κατά τον σε σάιγ, σι κούντρε θόστε νόμι ί Μωϋνόμον τοΰ Μωϋσέως, τον άνε'βαταν ιΐς σίουτ, ε*πουν' άτε ντε Ιερουσαλίμ,
τα Ιεροσόλυμα, να τον παρας-/{σουν εις τα ντζίρε περπάρα Ζότιτ.
τον ©εον,
23. (21 κούντρ' ε'ίτε σκρούαρε ντ»
33. (Καθώς είναι γεγραμμένον εις
τον νόμον τοΰ Κυρίου* δτι κάβε άρσι- νόμ τϊ Ζότιτ * σε τζοό μάίκουλ χ|
νικόν όπου ανοίγει μτίτραν, θέλει κα- δέλλ περπάρα γκα χάρκου ί μ§μμεσ§,
λεσθη άγιον εις τον Θεο'ν')
δό τϊ θουχαετε 2§νγτ ί Ζότιτ. )
α4• Και να δώσουν θυσίαν, καθώς
ί4• Ε τε ίπνε κουρπάν σι κουντρϊ
το λίγει εις τον νόμον τοΰ Θεοΰ, Ινα "0τι σκοούαρί ντε νόμ τ| Ζότιτ, νι$
ζευγάρι τρυγόνια, $ δυο περις-ερό- παρ τοΰρα , ά οι λιτζουνε πελουμπαπουλα.
βετ.
35. Και τότε εκείνον τον καιρόν •?,•
3 5. Ε για, ΐθτε νώνιερί ντε Ιερούτον ίνας άνθρωπος εις τ/,ν Ιερουσαλήμ σαλίμ, κε κιουχαειγ 2υμεών, ί κοΰΐγ
το όνομα του 2υμεών* και έ άνθρωπο; νιερί Είτε ί 3ρέ(γτ§, ε με φρίκΐ τε Περίτοΰτος ίτον δίκαιο; και ευλαβής, και ντίσε , ε πρίτ παρηγορίν' ε Ισραηλιτ, '
άπαντε'χαινε παρηγορίαν τοΰ, Ισραήλ* ε Σπίρτι Σ§νγτ κέ μπα τέ.
και Πνεΰμα άγιον «τον εις αυτόν.
36. Και ητεν εις αυτόν προφητευ36. Ε ΐ κέ οεφτουαρε άτϊγ γκα
μενον άπό τό Πνεύμα το άγιον, να μην Σένγτι Σπίρτ, κέ τε μός σιχ βοεχϊγε,
είδη θάνατον, προ τοΰ να εϊδ•^ τον Χρι- πα πάρβ Κρίστιν' ί Ζότιτ.
ςόν Κυρίου.
•χη. Ε ί πρου Σίνγτι Σπίρτ ντς
37. Και ηλθεν εις τό ιερόν κινού
μενο; άπό τό Πνεΰμα' και εκεί όπου ναό, ί κουρ σπούνε περίνγτε ογιάλϊμβάζασιν οι γονείς τ* παιδίον τον I- λ|νε Ιησουνε, κε τε π^γν* άτά πΐρ τι
ησοΰν, να κάμουν αύτοι κατά την συ- σι κοΰντρε κέ άόετι ί νόμιτ.
νηΌειαν τοΰ νόμου οι αυτό.
38. Και αυτός τό εδέχθη μέσα εις
28. Ε άί ε πρίτι άτ| ντε ^^χ
ταϊς άγκάλαις του, και εύχαρίς-ησε τον ί;\ τιγ, ί λ|βοόϊ Πίρντίνϊ, ΐ θά.
θεόν, και είπε
29. Τώρα ελευθερώνεις τον δοΰλόν
39• Νταστι τ1λ§σότζ ρόπν*. τεντ,
σου, Αύθέντη, με εΐρνίνην, κατά τον ω Ζότ , μέ πάΰϊ σι κούντρε κέ Οένε .
λόγον ιτου'
3ο. Δ;ατί τα μάτια μου είδαν τό
3ο. 2έ πάνϊ σίτ' εμία λιφτίιίνι
χ$ ού δα γκα τίγε.
•ωτη'ριόν σου,

Κίο. ϊ.

ΚΑΤΑ ΛΟΪΚΑΝ.

ιδ7

3 1 . Κ£ ϊ Αίόίε ίκτΐ π|ρπ*ρα Ρίί ι
3 1. Το όποιον ετοίμασες εμπρός
φυλίβετ.
»ίς το "πρόσωπον ολω* τώνλαών'
3α. Φως να φωτίση τα έθνη, και
3λ. Αρίτ» πίρ τ§ ντρίτουρ§ φυλίτ$,
βό!;αν τοΰ λβοΰ σου τοΰ Ισρα/ίλ.
έ πΐρ ντέρ τε λαόιτ σιτ Ισραηλ,ιτ.
33. Κ*ί ό Ιωσήφ και ή μητέρα του
33. Ε Ιωση'φη , 6 δε μέμ' ίτ'ιγ
«"θαύμαζαν ίίς εκείνα όπου έλε'γουνταν τζιουοίτειγνί περ άτό κε θουχαϊσνε;
ϋ αυτό.
κ§ρ τέ.
34. Ε ί πεκόϊ άτα Συαεώνι , Ι θα
34• Και ό Συκιών τους ευλόγησε,
χαί είπεν εις την Μαριάμ την μητέ ντε μέμ' ίτϊγ Μαριάμι , για χούϊγ
ρα του" να, έτοΰτος κείται εις πέσιμον Ρέντετε περ τε ίκρεμίσουρί, έ πέρ τ^
κ» άνάς-ασιν πολλών ανθρώπων εις το γκρίτουρέ σούμιβετ ντ| Ισραήλ, ί δε
γέ<ος τοΰ Ισραήλ, και εις σημεΐον όπου περ νισαν νιε δό τε θόνε κόντρε π|ρ τ§.
ίναντιόνεται"
35. (Εδέ ντέ πίρ ζέμερ! τίντβ§ό
35. (Α μη εσένα, και μέσα εις αύτην την ψυχην σου θέλει περάσει σπα- τέ σΛογε κόρδε ) >\ τέ τζφάκ$ν| γκα
•ί' ) δια να ξεσκεπχσθώσι διαλογισμοί σούμε ζέμϊρα συλοτίρα.
πολλών καρδίων.
36. Κ.αι (τότε) ητον και ή Αννα
36. Ε ΐστί Αννα προφητεία ί πίγ
η* ττροφήτις ή θυγατέρα του Φανουήλ, έ Φανουτίλιτ , πρέιγ φυλίσ' ΐ Αση'ριτ,
άπο την φυλήν τοΰ Αση'ρ" και αυτή άγιο κέ σούμε έ μότζμε , Ι βόΊ μέ'
περασμένη πολλών χρόνων, με το να πουρρε τέ σάΊγ 8τάτε βγιετ γκα βαδίεζησβ επτά χρόνους με τον άνδρα ά- ζέγια έσάιγ.
φόντις ί—ανδρεΰθη.
3^. Κ.αι ετούτη ητον χη'ρα έως όγ37. Ε άγιο κέ εβέ γγέρ« τιτ|δοηκοντα τεβσάρων χρόνιον, ή οποία δγιέτί έκάτερ βγιέτζ , *<ε άγιο νουχ§.
■ποτέ οεν εμακρυνιν αιτο το ιερόν , χίκεΐγ γκα ναόΐ τε φάλειγ νάτ' ί ?\ίτϋ
λατρευουσα τον θεόν νύκτα και ή- με άΡεριμ Ι με τε λιούτουρα.
|«-ερα« με νης-είαις και με δέησες.
38. Κ«ϊ έτουτη ες-ωντας να ήλθ;ν
38. Ε δέ άγιο οΰ οοΰκ άτγε άτ^
εκείνην τήν ώραν ανταποκρινόμενη έ- σαχάτ, έ πέντε εϋχαριστί ντέ Ζότι, ε
δόςαζε τον θεον, και έλάλει δια το φλιτ περ άτε Ρίθεβετ άτοΰρε 9\ πρίτν^
^αιδιον εις όλους ϊκείνο^ όπου άναμέ- 8π|τιμ ντ^ Ιερουσαλϊμ.
νασιν έλευθερίαν εις τήν Ιερουσαλη'μ.
3ρ. Και ώσαν έτελείωσαν όλα εκεί
3ρ. Ε σϊ ΐ *ι?νε Ρίθ' άτο χΛ θό»
να όπου είναι κατά τον νόμον τοΰ Κ,ι- νόμι ΐ Ζότιτ, ού κθίενε ντε Γαλιλαίε,
ρίου, ίγυρισαν οπίσω εις την Γαλιλαί- ντε κιουτέτ τ*ί τοΰρε ντε Ναζαρέτ.
«ν, εις τήν πόλιν τους τήν Ναζαρέτ.
4ο. Ε δγιάλλι ρ^ίτειγ, έ φορτζόνεϊγ
4ο . Κ.αι το παιδίον ηυξανε, και έδυναμώνετο κατά το πνίΰ&α, και «- με ϊπιρτ, έμπούσειγ με σοφι' Ι δου■πληίοϋτο σοφίας* κα; χάρις τοΰ Θεοΰ ρίτί ί Περντίσε κε μπε τ{.
ητον »ΐς αΰΐ'ί.
4 1. £ βίγν» ΐΕίρίντ' έτϊν νχλ μο»
4ΐ. Κ» έπηγαννκν οι γονείς του
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κάθε χρο'νον εις τήν Ιερουσαλήμ εις την
έορτήν τοϋ πάσχα.
42. Και όταν έγινε δώδεκα χρόνων,
ανέβηκαν εις την Ιερουσαλήμ κατά τήν
συνη'Οειαν τις εορτής.
43. Και τελειόνοντες ταΐςήμέραις,
ίκεΐόποΰ έγύριζαν εκείνοι, άπο'μεινε το
παιοίον ό Ιησοΰς εις την Ιερουσαλήμ,
και ό Ιωσήφ και ή μητέρα του δεν το
εΐξευραν.
44• Αμή λογιάζοντες πώς να είναι
με την συνοόίαν, ήλίίαν μιας ήμερος
ς-ράταν' και τον άναζη'τησαν εις τους
συγγενείς και εις τους γνωρίμους.
45. ί\χΙ με τό να μην τον είρουν,
«γύρισαν εις τήν Ιερουσαλήμ, γυρεύοντες τον.
46. Και ωσάν έπέρασαν τρεις τ,με'ραις, τον εύρήκαν μέσα εις τό ίερΐν ό
που έκά()ετον ανάμεσα εις τους διδα
σκάλους, και του; άκουε, και τους
ερώτα.
47• Κ Ί έθαύμαζαν όλοι όνοι τον
ήκουσαν, εις τήν γνώσιν του και εις
ταΐς άπο'κρισές του.
4?. Κ.αί ωσάν τόν είδαν έξεπλάγησαν και >έγει του ή μητέρα του' Παι
δί μου, διχτί μας έκαμες ετζι; »ά, ό
πατήρ σο•> και έγώ λυπούμενοι σε 4-

Κεψ ».

ντε ΙερουσαλΙμ , ντε τε κρίμτε τϊ
πάσκισε. .
42. Ε κοί>ρ ου *§ διμπεδγιέτί
βγιέτζ , χίπνε άτά ντε Ιερουσαλίμ,
σι κούντρε κέ ά&έτι ΐ σε κρεμπτεσΐ.
43. 1£ σί τελειόσνε δίτε μπε τξ
κβίερί τε τοΰρε, Ιησούι δγιάλλι μπέτι
ντϊ Ιερουσαλίμ, έ νούκ' έ κουπετόΐ 1ωσηφη, 6 όε μεμ ετιγ.
44• 2έ ψέ Οάν| σέ ίστε άί ντε σοκ&ρί, έ ετζνίίιε δίτε ούδ§ έ έχϊρκόϊρ>§
άτε ντε Ρερί , έ ντε τε νιόχουρε,
45. Ε σϊ νούκ' έ Ρέν' άτε , ού κθίεν§ ντε Ιερουσαλίμ τουκ' έ χίρκούαρ
άτ{.
ά.6. Ε οΰ π{ν§ τρί δίτ σα ε Ρέν"
άτε, κέ ρίγτε ντε μες τε δασκάλίβετ,
ί ΐ δίίιόν άτά , έ δε ί πιέτ.

47• Ε τζουδίτειγν§ Ρίθ' άτά κ'εεδιίιοιγν' άτε , μπε ούρτετζί , έ δέ μπε
τξ πίρΓέίιουρε τε τίγ.
48. Ε σί έπάν' άτε λιάνε μ§ντε, β
ΐ θότί εμμα έτίγ' πίρ*ρ" , τζνά ίςρε
νάβετ χωστού; για γιάτι ίτ , έ δέ ούν|
τε κίρκο'γΐμΐ τίγ μέ πικελίμ.

γυρεύ>μεν.
4() Ε ού θότ' άτοΰρε' ψέ μ§ κ§ρ49• Και εϊπέντους" διατίμέ γυρεύ
ετε; δέν εϊζεύρετε πώς κάμνει χρεία νά κο'γετε γιούβετ μούα; νούν.' έ οίγϊτβ
είμαι εις τά πράγματα τοΰ πατρόςμου ; σέ ούνε δό τε γέμ ντε πούνερα τέ
παπάϊτ σίμ;
5ο. Ε άτά νούκ' έκουπετούανε
5ο. Και ετούτοι δέν έκατάλαβαν
φγιάλενε, κ$ ού θά άτοϋρε.
τόν λο'γον ύ-οϋ τους είπε.
5ι. Ε ζ*ρίτι πάσχε μετά, ε ερδι
5ι. Και έκατέβη μαζύτους, καίήλθεν είς τήν Ναζαρέτ" και τοϋςϋποτάσ• ντέ Ναζαρέτ , έ ΪΉε ντε ού'ρδερ τε
βετο' καί ή μητέρα του έφύλαττεν ό τοΰρε , έ έμμ' έτίγ βθε κετό φγιάλλε.
λα τα λογία ετούτα μέσα ίίς τήν καρ• ί μπ^γίδ έ ΐ μπάντε ντε ζέμερε τϊσάίγ.
δίαν της.
5^ Κα;. ό Ιησϋος ε-ρο'κοπτε και αντ
03. Ε Ιησού» τζιούτίϊγ μπ$ σοφί,
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ζανιν χ.*•, εις τη< σοφίαν και εις την ε μπ§ τ§ ρΊ'τουρί τ| κούρμιτ, έ μπ|
ήλιχίνν, χα; εις την χάριν σιμά εις τον δουρετι περπάρα Περντίσε , * περπάρα νιε'ρεζετ.
θιον και μ; τους ανθρώπους.
Κρίε Ετρέτε, γ. 3.

Κεφ. γ. 3.
ι. Κα! εις τους δεκαπέντε χρόνους
της αΰθεντείας τοΰ Τιβερίου Καίσα
ρος, όταν αύθέντευεν ό Πο'ντιο; ό Πι
λάτος εις την Ιουδαίαν, καϊ όταν ό Ηρώ
δης ήτον τετράρχης της Γαλιλαίας, και
ό αδελφός του ό Φίλιππος τετράρχες
της Ιτ-,υραίας και Τραχωνίτιόος χώ
ρας, και Λυϊανίας τετράρχης τις
Λβιληνης,
ι. Εις τόν καιρόν των άρχιερε'ων
Ανν* και Καϊάφα, ήλθε λόγος Θεοΰ εις
τον Ιωάννην τον υίόν τοΰ Ζαχαρίοιΐ με'ςχ ιίς την ίρημον.
3. Καϊ έπηγεν εις όλην την περίχωρον τοΰ ίορόά ου, και έκη'ρυττε βά
πτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρ
τιών"
4- Καθώς είναι γεγραμμένον ιίς το
βιβλίον τών λόγων τοΰ Ησαίου ταυ
προφήτου, όπου λεγει' φωνή εκείνου ό
που βοα μέσα εις την ερημον' ετοιμά
σετε τήν 7ράταν τοΰ Κυρίου, κάμετε
ίσους τους δρόμους του.
5. ΚάίΙε λαγκάδι θε'λει γεμίσα, καϊ
χάθε όρο; και βουνό θέλει ταπεινωθη"
και τα ς-ραβά θελουσιν ΐσιάσει, και η
χακοπεριπάτηταις ς•ράταις θέλουν γέ•

$. Ντ| τ§ πεσεμπεδγιε'τινε βϊτ τ|
μπρετερίσε Καίσαριτ Τιβέριοϊτ, κοΰρ
μπρετερον Πιλάτουαγκά Πόντουα ντΐ
Ιουδαίε" έ Ηρώδη κΐδ Τεταρχίν' έ*
Γαλιλαίεσε , έ βελάϊ τιγ Φίλιπποι
κϊ?ϊ Τεταρνίν' Ι Ιτουραίξσε , έ όέ τ^
βέντιτ σε Τραχωνίσο , έ Ελυσανίου
κϊίί Τεταρχίν' έ ΑβΛινίσε,
2. Ντε κόχ| κε ί3ν§ τ| πάρ| τ\
πρίφτε,ρετ Αννα , έ δε Καίάφα , ερδι
φγιάλε Περντίετ μπε Ιωάνν| , τε πίρρ*
έ Ζαχαρίουτ ντ' έρημί.
3. Ε βάτε μπε Ρίθ' άτε βίντ *|
κέ ρότουλ Ιορδάνιτ , τουκ' έκηρύζουρε παΡϊζίμ τε μετανίσε , περ τε ντεγίερε φάγετε.
Α, 2ϊ χούντρ' «*τ| δκρουαρε ντ|
κάρτε τ| φγιάλεβετ τε προφνίτιτ Ησαΐουτ, κε θότε' ζένιεριουτ κε θεόρέτ
ντ' ίρημΐ, ί θότε* πένι Ρατι οΰδεν'
έ Ζότιτ, πένι τε σεϊουαρα μονοπάτετ'

έτίγ.

5. Τζδο προυα οο π1> μποιί^ετε,
έ δέ τζοο μαλλ έ πρέΐκ §ο τε οΰνιετε,
ί ούδερατε κε γιάνε τ*, στρέμπερα
οό τε Λενενε τε όρειγτα, έ Ρκρεμίνατϊ
νει ίσαις"
όό τε πένενε ούδερα τε δεσούαρα.
6. Ε οο τε σόχενε Ρίθ• νιε'ρεζιτί
6. Και κάθε άνθρωπος θέλει είδη το
βωτη'ριον τοΰ Θεοΰ.
σπετίμν' έ Ζότιτ.
η. Ε θόστε ντ| τουρμερα χ^ βίγνί
7• Ελεγε λοιπόν εις τους ό'νλους ό
που ευγαιναν να βαπτισθοΰσιν άπ' αυ τε παίεζόνειγνε πρε'ιγ σι" πγιέΤ,ατ' β
τόν* παιδία της οχεντρας, τίς σας ε- νεπ^ρκαβετ , τζίλι γιου δεφτόι νιουοειξι να φύγετε άπό τ•?,ν όργήν όπου βετ τέ ϊκενι γκα ούρΓία κε βγιεν μπί
μέλλει να ελθη;
8. Πένι άδα πε'μϊ τί μίρρ"α τ«
8. Κάμετε το λοιπόν καρποΰς ό-
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*ο5 να ειν*ι α;ιοι μετάνοιας και μην μετανίσι, • μός ζίρι τ* 6ό* α* βέτεχε
αρχίσετε να λέγετε άνάμεσον σας* «ρ,εΐς τούαιγ, νέβετ κέμι παπα Αβραάμνϊ,
ένομεν πατέρα τον Αβραάμ" διατί σα; σέ οΰ θόμ γιούβετ, κε μοΰντ Περντία
λέγω, ότι ό θεός δύνεται άπό ταϊς γκα κετα ίούρρε τ§ γγιάλγί βγιέλμ
πέτ^αις έτούταις να έζαναςτίση παι τ' Αβραάμιτ.
δία εις τον Αβριάμ.
3• 2ε ψε για έ δε σοπάτα μπάν§
9, Και να και το πελέκι όπ' ϋ κεί
^έ-λαβετ
σι λισαβετ Ι^τε" έ τζδό λίσ
ται εις την ρίζαν του δένδρου" κάβε
δένδρον όπου δεν κάμνει καλόν καρ- άδα κε νούκε πεν πέμε τε μ.ίρίε, πρίπον, κόπτεται, χαι βάνεται εις την τετε, έ βίχετε μπί ζγιάρ.
φωτίαν.
ίο. Ε έπιέτνί άτε τούρμετί,έ ΐ βο
ίο. Και οι όχλοι τον ερωτούσαν και
άνε" τζτε πξγξμε. να άδά;
του έλεγαν" τί νακάμωμεν λοιπόν;
ιι. Ε άϊ οΰ περΡέϊΡκ άτοΰρε, ε ού
ιι. Και ό Ιωάννης άπεκρίθη. καί
λε'γει τους" εκείνος όπου έχει δύο φο θότε" κοΰ9 κα §ί πάλε ρό.:», λε τι
ρέματα, ?ς δώση το ένα εκείνου όπου απε. ατιγ κε σκα, εόβ αι κ§ κα γ§
δεν έχει τί» αύτα ας κάμη και εκείνος, τ\α τ| γκρένε , λέ τ| π§γε κίατού.
όπου έχει φαγητά.
12, Ε έρδε έ δέ κουμερκιάρε τ•
ία. Και ήλθαν και οί τελωναι να
βαπτισβώσι, και λέγουν του" διδάσκα παΡϊζόνιανε" έ ί δάν' άτίγ' δάσκαλ ,
λε, τί να κάμωμεν;
τζτε πέγεμε;
ι3. Ε δέ άί ού θο'τ' άτοΰρε* μός
ι3. Και τους είπε" τίποτες περισσότερον μην ζητάτε έζω άπό το διατε- κερκάνι με τέπερ γκα άγιο κε γένι
ταγμένονσας.
πορσίτουρε,.
ι4• Ερωτοϋσίν τον και ο; ς•ρατιώι4• Ε έ πιέτν* άτε έ δέ τρίμαται, και έλεγαν" άμη έμεϊς τί να κάμω τε , έ ί θόσνε" έ νχ τζτε πέγΐμε; « ού
μεν; και είπέντους* κανένα να μην δια• θα άτοΰρε. μός μίόρι με παχιρ ίέν
σείσετε, μηδέ να συκοφαντη'σετε* και ε Αότ|σ|* ας τε καλϊζονι νιερι, πό τ«
να εισβε εύχαρις-ημένοι εις την ρώ- ίνι χοΐίνοϋκ ντε λιουφέ τούαϊγ.
γαν σας.
ι5. Και έλπίζωντας ό λαός, και
1 5. Εκούρ δπερέντε λαοί , ε μενίιαλδγιζόμενοι όλοι μέσα τους δια τον τόνεϊγν^ τέΡίθε ντε ζεμερε τε τοΰρε
Ιωάννην, μήπως και ηΰελεν εΐσΟαι περ Ιωάννε , βά)'ε μός ε^τ' άι Κρίστι.
αυτός ό Χρις•ός,
1 6. Απεχρίθη ό Ιωάννης ε'ς όλους,
και είπεν* έγώ σας βαπτίζω με νερόν"
κι/.ή έρχεται ό δυνατώτερός ρου, τοϋ
οποίου έγώ δεν είμαι άζιος να λύσω
το λουρίον τών υποδημάτων του" αυ
τός θέλει σας βαπτίσει με Πνεύμα άγιον, και ιαϊ φωτίαν,
\η. Εις τοΰ οποίου το χέρι είναι το

1 6. Ού περίέϊΡκ Ιωάννη Ρίί&βετ , έ
ού Οό'ίτε" ούνΐ ού παΡεζόϊγ γιούβετ με
ούγε , πό βγιέν νιε μί φόρτε σε οΰνβ'
κε ούν' άτιγ νού^-ε γι»μ ί ζότι τι ζγϊδ
ρίπν' ε κεπούτζεβετ σε τίγ, άί οο τοϋ
παΓβζόγε γιούβετ με Ζπ'ιρτ Σενγτ,
έ δέ με ζγιάρ
17. Ε άί δό τε κετί λιοπάτενε μπ§
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φτυά;ι" και 8£λεΛ καθαρίσει το κλωνί Ι §ορρ§ τι τιγ* ϊ& τε κ,ϊρ^γ* λέμϊν*
τον" και θέλει μαζώξει το σιτάρι εις ; ετίγ , ε & τε μπεγέδε Ρκρούρετξ ντ'
το αμπάρι του" και το άχυρον θέλει άμπαρ τ| τιγ . ί κάστενε οο τα Ογιέτό κατακαύσει με φωτίαν όπου οεν Ρε μέ ζγιαρ τ^ πα σουαρέ.
σβεϊ ποτε'.
ι8. Και άλλα πολλά παρακινών «ύι8. Ε δι 3ούμ§ τ& τγιέρα πούνε,ρϊ
αγγελιζε τον λαόν.
διδάζτε , έ μψόν λαόν^.
ιρ. Και ό Ηρώδης ό τετράρχης, ί19. Ε Τετράρχη Ηρώδη σε ψέ ΐστβ
ς-ωντας να ελεγχετο άπ' Λύτόν, δια κερτούαρε πρέιγ σι π|ρ Ηρωδιάδίν»
την Ηρωδιάδα την γυναίκα του άδελ- Ρρούαν' ί Φίλιπποϊτ βελάϊτ σε τιγ,
φοϋτου τοΰ Φιλίππου, και δια όλα έ- 1 δε τ.ϊα τ§ τγιέρα τ£ κεκία & κ13
κείνα τα κακά όττοϋ έκαμεν ό Ηρώ^ν,ς, ) πέρε Ηρώδη.
2θ. Επρο'σθεσε και τοΰτο απάνω
ίο. 2τόϊ έ δέ ">.|τ§ μπ£ τ^ Ρίθα , Ι
ίΐ; έλα, και έσφάλισε τον Ιωάνν/,ν [λί μπιΐι Ιωάννε ντε χαψάνε.
βα εις την φυλακών.
2ΐ. Και όταν έβαπτίζετο όλος ό
αι. Ε Ριάου σι ού παΡεζούανε Ρίθ§
λαός, εκεί όπου έβαπτίσθη ό Ιησοϋς, λαο'ϊ , οΰ παΡεζουα έ δε Ιησούι , έ σι
και έπροσεύχετο, άνοίχθησαν οι ού-Ι ού φαλλ, τ| χάπεϊγ Κίε^ι.
ρανοι,
32. Και το Πνεΰμα το άγίον ίκα22. Ε τ& ζλριτ Σένγτι Σπίρτ μπε
τεβη μέ σωματικϋν είδος, ώσαν περι- τε, έ μπ§ τ^ οούκουρε ιϊ τιγ, δού"
ς-έρι, απάνω εϊςαϋτο'ν' και να, και ήλ κειγ πόσι πελούμπξ' έ Ριάου τε πένειγ
θε φωνή άπό τόν οΰρανόν, όπου ελεγεν ζ| γκα Κίέΐι, ε τΐ θόσ' τι γέ πίρ£;
εσύ είσαι ό υιός μου ό ήγαπημε'νος, εις ϊμ ί δάσουρι , κ§ μπϊ τι ούνε πρεχεμ.
εσένα αναπαύομαι.
23. Και αυτός ό Ιησούς ήτον ώσαν
23. Ε Ιησούϊ νίσι τ'| κίϊτε άχιέρβ
να άρχιζε τριάντα χρονών, καθώς έλο- τριδγιε'τς βγ:έτ μπε τε νίσουρε, κ|
γιάζετο να είναι υιός τοϋ Ιωση'φ' και ϊστε ( σι κούντρ' έ Οο'ν^ε) ί πίρ^ι ΐ Ιωό Ιωσήφ τοϋ Ηλί.
στίφητ , ί Ηλίουτ,
α4• Και ό Ηλί τοϋ Ματθάτ' και
24. Ι ΜατΟάνιτ , ί Αεβίουτ , ί
ό Ματθατ τοΰ Λευΐ* και ό Λευίς τοΰ Μελχίουτ, ΐΐαννάϊτ, ί Ιωστίφητ,
Μελχί' και 6 Μελχις τοΰ Ιαννά" και ό
Ιαννά τοΰ Ιωση'φ.
α5 Και ό Ιωσήφ τοΰ Ματταθίου'
25. Ι Ματταθίουτ, ί Αμμώσιτ,
και ό ΜατταΟίας τοΰ Αμώς" και Α ί Ναούμιτ , ί Εσλίοοτ , ί Ναγγαίουτ,
μώς τοΰ Ναούμ' και Ναούμ τοΰ Εσλί'
και ό Εσλίς τοΰ Ναγγαί.
26. Ι Μαάδιτ , ί Ματταδίουτ, Ι
α6. Και ό Ναγγαί τοΰ ΜαάΟ. κάί
Μααθ τοΰ Ματταθίου' καϊ ΜατταΟίας Σ'.μεΐουτ, ί Ιωση'φητ, ί Ιούδαισ$»
τοϋ Σεμεί' και 2ίμ»ί τοΰ Ιωση'φ' και
Ιβσήφ τοϋ Ιούδα.
■χη. Και Ιούδας του Ιωάννα* και
*η. Ι Ιωαννάϊτ , ΐ Ρκσάϊτ, ΐ Ζβρο-
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Ιωάννας τοϋ Ρττ,σά* και Ρτ,σα τοϋ Ζο- βάβελιτ , ι Σαλ αίηίλιτ ΐ Νιρίουτ,
ροβάβελ" και Ζοροζάβελ τοϋ ΣαλαίΙιγ,λ' και Σχλαθιίιλ τοϋ Νηρί'
28. Ι Μελχί-,υτ , ί Αδδίουτ , ί
α8. Και Ντ,ρίς του Μίλ/ί' και
Μελχίς τοΰ Αδδί" και Αδ*δΐς τοΰ Κωσάαιτ , ΐ Ελριωδα'αιτ , ί Ηριτ,
Κωσάα* και Κωσαρ•. τοΰ Ελρ.ωδ'ά'ΐΑ'
και Ελαωίάα τοϋ Ηρ.
29• Ι Ιωσίουτ , ΐ Ελιε'ζεριτ , ΐ Ιωα9• Και Ηρ τοϋ Ιωστ'φ' και Ιωιτ,φ
τοϋ Ελιε'ζερ' και Ελιεζερ τοΰ Ιωρείυ.* ρειρ.•.τ , ί ί Ματθατιτ , ί Αεβίουτ ,
και Ιωρεία τοϋ Ματθάτ' και Ματ&ατ
τοϋ Αευι.
3ο. ί Σιαεώνιτ , ί Ιουό αισί ΐ Ιω~
3ο. Και Αευι τοΰ Συρμών* και Συαεών τοΰ Ιούδα" και Ιούδας τοϋ Ιω ιτίφτοτ, ί Ιωννάν.τ , ί Ελιακίαιτ,
ση'φ' κιί Ιωτηγ τοϋ Ιωννάν' και Ιω•
νναγ τοϋ Ελιακείρ;.
3ι. Και Ελιακείυ. τοΰ Μελεα' καΐ
Μελεας τοϋ Μαϊνάν' και Μαϊνχν τοΰ
Ματταίά' και ΜατταΟας τοΰ Ναδαν"
και Λαβαν τοϋ Δαβίδ.
32. Και Δαβίδ τοΰ Ιεσσαί" και Ιεσ
σαί τοΰ Ωβηδ* κ» Ωβήδ τοΰ Βοόζ'
σαι Βοοζ τοΰ Σχλαών' καϊ Σαλαών
τοϋ Ναασσών.
33. Και Ναασσών τοΰ Ααιναδάβ*
και Α[/.ιναβαδ τοϋ Αράα' και Αραα
τοΰ Εσρώρι" και Εσρώρι τοΰ Φάρες- και
Φάρες τοΰ Ιούδα.
34• Και Ιούδας τοΰ Ιακώβ* και Ι
ακώβ τοΰ Ισχακ' και Ισαάκ τοϋ Α
βραάμ" και Αβρααρι τοΰ θαρρν και
Θάρρας τοΰ Ναχώρ.
35. Και Ναχώρ τοΰ Σαρούχ' και
Σαροΰ^ τοϋ Ραγαΰ' κ» Ραγαϋ τοϋ
Φαλε'κ' και Φαλεκ τοϋ Εβερ* και Εβερ τοΰ Σαλά.
36. Κ« Σάλα τοΰ Καί'νάν. και
Καΐνάν τ» Αρφαξάδ' και Αρφαξαδ
τοΰ Σιί|χ.' και Στίρι τοΰ Νώε' και Νώε

3 1. Ι Μελεάιτ, ί Μαϊνάνιτ, ί Ματταθάίτ , ί ΝαΟάνιτ , ΐ Δαβίδιτ,

32. Ι Ιετε'ουτ, ί Ωβιίδιτ, ΐ Βοόζιτ , ΐ Σαλριώνιτ , ί Ναασόνιτ,

33. Ι Αυ.ιναδάβιτ , ί Αράμ,ιτ. £
Εσρώμιτ, ί Φαρε'ζιτ , ϊ Ιούδεσε,

34• Ι Ιακώβιτ, ΐ Ισαάκουτ , ί Αβραάριτ, ί θάρεσ$, ί Ναχόριτ,

35. Ι Σαρούχουτ, ί Ραγάβιτ, ΐ
Φαλέκουτ , ί Εβεριτ , ί Σαλαϊτ,

36. Ι Καϊνανιτ , ί Αρφαζάδιτ , ΐ
Στίιχιτ , ΐ Νώεσ», ϊ Λααίχουτ,

του Αάριεχ.
37. Ι Μαθουσάλϊσι , ί Ενώχουτ,
Άγ. Και Αάριεχ τοϋ Μαβουσάλα"
και ΜαΟουσάλα τοΰ Ενώχ* και Ενώχ ί Ιαρεδιτ , ΐ Μαλιληβατ , ΐ Καϊνάνιτ,
τοΰ Ιάρεδ' καΐ Ιάρεδ τού Μαλελίηλ'

Κί?. 4•

ΚΑΤΑ ΑΟΪΚΑΙί.
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χκί Μαλιλεόλ τοΰ" Καινά».
(
38. Και Καϊναν τοϋ Ενώς' χαί Ε- Ι
38. Ι Ενώβιτ
νώ; τοϋ Στί9' χαί 2ή9 τοϋ Αδάμ" χαί μιτ, ί Πρντί<Τ|.
Αδάμ τοϋ θεοϋ.

Κεφ. 5. 4•

Κρίε Εκϊ'τίρτξ

1•β*ν, ί Αδά-

δ. 4•

ι. Και ό Ιγ,σοϋς γεμάτο; Πνεϋμ*
ι. Ε Ιησούϊ πλώτ γκα Σ^νγτι
κγιον ε'γύρισεν άπο τον Ιορδάνην και Σπίρτ ού κθίε γκα Ιορδανι" έσπίρε'ϊγ
έφερετο δια μίσα τοϋ Πνεύματος εις πρέϊγ Σπίρτιτ ντ' ΐρημί,
την ερημον ,
2. Καί ί-ί•.ρ*ζβτο άπο τον διά3. Ε π^ρ διζίτ 3ίτ ίουτζίτεΐγ γκα
βολον σαράντα ήμε'ραι; και τίποτες ί παουδι" ε* σχάγκρι φάρε Γ$ μπα τ&
δεν εφαγεν ίχείναις ταΐ; ήμε'ραι;* και όίτ' ε σι ού σο'σνΐ άτο οίτ , παστάϊγ
ωσάν έτελειώθτ.σαν αύταί; αϊήμεραις, ι εροι ου.
2?ερον επείνασε.
3. Και λί'γει του ό διάβολο;* Αν
3. Ε ΐ θότ άτίγ ΐ παουδι* ντ^ γέ
είσαι υίο; τοΰ Θεοϋ, είπε τή; πε'τρα; ΐ πιρρι ί Περντίσί, 9οΰαϊγ Χίτίγ ίουρίτοϋτης να γένη ψο>[Λΐ.
ρ\τ τ§ βένετε ίου/.:.
4- Καί ό Ιησ»2; άικχρίβη, χαί εί•
4• Ε γιου περΡε'ϊΡχ άτίγ Ιησούϊ, •
ιτεν εί; αύτόν' Είναι γεγραμένον , ότι
όχι μόνον μ: ψωμί να ζη ό άνθρωπο;,
άλλα με χά9ε λόγον Θίοΰ.
5. Καί άνεβάζωντά; τον ό διάβο
λος εις εναΰψηλόν όρος, τοϋ έδειξε όλαι; ταΐς βασιλείαι; τοΰ κόσμου εις
μίαν ς•ιγμλν καιρού".

ί 9ά" ε3τ| 3κρουαρ|* κ§ νΟΛΛϊ ρον μ•
λουχβ. βετίμι νιερίου, π6 μίτζ §ο
φγιάλ| τε Περντίσε.
5. Ε σι έ χιπι άτ$ ί παουδι ντ&
ίιε μάλλ τί λιάρτε , ΐ £ε.φτόϊ άτίγ σ«
τε πϊρπγιέχτζ σίν§ Ρί9§ μπρετερίτ' ί
γέτΐσ».
6. Καί εΐπε'ν του ό διάβολος* εσέ
6. Ε ί θο'τ' άτίγ [ παουδι. τί &
να θίλω δώσει έτουτην τήν έζουσίαν τϊ τα άπ Ρίθ$ κίτε οΰρδΐρ , « δε ντε'όλην και τήν δόςαν του;" οτι ε'μίνα ρετ' έτοΰρε. σε μοΰ-χ μι |'ίτί δέν§, Ι
επαραδόθη , καί ότινος 9ίλω , τήν δί χουεγτ τέ δουα ούν| για άπ άτε.
δω.
η. Εαν ε'συ λοιπόν με προσκυντι'τνις
7• Τί άδά ντί ού οΰνιετζ περπάεμπρος-ά μου, Οίλονν είσθαι όλα εδι ρα μίγε τέ- μι φάλετζ, δο τί γε'νΐ.
κά σου.
'ί9ε τε τουατΐ.
8. Καί ά-εκρίΟτ} δ Ιηροΰς , χχί ει
8. Ε γιου περΓάϊ.:κ άτίγ , ε* ί θότ»
π'ν του' ΰπαγε όπίσωμοο 2ατανά Ιησούϊ" ίκ: γκα με'γε σατανά , σέ |στ;
Αιατί είναι γίγραμμε'νον/ 9£λ«ι; πρα- ακρούαρί" τι φάλετζ Ζότιτ Περντίσί
ακαν/ίσει τον Αύθίντη•* τον 0ίόν σου , σάτε , έ άτίγ βε'τεμ& τί Αετζ λ^οίίίμ,
καί αΐτάν μόνον βέλεις λατρεύσει.
Ι λατρί.
9. Καί εφ&ρέ τον εις την Ιερουσα
$. Ε Ι προί» άτξ ντ| Ιερουσαλίμ,
λήμ, *αί ίς-ίισί'ν τον απάνω εις την άκ- .• ίβουρι μπί χοϋλμ τ$ Ιίροιτ , έ ΐ 9α
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ρην τοΰ «ροΰ, και είπεν τΟυ' «αν εί
σαι υιός τοΰ Θεοΰ , ρίζε τοδ λόγου σου
άπ' έδω κάτω*
ίο. Διατι είναι γεγραμμε'νον" δτι
θέλει προς-άςει τους αγγέλους του δια
λόγου σου, να σε διαφυλάξουν,
1 1 . Και να 5ε φέρουν «πάνω εις
τα χεριά τους δια να μην σκοντάψη
εις την πε'τραν το ποδάρι σου.
13. Και άπεκρίθη ό Ιησούς, και
λέγει του' Ελαλη'θη, δεν θέλεις δοκι
μάσει Κύριον τον ©εόν σου.
1 3. Και τελειόνωντας κάθε πειρασμόν, ά διάβολος έμάκρυνε άπ' αύτον
ίως ( τον διωρισμένον ) καιρόν.
1 4- Και ΐγύρισεν ύ Ιησοΰς μέ την
δυναμιν τοΰ Πνεύματος εις την Γαλιλαίαν* και ή φη'μη είγηκεν εις ό"λην τ/,ν
Γαλιλαίων δια λόγου του.
ι5. Και αυτός έδίδασκεν ίί; ταϊς
συναγωγαϊς τους, δοξαζόμενος άπό
όλους.
ι6. Και ?,Χ0βν εις την Ναζαρέτ ,
εκ:ΐ όπου ητον αναθρεμμένος* και έμβηκε κατά την συνηθειάν του την •Κμέραν τοΰ σαββάτου εις την συναγω
γών" και έσηκώθη να" διάβαση.
ι η. Και τοΰ εδωκεν τό βιβλίον τοΰ
Ησαίου τοΰ προφη'του' και άνοίγωντας
τό βιβλίων, εϋρηκε τον τόπον όπου η
τον γεγραμμέν ιν*
ι8. Τό πνεΰρτα τοΰ Κυρίου απάνω
εϊςέμέ,καϊ δια τοΰτο μέ έχρισε" και
μέ ες-ειλε δια να εϋαγγελίσω τους πτω
χούς , να ίατρεύσω εκείνους όπου ε/ουν καρδίαν ραγισμένην, να κηρύξω
έλευθερίαν εις τους σκλαβωμένους, και
ξανάβλεψιν εις τους τυφλούς, να πέμψω
μέ σνγχώρησιν τού< πληγωμε'νους.
Ι9• Και να κηρύζω χρόνους Κυρίου
δι/.του;.
ίο. Και σραλΰντα; τό βιβλίον, και

Κ«φ. 4•

άτιγ' ντε γέ ί πίρρι ι Περντίτε Ρκρϊμίς βέτεχενε κϊτέγε περπόσ μπε δε'.
ίο. Σέ εστε ίίκοουαρε' σε δό τ*
πορσίτγε Εγγίΐγτ έτΐγ περ τι , κε τε
τε ρουαϊγνε.
1 1 . Ε δε σι δό τε τί γκρένε τι
μπε δούαρρ*, κε τε μός περπγιεκτζ /.έμπίνε τ£ντε μπε Ροΰρρ.
ία. Ε γιου περΡέιίκ, έ ί θότ' «τίγ
Ιησουι σέ 'έστε Οένε πάμέτα , τι μός
Ρουτζίτζ Ζότν§ Περντίν* τεντε
ι3. Ε σι σόσι ί πάουδι Ρίθε Ρουτζίτε , ϊκου πρέιγ σι γγίρα μπε τγιίτ»ρ κόχε,
ι4 Ε οΰ κθίε Ιησουι μέ φουκί
τε Σπίρτιτ ντε Γαλιλαίε , έ ζέρι δόλι
πέο τε ντε Ρί0' ατό βέντε ρότουί'ι.
1 5. Ε άϊ διδας ντέ συναγυγε τε
τουρ», ί ντερόνειγ γκα ΡίΟε>
1 6. Ε ίρδι ντε Ναζαρέτ τικ πάτ
κενέ ρίτουρε, έ νίρι σέ κουντρε κέ
μψουαρε , ντ| συναγουαιγ τε σετούνε,
έ οΰ γκρέ τε διαβάς.
\η. Ε γιου δα άτ'ιγ μπε §ορρε νιε
κάρτε έ προφη'τιτ Ησαίουτ , έ σι £
χάπι κάρτίνε, Ρέτι β§ντ•νε τέκ κ&
σκρουαρε.
1 8. Σπίρτ' ί Ζότιτ μπιμουα, πρα
άντάιγ μ'ε χρ^σι' τε βαγγελ'ις τ§ βάρφεριτ§ μΐ καδερΡούαρε, τξσΐρόίγάτ»
κε κάνε ζ£α§ρεν$ τζόπα τζόπα , τε δεφτήγ σκλέβετ σπ|τίμν' έτοΰρε\ έ τ|
βέρπερετ ΐ\ τοΰ χάπενε σίτ|, έ τε
λεφτερός άτα κέ γιάνε ντ'ί στρεγγίμ^
19. περ τέ διδάςουρε βίτν' έ δέσε,ροναρε τε Ζότιτ , ί δίτεν' ε σπετίμιτ.
]
2ο. Ε σι μπίλι κάρτίνε, ε' για δα

ΚΑΤΑ ΛΟΪΚΑΝ.
Κει/. 4δ-.ιτ'ωντάςτο το3 ύ~κμτο•ι, έκα'Οισε" κοπίλιτ , ντένι μπ'ε ύί' ε σίτ' έ Ρίθε
και τά μάτια ολωνών όπ<ιύ* ήταν εϊ; συναγόγιτ κ;'ν| κθίερε , έ β»ϋτρό»γνί
μπε τε.
το συναγώγι άτε'νιζαν εις αυτόν.
2ΐ, Ε νίσι τοΰ θίϊτε άτοϋρε" «έ
3ΐ. Και άρχισε να τους λέγη* ότι
σήμερον έτελειώθη ή γραφή ετούτη βότ ίιίιούατε τ| βϊρτέτεν' έ κεσάϊγ
κάρτετ μέ βέίτε τούαίγ.
εϊ; τά αύτία σα;.
22. Ε Ριθε Οο'σνε σε κεστού εττε,
22. Και όλοι έ μαρτυρούσαν εί; αυ
τόν, καί έθαύααζα/ ει; τα λόγια τά έ τζουΒίτειγνε περ φγιάλλε τέαπλια,
χαριτωμένα, όπου εύγαιναν άπό τ6 ς•ό• ύ δίλε γκχ Ρόγ' έτίγ, έ θό^νε , νούκ'
μ.α του , καί έλεγαν* όέν είναι έτοϋτο; |^τε κούίγ ί Αί^ι ί Ιωσήφητ;
ο υιό; τ•ϋ Ιωσήφ;
23. ΚαΙ είπεν εις αυτού;" εξάπαν23. Ε ού θότ' άτουρι' βερτετ δό
τω; θέλετε μοϋ ειπεί" την παραβολήν τϊ μι θόϊ κετ| παραβολί' γιατρό ,
ΐτουτην" Ιατρέ , θεράπευσε του λόγου δερό βέτεχενε τέντε" ίίθ' άτό πούνερκ
σου" ίσα άκούσαμεν όπου έγιναν εις χ{ διΡιούαμ , κ« ού πίν| ντε Καπερνα
την Καπερναούμ, κάμε τα και εοώ ει; ούμ , Αένι έ δέ κ^τοΰ ντε πατρίίε
τέντε.
ΤΎ,ν πατρίόα σου.
*4- Και ι'ιπίν* βέβαια *άς λέγω ,
34• Ε ού θα" μέ τ| βερτέτα ού
δη ούίέ κανένα; προφη'τη; είναι δε Οόμ γιούβετ, σε ντονιε προφήτ νούκ'
φτ ί πελκίερε ντε πατρίδι τι τίγ.
κτός εί; τήν «ατοίδα του.
25. Καί ε'—' αληθείας σα; λέγω ,
25. Ε ού θόμ γιούβετ μέ τι βερπολλαΓς /νίραι; ήταν εις τον καιρόν τέτα , σούμε Ρρά τε [ία κε'νε μπε δϊτ
τοΰ Ηλίου εϊ; το γένο; τοΰ Ισραήλ, τε Ηλίουτ ντέ Ισραήλ, κοϋρ ού μπίλ
όταν έσφάλιοί* ό ουρανός τρεις ήμισυ Κίε^ι τρί βγιέτ , έ δε ΓιάίΗε μούαιγ,
χρόνους, εις τόσον όπου έγινε μεγάλη σα ού τ.ϊ ου έ μάδε μπε Ρίθε δε.
πείνα εις όλην τον γ?ίν
26. Καί εις καμίαν άπ' αύται;
36. Ε μπε ντονιε γκά άτό νούκ'
ο•ν ές-ίλΟη ό Ηλίας , πάρα εϊς 2άρε- »ύ δερΡούα Ηλίου, πίρβετ^μι ντε Σάρε«θα τής Σιδωνος, εϊς γυναίκα χ/ρα
πτα βεντ τ§ ϊιο'όνϊσϊ μπε Ρροΰαν' έβέ..
•χη. Ε οέ σοίμε τε λεπρόσουρε κε
27• Καί πολλοί λεπροί ήσαν εις
ταϊς ήμε'ραις του Ελισσαίου του προ νέ, ντε κόχϊ τε προφη'τητ Ελισσαίουτ
φήτου εις το γένο; του ΐ€ραήλ" καί κα ντε Ισραήλ, ε ντονιΐ γκα άτα νούκ' ού
νένα; άπ' αυτού; δεν έκαΟαρίσθη , πα- κερούα , περβε'τζρΐϊ Νεεμάνιτ 2ύροσε.
ρχ Νεεμαν ό 2υρος.
28. Καί όλοι έ ι-ε'μισ&ν θυμόν ει; το
28. Ε σί διΡούανε Αετό Ρίθε σα κε'συναγώγι, άκούοντε; τά λόγια έτοι- νε ντε συναγούαίγ , ού «ρρίν| Ρίθ§ μέ
τε ζξμιρούαρε.
29. Καί έ»ηκώθηκαν και έδίωςάν
29. Ε ού γκρε'νε έ έ κρίενί ατέ περτον εζω από την πόλιν" καί επήγαν γιάστα κιουτίτιτ' έ έπρούνε, ντε Αούζε
τον έ'ω; εις τό όφρύόι του όρους , εις το τϊ μαλλιτ , τ*κ κέ {ΐένί Αινάγια «
όποιον ήτον ή π ίλις των κτισμένη , Λια κιουτέτιτ σ'ι τοίϊρε, /.§ τά γκρεμίσν|
άτέ.
νβ τ^ν ςί.;ρ/,μνίσουν.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κει». 4
3ο•
Ε
άί
σχόϊ
ντε
περ
μις τ4
5ο. Αμή αυτός επίρασεν άπό τί,ν
τοϋρε , έ ίχου.
μί στ,ν τους , χαϊ ί 5 ιεβ /, .
Ε (,πριτι
ζΑρίτι ντί Καπερναούμ ,
3ι. £.
3ι. Καί ίν,ατέβΐ) εις τήν Καπερχιουτέτ
τ|
Γαλιλαίεσί'
έ διδάξτε άτα
ναοϋα ή οποία «ναι πόλι; τής Γαλι
λαίος* καί τους έδίδασκε εις τα σάβ- τε (Λτοΰνατί.
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βάτα.
32. Καί έξεπλνίττουνταν ει; την δι
ίαχην του* ότι τα λόγια του ήταν έξουσιαςΊχα.
33. Και ίΐς τήν συναγωγήν τ,τον ί
να; άνθρωπο; όπου ιίχβ πνεύμα δαι
μονίου ακαθάρτου , καί :<ρώναςε μέ μεγάλην φωνήν,
34- Καίεΐπεν' Αφες ώ Ιησού" Ναζαρτ,νέ , τί έχεις να κάμ/ις μέ τοΰ λό
γου μας ; ήλθες να [Λα; χαλχστς ; είζευρω ποίο; είσαι* ΰ άγιο; τοΰ Θεού.
35. Καί ό Ιησοϋς τοΰ εΐπεν" Απος-'.μώσου; καί εύγαάπ' αυτόν. Καί τό
δαιμόνιο* τ6 έρ;ιζ£ν εις τήν με'σην ,
καί εύγηχεν άπ' αυτόν, καί δεν τον έ
βλαψε τίποτες.
36. Καί μεγάλ•» τρομάρα τού; 1•

33. Ε τζιουδίτείγνε. πϊρ διδαχι
τ| τίγ κ§ οΰ πεν' σε ψέ διδαχί έτΐγ
ϊϊ με ΐζουσί , ε μέ οΰρδε,ρ.
33. Ε ΐίτε ντε συναγουαιγ νιέ ίιερί χ'ί χ'/ΐ ζπίρτ τέ δαίμονιτ αϊ πεΡ(ρΐ, έ πρίτι μέ ',ί τ ε μχδ.
34. Ε θόΊτί" λενα , τζχειχι να τ*
*έγ§«•1 |*ε τί Ιησοτΐ Ναζαρινό; ά ε'ρδε
τε να πρίτζ νέβετ; ούνε τί δί τζιλι,
γέ τίγ , *|νγτι ί Περντίσΐ.
35. Ε έ κερτόι.άτϊ Ιησούϊ, β ί θα.
πουσιό, ί οίλλ γκχ άί' έ σί έ ϋϊίου'
ατε μπε όε ιπαουόι, ίο?.ι γχχ αν
πα Αίρε ντονιε τε κέ.'κ.

36. Ε τρομάζνε τ§ Ρίθε, έ κουβενπίασεν δλους' καί εσυντύχαιναν ανάμε τόϊγνϊ νΐί'ρι μέ γιάτερινε, έ θόϋνϊ.
σα τους , κα•. έλεγαν" Τί είναι ετοΰτο τΓέϊτε κ&γιό φγιάλί , 2§ με οϋρδΐρ ,
το πράγμα, ότι με ίςουσίανκαί δυνα- έ μέ φουκί πορσίτ ϋπίρτερετ' ΐ πεμιν προτάσσει τα ακάθαρτα πνεύμα Γίρα, ε&ίλλενε;
τα, καί εύγαίνουν;
3?. Καί ή φήμη του εύγήκεν ει; ό
37. Ε Γέρ' ί τίγ βεϊγ τοΰκ" ί περχχπουρί μπε τζδό έεντ, μπε τζδό άνε
λον τον τόπον της περ/χώρου.
38. Καί στ,χονώμενος άπό τήν συ38. Ε σί ού γκρέ γκχ συναγόγι,
ναγωγήν, έμβήκεν εις το σπίτι του χίρι ντ§ στεπί τε σίμον;τ. ε βγιέΑ§ρα
2ίμωνος' καί ήπενθερα του Σίμωνο; έ- έ σί^ονιτ μπάχεϊγ γκα νά εθε έ χίκε,
χράτειίτο άπό μεγάλην θέρμην" καί έ ΐ λιούτεϊγν' άτ'ιγ π|3 άτε.
έπαρακάλεσάν τον ίι' αυτήν.
39• Καί άιρ' ού έστάθη επάνω ά39. Ε σί οΰ χίας μπί τ^, έπορπό αυτήν, έπρόσταςε τήν Οερμνιν, σίτι έθενε, έ ελιά άτε άτε τζάστ, Ι
καί άφησίν ττν' καί παρευθϋς έσ•/;χώ- άγιο οΰ γκρέ , έ ού 8ερΑέν άτοΰρε.
ίη καί τους ύπν,ρέτα.
4ο. Καί όταν εβασίλευεν ό ίλιος,
4°• Ε σι περεντόϊ Δίελι, Ρίθε σα χ.ίόλοι όσοι είχαν άσθενημένους άπό δια- σν$ τ'ΐ σεμουρι, μέ τζδό φάρε σςφοραις άσδίνίίαις, τους έφεραν »ί; «ύ- μούντ|ρα, ί .ϊιγν' ά;ά τέκ άί , έ άί σί
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τόν. και κύτος βοίνωντγς ά-ά.ω ιί;
χιΟίνα το χέρι του, τους ΐατρευε.
4•- ΚϊΙ εύγαιναν και πολλά δαι
μόνια άπά πο/λοϋς, όπου έκραζαν και
ίλεγαν' ότι ΐ'συ είσαι ό Χρις•ος ό υιός

βίγ δούαρτξ μπί τζοό νι| γκα άτά §
ί Β^ρόνάτα.
4 1 - Ε δε δαιρονίτε δίλλε γκα ο*ού•
(ΐ|. 3 δϊρρίσνε, ε θόΊτν§• σε τί γέ Κρί
στι ίπίρρι ί ΠΥρντίσε, ί ΐ χ|ρ:όν, ί
τοΰθεοΰ. Και ΐΛί όργίτ» τα έπρός-αζε, νούκ' ί λίγτε άτά τ| 6ο'ίνί, σί χούντρ'
χαΐ ίϊν τα όψιν* να λαλοίίσιν, ότι εί- έδίγνε, 4 άί 'ϊ^τϊ Κρίστι.
ςίνραν πώς είναι αυτός ό Χριτο'ς.
42. Εσΐ ού χδί, §όΧι £ βάτε ντ$
4^• Και ώσχν ένηαέ'ρωσεν, εύγίχεν
χαΐ ίίΐί^7) εις ίνα ερτ,ριον τόπον , χαί βεν- έρτ,υ.1, ί τούρ;Λ|τ' έ'χίρχο'ίγν' άτ«,
το πλτ,θος τον έγυρίνιε , χαΐ έπίγεν έ ϊ ερδϊ γγε'ρα τέχ χ; ά?, ί έ7.πίϊγν' ά
ως έχει χαΐ τον εμπόδιζαν να ρν/ιν τι, χε "|υ.ος ίχΐν γκχ άτά.
«αγαιντι «π' αυτούς.
43 Κα! ό Ιησούς τους είπεν* ότι
43. Ε άί ο!» θ!ί άτούρε. χι δού/χβχαί εις τ«ς άλλαις πίλεις κάμνει χίεία τε τε Βαγγελίς [Λπρετερίν' ί Περντί•
να εύαγγελίσω την βατιλείβν του Θε σε., έ οι ν -ξ τε τγιε'ρατε χιουτέτε.
ού" δτι δια τοϋτο έ^άλθηκα.
) σιπερ χετε γιαα ^ε,ρΡούαρε.
44• Ε διδάξτε ντί συναγόγε τ\
44» Και ίχηςυττίν «ς ταΐς συναγωγαΐς ττ,ς Γαλιλαίας.
γαλιλαίεσε.
Κίφ. ι 5.

Κρίε Επε'σίτε. ε. 5.

Ι. Κ «•. όταν ό όχλος τδν επλάκωτε να

ι. Ε ού πε χοΰρ οΰ πϊρ(/.πϊγιούαδ
άκούη τον λόγον τοϋ Θεού, χαΐ αύ τούρλα η| διΡ.όίγνε φγιαλίν' ί Περτος ες-έχετο εις τ/,ν λί;χνγ)ν της Γεννη- ντίσι , ε άί ρίγτε υ,πάνϊ Ριόλλιτ σε γενν/ισαρίτιτ.
οα;£τ"
α. Και είδε δύο μονόςυλα όπου ε2. Ε π χ δί βάρκα κε "3νε (/.πάνε
ς-εχουνταν εις τήν λίαντ,ν' χαΐ οι ψαρά τ^ Γιο'λλιτ, έ π^χϊτο'ρετε σι δούαλε γκα
δες εύγαίνοντες άπο τα [λονόςυλα έςε'- άτο, λιάϊγνϊ ργιίτετε. ■
πλυναν τα δίχτυα.
3. Ε σΐ ^ίρι ντ| •5ι'ε γχα άτο βάρ
3. ΚαΙ ύ Ιτ,ιοΰς έαβίχεν εΐςενα α
πό τά (Λονόξυλα , το όποιον ητον τοΰ κα κε χέ £ 2.(Λονιτ, ί θότε •χ|>ιαρΡόν
Σ-.αων-,ς , και τον επχραχάλεσε νχ τον
ααχρίνη ολίγον άπί) την γτ,ν χαΐ ε/.άβισε χαί έ^ιδασχ» τους ό/λους άπό το
μονύξυλον
4 Και ώσαν έπαυσε να λΆΐ, εΐπεν
•ίς ττ» 2ί|ΐΊ>να' Πάγαινε βαθύτερα, χαι
^ίζετε τα δίχτυα σας να ψαρέψετε.
5. Και άπεκρίθη ό Σίυ,ων, χχ;. λέ
γε» του' διδάσκαλε, όλχν τήν νύκτα ίχοηιάσ/αεν, και δ^ν ϊτηάσααεν τίπο-

π; χ^ζϊ γκα οέου, έ ν:§/ΐ έ διό^άςτί
τούρμ^τε γκα βάρκα.

4• Ε σί πουσόϊ γκα διδανία ί θό*τ| 2ψ.ωνιτ , χίχνι (χ$ πρ|ντα ντ$
Ριόλ , ί στίρι ρ'γιετετι τούαχγ περ Ριά.
5. Ε γιου πϊρίίίΡκ 2ί(χωνι , έ ί
θότ' άτίγ' δάσκαλ , Ρίθε νάτεν$ ού'
αουντούαρ. , ί νούΑ^ ζούρι Ρ| , ντόνΐ|
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τες' άυ.ή τώρα \ά τόν λο'γον σου να ρίςω τό δίχτυ.
6. Κα'ι ωσάν ίν.αμ.α.ν έτ<:ΰτο, εσφάλ'.σαν πολύ πλήθος ψαρίων, τόσον όπου
τό δίχτυ του; έ<τ/ίζουνταν.

σε ρ,έ φγιάλενε τίντε τε ατίε ργιβ
τ.ν;
6". Ε σι Αένε χ»τ| ου ριπίλε νιε
τούρ&' Ίυ.ά<$ι πίσκετ , ε οϋ τζίρειγ

λον, νά έλθουν να τους βοηθήσουν" και
ήλθαν, και έγέρσαν και τα όύο (*ονόςυλα, τόσον όπου ή'θελ*ννά βολίσουν.
8. Και ωσάν είυεν ετούτο ό Σίι/.ων
Πέτρος, επεσεν εις τα γόνατα του Ιη
σού, λε'γωντας' Αϋθέτη, εύγα άπό ρανα, οτι έγί•^ εϊριαι άνθρωπος αμαρτωλός

έ του ντίννέ άτοΰρε" έ ερδε έ ΐ [/.πούσνε τε δι βάρκατε , σα κ§ ριπίτεσιν'
άτό.
8. Ε σί πα Σίριων Πέτρου», όά
ντ*ρ χε;Λπ| τ| Ιησούιτ, έ ί ίόσ* δίλλ
γκάριέγε ζότ, σε γιάιχ νιερι φαγετο^αρ.

9 Διατί τους έπιασε τροριάρα, κάι
αυτόν τον ΙΙέτρον και τους άλλους όπιΰ ήταν Μ.αζύ του, διά τό κυνήγι τών
ψαρίων όπου έπιασαν"
ίο. Ομοίως και τόν Ιακωβον και
τον Ιωάνν/ιν, τους υιούς τοΰ Ζεβεδαίου, οι όποΐίΐ ήταν σύντροφοι ρ.έ τόν
Σί[*.ωνα' και λέγει ό Γ/ισοΰς εις τόν 2ί(Αωνα' (λήν φοβάσαι" άπό τώρα και έ|Λπρος-ά θέλεις πιάνει ανθρώπους ζωντανους.
ιι. Και ωσάν εΰγαλαν τα ριονόξυλα εϊς την γήν, τα άφηκαν όλα,, και
τόν ακολούθησαν.
13. Και ριίαν φοράν ευρισκόμενο;
εις ριίαν πόλιν, ήλθεν ίνας άνθρωπος
γεαάτος λέπρα" και ωσάν είδε τόν Ιησοΰν, έπεσε κατά πρόσωπον, και τόν
έπαρακάλει, λέγωντας' αΰθέντη, έάν
θέλη;, δύνεσαι νά ριε καθαρίσης.
ι3. Και ό Ιησούς άπλωσε τό χέρι
του, και τόν έπιασε, και είπε" θέλω,
καθαρίσου. Και παρευθύς εύγήκεν άπ'
αύτον ή λέπρα.
ι4• Και αυτός τοΰ έπαράγγειλε νά
ΐν εΐπή
|χην
ειπ*(ΐ κανενός τίποτες" άλλα . τοΰ

9• 2ε ψε » ζο!;Ρι *Τί ^Ρ^^Ρ*»
έ δε «τα χε κένι πάσχε [λέ άτε , γκχ
Γιαγιά έ ριάδε έ πίσκετ κε ζούνε,

ργιετι του ρε.
7• Ε οΰ λένε ίδαρέτ 3όχεβετ χ»
η. Και ένιψαν τους συντρόφου;
τους όπου ήταν εις τό άλλο ριονόςυ- ■ κένε ντε τγιέτξρϊνε βάρχε, τε βίγνε,

ίο. Αστού έ δέ Ιάκωβονε έδείωάννε, τε πίγτ' έ Ζεβεδέοσε, χε κέν&
σιόκε τε σίαονιτ. έ ίθότ' Ιησού! σίριονιτ. ριός ού τρεαπ σε σότ α έ πάρε ,
&ο τ| ζετζ νιέρεζ.

χι. Ε σϊ χόχνί βάρκατε ρίπε δι,
ΐ λιάν§ τε Γίθα, έ βάνε πας σιγ.
ία. Ε οϋ πε κούρ Ρεντειγ άί ντε νά
κιουτέτ, για έ βγιέν νά νιερι ρ.πλιούαρε ριέ λέπρε, έ πόκε πά Ιησούνε ρά
περριπίς, έ ί λιούτειγ , έ ΐ θοσ' ζότ,
ντε §άτζ [χούντ τ^ \>.ι κερότζ
ι3. Ε ντέρι δορρενε, ί σι έ ζοΰρι
άτε (χέ 2>όρρε, ί θά* §ούα κερόου, β
άτε. τζάστ ϊκου λέπρα πρέιγ σίγ.
{
Ι

ι4• Ε άι έ πορσίτι άτε τϊ {ώς
θόβ νιερίουτ" πό χάΐοβ έ διφτό βίτεείπε" πάγαινε, δεϊζε τοΰ λόγου σου εις χενε. τίντε πρίφτιτ, ε σπγιέρΙ οουρξτόν ίίρία, και πρόσφερε τό δώρόν σου τινε περ τε κ^ρουαρε τατ, σι κουντρ»
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δια τόν κα()αρισμόνσου, καβώς ίπρό- ττορσίτι Μωϋ-ιίου περ μαρτυρί τ^
ςαξεν ό ΜωυιΖί, δια μα*τυρίαν αύ- το&Όε.
ι
τωνών.
1 5. Και ή φτ;'{χ.ϊΐ του περισσότερον έ1 5. Ε ζίρι περ/άπείγ μ« τέπεο'
■πάγαινε τριγύρω" και έμαζώνουνταν ό κουοό, * μπεγίδετνί 3ούμε τουρμε τ|
χλοι πολλοί να άκουουν, καίναϊατρευ- οιίιόιγνε , ϊ τε σϊρόνιθνε πρε'ιγ σι γκχ
.
ουνται άπ' αυτόν άπο ταϊ; άσδε'νειαί; σεμουντετ' έτοΰρε.
τουί.
1 6. Α ;λλ, αυτά; έπαραμε'ριζεν ει;
1 6. Πό άι ^ τί;Λ5γγ£ΐγ ντΐ βέντε κ|
έρημίαι;, και έπροευχετο.
-,: ε ν
φάλεϊγ.
!Ρ*
17. Ε οΰ ■κι νιε §ίτε τέκ διδάξ
1 7. Και έγινε μία των ημερών , και
αΰτος έδίδασκε' και έκάθουνταν ο'. φα άι, ε ρίγν§ φαρισέΊγτε , έ δε δασκάεισαΐ ,: και οί νομοδιδάβκάλοι, οι ό λ;τ έ νόμιτ κε κί<ίνε άρδουρε γκα
ποιοι ηλΟασιν άπο κάθε τόπον τις Γα τζδό φϊιατ τε Γαλίλαίεσε , έ τε Ιουλιλαίο; και Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ δαίεσε, έ τε ΙίΜυσαλίμιτ , έ φουκί έ
και δύναμις τοϋ Κυρίου ήτον εις το να Ζο'τιτ κε άτγέ, περ τε δίνε σεντεΐ
ίατρεύωνται αυτοί.
άτούρεβετ.
1 8. Ε για τζά νι=ρεζ πίγνί ντξ •5ι^
ι8. Κα* να, και (ϊρχονται) άνδρε;
και ΐση'κωναν άνθρωπον επάνω ει; κρεβ<
βάτι , ό όποΐοί -«τον ποφάλυτος' και
«γύρευαν να τον εμβάσουν μέσα, και
να τον βάλουν όμπρος-ά του.
19. Και με το να μήν εΰρικαν ά
•πο που να τον εμβάσουν, δια τον ο-

στράτ νιΐ νιερϊ τε μπάϊγτου>ε, ε κιοκόιγνε τα ίπίγν' άτε λοεντα , έ τα
βίγνξ περπάρα τίγ.

19. Ε σι νουκί Ρε'νϊ σΰδε γκχ τα
κλίσνε άτ§ , πεο τοΰρμε τε μάδε κΛ
/λον, ανέβηκαν απάνω εις το δώμα, χ.ί , χίπνε μπί 5τεπί , ί έ λλ»3ο ύεεν' ά
και άπο τα κεραμίδια τον ίκατάβα- τε πάσκϊ με 3τράτ γκα κεραμίδετε,
οαν μαζΰ με τ6 κρεββάτι εις την με' ντ'| μες τε στεπίσε, περπάρα Ιησουίτη
στ,ν, και εβαλάντον έμπρος-ά εις τον
Ιησοΰν.
2θ- Ε σι πα πε'σίν* ε*τουρε , ί θότ'
αο. Και ό 7ησοΰς ώσά-ν είδε τήν
Ίγ"
ώ νιβρι , τε γιάνί ντεγίερε τίγ
πί7ΐν αυτών, είπεν εις τον παράλυτον
άνθρωπε, *αϋ" είναι συγχωρημε'ναις νί φαγετ έτουα.
άμαρτίαις σου.
αι. Ε Γραμματεϊγτε νίσνε τ^μεν2ΐ. ΚαΙ άρχισαν οι γραμματείς
και Φαρισαϊοι να διβλογίζουνται, και τόνειγνε. ί τέ Οόσνε* τζίίτε κουϊγ κε
■ν* λε'γουν' τίς είναι ετούτος όπου βλα φλέτ βλασβριμίρα; κοϋσ μοΰντ τε ντεσφημά ; τίς δύνεται να συγχώρεση ά γίγε φάγετί, περβε'τζμε ββ'τεμε ΓΙερ—
ν τ ίσε.
μαρτίαις, παρά μόνος ό Θεός ;
2ΐ. Και ό Ιησούς γνωρίζωντας τους1
2 2. Ε Ιησουϊ σέ ψέ κουπετόϊ σιδιαλογισμούς τους, άπεκρί&η, και το^ς λοϊτ' έτοίίρε, ού περΡέϊΓκ, Ι οϋ Οότ'
είπε" τί διαλογίζεστε με'σα εις ταΐς άτοΰρε' ψέ μεντόνίνι ντε ζέμίρα τοΰκαρδία ι; σας;

χ>ο
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33. Τί είναι ίύ/.ολώτιρον, να ίίτ.ϊ
93. Τζί*>ια *^'.\ μ» κολάϊγτ•. , τ\
«τινάς* σο3 είναι συγχωρν:αέναις ή ά- θόμ. τέκιοφινί τίγίερε φάγετ ί τούα,
μαοτία•.ς σου* η να είπη Ση'χω απάνω α ι% θομ, γκρεου,έ ετζ{;
χαί περιπατεί ;
α4• Αλλα ο*ιά να είδνίτβ ότι ό υιός
24• Πό κϊ τι σίχνι σέ ί πίρ^ι ίιετου άνθρωπου ε/ει έςουσίαν να συγχω ρίουτ κα έζουσί τΐ ντίγέγί φάγετε μπί
ρά άμαρτίαις απάνω εις την γην, (λέ οί ( ΐ θότε σε μπάΐγτουριτ ) τι τ^
γει εις τόν παράλυτον') Εσένα λί'γω, θομ , γκρέου, ί μέρρ* στράτνί. τΐντ , ί
ο/'κω, καί σηκόνωντας το κρεββάτι χάϊγδεντε στεπί τ£ντε.
σου, σ ^05 ε!ς τΰ σπητί σου.
α5. Καί παρευθΰ; έοηκώθτ; όμπρο25. Ε σί ού γκρε άτ& τζαστ περς•« τους, και έση'κωσεν εκηνο όπου έ- πάρα Ρίθίβετ, μόρρ\ θτράτθινε κε §ερχείτετο επάνω, καί επίγεν εις το σπη- Ρεϊγ μπί τ& , έ βάτε ντε δτ«πί τι τίγ
τίτου, εύχαρις ώντας τόν Θεόν.
τούκ ίλϊβ^οΰαρϊ Πεοντίνΐ.
36 Καίέτρόμαςαν όλοι, καί έδυ'ςα
26. Ε τζιου&τείγνε , ί λίγνε μενσαν τον Θεόν* καί {γέμισαν όλοι φοβον, τ§ τ§ Ρίθΐ , ε λιβίόίγνί ΙΙερντίνί, έ οϋ
λέγοντες ότι ο-»ίμερον εϊίαμεν παρά μπού5ν§ φρ'-^ίτ, Ί θόϊνί, σε παμ
δοξα.
τζιουΒίρα σότ.
27. Κα! ίς-ερον εΰγ7κίν ε;ω, και
27. Ε πασαντάϊγ Λο'λι, ί π% νΛ
εΐοεν ενα κουμερκιάρην, το όνομα του κουμερκιαρ , κε κιούχαεϊγ Λεβι , κε
Λευι , όπου ε'κάδετο εις το κουμέρκι, ρίγτε μπ§ κουμΐρκ, έ ί 6α άτίγ, εγια
χαί είπίν του* ακολούθα με.
πας μέγε.
α8. Καί εκείνο; άψίνωντας όλα, »28. Ε σίλια τ| Γίθα, οΰ γκρ'ε,ί
ΟΥ-,κώθν) καί τόν ακολούθησε.
βάτε πας τίγ.
2(). Ε ί •κ\-λ Ρο'5τί χϊ μάδε άτίγ
29• Κ.αι ό Αευίς τοϋ έκαμε μεγάΛεβίου
ντέ στεπι τϊ τίγ , ε ίϊνΐτο•!ρ•
λην φιλίαν εις το σπητί του* καί ήταν
όχλος πολΰς τωνκουμερκιάρων, καί άλ με κουμερκιάρεβετ ίμάόε , ε πότεσ|
λων οί όποιοι έκάθουνταν εις τό τρα τγιέρε , κι κένΐ μ-έ τέ πάϊ/.ε ντε μ|πεζι μετ' αυτούς.
σάλε.
3ο. Καί έγόγγυζαν οί γραμματείς
3ο. Ε μτζόϊγν4 Γραμματεϊγτ' ετουτους καί οί Φαρισαϊοι εις τοΰ; μαθη- ρε , έ ίέ Φαρισίιγτε μπε μα'ίητίτ' έτάδες του, καί ελεγαν' ο\ατί τρώγετε τϊγ , Ι οΰ Ο&νε' ψέ χάϊ έ πίι Αάίχ|
καί πίνετε με τους τελώνα; κ α! αμαρ μέ κουμερκιάρ§, έ με φαγ&τόρΐ;
τωλούς ;
3ι. Καί ό Ιησούς άπεκρίθη καί το'ις
3ι. Ε δε Ιη-ίοΰί οΰ περΓέϊΡκ , • οΰ
«ΐπεν* Εκείνοι όπου είναι γίρόοί δεν θα άτοΰρε* νουκ| δούναενε τε σίντο'χρειάζονται ίατρόν , άλλα οί άσθί- 'ΐιτξ γιατρό , πό άτά κ'| κάνε, τ4 «Λ
νημίνοι.
3». νούκ' άρτζς τ| δερρ^< τεδρεΐγ3α. Εγώ ίέν ί,λθα να καλέσω τους
δικαίους, άλλα τους αμαρτωλούς, να τ|τ§ ντ^ μιτανί , πό φαγετόριτε.
μετανοήσουν.
33. Καί εκείνοι τοδ ε'παν' ο*ιατί|
33. Ε <5ι άτά ίθάν' άτίγ, ψε μα
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αοε

οί μαθτ,τάο'ες τοΰ Ιωάννου νη^'ύ^-ίσι θητίτ' έ Ιωάννητ, ά3του έ δέ άτα τι
πυκνά ; και κάμνουν όέησε; , χαΐ οί Φαρισέϊγετ άΓερο'γενε νίντουρΙ, έ δε φ«μαθητάδες των φαρισαίων ομοίως , και λενε , ί τ| τούτε χάνι έ πίνε;
οί εδικοί σου τρώγουν και πίνουν ;
34- Καί ό Ιησούς τους είπε* ρίνα
34• Ε οε άΐ ου θο'τ' άτοϋρε" μός
τΐα-πορεΐτε να κάμετε να νης-ευουν οί μούντνι γιούβετ τε πένι σο'κιτ' έ δ»νυιοί τοϋ νυμφώνος , όσον καιρόν είναι τεριτ τ' άίιρόγενε κουρ κάνε δέντε»•.νε
ό νυμφίος μετ' αυτούς;
Ι μπάνε τε τουρ»;
35. Αλλά θέλουσινελθη ήμέρ-ζις ό
35. Πό §ο τΐβίγίνε <$ίτ,κοΰρ <τ\
ταν παρθη ά-' αΰτοΰς ό νυαφίος, και μφρετε δέντερι γκα άτά, έ άχιέρε
το'τε εκείναις ταϊς ^μέραις θέλουν νη- μπα τό οίτ όό τ' άΓερόγενε.
ς-ευσει.
36. Και είπέντους και μίαν πα3ο. Ε οΰ Οοσ άτοδρε ε' δέ παραραβολη'ν' ότι κανένας άνθρωπο; δεν βά βολί κε ντονιε νιερΐ νουκί κολίσ μπί ψ\
νει μπάλωμα καινουριον εις φόρεμα ^όπε τε βγ'έτρε νι| τζο'πε γκ« ^όλε τ|"
πάλαιαν* εϊ ο*έ μή, και το καινουριον £έ' Ι ντε μός ί ρέγια πρίδ τε βγιέτεσκίζει, και ιίς το παλαιόν δεν συμφω ρενε έ νούκ' ούγδίσ μπάλωμα έ ρε.
νεί το μπάλωμα τό καινουριον..
3^7. Και μη δ"έ κανένας βάλλει κρα
37. Ε άς ντονιε νουκε βε βέρ£«τΙ γ»
σί νέ»ν εις άσκία παλαιά" εϊ οέ μή' το ντε κατζουπε τέ βγιέτερα, μα ντ«
νέον κρασί και τα άσκία θέλει σπάσει, βούφτεοό τεσπόγε βέρρα έ ρε κατζουκαι το κρασί θέλει χυθη , και τα ά πετ|, έ δέ άγιο οό τε όέιδετε, έ δε
σκία χαλοΰσι.
κατζουπετε οό τε χουμπάσενε,.
38. Αλλα το νε'ον κρασί κάμει
38. Πό βέρρΊν' έ ό{ ντε κατζουπε
Υοεία να το βάλλωμεν εις καινούρια ά τε ρά οούχαετε. τα β|με, έ τ^8ία &
σκία* δια να φυλαχθοΰν χαί τα δύο. τε ρούχαεν*.
39• Και μηδέ κανένας όπου πίνει
3ρ. Ε αςντονιεκε πίβέρόε,τίβγιέπαλαιόν κρασί, ιϋθύς θέ)ει καινουριον- τερ|, άτ| τζαστ δά τε £έ* σε ψε θότ§*
διατί λέγει" τό παλαιόν είναι καλλί- ί βγιέτιρα ε^τε μέ μίρρε.
τερον.
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ι . Και τό πρώτον σάββατον, άπ <>
την δεύτερην τήμέραν τοΰ πάσχα ίτυγε και έπερνουσαν άπό μέσα άπό τα
σπαρτά* και οί μαθητάδες του ανα
σπούσαν ς"άχυα, και τα ετρι3αν μέ τα
χέρια τους, και έτρωγαν.
2. Και κάποιοι άπό τους Φαρισαίου;
τους είπαν* διατί κάμνετε εκείνο οπού
δεν πρέπει να γίνεται τό σάββατον;

ι . Ε τέπάρενε σιτούνε χε κέ γκα ί
<ΐίτα οίτε έ πάότίεσε , οΰ ντόδ τε "*κόν
ντε περ μες τ\ άρραβετ σε μπγιέϊα ,
ί μαθητί-ι' έτίγ μπεγίδνε κάλεσε , έ σι
ί φερκο'ϊγνε με δούαρ^ . ί χάϊγνβ.
ί. Ε τζά γκα Φαρ'.σέιγτβ ου θάν'
άτοΰρε' ψέ πίνι γιουβετ ά-\ ίΐνούκ'
'ί'ίτε ντεγίερε τ| πίνετε ντέ τε σετουνε;
3*>
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3 . Κ «Ι ό Ιησοΰε άπεκρίθη χαι τους
ειπεν* ουδέ τοΰτο διν άνεγνώτετ», το
όποιον εκααεν ό Δαβίδ, δταν έπείνασεν
αυτός και εκείνοι όπου ήταν [/.α,ύ του;
4• Πώς έμβήκεν εις το σπίτι του
θεοΰ, και επήρε και εφαγ» τα ψωμία
της προθέσεως, και έδωκε χαι εις ίχείνους όπου η-αν ριαζύ του" τα όποι
α δεν είχαν έζουσίαν να τα φάσιν άλ
λοι παρά [/,οναχά οι ιερείς;
5. Και ελεγέν τους" ότι ό νιος του
ανθρώπου είναι αύΟέντης και τοϋ σαβ-
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3. Ε ού πΐρίέϊΓχ άτοΰρε Ιησούι,
ί οΰ θα , άς χετε νούκε διαβάστε λϊ
πίρι Δαβίδι, χοΰρ πάτι οΰ άΐ, έ δέ
άτά λί χένΐ ρ.ί τε πάσχ{;
4. Κιοϋ3 χίρι ντε δτεπί τ» Πεοντίσε , έ μόρρι Αουχετ έ πρόθεσιτ έ ί χάγκρι , έ ού δα Ι δέ άτοΰρε /.§ κ*ν§
αϊ τ» πάσχε , χε άτό σίστε ντίγίερε
τι χάγ§ νιερΐ, περβέτζμε πρίφτερετ.
5. Ε οΰ θοσ άτούρε' κε ί Αίρρι ί
νιερίουτ εστε Ζότ έ δε ί σ'εαετούνξσε.

βάτου.
6. ε ού ντόδ ε δέ ντε τγιάτερ τ^
6. Κα! πο?λιν άλλο σάββατο έτυχε
σετούνέ
τε χίν άΐ ντε • συναγούα'.γ , *
να ί\)&% [λέσα εις την συναγωγήν, χαϊ
εδίδασκε* χαι ητον έ*εΐ ένας άνθρωπος, τε διδάζ, έ άτγέ κέ νιί νιερι κε κα οόρχαι το ϊνατου χέρι, το δεςιόν, ητον έίν' ϊ §γιάθ>τε τ^ θάτε.
ξ-ιρόν.
η. ε έ βίίτρόϊγνε άτΙ γραμματέίγη. Και τον έπαραφύλαγαν οι γραμ
τ|
,
έ δι Φαρισέίγτε ντ' ίσεοόν τε £εματείς χαι οί Φαρισαϊοι, αν τον ΐατρεύση το σάββατο" δια να εΰρουν κά- τούν§ , κε τι Γε'ιγν' άτιγ τε σιάρε..
τηγορίαν εναντίον του.
8. Αρ.ί| αύιόςεϊξευρετού; διαλογι8. Ε άΐ ί δίγ συλοη'τ' έτοΰρε, ΐ ί θότ'
σαούςτων, χαι εϊπεν εις τον άνθρωπον άτιγ νιερίουτ κ| κϊσ οόρρενε τε θάτ|"
όπου εϊγε το χέρι του ςηρόν' ση'κω α γκρεου ε κέντρο ντε υ.ι;" έ δέ άι ού
πάνω, και ς-άσου εις την [««ην. Και ε γκρέ, ε κεντρόι μπε κίμπε.
κείνος σηκονώαενος *τ«Θυι .
9• Και ό Ιησούς λοιπόν τους είπ•* [
9• Ού θότ' άδά Ιησούί άτοΰρε" ού
θέλω να σα; ερωτήσω ϊναλο'γον' τί πρέ του πκσ γιούβετ νι$ φγιάλε' "εδτ' έ
πει τα σάββχτα να κά;χνη κανείς, κα ούδίσε τ| σιτούνατε τε πέγεριε τΐ
λόν, η κακόν ; να σώση ψυχήν, η να [Λίρρϊ, α τεπέγίριε τξ κίϊ/., τε σόσγεαε ϊπϊρτ, α. τα χουριπάσεριΐ;
την χαλάση ;
ίο. ε σι ού κθίε ε βίστρό'ι ΓίΟ'
*
ίο. Και σηκανωντας τα ματιά του
να είδη όλους τριγύρω, εϊπεν εις τον άτα , ί θα νιερίουτ" ντειγ οό44ρενε τένάνθρωπον έκεΐνον* άπλωσε το χέρι σου. τε , έ δέ άΐ περί σι ί θα* ί γιου Χ«
Και εκείνος το άπλωσε" και άπεκατα- οορρα έτιγ έσίντόσε σι ε δέ τγιέτερα.
•τάθη το /έρι το» γερό ώσχν και το
άλλον.
ιι. ε άτά ού [Αποϋ/ίνε γκα πικ£ιι. Και αυτοί εγέμμιαν μανίαν*
και ίσυντύ-/*ιναν ανάδεσα του;, τι να λίρι , ί κουβεντόϊγνβ ''ιΐρι (** γ<άτερινε , ι,'γάα πούνε τι πειγνί Ιητούίτ.
ήθελαν κάανι τον Ιησοΰν.
12. Ε ού πι {*πά το δίτ δο'λι ντε
12. Και ταΐς ήμέραις ε'κείναις εύ-
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γΐκεν εις το όρος να προσιυχτιθίί' καί έν «κτ ;' ρευεν εις τήν προσευχν,ν τοΰ Θίοΰ.
1 3. Και όταν έζτιμε'ρωσεν, ίλάλησε
τους μαθητάδεςτου" και έδιάλεξεν άπ'
αυτούς 'ίώί5ζ.α, τους ότϊοίους και άπος-όλου; ώνόριασε*
1 4- (Σίμωνα, τον όποιον ώνόμασε
Πέτρον, και Ανδρέαν τόν άδελφόν του,
Ιάκωβον κ» Ιωάννην, Φίλιππον και
Βαρθολομαϊον'
1 5. Ματθαίον καί θω[λαν, Ιάκωβον
τον υίον τοΰ Αλφαίου, και Σίμωνα τον
όποιον έκραζαν Ζηλωτην
ι6. Ιοΰδαν τον υίον του Ιακώβου,
και Ιούδαν τον Ισκαριώτη, ό όποϊΌς
έγινε προδότ/ις' )
Ι7• Και καταβαίνωντα; μετ' αυ
τού;, ίς-ά^Λ εις ενα τόπον όπου τ,τον
κάμπος" καί όχλος τών μαθνχτών του,
και πολϋ πλήθος τοΰ λαοΰ άπό ολνιν
την Ιουδαίαν και την Ιερουσαλνμ, καί
άπό το περιγιάλιον τις Τύρου καί τή";
Σιοώνος, οι όποιοι ίλθαν να τον ακού
σουν, καί να ίατρευθοΰν άπό ταΐς
άρρως'ίαιβ τους.
ι8. Και εκείνοι όπου έπειράζουνταν
άπο πνεύματα ακάθαρτα •όρ/ουνταν καί

*ο3

μάλλ τ§ φάλεϊγ, έ σκόντε Ρίθι νάτ|νε μπ§ τβ φάλλε τε Περντίσί.
1 3. Ε κουρ οΰ κδί Ι ού π» όίτε,
θύρρι μαβητίτ ίτίγ , έ σι ζΡιόδι γκά
άτά §ιμπεδγιέτ§ . [Απα τα δα έ δε \[/.ιρινί Αποστόιγ.
ι4• ^ Σί[ζ.ων§ /Λ ί βοϋρ• ϊ'ΑϊρινϊΠίτρο , ε δε Ανδρέανι βέλάν' ίτίγ, Ιάκω•
βονε, ε δε Ιωάννΐ , Φίλιππονε, Ι δε
Βαρθολοιχαίονί.
1 5. Μτθαίονε, έ δέ Θωράνε, Ιάκωβονε τ§ πίρρ" έ Αλ^αίοσε, ϊ 5ί Σί
μωνε λϊ θούν/αετϊ Ζηλωτή*.
ι6. Ιούδενι τε ίίρρ' έ Ιάκωβοιτ,
1 δέ Ισκαριότνι Ιούδί . άτι κι ού 7*;ϊ
προδότ. )
\η. Ε σί ζΐρίτι με τα πάίκε
>•ΐντρόι ντ^ νι| β§ντ τι σε'ϊούαρί άΐ
ε δε μαθητίτ' έτίγ, ε δε νιΐ τούρμ'
έί/.άδε λαόιτ γκά Ρίθε βέντ' ίΐουδαίεσ*,
έδέ Ιερουσαλίμιτ, ίδέ πρίΐγ άνίβετ οϊτιτ σι Τύροσϊ , έ δε τ| Σ'.δώνεσβ , κ|
κετά ερδε τϊ ^ίΡιοιγν} άτι, ε τΐ 3ίρόνιϊίνε γκά σίμούντετ' ε'τοϋρε,
»8. Ε δέ άτά κε πιράξιίτνε γκα
Σπίρτετ' ϊ πείερα βίγνε έ σίρόνιϊνί.

έθεραπεύουνταν.
ι ρ Ε Ρίθε λαόι κίρκον τά ζίγ μβ
19. Καί όλος ό όχλος έζνίτει να τον
πιάση" ότι δύναα'.ς εύγαινεν άπ' αυτόν, οόρρε , σε ψί δίλλτε γκά άί ίι| φουκί,
καί ΐάτρευεν όλους.
ε ϊ ίτερον τι Ρίθε.
2ο. Καί αυτός σηκόνωντας τα [/.ά αο. Ε άί σί γκρίγτι σίτε μπί ριαθ•/;τι* του εις τους μαθητάδες του, έλε τίτ' έτίγ , οΰ θοϊ' λιουμ γιου τ^ βάογε" καλότυχοι έσεϊς οι πτωχοί" ότι έ- φεριτε, σε γιούαγια "είτε [/.πρετ$ρία
ίικ*ί σας είναι η* βασιλεία τοΰ Θεοΰ.
έ' Περντισϊ.
2ΐ. Καλότυχοι είσθε έσεΐς όπου πει
21. Λιοΰμ γιου κ^ κίνι ντα^τί οΰ*
νάτε τώρα" ότι θέ"λετε χορτάσει. Κα σέ οό τ^ φρίχι' λιούρι γιου κι κιάϊ
λότυχοι εΐσβε εσεϊς όπου κλαίε τε τώρα" νταίίτί , σέ §ό τι κίίίνι.
ότι θέλετε γελάσει.
22. Τέ λιούαουρί οο τ'| γε'νι άχιέ23. Καλότυχοι θιλιτε είσθαι όταν
•ας μισήσουν οι άνθρωποι, καί όταν σας ρε κοΰρ τοΰ ζλόγίνε νιούβετ νιερί^ιφορίσουν,καί σ»ς όνειδί•ο>ν, καί ιύ-|τ|, έδε κοΰρ τοΰ βετζιόγΐν| γιου

3ο4

ΕϊΛΠΈΑΙΟΝ

Κε<ρ. 6.

γάλουν το όνορά σας ώς κακόν, δια τον βετ , ε τοϋ δουνόγενε , ε του χρέγϊν 5
εμερινε τουα»γ σι τι λίΓκ έ τέ ντγέτΙ
υιον του άνθρωπου.
πέρ σεπέπ τέ πίρριτ σέ νιερίουτ.
23. Ε»ζο'νι μπα τε δίτ^, ε χίδι, σε
33. Χαρείτε έκείνην την ηρκραν χα1
ψέ
,
βίστρόνι σα έμάδε εϊτε πάΡα
πτ,δάτε' διατί να, ή πλ/ιρωρί σας εί
γιούαιγ
ντέ Κίελ' , σε τε τΐλιατε πί
ναι πολλή εις τον ούρανο'ν' διατί τα
όρ.οια ίκαααν οί πατέρες τους εις τους νε μπέ προφη'τερ παπαλάρετ' έτοΰρε.
προφτίτας.
^4• Ορνως άλλοί|ΐονον ιίς «σας τους
πλουσίους, ότι έπη'ρετε τν,ν παρ/,γορίαν «ας.
25. Αλλοίιχ,ονον εις εσάς τ•ΰς χόρτα
τους* ότι θέλετε πεινάσει* Αλλοίρωνον
εις εσάς όπου γελάτε τώρα* ότι θέλετε
λυπηθη και θέλετε κλαύσει.
26. Αλλοίριονον εις εσάς όταν σας
χαλολογοΰσιν όλοι οί άνθρωποι* διατί
τα οριοια έκαμαν εις τους ψευδοπροφητας οί πατε'ρες τους.
27. Αλλα λε'γω βΐς εσάς όπου άκού«τε' αγαπάτε τους εχθρούς σας* /.«άνε
τε καλόν εις εκείνους όπου σάς (Αίσουσιν.
28. Ευλογείτε εκείνους όπου σάς
καταροδνται* παρακαλείτε δια εκείνους
όπου σάς πειράζουν.
29. Εκείνος όπου σε κτυπ/ίσει εις
το ίνα (χάγουλον, γυρκτέτου και το άλ
λον* καί όποιος πάρει το φόρερια σου,
άφηνε του καί το ύποκάυ-'.σόν σου.
3ο. Καί ει; κάθ' έναν όπου σου ζη
τά, δίδε* καί άπ' εκείνον όπου πε'ρνει
ιχ εδικά σου, μην τα ζητάς όπίτω.
3 1. Καί καθώς θέλετε δια να σάς
κάμουν οί άνθρωποι, ϊτζι κάμνετε καί
«σεις εις εκείνους.
32. Καί αν αγαπάτε εκείνους όπου
σάς άγαποΰσιν, τί χάριν έχετε ; διατί
χαί οί αμαρτωλοί άγαπουσι «κείνους ό
που τους άγαποΰν.
33. Καί αν κάρινετε καλόν εις ε
κείνους όπου σάς κάμνουν καλόν, τί
χάριν ε/ετε ; διατί καί οί αμαρτωλοί

24• Πο βέ μπέ γιου τ| πάσουριτε,
σέ ίεζίμνε τούαιγ ε μούαρτε.
25. Βε μπέ γιουβετ χ.ε γένι τε γκόσετε' σέ δό του βίγε οϋ* βέ μπε γιου
βετ κέ κε'σνι νταϋτί , σέ δο τ£ χελμονενι , έ λο τ§ κιάΐ.
α6. Βέ μπέ γιουβετ κοϋρ τοΰ πεΧ0'γ|νί, έ του ντερόγενε νιε'ρεζιτε, σέ
κϊστοΰ πέι'γνε ντε προφη'τερ τϊ (ρέμ
παπαλάρετ' έτουρε.
27. Πο γιουβετ οϋ θομ κε διΡιόνι*
δο'ε χάσμεριτε τουαϊγ. πένι τέ μίρ^ε
μπα τα κε νούκ' οϋ δούανε γιουβετ.
28. Οΰρο'νι άτα κ| οϋ νίμγ|ν§ γιου
βετ, έ οΰ μαλεκόγίνε' έ λιούτουνι π5*Ό
ατά κε οΰ Ρουτζίτγενε γιουβετ.
29. Ντέ άί κ| τε τε πγιε'ρε τίγ μέ
σουπλιακε ντε νιέρενε φάκε, κθέι άτίγ
ε δέ τγιάτερ|νε" έ άτίγ κ£ τε τε μάρρ&
τίγ Ροϋνξνε , λέΐ έ δε κ|μίί$ενε.
3ο. Τζίλιτ §ο /.§ τέ κερκόγε, έπι*
έ δέ άτίγ κέ τέ μ,άρρε τέ τούατε, μός
για κερκό πράπε.
3 1 . Ε δέ σι κούντρε δόι τ' οϋ πέγεν3
νιε'ρ|ζιτ| γιουβετ, άστοϋ πένιέ δέ γιου*
βετ άτοϋ'ρε.
2. Ε ντξστε κε τε 8οι ατα κε ου
δούανε γιουβετ, τζδουρετί κίνι γιου
βετ; σέ ψέ έ δέ φα^ετόρε,τε §ούαν| α
τέ κέ ί οό άτά.
33. Ε ντέστ| κε τέ πίνι τέ μίρρΐ
(/.πα τα κ§ οϋ πίγίνξ γιουβετ τέ μίρρ4, τζπάΡε, χίνι γιουβετ; σέ ψέ έ δέ
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Ου ΤΟ κχμνονσι.
34• Κ.» έαν δανείζητε εις εκείνου;
άπο τους όποιους έχετε ελπίδα να τα
πάρετε πάλιν, τί χάριν έχετε ; διατί
και οι ϊ'μαρτωλοί εις αμαρτωλούς δανείζουσι, δια να απολαύσουν τα Ισα.
35. Αλ'λα εσείς αγαπάτε τους έχίΐρούςσας, και κάμνετε τους καλόν, και
δανείζετε και μην ελπίζετε τίποτες ά«0 τούτο" και θέλει είσθαι ιή πληρομή
σ«ς πολλή, και θέλετε γίνει υιοί τοΰ
ΰψίςΌυ* δτι αύτδς είναι άγαθδς εις τους
άγαμους και πονηρούς.
36. ΓίνεσΘε λοιπόν και έσεϊ; ελεή
μονες, καθώς είναι έλεη'μων και ό
πάτερα σας.
"2>η. Μην κρίνίτε, και δέν θέλετε κρι
θή* κα? μήν κατακρίνετε, και δεν θέλε
τε καταχριθη συγχωράτε, και θέλετε
σνγχωρεθη.
38. Δίνετε, χη θε'λει σας δοθή* μ.έτρον καλόν, και πατημένον και σεισμένον, και όπου να χύνεται θελλουν σας
δώσει εις τον κόρφον σας* διατί μέ το
αύτδ μετρον όπου μετράτε , θε'λει με-

τρηθή και εις εσάς.
39• Και εΐπέν τους και ρ,ίαν παραΕολη'ν' ρίνα ημπορεί ό τυφλός να ^ί
χνη την ς-ράταν τοϋ τυφλού; δεν θέλουσι πέσει και οι δυο εις τον λάκκον ;
4ο. Δεν είναι μαθητής παραπάνω
άπδ τον διδάσκαλόν του- άμή κάθε
μαθητής τελειωμένος, θε'λει εϊσθαι ώσίιν ό διδάσκαλος του.
4*. Και τί βλ:πεις το ξυλαράκι ό
ποϋ είναι εις το μάτι τοϋ άδελφοΰ
σου' και το παλούκι όπου είναι εις ίο
μάτι σου δέν το βάνεις εις τον νουν σου ;
4*»• Η πώς ημπορείς να είπης του
άδελφοΰσου' αδελφέ, άφησε' με να εΰγάλω τ6 ξυλαράκι όπου ε/εις εις το
μάτι σου' κά: :σϋ δεν βλε'πει; το -χ-
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ίινα'/κιάρϊτί τί τίλιατε Λιγίνί.
34• Ε ντε'ίτε κ§ τέ νούανι μπα τχ
•ξε κίνι όμοΰθ κ| τί μίρρΊ πράπί,
τζπάΡε κίνι γιούβετ; σέ ψέ έ δε φαγ^•»
το'ρετε χούαγ§νε φαγετόρεβετ , κ* τί
μάρρ|ν| τ^τίλιατί.
35. Π6 τε δόΐ χάσμεριτε τούαιγ,
έ τοΰ κίνι τε μίρρε, έ τέ ν/ούανι πα ό
μοΰθ τε μίρρι Ρ§* έ δδ τέ γίτε πάτα
γιούαιγ έμάδε , ε δο ΐνι τξ *ίγτ ί σ^
λιαρτιτ, σέ ψέ άι εστϊ ίμίόρ'ϊ μπα τα
Α| ε μτζόγενε. , ί μπ$ τε λεκϊνγ.
36. ΙΙςνουνι δα λεΐγμονιάρΐ , σί
κούντρε ίστ£ έ δε παπά» γιούαιγ λεϊγ»
μονιάρ.
"ί>η. Ε μδς χίκνι μπε Γογ», Λ τε
μδς οϋ χέϊκεϊγνε' μδς καλεζόνι, τεμος
καλεζο'νενι* ντίγένι, κε τοΰ ντεγεγ|ν?.
38. Ιπνι , ί δδ τοΰ ΐπετ' έ δε γιοι.•
βετ' μάτεδ τε μίρόε τε γγέσουρε, έ τί
τούντουρε, ε τε ζεχιλίσουρ| δο τ' απενε
ντε Γι τούαιγ* σι μέάτε μάτες κε μάτνι, μέ άτ§ δό τοΰ κθε'νετε τοΰ ματετ'
έ δε γιούβετ.
39. Ε οΰ θα άτοΰρε έ δε 3ιε παραβολι , μδς μοΰντ ί βε'ρΑ|ρΐ τε χε'ικγε
τέ βε'ρΑίρινε; νούκε δδ τε πίεν§ τε δι
ντε τράπ;
4ο. Νούκ' ί*ΓΓ§ μαθητι μπϊ δάακαλιν ετίγ' μα τζίλι δδ τ| γέτε ί
σόσουρε σι δάιτκαλ' ίτίγ.
4 1. Ε πδ ψέ 3έχ χάλλ$ν6 κϋ'ίτί ντε σι τε βελάιτ σίτ, έ νούκέ κουπετδν ταία κϊ ίϊτε ντέ σι τίντ;
42. Α κίσ μοΰν: τι θούατζ βελάιτ
σιτ , λέ ώ βέλα τε τζγιέρ. χάλενβ κ$
|στξ ντε σί τεντ. κοΰρ νούχε σεχ τίγ
τβάνί χ\ ί.''7ϊ ντε σ'ι τ|ντε; ΥποκριτΙ
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λοϋκι όπου ίχεις εις το μάτι σου; Τπβκριτη, εΰγαλε πρώτα το παλούκι όπου
ϊχεις εις το μάτι σου και υς-ερα θε'λιι;
«ΐδεΐ ν* εϋγάλης το ξυλαράκι όπου ειναι εις το μάτι τοδ άδελοοΰ σου.
43. Διατί δέν είναι κανένα δε'νδρον καλόν, όπου να κάμνη καοπάν
οάπιον' μηδέ όε'νδρον σά^ιον, όπου να
κάμνη καλόν καρπόν.
44- Διατί κάθε δε'νδρον άπο τον
καρπόν του γνωρίζεται" διατί άπο τα
αγκάθια δέν μαζώνουσι σΰκα, ουδέ α
πό τους βάτους τρυγοΟσι ς-αφυλια.
45 Ο αγαθό; άνθρωπος άπο τον
καλόν θ/ισαυρόν της καοδίας του εύγάνει το άγαθο'ν' κ» ό πονηρός άνθρω
πος άπο τον πονηρόν θησαυρόν της
καρδίας του εϋγάνει το πονηρο'ν' διατί
από τα περισσεύματα της καρδίας λα
λεί το ς-όμα"
46. Τί με κράζετε, Αΰθέντη, Αϋθε'ντη' και εκείνα όπου λέγω δέν κά
μνετε;
47• Κάθε άνθρωπος όπου έρχεται
(ίς έμενα, και ακούει τα λο'γιά (/.ου, και
τά κάμνει, να σας δείξω τίνα ομοι
άζει.
48 Είναι όμοιος με άνθρωπον όπου
οικοδομα σπητι, ό όποϊβς έσκαψε και
έβάθυνε, και ε'βαλε θεμέλιον απάνω εις
την πέτραν' και όταν έγινε πληαυ-ύρα, εκτύπησεν ό ποταμός το σπητι ε
κείνο, καΐ δέν ημπόρεσε να το σαλέψη"
διατί ητον θεμελιωμένον εις τηνπέτραν.
49• Αμή ε'κεϊνος όπου ακούσει και
δέν κάμνει, ομοιάζει ίνα άνθρωπον ό
που έκτισε το σπητι του απάνω εις την
γήν χωρίς θεμέλιον" το όποιον το έκτυπησεν ό ποταμός" και παρευθύς έπεσε,
και το πε'σιμον του τπητίου εκείνου έ
γινε μεγάλον.
|
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(μέ δίφάκι) ντζίρ μ) περπάρα τράνε
γκα σίρι ίτ , έ ά/ιέρε §ό τέ σόχτζ τε
νζγιέρτζ χάλενε κε εστ» ντί σι τ§ β»λάιτ σίτ.
43. Σε σέ^τε ντοΊελίσ ΐ μί3ο| κι τ§
πέγ« πέμμε τ» κάλπετε" άς λίσ ί χαΐλετε τε πεγε πέμμε τε ρ,ίρόβ.

44• Τζδά λϊσ γκα πέμμα ετίγ νίχετε , σέ ψέ νούκε μ-εγέδενε φ« γκχ
Ρεμπατ$ > *ί γκα φερρα βγιέλενΐ
ρου*.
45. νιερίου ΐ ρίβι γκ» χαζινεα έ
Ρ-ίρρΐ έ ζέμερεσε τίγ ντζγιέρ τε μίρρενε" έ νιερίου ί λίΡκ γκα χχζινέγια ε λίίε
• ζί^ερίσϊ τίγ ντζγιέρ τε λίΡενε" σέ
γκα άγιο κε τεπερόν ντε ζεμερ§ φλέτ
Ρόγια έτίγ.
46'. Ε ψέ μΐ θ οι γιούβετ μου*
Ζότ, ω Ζότ, έ νούκε πένι άτά κΐ οΰ
θόμ;
47• Τζίλι §ό κε βγιίν τέκ ου , έ &Ρι*ν <ργιάλ|τ' ε'μία, έϊ Αεν άτό , §ο τοΰ
δίφτόϊγ γιούβετ μέ τζίλινε Ριάν.
4ο. Αι Γι*ν με νιε νιερι κε κουρ πεν
στεπίνε ρβμάν, έ θελόν' έ βε πινάνε
μπί δπέλε, » κοΰρ ερδι θίγετε, ΐ ί•α
λιούμι άσαιγ στεπίετ , σαουντι τα
λιουαν άτε στεπί, σέ ψέ κίίί Αινάνϊ
μπί Ρουρρ".

4.9• Ε άί κέ διΡιόν έ νουκε πεν, Ριαν
μέ νιε νιερί χε -ίεν δτίπίνε μπί δε
πα πινα' μπα τε ρα λιούμι , ε άτ?
τί,αστ ρα , ε ου πε τε ραριτ ε ασαιγ
στίπίετ τε μαδ.
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Κρίι

εατάτίτϊ. ζ. π.

ι . Και επειδή ετελείωσεν όλα τοΰ
ι. Ε σι ϊ σο'σι Γίθι φγιάλβτ' ετίγ ντε
τα λογία «ς τάς άκοας τοΰ λαοΰ, ε'μ- Εέσ» τέ λαόΊτ , χίρι ντε Καπερναούμ.
βϊ,κεν εις την Καπερναούμ,
α. Και κάποιου έκατοντάρχαυ δού
2. Εκοπίλιί νι&ιτ Εκατοντάρνουτ,
λος ητον άρρω70?ι και έμελλε να ά- κε ε Λιβ τέ δάσουρε , κέ σοΰμε σ§αού«
ποθάνη, τον όποιον εϊχεν ό αΰθέντης ρ§, έ κέ άφιρ πίρ τε β§έκουρε.
του πολλά άκριβο'ν.
3. Και ώσαν άκουσε δια τόν Ιη3. Ε σΐ διΡιο'ί κε φλίτνε περ Ιησούσοΰν, ές-ειλεν εις αυτόν τους πρεσβυ ν|, δερίΌ'ϊ ντε άί γκα πλίΐκτ' έ Τζιτέρους των Ιουδαίων, να τόν παρακα φβύτετ, ε ΐ λιούτεϊγ, κέ τε β'ιν , έ τ|
λέσουν, δια να ύπάγ/| να βοηθηση τον σερόν κοπίλ' έτίγ.
οοΰλο'ν του.
4' Και εκείνοι ώσαν επήγαν εις τον
4. Εδέ άτα σι βάνε ντέ Ιησούϊ, ί
Ιτ,σοΰν , τον έπαρακαλουσαν μέ μεγά- λιούτισνε άτιγ Ρίθε νιε , έ ΐ θοσνε" σ•
λην σπουδών , λέγοντες ότι είναι άξι ϊσΥ έ οΰδ§σε κ§ τι πετζ κετε τε μίρος να τοΰ κάμνης την καλοσύνην αύ- Ρ§.
τη'ν"
5. Διατι άγαπα τό ίθνος μας, και
5. 2έ ψέ §ό φιλίνε τ§νε, ίδέ συτ6 συναγώγι μας αυτός τό ϊκτισε.
ναγόΐγνϊ άί νά έ §ΐρτο'ϊ νάβετ.
β Και ά Ιησοΰς επάγαινε μαζΰ μετ'
6. Ε δέ Ιησούϊ βίγτε μέ τα πά
αυτούς" και σχεδόν δεν ητον μακράν σχε ' έ κοόρ κέ πακ λιαρίκ γκα στ},.
άπό τό σπητι, και έπεμψε φίλους ό έ- πία δ§ρΓο"ι ντέ άί Εκατοτάρχου, μίκκ
κατόνταρχος , λεγωντάςτου" Αύθέντη, έ ί Θό3 άτίγ' μις οΰ μουντό Ζότ" σέ
μην πειράζεσαι" διατι δεν είμαι άξι νούκε γιάμ ί ζο'τι κέ τε χίτζ μπε
ος να ελθνις εις τό σπητί μου.
στεπί τίμε.
η. Δια τοΰτο ουδέ τοΰ λόγου μου
η. Πρα άντάίγ νούκ' ε'σιλο/σα μίροέν έκρινα άςιον να έλθω εις εσένα" ρε χ§ τε βίγ| βέτε έ δε ου τέκ τίγ πό
άλλα είπε μονάχα λόγον, και θέλει ία- θούαϊγ μέ φγιάλϊ, έ & τέ σΐρόνετε. κοτρευθη ό δουλευτής μου.
πίλι 'ίμ8. Διατι και έγώ είμαι άνθρωπος
8. Σέ ΐ δέ ουνε γιαμ νιερί ντένε
όπου είμαι άπό κάτω εϊς έςουσίαν ΰπο- ούρδερ, ε κάμ ντίνε βέτε^ε τίμε τρί
τασσο'μενος, και ε/ω και εγώ άπό κά μα , έ Ϊ θόμ κίτίγ, χάϊγ§ε, Ϊ βέτί. έ
τω μου ς-ρατιώτας" και λέγω εις τοΰτον τγιάτεριτ εγια, έ βγιέν, ε δέ κοπίλιτ
2ύρε , και παγαίνει, και εις άλλον" έλα, σίμ πέν κίτέ, έ έ Λεν.
και έρχεται" και εις τόν δουλευτή μου'
Κάμε τοΰτο , και τό κάμνει.
ρ. Καί ώσαν ά/.ουσεν ό Ιησοϊς ε
9• Ε σι διίιο'ΐ κετό ί^σουϊ , ού
τούτα , τόν εθαύμασε' και έγύρισεν εις τζουδίτ μπετί. ΐ ούκθίε ί θα μπε,
τό πλήθος όπου τοΰ ακολούθα, και εΐ- τοΰρμε /.$ ί βίν πράπα. οϋ θόμ γιου
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Κεφ. 7•

πε>" Λέγω σα; , ότι ουδέ εΐ; τό γένο; βετ, σε ά; ντε Ισραήλ νού/.§ Γέτζΐ
τοΰ Ισραήλ δέν εΰρτκα τόστ;ν μεγά- κακ$, πέσε.
λην πίς-ιν. '
ίο" Και εγύρισαν οπίσω οι άπ«ς•αλ-

ίο. Ε σι ου κθίενε τε δερΓούαριτε
ντ^. ϋτεπί, έ Γένε κοπίλίσερούαρξ , άτ^
κε κέ σεμούρε.
ιι. Ε Γιάου τγιέτερενε &τί, βίγ
ντ| νιε κιουτέτ κε κιούχαιτε Ναίν , έ
βίγνε με τέ πάσκε. σούμί γκα μαθητίτ'
έτιγ, ί δί τούρμ' έμάδε.
12. Ε κοΰρ οΰ άφερούα μπε δείρε
ύ κιουτέτιτ , για έ ντζίρε νιε τε βδέκουρε, κε ε κίδ τ» βέτεμε μέμ' «τΐγ'
« άγιο κ* «βέ' έ κέ δούμε τούρμ$ κιου
τέτιτ πάσκε μέ τ{.

μένοιεϊ; τό σπήτι, και εϋρίκαν τον
άσθεντμένον δοΰλον γερόν.
1 1 Και την άλλην ήμέραν έυγηκεν
«ς (ΐίαν πάλιν όπου την έλεγαν Ναίν*
και μαζί» μετ' αυτόν «πάγαιναν και μα
θητάδε; αρκετοί, και όχλος πολύ;.
ία. Και ώσαν έσιίμωσεν εις τον
πυλώνα τη; πόλεω;. να, και εύγάνασιν ίνα άπεθαμένον , ό όποιο; ητον
υιό; μονογεντ,; τη; μάννα; του , και ε
κείνη χήρα, και ό/λο; αρκετό; τι; πο'λεω; ητον μαζί» μετ' αΰτη'ν.
1 3. Και ωσάν τον εΐδεν ό Κύριο;,
ι3. Ε σι « πα άτ| Ζότι, ί ερδι
ττ,ν ίσπλαχνίσθη, και λέγει ττ;* Μτ.ν λίκξτε περ τε, « ί θα άσάίγ, μό; κιάϊγ.

κλαίει;.
ι4• Και έπίγεν κοντά και επίασε
ι4• Ε σι οΰ άφερούα. ζοΰρι 3τράτνί
μέ δόρρε ( * άτα κε « κίσν§ μπε
το κρεββατι , ( και εκείνοι όπου το ε
βας-οΰσαν ές•άθηκαν,) καΐ είπε ει; τον κράχε κεντρούανε) έ ΐθα* τριμσάρ. τι
άπεθαμένον* Ω νεανίσκε , εσένα λόγω, τε θόμ , γκρέου.
σήκω απάνω.
1 5. Και ό νεκρό; έσνκώΟη καί εκά
θισε , και άρχισε να λαλη, κ» εδωκέν
τον τη; μάννα; του.
ι6. Κ» φόβο; μεγάλο; τοΰ; επία«σεν όλου;, και εδόζαζαν τον Θεόν ,
λέγοντε;" ότι μέγας προφηττ; έσχκώθη
«ΐ; το γένος μα; , και ότι ό θεός έπε-

ι5. Ε ού γκρέ μπε πίθε ί βδέκουρι,
έ νίσι τέφλίτ' έ για ία άτε μ ίμισέ

τίΥ•
ι6. Ε ΐ ζοΰ τε ΓίΘ$ νι§ φρίί.β, * λ$βδίιγνί Περντίν| , ΐ Θόσνε* σε προφν,τ
ίμαδ οΰγκρέ ντερ νέ, έ λι χίέου σίτ|
Περντία μπ$ λαό τ£ τίγ.

σκέψατο τον λαόν του.
1 7. Κβά η" φνίμη ετούτη «ύγηκεν
ι τ. Ε ού περχαπ άγιο φγιάλξ π«ρ
«ς όλην τήν Ιουδαίαν δια λόγου του , τ§ ντε Ρί6ϊ Ιουδαίε, « δέ ντε Ρίθ| άτε
β|ντ ρότουλε.
και εις όλα τα περίχωρα.
1 8. Καί είπαν ει; τον Ιωάννην οί μα•
1 8. Ε μαθητίτ' « Ιωάννητ ί ρ^φίενε
άτΐγ π'ερ Ρίθε κετό.
θητάδε; του δια όλα ετούτα.
ι<ϊ.
Ε Ιωάννη σΐ θύρρΊ οι •(αά μα1 9• Καί ό Ιωάνντ,ς έπροσκάλεσε δύο
άπο του; μαθητάδε; του , και τοΰ; ε μαΟητίτ' «τίγ, ί δερίόϊ ντε Ιησούι, «
πέμψε ει; τον Ιησοϋν, ν» τοΰ εΐποΰν' ι θοσ τι γε αι κ| 6ο τ£ 6ιγε, α πρε«συ είσαι εκείνο; όπου μέλει να ελθη , σεμε τγιάτ«ρ;
η ά'/λον άπαντέ/ομεν.
1
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ϊο. Και παγαίνοντες οί άνδρες βΐς
αΰτον, τοϋ είπαν" ό Ιωάννης ό βαπτις-'/ϊί
μα{ ες-ειλεν (ίς «σένα, και λέγει" εσύ
είσαι εκείνος όπου μέλει να ελΟτι, η
άλλον άπαντέχωμεν;
αι. Και εϊς αύτην την ώραν ΐάτρέυσε πολλοί/ς άπό άσθένειαις και από μάς-ΐ}•ας και άπό πνεύματα ακάθαρτα" και

2 "9
%ο. Ε άτά σ'ι βάνε τ*κ άί ί θάνε*
Ιωάννη Βαπτηστίου νά όίρΡόϊ νάίετ
τέκ τέγε, τουκ' ί θίνε" τί γέ άί Χ&
οό τ§ βίγι, ά πρέσεμε τγιάτϊρ;

2ΐ. Ε άτϊ χέρι σεροί σούμί γκά
σίμούντϊ , ε γκά πλιάΓα, έ γκα Σπίρτερα τ» πείερα , έ μπε σούμε τ| βέρπολλ'..ΰς τυφλούς τους έχάρισε τό φως περε δερόϊ δρίτενε.
τους.
32. Ε ού πΐρίέιίκ Ιησούϊ, ί οϋ θα
32. Και άπεκρίθη ό Ιησοϋς, και εί
πε•* τους" Σύρτε και εϊπέτε εις τον Ιω- άτοϋρε" σι τ» βένι ρϊφένι Ιωάννητ άτό
άνντ/ι εκείνα όπιΰ εϊδετε, και εκείνα ο Μ πάτε, έ δεδιίιούατε, σέ τε βέρπερε
ποί ακούσετε* ότι τυφλοί βλέπουσι , 3όχενε, τε τζάλλε έτζεγίνί, έ τε λεπρόχουτζοι περιπατοϋσι , λεπροί καθαρί σουριτε, κερόνενε, τε ϊούρδεριτε διΡιαζονται, κουφοί άκούουσι, νεκροί ανα γενβ , τϊ βδέκουρ^τε γγιάλενε, τε βάρφαίνονται, πτωχοί ευαγγελίζονται.
φεριτε βαγγέλίσενε.
23. Και καλότυχος εϊναι εκείνος ό•
23. Ε ί λιούμουρ' 'εστ' άί κε τε μίις
χοϋ δεν σκανδαλισθεί εις εμένα.
σκανδαλίσετε μπε μοΰα.
24• Καί ωσάν έδιέβηκαν οί μαν
24• Ε σι ίκνδ άτά κί κένε δερίούαρε
τατοφόροι τοΰΐωάνου, άρχισε, να λέγη γκα Ιωάννη , νίσι τε θόίτ μπε το .ίομε
*1ς τον όχλον δια τον Ιωάννην" τί εύ- περ Ιωάννε' ψε δούαλτί τ|3όχ»τεντε
γί'κετε εις την ερημον νά είδητε ; κα έρημί, καλάμ κε τούντετε γκά έρρα;
λάμι όπου κουνιέται άπό τον άνεμον;
25. Μα περ σέ ^ούχλτε τε 5-ίχίτε
25. Αλλα τί εύγη'κετε να εΐδήτε;
νιερί
βέϊουρε μι ρο'/ϊα τί πούτα; γιά
άνθρωπον ένδυμένον με μαλακά φορέ
ματα } νά, εκείνοι όπου φοροίσιν ό άτά κε κάνε ρόπα τε ντέρτζουρα , < Χ|
μορφα φορέματα και τρυφοΰσιν, είναι ρόγϊνϊ με χουζούρε , άτά γιάν§ ντε
ίίς τά απητια των βασιλέων.
ατεπίοα τεμπρέτερ*τ.
26. πό τζείΐτε κ; δουαλτβ τε σα'χε36. Αλλα τί εύγηκετε νά είδητε ;
προφη'την; ναι, σας λέγω, και περισ- τε; προφη'τ; βερτέτ οΰ θόμ γιούβετ,
σότερον προφήτου.
> δέ με τέπερ σε προφη'τ.
•χη. Ετοΰτος είναι έκεΐνος δια τον
37. Κοΰϊγ 'έστ' άί χ.), περ τ'ε εστί
όποιον έγράφη." να, εγώ ύποΰ ς-έλλω ϋκρουαρβ , για ού'νε ΗερΡόϊγ Εγγελιν|
άγγελόν μου όμπρος-ά εις τό πρόσωπον τιμ περπάρα φάκεσε σάτε . άτε κ| δό
σου, ό όποιος θέλει κατασκευάσει τν,ν τ» οερτόγ» ουδέν» τέντ» περπάρα τέγε.
ξ-ράταν σου όμπρος•* <το"•
28. 2έ ψέ ού θόμ γιουβετ γκά άτα
28. Διατι σας λέγω, ότι εις εκεί
Χ|
λένε
γκά Ρρά προφήτ μϊ μάδ γκά
νους όπου ΐγεννιίθηκαν άπό γυναίκαις
μεγαλύτερος προφήτης δεν είναι κανέ Ιωάννη Βαπτιστίου νούκ' εστε ντονΛ'
νας, πάρα ό Ιωάννης ό βαπτις•η';' «μη έ μι βόΐ":λι ντ| μπρετ|ρί τϊ Περντ.'σϊ
ό μικρότερος εις τη' βασιλεία; τοΰ Θ:• ί'ίτί μϊ μάδ σΐ άΐ.
3(1

2 !(>
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κδ,ηΐνκι μιγαλίτιρο; απ' «ΰ-όν
30. Και £λ''« ο λαός ωσάν τον ■?,κουταν, και οί τελωναι, έ'δικζίωσαν
τον Θεϋν , μι το να έβαπτίιθηκαν τό
βάπτισμα τοΰ Ιωάννου
3ο. Αμη οίΦαρισαΐοι χαΐ οί νομι
κοί αθέτησαν την βουλήν τοΰ Θεοΰ ίΐς
τοΰ λόγου του;, μι το να μην βαπτί«θηκαν άπ' αυτόν.
3ι. Και εϊπεν ο ΐΥ.σοΰς' με τί λοι•
π',ν θέλο» όμοιάσίΐ του; ανθρώπου;
τ?,;γεν£α; ετούτη;; /.αϊ τίόαοια,ουσιν;
3 2. Ουχιάζουσι παιοία όπου κάΙουνται ε•!; τον φόρον , και κράζουσιν !ν χ; ει; τον άλλον, και λέγονσι σα; έπαίΣαμεν, και δεν έχορίψετε' σα; έμυρολογνίταμεν, κα: δεν έκλαύσετε.
33. Διατί ίλ'ίεν ό Ιωάννη; ό βά
πτιση; μηδι τρώγωντα; ψκμ'ι μηδέ
πίνωντα; κρασί, καϊ λένετι' δαιμύνιον
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30 Ε Ρι'δι λαοΊ' σ'ι διΓιούανι, έ* δέ
κουμερκιάρίτ: , δάνε λεβδιμ Περντίσι,
σε ψέ παΡεζο'νισ-.ε με παΡεζίμ τξ Ιω
άννη τ.
3ο. Ε Φαρισε'ίγτε , ε δε δασκάλετ*
έ νόμιτ περ οεμ τε τοΰρε λιάνε σκοπόν'
έ Περντίσι . σε ψέ νούκ' ου παΓε^ούαν}
πρέϊγ σί.
3ι. Ε θα Ζότι' με σέ τ; σ§μπ§λί.'ν
νςέρεζιτ' έ Χ;τιγ πρε'ζιτ; Ι μέτζ φάρβ,
τέριτ σϊμ*ελλέγεν§;
32. Ατα κάνε τε Ριάρι με ογιΐλμ
κι ρ^ίνε μπούδε, ε θϊρρέσενί ίιέρι μι
γιάτερινε, ί θόνΐ' ί ραμ φλλιοέρεσε, •
γιούβετ νούκε λιοναιγτιτι βάλε, οΰλ|ρίγτΐ(Α, έ γιουβετ νούχϊ χιάϊγτιτϊ.
33. 2ε ψέ ?ρδι Ιωάννη Βαπτιστίου,
ί\ ά; Αούχ; σχα , ά; βε'ρρ^ σπι , έ θόΓ
σέ τί παοΰδ| κά.

*χ«•
34• Ηλθεν ό υίο; τοΰ ανθρώπου,
και τρώγει και πίνει- καϊ λέγετε" να ,
«νθοωπο; φάγο; και οίνοπότη;, φίλο;
χ .ιυμιρκιαρών κ»ί αμαρτωλών.
'άί. Αλλα εδικαιώθη χ σοφία άπό
ίλα τη; τα παίδια.
36. Και κάποιο; «πο τοΰ; Φαρισαίου; τον {παρακαλεί να φάγ•« μαζΰ μετ'

<

34• ΕροΊ ί πίρ£ι ί νιερίουτ /λ/% Ι
πι, ίθόί' για νι:ρι χάρες, 2 βορρ"επί(Α|; " (Αΐκου ί κουριερκιάρίβετ , ΐ 5*έ ί
φαγίτόρεβετ.
35. Ε οΰ ντερουα σοφία γκα Ρίθι
Λίγτ' έσάϊγ.
36. Ε ί λιούτεϊγ άτΐγ νιε γκα Φαρισέϊγτ» τ| χάγί μλ ι\ πάσλ: , ΐ οί
χίρι ντ| στεπί τ| φαρισέουτ ντ(νι ντ|
ρι.εσάΑ§.
3^. Ε για νι£ Ρρούα Χί κέ φαγίτόρεντέ κιουτετ , πο'κί οΛο'ϊ κ\ Ρέντετδ
ντ£ μΕσάλε ντ^ στεπι τε φαρισεουτ,
(Αο^ρι ν;? ρΓί πα οό;ί? με μύρο.

«ύτόν" και έπήγεν εί; το σπητι τοΰ Φαρισαίου, και εκάθισε.
'όγ. Και να, και μία γυναίκα ν.ς
*ην πόλιν έκείνην , γ} όποια ητον αμαρ
τωλή, και έμαθε πώ; «"κάθετο ει; την
τράπίζαν εί; το σπητι του Φαριιαίου,
και έπίρε ίνα κανί μΰρον"
38. Και ί7α&η οπίσω τοΰ Ιησοΰ ,
38. Ε(Ί κ^ντροΐί πράπαζι άφίρ
και εκλαιεν, καϊ άρχισε να βρέ^η τα χίμπεβετ σί τιγ τούκ' έκιάρε, νίσι τί
«,ιδάρια τοΰίησοοΰ (/.ε τα δάκρνάτης, λιαΡκ χέμπετ' έτ'ιγ με λιοτ , έ τί φ&ίν
κ α• (Αϊ τα μαλία τη; κεφαλή; ττ,; τα μέ λε'οερατ' έ χρεΐτ οι σάϊγ , ί ί ποΰδ
•οφούνγιζί , και ΐκαταφίλειι τάποδά χεμπετ' ε'τίγ, « ΐ λίϊν μϊ μύρο.
ίΐα'τυ, και τά «λίίρι μΰρον,
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39. Και ό Φαρισαΐος εκείνος οπού
τον έκάλεσεν εις το σπητί του , ωσάν
ιϊδεν , είπε μίσα του, λεγωντας' ετού
τος ό άνθρωπο;, άν ητον προοη'της,
ήθελε γνωρίση ποία είναι, και τί λογής
γυναίκα «ναι όπου τον πιάνει* ότι
«ναι άμαρτωλη'.
4ο. Καϊ άπεκρίβη ό Ιησοϋς, και
λίγειτου* ώ ίίμων , κάτι ε/ω να σοϋ
είιτώ. Αί'γίΐ ό 2ίμων" Διδάσκαλε, είπ;;.
4χ• Δυο χρεωφΐΐλέται έχρεως-οΰσαν
κάποιου σονέτου ο ενα; εν_ρεω7ει πεν
τακόσια ύηνάρια' και ό άλλος πενήντα4^. Και με το να μην ει/αν και οι δύο
να τα δώσουν, τάένάρισεκαΐτώνδύο"
ιίπεμου λοιπόν, ποίος άπ6 τους δύο
τους δελει τον αγαπήσει περισσύτερον;
43. ΑπεκρίΟη ό Σίμων, και είπε"
λογιάζω ότι εκείνος του όποιου αυτός
ε'χάρισε το περισσότερον. Και ό Ιησούς

31 Ι

3ο. Β οι 1-λ φαρίΐχί.ιυχ, -Χ: λ\ ϊ
θίρτουρϊ άτ| , βα μι Ρ* "5/.• τ^
ντε κι κού«γ προφήτ τούαιγ τ*
τζίλια •' τζφάρε Ρρούα »ίτ' άγιο κ|
άτε , σι άνιο ί*τ} φαγε,το'ρί.

Αί>
τΐγ
5ϊγ
4 ζ|

4ο. Ε ού περΡε'ϊίκ Ιησούϊ, 4 ί βόΥ «τιγ' Σίμων, τ| καμ π|ρ τ| Θ4ν| τίγ νι|
φγιάλλε' ε δέ άί ίθ» , βούχιγ. δα«κάλ.
4ι. Νι| μαμελετζί Αι* & χριοφιλίτ|, νιέρι ί §ούαίγ πεσ§κίντ δηνάρί. , 4
τνιάτεοι πεσβδγιετε,
43. Ε σέ ψε νούκ> Αί'ίν} άτα τ| για
ίπνΐ, οΰ ά διρόϊ Αϊ σ§ δίβετ' τζίλι άδ*
γκά άτα, θούαϊγμε,ού τα δόγε, «τ^ μ^
σούμε;
4*• Ε δε Σίμωνι οΰ πίρΓίΐΡχ 4 Οα'
με οούΑίΤ§ σέ άι Αϊ ί δε,ρόί μ& τ|
σου'μεν!. » δε άι ϊ δίτ' άτίγ' μ•'(Μΐ ού

του είπε" καλά το έκρινες.
περΡεΐΓε.
44- Και γυρνώντας εις την γυναί.\&.. Ε οί ού κΟίε γκα Γρούαγια, ί Οί
κο, λέγει εις τον Σίμωνα" βλέπεις ί- τε Σίμωνιτ' ΐ 5έχ ΑϊτΙ Ρρούα; χίρα ντ|
τούτην την γυναίκα ; εγώ ε'μβήκα εις , στετι τίντι , 4 τι ούγε ντ& Α^Απι, τ^
το σπητί σου, και (κάν )νερον εις τα μία νούκε με οε'ρδε' ε Αίγιο λιαίου Αιποδάρια μου δέν έχυσες" και ετούτη μπ$τ' ίμία μέ λιότ , ε δι μι φϊίον μ*
με τα δάκρυα τν,ς έβρεξε τα ποδάρια λεο-ϊρατ' ί κρίΐτ σ| βάϊγ.
μου, και με τα μαλία της κεφαλής τη;
Γα εσφουγ• ι$ε.
4^. Εσύ όε'ν με ε'φίλησες" και έτούτη , άπο τήν ώραν όπου έμβί,κα, δέν
Γλειψε να φιλ'^ τα ποδάρια μου.
46. Εσύ με λάδι το κεφάλι μου δέν
το άλειψες" καϊ ετούτη άλειψε με μϋρον τα ποόαριά μου.
47• Δια τούτην την αφορμήν σοΰ
λίγω, είναι συγχωρημέναις αί άμαρτί«ι; της αί πολλοίς, ότι άγάπησεν πολύ' άμή όποιος συχ^ωραται ολίγον , ο
λίγον άγαπ^.
48• Και ιίπε'ν της* 2υγν^»ρημε'ν*ι;
«Ιναι αί άμαρτίαι; ι<^.

45. Τι τ| πούθουρα νούΑ< μ^ δϊ.
ε Αίγιο κ| άτ§ χε'ρί κί ερδι νουΑ| πουοόι τούκ' ΐ πούΟουρί χ^Απετ' 4 μια.
4^• Μέ βάιγ κρίετβ τίμ νούΑ^ μα
λε'βε , έ Α^γώ μ^ λε'ου Α4μπ| τ' 4μία
μι μύρο.
47• Περ κϊτ| πούνε τλ Οόμ τιγ, ί
ντ«γίνεν| φάγετ' 4σάιγ τ^3ούματ|, βϊ
ψέ &5ι σούα$* πάκ όο άδα άί ί\ ί
ντίγίνεν§ πάκ.
48. Ε ί θόΥ άσάιγ' τ| ντ{γ•ν•ν|
φαγετ' έτούα.
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4$. Ε νίσνε άτά κε κεν| ντϊ Ρο•3τι
49• Και ?ρ-/ισ«ν εκείνοι όπου έκά•
(ίουντάν μαζΰ να λέγουν (ΑέΌατους τ4 θο'ϊνβ [Αβ βε'τεχε τε τοΰρε, τζιλι
τί άνθρωπο; είναι έτοΰτος όπου συγ• ίδτ| κούιγ χ| ντιγέν ε ο"έ φάγετί;
χω α άΐΑαρτιαις;
5ο. Και εις την γυναϊχα ειπεν' τι
5ο. Ε ΐ θά Ρρούασε, πέσα γιότε τ§
πις-'.; σου σε έσωσε ' σύρε ιϊς τό καλόν. σόσιτι, χάϊγδε μ.π§ τ| μίρρ§.

Κεφ. τί. 8.

Κρίε Ετέτετί. η. 8.
Ε»

ι. Και δς-ερον άπότοΰτο επεριπάτει άπό 7Γθλιν εις πάλιν, και άπό χω
ράν εις χώραν , χαι έκύρυττε και εύαγ
γε/.ιζε την βασίλείαν τοΰ Θεού"" χαϊ οί
ίώίεκα μαθητάο'ες μαζύ του .
2. Και κάποιαις γυναίκες, αί όποί«ις ϊατρεύίΐν/.αν άπο πνεύματα πονη
ρά και άσθένειαις* ή Μαρία όπου έκαλεϊτο Μαγδαληνή , άπο ττ,ν οποίαν
•ύγηκασιν επτά δαιμόνια,
3. Και ή Ιωάννα ή γυναίκα Χουζά,
ό όποιος ήτον επίτροπος τοΰ ΗρώοΌυ,
χαι ή Σουσάννα, και άλλαις πολλοίς,
αί όποίαις τον έδΊακονοΰσαν άπό τα
πραγαριατά τους.
4• Και ες•ωντας να συντρέχη πολΰς
όχλος, καινά πκγαίνο λ εις αυτόν άπο
εκείνους όπου ήταν εις τάς πόλίις , εί
πε με παραβολη'ν.
Γ). Εύγτκεν Ιξω ό σπορεύς οΊά να
'.πείρη τον σπόρον του" κ» έκεϊ όπου
ϊσπερνεν, άλλο επεσ«ν εις την ς-ράταν,
και έκαταπατηθη, και τά πετεινά τοΰ
ουρανοί το έκατάφαγαν'
6. Και άλλο έπεσεν εις την πετραν,
και άφο'ντις έφύτρωσαν έξηράνθη, («
το νά μην εχη ΰγρασίαν.
η. Και άλλο επεσεν («σα ίΐς τά α
γκάθια, και με τ•• νά έφύτρωσεν μαζύ

•Α

*

•

.*

»

•Α /Οι

ου πε πας χϊτουρε , ε αι £ιγ
κιουτέτ μπε κιουτέτ, έφϊιάτ, μπε φσιατ
τούκ έ δΊίάςουρβ , ί τουκ' έ βαγγελίσουρί μπρετερίν' έ Περντίσε, έ ίέ τ§
διμπείγιέ-ξ π^σχε με τε.
2. Ε σε τζά Ρρά χι πάτνε κενέ %•
ρούαρ| γκά Σπίρτερα τε κεκία , ε σε
γκά σϊμούντερα' Μαρία κ| κιοΰ•/αεϊγ
Μαγδ"αλινή , κε γκά άγιο πάτνε δάλλ*
ίτάτι ογιάΐγ.
3. Ε σ"έ Ιωάννα ίρούαγια έ Χου,αιτ ε πιτροπιτ σε Ηρωόητ , β βε
Σουσάνα, έ ίέ 3ουμ§ τε τγιε'ρα, άτό
/.| έ δίοπειγν! άτε με Ρε τε τοΰρε.
4• Ε σι ροοΊ σουαε το•ίρ;χ|, έ (λπεγίόισνε ντε άι γκά νιέρι κιουτέτ έγ/.ά
τγιάτερι , θά )ΐίτ& παραβολι.
5. Δο'λι πούιγχου τί ρ.πϊλ φαίρίν'
ίτιγ, ί τέκ (Απίλτε άί, τζά ρά απου'ί|,
Ϊ ού σχέλλ , έ εχάγχρε ζο'«γκτ' ε Κίελΐ7.

6. Ε τγιάτϊρ ρά (χπι Ροΰρό έ πόκε »ίου οϋ θά, σέ ψέ νοΰχϊ χίϊ νοτί.

η. Ε τγιάτερ ρά ψκχ μες τε Ρέριπαβετ' ε πο'κε πίνε Ρέιιπατι ε [Απίτά αγκάθια τό έπνιξαν"
τνε άτέ.
6. Και άλλο έπεσε εις τί,ν γην την
8. Ε τγιάτίρ ρ"ά μπΐ δε τε [Αίρίί,
καλήν, και έφΰτρωιε και έκαμε κ«ρπον έ σι πίου, πέρι φάρίε νιεκίντ περ νιε"
ίκατονταπλασίονα. Ετούτα οΊίάσκων] έ σι θά «-ε θύρρι" άΐ κε κά βέσε πΐρ
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τας έ^ώναζεν" δποιος ίχει αύτία διά να τ| διΡιούαρι , λέ τ^ ύιΓιόγί.
άκ,ούη, άςάχουϊ.
ρ. Ε ε πιέτν' άτΙ μαθητίτ" έτίγ, •
9• Και οι μαΟητάδες του τον ερω
τούσαν, καί έλίγ'αν" τ: Οελει να είπη ί θόσνε. τζφάρε παραβολίετ £στ§ χε•ή παραβολή ετούτη ;
ίο. Και ό Ιησοϋς ε'ιπεν" εσάς εδό
θη να γνωρίζετε τα μυς-/]'ρια της βασι
λείας του Θεοΰ' άμή εις τους λοιποΰς
λαλδ μέ παραβολαϊς δια να μην βλέπουσιν βλέποντες, και άκουοντες να
ρ,ν άχουουσι.
ιι. Και ή παραβολή ετούτη είναι"
ό οπόρος, είναι ό λόγος τοϋ θεοΰ.
1 2. Και εκείνοι όπου είναι σπαρμέ
νοι ιΐς την ς-ράταν, είναι εκείνοι όπου
άκουουν, έπειτα έρχεται ό διάβολος,
καί σηκόνει τον λόγον «πό την καρδίαντους, διά να μν,ν π•.ς•ιυσο.>ν και
σωΟώσι.
ι3. Και οί άλλοι όπου είναι εσπαρμένοι εις την πέτραν , είναι εκείνοι οί
οποιοιοταν ακούσουν, μεταχαοα; οεχονται τόν λ.όγον" άμή έτοΰτοι ρίζαν δέν
έ/ουσιν, οί όποιοι ιΐς ολίγον καιρόν πις-εύουσι , και όταν ελθη πειρασμόν άπομ;αρ^νν.τ;ίΐ.
1 4• Καί έκεΐνο όπου ίπεσιν εις τα
άγχάίΐια, είναι εκείνοι όπου άκουσαν τον
λόγον , καί άπο ταΐς φροντίδες τοΰ κό
σμου, και άπο τόν πλοΰτον, καί άπό
ταΐς ήδοναϊς της ζωής πνίγονται , καί
δΐν τελεσφοροΰσι.
1 5. Καί ε'κεΐνο όπου επεσεν εις την
γην την καλήν, είναι εκείνοι, οί ίποΐοι
άκουσα1/ τόν λόγον του Θεοΰ , καί τόν
κρχτοϋσι μέσα εις την καρδίχν την
καλ'*ν καί άγαήήν, καί με την •πομονήν καρποφοροΐσ•..

ίο. Ε δε άί ού θα' γιουβετ οϋ Ι
στέ δένε τ& νί/νι τϊ φσένουρατ' «
μπρετερίσε σε Περντίσε' έ σε τγιέρεβετ οϋ Οόμ με παραβολίρα, χε τούκ'
επάρε τε μός σόχενϊ, έ τουκ' εδιΡιουαρε τΐ μός κουπετόγίνε.
ιι. Παραβολία δα |"ίτε κεγιό"
φάρ^α εστε φγιάλλια ε Περντίσ§.
12. Ε άτά κ| γιάνε μποϋδε, γιάν*
άτά κε σι διίιόγενε, παστάϊγ βγιέν
ογιάλι έ μΕρρφγιάλενε γκάζεμερατ' ί
τοΰρε , κ§ τε μός σόσενε με τε πεσουαρί.
1 3. Ε άτά πά κ| μουαρε φγιάλενβ
μπί Ροΰρρ' άτα κοϋρ διΡιόγίνε μάρενβ
φγιάλενε με Ρεζίμ , πό κϊτά σκάνε ρένιε , τξ τίλετε πεσόγενε περ τζά κόχϊ,
Ρο•—"'■'
ι κουρ ϊιγιεν ντονιε τε Γουτ,ιτουρϊ
λιαρΡόνενε,
■ϊ

>

ι4• Ε φάρόα κ| ρά μπε Ρόμπα σ|νόν, άτά κε §:ίιόγεν§, π& γκά τε λιακεμούαριτ' έ Ρέριτ , έ γκά τε πελκίαρατ' έ κίσάίγ γέτετ , μπίτενϊ • νουκί
πέγίνε τε μπρόίουρε.
υ. Ε άγιο /.| ρα μπε όε
δε τε μιρρί
σϊνόν άτά, 'λϊ τε τΓ/.;τε σί διίιόγενΐ
με ζεμερε τε μίρρε, μπάγίνε φγιάλενε
κε διΡιόγίνί, έ ννέγενε φάρρΐ μέ άν| τε
οουρίμιτ.

1 6. Καί κανένας δεν άνάπτει τόν
ι β. Ε ντονιε νοΰ/.ε δέζ φωτίνε, έ
λ.υ/»ον, καί τόν σκεπάζει με άγγεΐον, ε μπουλιον άτε μέ ντονιε ένε, ά έ βξ
■η τν> βάνει άπό κάτω εις την κλίνην' ντε^ε στράτ' πό έ βε μπί σαμπτάν,
άλλα τόν βάνει εις τόν λυννθ7«την, διά κέ τε &όχινϊ δρίτενε άτά κέ χίγενε •;τ|
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3.

να βλέπουν το φώ; ίκίίνοι 4π©0 ίμβαί- 5τ»-ί.
νονν'
17. Σενουκ' |•3τί ντονιΐΐ ερίτε, κ^
17. Δ'.αΐί δεν «ίναι κανένα κρυ?όν
όττοΰ να μην φανερωβ•/|" οΰδε άπόκρυ- νούκεδό τε τζοάκετε, ας έφσέ/ουα, *6
φον όπου να μί,ν γνωρισΟί , και νά & τί μός νίχιτε, : τ§ μός οούκετί.
«υγη εις το φανερόν.
1 8. Βλέπετε λοιπόν πώς άκούετε"
διατΐ όποιο; έχει ( τίποτες χάρισμα )
θέλει του δ*οΰη κ»Ί άλλο περισσότερων
και όποιος δ*έν ε/ει ( χάρισμα ) και ε
κείνο όπου φαίνεται πώς εχη θέλει
παρΟΐ άπ' αυτόν.
19. Καί έπη'γασιν εϊν αυτόν ν} μάννα του και οι άοελφοίτου, και Οίν η
μπορούσαν να τον «μίζουν άπό τι
πλήθος.
2θ. Και κάποιοι τοϋ είπαν" ότι ν5
μάννα σου και οί αδελφοί σου ςζινΜτχί
εςω,καί θέλουν νά σε ε'όοΰν.
2ΐ. Και ό Γ/ισοΰς άπεκρίίη, και εί
πε τους" ή μάννα μου και οί άόελφοί
μου, έτοΰτοι είναι ύποΰ άκουουντονλό
γον του Θοοϋ, και τον κάμνουν.
22. Και μια τών ημερών και αυτό;
άνίβη μέσα εϊς καράβι, και οί μα9ητάδες του μαζύ" και είπέν τους" ας
περάσουν πέρα άπ!> την λίμνην. Καί
•σηκώθηκαν.
α3. Καί εκεί ύποΰ αρμένιζαν, ύ Ιηβοϋς εκοιμη'θη και έκατέ βη άνίαΐς-ρίβιλος εις τήν λιμνών ' καί τι» καρζβι
•γέμιζε, και έκινδύνευαν.
»4• Και οί μαθητάδες επήγαν /.ον
τά και τον έςύπνηταν, λίγοντίς' δι
δάσκαλε , διδάσκαλε , χανόμεσθε" και
ό Ιησοΰς ϊσηκώΰη και επρό<τα;ί τον άνεμον καί την ταραχην τού νερού* και
έπαυσαν, καί έγινε γαλη'νη.
α5. Καί είπέν το^ς' ποΰ είναι ή πίς•ιςσας; καί άπό τον φο'βυν του; ϊ θαύ

1 8. Βεδτοόι άδά κι3 διΡιόνι" σε άτιγ κε κα δο τι ιπετε, ε γκα αι >4
σκι, έ δ*ε άγιο κε δούκ:τε σέ κα οί

τι μίρ^τΐ πρέϊγ σί.

19. Ε έ*ρδ"ε ντε άί ε μ μα « δε βελάζεριτ' έ τίγ , έ νους; μούντνί τα
πίκνϊ άτ§ νκα τούρμ' έμάδ».
2ο. Ε ί ρεφίενϊ άτίγ, έ ί Οάν|" μέμα γιότε , έ δε βελάζ;ριτε τατ £ίν|
γιά^'τϊ ϊ δοΰανί τε τε ^όχενϊ τίγ.
αϊ. Ε δε άι οΰ πΐρίέ«Γκ, έ οΰ θα
άτοΰρε" μίμα ίμε, έ δε βελάζεριτ' έμί
κιτά γιάνε , κε διΡιόγϊνε φγιάλίν' <
πε^ντίσε, έ έ/χέγίνί άτε.
22. Ε Γιάου νιε δίτε, έ ^ίπι άί β
δι μαΟητίτ' έτίγ ντε βά:κ;, έ οΰ Οότ'
άτοΰρε. λί τε χίίίμι μπάν» τ^ πίρτέϊγμε ι§ Ριόλιτ" έ λίσου'αν§.
α3. Ε κοΰρ κ{ίι άτα πλεχούρβ, έ
μ-ίόρι Γιουμι ί ζήρίτι νιε θελίμ έρρ"ε?
ντε ΡιοΑ" ί μποΰίίινσνε ουγε , έ ριζικούϊγνξ•
ι\. Ε σί ερδε άφερ, • ζγιου'αν|
άτε, έ ί Οόνε, όάσκαλ, ώ όάσκαλ ,
μείιεντ νουαπάσεμΐ" έύέ άΐσί οϋ-^κρβ
κεοτο'ι'
εόίενΐ,
β οϋνιτ"
β
■Γ
ΓΓ* *» ε όέ θϊλίαν'
- *
.
πουβΟ» , β οϋ Αε .ϊουνάτζε.

ι5. Ε ού θα άτοΰρε" κου !$τί πέσα γιούαιγ; έ οΰ τ;ίμν|, ε ού τ$ιουμασαν, λέγοντες άνάμβσο'ντους" τίς εί δίτνί, « ϋόανε, ίιίρι με γέτερι\$" βά>§
ναι λοιπόν «τούτος , όπου προ7άσσει τζιλι ^ατί κούϊγ , κ; πορσίτ ίό^ε
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χαί τους άνεμους χβα τι νερά , και του
«•παχούουσι ;
α6. Και ίκατε'πλίυσαν ιΐς ττ,ν χώ
ε»οτν τών Γαδαρηνών, ό οποία (ϊναι αν
τίπερα ττ,ς Γαλιλαίος.
27 ΚϊίώτάνεύγηκίνεςΜείςτηνγην,
τον «-άντησεν Ινας άνθροιπο; άπο την
πόλιν, ό όμοιος είχε δαιμόνια άπο πολ
λούς χρόνους, και φόρ;μα δεν ένδυνειο , λ.αΐ εις το σπίτι δεν εμενεν , άλλα
ε!ς τζ μνήματα.
ι8. Κα! ώσαν είδε τον Ιησοϋν , ε^ών αξε , και επήγε και έπεσεν ιΐς τα
ποδάρια του, και μέ μεγάλν,ν φω/,ν
ίι-εν" Ιν,ιοδ υίέ τοϋ Θεοΰ του ύψίς-ου,
«έχει; νχκάμη; μετ'ε'με'να; παρακα
λώ σε {«.η ρ βατανίτ/,ς.
319. &ιατι είαρηγγειλεν ιΐς το πνεύ
μα το άκάθαρτον να βυγη άπ6 τον άνβρωττον' διατί πολλούς χρόνου; τον
ιχίάτα' και έδένετο μέ αλυσίδες καϊ
μέ κλαπαις το «φύλαγαν* άμή εκεί
νος έκοπτε τα δεσίματα, και έδιώχνετο άπο τον δαιμόνια εις τους ερτί—
ρους ( τόπους. )
3ο. Και ό Ιησονς τον έροΐτησε,
καϊ «ιπε* τί είναι το όνομα σου ; κ,α! ε
κείνος είβε' λεγεών' ίτι πολλά δαιμό
νια εμβήκαν εις αυτόν.
3ι. Κα» τον έπαρακάλει να μ?,ν
τους προτάςη να πάσιν εις τ/,ν άβυσ
σον.
32. Και έκεΐ εις το όΐος ίτον αγέλη
τών χοίρων ό^οΰ έβοσκε* κοϊ τον έπαραχαλοϋσαν να τους δώση άδειαν να
Ιμβουν εις εκείνους. Και τους έδωσε.
33. Καϊ ωσάν «ϋγΐκαν τ α δαιμόνια
έπο τον άνθρωχον, εμβηκαν εις τους
χοίρους" χαί έκίνησεν η* άγάλη εκείνη
άπο τον κρημνον εις την λίμνην' χαί
•πνίγη.
3 ,". Κη ώσαν είδαν οί βοσκοί έκεΐ-

» ι >

τ| , Ι δε ονγ$τί , έ ε δίΓιόγενΐ, άτί;
36. Ε ού χουαδε ντε βεντ τε Γαδαρινυβετ , κε |5τί περτέ«γ Γαλ:λαί§σε.
ιη, Ε πόκε δο">•ι άί μπ& δέ , ί £ό>!ι
πξρπάρα νιε νιερι γκα κιουτε'τι *ε
'Ά/Ί τεπαούδέ κ§3ουμε μοτζετ,έρόίυ
νούκε μπαν ντε βέτξχε, άς ντε στεπί
χίν , πό ρίγ ντε βάρρε.
α8. Ε σι έ πα Ιησουνε. ί ρα ντ;ρ
κ£μπε, έ θυ'ρρι με Γ| τε μαδ, ί θα*
τζκαμ ού'νε τε πέΐγ μέ τί Ιησοΰ ί πίρρΊ ί Περντίσε σε λιάρτιτ* τ§ λιουτεμ
τίγ τε μ6ς με μουντότζ.
29• Σε έχορσίτι Σπίρτιν* ε π|Γ{οί
τϊ δίλλ γκα νιερίου, σίσου'με βίτερα
έ μπάν άτϊ, ί κε λίδουρε μέ χίκουρα , έ έ ρουχίγνε ντε κουτζουρ , έ 'Ητ
ποίιτ χε'κουρατε, Ι ζλόνειγ γκα ίπαουδι ντ' έρημίρα.

3ο. Ε Ιησουΐ ε πιίτι άτ^ , ε ϊ6α*
τζέ1* πε Ιμερι ίτ, έ δε άί ϊΟα' Λεγεών*
σέ κί>-« χίρί τέκ άΐ σουμί τε παοΰδ|.
3 1. Ε ΐ λιουτείγ άτίγ τ| μος ί
πορσίτγε άτα τε χίγϊνί ντε δε'τ.
32. Ε κϊ άτγέ νιε κοπέ έμάδε όε'ρραβετ, χε κουλότνβ ντ§μαλλ, «,ίΧιου•
■τντΛ άτίγ του άπ| οΰρδ|ρ τ£ βε'νξ
μπε δίρρα , έ ί ποριίτι τε βε'νε.
33. Ε σί §ουαλε τε παουδετε γκα
νιερίου, χίνε ντε οε'ρρ'α" έ ού βϊοσοϋλ
κοπε'για μπί ^ρεμίν! , έ ού μπίτ ντ^
Ριόλλ.
34. Ε «ί ε πα'ν$ είτα κ^ £ου«ϊγνΐ

αιΟ
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νο όπου ϊγινεν, ίφυγαν* καί επήγαν εις δερ^ατ§ άτε κε οΰπ§, ίκνί ε βάνε, έ
τήν πάλιν καί εις τα χωράφια καί εί ρ"εφιενε ντ| κιουτέτ έ ντ| τζιφλίκε.
παν το.
35. Και οι άνθρωποι εύγήχαν να ει
πούν εκείνο όπου έγινε" και ήλθαν εις
τύν Ιησοϋν, καί εΰρηκαν τον άνθρωπον
όποίϊ έκάΟετο , άπό τον όποιον εΰγηκαν τα δαιμόνια, ένδυμε'νον και σωφρο•

35. Ε οούαλε τε σίχνε άτε κε ο!»
πε , ε ερδε τέκ Ιησούι, έ Ρε'νε νιερίνε
κε οούαλε πρέΐγ σί τ| παούδίτε/, "".ξ
ρίγτε ντε πέμπε τε Ιησούϊτ , βέίουρε,
έ ούρτετζοΰαρε, έ ού τρέμπνε,

νισμένον ει; τά ποδάρια του Ιησοΰ" και
έφοβη'θηκαν.
36. Και εκείνοι όπου το είδαν το εί
36. Ε δέ άτα κ^ έ πάνε ού §ε/ρτούπαν εις αύτουνοΰς. πώς ό δαιμονισμέ ανϊ άτοΰρε κίσ ού δϊρούα ΐ δαί'ζονίσουρι.
νος ελευθερώθη.
3^. Και το πλήθος Ολον της περί•
37. Ε γιου λιούτνε άτίγ Ρίθε τουρχώρου τών Γαδαρηνών έπαρακάλεσαν μα κ§ οόλι γκα βεντι ί Γαδαρινόβετ
τον Ιησοΰν, να εύγη να πάγη άπ' αϋ τε ίκϊν γκα άτα , σε ί ζοΰρι νιέ φρί*.'
τους, ότι είχαν μεγάλον φόβον' και αυ έμάδε" έ άί χίρι ντ| βάρκε , έ ού κθέ
τός έμβηκεν εις το καράβι, και έγύρι- μπε τε πράπε.
σεν οπίσω.
38. Και ό άνθρωπος έκεΐνος, άπρ
38. Ε νΐίρίόυ κ| οούαλε πρέΐγ σι
τον όποιον εΰγηκαν τα δαιμόνια, έπα- τ| παούδίτε, ί λιούτεϊγ άτίγ τε ρίγ
ρακάλει τον Ιησοΰν, να είναι μαζύ του" με τε πάσχε* έ Ιησούι έ λεσόι άτι β
«μη ό Ιησοΰς τον απόλυσε, λέγωντας* ί θά. "
39. Γύρισε εις το σπητί σου, και δι
39. Χάιγδε ντε στεπί τέντε έ ρ§<ρ&
ηγου όσα σου εκαμεν ό Θϊός. Και έπή- σα Αέρι Περντία περ τιγ, έ άί βάτε,
γεν εις όλην την πόλιν και έκνίρυττεν έ κηρϋξ ντε περ Είθε κιουτέτ σα πίρι
όσα τοΰ εκαμεν ό Ιησοΰς.
ντε άί Ιησού».
4ο. Και όταν εγυρισεν ό Ιη«ο~ς, τον
4ο. Ε κουρ ού κθίε Ιησούι, ε πρίεδέχθηκεν ό όχλο;" διατί όλοι τον ά τι άτε τούρμα, σε ψέ ίϊθ'* δε/ίερόιγνε.
νάμ?ναν.
4ι. Και εκείνην την ώραν ήλθεν έ
4 1. Ε για βγιέν νιε νιερί κέ κίσ
νας άνθρωπος το όνομα του Ιάειρος εμερινε Ιαιρο, έ κούιγ ίστε ί πάρι ί
και αυτός ήτον άρχωντας της συναγω 2υναγόγιτ , έ σί ρά ντε κέμπε τ§ Ιη
γής" καί επεσεν εις τά ποδάρια τοΰ Ιη- σούϊτ, ί λιούτεϊγ άτίγ, τΐ βίγ ντ§
βον, καί τον έπαρακάλει να πάγη εις 5τ|πί τε τίγ.
το σπήτίτου*
42. Οτι είχε μίαν θυγατέρα μονο
4*2. Σέ κία νιε βάσιζε τί βε'τεμε
γενή, έως δώδεκα χρονών, καί εκείνη ά- γγέρα οΊμπεδγιέτβ βγιέτζ, έ χξγιδ μεπε'θανε. (Καί έκεϊ όπου έπάγενεν ό Ιη νιεντ ί βόίσ' (έ μπούδι τέκ β:γ , β
σούς το πλήθος τοΰ λαοΰ τον έ^ενο/ω• μπιτ άτε τούρμ' έ νιέρεζετ.
ροΰσαν.
43. Ε νιε Ρρούα κε χίκτε γκα τε
43. Καί μία γυναίκα ή οποία είχε
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χίνησιν αίαατο; δώΰίκα χρόνου••:, και »- ργιίδουριτ' ί ΓΛκουτδιμπεδγιέτΐ Ργιέτ,
ςβδίασεν όλον τη; τον βίον ίί; τοΰ; ι * ?§ χιΰ πρίσουρί ίίθί ίέν' ίσχίγ ντ»
ατρού;, καϊ δεν ήαπόρεσεν άπο κάνί'- τ,ερά^», ΐ σμοϋντ τ| δίρόνειν γχά
ντονιί.
νχ να ίατρευδή"
44• 2ϊ<*όνωντας οπίσω του, επία44• 21 γιου άφ$ρουα άτΐγ πράπα«« την άχραν τοΰ φοοέαατόζ του* και ζε. ζοΰρι άνεν' ί ρόκί.σ§ τϊγ' • άτ»
ι-αρευύϋς ίς-άΟτι το τρεςιριον τοΰ αΓ;Αα- τζάστ ΐ μπίτι τε ^γιεδουριτ' ΐ Γεάκουτ
σέ σάιγ.
το; της.
45. Και ό Ιησοϋ; είπε" ΙΙοϊο; εί
45. Ε Ιησουϊ θα* τζίλι εστ' άΐ κϊ
ναι εκείνο; όπου {<,» έπιασε ; και έπειοη μξ ζοϋ μουα; $ σι θοσν& ίιθί σέ γιό,
όλοι αρνούνταν , λί'γ»ι ώ Πί'τρο; και ε Πε'τρουα έ δέ σοχίτ' ετϊγ ϊ Οάνί' ία»
κείνοι οπού ήταν |χΐ τον Πε'τρον' Δι ικαλ, τε που-ιτόϊ τούρρια, ΐ τε στίπΐ•
δάσκαλε, οί όχλοι οέ σφίγγουν και (γν|, ί πιίτ, σε τζίλι ιά ζοΰρι.
«ί τενοχωροΰν, και λέγει;" ποίο; είναι
όπου υ.» έπιανε;
46. Καϊ ό Ιησοΰ; ειπε' κάποιο; (Αβ
46. Ε ο-» Ιησοΰι 6α τζιόκουδ (χ; ζοΰ
έπίασ•* <ϊιατι εγώ έγροίκησα οόναα,ιν ρι ' σέ ουνϊ ύΐιΓ;α'£α '/.'ί όά'Η γκάριζε
όπου εύγτ,κεν άπό λόγου ρ,ου.
φουκί.
47• ^αι «ισάν εϊοεν ή γυναίκα ότι
47• Ε σί πα Ρροΰαγια κ| οΰ τζφακ ,
οεν τον έλάνθασεν, ήλθε τρορ.ασ(Αε'ν/ι, έ'ρίι τουκ' έ ^ρε'ίουρξ, » ο", ία περκαι επεσεν εϊ; τα ποοάρια του Ιησοΰ , πάρα τίγ , ί ριφέου άτΐγ πϊρπαρα Ρίκαι δια ποίαν άφορριήν το έπιασε, τοΰ 6ϊ λα'ίίτ πέρ σέ ε ζοΰρι, » <ίε κε κίίϊ
το είπεν έμπρος-α εϊ; όλον τον λαόν, οϋ σεροΰα ρ.• νιε χί[ ε.
και πω; ίατρεΰθη παρευθό;.
48. Ε 5έ άΐ ΐ 6α άσάϊγ" κίγ 6αρό;
48. Κα! ό Ιησοΰ; την είπεν* ώ θΰγατερ εχ* θάρρος, νί πίς•ι;σου οι ελευ ώ λίγε, «ε πεσα γιότε τι σόσι τ γ
θέρωσε* ουρί ει; το καλόν. )
^άϊγδε ρίπε τε (*ίρρ&. )
49• Ε πα σο'σουρ* άι ε ίε φγιάλ*49• Και δταν άκό|Αη ό Ιησοΰ; έλε
γε τον λόγον, έρχεται ενα; άπό τόν άρ- νϊ, βγιέν νιε γκά ϊ πάρι ϊ συναγώγιτ,
χισυνάγωγον, και λέγει του* ότι άπέ- έ ϊ Οότ' άτιγ' σέ βδίκι |5άϋ;ζα γιότε π<*
6ανιν ή θυγατέρα σου" (Αήν πειράζη; (αο; υ-ουντο δάσκαλε.
τον οιδάίκαλον.
5<>. Ε ιίέ Γ/ισούΐ σϊ οιίιόί, γιοίι
3υ. Και ό Ιησοΰ; ώσαν το ήκουσίν,
άπεχρίθνι και είπίντου' ριήν φοβάσαι' πίρίειίκ άτίγ, έ ί 6ά' ριο; ού τρΐριπ,
μόνον πις"*υε, και θέλει γλυτώσει.
πό πισό βέτϊμΐ, έ δο τ§ ϋπ$τόγ*.
5 1. Ε σί χίρι ν 7ι ϋτϊπί νυυΧί Ζ•.Χ
5 1. Και ωσάν έμβήκεν εϊ; τό ?π/,τι, δεν αφ•/ικ« κανένα να ί"ριβ{ΐ [Α^σα, νιερί τε ίν πρ$ντα, πό 11ε'τρον«, έ ό»
χαρά μόνον τυν ΙΙίτρον και Ιάκωβον Ιακωβονε. έ όε Ιωάννη ί οέ γιάτν -όί
και Ιωάνντ,ν, και τον πάτερα τ?,;κορα• (Α^Α-ν έ υαίϊ,ίΟί.
«ιδα; και τ/>ν μητέρα.
5α. Ε κιάϊγνϊ Γίβε « ρΊ'χεσ;ν| π'ίρ
\>λ, Κ«ί έκλαιον όλοι και έλυποΰνταν. Κκι- μ Ιησού; •ι,;«* μ,; κλαίγε. .'ί' < ϋ άί' οΰ Οότε !αο; χι,.», νουκί.
3*7
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δίν άπε'θανεν, άλλα κοιαάται.
53. Και τ;ιν ί'καταγελ.οΰσαν, είξεύοοντε; πώς απέθανε
5.ί• Καί αύτο; εύγάλωντά; του; έ
ξω όλους, ΧνΙ πιάνωντάςτην άπό το
χέρι τη;, έφώναςεν' ίϊ κορασίδα, σνί'/.ω απάνω
ί5. Καί τό πνεΰΐλά τη; εγύρισϊν ε:;
αυτήν, και πχρευβϋ; έσηκώϋη'καί είπε
να τ?ς δώσουν να φάγη.
56. Και οι γονείς της ετρόιι.α;αν'
και ό Ιησοϋς τους {παράγγειλε ν» αήν
είποΰν κανενός εκείνο οπού ίγινε.

βόΊ'κι πο φλ§.
53. Ε ε'περκε'σνβ άτ§ σ• οϊγνε κ^

55. Ε ού κΟε ^πίρτι ρίπε τε, έ ού
γγιαλ άτε χέρε ' έ πορσίτι τι ϊπνε άσα»γ τε χάίγ'
56. Ε ού τζιουδίτνε, έλιάνε [Αιντε
περίνγτ έσάίγ' ε άί ΐ πορσίτι άτ* τ§
[/.ό; Οόϊν| νιερίουτ άτ§ *ε ού £ε.

Κεφ. θ. 9•

Κρίε Ενέντετε. 6. 9-

ι. Κοά ό Ιησοϋς προσκαλώντας ΐοϋς
δώδεκα ριαθητάδε; του, τού; έδωκε
δύναιαν καί εξουσίαν εις όλα τα σαιμόνια, και να ΐατρεύουν άσΟένειαι;.
ι. Καί τοΰ; ίς-ειλε να κηρύττουν
την βασιλείαν τοΰ Θεοΰ, καί να ΐατρεύουν τους άσΟενηριένους.
3. Και λίγα τους" [λην σηκώνετε
τίποτίς εις την ς-ράταν, |/.ηδέ ραβόί,
•χηδί σακοϋλ*, [ληδέ ψωριί, μηδέ άση-

ι. Ε σι Ούρρι τε Λια.πϊδγιε'τε ιιαΟητίτ' ίτίγ, ού δα άτοΰρε «ρουκί, έ δί
οΰρδ§ρ ρ•.πί ίϊθε τε παούδ§τ§, β δε τε

βοΐκι.
5.{. Ε άί σι ί ντζόρι τβ Ρι'θί γιάστε,
ε ε;Λπάιγτι άτε γκα οόράα, θίρό•., ί ί
δχ. ώ τζούπ|, γκρε'ου.

σερόγενε σϊ^ούντετί.
α.• Ε ί £ερίόι άτά τε κηρύξνε ρι,ποε*

τερίν έ Περντίσε, έ του ϊπν; σεντίτν^
ο| σεαούί§βετ.
3. Ε ού &ά ατού 3ε* ιαο; ιιε'ρρι οάόρε Ρε [Απ-οίδε, ας στοπ , άς τόρβε, ά;
ποΰκε, άς άσπρε* άς οι πάλλε ρόΛα τ§
(λι' αηο» να έχετε άπο δύο φορε'ριατα' κίνι.
4• 1'• δε (Λπε τζοο στεπί ίί τε χίνι,
4- Καί *ίς όποιον σπητι έρ^βητε, ε
κεί ρ.ε'νετε, καί άπ' «κεϊ να εύγαίνε- ρ.πε'τι άτγέ γγερα σα τε §ίλλι.
τε ε ζω.
5. Κουδο ί'ε τε αος ού κιάσγενε
5. Καί όσοι δεν σας δεχθοΰσι, »ύγαίνοντες άπο την πάλιν έκείνην, καί γιούβετ, κοϋρ τέοίλλι γκά άί λιουτέτ,
τον κονιορκτόν τινάξετε άπο τα ποδά δκούντνι έ δέ πλιούχουριν$ γκα κέαπερια σας, να ηναι διχ ριαρτυρίαν εις τ& τούαϊγ,περ ριαρτυρΐ κόντρ' άτοΰρε.
αυτούς.
6. Καί όταν εύγαιναν επερνοΰσαν ά
6. Ε σί οούα)1| νίϋνε τε βίγνε ^ο'του
πο ρσα άπ6 τα χώρια, κηρύττοντές λε ντε περ φ"ίιάτερα, τούκ' έβαγγελίτο ίύαγγέλ•ον καί ΐατρεύοντες εις κά&ε σουρε, έ τούκ έσεροΰαρε ΛΟτ*νε ρ,πε
τζδο άν|.
τόπον.
η. Ε ύιΓίόι Ηρώόη Τετάρχη άτοκε
η. Καί ό Ηοώοης ό τετράρχης ηκουσεν όλα ί/.εϊνα όπου ίγίνηκαν άπ πίνισνε γ/.χ άί τέ ΚΟα' έ τζιοΆτε«γ"
αυτόν τόν Ιησοιϊν' καί άπο'ρει ΰ'ιατί ε- σε ψε Ουσν^ τ, α, κε Ιωάννη ούγκρέ
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λ*γαν κάποιοι, ό'τι ό Ιωάννης άνέ<τη εκ
νεκοϊόν.
8. Και κάποιοι, ότι ύ Ηλίας έφάνη
και άλλοι, ότι ένα; προφ/ι'τη; άπο του;
παλαιού; άνες-άθη.
ρ. Και ό Ηρώδης εϊπεν* έγώ άπεκεοαλισα τον Ιωάννην' και ποίος ιϊναι
ετούτο;, οιχ τον όποϊον έγω ακούω τέ
τοια; Και έζητα να τον είδη.
ίο. Και γυρίζοντ!; οι άπός-ολοι ει;
τόν Ιτ,σοΰν τοΰ έδιηγηβηκαν όσα εκα
ρ.αν' και εκείνο; τού; έπηοε, καϊ άνε/ώρτ,οεν ςεχωρις-κ ει; έ"να εοηίΑον τό•
«ιν τ?,; πόλεως όπου έκαλεΐτον ΒηΟσαίία'.
ιι. Και οι όχλοι ώσχν το έγνώρισαν, τόν ακολούθησαν- και ί7ωντα; να
του; δεχβή, τοϋ; έλάλει δια την βχσιλειαν τοϋ θεού", και εκείνου; όπου •/.Ρ«*•,ουντα•; ΰιραπειαν του; ιατρευ!.
12. Και ή ηυ,ί'ρα άρχισε να βραδιβ,η* καϊ ερχόμενοι οι δώόεκα, του εί
παν* απόλυσε τον όχλον, δια να ύπάη τριγύρω ει; τα; χώρα; καϊ ει; τα
χωράφια, να κονε'ψουν, και να εΰρουν
κ» φαγητόν* ότι εδώ εί'υ.εσ()εν εϊ; εοη(Αον τόπον.
1 3. Αί'γει του;* δοτέ του; έσεϊ; να
φάσιν. Και εκείνοι είπαν- ία,εΐ; δεν εχοριεν περισσότερον άπο πε'ντε ψαψ.ία
και δύο ψάρια, εςω παρά να ϋπάρνε, να
αγορασωυ,εν φαητα οια όλον τον λαον
έτοΰτον.
1 4- Διατϊ ήσαν άναρε: εω; τε'ντε
χιλιάδες* και ε'ιπεν εϊ; τοΰ; ριαθητάδες
του" βάλλετε του; ει; τά;ιν να καθί
σουν άπο πενήντα.
ίο. Και έτζι εκαιιαν* και τοΰ; έκάΟισχν όλου;.
1 6. Και ό Ιησού"; πε'ρν<οντα; τα πε'ν
τε ψωμία και τα δύο ψάρια, άτε'νισεν
εϊ; τον ούρανον, κχϊ τα ευλόγησε* καϊ
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γ*α τ| β&'κουριτε.
8. Κ τζα τ\ τγιε'ρε θόσνε' £ϊ ού
δοΰκ Ηλία, έ τϊτγιε'ρε πα κε ού γκρέ
νιε προφήτ ί.λιάστε.
9• Κ θα Ηρώδη Ιωάννη τ ουν' ΐ
πρέ'ία κρίετε* ιτο τζίλι Ί^τϊ κούιγ, κ|
διΡιόϊγ τ§ Οο'νε πιο τέ κάκε πούνξρα; «
κιρκόντε τα ί*ϊχ άτέ.
ίο. Ε σι ού κβίενε άποστο'ϊγτε , ΐ
ρϊφίενε άτϊγ ΡίΟ1" άτο κε Αενβ' * σϊ ί
|ΑΟρ?ι άτά (λέ βε'τεχε, ού χόικ μπε
νιε βίντ τε σκιούαρ§ τε, κιουτέτιτ κΐ
κιούχκετε ΒιΟσαϊδά.
ιι. Ε σι δΐΓιούαν{ κετ4 πούνε τουρ(Αετέ , ί βάνε πα; σϊ ' έ σί ϊ πρίτι ά
τά , ού κουζίντόν άτοΰρε πΐρ (Απρετερϊ τί ΙΙερντίσε , ε σερόντε άτά κε κίσν| 'ττρεγγίρι.
ία. Ε νίσι ?>ίτα τ'ε Οίχειγ' ί γιο!»
άφερούανε άτϊγ τε βιι/,πεδγΐί'Λΐ, ί ΐ
θο'ν' άτϊγ" λείο τούρ(*«ν5 , τ» βε'νϊ |1ότυυλε φσιάτεραβετ έ τζεφλικεβετ, τέ
κονέψγενε , * τξ Ρεγενε τε γκ:ίν4 , «έ
κετου
γευ.ι ντε4 &ίντ
είρη(Αΐ.
'.ετου γει
β'ε
1 3. Ε ού 6ότ άτοΰρε* επουνι γιουβετ άτοΰρε τε χάνε. έ όέ άτά ί Οάν|*
νού/.ε χ.ίαΐ νά{ϊ«τ αϊτού [Α* τί'πϊρ πέ.ν
βε'τζε πε'σΐ πούκϊέετ, έ δε δϊπίσκετ"
βί'τζρ'.εντε βά φτζιυ. νάβετ τι πλε'γβίΑΐ
τε γκρένα περ ΡίΟί /.:τί λαο'.
ι4• 2έ ψέ κεν§ γγερα πέ»ε (Αίγί
πούρρα" έ ού <)α ρια^ητίβετ βε τϊγ' βίρι άτά τε ρίνε τούφα τούφα γκ* πεσεδγιετ».
1 5, Ε πενϊ κεϋτοΰ * έ ίβούνε '
ντέϊγ^ε τι ΡίΟι.
ι6. Υ. σϊ ^όρρι τε πε'σε. πούκετε,
έ δε τε §ϊ π.'ί/.'.τε, έ γκρίγτι σίτε ντέρ
Κίελ, ί Λεκόι άτό , : ί Οεου. έ ού ά
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ϋΚ«τ>. ρ,

τκ «"κατώιού•, κ*ί {"διδέ* τα ιίς τοΰς|ίπ ααΟητίζιτ, τοϋ ά &γν? τούραΐβ•
ρ.αβιηταίίί τον» , να τα βάλλωβιν εις περπαρα.
τον όχλον.
ιτ. Κα' ίΐιανοτν, χαΐ εγόοταβαν όι-. Ε γάνχςί, ΐ ού *οίνί τέ ΓίΟϊ.
ί
νχρίγτινε
άτε κ§ ού τεπερόι άτυϋρι.
λοι" χαί ετ/χωσαν τα χο'λαάτια όπου επερίστευσαν, δώδεκα χοφίνια.
διαπεδγιέτε κοοίνα.
1 8 . Ε οΰ πέ_ κούρ άί κέ [Απέ νιάνε κ*
1 8. Και όταν έποοο-εΰνίτο χατα
ρ/νας, ήταν ααζύ οι ααίητάδες του* ■ραλίϊγ, κέν' ί δε ααίητίτ' ετίγ πάδκϊ
χ«ί τους ΐρώτησ»" ποίον αϊ λε'γουσιν οί αέ τι* έ ΐ πιέτι άτα, έ ού θα" τ,ιλι•ό^λοι να είααι ;
ι«). Και ε'κεϊν'.ι άπεκρίθηχαν, και
ιΐΓταν* άλλοι λενουν πώς να ησαι ό Ιω
άννης ό βαπτιςτίς' χαί άλλοι, ό Ηλί
ας- χαί άλλοι, ότι κανένας προφήτης α
πό τους πχλαιούς άναςτίθη.
•>ο. Καί λέγει εις αυτούς" ά•./.τ £-

Ίόνε τού:υ.£τ| σε για<Λ ουνε>
ΐ(). Ε δε άτα ού πίρΡέιΓκνε , Ι ί
Θάνε" Ιωάννε Βα-πτιστίνε, ί τί τγιέρί
Ηλίανε,ίτε τγιέρε σέ ντονιε προφήτ ί
λιαστέ ού γγιάλ".

2ο. Ε ού Θότ' άτοΰρε" ε πΰ γιο'ίβιτ
τζίλι Θόΐ σέ για•Λ; έ ού π*ρΡε'«.Γχ
»τε?ς ποίος λέγετε να είααι; Και άπικρίθη ό Πέτρος, χαί «ίπβν* ό Χρις•ός τοϋ Πέτρουα, ί ί θα" Κρίστι ϊΠερντίσε.
θιοϋ.
3ΐ. Ε άϊ ί φοβερίσι άτα φορτ, β ΐ
3ΐ. Κβί Ι Τησοΰς τους έ'φοβί'ριτε,
χαί τους έπαρτίγγειλι κανενός ν* αήν πορσίτι τέ αος ϊ θόνε -ίιερίουτ '/4τ|.
το είπωσιν έτΓϋτο"
33. Λιγωντας* Οτι χάανει γοίία ύ
33. Ε ού θα" βε ί «φρι ΐ νΐίρίουτ
υίνς του ανθρώπου να πάθη πολλά, χαί οο τε π£σόγξ 3ου|Α| , ί δό τε ^τίρετ$
ν« άποηοχΐ|Αασ^7; άπό τους ποεσβυτε- έ τε ξεντερόνετε γκά πλεικτε , ί τ£ π^ρους χαί αρχιερείς χαί νρααρ,ατκΐ;* κ•χί ρ6τ' ί πρίφτερετ, έ γραΐΑ'ΛατεΊγτί , Ι
ν« σκοτωθη, χαί τ?ί τρίτη ήαίρα να τε ^ρίτετε, έ τ| τρίτενί δίτβ τε γγι«άνα^αΟη.
Αε-ρε.
33. Ε θό^τε πα ντε Γίθ|" άί 4 &
3.3. Κ«1έ"λεγεν »ίς όλους" ε"αν κα
νένας θέλη να ελθη καταττόδι αου. άς άρ- τε βίγϊ πας αέγε, λέ τε άρνίσγ§ βέντ,θη τοϋ" λόγου του, χαί άς σηχώιτη τον τε^εν' έτίν , β λέ τι αβίρίβ Κρούι/.ν
ς-κυρόν του κάθε ηοέραν, χαί άς αε α έτίγ δίτι περ βίτε, έ λέ τ^ βίγ| πάς
κολούθα.
[λέγΙ*
. • ,
* 24• -* Ψ* «ι « λο τε σόσ-,Ι Σπίρ»4• Διατί όποιος θέλει να «ουλάςη
τήν ζιοτ'ν του, θέλει την χάσει* και ό τιν' έτίγ , οό τα γν»»χάη άτ| , * άι
ποιος χ*«ιτην ζ&ιηντου δια λόγου αου, κ» *ά /ουΆπβσΐ 2πίρτιν έτίγ π|ρ
ετούτος θίλει την κερδέτει.
(Αούα , κούιγ οο τα σόσγί άτέ.
3Γ). 2ε ψέ τ^ι βε•/£ν -"ιεοίουτ τεχο^5. Διατί τί (ϊ'.άφορον είναι εις τόν
«τν'ίβΜπον, ε<*ν κίοήιιη τον κοσιίον >*- χ,τίσγί ίΐθ» δινιάνε, έ τε ^ουαπάσ£ β«λον, καί τού λόγου του να /α'ση, η ν» τ*^εν' έτΓΐγ , α τα ^εαετόνε.
ζτ«Αΐ».>θίί :
3<ϊ. Διατί ογττ.ο; ΐντρττ"; «ί; ίυ.έ-

:>.(*>. 3ί ψέ κού!- μ τ'| κίτε το'^ρτ
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να και εις τους λόγους ριου, κβΐ ό υ:.ς>ς
του άνθρωπου βΛ.ίΐ ίντραπη 5ΐ αυτόν,
όταν ίλθη »ΐς την ίόζαν του και εις την
οόζαν τοϋ πατρός του, •Α*ζΰ [Μ τους α
γίους αγγέλους.
9». Και λέγ» σας αληθινά, είναι
χα.τοιοι άπό έκεί<ους όπου 7'κουνται
ίίώ, οι όποιοι δεν Οίλουτιν αποθάνει,
ίως όπο3 να εϊδωσι την βασιλείχν
του Θίοϋ.
28. Και ΰτερα άττχ» τους λόγους
τούτους, εως οκτώ ηι*ί:«ι;, έητίρε τον
Πίτρον κ* Ιάκωβον και Ιωάννην, κα!
άνεΌη ί•.ς το όρος να προσευνηθη.
39• Κα! έχει όπου προσεύ/ετο, το
ιίσος τοϋ προσώπου του έγινεν άλλης
λογής, και τα φορίματά του λευκά και
ά7{**ταν.
3ο. Και ν», και δύο άνδρες του έβυντυν/αιναν, οι όποιοι ήταν ο Μωϋσΐ,ς
και ό Ηλία;"
3 1. Οπου ίφάνηκαν μέ δόςαν, και
ελεγον τ6 ευγαλμά του, το όποιον εαελαε να πλήρωση («σα Εις τ/,ν Ιερουσα
λήμ.
3α. Και ό Πέτρος και εκείνοι όπου
ήταν (Αοζυ του ήταν βεβαρυμενοι άπϋ
τον ΰπνον' και ωσάν ΐξυπνισαν είδαν
τϊν δόξαν του, και τους δυο άνδρες ό
που «ςεκουνταν ρ.αζύ του.
33. Καί έκεΐόποΰ «χώριζαν αυτοί
από τον Ιησοΰν, ίιπίν ό Πέτρος ίίς τον
Ιησοΰν' διδάσκαλε, καλόν βίναι να εϊμεβθεν ί[Α£Ϊς έδώ'και θΛοι/,ίν κάμει τρεις
καλΰβαις , Ισίνα μίαν, και δια τον
Μωυσην («αν, και δια τον Ι Ι λίαν αίαν'
μήν ΐιξίΰρωντας τί λε'γει.
34. Καϊλέγωντας ίτοΰτα τά λόγια
ό Πίτρος, ήλθεν ενα σΟννεφον, και τους
εσ/απασε" και οί μαθτ,τάδίς εφοβτίίηκαν όταν εμβήκαν εκείνοι με'σα.ίίς τό
σόννεφον.

μι

περ μουα, έδΐ πίρ φγιάλίτ' ίμία , περ
άτε οο τε κέτε τοΰρπ έ 5» ΐ Αί54ι ί
νιερίουτ κοϋρ τε βίγξντ'ί ντέρ τ§ τίγ,
ε δε τε γιάτιτ σ§ τϊγ , έ δε τ| Σενγτόρίβετ Εγγϊγετ.
α^. Ε βξρτέτ οΰ θ»μ γιούβετ, γιάνι τζά γκά χ.£τά >.§ ρ\'ν{ χετοΰ , χ ε άά δο τε μος βδε'σενε , γγέρα σα τ§
δόχενε μπρετερίν' ε Περντίσ§.
ιη. Ε 3κουαν$ σ'ι Ο α κετο φγιαλ;
γγίρα τετϊ. διτ, ε μόρρΊ με βετίχι
Πίτρονί, ί δε Ιωάνν|, ε δέ Ιάκωβονε , ε χίπι ντε μαλλ τ| φάλε<γ.

2^. Ε Ριάου τικ φάλειγ άί , έ γιου
/;ε τε οουκουριτ' ΐ φάκισε τϊγ τγιάτϊρλοί, έ ρόίατ ετιγ τϊ παρία κ^
λααπουρίτ/ξ πόσι βετ|τί;/.|.
3ο. Εγια <^ι Λόυρρα κ| κουβεντόιγνι
[ύ τε πά3κε , * ατά κένε Μωϋσίου •
ίέ Ηλία
3 1. Κε άτα οΰ οουκνε με ντϊρ , Ι
Οόίίνε περ τε δάλλε τε τι'γ κε δο τί
7;έν ντε Ιερουσαλίμ.
3α. Ε Πίτρουα, ί δε σόκϊτ' ετ!γ
κε'νε ρεντοναρε γκα Ριουριι, ε σι ού
ζγιούανε πάνε τ'| (Λ,άίτ' έτίγ , έ ο*έ τ»
δί κούρρ'ατί κβ ρΊ'γνΐ ι».έ τέ Λά3κϊ.
33. Ε κοΰρ ού ντάνε άτα πρέ«γ σι,
ί Οότε Πε'τρουα Ιησοώτ, ίάσκαλ, πουν'
εαίρρε είτε τε ρίαε νάβετ κ|τού• λ»
τε πέγεαε τρΐ τε'ντα, νιε περ τι, ίνΐ5
πέρ Μωϊίνε , έ νιε π'ϊρ Ηλίανε , πα
διΡιουαρ} σΐτζ Θό9.
3^. Ε τέκ θο^ άί κϊτί» φγιάλλε, οΰ
γκρέ νιε [χ,γΐί'ρΓουλε, ε ίπουστροι άτα,
έ οΰ τρέ(Απνεκοΰρ χίν; άτα ντ§ (χγίίρ—
Γουλε.
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35. Ε δό^ι νι$ ζε γκα μγιέρίουλχ
κε θο9 κουϊγ §£τ| Αίρ^ι ΐμ ϊ οάοουρι,
άτίγ τι Βιίιονι.

35. Κα! <ρωνί άκούσδη άπα ριέσα
«πο το σ,ίννεφον, όπ»ϋ ελεγεν ετούτος
είναι ό «ίος μου ό αγαπημένος, αύτον
άκούετε.
36. Και όταν εγινεν ή φωνή, ευ
ρέθη ό Ιησούς μοναχός" και αυτοί τα. έσιώπησαν, καί δεν είπαν κανενός τίπο•

36. Ε πας κετίγ ζέριτ, όύ Γεντ Ιησούϊ βε'τεμε" έ άτά πεδούανε , έ νούχ.
ί Θάνε μ| νιεείουτ μπ' άτά §ιτ φάρε
περ άτο κε πάνε.
3^• Ε ού Αε βίτίν' ί -χστάϊγμε»
κουρ ζπρίσνε άτα γκα μάλλι , ΐ δόλι
άτίγ μποΰδε νιε τούρμ' έμάδε.
38. Ε γι* νιε νιερί γκα τούρλα,
θυρρι, έ θα" δασκΛ , τξ λιούτεμ τίγ,
τΐ ροτουλότζ σίν| μπε πίρρε τίμ , σε
μί'ϊτε ί βέτεμε.
3_9• Εγια, ε '€% άτε ίπβοΰδι, έ θΐρρέτ άςαφνα, ε έ πΐρίίκιεν άτε μέσκουμ§ , ί με ζί ε λε άτ§ , σι έ θερμόν ί

τις εκείναι; ταΐ; ήμε'ραις άπό εκείνα ό
που εϊδασι.
Λ^. Και την άλλην ή|Λε'ραν, ώσχν
εκατέβηκαν ά-ό το όρος, ταν απάντη
σε πολΰς όχλος.
.38. Και να, ένας άνθρωπος άπό αε•
σ* άπο το πλήθος έβόησε, και είπε"
«^δάσκαλε, παρακαλά σε, <7ονάσου δια
τον υϊόν μου, ότι μοΰ είναι μονογενές.
39. Καί πιάνει τον το δαιμόνιον,
και παρευθύς κράζει, καί τον σπαράσσει
με άφροΰς, καί μόλις τον άφίνει συντρίβωντάς τον.
4ο, Καί έπαρακάλεσα του; μαθητάοεςσου να το εύγάλουν, καί £έν ήμπόρεσαν.
4ΐ• Καί άπεκρίθη ό Ιησοΰ;, καί ειπεν" ώ γενε* άπις-ος καί διες-ραμμένη,
εως πότε θίλω εΐσδαι {Αβτ' εσάς, εως
πότε θέλω σας υπομένει; φέ^ε τον ί•
•ώ τόν υίόν σου. .
42. Καί ερχόμενος « υιός του, τον
έπίασε τό δαιμόνιον, καί εσχισέν τον
και τον έσπάραξε' καί ό Ιητοΰς φ\ όρ
γήν ΐπρός-αζε το πνεϋρια το άκάΟαρτον,
καί ΐάτρευσί το παιίίον' καί τ6 είωκεν ό-ίσω τοΰ πατρο'; του.
43. Καί όλοι ε;ετ;ληττουνταν εις
την ρ.εγαλεΐ'ίτητατοϋ Θεοϋ" κ*ί έ'ς-ωντας ό λα^ς να θαυ^-άζη εις έ/.ίϊνα όπου
ί'καμεν ό Ιησούς, είπεν εις τους α*
Ο/,τάίίς του.
44• Τα λόγια ϊτο~>-χ βάλλε-ϊί τα
[ϋ'σα εϊί τααύτιά σα;" οΊατί ό υίος τοΰ
άνθοώπου αίλλει να παοαδΌΟή εις τα

Κί?• 9•

παστάϊγ.
3ο. Ε ού λιούτζε μαθητίβετ σε τον»,
κ| τα ντζίρε άτε, έ νούκί μούντνε
41• Ε Ιησού» οϋ περΡ«'«Γκ, ε θα* &
φυλί έ πα πέσε , έ έ στρέρ.τιερε, γγε'ρα
κοΰρ & τε γέμ με νιου , έ τοΰ δουρό«γ γιούίετ; πγιέρ'ρε κΞτοϋ πίρρε τεντ.
;
'

43 Ε τέκ άφερόι άί τε βίν , ε <ϊτίου άτε ί παούδι μπε βε', έ « περ'ίκ'-ίν"
έ Ιησούι έπορσιτι Ζπίρτιν' ί πειεο*
' αι οϋρίί , έ ι σιρόΐ ογιάλενε , ε για ίκ
άτι γιάτιτ σ; τίγ.
43 Ε τζιου&τισνε Ρ-.θε π'ερ τε ;/.ά5τ' έ Περντίσε" έ κούρ λίγνε |/.ίντι ΓίΟε περ ΡιΟ' άτό κε ίερι Ιησοΰί, οϋ θα
ριαΟητίβετ σε τίγ.
44• ^ί?ι γιοΰβετ ντε 6ε"3ϊ του'αιγ
:κϊτί) φγιάλε,σί ί πίϊρι ί νιερίουτ δό τβ
ϊπετΐ ντε δούαΐρ τε νιέρΙ^ετ.

Κί*. 9•

ΚΛΤΑ ΛΟΪΚΑΝ

'/ε'ρ'.α τ»ν ανθρώπων.
45 Και έχιϊνοι &ν έγνώριζαν τον
λόγον έτοΟτον, χαϊ ί,τον σκεπασμένος
απ αυτούς, σιαναρνην τονγροικν,σουν
καί έροβοΰνταν ν* τον ερωτήσουν δια
τον λόγον έτοΟτον.
46". Καί έ&ιαλογίζουνταν ένας με
τον άλλον, το, τίς να τ,ναι (Αεγαλνίτερος
απ' αυτού;.
4~• Και ό Ιησοϋ; έ^ωντας να εΐόίί
τοϋ; διαλογισμούς τϊ,ς καρδία; αυτών,
έπίασεν ίνα παισι, χαϊ εςΎ,σε'ν το χοντά του"
48. Και είπίν τους* όποιος δεχθή
Ιτοΰτοτό παιάίον δια όνομα μου, έμενα
δέχεται* και όποιος δίδεται έμενα, δε^εται εκείνον όπου με έ'^ειλε' διχτί εκεϊνος όπου είναι μικρότερος άνάμεσόν
σας, έκιΐνος θέλει εισΟαι μεγαλη'τερος.
49- Και έ^ωντας να άποκριθή ό Ιωάννης, εί-ε' διδάοκαλε, εί'δαμεν κάποιον ο όποιος με τό όνομα σου ίϋ'γανε
δαιμόνια* και τον εμποδίσαμε•; δια■τι δέν ακολουθεί μετ' εμάς.

λι3

45. Ε άτα νουκε καυπε,τόιγνί κϊτ|
χι ού θα* ί χι |*πουλιουαρί γκχ άτα,
κε τι [Αος 3 χουπϊτόιγνε, άτε, ε τρέαπισνε τα πιε'τν άτι περ χΐτζ φγιάλε.
46. Ε σ Λοησκν* |Αε βε'τ$χε τξτοϋ"
ρε' « τζίλι είτε ιαι ααί ντί τά.- '
47• ^- Ι'^υΐ σί κά άτό κ'ε. ρ,ίντόνιθνε \ύ ζεν.ζρΐ τ& τοΰρε , [Αορρι γχά
οόρρα νιε δγιάλλε , έ ε βοΰρι 7. πανί τ|
τίγι
|
4^• Ε ού θότ' άτοϋρε* τζιλι δο χ'|
τ| πίρμπεγέδε νι§ δγιάλλξ τ| τΛΐ μπε
|μερ τίμ, πίρμπεγέδ μουα" έ τζίλι δό
χ* τ* πίρμπεγέδϊ μουα, π{ρμπ|γεδ ά' τε κε χα δ|ρΓουαρ§ μουα* σε άι κ§ ε3τ|
' μί βόίέλ§ ντέ γιοι» Ριθε., άί εστί, μί μαδ.
Ι
49• Ε Ιωάννη οΰ περΡέιΓκ έ θα "
δασκάλ , πάμ νιε νιερί κε ντζγέρ τί
παουδξτ* μπξ |μ§ρ τεντ, ε έμποδίσμ
άτϊ, αϊ ψε νοΰ/ίϊ βγιέν πας νε'βετ

5ο. Και λέγει του ό Ινισίϋς' μ/,ν τον
έμποίιζετε' «ϊιατί όποιος ^ίν είναι έναντίος αας, εκείνος είναι <ϊια λο'γοιι (Αας
5 1. Και όταν έτελείωσαν αϊ τ,[Αεραις
τί,ς άναλη'ψεώς του, και αυτός έγύρισε
*αι εττίριζε τό πρόσωπον του να πάγ•^
εις τν,ν 1ερουσαλ•/;Α.

5ο. Ε ί θότ' άτίγ Ιν,σοόϊ , μός έ|(Αποίίβνι άτί"σέψέ κοϋθνουχ' ΐστί κόν
τρί νά(ίετ , ε'ίτε π|ρ νάβετ.
5ι. Ε κοϋρ οϋ άφερούα κο/α τε σε
γκρίτουριτ σε τίγ, έ άι κθε'ου φάκεν'
έτίγ τ| βίγ ντ{ Ιερουκαλί;*•

5ί. Και ές-ειλε (Ααντατοφόρους έαπροτα εις τό προ'σωπο'ν του" και επή
γαν και έίΛβτ.καν εις [λίαν ^ώραν των
ϊαριαρειτών, ίιά να τοΰ έτοΐ|Αασουν
τόπον.
53. Καϊ ίεν τον ίίε'χθτ,χαν, ότι τό
πρόσωπον του ήτον να πάγη εις τήν
1*ρουσαλ•/ίρ..

52. Ε δερίόι χαπερδαρε πίρπάρα
φάχεσί τίγ , ί σί βάνε χίν| ντε νιε κιουτέτ τε Σαριαρίτετ 1 5 πί'ιγνε Ρατί ά
τιγ βέντ.

53. Ε νοΰκ' ε δε'ςν| άτε, σε οϋ
ί'πτε τ§ νίχνε άτα κε βίγ ντ| ΙερουσαλίΐΑ.
54# Και ώσαν είίαν οί (Ααθητά^ες
54• Ε σί πάνε χετε [Ααθτ,τίτ' έτίγ
του, ό Ιάκωβος καϊ ό Ιωάννης, είπαν" Ιάκωβοι, είέ Ιωάννη , ί θόνί' Ζότ, ?ό
αύθίντν;, Οέλ:ί; να είποΟαεν να κατεβη τε Θο';αι τε ζόρισε ζγιάρ γκα Κ•.;Λί, 2

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΣ

224

φωτιά απο τον ουρανον, να του; χαλάση, καθώς εκα;χε καί ό Ηλία; ;
55. Και γυρίζωντας ό Ιησοΰ; τους
ώνείσΊσε, καί είπε" £έν εΐξεύρετε τι λο
γής πνεύματος είσθαι εσείς*
56. ΔιατΙ ό υίος τοΰ άνθρωπου οέν
ήλθε να χαλάση ψυχαίς ανθρώπων, άλ
λα να σώση. Κχί επήγαν ει; άλλην

Κεφ. <,.

τί ογιέίί άτα , σι κουντ*; «ίρι ϊ <ίϊ
ΙΙλία ;
55. Ε οΰ κθίε * ί * κυτόΐ
άτά *αϊ
■»
φοβερί, ί ού Οά' νουκ: δίγι γιου, γκατζ
λοί Σπίρτιτ ίνι γιου.
56. 2έ ψε ϊ πίρρι ί νιερίουτ νούκ'
έρδι τί χουαπάσε. Σπίρτε νιέρεζετ, π^»
τε σο'σγε , έ βάν| ντ§ τγιατίρ φϊιάτ.

χείρον.
5^. Και έχει όπου έπάγαιναν ει; την
ς-ράταν, τοΰ είπε κάποιο;* αύθέντη, θέ
λω σε ακολουθήσει όπου και άν πάγης.
58. Και λέγει του ό Ιησοΰς" τΐ άλωποΰσε; έχουσι φωλίαι;, και τα πουλία
τοΰ ούοανοΰ, κατοικίαι;• άαη ό υίο;

57. Ε 'τεκ βίγνΐ άτα απούίε ΐ θότί
νιε νιερί, Ζοτ, τ§ β;γ πα; τέγε, κοΰ
τε βέτζ τί;
58 Ε ί Οότ' άτίγ ΙησουΓ ίέλπΐρατε
κάνε φωλέτ έτοΰρε. , « 5 έ ζόϊ?τ' έ Κίελιτ τε ντένιουρε*
έ ί ή'ίϊόιϊ
νιε:ίουτ
Γ*
14
ι
τοΰ άνθβώπου ίέν έχει ποΰ να κλίνη τίι νου/ε κα κοΰ τ» κουαπίσγϊ κόκννϊ.
κεφάλι του.
59. Και λε'γει ει; άλλον" β'κολούθα
5(). Ε ΐ θότί νιϊϊτ τγιάτίριτ, έγια
(ιλ' και εκείνο; είπεν' αύθέντη, συγχώ πα; αέγε ' έ £έ άί ΐ θα , Ζΰτ, άα|
ρησε αου πρώτο* να πάγω να θάψω τον ουρίο τε βέτε αβ πίοπάοα τε κ"»άσ
πάτερα ρου.
τια ατ απε οε.
6ο• Και ό Ιησοΰ; τοΰ εϊπεν" άφησε
6ο. Ε ί θότ' άτίγ Ιησού* ' λΐ τι
τε- κλάσεν*
τέ- βδέκουβιτ"
τους νεκρού; να θάψουν τοΰ; έσικοιί; βδέκουοιτε
ι — —
ι
τους νεκοού;" άαη έσί» ΰπαγε καί έτοΰρε* έ τί σι τ| βέτζ ρίφε απρετϊοιαλάλει την βασιλείαν τοΰθεοΰ.
ρίν ΐ Περντίσε.
6ι. Ε νιε τγιάτερ ΐ θα* ζοτ, οϋνε
6ι. Κα! άλλο; είπεν" αύθέντη, θε'λω σε ακολουθήσει1 άαη• πρώτα να αέ Λο τεβίγ πα; τέγε, πο λέαε [4 πίρσυγχώρεσης νά υπάγω ν' αποχαιρετή πάρα τ§ περδίντέτ άτα τί ΰτίπίσί
σω εκείνου; όπου είναι εις το σπητίαου. σίαε.
ι
62. Ε •5έ Ιησου'ϊ ί θα άτίγ* κουρ^ΐ
62. Και ό Ιησοΰ; τοΰ ειπε' αηδέ κα
νένας όπου βάλλει το χέρι του είς το α ντονιε σι τ| βίρρε οόρρίν' έτίγ ντ|
λέτρι, καί βλέπει οπίσω, είναι άςιο; παραίντε , έ τε κθένετε τε βρτρόγί
πράπα, σέστί ΐ ζότι π|ί απ^τ^ρί τί
£ια την βασελείαν τοΰ Θεοΰ.
Περντίσε.
Κ: ο.

ίο.

Κρίε Ε5γιέτετϊ.. ι. ίο.

ι . Καί ύς-ερον άπο τοΰτα ό Ιησοΰ;
ι. Πασαντάΐγ ζγιόίι Ζότι έέε
έκατάς-/.σεν άλλους εβοΌαλκυντα αα- στατίίγιέτε τ» τγιέρε , έ ΐ Βερίόϊ άτα
θητάίε;, καί τοΰ; ίς-*•λεν άπο ίύΌ όα- πίρπάρα φάκεσά τίγ , γκά δι έ .V, ντ|
προς•α ει; το πρόσωπον του, ει; κάθε τζώ κιουτετ ί β^ντ λ\ §ούαν τ^ 5ίγ
πόλιν κΛ τόπον, όπου ΐαελλεν αϊτό; ιί..
νά «:άγη.

Κιφ. κι.

ΚΛΤΛ ΛΟΥΚΑΝ

«. Καν τους ελίγεν' ό Οερισμος εί
ναι κοίλυς, άμη οί ε'ργάται είναι ολίγοι"
παρακαλέσετε λοιπόν τον Αύθέντην τοϋ
βερισμοϋ, δια να ιΰγάλλη εργάταις εις
το θέρος του.
3. Σύρτε, να, όπου σα; πέμπω ωσάν
άρνία εις την μέσην των λύκων.
4• Μην βας-άτεπουγγίον, μηδη σακχοΰλι, Ληδϊ ΰποοίματα" και κανένα
εις την ς•ράταν να μην τδν χαιρετήσετε.
5. Και εις όποιον σπίτι εμβητε,
■πρώτον να λέγετε" Είρη'νηεϊς τδ σπί

%. Ε οϋ Οοδ άτθΰρε. τε κόρβετε
Ιστέ 8ούμε, πό χόρρξσιτδ γιάνε τε
πάκ|, λιούτουνι άδά ζότιτ τϊ σε κόρριτ , κ| τ| δερΡογβ άργάτε ντε τ& κορ-

£ετ5 τίγ.
3. Χάϊοενι για , οϋ δίρΡόΐγ γιούβετ
ουνε πόσι 3τγιέρα ντε μες τε ουγκετ.
4• Μος μπάϊ μβ βέτεχε άς κουλέτε,
άς τράιγστε, άς κεπούτζε, ε άς τε μός
χαίρετίσνι ντονά μπούδε.
5. Ε ντε τζδ6 στεπι κε τε χίνι,
πρωτοπάρε θό•. πάκια κιο'φτε ντε χε
τε σπεπί.
6. Ε ντε χιόφτ* άτγε ντονΛ πίρρ ί
πάκιτ, δο τε πρέχετε μέ τί πάκια γιούαιγ. β ντ| μός, & τε κθε'νετε πάκια
μπε γιούβετ.
η. Ε μπα τε στεπί μπέτϊ, έ νάι,
έ πίϊ , γκά άγιο χε κάνβ. σέ ψβ άργάτι §*τ' ί ζότι π§ρ πάίε τ'ϊ, τΐγ. έμος
γκρίχι γκά δτεπί μπε τγιατερ στεπΐ.

τι τοϋτο.
6. Και εάν ηναι έκεΐ υιός τίς ειρή
νης, Οελει άνακκυΟη απάνω εις αυτόν ή
«ϊ ρη'νΛ «ας " είδε μη, Οε'λει γυρίσει εις ε
σάς.
η. Και εις έκεΐνο το σπητι μένετε,
χχι τοώγετε και πίνετε άπό τα φαγη
τά τους" διατι άζΐίς είναι ό εργάτης
τί; πληρωμής του. Μην μετατοπίζετε
από Ινα σπίτι ει; άλλο.
8. Και εις οποίαν πάλιν έμβαίνετε,
8. Ε μπε τζδό κιουτετ χ^ τε χίν:,
χαΐ σας δέχουνται, εκείνα όπου σας & χε τε οΰ δέζγξνε γιούβετ , χαΐ γκά
άτο Χ& τοΰ βένε πιρπάρα γιούβετ.
βανουσιν έμπρος-ά τρώγετε.
9. Ε σερο'νι τε σεμούρετ' ίσάίγ , έ
9• Και ίατρεύετε τους άσθενημένουςτων' χαΐ λέγετε τους" Εστίμωσεν θόιάτοΰρε, Ϋ\ οϋ άφερούα μπ|| γιούβετ
μπρετερία έ Περντίσε.
εις εσάς ή βασιλεία τοΰ Θεοΰ.
ίο. Και εις οποίαν πάλιν έμβαίνείο. Ε ντε τζδδ χιουτετ χε τε χίνι
τ:, και δεν σας δέχονται, εύγαίνβν- ί τε μος ού οε'ζγεν'ϊ γιούβετ , οι τβ
τε; εις τα πλατώματα της, λε'γετε"
δνλλι ντε ρΌύγερα τ^ σάιγ θόϊ.
ιι. Και τον κονιορκτον όπου μας
ιι. Ε δε πλιούχουρινε κί κέ κολίέκοίλησεν άπο την πο'λιν σας, να, ό σουρ§ ντε νάβετγκάκιουτε'τι γιούαιγ,
που σας τον τινάζωμεν" όμως τούτο οΰ άσκούντγεμε γιούβετ" πο χε τε οίγι
είςεύρετε, ότι έση'μωσεν εις εσάς ή βα σέ ού άφερούα μπ| γιούβετ μπρετερία
ε Περντίσε.
σιλεία τοΰ Θεοΰ.
ι α Και λέγω σας, ότι πλε'ον συμπά
12. Ε ού Οομ γιούβετ, σε με ί
διον Οε'λει είσΟαι την ήμε'ραν ε'κείνην εις ! λεχ εΛτε μουντίμι ΐ Σοδόμεσε. μπα τε
τα Σόδομα, παρά εις την πόλιν εκείνην όίτί, σε άτίγ κιουτέτιτ.
1 3, Ε βε μπε τίγ ώ Χοραζιν, βί
1 3. Λλλοίμονον εις έσίνα Χωραζίν,
άλλοίαονον εις εσένα Βηϋσαϊδά' διατί μπε τι & ΒηΟσαιδά , σε τε χένε «έρ^ϊ
λί ίνίνουνταν ει; την Τύρον και εις ντε Τύρο , ί ντ§ Σιδ ίν§ τ'ιονδίη >\
38
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την Σιδώνα αϊ συνάμεις ότο& εγίνηκαν οΰ πένε ντερ γιου, χΐνιε χέρε οο τ& «εις ίσας, •πό πολύν καιρόν ήθελαν με- νε πουΚτρούαρε μ* θέσ, β 8ο τί ρίγνβ
τανοη'σει, καθεζόμεναι με σαχκία καϊ με ντέ χί τε μετανοιίσνε.
<Γ«κτ«ις.
ι4• Ομως πλέον συμπάθιον θέλει
1 4. Πό Τύοοσε, εδ*έ ΣιδΌνεσε μ$
•ίσθαι ίίς την ήμέραν της κρίσεως εις ί λέχ οο του γέτε μουντίμι ντ§ §ίτ§
την Τυρον και ΣιδΊονα, παρά εις εσάς. τε Ριούκιτ, σε γιουβετ.
35. Και σύ Καπερναούμ όπου ΰψώχ5. Ε δ*έ τϊ Καπερναούμ κε ο»
θης ίως τον οΰρανον, θέλεις καταβιβα- γχρίγτε γγέρα μπε Κίελ, 8ύ τ'ε §Ξρ—
«γΟϋι Ιως τον Αδην.
μοτζ γγέρα μπ| πίσε.
1 6. Εκείνος όπου ακούει έσας, ε
1 6. Αι χε ούδιΡιόν γιουβετ, οιίιόν
μένα ακούει* κ«ι όπου αθετεί έσας, μούα, ε άι χ§ ξεντετρδν γιουβετ , ζεεμένα άθετεΐ, και εκείνος όπου αθετεί ντερόν μούα' ί άΐ χ£ ξεντερόν μούα. ζεεμένα, άθετεΐ έκεϊνον όπου με ες-ειλε. ντερον άτε κε με δίρΡοι μούα.
ιη. Και έγυρισαν οι έβίοριίντα με
ιη. Ε ού χθίενε τε «τατε^γι&τε μέ
τά χαράς , λέγοντες" αΰθέντη, και τά Ρ•ζίμ , έ ί θο'ν»* Ζότ , ε δε τε παούδείαιαόνια μας ύπονάσσοντειι δια όνο τε νά διΡιόγενί νάβετ μπ' ?μ»ρ τεντ.
μα αου»
1 8. ΚχΙ εϊπέν τους" έβλεπα τον Σα1 8. Ε ού θότ' άτουρε, έσόχβσιιτανάν , όποδ επεσεν άπό τον οΰρανον τανάνε κ§ πΐγ γκά ΚίεΧι πο'σι «κρεωσάν άς•ραπη\
πετίμε.
19. Να, όπου σας ϊίοω τήν έζου•ίαν να πατητε «πάν» εις τα φίοια
χ«1 εις τους σκορπιούς, και εις όλην την
δύνακΛν του εχθρού" και κανένα πράγ
μα δ*έν θέλει σας βλάψει.
2θ. Ομως εις τοΰτο μην χαίρεσθε,
ότι σας υποτάσσονται τα πνεύματα*
άλλα χαίρεσθε, ότι τα όνο'ματά σας
•γράφθηκαν εις τον οΰρανον.
21. Εκείνην την ώραν {χάρηκε κα
τά το πνεϋμα ό Ιησούς, και εϊπεν* Εύχαρις•ώ σε, πάτερ, αύθέντη του" ουρα

ιρ. Ε γιά ού απ γιουβετ εξουσϊ τ§
σκέλνι μπϊ Γερπίνγ, ε μπι σφούρκε,
έ όέ μπι Ρίθΐ φουκϊ τ§ άρμίκουτ, έ ο»
τε μός ού οεμετόγε γιουβετ ντονιε
πούνε.
αο. Πό περ χετε μός ού Ρεζο'νι σ»
γιου διΡιόγενε γιουβετ τε παούδετε
πό τε Ρεζόνενι με τέπερ , σε εμεοετε
τούαιγ ού γιάν| «κρούαρε ντε Κίελ';
αϊ* Ε άτι τζάστ ού μπούϊ Ρεζιμ
πρέιγ Σένγτιτ 2,'πϊρτ Ιησούί, έ θά*
λεβδίμ μπε τί ΑαΑά, Ζότ ϊ Κίελ\τ, έ ίε ί ιϊέουτ, σε ψέ ί ψνίχι χετό γκά νοφίτε έ τε κουπΐτούαριτε, ΐ ί
ζπουλιόβε άτό ντε τε βο'ίειγ. Κεστού
εστ ώ Γιάτ , σε αστού τε πελχέον» τί.

νού και της γη;' ότι έτοϋτα τα έκρυ
ψες άπό τους σοφούς και γνωστικούς,
και τα έφανέρωσες εις μικρά παιοία'
ναι βέβαια, ώ πάτερ, ότι ετζι σου ά
ρεσε' και γυρίζωντας εις τους μαθητάο*ε εϊπεν'
32. Ολα μου τά ίπαράοΊοχεν ό πά22. Μου δ*άνε Γίθε πούνερατε γκά
ττίρμου* και κανένας ίε ν γνωρίζει τις παπάϊίμ' έ ντονι^ νο^x| νιέχ τζίίΐτε ί•
είναι ό υιός, παρά ό πατη'ρ" και τίςεΐ•]ήίόρι, πιο βέτζμε γιατί, » ίέ ιζίϊτε

Κ:'..
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ναι ό πατήρ, παρά ό υιός, και είςό"
, ■ • ,, περ βέτ^με
,Κ- πίρρΥ έ δε άί κι
γιάτι
πονον θέλει 6 υιός να τοϋ το άποκα- τ§ ίΐόγε πίρρι τε για ζπουλιόγ

"λίψτΐ.
α3. Τότε έγυρισεν εις τους μάθη
τάδες ζεχωρις-ά, και τους είπε" Καλο'
τυχα είναι τα μάτια όπου βλέπουσιν
•κείνα όπου βλέπετε έσεϊς
34- Διατι σας λέγω, ότι πολλοί
προφηται και βασιλείς έπεθυ'μησαν να
εΐοοϋν εκείνα όπου έσεΐς βλέπετε, χ*1
δεν τα είδαν, και να ακούσουν εκείνα
οπού άκούετε , και δέν άκουσαν.
13. Και παρευθύς έσηκώθηϊνας νο•
μοί-.οάσκαλος, πειράζωντά; τον, και
λέγει• διδάσκαλε, τί να κάμω ν χ κλη
ρονομήσω τήνζωήν τηναίώνιον;
26. Και ό Ιηαοΰς τοϋ είπεν" εις
τοννίμοντί «γράφηκε; πώς άναγινώσκει:;

23. Ε σι οΰ κθίι πρέϊγ μαθητίβετ
.. θότε
..., μπ|
...... νιάν»*
... ,α λιοΰμ
....,.„ άτό
.
ού
σι λ\
σόχενί ατό ίλ σί/νι γιούβετ

»4• 2ε ού θόμ γιουβετ, κ» σουμε
προφητερ έ μπρέτιρ §εσν§ τ| σίχνε, ά
τό ίε σίχνι γιούβετ , έ νούκ' ΐ πάνε"
ε τ| οΐΓίοιγνε , ατο κε ύιΓιονι , ε νουκ
ΐ διΡιούανε.
25. Ε για, ε οϋ γκρέ νιε δασκάλί
νόμιτ , περ τ| Ρουτζίτουρ§ άτ§, έ ίθότε' δκσκάλ, τζτ& λέιγ κε τ§ ρ-*?4
πγιέσε γέτϊν' ε πα σόσουρϊ;
26. Ε δε άί ί Θο'τ' άτιγ' ντ& νου
τζέστε σκρούαρε; κϊσ διαβάς τίγ;

27• Και εκείνος άπεκρίθη, και εΐπεν" να αγάπησες Κόριον τον θεο'ν
σουμέόλην την καρδίαν σου, και με
όλην την ψυχην σου, και με όλην την
δϋ'ναμίν σου, και με όλην σου την διανοιαν" και τον γείτονα σου ώσχν και
τοϋ λόγου σου.
28. Και λε'γει του ό Ιησοϋς' Καλά
άπεκρίθης. ετούτο κάμε, και θέλεις ζι(σει.

α^. Εδεάίοΰ περΡέϊΡκ, έ ϊ θότε" τ|
δούατζ ζότνε Περντίνε τέντε μέ Ρίθε
Γίμερε τέντε, έ δε μέ Ριθ» 5πιρτ τέντ,
ί δέ μέ Ρίθε φουκι τξντε , Ι δέ με Ρίθε
μεντιε τίντ' έ δέ Ριτόνε τεντ σι έ δέ βέ•

29. Και εκείνος, θε'λωντας να δι
καίωση του λογού του, είπεν εις τον Ιησοΰν' και ποΐος' είναι ό γείτονας μου;
3ο. Καϊ ό Ιησούς διαδεξάμενος τον
λο'γον, είπεν 'ένας άνθρωπος έκατέβαινεν από την Ιερουσαλήμ, εις την Ιερι
χώ, και επεσεν ιϊς τα χέρια τών ληί"ών' οί όποιοι τον έζεγυμνωσαν καϊ
τον έδειραν, και τόν άφησαν μισαπο(ίαμένον και έδιάβηκαν.

29. Ε &έ άί σι δούαν τε «φτόν
βέτεχεν' έτιγ τε δρειγτε' ί θότ' Ιτπ σουιτ. £ τζίλι £στ§ Ριτόνι Γμ;
3ο. Ε δε Ιησούι μόρρι «ργιάλενε, έ
ΐ θότ^' •5ι^ νιερι ζ*ρίτ γκα Ιερουσαλί-

τεχενε τέντε.
28. Ε ί θότ' άτίγ μίρρε οϋ περΡέΡε"
κ*τε π|ν έ όά τ§ ρότζ.

μι ντ^ Ιεριχό , ε ρ"α μπε κουσάρε . ί α
τά ΐ οόπν' άτ| , έ σι ϊ λένε Ρίθε πλιάΡα,
έ λιάνε τε βδε'κουρε περ Ρίσμί , έ Γκνί.

3ι. Και κατά τΰχην ίνας ιερεύς έ3ι. Ε ού ντόδ τε σκόν Άπατε οΰίε
• κατεδαινεν εις την τράταν ικείνην' και νιε πρίφτ, έ σι έπα ά: λιά οΰ'ύν5ν|.
ελέπ*>ντάς τον, ίπέρασε άπαγνάντια. ! ΐ σκό«.

Κί^ '•'
ΕΥΛΓΓΕΛΙΟΝ
33. 0/•,:ω; χαί κάποιος λευίτης,
3α. Αστού έδέ νιε Αεβίτ, σι ερδ'
περνώντας άπό τόν τόπον εκείνον, έ- μπάτε βεντ , ε έ πα , δκόι π»ρπάρα"
πτ,γεν χ» τον ι'δι, χα» έπέρασε άπα
γνάντια.
33. Μα ίιί Σαμαρίτ /Λ σκον ού~
33. Α|χη κάποιος Σαμάρειας πε
ριπατώντας την ς-ράταν εκεί/ην, ίττί- δεσί τίγ, άΐίίου τέκ άι, ε σι ε πα άγιν εις αυτόν, χαί ώσαν τον είδεν, τον τ§, ι ερόι /(ίΐκπιρ τε.
έσπλαγχνίσθη.
34. Ε γιου κια; έ ίλίδι πλιάΡατ'
34. ΚαΙ έπηγε κοντά καΐ έδεσε ταϊς
πληγαΐς του, χύνωντα; απάνω λάδι έτίγ, έ ί δι'ρδι ,χπί τό βάϊγ «δε βέρχαί κρασί' χαί τόν εβαλεν απάνω εις ρί' ε σϊ έ χίπι άτε μπ§ κάοσβ τε τίγ ,
το κτίνός του, και τον έπτ,γεν εις το «σπούρι ντ§ χάν , έ έ πάτι χουιγόίς.
ξενοδο/εΐον, και τόν έπιαελη'θηκε.
33. Ε οίτίν' έπαστάϊγμε ντζόρι &
35. Και επί την αΰριον όταν εΰγη
χι να πηγαίνη, ευγαλε δύο δηνάρια χαί δηνάρε, έ για δα χαντζίουτ , ε ί 6α'
ΐδωκεν εις τόν ξενοδόχον, χαί είπέν του κίγε κουιγ&ς άτε, έ τζτε πρίτζ με
επιμελητού έτοΟτον τόν άνθρωπον' χαί τέπερ, κοόρ τε κθένεμ ού'νε λο τε τι
ό,τι έξοδιάσης παραπάνω, εγώ ώσαν άπ τίγ.
γυρίσω^Ιέλω σου τα δώσει.
36. Τζίλι δα γκα κετα τ\ τρε τ&
36. Ποίος λοιπόν από ετούτους τους
τρεις σοΰ φαίνεται να έγινε γείτονας ει; δούκετε τίγ σε γιου πε Ριτόν άτίγ κε
εκείνον όπου επεσεν εις τα χέρια των ρ α μπε κουσάρε;
λτ,^ων;
37. Ε δέ κου'ΪΥ ί θότε• άί κε περί
37. Ο νομικός είπεν' Εκείνος όπου
τοΰ ίχαιιε την ελεημοσύνης. Και ό Ιη μπε τε τε μίρρ^τε " ί δέ Ιησοιί ί θότ"
σούς είπε* . 2υ:ε λοιπόν , και έσΰ κάμε ατιγ χαιγ& ο«, ε πεν ε οε τι τε τιομοίως.
λιατε.
38. & ου πε κουρ ετ,ειγνϊ ατχ
38. Και όταν έπη'γεναν .εις την
ς-ράταν, ό Ιησοϋς έμβηκεν εις μίαν ρ.πουόε , ε αι χιρι ντε νι| •ρ'ίατ , ε ν:§
χωράν" και κάποια γυναίκα -ό όνομα Ρρούα κεκιούχαεΐγ Μάρθε, έ πρίτι άτε
της Μάρθα τόν έδέχθηκεν εις το σπη- ρίπε στεπί τ* σάιγ.
39. Ε κεγιό κίσ νιε ριότρε χε κιούτί της.
39 Και ετούτη είχεν άδελφήν όπου χαεϊγ Μαρίε, ε κεγιό σι ντένι ιιπάνε
την έλεγαν Μαρίαν, ή οποία έπηγε και κέριπεβετ σε Ιησούιτ , §ιΓι•ν φγιάλεν'
έκάθισε κοντά εις τα ποδάρια τοΰ Ιη- «τίγ.
«οδ, και άκουε τα λόγια του*
4ο. Αμή τί Μάρθα ενοχλούνταν α
4ο. Ε Μάρθα ΐΛουντονειγ σούαί ντς
πό ταϊς πολλαΐς ύπηρεσίαις' και πάγει πούνε τε δτεπίσε* έ οόλι περπάρα,
και λέγει του* αφέντη, δεν σε μέλει θότ|, Ζότ, νούκί κε κουιγοίς « (*ό—
τίποτες όπου με άφησεν V) άδελφη' μου τρα ϊριε ρι^ λια βέτεια τ» πουνοϊγ;
μοναχήν να υπηρετώ; είπε της λοιπόν θούαιγ δα άσάίγ τ$ {ΐάπε &όρε ί τ§•

α»8

να με βοηθήσει.

ν\ ντίχγε.

Κεφ. 1 1 .
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4«• Και ο Ι-Λυοϊς άπεκρίθη, κχί εί
πε-* ττ,ς" Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και
«υγγίζΐσαι ίιά πολλά.
4>. Αλλά Ινα κάμνει χρεία- άμη ν»
Μαρία ε'σΊάλεζε το καλόν μερτικον, το
όποιον ίέν Θε"λειπαρθ7, άπ' αύττ'ν'

4 1. Ε δε [τι<ϊοΰι ού πϊρΓεϊΓκ, ί ίθά
άσάιγ' Μάρθε, Μάρθι' τι χολιάς, έ
βγΐίν ρότουλε περ σοΰμε πούνερα.
ί\ΐ. Ν τόνε σέ νιε πούνε βε'τεμε λίψετ'ε" έ Μαρία ζγιόδι με τε μίρρενε
πγιε'σε, λϊ «ι τε μος μίρρετε γκά άγιο.

Κεφ. ιά. ιι.

Κρίε Ενΐ|μπεδ*γιέτετε ια. 1 1.

ι. Κ» μίαν φοράν όταν ίτον εις
κάποιον τόπον και έπρσεύχετο, ωσάν
έπαυσε, λίγει του ένας άπο τους μαθϋτάίες του" αύθέντν;, οίσ'ίξέ' μας να
—νσυ/ώμεθα , καθώς και ό Ιωάνν/ίς
ί ϋ';ία;ε τους μαθτ,τάίες του.
2. Και λέγει τους* όταν προσευ/εσθε, λέγετε" Ω ΠΑΤΕΡΑ μας όπου
είσαι εις τους ουρανούς, ας άγιασθη
τοόνορνά σου" α; ελθη ή βασιλεία σου ,
«ς γένη το θελνιμά σου, καθώς εις τον
ούρανον, ετζι και εις την γην.
3. Τ• ψωμί μας το καθημερινών
οό; μας το σήμερον"
4- Και συγχώρεσε" μας ταΐ; άμαρτίαις μας" ο\ατί καϊ έμεΓς συγχωροΰμεν κάθε ίνα όπου μας χρεως•εΐ' και

\ ου ;;εκουρ ι^τεαι ντε νιε [ίεντ
ε φάλειγ , πο'κε σόσι τε φάλε,τε ίΟοτε
νιε γκά μαθητίτ' έτιγ " Ζότ, οεφτόνα
νάβετ τε φάλεμι , σι κούντρε. ού δεφτό» έ δε Ιωάννη μαθητίβετ σε τίγ.
2. Ε ού θο'τ' άτυυρε" κούρ τε φάλενι θούαϊγνι. ΙΙαπάϊ ϊνί κε γέ ντερ
Κίελ κιόφτε λεβδουαρϊ εαεριΐτ, άρδτε μπρετερία γιότ* , ού πέφτε Οελίμα γιότε, σι ν-ερ Κίελ\ έ δέ ντε 8έ.

3. ΙΙούκϊνε τόνε ύ νά μπάν επνα
γκά δίτε νάβετ.
4• Ε λε'να νάβετ φάγετε το'να , σέ
ψέ έ ο*ί νάβετ λέμε, τζίλιτ 8ο *ε νά
κά νε'βετ" Ι μος νά κά)'| νάβετ ντ§
πιραξί,
πό σπετόνα νάβετ γκά ί λίΡοι*.
μην μας βάλης εις πειρασμον, άλλα
*λίυθέρ&)σεμας άπο τον πονηρόν.
5. Ε ού θο'τ' άτοΰρε' τζίλι γκά
5. Και εϊπέντους* ποίος άπο σας
νά ηθελεν εχη φίλον, και νά ήθελε ύ γιούβετ §ο τε κέτϊ νιε μίκ" έ οό τε
πάγη εις αυτόν τη ώ;αν το3 μεσονυ βε'γε τέκ άί ντε μές τε νάτεσε Ύ έ τί
κτίου, να τοΰ εϊπη' Ω φίλε, δάνεισε θο'τε μίκ , χούαιγμε τρί Λούκε.
μου τρία ψωμία.
6. Σε νά μίκου ίμ γκά οΰον» ερ5ι
6. Επειοη φίλος μοϊί τ,λθεν άπο τρ'τα, και δεν εχω τί νά τοΰ βάλλω εμ- τίκ οΰ' ΐ'σκά[/ σέτζ τί βέ άτίγ περπρος•ά του"
πάρα.
η. Και εκείνο; νά -ηθελεν άποκριθη
άπο μέσα νά εΐπη* μη'με πίΐράζης,
ότι τώρα ή θύρα μου έσφάλισε, και τα
παιίία μου κοιμούνται μαζύ|7θυ'καί
Οεν ημπορώ νά σηκωθώ νά σοΰ οωκω.
8. Αίγω σας, άγκαλά καϊ δ"έν θ:-

η. Ε άι §ο τί περίέΓετε Αρενταζι,
ε τί θότ|* μος με επ ζαχμετ σέ νταστι
είίτε πόρτα μπίλτουρε, 4 δγιέλμτ' εμί
κάνε ράρε με μοιία πασκε ντε στρόμβ,
νούκε μούντ τε γκρίχεμ τ| τί απ τιγ.
8. Ού θομ γιούβεν , * $έ ντ| μος

α3ο

ΕΪΑΠΈΛΙΟΝ

λει -σηκωθη να τοΰ δώση δια την φιλίαν* όμως δια την άδιαντροπίαν ταυ
θέλει σηκωθη να τοΰ δώση όσον /ρειάζεται.
9• Και εγώ σας λέγω* Ζητάτε, και
θέλει σας δοθή" γυρεύετε, και θέλετε
είίρει" κρούετε, και θέλει σας άναιχθη.

Κεφ. ιι.•

Ιού γκρέρτε τί άπ§ άτίγ, σέ ψέ είίτ-5
μίκ ίτίγ' ντόνεσέ, οό τε γκρίχετε τι
άπε άτίγ σα ϊ δούχαετ», σέ ψε ε^τ' ίπα
τού^πτζιμ.
9• Ε δε οΰνε οΰ θόμ γιούβετ, λίπενι, έ οο τοΰ ίπετε γιούβετ * κερκάκι*
έ οό τε Γένι ' τζοκανίσνι , £ οο τοΰ χάπετε γιούβετ.
ίο. Σε τζίλι δό κε λίπξν μέρρ* Ι άι
ίο. Διατί όποιος ζήτα, πέρνει' και
όποιος γυρεύει, ευρίσκει* και όποιος κ| κβρκόν Ρέν' έ άτίγ κε τζοκανίς* οο
τι χάπετε.
κρούει, θέλει τοΰ άνοιχθη.
ιι. Ε ντε κερκόφτε ντονιε δγιάλλε
1 1 . Και άποτ' εσάς ποίος να ητον
πατέρας, και να τοΰ ζήτηση ό υίο'ς του γκά τούαΐγτε γιάτιτ σε τίγ πούκ§, μός
ψωμί , μη'να ήθελε τοΰ δώσει πέτραν; οο τί άπε άτίγ Ρούρρ; έ ντί κϊρκόφτε
και έαν (ήθελε τοΰ ζήτηση) ψάρι, πίσκ , μός σό τί άπε άτίγ ντε βεντ τε
μη'να αντί ψάρι ήθελε τοΰ οώσει φίδι ; πίσκουτ Ριάρπερ;
ία. Α ντί κερκόφτε βέ , μός δό
1 2. Η και αν ήθελε ζητ/ίση αύγόν,
τί άπε άτίγ σφούρκ;
μ/ίνα ήθελε τοΰ δώσει σκορπίον;
1 3. Ε ντεϋτε κε γ••ούβετ ντόνε σε
1 3. Αν το λοιπόν εσείς όπου είσθε
πονηροί ,είξεύρετε να δίδετε καλά δο ϊνι τε κεκίνγ, οίνι τε ϊπνι ντί δγιελμ
σίματα εις τα παιδία σας, πο'σω μάλ- τούαίγ τε δενα τε μίρρα, σα με τέπίρ
λον ό πατήρ ό ουράνιος θέλει δώσει γιάτι γιούα'ίγ ίΚίελιτ,οό τεάπ&Σπίρτ
ΙΙνεΰαα άγιον ιϊς εκείνους όπου τοΰ 2§νγτ μπα τα /.ε γι* κερκόγενε άτίγ.
ζτ,τοΰσι ;
ι4• Ε άτ§ χέρι κίσ ντζγιέρε νιε τδ
ι4• Και το'τεείχεν εύγάλει ίνα δαιπαούδε
, κε κέ βουβάκ , ε κούρ οόλι *■
μόνιον, τό όποιον η τον βουβο'ν' και
ό'ταν εύγηκεν τό δαιμόνιον, ελάλησεν ό παοΰδι, φόλι βοΰβι, έ τούρμετε ού
βουβός" και οί όνλοι έθαύμασαν'
τζιουδίτνε.
1 5. Και κάποιοι άπ' αυτούς είπον'
1 5. Ε τζά γκα άτά Θάνε* μέ φουμι τον Βεελζεβούλ τον άρχοντα των κί τε βερζεβούλιτ, τε σε πάριτ σε
οαιμονίων εύγάνει τα δαιμόνια.
δγιάγετ , ϊ ντζγιέρ δγιάγτε.
1 6. Και άλλοι τον έπείραζαν, και
ι6. Ε τε τγιέρε περ τ'ε πιράζουρε,
«ζητούσαν άπ' αυτόν σημάδι άπό τον κερκόϊγνί πρέιγ σί νιϊάν γκα Κίελι.
ούρανόν.
17. Και αυτός γνωρίζωντας τους δι
\η. Ε άί σί ού νίχ λογισμότ' έτοΰρε,
αλογισμούς τους, τους είπεν' κάθε βα ού θότ' άτοΰρε* τζοο μπρετερί κούρ τε
σιλεία όπου να διαμοιρασθϊί εις τοΰ λό ντάχετε μπε σούμε πγιέσε χουμπέτ'
γου της έρημόνεται, και τό σπητι ( άν έ δε τζΛά δτεπί ντε ού ντάφτε γκά
μοιρασθΫί ) εις τοΰ λόγου του πέφτει. βετίου Ρρεμί;ετε.
ι8. Και αν ό Σατανάς διεμοιράαθη
1 8. Ε ντείτε κε ού ντά σατανάϊ γκα
ϋίς τοΰ λόγου του, πώς θέλει ς•αθή η βέτεχ έτίγ, κίδ οο τε κεντρογε μπρετε.
βασιλεία του ; διατί λέγετε, ότι με τον ρία έτίγ; σε ψέ θό», κ$ μ» φουκί τε βερ
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Βεελζεβοΰλ εύγάζω τα δαιμόνια.
19. Και άν εγω ιΰγάνω τα δαι
μόνια υ.ί τό/ Βεελζεβοΰλ, οι υιοί σα;
μέ τί τα ίΰγάνουσι; δια τοΰτο αυτοί
Οελονν γένει χριτάδες σας.

ζεβούλιτ ντζγιέρ ού'νε τε παοίδετε.
Ι9• Ε ντεστε κε οΰνε ί ντζγιέρ τί
παούδιτε με φουκί τε βερζεβούλιτ,
Αίγτε τουκιγ μέτζ φουκί ί ντζγέρ|νε;
πρα ανταιγ ατα όό τε| γεν| ιουκατεσίτε τουαιγ.
2θ. Α μη αν εγί» εΰγάνω τα δαι
2ο. Ε ντέ^τε κε με Ριστ τε Περμόνια Μ.έ το όάχτυλον του Θεοΰ, έφ ντίσε ντζγιέρ ού'νε τεπαουδίτε, άρρίου
θασε λοιπόν εις εσάς ή βασιλεία του άδά μπρετερίαέ Περντίσεμπέγιούβετ.
βεοΰ.
αι. Οταν ό δυνατά άοματωαένος
2ΐ. Κούρ ϊ φόρτι άρματόσουρε ροό^υλάγη ττ,ν αΰλη'ν του, είναι ειρήνη εις αν δτϊπίν' έτιγ , γιάνε σΰγουρε Ρίθε
τα υπάρχοντα του.
πλιάσχατ έτίγ κε κά.
ϊΐ. Αμή οπόταν έλθη ό δυνατώτε
21. Μα ντε ού ντόδτ§ τε βίγί μπι
ρός του και τον νικη'ση, περνει ττ,νάρ- τε [Α.! φόρτι, έ τα μουντγε άτε, ί μέρρ^
ματωσιάν του, εις την οποίαν ήλπιζε, άρμετε ϊϊ κί# όμοόθνε μπε τό, έ ντάν
και διαμοιράζει τα κουρσευματάτου. πρε'ν' έτίγ.
33. Εχεΐνος όπου δεν είναι μετ' έ
α3. Αι κε σεττε με μουα , εϊτΐ
μενα, ε'ινα•. ενάντιος μου" και εκείνος κόντρί [Αούα , έ άΐ κε νούκ§ μπίγέδ
όπου δίν μαζώνει μαζυ μετ' εμένα, με μουα , περχάπ.
♦χορπίζει.
24• Κοΰρ τ$ οάλλε Ζπίρτι ί πΐΡέρί
%4• Οταν τό άκάθαρτον πνεύμα
εϋτ/ι έξω από τον άνθρωπον, περνά άπό γκά νιερίου, βε'τε ντε περ βεντε τ§
μέσα άπο άνιίδρους τόποβς, και γυ θάτα, έ κερκόν τϊ πρίιγτουρε' έ σι νουρεΰει άνάπουσιν" κ*ί ωσάν δέν εΰρη , κε Ρέν , θότε" λΐ τε κθένεμ ντε στεπί
λέγει" άς γυρίσω εις τό σπητί μου άπ' τίριε γκά οόΧα.
έχει όπου εϋγηκα.
35. Και ωσάν ελίτ; και τό είίρτι σα•
25. Ε σι βγιέν, έ Ρέν τε φίτίρε » *
ρωμένον και ς•ολι«μένον.
τε παστρούαρε.
26. Αχιε'ρε βέτε έριέρρ" [Αβ βέτίχβ
26. Τότε πάγει και πέρνει άλλα
επτά πνεύματα πονηρότεοα άπο λόγου έ 5έ στάτε τε τγιέρα Σπίρτερα [/.» τε
του, χαίέρχουνται και ΐμβαίνουν και κεκίνγ σέ βέτεχεν' έτιγ, * χίγενς έ ρίν|
κατοικούν έχει* και γίνεται τα ΰς-ερα άτγέ" έ Αενενε τε παστάϊγριετ' έ άτίγ
τοΰ άνθρωπου εκείνου χειρότερα άπο ■ίιερίουτ [Α» τε λίΡα σε τε πάρατ».
τα πρώτα.
37. Και όταν ελεγεν ό Ιησούς ετού
τα, μία γυναίκα άπο το πλήθος έση'χωσε φ»»νήν, και είπέντου' Καλότυχη
ή κοιλία όπου σι εβάς-αξ», και τά βυ
ζιά όπου ϊβυζασες.
38. Και αυτός είπεν' (/.άλλον περισσότερον καλότυχοι είναι εκείνοι όπου

ιη. Ε Ριάου κουρ ού θόίϊτε άΐ κετό,
νιε Ρρούα πρ^ντα γκά τουρ;χα γκρίγτι
ίά ζϊ, έ ί θά άτίγ' λιουρ. πάρκου χε
τε κά (χπάϊγτουρβ τίγ , έ δέ σίσετ• κ^ -«Γ
Θί6ε.
38. Ε δ» άί θά" (Α» τίπερ γιάνε τί
λιούριτουρ» άτά κ| διΡιόγ^νΐ φγιάλ|ν

ι
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άκούουν τον λόγον τοΰ Θεοΰ, χαί τον
φυλάττουν.
αρ. ΚαΙ συ|Α[Α«ζωνόρ.ενον το πλή
θος άρχισε να τους λέγη* ή γενεά έτούτη είναι πονηρη'" και γυρεύει σημά
δι, χαί σημάδι δεν θέλει της δοθή,
πάρα μοναχά τό σημάδι τού Ιωνά τοΰ
προφήτου.
3ο. Λιατι καθώς εγινεν ό Ιωνά;
σημάδι εις τους Νινευίτας, ετζι θέλει
είσθαι και ό υιός τοΰ άνθρωπου εις τήν
γε,νεάν ετούτων.
3ι. Βασίλισσα του νότου θίλει σηκωθή εις την κρίσιν με τους ανθρώπους
της γενεάς ετούτης, και Οελει τους κα
τακρίνει" ότι ηλθεν άπα ταΐς ίκραις
της γίς να άκούση την σοφίαν του
Σολομώντος" καί νά εδώ περισσο'τερον
άπ6 τον Σολομώντα.
3α. Οί άνδρες της Νινευΐ θέλουσιν
άναςαθή εις την κρίσιν μέ τήν γενεαν
ετούτην, και θέλουν τήν κατακρίνει* ό
τι εκείνοι έμετανόησαν εις τό κνίρυγμα
τοΰ Ιωνά' και νά, έοώ περισσο'τερον
άπ6 τον Ιωνά.
33. Και κανένας δεν άνάπτει λύχνον, και τον βάνει εΐςκρυφόν το'πον,
ουδέ τον βάνει άπό κάτω εις το μόδι,
χαί τόν σκεπάζει, άλλα τον βάνει ει;
τον λυχνοςάτην, δια να βλέπουν το
αως εκείνοι όποϊ έμβαίνουν μέσα.
34• Ο λύχνος τοΰ κορμίου είναι το
μάτι' δταν το μάτι σου ηναι καθαρον,
και όλον το χορμί σου είναι φωτεινόν.
άμή όταν ηναι διεφθαρμίνον, καιτό κορ
μί σου είναι σκοτεινόν.
35. Στοχάσου λοιπόν, μτίπως τό
φως όπου είναι εϊς έσε'να, είναι σκότος.
36. Εάν λοιπόν όλον σου τό κορμί
ηναι φωτεινόν, και δέν έχει κανένα
{/.έρος σκοτεινόν, θέλει είσθαι όλον φω
τεινόν ωσάν όταν ό λύχνος βοΰ φέγ-
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Περντίσε , ί ϊ ρΌύαγεν' άτέ.
αρ. Ε κούρου μπεγιούαδε τούρμετε,
νίσι τοΰ Οόδ' «γιο φυλι ε'ίτ' εστρέαπ^ρε' νισάν κερκόν* ε νισάν & τϊ μός ί
ίπετε άσάιγ , πό νιδάνι ί προφητητ
Ιωνάϊτ.
3ο. Σέσίκούντρ' ου π§ νι'ίάν ΐΝινεβίτετ Ιωνάΐ, ζεστού §ο τέ γέτε ί δβ
ΐ Λίρρι ί νιερίουτ μπε κϊτξ φυλί.
3ι. Μπρετΐρε'3αέΝοτίσε δότεγκρίχετε ντε Ριούκ κόντρε νιέρεζετ σε κΐσάιγ φυλίετ , έ οο τι οεμετόγε άτά' σε
ψέ άγιο ερδι γκά άν' ε δέουτ , περ τε
όιΓιούαρε σοφίν' έ Σολομόιτ , » για
Αετού εστε με σούμε σέ Σολομόϊ.
32. Νιέρεζιτ' έ Νινεβίσβ & τε γχρί/ενε μπε Ριούκ κόντρε κεσάεγ φυλίετ,
ε δό τά δεμετόγενε άτε , σέ ψέ μετανοη'σνε μπε διδαχί τε Ιωνάιτ, έ για
με δούμε σέ Ιωνάϊ αετού.
33. Ε ντονιε κούρ δέζ φωτίνε νούκ*
ε 6έ ντε βεντ τε φσέχουρε, άς ντενε &Ινίκ , πό μπί σαμπτάν , κε τϊ σόΫεν§
δρίτενε άτά κε χίγ»ν§ πρίντα.

34• Φωτι έ κούρμιτ ΐστε σίρρι, έ*
κούρ τε γέτε σίρρι ΐτ ί παστρούαρε, ίΐθ| κούρμι ίτ οό τ| γέτε ΐ ντρίτουρε" έ
κούρ τε γέτϊ ΐ λιίκ, έ δε κούρμι ίτ
οο τε γέτε ί έρρετε.
35. Βεστρό δα τε μός γέτε ^ρίτα
γιότε σκοτάδ.
36. Ε ντε κιόφτε ίίθε κούροι ίτ ΐ
ντρίτουρε , έ τ^ (Αος κέτε ντονιέ άνε
τ' ερρετε, δό τι γέτε ί ντρίτουρ§ Ριθε,
πόσι φωτία κούρ τε ντριτ τ'ιγ ιχε ορί-
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-τε τε σαιγ.
γτ( ρ.έ την "λά|ΐψιν τβυ.
3^- Και ωσάν ίλάλησε τον λόγον,
37. Ε κούρ χουβεντόντε ί λιούτιΐγ
Ζνας Φαρισαΐος τον έπαρα*άλει να πά- άτιγ νιέ Φχρισέο , χΛ τε βίγ τέ δρέχεϊγ
γ•$ να φάγτ; μετ' α•}τόν' και πηγαί- Ι μέ τε" έ σι χιρι νπε στιπί ντένι ντέ
νωντας εχαβισε.
μέσα λ*.
38. Ε Φαρισαίουα σί πα χε νούκ'
33. Και ό Φαρισάϊος ωσάν τον εΐοίν οτι δεν ένίφΟη πρδτον προ του να >ΰ λιά πεοπαοα πουχίσε
εσε , οΰ τζιου&τ.
φάγη, έδαύμασε.
3ρ. Καί ό Κύριο; ειπεν εϊ; αύτόν'
3ο. Ε δε ζότι ΐθα άτίγ" νταστί
ίιΐίΐ; οί Φαρισαΐοι τό εςω τοδ ποττρίου γιούβετ φαρισέιγτε. λιάνι τέ, περγ•άκαί τοΰ πινακίου πας-ρείετε' άαη το γ.ί• στεσμεν' ε κούπεσε, ε' τέ σκουρέσε , : ί
σα σας είναι γεμάτον άπόάρπαγαϊς καί Αρέντεσμεγια •}ΐούχίγ §*?-§ πλιότ γκά
πβνξίίαις

4ο. Ω άγνως-ο••, εκείνος όπου έκαμε
Το ίζω, δέν έκαμε και το μέσα;
4 1. Μέ όλον τούτο έκεΐνα όπου έ
χετε ο*ότι τα έλεημοσύνην, και όλα σας
βίλιι ιϊσθαι καθαρά.
42. Αλλα άλλοίμονον »ϊς ίσάςτοΰς
Φ«'.σχ:'ους, ότι αποδεκατίζετε το ήο-,ίοσμον χαΐ το πη'γανον και κάθε λάχβνον, και άφίνετε την κρίσιν κα• την
«γάπην τοΰ Θεοϋ' έτοΰτα έπρεπε να
κάμετε, και εκείνα να μην άφίνετε.
43. Αλλοίμονον εις εσάς τοϋςΦαριβαίους, ότι αγαπάτε τήν πρωτοκαΟεδ^ίαν εις τα συναγώγια, και τους α
σπασμούς εις τους φόρους.
44• Αλλοίμονον εϊ; ^σά; γραμμα
τείς κα! Φαρισαϊοι ύποκριταί, ότι **βίε ωσάν τα μνιίματα όπου δεν φαίνουνται, και οί άνθρωποι περιπατοΰσι
απάνω και όέν είςεύρουσιν.
45. Απεκρίθη ένας από τους νομι
κού;, και λέγει του' διδάσκαλε, έσΰ
λέγωντας έτοΰτα και *μάς υβρίζεις.
46. Και ό Ιησούς ειπεν' άλλοίμονον
*αί εϊς εσάς τους νομικούς, ότι φορ
τώνετε τοΰ; ανθρώπους φορτία δυσκολοσνίκωτα, καί εσείς κάν μηδέ μέ ϊνα
ί Οίτυλο* δέν θίλετενά τα εγγίζετε

τέ 4§μπϊερα , ί δγιαΐεζίρα.
4ο. Τεπά μεντ, κοΰτ πέρρΊ τ| πεογιάστξσμινε , νούκε. κα πέ:£ί άΐ έ δέ τ»
λρέντεσμενε ; "
4ι. Ντόνε σε ίπνι έλεημοσίν γκζ
ατό κε οϋ τεπερόγενε , έ παατάϊγ Ρίθϊ
γιάνε τε παστρουαρα π|ρ γιούβετ.
43. Πό βέ ρίπε γιούβετ φαρισέϊγτ»,
σέ ιπνι τε όγιε'τ€ν" εόγιόσριοσι, ε τέ
πίγανοιτ , ε τε ίίΟε λιά/.ίραβετ , ε λίνι
Ριούϊκνε ε δέ δασουρίν' ε Περντίσε"
δού/αειγ τε Αίρετε κετό, ε δε άτο τέ
(Λος ί λερετε.
43 Βέ (Λπε γιούβετ φαρισεϊγτε, σέ
δόϊ βίντν' έπάρε ντέ συναγόγε, έ δέ
τοΰ περσϊντέτγενε ριπ' ο(δερα.
44• Βέ (ΐπε γιούβετ γρα^ψατέΐγ,
ί φαρισεΊγ ριέ α φάκε , σέ ψέ ίνι πόσι βάρρετί κε νούκε όούκενε, Ι νιε'ρεζιτ| ετζεγενε μπί τό , ε νουκ' ί δ7ν§.
4^. Ε νιε γκά δασκάλε,τ' 2 νόμιτ
ου πϊρΡε'ϊΓκ, έ ΐθά άτίγ' δασκάλ, μέ
κ§τό κε θούα να σαν έ δέ νίβετ.
46. Ε δέ ά£ ϊ θότι' βέ ί δέ [Λπ|
γιούβετ δασκάλετ' ε νόμιτ, σέ γκαρκόνι νιέρεζίτε πάρρ^ε χε νούκε γκρίνενΐ,
έ γιούβετ κετό πάρρε νούχ§ §όϊ τί νγκίσνι άς [Λ8 Ρίϊτ τούαίγ.
2ρ
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\η. Αλλοίιχονον ει; έσα;, ότι οίκο4~• Β* (Α** γιουβίί σέ ψέ δΐρτο'νΐ
ίοιι.εΐτε τα αντ,μεΐα των προοττων, κα! βα'ρρ:τ' έ προφτιτετ, έ Λαλάλάρετί τοϋο! πατερε; σας τους έσκο'τωσαν.
α«γ ί βράνΐ άτα'.
^8 Τό λοιπόν μαρτυρείτε, και συμ48. Μέ ~\ βίρτε'τα οϋ 6/λ ^'ΐουφ£.•ν*7τε εις τα καμώματα των πατέ βετ, τϊίνι του νιόχίνε Αότα , κέ 6:ρων σας" ότι αΰτο'ιτοϋ; ε'σκίτωσαν,καί βαιο'σνι π'.ύ/ίτ' έ πα,ϊαλαρίζετ <3Ό-ίίσεΐς κτίζετε τα μνημεία το ;ς.
αιγ* σέ ά'.% ί βρανί άτα , 2 γιοό?ίτ
ού δίοτόνι βϊϊρέτ' ίτοΰρε.
4ρ. Δι» τοΰτο εϊπεν τ, σοφία του
4<). Πρα άντάϊγ ε όέ σοφία έ Περθεου' 6ελω ς-είλειείς αϋτοΰ; πίον/ίτας ντίσϊ θα" δο τε δίρΡο'.'γ (/.πα τα ττροκαι άττος-όλους, και θέλουν σκοτώσει ' φτίτε-ι , έ <5ε Απόστολε, ίγκαά:άτζ«
δο τΐ βράσξ/ε , ί τζα δι» τι ντγιίκινε.
άτ. αΰτοϋ;, και θίγουν οιώςει.
5ο. Κε τι ήΐΐκο'νετί Γιάκου ί Γι(>ί
5ο. Δια να ζγ;ττ,θνί το λιίλ όλονων των προφητών, ότοΟ ε'νίθτ, άττό προφ•/τ:§ρετ , κι ΐ•5τ| δέρ^ουρε κε ντ§
τ/,ν άρντ,ν τοΰ κόσμου, άτ;ο τ.,νγενεαν
Ιτούττν,
5ι. Απο το αίμα του Αβελτβΰ δί
καιοι», ?ως το αίν.α τοΰ Ζα^αίΐου, ότΛ έσκοτώθτ] άνάυ,εσα ει; το Ουσία
ς- /;':ιονκαϊ εις το σπίτι (του θεοΰ") βε
ί>αια σα; λό'γω, άπό νήν γενεάν έτου
τ/ΐν Οίλίι ζητ-ίθη.
52. Αλλοίμονον εΐ; έσα; τους νομι
κούς δτι έσ/,κώσετε το κλειδΊ τ^ς γνώ
οεως' και ε'σεΐ; ίέν έμβη'κετε, και έ
κείνους όπου «μβαιναν τους εμποδί

τΐ νίσουρί τ| γετίσε, γκα >^γιο φυλί.
5ι. Κ§ γκα Γιάκου ΐ Αβελιτ γγίρ*
μ-§ Ριακ τ§ Ζα^αρί-§ , κε ού ζέα «τε
μ:; τε θυτιαστίίΐτ, έ τ| στίπ ί«ϊ
( Πίρντισε V β;θτέτ οϋ θομ γιοΰ^ετ,
δο τε Χ^ρκόνετί γκα κϊγιο φυλί.
5,1. Βέ μ::ε γιοΰβετ ο"ασκάλετ' ί
νόμιτ , σε ψέ μουαρτ» κιουτζνε έ ο§
Χίγτουριτ' ε ας γιούβετ νοΰκ; χίνι ,
έ δε μποδίστΐ άτϊ κΐ χ'γνί.

α-.ι.
53. Κα! λίγων τα; έτοΰτα τα λόγια
ό Ιν,σοΰς εΐ; αυτούς, άρχισαν οι γραμ
(ΐατεΐς και οι Φαρισαΐος να τον εχ(Ιρεύωνται πιζρά, και να τον ε'ρωτοΰν
οιά πολλά, δίλοντες να τον παγιδε'ψουν.
54- Καί έγιίρευαν να παροι>ν από το
ς-ό;Λα του λογον, όια να τον κατν,γιρ/ίσουν.
Κ.£^ &.

12.

53. Ε κοΰ:ι δόΐίτε άϊ^το [Λ-α τα,
νίσνί γοα;Α7.ατίιγτε, ε &ί φαρι^εΐντί
τε ρίγνί κοντρί μ.ε 3ο^'[Λί «ρου^'.ι , έ τζ
άντραλότνϊ άτε τούκ' ( ϊτιε'τοορ» «ί^
σού<ζ.| πούνερα.
54- Ε ε περΡιοΤγνι άτ^ , 1 ί;ρκόίρε τε ντζίρϊ Ρί γκα Ρόϊγ' ΐϊ'ιγ, κ^
τα καλε,οίγνε; ατ^.
Κρίε Εδιμπί^γιετίτε. ιβ 1 3.

Ι. Ανάμεσα εις τοΰτα (τα λίγια)
χ. Ντε μ»ς τε χϊτοϋρε , ού ριπ{ίσυνίχΟΐσαν μυριάο*ί{ όχ>χ; , τ-ίσον γιοΰαό» δ'. ίμΐ ιι,ίγίροε τούραετ, σα
4που«καταΐθΐτοΰβανΙνκ( τίν άλλον" βίέλνί ί4(.ι γκ-τ^Λί £ νίσι «ού 6όύ

Χί•5.

»».

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΣ
.15
και άρ*/.ζσ* ** ^•'νι? •'» τουί μαθτ,τάδε; (ΑαΟν,τίβίΤ σλ τίγ' πρ«*τοπ•«ρ| Αοόαιγνι
του" πρώτον έχε τε τον νουν σα; άπο βέτεχενε τούαιγ γκα προόμϊτ' • φαρι.
τ>,ν ζΰμτ-ν των Φβρισαίων, ή όκοία είναι σέϊγε'τ, κ§ '&τ' ϋποκρισί.
υπόκρισις.
2 Κ ζ: «ίέν είναι κανένα οκεΓ.ασ'χί2. Ε νοΰκ' εστε ντονιε εμπουλιουνον οποΰ ν* μήν ςεσκεπασθη* και κρυ- αρε , *ε -:$ μός ζλουλιονετ| , < έφ>ίίγόν, όπου να μήν γνωρισθή.
χουρε κε τε μός ίί/ετϊ.
3. Ανταΐγ σα θατε ντ' έρεσίρί,<&
3. Δ'.χ τοΰτο όσα είπετε εις τα σκο
τεινα,'έλουσιν άκουσθη «ς τ6 φως* κ«1 τ§ διΜνενε ντε δρ'τί' » άτί κε θάτ•
έκεΤνο όττοΟ έλαλνίσετε κρυφά εις το : ντε βέσ μπε ίίτιπίρα , δό τε δ•.Ρι^νβτ|
β-ύτΐ ίΐς τάΐ; καμβραΐς σας, θέλει κτ,(^Ι^είς τα ιϊώμβτα.
4• Και λέγω εϊ; εσάς τους φίλου;
(ίου' μην φοβηθητε άπ' ε'κβίνους όπου
«οτόνουν τό κορμί, «αϊ ΰς-ερον £έν νϊακοροΐίν να κάμουν τίποτες περισσότε-

μπί κιραμί^ε
4. Ε ίε ού θδμ γιού^βτ μ'κετ σ\
μί , μδ; κίνι φρ'κϊ γκα ατά ί\ ού βρά.
' σ§νϊ κοόρμινί , ε κ\ παστάγε νοΰκί /.ά•
! νι σέτζ τοΰ 'Γ^γίνΐ μ| τέπερ.

ί:ι.

5. Αμή εγώ να σα; όείςω ποΐον να
5. Π6 οϋνί δδ τον δ§φτό«γ "\ιούΫ&ή-ϊ &&&%'.% άκεΐνονόποΰ άφόν- βετ γκα τζίλι τε κίνι φρίχ;. Τ^ τρέ"*■; σχοτώση , ε/ίΐ έξουσίαν να 6άλτι μπι άτι λ\ σι του γκρέρε γε'τεν| , κ*
£:; Τ0 γε'εναν* να1, βέβαια σας λέγω, έξουσί τε βέρε ντε πίοε' κϊτ§ ού θδμ
τούτον φββτ,θτίτε.
βερτέτ τ| τι^χπι.
6. Δεν πουλοϋνται πέντε πουλία <ίύΌ
6. Νούκ' είίτϊ βερτέτ κ< πέσε ζό'.Γκ
φΌ.λαις, καΐ^το ?να άπ' αυτά ίέν εί σίτενε πέρ δι άσπρε, έ ά; νιε γκα κεναι άλϊΐτμοντιμένον έμπρο7* εις τον τά νούκ' |3τ§ χα^οΰαρα περπάρβ
θιο'ν.
Περντίσε;
η. Πδ έ δε κίμίτ' έ κρε'ιτ σούαιγ ού
Αλλα και αϊ τρίχες τι; κεφαλτ,ς σα; όλβις είναι μετρΥΐμέναι;" μγ,ν ιγια'νε νίμερουαρε' υ.ος ού τρίμπνι άίχ
φοβτ;δ•?,τί λοιπόν" άπο πολλά πουλλία ι γιοΰβετ ΐνι μ.| τε λιαρτε γκα ϊουμε ζόίίκ.
διαφέρετε.
8. Κά: λίγω σα;" ότι όποιο; με ό8. Ε ού θομ γιουβετ, κ*, τζ-.λι §4
μολογτ{ο*»ι εμπρος-α ει; τοΰ; άνθρωπου;, χΛ τε κουιγτόγε μουα πϊρπάρα νιέρίκα'ι δ υίο; τοΰ άνθρωπου δ λει τον ό- ζετ , έ όέ ί πίρρι νιερίουτ δο τχ κουιγ•
μ0.ογίσ«ι έμπροτα ί'-ί τοΰ; άγγίλου; το'γ| άτε περπα'ρα Εγγεγετ σ| Πίρντίσε.
'λ\ Θεοϋ.
κϊ τε μ αρνισ-ε μουα
9• Και εκείνο; ό"θϋ μ* άρν/;0η ε'μV- Ε
*ρο7α ει; τοΰ; άνθρωπου;, θί'λει τον άρ- πίοπάρα νίΞρίζετ, δο τ' άρνίσετί π.3•
Υί/ίτ, και ό υίο; τοΰ άνθρώτου Ιχποο πχ'ρα Εγ/ί,ετ ο§ Περντ.'σε.
ία. εΐ; τοΰ; άγγίλου; τού Θϊο3.
ι». Ρ ίέ τζίλι δό κε τ? ',λ-.άσι
ίο. Και κάδ' ενα; όπου Θέλει εϊχν. λογον εις τον υίον τοΰ άνθρωπου, φνιάλε κόντρε πίρριτ σ^ νιεο'ιυτ,
δίλει ιοΰ αυγχωρηθΐ" άμ/, Ικίΐνο; ύπ&ϋ δο τι ντεγένετε άτιγ" μα άτίγ κε -,^

ΕϊΑΠΈΛΙΟΝ
Κεφ. 12.
*Μ
βλασφημ/σε* εις το Πνεύμα το άγιον Ι βλασφημίσγβ κο'ντρε Σίνγτιτ *π£ρτ,
δό τΐ μος ϊ ντεγε'νετί.
ίϊν θίλει συγχωρηθη
ίί. Ε κοΰρ τοΰ πίενΐ γιούβετ ντ%
ιΐ. Και ό'ταν σας φέρωσιν έμπρο<•α εις ταΐς συναγωγαϊς και εις ταΐς άρ- συναγο'γε , έ περπάρα άρνο'ντΐβετ, έ Λέ
γαΐς χαί ϊΐς ταϊς ΐξουσίαις, μήν έχετε ζοτέρίνετ , μός βιρρι ντερ μξντ κί3,
ίγ-,οιαν πώς ίι τι λογής να άποχριθήτε, έ τζφάρε λοΐ τ| περΓίίι, ά τζτε θιίί.
η τι θέλετε είπεΐ" '
12. Δικτι το άγιον Πνεύμα θί*Λει
σα; διδάξει εις έκιίνην τήν ώραν, ε
κείνα όπου κάμνει 7Ρι'α να ,Μϊ*ί'Γβ•
1 3. Κ.αΙ κάποιος άπό τον όχλον του
»1:.« διδάσκαλε, είπε τοΰ άδελφοϋ μου
να μοιρά«η μαζύ ρυ την χληρονομίαν.
ι4• Και ό Ιησοϋς τοΰ είπεν' ώ άν
θρωπε, και τίς ρ χατές-ησι οιχατην ίί

ία. 2ε Σίνγτι Σπιρτ οο τοΰ διδάςγε γιούβετ άτϊ χέρε ατό κε δούχαενε τί θόι.
1 3. Εϊ θα άτιγ νιΐ γκά τούρλα*
δασκαλ , Οούαϊγ βίλάϊτ σίμ τΐ νταγε.
μέ μούα κληρονομίνϊ.
ι.|. £. ύί α.ι ι θα ατιγ ω νιερι
κού» με βούρι μούα τοΰ Γιουκο'ιγ , «
τοΰ ντάιγ πγιεσε γιούζετ;
ρι;ας-Γ,νεΐ;έσάς;
1 5. Ε οΰ θότ' άτούρε' βίδτρο'νι, »
ι5. Και λέγει τους" βλέπετε και
φυλάγεσθε άπό τήν πλεονεζίαν" διατ•. ρούαγιουνι γκά λιακίμίμι" σέ ψε, νουκε
άνκαλά και περισσεύουν τινός τ* υπάρ κ»ντρόν γέτ' έ νιερί&υτ γκά μπξγέάεχοντα του, ή ζωτί του δέν είναι ά-' για έ Ρέιιτ κέ κά.

εκείνα.
1 6 Και εΐχέν τους μίαν παραβολήν, λέγωντας" Ενός ανθρώπου πλου
σίου «ύτύχησαν τα χωράφια του.
17. Και έδιαλογιζουνταν μεσάτο»,
και έλεγε" τί θέλω κάμη; όπου δέν έ
χω που νάμαζο>ξω τους καρπούς ρυ
ι8. Και εΐπεν Ετούτο θέλω κάρι'
θέλω χαλάσει ταϊς άποΟη/.αις μου, και
θέλω ταϊς κάρι μεγαλνίτεραις" κχϊ θε'λω ρζώςει έκεϊ όλα τα γεννήματα
ρυ και τα αγαθά μου"
19. Και θέλω εϊπεϊ εις την ψυχήν
μου* ώ ψυχή, έχεις πολλά αγαθά όποΟ
κείτουνται εις πολλοϋς χρόνους" άναπαύου, φάγε, πίε, εύφραίνου.
3θ. Αμή ό Θεός τοΰ είπεν* ώ αγνως-ε άνθρωπε , έτονιτην την νύκτα
ζητοΰσι τήν ψυχήν σο» άπο σένα" και
εκείνα όπου ετοίμασες, τίνος θέλουτιν
είσϋαι.
αι. Ετζι γίνεται εις έκ.ΐνον όπου

ι6. Ε ού θα άτοΰρε νιΐ παραβολί,
έ ού θο'τε' νι|ίτ νυρίουτ σε πάσου^ε ί
πόλι αρρα.
\η. Ε μεντο'νεϊγ μέ βέτίχε τέ τ:γ,
ε Οοστε' τζτέ ί. έΐγ; σέ νουκε κάμ κοϋ
τε μζεγέο ορίθερατ' έμία.
ι8. Ε θα" ίβ'τού & τε ί1έ~γ , τε
— .ίί άμπαρετ' »ρ.ια , έ τε /.εϊγ \Λ
τέ μξόά , έ ύο τε μττεγϊο άτγέ ί:'-»ζ
δρίδερατ' εμία , έ δε τε μίρρατ' έμία.
ίο. Ε δό τι οομ 2>πιρτιτ σιμ, ώ
κε σούρ τε μίρ^α ;.ε.ε
-£πιρτ
μπεΌιάνε πέρ σούμε βίτερα , χα , ί
πι, έ πρεγιου , έ Ρεζόου.
20. Ε ϊθότ' άτιγ Περντία, ί •πί
μΐντ, κετε νά-ε τε κερκο'γενε πρέϊγ
τέγε Σπίρτιν|, έ άτό κε κ» βέν» μπείιάνε , τε κούιγτ δό τε γέν^;
αι. Κ^στοΰ βε'τε πέρ άτέ κε ρίγε'ί
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πέρ βε'τ»χ«, ί νουχ' \ϊτ' ϊ πάσουρ'ι πέρ
Περντίνε.
22. Ε οΰ θο'τί μαίητίβετ σ!*. τίγ"
πρα άντάΐγ ού 9όμ γιούβετ- μός ού
ουλοη'σνι με Σπίρτ τούαϊγ τζτβ /άϊ, ά
τζτέ βί^νι , ντε χούρμ τούαΐγ'
23. ϊπίρτι βεγέν με τέπ§ρ σέ τ§
γχρένίτ-2, ε δέχούρμι μ» τέπερ σι ρο'πα.
24• ΣυλοηΌ"νιχόρ*ετ3,κε άς μπγιέλενε , ας κόρργϊνβ. , έ νούκε χάνε. ας
κιλιάρ ας άμπάρ , ε Περντία ί ούϋκέν
ατά ' σά φάρχ ϋίνι γιούβετ γχά ζόι'Γχτε;
25. Κούϊ ίατε γχά γιουα, ίε με σούμε
τε συλοηΌουρε τ§ μέντιτ σε τίγ, μοΰντ
τε στόγεντξ 3τάτ τς τίγ νιε χοΰτ;
2(5. Ε ντε μός μούντνι ντ'ε. τε βόΓε^^νβ, ψέ βρίτνι χόχενε π'ερ τε τγιέρατε;
ιη. Βεϊτρόνι λιούλετ» χί3 ρίτενΐ*
να&ρε'οονται' χαί ίέν κοπιάζουν , ουδέ νούκε μουντόνενε , ας τγιέρενε ' ί οΰ
νε'δοΐΛΐ" χαί λέγω σας, ουδέ ό Σολομών θόμ γιούβετ , κε ας Σωλομόνι με Ρί9ί,
μέ ολην του την δο'ςαν ΐνο ύθη ωσάν ντέρ τϊ τίγ οΰ βέϊ σί νιέ γχά χετα'.
ένα άπό τοΰτα.
28. Και άνίσως τό νορτάρι οποί εί
28. Ε ντέ'ϊτε κ"{ *άρρ*ε, « σότ
ναι ση'μερον εις τό χωράφι, χαί αύριον είτ» ντε «ρούσε , ε νέσερ βίχετε ντ|
τό βάλουσιν εις τον φούρνον ό θεός έ'τ- φούρνε ί βέ9 Περντία κεστοΰ , σά μ|
(,ι το ενουνει, ποσω [/.άλλον εσάς, ο- τέπίρ δό ι\ βέίίγε γιονβετ πέσε παχϊ;
λιγο'πις-οι ;
2.ρ. Και εσείς μην γυρεύετε τί νά
29. Ε δε γιούβετ μο'ς λερχο'ϊ τζτί
φάτε, η τί νά πιητε" χαί μήν ύψ/ιλο- χαι , α τί,τε πιι ,
μος §όοι τε γ^ί'Χ•
φρονίΐτι.
σούμε λιάρτ.
3ο. Διατί έτοΰτα ολα τά είνη τοΰ
3ο, 2έ ψε τε Ρίθα χίτό πούνΐρ»
κόσμου τά ζητοϋσιν' ά(/.ή ό πατέρας ό νιέρεζιτ' ε χϊσάιγ γέτετ ί κερχο'γενβ,
εδικός σας είξεύρει ό'τι τά χρειάζεσθε μά Αα/τάϊ γιούαϊγ »δί χε ο'ύ δούχάεν|
έτοΰτα.
Γίθε Χίτό.
3 1 . Μάλις-α ζητάτε την βασιλείαν
3ι. Πό κερκονι μπρετερίν' ε ΠερτοΰΘεοϋ, χαί έτοΰια όλα θέλουν σας ντίσε , ε Ρι()ε Χίτό £ό τοΰ ίπενε γιούδετ
προτεθή.
με τε στούαρε.
32. Μην φοβάσαι, ω μικρόν ποιμνί
32. Μός ου τρϊμπ τί ώ Ρχρίχ ί
ων ίτιό πατήρ σου ήΟέληοε νά σου δώστι οό'ϊλε , σε χεστοΰ ί πελχέου Ααχάϊτ
την βασιλείαν.
βούαϊγ τοΰ απε γιούβετ μπρετίρίνϊ.
βγ.βαυρίζει εις τοΰ λόγου του, χαί 5έν
πλουτέϊ εις τον Θεο'ν.
33. Καί είπεν εϊς τοΰ; μαθητάδες
του* δια τοΰτο σας λ.έγω, (/.ην έγνοιάζε«9ε δια τίιν ζωην σ«ς, τι να φάτε, μηδέ
διά τ• χορμί σας, τί να ΐνάυΟητε
23. Η ψυχή είναι περισσότερεν οΐττο
τό φαγί, χαί το κορμί, από το φόρεμα
34- Καταλάβετε τους κόρακας, ότι
ούοι σπέρνουσιν, ο-!»<5έ Οερίζουσιν" οι
όποιοι ουδέ χελλάρι ενουν, ουδέ αμπά
ρι, χαι ό θεός τους τρέφει" πο'σω μάλλον διαφέρετε έσεΐς από τα πετεινά ;
ι5 Και ποίος άπο σας φρον.ι'ζωντας,
ήα-τορεΐ να βάλλη παραπάνω εις την
ή/.ιχίαν του καν μιαν πηχυν ;
:ι6. Εάν το λοιπόν δέν δύνεσβε διά
τό «ολλά μικρόν, τί έγνοιά^εσΟε όιά τα
λοιπά ;
•ιη. Καταλάβετε τά κρίνα, πώς I-
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33. Πουλήσετε τα υπάρχοντα σα; ,
χαί,δότε έλεημοσύνην. Κάμετε εις τον
λογού σας σαχκιυλια ύποΰ" δέν παλαιώ
νουν, θησαυρον εΐςτόνοΰρανόν όπου να
ρ,τ,ν ") είπει ποτέ" έκεϊ όπου ουδέ κλέ
πτες φθάνει, ούδε σκουλήκι χαλά.
34- Διατί όπου εΐναι ό θηταυρό; σας,
εκεί θελε; εισθαι και -ή καρδία σας.
35. Ας τ.ναι ^ μέσαις σας έζωσμέναις, και οί λύχνοι σας ας άνάπτουν'
36. Κάμετε και έσεϊς ώσαν τους
ανθρώπους εκείνους όπου άναμένουσι
τον βύθβνττν τους, πότε να γυρίση α
πό τοις γάμους* και όπίταν ελθη και
κτυπΥίση νζ τοΰ ανοίξουν παρευθιί;.
3^ Καλότυχοι εΐναι εκείνοι οι δοΰλοι, τους οποίους όταν έλθ* ό «ύθενττςτους να το••ς εϋρτ, ξυπνιτούς' βέβαια σα; λέγω, δτι θέλει περ'.ζωσθη, '
χλι θέλει τους καθίσει, και θέλει περά
σει •.« τους ύπ-Λ,ρετ-Λ'σ-Λ.
38. Και έαν ελθτ, εις τ/,ν δεύτερον
βίγλαν, και εις τ/,ν τρίτν,ν βίγλαν, και
τους εϋρτ) ετζι, καλότυχοι είναι οί δού
λοι εκείνοι,
3<}. Και τοΰτο είξ -υρετε, ότι αν
ςευρεν ό αύθίντ7ΐς τοΰ σ-ητίου ποίαν
ώραν ό κλε'πτ/.ς έρχεται, ηϊελεν άγρυπννίσ-Λ, και δεν •ί;8;λ;ν άφίστ, να τρυ-

Κεφ. τ*.

33 2ίτνι πλιά3κατϊ. τουαιγ ί*
κίνι , έ ΐπνι ελεημοσΰν* πένι πΙρ βέτξχε τουαιγ κουλε'τα κε νοΰκε βγιετεοόνενε , χαζινέ ντε Κίελ κ§ νοΰ/.ε πρ;.5ετε ' τέκ νου/ίε κιάσετε κουσαρ, άς κ:ί-

μπι έ" πρέτ.
3^. ίίψετέκ' 'έστε χα^ινε'α γιοΰαιγ,
άτγε δό τ| γέτε έ 5ε (εμΐ?α γιο-'αϊγ.
35. Λέ τ'ε γίνε μέσετε τουαιγ γγίσουρέ , έ δε λαμπά^ατε ύέ,ςιυρε.
$6 Ε πένι γιοΰδετ σ; άτα Χ§ πρέσ§νε ζότν' έτοΟρε , κούρ δό τε κθ;νετ| γκχ δάσμετε " κε κοΰρ τε βίγε, έ
τι πγιίρι πόρτεσε' άτϊ τζ'/.στ τί χάπγίνβ άτίγ.
Ζη. Λιθάρι άτα κοπιγ, Α κοΰρ τ§
βίγϊ ζότι δό τ'ι ίε'•(•ε ζΓιούχ:| " με τϊ
βεοτέτα οΰ θόμ γιουβετ, κε οό τ|
περβέσγί ρό,ΐατε , » δό τί βέ^ί άτίε
τε ρίνΐ' ί δο τ| 3κάγ§ τέ γιο•.• ~{-;ϊ
χΟυσμέτ «τοϋρε.
38. Ε ντάρτ* μπε τε δίτε τε νάτίσε , ά μπ| τ& τρατ§ τε νάτίσε, έ τι
Ρέν§ κν'ίτοΰ , τε λιούμαυρε γικν' άτ*
κοπίγ.
3(}. Ε δ"έ κετε δ'ίγι, σε τα οΐγ ί
ζο'τι ί στεπίσι τ'ζκόχε βγιΐν κουσάρι,
δό τε ρίγτε ζΡιούαρ» , έ νούκί δοΰκιγ
τ§ λίγ τί ΰπυνεϊγ στεπία »τίγ.

πέσουν τό σπήτί του.
4ο. Και έσεΤ; λοιπίιν γίνεσθι ετοι4ο. Ε δέ γιουβετ δα ;;|νουνι Ρατι,
μοι' ότι τ/ιν ώραν όπου δέν Οκ:ρίΤτε, σε μπα τε κο'χε κέ νουκ' ίπαντε'χνι
ιρχετε ο υιός του ανδρο^που.
(ίγιέν ΐ ίίρρι ΐ νιερίουτ.
4ι. Κ«ί ό Πέτρος του είπεν' αύθέν4ΐ, Ε ϊ θο'τ' άτίγ ΙΚτρουα, Ζότ,
Τ71, διάλο'γου μα; λίγε•.; ττ,ν παρα,ΐο- περ νε'βετ έ θουα κετε παρκβολί , *
λ/,ν ιτούτϊΐν, η και εϊς δλους;
έ δε περ τε Ριθε;
4^. Ε δε Ζότι ί θα" τζΐλι βάλε 14^ Και ε.πέν του ά Κύριος* ποΓο; λοι
πόν είναι εκείνος ό πΐ70ς οικονόμο; και Βτβ κονόμι ίπεσούαρι, ί ΐ οϋρτί , κ.»
φρόνιμος, τον όποιον θέλει κατα7"/;σ;ι δό τα βε;ρε ζα'τι μπε φίμίγΐ τε τίγ,
ό Κύριο; εις τήν ύπ/,ρεσίαν του, να δι- πϊρ τ| δίνε μπΐί κόχε μάο^ν' ϊ 'ρουριτ;
δ^ τοΰ καθενός εις τον καιρόν τό μερτικόν της τροφτ; του;

Κι*, ία.

ΚΑΤΑ ΛΟΪΚΑΝ

*ί9

4^• Καλότυχο; ι'.ιτ. 6 δοΰλο; έχ•~-

43. Λιουμ άί κοπίλ , *2 κοΰρ χ\
νος, όταν ΐλ% ό «ύίί'νττι; του και τον |3ίγ» ζότι ί τίγ δό τα ίε'γε κε π§ν κ^ιδρει να χάμντι ίτζι.
στου.
44- Αλ/ήινά βάς λέγω, ότι θέλει
44• Βε,ρτετ οΰ θόρι γιουβετ , κ§ δ»
τν\ι καταΓη'ϊίί εις όλα του τα ύπάρ- τα βέρρε άτε πιτράπ {ί,π£ ίίθ»πού\ετ'

ίτίγ.
4•'». Α•;./, αν ϊ•.~?ί ό δοΰλος εκεΐνο;

45. Ε ντ* θζστε άί κοπίλ ντε ζερ,/τχ ϊί; τον λογιβ^νν τνυ' ό αΰΐίντη; [4ρ| τε τίγ , |Α;νόν ψ ζότ" τε βίγι, ί
ρου *.'.γε~νχ ΓλΟλ* και <*-^•/'.η-/\ νχ δέρ- τε νίσγε τε ράχε κοπίγτί, * δε κον^ τους £..;>λε.ί7άύ3ς κχί τα7ς ίουλεύ- πίλετε, έ τε χάγξ, ε' τε πίγϊ, ε τί
τρα•.;, να τρώγ•/;, να πίνη, και ν* [μ9ζ.
46 Δό τε βίγί ζότι ΐ άτίγ κοπί •
46. θίλίΐ ελθη ό αύΟ;ν :τ,; τοΰ δού
λο;* κείνου [χ-ίαν ήχέραν όπου δεν ά• λιτ , ντά τέ δίτϊ '/% σε παντέχ, <
πζντί/χίνΓ.,καίε'.ς ώραν όπου ίΐν γνω- ριπά τε σανάτ κΐ νουκ' ε όί ' ε £>ο τα
(ίζζι, κα•. θίλιι τον χωρίσει, και το ριέ /';έγε άτι δι τζόπα , έ πγιε'^ίν' ίτίγ άο
ρος το.» θέλει το βάλλει [λέ τοΰ; άπί- τα βέροι ο.έ τε πα/(ί'σϊτί.
47• Και έ>.εΐνος ό δ\>ΰλος όπυΰ γνω
ρίζει τόΟ;λν;υ.α τοΰ χύθίντόςτου, και
* ν έτοίαασε του λο'γου του να το κάρι/,,
ν/λίΐ 8ζΑ7, πολλαΐς (ξυλιαΐς*)
48. Αυ.η ίΧίΐνος ό~οΰ όέν το γνωρζει, και κάρινει πράγυ,ατα όπου είναι
άςια νχ £χρ()"?,, θ,λ.ει οαρθί όλίγαι;" και
καθ' ενός όπου τοϋ έδίθη πολΰ, θέλει
ζτ:θϋ και πολΰ άπό λόγου του' και έΧεινοΰ όπου άφηναν πολΰ, θέλουσι τοΰ
ζ.-,τνίιει π£ρισσότερον«
49• Φωτίχ τ,λΟα να βάλω εις την
γί.ν, και τί θίλω, επειδή και άναψε

47• Ε άΐ κοπίλ χϊ 8ί βενίλεν" εζό•
τιτ σε τ;γ , ί σε3τ| ϊΈέρϊε Γατί, ε' άν
κα €άτουρΐ πάς θελί^ίσί τίγ, οό τί
ρίχετί 3ού|Λ|" σκοπίνγ.
48. Ε άί κε σέ δι, έ κά Α§'§ πουν|ρα περ τ| ^ά/ουρε , δο τ'| ρίχ,ίτΙ
πακίζε* έ ντέ τζίλ•. δο ί.έ ε^τε <$ί ι&
ϊουρΐ| , 8ού;Α| §ο τί χ|ρκόνετε γκα άί*
έ «ί ε ντε άί χι έ Ίεσούαν« , ε ΐ άάν|
σού{/.ε , |4 τέπϊρ δό τί κιρχόγίνξ άτίγ.
49• Ζγώρ άρτΓί τί βΐ μπε 5ε ,
έτζδουα , ντ' ε'ΐτε κ« οΰ ίέζ νταδτί}

5». Ε παίίζίμ. χαρι τε παίεζόνερι,
5ο. Και ίχω βάπτισμα να βαπτις.ϋ, και πώ; ς-ανωχωοοϋριχι εως ου έ σα [Αουντίυ. κά(Α γγέρα β-χ τί βόσετίί
να τελει•»6ή ;
1>ι. Παντε'χνι βέ άρτ^ε τε ί\ (Απ|
5 1 Λογαριάζετε ίτι τ,λθα νά δώοω ιίρηντ,ν ει; την γ/.ν ς όχι, σας λέ ϋ πάίκ; γιο, οϋ Οου- γιουβετ, πο τ§
γω, άλλα χωριταόν.
π§ρτζούαρί
53. Σε οότ δί • πάρε , δο τ| γί'νξ
52. Διατί άπό τώρα κ» εαπρος-α
θίΐιυν «ϊσθαι πέντε είς ενα σπήτι χω- πε'σε ντέ ν^ «τεπι πιρτ^ουαρξ, τ^έ
ρι4(«'νΆ' οί τρ£ς ΘΑνυν φιλονεικεΐ (ΐε κάντρί δίβετ , έ & χόντρε τρε'βετ.
ψ'.ν. 4•ίο, και Ά <5•ί'> ρ.ί τοϋ; τίίΓς.
ϋ.' υΊτα-ηι^ 6ίλε•. χώρισδίί άπ*|
ίϊ. Κ δο ^ ν•»άχ»τ& χαλά* ιτρείγ,

ϋ4β

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ*

Τον υίον , κα» ό υίος από τον ιτατί'ρα"
ή μάννα θέλει χωρίσει άπο τί,ν θυγα
τέρα, και ή θυγατέρα από τ:,ν μητέραή πενθερα άπο την νύιι,φην, κ»ί η"
νύμφη άπο την πενθεράν της.
■(>4. Και ελεγεν ει; τους όχλους*
όταν εϊδητ* την νεφέλην όπου άνατέλ>,ει άπο την δύσιν, παρευθύς λέγετεότι έρχεται βροχη'" και ετζι γίνεται.
είόηι ε οπού φυσά
Ιναι
ό νότος, λέγετε- ότι καϋμα θέλει γέ
νει" και ετζι γίνεται.
56. Υποκριται, το πρόσωπον της
γης και τοΰ ουρανού εΐξεύρετε να όοκιμάζετε" και τον καιρόν έτοϊτον πώς
£έν τον δοκιμάζετε.
5^. Και ίιατί άπό λόγου σας οέν
κρίνετε το δίκαιον;
58. Διατί όταν ΰπάγης μέ τον
άντίοικόν σου εις τον άρχον*α, εις την
ς-ράταν κάμε κάθε λογής τρόπον να γλυτώσης άπ' εκείνον ' μη'πως και σέύπάγη εϊς τον κριτην,καΐ ό κριτής σέ πα
ράχωση εις τα χέρια εκείνου άπου ζη
τα τά δικαιώματα, και «κείνος σε
βάλη εις την φυλακών.
59. Λέγω σου πώς οέν θέλεις εύγει άπ' έκεΐ, ?ως ου να πλήρωσης το
χρέος σου όλον, ϊως το ΰς-'ρον λεπτόν.

Κ 6^. Ι*.

πίϊίιτ, έ πίΐρι πρέίγ ;*ία°;ά«τ, ΐ (λίμα
πρέϊγ πίγεσε, έ πίγια πρέϊγ μ.ίν.ίηΐ'
δγιέχέοα πρέιγ νούσεσε σάΐγ, ΐ νου'σια
πρέϊγ βγιέχερεσε. βάίγ
54- Ε οΰ θό*τε έ ο*έ τούρμαβετ,
κοΰρ σίχνι μγιέρΡουίε κε δέλλ γκα περίντόν Λίελι , άτ| χέρε θόϊ' σί βγιέν"
έ πίνετε αστού.
55. Ε κοΰρ σίχνι κε φριν έρρΐ νοτ'ι,
θίϊ' σε βάπί δό τ'ε λίγξ, έ πίνετε.
56. ϊίιέρεζ μέ δί φάκ:, τέδούκουριτ έ δέουτ ΐ δέ τε ΚίεΧιτ δίϊ -5 νίχνι,
ί χίτε κόχε νταϋτι σι νούιί§ μούντνι τ|
57- Ε κίσ νούκϊ μούντνι τε νίχνι
γκα βετίου τε δρέιγτ£νέ;
58. Κοίιρ τε βέτζ πα μέ άρμίκνϊ
τεντ τέκ άΐ κε οϋρδερόν , πεν μπούίε
τζδό λοι πούνε κε μούντ , τέ δπϊτότζ
πρέϊγ σι . σε μός ντόδετε έ τε χέι/.γ»
τιγ τέ ίιουκα'τίσι , έ Ριουκάτΐσι τε επ
τέ Τζλίρι, έ τζίίρι τε β£ ντε χαψάνε.

59. Τε θομ τΊγ, δό τ£ [Αος δαλτζ
άτέγε , γγέρα σα τε παΡούατζ έ δέ άσπριν' « παστάίγριε.

Κεφ. ιγ. 1 3.

Κρίε Ετρε[Απεο>γιέτ§τ|. ιγ. 1 3.

ι . Κ α! εις έκεΤνον τον καιρόν ήταν
παρόντες και κάποιοι, οι όποιοι έ"λεγαν
ιίς τΰν Ιησοΰν οΊα τους Γαλιλαίους, των
•ποίων Γαλιλαίων το αίμα ό Πιλάτος
τό ανακάτωσε μη ταίς θυσίαις των.
3. Και άπεκρίθη ό Ιησούς και εϊπέν
τους" Λογιάζετε ότι ετούτοι οί Γαλι
λαίοι να έγίνηκαν άμαρτωλότεροι άπο
όλους τοΰ; Γαλιλαίους, διατί έπαθα•
σιν τέτοιας λογής •

1 1 Μπα τε κόχε κεν' άτγέ περπάρα ι ίέ τζα κέ ϊ θόίν' άτίγ περ άτα
Γαλιλέιγτ|, κε ού πιρζέου Πιλάτουα
Γιάκν' ετοΰρε πί>ϊν.ι ριέ κουρ*άνβ τ|
τοϋρε.
3. Ε ού περβίΓκ Ιησούι, ί* ού θα
άτοΰρε' παντεχνι γιου σέ κετα Γαλιλέιγτί •ΰ πίνε υ.έ φαγετόρε σέ γκά ίίΗ•. Γαλιλι•,'γτε , σ» ψέ Αεσούαν£ τ| τίλιατί;

Κ«ί• ι3
Κ.ΛΤΑ ΑΟΪΚΑΝ.
α4ι
3. Οχι, σϊ;λ£'γω• άλλα και «σας Ι
3. Γώ,οϋΟομ γιουβιτ' πο ντε μάς
αν δεν μετανοήσετε, όλοι ίτζι θέλετε 'μ«τανοήτζι , Ριθ' άστοΰ & τε χουχουά^χνισθτ•.
μπισνι.
4 1ί έχεΓνοι οί δέκα και οκτώ, εϊς
4 Α άτα τι τετεμπίδγιέτε, /\ ρα
τους οποίους επεσεν ό πύργος εις το μπι τα ταράτζα ντε Σιλωαμ, ε ί βράου
2ιλω«μ, και τους έσκότωσε, λογιάζετε άτα, παντέχνι σε κ&τά κέν§ με φα
ότι εκείνοι έγίντ,καν άμαρτωλότεροι γετόρι γκά ίίθ| νιε'ρ|ζιτε χϊ ρίνε ντε
τταρχ όλους τβύς ανθρώπους όπου κά- Ιερουσαλίμ;
βουνται («σα εις τήν Ιερουσαλήμ;
5. Οχι, σας λέγω- άλλα έαν δεν
5. Γιο, ου θόμ γιουβετ' πδ ντϊ
μετανοήσετε, δλοι τέτοιας λογής θέλε μός μετανοτίτζι, Γίθ' άατοϊ» §ο τε νουτε αφανισθώ.
μπίσνι.
6. Και ελεγεν ετουτην τήν παραβο
6. Ε δέ ού Θ69 χετε παραβολί' νιΐ
λών' κάποιος άνθρωπο; είχε μίαν συκι νιερι χιδ φυτέψουρί ντε βέττί τε τιγ
ά» εις τό αμπέλι του φυτεμέν/,ν' καιέ- νιε <ρίκ ' ί ϊρδι τέ κϊρκόν μπ'ε τε
πήγεν εις έκείνην να γυρεΰση χαρπόν, πε'μμε, έ νουκε Γέτι.
και 'ίίν εύρηκε.
7- Και είπε του αμπελουργού" να,
η. Ε ί θότ' άτίγ χε πουνόν βεστετρεΐ; χίόνους εχω τώρα όπου έρχομαι ν»' γιά, τρί βγιετ βϊγ τούκ' έ χίρχούκα; γυρεύω καρπόν εις τήν συκιάν έτου- αρε πε'μμε μπε χ*τε φίκ, ϊ νοΰκί
ττν, και δεν εΰρίσχω' κόψε τιττν" διατί Ρε'ιγ' πρέε άτε , ψέ τε λέρε έ δι βέντν4
εμποδίζει και τήν γήν•
ό*κρέτ.
8. Και ό αμπελουργός άπεκρίθη και
8. Ε δε άί ού περΓέϊίκ , ε ί θα ά
λ^γ8ιτου' αύθεντη, άφησε την ακόμη και τιγ* ζότ, λε'ε ά^ε έ δέ κε.Ι βίτ. γγε'τοϋτον τον χρόνον, έως όπου να σκάψω ρα σα τε ρέμόϊγ ρότο^ε τίγ, έτιδτίϊ
τριγιίρω, και να βάλλω κοπρίαν.
πλέχι.
9• Και άν κάμη καρπόν καλά" εϊ δε
9 Ε ντε Α^φτε πε'μμ» , μίρρί , ε
ρ-νί, τ&ΰ χ:όνου θέλεις τήν κόψει.
ντε μος τα πρέτζ άτε μότν| ϋί βγιίν.
ίο. Και έδίδασκεν «ίς ίνα συναγώι υ. Ε κι κε ίιδάξτε ντε συναγουγι τα σάββατα.
αίγ νιε Λ βιτουνε.
ιι. Και εκεί η τον και μία γυναΤιι. Ε γι» έ βγιέν νιε Ρρουα κε χΐ3
κα τ, οποία είχε πνεύμα άσί)ενίίας δε τετεμπιδγΐίτϊ βγιέτ νιε 2,πίρτ ?ε έκαοκτώ χρόνους" και έκαμπουργίασε , μπάν τ! σεμουρι " έ κέ καμπουργιάκαι Ιέν ημπορεί καθόλου νά ίσάση σουρε , « νούκε μοΰντ τ§ γκριγ σίτε
τοΰ λόγου της.
φάρεσε λιάρτιτ.
12. Και ωσάν τήν εϊδεν ό Ιησούς,
ία. Ε σ'ι 6 πα άτε Ιησούϊ, Ι Ούίόι
της έλάλησε, και της είπεν* ώ γυναι, άφερ, ί ϊ θα άσάίγ' ύ Γρουα , γ» λεελευθερώσνυ άπο τήν άσθε'νειάν σου. σουαρε γκα σϊμοόντα γιότε.
1 3. Και εβαλεν τα χέριάτου α
ι ϊ. Ε βοΰρι όοΰαρτ' «Υιγ σίπερ
πάνω της" και παθευθΰς ίσάσθϊΐ, και μπι τΐ, ε άτε τζάστ ού γχρέ λιαρτ,
εύχαρίςτίσε τον ©εόν.
έ ού ντρέΐκ , έ λε€§ον Περντίνί.
1 4• Καϊ άπεκρίθη ό άρχισυνάγωγος,
ι4• Ε ι πάρι ί συναγόγιτ ού περόο

>4*

ΚΪΑΙΤΕΛΙΟΝ

αδημονώντας σαατϊ τό σάββατον ιάτρευσεν ό Ιησούς, καίελεγεν εις τό πλή
θος ' ίζ ήμε'ραις είναι όπου πρέπει να
δουλεύουν οι άνθρωποι" εις τούταις λοι
πόν ταΐς ήμέραις έρχεσθε να ϊατρεύεοΟε, και όχι την ήμεραν του βαββάτου.
1 5. Ο Κύριος λοιπόν άπεκρίθη, και
ειπέντου' ύποκριτά, καθένας άπό σας,
τό σάββατον, δεν λύει τό βόοι του η
τον γαι>)αρόν του άπό τό παχνί του,
και πάγει και τό ποτίζει;
ι6. Κάι έτούτην όπου είναι θυγατε•

Κεφ. ι.3«

ι'ϋΓχ τούχ ί ζε,μερούαρε σέ ψέ « "τϊρό/
1τ,<7&•>ι τέ αιτούνε, ΐ θοσ ντέ τούραί'
ίιαντ; δίτ γιάνε χέ μπέ κίτό εστ' ί
οϋόεσε τε πουνόγεμ^' ντε κ;τό ΰά
έγιανι , έ σΐρόουνί , * γιά ντε δίτε τέ
σετούνε.
[5. Ε δ*έ ζο'τι γιου περΓε'ϊΡκ, άτΐγ,
έ ίθά' ώ νιερί μέ δί φακε' τζίλι δό
γκά γιούβετ νουκε ζγ'ιδ κάν' έτ'γ , ά
ίομάρε γκά ίραδτι τέ σετοόνί, έ *

ε πιγ
5. Ε χΐτε κε
Α
ρα του Αβραάμ, την οποίαν είεσεν ό βραάμιτ /.ε « κά λίίουρε σατανάϊ γιά
Σατανά; τώρα δεκαοκτώ χρόνους, δέν|τετ§μπεόγιε'τε βγιέτ , νούκε Βούχαεϊγ
έπρεπε νά λυθη άπό τό σε'σιμον ετούτο ιέ ζγίδειγ γκά /ίτά τέ λιδουίε ντε διτε τ£ σετούνε,.
την ήμεραν τού οαββάτου;
\η. Και λε'γωντας αυτός ετούτα τά
ιό. Ε κοϋρ θόστε άί κετό φγιάλι
λόγια, έντροπιάζουνταν όλοι έκεΐνοι ό τουρπερόνισνε άτά κι ί ρίγνί κόντρ'
που έναντιούνταν' και όλος ό όχλος ί- άτιγ' έ Γιθε τούρμα Ρεζόνι^ν^ πέρ Ρι&ϊ
χάρηκεν εις όλα ε'κεΐνα τά ενόοςα όπού- πο^νετ' έ ντίρτζουραχέ Αίνισνϊ πρέιγ
σί.
«-ίνουνταν
άχ' αϋτον.
ι
ι8. Κα! ελεγε' μέ τίόμοιάζειή βα1 8. Ε θόστε' μέτζ φάρε ίεϊτ κ*
βιλεία τού θεού; χαί μέ τί νά την ο νέ Γιάρε μπρετερία έ Περντίσε; έ μέτζ
φάρε πούνε τά λαραίαρίς άτε;
μοιάσω;
19. Κά τε ίιχρε με φάρε τε σ•νάίο,. Ωμοιάζει το κοκκί του συν»πίου, τό όποιον το επηρεν ένας άνθρωπος, πιτ , κε έ ο•.όρι νιε νιερι , έ έ ριπόλι
καΐ τό εσπειρεν εις τό περιβόλι του' και ντε κόφστε τε τίγ , έ οΰ ριτ , έ ού ί>5
αύ'ζηνε, και εγινεν ωσάν όένορον με- πίμ' έ(Λά(ίε, « έ'ρ^ί έ νιίιγνε ντε όεΓα
γ;•λον,καΙτά πενεινά τοΰ ουρανού έ- τέ σα<γ ζόίίτ' ε ΚίεΑιτ.
φωλίασαν εις τα κλαδίατου.
20. Και πάλιν είπε* μέ τί νά ομοι
2ο. Ε πάΡενε θά' μέτζ φάρε πο'ίνε
άσω την βασιλείαν τοΰ θεού;
τέ Ααραπαρϊς ρ.πρετ|ρίν' έ Περντισε;
21. Ομοιάζει προζύμι , τό όποιον
2ΐ. Κα τέ Ριάρε αε άτά -ίρούμί /.*
μ•.α γυναίκα το έκρυψε με'σα εις τρία νιε Ρρούα ΐ νακατόσι ριέ τρέ [ΐατϊβε
κοιλά αλεύρι, έως όπου έζυίλώθη όλον μίελ , γγε'ρα σά οϋ μποοϋ ΡιΟε.
22. Και ό Ιησούς ίπε'ρνα άπό μέσα
23. Ε βίγ τούκ' έ οΊ^αίουρί κιου>άπό ταΐς χώραις και άπό τά χωριά, Λι- τέτ (Λπ'ε κιουτέτ, έ φοιατ ρίπε φΰιάτ,
δάσκωντας , κα» πηγαίνωντας εις την έ Α|ν ούό*§ πρειγ Ιερουσαλίαιτ.
Ιερουσαλήμ.
23. Και κάποιος τοΰ λέγει* αΰ&ε'να3. Ε τζιό τζιλι ί θά άτϊγ' Ζοτ,
τη, αν ήναι ολίγοι έχεϊνοι οπού σώζουν- ντέ γ'.ϊ'νό τέ παχε άτα χι σόσενί; έ ίέ
τα•.; κα. ύ 1η«ούς τους είπεν'
άί ού ί)χ άτούρε.

Κνρ. »!\.

ΚΛΤΛΛΟΥΚ\Χ.

•ϊ4. Ανωνί^εσίί νϋμβττι άπό ττ.ν|

»0

*»4• Φορτζο'ουνι τ| /ν"., ντϊ π?ρ

Γ-εντ,ν τήν θύραν' ότι πολλοί, σας λέ-ω, : δέρρϊ τ& γγούστε' τέ ψ• ού θόμ γιο'ίβέλουν ζχτ/,αι νά εμβουν, κάί ο*έν θε'-'β»τ, «δούμε δό τε κϊοκόγ&νβ τέ χι
μούν ημπορέσει,
'^ϊνί , β δο τβ αός μούντγξν».
35. 4?ο'ντις στ,κωθΫί 6 οϊκοκύρτς,|
25. Κοΰρ τ§ γκρίχετε ί ζότι ί 'ίτίχαί σψαλίση τήν θύραν, και αρχίσετε πί'σβ , * τέ μπίλγε §έρόςν| , δό τ$ ζίρι
νά ς-ε'κεσθε εΐω, και να κτυπάτε τήν τ§ όίγι γιάστε, , ί τι πίρι δέρρεσε τούκ'
9υ':αν, νχλεγτιτε' αΰθέντ/!, ίύθέντη, ά- « 1%νϊ" Ζότ, ώ Ζδτ, χάπνα νέβετ' *
νοιςε' μα;* και εκείνος θέλει άποκριθτ , «ι δο τοϋ πβρΡέΓβτε , ί δο τοϋ θο'τε
να σάς είπη' Πένσας βίξεύεω, από ποϋ !γιούβϊτ' νούκ' ού οιγιούβϊτ γκά γίνι.
είσθε"
26. Αχιέρε δό τ\ νίσνι τ| θοΊ' να
26. Τότε θέλετε αρχίσει νά λένετε'
ϊοάγαμεν, και έπίαμεν έμπρος-ά σου, ' χάγκρεμ περπάρα τε'γε , ε πίμ , ε 5ε
Χ3Ϊ εϊς τα πλατώματα μας έίίίαξες. '.ντϊ ρουγερα το'να δίδαξε
2^. Και εκείνος θέλει είπεΐ' λέγω |
27. Ε όό του θότε' ού θόμ γ•.ούοις, •ίέν «ας είΕεύρω από ποϋ είσθε"
παγαίνετε άπό μένα όλοι οίε'ργάται τΐίς
άδιχίας.
38. Εκεί θέλ,ει εΐοθαι ό κλαυθμόςκαί
<5 βρυγμος των όοοντων, οι;/•/ είδί,τε

βετ , κε νούκ' ού δι γκά γίνι γιο^ετ'
μΐρίοουνι γκά μέγε γιούβιτ κέ "Ηγετ* παοανομιτε.
28 Ατγεδό τ'ε γέτετί κιάρετβ, ε τβ
δρέοουριτ' έ σεμπιβετ, κουρ τι σίχνι

τόν Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ια-1 Αβραάμνί, ί ίί Ισαάκνί , έ δι Ια
κώβ, και όλους τους προφητας μέσα εις κώβνί , έ δ*ε ΡίΟί προφήτες ντε μπρεττ,ν βασιλείαν τοϋ Θεοΰ, και εσάς εϋ- τερϊ τε Περντίσε , έ νιούβετ τοϋ
ντί,γιερενε γιαστε.
γαλμένους εςω
29 ' Ε 5ό τ& βίνίνε τότε γκά δίλλ,
29• Και θελουσιν ίλθη άπό την άνατολί.ν καί άπό τν,ν δύσιν, και άπό τόν «δε γκά περϊντόν ώίείι , έ πρέίγ βεβορράν καί άπό τόν νότον' και θέλουν ' ρίοοτ • νοτίτϊ, ε 8ό τ§ ρίνϊ ντ| μπρετερι τέ Περντίσε.
καθίσει εις τ/,ν βασιλείαν τον Θεοϋ.
3ο. Ε γιά, γιάν» τί παί/ταιγμε, κ|
3ο. Και νά, κάποιοι όπου είναι ΰΤερινοί καί θέλουν γένει πρώτοι, καί άτά δό τε γέν§ τε πάρε, ί γιά-ε τ|
πάρε "/έ άτά δό τεγένε τε π*ϊτοί<γμ|.
οι πρώτοι θέλουν γένει ΰς-ερινοί.
3 1 Μπά τι δίτ! ερίϊ άφΐρ τζά
3ι. Εκείνην την ήμέραν ήλθαν εις
γκά
Φαρισέιγτε , έ ί θΊν' άτίγ' δίλλ,
τον Ιησοΰν κάποιοι Φαρισαΐοι, καί τοϋ
έ
ϊ/.ε
)•5τέγε, σέ Ηρ<ό6'η δό τε τε βρ»ίλεγαν' εΰνα, καί πάγαινε άπ' ε'ίώ , ό
σ§ τίγ
τι όΗρώοΎ,ς θέλει νά σε φονεύσνι'
ίι-'δ 3ν1 4
32. Ε ού θοτ άτοΰρε γαιγ
32. Καί εϊπέντους' συρτέ καί είπα
τε ττς άλεπίϋς έτούτγ:ς' νά, όπου εύ- θόϊκ§σάιγάέλπ|ρ|σ|" γιά, /ϊ ντζγιερ τϊ
γάΤω δαιμόνια, καί ίατρεύω σήμερον παούάετε , έ ό'ί λ έιγ σιρίμί σότ ί ίέ
καί αΰριον, καί τήν τρίτον τ,μέραν τε νέσερ, * τ| τρέτίνε δίτ» τελιόσεμ.
λειώνομαι.
33. Πό πϊρ σότ < ίέ νέσίρ « π •ρ
33. Ομως πρέπει στ'μερον καί αύ
ριο•/, καί τήν άλλτ,ν κάμνει χρεί« νά δίτ|ν| κί βγιέν δούχαεο$ τί Λέ""; Γ'-"
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πτΊγοίνω' ότι ίεν ^(/.ττορβΓ να χαλοισθνί προφτίττις εζω άπό τήν Ιερουσα
λήμ.
34• Ω Τίρουσαλτ,}! , Ιερουσαλ-ψ, ό
που" σκοτόνεις τους προφητας, χαι λι
θοβολάς τους άπες-αλριενους εις εσένα,
πόσαις φοριας ήΟΛ-^σα να μαζώξω τα
παιδιά σου, χαθώ; ή όρνιθα μαζώνει τα
πουλιά ττ,ς άπό κάτω ιΐς ταΐς πτερούγ«ί; ττς, και δεν ^θελήσετε.
Λ 5. Να, τοιρα όπου σας άφίνεται
το σπητί σας ?ργΐ(Λθν" και λέγω σας, ό
τι δέν θέλετε με είδη πλέον, έως όπο3
να ελθη καιρός, όπου να εΐπΐτε' Ευ
λογημένος ό ερχόμενος «ν ονόματι Κυ
ρίου.

δ§ν§ τίμε' σε νουχε μοϋντ τϊ βρίτετί
προφητ περγιάστα Ιερουσαλίμιτ. '

Κεφ. ιί 1 4>

Κρί| Εκατερμ-εδγιέτετε. ιδ. ι4•

34• Ιερουσαλίμ , Ιερουσαλίμ, /.5
βρέτ προ<ρη'τε-.§, έ κ| στίπ με Ρονρίβ
άτά χε ^ξρίόνενε τεκ τέγε' σα χέρί δέσα τ\ μπεγέδ§ ογιέλμτ' ίτούα , σι
κοΰντρε μπεγέδ πουλιά ζοιΡκτ έσάιγ,
ντίνε τΛ/-.ξ -.έσάιγ, έ νούκε δέστε.
35. Για κε οΰ λίχετε στεπία γιουαϊγ Ι σκρε'τ|, έ οΰ θόμ γιούβετ με τ§
βερτέτα , κ$ νούχ§ δό τε σίχνι μούα
υ. | γγέρα σα τ ε 6ίγε κε τε με θόϊ, ί
ίεκοΰαρε άί κ§ βγιέν μπ' §μ§ρ τε
Ζότιτ.

ι. Ε κουρ βάτε άι ντέ στεπ: τε
ι . Και όταν επίγεν εις ίνα σπητι
κάποιου «πό των αρχόντων των Φαρι- νιίϊτ γκχ τ£ πάρετ' έ Φαρισέϊγετ τε
βαίων το σάββατον να <ράγ•/ι ψωμί, και αιτούνε, τέχάϊγ πούκ§, έ άτά ρίγνε ,
αυτοί τον έπαραφΰλαγαν.
ε βε$τρόιγν§ άι{.
α. Ε για νιε νι«ρί ΐ δροπικιάοουρβ,
2. Και να, και ένας άνθρωπος 0ί βγιέν —|ρπάρα άτίγ.
δρωπικός εμπρός ά του.
3. Ε οΰ πίρΡε'ΐχ Ι/.σ'.ύϊ ε θ* μπε
3. Και άπικρίθη ό Ιησούς, και είπεν εις τους νομικούς και εις τους Φα- δάσκαλε ι\ νόρι^τ , έ δέ |/.πε φαρι-ΐίϊγ,
ρισαίους, λέγωντα; άν είναι εξουσία το ντ' "&11 ντ§'λερ| τε σ$τ•'Λ| τε '^|:ο'>σάββατον να ΐατρεύη τινάς;
αϊγτουριτε;
4• Και εκείνοι τίσύχαιαν. Καιό Ιη
4• Ε άτά που'Ίουανε, έζουρι, έβ
σούς πιάνωντάς τον τον ΐάτρευσε, και %'/><■ άτε , έ ο"ι έ λείοι.
τον άπόλυσεν.
5. Και άπεκρίθη, και εΐπίν τους5. Ε οΰ περίεΊΡκ ριπα τα, Ι θα" τζίάν ήθελε πέση τινός γάιδαρο; η βο'δι λιτ γκά γιβύβετ ντε ΐ ράφτε ντε ποΰσ
ει; πηγάδι, παρευθΰς δεν ήθελε το εύ- Ροριάρι, ά κάου, ε νοΰχβ οο τά ντζγιέε,
γάλει το σάββατον ;
άτε άτε τζάστ ντ| δίτ§ τε σ|τούν§;
6. Και Λεν ημπόρεσαν να του α
6. Ε ά; ντε χετό νούχε (ΑούνΓνε τι
ποκριθούν εις ετούτα.
περΡεΓιοΛ» άτίγ.
η. Και ειττεν και μίαν παραβολην
η. Ε οΰ θο'στε έ δε τε σε φτουαρετ
ει; του; καλεσμένους, επειδή ίίΐεπε ντε Γοστι παραβολ'ι* σέ ψε πα κε ζγίπω; έοΊάλεγαν ταϊ; πρωτοκαθεδρ^αις, 5νε βέντετ' ί πάρα, έ οΰ θα άτοΰρε.
λίγωντά; του;"

Χε.<ρ- ι4•
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8. Οταν καλισθί;; από κανένα εις
8. Κούρ τε φτόνετζ γκα νιερί μπϊ
τον γάμον, (Α7,ν πάγτ,ς να καθίστ,ς ει; ?)ά<
ασμε, μο; ριτ, ντε δεντ τ» παρ|" σε
τον πρώτον τόπον, μ•/(πως καί είναι άλ μος ντόδετε. έ κά φτουαρε ί ζο'τι ί
λος λαλείμένο; τιμιώτϊρός σου*
στεπίσε ντονιε με τε ντέρτζουρε γκα

τε'ϊε•
9 Κβϊ έΤλθγ, «κείνος όπου εκάλεσ8
ο. Ε σί τε βίγε άι /.§ κα φτουαεε
καϊ «σένα καί εκείνον, καί θέλει ειπεί τίγ £ δε άτε, όο τε τε θότϊ τίγ, λ}|
υβς «τούτου τόπον* και τότε θέλεις αρ βεντ κετίγ' έ άχιέρε με τούρπ §ό τε
χίσει μέ «ντροπην να κρατης τον πα ρίτζ ντε βέντ τε πα"}τά(γμ§.
ρακάτω τόπον•
ίο. Αμή όταν καλεσθτ;;, σύρε, κά
θισε εις τον κατώτερον τόπον* και ό
ταν ελθτ, εκείνος όπου σε έκάλεσε, και
σοΰ ίίπτ, ώ φίλε, άνε'βα παραπάνω" τό
τε θέλει είσθαι τ;υ.τί σου εμπρός•* «•'ς

ίο. Πό κοΰρ τε φτονετζ, γάιγδε ί
ρί ντε βεντ τε παστάιγμ , κξ κούρ τξ
βίγε άι χε τε κα φτουαρε τίγ, τε τε
θότε τίγ , μίκ , σκό με λιαρτ ' άχιέρε
8ό τε τεγέτε τίγ ντέρ πεντάρα ίίθϊεκείνους όπου κάθονται μαζύ σου.
βετ άτοΰρε κε ρίνε ντ'ε μεσαίε.
ιι. Οτι κάθε ένας όπου υψώνει τοΰ
ιι. 2έ τζίλι §ό κέ λιαρτζόν βε'τελίγου του, θέλει ταπε:νωθνϊ' καί εκεί χεν ετίγ , δό τε οΰνιετε , ε άι κε ουνο; όπου τα-εινώνει του λόγου του, θέ ίιετί , οο τε γκρίχετε.
λει ύψωθί;.
1 1. Και ελεγεν εις εκείνον όπου τον
ιαοσ ε όε ατιγ χε ε κισ θιρίκάλεσεν' όταν κάμνν;; γίϋμα ίι δεΐ- τουρί άτέ, κούρ τ§ πετζ δρέκϊ, α δάρπνον, μην καλείς τους φ.λους σου, μη κ§ , μός φτό μίκτ' έτοΰ, άς βελάζεριτ
δέ τους αδελφού; σου, μηδέ τ?)ν γενε- ϊτοΰ, ας Ρερίτ" έτοόα' άς Ριτόνε τ| πάάνσου, μηδέ τους γειτόνουςσου τους σουρε, σέ μός ντόδετε έ τε φτόγενε έ δέ
πλουσίους* [«[πως και αύτοΐ σε άντι- άτά τίγ, έτε παΡουχαετε Ροστία Ριότε.
καλεσουν, καΐσοΰ τό άνταποδώσουσιν.
1 3. Αμή όταν κά(Λνγ;ς κάλεσμα, κά
1 3. Πό κούρ τε πέτζ Ροδτί θυρρ*§
λεσε τους πτωχούς, τους βλαμμένους, τε βάρφερε , σακάτίρ , τε τζιάλλε , ί
τους κουτζούς, τους τυφλ»ΰς"
τε βέρΑερε.
ι4• Και θέλει; είσαι καλότυχος* δι
ι4• Ε οά τε γέτζ ί λιουμουρε' σε
ατί δέν έχουν να σοΰ τό ανταποδώσουν" νουκε κάνε τε τά ξεσπΐρΑλέγεν'ε τίγ,
κϊί θέλει σοΰ άνταποδοθη εις την άνά- έ δό τε τ^ ζεϋπερτΐλένετε τίγ κούρ τ§
7«σιν των δικαίων.
γγιάλενε τ| δρέϊγτε/τί.
1 5. Και ώσαν τ* ηκουσεν Ινας άπ
1 5. Ε σί διΡιόι νιε γκα τε φτοιίεκείνους όπου έκάθετο μκζύ έτοΰτατα χ^ιτϊ ντ| Ροίίτ'. κετο , ι ΰοτ ατιγ
λόγια, τοΰ ιίπεν" καλότυχος είν.π εκεί λιούμ άί χε τε χάγς πουχε ντε μπρενος όπου φάγει ψωμί εις την βασιλεί- τερί τε Περντίσ|
αν τοΰ Θε-,ΰ.
1 6. Καί ό Ιν: σους τοΰ είπεν* «να;
. Ε σε αι ι θοτ ατιγ νιε νιερί
άνθρωπος έκαμε μεγάλον δεΐπνον, κά. .;ίρι νιε Βρέχε τε μάδε, έ φτόΐ ίίουμε.
«κάλεσε πολλούς.

■χ/β
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ι η. Και εις ττ]ν *>ραν του δείπνου
ίς-ειλε τον δουλευτνίν του να είπη εις
τους καλεσμένους* ελάτι, ότι τώρα είναι ολα έτοιμα.
1 8. Και άρχισαν όλοι με μίαν γνώμπν να παραιτούνται. Και ό πρώτος τοΰ
ιΐπε' χωράφι αγόρασα, και ν/ω άνάγκτ,ν να πάγω νά τά εϊδώ" παρακαλώ σε,
ίνε με παραιττιμίνον.
19. Και άλλος είπε" πέντε ζευγάρια
βόδια άγο'ρασα, και ύ.-άγω νά τά δοκι
μάσω" καΐ παρακαλώ σε, έχε με παραι
τημένο*.
2θ. Και άλλος είπε" έγώ έπανδρεόίν,κα, και δεν ημπορώ να έλθω.
αι. ΚαΙέπί,γεν ό δουλευττ,; έχεΐνος,
και εϊπεν τοϋ" αϋθέντη του εκείνα. Το'τβ
εθυμώθη ό οικοκύρης εκείνος, και εΐπεν
του δούλου του' εύγα εςω όγλίγωρα εις
τά πλατώματα και εις ταϊς ^ύμαις τΐίς
χώραις, και τους πτωχούς και βλαμμέ
νους και κουτζούς και τυφλούς, φε'ρε
τους ίσιο.
22. Και είπε ν ό δουλευτής* αύθέντη, έγινε καθώς ώρισες, και ακόμη εί
ναι τόπος άδειος.
α3. Και "λέγει ό αύΟέντης εις τον
δοϋλόν του' εύγα εςω εις τκϊς ς•ράταις

Ι
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ι^• Ε ίεβΓο'ϊ κοπίλ' έτίγ ντε κόχ| τέ ορε'κεσί τοϋ θο*"" σέ φτο«α:ετ"
εγιανι σέ μενιέν τ τέ Ρίθα γιάνε Ρατί.
ι8. Ε ζουν§ τέ ΓίΟε πέρ νιΐ φγιάλέ τέ χίκισνΐ' ί πάρι ΐ 6ότ' άτΝ.γ" χλε'βα νιΐ άρρ| . έ κάμ στρεγγίμ τέ βε'τε
τά $<*-/ άτι" τ'ϊ λιούτεμ, τέ με ντε-

γέτζ.."

'

'

ιρ. Ε νιε τγιάτερ ί Οά' πλίβα πέ
σε πέντε κέ, έ δο τέ βε'τε τι σοχ α
τά , τε λιούτεμ τέ με ντεγέτζ.
20 Ε ίιέ τγιάτίρ θα" μοίρα Ρρου'α,
πρά άντάϊγ νουκε μούντ τε βίγ.
αι. Ε σι έρδι άί κοπίλ ΐ ρεφέου
"'ΐτο ζότιτ σε τίγ" άχ•.ε'ρε ού ζίαίρούα
ζότι ί στεπίσε, ε ί θότ$ κοπίλιτ σε
τίγ, χάιγ§ε, σπε«γτο , ντε πέρ Ρεί*^,
έ ντε περ ρούγα τε κιουτε'τιτ , έ κχλμϊ κετού π^εντατέ βάρφερε, σακάτίρ,
τέ τζάλε , έ τέ βέρίερε.

32. Ε ΐ 6ότε κοπίλι ζότιτ , ε π§ρ«
σι κούντρε με- πορσίτε , έ τεπερόν έ ο-»
β εν τ.
33. Ε ί θότε ζότι κοπίλιτ, δίλλ
μπούδερα , ί μπέ Ράρδε , ΐ άναγκάσι
καί εις τους φραγμούς, και ανάγκασε τέ βίγ§ν§, κέ τέ μπλιόνετε ""τεπίγια
τους να έλθουν μέσα νά γεμίσν; το ϊν.ε.
σπίτι μου.
24• Διατ'ι λέγω σας, ότι μηδέ κανέ
34• Σϊ οΰ ίομ γιουβετ , κέ ντονιε
νας άπο τους άνδρας εκείνους τους κα γκά άτά νιέρίζιτ' έ φτούαρε οό τε μος
λεσμένους θέλει γευματίσει το δαΐπνόν χάγί ^ρέκενε τίμε.
μου.
35. Κα! όχλοι πολλοί έπηγαίνασιν
23. Ε βίγ με τέ πάακε τουρμ' έμαζύ με τον Χρις-όν" και ό Χρ••7ύ; έγιί- μαδε
άδε ίιε'οεζετ , έ σι ού κθίε ού Οότ'
ρισε καί τους ιιπεν*
άτοΰρε.
26. Ανίσως καί κανένας ει/εται εις
26. Ντέ βγιέν νιερι τέκ ού*ν£, ί
εμένα, καί όένμισεϊΓτον πάτερα καί την νο'.'κί μτζον πα^άν' έτίγ, έ δε υί?Λμτ,τε'ρατου, καί την γυναικά του καί τά νί , έ δε Ρροόανε, ί δε ογιΛμτίι ί δέ
παιδία του, καί τους άδελφουςτου καί 6|λάζ$5ΐτϊ , ε δέ μότρατί , ϊ άκόαχ
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ταίς άδελφαίς του, άκο'μη καί την ζωη'ν
του, δέν ημπορεί νάήναι μαθητής μου.
27. Καί όποιος δέν βας-α τον ς-«υ~
ρόν του, καί να έρχεται καταπόόι μου,
»*έν ήμπορεΓ να ήναι μαθητής [Αου.
28. Διατί ποίος άπο εσάς, θελωντας νά κτίση ένα πύρνον, δέν καθίζει
πρώτον και λογαριάζει τόέςοδον,αν
«χη να τον τελείωση;
29• Μ^πως και βάλη θεμέλιον,
και δέν ημπορέσει να τον τελειώοη ,
και αρχίσουν όλοι όσοι τον βλέπουν
νά τον περιπαίζουν,
3ο. Λέγοντες" ότι ετούτος ό άνθρω
πος άρχισε νάκτίζη , καί δεν ημπόρεσε
να το τελείωση.
3 1 . Η ένας βασιλεύς όπου πάγει να
κτυπηθη με άλλον βασιλέα εις πόλεμον, δεν καθίζει πρώτον καί συμβου
λεύεται, αν ήμπορνί με δέκα χιλιάδες
νά απάντηση εκείνον όπου ίρ^εται άπά*
νω του με είκοσι χιλιάδες ;
32. Είδε μη, καί δεν ημπορεί, άκό
μη ώντας εκείνος μακράν, ς-έλλει παρακαλες-άό'ες, καί παρακαλεί ( νά κάμη )
ϊερη'νην.
33. Ετζι λοιπόν καί κάθε Ινας άπό
σ«ς, όπου δέν παραιθνί όλα του
τά υπάρχοντα, δέν δύνεται νά ηναι
μαθητής μου.
34• Καλόν το άλας• άμή εάν το ά
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ί δέ ϊπίρτιν' έ τίγ , νούχε μοϋντ τ§
γίΤί μαθητίου ϊμ.
•χη. Ε δέ άί κε νούχ; μέρρ μπέ κράχε
Κροώκν' έτίγ, έ μ| βγιέν πάς μέγε,
νουκε μούντ τέ γέτ» μαθητίου ΐμ.
*8. Σέ ψέ τζΟ.ι γκά γιούβετ κοΰρ
οο τε ί;έγε νιε ταράτζε, νούκε ρί πρωτοπάρε τε συλ,οη'ογε ξοδίνε κε δούχαετε, έ ντε κά με σε τα σόσγί;
2^• Σε μός σι τε ^ία'^ί πινάνε, ε τ«
μος μούντγί τα σόσγε , νίσγίνε Ρίθ'
άτά κε έ αόνενε. τί κέσγίν* με τε.,
3ο. Ε τέ θο'νε" κούί'γ νιερι ζοίϊρι
τε δίρτόν στιπί , έ νούκε μούντι τά
σόσ.
3 1. Α τζίλι |>*τ άίμπρέτ, χε κοΰρ
Λο τ| «εν! λιούφτε μέ νιέ τγιάτερ
μπρέτ , νούκι ρί πρωτοπάρε τέ συλοη'σετε , ντεδτε ί ζότι τί δάλλε περπάρα μέ δγιέτϊ μίγε τγιάτεριτ >§ βγιέν
μπί τέ μέ νιί,ετ μίγ|;
3 2 Ε ντε μός κοΰρ 'ίστ' άι ακόμα
λιάρΡ, δίρΡόν ελτζι * ΐ ^ιούτετϊ. τ£

ΐίγε πάά.
33. Κε'Ήοΰ οά τζίλι δό γκά γιού
βετ κε νούκ' ί μτζόν Ρίθ' άτό κε κά,
νούκε μούντ τε γέτ§ μαθητίου ΐμ.

34- Ε μίρρε |στ§ κρίπα* πό ντί
λας γένη άναλατον, με τί νά, άλατι- κιόφτε κρίπα έπά πουλμίμε, μέ σι οό
τε κρίπετε,
.}5. Ουδέ οιά την γήν, ουδέ δια
35. Νούκ' εστ' έ βεγίερε. άς περ δέ
την κοπρίαν είναι καλόν" άλλα το ρίγ- ας περ πλέχε , πά έ στίενι άτε πόνουσιν ίςω. Οποιος ε^ει αυτιά νά ά- στε" άί κε κά βέ#§ π£ρ τ$ §ιΡούαρ§,
κο-ιη, άς ακουη.
λέ τ§ διΡιόγξ.
Κεφ. ιέ. 1 5.

Κρί» Επεσ5μπ|δγιέ«τε. ι*' 1 5.

ι. Και όλοι οί τελώναι καί αμαρ
ι . Ε γιου άφερούανϊ άτίγ Ρίθϊ χουτωλό•, έπηγαιναν καιεσηιχωναν, να τοΰ μί^κιάρΐτ^ έδέ φαγε,τόρετε, περ τ|
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ΕΓΛΠΈΛΙΟΝ

ακούσουν .
2. Και οί Φαρ'.σαΐοι και οι Γραμ
ματείς έγογγυζαν, χαΐ έλεγαν" ότι ε
τούτος αμαρτωλούς άνβρώπους δέχε
ται, και τρώγει μαζύτους.
3. Και εΐπέντους την παραβολΐ,ν
έτούττ,ν, λέγωντας*
4• Ποίος άπό εσάς ν* εϊχεν εκα
τόν πρόβατα, και να Ϋ#ελε χάση ένα
άπ' άύτα, δεν άφίνει τάέννενη'κοντα εν
νέα εις την ερημον, και πάγει εις το
χαμένο,ν, έως όττοΟ νά το εΰρη ;
5. Και ωσάν το εδρίΐ το βάνει α
πάνω εις τους νώμους του, και '/ή%'•ται.
6. Και ωσάν ελδη εις το σπητί του,
κράζει τοϋ; φίλους και τους γειτο'νους,
χλ\ λέγει τους' χαρητε και εσείς μετ' έ•

Κεφ. 1 5.

{ιΡιουαρ* ατέ.
2. £ Φαρισέίγτί, έίέ Γραμματέιγτ| μουρμουρίσνε, έ βο'σνε ' σέ χούιγ
μίρρ ά',,έρ ίαγΐΤόρίτι, έ χα κάδΧϊ
μέ τά.
3. Ε οΰ βοίϊρι άτοΰρε περπάρα κϊτε
παραβολι, έ οΰ θά.
4• Τζιλι νιερί πρε<γ γιούβετ τ§
/.έτε νιεκίντ δεντ, έ ντε χούμπτε νιε
γκά άτό, νοΛΪε λε τε νίντε&γιέτ' ένέντα ντ ερημί , έ νοι'κε βέτε τ§ κίρχόγξ
τε χούμπουρ|νϊ γγέρα σα τα ΡεΎε άτε;
5. Ε σι τα Ρε'γε, έ βε μπε κράχε
τέ τίγ, τούκ' έΡίζούαρε.

6. Ε σί τε 6ίγε μ-ε στεπι , θερρετ
; μίκτ», ί ύί Ρ'τόντε/ έ οϋ θυ'τ' άτοΰρε
Ρεζο'ουνι πάΰκε μέ μούα , σέ Ρέτα όέλριίνα , ότι ευρηκα το χαμένον μου πρό λενε τίμε τ§ χούμπουρενε.
βατον.
η. Λε'γω σας, ότι τέτοιας λογής χαρά
η. Οΰ θομ γιούβετ* σε κεΰτοΰ &
θέλει είσθαι εις τον οΰρανον διά ενα ά- τε γέτε Ρεζϊμ ντέρ ΚίεΧ πέρ νιε φαμαρτωλόν όπου ριετανοεϊ, πάρα εις τους γετούαρ >λ μετανοής , σέ περ νεντειννενη'κοντα εννέα δικαίους, οι όποιοι ογιέτ ένίντε τε δρέιγτξ ν.ι νούλ| κάνε
χρί περ μετανί.
δέν χρειάζονται μετάνοιαν.
8. Η καμία γυναίκα, όπου να έχη
8. Α τζίλια εστ' άγιο Ρρούα κε τ*
κίστε
δγιέτ§ δραχμίρα , έ τ§ χουμπιτ
δέκα δραχμάς, άν ήθελε χάση (λίαν δραχμην, δεν άνάπτε: λυχνον, και σαρώνει νιε δραχμΐ, νούκε δέζ φωτίνϊ, ε νο«το σπήτι, και γυρεύει επιμελώς, εως κε φσιν στεπίνε . έ νούκί κερκόν μέ
κουιγοές γγέρα σα τα Ρέγΐ;
όπου να την ευρη ;
ο. Και ωσάν την ευρη, κράζει ταϊς
9• Ε σι τά Ρέγ| , θεϊρέτ μίκατε,
φιλενάδες και ταΤς γειτονισαίς τιης, έ δε Ριτόνετε, έ ού θότε' Ρεζόουνι πάκαι λέγει, χαρητε και έ«εϊς μετ' έμενα, 3κε με μούα, σέ Ρέτζε δραχμίνε κε
πάτζε χούμπουρε.
οτι εΰρηκα την δραχμών όπου έχασα.
ίο. Τέτοιας λογής, σας λέγω, χαρά
ιυ. Κώτοΰ οΰ 6όμ γιούβετ, Ρ|ζΐμ
γίνεται έμπροςά εις τους αγγέλους τοΰ ΐενετε πίρπάρα Εγγεγετ σε Περντίσε,
Θεού δια ενα άμαρτωλόν όπ»ΰ μετα περ νιε φαγετούαρ )ΐε μετ«•;οιίς.

νοεί".
ιι. Κα; είπε" κάποιος άνθρωπος εί
ιι. Ε 9α* νιε νιερί κί3<$ϊ ογιέλμ.
χε δύο υιούς.
12. Και είπεν ό μικρότερος άπ' αυ
ία. Ε μ: ρίου γκά άτά ΐ θο'τε σ|
τού; εις τον πατέρα του" μ πάτερ, δό; γιάτιτ , τάτε, νέμε πγιέοεν' έ Ρέριτ

Κι^. ι5.

ΚΑΤΑ ΑΟΪΧΑΧ
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μου το μερτιχον όπου μοϋ τυχαίνει
τ/,ς κληρονομιάς. Και έχώρισέν τους
τον €ιοντου.
1 3. Και «ς όλίγαις ήμέραις εαάι 3. Ε πάς γιο δούμε δίτετ ΐ μπεζωςεν Λα ό μικρότερος υιός, και ίμί- γιόδΊ Ρίθε μί ρΊΌυ πίρρ1 έ Γκου* ε βά
ο-υεν ίί{ χώραν μακράν ' και έκεϊέσκόρ- τε ντε βΐντ τε λιάρίε' έ άτγε πεοχάπισε τα πρ*γματά του, ζώντας άϊώ- π: Γ|/ έτίγ , ντε πούνερα χ\ λίία.
τως.
1 4- Και ώσαν τα έξοοΛασεν αυτός
ι ί- Ι- σι έ πρίίίι άι Ρίθε , οΰ πέ
όλα, έγινε πείνα μεγάλη ιΐς την χω οί έμάδε μπα τε £έντ " έ άι νίσι τ4
ράν εκείνην' και αυτός άρχισε να γίνε μός ίίσ.
ται «νόεη'ς.
ι5 Και επήγε και έκόλλησεν εις ε
ι5. Ε βάτε Ι οΰ κολίς μέ νιε γκα
ν» άπά τους πολίτας τ•?,ς χώρας εκεί φσιατάρίτ έ άτίγ έέντιτ, έ έ δερΓο'*
νης" και έπεμψε τον *ΐς τα χωράφια του, άτι ντε τζιφλίκε τ§ τιγ τέ ρΌύαν
να βόσκη τους χοίρους.
οέρρατε.
ιό. Και έπεθύμα να γεμίση την
ι6 Ε κϊ3 όεί)ερίμ τΐ γγός πάρΧ'.ύ.ίαν του άπο τά ζυλοκερατα όπου κουν' έτ'ιγ γκα λεντετε κε χάιγνϊ δε'£ε τρ*/γαν οί χοίροι* κα'ι κανένας οέν τοΰ ρ"ατε. έ νοΰκ' ί ϊπτε νιερί άτ'ιγ.
«οΊοΊ.
ι η. Και ώσαν ίλθεν εις τον εαυ
\η. Ε σι ΙρδΊ ντ| βέτεχε τε τιγ, θά.
τόν του, είπε" πόσοι ς•ειχ*ιτοΐ τοΰ πα σα ^οΡετάρε νιΐ σ-.επί τϊ τχάχιτ
τρός ριου χορταίνουν ψωμί, και έγώ σιμ κάνε πού/.ε κε ού τεπερόν , έ οίνε
χάνο α. οι άπο πην πεΐναν ;
λετοϋ βόες ούριε τ;
1 8. Αό τΐ γκρίχεμ τε βίτε τε πα1 3. Ας σηκωθώ, και άς πάγω εις
τόν πάτερα ρ.ου, και θέλω του ειπεί Αά< ΐμ , έ τι θόμ παπα, φιγεβα κόν «
ω πάτερ, ημαρτον εις τον οΰρανόν, τρε Κίελιτ, ίσε κόντρε τε'γε.
και ενώπιον σου.
19- Ε με νούκε γιαμ ί ζότι τ£
ι«). Και <5έν είΐΛαικ'ίος να καλεσθώ
υιός σου* κάμε με και έμενα ώσαν ενα κιούχαεμ *ίρρΊ Ιτ' Λέμ§ πόσ; νιε γκα
ροίϊτάρϊτ' ετου'α.
άπο τους ς-ειχητούς σου.
2ο. Ε ού γκρέ ε εροΊ ντε παπάί
2ο. Και σηκονώμονος ί,λθεν ίίς τόν
πατε'ρα του. Και ακόμη ώντας μακράν, τίγ* έ σί κϊ ακόμα λιάρΡ γκα άι, έπα
τίν ε'ιόεν ό πατη'ρ του, και τον έσπλαγ• άτΙ παπάι τιγ , ε ί ϊρδΊ κε'ικ π&ρ τ&'
χνίσβη' και έτρεξε, και επεσεν εις τόν 4 οΰ λίσούα ί ί Βτίου δούαρρτ* μπί
κιάφί τ^ τιγ , ί* ί πούθτε άτ^.
λαιμίν του, και τόνέκατεφίλησε.
2ϊ. Ει ΑίρρΊ ί θότ' άτ'ιγ' παϋ,
2ΐ. Και λέγει του ό υιός* ω πά
φεγε'βα
κόντρε ΚίεΧιτ , Ι ο"έ κόντρε
τερ, ήμαρτον εις τόν οΰρανόν και ενώ
πιον σου, και πλέον ο*έν είμαι άξιος να τέγε , έ νούκ» γιαμ ί ζότϊ με τ| κιού
χαεμ ΑίρρΊ ίτ.
καλεσθώ υιός σου.
22 Ε *α*άϊ ού θότ| »£ρΛ|τόρεβ»τ
22. Και εϊπενό πατηθείς τους σουλίυτάο*ς του' «ύγάλιτε τ^ν φορεβίαν (Γ^ τιγ' κρένι γιάστ§ μι τ^ μί^ατί
3ι

»?!ο
ΕΤΑΙΤΚΛίΟΝ
Κεφ. 1 5.
τ/,ν •η»«όττ^, καί έν<)ύσ<τέ τον, καϊδό- ρίλα, ε βίσνιε άτι, ε' βίρρι ούνά^ε μ-ί
τ* και δακτυλίδιον ιΐς το χέρι του, καί δόρρ» τ& τίγ' ε τί μπάθουρα ντε χίϋττοδνίματα ίϊς τα ποΛάριάτου'
μπε τΐ τίγ.
33. Και φέρετε και το μοσχάρι το
23. Ε πίνι βίτζν' ε ούσκίερε με
θριπτόν και σφάξετε, να φάμε, να χα- Γρουρς, έ θέρριε" έ τί χάμί, ί τε Ρ*ζόνεμι.
ροϋμε/'
24• Σ» κούιγ πίρρΊ ΐμ , κέ ί βδ?α4• Οτι ετούτος ό υιός μου δτον
νεκρός, και άνέζτσε, και χαμένο;, και κουρ| , έ πα ρόι , έ ί χούμπουρε , ε οΰ
εΰρέθγ). Και άρχισαν να εΰφραίνωνται. τέντ" » νίσνε χϊ Ρε'(όνι3ν|.
2Ϊ). Ε *ίρρι μι μάό ϊ τίγ κε μπ' άόρ?,
ί5. Κ αϊ 6 μεγα7.νίτερός του υιός τ,τον εις το χωράφι" και καθώς τνρχετο έ μπι τ{ κδ:'ίρί πόκε οϋ άφεροΰα Κτ^καϊ έσνίμωσεν ίϊς το σπήτι, άκουσε πίσε , δίΡιόι τι κεντοΰαρα έ βάλερα.
τραγούδια και χορούς.
ι6. Και έλάλησεν ίνα άπο τους
26. Ε σι θύρόι νιε γκα κοπίγτε, *
δουλευτάδες του, καϊ έρώττισε τί νά ή- πιέτι τζοό τε γέν«, κετό. τ
ναι αυτά.
ιη. Και εκείνοι του ειπεν.Οτι ό α
27• Ε δε άι ί θα άτίγ' σε Βελάι
δελφός σου τ,λθε' και ό πάτερα σου έσ ΐτ ίρδι , ϊ θέρρι πάλαι ίτ βίτζν' έ οΰ
φαζε το μοσχάρι το θρεπτόν, διατϊτόν σκίερε με Ρρουρε, σε ψί ε πρίτι άτι μι
ϊϊντέτ.
απόλαυσε γερο'ν.
28.• Ε άί οΰ ζεμερούα, έ νοΰ/.ε όο'528. Και ώργίβθϊ], και δεν ήθελε να
ίμΡ»! μέσα. Ο πατιίρ του λοιπόν εύγαί- αν τε χίν Αρεντα , έ παπάϊ τίγ , §ο)ίι γιάδτε. , έ ί λιούτειγ άτίγ.
νωντας εξω τον έπαρακάλει.
•Μ). Και εκείνος άπεκρίθη και είπεν
29. Ε άι οΰ περΡέϊΡκ , ί ί θα λατου πατρός του" να, τόσους χρόνους ό πάιτ σε τίγ" για, κάκε βγιέτ ι\ πουνόϊν
που σε δουλεύω, καί ούδε' ποτέ δεν ε τϊ, έ ντοίι§ πορσίνουκε τ* σκέλια, έ μούπαρ/ίκουσα την έντολτίν σου, καϊ έμε α νονκε μ& δε κούρε, ν£ κέτζ, τε Ρ|ζόνεμ
να καμμίαν ψοράν δεν μου έδωκες έ'να με μί/.τ έμί.
κατζίκι, νά ευφρανθώ καϊ εγώ με τους .
φίλους μου*
3ο. Και τώρα διατϊ ηλθεν ό υιό;
3ο. Ε κοϋρ ερδι κού«γ πίρόι ΐτ,
σου έτοϋτος, όπου εκατάφαγε τον βίον κε τέ χάγκρι Ρςνε με Ρρά τε λίΓα , ϊ
σου με ταΐς πόρναις, έσφαξες το μο θέρρ* άτίγ βίτζν' έ ούσκίερε. με Ρροΰρ|.
σχάρι το θρεπτόν δια τήν άγάπτν του.
3ι. Καϊ «κείνος του είπεν' ώ παιόί
3ι. Ε δέ άί ί θότ' άτίγ' πίρρ", τί
μου, έσύ πάντοτε μετ' έμε'να είσαι, καϊ κούρδο με μουα τοί-'λί γέ, (Ρίθε. τε
όλα τα έοικά μου εδικά σου είναι.
μίατε τ& τοϋατί γιάνε
3?. Α μ/, έπρεπε νά χαρώμεν καϊνά
32. Πό ϊστε έ οΰόεσε τε ίέγεμ§
εΰφρανθώμεν, ότι ό αδελφός σου ετού Ρο3τί ΐ Ρε^ίμ , σε ψέ κούϊγ β{λαϊ ίτ κ•
τος ίτον νεκρός, καί άνέζτ,σε" και χα ί βδέκουρι έ πα ρόν , έ ί χουμπουρ&, ί
μένος, καί ευρέθη.
ού Ρίντ.

Κεφ. ι6.

ΚΑΤΑ Λ ΟΥΚ ΑΝ

Κεφ. ις\ ιδ.

Κρίι ΓΡιαστεμ-εδγιέτίτ'ε. 17. 1 6.

ι . Κσί βλβγε εις τους μαθητάδες του
ι. Ε θο'ίίτε έ δέ ντί μαθττίτ'έτίγ'
όΧρις-ο'ς' κάποιος άνθρωπος πλούσιος ίι§ νιερί κέ ϊ πάσουρί, ά"ι Χιδτε νιέ κοεϊχεν ?να οίκονόμον' κκι διεβάλθτ. ιΐς νόμ" ε άτέ Ι κα)'|ζούανε τικ άί σε ί
αυτόν, πώς σκορπίζει τα υπάρχον ι ά περχάπ Ρίν' έτίγ.
του.

2 . Κ αϊ φωναζωντάς τον, τοΰ ειπε'
τί είναι έτοΰτα όπου ακούω διά λόγου
οου; οός μου λογαριασμον διά τγ,ν οίκονομίαν όπου Ικαμες' διατί δεν θέλεις
ημπορέσει πλέον να οικονομάς.
3. Κα; ύ οικονόμος είπε μέσα του"
τί να κχμω, επειδή πέρνει ό αΰβέντνις
μου τΫ,ν οίκονομίαν άπό τοΰ λίγου μου;
να σκάπτε* δ»ν δύνομαι" να ζτ,τώ έν«τρέπομαι.
4• Εΐξεύρω τί θέλω χαμέ ι, δια να μέ
δεχθώσι τινές εις τα σπίτια τους, 5ταν αλλαχθώ άπό τ/,ν οίκονομίαν.
5. Και προσκαλώντας κάθε ένα άπο τους χρεωφειλέτας τοΰ αύθεντο'ς
του, είπεν εϊς τον πρώτον" Πόσα χρεω
θείς του αΰθεντο'ς ρ.ου;
6. Κ«ί εκείνος είπεν' Εκατόν μέ
τρα λάδι. Και λε'γει του" επαρα την
άπόδειξίν σου, και κάθισε γλίγωρα και
γράψε πεννίντα.
7• Και εις τον άλλον είπεν" καί ε
σύ πο'σα χρεως-εϊς; Και εκείνος είπεν"
εκατό κοιλά σιτάρι. Και λέγει του* βπαρε ττ,ν άπόδειξίν σου, και γράψε όγ•
δοτίκοντα.
8. Και έπαίνεσεν ό αύθέντης τον οίκονόμον τή"ς αδικίας, ότι φρόνημα ίπορεύθν,κ*- διατί οι υιοί του αιώνος τού
του είναι φρονιμώτεροι περισσότερον άιη τους υιούς τοΰ φωτός εις τ/,ν γενι*ν τους.
9 Και εγώ σας λ?γω" κάμετε φί}•<<υς εις τοΰ λο'γου σας άπό τον πλοΰ-

α. Ε σι ίθ^όι άτΙ, ίθότ' άτϊγ' τζ*>
στε Αεγιό κε διΡιόιγ πΐρ τί; επ λο*
γαρίν' έ κονομϊεκουτ σΐτ, σι νουΧ|
μουντ τ§ κονομιτζ σότ δΐ πάρε.
3. Ε κονόμι θότί μ» βέτεχε τϊ τίγ'
τζτϊ πέιγ , σε ζο'τι ίμ δό τε μ»
ντζγιέρε μούα γκά πούνα; τ| ρίμόιγ
νούκε μούντ , ί\ λίπ|ΐγ με βγιέν
τούρπ.
4• Κουπετόβα σετζ τ| πε'ίγ, χ^
κούρ τε δάλλ γκά χονομλεκου τϊ μι
δέζγενε ντε στεπίρα τε τοΰρε.
5. Ε σι θύρρί άφ|ρ νΛ γκά νιε πορτζλίτ' έί,ότιτ νϊ τίγ, ΐ θότε σε πάριτ,
σα ΐ δό ζότιτ σίμ;
6. Ε δέ άί ΐ θότε" νιεκίντ χουτζε'λια βάϊγ ' έ ϊ θο'τ* άτ'ιγ" μέρρ" κάρτεν* τέντε , έ όι έ σκρούαϊγ σπέϊγτ πεσιδγιε'τε.
η. Πασαντάίγ ί θότ§ τγιέτεριτ" ί
τίγ σα ί δό; έ δε άί ϊ 0ο'•»ε' νιεκίντ
μάτεσε Γρούριι" έίθίτ' άτ'ιγ' μέρρκάρτενΐ τ|ντε , έ Ηκρούαϊγ τετίδγιε'τε.
8. Ε έ μπουρί ζότι κ•νόμν' έ πα
πέσε , σε τίίρι με μεντ. Σέ ψέ τί
πίγτ' έ χεσάιγ γέτετ γιάνε ντε Αρέζ
τε τοΰρε μι τε μίντζουρε σέ τί πίγτ'
έ δρίτε,τε.
^, Ε οδν» ού θόμ γιοΰβετ' πίνι μΛ
γκά ί^ρι ί άδικίσ{' χ)[ κούρ τϊ ύόίσνι

ιτα
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τον τΨ,ς αδικίας" 7.0α. οπόταν αποθάνετε,
Οι/,'.χν σας δεχίϊ; ίίς τζς αιωνίους τχτ,νάς.
ίο. Εκείνος όπου είναι ε'μπις-ευμένος εις το ολίγον, και εις τό πολΰ έμπις-ευμένος είναι- και έκεΐνος όπου ιίναι
άδικος ιίς το ολίγον, και ε•ς τό πολϋ ά
δικος «ϊναι.
1 1. Αν λοιπόν εΐί τον άδικον πλοΟτον δεν εγεντίκετε ε'μπις-ευμε'νοι, ποίος
θέλει σας Ιΐί,ιηςινθί τον άλχθινο'ν;
13. Και ίαν εις τα ξένα δεν έγενηκετε ί'μπις-ευμε'νοι, τον ίδικόν σαςπλοϋτον τίς θέλει σας τον δώσει;
1 3. Κανένας δουλευτές δέν δύνεται
να δουλεύη δυο αύΟεντάδες' διατϊ ί,
τον ενα θέλει μισήσει, και τον άλλον θέλε» άγαπτσει" η τον ενα θέλει διαλέξει,
και τον άλλον θέλει καταφρονέσει" δεν
δύνεσθενά δουλουετε Θεόν και πλοΰτον.
ι4• Και οι φαρισαΐοιτκουσανέτοΰτα
όλα, και τον έγελοΰσαν' διατϊ τ,ταν φι
λάργυροι.
1 5 Και λε'γιι τονς" έσεΐς είσθε όπου
Οικαιόνετβ του λόγου σας έμπρος-α εις
τους ανθρώπους" άρ.η ό Θεές γνωρίζει•
ταις καρδιαιςο-ας οιατι εκείνο όπου ει
ναι ύ{τ;λον ίμς-ρος-ά εις τους άνθβώπους, είναι συγχασία έμπρος-α εις τον
θιο'ν.
1 6 Ο »όμος καϊ οι προφίται Ζως τον
καιρόν του Ιωάννου ίταν" άπο το'τε γ)
βασιλεία τοϋ Θεοΰ ευαγγελίζεται, χαί
κάθε άνθρωπος εις αυτήν βιάζεται.
17- Εύκολώτερον είναι να παρέλθτ)
ό ούραν^ ς χα! ή γγ;, ττοφά να πίΊ^ άπό
τόν νο'ίΛον (Λΐ'α άκρη.
ίο. Κα'θε άνθρωπος όπου άφ/οει τν,ν
γυ- αΐχά του. χαί πανδρευθτϊ άλλ/,ν , εί
ναι μοιχός* καϊ κάθε ίνας όποΰπανδοεύ«τ«ι γυντΐκα απολυμένων άπο τον άν-

Κ εν .<?.

του δέξνεν$ γιοΰβετ ντ| τεντιρα τέ
πα σόσουρα.
ίο Αΐ χε εδτ' ΐ πέσεσε ντε τ§ πάστ' ί ϊ'ε'τίσι έ δε ντε τ§ £όυμενί' έ άΐ /Λ ΐστ' ϊ στρίμπερε ντί τΐ
π7Χ.εν§ , εστ' ί στ:έμπ|ρί έ όέ ντε τε.
δούμενε;
1 1. Ε ντέστ'άδα, κενουκ ού§οΰκτ|
τε λε'σ|«ντ« Ρεχε κέ γκά άδικΐ, τζίλι
δο του χεσόγεγιοΰβετ μπετε βερτέτίν?>
12. Ε ντέστεάδακε νούκ οϋ δούκτ$ τε πε'σίσε ν-§ τε ν^υαιγνε , τζιλι
£ό του άπ| γιουβετ τουαίγνε;
ι3. Ντονιε σε.πετούαρ νουκϊ μοόντ
τεσίρλε'γε οι ζοτερίνγ* σ» ψέγια £ό τ^
μός δο'γε νιέρινε,έ ?ο τ§ £όγετγιέτ§ρινε>"
για δο τ§ π|λκέν§ νιέ:ινε, έ δό τε μός
πελκέγε τγιέτερινι' νοΰχε μούντνι τ*
πουνόνι Περντίνε, έ δε μαμονάνι"
ν λια*ερ.ίμνε. )
»4• Ε ΐ οΊΡιόϊγνί Ρίθε κ|το έ δ«
Φαρισέϊγτε, χε χένε τε στρίϊγτβ, έ
περκέ^ν» μέ τε.
ι5. Ε ού θότ άτοδεε, νιούβίτ νίνάτά χε διφτόνι βε'τε,Ένε τουαιν -Λ
§ρε•γτ'| πίρπιρα νιίρεζετ" μαΠερντία
*§ν§ >

<•ιέν ,έαίρατε τ'.ϋαϊγ , σε ψέ ά' ιό. κι
εί'τΐ έ λιάρτί παπάρα νιέρεζετ, πιρπά.
ρα Περν-ίσί Ιστ' έ ντγιε'τΐ.
1 6, Νόμι έ δί προφνίτετε γγί'ρρ»
τέ Ιοίάννη κε'νΐ' ίε άχ•.έρε έ παστάγε
διδα'ξετε μπρετερία ί Περντίσε, *
τζίλιδο ρ.έ στρίγγίμ χΐν μπε τέ.
\η. Με κολά(γτ| ίστί τέ σκόγβ
Κίελι Α δε δε'ου , α τε πγιέρε μ^β
δέ νι| μάγε γκα νόμι.
ι8. Τζίλι £ό κε ζήόν Ρρούαν' έτΐγ,
έ μαρτόνετε μέ τγ-άτ|ρ, |ητε κουρβγιαρ• έ δ» τζιλι £ο κε μέό^ ίρούα τε

,πο-.'αρϊ γκά πούροι , έτε πα ντάρι,,
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έν κουοβεοί.
δρα τη;, μοιχεΰει.
ι ρ. Κέ νιε νιερί ί πάσουρε, ί βίΐ9• Και κάποιος άνθιωπος ήτον
πλούσιος, χαί ενδυνετο κόκκινα και σειγ με πορφυρέ , έ δε με βίσνιε , ί λεν
βύσσινα φορέματα, και εΰφραίνετο καΟ' Ροστίρα τί μ|δά γκα δϊτα.
ήμε'ραν λαμ-εώς.
20 Καίήτον και Ινας πτωχός το
2ο. Ε κέ άτγέ νι§ νιερί κε κιουχαόνομα του Λάζαρος, ύ όποιος ήτον έρ- εϊγ Λάζαρο , κε Βε'ρίεϊγ ντε πόρτ§ τ*
ρΥχμε'νος :ρ.προς-« εις πην θυραν του, τίγ, πλίότ με πλιαΤα.
πλίγωμε'νος.
31. Κ δϊσϊρον τε φρίχεϊγ γκα Ορί31. Και επεθύμα να χόρταση άπό
ταΐ: ψίχαις όπου έπε'φτασιν άπό την μετε κε πίγνε γκα μεσάλα έ σέ πάσουτρά~ε,αν του πλουσίου" άλλα και οι ριτ' πό έ δέ κε'ντί βίγνε έ ϊ λεπίγνε
οχ,λοι ηρχουνταν και έγλυφαν ταΐς ■κ7.<.ά.ίατ έτίγ.
πλττγα'Γς του
22. Και •ηλ')ε κακός και άπείΐανεν
ί πτωχός, καϊ έπΫ,ράν τον οι άγγελοι,
κ» £—?,γάν τον εις τον κολπον του Λβίζζμ'καί άπεήανε και ό πλούσιος και
£(;ά-ττ,.
23 Κει με'σα εις τον Αδτιν, εΰρισκό
μ:νο;εί; τά βάσανα. έσ/κωσετλ μάτια
του, και ιΐόι τον Αορααρ. απομακοκν,
«6 τον Λέζαρον εις τοί^ κόλπους του
24 Καϊ αυτός ε'φώναςε, καίείπιν'
Ω πάτερ Αβραάρ. λυπήσου αε, και πέμψε
τόνΛά,αρον, να βουτη'σητήν ακόρντου
δακτύλου του εις το νερόν. να δροσίση
ττ,ν γλώσσάν μου' όιατΐ βασανίζομαι
(«δα εις τ/,ν φλόγαν έ του την.
25. Και ό Λβ:ααμ τοΰ εΐπεν' ώ
πιιδί μου, ένθυμη'σου, οτι εσΰ από
Ιϊυσες τά άγα&α σου εις την ζωη'ν σου,
Χαί ό Λάζαρος ομοίως τά κακά" καϊ τώ
ρα ετούτος παρακαλείται, και έσύ λυιτίΓσαι.

'λι. Ε ερδι κόχα κέ βΒίκι ΐ βάροερ:. έ έ σπίγνβ Εγγεγτε άτέ ντε Ρι ι\
Αβραάμιτ" ζ βδίκι έ δε ί πάσουρι, έ έ

καίε ντε βάρα.
23. Ε γκρίγτι σίτ' έ τίγ «τε πίσ•
κε κέ, σε κέ ντε μουντίμ, έ σέχ Αβρά"
άμνε περ σΙ λιάρίουτ , έ δέ Λάζαρινβ
ντε ίι τε τίγ"
24• Ε άί θΰρρι έ θα" γιατ Αβρα
άμ , λέ τε τ| βίγε κέ»κ περ μούα , β
8§ρΡδ Λάζαρινε , τε γγιε'γε μάγ|ν' β
Ρί'ίτιτ ο ε τίγ μέ οΰγί , έτε ρ.ελιάίκγε Ριούχίνε τίμε' σέ διΡεμ ντε κετ&
φλιάκε
25. Ε δέ Αβραάμι ΐ θότε' 7:ίρρ,
κουΐγτόου σέ τί ί μόρρε τε μίόρατ' έτούα ντε γίτϊ τεντε" αστού έ1 δέ Λάζαρι τε κΐκίατί" ζ ντα^τί κουϊγ πρεχετ|, ΐ τί χέκ μουντίμ.

α6. Ε δέ μπί Ρίθε κετό-, ντ| ρ ες
26. Και απάνω εις όλα /τούτα, α
νάμεσα εις εσάς καϊ εις εμάς είναι με- τουαιγ έ δέ ν^'βετ ΐστε ίι| γκρεμίν' εμάγάλον χάσμα, δια να μην δονούνται δε, κε τε ρ.ός μουντγενε τε σκόγενβ
εκείνοι ό~οΰ θ.λουν να περάσουν άπ'έοώ κε δούανε τε βίγενε κετε'γι ντέ
«■•ς εσάς, μηδέ :κείνο•. όπου είναι άπ' ί άς άτα κε δουανε τε βίγϊν$ γκα
κει, να πεονωσιν εις ε'αάς.
βετ ντε νε'.
ατ. Ε δέ άι ί Θότ5' οίνε τ'$
37. Και εκείνος είπε" παρακαλώ

άτα
γιου,
γιουλιου
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σι λοιπόν, ω πάτερ, να τον πέμψης
ίΐς το σπίτι τοΰ πατρο'ς μου•
α8. Διατί ε/ω πέντε αδελφούς, να
τοΰ; ρ-αρτυρτίστ; έτοΰτα , δια να μτν
έλθουν και αυτοί ει; τον το'πον έτοΰνον ττς βασάνου.
29• Αέγει του ό Αβραάμ" εχουσι
τον Μωϋσιακαί τους προφτίτας' α; α
κούσουν αυτούς.
3ο. Και εκείνος είπεν' Ο/ι, πά• τερ Αβραάμ" «μ-/; αν πάγτ, κανένας α
χό τους νεκροΰς εϊς εκείνους, θέλουν με
τανοήσει.
3ι. Και ό Αβραάμ τοΰ εϊπεν" άν
τον ΜωϋσΫ,ν και τους τροοτίτας δέν
άκούουσιν, ουδέ άν άνας•αθ•?, κανένας
άπίι τους νεκροΰς, θέλουν τον πιςεύσει.

Κεφ.

V

ι . Καίείπεν ει; το•;ς μαθ/,τάδες το»*
αδύνατον είναι να μΐ,ν έλθουν τα σκάν
δαλα- άμτ; ά)Λοίμονον εις εκείνον, δια
μέσου τοΰ οποίου έρχονται.
2. Καλλίτερόν του είναι, να τ,ναι μί*
μυλόπετρα τριγύ:ω εις τί,ν λαιμόν του, '
και να ριφΟΐ εις τί,ν θάλασσαν, πάρα να
σκανδαλίσω ένα άποτοί;; μικοοΰς ετού
τους.
|
3. Εχετε τον νουν σας, Και ΐάνσφαλλτι ό άόίλφο'; σου εις εσένα, επιτίμησε
τον'καίέαν μετανοησ•/;, συγχώρεσέτου

4• ΚαΙαν σου σφάλλν; έπτα φοοαΓς'
τί,ν ώριέραν, και ει: ταί: έπτα να γ,ιρίσΤί εις εσένα να εΐπτ,' μετανοώ" να τόν

συγχώρεσες
5. Και οι άπος-ολοι είπαν ιϊς τόν
Κύριον' αυςν-,σέμας πίς-ιν.
6. Και ό Κύριος ε'πεν' ε'αν έχετε
πίς•ιν ωσάν το κοκκί του συναπίου, ήθέ-

Κεφ. ι6\

τεμ, ω γιάτ , τα ίιοΓοτζ ατέ ντε 5τ§πί τε χχπάιτ σίμ.
28. Σε κάμ πέσί βιίάΓερ , χ§ τον
*εφτόγ£ άτοϋρε περ κίτε, κε τι μ•ς
βίγ|ν| έ δέ άτά κετού ντε ζετε ^έντ
τε μουντιμιτ.
29. Ι θο'τ άτίγ Αβραάμι' κάνε
Μωϋσίνί , ί δε προφητετε , λέ τοί διίιο'γίνί άτοΰρε.
3ο. Ε δέ άί ϊ θα , γιο , ω γιατ
Αβραάμ, 170 ντ§ βάφτε νΐίρί μ-ίε
τα γκά τι βδέκουριτε, & τε μετανοιίσγδνί.
3ι. Ε ΐ θο'τ' άτίγ. ντ| μός £ιΓιόγενε Μωϋο"ίουτ, ε δε π^οφνίτεβίτ, ΐ
δέ γκα έ ®ί;εκουριτε ντε ουγγια/τδ
ν.ερι νούκ» δό τι '-ΐεσόγενί.
Κρίε ΕστατεμπεδγιέτΕτε. ιζ. 17.
Ι. Ε οΰ Οο'τϊ μαθτ,τίβίτ νού/.' ι
στέ μουμκίμ -έ μός βίγενι σκάνδάλετε' πό 6έ άτίγ κ§ πρέιγ σι 6ίγ§ν§.
2. Με μ•'ρρ& χέ περ τε κε τι κί
λίοουρΐ μ~ϊ κιάοε τε τίγ νιε Γοϋρρ μουλίριτ, έ τε κέ χέδουρε ν•7ί &τ , σε τί
πενετε σκάνταλο ντε νιε νκά κχτα τ|
βο'ίίιγτβ .
3. Κίνι κουίγδές βέτίχενε τούαϊγ*
Ι ντεϊτε κε τ§ φίγέγε £Λάι ίτ τέκ
τέγε, κίρτο'γε άτε' έ ντΐ μετανο^στε,
τα ντενετζ ατε.
4• Ε δέ ντε φεγέφτε στάτε χέ:§
δίτενε κοντρί τέγε, έ ΰτάτε χέρε δίτενε τι κθένετε τέκ τι , έ τε θο'τε" μετανοτ,ς' τα ντεγέτζ άτέ.
5. Ε άποστοι-τΐ ϊ θάνϊ Ζο'τιτ"
στόνα νάβετ πέσί.
6. Ε ου θα Ζο'τι, ντΐ χέοβτε Αέσβ
σα κόκε σινάπιτ, ?ό τέ θόσίτε χίτίγ

λετε είπιΐ (ϊς έτούτην ττ,ν *υκαμινέ- λίσιτ μάνιτ, νκούλιον , ΐ β^υτέψου ντ$
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αν* ςεριζώσου, καί φυτίΰσου εις -νίιν | ?ίτ , 1 ύο του" ύιίιόν γιούβετ.
θάλασσαν" και ■/•θε'λε σας υπακούσει. ^ν^_
η. Κα; ποίος άπό εσάς εχωνταί
η. Ε τζίλι ε^τε γκά γιούβετ κ*?
δοΰλον οποί να κάμνη το άλέτρι,,^ν* ■** νιε σερπετούαρ κε λιρόν ντάρ^ΐ , ά
έο'σκν: τα π:ο'βατα, ό όποιος, όταν ελ• ?.§ ρούαν δέντϊ , κούρ κίΐένετ' άί γκά
θη μέσα ει; τό σπνίτι άπό το χωράφι, άρια ί θ';τ; με νιε. εγια , έ ρί ντ| μετου λέγει παρευΰύς' πέρασε, κάβισε ; σα)'|;
8. Ε νούκ ί δο'τ' άτίγ ^ξ τέπερ
8. Και δεν θέλει τοΰ εϊπεΓ ετοί
•'ίμί
δάρ/.ε , έ περβίϊου τε μ'| πίτζ
μασε τίποτες να όίίπνη'σω, και περιζίόσου και υπηρέτα ρε, εως όπου να φά χουσμέτ , γγέρα σα τε χα έ τε πί* *
γω* και να πίω'καί ίίς-ερον νελεις φάγει παστάγε οο τ| χ«"ζ ε τε πίτζ ί δέ
τίγ;
και (ίίλεις πιει και εσύ ;
9^ Τάχα εΰχαρις-εϊ τον δοϋλον έκεΐ9 Μός ί νιέχ ντοίΛ χατερ άτίγ
ϋξρπίτο'ριτ
, σε ψΐ περρι άτό κέ *
νον, οτι εκαμεν εκείνα οπού τον εοιαπορσίτι άτε; με δούκ-τ* γιό.
ταξεν; δέν λογιάζω
ίο. Ετζι και έσεΐς , όταν κάμετε ό
ίο. Κεστοΰ ε δε γιούβετ, κο'ρ τε
λα εκείνα, όπου σας εδιατάχθτ,σαν , νίε πένι Ρίθ' άτό κε ού πορσίτγενε γιούβετ,
λέγετε* ότι άχρης-οι δουλευτάόες εΐ- θώ σέ γέμι κοπίγ τε πα βίγίερ& , «
μεσβεν* ότι εκείνο όπου έχρεως-ουσαμεγ ψέ άτό /εκεσίμ πόρτζ τε *έγ|μ, πέμ.
να κάμωμεν, έκάμαμεν.
ιι. Καιόταν αυτός έπη'γαινεν εις
ιι. Ε κούρ βίντε άί ντε Ιερουσατην Ιερουσαλήμ, ίπέρνα δια μέσου της λίμ , σκόν ντε π§ρ μες τε σαμαρίσ§,
ί τε Γαλιλαίεσξ.
Γαλίας.
ία. Και ε'μβ>.ίνωντας εις κάποιον
ία. Ε κούρδο τε χίν άί ντ* νιε
χώραν, τον απάντησαν ίε'κα λεπροί άν φσιατ, δούαλε περπάρα τίγ δγιέτε νιε•
δρες, οί όποιοι ές-άθηκαν άπό μακράν. ρεζ τε λεπρόσουρε, ί άτα κ^ντρούανε
περ σ| λιάρίουτ.
1 3. Και εΐίγαλαν φωνήν, και εί
1 3. Ε γκρίγτινε ζενε, τούκ' έ θεν§*
παν* ω διδάσκαλε Ιησοΰ", λυπήσου Ιησού δάσκαλ, λέ τε τε βίγε κέικ π'εο
νέβετ.
μας.
ι4• Και ό Ιησοΰς ώσαν τους «ϊδεν,
ι4• Ε σι ί πα , ού 6ά άτοΰρε'
είπεν* άμετε, δείξετε τοΰ λόγου σας χάϊγδενι , ΐ δϊφτο'νι βέτεχενε τούαιν
εις τους ιερείς. Και αυτοί έκεΐ όπου έ- ντε πρίφτιρ" έ τέκ βίγν'άτά μπούδε,
πάγαιναν έκαΟαρίσθηκαν.
ού κερούανε .
1 5. Καί ίνας άπ' αυτούς, ώσαν
1 5. Ε νιξ γκα άτά, σι πα κε ού
είδεν πώς ίατρεύθη , εγύρισεν, ( εις αερούα , ού κ6ί» έ λεβδον Περντίνε μι
τον Χρις-ον,)μέ μεγάλαις φωναϊς δο- ζ^ τε μάδ.
ζάζωντας τον ©εόν .
ι6. Καί έπεσε προύμητα εις τα
1 6. Ε ρ"ά π|ρμπίς παπάρα κ$απ§ποδάρια του, εύ^αρις-ωντάς τον* καί βετ σε Ιησούϊτ , ί εφχαριστίς άτ», ί
αυτό; ήτον Σαμαρείτης.
μ κε Σαμαρίτ.
ιη. Καί άπεκρίβη ό Ιησοΰς, καίεΐΐ7• Ε ίέ Ιησούϊ ού πε,ρΡίϊΡκ έ δά'

αυβ
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πεν' δίν ΐκαθαρίςθηκαν και οι οϊκα,|νού/.' ού κίρούανε τέ δγ.ίτϊ; έ πό τέ
αι/.•/ι οι εννία που είναι;
νίντετι κου γιανε;
1 8. Δεν ευρέθηκαν να γυρίσουν να,
1 8. Νούκ ού Ρ§ντν§ τι κθίν;">ιν£
δώσουν οο'ςαν τω Θίώ, πάρα [/.ον α τέ ίπνί λίβδφ. Περντί« , πέρ βέτ^με
κετιγ σι χούαιγιτ;
νά έτοϊτος ό άλλοεθν/ίς ;
ι Γ)• Και λέγει του' στίζω, πάγενε' ή
Ι9• Ε ί θα άτϊγ, γκρέου , ϊ χάιγπίς•ις σου σε έ'σωβε.
δε' πεσα γιότε τέ σό<» τίγ.
2θ. Και οί Φαρισαΐοι τον έρώτη2ο. Ε σι έπιίτνί πα Φαρισεϊγτϊ,
σαν" πότε έρχεται ή βασιλεία του θε• κούρ ίίίτϊ περ τ' άρδουρε [Απρετίρία
οϋ; άπ εκρίθη, και ιί-έντους' οέν έρ έ Περντίσε, ού πιρΓίίΐκ άτοΰρε, ί
χεται ή βασιλεία του Θεοΰ |λέ φύλα- ού Οα' ρνπρετερία ί Περντίσϊ νούκί
&*•
βγιέν ψί τ'ε πείρε Ρατί.
αι. Ας νο•.κ; θο'νϊ' γιάβουα κ$τού,
2ΐ. Ουδέ θίλουσιν εϊπεϊ' να εοώ,
VI, να έϊ.εϊ είναι* διατί να, ή βασιλεία α γιάβουα άτγέ" σέ ψέγιά, ριπρετ|ρία έ ΙΙερντίσε ντε μες τούαιγ ίστε.
τοΰ Θεοΰ είναι (χ,ε'σα σας.
22. Και ει; τους [λαθητάοες εί-εν'
22. Ε οΰ θα έ δε ι/.αθητιβετ' δό
θέλουσιν ελθη ήαέραις, να έπιΟυαη'σε- τέ βίγενε δίτ /.ι τέ δί^ϊρόνι τέ 5 /νι
τε αίαν άπό ταϊς ήμέραις τοΰ υίοΰ του νιέγκα δίτ§ τέ πίρριτ σε νιερίουτ" έ δα
άνθριυπου να εΐοήτε, και οέν θέλετε τε (λός έ σίχνι.
την είδεΐ.
α3. Και θέλουν σας εΐπεΓ να εδώ
2 3. Ε δό τοΰ Οόν$ γιούβετ , γιά
εΐναι' να εκεί ειναι' και έσεϊς να βουα κ^τού, ά, γιάβουα άτγε" μός βίϊ,
ρ.τ,ν «ατε , μηδέ να τους ακολουθή ας μός ί ντίκνι πάς άτά'
σετε.
24- Διατι καθώς ή άς-ραπί) όπου άς-ράπτει άπό την ρ.ίαν μερίαν άπό κά
τω άπό τον ούρανόν , λάρντει έως τήν
άλλην [Λεραίαν άπό κάτω εις τον ού
ρανόν- τέτοιας λογής θέλει εισθαικαι ό
υιός τοΰ άνθρωπου εις την ήξεραν του.
25. Και πρώτα κάμνει χρεία να
πάθη πολλά, και να καταφρονεθώ άπό
την γενεαν ετουτην.
26. Και καθώς έγινεν εις ταϊς ήμέραις τοΰ Νώε, ετζι θέλει εΐσθαι καϊ
εις ταΐς ήιχέραις τοΰ υίοΰ τοΰ άνθρωπου.
2 η. Ετρωγαν και έπιναν, έπάνδρευαν και έπανδρεύουνταν, έως την ήξε
ραν έκείνην όπου εριβη'κεν ό Νώε εις την
κιβωτον' και ηλθεν ό κατακλυσμός ,
και τους έχά*λασεν όλους.
α8. Τέτοιας λογής άκό|Α7ΐ ώς κα-

α4• 2έ ψέ σι κούντρε λαμπουρίτ
βετιτίμα γκα νιέρα άν' ί Κίεϊιτ, β
γγέρα μπάνί τγιάτερ φέζ , κϊστού οο
τέ γέτε Ι δε ΐ κίρόι ί νιερίουτ ντε δί
τ! τε τίγ.
α5. Πό περπάρα δουνκετ! τε πεσόγε άι (ίούμε, έ τβ στρίρετ| πόστε,
γκα κεγιό φυλί.
26. Ε σ; κου'ντρε Ριάου ντέ δίττβ
Νώεσι' κίστοϋ οό τε γέτί ε δέ ντβ
διτ τε Αίρριτ σε νιερίουτ.
»7• Χ,άί,'γνε, ΐπίγνε, (Ααρτόΐγν• , »
(χαρτόνισνΐ, γγέρα (Λπά τέ δίτϊ κΙ
χίρι Νώεα ντέ κιβωτό * ί ερδι κατακλυσριόι , έ ί χούμπι τέ, Ρίθβ.
28. Κώτου Ριάου έ 5έ ντε δ\τ τ^

Κεφ. ι7.

ΚΛΤΑ ΛΟΪΚΑΝ.

>5;

6«; εγινεν εις τ«ΐ; τ5ρ.ίραις τοΰ Λώτ* ϊ- Λώτιτ" χαιγνί, ίπίγν», πλέϊγνε., Ιδίττρωγαν και έπιναν, αγόραζαν, έπουλοΰ- ν|, φυτέψνε , έ δβρτο'ϊγνε, στ|7ϊίρα.
«αν, ίούτευαν, έκ/μναν σ~/»'τια.
'^9• Ι^-αί την ήιχίραν ό-οΰ εύγηκεν ό
29. Πο άτε §ίτ| χΛίόΙι Αώτι γκα
Λώτ άπό τα Σο'οΌμα, έβρεξε φωτία ΣοσΌ'μα, ρα σι ΐ ζγιάρτε ε ί σκιούφουρκαι θειάφι άπό τόν ουρανών, και τους τε. γκα Κίελι , έ ί χούμπι Ρίθε.
εχάλχσεν όλους.
3ο. Τα όμοια θέλουν εΐσθαικαίεϊς
3ο. Κϊστοΰ έ τίλια δό τέ γέτ§ μπε
την ήιχ,έοαν έκεινην ό—οϋ ό υιός τοΰ αν δίτε « δό τ| διφτο'νετβ, ίπίρρΊ ί νιεθρώπου θέλει φανερωθη.
ρίουτ.
3 1. Μπα τξ δίτε άί κ| τε ίεντε3ι. Εκείνην την ημέραν , ότνειος θέ
λει εΐσθαι εις το οδαα, και τα άγγιΐα τε μπί ταράτζε , έ τ§ χίτε μπ| στίό-οΰ έχει [/.ίσα εις τό σπητί του, ν* πί ρό&ατ' έτΐγ , λέ τε μος ζλρέσε τί
ριήν κατεβη να τα πάρτ,' και έκεΓνος ό- μάρρϊ άτό* έ άί κε ίεντετε ντ' α}ξ\, α
ίχϋ είναι ει; το χωράφι, ομοίως άς μην στού έ ο"ε άί λε τε ριός κθένετε πράπε.
7υ;-ιση οπίσω.
ο 3. Καί ένθυμάσθε την γυναίκα τοϋ
3> Μπάι μεντ Ρροίβν' 1 Λώτιτ.
Λώτ.
33. Οποιος ζητήσει νά φύλαξη τήν
33. Τζίλι&ό χΐκερκόν τ* σπετόγε
ζωη'ν του, θέλει την χάσει" και όποιος Σπίρτιν" ε τιγ , δό τα χουμπάσε άτε"
τ/,ν χάσει, θέλει την φυλάξει.
έ τζίλι δό κε τα χουμπάσε άτε , δό
τα ρ^ούαγε άτί.
34- Ε οΰ θόμγιούβιτ,& ντε *ετ&
34- Λέγω σας, εις έκείνην τη'ν νύ
κτα θίλουσιν είσθαι 6ύο εις Ινα χρεββά- νάτε δί δό τε γένε ντε νιε στρο'με,
τι' καί ό ένας θέλει παρθη, και ό άλ νιέρι δό τε μίρ^ετε , ί τγιάτερι δό τ§
λος θέλει άφεθνί.
λίχετε.
35. Αί δο τε γένε πάσχε χι τ«
35. Δυο θέλουσιν άλέθη είς μίαν μεπλιούαϊγνε.
, νιέρα §ό τε μίρρετε , »
ραίαν' και ή μία θέλει παρθίί, και ή άλ
τγιάτ«ρα δό τί λίχετε.
λη θέλει άφεθη.
'36. Αΐ δό τε γένε ντ' άρρΊ νιέρι δο
36. Δυο θέλουσιν εΐσδαι εις το χω
ράφι" ό ίνας θέλει παρθή, και ό άλλος τε μίρρετε , έ τγιάτερι δό τε λίχετί..
θέλει άφεθή.
37 Ε γιου περΡέϊΡκνε, έ ί θάν' ά3^. Και άπεκρίθηκαν καί λέγουν του"
•που, Κύριε; Και ό Ιησούς τους ειπεν' τιγ' κού , ώ Ζότ; έ ο"έ άί οΰ θότ' άόπου" »Ιναι το πτώμα, έκεΐ θέλουν μα- τοΰρε' τέκ εστε κούφωμα , άτγ» δό τ^
α,πιγίίενιι έο"β σκιπόνιατε.
ζωχθη καί οί αετοί.
Κεφ. ιη'. ιδ.

Κρίε Ετετ«απεδ*γιέτετε. ιη. 1 8.

ι. Καί ϊλεγέν τους καί παραβολην,
ι. Ε ού θόα άτοϊρε Ι δέ παραβο^ως πρέπει πάντα να προσεύχουνται, Ι λί περ τί φάλτουρί Ρίθΐ νιε, έ τ\ ριός
καινά μ.ήν ό/.νοΰσι.
' λιόοεν|.
32

Κε?. ί8•
ΚΪΑΠ ΈΛΙΟΝ
ι. Τούκ' έθίνε' ντε νιε κιουτέτ κέ
3. Αίγωντβς' ίτον ?ν«ς κριτής εις
■5.1
Ρ.ουκάτασ, ύ νού/.ι τρεμπειγ Περραν'χώραν, και ρ*» τον Θβον έφα2)1

βοϋντα, ρ.** ™υς άνθρωπου; έντρε- ντίσε, άς κίϊ τούρ-ν' έ νιερεζετ.
*ουντα.
^
%
,
3. Ε μπα τε κιουτϊτ ίστε νιε Ρρούα
3. Ητ•ν καϊ ρ-ία χη'?* ε?•ί τ^ ™~
λ« *χίίνιν• και %ουντα «ί τοϋτον ϊβϊ, έ άγιο βίγ τεκ άΐ , έθόσ" Αέμί
τον κβιτην,και έΐεγε•/ αϋθέντη, εκδικε- Ριούϊκμέ άρμίκνε τίμ.
«έ αε άπό τόν εναντίον αου.
4• Ε π§5 σούιχβ κόχ£ νοόκ; οέ'ίι τι
4. Και δεν ήθ&λησεν ε!; ι/.ερικον και
ίΐΐν"
υ.ι '.ζ παστάιγμενε θότί αϊ βέτίχε
ρόν- ΰ<•ερα εΐ-τβν μεσάτου" άγκαλακαί
τ»
τίγ'
ντύνε σε ΙΙερντισί σι τρεμπεμ,
τον Θ<όν δίν φοβούμαι, και άνθρωπον
έ γκά νιερι νο,'κί κάμ τουρ-.
δέν »ντρεπορ.αι'
5. Μα σέ ψε μ§ ρ&ντόνκ..γιό Ρρούα
5. Ομως διατι να με πειράζη ή χηε/3«
, λέ τι πεΤγ Ριούικνε/ κ* τε μας
ρα ετούτη, άς τ*ν ζεκδικησω" δια να
βίγε
Ρι&ε νιε, τε υ.ε τζιάγί κρίδτε.
„->,ν ερ•/εται εω; το τέλος και μέ θλί6 Καιό Κύριο; εΐπεν* Ακούσετε τι
λέγει ό κριτές τις αδικίας"
• η. Και ό Θεός, πως να μην κάμη
την έκδίκν,οιν των διαλεγμένων του ό
του βοοΰν εις αυτόν /αέρα και νύκτα.
και άπου μακροθυμιϊ εϊ; αυτού; ;
8 Αίγω σα; ότι θέλει κάμει τηνέκδίκησσιν αυτών γλίγωρα" όμω; ό υίος
του ανθρώπου ωσάν Γλθη, τάχα θέλει εϋρΐι την πίς-ιν απάνω ίίς την γίν ;
ο. Και ειπεν και εις κάποιου;, ό
που επίς-ευαν εις του λόγου του; πως
είναι δίκαιοι, και έκαταφρονοΰσαντούς
ίλλους, έτούτηντην παραβολνίν•

6. Ε Βιίιούατε , θα Ζότι , «ετζ θχ
Γιουκάτεσι ί ΰτρίαπερι.
η. Επο Περντία §ό τε αός ίεγ»
Ριουάνί τι ζγιέδουρετ ς ε τίγ, κε θί;όέσϊν» ντέ άί οίτ' έ νάτϊ" έ όο τε περ
τόγϊ π|3 δε α τ ε τούρε;
8. Οΰ θθ[Λ γιουβετ κι §ό τέ "ίγε Ριούικν' έτοΰρε ϊπέΐγτ" πο κουρ τί
ρίγε ΐ λ:ρρι ίνιερίουτ, δο' τε βγΐ βάλϊ πέσίνί ρ.πε όέ;
ο. Ε θά έ δε *ετε παραβολι π?ρ
τζ* Χι κί^ν* όαοΰθ απε βε'τξχ* τε
τουρε , σέ κένε τ* §ρέιγτ§ , ϊ σιάγν»

τε τγιέρίτί.
ίο. Λ νιε; «ζ χίπν| ντ| Ιερό τε ράίο. Δύο άνθρωποι ανέβηκαν ει; το
ιερόν να προσευχηθοΰσιν1 ό ίνα; φαρι• λιτνε, νιέβι Φαρισαϊο , ΐ τγιάτιρι κουαερκιάρ.
οαϊος, και ό άλλος κουμερκιάρης.
ιί. Φαοισαίουα κιντρόι β ε)άλε«γ
, , . Ο Φαρισαϊο; εμώντας να ς-αθη
κ§το
(Λ« βέτεχε τε τιγ' ώ Περντι τξ
ιί; του λόγου του ίπροσεύχετον ετού
τα τα λόγια• ώ Θεέ. εύχαρις-ω σε, δι- λί^όιγ , σε νουκε γιάμ σι νιέρΐζιτ' έ
τγιέρε• ρίαπίες, τ| στρέαπίρΐ, κουρ-

«τί δ*ν ιίμαι 'Υώ ώ,ϊ*ν θί λθΐπ.°>1 *ν'
θρωποι, όπου είναι άρπαγες, άδικοι βγιάρε , ας σι έ δέ κούϊγ Κουαίρκιάρι.
μοιχοί, η και ωσάν ίτοΰτο; όκουμερ
κιά:*;.
/
ι -λ. Νητεύω δύο φοραϊ;τήν έβδομα
ία, αποδεκατίζω όλα όσα κ» αν έχω

ι». ΑΡερόϊγ §ΐ χερε απε γι*'β§. χκ
τε δγιέτετϊ/ϊ ντ'ε σα Ρέ *ί κά(Α.

Κ:ο. 1 3.

ΚΛΤΛ ΛΟΥΚΑ Ν.

1 3 Καϊ ό κουμίρ/.ια'ρη; ίς-έκιτο άπ?> μακράν, και δεν ηΟελεν ούδί τα μά
τιά του να τα σηκώβη εις τον ούρανόν*
άλλϋκτυπα το ς-/;θόςτου, και ίλιγεν'

|

ν>ο.

1 3. Ε κο»»μερκι*ρι κίντρόι ττ%ρ σ|
λιάρΡουτ, ΐ νού*Ι δούίΐγ ας^σίτετ*
γκρίγ ντϊ Κίϊλ" πο ρίχτι Γιόςν' ίτιγ,
£ βόα* ντιγ;με, ώ Περντί, μου« φαγι

ά θ. ο; ίλα'σΟητί μοι τω άμαρτωλφ. . τούαρί.
ι4• λέγω σα;• έτοϋτος ίκατ-βη δ» |
1 4, Οϋ θόμ γιούβετ, *ΐ κούϊγ ού
δικαιωμένος εις το σπν,τί του, πάρα ε
κείνο;" όιατι κάθε άνθρωπο; ό—οΰ υψώ
νεται, θελες τα—εινωθη' και Οποιος τα
πεινώνει τοϋ λόγου του, θέλει ύψωβη
1 5. ΚαΙ ιφερα'ν του και τα μικρά
παιδία, να τα πιάση και οι μαθητο
ύ ε; του ώσαν είόχ'ν τού; ώνείοισαν ε
κείνους όπου τα έφεραν
1 6. Κα: ό Γησοΰς τα έπροσκχλεσε,
και είπεν άφνίτε τχπαιδία να ίρχουνται εις εμένα, και μην τα εμποδίζε
τε" διχτ'ι των τοιούτων "είναι ή βασι
λεία του θεού".
17. Βί'βχια σα; λε'γω, ότι όποιος
δεν άεγβΐ, την βασιλείαν του θεο5 ώ
«?άν παιδί, δΐν 9ιλει έμβιι ιίς αύτη ν.

1 8. Και κάποιο; αρ/»ντ«ς τον ί
ρώτησε,
Διδάσκαλε αγαθέ
τησε, καϊ
καϊ βΐπβν'
είπεν" Διδάσκαλε
αγαθέ ,
τήν ζωην
τι να κααω να κληρονομήσω την ζωην
την αίώνιον ;
ι9• Κ«ϊ ύ Ιησούς του •1ι»ν' τί με
λέγεις «γα8όν; κανένας δεν είναι άγα-

κΟέ ίορέι'γτί ντϊ στεπί τ» τίγ, ί γιο
τγιοίτερι. Σε τζίλι δό κι γκ.ρ§ βίτεχ•/
έτιγ , 66 τε γκρεμίσετε. , ί άί κ* οίν
βέτίχιν' έτ'ιγ , δό τϊ γκρίχετί.
ι5. Ε ί πιγνί άτίγ, άκίμα ί δ» φό3νιετ§, κέ τι ζΐγ άτα, έ σι πανί μαθητίτ' ίτίγ , ί κίρτοΰανε άτα.
ιδ. Ε Ιησούϊ ί θυ'όρΊ άτα, » θά'
λίρι δ'γιέλμτΐ τε βίγινϊ τέκ οΰ « μδς
ί απάνι άτα , σέ τ» τίλλί'νετ ί.ϊτΐ
μπρετερία έ Περντισ»
ιη. Με τι βερτέτα οΰ θόμ γιουβιτ,
! « άΐ χε τι ρ.ος δέ;γΐ μπριτίρίν' »
' Περντισ» πόσι φόϊνιι, &> τϊ μός χίγ!
[Λπΐ τί.
ι8. Ε έπιε'τι άτϊ νιΐ γκα τι πά' ρ«τ» , » θα' ώ δάσκαλ ί μί??ε τζτϊ
κέίγ ουνε « τι μάρρ πγιίσι γέτεν' ί

πα σοσουρί;
!
ιρ• Ε ίέ Ιτι«ούϊ ί θα άτΊγ* ψέ μι
| θούα τϊ μίρρί; ντονιί νουκ' "ψτ' ί μίρρί πΐρ βέτζμε περντίσε βέτιαι.
6ός, παρ* ίνα;, ό θεό;
8ο. Πορσίτΐ ΐ §Ί, μος κουρβίρο,
αο. Ταΐς παραγγελίαις ταΐς εξεύ
μδς
βρα , μος βίδ , μ6; *ΐν ααρτυρί
ρεις- Λΐην μοιχεόσης' μην φονευσ/,ς'
τϊ
ρέμεντερο λαλάνε τεντ , ΐ δ^ μέμήνχ/ίψης' α,ην ψιυδομαρτυρησης" τί
μα τον πατέρα σου και τ^ν μητέρα σου. μενε τίντε.
2ΐ. Ε δε αϊ ί θα" τι Γι6α κίτΐ ί
21. Και εκείνος είπεν* έτοϋτα όλα
κάμ
όούαϊγτουρε κι μπ| τε ρι τίμ.
τα ι φύλαξα από την νεότητα μου.
ία.
Ε σι διΡιόϊ κετδ Ιησοΰϊ, ί 6α
22. Κ,αί άκουωντά; τα ό Ιησούς ,
του είπεν' ακόμη ίνα σου λείπει* ο'λα άΥιγ, έ δ« νιε ακόμα τι λίψετί τΊγ'
όσα και άν έ'νης πούλησε τα, και μοί σιτ Ρίδ» σα κε , ί ντάγιου» σϊ βάρφ§ρετ , ϊ §6 τ| κ'τζ χβζινέ ντι Κίε/ , έ
ρασε τα εις τους πτωχούς, καϊ θέλεις
αποκτήσει θ/,σαυρον ει; τον ούρανόν' ίγια πάς μέγε.
και έ*λα, ακολούθα μου.

ΕΪΑΓΓΕΑΙΟΝ
Κες>. 1 8.
λ6ο
23 Ε άί σί δ\Ριόι χ|το, οΰ χέ"λμούατ
33 Κα} έχεϊνος, ωσάν το ηκουσεν,
έλυπη'θη πολλά' διατιητον πολλά πλού »ί ψί κέ δούμ' ΐπάσουρε.
σιος.
24• Ε σί ί πά άτ§ Ιιίσού» , χ'ε ού
α4• Και ό Ιησοϋς ωσάν τον ε'δεν
πώς έλυπηθη πολλά, είπεν' πώς έκεϊ- χελμούα, θά' σέ ρ.έ ?ίου[/.ε ζα^, μ:τ δο τ'|
νοι όπου «χουν τά χρ/ίματα, δύσκολα 'χίγενε άτά Χ| χάνε Ρΐ, ντε. μπρε-.ερί
θίλουν εμβει εις την βασιλείαν τοϋ θε τε Περντίοε.
ού.

α5. Μι χολά'ίγτε |σ:« τε σχόγε
25. Εύκολώτερον είναι νά περάστι
ή χαμηλός άπο την τρύπαν της βελόνα;, Ραμίλια ντε π§ρ βί;(ε τε Ρελπέ:εσ§,
παρά ό πλούσιος νά έμβη ει; τ/,ν βα σε τι χηβ ί πάσουρι ντε μπρετερί τ»
Περντίσί.
σιλείαν του Θεοΰ.
26. Ε άτά /.ε οιΡιόϊγνεθά ε- έκούίτ
36. Κα'ι εκείνοι όπου το αχούσαν,
είπαν' χαι τίς δύνεται νά σωθη ;
μούντ τ^ σο'σετί;
37. Ε δέ άί ού θά' «το κε σγιάνβ
ο.η. Κα! εκείνος είπεν' εκείνα όπου
ιΐναι αδύνατα συμά εις τους ανθρώπους, τ§ κολάϊγτα μπά-.ε τε νιέρεζετ , γιάν§
τε κολάϊγτα μπά\§ τε Περντίσί.
είναι δυνατά συμά εις τον θεόν.
28. Ε Πέτρουα ΐ θο'τε' γιά νάβετ
28. Και ό Πέτρος είπεν' νά, εμείς
όπου άφηχαμεν δλα, χαί σ• άχολουθη'- χείλιάμτε Ρίθα, ε ερδμ πάς τε'γε.
ναμεν.
29. Και ό Ιησοΰς τους είπεν' βε29. Ε δε άΐ ού θότ' άτοϋρε' με τ»
βαια σας λέγω, ότι δεν είναι κανένας ! βερτέτα οΰ θόμ γιούβετ , σέ νούκ' *■
ό όποιος άφηκ» σπητι, η γονείς, η αδελ στε ντονά λε κά λέν§ στεπί, ά π|(ΐίνγ,
φούς, η. γυναίκα, η τέκνα, δια την βα- ά βελάζερ , ά Ρρούα, ά δγιέλμ , πιο
δασουρί τε μπρετερί« σ§ Περντίσε,
βιλείαν τοϋ Θεοΰ,
3υ. Κ^ τέ μ6ς μάρόβ με δούμί ντβ
3ο. Οπου νά μην τά απόλαυση πολ•
λαπλάσια εις τον καιρόν έτοΰτον, και χ|τε κόχ» , ε γέτί τβ πά σόσουρε ντβ
εις τον ϊρχόμενον αιώνα, ζωήν αϊώνιον. γετε κε ογιεν.
3 1 . Ε σι μο'ρρι τ» διμπίδγιέτϊ ν.-\
3 1 . Και ό Ιησοϋς περνώντας τους
δώόεκά μαΟητάδες, τους είπε' νά, ό νιάνε, οΰ Οότ' άτοΰρε' γιά, η (ίέμιντϊ
που άναβαίνομεν εις τά Ιεροσόλυμα, και Ιερουσαλίμ, έ δο τε παίούχαενί Γ.Ο'
θέλουν τελειωθη όλα όσα είναι γραμ άτο χϊ γιάνε σκρούα^β γκά προ^ητετί
μένα άπο τους προφη'τας, διά τον υίον πίρ τί πίρρ' έ νιερίόυτ.
τοϋ άνθρωπου.
32. Διατ'ι θέλει παραδοθη εϊ; τά έ
32. Ιέ ψέ & τΐ ϊπετί ντε δου'αρί
θνη, και Οέλιι έμπαιχθη. και θέλει ΰβρι- τε σ» παλεσίβετ , ε δο τι περκε'ϊετβ ,
σθη, και θέλει πτυσθη'
έ δο τϊ πϊστιχετε.
33. Και ωσάν τον δείρουν θίλουν
33. Ε σι τά ρά/ενϊ μέ καμτζί ,
τον σκοτώοει" και τ/)'ν τρίτην ήμε'ραν οό τά βράσεν' άτε, έ τβ τρέτενΐ δίτί
θϊλει'άνας'αθη.
οο τε γγιάΧετε.
34• Και αυτοί δίν «γροίκησαν τί
34. Ε άτά νούχε κουπετούανε <ράποτε; ά:Ά τοϋτα' και ίτούτο; ό λο'γο; ρε Ρ| γκά κετο' έ κέ Χ|γιέ φγιάλλε έ
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ήτον χρυ[/.(ί.ίνο; άπ' αϋτοΰς, και δεν έ-|φ'ίΐ/ουρ§ γκα άτα, & νουΧί νοηΌν» άτυ
κε οϋ Οούχαί'Ηί.
γνώριζαν έκηνα όπου έλεγουνταν.
35. Ε κοϋρ οΰ άφίρούχ άί ντε Ιε3δ. Και όταν έσνίαωνεν εις την Ιε
ριχώ, έκάθουντα Ινας τυφλός εις την ριχο' , νιε ίβε'ρϋίρε ρίγτε [Απούόε ϊ λίς-ράταν και έζήτα.
ΤΤϊν.
36. Ε τι διΡιο'ϊ τούραενε *ε σκ^ν,
36. Και ώσαν άκουσεν όπου επερπιέτ
τζε'τε κ§γιό;
να το πλήθος, έροιτ^σβ τί είναι ετού
το ;
37. Ε ί ρίφίενε *τΐγ "'-ί &κόντε Ιη3^. Και είπαν του, ότι ό Ιησούς ό
σούΐ Ναζχρινόι.
Ναζωραΐος περνά.
38. Ε θυρρι, ΐ θα' Ιησού ί πίρρι
38. Και ίβο'ησί, και εΐπεν' ώ Ιησοΰ,
Λαβίδιτ , λε<γ(Αθνίσι.ΛΕ αούα.
υιέ τοΰ Δαβίο, λυπήσου ρ.ε.
3ο, Και ?κεϊνο•. όπου έπάγαιναν ό;/.•
39. Ε άτα κε 6ίγν§ περπάρα ί
προς-*, τον άποπίρνασιν δια να σιω- χερτόϊγν' άτ§ τε πουσόν * » άί ΡίΟε νι|
πη'ση' και αυτός πολλά περιοσο'τερον Οίόόιτ ιλΙ τεπερ' ί πίρρι Δαβίόιτ,λεϊγεκοαζεν' υιέ του Δα'ίιδ, έλετ,σόν α.ι. [λονίσ{/.| ρ.ούα.
4ο. Και ό Ιτ,σοΰς !ς-α6η και έπρό/)!>. Ε Ιησούί κϊντοοϊ , έπορσίτι τ|
ς-αςε να τοΰ τον φε'ρουν" και ώσαν ίσ>|- για λί:ν| άτε περπάρα, ΐ κοΰρ έρδι άί
ρ.ωσ:ν αυτός, τόν ε'ρώτ/,σε,
ζφερ , έ πιε'τι άτε,
4 1. Και είπε" τί θ&ί^ς να σου κά4ΐ- Ει θα" τζδό τε τε πειγ τί;
ρ.ω ; Και έ/.εΓνος είπεν" αύΟίντ•/), να εϊ• ΐ δε άί ί θα- Ζοτ, τε σο'χ.
όώ .
42. Ε δε Ιησούί ΐ θα άτιγ' σίχ, πε42. Και ό Ιτ,σοΰς τοϊ εϊπεν' ίδί'ς"
ο-α γιοτε τε σπετο'ι τί.
η πί<7Κ σου σε εσωιε.
43.. Ε ατε τζαστ πα αι, * ι βιγ
43. Και παρευβΰς εΐΰε, και τοΰ α
πας
σϊ, τονίκ* ελεβί>οΰο£ρε Περντίνε* »
κολούθησε δοζάζωντας τόν Θυ'ν" και
όλος ό λαός ώταν το είόαν, ιί>/ α^ίςγ,• ίίθε λαοί σι πάνε κετε, όάνε λ;βδ:|Α
σαν τόν Θεον

Περντίσε.

Κεφ. ιθ. ιρ.

Κρίε Ενεντειι.πεδγιέτετε. ιθ. ιρ.

ι. Και ώσαν ίαβτ,κεν [λε'σα, έπέρνα άπό την [/.έσην της Ιεριχώ.
2. Κα; να, και ένας άνθρωπος όπου
τόν εκοαζαν τό όνο[/.ά του Ζακχαΐον'
και ετούτος ήτον πρώτος κουαερκιάρης,
και πλούσιος.
3 Και έίητα να εΐδ^ τόν Ιησοΰν
ποίος είναι* και δέν έδυνετον άπό τό
•κληθος, ότι ήτον κοντός εις τό κορμί.

ι. Ε σι χίρι ντε Ιεριχο, σκόντε ντ|
περ [λές τε κιουτε'τιτ.
2. Ε για, νιε νιερι κ| κιούχαεΐγ
Ζακχαϊο, β άΐ ϊστε ί πάρι ί κουιχ,ερκιά:εοετ . έ ΐστε σούρι' ΐ πάσουρε.

3. Ε δείερον τε σίχ Ιησούν$. ντ$
φακέ , έ νούκ« ροοΰντ γκα τούρλα, σέ
ψέ κβ ΐ βόίβλλε ντε στάτ.
4• Και ετρεςεν όμπρο^α, και άνε'βη
4• Ε σκο'ι περπάρα , ί χίπι μπε νι&
απάνω εις ριίαν συκοι/.ορε'αν, δια να τόν [Αανεζε , τα σΐχ άτ§ , σε γκά άγι&
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είδη* ότι άπο έκείνην τήν «-ράταν εμελ- οϋδί^ουαΐγ τέ 3κον
λίνα πέραση.
ί
5. Και ώσαν τ>θεν ό Ιησοΰς εις τον
5. Ε σι ερδι (/.πα τε βίντ, γ*ρίγτόπον εκείνον, ατένισε και είδέν τον, τι σίτε Ιτ,σούΐ, έ έ π '. άτέ, έ ί θοτε*
και είπεν" Ζκκχαΐε, κατέβα όγλίγωρα* Ζακχαϊο ϊπείγτο , ζπρίτ μπε ί ,
διατϊ σήμερον κάμνει /ρεί« να μείνω εις σέ οοτ δό τξ κονέψ ντε στεπί τίντε.
το σπήτί σου.
(>. Και έσπουδασε *αι έκατέβη, και
υ. ι^ ,.•[<'. ι με τε σπειγτα, ε ετον έδεχθηκε χαρούμ&νος.
πριτι άτε μι Γεζ'.μ.
η. Και ώσαν τον είόαν όλοι εγο'γ7• Ε σι πάνε χίτ|, μουρμιυρίσνείίΟϊ,
γυζαν, και έλεγαν* ότι εις άνθρωπον ε θόσνε, κε βάτε τ» κονέψγ» ντε στεπί
άμαρτωλον επήγε να κονέψη.
τ» νιεϊτ νιερίουτ φαγετίριτ.
8 Και ό Ζακχαϊος ϊς-άβη και είπεν
8. Ε Ζακ^αίουα.δόλι περπάρα Ζοεις τον Κύριον" να, Αΰθέντ-/) , τα ημι'ϊ ) ά, κε οΰ'νε ώ Ζότ, Ρ•.<
•υ των υπαρχόντων μου δίδω ει; τους μεν' ε ίεριτ σίμ έ άπ ρ.π§ τ§ βάρ«.§πτωχους και αν εσυκορατησα τίνος ρ!" έ ντί κ«μ μάρρΐ νιερίουτ ίέ με
τίποτες , το δίδω οπίσω τετράδι- τε'πίρ γκά χάκα , για άπ πράπ»
πλον.
κάτερ πγιεσε.
9• Και ό Ιησούς τοϋ εϊπεν* ότι σνί
9• Ε όέ Ιησοΰι ΐ θότ' άτιγ' «τοτ
μερον έγινε σωτ/ρία εις το σπήτι ε κ»γιο στίπΐ μόρρι σπίτίμνε, σε ψΐ
τούτο, εις όσον είναι και έτοΰτος υι έ δε κούιγ ΐ χιρρι Αβραάμιτ εστε.
ός τοί Αβραάμ"
ίο. ΔιατΊ ό οίος τοΰ ανθρώπου ήλ
ίο. Σείπίρρι ήερίουτ ερδι τε κερθε να ζητήστ) και να σώσ/, τί» χαμε- κόγε , έ τε σόσγε άτά κε κένε τ'ε χοιίμπουρε.
νον.
1 1 . Και άκούοντα; εκείνοι ετούτα,
ιι. Ε σι διΡιουανϊ ατά ζέτο , δτο'ΐ
έπρόσθεσε και είπε μιαν παραβολών, έ θα νιε παρκβολι, σέ ψέ ίίτε άί &ψι*
με το να είναι κοντά εις τήν Ιερουσα Ιερουσαλίμιτ , έ σε ψέ κεσόιγν' άτα σ*
λήμ, και να λογαριάζουν , ότι παρευ- , άτ» τζάστ δοιίαιγ τι τ,-ρακ-ιγ μπρεθΰς μέλλει ή βασιλεία τοϋ θεοΰ να ά- τΐρία έ Πεοντίαε.
ναφανη.
ία. Λοιπόν είπεν' ένας άνθρωπος |
ία. θα δά" νιε νιερι πουΓιαο βάτε
ευγενής έπήγεν εις χώραν μακράν, να ντε νι$ βίντ τ§ λιάρΓί τι μϊρρ >ι«
πάρη δ•.ά λόγου του βασιλείαν, και να μπρετίρΐ πίρ βετίχε τε τιγ,
•■ ι έ τε
γυριση.
1 3. Και έκραξε δε'κα του δουλευ-|
τάδες, και τους ίδωκεν δέκα μνάς, και
τοΰς είπε" να πρα^ματεΟϊσΟε έως όπαϋ
να Ώ.Οω.
ι4• Και οί πολίταις του τον έμισοΰσαν, και ες-ειλαν πρέσβεις άποπίσω του, και έλεγαν" Δεν τ•ν θέλομεν

καε/ειγ πζΓενε.
1 3. Ε σι θυράι δγιε'τ| γκα σϊρ.τετό^τ' έτιγ, ού δάάτοΰρε δγιε'τί μνάρα , ε ού θότ' άτουρε' πουνόνι Χ;τ6
ΥΥ'Ρ01 σ* τέ κθε'νεμ.
1 4- Ε ιρΰιατά^ετ' έτιγ νουκ'ίδοΰαιγνϊ άτε , ί οερΡουανε πλεκίσϊ πάς
τϊγ , έ θόϋνι" νοιίζε, δουαμί κετε τε
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να βασνλεύσ.ι ει; έρνάς.
ι5. Και δταν έγύρισε και έπ/ίρί
τςν βασιλείαν, είπε να του λαλήσουν
τους ίουλευτάδες εκείνους, ει; τοϋ; ο
ποίους είωκε το άστίαι του' οιά νά[Ααθ'ί τι ε'κέίόεσεν κάθε ένας εις την πραγ[Αατείαντου.
ι6. Καίί,λΟεν ό χρωτός, χμ εΐτεν' αύΟέντη, τη [Αία σου [Ανά έκαμε
• παραπάνω όέκα [Ανά;.

[Απρετερογε [/.π» νεοετ
1 5. Ε σ'ιμο'ρρι [Απρετίρίνε, ε οϋ κθίε,
πορσίτι τέ βερρίσνϊ τέκ άι κετά #ερπ;το'ρε , κε ού κ;ί δένε άσπρετε , τϊ
[λψόν σέτζ φιτΐ[Α κίϋ πένί ίίθϊ κούϊ.

ι-. Και λέγει του* Υγιάσου, οοϋ"λε
β.-»α(π' ίζίώτ, εις το ολίγον έγινες έρ"ΐ72>αί'νος, έχε έξουσίαν απάνω εις
&άα πόλεις.
»8. Και ήλθεν ό δεύτερος, και είΒίν" αϋ(ΐίνττ;, ή [Ανά σου έκα[Αεν άλ«Κ πέντε [Ανάς.
ι^. Κα1είπεν και εις ετοΰτον' καΐ
σ•; γ.'ΐγ, εςουσιας^ς απάνω εϊς πέντε

\η. Ε ΐ θο'τ' άτιγ' [Αΐρόί περ τι
/.οπιλ ϊ πεσοΰαρϊ σε ψέ ντε τ| πάκενε ού περρε ί πίσειε δό τϊ γέτζ, ζότ,
ντεόγιέτε κιου:•έτε.

Γολις.
3ο. Καΐ ό άλλος ήλθε, και εϊπεν'
βϋδίντη, να, ή [Ανά σου, όπου την ει
να βαλαε/ην εις το [Αανϊίΰλιον.
3ΐ. Διατί σε ε'φοβοΰΐΑουν, δτι εί
σαι άνθρωπο; αϋς-τίρο'ς, σηκώνει; εκεί
νο όπου δεν έβαλες, και θερίζει; εκείνο
οποΟ δεν έσπειρε;.
22. Και λέγει του ό αύθίντη; του'
από το ς-όμασου θέλω σε κρίνει, πο
νηρέ δοΆι' ϊςευρες ότι εγώ ε?τ.αι άν
θρωπο; αύςηρό;, σηκκώνω εκείνο όπου
δ;ν έβαλα, και θερίζω έκιϊνο όπου όέν
έσπειρα.
23. Κα'ι οιατι Λεν έοωκε; το άργύ6 ιόν [Αουεϊς την τράπεζαν, και εγώ ώσαν ΐρχουιΑουν, ήθελα το πάρη ριέ τον
καματον ;
24• Και ει; εκείνον όπου επαρας-εκουνταν έκεΐ, είπεν' Επάγετε άπ' αΰ
τον την [Ανάν, κα•. όότε την «κείνου ό
που έχει τα; ίέκα [Ανά;.
α5. Κάι λίγουν του' αϋθέντ/;, έχει

ι6\ Ε Ργΐίν ΐπάρι ε θο'τε, ζότ,
ανάγια γιο'τε τζό'ί ογιέτί τ» τγιέρα.

ι8. Ε βγιέν ί δίτι , έ Οο'τί' ζοτ,
ανάγια γιο'τε, τζο'ϊ πέσε (Ανάρα.
ΐ9• Ε ί δα ε ίέ άτίγ' έ οέ τιγ §ο
τ; γέτζ ζότ ντ§ πέσ§ κιουτί:ε.
2ο. Ε βγιέν τγιάτΐρ , ί δο'τε' ζοτ,
γικ [Ανάγια γιο'τε , λί έ ρούαϊγτα πϊιτγιέλε ντε νιε δεστεμελλ.
3ΐ. 2έ ψέ οϋ τρίατζε τίγ, σε γ»
νιερί ί άσπρ| , γκρε άτέ κί νου/.ε ίο >
ρε , έ κουαρρ άτε κι νουκί [Από)'ε.
' 22. Ε ϊθότ' άτίγ , γκα φγιάλια ό'τε
3ό τι τε Ριουκο'ιγ τι σερπετόρ ΐ λίίκ,
ί §ίγ• κε γιαρ. ούνενιερί ίάδπρε, έ γκρί
άτε κ^ σβούρρα , έ κου'αρρ άτί χ\
νούκε [Απο'>α.
23. Ε ψέ νούίε δε άσπρετ' έ[Αΐ'α
ντε σαράφι, κε ντε τ& κΟίερ» τΐ[Α δο'γε
τ'ι [Ααρρε ριέ ^γιαφουαρ;
ί4• Ε οϋ θο'τ' άτοΰρε κε κέν| περπάρα, [Αερρι γκά άΐ [Ανάνε, έ έπγιανι
άτιγ κ| κά τ'ε ίγιέτε [Ανάτε.
2Γ). Ε γιου πίρΓέϊ'κνε άτιγ, ζοτ, άί
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δέκα μνάς*
α6. Διατί εγώ σας λέγω, κάθε ενα;
όπου έχει, θέλει τοΰ δοθη' καί άπό ε
κείνον όπου δεν έχει, και έκεϊνο ό-οΰ
έχει, θέλει παρθη άπ' αυτόν.
•χη. Και άπέκει τους έχθρούςμου ε

Κεφ. ι9.

κα δγιέτϊ μνάρα.
αύ. Ε οϋ θόμ γιούβιτ, κε τζίλιτ
δυ λι κα δο τι ιπετε, ε •)κα αι κι
σχα, έ δέ άγιϋ κε κ», §ό τε μίρόετι

πρέίγ σί.

27. Πό σά πΐρ «τα χάσμιριτ' έμί,
κείνους, όπου δεν ηθέλησαν να βασι κι νούκε δείχνε τ'ι μπρετερο'ίγ μπι τα,
λεύσω εις αυτούς, φέρετε μου τους ε πίρμενι κετού, έ θέρρι περπάρα μέγε.
δώ, και κατασφάξετε τ•υς έμπρβτά
μου.
α8. Ε σί θα >"-ΐτό, σκόντε περπάρχ
28. Και ώσαν είπεν ετούτα ό Ιησοΰς, επάγαινεν ε'μπρος•^, άναβαίνων- σ§ τγιέρεοετ , έ χίπεν ντε Ιερουσαλίμ.
τας είς τα Ιεροσόλυμα.
29• Και ώσαν έση'μωσεν εις την Β/)θ29• Ε κοϋρ οΰ άφΐρούα ντε βιθφαφαγή και Βηθανίαν, εις το όρος όπου γί , ε ντε βηθανί , ντε μ αλλ κι θούχακράζεται έλαιών, ες-ειλε δυο άπο τους ετε ί οΰΧίνιτ, δερΡόϊ 3ι γκχ μαθημαθητάδε; του.
τίτ έτίγ,
3υ. Ε οϋ θα" χάίγδενι ντΐ φϊιατ τε
3ο. Και εΐπεν' Συρτέ εις τό χωρίον
όπου είνχι αγνάντια" και εκεί όπου έμβαί- π|ρτέιγμε, έ σί τε χίνι άτγϊ , δό τε
νεται εις αυτό θέλετε είίρει ενα πουλά Γένι νιε κρότζ λίδουρε, κε έ δι σ/.α νίρι δεμένον, είς τό όποιον κανένας άν πουρε μπί τέ νΐίρί, ζγίδνιε άτε, έ ίίρθρωπος άκόμι δεν έκάθισε' καί λύσετε μανι κετού.
και φερετέ μου το.
3ι. Και άν σας έρωτη'ση κχνένας"
3ι. Ε ντου πίετί νιερί γιούβετ , ψε
διατί τό λύετε; να τοΰ εϊπητε ετζι" ό έ ζγίδνι; κεϊτιϋ δό τι θό« άτίγ' σε ί
τι ό Αύθέντης του το χρειάζεται.
δούχαετ• ζο'τιτ σε τίγ.
32, Και ώσαν έπνιγαν οί άπες-αλ2. Ε σι 5ανε ατα κΐιίΐρΓοι, ε Γί
μένοι, εύρηκαν καθώς τους είπε.
νε σί κούντρ ού θα άτοΰρε.
33. Και έκεϊόποΰ έλυναν τό πουλά
33. Ε κοϋρ ζγίγδνε άτα κρότζνε,
ρι, τους είπαν οί αύθεντάδες του" δι ού θάν άτοΰρε ζοτϊρίνγτ' ετίγ, ψέ ί
ζγίδνι κρότζνϊ;
ατί λύνετε τό πουλάρι;
34• Και έκεΐνοι είπαν* ότι ό Αύθέν
34• Ε δέ άτα ού θάνΐ" κι ζότιτ σϊ
της του τό χρειάζεται.
τίγ ί δού/αετε.
35. Καί ηφεραν τό πουλάρι εις τον
35. Ε ί προύνι άτι τέκ Ιησούί.
Ιησοΰν. Καί Ιβαλλαν απάνω τα φορέ έ σί στίνι άτα ρόλατ' έτοΰρε μπί
ματα τους , και έκάθισαν τον Ιησοΰν. κρότζνε, χίπνί μπί τϊ Ιησούν|.
36. Ε άτέγε /.ε σκο'ντε άι, στραιγ36. Καί εκεί όπου επέρνα, ε7ρώνασιν άπό κάτω τα φορέματα τους εις νΐ *ότα ρόπατ' ίτοδρε μπ' οΰδ|.
την ς-ράταν.
"ί>η. Ε κούρ ού κιας άι μπ§ τε
'λη, Καί ώσαν έσημωσεν ηδη εις
τον κβτη'φορον τοΰ βουνοΰ των ελαίων, ζπρίτουρί τ\ μάλλιτ σ^ ούλίνιετ, νίσν|
α^/ισανόλον το πλήθος των μαθητών Ρίθϊ τούρμα έ μαθτ,τβιτ τ$ λίβδόϊγνε
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καί ϊχαίρουνταν, καί υμνούσαν τον Θ«ον με μεγάλην ^ων^ν ό\ά ολαις ταϊ; δΰνί-μα•.;, όττοϋί ίί<ίαν.

[ίρντίνξ του'κ' έΓε''οΰαρε μέ ζ§ τέ μάδ
|ρ Ριθ άτό τζιου&ρα Χ! πάνε.,

38. Καί έλεγαν" Εύλογτ,μένο; ό
38. Ε Οόσνε" ί κεκουαοε μπρέτι, άί
ερχόμενο; /3«σιλεΰ; έν ονόματι Κυρί κΐβγιεν μπε §μ§ρ τε Ζότιτ, πάϊκ ντέρ
ου- ειρήνη εν ούρανω καί οΌ'ζα έν ΰψί- Κίελ, ε λεβ&μ ντε (Αί τε λιάρτξ.
70!,-•

3ρ. Καί κάποιοι από τοϋ; Φαρι«κ'ου; από μέσα από το πλί,Οο; του
είπαν" διδάσκαλε, φοβέρισε . του; μαθΐταόε; σου.
4ο. Καί άπεκρίθτι και ίΐπίν του;*
ϊίγω σα;, ότι εάν αυτοί σιωπ/ίσουν, ή
πέτραι; θέλουν λαλ•/;σ?ι.
4 1. Καί ωσάν έσνίμωσεν εϊϊι την
πο'λιν, καί ττ,ν έκλαυσε,
4^. Λέγωντα;" ότι άν έγνώριζες καί
ί«ϋ, καν εις τήν τίμίραν σου τούττιν ,
τα πράγματα όπου είναι ει; τ/,ν είρηνϊν σου" ά[*η τώρα έκρΰ:ρθ>5 «το τά α ά
τια σου"
43. Οτι θέλουσιν σου ελθ/ιήαέραι;,
καί οί εχθροί σου Οέλουσι βάλει τρυγυρωσου χαντάκι, καί Οίλουσ: σε τρυγορίσει, καί θέλουσι σέ θλίψει από λά
δι τόπον"
44• Καί θέλ»υν σι ζεπατώσει εω;
τα θεμέλια, και τα παιδιά σου θέλουν
χαλάσει μέσα ει; εσένα" καί δέν θε'λουν
ίου άφνίσει πέτραν απάνω ει; τν;ν πέ
τρα•/" διατί οέν έγνώρισε; τον καιοον
τί; έπισκοπί; σου.
45. Καί ωσάν έμβηκε μέσα ει; το
ιερόν, άρχισε να εΰγάν/) ί;ω εν.είνου; ό
που έπουλοΰσαν μέσα καί αγόραζαν.
46. Λέγωντά; του;" είναι γεγραμ(«'νον, ότι τό σπχίτί μου είναι σπήτι
προσευντ,;" καί έσεΓ; τό έκααετε β~ι\•

3(;. Ε τζά γκά Φαρισέίγτε πα'ίκου'αρ| μ; τούρμε ί θόν' άτίγ" δασκάλ,
κερτό μα!)/;τίτ' έτουα.
4». Ε γιου πξρίέίΓκ άτοΰρε, £ ού
θζ" ού ίΐόμ γιουβετ , χε ντε πουϊο'φτζινε κ:τά, δό τε θερρέσϊν§ Ρουρ^τβ.
4 1. Κ ιί οϋ άφερούα, ι πα κιουτε'τνε, κιάου πει τε,
4ί. Ε θα" σέ τε ίιόχγε ε δέ τίγ,
έδέ ντ§ ζε:ε δίτε, ά:ε κ§ βγιέν περ
τ£ (Αίρ';;ε τέντε' μα νταϊτί χ;γίό 'έοτ|
μπουλιούαρί γκα σίτ' ί:οΰα.
/β. Σέ ψέ δο τε βίγε/| ί$ί.τ πέ: τι,
κούρ τε τέ π|ϊΐγ'ΐε'λλ|νε χάσμεριτ έτοΰ με χεντέκ , » τ} τΐ μπουλιο'γίνε
ρότου/ε , ί τε τ$ στρεγγο'γίνε μπε τϊ
Ρίθ' άν£.
44• Ε τε τε γκρεμίσγίνί περ ίιουτ τι , έ δε δγιελμτ έτουα με τι
λάοκ.:, εδο τε μο; λ^ν{τεκ τζ'γε ίοϋόρ
μπί Ροϋρρ" σέ ψέ νοΰκ^ ν.ο'χΐ κο'χ£ν£
τε πάριτ χ'ε ο!ι πε τέκ τέγε.

45. Ε σι χίρι ντ§ Ιερίι , ζουρι τ|
κρέν γιάστϊ ατά Χ| σίτνε έ κλΛγν*
πρέντα μπε τϊ,
4<). Ε ού θοίί άτοΰρε" |ίίτε 3κρουαρε, ίίτεπία ίμε, εστε στίπί «σε οάλτουριτ, έ γιοΰοετ ί Α(τ» άτ'ε σπιλλέ τι
κουσάρίβετ.
λειά τών κλεπτών.
47• Ε διδάζτε γκα δίτ| ντε Ιερό"
47. Καί εδίδασκε κάθε Ϋ,μέραν ε!;
το ιερόν" καί οί άρ/ιερεϊ; καί οί γρκμ- πό τε πάρετ' έ πρίοτερετ, ί ίέ γρ*μματεΐ; έγυρευαν να τον χαλάσουν, καί ματέϊγτε , έ δέ τε πάρίτ' έ λαοίτ,
33"

*6δ

ΕΪΑΓΓΕΑΙΟΝ

Κ«<ρ. *>.

χ^ρχοϊγνϊ τα νουμπίσν» άτί.
ο! πρ&τοι τοβ λ.αοΰ.
48. Ε νουχε οίγνβ σέτζ τε *£ϊγν§
48. Και δέν «ΰρισκαν το τι να ήθε
λαν τοΰ κάμη' διατϊ ό"λος ό λαό; έκρε'* περ τί. σέ Ριθϊ λαόι ρίγτ» μ* Ρόγ§
χάπετ§ τα διΡιόν άτ{.
μ«το άπ' αυτόν να τον άκούη.
Κεφ. κ αο.
ι. Και ιΐ; [λίαν των ημερών εκείνων,
διδάσκοντας τόν λαόν (ΐς το ιερόν, και
εύαγγελίζωντας , άπροσδοκτίτως ίπηγαν οϊ αρχιερείς και ή Γραμματείς μα
ζί» μέ τους πρεσβυτε'ρους,
3. Και ειπάντου* είπε μας μέποίαν εξουσίαν κάμνεις βτοΰτα; η ποίος εί
ναι «κείνος όπου σοϋ έδωκε την εξου
σίαν «τούτην ;
3. Και άπεκρίθη και είπε'ν του;" να
•ά; ίρωτνίσω και ίγώ ενα λόγον' και
ιίπετε μου'
4• Το βάπτισμα Ιωάννου από τον
οΰρανάν ίτον, η από τους ανθρώπους ;
5. Και εκείνοι έσυλλογίζουνταν (Λί
βα τους, και έλεγαν" ότι αν «ΐποΰμεν'
άπό τον οϋρανόν' θδλει ειπεί" διατί λοι
πόν δέν το έπις•εΰσ«τ« ;

Κρί« Ενι§ζε'τε. κ. 3θ.

ντ§ νι§ γκα ατο οιτ, τεκ διδάζ ά'ι λαο'ν| ντε Ιερό , ί βαγγελ'ισ,
οΰ μπεγιούαδε τέ πάρετ' έ πρίφτερετ , « δε γραμματειγτε, μέ πλεκεσίνε πάσχε.
2. Ε έ πιε'τνε άτϊ ε ί Θάνε* θοΰαιγνα
νέβετ μέτζ οΰρδερ πεν τϊ κίτό πούνερη;; α τί,ιλι ε^τ αι κε τε όα τι
κίτέ ούρδΐρ;
3. Ε οϋ περΡειΓκ, ί οΰ θα άτοϋρε.
δό του πιες έ ο; οΰνε γιού&τ νι| ογιάλ|, έ τε μα θούανι
4• ΠαΡ|ζίμι ί Ιωάννητ γκα Κίελ'ς
κέ , ά γκα νι;'ρ|ζιτε;
5. Ε άτα (ΛΖντο'νιτ/ε με βί'τεχε τβ
τουρε , « Οό^νε' σέ ντέ θάφτζιμ γκα
Κίΐλΐ , οο τε να θο'τ}, ψί «δα νούκ'
ί πεσούατε άτίγ;
6. Αν είποΰμίν" από τους ανθρώ
6. Ε πα ντέ θάφτζιμ γκα νιέρβζιπους" όλος ό λαός θελε: μας λιθάσει' τ|, δό τε να βράσε νάβετΡίΟ| λαόι μβ
διατί είναι καταπεισμένος, πώς ό Ιω Ρουρρϊ' σέ οί ΐστε μπούσουρε κόκα σβ
άννης να είναι προφήτης.
Ιωάννη ία προ^ητ.
η. Ε οϋ πειΡε'Ί'Γκνί νο•υχ| ίϊίμϊ, σ4
η. Και άπεκρίθηκαν πώς δένείξεύρουσιν άπό που είναι.
γκά^α |5τε.
8. Και ό. Ιησοΰς τους ειπεν' ουδέ
8. Ε δ« Ιησούι οΰ θα άτουρε* άς
εγώ σας λέγω μέ ποίαν έξουΐίαν τϊ οΰνβ ού θομ γϊούββτ, μέτζ οϋρδίρ Ι
κάμνω έτουτα.
πί'ίγ κετό.
9• Και άρχισϊ νίί λέγη εις τον λαψ Ε νίσι τ| θϊσ λαόιτ κετ^ παραβολί,
•5ι£ νιερι βοΰρι ίι| βέ'ΐτε' « βύ
όν «τούτην την παραβολην' ίνας άν
θρωπο; έφύτευσεν αμπέλι, και το «δω- άδά άτϊ πούιγκετ' « «Ιΐ βάτβ τζα
ο»ν ϊξω «ΐς τους γεωργούς να το άμ- ογιέτ ντε τγιάτίρ β|ντ.
πελουργουν' καί «οιε'βη καϊ ίλειψι χρό
νους ρρικούς.
ίο. Και «ϊς τον καιρόν άπ»7«"•λ«
ίο. Ε μπέ κόχ: δερΓόι νιε κοπΐλ
δουλιυτην «ϊί τονς γιωργοϋς , νχ τοΰ [ ντ \ Αούιγκ χι τϊ ;πν§ άτίγ γκα πε'μΐτ
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δώσουν άπο τον καρπόν τοΰ άμπελίου"
χοα οι γεωργοί τόν ίδειραν, χαί τον εξ-ειλαν εΰχαιρον.
ιι. Καί πάλιν άπές-είλεν άλλον οοΰλον" χα! οι γεωργοί τον «δειραν καί ε
κείνον, χαΐ τον ατίμασαν χαί τον έςα7τ/ς•ί!λ«ν εΰχαιρον.
12. Και πάλιν επεμψεν ακόμη χαί
τρίτον" χαί εκείνοι χαί τοΰτον τον επλη'γωσαν χαί τον εΰγαλαν ε;ω.
ι3. Καί ύ αϋθέντης τοΰ άμπελίου
είπε" τί^άκάμω ; ας πέμψω τον υίόν
μου τον άγαπημένον* χαί ίσως ώσαν
τον είοΌΰσι θέλουσι τον ίντραπεΐ.
ι4• Αλλα οι γεωργοί ώσαν τον εί
δαν, ίσυλλογίζουνταν μέσα τους, χαί
έλεγα/ ετούτος είναι ό κληρονόμος"
•λατε, χαί ας τον σκοτώσωμεν, δια να
γένη ή κληρονομιά του έδικη'μας.
ι5. Καί εΰγαλαν τον έ";ω ά~ό τ6
αμπέλι, καί τον έσκότωσαν. Τί θέλει
κάμει λοιπόν ό αύθέντης τοΰ αμπελιού
•ίς εκείνους τους γεωργούς ;
1 6. Θίλει ελθη χαί θέλει χαλάσει
τους γεωργούς ετούτους, καί το αμπέ
λι θέλει τ6 δώσει εις άλλους. Καί εκεί
νοι ώσαν τ6 νικούσαν, είπαν" μη γένοιτο.
\η. Καίό Ιησοΰς εγύρ'.σε καί τους
είδε , καί είπε" τί είναι λοιπόν ετούτο
το γεγραμμίνον' ότι •\ πέτρα την οποί
αν έκαταφρόνισαν οι κτιςνκδες, εκείνη
έγινε κεφάλι της γωνίας ;
ι8. Καί οποίος πέσει απάνω εις αυ
τήν τήν πέτραν, θέλει συντριφθή' καί
«ΐς όποιον πέσει , οε'λει τόν λιχνίσει.
ι
19. Καί οι αρχιερείς καί οί γραμ
ματείς ηθέλησαν έκεινην τήν ώραν να
απλώσουν τα χεριά τους απάνω του"
«μή έφοβη'θηκαν τόν λαόν' διατί {γνώ
ρισαν, ότι δια λόγου τους ίίπίν τήν
παραβολήν ϊκείνην.

»^7

έ βίίτιτ' ΐ Λουϊγκτί σι ε ράγνί άτε ,
έ διρίούανε με δο^ρρ μπράζ|τ|.
ιι. Ε περσερί δξρΡόί ε δί νιε τγιάτερ κοπίλ' έ «τα σι ί ρ"ά^ν| • δ» άτι,
έ έςεντερούανε, έδερΡιύαν} με §ούαρ4
μπρά'^τί.
12. Ε πβρσερί <?ερίόΐ » δέ νιΐ τ^
τρέτΐ" έ δέ άτ« σί έπλιαΡόσν}, ΐ οέ χε
τε , ε ντζούαρε γιάίίτβ.
ι3. Ε θα ί ζότι ΐ βείτιτ" τζτ§
."έϊγ; δό τ§ δερΡόϊγ πίόρ| τίμ τί δάϊουρινε' μπάσε σί τϊ σόχξν§ χ|τ§, οο
τ| τουρπιρο'Μενϊ.
ι4• Ε Αούιγκτί σί επάνξ ατέ, συλοη'συνε με βέτίχε τϊ τοΰρε , ί θάν|"
χούιγ Ιϋτ' ί ζότι βέ'ΐτιτ , χ^ ί πίβ
πγιέσε' εγιανι τα βράσ|μ$ άτ§ , τ§ να
μπέτετϊ νέβετ κληρονομιά.
1 5. Ε σί έ ντζοΰαρί άτ$ γιάστ|
γκαβείτι, ε βράνί" τζδό τοΰ Λίγε δ*
άτοΰρε ί ζότι £0-ιτ}
1 6. Αό τε βίγϊ, ε δό τ| ϋιούαγί
κετα Αούιγχ" ε δό τα άπε βε^τίνε σξ
τγιέρ|βετ, έ άτά σί διΡιούανί κετ^ Θά
νε" μός κιόφτε κούρε κίγιό πούνε.
17. Ε δε άΐ σί ού κΟί», έ βεατρόί
μπε τα, ού θα" τζείτϊ 3α «γιο κε ?στ§ σκρούαρε" Ροϋρ: κε έ ατίνε πόίίτ»
μγιέστρϊτι κε πέή-νε στεπίτε , χούιγ
ού πε κιούτζ ί κιοσίσε;
1 8 Ε τζίλι δά κε τε πγιέρε μπί άτ» Ροΰρρ" δό τε θξρμόνετί, έ μπί τζίλινϊ δό κ» τε πγιέρξ άί, δό τά -;γ§
πλιούχουρ.
ιΐ) Ε τ| πάρετ έ ποίφτΐριτ, έ ίέ
γραμματέϊγτί κερκόίγνε τε 3τίγνε
δούαρρ"τβ μπί τ» ίίΐ τζάστ" πό ού
τρεμπνξ γκ» λαο'ι' σε ψέ ίνιό/νί κ§
περ άτκ • θα κ(τε παραζολι.
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3ΐι. Και πα^αψυλάγοντε'ς τον εΓ-ϊνλα» ανθρώπους επίβουλους, οι όττοΓοι
ί» εταπλάτουνταν να τ,ναι δίκαιοι" δια
να πάρωσιν άπ' αύτον λο'γον, να τόν
παραδώσουν ει; την αύθεντίαν , και
εις τ/,ν ίζουσίαν το6 ήγεμο'νο;.
2ΐ. Και τ;ν ερώτησαν , και είπαν*
διδάσκαλε , είςεύροαεν ότι κάλα λέγεις
και διδάσκεις, και δεν άποβλε'πεις εις
προ'σωπον , άλλα έπ' άλη θείας την ς•ρά•

Κι*ρ.
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3<ι. Ε σι ρίγνε τονίκ* έ ^ούαΐγτον
ρ§ δίρΡούανε κουλαούΤε, κε δεφτο'ϊγνε
βε'τ|/_εν έτοΰρε' σέ γιάνε νϊε'ρε, τέ
δρειγτϊ' κε τα ζίγνε άτε ντ§ ντονιε
ο-/ια7ε, ϊ τα ίπνε άτ'ε ντε δούαρό τί
ζοτερίσε , ; δέ ντε δουαρρ τ§ ρι— ρέτ'.τ.
3ΐ. Ε έ π'.ίτνε άι\, ί ί Θάνε" δο?σκαλ, νάβετ έ δίμϊ /.ε τϊ <ρλέτ έ διδάξ τέ §ρε'ΐγτεν§,
ένόυ/.ε (Απαν χαι?ρ
Γ ί
•νιερίουτ , πο Γεοτον οϋδεν' ί Ζότιτ
ταν τοϋ Θ:οΰ διδάσκεις"
ρΛ τέ ρ ε-.τετα.
23. Ε5τε ντεγίερ'ε τ' άπεαε νάβετ
23. Ημποροϋμεν εμεΐς να δίδιομεν
χαράτζι ει; τον Καίσαρα, η ό/ι;
πάΓε ντε Καίσαρι, ά. γιο;
33. Και γνωρίζωντας την πανουρ•
23. Ε σι ού κουπετόε άτοΰρρ δρίγίαν τους, τοΰςλεγιι" τί με πειράζετε; ; νε^ίνε, ού θα άτοϋρε, ψέ μεΡουτζίτνι;
3^• Δείςετε' μου ίνα δηνάρι' τίνος Ι
24• Αεφτόμενι νιε δηναρ" * κούγια
εικόνα ε*/ει και άπανώγραιιαα ; άπε- ΐ5τ& κονα, ε δέ §μ§ρι κε κα κούιγ
κρίθτ,καν και ιιπαν' τοϋ Καίσαρος.
σίπερ, γιου περΡέϊΡκνξ έ ί βάνε" β Καίσαριτ.
3 5. Ε δέ άί ού 6α άτοΰρε' επν&
35. Και ό Ιτ,σοΰς τους είπβν' άπόδοτε λοιπόν τα πράγματα τοϋ Καί άδά άτο >λ γιάνε τε Καίσαριτ τέ
σαρος εις τον Καίταρα' και τα πράγ Καίσαρι , ί άτ6 κε γιάνε τ« Περντίσε , ντε Περντία.
ματα τοϋ Θεοϋ εις τον Θεόν.
ί6. Κ Ά δέν ιΐμπο'ρεσαν να τον πι
26. Ε νοιίκε μουντνε τα ζίγνί μπ|
άσουν ει; λόγον εμπρος-α εις τον λα- φγιάλλε περπάρα λαο'ιτ" έ* σι ού τζιουο'ν' και (θαύμασαν εις την άπο'κρισίν δίτνϊ ντέ τε π[ρΡε'Ρουρε τ$ τιγ ποβτου , και έοιώπασαν.
σιούανε.
•χη. Κ αι κάποιοι άπο τους Σαδδου37. Ε σι δούαίε περπάρα τζα γκα
καίου; ό^οϋ έναντιοΰντπ πω; να μην Σαδουκίίγτε ( άτα λέ νουκε πεσο'- ενε
είναι ά•ν«7α<ιις , επήγαν κοντά, και τον σε δο τ'εγετε ι\ γγιάλτουρε) έ πιε'τν'
ερώτ/,^αν,
α8. Και είπαν" διδάσκαλε, ό Μω38. Ε ΐ Θάνε" δασκάλ , Μωϋσίβυ
Ισή"; εγραψεν εις τον νο'μον' εάν άπο- να λια νάβετ σκρούαρί, κε ν-; ί βδε'βάν/ί κανενός άώ'ελβος, όπου να εχη γυ κτ§ ντονιέιτ βελάϊ , /ε είττ' ί μαρτούναίκα. κ«ί ετούτο; να αποΟάντ, άτεκ- οτρβ, β τε μος /έοί δγιέλμ , τ| μάρρί
νος , να πάρΐ0 ό άδϊλφο'ς-του τήν γυ Ρρου'αν' ΐτΐγ ί βίλάι τιγ , έ τί λέρε
ναικά του, νά ίξενας-η'σ/ι σπε'ρμα εις φάρρε βελάιτ σε τίγ.
τον άδελφο'ν του.
20. Επτά λοιπόν τ,ταν άδίλφοί'
ΐ(). Κενέ δα στάτε βελάζερ Γ ί ί
και ό πρώτος ί*τρ« γυναίκα, και ά- π ο^ι ρ-όρρι Ρροΰα, έ βδίκι πα ογΐίλλα.
7[έθανε> ατεκνος.
Οί. Κα4 »π>,ρεν ό δεύτερος τήν γυ3ο. Ε έαο'ρρι ί οίτι Ρρουανί , έ δέ
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ναΐχα, και απέθανε και ε'κίίνος άτεκνος
3ι. Και έπΐρέν την ό τρίτος* ομοί
ως και •. ί ίττά* και δεν άφησαν παι
δία, και άπέθαναν.
3α. Γς-ερα άπό όλους απέθανε και
7, γυναίκα.
33. Τίνος λοιπόν άπ' αυτούς όλους
εις την άνάς•ασιν θέλει είσθαι ή1 γυναί
κα ; διατ! την είχαν και οι έπτα γυ
ναίκα.
Λ4• Καίάπεκρίθη όίησοΰς και είπέν
του;" οί υίοι τοΰ «ίώνος τούτου πανορίυουν και πανδρεύουνται.
35. Αριη εκείνοι όπου καταξιοίθώσι να τύχουν τοΰ αιώνος εκείνου , και
τΐ,ς άνας-άσεως των νεκρών, οΰτεπανορεύΌυν, ούτε πανδιεύουνται.
36.. Ούτε ή^ποροΰσι πλέον να άποδανωσι* διατι είναι ίσα «.β τους αγγέ
λους* και είναι υιοί του Θεοΰ, και υι
οί της άνας-άσεως.
37. Και ότι οί άποθα(Λ(Αε'νοι σηκώνονται, και ό Μωϋσης το ίση'|/.ανεν
«ϊς την βάτον, εκεϊ όπου λέγει Κύριον
είναι τον Θεόν τοΰ Αβραίιυ., χαί τον
θεόν τοΰ Ισαάκ, και τον Θεον τοΰ Ια
κώβ.
38. Και 4 Θεός δεν είναι νεκρών
θίός, άλλα εκείνων όπου ζοΰσι' διατ'ι
όλοι εις αυτόν ζοΰσι.
39. Και άπεκρίθ/,καν κάποιοι από
τοβς Γραμματείς και είπαν* διδιίσκαλι, καλώς είπα;.
4<>. Και πλέον δεν άποκοτοΰ*αν νά
τον έρωτη'σουν τίποτες.
4'• Και είπεν εις εκείνους* πώς
λέγουσι τον Χρις-όν να είναι υιός τοΰ
Δαβίδ;
ί\'ΐ Κα! βιύτό; ό Δαβίδ ιΐς το βι% λίον των ψαλμών λέγει* ιϊπεν ό Αύίεντης εις τον Αύθέντην μου* κάδου ά•
ι»ό την δεςιάν μου ,
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κού'ίγ βδίκι πα δγιέλλμ.
3 1 . Ε έμο'ρ*ρι άτε ε δε ί τρέτι , ί
κίστού ε δε τε "ίτάτι , ε νούχ» λιάνς
&γιέλλμ, έ βδίκνι.
3ι. Ε παίτάγε γκα τε ίίθ$ βοίκι
ε δε Γοούαγια.
33. Ρ, ντέ τε γγιάλτοΛρε, δα τ? ο»
βόέκουρετ ' τζίλι γκά άτά δό τα χετε
Γρούα; σε κε τε στάτε 4 πάτνε άτι
περ Ρρουα.
34- Ε δέ Ιησούι ού περΡέιΡκ, ε οΰ θχ
άτοΰρε" δγιελλμτ' έ κεσάιγ γέτετ μαρτόγενε , έ δ; μαητο'νενε.
35. Μα άτά κε γιάνε Ριουκούαρί
περ ντά τε γέτε τε ζο'τε , ε τε γγιάλενε γκα β&'κϊγια άς μαρτόγενε ας
μαρτόνενε,
36. Σε ά; τε οδέΐϊνε μούνγϊνε με"
πό γιάνε λάραιγ μέ Εγγϊϊγτε , έ γιάνε
Αι'γτ' έ Περντίσε , κούρ γιάν§ τε πίγτ'
έ σε γγιάλτουριτ
37. Ε πα κε γγιάλενε τε βύέκουριτε , ε δέ Μωυσίου έ οβφτό* μπάνξ τ|
φέρ"ρΐσε, κούρ θότβ Ζα'τνΐ , Περντίν' ε
Αβραάμιτ , ε Περντίν' έ Ισαάκουτ , ε
Περντίν' έ Ιακώβιτ.
38. Ε Π:ρντία νούκ' εστ' ί σε β§έκουρετ , πό ί σε ΓιάΧεβετ, σε ψέ πξρ
άτε γιάνε τε Γίθε τε Ριάίϊ.
3μ. Ε οΰ περίε'<κνε τζά γκα Γράμματέίγτί, έ ΐ Θάνε* δασκχλ, μίρ6| θέ.
4ο. Ε νουκε ίουτζόν ρι| τα πίετ
άτε νιερί ίε.
4 1 Ε ού θα άτοΰρε* κι* θο'ν|
Κρίστινι κε εϋτε πίράι ί δαβίδιτ;
42. Ε βέτε Δαβίδι θο'τ» ντε κάρτε τεΨαλ(Αο'βετ. ©« Ζότι, Ζο'τιτ σΐρ-'
ρν ΐΛπχνε τψι τε 5γιά9ίτ|,
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43. Ε*κ ό-ο5 να βάλλω τους ίχθρούς σου άπό κάτω εις τα παζάρια
«ου;
44• Ο Δαδΐδ το λοιπόν τον κράζει
Αΰθέντην, και πώς είναι υϊόςτου;
45. Και άκούωντας όλος ό λαός ,
εϊπενεΐς τού; [Λαθητάδεςσου"
46. Εχετε τον νουν σας άπό τους
γρα;χ[Λατεΐς όπου θέλουν ν* περιπατώ«ι \ύ ς-ολάΓς, καιάγαποΰν τους χαιρε
τισμούς εις τους φόρους, και ταϊς πρω
τοκαθεδρίαις εις τα συναγώγια, και
ν« προκαβέζωνται εις τα δείπνα*
47• Οι όποιοι κατατρώγουσι τα
βπη'τια τών χηρών, και κάμνουν άφορμήν πώς προσεύχονται μεγάλαι; προ«ευχαϊς' έτοΰτοι θέλουσι πάρει περισ«ότερον κρίυ,α.

43. Γγε'ρα σα τ& βε άρμίκτ' έτούχ
πόσι φρόνϊ ντέν» '/εμπε τε τούα .

Κεφ. χά. 31.

Κρίε Ενιεζέτ ένιέτε. κα. *ι.

ι. Και άτενισεν δ Ιτ,σοΰς και εί
δε πλουσίους όπου έβαλαν να δώρα
τους ίίς τό χουτίον τις ελεημοσύνης.
α. Και είδε και κά'ποιαν χηραν
πτωχην, η1 όποια έβαλε δύο λεπτά.
3. Και εϊπεν" αληθινά σας λέγω,
ότι 1[ ντίρα ή πτωχή «τούτη έβαλε
περισσότερο άπό όλους"
4• Διατι όλοι έτοΰτοι ίβαλαν εις τα
δώρα του Θεού" άπό «κείνο όπου τους
ίπερίσσευεν' άμή αύτη άπό τό πτωχικόν της όλον τΥΐς τον βίον όσον καϊ άν
εϊχεν τον «βαλε.
5. Και δια κάποιους όπου ϊλεγαν
δια το ιερόν, ότι είναι ς•ολισμένον με

4<ί. Δαβίδι δα έ Οο'τ' άτΙ, Ζότ, ε
κισ |5τ' άί ί λίρρι τίγ;
45. Ε τεκ §ιΡιο'ντε Ρίθε λαόΐ, ού
θα μαθητίβετ σε τίγ'
46'. Ρούαγιουνι γκα Γραμματειγτε , λ§ δ»ΰανί τε ετζεγινε, μέ ρό Λα τ|
Γιάτχ, έ οούανε τι π|3?ί&ντίτγ£ν| πά
τα μπούδερα, έ δέβ§ντετ' έπάρα ντ|
τ£ μπδγέδουρα, ε τ| ρ"ίν§ ντε κρίι
τε μετάλεβετ ντε ίοστίρα.
47• Ε άτα κε μι σείέπ κε φάλεν$ σούμε χάνί στϊπίτ' Ι σε βάβετ" κετα
οό τέ μάρ^ενε μουντίμνε μ§ τε τέπερε

ϊ. Ε σι γκρίγτι σίτ|, έ β-'γτε όε,
πα τ& πάσουριτε κε βίγνε δουρετίτ'
ίτοίρε ντ| κουτί τ' έλεημοσύνητ.
2. Ε πα έ δε νι| Ρρούα τε βέ τΐ
βάρφξρξ , κε βοϋρι άτγε δι άσπρε.
3. Ε θα" βίρτέτ ού θόμ γιούβετ,
κε κενιό έ βέγια έ βάρφερε βοΰρι μ§
σούμε σε ίίθε.
4• 2έ Ρίθε κετα βούνε ντ'ε δουρετ'ι
τε Περντίσε γκα άγιο κε ού τεπερόν
άτοΰρε" ΐ κεγιό γκα τε πα πάτουριτ
έ σάϊγ βοΰρι Ρίθ' άτε Ρε κε κί$.

5. Ε κούρ θόσνε τζά περ Ιερό (κίσε) σε |στ$ Βξρτούαρε |χέ Γούρρ* τε
πε'τραις «ύμορφαις και με αφιερώματα, ριίρόα, έ στολίσουρε ριέ δουρετίρα, ού
περΡεΊΡκ.
•ϊπεν'
6. Αύτα όπου βλε'πετι , θέλουν ελ6. Κετό κλ σίχνι γιούβετ, οο τΐ
θη ήμε'ραις, όπου να μη άπομείνη πε'- βίγενί οίτ , >ε οό τ^ μός (Απέτετε
τρα απάνω εις την πίτραν, όπου να Ροϋρρ (χζ". Γούρρ' , κ§ τ^ μό; π4νετ|
μήν χαλασθη.
θρί(Α•.
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η. Ε ίπιίτν' ατέ, ε ί Θάνε" δασκάλ,
η. Και ερώτησαν τον, λέγοντες* δικοϋρ
άδά δό τε λένενε κετό; έ δέ τζίδασχκλε, πότε λοιπόν θέλουν γένει έτοί•τα:,καί τί είναι τό σημάδι όταν μέλ λι |3τε ν." αν: κούρ τ' άφϊρόγενε τέ
λένενε κετό;
λουν να γίνουν έτοΰτα;
8. Καί ό Ιησοΰς είπε" βλέπετε να
8. Ε δε άΐ ου θα* κίνι κουιγδές τξ
μην πλανη&ητε* διατί πολλοί θέλουσιν μός ίένιένενι' σέ σούμε δό τε βίγεν§ ντβ
«λθη εις το όνομα μου, νά εΐπωσιν* ότι εμερ τίμ , έ τέ θόνε' σέ γιάμ οΰ'νε.* «
ίγώ είμαι* καί ό καιρός έση'μωσε" μην κόχα οΰ άφερούα . μός βίγι δάπάς ά«άτε λοιπόν οπίσω τους.
τουρε.
9• Ε πά κουρ τε διΡιόνι λιούφτερα
9• Καί όταν ακούσετε πολέμους καί
«καταςασίας, μην φοβηθήτε' ^ιατίκά- έ κιάρτρρα, μός οΰ τρέμπνι σέψέκϊτό
μν.ι χρε'* ν» γένουν έτοΰτα πρώτα* δό τ| πένενε πρωτοπάρε* πό νούκ' |ίίτ$
«λλα όέν είναι παρευθΰς τό τέλος.
με νιε χέρε σόσεγια.
ίο. Τότε τους ελεγεν' θέλε; σηκωίο. Ατ§ χέρε οΰ θοσ άτοΰρε" δό
θί ίνα έθνος απάνω εις άλλο έθνος, καί τε γκρίχετε νιε φυλί κόντρε τγιάτερί6«σιλεία απάνω εις άλλην βασιλείαν' σε φυλί, ε νιε μπρετερί, κόντρε τγιάτερεεε μπρίτερί.
ιι. Καί θέλουν γένει σεισμοί μεγά
ιι. Ε δό τέ γένε τξρμέτε τε μ^δά
λοι χατά τόπους, καί πείναις, καί πα- ντε 3ούμε βέντε, έ οΰγε , έμουρτάγενούκλαις, καί πράγματα όπου να δί ρα, ε νικάνε τε φρικούαρα ντέρ Κίελ,
δουν φόβον καί σημάδια μεγάλα από έ τζιουδίρα τε μεδά.
τόν οϋρανόν θέλουσι εισθαι.
ία. Καί προτνίτερα από τοΰταόλα
ία. Ε πιρπάρα Ρίθε κίτούρεβετ,
θέλουν απλώσει τα χέρια τους απάνω δό τ§ β|νε μπέ γιούβετ δούαρρνέτοϋσας, καί θέλουν σας κατατρέχει, νά ρε, ί δό τοΰ ντγιέκενε, έ δό του ίίπίεσας παραδώσουν εϊς συναγώγια καί εις νε ντε συναγώγε, εντέχαψάνα, έ τοΰ
φυλακαϊς, νά σας πάσιν εις βασιλείς καί ζπρανίσγενε ντΐ μπρετερί, έ ντε τέ
«ϋθεντάδε£, διά τό όνομα μου.
πάρε περ εμερ τίμ.
1 3. Αμή θέλει σας ιϋ'γει εις μαρ
ι3. Εκεγιόδό τ^ βίγ| πέρ μαρτύριο•;.
τυρί τούαϊγ.
ι4• Βάλλετε λοιπόν εις την καρδί
ι4• Βίρι δά κεντρίμ ντε ζέμερα
α/ σας, νά μην προμελετάτε τι νά ά- τούαϊγ, τε μός συλοη'σνι μ§ π§ρπάρα
ποκριθητε.
σέτζ δό τε πε,ρΡε'Ρενι.
ι5. Διατί εγώ θέλω σας δώσει ςά1 5. Σε ψέ οΰνξ δό τοΰ απ γιούβετ
μα καί σοφίαν, όπου νά μην ημπορέ Ρόγε έ δέ σοφί , κε μπά τέ δό τέ μός
σουν νά σας εναντιωθούν, μηδέ νά αν μούντγενε τέ ρίνε κόντρε, έτέ. περΡέΡετιπαθούν όλοι οι έναντίοι σα;.
νε άρμίχτξ τούαϊγ.
ι6• Ε δό τε προδόσενι » δέ γκά
>6. Καί θέλετε παραδοθη χαι από
γονείς καί άπό αδελφούς, καί άπό συγ παπαλάρετε. του'αιγ , έ δέ γκά βελάζεγενείς καί φίλους* καί θέλουν θανατώ ριτε , • δέ γκά Ρερία, ε δέ γκά μίχτ§*
ε τζά γκά γιούβετ &ό τοΰ βράσενε.
σει μερικούς άπό σας.
17. Ε δό τ{ γένι τ| μτζο,/'αρε. γ/.κ
ιη. Καί θέλετε εισθαι μισημένοι ά- \
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ιΛ Ολους δ« το όνομα μου.
1'ίθε κότα περ εμ!ρ π>1 8. Α ρ, τρίχα άπό το κεφάλι β«ς
1 8. Μα νιί κίμι γκά κρίετε. του
αϊγ,
§ο τε μός χου μπάσε.
δέν θέλει χαθη
19.
Ε με ϋπομονίνε τουαιγ , δό τς
19. Με την ΰπομοννίν σας θέλετε
φυτόνι Ζπίρτετί τούα«γ.
απόκτηση ταΓς ψυχαϊς σας.
αο. Ε κοΰρ τε σίχνι πα Ιερουσααο. Και όταν εϊδητε την Ιερουσα
λήμ να είναι τριγυρισμένη άπό φου λίμνε πεστγιέλτουρε γκά άσκέρετι.
σάτα, τότε νά γνωρίζετε ότιή έση'μωσεν άτ| χέρ| κουπετόνι σε §3τ' άφερ τ»
σκρετουαριτ' έσάιγ.
ΐρνίμωσίς της.
αι. Αχιέρε άτά κε Ρέντενε ντε Ιου
αι. Τότε εκείνοι όπου είναι εις την
δαίε
, λέ τε ϊκίγενε ντε μάλλε , ί άτοε
Ιουϊαίαν, άς φεύγουσιν εις τα όρη* και
εκείνοι όπου είναι εις ττ,ν μέσην ττις, κέ γιάνε πρέντα μπε τε, λέ τ'ε. χίκεας άνα/ωρησουν' και εκείνοι όπου είναι ν§ μπε νιάνε" * άτά κε Ρίντενι ντβ
εις ταις χώραις, ας \Φ έμβοΰσιν εις φσιάτξρα λέ τε μός χίγ§ν§ μπε τ|.
αύττίν.
23. Σέ κετό γιάνε δίτε έ τεκόικη'αα. Οτι αύταϊς είναι ήμέραις εκδισ•υοιτ,
κε τε παΡουχαενε Ρίθ άτό κ&
κη'σεως, νά πληρωθούν όλα τα γεγραμγιάνε σκρουαρε.
μίνα.
α3. Ε |ίέ μπά το Ρρά κ§ γιάνε με
α3. Και άλλοίμονον είς ταϊς έγγαπάρρε
, έ μπά το κε κανί δγιέλμ μπε
ς-ρωμέναις, καί έκείναις όπου βυζάνουνσίσ|
μπά
το δίτ' σέ ψέ δό τε γέτ§
ταιεϊς έκείναις ταϊς ήμέραις" ίιατί θέ
9τρ|γγϊμ
ίμάδ
μπί δε , έ δε ούρΓι μπβ
λει είσθαι μεγάλη ανάγκη απάνω εις
την γην, καί όργη μεγάλη εις τον λαόν κίτε λαό.
ιτοϋτον.
α4• Και θέλουν πέσει εις το ς-όμα
του σπαθιού, καί θέλουν σκλαβωθη εις
όλα τα έθνη' καί η Ιερουσαλήμ θέλει εί
σθαι καταπατημένη από τα έθνη, ίως
όπου να τελειωθώσιν οί καιροί των ε

*4• Ε & τι βδέσενε. με &η*!, Ι δ»
τ£ σκλαβόσενε νΗ Ρίθξ φυλίρα* £ Ιερουσαλίμι δό τΐ σκελετέ γκά τ^ τγυίρα φυλί, γγέρα σά τε σόσενε μότε &
κ|τουρε φυλίβετ.

θνών.
25. Ε δό τ* γένί. νιδάνε ντε Δίελ",
α5. Καί θέλουσιν είσθαι σημεία εις
ί
ντε
Χένεζε, έ ντ§ ΰλλε" έ ντε δέ
τον ίίλιον, καί εις το φεγγάρι, καί εις
Ρίθε
φυλίτε
μπε τ§5ρέδουρ£ γκά φρίκ*
τα άς-ρα' καί ς-ενοχωρία εθνών απάνω
κε
Λεν
πρέϊγ
Ρξμίμιτ σε δέτιτ έ πρέϊγ
ίίς την γην, ή θάλασσα να ίΰγάζη ηθελίμιτ.
χον καί ταραχη'ν.
26. Τε βδέσενε νιέρεζιτε γκά φρία6. Νά αποβαίνουν οί άνθρωποι ά■κο τον φόβον τους, καί από προσδοκίαν κα, έ γκά άτό κε πρέσενε τε βίγενβ
εκείνων των αραγμάτων όπου ερχουν- ντε Ρίθε δινιά' σέ ψέ δό τε τουντενϊ
ται εις την οίκουμένην' διατί αϊ δυνά φουκίτ' Ι Κίελβετ.
μεις τών ουρανών θέλουσι σαλευθη.
ηη. Ε άχιέρε δό τε σόχ?ν| τε »ίρ^
•χη. Καί τότε θέλουσιν είδη τον υίόν
έ
νιιρίουτ
τε 6ίγε μπί νιε ρ"έ μέ δούμ§
του άνθρωπου νά έρχεται εις συννεφον.

Κι?. ιι.
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[Αί δύνχαη και δαςαν πολλη'ν.
φουκί , έ ρ.ε ντέρ.
α8. Κ,αΐ όταν αρχίσουν έτοΰτα να
28. Ε κούρ τ| νίσγίνι κετό πούνΐγίνω•/ τα1., σηκώτε απάνω, και σηκώσε ρα τε πένενι , βεϊτρόνι λιάρτ έ γκρίνι
τε τα κεφαλιά σας" διατι σηαώνει ή ε κρίετϊ τούαϊγ" σέ ψέ σπετίρ.•. γιούαϊγ"
λευθερία σα;.
§3τ' άφ|ρ.
29- Κ,αι είπεν του; και παραβολη'ν'
29. Ε οΰ θα άτοΰρε νιε παραββλί'
ιΐοίτε την συκιαν, και όλα τα δένδρα" βεδτρόνι φίκνε έ δε Ρίθε λίσατε.
3ο. Οταν ανοίξουν, τότε βλέποντες
3ο. Κούρ κρέγενε πουήούκετί, σίγγνωρίζετε από λόγου σας, ότισυρ.αεϊ- νι βετίουτ , 4 κουπετόνι , κϊ εατ» άφε»
νια το θέρος.
τε κόρόετϊ.
3ι. Κεστοΰ έ δε γιούβετ , κοϋρ τέ
3ι. Ετζι και έσεΐ;, όταν είόητε ε
τούτα όλα πω; γίνονται, γνωρίζετε ότι σίχνι κετό κε τε Αένενε, διΡιόνι σέ 5συαα είναι ή βασιλεία του Θεοΰ.
φερ εστε ρ,πρετερία έ Περντίσε.
3α. Βέβαια σα; λέγω, δτι δεν θέ
32. Μέ τε βερτέτα οιΐ θόρ. γιού
λει περάσει ή γενεά ετούτη, έως όπου βετ , κε δό τε ρ.ός σκόγε κούϊγ χρέζ,
να γενοΰν έτοΰτα δλα.
γγέρα σα τε *ένεν& Ρίθ|.
33, Ο ουρανό; και ή γη θέλουσι
33. Κίελι έ δέ δέου §ό τΐ σκόγενε, έ
παρέλθη , άριή τα λόγια «.ου δεν θέλουν φγιάλετ' έρ.ία δά τ| ρ-ός σκόγενί.
παρέλθη.
34• Γίγι ζΡιούαρε ρίπε βέτεχε τού•
34- Καΐ έχετε τον νουν σα; ρ.η'πω; αϊγ, τ| ρ.ός οϋ ρεντόνενε ζ|;χερατ«
καίχααίαν φοράν βχουνθοΰν ή καρδίαι; τούαιγ ρ.πέ τε πίρ^ε , έ ρ,πε τ\ Ιέίγσα; ει; την σιτατάλην και εις την ψί- τουρε , έ ρίπε συλοή τεκίσαϊγ γέτβτ , &
θην και ει; φροντίδες κοσμικαϊ; , και γιου βίγβ σίπερ ρ.πϊ γιου ριέ ξαφνί ά
έλθ/, εςαφνα εις εσάς ή ήριέρχ εκείνη" γιο οίτε.
35. Σε ψέ οό τ| βίγε πόσι λιακ ϊ\
35. ΔιατΙ ώσαν παγίδα θέλει έλδό
τ|
πγιέρε ριπι Ρίθ' άτα χε ρΊ'νε ρ,πι
6η (ίς όλου; όπου κάθουνται απάνω εις
φάκε τ| Ρίθε δέουτ.
τό πρόσωπον της γης.
36. Ρίγι άδα ζΡιόυαρε ρ.π| τζδό
36. Αγρυπνάτε τό λοιπόν, και πα
ρακαλείτε κάθε καιρόν, να άξιωθήτε κόχε τούκ' έ λιούτουρε κε τέ πεχι τ|
να φύγετε έτοΰτα δλα όπου μέλλουν ζότε περ τ' ίκουρε Ρίθε κετό κε νιάνΐ
να γενοΰν , και να ς-αθητε έρ,προς-α εΐί περ τε πένε, έτ| ριγι πε,ρπάρα πίρ"ρΊτ
σ$ νιερίουτ.
τόν υίόν τοΰ άνθρωπου.
3^. Ε κοΰρ ίστε δίτε' ρίγτι Ιησούϊ,
3;». Και, την ήξεραν έδίδχσκεν ό
Ιησοΰς εις τό Ίερόν' και την νύκτα έ διδαζ ντε Ιερό" έ νάτξνε !$Ίλλ έ πέν
εϋγαινεν έξω και εριενεν είς τό όρος όπου τε τε ντένιουριτε ντ| (χαλλ κ| κιούναειγ ΐ Ούλίνιετ.
κράζεται Ελαίων.
38. Ε ΡίθελαόϊβΙγ κε ρ.ΐγγες τ«
38. Καί όλος ό λαός έσηκώνετον
»ΐς τόν όρθρον και «πάγαιναν ιΐς τό ιερόν άί ντέ Ιερό , τα διΡιόϊγν' «τ^.
να τοΰ ακούσουν.
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Κιφ. χβ.

11.

Κι^. »α.

Κρίε Εν.ίζίτ έ &τ§. χβ. 23.

Ι. Και η" ίο;. τι) των ά^υαων, ό
ι. Ε οϋ άφεροόα ε χ.έχπτεα * λςύο'βϊτ, « 6ου/αετε πάΉί.
που έλεγετο Πάβχα, έστ'αωνε.
3. Και οϊ αρχιερείς καί οϊ γρ*α2. Ε κίεκοϊγνί «πάρετ έ πρίφτευ.ατιϊς ίζ•/•,τουσαν, αέ τι τρόπον νά τον ρετ , έ ο"ε γραααατΗγτί αιτ., φάρε
οκοτώσουν' οιατί έφοβουνταν τον λα- λοί πούνε τα βρίσνε άτε' σε ψέ τρί(λπιϊνε γκα λαόι.
όν.
3. Και ό Σατανά; έ^βηχί α/σα ε:;
3. Ε χίρι σατανάΐ ντε Ιούοα , χι
τον Ιούδαν όπου ίκράζετο Ισκαριώτης, κιουχαειγ Ισκαριώτ , κε άΐ κέ νιε γκα
ό όποιος ήτον από τον άριδαόν των «ίώ- τέ διαπιογιέτε.
ίε-κα.
4• Και έπίγε καί ίσυντυχε αέ τους
4- Ε βάτε, ε κουβεντόί αέ τεπάαρχιερείς καί αέ τους ς-ρατηγούς, το, ρετ' έ πρίφτϊ:ετ, έ αέ τί πάρετ έ
πώς να τους τον παραοώσν).
βίντιτ, μέτζ φιρί πουν| του ά ϊπ χι
άτε απέ οόρ:ί άτοϋρε.
5. Και «"χάρηκαν" χαι ίσυαφώντ,σαν
5. Ε οΰ Γε^ούανεϊ πενϊ χουβεντ τί
να τοΰ δώσουν άργύριον.
ϊπνε άτίγ άσπρϊ.
6.. Ε οΰ στέρξ, έ κίρκόν κόχ§ του ά
6. Και αυτός ετα;ε (να το χάμη')
χαί έζη'τα ίϋχολίαν να τους τόν «αρα ίπ άτε άτούρε απέ οόίρε πα νακατο^ί.
ίωση χωρίς αυγχισιν.
η. Και ηλδεν ή ήα?ρα τών ά,υαων,
η. Ε ερδι 8ίτα 3 λ'.ψόβετ κε α— χ
όπου ίκααε χρ«ί« να θυσιάσουν τό πα- τε οοϋχαεϊγ τι 6έρρ& πέρ πασ/.ϊ.
«χα.
8. Καί (ό Χριςός) έ*7ίΐλε τόνΠε'τρον
8. Ε δερΓοι Πίτρονε, έ οέ Ι<οάνν§,
χαί Ιωάννην , χαί εΐΓίν* Υπάγετε χαί ε ού δα" νάίγ^ενι , ε πίνανι ίατί πχίταιοασετε αας οια να φάμε το πασχα. σκίνε, τε χάμ§.
ο. Καί ίχεϊνοι τοΰ εϊπαν' ποΰ δέλεις
ρ. Ε ο"έ άτά ΐ θάν' άτίγ" χού οό
να έτοιαάσωαεν•
τε Αίγξυ'•* ίατί;
ίο. Καί έχεΐνος τοΰ ειπεν' εϋΟΰς . ίο. Ε όέ άί ο} δα άτοΰρε' γΐ'/,(χέ
•ποΰ έσεΐς έαβήτε είς την πο'λιν, θε'- τε Ϋίγτουρί τε πάρε τούαιγ ντεκιουλει σάς απαντήσει ίνας άνθρωπος, ό τίτ , οό τε πίκενι (χέ νιϊ νιερί κε άπαν
όποιος σηκώνει ίνα λαγήνι νερό* καί ά- νιε στάανί αέ οΰγϊ, χάίγ^ενι πάς ά
χόλου Εΐη'σετε του έως είς τό σπητι όπου τίγ, ντά τί <ίτ§πί *ε τ| χίγε.
ία βαίνει.
1 1 . Καί δε'λετε εΐπεϊ" εις τόν οίκοιι. Ε δά τί δο'ϊ ζο'τιτ σε στίπίσε,
κύριον τοΰ σπητίου' ό οιόάσκαλος σοΰ ο'ασκάλι τίδο'τϊ τίγ,κού 1*τε τε ντέλέγει* ποΰ είναι τό κατοίκηαα, ό'που νιουριτ| τέκ δό τι ■/& πάσχίνϊ πάΐΐκ}
μέλλω να φάγω τό πάσχα αα^ύ αέ αέ ααδτ,τίτ ΐ[ν.]
του: ααβητάςμου;
12. Καί εκείνος Οελει σας δα'ςει ά•
12. Εάί?ό τοΰίίφτο'γΙ γιούβετ νιε

Κίν. ιι.
ΚνΤΛ ΑϋΓΚ\Ν.
5-)
■νώγεον μεγάλον στρωμένον' εκεί ετοι τζαρονκ τϊ μϋ , τ» ϊτρουαρ», άτV* τιΛένι Γατί.
μάσετε.
ιϋ.Ε σϊβά/5 Γενί »•. κο,ίντρε γιοϋθχ
ι .5. Και ώσαν έπίγαν, εύρτίκαν χα
θώ; του; είπε* και ετοίμασαν τό πάσχα. άτοδρε' έ πένΐ Γατί πχϊχΐνί.
14• Και δταν Υ,λθεν ή ώρα, έκάθιι4• Ε κοϋρ εροι κο'χα, ντ^νι ντ|
σε, και οί σ'ώο'εκχ άπότολοι μαζυ μετ' μέσα! ε , ε' δέ τ| δίμπεϊγιέτ| άπο«ύτο'ν.
στίιγτι λχδκϊ με τέ.
1 5. Και είπέν του;" μέ μεγάλην έ1 5. Ε ού θα άτοΰρε' μέ σουαε δεπιθυμίαν έπεθυμτ,σανχ φάγω τοΰτο τό ϊίρία. δέΐία τε /α.λ-.-Χ ίάσκίμέ γιο„τιασ/χ μετ' έσά; , προ τοΰ να πάθω. βετ πάα/.ε, με περπάρα τέ πεσουαριτ

σίμ.
1 6. Διατί σα; λέγω , ότι πλέον Φίν
6έλω οάγειχπ' αυτό, έω; όπου να τελε'.ωθϊ; ει; τ/,ν βασιλείαν τοΰ Θεοΰ.
ι η. Καΐ ίπ/,ρε ποτνίριον, και εύχαρίς-ν,σε και είπεν" έπάρετε τοΰτο , και
διαμοιρασθητέ το ανάδεσα σα;"
1 8. Λιχτι σα; λέγω, ότι Λεν θέλω
πί ι από τό γέννημα τν;; <ίμτέλ'.ιυ, εω;
ο :οΰ να ελΟτι ή βασιλεία του Θεοΰ.
Ι9• Και πέρνωντα; ψωμν , και εύχαριςώνταί, τό έκοψε" και τοΰ; εόωκε,
και είπε- τούτο ε'.να•. το κορμί μου, ό
■ποΰ σείεται όιά λόγου σα;" ετούτο κα-

ι6. Σέ οϋ 8όμ γιουβετ, /.ινουκϊ. οό
τ| χα με γκα άγιο, γγέρα σα τί μποΰ'ίετε άγιο ννε μπρετίρι τε Περντισ*,
1 7, Ε σι μο'ΐρι ποτνίρί , έφχαριστίσι έ θα" μέρρι κ|"Ι> * ντάνιε νίίρι
με γιάτ|ριν§
ι8. 2ϊ ού θομ γίουβετ, κε δο τί
μό; πι γκατζ πγιέλ βέϊτι, γγέρα σα
τε βίγε μπρετ|ρί« έ Περντίσϊ.
19. Ε μόρρι Αοΰχ.ε, ε σί έφχαρίστίσι, έ θέου, έ ού άόά άτοΰρε . ΐ οΰ
θα" κοΰϊγ Ιστί κοΰρμι ϊμ, κε ϊπετ«
π'ερ γιοΰβετ' κετ| Αενι περ τεμπαι^τουρ| μεντ μοϋα.
ΐλίτε ει; τ/,ν ένθύμτ,σιν μου.
3ο. Αστού έίέ ποτ•/ί(-§ σί ι|ρ2θ Οαοίω; έπΐίρε καί τό ποττίριον, και του; τό έδωκε, ΰς-ερον άφόντις κουϊγτι , ε θα" κοΰ'.γ |3τί ποτΐ.ρι ί
ί-ϊείπντ',σε, λένωντας" τοΰτο τό ποτ/ι'- ίγιάτεσε σ« ρε μπε ίιακ τίμ , λϊ όό
ριονεΐναιή καινούρια όιαθ'/ι'κη εις το τε δέρίετΙ πίρ γιουβετ.
αιααμου , -. ο οποίον χύνεται οια λο

γού οας.
2ΐ. Πό για, βορρ' έ άτίγ κί δό τι
3ΐ. Ομως να, τό χέρι εκείνου όπου
μέ πχραό\νει, είναι μχζόμου ε.; τό μ| παραίόσγί με μούα πχϊχι ντε με
σάτε.
τραπέζι.
ιι. Ε σα π^ρ τϊ Αίρρ' ε νιερίουτ
22. Και ό μέν υιό; τοΰ άνθρωπου
παγαίνει καθ*•; είναι ώρισμένον" όμω; άι βέτε σι κοΰντρ' "φτ& θ|νε, πό βε
άλλοίμονον εις τον άνθρωπον εκείνον, μπα τ» νιερι , κε πρέιγ οι παραίόσετ».
£ιχ αέσου τοΰ οποίου παραόίόεται•
23. Ε άτα ζοΰνε τε κερκο'ιγνί ν έ2.3. ί\αΙ αυτοί άρχισαν να γυρεύ
ουν ανάμεσα του;, τό, ποίο; άρα να ρι με γιάτερινε , βαΧε τζιλι γκα τχ ία
-λ αι άπ' αϋτοό; όπου μέλει να κάμ/ί είίτί κούϊγ κ» δό τα ΐίγί κετε.
έτοΟτο.
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λ/,. Και ϊγιν» και φιλονειχία εϊς αύ- ί
τους, το, ποίος άπ' αυτούς νά είναι ό ;
μεγκλητερος.
Ι
2.5. Καϊ ό Ιησοδ; τους είπεν ' οι
βασιλείς των εθνών κυριεύουσιν αυτά
τα εθν>ι' καί εκείνον όπου τα έζουσιάζουσι κράζονται εύεργέται.
36. Αμή εσείς δέν είσθε ετζι* άλ
λα ό μεγαλύτερο; ανάμεσα σα;, ας γέ
νη ωσάν ύ μικρότερος" και ό προες-ώ;,
ώσαν ό υπηρέτης.
37. Διατί ποίος είναι μεγαλη'τεοο;,
εκείνος όπου κάθεται, η εκείνος όπου
υπηρέτα ; δέν είναι μεγαλητερος εκεί
νος όπου κάθεται ; άλλα εγώ είμαι
*ϊς την μέσην σας ωσάν εκείνος όπου
υπηρέτα.
28. Και έσεϊ; είσθε εκείνοι ύποϋ έμείνατε μαζύ μου εις τού; πειρασμού;
μου.
2ο,. Και καθώς ό πατήρ μου διέβεσεν εις έμενα την βασιλείαν, ετζι καί
*γώ διαθέτω έκείνην εις έσάν
3ο. Να τρώγετε και να πίνετε εις το
τραπέζι μου εις τον βασιλείαν μου, καί
να καθίσετε •ΐς τους θρόνους, να κρί
νετε τάς δώδεκα φυλάς του Ισραήλ.
3ι. Καί ό Κύριος είπε* 2ίμων, Σι
μών, να, ό σατανάς όπου σας έζη'τησε νά σας κοσκινίηρ καθώς κοσκιν.'ζουν
το σιτάρι"
33. Καί εγώ έπαρακάλεσα δια λο'γου σου , διά ν χ μην ΐκλείπη η* πίς-ι;
σου" καί έσυ το'τε ωσάν γυρίσης, ς-*ίριζε τοίις αδελφούς σου.
33. Καί ό Πέτρος τοΰ είπεν* Αύθέντη' έτοιμος είμαι μετά σένα νά πάγω
καίει; την φυλακήν καί εις τον θάνατον.

Κεφ.

23.

34- Ε ού πέ έ δε πάρτε ντϊ περ.
μές τε τοϋρε μπί λΐ'Χ , τζίλι πρέιγ
άτούρε δούκετε τξγέτε μίμάδ.
25. Εδέ άί οΰ θα άτοΰρε' μπρέτε—
ριτ' έ φυλίβετ σε τνιέοα ϊ ζαπετόγενί.
με φουκί, έάτάκε ί ούρδ§ρόγενε άτό>
θόνε σέ ού πέγενε τε αίρρε.
26. Ε ντερ γιου νούκ* εστί κεστού"
πο άί κε |3τε μί μχδ ντερ γιου , λε
τε πενετί 7.όσι με ί βοΓελι , έ ΐ πάρι
πόσι σερίετόρ».
27. Σέ ψέ κούσ είίτ§ με ίμαδ, άί"
ύ ρ"ί ντε μεσά/§ , ά άί κε σίρίτΐ*;
νούκ' εστε μί μαδ άί κε ρί; έ οϋ'νε
γιάμ ντε μές τούαϊγ πόσι νιε κι δερΑέν.
28. Ε γιούβιτ γίνι άτά κε κίνι
μπέτουρε πάϋκε με μούα ντε πιρασμόνιε τε μία,
39. Ε σί κούντρε με πέοι μούα
Γατί παπάι ίμ μπρετερίνε , αστού έ δε
ούν» δό τοΰ ά πειγ γιούβετ.
3ο. Κε τε νάι , έ τι πίγι ντε μεσάλϊ τίμε , ντε μπρετερί τίμε, έ
τ§ ριγι μπί διμπεόγιέτε ορόνε , τε Ριαυκόνι τί διμπεδγιέτε φυλίτ' έ ΙσραηΊιτ.
3ι. Ε ίθά Ζότι Σίμωνιτ , Σίμων,
για, σατανάϊ κε^κόν του σιόσγε γιούβετ *
σί κούντρε σιόσγενε Ρρούρετϊ.
32. Ε ούνε ού λιούττΓ» περ τί,κε
τ| μός τε τε λίψγε πέσα γιότε , £
ντο νιε χέρε κούρ τε κθένετζ , στερεός
βελάζεριτ' έτούα.
33. Ε δέ άίίθότ' άτίγ' Ζοτ, γιαμ
Γατί τε (ϊέτε \ιϊ τι πά3/.| έ δέ ντε χ«.
ψάν5, έ δέ ντ| βδεκίγϊ.

34 Καί εκείνο; τοΰ είπεν" λέγω
34- Ε δέ άί ί θότ§' τ| θόμ τι &
σου, Πέτρε, οτι προ τοΰ νά λαλη'ση ό Πέτρο , 6ό τ§ μο; κεντόγ» κοκόΗι σο τ
πετεινός σήμερον, θέλει; άρνηθη τρέΐς περπάρα σέ τί -:§ μ' άρνίσετζ τρί /ίφοραΐς πώς δέν με είςεύρεις.
ρε , κϊ σμ» κι νιό^-ουρε.
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35. Και ειπίν τους" όταν σας ίςιι•
35. Ε οΰ θ ζ άτουρε' κοϋρ ού οΐρ"λα /ωρις π;υγγ:, και οακκοϋλι, και ύ- ί"ό£α γιούοετ πα κουλίτΛ , έ πα τόρ•Λοδτίματα, μ/)'να ύ7ερ/)θτ;'κ»τε τίπο βϊ, έπα κεπου'τζε, οϋ λίψι Ρε κούρτες ; και έκ:ϊνοι τοϋ είπαν" τίποτες ρί; έ 5έ άτα ΐ Θάνε , νούκε να λίψι Ρε.
■>.α; όίνΓ/.ίΐψ.'.
36. Είπε'ντου; λοιπόν" άλλα τώ
ρα, όποιο; ε/ει πουγγΐ, α; τ6 πάρη'
τον όμοιον τρόπον και όποιο; ε^ει σα/.
κοΰλι, ά; το πάρει* και οποίος δέν εχει σπαθί, ας πουλτίσίΐ το φόρεμα του,
και α; αγοράσει σπαθί.
37 Διατί σας λ;'γω, ότι ακόμη £τοΟτο τογραμμένον κάμνει χρεία να τελ:ιωΟί ει; ε'μίνα, το" πώς έλογαριάσθ•/;
με τοΰ; άνομου;. Διατι εκείνα όπου εί
ναι γραμμένα £ια λόγου μου τελειώνουνται.
3Ρ. Κα: εκείνοι του είπαν" αΰθί'ν
τα, να έ)ώ δύο σπΛθία. Και έκεϊνο;
τοΰ; είπεν" φθάνει.
^9 &*<■ ώσαν εύγν.εν εςω έοΊε'βη
ζατ'< τ/,ν συνη'θειαν ει; το όοο; των
Ελαιών' και ακολούθησαν τον και οι
μα^ητάϋες του.
4'). Και παγαίνωντας εις τόν το'πον,
τοΰ; είπε. προοεύ/εσθε να μήν πέσετε
ει; πειρασμό•;.

36. Ε οΰ θα άτούρι" πό νταίτ: άί
λϊ κα νιε κουλέτε , λε τα μάρρΐ, κ;'ίτοΰ έ όε' τόρβ;" ϊ άί κε νουκε κα, λε
τε σίσ| κεμί^ν' έτιγ , έ λε τε πλε'γε
θ•/ί*§.
37. Σέ ψΐ ού θομ γιούοετ , σε
δούχαίτε τε παίΌυχαετεμπι μούα έο*3
κϊγιΰ κϊ |δτ* σκρούαρε* κε έ ίέ με τε
πα νόμτϊ οΰ νεμϊρούα" σε ψέ πούνετϊ
κε κενέ πϊρ μούα γιάν» μπε τε σόσουρ; τέτοΰρε.
38. Ε ίϋ άτα ΐ Θάνε" Ζότ, για δι
θ/,/.ίρα /.|7θύ' ί άέ άί ού θα άτουρε"
σαδό |'5τϊ.
3<^. Ε σι δό)ι βάτε σι κούντρε κί'ί
άοε'τνε ντε μαλλ τ' Ού>ί';ιετ" έ ΐ βάνε
πας άτίγ έ ίέ μαθ•/ιτίτ' έτίγ.
4<> Ε πόκε βάτε ντα βέντ , ού θότ'
άτοΰρε' φάλλιουνι κε τε μος χίνι ντ?5
πιραςι.
4 1. Ε άί οΰ λιαρΓουα γκά ατά σα
τε στίετζ νιε Ρούρρ" , έ ρα μπε Ριοιίνι| , έ φάλειγ,
42. Ε θόϊτε' παπα, ντε δό λιαρΡό
γκα μέγε κϊτε ποτίιρ' μα λέ τ| μό;
π|νετε θελίμα ίμε , πο γιότεα.

4ι. Και αυτό; άνεχώρησε μακρά
απ' αυτούς ώς μίαν πετροβολίαν τό
πον* και γονατί^ωντα; ίπροσευ/ετο"
4ι. Λε'γωντα;' ώ πάτερ, αν θε'λ/,ς,
να πέραση τούτο τό ποτήρι άπό λόγου
μου" όμως όνι το θέλτιμά μου, άλλα τό
έοικόν σου άς γένει.
43. Και έφάνη εις αυτόν άγγελος
43. Ε ού δούκ ντέ άί νιε Εγγ|λ'
απ) τον ούρανόν ό όποιος τον έάυνά- γκα ΚίεΧι , περ τέ φορτζούαρ| άτ4
μωνε.
44• Κ. αϊ ες-ωντας να ελθη εις ς-ενο44• Ε σι ερδι μπξ στρεγγίμ, φάχωριαν, επροσεύχετο πλέον σφοορό- λεϊγ μ§ νεντουρ§" ΐ γιου πε τγιέρσ' έ«ρον' και ό ϊό^,ω; του έγινεν ώσαν κόμ τίγ πόσι πίχχ Ριάκουτ κ| πίγνε μπε ίε'.
ποι αίματος και έπεφταν εις τν,ν γτ,ν.
45. Καί ώσίιν ίτ/•,κώθτι άπο τ/,ν'
4^• Ε σι ού γκρ» γκα τΐφάλλτου
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«ροσευχήν, ηλθεν ει; τους μαθητάδε;
ταυ, και του; ηυρεν οπού εκτιμούνταν
άπό την λύπηντους.
46'. Και τους είπε" τί κοιμάσθε ;
βηκώτε, προσεύχεσθε, δια ναμήν εμ
είτε εις πειρασμόν.
47• Και ακόμη έκεΐ όπου το έλεγε,
και να όχλος και έφθασε, και ό λεγό
μενος Ιούδας Ενας από τους δώδεκα έπάγαινεν έμπρο^α άπ' αυτού;" καίέσημωσεν εις τον Ιησνΰν να τον φιλη'ση.

Κε»> ϊ*.

ριτε, ί ερύι ντε μαθητίτ έτίγ, ίίίτ:
άτ ά φλε'τουρϊ γκά χελμι.
46. Ε οΰ δα άτούρε" ψέ φλίρι; γκρίνι , έ φάλλιουνι , τι μο; χίνι ντε κι-

ραξί.
47- Ε πα σόσουρί έ όέ άί' φγιάλϊν|, να ε ΐ,ρρ.',ν νιε τούρμε νιί-εζετ,
ϊ δέ άί /.έ θούχαϊγ Ιουο'ε , κε κέ νιε
γκα τε δΐ'/.πεδγιετε , βίντε περπάρα
άτοΰρε' έ ού ά9ΐρ'•>ύα ντε Ιησουΐ, ΐ §ου•
αν τα πούθ άτε.
48. Ε δε Ιν,σούϊ ΐ θ* άτίγ" Ιούδί.
με *Λ τέ πούθουρί παραδο; τε ,ϊίρό' 3
νιερίουτ;
4$• ^ σς 7Γα'ν' *~* *§ κενέ ρότθΑ»λ"
άτίγ , άτε κε δο τε κίνϋγ , ί Οαν'
άτίγ, Ζοτ , δο του Λί«μί με θηκί;

48. Καί ό Ιησού; τοϋ εϊττεν" ώ Ιούδα, με φίλημα παραδίδει; τον υϊόν του
άνθρωπου ;
49 Και ώσαν εΐδαν εκείνοι όπου \
ήταν τριγύρω του εκείνο όπου έμελλε ,
να γένη, λέγουν του* αΰθε'ντη, θε'λει;να
κτυπη'σωμεν με το σπαθί;
5ο. Και ένας άπ' αυτού; έκτύπη5ο. Ε νιί γκ* άτα ί ρ* με θ-η/ε
σε τον δούλον του άρ/ιεοεω;, και α κοπίλιτ τε σε πάριτ ο| πρίφτε;ετ, ί ί
φαίρεσε το αύτίτου το όίξιόν.
πρέου άτίγ βε'ϊν' έ δγιάθετί.
5 1. Ε ίησούι ού περίίίΓκ, έ Οα'
5 1. Και ύ Ιησού; άπεκρίΟη, καί είιτεν' άφητε, φθάνει εως εδώ. Κ αϊ «πι σαδο γγε'ρα ζ&τού" έ ζούρι βε'ϊν' ί ά
τίγ , έ για αίρ λ άτε.
άσε το αυτί του, καί τόν ΐάτ:ευσε.
5 4. Ε ού θότι Ιησούϊ τε πάρεβετ
3 2. Και ό Ιησού; είπε προ; τού;
άρνιερεϊ; καί τού; ς-ρατν.γοΰ; τού ιε Γ<% πρίφτερετ , έ τ§ πάρίβετ σε Ιερόιτ,
ρού, καί τού; πρεσβυτ/ρου;, οπού ήλ έ πλε'κετ κε κενέ άρδαυρε μπε τε" πόθαν απάνω του* ώσαν ει; λητην εύγη'- σι μπε νιεκουσάρ δούαλτε, άρματόσουκετε ει; έμενα με σπαίΙία καί με ξύλα; ρε με θη/.ίρα , έ με ίκοπίνγ;
53. Καθ' ήμε'ραν ήμουν μετ' έσά;
53. Κούρ Ρέντεσΐ ουνβ (ίέ γιούβετ
εις τ6 ιερόν, καί δεν απλώσετε τα /ί- Αάσ/.; γκα δίτα ντε Ιίρό, νούκϊ 3τίτ§
•ιά σας απάνω μου" άμή ετούτη είναι ή δούαρρτ| μπέ μούα" πό Λέγω έ^τϊ
ώρα σας, καί ή έςουσία τού σκότους. κό^α γιούαιγ, έ δέ φουκί έ έρεσίρεσε.
54 Ε σί ε ζούνε άτε, έ σπούν' ά
54- Καί ώσαν τον έπιασαν, ηφεραν
καί έμβασαν τον ει; τό σπητι τού άο- τε πρεντα ντε στίπί τ^ σϊ πάριτ σε
χιερε'ω;. Καί ό Πε'τρο; ακολούθα άπό ! πρίφτίρετ' έ Πε'τρουα βίγ πά; σϊ
μακράν.
περ σε λιάρΌ^τ.
55. Ε σί δε'ζνε ζγιαρ ντε μις τ|
55. Καί επειδή αν/ψανφοιτίαν ει;
την μέσην τή; αΰλη;, έκάθισαν μχζύ, βάθιτ , έ ντί'γνί άτά,ντίνι έ δε II*—
καί ό Πέτρο; έκάθιτο ιίς την μεσην τρουα ντΐ μι; τι τούρε.
του;.

Κιο. ι».

ΚΑΤΑ ΑΟΥΚΑΝ.

56. Και ώσαν τον είδε μία κοπε'7α όπν3 ε/.ά9ετον αυτός εις την ψωτί«ν , και άτε'νισίν εις αυτόν, είπε' και
ίτνϊτος μαζύ μετ' αυτόν Τίτον.
5-. Και ό Πέτρος τον άρννίΟπ, λεγωντας' ώ γυναίκα, ίίν τον είςευρω.
58. Και ώσαν έπέραοεν ολίγον τον
είόεν άλλος, και είπε" και σύ άπ' αΰτοϋς είσαι. Και ό Πέτρος είπεν' ώ
χΑζίΛτ.ι, ό;ν ε'.ααι.
;>9• Και περνώντας εως μία ώρα,
κχπο;ος άλλος το έβεβαίονε , και 'ί/,ι"/:•/' «'-' αληθείας και έτοΰτος μετ' αϋ
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56. Ε πόκε έ πα αι\ νιε κοπίλι
κι ρίγτε μπάνϊ τ§ ζγιάριτ, έ βεδτρόϊ
άτι μίρρε, έ &*' έ δε κούί'γ με άτ§
πάΐκε κέ.
$η. ¥λ αι ε αρνισι ατί , ε θα νου*
ε Ει ώ Ρρουα ατέ.
5σ. Ε περ νιε τ,ιχε, σι «π* ατι
νιξ τγιάτίρ, θχ' έ δε τίγ γκα άτα
γε' έ Πέτρουα θα" σγιαμ ώνιερί.

5ρ. Ε σι δκόι άφερ νιε σα^ατ έ
παστ-άγε, βέβαιος νιε τγιατερ , έ 6όδτε" βίρτίτ ί δέ κουίγκέ μέ άτα , σέ
τον £τον' «ϊιατί Γαλιλαίος είναι.
ψέ είτε Γαλιλαίο
6ο. Ε Πέτοουα ΐ θίτε' ίι«ρί νουκε
6ο. Κ αϊ ό Πε'τρος είπεν' άνθρωπε,
Οίν είςεύρω τι λέγεις. Καίπαρευβυς, ά- δ'ι σέτζ θουα" ε άτε τ^άστ πα σόσουρ
Χ'ί|Λ•/1 εκεί όπου το έλεγε, και ό πετει- άΐ χίτε φγιάλε, κίντό* κοκόϊι.
ν;,; ίλα'λ./ισε.
6ι. Ε Ζότι σ; οϋ κθίε βϊστροί Πε'6ι. Και γυρίζωντας ό Κύριος είδε
τον ΙΙέτρον' και ό Πε'τρος άναΟυ- τρονε , έ Πέτρουα ου κουϊγτουα ιργιάμτ/ΐτ, τόν λόγον του Κυρίου, όπου του λλίσϊ Ζότιτ, κι ϊ θαάτίγ' σέ πα κ»νΐ'.πιν' ότι προ τοΰ να λαληση ό πετει- τούαρίδέ κοκόσι, δό τ'| μ' άρνίσετζ τρ»
ν'.ς, θέλεις μέ άρνΥ,θή τρεις φοραΐς. λ¥-•
62. Ε σί &λΊ γιάίτϊ Πε'τρουα ,
62. Και εϋγήκεν έ;ω ό Πέτρος και
κιάου μέ πικϊλίμ.
έκλαυσε πικρά.
63. Ε άτα πουρρα κε μπάιγνε Ιττ
63 Και οι άνδρες όπου έκρατυϋσαν
τί,ν Ιτ-,σοΰν, τον άνέμπαιζαν καϊ τον σουνε λίδουρε , έ περκέσνε άτε , * Ι
*4ε:ναν.
Ι
64- Και σκεπάζοντές τον, τον έκ64• Ε ί μπουλιόϊγνε σίτ ΐτΐγ , ε ί
τυττοΰσαν εις το πρόσωπον, και έλε πίγνε σουπλιάκα φάκεβετ , έ επιέτνβ,
γαν" πιοφητευσε τίς είναι όπου σε έκ έ ί θόσ/ε' προφητέψ σέ τζιλι είΐτ' άι
τόπτ,σε;
κε τε ρά.
65. Και άλλα πολλά βλ*σφγ,μοϋ"ν65. Ε δε τε τγιε'ρα βλασφιμίρα
6όσνε κόντρί τίγ.
τες ε"λεγαν εις αυτόν.
6ϋ. Ε σι ού κδΐ, ε οΰ τ\ οίτε , ού
66. Καϊ ώσαν ές^μέρωσεν, έμαζώ/Οτ,καν το πρεσβυτέριον του λαοΰ, και μπ|γιόδ Ρί()& πλεκεσία ί λαόΐτ , ί τί
οι αρχιερείς καί οί γραμματείς, και α πάρετ' ί πρίφτερετ, έ γραμματέϊγτε, •
έ σπουνε άτε ντε μπεγεδεγε τ| τοΰρε,
νέβασαν τον εις τίίν σύναςίν τους,
67. Καϊ τοΰ ελεγαν' είπε μας, άν
67• Ε ί θόσνε" ντε γέ τι Κρίστι
εσϋ είσαι ό Χριςός; Καί λέγει τους' θουαϊγνα ε δέ νάβετ; ε οΰ θότ' άτοϋρε'
έχν σας ειπώ, δεν θέλετε μου πι- ντοίι ά 6άφτζια γιούβετ , γιου $ο μός
ρ.ε πεσόνι.
?εΰσει.
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ΚίΟ. 2.1.

68. Και έανκχί σα; εροττί^ω, δίν
θέλετε [Αθϋ άποκριθη, ρν/,οέ θϊλετε γλ
απολύσει.
69. Α—ο τώρα και έρνπροτα ό υιός
του άνθρώπυο θέλει χαρίζει έκ δεξιών
τις δυνάμεως του Θεοΰ.
70. Και όλοι είπαν* έσύ λοιπόν εί
σαι ό υιός του Θεοΰ ; Και εκείνος τους
ιιπεν' «σεις το λέγετε, ότι έγώείιχαι.
ηι. Και εκείνοι είπαν* τί χρείαν ε/οο.εν πλε'ον μαρτυρίας ; αυτοί έμεΐ;
το άκούσααεν άπά το ς*όρια του.

68. Ε δε ντε γιου πιίττζα δό τι
αό; (λλ περΓέΤενι , άς δό τε ;-τ.ός μ» λεσόνι.
69. Μα νταστί έ παστάγε , οό τ*
ρίγε ΐ Πίρρι νιερίουτ μπάν* τε §γιάθίτι τε φουκίτε Περντίσε.
ηο. Ε ί Θάνε τ» Ρίθε, τί άδά γε ί
πίρόι ί Πίρντίσε; έ δέ άί ού θα άτοϋρε' γιούβετ θο'ι σε ούν| γιάι*.
η\. Ε οέ άτα θάνι* τζνα οούχαετι
[Α» μαρτυρία , νάβετ διΡιούχμ γκα
βε'τε Ρόίγ' έτίγ.

Κεφ. κγ. α3.

Κρίε Είιεζέτ έτρε'τε. κγ. ί3.

ι. Και στ,κωνο'(Λενον όλον τό πλή
θος των Ιουδαίων, τόν έφεραν εις τον
Πίλάτον.
ι. Και άρχισαν να τόν κατηγορώσι, να λε'γωσιν* έρ.εΐς εϋρηκαριεν έτούτον οποΰ έγύρι,ε τό εθνο;, και εμπό
διζε" τους να δίδουν δόσιαον του Καί
σαρος, λε'γωντας του λόγου του, πώς
να τ,να•. Χριτ°ς βασιλεύς.

ι . Ε σι ού γκρένΐ Ρίθε τούρα' έ άτοΰρε, έ προύνε άτι τϊ Πιλάτουα.

3. Και ό Πιλάτος τόν ερώτησε, και
ειπεν* έσύ είσαι ό βασιλεύς τών Ιουδαίω/; Και ό Ιησούς άπεκρίθ/ι και είπε'ντου* έσύ τό λέγεις.
4• Και ό Πιλάτος είπε εις τους αρ
χιερείς και εις τόν δχλον* εγώ δεν ευ
ρίσκω καρΐ(ΐίαν άφορμήν εις τόν άνΰρωπον έτοΰτον.
5. Αρ( εκείνοι φιλονεικούντες δυνατώτερα έκαταπονοϋσαν, λέγοντες* ό
τι συγχύζει τόν λαόν, διδάσκωντας
ει; δλην την Ιουδαίαν, άρχίζωντα; άιτό την Γάλιλαίαν έως έόώ.
6. Και ό Πιλάτος ώσαν ηκουσεν Γα
λιλαίαν, ίρώτησεν, αν ό άνθρωπος εί
ναι Γαλιλαίος.
η- Και ώσαν ευ,αθεν πώς είναι α
πό την έζουσίαν τ•2 Ηρώδου, τόν ί

3. Ε δέ Πιλάτουα ΐ πιε'τι άτε, * ί
θα* τί γε' Μπρετι ί Τζιφούτετ; » δέ
άΐ γιου περΡέϊΡκ άτίγ, « ί θα' τι ίθούα.

2. Ε νίσνε τα καλεζόϊγν» άτε, έ τ«
θο'ϊνϊ' κϊτε έ Ρέμ κε να νακατό; φυλίνε
τένε , έ μποδί; τε πβΡούαϊγμε Καίσαριτ τε δέν£τ*' ε χ] θο'τε βε'τεχεν' έτίγ
σε &τι Κρίστ μπρέτ.

4. Ε δε Πιλάτουα ού θα τε πάοεβετ σε πρίφτερετ, έ δε τούρριεβετ,
νούχ» Ρεϊγ ντονιξ φάϊγ {Απ| χετε νιερί.
5. Ε άτα στρεγγόνιδνε ριε φόρτ,
ί Θό9ν$" χε νακατάς λαόν* , τούκ' *διδάζουρε ντε περ Ρίθ' Ιουδαίε, σϊ νίσι
γκά Γαλιλαία, γγερα χετον.
6. Ε Πιλάτουα σι διίιόϊ Γαλι>λαίε, πιετι πα ντ' εστ» νιερίου γκχ
Γαλιλαία.
η. Ε σι (ΐψόϊ σε Ϊ9τ« ντ(«| ούρ<δ{ρ τ' Ηρώίητ . ΐ οερίόϊ άτ| περσε^ί

Κ.ΛΤΛ ΛΟΥΧΛΧ.
ϊ.3ι
πί'λψεν ει; τμ ΙΙρώόνιν, 'ί ότ?ο~•>; ή τι Ι1ρώ•>η , ί
εθ3 αι
ταν έκίίναι; τα~; ήμεραις ει; την Ιε- ντ'ί ΙεοουσαλίΆ υ.~ άτό δίτ.
βουσα^ημ.
ίϊ. Ε Η;ών/| σι :• πά Ιησοννε, οί
8. Καΐ 'ί Ηρό'ϊη;, ώτζν ε!<)ε τον
Ιησοϋν, έ/άρη κατά πολλά" ο'.χτι ττ Γϊ,οόα σούμε' σι •1έ σοΰμε κο/ί δί'ίϊΊελεν άπο πολΰν καιρόν νι τον «3γ;'
ίιΛτϊ άκουε πολλά πράγματα δι αυ
τόν" και -ήλπιζε να είόν; τίποτε; σ/,μείον όπου* ν ά γενΐ άπ' αύτον.
ο,. Και έρώτητίν τον ει; πολλά λο
νια" άμν) αυτό; δεν τοΰ ά~εκ,ρ'.Οτ, τι-

ρόν τα σΐχ άτε, σε ψ* κ!1* διΓιούαρϊ. ζ'ϊ
(Ιίϊ/ϊ σούμΐ πεο τε. β σττι^ν τί "ν/
Χι τ| Λίνϊίγ ντονιε Οαύμϊ γκά άϊ.
ο,. Ε έ-•.ίτι άτι ϊούμϊ τε πΐϊ'του•*
ρα' έ άΐ νού'.ί γιου πϊρίείίκ άτιγ άς
ντΐ ντονι|.
ίο. Ε κε'νΐ πΐρπάράτϊπάηίτ' ε ~ρί'ότϊρίτ, έ όϊ γρν.ίΑτ.ατ5.'γτε, /.ε έ κχ'•|,ο'ιγνΐ άτί σοΰαϊ οο'^τ.
ιι. Ε Ιίρώιϊτι υ.ϊ άίκ-ίρ' ΐτΐγ , σ!
£ ςεντερό•; άτε, ε έ πίρκε'ϊι , ποριίτι τι
ρίΐνϊ άτιγ ρο',ΐα τε [Λ•:άα , έ ί 3$ρ?όΐ

ποτε;.
ίο. Και οι άρ/.ΐ£ρε~; και οί γρα;•"•4
[Αατεϊ; ε?/•κουνταν κα'ι τον έκατηγυροΰβαν δυνατά.
ιι. Και ό Ηρώδν,; ι/αζϋ με του;
ς-ρατιώτας του τον ατίθασε, και τον
ίνεπαιζε, και ίνούνωντά; τον εν α φό
ρεμα λαμπρον, τον ε^-ειλε πάλιν ει; >ΪΤ5. τε ΠΟ,άτουα.
τον Πιλάτο '.
12. Και έκείνην τ},•ι ήαέραν ίγίννι12. Ε άτέ δίτϊ οΰ ?;|νϊι*'κ Πιλά•
καν φίλοι ό Ηρώο/; και ό Πιλάτο; έ τουα ;/,ί Ηϋώύνϊ νιέρι μέ -".•χτί3ΐν''
να; με τον αλλον' οιατι προτίτερα εί- •ύ αε πεοπάοα κένε ντε νασίλεοί.
γαν εχΟραν άνάμεσο'ν του;.
1 3. Και ό Πιλάτο; εμάζοιςε τοΰ;
άρ/ιερεΐ;, *» τοΰ; άρχοντα;, και τον
λαόν ,
ι4• Και είπίντου;" έσεί; μου ε'φερετε τον ανΟρωπον έτοΰτον, ώσχν όπου
διάτρεφε; τόν λαον. καΐ να, εγώ όπου
ίμποος-ά σα; τον έςεταξα, καί 5έν *;υρτ,κα τίποτε; αφορμών ει; τόν ά'νΟρωπον άπϋ εκείνα όπου τον κατηγορείτε.
ιδ. Αλλά [Α•/;ήδ ό Ηρώδ/ς ν,ίίρτ,κε

ι3. Ε σι [ί,πϊγιόοι ΠΛάτουα τι
τάοίτ' β Πρίφτϊρετ , έ 5ε άρ^ο'ντίτ;,
ι Ηϊ λαόνε ,
ι |. Ού θα άτοΰρί' με προύτί αού*
-ϊρπ'άρκ κι-ε νιερΐ, πόσι νακατοϋιάβ
τε λα-Η'τ' έ για ούνΐ ί πιε'τα πξρττάοα
γιούβετ , ί νούκε ίετ'ε ['•τϊ *%~\ νι= ϋ.
ντονίξ φάϊγ γκά άτο κε έ κα>'«ζονί
γιούόετ.
ι5. Ε ά; Ηρώδη Γίτι Ρε* σε ψέ τι»
άί οϋ δίρβ,ίΐα γιούρ•τ . έ για, χΛ νο </.-.

τίποτε;" λιατί έγώ έπί -τούτου σά; έ
πεμψα εϊ; αυτόν, και νά, ότου αέν ί- -άτ ,;έρρί ντον'Λ ραιγ /Λ τι ϋγιε'ρϊ 2 ;ίκαα; τίποτ:; όπου να -ήναι »^ιον Ίανάτου.
10.
ΐ6. Να τον παιδεύσω λοιπόν, και
ι β. αο
Λο τα 5άν ά^ά άτΈ, ποά υί>
τα
λε«το;ν.
να τον απολύσω.
π. Εί/εν και άνάγκ-.',ν εΐ; τ•':ν έ17. ί'". κίίτε : ί; Ητ.Ίεννιο. τϊ ν ιοί»
βρτήν, να τοΰ; άπολύ^'ί ενα φυλοτκω- λείιον «τοορε γκα ^αιΐάνα , ν.§ \ιερ•.
35
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1 8. Και όλον το πλν.Οος έχραξαν,
λέγοντες* ιίγαλε τούτον άπο ττν αε'στ,ν, και- άπόλυσ» £«; :ον Παρχβόχν.
ι<). Ο όποιο; Βχραββχς Υ.τον ζ'αλΛε'νος ει; τ/,ν φυλαχήν, δια κκποιχν οινο<ς•ασίαν όπου ίγινιν ει; τΫ,ν πολ'.ν και

ν -Λ &τ; τε σι /.αρΕπτειι.
1 8. Ε Ριβ; τουρ(Αίτε ι/.πεγε'δοορβ.
παίζε 6ύρρε, έ βάνε" γχρε'νχ χε:§ γχχ
αε'σι , έ >ε'"ΐο'να νεβετ Βαραβάνί.
19. Κοϋϊγ Βτε βέ»/§ ντε χαψάνε
πε?
ΐ•έ ναχατοσΐ χε- χέ ;ίέ?όεντ|
κιου-^
-ι » —
τετ, έ περ νιϊ βρε'-ελε.

Αιχ νο'νον.
2ο. Ε περσερί ού θα Πιλάτουχ, σ*
αο. θέλωνταςλοιιτον νΠιλάτο-ςνχ
απόλυση τον ΙΎ,σούν , τ^ϋ; έλάλγ,σε δούαν τκλίαιον Γ/,σούνε.
πάλιν.
«Κ-Αρι εκείνοι «"φώναζαν και έλε
γαν* ς•αύρωσ«, Ταύρωσε τον.
23. Και ό Πιλάτος είπε- τρίτον εις
εκείνους" και τί χ*ών Ι&ΔιΑί ετούτος
ό άνθρωπος ; εγώ δέν /,ϋρν,χα εί; αυτόν
βΰίϊ μίαν άφοραήν θανάτου" νχ τον
■παιδεύσω λοιπόν, και να τον απολύσω.
23. Καν εκείνοι έπίρνεναν φωνά-,οντεςρεγάλαις φωναϊς, ζττώντ:; νζ ^αυϊίο6'«* και Ϋ, φω«»ΐς αυτών και τών «ρχιεβέων ύπερνίχοΟσαν»-

2 1 . Ε άτα ίεί,τίτνε, έθό^νΐ* υ.π|ρθίε
ντίΚεουικ\ ριπερθέε ντε Κρο,ιχ άτε.
ι•λ. Ε δε Πιλάτουα ού Οχ άτούρε
π|5 σε τρέτ'.τ" σε τζτε χει* χχ πέρρί
κούϊγ; νούχε Γέϊγ τ.κ άί ντο νιε φάιγ

περ €ύί/.:•;ί" τχ ία/. άδά «Η π?* τ*
λ|'3υΊ'γ,.

23. Ε άτ* έ ΰ-τρεγγόΐ^ν' άτε {*%
τ-'περ ριε τε (Ιύρρί -ε φόρτε έζ-ρκοίγν!
χ.'ί τ| [ΑπίρΟίνίϊγ ντε ΚρούΓ/.' ε' σα
βίγνί πο στόνειγνί τ'ε Οίρτουρατ' ί σε
πάρεβετ σε πρί'ρτερετ ) έ δε τ'ε τούρ-

^4' Ε δε Πιλάτουχ άποφασίσι,
κ| τοΰ Κνεϊγ, άγιο ζ'ε δούαϊγνε.
*$<η τί» ζτίττ,αά τους
2 5. Ε ού λ.ίοίϊ άτούρε άτε χε χέ
Ϊ5. ΚαΙ τους άποίοσίν εκείνον ό
που έζητοΰσαν' ό όποος ν,τον βχλρ.ί- ζε.εντϊ /αψάνϊ πίρ νακατοσί έ 7.|ρ
νος [Λ«σα εις ττ,ν φυλοκην δια δ'./ος•α [ίρε'^ελ|,
^ . /.§ ϊ/.ερκόϊγν' άτα' έ Ιτ.σούνί
σίχν χχ! δια φόνον* καΐ τον Ιη-ϊοΰν τον Ι « δα ντε 6ελ•/;αΐ τε τοΰρε
34. Και ό Πιλάτος αποφάσισε νά

επαράδωχί εις το θέλημα τους,
26. Και ένω τον έπάγχ'.ναν έπι
ασαν κάποιον Σίρκανα ΚυρυναΤο* ό ό
ποιος -ίνρχίτο *~ό το /ωράφι , και έ
βαλαν επάνω του τον ς-αυρον να τον
*έίννι όπ&ω άπο τον Ιησοϋν.
2^ Και άκολουβοϋσαν τον Χριςον
πολύ πλίθος τοΰ λαοδ χαΐ τών γυναι
χών' αί όποίαις τον έλυποΰταν κ/ί

26. Ε κούρ έ σπίγνε άτ'ε ζούνε νιϊ
Σίαων γχα Κυρίνι χε χβένϊϊγ γχα άρρα,
έ ί βούνΐ άτίγ ρίπε κράχε Κρούίχν•
τα πιγ πας Ιησούϊτ.
27. Ε βίγτε πας τΐγ 3ού|*ε τούρ(ΐ«
λαώτ έ Ρράβετ" ε άτο ί χιχϊγνβ, έπρίτεϋινε περ τε.

-ϊύν έχλαιαν.
28. Ε Ιησόυΐ σι ού χθίε μ•κα το,
28. Και ό Ιτ,σοΰς ίγόρτισαν εις οώτβΧς
*αΙτ«ς είπεν" ώ δυγατε'ραις τίςίερβυ- ού θα ' πίγιατί ε Ιερουσαλί^ίτ , ριος

Κί<?. α3.

ΚΑΤΑ ΛΟΓΚΛΓί

ναλ/,μ,. [Ατ,ν κλαίετι «αά'ν», άλλα κλαί
εται τοϋ λόγου σα;, και τα παιδιά σα;.
39• Οτι να , όττοΰ ερνουνται ϋ,ιαϊ'ρα'.ς εϊ; τ*Γ; όττβίαι; Οελον εί^ίΓκαλτίτυ^αι; >ί τείραι; , και γ; κοιλίαι; ό-5•; ίϊν ί'γε'νν/,σαν , •<αι τα βυζιά ό -
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κικγι -Ι;, «.ου* , τη κιάγι ττ»5 βε'τε/ί
τούαιγ, έ ίϊ —ΐ(3 δγιιλα τούαιγ.
21)• -5 ψί νι* 1^'[ϊΊ <&Τ ?.ί δί» Τί
Οίνί' λιον;Α υ-:ίρτ:ατί, « Λάρκετί κέ
να../.ϊ κ:ίν| τ;-".ί>ε, ί σί^ϊτε /.£ νο'^κ*
*,••.•/.νί 6;0θυ5ϊ.

ττου ο;ν εου,αςαν.
3ο. Τοτι θέλουν άοχίτν, να λέγουν
3ιο. Λ/'.ίί δο τε ζένί χ§ ίν,ς
*•.; τα ορη — «τε ε'ττάνω ψιας χ αϊ τα α'/λλί^ΐτ Λί^ι 'αττι νίζίτ, έ ;;:ίΡ:ίετ
'/.7:•,υ\•..ί;ανι νάζετ
£ουνά" σκεπάσετε1 [Αα;.
3 1. 2έ ψί ντ£ ίέ'|νε τε τίλι* ιοί3'. Οτι άν ει; το χλω:όν ςύλον
κάανουσιν αΰτα, εί; το ξ'ρ,ν τι Οίλίΐ ν|5α ν-.ε δροϋ τΐ νιοαΐ, ντε τ'| Οάτίνϊ τζ'δό τε Η''ι'ί;
33. >.« έφερναν και άλλου; ώΰο
3α. Ε βίγνε Λαϊκέ |αϊ τϊ ϊ ίί §1
χακοΰργου; να σκοτο»Οωο> ν.αζΰ ;λ« τον τίτγι::*. κί κίνί Ρια/.ετό.ϊ τε βρίτί3ι•
ν ε π •<•"/.£ αϊ χ{.
ίΐΐοίν.
33. Και όταν εττίγαν ει; τον το'τ>ν όϊτοΰ έκρά^ετο Κρζνιον, έκε~ τόν
ίτα,ίρωο-αν, καΐ ιοϋ;κχκουΰ;γου;" τον
ενα άττο τ/,ν οαςιαν. χχΐ τον άλλον άτο τ/;ν ζερβια'ν.
|
34 Και ό Ιν,σου; ίλεγεν' ώ πάτερ, Ι
^Υ/ώρν.εί τους* ίιατι ό';ν ίϊςεύρουν τί
καανουσι. Και ίιααοιράζοντί; τα φορί[Αατάτου, ερριχναν λάγνους.

35. Και ό λαό; ές-ε'κετβ και εβλε-

33. Κ κούρ βάνε ντε β[;ντ /Λ κιού.
/.αί•'; '• "Ρ*,^**1» άτγί ίυνττερΟι'ενε άτι
ντε Κρουικ, έ ίέ Ριαίιτόρετϊ' νι°'ριν§
$*~ζ'νε τε όγιάΟετϊ, ε νιε'ρινί «.-άνΐ τε
[Αϊγγ*?ΐ
3.}. Ε Ιηίουΐ Θοδ" παπα ντεγε'ΐ
«τα' σε ψί νοΰκϊ δίνε σϊτζ πέγινε1 «
ει ντάϊγνιν» ρυλατ'έτιγ, θτίγνε 3ίρτι.
35. Ε λαό» £ίγτε, ε βε,ϊτρον" έ ίάδ*• [^έ άτα έ ίέ άρχο'ντετ» έ ΐϊίρκεβνί,
ί Οό5νί τέτγιε'ρε ίπιτοΊ", λε τ^ σ-ίτο'^
γί « £* βε'τε^εν' έτϊγ, ντ^ίτ» κοΰϊν
Κρίστι ί ζγε'ίουρι ί Ιίερντίσε.

«»' κ«1 μιαζν ριετ' αύτοΰς^αιοί άρ/οντε; τόν εγελοϋσαν, και ίλεγαν' άλ-'
λου; ε'σωσεν, ά; σώσει και τοί λο'γου
το», άν είναι ετοΰτος ό Χρΐ7»ί ό ό\α
λεγρνο; τοΰ Θεού.
36. Και τόν άνεμπαιζαν και οι <τρατιωται, .έρ/ί!αενοι κοντά, «ρί'ρνοντε'; του

36, Ε κέ?νί (αϊ άτι » ^* τρίβατε,
έ ί κιάίίϊγνί άφϊρ., « ί ϊτν£ άτιγ •ΰ-

ξΰίι,

θου'Ί.

3τ* Ε ί (Ιόϊνί' ντί γέ τί [Αττρετι ί
3^τ. Και ελ:γαν' αν εσν» ίσαι ί βα*
σιλεύ; των Ι^υίζ.άΐν, σώσϊ '.ου λόγου Τ,ιοουτετ, 9~ιτό εε;ί/ενϊ τί^τε.
«ου.
3^. Ητον καν ή άπανωγραφνι γ-γρ«•
38. Ε κίϊνε β(/ΐ ιαττι τε ίι§ τ§
|Α%ϋνν, άποττανίοτο^ ρνέ γρά|Λ;ν.ατα Ϊ^Χ- 1κ:ούαρϊ Ειρκί^τι, Λατινίρίΐίτί , έ ίί
λ-.-νικα καϊ Ρωααικα κ<ί Κβραικα ' Γ^<ρουτίρ•.στι. Κο•^γ 'ί3τ| (ατ^ηπ ί
ΕΓΟΓΤ03 ΕΙλΑΙ Ο 11Α21ΑΕΓ2 Ί\'•.ρούτιτ.

Ϊ.2.Ν ιοηνι^Λ.
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!ί<}. Κα! Ινα; άπο ττι; κχχ-,ιποηϋ;
3ο. Ε νιιν. "χί/. Ρ.α/ίτο';ϊτϋ2ί Λίνΐ
τν>; κρει*.*σμένου; ευλασν/ίμ* ιό- οάετουρΙ, £ βλασφιμ'.; άτϊ. ίΟ,ς'ντί
τον, κα! ίλεγεν' έχν ιί-ιζι έσ^ ό Χρι- γά τι Ν,οίϊτι, ϋ',τετΰ βίτϊ/:νϊ τε/τί*
ΓΟ€,νλύτωσ; κα! του λνΌ-ι ο .υ κα; χ- ΐ δι νΧ',27,
4ο. Και ό άλλο; Ίτ.ν/.γ.'η, και τον
4". Ε τγιε'τίρι γιου ττερίτίϊΓκ με τ|
όνϊίόισα, κα! το•} ει—α' ύεν• φοβάσαι | κ:ρτουαρί. ί ί θα' ά; τ! νουίϊ ί ~'χ\.\>~
τον ϋ: -ν, ο ;; ίσϋ είσαι αίς τ , αύτο κρίμα; πε 11:ρντισ& λί Γέντε ντξ τι τίλλ§
μουντίμ;
4ι. Κα; ΐ[).ι~; δ•./.αίω: τα παΟαίνο4 1 . Ε σα π£ρ νε'οετ κέ με /άκε"
μεν" ΰιατ! άπολαμβάνομεν άξια έ/.ϊί- σϊ ύέ μ?ΐ;ΐμ| άτο /.ε πουνούαιι , έ^
νων άπου ΐκάααΛ=ν' «α/; ετούτο; "/.:•:- κοϋιγ νο-/«ί ,";ίρι ντονΛ τι λίιλ.
ν«να άτοττον δεν έκχμ:.
43. Ε ί Ο ,υ Ιησουϊτ" Ζοτ κουϊγ4^. Κα! ελεγεν ει; τί,ν Ιτ,οοϋν' αΰβε'ντη, ένθυαησου με^ότα•* Γ/.0/.;είςτ/,ν τό',/.ε ϋ.οΰα,κοϋ; τε β!τΓ ντΐ αττεετί:ί/τε.
(.'ασ'.λεία* σου.
4-5. Ε ΐ Οίτ άτιγ Ινισούϊ" βϊρτετ
43. Κ αϊ λίγειτου ό Ιηιοϋ";- ^.'βαια
οοϋ λέγω, σ/ίμερον μετ' έαίνα θέλει; τε θομ τ!γ, κι σο τ Βί) τε γε'τ, ί:χ3λ^
ίϊσαι μίσα ει; τον παίάδ;;σον.
μι μοΰα ντΐ πα:αόί;.
44• 5'• κα γγερα μ~ε Γικ"'75 σα/ ά
44• Και ήτον κοντά έκτη ώρα τΐ-ς
•/,αίρχ;, καΐ έγινε σκοτάόι εϊ; ολν,ν τ/,ν τι, ε οΰ πϊ σκοταό μπε ίίΟϊ δέ, ■"ν^γ?,ν, ε'ω; ττ,ν έννάττ,ν ώραν.
ρα μπε νεντε σα/άτ.
4^. Ε Δ'.ελι οΰ έΐρ, έ κιούλμ έ
45. Καΐ ο ήλιο; ϊσκοτίσΟτ;, και το
σκέπασμα τοΰ ναοΰ' έ?/•.οΟ•/ι ει; τ/;ν Λ'αό'ίτ ού τζιούαρ ντΐ με';.
μέσην.
46. Ε 1/,σοΰι σι Ουΐρι μι Γέ τ»
46". Κα! ό Ιν;σοϋ; έφώναςε φων/,ν
μεγάλην,κα! είπεν' ώ πάτερ, «ϊ;τά χε μαο , θα' 1Ία.':ά, ντε δοΰαρρ τε τοϋκ
ριά σου πχραΛίδω το πνεΰαά μου. Κα! 3ο τε λε ϋζίρτινε, τίμ" έ τ*κ Βόίί
ώσαν ειπεν έτοϋτα, έςε.« ίνησ*.
κ|το οά Ι,ττίοτ'.νε
4~• Και ο έκατόνταρχο; ώσαν ι47> Ε σ! πά Κίντεσι άτε ί| οΰ
δεν εκείνο όποΟ έγινεν, έδ-ίξασε τον Θε- ί,ε , λ;οΟόι ΙΙαρντίνε, έ (/ά' βεοτϊτ
ον, λίγωντα;" βίβαια ετούτος ό άν κουϊγ Ό'.ιρί κε ϊ ίνίιγτε.
θρωπο; ήτον δίκαιο;.
48. Καίολος ό λαό; όπου έπτγε μα48. Ε Ρίθί τουρμετέ κε κίϊνε άρζΰ ει; τν-,ν θεωρίαν ίκείν/ϊν, βλε'πωντα; δουρί άτγέ , πέρ τε --/'ρί κ;τ| ποΰνε,
έμεινα ό-ου έγίνουνταν , κτυπώντε; τα σι πάνϊ >4~° *Λ "ίνεϊγνε κ^ν.τνε ποάξΓη'θτ, του; ί,'ύριζαν.
πε τούκ έ ρά/ουρί Ρίο'κςν' έτου^ε.
49• ^•α1 ές"ί'κουνταν ολ\ι οι γνώρι
/\Γ). Ε ΡιΟί τε νιο'χουριτ' έτΐγ ίίγν;
μοι του άπό μακράν, κα! γυναΐκαι: τ, ό- τ:1ρ ιε μερΓοΰαριτ , σ! έ δε Ρράτϊ 'Ά
ποίαι; τον ακολουθούσαν απο τ/)ν Γα- κισν άρδουρε πα; σ! γκα Γαλιλαία, έ
λ'.λαίαν,κα! έβλεπαν έτοϋτα.
'ό.'/νί κ^το ποΰν{;α.
5υ. Κα! να, χα! ί,τον ίνας ά'/Ορω5υ. Ε -ιάλε ν;£ί! κ' κου/α:ιν Ιο»

Κΐφ. 23.
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πο;, τό όνοαχ τβυ Ιωσήψ, άνθρωπος σήο, κέ κέ νιϊ γκα Γιουκ•ίτ$7ΐτί , νΐδίί
αγαθός χχ δίκαιος, ό ύποΐ'.ι; ίτον |2ου- ί 1α.ιίόί,
» ι - 1 έ ίϊ ΐδοε'ιντε,
Τ ι Ι -■
λίντιί;.
->ι. Ετούτος οΐν έσυαοώνηδεν εϊ;
5ι. ( Κ,βυϊγ νούκί 7.1 ντί μουϊ;:β«*
τ/•,ν οουλήν και εΐ; τόν πράςιν αυτών, ρε ί ντί πρας τι τουρε) γκα Αριμαό οποίο; Ϋ,τον άπό τήν Αίίχαίαίαν πό; Οία. κιουτίτ ί Ιου'ίαίισε , κί σπί3;ν
λιν των Ιουδαίων, και ϊπροσεδε'χετο έ όέ κουίγ αποετίριν ί Πίν/τίϊΐ.
κζϊ αυτό; τήν βασιλείαν τού Θεού.
52. Κούϊγ δολι περπάρα ΠΛάτο-•
5α. Ετούτο; ίπτγεν ει; τον Πιλάτον, και έζνίττσε το κοραί του Ιησοΰ. ο|, έ κιρκο'ι κοιίρμιν έ Ιησούΐτ.
53. Ε οι έ ζΛ^ίτι άτέ , ί πιστόλι
53. Και τό έκατιβασε και το «τΰ/.ι;εν |λς ε/α σεντόνι, και τ'. ε"(ϊαλενεί; με νιε τζαρτζάφ , έ ε βούρι άτϊ ντέ νι§
ίνα [Αγημα πελίκητόν . ει; το όποιον ά- βαόί τε πελεκίσου:ί , κέ νου/Λ κέ ,ϊ^χνχτ, κάνεις όέν ήτον βαλχίνος
ν^ ντ άτ| ντονιε νίερϊ κούρί».
5^. Ε άγιο κέ ύίτϊ Είρέαπτε , ί
54- Και ή τ,αε'ρα ήτον πζρασκίυή,
καί έσήαίυνε το σαββατον.
αίνιίτ νίσιϊγ έ χετούνα.
55. Ε σ^ έ'ρ&ε. πά; σι έ 5ε Ρρκτί,
55 Κ αϊ έ'ς-ωντα; να ακολουθήσουν
χ« γυναίκαι;, ή όποίαι; είχαν ελΟ/; κΐ /.ί!;/ϊ άρύο,υρϊ /τάϋ/.ε ρ•.έ τε γκ» Γα(«.αζΰ ;;.ετ' αΰ.-όν άπό τ/,ν Γα/,ιλαίαν, λιλαία , πκνε βάρρί , έ δε κου κάλ|
.ν.α'ι είίασι τό ιχνήιχα, και -φ; εβαλί)•/; κ,ουο'Λίν' ετιγ.
το σώαά του έκεΐ.
■λΓ). Ε [ΐ.~ϊ -ι /.Ύ.ι-.ί ,';ίνε Ρατί α56. Καϊ γυρίζοντε; έτο(ι/.αταν άρώακτα και |χύρα' και ήσό/ασαν -ίό ρήΐλίτ| , έ ρ.ύρατί ' ί σε ψέ κίε—|τοΰ/5 νου^ λιοΰαϊγτινΕ σί κουντρ^ 0•'<3
ίαέ'βατον κατά τν,ν εντολή/.

Κερ. κδ 2/(,
Κρίε Ενι|1έτ έκάτερτί. κί. ^4ι. Αιχή τν,ν πρώτν•ν ήαε'ραν τή;

ι. Ε τε πχ;εν' έ -^ιάβ^ε , πακοίίβδο|Λάοος,«'ίννυ^τα, ήλθαν ίϊ; τό χνη- ρ$όέ, βα'νΐ νιϊ £αρρ , έ π:ν;νϊ άρ•>γ:ι. αϊ γυναίκες ίκείναι;, και εοερναν ρ•.ατε κέ πχνί .'.ίνϊ Γατί , ΐ δί τίκ τ&
τα τ,ουσαατα οπού ετοίμασαν και κά τνιε'οί 'ύ άτό -«α^;'.:.
ποιοι; αλλαι; μαζϋ αετ' αύταίς.
3. Και εΰρήκαν τήν πε'τραν κυλι2. Ε Γί'νΐ ΓοϋόόΞ /.ί κϊ γ/.ϊί 'τουοε
σμίννιν από τό ιχνήμα.
γκα βαρρι
3. Και εμβαίνοντε; με'σα δέν εΰρή
3. Ε σί )ζίνί Αρεντα νου/.} Ρενϊ
καν τό κορμί του Κυρίου 1/,σού.
κουρανε τ^ Ζόπ~ Ι/,σουτ.
4• Και έκεΐ όπου απορούσαν οικ
4• Ε τέκ ρίγνε έτζιουίίτε;!νϊ άτό
τούτο τό πράγμα, να, κχ; ούο ά'/όρες π|ο κίτε, νά, έοΰ δοΰκ-ι ά',ίρ άτ',ιύ-.ϊ
και ήλθαν *ϊ; αύτιΐ; αέ οοιε'αατα όπου §ϊ πουρρλ με ρό'.:α κε βετίτιγνΐ.
α7ραπταν.
5, Κα; ίς•ωντα; να φοβ/,θώσιν έκεί5. Ε β! ού φρικουαν: άτό, έ οϋ'γνε
*«;, κα: να *άλλουν τό πρόσωπον τους «ράκενε ντί δέ, οό Ο^ν' άτούρε" ψ«
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Κκρ ι*.

*«τω ιις την γ*ν, ται; είπαν
κίρκόνι γιοόβετ ντί τ» βίίχονρ» , άτΙ
τεΐτ» τον ζωντανον μ« τους νεκρού;; χϊ '&τ ί Για/|;
6. Δεν είναι ε'δ», άλλ' άναςτί&ν ίν6. Νουχ' "0τ' άί «τοΰ, πο ούγγιάΧ,
•δυμνιβίίτ» χαί**; σας είπε τότε, όταν κουϊγτόουνι τζιού χα δένε γιούβετ,
άκόμι εύρίσκετο εις την Γαλιλαίαν , κούρ κε ακόμα ντε Γαλιλαίε,
7• Λεγωντας' δτι κάμνει χρεία ό
η. Κϊ ού βχ' |5τ| χοία τε ίπετε ί
υιός του άνθρωπου να παραδοθείς πίρρι νιερίουτ ντί οούαρρ" τε νιερεζετ
/έρια ανθρώπων αμαρτωλών, χα! να Ριουνχχκιάρί , < τΐ μπερθένετε ντί
ς•*υρω6η' κα! τίί τρίττ0 τ,|Μρα να άνα- Κ ρούικ' έ τϊ τρέτενε. οίτι τεγγιά)1ετϊ"
8. Κα! εν9υμ•/;θτ(καν τα λογιά του.

8. Ε ού κουϊγτουανι φγιάλϊβετ α\

τίγ.
9• Και ώσαν εγυρισαν άπό το μνή
μα, τα ίπαν όλα έτοΰτα (ί; τους έν
δεκα, κα! εις όλου; τοΰ; επίλοιπους.
ίο. Κα! τ,ταν ή Μαγδαληνή Μα
ρίκ, χαι Ιωάννα, χαί Μαρία τοΰ Ιαχώβου , χαι ή έπίλοιπχι; μαζύ μετ' αύ
ται;, ή όποίαι; έλεγαν ίίς τους άπο
φίλους ετούτα.
1 1 . Κα! εφχντίχαν έμπρος•ά του; ώ-

9• Ε σ! οΰ κθίεν» γκά βάρρι ρίφίεν£ Ρίθ| χϊτο τε διμπεδγιετεβετ , έ δ*»
Ρίθ» σε τγιερεζετ.
ίο. Ε άτό κ£ οΰ ρίφίινϊ /.ίτό άπόστόγετ χενι Μαγ<ϊαλ•.νή Μαρία , έ 5ί

<7*ν φλυαρία τα λόγια τον; , και δεν
ταϊ; ίπΐς-ευσαν,
1 1. Και ό Πέτρο; ίΌ-τ,κώΟτ,καί ετρε*
ξεν χαι ί,λΟεν εις τι) μνήμα* χα! σκύπτει και βλέπει μοναχά τα σενδόνια" ό■τοΰ έκείτουνταν' χα! έγύρισεν οπίσω,

πάρα άτοΰρε πόσι μαρε^ι , έ νούκϊ 5άνΐ πε'σβ μπε τό.
ιι. Ε Πε'τρουα ού γχρε έ βάτε ντ{
βάρρ μέ βραπ, έ σι οΰ οΰγν 'άϊχ τζαρτζάφετξ μπε σ*έ βε'τΓΑε' ί οΰ κθίι
πράπε , Ι" τ^ιουδίτειγ μ» βέτεχε τ).
τ!γπερ άτο κε ού ίφε.

Ιωάννα , έ Οί Λίαρία ϊ εΆα' ί Ιαχώβιτ,
ε ο*έ τετγ«ρατ| ^εκίν» με το άά3χ$.
ιι, Ε ί.τό φγιάλε οΰ ύο•ίκν| π|ρ-

χα! έΟαύμαζε μέσα του έκεΐνο όπου έ
γινε.
ι3. Και να χα! δυο άπ' αυτούς I1 3. Ε να, δ! γκα ατά χ| βίγϊνε
πνίγαίνασιν αύτίιντήν ήμε'ραν εις μί- άτε δίτε ντε νιε φ3ιατ κε κι λιαρί γκα
«ν χωράν , Ά ύποία είναι μακράν άπό Ιεριυσαλίμι Γιαίϊτεδγιε'τε στάδ*ε, κ|
τήν Ιερουσαλήμ εξήντα ς-άδια, το όνο κιοιί/αειγ Εμμαου;.
μα τ•/ις Εμμαούς"
'4• Κα! ετούτοι ίσυντύχαιναν ανά
ι4• Ε κ&τα κουβίντόιγν* νιέρι με
μεσα του; διά όλα ίτοΰτα όπου έσυνέ- γιάτϊρινε περ Ρ!0$ κετο κε Ριάίγτιν|.
6/, καν.
ιΓ>. Κα! έκεΐ όπου ε'συνωμιλοΰσαν
ίο. Ε τέκ κουβξντόίγνε, άτα, ε όεκα! ΐδιαλίγουνταν, κα! αυτός ό Ινϊσοΰς φίίγνξ νιε'ρι γιάτεριτ, ού άφίροΰα ε δέ
Ιτ,σούϊ, ί βίγ μ? τά ίάϊ/.ί.
«σίμωσε χα! έπάγαινε μετ' αύτου;.
ι6'. Κα! τα αίτια του; ϊμ ποδίζουν
1 6. Ε σίτ' ετούρε ού κίν$ 9αταν να ν.ήν τον ννω:ίσουν•.
μπότουρε, Λε τ» μϊς έ ν'χνε άτ|.
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17. Καί εΐπίντους" τί είναι τ* λό- ]
17. Ε ού ΟοΥ άτοδρι" τζκουβε,τ&
για αυτά όπου συτυχΊχίνετε ίνας (Λ» τόν ι γιάν* χετό *ί *ενι ΐιε'ρι μϊ γιάτ§ρινϊ
άλλον έδώ όπου περιπατείτε, καί είσθε τοΰκ' έ ίτζουρε, » ψέ γίνι-τί χελμούαρ§•
Σκυθρωποί;
1 8 Και άπεκρίδη ό ίνας•, το όνομα
ι8. Ε νιερι γκα ατά κι κιου'ναεϊγ
το» Κλεο'πας, και εϊπεν του" ΐσΰ κα Κλεο'πε , οό περίεΐίχ , έ ί θότ' άτίγ»
τοικώντας «ίς την Ιερουσαλήμ, μο'νος τι βε'τίμε γε' ί χούαϊγ, ντε Ιερουσαλίμ,.
βέν εΐςεύρεις εκείνα όπου έγίν/,καν ι«σα » νοϋκι δι χετό /.§ γϊα'νε Λένε μπε τέ
«ίς αυτήν εις ταϊς ήμί'ραις ίτ-.υται;^ ντε /.ετό δίτ;
ϊ9• Και λίγ« τους" ποία; και »19. Ε ού θοτ•' άτοΰρε* τζιλιατε;
χεϊνοι τοϋ είπαν, τα πράγματα όπου έ οέ άτα ί θάν' άτίγ' πούνίρατ§ κ"• ού
ε'γίνηκαν ο\ά τον Ιησοϋν τον ΝαζωραΓ- *£"§ ρ^'τουίε Ιησούη- Ναζαρέουτ , χ&
ον, ό όποιος έγινε άνθρωπος προφτίτν,ί, κέ προφήτ ΐ φο'ρτε, , ντε πούνε, έ &'*
ουνατΐς- και εις έργα και «ϊς λο'για £α- ντ|( φγιάλε, περπζ'ρα Περντίσε , ΐ ό'έ•
ι*ρος•ά εις τον Θεόν, και ιίς όλον τον Γιθε λαόϊτ.
λαόν.
3ο. Και πία» τον έπαράαωκαν οΐάρ*2ο. Ε ό*έ ίίσ τε πάρετ' ε' πρίφτΐχιερεϊς και οι άρχοντες μας εις κρίμα ρετ έ 5ε «ρχο'ντετε τ4\ϊ έ δάνί άτε τ§
θανάτου, και τον «7αύρωσαν.
μουντόνετε μέ β&κίγε. , έ έαπ^θίενε
άτ| ντε Κρουίκ.
2 1. Και ε'μίΤς ηλπίζαμεν ότι αο- ί
αι. Ε νάβ:τ κίμι όμοΰθ οέ άϊ 1τος είναι ε'κεί<ος όπου με'λλει να ελευθέ *τε, χ| δό τε λεφτερόσγε Ισραηλνί•
ρωση τον Ισραήλ" όμως μέ τοΰτα όλα πό νταδτι πέρ βε'τζι χε:οΰρε τρί &<
τρεις ήμε'ραις μέ τούτνιν την ήμεραν έ κα σότ κε κοϋρ ού Αζνε κιτο'.
χει ση'μίρον, άφο'ντις έγίνηκαν έτοϋτα.
23. Αλλα κα! κάποιαις γυναΐκί; α
αα. Μα έ δε τζα Ρρά γκα νε'βετ
πό ταΐς εο\καΐς μας μα; έςετρο'μαζαν , να ντζούα^ί γ*α ρ•ίντ| , σί• βάνε κι
αι όποίαις έπηγαν την αύγήν εις το μβγγε'5εν$ ντε βάρρ\
μνήμαα 3•^ Ε σί νουκ' ΐ Ρίν| κορμιν' εα3. Και μέ το να μην ευρηκαν τό κορ
μί -«ου Ιησού", ήλθαν και είπαν πώς να τίγ, ?ρίε ε βάνε κε πανί ■ ο*έ τβ
εΐαασι καί όπτασίαν αγγέλων, οί όποιοι δου'κουρί Εγγεγετ κ| Οόίτνε, σέ «ί εάγγελοι λε'γουσιν αυτόν πώς να ζη.
'άτ' ί ίιάλε.
α4- Καί επήγαν κάποιοι άπ' εκεί
34• Ε βάνί τζά γκα νε'βετ ντ|[
νους όπου ί,ταν μαζί» μετ' εμάς εις τό βοτρρ" , έ Ρενε κείτοϋ , σι Οάν' έ δε Γράμνήμα, καί ευρηκαν ϊτζι καθώς είχαν τε, πά άτε νουκ' έ πάνε.
και αί γυναίκες* άμή αυτόν ίέν τον ίδαν.
>5. Καί
«ι αυτός τους ειπεν" ώ άγνω
35. Ε*έ άί ού θο'τ' άτουρε" ώτε πα
ροι καί βραβεϊ; τίίκαο'ία εις τό να πι- {Αεντ, έ τϊ μίνούαρε πρεϊγ ζ^μερετ, *!
ς-εύετεείς εκείνα όλα όπου Λάλησαν τέ πεσο'νι ντ| Ρίδ' άτο κ§ 9άν£ προφη«ί προφήται
ΐτετί•
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Κεφ. 2<

26. Νιυ'ίϊ όου/αΐϊγ τ| πϊσόν Κρί
1$. Δέν έπρετκ νζ τα πά'Μ έτ'οΰτ* Χρς•ο;, μΙ να Γζ,β^ εις τ^ν 5β- στι τι τίλια , ί κεϊτού τ* χίν ντΐ λε•»
ξαν του ;
η". Και άρ-/'.,ωντας άπο τόν Μωϋ
οέακαί περνώντας άτϋ όλους τους προ
βτίτας , τους ΐςτ/ρ^εν τα πράγματα
ίποΰ εγίάφτ,καν οια λόγου τουεϊςόλαις
ταϊς γραοαϊς.
α8. Και έον'αωσαν ε!ς τί,ν -/ώραν
όπου έπάγαιναν' και αΰτ;>ς ίκαμ Ι •

βδίμ τΐ τίγ.
27• Ε νίσι κε γκά Μωϋσίο*. έ γκχ
Ρίθε προφνίτετε, ι οΰ ςιγίς άτοΰρε ντε
ίίθε καρτερά , άτο κι κε'νϊ Θ4ν6 ~ϊρ ~ί•

28. Γ. οΰ άφιρούανί ντε <ροιάτ χ§
βίγνε" έ «ί έεοτόν σίκουρ οό τε βίγ αϊ
τε'γε.
τιΌ; πάγει μακρύτερα.
29. Κ άτα » 3τρ§π»ύανϊ άτε, έ ί
29. Και τον ίβίασαν, λέγοντες.
ίλ£~νί (Λδτ' έμα;, ότι βραοιάζη : και **- θότνί" μπίτου με νεβετ" σέ ψ* οΰ εόϊ,
πίρασεν ή ύ^ιλ^λ. Και έαβί,κ» (ϋ'σα νκ ί ο'ύ Οίε δίτα ' 3 χίρ•. τ» ρ'ιγ ι/.ϊ τΐ
μείν* μετ' αυτού:.
πά5κϊ•
3ο. Κα•. όταν έκάί)ιο-ίν αυτί.; |/.έτ'
3ι». Ε Γιάου κοΰί ντένι άί ντΐ ;χςαυτούς, επΐρε 7ο ψωμί, και το εϋλό- σάλε αέ άτα Λά5/.ι , ^'οίι .';ού>'βνϊ, ε
ΐ ;<εκο'ί', » σι 3 θε'ου, ί βοί π•ιπχοα
γν,σί , χα! έκοψε και τους ε'ϊιιίι.
άτοΰρε.
3ί. Και το'τε ανοίχθηκαν τα μάτι
3γ. Ε άχιέρε οΰ χάπνϊ σίτ :τι^:ί,
α τους, και τον έγνώριο-αν' και αυτός ; ένιόχνε άτ!, πό «ί οΰ ^ούαπι γκ^
ϊνινεν άφαντο; άπ' αυτούς.
σίτ' ΐτοΟίί.
32. Ε άτα Θάνε νιερ•. (/.έ γιάτ|ρι•.|,
32. Και είπαν ανάμεσα τους" 5έν
ί,τιν ή καοοιά αας καΐμίν/•, εις έμας , ό νΤϋ>'ε να 6ίΓείγ ζί^ίρα γιονε ντΐ Ιίε'τίταν [χάς Ιλάλει εις τν,ν τράτα, και ό νε τόνε, κούρ να κουβεντον (Λπ'οϋ-5^
έ να ζΛουλιόν νάβετ καρτϊρατΐ;
ταν [/.ας ίξτ,γα τ*ΐς γκαφαΐς;
33 Και αϋτο'ι σνικονώμενοι , ε'/.ίί33. Ε οΰ γκ:ε'νε άτ* τζάο-τ, έ οΰ
νγιν τ•/|ν ('ίραν ένυσσαν εις τί,ν Ιερου κθί'ν| ντε Ιερουο-αλΙα , έ Ρένε ;;.πΐγ&σαλήμ, και εύρήκαν μα,ωμε'νους τοϋ; οουρί ί;ά-Χ| τε ν^απε^νιίτε , 5 ίϊ ά
ϊνδεκα. και τους ά).λους όπου ήταν μκ- τα χϊ κε'νε (αϊ τά,
ζύμετ' αυτούς,
34• Οπου έλεγαν* ότι ") Κύριος άνα34. Κε θο'ανε , σε Ζότι \ύ τε βεος••>ίυ•/ι βε'βαια , και έφάννι εις τον Σί τε'τα ούγγιαλ, έ γιου &ύκ ϋριωνιτ.
μωνα .
35. Ε άτα γιου ρε•ρ:ΐγνϊ άτο > ε ού
3ο. Και αΰτοι οί ούο όπου ήλθαν
εί'.τ,γοΰνταν τα πράγματα όζου έγιναν
εις τήν ς-ρ^αν" καϊ πώς τον έγνώρισαν έκεϊ όπου έκοπτε το ψωμί.
36. Και έκεϊ όπου ελ;γαν αυτοί αΰτα τα λογία, αϋτος ό Ιτίσιυς 37x6η εις
τήν μίττιν τους, και λε'γει τους" είρνίν/

(ΐ( έ«ά;"

Ρια'ιγτινε (Λπούίε ' έ ίε κισ έ πάτν$
νιό/ουρ| ντ§ -.£ θίερρε τε πούκΐο•§.

36. Ε τεκ κουβεντο'ιγνε άτα χετο
κουΐντα , βε'τΐ άΐ Ιητούϊ κεντρο'ι
ντε |/.ές -ί τοΰρε ' έ οΰ θο'τ' άτοίβε'
πάικ απε γιούί'ετ.

Κεφ. ί.\.

ΚΑΤΑ ΛΟΪΙίΛΝ
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"ί>η. Γ. άτα σί »ύ τρ|μπν§ σού•Λ?.

0>>σΐ
3~. Καί εμώντας να φοβνι^οΰ'
ουνατα καί να τρομάζουν, τους επαι έ ού ιριικούανε , ο» οού*;ιγ σίκουο '¥.ί
νετό να βλέπουν πνεύμα.
χνί ντονιε ϊπίοτ.
38. Καί λέγει τους" δΊατί είσθε συγ•
38. Ε ού βότ άτοϋρε" ψέ γένι τΐ
χοσμένοι; καί ο\ατί λογισμοί άναβαί- νακατόσουρί, έ ψέ χίπεγεν» ντ§ ζέμίρχ
τούαΐγ συλοη'ρ»;
νοοσιν εις ταΤ; καρδίαι; σας;
39. Ι^έτε τα χέρΐάμόυ καί τα πο39• ^ίχνιδούαρτ'έ'μία,εδ'έ ^μπιτ*
οάριζ ι/.ου" οτι αυτό; είμαι εγώ" ψνιλα- έμία, σε ούνε γιαμ άί βέτε' ζίρμϊ»*
γύτιτί αε , και ίίέτε μί " οίατί το μέ §όρ[ίε, ε σίχμενι" σέ Απίρτι νού*ΐ
πνεύμα, σάρ/.α καί κό/.αλα δέν έχει, κα• κα μία , έ δε έστίρά , σί κούντρε <Κχνι
μούα ίλ κάμ.
βώ; βλέπετε εμένα όπου ίχω.
4ο. Και ώσαν είττεν έτοΰτο, τοΰ;
4». Ε σί ού θα Αετό , ού 8ε:ρτόϊ ά
έδειξε τά χέρια καί τα ιίοοάρ•.*.
τοϋρε οοΰαρτε έ #έ κίμπετξ.
4 1. Καί Ι^ωντά; να άπις-όΰν άκό*
4 1. Ε τέκ νού/.ί πεσόιγν' έ δέ άμη οι--» ην χαράν του; , και να θαυ- τ4 , ί κέν$ γ'άστε βετίουτ γκα Ράζι^
μάζουν, :οΰ; ειπεν" εχετί τίποτε; φά- ού βότ' άτοΰρε' κίνι Γ§ Αετού π^ρ τ&
γισερόν έοώ;
γκρίνξ;
4^. Καί έκεΐνοι τοΰ έδωκαν ίνα
42• Ε 5ε άτα ί ντζούαρϊ, περπά^χ
κομμάτι ψα'ρι ψτιτόν, καί άπό μελόπτ•,- νι§ τζόπί χίσκ τ'| «γιέκουρβ , ί &« πίτε μγιάλτβ.
τα.
43. Καί έπνίρε εμπρος•ά τους και ε"•
43. Ε σί έ μο'ρ^ι , έ χάγκρι περπά*
ρά τοΰρε,
φάγε.
44• Καί βΤίΡίν τους" έτοΰτα είναι
44• Ε ού θότ' άτοϋρε* Αετό γιάν$
ίκεΤνα όπου σα; έλάλ^σα ακόμη ώντα; πουνίρατί Αε ού θό^ε ούνε γιούβετ
μετ' εσάς, δ Π πίϋ; κάμνει χρεία νά κούρ γέίε Ρίθ| νι| μέ γιου , σε δοΰχαπληρωθούν όλα «κείνα όπου είναι γραμ ετ| τε παΡουχαενβ Ρίθ' άτό κε γιάν|
μένα εϊ; τον νόμον τοΰ Μωΰσέω; , και σκρουαρε ντε νόμ τέ Μωυσίουτ, έ ντ$
ιϊ; του; προφη'τας, καί ει; τους Ψαλ- προφνίτε , ε ντ'ε ψαλμόρα πΐρ μούα.
ρ.ους δια λόγου μου.
45. Τότε τους άνοιζε τον νουν τους,
4.Τ. Αχιέρε ού χάπι μέντιεν' άτοΰ«
ίχ καταλάβουν ταϊ; γραφαΐ;.
ρε, λϊ τε κουπΐτόιννε κάρτίρατί.
46. Καί είπέν του;" ότι ετζι είναι
46. Ε ού βά άτοϋρε" σε Α|3τού $»
γραμμένσν" καί τέτοια; λογής έκαμνε 3τ§ σκροόαρί,έ ίίβτοϋ δοΰχαειγ τ!|
χρεία να πάθη σ Χρ^ς-ός* καί τήν τρί- πεσόν Κρί'3τι , έ τε γγιάλεϊγ γκ,α τ|
ττ,ν ήαέραν να άνας-τίθ^ί άπό τους νε- βδέκαυριτε τι τρέτενε δίτε.

χρο^ς.
47• Καί να κηρυχθί; εις το όνομα
47• Ε τε ο'ιο'άζεΐγ ντ' εμερ τι τίν
του μετάνοια καί άφεσις αμαρτιών εϊ; μετανί , Ι-.ϊ ντεγίερε τε φάγεβετ ντ([
όλα τα έθνη , άρχίζωντα; άπο την Ιε ίί&ϊ φυλίρα, ί δό τε νίσνι γιούβετ γκα
Ιερουσαλίμι,
ρουσαλήμ.
48. Καί εσείς εΐβθαι μάρτυρες ε
48. Ε γιούβετ ύό τ\ γεν* μα(»τύι4
τ\ «τουρ» πούνί-οαβΕτ
τούτων.

α

2ψ>

ΕΥΑΓΓΈΛΙΟ»

4<>- Και να, έγω όπου ςί>.\<•> το!
τάΕιαον του πατρίς αου εις εοάς' και
έσεις καθίσατε εϊς ττ,ν πόλιν Ιερου-τα-;
λν,ιι, εως ού να ένδυΟίτε ο.ίναρ.'.ν άπο '
πάνω.
κ. Και εύγαλέν τους εςω έ'ο>ς ε*;
5ο.
»•/;ν Βτ,Οανίαν' και ΐσηκωσε τα "/Λ117-

4}}• Ε γι* ο•ϊνε

Κϊ<ρ. ,,{-■
Λ όερΡόιγ ρ.ζ?

γιούΐετ ταςιγίν ι Πα.ΐαίτ σί|ί." ί γιοιί»
βιτ ρίγι ντε κιουτετίερουσαλία γγε'ρα
σα τε βίσενι φουκί λιάρταζιτ.

5ο. Ε ι σπουρι α~χ γιαστ§ γγευβε
ια~! Ιΐιβανί, ε σι ν/.ρίγτι δοΰαρρτ' έτίγ,
ϊ πε/.ο'ϊ άτά•.
του, και τους ίύλο'γτ.σε.
5 1. Ε άτγέ τ«. πεκόντε αχ άτ*α,
5ι. Και έχει όπου αΰτος τους εΰλογοΰσεν, έ^ωρίσθτι άπ' αύτοΰ;, καί »- ούντα πρεΐγ σοϋρε, ε οίντε σίπίρ πρέ•.ν
^,ε'ρίτο απάνω εις τον οϋρανόν.
Κίελ\τ.
53. Και αϋτοι ώσαν τον ε'προβκυ52. Ε άτα σι γιου <ράλλ| άτίγ"
ντσαν, έγυρισαν εϊς τν,ν Ιε-ρ',υοαλτ;(λ [/.ε ού κ&ίενϊ ντε Ιερουσαλίρι ρ.έ ^|Για τ%
•/&ραν μεγάλην.
ρ.α4.
53. Ε ρίγν» ΓιΟ| νιε ντε Ιειο, τουκ>'
:~>3. Και εϋρίσκουνταν πάντοτε ει;
το ϊερον, ύ|λνοΰντεςκαί εύλογούντες τον ΐ λε^δούαρε, έ τοΰκ' ΐ πεκοΰαιε Πεοντίνε. Βίβτε'τ.
Θεον. Αρίν.

ΤΟ ΛΠΟΝ ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ

2ξΝΤ1 ΟΥΓΓΙΛ"

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ι ΙΩΑΝΝΗ Τ.

Κεφ. ά. ι.
ι. Εις τήν άρνήν /,τον ό-λόγος" καϊ
ό λόγος ίτον [χέ τον θεόν' και Θεός
ήτον ό λο'γος.
α. Ετούτος ήτον εις τ/,ν άρχ^ν ριε
Τον Θεο'ν.
3. Ολα (τα πράγ;Λατα ) δι* (λ&σου
τοϋ (λόγου) έγίν/,καν, και χωρίς αυ
τόν δεν έγινε κανένα άπο όσα έγιναν.
4• Εις αΰτον ί,τον ζωνί' και ή ζωΐ ί,τον το φως των ανθρώπων"
5. Και το φώς εις τί,νσκοτίαν φε'γγει , και ή σκοτία ο*έν το έκατάλαβε.
6. Εγινεν ενα; άνθρωπος άπες-αλ•
ια'νος άπο τον θεόν , το όνοαάτου Ιω•
«νν/.;.

Κρί» Επα'ρ|

α. ι.

ϊ. Κ§ περπάρα ϊσ Φγιάλλια , •
Φγιά*>.λια ίσ |« ΙΙ:ρντίνί πάσχε, , «
Φγιάλλια Ισ Περντί.
α. Κεγιό 'νί κεπερπάρα πάσκε ρ.»
Περντίνε.
3. Τ§ Γίθα ττρεεγ άσαΐγ οϋ πενε, έ
πα άτε νούκ οϋ π| ντο-νιε γκα σά γιάνε Μ'??ί•
4. Μπα τε ϊστε γέτα , ί γε'τα ίσ
Χρίτ' έ νιίρεζετ.
5. Ε διίτα λά[ί.ψ ντε ερ§σίρε, ΐ ίρεσίρα σριοΰντ τα {ΐπάγε άτε.
6. Κέ νιε νιερί 8ερΡούαρε γκα Πε^ντία , ίαερ' ]τίγ Ιωάνν.

ΚΑΤΛ ΙΩΑΝΓΪΗΧ•
Κεφ. ι

*9'
η. Κοΰ<γ έ"ρδι πίρ μαρτυρί. τ§
η. Ετούτος τ,λθεν είς μαρτυρίαν ,
ι>« μαρτυρ/ση οΊά τό φώς, οιά να πι- μαρτυρίσγϊ π§ρ δρίτ-3 , Μ τι πεσόγϊνΐ ΡίΟξ με άνϊ τέ τίγ.
■^εΰσουν όλοι δια μέσον αϋτοΰ.
8. Αι νοΰχϊ κέ ?>ρίτα , πό πέρ τ»
8. Δεν ήτον εκείνος το φως , αλ
δένε
ΐλαοτυί'ι πέο όρίτε.
λά να μαρτυρη'ση οιά το φώς.
9•
Ιδτε §ρίτα έ βερτέτε, κέ ντρίτ
Ο. Ητον το φως τό άλ'ίθινόν , το
οποίον φωτίζει κάθε άνβρωπον όπου έρ τζ£ό νιερί κέ βγιέν ντε κετ$ γέτε.
χεται είς τον κόσμον.
ίο. Ντε πο'ιί *« > « 'ότα πρέϊγ
ίο. Είς τον κόσμον ητον' καί ο
σί
κέ
*ίρρί, * *υτα νουκ' ί λόχον
κόσμος όιά με'σου αόπ>5 εγινεν* άμή
άτί•
ό κόσμος οέν τον έγνώρισεν.
ιι. Ντε τέ τίγτΐ ερδι, έ τέ τίγτ§
1 1 Είς τα εδικά του Υ,λΟεν, καί οί
άτ| νουκ' έ 5 ε';νε.
ίόικοίτου δέν τον έδε'γ6ηκαν'
12. Κ σακί έδέξνε άτε,ούδά άτοϋ".
ι α Και ό'σρι τον έδένΟνικαν, είς αύτουνους εσωκεν εςουσιαν να γενούν τέ οε έςου/ιί τέ Τίένισνε Αίγτ έ Ιίερντιτι,
κνα Θεού", (τοΰτ' ετιν,) «ίς εκείνους μπ' άτά κέ πεσουανε μπ' ^μερ τέ τίγ,
όπου ττις-εύουν *ϊς ΤΟ ονομά του'
ι\ Ατα άς πρε'ιγ Γιάχουτ , άς
1 3. Οί όποΐο* ούόέ από αίαατα ,
ούοέ άπό τό βε'λημα της σαρκός, ουδέ πρέ<γ Οόλίμετ σε κουρμιτ , ας πρέιγ
«ι-ό τό θέλημα του ανδρός, άλλα ά Οελίμετ σε πουρριτ , πό ττρειγ Περντί.
σε λεν»,
πό τον Θεόν ε'γεννη'Οηκαν.
ι/ί• Ε φγιχλιαού ί§ νιερί, ε ντίνι
ι4• Και ό λόγος έγινε σάρς, καί
μπέ
νέβετ ν;§ κουρμ τε νιερίουτ, (£
ΐκατοίκησεν εις εΊλάς, και εϊδαμεν την
δόξαν του, δόςαν ωσάν ( υίοΰ;μονο-,πάμ λεβ&μν' έτίγ , πο'σι λίβδίΐΑ τ§
γένους άπό τον πατέρα, γεμάτος χά- πίΐριτ σε βέτίμε γκά πατάι) πλιότ μέ
ριν χαί άλη'θειχν.
δουρετί, ί με τέ βερτέτε.
1 5. Ο Ιωάννης έμαρτϋρηβε δι' αϋ1 5. Ιωχ'ννη επ μαρτυρί π§ρ άτέ* ί
τον, και έκραζε, λέγωντας" Ετούτος , 6§όρέτ έ δότε, κοΰίγ & άί κέ πϊρ τ!
είναι εκείνος τόν όποιον σας είπα" ότι θάι,!* ά'ι χε ύό τε, 6ιγε πας μεγε , ού
ε'κίΐνος όπου έρχεται όπισω μου εγινεν πε περπαρα μεγετ , σε ιστέ ι παρι ιμ.
ίμπρος-ά μου' ότι Ϋ,τονπροτίτερός μου.
1 6. Και άπό τό πλήρωμα του έμεΐς
όλοι άπόλαυσαμεν, και έπη'ραμ;» χά
ριν απάνω είς χάριν,
1 7•Οτι ό νο'μος έ^όδη οιά μ?σου του
Μοιυσέως' (άμ/,) η χάρις και ή άλη'6εια έγινε δια μέσου του Ι/,σοΰ Χρί
σου.
1 8. Τόν Θεόν ουδέ κάνε'νας ποτ*
ίίν τόν είιίεν' ύ μονογεν/ίς υιός, όπου
είναι είς τυν κ>Λπον τοΰ πχτρός, εκεί
νος τόν εξηγηθη.

ι6. Ε γκά άγιο κέ ί τεπ|ρόν άτιγ,
ριούαρμ τέ ίίδί νε'βετ, έ δουρετί ντα-(ε
δουρίτίσ».
Ι7• 2ε νο'ΐΑΐούδά με άνετέΜοιυν.-ηχ , δουρετί* Ί δέ ϊ £§ρτέτ« οΰ πί
γκα Ιησού Χριστοι'.
ί8. ΙΙερντίνΐ ντ'Ίν'.Ε νοΰκ'ΐπά κού
ρε, ί βε'τεμι Πίρί « Ψ'Ι ντε Γι τ|
' ίο υλλ,ν-ίΐ•

«9•
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ι$. Και ΐ το» τ* είναι η" ααοτυρία|
*ού Ιωάννου, οπόταν «πές-ϊ'.λχν οί 1- Ι
ουΟαϊοι άπο τα ίεροσόλυρ.* ιερείς και
Λευΐτας, να το ερωτήσουν έσϋ. χοϊος
«ίσοι ;
2β. Και ώι«.Άόγησε και ίέν το άρνγ{θτ/ και ώριολόγησε, λε'γωντας'• ότι δεν
ίίααι ενώ ό Χρΐ7θς•
2ΐ. Ι./•, ερώτησαν τον* τί είσαι

Κεφ.

19. Ε Χέγιο £στϊ ααρτυρία >ί Α*
Ιωάννη . άτε χέρε &| ό£ρίούαν| Τζιφοΰτε γκα Ιερουσαλί</.ι ΙΙρϊφτϊρ • ο•
Αεδίτερ, *{ τα πιε'τν' άτ| τζιλι γέ τί",

3ο. Ε (Ααρτυρί-ίΐ , ί νοώε' άρνίιι'
ε (Ααρτυρίσι, ε 8α* « νοΰ/α γίαρι οί
νε Κρίστι.
31. Ε έ πιε'τν' άτ'ε/ τζθούα τι δα';
ϊιιπόν; Ηλιος είσαι έσυ ; και λίγει ρςγε Ηλία τί; έ ού δότε" νοΰ/.ε "•'**{"•'
δεν εΐααι. Ο προφη'τν,ς είσαι; και άττε- ρώς γί τί Προφήτη; έ ού π;ρΡά•χ γιό.
χρίθη" όχι.
22. ΙΜε πασταγε ι 9αν ανιγ τ,ι22. Καί λέγουν του" ποίο; είσαι λοιϊ « να
> Οωσων,εν
> /
> /
< ε- λι γε'; χ| τ'ε περΓε'ίεαι (Απα τα λϊ νχ
■Β>ν; Οι»
αποκ:ισινεις
καινους όπου ρυα; ίς;ειλαγ" τί λέγεις 4ρ'Γοΰαν4 νάβετ; τζθοΰα ττερ ^έτ-χ»
£.ά λόγου σου;
τίντε;
23. Ειπεν' εγώ είριαι ή φωνή εκεί
23. Ε Οότί' οΰνε γιαα ζ{μ άτίγ >\
νου όπου βαιά(Λε'σα εις την ίρηαον' ΐσ>- θεΐρετ ντ' έρτ,ι/,ι' σίδόνι οϋόεν' έ Ζο'«σατε την Γ-ράταν του Κυρίου" καβώ; τιτ' σι κοΰντρί θα προοτίτ») Ησαΐα.
είπεν Ησαΐας ό προφήτης.
24- Ε κ:τα ίί κέν| ^ΕρΓο^αρ§ ί'ίν•
2/(• Και οί άπίς-αλαε'νοι ήταν άπο
τους Φαρισαίους.
γκα ερεσι ί Φαρισΰγετ.
;ι5. Ιναί ερώτησαν τον, και είπαν
2ί>. Ε έ πιέτν' άτε , ί ί θαν' άτίγ"
του' ί\ατί λοιπόν βαπτίζεις, έπειο*η χο ψέ παΡεζόν , κοΰρ νουχε γέ τί Κρί
χχί ίέν είσαι έσΰ ό Χρ'.τος, οίτι ό Η στι ι ά; Ηλία, ας Προφήτη;
λίας, ού'τε ό προφήτης ;
•Λ. Και ό Ιωάννης χπεκρίθη, λέγωνί6. Ε 5έ Ιωάννη ού πίρΡίΊΊκ, Ι
'.ος' εγώ βαπτίζο> εις νερόν' οί»Α'^ εκεί ού ία άτοΰρί' ού'νε παΡεζόϊγ ντ' οΰ•.ί"
νος ςεκεται εΐς τν,ν ρσηνσας, τον ο πο ντε περ αες τούαιγ 'εστ| ν-4, χ§
ποίον ίσίΐς ί•ν τον γνωρίζετε"
γιούβετ σέ νι^νι.
27. Αυτό; είναι όπου ερνεται οπίσω
27. Αι |στε κε βγιέν πας (λίγε, κε
ρ.0υ
ιος εγινεν (υ.ποςοι ριου του ο άί ΐστι «ίρρ! ρ•! π|ρπα'ρα γκα μ.ε'γε"
ποίου έγώ ίέν εί[χαι «;ιος να λνσω τύ κε οόν' άτίγ νού/.| γιαα ίζότι τι ζγιί
λουρίον τοϋ ^ποδη'αατός του,
ρίπατ' έ όπίγκαβετ σέ τίγ.
29. Ετούτα εγίνηκχν εις την Βη8α•
28. Κετο οϋ *έν5 ντϊ ΒϊΐΟαβαοα,
βαοχν πέραν τοΰ Ιοιίάνου, έκεΐ όπου πίρτε'ιγ Ιορδάνιτ , τέκ κέ Ιωάννη κε
ο Ιωάννη; έβάπτιζε.
παΡεζόν.
29. Την αύριοοινην, (ήαί'ραν ) βλέ
29. Δίτεν' έ νέσίρριε δέχ Ιωχ/ν^
πει ό Ιωάννη; τον Ιησαΰν ώττοΰ ηοχουν Ιησουνε κ'ϊ βίντε τεκ άΐ, ίθότε" γι*
ταν εϊς αυτόν, καίλε'γει' ναόάρινός του κε'γγι ί Περντ^ί , άί κε γκρε «ράγ^τ*
©εου όπου σηκώνει τ/ν ά|ΐαρτί«ν τοϋ ί ΡίΟΐ ' ίότι*ι.
κόσίΑου,,

Κι*.
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3ο. Ετούτο; είναι ( εκείνο; ) δια τον
3ο. Κούϊγ |στ άΐ χε πέρ κ|τ$ δά•
όποιον ΐγω είπα* άνθρωπο; εύχεται ό- τζβ οίνε, πάς μέγε, βγιεν νιερ; χ» *»
τ.ίσω που, ό όποιο; έ'γινεν έμποοςτά μου' ϊτε *έρρ{ περπάρα μεγί , σε ψε χι μ£ .
δτι ί,τον πρώτο; μου.
πίρπάρα τεγε5| ού'νξ.
3χ. Κα! ε'γω δεν τον ίςευρα' άμή
3 1 . Ε ού'νί νούχ' έ νι ίχα άτε , πο
Λα να ιρανερωΟη ιίς τον Ισραήλ, δια περ τε τζφ*χιουρ| ντ'ε Ισραήλ , ιτρα
το"ιτα ήλθα εγώ βχπτίζωντα; ει; τον άντάϊγ άρτζε ούγ§ , έ πχίίζόίγ ντο^γξ.
νίοόν.
3ί. Και εμαρτΰρησεν ό Ιωάννης ,
32. Ε μαρτυρίκι Ιωάννη, έ θα" σέ
λίγωντα;" δτι είδα το Πνεΰμα όπου έ- πάτζε 2ίτίρτν§ λ| ζίρίτι πόσι πϊλούχατίοϊ'.νίν ώσ*ν περι^'ρι άπό τον οϋ- μπε πρε'ϊγ ΚίεΧιτ , έ κέντρο* μπί τ£.
^ανϊ.ν , και εμίΐνεν άΐϊάνω του.
33. ΚχΙ εγώ δεν τον εγνώριζα" ά33 Ε οϋνε νούχ' έ ν:όχα άτε, πό άΙ
μή ΐΛίΓνο; όπου μι επεμψϊ να βαπτίζω χε με σάλι μούα τ§ παΓξζόϊγντ' ούγ$,
ει; τι» νερόν , «κείνο; μου είπεν ει; οποί αί ρε θα μοΰα" μπ' άτέ κετϊσόχτζ τέ
ον χα! αν είδης τ6 ΠνεΰμαοποΟ να χα- ζ.ΐρε'σί ^πίρτι , ϊ τε κεντρόγε μπϊ τε^
ταοα-.νν; χαϊ να μίνη εί; αυτόν, ετού κουιγ εστ αι κε παΓί^ον μι Ζπιρτ
το; ιιναι όπου βαπτίζει με Πνεΰμχ ΣενγτΑγιον.
ο.{. Και |γώ τον είό α, καί έμαρ'4• Ε δέ ουνε έ πάτζε , έ δάτζε
τΰρησα, δτι ετούτο; είναι ό υιό; τοΰ «,αρτυρίνί, σέ κουιγ Ι'ίτε ϊπίρρι ίΠερθεοΰ.
ντίδε.
35. Και τ/,ν, αύριοσινην ήξεραν πά
3ο. Ε νε'σϊρετ πίρσιοί, τέκ ^ίγτι
λιν ές-ί'χ:το ό Ιωάννη;, και άπό τοΰ; Ιωάννη, έ δε δϊ γκα μαΟητίτ' ετίγ.
μαθητάδε; του δύο.
36. Ε τεκ οοΰρ: ^έ Ιησοΰνε, χ^
36. Και βλε'πωντας τόν Ιησοΰν ό
που επεριπάτει, λέγει- Ιδέ; ναό αμνός σκο'ντε άτγέ, δα" για'βουα χεγγι ί
τοΰ θεοΰ.
Περντίσε.
Ζη. Κ αϊ ηχούσαν τον οι δύο του μα37. Ε §ιΡιου'ανε φγιά),ετ έτ'ιγ τ|
θη-.άόε; όπου το είπε, χαϊ άκολούδΐ- & μαδητίτ' ΐτΐγ, ί βάνε πχ; Ιησοΰίτ.
σαν τόν Ιησοΰν.
33. Και ό Ιησοΰς γυρίζωντα;, χαϊ
38. Ε σι οΰ χθίε Ιησοΰι , έ ί πα
βλίπωντά; του; όπου τόν ακολουθού άτα Α |ίίγνι πα; σΊ, ού 9χ άτοΰρΐ"
σαν, λέγει τους"
3(> Τζκερκο'νι,• έ δε ατά ί δάν' ά3(^. Τί γυρεύετε; Και εκείνοι τοΰ
είπαν ' Ραββϊ, (το όποιον θέλει να ει τΐγ" Ραβί* ( κ'ε §ό με Η'Ι Δασκαλ )
πεί μεταγλωττι.ζό'μενον, Διδάσκαλε,) χοΰ 4στ| τε ντ^νιοοριτί τάτ;
που μένεις;
4ο. Ού θότ' άτοΰρε" ίγιανι" έ σίχ4ο. Και λέγε» τους* ελάτε και βίνι"
ίάνϊ ε πάνε τέκ χ..σ τε ντ(-Ηουριτι*
δητε. Ηλβχ; χαϊ είδαν ποϋ μένει" και
ε
μπετνε
πράν$ τίγ βθ' άτϊ *.τί' ί
ίμιιναν τΐ,ν ήμε'ραν έκείνην σ/,μχ του'
χαί ητονώς δεκάτη ώρα (. τη; ήμί'ρ«ί• ) )οαχάτι κε γγίρα ίγιε'τί.
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4ι. Ητον ό Ανδρέας ύ αδελφό; τοΰ
2ίαωνος Πέτρου, ΐ'νας άπό τους όύο,
άπου άκουσαν άπό τον Ιωάννων εκείνον
τον λο'γον, και άκολουθη'σασι του ΧριΓρΰ.
42. Και ετούτος πρώτος εύρε τον
ΐδιόν του άδελφόν τον Σίμωνα, και λέγίΐ του" •ϋρήκαρ.εν τον Μεσσίαν, το
όποιον (Λεταγλωττιζόριινον θέλει να εΐπ;ΐ, ύ Χρις-ός.
43. Και εφερίν τον εις τον Ιτισοΰν.
Και ό Ιησούς ωσάν τον ειόεν, είπεν"
»7υ είσαι ό Σ'.ν.ων ό υιός του Ιωνα' έσϋ
θέλεις καλεσθή Κηφας, το όποιον θέ
λει να ειπεί Πέτρος.
44• Και την αύριοσινήνήαέρανπ*
λιν ήθίλησεν (ό Ιησούς) να εύ'γη ίςωείς
τήν Γαλιλαίαν' και ευρίσκει τον Φίλιπ•
πον, και λέγει του* άκολοϋθά ιιου.
4•>• Και ό Φιλ•.ππο; τ,τον άπό τήν
Βηθσαϊδά, άπό χήν πάλιν του Ανδρέ
ου καϊ Πέτρου.
46. Ο Φίλιππος ηδρε τον Ναθα
ναήλ, και λέγει του* εκείνον όπου εγρα^εν όΜωϋσής ει; τον νο'αον και οι
χροφήται εΰρήκαμεν, Ιησοΰν τον υίόν
του Ιωσήφ άπό τήν Ναζαρέτ.
47• Και λέγει του ό Ναθαναήλ* α
χό τήν Ναζαρέτ ημπορεί να είναι τί
ποτες καλυ'ν; Λέγει του ό Φίλιππος*
ελα καϊ ΐδέ.
48. Καϊ ό Ι/,σοΰς δΐ5ε τον Ναθα
ναήλ όπου ήρχουνταν εις αυτόν, και εί
πε δΐαύτο'ν' ϊδές αληθινά Ισραηλίτης,
εις τόν όποιον δεν είναι δόλος,
49• Λέγει του ό Ναθαναήλ" άπ:> που
μέ γνωρίζει;; Απεκρίθη ό Ιοσοΰς, και
είπεν του' προ τοΰ να σε λαλήση ό Φί
λιππος, όπου ήσουν άπό κάτω εις τήν
συκιάν, σε ει5α.
5ο. Ο Ναθαναήλ άπεκβίθη, καϊ λέ
γει του" διδάσκαλε, εσύ είσαι ό υιός
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ι. γ. νιερι γκα ατχ τε οι ιστέ
Ανδρέα ί βελά( 2ίμων Πέτροσ» , κ|
κίσνε. οιΡιούαρι φγιάλετε γκα Ιωάννη,
ϊ κίσνϊ βάτουρε πας τίγ.
4^• Ι πάρι μπ' άτε χ| ού ποΊΑ
κοΰΐγ με τε , κέ άί 2•'μωνι βελαι τίγ,
έ- ΐ Οο'τ' άτίγ' Ρεμ Μεσίανε, κε (θοΰχαετε Κρίστι.
43. Ε ε πρου'ρι άτΙ τέκ Ιησουι*
έ σι έβοΰρι άτε ρε Ιησουΐ μίρρϊ , ί θο'*
τ&' τϊ γέ 2ίμωνι ί πίρρΊ Ιωνάιτ , τι δό
χε κιού^αετζ Κηφά, κε ξηγίς Πέτρο.
44• Ε τε νέσ|50.3ν| οέϊι Ιησοΰι τε
βϊγ ν-ϊ Γαλιλαίε" έ οΰ πο'ιχ μέ Φίλιππονε , έ ί θότ' άτϊγ" εγια πάς [λέγε.
45. Ε Φίλιπποι ΐ/ίτε γκα Βηθσαίδα'για, γκα <ρϊι»-ι ί Ανίρέασϊ, ΐ ί
Πέτροσε.
4ο'. Ρεν Φίλιπποι Ναθανήλνε, £ ΐ
Οο'τ' άτ-ίγ* Ρε ια άτε , κε π'ερ τε σ/.ρόι
Μωύσίουντίνόμ, έ δέ προφήτίριτε, Ιησουνε τε πίρρ' έ Ιωση'φητ γκα Ναζαρ<τι,
47• Ε ί Οο'τ' άτϊγ Ναθαναήλη' γκα
Ναζχρέτι μοϋντ τε δάλλε ντονιε έμίρρϊ; ίθυτ' άτϊγ Φίλιππο», εγια, ί ύ'ί/.
48. Ε πα Ιησούΐ Ναθανανίλνε κι
βϊν τέκ άΐ τα Ρεν , ε θά π'ερ τε " γι»
1σρα•/;λήτ ί βερτέτε, κε απε τε νουκ'
1<ίτί δγιαλεζί.
49• Ι θότ' άτϊγ Ναθιναήλη* γκα
σέ [αϊ νιέχ; γιου περΡίϊΡκ Ιησοΰι , •
ί Οίτ' άτίγ' κε πζ θΰρτουρε δί τί Φί
λιππο», κοϋρ γί5ε ντένί οίκ, τ^ ^~Λ
τί.
5ο. Ο^ πίρΡέίΐκ Ναθαναήλ-/) , έ ί

Ο'^τ άτϊγ* Δάβκαλ τϊ γι ί κί(^ό•. ί
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Κ•φ. 2.-

τοΰ Θεοΰ" έσϋ είσαι ό βασιλεύς τοΰ
Ιτραηλ.
5ι. Απεχρίθη ό Ιησούς χα! «ίπε'ν
του" £ιατϊ σου είπα πώς σέ είδα άττο
κάτω ει; την συκιαν, πις-εόεις ; μεγαλητερα άπό -τούτα θέλεις; εϊοη.•
52. Κα! λέγει του' βέβαια, βέ*βαια,
σας λέγω" άπο τώρα χα! όμπρος-ά θέ
λετε είίη τον ούρανον άνοικτόν, και
τους αγγέλους τοΰ Θεοΰ όπου να άναβαίνουσιν και να καταβαίνουσιν εις τον
υίον τοΰ άνθρωπου.
Κεφ. β . 2.

**
Περντίσε τ! γι μπρέτι ί Ισραηλιτ.

5ι. Ού πϊρΓεϊ/κ Ιησούϊ, ε ί θο'τ' άτ!γ" σε ψέτ; θάτζε τι, τε πάτζε ντ§ν$
φικ•, πεσόν; δο τ| σοχτζ πούνερα μ§
~§ μεδα σέ λιτό.
Ε ίθοτ' άτίγ' βίρτέτ βϊρτέτ ου"
θομ γιούβετ' κ& ν7αστ! » τούτγε δό
τε σί/νι Κιελινε χάπϊτε, , έ οέ Εγγ&τ.
γιτ' ε Περντίσε τε χίπεγενε , ϊ τι δ§ρ
μο'γενε τεκ ΐ πίρρι νιερίουτ.

Κρίβ Είτε. β. 2.

ι. Ε τε τρέτενε δίτε πενειγ ίιΐ
ϊ. Κα! τον τρίτην ήξεραν έγινε γά
μος εις την Κανά της Γαλιλαίος* χα! δάσμε ντε Κανά τε Γαλιλαίεσί, έ χ&
άτγε έ σε έμμα έ Ιησούίτ.
εκεί ητον ή (Λητε'ρα τοδ Ιησοΰ.
2• Κα! έχάλεσαν και τον Ιησοΰν,
2. Ε ου φτούα έ ίέ Ιησούϊ , ί σε
χα! τους μαθητάδες του εις τον γάΐΛον. μαθητίτ' ετίγ μπε δάσμε.
3. Ε σι νίσι βερρα τε σόσεϊγ, θότ§•
ί. Κα! εμώντας να λείψη κρασί, λέ■γει εϊς ιόν Ιησοΰν ή [Λητε'ρα του' χρα- εμμα έ Ιησούίτ ντε άί , βέρρ§ νούκ*
«! δέν ένουσιν.
κανί.
4• Ι θότ' άσάιγ Ιησούϊ " τζκέ με
4. Λε'γει της ό Ιησοΰς* ώ γυναίκα,
Τι ε/εις (να κήλης) έσΰ μετ' έμενα; μούα τ| πετζ τι , ω Ρροΰα, έ ο"έ σκά
ά'ρδουρε κόχα ϊμε.
«κόμη οέν ηλΟεν ή ώρα μου
5. Οϋ θότε εμμα έτ!γ άτοΰρε κβ
5. Λέγει ή (Λητε'ρα του εις τους ύ«τηρέτας" ό,τι κα! άν σας εΐπη, κάμε σ|ρπέιγν|; πέ^νι άτε κε δο τοΰ θότε άί<
τε" το.
6. Ε άτγε Ρέντε"τινε Ριάστε χιούπε
6. Κα! ήταν εκεί πιθάρια πέτρινα
ϊξνι, όπου έκείτουνταν δια καθαρισμον τε Ρουρρτα π|ν§ Ρατ! περ τε λιάρε τ*
(κατά την συνη'θειαν) τών Ιουδαίων" τζιφούτετ, κ§ ντζίγνί Λρίντα γκα δ! α
τα όποια (πιθάρια) έχωροΰσαν άτο δύο γκα τρέ μάτεσε.
χαι τρία μέτρα.
η. Λέγει τους ό Ιησοΰς' Γεμίσετε τα
η: Οό θότ άτοΰρε Ιησούϊ" μπούσ\«
πιθάρια νερο'ν. Κα! τα έγέμισαν ώς ά• κιούπετί μέ οΰγ§ , έ ί μπούμε γγέρα
μπε γκρούι>.|.
πάνω.
8. Κα! λέγει τους εύγάλετε τώρα,
8. Ε οϋ θότ' άτοΰρε" νίτζριντα'ΐτ!,
χα! φέρετε εις τόνκελλάρην. Κα! έφεραν. έ πίρρι τέ κιλιαρτζίου, έ ϊ προύνε.
9• Καϊ ωσάν το έγεύθηχεν ό κελ9• Ε κιλιαρτζίου πόκ« έ βοΰρι μπε
λάρης το νερον όττοΰ έγινε κρασ!, ( κα! πούζε ούγίτ§ κε κι πέρρε βέρρε^ΐ
ί ίν ιςευρεν απο που είναι, αμη οι υ- νούκ' ί §!γ γκα κέ , έ σ§ρλιπόρετ« έ
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Κεφ. ϊ\

πηρίται οπού" «νάσυβαν τόνερόν το ϊςιυ• δίγνε κε κ2•νε μπάρτουρε οϋγετε) Οεΐ•αν, ) ελάλησε τον γαμβρον,
όέτ κιλιαρτζίου δίντβρινε.
• ο. Και λέγει του' κάθε άνθρωπος
ίο. Ε ί θότ' άτΐγ' τζδο νιερί ββ
πρώτα βάνει το καλόν κρασί, και ωσάν βε'ρρίν' έ μίρίε με περπάρα , έ κοΰρ τ$
μεθύσουν (βάνει) το άχαμνόν' και εσύ δεχενε , άτε χε'ρε ζϊ 1Ϊ λίπενε " έ τί
ίφύλαξε; το καλόν κρασί εω; τώρα.
ροΰαίγτε βέρόεν' έμίρόε γ*)έρα νταστ•'.
1 1 . Ετουτην την άρχην των σημεί•
1 1 . Κιάτου Ιησουϊ ζοϋ^ι τε τίέν με
«ν έκαμεν ό Ιησούς εις την Κανά της περπάρα θαυμίρα ντε Κανά -ε ΓαλιΓαλιλαίος, και έφανέρωσε την δόξαν λαίε«, έ δίφτόι λεβδίμν' έτΐγ , έ Αετου* κα» έπίς-ευσαν οι μαθητάδές του σοΰανε ντέ άί μαθητίτ ίτίγ.

έΐς αυτόν.
ία. Και ΰς-ερα από τοΰτο Ικατέβη
(ΐς την Καπερναούμ, αυτός και ή1 μητέρα του, και οι αδελφοί του, και οι μαθητάδες του" και δεν ές-άθηκαν εκεί
πολλαϊς ημέραις.
1 3. Και ητον συμά τ6 πάσχα των
Ιουδαίων" και ό Ιησού"; άνέβη εις τά Ιε
ροσόλυμα.
ι4• Και ηύρε μέσα εις το ϊεραν έ
κείνου; όπου επουλοΰσαν βόδια και πρό
βατα και περις-ε'ρια, και εκείνους όπου
άλλαζαν τα άσπρα καθήμενους.
ι5. Και κάμνωντας Ινα φραγγέλι
ίπο σχοινιά, τους εϋγαλεν έςω όλου;
άπο το ίερ^ν, με τα πρόβατα και μέ τα
Κόόια' και τα άσπρα των σαοάφιδων
ϊχυσε, και ταΤς τράπβζαίς τους ταϊς έγύρισεν άνω κάτω.
1 6. Και εις εκείνους όπου* έπουλοϋβαν τα περ•ς•έρια, είπε" σηκωτέ τα αυ
τά άπ' ίδώ* και μην κάμνετε το σπί
τι τοϋ πατρός μου σπητν πραγματείας.
17. Και οίμαθητάδες του ενθυμή
θηκαν, πως είναι γραμμένον' ότι ό ζ•?,-

12. Πας κεσάϊγ ζ.ΐρίτι ντε Καπερ
ναούμ, άί έ όέ εμμ' έτΐγ , ί δέ βϊλάζεριτ' έτίγ' έ άτγέ μπέτνε πάκ δίτ.

ί3. Ε κε άφερ Πάσκα έ τζι^ουτετ"
έ Ιησουϊ βάτε ντε Ιερουίαλίμ
ι4• Ε Ρέτι ντε Ιερό άτα /.ε σίτνί
κέ, ε δεντ , έ πελοόμπα, έ δέ σαράφετε κε £ίγνε ντε πάγγο.
1 5. Ε σί Αέρι νιέ καμτζΐ πρέΐγ
κουλμάκουτ 2 ντζόρι τέ ίίθϊ γιαατε,
γκα Ιεροί , ε δέ δέντε, ε δε κε'τε, έ 3έ
άσπρετ' ί σαράφϊβετ οΰ ά δερδι , έ δέ
Αάγγοτ' οϋ ά κθε'συ μπάν» τγιάτερ.
ιβ. Ε ο 4 άτοΰρε κ ε Λίτνε πελουμπατε , οΰ θα" γκρίνι κ^τό κετε'γε •
μός ίένι στ|πίν' ε παίάϊτ σίμ , στεπι
τε σε 5ίτουριτ έ ο| πλέριτ.
17• Ε οΰ κουιγτουανϊ μαθητίτ" ί•
τιΤ ι *Ι ί^τε σκρο'Λρε . Ζηλία β 8τεπίσί σάτε μετρέτι μουα.
1 8. Ε οί πΐρίέί/κνετζιφουτε, ίί
θάν άτιγ• τζφάρε νισά•Λτ δεφτόν ντ|

λος τοΰ οίκου σου κατέφαγέ με.
1 8. Απεκρίθηκαν λοιπόν οί Ιουδαί
οι, κ» είπαν του* τί σημάδι μας δεί
χνεις, ότι κάμνει; έτοϋτα;
νε'βίτ ^ *| μούντ τι πέτζ κετό;
19. Απεκρίθη ό Ιησούς και «πέν
ΐ(>. Ε οΰ περΡε'ιΐκ Ιηιουί , έ οΰ θ*
τον<* χαλάσετε έτοϋτον τον ναόν•, καί άτοΰρε* πρίσνι κίτΐ ϊίαό , έ μπέ τρί
4Ϊ< *ιης τίμε'ραις θίλβ τον «ικώσει. 8ΐτ οο ι * γκρ£ άτε μπξ κίμκί.

Κεγ. 3.
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3ΐ». Ε δε τζιφοότ| ΐ βάν»' μπέ^ 8ι•
3θ. 01 Ιουδαίοι λοιπόν είπαν" δ
■ναός έτοϋτος ίχτίσθ /ι »'!ς σαρανταε'ζη ζέτ ί Γιάστε ίγιέτ ού §ερτούα κοόιγ
χρόνους , και εσύ εις τρεις ήμέραις να Ναό , ί τι μπε τρϊ «τ, δό τά γκρετζ
τόν οΐχοδομη'στ,ς;
άτέ;
2ΐ. Αλλα εκείνος έλεγε δια τον ναον
21. Ε άΐ θόσπερ Ναό τε κούρμιτ
τοϊ κορμιού του.
<>1 τίγ.
23. Οταν το λοιπόν άνες•άθη έκνε33. Ε κοΰρ οΰ γγιχλ γ/, β τϊ βδεκρδν, ένθυμη'θησαν οί μαίητάδες του, κουριτε , οϋ κουΐγτούανε [ία^ητίτ' εότι ίτοϋτο τους έλεγε* και έπίς-*υσαν τίγ *έ οϋ κίδ θενε >.ετε άτοΰρε. έ πιττ,ν γραφήν, καΐ τον λόγον όπου ειπεν σούαν§ ντε κάρτε, ε δε ντε φγιάλε )φ
θα Ιησούι.
ό Ιησοϋς.
33. Ε ντε κόχε πα κε Γίτε ντ» Ιι23. Και όταν ήταν εις τα Ιερο
σόλυμα εις την έορτην τοϋ πάσχα, πολ ρουσαλίμ περπάσκε, έ πέρ τέ κρ£μλοί έ-ίς•ευσαν ιΐς το όνομα του, βλέ πτενε, δούμε λεσούανε ντ' εμερ τί τιγ
σι σίχνε νισάνετε κ§ πεν άί.
ποντες τα σημεία όπου έκαμε.
3/$• Κ. «ι αυτός ό Ιησού"; δέν επις•εύ24. Ε άί Ιησούι νούκε λβτόν βέτϊετο του λόγου του εις αΰτοΰς, διατι αυ χεν' έτ'ιγ μπ άτά' σέ ψέ 4 Ϋί/ν§ άτι
τε Γίθί.
τός εϊςευρεν όλους.
25. Και ότι δέν εΐχε χρείαν να μαρ25. Ε σε ψένβύκ* κι3 χρία κέ τ»
τυοηση κάνεις δια το» άνθρωπον" δια ίπ ντοίΛ τγιάτερ μαρτνρΐ π|ρ νιε
τι αυτός έγνώριζβ τι ητον <ΐς τόν άν τγιέτέρ' σε ψέ γκοτ βέτε βετίου ί 41γ
σέτζ κέ πρίντα μπέ^ νιερίνε.
θρωπον.
'
Κεφ. γ. 3.

Κρίε Ετρίτε. γ. 3.

ι. Ε κε νι'ε νιερί γκά ϊρεσι ί Φχρισέϊγετ, κε κιούχαεϊγ Νικόδημο, γκά
τε πάρετ' έ Τ^ιφούτετ.
3. Κούιγ ίρδι νάτενε τέχ Ιησούΐ, •
ί θότ' άτίγ' δάσκαλ, έ δίμε κε γέ δ»ρΡούαρε γκά Περντία, πΐρ τε διδάζουρε , σε ψέ ντονΛ σμούντ τ| πέγί κ$τό
θαύμ|ρα κ^ πεν τί, ντί μός πάφτ|
Περντίνε μέ βέτ|χε
3. Ε γιου πβρΡέϊίκ Ιησούι, έ ί θότ
άτίγ' βερτέτ βερτετ τί θόμ τιγ , ντΐ
μόςλέ<ρτ§ νιερί σίπεριτ , νούκ» μοΰντ
τίσΰχ» μπρετξρίν' έ Περντίσ».
4• Ι θότ' άτιγ Νικόδημοι , κΐϊ
μοΰντ κούρρι νι§ νιερι τί λέγε πέρ σ*
όίτιτ κοϋρ εστί ιτλιακ; μος μοΰντ άι
τερον να Ζμβη μέσα εις την κοιλίαν της τί χίγ| π|ρ •& δίτιτ ντε *ϊρκ τέ μί
37

ι. Και ητον ίνας άνθρωπος από
τους Φαιισαίους, το όνομα του Νικό
δημος, άρ/ωντας των Ιουδαίων.
2. Ετούτος ήλθε την νύκτα εις τόν
Ιησοϋν, και εϊπέν του" διδάσκαλε, εΐζεύρομεν ότι άπό τόν Θεόν ήλθες δι
δάσκαλος" διατι αύτα τα σηριεϊα όπου
κάμνεις έσΰ, κάνεις δέν ημπορεί να τα
κάμη, άν δέν είναι ό Θεός μετ' αύτο'ν.
3. Απεκρίθη ό Ιησοϋς καΐ είπέν του"
Βε'βα-.α βέβαια σοϋ λε'γω, άνίσως καΐ
χάνεις δέν γεννηθί) άνωθεν, δέν ημπο
ρεί να είδη την βασιλείαν του Θεοΰ.
4' Αε'γει τοϋ ό Νικόδημος" πώς ημ
πορεί ίνας άνθρωπος όπου είναι γίρωντ«ς να γεννηθ•^; μήνα ημπορεί δεύ
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ρ.αννας του να γεννηίη ;
Γ). Απεκρίθη ό Ιησούς- Βέβαια βέ
βαια σου λέγω, Οτι όποιος διν γίννηθη από νερόν και ΠνεΟρ,α, δεν ήρ,πορεΐ
να <(χβ-/ι εις τ/ιν βασιλείαν τοδ Θεού".

Κεφ. 3.

[χισΐ τιγ , ί τ'| λέγε πίρσιρί;
5. Γιου πίρΡέιίκ Ιησούϊ, βϊρτετ
βερτέτ τι θάρ. τιγ' κοΰσ νού*| λέν πίρ
σέ δίτιτ πρειγ οϋγιτ , έ πρέιγ Ζπίρτιτ σενγτιτ , νούχε ρ,ούντ τέ χίγ§
ντε ρ-πρετερι τε Πείντίσε.
6. Τζδο χε |«τ§ λέρ| πρέιγ κουρρ.ιτ , κούρρ. εστε, έ τζδο κε "ϋίτι λέρε πρέιγ Σπίρτιτ, Ιπίρτ εστ«.
η. Μός ού τζιουδίτ ντε τ| θάτζ%
τϊγ , κε δούχαετε τ» λέχενι γιούβετ
σίπίριτ.
8. Ερρ*α τ«κ όο φρίν , έ δε ζίν' εσάιγ γιά δι/ιΎν, πό νούκε δι γκά βγιεν,
έ δέ κοΰ βέτε" κε,ϋτοΰ εστί έ δε τζίλε
δό κε εστ» λέρε πρέϊγ ^πίρτιτ.

β. Εκείνο όπου εγεννη'θη από την
σάρκα, είναι σάρκα* και εκείνο όπου εγίνννίθϊ! άπό πν£ΰ(Αα, είναι πνεϋρ.α.
7• Μην θαυρ.άση; διατϊ σου είπα'
άνάγκ*. είναι να γεννηθήτε εσείς άνω
θεν.
8. Ο άνίΐιος όπου θέλει φυσα' και
την φωνη'ντου άκούεις, άρ.ή δέν είξεύρεις
πόθεν έρχεται και ποΰ υπάγει* τέτοιας
λογής είναι κάθε Ινας όπου εγεννη'θη
από το ΠνεΟρ-α.
9• Ο Νικόό*ηρ.ος άπεκρίθη, καΐ είπέν
9• Γιου περΡέΐίκ Νικο'δηαοϊ , ε ί
του' πώς ημπορούν νά γίνουν ε Οότ' άτίγ* κια ρ.ούντγεν§ τ§ πένεν»
χετό ■
τούτα;
ίο. Απεκρίθη ό Ιησούς και ιΐπέν
ίο. Γιου περΡέΐΡκ Ιησούι, έ ί θοτ'
■του' εσύ είσαι ό διδάσκαλος του Ικρα- άτιγ " τι γε δάσκαΧι ί Ισρατίλιτ , •
ήλ, και δεν τα ΐζεύρεις έτοΰτα ;
νούκε κουπετόν κετό;
1 1 . Βέβαια βέβαια σοϋ λέγω, ότι
ιι. Βίρτέτ, βερτέτ τ|θ•βτϊγ" σέ
ίριιϊς εκείνο όπου είδαρ,εν ρ.αρτυροΰρ.εν* νάβετ ατό κέ δίρ.ι κουβεντόγεα», έ α
και την ρ.αρτνρίαν ρ.ας δεν την πιάνετε. τά )"ε κέριι πάρ§ ριαρτυρίσγεριε, ί γιοι*
νούκ' ίπνι πέσε ντε (Ααρτ«ρΐ το'νε.
13. Ανίσως και σας είπα τά επί
ία. Ε ντ£ττ§ χε οΰ θάτζί γιουβίτ
γεια, και διν πις-εύετε* πώς θέλετε πι- πιρ ποΰνερα τξδέουτ. έ νούκε ρ.ε Αε{ΐύσει, άν σας «ϊπώ τά επουράνια ;
σούατε, ντου θάφτζα γιούβετ πούνερατ' έ Κίελιτ δό τε πεσόνι;
1 3. Ε ντονιξ νού/.ε χίπι ντέο Κί1 3. Και κανένας δεν άνέβηκεν εις
τον ούρανόν, παρά εκείνος όπου έκα- εΧ , περ βέτζμε άτίγ χε ζ*ρίτι γκά
ΚίεΧι, ί Λίρρι νιερίουτ, χε ίατδ ντ^
τέίη από τον ούρανόν, ό υιός το» αν
θρώπου, όπου είναι εις τον ούρανόν. ΚίεΧ.
ι4• Ε σι χούντρε γκρίγτι Μωϋσίου
1 4. Και καθώς ό Μωϋσης ύψωσε
τό φίδι εις την ερηρ-ον, τέτοιας λογής Ριάρπερινε ντ' ίρηυ.1, κ0τοΰ δούχαετε
κάρ,νει χρ''α νά ύψωθη και ό υΐος του τ§ γκρίχετ| έδε ί κίρρι νιβρίουτ'
άνθρωπου*
ι5. Κέ τΐριός χουμπάσε τ1[ίλι &
ιΰ. Διά νά μην χαθί| κάθ' Ινας όπου
πΐ7εύει εις αυτόν, «λλά να ε/η ζωήν κ$ τε πεσόγε τέκ άί , πο τε χετε γίτίν' έ πα σόσβυρε.
«ίώ/ΐον.
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1 6. Διατί τέτοιας λογής άγάπησεν
ιύ'. Τι ψέ Περντία κά/.ε ε 8ίσι *όβ Θεός τον κο'αμον, όπου ίοωκε τον υί- τενί, σα κ? 5α τε Αίρρ' έτΐγ τ\ βε'-εόν του τον μονογενή, 5ια να μην γχΗ μινΐ, κε τζίλι δο χϊ τε λεσο'γε ντέ άι
χα'6' ίνας όπου πις-ευει ίϊς αυτόν, άλλα τ| μός χουμπάσε. , πό τε χετε γε'τ|ν'
να εχη ζωήν αΐώνιον.
ϊ ~χ σόσουρί.
17. Διατί ό Θεός ίεν ες-ειλβ τον
ΐ7• Σέ ψέ νούχε δερίόΐ Περντία τ4
«ιόν του εις τον κόσμον οΊα να τον κα- χίρό' ε'τίγ ντε Λο'τε . χε τ& 3|μξτόγ$
ταχρίνη , άλλα οΊα να σωθή ό κό•μος Αότίνε , π* ύ -τϊ σόσετε πότα μέ άν§
οία μέσου αυτού.
τε τιγ.
ι8. Οποιος πις-ευει εις αυτόν, <ϊέν
1 8.. Αι χε πεσόν τέκ άί, νουκ' £στ§
κατακρίνεται" άμή οποίος 5έν πς-βύει, όεμετούαρί' έ άι χϊ νοϋχε λεσδ ι , χε
«πό τώρα έκατακρίθη, ότι σ*έν επί- νταίίτί ίστε δεαετοΰαεε , σέ ψέ νούχε
^ευσεν εις το όνομα τοϋ μονογενούς χεσόϊ μπϊ |μ|ρ τε πίρ^ιτ αϊ περντίσ§
•ίοΰ τοΟ θεού".
σ| βε'τεμιτ,
19. Ε τε δεμετούαριτε Ι^τε ντ§
19. Καί ή χατάκρισις ί τούτη είναι,
ίτι το φώς ηλθεν εις τον κο'σμον, χαί *ετ§, σέ δρίτα ερίι ντε πότε, έ νιε'ρε<ι1 ανΊρωποι άγχωσαν περισσότερον το ζ•τε δε'ίνί μ» σούμ! ερωτίρενί , σέ δρίσκότος, πάρα το φώς' οΊατί τα ϊργα τενϊ" σέ ψέ κενέ τϊ χεκία ποΰνϊοατ' £τους ήταν χαχά.
τοΰρε.
αο. Σέ ψέ τζίλι δό κε πουνόν που30. Και χάδ' ίνας όπου χάκ,νει χα•
>
■ ϊ>• » '
.
χα, μισά το φως, και οεν ίρ/εται ες νερα -νϊ λίία, νουχε δό δρίτϊνί , • νουτο ς^ώς, οΊα νά μήν έλεγχδώσι τα ίρ- >'| βγιίν άφερ δρίτ&αί, χ( τε μος τζ<ράγα του.
κενε ποΰ^ιρατ' έτίγ."
3ΐ. Ε άί κ| πουνόν σι χούντρί εαι. Αμή εκείνος όπου κάμνει τήν
άλη'δειχν, έρχεται εϊς το φΐς , ο\α νά 'ότ' Ι βιρτε'τα. βγιέν ά^.|ρ δρίτ|σ|, χ.ϊ
φανερωθούν τα έργα ίου, ότι τα έκα τ\ δοϋχενε πούνϊρατ' ίτΐγ, κ| γιά;ε
με εις τον Θεο'ν.
πέρρ§ σί δό Περντία.
>3. Πασαντάϊγ βάτε ίησούϊ, ε ίέ
11. Ϊ7«ρον ηλθεν ό Ιησοϋς καί οί
μαθητάδες του εις τήν Ιουδαίαν" και μαδητίτ' ετίγ ντ| ίουοαίε, ε' άτγε ντί•κει έο*ιέτριβε μετ' αυτούς και εβά- νι πάσχε μέ τα, ε παΡ|,όν.
κτίζε.
α3. Ιστέ ε δε Ιωάννη /.ε παίεζόν
α3. Και ό Ιωάννης ίτον εις την
Αίνων, χβντα εις τοΰ Σαλείμ, καΊ ε'βά- μπε Αίνων , άφερ Σαλίμιτ , σέ ψέ ά
πτιζεν, ότι έκεΓ ήταν πολλά νερά' καί τγε κενέ ουγερα *ούμε , έ ρίγν| ϊ πχζόνιδνε.
ί.τάγαιναν καί έβαπτίζουνταν.
34• Σε ψέ νούχ' ϊ» βίν| έ ίέ ντ| •/«ι\. Διατί ό Ιωάννης ακόμη τότε ίεν
•ϊ,τον βαλμένος εις τήν φυλχκη'ν.
ψάνε Ιωάννη.
■ 5. Ε οϋ πΐ κιάρτε π|ρ τ£ λιάρϊ
α5. Εγινε λοιπόν ζη'τησις άπο τους
ντε
μές τέ μα&τιτίβετ σ|[ Ιωάνητ, έ ίέ
μαΟητάίις τοϋ Ιωάννου με τους 1ο«τζιφούτετ.
*«ους Ο ά τον κβθαρισμόν .
^6. Ε βάνίντέ Ιωάννη , : ί ίάν' ά36. Καί ηλ6αν εις τον Ιωάννην καί
είτάν του- ^ισ'άβκχλε, εκείνος όποΰ' η- τίγ ' Δντχαλ, άί χ\ χι 'ΐνΆχ.-ά \>λ τι
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τον μαζΰ μιτ' ί«ίνα τ:•ρον τοϋ Ιορ περτέϊγ Ιορδάνητ , κι πέρ άτ§ δ: μαρδανό», τόν όποιον έσΐ» {μαρτύρησες, τυρί τί, για, κοΰιγ πατε,ζόν, έ Ρι&ι πί
να, όπου εκείνος βαπτίζει, καί όλο; πη- τα βε'ν* τέκ άί.
γαίνουσιν εις αυτόν.
»7• Ε ου περΡέιΡκ Ιωάννη, έ θα* νού37. Απεκρίθη ό Ιωάννηςκαί είπε* δεν
ημπορεί άνθρωπος νά πάρη τίποτες «ν κε μοϋντ τ| μάρόε νιερίου ντονιε πού
δε / του είναι δομενον άπό τον ούρανόν. νε, ντε μος ΐ "(β~ί δένε άτίγ γκα Κίελι.
38. Εσείς αυτοί σας μοΰ μαρτυράτε
38. Γιοϋβετ βέτε μξ γίνι μαρτυρί,
•/.§
θάτζε*
σε νούχε γι*μ οΰνί Κρίϊτι,
ότι είπα" Λεν είμαι έγώό Χριςύς, άλ
λα Οτι είμαι άπες-αλμίνος έμπρος-α ά-ι' πό γι*μ ί δερΡούαρ* τε σκοιγ περπάεχεΐνον.
ρα τίγ.
39. Εκείνος όπου έ/ει την νύμφην,
39. Αι κε κα νούσενε , δέντερ εείναι γαμβρός* χαί ό φίλος τοΰ γαμ στε" μα μίκου ί δεντεριτ χε ρί μπ§
βρού όπου στε'κει χαί τον ακούει, ναί- «μπ& περ τε διΡιούαρε άτίγ, (■πούσεI ίται πολλά δια την φωνήν τοΰ γαμ τε με Γεζίμ περ ζ§ τε δεντεριτ* καύβρού* αύτη λοιπόν ή χαρά ή εδικ/ί μου ϊγ άόά Ρεζίμι ίμ Ιστ' ί σο'σουρϊ.
ένληρώ9ηκεν.
3ο. Εχεϊνος είναι ανάγκη να αύξα
3ο. Αι δούχαετε τε ρίτετξ , ε οΰνα,, και εγώ να όλ.γος-εύω.
νε τι ουίιεμ
3ι. Εκείνος όπου έρχεται άπό πά
3 1. Αι χε βγιέν λιάρταζιτ , ε^τ*
νω, είναι απάνω εις όλους* ε'κεΐνος ό σίπερ μπί Ρϊθΐ τέ τγιέ;|7|* έ άί χε
που είναι από τήν γην, άπό την γην βγιέν γκα δε'ου, εϋτ' ί δε'ουτ , ί γκα
ε:να», και άπό την γην λαλεί" εκείνο; τε δε'ουτ κουβεντόν* άί χε βγιέν γκα
οπυΰ έρχεται από τον ούρανόν, είναι Κίελι, εδτε σίπ|ρ μπί ίίθε τε τγιέρετί.
απάνω άπό όλους.
33. Καί εκείνο όπου είδε και άκου33. Ε άτε χε κά πάρε , έ κα δισεν, εκείνο μαρτυρεί* καί τήν μαρτυ- Ριούαρε, άτε μαρτυρίς' ί ντονιε νοΰ/ΐε.
ρίαν του κάνεις δεν την πιάνει.
επ πε'σε ντε μαρτυρί τ* τίγ.
33. Εκείνος όπου πιάνει τήν μαρ33. Αι χε πεσόν μαρτυρίν' έτίγ,
τυρίαν του, έβεβαίωσεν ότι ό Θεός εί δι^τόν, χε Περντία 'ε/ίτ' έ βερτετε.
ναι αληθινός.
34 Διατί εκείνον όπου ες-ειλεν ό Θε
34• 2ε ψέ άι χε οϋ δερΡούα γκα
ός, εκείνο; τα λο'για τοΰ Θεοϋ λαλεί* Περντία , φγιάλετ' • Περντίσε θότε'
διατί ό θεός δεν τοϋ δίδει τό πνεύμα σε ψέ υερντία νοΰκε για επ Σπιρτινε
με μετρον.
με μέρξ
35. Ο πατήρ άγαπα τον υίόν, καί
35. Παπάι έ δό τε πίρρ! , έ για δα
Ολα τα εδωκεν εις τα /ε'ριά του.
Ρίθε πούνερατε ντ| δόρρε τε τίγ.
36. Εκείνος ό^οΰ πΐ7εύει εις τόνυί36. Αι κ£ πεσόν ντε ίπίρρικαγε'τί
*ν5 *7.ίι ζωήν αίώνιον" άμή εκείνος ό τε πα βόσουρ», μα κοΰα νούκί επ πίπου ίέν πείθεται εις τον υίόν , δεν θέλει σε μπε τε πίρρι, δό τε μός σόχί γετε,
είδιΐ ,ωήν, άλλί; ή δρ•-ή του Θ»οϋ* με'- πό ούρΡϊ έ Περντίσ$ μπε'τιτ| μπί τ|.
ν«'. •ίς αΰτο'ν.
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ι. Ε σι κουπϊτόϊ Ζότι σε Φαρισέι . Ωσάν ίγνώρισεν λοιπόν ό Κύριος
ότι άκουσαν οι Φαρισαϊοι, ότι 6 Ιησούς ϊγτε χί9ν§ διΡούαρ| χς Ιησούι π$ν μΐ
περισσο'τερους μαθητάδες κάμνει χα'ι σούμε μαθητί σε Ιωάννη,
βαπτίζει, παρβ ό Ιωάννης*
α. (Ντόνιεσέ Ιησούΐ νούχε, παΓεζάν
2. (Αγκαλάκαί αυτός ό Ιησοϋς δέν
«βάπτιζεν, άλλα οι μαθητάδες του') βέτε , πό μαΟητίτ' έτίγ. )
3. £ λιχ Ιουδαίενί, έ βάτε πάΓεν»
3. Αφηκε τήν Ιουδαί
)αίαν, καί έπνγε
ντε Γαλιλαίε.
πάλιν εϊς την Γαλιλαίαν
4• Ε κέ χρία τε δκο'ντε άί ντ§ π|ρ
4• Και έκαμνε χρεία να περάση άπό
τήν με'σην της Σαμαρείας.
Σαμαρί.
5. Ερδ*ι άδα ντί κιουτέτ τε Σαμ65. Ηλθε λοιπόν εις μίαν πόλιν της
Σαμάρειας όπου τήν έ"λ•γαν Συχαρ, σή ρίσε , χε θού/αετε ίυχάρ, α<ρΐρ βξντιτ
μα εις τον τόπον όπου εδωκεν ό Ια χε πάτ δένξ Ιακώβη πίρρΊτ σε τίγ
κώβ του Ιωσήφ τοΰ υίοϋτου.
Ιωση'φητ.
6. Και έκεϊ ητον πηγάδι τοΰ Ιακώβ.
6 Ιί άτγέ χε πούζι ί Ιακώβιτ "
Ο Ιησούς λοιπόν κοπιασμε'νου; από τήν ντε•5ι δα Ιησούι σι χέ λιόδουρε γκα
ς-ράταν, χαΐ ετζι έκάθισεν ει; το πηγά ούδα άτγε ντε ποϋζ ' έ σαχάτι κε
δι* και ητον ώσαν ίκτη ώρα.
γγέρα ρίπε Γιά'^'τε.
η. Ηλθε λοιπόν μία γυναίκα από
^. Βγιέν νιε Ρρούα γκαΣαμαρία πίρ
την Σαμάρειαν νά άνασύρη νερό* και τε ντζγιέρε οϋ'γε , % Ιησού» ί θο'τ' άλέγει της ό Ι/ισοΰς' δός μου νάπίω.
σαιγ' νέριε τίπί.
8. Σέ ψέ μαθητίτ' έτίγ πάνε βά8. Διατιοί μαθητάδες του είχαν πά
τουρε
ντε κιουτέτ , πΙρ τ| Λλε'ρε τ\
γε: εις τήν πο'λιν, δια να αγοράσουν
φαγητά.
γκρένα.
9• Λε'γει του λοιπόν ή γυναίκα ή
9• Ε ί θο'τ' άτιγ Ρρούαγια ΣαμαΣαμαρείτισσα' πώς εσύ ώντας Ιουδαίος ρίτε , κίσ κερκόν τι κΐ γέ τζιφοΰτ οΰζητεϊ; να πιτί; άπό με'να, όπου είμαι γεπρέϊγμέγε, κέ γιαμ Ρρούα Σαμαρίγυναϊκα Σαμοιρείτισσα; διατι οι Ιου-' τε; σε τζιφούτε νούκϊ νακατόσενε μι
δαΐοι δεν σμίγονται με τους Σαμαρεί- Σαμαοίτ.
τας.
ίο. Απεκρίθη • Ιησούς και είπέντη;" ίο. Ε γιου περΡέϊΡκ Ιησουΐ, έ ί 9ότ
αν είςευρίς τήν δωρεάν τοΰ Θεού", και άσάίγ* τέ νιόχε τί δουρετίν' έ Περντιποΐις είναι εκείνο; ότου σοϋ λέγιι' δο'ς σε, έ δέ τζίλι $3τ' άΐ /ε τε θο'τε τι,
μου να πίω' έσϋ ήθελες τοΰ ζήτηση, ' νέμε τε πί' τι ?>έίίε τι κερκόγε άτιγ,
έ άΐ ?>έσ τε τε ΐπ τί ουγε τε ίιάλ'ε.
και ήθελε σοΒ δίόση νεοό ζωντανο'ν
ιι. Ι θύτ' «τίγ Γρουαγια" Ζότ, τί
1 1 . Αέγει του ή γυνχΐκα' αΰΟέντη ,
ΐσϋ άνασυρτάρι δέν ε/ης' και τό πη κουβά σκ* , έ δ» πούζι |στ' ί θέλε*
γάδι είναι βαθύ" άπό που λοιπόν έχει: γκά έ κέ οϋγετ' ι Γιάλε;
το νερό τό ζωνταν-ίν ;
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ία. Μίνα «σΰ »Ισαι μεγαλύτερος
άπό τον πατέρα μα; τον Ιακώβ, όπ•ΰ
μας έδωκε το πηγάδι, και ίτ.ιι και
αυτός άπ' αυτό, και οί υίο'ι το», και τα
6ρ:α;;.ατά του;
1 3. Απεκρίθη ό Ιτισοΰς, καίείπέν της"
κάθ' ίνας όπου πίνει άπο τό νερόν έτοΰτο, θέλει διψάσει πάλιν.
1 4• Αμή όποιος πίίΐ άπο το νερόν ό
που θέλω τοΰ δώσει εγώ, δεν θέλει δι
ψάσει εις τον αΐώνα' άλλα τό νερόν ό
που θέλω τοΰ δώσει, θέλει γένει εις αυ
τόν βρύσις νεροΰ όπου να άναβρύη εις
«ην ζωην την αίώνιον.
1 5. Λέγει του ή γυναίκα" αύθέντη,
οός μου ετοΰτο τό νερό , δια να μην
διψώ, ρ.ν;5ί να έρχωμαι έδώ να άνα•
σύρνω.
ι6. Λέγει της ό Ιησούς" σύρε, λά
λησε τον άνδρα σου, και έλα έδοί.
\η. Απεκρίθη ή γυναίκα, καί είπεδεν έχω άνίρα. Αέγει της ό Ιησοΰς'
καλά είπες, ότι δεν έχεις άνδρα.
1 8. Διατι πέντε εΐνες' καί τιίρα
αυτός όπου έχεις , δεν είναι άνδρα σου'
ετοΰτο άλτίθεια τό είπες.
1 9• Λέγει του ή γυναίκα" αύθέντη ,
βλέπω ότι προφήτες είσαι.
2θ. Οί πατέρες μας εις τό όρος τοϋτο £προσκϋνησαν' καί εσείς λέγετε , ό
τι εις τα Ιεροσόλυμα είναι ό τόπος ό
που κάμνει χρεία να προσκυνώμεν.
31. Λέγει της ό Ιησούς ' ώ γυναίκα,
πίς^ευσόν μου, ότι έρχεται ώρα, όπου
ούτε εις τό όρος τοΰτο , ούτε εϊς τα Ιε
ροσόλυμα, θέλετε προσκυνήσει τον πα
τέρα.
23. Εσείς προσκυνάτε εκείνο όπου
δεν εϊζίύρετε" εμείς προσκυνοΰμεν εκεί
νο όποΰείξεύρομεν* ότι ή σωτηρία είναι
από τους Ιουύαίους.
23. Αλλ* Ιβ-ιται ώρα, καί τώρα
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12. Μός γέ τί μί μαδ γκα γιβίτι
ίν§ Ια\ώβι, κ§ να δα νέβετ χετε ποΰζ,
ε δε άί γκα κο/ιγ πίου, έ δε δγιίλμιτ*
έτίγ , έ δε παίετί ετίγ;
ι3. Γιου περΡέιΓκ ΙησούΤ, έ ί θα
άσαιγ* τζίλι δό κ§ πι γκα κϊτα οΰγί,
πα οό τί βίγε ?τ.
ι4. Μα τζίλι δό κε τε πίν* γκα α
τά ουγ$ χϊ τί άπ οίνε άτίγ , δό τι μός
κέτί ετ ντ| γέτϊ τί πα σόσουρε" π»
οΰγετι Αϊ δά τί άπ οΰν§ άτίγ, δό τε δί
νετε ντεάι ργιέδεγε ντε γέτΐιί πα σόσουρ|.
ι5. Ι θότ' άτίγ Ρροίαγια' Ζότ, νέ
με μουα κιτά οΰγικε τέ μός μ| βίγε ίτ,
έ τ§ μός βίγ κετοΰ τε ντζγιερ οϋγ§.
1 6. Ι θότ' άσάιγ Ιησοΰι' χάιγδε'
θυρ'ρι πουρριτ σίτ, ε εγια κετου.
ιη. Οΰ πίρΡέϊΡκ Ρρούαγια έ θα"
νουκ§ κάμ λουρρε" ί θότ' άσάϊγ |ησουϊ* μίρρΐ θε, σέ νοΰκ» καμ Λούρρ|.
ι8. 2έ ψε πέσί Αουρρα πάτε, έ
νταστί άτε & κε , νουκ' Ι'ΐτε χουρρι
ίτ' κ§τϊ βίρτέτ έ θέ.
ΐ9• Ι θότ' άτίγ Ρρουαγια , Ζότ,
3όχ κ§ προιρητ γέ τί.
3ο. Παίαλάρετί τάνε ντε κ.|τε
μα>λ ού φάλλε , έ γιουβετ θόι >ϊ ντε
Ιερουσαλίμ ε#τ$ ίέντι κ| δουχαετε ~\
φάλεμι.
2 1 . Ι θότ' άσάιγ Ιησουι , ώ Ρροόα,
ίεσόμε, σέ βγιέν κόχι. κε ά; μζε κετε μάλ, α; ντε Ιερουσαλίμ δό τε φάλλι
Ααίάϊτ.
33. Γιουβετ λεβδόνι άτε κι νου'χ.3
§ίγι , νέβετ λεβδόγιμε άτε κ& δίμι, σέ
σπ$τίμι Ιστι γκα τζιφουτί.
3 3. Πό βγιεν κό/ί, ε δε νταστί
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είναι, Οταν οι αληθινοί προ«χυνηταί
θελουσι προσκυνήσει τον πατέρα μέ πνεύ
μα και αϊ βλη'θειαν' διατί χαι ό πα
τήρ τέτοιους ζήτα εκείνους όποδ τον
προσκυνοίσιν.
24- Ο θεός ϊΐναι Πνεΰμα* χαί εκείνο: όπου τον προσχυνοΰσι, κάμνιι
χρείχ να τον προσκυνοΰσιν μέ πνεΰμα
και μέ άλη?ΐ5ΐαν.
35. Λέγει του ή γυναΐχα' εΐζεύρω ότι
έρχεται Μεσσίας, ό λεγόμενος ΧριςΌς*
και όταν ελθη εκείνος , θέλει μας τα
ειπεί όλα.
α6. Λέγει της ό Ιησοΰς' εγώ όπου
σου λαλώ, είμαι εκείνος.
ιη. Και απάνω εις τοΰτο ήλθαν α
μάθη τάδες του, και έθαύμασαν πώςί«υντύχαινε μέ γυναίκα ' όμως κάνει;
δεν είπε* τί ζητείς ; η, τί συντυχαίνεις
ιιετ' αύτην;
2 8. Αφηκε λοιπόν το λαγήνι της η1
γυναίκα, και ε'πηγεν εις την πόλιν, και
λε'γει εις τους άνθροιπους'
29• Ελάτε, να είίητε «ίνα ανθρωπον όπου μοΰ" είπεν όλα όσα έκαμαμη'πως καϊ είναι ετούτος ό Χρις-ός;
3ο. Εϋγηκαν λοιπόν άπο την πο'λιν χαΐ ηρνουνταν εις αύτο'ν.
3μ. Και ανάμεσα εις τούτο τον επαρχκαλοΰσαν οι μαθητάδες , καί του
έλεγαν" διδάσκαλε, φάγε.
33. Αμη έκεΐνος τους ίΐπεν' εγώ
ε/ω φαγί να φάγω , το όποιον έσεϊς
δεν το εϊξεΰρετε.
33. Ελεγαν λοιπόν οί μαθητάδες
ανάμεσα τους' μη'πως και του έφερε κα
νείς να φάγη;
34" Λέγει τους ό Ιησούς* έδικόν μου
φαγί είναι, να χάμω το θέλημα εκεί
νου όπου με έπεμψεν , χαί να τελειώ
σω την δουλείαν του.
35. Δεν λέγετε εσεΐς, ότι άκομη
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εστί, λξ *^-»ρ« λεδδο'ρϊτ' ΐ βερτέιί,
όό τξ λϊβδόγ|ν» πακάν» μέ *πίρτ, ΐ
με τε βερτέτε- σε ψε παίάϊ τ$ τίλλ»
*ίρχόν άτά χ§ λεβδόγενε άτι».
ι4, Περντία ίστε Σπίρτ, έ ατά κ|
έ λε5δόγ|ν| άτι , δούχαίτ$ τα λιβδόγ|ν| μέ *πίρτ, έ μέ τ| βε,ρτέτε.
ι5. Ι θο'τ' άτίγ Γρούαγια* έ §ί χι
βγιέν Μισία /.ε θούχαετ| Κρίστ "
κοΰρ τί βίγε άί, οό τε να ίδςφτάγι
νέβετ τ* Ρίθα.
26. Ι θότ' άσάϊγ Ιησούϊ' ουνί γιαμ
χ'| κουβιντόϊγ με τί.
27• Ε μπί κ§;ε φγιάλλί ερδ* μαθητίτ' ετίγ ' έ ού γζιουδίτνί χε κουβξντόν μέ νιε Ρρούα' πό ντονι§ σι θα.
τζχΐρχον , κ τζκουβεντόν μέ άτέ;
28. Μα Γρούαγια λια στάμνεν' »σά«γ, έ βάτε ντέ χιουτέτ , έ οΰ θότ§
νιέρί,ζετ.
39- Εγιανι, τε σίχνι νι'; νιερΐ χε με
θα μούα σα πούνερα πάτζε πέρρί, ,
μός εστί βάλε κούϊγ Κρίστι;
,
3ο. Δούαίε δα γκά χιουτέτι, έ βίγν| τέχ άί.
3 1. ΕντΙ μες τι κε,τοΰρε, ί λιούτείγν' άτίγ μαθητίτ' έτιγ , έ ΐ θό ίΛ,
δασκάλ , χα πάκεζε πουΧΕ.
32. Ε δέ αί' οΰ θα άτουρε' οϋ'νϊ
χάμ νιί ίέϊ| τ§ χα , κ}• γιοΰβετ νουχ'
έ δίνι.
33. Ε μαθητι'τί ίόσνε νιέρι μέ γιάτερινε' μός ί προ» βόλι. νιεοί άτίγ π{ρ
τ| γχρβνί;
54. Οΰ θότ άτοΰρε Ιησοΰϊ, τ»
γχρίνίτ» τίμ ε?*τ| , κ§ τ^ πέϊγ θελίμίν*
έ άτίγ χε μ» χα διρΡοΰαρε , $ τι τε-<
λιόσ άτίγ πούνενε.
35. Νοΰχ| θο'ϊ γιοΰβετ, σε πας κά
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τεσυαρε; αν/ας είναι έως το θέρος ;
να όπου σας λέγω" σηκώσετε τα μά
τια σα; απάνω, και είόέτε τχ χωράφι
α, ότι είναι άσπρα 7;'>η διά Οέ:ος.
36. Και εκείνος ότου θερίζει, πέρνει πληρωμ/,ν, καί μαζώνει και παρπόν
εις ζωΐ,ν αίώνιον' δια ναχα.'ρεναι μαζύ
εκείνος όπου σπέρνει, και εκείνος όπου
θειίζει.
3τ. Διατϊ εις τοΰτο ( το πράγμα)
αληθινός είναι ό λόγος, ότι άλλος είναι
όπου σπέρνει , και άλλος όπου θερίζει.
38. Εγώ σας ές-ειλα να θερίζετε έχοΐνο , δια το οποίον δέν έκοπιάσετε'
άλλοι έκοπίασαν , και ίσεΐς ίλθετε καϊ
ίαβ/κετε εις τον κόποντους.

Κεφ. 4-

ί» μούαγετ βγιΐν τι κο'ϊρίτ|; για,
κε οΰθόμ γιουοετ , γκρίγι σίτϊ τοΰαεγ,
έ βίρι ρε φού~-|ρατε, κέ ού ζίάρ^ε. ντα3τί περ τε κοΰαρτουρε.
36. Ε δε άί κε κούαρρ μέρ πάΡ|νε,Ι μπεγέί κόχε περ γέτί τε πα σόοουρε * κέ τέ Ρεζόνε-.ε πάσκί άί χ§
μπγιελ , έόέ άΐ κε κούαόό.

Ζη. Σε ψ: μπε >ίτε δέλλ έ β§ρτέτ§
φγιάλία κέ θότ§" σ* τγιάτερ εϊτ' άί
/.ε μπγιελ , έ τγιάτερ άί κε κούαρρ
38. Ούνε οΰ δϊρίο'^α γιούβ;τ τ$
κουαρρνι άτέ κέ νοΰχϊ κίνι γιούβετ πουνούαρε μπε τέ" τέ -τγιερε ού μουντούαν|, έ γιούβετ χίτε ντε μουντία τ§
τοϋρε.
39• Και άττο τΫ,ν -οΟ.ιν έκε.'ντ,ν πολ
3ο. Ε γκα άί κιουτέτ σοόμε πελοί άπό τους Σαμαρείτας έπίς-ευσαν εις σούανε ντέ άί γκα Σαμαρίτε, πέρ φγιααυτόν, δια τόν λο'γον ττ.ς γυναικός, ό λξ τέ Γρούζσε , κε θόϊ ' σε με θχ
που έμαρτΰρτίΊεν, ( λε'γουσα" ) ότι εΐπέ Ρίθ| σα πάτζε πε:ρε.
μου όλα όσα έκαμα.
4ο. Ωσάν γ,λθαν λοιπόν οί 2αμα4<>• Ε σί ίρδε δα Σαμαρίτε τικ
ρεΐται εις αυτόν , τόν έπαρακαλοΰσαν άι, ΐ λιοΰτεϊιν' άτΐγ κε τε κεντράν
να άπομείνη εις αυτούς" και απόμεινε μπα τα, έ μπέτι άτγ» δϊ δίτ.
δύο ν,μέραις.
4ι. Και πολλά περισσότεροι έπί/\ΐ. Ε ν.\ σουμε πεσούανε μπε τξ
νκα
φγιάλια έτ:ν.
ς-ευσαν δια τα λόγιάτου.
4». Ε ί θο'ϊνε Ρρούασε, νάβετ νούκ{
4^. Και εις την γυναίκα έλεγαν* ότι
πλέον δέν πι,-εύομεν δια τα λόγια τα ίεσόγεμί με γκα φγιάλια γιο'τβ, σ=
εδικά σου* διατί έμεΐς οι ίδιοι άκουσα- νέβετ βέτξ διΓιούαμ, έ δε πχμ, σέ
μεν και εϊδαμεν , ότι έτοΰτος είναι α κούϊγ Ιστέ με τε βερτε'τε άί κε λεφτεληθινά όσωτηρ τοΰ κόσμου, ό Χρις-ο'ς. ρός πότενε , Κρί'ίτι.
43. Και ΰς-ερον άπό δυο ήμέραις
43. Ε πας σε όϊ όίτετ ΒοΟ.ι άτέγε,
εύγ?;κεν άπ' ίκεϊ, και έπήγεν εις ττ,ν έ βάτε ντε Γαλιλαίε.

Γαλιλαίαν.
44• Διατί χυτός ό Ιησούς έμαρτύ44• 2« βέτ' άί Ιησούι βε?αιώσι, χ§
ρησεν, ότι προφήτης εις την πατρίδα προφητ ντε βεντ τ§ τίγ νούκε χα ντερ.
του δ»ν Ιχει τιμήν.
45. Οταν το λοιπόν ηλίεν εις την
45. Ε νί ερδι ντε Γαλιλαίε, ε πρίτν'
Γαλιλαίαν , τόν εδέχθηκαν •ϊ ΓαλιλκΓ- άτε Γαλιλαιιγτε, άτα πάτνε πάρείιθ'
οι, όπου «δον όλα όσα ίκαμιν εις τα άτό κι Αέβίι ντε 1ερου•αλια ντί δίτΐ
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Ιεροσόλυμα εΐ; τήν ίορτη'ν' διατί καί
«ΰτοί έπνιγαν εις την εορτών.
46. Ο Ιησοΰς λοιπόν ήλθε πάλιν
«ίς την Κανά της Γαλιλαίας , έκεΐ ό'ποΰ εκααί τό νερό κρασί" και ήτον κά
ποιος βασιλικός τοϋ οποίου ό υιός ητον
ασθενής εις τ>ιν Κεπερναούμ.
47• Ετοδτος ωσάν η/.ουσεν, ότι
τ,λθεν ό Ιησοΰς από την Ιουδαίαν εις
την Γαλιλαίαν , έπηγεν εις εκείνον, και
τον έπαρακάλει, να καχέβη να ϊατρεύβη τον υίόν του* οιατί έμελλε να άποθάνη.
48. Είπέν του λοιπόν ό Ιησοΰς. ε
άν δεν είδητε σημεία και τέρατα, δεν
θέλετε πις•εύσει.

•«.>

τέ σέ κρίμπτβσε' σέ Αϊ 1 δέ άτά πάνι
βάτουρβ ντε τ| κρέμπτε.
46* Ερδι δα Ιησούϊ περσερί ντ4
Κανά τε Γαλιλαίεσε, άτγέ κε πέόρ"ς
ουγ|τ| βέρόε" έ κέ ίιέ νιερί ί μπρέτιτ,
κε κί**• όγιάλίν' έτίγ «§μούρ§ ντέ Κα
περναούμ
47• Κούϊγ σί §ιΡιοϊ τέ θόσν» κι
Ιησούϊ πάτ άρδονρϊ γκά Ιουδαία ντέ;
Γαλιλαίε , βάτε ντέ άί , έ ΐ λιούτεϊγ άτίγ . κε τε βίγ τε Ιερόν τέ. *ί*ψ' έτίγ,
κε κέ πέο τέ βδέκουρε.

48. Ε δέ Ιησούϊ ί θότ' άτϊγ, γιο»
ντε μός πάφτζι θαύμερα έ τζιουδίρα,
νούκε πεσονι.
49• Αέγει του ό βασιλικός" αΰθίντη,
49• Ι θότ' άτίγ νιερ'ου ί μπρίτιτ'
κατέβα προ τοϋ να άποθάνη τό παι Ζυτ , έγια πα βδεκουρε δέ δγιάλι ίμ .
δί αου.
5ο. Λέγει του ό Ιησοΰ;" πήγαινε, και
5ο. Ι θότ' άτίγ Ιησούϊ, χάΐγδ»,
ό υίο'ς σου ζη" και ό άνθρωπος έπίς•£υ- πί^ρι ίτ ρ'όν' έ δα Αέσ» νιερίου μπ||
σε τόν λόγον όπου τοΰ ειπεν ό Ιησοΰς, φγιάλε, κε ί θα άτίγ Ιησούϊ , έ βάτε.
και έπάγαινε.
5ι. Ε κοϋρ κέ άφερ ίίτεπίσ», ου
5 1. Κχί έκεΐ όπου έκατό'βαινε , τόν
απάντησαν οι δουλευτάδες του, καί ποικνε μέ τε κοπίγτ' έτίγ* έ ί θάν§.
ί| πίρρι ίτ ρόν.
είπαν του" ότι τό παιδί σου ζη.
5 α. Ερώτησε λοιπόν αύτοΰς τήν ώ52. Ε ί πιέτι άτά ντέτζ κόχ» νίσι
ραν έκείνην εις την οποίαν έγινε καλλί τε πένειγ με μίρ\4«" έ ΐ θάν' άτίγ κέ,
τερα* και τοΰ είπαν" δτι εχθές την εβ δγιέθινε μπέ στάτβ σαχάτ έ λίά άτ»
ε"θεα,
δόμην ώραν τόν άφηκεν ή θίρμη.
53. Εγνωρισε λοιπόν ό πατήρ τοΰ
53. Ε κουπετόι γιάτι κέ άγιο κέ
παιδιού, ότι έκείνην την ώραν ό-οΰ τοΰ έτίλια κόχε κέ ΐ θα άτίγ Ιησού»" 2έ
•ΐπεν ό Ιησοΰς, ότι ό υιός σου ζίί , έκεί Αίρρ•. ίτ ρόν, έ πεσόϊ άι έ δέ Ρίθ| δτενην την ώραν ?όν άφηκεν ή θέρμη" καί πία έτίγ.
•πίς-ευσεν αυτός, και όλον του τό σπητι
54- Κεγιό κε θαύμ» εί5ίτε κέ Λ$ρρι
54- Ετοΰτο πάλιν έκαμεν ό Ιησοΰς
δεύτερον σημεΐον, άφ' ου ηλθεν άιτό την Ιησού» περσερί, •ί ού κθίε γκά Ιουδαία
ντέ Γαλιλαίε.
Ιουδαίαν εις τήν Γαλιλαίαν.
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τ. Και ΰ'7ερον άπό πΰτανιτον εορ
τή των Ιουδαίων, /.αϊ ό 1/,σοϋς άνέβη εις
τα Ιεροσόλυμα.
3. Κ.αϊ εις τα Ιεροσόλυμα εις τήν
προβατικήν (άγοράν) υ, τον κολυμβη(ίρα, ή" όποια έλέγετο Εβραϊκά ΒηΟεσδα, ή οποία εί/β πέντε καμάραις.
3. Μέσα εις «ΰταϊς έκείτετο πο
λύ πλήΊος άσδενημένων, τυψλων, κουτζών, ζηρών, οί όποιοι έκαρτεροΰσαν
την άνχκάτωο'.ν τοΰ νεροΰ.
4• Διατί άγγελος εις κάποιον και
ρόν έκατέβαινεν εις την κολυμβη'Ορχν,
καίέτάραττε το νερό" καΐό πρύτοςλοιπόν όπου ή'Οελεν έμβη υ7ερα άπό τήν
ταραχήν τοϋ νερυ, έγίνετον όλόγερος,
άπό δ,τι λογΫ,ς άσΟένειαν ήθελε κρατιέ-

ι. Ε πας ζετοδρε κέ έκρεμπτε ί
τζιφούτετ, ϊ Ιησοΰι βάτε ντε Ιεοουαλιμ.
2. Ε άτγέ ντε Ιερουσαλιμ *νϊτ%
κολυυ.βίθρε έ πίσκετ, κε θούχαετε τζι'-,ουτ^ρίστ Βιθεσδά' κίγιό κα πέσε κουπέρα.
3. Ε μπα το δίρΡείγ τουρμ' έμάδε
τε σεμουρρε, τε βέρπερετ, τε τζιάλεβετ , τε μπάιγτουρετ , κέ πρίσνε
τε λιουαν ουγετε
4• Σε ψέ Εγ•ε)Ί ζ*ρ!τ μπε νιέκόχ| ντε κολυμβίΟρε , έ νακατός οϋγίτε,
έ τζίλι οό 'λϊ τε ζπρίτ ί πάρι μπε τε
πας τ§ ντκατόσουριτ σε ού'γιτ , 9ερόνεϊγ γκα τζόο σεμοΰντε κε τε κέ μπάΐντουρε.

ΤΧΙ.

5. Ε άτγέ κέ ί•.§ νιερί κε κΐσ σκο ■>5. Και έκεϊ ητον ένας άνθρωπος, ό
όποιος είχε τριανταοκτώ χρόνους άσθε- αρε τριδγέτ' έ τέτε βγιέτ ντε σϊμουντε τ| τίγ.
νηαένος.
. 6. Ωσάν τον εϊόεν ό Ιησοΰς όπου
6. Ε Ιησούϊ σί έ πα χετε κε &';ίκείτετο , και γνωρίζωντας ότι έχει πολ Γειγ , ε σι έ νιόχου κέ κίσ **νίμε. κόχε ,
λούς χρόνους άσβενημένος, λέγει του' ί Οότ' άτιγ' όό τι τέ σ^ρόνετζ;
θέλεις να γένης καλά;
η. Καί ό άσθενημένος του άπεκρίη. Γιου περΡέιΓκ άτίγ ί σεαοόιι*
6η' αύβέντη, άνβρωπον οέν έχω, δταν Ζότ, νου/.ε κάμ νιερί κέ τε με /_έ >'-'§.
ταραχβη το νε^ό,νάμέ βάλλη εις την ντε κολυμβίθρε κοϋρ τε νακατόσετε ούκολυαβήΟοαν' καί τήν ώραν όπου έρχο γ§τ|* σε ψέ κβΰρ κιάσεμ ού'νί, τγιάτερ
μαι έγώ, καταβαίνει άλλος προτίτερα ζπρέτ με περπατά γκά μέγε.
άπό μένα.
8. Λέγει του ό Ιησοΰς* ση'κω, επαρε το κρεββάτι σου. και περιπατεί.
9« Και παρευθϋς έγινε γερρός όάν
θοωπος' και έση'κωσε το κρεββάτι του ,
και έπεριπάτει' και έκείν/ιν την ήμέραν Υ,τον σαββατον.
ίο. Κλεγαν λοιπόν ο! Ιουοαΐοι εις
τον ΐατρευμένον' σαββατον είναι , και

8. Ι θότ άτιγ Ιησούϊ' γκρέου , β
μέρ στράτνε τίντ, έ χάιγδί.
9• Ε άτε τζάστ ού πε ί ΐίίντοσί
νιερίου , ί γκρίγτι Στρα'τΟιν έτ•.γ , έ
ετζεν' έ άγιο δίτι ϊστε έ *ετουνε.
ίο. Ε άνταΓγ ί θο'τνε τ,ιοου'τέ νιερίουτ κε οΰ σεροΰα' 'εατ' έίετβϋνι, έ
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ο εν σου πρέπει να στχώντις το κ»εββά
τι σου.
ιι. ΑπεκρίΟη τους" εκείνος όποϋριέ
ιάτρευσεν, ε'κεϊνος ρνοΰ είπε* σήκωσε το
χοεββάτι σου, και περιπατεί.
12. Ερώτν,σάν τον λοιπόν" Ποίος
είναι ό άνθριοπος όπου σοΰ είπε" σήκω
σε το κρεββάτι σου, και περιπατεί ;
ι3. Και εκείνος όπου ίατρευίΐ7] δεν
ΐςευρε ποίος είναι" διατί ό Ι^σοΰς ριέ
το να εΐναι πλήθος πολΰ εις τον τό
πον ε'κεΓνον, ές-ράφηκεν έξω.
1 4- Και ΰς-ερα τον 7;ύρεν ό Ιτσου;
*ις το ίερόν, και είπεν του" να, όπου
έγινες όλόγερρος" πλέον να (Α-/)ν ά;ζα&ταντ.ς, δια να ρϊν σοΰ γένη τίποτες
ττειοότεοον.
1 5. Επηγεν ό άνθρωπος, και είπέν
το εις τους Ιοιιόαΐους, δτι ό Ιησούς
τ,τον οποΰ τον εκαοιε γεϊόόν.
ι6. Κα! δια τούτην την άφορίλήν Ι
έκατάτρεναν τον Ιησοΰν οι Ιουδαίοι, '
και ίγΰρευαν να τον σκοτώσουν, ότι
το σάββατον εκαριεν ϊτοϋτα.
1 7- Και ό Ιησούς τους άπεκρίθη' «
πατη'ρ ιιου εργάζεται έως τώ:α, και έρ- '
•γάζο7.αι και εγώ.
!
ι8. Αία τοΰτο λοιπόν περισσότερο*
τον έ,ητουσαν οί Ιουδαίοι να τον
βκοτώσουν. >ιατί ν/\ μόνον «λυε το
σάοβατον, άλλα και πατέρα ίδιον έλε
γε τον Θεον, κάμνωντας τοΰ λόγου του
ίσα μ* τον Θεόν.
ι$. Απεκρί9η λοιπόν ό Ιησοΰς, καί
ί'.πεν τους" Βε'βαια βε'βαια σας 7,εγω ,
οέν Λύνεται ό υιός να κά«.η τίποτε;
αττο λόγου του, αν ίέν βλε'πη τον πά
τερα να το κά|Α•/|• διατί έκεΤνα όπου
και«.νε•. εκείνος, αυτά (τα ίοΊα) ότ.οί-
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νοΰκ' είτε ντϊγίερί κε τε γκρετζ ϊτράτνε
ιι. Ε άί γιου περΡέι'Γκ άτοΰρε" άί
λ| ;λ| σίρο'ϊ (λούα, άί με θά [λούα γκρέ
ϊ-.ράτΟινε τίντ, έ ^άιγδε.
12. Ε πιε'τνε ία άτ|, τζίλι 1*τΐ
κούιγ νιερϊ κε ΤεΟά τίγ, γκρέ στράτνί.
τέντ , έ έτζε;
1 3. Ε ίιερίου κε οϋ σεροΰα, νουκ'
ε'έιίγ τζίλι ΐ}' σέ ψέ Ιησούι κέ στεαίγγουρε γκά τοΰρριακεκέ {/.πα τι βέντ.
ΐ4• Πασαντάιγ ε" Γέν
ντε Ιερό , έ ί Ηίτ' άτίγ'
ίΗρόβε' (Λος Αετζ ρ.ε «ράγε
τε τε βίγε ντονιέ τγια ρ

άτέ Ιησουϊ
βεϊτρο' οΰ
, κε τε αός
ριε έ κεικε.

ι! Ε νιερίου βάτε, έ οΰ όεοέου
τζιρουτιτ , σε Ιησοΰί 2'ί;§ άί κι ί *ϊρο'* άτέ.
ιο'. Πρα άντάιγ ε' ντίκνε Ιησουνε
τζιφουτε , έ" κερκόίγνε τα βρίσνε άτε,
βέ ψέ πεν κίτό τε Ζι<τούν|.
Ι7? Ε Γησοΰιοΰ πξρίέίκ άτοΰρε"
Πα πάϊ ί[Α γγέρα ριπί σότ πουνόν,
έ δε ουνε πουνυϊγ.
ι8. Πρα άντάιγ κερκόΐγν* τ,ιφουτε α| τέπερ τα βρίσνε άτε, σε ψέ νοΰκε πρίίί βίτεαε τε ϋ-ετουνενί, πό 6ό•3
ρνε τε'περε πχ'χχ τε τίγνε Περντίνε , ΐ
πεν βε'τΐχενε Λάρα αέ Περντίνϊ.
19• Ού περίέϊίκ δα Ι"-σουι , έ ου
θότ' άτοΰοε' βϊρτέτ , βιρτέτ οΰ Οόα
γιούβετ* νουκε μιούντ ΐ Λίρρι τε πέγ|
ν το νιε πούνε βετίουτ, ντε [Αος πάφτ|
παπάνε τε ,νέγε" σέ ψί άτό κε Α|ν παπάϊ , αϊτού έ δε ί πίρρι κετό Λίν.

ω; κάιχνει και ό υιός.
20. Σε ψέ λαπάι ί ύό τϊ Αίρόϊ , έ
3θ. Διατί ό πατήρ άγαπα τον υ'.όν,
κ» όλα του τά ίιίχνιι εκείνα όπου κά- Ρίθ' άτό κε κεν άί, για δεόταν άτγ,'
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μν*ι «βτός' και μεγαλύτερα άπϋ τοΰτα έ δέ με ύ μίδά πούνίρ* 56 τι δεφτόΟέλίΐ τνΰ ίίίζη, δια να θαυμάζετε ε γε άτίγ, κε τε τζιουδίτενι γιούβετ
σείς.
2ΐ. Σε ψέ σί κούντρί γγιαλ παπά»
2ΐ. Διατί καθώς δ πατήρ άνας-ήνι ■- τους νεκρούς και του; ζωοποιοί , τε βδέκουοιτε, ε ί πεντ τε ρόγενε, /.ίστου
ί'τζι και ό υιός όποιου; θέλει ζωοποιεΐ. έ δέ ί πίρρι Λεν τε όόγίνε άτα κε οο.
22. 2& ψέ Λαπάϊ νούκί ίιουκόν ντο22. Διατί ό πατήρ δεν κρίνει κι
νιΐ
, πό Ρίθ» Ριούικ^ε ■) ια κα δένε σί
νίνα, άλλα όλην τήν κρίσιν την ίδωκε
πίρριτ.
του υίοϋ.
3 1*/% \
/
* Γ/Λ « ■ /»
. Κε τε ντερονξνε τε γιΘϊ τε πιρ23. Δια να τιμοΰσιν όλοι τον υίον,
καθώς τιμοϋσι τον πατέρα* εκείνος 4ε, σί κούντρε ντερόγβνε ε δέ παπάν*"
οπού οεν τίμα τον υιον, οεν τίμα τον άί κε νούκ» ντερόν τϊ πίρρε , νούκϊ
ντερ&ν παπάνε κ§ έ δίρ£!ΐ άτε.
πατέρα όπου τον έπεμψε
24- Βερτέτ, βερτϊτ ού θομ γιού
α4• Βέβαια βέβαια σας λ'γω, ότι
(κείνος όπου ακούει τον λόγον (/.ου, και βετ , σε άι κε διάόν φγιάλενε τίμε , έ
πις-εύει εις εκείνον όπου μέ έπεμψεν, πεσ•ν ντε άΐ κε με δΐρίόι μούα, κ* γέε/ει ζωήν αίώνιον, και δέν έρχεται εις τ| τι πα σόσουρε, έ μπε Γιούικ νούκΐ
τήν κρίσιν, άλλα έμετέβη άπό τον θά βγιέν, πόσκον γκα βύίκίγια μπίγίτί.
νατον εις την ζωήν.
25. Β*οτ»τ, βίρτέτ ού θομ γιού
:*5. Βέβαια βε'βαια σας λέγω, ότι
έρχεται ώρα, και τώρα είναι, όταν οι βετ , κΐ βγιέν κόχϊ, έ όέ ντα'άτί Ι'ϊτί,
νεκροί θέλουν ακούσει της φωνής τοϋ υι κε κοϋρ τε οιίιόγενί τ| βδίκουριτι ζέν'
ού του θεοϋ' και εκείνοι όπου τήν α έ πίρριτ σε Περντίσί' έ άτά κε τε κίν| διΡιούαρί δίι τε ρ'όγενε.
κούσουν θέλουσι ζήσει.
α6. Σέ ψέ σί κούντρί έ κα παλάι
ι6. Διατί ΐαθώς ό πατήρ έχει ζω
ήν εις τού λόγου του, ετζι έδωκε και γέτϊνι μπε βίτΐχε, κ§3ϊθύ για δα εδέ.
τοϋ .(ίου να εχη ζωήν είς τοΰ λόγου του. σε πίρριτ τα κε'τε γίτενε μ-ε βέτεχε.
27• Ε ί δα ουρδερ άτϊγ τξ πέγ$
27. Και είωκέν του έξοκσίαν και
ν ζ κάρντι κρίσιν, ότι είναι υίος ανθρώ έ δέ Γιούϊκ, σί πίρρι νιερίουτ κε §5τε.
που.
α8. Μος οΰ τζιουδίτνι μπϊ κετε'
38. Μήν θαυμάζετε τοΰτο' ότι έρ
χεται ώρα είς τήν οποίαν όλοι όπου εί σ» βγιέν κόχε κούρ Ρίθ' άτά κε γιάνε
ναι εις τα μνήματα θέλουσιν ακούσει ντ| βάρρε οό τε §ιίιόγεν£ ζεν' έτίγ.
■»ήν φωνήν Τ'.υ'
■χ§. Και θέλουσιν ευγει ες ω εκείνοι
29 Ε §6 τε §άλλενε γιά5τ§ άτα
όπου έκαμαν τα άγαθα, ίίς τήν άνά- κε κα'νε πείρε πουνερα τε μίρρ*> τε
ϊ-ασιν τής ζωής' και εκείνοι όπου ?κα- γγιάλενε περ τε ρούαρε' ί άτα κ| κάν|
μ*ν τα κακά, εις τήν άνάς-ασιν τής πέρρε τί κεκίατε , Τε γγιάλενε π'ε• τ$
κατακρίσεως.
δεμετούαρ;.
3ο. Δεν δύνομαι εγώ να κάμω άπο
3ο. Νοΰκε μοΰντ ουνε τε πέϊγ ντολόγου μου τίποτες- καθώς ακούω, κρί νι'ε πούνε γκα βετίου' σί κούντρί δί
νω κα; ή κριτις μ«υ είναι δικαίχ' οΊα- ,Ριόϊγ ίιουκόϊγ, έ Ριούκι ίμ ίβτ' ί δρεϊγτε*

ΚΑΤΑ ΪΩ \ΝΝΗΝ
τι δεν ζήτω το ΘΓ/.ηρ* το ίδικόν ρου,
άλλα τ6 βίληρα τοϋ πατρίς ρου όπου
ρ. ι ϊπερψιν.
3 1. Αν εγώ ραρτυρω οιχ λόγου ρου,
05 μαρτυρία ρου δεν (ίναι άληΟινη'.
3 2. Αλλος ίΐναι όπου μάρτυρα διά
λογού ρου, και ϊζευρω ό'τι αληθινή εί
ναι ή ραρτυρία όπου ραρτυρα δια λό
γου ρου.
33. Εσείς βς-ίίλίΐ 6 ιΐς τόνίωάννην,
και ικανός έραρτυρησε την άλη'δειαν .
34 Αρη βγω δεν πίρνω άπί, ανθρωπον την ραρτυρίαν" άλλα σας λέγω
•τοϋτα, δια να σωθήτε εσείς.
35. Εκείνος ητον ό λύχνος όπου έ
καιε™ καΐ έφεγγε- καΐ έσεΐς ήΟελη'σετε προς ώραν νά χαρητε εις χο φως του.
36. Αρη εγώ έχω ραρτυρίαν ρεγαλλίτερην (από την ραρτυρίαν) τοΰ Ιω
άννου* διατι τα έργα όπου ροϋ έδωκεν
ό πατήρ διάνα τελειώσω, αΰτα τα έρ
γα όπου κάρνω εγώ, ραρτυ^οΰν δια
λίγου ρου, ότι ό πατήρ ρε άπές-ειλε.
Ζη. Και ά πατήρ όπου ρε έπερψεν, αυτός έραρτυρησε δια λόγου ρου"
οΰόέ τήν φωνήν του ακούσετε ποτέ, ού0£ τί» είδος του είδιτε.
38. Και τον λόγον του δεν τον έ
χετε όπου να ρίνη εις εσάς* ότι όέν
■π.ς-είετί τοδτον, τον όποιον εκείνος σας
ετειλεν.
39. Εςετάζέτε ταϊς γραφαΤς , ότι
εσείς λογιάζετβ να έχετε εις αύταΐς
ζωήν αίώνιον' και εκβίναι; αϊ γράφοι;
είναι όπ^ϋ ραρτυροΰν δια λόγου ρου.
4ο. Αρή εσείς δεν θέλετε να έλΟητε εις ίρε'να, δια να έχετε ζωη'ν.
4 1. Εγώ βίζαν άπό ανθρώπους
βίν περν*»"
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σε ψέ νοΰκί κίρκόιγ άτι κε οου'α ουνί.
πο α-ε κε όο πα.ται ιρ κε ρε δ;ρΓοΐ
ρουα.
3 1 Ντέστε ουνε « τ' άπ ραρτυρι
περ ββτεχβ τίρε' ραρτυρία Γρε νούκ'
'έστ' έ βε,ίτέτε.
3^. Τγιάτερ ΐ3τ' άΐκε έπ ραρτυρι
π'έρ ρουα, έ δέ έ & κ| »ϊτ| ραρτυ:ι ε
β|ρτίτ§ άγιο ραρτυρι κε έπ άι π|ρ
αουα.
33. Γιουβετ πάτε δερΡουαρ&τε πιέσετ' Ιωάννξ , ε άΐ δα ραιτυρί ρπ| τξ
βερτετε.
34- Μα οΰνϊ νουκϊ ραρί ραρτυρι
γκα νιε νιερί* πο κετό ού ίορ , κε τ§
σο'σενι γιουβετ.
35. Αί ϊ'ίτε λαρπάδα έδέζουρε ?\
φε'ςτε" έ γιουβετ δί'ΐτε τε Ρεζόνιΐττβ,
περ πακ κο'χε ρπξ δρίτε τε τίγ.
36. Πό ού'νϊ καρ νιε ραρτυρι , ρ|
τε ράδε σέ τε Ιωάννητ' σί ψέ πουνϊ
ρατί κ| μ§ δα παλαΐ μου» τε τέλειος
άτό, πουνϊρα κε πέιγ οΰνϊ βέτε,
ίϊφτόγινί περ ρουα, κε μ'ε, κα δΐρίουαρ& παπαΐ.
3 7, Ε δε παΐάϊ κι ρε κ* δερΓουαρ| ρουα, άι βετε δα ραρτυρι περ
ρουα* έ γιουβετ ας για κ!νι Λΐ'ιουαρ'ρΊ
ίξν' έτίγ κουρί, άς για κίνιπάρρΊφάκεν έτίγ.
38. Ε φγιάλλεν' 'ετίγ νοι.κ' έ /.ίνι
τε ντένιουρε ρπ| γιουβετ" σε ψέ άτ§
κϊ δ^ρΡόϊ άΐ γιουβετ ντε άΐ νοό/χ πείόνι.
39. Χάϊγδενι, έ βίρίι ρε καρτερά
τε,, σε ψέ γιουβετ Οόϊ τ\ κίνι ρπε το
γε'τίν' έ πα σόσουρ;" ί άτό γιάνε )<4
ραρτυϋίσγενε πίρ ρουα.
4ο. Ε νούκ§ δίι τέ βίνι τέκ ρε'γι,
/.ε τε κίνι γέτί.
4ΐ• Ε ού\ε.ίθυχε δέξερ ντε'ρε χ^
βγιΐν γχχ νιε'ρϊζιτί
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4^. Αλλα σας έγνώρισα, ότι τήν
άγάπην τοΰ Θεοΰ δεν τήν έχετε εις του
λόγου σας.
43. Εγώ ήλθα εϊς το όνομα του
πατρός [Αου, και δεν [Αε δέχεσθε* «αν
έλθη άλλος εις τ6 όνομα τό έόικόν του,
εκείνον θέλετε δεχθή.
44• Πω? μπορείτε έσ«ς να πις-εύσετε, όπου πέρνετε δόξαν Ινας ά
πα τον άλλον, και τήν δόξαν όπου εί
ναι άπό τον μόνον Θεόν Λεν τήν γυ
ρεύετε.
45. Μήν λογιάζετε, ότι έγ&> θέλω
σας κατηγορήσει εις τον πατήρα' εί
ναι ό Μωϋσής όπου σας κατηγορά, εις
τ,όν όποιον έσεΐς έλπι,ετε.
46". Διατί αν έπκτευετε εις τον
Μωϋσήν, ήθέλετε πες-εύση και βΐς έρ.£να' διατί εκείνος δια λόγου [Αου εγρα-
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42. Πό οΰ καμ νιόχβυρε γιουβετ κ§
νουκε κίνι ντε βε'τεχε τούαιγ δασουρίν'
έ Περντίσε.
43. Οΰνε άρτζε ντ' εμ§ρ τ$ παπάϊτ
σιμ, ε νούκι με δέςνι μουα, ντ' άρ
τε, ντοΌιε τγιάτερ μπε εμερ τε τίγ ,
άτξ δά τε μίρρι.
44• Κισ μούντνι γ;ούβετ τε λεσόνι, κοΰρ /.ε-.κόνι ντέρ νιέρι γκά γιάτερι . ε νού/.ε κίρκόνι άτι ντέρ κε βγιέν
βέτεμε γκά ΙΙερντία.

45. Μός θόϊ σε ουνε δό του καλ§ζόϊγ γιοΰβετ περπάρα παπάϊτ' κα
κοϋσ τοΰ καλίΓόγί γιουβετ , χι Μωϋσίου κε γιουβετ κίνι όμουθνϊ ντε άί
46- 2έ ψέ τε κίϊετε πεσουαρε ντε
Μωϋσίου , έ όέ τέκ μέγε δό τε ίέσετί πεσούαρε ' σέ άί περ μου* πάτ
σκρούαρε.
47• Και άνίσο»ς και ίκείνου τα γράμ
47• Ε ντέ μός πεσόνι [Απα το κε
ματα δεν πιςευετε, πώς θέλετε πις-ευ- κα άί σκρούαρι , κίίΐ οο τ| πεσόνι μπϊ
φγιάλλε τε μία;
σει τα εδικά [/.ου λόγια;
Κεφ.
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Και^υς-ερον άπο τοΰτα έπηγεν ό Ιη
σούς πε'ρ άπό τήν θάλασσαν τής Γαλιλαίας, τής Τιβεριάόος.
2. Και τον άκολουΟοΰσεν δχλος πο
λυς, διατί έβλεπαν τα σημεία όπυΰ έκαμεν εις τους άοθενημένους.
3. Και άνίβη εις τό όρος ό Ιησοΰς,
και εκεί έκάθετο [Ααζΰ ι:. ι τους μαθητάόε; του.
4• Και ήτον σημοι τό πάσχα, ή ε
ορτή των Ιουδαίων.
5. Εσήκωσε λοιπόν ό Ιησούς τα μάτιά του, και ώσαν είόεν ότι πολύς λαός
έρχεται εις αυτόν, λέγει εις τον Φίλιππον' άπό που να άγοράσωριν ψωμία,
δια να φάγουν ετούτοι;

Κρίε ΕΓιάστετε ς•. 6'.

ι. Πασαντάίγ βάτε Ιησουϊ περ"
τέϊγ δέτιτ σε Γαλιλαίϊσϊ , δά με θένϊ
τε Τιβεριάίεσ».
2. Ε ΐ βίν πας τίγ νιε τουρμ' ίμάδε , σέ ψέ σίχνι θαΰΐΛείατ' έτίγ κΐ
π'εν μπε τε σ εμοΰρε.
3 Ε χίπι Ιησοΰι [Απέ νιε μχλλ , έ
ντένι άτγέ πάσΧϊ μέ μαθητίτ' έτίγ.
4. Ε άφερόντε πάσκα, έ κρέαπτια
έ τζιφουτετ.
5. Ε σι γκρίγτι σίτε Ιησοΰί , έ πα
κε βίν τουρίΑ' έαάδε ντε άΐ, ί θότε Φίλιπποιτ' [Απε τζιάνε οό τε πλέγε[ν.§
πούκε , κε τε χάνε κετά;

ΚΑΤΑ ΙΩΛΟΗΧ'
3,,
Κι*. 6.
6. Και τούτο το εΐπεν δοκιμάζων6. ( Ε χίτί ε θόσ π'ερ τι δοκιμάτάς τον" διατί αυτός ϊξευρε τι ψελλέ σουρ' άτε , σε άί έδίγ άτε κε δουαϊγ
να κ χ μη.
τε πεν. )
η. Απεκρίθη του ό Φίλιππο;* δια
η. Γιοΰπερίί'ιίκ άτίγ Φίλιππο*- δ>
κοσίων δηναρίων ψωμία δεν τους φθά κίντ δηνάρε λουχί νούκε σος πίρ κετα"
νει, να πάρη κάθε ένας άπό κομματάκι. κε τε μάρρε τζίλι δό γκά κ:τά •5ιέ τζιΛϊ.
8. Λε'γει του ένας άπό τους μαθη8. 1 θότ' άτίγ νιε γχα μαθητίτ'
τάδες του, Ανδρέας ό αδελφός τοΰΣί- έτίγ , Ανδρέου ί βιλάί ί Σίμων Πέμωνος του Πέτρου"
τροσί.
ο,. Είναι έόώ ένα παιδί όπου ν/α
ι). Εστε κ|τ*ϋ νιε δγιάλλε κε χα
πίντε ψωμία κριθαρένια και δυο ψάρια" ^έσε πο'ϋε τε έλπτα, έ δε δι πίίκ*
άλλα τί είναι αυτά εις τόσους άνθρώ- ιπό τ£νΐι
;γιανε κίτδ ντε κακέ νιερεζ,
πους;
ι». Ε ού θότ' Γησουϊ' πορσίτνι
ίο. Και ό Ιησοΰς εΐπεν" κάμετε τους
άνθροίπους να καθίσουν. Και εις εκείνον νιέρε,ιτξ τ'ε ρίνε μπε δέ' έ κέ παρρ 8ουτόν τόπον τ,τονπολΰ χορτάρι. Εκάθι- |μ§ [Απατε βεντ' Ντέιγνε δα νιέρεζιτε
βαν λοιπόν οί άνδρες κοντά πέντε χι- κε κένε γγέρ* πέσε μίγ*.
λιάόες τον αριθμόν.
ιι. Ε Ιησουϊ μόρρ\ που'κετε" έ σι
1 1. Και έπη ρε τα ψωμία ό Ιησοΰς,
καίεύχαρίς-ησε καίτάέμοίρασενείς τους έφχαριστίσι ού άδά μαθητίβετ, ε μαμκθητάδες του" και οί μαθητάδες (τα θητέϊγτε οΰ ά ντάνϊ άτοΰρε κέ ρίγνε,
έμοίρασαν ) εϊς εκείνους όπου έκάθουν- αϊτού ε δε γκά πίίκιτξ. σα οούάΐγ Η"
ταν" έτζι και άπό τά ψάρια όσον ηθϊ- θίκουσ.
λαν.
12. Ε σι ού φρίνε, ού θότεμαθιτί12. Και ωσάν έχόρτασαν, λέγει εις
τοϋ; μαθητάδες του" μαζώξετε τά κομ- βετ °ί τίγ' π§ρμπεγίδνι τζόπατε κ»
μάτια όπου έπερίσσευσαν, νά μην χα- τεπερουανε , τε μός χουμπάσ| Ρί.
θή τίποτες.
1 3. Εμάζωξαν λοιπόν, και έγέμι1 3. Ε δέ ατα ί μπεγιουαδε, έ μπού^
σαν δώδεκα κοφίνια κομμάτια άπό τά σνε διμπεδγιέτι κοφίνα τζόπερα, γχά
πέντε ψωμία τά κρίθινα, τά όποΓα έπε- τί πέσε Αούκϊτ έ έλπτα , κ§ τιπ|ρουρίσσευσαν άπ' εκείνους όπου έφαγαν, ανε γκά άτά κε χάγκρε.
1 4- Οί άνθρωποι λοιπόν ωσάν είδαν | ι4• Ε νιέριζιτε σι πάν' άτε θαυμϊ
το θαΰμα ύποΰ έκαμε* ά Ιησούς, έλε- κε πίρρι Ιησουϊ, θόσνε' σε κοΰιγ ε5τΐ
γαν' έτοΰτος είναι αληθινά ό προφήτης μέ τ§ βερτίτα άι προφητ Χ.Ϊ δουάιγ
όπου έμελλε να έλθη εΐς'τόν κόσμον, τε βίν ντε πότε.
1 5. Μά Ιησουϊ σι ί νιόχου κ$ &
1 5. Ωσάν έγνώρισε λοιπόν ό Γησοΰς,
οτι μέλλουν νά έλθουν νά τον αρπά τε βίγνε τά μίρρ! άτε μέ πα$ρ, έ
ζουν νά τον κάμουν βασιλέα, άνεχώρησε τά *(ιγν| μπρέτ , ού στεμ^ί* πχ
πάλιν εις τό όρος αυτός μοναχός του. άι ντΐ μάλλ βέτεμί.
1 6. Και ωσάν ίβραδίασεν, έκατέβη•
ι6. Ε κοΰρ ού ερρ ζΑρίτνι μάθη-,
καν οί μαθτιτάδες του εϊς την θάλασσαν, τιτ' ίτίγ μπάνε δέτιτ.

>Ι»

ΕΪΑΓΓΕΛΙΟΝ

Ιίεο. 6.
\η. Ε ;ί χί•>ί ντΐ *ίΛι ίέιγνί

17. Και έμβηκαν εις το καράβι, καί
επερνουσαν περ' άπό την θάλασσαν εις περτε'γε δετιτ ντε Καπερναούμ ' έ κέ
•την Καπερναούμ* καί ηδη έσκοτεινίασε, περόε άχίέρε ερεσίρε , ε νούκε πάτ βάκαί ύ Ιησούς ακόμη δεν ηθελίν ύπάγη ίΐς τουρι μπα τα. Ιησού».

αυτού*.
1 8. Κα! ϊ, θάλασσα έφούσκωνε, δια•
τι έφύσα μεγάλος άνεμος.
19• Λοιπόν ώσαν έκαιαν εικοσι
πέντε η τριάντα ς-άδια, βλέπουσι τον
Ιάσοΰν όπου έπεριπάτει απάνω εις την
θάλασσαν, και ήλθε κοντά εις το καοάβι' και έφοβήθηκαν.
2θ. Και ό Ιησοΰ; τους είπεν" εγώ
είμαι, μην φοβάσθί.
3 1 . Ηθελαν λοιπόν να τον πάρουν
ει; τό καράβι- και παριυθύς το καράβι
εΰρέθ•/ι εις την γίν όπου έσπούδαζαν
( να πάσιν.)
22. Και την άλλην τίμε'ραν ό λαός
όπου ές-ε'κετο πέρ'άπό την θάλασσαν,
βλε'πωντας ότι άλλο καράβι δεν είναι
εκεί, πάρα ένα εκείνο εις τό όποιον έμ
βηκαν οί μαθητάδες του, και ότι δεν
έμβήκε μαζύ με τους μαθητάδες του
ό Ιησούς εις τό καράβι, άλλα μοναχοί
οί μαθητάόες του έδιε'βηκαν*
23. Ηλθαν δε και άλλα μικρά κα
ράβια άπό την Τιβεριάδα, κοντά εις τον
τόπον εκείνον όποΰ,εύχαρις-ώντας ό Κ.ύρι»ς, έφαγαν τό ψωμί.
24. Καιόταν λοιπόν είδαν τό πλή
θος, ότι ό Ιησούς δεν είναι εκεί, ούδε
οί μαθητάδες του, έμβηκαν και αυ
τοί εις τα καράβια, καί επήγαν εις
την Καπερναούμ, γυρευοντες τον Ιη-

ΐ8. Ε δέτι νακατόσεϊγ, σε ψέ φρίντε ερρ' έμάδε.
ιρ. Ε σί βάνε γγέρα μπε νιεζέτ
έ πέσε , α τριδγιετε στάδε , σόχενε
Ιησούνε κε ετζεν μπί οε'τ , έ κέ βίν
άφ|ρ βάρκίσι' έ οΰ φρικουύανε.
2ΐ>. Ε 5ε άί ού θότ' άτοϋ ρε* οΰν?
γιάμ , μός ού τρέμπνι.
2ΐ. Ε άτά δε'σνί τα μίόόε άτε ντε
βάρ'/.ε. ε άτε τζαστ ού Γίντ βάρκα
μπ§ δε , μπ' άτε βεντ κ£ κίσνβ περ τι
βάτουρε.
22. Ε νίσερετ τούρμα χ§ η9 μπε'τουρ* περτε'ίγ &τιτ , σί πα Χ( ν•ΰκ'
ί'ίτε άτγέ τγιάτερ βάρκε , περ β.τ^μί
νιε κεμπε τε χίνε μαθητίτ' έτίγ, έ ο"έ
χ§ νούκΐ χίρι έ δέ Ιησούϊ ντε οάρχ|
με μαθητίτ' έτίγ , πό βε'τεμε μαθη
τίτ' «'τίγ βάνε.
23. Πό Ιο8ί τϊ τγιε'ρα βάρκα γκα
Τιβεριάδα, άφερ βεντιτ, τέκ χισνι
γκρένι λούκ|ν•, κούρ έφχαριστίσι Ζότι.
34• Σί πάνε δα τούρμα χε νούκ*
εστ άτγέ άς Ιησούϊ, ας μαθητίτ' έ
τίγ, χίπνε έ δε άτ* ντε βάρκα , έ ερδϊ ντε Καπερναούμ τούκ' έκερκουαρ$
Ιησούν|.

σοΰν.
25. Καί ώσαν τον ηύραν πε'ρ' άπό
25. Ε σί έ Ρε'νε άτ* περτε'ίγ δέτιτ,
την θάλασσαν, είπαν του* διδά€<ιαλε , ί θάν' άτ'ιγ' Δασκαλ, κούρ έρδε Χϊτού;
πότε ήλθες έδώ ;
26. Ού περΡέΐίκ άτοΰρε Ιησούϊ • οΰ
26. Απεκρίθη ό Ιησούς καί είπεν
τους" βέβαια βε'βαια σας λέγω , με γυ θότ§" βερτέτ , β*ρτέτ ού θόμ γιούβετ,
ρεύετε, όχι διατί είδετε σημεία, άλλκ με χ§ρκίνι μούαγιό σε ψέ πάτε, θαύ-

ΚΛΤΛ ΪΩΛ?ϊ1ΝΗ:\γ.

Κ?Β. 6.
ίτ1. ενάγετε απο

3Μ
»λ Λ,
τό
ψωμί,

και εχορτα

α-•. Μή δουλεύετε δια το φάγι ότ:οΰ ερθείνεται, αλλά δα το φαγί όπου
μένει εις την' ζωήν την αΐών'ιον, το όπ«ον ό υιό; τοΰ άνθρωπου θέλει σας
το δώσεΓ οιχτι τοΰτον β πατήρ ό Θε
ός ΐσφράγισενι
28. Είπαν τουλοιπόν' Τί να καμωμίν, διανακάμωμεν τα εργάτου ΘεοΟ.
29- Απεκρίθηό Ιησοΰςκαί εΐιτεν τους'
τ»δ"ον είναι το έργον τοΰ θεοΰ, να πις-ευσετε εις εκείνον έπου ές•ειλεν αυ
τός.
3ο. Είπαν του* τί σημεϊον λοιπόν
κάμνεις έσΰ, να εϊδοΰμεν, να σέ πιτεύβωαεν; τί κάμνεις;
3 1. Οίπατέρες μας έφαγαν τό Μάν
να εις τν.ν ερημον , καθώς είναι γεγραμ- .
μ.ένον' αρτον άπό τον οΰρανόν τους ίΑωκε να φάσι^
32. Και ό Ιησοϋ; τοΰ; είπε" Βέβαια
βίβαια σα; λέγω* δτι ογ>. ό ΜωΟσης
σα; έδωκε τό ψωμί άπό τον ούρανόν'
άΟ.α ό πατνίρ μου σα; δίδει τό ψωμί
τό άλν,θινόν άπό τον οΰρανόν33. Λιχτί τό ψωμί τοΰ Θεοΰ βίναι
εκείνο όπου καταβαίνει άπό τον οΰρα
νόν, και δίδει ζωήν εις τον κόσμον.
34- Και Ικεϊνοι του είπαν αϋθε'ντη, δός μας πάντοτε τό ψωμί έτοΟτο;
35. Και ό Ιησοϋς τους είπεν" ίγώ
«Ιμαι τό ψωμί της ζωη;" εκείνο; όπου
ίρχεται εϊς έμε'να, δ*έν θέλει πεινάσει"
και όποιος πκτεύέί εις έμε'να, δέν θέλει

μερα,,πό σέ ψε χίγκίβτξ γκΐι χοΰΚΐτΐ.
ϊ οΰ γκό-7-τ».
27• Μός φυτανι τί γκ:|νίτε.• κι
σκόν , πό τε γκρένετ» κι §ουρόν γγέρα
ντε γέτΐ τι πα σο'σουρε" άτε κε δο το»
απε γιούβετ ΐ Αίρρι ίιερίουτ* σέ μπε
/^Τι βοΰρι βουλϊν' »τίγ ΠαΑάϊ Πεοντία.
28. Ι θάν' άδα άτΐγ, τζτε πΙνΕι/.ί^
/.ε τ§ πουνόγεμε πούνϊρατ' ί Περντίσε;
29• Οΰ περΡέίΡκ Ιησουί, έ οΰ ήότ'
άτοΰρε' κίγιό \στζ πουν' έ Περντίσι^
κ} τι πεσόνι ντε άί ίε όίρΡόϊ άί.

ο. 11ο ατα ι δχν ατιγ τ,Οαυμί
λεν τί άδα , κε τε #όχεμ§ , * τί &«<ϊ<>γεμε ; τζπξ,ν τί;
3ι. Οαπαλάρετε τένϊ νάγκρε Μάν|ν| ντ' έρημί, σι κουντρ' ίστεσκρουαρε. Οΰ δ"α άτυυρε τϊ χάϊγνϊ *οΰκ?
γκα Κίελι.
32. Οΰ θότ' άτοΰρε Ι/ισουί * βΐρίετ , βερτέτ οΰ θόμ γιο'ύβετ' 'νουκ' οΰ
ά δα γιοΰβε,τ Μωϋσίου πούκ|νί ποίΊγ
Κίελιτ" πό παπάι ίμ οΰ έπ γιοΰββτ
πούκεν' έ ββ^τέτ» πρέιγ Κίείιτ.
33. 2έ ψί κουκ έ Π:ρντίσε εστ'
άί κέ κα ζΑρίτουρί γκα Κίελ:., Ιϊττ
τ| ^ούαριτ^ ντε Λ'ίτβ.
34• Ε ο"έ άτα ϊ θάν άτίγ" Ζότ, Iμνα νάβετ κονρδό κίτε ποΰκϊ.
35. Ε ο"έ Ι'/ιιτοΰϊ οΰ θότ' άτοΰρε"
ού'ν| γιαμ Αοΰκ' έ γέτ|σε' άί κί βγιέν
τέκ μέγε, δό τ\ μός κέτε οΰ" έσ"ε άί
ίΛ Αεσόν μπε μούα δο τι μός λέτε έ"τ
κούρρϊ.
ίιψάσει ουδέ ποτέ.
36. Αλλα εϊπά σα;, ότι καΐ εΐδετέ
36*. Πό οΰν' οΰ θάτζε γιουβετ" κϊ
έ δε με πάτ| μοΰα, ΐ δε νούκε πεσόνι.
με , και δέν π^εύετε.
3^. Ολον εκείνο όπου μου οίοει ό
3^. Ρίθ άτε κι μι ί-α μοΰα Αχλάϊ,
πίτηρ θέλει ελθη εις ίμένα' και εκεί τέκ μέγε δό τε βίγδ, έ οΰνϊ.οο τ| μός
νο; όπου έρχεται ίΐς εμένα, δέν θίλω ντζγιέρ γιάστε άτε κε -βγιέν τ« μέγε.
τόν ιύγάλβι έξω.

ΕΪΑ1ΤΕΛΙ0Ν

Χεφ. &

38. 2ε ψε £χρίτα γκα 'Κίείι , γι%
38. Διατι έγω εκχτεβηκα άπό τον
τ>ΰρανόν, ό/ι να κάρΐΜ το ϋεληρα το ϊ- *5 τ'| χε.'γ άτε λε όουα οΰνε , πό άι \
δικόν ρ.ου, άλλα το ΘΛη;».α εκείνου ό- >4 §ο «ι >4 υ\ χχ 8§ρΡοΰαρ§.
ττοΰ |Αί έπεμψε.
39 Ε χεγιό |3τ§ θέλίμ' * χαπάίτ
39- Και τοϋτο είναι το θέλημα του
χι
ω ν.χ $ερίούαρ|, χε γκα Ρίθ' άγιο
πατριός όπου (*.ί έπεαψ*, να μην χάιω
κανένα άπ' εκείνα όπου μοΰ εδωχεν, άλ ί§ μι ία άι μουα , τε μος χουμπάς
λα να το άναςτίίτω είς^την ύς-ερινηνιή- Ρ| γκα άγιο-, πό ταγγίαλάτΐ ντέοίτ4 τε παστάϊγμ».
1«ρα».
4ο. Ε κεγίό |*τί θιλίμ' ϊ άτΐγ κ»
4ο. Αιατί τ•5το είναι το θέλημα ί'μ'ι
χα δερΡοναρε αου'α, κ4 τζίλι δο λϊ
κίίνου όπ•ΰ ρ επεμψίν* ότι κάθε ίνας
όποδ βλέπει τόν-υίόν καΐπιτεύΐι εις «ύ- δέ£ τ^ *τ*?5 » ' *εσον ντε *> τ- *,τ$
τον, να «χη ζΐτήν αΐεόνιον• και έγώ να γέτιν' ί πα Λ> σούρε" ε οΰνε λ» τα γγιαλ
τον ανατηοτ» *ι? την υς-ερινην ημεραν «ίτϊ ντε δίτΐ τί παστάϊγ(«.ί.
4ι. Ε ^ονρ(χουρί(ΐν| δα (ΑπΙ τ|
4ι. Εγόγγυζαν λοιπϊν βί Ιουδαίοι
πιο
ίίτί τζιφοώτΐ, βί ψ* ^α" °5νε γιαρι
* ίι' αίτό», ότι «Ι«ν, έγ& είμαι -ό άρ'•τος, όπου όχατέβηχίν άπ» τον οΰρΛο'ν. άγιο πουκί κι ζπρίτι γκα ΚίιΧι,
■ 43.ΤΓάιίλιγ4ιν' δ» είναι ετοΰτ•ς ό
4». Ε ♦ο'σνε* νούκ' |5τ| χούΐγ 1ηΙϋ»οδ; ό-»ίος τοϊ Λίβτ,φ, του όποιου ίίουϊ ΐ πίρρ\ Ιωσήίφ'ϊΐτ , κι νε'βετ κετιγ
ίμεΐς ίξετίρομε* τον πατέρα*» την μη ί βί{ΐΕ πατάνε • δε ριέ&{ν£; κί<τ 6ο'τ&
τέρα ; πώς -λοιπόν λέγει 4 Γβίτος" ότι <δα κούϊγ σε κχ{*. ζπρίτουρ* γκα Κίε)'ις
■άπο τον ούρανον έκατέβηχα-;
43. Οΰ πίρ/ειίκ άδα Ιΐσοιη, ί «4
43. Απεκρίθη λοιπόν ό 1η*οΰς 1έ«ι
^ίπέντοος ' μην γογγ,ίζετ* άνάμε*ά βα άτοΰρε* ^ιός ριουρ{ΐο«ρίσνι νιέρι Β.έ
σας.
44• Κανένας δεν δύνεται να Ιλθη
«ίς εμένα, άνίσως και ό πατήρ όπου
μέ *ν«λ* δεν τον σύρει, και «γώ θέλω
τον άνατΛ**ι εις την ΰς-ερινίν ήριέραν.
45 Είναι γίγραΐί.[Λΐνον ει; τους προ(ρνίτας* και όλοι θέλοικτι γένει ίιδακτοι
τοΰ θεοί" κάθε ίνας ( άνθρωπος ) το

γε'τ|ριν|.
44• Ντονά νούκί (ΐονντ τί βίγβ
τεκ ριέγε, ντε ριος έ χέίκτί άτ£ κχ~
πάι /.| (Χ^ κα §£ρΡ« «ρε μούα,έάτί οό
τα γγιαΧ ουν| ντί §ίτ§ τϊ πα^τάϊγρίί•.

λοιπόν, όπου άκοιί«ι άπο τον πατ«ρα
κ«ϊ (λάίει, ^?/«τ*ι πρβς ία.ενα,
46. Ο/ι πώς χάνεις είδε τον πβτε'
βα, πάρα εκείνος όπου είναι άπο τον
Θεο'ν" ϊτοδτος εΐόε τον πατε'ρα.
47• Βέβαια βέβαια βάς λέγω, ότι
έκεϊνος όπου πιςΊνει εις έρ.ένα, έχει ζωην αϊώνιον.
48. Εγίι ίίρια» το ψω|χΐ της ζω/.ς.
4ο. Ο: πατέρες σκς "φαγαν το Μ-:ν->

(ί.ψόγ| γκα παχάι βγιέντεκ ού.

4?». Ε3τ| δκρούαρε ντί προφη'τίρ"
οό τϊ γένί βΟ| δασκαλε'ψουρι γκα Περντία' τζίλι &> άίά « τέ • διΡεόγ* * τ|

4δ. Γιο »έ χα πάρ»ε ντονιΐ χαχά*
νε , περ βέτζριε άΐ κε |5τε γκα Περντία' χούϊγ έ *« πάρε χαλάνε.
47• Βερτετ , βίρτΐτ «ύ θορι γιούβίτ , άί κέ Χΐβόν (Λ-ί ιχ.ουα , χά γέτ|
τι πα οοτουρί
48. Ούνε γιζίλ χο-ίχα Ι γέτεσε»
4</. Παίαλάρΐτί του*ιγ χ*γχρ•

Κεφ. 6.
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3τ£

ν#ι; »ϊς τήν ίρηαον, χαί «πέθαναν.
Μάν§ν« ντ' έρη*ί, » ββίκνί.
5α. Ετούτος είναι το ψιοαϊ όπου
5ο. Κοάϊγ ί.'1τϊ Λούκα χ^ ζλρίτι .
καταβαίνει άπο τον ούρανόν, οΊ» νχριήν γχα Κίελι, χ§ τι αός βδίίΐάί Χ\ τ|
άποθάνη όποιος τ> «άγει.
χάγ§ πρέϊγ σόε.
5ι. Εγώ εΐααι τ• ψωαι το ^»»ντα•
6ι. Οΰν| γι«υ: Χουχα ε Ρι*'ί| 3ί| -.
ϋον, όπου εκατέβτ,κεν άπο τον οϋρανόν' ζπρίτα,γχα ΚίβΧι' άί χ» τί χάγ}•)χχ
ιίιγιό π»»χ4', οό Η'^όγϊ- ν τ»• γέτί, τ|
π« σόσουρί, ϊ τίουχα χί 5ό τί &π βίν§,
χούραι ΐ» »#τε, 3$ μ ,τ£ «π *£ν*
π||ρ σπιτιρι Τ| »οτ§<Η•

χαϊ όποιος φάγει, άπο τοΰτο το ψωαι,
ίΛει ζΐίσιι. εις τον αϊώνχ" και το ψιορ»
όπου θέλω •ώσει ε'γώ, είναι ή αάρχα
α•υ, τνιν. 4ποΐ^ν ίγώ ίελω ττίν. ίώσει
ίια τ,^ν ζωτ,ν τβΟ κό^αρυ.
43. Εαάχουνταν . λοιπόν. άνάρ.«ο"ά
τοι^ς οι Ιουίαϊοι, και Ιλεγαν' πώς ήαπορεϊέτοϋΓος να ριάς ίωση τήν βάρ
κα του να τήν φαρίίν^
53» Ειπίν τους λοιπόν ό Ιησοΰς" βέ
βαια £έβαια σας λέγω, (αν «ϊέν φάτε
τίιν «άρκα τοΰ υίοΰ τοΰ άνθοώπου, και
«ι πιίίτι το α'ψχ του, ίίν εχετι ζω^ν
ΐΐς τοδ λογού βας.
54. Εκείνος όπου τροίγει τ/,ν σάρχαρ,ου, και πίνει το αίαά αου, ε/ ει
ζωήν αΐώνιβν' καί εγώ θέλω τον ά•»α-

53. Ού Οο'τ' άϊί άτοίρβ Ιήβοόϊ*
βίρτέτ , βιρτέτ- οΰ θόρι γι»>>β«τ, ντϊ
ρ,ός χίγχρετζι χούραν' ΐ *ίρρ« σι νιίρίουτ, ΐί» τ» πίγι Γιχζν' έτίγ, νού*ΐ ,
χίνι γέτί απ$ βίτρ/» του»Εγ.
54• Αι χι χα κούραν» τίρι , 4
Λ^ πι Γιάχ,νβ τΐ[Α , χ* γετϊ τέ πί» *ο^^τ ϊ. οάν| 8ό .τλ,.γγΜίΧ .άτ| α«|

5"/ί«ι εις τήν ύς-ερινήν ήαέραν'
$5, Διατί ή βάρκα αου είναι αληθι
νός φαγί, και το αί{/.ά ριου είναι άληθίνόν πιοτόν.
56. Εκείνος όπου τρώγει την σάρκα(ίου, και πίνει το αίαχ αου, αένει εις
ΐαίνα, χαί εγώ εις »ύτόν.
5 7• Καθώς ό ζών. πατήρ αϊ άπές-«ιλ», χαί ίγώ ζώ #ιά τον πατέρα* ϊτζι

55. 2β ψ έ κουραι Γα α» τε βίρτίτα .
4*τ| τι γχρ§ν|> έ ϋ ίιάκο» ία' αε ,
τι βιρτέτα ί'ίτι τί "ΛίρΑ*.
56. «ί χί χα χρύρανε τϊα ίδε πι
Γιάκνε, τία. , |Χ.π^τ«τ| τεχ ρέγε , 4 £β
οιϊνε τέκ *ν?
5^. Σι χούνηκί αϊ δερΡο'ι (>αΰα άί
παπάι >ά ρόν, έ &έο•ϊνι £ο"ιγ π£ρ Λαπά.

5λ. Ε τζιφοιίτι Γκρί»τ•Β*ν| ίιίρι αΑ
γιάτ»ρςνί. , * θο'ΐνι' χκί ]*οΰντκο&γ τί .
ν^άπ» νίβετ χούραΐν' ίτίγ τ| χάρ:| ;

χαι εκείνος όπου αέ τρώγει, θέλει ζη'- νε, άστοΰ έ 4έ άί χι τ| χάγϊ |ϊούα δι
σει καί εκείνος αιάτ' έαίνα.
τί έόγε , αϊ άνι τίρίίν
58. £[§γιό ίστ' άγιο *θλί>-β κ^ ζ#ρί•
58. Ετοΰτος είναι ό άρτος όπου Iκατέβηκεν άπό τον οϋρανόν' όν/ι κα τι γχά Κίε'λι , νοΰχί δό τ^ γίτί βί ε Α*•
θώς έφαγαν οι πατέρες σας το Μάννα, Λαλάρεβετ σούαϊγ , ί)? χάγκρι Μάνε-,
και άπίΟαναν' εκείνος όπου τροίγει ΐ ν|, β 6&κνε* άί χΛ χα χιτ^ ύνίΐι δβ
τοΰτο το ψ«ρ, θέλει ζη'βει εις τν(ν «- τι ρο'γε γέτι -.^ π« σόσουρε
«να.
ϋ^• Ετοΰτα ειπεν εις την *υναγ«- (
ί$. Κετο οΰ θβί ϋ χτΛ^ βι#ά;τβ ,
γ/,ν,. ΙιΙάνχηντας κϊ τήν £*π«ρνα<»•.ί|Α. | νφ 1υν«νσ'ίβϊγ τ^. ^«πίρναο'ίαιτ.

ΕΤΑΠΈΑΙΟΝ
Κι<->. τ.
6ο.
Ανταϊγ
σούμΐ
γκα
μαθητί-"•
6ο. Πολλοί λοιπόν άπό τον; μα"ίτ,τάδες το¥ ύποϋ αχούσαν έτοϋτον έτίγ, σί&ιΡιούανί, θανε' έ άτπ,:» εστ§
τον λογον, «παν* σκληρός είναι ετού /.εγιρ φγιάλλε' κοΰσ μούντ τι οιΡιόγΙ
3ιδ

τος ο λόγος* τίς ημποριεΐ να τοϋ α
χού-/;•.

άτίγ;

6τ. Και ό Ι^σοΰί γνωρι,ωντ-ας ει;
του λόγου του, οτι γογγύζουσιν οί μαΐϊΐτάοίς του δια τοϋτον τον λόγον, τους
είπε* το ο το σα; σκανδαλίζει ;
6α. Αν λοιπόν ή θέλετε είδη -ίαν υΐον
του άνθρωπου να άναβαίν/ι εκεί όπου
ήτον εις την άρχην ;
63. Το Πνεύμα είναι εκείνο όπου
ζωοποιεΓ $ σάρχα δέν ωφελεί τίποτες*
τάλο'γιαόπού σας λαλώ εγώ, είναι πνεΰμα και ζωτί.
64• Αλλα είναι άπ,6 εσόίς κάποιοι
όπου δεν πις-εύουσιν* διατί ό Ιησούς
εϊςεμ^ίν άπο την. άρχΐν, ποίοι είναι όπού δεν πις•*ύουσι, και ποίος είναι έκεΐ-

6ι. Κ <η νιόνου Τησούι βετίουτ, χ»
μουρμουρίσνε μαθττίτ' έτίγ πΐρ χίτ|,
οΰ θ,ότ' άτοΰρί' πίρ χετ§ σκανδαλίσι.

γο; όπο.ϋ μέλλει να τον παραδώση.
65. Και έλεγε* δια τοΰτο σας εί
χα, ότι κανένα; όέν δύνεται να Ιλθη
εις έμενα, άν δεν «ναι δεδομένον ε;ς
«ΰτον από, τύ.ν πατέρα μου.
66. Δια τοΰτο πολλοί «ποτού; μα6γ,ταοε;του ίγύρ.ισαν οπίσω, και πλέον
δεν έπεριπατούσαν μετ' αύτο'ν.
6•]. Ειιιε λοιπόν, ο Ι/,σοϋς εις τοός
δώδεκα* μη\ια Οε^ετ» και εσείς να πα
γαίνετε ;
68. Ο 2ίμων Πέτρος τοϋ άπο/.ρίΟ.νΊσεν* αΰθεντη, εις τίνα να πίμεν; έβύ έχεις λόγια ζωνίς αιωνίου.*
69. Και έμεΐς έπις-ίύσαμεν, και έγνωρίσαμεν δτ; εσύ είσαι ό Χί'.ζΌς ό
χιϊος τοΰ Θεού τοΰ ζώντος.
70. Και ό ί•/;σοϋς τους άπεχρίβη*

γιούβετ.
6α. Ε ντέστβ δα χβ τι 3ίχνι τ^
πίρρ' έ νιερίο«τ, ϊ\ τ§ χίττ&γε τίχ ΐί κ»
πϊρπα'ρβ;
63. ίπίρτι 'εστ' άί χέ επ γέτενΐ,
'κούρμι νούχε β§γέν φάρρε £§, φγιάλετβ
λϊ ού 6όμ ού'νε γιούβετ, γιάνε Σπίρτν
β δε γέτ§.
64• Πό γιάνϊ τζα γκα γιουδετ >.
νούκ| πεσο'γενί , σε ψέ Ιηιούϊ έ &γ χε
χρίε χ£ρ|σε τζίλετε, γιάν' άτα λϊ νοΰχϊ
, πεοόγενί, έ δέ τζιλι ιίτ άΐ >§ δούαίγ τ*
παραδό; άτι,
65, Ε Οό'ί" άντάιγ ού δάτζε γιούβετ , σε νούχε μούντ τέ βίγε νι£ρί τϊχ,
οΰ , ντ& μος ί κιο'<ρτΐ ££*' άτίγ γκκ
ΛαΛάϊ ίμ.
66. Κε άνιέρε έ παϊτάγε σούμε γκά
μαΟητίτ' έτίγ, ού χόϊκνε μπετε πρα'π£, έ νούκ' έτζ|ϊγνε. με με τέ πίσχΐ.
6.^. Ε άντάϊγ ού βά τ'ε διμπεδγιε»
τεβετ Ι-/ισούϊ * μας οο'γι ΐ δε γιούβετ•
τ£ βίγι;
68. Ε γ•ού περίειΓκ άτίγ Σίμων
Πε'τρουα* Ζοτ , ντε τζίλι τ| βε'μΐ} τι
κε φγιάλι τε γε'τίσε πα σόσουρε.
. 69. Ε νέβετ πεσούαμ, έ νιο'/μ, σε
τι γε Κρίστι ί πίρρι Παοντισε ίιάΧϊ.
70. Ού περίέιϊχ άτοϋοε Ιησουί"

Λεν είιαλεςα εγώ. εσάς τους δώδεκα, ινοΰκ' ού.ζΓιόδα. ούνΐγιού|ίϊττεδιμπε*»ί άπό σα; είναι έ'να; διάβολο; •
[δγιέτε, έ νιε γκα γιούβετ Ι^τ» §γιαλ;η ι . Και τούτο το ίλεγε δια τον Ιουηι. Ε ού θόσ Ιούδενε , τ| πίϊρ' β
«*''τήν ¥«ν τού 2ίμωνο; τον Ιεκαρι- [ϊίμωνν,τ Ιβκαοιώτνί' σ» κούϊγ, ί^
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ύτν*' διατί εκείνο; έμελλε ν* τον πα-' κέ νι| γκά τ^ διμπ|Ιγι*τ| ( ήςυαϊγ τ*
ραοώστ,, ό όποιος ήτον {νας «πό τοος προδός ατ\.
δώδεκα.

Κεφ. £ ?.

Κρ'ε Ε3τάτ£τ|. ζ. η.

ι. Καί δΥερον ιίπό τοϊτα ίπερι*άτει ό Ιτ,σοϋί εις τήν Γαλιλαίαν' ίιατί δέν -ήθελε ν* περιπατί ίίς τήν Ιου«αίαν, οτι τον έζν;τοΰσαν οι Ιουδαίοι
να τον φονεύσουν.
2. Και ή εορτή των Ιουδαίων τίς
•χ^νοττηγίας ήτον κοντά.
3. Καί οί άόίλιροί του του" είπαν"
ιυγα άπ' εδώ, καί σύρε είς τήν Ιουδαί*ν, δια να είδοΰσιν οί ρ.αθ•/)τάίίς σου

ι. Ε πάς κετοδρε βίγ Ιι»σούΊ τουκ
ετζουρε ντ| περ Γαλιλαίε, σι νοό/.εόουα»γ τε βίγ ντέ Ιουδαίε , σΙ ψ* ε κερ.κόιγν' ατέ τζιφουτε, τά βρίτ^.
2. Ε ε κρεμπτεα ϊ τζιφουτετ , Ι
τενταβετ , ίσ άφερ.
3. Ε ί θόν' «τίγ βελάζεριτ' ε'τίγ'
ϊκε κετέγε, ε χάϊγδε ντί Ιουδαίε, κ^
τε σόχ|ν§ έ δε μαθητίτ' «του πούνϊτ|

τα έργα όπου κάμνεις*
/.§ τλί τι.
4• Διατί ούδε κανένας κάμνει τί
4. Σε ντονιέ /Α όό τά μπούργενε
ποτες κρυφά, και αυτός ζητεί να φανε- πότα, σι λεν που^τ* ετίγ φσίχουρα,
ρωθη* £-:ιίή και κάμνεις έτοϋτα, φα ντί π|ν τκ τίλια πούνε,ρα, οεφτό βετ§νέρωσε του λόγου σου εις τον κόσμον. χενϊ τέντε ντε πότε.
5. Λιατί ουδέ οί αδελφοί του δέν ΐ5. 2έ ψέ άς βιλάζίριτ' *τίγ νουκε
«ίς-ευαν εις αυτόν•
Λεσό«γ\ε ντε άί.'
6. Λέγει τους λοιπόν ό Ινισοϋς' ο
6. Αντάϊγ ού'Οότ' άτοΰρ» Ιϊΐσο,ΰϊ'
καιρός ό εδικός μου άκόμνί δέν ηλθεν' νουκ' ερδι ε' δέ κόχα ϊ|Αε , ΐλά κόχα
*μή ό εδικός σας πάντοτε είναι ένοικος. γιουαιγ 'ε^τΙ κούρδο Ράτί.
η. Ο κόσμος εσάς δέν ημπορεί να
η. Νουκε [λοΰντ κότα του υ-τζόγί
«α; μισή άμή έμε'να με μισά, ότι έγώ γιουβετ ' μά ρ.ούα ρ.^ (χ.τζάν, σε ψ»
μαρτυρώ δι' αυτόν, ότι τ* έργα του οΰν| Αέιγ τε ι^ουκεν£ πούνιτ' έσάϊγ /.ε
«ναι κακά.
γιάνε τέ κίκία.
8. Εσείς ανεβάτε είς τήν έοοτη'ν'ε8. Χάϊγδενι γνουβετ ντέ χίτέ τε
γώ άχόρ"/] δεν αναβαίνω εις τήν ίορ- χρέμπτε , οΰνε νουχε βίτε ντε λιτι
τήν έτουτ/,ν, οτί ό καιρός ό εδικό; μου ■τϊ χρερ,πτε , σέ νουκ' |5τ{| ρ.ποΰϊιουρ'
ακόμη δεν έφθασε.
ε δέ κόχα ιι/.ε.
9• Καί ώιαν τους εΐπεν έτοΰτα τα
9• Ε σί Οά [Απά τά κ«τό , ριπετι
λόγια, αυτός άπόμεινδν ίίς τήν Γαλι- ντί Γαλιλαίε..
λαίαν.
ίο. ΚαΊ ωσάν άνε'βηκαν οί αδελφοί
ίο. Μα πο'κε βάν» βελά^εριτ' ετίγ,
του, τότε άνί'οη καί αυτός είς τήν έορ- άχιε'ρε βάτε ε δέ άΐ ντ^ τέ κ^ί[Απτί,
τήν, όχι φανερά, άλλα ωσάν κρυφά. γιο φάκεζα , πό σί φϋεχουρα.
ιι. Οί Ιουδαίοι λοιπόν τάν έζήτηιι. Ε τζιφοΰτ| « Αϊρκόίγν'άτ^ ντ^
«αν είς τήν ίορτήν, καίίλεγαν' τ,νϊιν 1§ί-,| ^^ «ϊ κ^έ^πτεσΐ, ΐ 0<**ν§/ κο» \

3ι*
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και εκείνος;.
'ίτ αϊ;
ι». Και πολνς γογγυσμος τ,τι» με'->
13. £ .τ|ν.'ΐγ νιε μουρμούν έαάίε
«α »ϊς τον ό/_λον ίιά λόγου του. άλ ντί τούρμίρα π'ιρ τ ε τζά θόα\§, σι
λοι Γλεγαν' καλός είναν.* άλλοι ίλίγαν'• §στ§ ΐ μίρρί* » τι τγιε'ρ» πα οόσν^'
ΐχι' άλλα πλάνα τον ό^λον.
γιο" πο Ρενιέν τοάρμ$ν§.
ιϊ. Ομως κανένας παρρ^σία-οΊν έ1 3. Πό ντονι'ι νού/.§ κουβ|ντόν μ*
λάλίΐ ο\α λόγου του,. οΊα τον ε^όβον λεφτβρι π§£ άτ§γκ* «ρρίκ' • τζι«>ούτ•τ.
τών Ιουδαίων.
1 4". Σίσ/.ουανϊδα ηβυ.α,τ' έ σε κ:4ι4• Και τί^Ί) ίτκν ίμε'οασεν .ή εορ
τή, άνεβη όΐν^σοϋς ί,ίςτό άρον χ#ιεδΊ'• α-εβίτ, χίπι Ιησού» ντ§ Ιερό, εοΊ&αςτί.
1 5^ Ε τζιου.§ίτισνΐ τζιφούτι, ε 6οβασχι.
1 5. Κ.αΐ οί Ιουδαίοι έδαιίμαζαν , 5νΓ χία οι χουϊγ γραμματί πα μψοόχα'ι έλεγαν" πώς ΐξεόρει ϊτοΰτος γράμ
ι6. Κ δε Ιησούι οΰ πίρΡέιίχ α- χ
ματα, ί-οϋ. όεν ϊααΟί ;
1 6. ΑπεχρίΟη ό Ιτ,σοΰς και το,ύς ει- τα,έ ού 6ότ!' τ» ίιίαςουριτί τιμ,.
πεν" νί οΊία/η' μου δεν ίίναι έσΊχνί μου, νούκ' &ϊτι τίμτ» , πυ άτΐγ χ§ ρ.» κ»
ύερΡούαρ».
άλλα εκείνου όπου μέ έπεμψε.
\η. Κάι άνίσως και κά,νε'ις βέλη να ! ι^. Ντ§[ δο νιερί τ| πίγ§ βελίμεν,'
χάμη τό βελτμα τοΰ Θεοΰ, θέλει γνω έ άτΐγ, 5ο τ| «όχ§ \ιτ§3τΐ.:ίίγιό•\ο*α/ί ϊ
ρίσει, έαν από τον Θεόν είναι έτουτη Περντίσ», ά ο.ύν$ κουβ*ντ;όίγ πρίϊγ
ή οΊσαχή, ΐ εγώ άιτό λόγου μου λα- β.ετίου.τ,
λώ.
ιδ. Εκείνο; όχοΰ λαλεϊ άπο. λόγου
ι8. Αι κϊ κουββντον πρεϊγ βετίουτ,
του, γυρεύειτί;νίθΊκην του δόξαν' άμ/, /-ϊικον ντέρ' ίτίγ' (λ* χ•ίκί χίρχόν ντε ρ*
ί/.ίΐνος όπου ζνιτα την όόξαν «κείνου ό ί άτΐγ χ{ έ χα οερΓοΰαρε άτε , κοΰϊγ
που τον επεψεν, έτοΰτος είναι άληθι- |3.τ ί ^ίρτί'τ§, έ σκά τι ρέμβ μπ^ τ4•
νός, και άίικία εις αυτόν ίέν είναι.
Ι9• Δεν σας έύωκίν ό Μωϋσης τον
ι}• Νού* ού 5α Μωϋσίου γιοόβετ
νόμον, χαι κάνε'νας άπο «ας Α»ν κά νομνι , ϊ ντονιΐ γχά γιού?ί σέ ροΰαν
μνει τον νό|λον ; ίιατ'ι γυρεύετε να ρ.» νόμνε; ψέ /.ίρχ.όνι τι μ| βρίτνΐ}
«κοτώσητε;
αο. Απεκρίδη ό όχλος και εϊπΓ ίαι30. Γιου π|ρΓε'ΐΓκ τουρμα, έ ΐ 6ά*
αόνιον ε^ςεις τις σε γυρεύει νκ σε τι γέ ί τζιντόσουρε, κούσ κερχόν τε τ|
«κοτώσ/, ;
βρά«;
3ΐ. Απεχρίθη ό Ιησούς και τους εϊ21. Οΰ περΓέΐΓχ Ι/ισουΐ, • ού θότ
πιν' εν* έργον έκαμα, και «λοι σας άτοΰρε* ν^ πούν| ^ε'τ|μ| Λ^ρΛ, • Γι•8|
θαυμάζετε.
τζιουοίτενι.
33. Δια τούτο ό Μωϋσης σας ί5ω•
33. Ντον} σε Μωϋσίου, ού ο α
Κ» τβν περιτομην, (ό/ι διατϊ είναι γιοΰβετ πε^ιτομίνί ( γιο σε %Βτ§ γχ.χ
άπο τον Μωϋσΐν, άλλ' άπο τους τ.χτί- Λΐωυσ'.ου,πό γκα *άΑαλάρ|-|)» γ,Μ»
ρα;, ; καΐ ίτεΓς το β*ν•ατον περιτί- -εριτεμνι νιίρϊ ~.{ !Σ|τ«υν.|.
μν^τε άνΟρω-ον.
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α3. Αν το λοιποί• άνθρωπος περι2,3. Ε ντέϊτε Αί περιτέμνετί ν.ερίο»
τεμνεται το «άββατον, ίιχ να μην τι Σ»τούν| , Αϊ τ^ μός πρίσ;τ* νόμι ί
/χαλάση ό νόμο; τοϋ Μωϋσέως, -πώς με Μωϋσίουτ' ψέ ζεαερόνι μπ$ μου χ, αϊ
■οργίζεσθε οΊχτί Ικαμα όλον τον άνθρω- σϊρόβα ίίθε νι^ νιερί τί Ζετουν»,.
-πον γερρον το σάββατον ;
24• Μηνχρίνετε κατ όψιν, άλλατϊ|ν
>4• Μός Ριουκόνι σί κουντρ' οΰ δου'σιχχίαν κρίσιν κρίνετε.
Αετε, πό Ριουκόνι μέ Ριοΰϊκ τί δρί.γτ|,
25. Ελεγανλο*>πόν κάποιοι άποτοίις
2 5. Ε θόσνί τζα Ιεροσολιμίτ, νου**
Ιεροαολυμίτας' δέν είναι έτοΰτος εκεί εστε κουΊγ λϊ έ Αέρκόϊγνξ τα βρίσνε;
νος όπου γυρεύουν να χαλάσουν ;
26. Και να, όπου συντυ£αίνει *αρα6 Ε για, τεκ κουβεντόν φάκίζα,
ρν,τ•*, *αί ο'ν τοΰ λέγουσι τίποτες" μ^ έ σί θόνε,φχρρε Ρεάτίγ"βάί| μός ένιόχν*
πως τάχα οι άρχοντες βγνώρισαν άλη- άρχόντετε., ϊί$ άί ξσηι μέ τε. βερτετα
'Φινβ, ότι «τούτος είναι αληθινά ό Χρι- Κρίστι^
27» Αλλα εμείς τούτοι τον «ϊζεόρο'Ιμ*ν, άπό ποϋ εΐναι' και ό Χριτος όταν
έρχεται, κανένας δεν είξεύρε: άπ&_ που
«ηαι.
αβ. Εκραζε λοιπόν ό Ιησούς εις το
ιερόν έκεΐ όπου έδίδασκέ, και είπε ' και
Αμενα ϊξεύρετε, και άπό που είμαι" ε
γώ άπό λόγου μου δεν ήλθα, άλλα εί
ναι αληθινός εκείνος όπου με έπεμψε ,
«όν όποιον δέν τον εΐζενρετ».
^9• Αμη βγω τον εΐζευρ», ότι άπ'
εκείνον είμαι, και εκείνος με ες-ειλε.
3ο» Εζητοΰταν λοιπόν οι Ιουδαίοι
ν χ τόν πίάβοβν" άμη κανένας δέν άπ•

α7 Πό Α|τε έ §ίμε γκα |3τϊ• Ι
Κρίΐτι κοϋρ τ| βίγε ν9υ*' » οι νΐίβΐ
γκα |στε.

28. Θόρρι άδα ντί. Ιερό Ιησούΐ
τβύκ' έ διδάξουρε , ί θόσ" έοέ μουα
μΐ νίννι, έδέ γκά γιαμ με ν,ίχνι, *
ουν| νούκί καμ άρδουρε γκις δί'τεχεγια 'ίμε , πό "φτ' ϊ β»ρτίτ| άί Αε μ4
κα ^ρΡοΰαρϊ, κ§ γιούβετ σέ νί^νι άτ^
29. Μχ οΰν' ε νιόχ άτε, «« γιαμ
γκα άί, ε άΐ με κα ΟίρΡουαρί μούα.
3ο. ΑντάΓγ έ Αερκβϊγν' άτε τα ζίγν| , μα ντο5ιί σχό5ι δόρρέν» ^πί τ|,
λωνεν απάνω του χίρι, διχτί ακόμη <ίϊ ψέ νού/.ε χ'ι'ϊ ά(ΐδουρ^ «αχάτι ί τίγ.
δ. ν ίϊ/εν ελθη ή ώρα του.
3 1 . Ε δούμε γκα του'ρμα πεσοόαν|
3 1. Και πολλοί άπό το πλήθος ε*
ττίς-ευβαν εις αυτόν, και Ιλεγαν" ότι Ιντέ άί, έ θόσν|* σέ κοϋρ δό τ| βίγβ.
Χμτός όταν *λθη, μήνα θέλει κάμει Κρίστι, μός δό τί πέγε μίσουμε τζου^περισσότερα άπό τοΰτα τα αομεϊα όπου οίρα,γκα κίτό Α| Αέρρι κο^γ^
*/.αμ<ν έτοϋτος ;
3?. Οι Φαρισαΐοι λοιπόν άκουσαν το
πλήθος όπου ίγόγγυζαν ετούτα δια
λόγου του" καί ες*ειλαν οι Φαρισαΐοι και
οί άρχιε^εϊς^πηρε'τας,να τόνπιάοουσι.
33. Καί ό Ιησοδς είπεν" άκόμ'/ι ο
λίγον καιρόν είμαι μετ' ε«ας, έπειτα

32. ΑιΡιου'αν§ ΦαρισεΊ'γτε τ,ξμρυρμουρίσουριτ' « τουρμεσε περ άτέ* 4
ίερΡούανί ΦαρισεΊγτι, έ τί πάρίτ' έ
πρίφτερετ νιέρ|1,, λ| τα ζίγν' άτί.
33. Ού θα άδά άτοΰρε Ιησούϊ, έ δί
πακ κό^ γιαμ μέ γιουβετ, ί πα«τά
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«πάγω ιΐς ΐκΛνον όποδ" μέ έπεμψε.
34• ΟΛετε με γυρέψει, χα: δεν θέ
λετε με εΰρει' και έχει όπου είμαι εγώ,
ι«εϊς δεν ημπορείτε ν* ελθητι.
35. Και οί Ιουδαίοι είπαν ανάμε
σα τους" ποΰ ρ.βλ'λει να ΰπάγη έτοΰτος,
όπου ε'μιΐς δεν θελομιν τον έυρει ; μή•

Κϊφ. ?

ετε τεκ α-, χι μι κα ίί ύΓουαρΙ.
34• Δ ο τε με κ,ϊρκόνι, έ δό τε μός
μι Γε'νι' έ άτγε κε γιάμ ούνΐ, γιούβετ
νούκί μοΰντνι τί βίγι.
35. Ε τζιφούτ§ θόίτνϊ ίιε'ρι με γιάτ«ριν$' κου ήό τι βέγε κουϊγ, ίί νέβετ
δό τι μός έ Ρέγεμε άτε; βάΖε μός §ί
να εις την διασποράν των Ελλήνων τε βέγι ντε φυλίρα τε πιρχάπουρα τ§
μέλλει να βπάγη , ν* διδάσκη τους Ελλη'νιβετ , έ τ§ διδάξγε Ελλη'ν|τε;
Ελληνας ;
36. Τί θέλει να εΐπ)| ετοΰτός ό λό
36. τζ^ά με θένε Αίγιο φγιάλί /.§
γος όπου είπε" θέλετε με ζητήσει, καί θα" οό τ| με ί.ερκόνι μοΰα , έ §ό τ£
ίίν θέλετε με ευρει" καί εκεί όπου είμαι μός μ$ Γε'νι' έ τέκ γιαμ οϋνε, γιουβετ
{'••», εσείς δέν δυνεσθε έλθετε}
σμουντνι τ§ βίνι;
3^. Και εις την ύς-ερινήν ήμε'ραν
3^. Ε δίτεν' ε παστά-γμε τε μάτ/;ν μεγάλην της έορτης ές-εκετο ό Ιη δενΐ τε ^ε κ:έ;Λπτεσί,γκο'.>λι κεμπίν'
σούς, και έκραξε, καί είπεν" έάν, διψά Ι/,σουϊ, έ θυρρι με φόρτ, έ θό'ί,τε' κουα
κάνίνας, ας ϊλθηείς εμένα, και άςπίτ;. /.*, έτ, λι τ| βίγ| τέκ ου, έ λε τε πίγ».
38. Εκείνος όπου πις-εύει εις έμε'38. Ατίγ κι πειόν μπ'ε μουα ( σι
να, καθώς είπεν ή γραφή, ποταμοί νε κοΰντρε θα κα'ρτα ) δό τί όγιε'ίενε λιούρού ζω <τ*νοδ θέλουσιν τρέ;ει άπό την μερα γκα πάρκου ΐ τίγ ουγιτ σ| ΓιαΛί.
κοιλίαν το».
3^9• (Ε κϊτΐ ε θα περ 2-ίρτ κϊ
39• (Και τοϋτο το είπε δια τό
Πνεύμα όπου έμελλαν νά πάρουν οί πι- οουαϊγνί τέ μίρρί άτα κ\ ήεσόίγνενΐβ
ς•εύοντες (ίς αυτόν* διατί ακόμη δέν άί, σε ψέέδέ σκέ δέ^ε ^ί:νγτι ^πίρτ^
ΐτον δομένον Πνεϋμα άγιον, ότι ό Ιη σέ σκε Ι δέ ν τερουαρε Ιησουι. )
σούς ακόμη δεν εδοξάιθη. )
4<*. Ανταιγ σούμε γκα τουρμα, σ»
4ο. Πολλοί λοιπόν άπο το πλήθος,
διΡιουανε
κίτ'ι φγιάλϊ , θυ'σνί' κοΰιγ ε
ώταν άκουσαν ετούτα τα λόγια, έλεγαν '
ετούτος είναι αληθινός ό προσιτής.
στί με τί βερτέτί προφήτη.
4ΐ. Ε τετγιε'ρε θό!>ν|" κοΰιγ |•ίτί
4ΐ• Αλλοι ίλεγαν' Ετούτος είναι ό
Χρις-ός' και άλλοι ίλεγαν' μήνα άπό Κρίίίτι* έ τϊτγιε'ρΐ πα θόΐν§* σϊ μός
βγιεν Κρίστι γκά Γαλιλαία;
τήν Γαλιλαίαν έρχεται ό Χρις-ός;
42. Δεν είπε ή γραφή, ότι άπο το
4^. Κούκε, θότε κάρτα, σε γκα
σπέρμα του Δαβίδ, καί άπο τον Βηθ φάρρ' έ Δαβίδιτ, έδέ γκά κιουτίτι ί
λεέμ τήνΧώραν έκεΐ όπου ητον ό Δα Βιθλεέμιττέκ ριγ Δαβίδι, βγιιν Κρίβίδ, ό Χρις-ός έρχεται;
43. Διχος-ασία λοιπόν έγινον είς τό
43. Ε οϋ πε, τε σκίερε ντε τούρμε
πλήθος οι' αυτόν.
περ τ|.
44- Και κάποιοι άπ' αΰτους ήθελαν
44• Ε τζα γκα άτά οουαϊγνε τ*
νά τον πιάσουν' άλλα κάμεις δέν άπ ζίγν' άτ§ • πό ντονι^ νουκί βοίϊρι δβΰλωνε απανωτού νέοι*.

κρτ| μπί τ|.

Κ«φ. ?.

ΚΑΤΑ 1ΏΑΝΝΗΝ

32ί

4">. ΪΙλΟίίν λοιπόν οι ΰπηρέται εις
45. Οΰ κθίενε ία κοπίγτ| ντί τ^
τους άργυρεΐ; καί Φαρισαίους' καί εκεί πάρετ' £ πρίφτερετ, έ ντ& Φαρισέίγ"
νοι τοΰςεϊτταν' οιατί οέν τόνέφέρετε; έ άτχ ού Θάνε κετοΰρε' ψέ νούκ' β προύτ» ατε;
46. ΑπεχρίΟν,κχν οι ύπρέται' ουδέ
46. Οϋ περΡε'ΐΓκνί κοπίγτε' ντονι$
χαμίαν φοράν τίτοικς λογής «λάλησε νιερί •τκ« φόλτουρί κε/ίτού κούρρε, σι
κανένας άνθρωπο;, ώσχνύποΰ έλάλησεν κούϊγ νιερί.
ετούτος ό άνθρωπος.
47• Οί Φαρισαϊοι λοιπόν τους άπε4">• Ε φαρισέϊγτε γιου περΡίϊΓκν*
άτοΰρε.
μός γίνί !•£νίε ρε μπάσε έ δε γιου;
κρίβτ,καν" μήπως και έπλανηθη'κετε και
έ«ΐ;;
48. Μίνα κανένας «πό τους άρ
48. Μός πίσο'ΐ ντέ άί ντοίιϊ γκα άρ*
χοντες ϊπίς-ευσεν εις αυτόν, η άπό τους -/όντετέ,ά γκα Φαρισέιγτε;
φαρισαίους;
4<). Πό κεγιδ τούρμα, χε νούκ: κου•»
49• Αλλα ετούτος ό ό/λος όπου οέν
γνωρίζει τόν νόμον, είναι καταραμένος. πετόν νόμνε, εστ' έ μαλεκούαρε.
5ο Αέγει τους ό Νικόδημος, ό όποϊ5ο. Οΰ θότ' άτοΰρε Νικόδημοι, κ$
βς εΐχεν ΰπα'γει την νύκτα εις αυτόν, πατ άρδουρ§ νάτενϊ ντεάί, έ κ* κι
■5ι§ γκα άτά.
ώντας Ινας άπ' αυτούς*
5ι. Μήνα ό νόμος μας κρίνει τόν
5 1 . Μός νόμι γιούαιγ δξμίτόν νιε*
£νθρωπον, άν οέν άκούση προτίτερα ρίνε, πα διΡούαρι άτεμε περπάρχ, έ
αυτόν, καί να γνωρίση τι κάμνει;
πα νιόχουρε σέτζπέν;
52. Αποκρίθηκαν, καΐ εϊπάν του'
52. Γιου πίρΡέιίκνε, έ ΐ θάν'άτίγ,
μήνα είσαι καί έσϋ από την Γαλιλαίαν; μός γέ έ ϊέ τϊ γκα Γαλιλαία ; κίρκο
έςέτχξε καταλεπτίό; και ΐδε, δτι προ- καρτεράτε. , έ 5ιχ, κε προφήτ γκ£
©η'της από την Γαλιλαίαν δέν εσηκώθη. ΓαΛίλαία νούκ' οΰ γκρέ.
53. Ε ού κθίε ίίΟε. κοϋσ ντ^ στεπι
53. Και πάς 2νας έπηγ:ν εις τό
οπητί του.
τε τιγ.
Κεφ. η. 8.

Κρίε Ετέτετε. ή. 8.

ι. Ε Ιησούι βάτε ντε, μαλλ τ* Οΰ•
λ'ίνιετ.
τών Ελαίων.
2. Ε σοΰμ§ μεγγίί ού κθίε περσί». Καί πάλιν την ώραν του όρθρου
Ϋ,λοεν εις τό ίερόν' καί όλος ό λαός ηρ- ρί ντε Ιερό, έ Ρίθ§ λαόϊβίγ τικ άί, έ
^ουνταν είς αΰτόν' καί εκείνος έκάθι- ντίνι, έ ί διδαζ άτά.
βε καί τους έδίδασκε.
3. Ε Γραμματέίγτε έ δε Φαρισέϊγ3. Καί ο'ι Γραμματείς και οι Φαρ'.βαϊοι έφεραν μίΐν γυναίκα εις αυ τε πρ*ύν| τέκ άι νιε Γρούα , κε πάν5
τόν όπου την έπιασαν εις μοιχείαν* καί ζςν| ντε κουρβερί , έ σί ε κεντρούανε
την ές-ησαν εις την μέβην.
άτε ντε μες,
ή. Καί λέγουν του' διδάσκαλε, ετού
4• Ι θόν άτίγ' Δάσκαλ , /-ΐγώ
ι . Καί ό Ιησοϋς έπηγεν εις τό όρος

4ο

ΕΪΑΓΓΕΛΙΟΝ

Κεφ. 8,

3ϊ3

την την γυναίκα έπιάσααεν απάνω είςίΡρούα νταστι ού ζού ντε κουρβερί.
το κακόν όπου έμΛΓ/εύτο*
|
^
ε[*Λΐχ
5. Ιϊ Μωϋσιου νακαπορσιτουρενα
5. Και εις τον νο'ΐΛον ό Μωϋσης
μας έπαρνίγγειλεν, η τέτοια-.; γυναίκες βετ ντε νό«. , κε τε τίλιατε τι ρίπουνα λιθοβολούνται" λοιπόν έσΰ τί λέγεις; λιόγενε με Ρου'ρόε' πό τι τ^θουα;
6. Ε χετε έ θο'3ν§ πίρ τ§ Γο,^τζί6. Και τούτο το έλεγαν δοκιαάζοντονρε
άτε,κετ^ [Αούντνε τα καλεζο'ιγ
τές τον, δια να έχουν άφορρ,ν να τον
νε
άτ^
κατηγορώσιν . Αριη ό Ιησούς έσκυψε . . ' (*.α
, Ιησούϊ οΰ ούνγ {/πε ο γ,
κάτω, και ρ ν> δάχτυλον του ϊγραφιν | ε σκρούαν |ΐ& Ρίδτ μ,«ι «ε.
εϊς την γην.
η. Ε σί ρΊ'γνε έ πιέτν' άτα Ρίθε •5ι«
η. Και ώσαν ανέμεναν ερωτώντες τον,
ίσηκώθη απάνω και ιΐπέν τους- όποιος άτε', γκρίγτι κρίετΐ έ ου θότ' άτοΰρε'
άπό σας δεν έχει άμαρτίαν, Ικεϊνος πρώ άί κ§ εστξ γκά γιούβετ ί πα φάιγ, λέ τΐ
ίίτγιέρε πρωτοπάρε μπί τε Ρούρό.
τος ας $ίξη πέτραν εις αΰτη'ν.
8. Ε π§ρσϊρ'ι ουνι κοκίνϊ ί ϋ/.ρούαν
8. Και πάλιν έσκυψε κάτω, και Ργραφεν εις την γη».
ρ. Και εκείνοι ώσαν τό ηκουσαν, ίλεγνο'μενοι άπό την συνείδησίν τους ,
εύγαιναν ίνας ένας έςω, άρχίζοντες α
πό τους γεροντότερους εως τους ύπε
ρους" και άπόμεινεν ό Ιησούς μοναχός,
Χαίνί γυναίκα όπου ές-έκετο «ϊς τί;ν

μπί δε'.
9- Ε άτα, πόκ| διΡιούαν§ κετε, έ δε
φίκίρι τοΰρε ί σιχν , νίσνε νιέ γκα νιε
τέ §ϊλλε γιάδτί, κεγκα πλέικτε, γγέρα
ντε τΐ παστάιγίλίτε* έ μπετι Ιησούϊ
βέτεμε, έ δε Ρρούαγια κε κεντρόν ντ4
μές.

ιιέσην.
ίο. Ε σί γκίγτι κρίετε Ιησούι , Ι
ίο. Και ό Ιησούς έσηκώθη, και ώσπα
ντοίιε περ βέτζε Ρρούασε , ί θότ'
οαν δεν ίϊδε κανένα, πάρα την γυναϊκα εϊπέν της' ώ γυναίκα, ποΰ είναι ε άσάϊγ' ώ Ρρούα , κοΰ γιαν' άτα χε τΐ
κείνοι οι καττίγοροί σου; κανένας δεν σι καλεζόϊγνε, ντονιε στε δε^ετόϊ τί;
κατε'κρινε ;
1 1. Ε & άγιο θα* ντονιε Ζότ* έδέ
ίο. Και εκείνη ειπεν" ουδέ κανένας,
Ιησούϊ ί θο'τ' άσά'ιγ* ας ο•ΐνε στε ^|(Α£Αΰθέντη. Και ό Ιησούς της ιΐττεν'οΰίέ εγώ σε κ*τακρίνω' σύρε, και από τόϊγ τί' χάϊγ§ε, έ {λός φΐγέ ρ•4•
τώρα και έμπροςα πλέον να μην άμαρτάνης»
ία. Και ό Ιησούς πάλιν τους έλά
λησε, και είπιν" έγώ είμαι τό φώς τοδ
κόσμου* εκείνος όπου με ακολούθα, δεν
θέλει περιπατη'βέι *ΐς την σκοτίαν, άλλα θέλει έχει τό φώς της ζ«η«.
1 3. Και οι Φαρισαΐοι τοϋ είπαν- 1σΰ μάρτυρας δια λο'γου σου* ή μαρτυμ•

12. Περσερι Ιησούϊ ού φο"λι άτοϋρε , έ οϋ θά' ούνε γιάρι δρίτα έ Αο'τεσε' άί κε βγιέν πας ριέγε, δά τε [Λος
ετζενε ντ' έρεσίρε , πό λο τε κέτε ορί*
τεν' έγέτισε.
ι3. Αντάϊγ ΐ θάν' άτΐγ φαρισέιγτί"
τί επ ααρτυρί περ βέτεχε τ£ντβ" {Ααρτηρία γιότε σ^στ' ί βερτέτε.
κ σου δεν είναι άληθινη'.
ι4• Ού περίέϊΡκ Ιησούϊ, Ι ού θο'τ*
ι4• Απεκρίθη ό Ιητοϋς και είπέν

3*3..
ΚΑΤΑ ΗϊΑΝΝΗΝ
Κί<ρ. 8.
τους' καν εγώ μαρτυρώ διαλόγου μου, άτοϋρε" ντόν§ σε ουνε απ μαρτυρι π*ρ
αληθινή είναι ή μαρτυρία μου" διατι βέτίχε τίμε , έ βερτέτε εστ| μαρτυρία
είξεύρω άπο ποΰ ήλθα, *«ΐ 'κα• υπάγω* ίμε" σε ψέ ί §ί γκα καμ άρδουρε, ε κοΰ
«μη έσεϊς δεν ήξεύρετε άπο που άρχο βέτε" μα γιούβετ νούκε δίγι γκα βίγ
ουν§ , έ κού βέτε.
μαι, και που υπάγω.
1 5. Γιούβετ Ριουκόνι σι κούντρ' ού
1 5. Εσείς κατά τήν σάρκα κρίνετε"
θότ{
κούρμι , ού'νί νταστι νούκΐ Ρίου»
ί'.ω ϋ;ν κρίνω κανένα.
κόιγ ντονι£.
1 6. Ε δε ντ| Ριουκόφσια οΰνε, Ριούι6. Και αν εγώ κρίνω, ή κρίσις ή
κια
ίμε ξστ' έ βερτέτε" σε νού*ε γιαμ
ιδική μου είναι άληθινη'" διατί δεν εί
βέτίμ!,
πό οΰνε, ε δε γιάτι ϊμ *ϊ μι
μαι μονάχος, άλλα είμαι εγώ, και ό.
κά δϊρΓούαρΙ.
πατήρ όπου με έπεμψε.
17. Ε δέ ντε νόμ τούαϊγ Ίβ'ί
\η. Και εις τον νόμον τον έδικόν
σκρούαρε,
κ* μαρτυρία έ δ'ι νιέρκζετ ίσας είναι γεγραμμένον, δτι δύο ανθρώ
στ ε [ίερτετε.
πων ή μαρτυρία είναι αληθινή,
1 8. Γιαμ οΰνεκΐ άπ μαρτυρι π?ρ.
1 8. Είμαι εγώ όπου μαρτυρώ δια
βέτίχε
τίμε, έ επ μαρτυρι πΐρ μου*
"λόγου μου' και μαρτυρεί και ό πατ/ιρ
τχϊ:ό. *1 με δερΡόι.
ήποΰ με έπεμψε.
ΐ(). Εδέ άτα ΐ θάν' άτΐγ' κοϋ *έ19. Ελεγαν του λοιπόν" που είναι
όπατη'ρσου; άπεκρίθη ό Ιησούς" ουδέ ΰτϊ πααπάϊ ϊτ; οΰ πξρΡέιΡκ Ιησού»,
•μένα είξεύρετε,ούόέ τον πατέρα μου" νούκε νίχνι άς μούα, άς παπανε τίμ'
αν ήξεύρετε έμενα, -/".θέλετε ήζειίρη και τε ίιόχϊτε μούα, <& τε κέσετ*. νιόχουρΐ έ δέ παπάνε τίμ.
τον πατέρα μου.
αο. Κετό φγιάλΐ θα Ιησούι ντε Γα2θ. Ετούτα τα λο'για έλάλησε ό
ζοφυλακί , κοΰρ διδάς ντΐ Ιερό , ΐ ντοΙησαυς εις τόγαζοφυλάκιον, διδάσκωντας εις τ6 ίεοόν" και κανένας οέν τον νι| νούκ' έ ζοΰρι άτε, σε νούκε &δ άρ
επίασεν, δτι ακόμη δέν είχεν έλΟη ή δουρε έ δέ σαχάτ' ίτίγ.
ώρα. του.
αι. Είπέντους πάλιν ό Ιησοϋς' ε
γώ υπάγω, και θέλετε με ζητήσει, και
εις την άμαρτίαν σας θέλετε αποθάνει"
και εκεί οπού υπάγω εγω, εσει; οεν
ημπορείτε νά έλθητε.
32. Οϊ Ιουδαίοι λοιπόν έλεγαν" μή
πως και θέλει σκοτώσει του λόγου του,
κ*ι δια τοΰτο λέγει" δπου υπάγω εγώ,
εσείς δεν ημπορείτε να ελθητε;
23. Και είπέν τους" έσεϊς είσθε α
πό τους κάτω, εγώ είμαι άπο τους α
πάνω" έσεϊς είσθε άπο τον κόσμον έκόσμον
τούτον, εγω δ£εν ειααι »πο τον
«τούτον.

21. Οΰ θα πάΡενε άτοϋρε Ιησούι"
ουνε. μ|νιϊντ βέτε, έ δό τε μ• κερκόνι
μούα, ε 2>ό τε β&σνι ντε φάΐγ τούαϊγ"
τέκ βέτε οΰν§ , γιούβετ σμούντνι τε
βίνι.
2 2. Αντάϊγ θόσνε τζιφούτε" μόςδό
τε βράσε βέτεχεν' ετίγ, *ε θότ| , τέ*βέτε ούνε, σμούντι γιούβετ τ* βίνι;
α3. Ε ού θότ' άτοϋρε* γιου γίνι γκα
τ£ πόστίρμιτί, οΰνε γιαμ γκα τε λιάρ.
τεσμιτε' γιοι» γίνι γκα κϊγιό δινια ,
ουνί σγιάμ γκα κεγιό δινιά

)
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»4. Είπα σας λοιπόν, ότι θέλετε α
ποθάνει εις τοις άμαρτίαι; σα;* διατί
«ν δεν πις-εύετι ότι έγώ είμαι, θέλετε
αποθάνει εις ταϊς άμαρτίαι; σας.
35. Ελεγαν τους λοιπόν* και ποίος
είσαι ΐσύ; και ό Ιτ,σοϋς τοΰ ιϊπίν' ε
κείνος είμαι όποδ σας λαλώ άπά τ/,ν
άρχτίν.
ί6 . Πολλά ?/ω να ειπώ και να κρί
νω διά λόγου σας" αλλά εκείνος όπου
με ίπεμψεν είναι αληθινός" και έγώ ε
κείνα όπου άκουσα άπ' αυτόν, αυτά λα
λώ εις τον κόσμον.
37. Δέν έγνώρισαν ότι διά τον πα
τέρα τιοϋς έλεγε.
38. Ειπέν τους λοιπόν ό Ιησούς* ό
ταν ΰψώσητε τον υίόν τοϋ άνθρωπου, τό
τε θέλετε γνωρίσει, ότι έγώ είμαι, και
«πο λόγο» ριου δεν κάμνω τίποτες, άλ
λα καθώς με βδίδαζεν ό πατήρ μου, ε
τούτα λε'γω.

Κες,. 8.

34• Αντάιγ οΰ θάτζε γιού,ϋετ,
χε δό τε βδισνι μπε */άγε τούαιν• «
ψε ντε μός χεσόφτζι χ| οΰ'νε νιαα, &
τε βδίσνι μπ| <">άγε τούαιγ.
35. Ε ΐ θόίν' άτίγ" τί τζιλι γέ;
• δε Ιτ.σούΐ οΰ θα άτοΰρε" άϊ γιαμ 'Ά
ου χουβεντόϊγ γιούβετ κε χέρεν' ;πά;ί.
5ΐ6. Σούμε κάμ τ| θόμ περ γιού
βετ , έ του δεμντόεγ" πο άΐ χ§ με δεοΓοι εστ ι Ε,ερτετε ε ο•-ΐνε ατο κε 8ι• ιοβα γκά άί, άτό θόμ ντε πότε.

37. Ε άτα νούκε κουπίτουανε , κε
περ Λαλάνε ού θοσ άτοΰρε.
38. Αντάιγ οΰ θά άτοΰρε Ιτ,σούϊ"
κοΰρ τε γχρίρ^ι γκά δέου τε πίρρ' έ
νιερίουτ, άχιέρε δό τενίχνι σέοΰνξ γιαμ,
έ βετίουτ νουκε Αέιγ ντονιε πούνε, πό
φλιάσ σι κούντρί μϊ διοάξι μούα ^α*άϊ ίμ.
39. Ε άΐ χε με δερΓόΓ, ε•"τε μ«
39. Και εκείνος όποδ μέ έΤπ;ε(χ.ψβ,
μετ' έμενα είναι" και δέν με άφηκε μο- μουα" νού/ε με λιά μούα βέτεμε "ίαναχον ό πατήρ, ότι εγώ κάμνω πάντο πάϊ' σε ψέ οΰνε ίί. 'γ κούρδο άτό κε ΐ
τε εκείνα όπου τοδ άρε'σκουν.
πελκέγινε άτίγ.
3ο. Αε'γωντας αυτός έτοΰτα, πολ
3ο. Ε κοΰρ θόϊ «ι κετό φγιάλε,
λοί έπίς-ευσαν εις αυτόν.
σουμ{ πεσουανε ντέ άί.
3 1 . Ελεγε λοιπόν ό Ιησούς εις τους
3ι. Ε οΰ θόσ άδά Ιησουι άτοΰρε
Ιουδαίους όπου έπίς-ευσαν εις αύτόν' τζιφούτετ κε πάν» πεσούαρί ντέ άί'
«αν ϊσεΓς μείνετε εις τον λόνον τόν ε- ντε ρουαιγτισι φγιάλετ' έμία γιούβετ,
δικόν μον, αλήθεια μαθητάδες μου εί- οο τέ γίνι μαθητίτ* έμί τ| βερτέτι.
«θε.
33. Και θέλετε γνωρίσει τήν άλη3α. Ε δό τε ίίννι τε βερτέτενε, έ έ
ίειαν' και ήάλτι'θεια θέλει σας ελευθε βερτέτα δό τοΰ λεφτερόη'ε γιούβετ.
ρώσει.
33. Απεκρίθηκάν του" εμείς εΐμε33. Γιου περΡέΊΓκνϊ άτίγ" γέμι γκά
βθε σπέρμα του Αβραάμ, και κανέναν φάρρ' ί Αβραάμιτ, έ νού\' ού "τ|μ
οίν έδουλεύσαμεν ποτέ" πώς εσύ λέ κούρρε σκλεβ ντε ντονιε , κί# άδά θούα
γεις* ότι θε'λετε ελευθερωθή;
τί , δό τε λεορτερόσι;
34. Απεκρίθη τουςόίησοΰς" βέβαια
34. Ού περΕέΐΓκ μπά τά Ιησού»"
ίέβαια σας λέγω, <τι κάθε άνθρω- βίρτέτ, βερτέτ οΰ θόμ γιούβετ, κέ
"•»; οποί κάμνκ την άμαρτίαν είναι τζίλι οο Λε πεν «>άϊγν3, εϊτ£ σκλά(°>
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ίοΰλο; ττ,ς αμαρτίας.
35. Και ύ ίοϋλος δεν μένη εις το
σπίτι παντοτεινά* όυίος μένειπάντο
τε.
36. Εαν λοιπόν δ νιος σά; ελευθερώστ;, βίβαια ελεύθεροι ΘΓ/.ετι εισθαι.

ι «ραγιτ.
33. Ε σκλάβι νου/.* κεντρί. Ρίθε,
ίι§ μπε στίπί' πίρρι κεντρόν ΡίΟ* νι'ϊ
ντε στεπί.
36. Αντάιγ ντου σπετόφτε πίόόι
γιουβετ, δό τε γίνι με τε β|ρτέτε τ*
σπετούαρ*.
37. Ε δι 'λϊ γίνι γκα φάρρ' έ Αβρά37- Εΐξεύρωότι σπέρμα του Αβρααιι εισθε' άλλα γυρεύετε νκμέ φονεύ- άμιτ' πό κ^ρκόνι τε με βρίτνι μούα,
στ,τε, ότι ό λόγος ό »ο\κός μου δεν σε ψέ φγιάλια ίμε νούκε χιν μπί γιουχωρεί εις εσάς,
β".
38. Οΰν§ θομ άτι κ§ καμ πάρε,
38. Εγώ εκείνο όπου είδα συμα
«ς τον πατέρα μου λαλώ- και έσεϊς μπά«ε τε παπάϊτ σΐμ' αστού έ οε γιοι»
λοιπόν έχεΐνο όπου είοετε άπό τον πα άτε πενι χε μψούατε γκα χαπάϊ γιούτέρα σας κάμνετε.
αιγ.
3ρ. Γιου πϊρΡέϊΡκν* άτιγ, έ ί Θάνε."
3ρ. Απεκρίθν,σαν και είπαν του" ό
πατέρα μας είναι ό Αβρααα. Λέγει τους παλάΐ ίνε |3τ' Αβραάμι* ού θότ ά• Ιτ,σούς' αν τ,σθαν παιάία τοΰ Αβρα τοΰρε Ιτ,σοίϊ' τ* γέσίτϊ πίγτ' έ Αβραάμ, ήθέλετε κάμνει τα έργα τοΰ Α άμιτ, δό τέ πέγ|τϊ πούνιτ' έ Αβραβραάμ.
άμ^τ.
4<> Μ* ντα3τι κίρκόνι τϊ με βρί
4ο. Αμή τώρα ζητάτε να μέ φο
νεύσατε, άνθρωπον όπου σα; έλάληια τνι μούα , νιερι κι ού θάτζε γιουβετ
•την άλη'Ίειαν, όπου άκουσα άπο τον τε βίρτέτενί , κε διΡιόβα γκα Περντία•
κϊτ^ Αβραάμι νουκ * πέρρΊ.
4ι. Γιουβετ π§νι πουνερατ' ε παπάϊτ σουαϊγ ' γιου π$ρΡέϊΡκν' άτΐγ "
νέβετ σγέαι γκα φάρρΊ κουρβ|ρίσ8' νι^
παΛα β?τεμ| λίμι, Περντίν*.
4^. Ε Ιησούϊ οϋ θότ' άτουρε' ντε
4'-ί• Ο Ιησούς χους εΐπεν' αν ό Θε
ές ητον ό πατέρας σας, ήθέλετε άγα κέ Περντία λαλαϊ γιουαιγ, πα γέτϊ.5*
πα έμίνα" οΊατι εγώ άπό τον θεόν εϋ- οο τε με δόγετε μουα' σε οίϋνε γκα
γηκα καϊ ήλθα' σΊατί άπό λόγου μου Περντία δόλλα, έ άρτζε' σε ψέ νού*!
καμ άρδουρε βετίρυτ , πο άι με δίρΓοι
ίέν ήλθα, άλλα εκείνος με ές-ειλε.
μουα.
43. Π^ρ τζφάρξ πουνί νουκ{ κου43. Διατι 5έν γνωρίζετε την λαλιάν μυυ ; έπειοή δεν ημπορείτε να ά- πετόνι γιουβετ Ριούχενε τίμε; *έ ψΐ
νουκ* μου^τνι τ^ ντίενι φγιάλενε τίμε.
κοΰητε τά λόγια μου.
44• Γιουβετ κίνι περ παπα δγιάΧι44• Εσείς είσθε άπο τον πάτερα
νε*
έ οο» τ* π^νι άτ6 κε δε,'ίερον Λαπάϊ
«ας τον οΊάβολον, και θέλετε να κά
μνετε τ«ΐς έπιΟυαίαις τοΰ πατρός σας' γιουαϊγ' άιϊίί χϊ βράου νιερίνε κεχέρ*ν'
«κεΓνος άπό τήν άρ/ί,ν τ,τον άνθρωπο- έ πάρε" έ ντ* τε βερτέτε νουκε κ*ντρό«,
κτόνος, και εις τήν άληθειοτ/ 4»ν ίς-ά-|σ• ψε σε'ίτ' * β|οτέτ| ντε άι' κούρ

Θεόν' έτοΰτο ό Αβρααα δεν τό έκαμε.
4 1 . Εσείς κάμνετε τά έργα του πα
τρός σας. Είπαν του" έμεΐς άπό πορνεί«ν 5εν εγεννηθτίκαμεν' ένα πατέρα εγ_ο•«ν, τον Θεο'ν,
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βηκε' διατί άλη'θεια εις αυτόν δεν ει- φλέτ ΡΐνιέστρενΙ , φλέτ άτε >.ε Ριάν άναι* όταν λαλη το ψεΰμα, από τα ί- τίγ, σέ ψέ είΐτ» ίενιε'ίτγιαρ, έ δέ άαίικάτου λαλεΐ" ότι ψεύςτ,ς είναι, και ϊη ί Ρε•5;έδτεϊσ|.
ό πατήρ ψεύδους.
45. Πό μούα νού/.§ με πεσόνι, σέ
45. Εγώ διατί λε'γω την άλη'θειψέ ού θόμ τε βίρτέτξνε.
«ν , δέν με πις-εύετε;
46. Κοϋσ γκα γιοϋδ με κερτον πίρ.
46. Ποίος από σας μέ ελέγχει «•"
ρ•. αμαρτίας; άμή «ν έγώ λέγω άλη- φάιγ; έ ντου θόμ τε βερτέτενί, περ σϊ
Οειαν, 3ιατΙ εσείς δεν μ; πις-εύετε;
γιο'ίβετ νούκ* μ* πέσόνι μοόα;
47> Αι Χί |3τ| γκα ΙΙερντία, φγιχ47• Εκείνος όπου είναι άπά τον Θεον, ακούει τα λόγια τοΰ θεού* δια λετ' έ Περντίσε §ιΡιόν" γιούβετ άντάιγ
τοΰτο εσείς δεν άκούετε, διατί δεν εί νουκ' ΐ διΡιόνι, σέ ψέ σγίνι γκα Περντία.
σθε από τον θεόν.
48. Γιου περΡεΊΡκνε τζιφούτε, έ ί θά48. Απεκρίθηχαν λοιπόν οι Ιουδαί
οι, και είπαν του" δέν λέγομεν έμεΐς ν' άτίγ, νου'χί θόμινάβετ μίρρϊ, σΐ τι
χαλά ότι Σαμαρείτης είσαι, και δαι- γέ *ι'ε, Καμάρι τ, έ ί τζιν τόσου ρι;
μόνιον έχεις ;
49 Ού πε,ρΡέΐίκ Ιητούί, οίνε σγιχμ
49• Απεκρίθη ό Ιησούς" εγώ δαιμόνιον 6 εν έχω, άλλα τιμώ τον τατίρα ί τ,ιντόσουρε , πό ντερόιγ παπάνε τίμ,
έ γιουβετ με ςεντερόνι μούα.
μου, και έσεΐ; μέ ατιμάζετε.
5ο. Μα ουνΐ νούκ' έ ζε φίλ' ντέρρε
5ο. Και έγώ δέν ζητώ την δόξαν
μου" είναι εκείνος όπου την ζήτα και τίμ , εστ§ κοϋσ έ ίερκόν έ §ό τ| Λέγε
Ριούίχ.
κρίνει.
5 1. Β§ρτέτ, βερτέτ ού Οόμ γιούβετ,
5ι. Βέβαια βέβαια σας λε'γω, ότι
όποιος φυλάξει τον λόγον μου, δέν θέ κούϊ τε ρούαγε φγιάλ|ν§ τίμε, οό τε
μός σόχ| βδέκεγε ντε γέτε τε πα σόλει ίδεΐ θάνατον εις τον αιώνα.
σούρε.
52. Ει πάν του λοιπόν οί Ιουδαίοι"
52. Ι θόνε δα «τίγ Τζιφούτε, ντατώρα έγνωρίσαμενπώς έχεις δαιμόνιον" ίίτι πα έ νιοχμ , Χξ τι γέ ί τζιντόσουό Αβραάμ απέθανε και οί πίοφηται , ρϊ, Αβραάμι βδίκι, έ δέ προφη'τεριτί,
καί έσύ λέγεις" όποιος φυλάξει τον λό έ τί θούα' κούϊί ρούαν φγιάλίνε τίμε,
γον μου, δέν θέλει γευθή θάνατον εις δό τ| μός χάγε βόεκεγ| ντε γέτε τ£ πχ
σόσουρε.
τόν αιώνα.
53. Μί,να είσαι εσύ μεγαλητερος α
53. Μός γε τί μι μαδ σέ Αβρα
πό τον πατέρα μας τόν Αβραάμ ; ό ό άμι, παπάΐϊνε, κε βόίκι; έδέπροφητερι
ποιος απέθανε, και οί προφηται άπεθα• τε β^ίκνε, τζίλινε έ πεν τί βέτε/ενϊ τεντ-;
ναν" ποιον κάμνεις ΐσΰ τοΰ λόγου σου ;
5 4• Απεκρίθη ό Ιησοΰς" αν έγώ δο
54• Ού περΡέιΡκ Ιησούϊ' ντε ντερόιγ
ξάζω τοΰ λόγου [Αου, ή δόξα μου δέν οϋνε βέτεχενε τίμε , ντέόόια ΐμε σέ'1τ|
είναι τίποτες" ό πατέρας ριου είναι ό Ρε" |5τ| παπάϊ ϊμ άι κε μ§ ντερόν" άί
που μέ δοξάζει, τόν όποιον ίσεϊς λέγε κε θόι γιούβετ σέ |στε Πεοντία
τε, ότι είναι Θεός σας.
γιούαϊγ.
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55. Και δεν τον {γνωρίσετε" άμή
55. Ε νουκ' έ νιο'χτ$ άτξ, μα ουν*
εγώ τον εϊςεύρω* χ&ί αν ειπώ, πώς οεν έ" νιδχ άτ^' έ ντε βάφτζια κ§ σέ νιόχ άτον είξεόρω, βέλω είσθαι και ϊγώ μιας τε, §ο τέ γέμ Ρενιεϋτγιαρ πόσι γιουλογΐς ώσαν χμ εσάς, ψεύτης" άλλα τον βετ' πο Ι οι «τ£, Ι φγκχλε^* έτίγ
εϊξευρω, και φυλάττω τον λο'γον του. έ ρουαίγ.
56. Αβραάμι παπάΐ γιούαϊγ, Γάζ
56. Αβραάμ ό πατέρας σα; χαρά το
είχε να εϊδίί την η1 μέραν την έδικην μου* τε μαδ έ πατ , κϊ τ^ σίχ^ οίτε,νί τίμε,
ε ο ε ε πα , ε ου ι$,ουα.
και είδε, και έχάρη.
5^. Και οι Ιουδαίοι τοϋ είπαν" α
57. Ι θάν§ πα τζιφουτ' άτίγ* ε δέ
κόμη πενήντα χρονών δέν είσαι, και ει- π&σεδγιέτε. βγιέτζ σγέ , ε κέ πάρε Αϊεςτόν Αβραάμ;
βραάμνε;
58. Καί ό Ιησούς τοϋ; είπε" Βέβαια!
58. 04 θότ* άτοΰρε Ιησούϊ" βερ
βέβαια σας λέγω, προ του να γένη ό Α τετ, βερτέτ ου θδμ γου'βετ , σε π*
πάρρε δέ Αβραάμι , γιαμ οΰνε.
βραάμ, εγώ είμαι.
5<). Εσηκωσαν λοιπόν πέτραις να
59• Αντάιγ μούαρρε Ρούρρ"| τ$ πίγρίζουν απάνω του" άμηό Ιησοϋς έκρυφ- νβ μπΐ τε." μα Ιησοΰι ου φσέχ, έ §ό8η , και εύγηκεν άπο το ίερον , περ Χι γκα. Ιερόΐ , έ δκόϊ ντε π§ρ μίς τ§
νώντας άπο την μέσην τους' και έτζι τούρε, έ άστοΰ βάτε.
έπερασε καί έδιέβη.
Κί-ρ. θ. ί).
ι. Καί περνώντας είδεν ένα ανθρώ
πων όπου ητον τυφλός άφόντις έγεννη'θ/).
2. Καί τον ερώτησαν οί μαθητάδες
του, **αί είπαν* Διδάσκαλε, τίς ημαρτεν, ετούτος η οί γονείς του, να γίννηθη
τυφλός ;
3. Απεκρίθη ό Ιησούς" ουδέ ετού
τος ημαρτεν, ουδέ οι γονείς του" άλλα
(εγεννηήη τυφλός ) δια νά φανερωθούν
τα έργα του θεοΰ εις αυτόν.
4• Εμένα πρέπει νκ κάμνω τα έργα
εκείνου όπου με επεμψεν εως όπου εί
ναι ημέρα, έρχεται νύκτα, όπο'ταν ουδέ
κανένας δέν δένεται να εργάζεται.
5. Οταν είμαι εις τον κο'σμον, εί
μαι φώς του κόσμου.
6. Ετοϋτα είπε, καί έπτυσε κάτω ,
και ίκαμε πηλόν άπο το πτυσμα του ,
καί έχρισε τον πηλον εις τα μάτια τοΰ
τυφλοϋ.

Κρίε Ενίντΐτε. Θ. 9• *
ι. Ε μπ|τ| σκουαρ; πα νιε νιερ;
τε βέρπϊρε, κ| γκα τελέρρετ' έτίγ.
2. Ε έ πιετν' άτ^ μαδητίτ' έτίγ,
ε ί Οάνε' Δασκαλ, τζίλι φ|γέου. κοΰιγ.
ά περίνγτ' έτίγ, Χ| τ^λεχετε ί βέοΑίο»;
3. Οΰ περΡέείκ Ιησίύί, άς κου«γ
φεγέου, ας περίνγτ' έτίγ" πο χετ|
τζφάκενε πουνετ' έ Περντίσε μπ§ τ§.
4. Δουχαετε τε πεϊγ ουνε πουνετ'
έ άτίγ χϊ με δερΡόΐ γγέρα σα Ίστε δίτε* βγιέν νάτ§, κοΰρ σμούντ τ§ πουνόγε ντονι|.
5 Γγέρα σα γιάμ ντε ποτ», γιαμ
δρίτ' έ πότεσεΛ
6. Ε σι Οά χετο" πεδτίγτι μπ| δέ,
έ πέρρι μέ πίδτίμΐ λιουτζ$ , ί λέου
λιούτ^νϊ μπί σι τε ο-| βέρπίβιτ
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η. Και είπίν το•»" «ύ(ΐε, νίψο» κ; |

'. '

Κεφ. Ρι

7• Ε ί θο'τ' άτίγ" χάίγδε, λιάου ντ4 .

♦ην κολυαβη'θραν τοΰ Σιλωά</.' (το ό-| Κυλυμβιθρε ιέ Σιλωάριιτ, (κε §6 υ.•
ποίον θέλει να εΐπη", άπε7αλ[Αενος") Ε θένε ίδερίούαρε) ΐ σι βάτε, έ ούλια}
πήγε λοιπόν καί ένίφθη, καί εγύρισε ού κθίε τούκ' έ πάρξ.
βλέπωντας.
8. Οί γειτο'νοι λοιπόν και εκείνοι ό
8. Αντάϊγ Ριτόντ§, έ δέ άτα κι ί
που τόν έβλεπαν προττίτιρα ότι ητον κίσνε πάρε άτε π§ρπάρα κε ί/ί \ β•ρτυφλός, έλεγαν" ίίν είναι ετούτος όπου περε, θόσνβ* νούκ' νίτεκούϊγ κε ρίγ, «
λίπεν;
κάθετο και εζητα;
9• Αλλοι έλεγαν" ότι ετούτο; είναι"
ρ. Τζα θ<#νε* κε κούϊγ εστε* έ τβ>
άλλοι έλεγαν* τοΰ" ομοιάζει" καί εκείνος τγιε'ρε πα , κε τγιάτ|ρ κε ί Γιαν άτίγ
εστε" |/.ά άί θόστε, σε ουνε γιά|Α.
έλεγαν" ότι έγω|Ααι.
ίο. Ελεγαν του" και πω; λοιπόν ά
ι ο» Ε ΐθο'ν'άτίγ, κίδ τοΰ χάπνι
σίτε;
νθιζαν τα [Αίτια σου ;
II. Απεκρίθη έκεΐνος, καί εΐπεν' ί
ιι. Ού περίέϊΓκ άί ε θα" νιε νιερί
νας άνθρωπος όπου τόν λέγουν Ιησοΰν , «5 θούχαετε Ιησού, Λέόριλιούτζι, έρ.§
Γ/.-/7.ε πηλόν, και εβαλεν απάνω εις λέου σίτ|, έ ψχ θα" χάϊγδε ντε Κολυρτά [λάτιά [Αου, και είπε μιου" σύρε εις βίθρε τέ Σιλωάριιτ , έ λιάου" έ βάϊγτην κολυαβη'θραν του 2ιλωχα, και νί τα , ι ού λιάτζε , έ ϊο'χ.
ψου. Και επήγα και ένίφθηκα, καί είοα.
ία". Είπαν του" και που είναι εκεί
13. Ατ| χίρε ΐ θάν' άτίγ* κοΰ ίδτ'
νος; Λέγει τους* όένεΐξεύρω.
άί; ού θότε , νούκβ δί.
1 3. Και έφεραν εις τους Φαρισαίους
1 3. Ε προύν' άτε κ§ κέ νιε χέρ§ ί
εκείνον, όπου ητον ενα καιρόν τυφλο'ς. βέρΑίρε ντέΦαρισέϊγ.
1 4• Και όταν έκααεν ό Ιησούς τόν
ι4• Ε κούρ Λ&ρρι λιούτζίνε Ιησούί,
πηλόν, και άνοιξε τα ριάτιά του, ητον ε ί χάπι άτίγ σίτε, Ια §ίτ' έ2|τούνβ.
σάββατον.
1 5. Περσεοί πα ε οέ Φαρισέϊγτ| ε
1 5. Πάλιν λοιπόν τόν ερωτούσαν και
οί Φαρισαϊοι, πώς άνέβλεψε, καί εκείνος πιέτν'άτε, [Αετζ φάρε λοί πούνε πβτους είπε" πηλόν εβαλεν απάνω εις χτίσι ορ:τενξ * έ δ"έ άί ού θο'τ' άτοΰρε"
τά [ΐάτιά [Ααυ, και ένίφθηκα, και βλέ λιούτζε βοϋρι ριπί σι τ| |*ία, έ ού λιάτζε , έ σόχ.
πω.
ι6. Καί κάποιοι άπότοΰ; Φαρισαί1 6. Αντάϊγ τ£ά γκα Φαρισέϊγτε,
ους έλεγαν" ετούτο; ό άνθρωπος δ"ίν θο'ϊνε." κούϊγ νιερί , κε νούκε ρούαν τί
είναι άπό τόν θεόν, διατί δέν φυλάγει χετούνενε, νούκ' εστί γ*« Περντία, τ$•τό σάββατον. Αλλοι έλεγαν" πως δύ τγιέρε θο'ϋνε* χ\σ (ΐ,ούντ νιε νιερί φαγενεται άνθρωπος αμαρτωλός νά κά[Αη τούαρ τε Λίγε τε τίλια τζιου&ρα; ε κε
τε'τοιας λογής σηίΑεϊα; Καί ήταν ίι- ριπα τα τϊ σκίερξ.
χος•ασία άνάρι,εσάτους.
χη. Αέγουσι πάλιν τοΰ τυφλού, ε
17. Αντάίγ ΐ θο'νξ περτίρί αϊ βερσύ τί λέγεις διάτ' αυτόν, ότι άνοιζε Αιριτ , τί τζθούα περ άτ|, κε τ| χάτά ρ.άτιάσου; Καί εκείνος είπεν' ότι πι σιτ ετούα; έ δϊ αϊ α' σέ προφ^τ

Κεφ..$»

ΚΑΤΑ ΙΠΑΝΝΙΙΝ.

προφΐίτ?ίς βΐναι.
1 8. Δέν ΐχίς&σα,ν λοιπόν οι ΙουΛαΐοι ίι' αυτόν, ότι -τ,τοντυφλός καί
ιΐίεν, ίω; όπου έλάλ/,σαν τους γονείς
εκείνου όπου άνέβλεψε.
*9• Και έρώττ,σάν τους, καί είπαν"
"ετούτος είναι ό υιός σας, όπου λέγετε
ότι τυφλός έγενν/ίθν) ; πώς λοιπόν τώρα
βλέπει ;
αο. Οι γονείς του τους άπεκρίθνικαν χαΐ είπα•)" εϊςεύροΐλεν ότι ετούτος
βίναι ό υίο'ς ρΐας, και ότι- τυφλό; έγενννίδ>}•

3^9

',δτε.

1 8. Πο τζιφούτϊ νου/.ϊ πεσούαν|
περ άτι σε κέ ί β*'ρλερ§ , έ πο/τίσι
δρίτενϊ, γγέρα «α Ούρρί περίνγτ' έ ά
τίγ κε όύ σερούα γκα (ϋερΑϊτζίρα.
ι<). Ε ί πιέτν' άτα, έ όύ βάνε"
κόύιγ ί,θτε πίρρι γιούαιγ , χε θόϊ γιούβετ σέ λίόυ ΐβέρ/τερε' κί3άόά<ΐέχ
νταδτί;
2ο. Γιόΰ περΡεϊΡκνϊ. άτοϋρε περίνγτ'
έτίγ, έ ου Θάνε* να έδίιχε κε κούιγ
ιστέ Λίρρι ίνε', έ δ"έ κε λέΌυ ΐ βε'ρϋϊρί.

21. Α[/η τώρα πώς βλέπει, δεν εΐΣ.ίύρωριεν" $ τίς άνοιξε τα |<.άτιά του, Ι
έΐλίΐς δΊν εΐςέύροριεν" . αύτος έχει -/,λικί
Λν, αύτον έρώτνίσατε' αυτός ίια λό
γου του θέλει σας ειπεί.
32. Ετούτα είιταν οΐ γονείς του ,
οιατί έφοβούνταν τους Ιουδαίους" <ϊια•
τίκαί προτνίτερα έσυ|Λφών/]σαν οι Ιου
δαίοι, ότι όποιος ομολόγησε» αυτόν πώς
είναι Χρ»70ί, να τό* διώχνουν άπό
τό συναγώγι.
α3. Δια τόΰτο είπαν οι γονείς τόυ'
ότι ήλικίαν • ϊχει, αυτόν ερωτήσετε.
34- Ελάλησαν λοιπόν δεύτερον τον
ανθρωπον; όπου τ,τον τυφλός, και εί
παν του' δοςασε τον θίόν' εριεΐς ΐςεύροαεν, ότι ό άνβρωπ»; ετούτος είναι
αμαρτωλός.
α5. ΑπεκρίΟ•/) έιέΐνος; καί είπίν'

άι'. ΜακΙδ σέχ νταϊτί', νούκ' £ δί[ίε, ά κοΰσ ί χάπι άτίγ σίτε, να αέ 5ίρ•.!, «ί εττε Αούΐρε, πιέτνι άτ§, ε άί ού
τόΰ δότι περ βετεχε τ§ τίγ.
22. Κίϊτόυ Θάνε περίνγτ' έτίγ, αϊ
ψέ κί5ν| φρίκε γχα τζίφούτϊ * σέ ψέ
χίίνϊ Λέρρε κουβεντ τζιφούτε , κε ντε
νιο'χτί άτε νιερί πίρ Κρίϋ τά ντζίρϊ
γκα 2υναγώγί1
23. Πρα άντάΐγ Θάνε περίνγτ' έ
τίγ" σέ είίτε πόύρρε, έ πιεχνι άτί.
24^ Ε θόρρέ ία π'ερ σε δίτίτ νιερίνί
άτ^ χέ χέϊβέρπέρϊ' έ ί Οάν' άτίγ" Ιτϊ
λιβδίμ Περνΐίσε' να Ι οίαε κε κούϊγ
νιερί ϊ5τϊ φαγιτοιίαρ,

ί5. Ού περΡέϊΡκ άι άτοΰρε, » ού
αν τ,ναι άυ-αρτωλός, δέν νίςεύρω" ενα βο'τϊ' ντέδτί φαγετούαρ, νούκ' έ δι, κ|τ
μόνον ήςεύρω; ότι άτί' «"κει οποί ηριούν τί δι, κε γέίίε ί βέρπιρε; ΐ νταδτί θίχ.
τυφλός, τώραβλε—ω:
26. Ε ίβάν' άτίγ περσερί" τζπέρί
26. Καί πάλιν είπαν τοϋ' τί σόΰ ίκαυ.ε ; πώς άνοιςε τα [λάτιά σου ;
τέκ τέγε; κί5 τε χάπι σίτ' έτούα;
%η. Ού περΡέίΡκ' άτόΰοε* όύ θάτζί
ιη. Τους άπεκρίβ/,' προτνίτερα σας
τό είπα, καί δέν ακούσετε" τί πάλιν 0έ- (*.| περπάρα γιούβετ, ϊ νούκε διΡιούλΓτε να ακούσετε; [»-?,να θέλετε καί ε άτε" ψέ δόι τά διΡίόνι π£ρσ|ρί; μός δον
' τε Λένενι έ δέ γιοΰβεί (ί.α6γιτίτ' έτίγ;
σείς να γενάτε ααίητάόε; του ;
38. Υβρισαν τον λοιπόν, και είπχν'Ι 28. Μα άτά έδάιγτινε., έ ί Οάνι
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33ο
ίσϋ είσαι (/.αβ•/.τίί εκείνου- άυ.η «{Αίϊς' τι γε ααΟ/,τίου ΐ τίγ , ί νά£:τ γε'•ζ*
μ*6•/;τενγ τε Μωϋσίουτ.
ίναίσΟϊ [ΑζΟτ,τάϊίς τοΰ Μωντέω;.
2ο. Να ίδια» κϊ ι/.έ Μωΰσίνε χου29. Εριεΐ; ήςεύ^&αεν, ότι ό Θεό; ί
αυ'*τυ/ε αέ τον Μωϋσήν' άρ, έτβοτον, βέντόϊ Περντία" ρά ίίετε νονχ' έδίαβ
ίίν τόν τ;ςε•'ροιί.εν ττόΟεν είναι
γκα εστε
3ο. Οΰ περίεΊ'"κ ίκρίου , ί οΰ Οο'τ'
3ο. Α-εκρίβτ; ό άνθρωπο;, και είίίεν του;" έτοϊτο είναι το Οαυ^ατο*, άτοΰρε' κίγιυ ΐατ,ϊ τζκ,υδία, κ| γιου-»
ότι εαεί; £έν γ&ίΰρετί πο'ϊεν είναι, κ«! 6«τ «έ οίγι γκα ';ί;τ' άί, « ρ,ουα ιλϊ
χάπι σίτ|.
ανοιςε τα [«.άτια αου,
3ι» Μά ΐ δί|ΐ.| κε Περντία νούκε
3ι. Οιι,ως τϊςεΰρον.εν ότ* άιιαρτω1£»ν ό Θίί)3 δέν ακούει Άλα- άν ήναι δι^ιόν «ραγ|τόρ^τε, πο κούδ ντεών
χάν$νκ;• όπου σε'οεται τον θϊον, χα'ι Περντίνί, έ ;;ϊν άτβ χέ δό Περντία,
ϋάανει το Οί'ληαά του, ετούτου ακούει. κετίγ ϊ διΡιόν'
3ι. Από ττ> άρ•//,ν τοΰ κόταου οέν
3α. Κ| κοΰρ ίϊτεγε'τα, νερΰκ'εδτε
«ΣκούσΟηχεν, ότι κανένας να άνοιξε ΐλά- δι^ιοΰαρε τε 6ον5 , κε τε χε'τε χα'πουρδ
νια κάνε,νοΰ, όπου να έγενννίίΐηκί τ,υο- ντονιέ σίτ' έ άτιγ ϋί χα λε'ρρε ί βε'ρ»
*§Ρ5•
νίς. '
33. Ντε μ.ό; ΐ5 κοΰϊγ γκα Περ-•
33. Αν αεν ν,τον έτοΰτο; άπό τον
ντία
νούχί [Λουντ τε Α|ν ίε ς>αρρ•.
Οίον, ύέν ή|/.πο'ρ?ι να χχιλύ; τίποτί;
34. Γιο» πέ-Γεϊίκνί, έ ί θάν' άτιγ'
34• Απεκρίθτ,καν και είπαν του" έίΰ όλο; οΊολου «γεννηβης ει; ταϊ;- ά τι ού λε'βε ί τέρε [Αχουλιούαρε αί φα'•»
(Λαρτίαι;, καϊ εσύ υ,*; διδάσκη;; Και γε , έ τι να διίάς νε'βΐτ; έ έ ντζοΰαρϊ
άτί για'3τ§.
Τ>ν ιΰγαλαν έςω.
35. ΔιΡιοϊ Ιτ,σούϊ&έ ντζου'αρβ άτβ
35. Ηκουσεν ό ΐΥ,σοΰ;, ότι τον ίΰ
γχλαν εςω" και ώααν τον ν;υρι, του εί γιχστε, έ σΐ ού πο'ϊκ (λέ τί, ί 6α άτιγ*
πε•/ πις-εύει; ε-τί* ει; τονυίον τοΰ θεοΰ; Αεσόν τίγ ρ.π| τ| Αίρρ" β Περντίσε;
36. Γιου περίε'ιΓκ άί, έ ί θο'τι*
36. Εκείνο; άπεκοίβ/ι κχι ειπε'ν
▼ου* και -οίο; είναι, Αΰβε'ντϊΐ, να πι- τζίλι |στ| , Ζο'τ, λ| τε Αεσόϊγ ντε άί;
ξ-εϋσω ει; αΰτο'ν ;
3^. Καίό Ι/ιοϋς του είπίν" και τον
37» Ι Οο'τ' άτιγ Γ/τσο-υϊ* ί δε ΐ &ϊ
είίό;, καϊ εκείνο; είναι όπου συντυ/αί πάρρε άτέ , έ 5έ άί' κέ κουβεντίιν (Λί
νει ρ.ετ' ε'τένα.
τί , ά'ί ^ε'τ| §#τε.
38. Και έκεΐνο; είπεν' τ<~ί)ω, Αϋ.
38. Ε οξ: άί ί θά' Α&σοϊγ, ώ Ζό*ρ,
ε' ρί{ [Λπε ίέ- β γιου <ρά/λ.
βέντη* καϊ τον ΐποοσκύν/κτεν
3(). Καϊ ό Ιησοΰ; ιίπεν' ε'γω ει;
39. Ε θο'τ' ί7,σοΰϊ" οίνε χά(Α άρζρίσιν ίλδα *ί; τούτον τόν κοσαον' ίικ (ϊαυρε ντε χετε δινιά τε πέϊγ ίΊοιίϊκ*
•»ά είίοϋν εκείνοι όπου" αΐν βλέπουν, και ίξ τ& ϊο'χενε άτα χε νούχε 8ίννε , έ ά»
«κείνοι όπου βλέπουν να γενούν τυφλοί. τα κε »όχεν| τε βερ*όνεν|.
4ο. Καϊ εκείνοι όπου ν,τον μιτ' αυ
4°• Ε δι^ιοΰανε τζά γκα Φαριβεϊγ*
τόν άπό του; Φαρισαίου;, τα άκουσαν τ|, ίε κε'νε ο>ί τ|, ί'ί θάν'άτϊγ' |ΑΟί
*ύτα τα λόγια, καί εί-άν χου α,ηνα και γ«';λΐ ί ίΐ να τ.Ι βε'ρπ^οε^
ψ& τυφλοί είαίσδε ;
• |

ΚΑΤΑ ΪΩΑΝ3ΚΝ.

Κ«ρ. ΙΟ.

"33*

4 1 . Ου δότ' άτο3•ί ϊησου'ϊ" τε γέ4 1•. Καν β Ιησοϋ; τοΰ; «ίπ«ν* «ν
*,σ*Κιν τυφλοί, ίέν εΐχ;βτί άμαρτίαν. ά• 3|τ5 τι βε'ρλερί, νου/.ι χίσ§τ« φ*ιγ"
αη τώραλέγετε' ότι βλίπομιν* ή αμαρ αά ντα'ίτί κϊ θόι σε «όχεμε' μπίτετϊ,
τία σα; λοιπόν μένει»

άδά $»«γι γιουαεγ-.
Κρίε Εδγιίτϊτ!. ι. ί'Λι

Κεφ. ί. ΙΟ.

ι. Βερτέτ, Γ|ρτετ-•»ύ Οΰμ γιουβιϊ'"
ϊ. Βέβαια βέβαια σα; λέγω-, εκείνο;
άί
χι ##ν γκά §έ:ρα ντ' άδλΐ τί δίοποϋ δεν ίαβαίνίΐ «770 την θύραν εϊ; την
ντετ,
πο /ίπιν γκα τγιάτερ άνί, «ί 'ί
αΰλν,ν των προβάτων, άλλα αναβαίνει
«-' άλλ•.δ , έκίϊνο; είναι κλέπτη; καί ίτε κουσαρ , έ -/«ιγδοΰτ.
α. Ααή εκείνο; ότου έμβαίνει άπό
τ>ρ» θνραν, «κείνο; είναι βοσκό; των
προβάτων.
3. Ετοϋτουνοΰό πορτάρη; τοϋ ανοί
γει" και τά πρόβατα άκούουν την φωνη'ν του' και τα Ιδια πρόβατα κράζει
κατά το όνομα του;, και τα εύγάνει

α. Μα άί 4 χιν γκα &ρρα , 1στ|
<$|λμουαριί δέντετ.
3. Κϊτίγ ί /απ πορτάρι, ί $έ δεντε
.§ιΡιόγ|ν§ ζεν' έτίγ' έ δε δ£ντ' «τίγ ι
θ.€.ρρέτ ,μπ| 'έμ£ρ, ί ίντζγιέράτό γιάστε.

ιν>4- Και όταν εϋγάλη εξω ία ίδια
ποόβατα, παγινει έμπροστά του{* και
τα πρόβατα το* ακολουθούν, ότι εΐξευρ>υσι την φωνη'ν του.
5. Αυνη του ςένου δεν θέλουν τοϋ
«κολοβΟησί., άλλα θέλουν βυγει άπ\
αυτόν* διό ότι δεν γνωρίζουν τών ξίννν

4• Ε κουρ ί ντζγιέρ γιάίτε δεντ'
έτίγ, ϊκον περπάρα τουρε' ί όεντε ι
βε'νί πα; άτ'ιγ, σ« ϊ νιόχίνε ζεν' έτίγ.
5. Μα νουκε & τ£ βένί πα; σε /ου«γ*τ: ~° §6 τ^ Γ*^ν| ~& °\' <ή
ψ» 54»' « *ΐ χο««γ« *οόκ » "Φ1-•

την φωνη'ν.
6. Κ|τϊ παριμί ού Οά άτοϋρε Ιλ<5. Ετουττν την παροιμίαν τοΰ; ει«« ό Ιηϊοϋ;• άμη εκείνοι δεν έγνώρι- <*><"" πο άτά νουχε κουπετουανε. σετ.
σαν, τί ήταν «κείνα ύποΰ τοΰ; ελάλει
»: Είπέντους πάλιν ό Ιησοΰ;" Βέ
βαια βέβαια σα; λέγω, ότι έγφμαι ^
θύρα των προβάτων*
β. Ολοι όσοι ί,λίαν πρβτητερα άπό
(ΐενα, «ίναι κλέπται και λης-άδε;" άλλα
τά πρόβατα δέν τοΰ; άκουσαν.
ρ. Εγώ είμαι ή θόρα" *άν εαβνι τι
νά; δι* αέσου τοΰ λόγου μου, θέλει
«ωΟϊί' και δελει ε'μβει χαί 6έλ«ι ευγει,

κένξ άτό κέ ού θόί άτοϋρε.
τ. Ού 6ότε δά άτοϋρε περσερι Ιηο•ουι'• β|ρτετ , βίρτετ οϋ θόμ γιουβετ,
Χί οίνε γιάμ 8έρ^α ί δεν τετ.
■8. 1'Ίθι σα κάν§ άρδουρί περπάρα
μένε, νιάνί κουσάρε έ δε χαιγδοΰτ,
πό σοΰ διΡιούανί άτουρε δεντε.
<}. Οϋνέ γιάμ ?ϊ«'ίρ«» »»ΰσ τε σκόγε ντ* περ μου'α, §ό τί 'ίπετόγΙ' έ £>ό
τί χίγί ί"^εντ*, έ §ό τεδα).λε, ί δό Τ4

ί»γβ τε κουλότουρί.
ίο. Κουσα^'. νουκε βγιεν , πό π^
ίο» Ο χ/ί'πτη; δεν (ρχεται, "*?*'

»αί θέλει εϋρει βοσκην.
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δ;ά να κλίψη, και να σεράςη, και να
χαλάση" έγώ ηλβ* δια να έχουν ζωήν,
και να έχουν και ε^πορίαν περισσην.
1 1 . Εγώ είααι ό ποΐ|«νας 6 καλός"
ό ποιμένας όκαλ^ς βάνειτην ζωηντου
δια τ* πρόβατα.
1 2. Ααη εκείνος όπου είναι τοιχη^ς, και όΐν είναι ποιι«νας, τοϋ οποί
ου δεν είναι τα πρόβατα έόικάτου, ό
ταν βλέπη τον λΰκον όπου έρχεται, ά«,ίνει τα πρόβατα, και φεύγει" και ό
λύκος αρπάζει και σκορπίζει τα πρό
βατα.
1 3. Και ό ςοιχητός φεύγει, ότι εί
ναι ς-οιχητός, και δεν τον α.ίλει δι* τα
πρόβατα.
»4• Εγώ είιχ,αι ό ποιμένας ό κάλος,
και γνωρίζω τα εδικά ριου, και γνω(μζοίλ,αι άπό τα εδικά ιιου.
1 5. Καθώς >/.ϊ γνωρίζει ό πατήρ,
γνωρίζω και εγώ τον πατέρα" και βάχ** την ψυχη'ν [ίου δια τα πρόβατα.
1 6. Εχω και άλλα πρόβατα τα ό
ποια ο εν είναι άπό την αύλην έτούτην"
και κάρινει χρεία να τα [Ααζώςω* και
εκείνα να ακούσουν την φωνη'ν (Χ,ου'. και
6ε).ει γίνει «.ία ποί|ί.νη, και ένας ποι
μένας.
ι-. Δια τοϋ το ό πατήρ αε άγαπα,
ότ•. εγώ βάνω την ψυχήν ριου, δια να.

Κεφ. ίο.

τι βγι*'δαυρ|, έτι βε'ργί, ϊ τ§ χου(Λπάσ|" ουνε άρτζε κε τΙ κέν| γε'τε, ΐ.
τε γέν| ντ$ τέ στουαρί.
11. Οϋνε. γιάρι. οελίΑουαρι ί {Λ•'ΐρ?,
&λ(Αθυαρι ί ΐί.ίρίε , 6ε Σπιρτιν' ετίγ
πέρ δέντ' έτιγ.
ία. Μα ρογετάρι,έάί κί^ΐτί λΛαίερ, άι ί$ σγιάνε τε τίγτε δέντε, δ=χ_
κέ βγιέν Οϋλκου, ί λε δέντε * ϊίεν,
ε ουλκου ρ§απ$ν άτρ, ι περ/απ δέντε.

1 3. Ε ρογετάρι ΐκεν, σε ψε είτε
ρογίταρ , έ σκα συλοι περ δέντ.
ι4• Ουνε γιαυ. δ|>αουαρι ί [>•ίρ£§,
έ νιοχ τε [λίατε, έ τε ριίατε ριέ ίιόχίνε
(Λουα.
1 5. Σι κουντρε ια§ νιΐχ [ίουα *αάάΐ, έ δε ούνε νιοχ παπάνε, έ β§ Σπιρ-.
τινε τίιι περ δεντ τ§ αία.
ι6. Ε καρι έ δϊ τε τγιε'ρα δέντ,
/.ε άτό σγιάν* γκα κουιγ Ρρικ* πό
έ δε κετό δουχαιτε. κε τι απεγέδ οΰνε,
ε οο τε |λΙ διίίόγίνε ζέν§ τιιι . έ δο τβ
κένετε νιε Ρκρίκ βε'τείλε, έ νιε θίλριίερ.
ιη. Πρα ά-/τάΐγ α\ 6ο ριούα παΑά« , « ψέ ουνε βε ϋπίρτινε τιρι, κ*
τά |Λ.αρό πάίενε άτέ.
ι8. Ντονιε οριαριέρ μουα άτε, π•
οΰν' έ λβ άτ'ε γκα βετίου" είτε ντούρδερ τιρι τα λέ άτέ, έ ντουιδερ τΐι*.
τά (Λορρ άτέ πάΤενε" κεγιό |ί)τ§ πορσία κε καυ. ράρρε γκα παπάι Ι;• .

την πάρω πάλιν.
1 8. Κανένας Λεν την περνειάπ; [Λί
να" άλλα εγώ την βάνω άπό λόγου αου"
ίχω έςουσίαν να. την θέσω, και έχω
έςουσίαν πάλιν να τον πάρω" έτουτην
την παραγγελίαν επήρα άπό τ»ν πα
τέρα [Λου.
ΐ9• Και έγινε πάλιν διχοστασία α
1.3. Τε δκίερε πα οΰ π| ντε τζινάμεσα εις τους Ιουδαίους δια πα λό φοΰτ περ Αετό κουβεντε.
για ετούτα,
2(>. Σε ψ* βόανε σου;Αε γκά άτα,
2θ. ΚαΙ πολλοί άπ' αύτοΰς έλεγαν
δαιαόνιον έχει, κκί λωλαίνεται' τί τοϋ |ιίί Ι^τ' ί τζιντόσουρί" ίκ^ χουαπουρί

Κ20. Ι «Χ.

ΚΑΤΑ 1ΏΛΝΝΗΚ.

κκουετε ;
3 1 . Αλλοι έλεγαν' ϊ*τοί»τα τα λόγια
ϋν είναι ίαιμονισμε'νβυ' μήνα το ί«ιμονιον αυνεται να ανοιγ/ι τα μάτια των
τυφλών ;
33. Κα! τότε εγίνηκαν εις τα Ιερό
*όλυμα τά εγκαίνια" και ητον χει•
μωνας33. Και ό Ιησοϋς έπεριπάτει μέσα
είς τ6 ιερόν, εις την καμάραν του 2ολομωντος.
2^. Ετρυγυρισάντον λοιπόν οίΐουσοΓοι, και τοΰ έλεγαν* έως πότε έχει;
κρεμασμε'νην την ψυχην μας ; άν ησαι
*σϋόΧρις-ός είπε μας το παρρησία.
35. Απεκρίθη τους ό Ιησούς/ είπα
σας, και 5 εν πι^υετε" τα έργα όπου εγώ
κάμνω ιΐς τό όνομα του πατρο'ς μου,
αύτα μαρτυρούν Φια λόγου μου .
26. Αλλα έσεΐς δεν πις•εύετε' διατι βέν ιίσδε άπο τα πρόβατα τα έοΊκάμου, καθώς σας είπα.
2-. Τα πρόβατα τα εδικά μου άκουουντην φωνη'ν μου' και έγώ τα γνω
ρίζω, καί μόϋ ακολουθούν.
38. Και έγώ. των δίδω ζωήν αΐώνι•
ον, και δέν θέλουν χαλασθη εις τον αί•
ώνα' καί χ.άνένας δ*έν θείει τα ^ρπάςε^.
άπο τα χεριά μου.
29. Ο πατήρ μου όπου μοΰ τα εδωκεν, είναι μεγαλύτερος άπο όλους
και κανένας δέν δύνεται να τα άρπας/!
απο τα χέρια του πατρός αου.
3ο. Εγώ καί ό πατήρ ένας εί,'με«ίεν.
3 1. Καί πάλιν έπιασαν, πε'τρας οι
Ιουοαΐοι, να τον λιίάσουν.
3α. Καί ό Ιησούς τους άπεκρίΟη'
πολλά καλά έργα σας εο*ειξα άπο τον
πατέ;ρα μου όια ποιον έργον απο τού
τα με λιβάζετε;
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μεντ ίτιγ τ;ριγι ι ι δΐΓ*νι ατιγ;
2ΐ. Τίτγκρί πα θόσνε κετό κουβ^ντί νουκεγια'νϊ τε σε τζιντόσουριτ"
μοςμοΰντ ΐ παουδι τε χάπγε σίτ'έ
σε βε'ρπ|ρετ;
22. Ε πίνισνξ ντ' Ιερουσαλίμ τ§
κρέμπτετ' έ έγγενίβετ , έ κέ δίμ|ρ.
23,. Ε Ιησουι ετζεν ντε π£ρ Ιερό,
ντε κουπέ τε Σωλομόιτ.
24. Ε πουστρουανϊ 5α άτέ τζιφοΰτζ ρότουϊε, ε ΐ Οό5ν.•' άτ>γ* γγί'ρα κούρ
άπαν 2πίρτιν.ε τόνε βάρτουρε; ντε γέ
τι Κρίστι, Οούαϊγνα νε'βετ φχ'κε,α.
2,5. Οϋ πϊρΓί'ΐΓκ κτοϋρε Ιησουϊ' οΰ
θατ^ί γιουβετ , έ νοό/.ε Αίσόνι" πουνετε κε Αεΐγ οϋνε μπί ίαεο τέ παΑάϊτ
σίμ , άτό <ρλι*'σ|ν§ π£ρ μουα.
26 Πό γουβετ νοϋε πεσόνι, σέ ψέ
σγίνι γκα δέντ' .μία , σί κουντρε οΰ
δάτζε γιουβετ.
2^" Δεντ' ε'μία, διΓιόγΐν» ζένξ τίμ^
έ 5» ο,ύνε ί νιόχ άτό, έ άτό βίγ|/*
πας μεγε.
28. Ε δέ ουνε ού άπ άτοϋρε γε'τε
τε πα σόσουρϊ , έ δό τε μος χουμπασινε γε'τε πας γε'τετ, β 5ό τε μος ί
ριμπεγί άτό ντονι'ε γκα δόρρά ίμε.
29. Ηαπάΐ ϊμ /.ΐ μί ία μουα, ι
στέ μι μαί σε ΡίΟε, έ ντονιε σμοΰντ
τι ρΊμπε'γε γκα οόρρ" $ πχπίπ σίμ.
30^ Ουνε έ οέ Αα/τάϊ νιε πουνϊ
3 1. Αντάίγ πα μούαρρε ίουρρ|
τζιφουτε, τε Γούίτνε μπε τέ.
3ί. Ού περΓε'ϊίκ άτοΰρε Ιησουϊ*
σουμϊ πουνερα τε μίρ^α ού δεφτόβα
γιουβετ γκα παπάϊ ίμ" περ τζιλίνϊ
γκα κετό πουνερα με Γοδίτνι μουα μ^
Γουρόε;
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33. Οί Ιουδαίοι άπεκρίδϊΐκαν , και
33. Γιου περΓέϊΓκνε, άτίγ τζιφούτε^
ιΐπάν του* δια καλόν έργον οε'ν σε λι- έ ί Οάνε" πΐρ πούνε τ» ρ.ίρίί στε *ίε(ίάζοαεν, άλλα δια βλασφτ,μίαν' Οτι μ{ μ» Ρβύρ£$ τίγ; πά περ βλασφτμί,
εσύ ώντα; ανΟρωπ*; κάμνει; τοϋ λό έ ί έ σε ψέ τΐγ , ντονί σέ γέ νιερί, πεν
βε'τεχενε τεντε Περντί.
γου σου Θίόν.
34• Ο Γ»,τοϋ; του άπεκρίδτ," δϊν
34; Ού πιρΡέεΡκ άτοϋο» Ιτ,σούι'
είναι γεγραμμένον ιί; τ•ν νόμον η*ί νούκ' εσσ$ σκρούαρέ ντ| νόμ τούαϊγ^
ούν| θάτζε *ε γιου γίνι Περντίρα;
ότι έγώ είπα, θεοί ίςί;
35. Εαν εκεϊνουί είπεν Θεούς, εϊς
35. Ντ0τί /.§ Ο» Περντίρα άτα,
τον»; οποίους εγινεν ό λόγος τοϋ θεού, Α ε κουβεντόΐ Περντία με τα* έ νούκ»
και ή γραφίί δεν ήμπορεΐ να λυθτί,
μοϋντ τε δότε ντρί"*ί κάρτα.
36. Εκείνον όπου ό παττ,ρ άγ'κσε
36. Ατε /.ε **ϊνγτε•οι λαπάί, έ £**»και άπί'<ριλεν έϊς τον κόσμον, έσεϊς Ρόϊ ντε, πότ}, γιούβετ βόι, κε βλασφηλέγετε* ότι βλασφημείς) διατ» σας ε,ί- μί;, τι ψέ ού θάτζί , λί Αίρρι ϊ Περ-•
π«, ότι «ιός είμαι το9 θεού";
ντίσ| γιάμ;
37. Ντε μός *§ϊγ ποιίνετ' ε πα••
37 Αν δέν Κάμνω τα έργα τοϋ πα
τρός μου, (ίή μέ πιις/εύετε'
«αι'τ σίμ , μος μ'ε, πίσόνι.
38. Λμή άν τα κάμνω, καν ειΑίνα
38. Μα ντεδτ» κε ΐ «$ιγ, τζόόί τε
δεν πις-εύετε, τα έργα μου πις-εύσετε' <;εϊόνι μοόα, Λεσόνι ντ» πουνερα τ»
δι* να γνωρίσετε, και να πις-εύσετε, μία , Λε τ^ -"ΐχνι , ΐ τε ίεσόνι κε παπά»
ότιόπ*τ-ΐρ είναι εις εμενα^ και εγώ ει; "Ιΐτε, τέκ ού , έ ού τε ήαήάι.
τον πατε'ρ*.
3ρ. Ε κερκόΐγνβ πα πϊβσερι τα γ,ψ
39. Εζνιτοδσαν λοιπόν πάλιν ί% τον
Λιάσουν4 άμή έςεβη άπο τα χεριά τους ν| άτε, πο 5όλι γκά δόρρ' έτοΰρε.
4» Ε βάτε πάΡενε περτεΐγ Ιορ*
4ο. Και ίπτγε πάλιν πέραν του
Ιοοδάνου, εις τον τόπον όπου ίτον 5άνητ, ντα τ{ βεντ Αε κέ περπάρ*
Ιωάννης πρώτα κάί έδάπτιζε* και έ•* Ιωάνντι, έ παΓιζόν, έ μπε'τι άτγε'.
ς-άδήέκε".
4 1. Ε βάνε 3ουμε τέκ άϊ, ε; 8όϊ*
4 1 1 Και πολλοί νίλΟασιν εις αυτόν,
Και έλεγαν* ότι ό Ιωάνντ,ς δεν εκα;Αε ν|' σε Ιωάννη νούκϊ ^ίρρι ντοίιε θαόκανένα σημεΐον* άμή ό'λα όσα είπεν ά με* μα σα 6ά περ κίτε Ιωάνη, Γον$
ε βϊρτ-'τα.
Ιωάννης δια έτοΰτον, είναι άλτ,θινά.
4ΐ•. Ε πεσούαν} δούμε άτγέ τέκ ϋ»
4ι. Και πολλοί ί*ίς-ευαν ε'κεΓ εις
«ύτόν»
Κεφ. ιά. τι.

Κρίε Ενιίμπΐο'γ:έτετ|. ια. 1 1.

ι. Κε σεμόύρί νιε Λάζαρ γκα 1>ιι. Ητον και κάπίίος ασθενής Λά
Οανία,
γκα φ'-ίιάτι ί Μαρίεσΐ, * δει
ζαρο; άπο τ/,ν Β/,θανίαν, άπο το χωρίον
τη; Μαρία; και της Μάρθα; τί; άδελ- ΜάρΟϊσε μότριτι σάίγ.
γ•>.ς ττ;.
3. (Και ή Μαρία •*•,τον όπου αλει^ι
3. ( Ε Μαρία ϊίί άγιο ϊ\ λ:'ίυ Ζότ

Κ»ο. ιι'

«
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τον Κύριον μυρον, και ρ.» τα μαλιάττι; τνε μ.» μόρο , * ΐ φ3ίον χεμπι,τ' έτΐγ,
ίσοουγγισε τα ποδάρια του* τής οποίας με λεσίρατ' β κρέϊτ σι σαϊγ, » βελάϊ
ώ αδελφός Λάζαρος τ,τον άσθεννίς.
κεσάγια κέ σίμουρξ.)
3. Ες•ίΐλαν λοιπόν αϊ αδελφοί τον
3. ΔερΡουανε. δα μότρατε ντε άί,
*ΐς αυτόν, και έλεγαν" αϋθίντχ, ίδέ έκεϊ- τ'ι Οόσνε' Ζότ , για άΐ χε οό τϊ , ΐϋτι
νον όπου αγαπάς, έκεϊνο( ασθενεί.
οίΐΑουρε.
4• Και ό Ιτ,σοΰ; ωσάν τι) τίκουσεν•
4• Ε σι οιίιόι Ιησουϊ, ία" λίγι^
εϊπεν' ίτούττ, •/, ασθένεια δεν είναι δια ο;εμούντ| νούκ' ίστί περ βδέκεγε , ιϊό
βάνατον, άλλα είναι οιά την οόξαν τοΰ πΐρ λεβ&μ τ| Περντίσι, χ§ τελεβορ' θεοΰ, δια να δοςασθν, ό υιός το•3 Θεοΰ ν?τε ί Λίρρι ί Ρερντίσϊ με άν| τασάίγ,
δια μέσου αυτής.
5, Καίό Ιν,σοϋς «γάτία τν,ν Μάρθαν
5. Ε ί δρυ(χΊ'γ Ιν,σρύ'ν Μάρθενε, £ ο*£
και την άδελφην τν,ς καΙτόνΑάζαρΟν. μότρεν' εσάίγ , ί δε Λάζαρνε,
6. Ωσάν άκουσε λοιπόν ότι ασθενεί,
6. Ε πόκε διΓιόί δά »ε "ξβ-ι σενότε ές-άθη εις τον τόπον όπου ν,ΤΡν, μοόρε, ντένι άγιέρβ μπά τ§ βέντ Οι
δυο ν,μέραις,
&Τ.
η. Ε «ασαντάΐγ οϋ θότε μαθητή
η. Επειτα μετά τοΰτο λέγει εις
νους μαΟ/ταδες' άς πάμε πάλιν ει; τΫ,ν βετ' λ* τε βέμι περσε,ρί ντε. Ιουδαίε.
Ιουοαίαν.
8. Λέγουν του οί μαθητάδες* διδά
8. Ι θόν" άΥή μαθν,τίτε" Δάσκαλ,
σκαλε, άπά τώρα σε έζητοϋφαν οί Ιου ντα^τι τε κερκυϊγνε τι τέ Ή βρίσνε
δαίοι να σε λιάσουν, και πάλιν ^τί- τζιφρύτε μ* ίουίέε , > πϊρσεοι βέτε
γει; έχεΓ;
9• Και ό Ιησοΰ; άπεκρίΟ•/•,* δεν εί•
ο. ΟνπερΓέϊΡκ Ιησούι" νου/ε κα δι*
ναι δώδεκα ώραιι τ λ; ημέρας; όποιος μπεδγιέτε σαχάτ δίτα; κοϋρ ίτζεν
περιπατεί ττ,ν ιίμέρβίν, δεν σκρντάπτεν' νιερίου δίτενί, νούκε σκοντάψ' σε ψε
ότι βλέπει το φώς τρΰ κόσμου ετούτου" 'ίέ/_ δρίτεν' έ χεσάϊγ §ινιάΐε.
ίο. Μα κοΰρ τί ετζεγ§ ίερίνάίο. Αμή όποιος περιπατεί την νύκ
τα, σκοντάπτει' ότι. δεν εχε(, τό φώς τενί, σχοντά<|/, σε ψέ αγα δρίτί μπζ
βέτεχί.
«ΐς τοΰ λόγου του.
ιι. Κε,τό Οά ' £ «ασαν-ίάιγ ου
ιι. Ετούτα είπεν' καί ΰ<*ερον άπο
τοΰτο τους λέγει- λάζαρος ό φίλος μας θότ' άτοϋρε' Αάζαρι μίκου ϊν| φγιέτι'
έκοΐ[Α•»ίθ7ΐ- καίχ/,γένω να τον έ^υ-πν(σω πό βέτε τα ζΡιόιγ λι\ γκά Γιουμι.
ι». Ι Θάνε. δα μ«θ•/ιτίτ' ετϊγ* Δά
13. Και οί μαθτιτάδες είπαν' αϋσκαλ, ντε φλε, οό τϊ γέτε π$ρ σϊντέτ.
ίένττ,, άν έκοιμνίθτ,, θέλει σν,κωθή.
ι3. Μα Ι/;σοόϊ οΰ 6ά περ ίίδέ<ί|γϊ
1 3. Καί ό Ιησούς τους είπε δια τον
θάνατον του" και εκείνους τους ίοάντ;, τϊ •Λγ , έ άτοΰρε γιοι» οουκ σε ο,ϋ θόσ
ότι διά τό κοίμησμα τοΰ ύπνου 'λε'γει. περ τϊ φλ'έτουριτ' έ Ριουμιτ.
ι4• Αχιε'ρε πα οΰ θα άτουρ» 1/,1 4• Τότο λοιπόν τους είπε παρρησία*
Λάζαρος απέθανα"
βούϊ χάπίτε' Λάζαρι βδίκι.
1 5. Ε καμ ίεζίμ περ γιουβετ(κ*
1 5. Καί χαίρομαι διάτ* εσάς, (δια
•να πις-ίΰ(τι') ότι •γώ δεν ίμουν «Χ"> , τε πεσόνι ) χ$ ούνί ογέόΊ άτγε , π•
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Κ«ς>. ίϊ.

χάϊγδενι τε βέιη τεκ άί.
άλλα άς πάμεν εις «ύτόν.
1 6. Θότ» δα Θωμάι κε θούχαεϊγ•
1 6. Κ«ί ό Θωριάς όπου έλέγετο Δί
δυμος, ίίπεν εις τους συ|Α|Ααθητάοες Δίδυμο δόκεβετ σε τίγ" χάίγδενι τ|
του" άς πάμεν και ψεΐς, να άποθάνω- βέμιέδέ να, τ| β&'σεμε πάσΑε μι
άτ£.
αεν [Αετ' αυτόν.
\γ:Έ χουρ Ιρδι άτ^έ Ιησούΐ , έ ΡέΙ η. Οταν λοιπόν έπηγεν ό Ιησιιΰς,
τόν ηυρεν όπου είχεν σχεδόν τέσσαρες τί άτξ κ§ κίσνεσκούαρε κάΐίρ δίτ /.§
κ! ντί βάρρ.
ήμέραις εις το ρήμα.
1 8. ( Ε Βιθανία κέ άφίρ γκά Ιερού 1 8. Και ή Βηθανία ητον κοντά εις
τα Ιεροσόλυμα εως δεκαπέντε ς-άδια. σαλίμι γγέρα πε«μπίδγιέτ| στάδε. ^.
ΐ(). Ε δούμε γκα τζιφούτε βάν§
13. Και πολοί άπατους Ιουδαίους
επηγασιν εις την Μάρθχν και Μαρίαν, τέ Μάρθα έ τε Μαρία /.ε τι παρηγ^>να ταΐς παρηγορήσουν δια τον άδελ- ρίσνε άτό περ βελαν' έτοΟρε.
<ρο'ν τους.
αο. Η Μάρθα λοιπόν ωσάν άκουσεν
οτι έρχεται ό Ιησοΰς, τόν έπροϋπάντη
σεν" άμη ή Μαρία ίκάθετο εις το σπί
τι.
αι. II Μάρθα λοιπόν είπεν του
Ιησού" αϋθέντη, άν ήσουν εδώ ό άδελφο'ς μου δεν ηθελεν αποθάνει"
21: Αλλα και τώρα εΐξεύρω, ότι ό
σα ζητη'σεις από τόν Θεόν ό Θεός θέ
λει σου τα όώσει.
α3. Λέγει ττς ό Γ/,σοΰς* θέλει ανα
ληθή ό αδελφός σου.
ι/\. Λεγειτου ή Μάρθα" είςευρω ο
τι θέλει αναληθή εις την άνα'7ασιν εϊ;
την νς-ερινην ήμέραν.
25. Λέγει της ό Ιησούς" Εγώ είμαι
ήνά^ασις και ή ζωη'" όποιος πις-εύει έρ.ένα, άν και άποθάνη, θέλει ζήσει:
α6. Και κάθε άνθρωπος όπου ζη και
πις-εΰει εϊς εμένα, δεν αποθάνει εις τον
αιώνα. Πις-εύεις τοΰτο;
27. Λεγειτου ή Μάρθα" ναι Αϋθέν
τη" έγώ έπί^ευσα, ότι έσϋ είσαι ό
Χρκτός ό υιός του» Θεοΰ, όπου έρχεται
ιίς τόν κόσμον.
28. Και ωσάν εΐπεν βτοΰτα , επή
γε και έλάλησε την Μοερίαν την άδελ-

αό. Ε Μάρθα πόκ* διΡιόί κε βγιε•^
Ιησού», ΐ δόλι περπάρα * ΐ Μαρία ντίνι ντΐ ϋτεπί.
2ΐ. Ι θότε' δα Μάρθα Ιησούϊτ ^
Ζότ, τε γέ'ίε κε,τοΰ, νοϋκε δουαϊγ -. £
βύΐσ βίλάϊ ΐμ.
22. Πα ί όέ'νταϊτί »δϊ" σε σα κ&
τι κερκότζ Περντίσε, δό τε τι άπϊ τίγ•
Περντία.
1.3. Ι θο'τ' άσάΓγ Ιησοΰΐ" δο τε
γγιάίετε {ίΐλάι ίτ.
24- Ι θο'τ'. άτ'ιγ Μάρθα" ΐ δι κε§ά
τε γγιάλετε, ντε τ§ γγιάλτουρε τ| §ίτεσ» παϊτάιγριε.
α5. 1 θο'τ' άσάϊγ ΙησΌΰϊ* οΰνε γιαιχ.
τε γγιάγτουριτί, έ δέ γέτα' κοϋ# πε
σόν ριπ ε (χ,ούα , έ δε ντε βΛέκτ|, οί(
τε ρογε.
20': Ε τζοό νιερι κε ρόν, έ πεσόν
(λουα , νού/ί (ίδές ντε γέτε τε πα σοσουρέ' πεσόν τί κ|τέ;
27. Ι θότ άτ'ιγ Μάρθα" βίρτέτ ω
Ζότ , οϋν| πεσοβα κε τί γ» Κρίστι ί
Λίρρι ί Περντίσε, κε κέ άρδουρε ντ*
πότε.
38. Ε σι θα ίετό φγιάλλι ϊκου , £
θυρρι φ^έχουρα Μαρί$νε μότρεν' ίσαιγ,"

Κεφ. ϊγ.'
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©Αν τς; κρυφά, καί τι; Είττεν* ό δ*ι- έ ί θα" ί»τ* κετοΰ Δάσκαλι, ί τ§ θϊρρ-'τ.
δάικαλο; είναι έδώ, χαΐ σι κράζει.
2_9• Εκείνη ώσαν το ΐκουτίν, «177;«Ο. Αγιο πόίξ 5ιίιόί, οΰ γκρέ μ: τε
χώθη γλίγωρα, καϊ έπΐίγεν ίϊ; αυτόν. 'ίπε'ίγτα , έ βάτε τέκ άί.
3ο. ( Καν ό Ι/,τοϋ; «κο'μ•/; δεν ε!/εν
3ο. (' Σε ψέ έ δε νού/.ε κ;.3 χί;|
ίλΟη ιί; το /ωρίον, άλλχ τ,τον ιί; τον
τόπον ύποϋ τον άπάνττ,σεν η Μάιθα.)
3ι. Οί Ιουοάϊοί λοιπν; όπου ήταν
μετ' αΰττ,ν ϊΐς το σπίτι, και τ/,ν έπαρνιγοροϋσαν, ώσαν εϊίάν ττ,ν Μαρίαν
δτι εβτ,κώθ'/, γλίγωρα καί εύγΫ,κεν ε;ι•>,
την ακολούθησαν, λογιάζοντε;" οτι πά
γει .ει; τ6 μνήμα, <$ια να κλαύτ/, έ/.εί".
32. II Μαρία λοιπόν ώ<ιαν επ/,γεν
έκέϊ όπου ήτον ό Ιησοΰ;, και τον είίεν, έπ!σ«ν ει; τα ποδάρια του, λέγον
τας του* αύΟϊνττ;, έαν ήσουν έ£ώ, δεν
νίΟελεν άπο&άνν; ό άδελοό; μου
33. Ο Ιησού"; ωσάν τ/,ν εΐοεν όπου
έκλαιε, και τοΰ; Ιουδαίους όπου ήταν
ρ.α,ύ και έκλαιαν, έπίνεσενή ψν/νί του,
και ίσυγχύσδη'
3,{. Και είπεν" ποα τον έβάλετί •
Λε'γουν του" αύθεντη, έλα και ϊοε.
3"ή Και ό Ιυι&ο'Ϊ; έοάκρυσι.
36. Ελεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι" Ιοές πιο; τον αγάπα!
39. Κάποιοι άπ' αύτου; είπαν, ε
τούτο; όπου άνοιςε τα μάτια του τυ
φλοί", δεν έδύνίτά να κάμη, και ε'τοΰτό;, να μην άποθάνη ΐτόϋτος;
38. Και ό Ιησοΰ; πάλιν βρυγιόιιετος μίσατου, επήγε* ει; το μνημεΤον"
και ητον σπηλαιον, και απάνω ϊΐς αύτο εκείτέτε πίτρα.
3μ Και λε'γει ό Ιτ,ηΰξ' σηκώσετε
την τίε'τραν. Λε'γει τβυ ή άδελφη του
άποθαμένου ή Μάρθα" αύθεντη, σνεϊόν βρωμά" διατϊ ίχιι τέσσαρες /,με'ραι;.
4ο. Λε'γει τη; ό Ιησοϋ;" δέν1 σου
»ϊπα, δτιέαν πίς-εύσΛί, ΘΛΐι; εΐ^την

Ιησού'ι ντ| φσιατ; πο ί""} ντε βίντ κε
ί πόκ•. άτε Μάρθα. )
3ι. Ε άντάϊγ τζιφούτί κέ Γίνί [Λί
τε ντε στίπί ε έ παρη-ορίσνε άτ|, <τί
πανί Μαρίίνε, κε ού γκρι με τι 'άκίϊντα, έ &ο"λι γ:χθ•τε, ΐ ιϊάν' άσάή' πα; ,
σί ψΐ συλθϊ(σν| κέ βε'τε ντε βαϋ τ$
κιάγί άτγί.
3». Ε Μαοίαγια π•)'κε βάτε τεκ
κέ Ινίτοΰί, έ πόκ> ε πα άτε, ρ"α π:ρμπίς ντέρ κίαπε τε τιγ, ε ί Οόσ" Ζότ,
τ& γι ϊε κετού ; νουκε δουαιγ τέ βδΐ;
ίίλάϊ ί*4<ί,.
33. Ε Ιησού; σ: ε πα άτ'ί κε κι:<•.',
ε' ίέ τ^ιφουτε λ'ι κίαν' άρίούρε ΐλέ τ|
κε κιάίννϊ , ί α:άπο'ϊ μπέ ϊίίνΛ . β
οροοι βε'τϊχεν' ετίγ.
34. Ε θα" κοϋ έ κίνι ?Λίι άτέ; (
9ο'ν άτίγ' Ζοτ, εγια, έ ο:/.
35. Ε 1•ι<τουν: έ μοΰάρρε λιότε.
36". Αντάϊγ (Μϊνβ τζιφοΰτϊ , σίχν'ι
(τϊ έ οαύαϊγ άτέ.
!>η. Μά τζά τίτγιε'ρε γ/.χ άτα Θά
νε* νοόκε μοΰντ κουίγ, κε /άπι αίτ'
έ σ| βέρπεριτ , τε πεν κε τε μά; 6&;
έ ίέ κουϊγ;
38. Μα Ινι^τούϊ περσέρι του/Ι' έ <τ«μπούαρ^ μπε Γέαερε , βγιέν μπέ βάρό;
κε κέ νιε σπηλέ, £ μπα τι κε βένε νιε
Γοϋρ4 σίπίρ.
3(>' Ε θο'τί ΙκσούΓ γκρίνι Ρουόρί . ί
βο'τ' άτΐγ έ μο'τρ' ϊ σε β^εκουριτ Μάρ
θα , Ζοτ , κέλλπετε νταϋτί , αϊ ^ίτί
κάτερ δίτζ.
4°• Ι Οο'τ' άσάίγ Ιτίσόύϊ ' νούκε τ§
θάτζβ τίγ, κε ντέ Λεσο'φτζ §6 τε σοχτζ
4*
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υυ'ίαν τοϋ" θεοϋ;
4ι• Εστι'κωσαν λοιπόν τν,ν πίτραν
βπό έκεΐ", όπου έκείτετο ό άποθααε'νος' και ό Ι/,σοΰς έ<7-/;κωσε τα ιμάτια
του άπανω, κα! είπε" πάτερ, εύχαρις•δ> σε, ότι μ.οΰ άκουσες.

λίβδίμν* ε Περντίτε;
4 1. Γκρίγτινϊ δα Ρούρρε τέκδ'ρΡεϊγ
ί βδε'κουρι, ε ϊχηνΆ γκρίγτι σίτΐ λιαρτ,
έ θα* παέά τ' έο/αριστίς τ'ιγ, σε ψε

4^. Κα! εγώ τςευρα ότι πάντοτε
μου άκουεις' άλλα οια τον λάόν όπου
ς-ε'κεν τριγύρω είπα, ίΐανα πλεύσουν
Οτι εσΰ με ες-ειλες.
43. Και ώσαν «ίπεν έτοΰτα, μέ με
γάλων <ρων/;ν εχραξε' Λάζαρε, ευγα εςω.
44• Κα! εύγίκεν ό άποθαμένος,
δεμένα τα ποδάρια του κα! τα '/ε'ρ'.ά
τον, χα! το πρ'ίσωπόν του μέ μανδΰλι
δεμε'νον' λέγει τους ό Ι /ίσους" λυσ'τέ
τον, κα! άφήτε τον να ΰπάγνι.
45. Κα! πολλο! άπο τοϋ Ιουδαίους
όπου ί,λθαν εις τήν Μαρίαν, κα! είδαν
εκείνα όπου εκαμεν ό Ι/,σοϊς, έπίςευσ»/
εις αύτο'ν.
46. Αμνι κάποιοι απ* άύτους επή
γαν εϊς τους Φαρισαίους, κα! είπαν
τους εκείνα όπου εκαμεν ό Ιν,σοΰς.
47. Κα! οί αρχιερείς λοιπόν κα! οί
Φαρισαΐοι έκαμαν σύνοδον, κα! έλεγαν"
τί να κάμωμιν ; ότι ά άνθρωπ)ς έτοΰτος κάμνει πολλά σημεία.

42. Πό ούν' { <§ίγε ίϊ κούρδο μΒ
διΡιόν μούα, ριαέ θάτΓε πεο τούρμξ κέ
Ρέντετε κετοΰ ρότουλε , ί\ τε πεσίγινε
σέ τ! (4 κέ δίρΡούαρε.
43-. Ε σ! θα κίτό , Ουρρι μι & τ|
μαδ , Λάζαρ , 8ίΧλ γ•άϊτϊ.

με δίΡιόβε.

44• Ε δο'λι ί βϊε'κουρι λίδουα κεμπετΐ, έ δε δοϋαρρτϊ με φβσκϊ" Ι δε
φάκε τίγ κέ πεϊτγιέλε με δεστεμΕ*λ"
οϋ θότ άτοΰρε Ιτ,σσυϊ* ζΡίδνιε «τε, β
■λίρριε- τε βέγε.
45. Αντάιγ θούμε γκα τζιοούτε κέ
πατνΐ άργυρε τε Μαρία, ΐ πάν' άτε
/ε πίρρι Ιτΐσούϊ , χεσοόανε ντέ άί

46. Μα τζα γκά άτα βάνε ντέ
Φαρισέιγ έ οϋ ρί<ρίεν' άτοΰρί άτο χέΑέόρι Ιτισοιίι.
47• Οΰ μπεγιό-ίαδε δα π|ρ κιτε
πούνε τ• πάρξτ' ε πρίφτίοετ, έ ά&
Φβρισειγτί, έ &ο'5ν|* τζτε πέγ|ΕΑ|; σε
ψέ κοΰίγ *κρ! πεν σούα,| νιαάνε , ε
θαύΐΑΕρα.
48. Αν τον ά^ϊ-'σουμεν έτζι, όλοι
48. Ντε έΐιά-ρτζια άτε κί^του, &
θΛουν πιςευσει εις αϋτΰν' καΐ Οε'λουν τε Αε<7<}γ|νί Ρίθε ντε άί ε όο τε βίγϊίλθ•/; οί Ρωμαίοι, κα! θίλουν χαλάσει νε Ρωμάνετε τϊ να σκοΰλγινε έ ίέ
κ*! τον τόπον κα! το έθνος μας.
βέντν§ , έ δέ φιλίνε τένϊ.
49• Μα νιε γκα άτα κέ κιουχαεϊγ
49- Και'κάποιος άπ' αΰτοΰς, Καϊάοας, ό όποιος ν,τον άρχιερεΰς τοϋ γίό- Καγιάφε, κε ΐσ ί πάρι ΐ πρίφτερετ ί
ν>» εκείνου, τ.οϋς είπε*" έσεΐς δ;ν νϊξεΰ- άτΐγ μότιτ, οό θο'τ' άτοΰρε" γιου νο4•
λί δίγι φάρρε Ρ^.
ρετε τίποτες"
δο.Οϋόέ βάνετε εις τον νουν σας,
5ο. Ας συλονίσνι, *ε \>ίτ' έμπάρί
περ
νε'βετ τε βδε'σε νι» νι»ρ! π|ρ Ρί6|
ότι καλλίτερόν μας είναι, να άποθάνν;
ίνας άνθρωπος άντις δια τον λαόν, χα!|λαόν§, έ τϊ (αός χουρνπάσς Ρ'θ* φιλία.
ν* μήν χαλασθτ όλ.ον το έθνος.
5». Κα! τοΰτο δεν το ειπιν άπο|
5ι. Ε Χ|τε νου'κ' ίθα γκ« βίτί^β-

κ«?•

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΜΧ

Ι Ι.

λόγου του" αλλά μέ τδ να ίναι άρ/'•ερεΰς τοΰ χρόνου εκείνου, έπροφνίτευσεν,
ότι εμελλεν ό Ιησούς να άποθάνη διί
το έθνος
5ί. Κα! όνΐ μόνον Οιά το εθνο;, «λ
λα οιά να μαζώξη ίϊ; Ινα τα Τέκνα τοΰ
βίου τα οΊασκορπισμίνα.

33ο

για ε'τίγ' πι) σέ ψέ κέ ί πάρι ί πρίφτξ"
;ιτ ί άτΐγ μότιτ, προφητε'ψι. κ§ §ο•>
χαεϊγ τέ έσί; Κ ρί'ίτι πέρ, φυλί.
5ϊ. Ε γί,ο περ φυλί βέτίμί, πρ
έ οε π|ρ τί π|ραπϊγε'οΌυρε ΡίΟϊ ίά'ίχι
δγιίλμτ έ Περντίσί κε κε'νε πΐρνάπουιε.
53. Ε ίΐ γκά άγιο §ίτϊ πενε υ,ου3αβερέ κέ τα βρίσνί άτ§.
54. Ιησούϊ άόά νουκ' ετζεν με φάκεζα ντ§ περ τζιφοΰτ , πό ίκου ε
βάτε ντ§ νιε 6ΐντ άφε,ο έρημίσ» , ντε
κιουτέτ κε κιουχαεϊγ Εφραΐμ" έ άχγέ
ρ"1γ Λάϊκε με μαθητίτ' έτίγ.

53. Απ' έκε!νην την ήμε'ραν λοιπόν
«συμβουλεύθηκαν, να τον ναλάϊουν.
54• Ο Ιησοΰς λοιπόν πλέον παόρησία 5έν έπεριπάτει εϊς τους Ιουδαί
ους, άλλα έπηγεν άπ' εκεί- ει; την ν<!ΐραν όπου είναι κοντά ει; τ/,ν ερημον,
ίΐ; πόλιν όπου λέγεται Εφραΐμ" και έ
χει έστριβε μέ τοΰ; μαθητάδες του.
55. Και ήτον σημά το πάσ/α των
55. Ε ΐί άφερ πάακα ί τζίφουτετ'
Ιουόαίων" και ανέβηκαν πολλοί άπό ί χίπνε δούμε γκά άί βέντ ντ§ Ιερου
τ/,ν χώραν «ϊ; τα Ιεροσόλυμα προτίτ σαλήμ πιρπάρα πάϊ/Ιϊαε" πέρ τέ πατερα άπο το πάσχα, ίιά νά καθαρί- στρουαρε βίτε,χεν' έτοΰρε.
ρου< τοΰ λόγου τους.
56. Και έζητοΰσαν τον Ιησοΰν, και
56. Ε έ χϊρκόϊγνε Ιησουνε" έ θόσνί
«λεγαν ένας μέ τον άλλον, εκεί όπου έ- νιέρι μέ γιάτερινε τέκ ρΊ'γνΐ ντε Γερο,
Γ"ε'χουνταν ει; το ιερόν" τί σα; φαίνε κΐ3 οΰ δοΰκετε γιοϋζετ, κέ τέ μός
ται, ότι (τάχα) να υ ην £λθη εις την βίγε βάλ'ί ντε τέ κρέμπτε.
έορτη'ν ;
$7; Ε ΤΙ "πτοερίτ' έ πρίφτερετ ε δε,
5^. Και οί αρχιερείς και οί Φαρισαϊοι έδωκαν παραγγελίαν, άνίσοις και Φαρισέΐγτε. πάνε δίνε, /ϊορσί, ςέ κούα
γνωρίση κανένα; ποΰ είναι, ν$ τοΰ; τό τα δίγε σέ κοΰ »3τ' άΐ, τοΰ ρεφε'γΐ,
ίέ τί( ζεν' άτ|.
•ΐπ^, οΊά να τον πιάσςυν.

Κεφ. ιβ.

ίΐ.

ι , Ο Ιησοΰ; λοιπόν ε; ήμ^ραις προ•»
τίτερα άπο πάσχα ήλθεν εϊς τ/,ν Βηθανίαν, έκεΐόποΰ ήτον ό Λάζαρος όπου
άπε'θανε, τον όποιον άνάτητεν ΐκ νεκρών.
2. Εκαμαν του λοιπ,ν ίεΐπνον εκεί,
και η Μάρθα υπηρέτα" κζί ό Λάζα-;
ρος ητον ώ; ένας άπ' εκείνους όπου εκάδουνταν εις τήν τράκίζαν μα^ύ μέ
τ>ν 1/,ίο.νΛ

Κρί{ Εδιμπείγιέτετε. ιβ. 1 3,
Ι. Ιησοόΐ δχ ρ.έ πΐρπάρα Ριά^τε
όί-τετ σε πάσ/.ε*§ •ρ'ί' ντΐ Βι&ανί τ^κ
κέ Λάζαρι βδε'κουρε μέ πάρε , λέ ί
πατ γγιαλτουρ^ γκά 6άρ^ι.
3. Ε ί πίνε ά-ίγ άτγέ Γοστί , έ
Μάρ3α ίΗρπέν ντϊ μεσάΧ•. ί Αάζαρι
κέ νιε γκά άτά λ\ ρίγνι Ηί'λι μέ τ.|
/;ί υ.^άλί.

34ο

Γ.ΥΛΓ ΓΚΛΙΟΝ

Κε*. 12,

3- Η Μαρία λοιπόν έπηρε μίαν λί,
.
>
- Λ
-.
Τ56ν ο.υ:ον-«7:ο νχοοον υγ5ον π'/λυτιμητον, καί άλίΐψί τα ποίάρια του Ιησοΰ, καί με τα μαλίάτηςτα έσφούγγιοί' και το σπί.τι έγε'μισεν άπό την μυροίιαν του μύ;ου,
4• Λέγει λοιπόν Ινα: άιτο του; μαθητάδες του, Ιούδας ό υιός του Σίμωννς ό Ισκαριώτης, όπου έμελλε να τον
πχραδώση'.
5. Διατί όίν έπουληθη έτοντο το
μύρον όια τριακόσια δηνάρια, να δοθη

5. Ψέ νούκ οΰ σίτ %/ίό μύρο
τρεκίντ δηνάρε, ί τίπειγνε ντΐ τε

εις τους πτω/ούς }

βάρφερυ

6'. Και τοΰτς> τό είπιν, όνι πως τον
ΐμελε δια τους πτωχούς, άλλα διατί
ήτον κλε'πτης, κ,αί έβά^α το πουγγίον,
και έκράτει εκείνα άπου έβάνασι.
η. Καί ό Ιητοϊς είπε/ αιρες την"
(ότι) το έφύλάξεν εις την ήμέραν του
ενταφιασμού μου.
8. Διατί τους πτωχοϋς τους έχετε
πάντοτε μα,ύσχς, ά^μή έμε'να πάντο
τε δ;'ν με έχετε.
9• Και πολΰς όχλος των Ιουδαίων
έμα'.)αν ότι εκεί είναι" καί ηλβαν όχι
μοναχά δια τον Ιησοΰν, άλλα δια να
έίόώσι καί τον Λάζαρον, τόν όποιον
άνα'77,«ν εκ νεκρών.
ίο. Καί οι άρχιερεΓς έσυμβουλεύί,ηκαν, να σκοτώσουν καί τόν Λάζαραν'
1 1 . Διατί πολλοί από τους Ιουδαί
ους δια τόν ( Λάζαρον) παρακινούμενοι
έπη'γαιναν, και έπίς-ευαν εις τόνίησοϋν.
1 2. Την άλλην ήμέραν ό πολΰ,ς Ο
χλος οποί επϊ,γεν *ίς την έορτήν, ωσάν
άκουσαν, ότι έρχεται ό Ιησούς εις τα Ιε
ροσόλυμα,
1 3. Επτραν τα βαία τών φοινίκων,
καί εΰγηκαν να τόν απαντήσουν, καί
έκραζαν" ωσαννά, ιύλογημε'νος ό ερχό
μενος έν ονόματι Κυρίου, ό βασιλεύς
το5 Ισραήλ,

6. Ε κετε έ θα , γιο σε ψό κίσ συλοί πίρ τε βάρφερε, πό « •}έ /.:

3. £ Μαρία σι μόρρι '<'! λίτρί
μύρο τ§ ντζγιέρξ γκά Κάρδο τι κ&ρούαρ| έ τε δτρειγτ», λε'ου κίμπιτ' ε
Ιησουΐτ , ε για φα ου κεμπ§τ' «τίγ με
λε2;ρα τε σάΐγ" έ δΓίπία ού μποΐκϊ
γκα μυρουδιά έ μύροσε.
4; θότ§ δα νιε γκα μαθητίτ' έτίγ,
Ιούόα ί Σίμωνιτ Ισκαριώτη" άι κ&
οούα«γ τα παραδός άτε.

κουσάρ , έ κίσ κουλέτ|ν|, ί μπαν άτα
κ* βίγνε λρεντα.
7• θότ' άόα ΙησούΓ λίρριε άτε" πΐρ
ντε ήίτε τε σε κάλτουριτ σίμ ντε βαρρ
β ρούαιγτι τα π§γ§ Χίτε.
8. Σε όέ τε βάοοειιτε κουοοό αβ
βε'τεχε τουαϊγ ί κίνι, πό μούα σμ5
κίνι κουρόό.
ο. Ε μψόι δα δούμε τούρμ! γαχ
τζιφούτε ίέ ΐ3 μπα τε βέντ' έ ερδξ
γιο περ Ιησούνε βέτεμ!, πό τε σίχν» ί δε Λάζαριν^ κε έ γγιάλι γκα τ^
βοε'κουριτ!.
ίο. Έ τε πάρετ' έ πρίφτερετ *ίν§
κον€ε»τ τε βρίσνε έ δε Λάζαρινξ.
1 1 . 2έ ψέ δούμε γκα τζιφούτε χ§ρ
τ| πάρρ" άτε βίγνϊ , έ πεσόιγνε ντέ
Ιησούϊ.
ΐϊ. Τε νεσ^ρμενε δούμε τούρμξ, >-*
πάτν' άρδουρ» ντε τε κρέμπτε , σι διΓιούανε κε βγιέν Ιησούϊ ντε Ιερουσαι3. Μούαρρι δε'Ρατ' ε κουρμάβετ,
έ ί δούαλε άτίγ περπάρα , έ θξρρίσνε.
Ωσανά, ί Αεκουαρε άί κε βγιεν μπ| \μερ τε Ζότιτ , μπρε'τι ί Ισραηλιτ.
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ι4. Ε Ιησούΐ σι Κτ\ νιε Κρότ^
ι4• Κ*ι ό Ιησού"; ηύρεν ίνα γαϊντ{νι
ριπι τι , σι κούντρ' ί^τί σχρού»
δουράκι, και εκάθισεν απάνω του, κα6»; ϊίνα•. γεγραααένον*
α ρ}.
ι Ζ. Μό; οΰ τρ5«.π ώ πνν» έ Σιώ1 5. Ω δυγατερ Σιων |*ην φοβάσαι"
νιτ'
για , μ.πρέτι ίτ βγιέν , καλιούαρ
νά, ό βασιλεΰ; σου όπου ερ/εται καβα
λάρη; απάνω εϊς το πουλάρι τις γαϊ- (ΑπΙ νιε κρότζ τ§ Ρου;άρεοΐ.
οα'ρας.
1 6. Και ιτ,οϋτα δέν τα έγνώρισαν
οί [/.αθητάδες του εις την «ρχτίν* άλλα
$ταν εδοζάσθ») ό Ιησο,ΰς, τότε ίθυ;χη8νικαν, ότι ετούτα ήταν γρα[Αυ.ε'να $ί αυ
τόν, και ετούτα εκα«.αν ίί; αυτόν.
17. Το πλήθος λοιπόν «μαρτύρα ό
που ήταν αετ' αυτόν, δτι ελάλησε τον
Λοξζαρον άπό το [/.νηυ.α, χαί τον άνάς•ησεν 5Λ νεκρών.

1 6. Ε [Ααθητίτ' ετίγ νοόκ' ί κουτΐτρύαν§ κετό χερ|ν" έπάρε* πό κοΰρ
οΰ ντερρούα Ιησούΐ, άχέρε οΰ κουΐγτούανε κξ άτό κένε σκρούαρί περ άτε , ε
κ§τό ί χένε άτίγ.
ιη. Ε τούρλα ϋ\ κε (/.ε άτε ραρτυρίσνε , κε Λάζαροι ε Ούρρι γκά βάρδι , ε έ γγιά'Αι άτε γκα τε βοέκουριτε..

ι«. Πρα άντάϊγ ϊ §όλ\ π|ρπάρα ά
ι8. ΚαΙ ^ια τούτο τον απάντησε
τι» πλ•?,0ο;< ότι άκουσε πώς εκαρν αυ τίγ τούρλα, σε ψέ 5ιί«1* *\ Λερρι άι'
χ=τ§ θαύαε.
τός ετούτο το σηριεϊον.
19. Ε φαρισείγτε Θάνε ■νιερι ρ.έ γιάΐ9• Οί φαρισαίοι λοιπόν είπαν α
νάδεσα του;- βλε'πετε πώς δέν ωφελεί τεοινε* σί/νι ' κε νούκε λειγ^ϊ Γε νάτε τίποτε; ; να, ό χο'σριο; όλος όπου έ- €ετ φάόρε; για πότα βέν| πα; ατιγ.
πηγεν κατόπιν του.
2θ. Η ταν χαί κάποιοι Ελληνες άπό
«κείνους όπου άνε€αιναν να προσκυνη'«ουν εις την εορτην
31. Ετούτοι λοιπόν έπηγαν εις τον
Φίλιππον όπου ^τον άπό την Βηθσαϊο*α (ή οποία είναι πόλις) της Γαλιλαίας, και τον ερωτούσαν, και έλεγαν*
«ύΟε'ντη, Οε'λο(ί.εν νά εΐό.ού;/.εν τον, Ιηβοΰν.
22 Ερχεται ό Φίλιππο; καΐλε'γειτο
εις τόν Ανδρε'αν' και ό Ανδρέας κα'ι ό
Φίλιππος πάλιν το εϊπεν «ς τόν Ιη•ούν*
23, Και ό Ιησούς τους άπεκρίθη,
κϊί εΐπεν" τ,λίεν ή ώρα, να δοςασθη ό
υιός τοΰ άνθρωπου.
24. Βέβαια βίβαια σα; λέγω* έαν
δένπε'ση τό σπιιρί τοΰ σιταριού ει; την.
γην να άποΟάννι, αυτό (ΑΟ,να/όν άπο•χέ-

2θ. Ε κε'νε τζα Ελληνε γκα άτι*
κε κί3ν§ άρδουρε τε φάλισνε. ντε τ§
κρείΛπτε.
2ΐ. Κ*τα δα γιοι» κιάσνε Φίλιπποϊτ κε κέ γκα. Βηθσαϊδάγια έ Γαλιλαίεσε" έ ίλιούτεϊγν' άτίγ , έ ί θόσνϊ,
Ζότ, δοΰαν.ε τε σόχϊαε Ιηβούνι.

23. Βγίέν Φίλιπποι, έ ί Οότ' Ανδρεασε, έ πα Ανδρέα έ δέ Φίλ^οϊ ί
θόν' Ιησούιτ.
23. Ε δε Ιησούϊ γιου περΡαΓκ ά.τοΰρε' έ ούθοτε* ερδι κο'χα κε τε ντε^ρόνετε ί Αίρρ1 νιεριουτ.
24. Βϊρτετ , βερτέτ οϋ θό[Α γιου'' £ετ* ντί υ.ός ράφτε ρ.πί δέ κόκια ε
;Ρρουριτ , ί τεβδίσι, άγιο £ετ^|
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γει' άμή άν 'άποθάνη, φέρνει πρλόν μπίτετ|' μα ντε βδέκτε. πεν σούμ§
κόκε.
καρπόν.
α5. άι κε δό Ζπίρτιν' έτίγ , ο6 τ*
»5. Εκείνος όποδ άγαπί τήν ζωνίν
του, θέλβι τήν χάσει* και όποιος την χουμπάσε. άτε" έ άί κΙ ούρρέν 2πίρμισά ει; τον κόσμον ετοΰτον, θέλει τήν τιν' ίτιγ ντε «τε οινια , δό τα σ-ετόγ' άτ$ περ γε'τϊ τε πα >?όσουρε.
φυλάςει εί; την ζωήν την αΐώνιον.
ι6. Εαν με υπηρέτα κανένας, ά;
26. Κοϋα με ςίρΑέν μούα , λε τ%
μου ακολούθα" καί όπ,ου είμαι έγώ, ε'κεΐ βίγε πας [λέγε" έ άτγε κ& γιαμ οίνε,
θέλει είσθαι και ό ύπηοέτης ό εδικός άτγέ δο ~\ γέτε έ δέ άι /.ε ϊϊρπέν μούα,*
μου* καϊ άν >ά ϋ-ηρετα κανένας, θέ έ κοϋσ τε με σερπέγε μούα, δό τβι
ντερρόγΐ άτε παπαι.
λει τον τιμήσει ό πατη'ρ.
απ. Κταστί ^πίρτι ίμ μου δραδ"
ιη. Τώρα ή" ψυχη' μου είναι ταραγ
μένη- και τίνα ειπώ; Ω πάτερ, ελευ ?τζ τε θόμ; ώ. παπά, σπϊτόμϊ γκχ
θέρωσε με άπό τήν ωραν ετοΰ^την, άλ κούϊγ σαχάτ* μα άντά(γ άρτζε ντε κε•:
λα δια* τοΰτο ί,λθα εΐ$ την ίίραν έ,τού- τε σαχάτ.
Την•
28. Ω πα*α , ντίρρό εμερινε τεντ"
28. Ω πάτερ, ο*όζασον τό όνομα
ρου. Φωνή ήλθεν λοιπόν άπό τον οϋ- ερδι άχιέρε ζ| γκά Κίελι, έ δε ΐ ντερ?
οανόν ( λέγουσα") Και το έδόξασα, και ρόβα , έ δέ πάίενε δο τα ντερρόΐγ.
πάλιν θέλω το δοξάσει29• Ε τούρμα κε ρίγν' άτγε , έ κ§
29• Ο όχλος λοιπόν όπου έτέκουνταν και άκουαν, έλεγαν ότι είναι βρον- διΡιούαν$, όσν» σε ού Λί Ρ»μίμ. τε->
τη'. Αλλοι ίλεγαν" άγγελος του έσύν- τγιέρε θόσνί' Εγγ|λ' ί φόλλι άτίγ.
3ο, Ού περίε'ϊΡκ Ιησούϊ Ύ ί οΰ 9ότε*
3ο. Απεκρίθη ό Ιησούς και είΐζεν" ε
τούτη ή φωνή δίν έγινε δια λο'γο,υ, μουχ νούκ ού Αε π|ρ μούα κούϊγ ζε , πό
περ γιούβετ.
άλλα δια λόγου σας.
3ι. Τώρα είναι ή κρίσις του κο•
Αι. Λταστι 6υτε Γιουικ ι κεσαιγ
«τμου τούτου* τώρα ό άρχων του κυ §ινιάσί" ντα'ίτί άρχόντι ί κεσαϊγ δι©μου τούτου θέλει £ιχθή έ;ω.
νιάσε δό, τε χίδετε γιά^τε.
3ί. Και εάν υψωθώ άπό τήν γην,
3ϊ. Ε ουνϊ κοΰρ τέ γκρίχεμ λιαρτ
θέλω σύρει όλους εις του λόγου μου. γκα ίέου, Εώ$ δό τι χέϊκ πας ζετίουτ.
33. ( Ε κ|τε ε θοσ, π'εο τι δενού33. (Και τοΰτο το έλεγε σημαίνωντας μ& τι λογής θάνατον έμελλε νάά- αρ» μετζ φάίρε 6ύέϊΙ(ϊ δό τε βδ,ς. )
ποθάνη.)
3.4• Γιοϋπ|:ίειβο άτίγ τούρμα" ν χ34. Ο όχλος τοΰ απεκρίθη* εμεί; άκοΰσαμεν άπό τόν νόμον, ότι ά. Χρις•ος βετ διίιούαμ γκά νρ'μι κε Κρίϊτι "Α»
μένει εις τόν αιώνα" καϊ πώς έσυ λέγεις, γέτε πάς γετετ" έ κίσ θούα τίγ , /.§
κάμνει χρεία να ΰψωθή ό υιός του άν δούγαετε τε γκρί^ετε ί Αίΐρι ί νιερίουτ
θρωπου; ποιος είναι ετοΰτος ό. υιό; τζίλι εστί κούϊγ ί π.ρρι ί νιειίουτ ;
τ^ΰ άνθρωπου;

Κίφ, Η.
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3!*>. ΕΙπε'ν του; (πάλιν) ό Ιησοΰ;,|
35. Οι θότ' άδχ ατοϋρε Ιησούϊ' ί*
ακόμη ολίγον καιρόν το φω; (ίνα•, μετ' κόμα πάκεζϊ κόχ§ *ΐστ§ μέ γιούβετ 8ρίεσα; περι,τβτειτε εω; οπού ε/ετε το τα, ίτζενι γγερα σκ κε'νι δρίτε, τι μός
φίο;, οι* να μην σα; πλάκωση το σκο- ούζί?$ γιο'ίβδΤ «ρεσίρ*. ί άί Λϊ ίτζίν
ταοι καιο;:οιο; περιπατεί ε•.; το σκο ντ' έρίσίρι , νούκ£ οϊ σε κοΰ βίτε.
τάδι^ δεν ήςεύρει —οΰ υπάγει.
36. Γγε'ρα σα κίνι δρίτΐνί, πεσονί
36. Εοί; ό-οΟ έχετε τ6 ^ρώ;, πί^ί"
τε ει; το <ρώ;, όια ν* γενάτε υιοί ίϊοϋ μπ| δρίτε , κ| τε π|νενι τ'ι πίγτ' Ι
φωτός. Ετούτα έλάλτισεν ό Ιησού;, έ ορίτεσε' ι":ϊτό θα Ιησούι, 1 βάτε 1 ού
πειτα επήγε και έκρυ'ρθη άπ' αυτού;. φ9έχ πρέϊγ σούρ^εσ.
3^. Και τόσα σημεία όπου εκαμ'ν
37• Ε νΊτόν$ σε *^ κακ| θαύμεεμπρος•ά τον;,'δεν έπλευσαν ει; αϋτόν' ρα τε με,δά άίπερπάρα άτοϋρε, νούκε
λε<τούαν« ντέ άί,
38. Κϊ χϊ παΓούχαετί φγιάλια έ
38. Δια να πληροιθη ό λόγο; τοϋ
ί£ρ}φη'"ΐου Ησαίου, όπου ειπεν" αύθεν προφνίτητ Ησαίουτ; /.ε πατ θίν§. Ζότ;
τη, τίς επίς-ευοε το κη'ρυγμά (/.ας ; και κοΰσ πεσόι" άτε κ§ <5ιΡιόι γκα ν£ϊ; ε μπε
ά Τραχιών Κυρίου ει; τίνα απεκαλύφθη; τζίλινϊ ίστε ζπουλιούαρε φο'υκία Ι
Ζότιτ^
3ρ. Δια τοΰτο' δεν ημπορούσαν να
39- Πρα άντάϊγ νο'ύ*§ μου'ντνε. τΐ
πις•ευοουν, ότι πάλιν είπεν Ησαία;"
πεσόιγνε, σέ ψέ πάμετα 6ά Ησαίου;
4<». Ετύολωσε τα μάτια του;, και
4ο. Οϋ βερπόΐ άτοΰρε σίτε , ί ού
εσ'.λη'ρυν» τηνκαρδίαν τους* δια να μην ίουρετζόί ζίμερενε, κε τ§ μός σόχενε
εϊ)ωσι μέ τα μάτια του;, και νονίσουν με σι , έ τε μός §ιΡιόγ|νέ με ζέμίρ! ,'
μ: την καρδίαν του;, και γυρίσουν, και έ τ| κθενενε ί τι σερόιγ άτά.
τΐιϋς ϊατρεύσω.
4 1 • Ετοϋτα εϊπεν Ησαΐα;,• όταν «4ι. Κ|τό θα Ησαίου κοΰρ παντε'ρρ"
οε την δόςαν του* και ελάλησεν δια ίτΐγ, έ φόλλι περ τ{:
αυτόν.
4ϊ. Ντο*»! σέ έ δί γκα άρχόντετε
42. Ομως ακόμη και άπό τους άρ
χοντα; πολλοί έπίς-ευσιιν ει; αυτόν* άλ πεσουανε σουμε ντε άι' πό γκά φρίκ'
λα δια τοΰ; Φαρισαίου; δεν τον ομο ε φαρισέϊγετ νούκ' > μολοησνε, κε τε
λογούσαν, δια να μην διωχθώσιν άπό μός ΐ ντζίρέ γιάστε γκα Συναγώγι.
τό συναγώγι"
43. Διατί αγάπησαν πίρισσότερον
43. 2έ ψε &'8νε μϊ τέπερ ντε'ρρ" Ι
την δόςαν των ανθρώπων, πάρα την ίιε'ρεζετ , σέ ντερρ^' « Περντίσε,.
δόζαν τοΰ Θεοΰ.
44• Κ,αΙ ό Ιησούς έκραξε καί «ιπεν'
44• Ε ΙησοΛ &υρρι με φόρτ , ε θα*
εκείνος όπου πις-εύει εις έμενα, δεν πι- άι κε πεσόν μπε μούα, νούκ| πεσόν
ς-εύει εις έμενα, άλλα εις εκείνον όπου μπε μούα, πό μπα τε κε μϊ §5ρ£όι
με έπεμψε.
μούα.
45. Και εκείνος όπου βλέπει εμένα,
45. Ε δέ άι κε 'όιχ μουα , σέχ άτ|
βλέπει εκείνον όπου με έπεμψε. . . κε με δίρίόι μούα.
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, 4^• Εγώ τ,λία <ρώς ει; τον χόσμον,
οια να ριν,ν μείν7| εις το σκότος εκείνο;
όπου πιτευει εις εμε'να.
47• Και όποιος ακούσει τί λόγια
μου, και οέν τα χις-ευσει, έγώ δέν τον
κρίνω. Δνατι ίέν τ,λθα να κρίνω τον
κόσυ,ον, άλλα ν* τον σώσω.

ίίεφ. 1 3.

48. ΕχεΓνος όπου μέ καταφρονα, και
ίέν πιάνει τα λόγια μου, έχ^ει εκείνον ό
που τον κρίνει" ό λόγος όπου έλάλτ,σ*
έγώ, εκείνος θε'λίι τον κρίνει εις την ΰς-ερινήν ήμέρ*ν.
49• Οτι έγώ άτό λόγου ρου 5έν έλάλκσα' άλλα ό πατήρ όπου μέ επεμψεν, αυτός μου έπαράγγειλε τίνα ειπώ,
και τι να λαλήσω.
5ο. Και εΐςεύρω ότι ή εντολή του
είνβι ζωή αιώνιος* εκείνα λοιπόν όΛοΟ
Ινώ λαλώ, καθώς μόδ τα ίιπόν ό πατήρ,
ίτζι τα λαλώ.

46. Ουνε ίιτ^ε δίίτε ντε §ινια, κ§
χοϋ3 τε πεσόγ» [/πέ μουα, τ§ μός
μπέτετί ντ§ μες τ' έρισίρΐσί.
47- Ε τζίλι 8ά κε τε με διΡιόγε
©γιάλετε , έ τε μός ί ίσόγε , οϋνε νοϋκ'
έ Ριουκοΐγ άτε , σε ψέ νούκ' άρτ^ι πίρ
τε Ριουκουαρε πότινε , πό πιρ τε σώσουρε πο'τίνί.
48. Αί χ! 3τίε πο'ίττε μουα, έ νοΰχϊ £ές φγιάλετ' έμΐα, κ'α κοΰϊ τα
ίιουκόγ» άτε/ φγιάλια ίμε κε Οάτζε, ά
γιο 5ό τα Ριουκόγί άτ§ μπε &τΐ τ'|
παστάίγμε.
4,9• 2ε ουνε πρίιγ βετίουτ ν>ΰ>*£
Οάτζε Ρε* πό Λαπά» κέ με &ρΡόι μουα^
άί με πορσίτι μάυα τζτΐ δόμ, έ τζιϊ
κουβεντόιγ.
5ο. Ε έ οϊ /.§ πορσι ϊτίγ εστε γε'τ'
έπα σο'σουρε' άτό άόα κε Οψ. ουνε, σι
κουντρέ με 6α μουα κα;ϊ*ϊ, άίτοΰ •ΰ
ά θόα.

ι
Κεφ. ιγ. 1 3.

Κρίε Ετρι(%π§δγΐ5Τ|τί. ιγ. ϊΖ.

ϊ . Και προτίτερα άπό την έορτήν
του πάσ-/α, είζευρώντας ό Ιτ,ιιοΰς ότι
τ,λθεν ή ώρα του, να εδγη από τοΟτον
τόν χόσμον να πάγη εις τον πατε'ρα,
με τό να άγάπτίσΐ τους εδικούς του ό
που τ,ταν ιϊς τον κόσμον, έως τό τί'λος τους άγάπ/#ε'
α. Και ώβάν έγινε τό δεϊπνόν, ( ε
μώντας να εβαλεν τότε ό ^άβολος
*ΐς τήν καρό\'αν τάϋ Ιουία τοΰ υίοΰτου
Σίαωνος τοΰ Ισ^αρίώτου, νά τόν παρα#ώ*•$* )

ι. Ε πίρπάρα σε κ^εμπτεσε τε τζάσκεσί, σι ΐ όίγ ΙησοόΙ κέ ίρ^ι κό^τα έτΐγ
τε σκόν γκα κεγιο ?ίιν*Λ τί' παπάϊ,
σε ψέ ΐ δε'σι τε τίγτβ χϊ κε'ν^ ντβ πό
τε , έ ί «ίι γγε'ρα ^ίπε τ£ ιΫαστάίγμεν$.
3.' Εκοΰρ οΰ πί δάρκε, (§γιάλι πατ
βενε μ| περπάρα ντε ζέμερε τε Ιουίεσε σε Σίμώντ,τ ϊσκαριώτητ, <ε ταί
παραίός άτ^.)

3. ΣΙ φ! Ι % Ιτκτού',• κ| γώ *ά
3. Είξευρωνταςά Ιησούς ότι όλα τα
εοωκεν ό πατήρ εϊς τα χε'ριά -ίου, και ΡίΟ| ποΰνϊτε πακάι μπε ^οΰαρρ τ|
ότι άπό τόν ©ιόν ί;λθε, και εϊς τόν τίγ* Ι χε κισ άρίουρε γκα Περντΐα, ε
τέ Περντί* βίγ.
Θεόν υπάγει*
4; 2/,κόνεται άπό τό δεΐπνον, και
4• Γκρίχετε γκα δάρκα , ε σι ντζο6άνΛ κάτω τα φορέματα του. καί περ- ρι ρόΑβτ'ϊτϊγ μόρρι νι§ φο^τα ,• ί γγε-'

Κεφ. ι3.

ΙΙΑΪΑ ΙΩΑΝΝΗΝ

νώντας φουτα, έζώσθη.
5. Και άπέκεΐΐβαλε νερό εις την λεκάνην, και άρ/ισε ν* νίπτη τα ποδάρια
των μαθητών, χα! να τα σφουγγίζτ, μέ
τον φο^τά όπου ητον ζωσμένο;.
6. Ιϊρ/εται λοιπόν εις τον Σίμω
να τον Πέτρον, και εκείνος τοϋ είπε"
αΰθίντη, έσϋ νίπτεις τα ποδάρι* μου;
7• Ο Ιησούς άττεχρίθτι καΐ τοϋ εΐ<πεν* έκεΤνο ότ:οΰ κάμνω εγώ, εσύ τώ
ρα δεν τό γνωρίζεις, άμή ύ^ερον θέ
λεις το γνωρίσει.
8. Αε'γει του ό Πέτρος* να μήν νί
ψης τα ποδάρια μου εις τον αιώνα. Ο
Ιησοϋς τοϋ άπεκρίθη" Αν δένσέ νίψω,
δεν έχεις μέρος μετ' εμένα.
9• Αεγει του ό Σίμων Πέτρος" αύθέν
τη, όχι μοναχά τά ποδάρια μου, άλλα
χχϊ τα χεριά [ίου, και το κεφάλι μου.
ίο. Λέγει δ Ι/,σοΰς' ό λουσμένος
5έ» εχείΥοείαν πάρα να νίψη τα πο
δάρια του, άλλα είναι καθαρός όλος* και
ίτεΐς καθαροί είσθε, άλλ' όχι όλοι*
1 1 . ΔιατΙ ηςευρεν εκείνον όπου τον
ίπαράδιδε' δια τοΰτο εΐπε' δεν είσθε
όλοι* καθαροί.
12. Οταν ένιψε λοιπόν τα ποδάρια
τών μαθητών, καί επίρε τα φορέμα
τα του έκάθισε πάλιν, και λέγει τους.
γνωρίζετε τί σας έκαμα;
1 3 Εσεϊς με κράζετε" ό διδάσκαλος
και ό αΰθέντης* και καλά λέγετε, ότι
είμαι.
ι.\. Αν εγώ λοιπόν ό αύθέντης και
ό διδάσκαλος ένιψα τα ποοάριά σας,
χρεως-εϊτε και έσεΐς Ινας τον άλλον να
νίπτετε τα ποδάρια.
1 5. Διατι παράδειγμα σας έδωκα,
δια να κάμετε και εσείς , καθώς έκα
μα εγώ εις εσάς.
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σι ίέτ|}?βν|.
5. Παϊτάγε βοϋρι οΰγ§ ντ§ νιέμ*.
Ρε, ; ζοΰ τ§ λίαν κέμπετ' ε μαθητίβετ
οε τίγ" έ τι φσίν μ- φουτα κ'ι ΐσ γγε'σουρε.
Γ*
6. Βγιέν άδα τέ Σίμων Πέτρουα"
ε ΐ θότ' άτη άϊ' Ζότ, τί μ^λιάν μ•υ«
κεμπε,τα;
η. Γιου πίρΡέϊΡχ. ϊ ί θο'τ' άτίγ Ιησούϊ' άτ* κε Αί'.γ οίνε, τι νταστί
νουκ' έ κουπϊτόν, πό πασαντάϊγ $4
τα κουπετότζ.
8. Ι θότ' άτίγ Πέτρουα* δό τ| α,ός
λιατζ κίμπετ' εμία ντϊ γέτε πάς γίτετ" γιου περΡέιΡκ άτιγ Ιησσυϊ' ντ«
μός τέ λιάφτζια , νού/.ε χέ πγιε'σί με
μουα.
9• Ι θο'τ' άτιγ Σίμων Πέτρουα"
Ζότ, γιο βέτεμί πέμπετε, πό έ δέ
δούαρρτί έ δε κό^-νε.
ίο. Ι θο'τ' άτίγ Ιησουΐ' ίλιάρ^ι νονίκί κα χρία -έ λ.άχετξ πέρ βέτζμε χίαπ^βετ , πό εατε Ρίθ§ ί κερουαρε/ έ δέ
γιουβετ τ| κερουαρί γίνι , πό γιο Ρίθ§.
1 1. Σέ ψέ έ δ-γ άτε κε έ προδός
άτε, έ άντάϊγ θά' χε νούκε. γίνι Ρίθ$
τε κερούαρε.
ία. Ε σΐ οΰ λιάου δα κέμπετ' άτοϋρε, ε βέσι ρο'πατ' έτίγ, ντένι π«
ντε μισάλε , έ οΰ θότ' άτοϋρε' κουπετόνι κετ§ λέ ού π£ρρα ουνε. γιουβετ;
1 3. Γιου με θΐρρίτνι μούα, Δασκάλ,
Ι Ζότ, έ μίρρϊ 0 οϊΓ , σέ ψέ γιάμ.
ι4• Ντέ'ίτε άδα κέ ουνε ο*• λιάβα
κίμπίτ» τούαϊγ , Ζότι, ε δέ Δασκάλι,
οοΰχαετί κε τε λιάνι έ δέ γιουβετ κέ
μπετ' έ νιε'ρι- γιάτεριτ.
1 5^ Σέ ού δάτζε ουνε γιουβετ ζίμπλε , κε σι κου'ντρε Αέρρα ουν» ντ'ε,ρ
' γνούβετ , τέ π|νι ΐ δέ γιουβετ.
43
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Κεφ. ι3.

ι6. Βϊρτέτ , βίρτετ οΰ θ«μ γιού
ι6. Βέβαια βέβαια σας λέγω, #έν|
είναι κανένας δουλευτής μεγαλη'τερος βετ, νούκ' |στ£ κοπϊλλ μϊ μαί σε ζο'τι
άπό τον αϋθέντην του, ούοέ άπες•αλμέ- τίγ, άς ί ίερίούαρε μϊ μάό σε άί κ§
νο; μεγκλητερος άπ' εκείνον όπου τον έ ΰϊρΐΌ'ί άτέ.
έπεμψεν.
17• Εάν εΐζεύρετε ετοΰτα, καλο'τυχοι θέλετε εϊσδε, άνίσως και τά κά
μνετε.
1 8. Εγώ δ*ν λέγω δια όλους σας '
διατι εϊζεύρω εκείνους όπου είιάλεςα*
άλλα δια να πληρωθη ή γραφή ( όπου
λέγει* ) Εκείνος όπου τρώγει ψωμί
μετ' εμένα έσν{κωσεν εναντία μου την
πτίρναν του.
Ι9• Από τώρα σας το λέγω πρό τοί>
να γένη» ^ια ν* '^'Γίύσετ* όταν γένη ,
ότι εγώ είμαι.
αο. Βέβαια βέβαια σ*ς λέγω" ότι
εκείνος όπου δέχεται εκείνον όπου θέ
λω πέμψει, έμενα δέχεται* και έκίίνος
όπου δέχεται εμένα, δέχεται εκείνον
όπου με έπεμψεν.
χι. Ετούτα είπεν ό Ιησούς, και έταράχθη ίίς την ψυχη'ν του, και έμαρτύρησε, και εΐπε' βέβαια βέβαια σας
λέγω, ότι Ενας άπό σας θέλει με παρα
δώσει.
χ 2. Και οί μα&ητάδες έβλεπαν έ
νας εις τον άλλον, και απορούσαν δια
ποίον λέγει.
χ3. Και Ινας άπό τους μαθητάδες.
του ήτον πλαγιασμένες εις την άγκάλην τοΰ ΙησοΟ' τον όποιον αγάπα ό Ιη
σούς.
34• Και ό Σίμων Πέτρος του εννεψε να τον ερώτηση, ποίος είναι εκεί
νος δια τον όποιον λέγει.
χ5. Και εκείνος επεσεν εις το ς-τ,θος
τοΰ ΙησοΟ,καϊ λέγει του* αύΟέντη, ποί
ος είναι;
•»6. Αποκρίνεται ό Ιητοδς καϊ λέ

ι*7• Ντε κουπετούατί γιου «το, .
δό τ| γίνι τ§ λιούμουρε, ντ| κιόφτ&
κέ τε π{•»ι άτό.
1 8. Νούκί θόμ περ Γίθε γιούβετ,
οΰν' ΐ Λι άτά κ» ζΡΐ'ίία, πό δούχαέτε
κε τε δαλλξ έ βιρτετϊ κάρτα " νΐ{
κέ χα ϊ.ούχινε με μου'α γκριγτι θούντρεν' έ χεμπεσε τίγ κόντρ§ μέγε.
ι^. Κε νταστι οϋ θόμ γιούβετ,
πα Ριάρε δε, χε "*°'>ρ τϊ Ριάγενε τ»
πεσο'νι κε ούνε γιάμ.
χο. Βίρτετ , βερτέτ. οΰ θόμ γιού
βετ , κε άΐ κε δες «τε κε 6ο τε ίρΡο'ϊγ ούνν|, μου'α δέζ* έ άί χε δεξ μού»
α , δεξ άτ§ χε &ρ?οϊ μούα.
χι. Κ σι θα χ*.™ Ιησ•ύϊ, οϋ νκκατος π-ένταζι, έ μαρτυοίσΐτ , έ θα*
βερτέτ , βερτέτ ού θόμ γιούβετ , σ»
νιε γκά γιοΰδ <5ό τε μι παραδόυγε μούα.•
χχ. Ε μαθητίτε βεστρόϊγνί νΐέρς
γιάτιρινε, έ νούκί 2>ίγνε πέρ τζίλινί όύσ.
χ3. Ε Όιε γκά μαθητίτ», κεκέ ί §άσούρε γκά Ιησούι, κε κουμπίσουρε ντ|
Γι τέ ϊίγ.
χ4• Ε ι πεϊ ρ ι νόημε Σίμων Πέτρουα , >.{ τα πίετ τζίλι "φχ' άί, νλ
θότί περ τ|
χ 5. Ε σι ρά άί μπϊ Ριόκς τ» Ιησούιτ* ϊ θο'τ' άτϊγ' Ζότ , τζίλι |στ|;

26. Γιου περΓέϊΡκ Ιησούϊ, έ ίθά" «ί |9
γει του' οποίου έγώθέλωδώσει το ψω-, τ| χέ σι τ^ γγι:ιγ ού'νε, νι|τζόπ| £ούχ§Τ

Κεφ. ιϊ.

ΚΑΤΑ Κ1ΑΝΝΗΝ

3ί7

μ-άκιον όπου βουτίσω, «κείνος είναι. οό τε για άπ' ε σι έ γγέου *ούχ§ν§,
Και βουτώντας ένα ψωμάκιον, το έ •νια έπ Ιούδεσε ΛίρρΊτ 3§ Σίμωνητ Iδωσε του Ιουία του Ισκαί-.ώτή του σκαριώτητ.
υιού" του Σίμωνος.
37• Κ*ί ύ>ερον από το ψωμάκιον,
27. Ε πας άσάι'γ καπτζιάτεσϊ άέμβηκεν εις έκεΐνον ό Σατανά;. Και λέ ^ε':ε χίρι ντϊ άί σατανά» , ε" Ι/,σούϊ ί
γει του ό Ιησοΰς- 5, τι έχεις να κάμης, θο'τ' άτίγ- άτε ίε *έ π;ρ τε πε £ πένε
καμέ το γλίγωρα.
οπέιγτ.
28. Και οϋίϊέ κανένας άπ' εκείνους
•.δ. ΙΙό ντονι| γκα άτα /Λ κένε ντε
όπου ήταν εκεί καθήμενοι δεν το έγνώ- μίσά>.| σκουπίτο'ϊ πέρ σε ϊ θα άτίγ.
ρισανό\ατίείπεν ετούτο ει; τον Ιού^αν.
39. Διατί κάποιοι ϊλο'γιαζαν, έπει39. Ε τ^ά οΰ συλοη'σνϊ , $\ σε ψέ
οη ό Ιούδας ει/ε το πουγγίον, οτι ό 1η- ίίϊ Ιούδα κουλέτ|ν| , ΐ θα Ιησούί ά
*οΰς του ειπεν" οτι άγυ'ρασε Ικανά ό τίγ" Αλένα γκα άτό κ§ νά δούχαεν»
που χρειαζο'μεσθεν είς την έορτη'ν, ί ντε τ£ κρέμπτένί•"ά τ' άπε Γ§ τ| βάρ»ιά να ίωση τίποτες εις τους πτω/ούς. <Ρ•Ρ"'
3ο. Εκείνος λοιπόν ωσάν έπηρε τό
3ο. Μα λΪ ποκε μο'ρρι καπτζιάτεψωμίον, ΓαρεΛϋς εύγήκεν έςω" και η- νΐ ι άτι τζάίτ ίκου , ί κέ δέ νάτε.
τον νύκτα.
ιι. Οταν λοιπόν εύγηκεν λέγει ό
3 1. Επόκε&Χι δα άί,θ<ίτ§ Ιησουϊ,
Ιησούς" τώρα έίοξάσθη ό υίός του άν νταϋτί ού ντερου'α ί πίρρι νιερίουτ*
θρωπου, και όΘεός έίοξάσθ/ί είς αϋτο'ν. έ όέ ΙΙερντία ού ντίϊρούα μπε τε.
3ϊ. Εάν ά Θεός εδοξάσθη είς αυτόν,
32. Ντου ντερρούα ΙΙερντία μπ|
και ύ «ίος θέλει τον δοξάσει ει; του τε, έ οέ Περντία ίο τα ντερρο'γε άτέ
λογού του,, καί παρευθύς θελα τ^ν σΜ- μπε βέτίχε τε σάίγ , έ άτί τζάϊτ &
ζα«ι.
τά ντερρόγε άτέ.
όό. Ηαιοάκιά μου, ακόμη ολίγον
33. Δγιελλμ, ε ίε πά/ΐ^ε κό/»
καιρόν είυαι μετ' εσάς" θέλετε με ζητή γι?μ μέ γιούβιτ' ίό ΐΐ με κερκο'ν. , ί
σει, καικα,ΐώ; είπα είς τους Ιουίαίους' κούντρε' θάτζε τζιφοΰτίτ' κε τέκ τ|
οτι όπου ύπαγωεγώ, έκεϊ ό'ίν ημπορεί οέτ» ού'ν| , γιοΰζετ σμου'ντν» τε βίνι'
τε νά έλθετε, καί προς εσάς τώρα λέ- έ όέ γιοΰβετ ού θόμ νταϊτί.
34• Καΐνου'ριαν ε'ντολήν σας δίδω,
να αγαπάτε ίνας τον ά'λλον' καί καθώς
οάς αγάπησα, ε'τζι καί έσεϊς νά άγαπάτε ένας τον άλλον.
35. ΛΙέ τούτο θε'λουν σα; γνωρίσει
όλοι πώς είσθε μαθητάδες μου, εάν νμτε αγάπην ένας με τον άλλον.
'όΰ, Λέγει του όΣίμων Πέτρος" αύθίντη, που ϋπάγίΐς ; Ο Ιησούς του άπεκρίθη' έκεΐ όπου υπάγω εγώ, έσϋ Ι

34. νι4 πορσί τε ρέ ού «π νταϊτί
γιοόβετ, κε τε §ο'ι νιέρι γιάτιρινΐ σι
κούντρ' ού <^έαα οΰνε γιούβετ , ά3τού
έ οέ γιούβετ τε 8όϊ νιέρι γιάτερινε.
45. Ντε κετέ §ό το•3 νΊόχ|ν§ Γίθε,
<| γίνι μαθητίτ' έμί , ντ| πάτζι ^αΌυρί νιέρι μέ γιάιίρινε.
36. Χ θότ άτίγ Σίμων Πέτρουα*
Ζότ, κοΰ βέ.τε;'γιοϋ περίέϊίκ άτίγ Ιήσούϊ' τέκ βέτε ούν|, νούκε μούν -ιη

Κεφ. ι).
Γ.ΥΛΓΓΚΛΙΟΝ
τώρα Λΐν ημπορείς νά μου «κολουθη- ' βίτζ πάς νταδτί , πό παϊτάγε όο τί|
βτ,ς, αρ./, ΰς-ερα θέλει; μοΰ άκολουθη- μ* βιτζ πάς.
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Ζη. Ι θότ' άτ'ιγ Πέτροϋα* Ζότ,
3?• Λέγει του ο Σίμων Πέτρος* αύψέ
νούκε μοΰντ τε £1γ πάς τέγε νταθέντη, διατί δεν δύναμαι να σοΰ άκο*
λουθη'σω τώρα; την ζωη'ν μου να βάλ άτι; 2πίρτινε τιμ §ό τά βε π|ρ τίγ,
λω διά λογού σου.
38. Γιου πίρΓέϊί* άτΐγ Ιησούϊ"
38. Ο Ιτβοΰς τοΰ άπεκρίθη' τνΐν ζω/ίνσου να β αλλ•/; ς διά λόγου μου; βέ- 5πνριν| τεντ §ά τά βετζ π§ρ μ^ύα;
β ηα βέβαια σοΰ λέγω, ό πετεινός δεν βιρτέτ ; βίρτέτ τε θόμ τίγ', δο τ*
θέλει λαλη'σει, ίως όπου να μί «ρνηθτ,ς μός κεντόγί κοκόίίι , γέρα σα τ| μ
τρεις φορβας.
{άρνίσετζ τρϊ χέρ|.
Κ εφ ι ιδ. ι4•

Κρίε Εκατερμπεδγιέτετε.. ιδ. ι ί

ι. Λέ τε μός οΰ τρου*ουλόνετί -4ι. Ας μλν ταράσσεται/] καρδία σας"
πις-εύετε ιίς τον θ*όν, πις/εύετε και μ|ρα γιούαϊγ , πεσόνι μπε Περντίν§,
έ δε μπξ μούα πεσόν..
εϊ; έαένα,
2. Ντε 3τ|πΙ τε παπάϊτ σιμ, σο£2. Είς το σπητι τοΰ πατρός μου
είναι 'πολλαΤς κατοικίαις" και εάν δεν μ| νομέ γιάνε, έ ντε μός, δό τοΰ χέ"ίε
τ,ταν, ήθελα σας εΐπη* έγώ πάγω να θίν§ γιούβετ* βέτε τ§ Αέϊγ Ρατϊ βέντ
σα; ετοιμάσω τόπον προτίτερα.
περ γιούβετ.
3. Ε κοϋρ τε βέτε, έ τοΰ πέίγ Γα
3. Και εάν -άγω, και σάχ ετοιμά
σω Γοπον, πάλιν έρχομαι, και θέλω σας τί γιούβετ βίντ, βίγ περσερί έ δό το,ϋ
πάρει είς τοίϊ λόγου μου* διά να είσθε μάρρ γιοάβΐτ με βέ.εχε, κε τεκ τε
και εσείς έκεϊ όπου είμαι και εγώ.
γϊμ ούνε, τέ γίνι ε'δε γιούβετ.
4. Ε δ*έ τεκ βέτε ούνε ΐ δίγι , έ δέ
4• Κ αϊ όπου υπάγω έγω* έσεϊς το
ηξεύρετε, και την ς-ράταν ήξεύρετε
ούδενε έ δίγ*.
5. Λέγει του ό Θωμάς* αύθέντη,
5. Ι θότ άτιγ Θω,μάϊ* Ζότ' νοΰχε
»ίεν ηςευρομεν ποϋ υπάγεις* και πώς δίμε χοϋ βέτε , έ κι* μούντγεμε τ$
*ημποροΰμεν να ήξεύρωμεν την ς-ρά- όίμε οΰόε^β;
ταν;
6. Λέγει του ό Ιησούς" εγώ είμαι ή
6. Ι θότ' άτιγ Ιτ,σοΰϊ οΰνε γιάμ
Τράτα, και ή άλη'θεια, και ή ζωη'* κά- οΰοΝχ , έ δε έ δερτέτα , ε δε γέτα"
νένας δεν ερ•/εται εϊς τον πατέρα, πα ντονιε σβέτε τέ Αα«ίάϊ , πέρ βέτ,με,
ρά δια μέσου εμοϋ.
με άνε τίμε.
η. Αν ήθέλετε γνωρίζη εμένα, ηθέη. Τε νιόχετξ μούα, οο τε νιόχετ|
λετε γνωρίζη και τόν πατέρα μου" ά- έ δε πάπάνε τϊμ. έ δέ κξ νταϋτι £
πο τώρα τον γνωβίζετε, και τόν εί- νίχνι άτξ , έ δέ έ χίνι πάρε άτέ.
ί.,ε.
8. Αέγει του ό Φίλιππος" αΰθέντη,
8. Ι ίότ' άτιγ Φίλιπποι" Ζοτ, δε•^
•ιΐξέ μας τόν πατέρα, καϊ σώνει μας. φτόνα νάβετ παπάν&; έ νά 'ίστ| σαώό.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΤίΗΤί
ρ. Αέγει του ο Ιησούς" τόσον καιβον είμαι μετ εσάς, και οέν με εγνώρΐ'.ες, Φίλιππί; εκείνο; •ποΰ εΐόβν έμέν*, εΐοε τον πάτερα" και πω; -έσυ λέ
γει;" «ϊεΐςέμα; τον πατέρα ;
ίο. Δεν πιιτΐυει; ότι εγώ είααι ει;
τον πατέρα, και ό πατέρας είναι ει; έμένα; τα λόγια όπου σα; λε'γω, άπό
λόγου μου δεν τα λε'γω' άλλα ό πα
τήρ όπου ευρίσκεται ει; έμενα, αυτός
κάμνει τα έργα.
II. Μ: πις-ευετε ότι εγώ είμαι ει;
τον πατέρα, και ό πατήρ είναι ει; εμέ
να; ει ίιμή,όί αΰτάτα- έργα πις•ευετέ

ία. Βέβαια βέβαια βάς λέγω, εκεί
νο; όπου πις-εύει εϊ; έμενα, τα έργα ό
που κάμνω εγώ, θέλει τα κάα,ει και έκ:ϊ•.ο;, και ήέλει κάμει και μεγαλήτερα
«πό τοΰτα"
1 3. Οτι εγώ παγίνω ει; τον πατέ
ρα μου, και ό,τι και αν ζητήσετε ει; τό
όνομα μου, θέλω τό κάμει, δια να ίο•
ζασ^ή ό, πατήρ ει; τον υίόν. .
ι4• Εαν ζητήσετε τίποτε; εις τό ό
νομα μου, εγώ θέλω τ• κάμει.
1 5. Εάν μέ αγαπάτε, ταϊ; παραγ
γελία•.; μου φυλάξετε..
ι6. Και έ('ώ θ;λω παρακαλέσει τον
πατίρα, και θέλει βα; δώσει άλλον παράκλητον, δια να ευρίσκεται μετ' ε
σάς ει; τον αιώνα"
ΐ7• (Δηλαδή) τό Πνεΰμα της άλτ,θε'Ια;" τό όποιον ό κόσμος δεν ημ
πορεί νά τό πάρη, οτι δεν τό βλέπει,
ουδέ τό γνωρίζει" άμή ιιιΐς τό γνωρί
ζετε, ότι ει; έσί; ευρίσκεται, και ιϊ;
έσά; θέλει είσθαι.
ι8. Και δέν θέλω σα; άφηΌει οργά
νου;" έχομαι (π,άλιν) εϊ; εσάς.
ΐ9• Ακόμη ολίγον, και ό κόσμο;
ν/.ίον ίέν μέ βλέπει" «μή έσεΐς μέ βλέ-
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9• Ι 9ότ' άτίγ Ιησουϊ" κάκε κόχ|
γιαμ μέ γιουβετ πβί!ΐκ§ , έ νουλε μζ
ίιόχε; ώ Φ.λιππο, άΐ κ| πα μουα, πα
ι';απάν|" έ κιϊ τϊ θουα §|φτόνα νάβετ
ιΐαΛάν§;
ίο. Νουκε πεσόν κι οΰνε γιάμ τε
Λα•ΐάι, έ πα-ίάϊ &τε τέκ ου; φγιάλξτ& χ§ ού θόμ γιουβετ , ναΰκ' ί θόμ γκίι
βετίου' πό Ααπάι κι Ιστέ τέ* οΰ , άί
ί λεν πο^νετ$.
ιϊ. ύεσόμινι μουα *& οΰνε γιαμ
τέ παλάϊ , έ Ααπάι μπΐ μουα εστί;" έ
ντε μο; , συλοη'σνι κίτό ίτουνετε, έ πβσόμενι μουα.
ία. Βε^τέτ, βερτέτ οΰ.θ,όμ γιου
βετ, κου3 πεσόν μπί μουα , πούνετι *ε π£ιγ ούν» , ε δε άι & τϊ *εγ§"
ε δέ με τέ με,δά γκά κ*τό δό τ§ χίγΐ , σε ψέ οΰνε βέτε τέ λαπά» ίμ.
1 3. Ε τζδό κε τε λίρκόνι μπ§ |μ§ρ τίμ, δό τοΰ ά Αειγ ού χε;έ" χ£
τε ντερρόνετε πατάϊ μπ| τε πίρρε.
ι4• Ε ντέ ί|:κόφτζι ντονΛ πουν§

μ^ί Ιμιρ Τιμ > * τ°" * *ί•γ οΰν|.
1 5. ντε με δυΐ μουα , £ούανι πορσίτ' έμία.
1 6. £ οίνε δό τι λιουτεμ παπάϊτ,
έ δό του άπι τγιέτερ Παράκλητο
γιουβετ , κέ τέ γέτϊ )ίάί/.| μέ γιουβετ
ντε γέτί τ| πα σόσουρε.
ί1}. ίπίρτιν' έ σ| βερτέτισε, κε άτε Αότα σμοΰ'ντ τα μάρρ| , σε ψέ
νουκ' έ ά\/ άτε , α; έ νι;χ άτι" μα
γιο;> ε ίίχνι άτ$ , σέ ψε μέ γιουβετ
ίίντετ» , έ μπ| γιου δό τοδ γέτί.
1 8. άο ύ μό; οι λΐ γιουβετ τ'|
βάρφβρε' κθένεμ μπέ γιου.
ιϊ). Ε δε περ νιε τζίί;, έ πότα μι
νουκ| με 8έχ" μά γιουβετ με σίχνι"
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ιτετε'ότι εγώ ζω, και έσεΐ; θέλετε ζη'- σε ψέ ούνί ρόι'γ , έ ' & τέ όόνι » δέ
αει.
γιούβετ.
2«>. Μπα τ'ε. δίτέ 8ό τ| νίχνι γίού-τ
20. Και εις εκείνον την ήμίραν θέ
λετε γνωρίσπ έσεϊς, ότι εγώ είμαι εις βετ,.κε ούνεγιαμ ~πέ παπάνε' έ πά
τον πατέρα μου, και έσεΐς εις έμενα, λαι εϊτί μπ§ μούα ; έ ουν§ μπε γιού
και εγώ ει; ε'σάς.
βετ.
2ΐ. Αι κε μπαν πορσίτ' ε'μία, 4*
2 1 . Εκείνος όπου έχει ταϊς εντολαϊ*;
ΐ
όούαν
άτό , άι ίίττΐ κε με δό μούα" έ
μου, και ταϊς φυλάττει, έκεΐνος . είνιιι
όπου μέ άγαπα' και εκείνος όπου μέ α άι κέ μ'ε Ιο μούα , δό τε. δουχετε γκ*
γάπα, θέλει άγαπηθή άπό τον πατέρα Λα.τάϊ ίμ , ι ίέ ούνί δ > τα δούα άτί,
μου' και εγώ Οίλω τον αγαπήσει, και έ άτιγ δό τι &φτόΐγ βέτιχενε τίμε"
θέλω φανερώσει του λόγου [/.ου εις αυ
τόν.
γιο Ιτ/.χ22. Λέγει του ό Ιούδας, (όχι ό Ι
22. Ι θότ' άτιγ Ιού^α
σκαριώτης" )Αύθέντη, τί έγινε ότι μέλ ριώτη) Ζότ, περ τζφαρρΐ πούνε κε δό
λεις να φανέρωσης του λόγου σου εις τί δίφτότζ βέτε,χενϊ τέντε ντε νέβετ,
έμά;, και όχι εις τον κόσιιον.
ε γιό ντέ πότε;
23. Γιου περΡέιΓκ Ιησούι , ί ί θότ'
23. Απεκρίθη ό Ιη<?οϋ; και εϊπε'ν
του" άν μέ άγαπα τινάς, θίλει φυλά άτιγ" κοϋϊ μέ δό μούα , δο τέ ρούαγε
ξει τον λύγον μου" και ό πατήρ θέλει φγιάλενε τίμε" ε •';απαϊ ίμ δό τα οίγε
τόν αγαπήσει, και θέλομεν-έίθη ει; αυ άτέ, έ δό τε βίγίμϊ ντε αι έ δο τ| πετόν, και θέλομεν κάμει κατοικίαν *ϊ; γεαε τε ντ|νιουριτ| μπάνί τιγ.
αυτόν.
24• Κοΰ* νούκε με δό μούα, νούκε,
24- Εκείνο; όπου ίέν με άγαπα, δεν
φυλάτ.ει τοϋς^ λόγου; μου" και ό λόγ ρΌύ«ν φγιάλ^τ' έμία" έ φγιαλια κέ διγος όπου άκούετε, δ"έν είναι εοικός μου, ίιόνι νούκ' εστ' ίμεα . πό ε παπαϊτ κε
άλλα τοΰ πατρός όπου μέ έπεμψε.
με *ά δίρΡού«ρ§.
25. Ετούτα σας έλάλησα ευρισκό
25. Κετό οΰ θάτζε γιούβετ , κοΰρ
μενο; εϊ; ίσα;"
Γίντεσ§ μέ γιου.
ιβ. Μα ΙΙαράκλητοϊ,ΐίνγτιΣπίρτ,
26. Και ό παράκλητος, το Πνεύμα
το αγιον, όπου μέλλει νά πέαψη ά πα- Ι κε δό τέ δίρίόγε παΛάϊ μπέ Ιμ^ρ τίμ,
τηρ εις το Ονομα μου, έκεΐνος θέλει σα; : άι δό τοΰ ί ΐίίαξγε γιούβετ Ριβε , έ δο
οιοάςει (ετούτα) όλα, και θέλει σα; ' τοΰ κουιγτόγε' γιού[ίετ , Ρίθ' άτό >έού
άναθυμίσει ό"),α όσα σας είπα.
Ιατίε γιούβετ
27. Πάικενε οΰ λ| γιούβετ, πάι/.ε27. Κίργ(νϊ|ν σα; ^φίνω, την ειρηνην
τν;ν έ'ϊι/.ν;'ν μου σας όιίω' όχι κα./ώ; ν| τίμε οΰ άπ οϋ'νί γιούβετ, γιό σι,
ΟιΟει ο κόσμος εγώ σας ίίάω' και αν κούντρΙ έ έπ άότα, ούά άπ γιουβετ' λέ
μήν ταράσσεται % καρίια μας, μ•/;(}ενά τε μός δρί<ίετε ζέμερα γιούαϊγ, ας τέ.
φοβάται.
μός τ:ξμπετ|.
28, Αιίιούατικε ούθάτζί οΰ'νε γιού
28. Ακούσετε ότ> εγώ σας είπα" υ
πάγω και πάλιν έρχομαι εις εσάς. Αν βετ" βέτε, έ βίγ ντε γιού' ντε με δομέ άγαπούσετε, ήθέλετε χαρή, ότι εί γετ$, δο τ\ Ρεζόνιίίτι, σε ψέ οΰ θά-
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πα, παγαίνω εις τον πάτερα* ότι όπα- τΓε, βέτε τ* παπάϊ, σε ψέ πα*άϊ "μ
τνίρ μου είναι μεγαλύτερος μου.
εστε μι μάδ σε οϋνε.
33• Και τώρα σας το είπα προ του
39•• •' νταστί ού θάτζί γιοόβετ πα
να γένη* δια να πλεύσετε δταν γέννί. <Η?£• , ε κοϋρ τι πένενε τι «εσόνι.
3ο. Πλέον δεν θέλω συντύχει πολλά
3ο. Νουχε δό τε κουβεντό'ϊγ με σου( λόγια Ι με τοΰ" λόγου σας* διατι ερ-/ε- , με μέ γιοΰβετ, σε ψε βγιέν άργό/τι ί
ται ό αρ/ων έτουτουνοΰ τοΰ κόσμου, ; χεσαϊγ δινιάσε, ε σχά τε πεγε μέ μουα
και ίίέν έχει τίποτες εις έμενα,
φάρίε.
3ι. Αλλα δια να γνωρίσνι ό κόσμος,
3ι. Πο' χϊ τε νό^ενΐ πο'τα, χ§ οϋνε
ότι άγατ:ώ τον πάτερα* χαί χαΟώς μου δουα παΑάνε , έ σι καυντρε μι πορσίτι
•χταράγγειλεν ό πατήρ, έτζι κάμνω" ση- μςύχ παίάϊ, χε^τού πειγ' γκρίνι τε
ϊχεγΙμε χετέγε.
κωθήτε να πααεν άπ' έδώ.
ν.

Κεφ. ιέ. 1 5..

Κρί* Επε3ϊμπ§δγιέ:ε«, ιι. 1 5.

ι. Εγώ είμαι ή άμπελος ή οΐ^."Λθιι. Ουνεγιαμ βέϊτ-.ί β§ρτέτ|, ί για
νη, και έοε'ς τα κλτίματα, χαί ό πα* τί ϊμ ε3τε /ίοϋιγκου.
τνίρ μου εΐναν ό γεωργός.
2. Τζοό 0*51 χλ νουχί πίν τεπ οΰ
2. Κάθε κλίμα όπου δεν χάμνίΐ
καρπόν εις έμενα, το κόπτει και το, πέμμι, έ χέδ πόστ' ατέ*' έτζ&ό δρί κε
ρίχνει* και κάθε κλίμα όπου κάμν:ι εν πέμμε , έ κ|ρόν άτ* , & τε π§γ§
καρπόν, το καθαρίζζι, όιά να κάμν/ι πε- μ! σουμι πέμμ$.
ρισσότίρον καρπόν.
3. Γιοι» νταίτί γίνι τε κερούαρε
3. Τώρα έβίΓς καθαροί είσθε διά
μέ άνί τε φγιάλεσε κε οϋ θάτζε γούβετ.
τόν λόγον όπου σας είπα.
4. Μείνετε εις έμενα, κα•. έγώ εις
4 Κίντρόνι μπ| μούά, έ δέ ουνε
Ισος* καθώς το κλτ,μα δεν ημπορεί να μπ| γιοΰ' σί κοόντρε ορί* νούλΙ μούντ
κάμη καρπόν από λόγου του, «ν 'ίέν γκ» βέτεχεγια τε πεγϊ πέμε ντε μός
ς-αθή εις τό αμπέλι* έτζι οό<ϊε έσίϊς, αν κεντρόφτε ντε βέΐτ^ * κεέτοΰ έ δέ
ο"έν μείνετε εις εμένα.
γιοΰζετ ντε μός κεντρόφι τεκ ου.
5. Κγώ εΐμαι ή άμπελος, έσεΐς τα
5. Ού'νι γιαμ βί'ΐτι , έ γιούβετ δρίκλήματα- εκείνος όπου μένει εις έμενα, τ§' άι χι κδντρόν μπέ μουα , έ μπά
και έγώ εις αυτόν, έκ;ΐνος κάμνει πο- τ| κε κεντρόιγ ουν| , κού'ϊγ λεν »ου"λΰν καρπόν* ό'τι "/_ωρίς εμένα δέν ήμ* με πέμμε , σε ψέ πα μουα νού^Ι μοΰντνι τε .τένι φάρρε ίε.
-ϊτορεΐτε νά κάμετε τίποτες.
6. Αΐ κ^ τΐ μος κεντρόγε τέκ ουνε,
6. Εαν όέν μείν/ι κανένας εις έμε
να, έρόίχθνι έξω ωσάν τό κλίμα, καίέ- οό τε χίδετε πόστε πόσι δρία, έ §ο
ξεράνΟϊΐ' χ,αι τα μαζώνουσιν εις την τϊ θάχετε , έ ΐ μπεγέδεν§ ατό , ε ί
β^νε μπε ζγιάρ έ οίΡενε.
φωτίαν και καίονται.
η. Ντ| κεντρόρτζι μπ| μουα , Ι
-;. Εαν εϋρίιτκεσθε εις έΐΛένα, και
τα λόγια μου ευρίσκουν ται εις έιας, β, φγιάλετ' ίμία τ| κεντρόγενε μέ γιοΰ
τι πράγμα θέλετε ζητήσει, θέλει σας βετ, τζίό φάρε πουν^ τε§όι, έ τϊ χ|ρ
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γ;νει.
8. Είς τοΰτο ίδοξάσθη ό πατη'ρριου,
δια να καρποφορήσετε πολύ- καί ετζι
θε'λετε γενεί μαθ/ιτάδες μου.
9- Καθώς με' ήγάπτ,ιεν ό πατήρ ,
ηγάπτ,σα και εγώ εσάς* μείνατε εις την
άγάπ/;ν μου.
ίο. Εάν φυλάςετε ταΐς παραγγε'λίαιςμου, θε'λετε μείνει εις την άγάπην μου" καθώς.έγώ έφύλαςα ταις πα
ραγγελίας το 5. πατρός μου, και με'νω
εις την αγάπην του.
1 1 . Ετοντα σας έλάλησα, δια να
με!νη ή χαρά μου εις ΐσας, και ή χαρά
σας να 7τληρωθΫί*
ία. Ετούτη είναι ή παραγγελία ή
εδικη' μου, να αγαπάτε ίνας τον άλ
λον, καθώς σας αγάπησα.
1 3. Μεγαλητέραν άπο τούτην την
«ίγάπην κανένας δεν έχει , άπο τδ να
βαλλη κάνε;.ς την ζωη'ν του δια τους
φίλους του.
ι4• Εσεΐς φίλοι μου είσθε, άν κά
μνετε όσα σας παραγγέλλω.
1 5. Δεν σας λέγω πλέον δούλους,
ότι ό δούλος δε είζίύρει τί κάμνει ό
αύθέντηςτου' άμη έσάί σας είπα φί
λους, οτι ολα όσα ηκουσα άπο τόν πα
τέρα μου σας τα {φανέρωσα.
1 6 Εσείς δέν με έδιαλέξετε, άλλα
εγώ σας έδιάλεξα,κα'ι σας έβαλα , δια
να πάτε έσεΐ;, να φέρετε καρπδν ,καί
ό καρπός σας να μένη' δια να σας
δώση ό πατηρ; ό,τι και άν του ζη
τήσετε δια το όνομάαου.
ιη. Ετούτα σας παραγγέλνω, να
αγαπάτε ίνας τον άλλον.
1 8. Εάν ό κόσμος σας μισά, εϊζεύ•
ρετε δτι εμένα έμίσησεν προτίτερα α
πό σας.
19. Λν τ,σδίτί άπο τον κοσμιν, ό
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κόνι; οο του πίνετε γιούβετ.
8. Μπε κϊτί οΰ λεβδούα παπάί ί<χ,
κ! τε πένι 5ούμ§ πεμμε" έ τε πένενι
μαθητί τε μίτε.
9• 21 κοόντρβ με δέσι μούα πα^άϊ,
αστού έ δέ οΰνε οΰ δε'3ια γιούβετ , κεντρονι ντε οαίουρϊ τίαε.
ίο. Ε ντε ρούαϊγτιΐι πορσίτ' «μία,
μ τ§ κεντρόνι ντε δασουρί τίμε" ί\
κουντρί ρουαιγ ο3ν§ πορσίτ' έ παπάϊτ
σίμ , ί κεντρόϊγ ντε δασουρί τε τίγ.
ιι. Κ&τό ού θάτζ§ γιούβετ , χε τε
Ρεζόνι γιου Γε^ίμνί τίμ, έ ίεζίμι γιβύα•γ τέ γέτε ί πλιότε.
ία. Κίγιο |στ§ πορσία ΐμε , χ§ τε
οόΐ νιε'οι γ-άτςρινε , σί κούντρξ οΰ 3έίΗα γιούβετ.
1 3. Λτονιε νούχε κα με τε αάδε
δασουρί σε κϊγιό , κε τε λέρε νιερί χόχίν§ περ μΐν. τε τί^ .

ι4• Γιούβετ μίκ τε μίτε γίνι ντε
π^ρτζι άτό κϊ πορσίτ' οΰνε γιούβετ.
1 5. Νούκ οΰ θ&ρρές με γιούσετ δϊρ.
χετόρε, σε σερ^ΐτόρι νουκε δί σέτζ πεν
ζότι ί τίγ" πο οΰνε οΰ θάτζε γιοΰββτ
(αλ, σε ψέ Ρίθ' άτο κέ όιίιόβα γ*ά
*αΑάϊ ι;*, οΰ ά&φτόβα γιούβετ.
. 1 6". Γιουζετ νοΰκί ριβ ζίιούαδτε
(λούα, πο οϋν' ού >α(α ζίε'δουρε γιού•βετ , ε ού βοΰρρα γιούβετ , χε τε βίγ»,
έ τε Λ4νι πε'ριμε , έ πε'μαα γιούβίϊγ -έ
γε'τ έ οουρούατ,αε' έ άνταΐν τζοο Ρε
κε ~Ί κερκόνι γκά πα.';άϊ (χπί ίαε»
τιμ , δο τοϋ ά άπε γιούβετ.
\η. Κετο ού πορσίτ γιούβετ, κ| τί
δό» νιέρι γιάτερινί
ι8. ντε ού ούρρέν γιούβετ άότα, ί
δίγι κι π|ρπάρα γκα γιούβετ ;χε οΰρρέου μούα.
19- Τε γεσίτε πρε'ϊγ πότετ, ποτ*

Κΐφ. ι5.
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κόσμος ηθελεν άγαπτίσϊ) τό ίδιον του"
άλλα διατί δέν είσθε άπό τον κόσμον.
άλλα ενώ σάς έδιάλεξα άπό τον κό
σμον, δια τοΰτο σας μισά ό κόσμος.
3ο. Ενθυμάσθε τον λόγον όπου σας
είπα" 5έν είναι δουλευτής μεγαλύτερος
άπό τον αϋθέντνιν του' άν εμένα έδιω
ξαν, και εσάς θέλουν διώξει" άν έφύλαξαν τον λόγον μου, και τόν εδικόν
σας θέλουν φυλάξει.
αι. Αλλα έτοΰτα όλα θέλουν σας
τα κάμνει διάτό όνομα μου" διατί δέν
•ίξεύρουσιν έχεΐνον όπου με επεμψεν.
33> Εάν δέν ήθελα έλθη, και δέν
ίθελα τους λιΛηση, άμαρτίαν δέν εί
χαν" άμή τώρα πρόφαβιν δένέχουσιδιά
τήν άμαρτίαν τους.
33. Εκείνος όπου μισά εμένα, μισά
και τόν πατέρα μου.
34• Αν δέν έκαμα τα ίργα έκεΐνα
•ίς αυτούς, τα όποια άλλος κανένας όέν
τα έκαμε, δέν είχαν άμαρτίαν" άμή
τώρα και είδασι, και έμίσησαν και εμένα
και τόν πατέρα μου.
35. Αμή δια να πληρωθή ό λόγος
όπου είναι γεγραμμένο; μέσα εις τόν νόμον τους" ότι δωρεάν μέ έμίσνισαν.

35$

δούαϊγ τ£ δούβν ποίνεν' ί σάΐγ" πό σβ
ψέ σγίνι πρέίγ πότεσε, πό ουν' ου καμ
ζΤέδουρί γκά μέσι λότ§σε , άντάϊγ οΰ
ούρρέν γιούβετ πότα,
3θ. Μπάνι μ|ντ φγιάλενε κε οΰ
θάτζε ουνί γιούβετ" σέϊτί κοπιλλ μι
μάδ σέ ζότι ί τιγ* ντ| ντόϊκνε μούα,
δό τε ντγιέκενε έ δέ γιούβετ ' ντε
όούαιγτινε φγιάλενε τίμε , δό τ| ρούαιγνε έ δέ τούαίγνί.
3ΐ. Πό Κθε κετό §ό τοϋ ά κέγενε
γιούβετ περ σ*πέπ τε Ιμεριτ σίμ , σε
ψέ νούκ' έ δίνε άτε *§ με δερΡόϊ μούα.
33. Τε μός χέσε άρδουρε, £ τε μός
ού κε^ε θεν' άτοΰρε , δό τέ μός κισνε
φάϊγ" μα νταστι προφας ,νούκε κάν|
π|ρ φάϊγ τε τοΰρε.
α3. Αί κΐ ούρρέν μ•ύα, ε δέ πακάν§ τιμ οϋρ^έν.
34• Τε μό; χέσε πάσουρε π£όό§
μπα τα πούνίρα τ§ τίλια κ§ κοϋρρϊ
νιερϊ σί Λερρι , δό τε μός κίσνί, ψάιγ,
μα νταστι ί δέ ΐ πάνε, έ δέ με ούρρένε β δέ μούα, < δέ χαπάνϊ τίμ.
35. Πό δούχαετξ τβ δάλλε έ βερτέτί άγιο φγιάλε κ| §στ§ σκρούαρε ντε
νόμ τ» τοΰρε" μέ οϋρόέν§ πα τούτγε
πα τεχού
36. Μα κούρ τε βίγε Παράκλητο»,
χ| δό του δερΡόιγ οΰνε γιούβετ γκά παπάί, (^πίρτι ϊ σε βερτέτεσε κ£ έκπορέψετ| γκά ΛαΑάι ) άί δό τ| άπ|
μαρτυρί περ μούα.

36. Και όταν έλθη ό παράκλητος'
τόν όποιον εγώ σάς θέλω πέμψει άπό
τόν πατέρα, τό Πνεύμα τής αληθείας,
( τόν όποιον εκπορεύεται άπά τόν πα
τέρα, ) εκείνο θέλει μαρτυρήσει δια λό
γου μου.
37. Αλλά καί εσείς μαρτυράτε, ότι
27• Ε δέ γιου ιπνι μαρτυρι, «έ
«πό την αρχήν μετ' εμένα είσθε.
ψέ γίνι μέ μούα *§ μπ$ τε νίσουρε.
Κεφ. ις\

1 6.

Κρίί ΕΡιάστεμπεδγιέτετ|. ις•. ι6.

Ι. Κετό οΰ θάτζε γιούβετ κΐ τε
ι. Ετοΰτα σάς έλάλησα, δια να
μός σκανδαλίσενι.
μήν σκανδαλισθτ,τε
3. Θέλουν σάς διώξει άπό τοις €υ- 1
3. Δό τοί ντζγιέρ|νε γιούβετ γκα

' 44

554

ΕΪΑΙ ΓΕΛΙΟΝ

νχγωγχϊς" άλλα *» νί'λει ελ&η ώρα, ο
ποί κάϊ' ενχς όπου σας σκοτώσει, να
τοΰ φανη πώ; φέρνει ΐΐυσίαν εϊ; τον
θε<ίν.
3. Και έταΰτα θέλουν σας τα κά
μει, διατι δεν έγνώρισαν τον ιτατίια,
ούίί ϊμίνα.
4- Αλλα ϊτοϋτβ <ιά; τα εϊπχ, α;α
νχ ένθυμϋσδε, όταν έλθ/; ή ώρα, ότι
έγώ σας τα είπα" χχί άπό την άχήν ο εν
βάς τα είπα, οΊατ'ι τ,μαυν μετ' έσά;.

Κεφ. ι£

Συναγώγετί , πο ί ίέ & τε βίγε κό/?,
κέ κουσ τοΰ βράϊ| γ^ούβε^ τε ζεσύγ§
κε έϊν ντέρρ Περτίσε.

3. Ε λ*τδ δο τοΰ ά πίγενε γιου
βετ, σέ ψέ νοσχε νιόχνε πα πάνε, ας
μου'α.
4- Πο κετό ού ά θάτζε γιούβετ, κ§
κοΰρ τε βίγε χο'χα τ| κουϊγτόνι άτο,
£§ οΰ πάτζε θενε γιούβετ* μα κετο
νούκ οϋ ά θάτζε γιούβετ κε περπάρα,
σέ ψέ Ρ&ντεσε. με γιούβετ.
5. Αμή τώρα ύπχγω εί; εκείνον ό
5. Μα νταστί βέτε τέκ άί κε μ|
που μ» έπεμψε χαί κανένας άπο σα; δερΡόϊ , έ ντονιέ γκα γιοΰσ *ούκ« μ&
πιετ μοΰα' κού βετε;
δέν μι έρωτά' που πχγένεις ;
6. Αλλα οΊατΐ σας Λάλησα *το36. Πο σέ ψέ οΰ θάτ^ε γιούβετ κε
τχ ή λύπη έγέμισε την χαρόίαν σα;. το πούνερα, οΰ μπουλιόϊ ζ^μερϊνε τού7 Αλλ' έγώ <τά; λέγω την άλη'θειαν, ώφίλιμον είναι εί; εσάς, νχ υπάγω
έγώ' ό'ιατι αν εγώ δεν απάγω, ό παράκλητος δεν θέλει έλθη εί; έσάς' άμή άν
υπάγω, θέλω σας τον πέμψει.

7< Μα ουν' ού θδμ γιούβετ τε βίοτέτενε, σέ ψέ |στ' ε βίγίερε μπέ γιου
χε τε βέτε οΰνε, σέ ντε μδς βάφτζια
οΰν| Παράκλητοϊ δο τε μός βίγε μπ|
γιου , έ ντε βάφτζια ούνε , οό τα &ρΡοϊγ άτε μπε γιούβετ.
8. Ε πόκε τε 6ίγε άί , δο τε κερ8 Κ*! εκείνος ώσχν έλθη,θίλει ελέγ
ξει τον κόσμον περί αμαρτίας και πε τόγε πότενε περ φάϊγ , έ περ τε ορεϊγρί ί;καιοσ•ί»•/;; και περί κρίσεως.
τε , ε πέρ Ριούϊχ.
9• Σα π|ρ φα'ιγ, σέ ψέ νούκε πε9• Πε;ί αμαρτίας ό'ιατι δεν πις-εύ
σογενε μπε μούα.
ουσιν ει; έμένα'
ίο. Περί δικαιοσύνης, ότι εγώ υπά
ίο. Ε περ τε δρέιγτξ, σέ ψέ ουνκ
γω εϊ; τον πατέρα μου, και πλέον δεν βέτε τέ χαπάϊ ίμ, έ* νούκε με σίχνι με.
θέλεται με εϊοη'
1 1 . Ε πξρ ίιούικ πα, σέ ψέ άρ^όνιι. Και περί κρίσεως, ότι ό άρχων
τοΰ κόσμου ετούτου εκρίθη.
τι ί κεσάϊγ δινιάσε, ού δ§μ»τούα.
12. Ακόμη πολλά εχω να σας ειπώ.
ία. Ε <5έ δούμε τετγιε'ρα κάμ περ
άμή τώρα δεν ημπορείτε να τα βας-χτε. τ| θενε γιούβετ, πο νούκε μούντνι τΙ
μπάί νταστί.
1 3. Αλλ' όταν ελθη εκείνος, τδ ΠνεΟ1 3. Μα κοΰρ τ£ βίγ| άι, ίπίρτι ί
μα της αλήθεια;, θέλει σας όσηγ/σει σέ βερτε'τεσε, δο τοΰ δεφτο'γε γιούβετ
ολην τήν άλη'θειαν* διατί ίεν θέλει λα- ίίθϊ τε β|ρτε'τενε, σέ ψέ δο τ| ρ.ος
λησει άπό λόγου του, άλλ' όσα χ.αί άν θότε γκά βετίου , πδ δο τε θο'τξ βΟ'
άκούση, θέλει λαλήσει, και εκείνα ^ποΰ άτό κε δο ιΐ δι/ιόγι , έ δο τοδ δι^τό
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μέλλουν να ΐλ'ιουν θέλει σας τα είπεΓ. γΐ γιούβετ Ριθ' άτό ιίέ δό τέ βιγ$νϊ.
1 4- Εκείνος θέλει δοξάσει έμενα" ό
ι Λ. Αι δό τέ ντερρόγ$ μούα , σε ψ»
τι θέλει πάρει άπό το έόικόν μου, και γκα ϊμεα δό τε μάρ^ε, ε δό τοϋ §§θέλει σας το είπεΐ.
φτόγε, γιούβετ.
1 5. Ολα Οσα έχει ό πατήρ έδιχ,ά
υ. Κίθε σα «.ά παπάΐ τέ μίατ|
μου είναι οια τούτο είπα οτι απο το γιάν| , πρα άντάιγ θάτζε κ§ δό τ^
έδκόνμου πέρνει, και θέλει σας το ει μαρ5| γκχ τε μίατε , ί δό τοΰ δεφτόπεί.
γε γιούβετ.
ι6 Πέρ νιετζίκέ*ε, ί νούκϊ μέ &χι6 Θέλει περάσει ολίγος καιρός ,
και δεν θε'λετε με είδη και πάλιν •λί- νι, έ πέρ νιετζικϊζι, έ δο τε μέ. Νίχνι,
γον, και θε'λετε με είδη, ότι εγώ υπάγω σε ψέ ουνε βέτε τέ παπάϊ.
εις τον πατέρα μου.
17. Είπαν λοιπόν ( κάποιοι) άπό
ι η. Θάνε, ία τζα γκά μαθητίτ' έ
τους [Λάθη ;άδες του ανάμεσα τους'τί τίγ νιίρι μέ γιάτϊρινε, τζέατί Χϊγιό κ|
«ιναι έτοΰτο όπου λέγει" ολίγον, και ' να θότε νε'βετ πέρ νιετζ'ΐκΐζε ί νού*|
δεν με βλέπετε" και πάλιν ολίγον, και μέ σίννι, έ πα πέρ νΐίτζίκεΤε, έ & τ'ϊ
θέλετε με. είδη" και, ότι ΐγώ παγαίνω μέ σίννι ' ι λ} ού'νε βέτε τέ *απ«ϊ•
εις τον πατέρα μου;
1 8. Ελεγαν λοιπόν* τί είναι ετού
το όπου λέγει, το ολίγον; δεν ήςεύρομεν τι λαλεί
19. Εγνώρισε λοιπόν ό Ιησούς δτι
ΐθελαν να τον ερωτήσουν, και είπέν
τους" δια τούτο ζττάτε άναμεσά σας
ότι είπα* Ολίγον, και δεν με βλέπετε*
και πάλιν ολίγον, και θέλετε μέ είδη ;
2θ. Βέβαια βέβαια σας λέγω, ότι
θέλετε κλαύσει έοεΐς και θέλετε θρηνησει, άμή ό κόσμος θέλει χαρεί" και ε'σεΐς
θέλετε λυπηθή, άλλα ή λύπη σας θέλει
γένει είςναράν.
22. Η γυναίκα όταν γεννά,, έχει λύπην, ότι ήλθεν ή ώρα τη;" άμή όταν
γεννη'σνι τό παιδίον, πλέον, δεν ένθυμάται τήνλύπην, δια την χαράν, ότι έγεννη'θη άνθρωπος εις τόν κόσμον.
22. Και έσεΐς λοιπόν τώρα ί"ν$τε
λύπτιν" άμή πάλιν θέλω σας είδη, και
ή καρδία σας θέλει χαρεΐ" και τήν χα^άν σας κανείς δεν Οε'λει την πάρει ά
πό λόγου σας.

ι8. θόϊνε δα" τΤ0τε κζγιο 4 θόγι. γ
_^
τϊ νι|τ,ικε;ΐ; νουκε κουπίτογεμι σετζ
θότε.
ΐί)• Ε νιόνου όά Ιησούϊ κέ δούαϊγνΐ τα Κιέτν' άτέ, έ οΰ θο'τ' άτοΰρε'
πέρ ΛϊτΙ κερκόνι νιέρι μέ γιάτίριν§, σέ
ψέ οΰ θάτζε γιούβετ" πέρ νιετζίκεζε •
νούκβ μέ ?*ίχνι , Ι πα πέρ νιετζίχϊζε, «
δό τε με σίχνι;.
20. ΰ&ρτέτ , βερτετ ού θόμ γιού
βετ, /.ε γιου δό τε κιάί έ δό τε μυΓ,ολοΐσνι, πότα δό τε ίΈ^όνετε. £ γιούβετ
δό τέ χελμόνενι, πό χέλμι γιούαιγ δό
τέ κθένεν| ντε Ρϊζίμ.
2ΐ. Ρρούαγια κοΰρ πγιελ κα χέλ>μ,
σέ ψέ έ'ρδι κόχ' έσάιγ" πό κοΰρ τ^
πγιέΧ| δγιάλλινε, νούκ' ε κουιγτόνετε
μ| δτρεγγίμνε . γκά Ρίζίμι , σέ ψέ ού
λιέ νιερί ντε πότε.
2 2. Ε δέ γιου άδα νταϊτί κίνι
χελμ, μ» δό του σόχ περσίρί, έ δό το*3
ίεζόνετε ζ^μερα γιούαιγ, έ Ρϊζίμνΐ τούαιγ δό τ§ μός έ μάρρε νιερι γκά γιου*.
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α 3. Και έκείνην τήν ήμέραν έμενα
ίεν θέλετε μέ ερωτήσει τίποτες. Βέβαια
βέβαια σας λέγω, ότι όσα ζητη'σετε α
πό τον πατέρα εις το όνομα μου, θέλει
σας τα δώσει.
α4• Εως τώρα δεν έζητη'σετε τίπο
τες εις το όνομα μου" ζητάτε, και θέ
λετε τάρει, «ια να ηνχι ή χαρά σας τε
λειωμένη.
35. Μέπαροιμίαιςσας έλάλησ»• άλ

Κεφ. ι6

33. Ε μπα τ4 οίτΐ οό τ» μός μέ
πιέτνι μούα περ ντονιέ πούνε, β§ρτέτ,
βερτέτ ού θομ γιούβετ , *§ τζοό οχ-Λ
πούνε κ| τι κερκόνι παχάΐτ μπε Ιμ$»
τιμ , οο τοϋ ά άπε γιούβετ.
24. Γγέρχ νταστί νούχε χξρχούκτ|
ντονιέ πούνε ντ' εμερ τιμ * κερκόνι, ί
οο τε μίρρΥ χ| τε γέτ£ Ρεζίμι γιούαϊγ
πλιότ.
25. Κετο ού θάτζε γιούβετ με πχριμίρα, πό βγιέν χόχε κε τε μος ού θόμ
με γιούβετ μέ παριμίρα, πο φάχεζα
οο τοϋ. θομ γιούβετ περ παπάνε.
26. Μπα τ| δίτε §ό τε χερχόνι μπ'
ε,μερ τιμ , ε νούχ' ού θομ γιούβετ οι
ούνε οο τι λιούτεμ παχάιτ πέρ γιούβετ.

λα έρχεται άρα, όπου δεν θέλω σας λα
λήσει πλέον με παροιμίαις, άλλα θέλω σας
λαλήσει παρρησία οΊα τον πατέρα.
26. Εκείνην την ήμέραν θέλετε ζη
τησει εις το όνομα μου* και δεν σας
λέγω ότι εγώ θέλω παρακαλέσει τον
ί
& * «ν /
πάτερα
οια
λογού σας"
27• Διατΐ ούτος ύ πατήρ σας αγα
27. Σε ψέ άί ταπάι βέτε ού 6ο γιού
πά, ότι εσείς αγαπήσατε εμένα, και έ- βετ σε ψέ γιούβετ δείτε μούα . έ χεπις-ευσετε ότι έγώ άπο τον θεόν εύγη- σούατε, κε ουνεγκα Περντία οολα.
χα.

20. Εύγηχα άπο τον πατέρα, και
28. Δόϊα γκα χαπάϊ, έ άρτζε ντ&
ηλθ* εις τόν χο'σμον "πάλιν άφίνω τον χο'τί' έ λ$ τερσερί πο'-ενε, έ βέτε τέ
χο'σμον, χαΐ παγαίνω εις τον πατέρα. παΑάϊ.
29. Λέγουν ίου οι μαθητάδες του"
29. Ι θο'ν' άτίγ μαθητίτ' έτίγ" για,
να, τώρα όπου λαλείς παρρησία, χαΐ ντοοτί φάκε,,α να κιυβεντόν , έ ντονιΐ
βεν λέγεις χαμίαν παροιμίαν.
παριμί νούκε να ίούα
3ο. Τώραήξεύρεμεν, ότι όλα τα γνω3ο. Ντα3τί έ νιόχμ κε ί & τεΡίρι,εις, χαϊ δίν χάμνει χρεία να σε έρω
θα, ένούκι χέ χρία ίε τε τε πίεσε νιε οι"
τα τινας* εις τοϋτο πις-«ύομεν, ότι από
"""§? Λέτε Λεσο'γιμε κ§ γκα Περντία οολ'ε.
τόν θεόν ήλθες.
3ι. Απεκρίθη τους ό Ιησούς" τώρα
3ι. Ού περΡέϊΓκ άτοΰρε ΙησούΤ
πις-εύετε ;
νταδτι πεαόνι;
3α. Να, όπου έρχεται ώρα, και τώ
32. Για, βγιέν κο'^ξ,, έ δε νταστί
ρα ηλθεν, να σχορπισθητβ χάθε ένας εις έρδι , κε τ| π|ρχάπι ίίθε χου» ντ4
τα ίδια, χαΐ έμενα νά αφήσετε μονα- βεντ τε τίγ , έ μούα τε με λίρι {3έτ§χον αλλαόεν είμαι μοναχός, ότι όπα- μ| , ε νούχ§ γιαμ βέτεμε , σε ψέ πατη'ρ μου είναι μετ' έμενα.
χάϊ §3τ§ μέ μούα.
33. Ετούτα σας τα είπα, δια ναέ'33. Κετο ού θάτζε γιούβετ , κε τ«
χετε «ίρη'νην εις έμενα, εις τόν χο'σμον χίνι χάϊκ μπε μούα" ντε *ότ| στριγθέλετε έχει θλίψιν, άλλα έχετε θάρόος, γΐμ οό τε χίνι , π• χίι θαρός , ούν|^
εγώ «νίκησα τόν χο'σμον.
έ μουντά Αότίνξ.

Κεφ. ι7.

ΚΑΤΑ ΙΩΛΝΝΗΝ.
Κεφ. £, ι7.

ι. Ετούτα είπεν ό Ιησούς, και έστίχωσε τα μάτια του εις τον ούρανόν,
χ*ί είπεν" ώ Πάτερ, ηλθεν ή ώρα, δό
ξασε τον υΐόν σου, δια να σε δοζάση
χαί ό υιός σου*
2. Καθώς του έδωκες έξουσίαν κά
βε σάρκας, οι* να δώση ζωήν αϊώνιον
εις όλου; όσους του εδωχες.
3. Ετούτη είναι ή ζωή ν) αιώνιος, να
γνωρί^ουσιν εσένα τον μόνον άληθινόν
0εάν, και εκείνον όπου ες-ειλες τόν Ιη«οϋν Χρ•<?όν.
4• Εγώ σε έδόζασα εις την γην* το
έργον όπου [χοΰ έδωκες δι* να κάμω,
το ε'τελ;ίωσα.
5. Και τώρα, ώ Πάτερ, έσΰ δόξα
σε με σημά σου την δόξαν, όπου είχα
εις εσένα προτίτερα παρά να γένη ό
κόσμος.
6. Εφανέρωσα το όνομα σου εις ε
κείνους τους ανθρώπους όπου μου έδω
κες άπό τον κόσμον' εδικοί σου ήταν,
χαί μου" τους έδωκες, και έφύλαζαν τόν
"λόγον σου.
η. Τώρα έγνώρισαν, ότι όλα όσα
μοϋ έδωκες άπό λόγου σου είναι.
8. Οτι τα λόγια όπου μου έδωκες,
του; έδωκχ' και αυτοί τά επήραν, και
•γνώρισαν αληθινά, ότι άπό εσένα εύγγ.καν, και έπίς-ευσαν ότι έσΰ με άπέ^ειλες.
9• Εγώ δι' αΰτοΰς παρακαλώ" όχι
οΊά τόν κόσμον παρακαλώ, άλλα δια 4κείνους όπου μοϋ έδωκες, διατί είναι 'εοικοί σου.
ίο. Και τα εδικά μου όλα, 'είικά
«ο» είναι, και τα έδιχχ σου. εδικά μου*
και έδοξάσθηκα εις αυτούς.
ιι. Και ίέν είμικ πλέον «ίς τόν κό-
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Κρίε Ε&τατεμπεδγιέτετε. ιζ. \η.
ι. Κετό θά Ιησού•, έ γχρίγτι σίτ'
έτίγ λιάρτ μπΙ ΚίεΧ, έ θά* παπά ερ•
οΊ χόχα, ντερρό πίρρε τ^ντ, χ§ τε τ§
ντιρρόγε τίγ ε δε πίρρΊ ιτ.
α. Σι κούντρ' ΐ 5ε άτίγ εξουσί μπι
Ρίθϊ ""ιέρεζ, κέ τάπε γέτεν' έ πά σόσουρ|
μπι ίίθ' άτά χε ί κε δένε άτίγ.
3. Ε γέτα έ πά σόσουρε 'ε'ίτβ κεγιό, κέ τ| νιο'χενε τίγ Περντίν' έ'βερτέτε τε βέτεμεν^ , έ δε Ιησοόν» Κρίστινί κε ΒερΡόβε τίγ
4• Οϋ'ν§ τέ ντερρόβα τ'ι μπε δε"
πούνενε έ πείρα κε με πάτε δένε μούχ
περ τ£ πέρρε.
5. Ε νταστί ντερ^όμε μούα τι ώ
παπά αφκρ τέγε, μέ άτέ ντέρρ λϊ πάτζε άφερ τέγε πά κ|νε όέ πότα.
6. άεφτόβα Ιμεριν» τ|ντ μπα τά
νιερεζ χ& με πάτε δένε μούα γκά πο'τα' τξτούτε κέν§, έμί δέ άτά μο,ία, Ι
φγιάλ|νε τίντε έ ρ*οΰαϊγτιν|.
}, Ντα^τί νιόχνε χε Ρίθ' άτό κε
με πάτε δ^νε, γκά τεγε γιάνε.
8. 2έ ψέ φγιάλετε κε με δε μούα,
οΰ ά δάτζε άτουρε" έ άιά ϊ μούαρρε, έ
ίιο'/νε με τε βερτέτε κε γκά τέγε §όλα, Ι Αεσούανε κε τί με χέ δερΓούαρί.'
ί). Οδνε π|ρ άτά τί λιούτεμ . περ
πότε νούκε τε λιοΰτεμ , πό περ άτά κ^
πάτ» δένε μούα, σε ψέ γιάν| τέ τουα-ρε.
ίο. Ε Γίθε τε μίατ|, τ| τούατε
γιάνε , έ τε τούατε τε μίατε' έ γκά
άτά γιάμ ντερρΌΰαρε.
1 1 . Ε οϋνε νούκ», γιάμ με ντε πότε,, έ
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βμον, άμή «τούτοι «ίναι «ίς τον χόσμον, χετα ντ$ πότε γιάνε , έ οϋνξ βίγ τϊχ.
και έγώ έρχομαι εις «σένα. Πάτερ άγιε, τέγε' Παπά ί δενγτερούαρε, ρούαϊγ ντε
φύλαξε του; «ίς το όνομα σου, εκείνους εμερ τεντ άτά κε πάτε <$ε.§ μούα,
όπου μου έδωκες, ίώ νά ηναι Ινα ώ4 τ§ γένε νιε σι κούντρε γέμι νά.
*άν κατ έμ.«Γ;.
12. Οταν ήμουν μετ' αυτούς εις
13. Κοϋρ γέ$ϊ ντε πότε πάΗε μ«
Τον κόσμον, έγώ τους έφυλαγα εις τ6 τα , ούν ΐ ρούαγε άτά ντ' εμερ τεντ"
ό*νομά σου* εκείνους όπου μου είωκες ατα χε με πάτε ο^ενί ί ρούαϊγ τα έ
το ς έφύλαξα, και κανένας άπ* αύτοΰς ντονιε γχά άτά νουχε χούμπι , περ
ίέν ίχάθη, παρά ό υιός της άπωλεία;•
βετ,με άτίγ πίρριτ σε χούμπϊγεσε, χε
#ιά ν* πληρωθ^ ή γραφή.
τ ε δάλλε κάρτα έ (Ιεοτέτε.
1 3. Αμή τώρα έρχομαι εις εσένα,
1 3. Ε ντα^ίτί πά βίγ τέκ τι , «
καί λαλώ έτοΰτα «ΐς τον κόσμον, ό\ά κετό ϊ θομ ντέ πότε , χι τε κίνε μ-^
να «χωσι τ^ν χα;άν έό*ιχην μου τβλϊί- βέτεχε τε τοΰρε ίιζίμνε τίμ τε πλιότ«"
«ν εις του λο'γου του;,
ι4• Ρ.γώτοϋς είωκατον λο'γον σου,
ϊ4• Οϋν' ού πάτζε 5|ν' άτοΰρε φγιά,
και ό κόσμος τους εμίσησε, ο\ατί 5έν λένε τ|ντε , έ πότα ί ούΐρέου άτά,
είναι άπο τον κόσμον, καθώς χαί έγώ σε ψέ νούκε γιάνε γκά πότα, σι κούνοέν είμαι άπο τον κόσμον.
τρ| σγιάμ ας ούνε γκά κότα.
1 5. Δεν παρακαλώ να τους σήκωσης
<δ. Νούκε τε λιούτεμ κε τι γκρέζτ
άπο τον κόσμον, άλλα νά τους φύλα
άτά γκά πότα, πό τι ρούατζ άτά
ξης απο τον πονηρο'ν.
γκά ί λιΓου.
1 6. Εκείνοι ίέν είναι άπο τον κοσ
1 6. Γκά πο'τα νούκε γιάνε σι χουν
μον, καθώς και εγώ &ν είμαι άπο τόν
τρε σγιάμ άς ούν§ γκα πότα.
κόσμον.
Ι7• Αγιασε τους εις την άληθειάν
37• ^ίνγτίρο'Ί" άτά ντε τε βερτέτβ
«υ* 6 λο'γος ό έίιχός σου «ίναι αλή
τεντε, φγιάλια ότε ϊστ' έ βερτέτε.
θεια.
^ 1 8. Καθώς ές-ειλες έμενα «ς τον
1 8. Σι κούντρε &ρΡόβ« τι μούα
Ίο'ιμον, και έγώ ε"ς-ειλα αϋτοΰς «ίς τον
ντε πο'τ§ , αστού έ £έ ούνε ΐ δερΓο'ζ'α
κο'συ,ον.
άτά ντε /;ότε.
19• Και ίιβ αύτοΰς αγιάζω έγώ
ΐ9• Ε περ άτά ουνε σενγτερο'ϊγ
του λο'γου μου, ίιά νά τ,νϊΐ και αυτοί
βέτίχενΐ τίμε, κε τε γένι έ ίέ άτά
αγιασμένοι ει: την άληθειάν.
τ§ σίνγτίρούαρε ντε τε βερτίτε.
3θ Και δχι μόνον ό\ά τούτους πα
ϊο. Ού νούχε λιούτετ περ #§τά
ρακαλώ, άλλα και ίιά εκείνους όποΟ
βέτεμε, πό έ 5« περ άτά /.ε & τέίϊεσόμέλλουν νά πις-εύσουν ό\ά μέσου τοΰ Υέν§ (*πε μούα με φγιάλε τε χετοϋρε.
λογού αυτών ει; έ'/,ένα.
2ΐ. Διά νά ηναι όλοι ένα, καθώς εί
αι. Κε τε γένι τείίθε νιε, σι χούνσαι και έσϋ, πάτερ, εις έμέν*, και έ
τρ| γέ τι , παπά , μπί μούα , « ούνε,
γώ :1ς εσένα, νά ηναι και αυτοί ίνα «ίς
μπ| τί' κ§ τε γένε έ ο*έ άτά νιε μπε
«μας- ίιά ν« πΐΓ-εύιι • κο'σμος ίπ εσί
νέίιτ , χ§ τ» πεσο'γενε πότα σέ τι μ$
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Κεφ. Ι1]
μέ άπές-ειλες.
αϊ» Και εγώ του; έδωκα τήν δόςαν
•που μοΰ εόωκες" δια να τιναι Ενα, χα
θώ; και ε'μείς εΐμεσθεν Ινα.
33. Εγώ είμαι εις αυτούς, χα! εσύ
εις έμενα, δια να ήναι χαί αυτοί τελειωμε'νοι ει; Ινα, ν.χ: δια να γνωρίζη ό
κόσμο; ό'τι εσύ μέ άπε^λες, και τους
αγάπησες, κχθώ; άγ»7ηισες έμενα.
24. Ω πάτερ, εκείνους όπου μου ίσωκ:ς, θέλω έκεΐ όπου είμαι έγώ να ηναι και εκείνοι μετ' έμίνα' δια ν* βλέπωσι την ύόςαν την έδικη'ν (/.ου όπου
μοΰ έσωκες, δτι μέ αγάπησες προτίτερα άπίι την αρχήν του κόσμου.
αδ. Ω πάτερ δίκαιε, ά κόσμος δεν σε
Ιγνώρισε, άμή έγώ σε έγνώρισα, και ε
τούτοι έγνώρισαν ότι εσύ με άπεχειλες.

δ§ρίόβε.
22 Ε Ουνε ντίρόε κε τι μξ δέ μου•α, ού ά ίάτζε. ατοΟρε' χ§ τε γε'νξ
να , σι κούντρε γεμι νε'βίτ νιξ,
2.ί. Οΰνε μπα τα, ί τι μπ§ μούα,
Αε τε γε'ν| τελειόσουρε μπε ίι§, κέ τ|
νιόχε έ 5ε Αότα , σε τϊ με δερίοβε , ί ί
δε'ΐίε άτα, σι κούντρε οέαε υςύα.

24- Παπα, οΰνε δούα , άτα κε μΐ
δέ μούα , τε γε'νξ έ δι άτα μέ μούα,
άτγέ τέχ γιάμ ονίνβ-" χε τε σοχϊν§
ντε'ό£| τίμ, κε με δε μούα τι, σέ ψ»
με κέ δάσουρί μούα πα Αίνε ε δ»
Αότα.
25. ΙΙαΑα ί δρεϊγτε , πάτα νούκι
τε νιόχου τι , μα ούν| τε κάμ νιόνουρ§ , έ δε Χίτά έ κάνε νιοχουρ| κ|
τι με §ερΡόβε.
26. Ε Αέρρα , έ δο τε λεϊγ τε ήό26. Και έκαμα να γνωρίσουν το δνο χάσου, και ακόμη θέλω το κάμειίχΐνε άτα εμίρινε τϊντ, κε τϊ γέτ§
γνύρ-.μον ει; αύτούς' δια να ιΰρίσκηται μπα τα δασουρία λ£ μέ τ^ με δεσ•
ει; α•.. του; η αγάπη οπού με αγάπησες, μουα , ε ουνε μπα τα.
και εγώ να εΰρίσκωμαι εις αυτού;.
Κεφ. ιη'. ι8.

Κρίε Ετετεμπεδγιε'τετβ. ιη. 1 8.

ι. Ωσάν εϊπεν έτοΰτα ό Ιησοϋς, εύγηκε μαζύ μέ τους μάθη τάδες του Ι και
ίΐτί,γε) πε'ρ' άπό τό ποτάμι όπου λε'γε
ται Κέόρων, έκεΐ όπου ήτον κήπος, εις
τον όποιον έμβί,κε μέσα αυτός και οι
μαί)τ,τάδε;του.
α. Κ,άι ό Ιούδα; όπου τόν έπαράδιδ«ν, είςευρε τον τόπον' διατίπολλαϊς φο
ρά!; ό Ιησούς έπηγεν έκεΐ μαζύ μέ τους
μαθητάδες του.
3. Ο Ιούδας λοιπόν επήρε τό τάγ
μα των ς•ρατιωτών, και ύπηρίτας άπό
τους αρχιερείς και Φαρισαίους, χαί ηλ•?
ββν έκεΐμέ φανούς και λαμπάδες και άρ
ματα.

ι. Σι θα Αϊτό Ιησού», δολι λάσκε
μέ μαθητίτ' έτιγ περτέγε γκα πρόϊ ί
Κεδρόνιτ, τέκ κέ νιε κόφστε, ί μπα
τ| χίρι άΐ , έ δέ μαθητίτ' ίτίγ,

2. Ε *ετ| βέντ < % ί* δέ Ιούδα
κε οούαίγ τα προδός άτ|* σέ ψέ ^θύ
με χέρ| κίί βάτου ρ§ Ιησούϊ άτγέ πά
σχε μ; μαθητίτ' ετίγ.
3. Ε Ιούόα σι μόρρΊ τρίματε, έ δ»
κοπίγ γκα τε πάρετ' έ πρίφτερετ , »
γκα φαρισέϊγτε, βάτε άτγέ μέ φανάρι,

Ι μέ λαμπάδα , έ μέ άρμ|.
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Κει». ι$

4• Μα Ιησουϊ χϊ ί <£γ Ρίθ' ατό *1
οό τι βίγνε σίπερ, Αολιπερπάρα, ί ού
θότ' άτοΰρε' τζίλινε κερκόνι;
5. Γιου περΡέιΤκνβ άτίγ " Ιησουνβ
Ναζαρινονε' οΰ θότ' άτοϋρε Ιησούι*
ούνε γιαμ' έ κε με ατά πάϊκε ί δε
Ιούδα, χι έ παραδόστε άτ{.
6. Ε πόκε οΰ θά άτοΰρε , σε οΰν§
γιαμ , ού χόιχν| μπί τ![ πράπε, ε ρά
νε μπε δέ.
η. Περσερ; πά ί πιίτι άτά' τζίλ|
κ§ρχόνι; έ ατά ί Θάνε Ιησοΰνε Ναζαρινόν{.
8. Ού περΓίΡκ Ιησού»- ού θάτζι
γιούβετ , οίνε γιάμ , ντε κερκόνι «δα
μουα, λίρι κετά τε βε'νε.
υ,. Κε τε παΡούχαετε φγιάλια κε
θά' σε γκά άτά κε με δέ, νοόκε ρού
μπα ντονιέ.
ι υ. ΛΙά Σίμων Πέτρουα σι&σ Οηκί, έ ντζόρι άτε γκά μ.ίλι, ζ ξοοίτι χο>πίλν έ σε πάριτ σε πρίφτερετ , έ Ι
πρέΌυ άτιγ βε'σν' έ δγιάθετε/ ε 'ίμίρ'
ΐ κοπίλιτ κε Μάλχο.
ιι. Πό Ιησουι ΐ θότ( Πέτροσ**
βοόρρε θηκίνε τέντε ντε μίλ" ποττίρδ
κε με δά μούα παλάι , τ$ μός ί π»
ατέ;
12. Ε τρίματ», έ δε' Χιλιάρχου,
τικόν και ό χιλίαρχος, και δουλευτάδες ' έ δέ κοπίγτ' έ τζιφουτετ έ ζοϋνί Ιη~
των Ιουδαίων έπιασαν τον Ιησοΰν, και σουν{, έ έ λίδνε.
ίδεσάν τον.
1 3. Ε πρωτοπάρε ε σπουνε άτε τέ
1 3. Κ«α τον έπηγαν πρώτον εις τον
Ανναν" διατί ό Αννας ητον πενθερός Αννα" σε ψέ ίστε βγιεχερι ί Καϊάφβτου Καϊάφα, ό όποιος ητον άρχιερεύς ιτΕ, έ κοΰιγ κέ μπά τέ μότ ί Πάρε ί
τοϋ χρόνου ίκίίνου.
πρίφτερετ.
ι4• Και ό Καϊάφας ητον όπου έσυμι4• Ε Καϊάφα ίστε άί κε ού δά τζ:~
βούλευετούς Ιουδαίους, ότι συμφέρει έ φουτετ νασιχάτ , σε εστε πούν' ε βίνας άνθρωπος νά χαλασθή διάτόν λαόν. γίερε χ\ χουυπάσε νιε ν^ρΐ π£ρ Ρίθ*
λαόνε.
1 5. Καιό Σίμων Πε'τρος και ό άλ
1 5. Ε Χ'μων Πέτρουα &γ πάς
λος μαθητής ακολουθούσαν τον Ιησοΰν. Ιησουϊτ, έ δέ τγιά«ρι μαΟητι* έ κούιγ

4• Ο Ιησούς λοιπόν, ωσάν είδίν όλα
εκείνα όπου ηρχουνταν απάνω του, εύ>
γίίκβν εςω και λέγει τους" τίναζητάτε
5. Τοϋ άπεκρίθηκαν' Ιησοΰν τον
Ναζωραϊον. Λε'γει του; ό Ιησούς" έγώ
είμαι. Και ε'ς-εκετο μετ' αυτούς και ό
Ιούδας όπου τον έπαράδιδε.
6 Ωβάν τους εϊπεν λοιπόν" ότι εγώ
είμαι, έσυρθηκαν ό~ίσω, και έπεσαν
κάτω.
η. Και πα'λιν τους έμετερώτησε' τί
να ζητάτε; Κ αϊ ίκεϊνοι εΐπαν' τον Ιη
σοΰν τον Ναζωραϊον.
8. Ο Ιησοΰς τους άπεκρίθη' εΐπά
σας ότι έγώ είμαι* εάν λοιπόν ζητάτε
ίμε'να, άφητε τούτους νάπάσιν.
9• Δια να πληρωθτ, ό λόγος τον ό
ποιον εϊπεν' ότι εκείνους όπου μοΰ ϊδωκες, •έν έχασα άπ' αΰτοΰς κανένα"
ίο. Ο Σίμων Πε'τρος λοιπόν είχε
σπαθί, και εΰγαλε'ν το, και έκτύπησε
τον δοΰλον του άρχιερέως, και έκοψε
το αυτί του τό δεξιόν" και το όνομα
τούτου δούλου ητον Μάλχος.
ιι. Ο Ιησοϋς λοιπόν είπε του Πέ
τρου" βάλε το σπαθί σου εις τό θηκάρι.
Το ποτη'ριον όπου μοΰ εδωκεν ό πατη'ρ
μου, να μην τδ πίω ;
ία. Το τάγμα λοιπόν τό ς•ρ«τιω-
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Και 6 μαθητής εκείνος ητον γνώριμο; μαθητί κέ ί ίώ/οκρ» μέ τι πάριν' «
^ άρχ«ρίως, και εμβηκε μέσα μέ τον πρί<ρτ|ρετ, ί χίρι *-«3χ| μέ Ιησούς
Ιτ,«ούν ίίς τηναΰλην τοΰ άρχιερέω;. ντ| Αβλί τ,ε ΙΤ» ιτ*ριτ σε πρίφτ§ρΐτ.
ιδ. Αμη ό Πντρο; ές-έκουντο ε*;ω |
ι6. Ιί Πίτρουα κεντρόΐ γιάϊ^ £.
βίί την θύρχν. εύγηκε λοιπόν ό ααβη- ?ϊ? τορτΙσΐ> «>'ίι <** μαθητίου τγιάτ-Ας 6 άλλος, ό όποιο; τ,τον γνώριμος τερ , άι χέ χέ ί νιοχουρε τε ί πάρι ί
του άρχιερέως, και είπε τη< «ορτάρι- πρίφτερετ , » ί θα πορτάρίσε , ί 6 χά
σα;, καΙ εβαλέ μίοα τον Πε'τρον.
λι Πέτρον» λρέντα.
17. Αέγει λοιπόν ή ίουλεύτρα ήποο17. Ε κοτίλεα πορτάρέ ί 8ά Ηβτάρισα τοΰ Πε'τρου' Μήνα είσαι χαΐ τροσε" μός γέ βάλε Ι δ*έ τίγ γκα μ«.
«σΰ άπό τους (λαθ/ιτάίες τοΰ άνθρωπου ίητίτ' ε Αίτίγ νιερίουτ; ε άϊ ού περίτοιίτου ; Λέγει έκεΐνος' ίέν είμαι.
ΡέΪΓχ , νούκε γιάμ.
ι3. Και οί οοΰλοι ΰπηρε'ται ϊςέ-'.
ϊ8. Ε ίίερπβ,τόρίτ* , έ δ*έ κοπίγτε.
χουνταν και άναπταν άνθρακοφωτιάν , πάνε, πέρρε ζγιαρ , ά ρΊ'γνϊ , * γκρόχιότι. τ,τον κρύο και έζεΓαίνουνταν' κ?ί σνί, σέ ψέ κέ τϊ φτόχίτ|• ρίγ ί ί«
είέκετο και ό Πέτρος μαζί» μετ' αυ Πίτρουα (/.ι τα λάσκε, ε γχρό^βϊν.
τοί*; και έζεΓαίνετο.
19 Ο άρχιερεί»; λοιπόν ερώτησε τον
19. Ε πιετι άδ*ά ί πα'ρι Ι πρί«Ιτισοΰν οιχ του; μαθητάίε; ίου, και τίρετ Ιν^οΰνε πέρ μαθητίτ' έτίγ, έ £έ
περ διδαχί τ§ τ'γ.
4ια τήν δΊο^αχην του.
2θ. Ο Ιησοΰ; τοΰ άπεκ:ίθη* εγώ
2ο. Ε Ιησούϊ γιοι» πϊρΓέϊΡκ άτίγ"
παρρησία ϊλάλτισε ει; τον κόσμον' εγώ ούνε φάκεζα κουβ|ντο'βα ντ{ *ότί, ουπάντα είίο'α'ία είς τ/)ν συναγωγην και ν» όιδάςα κουρσό ντέ Συναγούαϊγ, ε <ϊέ
ει; ιό ιερόν, όπου πάντοτε μαζώνουν ντί Ιερό τέκ μπϊγίδένΐ γκα τζ£ό άν|
ται οί Ιουδαίοι, και κρυφά τίποτε; τ,ιφούτ$, & ντί τ£ φ^ίχουρί νούί| θάτ,ε ντονιΚ φγιάλε.
ίέν έλάλνισα*
αϊ; Τί με έρωτα;; ερώτησε εκείνου;
2ΐ. Π|ρ σέ μ$ πιέτ μού«; ιτιίτ
ίποΰ μέ άκουσαν, τί τοί»; έλάλησα" να, κβτά κε διΡιούανβ σέτζ ού Οάτζ» άτοδετούτοι είςεύρνυσιν εκείνα όπου είπα ρε' γι*, χ§τα ε' §ίνί σέτζ $άτζί ούν§.

«γώ.
22. Κ.αί ωσάν είπεν έτοΰτα, ενα; άιίο τους υπηρέτα; όπου έιταρα7έκου —
ταν έκεΐ, τοΰ «κτύπησε ρ'άπισμα, και
ίίπεν' ίτζι αποκρίνεσαι ει; τον αρχιε
ρέα;
23. Ο Ιησοΰ; τοΰ άπεκρίδη' αν έβυντβχα κίκα, μαρτύρησε δια το κα
κόν" άμή αν (έσύνίυχα) καλά, τί μέ
ίέρνεις ;
24- Ο Αννα; λοιπόν τόν έ*ς-ειλε δβμένον εις τόν Καϊάφαν τον αρχιερέα.
25. Και ό 2ίμων Πέτρος ές-έκετο

2α. Είσί 6*ά άίχϊτό, νι| γκα βίρΑετίίρετε κΙ Γίντεσινε άτγέ ί δ*ά νι&
9ιθυπλιάΛ| Ιήσούϊτ , ε ι θα * <&.βτόυ
περΡέΡε ντέ ί πάρι ί πρίφτερέτ;
2 3. Γιοι» περΡέϊΡκ άτίγ ίησουί' ντΐ
φόλλια λίκξτ'ε, οϊφτόμϊ' τε λίΡε,νϊ* υ.%
ντε φόλλια μίρ(5ε., ψέ μ| ρ"έχ;
24. Ε Αννα! «$ ί 3§*ρΡΛ ατ$ ϊίδουρε τε Καιαφα Ι πάρι ί πρίφτερετ.
33. Ε Σίμιαν ΠιΗρουα £'γτ#, Ι
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κοκ εζε^αίνουνταν. Κα! λέγουν του' μή γκρο^ειγ" ΐ θανβ δλ άτίγ' 6ά/§ μός γ•
να είσαι και εσΰ άπο του; αα^τά^ϊ; έ δέ τί γκα μαθητίτ' έτίγ; * « * άρ■του ; Και εκείνος άρνηθη, χαί είπε" δεν νίσι έ Οα' νούκε γιάμ.
Λλμ.
26. θότέ νιϊ γκά 9ίρπ|το'ρ|τ' ί
26. Λέγει ένας άπο τους δουλευτάες του αρ•/ΐί;ίως, ο οποίος ητον συγ πρίφΐιτ σε πάρ* , χ\ κε Ρερί ί άτίγ χε ί
γενές εκείνου όπου εκοψεν ό Πε'τρος το ιίρέου βέδν§ Πέτρουα" νοΰίϊ τ| πάτζ§
αυτί του' δε* σε είόαέγώ ιίς τόν χ•?,- ουνε τί μέ άτε ήάΦίε ντε κόφστε;
πον μβτ' αυτόν ;
27- Ε Πε'τρουα ε άρνίσι περσερί, •
27. Πάλιν λοιπόν άρνηΌτριεν ό Πέ
τρος, και παρευθΰς ό πετεινός έλάλτ.σε. ατε τζάστ κεντόι κοκόσι.
28. Ε τιΐενι δα Ιησούνε γκα Καϊ
28. Φίρνουσι λοιπόν τον Ιησοΰν άπο
τοΰ Καϊάφα εις το πραιτώριον. Και τ,- άφα ντε Πραιτούαρ, ε* κε μίγγές' έ άτον τα•/'ί' και αυτοί δεν εμβΐ,καν μέσα 'τα νού/ε χίν§ ντε πραιτούαρ, χε τ%
«ς το πραιτώριον, δια να μ.τ,ν μιανθΰ- μός πε/ίχι3ν§, πό κε τι^άϊγνε πά3κϊν|.
σιν, άλλα δια να φάσιν το πάσχα.
29 Δόλ'ι άδα Πιλάτουα γιάβτεμπα
2ρ. Εΰγΐκε λοιπόν εξω ό Πιλάτος
«ίς αυτούς, και είπεν" τί καττιγορίαν 1• τα , ε οΰ θά' τζκα&ζΐ χίνι κόντρ§ κε2*ετε εναντίον τοΰ άνθρωπου ετούτου ; τϊγ νιερίουτ;
3β. Γιου πέρΓεΊίκ'νί, ε ΐ θάν' άτίγ'
3ο. Απεκρίθτ^αν καί είπαν του" αν
δεν τ,τον «τοΰτος άνθρωπος κακοποιός-, τε μός κέ κούΐγ νιερί κε π§ν τε κ;ϊχ,
νούχε. ΐ* κέσεμ δίνε μπε &>ύαρρ τ|
δεν νϊΟό'λαμεν σ&3 τον παραδώσει.
τ»ύα.
3ί, Ού θότ' άδα άτοΰρε Πιλά
3ι. Είπέν τους λοιπόν £ Πιλάτος""
«πάρετε τον εσείς, καί κατά τον νψον τουα. μέρριε άτ£ γιούβετ έ ίίουκόνυ'
σας κρίνετε τον. Καί οί Ιουδαίοι τοΰ ατε σι κούντρί χίνι νόμνε τούαϊγ' «.α
είπαν" εμείς δεν εχομεν «ζουσιαν να τζιφούτΐ ΐ θάν' άτίγ * σκ*τ§ ντεγίερβ
ντ§ νέόετ τε βράσει ντονιε.
σκοτώσωρεν οΰδένα.
32. Κε τε παΡούχαειγ φγιάλια χ|
32. Δια να πληρωθίί • λόγος τοΰ
Ινισοΰ, τον όποιον είπε σημαδεύωντας θ* Ιησούΐ, χι σενον μέτζ φάρε β^ε'χεν}
βούαϊγ τε βδίς.
ι/4 ιί θάνατον εμελε να άποθάνη*.
33. Ε Πιλάτουα χι'ρι περσερί ντ^
33 Εμβίκε λοιπόν πάλιν ό Πιλάτος εις το πραιτώριον, καί ε'κραξε τ.ιν Ι "ρβΊΤούαρ , έ θύρρι Ιησούνι , ί ί 0^
Ιτ,σοΰν, καί είπέν του" έσύ είσαι ό βα- άτίγ' τί• γέ ριπρέτι ί τζιφούτετ;
σιλεύς των Ιουδαίων ;
34• Ο Ιησούς τοδ άπίκρίθϊ)•" άπο
34- Γιου περΓεΊΡι άτίγ Ιϊίσβΰΐ' γκοί
λόγου σου τί» λε'γΛς έτοΰτο, η άλλος σο5 βετίου έ θούα τί κε.'τ£; α. ;§ τγιε'ρε τ|
το είπε διαλόγου (ίου ;
θαν| τί πέρ μοΰα;
35. Απεκρίθη ό Πιλάτος" ριήνα έγώ
35. Ού περΓί'ϊΓκ Πιλάτουα" μοί
ιιατ. Ιουδαίος ; τό έθνος το έδικόν σου γιάμ οΰνε τ^ιφοϋτ; φυλία ότ* , έ δε τέ
καί οί άρν".£:εΓ; σέ έπαράδωκαν εις ι-> πάρίτ' έ πρίφτερετ τ|. δάν§ τίγ μ-^
μένα" τί ίλααες '?
/οούαρρ τε μία' τζΛέρε τί^
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36. Ο Ι»•.«οΟς τοΰ άπ»κρι'9η' ^ 3α- 1
36. Ού πίρίεϊΡκ Γησ•νΓ (Απρετε,ρίιι
σιλεία /, έδικη ρυ δέν είναι άπό τον ?|/.ε σέ'*τ§ γκα κεγιό *ότί,τί κέ γκ*
κόσμο•/ έτοΰτον' αν ητον η βασιλεία ή χεγια πότε μπρετϊρία "με, τρίμκτ' **<5Ίχν;' μου άπό τόν κόσμον ετοΰτον, οι μΐ §ο τε λεφτόϊγνε λΐ τι μός Αίε ντ&
ύπνιρέται μου νί9ίλαν άγω»ίζεσθαι να,δούαρρτε τζιφούτετ' πό νταϊτί μπρ»ρ,ήν παραδοθώ εις τους 1ουδα•.ους" άμή τερία ίμε β|ϊτ| Α|τ8γ«.
τώρα τί βασιλεία ή έίικη μου όέν είναι
άπ έ'ϊώ.
37. Ο Πιλάτος του είπι' το λοι
πόν βασιλεύς είσαι ; Απεκρίθη ό Γ»ισοΰς'
έσΰ το λί'γεις, ότι εγώ είμαι βασιλεύς"
έγώ δια τούτο έγενν/ι'θτικα, και δια τού
το ίλθα εις τον κόσμον, δια να μαρ
τυρήσω την άλτίδειαν, Εκείνος όπου εί
ναι άπο την άλίίθειαν, ακούει τήν <ρωντ'ν μου.
38. Λέγει του ό Πιλάτος" τί είναι
αλήθεια; Και ωσάν είπεν ετούτο, πά
λιν εύγτ,κεν έξω εις τους Ιουδαίους, και
λέγίΐ τους" εγώ δεν ευρίσκω κάμμίαν άφορμήν εις αυτόν.
39. Και είναι συνήθεια εις εσάς, ίνα
να σας απολύσω εν α εις το πάσ/α' θέ
λε™ λοιτ^ν να σας απολύσω τον (ίασιλε'α των Ιουδαίων;
4'». ΚαΙ πάλιν «"κραξαν όλον και
είπαν" μ^ έτοΰτον, άλλα τόν Βαραβ•
έαν" χαΐ 4 Β*ραβ£*£ τ,νον !ναςλν;ς•γ;ς.

4ο. Ούρ4| πα Ρίθε νιέρι πας γιάτίριτ , έ Θάνε" γιο «τ» , πϋ Βαρα3κν$"
έ Βαραβα» ίσ νι£ κονσάρ

Κ•ιρ. ά. ιρ.
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37. 1 βότϊ δα «τίγ Πιλάτονα' μπρετ
«δα γε τί; γιου πϊρΡέιΡκ Ιησούϊ* τι ΐ
θούα κι γιαμ αϋ'νε μπρετ" ουνί περ
χίτϊ πούν| ού λίντζε , Ι περ κετ|άρτζ| ντε #οτ§, χ^ τ' «π μαρτυρί μπ^
τ| βειτέτε" άΐ ζε ΐατε γκα ί βερτίτκ,
διΓιόν ζενε τίμ .
38, Ι 6ότ* άτΐγ Πίλάτουα" τζ{ϊτ'
έ βερτέτα; ί πόχ| θα κετ'ί, δόΧι π§ρσίρί τ4 Γέν τζκρούτε, έ ού θότ' άτοΰρ«" ούνί νούχε Ρέί'γ ντονιϊ φα'ίγ μ-ε τ{.
3ρ. ΝταΉ* *ίνι ν>.1 άο$τ , χε ταϋ
λεσοιγ νι& νιερί ντε πάίχΥ οόϊ άδά τον
λε&ίϊγ γιούβετ Μπρέτν' έ τζιφούτετ;

ι . Αχιίρι έ μό&ρι Πιλάτονα Ιησούι . Τότ» λοιπόν επία•εν ό Πιλάτος
τον Ιησοΰν, και τον έδειρε.
νί> έέρκχου.
3. Ε τρίρνατ! πλέζνε νι^ -κουρο'ρί
3. Και οι ς-ραιιωται έπλεξαν ίνα
ς•εφάν» από αγκάθια, και το έβαλαν εις πρε"ιγ Ρ{α.παβετ έ για βοΰνξ ντε κοί.|
το κεφάλι του, και τον ένδυσαν ίνα τ4 Τ*γ* 4δέ ί βε'σνΐ νιε ^ο'Αε^ τ| κούχι
φόρεμα κόκκινον
3. Ε β<8νε" Ρ$ζο ώ Μπρέτ ί τζι3. Και έλεγαν" /«"ρ* ό βασιλεύς
φούτετ, έ ΐ ίπνε άτίγ 9θυπλιάκα.
Των Ιουδαίων, και τόν έό&ρναν.
4• ^όλι δα π?;σ$ρί Πίλάτουα, περ4- Ιϊύγτ,κι πάλιν έζω ό Πιλάτος,
καί λέγει τους" να, όχοδ σας τόν φί'ρ- ' γιάστα έ ού βότ' άτοΟρε' για , «| ού χ
νω έ^ω, δια να γνωρίσετε, ότι εις «ύ-,ντζγιερ άτ| γιάττε γιβύβετ, *\ τ| *βυ-
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τ•ν Αέν ιΰρίσχ» *ιύ^« χαμμίαν αίτίαν. πετόνι η οΰν| χούΑ; ίέϊγ ντονιΐ φάϊ"Γ,
ί. Και «5 Ιησόΰς εύγΐχεν ίζ« χχι ,
ίφόρει το άγχαθένιον «τεφάνι, και το
φορεμ* το κ-ίχχινον. Και λέγει τους όΐ
Πιλάτος" να ό άνθρωπος.
6. Και ώσ «ν τον είδαν λοιπόν οι
αρχιερείς και οι ύπτρ^ται, έφώναζαν,
χαι είτταν' ς•αύρωσον αυτόν. Λέγει τους
ό Πιλάτος" έπάρετέ τον εσείς, χαι ς-χυρωσ:τε τον, οιατι εγω χαμμιαν αφορμήν ίέν εϋρίσχω ιΐς αυτόν.
7• Οι Ιουσ*?ΐοι τοΰ αποκρίθηκαν" ε
μείς ε'χομεν νόμον, χ» χατα τον νόμον
μα; χρ*ως-εΐνά άποθάνη, ότι ίκαμεν
τοΰ λόγου τον »ίον τοΰ Θεοΰ.
8. Οταν λοιπόν άχουσεν ό Πιλάτος
ίτοϋτον τον λόγον, περισσότερον έωοβη'•
9• Και έμβίχϊ πάλιν εις το πραιτώριον, χαι λέγει τοΰ Ιτησοΰ* άπο που
•Ισαι έσυ; Κα; ό Ιτισοίς $έν τοΰάπεκρίθη.
ι λ, Αέγβι τουό Πιλάτος" αετ' έμε
να ίίν λαλείς; Αέν εΐξεΰρεις ότι ΐ/ω
έξουοίχν να σέ ς-χυρώσω, καί ε'χω έξουβίαν να σε απολύσω;
1 1. Ο Ιησοΰς άπεκρίθη' ούδειιίαν έξουσίαν ίέν ήθελες ίχει εναντίον μου,άν
οέν σοΰ ητον δεδομενον άποπάνω" ο\χ
Τ•ΰτο έχεΐνος όπου μι έπαράοωχε εις
«σένα, ίχει μεγαλτρτέραν άμαρτίαν"
12. Απο ε'κείνην την ώραν «ζήτα,
4 Πιλάτος να τον άπολΰση άμη οι Ιου-"
ίαΐοι έκραζαν, χαι ίλεγαν" αν απόλυσης
ετοΰτήν, ο*έν είσαι φίλος τοΰ Καίσαρος.
Κάδε ίνθρωποςόποΰ χάμνει τοΰ λόγου
τ•υ βασιλέα, ίναντιενται τον Καίσα>•
ι3, Ο Πιλάτος λοιιρν ύςίρ άχου-

μπ| τε.
5. Λόλι Α« γιάστί. [ησουϊ βέσουρίμι
χουρόρε τι Γέμπτε, έ με ρόπε τι χού-'
χε' & οΰ 6ογ' άτοΰοε" γιάβουά νιερίοιι.
(". Μα πόχε έ πάν' άτι τε πάρ§τ
έ πρίφτίρετ , έ δέ χοπίγτι . Οΰρίε με
φορτ έ θχν§ ' μπίρθέε μπβ Κρούϊχ,
μπερθέε μπ§ χρούϊ/." οΰ θότ' άτοΰρε
Πιλάτουα'μίρόιεγιοϋβίτ άτε, έ μτερθί'νιε μπε χρούιχ' σε ουν§ νούχ.| Ρέϊγ
ντονιΐ φάί'γ μπέ τ§.
η. Γιου περΡέϊίχν» άτίγ τζιφουτε*
νέβετ χε'μι νόμ , έ σϊ χούντρ' ΐ^τε νόμι ίνε , ί δούχχετι τ| βδέσε , σέ Α^ϊόι
βέτεχεν' ςτιγ Λ'.ρρ τΐ Περντίσί.
8. Κοΰρ διίιόι δα. Π.λάτουα χΐτ^
φγιά>| , ού τρέμπ με τέπίρ.
9- Ε χίρι περσίρι ντε πραιτούαρ, •
ί 6ότ' Ιγισούϊτ" γχά γ* τί; μα Ιησοΰϊ
νοιίχ' ΐ ^α άτίγ τε πε;Γε'Ρουρί..
ίο. Αντάϊγ ί Οχ άτίγ Πιλάτου**
μουα νουχε με <ρλϊτ; νοΰχ' έ δ ϊλ χαμ
ούρσΊρ τε τε μπερθέιγ τϊ μτέ χρουϊχ,
έ $ί οϋρ^ΐρ χάμ ζϊ τε λεϊόιγ τί;
II. Γιου π6ρΡέ«?χ Ιη^οΰϊ" νού« δ6
τ£ χέ^ε ντονιε οΰρδερ μπί μούα , ντέ
μός χέ δε\§ τέχ τέγε λιχρτα^' πρχ
άντάιγ άί χε μ£ ο"ά μουα ν-ε οούαρρτβ
τουα, εστί φαγ|τούαρ ντε φάϊγ τ$
12,. Κ§ άχιέρε έ παστάγε κερχόν
Πιλάτουα τα λιϊιόν άτε, έ τζιφούτ§
θερρίσνε, έ Οόίίνξ' ντε λ|5ό^τζ χετε, σγέ
μίχοϋ ί Καίσαριτ' σέ ψε τζίλι δα /ι
π|ν μπρέτ βέτεχεν' ίτΐγ , βέτε χόντρ|
Καίσαριτ

3. "Σΐ.δΛόί ί« χ^τ»; φγιχ>.5 Πιλά-
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£«ν ετοΰτα τα λόγια, εΰγαλεν έξω τον
Ιησοΰν , καί αυτός έκάθισεν εις τό Χρι
τη'ριον, εις Ινα τόπον όπου τόν λέγουν
Διθός-ρωτον, καί Εβραϊκά Γαββαθά.
ι4• Και η τον ή παρασκευή του πάσχα, κοντά εκ τη ώρα" καί λέγει εις τους
Ιουδαίους" να ό βασιλεύς σας.
1 5. Καί εκείνοι έφώναξαν' σνίκωσ•,
σ^κακε, ς-αύρωσέτον. Λέγει τους ό Πι
λάτος" τον βασιλέα σας να 7«υρώσω ;
Απεκρίθηκαν οί αρχιερείς και είπαν" έμεϊ; όεν έχομεν βασιλέα πάρα τόν Καί
σαρα.
ι6. Τότε λοιπόν τους τον έπαράδωκεν διά να ς-αυρωθη ; και ίπηραν
τόν Ιτ,σοΟν καί τόν (πάγαιναν,
ι η. Και έση'κωνε τον ς•αυρόν του
και εύγίκεν έςω εις τον τόπον όπου
ελέγετο τόπος Κρανίο,υ, ό οποίος λέ
γεται Εβραϊκά Γολγοθά.
1 8. Εκεί όπου τόν ές-αύρωσαν, και
μετ' αυτόν άλλους δύο, ένα από την
μίαν μεραίαν, κ»ί άλλον άπά την άλλην, κ«1 εις χην μέσην τόν Ιησοΰν.
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νουα, έ ντζόρι για'9τ| Ιησούν|, έ ντίνι
μπ| βίμε. ντε βϊντ κ§ θού/αετε Λι•?
θόστροτο, έ ΤζιφουτερΙστ Γαβαθα.

Μ• ΕΓάέΠρίμπτε έπά'ίχεσι, Ι
σα/άτι γγέρα μπε Ριά'ίτϊ " έ ού Οότ|
τζιφούτετ' γιά, μπρέτι γιούαΓγ.
1 5. Ε άτάθύρρξ μέρρε μέρρ*, μ^?Οέε άτ'ε. μπε κρούϊκ * ού θότ' άτοΰρε
ΙΊιλάιουα" μπρέτνε τουαιγ τ§ μπϊρθίϊγ μπ| κρούϊκ; ού πε,ρίέϊίκνε. τ§ πάρίτ' έ πρί<ρτ|ρετ νοΰκε χέμι μ<τρέτ περ
βέτζε Καί^αειτ.
1 6. Ατε χέρε δα , έ δά άτ'| μπ§
3ούαρρ" τ| τουρ» τ§ μπίρΟένειγ ντ$
κρούϊκ" έέμοΰαρρ"; Ιησούνε έ έ 3πίγν?^
Ι7• Ε μπάϊγ κρού'.κν' έτίγ μ-ε
κραχ» , έ όόϊι τ§ 6ίγ ντε βΐντ *\ θούχαετϊ ί κρέρ|βετ, έτζιφουτερίϊτ Γολ
γοθά.
ι8. Ατγέ τέκ ϊ μπϊρθίενε άτϊ μπ?
κρουικ , έ δε πάί&ε, μέ τ£ δι τε,τγιέ.ί,
νιε τέγε, ϊ νιε κΐτέγε , έ ντέ μες Ιη
σουνε.
19- Ε δε Πιλάτουα δκρόϊ νιΐ χάρτε, έ γιά βοΰρι μτί κρούϊκ, έ ΐσδκρου•

19- Και ο Πιλάτος έγραψε καίάπανωγραφην, καίεβαλεν απάνω εις τόν
^■αυρόν. καί ητον γεγραμμένη. ΙΗ- αρξ' Ιησούϊ Ναζωρεου Μπρέτι ΐ Τζ\2<)Υ2 Ο ΝΑΖΩΡΑ1ΩΣ Ο ΒΑΣΙ φούτετ.
ΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ.
8ο Ε «τέ κάρτε έ διαβάσν• δού
αο. Ετούτην την άπανωγραφήν πολ
λοί άπό τους Ιουδαίους την ανέγνω με γκά τζιφούτε" σέ ψέ κέ άφε,ρ γκά
σαν" διατί ητον κοντά «ς την πόλιν ό κιουτέτι βέντι κε ού μπερβίε Ιησουι ντ|
τόπος. όπου ές-αυρώΟη ό Ιησούς" καί η κρουϊχ * έ ί9 σκρο,υαρξ ΤζκρουτίρΛτ,
τον γραμμένη Εβραϊκά, Ελληνικά, 1?ΐρκιστ , έ δε Αατιν|ρι$τ.)
καί Λατινικά.
2ΐ. Και οί αρχιερείς των Ιουδαί
31. Αντάϊγ ΐ Οόσν§ Πιλάτοιε τί
ων έλεγαν εις τον Ιΐιλάτον" Μην γρά πά:§Γ' έ πρίφτϊρβτ σε Τ^ιφούτετ*.
φεις" Ο βασιλεύς των Ιουδαίων- άλλ' μΊς «κρουαιγ Μπρέτι ϊ Τζιφούτετ, πό
ότι «κ«νος είπε* Βαίΐλευς είμαι των >4 άί θα, μπρέτι ί Τζιφοάτε,τ γ*άμ.
Ιουδαίων.
3ί. Ού περΓέϊτκ Π•λάτουα' άτ& /«
λζ. Απεκρ'&η ό Πιλάτος* έκΛο ό
που ί'γρψ*; «γ(*ψ«.
•κρόβα λ 'ίχρόβ.•.

>ο*4

ΕϊΛΓΓΕΑΙΟΝ

23. Οταν λ•ιπόν ΙςαύμΜΟΝ οι ς-ρα«ιώται τον Ιησοΰν, .πήραν τα φορέμα
τα του, Ι καί εκαμχν τα τέσσαρα μερ
τικά, κάθ'ένο; ς-ρ*τιώτου το μερτικον
του, ) καί τον χιτώνα Κα! ό νιτών
ί,τον άρραφο;, άττοπάνω έως κάτω ό
λος.
α4• Είπαν λοιπδγ ανάμεσα του; ' ας
μην τον σχίσωμεν, άλλα α; ρ^ξωμεν
λαχνού; ίι' αύτον, τίνο; θέλει εϊσθαι'
ίια νά πληρωίϊ ή γραφή όπου λέγει"
.μοίρασαν τα φορέματα μου ανάμεσα
τους, καί •ΐς τήν φ•ρεσίαν μου έρριξαν
λαχνού;" οι ς-ρ*τιω,ται λοιπόν «κάρα«ιν ετούτα.
25. Και 8<Γίκουνταν κοντά *ί; τον
ςταυπρον τοϋ Ιησού" ή μνιτέρα του καί χ
«Λελφή τι; μητρο'; του, Μαρία ή γυ
ναίκα τοϋ Κλωπα, και Μαρία ή Μαγδαληνη'.
26. Ωσάν είδε λοιπόν ό, Ιησοϊ; την
αητέρατου, καί τον μαθητην όπου άγα
πα οπού ές-έκουνταν συμα, λέγει εις
τήν μητέρα του" ώ γύναι' να ό υίο'; σου.
27. Απέχει λε'γει εις τον μαθητην"
να ή ματέρα σου' και άπ' έκείνην την
ώραν την έπηρεν ό μαθητή; εκείνο; εϊ;
το σ.τήτί του.
28. Και υς-ερον από τούτο, ώσαν
εΐοεν ό Ιησοϋ; ότι είχαν πάντα τελει
ώσει ό\α »α πληρωθίί ή γρα-ρή, λέγει δι-

Κεφ. ι9,

23. Ε τρίμ.ατ|πο'κ£ ίμπί:Οίενε 1ΐ}σούνε ντε κρουϊκ, μούαρε ρόπατ' έτίγ'
(έΐπένε /άτερ πγιέσε, νιε_ πγιέσε πίρ
τ,,οό τρίμ' ) ϊ δε χιτο'ν§. έ χιτόνι κ»
πα τε κεπουρε , πό οΰαρ| γκα άνα
έ σίπ|ρμε μπε τ§ ποδτε.
2<ί. Ε άντάιγ Θάνε νιέρ* με γιάτερινε' λέ τι μό; τα τζγιέρεμε άτε, πό >1
τε στίεμί 3ιόρτ περ τε, τζίλιτ τι πγιέρε"
περ τε δάλλ; έ |ί§ρτέτε κάρτα κε θοδ'
ντάιγτινε ροΊτατ' έμία νιέρι μέ γιάτερινε , έ 3τίν| 8όρτε μπε ρο'πε τίμε'
κϊτο άδα /ι&ι τρίματε.
35. Ε ά^ίρ Κρούϊκιτ σέ Ιτ,σούΓτ
ρίγν' έίμμ' έτιγ, έ δε μο'τρ' έο£μεσ§ τίγ,
Μα^ία έ Κλοπάϊτ, έ δε Μαγδαλιν^
Μαρία.
26. Ι/;σούϊ άδα σι πα μέμε,νε, & δι
Μαθητίν' έ οάσουρξ Αε κέ μπάνι, *
ίο'τ| μίμ|σ$ τίγ, Ρρούα, για πίρριΐτ.
27• Ε παστα»γ ΐ θότε μαθητίουτ"
για μίμα ότε* έ κε άτε χέρε, έ μο'ρρι
άτ| μαθητίου ντξ 3}τ£πί τ| τίγ.
28. Πά; νεσάΓγ σι έ νιο'χου Ιησού*
κΐ ά^ιερε κε'ν| σο'σουρ; Γίθ| , κ'ε τ^ πα»
Γούχαεϊ} κάρτα, θότε, καμ ίτ.

ψώ.
29 Λοιπόν εκείτετον εκεΐ άγγεΐον
γεμάτον ζυοΥ καί εκείνοι γεμίζοντε;
το σφογγάρι ξύδι , καί έμπη'γοντέ; το
*ί; το καλάμι, το έβαλαν εϊ; το ς-ο'μα του.
3ο. Οταν λοιπόν" ίπτρε τ6 ξύδι ό
Ιησούς , ειπεν" έτελειώθη' καί σκύπτωνκχς το κεφάλι τον, έπαράδωχ* τό πν«ΰ•

2<). Ε κέ βένι άτγέ νιε «νε πλιοτ;
μέ οϋθουλε' έ άτα σί βουτίσνδ νιε σφν
γγαρ ντ' οΰθουίε, έ έ τιλίξνε ντε κ,α-•
λαμ, για προύνε ντε Ρόγϊ τ| τίγ.
3ο. Ε πο'κε μο'^ρι ούθουίενε Ιησού*,
θα* ού τε>*ιο'σνό" έ σί ονγνι κο'κϊνε ία
Λπιρτιν{.

Ρ*•
31. Κ«ϊ οΐ Ιουδαίοι, δια ν* μήν

3ι. Μα Τζι^ούτί, χ» τ«μο; μπέ-

Κίφ. ι0.

ΚΑΤΑ ΙΩΛΝΝΗΝ.

|».είνου«ι τα κορμία απάνω ει; τον ς-αυρόν τό σάββατον έπειοή ητον παρασ<ευή, (και ή ήμερα τοΰ σαββάτου έχίίνου ητον μεγάλη, ) έπαρακάλεσαν
τον Πιλάτον, δια να τζακίζουν τα σκέ
λια τους, και να τους σηκώσουν απέχει.
32. Ηλθαν λοιπόν οί ς-ρατιώται ,
και του προιτου έτζάκισαν τα σκέλια
του, και τοΰ άλλου όπου ές-αυρώΟη μαζϋ μετ' αυτόν.
33. Καϊ ζώντας να έλθουν και εις
τον Ιησοΰν, ώσαν είδαν δποΰ /ιτον ά-*
ποθαμένος, δεν έτζάκισαν τα σκέλιάτου.
54- Αλλα ένας• άποτοϋς'ς-ροίτιώτας

Χδ;

τ.3ν4 ν-& χρούιχ κούρμετϊ.τ^ Χετούνε,
σε ψέ ίδ έ Πέμπτε (σε δίτ' Ι άσάϊγ
έ Σίτοΰνετ κέ ί ρ.άδε' ) γιου λιούτνε.
Πιλάτοσε περ τε θίερ$ άτουρε κο'φϊί^
τ§ έ τε γκρίχεν§.

3α. Βάνε δα τρίματε, έΐθιενε, κό
φτετε, σε πάριτ, έ δε τγιάτεριτ ίκε μπίρθίίρΐ πά^/'ε με τ| μπ§ κρούϊ/Λ
.•
33. Μα πόκε ίρδε τέκ Ιησούϊ, σΐ
έ πάνε άτε ϊι πάτ βδίκουρε ά;ε χίρε, νούκ' ί θίενε άτίγ κόφ3§τ§.
3/». Π* νιε γκα τρίματε, ί χάπι
έχέντησε την πλευράντου με λόγχην. πρίίιεν' έτΐγ με 3•ϊ, έ άτ$ τζά•τ §όλ\
και παρευθύς εΰγηκεν αίι/.α και νερόν. Ριάκ έ δε οϋγε.
35. Ε κοίκί έ πα έ δεφτόν' έ μαρ
35. Και εκείνος όπου τό είδε τόέμαρτη'ρησε, και αληθινή είναι ή μαρ τυρία έτίγ ίσΥ έ β^ρτέτε', ί άΐέ &
τυρία του' καϊ εκείνος τό είζεύριι ότι ά- χε Οότε τι £έρτέτ§ν§ , χε τε πεσόνι
λη'θεια λέγει, δια να πλεύσετε έσεϊς, έ όέ γι^,ύβετ.
36. Σε ψέ χ{το ού *{•.$, •ί.\ τ^
36 Διατί έτοΰτχ έγιναν δια να
πληρωθή ή γραφή όπου λέγει- Χο'κκα- δάλλε κάρτα έ βε;τετ§" 8ο τ§ μός θίχετε ντονιε γκα ε^τίρατ' έτίγ.
λον δεν θέλει τζακισθή άπ' αΰτο'ν.
37. ΕπάΡενετγιάτερ κάρτε, θότ§•&
3^. Και πάλιν άλλη γραφή λέγει"
θέλουν είδη εις εκείνον όπου έκέντησαν. τε β|στρο'γ|ν§ μπα τε κέ έ κάνε 3πόύαρ$
38. Πάς κετοΰρε Ιωσ/φη γκα Α38. Και ΰς-ερον άπότοΰτα ό Ιωσήφ
όπου ητον από τήν Αριμαθαίαν, ( ό ό ριμαθία ( μαθητίου ί Ιησοΰΐτ , πό ί
ποιο; ήτον μαίητής τοΰ ίησοΰ, άμή φσέ/ουρε π|ρ φρίχε τ§ Τζιφούτετ )
ητον κρυμμένο; δια τον φόβον των γιου λιούτ Πιλάτοσ§ περ τε μάρρ|
Ιουδαίων, ) ΐζη'τησεν άπό τον Πιλά- κούρμιν' έ Ιησούϊτ , ϊ ΐ δα οϋρδβρ Πι•Τ'.ν, να σήκωση τό κορμί τοΰ Ιησοΰ" λάτουα * βάτε άδα έ έ γχρίτι κούρμιν'
και ό Πιλάτος τοΰ εδωσεν άδειαν' ε έ Ιησούιτ.
πήγε λοιπόν και έση'κωσε τό κορμί τοΰ
Ιηηοΰ.
39• Και ήλθε και ό Νικόδημος ( ό
39. Ερδι Ι δι Νικόδημοϊ ( άί κ*
όποιος ήλθε τό πρώτον εις τόν ΙησΌΰν πάτ βάτουρε νάτενε τέκ Ιησούϊ ίέρε,ν'
νύκτα, ) και έφερεν ένα μίγμα, σμύρνα έ πάρ|) ε'πρού νι| μίγμ| -\ σμύρν$
και άλόην έως εκατόν λίτραις.
οί έ τ' άλόΐτ γγέρα μ-ε νιικϊντ λίτρ{<
4ο. Επήραν λοιπόν τό κορμί τοΰ
4<>. Ε μούαρρι άδά κούρμιν' έ \/•~
Ιησοΰ, και έδεσαν το με «ενδόνια μα- σούϊτ, έ έ π|στούαί§ άτε με τζαρτζάζι» με τα μυρι^ικά, καθώς είναι συνιί-, φε Αάσί$ μέ μυρουδϊ, σΊ κοΰ•/τ:ε, εκ«ν|

ΙΪΑΓΓ
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|}«

δίΐα εις τοΰς'Ιευδαίοβς•
4ι. Κ αϊ εκεϊ εις τον τόπον όπου ες-αυρώΟη ό Ιησοϋς ττον κήπος, και μεσα εις τον κήπον ητον ίνα μνήμα καινουριον, εις το όποιον ακόμη κχνε'νας

!«*

δένέβάλθη.
4α. Εκεί λοιπόν έβαλαν τον Ιησοΰν
δια την παοασκευήν τ(ϋν Ιουδαίων, όι*τι ητον το μνήμα κοντά.
Κεφ. κ. αο.
ί . Και τήν πρώτην ήμί'ραν της Ιβδου.άδος,έ'ργεται Μαρία ή Μαγδαληνή
τήν αΰγ/,ν, οπού ητον ακόμη οκοταοι,
ιΐς το μνήμα" και βλέπει τήν ιτέτραν
ονκωμίνην από το μνήμα.
2. Τρέχει λοιπόν και ε'ρχεται ττρος
τον 2ίμωνατόν ΙΙετρον, και τόν άλλον
ααθητήν, όπου αγάπα ί Ιησούς ' και
λε'γειτους' έσηκωσαν τόν Κυριον άπό
τό μνήμα, και δεν ήζευρωμεν ΚοΟ τόν

-

ίβαλαν.
3. Εϋγηκε λοιπόν εζω όΠε'τροςκαι
ό άλλος μαθητής, και ηχούνταν εις
τό μνήμα.
4. Και έτρεχαν και οι δυο μαζί/, άμή ό άλλος μαθητής έπρόδρα-χε γλιγωρότερα άπβ τόν Πέτρον , καϊ ήλθε
πρώτος εις τό μνήμεϊον.
5. Και σκυπτωντας βλε'πει όπου εκείτουνταν τ* σενδόνια" όμως δεν έμβήχε ( μέσα• )
6. Ερχεται λοιπόν ό Σίμων Πε'τρος
ακολουθώντας τον, και έμβήκεν μέσα
«ς τό μνήμεϊον, και βλέπει τα σενδό-

^«Χ***

. 1^

αι

σέ
6;
5τι
β«
του
βαρ

νιαόποΰ έκείτουνταν,
η. Καίτόμανδύλι,τό όποιον ητον
«ίπάνω εις τό κεφάλι του, όχι με Τα κριέ
«νδόνιακείμενον,άλλά χώρια τυλιγ- τί«ρ
βεντ
αίνον ίίς ενα τόπον.
8.
8. Τότε λοιπόν ίμβήκι μέσα και ό

](έ•ρ. ίο.

ΚΛΦΛ ΙΩ ΑΝΝΗΝ.

άλλος (ΑαΑητης, όπου ήλθε πρώτος «ΐς
το ^Ανϊ.^.α, και είδε, και εττίσς-ευσ»
ι). Αι*τι άκόαη 5έν είςευραν την γραφην, ότι κάανει χρείαν αυτός να άνας-αθη έκ νίκρών.
ίο. Εγύρισαν πάλιν οί ,Ααδητάδες
εις τους ιδικούς τ ϊύ<.
ιι. Και ή Μ*ρία ίς-ε'κουντα εςω
«ΐς το [ίνχρια. και έκλαιεν* ωσάν έκλαιε
λοιπόν, έπαράσκυψεν εις το |Ανη;Αα"
12. Και βλί'τει δύο αγγέλους όπου
έκάθουνταν |*έ άσπρα φορέματα, ένα
ίίς τί,ν κάφαλίίν, κάϊ ένα εις τα ποδά
ρια, έκεΐ όπου έκείτουντα το κορμ.1
τοΰ Ι.ήσοΰ..
,
1 31 Και λέγουν της εκείνοι" ώ γυ
ναίκα, τίκλαίεις; Λέγει τους" ότι έση'κωσχν τον Αύθένττην |αο«, και δεν είξεύρω που τον ίβαλαν.
ι4• Και ωσάν εΐττεν ετούτα, έγύρισεν οπίσω, και βλέπίι τον.Ιησοΰν ότ:ού
?τεκ«'καϊδένεΐ$ευρεν ότι είναι ύ Ιησούς.
1 5. Λέγει της ό. Ιησούς" ώ γυναί
κα, διαη κλαίεις ; τίνα ζητάς ; Εκείνη,
λογίάζωντας ότι είναι ό περιβολάρης,
τοΰ λε'γέί' αύθέντη , έαν έβΰ τον έπια
σες, είπε μου ποΰ τον έβαλες" και εγώ
θέλω τον σηκώσει.
ι6. Λέγει τ/;ς ό Ιησούς" Μαρία. Ε
κείνη έγύρισε, και λέγει του" ραββουνί"
τό όποιον βέλεί να είπη, διδάσκαλε.
τη. Λέγει της ό ΙησοΟς" (*η'μ« πι
άνεις" διατί ακόμη δεν ανέβηκα εις τον
πατέρα αου' ά[Αη σίρε εις τους άδελβούς ιιου, και είπε τους" αναβαίνω εϊς
τον πατέρα [Αου και πατέρα σας, και
Θεο'ν ριου και Θεο'ν σας.
1 8: Ηλθέν ή Μ«ρία ή Μαγδαληνή,
και είπεν έτοϋτα εϊς του; [Ααθητάόες,
Οτι είδε τον Κύριον, και πώς της ειπεν
αύτχ τά λόγια.
19. Ωσάν έβραδίβσε λοιπόν την ■}[-
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(Ααθητι κέ πατ ίρδουρί μϊ περπά:*
ντε βάρρ , έ π* , έ πεσόϊ.
ρ. 2ε ψέ σε δίγνε έ δε κάρτεν|, κε
άί όού^αε«γ τ§ γγιάλειγ γκά τε 5χ•
κουριτε,
ίο. Ού κθίενε δα πβρσερϊ ριαδητέΐγτ» ντ£ ατεπί.
ιι. Ε Μαρίαγια ρίγτε π|ργιά"-τ«
βάρριτ , έ κιάϊγ, ε τέκ κιάντε , ούγνι
κόκ$νξ ντε βαρρ.
13. Ε σέν δι Εγγεϊγ βέ'ίουρε. ντ\
τε πάρδά , κε ρίγνε νιερί γκα κρέι , έ
τγιάτερι γκα *ί|Απ$τ». άτγέ τέκ πάσουρε κε,νε κούραι ί Ιησούιτ.
1 3. Ε άτα ΐ θάνί άσάιγ ' ώ Ρρούα;
ψέ κιάν; οϋ βότ' άτοΰρε" σε ψέ γκρίγτινε Ζότνε τί(ί> έ νούκε δι σε κού ί
βούν άτ».
ι4• Ε τκίκ» θα κετό ού κβίε (Απ'ί τε
πράπε , έ σίχ Ιησούνε |Απ§ κέαπε' πι
νοίκ' έ νιόχου κε κέ Ιησούΐ.
1 5. Ι θότ άσάιγ ίησούι" ώ Ρρούα,
ψέ κ•.άν; νζίλε κερκόν τί; * άγιο παντέ/ου σέ κέ ζότι ί κο'φστιτ,'ί &ότ'
άτΐγ , Ζοτ , ντε (Αορρέ τί άτε , θουαϊγΐΑ| κού ΐ βοΰρρε άτέ, έ οϋνε δο τα

γκρ$ άτί.
ιύ'. Ι θο'τ' ασάϊγ Ιησούϊ" Μαρι'ί*
ού κ^Ιίε άγιο" ε ΐθότ' άτίγ* Ραβουνί" κ^
δό ρ.ε θένε , Δάσκαλ"
ι$. Ι θότ' άσάιγ" Ιησούι (Αος (/.ε ζέ.
σε ψέ νούκε κα|Α χίπουρί :' δέ τέ Λαίάϊ Γ[α" πό χάιγδε ντε βΛάζίρ τε (αι,
ί θούαγιου άτοΰρε" χίττειγ τέ πα;;άι ψϊ
ί παπάΐ γιούαϊγ, ΐ τέ Π«ρντίαΐ(Λε, έ
ΙΙερντία γιούαιγ.
ι8. Βάτε ΛΙαγδαλινή Μαρία, του
ρίφεγε ριαθητίβετ , κε πα Ζοτνε , έ λ|τό ΐ 8α άσάΐγ.
19; Ε σι ού ?ρό άτε οίτ} τ§ πχρ|ν'

4«

3?*

ΕΪΑΓίΕΜΟΝ

μέραν έκείνην την πρώτην της ε&δομάδος, οντες ή θύραις σφαλισμέναις, έκεϊ
όπου ητον οί μαθητάδες μαζωμένοι διά
τον ©όβον των Ιουδαίων, τ,λθε-ν ό Ιη
σούς, και έ*<:άθη εις τό [«σον, και λέγει-.ους' ειρη'νη εις εσάς.
2ο. Και ώσάνίίπεν έτοΰτον -ιόνλόγον, τους έδειςε τα χέρια του και την
πλευράν του. Καί-οί μαΟητάδες ί/,%»!καν ωσάν είδαν τον Κύριον.
2ΐ. Και ό Ιησοϋς πάλιν τους εΐπεν"
εΐρτίν/ι εις εσάς." καθώς μέ ες-ειλεν ό
πατήρ, χαϊ εγώ πέμπω εσάς.

Κεφ. *Χ.

έ γιάβ'εσε , κούρ κίνε δίέρτε μπίλτουρΐ, τέκ κένε μπεγέδουρε μαθητέΐγτε
γκά φρίκα έ Τζιφούτετ, ερδι Ιησούϊ,
έ ντένι ντε (/.ες τε τοΰρε, ε ού θότ' ατ'
τοΰρε' Πάικ μπ| γιούββτ.
αο. Ε σι θα κ|τ|, ού Λφτόι' άτοΰ-'
ρε§ούαρρτ|, έ δε πρίνιεν" έτίγ' ί ού
Ρίζούανκ μαθητέΐγτε σι π*ν§ ζότν|.

αι. Ού θότ? δα περσερί άτοϋρε Ιη
σούϊ" πάόί ~π§ γιούβετ' σ'ι κούντρί μ|
&ρΡόϊ μούα παπάι, ε δε ούν' ού Ε|ρΡόιγ γιούβίτ.
22. Ε σι θα κετό, φφίγτι μίΛ τά, *
22. Και ώσαν είπεν έτοΰτο, ένεφύ>>ύ
θότ'
άτοΰρε" ρέρρ\ ϊπίρτ ^ένγτ.
σν.σεν εις αυτούς, χαϊ είπε" λάβετε Πνεύ
μα άγιον
α3. ΚαΙ οποίων άμαρτίαις συγχω , 23. Κούί'γτ τι ντεγένι φάγετί, ί
ρήσετε, είναι συγχωρημάναις* χαι οποί γιάνε ντίγίερε , ί χούιγτ τ| για μπάϊ,
ΐ γιάνε μπαιγτουρε.
ων κρατητε, είναι κρατημέναις.
α4• Ε Θωμά! νιε γχά τ| §ιμπε-"
α4• Και ό Θωράς, ό λεγόμενος Δί
δυμος, ένας άπό τους δώδεκα, δέν ητον δγ,£έτε, Λε κιούχαειγ δίδυμο , νούκ* ίδέχει μετ' α•ΰτούς όταν ηλθεν ό Ιησούς. με ατά πά^/.ε κοϋρ ερδι Ιησού*"
25. Ε ί θό3νε άτίγ τε τγιε'ρετε μα25. Ελεγαν του λοιπόν οί άλλοι
μαθητάδες, εΐδαμεν τον Κύριον. Και θη-τί, ιτάμ Ζο'τνε, μά άι ού θά άτοϋ
εκείνος τους είπεν' άν δεν είδώ εις τα ρε" ντε μος πάτζια ντέ Βούαϊρ τε τίγ
/έριά του τ» σημάδια των χαρφίων, και πλιαΡεν' έ περο'ναβετ , έ τ| βε Ρίστίνε
αν δεν βάλλω τόν δάχτυλον μου εις τα τίμ ντξ βεντ τέ περο'ναβετ, έ τε }ίε
σημάδια των καρφιών, και άν δενφάλ- δο'ρρξκε τίμε ντ| πρίνιε τλ-.τιγ , νο-.Ίχί
λ» τό χέρι μου εις την πλευράν του, ϊίεσόΐγ.
δ:ν Θέλω πλεύσει.
26. Ε πάς τέτε δίτετ πάμετα χέαδ.Και ΰς-^ρα άπό οχτώ ήμέραις,
νε
μαθητίτε
ντ4στεπί, έ δε Θωμάι *«■
πάλιν ήταν οί μαθητάδες με'σα, χαϊ ό
3/.ε
με
τά'
βγιέν
Ιησούϊ ντονε σί χέ*
Θωμάς. μ*?' αυτούς" χαϊ ήλθεν ό Ιη
σούς, δννες ή θύραις σφαλισμέναις, χαϊ ν§ δίερ^τβ μπίλτουρί, β Χ|ντοόϊ ντ^
ες-άθη εις τό μέσον, χ« είπεν*' είρην/; μές, β ού θά' πάϊχ μπε γιούβετ-,
εί: εσάς.
2^• Ε παίίτάϊγ ί θο'τε Θωμάϊτ•
%η. .Απέχει λέγόι εις τόν Θωμάν?
πγιέρε
Ρίδτινε τεντ κϊτού , έ θίχ_ δού<ρερ; τόν δάχτυλον σου εδώ, χαϊ ϊδέ τά
αρρτ'
έμι"
έ πγιέρί οο'^νε τίντε, Ι
νέριά μου* και φέρε τό χέρι σου} και
βοΰρρ"ε
ντε
πρίνι|
τιμε-, έ μός ού Αϊν
£ άλλε το εις την πλευράν μου" κα^μήν
ί πά πέσε , πο Αεσο'.
γ•νείαι άπΐ7θς, άλλα πις-ο'ς.

37•*
ΚΛΤΛ ΙΩΑΝΝΗΚ.
Λ<?. 2«.
28• Κ «Ι άπεκρίΟη ό Θωμάς, καί εί38. Κ οΰ περΓέιΡκ θωμάϊ, ί ίΟότ'
-πέν του" ό Κύριας μου, καί ό θεό; μι»», άτίγ" Ζότι ϊμ , έ δε Περντία ϊμε.
29. Ι βότ' άτίγ Ιησούί, σε ψέ με
29. Λέγει του ό Ιν;*τοΟς" διατι μέ
είδες, Θωμάς, έπίς-ευσίς" καλότυχοι εί πέ θωρά, λεσόβε* λιοΐιμ άτα κενού»
ναι εκεΐνοιόποϋ δΐν είδαν,καί έπίτευσαν. κ§ πάνε. , ε πεσούαν|.
3ο. Γιάνε έ όέ σούμε τ|.τγ•ε'ρα
3ο. Και άλλα πολλά σημεία λοιπόν
έκαμεν ό Ιησούς όμπρος-α ίΐς τοΰ; μα- νιϋιάνε πίόόί. γκα Ιησούί π$ρπάρα μά
ίητάδε; του, τα όποια δεν είναι γραμ θη τίβετ σ^ τίγ , *5 σγιάνε σκρούαο§
ντε χετε κάρτε.
με'να εις τ6 βιβλίον ετούτο.
3 1 . Ε χετο οΰ σκρούαν$ , κε τε πε3ι. Καί έτοΰτα έγράφηκαν, δια να
πιτεύσετε, δτι ό Ιησοΰς είναι ό Χρι^ο; σόνι, σε Ιησούί ε/ίτε Κρίϊτι ί ίΐίοόι ί
φ υιό} του θεοΰ, χ.αί δια να ε/ητε ζωην Πίρντίσι' έ)ί§ σι ίελεσόνι ντ',ιμερ τ§
αΐώνιον, πις-εύοντες εις το όνομα του τίγ, τε χίνι γίτ| τ§πα σόσουρξ.
Κε?. χα. %ι.

Κρίε Ενι^έτ ένιέτε. κα. 2 1.

ι. Και υς-ερον άπο τοϋτα πάλιν
ι. Πας κίτουρε §εφτόί πεοσερί βίτε^εν'
έτίγ Ιησούί ντ$ μαθητί τε τίγ
έφ*νέρωσαν του λόγου του ό Ιησοϋς εις
τους μα&ητάδες του εις την Οάλρ&σσαν ντ| οίτ τε Τίβεριάδίσ»* ε έ δϊα>τόϊ κετης Τιβεριάδες" καίέφανε'ρωσε τέτοια; στοΰ,
λογής.
2. Ησαν μαζύ ό Σίμων Πέτρο; και
2. Κε'νε ΓίΘ§ ίτάδκί 2ίμων Πε'τρουα,
Οωμάς οποί έλέγετο Δίδυμος, και ί δε θωμάϊ κε κιού/αεϊγ δίδυμο , έ δέ
.Ναθαναήλ όπου ήτον άτϊό την Κ.ο<να Ναθαναη"λη λι κε γκα Κανάγια έ Γατης Γαλιλαίος, καΐ οι δύο υιοί τοΰ Ζε• λιλαίεσε, έ δε πίγτ' έ Ζίβεδαίοσε' έ δε
βεδαίου, και άλλοι δύο ά-ο τους . μα- δι τε τγιέρε γχα μαδητίϊγτ' «τίγ.
Οητάδες του.
3. Λε'γει τους ό Σίμων Ιίετίος" έγώ
3. Ού Οότ' άτοΰρε Σίμων Πε'τρουα,
«άγω ν» ψαρεύω, Λέγουντου οί άλλοι" βετε τε Ριούαϊγ πίϊΐχ' ϊ &όν' άτίγ' βίέρχόμεσθε και έμεϊ; μαζύ σου. Εύγηκαν γεμε έ δέ να μέ τι πάσχε- δούαλί ί
έξω και έμβηχαν εις το μονόξυλον εύ χίπνε με τε ."ίπέιγτα ντε βάρλ|, έ άτ|
Οΰς, και έκείνην την νύκτα δεν έπια νάτ« νούχε ζοΰνε Ρί φάρρε,
σαν τίποτες.
4• Καί όταν ε<ρεγςεν, έτάθη ό Ιη
4• Ε πό/.ε οΰ χδί, Ιησούί ρίγ μπάσούς εις το παραγιάλι' ό'μω; οί μϊβη- νε τ| ίϊετιτ , πο μαΟητε'ϊγτε νοΰκ' έ
τάδες δέν είξευραν ότι είναι ό Ιησοΰ;. •5ιύχν| /\ κε Ιησού*.
5. Λέγει τους ό Ιησοΰς' παιδία,
μήνα έχετε τίποτες προσφάγι; Απεχρίίηκάν του' όχι,
6. Καί ό Ιησοΰ; τους είπε* ρίξετε το
δίχτυον εί; δίξιαν μιρίαν τοΰ μονοςύλου, καί (Ιίλετ* είίρει. Ερριξάν το λ'.ι-

5. Οΰ 9ότ' άδα άτοΰοε Ιησιώ"
δγιελμ , Χ.νι Γ| κά<ρ3ε π|ρ τέ γκρ|νε;
γιου περΡε'ΐΓκν| άτίγ γιό.
.(»'. Ε δ» άί οί Ο* άτοΰρε" στίρίι
όγιε'τν| μπάν| τ^ ΛγιάΟετε τε βάρκει* , ΐ ^ό -'ι Ρε'νι' έ στίνε δα , έ νού/«5
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πόν, χχι πλέον δεν ημπορούσαν να το μουντν» με τα χίκνε άτ§ γ» α πίσχιτ
σόρουσιν άπό το πλί,Οος τών ψαρίων. έ σοΰμε.
η. Ε μαθητίου χ§ χέ ίοα'ϊουρίγκά
η. Ο μαθητής λοιπόν εκείνος όπου
Ιησουϊ
ί θότε, Πέτροσ»" Ζότι εστε' έ
αγάπα ό Ιησούς λέγει τοΰ Πέτρου* ό
Σίμων
Πέτρουα
, πόκε δι/ιό» αϊ Ζότι
Κόριος είναι. Κ αϊ ό 2ίμων Πέτρος, ω
σάν άκουσεν οτι ό Κύριος είναι, ίζώσθη ίδτε. βοΰρρι ρ"άσ|ν| μπε κράχϊ' ( αϊ ψ»
το ύποκάμισον, (διατί ητον γυμνός,) ίϋ λιακουρίχ ) έ ού /όδ ντε ο«τ.
χαί ερριςε τοΰ λόγου του εις την θά
λασσαν.
8. Ε τί τγιέρε.τ§ μαθητέΐγ ερδ«
8. Και οι άλλοι μαθητάδες ήλθαν
με
βάρχε (σε σκένε λιζρΡ γχά δέου,
ρ.ί το μονόςυλον, ( διατί δεν ήταν μα
πό
γγέρα
δικίντ κοΰτ ) * χίκνΐ ργιετνί
κρά άπό την γη ν, άλλα ?ως όιακόσϊαις
ιτ,ν/αις,) σ.υρνόντες το β-ίχτϋον των ψα πάσ/.§ με πι3/..
ριών.
<;. Ε τ.',/.ι §ούα)'{ μπεδέ, σόχίνε
9• Ωσάν εύγήχαν λοιπόν £'ί την
Γατί
θυγγίλλ δέζουρε , έ μπ: άτό κς
γί,ν, βλέπουσι άνθρακοφωτιάν όπ'.ΰ έοένϊ
νι§
πια* , έ ό'ϊ πούκε.
χίίτετο , χαί ψάρι όπου εχείτετο απά
νω εις την άνθραχοφωτιάν, και ψωμί.
ίο. Ού θότ' άτοΰρε Ιησοΰί' *ίρόι
ιυ. Λίγει τους ό Ιησοΰς' Φέρετε
γχά Αίοχιτί χε. ζοΰτ§ ντα3τί.
άπό τα ψάρια όπου έπιάσετε τώρα.
ιι. Χίπι 2ίμων Πέτρουα, έ /όχι
1 1 . Ανέέη ύ Σίμων Πέτρος, χαί έ
συρε τό δίκτυον απάνω εις την γ?;ν, γε- ρ^γιέτνε μπε δε, πλιότ. μέ νιεχιντ έ πε-_
μάτον ψάρια μεγάλα έχατον πενήντα σεδγιέτ§ έ τρέ πίδχ τε μ&δίνγ'έ ντότρία" χαί τόσα όπου ΐταν, δέν έβ/ίσθη νιε σε κένε κάκε, νουκού τζιούαρ ρ^γιέτι.
τό όίκτυον.
ία. Ού θότ' άτοΰρε Ιησουϊ* έγιαν*
12. Λέγει τους ό Ιησούς '. έλατε ,
φάτε. Και κανένας δέν άποχο'ταν άπό τε §ρέκενι* έ νούχε Ρουζόν ντονιξ γκά
ιοϋς μαθητάδες να τον εξετάςη, Εσϋ μαΟητέί(γτε τα ςεταξ άτ§ , τζίλι γέ
τ.άος είσαι; ΐ'ευ'ροντες ότι τ,τον ύ Κυ τί; «έ ψέ έ &γνε κε κέ Ζότι.
ρ ος.
1 3. Κιάσετε δα Ιησουϊ, ί μϊρρ
1 3. Ηλθε λοιπόν ό Ιησόΰς, χαί ε
πήρε τό ψωμί, χαί τους τό έδωσε, χαί Λουχενε, έ ού ντάν άτοΰρε, αστοί» έ 6ε
τό ψάρι ομοίως.
πίσκνε.
ι4• Κεγιό εϊτ' ε τρέτα χέρβ χ| ού
ι4• Ετούτη ητον τότε τρίττι φορά
όπου εφανερώθη ό Ιησοΰς εις τους μα-" $5φτούα Ιησουϊ ντε μαθητέιγ τ| τίγ*
θητάόες του, άφόντις άνα7άθη εκ νε σι ού γγιάλ γχά τε βδέχουριτε.
κρών.
ι5. Ε σι ού Λρεχνβ, ϊ θότβ Ιησού»
1 5. Αφοντις λοιπόν έφαγαν, λέγει
ό Ιησούς εϊς τάν 2ίμωνα Πέτρον' ω Σίμοίν Πέτροσε* 2ίμων ί πίρ^ι ί Ιων2ίμων (υίέ τοΰ) Ιωνα, άγατας «.ε πε- ναιτ, με δο μούα μέ τέιτερ σε Χ|τ«;
ρισσότερον άπό τούτους; Λέγει του' ναι ΐ θότ' άτϊγ μέ τε βερτέτα ώ Ζότ.' τι 5

Αύθεντη' εσϋ εξεύρεις ότι αγαπώ σί. δι /.= τε Βούα τί* ΐ θότ' άτϊγ ' χουλότ
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Λέγει του* βόσκε τά άρνία μου.
1 6. Λέγει του, πάλιν δεύτερον" ώ
2ίμων (υίε του) [ωνα, αγαπά; ρ ; Λέ
γει του" ναι Αϋθέντη* έσϋ εΐξεύρεις ότι
αγαπώ σε. Λί'γίΐ του: ποίμαινί τα πρύβατά μου.
17. Λέγει του το τρίτον' ώ Σίμων
(υίί του) ίωνά, <ρ*λεϊ;με; Ελυπ/οθη
ό Πέτρος, ότι του είπεν τ6 τρίτον' <ριλεϊς με ; και λέγει του* αύθέντη, έσϋ είξεύρει; όλα" έσϋ γνωρίζεις οτι σε αγα
πώ Λέγει τουό Ιησούς" βρίσκε τα πρότ
βατά (ίου.
1 8. .Βέβαια βέβαια σου λέγω, όταν
ήσουν νεώτερος, έζώνουσου», και ^πε
ριπατεί; όπου ήθελες" άμή δταν γηοάς,ης, θέλεις απλώσει τα χεριά σου, καί
άλλο; θέλει σε ζώσίΐ, /.αϊ θέλει σι πάγιι
έχει όπου δέν θέλεις.
ΐ9• Και τοϋτο το είπε, σημαδεύωντας μι τι λογη; θάνατρν θέλει δοξάσει
τον Θεόν. Και ωσάν είπεν ετούτο λέγει
ακολούθα μου.
2θ.• Και γυρίζωντας ό Πέτρος βλέ
πει όπου ακολούθα ό μαθητής όπου
αγάπα ό Ιησούς, ό όποιος ίπεσεν εις
το <τηθο|ς του εις τον δεϊπνον, καί «17
πεν" Αΰθεντη, ποίος είναι όπου σε πα
ραδίδει ;
2 1 . Ωσάν είδε,ν ό Πέτρος έτοΰτον,
λέγει εις τον Ιησοΰν" αύθέντνι, άμή ε
τούτος τί ( θέλει γένει; )
22. Λέγει του ύ Ιησούς" έάν ε'γώθ,έλω να τέκη αυτός έως όπου να έλθω ,
τί σε μέλει εσένα ; έσϋ ακολούθα μου.
23. Εύγηκε λοιπόν (ξω ό λίγρς ε
τούτος εις τους άδελφοϋς, ότι ό μαθη
τή; εκείνος δεν αποθνήσκει" άμή δίν
τού ειπεν ό Ιησούς ότι δέν άποθαίνει"
αλλά" έάν έγώ θέλω να ευρίσκεται έως
όπ <ϋ να έλθω, τί σε μέλει εσένα;
2^. Ετούτος είναι ό μαθητής όπου
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δτγιέρατ' «μία.
ιβ. Ι θότ' άτίγ τζία σλ §ίτιτ
Σιμών ί ϊ:ίρρι ί Ιωνάϊτ , με οό μούα;
ί θότ' άτίγ * μι τ^ βερτέτα, ώ Ζότ"
ί ί & κε τε δούα τί* ϊ νότ' άτίγ" κου λότ δέντ' έμία.
17. ί θο'τ' άτίγ τ| τρέτ*νε χέρι;
Σίμων ΐ πίρρι Ιων»«ϊτ , μ| δό μόύα"
οΰ χέλμοΰα Πέτρουα, σε ψέ ΐ θα ά
τίγ τε τρέτ£γ§ χέρι" μ» οό μούα; έ ί θα.
άτίγ" Ζότ, τί ϊ §1 τ$ Ρίθα , τί * ίιεχ
κε τε δ'ούα τί" ΐθ,ότ' άτίγ Ιησού'ι*.
κουλότ δέντ' έμία.
ι8. Βεοτέτ, βερτέτ τε θόμ τίγ,
κούρ γέσε μ* ίρρ"ι, « γγε'ίγβ βέτεχενε,
ε ετζεγε τεκ δόγε" μα κοϋρ τε μπλιάκετζ,'δά τε ντερτ,ζ οούαρρτ.' έτ^ύα, έ
§ό τε τε γγέαγϊ τγιάτερ , » δά τε βέτ^
τέκ νούκε δυ.
ΐ}}. Εκετ'ε. για θά' τε <*ενόν μέτζ
φάρε βδέκίγΙ ^οΰαιγ τι ντερρ"όν Περντίνε". έ σί θάκετ§, ί θότ' άτίγ*. εγια
π,άς μέγε.
2ο. Ε Πέτρουα σί οϋ κθίε ρπ\ τ$
πράπε 'άϊγ λι ί βίν πάς άι μαθιιτίου
ίε κέ ί δά'ίουρί τέ Ιησούϊ , άι κε πατ
ρ άρε μπ{ ίίός τ\ τίγ , έ'ί πάτ Θϊ•.?,
Ζότ , τζίλι "&τ άί κε & τ| τ'| παραδο'σγ&;
21. 2ί πα κετε Πέτρουα , ί θο'τ' Ιυισούϊ-ξ' Ζότ , πϊρ Λίτ'ε τζδό τε γέτ§;
23. Ι θότ' άτίγ Ιησού» ντε δάτζια
Ο'ϊνε κ| τε μπέτετ| άί γγέρα σα τε βίγ,
"""ζτε β§γεν τίγ; τί έγια πάς μέγε.
- 23. Αντ:.ιγ αύ νάπ κεγιό φγιά),3
ντε βϊλάζερ , σε άί μαθητί νούνε βύές"
ΐ νούκε θά Ιησούί σε νούκε β&ες , πό
ντε δάτζια κε τρ μπάτετε. άί γγέρα σα
τ| βίγ , τζτϊ μπρόδουρε λϊ τί;
24• Κούΐγ "0τ« μαθητίου , κε ;π
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μάρτυρα δια ετούτα, και όπου ίγρα4« ΐτοϋτα- και «ίςεύρομεν οτι αληθι
νή είναι ή μαρτυρία του.
25. Καϊ «ναι και άλ)α πολλά όσα
εκατόν ό Ιησοΰς, τα άποΐα εάν γράφουν
ταικάθ/ ίνα, λογιχζω οΰίε ούτος ό κ-ία
μος η&ιλε χωρεοη τα βιβλία όπου ΐίΐίλαν γ:«9ί, Αρην.

[λα ρ τυρί "^τηρ ίί>ο , ί /.§ σχρόι κϊτό'
έ ο*έ ϊ &μ| χ§ $#τ' » βίρτέτϊ μαρτυρία
έτίγ.
α5. Γιάνε « δέ τε τγιε'ρα πούνερ*
Α(ρό| γκα Ιησούϊ , κε τ§ κέ τε σκρο'ίχι$ν| νιΐ γκα νιε, χεσώγ κξ ας ίίβ*
#έου σμοϋντ τι ντζΐγ κάρτ|ρ»τε *§
οεΐίνι τ$ 3χροΰ;ζ0νε. Βερτίτ.

ΠΡΑΞΕΙ^

ΤΕ. ΠΕΡΑΤΕ.

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟίΤΟΛΩΝ

Κ 2ΐ«ΪΝΓΤΟΡΕΒΕΤ ΑΠΟΪΓΟΓΕΤ,

Κεφ. ά. ι.
ι. ΕΓΩ, ώ θίόφιλ», έγραψα τΐ,ν
«ρώτον λόγον <$ιά όλα «κείνα, όπου άρ
χισε* ό Ιησοϋς να κάμνη καϊ να ίιίάοκη.
2. Εως την ημέραν έκείνην όπου άνιλη'φνΊ), ές-ωντος και να επρο'ς-αξε τους
άποτόλους δια μέσου του άγίο» Πνεύ
ματος, τους οποίους ίίιάλ«ς£ν.
3. Εις τοίις όποιους και έ^αράττ,σεν τοΰ λόγου του ζωντανσν ύ>•ίρ*ν α

Κρίε Επάρ{. α. ι.
ι. ΦΓΙΑΛΕΝ' » πάρξ, ώ θεοφίλ,
έ θκρο'ίία περ Κθ' «το *§ νίσι ίησοΰϊ
τε Λεν , Ι τ'| διδάς,
2. Γγέρα μπα τε δίτί *§ «ι δα «βρσίτ§ μέ άν§ τε λένγτιτ 2πίρτ άπονοι
γετ >ίε πάτ ζίιε'δουρξ, χίπι ντ$ρ Κίελ\

3. Μπα τα Χι όεφτόΐ έ δέ βε'τεχεν'
ϊΥιγ τ§ γγ^άϊί σι πε'ΐόι ? παϋτάΐγ μβ
πό τ<) πάθος, μέ πολλά σημάδια , σα θούμι , νικάνε, έ οοΰκεϊγ μπα τα ο\ζέτ
ράντα ήμέραις φαινόμεινος εις αΰ- οίτ, έ ού κο^βίντόν περ μπρετερΐ. τε
τοΰς , και λεγωντας τ» πράγματα της Κίείβετ.
βασιλείας τοΰ θεοΰ.
4• Και συνανας-ρεφομεν ς μετ' αυ
4- Ε κοΰρ κε πά^κε αε τα, ί πορτούς τους ίπαράγγελεν, άπϊ την Ιε ίίτι, κ| τ^ μός ντά^ίν| γχχ Ι«ρουσαρουσαλήμ ν« μην χωρέσουν, άλλα να λίμι , πό τε πρίσενε τξ τά;ου.ριτ§ γχα
προσμένουν το τάζιμον του παχρος, το ίχχχι, /.{ /ινι οιίιούαρε γκα Ρόγι* ίμε.
(όποιον ακούσετε, όπου σας είπα/
5. Οτι ό Ιωάννης έβάπτισε >« νε5. 2ε Ιωάννη π*Γεζο'ί αε ο'ϊγε, έγιοϋ
ρον, άμή ίσεϊ; θέλετε βαπτισθή με Πνεύ βό τ§ παίίζόνενι μ• ^πΐρτ ζέινγτ,
μα άγιον, εις όλίγαις ήμε'ραις.
νταϊτί πάς πάκ αίτετ.

Κί?. *.
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6. Οι άποτολοι λοιπόν εμώντας νχ
Ι». Μα κετα σί ού μπεγιουαδε μπε
^.αζω•/δοϋσιν εις ρ.ίαν ι«ρίαν, τον έρω- νιε βεντ , έ πιέτνί άτ&, έ ί ίόΰνε" ώ
τοΰσαν^ λέγοντες αϋδέντη, τάχα ίνς τον Ζότ , βα'Χε. ντε κετε βίτ &> τ' άπτζ
}τρόνον τούτον άποκατας•αίνεις τήν βα- μπρέτίρίνε ντε φυλί τ« Ισρατίλτιτ;
«ιλείαν εις το γένος του Ισραήλ;
η. Καί λίγει τους" ο*έν είναι έο\κόν
η. Ε άί ού δα άτοδρε'. νούκ' εδτί'
σας να γνωρίζετε χρόνους τ, Λαιροϋς , πουνα γιούαϊγ τε νίχνι μότετε έ κο'χ§τ?,•
τους οποίους ό πατήρ τους έδεσε εις κϊ ί κα βέν$ πα*άϊ ψπ οϋρ^ερ τε τίν.
τίιν έξουσίαν του.
8. Αλλα ώσαν ελΰνι το Πνεύμα το
8. Πό σί τε βίγε ίέϊνγτι Σπίρτ
άγιον εις έσας, δελετε πάρει ουναμιν μιίΐ γιούβετ οο τε μιρρι πρέϊγ σί <^ουάπ' αύτο'* και δίλετε είσδα•. [Λ,άρτυρε'ς ,κί ' έ οό τε γίνι μαρτύρε τ§ μίτε έ α*έ
ι*ου, καί ει; τ/,ν Ιερουσαλτ,α, καί εις »τ§ Ιερουσαλίμ , ε ίέ ντε Γίδι Ιουδαίε,,
ίλην τήν Ιουδαίων, καί εις τήν Σααά- ε 2αμαρίε, έ ίέ γγε'ρα μιίάνξ τε δέουτ.
ρειαν, χα! ίως εις τήν άκρον τίςγνίς.
ρ. Ε σί δα ζϊτο περπάρα σίβετ
9• Και ώσαν εϊπεν ετούτα, βλε'πονσέ
τοΰρε
, ού γκρέ μπε τ{ λιάρτε, έ έ
τες εκείνον, ύψώδν,, καί ενα σύννεφον τον
δπηρεν άπ' ί^πος-α άπ» τα μάτια τους. μόρρι νι§ μγιε'ρΡουίε άτε γκά σίτ' 4τοί>
Ρ«•
ίο. Ε τε» ρίγνϊ έ β|/*τρόϊγνε άτ|
ίο. Καί εκεί οπού ίς-εκουνταν και
ίβλέπαν απάνω εις τόν ούρανον, πηγαί- ϋ βίγ ντε Κίελ , για, ί ού §οΰκν&
νωντας ίκεϊνος, και να^ και ϋύο άνίρε; ριπάνε τοΰρε λ νιίρεζ [ύ ρο'*α τέ
και '^άδτ,χαν συμά εις αύτοΰς με <ρορε'- πάρο'α.
ματα άντζφχ.
ιι. Εο5 δόσνε " ν«'ρ5ζ γκαΤάλιιι. Οί όποιοι και εΐπαν' ώ ίνορες
Γαλιλαίοι, οΊατί ς'&εσδε βλέποντες, εις λαία, ψε ρίγ» έ β|Ητρόνι ντ| Κίελ";
τον ούρανον ; ετούτος ό Γήσοΰς όπου κούϊγ Ικισούϊ• κ4 ού (Αούαρρ γκά γιοι»,
ϊ χίπι ντ'ερ Κίελ* , χίασού & τε βίγε
σί κούντρε ι -κάτι άτι τε β«γ{ ντΐ
Κίίϊ.

άνελτ|φδ7,κεν άπό σας εις τον ούρανον,
τέτοιας λογτ,ς δίλει ελδτι πάλιν, καδώς
τον είίετε πτιγαίνοντα εις τόν ούρανο'ν.
ία. Τότε έγύρισαν εις τνιν Ιερουσα
λήμ άπο το όρος οπού εκράζετο Ελαι»ν, το όποιον «ναι συμα εΐσ τήν Ιε
ρουσαλήμ, έχοντας βΊά^μα ς•ράταν

κ. Αχίί'ρε οί κθίενε ντε Γίρουσαλί{«. γκά ριάλλι κ| δουνα» τε ί ΟύΧίνετ,
χ| Ίστε άφ|ρ Ιερουσαλί^ιτ , β* '|στ|
οί3ε νιέ <ί|τουνεϊγ.

σαββάτου.
1 3. Καί ώσαν εμβήκαν είς το σπητι, ανέβηκαν είς το άνώγεον, όπου εκάδουνταν ό Πε'τρος και ό Ιάκωβος ,
και Ιωάννας καί Ανίρε'ας, καί Φίλιππος
και ό Ματδαϊος, Ιάκωβος Αλφαίουκαί
Χίμων ό Ζηλωτής, καί Ιούδας Ιακώ
βου.

ι3. Ε πο'κε χίν$ ντΐ στίπί , $πνε
ντ^ χοτζιορέ , τέκ ρίγν| Ι πρίτνε ,- Πέ
τρου* , έ & Ιάκωέωϊ , έ ί έ Ιωάννη
έ $ε Ανδρέα, Φίλιπποι έ&έ Θο-^άϊ,
Βαρδολοααίουα, έ ο*έ Ματδαίουα, Ιά
κωβο* ί πίρρι Αλφ«ίοβ§, έίέ Σίριων
Ζ-Γλοτίου, έ 5ΐ Ιο«5α β^άί' ϊίακώβιτ.
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ι4• Ετούτοι όλοι ιπροσκαρτερουσαν
δμοψύχως ιίς τήν *ροσευ•/ήν καί εις

κ«-,. ί;

ι4• Ρι'θ! ''-£" πρίσνε ρ ίιέ ^έ^ιρρ«
ντε τε φαλλ|, ε ντε τελιοΰτουρε £ά'ύ/χ μέ Ρρα, ί μέ Μαρίίν§ μεμϊν' ε
Ιησούϊτ , < μέ βελάζερ τ§ τίγ.

τήν δέησιν, μαζύ μέ τάΐς γ^*ϊ«« *Μ"
(Χ8 την Μαρϊαν τήν μητέρα του Ιησοϋ,
και μέ τοϋ; αδελφού; του.
1 5. Ε μπα το οίτ σί ου γκρέ Πέ1 5. Και ει; ταϊς ήμέραι; τούται;
τρουα
ντε μες• τε μαθητίβετ , ( έ δέ κί
ίσηκώβη ό Πέτρο; «ς τήν [Αε'σήν των
μαθητών, και ειπίν" (και ητον πλή μπ§γίοουρ§ νιε τουρ με μπε νιε βεντ
θος, εις μίαν μεραίαν, ώ; έ*ατόν είκο γγέρα μπενιεκίντ ένιίζετ Ιμίρετ') θα.
σι όνομάτοι. )
1 6. Ω άνδρες άδελφ/κ, έκαμνε χρείαννά πλυρω&ηήγραφήέτούττ•, την ο
ποίαν έπροεΐπε το Πνεϋμα το άγιον
δια μέσου του <τ°'ματο; τοϋ Δαβίδ, οί
α το» Ιούδα όπου έγινεν όδηγος εις έκ'είνου^ όπου έπιασαν τον Ιησοΰν.
χη. Διατί ητον συναρι&μημένο;
μετ' έμα;, και επήρε τον λαχνόν τή;

1 6; Βελάζίρ , δούχαειγ κε τε δϊλλ
ϊ βερτέτε άγιο κάρτε κε πάτ 6έν§ με
περπάρα Ζενγτι Σπίρτ μέ ίυγε τε
Δαβίδιτ , περ Ιούδεν§ κί οΰ κε κουλαοϋζ μπα τα *ε ζοϋν^ Ιησούνΐ.

χη 2ε ψέ κε νεμξρόυα^ε μΙ νε'β'Αάδκ|, έ ντόδι τε κϊσ μέ σιόρτ κετ|
πούνε κε κέρα νάβετ.
ύπηρΕσία; ετούτης.
1 8. Κούϊγ ία πλέου νιϊ άόίε γ/.ά
1 8. Ετοΰτο; λοιπόν άπο'κτησεν ένα
χωράφι άπο την πληρωμήν τη; αδικί πάία κε μ»ίρρι πϊρ, τε κ^κί»" ϊ ρά π|3ας- καί έπεσε προύμητα, και εσκβην μπ'ισ έ πλιάσι ντε μις, ε γιου οέρίε
εις τ/,ν μέστ.ν, καΐ έχύΟηκαν εζω σλα ρ.πε 5έ ζόρρίτ έτίγ.
τα εντόσθια του.
19. Κοα τοΰτο έγνωρίσθη εις Ολους
έπου κατοικούν έΐς την Ιερευσαλήμ ,
το'εον όπου έκαλέσδη το χωρα'φι εκείνο
ει; την γλώσσαν τήν έδικ-ήν του;, Ακελδαμα, ώσΙ?) να εΐπίίς, χωράφι αί
ματος.
αο. Διατί είναι γραάμένΌν εις το
βιβλίον των ψαλμών* άς γένει η" κατοι
κία τόυ έρημος, και 2ες μην ιΐναι κα
νένας, όπου να κατοική ίίς αύτη'ν. Καί'
το αξίωμα του, άς το πα'ρη άλλος.
±ι. Κάμνει χρείαν λοιπόν άποί έκείνουί τσΰς άνδρας όπου ήλθαν μετ' εμάς
*ΐς όλον τον κ'αιρόν' όπου εμβήκε
και εΰγήκεν εις εμάς ό Αΰθέντης ό' Ιη

ιρ.' Ε κ|γιο πούνί ου διΡιούα ντε
Γίβ' άτα κε ρίγνε ντε Ιερουσαλϊμ, κα
κέ κε •γ•" βοΰνε εμερινε άρρεσε Ακελίαριά ντε ίιούχε -.ε τοΰρε , κε οο με
θξνε άρρ' ί Γιάκοϋτ.
2ο. 2* |στε 3κρούαρέ ντε κάρτε τε
Ψάλμόβετ* οΰ όκρετόφτ| στεπία έτϊγ,
* μός ντδγτε νιερίμπετ^,'» πούνεν' ίτίγ για μάρτε τγιάτερ.
2ΐ. Λούχαετε δα γκλ κ|τα νιέρί
κε κένε μέ νάβετ πά5ίε Γιθ' άτε κόχ|
κε πατ ντένιουρε Ιηο'ούϊΖό'τϊ μέ" νέβετ.

σούς ,
α»; Εε κουρ νισι γκα παΓ§;ιμι ι
22. Αρχίζωντας άπο το βάπτισμα
Ιωάννητ,
γγέρ« μπα τ| οίτε κε>**
τοΒ Ιωάννου έως τήν ήμεραν όπου ά-

Κΐφ. 4.

ίΐΡΑ*ΕΙ$

νιλ^Ο-/) από «(/.ας» Λα; άπό τούτους
{Λα^ο (Χίτ' εμάς να γε'νη [Λαρτυρας της
άνχς-χσζώί του.
33. Και έβαλαν ούο, τον Ιωσήφ
όπο5 έκαλεϊτο Βάρσαβάς, ό όποιος όνομάζετο Ιοΰ^Οί, και τον Ματθίαν.
34• Και προσε-ίχο'ρίενοι έϊπαν* εσύ,
& Αύβίντη, όπου γνωρίζεις τάϊς καροίαι; όλό•<ών, φανε'ρωσε εκείνον όπου
είιάλεςες άπό τούτους τους ουο τον
Ινα ,
»5. Να πάρη τόν λαχνόν της υ
πηρεσίας ετούτης και της άπος-ολης ,
«ϊπό την οποίαν «παρέβη ό ΙόύσΌς, να
πάγ-/) «ΐς τον το'πον του τον ΐοΊ«ν.
ά6. Και ερρΊςαν λαχνούς, κ*, έπε6εν όλαχτός «ίς τον" Μα. θ αν, και συναριθ4αη'ίη~]ϊα^^ρτοΰςενΑεκαάπος•ό'λου;.

Κέφ: β: ι;
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γκρέ γκά νεσ έ £'πι ντερΚίίλ, τέ δέ
νετε ρα'ρτυρ ί:ε γ/.ά Χ§τά πάσχε (/λ
νε'βετ τε σε γγιαΛτούριτ σε τίγ,
33. Ε.βόύνϊδί, Ιωσ-ηφ»! κ| 0ούχαεϊγ Βαρσαβά, &1 άί κί•υ'χαείγ έ ο"«
Ιούστο" έ #έ Ματθίανε.
α4• Ε σι ού φάλλε Θάνε" τι Ζότ ίΐ
*»χ $«•!ρ*τ" εΡίθϊβετ , $ίφτ> τζίλινί
γκά κϊτά τ| & ζΡιόο'ε,

45. Τε ζίβ βέντνί έ κισάΐγ πο'ίνετ , έ ίέ άποστολίσε χ| ρ*ά Ιούδα, χι
τε βε'γ$ ντε βεντ τε τίγ.
36. Ε στίνε σιο'ρτί |ίπ| τα, ε* 3*
σιόρτι (χπϊ ΜατΟίανε, έ ού νΐαεοούχ
Λάσ/.ε ριέ τε νιεμπϊδγιίτε άποστόϊγ τεί
Κρίε Ε&τ§. β. 2'.

ι. Ε χοϋρ ερό\ §ίτα ι Πεντηκστίι. Και όταν ηΧθεν ή ή[λέρα της
Πεντηκοτΐς, ήταν όλοι [λαζώριένοι ό- σ«, ρίγνε μπε νι& βεντ τι ίίβί ΑάΪΛΕ.
£οψύ/ω; εις ενα το'πον.
3• Και παρευθΰς έγινε μία βοή άπό
3; Ε βγίέν άξαιρνα γκά ΚιΥλτε νι§
ζί
σι κόυρ ού γκρα ίι| ερρε έ κίκε , ε
τον ούρανον ωσάν νά ήρχουντον φυ(Απούβί
ΡίΟε στεπίνε , άτγέ τε'κ .ρίγν$:
σψατία &>ναΉ), και έγί^ισε το σπητι
ίκεΐ όπου έκάθουνταν;
3. Ε ού δούκνε άτοΰρε 5ιούχερ5<
3. Και τους έφάνικαν'γλώσσάις ό
που «£ια|χο'.ράζουντάν ωσάν φωτί«, και νταϊγτουρί ντά τά πο'σί τε ζγιζρτα, ι
εκα'θισεν απάνω βΐς κά6' ενα άπ' αυ ντέϊγνε (Λπι τζιλίοο γκά ατά;
τούς.
4• ΚαΙ εγεμισαν όλοι Πνεϋ|Λα' άγίον, και άρχισαν να λαλούν ξε'ναις γλώσ
σα!;, καβώ'ς το Πνέΰρυχ το'ίις εδΊοε νά
λαλούν.
δ. ΚαΙ έκατοικοϋ'σαν εις την Ιεροι>
βαλήα άνδρες Ιουδαίοι ευλαβείς, άπό
κάδε λογΐς έθνος όπαΰ είναι άπακάτω
«ίς τόν ούρανον.
6. Και ωσάν εγινεν ή φωνή εκείνη,
ί^αζώχθ» τό πλήθος, και εσνγχύαΟη•

4• Ε ού μπόάσνε 41 Γίδε ποε'ι'ν
Λπιρτιτ Ζε/.νγτ , ε νισνε τε φλισνε τξ
ΐγιε'ρα λοί Γιούχκρα σι κούντρε ού ϊπ
άτούρε 2&νγτιΖπίρτ τεκουβίντόιγνί.
δ. Ε κε'νε χε ρΊ'γνε ντέ Ιερουσαλία
τζιφούτ , νιε'ρε,ζ ριε φρίκε τΙ Περντίσε,
γχά τζδο «;υλΐ Α| γιάνϊ ντένε Κίεί;
ι

6. Ε σί ού *| κούι^ ζε ού (Απεγιόί
τούρλα, έ ού τ^αζούα•«* ?έ ψ» διΡιο'ιν
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Κεφ. ο:
ΤΩΤΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ότι άκουε χ•£β' ενα; ό~οΰ έσυντύ/αιναν Ι νε σι τζίλι & Α κουβεντόίγνε ντε ίιού•

Ζβ

χε τΐ τουρ 6
την γλωεσζν του
7» Ε τζιοο&τισνε Ρίθε, έλίγνε μέν-. Και έτρόμα^αν όλοι και «θαύμα
ζαν, καΐ έλεγαν ένα; εις τόν άλλον" δεν § , έ θόσνε ίιέρι με γιάτερινε , νούκε
είναι όλοι ετούτοι όπου συντυχαίνουν γιανε ΡίΟε κΐτα κε φλιάσενε γκα Γαλιλαία;
Γαλιλαίοι \
8. Ε πό κί<5 νάβετ διΡιο'γεμε τζιλι
8. Και πως εμεί; τοί»; άκούομεν
§ό
Ρΐούχενε τόν£ κε κέμι λέρρε ντε τέ^
πάσ ενα; τήν έδικη'ν μας γλώσσαν, εις
την οποίαν έγεννηβη'καμεν;
9. ΠάρΟετε, ε δε Μίδετε, έδέ Ε9• Πάρθοι και Μηδοικαί Ελαμΐται,
και εκείνοι όπου κατοικοϋσι την Μεσο- λαμίτ|, «δέ άτα κε ρίνε ντ'ε Μεσοποτααίαν, τήν Ιοοδαίαν και τον Καπ ποτααΐ , έντ' Ιουδαίε, έ Καππαόο\ί,
παδοκία», τον Πόντον και την Ασίαν, ντ| Ιίο'ντο , ε δέ ντε Ασϊ ,
ίο. Ντε Φρυγΐ , έ ντε Παμφυλί,
γ6. Την Φρυγίαν και Παμφυλίαν
'ντ'
Αίγυπτο, έ μπάνετ' έ Λιβίεσε, κε
την Αίγυπτον, και τα μέρη της Λιβύης,
'ίδτε
πρέί'γ Κυρίνητ" έ δέ Ρωμάνετ έ
όπου είναι αγνάντια εις την Κυρηνην,
και οί Ρωμαίοι οι ξένοι, Ιουδαίοι τε ίίρδουρε, τζιφούτ? έ προσηλύτε,
και προση'λυτοι,
11. Κριτικοτε, έ δέ Αράπίτξ, δι1 1 . Κρητικοί και Αράπικες, γροιΡιόγεμε
κίτά /.ε κουβεντόγενε ντε ίιούκοΰαεν όπου λέγουν αύτοιμε' ταίςγλώσχερα'
το'να
πούνετ' «μεδά τεΠερντισί.
σαις ταΐς έδικαϊς μας τα μεγαλεία του
Θεοΰ.
12. Ε λίγνε μέντε ΡίΟε έ τζιουδίτιία. Και όλοι έθαύμαζαν περισσά,
ΰνε, έ θό^νε νιέρι με γιάτιρινε,' τζδό τ§
και απορούσαν, λέγοντες ενα; εις τον
γέτ§ κεγιό;
άλλο / τί θέλει να είναι έτοϋτο ;
' ι3, Ε τε τγιέρΐ πα ί πΐρκέσνε, έ
1 3. Και άλλοι άναμπαίζοντες έλε
6όί*νε* κε γιάνε μπούδούρε μέ μοΰ?ίτ.
γαν* δτι είναι μους-ω^ενοί.
1 4» Ε σι οΰ γκρέ Πέτρουα μπ§ κέμπί
1 4. Και ό Πέτρος έ<τάθη μαζΰ με
πάσκε με τε νΐΕμπε,δγιέτε, γκρίγτι ζέν
τους Ενδεκα, και έση'κωσε την <ρωνη\
του,'και τους είπεν'ο άνδρες Ιουδαίοι, ίτίγ, έ ού θο'τ άτοΰρε' νιερεζ τζιφοΰτ,
*άί εσείς όλοι όπου κατοικάτε εις την" Ιε έδέ ΡίθεγιούβετκερίγΛ ντε Ιεροσαληιι,
ρουσαλήμ, ας είναι γνώριμον έτοΰτο ει; λέ τ|' γέτε κ|γιό ντε γιούβετ έ νιόχουτοϋ" λόγου σα;, και ακούσετε τα λο'- ρ§ , έ βίρρΥντε βέσ φγιάλετ' έμία.
Τ\Τα^ όχι, καθώς έσεϊς λογιά-!

1 5. Σέ *|τα νούκι γιάνε τε δΥΐγ-

;-Λ έτόυτοι μεθοΰσι- δ^ατί ακόμη τρί-^υρ4 , σι κούντρε μεντόνενι γιου'βετ',
1 τρέ „εδτε σαχατι
» ι• οιτεσε.•
*'
σέ ψέ
τ•/ι ώρα είναι της ημέρας
1 5. Πό κεγιό εστ' άγιο κέ κε θέν§
ιδ. Αλλά τούτο είναι εκείνο όπου έ•
λαληδη δια μέσου του προφήτου Ιωηλ. γκα προφήτη Ιωηλη.^
, η. Και ει; ταϊς' ύς-εριναΤ; ήμέραις, Ι
1 7• Δό τε γέτε ντε. τ| ^τ««Υ^
Γλέγεο ά θεό;,) θέλω χύσει από το §ίτ (8ότ, Περντία )&, τε &ρδ ουνδ
Ηνείαάμουείςπάσαν^κα' κοά Οέ- γκα 2πίρτιιμ.μπι Μ|- ν^ζ * 6»
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λουν προφτ,τίυϊει οι υιοί σας και αί τέ προφητέψγενβ πίγτε τουαϊγ, ϊ δε
θυγατέραις σας, και νεανίσκοι σας θί- πίγιατε τουαϊγ" έ τριρΛίρετε τουαϊγ
λ,ουν είδη οράσεις, και οι γερο/τώτεροί δό τέ σόχίνε τε πάρρα, έ πλέϊκτε.
σας θέλουν ένυππασθη ενύπνια.
τουαϊγ δό τε έντείόόνενι ιντξΐρα.
1 8. ΚαΙ θέλω χύσει άπό το Πνευαά
1 8 Ε ρπι ρόπτ' έρί , έ ρπί ροΐί{Αου εϊς ταΐς ή|Αε'ραις έκίίναις εϊς τους νια τέ μία ρπα το δίτ δό τε δέρδ γκα
δούλους υ.ου και εις ταΐς δουλαις [Αου, Σπίρτι ίρ. " έ δο τε προρητέψγενε.
και Θέλουν προφ-Λ,τενσει.
13. Και θέλω δώσει τέρατα απάνω
19. Ε δό τε πέϊγ τζου&ρα >ιαρτ
εις τον οϋρανόν? και σημάδια κάτω εις ντε Κιελ , έ νι!5άνε πόατε ρπι δέ ,
τν.ν γτ,ν, αίρια και φωτία και άτρ-ίδα ίια*, έ <ρλιά;.| ζγιάριτ, έ δέ άβουλ τίτ
καπνού.
ίο. Ο ήλιος θέλει γυρίσει εις σκότος,
»ο. ΔίεΛί δό τέ κθένετε [Απ' έοεκαι το φεγγάρι εις αί;Αα, προ του πά σίρε,έΧενίζα ρπέ Ριακ, πα άρδουρε
ρα να ίλθτ) ή ή;χε'ρα Κυρίου η* [Αεγάλν] έ δέ δίτα έ Ζότιτ, έ ρ.άδια, έ έλάρ,και λαρνπρά.
ψουρα.
αι. Και βελει εΐσθαι, όποιος επι
2ΐ. Ε δό τέ γε'τε, *έ τζίλι δό χέ τ|
καλεσθώ το όνοαα Κυρίου, θέλει σωθή". θ|ρρ"ε'σ| Ιρ,εριν'έ Ζότιτ, δό τ| σπετόγι.
32. Ω άνδρες Ισραγιλΐται, ακούσετε
22. Λ'.έρεζ Ισραηλητ , διίιόνι ιίίτό
έτοΰτα τα λόγια- τον Γ/;σοΰ"ν τόν Να- φγιάλετ' έυ.ία* Ιησούνε Ναζωραίονε,
ζωραΐον, άνδρα φανερωυ,ε'νον εις εσάς ■Οιερί δεφτοϋαρί ντε γιουβετ γκα Περαπό τον Θεον αέ δυνάαεις και υ,ε' τέ ντία (Αε πουνίρα τ| (Α|δα , έ [Αε τζιουρατα και ρ.έ σημάδια, τά όποια ό Θεός δφα Αε Αέρρι Ι1εργτία (Αε άνε τε τϊγ,
τα Ικαρε δια ρ,έσου αϋτου ανάδεσα εις πξρπάρα σίβετ σοναϊγ , σι κουντρί έ
εσάς, καθώς τα είςευρετε καίέσεΐς"
δίνι έ δέ γιουβετ.
23. Ετοΰτον δεδορένον ρ,έ ττ,ν ώ23. Κετ| χ\ κέ δ|ν| \ύ θελίριε τε
ρισρ,έννιν βουλήν και ρε την πρόγνω- πάρε , έ (Αέ τέ δίγτουρε τ| υερντίσε
σιν του £>εοΰ, πιάνοντές τον έσεΐς, και σι ζοϋτ» γιουβετ, έ έ υ.πϊ(-θίετε ;Απ|
δια ρ,έσου άνόρ.ων χειρών ς-αυρόνοντές Κρούϊχ (Αέ οουαρρ" τε πα νό;χετ , «
•βράτε.
τον, τον έσκοτώσετε .
24• Τον όποιον ό Θεός άνέςτισε, λυ24. Ατ| Περντία έ γγιάλι, σι έ λεωντας τους πόνους του θανάτου" εις ό σο» γχ,α τέ όέ|Απουρατ' έ βδε'ίϊγ|σ|,
σον δεν ητον δυνατόν να τον κρατνί ό σέ ψέ σ(Αθύν7 τε (Απάχεϊγ άι γκα β§εκΕγια.
θάνατος.
α5. Διατι και ό Δαβϊδ λέγει δι αυ
25. Σέ ψ£ θότβ Δαβίδι π|ρ άύ,
τόν" έπρόβλεπα τον ΑύΟέντην πάντοτε ουγε Ρίθε- νιε σόνε
Ζότνε πεοπάοα
αε'Λ- .
-\
Γ(
οαπρο<7* ρ•ου, οτι ε:ναι απο τήν οί,.αν γε* σέ ψέ άίρ"! ριπάνε τίαε τε δγιάίερ,ου, σΊ* να ρ/ϊν σαλευθώ.
τ§ , κε τέ ριος λιόζ.
26. Δια τούτο ή* καρδία αου εύφράν2(>. Αντάϊγ οΰ Ρεζουα "(εαξρα Γιαϊ,
θτ,, κ» •/•, γλωσσά ιλου ήγαλλι,άσθη* και ί Γιουχα Ί'α,ε μπουρί" έ δέ κοΰρ;Αΐ ϊ(Α
«κόρη καϊ. το κορυ,ί ρου θέλει κατοι- >ό τέ ρίγα ριέ ό(Αοΰθ.
κίσει ία ε ελπίδα

ί"τ•
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%-. Διχτί £έν βιλιις άφη'σει τήν[
37. -» ψ» δο τ$ μός "λϊτζ Σπίρΰυχην μου εις τον άίην, ουδέ θε'λεις τινε τίμ ντε πίσε , άς Σίινγτινί τένν
οώσει τον όσιόν σου νά είίη οιαφΟοράν δό τε ντεγέτζ τ; κχ'λΑετε.
28. Με οεφτο'βε μοΰα οϋδε,τ' έ γε:»8. Εκαμες με ν» γνωρίσω ταΐ; <τράτ^τις της ζωής", θέλεις με γεμίσει /α- τε/ιε' δο τ§ με μπλιοτ.ζ μοΰα με Ρεζίμ
τ§ <ρχκεσε σχτε.
ράν Οια με'σου τοΰ προσώπου σου,.
αο. ίΐ βελάΤερ, νά εστί νέβετ
»9• Ω άνδρες αδελφοί, ήμποροΰμεν.
ντεγίερε
τε θόμι με Λεφτερΐ ντε γιου
να είποίμεν μ«τχ παρρησίας ει; ε
σάς ύιά τον πκτριάρνην Δα(3ίδ, ότι -ερ Πατριάρχνε Δαβίδ , λϊ έ δέ βδίκαι απέθανε και έθάπτη, και το μνΐ,- χι , έ δι οϋ κχλ ντ| βάρό , ε δέ βάρρ'
μά του είναι εις εμάς εως την ήμέραν ι τίγ |5τε μπάνϊ νέβετ γγε'ρα σότ, ε
κϊσάιγ δίτετ.
< τούτην.
'3υ. 2έ ψέ άί ία προφητ , έ έ δΐγ,
3ο. ί2*τας λοιπόν τςροφ.η'της, και
λ§
Περντία ϊ τίξι άτίγ με πέ , /-ΐ
ηζεϋρωντας δτι ύ Θεό; τοΰ ώμωσεν
ό(,κον, άπό τον καρπόν της μέσης του γκα φάρρ' ε με'σιτ σε τίγ δό τ'ί γκ.ρε;ς
να άν*ς~>ίβ-ί τον Χρις-όν κατά σάρκα , Κρίστινε γκά άν' ε κούρμιτ , ί όο τά
και ν* τον κχθίψη εϊς τον θρόνον του, βε^ρε τ^ ρίγϊ μπι φρόν τε τίγ.
3ι. Προφητερϊστ θά πέρ τε γγιάλ,3 1. Ηρογνωρίζωντας έλάλησε οια
την άνάς-ααιν του Χριςοΰ, δπ δϊν ά- τ^υρε τε Κρίϊτιτ. ί,ε νου'κί μπε'τι
πομεινεν τί ψυχιέ. του ει; τόν Αδην, ού- —πίρτ' ι τίγ ντε πίσε, ας χούρμ' ϊτίγ
δ. τι κορμί του είδε διαφθοράν.
πα τε κά)νλΑουρε.
3'2. Κετέ 1ησούν|έ γγιάΧι Περντί
33. Ετοδτον τον Ιησοΰν άνές-ησεν
ό θεός, τοΰ οποίου ό"λοι έμεΓς εΐαεσθε α , κεσάιγ πούνετ γε'μι μαρτύρε νάμά:τυρ»ς.
βετ τ| ΓίΟε.
33 Εκείνο; λοιπόν, ?ς•ωντας νχ ΰ33. Ε σ.ί χίπι άί' άδά μπα'ν| τε
ψ<*θη υ4 τήν δεξιχν τοΰ θεοΰ, και δγιάθετε τε Περντίσ§, έ σι μόρρι τε
νά ΐϊάρ^ άπό τον πατέρα το τάςιμον τάςου^ιτ' ε 2.ίΐνγτιτ 2πίρτ γκά ήχ-7',0 άγίιυ Πνεύματος, έςε'•/»εν έτοΰτο χμ , έ δε'ρο^ι κϊτέ κε ^ί/νι γιοϋβϊόπου βλέπετε κώ άκούετ* ϊσιϊς τώρα. νταϊτί , ε διίιόνι οουρετί.
.!.{• Διατί 6 Δαβίδ δεν άνέ&κ εις
34. Σέ ψέ νού/ΐε χίπι Δαβί^ι ντε^
ΤΟυς ούρανουε' άμη αυτός λέγει" •ίπεν Κίελ ' πό Οότ' άί' θά Ζότι μπε Ζο'τνϊ
ε) Κύριος εις τον Κύριονμου' κάθου τίμ ' ρ,ί μπάνί τίμε τ$ δγιαθίτί.
εκ. δεςιών μου,
35. Εως όπου να βάλλω τ,οΰς ε
35. Γγε'ρα σα τέ βε άρμίκτ' έτού*
χθρούς σου άποκατωπρίτβμα εις τ.ά πο φρόν ντε'νε χξμπ| τε τούα..
δάρια σου.
36. Ας γνωρίζη λοιπόν όλον τό
3*6. Λε τ§ δίγε δά πα τγιάτερ ?!,^πητι τοΰ Ισραήλ με άσφάλειαν.' δτι 6ε στεπία έ Ισρχήλητ, σέ άτέ Ιησοΰν»
έτοΰτον τον. Ιησοΰν τόν οποίον έσεϊ; χ4 έ μπιρθίετε γιούβετ ντ'| Κρούά,
ές-αυρώσετε, ό θεός τόν έκαμεν Αύ- Περγ.τία έ κά πίρρι, Ζότ έ ίέ Χριστή.
(Ιεντιιν και Χρι^όν.
ό^. Και ωσάν τό άκουσαν εχ.ατα3^. Ε σι διΓιούαν» , ού λιούτν» ντ»
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ννί^θηή κκρ^ί* τους, και είπαν »ί; τον
ΙΙί'τρον χχί τους λοιποΰς απόπλους*
τί νά κάμωμεν, ώ ανίρι; αδελφοί;
38. Κα: ό ΙΙέτρος τους είπε* μετα
νοήσετε, χαί άς βαπτίϊΟΤ, κάθ' ίνας α
πό σας ει; το όνομα τοΰ" Γ/ίσου Χρί
σου «ς συγ-/ώρτ;σιν άμ»ρτιών' κχι Οί'λετε πάρει τ/,ν δωρεάν τοΰ άγιου Πνεύ
ματος"
39• Δ'.ατί εις ίσα; «ναι το τάξι
μον και εις τα παιδιά σα;, και εις ό
λους του; μακρυνοΰς; όσους αν προσκαλέστι Κύριος ό Θεο'ςμας.
4ο. Και με άλλα λόγια περισσό
τερα τοϋ; «μάρτυρα, και τους έπαρακίνα, λε'γΑντας' φυλαχΟητε άπό την
γενεάν έτουττ,ν τυιν διες-ρααμε'ντ,ν.
4ι. Και εκείνοι όπου έδε'χίΙ-Λ,καν τον
λόγον του μετά /αράς, έ^/ττπ'σθν.αν'
και τ^ν ιίμε'ί,αν έκείνην επροτεΌ/ικαν
ε'ς τ/,ν έκκλ/,σίαν κοντά τοεϊς χιλιάόε;
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ζέμίρ§ τι τοΰρε, * ί θάν§ Πε'τροσε ε <$4
άποστόγετ σε τγιε'ρι" τζτ§ Αέγεμε ω,
βίϊάζ|ρ;
38. Ε οϋ θο'τ' άτουρε Πέτρουα, μετανοησν•., έ λέ τι παίρνετε τζιλι&
γκά γιουϊ, μπ." 'έμϊρ τί Ιησουίτ Κρί•
θτιτ" περ τε ντιγίερε φάγετε, έ οό τ§
μίρόι δουρετίν' έ ζίινγτιτ Σ-ίρτ.
3ΐ}. 2ε ψέ π&ρ γιούρετ '0τ% τ*
τάξουριτ§, έ περ δγιέλλμ τουαϊγ, ε δέ
περ Ρί8| τε λιάρΓετε, τζίλιτε §ό λϊ &
τ| δΐρρε'σε Ζο'τι Περντία όνε.
4υ• Ε με ίίούμε φγιάλί -\ τγιερα
οΰ μποΰ^ άτοϋρε κο'κενε, ί ί μψόν , έ
οΰ θόδ' δ.τετόνι γκά κοΰιγ πρέζ ί στρίαπεοε.
ι -ι 4ΐ• Ε άτά /\ μ-βυχρί φγιάλεν' έτιγ μέ ίε'^Ιμ, οΰ παΡίζοόανε' έ οϋ δτο υτ
ανε άτε οίτί ντε κίϊε γγε'ρα τρϊ μ*ίγ|
σπίοτ.

4^. Ε ρΊ'γνε ε πρίτνε μπ| οΊ^αχΐ
4^. Και έκαρτεροΰσαν εις τήν λτ
οαχην των άπος•όλων, εις το'ν κοινω- τ' άπο3τόγετ , έ ντε τ'ε ντάρί , ί τε
νίαν και εις τ6 κόψιαον του ψωμίου , γκρ^νξ τ| Αοΰ/.ϊσϊ χά'ϊλι , * 5» ντ'ε τ'ε
και εις τάϊ; προσευχαΐς.
οάλλτουρα.
43. Ε Γίδε νιερεζιτ§ κε'νϊ μπε φρί43. Καϊ κάθε ψυχή εφο&ατο" και
πολλά τέρατα και σημίΓα έγίν,υταν κε , έ 8ουμε 6αΰμ|ρα έ νι'ίιάνε έ£νισνε
όια μέσου των άπος•ο"λων.
γκά άποστο'ϊγτε.
44• Καί όλοι όσοι έπίς-ευσαν ίταν
44. Ε Ρί(Γ άτά κϊ ΑεσοΊγνί κε'ν{
είς ίνα τόπον, χα'ι είχαν όλα κοινά. Γίθϊ πάσκΐ , ΐίίΟξ τζ^ό /.ίσνε ί /.«νε
43. Και τα κτήματα και τα υ
πάρχοντα τους τά επουλοΰσαν, καϊ τα
(μοίραζαν εις όλους, ό,τι και αν τ|θελε χρειασβτί χάΟε ίνας.
46. Και πάσα ήμε'ρα ές-έκουνταν
ίΐς το ιερόν όαοψΰχως, χαι κόπτοντις
ψωμί άπό σπήτι εις σπητι, £'/.εταλάμ-βανον τροφήν με χαράν καϊ με άπλήν
καρδίαν.
ίρ. ϊμνοδτε; τον θε^ν, και έχοντες

πασκούαρε.
4». Ε σίτνϊ τ| πάσουρατε έ βε
πλιάσκατ έτοΰρε, έ ΐ ντάϊγνε άτό Ρίθε,βετ, τζ& κε ί δούχαείγ ίίβί κούιγτ.
46, Ε γκά §ίτ| πρίσνε Ρίθί πάϊκ§
*οίμ§ κοχι ντ| Ιερό , ε τούκ' ί θίε£|
Αουκενΐ 8τ^πι μπε ϊτεπι , "χάιγνε με
Ρε^ιμ , ε μ& ζέμΐρί τε §ρεϊγτε.
47• Ε λεο&Ηγνε, Περντίνε , ϊ »ί/ν*
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παρρησίαν και χάριν εις όλον τον λα- Γίθε λαόνε μέ σ'ι τέ ['ίρρΐ* ε Ζίτι π»
•ν, καϊ •ι Κύριος ΐπρός-είΐεν πάσαν ή- στον γκα δίτα (Απα τέ σιοκερΐ άτα κε
με'ραν είς την ίκκλησίαν εκείνους όπου πεσο*ϊγνε ε δπετόιγνε.
ίΛίλλαν γα σωίώσι.
Κε<?. γ. 3.

Κρίε Ετρέτε. γ. 3.

Ι. Και ό Πέτρο; και ό Ιωάννης ά>ίββιναν ιχαζΰ ϊΐς χο ιερόν είς την ώ ■
ραν της προσευχή; την ε'ννάτην.
α. Και κάποιο; άνθρωπο;, όπου ητον κουτζο$ άπο τον κοιλίαν τή; μά
νας του, τον έση'κωναν' τον όποιον τον
έβαναν κάβε ήμεραν εις την θύραν του
ίίροΰ την λεγομίνην Ωραίαν, να ζήτα
•λεημοσύνην άπ' εκείνου; όπου έμβαίν:υ; εΐ; το ιερόν.
3. Ο όποιο; ώσαν είδε τον Πέτρον
καΐ Ιωάννην, όπου ^μίλλασι να εμβουν ει; το ΐερον, έζήτα έλεημοσύνην .
4• Και ό Πε'τρο; άτενίζωντας εΐ;
αυτόν μαζύ (/.ε τον Ιωάννην, είπε" ςηχάσου εί; εμάς•

Ι. Ε Πε'τρουα ί δι Ιωάννη χίπεΐγ.
ν| πά!5κ| ντε Ιερό (Απέ τέ. νέντενε σαχάτ τε σε φάλιτ.
2. Ε νιε Όιερ; κε ί τζάλε γκα 7;άρκου ί μίμ§σξ τίγ, έ μπάρειγ μπε κρα
χ;" *ετέ έβίγν^γκα οίτε άφερ δερίε«ε Ιερόιτ, κε θούχαεϊγ έ πούκουρε, πέρ
τε ^ερκουαρε έλεημοσην. γκα άτα κέ
χίγνε ντ§ Ιερό.
3. Κοΰίγ σι πα Ωε'τρονε έ δε 1ωάννε κε οούαϊγν§ τέ χίπεγνε ντ| Ιερό,
κέρκοι τ| μ'ιρρ έλεημοσην.
φ Ε σϊ στίου σίτ§ Πε'τρουα [Απέ τ|,
πάϊκε μέ Ιωάννε, ΐ 6α* βεστρο'να νε'βετ.

5. Ε δε άί στίου σίτε. μπε τα, 5. Και εκείνος είχε τα (/.άτια του
εις αύτοΰς, άναμε'νωντας να πάρη τί σπερέν τέ μίρρ ίέ κάφσε πρεΐγ «ίούρεϊ.
ποτε; άπ' αυτού;.
6. Ε ϊ θα Πε'τρουα* ερΡέντ έ δε
6. Και ό Πε'τρος εϊπεν' άσημι και
χρυσάφι δεν εχω* άμη εκείνο όπου έχω, αρρ" τέκ [Αε'γε νούκε ίέντετε* πο άτ|
εκείνο σοΰ δίόω* εί;τ'> όνομα του Ιη κέκάυ., άτ| τέ άπ τι* μπ' εΐΑερ τέ
σού" Χρις-οΰ τοΰ Ναζωραίου, ση'κω ά- Ιησού Χριστόιτ Ναζωρέουτ γκιέ^ έ
κάνω και περιπατεί.
π. Κ,αι πιανωντας τον απο το οεη. Ε σι Ι ζοΰρι άτε γκα οορρ' έξιόν χε'ρι τον έση'κωσε* και παρευθύ; ογιάθετε ϊ γκρίγτι* έ άτέ'τζαστ γιοι»,
ί7ερεώθηκαν ή πατούναις του, και οί φορτζούανε κιούτζετε, έ δε πατο'υ.ατ' έ
κέ;Απ|βετ σε τίγ.
άς-ραγάλοι του. .
8. Ε ού γκρί μπέ κέυ.πε τούκ' έ
8. Και πηδ&ντα; έτάθη, και έπεζετζίερε,
έ έ'τζεν , έ χίρι Αάσκε \ύ τα
ριπάτει' και έμζήκε μαζύ μετ αϋτοΰ;
Εις το ιερόν, πεοιπατωντας και πτοών ντε Ιερό , τοΰκ' έ ίτζουρε , έ τοκ' ί κϊτζίερε , ε τούκ' έ λεβδούαρε Περντίνε.
τας και ΰυ,νώντα; τον Θίόν.
9. Ε έ πα άτε ΡίΟϊ λαοί /.έ έτζεν,
(). Και ό*λος ό λαό; τον είοεν όπου
]έ χέ λεβίόν Πϊρντ.νε.
ίπεοιπάτει και δανιι τον Θεόν.

Κίψ, 3.

ΠΡΑ27.Ι2

ίο. Και τον έγνώί'.ζαν πως ητον
ετούτος όπου εκάθουντα εις τί,ν ίίραίαν πύλην τοΰ ίεροΰ ζητώντας έ'λδτ.ρί,οσύνη/ και πολλά εΟαύα.ασαν, κάι ϊγιναν έ^ατικοί ί'ί εκείνο οπού τού έσυ1 1 . ΚαΙ β χουτζός οπού ΐάτρεύδ•,•, '
ψεινεν ά/ώρις-ος άπό τον Πέτρον και.
Ιωάννην και ό λαός όλ,ος (όντας έ*τ:επληγυ-ένος ετρεςεν εις αυτούς εις την
καυ,άραν όπου έκράζετα το3 Σολο{λώντος.
12. Και ό Πέτρος ωσάν είδεν ε
τούτο, εΐ-τϊεν ει; τον λαόν' ώ άνδρες
ΙσραΥ,λϊται, τί θαυμάζετε βϊς ετούτο,
η* τί ατενίζετε εις έ(/.ας, ωσάν να το
ίνα'(/.α[λεν |Αί όύναρ.•.ν η εύσέβειαν έδιτ.7,1 ι/.ας να περιπατά αυτός ;
1 3. Ο Θεός Αβραάμ και Ισαάκ
και Ιακώβ, ό Θεός τών πατέοων ήριών
Ιδόςασε το παιοΐ του τόν Ιησούν, τόν
όποιον έσεΐς τόν έπαραδώκετε, και τόν
άρν/ι()η'κετε ίγ.τ ρο7α εις τό πρόσω-ον
του Πιλάτου, οποί εκρινεν εκείνος νά
τόν άπολύση;
ι4• Α μη έσεΐς άρνηΟϊίκετε τόν άγιόν και δίκαιον, και έζητήσετε νά σα;
χαρίσουν ενα άνορα φονέα.
1 5. Και εκείνον όπου είναι αρχη
γός της ζωής τόν έσκοτώσετί, τόν ό
ποιον ό Θεός τόν άνάςτ,σεν από τους
νεκρούς" τοΰ οποίου έμεΐς εϊμεσθε μάρ
τυρες*
1 6. Και εις τήν πί,-ιν τοΰ όνο'μα•το'ς του, τό δνομά του ϊςίρίωβνι έτοΰ•τον, τόν οποίον βλέπετε και είξεύρετε"
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ί νιοννί ατε , >.§ ισ αι κε ριγί χϊρκόν ελεημοσή\ ντ§ οε£ρ& τϊ Αούκούρε τϊ Ιερόϊτ ' ΐ ού τζιουδίτνϊ
Ίούμε. έ δονίαλ&•γκά μ§ντ$ π&ρ άτε
^4 ?'άου άτιγ.
ιι.' Ε άι νούκϊ σκίτειγ ί τζάλι ίλ
οϋ σίρούα γκά Ηέτρουα έ ο*έ γκά Ιω
άννη, ρ'όίι μπα τα ΡΛι λαόϊ τούκ' έ
τζιου^ίτου'ρί ντε καμάρε Λε θούχαετ* έ
Σωλομο'ίΐ.
υ. Ε σι πά ί$τι Πίτρουα,γιού
πε,ρίειΐκ λαο'ιτ' ώ ν•.έ:|ζ Ισραηλη-,'
ψ: τζιουδίτενΊ π&ρ κϊ".ε , & ψ« νά β:"ττρόνι νέβετ, σι κούρε Αία μέ φουχι, ά με πέσε τόν» άτε τε ετζε.γ§;
1 3. Περντία ί Αβραάμιτ, έδε Iσαάκουτ,' ΐ δ*έ Ιακώβιτ. Περντία ε π •
ϋαλαρεβετ σο'νε ντερ^'ι τε πίρρ" έτιγ
Ιησούνε, , άτε ί| γιούβετ έ κίνι παραόο'σο^ρΐ, ε άρνίσοΛίρε πίρ7ίάρα Πιλά
το σε, κούρ δέαί άΐ τά λεσιόν [ύ ίίου-'
κ!(Α.
ι4• Μά γιου'βετ άρνίστ» οεΐνγτνέ
ί τ| ορέϊγτινΙ, έ κερκούατε, τε ού ^ε-'
ρο'νεϊγ γιούβετ νά νιερι ίιακίτζούαρ.
1 5. Ε άτ§ κΐ ί» γέτενε έ βράτε,'
άτ'ε Περντία έ γγιάλι γκ« τ^ β§έκου~
ριτε , ί γί}Αΐ νέββτ (/.αρτύρε τ' άσάϊγ
πούνετ.

ι6 Ε μ.έ πέσ§ τ| §(/.|ριτ σατί",
κετε νιερι κ| σί/νι, έ ε νίχνι, Ι φορτζό»
|υ.ερρ' ί τιγ' έ *έσα κ§ βγιέν γκά άί
και ή" πί^ις όπου είναι οι' αύτοΰ τού ί δά άτιγ κετ^ δ|ντέτ τε Ρί()ε κβύρ{<,ιτ
εσωκεν ετούτην την ύγιείαν όλου τού πίρπάρα σίβετ Γιθε γιούβετ.
οώματος, εμπρος-ά «ϊς δλους σας.
17. Και τώρα, άίελφοϊ, εΐξεύρω,
ΐ7• Ε νΐάστΐ, ώ β|λάζε:ρ , έ & *'|
ότι μ.ήν εΐξεύροντες τό έκάμετε, κα- γιου έ πετϊγκά τ§ πά δίγτουριτϊ, σι
Φώς και οι άρχοντες σας.
έ ίέ άρχόντετε τούαΐγ.
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Τί2* ΛΠΟ'ΣΤΟΑΩΧ

ι8. Α(ατ, ό θέος εκεΐν*. όπου ίπροιΤπε ίιά {«σου τοΰ 70|Α«το; όλων τών
ιϊροφττώντου, να πάθη ό Χριςτι;, ίτ,ι
τα έτελέίωσεν.
19. Μίτανοη'σετε λοιπόν και γυρί
σετε, Ιια να εςαλειφθοΰν τ, άραρτίαι;
σας' ίια να έλθουν Καιροί παρηγοριά;
άπο το πρόσωπον τοΰ Κυρίου.
αο. Και να ς-είλη ίκεΓνον όζου Ϋ,τον
πρότίτερα χτρυγ[Αενό; έί; εσάς, τον
Ιτ,«7θϋν Χριςτίν.
21. Τον όποιον ί'ιναι αναγκαίον να
"ίόν ε/η ό ουρανός, £ω; τον χαιρον ό
που να άποκατας-αθοϋν όλα τα πράγ
ματα, τα όποια ίλάλησεν ό θεο; οια
ς-όίχ.ατο; όλων τών αγίων άύτσΰ προ
φητών άπό την άρχην.
22. Διατϊ ό Μωϋση; είπεν εις του;
πατέρα;" ότι ό Αύθεντης ό θεό; σα;
βίλει σα; άναττί^ει ενα προφητην ά-ο
τους αδελφού; σα;, ώσαν έαε'να* αΰτουνοϋ να ακούσετε εις όλα όσα λαλιίση εΐ; έσα;.
α3. Και πάσα ψ'υ'/ή όπου να ιλί,ν
άκούση τοΰ προφη'του εκείνου, θε'λίιέξολοθρε^θη άπϋ τον λαόν.
24. Και όλοι οι προφηται άπότόν
Σαμουήλ και έόο>θ<ν, όσοι έλάλησαν ,
έπροεϊπαν και ταϊ; ηαέρα'.; έτοΰταις.
25. Εσείς είσθε υίοϊ τών προφητών
και της οεαθηκτ,; όπου εκ«|Αε ό Θεο;
εις τους πατέρα; ρια;, λε'γωντα; ε1!;
τόν Αβραάμ* και εΐ; το σπε'ρ[χα σου
δελουν «ΰλογηθη ολαις ή γεν'αΐς της

Κεφ. 5.

1 8. Μαίϊειντία, κ»5τού παΡοί α
τό κι πατ θίνι (** 'Γ°'γί "Ι Κθ* προοη'τ|βετ σ| τϊγ , χΙ δο τ» πεσόν Κρίστι.
ίρ'. Μετανοη'σνι άδΐέ κθίουνι,κ|
τοΰ δούχενξ φάγετε τούαϊγ " κε τε βίγ!ν£ *ό;£«.ρε Ή πάρηγορίσι, γκα φάκεα
έ Ζότιτ.
2«>. Ε τε βε:Ρογ| ντε γιου άτ'ε Ιησούνξ Χρι5τόν§ κε πατ κένί δ.δάςού;»,
2ΐ, Ατε &>ύ-/αετ| κ§ τα μπάγί
Κίείι γγε'ρα [χπέ χοχ» χ§ τε βίγενί
ντε βεντ Ρίθε πούνετε κε 6α Περντίά
με Ρο'γε τ§ ΡίΟε Σεϊνγτόρεβετ προφη'τίτ σε τϊγ κ§ χε'ρεν' έ πάρε.
22.' 2έ ψέ Μώύίίου θ* μπΙ Αακαλάρε τουαϊγ* κ| Ζότι Περντία γιοΰαϊγ, δο τέ πέγ| το3 γχρΐ/ετε ντε (Λ£;
τε βρίάζίρετ σούαιγ, νιέ προο/,τ σι οΰ,
άτιτ τί μπάγι βεσ |Απε ΓίΟ' άτό χ§
οο τοΰ θότε γιο'ίοετ.
α3. Ετζό,ι δό χ| ϊ\ ιίο; ίοιΓιο*γ| άτιγ προΦττίτιτ, Βϋ τε σούχαετε γκα λαοί.
24- Ε δε Ρίθί προονίτετϊ /.ε κανί
φό)ε κέ %αα Σαυ.ου-/ίλτ, έ πασταγε,
προφτ,τεψνε κετό δίτ'.
α'5. Γιούβετ γίνι όγΐ£λρ.τ' έ προρτίτετ έ τε ίγιάτϊσϊ κε Μ?,'ι Περντίά
ριέ πάπαλάρ'ε τούαγ κοΰρ ΐ θα Αβραα'ριιτ' έ ντε ^άρέε τέντε οο τέ γε'ν§ ίεκουαρέ Γίθ| φεαίγετ' έ σ*;'ουτ.

Τ*•
26. Περ γιου πρωτοπάρε, γ•('ΐα">.ι
26. Ο θεο; πρώτον άνε^τιν εις
περντία
τε πίρρ' έτΐγ . έ οΰ ά δερΓοι
«σας το παιδί του τον Ιησοΰν, και τον
ΐς-ειλιν νά σα; εύλογα, γ;ρίζωντχς κα- τοΰ πεκόγε γιοιίβετ, κε τέ κβένετί
τζίλι οο πρε'ιγ γιοΰΐ γκα τί Χΐκ.ατ»
ίινα άπο ταΐ; πονηρίαι; σα;.
τοΰαιγ.

Κ•9• 4•
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Κιφ. δ. 4•

Κρίι Εχάτερτι. δ. 4•

ι. Κ« ε'χεϊ όπου έσυντύχαιναν αύ-Ι
τοϊ «τούτα τα λόγια εις τον λα6ν, ε^ρΟασαν εις αυτούς οι ιερείς χαΐ ό ς*ρατηγός τοΰ ίεροΰ κ αϊ οι Σαδδουκαΐοι ,
α. Λυπημένοι πολλά διατί έδίδασκαν αΰτοι τον λαόν, και έκνίρυτταν
«ίς τον Ιησοΰ•» την άνάς-ασιν ε'κ νε

ι. Ε τεχ χουβεντόϊγν' άτά «τ4
φγιάλ§ ντε λαο , άρρίνε μπα τα πρίφτεριτε έ δε ςτρατκιγόϊ ί Ιερόϊτ, έδε
Σαόουκέιγτε.
α. Σε ψέ οΰ βϊν λίκςτε κε διδάζν|
άτά λαόνε, έ ^εφτόΊγνε μ-ι Ι•»]$ουν|
τϊ γγιάλτουριτ έ «ε βδίχουρετ.

κρών.
3. Καϊ έβαλαν τα χεριά τους απά
3. Ε ίτίνε 5νούα£ρτε μπά τα , έ ί
νω του;, καϊ τους έφυλάκωσαν 2ως την βούνε ρίπε τε ρούαϊγτουρε πΐρ τε νε'σ•ρμενί , σε άχιίρε κέ μπρίμανε.
αυριον )ιατι τότε η τον βράδυ.
4• Καϊ πολλοί άπ' εκείνους όπου
4• Ε ΰού(Α| γκα άτά κ§ §ιΡιούαν§
άκουσαν τον λόγον έπίς•ευσαν' και ύ οιχαχινί πεσουανε, ε ου πέ νεμουρι ι
λογαριασμός τών ανδρών εγινεν εως πούρραβετ γγέρα μπε πεσ§ μίγ$.
πίντε χιλιάδες.
5. Κ,αϊ την αλλην ιήμέραν έμαζώ5» Ε τγιέτερ|νΕ 8ίτΐ οΰ μπ|γιόδ|
χβηκαν οι άρχοντες τους καϊ οι πρε άρχόντξτβ, έ πλέιχτε, έ γραμματέϊγτ|
σβύτεροι, καϊ οι γραμματεΓς εις την ντε Ιερουσαλήμ.
Ιερουσαλήμ.
6. Κ.α•. Αννας ό άρ/ιερίΰς και Καϊ6. Ε δε Αννα ίΠάριπρίφτκρετ, έδέ
κφας καϊ Ιωάννης καϊ Αλέξανδρος, χαϊ Ιωάννη, έδέ Αλέξανδροι, έ δε σάί3ν|
γκα σόι ί τε πάρεβετ *ξ πρίφτερετ.
Ισοι ήταν άπό γένος άρχιερατικόν.
η. Ε σι ί ίουνε άτά ντε μές, ΐ πιέτη, Καϊ ές-ησάν τους εις το μέσον,
χαϊ τους ερωτούσαν* με ποίαν δύναμιν νε' μέτζ φουκϊ, £ μπετζ ΐμερ ί πέτ|
τ, εις ποίον όνομα έκάμετε τοΰτο εσείς; γιούβετ Χΐτ{;
8. Τότε ό Πέτρος έπλη'σθη Πνεύ
8. Αχιέρε Πέτρουα οΰ μποΰ<} γκα
ματος αγίου, και τους ειπεν' άρχοντες σίίνγτι πΐρτ , έ οΰ ία άτοΰρε' ώ άρ•
τοΰ λαοΰ, καϊ προσβύτεροι τοΰ Ισραήλ, χόντε τ| λαόιτ , έ δέ πλέϊχ τ§ Ισραιίλϊΐτ,
Ολ Επε'δή η\αεΐς στίμερον έζϊταζό9• Ε ντ(στϊ ύ πιέτεμι νε'βετ σοτ
μεσθε δια εΰεργεσίαν άνθρωπου άσθε• π&ρ τ| μίρ^ε χ| π§ν νιέιτ νιερίουτ σ|
νημένου , με τί τρόπον έτοϋτος ία• σξαούρε , μέτζ ψάρρξ πούνε ού 3ϊρούα
χοΰιγ.
τρεύΟη*
εο•. Ας είναι γνώριμον εις όλους ί
. ίο. Αέ τα §ίγι ίίθ$ γιούβετ, έδέ
σος καϊ εις όλον τον λαόν τοΰ Ισρχ/ιλ, ίίθ| λαόϊ ί Ισραηλητ , σϊ ν:| $μ§ρ τ|
Ίτι εις το όνομα τοΰ Ιησοΰ Χρις•οϊ Ιησοϋ Χρις-όϊτ Ναζωραίουτ, άτϊγ κι
του Ναζωραίου, όπου έσεΓς Ι^^υρώσε- έ μπερθίετ§ γιούβετ ντε κρούιχ , 4 χ|
τε, τον όποιον ό Θβος άνάτησ••/ εκ ν» Περντία έγγιαλι άτεγκά τέβδίκουρι•Χ|ών, «ϊςτβύ-ο (λέγω) τδ όνομ* έτοϋ• | τ|' μ.» κετ^ Ιμίρχούϊγρ^πϊρπάραγιου'-
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ΤΛΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

το< παρας-έκεται γβρρός έμπρος-ά «ας.
1 1 Ετούτος είναι εκείνος ό λίθος
όπου" έκαταφρονέθϊ, άπο σας τους οικο
δόμους, και έγινεν «φαλη της γωνίας.
12. Και δεν είναι σωττρία ε'ς άλλον
κανένα" διατί δεν είναι άλλο όνομα
άποκάτω εις τον οϋρανόν όπου να εδόθν; εις τους ανθρώπους, εις τ6 όποι
ον κάμνε: χρεία να σωθοϋμεν.
ι3. Και βλέποντες εκείνοι τ/,ν παρρΓ,σίαν τοΰ Πέτρου και Ιωάννου, και
καταλαμβάνοντες οτι είναι άνθρωποι
αγράμματοι και ίδιώται, έθαΰμαζαν,
κάι έγνώριοάν τους, πώς είχαν ς-αθη
προτίτερα μαζΰ μέ τον Ιησοϋν.
ι4• Καϊ. βλέποντες τον άνθρωπον
τον ίατρεμένον όπου ές-έκουντο μαζύ
μετ' αυτούς, δεν ημπορούσαν να έναντιωδοϋσι τίποτες.
ι5. Αμή ες-ωντας να τους τ:ρος-άξουν να εΰγουν έςω άπο τον σΰνοδον,
έσυ μβουλευθηκαν άν άμεσα τους,
ι6. Λένοντες" τίνα τοΰ; κάμωμεν
τους ανθρώπους ετούτους ; όιατι, ότι
πώς να έγινε, όια μίσου αυτών σημά
δι γνώριαον, εις όλους είναι φανερόν
έτοΰτου; όπου κατοικούν εις την Ιερου
σαλήμ, και ό^ν ήμποροΰμεν να το άρνηθοϋμεν.
\η. Λλλά δια να μ«,ν διασκορπιοθτ, περισσότερον το πράγμα εις τον
λαόν, να τους φοβερίαωμεν να μην
λαλοΰσι πλέον εις το όνομα έτοδτο εις
κανένα άνθροιπον.
ΐ8. Και έκραξαν τους, και τοΰ; έπβρχγγειλαν καθόλου μ/.ο*• να λέγου-

Κεφ. 4•

βετ ί σίντόσε.
ιι. Κούΐγ |3τ5 ίοΰρίι κε ου γοί
πόστε γκα γιούβετ >.§ οερτόνι , έ λι
οΰ πε κιουτζ ϊ κιοσέσι.
12. Ε ας μπεντονιε τγιάτξρ §3τ§
σπετίμι' σέ ψέ άς τγιάτίρ §μ§ρ έ5τ§
ντενί Κίελ δένε μπε νιέρίζ , κε μέ άν| τε τίγ οουχαετ§ τ§ »υσεμι νά.
1 3. Ε σι πάνε θαόόόσν' έ Πέτ ροσε,
έ τε Ιωάννητ, ί κουπξτουανί κέ γιανι
νιέρεζ πα γραμματί , έ ΐδιότ§ρ, τζιουδίτισνε, έ ί νίχνε άτά κ§ κε'νί πασά
με 1ησουν{.
ι4• Ε σε ψέ σίχνε νιερίν' έ σεροναρί κε ρίγ με τά πάαχϊ μπε κέμπε,
σμρΰντ τε θόσνε ίε κόντρε.
1 5. Ε σί ί πορσίτν' άτά τε δίλλΙ
γιάΉε γκά συνόοι , «είγνε μουσαβερε
νιέρι με γιάτερινε,,
ι6. Ε θόσνε τζτοΰ Λί εαε κΐτοΰρε
νιέρεζετ; σέ ψέ οϋ πί \ιε =μά)ί τζιοι»51
πρέϊγ σούρεα, έ δίνε Γίΰε σα ριν§ ντέ
Ιερουσαλίμ, έ νούκε μούντγε,με, τα
άρνίσγερε.

\η. Πό ίε τε μός περχάπετε με
τέπερ ντε λαό, λέ τι πορσίτγ|;χ| άτ«
με πορσί τε ρέντε, κε τ| μός φλιάσεν§
με περ κετε εμιρ μπ£ ντονιέ νιερί.

1 8. Ε σί ΐ θυρρε, άτά, ί πορσίτνε,
κε τε μός φλιάσενΐ , άς τε μός «ίιίάξοι, μ-Λό'ε να διδάϊκουσιν εις τό όνομα γενϊ φάρρ^σε μπέ ίμερ τέ Ιησουϊτ.

τοϋ Ι/.σοϋ.
19- Μά Πέτρουα έ σ*έ Ιωα'νν/ι ού
19. Και άπεκρίθτ,καν ό Πέτρος και
ό Ιωάννης, και τους είπαν' άν είναι πε^ΡέίΡκνε μπα τά , έ Θάνε" ντέ^τ$ •
δίκαιον έμπροςά ε^ς τον Θε,ν, να ά δ:έϊγτε περπαρα ΙΙερντίσί, τ| 0κΊόγ§κούωμεν *««< πβρισσβ'τερον παρά τον μ; μ| τέπίρ γιουβετ σε ΙΙερντ:ν*?

Κ•ο. 4•

ΠΡΑΞΕΙΣ

θ*ον, κρίνετε τι."
2ο. Εμείς ο*έν ημποροϋμβν, ναμήν
λαλοΰμεν εκείνα, όπου είόαμεν και άχούσααεν.
2ΐ. Καί έ/.:ΐνοι ες-ωντας να τους
μεταφοβερίσουν τους απόλυσαν, διατί
όίν εύρισκασιν τιπουες άφοριιήν πώς
να τους τιμωρίσουν ίιά τον λαόν' ότι
όλοι έοοςα,αν τον θεόν εις εκείνο όπου
«γίνε .
22. Διατί ό άνθρωπος, εί{ τον ό
ποιον έγινε το σημεΐον ετούτο της ΐα-τριίζς, ή^ν περισσότερον πάρα σα
ράντα χρονών.
23. Και ώσαν άπολύθ/ιχαν ήλθαν
εις τους έόικούς τους, καί είπαν όσα
ιούς είπαν οί αρχιερείς και οί πρεσβύ
τεροι.
2^. Και εκείνοι ώσαν το άκουσαν,
όλοι με μίαν ψυχήν έσηκωσαν φωνήν
εϊς τον θεόν *αι είπαν' ώ Δε'σποτα ,
ίσύ ό θεός όπου έκαιες τον οΰοανόν
καί την γην και την θάλασσαν, και
όλα όία είναι υ,ε'σα εις αυτά.
25. Εσύ όπου είπες δια μέσου τοϋ
ς-όματος του Δα[ίίο του παιοΌ'ςσου'
οιατί έσυγ•/ύσθ/ιχαν τα έ'θνη, καί οί
λαοί έμίλετη'σχσιν εύκαιρα ;
26. Επαρας-άθηκαν οί βασιλείς τις
γης, καί οί άρχοντες έμαζώχθηκαν επιταυτού εναντίον τοΰ Κυρίου καί ε
ναντίον του Χρίσου του.
27. Διατί έπ' αληθείας έμαζώ/θηκαν εις τήν πόλιν έτούτην εναντία τοΰ
αγίου παιόο'ς σου τοΰ Ιησού, τον
όποιον εχρισίς, καί ό Ηρώδης καί ό
Πόντιο; ό Πιλάτος, με τα εί)νη καί μέ
τους λαούς τοϋ Ισραήλ,
20. Λα κάμουσιν όσα προώρισετό
χέρι σου και ή βουλη' σου να γενούν.
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Ριιουκόνι γιου.
2<>. 1ε ψε νάββτ νούχ$ μούντγεαΐ
τέ μός φλ-.άσεμε πέρ ατό πούνί,ρα χ|
πάμ , ΐ διΡιούαμ.
2ΐ. Ε άτά σι ί πορσίτν| με φοβ««ρί ί λ|5ούανϊ άτ~ , σέ ψε νούχε Ρε'ν|
σεΛεπ κί3 τι μουντόίγνε πρίίγ λα'Γιτ,
σέ Ρίθε λ|βδο'ϊγνί Περντίνε. πέρ «τέ, κ^
οΰ λϊ.
23. Σέ ψε ι* μέ ίίούμε. σ» <5ιζέτ
βγιέτζ άΐ νιερί Χ| ού λέ. μπ$ τέ, ί§γι4
Οαύμ' ε «ερίμιτ.
23. Ε τι οΰ λεσούανε βάνΐ ντε τ5τούρετε. , ί όξφίενϊ σα ού πάτν§ θ£ν|
άτοΰρ» τέ πάρετ' ϊ πρίφτϊ,ρετ , ϊ £έ
πλέΊχτ§.
24. Ε άτά σί^ι'ιούαν» κϊτ| Ρίθε αέ
■5'! ££;-'•§?§ γκρίγτινί ζέ/| τέ Περντία, ε
θάνί' ώ Ζότ , τι Π:ρντία Αέ Λέρε Κίελινε ί δέ Δε'ν}, ί ο* &τν|, ι δέ Ρίθ|
σα γιάνί μπα το.

25. Τι χ| μέ άν| τ\ %|σ$ σι ρ\ίΑ•.τ σίτ Δα^ίδιτ θέ' Ψε ού νακατόσν|
φυλίτε, έ λαο'τΐ ού μεντού«ν| πα β|-

26. Λούαμε περπάρα μπρίτίριτ' ε
δε'ουτ, έ δέ άρχόντ5,τί οΰ μπεγίόδ».
μκ| νιέ βεντ κόντρε Ζύτιτ , ί κόντρί
Χρις-οϊτ σέ τίγ.
27. Σί (*έ τε βερτέτκ ού πίρριπίγΛύαδξ ντε κ;τε κιουτέτ κόντρε σ$ίνγτίτ δγιάλλιτ σίτ Ιτ,σούϊτ , ί\ ί πάτ•
/ρίσουρε , ΗρώδΊη ί δε Πόντιο Πιλάτουα, πάσχε ρ,έ φυλίτε έ λαότ » Ισρ««
νίλητ,
28. Τε π|ϊγν| άτό κε §όρρ"α γιότ»,
έ 5έ θέλημα γιότί κίίί Γ•ίνί ούρο^ρ μ4
περπάρα τέ π(ν.'3ν8.
39. Ε νταϊτί μ Ζότ συλοτίσβν ~?
39• Και τώρα, Αύθε'ντη, τ^χάσβυ
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Κιφ. 4•

»•.; τους φο'ίρισμοός τους, και δο; ίίς κανοσίτ' έτοΰρε, έ ϊπ μπ# ρόπ τί τον*
τους δούλους σου να λαλοϋσι τον λό- τέ φλ'άσϊνί. μέ Κθ§ βάρος φγιάλε.ν|
γον οβυ μι κάθε λογής παρ^ησίαν,
τίντε.
3ο. Τούκ' έ ό*τ{ϊγτουρ| τι ΛΟρρίν|
3ο. Απλώνωντας τ6 χέρι σου εις ί«τρείαν, καϊ να γίνονται σημεία χαί τέντε ιϊ π^νενε σ§ρίμε, έ θαύμερα έ
τέρατα δια μέσου του όνόαατο; του α τζιουδίρα μέ Ιμερ τ£ δίΐνγτιτ ογγιάλγίου παιδός σ•>υ του Ιησοΰ.
λιτ σίτ Ιησούϊτ.
3ι. Και ωσάν έπαρακάλεσαν, ό τό
3 1 . Κ μέ τε λιουτουρε κι οΰ λιουτν'
πος όλος έσαλεύθη εκεΐ ότςοΰ ήταν μα- άτα, ού τούντ όε'ου τε'κ κεν| μπίγε'δουζωμένοι" και εγέμισαν όλοι άπο Πνεΰτ ρε' έ ού μπού3ν$ τί ΡίΟί πρέιγ ~ί«νγμα άγιον, και έλάλουν τόν λόγον του τιτ Σπίρτ , έ φλίσνί φγιάλιν' έ Περντίσί μέ θαϊίός.
θεοΰ" μέ παρρησίαν.
3α. Καϊ το πλήθος όπου έπίς-ευσεν,
3α. Ε τουρμ&σ' ΐ άτοΰρε κ( Αί"*ν|
ίταν ή καράί* τους και η ψυχη'τοος λεσουαρε ΐσ ζ|μ£ρα έ δέ Σπίρτι νιΐ' ΐ
μία* καϊ ουδέ κανένας άπο τα υπάρ σκέ ντονι'ε κ$ τ4 θόϊ γκα πλιάσκατ' •
χοντα του ελεγεν να είναι τίποτες «- τίγ , Ι'ίτξ ίμεα , πο κί'νί τ$ Ρίθα τ^
ίικο'ν του, άλλα όλα ήταν ίίς αΰτοΰς τουρετι τι Ρίθ|βετ πάδκβ.
κοινά.
33. Και οϊ άπο'τολοι με μεγάλην
33. Ε έ ϊπν| άποστόϊγτΐ μαρτυρίν'
δυναμιν έτταρά^ιδαν το ιιαρτύριον της έ σε γγιάλτουριτ τ§ Ζότιτ Ιησοΰϊτ
άνας-άσεως τοΰ Κυρίου Ιησοΰ, και χά μέ φουκί τε μάδε' ε ϊστε δουρετί έμάρις μεγάλη ητον εις όλου; αυτούς.
δε μπα τα Ρίθε.
34• Ε νούκί Ιϋ μπα τα ντοίιέ ίπα
34• Διατί ουδέ κανένας ητον εν
δεής εις αυτούς" και όσοι ήταν κτη'το- πάσουρί" σέ ψε Ρίθ' άτα /Α κιανί άροα,
ρες τόπων η σπητίων, έπουλοΟσαν και α δτιπίρα ί σίτν| , έ τϊ τζμουαρατ' *
έφερναν ταΐς τιμαϊς ί/.εινών όπου »- σ| δίτουραβετ ί πίγν$,
πουλουνταν*
35. Και τα έρόιχνον εις τα ποδά
35. Ε ί βίγνε ντε κέαπί τ* Απορια τών άπος-όλων' και έδίδουνταν ίίς ς•όγετ, έντά^εϊγ μπ'ε. τζίλί δό σι χοόν•
καθένα καθώς τοΰ έκαμνε χρεία.
τρί κίσ χρίνί.
3ο. Ε Ιωαίου , κε έ* πάτνΐ 6όρ;»
36. Και ό Ιωσης, όπου έκαλέσθη
άπο τους άπος-όλους Βαρνάβας, (το Απος-όϊγτε Βαρνάβε, ( κί οο μέ '.ίν|
όποιον μεθερμηνεύεται υΐ6ς παρηγο ί Λίρρι ί παρηγορίσξ) Αεβίτι, ί λερι
ριάς , ) ώντας Δευΐτης, το γε'νος του ντ| Κύπρο,
Κύπριος ,
3?. ϋίχεν ίνα χωράφι, και το ε37. 21 πάτι νιε άρρΊ, Ι σίτι, »
ΐϊοΰλησε, και εφερι τα άσπρα, και τα προυρι άσπρϊτ|, έ ί βούρι ντε χ|μπ!
ϊΐαλεν σημά εις τα ποδάρια των ά- τ' Απος-όγετ.
Κ070λων.
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Κεφ. ί. 5.

Κρίί Επέχετε, ι. 5.

ι. Ε νιε νιερ! /.ε κιουχαειγ Ανανία,
ι. Και κάποιο; άνθρωπος το δνου-ά
μέ Ρρουαν' έτιγ Σαπφίρενε 3ίτι νιςά^ί,•
του Ανανίας, μ.αζΰ με την γυναικά
του την Σαπφείραν, έποόλησε χωράφι"
ι. Ε ντάου τ% άσπρε γκα τ^
3. Και έ/ώρισε δια λόγου του με
τζμοιίαριτε
με τε &γτουρϊ ε δε τ&
ρικά άσπρα από τήν τιμήν τ•υ, και
ίρούασε
τϊγ'
ε πρου νιε τζόπε. Ρε,, έ ε
τό είςίυρεν και ή γυναικά του" και $βούρρι
ντε
κ|μπ|
τ' άπος-όγετ.
φερεν ενχ με'ρος, χα! τό εβαλεν εις τα
ποδάρια τών άπθ7θλων.
3. Ει θα Πετρουα" Ανανία, ψέ τ|
3. Κα! ό Πίτρος τοΰ είπεν' ανα
νία, διατί έγεμισεν ό Σατανάς την καρ- μπου'ίι ζεμίρενε τέντε σατανάϊ τε Ρεδίαν σου, να είπη; ψέμματα εις τό νιέτζ 5|ι'νγτν§ 2π!ρτ, έ τε μπάτζ γκ*
Πνεΰμα τό άγιον, και να ξεχωρίσης τ§ τζμούαριτ' έ άρρεσε;
δια λόγου σου από την τιμήν του χω
ράφι υ ;
4. Νουκ' ε^τ' έ βερτέτΐ, *= Ι π*
4• Αν τό εκράτης δεν ητον εις ϊ~
»ένα ; κα! ωσάν έπουλη'θη, δέν ητον ει; σίτουρε ότεα κέ, έ δ: έ σίτουρξ ντούρτην έ;ο'•σίαν σου; δια τί έβαλες τοϋ- δερ τεντ κε'; πέρ σέ βοΰρε ντε ζ4^|ρ§
το το πράγμα αεσα εις την καρόιαν τεντε κϊτε πούνε; νουιξ Ι"ενιε6ε νιερ*,,
σ υ; δεν έγέλασε; ανθρώπους, άλλα πό περνάνε.
τον Θεόν.
5. Ε τεκ §ιΓιόν Ανανία κετό φγιά5. Κα! ό Ανανία; ώσζν άκουσεν
Ι τούτα τα λόγια, έπεσε κα! εςεψυχησι' λε§ , ρα μτ| δε , ί ί &>υαλ σπίρτι" <
κα! έγινε μεγάλος φόβο; ει; όλου; εκ,εί- ίρι ιρρίκ' έμάδε μπε Ρίθ' άτά κ| ειΡιοΰανε κίτο.
νου; όπου τα ά/.ουσαν
6. ϋ σ! οΰ γκρε'νε τε ρίτε Ι μουα6. Κα! {σηκώθηκαν οί νέοι, κα! τόν
ίγαλαν
κα!
έπηγαν!
ρε,
έ ί κρίενε γιάστε άτε, έ ε κάλε ντ&
*συμά.ω;αν, κα! εύ'
€άρρ\
κχ! έ^χψάν τον.
η. Ε κίβνε ίκούαρε γγε'ρα τρε σά
7• Κα! έ-ίρασχν ?ω; τρεΐ; ώραι;,
κα! ή γυναικά του, μή εί;:ΰρωντας ε- χατ κούρ έ δε ίρούαγια έτ!γ άρριου
άτγέ , πά δίγτουρε άτ| κέ ο) π|•
κεΐνο όπου εγινεν , έριβήκε μέσα.
8. Ε ί θότ' άσάϊγ Πετρουα" Οουαϊγ8. Κα! ό Πίτρο; της εΐπεν" είπε
ρυ, άν επουλη'σετε τό χωράφι τόσα! με ρ.οιία ντε έ 8ίτε γιου πέρ κακέ Ρε αράσπρα; Κα! εκείνη είπε" να!, τόσα. ^ν|; έ δε άγιο ίθα" βερτέτ, πέρ κά/ξ.
Ο. Ε δε ΙΙέτρουα ίθότ' άσάϊ•)"π£ρ
9• Και ό Πε'τοος της είπε" διατί
»συ[Λφωνη'«τε ε'σεΐς να πειράζετε τό τζφάρε ποΰνί πετε κουβεντ γιουοετ,
πνεύμα του Κυρίου ; να, τα ποδάρια τε πυράξνι ^Ιπϊρτ'.ν έ Ζότιτ ;για τέκ
ίχίΐ'ών όπου έθαψαν τόν άνδρα σου, για'νε (λπΐ πόρτε κί;χπετ' έ άτοΰρε κ|
»ίς την θΰραν, κα! ίίελουσνν ιύγάλει κά>'| ντϊ βάόρ Αουρϊίνι τεντ , ε οό τί
τ» ντζγι^ενι ΐ δι τ!γ γιάΰτΐ.
κα. ϊσενα
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ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.
Κε*. 5.
ίο. Καί παρευβΰς έπετεν εις τα πο
ίο. Ε άτι τζάστ ρά περπάρα χ£δάρια του, χαί έξεψύχησε' χαί ωσάν ίμ.- μπ§[ίετ σ§ τίγ, έ ΐ &λ\ Χπ^ρτι" £σι
βηχαν [Λίβα οί νέοι, την εύρήχαν άπε- χίνε Α^έντα τε όίτε έ ίεν' άτε βδε'χουίαμε'νην, χαί εύγαλαν καί έχείνην χαί ρ|, έ ίί ε κρίενε γιά'ίτε, έ κάλε οιπάτην «θαψαν κοντά εις τον άνδρα της. νε λούρριτ σε σάϊγ.
11. Κ*ί έγινε φο'^ο; μεγάλος είςό'ιι. Ε ού Λε φρίχ' έμάδε μπε Γίθι
λην την :χχλησίαν, χαϊ εις όλου; εκεί Κ&ε, ε μπε Ρίδ' ατά /.εδιΡιούανεκετό.
νους όπου άκουαν ετούτα.
12. Κ αϊ πολλά σημεία χαϊ τε'ρατα
12. Ε πενιΗνεσοίμε νικάνε έ τ^ιουίγίνουνταν εις τον λαάν δια με'σου τών δίρα μέ δούαρρ τ' Απος-ο'γϊτ ντε λαό'
χειρών των άπος-όλων' ( καί με μίαν ( έ ϊ3νΐ ίώί ττάϊ/ίο μέ νιε «έαερε ντ«
ψυ/ην όλοι εύρίσχουνταν εις την χα- χαμαρε τε Σωλομο'ιτ.
μάραν τοΰ Σολοαώντος.
1 3. Καί άπο τους επίλοιπους κανέ
1 3. Ε ντονε γκά τέ τγΐί'ρετε νούνας δεν άποκότα να πάγ/| να ς•αθή κε Ρ'.υτζον του
τοϋ ά-^όνειγ
ά^ξρόνει• Ντούρε" πό ί
κοντά τους' άλλα ό λαός τους έτίμα ντερόν άτά λα,ϊ δούμε.
μεγάλως.
ι4• Και περισσότερον αΰςάνασιν το
ι4• Ε σα βιγ πο' στονειγ τούρα' ί
πλήθος τών ανδρών καί των γυναι πούρραβετ ε έ ίραβετ κ| πεσόι-ν; απέ
κών, όπου ΐπί7ευαν εις τον Κύριον . ) Ζότνε. .'
1 5. Ιΐίς τότον όπου εΰγάνασιν έςω
ιί>. Γγε'ρα ι/.πε χάκ§ κε τε ντ'ίίρι
τοΰ; ασθενείς εις ταϊς πλατείαις ςαί- γιάδτ^ ντε ρού-ξρα τέ σία.ούρϊτ4, έ τί
ταις, χαϊ τοΰ; έβαναν εις μιχραϊς χλί- βίγνε μπε στρόμίρα, έ _~πέ_ ϋτρά-ε,
ναις χαί κρεββάτια, δια νά επισκίαση κέ τε ζίγ ντονιέ γκά άτά χε'για ΐ Πίκαν εις κανένα άπ' «ύτοΰς ό ίσκιος τοΰ τροσε κοϋρ Νκόν.
Πέτρου όταν περνά.
ι6. Και το πλήθος τών πόλ'ων ό
ι (». Ε μπεγίδιϊνε έ δε τούρμα έ
που ήταν τριγύρω έμαζώνιυνταν εις κιουτέτεβετ κε ί•!ΐνε όο'τουλ* ;ερουσατην Ιερουσχλημ, καί ε'φε'ονασι τους α λιμητ, έ πίγν; τε ίε^ούρί ε τε ίουτζίσθενείς, και έλείνο ς όπου έππρά^ουν- τουρε γκά απίρτιρατ' έ Γ.|'ε?α" έ άτά
ταν άπό πνεύαατα άκάίίαρτα' οί όποιοι 3;ρόνι';νε Γώ\.
όλοι ϊατρε^ουνταν.
17. Και ε'σηκώθη ό άρ/ιερεύς χαί
V• Ε σί οΰ γκρέ ί πάρι ί πρίφτεό^οι εκείνοι άπου ήταν μαζύ του, ' ό ρετ, έ δε Ρίΰ' άτά /.έ κίνε |χέ τε .':α9χ§
που ήταν ή αΐρεσις τών Ιαδδουκαίων,) ; & ςστϊ ερεσι ί Σαόουκεϊγετ ) ού
χαί έγε'αισαν φΊόνον
μπουσνι γχά ζηλία.
ι8. Καί άπλωσαν τα γε'ριά τους εις
ι8. ϋ στίνε δούαρρτ' έτοΟρε μπ
τους άπος-ο'λους, χαί έβαλαν τους εις ΑποζΌ'ιγ, Ι ί βοΰν' άτά ντε χαψάνΙ
φύλαζ'.ν χοινη'ν.
άτε τε λαόϊτ.
ίο. Αμή άγγελος Κυρίου την νύ
ιι). Πό Εγγιλ ί ζότιτ νάτενε χά
χτα ανοιςε ταΐς θύραις της φυλακής* πι διερρτ' « χαψάνϊσ} , έ ΐ ντζο'ρι άτά
καί ε'ι.-,*'
γιάστί, * ^ '*•
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αο. Παγαίνετε, και ς-αθέν Γβς λαλή
σετε εις το ιερόν εις τον λαόν όλα τα
λόγια έτούττ,ς τής ζωής.
2ΐ. Και ώσχν τό άκουσαν, άπό
τήν αϋγήν εμ^ήκαν εις το ιερόν, καϊ
έ<ίίίασκαν. Κ αϊ ωσάν επήγεν ό άρχι
ερευς και εκείνοι όπου ήταν μα,ύ μετ
αυτόν, έκάλε'ϊαν το συνε'ό .ιον και
όλν,ν τήν σύναζιν των γερόντων των
υιών τοϋ Ισραήλ* καϊ ες-ειλαν ανθρώ
πους εις τήν φυλακήν, να Τους φε'ρουν.
22 Και ο:' ύπ/,ρε'ται ωσάν επήγαν,
ίέν τους εύρήκαν εις τήν φυλακην" άμ/,
γυρίζοντε; άνε'φεραν,
23. Λε'γοντες' ο τι τ/ν φυλακών
την εΰρήκαυ.εν σφαλισμέν/ιν πολλά φυ
λαγμένα, και του; φύλακας εξω ύ»οϋ
ές^κουνταν εμπρός•* εις ταΐς θύραις
άμή ωσάν άνοίςαμεν, οΥ» ηύραμε» μεσα κάνε'να.
2<ί- Καϊ ώσαν άκουσαν τα λ-ίγιά
ετούτα ό ιερεύς και ό ς-ρατηγός του
ιερού και οϊ αρχιερείς, απορούσαν οι"
αϋτοϋς πώς 6ίλει καταντήσει έτούιο
( το πράγμα. )
2'5. Και κάποιος επήγε καϊ τους εϊ'
πε* ότι τους ανθρώπους οπού" έβάλλετε εϊς την φυλακήν, νά τους όπου εί*α'
μέσα εις το ιερόν, καϊ ς-έκουνται και ίιδάσκαυν τον λαόν.
26 Τότε επήγεν ό ς•ρ«τηγός μα£)
με τους ΰπ/,ρε'τας, και του; έφερε, ό'/ι
ς-ανικώς' ( όΊατι εφοβούνταν τον λαίιν,
νά μην τους λιάσουν. )
ιη. Καϊ ωσάν τους έφεραν, τους ες-ησαν εις το συνε'δ'ριον' και τους έρώτη'εν ό άρχιερεΰς,
α8. Και είπε' οέν σας έπαραγγείλαμεν έμεϊς παντελώς νά μήν όιίάσκετε ιΐς „•ό όνομα τούτο ; και νά ε

»9ι

αο. Χάίγαινι, έ σϊ τϊ κΐντρόνι ντί
Ιερό , φλίτνι ντε λαό Ρίθε φγιάλιτ' έ
όιΛασκαλίσε γέτεσε.
2 1 . Ε πόκε έ διΓιούανε χίνε χε μεγγε'ς ντε Ιερό, έ οΊσ'χξνε- έ σϊ ερίι ί
πάρι ί πρίφτερετ, ε όέ άτά κε κε'νϊ μι
τε Λάσκ§, θύρρε συνόδ, ίίε Ρίθί πλεκεσίνετέ πίγετ σίΐσραηλητ, έ £ίρΡΌυαν£
ντε χαψάνε τϊ πίγν§ άτά περπάρα
τουρεσ.
3 2. Ε κοπίγτε σι βάνι νουκ' ί Ρίνε
άτά ντε χαψανε" ε οΰκθίιν&, έ οΰ ρε.φίενί,
23. Τουκ'ε" θένε* σέ -/αψάνϊνε έ Ρέμ
μπίλτουρί με σούμί συγουρϊ, έ δ'έ πεκτζιτε χε ρίγν» γιάστε περπάρα δίερρετ'
πό σϊ ί χάπμ , νούκε Ρέμ ντονι|

.ν^ί'/τα.
34• Ε σι διΡιούνε χε,τό φγιάλε ε δ*
πρ'.φτι , έ όί στρατηγοί ϊ Ιερόϊτ, έ ο"»
τ| πάρετ' έπρίφτίρετ, συλοήίίισνϊ ιγ§Ρ
ατά , κισ 8ό τε πένετί κεγιό πούνε;
ϊ5. Ε μπί κίτό «ρρ'οι> νιε, έοΰ ρ*ίφέν άτοϋρε, έ οϋ θο'τε' χ| για νιε'ρίζιτ*
/.ε βοΰτε ντε χαψάνί, γιάνε ντε Ιερά
κέ ρίνϊ , έ όιίαζγίνί λαόν|.
ι6. Αχιε'ρε βάτε ς-ρα-ηιγο'ϊ Αά^ίξ
με τριι/,α , έ ΐ προιίν' άτά , πό γιό μ«
3ι•?Ιγγιμ' Ι σέ ψέ τ;;έ7.πι3νε λαόν$

[λός ί μπουλιόιγνε μέ Γουρρε )
27. Ε σϊ ί προύν' άτά , ί ντζουαρξ
περπα'ρα ντε συνόί , έ ί πιε'τι άτά ί
πάρι ί πρίφτερδτ.
28. Ι'. οΰ θά' νου'κ' ο^ πορσίτμ νά
γιοΰέετ κε τε μός ^κΐίάξνι ν ιί ϋίχ^
|ΐΑερ, ε γιουβετ για χε μπούστε I»σείς σχεοον, εγιμίσετε τήν Ιερουσαλήμ ρουσαλίμν§ γκά ίιδαχία γιούαϊγ , ί
«π* τ <ιν ό\<$αχ-<ίν σας, κα;. βούλεσθε νά| <ϊόι τ£ νά στίρι σίπιρ ίιάκν' • χ^τιγ

39.
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ίίζετε απάνω μας το αίμα του άνθρω
που ετούτου.
^
29• Κοί άττεκρίθτη ό Πέτρος χα! οι
β-τός-ολοι και ειπαν' κάμνει χρεία περισσότερον να υπάκουη τινάς του θε
ού" πάρα των ανθρώπων.
3ο. Ο Θεός των πατέρων μας άνάςτ,σε τον Ιησοΰν, τον όποιον εσείς
τον έσκοτώσετε , (Λε τό να τον κρεμά
σετε εις το ζύλον.
3 1. Ο Θεός έτοΰτον τόν ύψωσε με
ττ,ν δεξιάν του ( και τόν εκαμεν ) άρχτ,γόν και σωτήρα, νά δώση μετάνοιαν εϊς τον Ισραήλ, και συγχώρησιν α
μαρτιών.
32. Και έμεΐς εϊμεσθεν μάρτυρες
αύτουνοϋ" ετούτων τών λόγων, και α
κόμη τό ΙΙνεΰμα τό άγιον, όπου έόωκεν ό Θεός εις εκείνους όπου τοϋ ΰπακούουσιν.
33. Και εκείνοι ώσαν τα άκουσαν,
έτριζαν τα δόντια τους , καί έσυμβουλευ'ουνταν να τους φονεύσουν.
34• Αλλα έσηκώθη μέσα εις την
συναξιν Ινας Φαρισαϊος, τό όνομα του
Γαμαλιήλ, νομοδιδάσκαλος, τιμημέ
νος εις όλον τόν λαόν, και ίπρός-αξε
νά εΰγάλουν έξω καμπόσον τους άπος-όλους
3δ. Καί είπέντο•>ς* άνδρες Ισραηλΐ
τα;, ς-οχασθί,τε, τι μέλλετε νά κάμετε
εις τους ανθρώπους ετούτους.
36. Διατίπ^οτίτερα από τούταις
ταΐς ήμέραις έσηκώθη ό θευδάς, λεγωντας του λόγου του, πώς ν» είναι
κάποιος μέγας, εις τόν όποιον έκολλη'θηκαν άνδρες ?ως τετρακόσιοι τόν α
ριθμόν* ό όποιος έσκοτώθη, καϊ όλ•.ι

Κ•ρ ί>.

νιε ριουτ.
39• Ε ού πϊρΓεϊΓκ Πέτοουα, εδέ
άπος-όϊγτε, έ Θάνε" δοόχαετε τε§ιτΊόγεβί μί τέπ|ρ Περντίνε , σε νιέρεζιτε.
3ο. Περντία ε πα&αλάρεβετ σάνί
ε γγιά)Ί Ιησουνε, χ£ έ βράτο γιούβετ
με τ| μπερθίερι ντ^ κρούϊχ.
3ι, Κετε Πίρντία έ μαδόϊ έ ε πεσρι τε πάρρ| έ σωτήρ με δόρρεν' έτίγ
τε δγιάθϊτε, πΐρ τέ δίνε μετανί ντϊ
Ισραήλ , έ δε τε ντ§γίερ§ τ\ φάγεβετ.
32. Ε νέβετ γέμι μαρτύρε τε χιτοΰρε φγιάλεβετ , ε δε Σπίρτι Σίινγτ,
χέ δα ΓΙερντία μπε Ρίθ' άτά χ§ §ιΓείγ£νε άτίγ.
33. Ε άτα σι διΡιουανε χετό, Ρεοτζίλίγνε δέμπ|τ£ , έ πείγνε μουααβερ6
: ί βρίσνε ά τά.
34• Πό ού γχρέ μπε "/.εμπε ντε συνόδ •*•.§ Φαρισαϊο , χ§ κιούχαειγ Γαμαλιήλ , δάσκαλ ί νόμιτ , ί ντερρούαρ§ γκά Γίθϊ λαόι, έ* πορσίτι τέ ντζ-)•**ρίνί νιϊτζίκί γιάστ| Απας•ό«γτε.

35. Ε ού θότ' άτοΰρε* νιερεζ Ισρα*
ηλήτ , βίστρόνι μίρρε τζχίνι περ τέ.
π^ΐρε ντε κετά νιέρεζ.
3(>. Σέ ψέ π|ρπάρα /.ξτοϋρε οίτετ
ού γκρέ Θευόάϊ , έ θόί βέτ|χενε σε
τζότζ Ϊ3τ5, με άτ| ού π«3κούα νιέ,
νέμουρ γγερα κατερκίντ νιέρίζ" ού βρά
άί , έ δε Ρίθ' άτά χ§ ί κεσοΰανί άτιγ,
ού π|ρχάπνί, έ σμπέτα ντονι|.

όσοι τόν έπίς-ευαν, ε σκορπίστηκαν καί έγίνηκαν ουδέ τίποτες.}
37. Και δς-ιρα άπά τοίίτον έσηκώθη
37. Ε πας ίετίγ σύ γκρέ Ιούδα*.
{ Ιούδας ό Γαλιλαίος, εις ταϊς ήμί- γχα Γαλιλαία ντε <5ιτ κοϋρ σκροόαϊγν•

Κ»*, ΰ.
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ραις τη; άπογρ*φη; , και έσυρε λαόν Ιμίρετ» , β χόκι πας βετίουτ 3ου'μ§
ϊϊρκετόν οπίσω του ' και ίχαλάσδη κα•. λαό' έ &έ άί χοΰμπι, * ο1» άτα «έ. νιο»
εκείνο;, και δλοι όσοι τον επίς•ευσαν, *- Α&νε 'ό'ί'λι οΰ περχάπν$.
σ;•.ορπίσΟηκα».
38. Και τώρα σα; λέγω, λείπετε
38. Ε $ε νταϊτι ου θόμ γιούβετ,
«πό τους ανθρώπους τούτους , και ά λιαρΡόουνι γκά λετά νιέρίί, έ λίρι άτά'
«ητετους' χα; άν είναι ή βουλή ετού σέ ψέ ντεστε γκα νιέοίζ κοΰϊγ χίίλ,
τη ίι το έργον ΐτοΰτο από ανθρώπους, α Χϊγιό ποιίνε, δο τ£ κρίσετ|.
θέλει χάλασα.*
39. Αμή άν είναι άπό τον Θεόν ,
39. Μα ντέστε γκα Περντία νουδεν ^απορείτε να το χαλάσετε, μη'πω; κε μούντνι τα πρί*νι άτ§, μό; ντόκαι εΰρείητε και 9εομά/οι.
όετ£ έ κε πένι λιοΰφτε με ΙΙερντίνε..
4ο. ΚαΙ έκατα;ϊίΐϊθη*αν εις αυτόν*
4ο. Ε έ πΐλκίενε κουβίντν' έτίν" έ
χαι ίχάλεσαν τοΰ; άπος"όλους, και τους σϊ θύρρΊ άπος•όιγτ5, ΐ Ρ*Χν§> έ ' πορί-^ρναν, και τους έπαράγγειλαν νά
μήν λαλούν πλέον εις το όνομα του 1ησοϋ, και τους απόλυσαν.
4 1. Και οι άπότολοι λοιπόν έπάγαιναν απο το πρόσωπον της συνοΦου
μέ ναραν, ότι «καταξιώθηκαν νά ατι
μασθούν ο\χ το όνομα τοΰ Ιησοϋ.
4ί. Και όλαις ταΐς *.μέραι; ο*έν
ίπαυαν, να διδάσκουν, κχί νά εύαγγελίζουν τον Ι^σούν Χ,ριτόν, και *ίς το
ιερόν και ιϊς τα σπνίτια.

σίτν» κ'ε τε μός φλιάσ^νε με μπ'ε. $μ|ρρ τ» Ιησοΰϊτ , έ ί λϊσουαν' αϊ ά.

Κεφ. ?■• 6.

Κρίε Ε'ιάατ»-τ«. ς, (>,

4 1. Κ *ετά ίχεϊγνϊ γκα φάν.εα »
συνόόιτ τοΰκ' ί ίεζουαρϊ, σε ψέ οΰ
Αέν| τλ ^ότ§ χε τ§ ζέντερόνενί πΐρ |μερρ τ£ Ιησοΰϊτ.
43. Ε »οΰχι πεσόιγνί τ| ίι5άζν|
έ τε βαγγελίσνε γκα άτα ντ^ Ιερό
έ δ*έ μπέ στεπίρα Ιησοΰ Χρις•όν|.

ι. Ε (χπα το δίτ άχιέρι σι ού
ι. Και ταϊς ήμέραι; εκείναις ώσαν
ίπλτβυναν οί μαβητάο'ε;, ίγόγγυζαν «ί 3τοΰαν| ιχγ6ητέίγτ§ , κίρτόϊγν* ΕλΕλλ/νίται εις τους Εβραίους, ότι αϊ λτίνετ* με Τζιφοΰτ, σέ μπϊ ποΰν|ρ«
γτ,ραί; τους ΐπα-αβλέπουνταν εις την ;ε τ^όό δίτετ νοΰχ» βίγνξ ρ"έ Ρράτ' Ι
6% τε τοΰρετε.
κ,αΐ'/ιμερινήν ΰπηρεσιαν.
α. Ε σι θΰρ"|!• τϊ διμπί^γιέτ| τούβα. Και οί^ώίεκα έπροσκχλεσαν το
πληήο; τον μ*θητ•>ν, και εϊ-αν" δέν μ|ν' έ μα9ητίβετ, οΰ θάν|" νοΰχ' |2τ'
αάς πρέπει να άφίνωμεν τον λόγον τοΰ έ πελκίερϊ ντϊ νέβίτ τε λεμ| ίι^αχίν'
έ Περντίσ|, έ τ| ιτουνόγ|ΐΑί ντ^ μϊσά■θί•ΰ, να Ιπηρετοΰμεν τρχπεζαι;.
λερα.
3. ΖΡί(ϊνι ά^α , Λλάζερ, στάτ| νι'έ3. ΠροαηΟί'ίσετβ λοιπόν άπόλο'γου
ρ|ζ
γκα γιού'ί μέ Ιμ;^ τε μ•ίρρ$,
βας επτά άνδρας, άάελφοί, όπου να
πλιότ
μέ δουρετί τε Σ4?.νγτιτ 2;ιρτ,
»!ν*ι μαρτυρημένοι, γεμάτοι άτιό πνεύ
μα άγιον και σοφίαν, του; οποίους Οέλο- Ιέ μι β ψ, άτά & τι {<1μ| μπ'ί Χίΐ^
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μεν κατας-ηση εις τ/,ν χρειαν ετουτην.
4. Και ήμίϊς θό'λομεν εύρίσκίσΟζι
εις τήν προσευχήν και εις τήν ύττν-,οβοίαν του λόγου.
5. Καί άρεσεν ό λόγος ε'μπρο^ά εις
όλον τό πλήθος" και βδιάλεζβν τον Στίφανον, άνθρωπον γεμάτον άπό πίς-ιν
και πνεΰμα άγιον, και τόν Φίλιππον,
και τόν Πρόχορον, και τον Νικάνορα,
και τον Τίμωνα, χαι τον Παρμενάν ,
και τον Νικόλαον τον Λνποχεα τόν
προση'λυτον.
6. Τοϋ; οποίους ϊςτπσαν έμπρο?•ά
ιϊτ τους άπος•όλους'καί ωσάν «προσευ

Κεφ.

6.

πούνε.
4. Π", νάβετ δό τέ πρέσίμε ντε τέ
λιούτουρί, ε ν-.{ πούνε τέ διδανίσί.
5. Ε οΰ δούκ κεγιο φγιάλε ε πελκίερεπερπάρα ίίθετούρμεσε' έ ζίιόδε Στε
φάνι νιερί πλιότ γκά πε'σε, έ γκά Σίίνγνι Σπίρτ , ε" Φίλιππονε , έ Πρόχορονε,
ϊ Νικάνορανε, ΐΤίμονε, έ Παρμενάν§, ε Νικόλίνι Προσηλίτνε γκά Λντιοχία.

6. Κ|τα ί προύν{ περπάρα άπος-όγετ' ί σι ού λιούτνε βούνε δούαρότε
χήθηκαν, έβαλαν απάνω τους τα χεριά [*ιτΙ τά,
τους.
η. Και ό λόγος τοΰ Θεού" ηύςάνιτι ,
η. Ε φγιάλία ε' Περντίσί όίτι'ίγ,
και ό αριθμός των μαθητών έπλήθυνεν Ι έ 3τόνεϊγ νέμουρι , ί μαθητίβετ ντε
κατά πολλά μέσα εις τήν ΙερουσαληΊι' Ιερουσαλίμ ΰούμε* έ δε Βουαε τούρκε
και πολύ πλήθος άπό τους ιερείς ϋπακού" πρίφτερετ Ρεΐειγνε πέσεν|.
αοιι εις τήν πίς•ιν•
8. Καί ό Στε'φανος με το νά ίναι
γεμάτος πίς-'ν και όυναμιν Ικαμνε με
γάλα σημεία και τε'ρατα εις τόν λαόν.
9• Και έ<;ηκώθηκαν κάποιοι άπό τήν
συναγωγήν όπου έλε'γετο των Λιβερτίνων, καί άπό την «υναγωγήν των
Κυρηναίων, και Αλεςανδρεων, καί ά
πό εκείνους όπου ίταν άπό την Κιλι
κίαν καί Ασίαν, καί έφιλονεικοΰσαν με
τόν Στέφανον.
ίο. Καί δέν έδύνουντα* νά άντι^αθώσι την σοφίαν καί το πνεύμα με
το όποιον έλάλει.
ιι. Τότε έβαλαν κρυφά άνδρες
όπου Ιλεγαν, ότι άκουσαμεν άπ' αυτόν
όπου ελάλει λόγια βλάσφημα εις τόν
Μωϋσην καί εις τόν Θεόν.
ία. Καί έπαρακίνησαν τόν λαόν καί
πρεσβυτε'ρους καί τους γραμματείς* καί
ήλθαν και τόν άοπαξαν, κα; τνν εφι:-ραν εις τήν σΰνκςιν.

8. Έ Στεφάνι πλιότ με πε'σε ε' με
Φουκί πέν τζιουδίρα έ θαυμερα τε με-

δά ντέ λαό.
ο. Μα οΰ γκρε'νε τζα γκά Συνάγω•
γι κε θού/αετε ί Λιβερτίνε[ί£τ, έδϊ ί
Κ».ριν«βετ , έ δε ί Αλεζανδρινόβετ ,
« δε τζά γκά Κυλικία , έ γκα Λσία,
έ λίιγνε φιλονικί με Στεφάν§.

ίο. Ε σμοϋντνε τέ κεντρόίγνί κόντρε ντΐ σοφί ε ντε Σπίρτ ά§ φλίτ.
ιι. Αχιέρε βούν» φ^χουρα νιε'ρεζ
τε Θό3νε, σέ νάβετ ε §ιΓιούαμ άτε κ§
θόθ φγιάλε τέ σιάρα κόντρ| Μωύσίουτ , έ δέ κόντρε. Περντίσε.
12. Ε νακαχόσνι λαόνε. έδέ πλ«κεσίνε , έ δε γραμματε'ϊγτε• έ ερδε , ε
έ ρεμπίενε ατ| , έ έ σπούνί ντί συνόο*.

κ«?. 7•

πιά:

ι3. Και έβαλαν μάρτυρβς ψευ7αις.
όπου ίλεγαν' έτοΰτος ό αΟρωπο; δέν
παύ;ι να λαλή λογία βλάσφημα ένατια τοϋ" αγίου τόπου ετούτου, χαί του
νόμου.
ι4• Διατί άχουσαμεν αυτόν όττοΰ
ελεγεν, οτι ό Ιησούς έτοΰτος ό Ναζα,ραϊος θέλει χαλάσει έτουτον τον τόπον,
χαϊ θέλει άλάξει ταΐς τάξαις όπου μας
ΐπαράδωχεν ό Μωϋσης.
1 5. Και όλοι όσοι έχάθουνταν εις
την συναςιν, άναντράνισαν εις αυτόν,
χαι ειοαν το πρωσωπον του ωσάν πρό
σωπον αγγέλου.
Κεφ. ζ. 7.
ι. Κα• ό άρχιερεΰς εΐπεν εις τον
Στ/φανον άνίσω; χαί τάχα είναι τέτοι
α; λογής ετούτα;
3. Και ό Στέφανος εϊπεν" ώ άνδρες
αδελφοί χαί πατε'ρες, ακούσατε" ό Θεός
της δόξης έφάνη εις τον πατε'ρα μας
τον Αβραάμ (_ άχόμη ) όταν η τον εις
την Μεσοποταμίαν, πριν πάρα ν* χχτοιχη'οη εις την Χαρράν.
3. Και εΐπέν του" εύγα από την
γην σου χαί άπό την γενεάν σου, χαί
ίλα εις την γην όπου θέλω σου δείξει.
4• Τότε εΰγαίνωντας άπό την γην
των Χαλδαίων, έχατοίχησεν εις την
Χαρράν. Και άπεχεΐ, ϋς-«ρα άφόντις
ά-εΌανεν ό πατέρας του, τόνέμετχχατοίχισεν ό θεός εις την γην ετουτην ,
ιίς τή< οποίαν έσεΓς χατοιχατε τώρα.
5. Και δέν τοϋ εδω*εν ίϊς αΰτην
χληρονομίαν, ουδέ ενα πάτημα ποδαρίου' χαί τοΰ έταξε να τοϋ τ/ίν δώσ/,
δια χληρονομίαν, χαί εις τό σπε'ρμα
του ΰς-ερα άπ αυτόν, μήε/ωντας αυ
τός παιδί.
6. Και ό Θεός του είπεν ετζι" ότι

ΕΙΣ
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ι 5. £ ντζο,ίαοε μαρτ«:( τι ρΐμ,
χε θόίτνϊ' χούϊγ νιερί νοΰχ» που'ίιόν
τοΰχ' έ χουβεντουαίϊ τε σΐάρα χόντρ»
*§τίγ β§ντιτ σ* ίίϊίνγτΐρουαρε , 1 δέ
χοντρέ νόμιτ.
ι4• Σε ψέ να διΓιουαμ λίτ'ι λϊ θόβ
χ§ χούϊγ 1η<70ύϊ Ν αζωραίουα , οό τ &
τρίσγε χίτε βεντ, ε δό τι ντ*ρογ| άίίέ'τετε χ§ να δα νάβίτ Μωϋσίου.
ι5. Ε σι ατίνε σίτε μπέ τε Ρίθ' άτα χε ρίγνϊ, ντε συνόδ , πάνε φάχεν' •τίγ πόσι φάχ» Εγγίλιτ.

Κρί» Ε»τ<.τ;τΐ. ζ. η.
ι. Ε ι θότ» ί πάρι ί πρίφτίριτ
Στεφάνιτ'ντέ γιάν| χετόπουνεχϋίιου,
α. Ε δέ άί θά ώ νιέρε'ί βίλά^ρ, Ι
ΛαΛαλάρε* διΡιόνι' ΙΙερντία < λεβδιμι*
γιου δοΰχ Λαπά» τ σίν$ Αβραάμιτ χοϋρ
χέ ντε Μετοποταμί , πα ντ^νιουρί δέ
άί ντε Χαρράν.
3. Ε ΐ Οότί άτίγ δίλλ γχα δέου
Γτ , * δέ γχά Ρίρία γιότ• , έ ίγια ντ$
£|ντ χε δο τε τε δεφτόίγ οΰνε τί.
4• Ατε χε'ρε σι δόλι γχα δε'ου ί
Χαλδέετ ντένι ντέ Χαρραν' έ άτί'γε *ί
ί βδίχι πα.':άι τίγ ΐ προϋ άτ'| ντ| Λι
τέ δε χέ ρίγι γιου νταοτί.

5. Ε νουχ' ΐ δα άτίγ χληρονομί ντί
χϊτέ δέ άς <ά Ριοΰρι/,ε λέμπετ' πό ΐ
τάζι, τ§ για ϊπ άτΙ ντουρδερ τε τίγ, ε
πας άτίγ ντ| τε φαγ§σ| τίγ , αέ ψέ
σπατ άΐ δγιάλε.
6. Ε ί Οχ Περντία χεϊτοΰ, σέ 5ό
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ία σπέρμα σοτ> θέλει εΐσβαι πάροικον
«ς ζένην γϊ,ν, και θέλουν το σκλαβώσει,
χαί νατϋ ταλαιπωρήσουν τετρακόσιους
χρόνου;.
η. Και το «Ονος, όπου θέλουν ό-.υΑίΰσίΐ, εγώ θέλω τ6 κρίνει, είπεν ό Θε
ός* και ΰς-ερα θέλουσιν εύγει, και θί'λουν ρ.ε λατρυσει ίϊς τον τόπον έτουτον.
8. Και ό Θεός τοΰ εδωκεν διαθη'κην περιτορίς* και ετζι έγέννησε τον
Ισαάκ, και εις• ταΐς οκτώ τον περιε'τε
ια' και ό Ισαάκ ( έγέννησε ) τον Ιακώβ,
καιό Ιακώβ, τους δώδεκα πατριάρχας.
ρ. Και οί πατριάργαι εζηλευσαν
Τον Ιωσήφ, και τον έποΰλησαν ( να ψερίη ) εις την Αϊγυπτον* άμνή ό Θεός •/•,τον [Λίτ' αυτόν.
ίο. Και ελευθέρωσέν τον άπ6 όλαις
ταΐς πίκραις του, και εδωκεν του γάριν και σοοίαν έ|Λπρος-α ει; τόν Φα
ραώ τον βασιλέα .ης Αιγύπτου, και
Τον έκατάςτ,σιν ήγ*ύ[ί.ίν6ν εις τήν Αϊ
γυπτον και ει; όλον του το σπήτι
ιι. Και ήλθε πείνα εις ολην τήν
γήν της Αιγύπτου και Χανααν, και ρυγάλη ς-ενοχωρία' και οί πατε'ρε; μας
ίέν εύρισκαν φαγητά.
■
ία. Και ό Ιακώβ ώσαν το άκουσε
*ώς είναι σιτάρι ιΐς την Αίγυπτον, Iς-ειλε τους πατέρας μας πρώτα.
1 3. Και την δευτέραν φοράν εγνωρίσθη ό Ιωσήφ εις τους αδελφούς του,
χαί έφανε ρώΟη το γένος τοΰ Ιωσήφ
εις τον Φαραώ.
1 4 Και έ'ς-ε-,λίν ό Ιωσήφ και έπροσκάλεσε τον πατέρα του τον Ιακώβ,
χαί ολην του τήν γενβαν, οί όποιοι ή«ανεως έβδομηνταπέντε ψυναΤς.
1 5. Και ό Ιακώβ έκατέβη εις. τήν
Αίγυπτβν, χα; βπεθανιν αυτός και οί

Κεφ. 7.

τ» 6έγ| φάρ*ρ" *τ»γ τε ρΊ'γί ντε βίντ
τε χούαϊγ, έ 8ό τα σκλαβόσγενε άτ&,
έτά (λουντόγ|ν| π§ρ κχτερ κίντ βγ;έτ.
*]. Ε άτε φυλί κε 86 τε ρίνϊ σκλεβ
απε τε, 86 τχΡιουκόίγ ούνϊ, θχ Περντία* έ παστάγε 86 τε δχλλε/ε , έ 8ο
τε {λ§ 9ερήέγ|νϊ μούαντε λετ§ ίέντ.
8 Ε ί δα άτίγ δγιχτεν' έ περιτο
ίχισε, έ άστοϋ πόλι Ισαχχνε, έέ περί•
τέ|χνι άτϊ ντε τ| τέτεν§ δίτε' έ Ιιαάκου Ιακώβνί , ε Ιακώβι τε διυντίίγιέ-.§ Πατρί/ετε.
ο,. Ε Πατρί/§τ| πά π|ρ ζηλί 5.τν§
Ιωση'φνε ντί Αίγυπτο* |αχ ΙΙ^ρντία κέ

ρ-έ άτε.
ίο Ε έντζόρι άτΙ γκά Ρίθϊ 3τρ;γγίυ-ετ' έτΐγ, έί δα άτίγ λουρ;τί, ε σοφί περπάρα Φαραώνητ μπρετιτ σ' Αίγυπτοσε , έ έ βοΟρι άτε τε παρρε ντί
Αίγυπτο , έ δε μπε Ριθ§ "ίτίπί τ§ τ.γ.
1 1 Ε έ"ροΊ παστάίγ ουγια ρίπε Ρί9ι
δε τ' Λίγυπτοσε, έ τε Χαναα.η:, 4
έ δε 9τρ|γγί(Α ίι/,αδ' έ νουκ» Ρε'Ίγ<|
τζτε νάί,'γνε πα*αλάρετε τάνε.
12. Ε σι ^ιΡιόί Ι αχώ οι κε Γέντειγ
Ρροΰρρε ντ Αίγυπτο , 8§ρΡό» χέρ^ν' ί
πάοε παπαλάρ|τ& τάν|.
1 3. Ε τ» δίτενε χέρι ού ν»ν Ιωσγ(φη ντε βε>'άζ|ρ τε τίγ' έ γιου τζφακ
Φαραώνητ φυλία έ Ιωση'φητ.
ι4• Ε δ'ερΡόϊ Ιωσν{φη έ θυόρι παϋάν' έτίγ Ιακώβνε, έδέ Ρίθϊ φίρι.ίγεν'
έτίγ (ίτατεδγιέτ έ πέσ| σπ'ιρτ.
ι5. Ε βάτε Ιακώβι ντ' Αίγυπτο^
έ βδίκι άί' έ δέ παπαλάρετε τόνε.

κ**. 7.

ηνΑΣ ΕΠ

1 6. Κ.« τους ?μετατο'πισαν εις την
2ι*•/ε[Λ, και τους έβαλαν εις το ρινΫί[Αα
όπου άγόρασεν ό Αβρααα [ΐέ ασημιά•
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1 6. Ε ί προύνε ντε Σ/ε;/., έ ϊ [Ιθύ
νε ντ§ βαρ'ό κε πατ πλίρε Αβραάμι μ»
τε τομούαρε τ' ΊρΡέντιτ γκχ τε λίγτ
έ Εμμόριτ τε. Σιχε'μιτ.
ιη. ιΜα κοΰρ οΰ άφϊρούα κόχέσ§
τάξου ρίσε με πέ χ§ πατ •''45ί§ Περντία Αβραάμ/,τ , ο!> ρίτ λαόι * οΰ
στούα ντ' Αίγυπτο.
1 8. Γγε'ρα σα ερδι τγιάτερ μπρέτ
ντ' Αίγυπτο, κε σε δίγ Ιωϊηφνε.

ιιο τους υίούς τοϋ Ευ.ι/,ορ ιοΰ 2υχερι.
Ι7• Και καθώς έση'αωνεν ό χρόνος
«τοΰ ταξίματος τοϋ οποίου ώα,οσε* ό
θεός εις τον Αβραάμ, αϋςητεν ό λαός,
και έπληδύνΰτ, εις την Αίγυπτον,
1 8. Εως όπου έσηκωθη άλλος βα
σιλεύς εις την Αίγυπτον, ό όποιος 5έν
έγνώριζε τον Ιωση'φ.
1 9 Κοιίϊγ ζοΰρι διναχ.ερί κόντρ§
19. ΕτοΟτος εκατέ/νευσε το γένος
φνλίσε
σάνί, έ οΰ .':§ρι τε κεοϊ /ίαΛα•
μας, και έκακοποίησε τους πάτερα;
(/.ζ;, (χέ το να κάμη νά ρίχνουσι τα λάρεβετ σόνί , κάκ§ σα τε 5τιγν| πόστε δγιέλμτ' έτοίρε , κε -\ [*ός ρ^«γ6ρί'φη τους, να μην ζωογονούνται.
νε , 8 τε 3τό•πσνε.
2(>. Μπα τε κίχΐ λεου Μωϋσίου»
ι ο. Εις τον ό~οΐαν καιρόν έγεννη'Οη
ό Μωυση;, και εΐ/ε θείαν εΰμορφίαν, ε \3 ί δάϊουρϊ ντε Περντία , άί οϋ οΰ"
ό ό.τοΐος αν:9ρ»φ•/ι τρεις μήνες εις τό 3κίε τ.>έ (Αου'αϊγ ντέ 3τ§πί τε λα.'ίάιτ
σπητι του πατρός του
σε τίγ.
2ΐ. Ε κοΰρ έ χόο*β άτ| πόΐτί , β
2ΐ. Και ώ7αν τον έρριςαν, τον έπτ,ρεν ή ϋυγατε'ρατοΟ Φαραώ, και τον ριορρι άτε έ Αίγια έ Φαραώχητ, έ έ ούσκίον άτε σί Αίρρ* τε σάιγνΐ.
ανέθρεψε 6.» υίο'ν της.
2 2. Ε οϋ ριψούα Μωύοίου ντΐ Γιβΐ
22. Και έπαιίεύΟγι ό Μωϋση"ς εις
κά()ε λ γης σοφίϊν των Αιγυπτίων* καΐ σοοί τ' Αϊγυπτίβετ , έ 'ίϋ ί φόρτι ντ$
φγιάλε ΐ ίέ ντ| πούνε,
ητον δυνατός εις λόγια ιαί έργα.
ν.'). Και ωσάν έτε/είωσε τον τεσ•
α3. Ε κοΰρ σόσι άί τϊ διζέτ βγιε'σαρακοστον χρόνον, ηλβεν εις τήν κάρ τζτε , ί ερο\ ν:ε ζέ^ρΐ τ§ τίγ, τ|
ο .αν του, να πάγ{; να είί'ί τους άδελ- βϊγ τε σίχ βίλάζϊριτ' ετίγ , τε ?:ίγτ Ι
φο.ι; το.», τους υίοΰς του Ισραήλ.
ΙσρατΓλητ.
άί. Ε σί πα νιε /.ε μουντόνεΐγ, ίΛα
24• ^αΐ ετωντα; να εϊίη κάποιοι
άπο το γένος του όπου ά^ικεΐτο, του ντίχυ.» , έ ί (*ό,5^ι /.άκίνε άτίγ κε κ4
έβο/,θ^οε, καί έκαμε την ε'κίίκηοιν εϊ; στρεγγούαρί, σε ψε βράου Αΐγυπτιθν|.
τον κατα-ονούαενον , φονεύωντας τον
Αιγ,ιπτιον. ,
25. Ε άί συλονίσειγ σε β|)'άζεριτ'
1 5. Και έλογίαζε πως να γροικοΰν οί αίελφοί του, δτι ό Θεός ίια έτϊγ $ο τι κουπετόγενε κε Περντία
μέσα τ-/;; χειρός αϋτουνοΰ θέλει να •*έ «ίόρρβ τ\ τίγ οΰ ϊπ άτοΰρε λεφτετους σώο-/) σωτηρίαν' άμή εκείνοι όεν ρ•.νϊ' ιι% άτα σί κουπ|τούαν{.
το έγροίκησαν.
ί6. Ε οίτεν'έ παστάιγμ.8 οΰ δοΰκ
α6. Και την άλλτν ήιεραν εφάνη
ιΐς «ύτοΰς όπίδ εμάνουντ«ν, και τους ντίε τα τεκ κερτοΊγνε , ε ΐ άναγκάσι
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ανάγκασε δια να κάμουν ιίρτ'νην, λί- ά-ά τΐ παϊκτζόνι#νε , ί ού δα* ώ
γωντάς τους" ώ άνδρες, ίσεΐ: ιίβΟβ ά- 1 νιε'ρεζ, γιουβετ γίνι βεΧάζερ, ψ* ^εμ».
οελφοί, διατί άδικα Ινα; τον άλλον ; τονι νιερι γιατερινϊ:
27. Καί εκείνος όπου αδικούσε τον
27. Μα άίχι άδικίσ σόκνϊ, έστίγγείτονα του, τον άμπωσε, και είπε" τι άτι, έ ίθά' τζίλι τε βοΰρι τι τ»
ποίος σε κατε'ςτισεν άρχοντα και κρι πάρρι , έ Ριουκάτασ μπ§ νές
τών άπανω εϊς έμας ;
28. Μ/ίνα 6 λεις να αϊ σκοτώσης
καί έμε'να, χαθώ; «κότωσις «χθίς τον
Αίγυπτιον ;

28. Μός οο' τ§ μέ βράτζ έ δέ μούα,
σι κοΰντρε βράβε δγιε'Οινε έδέ Αίγΰπτιονε;
29. Καί όΜωϊσης ωσάν άκουσε τον
29. Ε με Χίτε φγιάλε ίκου Μωΰλογον ετοΰτον έφυγε, καί έγινε πάροι- σίου , έ οϋ ξενιτέψ ντε βεντ τε Μα*<>ί ει; την γην Μαδιάμ, έκεΐ όπου &- όια'μιτ, τέκ πόλι οί §γιέλμ.
γέννησε δυο υιούς.
οο. Καί ωσάν «τελείωσαν οί σαράν
3ο. Ε σι σκοιίανε διζέτ βγιετ γιου
τα χρο'νοι, άθελος Κυρίου έφάνη εις δοΰκ άτίγ ντ έρημί τε Σινά Οροσ«
«υτον μεαα εις την ερημον του" όρους Εγγϊλι ί Ζότιτ ντε φλιάζϊ τε ζγιάριτ
του Σίνα, εις την φλόγα της φωτιάς φέρρεσ».

τις βάθου.
3ι. Ε σι πα χετε Μωϋσίου, ου
3ι. Καί ΰ Μωϋσης ωσάν είδεν, το
όραμα έδαυμαζί- καί πηγαίνωντας κον τζιουύίτ περ άτε κ§ οΰ §οΰκ. έ σι οΰ
τά να καταλάβη ετούτο, του τ,λΟί φω άφϊροΰα άι τε σίχ, ίέρδι ζε ί Ζότιτ χ*
θόσ.
νή Κυρίου όπου" του έλεγεν'
3α. Ού'νεγιαμ Περντία έ παπαλάρί3^. Εγώ είμαι ό Θεός των πάτε
ρων σου, ό Θεός του Αβραάμ, καί ό βετ σουαϊγ, έ Περντία ε Λβραάμιτ,
Θεΐς Ισαάκ, καί ό Θεός Ιακώβ. Καί ό έ Περντία έ Ισαάκουτ , έ Περντια «
Μωϋσης ε'τρόμαξε, καί δέν άποκότησε Ιακώβιτ' έ Μωϋσίου οΰ §ροδ, έ νούκ»
να άτενίση να είδη.
Ρουτζον τε βίστρόν.
33. Καί ό Κύριος του είπε" λύσε
33. Ε ίδότε άτίτ Ζότι, ζΡίδ κβτό υπόδημα άπό τα ποδάρια σου" δια- πουτζετε γκα Λεμπετ' έτοΰα, σέ ψ#
τι ό τόπος όπου 7««σαι, είναι γη ά βέντι τέκ ρί είτε ί Σ|ϊνγτ«ρούαρι.
για.
34• Ει4α, είδα την κακοπάθειαν
του λάου μου όπου είναι εις την Αϊγυπτον, καί άκουσα τους ς-εναγμοΰ;
των, καί έκατέβηκα να τους έλευβερώσω' καί τώρα ελα, να σε ς-είλω εις
την Αίγυπτον.
35. Ετοΰτον τον Μωϋσην τον ό
ποιον αρνήθηκαν, λέγοντες" τίς σε κα
τες-/ισεν άρχοντα καί δικϊς•/;'ν; έτοΟτον

34. Βίδτρόβα ίπάτζε τε κεκίατ' έ
λαόιτ σία κε εστε ντ' Αίγυπτο , έ διΓιόβα όίκίμν' έτοϋρε, έ ζπρίτα τι σπ|τόΐγ άτά' έ νταδτί έγια, έ §ο τε τ|
όίρΡόιγ τι ντ' Αίγυπτο.

35. Κετ'ι Μωϋσίνε χϊ ί άρνίσνε,
χοίιρ 6άν|* τζίλι τε Αέρι τι τί πάρρ'ε έ
Ριουκάτασ ; κϊτΐ Περντία έ δερΡόϊ •όρ
ό Θεός άπ•'<7ίΐλεν άρχοντα *οΛ λυτρω- δεοάτας έ ϋπίτε"^ μέ οόρόε τ 6γγελ\~

Κ:γ. η.
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την με το χέρι τοΰ άγγίλου όπου του κέ γιοι» §ούκ άτίτ ντε φ.έρρε.
έφάνη ίΐς την βάτον.
36. Ετούτος τοΰ; εύγάλεν, με τό
36. Κουιγ ί ντζόρι άτα , τουκ' ϊ
να κόμη τέρατα και σημεία ει; ττ|ν *έ?ίε τζιου§ίρα έ θαόμερα ντε δε τ'
Αίγυπτον και εί; την έρκΟραν θάλασ Αϊγυπτοσε , έ ντε §έτ τέ κουοΐ , έ δε
σαν, καί εις την ερημον, σαράντα ντ' έρημί, όιζέτ βγιέτ.
χρόνους.
Ζη. Κου'ϊγ |5τ* άί Μωϋσίου λ\ ο•)
3^. Ετούτος είναι ό Μωϋσης όπου
είπεν εις τους υιούς του Ισραηλ' ότι θα Αίγετ σέ. Ισραηλκτ' Ζότι Περντίχ
ΑΰΒέντης ό Θεός σας θέλει σας αν α γιοόα«γ &> τέ γκρερι ντε γιου προφήτ
χνίσει προφη'την άπό τους αδελφούς πρέίγ βε'λάζίρετ σουαιγ *ί μουα, άτιτ
σας ώσαν εμένα" αΰτο»νοΰ να άκοΰσητε. τί διΡιόνι"
38. Κου'ϊγ είτε ύ κέ ντε μπε-)»->
38. Ετούτος είναι όπου ήτον εις
την έκκλησίαν εις την ερημον, μαζύ δ?γ§ τ| λαόϊτ ντ' έριμί, με Εγγΐ'ίινί
(/.ε τον άγγελον όπου έσυντύ^αινεν •ΐς χε κουβεντόν με τεντε μχλλ τέ 2ιτο όρος το Σινά, και μα,ύ με τοΰ; νάετ, έ με παΛαλάρετε τούαϊγ, έ μόορι
πατέρ:; μας, ό όποιος έδέχθηκε λο'για φγιάλε τε γέτεσε, τοΰ ά ΐπ γιούβετ.
ζωντανά να (Λας τα ίωση.
3ο. Ντε άί νοιίκε δέδνε τε §ι?ιόΐγνϊ
3ρ. Τοΰ οποίου ο*έν ηθέλησαν οί
πατέρα; μας νά τοΰ υπακούσουν, αλλά πακαλάρίτε τάνε, πά έ σκελμουανβ, {
τον άπείίωςαν και έγύρισαν με την οϋ κβίενε με ζεμερα τε τοΰρε ντ' Αί
γυπτο.
καρδίαν τους εις την Αίγυπτον,
4ο. Και είπαν ει; τον Ααρών" κά
4ο. Τούκ έ δένε Ααράνητ' 7ίένα
με μας θεούς, όπου νά πηγαίνουν όμ- νάβετ Περντίρα κέ Τϊ ν* σκόγίν§περτρςά μας" ίιατι ό Μω^ση; έτοΰτο; πάρα νέί" σε ψέ πέρ άτέ Μωΰσίνϊ κ'»
ό~οΰ μα; ευγαλεν από την Αίγυπτον, νά ντζόρι νάβετ γκά Αίγυπτογιχ νουκ'
έ δίμ| σέτζ ί Ριάου.
δεν εΐςεύρομεν τ! έγινεν εις αυτόν.
4 1 . Ε πένε νιε βΐτζ μπα τό <>ίτ, έ
\ ι . Καϊ έκαμαν οαμάλι ει; ταΓ; ήμίραι; έκείναις, και έ&νισίασαν εις τό προυν» κουρπάν ντε Ιύολο, έ Γϊζόνισνε
είίωλον, και εϋφραίνουνταν εις τα έρ νιέπουνιρα τε δουαρρβετ σε τοΰρε.
γα των χειρών τους.
42. Ε Περντία κβέου φάκενε γκά
42. Καϊ ό Θεός έγυρισε τό πρόσω
πον του άπ' αυτούς, και τους έπαρά- άτα , έ ί λ^δόι άτά τε σϊρπέϊγν' άακέρ'
δωκε να λίίτρεΰωσι την κρατών του ε Κίεΐιτ" σι κούντρ' "είτε δκρο^αρξ
ο£ιρανοΰ' κα()ώς είναι γραμμένον εις τό ντε κάρτε τε προφη'τετ' ώ στεπι έ 1βφλίον των προφητών" ώ σπητι τοΰ σραηλητ, με κίνι προυρ| βάλε τε θέρΙσραήλ, μήνα μου έφέρετε σφακτά και τουρα , « κουρπάνε μουα §ιζέτ 6γιέτ
θυσίαις και σαράντα χρόνου; μέσα ει; ντ' έρημί;
την ερημον ;
43- Αλλά επήρατε την σκηνήν τοΰ
43. Πό γκρίγτιτ} τέντεν' έ μολόΜολόχ καϊ τό άς•γον τοΰ Θεοΰ σα; Ρει; χουτ , ε οέ οϋλλ' έ Περντίσε σουαίγ
φάν, τούίτΰπου; τους οποίους έκαμε• 1 ρεμφάνιτ κάνατε κέ Λ(τ§ γ;ού π$ρ τί
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ΤΏΗ ΛΠΟΣΤΟΛίϋΝ.

Κ.«5. 7<

Τί νά τους πβοσκυνίτε" και θέλω σας φάλλι μπβ τό" « 8ο τοΰ γκρε τοΰ 2-ιί
μετεκατοικίσει παραπάνω άτη τν,ν Βα μ§ τέΐγ Βαλυλώνΐσξ.
βυλώνα.
44• Η σκηνή τοδ μαρτυρίου ίτον
με τους πατέρας μας εις ττ,ν έρτμον ,
καθώς εκείνος όπου έλχλίΐ με τον Μωύσίν έίιάταζε, να ττ,ν κάμη κατά τον
τύπον όπου έβλεπε.
45. Τ/,ν οποίαν σκτιντρ» ες-ωνταςνα
ττ,ν διαδενθώσιν οί πατείς μας μα
ζί» αϊ τον Ιτ.σοΰν τ/,ν έμβασαν μέσα
εις τον τόπον όπου έκυρίίυ'ϊαν και ειναν τα έθντ], τα όποια τα έςώρισεν ό'
θεοί άπά το πρόσωπον των πάτερων
μας, έως ταϊς ήαέραις τοΰ Δαβίο*
46. Ο όποιος ηύρε 7.*Ριν έμπρος-α
εις τόν θεό•., και έζτίττ,σε νά εΰρτ, κά

44• Επάτν* χαχάλάρετε τάν§ τέντεν' ί μαρτυρίσε ντ' έρτ,μί , σι χούντρ*
έπατ π•ρσίτουρ§ άι χι ί θα Μωϋσίουτ τα χ§ν σι κούντρε πα τύπωνε.
45. Ατί ε μούαρρι οό£ί§ μπεοόρρε,
ε έ προύνε με βέτί^ε χαχαλάρξτε τάνε χασ£ϊ με Ιτ,<7θύν$ τι χ^γνί ζχφιλίτε , κε ^άόι Ιίερντία γκά οάκεα >
#αχαλά;ΐ?ετ βάνε νγέοά ντε δίτ* τε
Δαβίδιτ.

46. Αι Ρέτ: /1ρ πίρπάρα Περντίσε. έ ού λιούτ τε Γέν νιε τέντε Περντί
τοικων οια τον θβον τοΰ Ιακώο.
σ| Ιβκώβιτ.
47• Και ό 2&λομων τοΰ έκαμεν εν*
ΙωλομοΊ πα όερτοΊ 3τ£πι περ τ§.
«πίτι.
48. Αλλα ό ΰψιτος δ*έν κατοικα εις
ναοΰς ύποΰ γίνουνται με χέρια, καθώς
λέγει ό προφήτης"
4ρ. Ο ουρανός είναι θρόνος μου,
και ή γι, είναι ΰποπόδιον των ποίων
μου" ποίον σπήτι θέλετε μου κάμει ,
λέγει Κύριος, η ποίος τόπος είναι τής
αναπαύσεως μου ;
5ο. Ιίτοϋτα όλα δ*εν τα έκαμε τό
χέρι αου;
5 1. Ω σχλτροτρ^/τλοι, κ» όπου
δ"ϊν ε/ετε περιτομτν ττ,ς καρδίας κ-Ί
των αϋτίων, εσείς πάντοτε έναντιεΐσ9ε
τό Πνεΰμα το άγιον, καθώς οι πατέ
ρες σα; ετζι και εσείς.
5α. Ποίον άπο τους προρίτας δεν
έδιωξαν οί πατέρες σας; και έσκότωσαν
εκείνους όπου έπροεΐπαν όια τό έρχομον ετούτου του οιχνιου, του οπ ιου
τώρα έσεΐς εγινηκετε προοόται και
φονιάδες*
53. Οί όποιοι (ία~; ) ε'ΐΓ/{ρ«τ• τόν

4•'. Πό ί Λιαρτι νου'χ; έι ντε δτε•
πί τ| π£;ίϊ •}λέ όούαρρ", σϊ κού»τρ: 6ότε προφήτη.
4«}. ΚίεΧι |3τξ φρόνι ια, έ δέ δ"έου
κέντρ' έ χέαπ£^ετ σε ;χία" τζφαρί
λοί 9τίπΙ οό τε |χε »§νι (χ,ούα. 6ότε
Ζότι; ά τζφαρε λοί όό τε γετε β|ντι ί
σε πρέιγτουριτ σίρι;
5ο. Λούχ' ί κχ χέΐίι ίίθε χι το
οόίρ^α 'ψλ;
5 1. Κόχϊ πα χθίερε , έ τε πα- πρέρε ντΐ "ίέ;χίρ* έ ντε βέ^ί, γιούβετ Ρι&«
νι| ρί-;ι κοντρί είνγτιτ Ζ-ίρτ , σι
χα/ταλάρξ'ΐε τούαϊγ., άστοΰ 4 ίε γιου•
5 α. Τζίλιν| γκα προφητε νούκβ
ντόϊκ•| χα.:αλαριι| τούαϊγ ; έ βράνε
άτ* χΐ ού ήιφτόϊγνε περ τ' άρίουρ| τ ε σε δρεϊγτιτ, άΐίγ χΐ γιουβετ
νταατί οϋ >•ΐχί προδότϊρ, έ δε ίιαχκ•
τόρε.
53. Γιούβετ >\ χ.'νι αζρρΐ νόρ! (*«

Κιφ. ?.
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νΰμον, δια [/.έίου της ταχτικής ΰπηοίβίας των αγγέλων, και δέν τον έφυλάςετε.
54• Καϊ εκείνοι ώσαν αχούσα» ετού
τα, έκόπτουνταν ή καρδίαις τοιι;, και
έτριζαν εις εκείνον τα δο'ντιάτους.
55. Και εκείνος {λέ το να ήναι γε
μάτος άπο Πνεύμα άγιον άτενισίν εις
τον ούρανόν, καϊ είδε την δόζαν τού
θεού, και είδε και τον Ιησοΰν όπου ές-έκετο άπο την δεξιαν τού Θεού.
56. Και είπε" να, όπου βλέπω τους
ουρανούς ανοικτούς, και τον υϊόν του
άνθρωπου, ύποϋ ς-έκεται άπο την δεξιάν τού Θεοΰ.
5^. Καϊ κράζοντες μεγάλην φωντ,ν,
εφραςαν τα αυτί α τους, και ώρμησαν
όλοι με ίνα θυμόν απάνω του.
58. Καϊ τον εΰγαλαν εζω άπό την
πο"λιν, και τον {λιθοβολούσαν* και οί
μάρτυρες εΰγαλαν και έθεσαν τα φορέ
ματα τους εις τα ποδάρια κάποιου νέ
ου, οπού έκράζετο Σαύλος.
5ρ. Και έλιθοβολούσαν τον Στέφα
νο ν, ό όποιος έπροσεύχετο και έλεγεν' ώ
Αϋθέντη Ιησού, σέζου την ψυχη'ν μου.
6ο. Και γονατίζωντας, έκραζε με
μεγάλην φωνήν και εΐπεν" κύριε, μήν
■Τους λογαριάσης την άμαρτίαν έτού-

πορσίτ'δγγίγετ, Ι νούκ' έ ρούαϊγτιτε.

Κε<ρ. ιί. 8.

Κρίε Ετέτετε. η. 8.

ι. Και ό Σαΰλος ητον συμφονη μέ
νος εις τον φόνον τού Στεφάνου. Και
έκείνην την ήμέραν έγινε μεγάλος δι
ωγμός εις την έκκλησίαν, όπου ^τον
εις την Ιερουσαλήμ- και όλοι ε'σκορπίσθηκαν εις ταϊς χώραις της Ιουδαίας
καϊ Σαμάρειας, έξω άπο τους άπος-όλους.

ι. Ε Σαύλοσε ϊ πελλχέν βρέϊλ' έτϊγ * έ οΰ πέ άτε δίτε νιε ντγιέκεγε έμάδε κόντρε Κ&εσε κ ε κέ ντε Ιεραυσαλϊμ' ε οΰ περχάπνε Ρίθε ντί περ.
φϊιάτερα τε Ιουδαίεσε ε τε Σαιχαρίεσε , περ βέτζμε Απος-όγετ.

54• Ε κούρ διΡιούανε κετό οΰ πίλτζϊτ ζεμερ' έτοΰρε, ί* χερτζελίγνε δ§μπετ§ μπε τέ.
5». Αία άϊ σε ψέ ΐσ μπούσιουρβ
πρί'ίγ Σξινγτιτ Λπίρτ, σι βεατρόί ντέρ
Κίελ , πα λεβδϊμ Περντίσβ , έ Ιησούνβ
ντένιουρί μπάνε τ| δγιάθβτε τϊ Περντίσ*.
56. Ε θα" για, χ§ σιόχ Κίείτ» ναπουρ}, έ δε τέ πίρρ' έ νιερίουτ /.ε ρ*ϊ
μπάνε τέ δγιάθετε. τ§ Περντίσε.

5^. Ε άτά θύρρε φορτ, έ ζούνε βέσετ' ετοΰρε, έ οΰ βερσούλ* Ρίθ§ Αά3κ§
μπϊ τ{.
58. Ε σϊ έ ντζοΰαρε γιάστε γκα
κιουτέτι , ΐ λίγνε με Ρούρρε' έ μαρτύρετε βούνε ρόπατ' έτούρε περπάρα λί~
μπεβετ *ι| τριμ&όριτ , χ§ κιούχαείγ
Σαύλο,
5$). Ε έ βρίσνξ Στέφανε με Ρούρόε,
χε θ|ρρϊτ έ θο'σ* ώ Ζότ Ιησού, πρίτμε
Σπίρτινε τίμ.
6ο. Ε σι ού'γίι Ριοΰνιετε, θΰρρι μέ
ζΐ τε μαδ' ώ Ζότ, μ*ς οΰ ά ζέ άτοΰρε περ φάϊγ κ§τ| πούνε." έ σϊ θά χετε,
την. Και ώσαν είπεν έτούτον τον λό- φλέτι.
γον, έκοιμη'θη.
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τ<*ν αποςτολγκ'
Κ ε*. ».
α. Κ κ ά•.$ρες ευλαβείς έφεραν «ΐς
2. Μ» «ίρίζ μέ φρίχε τ§ Πέοντίτβ μνήμα τον Στίφανον, χαί έχαμαν
μεγαλον θρίνον εις αυτόν.
3. Και ό Σαΰλος έχαταρτίμαζεν την
έχκλιηοίαν, έμβαίνωντας με'βα είς τα
βπητια, «α ο-ΰρνωντας άνίρες και γυναΐχαις. τους εταράοιίεν «ς την φυ-

βί ά£ν§ ξοοΥ έ Στεφάνητ , έ χίνί
*ούμ§ τ| χιάρ| ρ:*; τ§.
|
3. Ε Σαυλουα πρίδτε Κίσίνε του/.'
έ χίρ§ δτρτί μχί β-φίί. , £ τουν £
: ζΧρχνίσουρ$ Χούρρα έ ?ρχ, έ ϊ βίγ ντ|
χαψάνβ.

λαχην.
Ι
4• Εχεΐνοι λοιπόν όπου έίιαακορ
4• Ατα ντόν| βέ χε'ν| π$ρχάπουρ§,
ιτ-σΟτ.χζν ίάπ-ϊ την Ιερουσαλ/,μ ) έ- βίγνι γχά νι§ βεντμπΐ τγιάτιρ, τοιίχ'
τρυγύριζαν, εύαγγελίζοντες τόν λόγον * ο"κϊάξουρ§ φγιάλςνξ.
τοϋ θίοΟ.
5. Κ« ό Φίλιππος ίχβτίβτι εις πά
5. Ε Φίλιτποϊ βί βάτε ντ$ χιουτ
λιν τίς Σαμάρειας, χ*ϊ εχεϊ τους Μ- τετ τϊ Σαμαρί$ο$ , ου διίαξ άτοΰρβ
ρυττε τον Χρις•όν.
Κρί3ην§.
6. Και τό πλήθος ες-οχάζουνταν ό
6. Ε τούρμα Γίδε. μπάϊγνε. βέό* μΐ
λο» όμοψυχως «ς έχεϊνα όπου ίλεγαν ό **§ ^(^Ιρί μπα το χ* βοιίχβϊίίνΐ γχχ
Φίλιππος, με το ν* άχούουβιν αυτοί ί Φίλιπποι, τέχ διίιόιγνίάτάέτέχ <Κχ•
*.<*\ να βλέπουα* τ* σημεία ότου 2» ν| θαιίμιτί χ§ *|ν.
«{IV•.
7- Διατί πολλά πνεύματα ακάθαρ
η. Σε ψε γχχίίούμι χ\ Ο&ι "δ^ίρτίρα
τ| π|Γέρα &λλι άτά τούχ' •' βίρτα εύγαίναθ"ΐν άπ' αύτοΰς,όποϋ τα εινασιν, (ΐε μεγάλων φωνήν φωνάζοντας" τουρί με ζ| τβ μοτί * έ βουμϊ τ^ μπάΤγ.
χαί πολλοί παράλυτοι χα» κουτζοί ία- τουρ| ε* τΐ τζιάλ| οΰ σ^ροιίανί.
τρεύθηχαν.
8. Και μεγάλη χαρά ίγινεν «ς 2
χείνην. την πόλιν.
Ο. Και χαποιος άνθρωπος, το όνο
μα του Σίμων, ητον άπο προτίτερα εις
τήν πόλιν χαί «μάγευε χαί εύγαζε το
έθνος της Σαμάρειας άπό τον νουν τους,
λίγωντας του λόγιυ του να $ναι χάνένας μεγάλος.
ίο. Εις τόν όποϊΌν όλοι αχό μι*ροΟς ϊως μεγάλους είναν τόν νουν τους,
χβϊ Ιλεγαν* ετούτος είναι η* μεγάλη
$ύναμις τοϋ Θ»ο0.
1 1 . Κα; αποβλέπον εις αυτόν, *ιατΐ τους εΰγαλεν από τόν νουν τους άρχετόν καιρόν μέ τ«ς μαγείαιςτου.
12. Αμ*) »ταν ε'πις-Ε •ααν <ίς τό'
φίλιππο*, όηοΰ •ύβγγέλιζε τα ίτρβίγ-

8. Ε ού *ΐ ίαζ ϊ μαί ν τα τ| χιουτετ,
9• Μι ν4 νιχρ: χ$ χιούχαεϊγ Σίμων , Γέντειγ μπα τί χιουτετ χ| π$ν
μαΓίρα, έ ?|νιέν φυλίν' 4Σαμαρί|σί,
τούχ' έ 6|νί βέτε^εν' ίτΐγ , «έ ίδτ§ νι|
ίμά^.
ίο. Μπχ τ| &Γιοϊγν| Γίθ} ίμαί ί ί
βόΓ$λλε, ί Θό3ν|" χοΰϊγ ^3τ|άγιόφουχι έμάίε ί Περντίβ{.
ιι. Ε ίαίιόϊγν$ «τίγ, σε ψε 0ο»ίμε χόχε, « χι» ντζγιί'ρδ «τα γχ« μ^ντβ,
μέ μαί^ίρα τ| τίγ.
ζ α. Μϊ χοϋρ χεβουαν| τε Φίλιπ
πο- , χ$ 6τν^•«λΐς χ^ρ μπρ«τ|ρΐ τ^ Περ.

Κεφ.* Ζ.
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ματα της βασιλειίς τοΰ θεοΰ, και ντίσε; , ί #ε περ §1*05 τ$ Ιητοΰ Χρ•.τοΰ όνίματος του Ιησού Χρις-οΰ, ί- ς-όιτ , ττ«Γίζόνιϊν| ποΰρρα έ Γρά.
βαπτίζουνταν άνόρες καϊ γυναΐκαις.
ι3. Και αυτός ό Σίμων επίς•ευσε,
1 3. Ε βέ ά'ι Σίμωνιπεσόϊ, έ ει ού
και ωσάν έβαπτίσ&η, ές-εκετο μαζύ παίεζούα ου παϊκούα με Φιλιππον|*
μ,ϊ τον Φίλιππον' χαί βλέπωντας τα έ σι ϋΐχ νισάνετ' έ θαύμε,τε τ| μ|5α
σημεία και ταϊς μεγάλαις συναααις, Χ| π^νείγνε. , τζιου&τεϊγ.
όπου ίγίνουνταν άπ' αυτόν, εόαυ'μαζε
χα τα πολλά.
1 4- ϋ οΊ διίιοΰχνε, άτος-όιγτε, ίί
ι4• Και ώσαν άκουσαν οί άπόζΌλοι όπου ήταν είς τήν Ιερουσαλήμ, ότι κέν§ ντα ΙερουσαλΊμ, ί$ ο'έξι φγιάλ&ν'
ή Σαμάρειαέόέχθη τον λόγον τοΰ θεού, Ι Περντί<π Σαμάρια, δε</οίαν§ μπα
ες-ειλαν εις αυτούς τον Πέτρον και τά ΠέτρονΙ , έ <ίέ Ιωάννε,.
Ιωάννην*
1 5. Ε πόχ§ 3αν$ ού λιονίτν( ττ$ρ
1 5. Οι όποιοι δταν έκχτέβηχχν έπροσευχνι'Οηκαν ο\ά τ' αυτούς, ίια να χ|τά κ| τ§ μί(5ρε. Σπίρτ Σ$ινγτ.
λάβουν Πνεΰμα άγιον'
1 6. (Διατ» ακόμη δέν είχε πε'σει
εις χά^ίνα άπ' αυτούς, άμν; μοναχά
ήταν βαπτισμένοι ίίς τό όνομα του
Κυρίου Ιησοΰ. )
ιγ. Και τότε έβαναν τα χεριά
τους απάνω εις αυτούς, και επερναν
Πνεΰμα άγιον.
ι8. Και ωσάν είσεν ό Σίμων, ότι
μι το να βάνουν οι άπόςολοι τα χε
ριά τους άιτάνω, '&ίεται το Π«ΰμα
το άγιον, τους εφερεν άσπρα,
19. Αίγωντας' ύο'τε μου και ίυ.ίνα τήν έζουσίαν αυτήν , είς όποιον
βάλλω τό χέρι μου απάνω του, νά
πέρνη Πνεύμα άγιον.
αο. Και ό Πέτρος τοΰ ειπε' τα ά
σπρα σου ας είναι μαζύ μετ' εσένα εις
άπώλειαν, οιατι έλογίασε; ότι ή £ωρεά του θεοΰ νά αποκτάται [/.ε άσπρα.
3ΐ. Δεν έχεις εσύ μερτιχόν ούοέ
χληρονομίαν εις τό πράγμα τοϋτο' οΊατί ή καροια σου δεν είναι ίσια ε'μπρος-ά είς τον θεόν.
33. Μετανόησε λοιπόν άπό τούτην
την χαχιαν σου, χα» παρακάλεσε τον Ι

ι6 (Σι ψέ νούχ' ίσ έ £έ τ^Αριτουρ}
μπ§ ντονιέ γχά άι ά , πό βέτ|μ| χίν§
παΡεζούαρε. ντ' $μί£ρ τ§ Ζότιτ Ιησούΐτ.)
•7• Δ~- ΧΪ?- β'Τ1* οοΰαρ^τε. μκί
τά , έ μί?ρ5 Σ&νγτ Σπίρν.
ι8. Ε σΐ πα Σίοωνι κ§ με τ§ βίν%
τε δούαρρβετ σ' άπος-όγετ ίπετξ Σ^ινγτ
Σπίρτ οΰ πρού άτουρε άϊπ^ε..
ΐ(). Ε ού θά' έμενι Ι ο*έ μούα χ$τέ έζουσι , κ'ε μπϊ ίι5ό τέ βε 6ούα{&ρ'τΐ σίπΐρ, τ| μαρρ^ Σ£ινγτ Σπίρτ.
2«». Ε ίέ Πίτρουα ϊ θότ' άτΐγ" «ρΓέντι Ιτ λέ τε χουμπασε με τϊγ *ά3λί,
σε ψέ οΰ μξντόβε κ§ ^ουρετία έ Περντίσι Αλίχετε με άσπρε.
αι. Τί σχέ πγιε'σί άς δοχίρΐ ντ§
κετε πουν** σέ ψέ ζίμ&ρα ότε νούχ'
'έστ' « δρέιγτε περπάρα Περντίσϊ.
33. ΐΊϊν ά^ά μετανι γχά χεγιό έ
ίεκια γιότε, έ λιβάτγίΛυ Πέρντισε ντ§
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θεόν, άν τυνη να σου συγχωρηβη ο νρ'δτε κ§ τε τε ντεγένετε μαρεζία έ
ζέμερεσ* σάτε.
λογισμός της καρδίας σου.
23. Σε ψέ ού'νε τε σόχ τι κ§ γε
23. Διατί βλέπω πώς είσαι εις χοπλιότ
με βερέρ τ| πίκετε , έ ν-ιέ τε
λήν πικρίας χμ βϊς τον δεσμόν της α
λίδουρε τ' άδικίσε.
δικίας.
34• Ε ού π§ρΡέ'(Γκ Σίμωνι, έ ού θα"
^4 Απεκρίθη δε ό Σίμων και είπε"
παρακαλέσετε έσεϊς τον Κύριον δια λιουτουνι γιούβετ Ζότιτ περ μούα κ|
λόγου μου, δια να μην ελθη τίποτες τ§ μος βίγ| ~πί μουα ντονιέ γκά κ§κακόν εις έμε'να άπ' εκείνα όπου εϊπε- τό κε θάτ|.
35. Ε άτά σι δάνε μαρτυρί, έ δι25. Εκείνος λοιπόν, άφόντις έμαρδάζνε
φγιάλεν' έ Ζότιτ, ού /.θίενε ντε
τ,ίρησαν, και ελάλησαν τον λόγον τοΰ
Κυρίου, έγυρισαν εις την Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλίμ , ε ντε «ουμε φσιάτερα τ|
και εις πολλαϊς χώραις τών Σαμαρει Σαμαρίτετ ρ«ρίεν§ Οΰγγίλ|.
τών έκήρυξαν τό εύαγγε'λνον.
36. Ε ΚγγίΧ' ϊ ίότιτ ί φόλλι Φίτ
26. Και άγγελος Κυρίου έλάλησεν
λιπποϊτ,
έ ϊ θά" γκρε'ου απε «μπϊ, ε
εις τον Φίλιππον, καΐ εΐπε' Σήκω και
πάγαινε εϊς τό με'ρος της μεσημβρίας, χάϊγ^ε πρε(γ Μεσημβρίσε , μπ' οΰδε
εις τήν τράταν όπου κατεβαίνει άπο κε ζπρετ γκά Ιερουσαλίμ^ ντε Γάζε/
την Ιερουσαλήμ εις την Γάζαν' και χιγιό είτε σκρετετίρ|.
αύτη είναι έρημος.
27. Ε ού γκρε έ βάτε" έ για , νιξ
27. Και έσηκώθη και έπηγε' και
νιερ'ι
γκά Αιθιοπία, χ«$εμ" λε κέ σου•
να, ίνας άνθρωπος άπό την Αΐθιοπίαν
ευνούχος, δυνάς-ης της Κανδάκης τη; με ΐ βεγίερε μπάνε Κανδάκεσε μπρεβασίλισσας τών Αιθιόπων, ό όποιος ή- τίρεσε-ίΆίθιόπεβετ, άι κισ μπ| δόρ:§
τον προε^ώς εις όλον τόν πλοΰτον αυ Ρίθε Ρίν' έ άσάϊγ* έ κϊσ άρδουρε πέρ
τής της βασίλισσας, και ήλθεν να προ
σκύνηση εις την Ιερουσαλήμ,
28. Και γυρνώντας έκάθουντο α
πάνω εις τό άλογάμαζόν του, και «δι
άβαζε τόν προφήτην Ησαίαν.
29• Κοκ τό Πνεύμα είπε εις τόν
Φίλιππο»" Σύρε κοντά, και κόλλησεείς
τό άλογάμαξον τοΰτο.
3ο. Και ό Φίλιππος εδραμε, και τόν
άκουσεν όπου έδιάβαζε τόν προφήτην
Ησαίαν, και είπεν" τάχα γνωρίζεις αυ
τά όπου διαβάζεις}
3ι. Και ό εύνοίχος είπε" πώς ήθε
λα ήμπορε'ση, εάν δεν μοϋδείξη κάνίί;
τήν ς-ράταν; και ΐπαρακάλεσε τον Φί
λιππον νά άνέβη να χαθίτ/ι μετ' αύτον.

τ^ φάλλε ντε Ιερουσαλήμ.
38. Ε κΟε'νεϊγ ντένιουρε μπε χοτζί,
έ διαβάσ προφήτν| Ησαίανε.
30. Ε ί θότε Φίλιπποϊτ Σπίρτι"
.. <
/
. "
/'
•
•'"
Τ'
σκο περπαρα , ε αφεροου /.ισαιγ χιτ-,ι«Τ.

3ο. Ε σι ού λεσοΰα Φίλιπποι με
βράπ, έ §ιΓιόϊ άτξ χε διαβάς προφήτνε Ησαίανε , έ ΐ θα* βάλε κουπδτόν,
άτά /.ε διαβάς;
3ι. Ε δε άί ΐ θα" κΐσ μούντ ντε
μός με $§φτόφτϊ μουα ντονιε; ε γιου
λιοντ Φίλιποϊτ , τ| χί-εν , έ τ§ ριγ
χάσκε με τε
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32. Και το [λέρος της γραφής όττοΟ έδιάβαζεν, ήτον έτοΰτο* ωσάν πρόβατον έφερθη εις τήν σφαγη'ν' καί ώσαν κριάρι έρνπρος-ά ει; εκείνον όπου
το κουρεύει είναι άφωνον, τέτοιας λο
γής δεν ανοίγει το ς"όρ<.ατου.
33; Εις την ταπείνωσίν του έσηκώθη
η κρίσις του" άρα} την γενεάν του τίςιΐ{χπορεΐ να την διηγ/ιθη; δια τούτο ση
κώνεται άπο την γην ή ζωη' του.
34• Κα! ό ευνούχος άπεκρίθη καί είπεν εις τον Φίλιππον' παρακαλώ σε ,
ό προφη'της δια τοΐον το λέγει έτοϋτο;
δια λο'γου του η δια άλλον κανένα;
35. Καί ό Φίλιππος άνοιξε το ςάρα του, καί άρχίζωντα; άπο την γραβήν Ιτούτην, τοΰ εύαγγέλισε τον Ινισοϋν.
36. Και καθώς έπεριπατοΰσαν εις
την ζτράταν, έπη'γασιν εις ίνα νερο'ν'
και λε'γει ό ευνούχος" να νερο'ν" τί ρνε
εμποδίζει να βαπτισθώ;
37. Καί ό φίλιππος εϊπεν" άν πιοεύης \ιλ δλην σου την καρδίαν, ημ
πορείς* καί εκείνος άπεκρίθη καί είττε'
πιτεύω τδν υίόν τοΰ Θεοΰ, να ηναι ό
Ιησοϋς Χρι^ος .
38. Καί έπρός•αξε να ς•αθη το ά-

4ρ5

32. Ε τζο'π' έ κάρτεσε κεδιαβας
κε κεγιδ. Πο'σι δάδι οΐ• προΰ περ Ιτ|
έρτουρί , έ πόσι κέϊν5 κ$ ρί πα ζ|
περπάρα άτίγ κ* ϊ κέβ άτε, άίίτού νούκε /άτι Ρόγεν' ετίγ.
33 Ντ| τ§ ταπεινο'σουρ» τϊ τίγ
γιου γκρε ίίούκι ϊ τίγ* ε τελέρϊτ" ίτίγ
τζίλι {Αοϋντ τα ξιγίσγε; σέ ψί |οτ«
γκρίγτουρε γκα δέου γέτ' ετίγ.
■ 34• ί\°υ πίρΡέίίκ ί δρέδουρι Φίλιπ•»
ποϊτ , ί ί θότί' τ§ λιούτευ. περ τζίλιν| ί θο'τΐ προφήτη κετε: περ βέτεχε τί
τίγ , ά περ ντονιε τγιάτερ;
35. Ε Φίλιπποι χάπ^ Ρό•) ξν' έτίγ,
έ νίσι γκα Αίγιο κάρτε, έ ί :ύαγγελίσι
άτίγ Ιησούνε.
36. Ε τεκ βίγνε ο ϋ^ϊσε , ερδε |/.πί
τζα ούγξ" έ θότε ί δρέδουρι" γικ ού'γ&'
τζριε (/.ποδίς ριούα τε παΓξζόνευ.;
37. Ε δε Φίλιπποι ΐ θοΊ*' ντίί πε
σόν \ιί Ρίθε ζέρ&ερε, ρνιύντ" έ δε άί οΰ
-ϊρΓε'ι,'Ρκ, έθά" πείόίγ, σε Ιησούι Χρι.ς-όϊ εΠΐ ίΑίρόι ΐ Περντίσϊ.

38. Ε πορσίτι ύ τε κίντρον κοτζία'
έ
ζ-ΐρίτνε
κε τί ^ί ντ' οΰγε, έ δε Φί
λογά[/.αζο'ν του* καί έκατεβηκαν καί οί
δύο εις το νερον, καί ό Φίλιππος καί ό λιπποι , έ δε ΐ δρέδουρι* έ έ παί|ζ'ίΐ
ίΰνοΰχος* καί τον έβάπτισεν.
άτέ.
39- Καί όταν εύγηκαν άπο το νε
3_9• Ε πόκε ύούα)! γκα οΰγετ|,|\σι
ρον, Πνείϊ[/.α Κυρίου άρπαξε τόνΦίλιπ- ^πίρτι ί Ζότιτ ρ|(/.πέου Φίλιππον|,
πον, καί δεν τον είοεν πλέον ό ευνού έ (ί.ε σέ πά άτε ί ορίδουρι, ί βίγ τούκ'
χο;" καί «πάγαινε την ς-ράιαν του χαρού έ Γ|ζούα:ε οϋδεσε τίγ.
μενος.
4». Καί ό Φίλιπος ευρέθη ίΐς τη/
4ο. Ε Φίλιπποι ού Ρίντ ντ' Α^οΑςωτον' καί περνώντας δια [λέσου,εΰ το , έ ρίπε τε σκούαρ$ διίάξ ϋύγγίΧβ
αγγέλ'.ζε ταϊ; πο'λεις δλαις, έω; να πά• ντε περ Ρίθε κιουτέτε γγέρα οά άρρίου
γη εις την Καισάρειαν,
άί ντε Καισαρί.

ΤΩΙΪ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
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Κεφ. 9•

Κρίε Ενέντ;τ£. β. ι>•

ι. Και ό Σαΰλος άχόμη πνέωντας
ι. ΕΣαύλουα έ δέ τούκ έ τζφιρφοβερισαού; καί φόνους εναντία των Γουρε κανο«ίρα έ βρέιλια χόντρε μαμαθητών τοί Κυρίου, έπηγεγ εις τον θητίβετ σε Ζότιτ, γιου χιάς τί πάριτ
<;§ πρίφτερετ,
2. Ε κεοκο'ϊ πρέιγ σι κάρτερ* περ
α. Καί έζη'τησεν άπ' αύτον έπις-ολαϊς εις τα συνγώγια όπου" Ϋ,ταν εις την Δαρ.ασκο ντε περ Συναγωγίρα , χξ ντί
Δαμαβκον, αν εδρη έκεϊ τινας όπου εί ίίτε ντο τζα τί γίνε γχα οϋδα χούρ"ναι από την «Γρεσιν αύτην &νορκ καί ρα ε* Γρά, τί πγιε'ρε λίδου£$ ντε Ιεζουγυναΐχαις , να τους φέρη ίεμένου; £•'ς σάλια.
ι

τή» Ιερουσαλήμ.
3. Κα•. παγαίνωντας, ε<εϊ όπου ίστί-

3. Ε τέκ βίγ, Γιάου κε κούρ οΰ άμωσεν εις την Δαμασσον, εςκίτνης έ"- φ;ρ<:ύα άί ντ£ Δαμασκό" έ άξαφνα ί
ς•ραψε τρυγύρω του ίνα φως άπό τον λάμψι άτέ νιε δρίτε Κίεϊετ.
οΰρχνόν.
4• Και π«φτωντας εις την γην, «4- Ε ?ί ρα μπι δέ, διίιοι νΐ| (\
χου; φωνΐν όπου του Γλίγε* Σαούλ, κι θόσ άτίγ• Σαούλ, Σαούλ, ψέ μ|
ντγνέκ μούα;
Σαούλ, τί με διώχνεις;
5. Κ αϊ ούτος είπε" ποίος ειααι έσύ,
5. Ε άι οΰ πίοΡεϊίκ τζίλι γϊ τί,
Αύθε'ντη; και ό Κύρος του είπε* εγώ Ζο'τ; έ Ζότι ί θα άτίγ" οΰνε για α Ιη
είμαι ό Ιησούς όπου ίΌΰ κατατρέχεις" σού• , άϊ κε ντγιίκ τί* πούν' έ λ'/ε ίχακόνσου είνβιν* κλοτζάτίί; τά χεντρί- ϊτϊ π§ρ τί τ| τ/.ελαοτζ ορίζατε.
ο\α.
6. Ε άίτούκ' έ δρε'Βουρε, β τού'ί'έ
6'. Καιόϊαοϋλο; Γρε'μωντας χχί α
τζιουδίτουρ|.
Οά" ώ Ζότ, τζ\; τίχε τί
πορώντας «Ι— εν" ΑύΟ/ντη, τί με ορί
ί|ΐγ
ουνε;
έ
δε
Ζο'τι ϊ θο'τ' άτίγ. γχρεζεις να κάμω; και ό Κύριος τ•)ΰ είπε"
στίκω και θέλει οοΰ λαλτ.Οί, -τί κάμνει ο ^ μ~1 /-ίμπ| ε χίρΐ ντε κιουτετ, έ 8*
τ$ τεΟυύχαετι τί τζ^ούχαετετε *ίτζ.
χρεία να κάμ-^ς.
7. Ε νιερρζιτί κε ί έίγνε πας άτίγ,
η. Καί ([ «νθοωτϊοι Ίποί τόνεσυνό
μπίνξτεβουβόσουρε,
σε ζεν§ ε διτιοΰδευκν , ί'ς-έκουνταν ( έξίςτ<<.οτες καί )
ανε
,
πο
ντονιε
νοΰκε
βίχνε.
άφωνοι , εμώντας να άκούωσι την φωνήν, καί κάνί'νχ νχ ρ.ον βλέπουσι.
8. Καί ΰ ΣαΟλος έσηκώθη άπΐ τί,ν
γην* χ*ί είχε τά μάτια του ανοικτά,
άμή κανένα άνθρωττον ίίν έβλεπε" καί
οί βύντοοςνοί του βα^ώντές τον άπό τ•
χέρι , τον ίμβασαν μεσ* εις τΐν Δαμαο«.ο'ν.
ο. Καί έ'καμέ τριΐς ήμέι«κ όπου οέν
Γβλιτε, χ«ί /ί*& ε'^αγε, μηδέ έπιε.

8. Ε Σαύλουα ού γκρέ γχα ίιου,
έ νιύκ; σιχ ντονι'ε , ντόν| σέ ί κί3 σιτ»
χάπετ^' πό τούκ' έ χέκιουρ| άτ'^ π|ρ
οορόετ , έ προύνε ντξ Δαμασκό.

<)■ Ε ντ{νι τρί διτ « νού)(| ϊιυ'
«ς χάγχρι, ας πίου.

Κ «"ψ. 9•
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ίο. Ε ϊ*ίτε ντ$ Δχμασχό νιξ μαίο. Κ«1 έχει εις την Ααμασχόν ητον ?νας μαθητές τό όνομα του Αν* θητι « κιούχαεϊγ Ανανία, έ ί θότ' ο.νίας, χαί εϊπέν του ό Κύριος δι ορά τίγ Ζότι ντξ |ντερ§ , Λνανία έ &έ «ι
ματος" ώ Ανανία, Και έτοΰτ•ς εΐπεν' (Ικ' γιά τεκ γιάμ οΰν§, Ζότ.
νά με έοώ, Αύθέντη.
ιι. Εοε Ζο'τι ί θο'τ' άτιγ' γχρε'ου,
ιι. Κ.αί λέγει του ώ Κύ:ιο;' σ/;χω
χαι βύρε εις την ς-ράταν όπου κρά έ χάϊγ&ε μπούδ§χ$ χιούχαετ}, έΐρέϊγ•
ζετε Ισα, χαί ζήτησε εις τό σπητι του τ{ , έ κ^κό ντε στεπι τ^ ίού$ίο-$ νι§
Ιούδα, κάποιον το όνορωε του Σαΰλον , Ταρσιότ χ£ κιούχσετϊ Χαΰλο* σε ' γιά
όπου είναι Ταρσεύς' δΊατϊ τούτην την τεκ <ράλετ|.
ωραν -προσεύχεται.
ία. Ε πά ντ| ξντερε »ι^ νιερί χ$
12. Και ο Ιαυλος εϊσεν οιά μέοου
οράματος Ινα άνθρωπον τό Ονομα του χιούχαεϊγ Ανανία τέ βίγ , έ τλ βίν σίΑνανίαν, όπου ίμβηκε μέσα, και εβι- π^ρ μ-ιέ τ'| δούαρ"ότϊ, πϊρ τϊ ποχτ/λεν απάνω του τό χέρι τ.υ, οιϊ νά ζα- σου^| πάΡβνε δρίτε,νε,.
ναβλίψ-η.
1 3. ΚαΙ ό Ανανίας χπεκρίθη" αύ
1 3. Ε Ανανία οΰ περΓέιίκ' ω Ζότ,
θέντη, ηχούσα άπό πολλούς οΊά τον^χν- όιΓιόβα γκά «ούμί, λότβ. περ κ^τϊ νιε
ο'ρα τούτον, πόσα χαχά Ιχαμβ εις τους ρί, σά τ§ χεκία χά *ίρ§ Ζίϊγτόρ$3ετ
αγίους σου εις την Ιερουσαλήμ*
ο§ του ντε Ιερουσαλίμ.
1 4- Και Ιό ω έχει έζουσίαν ά;;ό τους
ι4• Ε ίέ ^τού κά ουρίερ γκά τ|
αρχιερείς , νά δίοτ, όλους, όσους επικα πάρετ' έ πρίφτ&ρετ , τ§ λίδγ$ βθ' α
λούνται τό όνομα σου.
τά χ§ ζένε γγόγε ίμίρινε. τ*|ντ.
1 5. Καί ό Κύριος τοΟ είπε* σύρε ,
1 5, Μά Ζότι ΐ θά άτΐγ" χάϊγ^ε,
ότι ετούτος είναι άγγείον μου διαλεγ- σε ψέ κούίγ Ιδίί τεκ οϋ έ%ι Ι ζΓιέδουμένον, να βας-άξη τό όνομα μου όμ- ρί5 τ^Ρ Ή μπάϊγτουρ§ 5μ8ρρΊν| τϊμ
προς-ά εις τα έθνη, χαί εις τους βασι- π| ρπάρα τ\ πά πέοίβετ , Ι μπρέτ$ρ*τ
λβΓς, και εις τους υιούς του Ισρατίλ.
έ -τ\ *ίγετ α' Ισραηλητ.
1 6. Διατί έγώ θέλω τοΰ ο^ί'ει, όϊ6. Σε ψε οΰ §ο τί οίφτόϊγ άτιγ,
οα πρέπει νά πάθη αύτος οιά τό όνο σά §ϋ τ'ί π»σογ$ άί π|ρ |μ|ρρ" τίμ. '
μα μου.
17. Και ό Ανανίας έπηγε, και έμιη. Ε βάτε Ανανία, * χίρι ντ$
βηκε μέσα εις το σπητι εκείνο* και βα ίτεπΊ* έ σι {ίοΰρι οούαρρ"τ4 μπί τ|, ΐ
ρώντας τά χέρια του απάνω εϊς αύτον, θά* Σαούλ βελά, Ζότι μ$ %ρ?6ι μούα,
ίϊπε' Σαούλ άό'ελφέ, ό Κύριος, ( Ιησούς, ( Ιησού» Χ| τοΰ διφτούα τϊγ μπ' οΰδί,
όπου σου έφάνη εις την ς•ράταν όπου τεκ βίγε ; χ| τ'| δόχτζ , ί ο"έ τ^
ηρχουιουν. ) με ές-«λεν, οΊά νά ξανα- μπούσετζ πρέΐγ Σ*»ΐνγτιτ Σπίρτ.
βλίψης, και νά γεμισ^ί Πνεύμα άγιον.
1 8. Και παρευθύς επαοιν κάτω άι8. Ε με νε^ χ^| ί ράν$ γκά σίτ'
πο τα ματιά του ωσάν λέπια, και έ- έτίγ πόσι χάλια , έ πά άτ^ τζχστ' έ
*εινν.ν τ/>ν έίρηιν ίμετα«ύ#ϊ' καϊ ώσαν σί ου γχρε ού παίϊζούα.
ββτί*ω<Η", εβαπτίσνη.
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19. Και τρώγωντας φαγί εδυνάμωσε του λόγου του' και ϊκαμί κα^ποσαις
ημέραις ό Σαΰλος εκεϊ ρε τοΰ; μαβητάδες, ύηοΰ ήταν ιίς την Δαμασκόν.
2ο. Και παρευθΰς μέσα ει; τα συναγώγια έκύρυττε τον Χριςχιν, ότι έ
τούτος είναι ό υίος τοΟ Θεού".
2 1 . Και όλοι όσοι τον άκουαν έθαυμάζουνταν, και έλεγαν" δέν είναι
ετούτος όπου έκούρσευεν εις τήν Ιερου
σαλήμ, εκείνους όπου επικαλούνταν το
όνομα έτοΰτό, και δια τοϋτο ήλθε και
εδώ, δια τους ττάγ^ δεμένους εις τους
άχιερεϊς;
22. Και ό Σαΰλους ζερισσότερον
έδυνααώνετο , και έσύγ/υζε τους Ιου
δαίους όπου εκάθουνταν εις την Δαμα
σκον, βεβαιώνωντας ότι ετούτος είναι
ό Χρις'ός.
23. Και ώσαν επε'ρασαν ήμε'ραις
πολλοίς, εσυμβουλεύθ«χαν οί Ιουδαί
οι να τον σκοτώσουν.
24• Ααή ό Σαΰλος έμαθε την επιβουληντους' και επαραφύλαγαν τοις
πόρταις ήμεραν και νύκτα, δια να τον
σκοτώσουν.
25. Αμή οί μ«8ητάδες πε'ρνοντε'ς
τον την νύκτα τον έβαλαν εις ενα κόφίνι, καιτον έκχτε'βασαν άπ6 τον τεΐχον.
26. Και ώσαν επήγε ό Σαυλος εις
την Ιερουσαλήμ, έ δοκίμαζε να. κολλη'ση με τους μαθητάδες* και όλοι τον
έφοβοΰνταν, διατί δέν 2πί?ευαν ότι
είναι μαθηττίς.
27. Αμή ό Βαρνάβας περνώντας
τον, τον έπΐγεν εις τους άποςτόλους,
και τους έόιηγήθη, πώς εις τήν ς-ρά
ταν εΐόε τον Κΰριον, και ότι έσύντυ•/ε μετ' αΰτον, και πώς εις την Δα

Κεφ. ι;

ι^ Ε σί χάγκρι , ού φορτζούα" ε
ντίνι Σαύλουα τζα δίτ πάσκξ με υ.άθητί κε κενϊ ντε Δαμασκό.
2ο Ε πα μενούαρε όιδχζντε Συναγώγε Κρίστινε^ κε κούϊγ Ιστέ ί λίρρι ΐ Περντίσε.
2ΐ. Ε τζιου&τισνε Ρίθ' άτα χε &.
Γιόΐγνε , ε Οόσνί" νούκ' ί^τε κούιγ ύ
ί περχάπ ντε Ιερουσαλίμ Κ6' άτα κε
ζίγνε γγογε χετε ίμερρ" έ δε κετοϋ
περ χετε πούνε ερδι χε τί *ίγ λίδουρϊ
ντε τε πά^ξτ' έ πρίφτερετ;
2 2. Μα Σαύλουα σα βίγ πο φορτζόνεϊγ, ε ί λεν τ§ παΡόγε τζιφούτε ί.ε
ρΊ'γνε ντί Δαμασκό, τούχ' Ι δεφτούαρε
χε'άΐ Ιστέ Κρίστι.
23. Ε σί σκούανε σούμε οίτ λένε
μουσαβερέ τζιφούτβ τα βρίσν| άτε.
24. Ε Σαύλουα έ νιόνου νιγε'τ' έτουρε' έ άτα ρούαιγνε &ερρτ§ να'τ' ε
δίτε , κ| τα βρίτνε άτε.
2 5. Μα μαθητίτε έ μουαόρε άτι
νάτ&ν§ , έ έ ζκριτνε γκα μοΰρι τούκ'
έ λεσούαρε μέ τζόρττε.
26. Ε βάτε Σαύλουα ντε Ιερουσα
λήμ, έ χϊρκον τε περζί^εϊγ με μα6ητέϊγ , πο ίϊ6ε τρεμπισνε γκα άΐ, σέ ψέ
νούκ' ε πεοόϊγνε χε κέ μαθ/,τί.

27. Μα Βαρνάβα σι έ μόρρι με
βε'τιχε , έ πρού ντ' άποςΐίγ , έ ού ρ§φέευ άτεϋρε κίϋ πατ πάρρε Ζότνε μπ'
ούόε , έ κίσ ί πατ «ρόλλε άτ:γ , έ κίσ
διδάξι φάκεζα ντ| δαμάσκο μπε Ίμξρ4
μαστών έπαρρησιάσ^Ιτ] εις το όνομα τοϋ τε Ιησούϊτ.
Ιησού".

Κ»ψ. 9•

Π ΡΑ ΕΕΙ2

'-ί8. Και έσυνανας'ρε'φετο μετ' αΰτοΰς ει; την Ιερουσαλήμ, και έπαρρησιαζετο εις το όνομα του Κυρίου
Ιηαοΰ
. 29. Και έλάλει και έφιλονείκα μέ
τους Εβραίους όπου έλλη'νιζαν' και έκοΐνίΐ έάοκίμαζαν να τον σκοτώσουν.
3ο. Αμή ο'ι άόελφοίώσαν το έγνώρισαν, τον έφεραν εϊς την Καινάοειαν ,
χα'ι άπ' έκεΐ τον.ε<7»ιλαν εις τον Ταρσόν.
3 1. Αί ί'κκλησίαι λοιπόν όποδ ήταν
εις όλην την Ιουύαίαν, και εις την Γαλιλαίαν, και εις την ϊαμάρειαν. εΐναν
είρη'νην, και οικοδομούνταν, και έπάγαιναν μέ τον φόβοντοΰ Κυρίου,καΙ μέ
την παρηγοριά» του αγίου Πνεύματος,
επλνιΟύνουνταν.
32. Και περνώντας ό Πέτρος διχ
μέσου όλονών, έκατέβη κα! εις τους α
γίους όπου" έκατοικοΰσαν εις την Λύ^ίαν.
33. Και έκεϊεύρηκεν ενα άνθρωπον
το ονομά του Αΐνέαν, όπου έκείτετο α
πό οκτώ χρόνους εις το κοεββάτι, κα.
ητον παράλυτος.
34- Καΐείπε'ν του Πέτρος* Αϊνέα,
ό Ιησοΰς Χρις-ος σέ ίατρευει" σήκω α
πάνω, και ς-ρώσαι το κρεββάτι σου.
Και παρευΟύς έσν,κώθη.
35. Και εΐο"άν τον όλοι εκείνοι ό
που έκατοικοΰσαν Λύδδαν και τον
Σάρωνα, οί όποιοι έγύρισαν εις τον
Κύριον.
36. Και εις την Ιόππην •?τον κά
ποια μαδη'τρια, το ονομά της Ταβιθα, ή οποία μεταγλωττιζομένη λέγε
ται ΖορχάσΥ ετούτη ήτον γεμάτη α
πό καλά ε":γα και άπό έλεημοσύναις
όπου έκαμνί.
'ιί, Και ταϊ; ήαέραις έκείναις έσυνέβη και άσίένησε και απέθανε" κα; ώ
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2 8. Ε βίγ ε όίγτε χάσκε μέ τχ
ντ" Ιβρουσαλίμ, ε διδαξ φάκεζα ντί
'ίμερρ τε Ζο'τιτ Ιησούιτ.
»9• Ε χουβεντό»τε, έ φιλονικί; μέ
Τζι^ούτε κέ φλίσνε Ελληνικά , έ άτά
«ρκόιγν| τα βρίσν' άτ|.
3ο. 116 σι έ έί-Ριούανι βελάζεριτε ΐ
ϊπούνξ ά•ζ\ ντε Καισαρΐ, έ έ §»οΓυύαν§ άτι ντ$ Ταρσό.
3ι. Κί'ίετι ο*α ντε περ Ρίθε Ιουόχίε, έ Γαλιλαί», έ 2αμαρι, κί3νί
π χιχ, έ τίσε«γ•;§, ; ετζεϊγνί ντε φρίχ*
τε Ζότιτ , έ "ΐτυ'νείγνε με παρήγορε
τέ Ζεινγτιτ -ίπιρτ.

32. Ι£ Γιάου τέκσχόν Πίτρουχ ντ$
πέρ ίίθ ατό βέντε , έ τέ ζίρΐτ γγε'ρα μπε2|ϊνγτόρε χ| ρίγνε ντε Αύί».
33. Κ άτγέ Γέτι νι\ νιερι χέ κιού/ ϊε'ιγ Αΐνε'α , κε ϊϋ ί μπάίγτου^ι, έ
ίρΡειγ ντε στρατ τέτ§ βγιέτ.
34- Εί β χ άτιγ Οε'τρουα' ώ Αίνε*,
τε δερρόν τι Ιησοΰ Χρις-όϊ" γκοε'ου, ί
(ίτρόδτάτνε τεντ, έ άτϊτζχστ ού γκρί.
35. Ε έ πάνε άτε Ρίθ' άτα κε ρίγνε
ντε ΛύίοΥ β ντε Σαρόνε, έ οΰ κθίενε.
μπε Ζόνε,.
36. Ε ντε Ιόπ κε νιε μαθητρίε ;Λ
/.ιούχαείγ Ι'αβιθα, χ| §ό με θ|νί Ζορκάόε' άγ*ό 13 πλιότ γκ« ποΰνερα 74
μίρ^α' ε γκ* έλετ,μοσίνε κε πίν.

37. Ε Γιάου τε σεμουρείγ μπα τ6
■5*τ,έ τε βϊ'ις άγιο, έ βι έ λιάγτινί άτϊ έ
5ι
/■

ΤΩΝ ΑΠ021ΌΛΩ.Υ
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β»ν τ/,ν έλουσαν την ί^Λαν ει; το α
νώγι.
38. Καί μί τοναί,ναι σήμα ει; την
Ιο'ππην ή Λΰδδα, οι μαθητάδε; ώσαν
αχούσαν, δνι ό Πέτρο; είναι εις την
Λΰδδαν, άπε^ειλαν δύο άνδρας ει; αυ
τόν, πιρακαλοΰντε'ς τον να μην όχνη'οτ) να ελθν; έως εις αύτους.
39. Και ό Πέτρος έσηκώδη χαί ηλθε μαζϋ μετ' αυτούς* ό όποιος ώσαν
τ,^&ε, τον ανέβασαν εις το άνώγι' και
εςάίΐηκαν τρυγύρω του ολαις V) χηραις ,
καί έκλαιαν, χαΐ του εδει/ναν τα υ
ποκάμισα χαί τα φορέματα όπου έχο
με όταν ητον με Γ αύταϊς ή Ζορχάδι.
4ο. Και ό Πε'τρος τους ευγαλεν ό
λου; εςω, χαί γωνατίζωντας έπροσευγη'θη' χαί έγΰρισεν εις το κορμί, καίει•
πεν' ΤαβιΟά, στίκω άπχνω. Και έκεί-|
νν, άνοιξε τα ματιά της, και ώσαν είδε
τον Πετρον, άνεκάθισε.
4ι. Καί δίδω*τάς της το χε'ρι
του, τ/,ν εσηκωσε" καί έλάλησε τους
αγίους, καί ταϊς χηραις, καί τους την
ί-αράτησε ζωντανη'ν.
42 Καί έμαθητεΰΟη έτοΰτο εις όλην την Ιο'ππην' καί πΛλοί έπλευσαν
ει; τον Κύ;ιον.
43. Καί αΰτο; άνε'μεινεν αρκετοί;
ήμέραι; ει; την ίόπτιην, σήμα εις κά
ποιον Σίμωνα γνχφέα.
Κεφ. ί. ίο.
ι . Καί κζποιος άνίρωπο; όπου η
τον ει; την Καισάρειαν, το όνομα του
Κορνήλιος, ίχατόνταρχος άπο το τάγ
μα όπου έχράζετο Ιταλικών,
2. Εΰσίβής καί φοβούμενος τλ θεόν,
μέ όλον του τό σπητι, χάμνωντας έ"λεημοΐνίναις πολλοί", εις τον λαύν, κ»
παϋΧ^λώντα; τόν θεον ΐζ-1*τ*τί

Κ-βφ. ίο.

βοΰνξ ντε τζαρδάκ.
38 Ε σι ϊ'}χι Λυδία ά^ΐρ Ιο'τιτ,
έ οιίιούανε μαθτιτε'ίγτε κϊ Πέτρου» |στ' άτγέ , ο§ρίούαν§ ντε άί οι νιε'ρ%ζ,
έ ί λιούτιΗνί τε μός περτόγξ τέ βίγε

γγέρα μπέ τά.
39• Ε δε Πε'τρουα ούγκρέ, έ βάτε
μέ τα πάΦίε" έ σί βάτε , έ χίπνε ντέ
τζαρδακ' έ οούα)'« περπζ'ρα Κ6ϊ Ρράτ
ε βχ , τοΰχ' ε χιάρι , έ τούχ' έ «φτούαρε κεμίσίρα ί ροπα κε κίσ πί^ί
γγέρα σα ίσ μέ άτο χά3χ| Ζορχχδεα.
4» Ε σί ίχρέου Πέτρουα Ρίβε γιά3τ{ , £ ουνγνι ίιου*ιετ£ μπΙ δέ , έ οΰ
φαλλ' ού χ6ίε πρέϊγ κούρμιτ, έ θα'
ώ Ταβιθα, γχρίου" έ αγώ χάπι σ•.τ
έσάΐγ, έ σί πα Πέτρονε ούγκρέ τε ρίγ.
4ι. Ε σί ΐ δα άσάίγ οο'ρρίνί, έ*
γκρίγτι άτε* ί θ-ιρρι Ζϊϊνγτόρετε
έ δέ τε βάτε , έ οϋ ά ντζόρι άτε περ πάρα τ ί Ρ.αΑε.
4ι. Ε οΰ διίιούα χεγιό ντε Κ6β
Ιόπ, έ 3ούμ| πεσούανε μπ§ Ζότνε.
43. Ε Ριάου τε ρ"ιγ άί δούμε οιτ
ντε Ιόπ, ντε στεπί τε νιειγτ Σίμων
Ταμπάκουτ.
Κρίε Εδγιε'τετ|. ι. ίο.
ι. Ε ί3 νιε νιερί ντε Καισχρίε, χέ
χιούχαεϊγ Κορνήλιο, Εχατοντάρχ νκα
όρτάγια, χε θουχαειγ Ιταλιάνε,
2. 1 ήε'σεσε, έ ΐ φρικοΰαρε ί Πί.ντίσε μέ Ρίθί στεπί τε τίγ, έ τεν δού
με έλετ,μοσΰνε ντε λα6, έ ϊ φάλειγ.

Κ«ρ. ίο.

ΠΡΑΞΕΙΣ
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3. Είόεν ει; το όραμα του φανβρχ,'
3. Κοΰιγ χα φάκεζα ντί νιε Ιντΐρ!»
οτ,μά εΐ; τήν ε'ννάτην ώραν της η*μϊ- γγε'ρα νίντ§ σα/άτ τ& «ϋίτεσε, Εγρας, ίνα άγγελον τοΰ θεοΰ όπου ηλ- γε£ τε Περντίσ» /•1 /ίρι τ;κ άί, ε κ^
θίν ει; αυτόν, και τοΰ είττεν* ω Κορ- ϊ θα άτίγ , ώ Κορνηλ
νηλιε.
ί
4- Και ε'τοΰτο; άτε'νισεν βϊς αυτόν, !
4• Μα ω. σί ί βεϊίτροί άτε , έ μοόχαί έφοβη'Οη, και είπέν του' τί είναι , ρ\ φρίκα, ϊ θα τζ§5τε <ο Ζότ; ί άΐ οΰ
Λύθέντί) ; Και ό άγγελο; τοΰ είπ,ε' αϊ περΡέϊΡκ άτίγ' τε λιοΰτουρατ έ τοΰα,
προσευχαί ου και ίλεημοσύναι σου ά- έ δε ϊλεημοσύνετ' έτοΰα χίπνε ντ^
νέβτριαν ει; μνημόσυνον εμπροςτά !'? κουϊγτίμ παπάρα Περντίσε.
τον Θεόν.
5. Καί τώρα πέμψαι εί; την Ιόπ5. Εντί/ίτί δϊρΓΰ νιε'ρεζ ντέ Ιόπ,
πην άνδρας, και προσκάλεσε κάποιον έ θυ'ρρξ νιΐ Σίμων , /.ε κ•.οΰ/αετ§ ΠέΣίμωνα ό όποιο; κράζεται ΙΙε'τρο;.
τρο.
6. Ετούτο; ευρίσκεται σημά ει; κά•
6. Κοάγ Ροστίτετε τέ νιε Σι (/ων
ποιον Σί;«ωνα γναφέα, τοΰ όποιου το ■ Ταλάκ , κ§ ϊίτί ϊτίπί έτίγ μπάν§
σπίτι είναι ει; το περιγιάλι* και αυ-: τε οετιτ" κού«γ οό τε τέ Οότε τί σέτζ
το; θ;λει σοΰ ειπεί τι κάμνει χρεία δβΰχαετε τε πέ.-ζ.
να κάμη;.
η. Και ωσάν έοιέβη ό άγγελο; ό•
η. Ε πο'κδ ί'κου Εγγε"λι κε κουβενποΰ έλάλει ει; τον Κορνι,'λιον, αυτό τον με Κορνίλιονε , θυρρι δί γκά κοέλάλησε δυο άπό τοΰ; οΌυλευτάίε; ' πίγτ' ετίγ , έ ο*έ νιε τριμ κ§ κιϊ <ρρ•.χ|ν
του, καί ίνα ς•ρ*τιώτην ίύσεβη άπο έ Περντίσ§ γκά άτά κι κί'ΐ'τϊ ίεσουεκείνου; όπου ες-ίΛΟ'^νταν πάντα μετ'
αυτόν,
8. Καί έ# νιγηΟηκεν του; όλα τχ
πράγματα, καί τοΰ; ες-εΟεν ει; την
Ιο'ππτ,ν".
9• Καί την άλλ/,ν ^μέραν περιπατώντε; αυτοί, καί στ,μώνοντε; ει; ττ,ν
πολιν, άνέβη ό Πε'τρο; ει; το ίώμα
νά προσευχηθώ, κοντά ει; την έκτην
ίο. Καί ες-ωντα; νά πεινάση , η(Ιελε νά γευθη' καί όσην ώραν ετοί
μαζαν οι άνθρωποι τοΰ σπητ;ου φαγν,τον, επεσεν ιί; αυτόν 8Χ7ασι;.
14. Καί βλέπει τον ουρανό ν άνοικτόν, καί ίνα άγγεΓον όπου έκατ«βαινίν
ίί; αυτόν, ώσαν σενίο'νι μεγίλον, ίεμενον άπΐ ταϊ; τε'σσαρε; άκραις, κα>
χβταβαζοαενον απάνω ει; την γήν'

αρε.
8. Ε σϊ οΰ ρεφΕου άτοΰρε τί Ρίθα
άτ6 , ί ^ίρΡοϊ άτά ντ§ Ιόπ.'
<). Ετ§νέσ$ρμεν| κοΰρ βίγν' άτά, ε
οΰ ά^ερούανί ντε κιο.ιτ£τ , χίπι Πε'τρουα ντε ταράτζε τε φάλίϊγ, μπ|
σαχάτ τε Ρια3:ξτε.
κι, Ε σί έ μουαρρ ού'για , δε"3ι τέ
/άίγ Αουκ>" έ τ:κ ΐ>\ γνΐ άτά /ΐοΰκιν| Ρατι , ί έ"ροΊ άτ;γ ν-Λ «στα;.
ιί. Ε 'άν/ Κίελινϊ χάπετε, έ οέ
νιε ?ν| χ|ζΑριτ τέ* άί πόσι νιετζαρτζάρ ΐμ*^, λιοουρ» μπέ κάτιρ ά ϊ,

ϊ Αίγ μ^ ίε'.

ιο.:
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12. Ε μπ* ?ε κ«ν? τζδό λοί π«»
12. Εΐ; τό όποιον σενδόνι ήταν δ■ΐτίετ
μέ κάτερ χεμπί , έ δε πίσε/
λα τα τετρά-οδα της γτ,ς , καί όλα τα
■
'
δε
Ρερπίγκτ'
έ δέουτ , έ δε ζόϊγκτ§
θν-,ρία, και ολα τα ερπετά, και δλατα
ί ΚίεΧιτ.
πατεινά τοΰ ούρανοΰ.
1 3. ΕερδιζΙ τέκ άι, έ ίθα" ώ
1 3. Καν φιυνη ήλθε προ; αυτόν
και έλεγεν" ώ Πίτρε, ση'κω, σφάξε και Πέτρο, γκρέου, πρέ , έ χα.
φάγε.
1 4 Καί ό Πίτρος είπεν" δ/ 1, ΑύΙέτ/ΐ" διατί ποτέ ^έν έ'ψαγα τίποτες
συγ/αμένον καί άκάθαρτον.
1 5. Και πάλνν δεύτερον τοΰ ήλθε
φωνή και έλεγεν' εκείνα όπου ό Θεό;
έκαθάρισεν, εσύ μην τα συγχαίνεσαι
ι6. Κκί τοΰτο, έγινε τρεις φοοαϊς'
χαΐ πάλιν άνβλϊίφΗ.ΐδ αγγείο» εκείνο
εις τον ούρανο'ν.
17• Και απορώντας ό Πέτρος εις
τοΰ" λόγου του τι να ή'θελεν εισθαι Τ'.
ό'ραρ.α όπου είδε, και να, οι άνδρες ό
που τ,ταν άπες-αλμένοι άπό τον Κορ
ντίλιον, καταρωτώντις τό σπητι τοΰ
Σίμωνος, και ήλθ*ν είςτηνθύραν'
ι8. Και κράζοντες ερώτησα» άνίοοις ό 2ίμων όπου κράζετα: Πίτρος εί
ναι κονεμένος εδώ.
ΙΟ. Κα! ό Πε'τρος ένθυμούμενος τό
δράμα, τοΰ είπε τό Πνεύμα" να, τρεις
άνδρε; όπου σέ ζητοΰσι'
2ο. Και ση'κω κ*ί κατέβα, καϊ σύ
ρε μετ' αυτούς, και τίποτες να μήν
άμιΛβάλλης' διατί εγώ τους ες•ειλα.

1 4. ΕΠε'τρουα θά'μόςκιόφτϊ, Ζότ,
σε ψέ κούόδε νούχέχάγκρα Γ| τ'εντίετε α τ| π§ιξρε.
1 5. Επερτερί ερδι ζέρι τίκάίπερ
σε&τιτ, έ ϊ θά' ατό χεΐκαΠερντία τ*
κερούςρα , τί μος ί πεν τ| πίίίο*.
1 6. Ε κ»γιό οΰ πέ γγέρα τε τρέ.τενε/χέρξ' έ πάΡενε οϋ μονίαρρ' ένα
λιαοτ ντε Κίελ.
\η. Ε τέκ μεντόνειγ Πέτρου* μέ
βέτεχε τε τϊγ , τζδυ τε κέ τε πάόριτ: κε πά , έ για νιέρεζιτ' έ δερΡούαρί
γκα Κορνίλιοι , τούκ' έ πγέτουρε στ§πίν' έ Σίμωνητ , άρόίν§ ντ| πόρτε.

1 8. Ε σι θύρρ| πιέτνε ντέίίτί Σίμωνι κϊ κα εμερινε Πέτρο κετού κοντίσουρε.
Ι9• Ε τέκ βιγ ντερ μ'εντ Πέτρουα
τε πάρριτεκιπα, ϊ θο'τ' άτίγ Σπίρτι'
για, τρέ νιέρεζ τ ε κερχόγϊν& τί.
2υ. Πο γκρέου ζπρίτ, ε χίίγ^ε μέ
τα πάόνε , πα βενε ντονιε συλοή' σέ
οΰ'ν' ί καμ ^ερίούαρεάτά.
2ΐ. Ε σι ζπρίτι Πέτρουα μπα τα
2ΐ. Και έκατέβτ, ό Πέτρος εις τους
άνδρας όποΟ ήταν άπες-αλμένοι άπό νιέρεζκεχένε οερΡούαρε γκα Κορν/ίλιοϊ
τον Κορνηλιον εις αυτόν, και ειπεν" ντέ άί , οό θα" γιά , ού'νε γιαμ άί χϊ
να, εγώ είμαι εκείνος όπου ζητάτε" τί κερκόνι ' πέρ τζφάρε πούν§ ίρδτε κετού;
είναι ή αφορμή όπου ηλθετε έοώ ;
22. Ε δέ άτα ΐ Θάνε" Κορνήλιοι
22. Και εκείνοι εϊπαν' ό Κορνή
Εκατοντάρχου
, νιερι ί Λρειγτι, ί μέ
λιος ό έκχτο'νταρ^ος, άνθρωπο; δίκαιος
φρΊχε
τ|
ΙΙερντίσε
, ί δβφτοΰαρε γκα
/.οι φοβούμενος τον θεόν, μαρτυρ/ιμένο; άπό όλον τό έθνος των Ιουδαίων, Ρίθε φυλία ε τζιφούτετ , μόρρι οΰρ
ΐπρο<-α/ίί7) άπό τόν θ:όν δια μέσου ϊ πρέιγ ίέίνγτιτ βγγελιτ κ$ τ| τε
;ός αγίου αγγέλου, να οέ προσκαλέσηΙ ρέσε τι ντέ 9τεπί τ| τ'ιγ^ ΐ τέβιΡιόγί

Κ*9- ιο•

πρα:

εις τΰ σττχτί του, χαι να άκιύση λόγια
άιτο λόγου σου.
αΤ. Ο Πέτρος λοιπόν προσκαλών
τας τους μέσα, τους έχόνεψε. Και την
άλλν,ν ήμέραν ό Πέτρο; εΰγηχε μαζύ
μετ' αΰτοΰ;, και κάποιοι άπο τους άοελφοΰ; όπου ήταν άπο τήν Ιόππην
επήγαν αετ' αυτόν"
^4. Και τήν άλλην ήμέραν έμβήκα•!•
σιν εις τον Καισαρεία/ και ό Κορνή
λιο; του; ε'καρτερει, προσκαλεσζμενος
όμοΰ τοΰ; συγγενεΐ; του και του; φί
λου; του τοΰ; αναγκαίου;.
2 5. Κ« ωσάν έμβήχεν ό Πε'τρο;,
τον εσυνϊχάντνισεν ό Κορνήλιο;, χαί'
επεσεν ε•!ς τα ποοαριά του, και τον ί'?τροσκυ<•/•,σεν.

ΕΙΣ

4ι*

Ι φγιάλερα γχά τεγε.
23. Ε σ'ι ί χάλι ατά πρίντα, ί ίοστίτι* έ δίτίν' έ νε'σεομε βόλι μέ τα
Λασχϊ Πε'τρουα , έ βάνε μέ τε πάσχ§
έ ίί τζα βιλάζερ Χ§ χε'νι γχα Ιόπι.

24• Ε δίτεν' ε" παστάιγμε χϊνε ντ$
Καισαρί' έ Κορνήλιοι ■ μπεγιόδι Ρερίτ'
έτίγ, έ1 μίχτ' έ 3τρε•.γτε, έ ρίγ, έ πρϊτ
άτά.
;

23, Ε τέχ χέ πέρ τ» ρίρε Πέτρου*,
οΰ πόιχ Κορνήλιοι μπε τέ, έ ρά ντίρ
χεμπε τε τίγ, έ γιου φάλλ.
_ ,

1

2$, Αμή ό Πε'τρο; τον έσήκωσε,
χαί είπε, σήκω απάνω* και έγω άν
θρωπο; είμαι.
27. Και συνομιλώντα; μετ' αυτόν,
ε'μϊήχε μέσα, χαι εύρήκε πολλοΰ; συμ^
μαλωμένου;.
28. Και τοΰ; ειπεν" έσεϊ; εΐςεύρετε
χαλά ότι είναι ανομία ει; άνθρωπον
[ουααΐον να συγκολλιέται η να σμίγη
με αλλόρυλον άνθοωπον' άλλα ό θί•;
μοΰ το εδειξεν να μην λί'γω κανένα άν
θρωπον συγχαντον η άκάθαρτον. .
29. Δια τοΰτο με το ν* προσκαλεσθώ ήλθα χωρίς άντιλογίαν. Ερωτώ
σα; λοιπόν, δια ποιον λογαριασμον μέ
ε -.ροσκ αλέσετε ;
3ο. Και ό Κορνήλιο; είπεν" άπεσ*>
και τέσσαρες ήμε'ραι; έω; έτούτην την
ώρ«ν ενής^υα, και την εννάτην ώραν
έπροσευχουμουν εϊ;.το σπήτί μου" και
νί, ένα; άνθρωπο; και ές-άθη ε'μτροτα'
μου μέ φόρεμα λαμπρόν"
3ι. Και λέγει" ω Κορν/ίλ'.ε, ή προ
σευχήσου είσηχοιίσθ/. , και αϊ ίλετιμοσυνβ σου ά/εθυμίσθτ,χαν έπρος-α ει;

26. Πό Πέτρουα έ γχρίγτι άτε, έ
ϊ θα" γκρε'ου, σ: έ ο*έ οΰνε νιερί γιά^'
ιη. Ε τουχ' ε χουβεντούαρ| με τε,
χίρι μπε στεπί, έ Ρέτι « ".ε'νε μπίγε'όουρ| σοΰμε.
28. Ε ού θότ' άτουρε* γιουβετ μίρ^'
έοίγι χ\ σέστί ντεγίερε νιείτ τζιφουτιτ
τε Ααΰκόνετε , α τ άφερόνετε μέ νιερι πρειγ τγιετίρ μιλετιτ μα μουα μϊ
δεφτόϊ Περντία τ| μο; θομ ντονι§
νιερί τε ντίερε , α τε πίΡερε.
29> Πρα άντάϊγ πο'κε μ'| θύρρε άρ•
τζ| πά Αερρ§ φγιάλϊ' οϋ πιέσ άδά
π|ρτζ φάρρε πούν| ρε χίνι. θΰόρ\τουρε
αούα;
.
ι
3ο Ε ήέ Κορνήλιοι θα" γιάνεκα'τερ
οιτ γϊ'ερα νταθτ'ι χε άΓερόγε, £ . ντ|.
νίντε σανάτ φάλλεί*! ντε στεπί τίμε'^
πο κούρ για έ κίντρόϊ νιε νιερί περπάρα
μί'γε βίδουρι μέ ρόλε, τε ^άρόα.
3ι. Ε θότε* ώ Κορν/,λ, του §ιΓιούα τί φΛετε τάτ , ι ίέ Γλίημοσί-,
νετ' «'τοΰα οΰ κουΐϊετουοινε -ερπαρα
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Κε©.

ΙΟ.

τόν θεον.
3ί. Πέμψε λοιπόν εις τήν Ιόππην,
κ« προσκάλεσε τον Σίμωνα, ό όποϊος
ΰ*
ΓΙ '
•
~
Τ
κραί,εται
Πέτρο; - ετούτος
είναι
κονεμ νος εις σπ/,τι κάποιου Σίμωνο; γναφε'α όπου είναι εις το περιγιάλι" και
εκείνος ωσάν έ'λθ/, θέλει σοΰ συντύχει.

Περντίσε.
3ι. άίξΐ'ο άδά ντε Ιόπ, έ θύρό§
Σίμωνε, κΙ κιοΰχαετε Πέτρο* κοΰίγ 'ίστε κονε'ψου-ε ντε στεπί τέ Σίμωνητ
Ταπάκουτ μπάνε τε οε'τ•.τ' ε σι τε

33. Και άπ' εκείνη ν την ώραν έπεμ
ψα τοίις ανθρώπους εις έσε'να' καλά
έκαμες και έσύ όπου ήλθες" τώρα λοι
πόν έμεϊς δλ'.ι ευρισκόμεθα εδώ έμπρο7α εις τον θεόν, να άκοΰσωμεν.όλα εκείνα όπου σε^ έπρο'ς-αξεν ό θεός.
34• Και ό Πέτρο; άνοιξε το ςο'μ*
του, καΐ είπίν' ε'π' άληθείαν γνωρίζω,
βτι ό Θεός δ;ν αποβλέπει εις προ'σωπα'
3ο. Αλλα ε•.ς κάθε έθνος ε'κίΐνον ό

33. Ε άτε τζάστ οερΡο'βα τέκ τέγε" έ δε τϊ μίόρε πέόρβ κε ερδε' νά δ*
νταστί τε Ρίθε Χϊτού γε'μι π|ρπ«ρα
Περντίσε. τε διίιο'γεμε Ρίθ' άτό κε ι\
κά τί Περντία πορσίτουρε.

που τον φοβάται, και κάμνει δικαιοσυ
νών, τον έδ/χεται,
36. Κατά τον λο'γον άπου ες-ειλεν
εις τους υίοΰς τοΰ Ισραήλ είαγγελίζωντας είρηνην δια μέσου τοΰ ΙυκτοΟ
Χρις-οΟ" ετούτος είναι Αύθένττ,ς όλ:.νών.
3^. Εσεΐς είξεύρετε το πράγμα ό
που εγινεν «ΐς όλην ττ,ν Ιουδαίαν, αρ
χίζοντας άπό την Γαλιλαίαν, υ>ερα άπ5 το βάπτισμα όπου εκη'ρυςεν ό Ιω
άννης*
38. Τόν Ιτ,σοΰν όπου ήτον άπό ττ,ν
Ναζαρέτ, πίος τον εχρισεν ό θεός με
Πνεύμα άγιον και με δύναμιν, ό όποιος
επ=ρασεν ευεργετώντας και ιατρεύωντας όλους εκείνους όπου έτυρανοΟνταν
άπό τον διάβολον, διατ! ό θεός ή τον
μϊτ αύτο'ν.
~9• Και έμιΐ; ε'ίαεσθε μάοτυίες α
λανών των πραγμάτων όπου έκαμεν ,
και ε:ς τί,ν χώραν των Ιουδαίων και εϊς
τήν Ιίρουσαλη'μ" τόν όποιον εκείνοι τόν
εοονίυώζν κρίΐ^.λ,^ντεςτον ε.ς το ςίλο,ν.

βιγ| άί όό τε τ* θότε τίγ.

34. Ε δε Πε'τρουα σι χάπι Ρο'γξνε,
θά" μέ τε βερτε'τα έ νιόχ σε Περντία
νούκί β§*τρόν ντε φάκε τέ νιε'ρ&ζετ.
35. Πό ντε τζδό φυλί , άί κε ί κα
φρίκ^ν' άτίγ, έ πεν τε δρέϊγτβνε, ίδτε
ί δέςουρϊ ντε άΐ.
36. Φγιάλενε κε βερ^ο'ι άί ντε χίγ
τε Ισραηλητ, μέ τέ βαγγελίσουρ» τε
πάϊκιτ με άνε τϊ Ιτ,σοϋ" Χρι,όιτ' κοΰίγ
'ί'ίτε Ζοτ ί Ρίίίβετ.
37. Γιούβετ ί οίγι άτέ κε Ριάου ντε
περ Ριθϊ Ιουδαίε, σι **ρι νίσΐγενε γκά
Γαλιλαία , έ πας πΛζίμιτ κε κ/;ρΰζι
Ιωάννη.
38. ΐΥίτοΰνε γκα Ν«ζαρ?'τι , >ϊ
Περντία έ /ρίσι άτε μέ Σπίρτ Σεϊγτ έ
^έ φουκί, άΐ Αέρρι οϋδενε τοΰκ έ *ξόβ§
τέ μίρρα , έ τοΰκ' έ'ίεοούαρε βθ' άτα
ϋε κε'νϊ σκλαβοσβυρε γκα δγ'.άίι , σε
Περντία κέ πάδκϊμέ τί.
3(}• Ε νέβετ γέμι μαρτύρε τίθ' άτοΟ^-ε πούνεραβετ κε λίρι ντε €εντ τε
τζιφούτετ , έ δέ ντ' Ιερουσαλίμ' μα
άτϊ κέ βράνε, έ έ μπερθίενε ντε κρούΐχ.

ΠΡΛ ΞΕΙ2

Κ£?. ιι.

4»5

4ο. Κ|τΐ Πίοντία πα έ γγια'Χ• μ^ξ
4ο. Ετοϋτον ό Θεός τον άνάς-ησε
ΐήν τςίτην ήμέραν, και τον έκαμε νά τε τρέτίνϊ &τΐ, ί ε /ϊΐορι άτ'§ τε ?ϊου.
φανίρωθ•/;.
χειγ.
4ι• Γιο ν ξ ΓίΟι λαο, κό ντε μαρ4ι. Οχι εις όλον τόν λαον, άλλα
εις εμάς όπου εϊμασθεν μάρτυρες προ- τυρε κε κίνε νϊΐροτονίσουρξ κ| αε πα
τίτερα χειροτονημένοι άπϋ τόνΘεόν, οι πάρα γκά Περντία, ντ$ νίβετ, λϊ γί•
όπ νιοι έμεϊς έσυνεφάγαμεν και έο-υνε- γκρ|μ έ πϊμ μέ τε πχά/Λ β'ι ού γγιάλ
πίαμεν μετ' αυτόν, ΰ,ερα άφόντις »-■ άί γκά τ§ ο&κουριτε έ πας-άγε.
νες-αβη έκ νεκρών.
4^. Ε να πορσίτι νέβετ τ| οΊδάς4'2. Κ. αϊ μας «παράγγειλε, νά κη-|
ρΰςωμεν εις τον λαον χαϊ. να μαρτυρή- γ§μ| ντΐλαό, ί τ§ μαρτυρίογίμε <α
σωμεν, ότι αυτός είναι £ιωρισμέκος α άί |3τ| 7ίέρρ§ γκά Ιίερντία ίιουκάτας
πό τον θεόν κριτ/ς χ"αί των ζωντα ί σε ίιάλε|2ετ , ί σ"έ σε βδέκουρετ.
νών και των νεκρών.
4 $• Π|ρ κ|τ| άπίν| μαρτυρί ίι'θε
43. Και Ολοι οι προφήται έτοϋτον
μ«ρτυρουσιν, ότι κάθε ένας όπου πι- προ<ρη'τ§, κ§ τε ντ»γίεριτ'έ φάγεβετ ί
ς•ευ«ι εϊς αυτόν πέρνει την άφεσιν τών μέρό πρέϊγ άσί τζίλ; δό κ| Λεσόν ντε
αμαρτιών του οια το όνομα του•
α>.
44• Εδ"έ πο τέκ φλιτ Πέτρουα κι.
44- Και ακόμη ό Πε'τρος έλαλει
έτοϋτα τά λόγια, και το Πνεύμα το τό <ργια"λε, ζλρίτι Λείνγτι 2πίρτ μπί
ά'γιον επεσεν απάνω εις όλους εκείνους ("ίθ' άτά κε ώιίιόϊγνί φγιάλϊνϊ.
όπου άκουσαν τον λόγον.
45. Και όσοι πι^οϊ άπό το•νις Ιου
45. Ε ούτ,ιουύίτνε άτά κε ϋισούανϊ
δαίους ήλθαν μαζϋ με τον Πίτρον, γκά τε πρέρϊτε σά πάτνε άρδουρε με
έτρόμαςαν, ότι ή οωρεά του αγίου Πέτρονε , βέ ψέ όουρεηα ΐ ^ίΐν-τιτ
Πνεύματος «χύθηκε και εις τα έθνη. Ζπιρτ ού όερο* έ ο"έ μπ§ φυλΐ τε τγι:ρα.
46. 2ί ψέ ί οιΡιόϊγνε άτά κε φλίσνε
46. Διατί άκουαν αύτοϋς όπου έλαλοΰσαν γλώσσαις, και έμεγάλυναν τον μπε τγιάτϊρ λοι ίιούχερα, έκ| λββδόϊγνε Περντίν| ' άχιέρε οΰ περΡέϊίχ
θεόν. Τότε άπεκρίθη ό Πέτρος*
Πέτρουα, έ θα.
47• Βαλε §ίίτ| ντονά κε τε νά μπο47> Μήνα ημπορεί κανένας να εμ
πόδιση το νερόν να μην βαπτισθουσιν ίίσγΐ ουγίτε, τε μός παΡεζόνενε κ^τά,
ετούτοι, οι όποιοι, έλαβαν το Πνεύμα *ΐ μούαρ^ρε 2|ΐνγτινε 5πϊρτ , ο'ι ί όνε
νάβετ^
το άγιον, ωσάν και έμεΐς;
48. Και έπρο'ς-αςε νά βαπτισθούν
48. Ε ί πορσίτι άτά κε τε παΡ»αΰτο'ι εις το όνομα του Κυρίου. Τότε ζόνίνε ντ' ίμερρ" τε Ζότιτ' «Χ'έρε γιο;>
τον έπαρχκάλεσαν, νά. άπομείνη καμ- λιούτν' άτϊγ κε τε κεντρόγε τζά £ίτ
μέ τά.
πο'σαις ήμέραις.
Κεφ. ιά. ιι.
ι. Και άκουσαν οι άπός-ολοι και

Κρί» Ενιεμπ|ο*γ«'τε. ια. ι».
.ι. Εδιάοΰαν* Α.πο70ϊ-ι•τί έ 3ε (?£
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ρ[ αδελφοί όπου ήταν «Λ; την Ιουααίαν, ότι καί τα έθνη έδί'/_$τ,*.τν τ^ν λογον τοΰ θεοϋ.
2. Και όταν ό Πέτρος «νέβη εις
τα Ιεροσόλυμα, έφιλονειχοΰσαν μετ'
αυτόν «χεϊνοι όπου είχαν περιτομήν,
3. Και έλεγαν* ότι μέ ανθρώπους ό
που έχουν άκροβυ^ίαν επήγες, και Iφαγες, μ«τ' αυτούς.
4. Καί ό Πέτρο; άρχισε, και τους
«$ίσ*ασκε τα πράγματα κατά τάξιν,
καί ελεγεν'
5. Εγώ ήμουν εις τήν πό"λιν την
Ιόππην και έπροσεύνουμουν' και εϊ<ία
ίΐςτΫιν ί"κς•ασίν μου όραμα, ?νκ άγγ:Γον

Κί;». ι*

λάζίριτε , κέ ϊ5ν§ ντε Ιουδαίε , σε ϊ δέ
τέ πα πέσετε έ δέξνε φγιαλεν' ί Π:ρντίσϊ2. Ε κοΰρ βάτε Πετρουα ντ" Ιερουσαλίμ, χιρτόιγνε με άτε άτά χι
κίσνε Πε ιτομ-ί(.
3. Ε ί θόσνε* ψέ βάϊγτι ντ§ νιε'ριζ
κέ σγιάνε περιτέμνουρ» , έ χάγκρε με
τά.
4. Ε «ι νίσι Πέτρουα , ου $|φτόν
άτοΰρε νιε γκά νιέ , έ οϋ θοσ.

5. Ούνε γέοί ντε κιουτέτ ντ| Ιοπ
Ι φάλλε-;§, έ πάτ^ε ντέ νιε έκς-άς χετ* πε-πάρ§, ίιέ φάρρ§ έν§ πόσιτζαρωσάν σεντόνι μεγάλον κρεμασμένον ά- Τ*,αφ ίμάό βάρτουρ» γκά τέ κάπϊ ταΐς τέσσαρες άκραις, και έκατέ- τερ άνετε, ί ζπρίτι, γκα Κίελτε, έ ίο.
•' ■ βαινεν άπό τον οΰρανον, κϊί ήλθεν εως δι γγέρα τικ οϋ.
«μένα.
6. Εις το όποιον «γύρα το μάτι. και
6. Ε τούκ' έ β»ίίτρου'αρε μπα τε
ές•οχάσθηκα• και είο'α ό"λα τα τετρά κουπ|τόβα " έ πάτζε παίετι κάτιρ
ποδα της γης, και τα θηρία, και τα κέμπεγια τε δέουτ, έ δε πίσϊτε, έ δέ
ερπετά, και τα πετομενα τοΰ ουρανού. Ρερπίνγτε ; έ δέ ζόϊγκτ' έ Κίελιτ.
η. Και άκουσα φωνην όπου μοΰ
η. Ε οιτιόβα νιε ζέ χ§ με θόί " γκρέου
έ'λεγεν' ω Πέτρε, ση'κω και σφάξε και Πέτρο , έ πρέ , ί χά.
φάγε.
8. Και εγώ είπε' όχι, Αύθε'τη• ότι
8. Ε ούν| θάτζε' μός κιόφτί , ώ
κανένα συγχαμένον ί ακάθαρτο•/ οΰίέ Ζοτ' σε ντο-ίιέ έ ντΐ£ρ§ ά έπίΓ^ιε νούκαμμία φορά δεν έμβηκεν εί; το ς•όμα *5 χίρι κούρε ντε Ρο'γε τίμί.
μου.
9• Ε μου περίέιΓκ πΐρ σε &τιτ ζί•
ρ. Και (/.οΰ άπεκρίθη μία φωνή
δεύτερον άπό τον ούρανον' εκείνα όπου ρι γκά Κίιλι' άτό λε κά Περντία τ§
ό θεός έκαθάρισεν, εσύ μην τα συγ- κερούαρα, τι μός ί χι} περ τε πείερα.
χαίνεσε.
ίο. Και τοΰτο έγινε τρεις φοραΐς'
ίο. Ε χεγιό οΰ «\ γγ«ρα μπ| τί
καί πάλιν «σύρθηκαν όλα εις τον οΰ τρέτενε χέρε' « περσερι οΰ χό•κνε •?§
Ρίθα ντέρ ΚίεΧ,
ρανον.
ιι. Ε για, άτε γιοι άρρίγτινε τρβ
ιι. Καί να, πάραυτα τρεις άνδρες
και ήλθαν εις το σπήτι όπου ήμουν, νιέρεζ μπε στεπί τέκ γέοε κονέψουρε,
άπεταλμένοι άπό την Καισάρειαν «ίς τέ δερΡούαρε γκα Καισαρία τέκ ου.
«μένα.
12. Καί τό Πνίΰι/.α μου είπε να
1 2. Ε ^πίρτι μέ θα μοόβ τ» ιια^

ίίίφ. ι*.

ΠΡ1ΞΠ2
<»:
•!τα-('<•) μ*τ αυτου<, ;'.*•. νχ μγ-,ν νν.γι- σκόνεμ μέ τα, πά ντονιε τε ρ>»«ϊντ•υβάλλοι τίποτε;" καί ήλΊα* μαζύ μου ρϊ " ε ερ<ϊδ λαϊκέ με μουα έ ίι ϋϊχ*
και οί ε; ε'τοΰτοι αδελφοί, και έπη'γα- τε Γιάϊτ; οίλά^ίρ, ε χβϋϊγτιμ ντε. *τ|*•
μεν και- ίμοηχχμεν εις τό σιτΤίτι του πί τ* τιγ νιεριουτ.
άν&ρώπου εκείνου.
1 3. Κ «Ι εκείνο; μ*; είπε π~>; ε'.1 3. Ε άίνά ρίψέΊυ ν:οετ , κι=ί «ϊτ
ο« τον άγγελον εις τ» ίπΐτίτου ότου Εγγίλινε κε. ί &>.. πίρπάρ* ντε στεπί
ε -βεβ•/}, και τοΰ εϊπε' ς-ίϊλε άνθρωπου; τε τίγ, έ ί θ* άτ»γ• 5*?Ρό νιε'ρε^ ντ'ί
εις τντ» ί ίππτ,ν, καί προ<7/.άλ5θ*ε τον
Κίμωνα, ίπου κίάζεται ΙΙε'τΜ;,
ι4• Ο όποιο; θελ=^ σοϋ" είπ^Γ λό
για, οΊχ μενού των οποίων βί'λεις αωΟνϊ ε'βυ και όλον σου το σπίτι.
ιό. Κα•- έκεΐ οτγο3 «ρ^ιτα εγώ νχ
τους λαλώ, έ'ττδίτίν «πάνω του; το Πνεΰμ* το άγιον, ώο-χν έπεσε και ει; εμάς
ες την άο'/τ,ν.
ι6• Και ενθυμήθηκα τον λο'γσν τοΰ
ί. ορίου, ότ^ΰ ελ«γεν" ό'τι ό Γωχνντ;; μεν
ί βάπτισε με νερΰν, άμή έσεΐς θ,ίλετε
βαπτισθή με Πνεύμα άγιον.
17• Επειίή λοιπόν και ό Θεό; αυ
τούς ότου έπλευσαν ει; τον Κΰριον Ιν,σοΰν Χρΐ7ον, του; έδωκε την ΐσιαν χά
ριν ώσαν και εμάς, εγώ τί ήμουν δυνα
τό; νχ εμποδίσω τον Θεο'ν ;
ι Ρ. Ιΐταν άκουσαν έτοΰτα ήιτύναταν, και έοΜξαζ»ν τον Θεόν, καί έλεγαν
ό Θεός λοιπόν και εις τα έθνη έ'ίωκε
{κετάνοιαν έί; ζωην.
ι^• Εκείνοι λοιπόν οποί έδΊασκορττίσΟήκχν $ύ την θλίψιν όπου έ'γινεν
είς τόν Στε^Λνον, «πέρασαν εως την
Φοινίκων και Κύ-ρον και Αντιο'^ειαν,
και λεν έλαλοϋσαν ει; κάνίνα τόν λό«,Όν τοΰ Κυρίου, παρά μονχν,χ :ί; του;
1*υθ οίους.
ίο. Κ «Ι κάποιοι ά'νίοε; άπ* αΰτους
γΐαν Κύπριοι καί Κυ:ηνοήοι, ο[ ό
ποιοι ώσαν έμβηκαν είς την Αντιόνειαν,
ίλαλοΰσαν ει; του; Ελλη/ΐστ/,ς, και εϋαγγέλιζαν τον Κύριων Ιησοϋν.

/όπ, έ δΰόρί Σίμωνε Χε κιου/αετ*
Πέτρο»
1 4 Π άίδο τ; τε θότε τί φγιάλ;,
έ μέ άτό φγιάλε δυτεέίπετοτζ τι ί όϊ '•
Ρίθε ϊτίπία ό'τε.
ιί>. Ε πόκε νίσα ο'νε τ| χ.ουβεντο'7§> ζ'Αρίτι &νγτι 5πίρτ απί τα^
σι έίέ μπί νίβετ /ίρί/' έπάρε.
ίο. Ε με ίοοι ντε φικίο <ρ•'ΐάλια Ι
Ζο'τιτ, κούρ 6ό5• χ| Ιωάννη πχΓ&ίί
μέ ού'γί, μα γιουβετ ίο τε πΛΓ^ζΰνινι
με 2πιρτ ώείνγτ.
17. Ντέϊ:ε ό'ά >\ τ\ τίλλενε ίουρετι όα Περντίχ μπά τα κ| ϊ':=7θυ«ν|
μπε Ζο'τνε Ινι^ουνί Χρκτόνε, ποτ•, έ ίε
ντε νί'ζ'ετ , τζγ«μ ουν' ί ζο'τι ίέ τ^
μίτοί'ις Περντίνε•
1 8. Ε <τΊ ΛιΡιοϋανΐ λίτ) ογιά),β<
που>'.ούχνε, έ λεβδοϊγνε Περντίνε , ί
θο'ϊνί' άίά έ «ίέ ντε τε -α τζίαι πάς
χα λένε Περντία μετανή περ γίτί.
ιι;. Ατ<». ίάκεκίνεπερ/άπουρίγκαί
χελμι ;.§ οϋ Λε π§ρ ϋτε^ράνε, βάνί γγε' «
ρα μπε Φοινίκ , έ «ί.• ντε Κΰπρο, έ ί4
ντ Αντιο/ή. πά <ρο'λλ| νιερίουτ φγιχλένε , περ βε'τζμε Τζιφοΰτετ*

να. Ε τ,ά τίρέϊγ ίίοίρεϊ Γίνε γκ£
Κϋπρ'ίυα , έ ίϊ γκά Κυρίνι , ίετά ς\
χνΛ ντ' Λντιονή φλίϊνε μπε Ελλν;ν$,
ί οϋ [Ιαγγελίονί Ζυτνϊ Ι-Λ,ααΰνε.
5ί
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ηι. Και το /-ρ1 του Κυρίου ήτον |
9.1. Γ'. δό'ρό-' έ Ζοτιτ ΐδ αέ τ* λάμετ' αύταυς* καϊ πολύς αριθμό; (άν-ισκε, έ δούμε νέμουρε νιέρεζετ βί πεθρώττων^ έπι^ευκ και έγΰρισεν εις τον σοΰανε ου κ6ίίν| μπέ Ζο'τνε.
Κιίριον.
32. ΚαΙ ή φήμη τους άχούσΟη εϊς |
2 2. Ε ού όιίιουα ιίιγιό φγιάλε ντβ
τα αύτίχ τη; εκκλησίας όπου ήταν εϊ; ! βε'ά| τε Κίίεσε κέ κ; ντ' Ιερουσχλήα
τήν Ιερουσαλήμ ' και ε"τ/ειλαν τον Βαρ- περ κ^τα" έ δερΓούανε Βαρν'„βενε τ§
νάβαν να έλθη Εως ει; την Αντιόχειαν. βϊγ γγέρα ντ' Αντιοχνί.
λ3. Ο 07ΓοΓοί ωσάν έπνιγε, και είόε
ι'ί. Ε αϊ σι βάτε , έ πα δουρετίν'
τήν νάίΐν τού θεού, ίχάρη, και ένου- έ Περντίσ§ , ού Γεζούα , έ ί πορσίτι τέ
Ίί'τα όλου; νχ ς-ίκωντχι ς-ερενί εις ΡίΟί τερίγνξ με ζί;Λβρε τε δρέιγτξμπάτίιν Κΰρ«ν με τήν ορεξιν της καρδίας ν§ Ζοτιτ.
, του;.
^4 ΛιχτΊ ήτον άνθρωπο; άγαΐύς
">.\. 2έ ψ; ΐ5 νιερι ί μίρίε , έ πλιότ
καί νεαάτος Πνεύμα άγιον και ιτίς"ΐν' πρέϊγ Ζίίνγτιτ Σπίρτ,έπρεΊγ πέσε τ* έ
ν.α\ πολύ πλήίος αύςηνβη ει; τον Κύ- ού θτούα Φούμε τούρμε νιέρεζετ μζ»
Ζο'νε,
ριον.
23. ΚαΙ δ" Βχίνάβας εύγηκε και ί23. Ε Βαρνάβα ού νίσ π§5 Ταρσό
τττ,γεν ε'ς τήν Ταρτον να «ναγυρέψη τι κερκο'ν Σαύλονξ' έ σι έ Ρ;τι άτ§,
τον Σαΰλον' και ωσάν τύν ηύρεν τον ί προϋ άτε ντ' Αντιονη.
εφερεν εις τήν Αντιόχειαν•
•1.6. Καί Εναν /ρο'νον σω<τόν έσυν26. Ε κεντρουανε. νι| μοτεμότ τε
νάζουνταν αύτοΐ εις τήν εκκλησία» ,
και έδίδαςαν πλήθος πολΰ, κχί πρώ
τον εϊς την Αντιό/ειαν οι μα^ητάϊες
άνομάσ9η/.αν Χριτιαννί.
9.7. Και εϊς έκειναις ταΤς ήμε'ραι;
«"κατέβηκαν άπό τά Ιεροσόλυμα προφηται εις τήν Αντιο'/ειαν.
9.8. Και έσηκώ'ίη ίνα; άτ αύτουνοΰς το όνομα του Λγαβο;, κ χι εφανερωτε δια τοϋ" Π.εύματος, πιο; μέλλει
να γένη μεγάλη πείνα :•ί•; δλτ,ν την οί-

τερΕμπε Κίσε, έ οΊίάξνε σούμε πότε
•αχ/λ , χε ντ' Λντιονή πρωτοπάρε ού
κιούαϊγτινε μαδητε'ιντϊ Χρι^ιάνί.
27. Ε μπα τό διτ ζπρίτνί γκα Ιερουσχλ'.μι ντ' Αντιοχή προφητεο.
58. Ε σι ού γχρέ νιε πρειγ σούρϊ
& κιούχαεϊγ Αγαβο , σενο'ϊ με άνε -ι ε
2'ί'ινγτιτ 2πϊρτ ν•.ε οΰγιε « μάδε ίϊ

λο τε ;.ενειγ ντε περ Γίθε δέ' ε' άγιο
κουμε'νην' ή οποία και έγινεν εϊς τίιν οϋγιε ού πε ντε γ.Ίχ\ τε Καίσαρ Κλαυ
καιρόν του Κλαυδίου τοϋ Καίσαρος. δίου τ.
29• Καί κάθε έ'να; %-■> τοΰ; μα6η~
29. Ε γκα μαδητε'ϊγτβ σι κούντρί
τάδε; ώρισαν, χαθώ; ήμτόριεν κάθε κϊ** Ριίίε κοίκτ, άποφασίσνε τζίλι όο τοϋ
ίνα; να πέμψωσι διακονία» εις του; 0|ρΓοϊγ»4 ντιχ£/4 βϊλά^ρετ Χί όίγν&
βί:λ»οΰς όπου έκάΟου/τχν ίΐς τήν ντε Ιουύα.ε.

Ιίυδαίαν'
3ο. Κο,ίντρε έδέέήενε, έ ού δ| 3ο. Το όποιον το έκαμαν, άπο7&
λοντέ; την εις τους πρεσβυτέρους δια ίούαν^ πλί/.ετ μέ <>όρρε τ| Βαρνάβεσε,
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Α<9

αέσου των /ειρών του Βαρνάβα και έ δε τε Σαυλοσϊ.
το} Σαΰλου,
Κεφ. ιβ. 12.

Κρίε Ε&ιριπίδγιετετί, ιβ. υ.

ι . Ει; ε'κ;Τνον τον καιρόν έ'βαλλε τα
ι. Μπα -§ χοχ§ ά^ιέοε νίσι μπρέτι
-/ε'ριάτουό Ηρώδης ό βασιλεΰ; να κα• Ηρώο τ§ στίγ δουαρότε, ί τε π§ν τ|
χοπο«ίστι «.«ριχοΰ; των εκκλησιαςικών. κέικ απε τ^α ίιε'ρεζ γχά τέ χίί5εσ|.
ι. Κα! «φόνευσε τόν Ιάκωβον τον
2. Ε βράου Ιάχ.ω[3ον8 τι βίλάν' β
άβΐλφον τοϋ Ιωάννου αε σπαθί.
Ιωάνν/;τ . υ.έ θήκι.
3. Ε ιί πα χε οϋ πίλχέν Λ|γιό Τζι •
3. Και ωσάν ίίό;ν ότι ετούτο α
ρέσει ει; τοϋ; Ιουδαίους, έπρότθεσε χαΐ φοΰτετ, βοΰρι νιγίτ τε ζιγ ε 5ε Πέτρο
τοΰτο να πιάσν; και τον Πέτρον* (χαΐ ν}/ (ε ϊϊνε 6•,τ' έ Λιψόβετ. )
Γλαχαν και ήταν νοεροί; τώ< άζυ[Μ»ν• )
4• Τον όποιον ωσάν τον έπιασε
4• Ατέ έ δε έ ζοΰρι, έ έ βοΰρι ντ|
τον έβαλεν εις ττ,ν (ρυλακήν, παραόί-'χαψάνί , έ έ δα τα ρο-ίίγνε, άτι χάτ§ρ
δωντά; τον εις ίε/.α;; ς-ρατιώτα; να τοϋ^α τρΐυ-αβετ γκα κάτίρ' σε ψι πα;
τον φυλάγωσι' θέλωντα; υςερα άπό 1(χ3χε: Χυυαιγ τα ντζίρ άτι ντ§ λαά'
το πάσ/α να τον φέρη έςω εις τον
λαο'ν.
5. Ο Πέτρο; λοιπόν έφυλάττετο
5. Ηέτρουα σα ρού/αειγ ντέ χα
εις τήν φυλακών " και ή έκκλ/,σία έπρο- ψάνε' ριά τε φαλτουριτε τέ Περ/τία
βεό/ετο κατάπυλλαπάντατ: ε!; τονθε-ι Αξνειγ ιΊθε νι': πίρ άτέ γκα Κι3ια.
ον όιά λόγουτου.
6. Ε /οΰρ οουαιγ Ηρώόη τα ντζιρ
6. Και οπόταν ό Ηρώο/,; έμελλε
να τον υπαγ/, ει; τον λαόν, τήν νϋκ- άχ§, άτένατϊ (ρλίγ Πέτρου» νι§,μές δϊ
τα έκείνην ό Πέτρο; έκοιμάτο άνάμε- τρίμαβετ, λώυυρί με δι ζιντζίρε, έ <ϊέ
σα εί< δυο ς•ρ«τιώται;, δεμένο; μέ δυο τρ;ματα πΐρπάρα 5έό ρί^ε ροΰαιγν§ /χάλυσίδε;, και έφυλαγαν και φυλά
κάτορε; ε'μπρο7α ει; τ/;ν βύραν τι;
φυλακτ,;.
7• Και να, και τ,λθεν άγγελο; Κυ
ρίου, και φώς έλαμψε έχει όπου εκάβετ ο , και έκτύπτ,σε τήν πλευράν τοϋ"
Πέτρου, καϊ τον έσ/ίκωσε, και είπε'
2η'κω γλίγωρ». Και αϊ άλυσίσ'ε; έπε
σαν άπο τα χέρια του.
8. Και είπεν του ό άγγελο;" ζώσου
καΐ οάλε τα σανδάλια σου• Και έκαμενίτζι. Καϊ λέγει του ' βάλε τυ άπανω-ρόρερια σου, χαι άκοΑθΰ9α;χου
(

ψάν|νϊ.

η. Ε για, οΰ Γεντ άτγέ Εγγ*^';.
Ζότ•.τ, έ νιε δρίτε Α»α.ψι ντε βτ^πι'ί
σι ί ρα Ιΐεν.074 ντε πρινιί , έ γκρίγτι
άτε, ι ί δά' γκρε'ου ριέ τ| βπίιγτα. ί
ϊ ράν| ζιντζ;ρετε γκα δουαρρτ' ϊτίγ.
8. Ε ί 6ά άτίν §γγ|Αι' γγεσυυ , έ
μπαϋ χεπούτζετ' έτουα' έ περί χε/ίτού"
έ ΐ Οότ' άτιγ' βϊο ρΌΊΪ6•/| τέντε, έ έ'για
πχ; υ-εγε.
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9• Ε 2χ&ι , * βιγ πάς σί , ι νοΰ**
9• Και «ΰγήκεν ?;ω και τον ακό
λουθα , και ίεν «γνώριζε Οτι είναι ά- ε §ϊγ σε ίσ ε βερτέτε άγιο χ§ χένει^
Λτϋινάν Εκείνο όπου έγίνετο «πό τον >χι αν& τ' Βγγ|Αιτ , πό ί ύου&ιγ σι
ά'γγελον' άλλ* τον ΐφαίνετο να βλί- κοϋρ σΐ£ ίντερε.
*•^ ίρααα.
ίο. Ε σί σκουαν* τέ πάριν' έ τ§
ίο. Κ*ί ωσάν έπε'ραταν την πρώ
τον φΰλαξιν χα; ττ,ν όίότερτ,ν, έφθασαν &τινε χαραοΰλλ τε τρίυ.αβετ , έ'ρίε
ί;ς τϊιν θύρχν ττ,ν σιόηρενιαν, όπου ντέ πόοτε τε χέχουρτε, έ κέ ^ν ντ*
πάγει ιί; ττ,ν πόλιν, ή οποία ριοναν/γί κ-.ουτέτ , έ άγώ οΰ χαπ απά τα &ετ'.ττ,ί τοϋ; άνοί/9τ," και ωσάν εΰγϊ,καν ουτ' έ «ί ϋοΰαλε, έ έτζνε απέ νιε οΰ^'
έτττίγαν »απρο<7α εϊς υ.ίχν ρύ•/.τ,ν" και έ άτ'έ τζαστ ϊχου ζγγϊλΊ πρέίγ σί.
παρευθϋ; ό αν.γ&λος εαΊε'βτ, άπ' αυτόν.
1 1. Και <• ίΐίτροί («σαν ίσυτάδτ, ,
ίίπι' τώρα τ,ςεΰρω «λτθινα, ότι ο Κύ
ριος έξα—ες-ειλδ τον άγγελόν του, και
αϊ έλευθερωοέν άτό τά /«ρια του Ηρώοου, και ατό όλ/)ν τήν ελπίόα του
λ»ϋ των Ιουδαίων.
13. Και ωσάν εγνώρισεν, ήλθεν ιί;
το σπίτι τίς Μα: ία; τι; ιχαννας του
Ιωάννου, ό όποιο; έκράζετο Μάρκος,
έχει όπου ήταν και αρκετοί" άόελφοί
ααζω•Α£νοι και έπροβεύνουνταν.

ιι. Ε Πετρουα σί έρίι ντε βέτ^χ*
τ| τϊγ, θα νταϊτί έ νιόχα αε τ\
έ;οτέτε, σε πασκά §ερΓούαρ« Ζότι ίγ";Χιν' έτϊγ, έ αέ δπ^τόι αούαγκάόούαρότ' ϊ Ηρώδητ , ί γκά ΓιΟεσπρεσί.
για ΐ λαόϊτ βέ Τζιφούτετ.
13. Έ βϊ ε νιο'^ου ποΰνενε, βάτε ντ»
3τεπι τε Μαρίίσε αί'λίσί Ιωάννητ, χι
6ού/αείγ Μάρκο, Τίκ κ^νϊ απΐγέόουρ^
αου'α| έ φαλισνί.

ι3. Ε σί ί ρά -όοτίσί άολίο-ρ Πε
1 3. Και ωσάν έκτΰπησεν ό Πε'τρος
τρουα,
ερι^ι ~'ί 8ιή.ον ν;ΐ κοπιλε -ϊ|
τ/,ν Ουραν του προαυλίου, επήγε (λία
κοπέλα, το ό'νοαά της Ροόΐ, ν* ά'ρου• κιοΰχαεϊγ Ρό.οε.
κραοί/ή τι; είναι.
1 4- Κα•, γνωρίζων τας την φωνην

1 4. Ε σί νιό/ου ζίν' έ Πί'τροβε, γχ*
Γ^'.α;
ν . ΰν.' ΐ ναττι πόρτίνϊ, ττο 6ρατοϋ Πέτρου, άπό. ττ,ν χαράν ττ,ς όεν
πετοϊ
Λ;εντα, ί οϋ έίνεου σε ;<ίτ*
«νοιςε το προαύλ'.ον, άαή εόρααε αε'σα και είπί. πίος 7εκ'~αιόΙΙί7;ο; νι- Ιίετοουα ντϊ πόοτε.

ιτιοτα εις το προαυλ;ον.
1 5. Ε $ί άτα ί βο'ν' άσάιγ , τι ού
1 5. Καϊ εκείνοι ττ,ς ειταν' λωλη
είσαι. Καϊ έκείν/; το έοαβαίο/ε πώς α*ρο'βε" ϊ άγιο ατρεγγόνειγ τ§ δίφτόν
είναι τε'τοιας λογί,;. Και έκ;•.ν;,ι έ σε /ίεϊτού 'έ'ίτί" έ άτα δόίτνε' σί Ιγγϊλ'
ί τίγ '|στ5λεγαν* ό άγγελο; του είνα;.
1 6. Μά Πετρουα πό ρίγ έ τζοχαιδ. Και όίΐιτ ο; έτεκά τόκα; έκτο
πα" και ωσάν ανοιςαν κα; τιν ς;οχν , νί; πόρτενϊ" έ σί ί χάπ»!, έ πάν άτε,
έ οΰ τζίουδίτνε.
έ^επλάγτ,σαν.
ΐ7• Ε σί οϋ πέρι άτυΰρε ν.οΗάν ιιέ
ιη. Και ;χ« το γ;ν. του του; έιεισε να «..ωπηβουν, χα; του; έσν/ιγη'Οτ, 3όρρΐ τέ που3ιο'ιγν|, οΰ ^εφε'ου άτοΰ*ώ; ό Χ^ριο; τον «ΰγβλεν από την. ϊϊ , %ι3 ε ντζοη Ζότι άτέ --κ» γχϋχ•.

Κίψ. ία.

ΠΡΑΞΗΣ

«Λακνίν' και τους ε!ιτεν; εΐπέτε έτοϋτα ει; τον Ιάκωέον και ει; τοΰ; άόελ^οί;. Και εύγηκεν έςω χ.» έδιίβη ε:;
άλλον τόπον.
1 8. Κα^ ωσάν έζ/,χε'ρωσίν έγινε
μεγάλη αύγχυσι; ει; του; τ?*"'.ώϊα^,
το, τί να εγινεν ό Πϊ'τρο;
19. Και ό Ηρώδης τον έζη'τησε ,
και ωσάν δε* τον ηύρεν, έςε'ταζε τοΰ;
φυλακάτορα;, και έπρ07αςε νά πάσιν
να τοΰ; χαλάσουν" και αύτος ό Ηρώ
δη; καταβαίνοντας άπο την Ιουδαίαν
ει; την Καισάρειαν, δι:τριβεν έκεΤ.
2ο. Και ό Ηρώση; ήτον έχθρευμένος μίτους Τυρίου; καν Σιίωνίου;" καϊ
ϊκεΐνοι ήλήαν συμφωνημένοι εις αύτον,
καϊ με το να καταπείσουν τον Βλά^ον
τόν κρεββατοφ,ίλακα τουβασιλίω;, έ•

4=»*

να , έ«ϋ βα' ρεφε'νι κετο Ιάκωβοιτ, έ 5ε
βελά^ερετ " έ ε'ι δόλι άτε'γε, βάτε ντ$
τγιάτερ β£*τ.
1 8. Κ σι οΰ κόί,' ού *§ 5ουμε νακα-?
τοσι ντε τρίμα, βάλε τζιοΰ πε Π>
τρουα.
ι^. Ε Ηρώδη σι έ /.ίρ/.όί άτ§ , έ
νουκ' έ Ρε'τι , ζετάξι τρίματε, κε έ ρουαιγν& , ΐ πορσίτι τ! σπίγνί τι βρί«νε'
ε πα^τάγί ζλρίτι γκά Ιουδαία ντε
Καισαρίε , ε ρίγ άτγέ.

2ο. Ε Ηρώδη ϊϊ ζεμερουαρε μπβ
Τυριο'τ , ε δε μπε ίιδονιότ' μα )ί;7*
βάνί τ*κ άϊ τέ Ρί6| πάϊκϊ, έ μέντίνμε τε Βλάχοι* καμαριε'ριτ ηί μπρίτιτ,
Α»ρκόϊγνΐ πάϊκ' σέ ψέ β|ντι ϊ τοΰ:ε οϋζητούσαν εϊρη'νην* διατί ή -/ώρα του; φςε'νειγ γκα βεντι ί μπρε'τιτ.
έΟρε'φετο ά,το τήν βασιλικ/,ν ( χώραν. )
21. Ε μπε νιε δίτε τ£ διορί^ουρε
2ΐ. ΚαΙτην οιατεταγμένην ήμε'ραν
ό Ηρώδη; ενδυμενο; το βααιλιν,ον φό βε'3ι Ηρώδη ρό/.§ν' έ Μπρετ|οίσΐ, έ
ρα/, ΐκάβιβίν εί; τον Οοόνοντου, και χίπι υ.τ.% φρον , έ ϊ διδάς ατά.
τοΰ; έδίδασκε.
2α. Ε λαόι Οίσ" ζε Περνώτ, Ι γ»
22. Και όλαος έφώνα^ε' θεοΰ φωνιερίουτ.
ν/;, και ο/ι άνθρωπου.
,
α3. Ε άτΐ τ^αβτ ί Γοδίτ; άτ| Εγ23. Κ«ΐ παρευβΰ; τον ί'κτυπησεν
άγγελος Κυρίου, β'ιατί <ίϊν έδωκε την γ|λ' ί Ζότιτ, σε ψε νουΧί δά λίβδίμνί
δό;αν εϊ; τό< θεόν' και έν-ωντα; νά τέ Περντία' έ σϊ οΰ χίγκρ' γκα Χρίμπατί , δ» ϋπίρτιν|.
σκωληκοφαγωΟη ε'ςίψό/ησε.
»4• Ε ογιαλια έ Περντίσε ρίτϊΐγ^
2.|. Και ό λόγο; του Θεού αύξα
έ στόνειγ
νε και έπληβυνετο.
24. Και ό Βαρνάβα; και ό 2α•;λο;
20. Ε Βαβνάβα έ δε 2αΰλουα οϋ
κθίεν*
γκά Ιερουσαλίμι, σ'ι σόσνϊ που•
τελίΐόνοντε; τήν ύ-πίρεσίαν του;, έγυρισαν ά,τό την Ιερουσαλήμ, ( εϊ; τήν νεν' 4τοϋρ£, « μοόαρρε με βε'τεχε έ5έ
Αντιο/ειαν. ) και επήραν μαζύ και τον Ιωάννε κέ κιοΰχαεϊγ έ δε Μάρκ-^.
Ιωχννην όπου έκράζετο Μάρκο;.
Κεΐι.

ιγ. ι3.
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ι. Ε ντ| Κίσϊ ί| ϊί ντ' Αντιοχη
ι. Καϊ εϊ; τ/ν έκλησίαν όπου ητον
«ί; τγ,ί Α/τιό/ειχν ήταν κάποιοι προ*• «'■/§ τζά προφο'τ^ρ έδε δκοκαλ^ρ,
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φί,ται και όισάσκχλοι, ό Βαρνάβα; και
β Συμεών όπου έκοά^ετο ]Ν ίγεο, κλίό
Αούκιος όπου ήτον άπό τήν Κυρήνην,
χα! ό Μαναήν ό σύ\τροφος τοΰ ΙΙρώδου τοΰ τετράρχου, χαιό Σα.>λο;.
2. Και ωσάν ύπηρε^οϋσαν ετούτοι
τόν Κύριον χαΐ εντ^ευαν, είπε τό Πνεύ
μα τό ά'γιον' Χωρίσετε μου τον ]}«.>
νάβαν και τον Σαΰλον, εις τ/ν ύπηρεσίαν όποΐί τους εκάλεσα.
3. Τότε ένύςευσαν και εποοσευχη'θηκαν, χαϊ έβαλαν τ* χέρια του; α
πάνω του; και τοΰ; απόλυσαν.
4• Ετούτοι λοιπόν πεμπόμ:νοι άπό
τό Πνεύμα τό άγιον, έκατε'βηχαν ει;
.την Σελεύκειαν, και άπ' έκ;ΐ έπλευ
σαν εϊ; την Κύπρον.
5. Και ωσάν έφθασαν εις την Σα
λαμίνα, εοιίασκαν τον λόγον τοΰ θε
ού εϊ; τα συναγώγια των Ιουδαίων"
χαι είχαν και τον Ιωάννην ύπηρε'την.
6. Και ωσάν έπε'ρασαν τό νησί έω;
την Πάφον, ηύραν έχει κάποιον μάγον
ψευοοπροφη'την Ιουοαΐον, το ονοαά του
Βαριησου;.
η. Ο όποιο; ήτον μχζύ με τον
,^εργιον Παύλον τον άνΟΰπ«τον, ό ό
ποιο; ήτον άνθρωπο; φρόνιμος" ετού
το; έπροσκάλεσε τον Βαονάέαν και τον
Σαύλον, και έζήτησε νά άκουση τον
λίγοντου θεού.
8. Αμή τοΰ; έναντιούτο όΕλύμα;
ϋγουν ό μάγο;, ( διατί τέτοια; λβγη;
ερμηνεύεται τό όνομα του, ) ίητώντα;
να γυρίση τον άνδύπατον άπό την πίς-ιν .
9• Και ό Σαΰλο; ( όπου ώνομάσθη
Παύλος) 3γεμη<ιε Πνεύμα ά'γιον, και
ατόνισεν ει; αυτόν,

Κεφ. ι3.

Βαρνάβα, έ Συμεώνη κϊ θούχαειγ 1\ί•
γερ, έ Λούκιοϊ γχα Κυρίνη, ί Μαναίου
οΗο'χου ΐ Ηοώοητ Τετράρχουτ , ί <£«
Σαυλουα,
α. Ε τικ σΐρπέιγνε, κετά Ζοτνί , έ
ά.-ίροϊγνε , 6ότ| Σπίρτι Σέίνγτ' σκιούαίγμενι μούα Βαρνάβενϊ έ δε Σαύλονϊ
ντ§ πούνε κ§ ί κάμ (ίύρόί ούν' άτά.
3. Αχιε'ρε σι άΡίρούανε, έ ^ύ φάλε,
έ βουν
ίν& οούαρρτε μπι τα , ί λίίτούανε.
4. Ε κ|τά σϊ §ερΡόνίΐγνί γκά Σίϊνγτι,
Σπιρτ, ζπρίτνε ντε Σελευκί, έ άτε'γε
πένε, πλεχούρε π§ρ Κύπρο.
5. Ε σι βάν| ντε Σαλαμίνε, διδάξ\ε φγιάλ^ν' έ Περντίσε ντε περ συνα» ωγερα τε τ>,ιφουτετ ε κυνε ε οε 1ω«
άνν| σερλετούχρ.
6. Ε σϊ σκούανε νησίνΐ γγε'ρα ντϊ
Πάφο , ίε'νε άτγέ νιε μαίιατγιίιρ ψεφτοπροφήτ τζιφουτ, χε κιούχαειγ Βα«
ριησοΰ.
π. Κούιγ ιίί πάσλξ με Ανθύπατον»
Σί'ργιο Παύλον| , νιερί τ$ μεντζουρί"
κούιγ σί 6ύρρι Βαρνάβ|ν| , έ οέ Σαΰ•
λονε, κίρκοι τέ διίιόν φγιάλίν' ί Περντίσε.
8. Μά Ελύμα μαίιστγιάρι ( σε κ§5τοΰ ξηνισετε 'ίμερρ' ίτίγ) ού ρίγ άτοΰρε κοντρε, έ κερκόν τε [χεριόν Ανθυπάτνΐ γχα πέσα.

9• ίΐ* Σαύλουα ( >Λ κιούχαετίέδε
ΙΙαύλο,) σ'ι οΰ μποΰα πρί'γ 2πίρτ
^ί'ίνγτ, έ ίί'ίτρόϊ μίρρϊ μπε τέ,
ίο. Ι Οά" ώ τι κε γι πλιότ γκ«
ίο Και είπεν' ώ υιέ διαβόλου, ε'χτζ§ό
ΡενΐέΪΓΛ|, έ γκά τζοο τί ρε'με,
βρ* όλης Της δικαιοσύνης , γίμάτε κά
ύί λογής πινηρίαν, ίέν 3ε'λ»ις πχύσει 'ί ίίρρι ί όγιαλιτ , άραίχου ί τζδό ι$
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να ξανας-ρέφη; ταΓ; ϊσ*ι; Γ-ράταις του
Κυρίου;
1 1 . Και τώρα να ότου εφθασεν
είς έ^ένα το χέρι τοϋ" Κυρίου" καί θέλεις
εισθαι τυφλό;, να μήν βλέπης τβν >(λιον έως ίκανόν καιρόν" και παρευθΰς
επεσεν απάνω του Οαμπάοα και σκό
τος" και έγύριζε τριγύρω, και έγύρευεν
( ανθρώπους ) να τον βας-οΰν από το

4»3

^ρέϊντίσί , τι νου'ζί ^ίρ-τζίν τούκ' έ
πρί,-ουρε οϋίιτ• έ Ζότιτ τε ^ρέ.γτατε.
ιι. Κ νταδτί ά£ά νια, &'ρρ' έΖότιτ μπί τϊγ , έ & τε μιτέτετζ ί βέρ*ξρε τε μός σόχτζ άίελινί γγε'ρα μπε
νιε κόχΥ έ άτ§ τζάστ β ,/.πί τε ρ.γιΕ'?Ζ
Γουλε έ σκοτάί, έ βίν ρ"ότουλε , έ Χ|ρ „
κόν τα χίχνε πρέϊγ §ό^ρετ.

7/Ρ1•
ία. Το'τε ωσάν είδεν ό ανθύπατος
εκείνο όπου εγινεν, επίς-ευσε, και έξεπλη'ττετο εϊς τήν οιόα^ν του Κυρίου.
1 3. Και ό Παύλος καί εκείνοι όπου
ήταν τριγύρω του εσν,κώΟνικαν άττο τήν
ΙΙάφον, καί «πήγαν είς τήν Π;'ργ-/;ν της
Πζμφυλίβς" άλλα ό Ιωάννης ά-ογώρησεν άττ' αυτούς, και ε'γΰρισεν εϊς τά
Ιεροσόλυμα.
ι4• Και αυτοί έπέρασαν από τν,ν
Πε'ργην, και έπνιγαν εις τήν Αντιόγει«ν της Πισιοίας' και ωσάν έμβήκαν είς
την συναγωγήν τήν ήμέραν τοΓ σα6βάτου, έκάθισαν.
1 5. Κα: αφόντι; εγινεν ήσυνειβιτ^έ•
νη αναγνωσις του νόμου καί των προ
φητών, οι άρχισυνάγωγοι άπίς-ειλίν
άνθρωπον εις αυτούς, καί είπεν' ώ άνορες αδελφοί, άν έχετε τίποτες λόγον
να νουθετήσετε τον λαόν, λέγετε τον.
ι6. Καί ίστκώθη ό Παύλος, καί έ
σεισε το χέρι του, καί είπεν' ώ άνίοες
Ισραηλϊται, καί οι φοβούμενοι τον Θε•
ον, ακούσετε.
17• Ο Θεός του λαού ε'τούτου τοΰ
Ισραήλ έ'ϊιάλεξε τους πατέρας μας, καί
ΰψωσε τον λαόν εκ;ΐ όπου ήταν πάροι
κοι εις την γήν της Αίγύ-πτΓ.υ, καί μέ
χέρι ύψηλόν τους εύγαλεν άπά μέσα α
πό την Αϊγυπτον.
1 8. Καί σαράντα χρόνους τους έ
δρεπε μέσα είς την ίρημον.
,

γι. Αχιέρε σι πα Ανθύπατο» άτι
«| Γιάου, πεσόϊ, έ τ^ιουΗίτεϊγ μπ'ε
οιοα'/ι τε Λοτιτ.
1 3. Ε Παύλου* μέ άτά κε >.ίσ μέ
ίέτεχε σι ούγκρένξ γκ* Πάρουα, έ"ρ^εντε Πέργε τε παμφυλί^• ί |0^νν-,
ϊί ού ντά πρέίγ σούρε* , ού κθέ ντ|
1?ραυταλίΐΛ.
1 4- Ε άτά σι σκούαν5 γκα Πε'ργα,
βάνε ντΆντιοχή τε Πισιίίσ| , 'έ σΐ
χίνε ντε 2υναγο% &Τ§ν έ σετούν|σ|,
κεντρούανϊ άτγέ.
1 5. Ε πας τε διαβάσουριτ σε Νο'μιτ έ ^έ τε προφη'τεβετ, §ερΓούανε τε
πάρετ' έ συναγώγιτ μπέ τα , 1 ού θ*4" ώ νιέρε.ζ βϊλάζερ, ντ| κίνι γιούβετ
φγιαλε πέρ τε πορσιτουρε ντε λαί, θό;.
1 6. Ε σι οΰ γκρέ Παύλουα, έπ&ρι
νι'ίάν. αέ δόρρε π|ρ τε πουσιούαρβ, θα"
ώ νιίαζ Ισραηλήτ, έ γιου χ| Λίνϊ.
φρίίεν' έ Πϊρντίσε , οιΡιόνι.
Ι7• Περντία έ κ»τίγ \Λ£ίτ £ χ„
σραιίλητ ζίιό^ι περίνγτε τάν§ , έ
γκρίγτι λαόνϊκούρ κέ ί χούαϊγ ντ| δ"έ
τ' Αίγύπτοσ;, Ι μέ §όρρ"| τ| λιάρτε ί
ντζόρι ατά γκά άνι6.
1 8. Ε ντε §ιζ8Τ βγ^τκόχί ίουρ^ο'ϊ
μαρεζίτ' ίτόϋρε ντ' ίρημί.
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Κ). ΚαΙ ί-τωντας να ' χαλάση ' επτά
ίΟντ, ει; την γΐ,ν τοΰ Χαναάν, τους εοωκε κληρονομΐαν την γην εκείνων.
2θ. Και ύΊτερον άπο τούτα έ'ως τε
τρακόσιους πενήντα νρο'νου ς -"δωκε κρίτας έως τοΰ 2αι/.ουΫ;λ του προφήτου.
2 1 . Και άπ' έκεΐ κα'ι εδώθε έζη'τη
βάν ββσίλε'α, και τοΰ; έ'όωΧεν ό Θεός
τον Σαοΰλ, τον υίόν τοΰ Κίς, άνόρα
άπ^ την φυλήν τοΰ Βενιααίν, σαράντα
χρόνους.
22. Και εύγάλοιντάς τον, τόΰς έση'κωσε τον Δαβίδ εις βασιλέα δια τον
όποιον ΐ'Λαρτύρησε. και είπεν" εϋρηκα
τον Δαβίδ τον υίόν τοΰ Ιεσσχί, άν
δρα κατά τήν καρδίαν («ου, ό όποιος
θέλει κάρει όλα τα θελήματα μου.
9.3. Αζό το σπε'ρμα τούτου ό θε
ός κατά το τάξιμόν του έςανά-ν,σεν εις
το γε'νος τοΰ Ισραήλ τον σωτήρα Ιησοΰν.
ί'\. Και ό Ιωάννης «προκήρυξε όμττροτίτϊρ* άπο τόν ερχομόν τΟυ βάπτισαα αετανοίας «ΐς όλον τον λαόν του
Ισραήλ.
2»* Και ωσάν έτίλείονβν ό 1*>άννης τον δρο'μον, έλεγε ποίον με θαρ
ρείτε «ώς να ημαι; δεν είμαι έγο«
έκΐίνος, άλλα να, όπου έρχεται κατά
πόδι άπό έυ.ε'να, τοΰ ό—σιου εγώ δέν
ειααι άζιος να λύσω το ΰπο'δ/,μα άπό
τα ποδάρια του.
26. Ω άνδρες άδελφ-οί, υιοί του γί
νους τοΰ Αβραάμ, και εκείνοι όπου εί
ναι ανάμεσα εις εσάς φοβούμενοι τον
θεόν, ό λόγος της σωτηρίας ετούτης έ-

ι<). Ε σι ιτρ.'νΐ Ι'τμτΙ μ λ:'τ5 ντί
δέ τέ Χαντιάνητ , δε'ν'έάτοϋ('ί ϊ νταου (Ατι τα με σιόρτ.
2ο. Ε παστάγε γγε'ρ* μπε κατερκίντ έ πεσεδγυ'τε βγιετ ου δα ίιουχ.ΐ«ς γγε'ρα τέ προφήτη Σααουηλ.
2ΐ. Ε & άχιερε έ παττάιγκε-κούανε μπρέτ , έ ο} δα άτοϋρε 11ερντ;α
Ξαούλε τε 5{ίρρ' έ Κίτίτ , νιερΐ γκ»
ρυλία έ Βενιαμη'νητ , βίτερε διζέτ.

--άλΊη εις εσάς.
27. Διχτί Ικεΐνοι όπου κατοικοΰσιν
εις τήν Ιερουσαλήμ, και οι άρχοντες
αύτουνων, έτοΰτον δεν τόν έγνώρισαν,
και κατακρίνοντε'ς τον, έτελείωσαν
ταϊ"; φωναΐς των προφητών όπτΰ άναγινώσκονται καίε σάββατον.

τηρίβε.
27. 2ε ψέ ατά. χ? ρίνε ντ' Ιερουί*λί[ΐ , έ δέ τέ πάρίτ' έτοϋρε , β« ψέ
νούκ έ νιο'χνε άτε, άς φγιάλετ' έ προ*
φη'τετ κε διαβάσγενξ. τε αιτούνε π§ρ
τε σίτούν5 , με τ1,$^/.§τοόαρ& τ% κ*τίγ ί παίούβν^./

22. Ε σί ί ντΧ'ίρ•. άτ|, °υ νρίγτι άτοΰρε περ μπρέτ Δαβίδνΐ κε περ άτε
μαρτυρίσι, έ Οά' Ρε'τ,ε Δαβίδνξ τε ;';ίρ5'
έ Ιεσαίουτ , νιερϊ μπε ζέα|ρε τίυ.ϊ ^ άί'
δό τ^ *ίγε ίιθ' άτό κέ δοΰα ού'νε.
23. Ε γκα φάρρ' έ /ίβτίγ ντζο'ρι
Περντία , σι κούντρί κκί τάςουοε ντϊ
Ισραήλ 2ωτη'ρ| Ιησούνε,
24- Ε δε Ιωάννη διδάζι ΤΛίττάρχ
σέ τε βίν ά'ί παΡεζίυ: τε (Λετανητε «τέ
ΓίΟε λαό τ' ΙσραηΟ.'/,τ.
2Ϊ. Ε σι έ σόσι Ιοιάννη οΰδεν: έ
τίγ , θόϊ' τζιλν (>ο'ι γιου σέ γι*[* οϋν;;
νούκε γιαυν οϋνε άΐ, πό για κέ βγιέν πότ;
αεγε άί' , κΐ οΰν' άτ'ιγ σγιαρι ί ζότι η
ζίιδ κεποΰτ^τ' έ κευ.^εβετ.
2θ. ίί νιερϊ, ί.ελα,ερ , τ* κ•,γτ «
φυλίσί Αβραάαιτ, έ δέ τζίλι^ό πρε'ίν
γιοΰ'5 τρέαπετε ΙΙερντίσε , μπε•- γιου
'ίττϊ όερΡούαρε φγιάλια έ• κισά'ΐγ σω-
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α8. Και άγκβλά χαί δέν εΰρί,καν
2ι>. Ε σέ ψέ νουχί ίε'νε ντονΊε βα'ϊ'ν
καμίαν άφορμήν θανάτου, ίζνίτησαν α περ βδε'ίέγε, /.ίρχοΰανε γχά Ηιλοίτουα
χό τον Πιλάτον να σκοτωθή. •
τε βρίτεϊγ άί.'
21). Ε σι Λένϊ ΓίΟ' άτό /& ί'ίν|
αρ. Και ωσάν {"τελείωσαν ό'λ* έΧίΓνα όπου" ήταν γραμμε'να δι' αυτόν, 8χρουαρϊ π|ρ τε, έ ζΑρίτνε άτε γχά
τον ε'κατεβασαν άπο το ξύλον και τόν δρούρι , έ έ βούν§ ντε βάρ'ρ.
έβαλαν εϊς' το μντιμεΐον.
3ο. Αμή ύ Οίος τον άνιλςΎ,σε* έκ
3ο. Μα Περντία έ γγιά/ι άτε γχά
τ£ βΛε'χο•»ριτ!.
νεκρών.
3ι. Κ αϊ αυτός πολλαϊς ήμεραις Ι
φάνη εις εκείνους όπου ανέβαιναν μαζί»
μετ' αυτόν από τήν Γαλιλαίαν εις τήν
Ιερουσαλήμ, οί όποιοι είναι και \ι α'ρ
τυρε'ς του εις τόν λαόν.
32. Και ήμεϊς σας εΰαγγελίζομεν
τό τάζιμον όπου έγινεν εις τους πατε'ρας, ότι ό θεός τά έτελείωσεν εις έ
μας όπου εΐμεσδε παιδία τους, μέ τό
νά άναςησνι τον Ινισοΰν.
33. Καθώς εΐ^αι γραμμενον και εις
τόν οεύτίρον Ψαλμόν' υίο'ς μου είσαι
έσύ) εγώ σήμερον σέ έγέννήσα»
34ι• Και ότι τόν άνα'ς-ίσεν ε'χ νε
κρών, και πλέον δεν μέλλει να γυρίσνι
εις την διαφθοράν$ τε'τοιας|λογής είπεν'
ότι θε"λω σας όώσει τά όσια εκείνα ό
που έταζα εϊς τό Δαβίδ τα πΐ7ά\
35. Δια τοΰτο χαί εις άλλον ψαλ
μού λέγει, δεν θέλω άφησει τόν όσιόν σου
ν* είδη διαβθοράν.
36. Διατί ό Δαβίδ εμώντας να 0πηρίτηση τήν βουλήν του θεοΰ εις
τόν χρόνον τής ζωής του, ϊκοιμ/ίΟτ:,
χαί έβάλθν, εις τους πατέρας του, χαί
είδε διαφθοράν.
3?> Αμή έχεΐνος τόν όποιον ό θεός
άνάςΎ,σε, δεν είδε διαφθοράν.
38. ί2. άνδρες αδελφοί, άς είναι
λοιπόν γνώριμον εις ίσεϊς, ότι όια μέ
σου ετούτου, κηρύττεται εϊς εσάς ή συγχωρησις των αμαρτιών.
3ρ. Και άπ' εκείνα όλα από τα

3 1. Α'ί ού δουχ περ σούμ§ δίτεμπά τά Λ χίπνϊ πά3χί. με τέ γχά Γα*
λιλαία ντ' Ιερουσαλίμ, ίετά γιάνε
μάρτύρΐ τ' άτίγτε ντ| λαό.
3α. Ε νάβετοϋ δεφτο'ίγμε γιοίβετ
τάξο»ριτ§ /Αχέ λεό:ε ντ'; Αατταλ ά
, αέ Πίρντία έ σο'σι άτε ντε νε'βετ
γε'μι δγιε'λμτ' * άτοΰρε' σε ψέ γγιάΙησοΰνϊ.
33. 2ί χοάντρε ί<5τ§ σχροΰαρε έδέ
ντε ψαλμό τ* δίτε. ύίρρΊ 'ίμ γε Τ»,
ού'νε σότ τέ ποία τίγι
34. Ε χίϊέγγιάλιάτε ^χα τ| β§ε'χουριτϊ, ε δ6 τ| μός χθε'νετε με «τε
τε χάλλΑουρε , χ§3του 6α* δό τε Αεϊγ
τε γενί τε χεντρουαρα περ γιου άτό
χι ταςα Δαβίδιτ.
35. Αντάίγ έ δέ ντε τγιάτερ βεντ
Οο'τε. άό τι μός λετζ τβ σόχ| χαλλ'
Αεσίρε Ζείνγτι ίτ.
3β. 2έ ψέ Δαβίδι σίπάτ πουν•ύαρε ντε γε'τ$ τε τίγ θελίμϊν' έ Περντίσ?, φλέτι, έ οϋ βού ντ| π|ρίντ τε τίγ,
έ πα τ| χάλλήουρε»
τι
ρε
χ|
λι

3^; Μα άτ| χε ε γγιά^ι Περντία,
χούϊγ νούκε πα τε χάλλΑουρε.
38. ίίίγιε Ρίθε γιούβετ , ώ νιε'ρεζ
βελίίζερ , χε με άνί τ§ Χ|τ!.γ, δίιρτο'νίτε ντϊ γιου τ| ντεγίεριτ' έ ,φάγεβετ.
3ρ. Ε γχά ΓίΟ' άτό χβ νουίε μούν
53
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Κεφ. #*.

όποΐα ')ζι ΕΛυνη'βν,τε ει: τον νόμοντ^ύ
Μο>ϋσε'ως να δικαιωθητε, εις τούτον
κάθε άνθρωπος οπού πι^εύει όικαιώνεται.
4υ. Βλε'πετε λοιπόν μτ'πως και έ*λ
6η :ΐς έσά": άκεΐνο όπου έλαλήβτ; ε»ς τους
προφητας"
4ι. ΐδίτί έσεις οι καταφρανηταί,
και θαυρ,άσετε, και άφανίσβητί" δτι
εγώ εργάζομαι έργον εις τάις ήμε'ραις
«ας,- έργ^ το όποιον δεν θέλετε το
πιτεύσει; άν σας το διτ,γγ;0-?. τινάς.
4ΐ>- Καί' όταν" αΰτοι εύγαιναν άπό
το συναγώγι των Ιουδαίων, τά έΟντ,
τους έπαρακαλούσαν να τους διηγη
θούν αυτά τά λόγια^τδ- άλλο σάββατόν"ί•

τί τ§ πένεσιτί τε δρέ'.γτΐ ντε νόυ. τ|
Μωυσίοϋτ, (Απέ χϊ-ε πένετε τζίλι δό
κε πεσόν ίορέίγτε.

43. Κ *ι ες'ώντας να λΰθη ή συνα
γωγή, πολλοί άπο τους Ιουδαίους χάι
άπό τους ζενους όπου ήταν ευσεβείς, α
κολούθησαν τον Παύλον και τον Βαρνάβαν' οί όποιοι συντυ-/αίνοντέ'ς τους,
τους έπειθαν να ς•έκωνται εις τήν •/'/.-

/β. Ε σι ου >|σούα μπίγεδε-"•»»•

ριν του θεού.
44• Και το έργομενον σάββατον
παρολίγον ό'λη ή πο'λις έμαζώχθη να
άκούση τον λόγον του θίου.
45. Και οι Ιουδαίοι ωσάν είδαν τό
πλήθος, έπλη*σθηκαν φθόνου, καί ε'ναντιούνταν ϊκεΐνα οτϊοΟ ελεγεν ό Παύλος,
ίναντιούμενοι καϊ βλασφτ,υ,οΰντίς.
46. Και ό Παύλος καϊ ό Βαρνάβας
έπβρόησιάσθηκαν, καϊ είπαν" άναγκαΐον Ϋ,τον πρώτον να λαληθη εις ϊσας ό
λόγος του Θεού" άμή έπειοη τόν απο
διώχνετε, και 4*ν κρίνετε του λο'γου
σας άςίους ττ,ς αιωνίου ζωής, να, ό*
•Λβΰ γυρίζομεν εις τά έθνη.

4ο. Βεστρόνι Λα σε μός βί-,§ απ^
γιού|4«τ, άγιο κ§ ϊστβ σχρούαρε ντ|
παοο•/τ£;.
ι

•

-Γ

4>• Βϊ^τρόνι γιοΰβετ χ§ Ήά•.••., έ
τζιουοίτι, έ μός οϋ δοΰκνι" σε ούνε πί?γ
νιε πούνε ντε δ'ιτ τούαϊγ , που'νί κε >' σ
τι μός- έ πεσόνι γιούβετ, ντου άρεφέ*φ« νιερϊ γιούβετ.
42. Ε κούρ δίλλβ γκα συναγώγι ί
τ,ιφούτ:τ , ού λιούτείπνε μιλε'τετε" κί
του θόσνε άτοΰρε χλτο φγιάλε τε δετούνί « βγιεν.

σουμ| γκα Τζιψούτε, έ γκα Προσυλίνΐ
κ§ κε'νε τε πεσεοε βάνε πας Παύλοοξ,•
Ι όέ Βαρνάβεσί' έ κετά μέ φγιάλε ■:»
τοΟρε ού μπούδνε κο'/.ενε άτοϋρε ύ γϊ
'/.ίντρόίγνε πά λιούαΐγτουρί ντε δου:ίτ'ι τε Περντίσε.
44• Ε τί -ίετούνβν' έ παίχτάΊγμε, ού
μπεγιόδ άφερ Ρί()ε κιουτέτι τ§ διΡιόϊγνί φγΐϊλεν' έ Περννίσί.
4ό• Ε Τζιφούτε σι πάνβ τούρϋίτε, ού μπούσνε ζ-Λλί, έ $<γτχ κίντρ* ά-'
τοΰρε '/ε θοα Παϋλουα τοΰχ' έ βλασφίϊμίσουρε.
4<ϊ. Α-ϊχέρϊ Παύλουα έ δε Βααίοα Λούαλε έ βάνε μέ θάρρος* κε ε ούΛεσ§ κέ τε φλίτε<γ ντε γιου πβρπάρ*
φγια"*ια έ Περντίσε" μα σε ψέ έ χίδνι
άτέ πόϊτε. έ άποφασίσνι βε'τεχενε τοΰαίγ κε σγίνι τΐ ζότβ πέρ γέτβ τι π«
σόσ<ϊυρ£, γιά, κε κ^ένεμι ντε μιλε'τε.
4^. 2έ χε-ϋτού νά πορσίτι νάβετ
Ζότι" ού τε πέρρΛ τ'ι δρ>.τ£ •κϊα φυ>ι

47• Διατϊ ετζι μας έπαράγγειλεν
ό Κύριος,-(λέγωντας" ) Εβαλα σε δια
νχ ήσαι φως των εθνών εις τήν σω- τε πα πέτα, τε γέτζ τι π|ρ «ωττρ.ι
ΤΛοίαν, ίως εις τά άκρα τής γής.
τέ τούρτ γγε'ρα μπάνξ τΐ δεουτ.

Κ:;

ι4•
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48. Καΐ τα έϊΐνη ώσαν άκουσαν έ48. Κετό σι διίιουχνε ψυλίτ' ί τγιε'φο •τα τα λόγια έ/αίρ'.υν:*ν, χαϊ έ- ρα Ρεζο'νΐ'ΐν:, έ λείίύυϊγνί φγιχλίν' ϊ
δί-αίαν τον Θεον' χαί έπίνευσαν οίοι Ζο'τιτ' έ πεσουανϊ ίί()' ατά λ\ χ:νε
νίταν όιαβεριε'νοι εϊ; ζωήν «ϊώνιον.
άποφασίσουρί π|ρ γετ| τε πα σόσουρξ.
4$. Ε φγιαλια έ Ζότιτ π§ρ/άπειγ
«19• Και ό λόγος του Κυρίου διεφε'ρετο δια μέσου ολτ,; τή; /ώρζ;.
μπε ?ί()' άτί ξ|ντ.
5ο. Μα τζιφουΤϊ , ντερ^οΰανε Γρά5ο. Και οι Ιουδαίοι έπαραχίννισαν
τ»ϊ; γυναίχαις όπου είχαν εύλάβειαν τι » τρεμπιίνε Πΐρντίσε, ϊ τ'ε ντε'ρει; την θρτ.σχείαν του;, /.αϊ ταϊ; τιρν/). τζουρατ|, ϊ τε πάρετ' έ χιουτε'τιτ , ζ
ι/,ίναις, χα! του; πρώτους τής πόλεω;, γχρίγτινε ντγιίχίγι χο'ντρ| Ιΐαϋλοσε,
/.Ι έσήκωσαν Λιωγυ.όν εις τον Παΰ- ί δ,έ Βαρνάβϊσε, ε ί ντζουαρι άτα γχζ
λον κν. εις τον Βαρνχ'βαν, χαί τοϋ; ευ- ^υνόρετ' έτοΰρε.
γαλαν άπό τα όρια τους εςω.
5 1. Ε άτα σι ϋχο'ίντνξ πλιοιίνοι^»
5ι. Καν ετούτοι ετίνα;αν ίϊ; έχείνου; τον χονιορτον απο τα ποοαριχ ριν" έ χέ(Απ|β!τ σέ τοΰρε περπάρα
του:, χχΊ επήγαν εις το Ιχόνιον.
τοΰρε , ερδί ντε Ιχο'νιο.
52. Και οι [Αα&ητχδες έγε'(Αΐσαν
5 2. Ε (Α«Οϊΐτε'ϊγτ§ πα χε'νε πλιρτ
χαραν χαί Πνεύμα ίγιον.
Γ^ζΐμ., έ πλιότ πρε'ίγ 5ί'νγτιτ λπίρτ.
Κεφ. ιδ. ι^.

Κρίε Εχάτ§.ρ[Απ§δγιε'τετ§,. ιδ. ΐζ|.

Ι. Και ό'ταν, έφθασαν, εις το Ϊχλνιονχ όΐλοίω; επήγαν εις το συναγοίγι
τών Ιουδαίων, χαί έλάλϊ,σαν τέτοιας
λογής ώτε άπου ιιολϋ πλήθος από
τους Ιουδαίους χαί Ελληνας επίλυ
σαν.
■.'.. Καιί οί Ιουδαίοι όπου δ,:ν ίκα-

ξ. Ε χοϋρ άρίγτ•.ν5 ντε Κο'ν•.| , άίτου [Ιχ'ν' άτα ντϊ ιυναγο•ίαιγ τε τζι-

ταπείσΟτιχαν, έπαραχίννισαν εις κακόν
ταϊς ψυναΐ; των εθνών έν,αντία εις
του; άόελιρους,
3. Και αυτοί λοιπόν, διέτριψα» έ
χει χρχετον καιρόν, και έ-αρρ/,σιάζουνταν [Αϊ την δυναμιν του Κυρίου, όπου
έμαρτύρα τ•ν λο'γον τής /αριτός του,
χα: εοιοε να γινωνται σημεία χαι τεοατχ ύια με'σου των χειρών αυτών.
4• Και τό πλήθος τή; πόλεως έσχίσϋν και μερικοί ή .•αν μαζΰ με του;

φοΰτίτ , έ τιίνι τ\ τίλλ; διδα/ΐ <ι%
Ϋλ Λεσο'ι νιε τουρ|Α' ί (λαδ; πρε'ίγ τζιφοΰτετ έ δέ Ελλήνιβετ.
ϊ. Μα Τζιροίτε χ« νοΰ/.| χίϊνε
Αεσουαρί , οϋ γχρε'νε ριπέ κ^αιτί έ έΓερτζούανε ατίρτίρατ' έ ΕΟνηχόβετ
χοντρι βελάζ|ρετ.
3. II ό χεντρονανί άτγε 'ίούαϊ χο'νβ,
έ διδάςνί φάχεζα χου(λπίβουρε ύ Ζότι χε οϋ βεοαιός φγιάλϊ/ ΐ δουρετίϋέ
τιγ, έ ού' ϊπ τέ πίννίνϊ νΟιάνε ί τζιουδίρα ριέ άνε τε οουαρρβετ σε τουρε.

4• Ε οΰ σχίε τουρ(Α' έ χιουτε'τιτ, ΐ
τζα ϊ'ίνε ρ.ε αν; τέ Τζιφούτετ, : τζα
Ιουδαίους, άλλοι όέ ήταν μαζύ μέ τους α,έ αν| τ' Απος-ο'γετ.
άπο^όλους.
5. Και ωσάν έγινεν ή ορμή τών έ5. Μά χούρ οϋ γχρένϊ Εβνηχρτι
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Ονων κα•. των Ιου.δ«ί«ι
ίαιων μαί,υ με του;
άρχοντας των, να υβρίσουν του; άπο^όλους και να τοΰ; λιθοβολήσουν,
6. Ωσάν το είό^αν οί άπότ^λοι ?φ•>γαν, και επήγαν εϊ; τά•; πόλεις τής
Λυκαονί*;, εϊ; ττ,ν Λυς-ραν και εις
τ/,ν Δερβην, και ει; τα περί/ωρα'
7. Και εκεί εύαγγε'λιζαν.
8. Και κάποιος άνθρωπος εις ττ,ν
Λϋτραν αδύνατο; εις τα ποδάρια έκά6ετο, ό οποίο; ήτί>ν κουτζο; άπό
τ/ν κοιλίαν τής μάννας του, και ποτ$
οέν έπεριπάττ,σε.
9• Ετ-οΰτο; άκο•.•ε τον Παΰλον ύ-

Κεφ. ι%.

ε δε Τζιφοΰτί μέ τε τάρετ έτοΰρε»
τι ζεντερόιγνε , έ τϊ βρίσνε άτά μ β
Γούρρε,
(ί. 21 έ πάνε , Ικνε έ βάνε ντε πει»
κιουτε'τε τε λ,'ΜΛονίαί, ν:ε Αύς-ρε,
έ δε ντε Δε'ρβε , έ δε ντε περ £ί(ί|
φσιάτϊρ* ρο'τουλε.
η. Ε ρίγνε άτγέ, ε ίιδάςνεΟύγγΟε.
8. Ε ντε Λΰ<7ρε Ρεντείγ νιε ίιερϊ ί
σμου'ντουρεγκα 2έμπ§τε, κε Ί'5 ί τζιάλε γκά πάρκου ί σεμμ^σε τίγ, άί νου-»
κε πάτ ετζουρε κοΰρρε.

ο,. Κοιίϊγ ρΐγ έ διΓιόν διδαχίν' έ
ΐϊοΰ ελαλει' ό όποιος ώσαν άτε'νισεν Παύλοσε , έ Π χυλού α σι έ βε'ΐχρόί άει; αυτόν, και ίί'ί;ν ότι ίνει πίς-ιν να τε, μ:ϊρ| , έ ιί πα λ\ ίίϊ πε'οε περ τε
σοσουρε ,
ίο. Ι θο'τε με ζε τε μάδ* Γκρε'ου,
ίο. Είπε (λέ μεγάλην φωντίν" σνίκω ορθός απάνω εις τά ποδάρια σου. μπε κεμπε τε τοΰα ςτροΰαρα* έ Χιτζε'Και ε'κεϊνο; έτηίδ/,σε, και έπεριπάτει. ου , έ ετζεν.
ιί. Ε τούρυ-ετε σι πάνε Αι, -ε κι
ιί. Και το πλήθος ώσ αν είδαν- ε
κείνο όπου ίκαμεν ό "Παύλος, «σήκω περί Παύλουα, γκρίγτινε ζεν' ε'τοΰρε,
σαν την φωντ,ν του; Λυκαονιτ*. , και με Ριοΰχε τε Λυκαο'νιΕετ , έ θάνί *
ΐϊ-αν' οί Θεοί όμοιώθϊ,καν μέ τους αν ΙΙερντίτε οϋ πενε μπ^ τε Γιάρί σι νι;ρεζ , έ ζπρίτνέ μπ'έ νε'.
θρώπου; και ίκατε'β/,καν ει; εμάς.
ία. Ε Βαρνά^ενε ε Οίρόίσνε Δία' έ
12. Και εκρα,αν τον Βαρνάβαν,
Διά' και τον Ηαϋλον, τον έκραζαν Παΰλονε Ερμή' σέ ψε άί ίίϊ ί πάρι ί
Ερμήν' επειδή αυτός ήτον ό ηγούμενο; φγιαλεσε.
τοΰ λόγου.
1 3. Ε π:ί•ρτ•. ί Δ'εσε, /Χ κΐΗ ναο'νε
1 3. ΚαΊ ό ίερεΰ; τοΰ Διός, τοΰ ό»
ΐτοιου ό ναό; ϊ,τον έαπιος•ά εις τήν πο- περπάρα κιουτέτιτ σέ τουρε, προϋ Λε'λιν, ?φερε ταύρου; και •7^?άνια ει; τό μα μέκουρο'ρ|ρα περπάρα πο'ρτεραΡεΓ
•προαύλιον, μαζύ •χβ τό πλήθος, καΐ ή πάσ/.ε μέ τουρμετ; , ε οοΰαν τέ πέν
θελε να θυσιάσν,.
κου^πάν.
ι4• Ε σί διίιοΰανε κετέ Απο^οΊγτί
1 4. Αμή οί άπο'7θλοι ό Βαρνάβα;
και ό Παΰλος, ωσάν τό ηκουσαν, εσχι- Βαρνάβα έ >ίέ Παυλουα, τζοΰ»:ρ§ ρόεαν τά φορέματα του;, και επνίδ/,σαν πατ' έτοΰρε , έ χίν| Αρεντα ντε τοιίρμε , τουκ' έ θΰρρτουρε,
με'σα ει; το πλήθος, και έκραζαν,
1 5. Και ελ:γαν* ώ άνδρε; αδελ
ι5. Ε θόσνε, νιίρ|ζ τζγιάνε κιτό κ|
φοί, διατι ζάμνετε ϊτοΰτα ; Και ε'μεΐ; πίνι; έ οί νάβετ ν•.:'ρεζ γέμι κε βοε'σεάνθρωποι όμοιοπαθεΐ; εΐμεσθε ώσαν και μς με γιούβετ κάσ/.ε' πό ο^διδαςγεμε
ΐσεϊς, και σας εύαγγελίζομεν να γ-^ρί— Ι γιοΰβετ τέ ^ίκι γκά κίτό Ρ}.ν'.έστρα , ί

κ**. ι4<

ΠΡΑ2ΕΙ2

α. τι άπό τούτα τα ψεύτικα εις τον
ί$:όν τ'.ν ζωντανόν, όπου" έκαμε τον
ούρανόνκαί τήνγηνκαί τήν θάλασσαν,
και όλα ό'σα είναι μίσα εις αύτοί'
1 6. Ο όποιος εις ταΐς περασμέναις
γενεαϊς άρνισεν όλα τα; έ'θνη να περι
πατούν ταΐς ς-ράταις τους.
ιη. Αγκάλά και όεν ά'<ρηκεν αμάρ
τυρη τον τοϋ λόγου του, κάμνω,ντας
καλωσύνην, και #ί5ωντάς μας από
τον ούρανόν βροχαΐς και καιρούς καρ
ποφόρους, χορταίνωντας φαγητά καί
εύφροσύνην ταϊς καρίίαις μας.
1 8. Καί λε'γοντες ϊ'τοΰτα, μόλις
έκατάπαυσαν το πλήθος να μήν τους
θυσιάσουν.
ι_9• Και ήλθαν άπο την Λνιιό/ει«ν
καί από το Ικόνιον Ιουόαΐοι, και έκατάπεισαν το πλήθος, και έλιθοβίλησαν
τον Παυλον, και τόν. έσυραν εζω από
την πόλιν, λογιάζοντε'ς τον να από
θανε.
2ο. Αμή ώσαν τόν ετριγυρισαν οι
μαθητάδες, έσηκώθη καί ήλθε [>έσ« εις
την πυλιν' καί την αλλην ήμε'ραν εύγτ,κε μαζΰ με τον Βαρνάβαν, «αί έπήν
γαν εις την Δε'ρβην.
2ΐ. Καί εύαγγέλισαν τ.ήν πόλιν ε
κείνον, καί ώσαν έμαθαν πολλούς, έγύρισαν εις την Λύς-ραν καί εις το
]κόνιον καί εις τόν Αντιό^αν'
23. Καί ές-ερε'ωναν ταϊς ψυχαΐς
των μαθητών, νουθετονντες του,ς να
ςε'κωνται εις την πί^ιν, καί ό'τι οια
πολλών θλίψεων κάμνει ^ιιεία να έμβώμεν εις την βασιλείαν του Θεοΰ.
23. Καί τους έχειροτόνησαν πρεσβυτε'ρους εις κάθε ε'κκλησίαν , εμών
τας να προσευχηθώσι με νης-είαν" καί
τους εσΰς•ησαν εις τόν Κύριον εις τόν
άποϊον έπΐ7ευσαν.
24. Καί ίπίρασαν τήν , Πισιδίαν,

4*9»

τε κθε'νενι ντ§ Περντίν' έ γγιάλε , κ$
κα Αέρρε Κίελνε έ δέ Δένε, έ δε αί•
τνε , έ »5έ Ρίθ; σά γιάνε λρέ,ντα ντ* τοΊ
1 6. Αί Λε ντ| Αρε'ζα ί| 9κούαν§
πάτ λένε Ρίθε Φυλίτε τ| ετζε/γνε ντ'
οΰδερα τε τοΰρε.
1 7• Ν τόνε σε νούκ," έ λιά βε'τϊχενκ
πα τζφάκιουρί, τουκ' έ πέρδε νε'βετ
τ| μίρία, ε τουκ' ε' ^(νΐ γκα Κίελτι
σίρα, ε κόχετε πλιότ μέ πε'μμε, ί τουκ'
έ ίέ/ε πά κουρτζίμ τ' ού'ίκίεριτε «
ίεζίμνε ντ$ ζίμΐ^α τόνο,
ι8. Ε σι Οάνε κ§τό , με ζί οϋ
μπούσνί κό/.ενε τούρμαβετ Λε τ| μός
θε'ρρε, κουρΑάν άτοΰρε.
19- Μα άρρίγτινΙ γκα Αντιονία Ι
γκα Κο'νια Τζκροΰτερ , έ ίίντνε ιουρμετε , έ ί ράνε Παύλοο"! μέ Γούρρε, έ ε
ντζούαρε γιάστε γκα κιουτε'τι, σε ψέ
παντέχν^ σε ΐσ ί ξΰί'κουρε.
2ο. Λϊα σί έ πουϊτρουανε <χ~ί ρότου^ε μαθητείγτε, οϋ γκρέ, έ χίρι ντ§
κιουτέτ" ε νέσερετ §ό"*ι Αάσκε μέ
Βαρνάβεν| πέρ *ύ Δίρ%
2ΐ. Ε σί ρεφίενε ΟΰγγΟϊε μπα τε
κιουτέτ, ϊ σί *ένε αούμε μαθητε'ίγ, ού
κθάνί ντε Αυτρε , έ ντε Ιίόνιί , έ ντ'
Λντιο/η.
22. Ε ςερεόσνί σττίρτερατ' ϊ μαθ/ιτίβ^τ, τουκ' έ πάϊακινη'σουρε τ| £ίν ■
τρόϊγνε πά λιοΰαΐγτουρε ντέ ^έσε, ί *6
σέ ντε μπρετερί τε ΙΙ;ρνχ-ίσεδου/α5τ£
τε χίγξμε να μέ 3ο•ίμ§ στρεγγίμε.
2ί. Ε σί οϋ χεφοτονίσνϊ άτοΰρε
πρίφτερε μτ;ε τζ^ο κί'ίε, πό<; τέ γΆ.λιτ έ πάς άΓε.-ίμιτ, ί άκουαπίσνε άτα
μπάνϊ τ§ Ζότ λέ πάν| πεοοΰαρί.
24- Ε σί σκβόανί ντε πέρ Πισιίί
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χ» έπτ,γαν εις την Παμφυλίαν.
23. Και ϊςι•>ντβ.ς να λαλήσουν εις
τήν Πε'ργην τον λόγον του Κυρίου, έκατέβηκαν εις την Αττάλειαν.
26. Και άπ' έχει έπλευσαν εις τήν
Αντιόχειαν" έχει όπου ήταν κιιαίεδομένοι εις τήν χα'ριν τοϋ θ•ου εις το
έργον όπου έτελείωσαν.
ιη. Και ώσαν επήγαν έχει χαί Iμαζωξαν την έχχλησίαν, είπαν όσα
πράγματα ό θεός εχαμε οΊχ μέσου
των, χαί ότι άνοιςε χαί εις -τα, εδνη
βύραν τ/,; πί<τεως.
α8. Κ« ίχεϊ οΊ,ε'τριψαν πο) υ,ν χχιρϊν μαζΰ μέ τους μαθητάάες.

ερδε ντέ Παμγυλί.
25. Ιΐ ίί διδα;νε. φγια>§γ' έ Περντίσ§ ντ§ Πί'ργε , ζχρίτνε ντε Ατάλϊ.

Κε<ρ. ιε'. ία.

Κρίε Ε^£.σεαπ|ίγΐί'τίτΐ. ι*. *5.

26. Ρ άτε'γε Α&ν§ ιρλεχοΰρε περ Ανιοχή' ςίτγε τέχ πανί κένϊ δένϊ ντΐ
χίρ τ§ Περντίοε π|ρ πούνε κε σόσνϊ.
27. Ε μέ τε άρδουρί τε τουρ* μπείιο'όν$ κι^νΐ, ; ού ρε<}>εϊγνε σα πάτ
ερρ$ Πϊρντία μέ άνε τε το,ΰοβ , ε κ§
νάπι οεΐρεν' έ Χί'σίσί έδε ντ| φυλίρχ
τ| τγιε'ρα.
28. Ε κεγτροίαν| άτγέ γιο παχ
κόχ§ πά'ίχϊ μέ μαίτ,τέΐγ.

ι. Ε τ£χ χ'ε, πάτνε ίρδουρί γχα
ι. Και κάποιοι όπου ε'χατέίτ,χαν
από την Ιουοαίαν, έίίίασκαν τρϋς α Ιουδαία , δ'.δχςνε ^ιλαζερίτε ' σέ ντ.έ
δαούς, (λέγοντες- ) Οτι άν *έν πί- μός οϋ *εφι σουνέτ σί χοΰντρε Ι515
ρ'.τμ/,Οήτε χατα τήν τάςιν τοϋ" Μω•> αΛίτι ί Μωϋσίουτ, νουκε μουντή τβ
σό«νι.
σεως, όέν ημπορείτε να σωδήτε..
2. Ε σί χέν^ 'ίοΰμε χιαρτε έ φΐλο2. Και εμώντας να έγινε μεγάλη
φιλονειχία χαι ζη'τησις του Παύλου χαϊ νικί ΓΙαυ'λουα έ ίέ Βαρνάβα περ κίτ,ϊ
τοί Βαρνάβα μετ' εκείνους, εοαλαν τον πούνε μέ χτα, άποιρασίσνϊ τ ε οίγνε
Ηχϋλονχαί τον Βαρνάέχν χαι κάποι πΐρ χετε πούνε Παυλουα έ δε Βαρνχου; άλλους άπ.' αύτοϋς να άν^'^ουν εις |6α, έ ^έ τζα τε τγιε'ρε πρεΐγ σούρεσ
τους άποτολους χαί εις τους πρεσβυ- ντ' Ιερουσαλίμ μπε άποτοιγ , έ μπε
τ.ρους όπου ήταν εις τΫ,ν Ιερουσαλήα., πλε'ιχ.
ίια το ,ήτ'κμα ετούτο.
3. Εκείνοι λοιπόν ετων,τας να συμ5. Α,τα. ίβ, σι οΰ. πιρτ^ούαίε γκα
ποοπεμφθώσιν από την έχχλησίαν, έπ«;- κίτια, σχοιγνε ντε περ φοινίχ ί ντ§
νοόσαν τήν Φοινίκην και τήν ίαμάρει- περ Σαμαρίε , τούχ' έ ρι^ίερε τέ κθίεΓ
αν, και έ<$ιηγοΰνταν πώς έγύρισαν τα ριτ" έ μιλέτεβετ" έ ϊπνϊ ΡεΓιμ τε μά^.
έθνη ( εις την πΐ7ΐν' ) χαί είιίαν χα- ντ|περ ΡίΟε βϊλαζί,ρ.
ρ*ν μεγάλην εις όλους τους αδελφούς.
■\. Και ωσάν επήγαν εις τήν Ιε
4• Ε σί άρρίγτινε ντ' Ιερουσαλίμ,
ρουσαλήμ, τους άποίε'νβηχεν ή έκκληο:χ χαί ο; άπο'^ολοι και οι ποεσβίτε- ί πρίτι κίϊια , έ ί ε κποι-όίγτε ί έ ο"έ
τλίχασία,, έ άτα ρϊ•ρ•'ε/ίοχ Ίαύμίρα
(οι, /.αϊ αυτοί είπαν όοα Οα-ίματχ έ'κα- Ιπλίχασια
(Α•; < ό Θ:ό; δια μέσου των.
κζλ Περντια με ανε τε τουρε.
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5. Ιΐό θόσνε σέ ού γκρε'νε μπε κί5. Και κάποιοι όπου τ,ταν άπο τήν
αίρεσιν των Φαρισαίων και έπίς-ευσαν, μπε τζά γκά Ιρεσι ί Φαρισέΐγετ ί|
έσηκώθηκαν, λέγοντες• δτι κάμνει χρεία πάτνε πεσούαρί, έ θόσνε' σε δούχαετε
να περιτε'μνουν τα έθνη όπου έπλευ τε πενενξ σουνέτ άτα ,' έ τι πορσιτγεσαν, και να τους ιίχραγγε'λουν να φ<ι- μ| τ| ρΌύαγενε νόμν' έ Μώΰσίούτ.
λάττουν τον νόμον τοΰ Μωΰσε'ως;
6. Ε οΰ μπεγιούαδε άπος-οΐγτε ,
6. Και έσυνάχθηκαν οι άπά?ολοι
και οι ποεσβύτεροι^νά εϊδωσι δια τοΰ- ί δέ πρίφτεριτε 7ϊ|ρ τε ζεταξουρε ζ§τ§
πούνε."
το το πράγμα.
η. Ε σι ού πέσουμε κουβεντ , <Λ•
η. Και ετωντας* να έγινε μεγάλη
Ιξέταςις, έσηκώθη ό Πέτρος, και εί-έν γκρέ Πε'τρουα, έ 6α μπα τά' ώ νιε'ρεζ
τους* ώ άνδρες αδελφοί, έσέΐς ίΐςε'ύρετε Βελάζίρ, γιου μίρρ" ε δίγί σε κε χέρεν'
5τι άπο ήμε'ραις παλαίαΐς ό θϊός ά-ό έ πάρρι ντε με; τούαϊγ ζίίόδι Περντία
άνάμεσόν (/.ας μέ έδιάλεςε να ακούσουν αούα κ| τε §ιΡιόγ|νε Εθνηκότε γκά Ροτα έθνη, διά με'σου τοΰ ς•όμ#τό'ς μου, για ίμί φγιάλεν' ε" Οΰγγίλιτ, έ τ'Ι πετον Άόγον τοΰ ευαγγελίου, και πις-εύ- σόγ§ν|.
σουν;
8. Και ό καρδίογνώς-ης θεός" τους
8; Ε ίίερντία κε νιέχ ζέμβρατί," ου
έμαρτύρηιε, με το να τους δώση το δεφτούα με τά , σε ψέ ου δά άτοΰρε
Ιΐνεΰμα το ά'γιον, καθώς και εΐ<έαάς. Ιέϊνγτινε Ζπίρτ' , σί έ δε νοίβετ.
9• Και δεν" έχώ'ρισε τίποτες ανα
(). Ε νού/.ε π|ρι φάρρέ τε ζΡιε'δουρε
μεταξύ εις έμας και εις Λΰτοϋς, ες-ω•.-" ντε μές• τύνξ έ τ' άτοΰρε , πό Χίρόΐ
ίέμερατ' έτοΰρε με* πε'σ'ε.

τας νάκαθαρίσηταΓίκαρδίαις »ων διά
μέσου της πίς-εως.'
ιο< Τώρα λοιπόν τι πεεράζίτε τον
θεόν, βάλλοντες ζυγον άπανω εις τον
τράχηλον των μαθητών, τον όποιον
οϋδέοί πατε'ρεςμαςούδέ έμεϊς ήμπορε'σαμίν να τον βας•άςωμεν ;
1 1. Αλλά διά- τίς χάριτος τοΰ Κυρίου Ιησοΰ Χρις-οΟ πις-εύομεν να σωθώμεν, κατά τον τρόπον όπου ( έσώΟηκαν ) και εκείνοι.
ία. Και όλον το πλήθος έσίγησε,
κ αϊ άκουαν τοΰ Βαρνάβα καί τοΰ Παύ
λου όπου εξηγούνταν όσα σημεία καί
τε'ρατα εκαμεν ό θεός εις- τά έθνη οΊά
με'αου των.
ϋ. Κ» ΰς^ερον άφόντις εσιώπη-1
σαν αυτοί, άπεκρίθη ό Ιάκωβος, και
εϊπεν' ώ άνδρες αδελφοί, ακούσατε μου.
ι4, 02υμεών εξηγήθηκε^ πώς πρώ-

^ό.' Ε νταστί ία ψε ΓουτζίτνΊ γιου
Περντίνε, τ§ βίρι ζΡιέδεγε μ.π| κιάφε
τε μαθητίβετ , κ£ άτε άς λαπαλάρετε
τανε , ας νέβετ μούντμ τά μχάγεμ;
'

1 1. Μα πεσόίγμε τ| σοσεμι με
ύουρετί τε Ζότιτ Ιησοΰ Χρις-όιτ, κ|ττού σί έ δε άτά.
ι'α,' Ε ιΐουσιούανε Ρίθε τούοι/α , ε*
διΡιόϊγνϊ Βαενάβενε έ δέ Παύλονε κ|
ρεφέΤγνε σ'ά θαύμερα έ τζιου!5ίρα χέρι
' Περντία ντ| τε τγιε'ρα φυλίρα με ά'ν;
τε τουρ».
1 3/ Ε σί που&ούανε άτά, όύ πε'οΡε'ϊίκ Ιάκωβοϊ, ε' θά* ώ νιε'ρεζ βελάζ«ρ, διΓιόνι μούα.
ι4• 2ιμεώνι ίεφτο'ϊκίσ Πίρντία νε'
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τον ο θεός ίπρομτ,δεύδη νά πάρ/, λαόν ρεν έ παϊρε πατ όόρδίροόαρί τι μί2£
άπό τά ί νντ, εις το όνομα του.
γκά τι πα πέσετε λαό μπ' εμεΐρ τϊ
ι5. Και εις τούτον τον λόγον (όζου
1 5. Ε μπΐ χϊτίβέν|μϊΓί νιε έ δ*
εΐπεν ό Πέτρο; ,) συμφωνονσ» οι λόγοι φγιάλίτ' έ προφη'τίβετ' σϊ Χούντρ' ε
ίτε 3κροΰαρί.
των προφητών" καδω; γέγραπται
1-6. Υ?ερον «πο τουτά θέλω γύρί
ι6. ΠαστάγεΙό τε κδένεμ περσξρΊ,
πει πάλιν και 6Γ/.ω μετακάμει την 4 δό τε δερτό'.γ πά.'ενε τέντεν' έ Δαδίσκηνην τοΰ Δαβίδ τήν καταζε<:ημένην, όιτ κ§ πάτ κέν» Γρεμίσουρε , έ τ§ Γρεκαι τ* χαλασμένα ττς δέλω τα μετα- μίβουρατ' έσάΐγ δό τϊ δερτοιγ πά, έ
οιχο&οατίσιι, κ*1 θέλω την σηκώσει" δό τα γκρε άτι μπ§ χέμΧξ.
ίσ. Δια να γυρέψουν οί ά-οόέλοιποί
\η. &§ τέ ?|ρχογξν| Ζότνε Γίθε τ|
άνθρωποι τον Κόριον, και όλα τα εδ- τγΐέρίτε νίέρεζ, έ δε Ρίδε φυλίτι κ μπα
νη, εις τα όποια έκαλέσθη τό όνομα ό ίατε δυρρ* 'ϊ^ρ1 ψ' δότε Ζότι κε
μου ει; αυτού;, λέγει Κυριο< όπου κά «εν Ρίδε κίτνί.
μνει έτοϋτά όλα.
ι8. Γνωρισμένα έΐνάι άπό του αίί8. Γιάνι νιόχουρε τέ Περντία *ί
£>νο; «ίς τον θίον όλα του τα έργα.
πϊρπάρά γέτ^ι πούνετ' έτίγ.
19. Πρά άντάιγ οϋν» Γιουκοΐγ κέ
19. Διά τοϋτο έγώ κρίνω να κην
δίδωμεν πειρασμόν ει; εκείνου; όπου τ| μός Ρουτζίτεν| άτά & κδένενί γκα
γυρίζουσι άπό τά έθνη εις -ίόν θεόν.
φυλίτ' έ τγιέρα τέ περντία.
αύ. Αλλα να τους γράψωμεν να
2θ. Πό του σχ^οϋαίγμε άτοΰρε χι
φυλάττωνται άπό τοις μ;μιασμέναι; τ| λια^ίόνενΐ γκα τε πείέρατ" έ Ιόό( θυσίαις ) ιών ειδώλων, καΐ άπό πορ- λίβετ , έ δέ γκά κουρβερία , έ δέ γκα
νείαν, και άπό πνιχτή και άχό τα τ{ μπίτουρατΐ, έ δέ γκά Γιάκου.
αίμαται
αι. Διατί ό Μώυσης ε/ει άπό πα2ΐ. 2έ ψέ Μωϋσίου ί\ γκά μότετ'
λαιαΐ; γενεαΐ; εϊ; κάθε πόλιν άνδρα; έ λιάττα κά ντ& τζοο κιουτέτ καΰ5
όπου τον κηρύττουσιν, ες-ωντας να δια-, τά διδάξγί άτ'| ντε 2υναγώγε κ»
βάζεται κάδε σάββατον εις τάσυναγώ- διαβάβετί τζδο τί 3|το«ίν|.
για.
22. Τότε έφάνή ει; τοΰ; άπο^όλους
22. Αχίέρε 6ύ πελκ&υ άπο^ογετ,
δέ πρίφτίρετ μέ Ρίδί κί<ίε , « τϊ
και εί; τοΰ; πρεσβυτέρου; μαζύ με ά'λην τη έκκλησίαν, να διαλέξουν άνδρα; ζΡίδεν| νιε'ριζ πρέιγ σούρε», έ τ'ι 5§ράπ' αύτοΰς να πέμψουν εις την Αντι- Ρο'γενι ντ' Αντιοχή , πάσχε, μέ ΙΙαΰό/ειαν μαζΰ με τον Παΰλον και τον λονε έ δέ Βαρνάβενε" Ιούδϊν| χ| κιοΰΒαρνάβαν, ήγουν τον Ιοόδαν όπου κρά- χαεϊγ Βαρσαβα , έ δέ Σίλενε , νιέρϊζ
ζεται Βαρσαβά;, και τον Σίλαν, άν- τέ πάρξ ντε β^Χάζ|ρ.
θροίπους ηγουμένους εις τους αδελ
φούς λ3. Ε Λσκρούανί, δάνε μπε δό;;*
23. Και έγραψαν και ες-ειλαν διά
μέσου της χειρός αΰτουνών ετούτα* οί Λ.ίτε τε τοϋρε κάρτ|* απος•όϊγτ|. έ έ•
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£πό<7ολοι καί οί πρεσβύτεροι και οί ά- 1 πρίφτίριτϊ , έ δέ βίλάζϊριτξ, μπε βϊδδλφ^ί^ εις εκείνους όπου είναι εΐ; τ/,ν λάζερ κΐ γιάνί γκχ φυλίτ' έ τγιε'ρα ντ'
Αντιό/ειαν και Συρίαν καϊ Κιλικίαν, Αντιο/η, έ δέ ντε Συρϊ, ε δέ ντε Κικαι αδελφού; όπου είναι άπό τα ϊΟντι, λικι, Ρεζόνι.
^ταίρειν*
24- Επειδή άκούσαμεν ότι κάποιοι
24. Σε ψέ &:Γιούαμ ναβέτ ί| δού
εύγαίνοντες άπόέμας ήλθαν και σας £- αλε τζά πρέϊγ νε'ί έ οϋ νακατόσν*.
τάραξαν μέ λόγια, ναλακτές ταΓς ψυ- γιούβετ μέ φ•) ιάλε , έ οϋ πρίίίνί 8πίρ^αϊςσας, και λέγοντες να περιτε'μνεσθε τερετε τούαϊγ τούκ' έ Οένε τε σουνε'και να φυλάττετε, τον νόμον, τους ψι, έ τε ρουανι νόμνε, νάβετ άτουοε
οποίους ημείς οεν επρθ7αςαμεν ετούτο σο5 πατμ Οίνε κετέ.
25. Εφάνη ει; έ"μάς όπου έσυναχθη35. Να ού δοΰκ νάβετ μπεγίδουρί
καμεν μέ μίαν ψυχήν, να οΊαλεξωμεν Ρί6ε πάσκε, τε ζΡαδγξμε νιέρε'ζ έ τι §ερ
να πέμψωμεν εϊς εσάς άνδρας, μαζύ {/.ς Ρόγεμι μπ| γιούβετ^ με τε δασ'.ουριτϊ
τους αγαπητούς ρ.ας τον Βαρνάβαν και τάνϊ Βαρνάβίνί έ δέ Παύλονε.
τον Παΰλον,
26. Οί όμοιοι είναι άνθρωποι όπου
26. Νιίρϊζ κε κάνε δένϊ ϊπίρτετ'
επαράδωκαν ταϊς ψυχαΐς τους δια το ϊτοΰρε περ εαερρ τε Ζότιτ σόνε Ιητιύ
όνομα τοΰ Κυρίου μας Ιησού Χρΐ7θΰ. Χριτόϊτ.
27. Απες-είλαμεν λοιπόν τον Ιούδαν
ιη. ΛερΡούαμ δα Ιούδενε έ δέ Σίκαι τον Σίλαν, οί όποιοι βέλαυσιν εϊπεΐ 7.εν§, έ άτα £ο τοΰ ^εφέγενε μέ (ίι^α με λόγον τα αυτά (όπου γράφομεν ) χ/1 άτό κε ού 1/.ρούαϊγ[Λ|.
28. Διατι έφάνη εις το Πνεύμα τό
28. Σέ ψέ ού δούκ ε'ριίρρι ντε Ζείνγτι
άγιον και εις έμας, τίποτες περισσό• Σπίρτ , έ ίέ ντε νε'βετ , τ§ (Λος βευ.|
τερον βάρος να μην βάλωμεν εις εσάς αε [Αΐίί γιούβετ τγιάτ&ρ Αάΐρι , περ
βε'τζιι'ε κ|τούρε, κέ πα άτό νούλ| πίν»
έςω άπό τούτα τα αναγκαία*
29. Να άπένετε άπο τα εϊδωλό29 Τε λιαρΡόνι γΛ.α άτό χε 6έρρεν|
θυτα και άπό τα αίματα χ«ΐ άπ• τα ντέ Ιοόϊε , έ 5έ γκα Ριάκου, έ δέ γκα
πηκτά και άπό την πορνείαν* άπό τα τε μπίτουρατε , έ α*έ γκα κουρβερία'
όποια φυλάττοντες τοΰ λόγου σας, θέ γκα κετό πούνερα κοϋρ τ| ρουανι βετεχενε τούαϊγ , §ό τε πενι ριίρρΊ' κιό^)•.
λετε περάσει καλά. Ερρωσθε.
|*έ σεντετ.
3ο. ΕκεΤνοιλοιπόν εμώντας να σύμ•
3ο. Ε άτα σι ού περτζούαϊε, Ιγ•
■προπεμφήώοιν,ήλθαν εις την Αντιόνειαν ■ϊε ντ' Αντιοχη , Ι μπεγιό^ε τούρμενε,
και έμάζωζαν τό πληδος , και έ'δωκαν έ ού Λάνε κάρτενε.
την έπις•<.λην"
3 1 . Ε σι 4 κεντούανε , ού Ρεζούαν»
3ι. Και εκείνοι ωσάν την άνάγνωτ:ϊρ παρν;γορ•/.
σαν, «χάρηκαν εις την παράκλησιν.
32. Ιούία πα ίδέ Σίλα, σι κέν§, έ 5έ
3ϊ. Και ό Ιούδας και ό Σίλας, εμών
τας να υ; τον και αυτοί προφηται, ρ.ε άτα πρί.φ•/ίτ|ρ , μεσούμε δΊδαχή παπολλά λόγια ένουθε-τησαν τοΰ; άόεφού;, ρ•/;γορίσνϊ ΐ φορτζόιγνε β§λάζ|οιτ«.
καί τους έτη'ρηζαν.
54

ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
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Κί-ρ. ΐ5.

33. Ε .οι κεντρούν' άτγέ τ'£ά κό»
33. ΚαΙώσάν έκαμαν έχει χαμπόσον
χαιβάν, ε'συμπροίβοδη'θησαν πάλιν με χί, ού περτζούαΧε γκά βέλάζεριτε μέ
ίϊ^τίνον από τους αδελφούς «ς τούςά- πάικ μπ' άποςόϊγ.
πος•όλους.
34• Πό Σί)'εσε ί πελλκ;6υ• τε μτέ•
34- Αρι έφάνηχε τοίϊ Σίλοε ν* άναμείνη έκεΐ.
35. Κοά ό Παύλος και ό Βαρνάβας
διετριβαν εις την Αντιόχειαν, διδά
σκοντες και εΰαγγελιζόμενοι τον λόγον
τοΰ Κυρίου μαζύ μέ άλλους πολλούς.
35. Και ΰς-εραάπό καμπόσαις ήμέρ*ις, είπεν ό Παϋλος εις τίιν Βαρνάβαν'
ας γυασωμεν- να παμεν να ειοουμεν
τους αδελφούς μας, πώς ευρίσκονται,
εις κά6> πάλιν, εις ταΐς ό^ποίαις έδιδαξαμεν τον λόγο* τοΰ Κυρίου.•

τεϊγ άιγε'.
35. Παύλουα πα έ δε Βαρνάβα,
σί"/εσιν§ ντ' Αντιοχη, τούκ ε διδάςουρε έ τούκ'έ κν,ρύξουρε Ούγγίλε ε φγΐϊ'λξν' έ Ζότιτ πάσχε μέ σούι/.ε τε τγιε'ρε.
36. Ε πάς τζά δίτετ ϊ θότε Παύ
λουα Βαρνάβε^ε , λέ τέ κθένε[>.ι άόά
τ| ϊϊόνεμε βελάζεριτε τάνε κιουτέτ μ— ε
κιουτίτ , τικ διδάξμ φγιάλ|ν' έ Ζό
τιτ, κία ίεντενΐ.

37. Και ό Βαρνάβας έσυμβουλεύίΐη
να'πάρτ» μαζύ τον Ιωάννην όπου ε'κράζετο Μάρκος.
38. Αμή ό Παύλος εκρινίν αςιον,
έχεϊνον όπου ε^ώρισε «π' αυτούς από
ττ,ν Παμφυλίαν, χα! δέ> έπήγεν ιιαζυ
μετ' αυτούς εις το έργον , να μην τον

3^. Μά Βαρνάβα δούαιγ τε μίρρ
{/.ε βε'τεχε τ§ τ'.γ έ δε ϊωάννξ , κ|
χιού/αεϊγ ΑΙάρκο.
3δ. Ε παύλουα ε Γεν τζιαίζ, κέ νι|
κε χέ λιαρΡούαρε πρέιγ σούρεσ γκά
Παμφυλία, έ νούκ ερδι κάδ/.ε μέ τχ
ντε πούνε, τε μός έ μάρόενε άτε.

πάρωοιν.
3ρ. Ε Ριάου νιβ κιάρτ* , κάκε σα ; ^
39. Μεγαλτ! λοιπόν πίκρα εγινί ,
ντά^εϊγνε
άτά νιε'ρι γκά γιάτερι* έ
εις τόσον όπου να άποχωρισθώσιν ένας
Βαρνάβα
τέ
μΐρρ' Μάρκονε, έ τε πέν
από τον άλλον" και ο Βαρνάβας έπηρε
τον Μάρκον, και επλευσεν εις την Κύ- πλεχούρε περ Κύπρο.
προν.
4<». Ε Παύλουα ζίιόδι Σί/§ν§ , β
4ο. Και ό Παΰλος εδιάλεζε τον Σίλαν και εύγηκεν, εμώντας να παραδο- οόλ'ι, σι οΰ δα γκά βελάζεριτ* ντί δουθη εις την -/άριν ιού Θεόΰ από τους ρετί τε Περντίοε.
αδελφούς.
4ι. Και έπέρνα την Συρίαν και
4ι. Ε σκόν ντε περ 2υρι, έ ντί
Κιλικίαν , βεβαιόνωντας ταΐς έκκλησί- π§ρ Κιλικη τούκ' έ φορτζούαρε κίδιρατε.
αις
Κεφ. ι<Γ• 1 6.

Κρίε ΕΓιαδτΓμπεδγιετ|τε. ι<τ• 1 6.

ι . Ε άόρίου ντλ Δέρβε έ ντε Αύς-ρε"
ι. Και ίχατάντησεν εις την Δε'ρβην
και την Λύς-ραν' καινά, και ητον κ*- έ για, Ίΰ άτγέ νιέ μασητί «κιού/αειγ
χσιβς μαβητής, το όνομα του Τιμόθεος,-Ι Τιμόθεο , π'φρ ί νιε ίρούασ§ τζιφούτ»

Κεφ. ιδ.

ΠΡΑΞΕΙΣ

υιός κάποιας γυναίκα; Ιουδαίας πις-ής,
ά^ή από πάτερα Ελληνα.
2. Ο όποιο; έμαρτυράτο δια καλος απο του; ααελφους, οπού ήταν
ίί; τήν Λύ^αν και εις το Κο'νιαν.
3. Ετουτον ήθίλησεν ό Παΰλος να
πάρη μαζύ του' και ωσάν τόγ έπί,ρε
τόν έπερίτμησε, δια του; Ιουδαίους
όπο•ϊ ήταν ει; τους τβ'που; εκείνους*
Ο'.ατί ό"λοι ηςευραν τον πατε'ρα του ό
τι ο τον Ελληνα;.
4• Καί ωσάν έπερνοΰσαν τα; πο'λ:'.ς, ταΐ; έπαράδιδαν να φυλάγουν
τά δόγματα όπου ήταν αποφασισμένα
απο τους άπος-όλους και άπό τους
πρειβυτέρους όπβυήταν ίϊςτήν Ιερουμαλη'μ.
5. Αί έ:«ιλησίαι λοιπόν έζ-ερεο'νουνταν εις τήν πί^ιν, και πάσα ήμερα
6ΐ:ερ•.σσίυαν εις τόν λογαριασμών
6. Καί ωσάν έπερασαν την Φρυγίαν
καί την χώραν τήν Γαλατικήν, εμπο
δίστηκαν άπό τό ά'γιον Πνεύμα να λ*ψήσωσι τον λογον ει; την Ασίαν,
η. Καί ωσάν ηλΟασιν ει; την Μυσίαν, εδοκίμαζαν νά πασιν εις την ΒιΟυνίαν' άμή το Πνεύμα δέν τους α8. Καί ωσάν έπέρασαν την Μ^ισίαν,
έ'.ατϊ'οηκαν εις τήν Τρωάδα.
9• Καί έφάνη τήν νύκτα ει; τον
Παϋλον ένα όραμα £7£κετο ένας ανϋ-.ωπβ; Μακεδών, ό οποίος τόν έπα
ρβκάλει, λέγωντας' πέρασϊ είς τήν ΜαΧίόονίαν καί βοήθησε μας.
ίο. Καί ωσάν εϊόεν ό Παύλος το,
όραμα, παρευβύς έζητήσαμεν νά πάμεν εις τήν Μακεδονίαν, σηααδεΰοντ;ς άπό τοΰτο πώς μας έκάλεσεν ό
Κύριο;, νά τους εύαγγελίσωμεν.
1 1. Εμισε'ψαμεν λοιπόν με καράβι
««υ ΐ',ν Α'^ωάδ», και ^ν/ί,αμίν ϊσ*
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τε Αέσίσε , έ γχά γιάτι Ελλήν.
2. Κετίγ ί ίπνϊ, μαρτυρί τέ μίρ£§
βελάζεριτε /§ κένε ντε Λύ^ρε έ ντε
Κο'νΐϊ.
3. Ε Παύλουα δέσι /.ε κούίγ τ^
βίγ με τέ πάίτ/.ί , έ σι έ μόρρι άτε ί
πίρι σουνέτ, πέρ τέ δούκουρε ντε τζιφοΰτ κ| κένε μπά το βίντε' σε ψέ έ
δίγνετέ Ρί6; Λαπάν'έτίγ κι κέ. Ελλήν.
4• Ε τέκ σκο'ϊγνε κιβυτετ μπέ κιου•?
τετ,πορσίτνε μπά τά τι ρούαϊγνβ
πορσίτε, χέ κένε, οΰρδερούαρεγκά άποΤόιγτε , έ γκά πρίφτίριτε κε κέν« ντ'
Ιερουσαλίμ.
5.Έ κί<5ίρατε στερεόσισνε ντε πέτ
σε , έ στ,όνισνε ντε νίμουρι δίτ« πέρ

δίτε.
6". Ε σι σκούαν; Φρυ•>(ίγ|, έ δε
βέντν' έ Γαλατίσ| , ού μποδίσνε γκκ
—ίίνγτι —πίρτ τέ. διδαςνί φγιάλεν' ε
Ζο'τιτ ντ' Ασί,
η. Ε σι έ'ρδε ντ§ Μυσί, δοκιμάσνε
τε οίγνε ντε Βιθυν'ι" πό «ούκ' ί λιά α
τά ^πίρτι τέ βίγνξ..
8. Ε σι δκούανε ντε πέρ Μυσί,
ζπρίτνε ντί Τρωάδε.
9• Ε γιου δοϋκ Παύλοοε νάτενε νιέ
τε δούκουρε' ϊσ νιε νιερί γκά Μακεδονία
χέ ί ρίγ πίρπάρα , έ ίλιούτείγ άτη,
έ ί 6όσ' σκόντέ Μακεδόνιε ντίννα νέβετ.
ίο. Ε πο'κε πά κετ| τϊ πάρρ^ί, άτε τζάστ χερκοΰαμ τ§ νίσεσιμ • περ
Μακεδονί, σέ βεβαιο'σεβιμ ϊζ Ζο'τι νά
βύρρι νάβετ, κ§ τι βαγγελίσγεμε άτά.
ιι. Ε σι π|μ πλί/ούρε γκά Τρω
άδα, μο,ΰαρρμ ούδίν| δρειχ πέρ 2&

Κεφ. ι<ν
ΤΩΝ ΛΠΟΪΙΌΛΩΝ
μοθράικ
,
έ
όίτ|ν'
έ
νεσερμε
ντϊ Με>•»
εις την Σαμοδρακην, καΐ τ/.ν άλλην
πολ
γ,μέραν εις την Νεάπολιν*
ιά. Ε άτε'γε ντε Φίλιππε, ίετά
ία. Και άπ' έχει εις τους Φιλίπ
πους, η όποια είναι πρώτο πόλις της γ;άνε κιουτέτιτϊπάριτεπγιε'σέσε Μαι
μερίας της Μακεδονίας, και είναι κο- κεδονίσξ, Κολονί' έ μπα ~'% κιουτέι;
λώνια' χμ εΐμεσθαν εις αυτήν την χοντρού «μ τζά οίτ.
πόλιν , και εκαμαμεν κ«μπ05α\ς ήμε'ί*'•ί•
(3. Ε δίτϊν' έ σί7ούν|7ί δούαλμ
. Και τηνημεραντου βαδοατου
εΰγη'καμεν έξω άπϋ την πόλιν εις το γιαϋτί κιουτέτιτ άφ§; λιούμιτ, τέκοο•ί-
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πχ3απόταν.ον, εις έ'να τόπον όπου η- κεϊγ ηϊ κέ τε λιούτουρε' έ κεντρούαμ,
τον συνήθεια να προσεύχωνται, καϊ ώ- ε' διδάίίμ ίράτε κε κε'νε μπεγε'δουρε.
οάν έκαθίσαμεν εσυντυχαίναμενμ&ταϊς
γυναίκαις όπου έμαζών,θηκαν,
1 4 Ε νιε Ρροιία κ§ «ου/αεΐγ Λυδΐ
ι4• Και κάποια γυναίκα , το όνο
μα της Λυδία, όπου έπραγματεύετο γ/.χ κιουτέτ ί Θιατίρετ κ'ε σϊτ πορτ
πορφυρά πανία, άπο τ/,ν πόλιν των φύ:§ , έ φρικούαρε έ ΙΙίρντίτί , ρίγ ί
Θυάτείρων, και έσίβετο τον Θεόν, ά διΡιον' /.ίσάΐγ ί /«πι ζέμερενε '/ότι, τ§
κουε τον λόγον' της οποίας την καρ- μπάϊγ β:σ μπα το >ίε θόί Παύλους,
δίαν άνοιξεν ό Κύριος, να εν/η τον νουν
της :ίς εκείνα όπου έλάλει ό Παύλος.
1 5. Ε σι ού παΡεζούα άγιο, έ 5",
1 5. Και ώσαν έβαπτίσθη αύτη και
ή φαμηλία της όλη, τους έπαραχάλεσε στεπία έσάϊγ , ού λιούτειγ, έ θ,όϊ* ντε
και είπεν' Αν με κρίνετε πώς είμα,ι πι- με κίνι περ τ§ πίσεσε « δε μούα τ\
ς}, εις τον Κύριον ελάτε να μείνετε εις Ζο'τι , έγιανι ' ντε στίπΐ τίμε ί κεντο σπητί μου. Και μας έβίασε.
τρόνι' ε να στρεγγόι νάβετ.
1 6. Καιόταν έπηγέναμεν εις την
1 6. Ε Ριάου τέκ βε'γεμ νεβετ τ&
προσευχήν, μας απάντησε μία δουλευ- φάλε^ιμ, νιε βάαϊζε κ§ χΐ"• Ζπ'ιρτ -\
τρα όπου είχε πνεύμα Πύθωνος, ή ο Πύίονητ, να βόλι νίβετ περπάρα, κεγιό
γΪ !,οτ|3ΐνγ
Τη
ποία μαντεύωντας έδιδε πολύ διάφο- πεν σιουμε τε ^πριόουρε
ντε
τοίάο
ρον εις τους αΰθεντάδες της.
τε σα'ιγ τούκ' έ μαΡεψουρε.
\η. Κεγιο βίν πας Παύλο,σ.; έ δε
ΐ7• Ετούτη ακολούθησε τον Παύλον
και εμάς, και έκραζε, λέγουσα* Ετού νε'βετ , ' 6 θερϊϊτ , έ θοτ' κιτά νι= ρε^
τοι οί άνθρωποι είναι δουλευτάδες γιάν. ρόπτ' έ ΙΊερντίδί λιάρτε, κένΛ
του Θεοί του ύψί^ου, οί όποιοι σας δ|φτο'γενε νέβετ ού'ό|ν ί σπετίμητ.
διδάσκουσι 7ράταν της σωτηρίας.
1 8. Και τούτο το έκαμε πολλαΐς
1 8. Ε χετε έ πεν πΐρ δούμε όίτ*
ήμίραις' καί βαρε'ως φέρωντας ό Παύ μα Παύλο^α σι ού ρϊντούα, έ ού κθί"
λος, γυρίζωντας είπεν εις το πνεύμα* ί &ο'τε. 2πίρτιτ, τε πορσίτ τιγ ντε εΠρος•*ζω σε εις τ& όνομα του Ιησού μερρ τε Ιησού Χρις-όϊτ, τϊ δάλλτζ
Χρις-ού, να εύγης άπ' αύτην. Και εκεί- γχά άγιο* έ δολι άτε τζασ,τ.
νην την ώραν εΰγηκεν.

Κι*. <6*

ΠΡΛΕΡ.Ι2
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»9• Και ώβΜ εί'ϊαν οί αϋθεντάίε;
19- Ε σί πάνε, ζοτίρίνγτ' έσάίγ, /.|
Τι;, ό'τι έχαναν τήν έλπιζα τού' •λϊο βάτε όμούΟι ί <ρ•.τίαιτ σι τοΰοε, ζούνε
οου; του;, έπιασαν τον Ι [αΰλον και τόν Παύλον» ε ^ί 2ίλϊνε, ε ί ζπρανίσνξ ντ§
*λλαν, και τους έσυραν ει; το κρητνίρ ι Ο/όρο [Απέ Γιουκάτας.
όν εις τους ά'ρ/οντας.
20. Και ώσαν τους ίπήγαν $:;
τού; ς-ρατηγϊϋς , είπαν" ετούτοι οί
άνθρωποι συγχύζουν τήν πόλιν ;/.α; ό'ν•
τε; Ιουο»ϊοι"
2ΐ. Και (χα; λέγουν τάξο{ΐς ταΐς
όποίαις ο"έν πρέπει να ταΐ; ίενόιιε<?ήεν, ιιη& νά ταΐς κά(αω{«ν, έμεϊ;
όπου εϊμεσθε Ρωμαίοι.
2 2. Κα!, το. πλτ,Οο.; ίμαζώχθη χαι
<τ/ΐκώΟτ)καν εναντίον αύτονών* και οί
ς-ρατ7,γο!. έ'σχισαν τα φορέματα του; ,
και έπρο<7αζαγ να τού; δέρνουν,
■^3, Και δέρνοντες τους πολλαΐ;
ραοόίαι;, του; έβαλαν εις τ/,ν φυλαχην, και έ παράγγειλαν εκείνον όπου έφυ λαγέ το.ύς οΈ.μένους, νά, του; φυλά
γω παρατηρτψε'να.
2,4• Ο <}ποϊο; ώσΧν έπϊίρβ τβτοιαν
παραγγελιαν, του; εοαλεν μέσα. εις την
φυλαχήν, και τα ποδάρι,άτους τά £οαλεν ει; τό ξύ^λο,ν
25. Και τά μεσάνυκτα 4 Παύλος
και ό Σίλας επροσεύχουνταν και ύμνουσαν τον βεο/ καϊ τοϋ; άκ,ου.αν εκείνοι
ό,ποΰ ήταν ίει/.έ'νοι.
26. Και παρευΟϋ; έγινε μεγάλο,;
σεΐ5(Α/.ς, τόσον όπου ε'σαλεΰΟηκαν τά
βεν,ε'λι* τι; φυλακή;• και παρευΟΰ; ά

2ο. Ε "σι ί Μπούνε ατά περπάρα
Ριουκάτασετ , Θάνε" κιτά νιε'ρεζ νακατο'σγενε κιον.τε'τνε τένϊ, σε ψέ γιάνε.
Τζιφοΰτερ.
2ΐ, Ε ίι5«ξγ|ν| τ,ζά ά&τε, κε
σ£<ίτ' έ οΰοΊσ| τϊ ίέξγει/,ε νάβετ , ά^
τι Αέγε•ΐΛ.ε * οέ ψέ γε'|λΐ Ρωτάνε.

32. Ε αε νιε χίξ,ι ρ* τοΰραα μιες
τα, ΐ Ρ'ουκάτασιτ$ τζούαρε ρόπατ' έτ,οίρε, έ πορσίτνε τϊ ρίχνε αϊ 3κόπ.
23. Ε σι ού π$νε ίϊιοΰ;ζε τε ράχουρε άτοΰρε , ί βούν| ντε χαψα'νε, έ
πορσίτνε άά κ§ ρουαν τ§ χαψο'σουηιτε,
τι ρουαν άτά φόρτ,.
2/{• Κούϊγ σι (Λο'ρόι τ§ τίλλε ποριΐ,
ΐ βουρι άτά ντε χαψάνε τε θίλε., έ ο,ύ
! στρεγγο'ϊ κεριπετε. μπε τομπρούκ.
,

β--..,..,.,
5, Ε πρε'ϊγ
ν''•»* έ δε Σί>'α
Πε£.ντίν|" έ άτά

,,.. ,
.„.,-,. Παύ•
.,,.,.
(χεσιτ
νάτϊσί
φάλι#ν§ ε λεβ^ο'ΐγν}
*§ κε'νε χαψόσουβε ί

(Λπάιγνι βέα.
26. Ε άςαφνα ού πε νιε τϊρριετ ϊ(χάο , σά χϊ ού τουντνε πινάτ' έ χα•
ψ άν|σ| , έ άτε τζάστ ού χάπνε Γι'6,1

νοιξαν η θύραις όλαις, και τά σ'εσίαα- δίδατε , έ ρ^άνε λίδΐγιατ' ε ίί'ηβετ.
τα όλονών Ι)νυ()•/ίκαν.
27. Και εκείνο; όπου έφυλαγε ταΰς
Χερνου; έξύπνί-τε, και ώσαν ά$ί ται;
οΰραι; τί; φυλακής άνοικταΐ;, εΰγαλε
το (Λα^αΐρι νά σκοτώση τοϋ λόγου του.
Αογια^ωντας πω; ί"φυγαν Ικεϊνοι ύποΰ
'/Ίταν διμίνοι.

πϊτε, ντ,ο'ρι θη'κίν'έτίγ, έ δου'αν τ5
βρίτ βε'τεχεν|, σε ψέ παντε'χου σέ ϊκ•

28. Α|χη ό Παύλο; του εφώναςί

28. ΛΙά Παυλαυ» 8ύρρι \ύ ζί τϊ

ΐη. Ε σι ρύ ζΡιούα άι κ| ρου'αν /«.ψάν^νε , έ πά δίερότ έ /αψάνεσϊ '/ά ■

νε τέ χαψο'σουριτε.
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ΤΩΝ ΑΠΣΤΟΛΩΝ

Κεφ. ϊ6.
μέ μεγάλην φωνήν, καί είπε" Μήν κά- μάδ . έ ί θα" μος Αίν Ρ& τε λίϊκ ντβ
υ.ί,ς τίποτες κακόν τοϋ" λόγου σου' όια- δε'τεχε τέντε , σε χετού. γέμι τε ΡίθΕ.
τί έμεΐς όλοι εΐμεσθεν εδώ.
29• Και εζτίτηβϊ φως καί έττ/'δτσε
29. Ε σί χερχόϊ δρίτε , χίρι πρενρ. :7α, χ» τρομασμε'νος επεσεν εις τα τα' ε τουχ' έ δρέδουρε ρά μίτε κέμπι
ποδάρια του Παύλου καί του Σίλα.
τ%ε, Παόλοσ§ , έ τι Σίλεσε.
3ο. Και εύγαλε'ν τους εξω, χαΐ εί3ο. Ε σί ί ντζόρι ατά γιάστε , <ώ
πεν' αύθεντάδες, τί κάμνει χρεία να θότε τζϊου^αετε τε πέϊγ οίνε χέ τβ
σόσεμ.
κάμω δια να σωθώ;
3 1 . Καί εκείνοι τοΰ είπαν- Πίςευ3ι. Ε δέ ατά ί Θάνε" πεσό μπ§
Ζότνε
ίν-,σου Χρις-οΎε, ί οβ τε σόσετζ
σί εις τον Κυριον Ιησοΰν Χρι<τον, χαί
τι ί οέ στε«ία δτε.
Ο,ίλεις σωθή εσύ χαί τ6 σπήτί σου.
3.2. Ε ί διδάξν* άτίγ φγιάλεν' έ Ζό32. Και τοΰ έλάλησαν τον λο'γον
τοΰ Κυρίου, χαί εις όλους όσους ήταν. τιτ, έ όέ Γίθ,' άτοΰρε χε κένε ντέστεπί τε τίγ.
μέσα εις το σπητί του.
33. Ε σι ΐ μόρρι ατά ά^ιε'^ε ντ§
33. Καί τους έπήρεν εχείνην την
χόχε
τε νάτεσε , ου λιάου πλιάΡατ-, έ
ωραν της νυκτός, χαί τους ελουσεν άού
παΡείουα
άί , έ ■ - Ηθε τε τίγτε άχο ταΐς λαβωματιαϊς' χαί έβαπτίσθη
αύτος χαί οϊ' εδικοί του όλον πα- τε τζάστ.
ρευθυς.
34• Ε σι ΐ χίπι άτα σίπϊρ ρ.πέ
34• Και τοΰ; «νε'βασεν εις το σπή
τί του, χαί τους έ'βαλεν έμπρος-ά τρχ- ϊίτ{πΐ τε τίγ , οϋ βοϊρι [/.εσά>"| , £ ού
'πίζι, χαί εΰφράνθν) μέ όλον του το ίεζ',υα |λε ί'ώί ΰτίπ'ι τε τίγ, σε ψ&
πεσόν τέ Περντία.
σπήτι πώς έπίς-ευσεν εις τόν θεόν.
35. Ε σί ού χδί ^βρΡοόανϊ Ριουχβί35. Καίώσάν έν/ιμέρωσεν, οί ς-ρατ.',γοί ες-ειλαν τους ραβόου^ους, χαί ε- τασιτϊ τζιαοΰσετε, έού 6άνί" λεσιό α
λ:γαν* απόλυσε τους άνθοώπους εκεί- τά νιε'ρεζ^
νους.
36. Καί ο δεσμοφυλας εί~ν τα
36. Ε άί χε όουαν. τε ^αψόσουριτι
λόγια έτοΰτα εις τον Παϋλον* ότι έν-ει- έεφεου κετό φγιάλε τέ Παύλου*, χε
"λαν οί ^ρατνιγοί, να σας άπολυσωμεν' ιδ;ρΡουαν| Ριουκάτασιτε τελεαιόνενί, έ
-ώρα λοιπόν εύγαίνοντες, συρτέ εϊς τ6 ντάγε νταστϊ διλλι, έ χά'.'γίενι ντί τ ε
κχλόν.
μίρρε.
3^. Ε δε Παόλουα ού θότ' άτο•>
Ζη. Καί ό Παΰλος τοΰ.ς είπεν' άφόντίΓ μας έδειραν παρρησία, /&>.ρίς
κκιιν , ό,τοΰ εΐα,εσδεν άνθρωποι Ρωρ.αΐοι, χαί ριάς έ'βαλαν εϊς τήν φυλαχήν, τώρα μας εϋγάςουν κρυφά \ δέν
( γίνεται τοίτο ) ΐτζι, Λλά ας έλθουν
αυτοί καί ας μας εύγάλωσι.
38. Καί οϊ ραβδοΟ/οι επήγαν καί
<ι~αν τά λόγια έτο,ύτα ϊίς τού; ~^~η

ρε " σι να, ρά/ν§ νάβετ «ράκεζα, πα
ντονιε φάι'γ, κε γε'αι νιε'ρεζ Ρωμανέ,
έ να βοίνξ ντε χαψάνε, έ νταστϊ να
ντ^γιε'ρενε νάβετ φσιε'χουρα; γιο νουκε
πενετε , πό λέ τ| βίγενε άτα βέτε,
έ λέ τε να ντζγιερενί νεβετ.
38. Ε τζιαοό"Γ|ριτ§ ού »πουνε χίτό.
φγιά'ΐ ίιουκχ'τασε■• »

Κέα», ί•).

ΠΡΛΞΕΙΣ

&9
γούς' και οι ς-ρατηγοί, ώσαν άκουσαν διίιουανβ « γιανξ Ρωμάνε>
πώς είναι Ρωμαίοι, έφοβη'θηκαν.
3ρ. Ε ερδνΐ, έ ΐ παρακαλέστε άτά,
39.» Και ωσάν- ήλθαν τους έπαρηε
σΐ
ί ντζούαρε σύ λιουτισνε τε δίλλε
γόρησαν, και τους εύγαλαν εςω και
τους έπαρακάλεσαν να εΰγουν άπό τήν γκά κιουτέτϊ.
πόλιντους.
4ο' Ε σι δούαίε γχά -/αψάνα γγιί
4ο. Και ώσαν εΰγηκαν άπο την
φυλακών επήγαν μέσα εις το σπήτι τής ντ| στεπί τε Αίδεσε' Ι πάνε 6ελ*ζ;Λυδίας" και ώσαν είδαν τους αδελφούς, ριτε, ΐ παρηγορη'σγ|. άτά έ ΐκνε.
τους ένουθέτησαν, και εύγήκαν άπό
την πόλιν και έδιέβηκαν.
Κεφ. ιζ. 1"?

Κρίε Εστατεμπεδγιέτετε. ιζ. \η.

ι. Και ώσαν έπέράσαν τήν ΑμφίΙ. Ε σι σκούανε ντ| πΙρ Αμφιπο)*^
πολιν και τήν Απολλωνίαν, επήγαν ί ντε περ Απ-ολλωνι, ερδε ντε Σελεεις τήν Θεσσαλονίκην, ε'κεΐ όπου ήτον νίί τέκ κι συναγώγι ί Τζιφουτετ.
ή συναγωγή τών Ιουδαίων.
■λ. Και κατά τήν συννίθείαν όπου
2. Ε σι κουντρέ κΐδ άδε'τνε Πα•ίεϊ^εν ό Παύλος έμβήκεν εις αυτούς, λουα βάτε μπα τα , ί περ τρι τε ίϊεκαι τρία σάββατα έδιαλέγετο μετ' Λυ τουνα κουβεντόν μ= άτά μπΐ καρτερά.
τούς άπο ταΓς γραφαΐς,
3. Ε ού ά χάπ ε ού άδεφτόν σε
3. Εξηγώντας και άποδείχνωντας,
ό'τι έκαμε χρεία να πάθη ό Χρις-ος, και δουχαεϊγ τε πεσόν Κρίστι, έ τε γγιάνα άνας-ηθη εκ νεκρών, και ότι ετού λείγ γκά τε βδέκουριτε , έ δέ σε κούϊγ
τος είναι ό Χρι^ος Ιησοΰς, όπου έγώ Ιστ» Χριςόϊ |ησοΰί , κε ουνε ρΊφέίγ
μπε γιούβετ.
( λέγει ) σας κηρύττω.
4• Ε τζά πρέιγ σουρεσ πεσούανε,
4• Καϊ κάποιοι άπ' αύτού{ έκαταπείσθηκαν, και έκολλη'θησαν μέ τον έ ού παίκουανε με Παΰλονε έ δε με
Παϋλον και με τον Σίλαν, και πολύ Σίλενε, σι έ σε νιε τουρμ' έμάδε πρέ'ίγ
πλήθος άπο τους Ελληνας τους ευσε Ελλη'νεβετ κι πεσόύανε , ε δε γιο πά*
βείς, και πολλαΐς γυναίκες άπο ταΐς ίρά γκά τε πάρατε.
πρώταις.
5. Κάι οί Ιουδαίοι όπου δέν επεί5. Μα Τζκρόυτε χ§ νουκε πεσοϊγνε
θβυνταν έφθόνησαν, και έμάζωξαν κά ζηλέψνε , ε μουαρρ| τζά νιέρεζ γκά τ|
ποιους άνδρας πονηρούς φοροπλανωμ;- παζάριτ τς κεκίνγ, έ ίενε τούρμε , έ
νους, και έκαμαν όχλον, και εβύγνυ- νακ^τόσνε κιουτέτνε' έ σϊ βάνε ντε
ζαν τήν πάλιν* «αϊ ερχόμενοι εις τό στεπί τε Ιάσωνητ , κερκόϊγνε τϊ ντζίρβ
βπήτι του Ιάσονος, εζητοΰσαν τον άτά ντε λαιί.
Παϋλον και εκείνους όπου ίταν μαζυ
ίου να τους φέρουν εις τον λαο'ν.
6. Και ώσαν δεν τους ηύραν, ε6. Ε σι νούκ' ί Ρένε άτά, ζπρανίσνΐ
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συραν τον Ιάσονα και κάποιους αδελ Ιάσωνί έ όέ τζχ βιλάζέρ τε τγιέ:? ί
φού; ει; το•!>; άρχοντα; τής πόλεως, ί σπουνε ντε τε πάρετ' έ κιόύτε'τιτί
φωνάζοντες' ότι εκείνοι όπου έφεραν τουκ' έ θίρρτουρε" σε άτά κε τρ«ζουαν§
άνω κάτω τήν οΐκοομένην, βτοϋτοι ήλ Γιθξ χότενε , ερδε έ δ: κετβό.
θαν χ. αϊ έδώ,
η. Ε κετά ί πρίτι μπε στϊτϊ Ιάί7• Τους οποίου; τους άποδέχθηκεν
ό Ιάσων* και έτοΰτοι όλοι κάμνσυσιν
εναντία των δογμάτων του Καίσαρος,
λε'γοντε;" νά τ,ναι άλλος βασιλεύς ό
Ιησούς.
8. Και εσόγ/υσαν το π7.ήθος και
του; άρ/οντας τής πολιτείας όπου ά
κοι>αν ετούτα:
9• Καϊ ώσαν εϋ/αριτη'θηκαν άπό
τον Ιάσονα, και άπό τους λοΐποϋς> τους
απόλυσαν.
ίο. Και οί αδελφοί παρίυθΰί τήν
νύκτα ες•ειλαν εςω τον ΠαΟλον καϊ
τον Σίλαν ει; τήν Βε'ροιαν' βί όποιοι ώ
σαν έφθασαν, επήγαν εις τήν συνα
γωγών των Ιουδαίων; •.
ιι. Και ετούτοι (οί Βεροιώται) ή
ταν πλέον εύγενικώτέροι πάρα ι ού; Ιου
δαίους τη; θεσσαλονίκης, και έδε'χθηκαν τόν λόγον μέ κάθε λογής προθυμίαν, εξετάζοντες κάθί ήμε'ραν ταΐς
γραφαϊς, άν έτοΰτα εύρίσκωνται τέτοι«; λογής.
12. Πολλοί λοιπόν άπ' αύτοΰς έ
πλευσαν, και άπό ταϊς Ελληνίδες γυναίκαις ταΐς τιμημέναις, και πολλοί ά
πό τους άνδρας.
ι3. Και ώσχν έμαθαν οί Ιουδαίοι
οι θεσσαλονικείς, δτι κ« εΐ; τήν Βέροιαν έκηρύν_θη ό λόγος του θεού άπό
τον Παϋλον, επήγαν και εκεί, κινοΰντες τό πλήθος.
ι4• Και παρευθύς οί αδελφοί ες-ειλαν τον Παΰλον να πάγη ωσάν άπό
τήν θάλασσαν* και απόμειναν έχει ό
2'λας καϊ ό Τιμόθεος.
1 5. Καϊ εκείνοι όπου ί/^ρεως-οϋσαν

βώνι" ί άτά τε Ρίθ| έτζεγίνε κόντρβ
πορσίβετ σε Καίσαριτ, έ Θόν|*\ιέ ε"*τ|
νιε τγιάτ|ρ (ίπρέτ Ιησαΰ.
8. Ε -τϊ πάρξτ' έ κιουτέτιτ, έ ^έ
τοΰρμα ού νακατόσνε σι διίιουαν| κίτό.
9• Ε σϊ οϋ πένί ΥΌονοΰκ νκα Ιχ'βωνι , έ δε γκά τ| τγιερ|τε ί λείο'ΰί'.νε

άτά.
ίο. Ε βελάζϊριτε. σα κάκε χε'ρί ί
πεοτζούαλε Παυλονε έ δε 2ίλεν§ νάτε-»
νε πέρ Βέργε' έ κϊτα πσκε άρρίγτιν§
άτγέ , βάνε ντ| συναγούαϊγ τ§ τζι
φούτβτ*
1 1 . Κετά κεν§ μ$ τε μίρ4§ <ιβ άτά
τζίφαϋτ ε 2ελενίκουτ, έ έ δέςν§ φγιάλίνε με "τουμε τβ σπέίγτε< έ γκα δίνε
ξετάξνβ ντε καρτερά ντέ_<τ:§, ποόνα πι
στοί;.

ι α. Ε σιυμε γχα άτα Αεσουανε , ί
γκα Ρράτ§ πουγεβεσα Ελλη'νετε, ί *4
γκα λο\ίρατε γιό πάκ.
1 3. Ε σι κουιτετουανε τζιφοϋτ •
2ελ*νίκουτ , σε £ δε ντε Βίργε ού κν
ρύζ φγιάλ' ε Περντί•:ε γκα ΙΙα•Λο*•>»,•
βάν' έ δε άτγέ , κέ τε νακατόσν| κύ*
τενβ.
Ι4• Ε σα κάκε χε'ρ' άχώρί βελάζβριτε δερίουανε Παΰλονέ τέ βίγ ■ γνέρ*
μπε δέτ' ε ΐΛπετνε άτγέ 2ίλβ έ ϋ
Τιμόθεο».
ι5. Ε άτά κε περτζίλΐ Πα'ίλβνΐ, 5
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ι>ϊ φυλάξουν και νά πασιν τον ΙΙαϋλ'ιν
τταοατηρημένον, τον έπηγαν έως εις
τ«ϊς Αθήναι;•- και πέρνοντες παραγγελίαν άπ' αύτον οιά τον Σίλαν κάί ίιά
?όν Τιμόθεον, ν* ίλθωσι πολλά γλίγωρα «ς αυτόν, εΰγηκαν.
ι6. Και καρτερώντας τους ό Παύ
λος εις ταΐς Αθήναις, έπικραίνετο μέβα το πνευμά του, βλέπωντας την
πολιν όπου ήτον ολη γεμάτη (ϊίωλα.
:-. Και έβυντύχαινεν εις την συναγωγην τους Ιουδαίους, και εκείνους
ότου ήταν ευσεβείς εις τον Θεόν, και
εις την αγορά» εόί^κτκε κάθε ήμέραν
ίσους ηθελεν είίρη.
1 8. Και κάποιοι άπό τους Είίΐκουοείους, και άπό τους Στ(οίκοϋς φιλοβίφουςέσΊαλέγουνταν μετ' αυτόν* και
κάποιο•, έλεγαν" τί τάν•α θέλει να «ϊ-

ι ίο» μπ' Λθ•/ίν|• έ ηε ακούνε «τε
μοόαράε πορσί πρί'ίγ οϊ περ Σί/ενΐ έ £ί
π|ρ Τιμόθεονε, κε τε ^ίγν$ σ.τέίγτ
τέκ άί', σκούανξ έ Ίκνί.

ι6. Ε τέκ ϊ πρίτ άτά Παυλουάντ'
Αθη'νε, γιου ίίίρούα' Λπίρτ' ίτίγ πρ|ντα , σε ψέ δίχ κιουτετνε. κ» ίσ πλιότ
με ίοόλε.
ιη. Ε κουβ$ντον ντί Συναγ6υ*ϊγ
με τζιφοϋτ έ με άτά κ| πεσούαν§, έ δί
ντε παζάρ γκά &τε με άτά >\ πίκειγ.

1 8* Ε τζά φιλοσόφί γκά τ' Επίκουροιτ έ 8ί γκά Στοικότί ζινισνε μ»
τ&" έ τ,ά θοσν;" τ,δό μέ θίνΐ κούίγ
φγιαλετούαρ ; έ τ^ά πά , άί §ούχίΤ|
πτ, ετούτος ό σπερμολόγος ; Κ*ί . άλ τ§ γέτε ρΊφέεσ Περντίβετ σ^ τγιε'ρα
λοι έλεγαν" φαίνεται να ήναι μηνυτής σε ψέ ού ρεφέν άτοΰρε Ιησούν$, έ λ ί
,
ξένων Θίών' διατί τοΰ; ευαγγελικέ ταν τε γγιάλτουριτε.
Γηο-οίϊν και τήν άνά7*0"ΐν.
19. Κα'ι πιάνοντές τον, τον επή
ΐ9• Ε σι έ ιΧου'αρϊί ά-ίι , έ σπουνΐ
γαν εις τον Αρειον πάγον, και είπαν* -;τ' Αριοπάγο , έ ί θόσν§' μούντγΐμ^
( Τά•/«) ήμποροδμεν νά μάθωμεν, ποία τί νιόχιμί τζί"ίτ| κ§γ•ό (ίιίαχί έρί
είναι ετούτη ή καινούρια διδαχή, ό* κ§ δι^άξ τί;
που λέγεις έσυ;
3ο. Διατι φέρνεις κάποια παράςε•
20. Σε ψέ τίγ τζά πούν'ρ« τ» ρ**
νά
τεμόν
ντέ βέίτ» τόνα, ύοόαα§ ίά τ|
να πράγματα εις τα αύτία μα;' και
(Ιέλομεν λοιπόν νά μάθωμεν, τί θέλει άμε τζ§ό τε γένε «τό.
νά ήναι αυτά.
91. (Και όλοι οϊ Αθηναίοι και οί
2ΐ. ( Σέ ψέ Αθηίιότι, έ 5ε τΐχου'*
ξένοι οσοιάκατοικοΰσανεκεΐ, εις άλλο τί αιγτε κε ρίγνι άτγέ νου'ί§ βϋ"*τρόιγν5
ποτες ό ενείχαν νά κάμουν, παρά νά λέ τγιέτερ ποΰνϊ , πό τέ θόδν| χ τ^ §ιγουν και νάάκουουν τίποτες καινούριον.) Γιοίγνε ντονώ τε ρέ. )
22. Ε σϊ κ§ντρόϊ ίΐαυλουα μπ§
22. Και ό Παύλο; ές-άΟή εις την
μ έτη ν τοΰ Αρείου πάγοι», και είπεν' Ηι.τζί ντ^ μες τ Αριοπάγοσε, οϋ θα"
μ άνδρες Αθηναίοι, εγώ καθολικά βάς ώ «έρεζ Λθηνιότ, οΰν| γιουβετ οϋ ΐπόν
•€λέ-**«> πώς είι')ε ε:ς κάποιον τρο'πον κι γένι με βούμε βε δούχετ» τ\ πέσίβί
ευλαβείς περισσότερο-; άπ' εκείνο όπου «τ'; ("ίθε ποΰνερβι
ΚΑί'πει,
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23. 2ε ψέ τίχ ίίχόβα, β πάτ^ί τ|
33. Διατί πίονωντας και βλέπων
τα; τά σίβάσματά σας, ε!ιρήκα *αι φάλιατε τούαϊγ , Ρετζε ε' δέ ν:§ Βωμό,
βωμον, είς.τόν όποιον ήτον άπανωγε λϊ κέ ριπι τ§ ϋκρούαρε, έ Περντίσε κ§
γραμμένον' άγνώτ» θεω. Κτοΰτον ζδίμε' άτι ϋ» λϊ ί φάλλι πά <χ'γτουρ§,
τον θεον τον όποιον έσεΐ; μήν ειζεύ- κ§τέ ού ά δξφτόϊγ οΰν{ γιούβετ.
ροντε; λατρεύετε, έτοϋτον έγώ σα;
χαταγγέλλω.2"4• Περντία κ£ *ί?' χότ$ν$, έ ί»
»4• Ο θεό; όπο5 έκαμε τον χόσμον χαί όλα έχεϊνα όπου είναι μέτα σ« γιάν§ (/.ττε τε, κούιγ σε ψέ> !*:*
εΐ; αυτόν, έτοΰτο; εμώντας να ηναι Ζότι ί ΚίεΧιτ έ 5ε ί Δέουτ , νούκέ αϊ.
Κύριος του ούρανοΰ χαί τη; γης, <ϊέν ντε ναο'ρχ κε πένΕνε μέ βαυαρό.
κατοικεί εις ναοΰ; όποΟ γίνονται μέ
χέρια"
3?. Οΰ&έ λατρεύεται άπό /έρια
α5. Ας σϊρπένετε πρέϊγ οΌύαρρβετ
άνθριόπων, ωσάν να χρειάζεταΐτ τίϊτο- σέ νιέρε£ετ, «έ ο§3τ' ίχτγιάτζ περ ντοτες. Αχώντας αυτός εις όλα την ζωήνΙ νι» πούνΓ άγιο επ ντέ τέ Ρίθε γέτεν
ί'ίέ φρύμίνε, έ £έ Ρίθε τε τγιέρατε.χαί την πνοήν, και τά όλα.
α£>. Καϊ από ίνα αίμα έκαμεν 07α
26'. Ε περί γκά νιε Ριάκ Ρίθε φυλίτ' έ
τα έθνη των ανθρώπων, να κατοικώ- νιέρεζετ τΙ ρίνί• μπί Ρίθ§ φάκε τε Δέσιν απάνω εις τό πρόσωπον της γης, ουτ, έ οϋ όιορίσι κόχξρα με τάς, έ $έ
χαί έχώρισε καιρούς ( ο\ωρισμένου; ) συνόρετ| τε ντένιουραβετ σε τοΰρε.
χ«ί τά όροθίσια της κατοκία; των'
α^. Ε τϊ κίρκόίγνε Ζότνε, ντείίτε
%η. Νά ζητωσι τον Κύριον, εάν
«ΐς κάποιον τρόπον ψηλαφώντες θέλου- σί κούρ τά ζίγνε με δόρρ?, έ τά Ρίιγσι τον ευρει' άγκαλά και οέν είναι νε" ντ^νε σέ νούκ' εστ| μερΡούαρε άί
πρέϊγ -ςζίλιτ όό γχά νέο.
μακοάν άπό κάήε ίνα άπό εμάς.
28. Σέ ψέ μπα τε ρόγίμε , « £«
»8. Διατί εΐ; αυτόν ζοΰμεν, καί κι
νούμεθα, και εϊμεσθε" καθ£>; καϊ με τούντεμι, έ ό*έ ,γέμι' σί κουντί| θάν|
ρικοί άπό τους ε'ιϊικού; σας τους ποιη- έδέ τζά γχά ποιητίτ| τούαϊγ" σε νάτάς είπαν" ότι του θέοϋ" γένος είμε- βετ γέμι φυλί ττρέϊγ άτίγ.

«θε.
ο,ρ. Επειηη λοιπόν είμετθε γε'νος
του θεοδ, &ν χρεωτοίμεν νά λογιάζωμεν πώ; ό Θεός είναι όμοιος χρυσά
φι η άσημι η πέτρας, η τά χαράγματα
όπου είναι έργα της τέχνης και της ε'•πινοίας του άνθρωπου.

29. Σέ ψέ γέμι άδά φυλί γκά Περ^
ντία , νου'κε οούχαετε τε συλοη'σεαι
σέ τε χέν^τ' Ι Περντίσι κά τ| Ριάρί
μέ αρρ , ά μέ έρΡ|ντ, * με Ροΰρρ τ^
πελεκίσουρε γκά• ζανάτι , ά γκά μίν-

τια ε' νιερίουτ.
3ο. Σε ψέ χέρι Περντία σί κο•>ρ
3ο. Διατί του; χρόνους της άγνωσίας ύ Θεός ίς-ωντα; καινά τους πα νούχε πά χό^τ' έ σ| πά Λγτουρίτ4
ραβλέψη, τώρα παραγγέλλει εΐ; όλουςς νταδτί πορσίτ Ρίδί νιέρξζιτε ντε -»ζ^»
τους άνθρωπου; και πανταχού νά με-ί βεντ τί «έγενί μετανί
τανοη'βουν.

-ι
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3ι. Σέ ψέ κά οΰρδίρούαρε νι$ δίτε,
χ$ μπα τέ 8ο τι Ριουκόγε Ρίθε δινιάνε.
μέ τ§ δρε«γτί, με άνί τ§ νιέΐτ νιερίουτ
κε Χά-ί βέν§ πρέιγ σ'ι, ε κ&τϊ ί βεβαιώιι μπεΡίθι κοΰρ έγγιάλι άτ§ γκά τ§
τε βΧέκουριτ^.
να τον άνα<τη'ση έκ νεκρών.
3ί. Ε σι ΒιΡιούανε τε γγιάλτουριτ'
32. Και ωσάν άκουσαν άνά^ασιν
νεκρών, άλλοι τον έπερ'.γίλασαν, άλλοι έ σε βδεκουρετ , τζά π*ρκε'3*§ , ε
είπαν* Οελοΐλεν σοΰ άκούσι πάλιν δια τζά πα θόδνϊ" δούαμι τε ντίειγμι έ δέ
νιε χέρι π&ρ κ|τ§ πούνε..
τοΰτο τ6 πράγμα.
33. Ε κε/ίτοΰ Παύλουα 'ίκο^ γκά
33. Και τε'τοιας λογής ό Παύλο;
μ£σ' ί τοΟρε.
εύγηκεν άπό τη/ με'σην τους.
34• Ε τζά νιέρϊζ πα βί ού κολίσνε,
3^. Και κάποιοι άνδρες τον έκολληθηκαν, καϊ έπι^ευβαν' ανάμεσα εις μέ τε Λάσκε Αεσούα<| πρε'ιγ σούρε'1"
τ /-ι; όποιους ητον και ό Διονύσιος ό νιε κϊ έ δε Διονύσιοι Αρεοπαγίτι, έ δε νι«
Αοεοπαγίτης* και μία γυναίκα το ό Ρρούα κέ κιούχαειγ Δαμάρε , έ δέ τ$
νομα της Δάμαοις , και άλλοι ααζί» τγιε'ρε ιχ,έ άτά π ασκί•
μετ' αετούς.

3ι. Διατ'ι έδιώρισεν μ αν ήμε'ραν,
ίίς την οποίαν μίλλει να κρίνη την
οίκουμένην ε'ν δικαιοσύνη, δια μέσου
άνδρας, τον όποιον ώιισε, και τούτο
το έπίς•ωσε φανερά ει; όλους, εμώντας

Κρίε ΕτετϊίΑπεδγιέτίτϊ. ιη. 1 8.

Κεφ. ιη. 1 8.
Α

ι. Και ΰ'7ερον έχώρισεν ό Παύλος
ι. Ε πας-άγε σι ίκου Ηαυλουα γκά
άπο ταΐς Αθήναις, και ηλθεν εις την Αθήνα, βάτε ντε Ειο'ρδεζε..
Κόσινθβν.
■ '
2. Και ευρίσκοντας κάποιον Ιου2. Ε σί Ρε'τι νιε τζιφοΰτ κ§ κιού
δαΐον το όνομα του Ακυλαν, Μαυρο- χαειγ ΑκύΧί, ίλε'ρε ντε ΙΙοντο, χ\ άθαλασσίτην το γε'νος, ό όποιος ήλθε το'- τ§ χε'ρε, πάτ άρδουρε, γκά Ιταλία ,
'.ι κοντά άπό τον Ιταλίαν, μέ τήν έ δε Πρίσκιίεν» Ρρούαν' ε'τίγ , ίσε ψέ
Πρίσκιλλαν την γυναικά του, (διατί Κλαύδιοϊ πάτ δ§νε. ού'ρδίρ τ« ντικειγέπρο'ς-αςεν ό Κλαύδιος, να άναχωρί- νε Ρίθε τζιφούτ§ γκά Ρο'μι , ) οΰ παβουν οι Ιουδαίοι ό'λοι άπο την Ρώ- 'ϊκούα μέ τά.
μην,) έσμιξε μετ' αυτούς"
3. Και Αιά να η\αι συντεχνίτης,
3. Ε σε ψέ πάτνε νιε ζανάτ με τΐ,
ίύρισκετο συρά εις αΰτοΰς, και ε'δού- ντένι ντ| στ&πΐ τε τουρε, έ πουνον' σε
λίυε' ίιατί η" τέχνη τους «τον να κά ψέ ζανάτι ί τοΰρε ϊσ τι Αίϊγνε τζα§έρ|1ιε.
μνουν σκηνάς.
4• Καί κάθε σάββατόνώμίλει εις τήν
4. Ε διδάξ ντϊ ϊυναγούαίγ τζδο
συναγωγήν, και έκατε'πειθε τους Ιου τ| Ζίτούνε , έ ϊ μοΰντ τζιφούτε, έ δέ
δαίους και τους Ελληνας.
Ελλην«τ§.
5. Και ωσάν εκατέβηκαν άπό την >
5. Μά κοΰρ έ'ρδε, γκα Μακεδονία,
Μακεδονίαν ό Σίλας και 6 Τιμόθ:ο:, 2ίλα ; όέ Τιμο'θεοι, ϊ ζίχ«γ Παύλοσ5
ίχενοχωροΰνταν ό ΙΙχϋλ'>( ίίς τήν ψυ-] «ρ^ίμα , τούκ' έ δίφτούαρε με μ^ρτν
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γήν, και εμαρτύρα εις τους Ιουδαίου:
πώς νά ίναι ό Ιησού"; ό Χριςόί.
6. Και έτοϋτοι ές-εκουνταν εναν
τίον χαί εβλασφ.ημοϋσαν, χαί ό ΙΙαΰλος τινάζωντας τα φορέματα του, του;
ιϊπε' το αίμα σας ας είναι εις το κε
φάλι «ας* εγώ καθαρός είμαι, άπύ
τώρα και β'απρος•* ίΆω πνίγει ει; τα
έθνη.
-, Και μετατοπίζοντας άπ' ε'κεΐ,
επήγεν «ίς ένα σπητι κάποιου τά ονου.χ του Ιούλου, όπου έροοάτο τον Θεόν, του οποίου το σπίτι ήτον σύμ•!
πλνον με τό συναγώγι.
8. Κ» ό Κρίσπο; ό άρχισυνάγωγο;
6ϊΓίς*ευο•εν εις τον Κύριον ιχέ όλον του

Κεφ. »8;

ρ: τζιφούτετ κ§ Ιησούι Ιϋτί Χβις"ό<,
6. Ε κούρ ρίγνε άτά κο'ντρε, έ βλα«?
σφημίσν§, σκούνιι άϊ ^ο'πατ' ετίγ, £
ού θα άτουρε' Γιάκου γιούαεγ, μπί κάκε τούαϊγ, οϋνε γιάμ ί πα φάεγ , κε
σο τ άί ε τούτγε δο τί βε'τε ντε φυλίρα τ§ τγιερα.
η. Ε σί ού γκρέ άτεγε, βάτε ντβ
στεπί τέ νιίϊτ >.§ κιούχαεϊγ Ιούτο, έ
κ| κϊίτ φρίκίν' έ Περντίσε, στεπί ε' χνι
τίγ Ί\ κρά/ μπέκράχμε συ.νοι.γού«ϊγ*

Η. Ε Κρίσπου.α ί πάρι ί συ ίαγώνιτ
ΐεσοι μπ| Ζο'τν| μι Ριθε φεμίγε Τ%
τ<'> βττΖτι' καί πολλοί άττό τους Κοριν- τ'ιγ' , άέ σούμΐ πρέϊγ ΗΊόρ^ε'ί|5§ μ3
Οίους άκούοντε; έπιτευαν, και έβατττ^-ί τε διΓιούαρκ, πεσοίγν^ έ πεί•|ζ'ίνι:ίν|.
ζουνταν.
9• Και ά Κύριος ειπεν εις τον
9• Ε νάτένε ντ' 1ντ6όρι ϊ θά ΠαύΠαυλον τήν νύκτα, εις το όραμα του" λοσί Ζο'τι, μος ού τρε;/.π , πό φόλλβ,
μην φοβάσα<, άλλα λάλει, 7.3: μην σι έ μο.; πουσιό.
ωπή σης"
ι υ. Διατί έγώ είμαι μετ' έσε'να,
ίο. Σέ οΰνϊ γιαμ Αά^κϊ με τ* , ί
και κανένας οεν θέλει βάλει ν_ερι α ντονιέ δ') τ§ μός ^έί1§ δο'ρρε μπε τί,
πάνω σου, νά σε κακοποιη'ση' δΊατι τε τε πίγε τί τέλέικ' σέψε ίστεϊού•
πολύ; λαιίς μου είναι εις έτούτην τ/)ν μβ λαο ϊμ ντε /.\-'ί κιουτετ.
πόλι*.
ιι. Και έκάθιβε/ εις την Κόρινθον
ιι. Ε κ|ντρο'ι νά μοτεμότ « Ριάϊνα χρο'νον και εζι μήνας, διδάσκων- δτε μουαίγ , τούκ' έ οιόάςουρβ ο.πά
τας εις αυτού; τόν λόγον τοϋ Θεού. τά ο«γικΑ|ν ε Ιίερντίσε.
\•ι. Μ« κούρ ού Αϊ Γαλιο'νι ΚούσουΛ
13. Αμη δταν ό Γαλλίων εγινεν αν
θύπατο; της Αχαία;. έσηκώθ/ικαν όλοι
οί Ιουδαίοι μί μίαν γνώμην ενάντια
τοϋ Παύλου, καί ί'ρεράν τον είί το
κριτηριον,
1 3. Και έλεγαν1 ετούτο; ό άνθρω
πος καταπειθει τους άνθοώ.πυυ; να σε'δωνται τόν θεόν ε";ω άπο τόν ν<ίμον.
ι4• Και ε'κεΓ όπου εμελεν ό ΙΙαϋ)ος νά άνοίςη το ζ"ο'μα του, εΐπεν ό
Γαλλίων ας τού; Ιουδαίου;" άν ίσω;

Χ§ ντ' Αχα'ίί, ού νκρε'ν! Ρ;θε Τζιφουτ•
μπέ κίμπί με •*ι.| ζέμ|ρε /.όντ:ε Παύλ.οσϊ, έ,ε ίί^ούνε άτε ντε Ριοϋϊκ,
ι3. Ε Οίσνε' κουί'γ πεν νιέρεζιτί
τ§ φάλενε Περντίσε σί /.ούντρε σέ;ΐτ|
σκρού'ϋρΐ ντε νόμ
ι4• Ε τέκ δούαν Παύλουα τ§ χαπ
Ρόγ§ν| ι τ€ φλιτ, ού θά Γαλιόνι τζιφούτεϊ' τέ <ί ντοίΐξ ί*ρ*? , «' ν-το«β

Κ«9• ί3.
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χλΊ ήτο,ν, ώ Ιουδαίοι, τίποτε; άδίκη- }φάιγ ΐ μχδ, α> τ*ιφοϋτ, $όγ§ του δο\>"
<ι/; , η κάμωμα κακόν, ΐΟνλα σας ϋ• ρόγ§ γιούβετ σϊ κούντρε εατ' έ ούδεσε,.
π^μείνη κατά το δίκαιον*
• 1 5. Αμή ίπειίή και είναι ζήτημα
1 5. Μα ντε γιάνε κιάρτερχ περ
&ά λίγους και ονόματα, και νόμον φγιάλε, έ εμερρε ρότουλ§ νόμιτ σούαϊγ,
τόν έδικόν σα;, έσεΓς θέλετε τα είδη" οίχνιε γιούβετ, σε ούνε. νούχε οούα τε
έγώ δεν θέλω να γενί* κριτής ετούτων πξνεμ Γιουκάτας ίχίτούρε πούνεραβ»*..
7ών πραγμάτων.
1 6. Και τους έδίωξεν ά*ο το κριτηριον.
17. Και όλοι οι Ελληνες πιάνον
τας τον Σωσθένπν τόν άρ/ισυνάγωγον,
τον ,όερνα εμπρος-ά εις το κριτη'ριον'
κκ: δια τούτα τό πράγμα τόν Γαλλίωνα δεν τόν εμελεν τίποτες.
1 8. Και ό Παύλος άπο'μεινεν %%&
«κόμη άρκίταΐ; ημέρ.αις, έπειτα έχαιρέΥ/,φ< τους αδελφού; και έπλευσεν εϊ;
τα; Συρία;' καϊμετ αυτόν μαζύή ΙΙρί•
σκιλλα, και ό Ακύλας,, ά<ροΰ εκουρεύθη »ϊς ταΐς Κεγχρεαϊς' διατϊ είχεν
άπάνα του τάζιμον.
ΐ9• Και ό Παύλο; έκαταντησεν εις
την Εφεαο.ν, καν εκείνους τους άφησεν
ί'κεΐ' και αυτός ε'μβαίνωντας ει; τό συναγώγι , έδιαλ-γετο με του; Ιαυ-

1 6. Ε ί ζπόι άτα γκα Ριούκι.
ιη. Μα Ελλη'νετΐ σι ζουν^ Ιοςτενε,
τ§ πάριν' έ συναγώγιτ , έ ρίνν} περ»
πάρα Ριούκιτ' έ Γαλιόνι σβιγ ν.τανι$
συλοί πέρ κετό.
1 8. Ε ΠαύλουΛ σι κρίτι έ δέ νι««
λάϊγ δίτ, ού λια οε,ντέτ βελαζερετ, β
π^ρι πλ|/ούρ| π|ρ Συρίε' ί ο4» πα2χ*
με τε έ 5ε ΙΙρίσκιλα έ δε ΑκύΧ* . σι
ρούαϊγτι κο'κενε ντε Κε/ριέ , σε π»τ
λ£νε λε'στί «,ε' τ§ τάξοαρί.
ιρ. Ε Παύλουα ού καταντάς ν,τ'
Εφεσο, έ άτα ίλιάάτγέ' έ άί ^ζίρι ντ|
συναγούαιγ , έ φιλσνικις με τζιφούτ.

2ο. Και εκείνοι τόν έπαρακαλοΰσαν
2&. Ε άτα ί λιουίτιέρ/ξ τ^ [/.πε'τεϊγ
να <;αθη σύρια εϊ; αυτού; πε;ΐσσότερον ριπάνί τοΰρε ρ,| σού,•Α$ κό^ , πό. άΐ
καιρόν, άλλα δεν εκλινεν.
νούχε στρέζι.
3ΐ. Πό ί λια ιΐί σεντετ , έ ού θα"
2ΐ. Αλλά μισεύωντας του; εχαιρέτ^σε, και είπε' χρεία είναι βίβαια, δού/αετε πά τγιάτερ τ§ κρεα.πτεν| κε
την ε'ρχομενην ίυρτήν νά την κάμω εϊ; βγιέν τα ^είγ ντ' Ιερουναλίμ' έ πάίετα Ιεροσόλυμα- και πάλιν αν θέλη ό νε, ντ§δάστε Περντία, §ό τΐ κθένερ.
θεός, θέλω γυρίσει εϊςέσίς. Και εύγη- ντερ γιου, έΛέρι πλ^χούρί γκα Κφεσα.
κεν μέ τό καράβι άπό την Εφεσον.
2 2, Και ίκατέβη εις την Καισά22 . Ε σι ού ^.ΐαρ;
ντ§ Καιρειαν, έπειτα άνε'βη ει; την Ιερουσα σαρί, ού νίς έ βάτε τε χαιρίτις κί^ίνε,,
λήμ και έχαιρε'τησε την εκκλησίαν, έ παστάγε ζπρίτι ντ" Αντιόπη.
έπειτα έκατε'βη εϊ; την Αντιόνειαν.
20. Και ωσάν έκαμεν έκεΐ κχμπό23. Ε σ'ι π|ρι τζα κο'χε άτγε, δάβον καιρόν, ίύγήν.•. χχϊ ηρ/ετι νρι- ίι, «β-γ μι ΐαοΊ ντε πέρ ^νΤ τ& Γα
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γύρω άρχδα τον τόπον της Γαλατίας
κχί την Φρυγίαν, επιτηρίζων ΰλον;
τους μαθητάδες,
24» Καί κάποιος Ιουδαίος τδ Ονο
μα τον Απολλώς, Αλεξανδρεΰς το γέ
νος, άνθρωπος λόγιος, έκατάντησεν
εις την Εφεσον, και ητον δυνατός εις
ταϊς γραφαϊς.
25. Ετούτος ητον διδαγμένος την
ς-ράταν τοΰ Κυρίου, και θερμότατος
κατά το πνεΰμχ, και έλχ'λει καί έδίδασκε καταλεπτώς τα πράγματα του
Κυρίου, εϊζεύρωντας μόνον το βάπτι
σμα τοΰ Ιωάννου.
26. Ετούτος άρχισε να παρρησιάζεται εις την συναγωγών. Καί άκούαντάςτον ό Ακύλας και ή Πρίσκιλλα,
τον επήραν εις τοΰ λόγου τους, και
τον έδίδαςαν άκριβά•ερον την ς-ράταν

Κεφ. 19.

λατίσ$, έ δε τι Φρυγίσ|, έ ς-ερεός βθ»
μαθητεΐγτ§.
ί4• Ε
Απολλό, ί
φγιχλεσε,
καταντίσι

νιΐ τζιφοΰτ κ§ κιοΰχαειγ
λέρρε ντ' Αλεξανδρί, νιερί ϊ
έ ί&γτουρε ντ§ καρτερά
ντ' Εφεσο.

ί5. Κουιγ ΐϋ διδάζουρε οΰ'δεν' 4
ζότιτ* έ με ϊπίρτ τε γχρόχετί. φλιτ
έ δ-.ίχς με σούμε τε στρεΐγτε πούνίτ'
έ Ζότιτ, ντόν|« §ϊγ βε'τεμί παΡεζίμν έ Ιωάννη τ.
26. Κούϊγ άδα νίσι τ§ κουβεντόν
φάκεζα ντε, συναγούαϊγ* έ σι έ διΡουχν| άτε Ακύλα έ δε ΙΙρίσκιλα , έ μούαίε άτξ με βέτιχε, έ για ξιγίσνε άτΐγ
μΐ χό>!§ ούδ|ν' ί Ιίερντίσε.

του θΐ'.ΰ.
ιη. Και θελωντας αυτός να πάγη
ε!ς την Αχαίαν, τόν έπαρακίνησαν και
οι αδελφοί, και έγραψαν εις τους μαθητάδες να τον δενθώσιν" ό όποιος
πχγαίνωντας εις εκείνους, έβοη'θησε πολ
λά εκείνους όπου έπλευσαν δια μέ
σου της χάριτος.
28. Διατί έλεγ/ε δυνατ* τους Ιουο'αίους παρΑησία, δείχνωντα; άπδ ταϊς
γραφαϊς, πώς ό Ιησούς είναι ό Χρις-ός.

28. 2ε ψε σουμε φόρτ ί κερτον τζιφούτε φάκεζα , τούκ' έ δεφτούχρβ γκχ.
καρτεράτε σέ Ιησού» §στ§ Χρΐ70». •

Κεφ. ιθ 19.

Κρίε Ενεντεμπιδγιέτετε. ιθ. 19.

ι. Και όταν ητον ό Απολλως εις
την Κόρινθον, ό Παΰλος έπε'ρασε τα
απάνω μέρη, και τ,λθεν εις την Εφεσον, καί εΰρηκε κάποιους μχθητάδες,
2. Καί είπέντους' έλάβετε Πνεύ
μα άγιον, ό'ταν επιλύσατε ; Και IκεΤνοι τοΰ είπαν" άλλα ουδέ άν ^ναι
Πνε7μ% άγιον, άκούσαμεν.

ι . Ε κοΰρ ΐδ Απολόι ντ': Ριόρδίζβ,
Παύλουα σκόι ντε πξρ άνε τέ σίπερμε,
έ άρρίου γγέρα ντ Εφεσο" έ σι ίετι

%η. Ε κοϋρ δούαν αϊ τξ-σκον ντ'
Αχαΐ , έ ντζιτούανε έ δε βελάζίριτε,
έ ου σκρούανε καρτερά μαθητίβετ, κ§
τα πρίσν' άτέ. Ε άί σί βάτε ου π|ρι
σουμε τε μπρόδουρε άτοΰρε Χ€ π«τ»ί
πεσουαρί με άνε τ§ δουρβτίσί.

τζ* μαθητέιγ,
ϊ. Οϋ θα άτοΰρε" μούαρρτξ γιου
Σπίρτιν| 2εινγτ σι πεσούατ§; ΐ δε βτά ί θόν' άτίγ" να ας διΡιούαρΙ κέρει
τβ 0ο'ν§ , ντ' |στε 2πϊρτ 5ί«νγτ.
3. Ε ου θότ' άτοδρε' ντε σέ ίβε
3. Και εκείνος τους είπε/ εις τί
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λοιπόν ΐβαπτίοθητί ; Και ε'χεϊνοι εϊ-:γίνι παΓίζούαρε; β 5έ «τα ί θόνί" ντ|
παν" εις το βάπτισμα τοΰ Ιωάννου. παΡεζΐμ τε Ιωάννητ.
4• Και ό Παΰλο; είπεν' ό Ιωάννης
4• Ε δέ Παύλουα οϋ θα" Ιωάννη
ίβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, λε'γων- παίεζόϊ παίίζίμ τε μετανίσι. έ 6ά ντε
τας εις τόν λαόν, δια να πις-εύσουν λαό, τέ πεσόίγνε μπα τε λ§ βγιέν πάς
είς έκεΐνον όπου έρχεται καταπότι άπ' τ'ιγ, δο με θένε, μπ§ Ιησοΰ Χρις-όνε.
αυτόν, τουτές-ιν, εϊς τον Χρις-όν Ιησοΰν.
5. Ε σι διΡιούανε κετό φγιάλε , 6ύ
5. Και εκείνοι όπου το άκουσαν έβαπτίσθηκαν εις το όνομα τοΰ Κυρίου παΡ|ζούανε ντ' »μερρ τε Ζότιτ Ιησούϊτ.
Ιησοΰ.
6. Κα! ώ•ϊαν εβαλεν ό Παύλος τα
6« Ε σι βοΰρι οούαρρτε μπΐ τα;
'/ίν.χ του απάνω τους, ήλθε το Πνεύ Παύλουα, ερδι ίίπίρτι 2εϊνγτ μπί τα"
μα το άγιον εις αυτούς" και εσυντύ- έ φλίτν| Ριούχ&ρα , έ προφητε'ψν|.
χαιναν γλώσσαις , και έπροφη'τευσαν.
η. Ε Ρίθϊ χετά κε'νε γγε'ρα μπε &,
η. Και όλοι ήταν εως δώδεκα άν
μπεδγιέτε πούρρα.
δρες.
8. Και ό Παύλος έπάγαινεν εις τήν
8. Ε σι χίρι ντΙ συναγούαϊν /ου-*
συναγωγήν, και έπαρρησιάζετο , εις βεντόν φάκεζα , έ κερτόν τρ« μούχϊν
Τρεις α.',νες διάλεγόμενος και πείθων - έ ού μποΰδ κόκε,νϊ περ μπρίτερί τ|
τάς τους εις τα πράγματα της βασι Περντίσ|.
λείας τοΰ Θεοί.
9• Και επειδή κάποιοι έσκληρύνουν9• Μα σε ψε κε'νε τζά Ρουρετζού*
ταν και δεν έπείθουνταν, άμή έκακο- αρ|, » νούχϊ ϊπνε πε'σε , πό σάϊγνε ούλογοΰσαν τήν πίς;ιν τοΰ Χρις•οΰ έμπρο- δ§ν έ Ζότιτ πβρπάρα τούρμεσε, ού
ς-ά εις τ6 πλήθος, μακρύνωντας άπ' μΐρίούα πρε'ϊγ ίτούρεσ, ε ντάου μαθηαύτοΰς, ένώρισε τους μαθητάδες, και τε'Ίγτε, έ διδαξ γκ* §ίτα ντε σκολιό
έδιάλε'γετο κάθε ήμεραν εϊς σχολεϊ- τε νιέιτ Τυράννητ.
ον κάποιου όπου έλέγετο Τύρρανος.
ίο. Γί κεγιό ού *ε §ί βγιέτ" κάκβ
ίο. Και τοΰτο έγίνετο δύο χρό
νους" εις τόσον όπου όλοι όσοι έκατοι- σα κε διΡιούανε φγιάλεν' έ Ζότιτ Ιη
κοΰσαν τήν Ασίαν, και οί Ιουδαίοι και σούϊτ Ρίθ' άτά £§ ρίγν| ντ' Ασί, τζνοι Ελληνες, άκουσαν τον λόγον τοΰ <ρούτ , έ δέ Ελλήν&.
Κυρίου Ιησοΰ.
1 1 . Και δια μίσου των χειρών τοΰ
ιι. Ε θαύμερχ γιο τε βόΡίλια π§*
Παύλου, ό Θεός έκαμε δυνάμεις πολλά Περντία μέ δούαρό τε Παύλοσε.
μεγάλαις'
12. Σα κι τι πίγνε μττε τε σει/.σύ>•
12. Εις τόσον όπου ίφε'ρνασιν εις
*οΰς άσθενημένους άπό το κορμί τ'.υ ρε οεστεμέλ»ρα ά ποδγιε'ρα γκά κούρμανδύλια ή ποδίαις,καϊ έλευθερόνουν- μι ί τίγ, ε 8π|τόιγν§ γκά «μούντε/ιΐ,
ταν αυτοί άπόταϊς άσθένειαις, και τα έ ϋπίρτερατ' έ πείέρα ^ίλλε πρε'ϊγ 8ού«ονηρα πνεύματα είγαιναν άπ' αυτούς.
]
ίς.Ιρε».
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ίο. Καί κάποιοι «1:0 το!<; Ιουίαίου; έζοοκις-άόες, όττοΰ ήρχουνταν τρι
γύρω, άρχιζαν να ονομάζουν το όνομα
τοϋ Κυρίου Ιηιοΰ εί; εκείνου; όπου εί
χαν τα πονηρά πνεύματα, λέγοντες*
«ας όρκίζομεν εις τον Ιησαΰν τον ό
ποιον ό Παύλος κηρύττει.
ι4• Καί έκεΐ/οι όπου έκαμαν έτοδΐο, τ,ταν οί επτά υιοί ενός Ιουσαίου
αρχιερεως, το όνομα του Σκευά.
ι5. Καί τους άπεκριθη το πνεύμα
το πονηρών , και εϊπε' έγώ τον Ιησουν
τον γνωρίζω, και τόν Παΰλον τον εΐξεύρω' άμή ε'σεΓς ποΓοι είσθε;
1 6. Καί έπη'σ"ησεν απάνω τούςό άν
θρωπος εις τον όποιον ήτον κατοικημε'νον το. πνεύμα το πονηοόν, και έόυναμώΟη εναντίον τους, τόσον οπού έφυγαν
γυμνοί και πληγωμένοι άπα το σπητι εκείνο.
\.η. Κα;. τούτο το έμαθαν όλοι
ο ί Ιουδαίοι καί οίΐϊλληνε; οπού έκατοιχούσαν τήν Εφεσον" χαί μεγάλος
φόβος έ'πεσεν εις αυτούς όλους, καί το
όνομα του Κυρίου Ιησού έμεγαλύνετο.
1 8. Καί πολλοί άπ' εκείνους ότου
επίς-ευσαν ήρχουνταν, *« έςομολογοΰνταν , καί έλεγαν τα καμώματα
τους.
ιΐ). Καί πολλοί άπο εκείνους όπου
Ι,ΐΛψκι τα μαγικά πράγματα, έμάζωξαν καί έφεραν τα βιβλία τους, καί τα
έκαιαν έμπρος-ά εις όλους ' καί έλογάριχσζν τήν τιμη'ν τους, καί εύρήκαν
καί άχριζαν πενήντα χιλιάδες αργύ
ρια.
2ο. Τέτοιας λογής ό λόγος τοϋ Κυ
ρίου αΰςανε όυνατά, και έδυναμώνετο.
αι. Καί ωσάν έ τελειώθηκαν ετού
τα, ό Ιΐαΰλο; έβαλεν εις τον νουν του,
γυρίζωντας την Μακεδονίαν καί την
Αχαΐαν, να πάγη εις τήν Ιερουσαλ^υ.

Ρ.«ν

ι&

ι3. Ε ίσκίμάσν. £ 3έ τζά γκά ί*
ξορκίστιτε τζιφούτ >•§ βίγν§ ρότουΛ|
τ§ ζίγν$ γγόγε μπα τα κ| λί'ίνε Σπίρτ|ρα τ§ πεΡεοα εμερριν' έ Ζότιτ 1ήσοΰιτ, έ τε θόδνε' ού όρκίσγίμε γιούβετ
πέρ άτε ίηβοΰνΐ Αϊ <ϊΐι>«ΐ; Πχύλουα.
ι4• Ε άτά χε έ κέ•.γνε χετε κένε.
τε στατε κίγτ' ? τζιφουτιτ Σκεβάιτ'
τέ πάρ•.τ σε πρίφτεχετ.
1 5. Λία οΰ πξρίειτκ Σπίρτι ί κ•'ιχ,
έ θα Ιησούνι έ νιόγ , έ ο*ε Παϋλον{
τζίλι 'έβτί έ δί' πό γιούβετ τζιλίτ•

γίνι;
1 6. Ε χετζέου μπί τα νιερίου χι Χι3
σπίρτιν' έ «Ήΐ, ε ού φορτζούα με δού
με σε άτά , κάκε τά ϊκνξ γκά άγ«
δτεπι σβέοΌυρε , έ πλιαίόσουρε.

ίη. Ε κετέ πούνε έ μψαύανε Ρίθ|
τζιφοΰτε, έ δε Ελλήνετ| κε ^.γν| ντ*
Εφεσο' έ χίρι <ρρίκ£ μπε Κθ' άτά, ί
μχοΌ'νεϊγ εμεόριτ έ Ζότιτ Ιησούιτ.
1 8. Ε σούμι γ/ία άτά κε πάνε *ΐσούαρε βίγνε , έ ςεμολοη'3ισν|, έ όεφέίγνε τ'| κίρατ' ε'τσΰρε.
ι<). Ε 8ούμ§ γκα άτά κε χίτνε
πούνερα τέ ματίσε, μτεγίδε έ *ίγν•
καρτεράτε, έ ί όίτνε περπαρα Γίδεβετ,
ί λογαριά-ινε τε τζμούαριτ" :τούρε έ^ού Ρ|ντ κε βίγνε πε^ίγιέτΐ μίγε άρ-

γ«ρ|.
αο. Εκεϋτούστόνεϊγ φόρτ, έ φο}τζόνεϊγ φγιαλ' έ Ζότιτ.
2ΐ. Ε οί ού σό«ν| κΐτο, βοΰρι
Παυλουα νι$ Ζπιρτ , βί τε ίκόγε ντε
πε; Μακείονή , έντε περ Α/κΐ, τε
βέγ| ντ Ιερουσαλήμ, έ οά" χε «κ• τΐ
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νίγώντας' όίτι άφόντις πάγω έκεΐ, κά βί'τι οΰν' άτγε , οούχαετε «& τε #όχ
μνει χρεία ν* είδω και την Ρώμη». ου έ ο*• Ρώανί.
2». Καϊες•βΐλ*ε 5ύο άπ' εκείνους α
22. Ε σι δβρΡόΐ ντ| Μακίδονϊ οι γκά
ϊτοί τον υπηρετούσαν, τον Τιμόθεον άτά κ§ί ντίχνϊ άτίγ, ΤιμόΟεονε, ε δ»
και τόν Ερας-ον, εις τήν Μ*κε5ονίαν , Ερας-ον§, άί μπέτι τζά κόχ» ντ' Ασί.
κ»ί αϋτος ές-ά&η καμπόσον καιρόν εις
τήν Ασίαν.
23. Και τον καιρόν εκείνον έγινε
23. Ε άτ| χέρε Ριάου ν» τραζιμ
ταραχή μεγάλη οΊχ την ς-ράταν ( της £ μάδ πβρ ούδε τε Ζότιτ.
πίςεως.)
2 ί• Διατί κάποιος το όνομα του Δη
ιΧ> 2έ ψ• νιε χρυσικό κ| κιούχα.
μητριός, άργυροχόος,κάμνωντας ναοΰς εϊγ Δημήτρη , κ§ πεν κίδερα τ' έρΡενασημένιους της Αρτέμιδος, έδιδε ύζ τα τ' Αρτέμίσε, ϊ,'π ντ$ ζαναττζϊ σούμΐ
τους τεγνίτας μεγάλον διάιρορον.
φιτίμ.
25. Τους όποιους τεχνίτας, και έρ25. Ε σι μπϊγιόοι έ δε άτά κε
γάτας όπου ήταν εις τέτοια πράγματα, πουνόιγνε ιίϊτό , οΰ θά' ώ λούρ">α έ δίγι
τους έμάζωζί, και εΐπεν' ώ άνδρες, ή- μίρρ! κ| φιτίμι Γνί γκά κεγιύ πούν|
ςευρετε χαλά ότι άπό τούτην την 5ουλείαν είναι τό κέρδος της ζωής μας.
26. Ε ϊίννι έ ΒιΡιόνι κ^ γιο βίτιαβ
26. Και τώρα βλέπετε και ακού
τε, δτι δχι μόνον τήν Εφεσον, άλλα ντ' Εφεσο, πό άφΐρόΐέδέ ντ| ΡίΟβ Ασί
σχεδόν εις σλην Την Ασίαν ετούτος ό κούϊγ Παύλουα μέ φγιάλξ τε τΐγ έ Αέρι
Παύλος έπεισε καϊ έμεταγύρισε ϊολύν τ§ κθένενε κάκε πότε , έ θότε σέ σγιάλαόν, με το νάλέγηπώς δεν είναι Θεοί νε ΙΙερντίρα άτό κ§ λενενε μέβούαρρ.
εκείνοι όπου γένουνται ρε χέριοε.
ιή. Και όχι μόνον είναι κίνδυνος
27. Ε νούκ' εδτε βέτεμε ρ*ίζικο ί\
*ίς έμας να έλεγχβη τούτο τό μέρος τε πίνετε έ ντίερε βέτεμε κεγιό πβύνα
της τέχνης, άλλα κινδυνεύει καϊ τό ιε όνε, πό έ δε με τεπερ χε έ 5ε κίσια έ
ρόν τί,ς μεγάλης Θεάς της Αρτέμιδος, Αρτέμεσε έ μάδεα, δο τ| μός γέτε π|ρ
να μην ψηφαται πλέον δια ούδετίπο- φάρρε, Ρε, έ Λο τε νίσγ| τ§ πρίϊέτετί
τες, καϊ μέλλει να χαλα«6η τό με- μάο^τ' έσοίιγ , χε Ρίή' Ασία, • 5ε. ίινιάναλεΓόν της, τήν οποίαν δλη ή Ασία για έ λεβοόν.
και η" οικουμένη τίμα.
28. Ε σί ^ιΡιούανε κετό, οΰ μπού28. Καϊ εκείνοι ωσάν τό άκουσαν ,
«θαύμασαν καταπολλα, καϊ έφ'ώναζαν σνε ίνα τιτ, έ θερρίσνε, έ ((όίίνί' Ι μάί»
και έλεγαν* ή Αρτεμις τών Εφεσίων εστξ Λρτέμεαέ Εφεσοσξ.
είναι μεγάλη.
29- Κ αϊ όλη ή πόλις έγέμισε σύγχυσιν" κ» ώρμησαν όλοι εις τό θέατρον,
καϊ ίρπιζαν μαζΰ τόν Γάϊον και τόν
Αρίςαρχυν τους Μακεδονίτας , οι ό
ποιοι ήταν σύντροφοι του Παύλοι

29. Ε ου μποϊ»<ί κιουτέτι νακατο •
σί, ί οΰ λεσιούανε τε Ρίθς μέ νιε ζξμξρ•
ντϊ θέατρο, έ ζχρανίσνΐ Γαιονε ί Α~
ρίς•αρχονε Μακείονίτε, σόκ§τ' έ Παύ
λο σε.
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Κ»<ρ. ίο

3ο. Ε κουρ δούχϊγ Παυλουχ τ\
3ο. Και ο Παύλος ηβελε να ίμβη
αίβϊ εις τι. πλήθος, άμή οι μαθητάίε; δοΰκεϊγ ντ| λαό νούκ' έλίγν' άΛ μχθητε'ίγτε.
δέν τον άψηκαν.
3ι. Ε τζ* γκχ «ρχόντετ' έ Α3ι. Και κάποιοι άπό τους άρχοντα;
ΐϊ,ς Ασίας, οι όμοιοι ί,ταν φίλοι του, βίεσε κ§ κενέ μίκτ' έτίγ, οερίοΰανε ντε
ίς-ειλαν ει; αυτόν άνθρωπου;, καΐ τον άΐ , έ ί λιούτιΊνι. τε μός δάλλε ντί
ίπαζακαλούσαν ναμήν δώση τοΟ λόγου θέατρο.
τίυ ί'; το βεατρον.•
3». Ε τζχ 6|ρρίσν| χεστοΰ , ί τζ*
3'2. Αλλοι λοιπόν {φώναζαν άλλο
τι και άλλοι άλλο'^ διατί ή συναξις υ,• ντρίϊε' σε ψέ κέ νακατόσουρε μπξγέτιν συγ/ισμε'νη, Χαι °' περισσότεροι δεγια' ε' μ| τε σούμετε νούχϊ οίγν| π§ρ
δέν «ί;ευρχν δια ποίαν άφορμην έμαζώ- σε κε'ν| μπϊγε'δουρε.
χίηκαν.
33. Ε τζά γκχ τουραα ντζουαρβ
33. Και άπό τον •χλον εΰγχλανχαί
βπροβιβασχν τον Αλε'ξανδρον, ες-ωντα; γιάστ$ Αλέζανδρονε , σι ε' στίγνε άτβ
νζ τον προβάλλουν οί Ιουδαίοι" χαί ό γιάΰτί τζκροΰτε" έ Αλέςανδροι σι
Λλίςχνδρο; έσεισε το -/ψ του, ήθελε τούντι δόρ^εν» τε πουσιόϊγνε, όούαιγ
τε περΡε'ίείγ ντε λαό.
να άποχριΐη εις τον λαο'ν.
34• Μα πό/.ε έ νιόν/<§ κε κε τζιφουτ,
34- Αμη ώσαν έγνώρισαν ότι είναι
οΰ
πε νιε λίθμε έμάδε γκα ίίίε, γγέΙου3αΐος, έγινε μία <ρωνη άπο ,όλου;,
οί όποιοι έφώναζαν εω; δυο ώραις' ή ρα μπε δι σαν/χτ, κε θίέρίσνε' εμάδ*
Αρτεαις των Εφεσίων είναι μεγάλη. εστί Αρτε'μια έ Εφεσιυτετ.
35. Και ό γραμματεύς ες-ωντας να
κατάπαυση το πλήθος, είπεν' ώ άνδρες
Εοίδίοι, ποΐος είναι εκείνος ό άνθρωπο;,
όπου δεν ήξίύρει τ/,ν πόλιν των Ε<ρεσί»ν, πως είναι <;ολίτρΐατοϋ ναοΰ τής
μεγάλης Θεά; της Αρτέμιδος, και του
( ειδώλου ) όπου έπεσεν άπο τόν Δία;
36. Επίΐδΐ, λοιπόν ετούτα είναι α
ναντίρρητα, πρέπει έσεΐς νχ ησυχάζετε ,
και να Μ-ήν κάμετε τίποτες άπόκοτον.
3τ. Διατι έφέρετε «τούτους τους
άνδρας, οί όποιοι ούτε ιερόσυλοι ίίναι,
'ι,ϊτι την θεχν σας βλχσφημοϋσιν
38. Αν ίσως ο Δημη'τριος και εκείνυι όπου είναι μαζύ μ:τ' αυτόν οί συντ= ννΐται του, ε/ουσι με κχνε'να κρίσιν,
ίίναι ήαίραι; όπου γίνονται κρίσαι;, και
«ν»ι και άν&ύ^χτοι* ά; έγκχλίαΰώσι
έ-,νς μΐτόν άλλον.

35. Ε σι ζίουτι γραμματικοί τουρ-•
μένε, θ^τί ' ώ νιέρ|ζ Εφεσιότ* τζιλι
εστ' άί νιε ρί κε νουχ* έδί σε κιουτέπ
ί Εφεσοσε ϊστ' Ί δάϋιουρε ϊ Αρτέμιε
Ιίερντισε μα'Λε, σε πίγεσε Δίεσε;
36. Ε κοΰρ νου* ί άρνίς νιερί Χίτό,
ύουχαετε κι τ| ριγι γιοιίβετ μπεγέοουρε , ΐ τί μός π£νι ντονι^ πούνε π«
μίντ.
37. 2; ψε ί προύτε χετα νιε'ρεζ, κε
ας βόδε χίσ|νε, ας 8ιχϊγτιν| Περντίνε
τουαίγ.
3§. Μα ντεϊτε Δημήτρη με ϊυντέχνετ' ίτίγ Χε κχ φγιχλε χοντρέ ντονιέ.τ νιερίουτ , γιάνε δ'ιτ χ| πένετ$
Ριούικ , ε γιανε κου*οΰ>ε ' λε τε κχ>4»
ζόίγνε νιέ;ι γιχτίρινε.

•Μ
Κί?. 2θ.

4$ι

Π?ΛΞ

Ζ(). Μαντεχξοκονι πΐρ ντοί'.ε τγι ^9• Αμή άν'σω; /.« ζητάτε #ια
άλλα, θίλουτι λυβη εις τήν σΰνοοΌν τ| ρ πούνε, δό τε άποφατίσετε ντε ν,ί
τήν ίιατεταγμένην.
ΛΤΐγίάΐ-ε με ουΟί.
4'». Διατι κινουνεΰομεν μνίπ<•>ς καί
4». Σε ψέ πίρ νί§τζκε',§ μελενγτ
έγκαλεσθοΰμεν πώ; έκάμαμεν σήμερον να καλϊζόγενε ί.ε γκρέμε κρίε περ τ\
ς•άσιν, όπου δένητον τίποτες αφορμή, σόρμ&νε, πα κίνε Γε. κάφ^ε χε τε μούν£ιά τήν οποίαν να εμποροΰμεν να ο"ώ- ■)ξμε τ| περΡε'Ρεμι περ χετε νακατοσ'ι'
«ωαεν λογαριαβμον ετούτης τή; συν έ σι θα κ«τό φγιάλε , έ περ^χπι μπίδρομής. Και ώσαν είπεν ετούτα, έλυ γε'δεγενε..
σε την σιίναξιν.
Κί-ρ. Χ. 20,
». Και ΰς•ερον άφο'ντις επαυσεν τ,
βυγ-/υσις, έπροσκάλεσεν ό Παύλος τοϋ;
μαθητάσΈς, και τους εχαιρε'ττσε και
βϋγήχε να πάγη εις την ΜαχεσΌνίαν
3. Και έπε'ρασαν έχεΐ»α τα μέρη ,
και με πολλά λόγια τους ένουθϊτν,σε ,
και ήλθαν εις τήν Ελλάδα.
3. Και εκαμεν έκεϊ τρεις μήνας ,
και εμώντας να γεν•/) επιβουλή άπό

Κρίε Εν'.<;έτ|τ§. κ. αα.
ι . Ε σ: που3ιόϊ νακατοσία , θύρΐι
ΙΙαύλουα μαθητΑ'γτϊ , έ σϊ ί λια με
ϊεντέτ, ούλι •:έ βίγ ντ| Μχκεδονή.

2. Ε σί σκόι ντε περ Ρίθε άτό β^ντε , ε ί παρηγορίσι άτα με αοΰν.ί
οΊία/ίρα , εροΊ ντ' Ελλάδι.
3. Ε Αέρι άτγέ τρέ μούαϊγ , έ
«Ι δούαΐγνί τζιφοΰτί τι γχρίχνε όο/.αν
τους Ιουδαίους εις αυτόν, όπου έμελλε λϊ οοΰαϊγ τ| βιγ με καραβ ντ| Συρι,
να πάγη με καράβι εις τήν Συρίαν," έ- έμψούανε τε κ&ε'νεϊγ ντε π'ερ ΜακίοΌνι.
συμβουλεύθη να γυρίση όια μ:'#ου της
Μακεδονίας.
4• Και τόν ακολούθα εως τήν Α•
4• Ε βίγ πας άτίγ γγε'ρα μπ' Ασι
βίαν ό Σωσίπατρος ό Βεροιαΐος' και α Σωσίπατρε Βεργιότη* έ ίέ γχα Σελεπό τους θεσσαλονικείς, ό Αρί^αο/ος νικλίτί, Αρίτ«ρ/οί, έ όέ Σεκουνδου^,
καΐό ΣείφΰνσΌς, και Γάϊος Λερβαϊος έ ΧέΓάίοϊ Δε'ρβεου, έ δε Τιμόθεοι' ε γκα
και Τιμόθεος" και άπα τους Ασιανοϋς, Ανάτολιτε , Τυ/«ο'« , έ ίέ Τρόφιμο '.
ό Τυχικός και ό Τρόφιμος.
5. Κετα βάνε με περπάρα , έ να
6. Και ετούτοι εμώντας να πάσι
προτίτερα μα; ανάμεναν ίίς τήν Τοω- πρίσνί νάβετ ν.ε Τρωάόε.
άοχ.
6. Ε νά πεμ πλ•./ούρί τΛ% Λι'τετ σ^
•
6. Και έμεΐς ύ^ερα άπό ταΐς ήμέ
ραις των άζύμων έμβήχαμεν ει; το >ιψόβετ γκ« Φιλίππετ| . έ ε'ρίμ ντα
καράβι άηό τους Φιλίππους, και ήλ τα ντε Τρωάίί, γγ^ρα μ~ε τ.ί'σ| δ'ιτ,
θα μεν εις αυτούς εις πέντε ήμε'ραις εις έ άτγε κίντρουαμ στάτϊ <5ιτ.
τήν Τρωάδα, καί εκεί ΐκάμαμεν έπτα
ήμεροι;.
7• Ε τε πάρίνί δίτ| :\ γιάβεσε,
7• Και τήν πρώιην ήμε'ραν τίς
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εβδομάδος, έχει όπου ήταν μαζωμε'νοι
οί μα()ητάδες να χόψωσι ψωμί, ό II άθ
λο ς τους έοΊαλέγετο, με'λλωντας να
εύγη ίπί την αυριον' και ί' μάκρυνε τον
λόγον εως το μεσάνυχτον.
8. Κα! ήταν και πολλοίς λαμπάδες
άναμμε'ναις εις το άνώγεον, έχει όπου
/ΐμασθαν μαζωμένοι.
9• Και κάποιος νέος, το όνομα του
Εύτυχος, έκάβετο εις το παράδυρον
■/.τι έχοιμάτο βαθεία, και ό Παύλος

Κ«φ. 20.

τέκ χέν| μαθητί'ιγτε μπεγε'δουρξ τ$
πρίσνε Χ0ΜΧ&, ΓΙαΰλουαί διδ»ξάτά, το
Οούαιγ νεσ§ρετ τ' ίχίν, ε μπάιγτι διδα/ίνε γγέρα ντ§ μες τ$ νάτεσί.
8. Ε ντϊ τζαρδάκ τέχ χε'ν§ μπ«γε'δουρ§ Ι'ϋνε σουμ§ λχμπάδα δέζουρε,

ρ. Ε νιε τριμόΗορ χ§ χιοΰχαεεγ Ευ.
τυχο τεχ ρίγ μπ| νιε πεντζέρε, σί.4
μοΰντι νιε ΓιούμΙ ί ρί*τ», χούρ έδέ πό
διαλεγβμενος περισσότερο•/, ο νέοςέγυ- διδάζ Παϋλουα, οΰ βυ&ίς πρέιγ ίιοϋρεν άπό τόν δπνον, χαϊ έπεσεν άπό τό μιτ, ί ρά γχά τε τρέ πάτετε π§ρπόσ,
τρίπατον χάιω' χαϊ τόν ε'σηχωσαν νε- έ έ γχρίγτινε. γχά δε'ου τ§ βδέχουρε.
χρο'ν.
ίο. Και ό Παύλος έχατε'βη χαϊ έ
ι υ. Μα σίζχρίτι Παύλου», ρα μπί
πεσεν «πάνω του, χαϊ αγκάλιασε τον, τε , ί σι έ πουϋτρόΐ θά' μός βίρι συΤ
και είπε* μη συγχύζεστε" διατί ή ψυ- λοί, σε Σπίρτι ί τίγ εατε μπε τ£.
//, του είναι μέσα τβυ.
ι. Και ανίβτι Και έχοψβ ψωμί
1 1. Ε «1 χίπι σίπερ. έΟέουχούχε,
και έφαγε, και ες-ωντας να ώμίλησε άρ ϊ χάΤχρι , έ διδάξ νιαλάϊγ γγε'ρ» ντ$
χετά ίως την αύγήν, τε'τοια λογής μεγγές , κίστού δόλι.
εΰγτκε.
12. Ε έ προυνε δγιάλενε τ§ γγιά12. Και έφεραν το παιδί ζωντα>.ε , έ οΰ παρηγορίσνί γιο' πάχ.
νόν, χα'ι ε'παρηγορήθηκαν πολλά.
1 3. Ε νά σί βαμ περπάρα μπί
1 3. Και έμεϊς έπη'γαμεν έμπρο^α
«'-ς τό καράβι, χαϊ έμισεΰσαμεν εις χαράβ, έ βέγίμ πίρ Αστο, έ άτεγε οό'
τον Ασσον, μέλλοντίς άπ' έχει να πά- τε μάρεμ Παύλονε, σε άστοϋ χι* λ(ν£
ρωμεν τόν . Παυλον' διατί έτζι εί/εν πορσί , σε δούαιγ τ| β'ιγ τ|ρ Δεουτ.
παραγγειλίαν, με'λλωντας να πάγη δια
&Ίρά>.
ι4• Ε σι οΰ πο'ιχ μέ νάβετ ντ' Α
ι4• Και ωσάν μα; έσμιξεν εις την
Λσσον, τον «πη'ραμεν χα'ι ηλθαμεν εϊς σσο, έ μοΰαρρμ άτε έ βάμ ντε Μχτην Μιτυλίνην.
τι>>ην.
1 5. Ε άτε'γε χάπμ πλεχούρε, ί £ί1 5. Και άπ' έχει εύγη'χαμεν, χαϊ
την άλλην ήμε'ραν έχαταντήσαμεν ε τίν' έ νε'σιρμε άόρίγτιμ κιρσί Χίοσι' ε
ναντία της Χίου. χ»Ί την άλλην ήμέ- τγιε'τίρεν^ §ίτϊ οουαλμ ντ| 2άμο , ε" σί
ραν άράξαμεν εις την Σάμον" χαϊ ες-ων- κ|ντρ•ΰαμ ντε Τρωγί>4, νέσερετ έρ?μ
τας να μείνωμεν εις τό Τρωγΰλλιον, ντε Μίλητο.
την άλλην ή*λθαμεν εις την Μίλητον.
1 6. Σέ Παυλοσε ΐ πελχεου τε (ίχόν
ιβ. Διατί ό Παύλος αποφάσισε νά
περάσωμεντήν Εφεσον, υ.η'πως χαϊ τοϋ ντ| π|ρ άνε τ' Εφ««σ| χ| τ| μός ί π|
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γένη έμπόδιον και άργη'ση εις τήν Λσίαν" διατί έσπούδαζε άν ήμπ•ρή τήν
ήμέραν της Πεντηκοςϋς νά εύρε9τί εις
τα Ιεροσο'λυμχ.
ιη. Κα; από την Μίλητον έπεμψεν
άνΟρωπον εις τήν Εφεσον. και έπροσκάλεσε τους πρεσβυτέρους της εκκλησία;•

νείγ άτίγ Ή μενούαρε ντ' ΑσΙ* σε ψέ
ντζιτο'νεϊγ, ντϊσ κολάίγ δίην'ε ΓΙεντηκος•ήσ$ τε Γεντε«γ ντ' Ιερουσαλίμ.

1 8. Και ωσάν ηλθασιν εις αυτόν ,
τους εϊπε' εσείς εξεύρετε από τήν.πρώτην ήμέραν, άπό την οποίαν έπάτησα
εις τήν Ασίαν, πώς ή'μουν όλον τον
καιρόν μετ' εσάς.
ΐ9• Δουλεύωνταςτόν Κύριον μέ /.''6ε λογής ταπεινοφροσύνην, καϊ μέ πολ
λά δάκρυα και με πολλούς πειρασμού;,
έπου μοΰ ίσυνέβηκαν, άπό ταΤς έπ^βουλαΐς τών Ιουδαίων*
αο. Καϊ πώς μηδέ κανένα άπό Ε
κείνα όπου ήταν ωφέλημα δεν σας έ
κρυψα , να μην σας το ειπώ, καϊ να
σας διδάξω, και παρργισία και εις τα
βπη'τιαΤ

ΐ8. Ε σι ερδι. τέκ άί,ούθά άτοΰρε' γιούβετ έ δίγι κ^ 5ϊίτ|ν' έ πάριε κ|
ί'ρό'α ντ' Ασί , κίσ σκό6α μέ γιούβετ
τί&ε χ,ίύ κό^|.

31. Διαμαρτυρούμενος εις τους Ιου
δαίους και εις τοΊς Ελληνας, να μετα
νοήσουν εις τον Θεόν, και νά πις-εύωσιν
εις τόγ Κύριο'νμας Ιησοΰν Χρις-ο'ν.
22. Και τώρα νά όπου πάγω ει;
τήν Ιερουσαλήμ, ωντας δεμένος άπό το
Πνεΰμα, και όέν είξεύρω εκείνα όπου
θέλουν μοΰ συνε'βη'
23. Παρά μονάδα, οτι τό Πνεΰμα
το άγιον μοΰ διαμαρτύρεται εις κάθε
πο'λιν, λέγωντας, ό'τι δεσμά καΙΟλίψαις
με άναμένουσιν•
α4• Αμή έγώ κανένα πράγμα δεν
μετρώ, ουδέ ε/ω τήν ζο>ήν μου τό«ον
τιμημένην εις τοΰ λο'γου μου, ωσάν
όπου ε/ω νά τελειώσω τον δρο'μον μου
μετά /αράς, και τήν ΰπηρεσίαν όπου
έλαβα άπο τον Κύριον Ιησ•ΰν, νά
μαρτυρη'σω τό »ύ*γγελιον τις χάριτος
τοΰ ©εοΰ.

17, Εγκά Μιλήτουα δερίοΊ ντ' Ε*
«ρεσσο έ 9ύρρι πρίφτϊριτ' έ κίσϊσε

19- Τούκ' έ αίζϊίί'Λ Ζο'τνε με
τζδό λοϊ τε ταπεινο'σουρε, έ μέ σιούμ§
λιό,τ , έ μέ δούμε, πειραξίρα , « με
Γιάύγτινε μούα γκά άν' έ πουσίβετ σ|
τζιφούτετ.
2θ. Ε χ§ ποΰ ρούατζε φάρρε λ\ ι\
μός ού θόμ γιούβετ γκά ατό "/§ β:γέγ|ν§, έ τ'εμός οΰ διδάς γιούβετ Ρ£6|βετ
πάσκι , Ι δέ βέτ,» ντε —Ιρ στιπίρα.
2 1 . Ε νούκε πουσιο'βα τούκ' έ μαρτυρίσουρε ντε τζιφούτ έ ντ' Ελλη'νξ
μετ*νίνε κε$ούαιγ.ε μπε Πίρντίνε, έ
-τέσεν§ ρ-πε ζο'νε τε^β Ιησοΰ Χρις-όν$.
32. Ε νά ού'νε νταστϊ λίδουρε γκά
ώπίρτι, βέτε ντ' Ιερουσαλίμ, πά οί-ρ
τουρε τζράρι πούνεραβετ δό τε με
Ι"ιάγ§ν$ μούα άτγέ.
23. Πξρ βέτζμε κϊ 2είνγτι Ζπίρτ
μέ βέβαιος ντε ίί()ι κιουτέτε , έ θότε*
/.§ ζιντζίρ* έ Βτρεγνίμε με πρβσεν§.
24• Ε ντονιε γκά ίετό νούκε τρίμπεμ ούνε, ας κάμ γετίνε τίμε μτε ντέρτζουρί γκά βετίου, πο τε σο|
ούδενε τίμε με ΡίΓιμ, έ δέ τε ^Ιρ'Ίίς
εριτ' έ φγιάλι•ιε κε πάτζε μάρρε γκά
Ζο'τι Ιησοΰ, περ τίδενε μαρτυρι ντέ
ΟύγγΙλ τε δουρίτίσε Περντίσε.
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25. Κοκ τώρα να. εγώ όπου εΐζειίρω ότι πλέον δεν θε'λετε εΐο'ή τό προ'ϊωπο'ν μου όλοι εσίΓ; , του; οποίου;
•πε'ρασα κηρύττωντας την βασιλείαν
τοϋ θεού.
α6. Δια τούτο σας το ιιαρτυβώ τη-ν
σιίμερον ήμέραν, δτι είμαι ά&ώος από
το αίμα όλονών.
•

ΚίΦ. αο.

2 5. Ε νταϋτι για, ού'ν' ίδί κ} δ»
τ» μό; βίχνι με ΡίΟε γιούβετ φάκίνί
τίμε, χ§ ντε π|ρ ίίθβ γιούβετ σκόβΐ
τούκ'ϊ σ'ιο'άςουρε απρετϊρίν'έ περντίσε.

2ί?. Π'ερ κ|τ| πούνε ού μαρρ γιού
βετ πέρ μαρτύρε μπ§ κ§-§ δίτε , κ§
ούν§ γιαμ ί πα φίΐγ γκα Γιάκου ϊ σ§
ΡίθίβίΤ.
•λη. 2ε ψέ ουν; νούκ' ού 8τ§μεγτ£ε
%η. Διατί εγώ #έν ίβύρθηκα οπίσω

να μην βάς ειπώ όλην την βουλην του
θεο3.
28. Κ^ετε εννοιαν λοιπόν, και του
λόγου σας καί δλου τοϋ ποιμνόυ, ει;
το όποιον ποίμνιον το Πνεύμα τ» άγιον σας εβαλεν έπισχόπους, να ποιμάνετε την ε'κκλησίαν του θεού την οποί
αν την απόκτησε μέ τό ϊδΊόντου αίμα.
29 Διατί έγώείξεύρω ετούτο, ότι
άφο'ντι; πάγω θέλουσιν ελθη λύκοι κα
κοί είςέσα;, να μήνλυπηΟώσι τό ποίμνιον.
3ο. Και άπ' έσα; τους ί'ίιου; Οελουσι σηκωθη ανορες όπου να λαλούν
οιε^ραμμένα λόγια, οια να σύρνουν όττίοωτου; τοϋ; μαίίητάσ'ες.
3ι. Δια τούτο άς είσθε ζυπνιτοί,
ΙνΟυμούμενοι, ότι τρεΐ; νρόνου; νύκ
τα και ήαε'ρχν #έν έπαυσα <χΙ $άκ:υα
να νουΟίτώ κάθε ενα.
3 2. Και τώρα, αδελφοί, σα; συς-ηνω εις τον Θεόν και εϊ; τον λ'ίγον τη;
χάριτος τιυ, όπου δύνεται να αύζη'σν)
την οΐκουομη'ν σα;,και νά σα; οώση
κληρονοαίαν, μαζϋ αέ όλους τού; αγι
ασμένους.
33. Ασήμι η χρυσάφι, ΐ ενουμαο;αν κανενός άνθρωπου όέν επιθύμησα.
34. Και έσιΐ; αυτοί σας τό εϊξεύρετε, ότι τα χέρια ετούτα υπηρέτησαν ει;
ταϊς χρείαι; μου, και εϊ; εκείνους όπου
η, αν υ,αζύ υ.*;" ε;'.ενα.

κε τε (/.ός ού ό|φε'γ§ γιούβετ Ρίβ* χ3ίλ' έ Περντίσξ
28. Κίνι χουίγοες ο^ά βέτϊχενε τούαιγ , έ «ϊε ίώί Ρρίκνΐ κε οϋ βοΰρι ρίπε
τε γιούβετ 2§ινγτι2πΐρτ πιοκόπε, τ|
κουλότνι Κίδίν' « Περντίσε , κ* έ χ*
φυτούζρε. μ* Γιακ τε τίγ.
29• Σϊουν' ϊ §ί κετε, /ε ;ίτε ΐκειΤ
ο5ν| έ πασταγε δό τε χ'•γ!*Ι νΤϊ πΐ?
γιούβετ οΰγκερ -§ κϊκϊνγ, κι δό τε ριό»
κουρτζε'γίνε Γκρ'.κνί.
3ο. Ε ο*έ γκα ;ΛΪσι γιούαΐγ βό τε
γκρίχεν| τζα νιέοεζ τε ^ιόάξγΐνί πούνερα τε »τρέΐΑπ|ρα, κ| τε χε'κ:ϊγνί μά
θη τε'ίγτε πα; βετίουτ.
,
3 1. Ε άντάϊγ τε ρίγι ζίιούαρε , ί
τ| κούίγτόνενι κε τρί. βγιέτ νού«
πουϋιόβα δίτ' έ νάτε τ| άπ νασιχατ »α*
λιότ 4απε τζίλινί δό γκα γιοϋ^.
32. Ε ο*ί ντα«τν. ώ β;λάζέρ , οΰ λε
γιούβετ τε Περντία , έ ίέ ;ιιτβ φγιαλβ
τέ σΌυρΐτίσ£ τίγ, κε *στ' ΐ «,όνια το^
§|3τόγι στεπίνε έ του άπ| γιούβετ
πγιέσε,'ίάαίίε αε Γίθε τε Σ|ϊνγτ|ρο•ύαρ5•

33. ΕρΡεντ , ά Αδρ , ά τε ?έδουρα , ά; ντονιε νούκ^ όεΐια.
34- Γιούβετ ί δίγι κ§ ντς χρίε τ'|
μία έ ίέ τ' άτούρε ύ πάτζε αε βίτΐ'/ΐ κίτυ' δούαρ4 με 3ερ,;ί5ν?.

ι
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35 Εί; ο/Λ σας έδειξα, δτι τέτοι
α; λογής πρέπει ν* κοπιάζωμεν ό\*ν»
βοηβώαεν του; ασθενείς, και ν* ένθυρ.ώαίτήίν τον λόγον του Κυρίου Ιη
σού", όττοΰ είπε" ριαχάριον ίςι ρ-άλλον
ν* ίιί-Λ τινάς πάρα ν* πέρνη.
36. Καίώσαν είπεν έτοΰτα; «γωνάτισε (Αί όλους αύτοΰί, και έπροσευ-

35. Μπϊ τε Γίδα οϋ δεφτο'βα γιουβετ σέ χίστοΰ με τε πουνουαρε §ο.ίΧ««ε τε ντίχεϊγ(Α| τε σεμούρετ». έ τ|
μπάγεμε (λεντ φγιάλετ' έ Ζο'τιτ Ιησούίτ, σε άίθά' (/ε [Αίρρε §στ§ τ άπ«
νιερίου, σε τε |Ααρρ§.
36. Ε σι θα χ§τό , ούνγι Ριοϋνιξτ'
έτΐγ, έ οϋ <ράλλ μέ ίίθ' ατά,

37. Κ*1 μεγάλος χλαυθμος εγινεν
όλονών' χα! έπεσαν όλοι άττάνω ίίςτόν
λχιμόντον χαί τον έφιλοΰσαν"
38. Και έλυποΰνταν περισσυ'τερον
*'ς τον λόγον όπου τους εϊττεν, ότι οέν
μίλλουν πλέον να εΐσΌΰν το πρόσωπον
του" και τον βυνεπροίυόδησαν έως ίϊς
το χαραβι.

3?. Ε οΰ λε τε χιάρε τε (Λ«ί ντ|
ίίθ' ατά , έ ρ«ν| μπί χιάφε τε Παΰλοσε, έ έ ποϋθν' ατέ.
38. Ε χελμόνιθνε μ§ 3οΰυ.| ττερ
φγιάλε '\ οϋ 6ά' σε οο τε μός 3ιον§νΐ
[α§ φάκεν' ίτίγ, έ Ι π§ρτ'£ίλε άχ\ γγέρα
[Αϊτέ χαράβ.

Κε•ρ 7.ί. 21.

Κρίε Ενιεζέτ ένι{τ§. χα. αι.

ι. Και ώσαν έχωρίσαμεν άπ' αϋτοϋς, εύγη'καμεν ίϊς το πέλαγος, και
*<των (ας νά κάμωμεν δρόμον ίσον, ηλβαμεν εις την Κών, και την άλλην ήμέραν εις την Ρόδ*ον, και άπ' έχει εις
τα ΙΙάταρα*
2. Και έχεΐ ες-ωντας να εΰρωίΑεν
καράβι όπου έπέρνα εις την Φοινίκην,
«μβη'καμεν μέσα, και εύγνίκαυ.εν εις
τό πέλαγο;.
3. Και εϊδαμεν την Κΰπρον, και
τ>,ν άρχομεν ζερβά, και έπλέαμεν
εις Τ«ν Συρίαν, και ή'λθαμεν εις την
Τΰρον" οιατί• έχεΐ η'ίελί το καράβι νά

ι. Ε πόχε οϋ χόι/μ νάβετ πρέϊγ
δούρεα, χάπμ πλεχούρετε έ βάμ δρέιχ
ντε Κω, ε δίτε,ν'έ πας-άϊγριε ντϊ Ρόδ*ο,
έ άτέγε ντε Πατάοα.

ξεφορτωση τό φόρτωμα του.
4• Και 87ωντας νά εΰροΰμίν τους
μαθητάβες, ές-αθη'καμεν έκεΐ επτά ηΐΑίραις' και οϊ μαδητά&ες έλεγαν εις
τον Παϋλον Οιά μέσου του Πνειί(Αατος,
να μην άνέβη εις την Ιερουσαλήμ.
5. Και όταν έτελειώσαρ.εν έκείναι;
ταΐ; ήμέραΐί,ίϋγη'καμεν κα'. έπ»•4α^ν«~

2. Ε οι Ρευ. νιε καράβ χϊ σχόν πέρ
Φοινίκ, χιμ μπε τε , έ λ§ια πλι/οΰρε.

3. Ε σι νά οϋ 5οϋχ Κυπρουα, έ «
λιάμ άτε [Απέ τε [Α^γγίρε, άρμενίςμ
περ ντε 2υρΐ, έ ζοϋρι ντε Τύρο, σέ άτγέ δουαίγ τε σΑαρχον ΛάρρΊνε καράβι.
4• Ε σί ίέ|Α [Ααθητέϊγτε κ^ντρου'αμ
άτγΐ στάτε δίτ" έ χετά ΐ Θάνε Παύ\
λοσ& ρ.ε ανε τ| Σπίρτιτ τ| [αο; βίγ
ντ' ΙερουσαλίΐΑ.
5. Ε σι οϋ σόσνε κε^το &τ 5ούαλα
έβέγεα, έ νά περτζιλνε νάβε; ίίθε μέ
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μεν, και αάς συμπροέπεμπαν όλοι α. ε
γυναίκαις και μ.έ παιοία, εως εςω από
την π&ιν' και γονατίζοντες εκεΐ ει;
το περιγιάλι, έπροσευχηθτ'καμεν.
6. Και έχαιρετηθη'κ»μεν Ινας με
τδν άλλον , και ίμβη'καμεν εις το κα
ράβι" και εκείνοι έγύρισαν εις τα σπη'τιάτους.
η. Και ε'μεΤς τελειόνοντες το πλειίσίμον, άπδ τήν Τυρον έκαταντι{σαμεν
ίίς τΫ}ν Πτολεμαίαν και έ'χαιρετη'σαμεν τους αδελφούς, και ές-αβη'καμεν
εις εκείνους μίαν τίρυέραν.
8.#Καί την αλλην ή'με'ραν εύγηκεν
ό ΠαίΛος και έμεΓς όπου εΐμασθεν με
τον Παυλον, και έπιίγαμεν εις την Καισάρειαν' χ»ί έμβη'χαμεν εις τό σπητι
του Φιλίππου τοΰ ευαγγελικού, ( ό ό
ποιος ητον ένας άπο τους επτά δια
κόνους,) και εμείναμεν εις αυτόν•

Κε<ρ

*ί.

Ρρα έ με δγιελμ γγέρα γιάίτ| κιουτέ*
τιτ' έ σι ού'νγμ Ριούνιίτβ φάλεσιμ μπ'
άν| τ§ Δέτιτ.
6. Ε σί ού ποΰθμ νιέρι με γιάτίριν$, νάβετ χίμ ντέ καρ*β, έ άτά ου
κθίενε ντε θτεπίρα τε τούρε.
η. Ε νάβετ σ« σόςμ τ' άρμενη'σουριτ|, γκά Τιίρουα άρρίγτιμ ντε Πτολεμαΐδξ' έ σί ού ποΰθμ με βίλάζερ,
κεντροΰαμ νιε δίτε με τά πάσχε.
8 Ε νε'σερετ δούαλμ νάβετ πάσχε
με Παύλονε, έ ερδμντε Καισαρί. Ε «
χίτιμ ντε στεπί τ§ Φίλιπποιτ βαγγελις-ίουτ ( κε κέ γκά τί στάτε ) κεν
τροΰαμ τέκ άι.

α. Και έτοΰτος είχε τίσσαρες θυγα9• Κούϊγ κίσ κάτιρ βάσίζα β<?'ΐρε'σα κε προφητε'ψνε.
τεραις παρθέναις, και έπροφη'τευαν.
ίο. Ε σί μπέτμ νάβετ άτγέ δού
ίο. Καί ωσάν εϋρισκόμασθαν ίκεΐ
πολλαΐς ήμέραις, κατε'βη κάποιος από με «τ, ερδι νι| ποοφήτ γκά Ιουδαία,
την Ιουδαίαν προφ/ι'της, τό όνομα του *ε κιούχαε'ίγ Αγαβο.
Αγαβος"
ιϊ. Ε σί ερο\ ντ| νάβετ, έ μόρ^ι
1 1. Και ηλθεν εις εμάς, και έπη ρε
το ζωνάρι τοΰ Παύλου, κοιί έδεσε τα πρε'ζν' ε Παύλοσε , - ε λίδι δούαρρτ' έχε'ριά του καί τα ποδάρια του, και εί- τίγ , έ δε κε'μπετε , θά' λεστού θότε
πεν* έτοΰτα λέγει το Πνεύμα το άγι- Σέϊνγτι Σπίρτ, νιερίνε ίξ κούιγ *ρ«ζ
ον" ότι ίτζι βέλουν δέσει οι Ιουδαίοι ξστ' ΐ τίγια, κεστοΰ βσ τα λίδγ§ν|
εις την Ιερουσαλήμ τον άνδρα, τοΰ ο τζιφούτί ντ' Ιερουσαλίμ , έ δο τά «πί
ποίου είναι ή ζώνη ετούτη, καί θε'λουν νε ντί δούαρρ τ| μιλέτεβετ σ^ τγΐί'ρ*.
τον παραδώσει εις τα χέρια τών εθ
νών.
12. Καί εμείς ωσάν τα άκούσαμεν,
ία. Ε σί δίΓιοΰχμ Ηιο ίλιουτεϊιμ
τόν έπαρακαλούσαμεν καί εμείς κάί οι νέβετ , έ δε βέντεσιτε , κε τ| μός χίεντόπιοι, νά μην άνέβη εις την Ιερού- πεν άί ντ' Ιερουσαλίμ.
σαλη'μ.
1 3. Ε Πούλουα ού περΓΑίκ. τζ*«νΐ
ί3. Λ μη ό Παύλος άπεκρίθη καί
είπε" τί κάμνετε ωσάν κλαίετε κ»ί τούκ' έ κιάρε, » τονκ' έλίντούίρ* ^•
συντρίβετε την χαρδίαν μου; εγώ εϊ- μερενΓ τίαε; σε ψε βάκερ βέτεχενϊ τί
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μκι Ιτοιμ•ς όχι μόνον νά δεθώ, άλλα .| αε γιαμ Ρατί γιό τε λίδεμ βίτεμ§, π•
*αι νά αποθάνω ει ς την Ιερουσαλήμ διά ε σέ τ| βδές ντ' Ιερουσαλίμ περ Ιμΐρρ
τε Ζότιτ Ιησούΐτ.
το όνομα του Κυρίου Ιησού".
ΐ4• Και ώσαν δεν <ιάς άκουεν, έι4' Ε σί νουίξ νά διΡιον άί, πουσιωτϊίσαμεν και εϊπαμεν' το θέλημα 3ιουαμ, έ θάμ* λέ -τί Η,ε-.ί άγιο κ§
ίό Ζότι.
του Κυρίου άς γέντρ.
*
1 5. Και ΰς-ερα άπό ταΐς ημέραις ί1 5. Ε πας άτόοίτετ, μουαρμντζνά
κείναις ίς-ωντας να πάρωμεν τα ρ*ουχ* οουχαεϊγ περ οόδε , έ βέγίμ ντ' ίερουρ,ας άναβαίναμεν εις τήν Ιερουσαλήμ. «αλίμ.
1 6. Και ήλθαν κάποιοι μαθητάδες
1 6. Ε ερδε. μέ νά *άσ*| έ δέ τζά
άπό την Καισάρίίαν μαζϋ μετ' έμας, μαθητίΐγ γκά Καισαρία , έ πίγνβ με
και έφεραν και ίνα άνθρωπον εις τον βέτ|χε άτε κι δούαΐγ τε νά πρίτ νάόποιον έκαμε χρεία να κονέψωμεν, τ6 βετ , Μνάσονϊ Κυπρκίτνί, ααθητίν' &
όνομα του Μνάσων, Κυπριότης, πα βγιέτ|ρ|.
λαιάς μαθητής.
\η. Και ωσάν έπη'γαμεν εις την
\η. Ε σι βάμ νάβετ ντ' Ιερουσα
Ιερουσαλήμ, οί αδελφοί μί; έδέχθη- λίμ, νά πρίτν» βίλάζεριτε τουκ' έ ίικαν μέ χ*ρ*ν.
ζουαρ§.
1 8. 1ί τ^ νέσερμενξ χίν Παόλουα
1 8. Και την άλλην ήμίραν έμβήκεν ό Παύλος μαζύ μετ' έμας εις το μέ νέβετ *άσκ§ ντείίΓ|πι τ' Ιάκωβοϊτ,
σπητι του Ιακώβου* και ήταν παρών ϊ οΰ μπενιουαόε ίιθί πλεκεσία,
και όλοι οί πρεσβύτεροι.
19. Και ωσάν τους έχαιρέτησε,
19• Ε σί ΐ ποΰθι άτά, οΰ ρΊφέν
τ•ί»ς ίδιηγεΐτο κάθ' Ινα άιτ' εκείνα νι| γκά νΛ άτό κι Α&ρι Περντία ντί
όπου εκαμεν ό Θεός εις τά έθνη διά περ φυλίρα μέ άνϊ τε σϊρπέϋεσξ τίγ.
μέσου τ?,ς διακονίας του.
2θ. Ε άτά σί διίιουανε λεβ&όιγν•
2θ. Και εκείνοι ωσάν το άκουσαν
έδοξασαν τον Κυριον' και είπαν εις Ζότν$ , έ δέ ί θάν' άτίγ" έ Βέχ βϊλλά
τον Παΰλον' βλε'πεις, αδελφέ, πόσαις σά μίγερα γιάνϊ γκά τζιφου'τε κεπάνε
μυριάδες είναι από τους Ιουδαίους ό κ«σουαρε,• έ Ρίθε κ§τά κάνε ζηλή τ|
που έπίς-ευσαν' και όλοι είναι ζηλωταί νόμιτ.
τοΰ νόμου.
3 ι . Καί έμαθαν δια λόγου σου, ότι
3ΐ. Μταστί κετά κάν| §ιΡιοιίαρ§
πξρ
τί, λ| διδάζ Ρίθε τζίφοότε & Ρ{ν•
διδάσκεις όλους τους Ιουδαίους όπου
είναι εις τά ϊθνη, και λε'γεις νά χω τεν| ντ§ πξρ φυλίρα τ• λιαρΡόνίνε γκά
ρέσουν από τίιν Μωϋσην, καί να μήν Μωϋσίου, τούκ' έ Ήνί τϊ μός πέγίν|
περιτέμνουν τά παιδία τους, μηδέ νά άτά δγιέλμτε σουνέτ, έ δε τε μός ίόγ£ν| σί κοΰντρε κίδνε άδέτετϊ.
περιπατοϋσι κατά ταΐς συνη'θειαις.
2». Τζεστί άδά κεγιό; ϋί τε μπ|23. Τί λοιπόν ; βέβαια κάμνει χρεία
γ£δϊν§
τούρμε κίτοί» σέ ψέ 55ό τε διΡιόνά μαζω/θοΰσι πλήθος ' διατί θέλουν
γ4ν§ σέ ερδε.
το ακούσει πώς ήλθες.
α3. Ετούτο λοιπόν κάμε οποϋ σου
23. Πεν άδ* ΛϊτΙ κ| τ| θόμ τιγ'
37
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λ;γθ[ΐ*ν' ίδω είναι τέσσαρες άνδρες ό γιάνε ντδ νέσ κάτερ νιέρίζ χ§ χβίνβ τ§
του ενουν απάνω τους τάξιμον ( Λ α- τάξουρί μπί βετίχε.
ζτ,ραίων . )
:>.ι\. Μέρρι κετα• μέ βε'τ|χε, έκερόο'/
24• Επαρί του; τούτου;, καί καθα
ρίαου (χαζΰ αετ' αυτούς, κοκ έξωοίχσί μέ τα *ά5χ§, έ ξοδγ:άς τι περ τα, χέ
είς αυτούς, να ξυρίσουν τήν κεφαλήν τι ρΌΰαϊγνι χόχινί' έ τ« δίνε κθε χέ
τους" κβά νχ γνωρίσουν όλοι, ότι εκεί «τ» χε δίούανε περ τίγ σγιάνε, Ρε, πο
να Λποΰ άκουσαν βι* λόγου σου οέν ετζ$ν 1 ο*έ τι ά&'τν| , έ ρούαν νόμνε.
είναι τίποτες, άλλα περιπατείς και εσύ
φυλάττωντας τον νόμων.
«5. Κ «ϊ &ια τα έθνη όπου έπίς-ευ*5. Ε σα πϊρ άτα Εθνηχότι χ<;
σαν, έμεΐς έγράψαμεν και άποφασισα- *εσούαν| νέβετ οΰ •3χ.ρούαμ, 2 Λέμι [ιίτ
α•ν, να ΐλήν φυλάττουν κανένα πράγμα νε, συνούαρ' τ§ μός βεατρόγενΐ χ»τ«,
τίτοιας λογής, παρ* μοναχά να φυ- πό βέτζε τΙ ^οιίναενί άτα , γκα ατά
λάγωνταν αυτοί άπό τα εΐλολόθυτα, χϊ θέργενε ντ' Ισοΐ§, γχ* ίιαχου, γχ«
χαΐ το αίμα, και την πορνείαν.
τ'ε μπίτουρατε, ί δε γχά κουρβερί*.
α6. Τότε ό Παύλος έπη"ρε τους άν2&. Αχιε'ρε ΙΙαΰλουα ρ.όρρ*. με βε'<ΐβας, και την άλλην ήμέραν έχαθα• τίχε νιερεζιτε, έ σί ού κερού* με άτ*
ρίσθη μετ' αυτούς, χ*ΐ Ιμβηκεν εις το
ίερϋν, λέγωντας φανερά την τελείωσιν
των ήμερων του καθαρισμού, έως όπου
ί'φερβη δια χά&ί ενα απ αυτούς
προοφορά.
»τ. Και ώ<»αν έμελλαν ν* τελαω
θοΰν η επτά ^αε'ραις, οι Ιουδαίοι ό
που τιταν άπο την• Α»ίανΓ ώβαν τον
εί^αν εις το ίερον, έβυγχυβαν σλον το
πλτθος, χαί άπλο>σαν- τα χε'ρΜΪ του;
απάνω του'
28. Κ.αΐ Ιχραζαιν* ω άνίρες Ιβραηλΐται, βοτιΟατί' έτοΰτος είναι ίχεϊνος
ό άνθρωπος όπου οΝ,δάσχείτ όλους εις
κάθε τόπον εναντία τοΰ λαοΰ ετούτου,
και τοΰ νόριου, χαί τοΰ τόπου* χαί άχό(«.ϊΐ ?|Αβασεν Ελληνας ριεο-α «ς το
ιερόν, και έ€εβνίλω<ταν τον άγιον έτοΰτ&ν τόπον.
29. (Διατι είίαβι προτίτερα τον
Τρόφιρκτί όπου ήταν άπό την Ιίφεσον
(ΐέβα εις την πόλιν (χ^ζΰ ριετ' αύτον,
τον Οποίαν ΐλόγιαζαν οτι ό Γίαώλος τον
έριβαοεν «ί το ιερόν. )■

πάΐχΊ δίτξν' έ νέσερμε £ίρΐ ντ' Ιερό, έδ*ρ,τον χϊ οΰ σόσνί δίτ' έ εέ κερούαριτ>
γγε'ρα σα τ\ πίγνί κουρπα» π»ρ ιζίλινί| δό νκα ατα.
27. Μα κοορ κε'νβ π^ρ τέ σόσου^β:
τε »τάτ§ §ίτ| , ί οι έ πάν' ««ε 'Γζιφοότ' έ Ασίβε ντ' Ιερό, ν*χατόον|ίΚ•
θε λαόνε, έ »ίτίνε ύούαρρτί ριπϊ τέ.

*8. Τούχ-' έ θύρτουρβ;" δ πουρέ*
Ισρατ,λίτιρ, ντίχνανι' χούιγ Ϊ9τ άΐ
νιερί, χε ίιίά; Ρϊθε πότεν; ->πϊ τ^*•
βεντ χοντρέ λαόιτ, ε ο^ε νό(«τ , έ ο*
χετίγ βέντιτ' ε & χ* χάλτουρε 1'λλην*τ| ντ' Ιερό , ί πεΡέίγτι Αετ^ £εντ
τε Ζέί'νγτερούαρβ.
29. (2ε ψέ χί**\ε πάρρβ ρ,β περπάρ*
Τρόφιμονε. Εφεβιότνε ντϊ χιουτέ-τ πι-"
ϊκε με τε , έ παντέχνί 4| έ Λι3 χάλ
τουρε Παύλου» ντ' Ιίρό. }
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3ο. Καί εκινη'8η όλη η* πόλβς, και
3ο. Ε λιούαίγτι βθ§ κιουτέτι, έού
ίγινε «ύναζις του λαοΰ' και εττίαααν μπεγιόδ λαοί, ε σι έ μουαρε Παύλονε,
τον Παΰλον, καί τον έσυραν έζω άπο έ ζπρανίσν' ατέ γιάστε γκά ίερο'ι, έ
το ιερόν* καί παρευθύς έσφάλησαν αί άτε τζάστ οΰ μπίλε δίερρτε.
πόρταις.
>
3ι. Και έγύρευαν να τον σκοτώ
νουν, καί άνέβη ό λόγος εις τον χιλίαρχον τοΰ ς-ρατεύματος, ότι όλη Ιε
ρουσαλήμ έσυγχίσθη.
32. Ο οποίος παρευθΰς έπηρε ς-ρατιώτας και εκατόν τάρχους, και ετρεζεν απάνω τους. Και εκείνοι ωσάν εί
δαν τον χιλίαρχον και τους ς-ρατιώτας, έπαυσαν να δέρνουν τον Παϋλον.
33. Τότε έση'ριωσεν ό χιλίαρχος
και τον έπιασε, καί έπρός-α;ε να όεθη
με δύο αλυσίδες* χαί ερώτησε ποίος
είναι, καί τί έκαμε.
34• Και άλλοι έφώναζαν άλλο, και
άλλοι άλλο μέσα εις το πληβος, Καί
μην ήμπορώντας ό χιλίαρχος άπό την
σύγχυσιν να μά9η τό βέβαιον, έπρός•αςε να τον πάσιν εις το κάς-ρον.
35. Κα! όταν ό Παύλος έφΟασεν
εις την σκάλαν, άπό την βίαν του ό
χλου τον έση'κωναν οί ς-ρατιωται'
36. Διατι άκολούβαν το πλήθος
τοΰ λαοΰ, καί έκραζον' Εύ'γαλέ τον
άπο την μέσην.
3^, Καί εκεί όπου έμελλον να εμ
βάσουν τον Παΰλον εις τό κάστρον ,
λέγει ό Παύλος εις τον χιλίαρχον άν
είναι δυνατόν να σου ειπώ ενα λόγον;
Καί ό χιλίαρχυς ειπεν* ήξεύρεις Ελ
ληνικά;
38. Δεν είσαι έσύ ό Αιγύπτιος ό
που ανακάτωσες προτίτερα άπό του•
ταις ταϊς ήμέραις, καί εύγαλες εις την
ίρημον, τέσσαρες χιλιάδες άνδρες αρ
ματωμένους μέ τα ς•ελέτα;

3 1. Ε σι κερκόίγνε τα βρίτν'άτε,
βάτε φγιάλια ντε Χιλιάρχου ΐ Σπίρεσε , «έ οΰ νακατός Ρίθ' Ιερουσαλίμι.
3. ε. αι ατ§ τ,αστ μορρι τρίμα,
έ δε Εκατοντάρχΐ, έ 6ραπ§τόϊ μπί τα,
έ άτά σι πάνε Χιλιάρχν§ έ δέ τρίματε,
έ λιάνε γκά τ| άάχουριτε. Παύλονε.
33. Αχιέρε ου άφίρούα Χιλιάρχου,
έ έ ζούρι άτε, έ πορσίτι τ| λίδιτε μέ
δι ζιντζίρε * ε πιετ τζίλι |8γ§, * δέ
τζκά περρε.
34• Ε γκά λαοί τζίλι θερρϊτ νιέ
πούνε έ τζίλι τγιέτερίνε' έ σί.σμούντ
τε μψόν τ| βερτέτ|νε γκά νακατοσία,
ποραίτι τά Αίγν' άτε ντε κάλια.
35. Ε κούρ άρρίου Παΰλουα ντε
σκάϊβ, Ριάον τά γκρίγν' άτε τρίβατε
μπε δούαρρ γκά ϊτρεγγίαι ί λαόϊτ.
36. Σε ψε τούρμ' έ λαόϊτ βίγ πάς
σί•, έ θερρίτ , γκρέναε Λίτε.
3^. Ε κούρ δέίι τε χίν Παΰλουα
ντε κάλια, ϊ (Ιότε Χ-.λιάρχουτ, κάμ οϋρό'ερ τ| τε θόμ τίγ νιε αιγιαλέ ; έ δε
άί ί θά* οί Εξρκί'ΐτ;

38. Κούκε γέ άδά τίγ Αιγυπτίου
κ| νακατόσε περπάρ* κ|τουρε σ.τ,ε
πότίνε, έ ντζόρε ντ' έρημη κάτερ μίγ
νιέρεζ μέ κόρδε;

89. Καί ό Παύλος εϊπεν' εγώ είμαι
39- Εδέ Παύλουα ίΟά" ουνε γιάμ
άνθρωπος Ιουδαίος, Ταρσεΰς, άπό την | νιιή Τζιφούτ βέντίς γκα Ταρσόγια,
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Κίΐρ. 23.

Κιλικίαν, πολίτης πόλεως έζακουσμε'νης* και ποραχαλώ σε, δός μου ά'δίΐ«ν να λαλήσω εις τον λαόν.
4υ. Και έ'<-ωντας να του δώση άδειαν, ό Παύλο; ές-άθη εις τά σκαλοπατη'ματα., και έσεισε το χέρι του εϊς
τον λαόν* και ωσάν έσίγησαν, έσύντυχε μέ την Γ.βραίκήν γλώσσαν, λέγωντας'

ντε Κιλ-.κΊ κιουτέτ ί νιόχουρε' πό τϊ
λιβύτιμ τ'ιγ τ§ μ' άπτζ ουρδερ τέ
φλιάς ντε λαό.
4ο. Ε σί ί δα άί ού'ρδερ, χεντρόϊ
Παύλουα ντε σκάλε, ί περί ίίειγ λαό«τ μέ $ο'ρρΥ ί σι ού πέ πουσϊμ ίμάδ,
ατ§ χέρ» φολι ντε Ριούχε τε Τζιφούτετ, ί θά.

Κεφ. κβ. 22.

Κρίε Ενιξζιτ' έ§ίτε. κβ. 22,

ι. Ω Ανδρες , άόελφοί κοά πατέρες,
. ι. Νιέρεζ βελάζερ, έ Ααπαλάρί, &ακούσετε την άπολογίαν όπου εχω να Γιόνι περίεΡεγενε τίμε κά πέίγ οΰνί
σας αποκριθώ*
νταίίτΐ περπάρα γιούβετ.
2. ( Και ωσάν άκουσαν, 6'τι τους
2. ( Ε πόκε δι^ουανί κε ού φλιτ
έσυντυ/εν μέ Εβραϊκήν γλώσσαν, πε- άτοΰρε Τζιφουτερίστ , κα'κε μ§ τέπερ
ρισσότερον του έδιδαν τήσυχίαν* και λέ πο^σιούανε' έ ού θότε.)
γει" )
3. Εγώ είμαι άνθρωπο; ιουδαίος,
3. Οΰνεγιαμ ίιερί τζ-.φούτ. λέρί|
και έγεννη'θηκα εις την Ταριον της ντε Ταρσό τέ Κιλικίσε, μα γιάμρίτουΚιλικίας, αναθρεμμένος εϊς την πο'λιν ρε ντε κετε κιουτέτ, έ μψούαρε ντί
έτούτην εις τά ποδάρια του Γαμαλι- κίμπετε Γαμαληίλητ σι κούντρ' |3τ§
ήλ, και έπαιδεύθηκα καταλεπτώς τον έ βερτέτ' έ νο'μιτ σε παλαλάρεβετ,
πατρικόν νο'μον, εχωντας ζήλον του ζ-ηλιαρ ί Περντίσί, σι κούντρε γίνι έδε
θεού, καθώς ε'χετε και έτεΐς όλοι σή γιούβετ τ§ ίίθ| σότ έ δε ίίθί &τίν§.
μερον*
4• Και έκατάτρεξα έτούτην τον
4. Ού'νε κετε ού'δε έ ντόκια γγίρ»
πί^ιν ϊως θανάτου, δε'νωντας και πα- μπ§ βδε'κίγε' τούκ' έ λίδουρε, ϊ τού/.'
ραδίδωντας εις φυλακαϊς καϊ άνδρ;; έ βένε χρεντα ντε χαψάνερα *ούρρα
και γυναίκαις.
«' Ρρά.
5. Καθώς μου το μάρτυρα και ό
5. 2; κούντρε με Αίν μούα μα«τυ•
άρχιερεϋς, και όλον τό πρεσβυτέρων* ρί έ δέ ί πάρι ί πρίφτερετ , έ δέ .ρ£θ§
από τους οποίους επήρα και έπις-ολαΐς πλίκεσία* χι μόρρα πρέιγ σούρει* έ δέ
δια τους αδελφούς, καϊ έπάγαινα εις καρτερά πέρ βελάζερ , ντε Δαμασκό
τήν Δαμασκόν, μίλλωντα; να. φέρω βε'γε ούνε, πέρ τέ προύρξ ντ' Ιερουσαεκείνους τους Χρις-ιανοΰς όπου ίταν λϊμ λίδουρε ί δέ άτα κε κε'νΐ άτγε,
εκεί δεμε'νους εις την Ιερουσαλήμ, δια κέ τέ μουντόνισνε.
ν* τιμωρηθοϋν.
6. Και έκεϊ όπου έπάγαινα και έση'6. Μα μέ Ριάου μου* ιεκ βέγί
μωνα ιίς την Δαμασκόν, μου έσυνέβη ούδεσε , έ ού άφερούατζε ντε Δαυ.*«ς την με'σ/,ν της ημέρας έξαφνα να σκό, ντε μές τέ §ίτεσ| πα παντίρυ

Κεφ. ι8.
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φί

«ίς-ράψνι τριγύρω μου φώς πολ» άτ:ο ι ρ; , με βετετίγτι γκίί Κίεϊι ρότουΧ
μέγε νιε δρίτ' έ μάδε.
τον ουρανον.
η. Ε ράτζε μπε δε, έ §•.ΡΊα'β* νι|
7• Και έπεσα κάτω εις την γην,
και άκουσα φώνήν όπου μοΰ έλεγε" ^ κε με θόίτ, Σαούλ, Σαούλ , περ σε
μ| ντγιέκ;
Σαούλ, Σαούλ, διατί μέ διώχνεις;
8. Ε ούνε γιου πϊρίέϊΡκτζξ, τζίλι
3. Κα* έγώ άπεκρίθη' ποίο; είσαι
ε'σύ, Αύθέντη; Και μου εϊπεν* έγώ εί γε τί Ζυ'τ; ϊ με θά μούα ' ούν§ γιαμ
μαι ό Ιησούς ό Ναζωραϊος. τον όποιον Ιησούι Ζαζαρινο'ί κ& ντγιέκ τί.
. ΐσϋ διώχνεις.
9• Ε άτά κε κένε μέ μούα δρίτεν
9• Και εκείνοι όπου ήταν μαζό
μου είδαν τ6 φως, και έφοβη'θη/.αν έ πάνε, έ οΰ δρόδε γκά φρίκα' μα ζ&ν'
άμη την φωνήν εκείνου όπου μου έσυν- έ άτ'ιγ £ε με φόλι μούα, νούκ' : οιΡιούανε.
τύχαινε, δέν τ/.ν άκουσαν.
ι υ. Ε ούν' ίθάτζί" τζτε κέϊγ ω
ίο. Και έγω είπα' τί ν* κάμω,
Ζο'τ;
έ Ζο'τι με θα μούα , γκρέου έ
Αύθεντη; Κ^ίό Κύριος μοΰ είπε' σή
κω, πάγαινε εις τήν Δαμασκο'ν" και ε χάιγδε ντ| Δαμασκό, έ άτγέ *ό τί
κεί θέλουν σοί λαληθή δλα έκεΐνα όπου τε θούχαετε τι πέρ Ρίθ' άτό ί.έ δό τ*
πετζ.
<Η)ΰ είναι διωρισμένα να κάμης.
ιι. Ε σί νούκε σοχβ γκα ι| λάμιι. Και ωσάν δέν έβλεπα πλε'ον άπο
την όυ'ςαν εκείνου του φωτός, βα^αζο- ψουριτ' έ άσάϊγ δρίτετ, με χο'ίκνε π|ο
μενος άπό το χέρι άπό εκείνους όπου ή δο'ρρετ σο'κετε, έ άρτζε ντε Δαμασκο'.
ταν μαζύ μου, ήλθα εις την Δαμασκο'ν.
12. Ε νι| νιερί Ανανία,ί τρίμπουρι
12. Και κάποιος Ανανίας, άνθρω
πος ευλαβής κατά τον νο'μον. μαρ Περντίσε σί κούντρ' |ίΐτ§ νο'μι, έ δί •.
τυρημένος άπό όλους τους Ιουδαίους μπούρτουρε πρέϊγ ίίθε Τζιρούτετ κΙ
όπου έκατοικοΰσαν εις τη* Δαμασκόν, ρίγν άτγέ.
ι3. Ηλθεν εις έμενα, και ές-άθη
1 3. Σί έ'ροι τέκ ούνε, έ ντένι περαπάνω μου και μοΰ είπεν" Σαούλ α πάρα, μι θα" Σαούλ βίλα, χάπ σίτε,
δέλφι, άνάβλεψε. Και έγώέκείνην την έ ούνε άτε τζαστ έ πάτζε άτ{.
ώραν άνέβλεψα εις αΰτο'ν.
ι4• Και εκείνος εϊπεν* ό θεός των
ΐ/{• Ε άί με θα* Περντία έ καπαπατέρων μας σε προώρισε διαναγνω- λάρεβετ σόν§ τε κά όρόινιάσουρε τί
ρίσης το θέλημα του, και νά είδης τον κ| κρίε χέρεσε τε νιόχτζ θελη'μεν' έδίκαιον και να ά>*>ύσης φωνήν άπό το τίγ, έ τε σόχτζ τε δρέ'ίγτ|ν§, έτεδις-ο'μα του* ,
Ριοτζ ζε γκα ίόγια έτίγ.
1 5. Δια να είσαι μάρτυρας του εις . 1 5. Σε ψέ δό τέ γετζ μαρτύρ ί άδλους τους ανθρώπους, έκεινών των τίγ μπε Ρί6ε νιέρεζ, άτοΰρε κε πέ, έδε
πραγμάτων όπου είδες και άκουσες. άτοΰρε κε διΡιόβε.
ι6. Και τώρα τί αργείς ; ση'κω α
ι6. Ε νταστί ψέ σίΧειγ; γκρέου έ
πάνω, βαπτίσου, και λ'.ϋσε ταΐς άμαρ- παίεζο'ου, έ λιάιγ φάγετ' έτούα, τούκ'
τίαις σου, επικαλούμενος το όνομα του ε θύρρε εμίρριν' έ Ζο'τιτ.
Κυρίου.
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ι η. Καί όταν έγιίριβα εις τήν Ιε
ρουσαλήμ, καί ίπροσεύχουμουν εις το
ϊερον, μού Ε'συνέβη έκς-ασις,
ιδ. Και είδα τον Χριςον όπου μου
έλεγε* σπούδασε, χα» εύγα γλίγωρα
«1» τίν Ιερουσαλήμ" διατί δεν θέλουν
δε/θή την μαρτυρίανσου δι» λόγου
(ίου.
19. Καί έγώ ειπα' κύριε, αυτοί εΐζεύρουσιν ότι έγώ έφυλάχονα, χαί <*
<5«ρνα εις τα συναγώγια εκείνους όπου
*πίς-£υαν εις έσέν*.
3ο. Και δταν έχύνετο το αίμα
του Στεφάνου τοΰ μάρτυρο'ς «ου, ές-έχουμουν παρών, χαί τιμούν συμφωνη
μένος εις τον φο'νον του, χαί έφύλαγχ
τα φορέματα έχίίνων όπου τον έσκ',τώνασιν.
21, Καί μού είπε• πάγαινε" ότι έγώ
θέλω σέ ς-είλη εις έθνη μακράν.

Κί». 29.
ιη. •Ε χούρ οΰχθίετ,» ντ' Ιερουσκ»

λίμ, έ
πγιέρε
1 8.
μούα'

φαλλέ*» ντ' Ιερό,
ντε νι§ τ§ δάλλ§
Ε έ πάτζε άτ§
άναγχά;, δίλλ με

μ§ Ριάου τι
γχά βετίου.
χε μι 6ο"ί
τε σπέϊγτ•*

γ'.ί Ιερουσαλίμι , σε οο τ§ μϋ; δέξεν§
μαρτυρίνε τξντε πέρ μούα.
19. Ε ούΥ ί θάτ£ί' Ζότ, άτα έ δί
νε, χε ο»ν§ γέ3ε άι χε ί βέρόε ντε χαψα'νξ , έ ί ράχε ντε περ συναγώγε άτα
« χεσο'ιγνε, ρίπε τίγ.
2θ. Ε δε χοΰρ Χίρδείγ Γϊάχου ί
Στεφάνητ μαρτύριτ σίτ , ούν§ γέ3$
περπάρα, έ μπ| νι§ χσίλ περ β,ρίελβ
τ§ τίγ, έ ρΝ>ύαγ§ ρόπατ' *' άτούρε χι έ
βρίσνς.
2 1 . Ε μ| θα μού"», χ,«.'γοε' »έ οδν§ & τϊ τε όερΡόϊγ τι ντε φυλίρα τ|
λια'ίΓα.
ι
22. Ε ε διίιοϊγνε άτι γγέρα μπ*
χετε φγιΛε, μα παστάγε γχρίγτιν|
ζίν' έτοΰρί έ Θάνε. " γχρέε γχα δέου
τε τίλλινε , βέ ψέ σίατ' έ ούδίσε τ&

32. Καί οί Ιουδαίοι έω; ει; τοΰτον
τον λο'γον άκουαν του Παύλου, χα"ί α
πέχει έσηχωσαν την φωνην του;, καί
είπαν " Εύγαλε άπό την γήν τον τε'τοιον ( άνθρωπον, ) διατί διν πρέπει ρο'γε άί.
να ζή".
23. Ε χοΰρ θερρίτν' ατά, έ στίγνί
α3. Και κράζοντες έχεΐνοι, καί ρίχνοντε; τα φορέματα τους, χα; βάλ ρο'Αατε πόβτε , έ γχρίγνε πλιβύχουρ
λοντες χονιορκτόν εις τον αέρα,
ντ' ερρε,
24- ΙΙορσίτι Χιλιάρχου τα 3πίγν|
24• Επρο<-;**,εν ό χιλίαρχο; να συρίη ό Παύλος εις το κά7ρον, καί είπε άτε ντε χάλια, έ ού θα τα ρίχνε, έ τα
να τον έςετάςουν αϊ ςυλίαις' δια να πιέτνε. κ'| τε μψον περ τζ<ράρρί πού
γνωρίβτι δια ποίαν άφορμην έιώνα- νε θεόρίσν» χόντρ' άτίγ.
ζ«ν τέτοια; λογή"; εναντία του.
23. Ε ποχε έ^τρίγτιν| πόστξ , ε
3 -Τ. Καί ώσαν τον έςάπλωσαν χαί
έ
λίδν§
μί ρίπα τα ρίχν&, ί θότ| Παύ
τον έρεβαν με τα λουρί* να τον δεί
ρουν, είπεν ό Παύλο; ει; τον έκατόν- λου* Εχατοντάρχουτ /.ε ρίγ περπάρα"
ταρχον οπού ές-έκετο έχει" «ν ίχετε ντε χίνι γούβετ ού'ρδξρ τε ρίχνι νιερί
έσεΐ; ίςονσίαν να δέρνετε άνθρωπον Ρω- Ρωμαν π« Ριουχούαρυ
μαϊον χωρίς χρίβιν ;
26. Καί ό έχατο'νταρχός ώίαν το

26. Ε Εχατοντάρχου βί ίιΡιο'ϊ λ$-
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τε
φγιάλί
,
όΊ
κιας
τέ
Χιλίάργου
ε' ί
Ικουβεν, ίΛηγε κ«ι το ε'πεν εις τον
ϊμλίαργον, λεγωντας' βλέπε τί μέλλεις ρ^φέν , ε ί θο'τε* δΗχ μίρ^β <& τ§
να κάα.η;' δ-.ατί ό άνθρωπος έτοϋτος πίϊτζ, σε ψε κούίγ νιερ; "§ατ§ Ρωμάν.
είναι Ρωμαίος^
27. Και ό χιλίαρχος έίτήγ* κοντά
27• Ε Χιλιάρχου, γιου άφερούα, έ
ίΐς τον Παΰλον, και λέγει του" Είπε ί θα άτιγ" θούαϊγμε αούα ντ| γέ τι
μου, άν είσαι Ρωμαίος; και ό Παύλος Ρωμάν; έ δε άί ί θα* γιαμ με τι βερτέτε.
είπε- ναί.
28. Ε οϋ περΡε'Ιίκ Χιλιάρχου, ουν*
28. Απεκρίθη ό -/ιλίαρχο; και είπεν" εγώ απόκτησα έτούτην την πολι- ί κάμ πλέρε χ§τ& κασαέά ίούμβ
Τείαν μέ πολλήν εξοδον. Και ό Παύλος 8τρέ<γτ * έ δε Παύλουα ί θότ§ * ούν§
ίίττε' άμ* εγώ είμαι πολίτης ( της Ρώ ■}ΐαμ έ δε λέρρ§ ίτίλλι.
μης ) άπο γεννη'σεως.
29• Και παρευθΰς έδιέβησαν άπ'
«ύτον εκείνοι όπου έμελλαν να τόν. εξε
τάζουν* και 6 χιλίαρχος ώ*αν έμαθε
πώς είναι Ρωμαίο; , εφοβγί&η δτι τον
έδεσε.
3ο. Και τήν άλλην ήμέραν θέ*\ων
Τας να γνωρίση το βέβαιον, τ6, τ» κα
τηγορείται άπο τους Ιουδαίους, τον ϊλυσεν άπο τα δεσμά, και έπρός-αζε να
Αθουν οι άρ/ιερεΐς , και ολη ή σύναζίς
τους, και ("κατέβασε τον Παΰλον, και
τον ες-ηβεν εις αυτούς.

3ΐ>. Ε άτε τζαατ ού λιαρΓούαν§
πρε'ϊγ σί άτα κε ?ίούαϊγνβ τα πιέτνβ
ατε* έ οέ βέτε Χιλιάρνου ού ορικούα,
«Μ ΐιοχου "Η ίϊτε Ρωμάν, έ δε σε
ψέ έ πάτ λίδουρε.
3ο. Ε όίτεν' έ νέσερμε δούα'ίγ τ»
νιΧ Ή βερτέιενι , περ τζφάρε πούνε
καλ'ιζόνεϊγ γκά τζιφούτί, έ ε ζΡίδι άτ§
γκα τε λίδουριτε, έπορσίτι τε μπ§γίδιίνε τε πάρετ' έ πρίφτ|ρετ, ε' δέ Ηθε σινοδι ί τοΰρε' ί βι ε ντζο'ρι γιάϋτΐ
Παύλονε , έ βοΰ περπάρα άτουρε.

Κεφ. κγ. 23.

Κρίε Ενι|ζέτ έτρε'τί• *γ• *>3.

ι. Καί ό Παύλος άτενίζωντας εις
βυναςιν, εΐπεν' ώ άνδρες αδελφοί, έγώ
«πολιτεύθηκα εις τον θεδν έως έτού
την την ήμέραν, με κάθε λογής συνείδησιν καλην.
2. Και ό άρχιερεΰς ό Ανανίας έπρός*αζεν εκείνους όπου έπαρα?*'κουντα εκεΓσυμά ταυ, να κτυπώσι το ς-όμα του.
3. Τότε ό Παύλος εϊπεν εις εκείνον*
ώ τοΐ^ε άσβες-ωμένε, ο Θεός μέλλει να
»έ οείρη* έβυ κάθεσαι να με κρίνης κα
τά τόν νο'μον, και παραβαίνωντας τόν
νο'μον προς-άζεις να με δέρνωσι ;

ι . Ε ο-ί βϊστρόϊ Παύλουα ντ£ μπ§•
γέδεγε, θά" νιέρεζ β|"λάζερ, ουν§ γγε'ρα
βότ έ χε,σάϊγ δίτετ καμ ετζουρι τε
Περντία με ζ^μερε τ| μίρρ».
α. Ε ί πάρι ί πρίφτ§ρετ Λνανία,
δα ούρδίρ άτούρε κ^ ρίγνί μπάνί τί\
κε τα ρίχνε μπε Ρό'γι.
3. Αχιίρε Παύλουα ΐ8α άτιγ ' &
Τίτε πγιε'ρ» τιγ Περντία μοϋ^ρ* ί λίερε με κερκέ*λε• ε* τί ρι τε μ» Γιουκοτζ
μούα σι κούντρ' ε»τ« νόμι, ίκοντρε
νόμιτ ούρδερόν τε με ρά/εν| μούα;
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Κει. ιϊ

4- Κ ατά κε κέν$ άτγέ , Θάνε " τί
4• Και έκεΐνοι όπου επαραςέκουνταν είπαν- τον αρχιερέα του θεοΰ υ πάριν' ε πρίφτερετ σέ Περντίσε σιάν τι;
βρίζεις ;
5. Και ό Παύλος είπε* δεν τό εί5. £ δε Παύλουα θα' νούκ' έ 5>ίγ§
ξευρα, αδελφοί, •5τι είναι άρχιερεύς' δι- βιλάζερ, σε άί |ατ' ί πάρι ί πρίφτερετ"
ατί εΐναι γραμμίνον ότι άρχοντα του σε ψέ εστε σκρούαρί, ι\ πάριν' έ λ«ο'ιτ οιτ τΐ μός έ σιάτζ.
λάου σου να μην κακολογη'στ,ς.
6. Και ό Παύλος ώσαν έγνώρισεν,
6. Ε σί έ νιό/ου Παύλουα σε νιε'.
ότι το ένα μέρος είναι τών Σαδδουκαί- ρα πγιέσε ίστ§ γκά Σαδουκέϊγτε ,
ων, και το άλλο είναι τών Φαρισαίαν , έ τγιάτιρα γκά Φαρισέϊγτε, θύρρι ντέ
έκραζεν εις το συνέδριον' ώ άνδρες α μπε,γέδεγε." νιέρεζ β|λάζερ, ούν§ Φαριδελφοί, έγώ είμαι Φαρισαϊος Φαρισαί- σαΐο γιαμ, ί Αίΐ ί ι Φαρισαίουτ , έ οεου" και κρίνομαι περί ελπίδος και α μ|τόνίμ ούνε περ απρέ5ε , ΐ περ τ4
ναβάσεως νεκρών.
γγιάλτουρε τ» σε βδέκουρετ.
η. Και ωσάν ειπεν έτοΰτο, έγινε
-. £ ποκε θα άί /.ετε φγιάλε , ού
φίλονεικία των Φαρισαίων και των Σαδ- π| τε ντάρρε Φαρισέϊγετ, έ Σαδουκειίουκαίων' και το πλτ,βος έχώρισεν εις γετ , έ οϋ π§ρ3κίε τούρμα.
δυο.
8. Διατί οι Σαδδουκαΐοι λέγουσι
8. Σε ψέ Σαδουκάγτε. θόνε χε νούκ'
πώς δέν είναι άνάς•*σις, μηδέ άγγε ε3τβ τε γγιχλτουρί τέ σε, βοεκουρετ,
λος, μηδέ πνεύμα" άμή οί Φαρισάϊοι ας Εγγελ, άς Σπίρτ ' ί Φαρισέίγτε ί
μολογη'σγεν§ κε τ* οία.
όμολογοΰσι και τα δύο.
9• Και έγινε μεγάλη βοη''καίέση9• Ε ού π§ νιε κλίΟμ' έμάδε ' έ σί
κώνηκαν οί γραμματείς όπου ήταν α οΰγκρέν| Γραμματιχότε κε κένε γκα
πό το μέρος τών Φαρισαίων, και έμά- άν' ί Φαρισέϊγετ , κερτόϊγνε , έ Ούανί'
χουνταν και έλεγαν" κανένα κακόν δεν να νούκε ίεγεμε ντονιε τε χέϊκ μπε χε
εΰρίσκομεν εις τον ά/θρωπον έτοΰτον τε νιερι- μα ντί φόλι άτίγ Σπίοτ, ά
άμή άνίσως και έλάλησεν εϊς αυτόν η Εγγϊ)Ι , λέ τϊ μος λε,φτόϊγμΐ μι
πνεϋμα η άγγελος, μην βίομαχοΰμεν Περντίν|.
ίο. Και ωσάν έγινε πολλή φιλονει
ίο. Ε σί ου κ|| τραζίμ ίμάδ, οΰ
κία, φοβούμενος ό χιλίαρχος μη'πως τρεμπ Χιλιάρχου μος β 8κίεϊγν| Παύ
και ζεσχισθη ό Παΰλος άπ' αυτούς, *- λο νε άτα, έ πορσίτι τρίματ| τέ ζπρίπρός-αζε το ς-ρατευμα να κατέβουν να σν| , έ τα ρεμπέϊγνε άτε γκά μέσι ί
τον αρπάζουν από την μέσην τους, και τοΰοε, έ τα σπίγνε ντε όρδϊ.
να τον ύπασιν εις το κάς-ρον .
ιι. Και την έρχομένην νύκτα έφάιι. Ε νάτ|ν| κε βίν γιου οοΰκ ά
ντ, εις αυτόν ό Κύριος, και είπε του* τίγ π§ρπάρα Ζότι* έ ί 6α" μος ού τρίμπ
έχε θάρίος, Παύλε" διατί καθώς έμαρ- Παύλο* σε ψέ σί κούντρε δέ μαρτυρι
τύρησες τά εδικά μου εις την Ιερου περ μούα ντ' Ιερουσαλίμ, χεδτού οούσαλήμ, ίτζι κάμνει χρεία να τα μαρ- χαετε τ| άπτζ «ίγ ε' δε ντε Ρώμ.
τυιη'σης και εις τήν Ρώμην.
12. Και ωσάν εξημέρωσε, κάποιοι
Ιϊ ε σί οΰχδί , ού μπεγιύδξ τζ*

Κεφ. »3.
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είπό τους Ιουδαίους εκαρ.αν βύναξιν,
και αναθεμάτισαν του λόγου τους, και
είπαν, μηδέ ν* φάγωσι μηδέ νά πιουσιν, έως όπου να σκοτώσωσι τον Παΰ-

πρέ<γ Τζιφούτετ, Ι άνα9εμχτίσν§ βέ-'
τϊχεν' ετοΰ,.ε, ε δάνε' 4ε άς τί μός
χάνε, ας τ| μός πίνε , γγέρα σα τ|
βράσενί, Παύλονε.

λον.
1 3. Και εκείνοι όπου έχαναν έ"τού-

1 3. Είδνϊ μέ ""■ούμ• σέ&ζέτ, άτά

Την την ύρχομωσίαν , ήταν περισσοτε- χ| πάν§ πείρε &λΗ\ ί.•:τ\ *».
ο'Λ άπό σαράντα.
ι4• Οί «ποΐοι επήγαν ίίς τους *ρνιβρεΐς και εις τους πρεσβυτέρους, και
είπαν" έμεΐς άναθεματίσαμεν του λο
γού μας, να μήν φάμεν τίποτες εως οποΰ να σκοτώσωμεν τον Πχυλον.
1 5. Τώρα λοιπόν εσείς φανερώσετε
του /ιλιάο/ου μαζΰ με την συναζιν,
δια να τον κατεβάση αΰριον εις «σας,
ωσάν μέλλοντες τάχα νά γνωρίσετε
καλλίτερα τα πράγματα του' κ» προ
τοϋ να σημώση αυτός, έμεϊς εΐμεσίΐεν
ετοιαοι νά τον σκοτώσωμεν.

1 4• Κ κετά βανί ντε τί πάρετ' &
πρίφτίρετ , έ δε ντε πλέϊχ, έ (Ιάνε' νά
κέμι ίτρίγγαύαρί βέτεχενί με άνάθεμί, τ£ μός βίμι Ρε ντε Ρόγε, γγέρχ
σα τε βράσεμε Παΰλονε.
1 3. Γιου άδά νταϊτί θόι Χιλιάρχουτ πάσχε με Συνόδ τά ζπρέσ' άτε
νέσΐρ μπε γιούβετ, σίκου3 ϊόι τϊ νίχνι
?:ούν|νί με μίρρ^ περ τ|, έ νά γίμι
Γατί , χε πά (ίε άφερούαρε άΐ, τά βοά•
σεμε ατέ.

ι6. Και ό υιός της αδελφής- τοΰ
1 6. Ε σι διΡιόϊ πουσίνε ί πίρ*» 2
Παύλου άκουσε την έπιβουλην έτόύ- βϊ μότρεσε Παύλοσε , βατέ ί χίρι ντ'
την, και έπηγε και έμβη/.ε μέσα ει; ορδί, έ γιά θά Παύλοσε.
το κάς•ρον, και το είπε του Παύλου.
\η. Και ό Παύλος έπροσκάλεσεν
ίνα άπό τους έκατοντάρχους, και ειπέν του' επαρε κάι πάγενε ετοϋτον τον
νέον εις τον χιλίαρχον' διατί έχει κά
τι τι νά τοΰ εϊπη.
1 8. Και ά ίκατο'νταρχος τόν έπηρε,
και τον έπηγεν εις τόν χιλίαρχον, καί
ίίπεν' ό δέσμ',ος ό Παύλο; μι έλάλησε
και με «παρακάλεσε νά φέρω έτοΰτον
τον νε'ον εις εσένα, κ» έχει κάτι τϊ νά
«ου λαλη'σιβ.
19- Και ό χιλίαρχος τόν επίασεν
άπό το χέρι και επήγε ζεχωρις-α, καϊ
τόν ερώτησε* τί είναι έκιϊνο όπου έχεις
να μοϋ είπτίς;
αο. Και είπε/ ίτι οί Ιουδαίοι έσυμφώνησαν νά σε παρακαλέσουν νά
κατεβάσ•/ις αυρνον τον Παυλον εϊς την

ιη. Ε Παυ'λουα ίύ£4ι νιξ Εκατοντάρχ, ϊ ίθότί ' χετε τριρισιούαρ π*ρ•
τζιλβ γγέρα τέ Χιλιάρχου σε ί κά πίρ
τί βέν' άτΐγ νιϊ πούνε.
1 8. Ε άι έ [Α'ίρρι ατέ, ε ι 9ποΰρι τέ
Χ,ιλιχρχου, Ι ΐ θότε' Παύλουα χε ί'ίτ*
ντε χαψάνε με θύρρι , ?! αοΰ λιοΰτ τ|
Αίε κετ|ί τριμίίιούχρ τικ τέγ§ , λε τί|
κά περ τ^ Οίνε νιε κουβεντ.
Ι9• Ε σι έ (ΐόρρι περ δάρρετ Χιλι
άρχου, έ βάτε ριπέ ν•άν|, έ πιετ' τζίίίτε άγιο <ΐ κέ περ τε 9έν| (χουα;
3ο. Ε 5*ε άί ί 9ά" σε Τζιφούτε κί•/\
μουϊαβερί τί τί λιούτενε τιγ, « 7^
ντζγιέρτζ Παϋλονί νέσερ ν«Λ μπ»γέδ|•
"58
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βύναςιν, ώσίίν μέ)λοντες τάνα να ερω
τήσουν, τίποτες καλλίτερα ό\α λογού
το».
21. Εσύ λοιπόν να μην καταπεισθ/,ς είς αυτούς" οιατί περισσότεροι ά-ο
σαράντα «νοερές άπ' αυτούς τ*ν επι
βουλεύονται, οί όποιοι αναθεμάτισαν
του λόγου τους, μηο έ να φάγωσι μηδέ να
πιοΰσιν, έως οποί να τον σκοτώσωσ•.-

Κεφ. 2?.

γε , σι κούρ τζιότ τ$ πιε'τουρ» τί|
8τρέιγτε κάνε π$ρ άτέ.
2ΐ. Μα τι μός ϊ διίιο άτά, ο*έ ψέ
έ περΡιόγξνε άτ§ μ* τέπερ σέ &ζέτ νιερεζ πράγ σούρει, κε «Γα άναθεματίσνε
βε'τ|^εν' έτ-οΰρε άς τε μός χάν§, άς
τε μος πίνε, γγέ^α οί. τα βράσ§ν| άτ-Ι' έ δέ νταστί γιάνε Γατί, » πρε'σενε
γκα τε'γε φγιάλενε,

και τώρα είναι έτοιμοι και άναμενουσι,
να άκοίσουν τϊ θε'λεις τάςεε»
22. Ε Χίλιάρχου έ λ&σιοΊ τρίμνε,
22. Ο χιλίαρχος λοιπόν οοϊο'λιχιε
τον νε'ον, και έπαράγγελέν του, λεγων- έ έ πορσίτι τε μός ί θότε {ιερίουτ , σε
τας' να μην το είπίίς κανενός πώς μου με θέ μούα κε,τό.
τα ε'φανέηωσες ετούτα.
»3. Ε σί θύρόι 5ΐ Εκατονταρχε,, οΰ
23. Και ε'προσκάλεσε δύο κάποιους
θά
'
πένι Ρατί δικίντ τρίμα , τε βε'νβ
άπό τους έκατοντάρχους, και ειπεν' έ*
τοιμάσετε διακόσιους ς-ρΛ^ιώτα;,. δια γγε'ρα ντε Καισαρί, έ δέ στατεδγιέτε
να ύπάσιν έως εις την Καισάρειαν, και καλιόρες, έ δέ δικΐντ άρματόσουρ» μβ
εβδομήντα καβαλάριδε;, και διακόσιους χε'για γκά τε τρε'τινε σαχατ τε νάσωματοφύλακας, άπό την τρίτη* ωραν ?§σβ.
της νυκτός*
24- Και να φέρετε και ζώα, δια ν* '
24 Τ§ λίρι έ δέ κάφ<τ§ κε τ§ νίβάλλετε απάνω τον Παύλον, να τον πεγ» Παύλουα, έ τ« σΐϊίρι ίίίντόϊί ντ«
ύπατε σώον εις τον Φτίλικα τον ηγε Φήλικαϊ Ηγεμόνι.
μόνα.
25. Ε ί σκρόι νιε κάρτϊ• κ| χιό* τ*
25. Και έγραψε και έπις-ολην , ή
οποία επεριεί/Εν έτοΰτον τόν τύπον' τίλε νοη'με.
26. Κλαύόιος ό Λυσίας τω κρατί26. Ού'νε Κλαύδιο» Λυσία μπε τέ<τω ήγεμόνι Φη*λικι ναίρειν.
γ» τέ 3ούμ' ί φόρτι ήγεμών Φηλίχο->
•27. Ετούτος ό άνθρωπος έπιάσθη

■χη. Κετε νιερί έ ζούνε Τζιφού-

άπρ τους Ιουδαίους, καί έμελλε να φο
νευθώ άπ' αυτούς, και έγώ ε'πηγα με το
Γοάτευμα και τόν εύγάλα άπό τα γίοιά τους, με τό να μάθω πώς είναι

τ|, έοούαϊγνε τα βρίσνε, έ οΰνε βάΓγτα με τρίμχτ' έμί , έ οΰ «μόρρ* γχ*
δούΐίρότ' έτούρε,• σε ψέ μψόβα χε «ίτβ
Ρωμάν.

Ρωμαίος.
28, Και θέΐωντας να μάδω την ά28. Ε βε ψ» δε'ϊια τβ μψο'γ» κερ
φορμήν δια την οποίαν τόν εγκαλού τζφάρε πούνε έ καλ|ζόϊγν$ άτ§, έ ζ*ρ^
σαν» τό* έφερα εις την σύναξίν *Όυς" τα άτε ντ| μπ|γε'δεγ| τέ τουρε,
2θ. Τόν όποιον τόν εύρήκα όπου ε'•
29. Ε 5ε'τζ§ κ§ έ χαλε^ο'ϊγν} *τ$
γκαλείτο ^ι* ζη-τνίματα τοβ ν^μου π|ρ τ| χίρκούαρα τ§ Νόμ:τ σς τοΰρβ,

Κεφ. α4•
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τους, χβ» ο"έν είχε κάνε'να έγκλημα ά'- . 5 Χε νούκε Α'α} ντονιϊ φάίγ π|ρ β§εκεξιον θανάτου, η δεσίματος,
γε , α π|ρ τ§ λίοΌυρε.
3ο. Και (λέτο να μου ε'μηνύθη επί- 1
3ο. Μα κοϋρ με Θάνε μοβα , σε
βουλή, οπού" έμελλεν να γέν/ι από τους Ιδούαίγ τι πίνεϊγ νΐΐρίουτ δγιαλίζίπρέϊν
Ιο υσαίους εις τον άνδρα έτούτον, ευθύς τζιφούτετ , άτ§ τζάστ ε δίρΡοβα
ώίρΡοβα τεχ
τεκ
τον έπεμψα εις εσένα" και «παράγγειλα τε'γε' έ πορσίτα έ #6 ατά κι £ καλεεις τους κατηγο'ρους να εϊπώσιν ΐα• ζο'ιγν| τε θόνε άτό κε κάνε με τε πα
προς-ά σου εκείνα όπου έ'/ουσιν ει; αυ πάρα τε'γί' Κιόφτζ {χ.έ σεντε'τ.
τόν. Ερρωσο.
3ι. Οί Γ-ρατοιώται λοιπόν, καθώς
3 1. Ε τρίμα τε, σι κουντρί οΰ πορήσαν παραγγελμε'νοι, έπηραν τον Παυ- «τνε , μυναρρε Παύλονε . έ έ προύνε
λον, και τον έφεραν την νύκτα εις την νάτε^ε ντ' Αντιπατρίδε.
Αντιπατρίοα.
32. Και την ίλλην ήμε'ρ»/ άφη3ί. Ε νε'σερετ σι λιανέ καλϊρίνβ τι
βαν τους καβαλάριδες να πασιν «.ετ' βϊγ με τ$ Λάσκε, οϋ κθίενε ντ' όρί'ι.
αυτόν, και εκείνοι •ί ς•ρατιί>ται ένύρισαν εις το κάς-ρον.
33, Και οί καβαλάριδες επήγαν εις
33. Ε κ|τά καλερι σι ^ίν§ ντε
την Καισάρειαν, και έδωκαν την έπι• Καισαρί, ε ίο*άν» κάρτενε Ηγεμώνητ,
ς•ολήν έΐς τον ηγεμόνα, και του έπα- ΐ έίπούν| περπαρα τίγ ε 5έ Παύλονε.
ράς-ησαν και τον Παΰλον.
34• Και ό ήγεμών ωσάν άνάγνωσε
34. Ε σί κεντο'* ήγεμώνι κάρτες,
την ίπις-ολήν, έροίτησε τον Παΰλον α Ι πιε'τι γκάτζ έπαρχί |στ§, έ σι
πό ποίαν έπαρχίαν είναι, και ωσάν ε- μψόΐ κ β ίστε γκά Κιλικία.
μαθεν οτι είναι από την Κιλικίαν'
35, Ειπε' θέλομεν σου ακούσει, ό
35. £ο τε τε διΡιόΐγ τι, ίθά, κούρ
ταν Λθουν οί καττίγοροί σου. Και ε'- τ§ βίγενε ατά κε τε χαϊεζο'γενε τίγ'
προ'ς-αζε νά φυλάττεται εις το παλά- έ πορσίτι κε τά ρούαιγν§ άτε ντε
τιον τοΰ Ηρώδου.
Πραιτόριο τ' Ηρώ£ητ.
Κεφ. κο\ 24.
ι. Και υς-ίρον άπό πέντε ήμε'ραις
εκατεβη ό άρχιερεϋς Ανανίας με τους
πρεσβυτε'ρους, και με κάποιον ρνίτορα
Τε'ρτυλλον, οί όποιοι έφανήσθηκαν εις
τον ήγεμο'να εναντίον τοΰ Παύλου.
3. Κα; ωσάν έχάλεσαν τον ΙΙαΰλβν> "ΡΧι«ν ό Τε'ρτυλλος• νά τόν κατηγορη, λε'γωντας'

Κρίε Ενιεζέτ έκάτερτε. κί. 24•
Ι. Ε πας πε'σε δίτετ ζπρίτι Ανανία
ί πάρι ί πρίφτερετ λάσκε υ.έ πλε'ϊκ ,
ε ύέ (χέ νιε ρ"ητωρ Τε,ρτύλο , ί κετά
δούαλε τέ Ηγεριώνι κόντρε Πβύλοσξ,
2. Ε σί ού θϋαρ έ δέ άΐ, νίσι ΤεΓ.τίλουα τέ καλεζόν , έ τε θό'ί.

3- Ω κρατικέ Φηλις, ίμεΐς ες-ων3. Ω ίλιάρτι Φηλίκ, σού(Α| πάϊκ
.τ«ς νά έχωμεν πολλην είρηνην οΊά με'- κφι με «νε τ|ντε , ε μ.ε πούνερα κ=
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«ου σου, καϊ τών κατορθωμάτων όπου πίρρε τίγ ντ§ Χ|τ'| φυλϊ, με οΰρτ»τζ}
γίνονται ει; τό έθνος έτοΟτο, Οιά με'- τίντε , τέχ δο , έ ντ* τζοό. ί^ντ , έ ε
ββυ της έοΊκής σοι» προμήθεια;, να νιόχμβ με έφχαρις-ί.
γνωρίζωμεν ίτοΰτα, χοκ σου εΰχαρις-οϋμεν κατά πάντα, και εις κάθε
τόπον.
4• Μα τ& μός τβ τ§ μΐνόϊγ τίγ
4• Και οιά να μην ηί παραβαρώ
σούμε
, τξ λιουτεμ τβ βιτιότζ πάχ
τερισσότερον, παρακαλώ σε να μας
ακούσης συντόμως, κατά τήν καλωσυ- φγιάλετε με τ| £ουτ§ τείτ.
νην σου.
5. Ρέμ χετε νιερί τε μολίψουρι, <§
5. Διατί έτωντας να είίρωμεν έτοϋτον τόν άνορα φθοροποιοί, και πάρα» άναγχάς Ρίθ§ τζιφουτε τε γχρένε κρίε
κινοΰντα οΊχος-ασίαν εις όλους τους ντε πέρ Ρίθ' άνε" έ εστ$ ϊ πάρι ϊ αίρε'Ιουδαίους όπου είναι εις τήν οϊκουμε'- σιτ σέ Ναζαρινόβετ.
νν, και είναι πρωτο7αττ; της αίρέσεως των Ναζωραίων'
6. Κουιγ δε'όΊ τ§ πε/έν έ δέ Ι«ρόν|,
6. Ο όποιος έοΌκίμασε νάρ,-.άννι και
το ιερόν, τον έπίάσαμεν, και κατά τον έ έ ζουμ Χϊτε, έ δέσμ τά Ριουχόγ§μ σι
νόμον τον έοικόν μας (θελη'σαμεν να χοΰντρ' |στ| νόμι ϊν|.
τόν κρίνωμεν.
7• Μα 3χόϊ Λυσία Χιλιάρνου, 4 «α
η. Α μη περνώντας ό Λυσίας ό χιλίαρχος, τόν έπηρεν ςΐνικώς από τα έ όεμπεΌυ γχά οοΰαρρτε μέ παχίρ.
^ί'ριάμας"
8. Ε οΰρδερόϊ τ§ βίγνε τέκ τίγε α
8, Και έπρός-αζεν εκείνους όπου τόν
κατηγορούσαν να έλθουν εί; εσένα" δια τά χ§ έκαΧιζόΐγίν^' έ γκά άί μουντ τϊγ
να ήθελες ημπορέση να γνωρίσης βζε- .μέ τ* πιε'τουρε τε μψοτζ Ρίθ' ατό χ|
τάζωντάς τον όλα εκείνα όπου έμεΐς έ κχλϊζόγεμε άτ'ε νε'βετ.
του κ'/.τηγοροΟμεν
9•Καϊ μέ τόν Τερτυλλον ίσυμφώ•
<). Ε Λά^λΐ μέ «τε χΐσνε νι& *ϋίλ
νη ;αν και οι Ιουδαίοι, λε'γωντες ίτοΰ έ δέ τζιφούτε, έ Θό3νε κετό άστοϋ
τα Ιτζι είναι.
γιοίν».
ίο. Κα'ι 4 Παύλος, ωσάν του εννε•
ίο. Ε Παύλουα, σι ί Αέρι νοημϊ
Ηγεμώνι
τέ φλιτ, ού περΡε'ιΡκ , έθα".
ψεν ό ήγεμών να μιλη'ση, άπεκρίθη,
( και είπεν' ) Εγώ εϊξε ίρωντας πώς ε σί ϊ δΊ χέ ούρ^ερόν τϊ Χϊτε φυλι >Λ
σύ είσαι κριτής από πολλούς χρόνου; σουμε μότετ, πίρΡε'Γεμ πέρ βε'τίχε τίεις το έθνος έτοΟτο, με καλλιτε'ρην με μέ ζέμίρε τ£ Ρ|ζούαρ|.
χαρίίαν απολογούμαι οΊά λόγου μου'
1 1 . Ημπορώντα; έσΰ να γνωρίσης,
ιΐ. 2έ ψέ μοΰντ τα μψότζ τίγ «.
ότι οέν έχω, παρά «ϊώδεχα ήμε'ραις , σγιανε μ'ε ϋουμί σέ ^ιμπε^γιε'τϊ βίτετ
«φόντις άνε'βηκα εις την Ιερουσαλήμ να <ί χοϋρ άρτζε ντ' Ιερουσαλίμ πίρ τ»
προσκυνήσω
φάλι.

12. Και ούίε εις το ιερόν μέ εΰ-|

1 2. Ιί, ας ντ' Ιερό μι Ρί'ν$ τ| κου
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βΛΧΛν όπου να διαλέγομαι μ» κάνίνα, βίντο'γε μι ν:ερ'ι, άς τε μπίγέδ τουρ•
η όπου να έκαμα σύναζιν πλήθους, ού μ| νιέρεζ, άς ν.έ συναγουαιγ, άς ντέ
τε εις τ«; συναγωγαΐς , ουδέ εις τον κιουτετ.
πόλιν'
1 3. Ουδέ δύνονται να βίβαιώσουν
εκείνα όποΓι καττιγοροΰσι τώρα.
1 4- Και τοΰτο σου ομολογώ, ότι
χβτ^ τόν τρό-ον (ττς θρησκείας ) ττ,ν
οποίαν λέγουσι ( ϊτοΰτοι ) αιραισιν , έ'τζι λατρεύω τφ πατρικφ θεώ , και πις•ευω εις όλα εκείνα όπου ίΐναι γεγραμ-

1 3. Ας μούντγενϊ, τι μι π$γΜ σίπ|ρ άτό κε με καλ^ζόγενε ντα3τί.
1 4 Οΰν| τε μολογίς τίγ χετε κε σι
χούντρ' §3τε κεγιό οϋδε ( έ πέσξσε ) ίέ
θυνε κετά αΐρέσ, κε#τοΰ λεβδόϊγ Περντίν' έ παλαλάρεβετ, με τ| Λεσούαρ|
μπε Κθ άτό χ§ γιάνβ σκροι$αρ| ντ§
μ/να εις τόν νόμον και εις τους προ- νόμ ε δέ ντέ. προφνίτ}.
γιίτ*ζ'
ι£) Και έχω ελπίδα εις τόν 0£0ν,
ι5. Ε καμ »π5.ρεσε τέ Περντία,
ττ,ν οποίαν και αύτοι οί ίδιοι προσέρ ατέ κ§ έ δε »ίτά πρέσίνε, τ^ γγιάλτ
χονται, πώς μέλλει να γϊννι άναςασις τουριτ' έ σε β&κουρετ, τ§ α\ δρέιγτϊτών .ί/.ρών, καΐ τώ< όικαίων και τών βετ έ δε τε οέ στρεμπερετ.
αδίκων.
1 6. Καί εις τοΰτο σπουδάζω, να
ι§. Ε μπε. χ^τέ ντζιτο'ϊγ έ δε οΰν|
έχω ΐ'.νίίίτ,σιν «ς τόν θιόν χαΐ ίίς τους τέ χΐμ χουροό Σπίρτιν§ τέ χίρούαρ•.
ανθρώπους άσκανδάλις•ον.
περπάρα περίτίσε, έ δε περπάρα νιί\η. Καί δζ-ιρα «πο πολλούς χρανοιις τ,λθα εις τα Ιεροσόλυμα μέλλον
τας να χάμω έλεημοσύναις εις τό είνος μου και προσφοράς"
1 8. Ανάμεσα εις τα όποϊα μϊ τ,ύραν καθαρισμε'νον ιίς τό ιερόν, όχι με
πλήθος, ούδε μέ συγχυβιν, κάποιος
Ιουόαΐοι άπό την Ασίαν*
Ι9• Οί όποιοι έπρεπε να είναι εδώ
παρών έμπρος-ά σου, καί να κατηγοροΰσιν, αν ίχουσι τίποτες εναντία μου.
20. Η αυτοί οί ίδιοι ας τό είποΰσιν
«ν εύριίκασιν εις έμενα τίποτες άδικί•
«ν, όταν ές•άθν;κα εις τήν συναζιν"

17. Ε πας δο>ίμ§ βίτετ παστάγε,
άρτζβ ντ' Ιερουσαλ'ιμ τε λέγε ελεημο
σύνες έ μπλιάτατε ντ§ φυλϊ τίμε.

ι'8. \ ντ| μες τί «τοΰρε πούν|ραβετ μ| ίε'νε τε κ|ρούαρε ντ' Ιερό, γιό
με *ότε, άς με νακατοιι , τζά τζιφούτ γκα Ανατολία.
ΐ9• Ε ατά οοί/αεϊγ τ\ νίνΐ κ|το ι
πΐρπάρα τεγε, έ τ| με κα>'$ζοϊγν| ντξ
κάνε Ρε κό\1τρε μούα.
αο. Α ρέτε χ&τα λέ τε θόνε ντέ
Ρέν§ τέχ οίν| ντονιε άδικί, κούρ κίν
τροβα ουνε ^τε μες τε μπεγέδεγίσε.
αι. ΙΙΐρ ζέ'τζμε χεσάεγ φγιάλετ
2 1 . Παρά αν δεν είναι δια ϊνα λόγον «τούτον χαϊ μόνον, όπου έΊ-άθτικα βέτεμί χ|χεντρόβα ντε μες τε τοΰρε,
και είπα ανάμεσα τους" ότι εγώ στίμε- έ βυόραν σε ού'ν8 σότ Γιουκόνεμ πρέιγ
ρον εξετάζομαι από σας περί «νας-ά- γιοϋσ περ τέ γγιάΧτουριτ' έ σέ β?έβεως τών νεκρών.
κουρετ.
23. Ε σι διίιόϊ χετό Φηλίξη , ί ρε'
23. Και ό Φ/)λιζ ώβάν «κουσεν έ-

Ητ>
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Κεφ. 24.
τοΰτα τ* λόγια από τον Παΰλον, «'- στι ατά , σέ ψέ ε' $Ίγ μ| χόϊε χετ|
νε'βαλλε τήν ύπόθεσιν ει; άλλην ήμε"- πούν§, έ ού ία- κούρ τέ ζπρε'σε Χιλνραν, είξεύρωντά; την καταλετιτ©;, λέ άρχου Αυσίου δό τι διίιόΐγ πούν|τί
γοντας* όταν κατε'βη ο Λυσία; £ χιλί- τούαίγ.
*ί%°5» &£^ω γνωρίσει καλλίτερον την
ύπόθεσιν σας.
23. Και έπαράγγειλεν τοϋ"έκατον23. Ε πορσίτι Εκατοντάρχν§ τά
τάρχου, να φυλάγη τον Παΰλον, και ρούαν Παύλονε , μα τά β«τρον μ»
να του δίδη άνεσιν, και κανένα άπ• μίρρε , έ τε μό; μποδΐ; ντονιέ ^χ* τε
τού; εδικού; του νά μην έμποδίζη νάτόν τίγτε τά σερκέν άτ£, ά τε. βίν τέχ αϊ.
υπηρέτα, η να παγε'νη ει; αυτόν.
»4• Και με καμπόσαις ημεραις
ηλΟεν ό Φί,λιξ μέ την Δρουσίλ/ι< την
γυναικά του, η* οποί* ητον Ιουδαία ,
και έπροσκάλεσε τον ΠαΟλον, χαϋ του
«χουσεν όπου ελεγεν δια την πίς-ιν
την εις τον Χρις-α'ν.

24. Ε σι σχούανε τζά &τ ερδι Φηλιςι πάσχε με ίρούαν έτίγ ΔρουσΟενε
χε χέ Τζιφούτε , έ %ρΓόί έ θύΐρι Παύλονε, έ διΡιό» πρεϊγ σι περ *ε'σ§ τ$
Κρι'ίτιτ.

25. Και διαλεγόμενος « Παίλος
περί δκαιοσΰνης και ίγκρατεία;, και
περί τη; κρίσεως όπου μέλλει να γένη,
ίφοβηήη ό φηλιξ και άπεκρίθη- δια
την ώραν σύρε" χαί ωσάν εΰρω καιοί,ν
θέλω σέ μεταπροσκαλε'σει.

25. Ε τέχ χουβεντόν άΐ περ τξ
δρέΐγτε, έ πέρ βερίερί, έ περ ίιούιχ χ|
δό τέ βίγε, ί χίρι φρίχε Φηλίξητ, έ θά*
χάιγδε νταστί, έ κούρ τε κέμ χόχ| δό,
τ* δ|ρίόιγ τ| τε θ§ρρές τιγ.

36. θαρρώντας ακόμη πώ; θέλει
26. Ε δϊ «δ θάρρος σέ Παύλουα
τοΰ δώσε: ό Παύλο; άσπρα να τον α οό τί ϊπ άτίγ άσπρε, χέ τά λεόΗον άτε'
πόλυση* διά τούτο τον επροσκΛει πυ- έ άντάϊγ πό ί θερρίτ με νέντουρε , έ
κνοτερον , χαί του ε'συντύχαινί.
κουβεντόν μέ τέ.
27. Και ωσάν έτελειώΟηκαν δύο
τη. Ε σι ού σόσνε δι βγιέτ λι*
χρόνοι, άφησε διάδοχον ό φηλιξ τον Φηλίςη μπ'| χεμπε τ| τίγ Πόρχιο ΦήΠόρχιον τόν Φή^ον* και θέλωντας να κά- ς•ον&• ε σι δούαιγ φηΐιξη του χεν χα-.
μη χάριν ει; τους Ιουδαίους ό Φήλιξ. τέρδ τζιφούτετ, λιά Παύλον| λίδουρε.
άφησε τόν. Παόλον δεμε'νον.
Κεφ. ιε\ 2 5.

Κρίε Ενιεζέτ έπε'σίτε. χε. ι5.

2. Ο Φης-ος λοιπόν ωσάν έμβτ-κεν
Ι. ΕΦη'στουα σι χίρι ντ' Επαρ/ί,
*'ς την έπαρχίαν, υς-ερα από τρεις ή- πα; τρί δίτετ βάτε γχά Καισαρία ντ'
μέραις άνέβη εις την Ιερουσαλήμ άπό Ιερουσαλίμ.
την Καισάρειαν.
2. Και έφάνηκαν ει; αυτόν ό άρνι2. Ε ού δούχνε τίρττάρα τιγ ί πάρι
«ρευς χαί οϊ πρώτοι των Ιουδαίων ενάν ΐ πρίφτιρετ , έ δε τε πάρίτ' έ τζιφόύτια τοΰ Παύλου, χαί τον ϊπαρακα- τετ χόντρι Παύλοσ§, έ ί λιβύτισνϊ άτίγ.
λουσαν,

λιφ. 4$.
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3. Γυρεύοντί; χάριν έναντίατου,
3. Ε ί ιίερκόϊγνε. χιρ χο'ντρ' άτΐγ,
νά τον κράζη άπ' έκεϊ εις την Ιερου χ'ε. τ\ δερΡόγΐ τά Αγιέρί άτε ντ'Ιερου•
σαλήμ" κάμνοντες επιβουλών, νά τον σαλΐμ, ε' ί πεγνε άτίγ πουσί τά βρίσν§
άτι μτίούδε.
σκοτώσουν ει; τήν ς-ράταν.
4. Αμή ό Φης-ος άπεκρίθη δτι να
4• Μα Φηστουα ού πίρΡεΊΤκ κ| τ§
φυλάγεται ό Παύλος εις την Καισά- ρούχαετε Πάύλουα ντ| Καισαρί , σε
ρειαν, χαι δτι αυτός του μέλλει νά πα- ε δε ν. δό τε βέγε απε'ϊγτ.
γη εκεί το γλιγωρο'τερον.
5. Εκείνοι λοιπόν όπου είναι άπό
5. Ατά δά γ*ά γιου* ού θα , *4
*α; δυνατοί, έίπεν, οίς κατέβουν μαζΰ, μούντγίνε τ: βίγενε , λέ τ| ζ*ρε'σε.ν§
χ οι άν είναι τίποτες άτοπον εις τον άν λάσκε μέ μούα , έ ντί χάνε. Γ| με *§τ|
δρα έτοίτον, άς τον κατηγορούσαν ε νιερί, λέ τά χα'λεζογενε.
κεί-.
6. Και εμώντας νάδιατρίψη εις την
6. Ε σι κεντρόι μπά τά μ§ τε'πε,ρ
Ιερουσαλήμ περισσοτεραι παρά δέκα Υγ σε δ^ιε'τε δίτ , ζπρίτι ντ^ Καισαρί, ί
μέραι;, εχατέ(?η εϊ; την Καισάρειαν , τε νεσερμενξ σι ντένι μπ§ φρον πορκαι την άλλην ήμέραν έκάθισεν εις το σίτι τε λίγνε Παύλονβ.
κριτη'ριον, καίεπρός-αζε νά φε'ρουσιτόν
ΙΙαϋλον.
7.Καΐώσάνί|λθ8ν αϋτος, ε'ς-άθηκαν
η. Ε σί έ προΰν| άι\, ί π|στούχτρυγύρω' έκίΐνοι οί Ιουδαίοι όπου εκα- λε. άτά τζιφούτ χ§ πάτνε. άρδουρι γκά
τέ'βηκαν από τήν Ιερευσαλήμ, και έλε Ιερουσαλίμι , έ θόσνε δούμε έ ι\ μεδά
γαν εναντία του Παύλου πολλαϊς και κατηγορίρα χοντρέ. Παύλοσξ , *ό
βαρείαι; κατηγορίαι;, ταΐς όποίαις δεν σμούτνε τί ό§φτό•γν| τϊ β|ρτέτ*.
ημπορούσαν νά ταΐς αποδείξουν"
8. Σε άί π^ρΡεΡείγ ε θο'σ' 9\ ας μπ&
8. Οτι ό Παύλος απολογούνταν ,
νόμ
τ& τζιφούτετ . 4ς ντ' Ιερό , ας
λίγωντα;" ούτε εις τον νόμον των Ιου
δαίων, ούτε εις τόν ιερόν, ούτε εις τον μπ§ Καίσαρινε Αέρι ντοίιε φαιγ,
Καίσαρα έσφαλα τίποτες.
9• Αμή ό Φη<τος θε'λωντα; νά κάμη
9• Μά Φη'στουα »ί οούαϊγ τ\ γιου
χάριν εις τους Ιουδαίους, άπεκρίθη και *εν τζιφούτετ χατερε , γιου π^έϊίκ
είπεν εις τον Παδλον* θε"λει; νά άνέβη; Παύλοσε ε ί θα* &ί τί τ4 βίτζ ντ' Ιεεις τα Ιεροσόλυμα, νά κριθές έκεΐ δια ρουσαλίμ. » άτγέ τ\ Ριουχόνετζ π|ρ
λ|το πε,ρπάρα μεγε;
τοΰτα έμπρο<τά μου ;
ίο. Και ό Παύλος είπεν' εγώ ςί
ΙΟ. Μά Παύλουα θά' ού'ν§ ρί πίακομαι ει4τό κριτη'ριον τοΰ Καίσαρος, πάρα Γιούκιτ « Καίσαριτ, άτγέ Ρού
ίκεϊ όπου κάμνε* χριία νά κριθώ" εγώ χαετε τ§ ("ιουκόνεμ ούνε , τζιφούτετ
τους Ιουδαίους τίποτες δεν τους άδί- σοϋ φιγε'βα Ρε, ε»ί χούντρ' έ ^ <ι\ «όρτ
κηββ, καθώς το γνωρίζει; και έσΰ κα• μίρ>_.
λα.
1 1 . Διατί άν αδικώ, και έκαμα τίII. 2ί ψέ ντε *^5ρα τί στρίμπ§ΐΓοτες όπόϋ νά «ναι άξιον θανάτου, ρβ , α ντ^ χίρρα πούνε περ β&'χίγε,

'4^
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δεν φεύγω τον θάνατον" άμή άνίσως
καί δεν είναι τίποτες άπ6 &εΐνα όπο>
ίτοϋτοι μου καττιγοροΰσι, κάνεις δεν
δύνεται να με 7.α?ισι? ει? αύτους- επι
καλούμαι τον Καίσαρα.
12. Τότε ό Φτς-ος, εμώντας να
βυντύγη με το συμββύλιον, άπεκρίθη
και είπί" Καίσαρα έπεκάλεσες ; εις τον
Καίσαρα θέλει; υπάγει.
1 3. Ωσάν «"πέρασαν καμπόσαις ^
αε'ραις, ό Αγρίππας ό βασιλεύς και ή
Βερνίκη ήλθασιν ιίς την Κ*•.σάρει*ν,
μέλλοντες να χαιρετήσουν τον Φτ,ς-ον;
ι4• Και ωσάν έδιάτριβαν έκεϊ πολλαΐς ήμέραις, ό Φης-ος ανέφερε ει; τον
βασιλέα τα πράγματα τοΰ Παύλου,
και είπεν" ένας άνθρωπος είναι έδω
δεμένος, όπου τον άφ/,σεν ό Φίιλιζ'
1 5. Δια τον όποιον, Οταν ίπηγα
εις την Ιερουσαλήμ, ένεφάνισαν οί αρ
χιερείς και . οι πρεσβύτεροι τών Ιου
δαίων, και έζητησαν να τιμωρηθη.

1 6. Εις τους οποίους εγώ άπεκρί-

Κ εφ

»£

νούκ' ί>Λ£|μκεμ $6ί*•\ §'£ ' ρ* ντ|
|μος εβτ» ντονιε γκά κ§τί κ§ με κα; λεζόγεν§ χετά μουα, σκά ντονιε ούρίςρ
τ§ μ' άπξ δουράτ| μπέ τά ' θερόέ;
Καίσαρινε.
1 3 Α/ιέρε Φνίστουα σί κουβεντόι
με κίπλ, ού πίρΡέιίκ Καίσαριν» θύρρε}
τε Καίιαρι οό τ$ βε'τζ.
1 3. Κ σί σκούαν| τζά δίτετ, μπρε'τι Αγρίπα έ δε Βερνίκεα ερδε ντ^
Καίσαρ•, τε χαιρετίσνε Φ/ίστονε.
ί4• Ε σί ού σούαλε, σούμε δίτ άτγέ, Φη'ςΌυα ' κουβίντόί μπρέτιτ περ
Παύλονε, ί ί ία ' είτε νιέ νιερί λέν§
ντ| χεκουρα γκά Φηλίξη.
ι5. ΙΙ^Ρ «τ| κοΰρ βάΐγτα οΰν|
ντ' Ιερουσαλίμ, με αούαλε, ιτ|ρπάρα
τε πάρετ' έ πρίφτιρετ έ δέ πλέϊκτ Ί
τζιφούτετ, ε Χϊρκό»γν§ χ| τ§ δεμίτόνεϊγ ά«.
1 6. Ε ού περίειΡτζε, μπά τά, σι
σεστ' άοετ ντ| Ρωμανέ κ§ τ^ δ§μ|τ*νετε με β&ίεγι ντονι§ νιερί , πά δε
πάβουρε ΐ καλϊζούαρι π|ρπάρα τίγ α
τά κ§ έ κατάγινε , έ πά δ^| κό)(|
τε π|ρΓέ/ετ| περ φάιγ τε τίγ.

θηκα, δτι 5έν εΐναι συνήθεια εις τους
Ρωμαίους να χαρίζουν κανένα άνθρω
πο ν δια χαλασμον, πριν π*αρά νά εχη εκείνος όπου κατηγορείται επρο7«
εις το πρόσωπον του τού; κατηγόρους
του, καί νά δυνηθί νά άπολογηθή* διά
το εγκλττ,μά του.
ι». Καί επειδή όλθασι μαζΰ αας
•7• Ε σί ερδε άτά κ&τοΰ , ΚΛ
καί αυτοί ιδώ, δεν έκαμα καμμίαν άρ πξν| ντονιε τε μενούαρι , οίτχν' έ νε' γητα, αλλά τήν άλλην ήμέραν εκάθι- σξρμε σί ντίνια ντε ϊιούϊκ πορσίτα
σα ίί•, το κριτη'ριον, καί έπρο'ς•αξα νά τ{ πίγν§ νιερίν|.
φερθη ό άνθρωπος έμπροτά.
1 8. Δια τον όποιον ες-ωντας νά
1 8. Περ κϊτ'ι §ου'α)'« π€ρπιίρα α
ς-αθωσιν οί κατήγοροι, δέν ανέφεραν τά λϊ έ χ*Χ|^όεγν4, ί νουκ§ προύν| ντ•καμμίαν «φορμήν άπ' έκείναις όπου έ- ν^ φάίγ γκά άτο κε μ*ντο'ν«<ί| β«ν|•.
λογίαζα"
ΐ9• Αλλά είχαν έναναία του κά
»9• Πο κίβνε τζά μαραζάρα κο'νποια ζητη'ματα διά την έδικη'ν του; τρ' άτίγ περ *ε'5| τ\ τοΰρε' έ δ« πίρ
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θίησκείαν, και ίι« κάποιον Ιησοΰν ό ίιΐ Ιησοίϊ κ» πατ βΛέκουρε, έ χέ Παύπου άπε'Οανε, τον όποιον ελεγεν ό Παύ λουα 868 ΐϊίρ τ| σέ εδτ' ΐ Ριάλ§.
λο; πω; ζη'

20. Και απορώντας εγώ εις

την

αο. Ε σΐ νούκ§ Λίγε, σέτζ τ| Αίγί
περ νι| τ§ τίλλε κιάρτί , θο'^Ι οΰνι,
ντϊ οούάίγ ιϊ βέιγ ντ' Ιερουσαλψ , ε
άτγέ τε ίιουκο'νειγ περ χιτό πούνερα.
2ΐ. Μα κουρ θύρρι παύλουα τι
^ούναετΐ πΙρ τε Ριουκούαρί ντ| Ριούϊκ
τ' Λΰγους•οιτ, πορσίτα τα ρούα«γν§

ζιίτησιν ετούτης της υποθέσεως, είπα
αν βέλη να πάγη εις την Ιερουσαλήμ,
και έκεΐ να κριθΫί δια τούτα.
31. Α [«.ή ό Παύλος ές-ωντας να ,ητηση να τον φυλάξουν να κριθίί εις
τήν κρίσιν τοδ Σεβα7θϋ, ίπρο'ςταζα ν χ
φυλάγεται, 2ως όπου να τον πέμψω εις άτ$ , γγεραε σα τ* δ|:Ροιγ άτ| ντε
τον Καίσαρα.
Καίσαρι.
22. Και ό Αγρίππας είπε του Φη'3α. Ε Αγ^'πχ ίθ» Φη'στοσε' δογε
ς-ου' ήθελα καί ΐγώ να ακούσω αύτου- τα ΛίΡιόγί έ δϊ οΰνι ί.ζ-ϊ νιερι * έ ίί
νοΰ τοϋ ανθρώπου. Και ό Φηςΐ>; ειπεν' άί, νέσερ ί θότε, 5ο τα §ιίιο'-ζ άτ§.
Αΐίριον θέλει; του ακούσει.
23. Και την χλλην -ίμέράν ηλθεν
α3. Ε δίτίν' έ νέσερμε ερδι Α•'ρίπα
ό Αγρίππα; και ή Βερνίκη μέ πολλήν 1 = & Βερνίκια μέ σιούμε τε φαντάξουφαντασίαν , και έμβη'κασι μέσα ει; τί» ρε , έ ^ίν$ τέκ πένετε, Ριούκια , πάσ/.§
ακροατήριο-; μαζΰ με τους χιλιάρχους, μέ Χιλιάρνξτε , έ μέ χτί ίι-!ρεζ ί\
και εξαίρετου; άνδρας τη; πΛεως, κένϊ. τ& παρόί ντέ κιουτετ, έ σι
και προβάροντας ό Φήζ"ο;, έφέρθη ό ποοσίτι Φηστουα , έ προύνε Πχύλον§.
Παύλος.
24- ΚαΙ λε'γει ό Φη^ο;" ώ βασιλεύ
»4• Ε Φής-ου* θΐί'τΐ' ώ μπ;έτ ΑΑγρίππα, και όλοι οι άνδρε; οι όποΪΉ γρίπί , ί δε Ρίθε νιέρ§ζιτ§ κ§ γίνι κε'εισθε συμπαρόντες μετ' εμάς, βλέπετε τού μέ νέ Αάόν.ε , γιου έ 3ί/ννι κετε
ίτοΰτον , δια τον όποιον όλον τ6 πλή νιερί λε κόντρ' άτίγ Ρίθε τούρμ' έ τζιθος των Ιουδαίων μέ ένο'ν/λησαν, καί φοϋτετ *ίν! βάϊγ μπε μούα ε δε ντ'
εις την Ιερουσαλήμ και εδώ, φωνάζον- Ιερουιαλίμ έ δε κετοϋ τουκ' Ι θί^|5τεςπως αυτό; δεν πρε'πει πλε'οννα ζη. Ιτουρι κε σε^τ' έ^ουδεσε τε ρόγε άί μέ
2 5. Πο ουνϊ σι κουπετόία /.έ. σπατ
20. ΚαΙ ίγώ ί^ωντας να καταλά
βω πώς δέν έκαμε κανένα πράγμα ά Αίόίε άί ντον•.§ φάϊγ περ βοέ/.εγε. έ α\
ξιον θανάτου, και έΊ^ωντας να έπικαλε- θίρρι ί δέ άΐ Καίσαρινξ, μι5 δουχ ΐ
οθη αυτός άτο'; του τον Σε^α^όν, α οϊδίσί τα §ερΡόιγ άτε.
ποφάσισα να τον πέμψω.
26. Δια τόν όποιον δέν έ'^ω να 136. Ε περ πούνε τε ίετΐγ νούκε χαμ
:ζτ'ε βϊοτέτε τί ϊκρούαΐγ Ζότιτ' « ά•\«
τάιγ έ προύβα άτέ περπάρα γιοίιβιτ,
ί δέ μετέπερ π§ρπάρα τέγεωμπρέτ
Αγρίπι, κ^ σι τα πιέτγεγεμε, τ| κ"έμ
τζτί 3κρουαϊγ.
■
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Κεφ. »5.

2^. Διατΐ μο"ϊ<ρ*ίνεται παραλογον,Ι
37• ^έ ψέ μ| δουκετε ποϋν' έ πα"
να πε'αψω ε<α δίμε'νον, και να ριήν <ρα-| μεντ , τέ οερΡόιγ νιε νιερ'ι λίδουρξ ε τ| μός σκρούαϊγ έ δε φάγετε &
νεοωσω ταις αφορμαις του.
για'νε κόντρ' άτίγ.
Κ: ν /-τ• ^6*

Κρίε Ενίέζέτ έίιάστίτε. κς\ %&.

ι. Ε δε Αγρίπα ΐ6ά Παυλοσε'
ι. Και όΑγρίππας ειπεν εις τλν
Παΰλον' να όπου σου εδόθη εξουσία τε V"**! ντ§γιερ§ τδ ψλιατζ π§ρ βέτεχε
να μιλίσης δια λόγου σον». Τότε ό Παύ τίντε' άχιέρε Παυλουα σι ντ^ρι οόρρίλος άπλωσε τό χέρι του και άπολογεΐ- ν| ,νίσι τε περΡέΐεϊγ, ε' 6*.
το ( λέγων τας')
2. Εγώ, ώ βασιλεΰ Αγρίππχ, με'λ•
λωντχς να δώσω ση'μερον άπολογίαν
εατνρος"ά σου δια δλα εκείνα όπου εγ
καλούμαι από τοΰ; Ιουδαίους, λογιάζω να είμαι καλότυχος*
3. Μάλις-α ότου εϊςεύρω πώς γνω
ρίζεις τα •ήθϊΐ και τα ζητη'ματα των

α. Οΰνξ ώ μπρέτ Αγρίπε , σε ψέ
δουα τ| περΡέΡεμ σότ. περπάρα τέγε,
Ρί(Γ άτό )ϊ| καλεζόνεμ πρέΐγ τζιφούτετ,
μεντόνεμ βέτε^ενε τίμε τέ λιουμουρ§.

3. Ε δε μϊ τέπερ σε τί ΐ& Ρίθξ άδέτετξ, ε δε Ρίθ§ κιάρτερατ' έ τζιφουΙηυδαίων' δια τοΰτο παρακαλώ σε, ρ τετ' πρά άντώγ τε λιοϋτεμ τίγ, τ•
με διίιότζ μουα με οουρίμ.
ύπομονήν να ρου ακούσης.
4. Την άπό την νεότητα μου ζωήν,
4• Ε σα π§ρ γετε τίμε χ» δκόβ*
άκοΰ έζησα άπό την αρχήν, εΐςτο εβ- λ§ γκα Χγιάλερία ϊμε ντ§ μές τ| <ρλίνος μου μέσα εις τα Ιεροσόλυμα, όλοι σ{ σίυε ντ' Ιερού σαλίμ, έ δίνε Ρίβξ
υί Ιουδαίοι την ή;:υρουσι*
ι τζιφούτ§,
5. Προεγνωρίζωντές με άπό την άρ- (
5. 2έ ψέ χίτα με νιόχενε μου*
(
ντε
όουανε τα θόνε ) κε κρίε χέρ§Μ*
γην, ( αν θέλο^σι να μαρτυρη'σουσιν , ) !
οτι έγώ έζησα , κατά την άκριβες-άτην | κ| οίνε ρόβα κε χε'ριετ σϊ κουντρ' |ϊτε
αίοεσιν την θρησκείας μας, Φαρισαΐος αϊρεσι ί «ε'σί,σ! σάν§ , ί υΛ ϊ στρέϊνγτι
Φαρισαΐο.
6. Ε νταστι πίρ όμουδ τε τάζου6. Και τώρα ς-έκομαι και κρίνομαι
δια την ελπίδα τοΰ ταξίματος όπου ριτ κε Αέρι Περντία ντεία»α>Λρ§ τάν*
εταξεν ό Θεός εις τους πατε'ρας μας ρί : Ριουχόνεμ.
η. Εις το όποιον τάξιμον ελπίζει
η. Περ ίετε τε τάξουρε τ| βιμπ|να καταντη'ση το γε'νος μας το δωδε- δγιέτ| φυλιτε τόνα τουκ' έ πουνο'-ιαρί
κάφυλον, λατρεύοντας παντοτιινα νυ'- Ρίθε ίιέ νάτ' ί <?ίτε ΙΊερντίνε , κΑε όκ:α και ήμέραν τόν θεόν' διά τούτον μούΟ τ' άρρ'ίγενΐ ' π|ρ χετε όμοϋθ »
τ ο* ελπίδα, ώ βασιλεΰ Αγρίππα, εγκα μπρετ Αγρίπε καΧεζόνεμ γκα τζίφοΰτΐ•
λούμαι άπό τους Ιουδαίους.
8. Τι; άττι^ον κρίνεται συα,χ εις β8. ΚΊδ; σΐ πούνε τέ πα Λεσοΰαρί
σας, ό θεός να άναςτίνη νεκρούς;
ί μεντόνι γιούβετ , τε γγιάλγε Περ
ντία τε β5(6/.ουριτ£;

4:5
Π ΡΑ 2Γ12
«).
Γ
σ«
περ
μοόα
,
οϋ'νε
Αε'3»
βί•>ι
9• Εγω. Ιλογίαζ* μέσα μου «ώς |
πρέπει να χάμω πολλά εναντία εις τί» ντ|ρ μέντ τί πίγε σιούμε πούνε,ρα
κό«τρ' §υ.ερρ;τ σε Ιησούϊτ Ναζαρινίίτ*όνομα τοΰ Ιησοϋ τοδ Ναζιοραίου.
ιο. Τδ όποιον και το έκαμα υ,έσα
ίο. 2ί κούντο' 2 όέ £ ^{.'Ρ* "'τ' Ιεείς τα Ιεροσο'λυμα" χα! πολλούς' άπο ρουσαλίμ ' έ -τιούμε γκά Σείνγτόρετ;
τους αγίους τους έσφάλισα μέσα ?ί; μ#τί)α οΰνε ντ| ν^ψάνί, σί πάτΤε
ταϊς φυλακαΐς, πε'ρνωντας τήν έξου- μάρρ£ ούρο^ίρινί γκχ τ& ποίρετ' ε πρί.
σίαν άπο τους άρ-/ιερεΐ;" /.αϊ όταν τους <ρτ§ριτ, έ κούρ βοίτιΐνι ατά, έ <$ί ού'έσκότωναν, εόωκα και έγώ την ψη νε στγιέρβ κόκεν§ π|ρ τά.

Κ ιν. -αβ.

φώ [!')').
ιι. Και είς όλα τα συναγώγια
πολλαΐς ίροραΓς του; έτιμώρουν, και
τους ανάγκαζα να βλαιβη^οΰσι, και
πολλά έίαιμονίζουμουν εις αυτούς ,
και τους έοίωχνα «ως εις ταίς έξ<•>
πόλεις.
12. Αναμεταξύ εις τα όποια κακά
όπου τους έκαμα, έπάγαινα είς τήν Δαμασκόν με ε'ξουσίαν κ«ί επιτροπή-/
των άρνιερεων. ,
ι3. Καί εις τήν μέση. ν της ήμίρας, είία εις τήν ς-ράταν, <*> βασιλευ.
φως άπό τον ούρανον, όπου έλαμττί
τριγύρω μου περισσότερον άπό τήν
λαμπρότητα του ήλιου, καί τριγύρω
είς «κείνους όπου ΐπίριπατοοσαν μαζύ
μου.
ι4• Και πέΊρτοντες όλοι κάτω είς
την γην, άκουσα φωνήν όπου μου έ
λεγε με Εβραϊκήν γλώσσαν* 2αούλ,
Σαούλ, τί μέ διώχνεις; κακόν σου
είναι νά κλοτζας είς τα κε'ντρα.

1 1 . Ε σιούμε χε'οϊ ΐ μουντόγε άτά
ντε π|ρ Γίθε συναγώγε, έ ί στρεγγόγε
τε βρασρημίσνε, ί τ§ρπό•/εσ§ Πιούμε
κόντρ' άτνίρε , έ ί ντγιέκε γγ-ρα ντε
κιουτε'τε τε γιά'ΐτα.
12. Ντ& «το τε χεκία λ| *!•;'§,
βε'γ» έ <ίε ντε Δαμασκό με ουρ&ρ ζ
'χ-τέ /έαπϊ τε σε πάοεβετ σέ πρί'ρτερετ,
1 3. Ε νιε μες τ| δίτεσε πάτζε ώ
μπρετ ντ' ούδ§ νιε δρίτΐ Κίε'λιτ με τε
«ρε'ξουρξ σέ ΔίεΧι τε ντρίτ ίότουίε μεγε , • ο*έ άτοΰρε Χξ χίνί μέ μούα.

ι4• Ε σί ράμ τε ΡίΟί μπε ίε, διΓ.ο'βα νιξ ζε τ| με φλιτ μούα 4 τ| με 9ύί
ντε Ριοΰχε τε Τζιροΰτετ* 2αούλ, 2--ο
ούλ , ψέ μ| ντγιεκ τί ; πούν' έ λίΓί ί5τ| περ τίγ, του πίετζ με σκέλμ μουρ-

ρίζα/3ετ.
1 5. Και έγώ είπα* ποίος είσαι ε
σύ, Αύθε'ντη; Καί εκείνος είπεν' εγώ
είμαι ό Ιησοΰς όπου κατατρέχεις εσύ,
1 6. Αμή αη'κω απάνω, καί «τάσου
εις τα ποίάριάσου' οΊατί ίπιταυτού
έφάνηκα εις έσενα, ν* σε κάμω ύπηρετην καί μάρτυρα εκείνων όπου είίες ,
καί εκείνων όπου ίΐ-λω σου δείξει"

1 5. Ε ίέ οδνΐ θάτζε- τζίλι γέ τί,
Ζοτ; ε άί με Η'χ' ούνε γιάμ Ιησοΰϊ. κέ
ντ-,'ΐεκ τί.
ι6. Πό γκρίου, έ κέντρο δρε'ϊκ μπε
κεμπε τε τοΰα' οέ περ 'ΐτε πούνί ο!ιοούκτζε τέκ τίγε, τε τε Αέΐγ τί σ»ρίϊτόρ.έ όέ μ'^ρτύρ τ' άτούρ πούνξραβετ
χε π'ί , ΐ $ι τ' ίτοΰρε ύ ύο ιε τε 8ο•ί•
κεμ τίγ πίρ το'.
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ι?. Εύγκ'ζωντας <:ε από τον λαόν
των Ιουδαίων, και άπό τα έθνη , εις
«ϋς οποίους τώρα σέ ς-ε'λλω,
1 8. Να άνοιξης τά μάτκ£ τους, και
να τους γυρίοης άπό το σκο'τος είς το
^ώς, και άπό την έξουσίαν του Σατα
να ιίς τον Θεον, να παρουσι την άψεσιν
των αμαρτιών τους, και κληρονομίαν
μαζΰ μέ τους άγιασμίνους, διά με'σου
της είς έμε'να πίς-εως.
ψ• Δια την οποίαν άφορμήν, βαβιλεΰ Αγρίππα, δέν έγένηκα άπειθ/,ς
είς την οπτασίαν έκείνην την οΰρανίαν.•

Κεφ. 26.

ΐ7• Ε «ο τε τ£ λεφτίρος τ'ιγ γκά
κού«γ λαό, « δε γκά τε τγιε'ρατε φυλϊ,
λ\ μπά τίι τέ 8ξρΡόϊγ τι ντα3τί,
1 8. Του χάπτζ άτοΰρε σίτε κέ τϊ.
κθένενε γκά έρετίρα μπ§ §ρίτ{ , έ γκά
ού'ρόίρι ί Σατανάιτ μπέ Ιίερντίνκ, χ*.
τε μαρρίνε ατά τε ντξγ:εριτ' έ φάγε(ίετ , έ πγιε'σε με 2εϊνγτο'ρ| , με άν§
τε πε'σ|σε κ§ \ά.% μπε. μούα.

19. Πρά άντάϊγ, ώ μπρέτ Αγρίπε,
νούχ' ΐκεντρόβα κο'ντρι κίσκίγ σε δ••ίκούρε τ§ Κίελιτ.
20. Αλλά πρώτα έκτίρυξα εις εκεί
2θ. Πό πρωτοπα'ρξ μπά τά ** κε'νους όπου ήταν μέσα είς την Δαμα- νε ντέ Δαμασκό , έ ντ' Ιερουσαλϊμ , έ
•κον, και εις τά Ιεροσόλυμα, και είς ντέ πέρ Ρίθε βεντ τ' Ιουδαί|σε, έ δ«
όλα τά χωρία της Ιουλίας, και εις τά ντε. φυλίρα τ| τγιε'ρα, ού διδάςγε κ'ξ
έθνη, να μετανοήσουν, και να γυρίσουν τ| μετανοη«ν&. , έ τέ. κθενεσινϊ τέ Περ ■
εις τον θεον, κάμνοντες έργα άξια ντία, έ τε πίϊγνε ποΰνερα τ| κε'νβ τέ
μετανοίας.
ίιάρε με μεταντί.
2ΐ. Διά τοΰτην την άφορμήν οί
αι. Πέρ χετό πούδρα με ζούνε
Ιουδαίοι με έπιασαν με'σα είς το ιε τζιφούτε ντ' Ιερό , έ §ούαίγνϊ τέ. μέ.
ρόν, /.αϊ έδοκίμασαν νά με σκοτώσουν. βρίσνε..
22. Αμή με την βοήθειαν του Θεοϋ
22 Πό σι Ρε'τ^§ ντίχμι γκά Πΐοέγλίτωσα, και ς•εχομαι εως την ση'με- ντία τΐ ρο'ιγ γγε'ρα μπέ δίτε'τε σο'ρμε,
ρον, μαρτυρώντας είς μικρόν και είς με- ε διδάξ τ§ μάδ, έ τε βό'ίλε, π* θένε
γάλον, και δεν λέγω τίποτες εξω άπ' ντονιέ. τγιάτί,ρ πουνβ περ βε'τζμε άτο
εκείνα όπου έπροεϊπαν οί προφηται και κε Θάνε προφήτευε έδέ Μωυσίου 4
ό Μωϋσης, πώς μέλλουν νά γίνοϋσιν" οουχιβνε τε ,τ£νι>ίν|.
»3. Οτι ό Χρις-ος μείλει νά πάθη,
23. Κε Κρίστι βούχαειγ τε πεσόν,
και ότι «ι'^τός ίς-ωντας νά άνας-αθη κέ σε ψέ §οώΐγ τε ΐ3 άΐ ί π*'ρι χϊ τϊ
πρώτος εκ νεκρών, μϊλλει νά καταγ-(ε'- . γγιαλίΐγ γχά τΐ βδε'κουριτί, όο τέ&λη ιρώς είς τόν λαόν κα'ι τά έθνη,
φτο'γε. Βρίτινε ντέ κετέ λίό , έ οε ντέ
φυλί τ| τγιέρα.
24• Και άπολογούμενος ό ΠαΟλος
ετούτα, είπε μέ μίγαλην φωνήν ό Φής-ος' λωλός είσαι, Παΰλε' τά πολλά
γράμματα σε λωλαίνουν.
25. Και ό Παύλο; είπεν' ώ κρατι
κέ Φί,ςε, δεν είμαι λωλός, λέγω λο'για
άλ/,θινά καί σωφρονισμε'να.
26. Διατι καί ό βασιλεύς, εις τόν

24. Ε κοϋρ πίρΡέίεϊγ άι έ 9ό9 κετό
(ργιάλ|, Φης-ουα ί 6ά μέ ζ% τ§ μάδγί ί μάρρ» Παιχλο ' βέ γραμματίτ' έ
διοΰμα τ| ,τέν| τ$ μβρρβ.•
25. Ε δε άι ί 9οτ§' . νουζ§ γιάμ ί
μβ'ρρί ώ ί λιάρτί Φη'το, τ.η θόμ φγιαλ| τ§ β|ρτέτ§σ| , Ι τ' οϋρτϊτζίσϊ.
α 6. 2ε ψέ πέρ χ.ίτά ποΰνίρκ &
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όποιον λαλίϋ ττ^ρτισία, τ'χ εΐζεύρει'.καΐ μπρετι, έ πξρπάρα άτΐγ φλαϋ με
πι^-εύω να μίν τον λανθάννι τίποτες θάρρος* σε ψέ νούκε *εσό<γ κ§ τ§ γέτε
άπα τοδτβ" ίιατΐ έτοϋτο δέν εγινεν εϊ; έ «σέχουρκ τέκ άί ντο-Ιιέ γκα κ|το
πουνίρα' πι ψε κξγιό νούκ' ου *§ ντε
χαμίαν γωνίαν.
ντονι| κιο^ιε'.
27. Πεσόν τί ώ μπρέτ Αγρίπε
27• Βασιλεϋ" Αγρίππ-χ, πκτεύεις το'^ί
προφ/ίτας; εΐςεύρω οτι πις•εύεις.
προφτίτετε ; έ & >ί§ ϊ πεσόν.
28. Ε όέ Αγρίπα ί θο'τβ παύλοοβ,
28. Καΐό Αγρίππας είπεν τοΟΠαδ>βυ' Ίϊβρ' ολίγον, μέ πείθεις ν* γενώ π§ρ νιε τζίκε μ| π^ν τί χ|νεμ ί Λ|3τίρϊ,
Χρΐ7ΐανός.
29. Και ό Παύλος είχεν" ενώ παρα
29• Ε δε Παύλου* ί θα' ί λιούτεμ
καλώ τον Θεόν, ό'γι μονάχα ίσΰ, αλλ* Περντίσε ί δί με πχκ, έ δε μέ διούμβ.
και όσοι μέ άκονουν σήμερον, να εΐνα*. φγιαλί γιο τί βε'τεμε , πό έ δέ γΪΟ' ά ■
τέτοιας λογτ;; ώσαν είμαι και εγώ, και τα ί§ διΓιο'γεν| μούα σότ , τε πένενε.
ιΐς ολίγον και εις πολύ, εξω από τοϋτα ατά τ| τίλλε, σι λοΐ γιαμ έ δε οϋ'νί,
τα δεσμά.
π|ρ £ίτζι <ετοΰρε ^ε'κουρ«βετ.
3ο. Ε σΐ θά κετό (ργιάλε κούϊγ,
3ο. Και ώσχν είπεν ό Παύλος έτοϋτ
τα, έστ,κώθτι ό βασιλεύς και ό τ,γίμών, ού γκρέ μπρετι , έ δί Ηγεμώνι, έ δ«
και νΐ Βέρνίκη, καϊ εκείνοι όπου έχάόουν- Βερνίκεα , έ δε «τα χ$ ρίγνί με τα
ταν μαζύτους.
πάσχ|.
3 1. Και ώσαν άνενώρτισαν, έσυν3 γ. Ε τούκ' έ ϊκουρί *ουβίντόΐγνι.
τύχαιναν ανάμεσα το;>ς, καϊ έ'λίγβν" ο ■ίιέρι μέ γέτ|ρινε, έ θο'ϊνε" κ§ σκά Λξρτι έτοϊτο; ό άνθρωπος αέν κάμνει τί ρί ντονιε πούνε λ{ τί πγιερε βΒε'ίιγξ
ποτε; ότου νάτ,ναι άξιος δι* θάνατον, α χε'κουρα κοΰίγ νιερΐ.
η •'ά δεθΐ;.
32. Και ό Αγρίππα είπεν ιίς τον
3λ. Εδέ Αγρίπα ΐ 6 χ Φη?βσ|'
Φ?ίς•ον' άν δεν ιίθελεν προσκαλεσθή τον μοϋντ τε λε&ήνειγ κούϊγ νιερΐ, τέ μός
Καίσαρα, ημ^όοείί να άπολυθη ετού λ•Ά θίρ^τουβε Κβίσαρινξ.
τος ο άνθρωπος.
Κεφ. κζ. 27.

Κρίε Ενιίζετ έστάτετε. κζ. 27•

ϊ. Και ώσαν άποιρασίτΟτ) να ταςειοεύσωμεν εις τιτιν Ιταλίαν, επαράδωκαν
τον ΠαΟλον και κάποιους άλλους όπου
είχαν δεμένους έΐς τον έκατόνταρχο ; ,
το όνομα του Ιούλιον, ό όποιος ήτον ά
πο το τάγμα 2ίβα7όν.
2. Και ώσχν έμβ/ι'καμεν εις κά
ποιον καράβι Αδραμυττηνόν, με*λλ'Λ*•

ι . Ε σΐ ού άποφασΐς τέ άρμενίσγιμ
νε'βετ *§ρ Ιταλνι , έ ΐπν| Παύλονε. « δί
τ^ά τϊ τγιέρε τέ χαψόσουρε νι|ΐτ Εκατοντάρχουτ χί κιουχαειγ Ιούλιο,
γκ* σπείρα ί /»ύγού-7ΐΓ.

2. Ε σΐ χΐμ νΐ| νιε καράβ γκα
Λδοαμίτν», ε δόγίμ τέ 9κο'γ|μ ντέπερ
τε; να πλεύσωμεν κατά τους τόπους πρίνιε Ασίξνε , βαμ χάπίτε . έ ί<ί με
της Ασίας, εϋγυ'καμεν εις τό }»έλ«γ ς, νεβ»τ Αρίτεερχοϊ Μακεδοντίττι γκ*
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και ητ',ν μαζύ μετά μας ό Αρίς-αρχο;
ό Μακεδών ό Θεσσαλονικεύς.
3. Και την άλλην ήμίραν -ϊίλθαμ'ν
ιίς την 2ιδώνα* και ό Ιούλης φιλανθρώπως εφέρετο εις τον Παΰλον,
και ί'δωκεν ά'δειαν να πάγ/; εις τους
φίλους του να τον κυττάξ•υν.
4. Και άπ' έχει έμβγ>.αμεν εις τό
καςάβι, και έταζειδεύαμεν από κάτω
εις την Κύπρον, μέ το να ηναι οί ά
νεμοι ενάντιοι.
5. Και περνώντες το πέλαγος άπο§
είναι συμά εις την Κιλικίαν χ» Π*μ
φυλί»ν, ηλθαμεν εις τα Μύρα της Λυ
κίας.
6. Και εκίΐ εϋρίσκωντας ό έκατόνταρνο; Ινα καράβι Αλεζανορινόν, το
όποιον έπάγαινεν εις την ίταλίαν, μας
εβαλεν μέσα εις αυτό.
η. Κα'ι πολλοίς ήμέραι; πλε'οντες
αργά, και μετά βίας σημώσαντες ει;
την Κνίδον, διατι δέν μας άφινεν
ό άνεμος, έπλεύσαμεν άπό κάτω εις
την Κρη'την, έμπρθ7« εϊς τήν Σαλμώνην.
8. Και μετά βίας περνώντες κον
τά άπ' αυτήν, έπη'γαμεν- εις κάποιον
τόπον όπου τον έκρά^ασι Καλούς λιμνιώνας" εις τον όποιον ητυν κοντά ή
πόλις Αασαία.
9« Καϊ εμώντας να περάση πολύς
καιρός, και το πλεύσιμον νά νιναι τω
ρα κινδυνευμε'νον, διατί και ή νης-εία
τότε «τον περασμένη, ό Παύλος τους
ένουθί'ταν,
ίο. Και τους ελεγεν" ώ άνδρες,
ϊγω βλε'πω, ότι μίλλει νά γε'νη ετού
το τό ταςεϊδι μέ πειρασμόν και πολλήν ζημίαν, όχι μόνον, του φορτώμα
τος <αί του καραρίου αλλά καί της
ζωής μας. .
II. Αμ?, ό έκατόνταρχος περισσό-

Κεφ. ^7•

Σίλενηκου.
3. Ε τγιάτίρενε δι'τβ ζουμ ντί Σ*.
δόνε ' ι Ιούλιοι έ μίρό Παύλονε νιίρ ιζιβτ , έ ί δα οίρδβρ τβ βίγ ντε μ*,
ε τέ πρί^είγ.
4- Ε σι οΰ γκρέμ άτε'γε άρμενίςμ
ντίνί Κύπρο , σέ ψέ κε'ν| έρρδρατ*
κοντοί.
ι 5. Ε σι σκούαμ δε'τν' έ Κιλ•.κη'«, ϊ
τι παμφυλίσε ,
Λυκίσ|.

ίρδμ ντί Μύρα τβ

6. Ε Εκατοντάρχου σι Γίτι *τγ«
νιε καράβ Αλεξανδρινό κ§ βίγ πίο 1ταλί να χόδι νε'βετ μπξ'τί.
η. Ε μπε 3ιούμ& 8ίτ. σε ψέ άρμενίςμ καδάλε , μέ ζί άρρίγτιμ πβρπάρ*
Κνίδοσε, έ σε ψέ νά μποδίς νάβετ
ίόρα, αρμενιςμ π&ρ πρίνιε Κρη'τιτγ«
ίν' ί 2αλμόνητ.
8. Ε μέ ζί έ σχούαμ άτε, £ ερδμ
ντ§ νιε βεντ χ£ θούχαείγ λιμάνβ τι
μίρρα , μπα τε άφερ Ιά κιουτε'νι Λατέα.
9• Εσί πάτ σκούα;ί 3•.ούμ& κό^ί, ε
μ'| νούκε κέ ίύγουρο τ' άρμενίσουριτ|,
σέ ψέ πάτ ίίκούαρ» άχιεοε ί ο"έ ί•Γεαμι , Παύλουα ϊ μψόν,
ίο. Ε οΰ θοίτ άτοΰρε' ώ νΐί'εεζ,
ο•ϊνε <ίόχ κι τ' άρμενησουριτί ίο :\
ίένετε μέ οέμ ί όέ μέ χούμπίγί ι§
μάόε γιό βε'τιμε τε χάρρε,σί ί τέ καράβιτ , πό ί ίέ τε γε'τ»σς σόν|.
ιι. Μν. Εκατοντάρχου πεσό/ μι.

ΠΡΑ2ΕΙ*
4?9
τέπίρ
τέ
ζότι
ϊ
ϊαράβιτ,
έ
δέ
τ» ν*ύ•
τεοον έπί^ευε τον τιμωνιέρην και τον
ναύχληρον, παρά έκεΐν»* όπου έ"λεγεν ό χληρο• , 06 (/.πα το *ΐ Θ69 Παύλου*.
Παύλος.
12. Κα; δια να μήν ήναι ό λιμέ
να; έπιτη'δειος δι* ξεχείμασμα, οι πε
ριιαότεροι έσυμβουλεύθηκαν να σηχω(ίουμεν άπ' έ«ΐ, άν ήμπορέσωμεν εις
κανένα τρόπον να χαταντήσωμεν εις
τήν Φοινίχην,να ζενειμάσωμεν,ό όποΐος είναι λιμένας της Κρήτης, και βλέπει εις δύο ανέμους, ει; τόν Λίβα και εις
τον Χώρον.
1 3. Και εςωντας να φυβηΌη ό νό
τος , έλογίαιαν ότι έτυχαν του «κόπου,
χαΐ χά(7νοντες άρμενα έπερνουσαν άπό
κοντά άπ6 τήν Κρη'την.
ι4• Καϊ δεν έπέρασε πολλή ώρα
χα; εβαλεν άνεμος ε'ναντία της Κρη'Της άνεμος-ρόφιλος ταραχώδης, ό ό
ποιος κράζεται Εύροκλύδων.
1 5. Και εςωντας ν* άρπαχοη το
καράβι, χαι να μην δύνεται να περάοη εναντία εις τόν άνεμον, ες-ωντας να άφήοωμεν το καράβι εις τον
άνεμον ίφερόμεσθεν.
1 6. Και ες-ωντας να περάσωμεν
κάποιον νηιι, το όποιον έκράζετο
Κλαύδη, μετά βίας ήμπορέσαμεν να
πάρωμεν τήν βάρχαν.
ι?• Τήν οποίαν ές-ωντας να την
σηκώσουν και να την βάλουν μέσα εις
το καράβι, έκαμαν βοη'δειαις, χαι έ
ζωναν το καράβι ' φοβούμενοι μη'πως
χαι πέσουσιν εις την ζέραν, καϊ έκα•

ία. Ε οί νού*4 κέ έ δε λιμάνι Ι
μίρρε περ τε διμερούαρε, [*§ τ§ σ;ούμ§_
τε π£ν| κτίλ τ§ γκρίχεσιμ έ δε άτε'γ8|
έ τε βέγεμ ντε μούντγεμ ντε Φοίνιξ
τε ύιμερόγίμ , λιμαν τε Κρη'τιτ Μ
Ιβε,'ίτρόν (/.π ε δι ερρε , Λίβεν» ϊί
1 Χορονε.

ι3. Ε τεκ <ρρΐν νοτία λεχ, έ παντέχν* σέ κέ κόχα έτοϋρε , ού γχρέν§
γχά Ασουα , έ σχό•γν| άφίρρ Κρη'τιτ.
1 4. Ε περ νιε τζίχίζε χέρε. δόΧι νι&
ερρΊ κουντρέϊκ Κρη'τιτ μέ θ|ΐϊμ. κέ
Ουυχαετί έβροκλυδών.
ιδ. Ε να ού ρεμπίε καράβι, » μ^
σμούντ τε κεντρόν καρ•3ι έό^εσε, έ ί
λιαμ έ βέγεμ ρότουίε.

1 6. Ε τεκ 3κόγεμ ντένί •ίά νησίετ,
κ& κιούχαετε Κλαβδϊ , με ζί μούντμ
τ$ μάρ|7. βάρχενε.
17• Περ τ| γκρίγτουρε τ& βάρχεσ}
λένε ντίχμίρα , ε γχέ3γ|μ καράβνβ μέ
τερκούζε , σε τρέμπισνε τε μος λι'γνβ
ντ| ξέρε, έ οϊ ζπρίτνε πλίχούρ&τβ, χε«
δτού άοαενίον!

τε'βασαν τα άρμενα, καϊ τέτοιας λο
γής έφέρνουνταν.
ιΗ. Καϊ επειδή εχειμαζόμασδαν
ι8. Μα σϊ νάράχου φουρτούνα νε'Ουναιά, τήν άλλην ήμέραν έκαμαν χύ- βετ σιο^μί, νέσ§ρετ νϊσμ έδέρδμ ί^νβ.
ιιν.
19. Καϊ τήν τρίτην ήμέραν μέ τα
ι$. Ε τέ τρέτενβ §ίτί με δ'ούαρό
ϊδιά μ»; χέρια έ^ρίξοΗ,εν τήν άοαα- τόνα έ χόδμ ντ| ^τ άρμβτοβίν' ί
τωδ.αν του καρατίου.
καράβιτ.
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20• Και μηδ"έ ήλιος μηδέ άς-ρα ε
παινούνταν τβλλαΐς ήμε'ραις, χαί χει
μώνας πολύς μας έπλάκωσε, τόσον
«πού δέν απόμεινε καμία έλπισα σω
τηρίας.
2ΐ. Και ίιά να έχουν πολλοίς ήμέραις νηστικοί, έςάθη ό Παύλος εις
την μέσην τους, χαί εΐπεν' ώ άνδρες,
έπρεπε να μέ πλεύσετε, να μην σηχωθητε άπο την Κρήτη., να ίχετε
διάφορον χαί τον πειρασμών χαί τον
ζηιχίαν έτούτην.
22. Και τώρα σας νουθετώ να ίχετε χ«λ>;ν χβρδίαν' οιατί κανένας
άπο σας δέν θέλει χάση την ζωη'ν του,
πάρα μοναχά το καράβι (θέλει χαλασθη.)
23. Διατί- έτούτην Γήν νύχτα ηλθεν εις έμενα άγγελος του θεού, τού
οποίου είμαι, και όπου λατρεύω,
24. Και μοΰ είπεν' ώ Παύλε, μ/)
φοβάσαι" κάμνει χρεία να ςταθης εμ
πρός-* εϊς τον Καίσαρα* χαί να, ό~οΰ
σοΰ έχάρισεν ό θεός όλους αύτουνούς
όπου πλέουν μαζύ σου.
2 5. Δια τούτο ς-Λθιΐτε με καλην
χαρδίαν, ώ άνδρε;" διατί πις-εύω εις
τον Θεον, ότι ίτζι θέλει (ΐσθαι χαθώ;
μου έλαληΟη.
26. ΚαΙ χάμνει χρεία να πέσωμεν
έςω εις κάποιον νησί.
27. Και ωσάν ήλΟεν η" τέσσαρεσκαιδεχάτη νύχτα, όπου έπαραχυλιάμασθαν εις το πέλαγος το Αδρία, τα
μεσάνυκτα οι ν αύται έλογίαζαν να
σημώνουσιν εις κάποιαν χώραν.
28. Και ωσάν έρρΊςαν το σκαντάλι εΰρτίκκσιν είκοσι όργυίαις* χαί. ω
σάν επήγαν καμπόσον παρακεϊθε, πά
λιν έοόλισαν, και εϋρήχαν αίεκαπέντί
οργυίαΐς.
2§. Και φοβούμενοι μήπως χαί

Κί>

■>',

2ο. Ε πέρ σιούμΙ δϊτ άς Δίελι, άί
Ούλτι Οούχισν», έ οίμίρ ϊ μάδ να β'ιν
σίπ§ρ , έ περ χετε να γκρίχειγ τζ$ο
όμούθ τι σπετόγιμ νέβετ.
2ΐ. Ε σι χισνϊδιούμε δ:τ πα γκρέν(, κεντρόϊ Παύλουα ντ| μες τ§ τοϋρεβ
ΐ θάτ|' ώ νιέρ&ζ οούχαειγ τ§ διΡιόγετ*
μούα, έ τε μός γκρίχιστε. γκά Κρήτη,
Ι τϊ μος χέσ§τ§ χέκουρ§ κ§τ§ ναχατο«ί , έ χετε οεμ.
22. Πο νταστί ού μψόΐγ γιούβετ
τ& κίνι ζί^βΡ* τβ μί3ίε" σε 6ο τί μός
χον-πασε ντονι| Ζ~ιρτ γκα γιουσ ,
περ βέτζε βαράβιτ.
α3. Σέ ψ ε μοΰ δοϋκ μούα Αετέ νάτ§ Εγγίλ' ΐ Περντίσε χ$ γιάμ , έ χί
πουνόϊγ,
24. Ε μ| θα* μός ού τρέμπ ώ
Παύλο' σέ δούχαετ$ τ| οαλλτζ τί πίρπάρα Καίσαριτ' έ για τε δβρόι Περντία
ίίθ' άτά κ§ άρμενίσγϊνε μέ τίγ.
25. Αντάιγ Αίνι ζίϊμίρε τε Γίζούαρε ώ κούρσα, σέ ψέ ίϊεσόίγ τέ Περντία, χ!ί χϊίτού 3ο τ^ γέτί, σι χούντρ{
μείτε θένε μούα.
26. Ε οό τ| πίεμε νε'6»τ μπί νι4
νησί.
ιη. Μα σι έρδί ί κατ§ ρμπ|ϊγΐίτίτα νάτ§, τέχ άρμενίσγιμ νέβετ ντ|
δέτ τίί ι Αδρίασε , ντε μές τέ νάτςσί
Γεμετζίτε μεντόνιΛνβ σέ ού άφβρίνεϊγ
άτοΰρε νιε βέντ.
28. Ε σι χό&ε σκ*ντάλ§ ίε'νε νιεζέτ παϋ ούγ|" έ σί βάνε μι» τέγι , έ
χό5| πάίενε σκαντάλε Ρέν| πέσεμπεδΎιέτε πάό\
19. Ε σί τρεμπιδν| τε μός πίγν*

Κεφ. *?.
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νίβουν §ίς τόπους δυσκοΐους, ίρριξαν ντ^ β^ντ τ' άστρε, βανί. κάτ|ρ χίτεσσαρες άγκυρες άπα τήν πρΰμνην, κούρα, ί λιοΰτείγν* τ§ χένειγ §ίτ§.
καί έπαραχαλοϋσαν πότε ν* ξημερώ3ο. Κμ οί ναυταις έγύρευαν νά
3ο. Ε κοίιρ κίρχοϊρε Ρεμετζίτε χΐ
φύγουσιν άπο το καράβι, και έχατέ• ϊκείγν» γκά καράβι, έ »τίν» βάρΧίνί
βασαν τήν βάρκαν ίίς την θάλασσαν, ντε δετ με άφορμί σίκουρ §ού»ϊγνε τ^
ά?οραΫ, πως μέλλουν από την πλώρην στίγνε χέκουρατε γκά πρώρα.
να ρίξουν τα σίο>:ρα.
3ι. Και ό Παύλος είττεν ίίς τον έ3ι. Ι6ότ§ Πχυλβυα Εκατοντάρκατόνταρχον και τους ς-ρατιώτας' άν χουτ, εόε τρίμαβετ' ντε μός κεντρόδίν απομείνουν έτοϋτοι μέσα εις το φτζινε κετά ντ| καράβ, γιοιίβετ νουκ»
καράβι, έσεΐς δεν ημπορείτε να γλι μουντνι τε <Ϊ7Ητόνι.
τώσετε.
3α. Τότε οί ς-ρατιώται ε\οψαν τα
32. Ατε χέρε τρίματε πρένε λιτάσνοινία της βάρκας, κ»ί τήν άφησαν ρετ' έ βάρκίσε , έ ί λιάνε άτε τέ *ίγ
γιά'}τ§.
να πέση εξω.
33. Ε γγέρα σά νίσι τε χένειγ οί33. Και ίως όπου νά ζημερώση,
ό Παΰλος τους έπαρακίνα όλους να τε, ί παρακινίς Παυλουα τε Ρίθί τ||
φάσι ψωμί, λέγωντάς τους' δεκατέσ- χάίγνε Αουκε , έ ού Θό3" σοτ |ΐ5τί έ
σαρες ήμέραις εχομεν με τήν σημερι• κατε.ρμπεδγιέτετα ύίτε, κε τουκ' έ πρίνήν, και είσθε νης-ικοί, όπου δεν έγευ- τουρ| γίνι εσεΧε, πα βένε Ρέ ντε Ρόγϊ.
ματίσετι τίποτες34- Ε άντάιγ ού λιούτεμ γιοιίβετ,
34• Δια τούτο σας παρακαλώ νά
φάτε" διατί έτοΰτο είναι όιά τήν σω- τ| μίόρ\ τε νάΊ, σε ψέ ίξγιό εϊτε πιρ
ττρίαν οας' διατί• κανενός τρίχα δεν τε 3πετουαρ§ βέτεχενε τουαϊγ* σέ
ντονιεϊτ πρειγ γιούσ κίμε γκά κρίετ|
θέλει βλαφΟή άπο το κ;φάλι του.
ίο τ| μός πεσόγε Ρε.
35., Και ωσάν είπίν ετούτα, έπηρε
35. Ε σι θά κετο', μόρρ\ χούκε, «
ψωμί, και εύχαρίς-ησε τόν Θεον έμ- γιούλιούτ Περντίσε περπάρ* Ρίδίβετ,
προς*ά εις όλους, καί έκοψε, και άρχι έ σι έ ίέου νίσι τε χάΐγ.
σε νά τρώγτ).
36. Και ωσάν έκαλοκάρδισαν όλοι,
36. Ε σί πενε τε ΗΗί ζί^ερε τ§
[Αίρρε , ριοόαρρϊ έ δέ άτά τε χάίγνε.
έπιασαν καί αυτοί νά τρωσι. ,
3?; Ε γε'<ίερι τε Ρίθε ντε καράβ,
37. Και εΐμεσδαν εις το καράβι ό
λαις ή ψυχαΐς διακοσιάις εβδομήντα δικίντ έ 5ϊατ|δγιε'τε •- Ριάστ» 9πίρτ

«
38. Καί ωσάν ίνόρτασαν φαγί, ε38 Ε σί ού γκ^σνε τε γκοένε , έ
χυναν το σιτάρι εις την θάλασσαν, κ*ί λεχτζόίγνί καράβνε , το/κ' έ 5τίρ»
ΡρΟ'ίρίτβ ντί δε'τ.
ίτζι ίζελάφρυναν το καράβι.
32• Καί όταν ίξ•ψ.ερωσε, δεν εγνώ
39. Ε κοΰρ ού Λ| ο.τε, βίντνί νο'κ"
ριζαν τήν γην' μοναχά έβλεπαν κί- έ νίχν$* πο βίγν$ ρέ νι| άν{ δετιτ λΙ

4«»
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ηοιον χο'ρφον όττοΰ είχε παραγιάλι, εις
τον όποιον έσυο-βουλεύουνταν, ανήρ.ποβέσουν, να ρί'ιυν το καράβι.
4ο. Και ^ωντα; να ανασπάσουν
τοιςς ά'γχυρες, το άφησαν εις την θά
λασσαν, χαϊ αντάμα έλυσαν χαϊ τά
«εσίματα των τιμωνίων* χαϊ έση'χω•

Κ<?.

»ϋ•

χί£ νά Γι ' Ι (λπά τε ού βυλονίσνί
τα στίγνε χαράβνε ντΐ [χοΰντνί.

4ο. Ε σι χοιχν§ λιάρτ άγχουρατν,έ λίγν| ντΐ §«τ , έ χάσκ§ [Λ( Χ|τ4 ζίίο\ε έ δε τε λίίουρατ' έ τεμ,όννίτ' ί
γχρίγτινε άρτε|χ.ο\ε οι χοόντρε κϊ τ•
^αν το άρτεμόνι εις τον χαιρόν οποΰ φρίγτουριτ' έ ε^εσε, ε βίγνί πρέϊγ «•
έφόσα, χαι έχρατοΰσαν το παραγιαλ'.. νετ σε ηέουτ.
4'ι. Μ* η ράνε [Απέ νι| χούντ* χ§
4». Και εμώντας να πέσουν εις
ίνα τόπον όπβΰ είχε ουο θάλασσας, έρ- λίσ μπε τέ §ϊ άνετε §έτ, έ 3τούν§ γ•.άρ\ζαν έξω τό χαράβι' χαι η |ίέν πλω- 8τ§ χαράβνε" έ πρώρα λ οϋ χουρ.π1ί
ρη του ες•ωντας να χαθίση εις τήν γην μπετι ε νουΧ| τουντ«ιγ , μα πρυμν*
ές-έχετο ασάλευτος , άμη η πρύμνη τζαλίμόνείγ γχά τ§ περπγιέχουρχτ' έ
έβυντρίβετο «πο την βίαν των χυ- ταλάζφετ.

|λάτο»ν.
42. Ε τρίμα τε π%/$ μουόΗαβερέ ί§
42. Και οι τρατιώται έσυμ.βουλευθηχαν να φονευθούν τοίκ δεμένους ό τ| βρίτνε τ•$ χαψόσουριτε , σέ μός
που εν/αν, δια να μην χολυμβϊίση ν.βί- πγιέρε νιερί μπε νότ , έ ϊχίγί.
νε'νας τους χαι φύγη.
43 Μά Εχατοντάρχο> *ί οο*5*"ιγ
43. Αμη ό έχατόνταρχος θελωντας να γλιτώση τον Παΰλον, τους ι τ» σπίτόν Παΰλον} , ί μποοίσι άτά
έαποοΊσεν άπό την βουλών τους, χαϊ γχά άγιο μουσιαβερε, έ αά οϋρόερ χ§
έπρός-αξε έχεΐνοι όπου ήμποροΟν να χοΰ» μοΰντ τ£ κγιέρε μπ§ νοτ , τ4
ΧΛλυμ(&ο3νΓ να πέσουν πρώτοι εις την χίο"εν| με πρωτοπάρι , έ τε οάλλενϊ
θάλασσαν νά εΰγουν εις την γην44• Και οί λοιποί, άλλοι απάνω
εις τα σανίδια, άλλοι απάνω εις τίπο
τες του χαραβίου νά εύγοδσιν έξω' χα^
τέτοιας λογής όλοι έγλίτωσαν εις την

μ,πε 6ί.
44• Ε τέ τγιέρϊΓε ί ντζουαρε τ!£
ρι,πί δο'Ρα , έ τζά μπί τονιε ίε γχά τέ
χαράβιτ, ί χιΰτου Ριάου- τε &π&τοίγν|. (ΐπ| όί.

γην.
Κεφ. χΜ• 28.

Κρίε- Ενιεζέτ' ετέτίτε. κη. »8.

ι . Ε σί σπίτούανί, άχιέρε έ Ϋ»χνί
' ί. Και ωσάν έγλίτωσαν, τότε έγνώρισαν ότι ή νήσο; χράζεται Μελί χ& νησίχ χιούχαετξ Μ«λτ|.
τη.
ζ. Ε Β»ρβάρετ| ν« Αίϊγνε *ίθύ(Αί
2. Κ αϊ οί Βάρβαροι μας έκαμαν
μεγάλτ,ν φιλανθρωπίαν' όιατί άνοψαν νιερε,Ο'ί* ν^'τ ' σε ψέ σΐ νά 5έ![νΐ
φωτίαν, χβι (Α&3 εδέχθη* «ν ^^ς ό\α ζγιάρ, νά (ΐοΰαρ*ρ| Κθ§ νέβετ γχά βίοι»
την ββοχήν άποδ εβρεχεν, χαϊ οι*, το χ| πϊγ χ- ε ίε γχά τε φτόχίτηε.
χρύι;.

Κ•?. *8.
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3. Και μαζώνωντας ό ΠαΟλος πολ-|
3. Ε τεχ μπεγιδ ΠαύλΤυα 3ιούμ8
λα φρύγανα, χαί βάλλωντάς τα απάνω λεμίϊτε , έ ί βιγ μπ| ζγιάρ, οόίι γιά(ΐς την φωτίαν, αίχ δχεντρα άπό την ί}τί γχά τ§ ^κρόχετιτϊ νιξ νεπίρκε , έ
ζίΐΓΐν εύγτκεν, (άπο τ* ξύλα,) χα» έ- γιου «ολίς μπ§ ίόρρ| τ§ τίγ.
δάγχασε το χέρι του.
Ι
4- Και ωσάν είδαν οί Βάρβαροι το.
4• Ε *ι **ν§ Βαρβάρετε νεΐϊ$ρκενί
όφίοι όπου έκρε'μετο εις το νε'ρι του , βάρτουρε γχά δόρ*ρ' έτίγ , (ιόσνό νιερι
έλεγαν ένας μέ τον άλλον" Βέβαια φόνε- με γιάτεοινε' πά τγιάτερ Για/.ετζαύαρ
ας είναι ετούτος ό άνθρωπος, ό οποίος | Ιϋτε κούΐγ νιερί, χ» σι ϊπετόι γχχ
ις-ωντας νά γλιτώσ/ί άπο την θάλασσαν 1 δέτι ίιούιΛ' ί Περντίσε^νούκ' έ λιά ά-(
ή δικαιοσύνη ( του Θεού" ) δέν τον άψί• τ| ρόγ|.
νίι να ζη.
Ε άί σι σχούντι νίπέρχίνβ ντε
5. Ο Π*ϋλ•ς λοιπόν έτίναζε το Οηρίον μίσα εις την φωτίαν, και τίποτες ζγιαρ , νου*}, πεσόϊ ντονιε τέ ιΐιϊχ.
κακόν Λεν έπαθε.
6. Και ^εϊνοι- ανάμεναν να πρισθή
6'. Ε άτα πρίτν§ τ» άγεϊγ άί , α
ό Παύλςς, η να πέση κάτω παρευθύς τε πίγ μπε δε' άξαφνα ΐ βδε'κουρε ' έ
άποθαμε'νος. Κα• πολλήν ώραν άναμέ- σι πρίτνξ σιούμί *'>~Η άτα, έ πάνε >§
νοντες, ώσαν είδαν όπου δεν έπαθε τί- , σου *ε ντέ άί ντονιέ έ χε'χε, χ^μπίε»»
ποτές κακόν, έγύρισαν χαι έλεγαν πώ; μίντε έ θό£νϊ , χε άί είτε ΙΙίρντ:.
είναι αυτός θεο'ς.
7• Και τριγύρω εις τον τόπον έκείη. Ε ρο'τονε μπατβ 6ϊντ πάτ
νον ειχ< χωρία ό πρώτος τοΰ ν^ίου, | φίίιάτερα ί πάρι ϊ νησίσε, Χξ κιούχαεΐγ
το όνομα του Πούπλιος, ό όποιος μας έ-|Πούπλιο , έ άί να πρίτι νάβετ, έ νχ
δί/θη, χαι με φιλιχήν διάθεσιν μας έ- ίοατίτι τρί δίτ με ζίμερε μιχ|ρί#τί
χο'νεψε τρεις ήμέραις.
8, Ε Γιάου τ& γιάτν' ί Πούπλιοιτ
8. Και έτυχε χαι ό πατήρ τοΰ Πουι
πλίου χαι έκείτετο άπό Οε'ρμην χαί χοι- τα ζίγ εθεα έ δέ λίπάρχεα , έ χϊ βέρλίαν' εις τον όποιον ερχόμενος ό Παΰ- 1 Ρεϊγ * τέχ άί βάτε Παύλουα, ε «Ί ου
λος, έπροσευχη'θη, χαί έβαλε τα χε'ριά φάλλ, ΐ βοΰρι δούαρρτε σίπερ , έ έ 3ιτου απάνω του, και τον ιατρευσεν
ρί« ατι.
9• Και ωσάν έγινεν έτοΰτο, Ϋίρχουν9• Ε σι ού Λΐ κεγιο, έ δε τ^ τγιερ|τανχαϊ οί άλλοι όπου «ταν άσθενημε'-; τ| χε κί^ε σεμούντερα ντε νησ'ι, βίνινε έ δξρόνισνϊ.
νοι εις το νησί, χαι ιατρευουνταν.
ίο. Ε άτα νχ ντερρούαν• νάβετ
ϊο. Οί όποιοι μας έτίμτσαν πολλαΐς τιμαϊς, χαί όταν ιίθελαμεν να ε'μ- μέ σιούμε ντέρρε , έ #έ χοϋρ βέομ τί
βοΰμεν εις το καράβι, μας έκαιαν 5- χίγεμ ντε καράβ , να προύνε |\9' «το
κξ να βούχιΗνε.
λ* μας τά εζοδ*.
ιι. Ε πάς τρε μούαγετ χίτιμ ντ»
ιι. Και ΰ'ς-ερα άπο τρεις μήνε; εμνιε
καραβ
Λλεζανίρινο, κ» διμίρον ντ^
3νίκα;χεν εις Ενα καράβι Αλίξα#<ίρινόν,
όπου έζε^είμασεν έκέΐ εις τό νησί , κ*-. νησί μέ Παντιέρα τ5 Διοσκουρεβετ.
είχε την σημαίαν των Διοσκούρων.
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1 2. Κα; ε'κατεβιίχαμεν εϊς ταϊ; Συρακουσαις, και ές-αθτι'καμεν τρεις ήα.ε'ραις.
1 3. Από τον όποιον τόπον γυρίζοντες έκαταντκίσαμεν εις το Ρηγιον' χαϊ
ί»<76ρ« άπί> («αν τ,με'ραν ες-ωντας να «τ,χ,ώθί νότος, τήν δεύτερον ηλβαμεν εις
τους Ποτιόλους.
χ4• Εις τον όποιον τόπον εύρηχαμεν
άότΑφοΰς, ο'. όποιοι μας έπαρακάλεσαν
να ς-αθώμεν εις εκείνους έ-τά ήμέραις"
χαί έτζι άπ' έχει έπηγαμεν εις τ/,ν Ρώμ/)ν.

ία. Ε σι ζκρίτμ ντ4 Συρακούσϊ,
κεντρουαμ άτγέ τρΐ βίτ.
ι3. Ε άτε'γε ?ρδ[Α ρότουλε «ν|σ$, *
άρρίγτιμ ντε Ρήγιο ' έ σι «κόϊ νιξ δίτβ
με τε φρίγτουρε τε νοτίσε. , τ| ίίτε,νε
^ίι| ερδμ ντε ΙΙοτιόλε,

ι5. Και άπ' εχίΣ" οι αδελφοί ώσαν

1 5. Εό* άτγέ σι διΡιουανε β§λάζ§ριτ| τ' άρδουριτε τάν|, δ'.υαλξ τ4 ν«
πρίτν| νε'βετ γγέοα ντε φόρο τ' Απίουτ, έ ντε τρί ταβέρνα" χετά σϊ ϊ λ*
ΙΙαΰλουα, έφχαριςτ'σι Περντίνε, έ «όροι
θαρρός.
1 6. Ε κοΰρ ερδμ ντ» Ρώμ , Εχατοντάρχου δα τε /«ψόσουριτε. τε ί
πάρν, ί άσκέριτ" έ Πα>)).οσ| ί δάνε οΰρδερ τέ ρίγ βο'τΛ , με άτε τρίμ Χ^ έ
ρουαν άτέ.

αχούσαν δια λόγου μας , εύγτ,χαν να
μας απαντήσουν εως τον φόροντοΰ Απ•
πίου και είςτάς τρεις Ταβέρνας- τους ο
ποίους ωσάν τους είόεν ύ Ιίαϋλο;. ιύΧ^ί'ίΐβ• τον Θεόν, και επήρε θάρρος.
1 6. Καιόταν έπτίγαμεν είς -την Ρώ
μ»ν, ό έκατόνταρχος έπαράδωκεν όλου;
τους δεμένους εις τον με'γαν «τραττ,γόν'
*μή ό Παύλος εΌ-υγχωρεοΎ; να ευρίσκε
ται ξεχωρις-ά του, μαζύ μέ τον τρατιεβτκιν όπου τον έφυλαγε.
Ι7• Και ΰς-ερα άττο τρεις ήμε'ραιςύ
Παϋλος έκάλεσε τους πρώτους των Ιου
δαίων. Και ωσάν ε'μαζώχΟηκαν , τους
ίλεγεν ό Παύλος" έγώ, ώά'νδρες αδελ
φοί) δεν έκαμα κανένα εναντίον είς τον
λαον, η ϊί; ταϊςτάςαις τάΤς πατρικαϊς,
και μέ ε'παράδωκαν δευ.ίνον άπό τα
Ιεροσόλυμα είς τα νε'ρια τών Ρωμαί
ων.
1 8. Οι άπο«ι ίς-ωντας να μέ έξε'ταςαν ηθίλαν να με αφήσουν , διατί
β£ν /,τον χαμία αφορμή θανάτου είς έ
μενα.
•<). Και ές-ωντας να εναντιοϋνταιο,ί
Ιουόαΐοι, αναγκάσθηκα να επικαλεσθώ
τον Καίσαρα" όχι εχωντας να κατηγο
ρήσω τίποτίς τοϋ εβνους μας.
2ο. Διά τουτ/,ν λοιπόν τήν άφορμήν

ι4• Ε Ρέμ άτγε βελάζίρ, ε να ού
λιουτνε τε μπέτεϋιμ άτγέ μπα τ*
στάτ§ οίτ' ε χεστού άτε'γε ερδμ ντ$
Ρώμ.

\η. Ε Ριάου πάς τρί ^ίτετ τί δίΐόΐτ Παΰλουα άτά *§ κε'νί τ§ πάρρ$
ντε τζιφουτ ε σι ου μπ|γιοθ| ατα,
οϋ θ•ί•3 άτοΰρε ' ώ νιερίζ βελάζερ, οΰ•
ν| ντόνε σε νουχξ λίρρα ντονιε —οΰνε
κόντρβ λαόϊτ α χόντρε άοετεβετ σ|
ΑαΑαλάρίβίτ, με δάν| λίδουρε γχά
[ερουσαλίμι ντεοούαρρτί Ρεομανεβετ.
1 8. Ε άτά σι μ^ ζετ«ξν|, δοναϊγνε τε με λ^ιόιγνε, σε νούχε Ρε'νε ντονιε φάιγ πΐρ βοέκίγ* τέκ οϊνε.
ι»)- Μα σι ρίγνε τΓιφοΰτί χοντρέ,
ού στρεγγούατζε τε θεόρ'ές Καίσαριν|*
γιο σέ κε'σε περ τε χαλεζούαρε Ρ| φυλί•ί τίμι.
Ι
2υ. Ε περ χετε σιπέχ άδά κερκίβ
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ούνϊ
τοΰ
ϊϊιβχ
νιουβετ,
ε
τοΰ
χο«β|ν•ζήτησα ν* σα; είδώ χαΐ να σα; συντύόίγ' σε ψέ ούνε πε.ρ σ,τ|ρε'';8 τ' Ισραγω' διατί εγώ δια *&' ελπίδα τοΰ Ισ
ραήλ είμαι δεμένο; έτούτην τήν άλυ- ?ίλτ;τ γιαμ λίδουρί με κϊτ| ζιντζίρ.
<κδα
2ΐ. Και έχεΓνοι τοΰ είπαν" έμεΐς
ουδέ γράμματα έδεχθηκαμεν άπο τήν
Ιουδαίαν δια λόγου σου, ούοέ ήλθε
κανένας άπό του; αδελφούς, όπου να
λαλιίση ή ν* εϊπί) τίποτε; χαχον δια

21. Ε δέ «τα ΐ θόν' άτίγ' νεβετβς
καρτερά μουαρρμ γκα Ιουδαία πο
τίγ " α; ντονιΐ γκά βελάζεριτι ίρδι έ
να θα α να χουβ|ντυί Γ* τε *έιχ πέρ
τίγ.

λόγου σου.
22. Καϊ παραχαλοΰμεν να άχουσωμεν άπό λόγου σου τι γνώμην ί/εις"
διατί δια ετουτ/,ν τήν αΐρεσιν ίίξεόρομεν, οτι παντοΰ ε'ναντιεΐται.
23. Και ες-ίοντα; να του διωρίσουν
μίαν ^μέραν,οί περισσότεροι ήλΟ*σ-.ν εΐς
το σπήτίτου, τους οποίους εδ'.δασχε
μαρτυρώντας τήν βασιλίίχν τοίϊ θεού,
χαί καταπείθωντάς τους τα πράγματα
τοϋ Ιτ,σοϋ, άπο τον νόμον του Μωϋσεως χαί των προφητών, άπα το τα-

22. Πο οουαμ§ τε άΓιόγίμΐ ϊϊρέϊγ
τε'γε άτό κε κε ντερ μεντ ' σέ ψέ σά
περ κετε αίρές να έ δίμ§ κε ντε τζ§β
(ίεντ φλιάοενί κόντ^« πέρ τε.
23. Ε σι ί διορίσνε. άτιγ νιε «ίτϊ
βάνε τ£κ άΐ ντξίίτεπί αιοΰ^ε' ε ΐ,χγ.ς
μπα τα έ Λεφτόν μπρέτερίν' έ Περντίσε, έ οΰ μπούί; άτοΰ,ρε κόίεν; περ
Ιησουνί , γχα νόμι ί Μωϋσιουτ , έ <ϋ
γχχ προφ•/ίτ|, χί ντ^ μϊγγ£;, έ γγέ-

χί» εως το βράδυ.
24. Και άλλοι έχαταπείΟουνταν εις
εκείνα όπου έλεγεν, άλλοι άπις-οΰσαν.
23. Κ*1 ^ι* να μήν συμφωνούν
άνάαεσά τους, '. χχωροΰσαν, με το
να είπίί ό Παύλος ε"να λόγον, δτι χα
λά είπε το Πνεϋμα το άγιον δια Ησαΐου του προφήτου εις τοϋ; πατερους μας,
36. Λέγωντας' σύρε εις τον λαον
τοΰτον, χαι είπε" με την άκοήν Οελετε ακούσει, χαι δεν θείετε γροιχη'σαι'
χαι αέ τα μάτια θ/λετε βλέπει, χαϊ
δεν θέλετε είδη.
27• Διατί επαχύνθη ή καρδία τοΰ
λαοΰ ετούτου χαί με τα αϋτία του;
βαρε'α αχούσαν, και, τα ματιά του; εσφάλησαν" μη'πω; χαί είδοΰτι με τα
μάπα του;, και με τα αύτία τους α
κούσουν, χαϊ με τήν κα^δίαν του; γροικιίσουν, χαι γυρίσουν, χαΐτοΰς ΐατρευσω.

ρα μπρέμανιτ.
■>.\. Ε τ^ά λεσόΐγνί μπα τό κι ίόϊ,
ί τζά νουκ» Αίσόιγνΐ.
25. Γ. σι σκέν» μπ| νιε μεντ νε'ρι
με γιάτ|ριν§, ίκεϊγνε τοΰκ' έ Οενε Ϊ1χ.~
λου'α νιε φγιΛε, σέ μίρρ» θα Ζέΐνγτι
2πϊρτ με άνε τε προφη'τητ Ησαίουτ
μπέ Ααπαλάρε τουαιγ,
26. Κοΰρ θά' χάϊγ§ε ν;| κϊτε λαο,
έ θουαγιου' με βε'δε δο τε βιΡιόνι , έ
§ό τε μος κουπετόνι, έ με σι δό τε
βίχνι , έ δί> τε μο; νίνν>.
3η. Ίλ ψέ ού ντραϋ ζέμερα έ κιτίγ λαόϊτ , έ με βεσε ρέντε διΡιου*ν5,
έ σίτ' έτΟϋρε ί μπίλνε" ιϊ μ6ς ντόδετε τε σιόχϊνε με σι , έ τε διίιόγενε
με' βέσε, έ μέ 'ίέμερε τε κουπίτόγεν^,
Ι τεκθε'νενε, έ τι 5|ρό«γ ατά.
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α8. Γνωρίζετε λοιπόν, ότι εις τα
28. ΔιΓιόνι άδά γιούβετ *§ ντ*
Ιβγη άπες•άλθτχεν ή σωτηρία το3 Θε- φυλίρα τ| τγιε'ρα ού δερΡου'α σπετίμι
οΰ, χαί αυτοί θέλουν την άχούσει.
ί Περντίοε, έ άτα δό τα &£ιο'γεν§.
29. Και ωσάν εΐπεν έτοΰτα ό Παύ
2ο. Ε οί θα άί' χ|το ^γιάλε , ΐχ^$
λος, ϊ&ιε'βτ,χαν οί Ιουδαίοι έχοντες πρείγ σί τζιφούτι, τουκ' έ πένε 3ιοτί•
πολλήν φιλονειχίαν ανάμεσα τους.
με κιάρ-.ε ίιερι μέ γιάτερ'.νε.
3ο. Και ό Παύλος εμεινεν έχ,εϊ ό*ΰο
3ο. Ε Παύλουα μπε'τι άτγε πλιότ
χρόνους σως-ούς, εις ?να σπίτι όπου το & βγιέτ , ντϊ βτιτΑ Α -ατ μέ κηρΐ*
ίπλη'ρωνεν άπο λογού του' χαί έοΥχε- ι πρίτ ί(8' άτα /\ βίγν| τεχ άι
τον όλους έχείνους όπου ΐπάγαιναν εις

αυτόν"
3ι. ΚηΒυττωντας την 6α<;ιλείαν
3ι. Του%' έ κηρΰςουρί μπρετερίγ'
τοϋ θεοϋ, και δΊοα'σκωντας τα πράγ- 1 έ Πιρντίοι, έ τουκ' έ διοαζουρε —ονματα τόϋ Κυρίου Ιησού* Χρις-οϋ, μέ|ν|τ' έ Ζότιτ Ιίσούϊτ Χρις-οϊτ , «έ
χ«'6ι λογής παρρησίας χωρίς χάνενα τζ& ελεφτερί, έ πα ντονι| μποιϊί.
ίμΐϊόοΊον.

Κ«τ>. ι.
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Ε Ιί Ι Σ Τ Ο Λ Η

Κ ΑΡΤΕ

ΠΑΥΛΟΙ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ε ΑΠΟΣΤΟΛΟΙΤ ΠΑΥΛΟΣΕ

Η ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ.

ΜΠΕ ΡΩΜΑΝΕ.

Κεφ. ά. ι.

Κρ.ε

Επάρε.

α.

ι.'

ί. ΠΑΥΛΟΣ δούλος Ιησοΰ Χρί
ι. Παυλουα ρο'πι ί Ιησοΰ ΧοιςΌί'τ,
σου, καλεσμένος άιτός-ολος, χωρισμέ χ| χιούχαετέ άπός-ολ ί ακιούαρε πΐρ
νος εις τό να κήρυξη το εΰαγγέλιον τ§ κηρύξουρε Ουγγίλν' έ Περντίσε.
τοΰ θεοΟ,
2: ( Το όποιον το έταζε προτη'τε2. ( Ατέ κε πατ τάξουρε μ§ π§ρρα ό Θεοί, δια μέσου των προφητών πάρα με άνε τε προφη'τετ ντ& κάρ-εI ρα τ§ Σεινγτερουαρα. )
του, εις ταϊς άγίαις γραφαΐς,)
3. Δια τον υίο'ντου (ό όποΤος έγε\«
3. ΪΙϊρ τε πίρρ" έτίγ' ( χε μόρρι
νη'Οη άπό το σπέρμα τοΰ Δαβίδ κα κοΰρμ ί οϋ λέ γκά φάρρα έ Δαβίδιτ.
τά σάρκα,
4• Κε οΰ δίρτούα Ιίίρό Περντιε μι
4- Και έφανερώθη υίός θεοΰ μέ
δ•ίναμιν, κατά πνεΰμα άγιωσύνης, δια φουκί τ| τΐγ , σι κούντρ' εϊτε Σπίρτι
της άνας-άσεως εκ νεκρών, ) τον Κύριόν α»ϊνγτ|ρίσε τί£ρ τε γγιάλτουρε γκα τ$
μα; Ιηϊοΰν Χρις•όν.
βδέκουριτε , ) Ιησοΰ Χρΐ7<>«τ Ζότιτ
σόνε.
5. ( Μέ ανε τε τίγ μούαρρμ δου5. Δια μέσου τοΰ όποιου έλαβα μεν χάριν και άπος-ολην, δια το όνο ρετι έ τε δερΡούαρε ρ.ττβ Ρίθε φυλη'ρ*
μα του, εις υπακοήν τις πίς•ε«ς *'■? ίί τε οιΡιόγίνε ντε πέσε τε εμεόόιτ
όλα τα έθνη*
σετίγ.
6. Ανάμεσα εις τα όποια είσθε καΐ
6. Ε ντε μες τ' άτοΰρε γίνι έ δε
εσεΐς, καλεσμένοι άπό τον Ιησοΰν Χρι- γ:οΰβετ τε θύρρτουρε γκα Ιησοΰ Χρις-όν • )
ς-ό"<". )
η. Εις όλους όπου είναι μέσα εις
η. Μ*ΐ Ριθ' άτα κε Ρέντενε ντε
Ρών.
, τε όάσιουριτ' έ Περντίσβ, χ|
την Ρώαην, τους αγαπημένους τοΰ
κ•.ούχαενε
Σεινγτο'ρε ' δουράτε μπε
θεοϋ, καλεσμένους άγιους" άς είναι
χάρις εις έσά;, και ειρήνη άπο θεού γιου , έ δε πάικ γκα Περντία παΑάι
πατρός μας, και Κυρίου Ιησοΰ Χρί ϊνε, έ δέ γκα Ζότι Ιησοΰ Χρις-ο'ϊ.
σου.
8. Πρωτοπάρε λεβο<ί«γ Περντίνε
8. Πρώτον μεν εύχαριτώ τω θεω
μου δια μέσου τοΰ Ιησοΰ Χρις-οΰ δια τί•Αε με άνε τε Γησοΰ Χρις'όιτ πεβ
όλους σας, ότι ή πίςις σας κηρύττε- 1 Ρίθε γιούβετ , σε ψΐ πέσα γιούαιγ §ιται εις όλον τον κόσμον.
' Ριονίτε. μπ£ Ρίθε Λο'τε.
6ι
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Κίφ. ί.

η. Δι«τι μάρτυς (/.ου είναι ά Θεός, |
ρ• 2ε ματΰρ εστε Περντία ίμί, «
τον όποιον ίγώ λατρεύω με όλην μου ούνϊ ΐ λιούτεμ μέ ίίθ| Σπίρτ, μπ§ τ|
τ/,ν ψυ/ην, εις το εύαγγέλίον τοΰ υίοΰ βαγγελίσουρε τέ Αίρ^ιτ σε τίγ. κε ού
του, ίτι παντοτεινά σας ένθυμοΰμαι" νϊ. κούρδο ού κουϊγτύνεμ γιούβετ. ■
ίο Τούκ' έλιούτουρβ ίίθε νιε ντ| τε
ίο. Παρακαλώντας πάντοτε εϊς
ταις προσευχαΐς μου, άνίσως και κα- φάλλτουρε τίμ, ντε κιο'φτε ντον'.ε γέαίαν φοράν θέλω κατευοδωθη με τ6 ρε §ό τε πειγ ούδε τέ μπάρε πέρ §θέλν:αα τοΰ Θεοΰ, να έλθω εις εσάς. μερρ τε Ζο'τιτ , τε βίγ ντερ γιου.
ιι. Σέ ψέ κάμ 3ιούμ§ οεσερίμ τοί
II. Διατί ενω μεγάλων άγάπηννα
.σας είδώ, δια νά σας μεταδώσω τί σιόν; γιούβετ , κε τοΰ απ ντονιέ δου•
ποτες χάρ«»(*•βΕ πνευματικόν, εις το ρ|τί τέ λπίρτιτ, π'ερ τι «^ερεόσουρε,
γιούβετ.
νά «τηρι/θητε εσείς"
12. Ε κεγώ |3τε τε παρηγορίσεμ
ΐ2. Και τοΰτο είναι, συμπαρηγοθοΰμεν εις εσάς, δια την πίς-ιν την λάσκε με γιούβετ περ πέσε ?.έ χψι
εδικτίναου και τήν έδικη'ν σας, όπου πάίίκε τούαϊγνξ. έ δι τίμενε
έ'/ομ*ν ανάμεσα μας.
ι3. Ε οΌύα τα δίγι γιούβετ ω ζ(
ι3. Και θέλω νά το είξεύρετε, α
δελφοί, δτι πολλαΐς φοραΐς έβάλθηκα λάζερ, σέ σιούμε χέρε κερρα νιγέτ τ»
να ϊλθω εις εσάς, ( άμή έμποδίσθηκα βίγε ντερ γιούβετ, ( έ ού μποίιτζε
έως τώρα , ) δια νά απολαύσω τίπο γγε'ρα τέ σο'ρμενε Ι κε τε κ=μ έ δέ μτ.έ
τες καρπόν και εις εσάς, καθώς και. εις γιούβετ ντονΐέ τε μπρόδουρ» , σι ί δέ
«τε τε τγιέρατε φυλίρα.
τα λοιπά έθνη.
ι4• Ε γιαμ πορτζλί Ελληνεβετ
ι4• Εγώ ειμοκ /ρεώς-ης και εϊς τους
Ελληνας και εις τους Βαρβάρους, και έ δέ Βαρβάριβετ , σο<ρόβετ, ε δέ σέ
ιΐς τους σοφοΰς και εις τους ανόητους* μάρρεβετ.
ι5. Κε^τοΰ σα κε μοΰντ γιαμ Ρα1 5. Ετζι είμαι προ'θυμος όσον τό
χατά δύναμίν μου νά εύαγγελίσω και τί τέ κηοΰζ Ούγγί/ε έ δέ ντε γιούβετ
ιΐς εσάς όπου είσθε μέσα εις την Γώ- /.ε γίν; ντε Ρώμ.
μην.
ι6. Σέ ψέ νούκι τουρπ|ρόνεμ πέρ
1 6. Διατί έγώ δεν έντρ«πομαι διά
το εύαγγέλίον τοΰ Χρις-οΰ, διατί εί Ούγγίλ τε Κρίϊτιτ' σέ αχ \στί φουχ:
ναι δΰναμις τοΰ Θεοΰ εις σωτηρίαν, έ Πίρντίαε πέρ τε δένε σπετίμ μπέ
εις κάθε βνα όπου πις-εύει, πρώτον εις τζίλλε §ό Λ§ ;':εσον, πε'ρπάρα Ύζψάτον Ιουδαΐον, είτα ει; τόν Ελληνα. τιτ , έ παστάγε Ελ>ηνητ.
17. Σέ ψέ. τέ §ρεϊγτετε (Ριούκι)
17. Διατί ή δικαιοσύνη τοΰ θεοΰ
ε
ΠερνΤίσε
«φτύνετε με άνε τα •άγ
φανερώνεται διά μέσου τοΰ (εύαγελίου ) άπό πίς-ιν εις πίς-ιν, καθώς εί (Ούγγίλιτ ' πέσε μπέ πε'σε' σί κούντρ
ναι γεγραμμένον" ό δίκαιος θέλει ζη'- |στε σκρούαρε" ί δρε'ϊγτι γκά πε'σα βό
τέ ρο'γε.
«» άπο την πίς-ιν..
ι8. Σέ ψέ τζφάκετε ούρΡί ε Πεο1 8. Διατί ή όργη τοΰ θεοΰ φανε
ρόνεται άπο- τον ούρανόν εις κάθε ά ντίσε γκά Κίελι κο'ντρε τΏό άσοβίοε
σ^'ειαν και τδικίαν των ανθρώπων, | :' άίικίσϊ νΐίρεζίτ άτοΐρί ί« μπί;*|»|

Κ.«φ.
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όπου κατακρατοίσι την άλη'θειαν εις
άοιχίαν'
19. Διατί εκείνο όπου ημπορεί1 ό
άνθρωπο; να γροικη'ση περί του θεοΰ,
είναι φανερόν εις αυτούς" οιχτί ό θεός
τους το έφανέρωσε.
2υ. Διατί τα πράγματα τοΰ θεού,
όπου είναι αόρατα, ήγουν ή παντοτεινη' του δύναμις καί θειότης, βλέπον
ται φανερά εις τα ποιη'ματά τβυ, α
πό τήν κτίσιν του κόσμου, έςεταζο'μενα μέ τον νοΰν' ό\α να μήν ημπο
ρούν να απολογηθούν"
αι. Διατί εμώντας να γνωρίσουν
τον θεόν, οέν τόν εάόζασαν ούίε τον
εύχαρίςΎ,σαν ωσάν Θεο'ν' άλλα έρ,αταιώθησαν εις τους συλλογισμούς τους,
και έσκοτίσθη ή άγνω70ς τους καρ
δία.
22. Καί λέγοντες πώς είναι σοφοί,
ίμωράνθηκαν"
23. Καί άλλαζαν τήν ίο'ςαν του
άφθαρτου Θεοΰ εις ομοίωμα εικόνων
φθαρτών ανθρώπων, καί πετεινών κζί
(ζώων) τετραπόδων και ερπετών.
24• Δια τοΰτο τους έπαράδωκεν ό
Θεός εις ταΓς έπιθυμίαις τών καργιών
τους να κάμνουσιν άκαθαρσίαν μαγαρίζοντες τα κορμιά τους ανάμεσα
τους.
αδ. Οί όποιοι άλλαξαν τήν άλη'
θειαν τοΰ θεοΰ μέ τΐ ψέμα, καί έτιμησαν καί έλάτρευσαν το κτίσμα περισσότερον παρά εκείνον όπου το έκτισεν , ό όποιος είναι ευλογημένος εις
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τε βερτέτενε ντ' άίικτί.
19. Σέ ψέ άτε κε μούντ νιεοίου τ|
νιόχϊ πέρ Περντίνε, εϊτ' έ τζφάκιουρε
μπε τά ' σε Περντία γιου ά δ|φτόι
άτοΰρε.
αο. Σε ψέ πουνετε τε πά §ουκουρ«
τ| σάγε κε κούρ οϋπ| πότα, δούκενε
με μεντ ντε πουνερα τε Αερρα , έ σ"έ
φουκία έσάϊγ έ πά σόσουρα, έ δέ τ ε
κένετ' έ Περντίσ} τε βέτεχεσε " κε τ§
μός μουντγενε άτά τε περΡέίεν|.
2 γ. Σε ψέ ντόνε σέ έ νιόννε Πεοντίνε , νουκ έ ντερρούανε σί Περντί,
χ τά ε'φχαρις-ίσνε., πό οΰ μαρρ"ουαν§ ντε
μεντ τε τοΰρε , έ οΰ έρετζουα έ π*
μέντια ζεμερ' έτοΰρε.
2 α. Τουκ' έθεν| σε γιάνε σοφό, οΰ
μαρουανε.
23. Ε κεμπίενϊ ντέρρ' έ Περντίσΐ
Γιάλε με κόνε νιερίουτ κε πρίίετε , έ
τεζόιΓετ έ τε κάφσίβετ με κάτερ κέμπ» , Ι τε ί^ρπίνιετ.
24. Πρά άντάιγ ί λιά άτά Περντία
ντε δεσερίμ τε ζέμ§ρ|σε τοΰρε ντε τε
π?/ίρε, κάκ& σά τε τουρπε,ρόνϊνε κούρμετ' έτοΰρε μπά τά.
α5. Κ|τά λϊμπίενε τε βερτέτ|ν' έ
Περντίσε ντ| ίίνιέϋτρε , έ ντερρούανε
έ γιου φάλλε ίέουτ με σιουμε σε άτιγ
κε Αέρι |$ένε , κε άΐ ε^τε ί λεκουαρί
γέτ| πάς γέτετ ' μέ τε βερτέτα.

τους αιώνας" άμη'ν.
26. Διά τοϋτο τους έπαρά^ωκεν β
θεός εις πάθη έντροπιασμένα" ίιατί
οΰ. γυναίκες τους άλλαξαν τήν φυσικήν
χρήσιν εις τήν πατά φΰσιν'
27. Τόν αυτόν τρόπον καί οί άν
δρες εμώντας νά άφη'σουν τήν φυσικήν

26. Πρά άντάιγ ί ο"ά άτά Περντία
ντε μουντίμε τε ντίερα, σε ψέ ίράτ'
έτοΰρε τάξνε κε κε βενε γκά φΰσι , έ
κεμπίενε ντ' άταςί τ| παρζφυσιτ.
27• Κ§στού έδέ μέσκιουϊντ' έτοΰ
ρε σί λιάνε τε παϊκοΰαριτ' έ φνσιτ σε
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χρίσιν του θηλυκοί, έξεκάτ,χαν είς τ/,ν Ι
•ρεξίντους,εναςμέτόνάλλον,χάμνοντεςΙ
τ/,ν ασ/ν,μοσυνην, οι αρσενικοί εις του;
«ρσενιχοΰς, και έ'τζι την πληρωμήν,
( όπου έπρεπε να πλτ,ρωθώσιν , ) τ/ς
πλάνης τους, τήν άπολαμβάνουσιν ει;
τοΰ λο'γου τους.
28. ΚαΙ χαθώ; δεν έδοχίμασαν να
γνωρίσουν μέ πίς•ιν τον Θεόν, ετζι

Κεφ. 3.

Γρουασε ού οόίνε ντ' όρέξ τε του^ί
νιε'ρι ρ-ττε γιατερινε, τούχ' έ πέΐρΐ
τουρπνε μεθκιουγτε μπε μεσκιουγ, ε
μουαρρε πάΓενε χε οΰ δούνάεεγ τε Γενιέστρεσε τοΰρε μπε βε'τ§£ε τ§ τοΰρε.

26. Ε σι κούντρε νού*| βεδνε τέ
νίχν§ Περντίνε, ί ία άτά Περντία ντ|
τους έπβράίωχιν ό θεός εις άίόκιμον νιε μ'εντ τε κεΐκ , κε τε κέγ|ν| πουνουν, να χάμνουσιν «κείνα όπου οέν νερα Λ σκάν§ οΰόε.
πρέπει"
29. Πλιοτ με τζόο φάρε τε στρέ29• Γεμάτους κάθε λογΐς ά$ικίαν,
πορνείαν, πονηρίβν, πλεονεςίαν, κακί- μπε,ρε , με κουρβξρΐ , όγια/|ζ'ι, λιακεαν' γεμάτου; φθόνον, φο'νον, φιλονει- μιμ , τ| λεκέ " πλιότ μέ ζτ,λη , μέ
βρειλε , μέ κιάρτε , - μέ ίενιέστρε , μ§
κίαν, δόλον, κακά ηθΐ)"
οιναχξρί.
3ο. Μουρμουνιάρε , κορκοβου'ρΐ, ,
3». Παραιιουρμουρις-άς, καταλάλου;, θεομιστ,τά;, ΰβριςάς, υπερήφα άρμάτ' έ Περντίσε , φγιάλ§ λΐΡ , μάνους, κενοίο'ςου;, έπινονιτάς κακών, α γρούρε, τε πα πεγεντίσουρξ, σοφό ντ§
τέ Ρέτουρί τέ σε κε'κεσε , τε πα πιννυπότακτους εις τους γονεΐ; τους,
τουρε ντε περίνγ,
3 1 . Αγνώ^ους,άσυμφώνους, άσπλάγ*
3 1 Τε μάρρε, τ| πά πάτουρι νιε
κ<τ.λ , τ| πα Βαθιού ρί , τε πα μικεσί,
χνους, άφιλιώτους, άνελετίμονας.
τ§ πα λειγμοσυν.
32. Κετά ντόνβ σέ έ νιοχνε Γιουϊχν'
32. Οί όποιοι εμώντας να γνωρί
ζουν τήν δικαιοσύν/,ν τοΰ θεοΰ, (ό'τι £ Περντίσί, ( σέ άτά κ* πέγ§ν§ χετο
έ/.ί:.νο•. όπου χάμνουσιν τα τοιαύτα πράγ γιάνε τ\ ζότε περ βδέ^εγε, ) γιο βέτεαε
ματα είναι άξιοι θανάτου,) ογι μο'νον άτά ί πέγενε, πό ε όέ μπουργενε άτά
αύτοϊ τα κάμνουσιν, άλλα και συμ- Λ§ ΐ πίγενε.
φωνοϋσιν με εκείνους όπου τ$ κάμνουσι.
Κεφ. β.

2.

ι. Δια τούτο, ώ άνθρωπε, οποίος χαι
αν είσαι, όπου κρίνεις τον άλλον, εί
σαι αναπολόγητος* ό\ατί ει; εκείνο όπου
κρίνεις τδν άλλον, του λόγου σου κα
τακρίνει;- οΊατΐ έσΰ όπου κρίνεις, τα
όμοι« κάμνεις.
•λ. Κν. είξεύρομεν ότι ή κρίσις του

Κρίε Εδίτε. β. α.
ι. Αντάγε γέ ί πά περΓε'ίιουρε , ω
νιεοί, τζιλι ώογέ τι ί,ι Ριουχόν , σι ψί
τέχ Γιουχ.όν τγιε'τε,ριν; , ^εαιτον βετεχεν| τεντε' σέ τι .<§ Ριουκόν, τε τιλιατε *(ν.
• Λ. Νταστΐ να έ &μ§ κε εστ; Γ:οί

Κι<ρ. ι.
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Ιθεοΰ εΐναι κατά άλη'θειαν εις «κείνους κι ί Περντίσε , σί κούντρ' εστ' έ βεν
τέτα κόντρ' άτουρε κε π§γ§ν| τε τίτ
όπου κάμνουσι τα τοιαύτα.
λιατε.
3. Ε μεντόνε τι κίτε, ώ νιερί , ίϊ
3. Και λογιάζεις έτοΰτο, «* άν
θρωπε, εσύ όπου κρίνεις εκείνους όπου Ριουκόν άτά κβ Αέγίνε τε τίλιατε , έ
κάμνουν τα τοιαύτα, και χαρείς τα κε Λεν άτο βέτβ , σε δό τε δπετότζ
αυτά, δτι θέλεις φύγει έσίι την κρίσιν τίγ γκά Ριούκι ί Περντίσε ;
τοίϊ Θεοΰ ;
4• Η καταφρονείς την πολλη'ν του
καλοσύνην , και τήν ύπομονήν, και την
μακροθυμίαν , μην είξεύρωντας δτι ή
καλοσύνη τοΰ Θεοΰ σβ σύρνει εις μετάνοιαν ;
5. Αλλα κατά την σκληρότητα σου
και• άμετανόητον καρόίαν, θυσιάζεις
εις τοΰ λόγου σου όργήν ίίς την ήμέραν της όργης και άποκαλύ,ψεως της
δικαίας κρίσεως τοΰ Θεοΰ.
6. Ο όποιος θέλει αποδώσει εις
κάθε ένα κατά τα έργα του"
η. Εκείνους {«ν όπου ζητοΰσ•. οό-

4. Α ξεντερρον τε μίρρατ' έ σιούτ
μα τα σάίγ , έ &>νρίμνε , ί τε πρίτουριτι , έ νούκ' έ οι κε τε πούτετ' ϊ
Περντίσε. τ| χέ«κ τίγ ντε μετανη';

5. Μα τι με ζίμ§ρ§ν& τεντε τε πα
κθίερενε, έ μέ νόκενε τεντε τε ρεντε,
μπεγέδ μπξ βέτεχε τεντε ούρΓι ντε
ο"ίτ« τ' ούρΡ,'σβ έ κουρ οο τ§ τζφάκετε
Ριούκι ίδρέϊγτεί Περντίσε.
6. Κε άι οο τε απ* ντε τζίλι δ»
σί κούντρε κά πουνούαρί.
7• Μπα τα κε με §ουρίμ τέκ πξϊγν|
πούνετ'
έμίρρα , κίρκ»ίγν* λεβοίμ
ξαν και τιμήν και άφθαρσίαν, μέ.τή*
έ
ντερό
έ
τε
πα βοΐκουρί , ( οό τάπε)
ύπομονη'ν των καλών έργων, θέλει τους
γέτ»
σε
πα
σόσουρι.
δώσει ζωήν αίώνιον"
8. Μα μπα τ* χ§ γιάν§ τε έ'Γρί £
8. Αμή εις τους φιλονείκους, καί
όπου δέν ύπακούουσιν εις την άλη'θει• νούκε οΰ'λενε ντε ,-Λ βερτέτε , πο ού'αν, άλλα υπακούουν εις τον άδικίαν , νιεν» ντ& τξ στρεμπερξ , οο τ'§, γέτϊ
τε ζΐμερούαρί έ δε ούρΡί.
θέλει είσθαι θυμός χαί όργη'
ρ. Ρουτζίμ έ 5*έ δτρεγγίμ μπε τΏ»
9• Θλίψις (λέγω,) καί ς-ενοχωρία
Σπίρτ
τα τίγ νιερίουτ κ§ Α?ν τε κέχ,ε«ίς κάθε ψυχή ν άνθρωπου όπου κάμνει
νε
,
Τζιφοΰτ
, έ παδτάγε Ελλτίν.
το κακόν, πρώτον Ιουδαίου (είτα) καί
Ελληνος.
ίο. Αμή δόξα καί τιμή καί ειρήνη
θέλει ακολουθήσει εις κάθε ενα όπου
κάμνει το καλόν, πρώτον εις Ιουοαΐον
( είτα) καί εις Ελληνα.
ιι. Διατί σιμά εις τον Θεόν οέν
είναι προσωποληψία.

ίο. Ε λ|βδίμ έ ντέρό έ δέ πάί,κ
μπε τζίλινί οο κε π^ν τε μίρρενβ, μπε
Τζιφοΰτν| πρωτοπάει , έ παράγε
μπε Ελληνε.
ιι. Σε ψέ περτάρα Περντίσε σεστε τε ζΡιέσΌυρβ τ| μάδιτ , ά τε βό-

λεΡιτ.
12. 2έ ψέ Ρίθ' άτά Λ φεγίεν» ιτα
12. Διατί όσοι αμάρτησαν χωρίς νόνόμ,
§» τε χουμπασενε πα νόμ * έ Ριθ'
μον, θέλουσι χαλασθή χωρίς νόμον*
άτίί
κ'δ
φίγίενϊ κοΰρ κέ νόμ , γκά νυ'αι
καί όσο: αμάρτησαν έχοντες τον νό-
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μον, θελουσι κριθή δια μίσου του νό- 1 £ό τ§ §§μετόνενε,
^ου,
1 3. (Διατι εκείνοι όπουάκουουν τον
ι3. \2έ ψέ γιο άτά κεντίεϊγνε νόνόμον, δεν είναι δίκαιοι σιμά ει; τον μνε γιάνε τ§ δρέίγ-ιί πίρπάρα Περντίθεον, άλλα εκείνοι όπου κάμνουσι ε <τΐ , πο ατα κε πεγ&ν§ σί κουντρ§
κείνα όπου ορίζει ό νομός, θελουσι δι- σκρου'αν νόμι δό τε πενενε τέ §ρε»γτ-£.
καιωθη.
ι4• Αιατΐ όταν τα έθνη όπου δεν
ι4• Σε ψε κοΰρ φυλίτ' έ τγιε'ρα κ§
εχουσι τον νόμον, κάμνουσι φυσικά τα σκάνε νόμ , πεγενε βετίουτ πού\ετ'
ίδια του νόμου, ετούτοι εμώντας να έ νόμιτ , κότά.ντόνε ιϊ σκάνε νόμ ,
μην εχουσι νόμον, είναι αυτοί νόμο;:ις γιάνε νόμ ντε βετε,χε τ§ τοΰρε.
τοΰ λο'γου τους"
υ. Οι όποιοι δεί^νουσι το έργον τοΰ
1 5. Κετά δεφτόγενε πουνεν' έ νόνόμου γραπτόν εις ταΐ; καρδίαι;των, μιτ σκρούα^ε ντε ζεμερα τ§ τοΰρε, σε
ετωντας να συμμαρτυρη και ή συνεί- Ϋ» δϊφτό< φικιρι ίτουρε, έ λ'ογισμότ'
οησί; τους, και να κατηγοροϋ'σιν οι λο ϊτοΟρε σιάγ^νε νιέρι γιάτερινε, α έ δε
γισμοί του; ένας τον άλλον, η και να α περίε'Ρενϊ , )
πολογούνται ανάμεσα του;.)
1 6. Εις τήν ήμε'ραν έκείνην, εϊςτ/,ν
1 6. Μπά τε δίτε κούρ δό τε Γιουοποίαν ό Θεό; θέλει κρίνει τά κρυπτά κόγΐ Περντία τε φαέχουρατ' έ νιε'ρετων ανθρώπων, δια μέσου του Ιησοΰ ζετ, με άνε τε Ιησοΰ Χρις-όϊτ , σί
Χριτοΰ, κατά το εϋαγγέλιόν μου.
κουντρ» &στε ΟϋγγιΧι ί'μ.
Ι7• Να, ε'σϋ ονομάζεσαι Ιουδαίο; ,
17. Εντείτεκέ τι κιοΰχαε Ιου*
χαί αναπαύεσαι εις τον νόμον, και καυ δαϊο , ε πρέχε μπ'ε νόμ , έ μποΰϊίε
χάσαι εις τον Θεόν.
μπε Περντίνε,
1 8. Καϊ γνωρίζεις το θέλημα τοδ
1 8. Ε νιέχ θελη'μεν' έσάϊγ , έ γέ
θεοΰ και διακρίνεις τά διάφορα πράγ όισαξουρί γκά νόμι * ίκιου'αν ά-ε κε
ματα, διδασκόμενο; από τον νόμον τε βεγέν.
ΐ9• Καϊ πις-ευει; τοΰ λόγου σου να
19. Ε λϊ βέτίχεν» τέντε σε οΰ δέ«ισαι οοηγο; των τυφλών, φώ; εκείνων φτόν ούδενε τ| βέρλίρετ, έ γέ ^οίτ' »
όπου είναι ει; το σκοτάδι,
άτοΰρε κ| γιάνε ντ' ϊρίσίρε,
20, Παιδευτώ; τών άγνώς-ων, διδά
2ο. 2κά>'ε τεσε μάρρεβετ, δασχάλ
σκαλος των νηπίων, και να έχης μόρ- τε φόσνιε,βετ , έ άι κ§ κέ φάκενί :\
φωσιν γνώσεως καϊ αληθείας εις τον σε νιόχουριτ ί τ§ β§ρτέτεσ§ ντε νομ»
νόμον.
2 1 Εσΰ λοιπόν όπου διδάσκεις άλ
3ΐ. Τι άδά κε μψον τγιάτερίίί,
λον, του λόγου σου δεν . διδάσκεις; ϊσΰ νουκε μψόν 6ε'τεχεν§ τέντε; τί κέ Οιόπου κηρύττει; να μν,ν κλέπτουν, κλέ δαξ τ£ μό; βγιε'δενί , βγιε'δ;
πτει;;
22. Εσυ όπου λέγεις νά μην μοι22. Τί κε θούα μος κουρβερο'νι ,
χευουν, μοιχεύει;; εου όπου συγχαινε- κο^ροίίόν; τί λί /.ε ΐδόλατ} πίρ ~1
οαιταείόωλα, είσαι ιερόσυλο;;
Ι ντγΐίτα, κέν Ιεροσυλί;
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α3. Εσΰ όττον κχυ/ασαι εις τον νό Ι
9.3. Τι κ; μ-οΟρε ντε νόμ, ξ:ντε"ι.
μον, υβρίζει; τον θεόν με την παράβα- |£όν Περντίνε μ( τε σκέΤτουρε τέ νόαιτ;
σιν τοΰ νόμου ;
34• Διατϊ το όνομα του Θεοϋ δι
24• Σε 'έμερρ' ί Περντίσι περ σ«4
α εσάς βλασφημείται εϊς τα έ'Ονη, κα πέπ τούαιγ σιάχετί ντε τ& τγιερατε •
φυλιρα, σι κούντρ |στ| σκρουαρ§.
θώς είναι γραμμενον.
25. Διατϊ ή περιτομή ώφελεΐ μεν,
»5. Σέ ψέ περιτομία βεγέν ντ•
ε»ν φυλάττης τον νο'μον' άμή άν πα- πεφτζ άτό χε θο'τε νόμι* ί ντε κιο'φτζ
ραβαίνης τον νόμον, ή περιτομη' σου ε- πρίσεσ ί νόμιτ, τε πρε'ρετε τάτ δίνε
γινεν άκροβυς•ία.
τε τε πα πρέρε.
α6. Ντέστε δα κ| νιε] ί πα πρε'ρ|
26. Εάν λοιπόν η1 άκροβυςτία φυλάγη τα δίκαια τοΰ νο'μου, οέν θε'λει έούαν πορσίτ' έ νόμιτ^ νουκε & τ§
λογαριασθη η άκροβυς•ία σου δια πε γέτ» κούϊγ ί πα πρέρι πο'σι νιε ί πρέριτομη';
27. Ε κούιγ κ§ ϊ"ίτ§ ί πα πρε'ρε κ§
ιη. Και εκείνη ή άκροβυτία όποΰείναι άυό την φύσιν, έαν τελειώνη τόν γκα τε λε'ρ|τ' έτίγ , τούκ' ε ρ*ούαϊννόμον, δεν θε'λει κατακρίνει ε'σενα , ό τουρε ν ίμν§, & τε τ$ Γιουκόγε τϊγ χ£
που παοαβαίνειςτόν νο'μον με τδ γράμ μέ γράμμι έ μέ Ρίθ§ τε πρε'ρβ σκέλ
νόμνε;
μα και μέ την περιτομη'ν;
28. Διατι εκείνο; όπου είναι εις το
α8. Σέ ψέ γιό αϊ κΐ §ούκετ§ περφανερόν Ιουδαίος, δεν είναι Ιουδαίος" γιάίίτα εστ' Ιουδαίο , ας τέ πρίρ$τε
ουδέ ή περιτομή ή σαρκική, όπου είναι &τ' άτα κΐ δοΰκετε ντε κουρμ.
εις τό φανεραν, είναι περιτομη'*
29• Αλλα εκείνος όπου είναι Ιου
29. Πά Ιουδαίο ΐστ' άί χ| Ι^τε ί
δαίος εις τδ κρυφδν, ( είναι Ιουδαίος,) τίλε ντε τε φσέχουρε' ε τε πρε'ρετί "ι
και περιτομή είναι ή περιτο-χή της καρ στέ τ| πρε'ριτ' έ ζέμερεσε & εστε ντε
δίας, όπου είναι εις τό πνεΰμα, καί ό 2πϊρτ, έ γιό ντ^γράμμε* χξτα τε πρε'χι εις τό γράμμα* όποιου Ιουδαίου ό έ ρε κά ντέρρ γιό μπάνε νιε'ρβζετ, πό
παινο; δεν είναι από τους ανθρώπους, μπάνΐ Περντίσε.
άλλα άπό τον Θεόν.
Κεφ. γ. 3.

Κρίε Ετρε'τε. γ, 3.

ι. Τί είναι λοιπόν τό διάφορον του
ι. Τζκα δα με τέπερ Τζίφουτι, α
Ιουδαίου πάρα τα έθνη; η ποία είναι τζξστε τε μπρόδουριτ' έ Περιτβμη'σΐ;
ή ώφε'λεια της περιτομης ;
2. Πολΰ είναι, κατά πάντα τρόπον.
α. Σιούμε, πέρ τζ§ό άνβ * πρωτοΠρώτον μεν, ότι οί Ιουδαίοι έπι^εύθιτ- πάρ| σέ ψέ κε'νε πεσουαρε. μπά τα
•ργιάλετ' έ Περντίσε.
• χαν τα λο'για τοΰ Θεού.
3. Κ αϊ αν άπίτησαν τινές, τί; μη'3. Ε δέ ντ| μός πεσοιίαν» τζά,
να ή άΐϊΐςία Τους θε'λει χαλάσει τήνπί- τζε; μός βό τέ πρίσγε Αε'σεν' έ Περς•ιν τοΰ Θεοΰ;
,ντι'54 π«2£θϊί^κου ί τοΰρε;
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4• Μη γένοιτο* άλλα ύ Θεός ας εί
ναι αληθινός, και κάβε άνθρωπο; 2κ εί
ναι ψευς-τς" καθώς «ναι γεγρ-κμμενον'
δια να δικαιωθίίς εις τ* λόγια σου, και
νάνικη'σηςεΐς την κρίσιν σου.
ί). Αμή άνίσως και ή αδικία μα;
βυς-η'νει την δικαιοσυνην του Θεοΰ. τί
να είπώμεν; μο να είναι άδικος ό Θε
ός, όπου επιφέρει την όργη'ν; (ανθρωπί
νως λαλώ. )
6. Μη γένοιτο* διατι ( άλλε'ως ) πώς
θέλει κρίνει ό Θεός τον κόσμον;
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4. Γιο κουρρί" πόλε τέ γέτε ί βϊρτέτε Περντία, έ τζαο νιερί Ρενιες•γιαρ"
σι κούντρ' είτε ίίκροιίαρε* περ τε κένε
τί ϊ δρέίγτε ντε φγιάλε τ$ τούα, ί τε
μοΰντζ κοΰρ τε θείρίτετζ ντε ίιούϊκ.
5. Ε ντ^στε κε αδικία όνε μαδ§τζιον Ριουκιν' έ Περντίσε, τζοο τε θόμι ν» ; μός είίτβ άδικο Περντία ιίε
μουντόν; ( κουβεντό'γ σι νιερί. )

6. Γιο κου'ρρι" σέ ντε μος εστί χ£ατου . κίσ δό τε Ριουκόγε Περντία πότ§ν|;
7• 2β ψέ ντέϊτβ χ| έ" βερτέτ' ϊ
η. Διατι έαν ή αλήθεια του θεού
ΐπίρίσσευσεν δια την δόξαν του, εις το Περντίβϊ ού Λτουα ντε λεβδ'ιμ τε σάΐγ
ίδικόν μου ψέμα, διατι εγώ κρίνομαι περ ίενιέστρί τίμιε, ψέ έ δέ οΰν§ ο§•
μ|ντόνεμ Ρίθε νιε πόσι νιε φ,χγετουαρ;
ωσάν αμαρτωλός ;
8. Ε γιό (σι κούντρ§ να ίπάγίνι, έ
8. Και όχι ( καθώς μας συκοφαντοΰσι, και καθώς λέγουσι τινές να λέ- <*.§ κοΰντρε Θάνε, τζά σι κοΰρ τε Οόίτεμ
γωμεν έρεϊς) ότι άς κάρ,ωμεν τα κα νέβετ) κε λέ τε πεγ§μ§ τε κεκίατε,
κά, δια να έλθουν τα άγαθα'; των ο κε τ§ να βίγενε τε μίρρατε; άτουρε νιέποίων ανθρώπων το κατάκριμα είναι ρεζετ τέ δ§μ§τούαριτε εδτε μέ ούδ»,
δίκαιον.
ρ. Τζεϊτ' άδά; χέμι Ρε. με τέπϊρ
9• Τί λοιπόν; έχομεν τίποτες προτίμησιν; ουδαμώς" διατί εμείς προτί- σέ ατά ; φάρρεσε' σέ ψέ νέβετ ε' δετερα άποδείξαμεν , ότι και Ιουδαίοι φτουαμ με περπάρα κ| έ δέ τζιφουτΐ
καί Ελληνες όλοι είναι άποκάτω εις την ε δέ Ελλη'νετε Ρίθε ντ§ν§ φάϊγ γιάνε.
«μαρτίαν'
ίο. Καθώς- είναι γεγραμμένον" ότι
1 8. 21 κοΰντρ εστε σκρούαρξ ιέ
δέν είναΐ| τινας δίκαιος , δεν είναι σέστε ντονιε ί δρέιγτε , σ£στε άς νιε.

ουδέ κανείς*
1 1 . Δεν είναι κανένας όπου γροικί,
ιι. Σέστε ντονι§ χετε κουπετόγ!,
δέν είναι κανένας όπου γυρεύει τον Θεόν. σ&τε ντονιε χ§ τέ κερκόγε Περντίνε.
13. Ολοι έπαρας-ράτησαν τήν ϊσην
12. Τε Ρίθε δοΰαλξ γχα ουδα , τε
ς-ράταν, Ολοι έγιναν άχρης-οι' δέν είναι Ρίθε οί• πένε τε πα βίγίερε' σέ'ίτε ντο
κανένας όπου να κάμνη καλοσύνην , νιε κε πέν τ§ μίρρΐ , σέστε άς γγέρα
δέν είναι έ'οις ένας.
μπέ νιέ.
1 3. Ο λάρυγγας τους είναι τάφο; α
1 3. Ρρίκ' έτοΰρε εστε νιε βάρρί
νοικτός* και μέ τάϊς γλώσσαις τους έ χάΑβτε* έ μέ Ριουχερατ' ΐτοϋρε φλίσ»ε
καμαν δολιότηταις* φαρμάκι της ά- Ρίνιεστρα* χέλμ ί νεπερκαβετ ντενβ
βπίδος είναι κρυμμένον εις τα χείλια Ιπούζε τε τοΰρε.
το.>ς.
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ι4• Των όποιων το ς-ο'μα γέμει α
ι4• Ε Ρόγια ί χβτουρε §στ§ πλιότπό κατάραις καί πίκραις.
μέ νέμε , { μέ πιχ§)'ίμ.
1 5. Τα ποδάριάτους είναι γλήγορα
1 5. Κεμττίτ' έτοΰρε γιάνί τ$
έϊγτα περ τε δέρδουρε Γιάκ.
ίϊς το να χύσουν αίμα.
1 6. Εις ταϊς ς-ράταιςτους είναι χα
ι6. Ντουδϊ τ| τουρε ίστε ποίσ>
λασμός και ταλαιπωρία.
γ| , έ μουντίμ.
τη. Και τον ς-ράτχν της ειρήνης
ουοεν ε πτ/Λί'-Λ νουκ ε κα
νί νιόχουρ§.
δεν Ιγνώρισαν.
1 8. Δεν είναι φόβος Θεού έμπρος-α
ι8. Νουκ' |ϊτ| φρί/.ϊ Περντίε τ*ρπάρα σίββτ σε τοΰ:ε.
ΐϊς τα ματιά τους.
19. Και εΐξευρομεν δτι όσα λέγει ό
19. Ναβετ νταΐτί έ 5ίμ§ κε σα
νο'αος, τα λε'γει εις εκείνους όπου είναι ίΐότϊ νόμι, πίρ ατά κ; γιανΐ ντένε νομ
άποκάτω εις τον νόμον" δια να φραγή ί θότε" κ§ τέ μπίΧετϊ τζίΐό Ρογκ , έ
κάθε «τόμα, και δλος ό κότμας να γένη ΓιΟ& πότα τι δεαετόνετί ντενε Ριούιχ
υπόδικος τω Θεω.
τέ Πέρντίσί.
2θ. Διατί άπο τα έργα του νόμου
20. 1ε ψέ γκα πούνετ' έ νόμιτ
δέν θέλει δικαιωΟη καμία σαρξεμπρο- νούχξ οό τε πενετεντονιέ νιερΐ ίδρίιγτβ
ς-άτου" διατι διά μέσου του νόμου γνω πέρπάρα τίγ'σέ ψ* γκα νόμι νιόχ§Μ|
φάϊγν§.
ρίζεται ή αμαρτία.
αι. Και τώρα χωρίς νόμον έφανε21. Μα νταστί πα νόμ να οΰ
ρ(ό9/) ή δικαιοσύνη του Θεοΰ, όπου μαρ- τζφάΐκ Ριουικι ί Περντισΐ, βεβαιώσουρβ
τυρεΐται άπο τον νόμον και άπό τους γκα νόμι, ί δε γκα προφη'τ;.
προφνίτας.
22. Η δικαιοσύνη λε'γω του Θεοΰ,
2 2. Ριουκι θόμ ί Περντί»! περ λέή οποία είναι δια με'σοο της πί<τεως σε τε Ιησοΰ ΧρίΓοϊτ, μπέ τέ ΓίΟε, έ
Ιησοΰ Χριςτοΰ, εις όλους και απάνω εις μπΐ Ρίθ' άτά χβ πεσόγενε' σε ψέ νουκ'
όλους εκείνους όπου πίζΓίυουν' δ*ιατί Ιστέ ντοίιϊ τε ίίκιουαρε.
δεν είναι διαφορά.
23. 2έ ψέ τε Ρίθε φεγίενί, ί οΰ λί23. Διατι όλοι ήμαρτον, και ς-ερεϋψετ§ ντέρρι ϊ Περντίσε.
ουνται τήν δόξαν τοϋ θεοΰ.
24- Ει-ωνταςνα δικαιόνωνται χάρι
24• 2έ ψέ ού δικαιόσνε δουράτβ
σμα μέ τήν χάριν του, δια της έςαγορά- μέ δουρετϊ τα τίγ , μέ άνε τε ςε'ίπερβεως όπου είναι εις τον Ιησοΰν Χρις•όν. Αλίαιτ κί εστε μπε Χριστό Ιησούνε.
25. Κε ατέ έ βοΰρι Περντία
2ί>. Τον όποιον Χ ο ιτόν ό Θεός τον
έπροέθεσεν ίλαςτίριον δια μέσου της ίλασμό ( ντεγε'σί ) μέ φου'χί τε Ριάπι'τεως εις το αιμά του, εις ενδειξιν κουτ μέ άνε τ| πε'σϊσε , κε -.% πεν τε
τη: δικαιοσύνης του, δια τήν άφεσιν νίχε.'γ τέ δρε'ίγτετ' έτίγ , ντε τε ντ|των αμαρτημάτων όπου έγίνηκαν προ- γίερε τέ φα'γεβετ σ| πχρρα.
τίτερα,
7.6. Ντέ τϊ^ουρουαρί τΐ ΙΙίρντίσί,
α6. Εις τήν ΰπομονήν του Θεοΰ,
3ια να δίίζη τήν δικαιοσύνην του εις γγι'ρα σα τε πεν τ^ ν•.χιιγ Ριουκι ί σάϊγ
τοΰτον τόν καιρόν* δια να είναι αύτο; μπε Χετε κόχε νταστί " κ| "έ γίτε άί
62"
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Κεφ. £

δίκαιος, και δικαιώνωντας ε'κεΐνον όπου |ϊ ί$ρειγτ§, έ τ^ ντρίΐχγε άτε ί.Ιχά Μ'
χις-ίύει εις τον Ιησοίν.
| 6| μπ$ Ιησούνε.
■χη. Ποϋ είναι λοιπόν τί καυχηοις ;
ιη. Κοϋ άόά εθτε τ$ μπούρτουεσφαλίσθή εξω. Με ποιον νόμον; με ριτε τάι; μπέτι γιάστί' μετζ φάρρ§
τον νόμον των έργων; Οχι* άλλα με νόμ; τ& πούνεραβετ; γιό' ιϊο με νόμ
τί χέσεσε .
τβν νόμον τις πίς-εως.
28. Συλοησεμι άδά, χε νιερίου χέ28. Συλλογιζόμεσθε λοιπόν, πώς
νετε
ί δρεϊγτε με άνε τε πέσεσε, πά
με την πίς-ιν να δικαιώνεται άθρωπουνε,ρατ' έ νόμντ.
πος χωρίς τών έ'ργων του νόμοι».
29. Η ό θεός μόνον είναι θεός
39• Α Περντία εστε βέτ|ΐΑ| Περντίτών Ιουδαίων ; και όχι και τών εθνών; ε τζιφούτετ; ί νούκ' εστ' & δε τ§ σ§
τγιε'ραβετ φυλίρα; με τ'| βε,ρτε'τα « δ»
Ναι και τών εθνών.
τίσε τγιε'ραβετ.
3ο. Επειδή ένας είναι ό θεός, ό ο
3ο. Σε ψέ νιΐ |στί Περντία , χε δο
τέ
πε• | τε δρε'ϊγτε τέ πρίριτβ , με
ποίος θε'λει δικαιώσει την περιτομην
άπο την πίς•ιν, και την άκροβυς-ίαν άνε τε χέσεσε, , ε τε ι»ά πρίριτ» με
διά μέσου της πίς-εως.
χεσ§.
3ι. Λοιπόν δια την πίς-ιν κάμνο3ι. Πρίσγεμε άδά νε'βετ νόμνί μ•
μίν άργόν τον νόμον ; Μη γε'νοιτο* χέσε; γιό κούρρε* πό έ δ» μξ τίτε: έ,
άλλα βεβαιόνομεν τον νόμον.
βεβαιώσνεμε νόμν|.

Κεφ. &. 4-

Κρίε Εχάτερτε. δ. 4•

ι. Ίί θελομεν ειπεί λοιπόν, να εΰ•.
ι. Ε τζδό τε Οόμι νάβίτ άδά ίέ
ρηκεν ό Αβραάμ ό πατε'ρας μας κατά κερδέσι ντε τρουπ Αβραάμι χαχά* ίνε;
βάρκα;
2. Διατί εάν ό Αβραάμ έδικαιώθη
2. Σε ψε ντεστε « ού κ\ Αβρά» ή
άπό τα έργα, έχει καύχημα, άλλα δϊν ί Ορε'ϊγτι μέ άνε τε πούνεραβετ , κά
εχε* καύχημα εις τον θεόν.
μπε σι τί μπούρετ$, μά γιο μίανε,
τε Περντίσε.
3. Διατί τί λέγει ή4 γραφτό; Καί
3. Σε ψε τζθότε χάρτα; χε'σό» Α
Ιπίςευσεν Αβραάμ εις τον θεόν, και βραάμ ι μχί Πιρντίνΐ, ί γιοίτ ζού α-Γ*Υ"
τοΰ έλογαριάσθη εΐς δικαιοσύνη*.
π^ρ 4 δρε'ϊγτε.
4• Εις εκείνον όπου αργάζεται, ή
4. Ιίταδτι άτίγ χ« πουνον χα™
πληρωμή δέ* τοΰ λογαριάζεται δια ίτίγ νούκ' ί ζίγετ| περ δουρετί , 15»
χάριν, άλλα διά χρέος.
πέρ χόρτζ.
5. Αμή εκείνος όπου δεν εργάζεται,
5. Μά άτίγ κε νούκ§ χεν πουνερα,
χαι πις-εύει εις εκείνον όπου δικαιόνει ,πο πεσόν ντε άν χι χεν τε πά χέσί*§
τόν άσεβη, ή πίςις του λογαριάζεται τί δρε'ιγτ», άτίγ ί ζίχετε χίσ' έτ«γ
•ίς «ΰτόν διά δικαιοσύνη.
περ ντρ*χ|γΐ,
6. Καθώς καί ό Δαβίδ προφέρνει
6. Σι κούντρ' έ δε Δαβίδι κιούαν
μαχαρισαόν τοϋ άνθρωπου εκείνου, τυΰ τ 6. λιούμουρε ά:ί •'.:ιά , λί Περντία ί

Κ.ιφ. 4•

ΠΡ02 ΡΩΜΑΙΟΪΣ

'&ποίου ό Θεός "λογαριάζει δικαιοσύνην
χωρίς έ^γα
7• ( Λεγωντας" ) Μακάριοι είναι ε
κείνοι των οποίων εσυγχωρέθηκαν ιή
άνομίαις, και εκείνων των οποίων ΐάχιπάσϋηκαν αϊ άιεαρτίαις τους.
8. Μακάριος είναι ό άνθρωπος ε
κείνος, τοΰ οποίοι» ό Θεός δεν τοΰ λο
γαριάζει άμαρτίαν.
9• Ο μακαρισμάς λοιπόν έτοΰτος,
δια την περιτομήν είναι μόνον, η και
δια την άκροβυς-ίαν; διατί λέγομεν,
ότι ή πίς-ις τοΰ Αρβαάβ τοΰ έλογαριάσθη εις δικαιοσύνην.
ίο. Πώς λοιπόν τοΰ έλογαριάσθη;
ώντας εις την περιτ&μήν έλογαριάσθη,
7) ώντας εις την άκροβυς-ίαν; όχι εις την
περιτομήν, άλλα εις τήν άκροβυς-ίαν.
II. Και έπηρε το σημάδι της περιτομής, βοΰλαν της δικαιοσύνης της
πίςΈως> (ή οποία τοΟ έλογαριάσθη ώντα; ακόμη, ) εις την άκροβυς-ίαν εις
το να είναι αυτό χατήρ όλονών εκεί
νων όπου πκτεύουν ( ευρισκόμενοι ) εις
την άκρο§υ?ίαν , δια να λογαριασθη
και εις αΰτους ή δικαιοσύνη '
12 Και να είναι και πατήρ των
περιτεμνομένων, ήγουν εϊς εκείνους ό
που όχι μόνον έχουσι την περιτομήν ,
άλλα και περιπατοΰσιν εις τα πατη'ματα τί,ς πί^εως τοΰ πατρός μας Αβρα
άμ, τήν οποίαν πίςιν ειχεν ώντας εϊς
την άκροβ«7ίαν.
1 3. Διατί ό/_ι δια μέσου τοΰ νόμου
ήτον το τάζιμον εις τον Αβραάμ, ΐ
εις το σπέρμα του, τό να είναι αυτό;
κληρονόμος τοΰ κόσμου, άλλα δια με»3υ της δικαιοσύνης της πίτ'εως.
ι4• Δεατΐ εάν είναι κληρονόμος ε
κείνος όπου είναι άπό τόν νόμον, η πί-τις είναι ματαία, κ» τό τάξιμον εγινεν άργόν"

Γ4ς9

λογαρίχς τ§ §ρέιγτ§νε πα πούνίοα.
η. Ε θότβ, λιούμ άτά κε ού γιάνε
ντεγίερβ παρανομίτ|, έ δε άτά « ού
γιάνε μπουλιούαρε φάγετε.
8. Αιουμ άί νιερι, χε Περντία νούκ'
ί νβμερόν φάγετε.
9• Κετα τέ λιούμουρε δα εστβ βέτ§με πέρ τ! πρέρε , ά δε περ τ,β πα
πρέρ|; σε ψέ νέβ|τ θόμι , σε πε'σα
έ Αβραάμιτ γιου νεμίρούα πέρ τε
$ρεϊγτ§.
ίο. Κ Ία άδά γιου νεμερούά; κοΰβ
κέ Γπρε'ρί , ά κοΰρ κέ ί πα πρέρε; γιό
κοϋρ κέ πρέρε , πόκοϋρ κέ πα τρέρ|.
ι•ι. Ε μόρρινι&άν τέπρέρϊτε, βούλλε τ§ σ| δρέίγτεσε κέ πάτ μά^ρε περ
χέσε πα κένε πρέρε" κε τε π§νεϊγ άι
χαχά ΐ Ρίθεβετ σέ πα πρέρεβετ χβ *εσόιγνε, Λ τοΰ νεμερόνειγ έ^δέ μπα τά
τ'ε ντρέκιουριτε.

ία. Ε τε γέτε παπά άτοΰρε τ|
πρέρϊβετ , >ϊ| νούχ| κάνε βέτεμε τ\
ψ γ
πρερετβ, πο ετςεγενε
ε όε πας Γιουρμεβετ τε Αε'σίσ| , Αβραάμιτ παπάΐτ
σόν§, χε χϊσ ε δέ πα πρερε.

1 3. Σε ψέ νούκ' ί κέ τάξουρε Α
βραάμιτ γκά «ρουκί έ νόμιτ, α φάρρίσε τίγ, χε τ§*ένείγ άί κληρονόμ ί Ρίθ;
πο'τειΐ , πό (/.« ρουκί τέ σε δρέιγτεσ§
.τέσεσε.
ι4• Σε ψέ ντε γιάν| κληρονόμε ά
τά χ'ε ρίγ|ν| γκά φουκί έ νόμητ , μέ
ιβϊγέν ήέσα , έ μπέτι μπράζετε τ|
τάςουριτε.

ΕΠΙΣΊΌΑΗ.
Κεφ. \.
δυο
1
5.
Σέ
ψέ
νόμι
*ίε•
οϋρίίνε'
σέ ψ β
1 5. Διατίό νόμος όργήν κατεργάζε
ται" διατί έκ.εΐό—ιίϊ δεν είναι νόμος, ουδέ τέ/. σέίίτβ νόμ, άτγέ σ&στ| άς πρίοεγε
νόμιτ.
παράβασι; είναι.
ι6. Δια τοΰτο (ή κλ•Λ,ρονρ(λία εί
1 6. Πρά άντάϊγ (κληρονομιά ίστ|)
ναι ^ άπό τ/,ν πίς-ιν, δια νά είναι κα γκα Αε'σα, κέ τε γέτ| δουρετΐ. π'ερ τ'ε
τά χάριν, εις τό να είναι βε'βαιον το κένε, τε τάζουοιτε τε κεντρούαρε ρ.πέ
τχςιμον εις όλον τ6 σπε'ρμα, όχι μο- ίί6| φορρε > γιο μπα τε φάρρε βε'τεμε
να/ά είς ε'κεΐνο τδ σπε'ρμα όπου είναι 'ϊ 'ϊστε γκα νόμι , πό έ δέ μπά τε κ$
άττο τον νόμον, άλλα και εις εκείνο ό εστε γκά πε'σα έ Αβραάμιτ , κ'ε άΐ ξπου είναι από τ/,ν πίς-ιν το.) Αβραάμ, χίτε. παπάϊ ίΡίθιβετ,
ό όίΓΟΪΌς Αβραάμ είναι πατέρας όλονών μας,
17- (21 κούντρ' εστί σκρούαρβ, κέ.
17, (Καθώς είναι γεγραμαε'νον' ό
τι ίνώ σέ έβαλα πατέρα πολλών ε οϋ τέ πεόρα παπά ντε σιούμε φυλίρα )
θνών, ) έαπροςά εις τον Θεόν, εις τον περπάρα Περντίσε κέ λεσόι μπε τΐ,
όποιον ιπίς-ευσεν, ό όποιος ζωοποιεΐ κέ επ γε'τε ντε τε ββε'κουρε , έ Οίρρέτ
τους νεκρούς, και καλεί εκείνα όπου ατό πουνερχ κέ νούκε γιάν| σι άτό κέ
δεν είναι, ωσάν νά είναι'
γιάνί.
ιδ. Ο όποιος Αβραάμ μέ ελπίδα
ι8. Κουϊγ Αβραάμι πεσόϊ με σπε§πί<Γίυσ£ν εκείνα όπου ζαπερνουσι τ£ν ρέϊε άτό κέ κίνε τε'γε σπ|ρέσεσε, κέ τ|
βλπίδα, εις τό νά γεν/, αϋτος πατέρας πενεϊγ άί πάπα ΐ σιούμε φυλίβετ , οί
πολλών εθνών, κα()ώς τοΰ έλαλτίθη* έ'τ- κούντρί ί πάτ κενέ θίνουρε* χεστοΰ δο
ζι δίλει είσΟαι το σπε';μα σου. *
τέ γε'τε φάρρα γιο'τε.
ιΐ). Και ε<-ωντας νά μην άσ&εντίστ;
ιρ. Ε πά κολιαντίσουρϊ ντ{ *έσε,
ίΐς την πίς•ιν, δέν έ'βαλεν εϊς τον νουν νουκε βοΰρι νιέρ μεντ άς χούομιν'έτου ότι τό κορμί του τότε ήτον νενε- τιγ κέ κέ ί βείτκουρε , σέ ψέ κέάφερο
κρωμένον, άπου ήτον κοντά εκατόν νιεκί,τ β^ιέτζ" ας τέ βέσχουριτ' ε
χρονών, και πώς ένεκρώΟη ή μη'τρα στράτιτ σε Ιάρ'ρ^σ^.
της Σάρρας.
20. Α μη εϊς τό τάςιμον τοΰ" Θεού
αο Ας ντε τε τά?ουρε τέ Περντίδέν αμφίβολε μέ άπι<-ίαν, άλλα «δυ• σί ντ|νι μέ δι ζέμερα τέ μος ϊπ πέο|,
νομώΟη μέ την πι'7ΐν, δίίωντας δο'• πό ού φορτζούα μέ πέσε, τούκ' ι λ£ξαν εις τον Θεόν'
βδου'αρε Περντίνε.
2ΐ. Και επειδή και έπληροφοοη'θη,
2ΐ. Ε γι^ύ μποόσ κόκα μίρρ», σέ
ότι έκεΐνο όπου ετοςεν (Θεός) διίνε άτϊ κέ ί τάξι (Περντία}, |5τε ε ζόνι*
ται καινά τό κάμη.
έ δέ τά »ίγ|.
22. Διί: τοίτο του ε'λογαριάσβη ε
22. Ε άντάγε κίγιό γιου ζοΰ άτιγ
τούτο εις δικαιοσυν/,ν.
πέο τέ δρΐ'ιγτ|.
23. Κα! δέν εγράφΟηκβ μοναχά δι
23. Ε σπάτ κένί δκρούαρί πέρ άκΰτον, Οτι ελογαριάσίη εις αϋτο'ν'
τ« βε'τεμε, κέ γιου ζού άτίγ πέο τέ
δρέϊγτε.
μ4. Αλλά (έγρά<ρνι) και διάλό-| »4• Πό έ δέ πΐρ νέββτ, χε μπ§
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Κεψ. 5.

5<>ι

ν$υ μας , εις τους οποίους μέλλει να νε'βετ δό τέ ζίχετε φίλ , δό τε 6όμ
τους λογαριασΟίί, ήγουν εκείνους όπου μπα τα <ίε πεσόγενε μπα τε χε γγιάλι
πις-εύουσιν εϊς εκείνον όπου άνάτησεν Ζόνί τένε Ιησούνξ γκα τι βδε'κουριτϊ,
Ιησοΰν τον Κύριόν (/.ας από τους νεχρου'ί.
α5. Ο όποιος παρεδόθη δια ταΐ; ά
μαρτίαις μας, και άνες-η'θη δια την δι
χαίωσίν μα;.

25. Ατ'ε χ§ οΰ παραδός πέρ φάγε
τόνα , έ οΰ γγιαλ περ τε' ντρε'κιουρε
τένε.

Κεφ. έ. 5.

Κρίε Επε'σετε. ε. 5.

ι. Σε ψέ ρϋ *§μ τε δρε'ϊγτε δα με
ι. Ες-ωντας λοιπόν να δικαιωθοίάνϊ
τ'{ πίτίτΐ , χεμιπάιχ μέ Περντίν|
μεν από την πίς-ιν, ε/ομεν εΐρη'νην με
τον Θεόν, δια μέσου τοΰ Κυρίου μας με άνε τε Ζότιτ σόν| Ιησού Χρις-όΐ-.
|ησοΰ Χρις*οΰ.
2. Δια με'σου τοΰ οποίου έλάβαμεν
λ. Κε μέ άνε τ' άτίγ μούαρρμ έ δε
την είσοδον δια της πίς•εως εις την τε χούϊγτουριτε μέ άν§ τε πε'σεσε ντ§
χάριν έιουτην, εις την οποίαν ς-εκόμεσθε χετε δουρ§τί , κε κξντρόγεμε , ε μπούκαι καυχώμεσθεν εϊς την ελπίδα της δο'- εμι μπϊ σπερέ^ε τε ντέρριτ σε 11*^—
ντίσε.
£η; του θεοΰ.
3. Και όχι μονάχα έτοΰτο, άλλα και
3. Ε δέ γιο βε'τεμε κεγ»ό, πό μπούκαυχώμεσθεν εις ταϊς θλίψαις" είςεύ- ρεμι έ δέ ντε 3τρεγγίμε° έ ε δίμε κε
ροντες, ότι ή θλίψι; κάμνει υπομονήν ' ■ίτρεγγίμι λεν δουρίμνε.
4• Κ αϊ ή υπομονή δοχιμήν, και
4• Ε δουρίμι δοκίμι , έ δοκίμια
ή δοκιμή έλχίδα'
σπερεσι.
5. Ε σπιρε'ϊία νουκ§ τουρπερόν . σε
5. Καί ή έλπίς δεν έντροπιάζει, ό
τι ή αγάπη τοΰ θεοΰ είναι χυμε'νη ει; ψέ•δα3ιουρία έ Περντίσε είίτε. δε'ρδουρ|
ταΐς καρδίαις μας, δια με'βου τοΰ α ντε ζέμξρα τόνα μέ άνε τε ΖπίρτίΕ
γίου πνεύματος όπου μας εδόθη.
ΐέινγτ χέ να |ίίτε δένε νε'βετ.
6. Σί ψέ κούρ γεσεμ νίβετ έ δέ τ§
6. Διατί ό'ταν ακόμη είμασθεν ασ
θενείς, εις διωρισμε'νσν καιρόν ό Χρι- σεμ>ύρε μπε κόχε τε βεγίερε , Κρίϊϊΐ
ς"ός άπε'θανεν δια λο'γου μας, όπου εί βδίκι π^ρ νε'βετ *ϊ γέσεμ τι πα πέσε.
μασθεν ασεβείς.
η. Σέ ψέ μέ ζϊ δό τ'| 6δε'σε ντονιε
η. Διατι μετά βίας να άποθάνη
κάνεις δια κανένα δίκαιον άνθρωπον" περ ντονι$ ίιερι τε δρέιγτε, σέ ψέ περ
οιατί δια ένα καλόν άνθρωπον τάχα- τε μίρρενε μπάσε κά ζε;>ερ| νιερί τ|
τες αποκοτα κάνε'νας να άποθάνη.
ίσε.
ί). Μα να δερτόν νε'βετ Περντία
8- Αμή ό Θεό; συς-η'νει την άγάπην του εις εμάς, ότι ακόμη όταν εί- οα5ιουρίν' έτίγ, σέ ψέ κοΰρ γε'#§μ έ δέ
χασθεν αμαρτωλοί ό Χρις-ός απέθανε φαγετόρι νε6ετ Κρίστι δ&κι πέρ νε'.
ήτις δια λόγου μας.
9• Σιούμε με τέπερ ντα'ΐτι δό τ£
9• Πολλά πεοίσσοτερον λοικόν ε-
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

ΐ77ειδ*ή έδικαιωθη'καμεν τώρα εις τό αί
μα του θελομεν σιυθή δι* με'σου αΰτουνοΰ άπό της όργης.
ίο; Διατϊ εάν εμεΐς όντες εχθροί ΐφιλιωθη'καμεν μέ τον Θεον διά με'σου
«τοΰ θανάτου του υίοΰ του, πολλά περισσότορον δντες φιλιωμένοι, θελομεν
σωθή εις την ζωη'ν του.

Κεφ. $,

σπετογεμβ γκα ουρΓία
ΰρΓία με ανε τ «τιγ,
σέ ψέ οΰ ντρέι/.μ μέ Γιάκ τε τίγ.
ίο. 2έ ψ? ντίστε κε κοϋρ γέέτϊμ
άρμίκτ' έ Περντίσε οΰ παϊκτουαμ μέ
τ& μέ μες τέ βδέχεγεσε τέ ίίρριτ σε
τίγ, φόρτ με σιούμε νταστί κε γε'μι
τε παΐκτουαρε μέ τε, §ο τ'ε σόσεμι'μέ
τε γγιάλετε τε τίγ.
ιι. Ε γιό βέτεμε Αίγιο , πό ε' δέ
λεβδόνεμι μπε Περντίνεπερ Ζότνε τίνε Ιησοΰ Χρ:ςόν| , £§ μ£ άνε τ' άτ'ιγ
κέμι μάρρκ νταατί τε παίκτουαριτξ.

ιι. Και όχι μόνον τοΰτο ; άλλα
και καυχώμεσθεν εις τον Θεον, δια μέ
σου του Κυρίου μας Ιησοΰ Χρις-οΰ, δια
μέσου του οποίου τώρα άποκτη'σαμεν
την φιλίωσιν.
12. Πρά άντάϊγ σι κουντρβ περ νιξ
1 2. Δια τοΰτο καθώς δια μέσου έ
νας άνθρωπου ή άιιαρτία ηλθεν εις τον ίρί βέτεμε νούιρι φάγι ντε κετε λόκόσμον, και δια μέσου της αμαρτίας τί, έ μέ <ράιγ πάσχε χούϊρι βδέκε,για,
ήλθεν ό θάνατος, ετζι κζί ό θάνατος έ κείτοίι μπε Ρίθε νιέρεζ σκόϊ βοε'κίίπέρασεν εις όλους τους ανθρώπους, για , μπά τε ( νιερί ) Ρίθ§ φεγίενε.
καθ' δσον όλοι ημαοτον.
1 3. ?έ ψέ γγε'ρα μπε κόχε τέ νο'1 3. Διατίέως εις τον καιρόν του νόμου, ήτον αμαρτία εις τον κόσμον* άμή μιτ φάγι κέ ντε πότε , πό νου'κ' έ χίαμαρτία δεν μετράται, μή ώντας νόμος. Τνε περ φάιγ , σέ ψέ νούκε κέ νόμι.
ι4' Πό μπρετερόι βΛίχεγι» κε γκά
ι4• Αλλά ό θάνατος έβασίλευσεν
άπό τοΰ Αδάμ έ'ως τον καιρόν του Αδάμι γγε'ρα τέ Μωϋσίου, ε δέ μπά
Μωϋσέως, και εις εκείνους όπου δεν τά κε νούκε φεγίενε μέ τ| Ριάιγτουαρε
αμάρτησαν κατά τήν ομοιότητα της τε φάγιτ σ' Αίάμιτ, #,6 άί εστε κα
παραβάσεως του Αδάμ, 'ό όποιο; Α νόνι ϊ άτίγ κέ δό τε βίντε.
δάμ είναι τύπος του μέλλοντος.
1 5. Πό γιό σι φάγι, άρτου §Ίτ§
ι5. Αλλά όνι ωσάν τό σφάλμα,
ϊτζι είναι και τό χάρισμα" διατϊ «αν έ δέ δουράτα* σέ ψέ ντίατε κε ντέ
•ΐς τό σφάλμα του ενός «πέθαναν οί φάϊγ τε νιειτ βδίκνε σιαύμε , αίούμ*
ποίλοί, πολλά περισσότ,ερον έπερίσ- με τέπερ τεπερόϊ δουράτα έ Περντίσε
σευσεν ή^ χάρις τοΰ Θεοΰ και ή δωρεά περ δουρετί νιίιτ νιερίαυτ Ιησοΰ Χριοιά τήν χάριν τοΰ ενός άνθρωπου Ιη 70ϊτ , ντε τ§ σιαύμετ§.
σού Χρυ^οΰ εις τους πολλούς.
ι6. Ε νούκ' εστε έτίλλια δου^ετία
1 6. Και τό χάρισμα δεν είναι ω
σι
φάγι
ί νιίιτ κε φεγέου ' σέ Γιουκι
σάν ίκεΐνο όπου ηλθεν διά με'σου
γκά
νιε
ΐ#Γΐ
μέ δεμ , μα δουρετία εενός ανθρώπου όπου αμάρτησε" δια
τϊ τό κρίμα, άπό ένα είναι εϊς κατά- στ» περ τ| ντρεκιουρε γκά ϋιοΰμ$ φάχριμα' άμή τό χάρισμα είναι εις διχαίωσιν άπό πολλών σφαλμάτων.
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ΠΡΟΣ ρωμαίους

ιη. Διατι εάν μέ το σφάλμα του
ένος άνθρωπου εβασίλευσεν ό θάνατος
δια μέσου «κείνου του ενός, πολλά
περισσο'τερον εκείνοι όπου πέρνουσι τον
πλοϋτον τη; δικαιοσύνης, θέλουσι βα
σιλεύσει εις την ζωήν διά τοΟ ενός
Ιησού ΧρίζΌ-».
ι8. Καθώς λοιπόν διά μέσου ίνός
•φάλματος, ήλθε τδ κρίμα εις όλους
τβΐς ανθρώπους εις κατάκρινα* ετζι
και δι* μέσου ένας δικαιώματος, ηλθεν το χάρισμα εις όλους τους αν
θρώπους εις δικαίωσιν ζωής.
ΐ9• Και καθώς διαμέσου της πα
ρακοής τοΰ ένος ανθρώπου οί πολλοί
κατες-άθηκαν αμαρτωλοί, ετζι και δια
μέσου της υπακοής τοΰ ενός ανθρώπου
θέλουσι κατας-αθη οι πολλοί δίκαιοι.
2θ. Και νόμος εμβηκε, δια να πλεονάση ή αμαρτία* άμή ό'που ΐπλεο'νασεν η αμαρτία, έπερίσσευσεν ή χάρις
παραπάνω.
31. Δια να βασιλεύση και η χάρις
δια μέσου της δικαιοσύνης εις ζωη"ν
αϊώνιον, δια Ιησού" Χρις-οΰ* τοΰ Κυρίου
μας, ώς καθώς έβασίλευσεν και η" α
μαρτία «ς τον θάνατον.

Κεφ. ς. 6.

3«3
ι-ρ. Σέ ψέ ντεατί κε μέ {« -ρά'ιγ -.«
νΐ|ΐτ νιερίουτ περ νιε βέτεμε μπρετεροϊ
βδέίεγια, σιούμβ μ§ τέπερ ατά χΐ κά
νε μάρρ§ τε λίρ•τ| τε #ριΤ έ τε δουρετίσί τε σε <$ρέιγτεσε, §ό τε μπρετβρόγενε ντ§ γέτ§ περ βέτεμε Ιησοϋ
Χρις-ο'νε.
1 8. Σι κούντρ' έρδι άδά β§έκ|για
γκά άν' έ νιξ φάγιτ βέτεμε μπε Ρίθί
νιέρεζ, περ &μ• κ^τοΰ περ Ριούϊκ τέ
νιεϊτ βέτεμε. ερδι δουρετία μπέ Κθ§
νιέρεζ , περ ντρέκεγε γέτεσε.
Ι9• Σε ψέ σί κούντρϊ ου *έν§ φαγίτο'ρ» με τ^σιο«μ»τ§ μέ τ! πα &Ριούαρε τ| νιεϊτ νιερίουτ, κεστοΰ έ δέ
Κ•* *& 2κΡ«Ηίαρ| τε νι$ϊτ , §ό τέ πένενΐ
τε δρέϊγτ! τΐ σιούμ5τε.
> 2ο. Νόμι χίρι χ| τ§ τεπερόγε φά
γι* έ τέκ ού στούα φάγι , άτγέ τεπερό* δουράτα.
2 1 . Κε σί κούντρε μπρετερο'ϊ φάγι
ντε β§ϊ»γ§ , χεστου τε μπρετερόγΐ
έ δε δουρετία περ τε δεν» γέτε τ«
πά σο'σουρε, με άνε τ£ Ζο'τιτ σο'ν§
Γησοί Χρις-οΊτ.
Κρίε ΕΡιάστετε. ς•. 6.

Ι

ι . Τί θέλομεν ειπεί λοιπόν ; νά ς-ει. Τζτί! θόμι άδά; &> τε κεντρο'κόμεσθεν εί< την άμαρτίαν, δια να γεμε ντε φάϊγ, Αε τε στο'νετε δουρετία;
πλεονάση ή χάρις;
3. Μη γένοιτο* ήμεϊς όπου άπε2. Γιο' κούρρι' σε ψέ νέβετ κε β&κμ
θάναμεν κατά τήν άμαρτίαν, πώς θέ γκα άν' έ φάγιτ, κι» §ό τ| ρόγεμε πά
λομεν ζήσει πλέον μέσα εις αΰτη'ν;
μπε τέ;
3. Η δεν εΐξεύρετι, ότι όσοι ίβα3. Α νούκ' έ 2>ίγι χ§ σά ού παίεπτίσθημεν εις τόν Χρις-όν Ιησουν, εις ζου'αμμπ| Χρι^ό Ιησούν$, μπε β§έιόν θάνατον του έβαπτίσθημε»;
κ|γε τε τίγ οϋ παΓεζούαμ;
4- Διά μέσου τοΰ βαπτίσματος λοι
4• Σε ψέ γέμι κάίτουρε ντ4 βάρρ
πόν έίαπτίκαμεν μαζϋ μετ' αυτόν εις πάσχε με τε με άνε τε παΓεζίμιτ* κί.
τόν θάνατον* διά νά πιριπαττίσωμεν σί κούντρ' ού γγιάΧ Κρίΐίτι γκά ι

ίίο^

ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

χαί ήμεϊς εις χαινουριαν ζωην, καθώς
ό Χιιτός άνέ<τη εκ νεκρών, Οιά μίσου
της δόξης του πατρός.
5. Διατι εάν ένεκεντρίσθημεν α»
τον Χρις-όν εις το ομοίωμα του θα
νάτου του, θέλομεν ( εγκεντρισθη) και
εις το όαοίωμα της άνας-άσεώς του.
6. Γνωρίζοντες τοϋτο, ότι ό παλαι
ός μας άνθρωπος ές-αυρώθη μαζΰ μέ
τον Χρις•όν, διά να χαλασθη το σώ*
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6<5έκ<.υρίτί πέρ ϊεβίχμ τξ Χακίιτ, χι.
ατού ϊ δέ νοτ Τ8 ρόγ;.μί γέτ§ τέ ρέ.

5. Σέ ψί ντου μπολιαςμ νέοετ μέ
Κρίστινε μπ| τε σεμπελίεαέ τέ {}&/.•γίσε τίγ , οό τε μπολιάσεμι έ δέ ντέ
ϊεμπελίμ τε σε γγιάλτουοιτ σε τιγ.
6. Ε βίμξ χ§τ§ να , λί νιερίου ΐν§
ί βγιε'τεει οϋ κρουίκιάς πάσχε με Κρί
στινε , χ§ τ* πρίσειγ τρούπι ί φάγιτ,
μα τ/ίς αμαρτίας, να μην δουλενίωμεν τέ μός πουνόγεμξ να με ντε φάΐγ.
έμεΐς πλέον την άμαρτίαν.
η. Διατί εκείνος όπου άπέθχνεν ,
η. 2; άί χ§ βδίκι οΰ λεφτερός γχά
ελευθερώθη άπό την άμαρτίαν.
φάγι.
8. Ε ντεστε χε βοίχμ πάσχε μέ
8. Και έάν άποθάνομεν αϊ τον
Χρις-όν, πις-εύομεν ότι και θέλομεν ζή Κρίστιν§, πεσόγιμε χε έδέ οό τε ρόγεμε μέ τέ πάσχε.
σει μαζΰ μετ' αυτόν"
9• Εμώντας να εΐζεύρωμεν, δτι ε
9• Σε ψε έ οϊμέ, χε σι οϋ γγιάλ Κρί
πειδή ό Χρις-ός άνειτη'θη έκ νεκρών, δεν στι γχά τε βδέχουριτ», με νούχε β&ς'
αποθνήσκει πλέον" ό θάνατος αυτόν βοεχίγια άτε με σε οϋρδ§ρόν.
πλέον δεν τόν αύθεντευει.
ιο• Διατίκαθ'ο άπε'θανεν, ( όΧριίο. Σέ ψέ σα περ βοέχεγε τε τίγ,
ς-ός,) άπε'θανε κατά την άμαρτίαν μί βοΊ'κι ν.§ χίίξ περ φάϊγ ' σα περ τε
αν φοράν' άμή καθ* ό ζί!, ζη εις τον ροΰ»ρό| πα, άί ρο'ν περ Περντίνε.
θεο'ν.
1 1 . Τέτοιας λογής και εσείς, λογα
ιϊ. Τε τίλί λοίλογορί τέ χενιέ δέ
ριάζετε τοϋ λόγου σας να είσθε νεκροί γιούβετ, τέ γίνι βοέκουρε ντε φά<γ, έ
όσον εις την άμαρτίαν, και να ζήτε εις τε Ριάλ§ περ Περντίνε μπε Ιησού Χριτον Θεόν, δια μέσου τοΰ Ιησού Χρι- τόν| ζόνε τέν5.
ς-οΰ* Κυρίου μαι:4
1 2. Ας μην βασιλευ'η λοιπόν ή1 α
ία. Λε τε μός μπρετερόγε άδά ίράμαρτία εις το θνητον σας κορμί, εις γι ντε κοϋρμ τού"α»γ τι βοεκουρινε, ζέ
το να υπακούετε την άμαρτίαν εις ταΐς τε σίρπένι μπε τε ντε §εσ|ρίμ» τι τίγ.
επιθυμίαις του κορμιού.
1 3. Μηδέ να παρας-η'νετε τα μέ*λη
1 3. Ε μός χένι άνετ' έ κουρμιτ
σας άρματα της αδικίας εις την ά σοΰαιγ άρμε τ^ σε στρέμπ|ρ|σε ντε
μαρτίαν* άλλα παραςττ'σατε. του λόγου φάϊγ' πό χένι βέτ{χεν§ κουρπαν τέ
σας εις τόν θεόν, ωσάν όπου έγινη'- Περντία οι τί ίιάλε πάς βί1έχ§γ§σξ, έ
κατε άπό νεκρούς ζωντανοί, και τάμέ- αν$τ' ε κουρμιτ σούαι*^ πενι άρμε τ>
λη σας άρματα δικαιοσύνης εις τόν σε βρέϊγτεσε τέ Περντία.
θεόν.
1 4• Διατι ή αμαρτία δέν θέλει σας
ι4• Σέ ψέ φάγι οό τέ μός ούρδερ-
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βασίλευσα" ΐπειδή δεν ίίσθε άποκάτω ρ^ογβ γιούβετ " σε ψε σγίνι ντέν§ νόμ,
εις τόν νόμον, άλλ' άποκάτω εις την πό ντϊν$ χίρ.
χάριν.
1 5. Ε τζέ άδα τέ φεγέϊγμβ να ,
1 5. Τί λοιπόν ; να άμαρτη'σωμεν,
διατί δεν εΐιιεσθε άποκάτω εις τον σέ ψε σγέμι ντίνε νόμ, πό ντ£ν§ χίρ;
νόμον, άλλα άποκάτω εις την χάριν; μη Περντία να ρουαϊγτιτί.
γένοιτο.
ι6. ΔΙ* εϊζεύρετε, ότι εις εκείνον
1 6. Νουκ' έ δίγι γιούβετ, κξ άτιγ
όπου παρα^νετε τοΰ λόγου σας δού κ§ ίΐπνι βέτεχενε τούαϊγ τέ ίε'Ριουρξ
λους εις την ΰπακοη'ν του, είσθε δούλοι σι κοπιγ , γίνι κοπιγτ' έ άτιγ κε ΡίΡι,
ίκϊίνου όπου υπακούετε, η της αμαρ για φάγιτ π«ρ βδέκξγε , για τεσ$ 8ιτίας εις τον θάνατον, η της υπακοής Ριούαριτ πέρ σπετίμ;
ιίς την δικαιοσύνην;
17. Αλλα δόξα σοι ό Θεός, ότι έσεϊς
\η. Πό λεβδίμι ί κιόφτε Περντίσε"
μέν ί,σθαν δούλοι της αμαρτίας, άμτ, Ι « γιούβετ γέσετε ρόπτ' έ φάγιτ , πό
υπακούσετε άπόκαρδίαν τόν τύπον τη; διί-.ούατε με ζε>Λ§ρ§ σι κούντρε κέ κα
διδανής, εις τον όποιον έπαραδόθητε. νόνι ΐ διδαχίσ§ κέ οΰ κανονίστε.
1 8. ΚαΙ εμώντας ναέλευθερωθ/ι'κε1 8. Ε σι ού λεφτερόστε γκα φάγι,
τε άπό την άμαρτίαν, έδουλωθιίκετε οΰ πέτε σερπετόρε μπ| τέ δρέϊγτε.
*ϊς την δικαιοσύνην.
19. Ανθρωπίνως λαλώ , δια την
ι<). ίΐιερεζιστ θόμ , π^ρ σμούνάσθένειαν της σαρκός σας' καθώς λοι τεγξ τέ κούρμιτ σούαϊγ" σ* ψέ βι
πόν έπαοατη'σατε τα μέλη σας δού κούντρε. δάτε τρούπατε τούαιγ βκλέβ
λους της ακαθαρσίας και της ανομίας ντ§ πούνερα τ£ ντίερα , έ τε πα οδιίς το να κάμνετε άνομίαν' ετζι τώρα δα, πέρ τέ πέν§ τέ πάο'ίδατε, κε'ίτου
παρατήσετε τα μέλη σας δούλους της έπνι νταΐτί τρούπατε τούαιγ ε' σερπένι ντε τε δοέϊγτε. π§ρ σίϊνγτόρϊμ.
δικαιοσύνη; εις άγιασμόν.
2ο. ΔιατΙ όταν ησθαν δούλοι της
ίο. 2έ ψέ κοόρ γέσϊτε »κλε'€τ' ΐ
αμαρτίας, ήσθαν ελεύθεροι άπό την δι φάγιτ , γέθετε τε λεφτερόσουρε γκα έ
καιοσύνην.
δρέϊγτ».
3ΐ. Ποίον λοιπόν καρπόν εϊχετε
2ΐ. Τζμπρόδ άδα ί.ίϋΐχί άχιέρ* ,
τότε εις εκείνα τά πράγματα, εις τα μπα τά πούν|ρα κε οΰ πέγεν» νταϊτί
όποια τώρα εντρέπεσθε; διατί τό τέ τούρπ; σε ψέ άτό πούνερα σόσβνί μέ
λος εκείνων των πραγμάτων είναι θά β&κεγε.
νατος.
23. Αμή τώρα ες-ωντας νά ελευ22. Μα νταστι σε ψέ σπετουατε
θερωθτίκετε άπό την άμαρτίαν, και γκα φάγι, έ οΰ Λετ§ ρόπ τέ Περντία,
ν α δουλωθήτε εις τόν θεόν, εν,ετε κίνι μπρόδ* τούαιγ πέρ 3ίϊνγτερίμ, έ
τόν καρπόν σας εις άγιασμόν, και τό τέ πας-άιγμενε γέτε τε πα σόσουρε.
τέλος (ενετέ) ζωήν αίώνιον.
»3. Διατί ή πληρωμή της άμαρ23. Σε ψέ πάΡα Ι φάγιτ, |3τ§ βου
τιάς είναι θάνατος" άμή τό χάρισμα κξγια ' μ* δο^ρίτία έ Περντίοε, εστε
65
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τοΰ Θεοΰ, είναι ζωή «ιώνιο;, εις Χρΐ- γέτε έ πα βόσουρξ μ•π§ Ζότνε τόνε,
ΙυσοΟ Χρις-όνε.
ς-όν Ιησοΰν τον Κύριόν [/.ας.
Κε<ρ. 'ζ. 7•

Κρίε Ιϊστάτετε. ζ. η.

ι. Η δεν εϊζευρετε, αδελφοί, (διατι εγώ λαλώ εις εκείνους όπου γνωρίζουσιν τον νόμον,) ότι ό νόμος κυριεύει
τον άνθρωπον εις όσον χρόνον ζη >
2. Διατί ή γυναίκα ή ύπανδρεμένη,
ιίναι δεμένη εις τον νόμον του ανδρός,
ό'«τον χρόνον αυτός ζίί' άμή αν άπο(Ιανη ό άνδρας της, έλευθερώθη ή γυναίκα απο τον νομον του ανσρος.
3. Ζώντος λοιπόν τοΰ ά\δρυ'ς της,
Ιαν σαι/θη μέ άλλον άνδρα, γίνεται
μοιχαλίς' άλλα άν άποθάνη ό άνδρας
της, είναι ελεύθερη άπά τον νόμον" το
να μΐν είναι μοιχαλίδα, άνόπανδρευίη άλλον άνδρα.
4• Εις τόσον όπου και εσείς, αδελ
φοί μου, άπεθάνετε από τον νόμον δια
μέσου του σώματος τοΰ Χρις-οΰ" δια
να ύπανδρευθϊ,τε έσεΐς άλλον άνδρα,
ήγουν εκείνον ό όποιος άνε'ς-/) έκ νε
κρών, δια να κάμωμεν καρπούς τώ

ι. Α νουχε δίγι, βίλάζβρ, ( σε ψέ
ουνί κουβεντόϊγ μπε νιε'ρεζ Λέ £'.νε
νόμνξ ) χε νόμι οϋβδερόν νιερίνε ννε—
ρα οά ρόν;
2. 2έ ψέ Γρουαγια έ μαρτούαρε ε3τ§ λίδουρί ντε νόμ τ| πούρρΊτ γγέρα σα ρόν άί" μα ντε βδέκτε λούρ*ρ(
σάιγ , λεφτερόσετε Ρρούαγια γκα νόμε
ί ποΰρριτ σε σάιγ.
3. Κουρ ρόν άδά πονίίι σάιγ,
ντου πασκόφτε μέ τγιάτερ που^όε,
πένετε κουρβε * μα ντ| βδε'κτε πούρρί
σάϊγ , εστε λεφτερόσουρε γκα νόμι"
κ§ τ§ μός γε'τε άγιο κουρβ§, ντου
μαρτόφτ| μέ τγιάτερ πούρρΊ.
4• Κεστοΰ έ δέ γιου βελάζεριτ έμί, γίνι βδε'κουρε ντε νόμ μέ μές τ§
κουρμιτ σε Κρίστιτ , χ; τε μαρτόνι
μέ τγιάτερ πουρρε , μέ άτ§ }& ούγκρβ
γκα τξ βδε'κουριτε , κε τ| *ίγεμ|
πε'μμε μπε Περντίνε.

θεώ.
5. Διατί όταν ημασθαν εις την
σάρκα ενεργούνταν τα παθήματα τών
αμαρτιών, όπου ήταν δια τοΰ νόμου,
ιΐς τα μέλη μας, κάμνοντες καρπόν
θανατηφόρον'
6. Αμή τώρα ελευθερωΟ/ίκαμεν α
πό τόν νόμον, ες-ωντας κα'ι να άπο
θάνη εκείνο άπο το όποιον έκρατουμεσθαν" δια να δουλεόω;«ν εις καινουργότητα πνεύματος, και όχι εις την
παλαιότητα τοΰ γράμματος.
η• Λοιπόν τί θε'λομεν εϊπεϊ; ό νό

5. 2έ ψέ κουρ γε'*εμ νέβετ νιερεζ
τε μίοΗτ, πεσίμετ' έ ψάγεβετ χ§ τ,φάκιανε γκα νόμι πουνόιγνε ντε άνε τ|
κουρμιτ σόνε" περ τε προυρε πεμμε τε
βδε'κεγειε.
θ. Πά νταϊτί γέμι λιφτερόσσυρε
γκα νόμι ί βδεκεγισε ί| γέσεμ λίδουρι μπε τε* κε τε πουνόγεμε σϊ κουντρ' εστ| Ζπίρτι ί £ί, έ γιο σι κοιίντρβ
κέ γράμμα έλιάίίτε.

η. Τζ& τε Οόμι άδά } νόμι |δτβ
μος είναι αμαρτία ; Μη γένοιτο" άλ νιε φάϊγ; γιο κούρρΊε * μα οΰνϊ νουχε
λα τί,ν άμαρτίαν , βέν τήν έγνώρισα, κκμ νιόχουρε φαϊγν| , περ βετζμε μέ
•πάρα δια μειου τοΰ νόμου" διχτίκαί] μές «| νόμιτ , σέ ψέ νοΰχε κάμ «ό

Κεφ. 7•
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Τ«ν έπιθυμίαν δέν την είξευρα, να /ουρε ας ήίσερίμνί , *\ μ*ς κισ π ά
είναι αμαρτία, αν όέν έ"λεγεν ό νόμος* σου 3§ θέν| νόμι' μός δεϋερό.
να μήν έπιθυμήσης.
8. Ε σι μόρόι άφορμί φάγι, μι «8. Αλλα ή αμαρτία εμώντας να
πάρη άφορμήν δια μέσου τής εντολής, νε τε σ& πορσίτουριτ, πεό^ι μπε μου*
εχαμεν εις εμένα κάθε λογής έπιθυμί- ζδο λοί δεΗερίμ' σε ψέ πα νόμ φάγι
αν' διατί )τωρίς τον νόμον ή αμαρτία κέ ί βδέκουρξ.
ητον νεκρή.
9• Και εγώ ενα καιρόν γωρίς τον
9• 15 οΰνί. νιε χέρ§ ρόγε πα νόμ'
νόμον εζων* άλλα ώσαν ηλίεν ή εντο μάσίέρδι πορσία, φάγι οΰ κθέ τ§ρόν.
λή, ή αμαρτία άνέζησε,
ίο. Κ οΰνί δοίκια* έ οΰ Γεντ χ§
ίο. Και εγώ απίθανα" και ή εντο
λή (όπου εδόθη ) εις ζωήν, αύτη μου άγιο πορσί κε μοϋ δα π|ρ γέτ§ , ού
ε§ βοέκεγε *^5ρ μοόα.
ευρέθη εις θάνατον.
ιι. Σε φάγι σι μόρρι άφορμί πρέιγ
ιι. Διατί ή αμαρτία εμώντας να
πάρη άφορμήν δια τις εντολής, με άσάϊγ πορσίετ, με Ρενιέου μουα, έ μέ
άπάτ/,σε, και δια μέσου αυτής, μέ έ- με; τα σαιγ μ§ βράου.
θανάτωσίν.
13. Περάτε πούνε νόμι *έίίτ|ΖΜνγτ.
12. Λοιπόν ό μεν νόμος είναι άγιον' και ή εντολή είναι αγία και δι έ πορσία βεϊνγτε, έέδρέΐγτε, έ δέέμίρόε.
καία και αγαθή.
1 3. Ίο αγαθόν λοιπόν, εις εμένα
1 3. {ίιέ πούνε δα κε εστ' έμίρρ»
έγινε θάνατος; Μή γένοιτο* άλλα ή α οΰ Αε περ μουα βδέκεγε; γιο κούρρε*
μαρτία εις εμένα έγινε θάνατος* δια πό φαγί" κε τέ οουκεϊγ σι φάϊγ μέ μις
να φανη πώ; είναι αμαρτία, κάμνου- τ* νιε πούνεσε μίρρε π|ρ μουα μ| *%βα θάνατον εις έμενα, δια μέσου του ρι βοέ/.εγενε , κε τε Αένεϊγ φάγια μ$
άγαθοΰ, διχ νά γένη κ*τα πολλά α ϋιοόμε φαγετόρε γκά άφορμί έ πορσίσε.
μαρτωλός ή αμαρτία, δια μέσου τής

εντολής.
1 4. Διατί ίΐξευρομεν, δτι ό νο'μος
είναι πνευματικός, άμή βγώ είμαι σαρ
κικός, πουλημένος άποκάτω εις τήν
άμαρτίαν.
1 5. Διατί εκείνο όπου κάμνω, δέν
τ& γινώσκω' διατί δενκάανω εκείνο ό
που θέλω* άλλα κάμνω εκείνο όπου μισώ.
1 6. Και εαν κάμνω εκείνο, το ό
ποιον δέν θέλω, συμφωνώ με τον νο'μον, ότι είναι κάλος.
17. Και τώρα πλέον δεν το κά
μνω εγώ εκείνο, άλλα ή αμαρτία ο
πού κατοικα εις έμενα ( το κάμνει. )

. Ζί ψε ι οιμε χξ νομι ε?τε ι
Σπίρτιτ , μα οΰνε γιάμ ί κουρμιτ,
σκλάβ ΐ σίτουρε ντένε φάϊγ.
13. 2ε ψε ατε κε πειγ, νουκ ε
•3ιό/_' σε νοΰκι πεϊγ άτε κέ δοΰα' πο
Αειγ άτε κ§ οΰρρείγ.
1 6. Ε ντε Αεφτζα άτε κε νου»»;
δοΰα, θόμ λάσκε μέ νομ σε εστ' ί μίρρε.
17. ΝταΉί δαμένοόκ* έ πεϊγ οΰνε
άτέ' πό φάγι κε ρι τέκ ού'νε' ( β *ίν. )
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1 8. Διατι είξεΰρω ότι 5έν κατοικά
1 8. Σε ψέ έ δΐ χε νοιίχε ρί τέχ οΰ
ε!; έμενα ( ήγουν εις την σάρχα μου ) ',δά με θένε ντε κοΰρμ τϊμ ) ντονι| έτίποτες αγαθόν" δΊατΙ το θέλειν έχω, μίρρΥ σε ψέ τε 8άσουριτ§ έ κάμ με
κ μη να κάμω το καλόν, 3βν ημπορώ. βέτ|χε, μα τε λειγ τε μίρ^|ν£, νούχ$
Ρέιγ οΰδε.
19. Διατί έγώ δεν κάμνω το κα
ι <;• Σέ ψέ νουχβ Α^ϊγ τι μίρρΊνε κε
λόν όπου θε'λω' άλλα το κακόν όπου δούα. πό τε κέχενε χ§ νούκε §οιία άτ ε π$ϊγ.
δεν θέλω, εκείνο κάμνω.
2θ. Ε ντε^τε κε πείγ ουνε άτε χ§
.ϊο. Και έάν έγώ κάμνω εκείνο, το
όποιον δεν θέλω, πλέον δεν το κάμνω νουχι δουα, νόυχ' έ πεΐγ μ§ άτε ουν|,
έγώ εκείνο, άλλα ή αμαρτία όπου κα πό «ράγι, χ| ρί τέκ οΰ.
τοικα εις έμενα.
2ΐ. Ε Εί»γ άδά νόμν| ντε βέτζχβ
2 1 . Ευρίσκω λοιπόν τον νόμον εις
τοϋ λόγου μου, δταν θέλω να κάμνω τίμε , κούρ δουα τ§ πεΐγ τε μίρ\όεν§»
το καλόν, ότι ευρίσκεται εις έμενα κα χι εστε έ χέκια κε ρϊ περπάρα μέγε.
κόν.
22. Σέ ψε Γεζόνεμ μπε νόμ τ|
22. Διατί συγχαίρω εις τον νόμον
τοϋ θεοΰ κατά τον -μέσα άνθρωπον. Περντίσε σί χαυντρ' |στ§ νιερίου ί
πρεντεσμ.
23. Αλλά βλέπω άλλον νόμον (ΐς
23. Μά 8ιόχ νιε τγιάτερ νόμ κ§ ρί
τα μέλη μου, όπου άντις*ρατευεται εις ντε τρούπ τίμ κουντρέκ ντ§ νόμ τ§
τον νόμον του νοός μου, και όπου με μέντιεσε σίμε , έ με π εν μου α σκλάβ
σκλαβόνει εις τον νόμον τη; αμαρτί ντε νόμ τε φάγιτ χέ &3τ§ ντε. κούρμ
ας, ό όποιο; είναι μέσα εις τα μέλη τίμ.
μου.
24• Ταλαίπωρος άνθρωπος έγώ"
24• Ι μγι^Ρ1 οΰν| νιερί' κού3 οό τ§
ποίος θέλει με ελευθερώσει άπά το σώ μ» δπετόγΐ γκά κουίγ κούρα ί βδέχε.
μα ετούτου του θανάτου ;
γι«ί;
25. Εΰχαρις-ώ τω θεώ δια Ιησού"
25. Λε,βδοΊγ Περντίνε με άν$ τΐ
Χρις-οΰ του Κυρίου μας. Λοιπόν αυ Ιησούϊτ Χρις*οιτ Ζότιτ σόνΐ* ούν' άδά
τός εγώ με τον νουν δουλεύω τον νό μέ μέντ πουνόιγ νόμν' έ Ιίερντίσε' ί
μον τοΰ θεού, άμή με την σάρκα, μέ κούρμ, νόμν' έ φάγιτ.
τον νόμον της αμαρτίας.
Κεφ. η. 8.

Κρίε Ετέτ|τε. η. 8.

ι. Τώρα λοιπόν δέν είναι κανένα
ι. Σεστ' άδά ντο νιε όεμ νταστί
κατάκριμα εϊς εκείνους όπου είναι εις περ άτά χε γιάνε μπ'| Κρίστιν» Ιησοΰτόν Χρις-όν Ιησοΰν, χαί δεν περιπα- νε , χε νοΰκ' έτίεγενε σί κοΰντρ' Ιστβ.
τουσι κατά την σάρκα, άλλα κατά κούρμι , πό σί κούντρ εστε 2.τίρτι.
το πνεϋμα.
2. Διατι ό νόμο; του πνίύματος
3. Σί ψέ νο'μι ί ίπίρτιτ σέ γέτ^*

Κ.Ε&. δ.
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της ζωής, όπου είναι εις τον Χρις"όν
Ιησοΰν, μέ έλευθε'ρωσεν άπα τον νόμον τη» αμαρτίας καί τοΰ θανάτου.
■ 3. Διατί εκείνο όπου δεν εδΰνετο
ν* κάμη ό νόμος, £Ϊς το όποιον ήτον
ασθενής εϊς . την σάρκα, ό θεός πέμπωντας τον υίόντου, μέ ομοίωμα «αρ
χάς αμαρτωλής, και διά τήν άμαρτίαν, έκατάκρινε τήνάμαρτίαν εις τήν
σάρκα*
4• Δια να πληρωθη τό δικαίωμα
τοϋ νομού εις εμάς, όπου δεν περιπατοΰμεν κατά την σάρκα, άλλα κατά το
πνεΰμα.
5, Διατί εκείνο όπου είναι κατά
την σάρκα, φρονοΰσι τα πράγματα της
«αρκός' και εκείνοι όπου είναι κατχ
το πνεύμα, φρονοΰσι τά πράγματα
τοΰ πνεύματος .
6. Διατί το φρόνημα της σαρκός
είναι θάνατρς' άμή τό φρόνημα του
πνεύματος, είναι ζωή καί εΐρη'νη.
7• Διατί τό φρόνημα της σαρκός ,
ιίναι έχθρα ίΐς τον Θεόν* διατί δεν
υποτάσσεται εις τον νόμον τοΰ Θεοΰ'
•πειδή ουδέ δύναται.
8. Καί ε'κεΐνος όπου είναι ίΐς την
σάρκα, δεν ήμ*οροΰν νά άρε'σουν τοΰ
θεοΰ.
9• Αμή έσεΐς δεν είσθε σαρκικοί,
άλλα πνευματικοί, έάν τό πνεύμα τοΰ
θεοΰ κατοικα εις εσάς* άμή εάν τινάς δεν έχει πνεύμα Χρις•οΰ, έτοΰτος
ίέν είναι τοΰ Χρις•οΰ.
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μπε Κρίϊτινε Ιησούνε, ιλϊ λεφτερόσι
μούα γκά νόμι ί φάγιτ , έ δέ ί β&ιίίγ|σ|.
3. Σε ψ: άτε χ§ σμούντ τε πέν
νόμι, σ§ ψέ 'ίσ ί σ§μοιίρ§ γκά άφορμί
Ι κοΰρ|Ατ , Περντία σι δίρΡόι πίρρ' εσάϊγ ντ| κοϋρμ κ§ ϋίμπίΧέν με κοϋρμ
τ§ φάγιτ, έ όέ πέρ φά*γ, δεμετό»
φάίγνε μπξ κούρμ.
4• Κε τβ παΡουχαεϊγ Ι $ρε'ΐγτα έ
νόμιτ μπε νί'βετ, χε νοόκε ετζεγεμξ
σι κούντρ' 'ί'ίτε κούρμι, πά σι κοΰντρ'
εστε Σπίρτι.
5. Σέ ψέ άτά Χ§ έτζίγενί σι 2»
κου'ρμι , πούνετ' έ κουρμιτ συλοη'σγίνε' έ άτά πά κε ίτζεγενε σι §ό Σπίρτι, συλοη'σγενε ποΰνετ' έ Σπίρτιτ.
6. Σέ ψέ άτε κ| συλοής κούρμ;,
εο'τε βδε'κεγε' έ άτε κε συλοη'ς Σπίρτι
ίητ& γετε ε παικ.
η. Σέ ψέ συλοη' 1 κουρμιτ 'ίίίτ*
χασμερί τέ~Περντία' σέ ψέ νούιίε πίντετε μπ§ νόμ τ§ Περντίσε ' σέ ψέ άς
νουχε μρύντ.
8. Ε άτά κε γιάνί (ετζεγενε) μπε
καΰ,ρμ , νουκε μούντγξν| τε πελκε'γ|ν|
Περντίσε.
9• Πό γιουβετ νοΰ>.§ γίνι ντ{
κούρμ, πό ντε Σπίρτ σέ ψέ ρί Σπίρ
τι ί Περντίσε μπε γιοϋ' μα ντεστ§
ντονιε χε σκα Σπίρτιν' έ Κρίσιτ, κού«γ
νούκ' §*τ' ί Κρίστιτ.
ι ρ. Πά ντε#τ§ Κρίστι μπέ γιουβί,τ, κουρμι βερτέτ εστ" ί βδέκουρ|
περ άφορμί τέ φάγιτ' μα Σπίρτι ρόν
γκά άν' έ σε δρε'ϊγτεσε.
1 1 . Μα ντέστε κε ρί μπί γιουβετ
2πίρτι ί άτίγ κ| γγιάΧι γκά τε β^ίκουριτε Ιησουν|, άΐ %\ γγιάλι Κρίστι•

ίο. Καί έάν ό Χρι?ός είναι εις ε
σάς, το μέν κορμί είναι νεκρόν, διά
τήν άμαρτίαν' άμή τό πνεΰμα είναι
ζωή διά τήν δικαιοσύνην.
ιι. Αμή και άνίσως τό πνεΰμα ε
κείνου όπου άνάς-ησε τόν Ι/ισοΰν έκ
νεκρών κατοικα εϊς εσάς, εκείνος όπου
άνά,-ησε τόν Χρις-όν εκ νεκρών, θέλει νε γκά τ§ βοέι-.ουριτε, οά τέ γγιάλγι
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ζωοποιησ;•. και τα θνητά σας κορμία, έ οέ τρουπατβ τουαιγ κε βδεσ|ν5,
«ιά με'σου του πνεύματος του όπου μέ μες τε 2πίρτιτ σε τίγ κε ρί μπε
χατοικα £Ϊ; ε'σάς.
γιοΰβϊτ.
12. Λοιπόν, αδελφοί, χρ£<07«ι εΐ12. Γε'μι άδα πορτζλί , βελάζεο,
μεσθεν ήμεΐς, όχι εις την σάρκα, να γιο ντε κοΰρμ, τε ρόγεμε κουρρερίστ.
ζώμεν σαρκικω:.
1 3. Διατί άν ζητε σαρκικώς, μέΤ.ι3. 2έ ψέ ντε ρόνι κούντρε κουρμι,
λετε να αποθάνετε" άμή έαν θανατώ §ό τε βδίσνι' μα ντε £§>ρτ^ι τέ βδε'νετε ταϊ; πράςεις του κορμιού μέ το σ§νε ποΰνετ' ί κουρμιτ μέ 3πίρτ, &
πνεύμα, θέλετε ζήσει.
τε ρόνι.
ι^. Δ'.ατι όσοι ( άνθρωποι ) κυβερ
1 4• 2έ ψέ σα κυβερνη'σενε μέ Σπίρτ
νώντας μί τ6 πνεΰμα του θεοΰ, έ- τε Περντίσε, κετα γιάνε τ§ λίγτ' έ
τοΰτο: είναι υιοί Θεοΰ.
Περντίσε.
1 5. 2έ ψέ νούκε κίνι μάρρε περσερί
ι5. Διζτι οέν ε'λάβετε πνεΰμα 5ου
λείας πάλιν εις φόβον, άλλα έλάβετε Σζίρτιν' έ σκλαβίσε πέρ φρί£ε, πό κί
πνεΰμα τήί υιοθεσίας, μέ τό όποιον νι μάρρ| Ζπίρτιν' έ Ιοθεσίσε. μπ$ πίγ,
χράζάαεν, Α^βχ ό πατνίρ.
/.ε μέ άτ§ θερρε'σεμε , Αββά ώ Τάτ§.
1 6. Αύτο τό πνεΰμα εις τό πνεύ
ι6'. 2έ ψέ κουΐγ Ζπίρτι επ χέσε
μα μας συμμ^ρτυρεΐ, ότι είμεσθε τέκ ντε 2πίρτ τάνε, κε νάβετ γε'μι πίντ'
έ Ηερντίσί.
να του θεοΰ.
ιη. Κα: έαν είμεσθε τέκνα, είμε
ιη. Ε ντε γε'μι δγιέλλμ, γε'μι έ δε
σθε και κληρονόμοι" κληρονόμοι μεν πγιεσετάρί' πγιεσξτάρξ ■?§ Περντίσε,
τοΰ Θεοΰ, και συγκληρονόμοι τοΰ Χρι- έ πγιεσϊτάρε πάϊκε μέ Κρί*τ>ν»' πό
ς-οΰ, έαν πάσγωμεν μαζϋ ( μέ τον Χρι- ντεστ| >.ε πεσόγξμε μέ τε πάσ/ϊ , κε
ςΐν) ο\α να δο^ασθώμεν μαζΰ μετ' * Λέ τε λεβδονεμι μέ τε πά3κ|.
αυτόν.
1 8. Διατ•. λογαριάζω ότι τα παθή
1 8. 2ε ψέ οϋνε έ καμ π»ρ τέ β§ρματα ετούτου τοΰ καιροΰ δεν είναι ά τε'τε ίε τ'ε. πεσουαρατ' έ κ§σάϊγ κόχετ
ξια ει; την ο\ίξαν όπου μέλλει ν* α νούχε παραπαρίσενε μέ ντέρ^ό κε οό τέ
τζφάκετε μπε νε'βετ.
ποκαλυφθεί ε'ί ίμ*ί•
1 8. Διατί η* κτίσις άπαντε'χει, έλιρ• 2έ ψέ κεγιά οινία ί *{'?$* » ρΐ
πίζουσα την φανί'ρωσιν των υιών τοΰ ντε τε ρούαιγτουρε , έ πρέτ τε τζφάκιουριτε έ πίγετ σε Περντίσε.
θοΰ.
3υ. 2έ ψέ δινιάγια έ περρ§ ΐστε
αο. Διατί ή κτίσις ύποτάχθη εις
την ματαιότητα, ν/ι θεληματική, άλ πίντουρε ντε πρίσεγε, γιο μέ δασιου^ί
λα ιϊιχ εκείνον ότου τόνϋπε'ταξεν (εις τ| σά«γ, πό τά τίγ κε έ κά πίντουρ§.
την ματαιότητα ΐτοιίτην,)
2ΐ. Μέ σπερεσε, σέ έ δέ κεγιά διαι. Μέέλπίία, ότι και αύτη ή κτί
σις θελϊΐ έλευθερωθη άπό την σκλαβί- νια έ* περρε , δό τε λεφτερόσετε ^κχ
αν της φθοράς, ε•!; την ελευθερίαν της «κλα^ία ε' πρισεγεσΐ , μπε λεφτερί τ§
ντε'ρριτ τέ πίγετ σε Περντίσε.
σόζης των υιών το7 θεοΰ.
32. Δικτί εϊξευοομενότι όλη ή κτί- Ι
22. 2ε ψέ έ λ'μ§ κ| Ρίθε άάθκ*
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)ΐί

σις άνα<τενάζίι μαζύ καί συμκονεΐέως πούνϊτ έ πέρρα ^|ν.όγεν|, β γιάνε ντε
τ£ οέμπουρε τ§ πγιέΧε,σε γγεΌα μπε
τώρα.
σοτ.
3. Ε γιο κίγιό βέτεμε , πύ έ ο*έ
23. Και όνι .μόνον ή Λτίσις, άλλα
χαί αυτοί εμείς, ετωντες να ε/ωμεν την να βε'τί κε χέ(χι άνεν' έ 2πίρτιτ, ί δ*έ
ά~αρχην τοϋ πνεύματος, χαί εμείς αυ να βέτε ρ'εκόγεμε μπε βέτ|χε" τούκ" ί
τοί \λε'γω) άνας-ενάζομεν μέσα μας , πρίτβυρΕ ίοθεσίνε τε πίγετ οι ;Περάπαντεγαίνοντες υίοθεσίαν, ήγουν την ντίσε, έ λειρτερίν' έ κούρμιτ σόνε.
έλευθέρωσιν τοΰ χορμίου μας.
24• Σέ ψέ ντ§#περέσε γέμι σοσοκ24• Διατ'ι εμείς με την έλπίία έσώθτ,μεν' χαί ή ε'λπίς ή βλεπομένη, ρΐ' έ σπερεσα κε §ούκετ§, νούκ' εστε
&ν είναι έλπίς' διατ'ι εκείνο όπου βλέ- <ίπερέόν σε ψέ κίδ τε σπ§ρέγε νιερί,
77£ΐ κάνεις, οιατί το ελπίζει πλέον ;- άτε χέ^σεχ;
25- Ε ντέστ§ κε σπερέιγμι άτε κ§
23. Α μη εάν έκεϊνο όπου ο εν βλίπομεν, έλπίζομεν, το άπαντεχαίνομεν νούκε σιόχϊμβ , να ϋπερέιγμε μέ άνε
τε βουρίμιτ.
μέ ύπομονην.
26. Κεστού έ δέ Σπίρτι να ντί/
26. Ομοίως και το Πνεύμα βοηθεϊ
εις ταϊς άσθενείαις μας" ότι δεν ήζεύ- ντε σμούντε,για τόνα" σέ ψέ νούκε §ίρομεν τι να προσευχηθώμεν , χαθώς με κίσ ούγδίς νιέ τε λιούτουρε τε κ|ρπρέπει, άλλ' αυτό το Πνεύμα παρα κό'γμε άτε κε να δούχαετε, μα 5πίρτι
καλεί δια λόγου μας μέ ς-εναγμούς ά- λιούτετ| περ νέβετ μέ τ| ρεκούαρί τε
πα διΡιούαρε.
λητους.
27. Ε άί κ| ξετάξ ζίμερατβ , νιέχ
27. Και εκείνος όπου εξετάζει ταις
άτε
κε δό Σπίρτι κούρ λιούτετ$ σί §ο
καρδίαις, εΐξεύρει τϊ είναι το φρόνημα
τοΰ Πνεύματος, ότι παρακαλεί οιά Περντία περ 2§ΐνγτόρε.
τους αγίους κατά θεόν.
28. Και εΐξεύρομεν , ότι όλα τά
πράγματα συνεργοΰσι το αγαθόν, εις
εκείνους όπου άγαπΰσι τον Θεόν , οι
όποιοι είναι καλεσμένοι κατά την πρόθεσίν του.
29. Οτι εκείνους όπου προεγνώρισεν ( ό Θεός ) αυτούς χαί προώρισε να
γενοϊϊν όμοιοι της είχόνος τοϋ «ίοΰτου,
οιά να είναι αυτός προτότοκος άνάμεοα εις πολλούς αδελφούς"

α8. Νάβετ ά$ά έ &με κε Ρίθβ
πούνίτβ βένε μίρρε πέρ άτά κ$ $ούανε
Περντίνε , π|ρ άτά κ| σί κούντρε κε
δασουρι έτίγ γιάνβ θίρότουρε..
29. Σέ ψέ άτα κ ε κά νιόχουρε με
περπάρα ( Περντία ) άτα ί κα ί. δβ
προωρίσουρε κ| τε λένενε τε τίλιτε σί
κούντρ' \ατ ί 5έ ίκόν' Ι πίρρ"ιτ σ|
σάΐγ , κε τβ γε'τε,άΐπρωτοτόκ (ΐ πώ
ρε ) ντ| σιούμε βελάζβρ.
3ο. Ε «τά πα Λε κα άί προωρίσουρε , κετά ί κά έ ο*έ θίρ'ρε* έ άτά χ|
κά ίίρ'ρί , κετά ί κά ί ο*έ οικαιόσουρε"
έ άτά κε χα ί•,καιόσουρ§ , κετά ί κα

3ο. ΚαΗκείνου; όπου προώρισεν ,
εκείνους χαί έκάλεσε" και εκείνους ό
που έκάλεσεν, εκείνους και έδικαίωσεν'
και όσους έοικαίωσεν, εκείνους χαί
έο&ςασε.
έ άί ντεόρούχρε.

δια

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ

3 ι. Τί θέλομεν ειπεί" λοιπόν εις
ίτοίίχα; έαν ό θεός είναι διατ' ε'μά$ ,
τις θέλει είσβαι ενάντιος μας;
3ί. Ο όποιος δεν έψυχοπονέθη τον
ίδιον του υίόν, άλλα διά όλους μας
τον έπαράδωκε; πώς δέν θέλει {/.ας
χαρίσει μαζύ μετ' αυτόν και όλα τα
πράγματα;
33. Τίς ημπορεί να έγκαλέση εναν
τία των εκλεκτών τοΰ θεοΰ; ό θε6ς
«ναι όπου δικαιόνει.
34• Ποίο; είναι όποΟ κατακρίνει;
ό Χρις-ός είναι όπου απέθανε, και περισσότερον όπου και άνε'ιρι, ό όποιος

Κεφ. ρ-

3ι. 'Γ'ζιϊ θόμι δα περ χετό πουνερα; ντέστε. Περντία περ νέβετ κοϋ*
οο τ| γε'τί κόντοε νέδ;
32. Αγιο κ ε νούχε κουρτζέου άς
πιρ*' έ σάίγ, πό ε δα άτε μπε β&ίεγε
περίίθε νάβετ, κίσ οο τεμό; να δερρόγε πάσχε μέ τε Γίθε πούνετε νέβετ;

33. Κοΰ<ί οο τί π§γ| καλεζίμ κόν
τρε τε ζίιέδουρετ σ| Περντίσε ; Περ
ντία &στε κε γιου έπ τε δρέΊγτ*.
3ρ Κοΰίΐ εστε χε ί δϊμετόν; Κρίστι
'ίστε χ§ βουί, έ με τέπερε χε ού γγιβΧ,
έ δε ρ"ι μπάνε τέ ογιάθετε τε Περντίκαι είναι εις την δεξιάν του θοοΰ. καΐ σ| , έ λιοΰτετε περ νέβετ.
παρακαλεί όια λόγου μας.
35. Τίς θέλει μας χωρίσει άπο την
35. Κοϋσ οο τε να ντάγε. άδά νε'άγάπην τοΰ Χριτοΰ; θλίψις, η ς-ενο- βετ γκά δασιουρία έ Κρίστιτ; μπάσ*
χωρια, η διωγμός, η πείνα, η γυμνο- στρεγγίμι, ά Ρουλτζίμι, α τ$ ντγιέκουριτ§ , α ουγια, ά τε σβέσουριτε, ά τ|
της , η κίνδυνος, η μάχαιρα;
ριζικάρτουριτ» , ά κόρδα;
36. ( Σι κούντρ' είτε σκρουάρι' #-4
36. (Καθώς είναι γεγραμμένον' ό
τι δια λόγου σου θανατωνόμεσθεν καθ' πέρ τίγ β&σ|με Ρίθε οίτίν§• νά κάνε
ήμέραν" ωσάν πρόβατα της σφαγής ε- πόσι δίντε περ τεθέρτουρί. )
λογιασθ/ίκαμεν. )
37. Αλλα μεταξύ εϊς όλα ε'τοΰτα
εμείς ΰπερνικοΰμεν δια μέσον εκείνου
όπου μας αγάπησε.
38. Διατί πις-εύω ότι ουδέ θάνατος,
βύδέ ζωη, ουδέ άγγελοι, ουδέ άρχαί ,
ουδέ δυνάμεις, ουδέ τα παρόντα, ουδέ
τά μέλλοντα,
39• Ουδέ ΰψος, ουδέ βάθος, ουδέ
κάμμία άλλη κτίσις, θέλει δυνηθη να
μας χαρίση άπο την άγάπην τοΰ θε
οΰ, ή οποία είναι εις τον Κιίριόνμας
Ιησοΰν Χριςόν.

37. Πό ντε μες τε #θ§ χετοϋ:* να
μουντγεμε μ: #ιούμ| μέ άνε τ' άτ'ιγ
κ| να οείΗ νε'βετ.
38. Σέ οΰνε κάμ πέσε χε ας βδέχεγια , άς γβ'τα , άς Εγγεϊγτε, ας άρχί*
τβ , ας φουκίτε, άς άτό κ§ γιάνξ ντα8τί , άς άτό κε <$ό τε βίγενι ,
39• Ας τ| λιάρτετε άς τε πόστετε,
άς ντονιε πούνε τγιάτερ έ πέρ^ε μουντ
τ4 νά ντάγε νάβετ γκά άγιο §ασιουρί
έ Περντίσι , κε |στ§ μπε Κρίστιν•
Ιησούνβ Ζότνε τένε.

Κεφ. θ," 9•

Κρίε Ενεντετε. θ. 9•

ι. Αλη'θειαν λέγω εις Χρις-όν, καίι
ι. θόμ τ4 β|ρτετεν§ μπ4 Κρίστιψευδομαι, (εμώντας να μοΰ συμ-' νε, έ νούχ§ φλιά* ρ*έμ, ( σέ ψέ μέπ

ΠΡΟΣ ρωμαίους
Κ «φ. ο.
5ι3
ααρτυρΐ λ συνείδησίς μου εις Πνεΰμα μαρτυρί μούα φικίρι ΐμ με αν* τϊ
Σεϊνγτιτ Ζπίρτ. )
άγιον, )
α Οτι ε"χω μεγάλην λύπην, καί
2. Κε ουν§ κάμ χέλλμ τϊ μάδ , έ
παντοτεινόν πόνον εις την καρδίανμου. ίττρβγγίμ τε πα τζκίτουρε ντε ζέμερι
τιμε.
3. Διατί αυτό; εγώ έπεθύμουν να
3. Σέ οΰ'νε δόγε τε γέσί ντάρρ**
είμαι χωρισμένος άπό τον Χρις-όν, δια ( λιάρΡ) γκά Κρίϋτι περ ββλάζερ τέ μι,
τους αδελφούς μου τους συγγίνεϊς •ιέ γιάνε γκά Ριάκου ίμ πρέϊγ άν§σ|
μου κατά σάρκα"
κουρμιτ.
4. Οι όποιοι είναι Ισραηλΐται, τών
4• ΚΙ άτά γιάνε Ισραηλίτ, έ. άόττοίων είναι ή υιοθεσία, καί ιή δόξα, τοΰρε Ιστέ Ιοθεσία , έ δέ ντέρρι, έ δέ *
και αί διαθηκαι, καί ή νομοθεσία, κα* δγιάτατε , έ δέ τάξετ' ενόμιτ , έ δέ
ή λατρεία, καί τα ταξίματα"
τε φάλιατε , έ δε τϊ τάξου ρατε.
5. Τών οποίων Ισραηλιτών είναι οι
5. Τά τοΰρε γιάνε τιαπαλάρετε, κΐ
πατέρες, καί άπο τους οποίους είναι ό γκά άτά 'έστ' έ 61 Κρίστι γκά άν' έ
Χρις-ός, όσον εις την σάρκα, ό όποιος κουρμιτ , κε «>τ§ μπε Ρίθε πούνερα
είναι απάνω εις όλα θεός εύλογη αέν•ς Περντί έ λεκούαρ» ντε Ρίθε γέτίρα, κ|εις τους αιώνας" άμη'ν.
στοΰ κιόφτ§.
6. Καί δεν είναι δυνατόν να ξε6. Ε νού^ε μοΰντ τε πγιέρε μττί
πέσηό λόγος τοΰ θεού" διατί δχ_ι ό δέ φγιάλ' έ Περντίσί' σέ ψέ γιο Ρίθ'
λοι όπου είναι άπό το γένος του Ισρα άτά κ§ γιάνε γκά φυλία έ Ισραήλιτ,
ήλ, εκείνοι είναι καί Ισραηλίται.
Χίτά γιάν| Ισραηλίτ.
η. Ουδέ ότι είναι σπέρμα του Α
8. Ας σέ ψέ γιάνε φάρρ' έ Αβραβραάμ, είναι όλοι τέκνα τοΰ Αβραάμ* άμιτ , γιάνε Ρίθε δγιέλλμτ' έ Αβραάάλλα λέγει, Εις τον Ισαάκ θέλει κληθη μιτ' πό θο'τε , μπέ Ισαάκνε §ό τε γέτί φάρρα ότε.
το σπέρμα σου.
η. £ό με θένε, γιο δγιέλλμτ' έκούρ8. Ηγουν, όχι τά τέκνα της σαρ
κός, αυτά είναι τα τέκνα τοΰ θεοΰ' μιτ, κϊτά γιάνε δγιελλμτ' έ Περντίσε,
άλλα τα τέκνα του ταξίματος , λογα πό δγιελλμτ' έ τ§ τάξουριτ , δο τε ν£μ|ρόνεν| σέ γιάνε φάρρ*.
ριάζονται πώς είναι σπέρμα.
ρ. Διατί ό λόγος τοΰ ταςίματος ε
ρ. Σέ ψέ φγιάλ έ σε τάξουρεσε \~
τούτος είναι" θέλω ελθη εις τον και ίίτ' έ τίλλια " δό τε βιγ μπε κετε κόρόν έτοΰτον, καί ή Σάρρα θέλει έχει χΐ, έ Σάρρα δό τ& κέτε δγιάλλε.
υίόν.
ίο. Ε γιο βέτεμβ κεγιό, πό ε δε
ίο. Καί όχι μόνον ίτοΰτο, ( όπου
ίίπαμεν, ) άλλα καί ή Ρεβέκκα, εμών Ρεβέκα σι πάτ ζίνε ρ.πε νιε στρόμε
τας να συλλαβή άπό ενα, (ήγουν,) ( δι δγιέλμ ) πρέϊγ Ισαάκουτ πάπάι'τ
τον πατέρα μας τον Ισαάκ, (τίιόμοι- σόνβ.
ον ίκουσε.
ιι. Διατί ( ακόμη τότε) πρό τοΰ
1 1. Σέ ψέ πά έ δέ "Χέόρε άτα, έ πα
ν* γεννηθούν τά δύο παιδία, καί πρό πέρρβ δέ άς τέ μίρ^ε , ας τ^ λίΡκ, ϋλ
τοΰ νά κάμουν τίποτες καλόν η *α- τε μπέτετε πά λιούαϊγταυρ* σκοποί ί
Η

5ι4

ΕΪΠΠΌλΗ

κόν, ο*ια ν* μεν» ή1 πρόθεσις του θίοΰ όπου είναι κατ' έκλογην, όχι από
τα έργα, άλλ' άπ' εκείνον οποί καλεί,
1 2. Ελαληθη ει; αυτήν, ( την Ρε
βέκκα") δτι ό μεγαλύτερος θέλει ίουλεύσει τον μικρότερον.
1 3. Καθώς είναι γεγραμμένον' τον
Ια^.ώβ αγάπησα και τΰν Ησαΰ έμί-

Κε<ρ. 9•

Περντίσε χέ |Ίτε μέ τέ ζΡέ^ουρί, Υ»
γχά πούνίτε, πό γχά άί χέ θερρ^τ,
ϊ2. Γιου 5ά άτάιγ" χέ ρι'ι μάίι δ»
τέ σϊρπέγε μέ τέ βόΡίλινί.
1 3 Σί κουντρ εστί σχρουαρε, ίακώβνε ε' δέσια , ε Ισάφνβ έ ούρόέβα.

οτ, σα.
ι4• Τί θέλομεν εϊπεϊ λοιπόν ; μή
ι4• Τζτέ θόμι ά$ά ; μός εστ' άπως και είναι αδικία εις τον Θεόν ; ο\κι ντα'γε Περντίσε; γιο κουρρε.
μή γένοιτο.
ιϊί. 2« ψέ άι θότε μπέ Μωϋσίνε"
1 5. Λιατι λέγει εις τον Μωϋσην'
θέλω ελεήσει, έχεϊνον οποί ελέω, χαΐ θέ- δο τέ ίλεημον'.ς άτέ κέ πϊρ άτ§ κάμ
λω σπλαγ/νισθή, έχεϊνον όπου ε'σττλαγ- λειγμονή, ΐ δό τέ π§ιγ λειγμονή, μπα
τέ χ| π?ρ άτέ δό τ| κεμ λειγμονή.
χνίΓομαι.
1 6. Αρα λοιπόν οΰοέ του θέλοντος
1 6. Νούκ' §3τ* άδά ( χεγιό ) άς ΐ
άτίγ
κε έ δο , άς έ άτίγ κε έτζεν, πό.
είναι , ούό-ε τοΰ τρέχοντος, άλλα του
έ Περντίσε κ| πέν λειγμονή.
θίοΰ όπου κάμνει το έλεος.
\η. Διατϊ λέγει ή γραφή ίια τον
ιγ. 1ί ψέ θότε κάρτα μπέ ΦαραΦαραώ ' ότι έπί το αυτό σε έσήκωσα , ών|" χέ πέο χίτέ πούνε τί γκρίγτα
δια να δείζω εις εσένα τήν σόναμίν τί , χέ τ'| χέιγ τέ δουχετϊ «ρουκία ίμ«
μοκ, χαί δια να «ρημισθη το όνομα μου μπέ τίγ' ί τέ τζοακετε Ιμ^ρι Γμ ντέ
*ϊς όλην τήν γήν.
Ρίθ§δ*6.
ι8. Εχεϊνον λοιπόν τον όποιον θέ
ι8. Αγιο χα ά5α λεϊγμονίν» μπέ.
λει ό Θεός, έλεεΓ χαϊ έχεϊνον οποί θέ- τζίλλε οό , έ πεν τέ Γουρετζόνετΐ τζίλινε δό.
λει, σκληρύνει.
19. Λοιπόν θέλεις ριου εϊπεϊ' και
Ι9• Μ* δό τέ μ| θουατζ μούα" έ
4ιατί άκόαη μέμφεται (ό Θεός ; ) #ια- ψέ Ρ.θε νιε πό κεοτόν; σε ψ^ κοί/ίί
τΐ τί; άντιτέχει εις το θέλημα ίου; μοΰντ τϊ ρίγε κόντ^ε βελίμεσε σάΐγ;
2ο. Αλλά, ώ άνθρωπε, ποίος είσαι
2ο. Μχ, η νιερί , τζίλι γε τΐ χέ ρ
*σύ όπου ένταποκρίνεσαιτόν Θεόν; μη'- έ φλέτ νιέ πέρ νιε με Περντίνΐ; μός
να λέγει τό πλάσμα εί; εκείνον όπου οό τ'ε θότϊ ήαρ^άκου Λαρίακτζίουτ"
το έι.λασε* ο\ατί με έκαμες έ'τζι;
πέρ σε με *έρόε χεστου;
αι. Η δεν έχει έξουτίαν ό κεραμί
4ΐ. Α οεστί ντουρο|ρ τέ παρίακδας, από την αυτήν λέσπιν να κάμη, τζίουτ πάιγτα , ίέ γκ« άγιο λ.ιουτ^
άλλο μεν άγγείον εις τιμήν, και άλ- τέ Λέγ& νιε ενε τ§ ντερτζουρε, έ νιέ. Iλο ει; άτιαίαν.
22. Ε ντέ δέσι Περντία τ| δί•ρ*ό»
32. Αμή άνίσω; και ο Θεός θέλωντας να δϊίξ/ι την όργήν του, και να οΰρΡίν' έσάϊγ , έ τέ Λεν κε τέ νίχειν^
Λκμ^ «α γνο>ρίσυυν την ουναμίν του , φουκία έ«άϊγ , ί δονρόε με Φιουμε δουϊί-ώ^ίρε με πολλών μαχροθυμίχ'/ άγ-'ρΐμ ίν|τ ' έ ονρβσ£ χ'| κίνβ *ί}£% νϊ?

Κεφ. <).
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γαα της οργής, κατασκευασμένα ει;
άπώλειβν ;
23. Και διά να κάμηγνώριμον τον
πλοΰτον της δόξης του, εις σκευή ε
λέους, τα όποια π.οετοίμασεν «ϊς δόξαν.
24" Τους οποίους και μας έκάλεσεν,
όχι μόνον άπό τους Ιουδαίους, άλλα
και απο τα έθνη.
3 5. Καθώς λέγει και εις τον ί2σηε
εκείνον όπου δεν -είναι λαο'ς μου , θέλω τον ονομάσει λαόν μου" και έκείνην'
όποΰ δεν είναι αγαπημένη, θέλω τήνό-,
νομχσει αγαπημενην.
α6. Και θέλει είσαι, εις τον το'πον
εκείνον όπου έλαλτίθη εις αύτους' έσεϊς
δέν είσθε λαός μου, εκεί θέλουσι καλεσθή οι υίοί του Θεού" τοΰ ζώντος.
27. Και ό Ησαΐας κράζει διά τον
Ισραήλ" έάν ίθελε εισθαι ό αριθμός
των υιών Ισραήλ ωσάν ά άμμος της
Θαλάσσης, τα λείψανον μόνον θέλει
γλιτώσει.
α8. Διατΐ λογαριασμόν θέλει συντε'μει και θέλει τελειώσει με ί ικαιοσύν/)ν, ό'τι θέλει κα'μει ό Κύριος λογαρι
ασμον σύντομον απάνω εις την γ?,ν
29. Και καθώς έπροεϊπεν ό Ησαΐ
ας" άν δεν ηθελεν μας άφη'ση ό Κύρι
ος Σαβαό'θ σπέρμα, ήθέλαμεν γένη ω
σάν τα Σόδομα, και ωσάν τα Γόμορρα ήθέλαμεν όμοιωθτί.
3ο. Τί θέλομεν ειπεί λοιπόν} ό'τι τα
Ιθντ) όπου δεν έκυνηγοΰσαν δικαισύνην,
•έφθασαν ενς την δικαιοσύνην, δικαιοσύνην
(λέγω) όπου είναι από πίς-ιν"

5ΐ5>

τε χούμπουρε;
23. Ε τ§ πέγε τέ νΐχετε χατζινέγι*
έ ντέρριτ σέ σάί'γ μπέ ενε τέ λεϊγμονίσε , κ§ ί κά π§ρρ§ Ρατί π§ρ ντέ^ρ;
24. Νε'βετ με τε'περ κε να χα Οίρ*ρε, γιο γκά τζιφούτε βετεμε, πό ε 5"*
γκά φυλίτ' έτγιέρα.
25. Σί κούντρε Οο'τ' άγιο έ δε ντ§
προφη'τνβ Ωσιένί' δό τέ χιούαϊγ λαό
τίμνε, άτέ κε ζίητι λαό ί'μ' έ τ|_δ«σιου:ε , ά. ε κε κϊ τίίτ' έο'άσουρ;.
α6'. Ε όό τέ Ριάγε. ντά τέ βϊιχ
τέκ οΰ ι8τ| θεν' άτοΰρε' γιούβετ σγίνι λαόϊ ΐμ , άτγέ δό τ§ κιούχαεν*
δγιέλμτ' έ Περντίσε Ριάλ'ε.
τ,η. Ε Ησαΐα πα θϊρρέτ π§ρ Ισο*•
ηλν§' ντε κιόφτι νούμερι ί λίγε τ σ§
Ισρανίλιτ σί ρξρα έ δίτιτ, δό τέίίπϊτόγ|ν.| άτά χέ μπέτενϊ.

28. Σε ψέ §ο τέ περμπεγέδξ ( Περντία ) έ δό τέ σκ,ουρτόγε >ογορίν| μ•
τέ Βρέ'ή τ|" σε ψέ νιε φγιάλ• τέ σκουρτούαρε & τί π§γε ζότι μπί δε.
29. Ε σί κούντρε θα Ησαΐα μι
περπάρα' τε μός πάς κίίί λένε Ζότι ί
άσκέρεβετ φάρρϊ μπ§ νέβετ, δό τέ γέσ§μ πέρόε σί Σόδομα , έ δό τέ κέσίμ
Γιάΐγτουρ^ σί Γομόρρα
3υ. Τζκέμι με δά περ τέ θ|ν|; κ§
φυλίτ' έ τγιέοα ίέ σπατνε βάτουρε πάς
οε δρέιγτεσε, έ πουδτρούανε τέ δρέϊγτ*ν5 > Ή δρέϊγτεν| θόμ κέ βγιέν γκά
£ίσα.
3ι. Πό Ισραήλ ι Αε κερκόν νόρν' έ
3ι. Αλλα ό 1σ;αήλ κυνηγώντας νό{Αθν της δικαιοσύνης, δέν εφθασεν εις σε δρέίγτεσε , νούκ άρτιου ντέ νόμ τέ
οέ δρέίγτεσε.
τον νόμον της δικαιοσύνης.
3ί. Ε πέρ σέ; σέ νο'ίκ' έ κ»ρκόν
3ϊ. Διατί; ότι δεν ( έζνίτα) δίκαιο
σύνην άπό τήν πίς•ιν, άλλα, ωσάν ά γκά πέσα , πό σί κούρ γκά πούνετ' έ-
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Κεφ. ,ο.
ΤΓο τα έργα του νο'μου ί ■•.:>. ε'σκο'ντα- νόμιτ' σε ψέ ού περποίκνε ντε Ρούρό
ψαν εις την πέτραν του σκανδάλου- τβ σκανταλίσε.
33. Καθώς είναι γεγραμμένον' νά,
33. Σίκού^τρ' εστί σκρούαρε' να,
όπου βάλλω εις την 2ιων πέτραν κε βε ντε Σιύν ίούρρ' τε μποδίσουριτ'
σκοντάματος και πέτραν σκανδάλου" έ Γοίιρρ τε σκανταλίσουριτ" έ τζίλι $ό
και κάθε ένας όπου πις-εύει «ς αυτόν , κ§ τε πεσόγε μπατε, §ό τε μο'ς τουρτ
δ.έν Οελει ε'ντροπιασθή.
πϊρόνετε.
Κ... ι. ιυ.

Κρίε Εδγιετίτε. ι. ίο.

ι. Αδελφοί, ή έι-ιθυμία της εδικής
μου καρδίας, και ή παραχάλεσίς μου εις
τόν Θεόν , δια τον Ισραήλ είναι δια
τήν σωτηρίαν του.
2, Δχτί τους μαρτυρά) ότι εχουσι
ζήλον Θεοΰ, άλλα όχι μέ γνώρισιν'

ι. ΒεΧάΤίρ, δε/ίερίμι ί Γέμίρεσξ σίμε , ε τε λιούτουριτε κ ε ίέ«γ τέ' Πεοντία , π|ρ Ισραήλνε εστε περ £πετίι/.
τε τοϋρε.
2. 2έ ψέ ουν' απ πί-Λ μπε τα, ζέ
κάνι ζηΧί περ Περντίνε , πό γιά νκά
νιό^εγια.
3. 2έ ψέ με τε μός δίγτουρε τ|
δρέίγτεν' ζ Περντίσε , ε με τε κερκούαρε τε στίσγενέ τε δρεϊγτεν' έτουρε,
νούκ' οϋ λίντνε ντε τε §ρέίγτε τ«
Περντίσε.
4• 2ε ψέ σόσεγε ί νο'μιτ εστε Κρίτ
9τι , μπε τε δένε τε όρέϊγτε ντέ τζίλι
δο χ« πεσόν.
5. 2έ ψέ Μωϋσίου 3κρόϊ, χέ άίνιερί κε τε πίγε τε δρέΐγτινβ & βγιέν
γκα νόμί , & τε ρόγε. περ τε.

3. Διατι ες-ωντας να μήν γνωρίζουσι την δικαιοσύνην του Θεοΰ, και να
ζητοΰσι να ςτίκωσι την δικαιοσυ'νην
την έδικήν τους, δεν υποτάχθηκαν «ΐς
την δικαιοσύνην του Θεοΰ.
4- Διατι τό τέλος τοΰ νο'μου είναι
ό Χρις-ος είς δικαιοσυνών, εις κάθε ένα
όπου πις^εύει.
5. Διατι ό Μωΰσής γράφει την δι
καιοσύνην όπου εϊναι άπο το/ νόμον,
λέγωντας ότι ό άνθρωπος όπου κάανει αυτά, θέλει ζήσει δια μέσου τους.
6. Αμή ή δικαιοσύνη όπου είναι α
πό την πίς-ιν ίτζι λέγει* ν« μήν είπής
αίσα είς την καρδίαν σου- τίς θέλει άνε>η είς τόν ούρανόν; τουτ' ε«τι να κατεβάση τόν Χρις-ο'ν.
7• Η" τίς θέλει κατέβη ιίς τήν <χβυσσον; τουτές-ι νά άνεβάση απάνω τόν
Χριτόν έκ νεκρών.
8. Αλλά τί λέγει ; ό λόγος ιίναι
συμά σου είς τό ς-όμ* σου, κ« ιΐς τήν
καρδίαν σου, ετούτος ε^αι ό λόγος τής
•πι'τεως, τόν όποιον κηρύττομεν *

6. Μα ε δρέϊγτα *ε βγιέν γκά *ίσχ θο'τε Αεθτοϋ' μός ρί τε θούατζ ντ|
ζί:λΙ?Ι τέντε- κιύ« 8ο τε χίπεγε ντέρ
ΚίεΧ; δό μέ θένε τε ζπρέσε Κρίστινε.

η. Α" κού* δά• τε ζπρέσε ντε άβίς
τ| δέουτ; §ά μέ Οένε τεγγιάΧγε Κριδτινί γκά τέ βδέκουριτε.
8. Πό τζθο'τε κάρτα; τί κέ μέ βέτβχε φγιάλενε ντε Γόγε τέντε, έ δέ ντί
ζΙ^ΐρΐ τέντε, κεγιο ϊστε φγιάλ' έ *εσισί κ» διδάξγεμί νάβετ.
9• Οτι εαν όμολογήσης μέ τό ς69• 2έ ψέ ντε μολογιτζ μέ ίο'γϊ τεν

Κεφ. ίο

ΠΡΟΣ

ρωμαίους

μα σου Κύριον Ι/,σουν , καί πιςεύσης
μέσα ει; την καρδίαν σου, ότι ό Θεό;
τον άνάς-ησεν εκ νεκρών, θέλεις σωθί,.
ίο. Διατί μέ την καρδίαν πκτεύεται εις δικαιοσύνην, και μέ το ς-όμα
ομολογείται εις σωτηρίαν.
ιι. Διατί λέγει ή γραφή κάθεάν-

θοωπος άπου πιςεύει ει; αυτόν δεν θέλει έντραπη.
13. Διατί δεν είναι διαφορά Ιου
δαίου καί Ελληνος' διατί ό αυτί»; εί
ναι αύθίντης όλονών, καί όπου πλουτίζει
•Ιου; εκείνους, όπου τον επικαλούνται.
ι3. Διατι κάθε ένας όπου έπικα■λεσθη το όνομα Κυρίου, θέλει σωθτ,.
1 4• Πώς λοιπόν ήμποροΰσιν να επι
καλεσθούν εκείνον ίίς τον όποιον δεν
έπίς-ευσαν; και πώς θέλουσι πις•εύσει
εκείνου όπου δέν άκουσαν; και πώς θέλουσιν ακούσει χωρίς κανένα όπου να
κηρύσση;
1 5. Καί πώς θέλουσι κηρύξει εάν
όέν τ«θώσι; Καθώς είναι γεγραμμένον" Πόσον είναι εύμορφα τα ποδάρια
ε'κίΐνών όπου εϋαγγελίζουσι την εΐρη'νην, έκεινών, λέγω, όπου εϋαγγελίζβυν
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τε Ζότνε Τησούνε, ί τε λεσότζ ύ
Περντία ε γγιάλι άτε γκά τε βδέκουριτϊ με ζίμερί τέντε , οό τε σόσετζ.
ίο. Σε ψέ με ζεμερ§ πεσόνετε περ
τε δρέϊγτε, έ με Γογε θούχαετε περ τ§
σπ&τούαρε.
ιι. Σέ ψέ θοτε κάρτα, τζδό νιερί
*ε τε πεσο'γ| μπε τ£ , οό τ| μός τουρπερο'νετ|.
12. Σέ ψ; νούκε κά τε 9κιούαρ|
Τζιφούτιτ , α Ελλη'νητ' σε ψέ άΐ βέτϊ
εατε ζότ ί σε Ρίθε|3ετ, ίπάσουρε πιο
Ρίθ' άτά κε έ θερ^έσενε άτε.
1 3. Σέ ψέ τζίλί §6 κε τ£ θερρέσε
εμερ"ριν' έ Ζότιτ, οό τ| σπετόγε..
ι4• Μά κίϊ δό τε θ§ρρέσ§νε νιε ύ
νούκε κάν| πειούαρξ μπ| τξ; έ κία λο
τε πεσόγενε άτε κε σκάνε διΡΊούαρί; ε
κίσ οό τε δίΡιόγ|ν| πα κίνε διδάχου;

σαν; Βέβαια εις ό'λην την γΐ,ν εύγηκεν
ή βοη' του, και εϊς ταϊς άκραις της οι-

35. Ε κΐίί ο"υ τ'| διδάξγενε ντε μύς
κιο'φινε δερΡούαρε. ; σι κούντρ' ]&τ|
δκρούαρε* σά γιάνε τε πούκουρα κίμτν
τ' ε άτοΰρε κε βαγγελίσγενε χαπέρρίτ*
: πάκιτ , έ κ£ βαγγελίσγενε. χ^έρρετ"
έ αϊ μίρραβετ.
\η. Μά γιύ Ρίθε ού πίντνε ντε Οϋγγίλ' , σε θότε Ηααΐα' Ζότ, τζίλι κά
πεσούαρβ άτ| κε διίιο'ϊ γκά νάβετ;
\η. ΪΙέσα |στ' άδά γκά τε διΓιού«ριτί' έ τε δι'Γιούαριτε πίνετε πρέιγ
<ργιάλεσ| Περντίσε.
1 8. Μά θο'μ ουνε" μός νούκε διΡιου'αν§; βεοτέτ μπε Ρίθε δέ οΰ πξρχάπ
ζέοι ί τοΰρε , έ φγιάλοτ' έτοΰρε γγέρα

κουμενης τά λόγια τους.
ΐ9• Αλλα λέγω" Μη'να δέν εγνώ•
ρισεν ό Ισραιίλ; Πρώτος ό Μωϋσης λέγει* Εγώ θέλω σας παρακινήσει »ϊς
©θο'νον διά μέσου ενός έθνους όπου
δεν είναι έθνος μου, μέ έθνος, λέγει ,

Ι μπάνε τ£ δέουτ.
ΐ9• Μά Οόμ οΰνί" μπάσε Ισραηίτι
1 νούκε δίγτι φάρρε Ρε ; ί πάρι ΐστε.
' Μωϋσίου κε θότε' οίίνε 8ό του (3§ μπ*
ζηλί μέ νι| φυλί κε νούκ' ίστί φυλί,
!μέ νιε φ\\ τε πά μεντε §ό του Λϊΐγ

τα αγαθά.
1 6". Αλλα όχι όλοι υπάκουσαν το
«ΰαγγέλιον• διατι ό Ησαΐας λέγει" Κύ
ριε, τίς έπίς-ευσεν εις το κνίρυγμά μας;
17• Η «ίς-ις λοιπόν είναι εξ άκοης'
ή δέ άκοη είναι διά μέσου τοϋ λο'γου
του θεοϋ".
1 8. Αλλά λε'γω" Μ•>(να δεν άκου
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Κεφ. ιι.

«σύνετον θέλω σας παρακινη'σει εις όρ- τε ^εμε^όνι γιούβετ,
γ»ίν.
2θ. Και ό Ησαΐας αποτολμά, και λε'γίΐ" εΰρε'θην εις εκείνους όπου δέν μέ
«ζητούσαν, ε'φανερώθνικα είς βκ=ίνους όιτοϋ δέν ερωτούσαν διά λόγου μου.
3ΐ. Καί εις τον Ισραήλ λέγει" ό*λην
την ήμ/ραν είχα ζαπλωμε'να τα χε'ριάμου εις λαόν όπου δέν πείθεται χαί
αντιλέγει.

Κεφ.

I*.

II.

ι. Αε'γω λοιπόν* Μ>(να ό θεός άπε'ρρ\ζε τον λαόν του ; Μη γε'νοιτο'
διατί καί έγω είμαι Ισραηλίτης, άπα
το σπε'ρμα του Αβραάμ, άπο την φυλήν του Βενιαμίν.
3. Δέν άπόβαλεν ό Θεός τον λα
όν του τον όποιον προεγνώρισε. Η δέν
ήζεύρετε τί "λέγει ή γραφή, εις ( την
ίς•ορίαν τοΰ ) Ηλία, πώς αυτός συντυχαίνει εις τον Θεόν εναντία του Ισρα
ήλ, λέγωντας*
3. Κύριε, τού; προφη'τας σου Ισκότωσαν, και τα βυσιας-η'ριά σου έ/άλασαν' καί ϊγώ απόμεινα μοναχές, καί
γυρεύουν να πάρουν τν,ν ζωιίν μου.
4- Αλλά τί τοΰ λέγει ή άπόκρισις
τοΰ θεοί» ; Αφησα διά λόγου μου ε
πτά χιλιάδες άνδρες, όπου δέν εγονά•τισαν ίΐς τήν Βάαλ.
5. Η.τζι λο:πόν καί εις τούτον τον
καιρόν έμεινε λείψανον κατ' εκλο
γή ν χα'ριτος.
6. Καί εάν είναι άπο την χάριν,
βέν εϊ«κ πλε'ον άπο τα έργα* διατί
άλλί'ως, ή χάρις δέν είναι πλε'ον "/άρις'
άμή αν είναι άπο τα έργα, δέν είναι
πλέον χάρις* άλλάυς το έργον, δέν εί
ναι πλέον ?ργον.
η. Τί λοιπόν ; Εκείνο όπου ζήτα ό

2ο. Ησαΐα πα μέ μέ Πιούμε λεφτερί
θότε" με ίε'νε άτά κε νουχ§ με κ{ρχόϊγνε, οΰ δεφτούατζε φάκεζα μπα τά κ|
σπιε'τνε π|ρ μούά.
21. Ε πέρ Ισραη*λε πα θότ§ ' Α'θι
δίτίνε ντείια μέ δούαρό ντέίγτουρε «.πζ
λαό κε νούκε πίντετξ , έ κε φλέτ κόντρ§.
Κρίε Ενίϊμπεδγιε'τίιΐ. ία. 1 1.
Ι. Θόμ ούν' άδα' μός έίττίου ποδτε Περντίχ λαον' έσάιγ; μο; κιόφτβ
κούρρε' σέ ψέ έ δέ ουν» γιάμ Ισραηλίτ,
γκά φάρρ' ί Αβραάμιτ , γκά φυλία έ
Βενιαμίνητ.
α. Νούκ' έστι'ου πόστ§ Περντία
λαόν' ε'σάιγ
κε ε πατ νιό/ουρ§ με
πίρπάρα* ά νούκ' έ δίγι σέτζ 6ο'τ5
κάρτα ντ' Ιςοά τε Ηλιασε, £§ άί :ί έ
ί λιούτετε Περντίσί κόντρί Ισραηλίτ,
έ θότε.
3. Ω Ζογ, προφνίτετ έτοϋ" ί βράνε,
ε' θυσιαςη'ρετ' έ τουα ί γκρειζίσνε ' έ
οίίν| μπετζε βε'τεμε, έ χιρκυγε,νε ΐΐΐίρτιν| τίμ.
4• Πό τζΐ θότ' άτίγ τε περΡεΡιουτ
ριτ' έ Περντίσε; λιάτζξ περ βε'τεχε τίμε
στάτε μίγβ πούρρα, κι νούκ* ούγ•4
ί.ούνιε τε φάλιδνί Βαάίιτ.
5. Κεστού έ δέ νταατί άδά σκτούανε τε ρονίαι^ τουριτε σι κούντρε χε
Ή ζΓεδουριτ' έ δουρετίσε.
6. Ε ντέατεπίρ χϊρ άδά, νούκ' ε
στί, μι περ πούνερα" σέ ψέ ντρίσβ χιρι
νούκ' ΐστε μεχι'ρ' μά ντί5τεγκά πουνετε , νούκ' |5τε μέ χίρ' ντρκίε πούνχ
νούκ' εστε με τνούνε.
η% Ε τζέίττ' άδά; άτε κε κεοκόν Ισ-

Κε?. ιι.

ΠΡ02 ΡΩΜΛΙΟΪ2

Ισραήλ, ο"έν τό έπίτυχεν' άμ> οι δια
λεγμένοι το έπίτυχαν, καί οί επίλοιποι
μακρά λείπουσιν άπ' αυτό.
8. ( Καθώς είναι γεγραμμε'νον* Iδωκεν τους ό θεός πνεύμα ξεμωραμού,
μάτια να μήν βλέπουΐ", χαί αύτία να
μην άκούουν,) Ιως την ση'μερον ήμέραν.
9• Κ αϊ ό Δαβίδ λέγιι' ας γένη ή
τράπεζα τους εις παγίδα, και ε£ς βρό•
χον, και εις σκάνδαλον, και εις αντα
μοιβών τους.
ι υ. Ας σκοτισθοΰν τα μάτια τους
να μη βλε'πουν' και την ράχιν τους
καμπουρνίαινέ την πάντοτε.
ιι. Λέγω λοιπόν, μη'να έπταισαν,
δια να πέσουν ; Μη γένοιτο* άλλα το
πε'σιμον αΰτωνων, έγινε σωτηρία εις
τα ϊΟνη, να παρακινηθώσιν εκείνοι εις
ζηλίαν.
ι
13. Και «αν τό πε'σιμον αΰτωνων
είναι πλούτος τοΰ κόσμου, και τό ε
λάττωμα τους είναι πλούτος των ε
θνών, πόσω μάλλον τό πλιίρωμά
τους;
1 3. Διατί εγώ λέγω -εις εσάς τά
ε6νη, εις όσον είμαι εγώ άπο'ς-ολος ε
θνών, τιμώ ττν ϋπ/ιρεσίαν μου.
ι4• Ισως και παρακινη'σω εις ζηλίαν την σάρκα μου, καϊ σώσω μερι
κούς άπ' αΰτους.
ι5. Διατί έαν ή αποβολή τους εί
ναι φιλίωσις τοΰ κόσμου, ποία βε'λει
ε'οΟαι η δεξίωσίς τους, πάρα ζω ο ή
εκ νεκρών ;
ι6. Και έάν ι} άπαρχη είναι αγία,
χοά τό ζύμωμα είναι άγιον' καί εάν ή
ρίζα είναι ανία, καί τά κλαδία είναι
4για.
17. Αμη άνίσως καί κάποια άττο
τα κλαδία έσυντρίνΟηκαν, καί εσύ
ώντας άγριελχΐχ ;'ν;κεντρίσΒης εις τον
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ραήλη νονκ" έ Ρε'τι' πό τι ζίέδουριτί
έ Ρε'τν§, εΡίθε τε τγκρ|Τ| ού βερπουαν|.
8. (21 κυύντρ' εστε σκρούαρε,' ού
δα άτοΰρε Περντία Σπίρτ τε μαρρεζίσε, σι , έ τε μός 3όχενϊ , βεσΐ, ε τ|
μός διΡιόγενε ) γγε'ρα σότ έ Ρίθ§ §ίτ|νε,
<). Ε οε ΔαβΙδι θότί' ού πέφτε μ|σάλα «τοΰρε νι| δο/.άν π|ρ τα , νι!$
λιακ, ένιε Ρράτζκε,περ πά/ΐ τι τοΰρε.
ίο. Ού ερΤν,ιν» σίτ' ετοΰρε τ& μός
σιόχενε" έ ρεντοου Ρίθε ν-.^σουπν' έτοΰρ•"
ιι. ©όμ άδά οϋ'νί, μός ού μποδίσν| περ τ^ ράρε; μός κιόφτ§ κούρέε "
ζό Ρ^εμίσεγ' ετοΰρε ού πε σπετιμ ντ|
τίτγιε'ρα <ρυλι , κ§ τε κε'νε άτά ζηλι
μπ| τά.
12. Ε ντέσ.ε •/} Γρεαίσεγια έ άτουοε 'έϊτ§ ζοτερί έ λότεσε, έ βαρφερία έ
«τοΰρε ζοτ|ρί ε φυλίβετ σέ τγιίρα, σαι
με τε'περε τε μπούΰιουριτ' ετοΰρε;
1 3. Μπε γιου Εθνηκότε Οόμ, γγέρα σα γιαμ ουν» Απος•όλ ί Εθνηκόβετ , ιϊ σί,;ι*ίεριτ| τΐμ ντερρόϊγ.
ι4• Μός βίγιντί ζηλί κούρμι ίμ,
ε σος ντοτζα γκα άτά.
ι5. 2ε ψέ ντου *§ τ§ 3τίρετε πόστ» τα τουρ», τ| παιχτζούαριτ' έ πότεσε ' τζδό τ| γετξ τε δέζουριτ' άτοΟρε , πΐρ βε'τζε τε γγιάλτουριτε ^-κα
τε βδεκουριτε;
ι6. Ε ντέστε τε νίσουριτε τε Σάνγτ|ρουαρ|, έ δε Αρούμετε τί Σ|ίνγτ|ρουαρε' έ ντέϋτί ρένια ε Σίϊνγτουαρί,
ί δέ 8αατε.
17. Ε ντου τζκίεν| τζα γκα §^Ρατ|, Ε τί *ι γέίίε Οΰλί ί έΤρ§ οΰ μπολιάτε ντ'| βεντ τε τοΰρε, Ι Οϋ Αέϊόί
-ι »
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Κεφ. ιί.

τόπον τους, και έγινες συγκοινωνός δ'.οκ ί:§ηε?ί, έ δε ίλεζέτιτ σε αϋλίριτ,
τ7,ς ρίζας και της ύγροτητος της ελαί1 8. Μην καυχάσαι εναντία των
ιδ. Μός ού μπούρρ' κόντρι. δε'Γακλάδων" και έαν κατακαυνάσα•., έσϋ βετ" μα ντε μπούόρε , τι νουκε μπάν
δέν βας-ας τήν ρίζαν, άλλα ή ρίζα βα- ρένιενε , πό ρένι* τε μπάν τι.
ς-α εσένα.
19. Θέλεις ειπεί λοιπόν" έξεκόπη»9• Μα δό τ§ θου'ατζ" οϋ τζκίενϊ
καν τα κλαδία, δια να έγκεντρισθώ δεΥατί , κ§ τ§ μπολιάσεμ οΰνε.

•γώ.
■2ΐί. Καλά (λε'γεΓ) δια τήν άπις-ίαν τους ΐξεκόπηκα, άμή έσϋ ς-έκεσαι
μέ πίςτν' μην κενοδοξας λοιπόν, άλλα
φοβοΰ.
2 1 . Διατί έαν ό θε6ς δέν έψν'φισε
τα φυσικά κλαδία, μη'πως και δέν
ν/,φιση ουοε εσένα.
22. ΐδές λοιπόν καλωσυνην και
άποτομίαν του θεοΰ' εις εκείνους όπου
έπεσαν, άποτομίαν" και εις εσένα, κα
λοσυνών, έαν ς•αθης ε^ Τ';0ν καλοσυνην' είδε μή, και έσΰ θέλεις αποκο
πεί.

23. Και εκείνοι, άν δέν απομεί
νουν εις την άπις-ίαν, θέλουσι έγκεντρισθη' διατί ό Θεός είναι δυνατός
πάλιν νά τους έγκεντρίση.
24• Διατί έαν έσΰ έςεκόπης άπό
την φυσικήν άγριελαίαν, και ε'γκεντρίσθης έξω από την φυσ»ν σου εις καλήν
ελαίαν, πόσω (/.άλλον ετούτοι οι φυ
σικοί θέλουσ: έγκεντρισθή εις την ι
δίαν τους ε')αίαν ;
ί5. Διατί εγώ οέν θέλω, αδελφοί,
να μήν γνωρίζετε έσεϊς το μ.υς-ηριον
ετούτο, (δια να μήν είσθε φρόνιμα
εις τοΰ λόγον- σας , ) δτι τυφλάγρα
μερικώς έγινεν εις τόν Ισραήλ, έως ό
που νά έμβητό πλήρωμα των εθνών.
26. Και έτζι θέλει σωθή όλος ό
Ισραήλ, καθώς είναι γεγραμμένον' θέ
λει ελθη »'πϊ την Σιών εκείνος όπαϋ"

2θ. Μίρρε" ( θούα' ) περ τε παχεσλεκ οΰ τζκίενε , έ τί ρί Ί *ξντοσ£ ντε
Αέσ&' μό« οΰ μπούρρ' άδά , πό τρέμπου.
2ΐ. Σε ψέ ντε μός κουίτζέου Περντία οέΓατ έ φίσμε, μός νοΰί; κ^υρτζέγε έ δε τίγ.
12. Βίστρό άδά τε Αουτετε έ δε
τε έτρετ έ Περντίσε" τ' έίρετε μπα τα
λε ράνε" έ τε πούτετε μπε τίγ , ντε
κεντρόφτζ ντε τ| μίρρί' έ ντε μός δο
ε πρίτετζ έ δέ τίγ.
α3. Ε δέ άτ.ά ντε 'μός μπέτζ»*
ντε τε παΐεσίίκ, δο τε μπολιάσεν%
περσιρί, σε ψέ Περντία εστ§ έφο'οτε
τι μπολιάσγε άτά έ δέ νιε ^ε;ε.
24- Σε ψέ ντέ^τε κε τί οϋ κεπο3τβ
γκά Οΰλίρι ΐ είρ§ ϊ φίσμι , έ ού μπό
λιασε ντε τ| παραφίσμ Οΰλί τε ποΰτε , σα με τέπερε κετά τε φίσμιτε δό•
τε μπολιάσεν| ντε ούλΐ τέ τοΰρε;
25. Σέ ψέ νοϋ'κβ δούα ουνε , βελχζ|ρ , τ§ μός έ δίγι γιούβετ χετε τε
φσέχουρε , ( τε μός γίνι τε ουρτε με
βέτϊχε ) κε τε βερπουαριτε μπε Ισραΐ(λε οΰ πε μπε νιαν| , γγέρα σα τ|
χίγε τέ μπούϊιουριτ' έ φυλίβετ.

26. Ε χε/ίτού δό τε σο'σετε Ρίθε
Ισρατίλη, σί κούντρ' |»τε οκρούαρε'
δό τε βίγε γκα Σιώνΐ άί κε σπετόν, έ*

Κεφ.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΪΣ
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έλευθερόνει , κ*ί βέλβι αποδιώξει ταϊς
άσεβείαις άπό τον Ιακώβ.
27. Και ετούτη είναι Ή διαθήκη
άπό λόγου μου εις αυτούς, όταν άφαιοε'σω ταΓς αμαρτίας τους.
α8. Εκείνοι λοιπόν κατά το εΰαγγέλιον, είναι εχθροί οιά λόγου σας' άα,ή κατά την έκλογην, είναι αγαπητοί
δια τους πατε'ρας.
29• Διατί τα χαρίσματα και το
κάλεσμα τοΰ Θεοΰ είναι πράγματα α
μετανόητα.
3ο. Και καθώς καί εσείς (ίνα και
ρόν έγενηκετε άπειθεΐς εϊς τόν θεόν,
και τώρα διχ την άπείθειαν ετούτων
έλεηθη'κετε.
3ι. Ετζι καί ετούτοι τώρα έγίν/ικαν άπειθεΓς, δια να έλεηθώσι καί αυ
τοί μέ το έ*λε•ς, όπου έσεΐς έλεηθη'κετε
( άπό τον Θεόν. )
32. Διατι ό θεός όλους τους εκ
λεισεν εις τήν άπείθειαν, δια να τους
ίλεη'ση όλους.
33. ίϊ βάθος πλούτου καί σοφίας
καί γνώσεως Θεού" κατά πολλά άνεξέτα7αις είναι νΐ κρίσαις του, καί άκατανοηταις VI «τραταις τον.

5 IX

δό τέ ζ*όγ§ ύ παίεσλέχνϊ γκ* ίακώβι.
%η. Ε κεγιο δγιάτε γκα μέγε |5τ§
{*πά τα, κουρ τοΰ γκρέ άτοΰρε <ράγίτ§,
2 8 Κετά δα γκα άν' έ Οΰγγίλ'ιτ
γιάνε άρμί* περγιοΰβετ'έ γ»* άν' έ σΐ
ζίιέδουρ§σε, γιάνε τεδάσιουρε περ σεπέπ τε παπαλάρεβετ.
29 2ε ψέ οουρετίτ' ί Περντίσ», *
τ^ βίρρετε, νούκε κάνε τε ντερρούαρ;.
ι

3ο. Σέ ψέ σί κούντρε νούκε π«σούατε ί δέ γιούβετ νιε χε'ρε μπε Περντίνε. ϊ νταϊίτί οΰ ελειίσι Περντία περ
παπεσΧέκν' έ κετοΰρε.
3 1 . Κεστου έ δε' κετα νταστί νου—
κί πεσούανε μπ& λεί'γμονή κε οϋ τιϊ
μπ| γιούβετ, κ§ τέ Ρε'γίνε Ι δέ άτά
λεϊγμονη'.
32. Σέ Περντι'α ί στρίγγόϊ τΐ Ρίθ|
ντΙ τ| παλεσλεκ, κε τε πέγ§ λεϊγμονή
περ τε Ρίθε.
33. ίί τε θείε τε σ| πάσουρεσε έ
τε σοφίσε έ τε σί όίγτουρεσε Περντίσε*
σα τέ π* ξετάζουρα γιάν§ Ριούκετ •
σάϊγ, έ τ| πα κουπετούαρα ούδ^τ' «•

σάϊγ.
34- Σε ψέ κού'ί νιόχου μέντιεν' ί
34• Διατί ποίος έγνώρισε τον νουν
του Θεοΰ; η ποίος έγινε σύμβουλος του; Ζότιτ; έ κοΰσ ί δα άτίγ νασιχάτ;
35. Α τζίλι κέ ί πάρρε κε τι ΐπ
35 Η τίς τοΰ έδω<ε πρώτος καί
να τοΰ άνταποδοθη ;
άτίγ, έ δό τι κθε'νετ| άτίγ μπ» τε
πράπε;
36. Σέ ψέ γκα άί , ί δέ περ άτέ,
36. Επειδή άπ' αυτόν, καί δια
με'σου του, καί εϊς αυτόν είναι τα έ δέ μπα τε γιάνε Ρίθε πούνετι' ντέ
πάντα* αύτω ή" δόξα εις τους αιώ άί λεβ&ρα ντέ γέτε τ| γέτεσε' ά8το»
νας" άρίν.

κιόφτε.
Κεφ. ιβ. 12.

Κρίε Εδιμπϊδγιε'τϊτί. ι?. 19.

ι. Παρακαλώ σας λοιπόν, αδελφοί, Ι
ι. Οΰ λιοιίτερι άδά γιούβετ, ώ ο|Αα τους οίκτιραούς τοΰ Θεοΰ, ναπ»-| 'λαζερ, περ ντιγεβε τΙ Περ»τισί τ|
65
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ρας-ήσετε τά σώματα σας θυσίαν ζωνιανήν, άγίαν, εύάρες-ον εις τόν.θεον,
τήν λογικη'ν σας λατρείαν*
2. Και μήν σχηματίζεσθε ομοί
ως μέ τον αιώνα τούτον ' άλλα μεταμορφωθήτε, εις την ξανακαινούργησιν
του νοός σας, δια να δοκιμάζετε τι
είναι το θέλημα του θεοΰ, το άγα
θον και εΰάρες-ον και τέλειον.
3. Διατί βγω λέγω διά της χάρι
τος όπου μου εδόθτ,, κάθε ένας όπου
«ναι εις εσάς, να μην φρονϊί τίποτες
πεοισσίτερον ίξιο άπό εκείνο όπου πρε'πει να φρονη* άλλα να φρονη σωφρο'νως καβ' ίνας, καθώς ό Θεός τοΰ έμέτρηβε με'τρον πίς-εως.
4• Διατί καθώς εις βνα κορμί εχορ,εν πολλά μέλη, καί όλα τα μέλη δέν
ίχουσι την αύττ,ν πράζιν"
5. Ετζι οι πολλοί εϊμεσθε ένα κορ
μί εις τίιν Χριτόν, και κα()' Ενας εϊ
μεσθε μέλη, ένας του άλλου.
6. Και ες-ωντας νά εχωμεν διά
φορα χαρίσματα κατά την χάριν όπου
μας εδόθη, καν τε έχομεν προφητείαν,
να προφητεύσωμεν κατά την άναλογίαν

Κίφ, »Λ

*4νι κούρμετε τούαΐγ κουρπάν τε Για
λέ, τ'| ίεϊνγτϊρούαρ», τε πελλκίερε τί
Περντία, ( χ| |#τε) τε φάλλτουοιτε
μέ μίντ τούαϊγ.
α. Ε τε μός γί»ι τε, κθίερε σι κούν
τρε κθένετε κεγιό γέτε* πό κθε'νι βε'τεχενβ τούαϊγ μέ τΐ περτερίγτουρε τέ
μίντιεσε σούαϊγ , κε τέ νίχνι γιου'βετ
τζίλια |στε θελίμ'έ Περντίσε έ μίρρ*
ε μ§ έ πελλκίερ* , έ σε έ σόσουρα.
ά. θόμ άδά πέρ δουρετ: χε μ§ εστε δένε, μπε σά γιάνε ντέρ γιούβετ,
τε αός γίνι με τε ούρτε σέ σα δοιίναετε τε γένι τε ού'ρτ§" πό τε γίνι σά
οο τ' ούρτε , έ σι κούντρ §5τε μάσ&για έ πε'σεσε, κε Ι^τε ντάρβ γκά Περ
ντία μπ| τζίλ| οό.
4. 2έ ψΐ σι κούντρε ντε νιε χουρμ
χε'μι βιούρΐ| άν« , έ τε Ρίθα άνετε νοι>κε κάν| νιε τε τίλε πούνε.
Ζ . Κεστοΰ έ δέ νάβετ τ| Ρίθϊ νιΛ
κούρμ γέμι μπε Κρίσπνε, έ τ,ίλι δι
πρέϊγνέσ' γε'μι κράχ§ τε νιερι γιάτεριτ.
6. Πο κεμι λοί λοΐ δουρετίρα, βι
κούντρε κέ τ| δένετε κ4 νά ί δερβύανί
νέβετ, τζίλι κά προφήτη (λε τά ποι*νόγε ) σί κούντρ' εστε χανο'νι ΐ Αί«β|.

της πίς-εως.
η. Κουσ χά σερπέδί, λέ τϊ «Ηρ*έ*
η. Κάν τις έ'χωμεν διακονίας, νά
διακόνου αεν' κάν τε τις είναι διδά γε' κοΰ*ί . εστε δασκάλ , λέ τέ Λιδϊσκαλο;, νά υπηρέτη εις την διδασκα- σκαλεψγϊ ντε διδασκαλη'.
λίαν'
8. Και εκείνο; όπου παρηγορεί, νά
όπ/ίρετη εις τήν παρηγορίαν' και εκεί
νος όπου μεταδίδν;, νά το κάμη μέ
απλότητα" κάι ύ προε^ώ;, νά κυβερνά
μέ σπουδην' και εκείνος όπου κάμνει
έλεος, νά το κάμη μέ ιλαρότητα.
ο. Η αγάπη νά μην είναι πλας-η7.
Νά συ/αίνεσθε το πονηρόν, νά σμίγετ* -ι, ΐύ άγαύυν.

ίο. Ν* αγαπάτε άπό καρδίαν ΐ-

8. Ε άί κ| παρηγορίς , λέ ι\ »βυνογε ντε παρήγορη" « άι χε επ γκά ετίγια , λέ τά *έγε μέ ζζμίρε τε μιρ?§*
άί χε ε'ττε ί πάρρε* λέ τε γίτε ίσπειγτε' κούσ ίεν λειγμοσίν , λέ τα πξγε
μέ Αουζε μπε Ράζ.
9• Δασουρία λέ τε μός γε'τ| περ
φάκε' τε χε'κενε τά ούρρε'νι , έ τ% δό«
ιέ μίρρένε.
ίο. Τε, ύόϊ νιε'ρι γιάερινΐ μέ δ«

Χ«φ. 12.
ΠΡ02 ΡΩΜΛ10ΪΣ
&Ζ
νας τον άλλον, ωσάν αδελφοί. Εις δ:ουρί βίλαζερι-ττ, ντ| ντϊρρ τέ 3κόϊ
τον τιμήν νά προπε'ρνετε ένας τόν άλ •ίιέρι γιάτερινε.
λον.
ιι. Εις την σπουδήν να μήν είσθε
ιι. Ντέ πούνίρ» γιο τε μπίτβ,
οκνηροί. θερμοί εις τύ πνεύμα. Νά τέ γκρόχίτϊ ντε 2πίρτ, κουρ τ| πβυ^
δουλεύετε τω Κυριω.
νόϊγμι νάβετ Ζότνε.
12. Μέ έλπίάα να χαίρεσθε Εις
12. Τέ Γ|ζούαρ§ ντέ δπίρέδϊ , τ|
τους πειρασμούς να υπομένετε Εις όουρίμτζιμ ντί δτρεγγίμε' ντ|τέ λιο>
την προσευχήν νά προσκαρτερητε.
τ ουρί τέ πρίτνι.
. 1 3. Εις ταϊς χρείαις των αγίων
1 3. Ντέ χρί τέ 2ε.ϊνγτόρ$βετ τ|
να μεταδίδετε. Την φιλοξενία-* να γυ ?πνι, φιλοξενίνί τά ντίκνι.
ρεύετε.
ι4• Εΰλογάτε εκείνους όπου σάς
ι4• Τέ πεκόνι ατά ύ γιου ντγιίΧ|ν§
γιουβετ• Λεκόνι, ί μός μαΧεκόνι.
κατατρέχουν" να τους εϋλογήτε λέγω,
και να μην του; καταράσθε.
1 5. Να χαίρββθε μέ εκείνους όπου
1 5. Τ|Ρ|ζόνι μέ ατά χέ ^ζόνενί, 4
χαίρουνται, και νά κλαίετε μέ εκείνου., τ| κιάϊ μι άτά χέ κιάγ§ν§.
όπου κλαιουσι. ,
1 6. Μα έχετε μίαν γνώμην άνά1 6. ΤΙ κίνι νιέ μέντ μπέ νιέρι γιάρ.εσά σας. Νά μην ύψηλοφρονητε, άλ τίρινε- μός συλοιίσνι τέ λιάρτατε,
λα νά άκολουΟάτε εις τα ταπεινά. Μή πά τέ ουγνι πάσχε μέ τέ ουγνιεριτε.
γίνεσθε φρόνιμοι σημά εις του λόγου μός ου π$νι τέ ουρτε μέ βέτιχετουαϊγ,
σας.
. 17. Νά μην ανταποδίδετε εις κα
ΐ7• Μός επνι ντονιέϊτ τε κεϊ* πέρ
νένα κακόν αντί κακοΰ" νά προμηθεΰε- τε κέϊκ • βείτρόνι τε γίνι μίρρ$ π|ρ σθε εκείνα όπου είναι καλά έπροτά εις πάρα Ρίθ| νιέρεζίτ.
όλους τους ανθρώπους.
1 8. Αν είναι δυνατόν, όσον είναι
1 8. Ντ£μουνγ§τ§ γκά άναγιουαϊν
εις την δύναμίν σας, νά ειρηνεύετε μέ τέ κίνι πά/χ μέ Γίθε νιέρεζ,
όλους τους ανθρώπους.
ΐ9• Νά μην έκδιχεϊσθε του λό
19. Μόςέμέρρι χάκενε βετίουτ,
γου σας, αγαπητοί* άλλα νά δίδετε βεΧάζερ τέ $άαιουρ{• πό μερΡόνι ούρτόπον της όργης* διατί είναι γεγραμ- Κ»|" σέ ψέ ί8τ» σκρούαρε• ουνε §ό τά'
με'νον* έδικνί μου είναι ν} έκδίκησις" μάρό χάκενξ " οΰνε. §ό τέπέϊϊγ λογοΙγώ θέλω ανταποδώσει, λέγει Κύριος. ρι, θότε Ζότι.
αο. Εάν πείνα λοιπόν ό εχθρό; σου,
2θ. Ντέ ί βγιέν ου βελάιτ σίτ, έπι
θρέφε τον' κφ. εάν δίψα, πότιζε' τον' ποόκε τε χάγε" ντε ϊ βγιέν έτ, έπιούδιατί κάμνωντας ετούτο θέλεις σωρεύ γε τέ πίγε' σέ ψέ κούρ τέ πέτζ χετε,
σει εις τό κεφάλι του κάρβουνα αναμ δο τέ μπϊγέδτζ θιγγϊγ τέ δέζουρα
μένα.
μπϊ χρίε τ§ τίγ.
21. Μην νικασαι από τό κακόν '
"»■ Μός §βυαϊγ τε μούντετζ γκά
άλλα με τγν καλωσυνην νίκα τό κακόν, μ λίία, πό μούντ τέ «κενέ μέ τέ μίρρ ξ.
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Κεφ. ιγ. 1 3.
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Κεφ. ι'-

Κρίε Ετρεμπ|5γιέτ|τ§. ιγ. 1 3.

ι. Κάθε ψυχή ας υποτάσσεται εις
ταϊς έξουσίαις, όπου υπερέχουν* διατί
δέν είναι εξουσία ( άπ' άλλου ) παρά
από τον θεο'ν' και ή έζουσίαις όπου
είναι, είναι από τον θεόν εις τάξιν
βαλμε'ναις.
2. Εις τόσον όπου εκείνος όπου έναντιεΐται της εξουσίας, έναντιεΐται
*ίς τήν τάξιν τοΰ θεοΰ" και εκοΓνοι ό
που έναντιοΰνται, θ^λουσι πάρει κρψα
•ϊς τοϋ λόγου τους.

ι. Τζοό 2π'ιρτ λε τ§ γε'τε ί πίντουρί ντίνί εξουσί τέ λιάρτα' σέ ψέ
νούκ' εστ' έξουσί , πέρ βέτζε πρεϊγ
Περντίσ•- έ άτό εξουσί κέ γιάν§, γ»άν§
οΰρό$.ρουαρε γκά Περντία.

3. Διατί οί άρχοντες δεν είναι αι
τία φόβου εις εκείνους όπου" κάμνουν τά
καλά έργα, άλλα είναι φόβος εκείνων
όπου κάμνουν τά κακά. Και θέλεις νά
μν,ν φοβάσαι την έξουσίαν; κάμε το κα
λόν- και θέλεις έχει επαινον άπ'αΰτη'ν.
4- ΔιατΙ ( ό άρχων ) είναι υπηρέτης
τοϋ θεοΰ εις εσένα διά το καλόν του.
Αμνί αν κάμνΛ,ς το κακόν, φοβοΰ έπειοη δεν συκώνει τό σπαθί εύκαιρα*
ίιατί είναι υπηρέτης τοΰ θεοΰ, εκδι
κητής με όργήν εις εκείνον όπου κάμ
νει τό κακόν.
5. Δια τοΰτο ανάγκη είναι να ΰπο•
τάσσεσθε, όχι μόνον οία την όργήν,
άλλα και διά την συνείδησιν.
6. Διατί δια τοΟτο πληρώνετε και
δοσίματα* διατί ίκεΐνοι είναι ύπυρέται
του θεοΰ, και εις αυτό τοΰτο τό έρ
γον επιμένουσι.
η. Δότε λοιπόν εις όλους, εκείνα
4ποΰ χρεως-εΐτε, εις εκεΐννον όπου χρε
ωθείτε τό δόσιμον , άπόδοτε το δό
σιμον* και εις εκείνον όπου χρ&ως-εΐτε
τό κουμέρκι, δότετου τό κουμέρκι'
και εις εκείνον όπου χρεως-εϊτε τον
φόβον, δότι του τον φόβον' και «ς ε
κείνον όπου χρεωθείτε τιμήν, άπόδοτε
*ήν τιμήν.

3. Σέ ψέ άρχόντετε νούίε γιάν§
φρίκε έ πούνεραβετ σε μίρρα, πό τι <!§
Χίκίαβετ , οό δά τέ μύς κέτζ φρίχΐ
γκά εξουσία; πέν τι μίρρενε , έ & τέ,
κέτζ λε,βδίμ γκά άγιο.

2. Π§ρ χετε πούνε, άι κε ρί κόντρα
ίξουείσι, ρί κόντρε οΰρδεριτ σ'ε Περντίσι' έ άτά κι ρίνε κόντρ§ δό τέ μάρ*
ρ&νε δέμν' έτοΰρε.

4. Σέ ψέ είτε 3§ρπΐ/ΓΟρι ΐ Περντίσ£ μπε τίγ πέρ τέ μίρρε " μά ντ$
*$φτζ τέ κεκενε, τρξμπου* σέ|ψέ σέ κα
θήμενε μπε τ§ μπράζετε* σέ ψέ *§8τ§
σερπϊτο'ρι ΐ Περντίσ§, π|ρ τέ μάρρε χάκε μέ ζεμερίμ μπε τζίλιν| §ό κε *«ν
τέ κε'κενί.
5. Πρά άντάιγ όούχαετι τέ πίντνι,
γώ βε'τιμε πέρ οΰρΡι, πο' ϊ δε πέρ φικίρ.
6. Σε ψέ πέρ κ§τέ πούνε παΡούανι
γιου έ δέ τ§ δένατε* σέ ψέ γιάνε σ|ρπετόρετ' ε Περντίσι, κέ μπέ κ|τ| που*
ν§ βέτ§ έ σερλε'γενε.
7• Επνι άδά μπε τέ Γίθε άτό κέ οΰ
§όι' άτίγ κε |στι πέρ τ* δ|νί τέ δί
νετε, τι ϊπετ$' άτίγ κ ε ί&τ§ πέρ κουμέρΛ , χ•ουμε'ρκν|• κούϊ |σ•τ| πέρ φριχ§, φρίκβν|• κούίί ξστ| πέρ ντερρ',
ντε'ρ^ε.

Κεφ. ι4.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΪΣ
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8. Αέ τε μός οΰ μπέτετε μπε $ι«•

8. Και μην χρεωζ-άτα τιγός τίπο
τες, παρά το ν* αγαπάτε ένας τον ρί πόρτζ , π|ρ βε'τζε Εασιουρίσε νιέρι
άλλον" σ*ιατί εκείνος όπου «γαπα τον μέ γιάτερινε' σέ ψέ άί κ§ δό γιάτερινξ,
παΡόϊ νόμν|.
άλλον, έτελείωσε τον νόμον.
9• Σε ψέ πορσία" μός κουρβερό" μός
9• Διατί τό' μη ιχ,οιχεύσεις* μή
βρά
" μός βΐδ* " μός άπτζ μαρτυρί τε
φονεύσεις" μη κλέψεις" μτ) ψευόΌμαρρέμε*
μός ί&ίϊρόζτ" ε ο"έ ντονιε τγιάτερ
τυρύσεις* μη επιθυμήσεις" και οποία
άλλη- εντολή και αν είναι, εις τοΰ- πορσι , ντε κε,τε φγιάλ| εστί π|ρ τε
τον τον λόγον άνακεφαλαιοΰται, εις τό' ρ"ίγτουρ§, τ§ δούατζ Ριτόνξ τεντ σί έδ*
νά αγαπάς τον γείτονα σου, ωσάν βετ|χεν| τ|ντε.
του λόγου σου.
ίο. Δασουρία σιόκιυτ νουν. ΐ π^ν
ίο. Η αγάπη τοΰ γείτονος κακόν
£εν κάμνει" πλη'ρωμα λοιπόν τοΰ νο'μου τε λέχ.1, δασιουρία άδά |στε κ| παΓούαν νόμνε.
είναι ή αγάπη.
1 1. Ε χετε ( πενιενι ) σε ψέ έ ίίίχ1 1 . Εζαιρέτως, είζεύροντες τόν και
νι
κόχενε,
κε ερο*ν σαχάτι νταστΐ τ$
ρόν, ότι σχεδόν ώρα ' είναι να έζυπνί•,κρίχεμι
νεβετ
γκά ίιούμι' σέ ψέ ντ»σωμεν' όιατ'ι τώρα είναι κοντίτερά μας
ή" σωτηρία, παρά όταν επις"εύσαμεν. στΐ 'έστε με άφερ σπετίμι ΐν§, σέ άτξ χέ'ρε κούρ Αεσούαμ.
ι λ. Νάτα σκόι, έ οΰ άφβ,ρούα οίτα'
13. Η νύκτα επέρασε, και ή ήμερα
εστίμωσεν" άς ρίξωμεν άπό λόγου μας έγιαη τε λέμε ία πούν|τ' έ έρόε,τζίρίλοιπόν τα έργα του σκότους, και ας σ|, έ χ\ βίδεμ•. άρμετ' έ δρίτε,σε;.
ένόυθουμεν τα άρματα του φωτός.
ι3. Ας περιπατη'σωμεν εύτακτα,
«σαν όπου εϊμασθεν εις την ήμέραν"
Οχι εις πολυφαγίαις και με'θαις, όχι εις
σμίξεις και άκολααίαις, όχι εις φιλονεικίαν και φθόνον'
ι4• Αλλ' «Ύόυθητί τον Κύριόν μας
ΙηαοΟν Χρις-όν, και μ^ν φροντίζετε οΊά
τήν σάρκα, να κάμνετε ταϊς έπίθυμίαις της.
Κεφ. ιο\ ι4•
ι. Και εκείνος όπου είναι ασθενής
εις την πΐ7ΐν, ίενεσθέ τον εις τοΟ λό
γου σας, όχι εϊς φιλονεικίαις ζητημά
των.
α. Ενας πις-εύει ότι είναι εξουσία"
να φάγη άπό όλα, άμή άλλος, όπου ά«θβνεΐ, ( εϊς την πίς-ιν, ) τρώγει λάχανα.

1 3. Αέ τε ετζ§γεμ§ σι δίτενε μέ
ούρτξτζί , γιο μπε τ§ γκρ|ν§ ε μπε τ|
όίιγτουρα, γιο μπ$ κουρβερίρα έ ιτούν|ρα τε λίΡα , γιο μπε κιάρτε. ε μπ£
ζηλτί.
1 4» Πό τε γίνι βέσουρε μέ Ζότν$ Ιησού Χρι^όνε , ^ κούρμνε μός έ
περκε^έλνι , έ τα πένι κε τε χέτ| 03σερίμε τε λίία.
Κμε Εκατερμπί^γιε'τετε. ιδ\ ι4• •
ι. Ατίγ κ§ §3τ§ ί σεμούρε ντε πέ
σε επνι δόρρενε, έ [ΐός κερτόνι μέ τ|
λιρκούαρα.
Λ. Σέ ψέ νιε πεσόν κε κά ούρσΊρ
τε χάγί γκά τε Ρίθα" μα άί *| 1στ|ΐ
σίμούρί ντ| πεσ* χα λιάχίρα.

5^6

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

3. Εκείνος όπου τρώγει, «ς μήν
καταφρονεί εκείνον όπου δεν τρώγει*
χαι εχεινο; οπού Λεν τρώγει, ας μην
κατακρίνει εκείνον όπου τρώγει" διατί
ο θεές τον έδέγθηκεν εις ταΰ λόγου
του.
4• Ποιο; είσαι εσύ όπου κρίνει;
αλλουνού δουλευτη'ν; Ει; τον έδικόν
το>> αύθέντη ςέκει η πέφτει* όαως θέ
λε•. ?αθη' διατί δυνατός είναι ό Θεό;

|

Κεφ. τ4-

3. Αι *έ χα , λέ Λ μός έ&άγβ άτ&
κι νουχε χα" έ άί κ{ σχα , λέ τε μός
Ριουκόγε άτι κβ χά' « ψέ Ηερντία Ι
κά άτε άφερ βετίουτ.
• <

4• Τζίλι γε τί κε Ριουκόν σςρΑΐτου•
αριν' έ γέχεριτ; άΐ ρί ορέϊχ, ά πίε π%ρ
ζότν' έτίγ' μα άΐ ίο τί κεντρόγε μπ|
χίμπε' σε ψέ μούντ ΙΙερντία τα χέγ»
άτε τε κεντρόγε..
να τον ςτ{ση.
5. Και ένας μέν κρίνει νο•; είναι τι*
5. Σε ψέ νιε τζχούαν οίτ§ γκχ &»•
μιώτερη η* μία ήμερα, πάρα την άλ- τε , ε τγιέτερ ί κά νιε ίίθε δίτε' #9§
λην ήμέραν* και άλλο; τιμά μιας λο χοΰιγτ λέ τί μπουαετε κόκα μέ μ|ν?
γής πάιαν ήμέραν* κ>ίθε ένας ας μαν- τ{ τίγ.
θάνει δια να •?,ν*ι πληροφορημένος εις

τον νουν του (αν καλά κάμνη.)
6". Εκείνος όπου φροντίζει την ήμε'ραν, φροντίζει δια τον Κύριον' χάί
εκείνος όπου όέν φροντίζει τήν ήμέραν,
οεν φροντίζει δια τόν Κύριον' καί ε
κείνος όπου τρώγει, τρώγει δια τον
Κύριον" όιατί εύχαρις-α τον θεόν' και
ίκεΐνος όπου δέν τρώγει , δια τον Κύ
ριον δέν τρώγει και αυτός, και εύχαρις-α τόν θεο'ν.
η. Διατί ουδέ κανένας άπόέμάς ζή
εις του" λόγου του, καί ουδέ κανένας
άποϋαίνει εϊ; τοΰ λόγου του.
Ε. Διατι εάν τε ζώμεν, εις τόν Κυ'ριον
ζωμεν' καί ,ίάντε άποθνη'σκωμεν, εις
τόν Κύριον άποθνησκομεν* καν λοιπόν
ζΛμεν, καν άποθάνωμεν, του Κυρίου
«μισθέ.
9• Δια τούτο καί ό Χρις*ός άπέββνεν και άνες-οβη καί άνέζησε, δια
ν« κυρίευση και νεκρούς καί ζωντα
νού;.
ίο. Καί εσύ τί κρίνεις τόν άδίλφόν
«του; ηκαίσύ τί καταφρονεί; τόνάδελφον σου; διατί όλοι μέλλομεν να παρα^•αθώμεν »ίς το κριττίριον τοΰ ΧριτοΟ.

6. Αι χε μπάν λογορί &τε«β, π§ρ
Ζότνε μπάν λογορί' έ άί χε σμπαν λο
γορί οίτεσε, περ Ζότνε σμπαν λογορί'
άΐ κε χα , περ Ζότνε χά' σε ψέ ί *έν
λεβ&μ Ζότιτ' έ άΐ κέ νούχε χα , περ
Ζότνε νουκε χα, έ λεβ^όν Ζότνε.

η. Σέ ψέ ντονιε γκά νέδ σρόόν πΐρ
βέτεχε , έ ντονι$ σβ&ς περ βετξχε.
8. Σέ ψέ ε δε ντε Αόφτζιμ, περ Ζό
τνε ρόγεμε' έ δέ ντέ βδεκτζιμ , περ
Ζότνε βδέσεμε* ε δέ ντε ρόφτζια, ε' δέ
ντε βοέκτζιμ τε Ζότιτ γέμι.
9• Σέ ψέ Κρίϋτι περ Αετέ β&α,
έ ίέ οΰ γγιαλ' έ ρ"όν , >.ε τέ ούρίερόγ*
έ ^έ τε ίιάλξτξ έ 5έ τε β^έκουριτε.
ίο. Μα τί περ σέ Ριουκόν βελάνε
τεντ; ά ϊ δε τίπέρ «έ ςεντερόόν βελά
νε τέντ; σέ ψε νάδετ τέ ίίί*ε δό τ|
οάλλεμε 7ϊ5ρττάρ« φρόνιτ σέ Κρίστιτ.

Κιφ 1 4-

ΠΡΟΣ ρωμαίους

II. Διατι είναι γραμμένον* ζώ ε
γώ, λέγει Κύριος" ότι κάθε γόνατον
θέλει γονατίσει εις εμένα, και χάθε
γλώσσα θέλει έξομολογν,θίί εις τον Θεόν.
■ 13. Κάθε ίνας λοιπόν άπ6 εμάς
(ιέλει δώσει λογαριασμόν ίίς τόν Θεόν
δια λόγου του.
1 3. Πλέον λοιπόν μην κρίνωμεν έ
νας τον άλλον" άλλα περισσότερον
τρΌτβ να κρίνετε, το να (/.ην δίδετε
πρόσκομμα εις τον άοελφον, τ, σκάν
δαλο ν.
1 1\. Εϊξεύρω και πις•εύω εις τον
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ιι. Σε ψέ 'ίδτ» σκροϋαρβ' ρο'ϊγουν&, θότε Ζότι" χε μπε μούα δό τε οίι'γνιετε τζδό Ριοΰ τ| με φάλετε , έ Ρίθ§
Ριούχετε δό τε άπενε λογορί ντε Περντία.
13. Τζίλι δο' γκά γιου άδά δο τ*
άπ§ λογορί περ βέτεχε τε τίγ τέ Πε3ντία.
,
1 3. Λέ τ| μός Ριουκόγεμ§ άδά μι
νιέρι γιάτερινε" χό με τέπερκ συλο/α
γιούαίγ τε γέτε *ε τε μό; βίρι δοκχν
βελάιτ , ά σκάνταλο.

ι^• Ουν έδί, έδέ χάμ θαρρ"όσν|
Κύριον Ιησουν, δτι -κανένα πράγμα μπε Ζότν§ Ιησούνε, κέ σ0τ§ ντο*ι§
δεν είναι άκάθαρτον εις τοίϊ λόγου του" πουν| έ πεΡέρξ μπε βέτξχε τε σάϊγ"
άμ•Λ εις εκείνον όπου τό λογιάζει να εί πό μπά τε κ» έ σΛοής σε εστ' έ π|ναι τίποτες άκάθαρτον , εις εκείνον Ρέο§ , μπά τε Ιατ' ί πείερε.
είναι άκάθαρτον τοΰτο.
1 5. Μά ντεττεκε περ νιε τ§ γκρ{1 5. Αμή εάν κάμτις, να λυπηται
ό αδελφός σου δια τό φαγί σου , δεν ν» χελμόνετε βελ'άϊ ϊτ, τί νούκ' Ιτζ$ν.
περιπατείς πλέον κατά άγάπην' μή< με με δααιουρί' μός δούαιγ τε οεοΡότζ
χαλνά; με τό φαγί σου εκείνον δια ντε πρίσεγε άτε , κε περ άτ§ β&κι
τόν όποιον ό Χρις•ό; απέθανε.
Κρίσιι.
1 6. Λέ τε μός ίιάχετε άδά τ| μίρ"ι6. Λ ς μήν βλασφημίΐται λοιπόν
ρ|τ| τοιίαιγ.
»
τό καλόν σας.
17• Διατϊ ή βασιλεία τοδ Θεο•7 δεν
Ι7• Σέψέ μπρετ»ρί έ ΚίίΧετ νούκ'
είναι φαγί, και ποτον. αλλά διικαιοσυ- εστξ τέ γκρενε έ τε πίρρε"πό τ^δρέιγ-,
νη, και ειρήνη, και χαρά εις Πνείμα τε έ πά«κ , έ δε Ρεζίμ μπξ χπίρτινε
ίιζίνγτ.
«γιον.
ι8. Σε ψέ κοΰσ πουνόν Κρίέίπνε.
1 8. Διατί εκείνος όποίϊ δουλευ'ει
με έτοΰτα τόν Χρΐ70ν , είναι άρες-ό; ντε Λετό, ε**τ' ίχ§λλχίερ§ τέ Περντία,
πολλά ει; τόν Θεον, χαί είναι δόκι έ ντε νιέρεζ |δτ' ί δοκιμάσουρβ.
μος εις τους ανθρώπους.
ί9• Λέ τε βεστρόγεμξ άδά άτό κε
Ι9• Εμείς λοιπόν ας χυνηγοϋμεν
.τα πράγματα της ειρήνης, χαί τα βίγέγενε πέρ πάίκ, έ άτό κ| γιάνβ π^ρ
πράγματα της οικοδομής" ό κάθ' ένας τέ όίρτούαρε νιέρι γιάτ|ριν|.
την οικοδομών την αναμεταξύ μας.
2θ. Μός δούαέγ περ νιε Ρέλε τ^πρίτζ
αο. Μή καταν,αλας διά φαγητόν
το έργον του Θεου' όλα μεν είναι πούνε,ν' έ Περντίσε/ ΡΛ§ πούν§τ§ με τ|
χαθαρά'άλλά κακόν είναι εις τόν άνθρω- β&ρτέτα γιάν$ τϊ κερούαρα' πά *§ν τ»
πον όπου νά τρώγη με σκάνδίιλον. ΐ.ίικ νιειτ νιερίουτκέ ( χα μέσκανταλ'.
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21. Καλόν είναι το να μήν φάγης κρέας, μηδέ να πίης κρασί, (/.η
δε να καμης τίποτες, εις τό όποιον ό
αδελφός σου σκοντάπτει, η σκανδαλί
ζεται, η άσθενεΐ.
22. Σύ πίς-ιν ?χεις" έχε την εις
του λόγου σου έμπρος-α εις τόν Θεόν.
Καλότυχος είναι εκείνος όπου δεν κα
τακρίνει τοΰ λόγου του εις εκείνο ό
που δοκιμάζει (νά κάρο.)
α3. Και εκείνος όπου αμφιβάλλει,
έαν φάγη είναι κατακεκριμένος, δτι
δεν τρώγει μέ πίς-ιν' και κάΟι πράγ
μα όπου δέν είναι άπό πίς•ιν, είναι α

Κεφ. ιί.

2 1 . Εττ| μίρρΐ τε μός χάγε νιερίου
μϊ3', α τε μός πίγε βέρ"ρ§ , α τ» μός
πένε ντονιε πούνε γκά άτό κέ σποδίσετε, ά σκανταλίσετε, ά σμουντετε βεΧά<τ ίτ.
22. Τί κέ πέσε * κίγε μπάνΐ τε'γε
περπάρα Περντίσε' λιοΰμ. άί κε νου*»
ίΐμετόν βέτεχενε μπα τέ χ| χερκόν τξ
Λέγε.
23. Μα άί κε πέν τε ζΡέδουρε, ντε
χάγκρετε , εστ' ί &μ|τουαρε , σε ψέ
σχάγκρι μέ πέσε" έ τζδό πούνε κε σβδτε μπε πέσε, εστε φάϊγ.

μαρτία.
Κεφ. ιε'. 1 5.
ι. Και χρεως•οΰμεν ήμεΓς οϊ δυνα
τοί να σηκώνωμεν τα άσθενη'ματα των
αδυνάτων, και να μην άρε'σκωμεν
τοΰ λόγου μας.
2. Κάβε Ινας λοιπόν άπ' έμα; άς
άρέση τοΰ γειτόνου τοΰ εις το καλόν,
δια οικοδομών.
3. Διατί και ό Χριςτ>ς δεν άρεσε
τοΰ λόγου του, άλλα, καθώς είναι γεγοααμένον' οί όνειδισμοί εκείνων όπου
<τε όνειδίζουν, έπεσαν απάνω εις έ
μενα.
4- Διατί όσα έγράφηκαν προτίτερα, έγράφηκαν δια έδικη'ν μας διδασκαλίαν* δια να έχωμεν ελπίδα, δ;α
μέσου της υπομονής και της παρηγο
ριάς των γράφων.
5. Και ό Θεός της ϋποαονης κάί
της παρακλη'σεως, να σας δώση να
φρονητε τό αυτό ανάμεσα σας, κατά
Χρις•ον Ιησοΰν'

Κρίε Επεσεμπεδγιέτετε. «ε. 1 5.
ι. Δουχαετε νταστί, νέβετ τι φόρτιτε τε μπάγεμε σμουντεγιατ' έ σ£οεμούρεβετ* έ τε μό; πένεμι τε κελχίι*
ρε μπε βέτεχε τόνε.
2. Τζίλι δό γκα νεδ λέ τε πενετε ί
πελκίίρβ ντέ ίιτόνι τιγ ρπέ τέ μίρρί
περ δ|ρτέϊλ|.
3. Σε ψέ έ δε Κρίστι νούκε πελκεοι)
βέτεχενί , σι κουντρ' εστΕ σκροόαρ&'
δοΰνερατ' έ άτοΰρε κε τε σιάϊγτινε τι,
ράνε μπί μου*.
4> Σέ ψέ Ρίθ' άτό κε κενέ σκροιίαρε
με περπάρα, πέρ διδασκαλι τβνε κε'ν*
σκρουαρε" κ§ τε κέμι σπερέίΗ μέ §ουριμ , έ μέ παρηγορι τέ κάρτεραβετ.
5. Ε Περντία ί δουρίμιτ έ ε παρηγορίσε να δάστι νέβετ χε τ» κέμι νι»
μίντ νιέρι μέ γιάτερινξ, σί κουντρε &
ίησοΰ Χρις•όι.

6. Δια νά δοξάζετε όμοψυχως και
6. Κε τε λεβόόνι Ρίδβ πάσκε μέ νι|
με ένα ςόμα τον θεόν και πατέρα Γόγε Π'ρντίνε έ Ααπάνε τε Ζότιτ σόν§
ΐοΰ Κυρίου ρ,ας Ιησοΰ Χρις-οΰ.
Ιησοΰ Χρι^όϊτ.

Κεφ. 1 5.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ

η. Δια τούτο δε'χεσθε ένας τον άλ
λον, καθώς και ό Χριςός μας έδέχθηκεν εις δόςαν του Θεού.
8. Και λέγω ότι ό Ιησούς Χριτός
να έγινε διάκονος της περιτομης, δια
την άλη'θειαν τοΰ θεοΰ, δια να βε
βαίωση τα ταξίματα τών πατέρων"
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η. Ανταϊγ άφϊρο'νι νιερι γιάτιρινί,
σΐ κούντρ' να άφερόϊ έδέ Κρίστι νίβετ περ λεβδίμ τε Περντίσε.
ί>. 2ΐ ψέ οΰθόμ κε Ιησοΰ Χρις-όί ιύ
πέ σερπετούαρ μπα τά λϊ γιάνε γκά Πε•
ριτομίαπερ τε β|ρτ!τ| τε Περντίσε, ,
χε τε λεν τε πα λιούαϊγΐουρα τϊ τάξουρατ» , ί§ κίνε ΐέρρί ντε παχα-

λάρε.
ο Και τά έθνη να δοξάσουν τον
9• Ε φυλίτ' έ τγιερα πα τ|
θεόν, δια το έλεος του* καθώς είναι λ|6δόγεν$ Περνπν& πέρ λεϊγ|/ονη* σι
γεγραμμενον' δια τοΰτο θέλω σέ όμο• κούντρ' εστε σκρούαρε * άντάϊγ ουνί
λογη'σει εις τα έθνη, και θέ*λω ψάλει οό τ| τε μ,ολογίς τϊγ ντε μές τέ φυτο Ονοι*, άσου.
λίβετ , έ εαείριτ σϊτ & τι κεντόϊγ
ίο. Και πάλιν λε'γει' χαρήτε έθνη λε,ίδίμ.
μέ τον λαόν του.
ιυ. Ε περσίρΐ θότί' ίε,όουνι ώ φυιι. Και πάλιν* δοξάσατε τόνΚύ- λι πάόν.ε με λαόν' έτίγ.
ιι. Ε πάΡενε' λ|β§όνι Ζίτνε &θ§
ριον πάντα τα εονη, χαι επαινέσατε
φυλίτε. , έ μπούρνιε άτε Ρίθε λαότε.
αυτόν όλοι οι λαοί.
ία. Ε περσερί Ηβα'ία, θότε' δό τ§
ία. Και πάλιν ό Ησαΐας λίγει"
θε'λει εισθαι ή ρίζα τοϋ Ιεσσαί, και ε γέτε έένια έ Ιεσαίουτ , έ δέ άΐ κέ δό
κείνος όπου σηκωθη, θέλει νά αύθεν- τε γκρίχετε, δό τε ούρδερόγε φυλίτε,
τεύη τά έθνη* και τά έθνη θέλουσιν ε φυλίτε οό τ| σπϊρε'γενε μπ| τέ.
ελπίσει εις αυτόν.
1 3. Ε Περντία έ 8π§ρέϊϊσε οΰ
1 3. Και ό θίος της ελπίδος άμποτε να σας πλήρωση κάθε χαραν κα! μποίίτε γιούβετ με τζοό.φάόρ^ε Ρεζίείρη'νην όιά («σου της πίς-εως, εις το μιτ έ πάκιτ με άνε τε κίσ|σ§ , κ| Λ
να περισσεύετε εσείς εις την ελπίδα , τεπερόνι γιούβετ ντε 3περεσε μέ «ρουκΐ
μέ την δύναμιν του άγιου Πνεύμα τϊ Σεινγτιτ Σπίρτ.
τος.
ι4• Και πις-εύο>, αδελφοί μου, και
ι4• Ε Αεσόϊγ έδέ οίνε βέτ?, βεεγώ αυτός δια λόγου σας , ότι και λάζερ π|ρ γιούβετ , ΑΪ έ δέ γιούβε γ
αυτοί εσείς είσθε γεμάτοι καλωσύ-'ης, γκά βετίου γίνι πλιότ μέ οαϊιουρί,
γεμάτοι κάθε λογής γνώσιν, και δύ- πλιότ μέ τζοο φάρρε ούρτιτζίετ, έ
νεσθε νά νουθετάτε ένας τον άλλον. μούντνι τέ μψόνι νι^ι γιάτ|ριν|.
1 5. Και έγραψα σας ολίγον τολ1 5. Μα ού σΛίόβα γιούβετ πάκϊ'ε
μηρότερον, αδελφοί μου, ώς άναθυμί- μέ θαρό;, ώ βελάζβρ, κε τοΰ κουϊγτόιγ
ζωντάς σας, δια τήν χάριν όπου μοϋ γιούβετ πακ Γε, πέρ δουρετι κ| μου
δα μούα γκα Περντία.
εδόθη άπό τον θεόν,
1 6. Κε τέ γέμ ο•ϊν| σερΛίτούαρ ί
ι6. Εις το να είμαι υπηρέτης τον
Ιησοΰ Χρ ς-οΰ εις τά έθνη, να ΐερουρ- Ιησοΰ Χρι^ίιτ μπάνε τε φυλιβετ, Ή
γδ τό εύαγγέλιον του ΘίοΟ, δια να πουνόι'γ σίπρίφτ Ούγγι"Χν' έ Περντισε,
66
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ΚΠΙΓΓΟΛΗ.

...... εανων
'Λ.,.~:
γένη ή προσφορά των
ευπρό
σδεκτος αγιασμένη με Πνεύμα άγιον.
\η. Ενω λοιπόν καύχησιν έν Χρις-φ Ιησού, εις τά πράγματα τοϋ Θε■οϋ.
1 8. Διατι δεν θέλω άποχοτη'σει
να ειπώ τίποτες οπού Λεν εχαμεν ο
Χρις-ός δια μέσου μου, εις το να υ
πακούσουν τα ε'θνη μέ λο'γον χ«ί έρ-

Κεφ.

κ'? τέ δέζετί μπλιάτά ε φυλίβετ , ί τβ
σϊίνγτερόνετεμέ άνετε Σέινγτιτ 2~ιρτ.
ι^. Κάμ άδά μπέ σέ τ| μποΰρεμ
μπάνε Περντίσε με Ιησού Χρις-όνί.
1 8. 2έ ψέ νούχε μούντ τ§ ύουρο'/γ
τϊ μός ρεφε'ιγ άτε χε πέρι Κρίστι μέ
άνε τίμε, περ τε προύρε ντέτέ οιΓιούαρβ φυλίτε με φγιάλε έδέ μέ πούνε.

19. Με φουχί τι θαύμεραβετ έ -ε
τζιου&βετ , με <ρουκί τ| Σείνγτιτ
Ζπϊρτ" γγερα μπε χάχ§ κε γκα Ιερουσαλίμι έ γκα βέντετε ρότουλε γγέρα:
μπε Ιλιρί ίίθε ε κάμ μπούίπουρϊ μέ
Οΰγγίλ τε Κρίστιτ.
2θ. Ε κε/ίτού ντζιτόγε οϋνε τε όι20. Και έτζι ϊ/ώ σπουδάζωντας
με μεγάλην προΟυμίαν να εύαγγελί- οαζγκ χετε ΟύγγίΧ , γιο τέχ κέ ζένβ
ζω,οχιέκεΐόποϋώνομάσθηόΧρις-ός,οιά γγόγε Κρίστι, χε τε μός στίσγε οϋνβ
να μην οικοδομώ απάνω εις αλλουνού μπί πινά τε σε τγιέρεβετ.
ΙΟ. Με δύναμιν σημείων χα! τερά
των, μέ την δυναμιν τοΰ Πνεύμα
τος του Θεοΰ' εις τόσον όπου να ίγέμισα εγώ άπο την Ιερουσαλήμ χαί
τριγύρω έως τους Ιλλυρικούς, το εύβγγέλιον τοΰ Χρις•οΰ'

θεμέλιον'
3 ι . Αλλα χαθώς έγράφη" εις εκεί
νους όπου δέν ανεφέρθη περί του θε
ού, θέλουσιν εΐδεΐ' και εκείνοι όπου
δέν άκουσαν, θέλουσιν γροιχη'σει.
23. Δια τούτο εμποδιζόμουν ταΐς
περισσο'τεραις φοραΐς, νά έλθω εις ε
σάς.
23. Αλλα τώρα μην έ/ωντας πλέ
ον τα κλίματα τοΰτα τόπον', χαι έ'γωντας άγάπην, να έλθω εις εσάς άπο
πολλούς χρόνους"
24• Οταν πηγαίνω εις την 2πανί«ν, Οίλω ϋλθη εις έσάς' διατι ελπί
ζω περνώντας άπ' αϋτοΰ να σα; εϊδώ, και άποτ' ϊσάς να ξεπροβοδηθώ έκεϊ' άνίσως και χορτάσω α
πό λόγσυσας εις κάποιον τρόπον.
25. Αμή τώρα πηγαίνω εις την
Ιερουσαλήμ, υπηρετώντας τους άγί-

2ΐ. Πό σι κούντρ' εστε σκρουαρβ
άτϊ λι νούχε χάνε πάοουρεχαίέρ περ
τε, δό τ§ δόχενε ' ί άτά /§ σκάνε δι Ριούαρε τ§ρ τ§, όο τε χουπϊτόγ|ν|.
22. Περ άτε πούνϊ οΰ μποσϊτζε
σιονμε χέρε τε βιγ§ ντερ -(ου.
α3. Μα νταστί σι σκαμ βϊντ μεντ^
χΐτό βέντε , έ σι -/Ι'άί οεαίμ•ί σιούμε
λί μότ έ τίχού τε βίγε μπε γιου.
24- Κούρ τε σχο'ίγ περ Σπά«ί, ίο
τε βίγ μπε γιου ' σεψέαξρπέΐγ μ~| τ?
σχηύαρϊ τυϋ σιόχ γιούβετ , έ πρε•.γ
γιούσ & τ§ χέμ ϋιοχϊρϊπερ άτγέ' χούρ
τε γγόσεμ πρέϊγ γιούδ γχά Γε.
3 5. Πό νταστί βε'τε νι Ιερουια(λιμ, πΐρ τε σ|ρλίερε τ| Σεογτο'ρίβετ.

ους

α6. Δια-ί έθελησαν ή Μακεδονία ,

26. 21 ψέ Μακεδονία ε ο*έ Αχοαα,

Ιφ

1 5.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥ:
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χαΐ Αχαΐα να κάμουσίν κάποιαν βοη- έ συλοηιν| μυρρε τε πείγνΐ νιε ντίνμ.§
6ε αν εις του; πτωχούς άγιους όπου [/ ~ε Σιαί'νγτό'ρε τε βάρφΐρε Αε γιανϊ ντ'
είναι εις τήν Ιερουσαλήμ.
Ιερουσαλίμ.
27• Διατί τους άρεσεν ετούτο, ρ.ε >
27. Σέ ψέ ού πξλλκέΌυ κιγιο . έ ο"έ
ίο να είναι χρεώς•αις των" δΊατί έ- .ού γιάνι άτοΰρε πορτζλί σε ψέ ντίίίΓ§
πειδ*ή τα εθν/ι (κοινώνησαν εις τα κε ού πενε σιο'ίε Εθνικότξ με άτά ντε
πνευματ&κά τους, χρεως•οϋσι να τους πούνερα τε Λπίρτιτ, δούχαετε τε σε>
ύπτιρετήσουσι και αυτοί εις τα σαρ• πέγενε άτα έ δέ ντε πούνερα τ| κούρμιτ.
κικά'
28. Σί τε σος «δα «τε, έ σί τοϋ
28. Ετούτο λοιπόν τελειο'νωντας,
χαι βουλόνωντας εις αύτοϋς τον καρ-]«π άτοϋρε μπε οόρρε Χίτέ πε'μμε , §4
πόν έ τούτον , θε'λω πάγει ο\α μέσου τ§ σκόΐγ γκα γιούσ π|ρ Σπάνι§.
σας εις τήν Σπανίαν.
29. Ε δε έ οι κε κοΰρ τε βίγ ντέρ
29• Και είςεύρω ίτι ερχόμενος
εις έσας, θε'λω ελθη μέ πλήρωμα ευ γιου , λ6 τ| βίγ με πλιοτ πεκίμ τ'
ΟγγίΧιτ σ§ Κρίστιτ.
λογίας του ευαγγελίου του Χρις-οΟ.
3ο. Ε ού λιούτεμ γιούβετ, ώ β|3ο. Και παρακαλώ σας, άδίλφοϊ ,
οιά τον Κύριόνμας Ινισοΰν Χρις•ον , λάζίρ, περ Ζότνε τένε ΙησοΟ Χρις•όν3,
χαί
να
να
«ίς

όΊά τήν άγαπν,ν του Πνεύματος,
συναγωνισθ/,τε χαί έσεΐς μετ Ίψίεις ταΤς προσευχαΐς όιά λόγου μου
τον θεο'ν'
3ι. Δια να ελευθερωθώ άπο εκεί
νους όπου" είναι άπει'ίεΐς εις τν,ν ίουοαίαν' και οι* να γεννι ή υπηρεσία μου
*ΐς τήν Ιερουσαλήμ ευπρόσδεκτος εις

έ π':ρ δαδςουρί τε Σ|ΐνγτιτ Ζπιρτ , χ'ε.
"! με ντίχνι μούα μ~ε τ'ε φάλλτουρ|
π|ρπάρα Περντίσε,.
3 1 . Κ| τ| σπετόϊγ γχ* τε πα πέ
σετε κε γιάνε ντ' Ιουδαίε" έ δέ χ| τϊ
(/-§ •Ην;τ| έίέξουρε μπλιάτα ΐυ.» ντ|
Σ|.νγτο'ρε ύ Ιερουσαλίμιτ.

τους αγίους"
3 2. Κέ τί β'ιγ μέ Ρε,ζίρι ντερ γιου
3ι. Δια να έλθω μέ χα?«ν εις
με
τί λάσιου )ϊ ύ ΙΙερντίσε, έ τ| πρέ»σάς μέ το θίλημα του θεοΰ , και
νά αναπαυθώ μετ' εσά;.
χεμ πχϊχ| μέ γιοιί.
33. 1£ Περντίχ 1 πάχιτ χιο'φτί αε
33. ΚαΙ ό θεός της εϊρη'νη; άς εί
ναι [/.ε δλου; σας" αμήν.
ίιθ| γιούβετ" χ|5τοΰ χιό^τε.
Κ. φ. ιτ•

ι6.

Κρίε ΕΡιαϊτεμ-^γέτετί. ι;•, ιδ.

Ι. Οΰ ρ'ί/ίουμανταρ γιούβετ φίβ|ν§
ι. Και σα; συς-ήνω τήν Φοίβην
την άολεφήν (/.ας, ή οποία είναι οίαχό- μο'τρινε τίνί, χε 'ίστ; σ^ρπέδί ντε Κίνισσα της έκχληησίας όπου είναι εις <ί\ τε Κί/ρέσε.
ταϊ; Κεγχρε&,ΐς"
2. Δια νά τήν δεχθήτε εν Κυρίω
2. Κ| τα έ'έξνι άτέ μπε Ζο'τνε σι
χαθώ; πρ:πει τους αγίους, χα! νάΙχούντρί δουχαετε ντε 2ίίνγτο'ρ|, ί τα
7Εαρκ7αθήτε εις δ,τι ττράγιχα χρίΐασίή [ντ.χν. άτε ντ^ τίο'» ράρρε πούνε χε•5ό
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

Κεφ. ι6.

τέ λίτί χρι γχα γιοοί' σε ψέ έ ο*έ άγιδ
κά ντίχουρε 8ιουμ§βετ, έ δε μούαβέτϊ.
3. θόϊ τε φάλια Πρίσκι/εσε ε" ίέ
Ακυλεσε ντιχμετζίβετ σε μΐ μπε Κρί|»τιν§ Ιησουνί.
4• ( Οι όποιοι δια τήν ζωήν μου
4• (Ατά ουγνιϊ κιάφεν' έτοίρε πεβ
έβαλαν τον λαιμόντους' τους οποίους τ| σπ|τούα:| οίνε ' άτοΰρε νουκ' ου
Ζ/ι έγώ μοναχά τους εϋχαρι<τώ, άλ (ίόμ ούνε βε'τιμί τε μίρ^ε. ιγο έ δε Ρίλα και δλαις ή εκκλτ.σίαις των έβνών.) Οε Κίσε,τ' έ Εθνηχόβετ. )
5. Τε φάλια έίέμπί Κί3| χε εστε.
5. Και χαιρετήσετε και τήν έκκλ/*ίαν όπου ίΐναι εις το σπϊίτί του. Χαι μπε 3τεπί τε τοΰρε" τε φάλια έ <ϊέ μπ§
ρετήσετε τον Επαινιτον τον άγαπτιμέ- έπαινετόνί τε δάσιουρινε τιμ, άί |στ|
νον μου, ό δποϊς είναι ή απαρχή της πέμμ' έ πάρρε έ Αχαίσε μπεΚριδτινε.
Αχαΐας εις τον Χρις-όν.
6. Χαιρετήσετε τήν Μαριάμ, ή ό
6. Τέ φάλια ντε Μαρια'μι, ί.ε άγι•
ποια πολλά έκοπίασεν ίϊς εμάς.
ου μουντοΰα σιουμε πέρ νεβετ.
η. Τε φά'Ία Ανίρόνικοϊτ ε 5ε' Ιουη. Χαιρετήσετε τον Ανορόνικον
νίσε
Ρερί|ίετ σε μί, κε ντέϊγνί με μοιία,
και τήν Ιουνίαν τους συγγενείς μου,
χΆ συναιχμαλότους μου ' οί όποιοι ντε χαψάνε" άτά γιάνε τ§ ντε'ρτζουρι
είναι ε'ςαίρετοι ανάμεσα εις τους άτο- ντ' άπος•όΐγ, ε 5ί περπάρα με'γε τ|
ς-όλους, οί όποιοι είναι και προτίτεροί ντέρτζου:| μπε Κρίστινε.
μου εις τον ΧριςΌν.
3. Ί'ϊ φάλια ντέ Αμπλία ί όαίίιου8. Χαιρετήσετε τον Αμπλίαν τον
άγαπν,τόν μου έν Κυρίω.
ρι ϊμ μπε Ζότνε.
ρ. Χαιρετήσετε τον Ούρβανόν τον
9• Τε φαλια ντε Οΰρβανόι Λιόκου
συνεργο'ν μας εις Χριςΐν, και Στάχυν ϊν| μπε Κρίΐττινι' έδέντέ Στάχυ ί
τον άγαπτ;μένον μου.
δάσιουρι ϊμ.
ι•. Τε φάλια μπε Λπελίνε τε ζΡε'ίο. Χαιρετήσετε τον Απελλήν, τον
*ό/αμονείςτόνΧρις-όν. Χαιρετήσετε ε δουρινε \}.τ\ Κρίστινβ' τε φάλια ΗνΙ
κείνους όπου είναι άπό τον Αρις-όβουλον. μπε 3τεπί τ' Αριςτόβουλοιτ.
ιι. Χαιρετήσετε τον Ηρο^ίωνα
II. Τε φάλια μπε Ηρωο\'ονε Γερίν§
τον συγγενή μου. Χαιρετήσετε εκεί τίμ' τε φαλια μπα τά γχ.ά στετί ε
νους άπό τους έ$ικοΰς του Ναρκίσου, Νάρκισοιτ , κϊ γιάνε μπε ζότνε.
όπου είναι εις τον Κΰριον.
υ. Χαιρετήσετε τήν Τρυφαιναν
13. θόι ι ε φάλια Τρυφινεσε έ $ε
και τήν Τρυφώσαν, όπου κοπιάζουν Τρυφόσεσε, άτοΟρι Λ μουντόνενε μ^έ
οια τον Κυριον. Χαιρετήσετε τήν Περ- Ζότνί' τε φάλια θόϊ οε §α$ιουρεσε Περσίόα τήν αγαπητών, ή οποία πολλά έ σί^ισι , χε §3ιε μουντου'αρί σιοόμ|
κοπίασεν ύιά τον Κόριον.
μπε Ζότνε.
ί3. Χαιρετήσετε τον Ροΰφον τον
1 3. Τε φάλια μτέ Ρούφον* :ε ζΗέκλεκτόν εν Κυρίω, και τήν μτ,Τ;'ρα ίοουρινε μπε Ζότν|, έ 6*έ μπε μίμμεν'
αύτουνοί; αμ έμου.
|ίτϊγ έ τίμεν$.

*πί> λόγου σας" διατί και αυτή ίπαρας-άθη πολλούς , και αυτόν ίμένα.
3. Χαιρετήσετε τήν Πρίσκιλλαν
και τον Ακυλαν τους συμβοη9ους μου
»ν Χρις•ω Ιχσοϋ.

*,„. ,6.

ΠΡΟΣ ΡΩΗΛΙΟΪΣ

ι4• Χαιρετήσετε τον Ασύγκριτον,
τον Φλέγοντα, τον Ερμάν, τον Πατρόβαν, τον Ερμήν, και τους άόελφους όπου είναι μαζΰ μετ' αυτούς.
1 5. Χαιρετήσετε τύν Φιλολογον
χαί την Ιοκλίαν, τόν Νηρέα και την
άδελφη'ν του, χαί τον Ολυμπάν και
όλους τους αγίους οπού είναι μαί,υ
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ι4• Τε φάλια μπε Ασύγκριτον; ,
μπε Φ>εγο'ντν*, μπε Ινρμάνε, μιι^ 11α*
τρ-ίβεν:., μτ.ε Ερμίνε, ΐ όέ μπ§ βέλα
ζε ρ χ| νιάνά μέ τα πχδϊί.
1 5. Τε φάλια θύι Φιλολ</ρυτ έ (ίέ
Ιουλίσε, Νηρέουτ, ϊ δε μύτρεσε τίγ,
έ δε Ολυμπαίίτ, έ δε Ρίθΐ ϊεϊνγτο'ριβετ
χε γιάνε μέ τε πάϊχε.

μετ' αυτούς.
1 6. Θόϊ τέ φχλια νυ'ρι γ•.άτεριτ
ι6. Χαιρετηθητε Ινας τον άλλον
μέ φίλημα άγιον. Σας χαιρετοΰσιν αϊ αέ τέ πούβουρε ϊίΐνγτιρίστε' οϋ φάλεν| γιούβετ Κίσετ έ Κριστιτ.
έχχ)ησίαι του ΧριςΌΰ.
ιη. Ού'νε πά οΰ λιούτεμ γιο,ιβε:,
ιη. Και παρακαλώ σας, αδελφοί,
[ίελάζερ
, -ε χίνι σίτε χάπετε μπα τα
να ς-οχάζεσθε εκείνους ότου κάμνουν
τοις διν/ος-ασίαις και τα σκάνύαλα, /.ι ίέγεν& τε τζχιερε έ σπυόί μπ| ύιεςω άπό την διδαχην όπου έμαθετε' δαχί χέ χίνι μψούαρε γιούβετ, έ'λιαρ»
τόουνι πρέιγ σούρείί.
και φεύγετε αϊ» αυτούς.
ι8. Σέ ψε τε τίλετί νο-ιχε πουνύ1 8. Διατί οί τοιούτοι δεν σου/εύγενε
Ζότνε τένε Ιησοΰ Χρις-όνε, πό
ουβι τόν Κύριόν μας Ιησοΰν Χρις"ο»»
πουνόγενξ
πάρχν' έτοδρε* έ μέ φγιαλε
άλλα την χοιλίαν τους" χαί μέ καλά
λόγια χαί εύλογίαν έξαπατοΰσι τα•.; τίμπλια έ μέ τε περκεδέλτουρα χθέγ|ν| ζ§μϊρατ' έ άτουρε χεσχανί ογια.
χαρόίαις των άκακων.

Χεζί.
Ι υ. Σέ ψέ τε ΡέΡιουριτ» τούαιγ βά
19. Διατί ή ΰπακοη η έδικη' σα:
τε
ντε
τζδό ίν|' Ρ|ζόνεμ άδα π|ρ γιο»
έφθαοεν εις όλους. Χαίρομαι λοιπόν
βετ"
μα
£ούα '.£ γίνι γιού(ί;τ σοφό
εις έσάς' χαί θέλω χαί εσάς να είσθε
απετ^μί^ε,
έ ι\ πα ορεχε^ϊ μπ§ τε_
σοφοί εις το αγαθόν, και άπλοϊ εις
χέχε.
το κακόν.
2ο. Ε Πεοντία έ πακιεσε όο τε
2ο. Και ό Θεός της ειρήνης θέλει
θερμόγΙ
σατανχνε ντε -ε χέμ-ε τού*«γ
συντρίψει τόν Σατανάν άποκάτω εις
σπειγτ'
νίρι
ί Ζότιτ σόν* Ιησοΰ Χρι•
τα ποδάρια σας το γλιγωρότερον. Η
ς-όιτ
με
γιούβετ"
άστοϋ χιόφτ5•
χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χρις-οΰ
ας είναι μέ λόγου σας. Α μην.
21. Σας χαιρετοΰσιν ό Τιμόθεος ό
συνεργός «.ου, χαί Αούχιος χαί Ιάσων
χαί Σωσίπατρος οί συγγενείς μου.
■2ΐ. Σας χαιρετώ εν Κυρίω εγώ ό
Τέρτιος όπου έγραψα την έπις-ολη'ν.
2.3. Χαιρετά σας ό Γάϊος ό ξενο
δόχος μου χαί της εκκλησίας όλης.
Χαίρε να οας Ερας*ος ό οικονόμος της
πόλεως, και Κο^ρτος ό αδελφός-

2ΐ. Οϋ φάλενε γιού/3ετ σιόχου ίμ
Τιμύθεοϊ, έ δέ Λούκιοϊ , ε δέ Ιάσωνι,
ί δέ Σωσίπατροί Ρερίτ' έμί.
2 2. Ο!» φαλεμ γιούβετ μπε Ζότνε
ού'νί Τέρτιοϊ λϊ έκρυβα χάρτίνε.
23. Οΰ φάλετε γιούβετ Ιαι'οϊ χ'|
μλ κά μούα μπεστϊπί έδε ίίθ| χίσενε'
ού φαλίτε γιούβετ Ερα<:' ι χονόμι ί
χιουτϊτιτ , έ δε Κ^ύ*ρτο. οίλαι.
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•λ4• Η χάρις τοΰ Κυρίου μας Ιησού
»4• Χίρι ί Ζο'τιτ σόνβ Ιησοΰ ΧριΧρις•οΰ μέ όλους σας. Αμήν.
ς-όΐτ με ίίθϊ γιούβετ" χεστοΰ χιόφτδ.
β5. ΑτΙν πχ χ,ϊ ίϊτϊ ί φουχίτζιμ
25. Και εις εκείνον όπου συνεται
να σας βεβαίωση κατά το εύαγγέλιόν του ς-ερεόσγε γιούβετ ν -ε Ούγγιλ τι -χ,
μου, και το κήρυγμα ΙησοΟ Χρις-ου, έ ντε ο\8αχη τε Ιη-χοί Χρις-όϊτ , σί
χατα την φανέρωσιν τοίϊ μυς-ηρίου ό χούντρε χέ άποχαλύψι έ τ| τζφα'χιουτου έσιωπη'Οη ά^ό χρόνους αιωνίους" ριτί τ| σ| φ^ε'χουρεσίκέ χέ πουίΐούαο}
χε γχα γε'τε πάς νε'τετ.
26. ΚαΙ τώρα έφανερώθη οία υ.ί26. Ε ντα^τι πα ού τζπουλιου'α έ
σου τών προφητικών γραφών, κατά ού νιοχ μπε Ρίίε φυλι με άνϊ τ§ χαρ.
προναςιν του αιωνίου Θεοΰ εις την ΰ- τεραβετ σε προφη'τεβετ, VI κου'ντρε
πακοήν της πίς-εως, και όπου έγνωρί- χέ οϋροερία ε Περντίσ! «ε πα σόσουρε
σθη εις ολα τά εθνη'
περ τι ίείιουρο νάζετ ντέ πε'σε.
27 Εις τον μόνον σοφον Θε6ν ας
27. Μπε τ§ βε'τϊμινε αοφόνε Περείναι οοξα οΊά Ιησού Χρις-οΰ εις τους ντίνε ντέρρ, έλίβδία, μ« άνε τε Ιησοί
αιώνας. Αμήν.
Χρις-όϊτ, ντε γετε τε γέτίσε . Αίτ',ϋ
χιόφτε.
28. Η εις Ρωμαίους έγράφη άπο
Μπε Ρωμανέ ού έκρουα γχα ΡιόρΚορίνθου οΊά Φοίβης τη; διακόνου της ίέζα με μέ; τε Φοίβεσε. σερπεσεσε Κί•ΐς Κεγχρεαΐς εκκλησίας.
ΐ*ίσ| Κεχρε'σξ.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κ Α Ρ Τ Ε

ΠΑΪΛΟΥ ΤΟΪ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ε ΑΠΟΣΤΟΛΟίΤ ΠΑΥΛΟΣδ

ΠΡΟΣ κορίνθιους

ΜΠΕ. ΚΟΡΙΝΘΙΟΤ

ΠΡΩΤΗ.

Ε Π Α Ρ Ε,

Κεφ. ά. Ι,

Κρίε Επάρε α. ι.

ι. ΠΑΥΛΟΣ καλεσμένος άπός-ολος του Ιησοϋ Χρις-οϋ, μέ το θέλημα
τοΰ θεοί, και Σωσθένης ό αδελφός*
2. Εις την «κκλν,σίαν τοΰ θεοΰ ό«οϋ είναι εις την Κόρινθον, εις τους
αγιασμένους έν Χρις•ω καλεσμένους α

Ι. Παύλουα Αττος-όλ" ί θίρ'ρε. ί Ιηαοϋ
Χριςόίτ, μέ θελίμε τε Περντίσε, έ δε
Σωαθένι βελάϊ.
«β. Μπε Κίσε τ§ Περντίσε ίε είτβ
ντε Ριόρδεζε, μπέ τε 5ώνγτερούαριτβ
μπε Ιησοϋ Χρις•όν|, κ§ κιούχαεν§
γίους, μέ όλους εκείνους όπου επικα ΣΥίνγτόρε, μέ Γίθ' άτα κε θερρέσενε βλούνται το Ονομα του Κυρίου μας Ιη- μερριν' έ Ζότιτ σόνε Ιησοΰ Χρις-όΐτ
βου Χρις-οϋ, εις κάθε τόπον έδικόν ντε τζο"ό βεντ τα τοΰρε, έ δε τάν§.
τους και έδικόν μας"
3. Ας είναι χάρις εις εσάς και ει
3. Λέ τέ γε'τ§ χΐρ έ Αάϊιί γκα Περρήνη άπό Θε,υ πατρός μας, και Κυ ντία παπά; ίνε , έ δέ γκα Ζότι Ιησοϋ
ρίου Ιησοϋ Χρις-οϋ.
Χριις*όΐ.
4- Εγώ πάντοτε εΰχαρις-ώ τον Θεόν
4. Κούρδο λεβδοϊγ Περντίνε τίμε
μου δια λο'γου σας, δια την χάριν του περ γιούβετ, περ δουρετι τε Περντίσε
θεού, όπου σας εδόθη είς τον Ινισοΰν κε ού εστε δένε γιουβξτ με άνε, τί Ιη
Χρις-όν'
σοϋ Χρις/όιτ.
5. Οτι είς κάθε πράγμα έγινη'κετε
5. Σε ψέ μπέ Γίθε πουνερα γίνι κερ*.
πλοιίσ,ιοι β*ς αυτόν, εις κάθε λόγον κάι ρς τ§ πάσουρε 7.-ρέϊγ σι, μπέ τζ^ό δου
«ϊς κάθε γνώσιν*
ρετι τε φγιάλβσ§, ετέ μέντιεοε.
6. Καθώς ή μαρτυρία τοΰ Χρις-οΰ
Υ>. Σι κοΰντρ' ού βέβαιος μπ$
έβίβαίωθη εις ΐσάς""
γιούβετ μαρτυρία κε βγιέν γκα
Κρίστι.
•]. Τόσον όπου να μην είσθε έσίΐς
η. Κάκε κε τέ μος ού λίψετε γιού
*ς•ερημ£νοι από κανένα χάρισμα, άνα- βετ ντονιξ δουρετι, κε πρίτνι τε τζφάμε'νοντες ττ,ν φανέρωσιν τοίϊ Κυρίου κ,ιουριτ' έ Ζότιτ σόνε Ιησοϋ Χρις-όίτ.
μας Ιησοϋ Χρις-οϋ.
8. Ο όποιος και θέΧβι σας βεβαι
8. Αι οο του βεβαιόσγε γιοόβετ
ώσει Ιως το τέλος να είσθε χωρίς κα- γγέρα μπέ τ§ ■παστάίγμενε τέ πα φά
τηγορίαν εις την ήμέραν τοϊί Κυρίου γε ντε οϊτε. τέ Ζότιτ σόνε Ιησοϋ Χρι
μας Ιησοϋ Χ«ς•οϋ.
σόίτ.
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Κεφ.

γ.

0„ Πις-ός είναι ό βίο;, άπό τον ό
(). Ε/ίτ' έ βε.ρτέτε Περντία υ\ μέ
ποιον έκαλέσθητί ει; τ/,ν ϊνωσιν τοΰ" άνε τε σα'ϊγ γίνι θφρ"τουρε ντε σιοίερί
υίοΰ του Ιησοΰ Χρίσου τ0" Κυρίου τε Αίρ^ιτ σέ τίγ Ιησού Χρις-όΐτ Ζότιτ
σόνε.
ίο. Και παρακαλδ σας, άοελφοι ,
ίο. Ε οΰ λιουτεμ γιούβετ β»λάζ§3,
οΊα του ονόματος τοΰ Κυρίου μας Ιη πέρ Ιμερρ τ| Ζότιτ σόν| Ιησοΰ Χρισού Χριτοΰ, ο"ιά να λέγετε όλοι το ς-όϊτ, κε τϊ θόϊ τε ίΐθί ίι| κουβεντ, έ τ»
αυτό, και να μην είναι εις εσάς δι- μός γέτε τξ τζκιουερξ ντερ γιούβετ, πό
^ος-ασίαις, άλλα να είσθε τελείως ενω τε γίνι τ| σόσουρ» μπ§ νι| Ζπίρτ, Ι
μένοι εις τον αυτόν νουν και εις την μπέ νιε μέντ.
αύτην γνώμην.
ιι. Διατί #ια λόγου σας, άόελφοί
ιι. Σε ψέ με Θάνε μούα τ:1ρ γιού
μου, έφανερώθη εις έμενα από τους βετ , ώ βε^άζεριτ' έ μι , γκα άτά κβ
( άνθρωπου; ) της Χλόης, ότι είναι <ρι γιάνε γκα στεπί έ Χλόϊτ, κε γιάν§
κιάρτερα μπέ γιούβετ•
λονεικίαις ανάμεσα σας.
ι ». Και λέγω έτοΰτο, ότι κάθε έ
ία. Ε κετξ έ θόμ , σε ψέ τζίλι 8ό
νας «το σας λέγει' εγώ είμαι τοΰ γκα γιοΰίί θότ$, οΰνε, γιαμ ί Παύλοσε,
Παύλου, και έγώ είμαι τοΰ Απολλώ, έ ουν| γιάμ ί Απολόιτ , έ ουνϊ ί Κηκαι εγώ του Κηφα, και έγώ είμαι φάιτ , έ ουνε ί Κρί&τιτ.
του Χρις•οϋ".
ι3. Μη'να «μοιραστή ό Χρι^ός;
μήνα Παΰλος ές-αυρώθη οια λόγου
σας; η μη'να εις τό όνομα Παύλου
έβαπτίσθητβ; '
1 4- Είχαρις-ώ τόν Θεόν, δτι κα
νένα άπ' εσάς δέν έβάπτισα, πάρα
τόν Κ^ίσπον και τον Γάϊον.
ιϊ>. Δια να μήν εΐπη τινας, ότι εις
τό όνομα μου τον έβάπτισα.
1 6. Και έβάπτισα και τό σπητι
τοΰ Στεψανα' οεν εΐξεύρω λοιπόν έαν
έβάπτισα κανένα άλλον.
ιη. Διατί ό Χρις-ός δ'έν με ες-ειλε
να βαπτίζω,• άλλα νά κηρύττω τό εύ-

1 3. Μός §#:§ ν τάρρι Κρίστι; μός
"&ΐξ Παύλουα μπερθίερε. ντε Κρούίχ
π§ρ γιούβετ , ά μός γίνι παΓεζούαρί
ντ' |μ§?ρ τε Παύλοσ|;
1 4. Λεβ^όϊγ Περντίνε κέ νούκε. παίεζόβα ντονιε γκα γιουσ , πέρ βέτζβ
Κρίσπον§ έ ο"έ Γάϊον§.
1 5. Κ§ τέ μός θότί ντονιί σε ντ*
εμερρ τιμ παί§ζόβα.
1 6. ΠαΡεζόβα έο"έ φεμίγεν' έΣτεφανάϊτ' τζίλιν| με πα'ιζόβα νούκ' ί&.

Ι7• Σε ψέ νού/.ε μξ&ρΓώ μούαΚμ*
'άτι τϊ παίεζοιγ, πό τέ ^ιϊαζ ΟύγγιΉ"
«γγέλιον, όχι μέ σοφίαν λόγου, δια γιο μέ σοφί τε φγιάλεβετ, κέ τ^ μός
νά μην ματαιωθγ) ύ <ταυρός τοΰ Χρί κενετ| Κρούικι ϊΚρί^τιτ ί πα βίγίερξ.
σου.
ιδ. Διατ'ι ό λόγος λοιπόν περί του
ι8. Σε ψέ φγιάλ' έ Κρούΐκιτ |5τ|
ς-αυρυΰ, συμά εις τους άπωλεσμένους, μαρ'ρίζι π|ρ άτά κ| χουμπάσίνε , μα
είναι μωρία, άμή εις εμάς τους σωζόμε ττςρ άτά κε σόσενε, δο μέ 6ξν§ πέρ νένους είναι Αύναμις του θεού".
βετ , "0χι φουκί ί Περντίοε.
ι Ο. Διατί είναι γεγραμμίνον" θέ•
ΐ(^. Σέ ψέ 'ί'ϊτε σκρούαρε ' 6ο τε
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λ» ναλάσει τί,ν σοφίαν των σοφών, χουμπίις σοφίν' έ σοφόβετ, έ τε ο^ιου•
και θέλω αφανίσει την φρόνησιν των αριτ' έ σε §ιΓιούαρετ $ό τα 3τίε πό5τϊ«ι
2ϋ. Κοϋ Ι'ίτι σοφόι; κοΰ ΐ γραμφρονίμων.
20. Ποδ ίΐναι κανένας σοφός ; Ποΰ ματέψουρι; κοΰ άϊ χϊ κερκόν Λ|τ|
είναι γραμματεύς ; Ποΰ είναι συζητη γέτ§ ; νούχ' ε' μαρ4ετ^όΊ" Πιρντί*
τής τοΰ αιώνος τούτου ; Δεν έμοίρα- σοφίν' έ χεσαίιν γίτετ;
νίν ό θεός τήν σοφίαν του κόσμου
ετούτου 5
αι. Διατΐ έπειο*η μέ τί|ν σοφίαν
2ΐ. Σε ψε σι νοϋκί νιόχου μΐ σοφΐ
τοΰ θεοΰ ό κόσμος δ;ν έ γνώρισε ίια τε Περντίσε πίτα Περντίνε με άν| τ|
αίσου της σοφίας τόν Θεόν , εύοό- σοφίσε , οέίίι Περντία με μαρ'ΐίζί τ^
χησεν ό Θεός, να σώση μέ την μω- διδαχίσ§ χ\ σόσγι ζτα χε Αισόγίνΐ.
οίαν τοΰ κηρύγματος, εκείνους όπου
πι^εύουν.
αα. Επειίη καίοί Ιουδαίοι σημεϊ22. Σε ψέ έ δέ Τζιφούτε, κίρκόγεν}
ον γυριύουσι, χαΐ οί Ελληνες, σοφίαν θαύμερα , ε δέ Ελλη'ν£τ| χ§ρκόγ$ν|
σοφί.
ζη τοϋσι"
α3. Αμή εμείς κηρύττομεν Χρι23. Μ* νάβετ διδα'ζγεμι Κρατί
νε
μπερθίερε
ντε κρούϊχ, σκχνταλο π|ρ
ς-ον Ις-αυρωμένον, 6 όποιος εις τους
Ιο&αίους είναι σκάνδαλον, και ιΐς τους Τζιφούτ, « μαρρεζί πΐρ Ελλη'νε.
Ελληνας μωρία*
24- Μα πίρ άτχ κε γιχνε θίρρ*| Τζια4• Αλλα εις τους καλεσμένους
Ιουδαίους τε και Ελληνας, ό Χριτός φοΰτ ε δέ Ελλη'ν», Κρίστ φουχίν' Ι
όπου κηρύττομεν, είναι Θεοΰ δύνα- Περντίσε, έ σοφίν' έ Περντίσε.
μις και Θεού σοφία.
2*5 Σέ ψε μαρόεζία έ Περντίσ», §3τ|
αί>. Δι α τι το μωρόν τοΰ θεοΰ είναι
βοφώτερον από τους ανθρώπους* και με Ι δίγτουρε σέ νιέρεζιτε' ε σμούντεγια
το άσθενημίνον τοΰ θεοΰ, είναι δ\>- έ Περντία; , ιϊτε μέ φουκίτζμε σι
νατώτερον από τους ανθρώπους.
36. Διατί ίσεϊς, αδελφοί , βλέπε
τε τον καλεσμόν σας, ότι σεν είσθε
πολλοί σοφοί κατά σάρκα, δεν είσθε πολ
λοί δυνατοί, δέν ιίσΟί ευγενείς πολλοί*
ιη. Αλλα έδιάλεξεν δ θεός τα
μωρά τοΰ κόσμου, δια να κατεντροπιάση τους σοφούς* και ταάσθενημέ•
νι τοΰ κόσμου έδιαλίξεν ό Θεός, δια
να έντροπιάση τα δυνατά*
α8. Και τα άγενη τοΰ κόσμου και
τα καταφρονεμένα έδιάλεξεν ό Θεός,
και εκείνα όπου δεν είναι, οια να γ»•
λάση έκώνα όπου είναι.

νιέρεζιτε.
26. Σέ ψέ βεό*•τρόνι τ\ θίρρ*§τ? τούαιγ , βελαζερ , κ^ νούιίε γιάνε σιούμ$
σοφό σι κούντρ' ε3τ| γέτα, γιο διούμΐ
τ} φουκίτζιμ, γιο σιούμε. τε φύσμ.
37- Πό πουν|τ' έ μάρ^α τ| *ότίί|
ζΡιόίι Περντία, & τ| τουρπ^ρόγΐ βοφότε, έ ο*έ πουν|ρατ' έ σμούντουρα τ^
πότεσ| ζΡιόΑΊ Περντία , κέ -Λ τουρπΐ"
ρόγε τ^ φόρτατ|.
38. Ε τ| πα φυσμετ' ί" *τότ|σ|, ί
τ\ σιάρατ| ζΡιόίι Περντία, Ι 5έ άτι
κ'ΐ σκέν|, χ| τ^ πρί"*γ§ άτό κ^χέν$.
β7

ΠΡΟΣ Κ.0ΡΙΝΘΙΟΪΣ Α.
Κ*φ, *,
39.
ΚΙ
τ>
μός
μπούρ^ετ}
ντον•.((
39• Δια να μην καυχηθη καμία
νιερί πξρπάρα τίγ.
σάρζ εμπρος-ά εις τον θεόν.
3ο. Ε γκα άι γίνι γιούβετ μ«,
3ο. Και άπ' αύτί>ν τον θεον εί
σθε έσεΐς εν Χρις•ω Ι^80"» ό όποιος άν| τε Ζότιτ Κρί3τ, κ§ $5τ§ £(=ρ§ π|ρ
Ιησοΰς έγινεν εις «{«.ας σοφία άπ6 τόν νέβετ σοφί γκα Περντία , έ ϊ ορίιγτξ,
θίδν, και δικαιοσύνη και αγιασμός ε' Σ$ϊνγτ|ρίμ, ί σπετίμ.
καί ε'λευθε'ρωσις"
3ι. Διάνα καυχάται εις τον Κύ3ι. Κ§, σι κούντρ' |στε 8κρούαρ§"
ριον εκείνος όπου καυχάται, καθώς άί κε μπούρρετε, λέ τε μπούρίετε ν~|
Ζότν§.
«ναι γεγραμμένον
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Κίφ. β. 2.

Κρ«ε Εδίτξ. β. α.

ι. Και έγώ όταν τ,λθα εις έτας,
αδελφοί, δεν Ϋ,λβα με υπεροχών λόγου
ί σοφίας, κτρύττωντάς σας την μαρτυρίαν τοΰ θεοΰ.
3. Διατί δεν αποφάσισα ποτέ να
«ίξεύρω τίποτες άλλο εις εσάς, πάρα
τόν Ι/,σουν Χρις•όν, και τούτον ϊςαν

ι . Ε οΰνε κούρ άρτζ| ντ§ρ γιούβετ,
βελά^ερ , ερδα γιο με φγιάλ* τ| λιάρτα, α μέ σοφί, τοΰ «ίφτόγε γιούβετ
μαρτυρίν' έ ΙΙερντίσε,.
α . Σε ψέ νούκξ συλοησα τε δίγε Ρ|
τγιάτερ ντ§ γιούβετ, π§ρ βε'τζε ΙησοΰΧρκτόνε., έ δε κξτε τε μπερθίερε ντί
Κρούικ.
3. Ε οΰνε. ντ|ίια [*•π'§ γιούβετ μέ
άιούμξ τ' οΰνιουρξ, έ μέ ίίιούμι φρίκ§ν
έ τε δρε'δουρε..
4• Ε φγιάλια ϊμε , έ δε διδαχί»
ίμε κενέ γιο φγιχλε τε οερτούαρα μέ
τε ύίγτουριτ' έ νιέρεζετ , πο μέ τέ &»-τ
φτούαρ£ τε λπίρτιτ ε τ§ φουκίσί.

ρωμενον.
3. Και εγώ με άσθενειαν και με
φόβον και μ$ πολύν τρόμον ές-άθηκα

εις έσας.
/(. Καί ό λο'γος μου , καί τό κή
ρυγμα μου δεν ίτον εις καταπεις-ικα
λογία της ανθρωπινής σοφίας, άλλα
μι άπόδειςιν πνεύματος καί δυνά
μεως"
5. Δια να μην είναι •ή πίς-ις- σας
εις την σοφίαν των ανθρώπων , άλλα
εϊς τ/ιν άύναμιν τ•ΰ θεού.
6. Καί σοφίαν λαλοΰμεν εις τους
τελείους" άμη όχι σοφίαν τοΰ αιώ
νος ετούτου, ουδέ των αρχόντων των
φθειρομένων τοΰ αιώνος ετούτου*
£. Αλλα λαλοϋμ^ν μυςηριώδη σο
φίαν Θεοΰ, έκείνην λέγω την σοφίαν
την άΓοκεκρυμμε'νν»ν, την οποίαν προ«ο'.58ν ό θεός πρό τών αΐόνων εις
£&;αν μας"
8, Τήν οποίαν σοφίαν ουδέ κάνε•

5. Κε τε μος γέτβ πέσ« γιούαϊγ
;τε σοφι τε νιερεζετ, πο ντί φουκί τ|
ΙΙερντίσε.
6. Ντα τα κ$ γιάνε τ$ ταμάμτ|
νέβετ φλιάσεμ§ σοφί* μα σοφί γιο τι
κεσάΐγ γίτετ, ας σοφί τέ άρχόντε£ετ
τε κεσάιγ γε'τετ κε πρίσεν§.
η. Πό φλιάβ|μ$ σοφίν' Ι Περντία)
ντε μυς-υριο, οο τ$ βόμ π^ρ άι| σοα.ίν'
ζ φΐε'χουρ} , χε πατ κένε ^ρδερου«ρ{
γκα Περντία πα δέ κ^ρε γε'τίτ%, περ
λιβδϊμ τϊνΐ.
8. Ατέ σοφ| νούκ' έ νιο'χου ντονι4

Κλφ. *.

ΕΠΙΣΤΟΑΗ

να; απο τους άρχοντα; του αιώνα;
τούτου τήν «γνώρισε" ύιατί αν ήθελαν
την γνωρίση, δεν ήθελαν ς-αυρώστι τόν
Κυο:ον της δόζ/,ς.
9• Αλλα, χαθώ; είναι γεγραμμέ'νον' εκείνα όπου μάτι δεν είδε, χαΐ
αύτίον οέν άκουσε, και εις τήν χάρ
ο ίαν του ανθρώπου δεν έμ(ίί;κ*ν, εκεί
να έτοίμασεν ό θεός λα εκείνους ό■ποΰ τον άγαπώσι"

53ρ

γχά άρχόντετ' έ ίίσαιγ γε'τ:τ* σε ψο
τα κίίίνϊ νιόχουρε. νούχεκίσ;§ μπερθιερ§ ντε Κροΰϊκ Ζότν' έντε'^όιτ.
ο. Πό, ο"ί χουντρ' ξϊτε. σχρουαρε'
άτό κε «ου νουκ' ί πά, έ βίϊι νούχ* ί
διΡιόί , έ ντέ ζίμερε τ| νιερίουτ νουί§
χίν§, άτό ί περρι Ράτί Περντία περ α
τά χ| έ δουανξ άτί•

ίο. Αμή εις βμάς τα άπεκάλυίο. Πο ντε νέββτ Περντία ί τζφαψεν ό Θεός δια με'σου τοΰ Πνευμα- κι με άν| τ\ Σ\τίρτιτ σΐ τίγ' σε ψ*
τ»ί του" διατί το Πνεΰμα όλ.α τα εξετά Ζπίρτι ί ξβταξ Κθε πουνετε. , έ δε τδ
ζει, και τα βάθη του Θεού.
θέ"λατ' ε* Περντίσε.
ιι. Διατί ποίο; άπ6 τους άνθρω
ιι. Σι ψέ τζιλι γκά νιερεζιτε νιεχ
που γνωρίζει τα νοήματα τοΰ άνθρω που'νξτ' έ νιερίουτ , περ βέτζε Ζπίρτι
που, πάρα το πνεΰμα τοΰ ανθρώπου, ί νιερίουτ κ§ ρί μπε. τί; χεϋτου ί δέ
όπου είναι (λεία εις αυτόν τόν άν- πούνε,τ' έ Περντίσε ντονιε σι & , πω
θρωπον ; Ετζι και τα πράγματα του βέτζε Σπίρτι ί Περντίσ•..
Θεοΰ χάνεις δεν τα εΐςευρει, πατά το
Πνεΰμα τοΰ Θεοΰ.
12, Και εμείς δεν έλάβαν.εν το
12. Ενέβτ, σχέμι μάορ§ Σπίρτιν' έ
πνεΰμα τοΰ κόσμου, αλλά το Πνεΰμα κεσάϊγ γέτετ πό ίπίρτνε χέ §3τ§ γκά
τοΰ Θεοΰ , διά νά γνωρίσωμεν εκείνα Περντία, χ| τ£ &όχϊμε ποΰνετε κ| νά
γιάνε δερούαρε νέβιτ γκά Περντία.
όπου (/.ας έχάρισεν ό Θεός"
1 3. Τά όποια και λαλοΰμεν, όχι
1 3. Πέρ άτό ε δέ κουβξντόγεμε γιο
με λόγια όπου διδάσκει ή ανθρωπινή με φγιάλε, ^| διδάξ οορία έ νιέριζετ,
σοφία, άλλα με λόγια όπου διδάσκει πό με «ργιάλε χ« διδάξ $ί'ίνγτι 2πίρτ*
το Πνεΰμα το άγιον" έφαρμόζοντες τά Ι οΰγδίσγΐμΐ πουνετ' έ Ζπίρτιτ ντ|
πούνίρα τ| ίπίρτιτ.
πνευματικά εις τά πνευματικά.
ι4• Ααή ό ψυχικό; άνθρωπος δεν
ι4• Πό νιεριου κάφσεσ νουχε κουδέχεται τά πράγματα τον Πνεύματος πϊτόν ποΰνίτ' ϊ Ζπίρτιτ σε Περντίσε"
τοΰ θεοΰ" διατί είναι μωρία ίϊς αυ σε ψ ε πέρ άτέ γιάνε μαρ^εζί, ί νουχ|
τόν, και δεν δύνεται νά τά γνωρίσνι, μοΰντ ιί νιόχϊ, σέψέ νίχενε με ίπίρτ*
ότι διακρίνονται πνευματικά»;.
1 5. Μά νιερίου. ϊ Σπίρτιτ ίΊουχόν
ι5. Αμ/ι ό πνευματικό; άνθρωπο;
ανακρίνει μεν όλα, και αυτός δέν α πέρ ίίθε ποόνίρα, « άί νο'Λίε ίιουκίνετε,
γ,:χ ντο•5ιέ.
νακρίνεται άπό κάν;να.
1 6. Σέ ψέ κοΰα χά νιόχουρι μ|ν^
ι6- Διατί τί; έγνώρισε τόν νουν
του Κυρίου, όπου νά τόν διδάξη; Α- τιεν' έ Ζότιτ, κ> τέ ίιδάξγε άτε; έ
Ινφετ λε'('.ι μν<τ τ| Κρίϋσιτ'
μή εμίΐς εχομεν νουν Χρΐ7θΰ.
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προς κορίνθιους α«
Κεφ. γ. 3.

Κεφ. 3.

Κρίε Ετρέτβ. γ. 3"

Ι. Και έγώ, αδελφοί, δ"έν έδν,νύθηι. Ε 5ε ουν§ βελάζερ, νούχβ μουντά
χα νχ σας λαλήσω ωσάν πνευματι *§ οΰ κουβεντόγε γιούβετ σι νιε'ρξζετ
κόν;, αλλά ωσάν σαρκικούς, ωσάν νη- τε Σ^ίρτιτ, πό ού κουβεντόβα σι νι/πίους εις τον Χρις-όν.
ρ|ζετ τε κούρμιτ, ού κουβεντόβα πόσι φόϊνιεβετ μπέ Κρίστινε.
2. Γάλα σας έπότισ», κάι όχι φα2. Ού οΰσκίβα γιούβετ με κιούμίγ/.τον διατί ακόμη δέν έδύνουσΟαν ί*τί, έ γιό μέ Ρέλν σε ψέ σγέσ|τ| δέ τ&
νά τ6 φάτε" άλλα μηδέ τώρα δύνε- ζο'τε π|ρ ίέλε' έ δε ας νταστί σγίνι.
σδί.
3. Διατι άκο'μη σαρκικοί είσθε" δια3. Σέ ψέ έ & πό τ\ μί3τ§ γίνι"
τΐ Εττειίή είναι εις εσάς ζηλία και φι- σέ ψέ κούρ είτε ντέρ γιούβετ ζηλί , έ
λονεικία και διχος-ασίαις, δέν είσθ κιαρτε , έ τ§ περτζκιούαρε, νού&ε γίνι
σαρκικοί και περιπατείτε κατο'πιν εις τ^ μίστε, £ νούκ' ετζ|νι νιερεζίστ;
τήν ανθρωπότητα ;
4• Διατί όταν λε'γη ό ίνας" έγώ
4• Σέ ψέ κούρ θύτε νιε, οΰνί γιαμ
είμαι τοΰ Παύλου" και άλος' έγώ ει- ι Πχύλοσε' έ τγιάτερι ο•ϊνε γιάμ ί
μαι του Απολλώ" δέν εΐσδαι σαρκι Απολόϊτ* νούκε γίνι τε ι/ίατ§;
κοί ;
5. Τίς λοιπόν είναι ό Παύλος ί
5. Τζίλι "έστε Παύλουα, έ τζίλι ϊκ» τις είναι ό Απολλώς, παρά ύπη- στ' Απολό-.' , γιό γε'τξρε πό σερ*ϊτόρ§
ρεται, οια μέσου τών όπάων εσείς *Ι με άν| τε τουρε Λεσούατε γιούβετ,
έπιςεύσετε ; και κάβε ένας καθώς τοϋ Ισίκούντρί κ§ 5α Ζο'τι μπ| τζΛιν|
έχάρισεν ό Κύριος.
οο;
6• Εγώ ε'φύτευσα, Απολλώς έπό^ 6. Ουνε φύτεψα, Απολώ' ποτίσι *
τισε" άλλα ό Θεός τά αυξάνε.
μα Περντία ί ρ"ίτι.
7• Εις το'σον όπου ουδέ εκείνος ό
7• Κ**5 *ί «ί άί χι φυτέψ , ας «ί
που φυτευ'ει, ουδέ εκείνος όπου ποτίζει κ§ ποτίς σγιάνε κάφαε. πο Περντία <|
είναι τίποτες, άλλα ό Θεός όπου τά αυ ί ρί"!
ξάνει.
8. Καί εκείνος όπου φυτεύει και ε
8. Αί χε φυτέψ, έ δέ άί κ§ ποτίς
κείνος όπου ποτίζει ίνας είναι" και κα νίεγιάνε• μά τζίλι οο, & τε μάρό$ *«■
ίε ίνας βελει πάρει την πληρωμη'ν "ίϊν έτίγ σι κούντρι πουνόϊ.
του κατά τον κόποντου.
Ο. Διατί είμεσθε συνεργοί τοΰ θε.9- Σέ ψέ νάβετ γε'μι πουν|το'ρ§ τ&
οΰ" έσεΤς είσθε χωράφι του Θεού", καί ΙΙερντίσε, πάσχε μέτε" γιούβετ γίνι
οικοδομή του Θεού".
άρρε έ Περντί^ε, στεπί έ Περντίσι.
ίο. Κατά τήν χάριν όπου μοΰ
ίο. Σί κούντρ' εστε δουρετία ί
εδωκεν ό θεός, έγώ ώϊάν σοφός πρωΠερντίσε χι υ.έ?τ§ δέν§ μούα , ούν|
τοοικοδοαος έβαλα θίμέλιον, καί αλσα'βα πίνα σί νιε σ ,φό άρχιτέχτο , *&

ΕΠΙ2Τ0ΛΗ
5Λ-Ι
Κ«φ. Λτγιάτερ
πα
χτϊς
μπι
-χ\
«ό
τζίλι
δόλε
λος οίχοοομά απάνω εις εχεΐνο" άμή
χάθε ένας ας βλέπει πώς οϊχοδομα. τ$ βίδτρόγί μίρρ§ τζφάρί λοίκτίς μπί
ιι. Διατϊ χάνένας 4*έν δύνεται να
II. Σε ψέ τγιάτ|ρ πίνα νου*! μούντ
βάλλη άλλον θεμέλιον, έξω άπ' έκεΐ- τε βίρρε ντοίι§ π§ρ βέτζε άσάϊγ χ§ §νον όπου χείτετα', ό όποιος «ναι ό Ιη~ 3τί ίίτίρε , *| άγιο πινά ί&τε Ιησοΰ
Χρ'Τόϊ;
σους Χρ:<τός.
ία. Καίέαν κανένας απάνω εις έ1 1. Ε ντ$ χιόφτ| χ'| τ§ κτίσγ$ ντο«ηΰτο το θεμέλιον οικοδομή χρυσόν, νι| μπϊ χετε πίνα , άρ£, ερΡεντ, Ρούρ*£
άργυρον, λίθους τΐ|*ίους, ξύλα, χόρτον, τε πα τζμούαρα, δροϋ, *αρ^, χαλάμε.
καλάμην"
1 3. Πούνα ε Γίθ$ χούϊγτ 3ό τ|
1 3. Το έργον καθ' ίνός θέλει φάνε ρω6η' δ*•.«τί ή ήμερα θίλει το φανερώσει* τζφάκετε' σε ψέ δίτα έ Ζότιτ <ίό τ«
ο?ι μέ φωτίαν φανερόνεται' χαί το δεφτόγε* σε ψέ δο τ$ ζΛουλιόνετε. μέ
έργον χάθ' ενός τί λογίς είναι, ή φω• *''§ -\ ζγιάριτ" έ ζγιάρι 3ο τ§ δ|φτό}|
πούνίν' έ Γίθϊ χούϊγτ τζλοί |5τ|.
τία θέλει το φανερώσει.
ι4' Κούϊγτ τί μπέτετε. πούνα χ^
ι4• Οτινος το έργον όπου οικο
ν.%
πείρε. Γι(ί| χοΰ•3, §ό ι\ μάίρ{ ττάΡε.
δόμησε, μένει, θίλει πάρει πληρωμηΥ
1 5. Και δτινος το έργον κατα
1 5. Ε τζίλιτ ου χ$ τί δίΡ»τ| πούνα,
καεί, θίλει ζημιωθη' χαΐ αυτός θέλει οό •τ\ ο§α|ΓΟνιτ|" πό άί οο τ$ ϋπετόσωθη, άμ/> τέτοιας λογής, ωσάν οιά γί, μά λιστού βί ντε περ μες τε
ζγιάριτ.
μέσου τοϋ πυρός.
ι6. Δεν εΐςεύρετι ότι είσθε εσεΐς
1 6. Νούχ' έ δίγι *5 γίνι Ναό ί
Περντίσ».,
έ Σπίρτι ί Περντίσε ρί
ναός Θεοΰ, χαί το Πνεύμα του Θεού
Αρέντα μπ| γιούβετ;
κατοικεί ει; έσας;
ιγ. Τζίλι δό χξ πρκί Κίσεν' ε Περ
ιη. Οποιος μολύνει τον ναόν του
Θεοΰ; ό Θεός θίλει τον χαλάσει* ο"ι- ντίσε , άτ| δό τα πρίσγ| Περντία" σι
ατΐ ά ναός τοΰ Θεοΰ είναι άγιος, ό ό ψέ Κίσια έ Πίρντίσε, χε γίνι γιούβετ,
'ίδτε Σίϊνγτε.
ποιος είσθε έσεΓς.
1 8. Μος Γϊνιέγί Κθε χοΰ3 βίτεχεν*
*&. Κανένας ας μην άπατα του
■ λόγου του" αν κανένας φαίνεται να εί ετίγ' ντ('ίτ| ντονι| χ^ μπαν βέτεχεν'
ναι σοφός ανάμεσα σας εις τον χοσμον έτίγ σι χοϋρ |3γ' ί δι/ιούαρε γχα γιου"!
ετοΰτον, ας γένη μωρός, δια να γέ ν-έ Η:ι γέτε, λέ τ§ *(νετε ί μάρ":ί,
χ§ τε γέτε ί &γτου;|.
νη σοφός.
ιι). Σε ψέ τέ δίγτουριτ' έ χ|ΐάϊγ
ιρ• ΔιατΊ ν" σοφία του κόσμου ε
τούτου είναι μωρία σήμα εις τον Θε- γέτετ, "07% μαϊρϊζ'ι ντάγε Περντίσί*
όν' οΊατί είναι γεγραμμένον' ό Θεός σέ ψέ "ζβ-.ι αχρούαρε" ούν$ δό τ} ζΐ τ(
πιχνει τους σοφοϋς εις την πανουρ- δίγ,ουριτί ντε οιναχιρϊ ζ\ τοΰρε.
γίαν τους.
2θ. Ε περσερί' 2)ότι ίιέ-/ φιχίρίτ'
20. Και πάλιν* Κύριος γινώσχει
τ« νοήματα τών σοφών δτι είναι σΐ ?ίίγτου:ίτ, χ| γιάν| τ^ πα βεγίΐρα.
μα'-αια.
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ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α.

οι. Εις τόσον όπου κάνε'να; άς
μην καυχάται εις τους άνθρωπου;" ο*ιατι όλα έόικάσας εΐναι'
22. Είτε Παύλος, είτε Απολλώς,
είτε Κηφάς, είτε κόσμο;, είτε ζωή ,
είτε θάνατος, είτε «αρόντα, είτε μέλλοντΛ' όλα ε'ο\κάσα; είναι"
23. ΚαΙ έσεΓς είσθε τοϋ Χρις•οϋ"
χχί ό Χρις-ός είναι τοϋ Θεοί.
Κεφ. &. ξ-

Κεφ. 3,

31. Ντονιέ άδά λέ τΐ μος μποιίίι•.
^ετ$ μπέ νιέρε,ζ , σι ψέ ίίθ« πούνε.τ$
γιάν& τουβϊγτί.
22. Κάκε Παυλουα, κάκε Απολόϊ,
κάκε Κτιφάΐ, κάκε κότα , κάκε γέτα,
κάχε βδεχγια, κάκε άτο χε γιάνβ
σότ, κάκε άτό Λε δό τε βίγξνε , ί•θ«
τουαίγτξ γιάνί.
23. Ε γιούβετ, τι Κρίδτιτ' ί Κρί
στι ί Περντίσε,
Κρίε Εχάτερτε. ί. 4•

ι. Τε'τοιας λογής άς μϊς λογαριάΙ Κεϊτου λε τε να συίοησγΐ νε'βετ
ζη κάθε ?νας άνθρωπος, πώς εΐμεσθεν τζίλι δό ίιερι , σι σίρ.ϊετόρε τε Κρίύπηρε'ται Χρις-ου, και οικονόμοι των 9τιτ, « σι κονόμε τε σ$ φίίχουραβετ
μυς-ηοίων του Θεοϋ".
σε Περντίσε.
2. Ε ε παστάϊγμεα, *ίε χερκόνετε
2. Και όια το έπίλοιπον όπου ζη
τείτε άπο τους οικονόμους, δια να ντε χονόμε , χέ τε ίέντετε, 5ίθε κοϋσ ί
ευρέθη κάνεις πις-ός.
τε'σε^ε.
3. Οσον μεν εις του λόγου μου ,
3. Πό μουα πακ με πϊρτόν τε Γιουτίποτες ίέν είναι να κριθώ άπο σας, χόνεμ γκά γιού3, ά γκα Ριοϋκι ί νιε'ί) άπο ανθρωπινής κρίσεως* άλλα ού&έ ρεζετ' έ με τε'περε χε ας Λ§.'γ ίιοόϊί
τοδ λόγου μου δεν κρίνω.
πέρ βίτϊχε.
4• 2έ ψέ νοΰκε 8ί ντον•.έ φάϊγ μπε
4 Διατί μέσα εις τό συνοιοΌ'ς μου
ίεν γνωρίζω να εΐμαι τίποτες πταί- βε'τεχε τίμε' μα νοΰ/| Γιουκ^'νεμ μπε
στης" άλλα ο"εν δικαιόνομαι εις ετού χετε" πό Ζότι Ιϊτ' άί χέ μι Γιουκόν.
το" άμή ό Κύριος είναι εκείνο; όπου
με κρίνει.
5. Πρα άντάϊγ μό; δόι τε ΙΓιουκόν:
5. Αοιπον μην κρίνετε προ και
ρού τίποτες, ϊως όπου ν« ελθη ό Κύ πίρπάρα κόχίσε Ρε, γγερα σα τε βί••ε
ριος ό όποιος θί'λει φωτίσει τα κου Ζότι' Ι &\ 66 τε ντριτετζόγ* τ| \ϋφά του σκότους, και θέλει φανερώσει χουρατ' έ 5 ρρΐ^ίρεσε" έδό τε τζιρά/χνε
ταΓς βουλαίς των καροιων' καϊ τό φαίρετ' ε ζέμεραβετ' ε' άτί χ«5^ο τε
τε κάθε ίνα; θέλει πάρει τον επαινον ,τ^νετε μπ^ τζίλινί 5ό τ£ μποϋρτουριάπο τ«ν Θεόν.
τε γκα Περντία.
6. Εντα"}•τί /ετό ώ βελά^ερ, ί καμ
6. Ετούτα, αδελφοί μου, τα έμετασχημάτισα εις του λόγου μου και κθίεοε με σχίμ| κενε/ού μπε βε'τεχε
εις τον Απολλώ, δια λόγου σας* δι* τίμε έ" μπί Λπολόνε, πίρ γιούβετ' ά|
ν* μάθετε' εις εμείς τό να μήν φρο- μέ άνε τένε ιϊ αψόνι κε τε μί,; συλονητί ^περισσότερον άπο έκεΐνο όπου εί •/ίσνι τ| λιάρτα μξ τεπερ γκά τζ|3τ»
ναι γεγβαμμίνον, δια να μήν κενό-, σκρουαρ;, χέ τε μό; κοροοσετ{ νιίρι

Κιφ. 4'
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δοξάτε έ"νας δια τον άλλον , εναντία χοντρβ γιατεριτ.
του άλλου.
η Διατί τις διακρίνει Ιαίιχ άπο
7• Σε ψέ κοΰσ τί σχιοιίαν τίγ γχά
τον άλλον; χαί τί έχεις το όποιον δεν γε'τερι; έ τζχέ τί χ§ νούχ' έ κέ μάρρ^ς
■το έλαβες; Και έάν το έλαβες , τί έ ντέϊτΐ « έ χέ μάρρε , ψέ μπούρίε
χαυχασαι ωσάν να μ7,ν το έλαβες ; σι κοΰρ σε χέ μάρίε;
8. Νταστί γίνι τ§ γγο'σουρξ, ντα8, Τώρα χορτάτοι είσθε, τώρα
«πλουτίσατε, δίχως Ιμάς έβασιλεΰσα- σσΐ τεπερούατε, πά νέβετ μπρετε,οοιί^
τε' και άμποτε να ήθέλετε βασιλευ- ατε. έ μαχάρ ιί κέσϊτ* μπρετ|ρου'αο§'
«τι, δια να συμβασιλεύσωμεν χαί εμεϊ; χ§ τ| μ-ρετερόγεμι έ δε να με γιοΰβετ
πά'ίχε. .
μετά σάς.
ρ. Διατί μοΰ φαίνεται, δτι ό Θε
ο. Σέ ψέ με §ούχετε κε Περντία
ός ε'ποο'βαλεν
εις ενδειξιν εμάς νά τζφάκι νέβετ άποστόϊγτε, τέ πατους άς-ερινοΰς άτνοςο'λους, ωσάν απο στάϊγο.ε σι τ' αποφασίσουμε μπε β§έφασισμένους εις θάνατον, διατί έγε- /«γε, σέ ψέ ού πέμ χορολί ν^-| ήίη έ
ν^'καμεν θε'ατρον εις τον χόσμον, χαι δε μπ£ Ιγγείγ έ δε μτί§ νιερεζ.
ιίς τους αγγέλους και εις τους ανθρώ
πους.
ίο. Κμε~ς εϊμεβδε μωροί δια τον
ίο. Νέβετ τ| μάρρε π§ρ Κρίστινε,
Χρις-όν, χαί εσείς είσθε φρο'νιμοι εις έ γιούβετ τ' ουρτ§ μπε Κρίϊ;τιν§. νέ
τον Χριςο'ν' εμεΐς ασθενείς, χαί εσείς βετ τε σμιύντουρε, έγιουβετ τέ οόρδυνατοί* έβεϊς τιμημένοι, χαι έ^εΓς ά- τ|* γιιύβετ τέ ντέρτζουρε , έ νέβετ τ|
ςεντέρτζουρε,.
τιμοι.
ιι. Εως ετούτΥΐν τ/ίν ώραν, χαί
ιι. Γγε'ρα μπ§ χετ§ χόχ| νεβετ
πεινώμεν , χαι διψώριεν , χαι εΐμεσβί δουρρΌ'ΐγμε. ού'ν| , έ δέ ετνξ , έ γε'μι τ|
γύροι, χαι δερνόμεθα, χαί γυρίζομεν τζβε'σουρε, έρΊχεμι, ί βίγμϊ (ίότουλξ
εδώ χαι έχει, μι έχοντες που να ςχ- τούτγε έ τεχοϋ σέ σχέμι χοϋ τ£ »ενΟοΰμε'
ιι. Και χοπιάζομεν, δουλεύοντες
μετά ϊδ*ιά ρας χε'ρια' ύβριζόμενοι, εΰ*λογοΰμεν" διωχνόμενοι, ΰποΐΛένομεν'
1 3. Βλασφημούμενοι, παρακαλοϋμ«ν" ωσάν σαρώματα τθυ κόσμου εγε-

τρόγεμε.
12. Ε μουντόνεμι τούχ' έ πουνοιίαρ| μέ δοϋαέρ τονα' χοϋρ σιάχεμι, χεχόϊγρι|• χοϋρ νά ντγιεκενε, §ουρρο'ιγμ|.
1 3•. Κοΰρ νά 6λασφτιμίσγ•.ν$,. ού

λιούτεμι μέ φγιάλ§ τ' εμπλια' σι παόλονών τζαμούρετ' έ πότεσε, ού πέμ, σχούπιρατ' έ Κθεβετ γγε'ρα σότ.
{ως τώρα.
ι4• Νοΰχ' ί σκρουαϊγ κετέ πούνει4• Εγώ δεν γράφω έτουτα χατεντροπιάζωντάς σας, άλλα σας νουθε ρα πέρ τε ΑέρρΊ γυύβετ τουρπ, πο
οϋ άΐϊ νασιχάτ σι δγιελμτ' έ μί τ^ §άτώ ωσάν τε'χνα μου αγαπημένα.
5ου:|.
ι5. Σέ έ δέ Χξτε χίαετ| δγιετΐ μίγ§
1 5. Διατί εάν χαί είχετε μύριους
παιδαγωγούς «ν Χριτω, αλλά δεν έ Πεδαγο'γί μπ| Κρίστινε, μα νούχ§ χί«
χετε πολλούς πατ»ρας* όιατί έγώ οάς νι σιούμ§ παΑαλάρε' σέ ψέ ουν' ού -.(αϊ*
ηίχαμεν, ωσάν άποζύσματα
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έγέ\>νησα ίν Χρις-ω, δια μέσου του πγιέ"λε. γιούβετ μπέ Ιησού Χριβτόλξ
ευαγγελίου.
\ V* *ν8 τ Ούγγίλιτ.
ι6. Παρακαλώ σας λοιπόν, γενητε
ι6. Πέρ άτε πούν$ ου λιούτεμ τ§
μιμητά μον.
γίνι πας μέγε.
17. Δια τοϋτο σί; έπεμψα τον
17• Αντάγε ού οξρΡοβα γιούβεΓ

ταις μου όπου περιπατώ κατά τον , *έ έτ&ϊγ μπ§ Κρΰτνε, σϊχούντρεοΊΧρι^όν, χαθώς διδάσκω εις κάθε τό- , δάζ *ουοο ντΐ ΚΘ5 χίσερα.
πον, εις όλαις ταϊς έκκλησίαις,
ι8. Τζα πρεϊγ γιοϋϊ ού περιφανε1 8. Κάποιοι έκονοδόξησαν, ώσαν
ψνξ σί χοΰρ οο τι μος β.'γ§ ου ντΐρ
να μ/,ν μίλλω να ίλθω εις εσάς.
γιου.
19. Πο §6 τι βιγ 3π«ϊγΓ ντ|ίγιαν,
Ι9• Αλλα θέΐω ίλθη γλίγωρα εις
ντε
δάίίτε. Ζο'τι, ε δο τε νιόχ γιο φγεά£σάς έαν θίλνίση ό Κύριος, και θέλω
γνωρίσει όνι τον λο'γον ετοίτον των λεν' ί άτοϋρε κέ οΰπεριφανε'ψνε, πο
φουκίνξ.
κενοδο'ςων, άλλα την δυναμιν
2ο. Σε ψέ μπρετξρία έ Περντίσ|
ίο. Διατ: η" βασιλεία τοΰ θεοΰ δέν
είναι εις τα λο'για, άλλ' εις την δυ σ{?τ$ ντ£ φγιάλε, πο «χτε ντε φουκί.
ναμιν.
31. Τ$οΐ; τέβίγ μπέ γιου μέ σταχ,
αϊ. Τί θέλετε ; Να ίλθω εις έσας
μέ |&βδί, η μέ άγάπην, και μέ πνεύ ά μέ οασουρι , έ μέ Σπίρτ τε σε ποιίμα πραο'τητος;
Κεφ. ε. 5.

Κρίε Επεσετξ. ε. 5.

ι. Καθολικά ακούεται να είναι «♦άμεσα σας πορνεία, καϊ τε'τοιας λογής
ιτορνίία, όπου ουδέ εις τα ίθνη ονο
μάζεται, εις το'οον οποί να ε/η κά
ποιος την γυναίκα του πατρο'ς του.
2. Και έσεΐς χενοδοζατε, εκεί ό
του έπρεπε περισσο'τε^,ον να λυπηθητε, δια να σηκωθίί άπο την με'σην
σα; εκείνος όπου έκαμε τό έργον ε
τοϋτο ;
3. Εγώ μεν ώσαν όπου λείπω μέ
το χορμί, καϊ είμαι αύτοΰ μέ το πνεΰμα, αποφάσισα ώσαν να είμαι αύτοΰ,
εχίϊνον όπου έκαμεν έτουτο τέτοιας
λογής,

ι. Με τ| παέίτάίγμενε όιΡι<4νετ?
ντξργιοΰ νιε κουρβεοι, κε έ τίλί κοορβερι, ας ντε φυλϊ τέ τγιέρα ζίχετε γγόγε , χάκε κ ε {'.£ μπαν Ρρούαν* έ γιάτιτ
ο| τίγ.
α. Ε γιούβετ γίνι περιφανίΊ^υ^
τέκ δο'γετε με διούμε τ§ χιάν^, χ|
τ| γκρίχετί γ*α μέσι γιούαΐγ «ί Λ|
Α^όρΊ τ| τίλ| πούνε;
3. Ε ούν§ ντόνε σέ γιαμ σι λιάρί»
μέ κούρμ , πό γιαμ άτι μέ 2πίρτ,
νταίτί έ Γιουχόβα σι κοΰρ γ»αμ «τέ,
άτε χ\ Ρουτζόϊ τ| πέν τί τίλβ κούνί*
κξϊτου'.

Κε?. 6.
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4• Εις τό όνομα τοΰ Κυρίου μας
Ιησοΰ ΧριςΌΰ, μαζωνώμίνοι ίσεΤς χ. α»,
το έδιχοΎ μου πνεΰμα, μέ την δύναμιν τοΰ Κυρίου μας Ιτ,σοΰ Χρΐ7θΰ,
5. Να παραδώσετε τον τοιούτον
εις τον Σατανά εις χαλασμών της σ»ρκώς, δια να σωθη το πνεΰμα του εις
την ήμέραν τοΰ Κυρίου Ιησοΰ.
6. Δέν είναι καλόν το καύχημα
σας* δέν εϊξεύρετε δτι ολίγον προζύ
μι ζυμώνει όλον τό ζυμωτόν;

4• Μπίγεδουρί γιούβετ , ε' δέ δπίρ•
τι ίμ, μπε |μεόρ τε Ζότιτ Σόνε Ιησο';
Χριστόϊτ, μέ φουκί τε Ζότιτ Σόνϊ
Ιησούϊτ Κρίστιτ,
5. Λέ τέ ϊπετε νι| ί τίλι ντε Σχτανάϊ περ β&έχεγε τε χουρμιτ, χι τ»
σόσετε Σπίρτι τίγ ντε &τε τ§ Ζότιτ
Ιητοιίτ.
6. Νούκ' |στε τ» μίρρϊ τε μπάϊγτουριτί τούαϊγ μπ& τ|μάδ' νούκ' έ£ίγι&
πάχ§,ε Αρουμε μπροϋν Γίθ| τέ μπρού-

η' Ξεκαθαρίσετε λοιπόν το παλαιόν
προζύμι , δια να γενητε καινούριον
ζυμωτόν, καθώς είναι άζυμοι' διατι
ό Χρΐ70» όπου είναι τό πάσχα μας,
εθυσιάσθη δια λόγου μας.
8. Ας έορτάζωμεν λοιπόν, όχι με
ζύμην πάλαιαν, μηδέ με ζύμην κα
κίας και πονηρίας, άλλα μέ άζυμα
καθαρότητος και αληθείας.

7. Κερρόνι άδά προύμετ' ε βγιετερ|, χε τ| γίνι νιε έμπρούϊγτουρε έ ρρέ,
σι χούντρΙ γίνι πα προύμε' σέ ψέ Κρί
στι Κε'γγι ϊν§ ί πάσκεσε ού θε'ρρ περ
νεβετ.
8. Πρα άντάϊγ λέ τε λιούσβαι τε
κρέμπτενε γιο μέ προύμ| τι βγ-.έτερ;,
ας μέ Αρουμε τ| σε κέκεσε εσ& λίΡεσε,
πό μέ τε ντόρμε τε α\ κ§ρούαρεσε, ί
τε σε βερτε'τϊσε.
9• Ού σκρόβα γιούβετ ντ£ κάρτ§
τ| μός πίρζίχι με κουρβγιάρΐ.
ίο. Ε νούκ' ού θομκε τε μός πξρζίχι φάρρεσεγε μέ κουρβγιάρε τε χ.εσάϊγ γετετ , ά μέ ταμαχκιάρε , ά μέ
(5§μπε'§ς, α μέ ΐδολολάτρε' σέ τε κέ
ντρίσε §όγ|τε πα γέτερε τ§ §άλ*ετ§ γιάστ| γκα κ»γιό γέτε.
ιι. Πό ού σκρο'βα γιούβετ νταΐτϊ
τ| μός περζίχι ντε κιόφτε ντονιε κ§
τε κιούχαετε βελά, έ |ατ§ για κουρβγίαρ, για ταμαχχ.ιαρ , για Ιδολολάτρ,
για φγιάλε λίΡκ, για ί δέΐγτουρε, για
ρεμπέες , μέ τε τίλινε ας τε μός χάϊ
πάσκε μέ τ|.
ία. Σί ψέ τζπο'ρτζ κάμ ουνε κε τ|
ίιουκόϊγ άτα κ| γιάνε γιάστε; νούχ|
ίιουκόνι γιούβετ π^ρ άτα ύ γιάνε πρεν-

ο. Εγραψα σας εις την έπις-ολήν,
να μην σμίγεσδε μέ τους πόρνους.
ίο. Και δέν σας λέγω να μην
σμίγετε όλως διόλου μέ τους πόρνους
του κόσμου ετούτου, η μέ τοΰςπλεονέκτας, η ρ.έ τους άρπαγας, η μέ
τους είδωλολάτρας' επ$ιδή λοιπόν χρε
ωθείτε να εΰγητε από τδν κόσμον.
1 1 . Αμη τώρα σας έγραψα να μην
σμίσεσθε μέ τους τοιούτους" τουτές-"*
άν κάνε'νας όπου ονομάζεται αδελφός,
είναι πο'ρνος, η πλεονίκτη'ς, η ειδωλο
λάτρης, η λοίδορος, $ μέθυσος, η άρ
παγας" μέ τον τοιούτον μηδέ να τρώ
τε μαζύ του.
12. Διατι τί χρεως-ώ έγώ να κρί
νω εκείνους όπου είναι εξω άπό την
εκκλησίαν ; Δέν κρίνετε έσεΐ; τους ε-

•»;

|

1 3. Αμή τους ίζω ά θείς του; Ι

1 3. Σέ ψέ άτα χΙ γιάνε γιάατε δό
03
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Κεφ. β.

κρίνει. Εΰγάλετε λοιπέ>ν τον χακδν ά τι Γιουκόγε Περντία' ντζίρι γιαατ' άδα τ| λίίκνε γκα μέσι γιουαϊγ.
πό λόγου σας.

Κεφ. ς. 6.

Κρίε ΕΓιάστετβ. ς•. 6•

ι. Αποκοτά χάνένας άπ' εσάς, ό
που έχει διαφοραν μέ τον άλλον, να
πάγη εις τα. κριτήρια των άύ ίκων, και
ϋχι των άγιων ;
2. Δέν ίίξίυρετε ότι οί άγιοι θέλουσι κρίνει τον κόσμον ; Και «αν ό
κόσμος κρίνεται άπο εσάς, ανάξιοι εΐ•6ε να κρίνετε τα πολλά μικρά πράγ
ματα;
3. Δεν είξεύρετε ότι θέλομεν κρίνει
αγγέλους πο'σω μάλλον τά πράγματα
ετούτης της ζωής ;
4. Εάν έχετε λοιπόν κρίβαις δια
πράγματα ετούτης της ζωής, εκείνους
όποΟ έχετε καταφρονεμένους εις την
εχκλησίαν, εκείνους καταγίνεται κριτάδες5. Διά εντροπτίν σας το λε'γω' το'σον δέν είναι εις εσάς ουδέ κανένας
σοφός, όπου νά ουνηβη να δΊακρίνη
άνάμ;σα εϊς τους αδελφούς του ;

ι. Ρουχζόν νιερί γκά γιουσ, κοΰρ
τε κέτεκιάρτβ μ,έ ντονιέ, τέ ^ουκόνετε
πίρπάρα σέ στρ^μπερετ , έγιο'περπάρα 2είνγτο'ρεβετ;
2. Νούκ' έδίγΐ γιούβετ χ| 2&εϊνγτορετε <ϊο τέ Ριουκόγεν| πότενε ; ε ντ£3τ§ χε Κουκόνετε πότα πρέιγ γιοΰσ,
σγίνι τέ Ζο'τβ περ τέ Ριουκούαρε τ*

6. Αλλα αδελφός μέ άδελφον κρί
νεται, και τοΰτο εις άπί<τους κριτάδες;

βο'φ.|;

•

3. Νούκ' « &γι γιούβετ χέ νά δό
τε Γιουκόγεμε εγγεϊγτε,., σα με τέπερ
πουν|τ £ κεσάϊγ γέτετ;
4• Ντε κίνι άδά κιάρτερα περ πούτ
νερά τέ κεσάϊγ γέτετ, βίρι ντε ίίούΐχ
τε Ριουκόγενε άτά χε σγιάνε Γίνε. π§ο
φίλ ντε κίσε.
5. Ε θομ χετε χε τοΰ *ειγ τ* τουρ περόνι. κεστοΰ άδά νούκ' εστε ντερ
γιοΰσ ας νιε ΐ δίγτουρε , κέ τε μούνΊ"β "'ϊ χίγ§ ντ§ μες τε ίιουχο'γε βιλάν' έ τίγ;
6. Π6 βείάϊ μέ βείάνε ίιουκόνετί,
έ κετβ περπάρα Ριουκάτεσετ σε πά
πέσε;
η. Ε ε3τ§ φάϊγ ί μάδ μέ τέ ββρτετϊ περ γιου, τέ κίνι νιέρι μέ γιάτίρινε κιάρτβρα' έ ψέ νούκε μέρρΊ ρι§ τέπερε τε σιάρρβ; ψέ νούκε βουρονι με τέπερ« ?§μνε;

η. Βέβαια λοιπόν ελάττωμα είναι
εις εσάς ετοϋτο, ότι έχετε κρίσαις α
νάμεσα σας" διατί δεν προκρίνετε περισσότερον να άδικεϊσβε ; διατι δεν
προκρίνετε μάλλον νά υπομένετε την
ζημίαν ;
8. \λλα σεις αδικείτε, και ς-ερεύετε
8. Μά γιούβετ Αένι τ| σιάόρ*., «
τους άλλους, και τοΰτο τό κάμνετε πίρ: &μ , έ χετε ντε βεΧάζίρ.

«ϊς τους αδελφούς.
9• II δέν είξεύρετε δτι οί άδικοι
9. Νούκ' έ $ίγι γιου χε τέ, 5τρίμβασιλείαν .θίεΰ δέν θέλουν κληρονομη περιτε νούκε <?ο τέ κένε πγιέσε ντέ
θεί ; Μην πλανασθί* ούτε πο'ρνο•., οΰ- μπρετερϊ τέ Περντίσε, μδς Ρίνιένι ' ας

Κεφ. 6.
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τ« είδωλολάτραι, ουτί μοιχοί, ού'τε κουρβγιάρετί, άς 1δολολ»τρετ§, άς μι•
μαλακοί , ούτε, άρσενοκοϊται,
χότε, άς τε φ§μούαριτ§, άς ατά κ$
φεγεγενε παρά φύς,
ίο. Ουτί, κλέπται, ούτε πλίονέίο. Ας κουσάρετί, ά; ταμαχκιάκται, ούτε μέθυσοι, ούτε ΰβρις-άι, ού ΡΙ^ε, ας τε δέιγτουριτε, άς φγιάλε λίτε άρπαγες, ύέλουσι κληρονομήσει την Ρτε , άς άτά χε ρ*εμπέγεν| , οο τε μός
κενξ πγιέσε ντεμπρετερί τε Περντίσε.
βασιλείαν τοΰ Θίοΰ.
ιι. Και τοΰτα είσασθαν μερικοί*
ιι. Ε τε τίϊε τ§ γέσβτε τζά " πό
άλλα έκ*6αρισθη'κετε, άλλα άγιασΟη- γίνι λιάρε , πο γίνι Σεΐνγτερούαρε , πό
κετε, άλλα έδικαιω9η'/.ετε εν τω ονό γίνι πέρρε τε δρέϊγτί με Ιμίρρ" τε
ματι τοϋ Κυρίου Ι/, σου , και εν τω Ζοτιτ Ιησούϊτ , ί δε με 2πίρτ τε
Πνεύματι τοΰ Θεοΰ μα;.
Περντίσε σάνε.
12. Εχω εγώ έςονσίαν εις όλα,
ία. Τε Ρϊθα με γιάνε ντίγίερί, πό
άλλα όλα δεν συμφέρουσιν' εις όλα νούχί με βίγέγενε τ§ ίϊθα' τέ ίίθα μ•
ε/ω έξουσίαν , άλλα δεν θέλω έξου- γιάνε ντεγίερϊ, πό οΰνε νού/.ϊ δό τ§
σιασθη άπό κανένα πράγμα.
γέμ σκλαβόσουρε μπε ντονιε.
ι3. Εελξρατε πΐρ Λάρκ, έ πάρκου
1 3. Ία φαγητά είναι διά τήν κοιλίαν, και ή κοιλία δια τα φαγητά" περ Ρέλε,ρα' έ Περντία οο τ§ πρίσγε έ
άλλα ό θεός και αυτήν και αυτά θέ- £ε χετε έ δε άτο* πό κούρμι νούκ' ϊλει τά χαλάσει" άμή το κορμί δεν 'άτί περ κουρβίρί, πό |στε π'|ρ Ζίείναι δια την πορνείαν, άλλα δια τον τνε, έ Ζότι πέρ κούρμνϊ,.
Κυριον, και ό Κύοιος δια το κορμί.
ι4• Και ό θεός και τον Κυριον
ι4• Ε Περντία έ δε Ζότν* Εγγιάάνάς-ησε, και έμας Ιίέλει άνα?ησ£ΐ δια λι, έ δε νέβετ οο τε να γγιάΧγε μ*
μέσου της δυνάμ'ώς του.
άνε τε φουκίσε τίγ.
*ι5. Νούκ' < &γι /ε κούρμετί τού1 5. Δεν εϊξεύρετε, ότι τά κορμιά
αϊγ
γιάνε κράχϊτ' έ Κρίστιτ• τ& μάρρ"
σας είναι μέλη τοΰ Χρις-οΰ; Περνών
τας έγώ λοιπόν τά μέλη του Χρις-οϋ", άδά οϋ'νε κράχετ' έ Κρίϊτιτ, έ τι Αέίγ
να τά κάμω πόρνης μέλη ; Μη γέ κράχε τε κούρβεσε; Περντία με ρούνοιτο.
αιγτιτε..
ι6. Η δεν εϊξεύρετε ότι εκείνος ό
1 6. Α νούκ' έΧίγι σε ά£χ§ πασκο'που . κολλάται με τήν πο'ρνην , είναι έ νετβ μι κούρβενε, πενετενιε κούρμ μέ
να κορμί, ( μετ' αύτην ; ) διατί λέγει, άτε; σε ψε θότ$, δο τέ γένε τε οι κούρ.•
Θέλουσιν είσθαι, οι δυο εις σάρκα μετε μπ§ νιε κούρμ.
μίαν.
ΐ7• Και εκείνος όπου κολλάται με
αι πα κ§ είτε -,τατκουαρδ
τον Κυριον, είναι ενα πνεΰμα.
μέ Ζότνβ, |3τε νιε Ζπίρτ με τε.
ι8. Φεύγετε τήν πορνείαν' κάθε
1 8. Ικξνι κουρβίρίνε. τζίίό φά'ιγ χε
άλλο αμάρτημα όπου να κάμη άνθρω Αεν νιερίου «ίτε γιάϊτ| κούρμιτ* ιλχ
πος, είναι εςω από το κορμί του" άμή κουρβγιάρι, φεγϊν κύντ^ε κούρμιτ $
έκεϊνος όπου πορνεύει, «μαρτάνει εις τίγ.
το βδικόντου κοομί.
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Κ«φ• 7.

»9• Η οιμ εΐζειίρετε, ότι το κορ
μί σας είναι ναός του άγιου Πνεύμα
τος, όπου είναι ίίς εσάς, το όποιον
Πνεύμα «χετε άπό τον Θεόν καί δέν
εϊοθ* τοϋ" λόγου σας ;
2ο. Διατί έζαγορασθη'κετε μέ τιμνίν' δοξάσατε λοιπόν τον θεόν, με το
σωμά σας και με το πνεύμα σας, τα
όποια «ναι τοϋ Θεοί.

19. Α νουκ' έ 2ΐίγι χέ κουρμι γιουα»γ εστί κί»{ έ Σεινγτιτ Σπίρτ Λ |τ
στβ ντερ γιου , έ άί Σπίρτ ου εστ|
δένε γκά Περντία , έ νουκβ γίνι τ» βε'τ έχεσε σούαϊγ;
α ο. Σε ψέ γίνι πλιε'ρε οιοΰμε στρ{ιγτ' ντε^ρόνι Ζότνε άδα μέ κβόρμ τοιία•γ , έ δέ με Σπίρτ τούα«γ , χ* γιάν»
τε Περντίσε.

Κεφ. ζ. 7*

Κρίε Είτάτβτε' ζ. η.

ζ. Και δια εκείνα όπου μου έγράψετε, καλόν είναι εις τον άνθρωπον να
μΫ,ν έγγίςη εις γυναίκα.
2. Αλλα δια ταΐς πορνείαι;, κάθε
Ινα; α; εχη τί,ν γυναικά του* καί
ζασα μία άς εχη τον άνδρα της.
3. Ο άνδρας άς δίδη εις τ/,ν γυ
ναίκα τήν άγάπην όπου της χρεως-α'
ομοίως κα'ι •ί γυναίκα ει; τον άνδρα

ι. Ε περ άτό πούνίρα χέ μ$ πάτ|
μούα σχρούαρί, πουν' έ μίρρϊ ξστε πέρ
νιερίνε χ§ τ| μός γκάσε Ρρουα.
2. Πό περ κουρβερίρα , τζίλι & λέ
τ| χετε Ρρουαν' έ τίγ, έ τζίλια $ό
Ρρούα λέ τε χετε πούρ^εν' ε σάίγ.
3. ΪΙουρόι λέ τι άπε Γρούασε οα•
3ουρίν| )\ ί κα πόρτζ' άστου ε δέ ίρού»
άγια πούρριτ.

τη$.
4• Η γυναίκα δεν εξουσιάζει το
κορμί της άλλα ό άνδρας" ομοίως και
ό άνδρας δεν εξουσιάζει τό ϊδιόν του
κορμί , «λλά ή γυναίκα.
5. Μί,ν άπος-ερεΐτε ένας τον άλ
λον, ίζω άν δεν τ,ναι μέ συμφωνίαν,
:ιαϊ τοΐίτο εις ολίγον καιρόν, δια να
σπουδάζετε εις τήν νης-είαν και εις
την προσοχην" καϊ πάλιν να άνταμώ•
νεσθε, δια να μην σας πειράζη ό "Σα
τανάς διατί δεν δυ'νεσθε να ε'γκρα-

4• Ρρουαγια ε μαρτου'αρε νοιίκ' ούρ*
δ|ρόν κοΰρμιν' έσάϊγ, πό ποή$ρΥ α
στού έ δέ πουρρ\ νοΰκ' οΰρδερον κοΰρ
μιν' έτίγ, πό Ρροΰχγια.
5. Μός στερε'ψνι νιέρι γιάτερινε. περ
βε'τζμε ντ|' κιόφτέ μέ κουβεντ τε οίβετ π|ρ χε'ρί> 'ΐ ΐϊ ^ενι ^1 τί ^,0"'
τουρ| ά άίερίμ' έ πβρσερι τε μπεγίδενι
τε §ΐ χάσκε, >4 τ| μός ού Ριουτζίτγί
γιοϋβετ Σατανάϊ, σε ψέ σμούντ τ*
μπάχιστϊ.

ΤΜΜΜ.

6. Κα'ι έτοϋτο τό λε'γω, δίδωντα;
άδειαν , καί όχι προστάττωντας.
η. Διατί εγώ ήθελα όλους τους
ανθρώπους να είναι ωσάν του λόγου
μου" άλλα κάθε 2νας έχει ξεχωρις-όν
τό έδικόν του χάρισμα άπό τον Θεόν,
ΧΛπΔίος έ'τζι, κάποιος άλλέως.
2. Κα•. λέγίϋ ίίς τοΰ; ανύπανδρους

6. Ε χετε οΰ ά θόμ μέ τε τζποί•
τουρε , έ γιο μέ πορσί.
η. Σέ ψέ δουα τ| γε'ν€ #6§ νιε'ρίζιτ| σί χούντρε γιαμ έ δέ ουνε , πό ίίθ§
κοϋ9 κά δουρετίν' έ τίγ γκα Περντία,
*ε κ|στοί» , έ νιε αστού,
8. Α τουρε >\ νουχε κάν$ Γρουα, »
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και εις τοις χνί^αΐί, κ*λδν είναι εις αύ• ύι σεΒαοετ ου θυμ ουν§, τ\ »ίτϊ ρ.ιβρβ πΐρ τά ντε μπβτζινε *}3του σι έ δε
τους εάν μείνωσιν ωσάν και εγώ.
ούνβ..
ο. Μα ντε μυς μπάχενϊ , λέ τ|
ο. Αμή άνίσως και δέν έγκραμαρτο'νενβ"
«έ ψέ εστε με μίρρβ τ*
τεύωνται,'άς ΰπ*νδρευθώσι' διατί καλλίτερον είναι νά ύπανδρευθώσι παρ* μαρτο'νίνε, σε τέ περτζελίχενε.
νά καίονται.
ίο. Ε τϊ μαρτούαρετ πά ού πορίο. Και τους ύπανδρευμέναυς πα
σίτ
, γιο ούνε , πο Ζότι , τέ μός ντάραγγέλλω, όχι εγώ, άλλα ό Κύριος,
χετε
Ρρούαγια γκά πούροι.
ή γυναϊκ* ά; μήν χωρισθη, άπο τον
άνδρα.
ιι. Ε ντου ντάφτε, λέ τε μπέτειι. Και έάν χωρισθη , ας μεινη
ανύπανδρη, η ας κάμει πάλιν άγάπην τ« ί πά μβρτούαρί , ά λέ τ§ παίκμε τον άνδρα ττς' και ό άνδρας νά τζόνετε με πούρ^εν' έσάϊγ, έ πούροι λέ
τε μός τά λίρε Ρρούανε,
μήν «φτηστρ την γυναίκα.
ία. Ε ντε τε τγιέρίτ» πά θομ αν13. Και εις τοΰ επίλοιπους εγώ
ν§,
έ γιο Ζότι, ντε κιόφτε ντονιέ β§λέγω, και οχι ό Κύριος- έάν κανέ
νας αδελφός έχη γυναίκα άπις-ον , λά χ| τε χετε. Ρρούα τε πά πέσε , έ
και αυτή αναπαύεται νά κάθεται μα- άγιο' §6 τε ρ^ιγε με τε πάσκε, λέ τί
ζΰ μετ' αΰτδν, ας μήν τήν άφη'ση. μός έ λξρε ά-ε.
1 3. ίί ντί'ίτε Γροούαγια χ^ "«ϊ0»
ι3. Και γυναίκα ($ποΰ νά εχη άν
δρα άπις•ον, και αυτός αναπαύεται 4 κά πούρρβ τ| πά πέσε, έ δό τε ρίγ|
νά συνοικη (/.ετ' αυτήν, ας μήν τον με τ$ πάσκε , λέ τε μ6ς έ λ§ρ§ άτ|,
«φηση.
ι4• Διατί ή άνδρας ό άπις-ος α
γιάζεται δια μέσου τής γυναικός" και
ή γυναίκα ή άπις-ος αγιάζεται διά
μέσου τοΰ άνδοο'ς' άλλέως τ* τέκνα
σας ήθελαν εΐσθαι ακάθαρτα" άμήτώρα
είναι άγια.
ιδ. Και έάν όάπις-ος χωρίζεται,
«ς χωρισθη• ό αδελφός ή ή αδελφή

ι4• 2έ ψέ §στ§ ζεϊνγτερούαρε πούρ
οι ΐ πά πέσε περ Ρρούαν§ τι πέσεσε. έ
Ρρούαγια έ πά πέσε οϋ Σιίνγτερούα
περ πούρρβ τε πέσεσε. ντρίϋβ δγιέλμτβ
τούαϊγ , §ό τ| κένε τε μολέψουρε , &
νταστι γιαν| -£§ινγτορε.
1 5. Μά ντου ντάφτβ ΐ πά πέσι, λβ
τ| γέτ§ ντάρρε' σε ψέ νούκ' εϊτ§ ντβ
δέν εδουλώδη εις τά τέτοιας λογής* σκλαβΐ βεϊάϊ α. μότρα ντ| χετό πούν§εις εϊρήνκτν μας έκάλεσεν ό Θεός. ρα' πο Περντία νά κά δίρρΐ ντε
πάικ.
ι6. 2έ ψέ τζ§ϊ τϊ ώ Ρρούα, σε ντε
1 6. Διατί τί είζευ'ρεις, γυναίκα,
γέ
τι
περ τε σο'σουρε πούρρίνε; α τζοί
αν σώσνις τον άνδρα; τ, τί εϊζεύρεις,
■ιλ άνδρα( άν σώσης τήν γ»ναϊκα, τί, ά πούρρι , σέ ντε γέ τι π|ρ τ§ σύ•
σούρε Ρρούανε;
\η. Περ βέτζε Ρίδε κοϋϊ σί κούντρ'
17. Αλλά καθώς έμοίρασεν ό Θε
ές τά χαρίσματα εις κάθε ένα, κάθε |στ' άγιο χ§ ί κά δένε Περντία , έ Κ
ίνας καθώς τον έκάλεοεν ς Κύριος , θ| κοΰ3 σι κούντρ' έ κά Κ\\\ Ζοτι , ά
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Κεφ. 7•
"ζ|γΐ•
ίτζι άς πίριπατίϊ' και έτζι διατάσ- Ιστού λέ τ
κ|»τοΰ δ'δάζ
ούνε ντε Γίθε κίσερα.
σω εις ολαι; ταΐς έκκλησίαις.
1 8. Περιτετμημένος έκαλέσθή κα
1 8. Εστε θιρρε ντονιε (ντε Λέσε )
νένας, ( εις την πίς-ιν;) ας μην γίνε κοΰρ κέ ί πρέρε; λέ τε μός σόγε τε
ται άκρο6ύς•ιος"είςτήνάκροβυς•ίαν έκα §ούκ§τε σε |στ' ί πα πρέρε.. *έατε θ^'ρϊ ντονιε κούρ κέ πα πρέρί; λέ τέ μός
λέσθη κανένας; άς μην περιτμϊίθη.
-ρίτετε.
Ι9• Τε πρέρίτε σμπρόδ Γε, άς τε
19. Ηπεριτομή δεν είναι τίποτες,
και η" άκρο(5υς•ία δ"έν είναι τίποτες , πα πρέρετε σμπρόδ Ρε , πό §3τ§ τε
άλλα ή φύλαξις των εντολών τοΰ ρούαϊγτουριτε έ πορσίβετ οε Περντίσε.
θίοΰ.
αο. Κάθε έ'νας εις την κλησιν ό
20. Ρίθε κοΰσ λέ τε μπέτετε μπα
που εκλη'θη , εις εκείνην ας μένη. τε τε θίρρε, κε Ιστέ. θίρρε.
αι. Εκαλέσθης οοΰλος ; ας μην
αι. Γέ θίρρε τι κούρ γέαί ρόπ; μός
σε μέλλει" άλλα έαν δύνεσαι να γε- τε βίγ| Γουλτζίμ* πό έ δέ ντε μούντζ
ντς ελεύθερος , μεταχειρέσου καλλιο' τ| λεφτερόσετζ, σερΑέ με 3ιού•ζ&.
τερον την έλευθερίαν.
22. Σε ψέ άι Αε κούρ κέ ρόπ εστβ
22. Διατί εκείνος όπου ώντας δβΰλος
ίκαλέσθη εις τον Κύριον, είναι ελευ θίρ'ρΙ τέ Ζο'τι , §3τ' έ λέφτερο μπέ Ζο'θερωμένος του Κυρίου* ομοίως και τνε' αϊτού κούσ ξστε θίρρε κούρ κε έ
έκεΐνος όπου έκλη'θη εις τον Χρις-όν λέφτερο, |3τε σϊρπετούαρ ΐ Κρίστιτ.
ώντας ελεύθερος, είναι δοΰλο; τοΰ
Χρις*οΰ.
23. Αγορασθη'κετε με τιμη'ν' μν,ν
23. Γίνι λλέρε με τέ τζμούαρ§* μός
οΰ πένι σκλίβ τε νιέρεζετ.
γίνεσθέ δούλοι των ανθρώπων.
:»4• Κάθε ένας αδελφοί, εις εκείνο
2^. Ρίθε κούίτ άδά, ώ βελάζερ, σι
όπου έκαλέσθή, εις εκείνο άς μένει, κούντρ' εατε θίρρε, μπα τε έ δέ τέ μπέσυμά εις τον θεόν.
Τετ| άφ|ρ Περντίσε.
25. Και δια ταΐς παρθέναις όρι25. Ε π^ρ βερΡϊρε'ϊια πα, οΰρδερ
σμόν τοΰ Κυρίου δέν εχω, άλλα συμ γκα Ζο'τι νούκε καμ" πό απ νασιχατ
βουλεύω ώς ήλεημένος άπό τον Κύ σι ί έλεησουρί γκα Ζότ^ τε γέμ ί Αέ•
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ριον να είμαι πις'ός.
2δ.Λογιάζω λοιπόν να είναι έτοϋτο
καλόν δια την παροΰσαν ανάγκην, δτι
καλόν είναι εις τον άνΟρωπον να είναι
έτζι.
27. Είσαι δεμένος με γυναίκα ;
μην ζητάς να λυΟΐς. Είσαι λυμένο;
άπό γυναίκα ; μην ζητάς γυναίκα.
28. Κάί έαν ύτανδρευΟΐίς, δεν έσ
φαλες" και έαν ύπανδρευθίί ιό παρθέ• νος_, δεν έσφαλε" άλλα οι, τοιούτοι

β&ο•|.

26. Συλοη'σεμ άδα σε «γιο 1•3τ§
νιε έ μίρρ| π§ρ δτρεγγϊμ κε ί3τ| νταστί , σε πούν' έ μί?ρ§ Ι^τε πέρ νιερίν§
κε τε κ|ντρο'γε κεϊτού.
27. Γε λίδουρ* με Ρρούα, μός κίρ
κο τε ζΡίδετζ" γέ ζΡίδουρ* γκα Ρρούαγια; μός κερκό ίρούα.
28. £ ντε μαρ^τζ Ρρούα, νού*§ κέ
φάιγ" έ ντου μαρτο'φτε νι§ βερΡερέσ§,
νούλ| φΐγέν, πό δό τ'| κένε τ' ΐόουρκ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
5Γιί
Κ«<ρ. 7•
ίΛουσιν έχει θλίψ* ίί; την σάρκα" | ντε κουρμ τ§ τίΧβτε" έ οΰνε οϋ κουρ•
τζέίγ γιούβετ.
χαΐ εγώ σας λυπούμαι
29. Ε /.ετε έ Οόμ, μ βελάζερ, σ«
29. Κ «ι τούτο σας λέγω, άδελβϊί. ό καιρός άπό τώρα και έμ- σότ §ί πάρε κοχα 'έστ' έσκούρτερί. άνπρος-ά Είναι τ^νος' διά τούτο πρέπει τάϊγ άτά κε κάνε Ρρούα, λέ τε γένε
εκείνοι όπου έχουν γυναίκα*.;, να είναι σι έ δε άτά κε σκάν$.
ωσάν να μήν έχουν*
3ο. Και εκείνοι όπου κλαιουν, ωσάν
3ο.'Εδέάτά κ§ κιάγενβ, σι άτάκβ
να μ9|ν κλαίουν" και οί χαίρονται; , ω νουκε κιάγενε" έόέάτά κεΡεζονενε., σί ά
σάν να μήν χαίρωνται' καίέκεΐνοι όπου τά κε νούκε Ρβζόνενε' έ δε άτά κε πλέαγοράζουν ωσάν να μην άφεντευουν. γενε, σί άτα κε σί κούρ σουρδξρόγενε ίξ.
3 1. Και εκείνοι όπου χρώνται τον
3 1. Ε δε άτά κ| κάνε μπουρδιο
κόσμον έτοϋτον , ώ; μή καταχρώμε- κετε πότε, τε βε'ίτρό^ε,νε σί κοΰο σκάν|
νοι* διατι το σχήμα του κόσμου ε Ρε μπε οόρρΊ. σε ψε τέντ' έ κεσάϊγ διτούτου περνά.
νιάτε "*κόν.
32. Οΰ δούα νταστι τ^ γίνι γιοιί3β. Και θέλω σα; να είσθε χωρίς,
φρόντισες ' εκείνος όπου δεν ύπανδρεύ- βετ πά συλοί' ΐπά μαρτυύαρι κά συθηκε, φροντίζει τα πράγματα του" Κυ λοΐ περ πούνε τε Ζότιτ, κίσ τι πελκερίου, πώς να άρε'ση του Κυρίου"
γ§ Ζότιτ.
33. Ε άι πά κς 'ίστ' ί μαρτουαρ§
33. Αμή ϊκεΐνος όπου έπανδρευίτ,κε φροντίζει τα πράγματα του κό- κά ντερ μεντ πούνετ' έ γε'τεσε, κϊίί τι
βμου, πώς να άρεση τίς γυναικο'ς.
π|λκε'γ| Ρρούασε.
34. Εμειράσδηκε •ή γυναίκα και γ}
34• Γιάνε ντάρε Ρρουαγια, έ δέ
παρΙένος* εκείνη όπου ο1» ύπανδρευ- βερΓερε'δια' έ πά μαρτούαρα κά ντ|ρ
•η, φροντίζει τά πράγματα του Κο'- μεντ πουνετ' ε Ζότιτ , κε τε γε'τ| ε
ρίου, διά να είναι αγία και κατά το 2|ϊνγτ|ροΰαρε ντε κουρμ έ δε ντε Σπ^ρτ'
σώμα και κατά το πνεύμα" άμή εκείνη ό έ έ μαοτουαρα κά ντερ μεντ πουνετ έ
που* ύπανήρεΰδ•/], φροντίζει τά πράγ Υίτεσε , χίέ} τι πελκεγε πούρ'ριτ.
ματα του κόσμου, πώς νά άρέση τοΰ
ανδρός της.
Ο*"**
¥? •
*
*»
* Λ*
*
1
/•» «
03. Ε. κετε ου α Οομ περ τε μιρρε
35. Και τούτο το λε'γω διά. το
συμφε'ρον σας' όχι νά σας βάλλω Οη• τουα'ίγ, γιο τοΰ β| Οηλέ μπ& κιάφε
λειάν, αλλά νά «-ε'κεσΟε τακτικά συ- γιοΰβετ, πό περ άτε κε 'έστε ί ντερτζου*
μά εις τον Κόριον, και κανένα πράγ ρ| έ του άφερόγε ντε ποιίνε τε Ζο'τιτ
μα νά μην σας συρνη άπ' αύτο'ν.
πά μποδί.
36. Ε ντΊ συλοη'σετε ντονιε σέ ί
36. Αμή άνίσως και κανένας νομί
ζει νά είναι ίτουτο άσχημον εις την Ριάν τούρπ ντε βάσεζ| τε τίγ κ§ έ μπάν
παρθε'νον του, νά την φυλάττη άγα- πά μαρτουαρε , κοΰρ ί ίτκόν κόχα , έ
μον, εάν είναι περασμένη από τον και οούχαετ§ τε μαρτόνετε' λέ τε πίγ| ά
ρόν της> και κάμνει χρείαν νά ΰ- τε κε οο', νούκε φεγέν' λβ τβ μαρτόπανίρευθ^* δ, τι θε'λει άς κάμνη , δέν νενε.
σράλλει* ας ΰπανδρεΰωνται.
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ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΪΣ Α

Κεφ. 9.

3τ. Ε χούσ εστί ί πα λιουαϊγοο-.*ρε ντε ζέμερε τ§ τίγ , έ σχά στριγγΐμ,
πό εστε μπ' ουρο*|ρ τε τίγ, έ βοΰρρι
ίσίλ με ζίμερί τε τίγ τε ρούαγε βάοξζδν' έτίγ, *έν μίρρ$.

δ/• Κα! όποιος ς-έκιται βέβαιος εις
Την καρ&αντού, και ίεν έχει ανά
γκην, άμή εχεί έςουσίαν να κάμη
£χ.£Ϊνο όπου θκλες, και άποφάσισεν ε
τούτο μέσα εις τήν καρδίαν του, ν*
φυλάττη την παρθένον του , χαλά κά
μνει.
38. Εις τόσον όπου και εκείνος
όπο3 Την υπαγορεύει, χαλά κάμνει"
και εκείνος όπου οεν την ϋπανδρευει,
καλλίτερα κάμνει.
39. Η γυναίκα είναι δεμένη άπό
τον νόαον, εις όσον χρο'νον 'ζίί ό άν
δρας της, «μη αν άποθάνη ό άνδρας
της εΐναι ελεύθερη , όποιον θέλει να
(ιπανδρευθη, μόνον έν Κυρία».
4ο. Αλλά έάν μείνη ετζι, είναι
μακαριωτέρα χατά την έο'ικη'ν μου
γνώμην' διότι λογιαζω και έγώ να
Ι/ω Πνεύμα Θεοΰ.

39• Ρρούαγια |5τ| λίδου:| ντέ νόι*
Ρίθε κόχ§ν§ /ε ρρόν πούροι βάϊν, μα
ντε βδέκτε χουρρι σάϊγ, λεφτερόσετί,
λέ τε μάρρξ τζίλινε οό, Τΐξρ βέτζμε
σι όο Ζότι.
4ο. Μά οό τ^ γίτί με έλιούμουρίε;
ντε μπέτ| κεστού, σί χούντρε συλοη'σεμ οΰνε' σε ψε με οούίετε κε κάμ ί
δέ ουνε Σπίρτ Περντίετ.

Κεφ. η. 8/

Κρίε Ετέτετε. η. 8.

38. Τζίλι ο*ά έ μαρτόν χ§ν μίρί§'
• δε τζίλι νοιίχ' έ μαρτόν, *|ν με μίρ•

ι. Ε περ ατό κάφαε κε θέργίνε ντ'
ι. Και ίιά τα εΐδωλόθυτα, είζεϋρομεν ότι όλοι εχομεν γνώσιν• ή γνώ- ΐδόλ'§, νά έ 8ίμε κε Ρίθε κεμι τε
σις φουσχόνει, άμή η1 αγάπη οικονο δίγτουρί' τε δίγτουριτε μπάστε μπ?
Ι τε μάδ, μ~ όασιουρί* στις.
μάει,
α. Ε ντέ*τε ντονι^ κε μεντόνετε
3. Καϊ έάν κανένας λογιάζη πως
γνωρίζει τίποτες, ακόμη δέν έγνώρι- σέ §ϊ Ρε, έ ίέ σκά &γτουρι Γε σι *ούνσε καθώς πρέπει να γνωμ'ση.
τρε δουχαετε.
3. Μά κοΰσ δό Περντίνξ, άί |3τ|
3. Αμη αν άγαπα κανένας τον
θ«όν, «τοΰτος έγνωρίβθη άπ' αύτο'ν' νιόχουρβ πρέϊγ άιάίγ.
4• Πά πϊρ τε γκρέν' άίά γκά άτο
4• Και βιά του τρώγειν λοιπόν
«τ* ΐΐίαίλώθυτα, βίζεύρομβν ότι το εϊ- κβ γιάνε θέρτουρε ντ' ΐίόΧε' έ αμ§ κβ
βωλον οεν ιΐναι τίποτες εις τον κόσ- Ιίόϊ σεστε φάρρε Ρ| ντε πότε, έ κε «ί•
μον, και ότι δεν ιιναι άλλος θεός
παρά 2νας.
5. Διατι έάν και είναι τινές λεγόμενοι θεοί, είτε εις τον οΰρίνόν, εΐ«
«ς την γην' ( χαθώ; είναι 6«οε πολ
λοί και Κυρ-.οι πολλοί" )
6. Ομως εις εμϊς είναι ένας Θε-

στϊ γε'τιρε Περντί, περ έέτζε <ιέίτ
βε'τεμξ.
. 2ε ψε ντον| σε γιαν{ γκα ατα
λ§ κιουχαενε Περντίρα ντερ ΚΙεΧ , ά
μπί ό*έ ( σι κούντρε γιάνε Περντίρα
σιονίμε , έ ζοτερίνγ βιου'με. )
6. Μά σά περ νε'βετ νι| Περντϊ βε'-

Κεφ

9•

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ος ό πατνίρ', *πο τον όποιον «ναι
τα πάντα, χαΐ . «μεΐς εϊμεσβεν εις αυ
τόν" χμ ίνας Κύριος ΙησοΟς Χριτος,
δια μέσου τοΰ οποίου είναι τα πάν
τα, καί έμεΐς είμεαθεν δια μέσου
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Τ|μ| 1στ5 παπάϊ , χι γκα άί γιάνϊ Ηθι πούνετε, ϊδέ νέβετ πρέϊγ άτι" έδένιέ
ζότ βέτίμϊ Ιησού" Χρις-όϊ, ιίέ, γχα άί
γιάνε, ?:'θ| πούνετε. , έ δέ νέβετ μέ άν§
τέ τίγ.

του.
^. Αλλά ή γνώσις δεν είναι βίς
η. Μα νούχ' |στε μπέ ά Ρίθε τέ νιο όλους" και κάποιοι με την συνείδη- χουριτ|. έ δ'ι τζά γγέρα σοτ μέ φικίρ
σιν τοΰ ειδώλου έως τώρα τρώγου- τέ,ΐδόλΥτ, χάνε τε τίλλε, Ρέ£§ σι τ\
σιν το τοιούτον φαγητδν ώς είδωλό- θέρτουρϊ ντ' ΐδο'λε,. εμ^ντιε τουρ» σι V
θυτον, καί ή συνείδησίς τους ες-ωντας στ' έ σεμούρε , οϋ μολέψετ}.
να είναι άσθενημένη, μολύνεται.
8. Τ6 φαγητόν δεν μας παρατή
8. Ε νιε Γέίε νέβετ νούκ§ να ντζγιέρ
σει ιϊς τον Θεόν' διατί ούτε εάν φά- άφΐρ τέ Περντία' σε ψέ ας ντε χάΡρεγωμεν, περισσεύομεν* ούτε εάν μη φά- τζιμ, δο τέ χίμι Ρε μέ τέπ§ρε, άς ντέ.
μος χάΡρϊτζιμ, σο τέ κεμι Ρε με πάχ.
γωμίν, ΰς-ερούμεσθε.
9• Καί έχετε τον νουν σας, μν<πως
9- Πο βεστρόνι μίρρε σε μος χούκαι αύτη η" ΐςουσία σας γένη έμπόδιον ϊγοΰρδερι γιούαϊγ πίνετε μποδί ντ^
τέ σεμούρϊ.
εις τους ασθενείς.
ίο. Σέ ψέ ντέτ: πάς* νιερι τίγ χέ
ίο. Διατί εάν κανένα; είδη εσένα
όπου έχεις γνώσιν, πώς κάθεσαι εις την γε ϊ οΐγτουρε τέ ρ^τζντέ μ|σάλ| ντέ.
τράπεζαν εις τον ναον των ειδώλων, β^ντ τ' ϊίόλίβετ, δο τέ μος ί λιο'ζ|
δέν θέλίΐ οίκοδομηθη ή συνείδησίς του φικίρι ά τίγ χέ εστ' ΐ σμούντουρί τέ
όπου είναι ασθενής εις το να τρώγη χάγε τε θέρτουρατε ντ' ΐ δόΧ|;
τά είδωλο'θ υτα;
ιι. Ε (κίστού) πέρ τε δίγτουριτε
1 1 . Και ( ετζι ) δια τήν γνώσιν
σου θέλει χαλασθη ό αδελφός όπου τάτ δο τέ χουμπάσ} βεΧάϊ ϊτ ΐ σϊμονείναι ασθενής, δια τον όποιον ό Χρι- ρι, χε ττ4ρ άτε βδίκ Κρίστι.
ς-ος απέθανε.
ία. Ε κούρ τ| φξγένι γιου μέ τέ
ία. Και ετζι άμαρτάνοντες εις
τους αδελφούς, και τύπτοντες *'την ■ίίλε πούνε »όντρε βελ'άζ$ρετ, ά κούρ
συνείδησίντους όπου εΐναι άσθενημέ
νη, άμαρτάνετε εις τον Χρι?όν.

τοΰ πρίσνι άτοΰρε φικίρ" έ άτοΰρ» >-\
"φχι ί σμούντουρε, φιγένι μπ^ Κρί-

στινί.
ι3. Πρά άντάϊγ ντέ σχανταλίς τ*
- 1 3, Δια τοΰτο εάν το φαγητον
σχανσαλίζη τον άδελφόν μοα, ίέν γ^ρίνΐ^ί βελάνε τίμ , $ο τ^ μος χα
θέλω φάγει κρέας εις τον αιώνα, δια μΐ κούρ ΐε μισ, χε τε μος σανταλις
να μην σκανδαλίσω τον άδελφόν μου. βελάνε τίμ.
Κεφ. θ. 9ι > Δεν είμαι άπός-ολος; δέν είμαι |

Κρίε Ενίντίτ|. θ. 9.
ι . Νούχ| γιάμ ί δέ ουνβ Ατος*όΧ;
«9

'υΗ

ΠΡΟΣ κορίνθιους α.

Κεφ ρ.

έλε'Λίρος; δέν είδα έγώ τον Κύρι
όν μας Ιησουν Χρις-όν; δεν είσθε έσεϊ:
το έργον μου £ν Κυρίω;
2. Εάν ει; άλλους δεν είμαι άπός-ολος, άλλα εϊς έσά; είμαι* διατι ή
βοΰλα τη; έδικη; μου άπος•ολ?,; έσεΐ;

νούκε γιάμ. «λε'φτίρο; νούχ§ πάτζι έδ*
•,υνε Ιησού Χρις-όνϊ Ζότν| τένί; νούχϊ
■ΐνι γιούβετ πούνα ϊμε μπ'ε Ζό-τνε;
2. Ντε μος γιάμ Απος•ό>' μπε τϊ

και άπο το γάλα της ποίμνης , δέν
τρώγει ;
8. Μ/)'να κατά την συνη'θ'ίαν τών
ανθρώπων λαλώ έτοΰτα; η δέν τα
λέγει και ό νόμο; έτοΰτα ;
§. Διατί εις τόν νόμον τοΰ Μωϋσεως είναι γεγραμμενον ν* μην ς-Ο"
μώσης τό βόδι όπου αλωνίζει. Μη'να
δια τα βόδια τόν αε*λει τόν θεόν ;
ιό. Η τάχα δι* λόγου μας βέ
βαια τα λδγει; διατι δια λόγου μας
βέβαια τα λε'γει' διατι δια λόγου μας
εγράφη έτοΰτο, ότι εκείνος όπου καλουργίζει, χρεωθεί να καλουργίζη μέ
ελπίδα" και εκείνος όπου αλωνίζει ,
χρεως-εΐ νζ άλωνίζη μέ ελπίδα, ότι
θέλει μεθε'Γα άπ' ε'κεΓνο ί»τ.π\ί αλω
νίζει.

ιίε χα γκά κιούμ§<ϊτιτ' έ Ρρί&τ;

τγιέρί, μα μπε γιοι» γιάμ" σέ ψ* βούΛια ε Απος-ολίσε σίμε γιούβετ γίνχ
μπ& Ζότνϊ.
είεθε έν Κύρκο.
3. Τε περίεΡιουριτ§ τίμ μπά τ* Λ
3, Η έδικη* μου άπόκρισι; εϊ; βχ.β£,ναυ; όπου με έξετάζουσιν , ετούτη με κίρκόγενε , εο"τ| κ|τά.
είναι"
4• Μος νούκε «μι έ δ* νίβετ «υρ4• Μη'να δέν έχομεν έζουσίαν να
φάμε και να πιοΰμεν; ■
δερ τ» χάμε ε τε πίμ§;
5. Μος νούκε κέμι έ & νε'βετ οΰ'ρ5. Μήνα δέν έχομεν και έμεϊς εξουσίαν να φέρνωμεν με τοΰ λο'γου δερ τ» κέμι μέ βε'τεχε κου&ο νιε. Ρρούα"
μα; άδελφήν γυναίκα, ωσάν και οι μότρί, σι έ δέ τε τγιε'ρετ' άπος-όίγ, ί δε
λοιποί άπίς-ολοι, και οι αδελφοί τοΰ βελάζεριτ' έ Ζότιτ, ε δε Κηφάί;
Κυρίου, και Κηφάς;
6. Α βετεμε ού'νε έ ίέ Βαρνάβα
6'. Η μονάχος ε'γώ και Βαρνάβας
δεν έχομεν έςουσίαν το να μην έργα- νουκε κεμι ου ρδερ τε πεγεμ! <ετ|
ζόμεσθε;
η. Τζιλι εστ' άΐ κε βέτε ντονιε χιη. Τίς δουλεύει εις τον πόλεμόν
μέ έδικόντουέςοδον; Ποίο; φυτεύει ά- ρ{ ντ& λιούφτ| μέ χάρτζ τε τίγ; κοΰϊ
μπέλι, και από. τον καρπόντου δέν β§ β0τ|, ί νούκε χα γκά πέμμ' έ τίγ;
τρώγει; η ποιος ποιμαίνεΐ' ποίμνην, « κούό"• κουλότ κοπέν' έόεντετ, έ νού-

θ. Μπάσε ντε κετε κουβεντόιγ σϊ
νιερ'ι; * νούλΐ Θότε έ δέ νόμι λιτοί
ο. Σε ψέ ντε νόμ τϊ Μωϋσίουτ,
εστ» ίίκρούαρΙ, τε μός ΐ 6ετ, τόρββ
κάουτ ντε τ| σίρρε ντί λέμε " μος «
πρέτ Περντίνε π|ρ κε';•
1 6. Α νούκ| Θότε μ| τε τε'Γίρενε
πΐρ νε'βετ; σέ ψέ περ -/ίβετ ίστ» "κρούαρε >ίεγιο, νταγε άί κέλιρόν ντάρίι δού/αετε τε λιρόγί μέ σπερέσε' έ όέ άί κ|
σίν , μέ σπξρέσε* κε & τε κ«'τε *γίε'σ|
γκά άγιο κε ίίίν.

Ήί?. 9:

ΕΠΙΣΤΟΑίΙ

555

ιι. Ντε Άπούαλ'λνά ΐΛπεγιούοάό5
1 1. Εάν έμεΐς Ισπείραμε-ν εις ε
σάς τα πνευματικά, μεγάλο είναι εαν ρϊ τε Σπιρτιτ , πουν έ μάόε τι κόργεαε νε'βετ πρε'ίγ γιούσ κόκε τ§ κούοέμίΐς θερίσωμεν τα σαρκικά σας;
μιτ;
ία. Εάν οί άλλοι μετέχουσι ταύ12. Ντε μάρόξνε μέ οϋρίερ τετγιε'Τ'Λν την έζουσίαν εις έσας, ίέν μετε- ρε γχά γιοώ, ψέ τ| μός μάρρεμε μ^
χομεν έμεΐς περισσότερον; Αλλά έμεΐς τέπίρί νά; μά νά χετε οΰρ&ίρ έ λιάμ
£έν έμεταν/ειρισθη'καμεν τήν έςουσίαν μπε νιάνε* έ ί οουρόϊγμε τ| Ρίθα, ί\
έτούτην' άλλα δλα τά ύπομίνομεν , τ£ μό; πέ.'γμε ντονίξ μποίί ντ' Ούγ
διά να μην κάμωμεν τίποτες έμπύ- γίλ τε ΚρίΉιτ.
διον εϊς το εϋαγγελιον του Χρνς-οϋ".
1 3. Δεν είξεύρετε δτι εκείνοι όπου
εργάζονται τά ιερά, τρώγουσιν άπό
τά ιερά; Εχεΐνοι όπου παραμένουσιν
εις την οουλείαν ταυ θυσιαςττιρίοι», εχουσι μερτικόν άπό το θυσιας-η'ριον ;
ΐ4> Ετζι και ό Κύριος έοΊάταξεν
εκείνους όπουχηρύττουσι το εύαγέλιον, νά ζώσιν άπό τ6 εϋαγγελιον.
1 5. Και εγώ ίέν έμεταχειρίσθτκα κανένα άπ' έτοΰτα. Και £έν τά
έγραψα έτοΰτα ίιά νά γένη τε'τοιας
λογη; εις έμενα" ίιατι καλλιότερο'ν
μου είναι νά αποθάνω παρά νά κάμη
τινά; μάταιον το καύχημα μου.
1 6. Διότι έάν εύαγγελίζωμαι , '^έν
έχω καύχημα ίιά τοΰτο* επειδή αυ
τά είναι εις έμενα άναγκαΐον' και άλ•

1 3. Νούκ' έ <5ίγι γιου, κε άτά κ$
πουνογενε ντε κίσε , χάνε γκά άτό κε
δάλίνε γκά χι'ϊια; έ άτά /.ε κεντρόγενε,
ντε πούνι τε θυσιαστίριτ, κάνε -πγιέσι
γκά θυσιαστίρι;
ι4• Κεστού ούρίερά' έ &έ Ζο'τι, &
τά χ| οΊίάξγίνε Ούγγίλ», γκά Ούγγίλι τε ρόγενε.
1 5. Ε οίνε νούκε Λερρα ντονιε γκά
κετό" έ νούκ' ί σκρόβα κετό, κε τε *(νενε κεδτοΰ μπε μούα , σε ψέ είτε μέ
μίρό| πέρ μούα τε β§ες , σέ ι\ «ίγι
ντονΊε λεβοίμνε τίμ τε πά βίγίερί.

ι6. 2έψέ ντε £ιο*άκτζια ΟύγγίΧ|,
νού/ε κάμ λεβδίμ ' σέ ψέ κάμ στρεγγίμ μτΛ δέτεχε' έ βε μπε μούα ντ|
λοίμονον εις έμενα έάν $έν εύαγγελί μό; έ ίιίάκτζια Ούγγίλ».
ζωμαι.
\η. Σέ ψέ ντε πεφτ'(« κ«τ« μέ §χι η. Διατί έάν το κάμω με το θέ
λημα μου, έχω μισθόν" άμή άν κάμω αιουρι τίμε, κάμ παΐε' μά ντε π^ρτζα
<7ανικώς, όμως έπιτροπη' μου είναι ό μέ τε π«χίρ, ίστε κεσούαρε μτβί μού*
που μοϋ έμπις-εύδη.
Ι ίκονομία.
ι8. Ποΐος είναι λοιπόν ό μισθο'ς
1 8, Τζεϊτ'ά^ά πά^α ίμε; Λ^ κοϋρ
μο»; νά κάμω το εϋαγγελιον του τε ίιίάζ ΌύγγΟ'ΐτοΟ ά απ ΟύγγιΧν' έ
Χρις-ου νά το έ'/ουν χωρίς έξο&ον, Κρίίίτιτ Λουράτι, χε -\ μός ε Αίΐγ με
εϋαγγελίζωντάς το, εις το >ά μήν μετ τε κέϊκ οϋρίεριτι κε κάμ μπε Ούγγίλ.
ταχειρισθώ κακά την έξουσίαν όπου
έχω εις το εϋαγγελιον.
ΐ9• Διατί εγώ. έ'ςωντας νά είμαι
19• Σέ ψ ε ντόνε σε γέ*ίε ού'ν* λέέλκίθερος άπό ολα, εις όλους έοΌύλω- φτερό γχά Ρίθ», ου ήίτζ» σκλάβ μπΐ
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Κιφ. 9.

βα τοΰ λόγου μου, δια να κερδη'σω τέ Ρίθ{, κς τ{ φυτο'Γγ μί τι σν>ΰμ{Τ|•
περισσοτέρους
3θ. Καί έγινα εις χους Ιουδαίους
ύσάν Ιουδαίος, δια να χερδησω Ι
ουδαίους* εις ϊκείνου; όπου είναι άποκάτω ϊίς τον νόμον ( έγίνηκα ) ωσάν
να είμαι άποχάτω ιίς τον νόμον ,
δια να κερδ/ίσω εκείνους όπου είναι

2θ. £ ού πέτζε μι Τζιφούτ σι
τζιφούτ , χέ τ§ φυτώγ Τζιφούτ»/ μ*
άτά λέ γιάνι ντ§\§ νόμ , ού *ίτζ§ σι
κοΰρ γέσ» ντίνε νόμ, χι τ| φυτόεγ άτα
>.§ γιόνξ ντ|νϊ νόμ.

άποχάτω ιΐς τον νόμον*
αι. Ε μι άτά κέ γιάνε τξ ιτά νόμ,
2ΐ. Εγίντκα εις τους άνομους ώβαν άνομος , (μη ώντας άνομος εις ού Λ|τζ| σι κούρ σχ-σι νόμ , ( ντόνε σ«
τόν θιόν, άλλα έννομος ίΐς τον Χρι- σγέίχε ϊπά νόμ τί ίΐίρντ α. πό με νομ
μπέ Κρίσχινι' ) λέ, τέ φυτό}•. τ| π*
ς-ον , ) δια να κερδη'σω άνομους.
νόμτε.
22. Ού χετζε ντε τ* σμούντουρΙ,
22. Εγίνηχα ίΐς τους ασθενείς ω
σάν ασθενής, δια να χερδησω τους σι ί σμούντουρε, χϊ τ§ φυτόίγ τ§
ασθενείς* εις όλου; έγινα όλα, δια να σμουντουριτε* μπέ Ρίθ» ού χγτ>,! τ|
Ρίθα, Χ§ τέ σπ^τόιγ με τέ βερτέτ»;
σώσω βέβαια αερικούς.
ντο τζά.
23. ΕΡίθε χιτ| έπίίγ πέρ ΟύγγΛ,
23. Και τοϋτο νό κάμνω δια το
εύαγγέλιον, δια να γενώ και εγώ χΐ τ§ χέμ πγιέσ* μπ' Ούγγίϊ.
συμμέτοχος αύτοΰ του ευαγγελίου.
24• Νούχ'εΛγιγιο'ίβιτ, χ§ Ρίθ' ά24* Δεν εϊζεύρετε , έτι έχεϊνοι ό
που τρέχουσιν εις το ς-άδιον, όλοι τα *§ βραπίτογενε ντ'| ς-άδιο, τί Ρίθ|
μίν τρέχουσιν, άμη ίνας πίρνει το βραπίτόγ|νε, -ό •ϊι§ ι μέρρ έχκτζισ.ι,
χάρισμα; τοιουτοτρόπως τρέχετε, δια /.ιστού Τξ βραπ%τόνι, χι τ' άρρ ίνι.
να φθάσετε.
25. Και κάθε Ινας '"•ποΰ αγωνίζε
25. Ε Ρίθ" άτά χέ λιφτογ§ν* ντ|
ται, έγκρατένειας εις ο>.α° εκείνοι λοι λιό$ρ| τ{ «ρουχίσι μπάχενε γκα τ* Ρίθα,
πόν εγχρατεύονται και αγωνίζονται έ χετά πέρ τ| μάόρ• ν•.'ι κουρρο'ρε χέ
δια να πάρουσι φθαρτόν ς-έφανον, άμή|ΐΓρίσ>τ|' μα γιουβετ, τέ κα πρίδουρ§.
εμείς, άφθαρτον.
26. . Εγώ λοιπόν τέτοιας λογής
26 Ούν' άδα , κε&τού βραχίτόιγ,
τρέχω, όχι ωσάν άδτ,λα" τοιουτοτρό Λ τ| μός γέτί μπέ τέ μπράζ§τ4* χεπως αγωνίζομαι, όχι ωσάν να δίρνω στού λεφτόϊγ, γιο σι χούρ ραχ ε*$».•Λ•
τόν άέρ*.
ιη. Αλλά θλίβω το σώμα μου
27. Πο μουντόΊγ κοιίρμιν• τΐμ, έ *
και το κάμνω δοΰλον, μτπως κηρύτ- σκλάβος , $ί τί μός, τουχ' Ι διδάζουτωντας άλλους, έγώ ευρεθώ άνεπι- ρΐ Τ§ τγιέρίτΐ , ίτε χίδίμ ουν» ιτόστί•
τι<διιος•

Κεφ. ίο.
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Κιφ. ι. ίο.
ι. Θέλω, αδελφοί, να βίξεύρετε ί•εϊς, ότι όλοι οϊ πατέρες μας ήταν
«ποκάτω άπο το σύννεφον" και όλοι
♦πέρασαν δια μέσου της θαλάσσης
α. Και όλοι εις τον Μωϋσην έβαπτίσθηκαν εις τδ σύννεφον καί εις
τήν θάλασσαν "
3. Και όλοι έφαγαν το αύτο πνευ
ματικόν φαγητόν'
4- Και όλοι έπιαν το αύτο πνευ
ματικόν ποτο'ν' διατί έπιναν άπο την
πνευματικήν πέτραν όπο8 τους ακο
λούθα" και ή πέτρα ητον ό Χρις-ο'ς.
5. Αλλα ό θεός δεν άναπαύθη εις
τους περισσοτέρους άπ' αυτούς ' διατί
έπεσαν εις την ερημον.
6. Και τούτα έγε'νηκαν τύποι ι
δικοί μας, δια να μην έπιθυμοΰμεν
εμείς τα κακά, καθώς και εκείνοι τα
έπεθύμησαν.
7• Μηδέ να γενητε εΐδωλολάτραι,
καθώς μερικοί άπ' αυτούς ' καθώς είναι
γεγρα^μένον' εκάθισεν όλαόςνά φάγη
και να πνίί, και έσηκώθηκαν να παί-

Κρίε Εδγιέτίτ»

ι. ίο.

ι. 2ε ψέ ούνε, βελάζε^, νούχεδούα
τι μός έ δίγι γιούβετ , Αϊ Ρίθ$ πακαλα'ρίτε τάνε χένε ντ|ν6. μγιέ,-Ρουλε- *.
ιείίνίντί πξρ μες τε δέτιτ σχούανε,.
α. Ε ίίθί μπ| Μωύσίν§ ού παΡεζούαν§ ν-ι§ μγιέρίουλε , ε δε ντ§ 3έτ$
3. Ε Ρίθβ πάτνί γκρ|ν§ γκα ίτίλλια
ΓέΧ' έ Σπίρτιτ.
4• Ε Ρίθε γκα ϊτίλλια τ'ι πίρρ» τ§
2πίρτιτ πάτνε πίόρ§' σε ψέ πίγνε γκα
•'ούρρ'. ί 2πίρτιτ £§ ού βίντ» πάς σοΐρε" έ άι Γούρό ϊδ Κρίστι.
5' Ρό Περντία νούκ' ού πρε ντ§ μ§
τέ όΗούμίτΐι γκα «τα, β* ψέ ράνε, μπ'
ούδε ντ' έρημη.
6. Ε ίετό ού £ξν§ ξομπλερα μπ§
νεβετ, χε τ\ μος Οίίτιρόγεμί νίβετ πουν|τ' έ λεκία , σι κουντρ| ο«ίίραύαν|
έ δε ατά.
η. Ας Ιδολολάτρί τε μός πένενι,
σι Βιτζα γκα άτα ' σι κούντρ' 'ίσ;|
3κρούαρε/ ντ$νι λαόι τε νάιγ έ τ| πίγ,
έ ού γκρέν§ τ$ λιούαιγνξ.

ζθΛΙ.

8. Μηδέ να πορνεύωμεν, καθώς
μερικοί άπ αυτούς έπο'ρνευσαν, και έ
πεσαν εις μίαν ήμέραν είκοσι τρεϊ;
χιλιάδες.
9• Μηδέ να δοκιμάζωμεν τον
Χρις-ον , καθώς και μερικοί άπ αΰ»
τους τον έίοκίμασαν, και έχαλάσθηχαν άπο τα όφίδια.

8. Ας τ'ί μος κουρβερο'γεμ§ , σι
κούντρε χουρβερούανξ τζα άΐούρε** , Ι
όάν| ( τϊ βδέκουρ% ) μπ| νι| δίτ? •«>ζέτ έτρι μίγ».
9• Ας τ| μός Γουτζίτγίμε Κρίδτιν§, σι ο\τζ* γκά άτα κε έΡουτζίτν! ί
ού βράνε γκα ίίρπίνγτε..

ι β. Ας τ|μος μτζόνι, σιδ\ τζαγκχ
1 3. Μηδέ γογγύζετε, καθώς και
μερικοί άπ' αυτούς έγογγυσχν, και έ- άτά κε μτζούαν$, έ ούπρίϋνί γκα πριχαλάσθηκαν άπό τον έξολοθρευτη'ν. #ίσι.
ιι. Ε ιίετο πούν|:α τ'ι Κ9* ού
ιι. Και ετούτα ολα εσυνέβηκαν
τυ'παι εις εκείνους" και εγράφηκαν δια Γ|ν| ζο'μπλ• μπά τ* πό για'νε σκρούνουθεσίαν ε'5ικη'νμας, εις τσύς οποίους αρβ πίρ νασιχβτ τ|ν§ , κ| μπ| νέβιτ
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Κεφ. ιβ;
εστ' άρδουρί τ§ σο'σουριτ' έ γέτ§βετ,
,εκατάντησαν τα τέλη των αιώνων.
ία. Εκείνος λοιπόν όπου λογιάζει
13. Πρά άντάιγ κοΰδ συλοη'σετε κ!
■πώς να ?"«>«, άς βλέπει να μην πε'- ρί μπί χεμπε , λέ τβ βείτρόγε μος
Αγιε'ρ*.
<7Ϊ1.
1 3. Πειρασμός δεν σας έλαβε παρά
ι3. Κονκ' ου χα ίετουρε γιούβε*
ανθρώπινος" και ό θεός είναι πις-ός, ό π«ραξί, περ βε'τζε νιερεζίστε/ πό ΙΙερόποιος δεν θελε* βάς αφήσει να πειραχ- ντία 'έστ' έ βερτε'τε , χε νούχε & ΤοΟ
θητε παραπάνω ( άπ' εκείνο ) όποΟ δύ- λ|ρε γιουβετ Τ{ πιράξι \χ\ τε'περε γκχ
νεσθε, άλλα μαζίι με τον πειρασμόν φουκία γ•ούαϊγ, πό πάσχε με πιραζί
θε*λει κάαει κα; το εΰγασμα, δια να οό τ| πέγε έ δέ μπρο'δξ, χι τέ μούντνι
γιουβετ τα δουρόνι.
δυνηθητε έσεϊς να ΰποφε'ρετε.
ι4• Δια τούτο, αγαπητοί μου ,
ι4• Πρα άντάιγ, τι Σίάσιουριτ' έμί,•
φεύγετε άπο την εΐδωλολατρείαν.
τε ΊΆενι γκα Ιδολολατρία.
ι5. Ωσάν εις φρόνιμους λαλώ' δια
1 5. Κουβεντο'ϊγ σι μπε νιερεζ τε
κρίνετε εσείς έκεϊνο όπου λέγω.
μίντζονρΐ" ίιουχόνιε γιουβετ άτ'ε χι

θόμ.
1 6. Τό ιτοτηριον της ευλογίας το
όποιον εύλογουμεν, δεν είναι κοινωνία
του αίματος του Χρις-*ΰ ; Το ψωμί
όπου κο'πτομεν, δ$ν είναι κοινωνία του
σώματος του Χρις-οΰ{
\η. Οτι ένα ψωμί, ένα σώμα, εΐμεσΐεν έμεΐς οί πολλοί" διατί όλοι μετε'χομεν άπο το ενα ψωμί ;

1 6. Ποτήρι ί πεκίμιτ χε άτι ιχικο'γεμε νε'βετ, νούκ' εστί κουγχίμι ί
ίιάκουτ σε Κρίστιτ; έ ποΰχα χι θίείγμ| νε'βετ, νούχ' είίτ* κουγχίμι ΐκοόρμιτ σε Κρίστιτ;
ΐ7• Σε ψέ ν£ *ούχ§ βε'τίμε, ία
χοίιρμ βε'τεμι, γέμι νε'βετ τ« ίίή» " σε
ψέ γκα άγιο έ ίφτ Αούχε χε'μι πγΐί'σε

η Ρίθι.
1 8. Βλέπετε τον Ισραήλ, όπου εί
ναι κατά σάρκα* δεν είναι κοινωνοί
του θυσιας-ηρίου, εκείνοι όπου τρώγουβ* ταΐ$ θνσίαις ;
19• Τί λοιπόν λε'γω; ότι το εΐδωλον να είναι τίποτες ; ΐ ότι το εϊρωλόθυτον είναι τίποτες;
αο. Αλλα λε'γω ότι εκείνα όπου
θυσιάζουν τα έθνη, τα θυσιάζουν εις
τους δαίμονας, και ό/ι εις τον ββο'ν'
καί δεν θίλω έσεΐς νά γίνεσθε κοινω
νοί των δαιμόνων.
2ΐ. Δεν ημπορείτε να πίνετε το
πιττίριον τοΰ Κυρίου, καί τό ποτη'ριον
των δαιμόνων" οέν διλεσθε ναμετε'χετε από τήν τράπεζαν του Κυρίου, καί
αίνο την τράπεζαν των δαιμονίων,

ι8. Βιστρόν•. Ισρατίλν' έ μίσιτ *
νου'χ* κάν| πγιέσε γκα θυσιαστήρι άτα χ§ χάνε κουρπάνετε.
19. Τζθο'μ άδα ού'νί; σέ |στε Ρ$
πούν| ΐδόλ§; ά ίστε (Ι άγιο « ού θέρρ
μπ' ΐδόλι; γιό.
αο, Μα άτι £§ θέρργενε φυλίτ" έ
τγαρα, έ θε'ρργίνε ντϊ τ$ παοΰοΊ, ϊ
γιό μπε Περντίνί' έ νουκε δο^α κι τ'ΐ
ίίνΛ γιουβετ πγιε'σ* με τε παοΰδτε.
αϊ, Νου'χε μοΰντνι τ| πίνι ποτιίρ'
έ Ζότητ, έ δε ποτη'ρ' έ σ» παοΰδεβετ'
νούχ| μοιίντνι τϊ χίνι πγΐέσ| ντε με
σαίε τϊ Ζόΐιτ, έ δε ντε μ|σ»λε τέ σ|
παουδεβετ.
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22. Αθερρέσεμε Ζοτνε με συνιρΊ;
22. Η και ένοχλοΰρ-εν τον Κύριον;
Μη'να εϊαεσθε έρεΓς ουνατώτερο'ν του; μός γέμι βάΧ* με τε φο'ρτε. σε άί;
ι3. Τε Γίθα με γιάνε ντεγίερε, π»
23. Εχω ίζουσίαν εις δλα, άλλα
δ"έν είναι ολα ώφέλιρ.α' είς δλα Ιχκ νούκί γιάνε τέ Ρίθ* τε βϊγίερα' τί ίίθχ
έ^ουσίαν, άλλα δλα ο*έν οΐκοδΌρ,οΰσι με γιάνε ντεγίερε, πό σγιάνε τε Ρίθα
π§ρ §ερτί.
24• Τζίλι & λέ τέ μός κίρκο'γί ά
24- Κανένας άς ρ.ην ζητά τό ε«5ιχόν του (συρ-φέρον,1) άλλα κάθε ένας ας τε κέ ί βεγέν άτίγ, πό λέ τε κερκόγε
ίίθε κούίτ άτε κέ ί βεγέν ί δέ τγέτεριτ.
ζητά ( το συμφέρον ) τοϋ άλλου.
2 3. Ρίθ' άτε κε ίτίτετι ντί μακελί
« αδ. Κάθε πράγμα όπου πουλεΐται
εις τό ρ.ακελίον, τρώγε το, και μην χάϊε , πα ξετάξουρε γέτερε σα περ
εξετάζετε τίποτες ο\ά την συνείδησιν. φικίρ.
26. Σε ψέ δέου |3τ' ί Ζότιτ, έ δ*6
36. Διατι ή γη είναι του Κυρίου,
άτό χβ γιάνε μπέ τέ.
χαί όσα είναι εις αύτην.
ιη. Ε ντου θφρτε γιούβετ μπε Ρο•
οη. Και αν κανένας από τους άπίςΌυς σας προσκαλη, και θέλετε να στί ντονιε γκά τε παϋέσετ•, έ §όϊ χϊ
ύπατε, έκεΐνο όπου σας ρά7,λουν έμ- βίγι , χάγι γκά ίίθ' άτυ κε ού βέ γιού
προς-ά τρώγε το, μην εξετάζοντες τί βετ περπάρα , πα χερκούαρ» ΐϊ τγιάτ{ρ σα περ φικίρ .
ποτες οια την συνείσησιν.
28. Ε ντου θάΗτί ντονιε γιούβετ*.
28. Αμη αν κανένας σας είπη*
τοΰτο είναι εϊο'ωλό'θυτον, μην τό φάτε, χεγιό εΐτ' έ θέρρτουρε ντ' Ιΰολ§, μός
δια•*' εκείνον άπου τό είπε, και δια έ χάΐ, περ άτέ κέ οΰ θα, έ δέ περ φι
την συνείδησίν του" οιατί τοΰ Κυρίου κίρ- σέ ψέ δέου εστ' ΐ Ζότιτ, Ι £έ ά
είναι ή γη και όλα εκείνα όπου είναι τό κι γιάνε μπέ τε.
είς αύτη'ν.
29• Και συνείδησιν λέγω, 8χι τήν
έο\κη'ν σου, άλλα την συνείσησιν του
άλλου' και διατί ; πώς είναι δυνατόν
να κρίνεται η" ελευθερία ρ.ου άπό άλλην συνείσησιν ;
3ο. Και εάν εγώ χάριτι μετέχω
τί βλασφημούμαι είς «εΐνο ο\ά τό ό
ποιον ίγώ εΰχαρις•ώ;

29. Ε φικίρ θάμ γιο τέντνι, πό τα
τίγ τγιάτίριτ ' σέ ψέ περ τζφάρε άφορρίετ δεμετόνετε γκά φικίρι ί γέτεριτ
λεφτερία ίμε;

3(ι. Ε να εστί κέ οΰνί χαρ. πγιέσι
γκα νιε δΌυρετί, περ ιτέ τε μέ σιάγενί
περ νΐ| πούνε κε οΰν' εφναριστίς;
3ι. Ντο τε χάΐ άοα, ντο τ\ πίγι,
3 1 . Καν τε λοιπόν τρώτε, καν τε
πίνετε, καν τε κάμνετε, (τίποτες άλ ντο τε Λίνι ντονΛ πούνε, ίιθε περ λ|•
λο , ) δλα είς δόξαν θεοΰ να τα κάμ βδίρ. τί Περντίσε τί ΐένι.
νατε.
32• Τ| ρός γίνι σποδί άς ρ,πϊ τζι32. Γίνεσθε άσκανδάλις-οι, και είς

τους Ιουδαίους και είς τους Ελληνας, φοϋτ , άς ρ.πε Ελλη'νε , άς ρ,πε Κίδί
και είς την έκκλησίαν τοΰ θεοΰ"
τε Περντίσε.
33. Σί κούντρε ού^ίσερ. • 5ί ού'νε
33. Καθώς και έγώ αρέσκω όλου:
*ίς όλα, μη ,ητώντας τό έόικόν ρου ιπέ. τέ ίιθα ρ,έ Ριθε, πα χερκούαρε ά
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Κ<?.

,,.

συμφέρον, άλλα (το συμφέρον) των τι /.έ μί βεγέν μοϋα , πό άτ£ /.» βε
γέν ντ| τ| ίιου'μιτί, , π|ρ ίπίτίμ τι
πολλών, δια ν* σωθώσι.
τοδρι.
Κεφ.

ια. ιι.

ι . Μιμηθχτε εμένα, καθώς εγώ μι
μούμαι τον Χρις-όν.
α Και επαινώ σα;, αδελφοί, ότι
πάντα μέ ενθυμασθε , και καθώς σας
επαράδωκα ταϊς παραδόσεις , ταΐς κρα
τείτε
3. Και θέλω να εϊξευρετε, ότι κάθε
ανδρός ή κεφαλή είναι ό Χρις-ός' και
κεφαλή της γυναικός ε'ιναι ό άνδρας,
και κεφαλή Χρις-οϋ είναι ό θεός.
4• Κάθε άνδρας όπου προσεύχεται
η προφητεύει, και έχει το κεφάλι του
σκεπασμε'νον, έντροπιάζει το κεφάλι
του.
5. Και κάθε γυναίκα όπου προσεύ
χεται ίι προφητεύει μέ κεφάλι έζεσκέπαςον, κατεντροπιάζει το κεφάλι της
διατί τούτο είναι μιας λογής ώσαν να
είναι και ξυρισμένη.
6. Διατί άν δέν σκεπάζεται ή γυ
ναίκα, ακόμη και άς κουρεύεται* χαί
«ν είναι άσχημον εις την γυναίκα το
να κουρούεται, η να ξυρίζεται, (λοι
πόν, ) άς σκεπάζεται.
η. Διατί ό άνδρας δέν χρεως-εϊ να
σκεπάζη το κεφάλι του, εμώντας να
είναι είκων και δόξα Θεού"" άλλα ή
γυναίκα είναι δόξα του ανδρός.
8. Διατί ό άνδρας δέν είναι άπό
την γυναίκα, άλλα ή γυναίκα άπό τον
άνδρα.
9• Διότι ό άνδρας δέν έκτίσθη δια
την γυναίκα, άλλα η γυναίκα δια τον
άνδρα.
ίο. Διά τοΰτο ή γυναίκα χρεως-ίΓ
'δια τους αγγέλους) να ίχη «πάνω

Κρίε Ενΐϊμζ5δγιέτ$τ|,. ια. ιι.
ι . Τέ. π|νι τ'ί Ριάϊγτουρε μπϊ μούα,
σι κούντρε Ριάβα έ δέ οΰνε ΚρίΞ-τιτ.
α. Οϋ μπούρ"ρ γιούβετ βελάζιρ,σέ
ψέ με κουϊγτόνι μούα μπ§ τζοό πούνε.,
ΐ σέ ψέ μπάϊ άτό χέ οϋ παραδόσα
ουνί, σι χούντρ' ού ά δάτζι.
3. Νταστί δούα τέ &γι γιούβετ σέ
τζδο νιερίουτ κρίε ϊϊτΐ Κρίστι" έ κρίε
πα έ Ρρούασε εστί πούρρι' ί κρίε Ί Κρίστιτ, 'ίστ| Περντία.
4• Τζδο πούϊρε κοϋρ φάλετε, « κοΰ»
πρ'.φητέψ, έ κα Γι μπ^ κρίε, πίε τοϋρπ
μπϊ κρίε τ| τίγ.
5. Ε δέ τζοό Ρρούα κοίιρ φάλετϊ,
α κοΰρ προφητέψ μέ κρίε ζ*ουλιού*ρ§,
πίε τοΰρπ μπέ χρίε τέ σά:γ" έ άντ»γ
εστί νιε λοΐ σϊ κοϋρ τί κι ροίαρίε,
6. Σέ ψέ ντ$ μάς μπουλιόνετί /ρουάγια , » δέ λέ τέ κ-'θετί" μα ντί'ΐτ»
πουν" ε σεμπτούαρί μιτέ Ρρούαν» τ|
κέθουριτϊ, ά τέ ρΌύαρρΊτε, λέτε μπουλιόνετ$.
7- Σέ ψέ πουρρι νού« δούχαετε τΐ
μπουλιόγε κόχινε, σέ ψέ §3τ| κον/σμΐ,
ί ντέρρ" ί Πέρντίσι" μα ίρουανια Ι^τ*
ντέρρ ϊ χοΰρριτ.
8. Σέ ψέ νούκ' |ί*τ| κούροι. γ*«
Ρρούαγια, πό Γρούαγια |*τ| γκα κούροι.
9- Σέ ψέ νού*§ κέ ζ{ΐρΐ πούρρι πξβ
ίρουαν|, πό Ρρούαγια πέρ *ούρ^§ν§,
1 3. Αντάϊγ §ούχαετ§, περ Εγγβίγ,
τέ, κέτι Γοου'αγια νώιαν ν:> κρίε, £4

Κεφ. ι».

ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

ίΐς το κεφάλι τη; σημάδι ότι είναι
άποκάτω εί; την ίξουσίαν τοΰ ανδρός.
ιι. Ομω; ουδέ ό άνδρα; χωρί;
γυναίκα, οΰ^έ τ. γυναίκα χωρϊ; άνδρα,
«ίναι ει; τον Κυριον.
12. ΔιατΙ κα'ΐώ; ή γυναίκα είναι
άπο τον άνδρα, τέτοιας λόγη; καί ό
άνδρας είναι δια μέσου της γυναικός*
άμή δλα είναι άπό τον Θεο'ν•
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εστε ντ(νί οΰρδίρ τ$ ποΰρριτ.
ιι* Ν τόνε σε α; ΑοΰρρΊ πα ίρου'*,
ά; Ρρουαγια πα <:ούό£§νί γιάνε μπ|

ξότν|.
12. Σέ ψέ σι κοόντρ' '0-Λ Ρρου'αγια γκά ποόρ*ρι, κι5τοϋ έ δέ πουρρι
μέ άνε. τί Ρρουασ•.• Ι ι\ βθα πα γκχ

Περντία.
ι3. ύέχουνι γιούβετ Γιουκάτζ; βε'τε , ί κα χέ ίροόασε τε φάλετε Περντισε πα μπουλιουαρε;
ι4• Α νοΰκε γιου διφτόν γιούβετ
έ δέ φυσι βετίουτ, κε |στ» τοΰρπ πΙο
πούρρενε, τε ρίτγε τζεπένε,
1 5. Μα Ρρούαγια ντε πάστε λε"ν|•
ρα εστί ντέρρι ϊ σάϊγ' σε ψέ λέσερατ' ϊ
γιάνβ δέν' άσάϊγ ντ| βεντ τε πουλίτ,εσε.
1 6. Αμη άνίσω; και φαίνεται κα
1 6. Μα ντε δεφτόν ντονιε κε £ό
νένα; νά είναι φιλόνεικος, έμεϊ; τέτοιας κιάρτενε, νάβετ σκέμι τέτίλε ά$έτ' ά;
λογής συντίθειαν δεν εχομεν, ουδέ ή" Κίσϊτ' έ Περντίσε.
εκκλησία τοΰ Θεοΰ.
\η. Ε κετε ού πορσίτ γιούβετ β
\η. Και παραγγελιών τας τούτο
δεν σα; επαινώ, ότι όχι ει; το καλ- νουκ' ού μποϋρ, σέ ψέ νούκε. μπεγίδελιότερον, άλλα εϊ; το χειρότερον, συμ- νι μπε με τε μίρρενε πό μπ§ μ| τ§
λίΓκενί..
μαζώνεσθε.
1 8. Σέ ψέ πρωτοπάρε κούρ μπεγί1 8. ΔιατΙ πρώτον όταν συναθροίζεσθε έσεΐς εϊς την έκκλησίαν, άκουω δενι γιούβετ ντε κί3§ , διΓιόγ κε γ:άνί
πώς είναι εις έσά; χωρίσματα" και τϊ περτζκίερα ντε γιούβετ* ί δι τζά ί
εί; κάποιον μέρος τ6 πι-εύω.
πεσόϊγ.
ιρ. Διατί ανάγκη είναι να είναι
ιρ- Σέ ψέ δούχαετε ύ τε γέν| έδέκαι αίρέσει; εις εσάς, δια να φανερω α'ίρεσε μπ^ γιούβετ, κδ τ§ οοΰ«ν| άτα
θούν εκείνοι όπου είναι ανάμενα σα; κε γιάν| ντε με; τούαϊγ τε ζΓεδουρε.
δόκιμοι.
2θ. Κουρ μπεγίδενι δα γιούβετ μπϊ
2θ. Οταν λοιπόν συμμαζώνεσθε
εί; ένα τόπον, δέν είναι δια να φάτε νιέ βεντ, νούκ' εστε νιε τε γκρίνε δάρκ'
έ Ζότιτ.
το Κυριακόν δεΐπνον.
2ΐ. Σέ ψέ τζίλι δο ντζιτόν.μπ^ τε
αι. ΔιατΙ κάθε ένας προπέρνει το
έδικόν του δεΐπνον και το τρώγει, γκρένβ δάρκεν έτίγ, ε νιίϊτ ' βγιέν οϋ'
έ τγιάτβρι Ι^τ' ΐ δέϊγτουρ|.
και άλλος πείνα, και άλλο; μεθά.
22. Μός νούκβ κίνι γιούβετ στεπί32. Μηνα δέν έχετε σπη'τια δια
1 3. Ανάμεσα σας το κρίνετε, πρέ
πει ή γυναίκα να προσευχηται τον
Θεον άσκέπας-η ;
ι4• Η ουδέ αύτη ή φύσις σά; δι
δάσκει, ότι ό άνδρας έαν έχη μαλία,
είναι ατιμία του;
ι5. Αμιη ή γυναΓκα έαν έχη μα
λία, είναι τΐ[/.η' τη;" ότι τα μαλία τη;
έδόθηκαν, άντι; σκέπασμα.
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νχ φάτε καί να πιητε ; Η καταφρο
νείτε τ/,ν ε'κκλοσίαν τοΰ Θεοΰ, και
κατεντροπιάζεται εκείνους όπου δεν
εχουσι ; Τί να σας εϊτώ; να σα; επαινέσω; Εις τοΰτο οέν σας επαινώ.
α3. Διατί εκείνο όπου σας έπαοάδωκα, το έπαράλαβα άπό τον Κύριον,
ϊτι ό Κύριος Ιγ,σοΰς ττ,ν νύκτα εκεί•
νν,ν όπου έπαραδ'ί&βυνταν, έπί,ρε ψω-

Κεφ. ι γ.

ρα περ τέ γΡρένΐ έ πέρ τ!πίρ|; ά ξεντερίόνι κίσ|ν έ Περντίσε, έ πένι τέ
τουρπίρόνενε άτα κέ σκάνε• φάόόε;
τζτοΰ 66}* γιούβετ; τοΰ λ|β§όϊγ γ^ύοετ; μπέ κξτε νουκ' ού λίβ§όίγ.
23. Σέ ψέ ουνξ μοίρα γκα Ζότ:,
άτέκέ οΰ Ιάτίι γιούβετ, σέ Ζότι Iησούϊ μπα τέ νάτε λέ ού παραδός μπέ
βόεκεγε, μόρρί πούκε.

ρ"
24. Και εύχαρις-ϊίσας το έκοψε, καί
24• Ε σί πέρρι έφχαριστί έ θεΌυ' ί
είπε' λάβετε, φάγετε" τοΰτο είναι το θα" με'ρρι, χάί, κούϊγ |στε κούρμι ψ,
εώμά μου όπου κόπτεται ίι* λόγου /ϊ δό τέίπετε ( ντε βίε'^γε ) «ρ γιού
σας" τοΰτο κάμνετε εις την ένθύμη- βετ" κετί πένι περ τεκουϊγ,τούαρετία..
σίν μου.
25. Τον ομοιον τρο'πον επίρε και
2Γ). Αστού έ ίέ ποτ?ρε σι §|ρκούϊγ•
το ποτνίριον, ΰς-ερα άφόντις έδείπν/ι- τι έ παστάγε, τούκ' ϊ θένε" κούιγ ποσε, λε'γωντας" έτοΰτο τό ποττίριον εί τηρ, |2« δγιάταέ ρε μπέ ίίάκνε τίμ'
ναι ιή καινούρια ο\αθηκϊ) εις το αίαά κετέ πενι σα χϊ:§ τε πίγι, περ τε
(ίου" έτοΰτο κάμνετε δσαις φοραϊς τό κουιγτούαρι τίμ.
πίνετε, εις εδικών μου άναθύμησιν.
26. Διατί ό'σαις φοραϊς τρώτε το
»6. Σέ ψέ σα χε'ρ§ τέ χάι «τ}
ψωμί έτοΰτο, και το ποτηριον τοΰτο πούκε , έ τέ πίγι κετέ ποτήρ, $|φτόνι
πίνετε, τον θάνατον τοΰ Κυρίου άνα- βδεκίγιν' ε Ζο'τιτ , γγε'ρα μπα τϊ
θυμίζετε, έως ου να ελθ/ι.
κόχβ /.§ τ'ε βίγ| άΐ.
27. Εις τόσον όπου κάθε ένας όπ•ΰ
27. Πέρ κετέ "πούνε, τζίλι & κέ τ»
τρώγει το ψωμί έτοΰτο, Ϋ) πίνει τό χάγε κετε πούλ|, ά τε πίγε «§τε ποποτνίριον τοΰ Κυρίου άναςίως, είναι τίρ τεΖότιτ πί κενί ά'ςιο (ίκ§ρούαρε)
πται^ς εις τό σώμα και αίμα τοΰ οο Τ£ γέτ| φαγετούαρ ί κούρμιτ ΐ δέ
Κυρίου.
ί Γιάκουτ σέ Ζότιτ.
28. Και κάθε άνθρωπος ας δοκι28. Αντάϊγ λέ τέ μεντόνετί νιερί•
μάζη τοΰ λόγου του, και έ'τζι άς τρώ ου βε'τί^εν' έ τίγ, έ κίστού λέ τέ χχγει από τό ψωμί έτοΰτο, κα'ι άς πί- γε γκα άγιο πούκ§, έ λέ τέ πίγ$ γκχ
ν/) άπά τό πο ττίριον έτοΰτο.
άΐ ποτηρ.
29. Διατί εκείνος όπου τρώγει καί
29- Σέ ψέ άί κέ χα έπί ί πα χενξ
πίνει άναξίως, τρώγει καί πίνει κρίμα άςιο, χα έπί καταο"ίκν§ έο^μν' ΐτίγ,
ει; τοΰ λόγου του, μέ τό νά μν;ν οΊα- σέ ψέ νούκε ζΡιούαο* κβύρμν' έ Ζότιτ.
κρίννι τό σώμα τοΰ Κυοίου.
3ο. Δια τοΰτο ανάμεσα εις έσά;
3ο. Πρά άντάίγ γιάνε ντερ γιου
είναι πολλοί ασθενείς καί άϊόω^οι, καί σιουμ| τέ πα φουκίτζιμ έ τέ σεμούρε,
«ποθε'νουν άρ/.ετοί.
έ &§ε'σ|ν| §ί τζά.
3ι. Δ-.ατ: έαν έοΊακρίναμεν τοΰλό3ι. 2έ ψέ ντε Ριονκόγεμ νεβετ βε'-

Κεφ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

12.

γου μας, δέν ήθέλαμεν κριθή.

563

τϊχενε τ{ν§, δό τε μος γέίίϊμ τέ Ριουκούαρξ.
32. Μα κοΰρ γέμι Ριουχούαρε, μουντο'νεμι γκα Ζότι , χε τέ μος Ριουκόνεμι πά'ίκχ μέ πότε.
33. Ηρα άντχίγ βελάζεριτ' ε μι
κοϋρ μπεγίδενι περ τε γΡρ£νΐ, πρίτα
νιέρι γιχτερινε.
34- Μα ντί άρδτε οΰ νταν:έιτ, λέ
τε νάγε μπε ςίτεπϊ, κε τ| μος μπε•*

32. Αμή όταν κρινόμεσθεν, παιδευόμεθα από τον Κύριον, δια να
μήν κατακριθοϋμεν μέ τον κόσμον.
33. Λοιπόν, αδελφοί μου, όταν
συμμαζώνεσθ* εις το φαγεϊν, καρτε
ρείτε ίνας τον άλλον
34• Αμή άν πείνα κανένας, ας
τρώγει εις το σπήτί του, δια να μήν
συμμαζώνεσθε εϊς κατάκρινα. Κ» τα γίδενι περ τε οεμετούαρε. έ πούνίρατ'
επίλοιπα, ώσαν έλθω, θέλω τα δια- έ τγιέρα κοΰρ τί βίγ ούνϊ §0 τι β§
μπούμε.
τα'ξει.
Κεφ. ιβ. 12.
ι. Και δια τά πνευματικά ναρίαματα, αδελφοί, θε'λω να γνωρίζότε
εκείνο όπου πρέπει"
2. Εΐξεύρετε δτι έσεΓς ήσθαν έθνη,
και έφίρνουσθαν εις τά είδωλα τα ά
φωνα, καθώς σας έσυραν.
3. Δια τοϋτο σας κάμνω να γνωρίσητε, ότι ουδέ κανένας όπου λαλεί
αϊ το Πνεύμα του Θεοΰ, λέγει ανά
βει/.* Ιησοΰν" και ουδέ κανένας δύ
ναται να εΐπη Κύριον Ιησοΰν, πάρα
μέ Πνεϋμα άγιον.
4 Και είναι διαιρέσις τίον χαρισμά
των, άμή τό Πνεΰμα είναι αΰτό'
5. Είναι και διάφοραις ΰπηρεσίαις,
«ίμή ό Κυ:ιος είναι ό αύτο'ς'
Ο. Είναι και Οιαίρεσαις των ενερ
γημάτων, άμή ό Θεός όπου ενεργεί
τα όλα εις όλ,ους, είναι ό αυτός.
η. Και εις κάθε ένα δίδεται ή φανέρωσις του Πνεύματος εις το συμ
φέρον.
8. Διατί ει; κάποιον δίδεται λο'
γος σοφίας δια μέσου τοΰ Πνεύματος,
Κα: εις άλλον δίδεται λόγος γνώσεως,
κ«τά το αυτό Πνεύμα*

Κμ'ε Εδιμπεδγιέτετε.

\(>, 1 1,

ϊ. Ε π§ρ δουρϊτί τε 5^ίρτιτ, βελ«ζ|ρ , οούα χε τα δίγι γιούβετ.
2. Γιου νταστι έ δίγι χ| κουρ γέ3ϊτ§ τε πεΡί,ε, βέγ§τ| πάς ίδόλ|οετ
σε βουβόσουρ* , σι κούντρ' ού χίκν|,
3. Ε άντάιγ γιου δεφτόϊγ γιοϋβετ,
κε ντονι{χ£φλέτ μέ 2πίρτ τε Περντίσ«, θο'τε ,' ανάθεμα Ιησούνε' έδέ ντον;Λ
σμοϋντ τε θότε Ζότ Ιησούνε, περ βέ•»
τ^με μέ «ν| τε 2|ίνγτιτ $πίρτ,
4• Τε ντά:α δουρετίβετ γιάνϊ, μα
Ζπίρτ νιε ί βέτε,με εϊτί.
5. Ε τε ντάρα σξρπίίίιαβετ γιάνε,
πο νι: Ζοτ βέτίμε 1οτ|.
6. Ε τε ντάρα πούνίραβετ γιάνε,
μα άγιο Περντί ;#τε βέτξμΙ , κε πέν
μπε ΡίΟξ τε ΡίΟχ πούν|ρατ|.
η. Ε μπε τζίλινε <5ο πα ίϊτϊ δένε
τέ τζφάκιου:ιτ' έ Ζπίρτιτ περ μπρόδ.
8. Μπε ίιέ εστε δ{νί μέ άν| τ|
ίπίρτιτ φγιάλ' έ σοφίσε , έ μπε νι§
τγιέτερ πα φγιαλ' έ ο| δίγτουριτ, ϊι
χούντρ |<ίΐ| βε'τ| *-ίρτι.
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9• Και εις άλλον δίδεται πίς-ις,
με το αυτό Πνεϋμα' και ίΐς άλλον
δίδεται χάρισμα ϊαμάτων, μέ το αΰτο Πνεύμα*
ίο. Και εις άλλον ενεργήματα δυ
νάμεων, και εις άλλον δίδεται ττροφητεία, /'<■ εις άλλον δίδουνται διάκρισαις πνευμάτων, και εις άλλον γέ
νη γλωσσών, και ιίς άλλον δίδεται
ερμηνεία γλωσσών.
1 1 . Και ολα έτοϋτα τα ενεργεί το
εν και το αυτό Πνεύμα, χωρίζοντας
ξεχωριστά κάθε ένα καθώς βούλεται.
1 3. ΔιατΊ καθώς το κορμί είναι έ
να, και έχει, μέ"λη πολλά, και ολα τα
μέλη είναι ενός κορμίου, άγκάλά και
νά είναι πολλά, όμως είναι ένα κορ
μί" έτζι και ό Χρ•-<τος.
1 3. Διατι έμεΤς όλοι δια μέσα του
ΐνος Πνεύματος εις ενα κορμί έβαττισθη'καμεν* κάν τε Ιουδαίοι, κάν τε
Ελληνες, κάν τε δούλοι, κάντε ελεύ
θεροι" και όλοι εις ίνα Πνεϋμα έπο•
τίσ6ημεν.

Κί?. 19.

ο. Μπ§ νιξ τγιε'τίρ πα χίσα μέ ά
τι Σπίρτ' ε μπε νιε τγιέτίρ πα δοΐίρετίτ έ 2§ρίμεβετ μέ «τε Σπίρτ.
ι ρ. Μπ§ τγιε'τερ τ| περατ' έ θαυματουργίβετ, έ μπέ τγιε'τερ Προφητία,
ΐ μπε τγιε'τίρ τε ζΓιεδουριτ' έ 2£πίρτεβετ, ί μπε τγιέτερ τζόό λοί Ριούχτρα, ί μπε τγιετεβ τε μψούαρίΓ'έ Ριούχξβετ.
11. Ε τε Ρίθα κετό ΐ χίν νιερι έ »
Σπίρτ ί βε'τξμι, έ ί ντάν βε'τζε βε'τζε,
μπε τζιλε & σι κούντρ' ΐ πελκέν ά τίγ.
12. Σε ψέ σΊ κούντρ' εστε νιε κούρ•
μι , έ κά διούμε άνε , ί Ρίθ§ άν|τ' έ
νιεϊτ κούρμιτ ντο'νε σε γιάνε διούμε,
|στε νιε κούρμ βίτ£μ$, αστοί» ε δ|
Κρίστι.
1 3. Σε ψέ ίίθε νέβετ μπ^ νιε Σπίρτ
γέμι παΓ§ζούαρ§, κετε γέμι νι! κούρμ,
κάκε Τζι*ρούτ§, κάκε Ελληνετ», χαλί
Ρο'γγτι, κακέ Ελίφτεροτΐ* έ τέ Κθ|
μπε νιε Σπ^ΡΤ ?" ποτ'<Γ'Λ•

ι4- Σέ ψέ κούρμι νούκ' εστε •Ί*
1 4- Διατί το κορμί δεν είναι ένα
μίλος, άλλα πολλά.
τζο'-ε , πά σιούμε.
1 5. Ντ§ θά«τ| κεμπα' οϋνε νούκε
1 5. Εάν είπη το ποδάρι* επειδή
δίν είμαι χε':ι, δέν είμαι άπό-τό κορ- νιαμ γκα κούρμι , σε ψέ νούκε γιάμ
μίνα δια
οια τοϋτο οεν
δ;\ είναι απο το δο'ρρε* μπάσε πέρ κετ| *ούκ εοτ$ πρε*
^νιΓμ: ;
ϊγ κούρμιτ;
1 6. Και εάν είπη το αύτίον" επει
ι6 Ε ντε δάςτε β&ι, νούκε γώμ
δή δεν είμαι μάτι, δεν είμαι ατό το πβέ<γ κούρμιτ, σε ψέ νούκε γιάμ σί•
κορμί* μη'να δια τοϋτο δεν είναι άπό μπάσε περ χετε νούκ' 1στ| πρεϊγ κούρ?
ιό κορμί;
ι**\ Εάν όλον το κοραί είναι μάτι,
ι*7• Τε κέ Ρίδε κούρμι νιε σί, κοίι
που (ί•λ:ι εΐΐτΊαι) ή άκοη'; Εάν είναι §ό τία τέ 5>ιΡιούααιτε; ιϊ κέ Ρίθε βίδ,
όλον ακοή, που (θε'λει είσΟαι) ή όσ- κού οο τιά χιύντα;
φρησις;
1 8. Αλλα τώρα ό Θεός έβαλε, κάι8. Πό νταϊτι Περντία ί κα βεν»
?£ ενα μέλος εις το κορμί, καθώς η άνξτ' έ κούρμιτ, τζιΉ όό γκά άτο ντί
θέλησε.
κούρα,
σι κούντρε
§ί<«.
Γι '
Γ-

Κ«ρ- ι6•

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

19. Και άν ήταν όλα ίνα μέλος,
7ϊο5 ( ΐθελεν είσθαι ^ το κορμί ;
20. Αλλά τώρα είναι πολλά μέλη,
«μη ίνα κορμί.
2ΐ. Και δεν Χύνεται το μάτι να
είπίί εις τό χε'ρι" δέν σε χρειάζομαι" η
πάλιν ή κεφαλή ει; τα ποδάρια" δέν
σας χρβιάζομαι.
22. Αλλα τα μέλη του κορμίου ό
που φαίνονται να είναι άσΟενές-ερα >
είναι πολλά περισσότερον αναγκαία.
23. Και εκείνα οπού" λογιάζομεν να
είναι άτιμώτερα μέλη του κορμίου, ε
τούτα ένδύνοντες, τά τιμώμεν περισσο'τερον' και τα άσχημα μα; εχουσι
περισσο'τερον ^ολισμόν.
α4• Αμη τα μ&η μα; τά τίμια,
δέν εχουσι χριίαν' άλλα ό Θεός συνεκέρασεν το κορμί, δίδωντα; περισσοτέραν τιμήν ίίς τό μέλος τό λειψιμιόν.
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19. Μα -ε κένε -:§ Ρι'6α νι§ άνΐ βέΤίμε, κού δό τε κι κουρμι;
20. Πο νταστί άνι γιάνε 3ιούμ; , ί
κουρμι νιξ.
2ΐ. Ε νούκε. μοΰντ σίρι τί θότ|
οορρεσε , ού'νΐ νούχ| κάμ χρι γκά τέγ».
ά χρίετε, πά κέμπέβετ, νουχί κάμ χρι
γκά γιου.
22. Μά γιάνε μι σιοιίμε τ| χερκούαρα ατό αν» τε κούρμιτ , κε Ριάγ|ν|
σέ γιάνε μ| τ§ σμούντουρα.
23. Ε ατό «ν| τ§ κούρμιτ χ§ νχ
δούκ«ν| σε γιάνβ μ| τ§ ξεντέρρ'τζουρα,
ντά τό άπεμβ μ» τί βέσουρε μέ σιούμβ
ντέρρ' ί με τε σεμπτούαρατε τόνα , α
τό κάνε με &ιούμ| τε #τολίσουρξ.
24• Ε άνετε το'να τε ντέρρτζιουρατι,
νούχί κάνε χρι περ στολί. πό Περντία.
ΐ κά πα#κιού?ρε κούρμνε, μέ τε δίνε
με τε σιβύμε ντέρ «σ»ϊγ άνετ χ| ί
λι'ψεϊγ.
25. Κε τε μός γέτ§ τ§ π!ρτζκίερ|
ντε κοΰρμ . πο' άν§τε τε κένε κουϊγοές
νιέρα γιάτερενξ.
26. Ε ντε πεσο'φτε Ρε νι| άνε., τ'§ πεσο'γενε μέ τέ πάΒκε τε ίι8α άνετε" ί
ντε Ρεζο'φτι νιε άνε , τε Ρε,ζο'νινε μέ τ£

α5. Δια να μην γένη όιχος-ασία
(Ι; τό κορμί, αλλά τά μέλη να φρον
τίζουσι το αυτό ίνα όιά το άλλον.
26. Και ίάν πάσχη Ενα μέλο;, συμ
πάσχουσιν ολα τα μέλη" και εάν δο
ξάζεται *να μέλος, συγχαίρονται όλα
πάσχε Ρίθε άν{τ|.
τα μέλη.
27. Γιούβετ ντα&τί γι'νι κουρμι ί
ιη. Και ίσεΐς είσθε σώμα Χρις-ου,
Κρίστιτ , έ άνε βέτζε ε βέτζ| μπεγέκαι μέλη κατά μέρο$•
δονρί μπε νι§.
28. Ε τζά ί χα βενε Περντία ντ|
28. Και κάποιου; εβαλλεν ό Θεός
εις την έκκλησίαν* πρώτον άποςτόλου;, κίσε ντε βέντ τε πάρρε άποστο'ϊγτϊ,
δεύτερον προφη'τας, τρίτον δίδασκα-• ντβ τε δΐτινε Προφη'τί, ντε τε τρέτι»
λους, είτα δυνάμεις, έπειτα χαρίσμα ν| δασκάλετε , παστάγε φουκίτε , πατα ίαμάτων, βοηθείαις, κυβερνήσεις, στάγε δουρετίτ' » σερίμεβετ, ντιχμερατ|, κυβερρίτε, τ§ ξιγη'σουρατ* ί Ριγένη γλωσσών.
ρΰχεβϊτ.
»9• Μός γιάνί Ρίθ' άποστο'ϊγ; μός
2{). Μη'να όλοι είναι άπον°λοι;
μη'να όλοι είναι προφηται; μη'να όλοι γιάνί Ρίθι Προφη'τερ; μός γιάν§ ΡιΟ»
είναι όιόάσκαλοι ; μη'να όλ<.ι εχουσι Δάσκαλε; μός γιάνί Ρίθε φουκίρα;
δυνάμεις ;
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Κ«φ. 1 3.

3ο. Μη'να όλοι ίχουσι χαρίσματα
ΐαμάτων; μη'να όλοι γλώσσαις συντυχαίνουσι; μη'να όλοι έςηγουσι;
3ι. Επιθυμείτε τα χαρίσματα τα
μεγαλίτερα' και ακόμη θέλω σας δείξ«ι ς-ράταν υπερβολικά ΰψ/,λη'ν.

3ο. Μός κάν| τε Ρίθ§ δουρετίρα -Λ
σίρ'ρόγίνε; μός κουβ|ντο'γ*νξΡίθ§ΡιούχξΙ»ατε; μός ί ζηγίσγενε Ρί&$;
3ι. Πό δείτΐρόνι δουρετι'τε με τ$
μίρρατε' έδέ οό τοδ οεφτόϊγ γιούβετ
νιε ούδε με τε λιάρτε.

Κεφ. ιγ. 1 3,

Κρίε Ετρεμπεδγιέτετε. ιγ. ι3.

ι. Εαν ταΐς γλώσσαις των αν
θρώπων λαλώ χα; τών αγγέλων, και
άγάπην δέν έχω, έγινα χαλκός όπου
βοη'ζει, υ, κύμβαλον όπου άλλαλάζει.
2. Καϊ έάν έχω προφήτείαν, και
γνωρίσω όλα τα μυς-/ίρια και όλην
τήν γνώσιν, και εάν έχω όλην την
πί?ιν, όπου και τ» βουνά νά μετα
τοπίζω, και άγάπην νά μήν έχω, δέν
είμαι τίποτες.
3. Κα'ι έάν θρέψω όλα τά υπάρ
χοντα μου εις τους πτωχοΰς, έάν πα
ραόωσω
το κορμί μου δια
Οια να καω,
ρ 0.0 1
και άγάπην νά μήν έχω, τίποτες δεν
ωφελούμαι.
4• Η αγάπη μακροθυμεΐ, σπλαγχνίζεται' η" αγάπη δέν φθονεί- η" αγά
πη δέν είναι προπετή;, δεν κενοδοςα,

ι. Ντε κουβξντο'φτζα οϋνε Ριού/ερατ' έ ίιέρεζετ, έ δέ τ4 Εγγελετ, ε δασιουρί τε μός κέμ , ού *ίτζε ζίλε κξ
κουμπόν, ά άαούλλε κ§ Ρεμόν.
α. Ε δε ντε πάτζια προφητί , έ τ§
σοχ Ρίθε τε φσένουρατϊ , έ Ρίθε τι οίγτουριτ§, έ ντε πάτζια Ρίθε *έσεν§, σά
κί τε τούντ μά>(ετ8, έ όαΉουρί τ* μός
κέμ , νθύκ§ γιάμ φάρρε Ρί.

3. Ε δε ντ| ντάφτζια πβρ τ' οΰσκίερε τε βάρφεριτε Ρίθε Ρένε τίμ, έ
δε ντ| δάφτζια κούρμινε τίμ πίρ τΐ
δγιε'Ρουρε, έ δαίΗουρι τε μός «μ , σμ|
βεγέν φάρ^ε Ρε.
4• άασιουρία οουρρόν, έ πεν τέ μίρρ|" δασιουρία σκά ζηλΐ* δβσιουρία νούκ'
εϊτ' έ πά τούρπτζμε , νούκε μπάχετξ
απε τε μ*ό,
5. Νοΰίε Λεν πούνερα τ| 3|μπτού•
5. Δεν κάμ\ει άσχημα πράγματα,
δέν γυρεύει τά εδικά της ωφέλιμα, αρα , νούκε χ£:,κόν τε σάϊγτ*ν| , νο >)\
Λεν πικραίνεται, δεν βάνει εις τον νουν ζεμερόνετε, νού*§ μεντο'νετβ τε κέτης το κακόν,
κενέ,
6. Νούκε Ρεζο'νετε μπί τ| 3τ:εα^ε6. Δεν χαίρεται εις τήν άδικίαν ,
άλλα συγχαίρεται είς την άλη'θειαν. ρενϊ, πό έ π^ν Γ&ζίμν' |σά«γ μ)^ Ρ|ζ'μ
τε σε βερτέτ|ί|.
7• Ολα τά βας•α, όλα τά πις-ευ'7• Μπε τε Ριθα ούγ^ίσετί , τϊ Ρίθα
ει, όλα τά ελπίζει, Ολα τά υπομένει. ί πεσόν, τε Ρίθα ϊ σπιράέν, τε Ρίθα ί
πρέτ.
8. Δ*#ιουρία ντο•5ι| χ^'ρε νούχε πίε
8. Η αγάπη ουόβποτε
οεν
!ιαέ
δέν ςεπεφ
τει" άλλα και αί προφητίΐαις θέλουσι μπ| δε* μά Προφητίτε. δό τε σκογεκαταργχθη, καϊ αί γλώσσαι; θέλουσι, νε, έ Ριούχϊρατί^ό τ^ πουσόγενε, έ τέ
παύσει, καϊ ή γνώσις θέλει άφανισθή. δίγτουριτε δό τέ πρίσετε.

Κεφ. 1 4•

ΕΠΙ2Τ0ΛΗ
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9• Διατί έκ (Λέρου; γινώσχομεν,
9• 2έ ψέ νέβε- πάκ Γέ &μ§, έπάκ
γ|
προφητέψγιμε.
και έκ («ρους προφητεύομεν"
ίο. Μα κοϋρ τε βίγε έ ταμάμτα,
ίο. Αμή Οταν ελθη το τε"λειον ,
άτβ £έρ» & τε μπέτετε άγιο κε κέ έ
τότε Οελίΐ παύσει το μερικόν.
πάλε.
ιι. Οταν ήμουν ντίπιος, ώσαν νη'ιι. Κοΰρ γέσ§ φόδνι|, σι φό3νιβ
πιος έλάλουν, ώσαν νιίπιος έφρόνουν , φλιασε, σι φόσνιξ μεντόνεσε,, σ; φόσνι{
ωσάν νη'πιο; έλογιζόμουν' άμή δταν συ^ο/σεσβ* μα κοϋρ οΰ κ^τζε κούρρ|,
έγινα άνδρας, τα άργησα τα πράγμα ί λιάτζ| άτό πούνερα χε κέν$ τέ φόσνιεσξ.
τα του νηπίου.
ία. Σε ψέ νταστί σόχεμε ντε περ
12. Διατί τώρα βλί-ομ.:ν δια μέ
σου γοΟ καθρέφτη ώσαν όνειρο^, άμή πασκίρε σι μπ' εντερρε , πό άχίερβ
τότε- θί'λομεν είδη ποόσωπον μέ πρό φάκε μπε φάκε' νταστί νιόχ οι τζά,
σωπον* τώρα γνωρίζω έκ μέρους, άμή πό άχίερε δσ τε >ιόχ μπα τε λοί σι
τότε θέλω γνωρίσει, καθώς έγνωρί- κοιίντρί γιάμ νιόχουρε.
σθηκα.
1 3. Και τώρα μένουσι τα τρία ε
1 3. Νταστί μπέτετβ κέσα, σπιρτούτα, πίς-ις, ελπίς, άγάπη' άμή τ6 ρεσια, δασιουρία, κετό τε τρία" πό μέ
μεγαλλίτερον άπό τοΰτα, είναι ή αγά μάδε γκά Χετό ϊστε οαίίιουρία.
πη.
Κεφ. ιδ. 1 4.

Κρίε Εκατερμπεδγιέτετ».. ιδ. 1 4.

ι. Ζητάτε και άκολουθϊτε την άγάπην, επιθυμείτε δια να άποκτη'σετε
τα πνευματικά χαρίσματα" και περισσότερον δια να προφητεύετε.
α. Διατί εκείνο; όπου λαλεί γλώσκαις άγνώρι?αις, δεν συντυχαίνει μέ
του; ανθρώπους, άλλα μέ τον Θεόν'
διατί άγκαλά και κανένα; δεν τον καταλαμβάνη, άλλ εκείνος μέ το πνεύ
μα λαλεί μυς-/ίρια.
3. Αμή εκείνος όπου προφητεύει,
λαλεί ει; τους ανθρώπους δια οΐκοδομήν και παράκλησιν και παρηγορίαν.
4• Εκείνος όπου" λαλεί γλώσσαν,
οικοδομεί του λόγου του* άαή εκείνος
ύποΰ προφητεύει, οικοδομεί την έκκλησίαν.
5. Και ηθελχ όλα σας νά λαλητε
γλώσσαις, άλλα π^ρισσότερον δια νά

ι. Κξρκόνι τε κίνι δασιουρίνε, ζηλέψνι τε κίνι δουρετίτ έ 2πίρτιτ' ε μ|
τεπίρ τε προφητέψνι.
2. 2έ ψέ άί χε κουβεντόν Ριούχε,ρα
τε πα νιόχουρα, νούχε κουβεντόν μέ
νιέρεζ, πο μέ Περντίνε' σε ψέ ντόνβ
σέ νούκ' έ κουπετόν ντοΌιε, πό άϊ κου
βεντόν μυστίρια μέ 2πίρτ.
3. Μα άί χε προφητέψ , κουβεντόν
νιέρεζετ περ τ} δίρτούαρί, π|ρ νασιχάτ έ περ παρηγορί.
4• Αΐ χε κουβξντόν Ριούχερα , ο{ρτόν βέτεχεν' έτίγ' μα άί χ| προφητεψ,
δερτόν κίίπνε.
5. Δόγε κ§ Ρίθε γιοιίβετ τε κουβεντό/|τ§ Ριού^Ερα, ττό με τ| τέπερενε τε
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Κεφ. 1 4.
τϊροφητεύίτε' διατί μεγαλλίτερος ίίναι προφητέψγίτΙ* σε ψέ μι μάδ ΐστ* άι
εκείνος όπου" προφητεύει, παρά εκείνος κΐ προφητέψ , σέ άΐ κε φλέτ Ριούχίρα,
όποίΐ λαλεί γλώσσαι;, εςω έχν 5έν με- περ βέτζε ντ4 μός Ι ξιγίστε, κ£ τ4
ταγλωττίζη, δια να λάβη ή" εκκλησία μάρρξ κίσια δερτί.
οΐκοδομην.
6. Και τώρα αδελφοί, εάν ίλΟω
β. Νταστι πα , ά βελάζέρ , ντ' ίρ<ίς εσάς λαλών γλώσσαις, τί θέλω σας τζια ντερ γιου τούκ' έ κουβεντούαρε
ώφελη'σει, έαν δεν σας λαλήσω, η με Γιούχερα , ντ| σε οο του βεγέίγ γι
άποχάλυψιν, η με γνώσιν, ί) μέ προ- ούβετ , π§ρ βέτζε ντ' οΰ κουβεντόφτζα
φητείαν, η αέ διδαχην ;
γιούβετ για με άποκαλίψ , για με
1 οίγτουρε , για με προφητί , για
με διδαχι;
7• Ομω; τα άψυχα όπου δίδουσι
η. Αστοϋ Ι δέ άτο κέ νούκε κά
νε
φρίμε
έ πέγεν; ζε , κάκε φλιοέρεα,
φωνήν, καν τε παγιαΟλι, καν τε κιθά
ρα, εάν δεν χωρίζουν ή φωναΤ:, πώς κάκε κιθάρα^, ντ4 μός δάϋτε τε βκιθέλει γνωρισθη εκείνο όπου παίζεται ούαρε ντε ζέρα , κι3 οο τε νίχετε ά
γιο Λ χ|ντόνετε ντ& φλιοέρε , ί ντε
μέ παγιαΟλι η μέ την κιθάραν;
κιΟάρε;
8. Και έχν ί| σάλπιγγα δώση φω8. Σέ ψέ ντΐ δάδτε δρουπέτα $
ντ,ν όπου δέν σημαίνει τίποτες, τις θέ τε πά σκιούαρε , κούϊ οο τε ρίγ•
λει έτοιμασθη εις πόλεμον ;
μπξ ράδε περ λιούφτε;
Ο.. Ετζι και έσεΐς εάν δέν δώσετε
ρ. Κεστου έ δε γιούβετ με όνε
λόγον εΰκολοση'μαντον δια μέσου ττ,ς τε Ριουχεοΐ ντε μος πέφτζι ν^ κουγλώσσης, πώς θέλει γνωρισθη έχεΐνο βέντ κε τε κουπετόνετε, κι3 λο τϊ
όπου λαλείται , θέλετε λαλεΓ εις τον νίχετε άγιο κ§ θούχαετε; σέ ψέ οο τε
αέρα.
κουβεντόνι ντ' Ώρί.
ίο. Τόσα πολλά γένη των φωνών
ίο. Γιάνι κάκε λοί Λουχερα σ'ι οΰ
«ναι εις τον κόομον, καθο>ς ίτυναν, και ντόδ*! ντε πότε, έ ντονι| γχα άτο νούκ'
ουδέ κανένα γένος είναι άφωνον.
εοτε πα ζέ.
ίι. Εάν λοιπόν δεν γνωρίσω την
1 1 . Μα ντϊ μός δίγτιτζα οΰνε
δύναμιν της φωνής, θέλω εϊσθα•. Βάρ φουκίν' έ ζέριτ δο τέ γέμ Βάρβαρο
βαρος εις εκείνον όπου λαλεΐ' και ό λά ντέ άί κε κουβεντόν " έ δε άϊ χέ μ*
λων θέλει εισθαι εις εμένα βάρβαρος. κουβεντόν μούα Βάρβαρο.
12. Κεστού ε δε γιούβετ, κοΰρ δόϊ
1 2. Τοηυτωτρόπως και έσεϊς, επει
δή είσθε έρας-αι τών πνευματικών δουρετίτ' έ5πίρτιτ, κερκόνι κετοϋ τεχαρισμάτων, ζητάτε δια ν» πλουτη- περο'γενε περ δ|ρτι τε κίίΗσϊ.
τε εις αυτά, διχ την οίκοδομήν της
εκκλησίας.
1 3. Δια τούτο εκείνος όπου λαλεί
1 3. Πρα άντάϊγ άι κε κουβέντων
γλώσσαν άγνώρις-ον, ας,παρακαλίϊ τον νιΐ Ριούχε κε ^ιίιο'νετε , λέ τι λιούθεον να του ίωση χάρίν διά νά έρ- τετε Περντίσε τι άπε δουρετι κ^ τα
μηνεύη εκείνα όπου λέγει.
ξιγίσγε.
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1 4 Δ'.ατΐ «αν προσευ/ωμαι με
ι4• . Σέ ψέ ντου φάλτζια οίίνε ντί
γλύσσαν άγνώρις-ον, το πνεϋμά μου νιε Γιοόχε κι νουΐε διΡιόνετ§, Σπίρτι
προσευ/εται' άμή ό νους (/.ου είναι ά ίμ φάλε-ε , πό μέντια ϊμε μπέτετε
πα πέμμε.
καρπος.
1 5. Τι λοιπόν; α; προσευχηθώ με
1 5. Τζτε πέιγ άδά; δό τ§ φάλεμ
το πνεϋμα, ας προσευχηθώ και υλ τον μέ Σπίρτ , δό τε φάλεμ ε δε μέ μεντ*
νουν" και άς ψάλλω με το πνεύμα , δό τε ψαλλ μέ Ζπίρτ, δό τε ψάλλ
και άς ψάλλω και με τον νουν.
ε άε με μεντ.
1 6. Επειδή έαν εύλογη'σης με το
1 6. Σέ ψέ κοΰρ τ άπτζ εφχαριςΐ
πνεΰμα, εκείνος όπου άναπληροϊ τον μέ Σπίρτ , άΐ κ} ρι ντε β<ντ τε λαϊτόπον τοΰ ΐδιώτου, πως θε'λει ειπεί το κόϊτ, κισ δό τε περΡέίετΐ αμήν μπε έάαήν εις την εΰχαρις-ίαν σου ; επειοή φχαριστί τέ,ντε• κοϋρ σέ δι σέτζ θουα
δέν είζευρε» τί λέγεις.
«γ;
•. .
\η. Διατι έσΰκαλα εΰχαρις-^ς, άλ
\η. Τίγ μίρρί έφχαριστις, πό γέτερι νουΆ| δερτόνετί.
λα ό άλλος δεν οικοδομείται.
1 8. Πέιγ έφχαριστι Περντίσε 3ιου•
ι8. Εύχαρις-ώ τω Θεώ μου, ό'π|
λαλώ γλώσσαις περισσότεραις άπό ό
λους σα:.
19. Αλλα εις την έκκλησίαν καλλιότεοα θέλω να λαλήσω πέντε λόγους
δια μέσου τοΰ νοός μου, δια νά διδάξω, και άλλους, παρά νά ειπώ μυμ'ους
λόγους με γλώσσαν άγνω^ον.
χο. Αδελφοί, μή γίνεσθε παιδία
εις την φρόνησιν" άλλα γίνεσθε νη'πιοι
είς τον κακίαν, και εις τήν φρόνητιν
γίνεσθε τέλειοι.
αι. Είναι γεγραμμένον εις τον νό*
μον" Οτι με ζέναις γλώσσαις, και μέ
αλλότρια -/είλη θέλω λαλη'σει εις τον
λαό* έτοΰτον, και μηδέ ετζι θέλουν
μέ υπακούσει, λέγει Κύριος.
22. Λοιπόν ή γλώσσαις είναι σημεΐον, Οχι εις εκείνους όπου πις•ευου-

με , κε οίίν& κουβεντόιγ Γιούχ|τ| μ*
τέπε,ρ σέ Ρίθε γιου.
ι ρ. Πό οίίνε δουα τ} φλιάς ντε κί•*
3ε πέσ$ φγιάλε κε τα διΡιόιγ ουν§ σέ
διδάξ τε τγιέρ§τ|, σέ τε θόμ μίγίρα
φγιάλερα ντε Ριούχε τε πα νιόχουρε.
20. βελάζερ , μός οΰ πένι φό3ν!$
ντίρ μεντ, πό πένι φόσν-ιε. ντε τε κέκε"
έ \Ιτ§ μεντ πένι τ| σόσουρ§.
2ΐ. Ντενόμ ίστε σκρουαρε. μέ τε
τγιέρα Ριου^ερα, έ μέ τε τγιέρα πουζερα δό τε φλια; ντε κ§τ§ λαό , ί δέ
άς κε,στοϋ δό τ§ μ§ ΡέΡεν§ μουα, θότι

Ζότι.
22. Ριουχ|τε άδά γιάν§ περ νιϊίιάν,
γιο ντά τα κε πεσόγ|ν§ , πό ντε τε
σιν, άλλα είς τους άπίς-ους" άμή ή παπέσε" μα προφητία γιόπερ άτά κβ
προφητεία δεν είναι δια τους άπί- νούχ.ε πεσόγενβ, πο περ άτα κ« λεσόςτους, άλλζ δια εκείνους όπου πις-εύουσιν.
23. Ντου μπεγέδτβ δα Ρίθε κίδια
23, Εάν λοιπόν συναθροισθίί όλη
ή εκκλησία είς μίαν μεραίαν, και ό ντε νιε βέντ, έ ντε φλιάσε,νε Ρίθε Ρι'ουλοι λαλοϋσι γλώσσαις άγνως-αις, και χερα τε πα νιόχουρα, έ τε χίγενε έ δέ
*μβο•3σι μέσα ίδιώται, ή άπΐ70ΐ, δέν ίδιότε λαϊκό, ά τ§ πα *έσε , νου»* δό
7*
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Κ=φ. §4-

τ$ Οί.νϊ σε γινι τ* μα^ρΐ;
{ίλουσι **$ ότι ιΤίίβ λωλοί ;
24• Μα ντε προφτ,τίψγ|γε £.0|, •
ίΑ. Λαή έαν όλοι προφτ,ΤΓίουσ•.;
τ|
/ίγί ντοννί ΐ πα κετΐ, ά ίο ιό τ, νί
κ» (*£/. μϊβ* /.άνίνας άπι^ις, ν, ϊδΊωβετε
γχα τί Μι, έ ςετάξετε γκχ «
ττ,ί, «λίγχίται «πό ο) ους, ίξίτα,εται

/φ.

ά^Ο όλου;"
ζ*). Κα! τέτοιας λογη; τά κρυφά
της καρδία; του φανερώνουνται" χ»
έ'τζι πεφτωντα; κατά πρόσωπον θέλει
πιοσκυνη'σει τον θεόν, λιγωντας, ότι
^> θεός βίβαιζ «ναι έσας.

α 5. Ε /.§5τοΰ τζφάκενε τ* φΐε^ουρατ* ί ζίμερεσε τΐγ" ϊ χ|5τοϋ σϊ τ|
τγΐί'ιί περμπ'ι; ντε ράκε τε τϊγ, βο
τϊ φάλετε Περντίσε, τοΰκ" Ί ολ••ε:ι
σέ Περντίχ με τε βερτε'τχ |5:| α;

γιούββτ.
26. Τφτ'άοα, βελάΤερ; τζ&
α6. Τί είναι λοιπόν, αδελφοί ; ό
ταν συναθροίζεσθε, κάθε ίνα; άπό σα; /*'?§ *! τ* πίρμπεγίοΊ , τζιλι & γχα
>ύ5 Λ•.')3

37. Κ•*'• άνίσω; χαΐ λαλ$ κανένας
με γλώσσαν άγνωτον, ά; λαλοΰσι
δΰο, η το πορισσότερο/ τρεΐ;, άπό έ
νας ίνα;, **ΐ ίνας να τα έρμηνειίη.

ι τέ χίνετξ πέρ $ερτεϊλε.
Ι
27• Ε ντ5 ?^έτ ντο^••5 γχα άτα ί?
κουβεντόγενί Ριούχερα, λέ τε κουβεντόγενβ δι έ «χ , ά με τε σιούρενβ
τρί νιέρι πα; γιάτίριτ, ί νιε λέ τε ξι-

γνίσγε.
α8. Μα ντε ιχος κιόφτε κουσ τε ξη28. Και έαν δέν είναι κάν/να; να
τα μεταγλωττίζω, ά; σιωπαίνει ει; γησγΐ, λέ τε πουσιόγενε ντε κί'ίε' μα
τήν εχχλησίαν εκείνος όπου λαλεΐ με με βε'τεχε τε τοΟρε έ μέ Περντίνε λέ
γλώσσαν άγνωςΌν' και α; λαλεί [/.έ τε κουβεντόγενε.
τοϋ λόγου του και μέ τον θεόν.
39• •ί« «?ο«ρϋται δύο η τρεις α;
29. Ε Προφη'τεριτελε τ'εφλιάτίνε &
ιλοΰσι, και όί άλλοι ά; διακρίνουν, ! * τρέ , έ τε τγιε'ρετε λέ τε χέγενε
λαλοΰσι
Γιούϊ/..
3ο. Ε ντε γιου τζφάϊκτε ντοίιεϊϊ
3ο. Κα! έαν αποκαλυφθώ τίποτε;
τγετεριτ
/Χ ρί, λέ τέ Λουσιόγε ί πα^ι•
ιίς άλλον όπου κάθεται, ό πρώτος άς
σιωπάίνη.
3ι. Διατι όλοι δύνεβδε Ινας ί'νας
να προφητεύετε , δια να μαθαίνουν ό
λοι, και όλοι να παρηγορούνται.
32. Και τα πνεύματα τών προφη
τών υποτάσσονται εις τους προφτίτας.
33. Διατ! ό θεός ίέν είναι θεός
«κατας-ασίας, άλλα ειρήνης, καθώς εις
ύλαις ταΐς εχ>.λησίαί; τών αγίων.

3ι. Σε ψέ μούντνι νιε ε' γχ» *ι* "?
προφητε'ψνι ίίθε , κ| τε μψόγίνε Γ.θϊ.
έ τί παρηγορίσενί ΡίΟί.
32. ΕΪπίρτετ' : προφητίβετ, χίντενε μπε προφητε.
33. 1ί ψέ Περντία νουχ' ε*τϊ
Πεοντϊ έ ακαταστασία!, πό έ παχιτ,
σι χούντρί ίιίάξ ντϊ ίίθ£ Κί*ίρα τ{
Ιεινντοοεοετ.

Κε?. 1 3.
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34- Αί γυναΐκαις σας εϊ; ταί; ε'κ
κλτ,σίαις ας σιωπαίνουν" οιατϊ δεν
ταϊς έόο'Οτ) έςουσία να λαλοΰσιν, άλ
λα πρέπει να ύποτάσσοινται, καϋω;
και ό νο[/.ο; λέγει.
33. Κα; άν θέλουν να μάθουν
τίποτες, αν έρωτωσιν τους άνδρας
τους εις τό σπητι' οιατί άσ^ν,αον
πράγμα «ιναι να συντυχαίνουν αί γυ
ναΐκαις εϊς την έκκλησίαν.
36. Η ό λο'γος τοϋ Θεού εύγηκεν
από σας; η εις εσάς αοναχοΰς εκατάν
τησεν;
3^. Εάν φαίνεται κανένας νά εί
ναι προφη'της, η πνευματικός,
ας
γροΐ/ΐα έτοϋτα όζου σας γρ«?'•>, ότι
είναι παραγγελίας τοϋ Κυρίου.
38. Καί αν κανένας δεν γνωρί^η ,
άς μην γνωρίζη.
3γ). Εις το'σον όπου, ώ αδελφοί,
ζητάτε με ζήλον το να προφητεύετε,
και {/.ην εμποδίζετε τ6 νά λαλοϋν
γλώσσαις.
4ο. Ολα ας γίνωνται πρεπΊ/τω;
και κατά τάξιν.

Κεφ. ιε. υ.

34• ΡρΛτε του'αΐγ ντ§ Κίσ|ρα λβ
τι που•3ιο'γ«νε' σε ψε νούκ' ού επ»τ§
ούρδίρ άτοΰρε τ'| φλιάσενε., πό τε πίν
τεν| , σι κούντ^ε βο'τε έ δε νο'μι.
33. Μα ντ'| δάτζινε τε μψο'γενε Ι\
κάφσί, λε τί πγιε'σενε μπε στεπί πούόρατ' ετοϊϊρε' « ψέ εστε τούρπ μ;;'ε
Ρρά τε κου"εντο'γ*ν§ ντε Κίϊΐ.
36. Βάλε γκά γιοόσ δόλι φγιάλ' ί
Περντίσε.; ά μπε γιούβετ βε'τεμε έ'ρδι;
3?. Ντε μπάζετε νιερί πίρ προφήτ , ά πίρ νιερί ΐ Σχίρτιτ, λ?. τε & •
γ| μίρρε, σε άτο κϊ ού σκρούαίγ γιουβετ , γιανϊ πορσ'ι τ§ Περντίτι.
38. Ρ. κούϊ 'ίατ' ί πα ϋιΓίου'αρε, λ»
τ'ε μο; 1•.Γ.'>-β.

3(^. ΙΙρ* άντά«γ, ω βΐλάζιρ, δουα.γνι τέ προφητε'ψνι, έ τί φλ'.άσεν§
Γιουχίρα μός μποδίσνι.
4». &'()§ λέ τέ Αενενε σι κούντρ|
όού^αετί , έ με τάί.
Κρίε Επίΐ5;χπ5ο>γιέ'τίτ|. ι». 1 5.

ι. Κ αϊ σας δηλωποιώ τό εΰαγγίι. Ο) νταίτϊ, ώ βίλάζερ, ού ρελιον αδελφοί, όπου σας εϋαγγελισα, φε'ΐγ γιού^ίτ Ούγγίλε, άτε /.§ πάτζε
το όποιον καί έπαρελάέετε εις τό ό 1>.-ϊ γιούβετ βαγνελίσουρ» , άτε κ? έ
ποιον καί ς-ε'κεσΟε"
δε έπάτ§ (λάρρε, έ δε κε κϊντρο'νι ρ.π|
τε πα τούντουρε,
2. Δια με'σου το 2 οποίου και βώ•
2. ΛΙέ άνΐ τα τίγ έ δε σόσενι, ντ»
ζεσΟε, ε'άν τό κρατητε μέ τον λο'γον ριπάϊ με άτ£ σύί•. φγιάλετ κε ού άδιότου σας εύαγγίλισα' έ'ςω έάν δεν έπι- όά;α οίνε γιούβετ' περ βό'τζε ντε »χ•ΐς
τεΰτατε εύκαιρα.
πεσούατε »Λπέ τε ι/.ίοά'.'ετε.
3. 2ϊ ψε' ού κάΐΛ οιοάζουρε γιου'3. Διατί πρώτον σας έπαρε'δωκα
εκείνο τό όποιον καί έπα&έλαβον, ότι βετ πρωτοπάρεάτε /.ε πάτζ» [λψ-.ύαόο Χρι^ός α'πε'θανε δια ταΐς άμαρτί- ρε έ οέ οΐνί, κε Κρίατι βίϊίκι πίρ φά
«ιςμας κατά ταΐς γραφαΐς*
γε τόνα, σί κοΰντρΐ Οο'νβ καρτεράτε.
4- Και ότι έβάπτη, καί ό'τι «ν«4> Ε ίί ^ε ού βού ντ| βάρρ , έ δέ
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ς-άθη τήν τρίτνιν ήξεραν, κατά ταΓς χέ οΰ γγιάλλ τέτρε'τίνε Λιτέ, σι χον
τρέ ίο'σνί καρτεράτε.
γραφαΐς'
5. Και οτι έφάντι εις τυν Κτ,φά,
5. Ε δε κ§ ού δούκ μ-ε κτ,φάνί, ;
έπειτα εις τους δώδεκα.
παστάγε μπέ τέ διμπεδγίετε.
6. Επειτα έφάνη απάνω εις πεν
6. Ε παστάγε οΰ δούκ μπέ πεσ?τακόσιους αδελφούς μίαν φοράν, άπο κίντ βελάζερ νιε χερε, έ γκά άτά μέ
τους οποίους οί περισσότεροι εύρί- τι σιούμετε ρόγίνε γγέρα μπέ σοτ,
σκουνται έως τώρα, και μερικοί έκοι- έ &ι τζ<
βδε'κ
τζα πα κάνε &δεκου:§.
μηδηκαν.
η. Επειτα έφάντ εϊς τον Ια'κω7• Ε παστάγε γιου δούκ Ιάκοβοΐτ"
βον" έπειτα εις όλους τους άπος•όλους. παράγε μπέ ίίΗ' άπο^όϊγ.
8. Και ΰς•ίρον άπο όλους, ώΐάν
8. Ε πάς σε ΡίΟεβετ, πόσι μπέ ν•.έ
εις άπόρριγμα, έφάντ) εϊς έμενα.
5• Διατί εγώ είμαι θ πολλά μι
κρός άπό τους άποτόλους' ό όποιος
οέν είμαι άξιος να καλούμαι άπός-ο
λος, διατι έκατάτρεξα τίν έκκλτ,σίαν
•τοΰ Θεοΰ,

τέ δτίρΐ, οΰ δούκ έ δε μπέ μούα9• Ιέ ψέ ουν§ γιαμ μι βόΓιλι γκχ
άπος-όίγτε' χέ σγιάμ ί Ζότι τέ κιούχαεμ Απος-όλ* σέ ψέ κάμ πάσουί
ντγιέκουρε κίσίν' έ Περντίσε.

ϊο. Αλλα δια μέσου τ^ς χάριτος
του θεοΰ είμαι εκείνο όπου είμαι
χαΐ ή χάρις του όπου" είναι εις έμενα,
δεν έγίνηκεν εύκαιρα, άλλα περισσοτερον άπ' αυτούς όλους έκοπίασα" και
οχι έγώ, άλλα ή χάρις τοΰ Θεοΰ όπου
είναι μαζΰ μετ' έμενα.
ιι. Καν έγώ λοιπόν, καν εκείνοι,
ετζι κκρύττομεν, και ετζι «πλεύσατε.

ίο. Π? μέ δουρετί τέ Περντίσ•
γιαμ άι κε γιάμ* έ δουρετί έσάϊγ κέ
εστε τέκ ού, νούκ' οΰ πέ έ μπράζετε,
πό με σιούμε γκά Ρίθ' άτά ού μουντούατζε/έγ.ό οϋνε, πό δουρ|τΙ έ Περντίσ» κε εστε πάσχε μέ μούα.

12. Και έαν ό Χριςΐς κηρύττεται
<5τι άνές-η έκ νεκρών, πώςλε'γουσι τί
νες ανάμεσα σας, ότι άνάς-ασις νε
κρών δεν είναι;
1 3. Και έαν δέν εΐναι άνχτ-ασις
νεκρών, ουδέ ό Χρις-ος άνας-άδτ;.

ιι. Ε δε ούν' άδά, έ δε άτά, κ§
3τοΰ διδάξγεμε , έ χεστού χίνι πεσουαρε.
12. Ε ντίστε χε διδάξετε Κρίστι
χ*5 ού γγιάλ γκά τέ βδε'κουριτϊ, χισ
δο'νε δϊ τζά πρέΐγ γιοΰσ , κε σΐστε τέ
γγιάλλτουρε γκά βδέχεγια;
ι3. Ε ντέ μός εϊτε τέ γγιάϊτουοε
γχά τέ βδε'κουριτε, άς Κρίστι |στε
γγιάλλ τουρε.
ι4• Ε ντέ μος §στε Κρίστι πά
γγιάλτουρε , έ μπράζίτ' ίστ* άδα διδάχία όνε, έ έπα βεγίερε εστί π:σ»

ι4• Και έαν ύ Χρις-ός δεν άνα^άθτι, εϋκαιρον λοιπόν είναι το χηρυγμά
μας, και εύκαιρα είναι και ν) πίς-ις
σας.
γιούαϊγ.
ι5. Και έμεϊς εύρισκο'μεσθε ψευι5. Εδετζφά/.εμι μαρτ,ίρε τέ ρειι
ίομάρτυρες τοΰ Θεοΰ" ότι έααρτυ τε Περντίσε" σε' ψέ κ/μι δένί μαρτυρι
ρτίσαμεν περί Θίού ότι κνα'7Υ;9ε τόν πέρ Πίρντίν^ χέ γγιάλ\ Κοίστινε' « «
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ΧρίΓ-όν* τον όποιον δέν άνάςησεν, ί- κα γγι**του:ε, ντέ ι/.ός γγιάλλενε τ£
νίσως και οι νεκροί δεν άναΓ-ήνονται. βΗεκουριτε.
ι6. 2ί ψέ ντε {Αος γγιάλλενε τ|
ι β. Διατιέαν οί νεκροί δεν άνας-/;β&κουριτε,
ας Κρίστι ούγγιάλ.
νονται, ουδέ ό Χριτός άνας-άθτ,'
1
7•
Ε
ντε
[/.ο; οΰ γγιάλ Κρίστι , ε17• Και έαν ό Χριτός δεν άνας-»•
θη, ή πίς-ιςσας είναι εύκαιρα" άχαρη στ' ε π* βεγίερε πε'σα γιούαϊγ. έδέ πο
εύρίσκεσθε εις ταΐς άααρτίαις σας. ντε φάγε τούαίγ γίνι.
ι8. Αντάίγ έ δέ άτά ί.§ φλ{ν§ απί
1 8. Και εκείνοι λοιπόν όπου εκοιΚρίστινε,
γιάνε τε χούριπουρβ.
ρίθηχαν εις τον Χρις-όν, εχάθ/ικαν.
19.
Ντε
σπερόέϊγαι απέ Κρίστινε
Ι9• Ε*ν αο'νον έλπίζωαεν εις τον
πέρ
κετέ
γε'τε
βε'τι^.ε, γε'αι αέ τε ΡεΧρις-όν εις την ζων,ν έτούτην, εΐαεσθεν άθλιώτεροι άπό όλους τους αν αούαρρε γκά Ρίθε -ίιέρεζιτε.
θρώπους.
Ι
αο. Αλλα τώρα ό Χριτος άνε'ς-η
εκ. νεκρών* και έγινεν απαρχή εκείνων
όπου" κοιιιώνται.
3ΐ. Διατι επειδή διάμεσου ενός
ανθρώπου ( είναι ) ό θάνατος, τέτοιας
λογΐς και διαμέσου ενός άνθρωπου
(είναι) ή άνάιτασις των νεκρών.
22. Διατί καθώς εις τον Αδαιι ό
λοι άποόνη'σκουσιν, τέτοιας λογίς και
ιίς τον Χρι^άν όλοι θελουσι ζωοποιν.θή.
23, Ααή κάθε έ'νας ε;ς τήν ϊοίαν
του τάςιν' ό Χρίζτός (είναι) απαρχή ,
έπειτα ( θέλουν άνας-αθή ) εκείνοι ύποΰ
είναι του Χοιτοϋ' εις την παρουσί«ν του.
α4• Είτα ( θέλει είσθαι) τό τέλος,
όταν παραδώση την βασιλείαν εις
τον Θεόν και πατε'ρα' δταν γ«λ«ση
κάθε λογής αρχήν και κάθε έξουσίαν
και δΛϊΐλίν.
25. Διατί κάμνει χρεία νά βασιλεΰη αυτός έως όπου να βάλλη ό
λους τους εχθρούς άποκάτω εις τα
ποδάρια τιυ.
α6. Υ<τερινός εχθρός όπου χαλνάται,
είναι ό θάνατος.
ΐη. Διατί όλα τα ύπόταςε άποκάτω εις τα ποδάοιά του. Και ό'-

2<). Μα νταστί Κρίστι εστί γγιάλλτουρε γκα τε β&κ'.υριτε ' έ οϋ πε λιούλε έ πάρρε έ τ: β&'κουρετ.
αι. 2έ ψέ σι κονντρ' ερδι γκα ανα
έ νιίϊτ νιερίουτ βδέκίγια , κεστού έ όέ
τε γγιάλλτουριτ' έ οϊ βδε'κουρετ με
άνε τε νιέιτ νιερίουτ.
22. Ε σι κοΰντρε μπε Αδάμνξ βδϊσεν§ Ρίθε , κε'ίτοΰ πα μπε Κρίστινε δο
τ| ρίγίνί απέ γετε Ρίθε τε ρο'γίνε.
23. Ρίθε κούσ μπε βεντ τ§ τ!γ"
Κρίστι ί πάρρι ί σέ γγιάλλτουρετ . δο
τε γγιάλλενε πας-άϊ-' άτά κ| γιάνε τέ
Κρίστιτ , άτα κξ κάνε πεσοόαρε ψτ\
τάρδουρε τε τίγ.
α4• Πατάνε τϊ το'σουριτ' έ γέτεσί,
κουρ τε άπε απρετίρίνε ντέ Περντια ε
ϋα,τάϊ' κούρ τε πρίσγε τζδό ζοτερϊ, έ
τζοό εξουσΐ , ϊ τζδό φουκϊ .
3 5. 2έ ψέ^οΰχαετε χετε απρετερόγε
**> γγ«ρ* «* τΐ €έρρϊ ντ|νε κεμπε τ|
τίγ ίίθ' άραίκτ' ε τίγ.
26. Αραικ [αε ΐ πας•άιγ(Α| χ.έ §ό τ^
ποίίίίτε εάτε βδέχ«;για.
ιη. Σέ ψε τε Ρίθα για κα βένε ντν
νι «ί;χπϊ τί τίγ" αά κουρ θότϊ σε τε
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ταν λε'γη ότι όλα του είναι υποταγ
μένα, φανίρον «ναι ότι έξω άπ' εκεΐνον όπου του υπόταξε τα πάντα.
28. Και όταν τοΰ ύποτα^θώσι τα(
πάντα, τότε καί αυτός ό υιός θε"λει
ύποταχθή ει; εκείνον όπου του υπό
ταξε τα πάντα, δια νά είναι ό θεός
τα όλα ει; όλους.

ΡίΟα ί γιάνε ντένε χεμπε τε τίγ, — χ
γε'τίρε ακιοόχα*τε άΐ κέ για κά βέ<|
ντένε κέ_μπε τε τίγ τε ίίθα.
28. Ε άτε χε'ρε πα κούρ τί βί/εν§
ντένϊ κεμπε τε τίγ τε ίίθα , ανίερε ϊ
δε ΐ πίρρι βε'τε δό τε γε'τε ντε/ άτέ
ζε ί κά βενε ντένε κεμπε τα τίγ τε ΐί•
θα , κε τε γε'τε Περντία έ Ρίθτε μπ§
τ ε Γίθα πουνερα
29. Αλλε'ω; τί θέλουσι κάμνει ε
2,9• Ντρίσί τζδό τεχεγενε άτά χε
κείνοι όπου βαπτίζονται διά του; νε παίεζόνενε περ τε βδεκουριτε, ντε μος
κρού;, εάν καθόλου οι νεκρό• 5έν άνα- γγιάλλϊνε τε βδεκουριτε φάρρέτεγε;
•ρίνονται; διατί και βαπτίζονται δια ψε έ 5έ παΓεζόνενε περ τ| βδέκουρε;
τους νεκρου'ς;
3ο. Κα-, διατί καί έμεΐς κινδυνευο3ο. Ψε έ δέ νίβετ ριζικόιγμε -ζδϊ
μεν πάααν ώραν;
κό£;
3ι. Πάσα νίμε'ρα άποθαίνω, μα
ό ι. Ε βδες γκά δίτε (πέί'γ πέ ) πέρ
ττ,ν έδικήν σα; καυχ/,σιν, όπου έχω εις ντέρό τοΰαιγ,ϋ εστ ίμεα μπε Χρις-ότον Χρις-όν Ι/,σ'.Ον τόν Κόριόν «Λας νε Ιτ,σοιίνε Ζότνε τέν|.
θ2. Ιί,αν εγο> κατ* ανίρωπον ε'πο3ί. Ντε λεφτόβα μέ τ;Μ ντ' έφελέμν;σα με Ο/ρία εί; τήν έιρεσον, τί σο (τε φλιάς σί νιερί ) τζμέ βεγε'ο^
είναι το διάφορόν μου, έαν οι νεκροί μοΰα, ντε μός γγιάλλενε τ§ βδέκουριδέν άνα-ρίνονται; άς φάμε και άς πι- τΐ; λέ τε χα'με , έ λέ τε πίμε , σι νέοϋμεν" διατί αύ'ριον άποθαίνομεν.
σιρ βδε'σεμε.
33. Μ/,ν πλανάσθε. Η κακαϊς συ33. Μος λίρι τε γιου Γενιε'γενε" σέ
νανα^ροφαις χαλουσ^ τα κολά ήθ». ψέ κουβίντετ' έλιΐκα, πρίσγενε μέντ'
έ μίρόα.
34. Εξυπνίσετε ( νά ζτ;τε ) δικαί
34. Ζίίουχι ( τ^ ρόνι ) μέ τε δρέως, καί μί,ν άμαρτάνετι' διατί κά 'ΥΤ§» * μ^ί 91γε'νι* σέ ψέ & τζά νου•
ποιοι δεν. γνωρίζουν τόν θεόν' δια ζ§ νιόχΐνε Περντίνε' περ τοιίρπ τουεντροπτίν σα; τό λε'γω.
αιγ ού ά θόμ.
35. Αλλά κανένα; θίλει ειπεί"
35. Πό δά τε θότ| ντοίιε' κίσ γγιάπώς άνας-νίνονται οί νεκροί; κα» μέ λε\§ τε βδε'κουριτ&; έ μέτζ φάρρε λοί
ποίον κορμί έρχονται;
κουρμ 6ίν§νε•
36. Αγνως-ε (άνθρωπε) εκείνο ό
36. Νιερί ί πα μέντ, άγιο κε μ-πγιπου σπέρνει; έσΰ, δέν πέρνει ζω/,ν, έαν έλ τί , νουκε μέρρ' γε'τε , ντ§ μός βδέδεν άποθάνη.
κτ|.
37• Καί έκεϊνο όπου έσΰ σπε'ρνεις,
Ζη. Ε κοϋρ μπγιέλ νούκε μπγιέλ
δεν σπέρνεις τό σώμα όπου με'λλίΐ κουρμνε κέ δό ιε πένετε , πό Βό μέ θέ•
να γένη, άλλα γυμνόν κοκκί, άν τυ- νε, νιε κόκε Γρου'ριτ τε τζβέίουρε, ά
χΐ), ο-ιταρ;ου, η κάνενα από τά λοιπά τγιέτίρ φάρρε.

βπέματα.

ι
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38. Και ό Θεός του δίδει σώμα
καθώς θίλει, και κάθε ίνα άπο τα
σπέρματα το ίδιον του σώμα ( δίυε:..;
39. Ο/ι κάθε οαρξ είναι ή αύτη
σχοξ' άλλα άλλη είναι ή σαρξ των αν
θρώπων, και άλλη είναι ή σαρξ τών
κτηνών, καΐ άλλη είναι ■}[ σαρξ τών

38. Μά Περντία έ'π μπά τϊ κου'ρ-Ασι κουντο' ι ττελκίν άσάί ' έ ντέ τ$ο
<
φαριβ κουρμν εσαιγ.
39• Γιο τ$& *«ΰρμ ϊστε νιε κου'ρ'Α
ί τίλλε* πό τγιάτϊο είίτι κοιίου.
5μ ι νΐίρε,ετ, ε" τγιάτερ κου'ρμ* ί κάφίίίβετ,
ί τγιάτερ ί πίδκίτ , ε' τγιάτερ 'ϊ ζόίετ.

ψαριών, και άλλη εί*αι ή σαρξ τών
■πετεινών.
4ο. Είναι και σώματα επουράνια,
4». Ε γιάνε κουρμερα πρε'ιγ Κίελείναι και σώματα επίγεια* άλλα άλ Αετ, έ κουρμερα πρέϊγ δέουτ* μα τγιά
λη είναι ή δόξα τών επουρανίων, και τίρ |στε πουκουρία έ άτοΰβε κ§ γιάνε
πρέιγ Κίελλετ , έ τγιάτίρ έ άτουρε ΐ.ϊ
άλλη ή δόξα τών επιγείων.
γιάνε πρέϊγ δέουτ.
4 1. Και άλλη είναι η δόξα του Η
4'• Τγιάτίρ ιστί πουκουρία έ &'..
λίου, και άλλη είναι ή δόξα του φεγ ελιτ, £ τγιαιίρ πουκουρία έ χενίζεσε
γαριού, και άλλη είναι ή δόξα τών ά- έ τγια'τερ πουκουρία έ ουλετ* σέ ψ*
ςέρων" διατί ό έ'νας άς-ήρ δ<αα>£ρει οΰλ γκά οϋ'λι κά τε ντεροιίαρε ντε
πουκουρί.
άπο το άλλο άτρο ΐϊς την δόξαν.
42. Ετζι θέλει ιίοθαι και ή άνά4^. Κιστοΰ ϊ>*τε έ δε τε γγιάλτους-ασις τών νεκρών* σπε'ρνετε εις <ρθο- ριτ' « σε βδέκουρετ* μπίλλετε μπέ τι
ραν, άνας*ηνεται ιΐς άφθαρσίαν'
πρίίετε, έ γγιάλλετε πα πρίσετ*.
43. Μπίλλετε ί πα ντε'ρρ*, ί γκ-ί_•
43. Σπέρνεται εις άτιμίαν, και άναςτίνεται εις την δόξαν" σπέρνεται χετ» έ ντέρρ*τζουρε* μπίλλετε έοεμοι,'άσθενημένον , και άνας-η'νεται δυναμω- ρε, εγκρίχετε ε'σεντόϊε.
με'νον.
44- Σπέρνεται σώμα ψυχικόν, και
44• Μπίλλετε νιε κουρμ πρέϊγ κ«άναςτίνεται σώμα πνευματικόν* εΐναι φσ|, εγκρίχετε κούρμ' πρέΐγ Επίρτιτ.
σώμα ψυχικόν, και είναι σώμα πνευ εβτϊ κουρμ πρέϊγ κάφσε , έ ε'* :ί κουρ
ματικόν
πρέϊγ Ζπίρτιτν
45. Τέτοιας λογίς είναι και γε45. Λεσ-ού 'εϋτ' »δε σκρουαρε* νιεγραμρένον' έγινεν ό πρώτος άνθρωπος ρίου ί πάρρε Αδάμι κέ πέρρε ϊ^ίρτ ί
Αδάα εις ψυχην ζωντανηΥ ό ύτερινδς Ριάλλε. Αδα'μι ΐ πας-άϊγμε 2πίρτ κε
Λδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν.
επ γέτεν' ! Ριάλλε.
'"
46. Αλλα όχι πρώτον έγινε το
40. Πό γιο περπάρα γε'τ' ί 2πϊρ•πνευματικόν, άλλα τό ψυχαβν, έπει τιτ., πό γε'τ' ε' κάφοεσε, ϊ πας-άϊγ ί
τα το πνευματικόν.
ιπίρτιτ.
47• Ο πρώτο; άνθρωπος (ητον)
47• Λιεριου ΐ πάρρε πρε'ιγ δέουτ,
άπο την γην χωματένιος* ό δευ'τερος ί πάλτε , νιερίου ί 3§ίτβ, Ζότι γκά Κίάνθρωπος ( είναι ) δ Κύριος άπό τον ελλτε.
βΰρανόν.
48, Ο, τι λογής ητον ό χωματέ48. 2ί κουντρ'|ί*τ' ΐ πάλτι, κεϊτοΰ
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νιος, τέτοιας λογής είναι και ο'. χω
ματένιοι" και ο, τι λογής είναι ό επου
ράνιος, τέτοιας λογής (θελουσιν είσθαι^
κ*ί οι επουράνιοι.
4ο. Και καθώς έφορέσαμεν την ει
κόνα του χωματένιου , έ'τζι θέλομεν
φορέσει και την εικόνα τοΰ επουρανίου.
5ο. Και τοΰτο λε'γω, αδελφοί, ότι
βάρς και αίμα όέν ουνονται να κληρονομη'σουν την βασιλείαν τοΰ Θεού ,
ούο"έ ή φθορά κληρονομεί την άφθαραί&ν.

γιάνί έ &έ τέ 7:άλτξτ»' ε σι ί Κίλτι,
τ| τίλλε, έ δέ τε Κίελλτιτξ.

4,9• Ε σί κουντρί κέμι 7:άσουρε β:'•
<ίιου:ε ζονίσίΛϊν' έ σε πάλΐΊτ,δό.τέ
βέσγεαε έ δέ κονίσμ|ν' έ σί Κίελλτιτ.
ίο. Εέθόμ/|τ|, βελάζερ , σε ψέ
μίστε έ 5ε ίιάκου νοόχε μουντγενε τε
μάρρενε πγιέσε μπρετερίν' έ Περντίσε,
ά; ε πρίίίιουρα οό τε μάρρε πγιέσε τ§
-α ποίσιουρίνε.
5 1. Για, χεοΰθόμ γιοΰβετ νιε τ»
φαέχουρί" βερτέτ γιο ίιθΐ δου'αμε τε
6δέσεμ$, πό ίϊΟε δουαμ} τε ντερονεμι.
52. Ατε. τζάστ, μπε νιετεμπίλτουρ| τ£ σίουτ, ντε δρουπέτε τε πας-άιγμε, ( σε ψέ δο τε θιρρέσε δρουλέτα, )
έ τε βδέκουριτ» δά τε γκρίχενε τ§ π*
πρίδιουρε, ένέβετ οό τε ντξρόνεμι.
53. Σε ψέ δουχαετε κε κουιγ κουρμ
κ§ «ρίσετε τε βέσγξ άτε κ§ νουκε ττρί'άι-ί' έ κουϊγ κουρμ κ| βδές τε βέσγ§
άτε κ| νου»* βδές.
54• Ε κουρ τε βέσγεπα κουιγ κουρμ
κ'ε κάλπετε , άτε κε νουκϊ κάλπετε , έ
κουϊν κε βδές , τε βέσγ§ άτε κε νοιίκε
βδές , άτ| χέρι δά τε πενετε φγιάλια κ 5
εστί δκρουαρί ' οΰ πι βδέλεγια γκα
βιτόρεα.
55ί Κού "φτ ω βδέκίγε θουμπιίτ;
κού §"ίτ' ώ πίσε βιτόρεα ότε;
56. Ε θουμπι ϊ β&κξγεσί πα ϊατ^
φάγι' έ φουκί έ φάγιτ, είτε νόμι.

5ι. Να, όπου σας λέγω μυς-υριον αληθινά* όλοι οέν θέλομεν άττοθάνη, άλλα όλοι θε'λομεν άλλαχθή'
4^. Είί μιαν ς-ιγμνν, ώς έν ροπή
οφθαλμού, εις την ύς-ερινην σάλπιγ
γα" ( διατί θέλει σαλπίσει,) και οι νε
κροί θέλουσιν άνας-αθη άφθαρτοι, και
εμείς Οέλομεν άλλαχθη.
53; Διατί άναγκαΐον είναι τό φθαρτον ετούτο ( κορμί ) να ένουθη άφθαρσίαν, και τό θνητόν ετούτο να ίνδυθη άθανασίαν.
5/[. Και όταν τό φθαρτόν ετούτο
(κοομΐ ) ένδηθη άφθαρσίαν , και τό
θνητόν ετούτο (κορμί ) ενουθ^ άθανα
σίαν, τότε θέλει γένει ό λόγος ό
γεγραμμένος' έρροφηθη ό θάνατος α
πό την νί/.ην.
55. Ω θάνατε, πού είναι ή νίκη
σου; ω Λοη πού είναι τό κέντρον σου;
56". Τό κίντρον τοΰ θανάτου είναι
ή αμαρτία" και ή ούναμις της αμαρτίας
είναι ό νόμος.
5•}. Ωό λεβδίμ μπε Περνπίνε £$
5^. Και άς είναι χάρις τφ Θεω ο
πού μας οίοει την νίκην οιαμέσου να 5α νέβετ βιτόρενε, με άνε τε Ζό
του Κυρίου μας Ιησού Χρις•οΰ.
τιτ σόνε Ιησοΰ Χρΐ7θΐτ.
5ι. Δια τοΰτο, αδελφοί μου αγα
58. Πρα άντάί'γ, βιλάζ^ριτ" «*μί τε
πητοί, ςιέκεσθε ς-ερεοι άμετασάλευτοι, δά3ιουριτε, γίνι τε πα τούντουρ» ΐ τέ
π ε ρισσ:υοντε; εις τό έργον τοΰ Κυρίου στερεόσουρε,, τουκ' έ τεπερουαρε Ρίθί
πάντοτε" είςευροντες ότι ό κόπος νιε ντ'ε πούνε τϊ Ζότιτ, σε ψέ έ δίγι

Κ(φ. ιβ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

577

σας δεν εϊναι εύκαιρος ίίς τον Κύ- *! μουτίμι γιούαίγ νούκ" ϊόΥ ΐ μπράζ§τ| μπί Ζο'τνί.
ριον'
Κεφ. ις\ ιθ.

Κρίε Είιαστιμπεδγιέτετε. 17. ι(,'.

ι. Κ αϊ δια της ζητείας (τών :'λεημοσυνών όπου ίϊναι ) δια του; άγιους,
καθώς έβαλα εις τάςι* ταΐς έκ.»λνισίαις της Γαλατίας, τέτοιας λογής κά
μετε και ε'σείς.
2. Κάθε κυριακήν, κάθε ίνας άπα
σας βάλλει ζεχωρις-ά εις -ίο σπίτι
του θηκιάζωντας όσον ημπορεί, καθώς
τον φωτίσει ό θεο'ς" δια να μήν γίνε
ται τότε μάζωζις της ελεημοσύνης
όταν ε"λΟω.
3. Και όταν έλθω, όποιους εσείς
θέλετε γράψει με έπιτολαϊς να είναι
δόκιμοι, εκείνους θέλω πέμψει να πά
ρουν, και να ΰπάσι την χάριν σας εις
την Ιερουσαλήμ.
. Λ,αι εαν είναι αςιον να πάγω
και ΐγώ, θέλο^σιν υπάγει μαζύ μου.

ι. Ε σα π|ρ τ& μπίγέδουρε τι ελεημοσύνιτ κε τε πίνετε περ 2ϊϊνγτυρϊ σι κούντρε δάτζε οΰρδερ ντεκίσ<ρα
τε Γαλατίσί , κεστού πίνι έ δέ γιούβετ.
2. Τζδο όίτϊ τε πάρρ| τε γιάβ^σε
τζίλι §ο γκα γιοΰσ λέ τε βέρρ§ μπ&
νιάνε, έ λέ τ| μπεγέδε άτεκΐκα μουρβέτ' κΐ τϊ μος πένετε τ§ μπεγέδουριτ§ κοΰρ τε βίγ ού'νε.

5. Και όταν περάσω την Μακεδονίαν, θέλω ελΟη εις ε'σάς" ( διατί θε'
λω να περάσω διαμέσου της Μακε
δονίας. )
6. Κα! άν τύχη θέλω ς-αθή ολίγον
ιΐς ε'σάς , η και να ξεχειμάσω, δια να
μέ συμπροβοδη'σετε όπου και άν υ
πάγω.
η. Διατί δέν θέλω να σας εΐδώ
τώρα περαςικο'ς' άμή" ελπίζω να απο
μείνω καμπο'σον καιρόν εις έσας , άν
το συγχώρεση ό Κύριος.
8. ΚαΙ θέλω απομείνει εις την
Εφεσον εως της πεντηκοΓης.
9• Διατί μου ανοίχθηκε Ούρα μεγά
λη και ενεργητική, και είναι και πολ
λοί ενάντιοι.
ίο. Και έαν ελθη ό Τιμο'θεος, βλέ-

3. Ε σι τε βίγ ουν| άτι, §6 τϊ §εοίοϊγ με καρτερά άτά κε & τ& ζΡίδνι
γιούβετ κε τε σπίενε δουρετίνε τούαΐγ
ντ' Ιερουσαϊίμ.
4• Ε ντέ κιόφτε πούνα έ κολάϊγτε,
κε τε βέτε έ δέ οϋνε , & τε βίγεν§ μέ
μούα λάσκε.
5. Ουνε ντα'ίτι 86 τ\ βίγ ντεβ
γιούβετ , κούρ τε βίγ ρ*ότου)'ε Μ*κίδονίσε' ( σε ψέ νταίίτί σκόϊγ ντε 'περ
Μακεδονί. )
6. Ε μπάνε γιου1* μπάσε β6 τ§
μπέτεμ κόχε* ά μπάσε δο τε διμερόϊγ,
χ^ τε με περτζίλι γιούβετ γκα §4 κ£
τε βέτε.
η. Σέ ψέ νούκε Λούα κε του 'άΌ/
γιούδετ νταστί μπ| τ| οκούαρϊ' πο
σπερέιγ κε τέ κεντρόϊγ διτζά κόχ§ ντερ
γιούβετ, ντε μα ντίγέφτε Ζότι.
8. Ε &> τ| μπέτεμ ντ' Εφεσο γγέρα ντε Πεντικοςν
9• Σέ ψέ μοΰ χαπ νιε δέρρε έμάδε
έ έ Γέρρί) έ σιούμε άρμίκ.
ίο. Ε ντ' άρτε. Τιμόθεο•, βε,'ίτρόνι
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πετε να είναι χωρίς φόβον ανάμεσα
σας" διατί ίργίζεται το ε'ργον τ&ΰΚυβίου ωσάν καί εγώ.
ιι. Κανένας λοιπόν ας μον τον
καταφρονη" αλλ* συντροφιάζετε τον
μέ ίίρηννιν, δια να ελθη εις εμένα"
διατί τόν καρτερώ αντάμα με τοίις
αδελφούς.
12. Καί δια τόν άδελφόν τόν Απολλω, τόν «παρακάλεσα δια να ελ<νι εις εσάς όμοΰ με τους αδελφούς"
καί καθόλου δεν ηθέλησε να ελθη τώ
ρα" άμή θέλεν ελθη όταν εΰρη καλόν

Κεφ. 1 5.

τε ρίγ| ντέρ γιούβετ πα φρίκε" σέ ψ»
πουνον πούνεν' έ Ζότιτ σι ε δε ούν§
βε'τϊ.
ιι. Ντονιε άόά λέ τε μός έσχαρρεζόγε άτε" πό περτζίλιε άτι μέ τ§
μίρρε , Λ τ» βίγε τέκ ούνβ" σέ ψέ έ
ποές άτε πάϋχε με βελάζερ.
12. Σά περ βελάνε Απολό, ου'νξ
γιου λιούτζε Πιούμε χέ τε βίν ντέρ γιού
βετ πάϋ•χ§ μέ βελάζίρ" έ πα γετίρί
νούκί δέδι τε 6ίν νταστί* μά & τ§
βίγε κοϋρ τε Λέτε γίε.

καιρόν.
1 3. Ρίγι ζΡούαρε. κεντρόνι ντε χε'ι3. Αγρυπνάτε, ς-έκεσθε εις την
■πίς-ιν, άνδριώνεσθί, καϊ δυναμώνεσθε" σ|, πένουνι σι πούρρα, έ φορτζόνιι4• Η£θ* πούνετε τούαίγ λέ τ{ τ.ίι4• Ολα σα« (τα πράγματα) ας
νεν§ μέ οασιουρί.
γίνωνται μέ άγάπην.
1 5. Ε οΰ λιούτβμ γιούβετ, βελάζερ,
ι5. Και παρακαλώ σας, αδελφοί"
ίίζευρετε το σπητι τοΰ Στέφανα, ότι γιούβετ έ οίγι βτεπίν' έ Στεφανάίτ, Λ
είναι τό πρωτοφαντίβημον της Αχαίας, §στ§ πέμμ' έ πάρρε έ Αχαισς, έ μπ«
και άφιε'ρωσαν τοΰ λόγου τους δια να πούνε τε Ζε,ϊνγτόρεβετ κάνε βε<§ β<ίτεχεν' έτοΰρε.
ϋπηοετώσι τους αγίους"
1 6. Κε τϊ Άίντενι έ δέ γιούβετ μπ!
ι6. Δια να ϋποτάσ^εσθε και εσείς
εις τους τοιούτους, καί εις κά8ε έναν τ« τίλετε , ε μπξ τζίλινε οό κε πουνόν
μέ νέβετ πάσχβ έ μόυντόνετε.
όπου σύνεργα και κοπιάζει.
17• Ρ|ζόν«μ μπ| τ' άρδουρ$ τ§
\η. Και χαίρομαι εις τόν έρχομόν
Στέφανα και Φουρτουνάτου καί Αχαϊ Στεφανάίτ, έ δέ Φουρτουνάτοσι, έ δέ
κού, ότι τό έδικόν σας λείψιμον έτοΰτοι τ' Αχαϊκόϊτ , σέ ψέ Χϊτ* * βοΰνε ντε
β|ντ άτε κε λίψείγ γκά γιούβετ.
τό άνεπλη'ρωσαν"
1 8. Σέ ψέ πρξίγτινε 2πίρτινε τίμ
ι Ρ. Διατί καί τό έδικόν μου πνεύ
μα , καί τό εόικόν σας ανάπαυσαν* έ δέ Τούάιγνέ' ί νίχνι άδά τ§ τίλετί.
γνωρίζετε λοιπόν τους τοιούτους.
19. 01 φάλενί, μέ σεντίτ γιούβετ
19. Σας χαιρετούν αϊ έκκλησίαι
Κίϊιτ'
έ Ασίσε* Ού φάλενε γιούβετ
της Ασίας. Σας χαιρέτα κατά πολλά
εν Κυοίω ό Ακύλας καί Πρίσκιλλα , μπε Ζίτνε ϊιούμε. Ακύλα έ δέ Πριβχιόμοΰ μέ την έκκλησίαν όπου είναι εις λα , πάσκε μι κίσίν' ίτοΰρε κέ χάν{
μπε στεπί.
τό σπητι αΰτωνών.
αο. Οΰ φάλενε γιούβετ μέ 3εντέτ
2θ. Οι αδελφοί όλοι σας χαιρε
τούν" ΧαιοετηΟήτε ένας τόν άλλον μί Γίθ§ βίλάζεριτε" πούθνι νιέρι γιάτερινί
μέ τε πούΟουρε Σεινγτ|ρί5τε.
φίλημα άγιον.
2ΐ. Τε φάλετί εϊτε 3χρού*ρε με
2ΐ. Ετοΰτο; ό χαιρετισμό; (έγρά-

Κεφ. τ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

φη ) με το εσΊκόν μου χε'ρι του" Παύ
λου.
32. Οποιος δεν άγαπα τον Κιίριόν μας ΙτισοΟν Χρι<70ν, ας είναι άνάθεμ* μαραναθά.
ί3. Η χάρις τοΰ Κυρίου Ιησοϋ' Χρί
σου ας είναι με τοΰ λο'γου σας. '
&4• Η αγάπη ιιου με όλους σα;
ίν Χρις"φ Ιησοΰ. Α μην.
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βο'ρρϊ τίμε τε Παιίλοσε.
22. Ντίστε ντονιε κ§ νουκε ?ίό Ζο• '
τνε Ιησοΰ Χρΐ7θ'νε, λέτε γε'τε ανάθε
μα, Μαραν Α θα.
23. Δουρίτία έ Ζο'τιτ Ιησοΰ Χρι- '
ς-όιτ κιόφτε μέ γιούβετ.
24. Δα&ιουρία ϊμε πάσχε ρέ Ριθβ
γιούβϊτ μπί Ιησού Χρις-όνε" Αστού ■

κιόφτε.
* Κάρτ' Επάρρε ντε Κορινθιότ ού
γράφη άπό Φιλίππων, δια 2τε<ρανά σκροόα γκα Φίλίππετε με μες τ§ Στ?και Φουρτουνάτου και Αχαϊκού και φανάιτ, έ Φουρτουνάτοσϊ, ϊ Α/αϊκόιτ,
έ Τιιχο'Οιοϊτ.
Τιμοθέου.
2."). Η εις Κορινθίους πρώτη ί•

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κ Α Ρ Τ Β

ΠΑΪΛΟΪ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ε ΑΠΟΣΤΟΛΟίΤ ΠΑΥΛΟΣ^

ΠΡΟΣ κορίνθιους
ΔΕΥΤΕΡΑ.
Κεφ. α. ι.
ι. ΠΑΥΛΟΣ άπο'7θλος τοΰ Ιησοΰ
Χρις-οΰ, μέ τ6 θέλημα θεού, κχϊ Τι
μόθεος ό αδελφός, εις την έκκλησίαν
του θεού όπου είναι εις την Κόρινθον,
μέ όλους τους αγίους όπου είναι εις ό'•
λην την Αχαίαν.
2. Ας είναι χάρις ει; έσά; και ει
ρήνη άπό θεού πατρός μα:, και Κυ
ρίου Ιησοΰ Χρις-οΰ.
3. Α; είναι εύλογημε'νας ό θεός και
πατήρ τοΰ Κυρίου μας Ιησοΰ Χρΐς•οΰ,

ΜΠΕ

ΚΟΓ1Ν01ΟΤ

Ε ΔΙΤΒ.
Κρίε Επάρε α.

ι.

ι. Πάβλουα Από<τολι ί Ιησού Χρι••
ς-όιτ μέ τε δάσ.ουρε τ| Περντίοΐ ε ο»
βέλα» Τιμόθεοϊ μπε Κίϊε τε Περντίσ| χε εστε ντε Κόρινθο , έ μπ| Σ|• νγτόρε χε γιάνξ ντε περ Ρίθ' ά/άί.

2. Δουρετί μπ£ γιοΰβετ έ πάικ γκα
ΠίΓντία παπαι ϊνε, έ <£έ γκα Ζότ«
Ιησού Χρις-'ίί.
3. Ε π;κου'αρ| κιόφτ* Περντία έ
παπάί ί Ζότιτ σόνε Ιησού ΧριςΌΐτ , *α.
ό πατήρ τοΰ έλί'ου;, και θιό; κάθ: ϊίάϊ ί ντίγέσειε ε' ί ΓιΟ| παρηγορίβετ.
παρηγορία;"

Κ.ί"ΐ . ι.
προς κορινθίους β.
58ο
4• &έ νά παρηγορίς νε'βετ μπε τζδό
4• Οπου μας παρηγορεί εις όλαις
στρεγγίμ
τόνε , κε τε μοιίντγϊμε π»
μας ταϊς θλίψαις, ίίς το να δυνώμε
όθεν ε'μεΐς να παρηγοροΰμεν εκείνους ί δε νε'βετ τ& παρν,γορίσγΐμε άτά, κε
όττοΰ «ναι ίίς κάθ* θλίψιν, διαμε'σου ίέντενί νι§ τζόό <ρ*ρρ| στριγγίμ, μέ,
της παρηγοριάς με την οποίαν παρη- άν| τε παρηγορίσ| χ§ γέμι παρηγορίσουρε ε' δέ νίβετ γκά Περντία.
γορουμεσθεν εμείς από τον θεο'ν.
5. Σε ψέ σι κουντρε τεπερόγ*ν§
5. Οτι καθώς περισσευουσιν εις
τ»
πισουαραΓ*
έ Κ ρίστιτ μπε νε'βετ, χ§εμάς τα παθήματα τοϋ Χρις-οϋ, ετζι
και ή παρηγοριά μας περισοευ';ι δια- στου τεπίρον ε δέ παρηγοριά όνε. με άνε τ| Κρίστιτ.
μέσου τοΰ Χρις-οϋ.
6• Ε ντε χελμόνεμι πα, χελμόνεμι
6. Και έαν θλιβόμεσθε, $ιά την
παρ/;γορίαν και την σωτηρίαν σας , π§ρ παρηγορί, έ περ "ΐπετίμ τουαϊγ
(θλιβόμεσθε ,) καν τε παρηγορούμεσθε, χ| πίνετε με άνε τε δουρίμιτ τε τίλιβπαρηγορούμεσθε δια την έδικην σας βετ τ§ π§σούαρα *ίε πεσόϊγμε ε δέ νε'
παρηγορίαν, η* οποία ίνεργίΐται με βετ" έντε παρηγορίσεμι, παρηγορίσεμς
τήγ ύπομονήν των αΰτων παθημά περ παρηγορί έ π£ρ σπετίμ τουαϊγ* έ
των, τα όποια πάσχομεν και εμείς" σπερρέ'Ηα γιόν& εϊτ' έ πα τούντουρε
καϊ ή ελπίδα1 μας δι* λόγου σας εί περ γιουβετ.
ναι βεβαία.
η. Σέ ψέ έ οίμε κε σί κούντρξ κίν1
η. Εΐζευροντ-ς εμείς δτι καθώς είοθε κοινωνοί των παθημάτων, τέτοιας πγιε'σε ντε τε πετούαρα , κιϊτοΰ ( δδ
λογής θέλετε είσθε κοινωνοί και της τε κίνι ) έ δέ ντ§ παρηγορί.
παρηγοριάς.
8. Σέ ψέ δοιίαμε κε τα §ίγι γιου
8. Διατί θε'λομεν να βίξιυρβτε έ*εϊς,
αδελφοί δια την θλίψιν μας όπου μας βετ , ω βξλάζξρ , ^τρεγ") ίμνε. τένε. λ\
έσυνέβη εις τήν Ασίαν, ότι ίβαρεθή- οΰ πε μπε νε'βετ ντ άσί, σέ ψέ οΰ
καμεν πολλά περισσά, εζω άπό την ρ|ντούαμ φόρτ Πιούμε με τέπερε γκά
οιίναμίν μας, εις τόσον όπου άπελπι- φουκία, κάχε κε σα τε οϋρρέγεμ νϊ'βετ
σθηκαμεν και από την ζωη'ν μας.
γε'τενε. τίνε.
9. Αλλα και εί^αμεν εις του λό
9• Πό νό'βετ μπ§ βέτεχε τ£ν§ έ
γου μας και την άπόφασιν τοϋ θανά μούαρρ"μ άπόφασιν' έ β^ε'/ίεγεσε , κ§ τ|
του , δια να μην θαρροΰμεν εϊς τοΰ μός χέμι σπίρε'σενε μπε βέτεχε τ§ν$,
λόγου μας? άλλα εις τον Θεον , όπου πά μπ| Περντίνε, /Λ γγιάΧ "| βδ/κ&υάνας-ηνει τους νεκρούς.
ι ο. Ο όποιος μας έλευθέρωσεν' άπό
ίο. Αγιο κε να δπίτόΐ νάβετ γκά
τόσον μεγάλον θάνατον, και μας ελευ κάχε έ μάδε βδέχιγε , ί δέ να σπετον
θερώνει* ίϊς τον όποιον έλπίζομεν ότι Γίθε νιε* μπα τε σπερρείγμε κε έ δέ οο
και ακόμη θέλει μας ελευθερώσει"
τε να ϊπετόγε σότ δι πάρρε.
1 1 ' Εμώντας να συνυπηρετάτε και
1 1. Κούρ τε να ντίχνι έ όέ γιουβετ
έιεις με την δε'ησίν σας δια λόγου μας, με νέ πάσκε π§ρ νέβετ μέ τε φάλτουδια νά εύχαρι^ηθη δια λόγου μας ά- ρ| τουαϊγ, κε περ τε μπουρτουρε /.ε
πό,Ίιολλά πρόσωπα το χάρισμα όπου μοόαρρμ νί'βετ τξ πίνίτε έφ•/αριστία

Κ.«ρ, ι.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

μ»; εδόθη διαμε'σου πολλών ανθρώ
πων.
1%. Διατί -ίχαι/χησίς μας ε'τουτη
είναι, ή μαρτυρία της συνειδη'σεώς
μας, δτι μέ απλότητα και μέ καθα
ρότητα Θεοΰ, όχι μέ σοφίαν σαρ*ικ/,ν, άλλα μέ τήν χάριν του Θεοί,
ίσυνανας-ραφγίκαμεν εις τον κόσμον,
και περισσοτερον εις εσάς.
1 3. Διατί δέν σας γράφο [Λεν άλ
λα, παρά εκείνα όπου άναγινώσκετε,
και τα γνωρίζετε* και ε*λπίζω ό'τι και
?ω$ τό τεΤ.05 θέλετε τα γνωρίσει.
ι\. Καθώς και μά; "γνωρίσετε α
πό το μερικόν, ότι είμεσθε καύχημα
σας, καθώς και εσείς ίϊοθε καύχημα
μ-/ς, εις την ημε'ραν τοΰ" Κυρίου Ιπσοΰ.
1 5. Και μέ τοϋτο το θάρρος έ[ίούλουμουν να έλθω προτίτερα εις ε
σάς, δι* να έχετε και δευτε'ραν χά
ριν.
1 6. Και διαμε'σου σας να περάσω
εις τήν Μακεδονίαν, και πάλιν άπό
την Μακεδονίαν να έλθω εις εσάς, και
ατό σας να προευοδοθώ εις την ^ουδαίαν.
\η. Ετούτα λοιπόν βουλευόμενος,
μη'πως άρα καί έμεταχ:ιρίσθηκα ελα
φρότητα; η εκεΐνχ, όπου βουλει'ομαι,
σαρκικώς τα βουλεύομαι, δι* να εί
ναι συμα εις «[λίνα, το ναι ναι, και
■™ «χι όχι ;
ι8. (Καθώς) ό θέας είναι πις-ός,
( ετζι ) ό λόγος μας όπου έλαλη'θη εις
εσάς δέν έγινε ναι και ό/ΐ.
Ι9• Διατί ό υιός τοΰ Θεοΰ ά Ιη
σούς Χρι^ός, όπου έκηρυνθη εις εσάς
διαμε'σου μας, διαμε'σου έμοΰ και τοΰ
Σιλουανοΰ και του Τιαοθε'ου, δέν εγινε ναι και
αλλά ναι εγινεν ει;
αυτόν.
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γκα σηύμι νιε'ρεζ περ νέβετ.
12. Σέ ψέ τ| μπούρτουριτε τάνε
ιϊεγιά ϊ^τϊ, φικίρι ίνε ί κερούαρ$, σέ ψέ
ραύαμ να ντε πότε με ζέμερε τε γάπ|τε , έ μέ τε δρε'ιγτε τε Περντίσε,
γιο μέ σοφί τεκούρμιτ, πό με χ'ιρ τ£
Περντίσί , ί δε μ| τέτερ; μπε γιούβετ.
ι3. Σέ ψέ νοΰκ' ού σκρούαιγμε γι.
ούβετ τξ τγιε'ρα , περ βε'τζε άτοΰρε κε
κίνι διαβάσουρε., ά κίνι νιόχουρξ' έ ίέ
σπιρρΥίγ κε γγε'ρ» με τε πας-άϊγμενε
οό τί νίχνι.
ι4• Σϊ κούντρε να κίνι νιόχουρε νεβετ μπε νιάνε, κε γε'μι μπρούρεγια
γιούαιγ , σι έ δε γιουβετ όνα μπε £ίτε τε Ζότιτ Ιησουϊτ.
1 5. Ε μέ *ετε θάρρος δέίίια τ| βίγ| ντ|ρ γιου με περπάρα , κε τε κίνι
Γεζίμ τ§ §ίτί.
1 6. Ε πρεϊγ γιοΰ5 τ§ σκό'ίγ ντ|
Μακεδονί , έ περσερί γκα Μακεδονία
τε βίγ ντ|ρ γιου , ε πρέϊγ γιοϋσ τ|
π|ρτζίΧ|μ ντ' Ιουδαίε.
\η. Εσί κέ ΐ τίλι νίγε'τι ΐμ, (Απάσε κε'ίίε. ί πα κε,ντρούαρε ντε φγιάλε;
ά ατό κε συλοη'σεμ ΐ συλοησεμ νιερξζίστ , κ| τ| γέτε. ν τάνε με'γε , ε ε , έ
γιο γιο;
1 8. 2ί έβερτε'-| κε εστε Περντία ,
ά<ίτοΰ έ όέ φγιάλια όνε κε ού π§ μπε
γ•.ούβετ, νούκ' ού λέ Ι ε γιο.
ΐ9• Σέ ψέ ΐ πϊ^όιί Περντίσε Ιησοίι
Χρκόι , άί κι ού κήρυξ γκα νε'βετ ντέρ
γιου, γΛ με'γε, έ γκα Σιλαυανόΐ, έ
γκα Τιμόθεοϊ νοΰκ' ού πε ε έ γιο, ιτό
μπε τ| ού Λε κοΰρ δό ε,
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ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΪΣ Β.

Κβ«{#. 3.

2θ. (Διατϊ όλα τά ταξίματα του
θεού, ει; αυτόν είναι ναι, και ει; αυ
τόν είναι αμήν,) ει; οο'ξαν τοΰ" θεού,
βΊβμε'σου μας*
2ΐ. Καϊ έκεΓνος όπου μά; βεβαιώ
νει μαζΰ μετ' έσας εις τόν Χρις-όν,
χα: έκεϊνο; όπου μά; εχρισεν, είναι ό
θεός'
22.. Οπου μας έσφράγισε, καϊ μια
έσ*ωσε τόν αρραβώνα τοΰ" Πνεύματος
εις ταΐς καρδίαιςμα;.
23. Και έγώ μάρτυρα επικαλού
μαι τόν θε'όν εις την ψυχη'ν μου, υ ι
τό να σα; λυπούμαι, δέν ήλθα ακόμη
εις τήν Κο'ρινθον.
2 4• Οχι ότι κυριεύομεν την πί^ιν
σας, άλλα δτι εϊμεσθε συνεργοί της
χαράς σας" ο"ΐι«τϊ ?ε'κεσθβ όιαμε'σ<)υ
της πίς-εως.

2θ. ( Σέ ψέ Ρίθ* σά γιάνε τε τάξουρατ' έΠερντίσε, γιάνε μπατξ ε, ϊ
μπα τε γιάνε αμήν , ) τέ Περντία πέρ
ντερ τ£ν|.
21. ΝταϊτΙ Περντία &3τ§ «γιο κι
νά μπάν νέβετ πά λιοΰαϊγτουρε με
γιούβετ χάσκε μπε Κρίστινε, έ χε νί
κά νε'βετ χρίσου ρε.
3 2. Ε )<§ νά κά βουλιόσουρε νε'βετ,
ε κ§ να κα <Ην§ καπαρρ ε Λπιρτιτ νπ
ζεμερα τόνα.
23. ΝταστΊ ουν§ μπε γέτε τίαε
θερρε'ς Περντίνε μαρτύρ, λε τουκ' (
κουρτζίε^ί γιούβετ νούκ' άρτΓε μέ ντε
Κο'ρινθο.
24- Γιο σέ ούρδερόγεμε πε'σ£ν| τούαιγ , τό γε'μι σιοχε μπε ίεζϊμ τοΰαίγ'
σέ ψέ γιου χεντρόνι ντε λε'σ|.

Κεφ. β. 2,

Κρίε Εδίτ§. β. 2.

ι. Αποφάσισα εις τοΰ λόγου μου
ετούτο, τά να μην έλθω πάλιν μέ
λύπην εις ε'σάς.
2. Διατϊ άν έγώ σας λυπώ, ποίο;
άλλος είναι όπου θέλει μέ ευφράνει,
πάρα εκείνος όπου λυπάται άπό λο
γού μου ;
3. Και έγραψα σας τούτο αυτό ,
5ια να μην έχω λυπην, όταν έλθω,
άπ' εκείνους από τους οποίου; έκαμνε
χρεία να χαίρωμαι* πις-εύωντας δ\ά ό
λου; σας, ότι ή ^έοικη' μου χαρά είναι
όλο,νών σας.
4• Διατϊ άπο πολλήν θλίψιν καϊ
ς•ενοχο>ρίαν της καρδίας όπου είχα,

ι. Κάμ χειρ» νιγε'τ μέ 6ετ§χί τί•
με χετε, χε τέ μός βίγ ντέρ γιου χερσερί π|ρ τέ χελμούαρε.
2. Σέ ψέ ντου χελμόφτζα οίνε γι"
οιίβετ, τζιλι εστ' άί χέ $ό τέ μέ ί?ζόγε μοΰα; πέρ βε'τζε άί χε πάτ χ{ν| γκά με'γε χελμούαρε;
3. Ε σκρόβα ντερ γιοίι χετε τε τ.»
λενί , χέ τέ μός μάρρ £έλμ μπϊ χέλι*
κούρ τέ βίγ οϋνί, γκά άτά χε οού/«ϊγ
τέ χίσε ίϊζίμ' τούκ' έ πάσουρε θαΐίό;
μπε Ρίδ| γιου , χέ Ρε^ίμνε τίμ ε λ|λ

ίϊθ§ τούαιγνε.
4• Σέ ψέ γκά χ^λμι ί ίχιούμΐ, έ ίουλτζίμι ί ζέμερεσε ού σκρόβα γιούβετ (<•5
σας έγραψα, μέ πολλά δάκρυα, όχι διού^ί λιότ , γιο Χ| τέ χελμο'νενι, πέ
ίιά νά λυπηθητε , άλλα £ιά να γνω Χ§ τέ νίχνι δασού ρϊνε κε κάμ σιοΰμε
ρίσετε την άγάπην όπου έχω την πολ μ« τέπερε μπε γιου.
λά περισσην ει; έσα;.
5. Αν κανένα; μέ έλυπησε, δεν έ- 1
5. Ε ντξ κί ντονιε ί\ μέ ^«>ι*όϊ
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λυπήσει εμένα, άλλα ίλυπησε καμπό- μουα , νουκε χΑμόϊ μουα , πό νελσον, διά να [χήν τον βαρύνω όλους <"- μό« πάκεζε , κε τε μός Αένεμ ί έεντε
Ρίθε γιουβετ.
σας.
6. Σαΰό ί 'έστε σε τίλιτ κούϊγ μουν•
6. Αρκετόν είναι εις τον τοιούτον
ή παίδ:υσις αυτή όπου έγινεν εις αυ τίμ /ε γιου πε γκά τε 3ιούμ§τε.
τόν άτη τους πολλούς"
η. Κά^ε χ§ περ κουντρέ γιου οού7• Εις τόσον όπου το εναντίον
πρέπει μάλλον να τοΰ κάθετε χάριν, χαετε, τε Αενι χίρ με τέπ»ρ§, ε παρηκαι να τον παρηγορη'σετε, μη'πως καί γορί, μός ντόδετε έ ε πίγε χελμι ΐ
από την περισσών λύπνιν έτοΰτος κα- τέπξ« τε τίλινε.
ταπιωθη.
8. Δια τούτο σας παρακαλώ να
8. Πρά άντάϊγ οΰ λιουτεμ γιοΰβετ
τέ οεφτόνι μπα τε δαοουοί τε πά λιβεβαιώσετε εις αυτόν άγάπην.
ούαιγτουρε.
9• Αντάϊγ μέ κετέ νιγέτ έ 5ε γιου
9• Καί δια τοΰτο επί τ' αύτοΰ
σας έγραψα, διανά σας δοκιμάσω, άν σκρόβα , κ§ τε ίιόχ μέντιενε τοΰαιγ,
ντε γένι μπε τε ίίθα τε Ρε'Ριουρβ.
είσθε εις όλα υπήκοοι.
ίο. Ε μπα τέ κ| πέτε γιουβετ χίρ,
ίο. Καί εκείνου όπου έσεΐς συγ
έ
λεϊγ
ϊ δέ οΰνε * σέ ψέ έ δε ού'«ε ντε
χωράτε τίποτες, καί εγώ ( τοΰ" συγ
χωρώ" ) διότι εγώ έάν έχάρισα τίπο πέρρα ντονιε χίρ , άτίγ κ§ για *£?ρ«,
τες, ΐκείνου όπου το έχάρισα, δια λό περ δα#ουρί τουαϊγ για Αέρρα,πιρπάγου σας το έχάρισα, ενώπιον τοΰ Χρι- ρα Κρί5τιτ , κέ τ§ μός οεμετόνεμι
ς-οΰ' δια να μην ζημιωΟοΰμεν από γκά Σατανά».
τοΰ Σατανά"
II. ΣΗ
Ψ γι δίμε Γενιέσ τρατ
ιι. Διατί γνωρίζομεν ταϊς πανουρτιγ.
γίαις του.'
12. Ε κοΰρ άρρίγτα ντ§ Τρωάδ§
ία. Καί όταν έπ/ίγα εις την Τρω
άδα δια (να κηρύττω) το εύαγγίλιον περ τε διδάζουρβ Οΰγγίλ" έ Κρί3τιτ,
τοΰ Χρις-οΰ, εμώντας να μοΰ άνοιχθη έ σι μοΰ χάπ πόρτ έ Ζότιτ, νουκ§ πάθύρα έν Κυρίω , δέν άναπαυετο ή τζε τ| πρέιγτουρί ντε Σπΐρτ τίμ, σέ
ψυχή μου, μέ τό να μήν ηύρα τον Τί- ψέ σπάτζε Ρέτουρε βελάνε τίμ Τίτον$.
τον τον άδελφόν μου" '
1 3. Πό σι ΐ λιάτζε με δεντέτ άτά,
1 3. Αλλά αποχαιρετώντας τους,
ευγηκα καί έπηγα εις την Μακεδο- δόλα έ βάιγτα ντε Μακεδονί.
νίαν.
ι4• Α{β§ϊμ πά ντε Περντίνε κε νά
ι4• Καί χα'ρις τω Θεώ όπου μας
κάμνει να νικώμεν καί να Οριαμβευω- ίέν νέβετ τ'| μούντγεμε κούρδο μπε
μεν πάντοτε διαμέσου τοΰ Χριςοΰ, Κρίατινε, έπεν τε τζφάκετε μυρουδί
καί φανερόνει την μυρωδίαν της γνώ έ σε ίιόχουριτ σέ τίγ, μέ άν| τέν§ {*π|
σεως του διαμέσου μας εις κάθε τό τζδό βέντ.
πον"
1 5. Σε ψέ μυρουδί βΚρίστιτγέ1 5 0:ι ε'αίΐ; εΐ'/εσΟεν εύοιδί» το'Ί
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Κεφ. 3.

Χρίσου εις τίιν θεόν εις εκείνους όπου μι νέβετ μπε Περντίνε έ δε π|ρ άτ«
σώζονται , <αί ει» εκείνους όπου α- νε σόσενε , έ δε περ άτα κΐ χουμπάσξνε.
πολοΰνται'
ι6. Περ οί τζα μυρουδ: έ βδί'κεγετε,
1 6. Εις κάποιους εϊμεσθεν μυρω
περ
βδεκεγε τε τοΰρε" έ περ 2>ί τζ«
διά θανάτου εις θάνατον" και εις κά
μυρουδί
ε γέτεσε, π|ρ γέτε τ§ τοΰρε"
ποιους, μυρωδιά ζωή εις ζωην' και εις
£ περ ίετό πούνερα κοΰσ Ρτ§ χε τ§
τοΰτα τίς είναι ικανός ;
γέτε κάκ| ΐ Ζότι;
\η. Σέ ψέ νούκε γε'μι σί τε 5ιούίη. ΔιατΙ δεν εϊμεσθεν ώσαν οί
μβτ|,
<ε ίτέσενε φγιάλεν' έ Περντίσ», πό
πολλοί, να καπηλευωμεν τον λο'γον τοΰ
σί
γκα
ζεμερ' έ χερου'αρε , σί γκα άν'
θεού, άλλα έκ θαρότητος, ωσάν άπο
έ
Περντίοε,
φλιάσεμε περπάρα Περντί*όν θεόν, έμπρος-ά εις τον θίον, εϊς
σί μπ§ Κρίστινξ.
τον Χοις-όν λάλοΰμεν.
Κεφ. γ. 3.
Ι. Αρνΐζομεν πάλιν να βυςτίνωμεν
τοΰ λόγου μας; Η χρειαζόμεσθεν ώ
σαν χρειάζο/ται μερικοί, συςατικαϊς
ίπις-ολαΐς ιίς εσάς, η συς-ατικαΐς άπ'
εσάς;
2. Εσείς είίθε Λ έπις-ολτί μας, γεγραμμένη εις ταϊς καρδίαις, γνωρισμένη
και άναγινωσκομίνη άπο όλους τους
ανθρώπους"
3. Ετωντα; να εΐσδε φανεροί, οτι
εΐοθεν έπις-ολή Χρις-οΰ όπου ύπηρετη'θη άπο λόγου μας, γεγραμμένη ό/ι
ρ.έ μελάνι, άλ)ά με το Πνεύμα τοΰ
θεοΰ τοΰ ζώντος, όχι εϊς πλάκες πετρένιαις, άλλα εις πλάκες σάρκιναις
Τίς καρδίας.
4- Και εχομεν τέτοιας λογής θάρ
ρος εις τον θεόν διαμέσου τοΰ Χρί
σου.
5. Ο^ι ότι εΐμεσθεν δυνατοί άπο
λόγου μας να νοη'σωμεν τίποτες, ώ
σαν άπο λόγου μας, άλλα ή δυναμίς
μας είναι άπο τον Θεόν.
6. Ο όποιος καί μας έκαμεν δυνα
τούς να είμεσθε διάκονοι της καινού
ριας διαθήκης, όχι τοΰ γράμματος ,

Κρίε Ετρέτβ. γ. 3.
ί. Νίσγεμ! νέβετ *α τε
τάργεμ» βέτεχενε τένε; χ
χρί σιδίτζά, περ κάρτβρα
μανταρίσ|, πρέι'γ γιοΰσ, ά

^εκουμανμός χέμι
τε ρεκουμπε γιου;

Γιουβιετ γινι κάρτα ονε , σκρουαρε ντε Τι
ί,ίμερα τόνα, άγιο εστ' έ νιό
χουρί, έ διαβάσετε γκα Γίθε νιερ|ζιτε,

3. Σεψέ οσύκενι γιουβετ κ& γίνι
κάρτ' έ Κρ&τιτ έ Αίόρι πρίίγ νίσ,
σκρούαρΙ γιο μέ μελαν , πό με Σπίρτ
τε Περντίσε ίίά>ε , γιο μπε $ράσα τε
Ρούρρτα, πό μπε δράσα τε μίδτα τε
ζέμέρεσβ.
4. Ι τίλλι εδτβ θαρέόσι ίνε χε λίμι μπ| Περντίνε. με άν| τξ Κρίστιτ—
5. Γιο σβ γέμι τε Ζότε γκα βετίου τε συλοησεμι ντονιε πούνε σι γκα
βετίου , πό αξία δνε §σ:ε γκα Περντία.
6. Αγιο 4 να περρι νέβετ σερχετόρε τε ^ότ| τε δγιάτ|<;ε σε ρέ, γιυ τέ
γράμ;7|-;ε πό τε ^πίρτιτ' σε ψε γρ*μ
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η. Κα•. εαν ή διακονία τοΰ θανά
του, όπου ητον εις γράμματα,, τετυπωμένη εις πέτραις, εγινεν ενδοζος ,
ίΐς τόσον όπου να μην δύνωνται να
ατενίσουν οι υιοί τοΰ Ισραήλ εϊς το
πρόσωπον τοΰ Μωϋσέω;, δια την δόξαν τοΰ προσώπου του , την πρόσχαιρον*
8. Πώς δεν θέλει εϊσθαι περίσσότερον ενδοζος ή διακονία τοΰ Πνεύ
ματος;
9• Διατι έαν ή διακονία της κατακρίσως εγινεν ενόοςος, πολλά περισσότερον ή διακονία της δικαιοσύνης
πίρισσεύ:ι εις δόζαν.
ίο. Διατι εχεΐνο όπου εδοξάσθη
τότε, δεν έδοξάσθη εις τοϋτα το μέρη
με την ύπεροχιχήν δόζαν.

7• Ε ν'έατξ κ§ 5§ρπέσια έ βδεχεγεσ»
με αν§ τέ γράμμεσε τυπόσουρε. μέ
ΡΌϋρό, ού πϊ ί ντέρτζιουρε, κάκ| χ|
νούκί μούντνε τε Αίγτ' έ Ισραιίλιτ τέ
βεΐττρόΐγνϊ μϊ σι ντ§ φάκε τε Μωυσίουτ , γκα τε λάμψουριτ' έ φάκεσε
τίγ τε πά δουαούάρινί.
8. Κ:σ δό τε μος γέτ§ με έντέρρτζιουρε σερπίσια έ Σπίρτιτ;
9• Σέ ψέ ντίστε 'Ηρίέϊια έ ίίίμιτ
έ ντέρτζιουρε , σιούμε μέ τέπερ τεπερόν ντέ ντρέρρ" σερΛέίίια έ σε δρέϊγτεσε

ίο. Σε ψε άγιο Χε οΰ ντεορούα ατ| χέρβ, νούκ' οΰ ντερίούα μπέ «τε
άνε, μέ συγκρίς μπα τέ ντέρρ* τέ, τέπ|ρ|ι
1 1 . Διατι έαν εζεϊνο όπου έμελ
ιι. Σέ ψέ ντείτε κ§ άγιο χ| $ούλε να παύση, εγινεν ενδοζον' πολλά αιγ τε πρίσεϊγ οΰ κέ ε ντέρτζιουρε/
περισσότερον εκείνο όπου μένει, πρέ 'ϊιούμε μέ τέπερ άγιο χέ οουρόν §ούχαετε τέ γέτε έ ντέρτζιουρε.
πει να εΐν»ι ενδοζον.
1 3. Εχοντες λοιπόν τέτοιας λογής
13. Κοΰρ χέμι άδα νέβετ τ$ τίλλί
ελπίδα, μεταχειριζόμεσθε πολλήν παρ- σπερέσε , χουβεντόγ§μ§ (/ε λεφτερί τέ
ρησίαν'
μάδε,
1 3. Ε νούκε. ίεΐγμε σ; χούντρξ πε
1 3. Και δεν ( κάμνομεν ) ώσαν εκαμεν ό Μωϋσης, ό όποιος έβανε σκέ ρί Μωϋσίου χέ βοΰρι πουλίτζε μ•πϊ
πασμα εις το πρόσωπον του , δια να
μήν ατενίσουν οί υιοί τοΰ Ισραήλ
εις το τέλος ( τοΰ νόμου ) ύποΰ έμελ
λε να παύση.
ι4• Αλλά τα νοη'ματά τους έπωρώθησαν" διατι ?ως την σήμερον το
βύτό σκέπασμα ευρίσκεται εϊς αύτοΰς
εις τήν άνάγνωσιν της παλαιάς διαίτίκης, και δεν ξεσκεπάζεται , το όποι
ον ( σκέπασμα ) παύεται δια μέσου
τοΰ Χρις-οΰ.

φάκε τέ τιγ , τ; μός βεθτρόϊγνε τ|
κίγτ' έ Ισραιίλιτ μπ^ τέ σόσουρε τ$
^ νόμιτ) χέ §ό τε κίγτε έ τέ πουϊιόν.
ι4• Περ άτέ γιάνε Γουρρε,τζούαρε
μξντ' έτοϋρε * σε ψέ γγέρα σότ άγιο
πουλίτζε Ρίντετβ μπέ τ ε διαβάσουρβ
τέ δγιάτεσ| βγ'ιέτ|ρ|, ί άγιο πουλίτζ|
μπέτετ' έ πα ζλουλιούαρξ , σε ψέ μέ
ίνβ τέ Κρίστιτ γκρίχετ§<

^
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1 5. Μα σότ έΓ«'6ε §ίτεν|, κοΰρ δια
ιδ. Αλλ' ΐω; τήν σήμερον, όπαταν
βάσετε
Μωϊτίονι, πουλίτζα Ισιε; €{<\
«γαγινώοχέται ό Μωυσ/.ς, κείται σκεμπι ζέ[Λ|3α τ§ τοΰρε.
π*β!*α εις την καρδίαντους.
ι6. Μα κούρτεκθένετε (Ισίαη'λι )
ι6. Αλλ' οπόταν επις-ρεψη ( ό Ισ
ραήλ ) εϊς τον Κύριον, θέλει παρθη το μπ| Ζο'νε, $ό τ| γκρί//ετ§ κουλίτζα.
σκέπασμα.
ι^. Και ό Κύριος, είναι το Πνεύ
μα" και εκεϊ όπου είναι το Πνεϋμα
Κυοίου, έχει είναι ελευθερία.
ι8. Καί έμεϊς όλοι με ςεσκεπασμε'νον πρόσωπον βλέποντες, ώσαν εις
χαθρε'φτην, ττ,ν δόζαν τοΰ Κυρίου,
μεταμορφωνόμεσθεν εις τήν αύτην είκόνα άπό δόξης εϊ; δοξαν, ώσαν αχό
το πνε3μα του Κυρίου.
Κ?9

δ. 4

ί. Και τούτο εμώντας να εχ<•>μεν
ττ,ν ΰπηρεσίαν έτοΰτην, καθώς ε'λίνθηχαμεν, δεν όκνοΰμεν"
α. Αλλα άπαρνηθ/ίκαμεν τα κρυ
φα ττ,ς αισχύνης, και όεν πεοιπατούμεν μέ πανουργιαν, μηδέ δολόνομεν τον λόγον τοΰ Θεού, άλλα μέ ττ,ν
φανε'ρωσιν τη; αληθείας τοΰ λόγου
μας εις κάθε συνείδηαιν των ανθρώ
πων, έμπρος-χ εις τον Θεόν.
3. Καί Ιαν είναι σκεπασμε'νον το
εΰαγγέλιόν μας, εις εκείνο»; όπου χ-ολούνται είναι σκεπασμένο*/"
4• Εις τους οποίους ό θεός τοΰ
αιώνος 'τούτοί» έτυφλωσε τα νοη'ματα
τών άπίς-ων, δια να μην τους φώτι
ση ό φωτισμός τοΰ ευαγγελίου της
δόζης του Χρις-ού, ό όποιος Χριτός
είναι εΐκών τοΰ Θεού.
5. ΔιατΙ δέν κηρυττομεν του λό
γου μας, άλλα ( κηρυττορ.εν ) τον ΙησούνΧρις•όν Κΰριο\|* και του λόγου μας,

ι?. Λτχ*τί Ζότι ίστ§ Σπίρτι ' ί
τεκ εστί Σπίρτι ί Ζότιτ , άτγέ ίστ!
λεφτερί.
\η. Ε νέβετ τ§ Ρίθε μέ φάκε ζπουλιουαρξ βε'3τρόϊγμί σϊ ντε νιεπασκίρε
ντέρρ' έ Ζότιτ , μπα τε τε τίλλξ Ιχο'λ
κθενψι έ βίγμΐ γκα νιε ντέρρ ψτΛ
τγιάτερ ντίρρ", σι πρέΐγ Ζπίρτιτ σϊ
Ζότιτ.
Κριέ Εκάτίρτε. δ.

4•

ι . Πρα άντάίγ σϊ κέμι χετε σερπε3| νεβετ, σι κουντρε ού έλεησμ νοΰί$
περτόγεμε.
3; Γ1ό ούρρ"ε'ίγμε τε φσε'χουρατ' ε
τουρπιτ , ί νούκ' ετζεϊγμε μέ §ιν»ί|ρι,
ας πρίσγ|μ§ φγιάλεν' έ Περντίσε, πό
μέ τε τζφάκιουρε τ& σε βερτετίσε ρεκουμαντάργίμε βε'τεχεν§ τένε ντε τζδο
φάρε φικίρ τ§ νιέρξζετ περπάρα Περ
ντίσε.
3. Ε ντεστ μπουλιουαρε ΟύγγΟ•.
ϊνε , περ άτά λε χουμπάσενβ |θτε
μπουλιούα^ς.
4• Ατοΰρε τ| πα ίεσεβετ Περντία
έ κεσάϊγ γέτετ ούκα βερπούαρε μεντε,
λ| τί μός ού ντρίτγε άτοΰρε δρίτ' έ
Οΰγγίλιτ σε ντερριτ σε Κρίδτιτ, ίΛ ε•
3τε χονίσμ' έ Πίρντίσε.

5. Σέ ψε νεβετ ν;υ!ίε διδάξγιαί
βίτε βε'τεχενϊ , πό Ιησού" Χρις-όν§ Ζο'τνε τενε' ε βε'τε/ενε τ|ν§ πα, 3ερ)»ετόοε τούαιγ πέρ Ιησοϋνε.
δούλους σας δια τον Ιησοΰν.
6. Σέ ψί άγιο Π«ρντία >"4 θα τε
6. Οτι ό θεός όπου" είπε να λάιι-

Κι?. 4•
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ψ•/ΐ φως απυ το σκότος , ϊΛίΐνος (ε
(ά- λάμψγι γκά έρρίτζίρα ορι'τι, άγιο βε'•ναι) ό όποιος ελαμψεν ίίς ταΐς καρ- τ§ νά λάμψι ντε ζέμίρα τόνα, περ τ'ε
όίαις μας, ίίς τόν φωτισμόν της γνώ ντρίτουρί τε σ$ νιόχουριτ τ& ντέρριτ
σεως της δόςης τοΰ Θεοΰ, ίίς το πρό σε Περντίσε ντ§ φάκε τε Ιησοΰ Χρις-όίτ
σωπον τοΰ Ιησοΰ Χρις-οΰ.
η. Και εχομεν τόν θησαυρόν έτοΰη. Μα ΐχ;\ χαζινέ έ «μι ντ' &«
τον εις αγγεία πιίλινα, δια να είναι τ§ πάλτα, χ» τ£ γέτϊ γκά Πιρντία τ4
άπό τον θεον ή υπερβολή της δυνά τεπερουαριτ' ε κ§σάίγ φουκίετ, < γιό
μεως ετούτης, και όχι άπό λόγου γκά νέβετ.

μ*;8. Ε7ωντας να θλιβώμεσθίν εις
κάθε ( πράγμα) άλλα δέν ς-ενοχωρού
μεσθεν' εϊμεσδεν εις άπορίαν, άλλα δέν
άπελπιζόμεσθεν'
9• Διωχνόμεσθεν, άλλα δεν άπολειπόμεσθ'ν' ριχνόμεσθεν κάτω, άλλα
ύ'ιν χαλνόμεσθε"
ίο. Πάντοτε φέρνομεν εις το κορ
μί μας την νέκ'ρωσιν τοΰ Κυρίου Ιη
σού, δια να φανερωθη και ή ζωή του
Ιησοΰ εις το κορμί μας.
ιι. Διατί πάντοτε ίμεϊ; όπου
ζ«5μεν, παραδιδόμεσθίν εις θάνατον
δια τον Ιησοΰν, δια να φανερωθη και
ή ζωή τοΰ Ιησοΰ εις το θνητόγ μα;
κορμί.
ία. Εις τόσον όπου ό θάνατος ε
νεργείται εις εμάς, άμή ή ζωή ενερ
γείται εις εσάς.
1 3. Και ές-ωντα; να ί^ωμεν το
Πνεύμα της πί7εω;,/.αθώς είναι γεγραμμε'νον' επίτίυσα, δια τοΰτο έλάλησα' και εμείς πις-ευομεν , δια τοΰτο
και λάλοΰμεν'
ι4• Ες-ωντας να είξευρωμεν, ότι
εκείνος όπου άνά7ησε τόν Κυριον Ιησοΰν, θέλει άνας-η'σίΐ και εμάς διά
μεσου τοΰ Ιησοΰ, κα; θελε: μας παρα
τήσει όμοΰ μετ' εσάς.
1 5. Διατι ετοΰτα όλα δια λόγου
σας είναι, δια να περίσσευα η ή χάρις,
όπου ίπλεόνασε, μέ τήν εύ/αριτίαν, [

8. ΛΙπέ τζδο άνε χελμόνεμι , π?)
ν^υζ§ γε'μι στρίγγοΰαρε ντε Σπίρτ' γε'μι τ$ πά κεσούαρε, πό νουκϊ *'•'μ1

φάρρε.
9• Ντίκεμι, πό νουζε γεμι τ§ λϊνε'
γε'μι τ§ »τίρ| πόστε, πό γιό τε νουμπου^ξ.
ίο. Ε Λιεμε, κουρίό νέβετ μπ|
κοΰρμ τ§•/| βδαίιγεν' έ Ιησούίτ, κ§ τ\
τζφάκετ§ έδέ γέτ'ε Ιησουίτ ντ|κούρμ
τ£νε.
ιι. -; ψέ νεβετ λϊ ρό-εαε ίίθε νιε
ί'πεμι μπέ βδεκε,γε, π§ρ Ιησοΰνε., χέ τε
τζφάκετϊ έ δε γίτ' έ Ιησοΰιτ ντε
κούρμ τένί -§ πά ο^ουρουαρινε.
13. Αέ τϊ μουντγϊ άδά β^εχίγι*
μκε νίβε τ, ε γϊ'τα μπε γιουβετ.
1 3. Μάκοΰρ «μι τ$ τ;λ&νε Σπ'ιρτ
τ§ πεσ§ι§, σι κοόντρ' 'φχ% σκρούαρέ'
πεσόβα, πράάντάϊγ φόλια' ε δε νάβετ
πεσόνε;7.ε, πρα άντάϊγ φλιάσεμε.
1 4. 2έ ψέ έ δίμ| σε άί κ^ γγεΛ>"ε
Ζό-νε Ιησουνε. , οό τ|γγιάλγ5 έ δέ νό'βετ μέ άν§ ι\ Ιησουίτ , έ οό τ| νά
ντζγιερι τε νά άπε β$ντ περπάρα σι
■ίι χάλι μέ γιοΰβετ.
1 5. Ίι ψέ ί.θε πουν|τ£ γιάνε πίρ
γιουβετ , λ\ δο^ρ{τία τέ τεπερόγ
«ρόρτ 3ιοΰρ§ π|ρ ν;έρρ τ§ Περντί« με

ΠΡΟΣ κορίνθιους β.
Κεο. 5.
ϊ•ρχαριστΐ
τ&
σ§
σιούμίβετ.
των πολλών εϊς ττ,ν «όξαν τοΰ θεοΰ.
1 6. Δια τοΰτο δέν άποκά<ινθ[Αεν
ι6. Πρά άντάϊγ νούχι λιόοεαι, υ*
αλλά «αν /.τ. ό έςω άνθρωπο; ι/.ας ντόνΐ σε άι νιερίου ΐν| χ§ Ιστέ περγιζδιαφθείρεται , άαή ό ιιεσα ξεναχ.αι- στα πρίδετε. , πο άι κ§ |3τε πρίντανπερτερίχετε δίτε πέρ §ίτε.
νουργόνεται καθηίΑεραν"
- 17• Διάτι *ί προσωρινή και ελα
17• 2έ ψέστρίγγίμι ίσόρμ ίλί/_ον
ΐν§,
Χ|ν μπε νε'βετ -/τϊϊρ τ| έέντε τε
φρά θλίψις, μας ετοιμάζει βάώνιον
βάρος πολλά περισσής δόζτ,ς*
πα σο'σουρε, διούμε πα μάσε.
1 8. Εμώντας να μην ςΌ/.*ζώμε*
ι8. Σέ ψέ νούκε. β;δτρόγ:μξ νεβετ
σβεν έμ,εΓς («ίνα όπου βλέπονται, άλ άτο κε όούκενε , πο άτο κε νού/ε οο\»λα εκείνα όπου δεν βλέπονται" διατί ε *εν§' σέ ψέ άτο κε δούκενε , σοιενί'
κείνα όπου βλέπονται, είναι προ'σκαιρα' άτό πα χε νούκε δούκενε, για•/; τ§ τ.ζ.
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άμή εκείνα όπου δεν βλέπονται, είναι σόσουβα.
αιώνια.
Λε?.

.).

ι. Διατί είςεύρομεν ότι, ίαν το έπίγειόν μας σπίτι ετούτης τή; καλύ
βας χαλασθη, εχομεν οίκοδομην άπό
τον θεόν, σπίτι άχειροποίητον, αίώνίον εις τους ουρανούς.
α. Διατί εις τούτην (τήν καλύβαν)
ς-ενάζομεν, και έπιθυμοΰμεν να άπανωίνδ'Λοιψίν το οΰρανιόν μα; κατοικητηριον.
3. Ανίσως και εμώντας να ενδυθώμεν, δεν θέλομεν εύρεθή ) πάλιν)
γυμνοί.
4• Διο'τι έμεϊ; όπου ενμεσΟεν εις
τούτην ττν καλύβαν, άνα7ενάζομεν
βαρυνόμενοι' εις τόσον όπου να μην
θίλωμεν να έκδυθώμιν , άλλα να
άπανωενδυθώμεν άλλην, δια να καταπινθτί ή Θνητότης άπό την ζωην.
5. Και εκείνος όπο-3 μα; έκαμεν
εις αυτό ετούτο, είναι ό θεός- όπου ιιας
έδωσε τον αρραβώνα του Πνεύυ,ατο;
6. Εχοντες λοιπόν πάν:οτε θάρ
ρος, κα; εϊζεύροντες, ότι όσον Υρόνον
κατοικούμεν με'σχ ει; τό κο»;Α;, ζίνιτε,η'αεβθεν άπό τον Κύριον'

Κρίό Επε'σετε. ε. 5.
ι . Σέ ψέ νάβετ ε &μί κϊ ντε να ού
πρί^τε στεπία όνε έ λάλτα Ι κεσα;.γ
τε'ντετ, κ»'μι νιε , τε ντενιου^ε πρε"ϊγ
Περντίετ , νιε στ|πί γιο τ§ *{?ρΐ {*»
όούαρρ, κ| σκα τε σόσουρε ντερ Κίελ.
α. Σέ ψέ ντε κετέ ( τέντε ) έ $& ρ$κοίγμε, τούκ' έ δεαόρούαρϊ τε γέριι β&σιουρβ σίπερ ι\ ντίνιουρ* τενε, χε ίάτζ
πρέιγ Κίελιτ.
3. Ντ'ε κιοφτε κ| οο τε Γέντε|ϋ
κούρ γεριι τε βί•;ιου:ε , γιο τε σοί'σιουρε.
4• Σέ ψέ νάβετ κε γέαι ντε κετε
τε'ντ| ρ*εκο'γεα| τούκ' έ ρεντούαρε" σε
ψέ νούκε οούαριε τε σβΰεαι, πό οουα[Αί τϊ βίδεριι , κε τ| ρουφίσετ} πρ:':γ
γετετ άγιο κε |3τ' έ βοί'κονρι.
5. Ε άίκε να χα *%)\\ νε'βετ πε»
κ|τε τί τίλλε πούνβ, |5τ| Περντία, κ|
κα δεε ντε νε'βετ κ*πάρ' έ Σπίρτιτ.
6. ΣΙ γε'αι κουροο πλιότ αε 6α*ρός" έ«Λα|, κέ σα κο'χε ρόγ![Α§,*;Λν"*
ντε χαίΐΓΆ, γ?ν.ι λιάοίχ ν** Ζοτ:.

Κίιρ. 5.
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η. ( 2έ έτζίγΐμΕ μ• πέοε, έ γιο μ<
η. ( Διατι περιπατοϋμιν με πίς-ΐν
τε πάόρε. .)
. ... ,
και όχι με όψιν" )
8. Δι* τοΰτο και θάρρος ε'χομεν ,
8. Ε άντάιγ κεμι θάρρος, έ δοΰαμε
και έπιΟυμοϋμεν πεοισσότερον να μ•.- με τε'περ τε ϊκεϊγμξ γκχ κοΰρμι, έ τ*
σ50τωρ.εν άπά το κορμί, και να εϋρι Ρίντεμι π|ρπαρα Ζότιτ.
σ/.ώμΛ^Η με τον Κυριον.
9• Δι» τοΰτο οπουδά'ζομεν, καν τ£
9• Ε άντάιγ κερκόγεμε με σιουμί
ευρισκόμενοι, (εις τό κορμί , ) κάντε σπουόη τε πελκέγεμ; άτίγ, κάκε κοΰρ
μιοεϋομεν, ( άπ' αυτόν,) να ίϊμισΟεν ίεντεμι μπε κούρμ ,κάκς κοΰρ δαλ>Λ$
εύάρίς-οι .εις τον Κυριον.
πρε'ϊγ σί.
ϊη. Διατι άναγκαΐον είναι να φαίο. Σέ |3τε στρίγγίμ π'εο Ρίθε νενερωθώμεν εμεί; όλοι έμπρος-χ εις το βετ τε τζφακεμι περπαοα Γιουκιτ σ*
κριτγίριον του Χριςτοΰ , ίια να παρ•/1, Κοίίίτιτ , κε τε μάίέε ΡίΟε κουσ άτ&
κάθε ένας εκείνα όπου εποαζεν μέ /.ε περρι με κοϋϊμ , κάκε τε μίρρί,
το χορμί, καν τε καλόν, καν τε κάκε τε λί?§.
κακο'ν.
ι
1 1 . Κοΰρ έ Χίμε άδα κ'ιί εϋτε π'ερ
1 1 . Είςευροντες λοιπόν τον φόβον
τοΰ Κυρίου, καταπείθομεν τους αν τ| τρίμπουρί Ζότνε , πιντγίμε νιερε.θρώπους , ( εις τ/,ν πί<τιν, ) και ε'φα- ζιτ§, (ντε πβ'σς , ) έ γε'μι νω/ουοε -.%
νερωθνίκααεν εις τον Θεο'ν" και έλπί- Περντία, « σπερρίϊγ κε γέμι νιόχουρΙ
ν ■ ν. .
Λ,
% , ,
νω να εφανερωοηκαμεν και εις τας συ έ 5έ ντξ νιΧι'?Ι "οιίαΐγ• .
νειδήσεις σας.
12. Νε'βετ νού*ί μπου'ριμι περσε12. Διανί πάλιν δεν συς-αίνομεν
του λόγου μας εις εσάς, αλλ* σας 5ί• ρϊ μπάνε γιου , πό άπεμί άφορμί ντξ
δομεν αφορμην καυχήματος όιά λό• γιοϋβετ τε μπουρίνι περ νείετ. κι τε.
γου μας" να έχετε ( καύχημα ) εις ε κίνι τζτε θόνι μπα τ* κ| μπουρόίνε
κείνους όπου καυχώνται εις πρόσωπον, ντε φάκε, « γιο ν; ε ζΐμερε.

και όχι εις καρ&αν.
1 3. Διατι καν τε παραπαοαε'νοι
εϊμεσθε, οΊχ τον θεάν εΐμεσ&ε' καν
τε εϊμεβθε ' φρόνιμοι, οΊχ την ώφέλειάν σας εΐμεσβε.
ι4• Διατι ή αγάπη του Χρι^οϋ μας
συσφίγγει"
1 5. Οπου εκρίναμεν ετούτο, ότι
έάν ένας άπε'θχνε ίίια όλους, λοιπόν
όλοι άπβθαναν' και βι' όλους άπέθανεν ίνας, άιχ να μην ζώσι πλε'ον εις
του λόγου τους εκείνοι όπου ζωσιν ,
«λ* εις εκείνον όπου απέθανε και άνε7*'Θ'Λ ύια λόγου τους. ι(ί. Εις τόσον ό,του ίυ.ύ; άιτό τώ•

1 3. 2έ ψε ντε γ/μι τε τζιαρτόσουρε, γε'μι -ίο ί1ίρντίν{, έ ντε γέμι τέ
ού'ρτε, γε'μι περ τε μί;'ρ» τουαίγ.
ι4• 2ί ψ* να- ίίτρεγγϋν νε'βετ δασιουρία, ε Κρίατιτ.
1 5. Κοϋρ μεντόνεμι νε'βετ κετε, σε
ντίστϊ νιί (ίδέκουρι περ τε Ριθε , τβ
ίίθ' άδα β^ίκνε' έ πέρ τΐ Ρίθϊ (ί^ικι
νιί| κε ι| μος όογενε με μπε 6έτί/ε τ^
τοΰρε , πό μ~ρι τέ >\ β^ίχ,•., ά οΰ γγιχΛ
π|ρ τχ.
ι6. Κά/.| ϊ\ νίβετ νουΛ| νιοχίμε,

ΙΙΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΪΣ Β.
Κ «φ- β$9°
(χ και έμπρος•*, κάνίνα δεν γνωρίζο σοτ ώιπαρρΐ
ντονιε,
σι
κουντρ
έ'τ§
§1
μεν κατά σάρκα* άγκαλά χμ έγνωρί- κούρμι ' έ ντόν| σε πατμ νιο/ ου ρε
«αμεν τον Χοις-όν κατά σάρκα, άλλα Κρίστνε σι χούντρ' εστε χούρμι , αχ
νταϊτί με νούκ' ί νιόχ|μ§.
τώρα πλέον δεν τόν γνωρίζομεν.
ιη. Ε χά/.β χε ντέοτε ντονιε μ.πέ
17. Εις τόσον όπου έάν είναι κά
νενας εις τόν Χρις-όν, είναι καινούρια Κρίατνε, άί §3τε κτίσμ' ΐρρέ' πούνεκτισις' τα παλαιά έπέρασαν, να ο ρατ έ λιαστά σκου'αν§, για κ| οΰ πί
ρίου έγινα•; όλα καινούρια.
νε τ§ Ρίθα τε όά.
1 8. Και τα πάντα είναι άπό τον
1 8 . Ε τε ΡιΟα γιάνε γχά Περντία,
θεόν όπου αας εριλίωσε με του λό κε νά πχίχτόι με βέτεχε τε σάιγ, μ&
γου τοο, διαμέσου του Ιηοοΰ Χρις-οϋ, άνκ τε Ιησοΰ Χριηόιτ, έ κε νά δά νί
και άπου μας εόωσε την ΰπηρεσίαν της βε τ ύπηρεσίν' έ τξ παϊκτούαριτ.
φιλιώσεως'
19. Οτι ό Θεός ητον όπου έφιλί•
19. Σε ψί Περντία "1 κε πχϊί.τον
ωσιν τον κόσμον μέ τοΰ λο'γου του πότϊνε μϊ βέτεχε μίτε Κρίίτινε, πα λοεις τόν Χριτόν, μη λογαριάζωντας γαριάσουρ'ε μπά τά φάγετ' έτοΰρε ' έ
τα σφάλματα τους* και ίβαλεν εις έ βοΰρι μπε νέβετ φγιάλεν' ε πάχιι«.
μας τόν λο'γον της φιλιώσεως.
αο. Νέβετ άδά λιούτεμι σι τι §ιρ3θ. Λοιπόν ήμεΐς όι' αυτόν τόν
Χρις"όν πρεσβευομεν , ώσχν όπου πα Γουαρε περ Κρί&τινε, σι κοΰρ άναγκχς
ρακαλη αυτός ό ίδιος Θεός διά με'σου Περντία με άνϊ τένε' άντάϊγ οϋλιοϋμας" διά τοϋτο σας παραχαλοΰα,εν τεμι περ 'έμερρ" τ| Κρίδτιτ , τ| παιϊ »
διά όνομα Χοκτοΰ, φιλιωίίητε ιιϊ τόν τόν. με Περντίν|.
Θεόν.
αι. Σε ψέ Περντία άτΙ χ§ νούλ$
αι. Διατι ύ Θεός έκεΐνον όπου δεν
«'γνώρισεν άμαρτίαν., τον εκαμεν ά νιό/ου ψάϊγ, έ *ίρ£ι περ νε'βετ 9*ϊ"Λ
μαρτίαν διά λόγου μας, δια νά γε χ| τε πένεμι νε'βετ ί δρέιγτ$ * Περ-,
νωμεν έμίϊ; οικχιοσυνη τοΰ Θεοϋ' εις ντίσξ με άνε τε άτίγ.
αυτόν.
Κεφ. ς. 6.

Κρίε Έίιίϋτίτΐ. ς. β.

Ι. Και εμώντας να συνεργώμεν
τ' αυτόν , παρακαλοΰμεν νά μην
εχΟητε την χάριν τοΰ Θεοΰ εύ
καιρα.
2. Δατι λέγει" εις έπιτνίδειον καιρόν
σε ύπη'κουσα, και εν ήμερα σωτηρίας
σε έβο,-^ησα' νά τώοα είναι καιρός
επιτήδειος όπου σας δέχεται όΘεός,
νά τώρα είναι ήμε'ρα σωτηρίας.

ι. Νάβετ δά ντίχμί μι άτε, ΐον
άναγκάηεμξ, τε μός μίρρι δουρετίν'
έ Περντίσε μπε τε μΧράζ|τ5•
3. Σε ψέάί βότε• τε &Ριόβατίγ ντ*

κόχε κε κι περ τε δέξουρί, έ τε δάτζε ντίχμι ντ| δίτε τ» σπετίμιτ' για
νταστι κόχ§ έ β'ε, δεξουριτ, για νταστ;
κό^ έ σπετίμιτ.
3. Πά δένε νε'βετ ν»ρίουτ άοορμί
3. Ει; ουδέ κάνε'να πράγμα δί-

Κεφ. 6.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
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δομεν κανένα πρόσκομμα, δι« να μη\
ψεχθτί η διακονία4• Αλλά εις κά9« πράγμα συς-/;νομεν τον λίγου μας, ωσάν ΰπηρέται
τοΠ Θεοϋ' με πολλήν ΰπομονην, ει;
βλίψαις. εις άνάγκαι;, εις ς-ενοχωρίαις.

π£ρ τε σποόίσουρε , χε τ£ μος νίτΓ
'άιάζΛ δΗρΑεσια όν|.
4- Πό λέ τ* Αίχεμι ντ| ίΐθε πουνίρα σί πουνετόρε τε Π<ρντίσ§' »έ
.πούμε όουριμ ντε στρεγγιμε , ντε.
Ριουϊτζίμε, ντε στενοχορίρα.

5. Εις πληγαΤς, εις φυλαχαΐς, εις

5. Ντε πλιαΓε,ρα, ντε χαψάνα, ντ|
τε πά κξντρουαρα, ντ| μουντίμε } ντ|
τε πα φλέτουρε, ντ' άΡερίμε,

άν.ατας-ασίαις, εις κόπους, εις άγβυττνίαις, εις νης-είαις'
6. Εις καθαρότητα, εις γνώσιν, εις
μακροΟυμίαν, εις καλωσυνην, «ίς πνεύ
μα άγιον, εις άγάπην άνυπόκριτον'

6. Ντ| τ| ίεροόαρί τε κουρμιτ, ντ|
μίντ, ντετέπουτε,ντέ τ| μίόρ"ε, ντέ
Σέίνγτινε 2πίοτ, ντε &«ίουρί πά Ρ§νιίϊτρε,.
η. Εις τον λόγον τις αλήθεια:, εις
η. Ντε φγιάλε τε σε ββρτέτεσε, ντε
τν,ν δυναμιν τοΰ Θεοΰ, μέ τά άρμα- φουκί τε Περ,ντίσε. , με άρμε τε σε $ρε'τα τη; δικαιοσύνης τα δεξιά και ά- ϊγτεσε (χτγ| τε §γιά6ε,τ§, ε μπ§ τ?
ρις-ερά'
ί*4γγΐί§. ^
8. Ανάδεσα δόξης και ατιμία;, α
8. Μέ όνε τε ντερίμιτ, ε* τε ξεννάμεσα κακής και καλής φη'μης' ωσάν ερίμιτ, με άνί τέ σε βιάριτ, ε* τε σ|
πλάνοι, και (όμως) αληθινοί"
μπούρτουριτ" σί ίενιεσ-γιάρε, ετεβεο9• Ωσάν άγνώρις-οι, καί όμως γνωριζόμενοι" ωσάν νά άποθαίνωμεν, καί
νά όπου ζώμεν' ωσάν νά παιδευώμεσθεν, άαή δεν θανατωνόμεσθεν"
ίο. Ωσάν νά λυπούμεσθε και πάν
τα χαιρομεοθεν' ωσάν πτωχοί, καί
πολλούς πλουτίζομεν* ωσάν νά μην
Γχ^μεν τίποτες, και νά τά εχωμεν
όλα.
ιι. Ω Κορίνθιοι, το ς-όμα μας άνοίχθη εις εσάς" ή καρδία μας έπλατυνθη.
12. Δεν ς-ενοχοιρεϊσθε εις εμάς" αλ
λά ς-ενοχωρεϊσθε εις τά σπλάγχνα σας.
ΐ3. Την όμοίαν άνταμοιβην ωσάν
*αιδία μου σας λε'γω' πλατυνθητί καί
ε'σεΓς.
<4• Καί μην ς•ρ*3οζευγαρώνίσ8ε
μέ ίνα ζυγον με άπις-ους* διατί ποί
αν μετοχήν έχε» η δικαιοσύνη καί ή

τε'τε.
Ο. 2ί τε πά νιόχουρε, έτ& νιόχου
ρε πά, σί ατά *§ β&•'σ*νε, ε* γιά* Χε
ρρΌΐγμε• πόσι τε μουντουαρε, έ τ| πά
βράρε.
ίο. Πόσι ι\ ^ελμουαρε , έ πά Ρίθβ
^5 τε Ρεζούα:ε• σί τέ βάρφερε , μά 3ιουμε πίί7με τε πάσουρε/ σί πά πάσου?5 ?Ιι μά χε ί χε'μι -τϊ Ρίθα.
ιι. ΪΌ'για όν| Ϊ3τ' έ χάπουρι πέρ
γιου•:
ύβετ, ώ Κορινθίοτ, έ ζ<μερα όνε
'έϊτ'•' £ι ζΡερούαρβ.
ερουαρε.
Γιουβι«τ νουιίε γινς ,δτρεγγίμ
.τρέντα ντερ νεβετ, π6 γίνι ντ| στρ§γγίμ ντε ζόρρε τούαί'γ.
1 3. Μά με άτ^ τ| χίμπίερε μ,χι.
σί»τ ( σί ^γιέλμτ' έμί ού θόμ ) £?*.ρόνι Ι δε γιου σί έ δε οιϊνι.
ι4• Μος 5?ούαϊγνι τ| πασχόνι ντ4
νι| τ^ τίΧενε ζυγαρέ^ μέ τέ πά Αε'σε"
σε ψέ τζπγιεσι χά ί §ρίϊγτα μέ Τέ πά

ΚίΨ.
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*9<ί
'Μιχία; Και ποίχν εομ&ν *7« ™ νοαενε; ά τζαιοχερι κα δρίτα μέ έρρε—
τζίρε;
©<ος ιχέ το σχοτάοι ;
1 5. Ε τζτε πασκούαρε κά Κρίϊτι
1 5. Και ποΐαν συμφωνίαν ε/ει ύ
\οι<:ο; υέ τον Κελίαλ ; Η τί μερτιχον μέ βελιάρρε; £ τζπγιε'σε κα ί πέσετε
με τ ε πα λέσινε;
ένει ά πν^ο; μέ τό•» απι^ον ;
1 6. Ε τζφάρρΙ μπεγεσ'ίγϊ κά κίίτια
" 1 6. Κ αϊ ποίον ς-ε'ρξιμον έχει όναος
έ
Περντίσε,
με ίσ"ΟΛ$; σε ψέ γιούβετ
τ',ΰ θεοΰ μέ τα εΐίωλα ; ίιατι έβεϊς είσθε ναός τοΰ Θεοΰ του ζώντος" γίνι κί^ε έ Περντίσε Γιαλέ ' σί κούνκαθώς ειπεν ό Θεό;" ότι βέλω κατοι τρε δα Περντία' κε 86 τε ρι πρίντα
κήσει (/.ίσα εις αυτούς, καΐ θε'λω πε μπε τα, ε οο τε ετζειγ ρίπε τα, ε §ο
ριπατήσει μέσα εις αυτούς" και θε'λω τε γέμ ΙΙερντία έ τουρε , έ άτα δο -Α
«σθαι θεός τους, και ούτοι θέλουσιν γεν§ λαόϊ Γμ.
εϊσθαι λαός μου.
\η. Πρα άντάίγ οΥαι γκχ μέσι ί
17. Δια τοϋτο εύγάτε άπο τνίν
μίσην τους, καΐ χωρίσετε, λέγει Κύ τουρε, έ τζκιούχι , δότε Ζο'τι ' έ τί
ριος* και άκάθαρτον μην αγγίζετε" και μολέψουρενε. μός έζίρι μέ όόρρε, £ οΰν§ όο τοΰ πε,ρμπεγέο* γιυύβετ.
εγώ θέλω σας οεχδη"
1 8. Ε δό τε γέμ παίάϊ γιούαϊγ. έ
ι8. Και Οε'λω είσδαι πατέρα σας,
5-,αι έοεΓς θέλετε μου εϊοθαι υίοι και γιούβετ §6 τε μ'ε γίνι δγχεΤΧ«., έ βάσεουνατε'ρες, λέγει Κύριος παντοκρά ;α, δότε Ζο'τι κ| μπαν ίίθε πότ|ν|.
τωρ.

Κερ. ζ. 7•

Κρίε Ε9τάτβτ§< ζ. η.

ι. Κσίιρ κε'μι άδα, ώ τ« οχσιοιιρ)
ι. Ε/οντες λοιπόν, άγαπτ,τα, έ
τούτα τα ταξίματα, άς κάθαρίσωμεν χ|το τε τάςουρα ,• λέ τε χερόγεμε βέτοΰ λόγου μας άπο κάθε λογίς μολυ• τεχενε τόν| γκα τζβο φάρρς μολί τ|
σμόν τις σάρκας και τοΰ πνεύματος, κούρμιτ , έ αέ τ| 2πίρτιτ , έ λέ τα
αελειόνοντες άγιωσύντ,ν με τον φόβον ;';έϊγΐΛ6 μπε τξ σόσουρε 2εϊνγτ4ρίνε τόνε
μέφρίκε τε Ιίερντίσε.
τοΰ Θεοΰ.
2. Επνανι νέβετ β$ντ' να νούκε «2. Δε/δϋτε μας' κανένα δεν άΛι
χησαμεν, κανένα δεν έφθείραμεν, κα μι ^8;/.ετούαρ% ντονιί,• νούχε χέμι πρίσιουρεντονιε, νοίκ'ίχε'μι μάρρ|βντονένα ίίν έπλεονεκτνίσαμεν.
νίεϊτ.
3. Νούκ' οΟ άΟόμ περ οεμ τούαϊγ'
3. Δίντόλέγω δια κατάκρισίν σας"
σέ
ψέ ού θάτζε με περπάρα , κε γιού
διατι προεϊπα, ότι εις ταϊς Χαρο*ίαις
βετ
γίνι Α ρέντα ντε ζέμερα τόνα, περ
μας είσθε , εις το να συναποθάνωτε ρούαρε πά'ίκί , έ περ τ« βοέκουρί
μεν και να συζοΰμεν.
ήάσκε.
4. Πιούμε δαρμός καμ οΰνε μπ*
4• Πολλτ,ν παρρησίαν έχω εις εσάς,
γιου"
3ιούμ§ μπούρρεμ π|ρ γιοΰ' γιαμ
πολλην ν.αύχ/,σιν έχω δια λόγου σας
εΐμαι γεμάτος παρηγορίαν, εϊς δλαις πλ-.ότ με παρτιγορί, ντ| Ρίθι 3ιρίγγι

Κεφ. 7•

ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

ταΐς #λίψαις μας ή χαρά μου περισ
σεύει παραπάνω.
5. Δια τι όταν έπη'γαμεν εις την
Μακεδονίαν, καμίαν άνάπαυσιν δ;ν
είχε το κορμί (/.ας, αλλά ίίς κάθε
πράγμα εθλιβόμεσθαν" άπο έ'ξω μάχαις, άπό μέσα φόβοι*
6. Αλλα ό θεός όπου παρηγορά
τους ταπεινούς, έχεϊνος μάς έπαρηγόρησεν με τον έρχομόν τοΰ Τίτου.
7• Και οχ* μόνον δια τον έρχομόν
του, άλλα και διά την παρηγορίαν ό
που έπαρηγορη'θη εις εσάς, λέγωντάς
μας τον πολύν σας πο'8ον, τα κλαύματά σας, την ζηλίαν όπου έχετε δια
λόγου μου' εις τόσον όπου εγώ ( άκσυωντα'ς τα ) ε χάρηκα περισσότερον.
8. Οτι άγχαλά χαί να σας έλυπησα εϊς τίιν έπΐ7θλην, δεν μετανοιόνω,
άγχαλα χαί έμετάνοιωνα ( προτίτερα' )
διατϊ βλέπω ότι εκείνη ή επιβολή ,
άγκαλά και δια τίιν ώραν^ σας ί-λυπν,σε'
9• Τώρα χαίρομαι, όχι δτι έλυπηθηκετ», άλλ' δτι ελυπηθηκετε ίίς
μετάνοιαν* διατί έλυπηθη'κετε κατά
Θεόν, δια να μην ζημιωθητε άπό λό
γου μα; εις κανένα πράγμα.
ι ο. Διατί ή κατά Θεόν λύπη κά
μνει μετάνοιαν εις σωτηρίαν, όπου
πλέον ο εν μετανοιώνει' άμή ή λύπη
τοΰ κόσμου κάμνει θάνατον.
ιι. Διατϊ να αυτό τούτο, το να
λυπηθητε, έσεΓς κατά Θεόν, πόση ν
σπιυδην εκαμεν εις εσάς, και άπολογίαν, και όργην εναντίον τοΰ κακού",
και φόβον, και άγάπην, και ζήλον, και
έκδίκησιν; Ολως δι* όλου «πεδείςατε
τοΰ λόγου σας πώς εΐίθε καθαοοί εις
( τούτο) το πράγμα.
ία. Λοιπόν άγχαλα και σάς έγρα
ψα δεν σα; έγραψα δια εκείνον όπου άδί-
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με. τουαϊγ Ρεζίμι τεπΕρόν με ϋιούυ,ε
μπε μουα.
5. ϋέ ψέ κούρ βάμ ντε Μακεδονί
νέβετ, νούχι πάτι ντονιέ τε ποί^τουρ| κούρμι ϊνε, πό ^ελμόνεΐιμ περ τζύά φάρρ| πούνε* περγιάατα λιοόφτερα,
π|ρΑρίνταζι φρίκερα.
6. Πά Περντία κε παρηγορίς τ§
ούνιετιτε, άΐ να παρηγορί;ι ε δέ ν:βετ με τ' άρδουρε τετίτοσε.
η. Ε γιο βέτεμε με τ' άρδουρε τ^
τίγ , πό έ δέ μέ παρηγορί τε τίγ κε
πάτ μάρρε πρέϊγ γιούσ, σι να θα νέβετ δε5|ρίμν| τοόαιγ , τε κιάρόετε του
αϊγ, δασιουρίν' έ γκρόχετε τούαϊγνε περ
μοΰα' κάκε κ§ σι διΡιόβα άτό ού ίεζούατζ| μ§ τέπεοϊ.
8. Σ.έ ψέ ντόνε σέ ού χελμόβα γιουβετ μέ άτ§ κάρτε, νούκ' ού ΛέτΓε
πισμάν, ντόνε σέ μετανοη'σα με περπάρα' σέ ψέ ϊιόχ κε άγιο κάρτε, ντό
νε. σέ περ πάκε,ζε κόχε ού χελμόϊ γιουβετ.
9• Νταστΐ Γεζόνεμ, γιο σέ ψέ ού
χελμούατε, πό κ| ού χελμούατε ντε
μετανί' 81 ψέ ού χελμούατε σι δό Περ •
ντία, κ| τε μός δεμετόνενι πρέϊγ νέΐ
μπε ντονι| πούνε.
ίο. 2έ ψέ χέλμι *§ Αενετε σϊ δό
Περντία , πί; νιε μετανί τε πά τουντουρε περ τε σόσουρε* μα ^έλμι ί κισάϊγ γέτετ πά πίε βδέκεγε.
ιι. Σέ ψέ για κεγιό έ τίλια κε τβ
γίνι γιου χελμοιίαρξ σι οο Περντία, σά
σπουδή προυρι μπε γιούβετ; έτε π|ρΡέΡιουρί, ε τέ ζεμερούαρε κόντρε σϊ κέκεβε, έ φρίκε, έ οασουρί, έ ζηλί, έ τέ
Αένι τε μούντουριτε; « μπε τζ§ό άνε
έ πέτε τε διυκετε, κε γιουβετ γίνι τε
πά φάϊγ μπε κ|τε πούνε.
1 2. Αδά έ δέ ντου σκρόβα γιοόβετ,
νουκ' ε Αίοέα περ άτέ κε Αέρρι τε σιά
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κησίν, ουδέ δια εκείνον όπου άδικη'βη" άλλα δια να ^ανεριοβη ιΐ σπουδ/ί
μας ει; «σας, την όττοίαν (εχομεν)
δια λογού σας ε'μπρος-α εις τον Θεόν.
1 3. Δια τούτο έπαραγορηθη'καμεν
ίΐ; την παρηγορίαν βας' και περισσοΤίρον εναρηκαμεν εις την '/«ρ«ν του
Τίτου, ότι άναπαΰθη το πνεύμα του
από όλους σας'
ι4• Οτι άν εκαυχη'θηκα τίποτες
ί•ς αυτόν δια λόγου σας, δέν έντρΟπιάσθηκα" άλλα καθώς σας ίλαλ-η'σαμεν όλα αλήθεια, ετζι και ή καύ/ησί; μας όπου ητον εις τον Τΐτον, Iγινεν αλήθεια*

Κ ;-,. θ

ριτί, ας περ άτ£ Η ού #ια" πό τ'ί πέ«γ τε δούκετί σπουδία όνε/Α κέμι περ
γιούέετ, π§ρπάρα Περντίσε.
1 3. Πρα άντά«γ ου παρηγορίσμ
ντ| παρηγορί τούαϊγ' ΐ μέ τε'περε ού
Ρεζοΰαμ ντε Γεζίμ τε Τίτοοε, σέ ψε
γιου πρε Σπίρτι ΐ τίγ γχα Ρίθε γιούσ.

1 6. Χαίρομαι λοιπόν, ότι εις κά
θε -ραγμαέ'/ω θάρρος εις εσάς.

ι4• Ε ντε γιαμ μποΰρρτουρι πάκ Ρε
μπε τε περ γιουβετ) νοΰκ' ού τουρπερούατζε' πό σι κ'^ΰντρε ού καμ Ηνε τε βερτε'τενε γιου£ετ ντε /ίθε πουν|ρα, κεστού έ δε τξ μποΰρρετε ζέ τ.ά•
τ£ε δέγϊ ουνε περ Τίτονε, ού *£ τ$
βερτε'τξ.
1 5. Ε άι ού δό γιου^τ μέ Γ:6ε ζί•
μ|ρ| με τεπερε, κούρ β| ντέρ μέντ τ*
; /ιουριτε τούαϊγ τε Ρίθεβετ' έ κ'ι3 έ
πάτε δε'ξουρί ατέ μέ φρ.'χϊ , ε μέ τ4
δρεδουρε.
1 6. Ρεζόνεμ δα κε περ τζδο πουν§
κάμ θάρρος μπε γιου.

Κεφ. η'. 8.

Κρίί Ετέτετε. η. 8.

ι. Και δηλοποιώ σας, αδελφοί, την
χα'ριν του θεού όπου έοόθτ. ίίς ταΐς
ίκχλησίαις τί,ς Μακεδονία;.
α. Οτι μέ πολλην δοκιμήν της 6λί
ψεω; η περισσή τους χαρά, και ή βα
Οϊία τους πτώχεια επερίσσευσεν εις
τον πλοΰτον της άπλόττ,τός τους"

ι. Ού ρΊφΛγ άδά γκ>ύ£ετ , ώ
βελάζερ , δουρετίν' έ Περντίσε *§ §στ§
δίνε ντε κί&ρα τε Μακεδονίσε.
2. Σέ ντ§ μες τ| Πιούμε πικ|^ίμεβετ ί§ γιάνε δοκιμάτουρε μέ τό , Ρε^ίμι ί τοΰρε ού κέ ί τέπερε , έ δαρφερι*
έ τοΰρε ε" σιούμα , τεπ|ρόι πα μάσί ντε
τε πάσουρε τ| ζέμεραβετ σέ μίρρ* Τ*
τοϋρε.
3. Σέ ψέ μέ οασουρ» τ» τοΰρε ού
Λένε §ο'ρρε λίρρξ ( ού απ άτοϋρε κετ|
μαρτυρϊ ) ντε σα πάτνε φουκίνε , έ δέ
μπί φουκι τέ τοϋρί.
4- Μέ σιούμι τε λιουτουρί να βουνε ρ.πε πέ νε'βετ, *έ τ| μάρμε να χε
τε δουρ§τι έ κετϊ τξ δε/ε τ| χεσάϊγ

1 5. Και η εύβπλαγχνία του είναι
περισσο'τερη εις εσάς, άναθυμώντας
την ΰπακοήν όλωνών σας, πώς τον έδεχθη'κ.:τε με φο'βον και τρόμον.

3. Οτι έκεΐνοι κατά την δυναμίν
τους, ( και εγώ το μαρτυρώ,) και πα
ραπάνω άπό την δυναμίν τους έγιναν
αύτοπροαίρετοι εις τοΰτο τϋ εργο^'
4. Παρακαλώντε'ς μας με- πολλήν
παρακάλεσιν, να δεχθώμεν έμεϊς την
χα'ριν και τήν μεταδοσιν της διακονίας

Κεφ. 8.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

°ποΰ γίνεται απ εκείνους εις τους α
γίους.
5. Και δεν έκαμαν ,'μο να/;/ ) κα
θώς ηλπίσαμεν" άλλα ε'κεΐνοι έ*όωκ>ν
πρώτον τοΰ λογού τους εις τον Κύριον
καί «ΐς εμάς μέ το θέλημα τοΰ Θεού*
6. Εις τόσον όπου έπαρακαλεσαμεν
ε'μεΐς τον Τίτο*, καθώς άρχισε προ•
τίτερα, ετζι και να τελείωση εις έσά;
και την χάριν ε'τούτην'
η. Αλλα καθώς εις κάθε πράγμα
περισσεύετε εις τηνπί^ιν, και εις τον
λόγον, καί εις την γνώσιν, και εις
κάθε σπουδην, καί εις την άγάπην
όπου είναι άπό εσάς εις τοΰ λο'γου
μας, (ετζι) να περισσεύσετβ και εις
τούτην την χάριν.
8. Εγώ δεν λε'γω ετούτο προ7άττωντας, άλλα με την σπουδην τών
άλλων, όοκιμάζωντα; άκο'μη το γνη'-'
σιον της αγάπης σας.
9• Διατ'ι γνωρίζετε τί.ν χάριν τοΰ
Κυρίου μας Ιησοΰ Χρις-οΰ, ό'τι ώντας
πλούσιους, διαλόγου σας έπτώνευσεν'
διά νά πλουτησετί έσεϊς με την πτωχειαν εκείνου.
ίο. Και συμβουλεύω σας εις ετού
το" διατ'ι τοΰτο είναι ώφέλιμον εις ε
σάς, οί _ όποιοι άπό πέρυσι έπροαρχίσεΤί οχι μόνον το νά κάμετε, άλλα και
το νά θελήσετε.
Η• Κα: τώρα ^τελειώσετε και το
ν ά κάμετε (το πράγμα") δια να είναι
και ή* τελείωσις τοΰ έργου κατά δύναμιν όπου έχετε, καθώς εγινεν ή ποαθυμία της θελήσεως.
12. Διατί έάν είναι ή προθυμία,
κάθε ένας είναι ευπρόσδεκτος ( δίδωντ«ς ) άπ' εκείνο οποί. έχει όσον δύνα
ται, καί όχι καθόσον δέν εν ει.
ι3. Διατί (ετούτα λε'γω) όχι δι»
νχ είναι ά'νεσις ει; άλλους, καν ίΐ; έ•

&5

σίρπεσεσί κε πάτνε ?^νΐ μπά τά
:ά 2ί«ν*
Υ™Ρϊ•
δ. Ε νούκε λένε βε'τεμε σι κουντρ§
σπίρέϊγμΙ' πο κάνε δέν§ βίτεχεν' έ
τοΰρε πρωτοπάρι μπε Ζότν|, έ παρά
γε μπε νέβετ, μέβαϋιουρί τε Περντίοε.
6. Καίε κε γέμι λιούτουρε νε'βε;
τίτοσΓ, κε σι κούντρε νίσι με πβρπάρα , αϊτού τε σόσγε κετε τε μίρρε »
Λε ντερ γιου.
η. Μχ σι '/ούντρε τεπξρόνι μπε τζοό πούνε, μέ πε'σϊ, έ μέ φγιάλε, μπβ
μέντ, έ μπε τζο"ο τε σπε'ιγτε, έ δέ
ντεοασιουρί τούαϊγ μπε νε'βετ, κεΉού
τε γίνι τ| τε'πίρε. ί δέ μπε κετϊ δου.ρ|τί.
8. Νούκ' ού Ου'μ σϊ κοΰρ ού πορείτ , πο μέ τ| 'ίπε'ϊγτ| τ| σϊ τγιέρξ»
βετ, δοκιμάς ε' δέ όρε'ξν' έ δασιιυρίοί
σούαεγ.
9• 2έ ψέ έδίγι γιούβετ δου:>§τίν' ε
Ζότιτ 2όν| Ιησοΰ Χρις-όιτ, κε ντό"<5
σέ ύ ί πάσουρξ, ού βαρ^ςρούα περ γι
ούβετ" χ» τε ζοτερόνι γιούβετ μέ βαρ.
φίρί τε τίγ.
ι ο. Ε ού απ γιούβετ νασιχάτ μπ|
χετε" σέ ψέ εστ' ε βεγίερί περ -γιού
βετ κεγιό , κ§ έ νίστξ γιο βέτε,με τά
πίγετε , πο έ δέ τά οόγ*τε κε βγιε'τ.
ιι. Ντα3τίπά σόσνιε τε πάρετε•
κε σι κοΰντρ' Ιστέ Γατί Σπίρτι μπί
τε δάσιουρε, κεϋτού τε γίτϊ έ όέ μπ"{
τε σόσουιε σϊ κού^τρ5 κίνι φουκίνε.
ε ψε ντεστε ορεςι περ τε οί
νε, εϊτ' έ δεξουρε, σϊ κούντρε κχ Ρβ|
κούσ, γιο σί κούντρε νούκε κά.
1 3. 2έ ψέ /.ετό ί Θο<α γιο τε γ«τ|
τ\ πΛΪγτουρί ν;ε τε τγιίρϊ, έ ντε γι
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σας βλίψις* άλλα ν* είναι ΐσότης, εις
Τοϋτον τον καιρόν το περίσσευμα το
έοιχόν σας <χς άναπληροϊ το έλλειπες
εκείνων '
ι 4• ΚαΙ το περίσσευμα εκείνων ας
αναπλήρωση τόλείψιμον τ6 εδικόνσας,
οια να γένη ίσότης"
1 5. Καθω; είναι γεγραμμενον' ε
κείνος όπου (έμάζωξε ) τ6 πολΰ, δεν
ε'πηρε τίποτε; περισσότερον ( άπά το
μέτρον') κ αϊ εκείνο; όπου έμάζωζε τ6
ολίγον, δεν έπηρεν όλιγώτερον (άπο
το μέτρον όπου έχρειάζοίΜ/τον. )
1 6. Και χάρις τω θεφ όπου όίδει
την αυτήν σπουοήν δια λόγου σας εις
την καρδίαν του Τίτου*
17. Οτι την μεν νουβεσίαν την Iδέ•/_θη" και ώντας πρόθυμος, [/.ε το

Κεφ. 9•

οΰβετ στριγγιμ' πό τΐ γέτε σ'ι τέγε»
κετέγε , νταστί μπε χετε κο'χβ τι τεΓ
π§ροΰ*ριτ§ τούαϊγ , λέ τ§ ζερε βέντ με
τε λίψουριτ' έ άτοϋρε.
ι4. Ε τ| τεπερούαριτ' έάτοΰρε, λέ
τ§ Γέρε βέντ ντ'ε τ£ λίψουριτε τούαϊγ,
κε τε πίνετ' έ ταμα'μτα.
ι5• ΣΙ κοΰντρ Ιστέ σκαούαρξ' άΐ'
κε μπεγιδ ίιούμε, νούκε πάτ μάρέε μ|
τέπιρε γκα μέόρ'α ' έ άί κε μπίγιόδι τε
πάκενε νούκε μόρ^ι μ£ πακ γκα σα ί
δούχαειγ.

1 6. Ε λεβδίμ πάστξ Περντία χ| κχ
βενε άτε σπουδί ντε ζεμένε τ* τίτοσε,
π§ο γιούβετ.
\η. Σε ψέ ε δε'ξι πορσίνε* ί σί χέ
με ΐ σπεϊγτϊ, διλι με δαδιουρϊ τέ τίγ
ιό ιόν του θε'λ/,αα εύγήκε και ηλΟεν εις τε δίν μπε ■) ιούβετ.
ε'σα;.
1 8. Ε κέμι $§ρΡιούα:ε. πάσχε μέ τ$?
ι8. Κ*ΐ επέμψαμεν όμοϋ μετ* αύ-.όν τόν άδελφόν, του οποίου ό έ έ δε άτε βελά, κε κα §μ§ρρ τε μάδ ντε
παινος είναι εις το εύαγγέλιον διαμέ πξρ βθε *ίσ§ρα περ ΟύγγίΧ.
σου όλων των εκκλησιών"
ι9. (Και όν ι μόνον (έτοΰτο) άλλα
ι^. ( Ε δε γιο βέτειίί κεγιδ, πό
και έ/ειροτον>;θϊΐ άπο ταΐ; έκχλησίαις |στ§ ζίεδουρε έ δέ σιόκ γκά κίσ|ρατ$
νά μίσεύση όμοΰ μετ' έμας, με τήν ί ούδεσε σόνε, με κετε τε μίρρί κ.ε πε•/ε7*ρι* έτούτην όπου διακονείται άπό τε πρέϊγ νε'ϊ περ ντε'ρρ τί Ζότιτ. έ
λόγου αβ,; βίς την δόξαν αΰτοϊϊ τοΟ π'|ρ τε δεφτούαρε δαϊουρίνι τούαϊγ τέ
Κυρίου, κα•. ( ν» ύπηρετοΰμεν) ίίς την σπεί'γτενε. )
ττροθυμίαν σας")
2ο. Φεΰγοντες τούτο, μη'πίας καέ
2β. Ρού/αεμι γκα κ§γιό, κ| τεμό;
κανένας μας κατηγορη'ση εις τούτην να καλεζόγι νιερί νε'βετ, περ κ|τε τέ
την περίσσευτιν (της ελεημοσύνης ) ό τε'περε τε λε'ιγμοσίνιτ ζ| ντάχ|τ§ γκος
που ϋπτοετάται άπο λο'γου μας"
νε'σ,
2ΐ. Φροντίζοντας εκείνα όπου είναι
21. Σέ ψένα βι&τρόγεμϊ τι οούκεκαλά, ξγι μόνον ε'μπροτα εις τόν Κύ- μι πα χιλέ γιο βε'τεα| περπάρα Περρ•.ον, άλλίε και έμπρο^α εις τους άν• ντίσε, πό έ δέ πεοπαοα νιε'ρεζετ.
Ορώτους.
2 2. Και όμοΰ μέ βεύτοίις βπέαψακεμι ίξΐιΐουαρξ με κετα ε οε
μεν τόν άδελφόν ι; ας, τόν όποιον τόν νιε β|).α τε\|νε }\ έ κέμι δοκιμάαου:}
ΐδοκιμάσαμεν πολλαΓς <ρορα?; εις πολ- σιούμξ χίζ,ε ντε βιούμε πούνερ» χε 'έϋΐ'

Κεφ. 9.
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5ί>7

λά πράγματα, και τον εύρη'καμεν πρόθυίλον, καί τώρα είναι πολλά σπουίία'.'ίτ:;ος διά. τό πολύ θάρρος όπου
έχει εις έσας.
23. Και διά τον Τίτον, είναι σύν
τροφος μου και συμβοηθός μου εις ίσϊς' καί οί λοιποί μας αδελφοί είναι
άπό^ολοι των εκκλησιών, και δόξα
Χρίσου.
ι\. Την άπόδειξιν λοιπόν της α
γάπης σας , και τις καυχιίσεώς .μας
ιδιά λογού σας , εις αυτούς να τλν
(βείξετε εμπρος-ά εις ταΐς ε'κκλησίαις.

24. Μπε κετά άδά πένι τε δούκετε πβοπάρα κίσεβετ , τζιλια είτε $«σιουρία γιούαιγ, έ περ σέ μπούόόεμι
νά περ γιούβετ.

Κεφ. θ. (■)■

Κρίε Ενεντετε. θ. Γ)•

ι. Και διά τήν διακονίαν όπου
γίνεται διά τους αγίους, περιισο'ν
μου είναι το να σας γράφω.
2. Διατί ϊΐςεύρω την προθυμίαν
σας , την οποίαν καυχώμχι διά λό
γου «ας εις τους Μακεδόνας, οτι ή
Αχαΐα είναι ετοιμασμένη άπό πε'ρυοι' και ό εδικός σας ζήλος έπαρακίνησε πολλούς.
3. Και έπεμψα (ετούτους) τους
αδελφούς , διά να μην εύκαιρωθη εις
τούτο το μέρος τό καύχημα μας, ό
που είναι οια λόγου σας" διά να είσθεν ετοιμασμένοι, καθώς ελεγον"
4• Μη'πως έάν έλθωσι ομού μετ'
ι μας Μακεδόνες, και σας εύρουν ανέ
τοιμους , εντροπιχσδώμίν εμείς ( δια
νά μην εΐπωμεν έσεϊς) εις τούτο τό
ς-η'ριγμα της καυχιίσεως,

Ι
ι. Μά σα περ σερπεσε χε οΰ πβ
, περ ντίχμϊ τ§ Σεϊνγτόριβετ , με ΛούI χετε έ τέπίρε τ§ γιου σκρούαϊγ γιούβετ.
2. Σέ ψέ οΰ * πάτζε τ§ σπέϊγτϊτ*
έ ζέμ£ρ$σε ιούαιγ, χε περ τε μπούρρεμ
μπάνε Μακεδόνεβετ π§ρ γιούβετ, χ•

5. Αναγκαΐον λοιπόν ίλογίασα να
.παρακαλέσω τους αδελφούς, νά έλθουν
προτίτερα εις έσας, και νά προετοιμά
σουν τελείως την εύλογίαν σας όπου
ίπροειπαμεν, νά είναι έτοιμοι ετζι ω
σάν βΰλογίχ, και. Οχι ωσάν πλε .νεςία.

ί σπεϊγτε, έ άι ντβστί |3τ§ με σιούμί
ϊ σπειγτε περ θάρρος τ'§ 3ιούμε χε κά
μπε γιούβετ.
23, Ε πάπ|ρ τίτονε, άι 'έστεϊιόκου
ΐμ έ ντίχμεσι μπί γιου ' ε τε τγιε'ρετξ β|λάζ|ρ τάνε γιάν| άπος-όιγτ' έ κίδεβετ , έ ντέρρι ί Κριστιτ.

ιά/αΐα, έ δε άγιο εστε *έίρ§ Γατί /.§
βγιέτ' έ ζηλία γιούαιγ κά άναγκάσουρε σιούρ.ε.
3. Μά κάμ £ερ?ιούαρ5 χετά βελαζερ
χε τε ρ.ός πένετε ί'μπράζετε μπουόρετζία ίμε χι πέϊγ περ γιούβετ, σί περ
ίετε άνε ' κε ( ίί κούντρε θάτζε ) γίν;

Γατί.
4• Μός ντόδετε έ βίγνε Μακεδονςτ§ με μούα λάσκε , έ τοΰ Ρέγενξ γιού
βετ πά περρε Ρατ'ι ντε χετε πού•.ε, έ
τουρπερο'νεμι νί'βέτ ( τε μός θόμι γι
ούβετ ) , ντε χετε τε ντίνιουρε τ| σε
μπούρτουριτ,
5. Ού- συλοη'τζε άδά σέ ^ούχαετε
τοΰ λιούτεμ κετουρε βελάζερετ, τε βίγενε άτι μϊ περπάρα γκά νέϊ, * τ|
Αειγνε Ρ«τί Χ|τί *εκίμνε τούαϊγ χέ. πά
τε θίνε με πίρπάρα , χε τε γήε περρξ
Γατί σί π|κϊρ , ε γιο σί λ'.α/ιμίμ.
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Κεφ. 9.

β. Καί (ΐζεύρετε τοΰτο, ότι έχει-,
6. Ε ού θόμ ίείτοι», χοΰΗ |/.-:γΐ£'Λ
νο-: όπου σπε'ρνει άχριβολογημένα, ά- μέ κουρτζίμ, έ δε μέ τίκουρτζί;.! ϊί>
κριβολογηγένα και Οε'λβΐ θερίσει* και , τ§ κόρργ$' ε κούσ μπγιέλ με δόρέ• χάέκεΐνος όπου σττέρνει πλούσια, θέλει π$τϊ, μι δόρρε χάπ$τ§ δό τε χόρργι.
θεείσει
καΐ πλούσια.
Ι
•]. Καθ' Ενας καθώς προαιρείται
η. Τζίλι δό σι χούντρε κά συλοη'*ΐς τήν καρδίαν του ( ας δίδη" ) όχι σουρε μίρρε ντε ζέμερί' γ10 με *«χΐρ,
μέ λύπην, η 7«*ι*ώς* διατι ό θεός ά με στρεγγίμ ' σέ ψέ Περντία &
άτϊ κΐ δϊρί,ν μέ «ρα'κβ ί£ τζε1|τβ.
«γαπα ήμερον δότην.
8. Ε Περντία §3τ' έ <ρόρτε τε κέγβ
8. ΚαΙ ό θεοςεϊνα*. δυνατός χαθε
χα'ριν νά την ττερκτσίύσν) εϊς έσάς' χ§ τ! τεπερόνι γιου ντϊ τζδο τε μίρρε'
διά νά έ'/ετε πάντοτε εις κάθε πράγ κε τί γίνι ίί'ίε νιε ντε τζδο πούνε τε
μα, κάθε λογής αύτάρκ'ίαν , νά πε τεπ|ρούαρε, μπ$ τζδο πούν§ τε μίϊΐε.
ρισσεύετε εις κάθε έργον αγαθόν9• ( Καθώς είναι γεγραμμε'νον* έ9• ( Σι κούντρ" "0-\ σκρούαα' τ.ι»σκόρπισεν, εδωκεν εις τους πτω/ούς" χάπι , δά ντε τε βάρφερί' ε' τε £ρίϊνή δικαιοσύνη του μένει εις τον αι τ|τ' έτίγ μπε'τετε πέρ γέτεπάς γίτετ.
ώνα.
ίο. Και {"κείνος όπου προφθάνει
ίο. Ε βίί κι ίπ φάρρεν" άτΐγ χε
σπε'ρμα εκείνου όπου σπέρνει, καΊ μπγιέλ, έ πούκ|ν§ πΐρ τε γκρίνε, ού
ψωμί εις φαγητον, άμποτε νά προ- δάίίτε^ ε οϋ ά στόφτε φάρρενξ τούα«γ,
φθάοη και νά πληθύννι τον σπο'ρον , έ ού ρίττ§ Λίμϊρατ* £ σε δρεΐγτ|σί
νι<, καί νά αύξηση τά γεννήματα τη% σούαιγ. )
ί'.καιοσύντς σας*)
ιι. Εις κάθε πράγμα νά πλουτϊ,1 1 . Κέ τε π$νενι τέ πάβουρε ντε
τε εις κάθε λογής απλότητα, ή οποία τζδο πούνξ μπε τζδο φάρε τε μ•ρί| ,
κάμνει όιά με'σου μ»ς εύ/χρί'τΐϊν εις χε πίε γκά άνα όνε λξββιμ Περντίσι.
τον θεόν"
12. Οτι ή διακονία της υπηρεσί
12. Σέ ψέ σερπέίΗγια έ ί.εβάίγ
ας ετούτης, ού μόνον άναπλτ,οοϊ την μπλιάτετ σε Ζεϊνγτε,ρούαρί , νούκε
χρείαν των αγίων, αλλά και περισσεύ μπούδ βε'τεμί τε λίψουριτ' ε Πιούμε
ει με την εϋ/αεις-ίοιν όπου κάμνουν ίεϊνγτόρεβετ, πό έ δε τεπερόν |ΐέ λ}βδίμ τε "ίιούμεβετ λε Α§γεν§ χί Ζο'τι.
οί πολλοί εις τον Θεον,
ο. (Διαμέσου τη; δοκιμής της
ι3. (Κοΰρ Αίγενε δοκίμι μπε γιου
ί,^νιρεσιας ετούτης δοξάζοντες τον μπ| λίτε πούνε, άπ|ν| λ|β&μ Περντίθείιν εις την ϋποταγήν της όρωλογί- σ| π£ρ τε Ρε'Γιουρε τε μολοησ$ βούα'ίγ
ας σας (όπου έχετε) εις το εύαγγί- μπ' Ούγγίλ' τ| Κρίστιτ, ε π|ρ ττγι£σ|
λιον τοΰ Χρις-οΰ, και εις την άπλότη- κ| *ί'ΐ γιου με ύόρρ| χάπίτι μπα τά,
τα της κοινωνίας ( όπου ε'χετε ) εις ε! μπε Γίθ*, )
αϋτοϋς και εί; όλους,)
|
ι4• Και μέ τ/,ν παρακάλεσιν αύ-|
ι/(. Ε μέ τε λιούτουρί τε τοϋρε
των (όπου κάμνουν ) (Ηχ λόγου σας, ίέ ^ί"'\^1 πέ: γιούβετ, σέ ψέ οΰ δο,ύ*"*

Κ«ρ. ίο.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
;'99
αγαπώντας σα; πολλά, οιχ τήν ύπερ- •| γιοόβετ περ Λουρετί τ| μάδ*» τ?
βολιχήν χάριν τοϋ θεοϋ ( όπου είναι) Περντίσε , Χ| εστί μπε γιουβετ.
ιΐ; εσάς.
,ι5. Και 5όζαν να βχτ, ό θεός εις
1 5. Ε λε,βδίμ κιόφτε μπ| Περντινε
περ ίουριτι τ£ σάϊγ τε πα ρξφίερενε.
τήν ίωρίάν του την άσΊη'γητον.
Κεφ.

ίο.

ι. Και αυτός εγώ ό Παϋλος σας
παρακαλώ οιά τήν πραότητα χαί καλωσυνην τοϋ Χρι<τοϋ , ό όποιος έγώ
ώντας χαρών ήμουν ταπεινό; εις εβάς, χαι ώντας απών ϊ/ω θάρρο; εϊ;
«σας.
2. Και παρακαλώ σας ετζι κάμετε, να (/.ην χρειασθώ, όταν θέλω είσθαι παρών, το Βάρρος όπου έγώ λογιάζω να ε/ω εϊς κάποιους, όπου μας
λογαριάζουν πώς περιπατώμεν κατά
σάρκα.
3. Διατί ( άγκαλά ) και περιπατώ
μεν εις σάρκα, ^έν ^ρατϊυόμεσθεν
κατά την σάρκα'
4• (Δ'.ατί τα άρματα της ς-ρατεί*ς μας οέν είναι σαρκικά , άλλα είναι
ίυνατά με τάν θεόν, εις χαλασμόν
των κάς•ρων')
5. Χαλνώντες τοϋ; λογισμούς, και
κάθε λογής ύψωμα όπου ύψόνεται ε
ναντίον της γνώσε<ος τοϋ Θεοϋ , και
σιίρνοντες ωσάν δοΰλον κάθε νόημα
ιίς την ΰπακοήν τοϋ Χρι^οϋ"
6. Και εϊμεσθεν έτοιμοι νά ξεκόικη'σωμεν κάθε λογής παρακοήν, όταν
τελειωθη ή ϋπ^κοη' σας.
η. Τ« ( φαινόμενα) κατά πρόσω
πον βλέπετε; Εάν κάνε'νας έ'γει θάρ
ρος εις τοϋ λόγου του, ν* είναι τοϋ
Χρις"οϋ, ας λογαριάζη τοΰτο πάλιν
«πο λογού του, ότι χαθώ; αυτός είναι
τοϋ Χρ'.7θϋ, τοιουτοτρόπως και εμείς
ιψπΐί του Χριτοϋ.

Κρίε Εογιε'τϊτ}.. ι. ίο.
ι. Οϋνε νταστΐ βέτε Παύλου* ού
βί γιουβετ μπε πέ, περ τε χοότε. έ τ'
εμπλί τε Κρίστιτ, ούνε χε φάχε μπε
φάχε γιαμ ταπινό ντερ γιοΰβετ, έ χοϋρ
γιάμ μερΓούβαε κάμ θάρρος μπε γιουβ»τ.
α. Οϋ λιουτεμ άδά κε τε μός μ|
Αένι τε ^ε τ' ά*πρετε κοί»ρ τε βίγ ά
τι μέ ατά χε βενε ντερ μεντ δίτζά
σε γιαμ ί άσπρε κούντρε τζάβετ κ§
συλοησενΐ σε νάβετ ετζ|ΐγμε σι δό
κουρμι.
3. Σε ψέ ντε έ'τζειγμβ. νάβετ ντ|
κοίιρμ, νουχξ σι δόκουρμι χενεμι τρίμα.
4• ( Σέ ψέ άρμίτ' έ τριμιρίσβ σάνί
νουχε γιάνε τε μίΛτα, πό τε φόρτα
με άνί τί Περντίσε, περ τ ε πρίαιουρϊ
τε καλιάβετ. )
5. Σε ψέ Ρρεμίσγΐμε νάβετ μιχ*νίματε, έτζδόφάρρε τε λιάρτε ΑΪλιάρτζόνετβ κόντρε τε δίγτουριτ σε Περντίοε, έ σκλαβόσγεμε τζδο νοτίμε, ντ|
τε ίέίιουρι α τί Αίντουρε τ| Κρίίτιτ.
6. Ε ντόν$ σέ έ χε'μι μπε δόόρί τί
μάρ'ρεμε χάλε μπετζδό τ| πα §ιΡιούαρ|,
κοΰρ τί γε'τί σόσου^ξ §ιΡίμι γιούαΐγ.
7• Β0τρόνι άτό χε οουχενε ντε
φάχε; ντε χα νιερ'ι θαρρ"ός μπ|βε'τεχε
τί τιγ τε γετε ΐ Κρίστιτ, λε τα συλοη'σγε πα χ|τβ πρε'<γ βετίουτ, χε σι
κούντρ* ίϊτ' «ΐ ΐ Κρίστιτ, χεστοΰ γε'μι
ί ίέ νε'ζετ τ| Κρίστιτ.
. /""

βόο
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8. Διατί έαν και καυ^/ιθώ τίποτες
περισσότερον δια τ/,ν εςουσίαν μας,
Τ/,ν οποίαν μας εόωκεν ό Κυριον εις
βίχοδομήν, και όχι εις χαλασμόν σας,
*έν θέλω έντραπ/)"
_9• Δια να μην φανώ πως σας καταφοβίζω με ταΐς έπ^ολαΰ}.
ίο. Οτι λέγει κάποιος διά λόγου
μου, αί έπιςΌλαΐς μου να είναι βαρείαις και δυναταΐς' άμή ή παρουσία
του -σώματος μου να είναι άσθενν,σμε
νη, καϊ ό λο'γος να είναι καταφρονε
μένος και οΰδετιποτε'νιος.
χγ. Ο τοιούτος άνθρωπος άς >ογαριάζη έτοϋτο, πώς ό, τι λογτ,ς εϊμεσθε με τον λο'γον εις ταΓς έπι^ολαίς απόντες, τέτοιες λογίς εϊμ:σθε
και παρόντες μέ το έργον.
1 2. Διατί δεν άποκοτοϋμεν έΊ/.εϊς
να συναριθμ/ίσωμεν ίι να συγκρίνωαεν
τοΰ λόγου μας μέ κάποιους, όπου συς-η'νουσι τοϋ λόγου τους' άλλα έ/.εϊνοι
ες-ωντας να μετρώτι τοΰ λόγου τους
απάτητους, και να συγκοίνουσι τοΰ
λόγου του; με τον εαυτόν τους, ο*έν
γροικώσι.
1 3. Α<λϊ, «μεΐς δέν θίλομεν καυχν,δή άμετρα, αλλά κατά τό με'τρον
τοϋ κανόνος* τοϋ οποίου μέτβου μας
έμοίρασεν όθεος, να φθάσωμεν έως
εις εσάς.
ΐ4• Διατί δεν ξαπλώναμεν τοϋ λό
γου μας περισσότερον (άιτο τ>,ν άληθειαν ) λέγοντες πώς έφθάσαμεν έως
εις εσάς, μη φθάνοντες- διατί και ε
ως εις εσάς έφθάσαμεν μέ. το εΰαγγελιον τοϋ Χρΐ7θϋ"
ι5. Δέν καυ/ώμ:σθε εις τα άμετρα,
εις τους κόπους των άλλων, άλλα έ
χοντες θάρρος, αύςανομε'νης τίς πίς-εώς
σας, νά μεγαλυνθώμεν και εμεΓς εις
εσάς περισσά κατά τδν κανό α μας.

Κεφ.

ίο*.

8. Σέ ψε ντου μπούρτζια Ρε μι τε'περ| περ έξουσί τίνε, χε νά δά Ζότι νέ
βετ πέρδερτίμ, ε γιο πέρ πρίσ§γε τοΰαιγ, νουχϊ §ο τέ με γκοιίκειγ φάκεα.
ρ. Κέ τε μός δοΰκεμ οίνε σίκ-, :
ού κανος γιούβετ μέ καρτερά.
ίο. Σέ ψέ θότε τζώ κοΰ5 περ μοόα,
κάρτερΛτ' έμία γιάν§ τ§ ρέντα, έ τ|
φόρτα ' μα τ' άρδουριτε είίτε τ* πι
φουκί, ί φγιάλια σι βεγέν ?§ φάρρε.

11. Λέ τ| μεντόνετε κοΰ'ί θότ§ κ.ι
οτλο , ί| σι κούντρί γέμι ντ| φγΐίλμέ κάρτίρα π|ρ σε λιάρΡουτ, τε τί).ί:»
γέμι έ δέ άφ|ρ μέ πούνε.
12. Ε σέ ψέ νουχϊ Ρουτζόγίμι τε βί•
μ£ βε'τε^ενε ντ| μες, ά τέ Ααραίαρίσεμι μέ α τζά Λΐ μπουργ§ν§ βετίουτ
βέτίχενε' μα άτά σί μάσινε βέτε/εν'
έτοϋρε βετίουτ, έ παραάαρίσγξνε βετί
ουτ βέτίχενε, νούκί κουπετόγ§ν§.

1 3. Μα νέβετ νούχ§ δο ■:* λεβίννεμι πα με'ρρε., πο σι κουντρ' |δτε μα
σά κε νά χά δίνε νέβετ Περντία γ:
σιορτ, μάτες κ| τ£ άρρίγμε γγέρα ρ•~§
γιου.
ι4• Σε ψέ νοϋκε δοτέ ντέργερ^ Ρ6'τεχενε με τέπερε γ/.ά έ βερτε'τα του'κ '
έ θένε κ|άρρίγτιμ γγέρα μ"« γιουβετ,
πα άρρίγτουρε' σέ ψέ ΥΥε'ρ* ψ^ γ»"•
βετ άρόίγτιμ μέ ΟύγγίΧ τ| Κιίστιτ.
ιϋ. Νούχε μποιίρρ"εμι γιάδτ| γκ«
μερρα μπ« μουντίμ τε σε τγιε'ρίβετ,
πο Χε'μι σπ|ρέσε σι στόνετε χε'σα γ»υαϊγ, τε μαδετζιόνεμι έ δε νε'βετ μπί
γιουβετ ντε μίρ£ε τένϊ σιουμε αιούμ»

Κ«ρ. ιι.

ΕΠΙΣ ΊΌΑΗ

«οί

ι6. Να εύαγγελίσω και ίϊς ταϊς
ι6. Λε τε πίεμε Οΰγγίίε έδέ ντβ
νώραις όπου είναι παραπάνω από σας" βέντε κ§ γιάνϊ {4 τε'γι σε γιούβετ" λέ
και όχι να καυχηθώ εις άλλον» κανόνα, τε μός μπούρρεμ μπά τε κ& εστεπούδια εκείνα όπου ετοιμάσθηκαν ( άπ' νούαρε γκά τγιάτερ, ε %3-ςΐ λίνε Ρατί
( γκά τ$ τγιε'ρέ )
άλλον.)
\η. Εκείνος όπου καυχάται, ά;
17. Μά κούά λ|β3ο'νετε, λε τε λεκαυχάται έν Κυρίω
βΒόνίτί'μπ* Ζο'τν!.
ι8. Διατι όχι εκείνος όπου συς-η'1 8. 2έ ψέ νουκ' εστ' ί ντέρτζουρϊ
νει τοϋ λόγου του είναι δόκιμος, άλ άί κε μπούρό βε'τεχεν' ετίγ, πό άί
λα εκείνον όπου συς-η'νει ό Κύριος. /.ε [/ποϋρό Ζο'τι.

Κεφ. ιά.

II.

Κρίε Ενΐίμπίδγι=τ§τ|. ια. 1 1.

ι. Αμποτες ν* ΰπομε'νέτε ολίγον
ι. Μακάο τ| με οουρόγετϊ μούα
την άφοοσύνην μου" άλλα και μέ ύπο- νιε τΤίκεζε περ μαρεζι" μά 5ό τε με
με'νετε.
3ουοόνι.
2. Διατι σίς αγαπώ περισσά , ά2. Σέ ψέ οίνε γιάμ ζηλιαρ μπε
γάπ/•ν κατά Θεόν' διατι σας άρμο γιούβετ, περ ζηλή τε Περντίσ|" σε ψέ
σα μέ ενα άνδρα, να σας παρας-η'σοι οϋ μαρτόβα γιούβετ περ τε ντζγιε'ρί
έίς τον Χρις-όν, ωσάν παρθε'νον κα- περπάρα μπέ νιε πούρρε , βάσιζε τε
παστρούαρε, μπε Κρίστιν».
θαράν"
3. Καϊ φοβούμαι μη'πως, καθώς
3. Μά οϋνε τρέμπεμ, μός σϊ καυνό όφις ίξεπάτνί'ϊε τ/,ν Ευαν με την πα- τρε ίνίιίου ίιάρπερι Ευενε μέ δινακερϊ
νουργίαν του, ετζι φθαρθώσι τα νοη'- τε τίγτ», ά3τοΰ οΰ πρίσενε μ4ντε. τούματά σας άπό την απλότητα , όπου αίγ, γκά ζί μερ' έ χάπουρε κε κίνι απ»
πρέπει να έχετε εις τον Χρις-όν"
Κρίστινε.
4. Διατι έάν εκείνος όπου έρχεται
4• 2έ ψέ ντε άί κε βγιέν διδάζ γέεις εσάς κηρύττει άλλον Ιησοΰν, τον ό τερε Ιησοΰ, κέ νούκε δΊδάζμ νέβετ, α
ποιον έαεΐς δεν τον ίκηρύςαμεν , χ ντε μίρρι τγιάτεο Σπιρτ , ί.ε σπάτε
λαμβάνετε άλλον Πνεύμα, το όποιον μάρρε, ά ΟύγγΙλ' τγιάτερ κΐ σπάτε
δέν το έλάβατε, η άλλον εΰαγγε'λιον, μάρρί, μίρρ! πεγετε ντ' άοουρόγετε.
•το όποιον δεν τό έίεχθη'κετε, καλά
ήθε'λετε τήν ύπομε'νη.
5. Οΰνε πα μεντόνεμ κε νούκε μπε5. Διατι λογιάζω να μην είμαι
έλλειπης τίποτες άπό τους άπο^όλους τεμ πράπα ντε ντονιε φάρρε πούνε
τους πολλά μεγάλους.
γκά Αποτόϊγτ' έ μεδίνγ.
6. Και έάν είμαι ΐόιώτης εις τον
6. Σε ψέ ντόν§ σε γιάμ ί τράσί ντ|
λόγον, δέν ( είμαι ΐδΊώτης ) εϊς την φγιάλε , πό γιο ντ|ρ μεντ' μά γε'μι
γνώσιν" άλλα έφανερώθηι/εν όλως δι' ίιόχουρε φόοτ μίρρ! ντ^ τζβό πούνε
ϊλοι» εις κάθε πράγμα εις εσάς
τι γιούβετ.
η. Μπάσε φεγεδα, κε οΰίια βε'τε7• Η έκαμα άμαρτίαν , ταπεινώ-Ι
νωνταςς του λόγου μου διά νά ϋψωθη- ^ενε τίμε, ίετεγκρίχι γιούβετ λιάρτ;
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τι έσεΐς; ότι χάρισμα σ*ί «ύαγγελισα το εϋαγγέλιυν τοΰ Θεοΰ;
8. Αλλαι; έκκλησίχις έκούρβευσκ,
περνώντας σιτηρέσιον δια διακονίαν
ίδικτίνσας' και ώντας παρών εϊς έοάς άγκαλά καΐ ύς-ερη'θηκα των ανα
γκαίων, όμως δεν ε'-«ραβάρεσα κανένα.
ο. Διατί τλν χρείαν μου την άνεπλη'ρωσαν οι αδελφοί όπου ήλθαν α
πό την Μακεδονίαν* καί ει; κάδε
πράγμα έφυλάχθηκα να μην σας παραβαρέσω, και θέλω φυλαχθη.
ίο. Η άλη'θεια τοΰ Χρις-οΰ είναι
ιϊς εμένα, ότι ή χαύχησις ετούτη δεν
βέλει φραχθη εϊ; «μένα εις τα μέρη
της Αχαίας.
ιι. Διατί; (τάχα ) ότι δεν σας α
γαπώ; Ο θεός το είξεύρει.

Κεφ. 1 1.

σέ ψί ού διδάξα γιούβιτ Ούγγιλ' ι
Περντίσε δουράτΐ;
8. Τε τγιέρα χίσε,ρα ρόπα, Ι χοχια
ι ττάΤεν!, περ σ§ρ*έ3§. τούαϊγ' έ κούρ ίτεντεδε άς.53 γιοΰδ, ντόνε σέ γέσί μπε
δτρίγγίμ, νοΰ/.ε δέϊια τ§ ρ|ντόγί ντονι^.

9• Σ» ψέ άτ| *§ μΐ λη'ψίϊγ μού*
μα σόσνε βελάζεριτε, χα ερδ§ γχά
Μακεδονία" έ ντε τζοό πουν» ού όοόαϊγτιτζ| ίε τε μάς παρά ού £§ντόϊγ
γιούβετ, έ δέ οο τε ρούχαεμ.
ίο. Ε βερτέτα έ Κρίστιτ |στϊ μπε
μούα, χ. ε δο τε μός με μπίλιτε Γόγια
μπίχετά τε μπούρτουρ| ντε βίντ τ'
Αχαΐίσ§.
ιι. Ε περ τζφάρρε. πούνε; σε ψέ
|( μπάσε) νούκ' ού δούα γιούβετ ; λέ
τά §ίγ| Περντία.
13. Μά άτ^ ί\ τε χ£γ ο5ν|, 1 δε
Με νι| οο τε πειγ, π$ρ τε πρερ§ άφορμιν' έ άτοΰρε κι νιε άφορμί §ι";ρό- ινί
τέ Ρέντενι περ άτε πούνε, χε μπούρρενε

13. Ααή εκείνο όπου χάμω, καί
ακόμη θέλω το κάμει, δια νά κόψω
ττν άφοραην έκεινών όπου θέλουν άφορμήν δια νά εύρεθώσιν, εις εκείνο
όπου καυχώνται καθώς εϊμεσθε καί σι έδέ νε',3ετ.

ΐμεϊς.
1 3. Σέ ψέ ί|τά τε τίλ§τ| Απος-ύγ
1 3. Διατί οί τέτοιας λογής ψευδοπόςολοι , είναι έργάται δόλιοι , τε ρέμ, γιάνε πουνετόρε με δι φίκε, ί
χαί μεταμορφυνουνται εις άπος-όλους χξμπένεν! μπ' Λποςόϊγ τε Κρίστιτ.
τοΰ Χρις-οΰ.
ι4• Καί δεν είναι θαυμαςύ•»- διατί
ι4• Ε σίττ» τζιου&' σϊ ψ« έ δι
καί αυτός ό Σατανά; μεταμορφώνε άί Σατανάϊ χ§μπένετε ντ' Εγγελ' τε
δρίτίσε.
ται ει; άγγελον φωτός"
1 5. Σ{7τ* πούν'έμάδε άδά ντί
1 5. Δέν είναι μεγάλον (πράγμα)
λοιπόν^ εάν χαί οί ΰπηρέταιτου με- χίμπένενε έ δε σ|ρΑετόρ|τ' ι'τίγ, γ?
ταμορφώνουνται ( να φαίνωνται ) ω δούχενε σι σξρχετόρ&τ' έ σε δρέιγτϊ«|"
σάν ΰπηρέτάι δικαιοσύνη;, των όποι έ * παστάϊγμεα ετοΰρε 6ο τε γέτς βί
ων το τέλο; θέλει είσθαι κατά τα χούντρ! χάν§ πουνούαρ|.
έργα τους.
1 6. Πάλιν λέγω,
σει κανένας νά είμαι
μή, καν ώς άγνως-ον
νά χαυχ*θώ καί εγώ

1 6. Ού ά θόμ περσξρί, μος με >.;*»
καί μην λογιάάγνω?ος, ειδε νιερί πϊρ τε μάρρί' έ ντε μός, δέζμενι
δεν^τέ με, δια έ δέ πέρ τι μάρ^ε, χ£ '\ λ.εβίόνΓμ ιδέ
ολίγον τίποτες. ο•ίν| νιε τ"ί*5•

11.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

\η. Εκείνο όπου λέγω, δέν το λέγω κατά Κύριον, άλλα ώσαν αγνω
ς-ος, εχωντας ετοΰτην τήν άφορμήν
να καυχηθώ.
1 8. Επειίι πολλοί καυχώνται κα
τά τήν σάρκα, θέλω να καυ χηθώ και
ίγίό
ΐ9• Διατί μετά χαράς υπομένετε
τους άγνωρους , μέ το να είσθε φρό
νιμοι.
2θ. Διατί έαν κανένα; σας καταρουλώνν; , αν κανένας σας κατατρώ'
γ•/! , αν κανένας σας πέρνη τίποτες,

6ο3

\η. Ε άτέ λ» θόμ, νούκ' ί θόμ σι
δό Ζότι, πό σι ί μάρρ§, ντε χετε πού•
ν| τε μπούρρ|ϊσ|.
ιδ. Σέ ψέ διουμί μπουρρ'ενβ σι δό
κούρμι, δούα τ» μπούρρεμ έό*έ οίνε.
19. Σε ψέ σι γένι γιούβετ τ'| μίντζουρε' δουρο'νι με τ' Χμπλε τέ μάρρε•
Τ|.

2β. Σέ ψέ γιούβετ οουρο'νι άτ§ κ*
οΰ σκλάβος, άτϊ κ§ ού χα, άτέ κι οι
βγιεί. άτέ κε μπάχετε μπε τι μάί,
άτε
)\ οϋ ρέχ γιούβετ φάκεν|.
αν κανένας σας δέρνη εις το προ'σωπον , εσείς τον υπομένετε.
3ΐ. Ε θόμ κΐτ| σα πέρ τι ζεντε2ΐ. Δια άτιμίαν λέγω, 5ιατί τά
χα εμείς άσθεννίσαμεν" άλλα εις όποι ρούαρε, «ΐ χοΰρ κεμ τε πακί νέβετ
ον βηποτε πράγμα άποκοτά κανένας, απέ χετε ά'ν«" μα ντί τζδόφάρρε πούνε
( ω; αγνως-ος λέγω, ) άποκοτώ και χέ Ρουτζόν νιερί (κουβεντο'ίγ σι ϊ μάοέγώ.
ρ$.) Γουτζο'ϊγ έ δέ ού'νε.
21. Εβραίοι είναι αυτοί; και εγώ
22. Τζιφοϋτ γιάνί; έ οε ού'νε" ΙσρχΕβραίος" Ισραηλίτη είναι αυτοί; και ηλίτ γιάνί; έ ίέ ού'νε" γκά φάρρ' έ Αεγώ Ισραηλίτης* σπέρυα του Αβρα βραάμιτ γιάν' άτά; άτέγε έ δέ οΰ'ν|.
άμ είναι αυτοί; και εγώ (σπέρμα του
Αβραάμ. )
33. 2ερΛΐτο'ρί τε Κρίϋτιτ γιάν' ά
33. Διάκονοι Χρις-ού είναι αυτοί;
τά;
(γ-.άστϊ. γκα μέντ» φλιάς) μ§ τέ~
( έςω άπό τόν νουν μου λαλώ 3) περισσοΥερον είμαι έγώ παρ αϋτοί' εις τους περ γιάμ ού'νε σέ άτά" ντε μουντίμβ
κόιτους, πιρισσο'τερον είμαι" εις ταίς μέ τέπ|ρ|, ντε τε όά-/ουρί φόρτ μ§
πληγαίς, πολλά περισσότερον' ει; ταίς ίίιούαε, ντε ναψάνα με τέπίρε, "7ΐούμ{
φυλακαίς, περισσο'τερον" εις θανάτους, χε'ρ4 ντε μές τ• βδέχϊγιαβετ"
πολλαίς φοραΐς.
24• Γκα Τζιφούτί ού ράχτζϊ έ μόρ24. Από τους Ιουδαίους πε'ντ»
φορβΐς ίοάρθηχα σαράντα παρά μί ρα πέσε χέρ| γκά διζετ ϊκοπί-'γ παρχ
αν ζυλιάν.
νιε.
25. Τρεις φοραΐς έρραβδίσθηκα ,
23. Τρϊ χέρε ού ράχτζε ψ: σιούμίαν φοράν έλιθάσθηκα , τρεις φο φρα, νιε χέρε με ίοδίτνε μέ Ρούρρ», τρϊ
ραΐς έθαλασσοναυάγησα , Ινα μερόνυ- χέρε ού μπίττζε ντ| δέτ, ν.έ δίτε « νι4
κτον έκαμα μέσα εις τόν βυθόν
νάτε Αερρα ντε φοΰντ τε δέτιτ.
26. Πολλοίς φοραΐς εις ταϊς ό5οι26. Σιούμε χέρι νεούο*ερα, ντε ρ.πορίαις , εις κυνδύνους των ποταμών, Ι ζικο τε λιούμίραβιτ , ντ| ρίζικο τΐ
«ς κινδύνους άπό ιούςς λος-άδες κιν- κουσάρεβετ, ντε ρ'ίζιΐίρ τε φυΪΛβ» σον»,
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δύνους από τό γένος μου, κινόυνους
νουν
από τα έθνη , κίνδυνους εϊ; ταΐς πύ
λες , κινδύνους εις ίρημίαις, χινσύνους εις την θάλασσαν, κινδίνοους α
πό τους ψευδαδέλφους'
■χη. Εϊς κόπους και μόχθους, πολ-

Κεφ. ι*

ντΐ ρίζικο τί φυλίβιτ σι τγιέρα, ντ§
ριζικό τε κιουτέτεβ*τ , ντ| ρι,ΐΛΟ τ ε.
έρημ^ετ , ντέ ριζικό τ'ε δέτιτ , ντ|
ρίζικο τε βελά(|ρετ σε £έμετ.

η,η. Ν τ'ε μουντίμ, ΐ δε ντε στρίγλαΐς φοραϊς ει; άγρυπνίαις, εις πεϊ- γίμ, ντε τε πα φλέτουρε σιούι/.ε χερ»,
ναν και ύίψαν, πολλαϊς φοραϊς εις νη- ντε ου έ ντε ετ , ντε τ' άίερρούαρε
σιούμϊ χέρε, ντ'ε σε φίόχίτε ΐ τέτζβέςτείαις, εις ψύχραν και γυμνότητα.
σιουρε.
28. Περ βέτζε άτουρί κ§ βίγ&νϊ
α8. Χωρίς εκείνα ( όπου συμβαίνουσιν ) άπέζω, ή ©ροντίδα όλων των πΐργιάσταζετ, συλοη'τ' έ τζοό οίτ|τε κί
εκκλησιών μέ τριγυρίζει καί ιύ πολε- υ\ 8ί• ίνε σίπεο, σπουόί έ Ριθϊ Κίσεβετ.
μεϊ κ«θημέραν.
29-.Κούϊ |*τ' ΐ σιμου'ρε, χε τ'ε μός
29. Ποίος ασθενεί, και ίγώ δεν
ασθενώ; ποΐος σκανδαλίζεται, καί 4- γίμ οΰνΐ ί σίμούρΐ; κούίί οκανταλίσενώ δεν φλέγομαι;
τ$, κ§ ού'νξ νούκε δίίεμ;
3ο. Ντέϊτε π'ιρ τε μπούρτουρ^,
3ο. Αν κα'μνη χρεία να καυχώμαι,
θε'λω καυχηθή τα πράγματα της άσθε- δό τε μπούρρεμ π'ερ άτό πουν|ρα κ§
νείαςμου.
βίστρο'γ|νε σμούντεγενε τίμε.
3ι. Περντία έ παπαϊ ί Ζο'τιτ βόν$
3ι• Ο Θεός καί πατήρ τοϋ" Κυρίου
μας ΓησοΰΧριςΌυ, όπου είναι εύλογη αέ- Ιησού ΧρΛτοΐτ, κ£ |στε ί *εκούαρβ
νος *ΐς τους αιώνας; εΐξεύρίιοτι δέν ψεύ ντε γέτε πας γέτετ, ε οι κε οϋν| νουκ§
δομαι.
φλιας τε ρέμ£.
32. Ντ'| Δαμασκό άι χι κυβερνις
32. Κΐς την Δαμασκόν ό εθνάρχης
του βασιλέως Αρέτα , έφύλαγί τήν φυλίνι ντ' εμιρρ τε μπρέτιτ Αρέθεσ»
πόλιν των Δαμάσκηνων, θί'λωντας να κι* β^νε τε £ούαν ρότουλε κιουτέτιτ
μέ πιάση'
Δαμασκόοε, περ τ'ε ζ{ν§ μούα.
33. Καί έγώ έκρεμάσθηκα μί κο•
33. Ε οΰ £άρ:ζε ντξ σπόρτ* γκ*
φίνι άπό τ/ιν θυρίδα όπου ήτον δι• νιΐ πεντζέρε κε κέ ντε μες τ'ε μούριτ,
άμεσου του τείχους, καί έφυγα (ζω ά. έ σπετόβα γκα οούαρρτ' ετίγ.
πό τα χεριά του.
Κεφ. φ. 13.

Κρίί Εδιμπ§δγ•.έτ|τ§. ιβ. ΐ2•

ι. Ντε όούχαετ» τϊ λι^όνεμ με
ι. Να καυχώμαι λοιπόν δέν με
ώφελίΐ' διατί θέλω έλθη εις όπταιίαις τέ β;ρτέτε, χεγιά νούκε με βίγέν" «ε
καί αποκαλύψεις Κυρίου.
ψε δό τϊ δίγ πά ντε τ'ε πάρρα, έ ντ|
τε ζπουλιούαρα τ'ε Ζότιτ.
2. Εΐςεύρω άνθρωπον έν Χρις"ώ ,
. α. Νιο'χ νιέ νιερ'ι μπ'ε Κρίστινε, άΐ
όπου άρπάχθη έως τρίτου ουρανού, ό κα-ερμπεδγιέι§ βγιέτ γιανό, ( νούκ' Ι
τοιούτος προτίτερα από δίκατέσσαρε; δί ς» μέ κούρμ , νούχ' έ §ϊ σέ γιχϊ"5

Κεφ. 12.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

χρόνους (καν τε «ί; το κιρμί ητον,
δέν εϊςευρω' καν τί ίξω άπό το κορ
μί, δέν εΐζευρω' ό Θεός το είξευρει' )
3. Κα! είζεΰρω τον τοιούτον άν6ρωπον, (κάντε «ς τί» κορμί (έγινε,}
καν τε εξω άπό το κορμί, δέν ήζευβω' ό θεός το είξειίρει ' )
4. Οτι άρπάχθη εις τον παράδεισον, και ηκουσεν λο'για όπου δέν ημ
πορούν να λαληθώσι, τα όποια οέν
ίΐναι δυνατόν να τα είπη άνθρωπος.
6. Δι* τον τοιούτον άνθρωπον θέ
λω καυχηθη' άμή διά λόγου μου οέν
θέλω καυχηθη, πάρα εις ταΐς ασθένει
α ις μου.
6. Διατί εάν θελήσω να καυχηθώ,
δέν θέλω είσθαι άφρων" διατί θέλω ει
πεί άλη'θειαν' άμη φυλάγομαι, (άπο
τούτους τους λόγους , ) μτίπως καϊ κα
νένας λογιάσει διαλόγου μου (πώς εί
ναι ) τίποτες εζω άπ' εκείνο όπου μέ
βλέπει, η ά^ουει άπό λόγου μου.
η. Και δια νά μην παρά ύψόνωμαι, δια την ύπερβολ/,ν των άποκα
λυψεων, μου εδόθη κεντρίοι εις την
βάρκα, άγγελος του Σατάν, δια νά
με χηπί, νά μην παρά ύψόνωμαι.
8. Διά ΐτοΰτο τρεις φοραϊς ίπαρακάλεσα τόν Κυριον, διά νά άναχωρη'βη άπ' «μένα.
9• Και μου εϊπε' σώνει σου •Ζ\ χά
ρις μου- διατί ή δυναμίς μου τελειβύται έν ασθένεια. Πολλά μετά /α
ράς λοιπόν θέλω καυχηθή εις ταΐς άσ&ενιίαις μου, διά νά κατοίκηση εις
(μένα ή δυναμις του Χρις-οΰ.
ίο. Δια τούτο αναπαύομαι εϊ; ά
σθενείαις, εϊ; ταΐς λοιδορίαις, εις ταΐς
«νάγκαις, εϊς τους διωγμούς, εις ταΐς
ίΓενοχωρίαις, (όπου είναι,) διά τον
Χρις-όν' διατί όταν ασθενώ, τότε εί
μαι δυνατός.

6ο!>

γκά χοΰρμι' Πιρντία έδι) *§ ού όίμπίε κοΰϊγ νιερί γγέρα μπε -§ τρέτ|ν§ Κίελ.
ί. Ε ί οι τί τίλινί νιερί (σε ντέ
κούρμ, σέ γιάστΐ κουρμιτ , νου'κ' ί §ί'
Περντία έ δί. )
4• Κ'ε ρϋ ρεμπίε ντέ Παραδίς , Ι
διΓιόί φγιάλι τί πά ρ$φ•.ερα. κί σι εατ| ντ|Όιουρε νιερίου τέ φλιάσί.
5. Περ <ίτέ νιερί μουντγ| ού τξ
Α|βδόνι5ί• μά σα κ|ρ βί'τε^ε τίμε περ
φάρρε Ρε δό τι μός μπουρρεμ , π'ε,ρ β$
τζε ντέ σ§μουντ|ρα τέ μία.
6. Σέψέντέ δάτζ'.α οίνε τί μπούρ*ρ*εα, νου*| δό τ§ ^έμ ΐ πά μεντ' «έ
ψέ δό τι θόμ -.ε βερτέτενΐ- μά ρούχαεμ, μός ντόδετε ντοίιέ έ συλοΐς π§β
μουα σέ γιάμ μ§ τέπ|ρί γκά άγιο κ$
'άίχ μπε μου'α, ά με τέπιρε γκα άγιο
Χ| ίιΓιον πρίΐγ μεγε.
η. Ε χέ τε μις πάρα μ$ γκρέ?$
λιάρτ μαδετζία έ σε. λεβδοόαραβετ. μξ
πάτ δίν| χέλ νιε κούρμ τϊμ, νι'ε Εγγίλ' ί Σατανάιτ κ* ιί μϊπ <ί.ιουπλιάκα, κϊ τ| μός Περιφανέψεμ.
8. Περ κίτΐ τρί χ:'ρ| γιου λιου'ττζε
Ζότιτ τε χίκεϊγ γκά μέγι.
9 Ε με θά' σα δό τ^ϊτι δουρίτία
Ί'με' σέ ψέ φουκία ϊ'με, βγιέν ντ$ χϊ σότουρε με άνι τε σμοιίντ|γ|σ|' με Γιζίμ
άδά όο τ{ μπουρρεμ ντέ σμουντ|\•ιχ
τί μία , κ| τε ρίγϊ τέκ ού'νε. φουκία έ
Κ,ρίστιτ.
ίο. Πρά άντά'ίγ π^χεμ μτ| οξμουντίρα, ντέ τι σιάρα, ντε στρε^γίμε, ντε -.ΐ ντγΐί'κουρα, ντέ Ρουλτζίμβ,
κ$ Αένενε κϊρ Κρίστιν| ' σέ ψέ κοΰρ
γιάμ ί σίμου'ρί, άτ| χιρ| γιαμ ί φόρτ|.
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ΠΡΟΣ κορίνθιους Β.

II. Εγώ χαυ^ώμενο; έγινα αννα<
5"θς' ίβίϊς με «νΛγχαοιτε' όικτΐ ίγώ
ίπρεπε να συςκίνωμαι άπο λόγου σας"
5'ιατ! βί; τίποτες δεν έγινα έλλίΐπής
«πό τους πολλά μεγάλους άπος-ολους,
άγχαλά χαί δέν είμαι τίποτε;.
12. Τά μέν σημάδια του άπος-ο'λου έγιναν εις εσάς μι χάθε ϋττομονήν, μέ σημεία Χ»•• τέρατα χοί μέ δυ
νάμεις.
1 3. Διατί τί είναι έκϊΓνο όπου ίχατωτερεύσατε άπό ταΐ; λοιπαϊ; εχχλ/ισίαις, πάρα ότι αυτός έγώ δεν σας
*-ταρα£αρ:σα ; Χαρίσετε αου τήν άδιχίαν έτούττ,ν.
ι4• Να, τώρα τρίηβ φορά είναι
όπου είααι έτοιμος να έλθω εις εσάς,
χαί δεν θίλω σας παραβαρέσει" διατί
Λεν ζητώ τά εδικά σας, άλλα εσάς"
διατί δεν χρεως•οϋσι τα παιδία να

Κεφ. 12.

ιι. Ού πέτζε ί πα μξντ τούκ' 2
μπούρτουρί' γιούβετ μ§ ίίτρεγγούατε*
σε ψέ ουνε δε'σια τε γε'$ε πρεΐγ γιοϋα
λεβδούαρε " σέ ψ* μπε ντονιέ πούνε
νοΰκε γε'δί μί πόίίτ|ρ| γχά άτά >ΐέ γιάνε φόρτ τε μεδίνγ Αποστόιγ, ντο'ν»
σε νού>ίι γιάμ ί| φάρρε.
12. Μα νισιάνετ' έ Λποστολίσβ
σίμε γιάνε τε λιο'δουρα ντερ γιούβετ,
ντε τζοο φάρρε δοορίμ, ντε θαύμερα,
ντε τζιουοίρα, ντε φόυχίρα.
1 3. Σε ψέ τζπάτι μάρρί γιούβετ
μ§ πάχ γκά τε τγιε'ρατε Κίσερα,
πέρ βε'τζε χε οΰνε σοδ πάτζε ρεντούα•
ρε, γιούβετ; ντιγε'μενι μούα λέτε άδιχί.

ι4• Γιά, χέ χεγιό |στ'ί τρετα χε'ρ|
χ§ γιάμ ίατί τε βιγ ντερ γιούβετ, ί
Εό τε μός ού ρεντο'ίγ γιούβετ" σε ψέ
νούχε Λ|ρκόϊγ οΰνε πούνετι τούαϊγ, π»
γιούβετ" σέ ψε νούχε όούχαετε τε μπι*
γε'δξν& δγιέλμτε πίρ π*£αλάρ§, πο *αΑαλάρξτξ π|ρ δγιέλμ.
1 5. Ε ούνε μέ αιούμε ίίζίμ οό τ(
πρίά γχά ΐμεα, έ μ^ ϊιούμε με τε'περι
δό τε ξοδεψ βέτ«χεν$ τίμε περ Σπίρτερα τούα•γ" ντο'νε σ* κοΰρ ού ίούχ
οϋν| με σιούμί, γιούβετ με §ο'ϊ με πάχ.
ι6. Πό λε τέ γε'τε χ0τού, ούν§ νούχ*
ού ριντο'βα γιούβετ* π6 σι δινάχ >ί|
χεσ» , ού ζοΰρα μέ Ρι^ιέίίτρε.
ι η. Μπάσε μέ άν| τε ντονί&τ γχέ
ατά χ^ δερΡόβα ντ|ρ γιου ού χάμ «ί:ε Ρ^νιέστρε γιούβετ;
1 8. Γιου λιούττζ| Τίτοσε, ΙόερΡόβ*
αέ τε νιε βελά' μός ού χά βόλι ίενίε*
ρε γιούβετ Τίτουα; νούχε χέμι ετζουρενε'βετ μέ άτ| τε τΰε Χπίρτ; νούίΐε
χε'μι ετζουρε μπά τό τ| τίίια Ριούρμί;

θησαυρίζουν όιά τους γονείς, αλλά οι
γονείς ο\ά τά παιδία.
1 5. Και ε'γώ πολλά μετά χαράς
θέλω έςοδιάσεί, χαί θέλω έξοδιασθη
διά ταΐς ψυχαϊς σας* άγχαλά χαί α
γαπώντας σας περισσύτερον, άγαπώμαι όλιγώτερον.
1 6. Και ας είναι, έγώ δέν σας
ίπαραβάρεσα αλλά ώντας πανούργος,
βάς έπιασα αϊ δόλον
\η Μήπως χαί κανένας άπ' εκεί
νους όπου ες-ειλα εις εσάς, διαμέσου
εκείνου σας έπλεονε'χτησα ;
1 8. Επαρακάλεσα τον Τίτον, και
ες-είλα μέ λόγου του τον άδελφόν" μη
νά σας ίπλοενέχτησε τίποτες ό Τί
τος 5 δεν επεριπατη'σαμεν με το αυτί»
πνεύμα; δέν επεριπατη'σαμεν μ* τά
αύ (Λ ίχνη ;
Ι9• Πάλιν λογιάζετε, δτι σα; ά19. Συλοησνιγιοίβετ πα σίχείγαε
πολογούμεσθε ; ίμπροςά εις τον θεδν τ § περΡίΐιουριτ• τάνε μπάν$ γιούδ^ περ-.

Κεφ. 1 3.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
607
«ν Χρις•ω λαλοΰμεν' και το όλον, α πάρα Περντισε, μπέ Κρίστινε φλιάσεμε
γαπητοί , είναι δια την οΐχοδομη'ν έ Ρίθε , ώ τ§ δάσιουρί , πέρ §εοτέ(.ί
σας.
2θ. Διατί φοβούμαι, μη'πως όταν
2ο. Σέ ψέ τρέμπεμ, μάς νούκ' οΰ
έλθω, δεν σας «δρω τέτοιου; ωσάν θέ Ρέΐγ γιούβετ σϊ κούντρε §ούα μπε τ'
λω, και εγώ ευρεθώ εις εσάς τέτοιας άρδουρ§,έ γιούβετ μος νου'λξ με Ρε'νι σι
ωσάν δεν θίλετε ' και μήπως κα: είναι κούντρε μι ί»"ι" σέ μός Γέντενε ντέρ γΛί»
εις ε'σάς φιλονεικίαις, ζηλίαις, θυμοί , | φιλονικη'ρα , ζηλίρα, ζεμίρίμε, κιάρ
μαλώματα, καταλαλιαί, μουρμουρί- 1 τερα, κατηγορίρα, καλεζίαε, τ| μπάϊγσματα, κενοδοξίαις, άκατας-ασίαις ' τουρ» μπε τ§ μάδ, τ§ πα κεντρούαρε.
2 1 . Μη'πως πάλιν ώσαν έλθω εις !
2 1 . Ε μός πα κούρ τέ βίγ ντέρ
εσάς με ταπεινώσει ό θεός μου, και γιου , με ουνγνϊ μούα Περντία "με , ί
κλαίσω πολλοΰς άπ' εκείνους όπου η"- τ§ κιάϊγ σιοΰμε. γκα άτα χε φεγίενε
μαρταν προτίτερα, και δεν έμετανόη- με πίρπάρα, έ νούχ§ μετανοη'σν$ πρέϊγ
σαν δια την άκαθαρσίαν και πορνείαν τ& πα παατροΰαριτί, πορνία, ι κουρκαί άσέλγειαν όπου έκαμαν.
βϊρία , χε κάνε περόε.
Κεφ. ιγ. 1 3.
ι. Τρίτη φορά είναι ετούτη όπου
έρχομαι εις εσάς* άπο ς-όμα δύο μαρ
τύρων και τριών θέλει ς-«θη κάθε λό
γος.
2. Επροεϊπα και προλέγω το δεύ
τερον, ωσάν να είμαι παρών, και α
πών τώρα γράφω, εις εκείνους όποΟ
έφταιξαν προτίτερα, και εις τους λοι
μούς ό"λους, ότι ε'άν έλθω πάλιν, δΐν
θιλω τους λυπηθη'
3. Επειδή ζητείτε δοκιμην του
ΧοίΓ-ου , όπου λαλεί εις έμίν», ό όποιος
•ΐς εσάς δεν άσθενεΐ, άλλα είναι δυ
νατός μέσα εις έσας.
4• Διατΐ άγκαλα και ε'7αυρώθη με
ασθένειαν, άλλα ζη άπό την δύναμιν
•του ©εοΰ" διατί και εμείς άσθενοΰμεν
ε«\ αυτόν, άλλα θελομεν ζη'σες όμου
ιατ' αυτόν άπό τίρ δύναμιν του Θε
ού εις έσας.
5. Δοκιμάζετε του λόγου σας δια
να γνωρίζετε, ϋν εισθα εις τήν πίςιν , του λόγου σας εξετάζετε" η δϊν

■

Κρίε

Ετρεμπί^γιέτιτε.

ιγ.

1 3.

ι . Κεγιό ίίτ' έ τρέτα χερε χι βίγ
μπε γιούβετ" μπί τ^ θένε τ& οίβετ χ
τϊ τρέ μαρτύρ$βετ §ό τε αποφασίσετε
τζδό φάρ*όε πουν}.
2. θάτζε με πίρπάρα, έ δέ θόμ,
σι κούρ γιάμ περπάρα , αστού ί Αϊ
κοΰρ γιάμ μ1ρΡιούαρ§ νταστί σκρούαί,ν
μπα τ» χε κάνϊ φΐγίερξ, έ δέ μπε Ρί8| Ή τγιέρε,τξ, σέ ντ' άρτζια πάΡενε,
νούίε «ό τί κουρτζέιγ.
3. Κερκονι γιούβετ τε κένι δοκιμϊ
μπα τε Κρίστινε κε φλέτ μπ| μου»,
άί π§ρ γιουβετ νουκ' εστ' ί σμουντου(ξ , πό ΐοτ' ΐ φόρτ§ μπε γιου'βετ.
4• Σέ ψέ ντόν| τέ οΰ μπερθίε μπε
Κρουίκ σί ί πά φουκίτζιμ, μά ρ^ν μέ
φουκί τε Περντίοε' σε ψέ έ δε νε'βετ
γε'μι τε σμουντουρε μπε τε , πό §6 τε
γέμι τε ΡίάΧ| μέ τε πάσκε μέ φουκί τε
Περντίσε σα περ γιουβετ.
5. Δοκιμάσνι 6έτε βέιεχενε λ\ ι\
νίχνι ντε γίνι ντε ίιέσε, βέτε^ενε τοΰ->
αϊγ ξίτάξνΐ' α. ναυκε νίχνι γιούβετ £έ*
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Κεψ. ι3.

γνωρίζετε του λόγου σα; ότι ό Ι/,σοΐ; ;ε βετεχενΐ , κ1 Γ/ίσου Χρις-όϊ ΐστβ
Χρις-ό; είναι ει; ίσα; ; εάν οέν είσθεν π\α γιου; π£ρ βέτζε ντ§ μό; νίνι π^α
τέ χέδουρε πό3τ*.
άυόκιμοι.
6. Και ελπίζω ό'τι θέλετε γνωρίσει,
6". Ε ουνε σπερρέιγ χε δό τε νίγνι,
ότι και έΐί.ίΓ; οέν εΐαεσθεν αδόκιμοι. σε νέβετ νούχε γε'μι πέρ τέ ;£έδουρ§
πό*τε..
η. Και παρακαλώ τον Θεον, να μν,ν
7. Μα ί λιούτεμ Περντίσι χέ τ§
χάμετε τίποτε; κακόν" όχι οιά ν* φα- μός π£π γιούβετ Ρε ιε λίΡχε' γιο περ
νωμεν εμεί; οοκιμοι, αλ/.α οια να τ$ δούκουρέ νε'δετ τε μίρίε , μα. περ
κάμετε έσεΐς το καλόν, και εμείς να τε Αέρίε γίούβίτ τε μίρέενί, έ νέβετ
λέ τ! γέμι σι τε στίρε ποστε.
είμεσθεν ώσαν αδόκιμοι.
8 Διατΐ δέν δυνόμεσόε να κάμω8. Σέ ψέ σμούντγεμβ τ{ Χ|γςα£ ΡΙ
μεν τίποτε; εναντία τί;; αληθείας, άλ κο'ντρε σε βερτέτεσε, μα περ τε βερτε'τενε.
λα δια τήν άλ-/;θειχν.
ρ. Και όταν έμεΐς άσθίνοΰμεν, και
9• Σέ ψέ νε'βετ Ρεζόνψι κουρ γέμι
εσεΐ; είσθε δυνατοί, χαίρομεν' το ό τξ σμούντουρε, έ γιούβετ τε 3εντόσ§"
ποιον και εύχό[/.εοθεν (ήγουν) τί,ν τε- έ κετέ έ λ»ρκόϊγμ§ γκά Περντία,(σο με
&!νί) Η τελιόσουοιτε τουαιγ.
λείωσίν σα;.
ιυ. Δια τοΰτο γράψω ίτουτα α
ίο. Πρά άντάιγ ίκρουάιγ ούν» κεπών, ίνα όταν θέλω είοθα•. παρών, να τό κοΰρ γιαμ |χερΡοιίαρ|, κε κοΰρ τ4
μην σα; μρτχειρισθώ αύς-ηρα, κατά βιγ άτϊ τε ρ.ό; οΰ ζ| α.έ τε κίι'χ, σι
τ/,ν έ^ουσίαν οποΰ μοΰ ?δωκεν ό Κύ κούντρι κά(λ ουρίερινε χέ (λ| κά $%•>%
ριο; ει; οί/.οδομΐ,ν, κοί οχ» ίί; χαλα- Ζο'τι πίρ δερτίρ., έ γιο π|ρ πρίσεγί.
σριο'ν.
ιι. Λοιπόν, άδίλ^οΐ, χαίρεοδε, τειι. Με τε παστάίγριενΐ , ω βίλαΓερ,
κιο'φι ριέ Ρ|ζίρ., κιόφι τ* τελιώλειώνεσθε, παρτ,γοράσθί, το αυτό φρο
νίϊτε, ε/ετε είρνίνϊΐν' και ύ θεός τη; σουρε , παρηγορίσι , κίνι νι| (*.έντ ,
αγάπης και τίς εΐρη'ννις θε'λει ειοθαι κίνι πάϊκ. έ Περντία ί πάκιτ , έ έ δαμετά σ2;.
ϊιουρίσ& δό τε γέτε μ,ί γιούβετ.
12. Χαιρετηθητε ίνα; τον άλλον
12. Πΐρσ|ντε'τνι νιερι γιάτ|ριν| υ;
μέ φίλημα άγιον' οί άγιοι όλοι σα; τί ποΰθουρε Σεϊνγτ|ρίστε* Ρίθε Σε«νγχαιρετοΰσιν.
τόρετε οΰ φάλενέ γιούβετ με δίντέτ.
1 3. Η χάρις του Κυρίου Ιτ,σοΰ
1 3. Δουρετία ί Ζο'τιτ Σο'νί Ιτ,οοδ
Χριςοϋ", καί ή αγάπη του Θεού, κ«ί Χριστο'ϊτ, έ 5έ δα3ιουρία ε' Ιίερντίσε, έ
ή κοινωνία του αγίου Πνεύματε; ά; εί ίέ πγιε'σ' ε Σίΐνγτίτ Ζπίρ
>?"& ^«
ναι με όλου; σα;. Αμόν.
Ριθξ γιούβετ. Αμ/,ν.
» Η εί; Κορινθίους Οίυτε'ρα έ" Κάρτα ε δί-ε μπ\ ΚορινΟκίτ οΰ
γροίφη άπό Φιλίππων τής Μακεδονί
σκρούα γχα Φιλίππετ' ί ΜαχεοΌας, δια μέσου τοΰ Τίτου και Λουκά.
νίοε, μι μίς τέ Τίτόσε έ δέ Λου'κάϊτ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κεφ. Ι.
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Ε ΑΠΟΣΤΟΛΟίΤ ΠΑΥΛΟΣξ

ΠΡΟΣ Γ\ΛΑΤΑΣ
>;-,-. α. ι.
ι. ΠΑΥΛΟΣ άϊτός-ολος, ( ο/ι άπ'
ίΐνθΐώπους, ουδέ διαμέσου κανενός άν
θρωπου, άλλα διαμέσου τοΰ Ιτ,σοΰ
Χριςοΰ, χαί Θεοί πατρός όπου τον άνβς-ησεν «χ νεχρών,)
3. Και όλο. οι άδίλφοί όπου βίναι
μέ λόγου μου, εις τοις εχχλη'ϊίαις της
Γβλατίας'
3. Ας είναι χάρις εις ί'σάς και ει
ρήνη άπο Θεού πατρός, χαί Κυρίου
μα; Ιησοΰ Χρις-οΰ,
4• ΟποΟ έ'ίωτί του λόγου του διά
ταϊς άμαρτίαις μας, διά να μας εύγα
λη άπύ τον τωρινόν αιώνα τον πονηρον, κατά το θέλημα τοΰ Θεοΰ χαί πα
τρός μας"
5. Εις τον όποιον ας είναι δόξα
εις τους αιώνας των αιώνων* άμη'ν.
6• Θαυμάζω δτι ετζι γλίγωρα άπ'

ΜΠΕ

Γ ΑΛΛ ΑΤΕ.

Κ οίε Επάρι α.

ι.

ι. Παύλουα ί πέόρ"ϊ Απος-όΧ (γιο
πρέί,'γ νΐί'ριζετ, ά; πρε'ϊγ άνετ ντονιβ
νιερίουτ, πό πρίϊγ Ιησοϋ Χρις-όΊ'τ, ί
πρε'ϊγ Περντίσ| παλάϊτ ί\ γγιάΧι «τΙ
γχά τ£ βδεκουρικ. )
2. Ε δε Ρίθϊ βίλάζεριτί χ§ γιά«
Αάβχ; υέ μούα, μπ| Κίσεοα τ| Γαλατίισι.
3. Δουριτϊ μπε γιούβετ ε' πάϊχ
γχά Περντία πα,τάϊ , έ δε γχά Ζο'τι
ΐν§ Ιησού Χρις•ο1.

4. Γχά άί χέ δα βε'τβ βε'τε^ίν§ πϊρ
φάγε τόνα, τε νά ντζγιίρι νε'βετ γχά
Χιγιο γε'τξ ε σόρμε έ λίΡχε, * σι κούντρ'
ίδτε Οελη'μ' έ Περντίσ|, ί ύαΐάϊΐ
σόνε.
5. Ατίγ λεβ&μ ντ| γε'τ» τι γε'τιβετ ' χξϊτοΰ χιόφτ*.
6. Τζιου&τεμ κϊϊ κάχε σπε'ϊγτ 3χόεχεΐνον, όπου σας ίκάλεσε με την χά νι γχά άί *& οϋ θύρ^ι γιούβετ ντε δουριν τοΰ Χρις-οϋ, 'μεταφερθη'χετε εις ρ|τί τ| Κρίστιτ μπε τγιέτερί Ούγγίλ'.
άλλο ίΰαγγέλιον*
η. Ντόνε σε σ^τβ Ρε γέτβρε, περ
7• Το όποΤον δεν είναι άλλο" άλλα
μοναχά είναι τίνες όπου σ£ς συγχύ- βε'τζε χε γιάνΐ δι τζά ι?β οϋ τρουκουζουοι, και θελουσι να μεταγυρίσονν το λό'ίγνε γιούβετ, έ δούανε τά χθεΐγνϊ
ίΰαγγέλιον τοΰ Χρις•οΰ.
περμπισ Ούγγίλ' έΚρίστιτ.
8. Μά χοΰρ έ δε νε'βετ , ά Εγγιλ"
8. Αλλα εάν και ίμεΓς η άγγελος
ΐζ ούρανοΰ σας εύαγγελίζη, εξω άπ' έ- γχά Κίελι τοΰ βαγγελίσγβ γιούβετ,
χεϊνο όπου σας εύαγγελίσαμεν , άς εί π;ρ βέτζ• άσάϊγ χ| οϋ κε'μι βαγναι ανάθεμα.
γελίσουρι νά γιούβετ, κιόφτι ανά
θεμα.
<). Σίχούντρί θάμ μκπερπάρα, ίδέ
9• Καθώ, έπροείπαμεν, χαί τώρα
πάλιν λίγω, εάν χάνε'νας σας εύαγγε- νταϊτΐ πα θόμ , ντε οο ντονΛ τοΰ
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Κεφ.

βαγγελίσγε -ερ
;ερ £έτ'.,ε
βε'τ^ε ατοΰρε *£ *ννι μψουαρε, κιόφτβ ανάθεμα.
ίο. Σε ψέ δίτεν' έ σόρμε νιε'ρΐζ
διδάζ ουν§ , ( τξ πεσόνι ) ά Περντανε;
χερκόιγ οϋ'ν§ μπάσε τε πελκέΐν νιερεζετ; τ§ χε'δε . πελκίερί νιερεζετ, νουχκ
γε'3| ρόπι ΐ Κρίστιτ.
ιι. ΝτασΥι ού λέΐγ τε νίχνι , ώ
βελάζερ , σέ Οϋγγίλι χ| Ιστέ Ρ*γγέλίσουρε γχά μέγε , σίϊτε πούν' έ
ννίρεζετ.
13. Σέ ψέ α; ούνε έ μόρρα ά-τέ
12. Αλλα ουδέ εγώ το έπαρχλαβα,
γχά
νιερϊ, άς έ κάμ μψούαρε γκα ντοουδέ τ6 έδιδάχθηκα άπο άνθρωπου;"
άλλα το έδιδάχθηκα διαμέσου άπο- νιε νιερι ; πό γκα τε ζϋουλιούαριτε ε
Ιησοΰ Χρις•όϊτ.
καλυψεως του Ιησοΰ Χρις•οΰ.

λίζη, εξω άπ' εκείνο όπου ίπαρελάβίτε, ας είναι ανάθεμα.
ίο. Διατι τ&>ρα ανθρώπους πείθω
( να πις-ευετε ) τ, τον Θεόν; Η ζ/,τώ να
άρε'σχω ανθρώπων ; διατι αν εγώ ακό
μη άρεσκα των ανθρώπων, δεν ήμουν
Χριτοΰ όοΰλος.
• ι. Και σα; δηλοποιώ/ αδελφοί,
το εύαγγέλιον όπου εΰαγγελίσθη άπο
λόγου μ*υ, ότι δέν είναι άνθρώπινον•

1 3. Διατι ακούσετε την πολιτείαν
μου όπου είχα ενα καιρόν εις τόν Ιου•
^άισμόν, ότι περισσά έκ*τάτρεχα την
εκκλησίαν του θεοΰ, και την έκούροευα.
ι4• Και έπρόκοπτα εις τον Ιουδαϊ«μόν, πάρα άλλους πολλοϋς συνομίλι
κούς μου άπό το γένος (/.ου , ώντα;
πολλά περισσά ζηλωτής εις ταϊς παοάδοσαι; των πατε'ρων μου.
»5. Α μη όταν ήθέλησεν ό Θε6ς,
£ποΰ μέ έχώρισεν από την κολίαν της
μητρός μου, και μΐ έκάλεσε διαμέσου
της χάριτό; του,
1 6. Να φανέρωση τον υίόν του εις
εμένα, δια να τον εύαγγελίσω εις τα
έθνη, παρευθΰς δέν έσυμβουλεύθηκα
ο.£ σάοκα καΐ αίαα'

ι3. Σε ψέ γιουβετ χίνι δι&οΰαρε
τε θόνε κίσ πίρρεδε νιε χξρξ ντε Ι
ουδαϊσμό , κε γιάστ* γκα οϋδα ντγιε';".| οϋ\ε κίσειε 8 Περντίσε , έ έπρίσγ| άτε.
ι4• Ε βε'γε μπάρρε ντ« Ιουδαϊσμό
ρ.πί σιου'με τε τγιε'ρε κε κε'ν| ντε
νιξ βέοο§ μέ μουα ντε σκάλε τίμε, σέ
ψέ γέσε σιούμ£ ζηλιαρ ντ| τ| παραδόσουρα τε Χαπαλάρεβετ σε μί.
1 5. Μα άτε χερξ κούρ ΐ π{λχε'ου
Περντίσε, χ§ Ι1! πάτ τζΡ.ε'δουρε χε
γκα πάρκου ϊ μίμ|σε σίμε , έ κξ α&
θύρρι περ δουρετι τε τίγ ,
1 6. Τε ζλουλιόν τέκ ούνε τ§ *ίρρ' ί
τίγ, χΙ τά διδάζγε ουν' άτε ντ| φυλίρα τ| τγιε'ρα, άτβτζάσι μέτ|σ«'ιγτα νουχε μόρρα ί.βίλ γκά μίστε β
γκα ίιάκου.
ιη. Ας βάίγτα ντ' Ιερουσαλιμ μπ«
τα χ< κε'νε άπος-όιγ πξοπάρα μέγε* π»
βάίγτα μπ' Αραπϊ, έ πξρσββι, οί» κθίετζε ντ| Δαμασκό.
1 8. Πασαντάιγ πας τρι βγιετζ ο•>

17. Ουδέ άνίβηκα εις τα Ιεροσό
λυμα εις τους προτίτερους μου άπος-'ίλου;" άλλα έπηγα εις την Αραβίαν,
και πάλιν έγύρισα εις την Δαμασκόν.
1 8. Επειτα «ςερα άπό τρεις χρό
νους άνε'βηκα ης τα Ιεροσόλυμα, να κθίετζε ντ' Ιερουσαλιμ τε σιόχ| Πέείδω τον Πέτρον" και απόμεινα ει; τρον|' έκεντρόβα μπάνί τίγπεσεμπδ-•
έ/.ανον δεκαπέντε ήμέραις. .
'ίγιε'τε δίτ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
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19. Και χάνε'ναν άλλον άπό τους
«πόμολου; δέν είδα, παρ* τον Ιάχωβον τον άοελφόν του Κυρίου.
2β. Και εκείνα όπου σας γράφω, να
όπου" τα γράφω έμπρος-χ ίίς τον Θεόν, ότι <5έν ψεύδομαι.
2ΐ. Επειτα ΐ,λθα είς τχ μέρη της
Συρίας και της Κιλικίας.
22. Και δέν ήμουν εις το πρόσωπον γνωρισμένος εις ταϊς έχχλησίαις
της Ιουδαίας, όπου ήταν εις τον Χρις-ο'ν'
23. Μόνον άκουαν- ότι εκείνος ό
που μας έχατάτρενεν ίνα καιρόν, τώρα
εύαγγελίζει την πίς-ιν, την οποίαν ενα
καιρόν εκούρσευε.
»4• Και Ιοόζαζον είςε'με'να τον θεο'ν.

19. Ε τγίάτίρ γκκ άπο^όίγτι νούχ§ πάτζ§, περ βετεμε Ιάκωβονε, βε,λάν'
έ Ζότιτ.
αο. Ε άτό κεού σκρούαϊγγιούβετ,
για χξ πίε Περντίνε μαρτΰρ , κ§ .νούχ| 6όμ ΡεΫιέστρα.
αι. Ε παστάγε αρτζ§ νι| βεντε
τε Συρίεσε, έ τε Κιλικίεσε.
22. Ε ουν| νούχ| γίσ§ νιό/ουρί μ»
τ» πάρ'ρ'β ντε χίσερα τε Κρίστιτ Μ
γιάνε ντε Ιουδαίε.

Κεφ. β. 3.

Κρίε Εδίτ•. β. 3.

ι . Επειτα πάλιν ωσάν *πε'ρασαν
Λεχατότιαρε; χρόνοι, ανέβηκα εις τα
Ιεροσόλυμα μαζύ μϊ τον Βαρνάβα, πε'ονωντας όρου και τον Τίτον.
3 . Και άνε'βηκα καθώς μου απεκά
λυψαν ό Θεός, καί τους ύμολόγησα το
εύαγγε'λιον όπου κηρύττω εις τα έ'βνη'
και ξεχώριζα είς εκείνους όπου έλογαριάζουνταν πολλά τίμιοι, μ/ι'πως και τρε'χω, η έτρεξα εύκαιρα.
3. Αλλά και ύ Τίτος όπου ητον μα
ζύ μου, άγκαλα καϊ ητον Ελλην, δΐν
«ναγκάσθη να περιτμηθη*
4• Και οι* τους ψευο>α$ε'λφους, οί
όποιοι έμβη'κασι κρυφά με δόλον, να
κατασκοπεύσουν την έλευθερίαν μα; ό
που έχομεν είς τον Χρις-όν Ιησοϋν, δια
να μας καταδουλώσουν*

ι . Ε παστάγί πάς χατϊρμπίδγιε'τβ
βγιέτ, βάιγτα πίρσερι ντ' Ιερουσαλίμ
με Βαρνάβίνε, σι μορόα ριέ βε'τεχε ΐ δ»
Τίτονε
2. Ε βάιγτα σ'ι κούντρε. μ§ άποκαλύψι ΙΙερντία , έ ού μολοησα άτουρε
ΟγγΟϊε χ§ διδάξ ντε φυλϊ τ| τγιέρα'
έ με τε'πίρ άτουρε κέ οούχισνε μ§ τ*
ντε'ρρτζιουρί , σέ μός ετζ|ϊγ , λ μός
ετζα μπε τε μπράζετε.
3. Μα ας Τίτουα /Λ χέ με μούα,
ντο'νε σέ κε Ελλην, νούκ'οϋ στρεγγούχ
τε περιτε'μνεϊγ.
4• Μα περ βελάζεριτ' ϊ ρρεμ χε χί>
ν| φρουρά τε βίγνε ρε έλεφτερίνί
τένί , κ'ί χε'μι μπε Κρίστινε Ιησούνε,
χέ τε να σχλαβόσγενδ νε'βετ.

5. Τους οποίους ουδέ ώραν οέν τους

5. Μπα τα νούχ' ού πίντμ ας νι«
σαν^άτ νιε τε ΓέΓιουρε χε ιε μπετετι
χουρ& ε βερτε'τα έ Ούγγιλιτ μπ'|
νιούβετ.

ϊσώσαμεν άοειαν, ούδε τους ύποτα/
θνίκαμεν, διά να μένη πάντετο ή α
λήθεια τηϋ ευαγγελίου είς έσά;

23. Πό οίτιμε κ:αν! διίιούαρ», χε
άΐ χ| να ντίχ νε'βίτ νΐ| χί ρϊ , ν Γαϊτί
βαγγελίς άτέ Λε'σενε χε ε' πρίστε νι$
λ\. Ε περ σελϊπ τίμ , λ*βδόιγν§
Περντίνε.
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6. Και άπ' εκείνους όπου λογιάζονται >α είναι τίποτε;, ό,τι λογής καί
αν είναι, δεν μέ μέλει" ό Θεός δέν
δέχεται πρόσωπον άνθρωπου" οιατ'ι
εκείνοι όπου λογιάζονται να είναι με
γάλοι, δεν μέ αύξησαν τίποτες.
7• Αλλα το εναντίον, ωσάν εϊδαβιν εκείνοι δτι εγώ έπις-ευθηκα το εύαγγέλιον της ακροβυς-ίας, καθω; ό Πέτρος
έπις-εύθη το εύγγέλιον της περιτομης*
8. (Διατί ε'κεΐνος όπου ένέργησεν
εϊς τον Πε'τρον εις την άπος-ολήν της
περιτομης, ένέργησεν και εις έμενα εις
την άπος-ολην εΐςτά εθντ ")
9• Και ες-ωντας να γνωρίσουν την
χάριν όποϊί μου εδόθη, ό Ιάκωβος καί
ό Κη<ρα; και ό Ιωάννης, οι όποιοι λο
γαριάζονται να είναι ς-ύλοι , έδωκαν
εμένα καί του Βαρνάβα τα δεξιά ( ση
μάδι) της κοινωνίας" δια να ύπάμεν
να κηρύττωμεν εμείς ίϊς τα έΐνη, καί
εκείνοι εις την περιτομγίν"
ίο. Μοναχά τους πτωχοΰς διά να
ένθυμούμεσθε" το όποιον καί έσπουδασα να τό κάμω.
1 1 . Καί όταν ηλθεν ό Πέτρος εις
την Αντιόχειαν, τον άντις-άθηκα εις
τό πρόσωπον, ότι ητον κατεγνωσμένο;.
12. Διατί προ του να έλθουν τινές
άπό τοΰ Ιακώβου, έτρωγε όμου με τα
έθνη" καί δταν ήλθαν, «συρνετο οπί
σω κάί εχώρίζε τοΰ λο'γου του, φο
βούμενος εκείνους όπου τ,ταν από τήν
περιτομην.
1 3. Καί όμοΰ μετ' αυτόν έκαμώνουνταν καί οί λοιποί Ιουδαίοι* εις τό
σον όποΐί καί ό Βαρνάβα; έσυρθη με
την ΰπόκβισιν «ΰτονών.
ι4• Αλλά όταν είδα εγώ ότι δεν
«περιπατούσαν ορθά εις την άλήθειαν
τοΰ ευαγγελίου, είπα του Πέτρου έμ-

Κεφ.

6. Μα γκά ατά « δοΰχενε σε κά\5
ντέρρ" τε μάδ, τζοο λοί χϊ τ* γέν§,
νουκ* εστί ν τονιε τ| τζΡιέδουρε γκά
μέγε , Περντία νούχε βεστρόν τέ γιάστεσμεν' έ νιερίουτ, σε ψέ ατά χϊ 6ούκιδνε τ§ μεδίίγ νούχε δά\§ Ρε χαφσ5
γκά έτουρεα.
η. Πό κόντρε χεσάιγ' σι πάνε σέ
μουα με πάτ κέν§ δίνε Ούγγίλι χΐρ
τε πα πρε'ριτε, σί Πέτροσ» περ τΐ
πρέριτί.
8. ( Σέ ψέ άι χε ίδά Πέτροσε φουκΐ ντ' Απος-ολάτο τε σε πρέρίβετ, άς
δά έ δέ μούα ντέ τε πά πρέριτε. )
ρ. Ε σί νιόχνε δουρ§τίν§ χ» χέ δί
νε μπε μουα Ιάκωβοι, έ δέ Κηφάϊ, έ
δέ Ιωάννη, χε δούχεϊγνε σέ χένε κολόνα,
να δάνϊ μουα έ δέ Βαρνάβεσε δορρίν'
ϊ δγιάθετε πίρ νισιάν τε όΗοκ{ρίσε. κξ
τ| βέμι τε διδάξγεμε νεβετ ντε φιλίρα τ$ τγιέρα , έ ατά ντέ τε πρέρβ.
ίο. Περ βέτζε τΐ χουϊγτόΐγμϊ τε
βάρ<[.εριτε, κ£τ§ πούνε πάτζε σπουδή
τε Λίγε.
11. Ε χούρ ερδι Πέτρουα ντ' Αντιοχί, κερτόβα μέ \\ φάκε περ φά«,
σέ ψέ ί βούχαεϊγ τε κερτουαριτΐ.
12. Σέ ψέ πά Βέ άρδουρβ & τζά
γκά Ιάκωβοι, άί χάιγ πάσκε μέ Εθνηκό' μά πό κε ερδε άτά περμπίγιδίί^
έ σκιούαν 6έτ§χεν§ , σέ ψέ τρεμκίϊγ
γκά τε πρέρ»τ§.
1 3. Ε Αά3κ& μέ τε χίκ'σν» ε δε
Τζιφούτ' έ τγιέρι, κάκε σα έ δέ Βαρ
νάβα ού νοιχ* ντ' ϋποκρισί τε τοΟρε.
ι4• Μά κοϋρπάτζε οϋνε χ§ νουκ
ετζεϊγνε δρέϊχ ντ§ τε βερτέτε τέ Ούγ*
γίλιτ, ί θάτζε Πέτροσβ, πίρπάρα Ρί•
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πρθζ•« 'ΐς ολους' αν έσϋ ρίντας Ιου θεβετ , ντέ3τ! χέ τί ντόν| σί γέ Τζιδαίος ζής εθνικά, και όχι Ιουδαϊκά , φοϋτ , όόν σί Εθνηκό , έ γιο Τζιφουτί αναγκάζεις τά ε"θνη νά ίουδϋΐΐζουν ; τερίδτ" ψέ άναγκάς φυλίτ' έ τγιέρα
τί ^όγενε σί Τζιφούτ;
1 5. Νέβετ γέμι τέ φυσμ Τζιφούτ,
ι .ι. Εμείς είμεσθε φυσικά Ιουδαίοι,
ΐ γιά φαγ§τόρε γκά φυλίτ' ί τγιέρα.
χαί όχι αμαρτωλοί άπά τά έθνη"
1 6. Ε σί » δίμ* ιίε νούχε χίνετϊ
ι6. Αμη εΐζεύροντες ότι δεν δικαι
νιερίου
ΐ δρέϊγτε γκά πουνετ' ε νόμιτ,
ούται ό άνθρωπος από τα έργα του
νόμου, άλλα διαμέσου χΫίς πίς-εως του πό μέ άνε τί πέσεσξ Ιησού Χριςοΐτ,
Ιησοϋ Χριτοϋ" και ε'μεΐς «πις-εύσαμεν Αεσοίγμε έ δε νέβετ μπε Ιησοϋ Χριεις τον Ιησοΰν Χρις-όν, δια να δικαιω- ς•όνε , κέ τ'ε χενεμι τε δρεΐγτ» πέρ πέ
θώμεν άπό την πίς-ιν τοϋ Χρις-οΰ, και σε τέ Κρίίτιτ , έ γιο π|ρ πουνετ'• νόόχι άπό τα έργα του νόμου ' διατί δεν μιτ' σέ ψέ ντονιϊ νιερί , δό τε μός
θέλει δικαιωθή από τα έργα του νόμου πίνετε ΐ δρέϊγτε περ πουνετ' έ νόμιτ.
χαμία σάρκα.
17- Αλλά άνίσως ζητοΐίντες νάδικαιωθώμεν εις τον Χρις-όν, εϋρεθη'καμεν και έμεΐ; ούτοι αμαρτωλοί, άρα
ό Χριςός είναι υπηρέτης της αμαρτί
ας; Μη γένοιτο.
ι8. Διατί εάν εκείνα όποδ έχάλασα, εκείνα πάλιν οικοδομώ, κάμνω
του λόγου μου παραβάτην.
ι Ο. Διατί εγώ διαμέσου ενός νόμου
«ίτέθανα εις τον νόμον, δια να ζη'σω
εις τον θεόν.
21 . Ες-αυρώθηκα μέ τόν Χρις-όν"
και πλέον εγώ δέν ζώ, άλλα ό Χρις•ός

\η. Ε ντ^στε χέ τέκ χερκόγίμ *έβετ τί, πενισεμ τ ε δρέΐγτ§ , ού Γέντμ
έ δε νάβετ φανετόρε , μός ε&τε Κρίστι
σερπετόρ ί φάγιτ; γιο χ.ούρρε.

ζη είς εμένα" και εκείνο όπου ζώ τώ
ρα εις την σάρκα, ζώ μέ την πι'τιν
τοϋ υϊου του θεοϋ, όπου με αγάπησε
και έπαράδωκε τόν εαυτόν του διάλο
γου μοι».
α ι . Δέν καταφρονώ την χάριν τοϋ
θεού" διατί έάν είναι ή δικαιοσύνη δια
μέσου του νόμου, ό Χρι^ός λοιπόν εύ
καιρα άπίθανεν.

1 8. 2ε ψέ ντίστε χέ άτό χ§ πρίίίία,
ϊ οερτόϊγ π§ρσ*ρί, πεΐγ παρανόμ βέτεχεν| τίμ<|.
19. 2έ ψέ ού'νε μέ άνε τέ νιέϊτ νό
μιτ , βδίχια ντέ νόμ, χέ τέ £ό«γ μπ|
Περντίνϊ.
3θ. Μέ Κρίστιν$ γιάμ μτ-§ρθίερβ
ντε Κρουϊχ , έ νούχ§ ρ^όϊγ μ| ού'ν§ , πό
ρ'ρόν μπ4 μουα Κρίίίτι' έ γέτ|νϊ ί\
ρόίγ οϋνε ντα8τί ντε χουρμ, έ^όϊγ μπ^
χέσί τε Κρί3τιτ , τ| πίρ^ιτ σε Περντίσε , τά τίγ χέ με οέσι μοΰα, έ δά
εέτεχεν' βτίγ π|ρ μουα.
3ΐ, Νουχ' Ι νέδ πόστ{ δουρετίν' έ
Περντίσβ , σέ ψέ ντέστε, τ| δρέΐγτετί
γκά νόμι , μπέ χ\ μπράζετ| άδά €«κι Κρίστι.

Κεφ. γ. 3.

Κρίε Ετρέτβ γ. 3.

ι. Ω. ανόητοι Δαλάται, τίς «άί
ι. Ω Γαλάτβ τ'ε πά ρίντ, χονβ
ΐβάσκανε να μήν πείθεσθε «ΐς τήν ού *^^ι τε μίρρι σί, χάχε χέ τέ μός
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Κιγ. 3.
άλη'θειαν; όπου εμπρος•ά £Ϊς τα μάτια |*ίντνι γιουβετ ντ| τΙ βιρτετϊ; /.» π&}σας έπροεγράφθη ό Ιησοϋς Χρις-ός, »- πάρα σίβετ σουαϊγ κέ ζογραφίσα υο»
«Ταυρωμί'νος εις εσάς.
μΐ πξρπάρα Κρίστι ντ|ρ }ΐοΰ μ χ *βΟίερξ ντε Κρούικ.
ι. Ετοΰτα μονάχα θέλω να μά2. Κετε βέτεμι δοί* ντε μψάΤν
βω άπό λόγου σας, άπα τα έργα •^ γκά γιουσ , με άν§ τε που'νιβετ σε
νόμου έλάβετε το Πνεϋμα, ^ άπό την νόμιτ έ χίνι μάρ:ε γιούβετ Σπίοτινί,
α με ά•.•ε τ* ΓεΤξγεσι, σε πέσεσε;
άκοήν της πίςεως ;
3. Κάκε τε πα διίιούαρξ γίν•.; χα
3. Τέτοιας λογής είσθε ανόητοι ;
ίς-ωντας νά αρχίσετε με πνεύμα, τώ σι νιστε με 2πιρτ, ε σοσνι νταστι μι
ρα να τελειώνεσθε με την σάρκα;
κούρμ;
ί\. Τόσα πολλά έπάθετε ματαίως;
4• Κάκε σιουμε πξσούατε μ* ε τε
μπράζετε,
πό μακάρ τ| Χί μπ$ τ«
και άμποτε νά ήταν ματαίως,
μπράζετξ•
5. Εκείνος λοιπόν όπου σας δίδει το
Πνεύμα, και ενεργεί δυνάμεις εις εσάς,
άπό τα έ*ργα τοϋ νόμου το κα'μνει ,
η άπό την άκοήν της πίς-ίως;
6. Καθώς Αβραάμ έπίς-ευσεν εις
το Θεόν, και τοϋ έλογαριάσθη εις δί
καιο ο υνην'
η. Γνωρίζετε λοιπόν , δτι εκείνοι
όπου είναι άπό την πίτ/ιν, τοΰτοι εί
ναι υίοΐ τοΰ Αβραάμ.

5. Λί άδά κ§ οΰ δά γιουβετ Σπίρτινβ , έ πεν ντερ γιου θαυματουργίτε,
περ ποόνίτ' ε νόμιτ έ Αεν άί, £ πξρ.
τξ Ρε'Ριουρε ντ& πέσε;
6. 2ί κουντρ' |ϊτ| σκρούαρε , Αδραάμι πεσόϊ μπ| Πϊρντίνξ , ϊ γιου
5Ϊοίσ περ τε δρέϊγτε.
η. άίγηΐ άδά κε. άτά κε γιάνε γκά
πέσα , άτά γιάν§ τ§ πίγτ'ίΑβραά•

μιτ.
ί>. Μα κάρτα σι βεδτρόϊ με τ' άρ8. Και ή γραφή ες-ωντας νά προειδη, ότι ό Θεός θέλει δικαιώσει τα δουρξνε, κε Περντία οουαϊγ τε κίν
ϊθνη άπό την πίζ•ιν, εύαγγέλισε πρα- οιλίτε τε δρέϊγτα με όνε τε πέσισε' έ
τίτερα τάν Αβραάμ* ότι εσένα θέλου- βαγγελίσι μξ πξρπάρα Αβραάμνξ, χς
σιν εύλογηθη όλα τα έθνη.
μπε τίγ §ό τε πεκόνενε Ρίθΐ φυλίτε.
9• Ατά δ*ά κε γιάν* πέρ πέσε , 5ό
9• Ει; τόσον όπου εκείνοι όπου
είναι από την πί^ιν, ευλογούνται μα τε πεκόνενε πάϊκ| με Αβραάμν' έ πέζί» μέ τόν πις-όν Αβραάμ.
σεσε.
ίο. Διατί όσοι είναι άπό τά έργα
ι«». Σε ψέ Ρίθ' άτά κε για'νί π?9
τοϋ νόμου, είναι άποκάτω εις τή* πούνερα τε νόμιτ, γιάν» ντε μαίείίμ.
καταραν* όιατί είναι γεγραμμένον' σε ψέ εστε δκρούαρε' ίμα)'|χουαρΙ τζίλι
Καταραμένος είναι κάθί ένας ύποΰ δεν ού , κε νουκ| κ&ντρόν πά λιουαϊγτου^ε
κάμνει τελείως όλα εκείνα ύποΰ εΐναι μπε τε Γιθα άτό πουνερα *ε ^ιάν6 5κροΰγίγραμμενα εις το βιβλίον τοΰ νόμου. αρε ντε κάρτε τε νόμιτ, τε πίγ§ άτό.
ιι. Ε χ| ντονιέ πά σέϊτε λέρ^§ ί
1 1. Και ότι εις νόμον κανένας δεν
σικαιώνεται σιμά εις τόν Θεόν, φάνε- δρέίγτκ μπάνϊ Περντίσβ μι «νβ τε νόρον είναι* ότι δίκαιο; θέλει ζ/,βιι άπόίμιτ, ϊστ» τζφάκιουρί' σε ψέ ίδρέϊγ•»
τήν πί^ιν'

Ι τι & τ§ ϊρ-'γΐ γ-% π:σα.

Κ»>. 3.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

13. Αλλα ό νόμος δεν είναι άπό
την πίς-ιν' άλλα λέγει, εκείνος όπου
κάμνει αύτχ, θέλει ζη'σει δια αυτά.
1 3. Ο Χρκτός μας έξαγόρασεν ά
πό την χ.ατα'ραν του νόμου, ές-ωντας
να έγινε δια λόγου μας κατάρα" οια+Ι
είναι γεγραμμένον' κάβε ένας όπου ε!
ναι κρεμασμένο; εις το ξυλον, ει
να» επικατάρατος.
1 4 Δια να γένη εϊς τα έθνη ή ευ
λογία του Αβραάμ, εις τον Χρις-όν Ιηβοΰν , δια νά λάβωμεν έμεϊς το τχζιμον του Πνεύματος μέ την πίς-ιν.
ι5. Αδελφοί, ανθρωπίνως λε'γω* ό
μως διχθη'κην άνθρωπου βεβαιωμένην
κανένας δεν Την χαλνά, ούόί προ3
θε'τει παραπάνω.
ι6. Εις τον Αβραάμ έλαλη'θησαν
τ* ταξίματα, και εις το σπέρρι α του*
οεν λέγει και εις τα σπέρματα, ωσάν
να λαλη δια πολλοϋς, άλλα λε'γωντας
ώσαν δια ένα, λέγει" και εις το σπέρ
μα σου, το όποιον ( σπέρμα ) είναι
ό Χρις-ός.
17. Και τούτο λε'γω, διαθη'κην ό
που είναι βεβαιωμε'νη προτίτερα άπό
τόν θεόν εις τον Χρις-όν, ό νο'μος ό
που έγινεν ΰ^-ερον άπό τετρακόσιους
και τριάντα χρόνους, δεν την κάμνει
άβε'βαιον, εις το να χαλάση το τάζιμον.
ι8. Διατί εαν ■/> κληρονομιά είναι
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Νόμι άδά νου'κ' ί'ϊτί γκ«
12.
λέσα* πό, θότί, άί νιερί κέ τέ κεγ§
άτό ποϋνερα, §ο τέ ρόγ»-έρ τό'
1 3. Κρίστι να ξεσπερχλέου γκα
μαλε/ίμι ί νόμιτ , σί ού χέ μα^ιχίμ
πέρ νε'βετ' σέ ψέ 'έστε σκρούαρε' ί μά•
Χεκου'αρϊ '&τ' άί κι βάρρετε <τέ $ρο0.

ι4• Κε τι βίγί πείίμι ί Αβραάμιτ
ντε φυλί τέ τγιε'ρα, μπί ίησού Χρις-όν|, κέ τέ μάρρεμε τε τάξουριτ' έ *πίρτιτ με άνε τε πέσεσε.
1 5. Βελάζερ, ού φλαϊί σί νιερί, ντονιέ δγιάτε, ν τόνε. σε εστ' έ νιερίουτ,
ντονι} σε πρίδ, ά έ τζτόν.
1 6. Μπέ Αβραάμνε πάτνι χίνε θε•
νουρε τέ τάξουρατε , Ι δε ντέ φάρρΊ
τε τίγ" νούχε θότ§ ντε ψάρρερα, σί
πέρ σιουμε, πό θότε σί πέρ νι| , ΐ δε
ντ* φάρρε τεντε , λϊ κεγιό εστε Κρί
στι.
- Ι7• Νταστί θ>μ ού κεστοϋ, δγιάτα
έ βεβαιόσυυρί ρε περπάρα γκα Περντία , μπε Κρίστινξ, νουχε πένετ* έ
πα βεγίερε γκα άί νόμ , χε ού λέ κατερκίντ έ τριδγιέτ§ βγιέτ πας-άγε, κάκ$ κέ τε πρίσετε τε τάξουριτ§.

ι8. Σέ ψέ ντεδτε γκα νόμι κληρο
άπό τόν νόμον. δεν είναι πλέον άπό νομιά, νουκ' "0χΒ μ| γκα τ§ τάξουτο τάξιμον' άλλα ό Θεός διαμέσου ριτ§* πι, Περντία με άνε τε σε τάξουΤοΰ ταξίματος έχάρισε ( την κληρο- ρεσ§ διρρόϊ ( κληρονομίνε ) μπ| Αβρανομίαν ) εις τόν Αβραάμ.
άμνε.
ΐ9• Διατί λοιπόν ( εδόθη) ό νόμος;
ΐ()• Πέρ σε άδα ούδα νόμι; πάτ
Εβάλθη παραπάνω δια ταϊς παράβα- κεν§ τζιούαρε περ σεΑέπ τΐ παρα/3άσαις, ϊως όπου να έλθή το σπέρμα, σεβετ, γγέρα άτε χερε, κ§ τε βίν άγιο
εις το όποιον έγινεν το τάςιμον, εμών φκρρε , χε ί κέ πέρρε τε τάζουριτε , έ
τας να δοθη ό νόμος διαμέσου των δεε κε πορσιτουρε μ,ε αν| τε Ιγγεγετ
αγγέλων με τό χέρι του μεσίτου.
ι μπέ δόρρε τέ μεσίτιτ.
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Κε*. 3.
αο. Μχ μεσίτι νοόχ' Ι?τ•* ί ;,£τ
βίτίμι, έ Περντία ιίτί •;■%.

20. Και 6 μεσίτης 5έν είναι του
ενός* άλλα « θεό; είναι ένας.
2ΐ. Ο νόμο; λοιπόν ίναςτίο; των
ε-αγγελιών του θεον εδόθη ; Μη γε'νοιτο' διατι εάν ό νόμος ήθελε δοθτ;
όποδ να εδόνετο να ζωοποιη'ση, βε'βχια ή διχαιοσυντ, ηθελεν είσθαι ά~ό
τρν νόμον.
22. Αλλά ή γραφή ε'σφάλισεν όλα
άποχάτω ει; την άμαρτίαν, δια να
δοθη εις έχείνους όποδ πις-εόουσιν το
τάξιμιον, το οποίον είναι απο την πις-ιν τοδ Χρις-οδ.
23. Και προ τοΰ να ελθη ή" τίς-'»,
εφνλαγόμεσθεν άποχάτω ίίς τον νό
μον, σκαλισμένοι εω; την πίς-ιν, ή
οποία έμελε να ξεσχεπασθ/ϊ.
24• Εις τόσον όπου ό νόμος έγινε
παιδαγωγός μας εις τον Χριτον, διά
να διχαιωθώμεν άπδ την πίς-ιν.
25. Αμη ωσάν τ,λθεν ήπίς•ις, πλίον

3ΐ. Νόμι άδά |3τβ χόντρβ τ$ τ«'ξοορα&τ σε Περντίσε; γιο χοιί^' «έ
ψέ τ§ νάτ χενουρε δένε νι§ νόμ χέ τϊ
μοϋντ τε να Χξν τϊ ίιάΧε, γχ» νόμι 5β
τε χέ β|ρτέτ τε ^ρε'ΐγτιτε.
22. Μά χάρτα ί μπίλι τε (ίΑχ ντ|•
ν5 τ^Υι *! του ά χίγ τε τάξουριτε
άτοδρε χ§ χεσόϊγν• με άν§ τε χεσεα
Ιησού Χρις-όϊτ•

23. Πα άρδουρε έ δε νόμι, ρού/ι•
σεμ ντένε νόμ , μπουλιοόαρε. μπε τέ
πρίτουρ§ τά σάϊγ χέσε, Ά δοΰναειγ
τ£ τζφάχεϊγ.
24• Να ού χε άδά νόμι πεδανογόϊ ίνε τ$ να χίγ τέ Κρίστι, χέ τέ
χένεσιμ τε οραγτΐ χέρ χε'σ§.
λΖ. Μά οι ερδι Χε'σα, νουκ§ γεμι
δεν είμεσθε άποχάτω εις τον παιδα- μ| ντένε πεδαγο^όν*.
γωγόν.
26. Σε ψέ Γίθ• γίνι τε χίγτ' « Περ
26. Διατι όλοι είσθε υιοί θεοϋ,
ντίσε
με άνε τε χέσ!σ$, μπι Καΰτιδιαμέσου τις πίς-εως εις Χριτον Iνΐ Ιησοιίνε.
ησοδν.
2^. 2ε ψέ Ρίθε γιούβετ χε γόκ χβ?-7• Διατι έίαπτισθη'χετε εις τον
Ρ|ζου'«ρ| μπ| Κρίστινε, γίνι βίσιοκρί
Χρις-δν, ενδυθηχετε εις Χρι?όν.
μπε Κρίστινε.
28. Νούχ' ίστε Τζιφοΰτ, ας Ελλίν,
28. Και δίν είναι ίουίαίο; ουδέ
σεθτε
χοπϊλ , α; έ λε'φτερο' σεϊτί μά"
Ελληνας* δεν είναι δοδλος ουδέ ελεύ
θερος δεν είναι άρσεν ουδέ θήλυ" δια 3χουλ , ά φεριερε" σέ ψέ γιοι» τί Λ'βϊ
τι όλοι εσείς ίνας είσθε εις τον Χρις-ον νι4 βε'τεμε γίνι μπ| ΧριςΌ 1εσοόν|.
Ιησοδν
29. Ε ντ^ γίνι γιούβετ τε Κριότιτ»
?9• Και εαν έσεΓς είσθε τοϋ Χρις-οΰ τοδ Αβραάμ λοιπόν είσθε σπε'ρ- άδα γίνι φάρρ"' έ Αβραάμιτ , ί δε χλν
ρονόμε σι χουντρε χέ τε τάζουριτε.
μα, χα'ι κληρονόμοι χατά τάξιμ°ν.

Κε?. δ. 4.

Κρίε Εχάτε,ρτε.. δ.

4•

ι. Νταϊτι θόμ οίνε, γγερα σά ίδτ*
ι Και λε'γω, εις όσον χρόνον ό
κληρονόμος είναι νη'πιος, δέν διαφέρει Λληρονόμι φόδνιε , άι σχά φάρχ μx^

Κ «ρ. .{.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

6Ί;

«ίπό τόν ύΌϋλον, άγκαλα και να είναι ντονιΐ ττοϋ^ε γκ* κοπίλι, ντόν| τι "ι$ν{
Ζότι ί σε ίιΟαβετ.
αΰβένττ,ς όλονών'
2. Αλλ* είναι άποκάτω εις του;
ι. Πό »Ϊ7| ντίνε π:τράπι, έ ΐκονοεπιτρόπους και τους οικονόμους εως μξ , γγέρα μίτε κοχβ χ§ Ί πατ ούρο*ν
εις τον καιρόν όπου είναι οΊωρισμέ ρουαρε παπάϊ
νο; άπό τον πάτερα.
3. Τέτοιας λογής και έμεϊς, όταν
3. Κεϊτού έ ίέ νέβετ, κοΰρ γέϊεμ
•ημεσθαν ν/ίποιοι, ΐμεσθαν δουλωμένοι φό3νι§, γέίεα σκλαβίσουρε ντ§ν§ ς-ιχί
άποκάτω εϊς τα μοιχεία του κόσμου- ;| πότΐΊΐ.
4• Αιχ.ή όταν γ,λΟε το πλήρωμα
4• Μα πόκ§ εροΊ τΐ μπλιούαριτί.
τοΰ καιρόν, έξαπές-ειλεν ό Θεός τόν ε μότ:τ, οερΡόϊ Περντία τ| Αφρ* έτιγ'
υίόν του, ό όποιος έγΐννη'θτ! άπό γυναί κε λέου γκα Ρροία , έ κ| ού ϋ{ ντ^ν,
κα, ύποτεταγμένον άποκάτω εις τόνΐνόμ.
νόμον"
5. Δια να έςαγοράση εκείνους ό
5. Κε τε ξεσπερ.τλέγβ άτα κϊ| κενέ
που είναι άποκάτω εϊς τόν νόμον, δια ντένε νόμ, π|ρ τ| μάρρε νέβετ Ιοθενα χπολαύσωμεν έμεΐς την υίοθεσίαν σίνε ( έ τε πένεμι πίγ. )
6. Ε.οά ότι είσθε υιοί, έςαπές-ειλεν
6. Νταντί σι κούντρε γίνιγιούβετ
ό θεός τό ΙΙνίϋμα τοΰ υίοΰ του εις πίγ, κα δίρΡούαρρε Περντία Σπίρτιν'
ταϊς καρδίαις σας, τό όποιον κράζίΐ, έ πίρρ\τ σε τιγ ντ§ ζέμιρα τοιίαιγ κ§
θίρρέτ. Αβοα, ώ πχ&ί.
η. Εις τόσον όπου οϊν είσαι πλέ
η. ΝουΛϊ γέ άδ* με κοπιλ, πό
ον οΌϋλος. άλλα υιό;" και έαν είσαι πιρρ , έ ντε γέ Αίρ'ρ , γε κληρονόμι ί '
., •
υιός είσαι και κληκανόμος θίοΰ διαμέσου Πίρντίσε μέ άνε τε Κρίδτιτ.
του Χρις-οΰ.
8. Αλλα τότε ες-ωντας να μήν
γνωοίζετε τόν θεόν, έοουλεύσετε εκεί
νους όπου δεν είναι φυσικά θεοί"
9> Αμή τώρα, ες-ωντας να γνω
ρίζετε τόν θεόν. και περισσότερον ό
που ίγνωρίσθτ.τε άπό τόν Θεόν, πως
γυρίζετε πάλιν :ίς τα ασθενή και πτω
χά ς-οινεϊ», τα ύποϊα θέλετε να αρ
χίσετε πζλιν να τα δουλεύετε.
ίο. Ταϊς ήρραις παραττ,ρατε και
τους μίνας, και τους καιρούς, και τους
χρόνους.
1 1 . Φοβούμαι δ"ια λόγου σας, μτίπως και έκοπίασα εύκαιρα εϊς εσάς.

8. Μα άτε χίρε σι νοΰκε νιόχετβ
Περντίνε , γέσετΐ κοπίγ τ' άτοΰρε κ| ■
σγιάνε Πίρντί με τ| βΐρτετε.
9• Μα νταστι σι νιόχτε Περντίν|, α τε θόμ με μίρόε σι ού νιόχτϊ γκ*
Περντία, κίσ κθένένι πράπε ντί στιχι
τε σμούντουρα, έ τε βάρφερα, μπα τό
κι §όγετ| νιε χίρ§ τε κθένι περσερί τ|
πουνόνι;
ίο. Γϋύβϊτ μπάΐλογαρί τε δίτετ,
έ τε μούαγετ, « τε βίτερετ" τ| κοχε-

βετ.
1 1 . Ουνε τρίμπεμ περ γιούβετ. σϊ
μπάσε ού μουντούατζε. μπί τε μπρά-^
ζ|τ§ περ γιούβετ.
ία. Γενάτε ώσαν εγώ, ότι καί έ13. Πενουνι σι έ ίε ούνε , σε ψε
γώ ?γ•.να ωσάν έσας* άοελφοϊ, πα-Ι έ σ*ε ούνε γιαμ περ^ε σι γ»ύβ»τ' ού
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ρβκαλώ σας"

Κεο. 4

δεν μϊ αδικήσετε τί- Π.ιοΰτεμ, ω β;λάζερ, γιοΰβετ νούΧϊ χί
χίνι "ίϊί| ντοίιε ?έμ.
ι3. Ε όίγνιε κε με π|;τά;χ ν.ι
πικ|λΐμ τ\ κοΰρμιτ σία οΰ δνίαςχ
γιοΰβετ Οΰγγί>Υ
ι4• Ε πιρασμονί τίμ κε κΐθε »τ§
κοΰρμ τ:μ νου/.' έ σ-.άτε, άς ούρρίετ»,
πό με πάτε πρίτουρε πόσι νι| Εγ*εί
άλλα ώσαν ίγγελον Θεοϋ μέ έίεχθ/;- τε ίϊερντί-ϊε' πόσι Χρις-όνξ Ιτισοΰ>§.
/ί τ;, ώσαν τόν Χριτόν Ιτ,σοΟν.
1 5. Τζκϊ άδα άτε χίρ| μακαρισα-Λ
ι5. Τί λοιπόν τ,τον ό μακαρισμός
σας τότε; όιατϊ σα; μαρτυρά ότι, γιουαιν; σε ψε οΰ μαρτυρία νιού3ετ/ί
«ν ήτον δυνατόν, τα ματιά σας εύ τέ μουντγετί, δόγετε τε ντζγΐ£;§τί σί
τε τουαιγ τ| μι ά-§τ§ μουα.
γάνετε και μοϋ τα ε'δίόετε.
ι6. Εις τόσον όπου λέγωντά;σας
ι6. Ού πέτζι ουν' άδχ άοχίχου
νιουαεγ, τοΰχ' έ θίνε γιοΰβετ τ| βεβττ,ν άλτίθειαν έγινα εχθρός σα:;
τε'τινί;
17. Σας ,,τ,λεΰουν άλλα όχι μέκα17. Γιανι ζτλιάρε μπε γιοΰβετ γ ιό
λήν διάθεσιν , άμή θέλουσιν να μας μπε τε δρέίγτξ, πό .^οΰανε τέν τζγιχεύγάλουσιν ίςω, ίνα να τους ζηλεύετε ρενε νέβετ γιάστε, κε τί δο« ατά.
ε'σεΓς.
1 8. Καλόν είναι τό να ζηλεύετε εις
1 8. Ε μίρρ* «5τ§ χε τ| δοι κουίοό
τό καλόν πάντοτε, κα'ι όχι μόνον όταν ί μίρόενί, έ γιό βε'τίμι κοϋρ τε νέμ
είμαι παρών εις εσάς,
περπάρα γιουί.
Ι9• Παιδία μου, τους οποίους πάλιν
19. ώγιέλμτ' » μι, κέ γιουβιτ ού
σας κοιλοπονώ, εως όπου να μορφωθη μπάεγ πα ντ§ πάρκ, γγέρα σα τέ &ρ•
ο Χριςτός εις εσάς.
τόνετί Κρίστι μπε γιουβετ.
3θ. Και ■ϊ,Ηιλχ να είμαι παρών εις
2ο. Μα βόγε τε Γέντείίβ κΐΛκάοχ
εσάς τώρα, και να αλλάζω τήν φω- γιοΰβετ νταΛτί, έ τέ ντερόγ|Ζόν$ τϊμ'
ντ'ν μου' ότι απορώ εις εσάς.
σε ψέ νοΰκί κάμ σετζ του θόμ γιοΰβίτ.
2ΐ. Είπέτε μου ό'σεΐς όπου θέλετε
31. θουαϊγαβνι μουα γιοΰβετ «
να είσθε άποκάτω εις τόν νόαον, δεν δό« τί γίνι ντένε νόμ , νούχε δΛόνι
άκοΰετε τόν νόμον;
νόμνε;
2 2. Διατί είναι γεγραμμε'νον ότι
2 2. Σέ ψέ Ιάτ% σκροΰαρε, Αοραάό Αβραάμ εί/ε όΰο υίοϋς' ενα άπό μι πατ δι βγιέλμ, νιϊ γκά σκλάβα, έ
τήν δουλευτραν, και ενα από την έ- ίιϊ γκα έλεφτέρα.
λευθέραν.
α3. Αλλά εκείνος όπου έγεννη'θη
33. Μα άί χε λέου γκα σκλάβα,
άπό ττ,ν δουλευτραν, ε'γεννη'θχ κατά ού λε σ': δό κοΰρμι' ε άΐ χέ λέου γχά
σάρκα" άμή ό άλλος ( όπου ητον ) ά έλεφτέρα, ού λέ αέ βουκί τί σε τάπό τήν ελευθέρου, έγεννηθη διάμεσου ζουρεσε.
τοΰ ταξίματος.
τχτες.
ι3. Και εϊςευρετε ότι με άσθίνειαν τίς σάρκ»; εας εύαγγέλισα ζροτίτερα"
ι4• Και τόν πειραβμόν αού όττοϋ
είχα εις τήν σάρκα μου δεν τον έκαταφοονέσετε•, ουδέ τόν εουχαθ^κετε ,

Κε?. 5.

ΕΠΙΣ ΙΌΛΗ

24- Τα όποια άλληγοροϋνταΓ ο\ατΐ αύται; είναι αϊ ουο οΊαθη'καις' ή
ι/.'.α είναι άπο το οράς τά Σινά, και
γ:ννα εις όουλείαν , ή όττοία είναι ή
Αγαρ.
25. Διατϊ το Αγαρ είναι όρος Σί
να εις την Αραβίαν, και είναι όμοιον
και άντιπροσωπίζει μέ την Ιεοουσαλημ, ό-ο3 είναι τώρα και δουλεύει
μέ τά παιδία της.
•ι0>. Αμή ή απάνω Ιερουσαλήμ ;ί-
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24- Κετό που'νίρα γιάνί θίνβ με
άλληγορίρα, σέ ψέ κιτό γιάνε τε §ία
δγιάτατε' ίιέρα γκά μάλλι ΐ Σινάϊτ,
Λε •πίλ' σκλέβ , κεγιό |#τ§ Αγαρα.

25. Σε ψέ Αγαρα ϊίττε μάλλ ί
Σινάίτ ντ" Αραπερί , έ ούγδ'ις με Ιβρουσαλίμνε κε 'ίϊτε νταστί, άγιο |στ§
κοπίλε πάϊκΐ μέ δγιέλμ τε σάϊγ.
26. Μα ίερουσαλίμι κε "ο•τ§ λναρτ.

ναι ελευθέρα, ή οποία είναι μητέρα ε<ττ' έλεφτέρε, άγιο 'ί^τε ]>.\})μ.π έ νέόλονών μας.
βεΐ ίίθεβετ.
ιη. Διατι είναι γεγραμμένον' ν*ί27. Σε ψέ 'έστε ϋκροΰαρε. Ρεζοου
ρου έσί» ς•εΐρα όπου δέν γεννάς* άφη τι ώ όνέρπϊ κε νοΰκ§ πγιέλ' ντζίρ ζέ
σε φωνήν και βόησον ε'σΰ όζου δεν ντε λεοοίμ , έ §{>γ^\ τί κε νου^ε γέ
κοιλοπονεΐς, ότι περισσότερα ( θέλου- πγιέλίσε' σέ ψέ με σιου'μ§ φόρτ γιανί
σιν εισθαι) τα παιδία της έρημου δγιέλμτ' έ σί λέν|σε , σέ άσάιγ κε κά
(γυναικός) πάρα εκείνης όπου ε/ει τον Αουρίενε.
άνδρα.
28. Καί εμείς αδελφοί, ώιάν ό Ι
2.8. Αντάιγ νε'βετ, ώ βελάζερ , σ:
σαάκ, εΐμεσθε τέκνα του ταξίματος. Ισαάκου γέμι δγιέλμτ' £ σε τάξ'<υ3ΐσε.
29• Αλλα καθείς τότε εκείνος όπου
29. Μά σι άχιέρε άί κ| κι λ:ρρε π\
ίγεννη'θη κατά σάρκα, έδιωχνε τον κατά δό κούρμι, έ ντίκ άτε χΐ κέ σι κοΰν.
"νεΰμα υίον, τέτοιας λογής (γίνεται) τρε οό Ζπίρτι, ί.έδτοϋίδε νταστί.
χαί χώρα.
3ο. Αλλά τί λέγει ή γραφή• εΰγα3ο. Μά τΓθο'τε κάρτα , ντ£γι;'ρε
λε την δουλεύτραν και τον υίο'ν
της" οιατϊ οέν θέλει κληρονομήσει ό
«ιός της δουλεύτρας άμοϋ" με τόν υί
όν ττ,ς έλευθε'ρας.
3ϊ. Λοιπόν, αδελφοί, δέν εί'αεσΘε
παιδία της δουλευτρας, άλλα ττ,ς ε
λευθέρας.

Κεφ. Ι. 5.

γιάστε σκλάβενε, έ δέ δγιαλεν' έσάΐγ'
σέ ψέ νοΰκε δο τ§γέτ§κληρονόμ ίπίέί;
ϊ σκλάρεσε, μέ -έ £ίρρ' έ ζο'νιεββ.
αι. Πρά άντάίγ, ώ βελάζερ, νούκβ
γέμι νέβετ δγιελμ τ§ σκλάβεσί, πό τί
ζο'νι§σε.
Κ οίε ΕπέσίτΕ. ε. 5.

ι. Σταθητε λοιπόν βέβαια είς την
?. Κίντρόνι άοα. πά λιου'αιγτουρ»
ίλευθερίαν όποΐί ιχ,άς έλευθε'ρωσεν ό ντε λεφτερ'ι κέ νά λεφτερο'σι νεβετ
Χρ*ς«ί, και μην ιτεριπλέκεσθε πάλιν Κρίοτι' έ μός μπλέζι πά ντ£ τζΡιεδί
ιΐς τόν ζυγόν της δουλείας.
τε σκλαβίσε.
2. Να, ίγώ ό Παύλος σας λέγω ,
2. Γιά, οίνε Παυλο^α ού θόμ γιου-
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Κει. *

ότι έάν περιτέμνεσθε , ό Χρνς-ός όέν οετ, σε ντε κιοφτε τ| π§νι περιτομη,
Κρίστι δό τέ μός ού βεγε'γε γιούοετ
ίελει σας ώφίλ'ΐ'αει τίποτες.

φάρρε ίε.
• 3• Καί πάλιν μαρτύρομαι /-«δε άν
θρωπος όπου περιτέμνεται, ότι είναι
νρεώςτι; να κάμη όλον τον νόμον.
4• Εσείς όπου δικαιόνεσθε εις τον
νόμον, έχωρισθη'κετε άπό τόγ Χρις-όν,
ίςεπε'σετε άπό την χάριν.
5. Διατί εμείς διαμέσου τοΰ πνεύ
ματος μέ την ττίς-ιν άναμένομεν την
ελπίδα της δικαιοσύνης.
6. Διατί εις τον Χρις-ον Ιν,σοΰν
ούτε ή περιτομη δύνεται τίποτες, ού
τε ή άκροβυς-ία, άλλα πίτις άπου ε
νεργεί διαμέσου της αγάπης.
η. Καλά «τρέχετε- τίς σα; εμπό
δισε να μ,τ,ν πείθεσθε την άληδειαν;
8. II κατάπεισις ( αΰτη) δέν εί
ναι άπ' εκείνον όπου σα; κράζίΐ.
9• Ολίγον προζύρ.ι ζυμώνει όλον
το ζυμω,τόν.
ίο. Εγμ πις•εύω εις εσάς έν Κυρίω, δτι δεν θέλετε έχει άλλην γνώμην'
άλλα «κείνος όπου σας συγχύζει, θε'λιι σηκώσει τό κρίμα, όποιος και αν
είναι.
1 1 . Αμή εγώ, αδελφοί, έάν ακό
μη κηρύττω περιτομήν, διατί κατα
τρύχομαι ; έ'μεινεν άργόν λοιπόν τό
σκάνδαλον του ζ-αυροΰ.
ία. Και άμ^οτες νά ήθελαν άποκοπϊί εκείνοι όπου σας συγνύζουσι.
1 3. Διατί εσείς, αδελφοί, εκαλεσθη'κετε εις έλευΟερίαν* μόνον έ'/ετε τον
νουν σας, μην χρειάζεσθε την έλευΟε
ρίαν εις την άφορμην της σάρκας, άλ
λα δουλεύετε ένας τόν άλλον με άγάπην.
1 4 • Διατι όλος ό νο'μος εις έ'να λο'γον τελειο'νεται, εις τό' να άγαπη'σης
τίνγίίτονάσουώσάν κ*; το•) Αο'•-ουσου.

ο. Ιέ ψέ οϋνί έ πΐγ τα δίγι περσερι, τζδό ν•.ερί κε πρίτετε , χε άί §στ*
ντενε πάρρε τ* πεγε ίϊιίε νόμνε.
4• Γιούβετ κε Αςνενι τέ δρε'ιγτ}
ντε νο'μι, σγίνι Ρε μπε Κρίστινε' ρά-\ γκά δουρετία.
5. 2ε ψέ νάβετ γκα Σπίρτι μέ ίνί τε *£0§σε πρέίίίμε σπ|ρόέσ|ν' έ ιϊ
δρί<γτ§σε.
6. 2ί ψέ μπε Κρίστινε Ιησοΰ^β
σβεγέν ίε τε γέτε ίιερίου ϊ πρέ^ε, πο
πέσα χε πουνον μέ όνε τεδα^ιουρίμιτ.
η. Μιρρε έτζεγιτϊ' τζίλι οΰ μποδίσι γιούβετ χε τ§ μός πίντιδιτε ντ*
τε βίρτέτί.
8. Κετά τε πίντουρε νούχ' εστ§
γκα άί ί\ ού θερρέτ.
(). Πάκ προύμι , μπροϋν Ρίθε -Λ
μπρούϊγτουριτΙ.
ίο. Οϋν| περ γιούβετ σπερρέιγ μχ|
ΖότνΙ, χέ δα τ§ μός χίνι τγιάτξρ μέντ'
μα άί Χ$ οΰ τρουπουλόν γιούβετ δό τ|
χετε £§μ, τζίλι δο χε εδτε,.
ιι. ϊά πίρ μούα, ώ βελάζερ, ντε
διδάζ έ δέ σότ «5» περιτομίνβ, ψέ ίίθ*
νιε ντίκεμ; οΰ γκρέ άδά σκαντάλια έ
Κρούϊκιτ.
13. Μαχάρ τε πρίτισνε τζο'πετζο.
πε άτά χε ού νακατόσγ|»ε γιούβετ.
ι3• 2έ ψέ γιούβετ , ώ β|λάζ|ρ,
γίνι θύρρτουρε ντ' έλεφτερΐ' πό βϊδτρο'νι μίρρε τε μός ίε« ελεφτερίν| άφορμι τ§ χούρμιτ, πό πουνόνι νάρι
γιάτερινε μέ δασιουρί.
ι4• Σέψέ ίίθε νόμι ντε νιε φγιάλε
μπίΧετε' τε δούατζ ίιτο'νε τέντ α\ ί δε
βί'τενεν* τέντε.

Κεφ. 5.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
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1 5. ΑίΑϊί έαν δαγκάνετε χαϊ κα1 5. Μά ντε ντούκνι, ι τε νάΐ νιεβι
τατρώγεσθε ένας τον άλλον, βλέπετε γιάτεριν$ . βιϋτρο'νι μος οϋ γοίχ\ νιέο;
να μην χαλασθητε ένας άπό τον άλλον γκά γιάτερι.
ι6. Και λέγω σα;" περιπατείτε
ιδ. Ούν| νταϊτί οϋ θομ ' έ'τζενι
μέ το πνεϋμα, και μην κάμετε έπιθυ• σι κούντρε δο 2πίρτι, ε μος ϋένι ατό
/.§ δισερόν κούομι.
μίαν σάρκας.
ι^. Διατϊ ή σάρκα επιθυμεί εναν
ιη. 2έ ψέ κούρμι ιε'^ερόν κόντρι
τία τοΰ πνεύρ.ατο;" καί το πνεΰμ» Σπίρτιτ , ί Σπίρτι, κ-ίντρε κούρμιτ"
εναντία" της σάρκας" και έτοΰτα έ- ζϊ ψε κ|τό πούνερα γιάνε κο'ντρί νιέρα
ναντιοΰνται ενα το άλλον, δια να μην μέ γιάτ§ρ§νε, κε -ε μός μούντνι γιούβετ τέ χί•η Ρίθ' ατό κε §οϊ.
κάμνετε /κείνα όπου θέλετε.
ι8. Ε ντ'ετζ^νιπχς ϋπίρτιτ νηύ•
1 8. Και εάν φέρ;εσ9ε ύπό τοΰ
πνεύματος, δέν είσδε άποκάτω εις τον
νο'μον.
ΐ9• Καί φανερά είναι τα έργα τις
σάρκας" τα όποια είναι μοιχεία, ακα
θαρσία, ασέλγεια,
2ο. Εϊδελολατρεία, φαρμακεία, ν/•
θραι, φιλονεικίαι, ζηλίαι, θυμοί, μαλώματα, διχος-ασίαις, αιρέσεις.

κε, γίνι ντένε νόμ,

19• Τέ τζφάκιουρα δα γιάνε πούν§τ' ί κούρο,ιτ , άτό γιάν» μιχίρα ,
κουρβίρίρα, μολία , άσελγια,
20. Ιδολολατρία . μααα, άρμικερί,χ . κιάρτερχτε , φιλονικίτ§, τέ ζηλε'ψουριτ| , τε ζ|μ5ρούαριτ§ , τέ πϊρκεσιουριτε, τε περτ,ικιούαριτ|, ερεσιτε,
αι. Φθο'νοι, φο'νοι, με'θαι , ξεφαν
2ΐ. Ζηλία , βρέιλιατε, τέδί'.γτουτώματα, κ*ί τα όμοια τούτοις, τα ρατ§ , χαροκοΓ'.τί, έ τε τιλιατε τέ
όποϊα σας προλέγω, καθώς καΐ προ- χ.ετό, μπί κετό οϋ 'ί&μ, σΐ κούντρ' οϋ
εΐπα, ότι εκείνοι ύποΰ κάμνουσι τα πάτζε ()£νε με πίεπάρα, σε άτα κε Α§.
τέτοιας λογής, δέ-ν θέλουσι κληρονο γ§νε τέ τίλιατε , νούκε δό τέ τρα3§Ρο'γ|νε μπρετξρίν' έ Περντίσε.
μήσει βασιλείαν Θεοΰ.
22. Ε πέμμα έ 2,'πίρτιτ πα εδτ|,
22. Λμή ό καρπός τοΰ Πνεύματος
είναι αγάπη, χαρά, είρη'νη , μακροθυ- δασιουρία ε ίεζίμι, πάίκεγια, ζ£μερ'«μία, καλωσύνη, άγαθωσύνη, πίς-ις , μάδε, τε πούτι-ε, τε μίρρ^τε πέσα,
πραότης, εγκράτεια"
τ' εμπλ&τξ , οουρίμι.
23. Κόντρε κ§το3ρε πούνεραβετ
α3. Εναντία των τοιούτων, οέν
είναι νο'μος.
νούκ είίτε νόμ.
24. Και «κείνοι όπου είναι του
34• Νταϊτΐ άτα ϊε γιάνί. τέ ΚρίΧρίΤου" ές-αύρωσαν την σάρκα όμοΰ μέ ίττιτ, κάνε μπερθίερί κούρμιν» ήάϊΖΐ
τάπαθη'ματα, και μέ ταΓς «πιθυμίαις. μέ τζάντζερα τέ τουρε έ μέ δείερίμε.
23. Εάν ζώμεν μέ το πνεύμα, ας)
α5. Ντε ροιγμε μέ Σπίρτ, μέ ΣπΙρτ
περιπατωμεν και μέ το πνεύμα.
| έ δέ λέ τέ έ'τζειγμε.
26. Ας μη γινώμεσθε κενο'δοζοι , |
36. Λέ τέ μος χερκόϊγμί ντέρί τέ
παρακινώντες ένας τον άλλον , και μπράν,ετε , τούκ' έ παρακιννίσουρε νιέρι
φθονώντες ίνας τον άλλον.
γιάτερινί , έ τούκ' ί ζηλε'ψουρε νιέρι
' γιάτςρινε.
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Κρίε Είιά»τίτί. ς-, β.

ι. Αδελφοί, εάν χμ προπιασθί;
ι. Βελο&ρ ντε χιόφτβ £§νε νΓ>νιέ
άνθρωπο; εις κάνε'να σφάλμα, εσείς νιερϊ (Απέ ντονιε φάϊγ, γιοιίβετ χε γίοι πνευματικοί διορθόνετε τον τοι- νι τε Ζπίρτιτ διδάζνι χετε τέ τίλινβ
οΐίτον μέ πνεύμα πραότητος' ςοχχζό- μέ Σπίρτ τ' εμπλε, έ βοϋρι £έ βέτεμενος του λόγου σου, μήπως χαί ε'σΰ χενε μός ντόδετε έ Γουτζίτετζ έ δέ τ•.
βετε.
πειραχθίς.
3. Μπόι πάρρε•/ έ νκ'ρι γιάτεριτ,
3. Βας-άζετε τα βάρη ένας του
άλλου, χάι τε'τοιας λεγΐ,ς τελειώσετε έ χείίτού δο τε παΡουανι νο'μν' ε Κρίστιτ.
τον νόμον του ΧριςΌΰ.
3. Διατϊ αν φαίνεται κανένας ν«
3. Σέ ψε ντί δούκετε ντονιέΐτ σέ ξείναι τίποτες, μή ώντας τιττοτες, του ϋτ\ Γι, πά χέ/§, άί Γεν:έν βέτεχίν' ετιγ.
λο'γου του έςαπατα.
4• Και κάθε ένας άς δοκιμά^η τα
4- Μα τζίλι & λέ τέ βεστρόγί
έργα όπου κάμνει, χα'ι τότε θέλει πούνεν' έτίγ χέ Αέν, έ άτ§ χε'ρε δό τί
έχει το καύχημα μονάχα εις τοΰ λό- χε'τε ντέρρ" ντε βε'τεχε βέτεμε. έ γιό>
γου του, και Οχι εις τον άλλον.
' ριπ§ ι έτερινε.
5. ΔιατΙ καθ" ένας θέλει σηκώσει
5. Σέ ψέ τζίλι ίο πάρρεν' έτίγ δ»
το έδικόντου φορτίον.
τε γκρίροε.
6. Και εκείνος όπου διδάσκεται
6. Ε άί κε διδάξετε φγιάλενε, λϊ
τον λόγον, «ς κάμνει κοινωνόν διδά- τέ πεγε πγιε'σϊ μπ| Ρ.θε τέ μίρρα «τηρ
σκαλον από ό"λα τα άγαθα όπου έχει. χε ε μψόν.
η. Μός Ρενιένι βετ§χεν§" μέ Περντί•
η. Μην πλανάσθε* ό Θεός δεν γελά
ται διατ! εκείνο όπου σπείρει χνθρω- νε, νοιίχε κένενβ λιόδρε' σε ψε άτι ϊ\
πος, εκείνο και θέλει θερίσει"
μπγιέλ νιερίου, άΥε έ δε οό τε κόρίγε.
8. Οτι εκείνος όπου σπε'ρνει εις
8. Αντάιγ άί κ$ μπγ-έλ' πέρ χούρμ
την σάρκα του, από την σάρκα θέ*λει τέ τϊγ, γκά κο^'ρυ.ι & τέ κό^ργβ ****
ρίσει' και εκείνος όπου σπε'ρνει εις πεσίρι' έ άί πά κέ μπγιέλ π|ρ χτγιϊτ,
το πνεύμα, άπά το πνεύμα θε'λει θε γκά *πίρτι §ό τέ κόρωνε. γίτ|ν' ε' πχ
ρίσει ζωην αιώνιο•..
σο'σουρε.
9• Αί μην όκνεύωμε-' χάμνοντες το
9• Λ: τ£ μ^ις λιόδεμι τοΰκ' ε' *£'|
κα^ο'ν' διατί έάν δέν άποκάμωμεν, εις τε μίρόενε σέ ψε ντέ μός οΐ> λιο'δτ^ΐϋ,
τόν ίδιον καιρόν θε'λομεν θερίσει.
βό τέ χόρρέγμί μέ κόχε τέ βάίγ.
ίο. Αντάϊγ άδά γγέοα σα χεμι χ-Ιίο. Αρα λοιπόν έως όπου ίχομεν
γι
,
λέ τέ ίεγεμε τέ μίρρ|•Λ μΗ ?ί&§
καιρόν, ας κάμω;Αον το κλαόν εις δλους, και περισσοτερον εις τους οί- νιε'ρε^ , μά μέ ϋινψζ μπέ νιέρί* -.*{
πεσεσε.
Χίίους της πίς-εως.
ι τ . ΐδ'ίτε πόσα μακρί γράμματα
11. Σίχνι μέτζ φάρ^β καρτερά ού
σας εγρϊψα μέ τό χέρι μου.
βκρόβα με δορρβ τίμε.
12. Ρίθ' άτά χΐ §ουαν| τέ όουΧί/ί.
ία. Οσοι θε'λουν να φαίνωνται κα-
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λοί βίς Γ7,ν σάρκα, έτοϊτο'. σα; ανα τ| μ'-^ρί μπε κουρμ, ατα ου ανάγκα•4
γκάζουν να περιτεμνεσθε, μοναχά όιά σγε ε γιούβετ τε πεοιτέανιόε, βε'τεαε
νά μήν διώκωνται οιά τον ς-αυρον τε μϊς χε'κενε τε ντγιέκουρε π|ρ χρούϊχ
τ| Κρίστιτ.
τοΰ ΧριςΌΰ.
1 3. Διατί ουδέ αυτοί όπου περιι3. 2έ ψε' ά; ατά κ§ πέιγνε περιτ/μνουνται φυλάγουσι τον νόμον' άλ τομίνε ροΰαιγν| νόμνε , πό δούανε /.§
λα θέλουσι να περιτέμνεσβε εσείς, διά τξ πρίτενι γιούβετ, /.'& τε μπούρρενϊ
να καυχώνται εις την ίδικην σας σάρκα. άτί μπί κούρμ τούαιγ.
2<ί• Αμή όσον εΐ; έμενα, να μήν
1 4• Μα γκά μί'γε κιο'ρτε λιάρΓκ
γε'νη να καυχηθώ, παρά εις τον ς-αυ- τε μπούρρεμ περ γιάτ|ρ§, π'ερ βέτζε
ρον τοΰ Κυρίου μας Ιησοΰ Χρις-οΰ' ντε Κρούι/. τε Ζότιτ σόνε Ιησοΰ Χρι•
διαμε'σου τοΰ οποίου ό κόσμος ίςχν- ς-όιτ' μπά τε γέτα ϊμε έ'ΐτϊ κρουκιά*
ρώθς- εις έμενα , και εγώ εις τον κο'- σούρε μπε μο\ία, έ δέ ού'ν| μπε γετί.
σμον.
1 5. 2ί ψέ ντε Χρ•.^ Ι/,σού.ε ας
1 5 Διατι εις Χρις-δν Ινισοϋν ουδέ
η περιτομή δύνεται τίποτες, ουδέ ή τε πρί'ρ'.τε βεγέν Ρε κάψοε άς τε πά
άχροβις-ία, άλλα ή καινούρια κτίσις. ποέριτε, πο τε κτη'σουριτ έρρί.
1 6. Ε σα τ= έ'τζεγίνί πάς κετίγ
ι6. Και όσοι θέλουσι περιπατήσει
κατά τον κανόνα τοΰτον , ( ας είναι κανο'νιτ, μπά τά(κιο'φτε) πάϊκ, έ δέ
είρη\η εις αΰτοϋς και έλεος, καί εις ντεγε'σε, έ δε μπϊ Ισραηλν' έ Περντίσί.
τον Ισραήλ του Θεοΰ.
ι η. Σότ δΙ ε πάόρε λέ τ§ μος με
17. Από τώρα καί εμπρός κανένας γκάιε μούα νιερί , σε ψέ οϋ'νε μπάϊγ
άς {/.ην ρ.έ πειράζει" διατί εγώ σν,κόνω πλ'.άΡ|τ έ Ζότιτ Ιη-ούιτ ντε κούρμ
ταϊς πληγαΐς τοΰ Κυρίου Ιησοΰ εί; τό τίμ.
κορμί μου.
ι8. Δουρ|τία έ Ζότιτ σόν? Ιησοΰ
1 8. Η χάρις τοΰ Κυρίου μας Ιησοΰ
Χρις-οϋ άς είναι με το πνεΰμά σας , Χρις-τοιτ, πασκε. με Ζπιρτ τουαιγ, ω
άδε-(φοί. Αμη'ν.
βελάζερ. Αστοΰ κιόφτε.
» Εις Γαλατάς ε'γράιρη άπδ τήν
» Κάρτα μπε Γαλατιοτούσκρούα
Ρώαην.
γκά Ριόμι.
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Κεφ. α ι .

Κ οίε Επάρε. α_ ι.

Ι. Παύλουα Αποτο'λ•. ί Ιησοΰ Χ:ΐ
Ι. ΠΑΥΛΟΣ όπότολος Ιησοΰ Χρί
ς•οΊτ
με τί §άδΗουρί τέ Π'ρ'τίσί, μπ'§
σου, μέ το θέλημα τοΰ Θεοΰ, εις του;
αγίους όπου είναι εις την Εφεσον, και 2ίινγτο'ρ| /.| γιάνί ντ' Εφίσο, έ 5ε τ£
πις•ούς ει; τον Χρις-ον Ιησοΰν.
Λέσεσε μπε Χρις-ο'νε Ιηοοΰνβ.
α. Ας είναι χάρις εις εσάς και ει
2. Δουρξτί ΐ πάικ κιο'ψτΐ μπε γιτ.»ρήνη από Θ:οΰ πατρός μας, και Κυ βετ γκα Περντία ΠαΑάΐ Ινχ , ϊ ίέ
γκά Ζότι Ιησοΰ Χρις•όι.
ρίου Γισου Χρις•οΰ.
3. Ηεκούαρε κιόοτε Π«ρντία , έ
3. Ας είναι ευλογημένος ό Θεός και
πατ/,ρ τοΰ Κυρίου μ?.ς 1η•ϊοί Χρις-οΰ, ό ΙΙαακάί ίΖο'τιτ σίνϊ Ιησοΰ Χ:ΐ70ϊτ, *!
που μας εΰλόγησεν εις κάθε εϋλογίαν να ήεκοϊ νί^'ετ μέ τζδό φάρρε χεχία
πνευίΛατί'.ην εις τα επουράνια έν Χρις•ω" τέ Σπίρτιτ ντε Κίελ μπε ΚρίΊ-ϊΛ.
4. Σϊ κοΰντρε να τζι'ιόόι ναβετ
4• Καθώς μας έό'.αλε'εν :ϊς αυτόν,
προτού να θεμελιώδη ό κόσμος, να μπε τε τ:α δε θεμελιώσουρε δινιά-.ιχ,
είμεσθεν άγιοι και άκαταγο'ρητοι έμ- κε τ| γ£μ'. Σ'ϊϊνγτόρϊ έ τε — ά κ.αλ§Γοΰαρε π^ρπάρα άτίγ ντε δαϊιουιί.
προς"ά του μέ άγάπην.
5. Αι κε να πατ ού-δερουαρί μί
5. Ες-ωντας να μας έπροώρισεν ε:ς
τ^ν υίοθεσίαν οιαμέίου του ΙησοΰΧρι- περπάρα τε να Λεν δγιϊλμ., μέ μες τέ
ςτ)ΰ ιϊς τοΰ λο'γου του, κατά την εύ- Ιησοΰ Χρ'.ςνίίτ, μ~ε βέτίχε τε τίγ, οι
κοΰντρ' ί πίλκϊ'ου θελη'μεσε τίγ.
οοκίαν τοΰ θελήματος του'
6. Κ| τε κεντόνιτΙ ντρέρρι ί 5ου6. Δια τον έπαινον της οο'ξης τη:
νάριτο'ς του, μέ την όττοί^ν μας έκα ρετίσϊ τίγ μέ άνε τ' άσάϊγ /.ε λίό-ι
με χαριτωμένους εις τον ήγαπημένον τε τζίέόουρε νέβετ μπ§ τξ όάϊιουρινί
του ( υίόν ' )
Λίρρ' έτίγ.
η. Μπα τε κέμι τε τζπερίλφτί
η. Εις τον όποιον εχομεν την έξαγόοασιν διαμέσου του αιματο'ς του, με άν| τ§ Ριζ'κουτ σε τίγ, τε ντίγίίριτ
την συγχώρησαν τών αμαρτιών, κατά έ (ράγεβετ πιο τί ι;.ά^£ν| ίουράτί τε
τον πλοΟτον της χάριτος του'
τίγ.
8. Ατε /.ε Αίρίε τε τε^ερον ντ?
8. Την οποίαν έκαμε να περιστεΰη
εις έμβς, υέ κάθε σβφίαν και ορόνεσιν' «'βετ μπε τζδό σοφί ί ούοτετζί.
9• Ες•ωντα< να μίς κάμη να γνωρ. Τοΰκ' έ 3τέοόι τε νιό^εμε νέβετ
ρισωμεν τό αυςήριον τοΰ θελήματος τ| φσέχου:εν' έ θελημεσε τίγ χ;, πατ
του κατά τήν εύοΌκίαν του, τήν οποί αποφασίσουρε μτϊ ^ίτεχι.
αν ί'προέθίοιν εις τοΰ λόγου" του'
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ι ο. Να συνάθροιση εις οίκονομίαν
τ•7ς τελειώσεως τών καιρών όλα, και
έκεΐνα όπου είναι εις τους ουρανούς, και
ίκεΓνα όπου είναι απάνω εις την γήν,
άπο/.ϊ'τω ει; μίαν κεφαλήν εις τον
Χριτόν'
ί ι . Εις τ'-ν όπο~'<ν και έταχδτίκα
μεν. εςωντας νά έπροωρισΟη'κΛμεν κα
τά πρό'θεσιν εκείνου όπου ενεργεί τα
πάντα κατά τήν βουλήν του Οελη'ματό; του'
ι ί. Ρ.ΐ; το να εϊμεσ'ΐεν δια επαι
νον ττ,ς δ"ο';η; του, έμεϊς όπου ΐλπίσαμεν προτίτερα εις τον Χριςνίν.
1 3. Εις τον όποιον είσθε και έσεΐς,
ες-ωντας να ακούσετε τον λόγον τ•?,ς

ίο. Κ| τ§ π$ρμπ$γίδ μπ§ Κ,ρίστινί
τ§ μπούϊιουοιτ έ κόχίβετ χ| κέ ούρδίρούαρε, ίί'95 πούν|τ«, έδέ ατό ίέ.
γιάνε «τ§ρ ΚίεΧ, έ δέ άτό κι για'νε ντέ.

Δί.

1 1. Μπα τέ, >.§ μπ§ τ| τίλ§ν| γί3ίμ θύρρτουρι με σιΐρτ τούκ' έ προδιορισουρε σίκεάπο'φασι ί άτϊγ κ$ ί πέν
τέ Γίθα σι κούντρ' *ϊ-.§ χ3'Χι ϊ άσάϊγ
χέ οό άί.
12. Κι τέ γε'μι νε'βετ ν.ϊιαν πέβ
ντε'ρό τέ λεβδίμιτ σέ τίγ, να κ£ πα'υ.
θπίρ^ίερ! με περπάρα μπέ τέ.
ι3. Μπα τέ ( κίνι 9π§ρρίερ§) έ δε
γιούβετ , κούρ διίιούατε φγιάλεν' έ σέ
αληθείας, το εύαγγελιον της σωτηρίας βερτίτίσι, Οΰγγίλ' έ σπετίμιτ σούαίγ,
σας* εις το όποιον εμώντας να πις-εύ κ| μπα τέ σι πεσούατϊ μούαρρτε βούσετε, εβουλωΐη'κετε με το Πνεΰαα του )'|νε μέ 2πίρτ τ| τάξουρεσ| £'ίίνγτ«.
ταξίματος το άγιον.
ι4• Κε %:3•,ι καπάρι ί κληρονομι
ι4• Το όποιον είναι αρραβώνας τη;
κληρονομιά; μας εις έλευθερωσιν της ά! σανέ , πέρ τε τζπΐρίλίερε τέ λαόϊτ
άποκτη'οεως, ει; επαινον τ?.ς δο'^ης σε ποχτησουρε, πέρ >εβ§ίμ τξ ντε'ίριτ -;§ τίγ.
του.
1 5. ΙΊρα άντάιγ έ δι ούνε σί δι1 5. Δια τοΰτο και εγώ, ες-ωντας
Ριόβα
πίίίνε τούαϊγ μτ« Ζο'τν5 Ιησούνα ακούσω τήν πίς-ιν σας (όπου έχε
τε ) εις τον Κύριόν μας Ιησοΰν Χρι- νε , ε' δέ ίαϊιουρίνε κε κίνι μπέ Κθ|
7ον, και τήν άγάπην (όπου έχετε ) ίεϊνγτόρϊ ,
εις όλους του; αγίους,
1 6. Δέν παύω να εύχαρι^ω "ία λό
1 6. Νούκε που&ο'ϊγ τούκ' έλεβοούγου σα;, μν/ιμονεύωντάς σας εις ταΐς αρε Περντίνε, έ τούκ' έ κουϊγτούαρ§
προσευ^αΐς μου"
γιούβετ ντέ τε ψάλτουρα τέ μία.
Ι7• Δια να σας δώση ό Θεός τιΰ
17. Κε, Περντία ε Ζο'τιτ σόν* Ιη
Κυρίου μα; Ιησοΰ Χρις-οΰ, ό πατήρ σού Χρΐ7θίτ , Παπάι ί ντίρ^ιτ , τοΰ
τίίς δόςης, Πνεϋμα σοφίας και άπο- άπε γιούβετ Σπίρτιν' έ σοφίσβ , έ τ|
σε τ^φχκιουρίσ| πέρ νιο'χεγξ τέ τίγ.
καλύψεω; να τόν γνωρίσετε"
1 8. Να φωτίση τα μάτια της δι
16. Τοΰ ντρίτγΐ σίτε έ μ^ντιεσβ
ανοίας σας, ει; το να γνωρίσετε, ποία σούαϊγ , κ§ τέ δίγ; γιούβετ , τζίλια |είναι ή ελπίδα τοΰ καλέσματος του, στξ σπερ^ε''ία έ βε^ε'σεσε τίγ , έ τζίλτ
καί ποίο; είναι ό πλούτος της δο'ξης 5τ| ντε'ρρι ί μάδ* ί πγιε'σ|ΐ£ τίγ π|ρ
της κλ/ιρονομίας του εις τους άγίους' Ι Σεινγτο'^ε.
ίο. Κ -/ι τί είναι ίπεοβολικόν μεγοι
αεναίο. υ τρίλια
τ^ίλ |3τ| έ 8ιούμε έ τε'πι*
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λείον της δυνάριεώς του ίΐς εμάς όττοϋ «α μαδετζϊ { φουκίσε τίγ μπε νέΒετ
πις-ευ'ομεν, κατά την ένέργειαν του χϊ πεσοϋαμ σι κούντρε. κε'νβ τε κίρατ»
έ φουκίσε μάδε αϊ τίγ.
κράτους τής δυνάμεως του'
»ο. Τήν οποίαν ινερ•,ησεν εις τον
αο. Α-ε χϊ χέρ"ρι μπεΚρίστινί, χέ
Χρις-όν, άνας-αίνοντάς τον εκ νεκρών ' έ γχρίγτι άτ'| γκα τέ βδέκουριτ$ , έ •
χ αϊ έκάθισέν τον εις την δεξιάν του (Ιοϋρι μπ*ν§ τε δγιάθίτξ τε τίγ ντερ
Κ.ΙΛ.
(ϊ; του; ουρανούς,
2 1 . Μ| βίπίρ σε τζήο άρχί, έ έςου3 1 . Παραπάνω άπο κάθε λογίς
αρχήν και έξουσίαν και δίναμιν και σι, ε φουχ'ι. έ ουρδερ, έ σίπίρ μ- 1
κυριότητα, και άπο κάθε όνομα όπου τζδο "ίμερρ* χ§ τ§ ζίχετ§ νΡόγβ, γιο
ονομάζεται, όχι μόνον εις τον αιώνα βετ«μ| ντ| χίτε γέτε, πο έ δε ντέ
ίτοΰτον, άλλα και εις τον μέλλοντα. τε χε βγιέν
22. Και όλα τα ύπέταξεν άποκά22. Ε Γίθε πούν§τε, για βοΰρι ντενε
τω εϊ; τα ποδάρια του" και τον εδω- >"ξαπε τε τίγ , έ άτϊ έ π§ρρι Κρίε μπί
κεν απάνω εις ολα κεφαλήν εις τήν Μι Κ•.&.
«ΛΛΛ/,σιαν.
»3. Η όποια είναι το σώμα του,
23. Αγιο Κί'3§ "&τ$ κούρμι ί τίγ,
το γέμισμα εκείνου όπου γεμίζει τα τε μπούδιουοιτ έ άτίγ, κέ ί μποΰθ τί
ό*/α εις όλους,
ι (ιΗλ μ.πε τ- ίίΟα.
Κρίε Ε§ίτ§. β. 2.

Κεφ. β. 3.

ι. Και ϋντε; έσεϊς νεκροί εις τα
ι . Ε γιούίετ ( οΰ δα γέτε ) χο4;»
οι: άλματα και ει; ταΐς άμαρτίαις'
γέ&τί τϊ βδίκουρε ντε τε χεκία Ι ντί

φάγερα.
2. Εις ται; όποίαις ίνα καιρόν έπεριπατνίσετε κατά τον αιώνα τοΰ'
κόσμου τούτου , κατά τον άρχοντα '
της εξουσίας του αέρος, τοΰ πνεύμα• Ι
τος ύποΰ ενεργεί τώρα εις τους υίοΰς
της εύπειθείας'

3. Ανάμεσα εις τους οποίους και
έμεΐς όλοι έσυνανας-ραφη'καμεν ένα και
:ον, εις ταϊς έπιθυμίαις της σάρκας μας,
κάμνοντες τα θελήματα της σάρκας
και τών διανοιών* και φυσικά ήμασΟαν
τέκνα οργής ωσάν και οί λοιποί.
4• Α μη ό θεός, όπου είναι πλούσίος εϊς το έλεος, δια τήν πολλών του
άγάπην όπου μας αγάπησε,
ϋ. Και εμάς όπου ή'μασθαν νεκροί
εις τα σφάλρ.ατα, μά; έζωντΛεψε άν-

2. Μπα το κε πάτε ρ>ύαρ§ ν;έ
χΐρί, σι κούντρι κέ σπέ-τι ί κεσάίγ γε'τετ, σ'ι κούντρε ίσ άρχο'ντι λι κά ουρ
δερ μπϊ χετί έρρ§ , λπίρτι χέ νταδτι
ούρδερόν ντε πιγ τε σε πακέσεββτ.
3. Ντε πΐρ άτα έ δε νε'βετ Ρίθβ π*μ
ρΌύαρί νιε χερε σι χούντρε κέ οισεριμι ί κούρμιτ σόνε, τουκ' ε τρι 6«λήματ' έ κούρμιτ έ τε χδίλ'ιτ" ί γέ8*μ
μέ τε βξρ-έτε. δγιέλμτ' ε ούρΡί σε , »
έ δε τε χγιέρετε,
4• Μά Περντία , κε εστ' ί πάσοορε μπέ λείγμοσίν, π|ρ δασιουρι τ| μά,•
δε τε τίγ , κ| να &σι νέββτ,
5. Ε τέκ γέδεμ νέβετ τε βδέκουΜ
πίρ φάνε , νά δά γέτε έ ίζ νέβε ; **

Κ!<ρ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

τάμα μέ τον Χρι<Γόν ( μέ /,*?ιν "^ε
σωσμένοι")
6. ΚαΙ μαζύ του μας έσηχωσε, χαί
μας έχάθισεν εν τοΐς έπουρανίοις εις
τον Χρις-όν Ιησοϋν'
7• Δια να δείξη εις τους μέλλοντας
αιώνας τον πολλά πολύν πλοΰτον της
χάριτος του, μέ χαλωσυνην εις εμάς
εις τον Χρις-όν Ιησοΰν.
8. Διατΐ με την χάριν ίσ&ίθιίχετί
διαμέσου της πΐ7ίως' χαί τούτο δεν
είναι άπό εσάς* το χάρισμα είναι του
θεοΰ*
9• Δεν είναι άπό έργα, δια να μην
χαυχηΘη κανένας.
ίο. Διατΐ αΰτουνοΰ εϊμεσθε ποίη
μα, ες-ωντας να έχτισ()η'χαμεν ει; τον
Ιησοΰν Χρι<^όν εις ίργα χαλά, τα ό
ποια τα προιτοίμασεν ό Θεό; διά να
Τίεριπατν'σωμεν μέσα εις ρύτά.
ιι. Διά τοΰτο ένθυ;/εϊσθε ότ: ΐσεΓς
έπου ησΊαν ένα καιρόν έθνη σαρκικά,
χαι ελέγουσ'ίαν άχρόβυοιι αϊτό της λε
γομένης περιτομης όπου γίνεται μέ
νέοι εις την σάρχα'
12. Λέγω, ότι εσείς ησθαν εϊς τόν
χαιρον εκείνον νωρ•.σμένοιάπό τόν Χριςύν, αποξενωμένοι άπό τήν πολιτείαν
του Ιτρανι'λ, ξένοι άπό ταϊς διαθηκαις
τοΰ ταξίματος, μη έχοντες ελπίδα, και
άθεοι εις τόν κόαμον'
1 3. Αμή τώρα εν Χριςω ΙιτσοΓ,
ίιεις όπου ησθαν ενα καιρόν μακρά,
ε'8α"Χθη'κετε σημά διαμέσου του »ϊα-/τος του Χρις-ού.
ι4• Διατΐ αυτός είναι ή ειρήνη μας,
όπου έκαμε τά δυο ενα, χαί μέ την
βάρκα του ελυσ* το μεσότοινον του
φραγμού, ήγουν τήν ενθραν"
ιδ. Με το νά παύση τόν νο'αον των
έν;Γ/λών όπου ητον είς τα δόγματα*
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άνϊ τι Κρίστιτ (δουρίτί γίνι σόσουρί•,)
6. Ε *άσχ§ μέ τέ νά γγιάλι , ί νά
χερόι τέ ρίμε νιέρ Κίε'λ μπε Κοίδτινε Ιησούν}.
η. Κέ τ| δ|φτο'γε νιέ γέτίρα χ&
βίγϊνε τέ πάσουριτ' έ μάδ τέ οουρετίσ§ τίγ, μέ τέ μίρρε μτέ νε'βότ μέ άνβ
τε Κρίστιτ Ιησούϊτ
8. Σέ ψέ μέ χΐρ γίνι σόσουρε μέ
άνϊ τέ πέσεσε, έ Χίγιό σεϊτε πρέϊγ
γιου*, δουράτα εατ' ε Περντίσε.
9• Γιό μέ φουκί τέ πούνεραβετ, χ|
τε μός λέτε. χού3 τέ μπούρ^ετ}.
ίο. Σέ ψέ νέβετ γκά άί γέμι 'ερόε,
τ| κτίσουρ* μπε Κρίϊτινί Ιησούνε πέρ
πούνερα τε μί(^*> τ| πίρρα Γατί γκά
ΓΤερντία, χέ τέ ετζ|ϊγμ| μπϊ το'.
ιι. Πρά άνταϊγ κίν.ε ντέρ μίντ,
χε γιου νιε χίρε γε'3$τ§ Εθνηχό γχά
μίμμα, κϊ κιούχι^ΐΓί τέ πα πρέρε γκά
ατά κέ χιού^αενε τε ποέρε ντε κούομ.
περ τέ πρέρε >.| ττενετε μέ ίϊο'ρρε ντ|ϊ
χούρμ τέ τοΰιε.
ι». ΙΊούβίτ ( 6όριΛ) λι γε'*}ετ4 μ~Λ
τέ μοτ ντάρε γκ* Κρίστι, πξρσχίερί
γκά σιοχερία έ Ισρα/ίλιτ, έ τέ χούαίγ
γκά ό\α(Ι« ίτ* έ τέ τάξουριτ, πά πασουρε ίίπερ* ρέΐΗ , έ πα Πεοντί ντε χ.ίτε γέτε.
ι3. Μά νταστί μπε Κρί"3τιν| Γησούνε, γιου 3ε τ ϊϊ γέοετε ν -ε χό^ε τ|
πάρόε λι^.ρί"ούαρε , γίνι άοερούαρ* αε
άνε τί Ριάχουτ σέ Κριίτιτ
/ 4• Σέ ψε άΐ εατε πάχ•.α όνΐ, άί
χέχ^ϊρινχΐ τε δίπούνε;ατ| νιϊ, του*
ί πρίθιουρΙ μούρετε χέ χένξ ντ| μες τΐ*
σ§ ντάριτ.
1 5. Δό ρ.ε δεν» άρμιχίρίνε μέ «ν•
τέ χούρμι- οε τίγ, τούχ' έ *4^ί »τϊ>
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Κ*Ϋ. 3.

ίιά νά κτίοη εις του λόγου του τους ουροερε τ| τίγ τε χεντρόν νόμ•. 1 πορίύο εις «να καινουριον άνθρωπον κά- ■ σίβετ , χε, τ§ §{ρτόν μπε βετ§χε τ|
τίγ γκά τ§ <Η νιε νιερί τέ ρι , τούκ'
μνωντας είρ^νην"
ε κ,έ;':| πάιχ.
1 6. Ε τί παϊχτόγε
ονε
ι6. Και να φιλκΰιτι τους ου'ο :-.;
Π με νι|
Γνα σώα* ίί; τον θίόν, σΊαμε'σου του χοόρμ βετ||/.ε μέ Περντίνϊ με μές τ β
ς-αυροϋ", ΐς-ωντας να χαλάση την εχθραν Κρουϊκιτ, τούκ' ι πρίόΗουρε μπε ββ'τε^ε τ{ τιγ αρμιχεοινε.
εις αυτόν.
17• Ε ερίι τε βαγγιλίσγε πάϊκ μπε
\η. Και ώιαν Υ.λβεν, ίϋαγγε'λισεν
εΐρήνην ει; ί?άς όπου ήο5αν μακρά , γιουβιτ }\ γε'σετξ λιάρΓ, ε ο*έ μπά τα
χε ία•.ε άφ§ρ.
και ιΐς εκείνους όπου ήταν κοντά"
1 8. Σ; μέ {χες τα τίγ χ^'μι τέ χίγτουριτε τ| οι μέ άνε τι νιέίτ Σπίρτιτ
τί χαπάϊ.
19- Γιου «5α νοΰ/.ε γίνι τέ χούαίγ,
ά ξενίτ, πό γίνι γκά νιε κιουτε'τ με
Σεϊνγτόρε, ί' Γερρϊ γκά φίμίγ' έ Περντίσε.
20. Στίσουρί μπ'ι Λινά τ Αποστόίο. Εχοντας νά οϊκοοΌμη&ήτε α
γετ,
έ τε Προφη'τεβετ, κ§ |α .ε Ρουρα
πάνω ει; το Οεμέλιον τών αποβολών
και των προφητών, ώντας αυτός ό Ιη- ί κιοσε'σε βε'τ§ Ιησού Χρις-οΐε.
σοΟς Χρι<τος λίθος ακρογωνιαίος"
•2 ι . Εις τον όποιον ( λίθον ) όλη ή
2ΐ. Μπα τ ε Ρίίε ΰτεπία μπίγέίουοίκοοοαή εςωντας νά συναρμωσθη αϋ- ρε, ρίτετε μπε Κίϋ-ε σ£ι'νγτε τέ Ζότιτ.
ζανει ναον άγιον εις τον Κύριον'
2 2. Εις τον όποιον και εσείς κτί22. Μπι άτε ΐδέ γ'ΐουβετ γίνι «τ*'ζισ!); όμοϊ ίί; κατοικττν^'.ον τοΰ Θί- σουρε Ρίθι πάσχε, π|ρ ντένιεγε τ| Πες-«
οΰ ει; το ΠνεΟαχ.
ντίσε [λέ άνε τέ ίττίρτιτ.

1 8. Οτι ίιαμίσου αΰτουνοϋ" Ιχαμεν
τήν είσοίον και οΐ δύο μέ ενα Πνεύμα
εϊς τον πάτερα.
ι ρ. Αρα λοιπόν πλε'α δεν εϊαβε ξε'νοι και πάροικοι, άλλα συμπολΐται των
αγίων κ»ί οικιακοί του ΘεοΟ.

Κεφ.

3.

Κρίε Ετρετε. γ. 3.

ι. Ιΐίρ χετε που'νε ούν| Παυλοι>α
ι. Δια τοϋτο εγώ ό Παύλος ό δέ
(
γιχρι
) ί χοιψόσιυρ! ί Κρίστιτίποουιτ
σμιος Ιησού Χρις-οί , διά εσάς τα έ
θνη.
τι ερ γιούβετ Εθνηκότε.
2. Ντε ^ιΡιοόατε ΰίρϊΛϊν' ι ίου2. Εαν ήκού-τετε τήν οίκονομίαν ττς
χάριτο; τού ΘεοΟ όπου μου έίοδη εις ι ρετίσε Περντίσε κε ρ.ςϋ•τε οενε μούα
ϊσας'
( πέο γιουβετ.
3. Οτι μ\ άποκάλυψιν αέ έκαμε νά !
3 2έ ψε (χέ άνε τε τ^τουλιούαριτ
γνωρίσω τό (/.υςτο'ριον, ( καθώς σας το (ΐ| πεόρι μούα τ| νιόχε «τε τέ φό1»ί'γρ«ψί προτίτερα μ£ όλίγχ λο'για.
Ι χουρί, ( σι κουντρ' οϊ• άκάιι σκρούαρ|
,

.' με πάκ φγιάλί. με σίπερ.
4• Εις το όποιον ίιίνίϊίε άν*γ;νώ- ί
4• Μπα τε μοΰντνι τουκ' ε διαβά

02()
ΙΠΠ ΓΟΛΗ
«τχοντες να καταλάβετε την γνώσιν ό- σουρξ τε κουπ|τονι ούρτετ,ινε /.§ χάμ
ττοΰ εχω έγώ ίϊς το μυΐ7*'ρ'θν του Χρί οΰνε μπ'| μυς-η'ριο τι Κρίίτιτ. )

Κι*. 3.

σου)
5. Το όποιον εις άλλαις γενεαϊς
&ν έγνωρίσθη εις τους υίοϋς των αν
θρώπων, καθώς τώρα έξεσκεπάσθη εις
τους αγίους του άποτολους και προφητας, διαμέσου τοϋ Πνεύματος*
6. Να είναι τα έθνη συγκληρονο'μα και σύσσωμα, και συμμέτοχα του
ταξίματος του εις τον Χριςόν, διάμε
σου τοΰ ευαγγελίου*

5. Ατε μυςτίριο *ί νούχε υέ νιόχουρε ντε τετγιέρα κόχ§ρα ντ| *ίγ τε
νιέριζετ, σι χούντρ' §*ίτ» τζφάχιουρε
νταϊτί ντε Σί'^γτόρετ' Απο<τόϊγ τε τίγ,
ί Πριφη'τεβετ με άν| τ§ Σπίρτιτ.
6. Κε φυλίτ' έ τγιέρα τ§ γενί χλη«
ρονο'μί κάσ/ε , έ με νιε χούρμ , ί με
νιε πγιε'σε μπε -ε τάςουρ* τί τίγ μπε
ΚρίΟπνε Ιησούνε, με ά••§ τε Ούγ-

γίλιτ.
η. Μπα τ| Οϋγγίλ' γιάμ περρί οΰη. Τοϋ οποίου ευαγγελίου έγινα
διάκονος /.«τα την δωρεάν της χά ν§ σιρπετούαρ με τ^ 5|ν§ τε δουράριτος τοΰ Θεοΰ όπου μοΰ εδόθη κα• τεσ| Περντίσι, χέ. εατε δένε μπ| μούα
τα την ένέργειαν της δυνάμεως του. σι χούντρε κε έ ζόνια φουκΐ έτίγ.
8. Μπε μούα με τε βοΐίλινε γχα
8. II χάρις ετούτη εδόθη εις έ
μενα τον μικρότερον από όλους τους ί''3| ίίϊνγτο'ρίτε κέ δ£ν§ κεγιό δουρετ'ι,
αγίους, να εΰαγ'γελίσω ίίς τα εδνη τόν τε βαγγελίσγβ ντε φυλΐ τε τγιε'ρα Γέν'
^κατάληπτον πλου τον του Χρις•οΰ, ε πα κουπ§τούαρε τε Κρ&τιτ.
9• Ε τε τζφάϊκ* μπε τ§ Γίδε τζίλια
9• Καί να φωτίσω όλου;, ποία εί
!$τ|
πγιε'σα ε μυς-η'ριοϊτ σε φσε'χουρε
ναι ή χοινωνία του μυς-ηρίου τοΰ άποχεχρυ (Α«.ενου άπο των αιώνων εις τον γε'τ| μπε γέτε μπε Περντίν| , κε κα
θεον, όπου έχτισε τα πάντα διαμίσον π5ρρ*§ Γίθε πούν§"§ μέ ά\? χϊ Ιησοί»
τώΰ Ιησοΰ Χρις•οΰ"
Χριστόΐτ.
ίο. Κεντα'ίτι με ανε τ| Κίσεσε τ§
ίο. Δια να γνωρισΟη τώρα εϊςταΐς
άρχαΐς , και εις ταϋί έςουσίαΐί, όπου νίχετ| γχα άρ/ίτε, ί γκα ίςουσίτ§ •λϊ
είναι εις τους ούρανοΰς, διαμε'σου της γ•άνε ντερ Κ,ιελ , σοφί έ Πίρντίσε ϊ
εκκλησίας, ή πολυποίκιλος σοφία τοΰ σιούμε, έ λειγμοσίμεα.
θεοΰ.
ιι. 2ί κούντρί χε κζΰι ί λιάστ$,
ιι. Κατά την βουλην την αΐώνιον, την οποίαν έκαμεν εις τόν Χρις•όν κε κία πέρρε άΐ μπε Κρίϊτινε Γησουνε
Ζο'τνε τ|νε.
Ιησοΰν τον Κυ'ριο'ν μας*
ιι. Μπα τ&χ:μι παρηοΐ ε τέ χίγ12. Εϊς τόν όποιον εχομεν την
παρρησίαν καϊ την εΐσοόαν με θάρρος, τουρε ( (χπε Περντίνε ) μέ θάρρος,
μ£ άνε τε Αεσεσε τίγ.
διαμέσου της πίς-εώς του.
1 3. Αντάϊγ ού λιοΰτεμ τε μ,ός λιό1 3. Δια τοΰ το παρακαλώ να μην
αποκάμετε δια ταϊς θλίψαις μου, αί δι, περ στ^γγίμε *| χάα οϋνε π|ρ
όποίαις είναι διχ λο'γου σας, όπου εί γιούβετ , κ§ άτο γιάνϊ ντίρόι γιούαϊγ.
ναι ή δόςαςσας.
ι4• Δ•.α τ<,ΰ κλίνω τα νονατάμου
ι4• Αντάϊγ ούν-,-ν Γιουνιετ' ί'μι*

ΠΡ02 ΕΦΕΣ10Ϊ2.
Κ««. 4εις τόν πατέρα τοδ Κυρίου μας Ιησοΰ περπάρα Πα.τάϊτ Ζότι•; σον* ίτ,βν*»
Χμς-οϋ,
Χριστοίτ ,
1 5. Από τον όποιον πέρνει όνομα
ΐΐ. λξ γχα αι μερρ εμίρρ Ιλι φεό"λη η γενεά, όπου ιίν» εις τους ου μίγια χε εστί ντίρ Κίεί ε ίέ ντ| 8£.
ρανό•!^, χαΐ απάνω εις τήν γτ,ν"
β^ο

ι6. Δια νά σας οώση κατά τόν
1 6. Κε τ§ γιου άπ§ γιούβετ σι χούνπλοΰτον της οόςης του, να δυναμω• τρ| κα »τέρρ ετίγ τι μάδν§ κ§ τ§ γνθητε διαμέσου τοΰ Πνεύματος του ίΐς νι φορτζούαρε ντ$ τε μίρρ* σι χοώττρ'
τον μέσα «νβρωπον'
§3 τ ε νιερίου ί π:εντ|σμ μέ ανβ τ}
Σπίρτ ο* τίγ.
ΐ7• Κα* να χατοιχη'ση όΧρις-ος δια
17- Κι τε ρίγ« Κρίστι ντξζίμερα
μέσου τί; πίς*εως εις ταϊς χαρδίαις τού»ιγ με άν| τ$ πέσξσε.
σας'
1 8. Ριζωμένοι κ αϊ θε;κλιωμενοι
1 8. Τούχ' έ* κενέ γιούβετ ρβνιόσου•
είς την άγάπην, δια να ημπορέσετε ρξ έ θεμελιόσουρι ντε δααιουρϊ' κε τ$
να καταλάβετε μέ όλους τους αγίους, μούντνι μέ Ρί6§ 5εϊνγτόρί τβ χουπετί είναι τό πλάτος κ» μάκρος και τονι, τζέστί τί Ρέρρετε, έ τ§ Γιάτετε,
βάθος και ΰψος*
έ τι θέλετε. , έ τί λιάρτετβ.
Ι9• Και να γνωρίσετε την άγάπην
19• Ε τε κου-ΐτόνι έ δέ άτε Α τετοδ ΧριςΌΰ όπου υπερβαίνει την γνω πξρον τ§ ϋίγτουρί, δασιουρίν έ Κρίοιν, δια να γεμισθητε εις όλον το στιτ, έ τέ μπούσι γχα ίίθε τβ μπουγέμισμα τοΰ θεού.
σιουριτ' ε Περντίσβ.
3θ. Καϊ εις έχεϊνον όπου δύνεται
2 ο. Ε μπα -έ κξ ξστ£ ί φουχίτζιμ
περισσότερον άττο όλα να κάμη πολλά τ§ *δγ§ β'ί πούνετε με τε 3τούαοα
«εριβσότερον άπ' εκείνα όπου ε'μεΐ; ζη- φορτ μ τε διούμε γχα άγιο κ ε ΐκίρτοϋμεν, ή βάνομεν μέ τον νουν μας , κο''.γμ|, ά |ίέμ§ ντέρ μίντ, σι χα φουκατά την δύναμιν όπου ενεργεί εις κίνί χ§ ίίϊν μπε νέβετ ,
εμάς,
αι. Ας είναι δόξα εις αυτόν μέ2ΐ. Μπα ι§ κίοφτε λίβΧίμ κρέντα
σα εις τήν έκκλησίαν εις τον Ιησοίν ντ| Κίδε μπε ΚρίΗτενς Ιησουνβ, περ
Χρις-όν, εις πάσαις ταίς γενεαΐς του Ρί6§ Αρεζα ντ» γέτε πας γέτετ' κίστοίι
αιώνος των αιώνων* άμη'ν.
κιοιρτε.

Κιφ. δ. 4•
ι . Εγώ λοιπόν ό δεμένος, διχ τόν
Κύριον σας παρακαλώ, να π:ριπατήτε χα&ώς πρέπει εις τόν καλεσμον
όπου έκαλεσδιίκετε"
2. Με χα&ε λογής ταπεινοφροσυ
νών και πραότητα, με μακραίΐυμίαν ,
υπομένοντες ένας τόν άλλον με άγά
πην"

Κρίε Εχάτ$ρτε. δ.

4•

ι. Οΰνε άδα ί λίίουρι περ Ζότνε
ού λιούτεμ γιούβετ, χ| τε ετζενι με
οϋδε λ'ε χα ν_ιέ μπα τέ τε θίόρί « γίνι ίύρρτουρ{.
2. Μέ τζοο φάρε τε οΰνγνιουρ! &
τ| πούτε , έ μέ οΌυρϊμ , τ^ οου.ον:
νιέρι γιάτερινε μέ οασιουρί.

Κεφ. 4•
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3. Τούκ' έ δτρϊγγουαρι τε όουανι
τ& πασκιουαριτ έ Σπίρτιτ, με άνε τε
λίδε,γεσε λέσεσε.
4• ίίι| κούρμ βέτίμί , έ νιέ Σπίρτ
βέτεμε , σί κοΰντρε γένι έ δε θυρ^ε ντ|
νιε σπίρίέϋε τε βέτεμί τέ θύρρτουοιτε
σούαϊγ.
5. Ενας είναι Κύριο;, [*.ία πίς-ις,
5. Λά Ζοτ βέτεμε, , νιε πέσε ε βέ
τεμε, •5ι| παΡ&ζίμ ΐ βέτεμε.
Ινα βάπτισμα"
6. Νιε Πίρντι έ βέτεμε έ Πατάί Ρί6. Ενας Θεός χαι πατήρ όλονών ,
όπου είναι απάνω εις δλα, και διαμέ δεβετ , χξ εστε μπε Ρίβε , έ πέρ Ρι6ε
πουν&ρα, έ μπε Ρίθε νέβετ.
σου όλονών και εις δλου σας.
7• Και εις καΟ' ένα άπ' εμάς έδό•
η. Μα μπε τζίλινε §ό γκά νέσ να
6η ή χάρις τοΰ χαρίσματος τοΰ Χρι- |στ§ οίνε δουρετία σί κοΰντρ' εό••τ$
μάσα έ τε δένιτ αϊ Κρίστιτ.
ς-οΰ.
8. Αντάϊγ θότε" σΊ ^ίπι λιάρτ, σκλα8. Δια τοΰτο λέγει* Εμώντας να
βόσι
σκλαβί, έ ία δουράτε,ρα ντε νιεάνέβη εις το ΰψος, έφερε σκλαβωμένην
τήν σκλαβίαν, και έδωκε (χαρίσματα ά- ρκ•
πο τους ανθρώπους.
9• Μα τςεϊτε τε χίπουριτε, κ&ρ
9• Και το άνέβη , τί άλλο είναι,
πάρα οτι χ.αί ε'κατέβη πρώτον εις τα βέπ,ε χ| έ δέ τζπρίτι περπάρα μπ&
μέ τε πόστίρά άνε τε δέουτ,
κατώτερα μέρη της γης;
ίο. Αί χ§ τζπρίτι, άΐ ί τίΧι βέτε
ίο. Εκείνος όπου Ικατέβη, αυτός
είναι χαι όπου άνέβη υπεράνω πάντων Ιστέ κ§ έ δέ χίπι μπι Ρίθε Κίελτε, χε
τών ουρανών, δια να γεμίση τα πάν τ\ μπούσγε Ριθε πούνερατϊ.
τα.
1 1 , Ε άί τζα ί πέρρι Απος•όεγ , ί
Π. Και αυτός έδωκε μερικοΰ;, να

3. Σπουδάζοντες να φυλάττετε
τ λν ενότητα τοΰ Πνεύματος ριέ τον
βύνδ*εσυ.ον της βΐρτΐντς.
4- Ενα ιωρ.α είναι χαι ίνα Πνεΰρ.«, καθώς και έκαλέσθητ* (λίαν ελ
πίδα τοΰ καλεσμοΰσας"

είναι άπο'ς-ολοι, και άλλους, να είναι
προφηται, κα> άλλου;, να είναι εύαγγελις-αΐ, και άλλους, να είναι ποιμένες,
και δ.δάτκαλοι ,
12. Εις την συνάρμωσιν τών άγι
ων, εις το έργον της διακονίας, εις
Την οΐκοδομήν τοϋ σώματος του
Χρις•οΰ.

τζα Προφη'τ| , έ τζα Εΰαγγελκτί , έ
τζα Τζιολένγ , έ Δασχάλξ.

ίο. Π£ρ άρμονϊ τ^ Σμνγτόρίβετ,
Χϊρ πούνε τ| διακονίσ{, πέρ τέ ?ερτούαρε κούρα,ι ί Κ,ρί&Γίτ.

1 3. Εως όπου να καταντηΊτω[/.εν
1 3. Γγέρα σα τε άό£'.γίυ.ε ίίθϊ ντε
όλοι εις την ενότητα της πίς•εως, και τί νιε'ϊγΤ;νε τε πϊ'σεσί, ε τϊ νιόχουρεσε
της γνώσεως τοΰ υίοΰ του Θεοΰ, εις τί Αίρριτ σε Περντίσξ , ντί νιε πουρέ*
άνδρα τέλειον, εις μέτρον της ηλικίας τε ταριάριτε, ντε μάσε τε [ίέρτεσ| τέ.
τοΰ γεμίσματος τοΰ Χρις-οΰ'
σόσουρε τ§ Κρίδτιτ.
ι4• Τε ρ;ος γί[Λ•. μ,Ι φόσνιε, ε χ\
ι4• Δι* να μην εϊμεσδε πλέον νη'πιοι, φουρτουνιασμένοι, και κινούμε- φουρτουνιάσεαι έ τέ *ϊρρε^ι χίτοϋ ί-χ|•
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νοι τριγύρω μέ κα'θί ά'νεμον της οι
οασκαλίας, μέ τε'χναις των ανθρώπων,
μέ πανουργικούς τρόπους της πλάνης*
1 6. Αλλά άληθεϋοντες εϊς τήν άγάπην, ας «ύξησωυ,ίν κατά πάντα εις
αυτόν, ό όποιος είναι τί Χϊφαλή , ό
Χρ-ς-ός*
1 6. Από τον όποιον όλον το σώ
μα συναρμολογούμενον και συιιφωνον,
ώιαμε'σου όλης της συναρμολογίας ό
που εδόθη κατά τήν ενέργειαν την
μετρημένην εις κάθε μέρος, κάμνει την
αΰζησιν τοΰ σώματος, εις την ίδιχην
του οΐκοδομήν μέ άγάπην•
17. Ετούτο λοιπόν λε'γω, καί μ*:,τυρομ»ι εν Κυρίω, να μην πδριπατητε
πλέον, καθώς περιπατώσι τά λοιπά
ί"θνη εις τήν ματαιότητα τοΰ νοός τους,
1 8. Σκοτισμε'νοι εις τ/,ν διάνοιαν,
αποξενωμένοι από την ζω/,ν τοΰθε
οΰ, διά την άγνωσίαν όπου είναι εις
αυτούς, διά την σκληροκαρδίαν τους.

*«*• 4.

τγέ μέ τζδό φάρρί ερ^ξ διδασκαλίιτ,
περ τε κθίιρατε. έ ήέρεζετ , πξρ §ινεκερίρα τ/κ πίε ίίνι£"τρα.
1 5. 5ίά τουχ' έ βάτουρξ πάς τέ
βίρτέτΚ| ντε δασιουρί , τ| ρρϊτίμι μπ«
τζδό άνί μπε τ& κε ε3τ§χρέου, §ο υΛ
Οίνε Κρίίτι.
ι(>. Γκά άί Γιίί *ουρμι πουθίσουρβ
έ χασκουα^ξ μέ άνε τ|| Ρίθε κιουτζεβετ
κε |!3τ| δ§ν| σί (Ηρχίσε ε' μάτουρίμπξ
τ^οό άνε, πεν τ| ρΊ'τουριτ' ί χοΰρμιτ
μπε τ§ δ|ρτούα:ε, τε τίγ μέ δασιου^ί.

τ^. Κ|τΕ άάά οϋ θόμ, έ δε ού 'ρι
μπε πέ μπ}: Ζότνε, κ§ τέ μός ετζενι μ;
γιούβετ, σί κουντρί ετζειγ\$ φυλίτ, έ
τγιε'ρα, ντε μαρρΊζί τε χίπλιτ σε τοϋρε.
1 8. Ατό κάνε μέντε σκοτίσουρι,
γιάνε μερΡουαρέ γκά ι| ρουαριτί οϊ δό
Περντία, περ τ| πά δίγτουρε κ§ αϊΓ|
μπε τό, περ άφορμί τε σε βερκοΰαριτ
κ| εσ:| ντε ζέμερ» τ| τοϋρε.
19. Ατό πά σπ|ρρέ*}| γιάνε δίν| λί •
19• Οι όποιοι ές-ωντας να μην
ψυχοπονείΐώσι τοΰ λόγου τους, την α νουρϊ ντε βρομετζίρα, περ τε *ί?ρ5
σέλγεια* ; εις έργασίαν κα'Οε λογής α τζδό φάρρε, τ| πά παστρούαρα πά
καθαρσίας, άνορτάς-ως.
φρίγτουρε..
2ο. Αμή έσεΓς δεν έμάθετε τοι
αο. Μά γιούβετ νουκ' ε' κίνι μψοίουτοτρόπως τον Χρις-όν'
αόρξ χε'ίτοϋ Κρίστινε.
2ΐ. Αν και αληθινά τον ακούσετε,
2 1 . Ντε έ κίνι βε,ρτε'τ άτε δι"ιοί»ο§.
καί εις αυτόν έδιδαχθη'κετε, καθώς εί έ μπά τε γίνι διδάζουρι, σί κοΰντρ'
ίδτ' ί βερτέτα μπ| Ιησο•ίν|.
ναι αλήθεια εις τον Ιησοΰν"
22. Κ| γιούβετ σά πέρ γε'τ$ν' «
22. Νά ρίξετε όσον εις την προτίτερον άνας•ροφήν, τον παλαιόν άν- σκουαρε, τζβίσνι νιερίν' έ β{γιε'τερ| *|
θρωπον, όπου φθείρετε εις ταΐς έπι- πρ&ετ'! ντε &ϊερ•'με τ| /^νιβστρίσδ.
θυμίαις της άπατης*
α3. Ε πίρτίρρ^ίχι ντ^ λπίρτ τϊ
23. Και νά ζανακαινουγόνεσθε εις
μίντ•.εσ§ σουαϊγ.
το πνεΰμα τοΰ νοός σας,
24- Καί νά ενδυθητε τόνκαινουρι24. Ε βίσνι νιερίν' έρ^ί κ§ |3τ§
ριον ανθρωπον , όπου έκτίσθη κατά πίρρε σί 8ύ Περντία μέ τε δρε'ιγτι, έ
θεόν μί δικαιοσύνην καί όσιότητα της μέ ζεϊνγτερί τέ σε βερτε'τετι.
άληθίίίς.
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α5' Δια τοϋτο άφίνοντ;ς το ψε•>
26. Αντάγε σι τ§ λίόρ\ τ§ ΔέΐΑϊνε
δος, λαλείτε άλη'θειαν, καΟ' ένας με λέ τε φλιάσε σί τζίλι 86 μέ Ριτόν' ε'τιν
τον γείτονα του' ότι εΐμεσθε μέλη ίνας σί χουντρ'|δτ' ί βίρτέτα* σέ ψέ •νία\
•/.ραχϊτ β νιεοι γιατεριτ.
τοΰ αλλου'
λ6. Ντέ ζΐμερο'νι ρυύχι γκά εράϊ,
20. Οργίζεσθε και μη άμαρτάν3τε' ι> ήλιος να μην βασιλεύση εις τήν μάς περεντο'γε &εΐι μπί ζεμερίμ τούαϊγ.
όργη'ν τας.
27. Μη δίδετε τόπον εις τον δι
%η. Μός ί ίπνι βεν τ| παούδιτ.
άβολο•/.
28. Εκείνος όπου κλέπτει, άν μήν
κλέπτη πλε'ον, αλλά περισσότερον ας
κοπιάζει, κάανωντας τό καλόν με τα
χε'οιάτου, διάνα εχη να μεταόώσ/ι
£ κείνοι» όπου χρειάζ:ται.
α8. Κάθε λόγος σάπιος ας μτν εΰγαίννι άπό τό ςΌμα σας, άλλα εαν ει
ναι κανένας λόγος κάλος, εις την χρεί
α* της οικοδομής, δια να δώση χάριν
ά; εκείνους όπου άκοΰουσι.
.' 3ο. Και μήν λυπάτι τό Πνεϋμα
τό άγιον τοΰ" θεοΰ, εις τό όποιον έιφραγιιθη'κετε εϊς τήν ίμέραν της Iλευθερώσιως.
3ι. Καίε λογίς πικρία, και θυ
μός, και όργη, και κραυγή, και βλα
σφημία ας σηκωθη άπό λόγου σας άν•

28. Αι κ§ βίδ, με μο'ς βεγέδε, πό
μ| τέπε:ε λέ τϊ ρουντόνετε, τοΰκ' έ
Αέΐ^ε τ| μίρριτβ με δούαρρ τ| τίγ , Α*
τε κίτ| τ' άπβ Ρε χάφ3§ άτίγ κ§ κά
στρέγγίμ.
29- Λέ τε μός οάλλ& γκα Ρο'για
γιοΰαϊγ ντονιξ φγιάλε ε κάλ;Τ§τε, πό
έ τίλλια κ§ τε γετ' έμίρίε π§ρ δερτέσΐ
κ§ δούχαετε, κ| τ' άπε δουρετί α~'
άτά κ| έ διίεο'γίνϊ.
3ο. Ε μός χελμόνι &ρτινε 2{ϊνγτ
τ§ Περντίσε, κϊ μϊ ά'νε τ' άτϊγ γίν»
βουλιόσουρε περ ώίτε τε ϋπετίμιτ,

3ι. Τζδό φάρρί πικί^-ίμιτ, ε* ζεμ»ρίμιτ, ε ούρίίσΐ, έ τε θυρρ"ιτ, έ μαΧ}κίμιτ, λέ τ| γκρίχετε γκα γιοΰσ πά
σχε μετζ §ό φάρρΊ τ| λίίτςί.
τάμα με κάθε κακίαν.
32. Ε πίνουνι τε ποΰτε ίιέρι μπ4
3 1. Κ,αί γίνεσθε καλοί Ινας εις τον
άλλον, σπλαγχνικοί, συγχωρώντες ίνας γιάτερινε, παραπονιάρε, έ τ| ντεγένενι
του άλλου, καθώς και ό Θεός σας ε- κολάϊγ νιέρι μέ γιάτερινε, σί κουντρί
βυγχώρησεν εις τον Χρι,-όν.
κά ντιγίερί έ δε Περντία γιούβετ μπ|
Κρί3τινι.

Κεφ. ε. 5.
ι . Γίνεσθε λοιπόν μιμητοί του Θε
οΰ, ωσάν τέκνα αγαπημένα"
α. Καί περιπατείτε με άγάπην ,
χαθώ; καί ύ Χρις"ός μας άγάπ/ισε ,
και πα ρ έδωκε τοΰ λόγου του δια λο'γου μας, προσφοράν καί θυσίαν εις
τόν θεόν, εις όσμην εύαδίας.

Κρίε Επέοετ:. ε. 5.
ι. ύένι τ| Γιάρρι Περντίσί σ;
^γιέλμ τί δάϊιουρε.
2, Ε ετζενι μπ^ δασιουρί, σϊ κοιίτρ' να δέ3ι έ δε Κρίϊτι νέ{ίετ , < δα
βέτεχεν'ίτίγ π|ρ νέβετ μπλιάτ| εχουρΑάν τε Περντία, περ τέ μυρίσουρε.
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Κεφ. 5.
3. Και πορνεία, και πάσα ακαθαρ
3. Ε ίε χουρβερί, έ τζ& φάόρ§ τ«
σία, ί) πλεονεξία, μηίε να ονομάζεται *ϊ% , ά λιαχεμίμ, άς τε μός ζίχετ§
εις εσάς, καθώς πρέπει ει; ιού; άγί'-υς. νίόγβ ντ|ρ γιου'βετ, σι κουντρε χα νιέ
ντί Σεϊνντόρε.
4• Και ή άσ/ημία, χαί ή ^ωρολό
4• Α; έ τούρπϊιμ», άς χουβ^ντ*
για, ίι γίλοττοποιϊα, τα όποια πράγ τ• μάρρ^α, άς πουφονερίρα, /.§ γιοι•*»
ματα ο:ν πρε'πουσι, άλλα περισβάτερον τ£ πά /ιέ, πό μι τέπίρε έφγαριστΐ έ
;ύχαρΐ7ΐ'α.
λ|β%.
5. Διατί τοΟτο είςεΰρετε ότι κά
5. Σ« ψέ χετ§ ό:ίγιε, « τζ&> κο«ί—
θε πόρνος, τ ακάθαρτος, ί) πλεονεκτώ ς, βγιαρ, α ί πά κερούαρε , ά λιακεμέες,
ο όποιος εϊ/αι εΐ^ωλολάτρτς, £έν έχει λϊ άί ίστ' ϊοΌλολάτρ, σχάν| χληρονοχλνιρονομίαν εις ττ,ν βασιλείαν του Χρι- μί ντε μπρετεοί τ§ Κρίστιτ έ τ| Περ.
<Γο5 κα'ι Θεοΰ.
ντίσ|.
6. Κάνε'νας άς μί,ν σας άπα ία μΐ
6. Ντονι£ μός οΰ ίενιε'γβ γιουβετ
λόγους εύκαιρους" ίιατί δια έτοΰτα ερ- με ψγιάλε τε μιτρά^ετα, σε ψέ π|ρ τε
νεται ή οργή του θεοί εις τους υίοΰς τίλλια πούνερα ούρίϊ έ Πίρντίσί ν.π%
-ιτ.ς απείθειας.
τ$ Αΐγ τ$ πά κίντουρε.
7• Μη γίνεσθε λοιπόν συμμε'τονοι
7• Μός δόϊ άίά τ^ χίνι .;ιοχ|ρΐ μέ
αυτών.
τα.
8. Διατί Ινα καιρόν νισθίν σκο'τος.
8 Σε ψέ νιε χε'ρε γεσϊτε ερρετζίρϊ,
αμή τώρα ε.σίίε φως εις τον Κΰριον μάντάστί $ρίτ§ μπ| Ζότνί" έτ;|νι σϊ
περιπατείτε ωσάν τε'χνα φωτός"
δγ*=λμτ'έ δτρίτεσ§.
Ο. (Διατί ό καρπός του Πνεύμα
ρ. (Σέπε'μμα ί 2πίρτιτ |στε μπ$
τος είναι εις κάθε άγαθοσύνην χαι 7$>ό φάρρΐ τέ μίρρ"| έ τέ δρεϊγτ^, έ* τέ
διχαιοσύνν,ν χαι άλνίθειαν•)
βερτέ-§. '
ιο. Δο/.ιμάζοντες τϊ είναι εϋάρες-ον
ίο. Δοχιμάσν; γιουβετ βε'τξ^ε'νί,
«ι; τον Κύριον.
τρίλια εστ' έ π^λχίερί τε Ζότι.
ιι. Και μγ,ν συγκοινωνάτε μέ τα
ιι. Ε μός &ίϊ τε χίνι πγιέΌ{ ντε
εογα τα άκαρπα τοΰ σκότους, άλλα ποΰνίρα τ| πά πε'μμε τ| έρ^ϊτζίρίσ§•
περισσοτερον και ελέγχετε" τα.
πο •ίέ με τίπερε τε ρΊ'χνι φάχεν§.
ία. Διατί. ίχεϊνα όπου γίνονται κίυ12. Σ« ψέ *ου'ν§ΐ| ίε »ενεν| γχά
?α άπ' αυτούς, άσχτιμον είναι και να ατχ ντε τΐ φ^εχουρε, γιάνε τ| του'ρτα λέγωμεν.
ττζιμε έ 5ϊ τε θουχαε.$.
1 3. Αη.\ τα όλα ες-ωντας να ίλεν1 3. Μά ?ίδ' ατό χ| γιάνβ πέρ τε
θώσιν α~ό το φως, φανερώνονται- χείουρε πόστί, ^ο τε τ^φάχενε πρ»γ
οιατί κάθε πράγμα όπου φανερόνεται ύ'ρίτετ• σέ ψέ Γίθ' άγιο ί$ τζφάϊχ
είναι φώ;..
( που'νερατε ) 'ίστβ §ρά|.
»4• Δια τοδτο λέγει" σν[χω απάνω
ι4• Λντάϊγ θότε/ γχρε'ο«- μπ| Λξα:^
έσύ όττοΰ κοιμάσαι, κα'ι άναςτίσου άπό τι *5 ?Ά|, ε γγιάΛου γχά τ£ β&κουβ»τους νεκρούς. *£ θέλει σέ φωτίσει ο π, ε Οό τ| ντ&ί-.-ε τι Κρίστι.
Χρις-ός*
1 5. βλέπετε λοιπόν πώς να περ,

»5.

Ρεατρο'νι άοά τε ε'τζίνι

αέ
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•πατάτε ακριβώς ' ό/ 1 ωσάν άβοφοι, «7;
λα ωσάν σοφοί•
1 6. Εξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, ότι
αϊ ήμέραις είναι πονηραΐς.
17. Διι τοΰτο μήγίνεσδε άγνως-οι.
άλλα γνωρίζοντες τι είναι τό θέλημα
τοΰ Κυρίου.
1 8. Και μή μεθάτε με τό κρασί,
εις τό όποΤον είναι ασωτία, άλλα πληροΰσθε με Πνεΰμα'
19. Λαλοΰντες ανάμεσα σα; μέψαλμους χαι ύμνου; και ωοαις πνευμα
τικά:;" άδοντες χαι ψάλλοντες με τήν
καρδίαν σας εις τόν Κύοιον'

535

κου»γδές' γιά σι τ^ πα μίντ, πο σι τι
όίγτουρε.
ι6. Τούκ' έ σπβρπλίερε κότινε , σέ
ψε δίτε γιάνί τε κεκία.
\η . Πρά άντάίγ μό; ού πίνι τ§
πά μεντ, πό διίιοϋαρε τε Οελήμςσε Ζάτιτ.
1 8. Ε μό; 5έ;?ι μέ βέρρε, χβ μπά
τε εστ' άσοτία, πό μπούίίνι με Σέϊνγ•

τν§ Σπίρτ.
ιρ. Τουκ' έ καυβεντούάρε ντ& περ
γιούβετ μέ ψαλμόρα έ με ύμνο , έ
/.έγκ|ρα τε Σπίρτιτ" τουκ' έ χ.ίντουαρε,
έ τουκ' Ι ψάλουρε μέ ζέμερα τουαϊγ
μπε Ζότνε.
2ο. Τούκ' έ δένε λεβ&μ ίίθξ ν:έ
ίο. Εύ/αρις-οϋντες πάντοτε διά όλα,
«ις τό όνομα τοΰ Κυρίου μας [ησοΰ περ τζδό φάρρε πούνε Περντίσε ϊ ΑαΧρις-οΰ, τόν θεόν και πατέρα"
?;άϊτ μπε εμί^ρ τ§ Ζυτιτ σόν| Ιησού
Χρις•όϊτ..

α ι. Τουκ'» πίντουρε νιε'ρι ντε γιέτ|
31. Να ΰποτάσσεσθε ένας ει; τόν
άλλον, μέ φόβον θεοΰ.
ρινε με φρίίε τε Περντίσε,.
22. Λΐ γυναίκες να ύποτάσσίσθε
ίί . Εράτε. λε τε Λίντενε ντε ϊοόρ"
εις τους ιδίου; σας άνδρας, ώς χαθώ; ρα τε τοΰρε σι μ-| Ζόν§'
ιίς τόν Κύριον'
ϊί. Σέ ψέ πούρρι εστί Κρίε μττε
'λΖ. Ο γι <> άνδρας είναι κεφαλή τη;
γυναίκας, ωσάν και ό Χρις-ός είναι κε Γρούανξ, σί χουντρ' ε^τξ Κρίστι κρέου
φαλή της εκκλησίας1 και αυτός είναι ί Κίσεσ», έ άΐ §3τ§ σωτήρι ί κουρμιτ.
σωτήρ τοΰ σώματο'; του.
24• Π ο σί κούντρε πίντετε Κίσιχ
2 ι . Αλλά καθώς ή εκκλησία υ
μπε
Κρίστινί. , /.εστοϋ λέ τε Αίντεν^
ποτάσσεται εις τόν Χρΐ70ν, πνοόαοια
κ*ί αϊ γυνάϊ*ες να ϋποτάσσωνται ίί; έ δε Ρρά.| μπέ χαύρρα τ| τοΰρε μπί
τους ιδίου; τους άνδρας ει; κάθε πράγ τε Κθα.
μα.
35. Γιου λουρίατε, οόϊ ίράτε. τού»5. Οϊ άνδρας αγαπάτε ταΐ; γυναίκαι; ταΐ; έδιχαϊ; σα;, καθώ; καί ό αέν, σι κούντρί έ δε Κρίστι ?>έαι κί3εν€,
Χρις-ό; αγάπησε τήν έκκλησίαν, και έ δά π|ρ άτε βέ^.εχεν' έτίγ.
έπαράόωκε τοΰ λο'γου του όι αύτο'ν'
2(). Κε τα ϊιίνγτερόν ντε, τιυχ' «
26. Διά να την άγιάση καθαρίζωντάς την μέ τό λοόσιμον τοΰ νεροΰ, κ|ροίαρ| άτε μέ τ'ε λιά{ιε τ$ οΰγιτ'
διαμέσου τοΰ λόγου.
μέ άν& τε φγιάλεσί.
ιη. Τε λίβ κί τ| %γΛιτ\ περπάιη. Διά νά την παραςτίση «ί; του
λόγου του ιν^οζον την ίκκλησίαν, όπου ρα τϊγ κίσια βίϋιουρ» μέ ντέρό, πά λέ^•
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ν'α μην εχη λέραν, η ζοίρωμα, η άλλο
τίποτες άπο τά τέτοιας λογής, αλλά
διά νά «ΐναι αγία και άψογος
28. Εις τέτοιον τρόπον χρεοχτοίίσιν οι άνδρες να άγαπώσι ταϊς γυ
ναίκες τους, ωσάν τα εδικά τους κορμία' εκείνος όπου άγαπα την γυναικά
τον, τον εαυτόν του άγαπα.
29• Διατΐ ουδέ κανένας ποτέ έμίβ/;σε τον σάρκα του, άλλα την θρέφζι
κχί την σκέπει και την επιμελείται,
καθώς και ό Κύριος την έχκλησίαν"
3ο. Οτι έμεϊς εΐμεσ^ε μέλη τοϋ
σώματος του, άπί» τη» σάρκα του, και
άπο τα κόκκαλά του.
3ι. Δια τούτο θέλει άφησει άνθρω
πος τον πατέρα του και τηι μητέρα,
κ?.1 θέλει προσκολληθη μέ την γυναι
κά του, και θέλουσιν γένει οί δόο ει:
σάρκα μίαν.
32. Το μυς-η'ριον Ιτοΰτο είναι με•
γάλον. και έγώ το λέγω εις τον Χριζ-όν και εϊί την έκκλησίαν.
33. Ίο λοιπόν κχ'ι εσείς κάθε έ^α;
την γυναικά του τέτοια; λογής άς τη\
άγαπα. ωσάν του λόγου -ιου' και ή γυ
ναίκα νά φοβάται τον ά/δρα.

Κεφ. 6.

ό), πα λιάπι; ά ντονιί τε τίλλ* πούν|, πό τ§ γέτ» έ Σεϊνγτεροΰαρί, έ πβ
χχ-ηγορη.
28. Κ;3τοΰ δουχαετε τ| δούανς
ίτούρρατε Ρράτ' έ τοϋρε, τι Ι δε τροιίπετ' έτοΰρε" άί κε οο Ρροόβν' έτϊγ, &ο
βέτιχεν' έτϊγ.
29• 2ϊ ψέ ντονιε νούκ' ούρρέου
κούρρε κούρμιν' έτϊγ, ττό : οϋόκιέν έ έ
μπουλιδν άτξ, σι έ δέ Ζότι Κίσίνΐ.
3ο. Σέ ψέ γέμι άνε τι κουρμιτ <τ§
τίγ, γκά μίθτ' έτϊγ, έ δέ γκά ε^τε-

ρατ' έτϊγ.
3ι. Αντάϊγ νιερίου οο τε λέίρί π«ίάν' έτϊγ, έ δέ μέμμιν' έτϊγ , έ οο τ*
τασκόνετε. με Ρρουα τε τίγ , ε οο τ^
γένε τι δϊ νιε κούρμ.
32. Κΐυϊγ Μυίτηρ Ιστ' ίμάδ , *
οΰνί Θ5μ μπε Κρί'ίτινε έ δέ μττεκ•/}*.

33. Αντάγε ϊ δι τζίλι οο γκά γιου»
λέ \\ τί οόγε ίρούαν' έτϊγ, σ'ι ί δέ βέτίχεν' έτϊγ, έ Ρροΰαγι» πά τί τρέμπε•
τε παύρ&ιτ.
Κρίε Είιά&τ;:». ς•. 6.

ι. Τά παιδία, νά υπακούετε τους
γονείς σας δια τον Κύριον" διατί τού
το είναι δίκαιον.
2. Τ;μα τον πάτερα σου και την μτ,τέρα σου" (ή οποία είναι πρώτη εντο
λή μέ τάζιμον' )
3. Δια να Ιχης καλόν, και νά γένηί
πολυχρόνιος απάνω εις την γήν.
4 Κα: ίσεΐς οί πατέρες μην παραπικρχίνετε τά παιδία σας, άλλ' ανα
θρέφετε τα ει; παίδευσιν κα; νουθίσίαν
Κυρίου.

ι . Λγιέλμ τέ γίνι <τίντου.ρ§ \τε π§*
ρίν τοΰαϊγ σι μπε Ζότν§" σε ψέ «γιο
εστ' έ '-υδί^ε.
2. Ντερ'ρ'ο παπάνε τϊντ, έδέ μξμ•
μ|ν« τεντε, (κ§&$τ| πορσϊ έ 7τάρρε, 'ΐ
κά τ£ τάξουρ|. )
3. Κέ τέ πένετζ ί λιούμουοΐ Ι τε
άοτζ σιοιίμΐ κό/| μπί δέ.
4• Ε γιούβετ πα*αλά|* μος ί τζ»•
ρίσνι ντε οΰρΡι δγιελ.μτε τουαϊγ, πο
ρ"ίτνι άτά ντε διδασκαλί, έ ντε νασιν_*τ τι Ζίτιτ.

Κη..
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5. 2ερ,-τ|τόρί γίνι τε βΡιουο§ ν γ!
ζοτίρίνγ τε μίστε , με φρίκί έ μέ τϊ
σπε'ΐγτε, με ζεμερε τε χάπετε, τούαιγ,
σι μπ| Κρίστινε.
6. Του*" ε πουνούαρε γιο μ % σι,,
αί πέρ τε πελκίερ§ ρίπε νιερεζ , πό σι
8*ρπετόρ| ι ε Κρίστιτ, τούκ' έ πίρρε
Θελη'μεν' έ Περντίσε με ζ§μΐ?5•
η. Τού*1 έ πουνούβρί με δα^ιιυρί
σι >:οΰρ πουνο'νι Ζοτνε , έ γιο σι κούρ
πουνόνι νιέρεζετ.
8. Ε &γι, σε άτ§ κε πεν Ρίθ§ κουα,
άτ| τ§ μίρρε <& τε μάρρΊ γκά Ζότι,
τον Κύριον, καν τε δοΰλος, καν τε , κάχε. σ§ρπετοόαρ , χ*κ§ έλέφτερο' ( «
ζότ. )
ελεύθερος.
9• Κ«1 «σεις οί αύΟεντάδες να κά«*•. Ε οέ γιου ζοτερίνγ τε τίλλιατ§
μνε:ε τά όμοια εις αυτούς, όλιγος•εύε- πενι μπά τά , πακετζόνι τ* α!ίπρετ|

5. ΟΙ δούλοι, υπακούετε τους σαρ
κικούς σας αύθεντάύες, με φόβον χαί
τρόμον, με απλότητα της χαρίίας σας,
ωσάν τον Χρΐ7<>ν*
6. Μη δΌυλίύετε μόνον όταν σας
βλέπουν, ωσάν άνβρωπάρεσχοι, άλλα
ωσάν δούλοι τοΰ Χρις-οΰ , κάμνοντες
το θέλημα του θεοΰ άπύ καρόίας'
η. Με άγάπην δουλεύοντες, ωσάν
νά δουλεύετε τοΰ Κυρίου, και όχι ει;
ανθρώπους*
8. Είξεύροντε; ότι εκείνο όπου κά
μνε•, κάθε ένας, εκείνο θέλει π»'ρει άπό

τε τους φοβερισμούς" εϊξεύροντες ότι
και ό εοικο'; σας Αύ6έντης είναι εις
τους ουρανούς, καΐ προσωποληψία 5έν
«ϊναι στ,μά εις αυτόν.
ίο. Ίο λοιπόν, αδελφοί μου, δυναμόνεσ 6$ εις τόν Κύριον, και εις το
κράτος τη; δυνάμεως του'
ιι. Ενδυθήτε δλην την άρματωσίαν
τοΰ Θεοΰ, διά νά δύνεσθε να ς-ε'κεσθε
εναντία ιΐς ταϊς τί'χναιςτοΰ διαβόλου"
12. 0:ι δεν είναι η πάλη μας εις
αίμα και σάρκα, άλλα εις ταϊς άγχαΐς,
εις ταϊς έξουσίαις, ιίς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου,
εις τά πνεύματα της πονηρίας, όπου
είναι αποκάτω εις τον ούρανόν.
1 3. Διά τούτο έπάρετε όλην την
άρματωσίαν τοΰ Θεοΰ, διά νά δυνηθητε να εναντιωθητε εις την τ.με'ραν την
«ονηράν, και όταν τελειώσετε όλα νά
ς•αδητε.

τούαιγ, έ δίγι σέ Ζότι γιούαιγέ ί άτοΰρε 'ί^τ' ννερ Κίελ, έ άί νούκ' |στι
τζίιέδες φάκεββτ.
ίο. Σά περ γε'τξρινξ, ώ βίλαζερ,.
πενι τ| φόρτε μπ§ Ζόι•ν|> ί ντε φου-.
κι τε φόρτε τε τίγ.
ιι. ΒίέΚουνι άρμετ : Περντίσε, κ§
τε μούντνι γιούβετ τε κεντρόνι χόντρι
ντε βάνατε τ| σε παουοιτ.
ία. 2ε ψέ νούχε χε'μι τε λεφτόϊγμ| νίβετ με μιδ, ά με Ριάκ, πό με
άρ/ίρα , με ούρδεράτεί , με άτά Χ3
κάν| μπέ δόρρ» ζετε γέτξ τ ερρουρε,
με Σττίρτερε τί λίΡχα, τ' ερρεσε.

12. Αντάιγ μίρρι Ρί^Ι άρμ|τ' Ι
Περντίσε, χε τε μούντνι τ| ρ*ίγι χον
τρέ ντε δίτε τε χε'κε, έ σι τ» γίνι (ά-:\
μπε τε Ρί6α , τε κεντρόν:.
ι4• ϊτ&,θεΐτε λοιπόν ες-ωντας νά
ι4• Κεντρόνι άδά τούκ' έ γγε'δΊουζωσΟητε εις την μίσην σας τ/,ν άλη'θει- ρε μίσνι τούαιγ με τε βερτε'τϊ, * βέαν, και ίνδυ&ητε το σι δηρουποκάμισον ίίιουρε ρ,ϊ χαλκάν τ§ σ$ $ρ»Λγτεσ§,
της δυκαιοσύνης,
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1 5, Και ϋποδέσετε τα ποδάρια σα;
1 5. Ε μπάθνι κίμπίτε τΑ γίνι Γα
μέ τήν έτοιμασίαν τοΰ ευαγγελίου της τί περ Οϋγγίλ τε πάκιτ.
1 6. Απάνω εις όλα πε'ρνοντες το
σκουτάρι της πίςεως, μέ το όποιον
βελετε δυνηθη να σβέσετε ολαις ταϊς
σαιταις τοις πεπυρωμε'ναις τοΰ ποντρου'
1 7• Δεχβητε την περικεφαλαίαν του
σωτηρίου, και την μάναιραν του πνεύ
ματος, ή όποια είναι ό λο'γος τοΰ Θεοΰ*
1 8. Προσευχόμενοι μέ κάθε προσευ
χών **ί δε'τσιν, κάβε καιρόν με Πνεύ
μα, και εις αυτό τοΰτο άγρυπνοΰντες,
με κάδε ϋπομονήν καί δέησιν δια ό
λους τους αγίους,
19. Και διαλόγου μου, δια να μου
δοθη λόγος να άνοίζω το «τόμα μου με
καρόησίαν, να κάμω να γνωρίσουν το
μυςτίριον τοΰ ευαγγελίου,
αο. Δια το όποιο» είμαι άποκρισιάρη; μι την άλυσιν διχνάπα^ησιασδώ εις
«ύτό, να λαλήσω καθώς πρε'πει.
2 1 . Καί δια να εϊξεύρετε και έσεϊς
τα εδικά μου, τι κάμνω, Τυχικός ό α
γαπητός αδελφός καί ίμπις-ευμένος δι
άκονος έν Κυρίω, θέλει σας τα φανε
ρώσει όλα.
2α. Τον όποιον σας τον έπεμψα
Ιπί τ' αΰτοΰ, δια να γνωρίσετε τα ε
δικά μας, καί νχ παρηγορη'ση ταΐς καροίαιςσας.

ι6. Μπί τ§ Ρί8α με'ϊρι σκουτάρι έ
Αε'σεοε, με άτι μούντνι τε ίχιούανι £Οι ίουΡετατ' έ δεζουρα τε σε λίΡουτ.

\η. Ε με'ρρι περικεφαλε'ίν. έ 'όκζτίμιτ, ε δέ δη'κ§ν' έ 2πίρτιτ, ίλ 1στ|
φγιάλ' * Περντίσί.
ι8. Μέ τζδό φάρρ| τε λιούτουρ» ΐ
τε φάλε , φάλι Γι'Οε νιε μέ Ζπίρτ, έ
μπέ κετξ τ| τίλεν|τ§ ρίγι τζγιούαρε,
με τζδό φάρρε οουρίμ, έ τ§ λιούτουρ}
πέρ Ρίθί *|ϊνγτόρ| ,
ΐ9• Ε δέ περ μούα, κ§ τί μι ίπετ* φγιάλ§, κ§ τε με χάπετε Ρόγια ίμε,
κε τε πέϊγ τέ τζφάκετε μυστηρι ί
Οΰγγίλιτ.
2ο. Περ άτε γιαμ λασαδούαρ μέ
ζιντζίρ, κε τε τζφάκεμ μπε τϊ οίνε,
έ τε φλιας σι κούντρε οούχαετί.
2ΐ. Ε δέ *ϊ τ§ δίγι έ δέ γιούβετ
πούνετ' έμία, τζπέϊγ, όο του ά δεφτόγ| γιούβετ τϊ Ρίδα Τυχικόι βελάϊ ϊμ,
ί δάδιουρι, έ σερϋετόρι ί πεσεσε μ»§

Ζόνι.
α3. Ατε ί καμ δερΡούαρε μπε γιού
βετ περ κετε πούνε, κε τε νίχνι πού
νετ' έ μία, ε τοΰ παρηγορίτγί ζέμερατ§ τούαϊγ.
23. Πάί'κ μπε βελάζερ, έ δασιουρέ
23. Ας είναι ειρήνη εις τους αδελ
φούς , και αγάπη με πίς•ιν , άπό τον μι πέσε γκά Περντία τακχι, έ δε γκα
θεόν τον πατέρα καί Κύριον Ιησοΰν Ζότι Ιησοΰ Χρι^όι.
Χρις-όν.
24• Η χάρις άς τ,ναι με όλου; όπου
2 4 Δουρετί μπε ΡΛ' ατά, κ» πα
άγαπώσιν ά'φθαοτα τον Κύριόν μας πρί«ουρε δούανε Ζότνί, τ\-Λ Ιτ,σοΰ ΧριΙησοΰν Χρΐ70ν. Αμήν.
στοΎ$- Κε'ίτού κιόφτε.
« Η εις Εφεσίους ίγράφη άπο
» Κάρτα μπε Εφεσιότ, ού βκρού»
Ρώμην διαμέσου του Ί'υχιχοΰ.
γκά Ρώμι , μέ αν$ τϊ Τυχικόϊτ.

Κιρ
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Ε ΑΠΟΣΧΟΛΟίΤ ΠΑΥΛΟΣΕ

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΗΣΙΟΥΣ

ΜΠΕ ΦΙΛΙΠΠΙΟΤ.

Κεφ. ά. ι.

Κρίε Επάρε α.

ι.

ι . Π ΑΥΛΟΣ και Τιμόθεος δούλοι
ι. Πάυλουχ έ δε ΤιμόΊεοϊ ^ο'πτ' έ
Χτίσου Χρις•οΰ, ίΐ; όλου; τους αγίους Ιησοΰ Χρις-όϊτ , μπ| Κθ§ Ζίίνγτο'ρι
ύποΰ είναι εις τον Χριτόν Γ/;σ&ΰν , ό μπ| Κρίθτινξ Ιη*ούνε, χ| γιάνε, ντ«
που ίϊναι εις τους Φιλίππους, όμοΰ μέ Φιλίππξ, πάδΑε μι Πισκόπε, έ μέ Δια
τους επισκόπους και διακόνους.
κόνε.
α. Ας είναι χάρις ει; εσάς και ει
2. Δουρετΐ μπ$ γιούβετέ πάιχ γκά
ρήνη άπο θεοδ πατρός μας και Κυ Περντία *αΑάϊ ϊνε, έ δε γκά Ζότι Ιη
ρίου Ιησοΰ Χριτοίϊ.
σοΰ Χριστοί.
3. Εΰχαρις•ώ τόν θεόν μου, εις ολζ,ν
3. Ι άπλεβ&μ Περντίσε σίμε,κουρ•
την ένθΰμησιν όπου εχω εις λόγου σας, §ό κε ου κουϊγτόνεμ γιοΰβετ.
4• ( Πάντοτε εις ολαις μου ταϊς
4• ( Τοΰκ' έ πεόρ» τί λιούτουρ§ πϊρ
δίησαις δια όλους σα; μετά χαράς κά- Ρίθε. γιοΰβετ ντ| τζδΰ τ§ φάλτουρε τίμ
μνωντας δεησιν , )
μέ Γεζίμ. )
5. ΙΙερ πγιέο| τούαϊγ κε κίνι ντ'
5. Δια την κοινωνίαν σα; όπου ε
νετέ εις το εύαγγέλιον από την πρώ- Ούγγίλ , κε οΊ'τεν' έ πάρ^ί γγερα ντατην ημε'ραν, εως τώρα*
»τί.
6. Ε κάμ ε δε κετε σπείρεσε. , σέ
6. Πις-ευω*τα; αυτό τοΰ το , ότι
εκείνος όπου άρχισεν εις εσάς το έργον άΐ κε νίσι ντερ γιου ποΰνεν" έ μίρρΐ,
το καλόν, θ:λει το τελειώσει εως την οο τα Λέγε τ^ σόσουρ$ γγε'ρα μπε οί *
ήμε'ραν του Ιησοΰ Χρίσου"
τε τε Ιησοΰ Χρκτόϊτ.
<]. Σι κουντρ' 'έστ' έ §ρέϊγτ§ κ| τ£
7• Καθώς είναι δίκαιον εις έμενα
νά φρονώ έτοΰτο δια όλους σας, διατι συλοη'σίμοΰνεκείίτοΰ πϊρ Ρίθξ γιοΰβετ,
<τά; εχω μίσα εις την καρδίαν μου , σε ψέ οΰ κάμ γιοΰβετ πα λιοΰαϊγτ&υκαι εις τα δεσμά μου, και εϊς την ά- ΡΙ ^"! ζ{μ??| τίμε, ί δε ντέ ζιντζίρβ
πολογίαν μου και εις την βεβαίωσιν τέ μία,έ ντε τε π|ρ?έΡουρίτίμ, έδέ ντ^
του ευαγγελίου, ες•ωντας νά είσθε εσείς τε βεβαιόσουρε τ' Ούγγίλιτ, γίνι Ρίθε,
όλοι συγκοινωνο'ι της χάριτος όμοΰ μετ' 'όιάλι ντε Ρεζίμ τίμ.
έμε'να.
8. Διατί μάρτυς μου είναι ό Θεός,
8. Σε ψέ μαρτΰρ μπ§ μοΰα \}-&
πώς πολλά σας ποθώ ό'λου;, μέ σπλάγ Περντία τζφάρε λοΐ οΰ δοΰα ουνε Ρίθε
χνα του Ιησοΰ Χρις-ου.
γιοΰβετ ντε θέλπ τ^ ζίμερεσε Ιησο\#
Χριστιίϊτ.
9• Και τοΰτο ποοσεΰ/ομαι, να πε9• Ε περ κξτί ΐ λιοΰτεμ Ηερντισ^

Κεφ. *.

ΠΡΟΣ ΦΙΛ1Π1210ΥΣ

ρ:σσευη τι αγάπη σας ακόμη περισσο-Γίρ^ν κ,αϊ πι;ιισο7=;ον εις γνώσιν χα Ι
κάθε αϊσθησιν'
ίο. Εις το να δοκιμάζετε έκεΐνα
όπου διαφέρουσι, να είσθε καθαοοΐ καί
/ωρ'ι; σκάνδαλον εϊ; τον ήμε'ραν τοΰ
Χρι^οϋ"
ιι. Γεμάτοι άπο τηύς καοποΰ;
της όικαιοσύνης, όπου είναι διαμε'σου
τοΰ Ιηιοΰ Χρίς-οΰ ει; δόζαν καί ε.ταινον τοΰ Θεού.
12. Και θε'λω να είζεύρετε καί έβεϊς, αδελφοί , ότι έχεϊνα όπου μου
εσυνε'βηκαν, ηλ&ασιν εϊ; πίρισσοτε'ραν
προκοπην τοΰ ευαγγελίου"
1 3. Εις τόσον οποΰ τχ δεσίματα
μου όπου έπαθα δια τον Χρις-όν, να
ίγινα* φαν;ρα ει; όλον τό δουλευτηριον, χαί εϊ; του; λοιπούς όλους '
ι4• Καί οί περισσότεροι άπο τους
άίελφοΰ; όπου είναι εις τον Κύριον,
«ε'ρνοντες βόθρος εις τα δεσίματα μου,
περισσοτορον άποχοτώσι νά λαλώτι
τον λο'γον του θεοΰ νωρίς φο'βον.
ιδ. Καί κάποιοι δια φθόνον χαί
φιλονεικίαν" χαί κάποιοι με καλήν καρδίαν «ιρύττουσι τον Χρις-όν.
1 6. Κάποιοι από συνεργίαν κηρύττουσι τον Χριτόν, όχι καθαρώς, λογιάζοντες να μέ κάμουν να λυπηθώ
περισσότερον «; τα δεσμά μου"
17. Καί άλλοι άπ' άγάπην, είξεύρντες ότι ευρίσκομαι εις την άπολογίαν *τ>ΰ ευαγγελίου.
ιδ. Ομως τί; με κάθε >ογης τρό
πον, χλ4 τε καμονώμενοι, κάν τε αλή
θεια, ϋ Χρΐ7ος κηρύττεται* καί εις
τοΰτο χαίρομαι, άλλα χαί θέλω χα-
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κέ τι τεπϊρόγε 6α?ιουρία γιούαϊγ σιούα•
έ μ| σιοΰμε ντε τ§ νιόχου^ι, ε ντε τζ§ο.
φα'ρ:§ τε οιΡιούαρε.
ίο. Λξ τέ τζ&δνΐ μέ τι μίρρ§ν§ γιουβετ , ΐ§ τε γίνι τε κερούαρβ , έ —χ
σποδί γγερα μλ§ οίτε τε Κρίδτιτ.
ιι. Μπούϊιουρε μέ πε'μμί τ| σε
δρεΊγτεσε , με άν| τξ Ιη^οϋ Χριστό» :,
■π|ρ λεοδίμ έ ντέρρ τί Περντίσε,.
1 2." Δούα δα τε «γι γιούβετ , βέ
λαζες, χ§ πούνε. τε χέ ίίά»8 μπΐ μούα,
μ'ε σιούμε γιάνε χθίερξ περ μπρο'δ τ"
Οΰγγίϊιτ.
ι3. Κα'χε χ; τελ^'δουρατ'έ μία χέ
Λ|σόβα π$ρ Κρίστινε οΰ τζιρα.χνϊ ντΐ
&Θ* πρετορί, ί μπεήΟε τ§ τγιίρε.
ΐ4• Ε μϊ τε σιούμετ| γχ* βελάζίριτ| μπέ Ζόν}, σι μούαρρβ θάρρος γκχ
τε λίδουρατ' ε'μία, ίουτζιόγενε με Ή.
ούμ§ τί φλιάσενβ πα φρίκειργιάλεν' ί
Περντίσε.
1 5. Δι τζά με τε βερτε'τ» π|ρ ζηλί, έ π|ρ ίνάτ, έ τζί τε τγιερε πα με
\4μ«ρ§ τε μίρρε χυοίξγ|νε Κρί'ίτινί.
1 6. Λί τζά πα γκα συνερίγια κυρίξγενε. Κρίϋτινε, γιό μέ ζεΐΛ|-Λ τε χερούαρ$ , έ βένε ντ§ρ μέντ , χϊ τε μ|
πιενε μούα^έΤ,μ ντετε>ίδουρατε μία.
ιη. άϊ τζά πα περ ίασιουρί, σέ ψε
έ ^ίν§ σα γιάμ κολίσονρε ντ£ τε ντίχβυρε τ' Ούγγίλιτ.
1 8. Πο τ<& π|ρ βέ'τΓε, τζ§ο φάρ(ίελοίετ, για μέ τε στίγτουρε, γιχ με τ|
βερτε'τ|, Κρί3τι χυρίξετε" έ μπ| χετ|
Ρίζόϊγ, έ δε δο τ* Γε,ζόνεμ.

ρ.
1$. Διατί είςεΰρω, ότι τοϋτο θέ
19- Σε ψέ ε' & χε χεγιό οό τΐ μξ
λει μου συντρε'ζει «ς σωτηρίαν, διά βίγέγε μούα πέρ σπετίμ μι τέ λιο•.'μεσου ττ; δετ,'σεώ; ?α;, χαί ττ,ζ παν- Ι ιου:| ,-ούαϊγ. ΐ (/.έ ντίχ^/ι '\ Στίρτι.•

ΕΐΙΠΓΟ.νΐί
Κε^. :.
■τοτεινης δόσεως τοΰ πνεύματος τοΰ Ιησοΰ Χρι^οΥ:•.
Ιηυοΰ Χριτοΰ,
2ο. Κατά το θάρρος και την ελπί
δα οποί εχω, ότι ε<ς κανένα πράγμα
δεν θέλω εντρατη, άλλχ (χε κάθε παρρησίαν, ώσαν και πάντα, έτζι και τώρα
ίέλει μεγαλυνθτ ό θ;ό; εις το σώμα
μου, καν τε διαμέσου ζω/ίς, καν τε διαμίσου θανάτου"
9 1. Διατί εϊ; εμένα καί το να ζω,
είναι Χοι<γο;* και το να αποθάνω, εί
ναι κέρδος.
αι. Αμή ίαν το να ζώ εις τό κορ
μί τοΰτο είναι εις έμενα ώφέλιμον ,
καί τι να διαλέςω, δεν γνωρίζω.
23. Διατί ς-ει/οχωριΰμαι και άπό
τ* δύο, επιθυμώντας το να μισέψω ,
και να είμαι μϊζϋ με τον Χρις-όν" δι
ατί ετούτο είναι πολλά καλλιώτεοον.
24• Αμή το να με'νω ακόμη ει;
το κοοίλί, είναι άναν/.αιότεοον δια
λόγου σας.
α5. Και με πίς••.ν το είόα, 6"τι
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αο. Σί κούντρ' ΐ'ίτ! τε πρίτουινί!
ε σπερρέσιχ ϊμε , κξ μπΐ ντονιε πο ;«•
ν§ Οό τϊ μος τουρτιερ-ίνεμ, πό μέ Ρίθϊ
9αρ£ος σί κιυρ^ο, έ δε ντχ'ίτί & τε•
λιαρτζόνετε Κρίστι ντε κούία τίμ, κχ'•1
•| πέο τϊ οο-^βϊ, κάκε πιο β&ίχενε.
3ΐ, Σ• ψΐ γίτα ΐμε 'έ'ϊτξ Κρί4π;
: βδί/.εγια ντε φιτίμ.
32. Ε ντίστε πα χε χετχ τϊ ρΌιίχρε ντέ «ουρμ με β|γεν μοόα πέρ φι
τίμ , έ ού'νε τζφ^ρρ'ε πιυνί τέ τζίιίδ
νουκ' έ όί.
α3. Ε γ'•αμ σρεγγουαρε μπε τε όί
χνε, οόγϊ τε γκρίχιοε έ τ» γέίίε κίτ
τ/λ με Κρίϊτινε, κ§ 'όστ: σιοΰμε με
μίρρίιί\. Μ* ντε ρί ντε κούρα, '<ΐ|γΐϊ
'0τΐ με έ βεγίίρε πεο γιοόβίτ.

2Ϊ). Ε τοόκ' έ πχίουρε θάρρος ου/ε
θέλω μείνει και θέλω συμπχραμείνει μπε κετ'ε ε λ, χϊ δό τε κΐντρόίγ, έ δο
αε όλους σας, δια την προκοπην σα; τε ~έ•.γ τε ντέ-λουριτΐ ';ί'ϋ.ε. μέ γιου•
και δια χαραν τίς πί?:ω;'
βετ ίίθε , περ μπριδ τοόαϊγ , έ πϊρ
Ρϊζίμ τέ Αέσεσε.
α6. Διά να περισσευη το καύχημα
26. Κέ τε τίπίρόγϊ τ£ μπου^ιτε
σας εις τόν Χρις-ον Ιησοΰν εις εμένα, τοΰαϊγ περ μοιία, μτί Χρ'.?ο ίησούνί',
διαμέσου της εδικής μου παρουσίας πά μέ τ' άροουριτε. τιμ πα, ντ|ρ γιούβεν.
λιν εις εσάς.
■χη. Μόνον πολιτευεσ'θε καθώς πρέ
27. Περ βέτζε τϊ πψ σϊ κουντρε
πει εις τό εύαγγέλιον τοΰ Χριςοΰ , /.|ρκόν Οϊγγίλι ί Κρίίίητ , χ: για -.%
ν* ακούω δια λόγου σας καν τ' οιγ ουν|, έ τοΰ ίτιόγ^ γιουβετ, για πΐρ
έλθω καί σας εΐδώ, καν τε λείπω, ότι σε λιάρΡουτ τε διΡιόίγ πέρ γιουβετ τε
ς-έκβσθε εις ίνα Πνεΰ|/α, με μίαν ψυ- θόνε, χϊ κξντρόνι πα λιουαϊγτουρε, ντε
χην, συναγωνιζόμενοι οια την πκτιν νιε Σπϊρτ , έ ντε νιε ζέμε:ε , τοΰκ' ί
τουνουαρε ίίθε πάίίκε ντε πίσε τε (λ!ιγ•
τοΰ ευαγγελίου"
γί^'ιτ.
28. Καί μην δειλιάζετε εις κανένα
28. Ε περ ντονιβ πούν§ ιϊ μϋς τρί■πράγμα άτο τους εναντίους* όπου εις απι γκϊ( άτά /ίέ γιάν| .χόντρ§, άγω χλ
8ο

ί4*

ΠΡΟί ΦΙΛίίΠΙΣΙύϊΣ

*ύτού< είναι άπόδειξις απώλειας, άμή
εις έτάς ( είναι άπόδειζις ) σωτηρίας,
χαΐ τοϋτο είναι από τοϋ Θεοΰ*
39• Οτι ει; εσάς εχαρίσθη δια τον
Χρις-άν, ό/ι μόνον τό να πις-εύεται εις
αυτόν, άλλα και το να πάσχετε όΓ

Κε..

Γ.

'^;ε αφορμί 7:ερ ατα π|ρ χούμπεγβ,
έ πέρ γιούβετ |3τί περ σπετϊμ, έ Χ§γιό '~^ΐί γκά Περντία.
29• Σέ ψ; μ£ άνϊ ι\ Κρίστι-, μπ|
γιούβετ εστε δένε, γιο τέ πεσόνι ντά
τε βέτεμ*, πο ε δε τε πϊσο'νι περ τ^.

«ύτο'ν'
3ο. Τούκ' έ ρ.πάϊγτουρΙ άτ| λιοΰ5ο. Ες-ωντας να έχετε τον αυτοί
αγώνα, οποί είδετε εις έμενα, και τώ- φτϊ /.ε πάτε μπε μούα, ε *§ ΰΐ^.ό-.»
νταίίτι απε ιχούα.
κα ακουετε πώς είναι ιις έμενα.
Κεφ. β.

5.

ι. Καν είναι λοιπόν καρ.ι/.ία παρη
γοριά εις τον Χρις-ον, εάν είναι .-.χμμία βοη'Οεια τις αγάπης, έχν είναι
χ,αμμία κοινωνία του Πνεύματος, ε'χν
«ίναι κανένα σπλάγχνος και έλεος,
2. Τελειώσετε τήν χαράν μου, δια
να φρονητε το αϋτο, έχοντες τήν αυ
τήν άγάπην, όντες ολόψυχοι, ίνα και
το αυτό φρονοΰντες'
3. Κάνίνα πράγμα μήν κάμνετε
μέ φιλονεικίαν, ίι μέ κενοδοζίαν, αλ
λά με τήν ταπεινοφροσυνών καθένας
άίό σας νχ λογαριαζη τον άλλο^,
7;ώς υπερέχει άτό λόγου του.
4• Μήν ς-οχάζεσθε. κάθε ένας τα
ίδικάτον. ρΐλλά κάθε ένας ά; ε/η
ΐννοιαν και ό\α τα πράγματα των
άλλων.
δ. Διατί πρέπει V, αύτη διάθεσις
νχ ηναι εις έσας. η οποία ήταν και
«ίς τον Χρις•όν Ιησοΰν'
ν
6. Ο όποιος (Ιησούς ) ώντας εϊ;
την μορφών τοΰ' Θεοΰ, δέν έλογίασε
να είναι άρπαγμός, το να είναι ίσ*
μέ τον Θεόν'
η. Αλλ' (όμως) έκενωσε τοΰ λό
γου του, -περνώντας μορφήν δούλου,
χαί γενόμενος ομοιις μέ τους (λοιιτους* ανθρώπου;*

Κρίε Εδίτε. 3. ±.
ι. Ντέρτι ντονιέ παρηγορ• μπε Κρί•
ίτίνε, ντι'ϊτξ ντονιί. ντψ'Χϊ έ ίαϊιουρίσϊ, ντ0:ε ντονιί- "ν^ρι έ ϋ,πιρτιτ,
ντέϊτε ντονιέ ζεμερ§ κε τί βίγε λίχζτε.
3. Εμενι τε πλιότ§ Γ§ζίμν§ τίμ, μέ
τε <ένε απέ νιε ζίμίρξ, με τέ πχσουρε
νιε τε τιλενε, άασιουρί* μέ τέ κένΐ μπε
νιέ ΐπίρτ, με τέ πάαουρε •0ι§ κ3'.Α.
3. Ντονι| ποΰνί μός ίΐένι μ: ΐνατ,
ά — έρ μπουρίετζϊ , πό μέ τί ού'νγτουρ§, σι τ,ίλι όό λε τε συλοη'σγε γιέτεριν* σε 'ώτε με ϊ λίαρτε σέ βέτ|χεν'
έτίγ.
4- Τζίλι δό λέ τε βεοε ρέ γιο άτί χέ ί βινίν άτίγ, πό ατέ κ; βενέν έ
όέ τε τγιε'ρίβετ.
5. Λέ τέ γε'τ| έ δε μπε γιου άί χ3ϊλ,
κϊ κι ί δέ μπε Χριδτό Ιησοΰν|.
6. Αϊ ( Ιησούϊ ) ντο οέ *ε ντξ φόρμε τξ Περντίσε, νούκ' έ συλοησι οι χ»
νιε τε ^{μπίερε, άτά τε κίν^τ' ιτίγτί
.τάρία μέ Περντίνε.
η. Μα μπράζι βίτ|χεν' ί'τίγ τούκ'
ε μάρρδ σχίμεν' ί ρόπιτ, ού Χ| οι ί
δ* τέ τγΐέ'ρετί νιερ|ζ μπε τ{ Ριά;γτουοε.

ΙΠΙΣΤΟΛΒ
9• Ευρισκόμενο; ει; σ/ημα ωσάν
άνθρωπος, «ταπείνωσε του λογού του,
γενόμενο.; υπήκοος με'χρι θανάτου, και
θανάτου ς-αυρικου.
9- Δια τούτο χα! ό Θεός τον υπε
ρύψωσε, και τοΰ έ/άρισεν όνομα, το
όποιον είναι παραπάνω εις κάθε όνομα"
«ο. Δια να κλίνη κάθε γο'νατον ,
απ εκείνα όπ->υ είναι εις τον οϋρανον,
και απάνω ει; την γίν ει; το όνομα
του Ιηϊοϋ'
ΐ(. Και Λιχ νά όμολογη'ση φανίρά κάθε γλο,σσα, ότι Κύρ'.ο; είναι ό
Ιησοΰς Χριςος , εις" όο'ξαν Φεοϋ πα
τρός12. Το λοιτόν, αγαπητοί μου, κα
θώς πάντοτε υπακούσετε , όνι μο'νον
δταν ημ^υν παρών, άλλα πολλά πε
ρισσοτερον τώρα όπου λείπω, με Οο'βον και με τρο'μον εργάζεσθε την σωτηρίανσας.
1 3. Διατι ό Θ•ός είναι όττοΰ" ένεογίί εις έσά;, και το θε'λειν και -ό ε
νεργεί•/, >:ατά το θηλημά του.
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8. Ε περ καταστάσ ν&'χου6{ πϊ>
νιερί, ούύγνι βε'τε^εν' έτίγ γγί'οα ντ|
μόρτ, ί ντέ μο'ρτ τέ Κροιίϊκιτ.
9 Πρά άντάιγ Περντία ϊ γκρίγτι
άτε, ε ί σΊρό'ι άτίγ ίμε.ρρ μπί τζ§4
φάρίβ ίμίρρ.
ίο. Αντάγε. ντε Ιμερρ' τε Ιησούϊτ
οό τ| ούνγνιετε τ',δό φάόρε Ριοΰριτ ντέρ
Κίελ, έ <5ϊ ντε ίέ .
ιι. Ε τζόό φαόίβ Ριούχε , §ο τ|
μολοησγί φάκεζα, /.ε Ζότι ΙησοΰΧρις-όί ;ϊτι ντε ντέρό τε Περντίσε 7ΐαάάϊτ.
12. Αντάιγ ά£ά, τ$ δάτιουριτ' έμΐ,
σι κούντρε με διΓιούατε μούα κούρδο,
γιο σι κοϋρ γεσε περπάρα γιοΰίί, πο
ϊιοΰμε μέ τεπερ: νταστί κε λίψεμ, με
■ρρίκε. έ μέ τέ δρέίουρί πενι σπετίμνβ
τούαϊγ.
1 3 Σέ ψβ Περντία |3τ' άγιο κβ
πουνόν μπε γιούβετ , έ" δέ τέ δασιουρενί έ #ε τε ίεΐίενε. σι κούντρ' §ατ*
θελη'μ' έτίγ έ μίρρα.
ι4• ΕΊ'ίβ πούνϊτϊ τι *ένι πά τ&
μτζοΰαρε, πά τε κίρτούαρε.
ι5. Κε τ§ ίΐ^νενι δγιέλμτ' έ Περ
ντίσε πά κατηγορί, έ τε δρεΊ'γτε., τ&
πά φάϊγ ντε μες τε νιε φυλίιτ σε στρέμπίρΐ έ σε δρίοΌυρε ντέ μες τ' άτοΟρε ντρίτνι σι δίελ\ φωνίρ; ντε πότε.

ΐ/|'. Κάμνετε όλα τα πράγματα
χωρίς γογγισμου; και διαλογισμούς '
ι5. Δια να γενάτε άκατν,γο'ρητοι
*αί άπλοϊ", τε'κνα του θεού καθαρά ει;
την με'την της σχ.ολιάς και της διεΓραμμε'νης γενεά; ' αναμεταξύ εις τους
όποιους λάμπετε ωσάν ^ω^-ηρε; εις τον
κοσμον,
1 6. Βας-ώντες και οείχνοντες το»
1 6. Τούκ' έ μπάίγτουρί, έ τοιίκ' έ
λόγον τη; ζωης' ο"ιά καύχημα μου εις δίφ^ούαρ! φγιάλεν' έ γε'τίσε πΐρ μπουρτι>ν ήμίραν τοϋ Χρις-οΟ, ότι ο"εν έτρε ρετζί τίμε, ντε δίτε τι Κρίστιτ, κ|
ξα εύκαιρα ουδέ είκαζα έκοπίασα'
νού/.| κάμ ετζουρ» μπ| τε μπράζετϊ, έ
νοΰχϊ πουνόβα μπε τέ μπράζετί.
\η. Αλλά άγκαλά και χύνοαα: αν
ιη. Πό έδέ ντε γιΐίμ δερδουρξ σι
τί; ρ^ντίσμα εις την θυσίαν και λε•.- ραντίσμε ντέ κουρίάν έ ντ§ μπλιάτί
τουργίαν της πίςεώς σας» χ«ίρο;/α! τί πε'σεσε σουαϊγ , οΰνβ ^ζόνεμ , έ §4
και συγχαίρομα', μέ δλους σας"
τ§ ^ζο;γ ΑαθΧϊ ρ.ί Γίθβ γιοΰβετ.

§44
ι

Ι1Ρ0Σ ΦΙΑΙΠΠΙ210ΥΣ.

1 8. Και το όμοιον και έσεϊς γ»•.-

(ΐτι και συγχαρείτε μετ' ίμε'να'
ι ρ. Και ελπίζω ει; τον Κνριον
Ιτ,σοϋν, νά πν.ζ πέρ,ψω όγλίγωρα τόν
'] ιμόθεον, διά νά /αρώ και £γώ, μανβανωντας τα εύικάσας"
?.ο. Δ'.ατϊ οέν ένω κάνίνα ΐσόψυχον 07501» να φροντιστ, τα εοι/,α σας
καήολικά και καθαρά.
2 1 . Διατΐ όλοι γυρεύουσι, τα ιδι
κά τους , και όχι τα πράγματα του

%*ρ. Λ.

1 8. Ε ο"ί γιούβετ π§ρ κετί ίεζόνι ,
έ ίο τι ίνζόνι πάσ/.ε μέ μουα.
ι ρ. Ε σπίρρέϊγ μπέ Ζονε Ιησού,
του όίρίοϊγ σπεϊγτ Τιμόθεονί , χέ τέ
χϊμ έ &έ οϋνε ζεμερε τέ ιχ,-ΐρξ , σι τέ
μψόϊγ πούνετε τοΰάίγ.
2θ. 2έ ψέ νούκε κάμ ντονιέ χεστοι>
ΐΑί νιε Γέαερε, /.ε τέ κέτί κουΐΥδές π'?3
γιούρετ μέ τέ δρέιγτε.
21. 2έ ψε Ρίθε βιστρόγενε πούνίτ"
έτοϋρε, έ γιο ποΰνετ' ί Χρίστο 1ησουιτ.
22. Κταστ'ι γιου έ δίγι δοκ•.μίν* ΐ
τιγ, σέ ψέ πουνόνι μι μο•ία πά*χ.5
ντε Οϋγγ'ιλ, πόσι ϊϊγιάλι μέ τέ γιάτνε.

Ιτιοϋ Χρι<Γθΰ.
22. Και τ/,ν όοκιμην του την
γνωρίζετε, όταν τεκνον μέ τον πάτε
ρα, ίδουλευσεν αντάμα μετ' έμε'να εις
τό εϋαγγε'λ«»ν.
23. Κίτέ άδά σπ|ρρ£ιγ του ά &β2.3. ΕταΟτον λοιπόν ελπίζω να
πέαψω, ευθύς όπου νά ειόώ τήν κα- Ρό«γ γιουβετ σπίίγτ, κούρ τέ 'ίιόχ καταστάσνε. έ ποιίνεοαβετ σέ, μια.
τα^αβιν των πραγμάτων μου.
24• Ε κάμ θάρρος μπ§ Ζόνε » έ
^4• Και πις-εύω εις τόν Κύριον, ό
δε
ούνε καμ ντέρ μέντ κίΚλ χξ 5» τ&
τι και εγώ θέλω ιλθη όγλίγωρα εις
βϊγ
ση,ε'ϊγτ μπέ γιούοε•.
εσά;.
■25.
Ε έσυλοτ,σα χέ δού/οτετί πα
2Π. Αμί ιλογίασα άναγκαϊον να
,τίμψω εϊς εσάς τόν ΕπαφρόόΊτον τον γε'τεα τέ 5|ρΓο•.γ μπ^ γιου Επαφρόδιη^ελφόν και συνεργόν και συ<τρ«τιώ- τον| £ελάν5 τΐμ, ϊ σιόκνε, έ τριμν| (ΐέ
τ/,ν μου, και άπός-ολόν σας, και ύπη- μούα πάο/,ί, έ Απο'τοί.ιν| τοΰαίν, έ
άτ| κέ κά β^γΐίρε μουα ντε /ίίρα.
[έτην της χρείας μου'
α6. 5ε ψέ δούαϊγ μέ γγιασερίμ τοΰ
0:6. Επειδή αυτός σας αγάπα ό
λους , και άδν,αο'να, ο\ότ» «κοόσετε σι/ Ρίθι. γιοΰβετ, εϊ β'ιν λίκξτε, σέ <1έ
διΓιουατί γιουβετ πέρ τέ σέ /.έσεαο\ίρ£.
ότι άοΗίγ(,ηι.
2-2• Ε {*ί 'ί ^ίρτέτε ού σίμούρ πίρ
ι-. Και βίβαια άιθε'νν,σε κ?.ι τ,λθε σιμά εϊς τον θάνατον" άλλάύΘ£Ος| οβεκΐγε, πο Πέρντια έ ντεγιου, άτί
τόν έλέτίτε" /.αϊ όχι αυτόν μονά- Ι ε γιο ατέ βέτει/,ε , πό έ ίέ μου'α >:?
νον„ άλλα καί έμενα, ^ιά νά μήν ν/ω τέ μό; κέμ ^.έ>μ μτκ χ λα
λυπν(ν άπανοι εις την λυπην.
28, Ανταϊγ άιϊά έ ΛαρΓόβα άτέ αβ
ί3. Διά τοΰτο λοιπόν τόν έπεμψα
τ•1> γλιγωρότερυν, 5ιά νά χαρίτε πά σπέ'ιγτ, )ίέ τξ 1"§ζο'νι πα σι τα σί^νι
λιν ωσάν τόν είοΛτε, και ένω νά ε- ατ|, = οϋ ιε «μ ριέ πάχ χέλμ.
/ία όλιγώτερτιν λύπτ,ν.
29. Λεχθτ,τέ τον λοιπόν δ\ά τόν
29- Πρίτνιε άίά άτε μ.πε Ζ•ο'νε μέ
Κΰριον μ»τά πάσης χαράς , και τους τζδό φάρ^ι Ρ|ζ•μι , έ μπάϊ μπ§ ντέρρ'
τοιούτους ε/έτι του,ς τΐ!'.•ο;>,«νιυί '
τέ τί>'ί νι:οϊζ.

£«?. 3.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

3ο. Ο" δια το έργον του Χρινρϋ «ως τόν θάνατον εσημωσ•, και
δεν «λογαριάσετε τη ζωην του, όιά
να άναπληρώσνι τήν έ*λλειψιν τνίς υ
πηρεσίας, όπου εκαμί /.Ρ"* ν* χα'
υ «τ* έσεΐςείς έμ;να.

64^»
3ο Σϊ ψε περ πούνε, τε Κρίϊτιτ,
έ'ρδι γγέρα μπ§ βίϊέχεγε, έ αϊ συλοηοι
Ρ| γέτεν' έτ'ιγ, κ% τ{ μποΰϊ τ§ λίψουρατί έ όΗρ^έίεσε σούαιγ, >Λ οίσνε τ*
πάγετε γιο'ίββτ περ μονά.

Κεφ. γ. 3.

Κρίε Ετρέτί. γ, 3.

» . Το λοιπόν, αδελφοί μου, χαί
ρετε εις τον Κύριον' το να γρα'φω εϊς
«σας τ* αύτα , όσον οι εμένα, Οϊν
οκνευω, και εις εσάς τούτο είναι ασφαλτον.
α. Βλέπετε τους σκύλους, βλέπετε
του; κακοΰς έργάτας, βλέπετε τήν κα
τα^-ομιίν.
3. Διατϊ εμείς εϊμεσθε ή περιτομη, όπου λατρευ'ομεν τόν Θεόν μετό
πνεύμα, και καυχώμεσβε εις Χρις-όν
Ιυσοΰν, και δεν θαρροΰμεν ει; την
βάρκα '
4. Αγχαλα και έγω εχω άφορμήν
να θαρρ^ώ κα: ει; την σάρκα. Αν κανέ
νας άλλος λογαριάζη νά εχη θάρρΌς
«ίς την σάρκα, εγώ εχω περισσότερον'
5. Ωντας περιτετμη μένος εις την
όγθ*0Τιν ήμέραν, άπό το γένος του
Ισραήλ, άπό τη φυλην του Βενιαμίν ,
Εδραίος άπό Εβραίους , Φαρισάίος κα
τά νόμον,
6. Οπου κατά ζηλον έχατάτρεχα
την έκκλησίαν καϊ κατά την δικαιοσύνην όπου είναι εις τον νόμον, ήμουν
άκατηγορητος'
η. Αλλα εκείνα όπον ήταν εις ε
μένα χέρσος, τά έλογίασα ζημίαν δια
τον Χρις-ο'ν.
8. 11 αϊ βέβαια καί τω: α όλα τά
λογιαζω να είναι ζημία δια την υ
περοχών της γνώσεως τοΟ Ιησοΰ Χρι-

Ι. Κετέϊγ έ τούτγ; βελάζεριτ' έμί
χίπ Ρεζιμ μπε Ζο'νε/ νού'.ε με βνιίν
ρ|ν-ε μουα, έ τ:'ϊρ γιουβίτ δουχβετί
κέ τοΰ σκροΰαϊγ τ$ τίλιατί. πούνερα.
2. Ρούχι γκα κ:'ντε , ρούχι γκά
χουνετο'ρετ' έ κεκίνγ , ρούχι γκά χ\
πρέριτε.
3. Σέ ψέ νέβετ γέμι τε πρέριτε, χ}
πουνο'γίμε Περντίν§ με 2*ιρτ, έ μπουρρεμι μπε Χρις-ο Ιησούνβ, ί νου'κι κου*
μπίσγεμε ϊπίρρ'έϊίνε ντ| τρούπ.
4• Ντο'ν§ σέ οϋνε καμ γκα τε πρεϋ:
έ οϋ μπε κοΰρμ' ντεΐτε ντονιέ τγιέτ|ρ Χ| τε ίέτ§ θάρρος ντ| κου'ρμ , μ$
τέπερ§ καμ ουνε.
5. Ι πρέρε μπε τ$ τέτ§ §ίτ|, γκ^
τε λέρρίτ| Ισραιλίτ , γκά φυλ'ι έ Βενιααίνιτ , Τζιρουτ ί λέρρι γκα Τζ*φούτ, γκά αι' ί νο'μιτ Φαρισαΐο,
6. 5« ^§? ζηλ'ι έ ντγιέΑί κίσίνε, σα
π|ρ τ§ δρέ'ιγτε κε βγιέν γκά νόμι γί•
αϊ ί πά καλίζούαρ§.
η. Πο άτό χε κένεπερ μούα μπρόδ,
ΐ συλοη'σα πέρ Κριστινε §έμ•
8. Πό με τε βερτέτε έ δε ί συλοί,
^ί\ γιάνε τε ίι'Οα δίμ περ τε λιάρτε τξ
νιο'χουριτ Ιησοΰ Χρις-όϊτ Ζο'τιτ σ'ιμ,

6.•»Λ
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<7θΰ τοΰ Κυρίου μου, δια τον όποιον
τα έζημιώθηκα όλα, χα! τα λογιάζω
να είναι σχυβαλα, δια να κερδίσω τον
Χρ;ς-όν,
ρ Και να ί.ΰρ:0ώ ει; αυτόν, να
μην «χω την έδικη'ν μου δικαιοοτυνην
όπου είναι οίιτο τον νο'μον , άλλα να
?χω την δικαιοσύνην όπου είναι διαμε'σο.» τη; πίς-εως τοΰ Χρι^οϋ, την δι
καιοσύνην ( λέγω ) άπου είναι άπϋ τον
Θεόν ει; την ττίς-ιν"
ίο. Τό να γνωρίσω αυτόν, και τήν
δυ'ναμιν τν,ς άνατάσιώς του, και την
κοινωνιών των παθημάτων του, συμ
μορφούμενος ει; τον θάνατον του"
1 1 . Αν τύνη να καταντη'σω εί;
την έζανάζ-ασ'-ν των νεκρών.
υ. Ονι, ότι ενώ τώρα ε'ττηρα το
βρκβεΐον, η τώρα «τελειώθηκα* άλλα
τρε/ω δοκιμάζοντας άν το πιάσω,
δια το οποίον καΐ επιάσθηκα άπό τόν
Χρις•ον Ιησοΰν.

Κίφ. ν

<% περ άτέ οϋ δεμετούατζι. τε Κθα, έ
τυλοής σε γιάν» Ρίθε Ρίρδοΰ, κε τε οιτόϊν Κοίστινε,,
9- Ε τε Ρεντεμ τε'κ άΐ, κέ σκαμ
τι δρε'ιγτε τίμενε κε βγιέν γχά νομι,
πό άτέ >\ βγιέν γκα πε'σα ε* Κρίισττ"
τε δρεΐγτετ' έ Περντίσι θόμ (κε μουντ)
Ί.τζ'ι πέσε.

ίο. Κε τ| νιόν άτ'| , έ δε ιρουκι'νβ,
ί <;ε γγιαλτουριτ οέ τίγ, έ δέ πγιβσξν'
ί πεσίμεΒετ σ§ τίγ, έ τξ ούγ£ίσεμ μέ
63ε>.ϊνΐ
ν| τε τιγ.
1 1 . Μός άόρίγ κάκε Ρε ν τε τεε γγιάλτουρε τ$ σε βδεκουβετ.
12. Γιό πϊ μο'ρρα οΰν| νταδτί πάΓίνε , ά ντα•3τ'ι ού τελιότζε" πο ετΓεϊγ
μος άρρίγε , περ άτε ιού ζούτζεγχ*
Κρίίίτι Ιησηύί'.

1 3. Εγώ, άί:λφοί, δεν λογαριάζω
1 3 Οΰν' ώ β|λάζ«ρ νούχ.ε. λογαρτοΟ λό•"ου μου νά έπιασα ( το βρα- γιας σέ έ ζοΰρα. ( πάίεν§ )
βεϊον" )
ι4• Αλλα ενα πράγμα ( ήζεύρω )
αλησμονώντας τα ίπι'σω, και άπλωνώμενος εϊ; τα έμπροσθεν, τρέχω κατά το σημάδι ει; το βραβεΐον τοΟ
άνωθεν καλεσμοΰ του θεού", όπου μα;
καλεί ίϊ; τον Χρις-όν ίησουν.
1 5. Οσοι λοιπόν εϊμεσθε τέ"λίΐοι,
ας φρονώμεν τοΰτο' και αν φρονίτε
τίποτες άλλης λογής, και τούτο ό Θίος θέλει σας το αποκαλύψει"
ιδ. Ομως εις εκείνο όπου έφθα'σαμεν, μέ τον αυτόν κανόνα να περιπα•τώμεν, το αυτό να φρον£>μεν.

ι4• Πό χετε βε'τεμε, ( σΐ ) , χξ
γαρόι'γ άτε κε χαμ. πράπα χράχεβετ, έ
ντέχεμ ντ| πούνερα χε χάμ πεοπάρ« , άφερρΌ'νεμ πρεΊγ νιίι.•«νιτ , πρέ-'γ

παΓετ οί Ούρησε σίπϊραεσ; σε Πειντίοε μτ:ε Κρατίνε Ιησούνι.
ίο. 2λ γί'μι άόα τ§ σΊ^ουρε, *%θτού λέ τε συλοη'σγεμι κετέ , ί ντε3τ? /.ε συλν/ινι ντρ'σ* μπέ ντονιί πού
νε, ί δέ μτ:ε χίύ Ιίερντία 8ο τέντρίτγε.
1 6 11ο σα πέρ ά:έ ίέ άρρίγτια,
λέ τέ ί.ίμι τ§ τιλιατ» -/.'ά'.ΐί , μέ άτ§
κ/ν; τί. ετ,ε'.γΐ'.ε.
τη. 2υμμιμηταί μου γίνεσθί, αδελ
17. 1 ! με Ριάνι μούα, βίλάΓερ, έ
φοί, και ς•οχαζεσθ« ;κείνους όπου πε βίρ^ι ντερ μεν- άτα χ} ετΓκγνε χεριπατούν τέ'το'.ο'ί λον?;, χ<6ί>ς ί^ετε στου, βί χούντρε χενι ξο^πλενε μπ«
νίβΙΓ.
παράδειγμα ίμ«;

Κ (?. Ι

ΕΙ 1 1 ΣΤΟ&Η

6.^7

1 8. Διατί πολλοί περιπχτουσι, <ϊιά
1 8. Σε ψέ σιοΰμΐ, ετζεΐννξ, πει χτ*
του; οποίους πολλάκις σας έ"λεγα, και κε σιουμε χ|ρε οϋ 6άτζ| γιοΰβετ, έ δε
τώρα ακόμη κλαίωντας λέγω, πω; νταστί ού θόμ τούκ ί κιάρε, χε γιάνε
είναι Ιχθροί του ς•αυροΰ τοϋ Χοίρου άρμίκτ' ε Κρουικιτ σε Κρίστιτ.
19. Των οποίων το τελο; είναι α
19. Με έ παστάί,'γμεα ί έχετοΰρετ
πώλεια, και ό Θίός τους είναι ή κοι §στε χοΰμπίγια , Περντί έ ^τοΰρβ
λια τους, και ή δόξα τους είναι εις έν- εδ'Γε πάρκου , χ\ ατά ντιρρόνενε γκά
τροπη'ν τους, οι όποιοι εχουσι τον νουν τουρπι ί τοΰρε, ατά κάνε, μξντ'έτοΰρβ.
τους εις τα επίγεια.
ντ| ποΰνε. τ| δέΌυτ.
αο. Αμη νί πολιτεία ή έδικ/ί μας
2θ. Μά νά γε'μι κιουτετασιτ' ί Κίείναι εις τους ουρανού;, άπ' εκεΓ όπου ελετ, άτε'γ: γκά πρέσμε. Σωτηρε Ζόν§
«πεκδεχόμεβα σωτήρα, τον Κΰριον τένε Ιτ;σού Χρις-όνε.
Ιησοϋν Χρις-όν*
3ΐ. Ο όποιος θέλει μετασνηαατίσβΐ
2ΐ. Αί οο τ| ντεόρόγξ κουρμίν' έ
το σίϊαχ ττίς ταπεινώσεώς μας, να γε τ οΰνιουριτ τάν| , χε τε γε'τε απέ ίιε
ν/ι αυτό ό(*οΐ'<ν μέ το ιωμα της δόξ/ις φουρμι μέ κοΰρμ τε ντέρόιτ σε τίγ,
του, κατά τήν ένίργί',αν όπου δύνεται μπά τέ φουκϊ κ§ μέ τε μοϋντ τϊ πγιέκύτος και να ύποτά^ τα πάντα εις ρ| άί ντέν§ βέτε^ε τ| τίγ ίίδ| πούτου >όγου του.
ν|ρατ|.
Κρίε Εκάτερτε. δ. \.
ι. Τό λοιπόν, αγαπητοί μου αδελ
φοί και επιπό'9ητοι, χαρά και ς-ε'φανός
μου, τοιουτοτρόπως ς-έκεσθε εϊς τον
Κΰριον, αγαπητοί.
2. Παρακαλώ την Εύοδιαν κι!
τν,ν Συντΰχην να φρονϋσι τό αυτό εις
τον Κΰριον"
'ό. Και παρακαλώ και ε'σε'να, <τυντρο^ί' μου γνήσιε, συμβοη'ίίει ταις, αϊ

ι. Πρά άντάϊγ, βΡνάςίριτ" «μι χ\
δάσιουριτε, έ τέ ^ε'Λροΰαριτϊ , Γεζίμι,
έ κουρόρα ίμε , χεϊτοΰ τε ρίγι πά
τουντουρξ μπε Ζόνε , ώ τε Λαύ-ιουρε.
2. Ι λιοΰτεμ Εβοδίτε έ <ίέ Ξυνττίχ6Τ5 , ού λιοΰτεμ χ| τε Χίνί τε τΓ/ί|ν§
ίϊΐλ μπε Ζο'ν:.
3. Τε λιοΰτεμ έ δε τίγ ώ 3ώχ ί
*ε'σε<•5, ντίχου άτοΰρε , χε χετό κάνε

6~οίαι; αγωνίσθηκαν άντάμ* μέ ίμί'- λΐ^τούαρί μέ μούα περ Οΰγγίλ, πά^χ*
να ε•ς τό εΰάγγε'λιον, μαζύ και μέ μέΚλίμεντ|νε έ δε μέ τε τγιέρετεϊιό"
τον Κλημεντα και μέ τους λοιπούς χ|τ' ε'μί , χ.ϊ εμερϋϊτ' ί τοΰρε γιάν| ντ|
συνεργούς μου, τών οποίων τά ονόμα χζρτ| τέ γέτξσϊ.
τα είναι εις τό βιβλίον της ζ^ίς.
4• Χαίρεσδε εις τον Κΰριον πάν
4• Ρί>όνι μπί Ζόνε κουο^ό , έ 6όμ
τοτε" πάλιν λέγω, χαίρεστε"
π|ρ σε όιτιτ Γϊ,"'"•
5. Η μετριότηςσας ας γνωρισδϊ;
"). Τέ οΰρτ4τ§ τουαιγ λέ τε ϋ/=-ί
«ις όλους τους άν9ρο')πους* ό Κύριος μπε &'θ§ ίιε'ρίζ. Ζότι |ΐτ| άφϊ?.
«ίναι βυμά.
6. Κά»ε'να πράνιΛα μ/,ν οοοντ!"
6. Μό; Γ,ύ δτρεγγόνι περ ντοπε

6.^8
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ζετέ, άλλα ίΐ; κοίθε πράγμα, μέ τήν
προσΕυνήν κ»! ι/.; τ/]ν όε'ησιν όρ,οΰ μέ
εύχαρις-ίαν, άς γνωρίζονται τα ζν-τ/ίματάσας εις τον θεον.
7 Και ή1 ειρήνη τοϋ" θεοΐί όττοΰ
ΰπεοε'χει κάθε νουν, θέλει φυλάξει ταΓς
χαρο'ίαις σα; χαί τα νοήματα σας εις
τον Χριςόν Ιηίοΰν.
8. Τό λοιπόν, αδελφοί, όσα πράγ
ματα είναι «λίθινα, όσα εΐναι τιμημε'να, όσα είναι σίχαια , όσα είναι
καθαοά, δσα είναι αγαπημένα, όσα
είναι έπενεμένα, εάν είναι καμμία α
ρετή εάν είναι κάνε'ας έπαινος, ετοΰ
το λογιάζετε.
9• Τα ύποΤα και ε'μάθετε και ε'παλάβετε και ακούσετε και είίετε εις ε
μένα, έτοΰτα κάμνετε- και ύ θίος της
ειρήνης θε'λει είοθαι μετ' εσάς.
ίο. Εχάρ/,Λ» μεγάλως ει; τον
Κύριον, ότι όποις ίη'ποτε ε'ςανεβλας-ιίσετε τό να φροντίζετε όια λόγου
μου" δΊά τό όποιον και έφροντίζετε,
άυ.ή οέν 5/ετε καιρόν έιϊιτν;'σιον.
1 1 . Ο/ι ο\ατί είμαι ϋς"ίρημε'νος
τό λε'γο>' σιχτί εγω έμαθα, εκείνα ο
πού" ευρίσκομαι , νά είμαι εύχαριζτ)μένος .
13. Ηζεύρω και νά ταπεινόνωμαι,
ηξεύρω και νά περισσεύω- εις εις κά
θε καιρόν και τόπον, και εΐί όλα έο\^άνθ/ικα' και νά χορταίνω και νά πειπσεΰω και να ύς-ερουμαι.
ΐ3. Εις όλα είμαι δυνατός διαμέ
σου του Χρις-οϋ" όπου μέ, συναμόνει.
1 4- Ομως καλά έκάμετε, όπου έσνιγκοινωνη'σετε εις την θλίψιν μου.
5. Και εϊξεύρετε και ε'σεΐς, Φιλιππτίσιοι, ότι εις την άρνν,ν του ευαγγε
λίου, οπόταν εύνηκα από τήν ΜακεσΌνίαν, οόίέ κααίϊ εκκλησία μοϋ ε'κοι-

ίίε?. Α.

ψάίρϊ ποόν|' π!ι ντε τ,δό 9*??£ ™'^νί
λέ τ| νίχενε τι Περντία τε κξίκούα.ρατε τούαϊγ , μέ άνε τε σε φάλιτ έ τ$
σε >ιούτουριτ μέ ΐφγααιςί.
η. Ε πάκια έ Περντίσε , άγιο κϊ
τεπερόν τζδο <ράρ£ί τε Οιι ιούαρε , ϋό
τ§ ρουαγε ζέμέρατε τούαιγ, έ #έ μίντε τοίαιγ μπε Κρίατινε Ιησούνε.
8. Τε πας-άιγμένε, δελάζίρ, ίιθ' α
τό κ§ γιάν| τε β|ρτε'τα, Γιθ' άτό /.$
γιάνβ τε ντε'ρρτζουρα, ίίθ' άτό ίΐ γιάνε τε δρέίγτα, ίϊθ' άτό χε γιάνε τε κε-'
ροΰαρα, Γιθ' άτό κε γιάνε τε ^αϊιουοα,
ίίθ' άτό κε γιάνε τε λίβύούαρα, ντίστε ντ'<νιε άρετν; , ντ£?τ• ντοί'Λ ~\
μπούρτουρι , χιτό τε συλοη'σνι.
ρ. Κετο έ όέ ί μψούατε, έ 5ί ΐ
μούαρότ: , έ σέ ί οίΓιουατε, έ δε ϊ πάτί μ.πέ μοόα , κίτό χ}νι. έ Πεονκά β
πάκιτ όό τε γε'τ| μέ νιούβετ.
το Οϋ Γί'οΰαιΓε αιουμί μπε Ζύνε,
κε 'λιουλίζ'ίΰατε νιε -/ί-Α τε συλο^τνΐ
περ μούα , σϊ κοϋντ; ε ίε συλοη^ε :ετ,
πό σκέσετε Ργε'.
ιι. Νούκ'έ θ&μ τουκ' έ βίστρούα:ε ντ| τε πα σόσουρίνί τίμε , σε ψί
οΰ'νβ οΰ μψουατζί τ| γεμ χοβνούκ μπα
τε « ίίντεμ.
12. Δί τε γέμ οννιουρε , οϊ τε •'«μ
5 οε ντε ζοτ|ρι μ-^ε τ,δό ο|ντ, ε οε
\!.τ\ τζδό πούνε γιάμ μψούα;|' τί γίμ.
γγόσοι•ί|, έ ίέ ί ουρίτε, τε μί τεπ.^ρό•ε, ε' ύε τε με λίψετε.
ι^. Τε ΡίΟα μοϋντ τϊ ££*• με £>ι
τέ Κρίστιτ >.ε με φορτζόν μούα.
ι//. Πό *έτ| μί^ρί τε '/ίνι ν-έ πγιι'σε μπε στρεγγίμε τέ μία.
ι5. Πό έ ίέ γιούβετ. έ «γι, ώ Φιλ•.ππιότ , /.ι ντέ νίσεγί τε λιο'ανίσϊ
Οόγγί?'ιτ, κούρ ^ό)α ουν| γκα Μακί
ΰονία , ντονιε κίσΐ τπάτι πγ*ε'σί μ«
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νών/ισεν ςϊς λυ'γον σοσεως και πάρσεως, μουα μπε τε Μνί ε μπε τε μα'^ε,
παοά βσεϊ'ς μοναχοί"
π|ρ βε'τζε γιούβετ βε'τεμε.
1 6. Οτι και εις Θεσσαλονίκη μία
1 6. 2έ ψέ έ ο"έ ντε 2ελενίκ νιε ν/ρβ
και £ΰο μοϋ εξάψετε ει: τ>,ν χρείαν ε οϊ χε'ρε με ^ερΓουατε άτ§ κ| με §0υ'μου.
χαίϊγ.
1 7• ^/-ι ^τι ί*1™ τ'' ^'σιμον, άλ
ΐ7• Γιο σε κϊρκο'ιγ ουνε οΌυρετίνβ,
λα ζτιτώ τον καρπόν να περισσευν•, εϊς πό κερκο'ϊγ πίμμενε τε τεπερο^ε πέρ
τον λογαριασμόν σας.
λογορί τούαϊγ.
1 8. -Και έλαβα τα ό"λα και πεοισ1 8. Ε ί μορρα ί.θε, ε' με τεπερο'ίγσεύω" είμαι γεμάτος, ές-ωντας να &ε^" νβ , έ γιάμ πλιότ , σε ψέ ί μο'ρρα γκα
Οώ άπό τον Επαίΐρο'οΊτον εκείνο όπου Επαφρο'&τοϊ άτά κε $ερίουατ§ γιούε7είλετε, μυρωοΐαν εΰωόία;, θυσίαν βετ, μυροδί τεμπλε. μπλιάτε τ§ πρίίεκτήν, εϋάρες-ον τω Θεώ.
τουρε, τε πελκίερ§ τέ Περντία.
ι9• Και ό Θεο'ς μου θέλει σας πλη19. Περντία ί'με πα §6 του ά παίώυει κάθε λυγΐς χρείαν όπου έ'/ετε, Γούαγ| τζ§ό χρί, κε τε κίνι σι κουντρ'
κατά Τον πλουτο'ν του μέ ^όςαν εις είτε Ζοτεοί έτίγ, μέ ντέρρ μέ ά•/| τε
Χρι^όν Ινιτοΰν.
Κρίστιτ Ιη'ΐουϊτ.
αο. Η οοςαν ας είναι εις τον Θεον
2ο. Μπε Περντίνε έ ΪΙαίάνε τ!ν?
και πατε'ρα μας, εις τους αιώνας των κιο'φτε λεβόίμι , ντε γε'τε πα; γε'τετ.
αιώνων. Αμν;ν.
Αστού κιόφτε.
2ΐ. Χαιρετήσετε κάθε ά'γιον εις Χοι2ΐ. Τε φάλια θο'ί τ£οό ^'νγτιτ
ς•ον Γ/)σοΰν' οι άυελφοί όπου είναι ιχα- μπε Κρίστινε Ιν;σου'νε οΰοάλενε γιούβετ μέ σεντέτ βελάζεριτε κε γιάνεπά•
,υ μου σα: χαιρετούν.
2κε μέ μου'α.
22. Ολοι οι άγιοι σας χαιρετούν,
22. Ού ιράλενε μέ σεντέτ ίϊβδ
και περισσότερον εκείνοι όπου είναι άπό ζείνγτορετε, έ μέ τε'περε άτά κε για'ν*
το οττ«τι του Καίσαρος.
γκά 3:ετ:ία έ Καίσαριτ.
23. Η χάρις τοϋ" Κυρίου μας Ιησοΰ ■ ί3. Δουρετία ε Ζο'τιτ σο'νβ Ιησοΰ
Χρίσου άς γ-,ναι μέ όλου; σας. Αμνι'ν Χριστο'ϊτ κιο'φτε μέ Γίθε -νιούβετ.
Βερτε'τ.
» Η ει; Φιλιππησίου; έγράφν; ά
« Κάρτα μπε Φιλιππίοτ οΰ σκρουα
πό Ρώμην διαμε'σου του Επαφροοίτου.
γκα Ρώμι με άν§ τε Επα^ροδ'ίτιτ.

δί
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ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ
Κεφ. ά. ι.

ΜΙΙ6 ΚΟΛΟΣΣΑ1Τ.
Κρίϊ Επάρϊ. α.

ι.

ι. Παΰλουα Αποςόλι ί ίτισου Χρι*
ι. ΠΑΥΛΟΣ άπό<-ολος Ιτ,σοΰ Χρί
σου α.έ τό• θέλιτ,μα τοΰ Θεοΰ, καί Τι* ς-όϊτ με θελη'με τ| Περντίσε, έ.δε Τιαόθεοϊβιλάϊ,
αόθεο; ό αδελφός,
2. Μπα τα κε γιάνε μπί Κολοβό
α. Εις τους αγίους, και πκ-οϋς άδελφους εις Χριςΐν Ινισουν, όπου είναι ίϊίνγτόρι, έ βελάζερ τ| πίσεσΐ μπι
εις ταϊς Κολοσσαϊς' 4; είνα* χάρις εις Κρίατινί' δουρίτΐ μπε γιοΰβετ * πάϊχ
έοας χαΐ βϊ^Υίνν, άπό Θεοΰ πατρός μας, γκ« Περντία Παπάΐ ϊνε , έ δε γκχ
και Κυρίου Ιτσοΰ Χρις-οΰ.
Ζότι Ιησοΰ Χρις-όϊ.
3. Εΰχαρις•οΰμίν τον θεόν και πα
3. Λεβ§ό'ιγμε Περντίνε έ *απάν' ε
Ζότιτ
σόν| Γησοΰ Χρις-όϊτ, κο!>ρ λιοιίτε'ρα του Κυρίου μας Ιν,σοΰ Χρις-οΰ,
τ,ϊοσευχόμενοι πάντοτε διαλόγου σας* τεμι Γίθϊ νιε περ γιούβε'τ.
4• Εμώντας να άκουσωμεν τήν πί4• Σε ψέ διΡιούαμ πεσενε τοόαϊγ
γ ιν σας (όπου έχετε) εις τον Χριτόν Αε κίνι μπε Κρίστινε Ιήσούνε, Ι σε δα•
Ιν,σοΰν, και τνιν άγάπ/,ν (όπου έχετε σιουοίν| κ§ Λίνι μπ| Ριθε Σεινγτόρί.
εις όλους τους αγίους,
5. Περ σπεροέοε κε ρούγαετε ι*!?
5. Δια ττ,ν ελπίδα όπου φυλάττβται
δια λόγου σας εις τους οΰρανοΰς, τί|ν γιοΰβετ ντξρ Κίεΐ, άτε χΑ έ μψούατ*
οποίαν ακούσετε προτίτερα εις τον λο'• α.5 περπάρα με άΎε τε φγιά)ε« τ?
νον της αληθείας τοΰ ευαγγελίου,
βερτε'τεοε ΟύγγΟ'ιτ.
6". Ατίγ *§ έ'ρδι ν-ερ γιου,Βετ, ϊϊ
6. Οπού" ήλθεν εϊς ε'σάς, καθώς και
»ίς όλον τόν κόσμαν' και χάριν! ι καρ- χουντρ' ερδι ντε ίίθε Αότε' Ε Αεν πέμ•
πόν, καθώς και εις εσάς, άπό την ή- με έ ρ'ίτετε, σι έ δε ντερ γιούβετ, «
αεραν εκείνον όπου ακούσετε και έγνώ- υ.-τ. ύ &-§ λ\ §>.Γ•.ουατ|, έ νιόχτί σΌ'>*
ρίσετε την χάριν τοΰ θεού μι άλη'- ρετίν' έ ΙΙερ^τίσε με -ιέ ^ε:τέτί.
0;ιαν,
η. Σι χουντρξ χίνι μψου'αρξ γκ*
η. Καθώς και ίμάθ»τε άπό Επαφρα
τοΰ άγαπητοΰ συνδούλου [/.ας, ό όποιος δάϊιουρι Επαφράι όο'πι υ,ϊ μούαχασ/ε,
είναι πις-ός διάκονος τοΰ Χρι^οϋ όια κι εστε σΕρπετούαρ ΐ πε'οεσε μπε Κρίλόγου σας'
ατινε πεο γιούβετ. '
8. Αι χέ έ δε να $εφτόΐγ νε'βετ
8. Ο όποιος και μας έφανίρωσε την
άγάπην σας ( όπου έχετε ) διάμεσου ύασιουρίν§ τουαϊγ (λε κίνι) μέ ανε τε
τοί> πνεύματος.
9• Δια τοΰτο και ε'μεϊς, άπ' εκείνον
9• Λντάϊγ ε δέ νε'βετ, /.ε άιϊ δ*".*
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τήν η*με'ραν όπου το άκου'σαμεν, άέν κε διΓιουαμ, νοΰκε πουϊιόνειιε τουκ' έ
παυομεν να προσευν/ώμεσθε δια λόγοι» φάλιουρε π§ρ γιουβετ, έ τουκ' έ κερσας, καί να ζητώμεν δια να γεμισθή"- κουαρϊ κ§ τε. μπούσι γκα τε νιο'γουριτε την επίγνωσιν του θελνίρ.ατος του, τε έ θελη'μεσβ τίγ, με τζ§ό φάρρί σομέ κάθε σοφίαν και μέ συνεσιν πνευ ©ίε έ ούρτετζί τε ϊπίρτιτ.
ματικόν"
Ι ο. Να περιπατήσετε καθώς πρε'ίο. Κε τε ετζξνι γιουβετ σι κουντρε
πει ει; τον Κΰριον, εις κάθε άρε'σκειαν, κα χιέ μτ;ε Ζόνί, τούκ' έ π|λκίερ| άεις κάθε έργον αγαθόν, κάμνοντες καρ- τίγ μπε τζδό πούνε, τε μίόρε, τούκ' ϊ
πόν και αυξανόμενοι εις την επίγνωσιν προυρί πε'μμε , έ τουκ' έ ρίτουρ| ντ|
τοΰ θεοΰ'
τε νιόχουρε τε Περντίσε.
1 1 . Δυναμωνόμενοι μέ κάθε δυνα11. Τουκ' έ μάρρε φουκί μέ τζδό
μιν κατά το κράτος της δόξης του, εις φάρρΊ φουκίε π|ρ φουκί τε ντέρτζιουκάθε ύπομονήν και μακροθυμίαν μετά ί§ τ» τίγνε ντ| δουρίμ τ§ σόοουρί, ί
ΧαΡ*ί'
ντ^ ζέμίρρε τε μάδε με Γε,ζίμ.
13. Κύ /«ρις-οΰντες τον πατχρα ό
12. Λεβδόίγμ» λαλάνε κ§ να πίρ^ε
που μας έκ-με ϊκανοΰ; εις την μερίδα τε ζότε τ§ γέμι πγιεσετάρε νέβετ ντ§
τον κλη'ρ^υ των αγίων εις το <ρώς '
πγ.εσε τε σεινγτόρεβετ μπε δρίτ».
1 3. Ο όποιος μας ίλευθε'ρωσεν άπό
1 3. Αί κ| να σττετο'ϊγ νέβετ γκά
την έξουσίαν του σκότους καί μας έ- ού'ρόΊριί έρρετζίρετβ, * να κα σποόρρϊ
μεταθεσεν εις την βασιλείαν τοΰ υίοΰ ντε {/πρετερΐ τε ,ΐίρριτ σ§ δασιουρίοε
της αγάπης του"
τίγ.
ι4• Εις τόν όποιον έ'/ομεν την ει4• Μπα τε κί'μι τ| ίίπερϊϊλε'ριτβ
ξαγόρασιν διαμέσου του αίματος του , με άνϊ τξΡιάκουτ βε τίγ, τε ντεγίεριτ'
την αφεσιν των αμαρτιών*
έ φάγεβετ.
1 5. Ο όποιος είναι είκών τοΰ θεοΰ
1 5. Αΐ Ίσιε Ικόνε έ Περντίσε. Α
τοΰ άορα'του, πρωτότοκος όλης της νουκ§ δοΰκετε, ί πάρι μπε ι ε λε'ρρ| γκ*
κτίσεως"
Γιθϊ γέτα.
1 6. Οτι διαμέσου αΰτουνοΰ έκτί- 1
ι (5. 2έψε μέ ά^ε τ' άτίγ γιάνε πέρσθηκαν τα πάντα, εκείνα όπου είναι :ϊς ρ§ &θ| παυνετε, ατό κέ γιανε
γιάνε ■ντε Κίελ,
τους ουρανούς, και εκείνα οποΰ είναι έ δε ατό κε ^ιάνε ντε Δε, άτό κι δοΰ
κπανω εις την γην, τα ορατά και τα κενέ, έ δε ατό κε «υ,;ϊ δουκεν&' κάκβ
αόρατα, καν τε θρόνοι, καν τε κυριότη Φρόνετε, κάκε ΖοτΓρίτί, κάκε Αρνίτε,
τες, καν τε άρ/αΐς, καν τε έξουοίαις" κάκε 1£ξουσίτ|, τε Γιθα μέ άνε τ' άτίγ,
τα πάντα οιαμεσου αυτουνου και εις ϊ μέ κσ'ιλ ύ τίγ γιάνε ίέρίε.
αυτόν έκτίσθηκαν"
17• Καί αυτός είναι προτίτερα άιη. Ε άϊ 'έστε μέ πϊρπάρα γιι» Γι'πο όλα, καί τα πάντα διαμε'σου αυ θε, έ Γίθε πούνετε με άνί τ' άτιγ κεντουνου ς•ε'κουνται"
τεόνενε.
ίο. Καί αυτός είναι ή κεφαλή τοΰ
1 8. Ε άι \Ήί κρ«Όυ ί κουραιτ σι
βώματος της εκκλησίας, ό όποιος είναι κί4|ΐ7ε. άί 'ίδτ; τε νίσουριτι •. ϊ πά^§
«ρχη πρωτότοκος έκ . τών νεκρών, μπέ τέ γνιάλτουρι-.β γκά β*ε'/.εγι^,

£-,ι

ΙΙΡ02 Κ0Λ0Σ2ΑΕ1Σ

ίιά νά γένη αυτός ει; όλα πρώτος"
19. Οτι ά'ρεσεν έτοΰτο (ει; τόν
πατε'οα ) νά κατοίκηση εις αυτόν ό
λον το πλήρωμα ,
2ο. Κα! οιαμε'σου αΰτουνοΰ νά φιλιώση τά πάντα εις τοΰ λόγου του*
είρηνωποιώντας, οιαμε'σου του αϊματος τοΰ ^αυροΰτου, οιαμε'σου αϋτουνοΰ καν τε εκείνα όπου είναι επάνω
εις τήν γήν, κά'ν τε εκείνα όπου εί
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ά/ταϊγ άί εστε ί πάρρ» μπε τε γ.Θοε.
ιΐ). 2έ ψέ κεγιό ί πελκε'ου ( "*«ία.ΐάϊτ ) τε γε'τε τέκ άί Γιθε μττο•^9*νια.
αο. Ε μέ άν| τ' άτίγ τε παίχτζ>νεϊγν$ τ ε Γίθα μπε βε'τεχε τε τίγ'
τούκ' έ περρε πάϊκ οε'ουτ, έ οέ ιτοΰνετ' έ κίεΧιτ μέ άν| τε Γιάκοοτ τέ
Κρούικιτ σε τίγ.

ναι εις τους ουρανού; .
ΐι. Ε νιούβετ
κέ- νέσετε
νιε- Λ.
/:':«
31. Καί έσεΐ; όπου ήσΟαν ένα και
ί
ί
- Γ*
τε
λιαρΡούαρε
έ
άρμίκ
ντε
^.πίρτ
πέρ
ρόν αποξενωμένοι και εχθροί μέ τν,ν
διάνοιαν ( ευρισκόμενοι ) ει; τά έργα πούνίοα τε >ίΡκα, νταάτί οΰ παικτζί;,
τά πονηρά, τώρα σας έοιλίωσεν,
•χι. Εις τό σώμα της σάοκ»; του,
αι. Ντε κούρμ τε τρούπιτ σε τίγ,
ί}•* μέσου τοΰ θανάτου του, νά σας μέ βδε'κεγ! τε τίγ , κέ τοΰ ντζγΐί'ρ*
παρα^ηση αγίους καί άκαταγορνίτου; γιουβετ περπάρα άτίγ Σιϊνγτόρε, ε τέ
πά σ'άρε, έ τε πά κατηγορη.
έμπρος-ά του*
23. Ντε κεντρόοτζι θεμελιότουρε
23. Εάν επιμένετε ει; τήν πί<~'.7
θεμελιωμένοι καί βέβαιοι, καί ό'εν με- μίρόε έ πά τούντουρε ντε λε'σε , ε" τΐ
τακινεΐσθε άπό τήν ελπίδα του ευαγ "πα λιούαΐγτουρε ντε 3ττερρε'*ϊ§ τ' Ούγγελίου τό όποιον ακούσετε , όπου γίλιτ κε διΡιούατε, έ κε οΰ δι#άζ μ-«
έκηρυχθη 5•!; όλην τήν κτίσιν όπου εί Κθ§ πότε κΐ ί'$~ΐ ντένε Κίελ' άτίγ
οϋ'νε— Παύλου» νιάα.
πέ:.~ε
ναι άποκάτω εις τόν ούρανόν" τοΰ Ούγγίλιτ
II
II
—* » —
όττοίου έγώ ό Παύλος έγινα οιάκονος. σΐρπετούαρ.
24. Οΰ'νε νταϊτ/; Ρε'ζόΐγ μπά τό Λ
ϊ4• Κ αϊ τίόρα χαίρομαι εις τά
παθήματα μου <ίιά λόγου σας, και ξα- πεσόί'γ ~έρ γιούβετ, ε παίόύαεγ ντε
ναπληρόνω τά λειψη'ματα τών 6λί- κοϋρμ τίμ περσερί άτό « λίψενε γκα
ψ;ων τοΰ Χρίσου ει; τήν σάρκα μου, μουντίμετ' έ Κρίστιτ περ τρούπ τϊ
Οιά τό σώμα του, το όποιον σώυ.α τίγ, κε άι τρούπ Ιατε Κ.ΐ7ΐα.
είναι ή εκκλησία"
ι5. Τη; οποίας εκκλησία; έγώ ϊ2. . Κ< ασκιγ κ<σε ου "ίετ^ΐ ουνϊ
σι κούντοε κέ κ'.νομία έ
γινα διάκονο; κατά τήν οΐκο*οι/.ίαν
του θεοΰ, όπου μου έίόθη ει; εσάς, Περντίσε, κε ;;ού (ίν. |/.ου* μπέ γιούνά γεμίσω τόν λόγον τοΰ θεοΰ '
βετ, τε μπούσ ογιά/εν' έ Περντίσε.
■26. Τό μυ-η'ριον όπου ήτον κεα6. Μυστίριονε ε' φσε'χουρΙ γκά
κρυμμε'νον άπο τών αιώνων καί άπό γε'τ|τι, έ γκά ουλίτε , πο ντχστί
τών γενεών, καί τώρα έφανεροίθη εις τ,φζκιουρξ ντ| Ζϊ<νγτο;ε τΐ τ;γ•
*β^; αγίους του'
27. Τοΰ; οποίους ηθΟησεν ό Θε
ό; νά κκμνι νά γνωρίσουν ποΐο; εί-

2 7. Μπά τέ όεσι Πίρντία τέ «ν
"'.χ•'ί τ.ραρίε Γέί•. κέ τέ πασουρίτ'

ΚΕ«ρ. ι.

ΕΙΠΣ ΓΟΛΗ
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ναι ό πλοΰτος της οόςης του μυς-η- έ ντ/σόιτ τέ /.ίτίγ (Λυστίοιοϊτ ντε ονρίου ετούτου εϊς τα έίνη, ό όποιο; εί λί τε τγιέρα, ίλ άί ΐστε Κρίστι ντϊρ
ναι Χρις-ός εις εσάς, ή έλπί; τ•?,ί γιουβετ, δπ|ϊ:εσέ έ ντε'ΐΐριτ.
28. Τον όποιον έμεΐ; κηρνίττομεν,'
νουθετοΰντες κάθε άνθρωπον, και δι
δάσκοντες κάθε άνθρωπον μέ κάθε
σοφίαν, οιά να παρας-ησωμεν κάθε
άνθρωπον τέ"λειον εις τον Χρ'.ςον Ιηοοΰν"
39. Ει; το οποίον και κοπ;«ζω,
αγωνιζόμενος κατά την ίνέργειάν του,
ί>ποΰ ενεργεί έί; εαένα αέ οΰναμιν.

Κεφ. β. 2.

2Λ. Ατέ Κρίστινί χε δ•.3άςγίμ§
νε'βετ τοΰκ' έ μψουαρε τζδό νιερ'ι μέ
τ'ίόό φάρρε σοφίε, « ιέ πίεμί πίρ7;άπαρα Κρπτιτ Ιησουϊτ τζ&ΰ <ιε;ί τί)ιο.

29• ΓΙέρ άτι πούνε αουντόνεμ ι δέ
οΰνϊ, ε λεφτόιγ σ'; κουντρ' \β~.% που-/
ίτιγ ί.έ πουνόν μπ'ϊ μοΰα με διοΰυ.$
φουκί.
■ Κρίε Ε5ίτ|. κ. α.

Διατι 6;λω νά ή;=ΰρετε έσεΐς, πο'•

ι. Σε ψ; οΰ δου'α /.ε τε οίγι γιοΰσον μεγάλον αγώνα ε/ω οιά λόγου οετ, σα δτρεγγιμ κάμ οΰ'νε πέρ γιου
σας και υ\α εκείνου; όπου είναι εις βετ, έ δέ πέρ άτά τέ ΛαοΒικίτε, έ5«
ιΫ,ν Λαοοικ,ίίαν, και όσοι όέν εΐοασ• πέρ ίιθ άτα χε νοΰκε κάν& π-ν'ΰρε <ράτο πρόσωπον ι/,ου σωαατικω; '
2. Δια να παρηγορηθώσιν αί καο•
οίαι; των, ες-ωντα; να σμινθώσι μέ
αγάπη ν, και ει; κάθε πλοΰτον της
πληροφορία; τις συνε'σεως, εις έπίγνωσιν του μυςτιρίου του Θίοΰ πα
τρός και τοΰ Χαςοϋ '
3. Εί; τόν όποιον είναι κρυμμέ
νοι όλοι οϊ 6υσαυρο'ι της σοφίας κα'ι
τη; γνώσεως .
4• Και το3το λέγω 5ιά νά μην
οά; άπατα τίνα; με συλλογισμού;, κα;.
καταπις-.κούς λόγου; .
υ. Διατι άγκαλά και μέ τό κορμί
λείπω, άλλα μέ τό πνεύμα είααι
μετ' εσάς, χαίρωντας και βλε'πωντας
την τάζινσας και το βίβαιον τη;
π'.7ίώςσας εις τόν Χρι^όν.
6. Καθώς λοιπόν έπαραλάβετε τόν
Κύριον Ιησιΰν Χρις-όν, ( τε'το•.α; λο
γης,) εις αυτόν περιπατάτε"

κενΣ τ ι με τε κοΰρμιτ.
2. Κε τε γε'ν| παρηγορίσουρε Ζ\Μίρατ β ατουρε , μπεγεοουρϊ .ι^σ/,Ε
ντε ^ασιουρί, ε' ντε Γίθε ζοτ&ρί τί σέ
ι/,ποΰσιουμτ σβ μεντ':σ?, πέρ -§ νιό/ουρε τί μυτίριριοϊτ τε Περντίσε πα/ΐάϊτ έ οε τε Κρίϊτιτ.
Ι). Μπα τέ γιάνε <ρσί'•/ου.•ε Ιί'.ί γζζινε'τ' ε σο^εσϊ έ ίέ τέ μέντιεσε.
4• Ε κιτεοϋ θόμ κϊ τε μός οΰ Γενιεγε νιερϊ γιουβετ μέ φγιάλε τέ νόλα.,
ί Γ|νιέ;ίτρα.
δ. Σε ψέ έ δε ντέ γιάμ λιάρίκ μ=
τοουπ, μά με ^πίρτ γιάμ μέ γιούβετ
'-.6:-ύ.\ , τοΰκ' έ Γε'ζοΰα^ε μι τεπα'οϊ
τ^ζν' έμίρρΐ τουαΐ,γνί, έ τ| ς-ορεόοουριτ' έ Αε'σξσε σαύα'ίγ μ^.έ Κρί•ίτιν|.
. 2ί κο^ντ^ε έ κ'.νι μ^ρ! αο.α
Ινριστινε Ιησοΰνε Ζο'τνε, κε/ττού έτ.μ.Μ
;πέ τε.
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η. Ριζονο'αενοι και κτιζόμενοι α
πάνω εις αυτόν, και βεβαιονόμενοι
εις την πι'τιν, καθώς έδιόάχθητε,
περισσεύοντες εις αυτήν με εύχαριςίαν.
8. Εχετε τον νοΟνσας μήπως καΐ
είναι κάνε'νας όπου να σας σκυλεύη
διαμέσου της φιλοσοφίας και εύκαιρης
άπατης κατά την παράόοσιν των
ανθρώπων, κατά τα 7<»χεϊα του κόσ
μου, κα; όχι κατά Χρις-ο'ν .
ρ. Οτι εις αυτόν κατοικεί όλον
το πλη'οωμα της θεο'τητος σωματικώς"
ίο. Και είσθε γεμάτοι εις αύτον,
υ όποιος είναι κεφαλή κάθε άρχης και
εξουσίας '
ιι. Εις τον όποιον και περιετμη'θητε με περιτομήν άχειροποίητον, με
τό) να ςεγυμνωθητε το σώμα τών
αμαρτημάτων της σάρκας, εις την
περιτομήν τυύ Χρις-ού '
12. Ες-ωντας να συνθαπτητε μετ'
αύτον ει; το βάπτισμα, εις τό όποι
ον και άνατηθηκετε όμοΟ μετ' αυτόν,
διαμέσου της πίς-εως της ενεργείας
του Θεοΰ, όπου τόν άνάς•ησεν έ"κ νε
αρών.
1 3. Και δντες εσείς νεκροί εις
ταΓ; άμαρτίαις και εις την άκροβυ7ΐαν τη; σάρκα; σας, σα; συν;;ωοποίησεν όμοΰ μετ' αυτόν χαρίζωντάς
σας όλα τα σφάλματα,
ι4• Λειο'νωντας τό καθ' ημών
χειρο'γραφον ( όπου ητον ) εις τα δόγ
ματα, τό όποιον μα; ή τον εναντίον,
και αυτό τό ίση'κωσεν άπό τό μΕσον,
καρφόνωντάς το εις τον ς•αυρο'ν '

Κιφ. 3.
η. Ρίνιόσουρί. έ κτίσουρε μπέ τί,
έ φορτζοΰαρε μπε χέσ§, σι κούντρί γίνι όιδάςουρί, τοΰκ έ στούαρε μπε τ§
με έρχααιςί.
8. Βεϊτρόνι σε μός ού ίεΐιέγε γιουβετ νΐίρί με άνε τέ ριλο,σοφίσε ε* ιζχ
βεγίερε. έ 5|νίεστγιάοεσε, οϊ κοΰντρ' ίστ§ τ§ παραδόσουριτ' έ νιε'οίζετ , π\
κοΰντρε γιάνε στιχίτ' έ Χο'τεσε, έ γιο
σι κοΰντρ' |3τε Κρίστι.
9• Σϊ ψέ τέκ άΐ ρι τε μποΰσιουριτ'
έ Περντίσΐ κουρμερίδτ.
ίο. Μπα τε γίνι μποΰσιουρε , κ§
αι ε?τ| κρεου ι τ,οο ζοτίριετ ε ουράϊοιτ.
Γ
1 1. Μπα τε γίνι έ δε πρέρι , για
με τέ πρε'ρε τε δόρρεσε , σέ ψέ γίνι
τέβέσηυρε. κούρμν' έ φάγεβετ τέ μισιτ, πό ντε τε πρε'ρε τε Κ Γ
ιι. Ού κάλτε ντε βαρρ πάδ/.ί μέ
τι ντε παί|ζίμ, μπα τέ γίνι έ δε γγ•άλτουρε με άν| τε λίσεσί τέ ποΰνεσί
Περντίσί , κέ άγιο ί γκρίγτι γκα τ%
βύε'κουριτε.
1 3. Ε κούρ γέσετβ γιοΰβετ τέ
βοε'κου|ε ντ§ φάγε, έ ντ' άκροβι^ί τε
κοΰρμιτ σοΰαϊγ , ού γγιάλι πάσχε με
άτε, τοΰκ' έ δξροΰαρε γιοΰβετ Γιθ»
φάγετε.
ι ί. Τοΰκ' έ σ»ΰαρ| τε λίκνε χιράγραφονε πέο νε'βετ ντε δόγιΐ|3α, χι «
κο'ντ:ε νίβετ, έά'ι έ•/όκι άτεγκα με'σι,
τούκ' έμπ|ρθίερε άτέ ντε Κ.ρ>•'»

1 5. Του'κ' έ ργιεπουρε λρχίτι ΐ όι
ίο. Ξεγυμνόνωντας τα~; άρχα";
και ταϊς έςουσίαις, ταΐς έπο'απευσε Εςοοσίτε, ί πομπέψι φάκ^α, έ ί 5οιφανερά, θριαμβεύωντάςται; εις τον αμβί'βσι άτό μπε βε'τεχε τε τίγ.
ς-αυρο'ν .
1 6. Ντονιέ άίχ λ'ί τε μός ού δίιδ. Κάνε'να; λοιπόν α; μην σας
μ|τό•ε
πΐρ τέ γκι$ν| « πέρ τε πίρ;».
κρίνη εις τό φαγητόν, ή ει; τό π:ο-

ΕΠΙΣΤΟΛΙ*

ΚεΟ. 1

τόν> η εις μέρος έορτης, ?, «ρ/ης τοΰ
μηνός, η των σαβ βάτων '
\η. Τ* οποία είναι σκιά Γών μελ
λόντων, άμή το σώμα είναι τοΰ Χρις-οΰ.
1 8. Κανένας ας μην σας αύθεντεΰη θίλωντας μέ την ταπεινοφρο
συνών, και λατρίίαν τών αγγέλων,
ΐμβαίνωντας εις έκίϊνα όπου οέν είο"ε,
ματαίως άλαζονευόμενος από τον νουν
της σάρκας του,
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ί περ δίτε τε αϊ Κρέμπτεσί, α τϊ|ο
λένε τε ρε , ά πέρ τ| ^ε,τοΰνα.
\η• Κετό ποΰνερα γιάνε χιέρα τ'

άτοΰρ» λε ύο τε βίγενε, μα κοΰρμι %στ| ί Κρίίτπτ.
ίι. Μός οϋ Ρουτζίτγϊ γιούβετ νιίρΐ
με χσιλ' τ| τίγ με άνε τε σέ ταπινσσουριτ, με τε φαλλέ τε πα βεγίερε τ'
Εγγίγετ, τούκ' έ καϊεζοΰαρι γιούβετ
μπα το κ| νούκ' ί πα, τούκ' ί φρίγτουρε γκα μ|ντια έ κοΰρμιτ σέ τίγ μπ|
τ§ μπράζετί..
Ι9• Ε νοΰκε μπάχετε γκα κρέί,
19. Και μη κρατώντας την κι .
φαλ/,ν ( τον Χρκτόν ) από τον όποιον ( Κρίστι ) χ§ γκα άί Ρίθε κοΰρμι, τούκ'
έ^ον το σώαα οιαμισου τών άφών έ πασκούαρε με κιούτζε έ μέ τε λίαΌυκαι συνοέσμων περνώντας ττ,ν τρο- ρα, έ τοΰκ' έμμάρε τ' οΰσκίεβιτε ρίτεφγ,ν χαί σμιγο'αενον, αύςάνει την αύ- τε τ| ριτουρε τΐ Περντίσε.
ζν,σιν τοΰ Θεοϋ .
2θ. Εαν λοιπόν άπεθάνετε όμοΰ
2ο. Ντέ γίνι άο"α βδϊκουρί κάσχε
μέ τον Χρΐ70ν από τα ς•θ'"/εΐα τοΰ με Κρίϊτινε, ντε στιχί τε κεσάιγ γέ->
κόσμου, σΊατί »ί>σαν ζωντανοί εις τον" τετ, ψέ νταϊτι σϊ κοΰρ ρο'νι ντε γέτ|
κο'σμον νομοθίτεΐσθε ;
κερτόνι περ £ίτο;
2ΐ. Τέ μός ζέτζ μέ δο'ρρε, τε μός
ίι. Ρ» α μην πιάσης , αηδέ να
μός χάτζ, τε μός γκάτζ.
γευθης, μη 5ε άγγίζης '
22. Ρίθε κετό ποΰνερα πέ,ρ τ§ τίλβ
ίι. Τα όποια χρειαζόμενα φθεί
ρονται κατά ταΓς παραγγελίαις και χρί νουμπάσενε, σι κούντρέ γιάνε πορσίτε έ διδασκαλίτε έ νιέρεζετ.
διίασκαλίαις τών ανθρώπων *
23. Ατό ποΰνεοα κάνε με τε βερ23. Τα όποια ευρίσκονται να ε/_ωσι λογον σοφίας, οΊα έθελοθρησκεί- τέτε λογορΐ τε σοφίσε, ντε έθελοθρηαν και ταπεινοφροσΰνην και άψυχο- σκΐ έ ντε τε ταπινόσουρε , ε τέ πα
πονημα τοΰ κορμιού, με το να μην κουρτζίερε τ| κούρμιτ, μέ τε πα πάέ/ουσι την χο'ρτασιν της σάρκας εις σουρε συλοή π}ρ τε φρίγτουρε κοΰρκάμμίαν τιμ/;ν.
μινε.
Κεφ. γ. 3.

Κρίε Ετρέτ$. γ. 3.

ι. Ανίσως λοιπόν άνας-ηθηκετε
όμοΰ με τον Χρΐ70ν, ζητάτε τα α
πάνω, εκεί όπου ό Χριτός κάθεται
εις την δεξιαν τοΰ Θεοΰ.
2. Φροντίζετε τα απάνω, και όχι
έκεΓνα όπου είναι απάνω εις τΫ,ν γν,ν.

ι. 1Μτ| γίνι άδ"α γγιάλτουρε πάσκ*
μέ Κρίστινε, χερκόνι πούνιρατ έλιάρ•
τε,σμε, τέκ |ϊτε Κρίστι κέ £ί μπάνί
τε δγιάθίτϊ τε Περντίσε.
2. Κιν ι συλοη περ ποΰν|ρα Λε γιάν| άτγέ λιάρτ, ε γιο πΐρ τέ δέουτ.

(ίϋΟ

ΠΡΟΣ ΚΟ ΝΌΣΣΑΕΙΣ.

'Λ Διατί άπεΟανετέ, και ή" ζωησσς
είναι κρυν.;Λ:νη ριαζύ αέ τόν Χριτόν
εις τόν θεόν .
/(. Και όταν ό Χριτός, ότου είναι
ή ζω/ί αας, ψχνερωθή, τότε και έσεΐ;
ΰέλετε φανεοω&ή άντάυ.α [ΛϊΤ αυτόν
εις οόζαν .
5. Νεκρώσετε λοιπόν τα [/.Λυ, σας
όπου είναι απάνω εις τ/,ν γΐ,ν, πορ
νεία•/, άκαθαρσίαν, πάθος, κακήν έπιθυ[/.ίαν, και την πλεονεζίαν, ή οποία
είναι είοωλολατρεία *
6. Δια τα όποια έρχεται ή οργή
του θεο} ει; τους υίοϋς της άπειθε-ία:.
7. Εις τα όποια έπεριπατνίσετε
καί έσεί; ένα καιρόν, όταν έζησετε

εις αυτά.

Ιίεφ. %

3. Σε ψέ γε'νι β^ε'κουρε , έ γεταε
γιούαϊγ |στ§ φσενουρ: πάσκ.ε ρτ.έ Κρίστινε |Λπε Περντίν|.
4• Κοΰρ τε τ-βάκετε Κα5τι νε'τ*
όνε, άτε χε'ρϊ δό τε τζφά/.ι ε' δ"έ νιο•ίβετ ριέ τε |/.πί ντε'ρρ.
5. ΙΙξνι άδα τ; 6$εσ§ν§ χραχετ' έ
κουρίΛίτ σουαιγ τεπεςοεσουρατε, χ*υρβερίνε, τε πείέριτε, ποθέ>ε, ίεαερίαν'
ε' κεϊκ , έ δε λιάκεαίνε , κε άγιο εστ§
Ιδ&λ,ολατρι.
6. Ε πϊα ατό τζπρετ οϋρίί έ Περντίσε απί τέ πίγ τε πα πίσεσ^.
7• Μπα τό τι κβκ,ία πάτϊ «τζουρβ
ε' δε γιοΰβετ νι§ χε'ρϊ , χοϋρ ρόγιτβ
ρ-πΐ τό.
8. Ε νταστί δά ϊτίρι έ όέ γιούβετ
ποστε ίίΟ' άτύ, οΰριίν&, τε ν,ιαεροΰϊ- ■

8. Α(λή τώρα άποδιώί;ετέτα και
εσείς όλα, όργήν, Ουαόν, κακίαν, βλασ^/,αίαν, τήν άσχηαολογίάν άπό το ριτ|, τ'ε κε'κεν», βλ*σφηαίνε, ογιάλεΓ*
ς•ο'|Αα σας .
έ λίίκα γκα Ρόγια γιοΰαιγ.
9• Μός πενι Ρενιε'^τρε νιε'ρι αϊ για9• Μ/,ν ψεύδεσθε ένας εις τον άλ
λον" ις•ωντας να έκδυθη'κετε τον πα- τίρινε, σε ψε έ κίνι τζβέσιουρϊ νΐίρ-.ν'
λαιόν άνθρωπον |/.έ ταΐς πράςαις του- έ βγιέτε2| μέ Γι8ε ποΰνερατ' έτίγ.
ίο. Ε κίνι βε'Κιουρε τε ρ:ν|, « πιρίο. Καί ενδυθηκε^ε τον νε'ον, ό
που ςανακαινουργο'νεται εις γνώσιν, τίρίχετε ρ.πε τε νιόχουρε σι κοΰντο'
κατά την εικόνα εκείνου όπου τον '|5τε ΐκο'ν' έ άτίγ κε έ κά κτίσουρεέκτισε .
( πέρίε ) άτέ.
ιι. Τέ;ι σ|ϋτ| Ελλήν α Τζιροϋτ,
1 1 . Εκεί όπου όέν είναι Ελλην
και Ιουδαίος, περιτοαή καί άκροβυ- ϊ πρε'ρε α ΐ πα πρβ'ρε ' Βάρβαρο ά
ς-ία' Βάρβαρος καί Σκύθης' δούλο; Σκϋθ, κοπίλ άζότ, πά Κρίστι (εστί)
καί ελεύθερος" άλλα ό Χρις-ος είναι τζ& φάρρϊ πούνε, έ £στ| απέ τέΛΟα.
όλα εις όλους.
12. Τ§ βίσνι άδά τί 5ί<νγτο'ρί τε
12. Ενδυθητε λοιπόν, όισαν εκλεκ
τζίε'δουρε
τε Περντίσί ε' τέ Λχσιουρε,
τοί του Θεοΰ, άγιοι καί άγαπηαε'νοι,
σπλάγχνα ελεημοσύνης, χαλωσύνην, ζέαερε λειγαονιάρε, τε πούτε, τε ταταπεινοφροσύνην, πραο'τητα, ρ,ακρο- πινοσβ. τ' Ιμπλε, τβ δουρούαρε.
θυμίαν '
ι3. Τούκ' έ §ουρούαρε νιε'ρι γιάτε1 3. Υποι/.ε'νοντε; εν«ς τόν άλλον,
και καανοντες νάριν ένας εις τόν άλ ρινε, έ τούκ' ε ντεγίερί νίε'ρι γιάτερινε,
λον, αν έχη κανένας εις κανένα τί ντ| πάστε ντονιε παραπονή απ| γιάποτες μίαψιν " κα3ίος ύ Χριστός τ§ρ νιερι' σι κούντρϊ ου ντεγίου ε «ε

Κ«?• 3.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

σί; έκαμε χάριν ομοίως καί εσεΐς
ι4• Καί απάνω εις όλα τοΰτα
ϊνδυθητε την άγάτην' ή οποία είναι
σύνδεσμος της τελειότητας '
1 5. Καίηεΐρη'νη τοΰ θεοΰ α; αΰθεντεύη ει; ταϊς καρδίαι; σα;, εις τ/ιν
οποίαν είρη'νην και εκαλεσβη'κετε ει;
ενα κορμί, Χ*ί ά; εϊσθεν εύχάρις-οι.
ι6. Ο λόγος τοΰ Χρις•ού ας κα

6?7

Κρίστι γιούβετ, κεστού έ £ε γιούβετ.
ι.'ί- Ε μπί Ρίθϊ κετά πο,ίνξοα τ§
^ούανι ^α'ίιουρίνϊ* κε άγιο ι3τϊ λίδϊγε
ί σε σόσουρ§σ|.
ι5. Ε πα'κι ί Περντίσε λέ τε φορ*
τζόνετϊ ντ$ ζέαξοα τού»(γ, μπα τ§
γίνι οι Ούρ^β πϊο τε πέάόε νιε κούομ,
έ νίχνι δουρετίνε.
ιό'. Φγιάλ' έ Κρίστιτ λέ τε άίγ$
τοικεί εις έσχ; πλουσίως , εις κάβε μπε γιούοετ μέ τε πλιύτε, μπέ τζ§6
οοφίαν, διδάσκοντες κ»! νουθετοΰντες <ράρρε σοφίε, τούκ' ε' όιδάξουρΐ, έ τούκ'
ίνα; τόν άλλον 'μέ ψαλμοο; και ύ ί δέ_νβ νασιχατ νιέρι γέτβριτ, μέ άνε
μνους και ψαλμωδίαις πνευματικαΐς, τε ψα'λμόβετ, έ τε ύμνοβετ, έ τε κενγμε χάριν, ψάλλοντες μέσα εις την γεβετ τέ Ζπίρτιτ, τούκ' έ χεντούαρβ
πέρ εφχαρις-ι τε Ζοτιτ μπε ζέιχβροε
καοδιαν οας εις τον Κύριον.
τούαϊγ.
ιη. Και κάθε πράγμα ό,τι και
17• Ε τ,3ό <ράρρ| πούνε χ§ τ§ θόνι,
«ν κάμνετε με λόγον η μέ έ'ργον, ά τε πένι, ( πένιε ) ίιθε μπε ;»Λ|ρρ τβ
όλα εις το όνομα τοΰ Κυρίου Ιησού Ζότιτ Ιησούϊτ, τούκ' έφ/αρις-ΐαουρε
( τα κάανετε ) εύχαρΐ7θ2ντες τίιν θ=- Περντίν* έ πχίάνε πέρ τ$.
6ν και πατέρα διαμέσου αύτουνοΰ.
1 8. Αί γυναίκαις, ϋποτάσσεσΟέ
ι8. Γιούβετ Γράτε., τε γίνι τ| δι<ις τους ϊδίοΛς σας άνδρας, καθώ; Ριούαρχ ντε πούόόα τούαιγ, σι κούνποε'πει εις τον Κύριον .
τρε κ* χιε μπέ Ζόνε.
12. Γιούβετ πούρρατε, τε οοϊ Γράτζ
19. Οι άνδρες, αγαπάτε ταΐς γυναίκαις, καί μην είσθε πικροί εις αϋ- τούαιγ, ε' μος πένι τε πικελούαρα ^.π|
τό.
ταϊς.
3θ. Γιούβετ ^γιέλμ , τε γίνι τξ
2ο. Τα παιδία, υπακούετε τους
γονείς σας ει; ολα' διατί τούτο είναι ' §ιίιούαρε μπ§ τέ ίίθα πεοίντετ' σέ ψέ
κεγώ εστ' ε πελκίερε ντε £ότι.
εύάρες-ον εις τον Κύριον '
31. Γιούβετ περίντ μος ίϊρίίάσνι
αι. ΟΙ πατέρες, μην παροργίζετε
τα παιοία σας, δια να μην άποφα- δγιέλα,τε τούαϊγ, κ| τε μός πένενβ τ'
σίζοϊνται καί χάνουσι την προΟυαί- άσπρε.
αντους.
22. Γιούβετ 3|ρπίτο'ρ3, διΓιο'νι μπΐ
33. Οι δουλευτάδες, υπακούετε ει;
τε
Γιοα
ί,οτιρινγτε τούαιγ τ|έ κουρμιτ,
ολα τους σαρκικούς σας αύθεντάδε:.
όχι δουλεύοντες ωσάν άνθρο>πάρεσκοι Ι έ μος δερπένι περπάρα σίβετ, σι πβρ
ίις ταΐς δουλείαις όπου σας βλέπουν, τ| πΛκίερε νιίρεζετ, πο μέ ζέμερε τ^
άλλα μέ απλότητα καρδίας, φοβοί- Υοίπίτε π§ρ φρίχβ τ| Περντίσε.
μενοι τον Θεόν '
α3. Καί κα'θε πράγμα ό,τι καί
23. Ε τ$ό φάρρε πούνε ΐέ τ! π{*
άν κάμνετε, κάμνετε το εκ ψυχίς, νι, π(νιε με Ρίθ§ ζέάερε, σί πέρ Ζόν§,
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ώσαν να το κάμνετε εις τον ΚυοιονΓ
χαϊ ο/ι £Ϊ; τους ανθρώπους"
24• Ηξίΰροντες δτι θε'λετε πάρει
από τον Κΰριον ττ,ν άνταπόιϊοσιν ττ,ς
κλτοονομίας- όιατί οουλίΰετε εις τον
Κ,ίοιον Χρι^όν.
25. Αμή εκείνος όπου ά&'.κεϊ, θέ
λει πάςει τ/,ν άά«κίαν όπου «οίκησε '
ν.αί 5ϊν είναι προσωπολν^ία .

**<?

ζ.

γιο σι περ νιερι,.
»4• Τουχ' ε <$<Γ;ου'αρε γκα Ζο'τε §ο
-Χ κίνι -άίνΛ ντ! κλ/,ίονοαττ,* σε ϋ
πουνόνι ρίπε Ζο'νε Κρίοτινε.
25. Ε τζίλι §ό πα £ε τ| πέγε ά£ικ?, δό μάρρε άτε τε λίΓκε κε χέόΐ•,
σέ •1έ σέστε ιχπάνε ΓΙείντίσβ τέ τζΓϊ'5ου:β οάκεσί.

Κ:ο. ί. 4•

Κ οίε Εκάτερτε. £. 4•

1. Οι αΰθίντάίες, κάμνετε εκείνο
όπου είναι το δίκαιον, και τήν ίσότ/ιτα εις τθΜ; Λούλους, ε!;εΰοοντες
ό'τι /.αϊ £5ίΓ; έχετε αΰθίντν,ν :ί; τους
ούΐανούς .
2. Να καρτερά" εις τί,ν προοευχϊ>, κ α: αγρυπνάτε εις αϋττ,ν μ<
ίύ/αρις-ίαν '
3. Προσευχεσβε όμου και δια λό
γου μας, όια να μα; άνοί;/, ό θ:ος
Ουραν του λο'γου, να λαλ•/;σιομεν τό

Ί. Γιου ,οτερίνγτε, τε ΐπνι χάίί-Λ
κοπίγετ, έ" τε βρε'ιγτ|νβ, ε' τα Λγι κε
κίνι ε' δε γιοΰβ*τ ζοτ ντερ Κί«Α•.

μυΓ-ηριον του ΛρίΓ-ου, Οια το οποίον
χα: εΐ'/.αι οεμενος
4• Δια να τό φανερώσω, ι καθώς
•κάμνει /ρεία να τό λαλήσω .
5. Εις τοός εςω π££ΐπατεΐτί φ»
νήμα,, έςαγοράζοντί; τόν καιοο'ν'
6. Ο λο'γος σα; ας ήναι πάντοτε
^αειτωμί'νο;, άρτυμε'νος ιιέ άλας, να
■Γ,ζεΰρετε πίίς πρ/π-'ΐ να άπο/.οίνεοθε
ιΐς κχ'δε ενα.
η. Τα έσΊκάμου έλα Οελει οάς
τα «ανερώιπ•. Τυπικός ό αγαπητό;

2. Κεντρο'ν* μπε τ| φάλλε, ε' ό-.λ-ι
μπ$ τε τζγιοιίαρϊ (Λπε τε, τοΰκ' ερχαριΤΛίουρί,
3. Φάλλι Κ6ε πά2κ£ έ 5ε περ νε'βετ, κε τε να χ*πγ-| νε'βετ ΠερντΓχ
όε'ρρεν, έ φγιάλεσί πξρ τί φολι πΐρ
(χυστ-ζίριβ τέ Κρίϊτιτ * περ ποΰνε τέ
κ§τίγ ουν; γιαρι λίσΌυρε.
4• Κε τε τζφάϊχ ουν' άτι σι χοιίντρ| κα χιέ ι«.πε {λουα τε φλιας ιιερ τέ.
5. Ε-Γ|νι με σορί ντε τε περγιά3τεΐϊ|ΐ.*τε, του'κ' έ ξε3πίρλλι«ρε χόχενε.
6'. Φγιάλια γιούαιγ λέ τε γε'τί
κούρδο [χέ χϊρ, 7'ουλαούαρΕ, (χΐ χρίπε,
κάκε τε δίγι γιου'βετ χι'ί τ| περίίίί βί
τζίλιτ δο'.
η. Περ πουΚ -έ αία δότοίϊ δεφτό*
γε γιού{5ετ Τυχικοϊ βελάϊ ί Λοίδιουρϊ,
έ 3ερπ|τόρι ί πεσούαρ? , ε όόπι χάϊί»
ιχέ μούα μπε Ζο'νε.
8. Ατ| έ δερΡόβα μπ| γιούβετ περ
κετε πουν! , κε τ% σιόχε πουνε&χτ»
τουαιγ , έ τε παρηγορίσγβ ζέαερατ{

άδίλ^ός, και πις-ός διάκονος και συνύο-ιλο; έν Κυοίω.
8. Τόν όποιον έπ:μ}α εις ε'σας δι"
αΰτ/,ν τΐν ά«ρορμήν, δια να μάθω
τα εδικά σας, και να παοηνορ/ίστ,
ΐ»ζ καρϊίαι; σα;•
του'βίγ.

Ι:?. 4•

ΕΠΙ2Τ0ΆΗ

6*>§ ■

9• Πάϋκε με Ονίσιμονε τε Αεσοόρινε , ε' τ§ δασιουρινε βελά , κε εστϊ
πρε'ϊγ γιοόσ" άτάδά τοΰ" όεφτόγεν§_ά-το κε χενενε χϊτου.
ίο. Οΰ φάλετε μέ σίντέτ Αρις-αονο», κε 'έστε πάσχε μέ μοΰα ντε χε'κου- .
ρ», έ ο'έ Μάρκουα ΐνίπι ί Βαρνάβεσε,
κε περ άτέ κίνι μάρρε πορσί' κε ντ'
άρτε ντίρ γιούβετ τά δε'ζνι.
ιι. Ε όέ Ιησου'ϊ κε θουγαετε Ιού-,
«το* άτά νιάνε
νκά νέαουρι
ί σέ- ποέοιI
- ι
Γι
* » βετ' κετά βε'τίμε γιάνε πουνετόοε μέ
μουα πάσχ$ ντε μπρετερι τε Πεοντίο*»' ατά μοΰ πενε μοόα παρηγορί.
ι?. Οΰ φάλλετε μέ σεντέτ Επαιρχϊ•
12. Χαιρέτα σας ό Επαφράς ό
που είναι άπό σας ύ οοΰλος του Χρι- κε ε'ίτ» πρε'ίγ γιοΰϋ ρο'πι ί Κριϋτιτ,
ς•ου, οπού αγωνίζεται πάντοτε οια άΐ' χε λεφτόν ίϊΟί-νιε πίρ γιουβετ μ;
λογού σας εις ταΐς προσευχαΐς, διάιτέ φιλί, χε τε κεντρόνι τέ τελιόσουνά ς•αθητε τε'λειοι και γερτοί εις ρε, έ τε ρ.πούσιουρε γκά άτό κε §ό

9• Αντάμα μέ τόν Ονη'σιμον τον
«ιςΌ» και άγαπητόν άοελφόν, ό όποι
ος «ναι άπό σάς' εκείνοι θε'λουσι σας
φανεροίσει τά έοώ.
ίο. Χαιρέτα σας Α^αρ/ος, όπου
είναι φυλακωμένος μαζΰ μετ' έμενα,
και Μάρκος ό ανεψιός τοΰ Βαρνάβα,
διχ τον όποιον έπαραγγελΟη'κετε" εάν
ελθη εις εσάς δεχΟητε τον '
1 1 . Και ό Ιησοΰς όπου λε'γεται
Ιουςος, οί όποιοι είναι από την περιτο(λνίν' έτοίτοι μοναχοί είναι βοηθοί
μου εις την βασιλείαν τοΰ Θεοΰ, βί
όποιοι έγιναν παρηγοριά μου •

κάθε θε'λημα τοΰ Θεοΰ .
1 3. Διατί μαρτυρώ δια λόγου του
Οτι ε/ει άγάπην Οερμην ο\ά λόγου σας,
και δια εκείνους όπου είναι εις την
ΛαοοΊκείαν, και δια εκείνους όπου
είναι εις την Ιεράπολιν .
ι4• Χαιρετά σας ό Λουκάς, ό ια
τρός ό αγαπητός, και Δημάς.
1 5. Χαιρετη'σετε τους άοελφοϋ;
όπου είναι εις την Λαοοικείαν, και
?ίυμ<ράν, και τν,ν Εκκλησίαν όπου
«ιναι εις το σπητί του .
ι6. Και όταν άναγνωσθη εις εσάς
ή ε'πις-ολή, κάμετε σ\ά να άναγνωσβη
καΐ εϊς την έκκλησίαν τών ΛαοοΊκε'ων"
και έσεϊς να αναγνώσετε και έκείνην
όπου είναι από ττν ΛαοσΊκείαν.
ιη. Και εΐπητε εις τον Αρχιππον'
βλέπε τήν ύπερεσίαν όπου έπαράλαβες ε'ν Κυρίω , δια να την τελειώνης.
ιδ. Ο χαιρετισμός (έγράφΟ μέ
το εδικόνμου νε'ρι του Παύλου. Εν•

Πίρντία.
1 3. Σέ ψέ ί Αίίγ ατίγ μαρτυρι, κ*.
κά ζηλί τέ μά£ε πέρ γιουβετ, έ δέ πέρ
ατά κε γιάνε ντε Λαοιϊική,έ δ"έ ντε 1εράπολλ,
ι4• Ού φάλετε γιουβετ μέ 1>;ντίτ:
Λουκάϊ γιατροί ίδάσιουρι ε δέ Δημάϊ.
ι5. Τε φάλι μέ δεντέτ βελάζερετ
κέ γιάνε ντε Λαοοική, ί Νυμφάιτ, έ5«
κίσίσε κε |στ£ ντε, ατεπί τ| τίγ.
\η. Ε κ«»υρ τε κεντόνετε ντε μές
τουαιγ κίγιό κάρτε, πενι χε τ'ε κεντό-•
τε £ ίέ ντε κίΐ! τε ΛαοοΊκίσ^, έ γιου
βετ κεντόνι άτε τέ Λαοίικίσε.
ι8. Ε Οό« Αρ/ιποϊτ , βεατρό σίρκίσενε Αε κε μάρρε μπέ Ζόν§, κ'ε τα
πέτζ τε πλιότε.
1 8. Τε φάλ|τε ( ε3τ| ) γκα δόρόβ
ί(/ι έΠαόλοσε; κουιγτόνι ζιντζ•'ρετ' έ.

ββο

ΠΡΟΣ θεσσαλονικείς α.

Κε^,
Αστο•.»

θυμάσθε τα δίσμάμου. Η χάρις ας μία, δουρέτία μέ γιοόβετ,
κιόφτε.
τίνα; αέ του λόγου σας. Αμ^ν.
» Εγραφη από Ρώμ>•.ν εις Κολοσ" Κάρτα μπ§ Κολοσσαιτ
σαεϊς διάμεσου Τυ/ικοϋ και Ονησίμου.

ο•5

σκροΰα γκά Ρώμι μέ άνε τε Τυχιχόϊτ , έ Ονίσιμο<τ.

επιστολη

Κ Α Ρ Τ 6

παϊλου του αποστολου

Ε ΑΠΟΣΙΌΛΟΙΤ ΠΑΪΛΟΣβ

προς θεσσαλονικείς

ΜΠΕ ΣΕΛΕΝΙΚΙΟΤ.

ΠΡΩΤΗ.
Κεφ. α. ι.

Ε Π Α Ρ Ε.
Κρίε Επάρε α.

ι.

ι. Πάυλουα, ί Σιλουανόί, έ Τιμόι. ΠΑΥΛΟΣ και Σιλουανός και
Τιμόθεος εις την έκκλησίαν των Θεσ θεοϊ μπ§ Κίσε τε Σελινικϊότετ , μπ§
σαλονικέων, εν Θεω πατρί, και Κυ- Παπάνε Περντίν|, έ μπε Ζόνβ Ιησι.ύ
ρίω Ιησοΰ Χρις•φ, άς είναι χα'ρι; εις Χρις-όνε, λέ τε γέτ| δουρετ! μπε γιοό3,
«σας και ειρήνη άπό Θεοϋ πα τρο'ς μας ΐ πάϊΛ γκά Περντία ΠαΛάϊ ίνε, έ δέ
γκά Ζότι Ιησού Χριτόι.
και Κυρίου Ιησού Χρις-οδ.
2. Πέϊγμΐ λεβ&μ Περντίσε κούρδο
α. Εΐτ/αρις-οΰμεν τον Θεόν πάν
τοτε δια όλους σας, ες-ωντας να σας περ Ρίθε γιουβετ , του'κ' έ κουιγτουαρί
«νβυμοΰμεσήεν :ϊς ταϊς προσευχαΐςμας' γιούβετ μπε τε φάλιουρε τόνί.
3. Κούρδο κουϊγτόνεμι πούνεν' έ
3. Πα'ντοτε ά^αθυμίζοντες τό έρ
γον τις πίς-εώς σας, καί τον κο'πον πε'σεσε σοόαΐγ , έ μουντίμν' έ δασιου■της άγα'-ης, και την ύπομονήν της ρίσε , έ δονρίμν' έ σπε^ρεαεσε τέ Ζο'τιτ
ελπίδος όπου έ/ετε εις τον Κΰριόν σόνε Ιησοΰ Χρις-όϊτ, περπάρα Περντί
μας Ιησοΰν Χρις-όν εμπρο^α εις τον σε έ Πακάϊτ σόν|.
θεόν καΐ πάτερα μας '
• 4• Ηςεύροντες, «ϊίλοο'ι αγαπημέ
4• ΣΙ άτά ϋΧ νιόχεμε γκά Πιρντίχ
νοι, άπό τον Θεόν την έκλογη'νσας' βελάζερ τε 8άσιουρ§, τέ τζίιε'δουριτε
τοιίαϊγ.
ί). Σέ ψέ Ούγγίλι ϊνϊ νοόκ' ου Λ*
5. Οτι το «ύαγγίλιόν μα; δεν έ'γινεν εις εσάς μέ λο'γον μόνον, άλλα μπάνε γιοϋσ μέ φγιάλε βέτεμε , πο ε
/.αϊ μέ οϋναμιν, και μέ Πνεύμα αγι• δε ντε φουχί,' έ ντε Λπίρτινε Σε^νγτ,
ον, *η με πληροφορίαν πολλην' κα- έ ντε τε μπουϊιουρε τ| ϊιοΰμε, σ•.
6ώ; ήςευ'ρετε τι λογής ημεοΟεν ει; κοΰντρ' έ δίγι τζφάρρε λοΐ κίμ νε'£ετ
Ϊ5ας δ'.α λογού σας.
Ι ντε μές τουαϊγ ::§ο τέ μίρρΐ τουαϊγ.

Κεφ. ι.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

6. Και έσεϊς ε|ημ•/ιθ/;κετε κα•. ε'μά;
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6. Ε γιοΰίετ ού πέτβ Γιάρ^ε νε'βετ
ϊ δέ Ζο'τιτ , του'κ' έ δε'ςουρε φγιάλεν{
με σιού|/.§ πιχελίμ, με ίεζ'ιμ τ| Σέινγτιτ 2πίρτ.
η. Κάκε /.§ γ•'νι πείρε γιούβετ ςόμπλε μπ| Ρίθ' άτά χε πεσούανί ντ§
Μαχεδονί, έ ντ'Αναί.

και τον Κύριον, ες-ωντας να οβχθή"τε τον λο'γον με πολλήν θλίψιν,,
μετά χαράς του αγίου Πνεύματος.
η. Είς τόσον όπου ε'γινηκετε εσείς
παράδειγμα εις όλους τους παύον
τας εις τζιν Μακεδονίαν χαί εις τη.ν
Αχαΐαν.
8. Σέ ψέ τρε"ι•γ γιούσ ού περχαπ
8. Διατϊ από λόγου σας έδιεβοηθη
ό λόγος του Κυρίου, όνι μο'νον εις φγιάλια έ Ζο'τιτ , γιο βε'τεμι ντε πέρ
τν,ν Μακεδονίαν και Α/αΐαν, άλλα , Μακεδονι , ί ντ| πέρ Α^αΐ, πό έ δέ
χαί εις χα'θε το'πον ή πίς-ις ή έδικτί μπε τζδά β§ντ άράίγτι /ϊε'σα γιουαϊγ
σας όπου έχετε είς τόν θεόν εφθα- /.ξ κίνι μπ§ Περντινί, «ϊτοΰ « νούοεν, εις τόσον όπου δέν ε/ομεν /ρεί- "/.ε δούχαετε κέ τε φλιάσεμε να Ρε.
αν έμεϊς να λε'γωμεν τίποτες.
£). Δ•.ατί αυτοί λε'γουσι δια λόγου
9• Σε ψέ άτα πΐρ νε'βετ ρεΐ»ίγ§νξ
μας, τι λογτ,ς εΐσοδον έ'χομεν εις έ τζοάρίε λοί κέ τέ '/}ν•~ί τάν§ ντερ
σας, και πώς έγυρίσετε είς τόν θεόν .γιου, έ κίσ γκα Μόλατε κθίειγτιτε βεάπϋ τα είδωλα, να δουλεύετε θ;όν τε^ενε τούαιγ μπέ Περντίνε, π*.ρ τ§
ίωντανόν και άλν,θινόν •
πουνοιίαρε Περντίν' έ πάλβ ε τέ βερτε'τενε.
ίο. Και να Λνααένετε τόν υίο'ν του
ίο. Ε περ τε πρίτου^ετεπίρόιτσ^
απο τους ουρανούς, τον οποίον ανα- τϊγγκα Κίελτε, άτ| χεγγιάλι αϊ γχχ
ςν,σεν έκ νε.'.ρών, τον Ιητουν, ό οποίος τε βΛε'κουριτε , Ιτισουνς χε να σ-|τόι
μας έλευθερόνει άπό τν,ν όργήν όπου νίβετ γκα ούρΡία κε δυύαν τε βίντε.
έρχεται.

Κεφ. β. α.
ι. Διατί αύτοι έσεΐς ήξευρετε, α
δελφοί, ττ,ν εί'σοδον την έδικτίν αας
εις ε'σάς, ότι δέν εγινεν εύκαιρη"
3. Αλλα ΐαν και ίπάθαμίν προτίτερα, και ΰβρισΊτ,καμεν, καθώς ήξεύ
ρετε, εις τους Φιλίππους, [ ό'μως )
έπαρρ,σιασΟη'καμεν (ίς τΐν θεόν μας,
να λαλη'σωμεν είς εσάς τό εύαγγελιον
το3 θεοΰ μι πολϋν αγώνα .
3. Διατί η παρακλ'ίΐσίς μας δεν εγΐ'-εν άπό πλάνην, ουδέ άπό άκαθαρσίαν, ουδέ αϊ δόλον '

Κρίε Ε2>ίτε. β. α.

ι. Σε ψέ γιου βε'τε έ οίγι, βίλά,ερ,
τ' άρόουριτε τα'νε ντεο γιου, χ| νούχ
ού χ'ε τε μπραζετε.
2. Πό ντο'νε τε πάτρ.ε χε'κιουρε σιοϋμε τ| χεκία υ.ε π^ρπάρα, έ τε διαρ^α, σι χοΰντρ έ &γι, ντε Φίλιππε, μα
πάτμ θαρρός τέ Περντία ό'νε τε <ρλι«τ|με μπε γιου Ούγγίλ " έΠερντίσε μϊ
σιούμε τέ περπγιε'κουρε.
3. Σέ ψέ διδανία όνε νούκ ού πξ
γκά έρρεμία, α; γκά έ κ;:<6α, ά; γκα
Γεν'.ό'στρα.
4. Πό σί χοιίντρ' ού δοκιμάσμγκχ
4• Αλλα καθώς ίδοκιμασθτίκαυ.εν
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«το τόν Θεόν να πι<τεύσωμεν το εύαγγΛιον, τε'τοιας λογί-ς λάλοΰμεν , ό^ι
ωσάν νά άρε'σωμεν των ανθρώπων,
άλλα του θεοΰ όπου δοκιμάζει ταϊς
καρδίαιςμας.
5. Διατί ουδέποτε εχρειασθτ'καμεν
λόγους κολακευτικούς, καθώς το ήςεύρετε, οϋ'τε ποτέ.έπροφασισθηκαμεν τί
ποτες διά πλεονεζίαν* μάρτυς -ημών
είναι ό Θεός.
6. Ουδέ έζητησαμεν άπο τους αν
θρώπους δόςαν, ουδέ άπο λόγου σας,
οίδέ άπο άλλους* ήαποροϋντες να
νίειασθώμεν μεγαλεϊον, ωσάν άπός-ολοι του Χρ'.<-οΟ"
7. Αλλά έγενη'καμεν νίμεροί εις
τήν με'σην σας, ωσάν ή τροφός επι
μελείται τά παιδία της.
8. Ετζι κα! έμεΐς επιθυμούντες σας,
άγαπούίαμεν νά σας μεταδώσωμεν,
όχι μόνον το εΰαγγέλιον του θεοΰ,
αλλά και ταΤς ψυχαΐς μας, διατί τ,σ»
θαν αγαπημένοι μ^ς.
ρ. Διατί ενθυμεϊσθε, αδελφοί, τον
κόπον μας και τον μοχθον μας* διατΐ
νύχτα και ήμε'ραν ί'ργζζόμεσθε, διά
νά μ'Λ^ παοαβαρέσωμεν κανένα άπο
σας, κ/,ρύττοντες εις έιας το εύαγγε'λ,ιον του Θεοΰ.
ίο. Ρ.σεΤς είσθε μάρτυρες και ό
θεός, πώς όσίως κ7Ϊ δικαίως καΐ χω
ρίς μέμψιν τίμασθαν εις έσας όπου

Κεο. *-.

Περντία κε τ§ νά χεσόνεϊγ νε'οετ 0>γγίλι, χείϊτοϋ κουοίντοιγμε, γιο σϊ. χο-_>α
8ο τ? πελκέΐγμε ίκρίζετ, μι ΊΙιζν-ζίυί , χε κ§ρκόν ζεμερατβ τυνα.
5. Σέ ψέ φγιάλ'.α όνε νούχε κέ χούρρ§ μπε κολακί , σι κούντρ' έ δίγε , άς_
/ίρκούαμ χούρρε λια«μί, Περντία ε5τ*
μαρτύρνίνε.
6. Ας «ρκου'αμνκά νιε'ρε,,ιτε ντέρρ,
άς γκά γιούβετ, ας γ*ά τε τγιε'ρβ*
ντόνε σέ μούντγεμ τε χερκόγεμ , βϊ
Λπος-οϊγ τ§ Κ,ριστιτ.
η. Πό οΰ λεμ τε πούτε ντε μες.
τούαιγ, πόσι μεντεοεχ χέ γ*ρόχ ντ|.
Ρ'ι δγιέλμτ' ίααιγ.
8. Κιάτου τούχ' έ όε*ίερούαρι γιου
βετ, όοιίαμε του έέγεμε πγιε'σε γιου
βετ γιο βε'τεμε γκά Ούγγίλι ϊ Περντί
σε,
πο έ δέ γκά
σπίοτε:ετε
τάνε, σέ
-'
ί
ι -ι
—
ψέ ου Αέτ| τε οάσιουεε μΧξ νε'βετ.
9• Σέ ψέ γιοΰβετ ί μπάϊ μΐντ, οελάζερ . ζαχμέτνε το'νε έ τι λιόδουριτε"
τουκ' έ πουνοΰαρε νάτ' έ βίτι , )ίέ τ|
μός ρεντόϊγμε ας νιε πρέϊγ γιοϋσ, '-εμι διδάξουμε Οΰγγίλ| ΐ Περντίσε ντΐρ
γιούβετ.
ιο. Γιούβετ γίνι μαρτύρε , ε δέ
Περντία, σά 2|ϊνγτίρί3τ, έ μέσα τι
δρέιγτε , έ πά σιάρρε γε'μι προύρι μ=§
γιου /λ χεσούατε.
ιι. Κε σί καυ'ντρ' έ δίγι , « τζίλιν| §ο γκά γιοΰσ , σι πα*άϊ δγιελατ
έτίγ οΰ λιούτισϊμ, έ* ού παρτ^ρισ^ΐμ,

ίπι^εϋσετί '
ιι. Καθώς τίξεύρετε, ότι καθέναν
απ εσάς, ωσάν πατέρας τα παιοια
του, σας έπαρακαλούσαμεν, και σας
έπαρηγοροΰσαμεν,
12. Ε οϋ βερρεμ ντε κέ. "ίε τε ε12. Κα! σας 'όρκίσαμεν εις τό νά
τζεγετε
σι κοΰντρε κά γίζ Περντίίΐ
περιπατήσετε καθώς πρε'πει του Θεού,
κ§
ού
θερρέτ
γιούβε- ντε μπρετερΐ τΐ
όπου σας καλεί εις την έδικνίν του
τ'ιγ έ ντε ντί'ορ.
βασιλείαν και δο'ξαν.
1 3. Αντάϊγ έ δϊ νε'δετ έφχαριστί1 3. Διά τοϋτβ και έμεϊς ίΰ/αρι-

Ήε?. 2.'

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ς-οΰμεν τον Θεόν πάντοτε, δτι ες-ωντας να παρελάβετε τον λόγον τοΰ
Θεοΰ όπου ακούσετε άπο λόγου μας,
τον ε'δί/θνι'κετί, όχι λόγον ανθρώπων
άλλα (χαθώ; κ χ ί είναι αληθινά) λό'
γον Θεοί, ό όποιος και ένεργίΐ εις εσάς
οποΰ πις•εύετε•
ι4• Διατι εσείς, αδελφοί, ε'μιμνιθ/κετε τοις έκκλ/,σίαις τοΰ Θ«οΰ,
Όπου είναι εις τήν Ιουδαίαν εις τον
Χρις-ον Ιησοΰν, δτι έπάθετε και εσείς
τά αυτά άπο τους ιδίους ομοφύλους,
τά όποια έπάθασι και εκείνοι άπο
τους Ιουδαίους"
1 5. Οι όποιοι έφόνευσαν και τόν
Κυριον Ιησοΰν και τους ιδίους προφν;'τας, και εμάς έ*δίωί[αν, και τοΰ
θεοΰ όέν άρίσκουσι, και είναι ε'νάντιοι ύλονών των ανθρώπων"
ι6. Εμποδίζοντές μας να μήν λαλτ'σωμεν εις τά έ'θν/) νά σωθώσι,
οια να τελειώνουν πάντοτε ταις αααρ
τίαις τους" και εφθασεν εις αϋτοϋς ή
οργή εις τέλος.
17. Αρ.ή εμείς, αδελφοί, εμώντας
νά άπορφανισθώμεν άπο σα; εις και
ρόν ώρας, μέ το πρόσωπον, όχι μί
τ/,ν καρδίαν, περισσότερον έσπουδάσαμεν να ειοουμεν το πρόσωπον σας
μέ πολλήν έπιθυμίαν.
1 8. Διά τούτο έΕ)ελησ*μεν να ελθωμεν εις εσάς ( εγώ ό Παϋλος ) και
μίαν φοράν, καί δυο, άμή ό Σατανάς
μας ε'μπόδισεν.
19. Διατι ποία είναι ή ελπίδα μας,
ί| ί χαρά μας, ί ό 7ε'φανος τίς καυχτί«εως; η δεν είσθε τοΰτο έσεΓς, έμπρος-ά εις τόν Κιίριόνμας Ιιισοΰν
Χρις-όν εις τ/,ν παρουσίαν του;
αο. Διχτί ε'σεΐς είσθε ή δόξα η'
έύικγί μας και ή" χαρα'.

663
σγεμε Περντίνβ Γίθ^ νιε, σέ ψέ 51 μου'αρ^τβ φγιάλεν' έ Περντίσε κε διΡιούατί
πρεϊγ νε'3, έ δβ'ξτε γιο σι φγιάλε ίιε'ρεζετ, πό σι κούντρ' Ιΐτ* μέ τε β§ρτέτο (σι) φγιαλι Περντίετ, χ\ «γιο
φγιάλ§ ε' δέ πεν πούνε μπε γιου χ| κί•
νι πεσουαρξ.
1 4- Σι ψέ γιουβετ, βελάζερ, κίνι
ίιάρρε κίϊίβετ σε Περντίσε, ίε γιάν§
ντε περ' Ιουδαίε μπε Κρίϊτινε Ιησοΰνε,
σε ψέ τε τίλια πούνϊρα κίνι πεσοϋαΓ.ε
έ δέ γιουβετ γκά φιλία γιουαϊγ, σι
έ δέ άτά γκά Τζιφούτε.

1 5. Γκα άτά κέ βράνε ί δέ Ζόνϊ
Ιησουνε, έ δέ βίτε Προφ^τετε , έ δέ
νε'βετ νά κανί ντγιε'κουρε, έ σΧ5ί,ξ
πίλκίερε Περντίσε, ΐ γιάνκ άρμί* τέ
Ρίθε νιέρεζετ.
1 6. Ατά νά μποδίσγενε νε'βετ τ*
φλιάσϊμε ντ§ φυλίρα τε τγιερα « τε

γγερα τ| πασταιγμ'ν*.
17• Πο νε'βετ, βελά^ΐρ, σι ού βαοφερουαμ γκά γιοΰσ τζά κόχε, σά γκά
τι πα'ρρετ;, γιο γκά ^έαερα, ντζιτόγεμ με τέπ5ρ| τε σιόχεμ φάκενε του ■
αιγ μέ δεσίρίμ τέ μάί.
1 8. Ανταϊγ 8ε'ϊεμ τε βίγεμ ντε»
γιου ί'μακαρ οΰνί Πάυλουα) Ι δέ νι'|
χερε, έ δέ δι χε'ρε, τ:ό νά μποδίσι νε'
βετ Σατανάϊ.
19. Σέ ψέ τζίλι* |5τ| σπερρέ,^κ
όνί, ά ίεζίμι, ά κουρόρα έ μπουρίίτζίσε; βάλε νουκε γίνι γιουβετ π?ρπάρα Ζότιτ σόνε Ιησοΰ Χριστόϊτ μπέ τ'
αροουρε τε τιγ.
20. Μι τ£ βερτε'τε γιου'βετ γίνι
ντέ^ρς ίνε, ί δέ ίεζίμι ίνε.

064

ΠΡΟΣ ΘΕ2ΣΑΛΟΝΙΚΕΙ2 Α.

Κ:φ. γ.

3.

Κίψ.

3.

Κρίβ Ετρε'τε. γ. 3.

ι. Αντάίγ σϊ νοΰκι μοΰντγ|μ ι\
δουρο'γεμ , οϋ συλοησμ κ§ εστε μ£
μίρρε τε μπέτεμι βε'τεμε ντ' Αθτ'νε.
2. Ε δεεΡοΰαα. Τιμο'θεονβ βελάνε τβν| ε πούνε τοΰαριν' έ Περντίοε, έ 'άΆκνε τ§νε μέ νέ λάσκε μπ' Ούγγίλ τβ
Κρίστιτ, χ| τοϋ τερεόσγε γιοΰβετ , έ
τοΰ άπ§ γιοΰβετ νασιχάτ ντε πέσβ
τουαιγ.
πις-ιν σας"
3. Κε τί μός τρου*ουλο'νετ§ ν-.ερς
3. Να μήν ταράττεται κανένας δια
ντε
χετό δτρ&γγίμε, σε ψέ έόέγιοϋβέτοΰται; ταϊς θλίψαις* διατϊ και αύτοι
εσείς ήςεΰρετε, οτι έμεΐς εϊμεσθε δια τε έοΐγι, >\ πέρ χετό γέμι διορίσουμε.
τεταγμένοι εις ταϊς Ολίψαις.
4• Σε ψέ έ δέ κοΰρ γέίϊ;μ άτι ντέβ,
4- Διατί και όταν ήμασταν αύτοϋ
εις εσάς, το έπρολεγαμεν, ότι μελλο- γιου, οΰ ά θοΉεμ γιοΰβετ υϊ περπάρα
μεν νά θλιβώμεσΟε, καθώς και έγινε, κέ δοϋαμβ τ§ κέμι ίίτρεγγιμε, σϊ κοΰντρ' έ δέ ού π%, έ όε έδίγι.
και το ηξεΰρετε.
5. Πρά άντάίγ έ δέ οϋ'νβ σϊ σμοΰν-»
5. Δια τοΰτο και έγώ μην -/ϊ [Απο
ρώντας πλέον να βας-ώ του λογού μου, τα μέ τ§ δουρρόγξ, δερΡόβα τί νιόχ *έέπεμψα νά γνωρίσω την πι<7ΐν σας* σ§ν5 τούαιγ' σέ μός ού Ρουτ'ίίτι γιου-,
μη'πω; και σα; έπείραςεν εκείνος όπου βετ άί κε ίουτζΐτ-^ έ πίνετε μουντιμν
πειράζει, και ό κόπο; (/.ας γένη εύ ϊν§ μπε τ§ μπράζξτβ.

ι. Δια τούτο μη ο«νά{κνο» πλέον
νά ΰπομε'νωμεν, έβελτίσαμεν ν* άποΐλίνωϋ.εν μοναχοί εις ταϊς Α&ηναι:,
2. Κί(ί έπέμψαμεν τον Τιμο'θεον
τον άδελφόν μας, και διάκονον τοί
θεοΰ, και συνεργόν μας εις το εύαγ
γέλιον τοΰ Χρις-οΰ, «ς το νχ σας
ςτ,οίξη και να σας νουθετη'ση διά την

καιρο;.
6. Νταστ'ι πά «ϊ ού κΟίε Τιμόθεοί
6. Και προ ολίγου ετωντας να
ϊλ*)/, άπ' εσάς εις 'μάς ό Τιμόθεο:, γκά γιούβετ ντερ νέϊ , έ νά πρού η%και νά μα; φέρη καλά μηνύματα οια πέρι τέ μίρρα νέβετ πέρ πε'σε έ π|ρ
τήν πίς•ιν και την άγαπην σας, και δα'ϋιουρι τουαιγ , έ χέ κουϊγτόνι νεοετ
δτι έ'7ετε ϊνθυμτ,σιν άγαθήν διά λο'- κουρσό πίρ τε μίρρε , έ %σερόνι τε ν»
γου μου, έχοντες πάντοτε μεγαλον Λχνι νίβετ , σι κοΰντρε κίμι έ οέ να
πόθον νά μας εϊόητε, ωσάν και έμεϊς
αγαπωμεν να ειοουμεν εσάς
η. Διά τοΰτο έπαρηγορηβηκαμεν,
αδελφοί, εϊς εσάς, ανάμεσα εις όλαις
μας ταϊ; 6λίψαις καϊ ταΐς άνάγκαις,
Οια τήν πι'7".ν σας'
8. Οτι τώρα ζοΰμεν, εάν έσεϊς ςί•
κεσΟε ει; τόν Κύριον.

δίσ^ρίμ ν\ τοΰ σκίχμε γιούβετ.
η. Αντάΐγ γέμι παρν;ρρη'σουρί σ•.ου'με, βελάΤδρ, μπε γιοΰβετ, ντε μες
τέ Ριθί χέλμεβετ, έ τε στρεγ-.'ίμεζετ•
σόνα, πέρ π: σε τοΰαϊγ.
8. Σέ ψέ νέβετ νταϊτι ^όϊγμε, ντε
χεντρο'φι γιοΰβετ πά λιοΰαϊγτουρε μπξ

Ζο'νί.
9• Σέ ψέ~τζφόίρί§ έφναριστία μοντ*
9• Διατί, ποίαν εύχαρις-ίαν δυνά-

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κεφ. 4•

μεσθε να άνταποδώσωμεν τοΟ Θεοΰ
ίνα λόγου σας, δια δλτιν την χαραν
όπου χαιρόμεσθεν δια λόγου σας όμπρος-α εις τον Θεόνμας,
ίο. Νύχτα και ήμέραν παρακαλοΰμεν πολλά τον Θεόν, να είδοϋμεν
το πρόσωπον σας, και να τελειώσωμεν τα έλλειψιίματα τ?,ς πίτεώς σα;;
ιι. Και αυτός ό θεός και πατη'ρ
μας, και ό Κύριος μας Ιησοϋς Χρι^ός,
να μας κατευοδώσιη εις ίσάς.
12. Και ό Κύριος να σας πληθύνη και να σας περισσεύη την άγάπην
όπου έχετε ανάδεσα σας και εις δλους,
καθώς και έμεΐς ΐ/_ο;/.ϊν εις εσάς*
1 3. Εις το να 7'ΐρίζ^ αυτός ταΐς
καρδίαις σας άκατηγόρηταις εις την
άγιωσύνην, έμπροςα εις τον θεόν και
πάτερα μας, όταν ελθη ό Κύριος (/.ας
ό Ιησούς Χρις-ός με όλους τους αγί
ους του.
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τγΐμξ νέβετ τ' άπεμ| τε Περντία πΙο
γιούβετ, κέρ Ρίθ§ ίεζίμ κ§ χέμι πέι
γιούβετ πεοπάρα Περντίσε σόνε,
ίο. Νάτ' έ δίτ§ ί λιο ίτεμι Περνίσϊ
με τέπερε, κέ τέ οΗόχμε φάκενε τούαϊγ,
έ τε παΡούαϊγμβ άτ| *§ λίψετε ντέ πέσε
τούαϊγ.
ιι. Βέτε Περντία άδά , έ Παπα'ί
ΐν5» έ σε. Ζότι ϊν§ Ιησοΰ Χριστοί ι|
να ντρέιχγϊ ού'σ|ν§ τέν§ τέ βίγμε νιε»
γιούβετ.
12. Ε πέφτε Ζότι κέ τε στόνι γι
ούβετ, ε τ$ τεπερόνι ντέ οΌσιουρί νι;'ρι με γιάτεριν| , έ δε μπέ τ§ Ρίθε, σι
έ δέ να μπε γιούβετ.
1 3. Κέ τέ στερεόσενε ζίμερατί τού
αϊγ πα φάιγ ντε Σ&ϊνγτ§ρί, περπάρα
Περντίσε έ Ιίαπάϊτ σόνε , μπέ τ' άρδουρε τ§ Ζότιτ σόνε Ιησοϋ Χριστόϊτ,
πάσχε μέ Ρίθε Σιί,'νγτόρϊ τε τίγ.

Κεφ. ο*. 4•

Κρίε Εκά-.ερτε. δ. \.

ι. Το λοιπόν, αδελφοί, ζητοίίμεν
από σας, και παρακαλούν έν Κυρίω
Γ/ΐσοΰ, καθώς έπαραλάβετε άπ' εμάς,
το πώς κάμει χρεία να περιπατάτε
και να αρέσκετε τοϋ θεοΰ". να περισ
σεύετε περισσότερον εις τοΰτο.
2. Διατί ήξεύρετε ποίαις παραγγελίαις σας ΐδώκαμεν διαμέσου του Κυ
ρίου Ιησοΰ.
3. Διατΐ τοΰτο είναι τό θέλημα
το3 θεοΰ, ό αγιασμός σας, να φυλά•
γεσθε από την πορνείαν'
4• Να ήςεύρη καθένας από σας,
να φυλάττη τό άγγεϊον του, με άγιασμόν και τιμήν"
5. Οχι εις τα πάθη της επιθυμίας,
ώσαν και τα έθνη όπου δέν γνωρί
μου σι θεόν*

Ι. Μ| τε παστάϊγμενε άδα, βελάζερ, ού λιούτεμι γιούβετ ί ού βε^β
ντέ πε μπε Ζόνε Ιησούνε, χ§ σϊ χούντρ§ χίνι μψούαρε γκα νεσ, μπα τ§ λοϊ
χέ οούχαετε τ' έ'τζινι , έ τε πελκένι
Περντίσε, κέ τε. 3τόνι σιούμε.
2. Σε ψέ γιου εδίγι τζφάρρ* πορσίβ
ού κέμι δένε γιοΰβετ , γκα αν' έ Ζό
τιτ Ιησούϊτ.
3. Σε ψε κετέ δό Περντία, Λεϊνγτερίμν| τούαϊγ , κ» τε ρούχι γκα κουρβερία.
4• Τέ δίγε τί^ίλι δο γκα γιοίκί τ|
ρ*ού«γϊ ενενί (κούρμνε) έτίγμέ 2|Ίνγτερίμ έ μέ ντέρ£.
5. Γιο ντε χέκεγε τε ^εαίρίμιτ , σί
άτό φιλίτε χέ νούκε νιόχενε Ποντίν|.
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6. Δι* να μήν ΰπερβαίνη χαί πλιονικτη κανένας εις το πράγμα τούτο
τον άδελφόν του* διατί ό Κύριο; ίίναι ξεκδικτ.της δια ολα έτοϋτα, καίώς σας έπροείπαμεν και σάς το 4μαρτυρήσαμεν.
*]. Διατ'ι ό θεός δεν μας εκάλεαεν
εις αχαΟαετίαν, άλλα ίίς άγιασμόν.
8. Το λοιπόν εκείνος όπου κατα
φρονεί ετούτα, δεν καταφρονεί άνθρω•πον, άλλα τον θεάν, ό όποιος έδωκε
τό Πνεΰμά του το άγιον ιίς έμας.
9• Και δια την φιλαοελφίαν δεν
ενετέ χρείαν να σας γράφωμεν" διατί
«ϋτοί σας εσείς είσθε θεοδίδακτοι, ίίς
το να αγαπάτε ίνας τον άλλον.
ίο. Διατί καί το κάμνετε τοϋτο
εις όλους τους αδελφούς, όπου είναι
•ΐς όλην την Μακεδονίαν' και σας
παρακαλοΰμεν, αδελφοί, να αύγατίζετι περισσότερον'
ιι. Και σπουδάζετε να ησυχάζε
τε, και να κάμνετε τα ΐδιά σας, και
να κοπιάζετε μέ τα εδικά σας χέρια,
χαθώ; σας έπαραγγβίλαμίν"
17. Δια να περιπατητε μέ τους
Ι^ω τακτικά, χαί καθώς πρέπει, και
να μήν χρειάζεσθε τίποτες.
ι3. Και θέλω να γνωρίζετε, αδελ
φοί, όι* εκείνους όπου έκοιμηθηκαν,
δια να μην λυπητθε, καθώς οι λοιποί
όπου δέν έχουν ελπίδα

Κιφ. 4-

6. Κ| τέ μός τιπ$ρογξ , ά τέ μ.ο<
Ρ|νιέγ| νιι ρί βελαν' έτΐγ ντ§ τ\ πίρό*
τε χέιχ' σε ψέ ντ§ Γίθε χετό πούνβρ*
Ζότι μουντόν , σι χούντρ' ού «μι 6^ν$ γιούβετ μΐ περπάρα , έ ού «μι
μαρτυρίσουρε.
η. Σε ψέ Περντί* νούχε να θυρρι
ντε τ» πεΓέρε, πό ντε Σ§ινγτερί|ΐ.
8. Αντάϊγ άί χε 6αΆ -Λ τίϊι πιύν| , νούχ| ξεντερρόν νάρί, πό ξΐντερρ"όν Περντίνε, χε κά δένε ντερ νίβε*
Σπίρτινε Σεϊν)τ τέ τίγν§.
α. Σα περ δασιουρί π» τέ βελαζιρίσε νοΰκε κίνι γρι κι τοϋ σκρούαιγμΐ
να γιούβετ' σι ψέ γιούβετ βέτε κίνι
μψούαρε γκά Περντία τι όο'ϊ νιέρι γιάτερινε.
ίο. Σέ ψέ γιούβετ χ*τ§ εχενι μπί
ίίθ§ βίλάζίρ, χε γιάν§ ντε πίρ Ρίβ|
Μακεδονί' πό ού λιούτεμ γιούβετ, β|•
λάζ{ρ, χέ τε τεπερόνι μέ σιούμε.
1 1 . Ε κερκάι τέ ρο'νι μέ τί πάκε,
έ τ| π§νι πούνετε τούαϊγ, έ τε πουνό*
νι μέ οούνρρ' τούαϊγ, σι χούντρ' ού
χε'μι γιούβιτ πορσίτουρε.
12. Κξ τί χίρρενι μέ τέ γιάδτϊσμιτβ μέ ντέρρ , έ τ| μός Λίνι μπί
ντονά χρί.
1 3. Νούίε δδύ* πά , βελίζΐρ, τβ
γίνι τε πα βίγτουρε πέρ άτ» κε φ)ίνϊι κ| τ| μ°! Χε^μόνι, σι κουντρί
χελμονενβ τ| τγιερετβ «τ* χ{ βχάνξ
σπ|ρρε'9ί (τε σε γγιάλτουριτ )
ι4• Σέ ψέ ντ^ πεσογίμΐ χε ΙηβΟ'Λ
βδίκι έ δέ ού γγιαλ, χεδτού έ δέ Περ•
ντί* άτά χξ γιάνξ φλετουρ$ μέ άν| τ§
Ιησούίτ, δο τϊ πγιε'ρε πάσχε μέ βτί.

ι4• Διατί έαν πί^εύωμεν ότι ό
Ιηβοΰς απέθανε κάι άνετη, τέτοιας,
λογής και ό Θεός εκείνους όπου εκοιμΜθηκαν, διάμεσου του Ιησού, θέλει
τους φέρει αντάμα μετ' αύτο'ν'
1 5. Διατί ετούτο σας λέγομίν με
ι?. Σέ ψέ μπ'ι φγιάλ» τ$ Ζότι ού
τον λόγον Κυρίου, ότι ίμιΐς οι ζώντες, θόμ γ;•,ύβιτ χετε, χ§ ν» >"Ι γε'μι τ»
οϊ επίλοιποι άπου θέλομεν ά-ομενει Ριάλ}, χέ γέμι ρούαϊγτουι| πέρ τ" «ρ

Κεφ. 5.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

εις την παρουσίαν του Κυρίου, θέν
θέλοριεν φθάσει έχεινου; όπου έχοιμη'θηκβν'
ι6. ΔιατΊ αυτός ό Κύριο; μέ φων/,ν
προτακτική*, μέ φωνήν αρχαγγέλου,
χαϊ μέ την σάλπιγγα του θεοΰ θέλϊΐ χατέβη από τον ουρανον, χαι οι
νεχροί (ν Χριτώ θέλουσιν άνας•ηθη
προτίτερα'
\η. Απέχει έμεΐς οί ζώντες όπου
θέλομεν απομείνει, «ύθνς όμοΰ" μετ'
αυτούς θέλομεν άρπαχθη εις προυπάντησιν τοϋ Κυρίου εις τον άε'ρα'
και τοιουτωτρο'πως πάντοτε θέλομεν
είσθαι μέ τον Κίριον.
ι8, ϊό λοιπόν παρηγορείτε έναςτάν
άλλον μέ τα λόγια έτο5τα.
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δουρε τέ Ζο'τιτ , 8ο τ§ μος «ρρΊ'γμΐ
ατά *§ φλέτνε.
ι6. Σε ψέ Ζότι βέτε, με οΰ'ρδίρ, ί
με ζε τ' Εγγελιτ , έ μέ ζ| τ§ δρουπέτ§σ§ Περντίσε δό τε τζ*ρέσ§ γκά Κίε*
Χι, έ άτά χε χάνε βδέκουρε μπε Κρ:'•
στινε δό τ§ γχρίχενε πρωτοπάρε.
Ι7• Πασαντάιγ να χ'εγέμι τε Ριάλ|,
χε γέμι μπέτουρε , δό τ| πίρρεμι μπι
μγιέρΡουλε ντ' έ'ρ'ρΐ με άτά πάσχε π§ρ
τε πρίτουρε τε Ζότιτ* ε χεσνού δό τ§
γέμι Ρίθε νι| πάσκε με Ζότνε.
1 8. Παρηγορίσνι «$« νιέρι γιάτε,•
ρινι με Χί.τό φγιάλε.

Κεφ. Ι, 5,

Κρίε Επέιίτε, ε, 5.

ι. Και οΊά τους χρόνου; και τους
καιρούς, αδελφοί, ίέν έχετε χρείαν
να σας γράφω [Λεν*
2. Διατί ίσεΓς ήζεύρετε ακριβά, ότι
τι ήμερα Κορίου ετζι θέλει έ*λθη, καθώς
ό κλέπτης έρχεται την νύχτα.
3. Διατι όταν λεγωσιν" ειρήνη χαι
αφοβία, τότε παρευθύς έρχεται απά
νω τους ό χαλασμός, καθώς το χοιλοπόνημα εις την εγγας-ρωμένην' χαϊ
οέν θέλουν ημπορέσει να φύγουν.
4- Αμή έσεϊς, αδελφοί, δέν είσθε
εις το σχότος, να σας φθάση έχείνη
η ήμερα ωσάν κλέπτης.
5. Ολοι εσείς είσθε υιοί φωτός χαϊ
υίοΐ ημέρας" δεν ε'ίμεσθε της νύκτας,
ουοε του σκότους.
6. Ας μήν χοιμούμεσθε λοιπόν,
ώσαν χαι οϊ λοιποί, άλλα ας ζαγρυπνδμεν και άς εϊμεσθε μετρηαενοι
|ΐς τα φαγητά και ποτά.
η. Δν*τ-. εκείνοι όπου κοιμούνται.

ι. Ε σα πέρ μότε δ π§ρ κόχϊρ*,
β|λχζερ , νούχε χίνι χρί χ& του α
3χρούαιγμε νέββτ.
λ. Σέ ψέ γιούβετ βέτε. ί δίγι φόρτ
μϊρ^Ι, χ§ δίτα ε Ζότιτ, δό τ§ βίγι
πόσι χουσάρι ί νάτ§σε.
3. Σέ ψέ χούρ του θόνε' πχιχ έ
συγουρι, άτε χερε §ό τ' άρόίγε μπ§ τ*
πα παντέχουρε χούμπιγια , σι τ} ο*ί '
μπουριτ' έ πάρχουτ Ρρούαεε με *άρρ|,
ί δά τε μί,ς χένε, απϊτίμ.
4• Πό γιούβετ, βελάζΐρ, νούχ§ γίνι ντ' έρρ|τζίρ*? χ§ τοΰ πλαχόσγι άγ*ο δίτ8 σι κουσάρ.
5. Σέ ψέ ίίθ| γιούβετ γίνι τ| *Ίγτ'
έ δίτ|σ^' νά νούί.ε γέμι τ| νάτεσ§ άς
τε έρρετζίρεσ|.
6'. Λέ τέ μός φλεμε ά5α νέβετ σι
Ι ίέ τε τγιέρ&τί , πό λε τ| ρίμ| τζγν»
ούαρε , έ ΙΌ|"ίε.
η. Σέ ψε άτα χ^ φλίνε , νάτίν|
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*ην νύκτα κοιμούνται" και εκείνοι 1 φ>4ν§, έ ατά /Χ δε'^ίνί, νάτίνί βί'χενε.
όπου μεθοϋσι, την νύκτα μεθοΰσι.
8. Αντάίγ να κέ γεμι χίγτ' έ $ίτ§8. Αμή έμεϊς όπου είμεσθε (νίοι)
της ήμε'ρας, άς έγκρατευώμεσθεν, ε- σϊ, λέ τε γε'μι εσε).§, έλε τε βέσγεΓίονταί νά ενδυθοΰμεν το σιδηροϋ- με σκουτάρ £ πε'σεσε, έ τέ ^ασιουρίσς,
ποκάμισον της πίς-εως και αγάπης, έ κερικεφαλέ, 3περόέσ| τε σπετίμ'.τ.
και την περικεφαλαίαν, την έλπιύα
τη; σωτηρίας.
ο. Σε ψϊ νούκε νά κά νεβετ ΙΙερρ. Οτι ό Θεός δεν μας ωρισεν εις
όργήν, άλλ" εις άπο'κτησιν της σωτη ντία άποφασίσουρ} περ ούρΓι, πο νά
ρίας, διάμεσου τοϋ Κυρίου μας Ιησού κά περ τε ποκτίσουρι σπετίμνι με «ν§ τε Ζότιτ σόνε Ιησοΰ Χρις-όΐτ.
Χριτοϋ'
ίο. Κε βδίκ: π§ρ νέβετ, χέτερόιγίο. Οπου" άπέΌανεν δια λο'γου μας,
δια να ζώμεν αντάμα μετ' αυτόν, μϊ με τε πάσχε κάκε κούρ γεμι τζγιούκάντε άγρυπνοΰμεν, κάντε κοιμώμεσθε. αρ§ , κάκε κουρ γεμι φλε'τουρξ.
II. Αντάιγ φορτζόνι νιε'ρι γιατεριιι. Δια τοϋτο παρακινάτε ένας
τον άλλον, και οικοδομείτε ένας τον άλ ν|, ί πένι περ οερτιμ τε νιερι γιάτ{ριτ, σι κούντρ' έ δέ λίνι.
λον, καθώς και κάμνετε.
ία. Ε οΰ λιούτεμι γιούβετ, β§λά1 3. Και παρακαλοΰμεν σας, αδελ
φοί, ν* γνωρίζετε εκείνους όπου κο ζερ , κ§ τε β§στρο'νι άτά κε μουντόνεν$
πάζουν ανάμεσα σας, και είναι προε- ντερ γιου, έ οΰ ντίνγ§ν§ γιούβετ μπ|
γ οί σας έν Κυρίω, και σας νουθετοΰσι. Ζόν| , ε οΰ άπενε γιούβετ νασιχάτ.
1 3. Και να τους έχετε κατά πολ
. & τι κινι ατα μπ§ ντερρ μ•
λά τιμημένους με άγάπην, δια το σιούμε δασιουρί, περ πούνε τε τοΰ"ρε*
κίνι πά•κ ντε μες τούαΐγ.
έργον τους' ειρηνεύετε ανάμεσα σας.
ι4• Ε οΰ λιούτεμι γιούβετ, βελά1 4 Και σάς παρακαλοϋμεν, αδελ
φοί, νουθετάτε τους άτακτους, πα ζερ, τε μψο'ϊ άτά κε νούκε *4γεν§ άτό
ρηγορείτε τους όλιγοψύχους, βοηθεϊτε κε κά ούρδερούαρε Περντία , τ| παρητους ασθενείς, μακροθυμεΐτε εις όλους. γορίσνι ζ£μ§ρε β^Ρειγτε, τ| ίπνι ντΐν/μ| τε σ€μούρτουρετ? τ» γίνι τέ δουρίμτζιμ μπε ίί'Οε.
1 5. Βλέπετε νά μην άποδίδη τινας
1 5. Βε^τρόνι τέ μός π§γ§ Αερΐ
εις κανένα κακόν αντί καχ.οϋ' άλλα ντονιε'ιτ τε κε'ϊκ π§ρ τέ κεΙκ , πό
πάντοτε άκολουθάτε το αγαθόν και Γίθ§ νιε κξρκο'νι τε *ίνι τέ. μίρί§ν§
ανάμεσα σας και εις όλους.
έ δέ νιε'ρι μπ| γιάτεριν|, ε" δέ μπ%

τέ Ρίθ».
1 6. Πάντοτε χαίρεσθε.
χη. Πάντοτε πρεσεύχεσθε.
1 8. Εις κάθε πράγμα εϋ/αρις•εϊτε*

1 6. Γίνε βθε νιε μπέ Ρ&μ.
17• Φάλιπά τ|τζκεπουτ'υ.:!.
ι8. Επνι έ"φχαρις•ί πέρ ΡΪΟΐ πούνε -

διατί τοϋτο είναι το θεΤ,ημα του θεοΰ ρα" σέ ψέ κεγιό εστί σασΗουρί έ Περεν τώ Χρι^ω Ιησού εις εσάς.
ντίσε μπε Χριςό Ιησούνξ μπ: ίίθ^
γιούβετ,

Κί<ρ. 5.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

19 Το Πνεύμα μην το σβέννυτε.
2ο. Ταίς προφητείαις μην ταϊς κα
ταφρονείτε.
αι. Ολα οΌκιμάζετε* και κρατείτε
το χαλο'ν.
22. Απο κάθε λογής ε!δ*ος πονη
ρίας φυλάγεσθε.
α3. Και αυτός ό Θεός της είρη'νης, να σας άγιάση σως-ούς' και τ6
πνεύμα σας σως-όν, και ή ψυχή, και
το σώμα, άμποτες να φυλαχθοϋν χω
ρίς μέμψιν ιίς την παρουσίαν του
Κυρίου μας Ιησού Χρις-οϋ.
α4• Εκείνος όπου σας καλεί είναι
πις•ος, ό όποιος και Οε'λει το κάμει.
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ΐί). Μός έ ίλου'ανξ Σπίρτιν|.
20. Μός στίρι πόστε Προφη'τετε.
2 1. Δοκιμα'σνι τ& Γίθα, μπάϊ τ^

μίρρενε.
22. Γχα τζ^ό λοί έ κε'κε ρούχι,
ί3. Ε ρε'τβ Περντία έ πάχιτ του
Σεϊνγτερόγΐ γιούβετ μπ§ Ρί6§ πούνξοα'
χε του ραύχαβτε, Σπίρτι γιούάϊγ ί τ$ρε έ ο*ε κούρμι πα φεγίβρί μπβ τ' άρδΌυρ», τ| Ζο'τιτ σόνε Ιησού Χριστοΐτ.

24. Ι Αε'σίσξ |*τ' άί *1 ού κα θυρ"ρε γιούβετ , έ άί έ σ"έ οό τα πέγε.
25. Βελάζερ, λιούτι περ νέβετ,
ο\«

25. Αδελφοί, προσεύχεσδε
λόγου μας.
26. Χαιρετήσετε 5λους τους αδελ
φούς με φίλημα άγιον.
37• Σας ορκίζω εις τον Κύριον, να
άναγνωσβίί ή" επιςολή εις όλους τους
αγίους αδελφούς.
α8. Η χάρις του Κυρίου μας Ιη
σού Χρις•οΰ ας είναι μέ λόγου σας.

26. Φάλι μέ ίΚντέτ Ρίβ§ βελάζ§ρβτ
με τε πούθουρβ Σ§ινγτ8ρίστ8.
27• Ού βε μπ£ πέ γιούβετ μπ4
Ζο'νε, χ§ κεγιο κάρτϊ τΐ χεντο'νετι μπΐ
Ρίθε Σεϊνγτόρίτε βελάζερ.
28. Δουρετία ί Ζο'τιτ σο'νΐ Ιησού
Χριστο'ϊτ μέ Ρίθβ γιούβετ. Αϊτού
κιο'φτε.
Αμη'ν.
• Κάρτα ε πάρρ| ντε ΣελβνιχλΙ,
» Η εις Θεσσαλονικείς πρώτη έγράφη από τοις Αθη'ναις.
ού σκρούα γκά Αθήνα.

ΠΡΟΣ θεσσαλονικείς β.

Κ«*. 3.

επιστολη

Κ Α Ρ Τ £

παυλου του αποστολου

Ε ΑΠΟΣΤΟΛΟΙΤ ΠΑΥΛΟΣ^

προς θεσσαλονικείς

ΜΠ£ ΣΕΛΕΝΙΚΙΟΤ

ΔΕΥΤΕΡΑ

Ε ά Ι Τ 6.

Κ ιο. α. ι.

Κρίε Ε— άρε. α. ι.

ι. Παύλουα, έ Σιλουανόϊ, ι δέ ΤεΙ. ΠΑΥΛΟΣ χαι Σιλουανός χαι
Τιμόθεος ιΐς τν,ν έχκλησίαν των Θει- μόβεοΐ μ-έ Κισε τς Σελενιχλφετ, μ-§
«βλ&ν.χε'ων, εις τον θεόν τον πα.~ί- Περνίίν; ΪΙα*άν§ τ(ν{ , έ μπξ /.<■>< &
ραμας και τονΚύριον Ιητοίν Χρις•όν. Ιησού Χρις-όνε.
2. Α; είναι χάρις εις εσάς και
3. Δουρετί μπέ γιούβετ έ ττάΐχ γχα
είρη'νη άπό τον θίόν τον πατέρα μχ; Περντία Πάκα. ϊν», έ δε γχ« Ζότι Ιη•
και τον Κύριον Ιησοΰν Χρις-όν.
«ου Χρις-όι.
3. ^ού/αετί. λ§ τ' άπίμί νίβε τ
3. Αδελφοί, χρεως-οίμίν να εύγαχουρδό
«<ρχαρις•ι Ιΐιρντίσε, π§ρ γιούβετ,
ρι?οΰμεν των θεόν πάντοτε ό\ά λο
γού σας, χα()ώ; είναι άξιον, οτι ή βελοίζιρ, σι κούντρε χα χιε, σε ψ» ίτέπίς•ις σας αΰζάνει περισσότερον, καί σα γιούαιγ βέτε σάμ{ό\ούμ{ τούχ' «ρπερισσεύει ή αγάπη του καθ* ενός ό- ρίτουρ§, ι στο'νετ{ Βασί'.υρι* ε τζίλιτ
λονίν σας, ίνός εϊ; τον άλλον"
δό γχα γιούϊ μπ§ νιε'ρι γιάτ§ριν§.
4• Κάχξ σα έ δε νέβετ βέτε μπού^•
4• Ω?ε όπου ήμεΐ; οί ίδιοι να
χα^χώμεσΟεν εις εσάς εις ταΓς έχκλη- ρεμι ντ& χίσ|ρα τ§ Περντίσε, πΐρ 5ουσίαις του θεού, δια την ύπ,ομονη'ν ρϊμ τούαϊγ , έ π§ρ *έ«§ ντξ μες τ§ &»
σας και πίς-ιν εις όλου; τους διωγ θε σε ντγιέχουραβετ σούαεγ, έ τ$ ^τριγμούς σας, και ταΐ; θλίψαι; ότου υ γίμεβετ χΐ Βουρο'νι.
πομένετε5. (Το όποιον είναι ) δείξιμον της
5. ( Κεγιό είίτε ) νιε <5§φτΙα ΐ Γιούδικαίας χρίσεως του θεού, «ίς το ν* χιτ 03 $ρέϊγτ§ ο\ Περντίσξ /.ε τΐ χ%χαταξιωβήτε εσείς της βασιλείας του νενι γιούβετ τϊ Ζότ§ π^ρ μπρετερί τ$
θεοΰ, δια την οποίαν χαι πάσχετε" Περντίσε , χϊ έ δε πεσόνι π^ρ τί.
6. Επειδή είναι δίκαιον συμχ εις
6. Σε ψέ εατ' « §ρέΤγτ§ μπάν^
τον θεόν , να άνταποδώση θλίψιν ει; Περντίσε χε τ$ άπ| ίτρίγγιε» έ χελμ
εκείνους όπου σας θλίβουσι*
μπα τα χΐ οΰ χελμο'γ|νε γιούβετ.
7• Και ε'σεϊς όπου θλίβειβε (να
η. Ε ντε γιούβεττ τ^ χελμούαριτ}
σας οώση ) άνεσιν αντάμα μετ' εμάς, τ| πρ{<γτουρ| *άσχ| με νέβετ , μπί
εις την άποχάλυψιν τού" Κυρίου μας τι δούχουρί χε οο τε χέγι γχά Κίελτ|
Ιησού* άπό τον ούρανόν μέ τους αγγέ Ζότι Ιησού» με "{ϊγγελιτ' ί φουχίσ|
λους της δυνάμεως του.
τ(γ,

Κεφ. *.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

8. Με φωτίαν φλογιράν να χάμη
ϊχ&ίχησιν εις εκείνου; όπου οέν γνωρί
ζουν θεόν, χχι εις εκείνου; όπου δ*έν
ύπαχούουσι τό εΰαγγέλιον τοϋ Κυρί
ου μα; Ιητοΰ Χρις-οΰ"
ο. Οι όποιοι θελουσι καταδιχασθή
φΦοράν παντοτεινην από τό Πρόσω
πον τοϋ Κυρίου, χαί από τ/,ν δόξαν
της δυνάμεως του'
ίο. Οταν ελθη να δοξασθΐί ει;
τους αγίους του, και να θαυμαστή ιί;
όλους ΐχιίνους όπου πις-εύουσιν, (ότι
ίπι^εύθη ή μαρτυρία μας εις έσας, )
εις την τ,μέραν έκείνην.
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8. Ντ§ νιε ζγαρ τι φλιάκουρε/
τούκ' έ περρε μουντΐμ άτοϋρε #4 σκα
ν} νιόχουρε Περντίνε , έ χ| νούχ| *ίν*
τενε ντ' ΟγγΐΧ τ§ Ζότιτ σόνε Ιησοΰ
Χριςόΐτ.
9• Ατα οο τε μουντόνενε ντε χοόμπ|γ| τε πα σόσουρε, γκα φάκεα ε Ζότιτ, έδέ γκα ντεέρι ί φουκίσί. τίγ.
ίο. Ατ» χέρε κοΰρ τέ βίγ§ περ τ|
ντε^ούαρ• μπε. Σεϊνγτόρι τε τίγ, έ τ|
πενετ| ΐ τζιουΕίτουρε μπε ίίθ' άτα κε
χάνε πεσοΰαρί, (σε ψε οΰ πεσούα μαοτυρι'α όνε μπάνε γιούβετ, ) μπα τ$
§ίτε.
II. Πρα άντάϊγ λιουτεμι Γίδε νι§
περ γιούβετ, χε τοΰ άξιόσγε Περντία
όνε μπε τε. θύρρε τέ τοΰρε , έ τε παΡούαγί 6ελίμ|ν" έτιγ τι μφρ"εν&, έπούνεν' έ πε'σεσε με φουκί τέ τίγ.

ιί. Δια τό όποιον και προσευχόκ,εσθεν πάντοτε δια λόγου σας, δια
να «ας κάμτ; αξίου; τοΰ καλεσμοΰ ό
θεός (ία; , χαί να τελείωση πασαν εύδοκίαν άγαΟωσύνη;, και έργον πίς*ειυς με δύναμιν'
12. Δια να δοξασθη τό όνομα τοΰ
ιί. Κε τε λ|βδόνετε μπε γιούβετ
Κυρίου μας Ιησοΰ Χρις-οΰ εις εσά;, |μ§ρρ\ ΐ Ζότιτ σόνε Ιησοΰ Χρις-όϊτ, 4
χαι έσεΐς να Χ οξασΰητε εις αυτόν, κα γιούβετ μπε τε , περ δουρετί τε Περτά την χάριν τοΰ Θίοΰα,ας χαί Κυρί ντίσε σάν«, έ Ζότιτ Ιησοί» Χριστόϊτ.
ου Ιησού Χρις-οΰ.
Κεφ. β. 2.

Κρίε Ε§ίτε. β. α.

ι» Και σας παραχαλοΰμεν , αδελ
φοί, δια την παρουσίαν τοΰ Κυρίου
μα; Ιησοΰ Χρΐ7θΰ, χαι την άχριβο«υνάβροισίν μας εις αυτόν,
3. Να μην σαλευθητε γλίγωρα ε
σείς άπό την γνώαην σας, μηδέ να
«ιυγχυ'ζεσθί, μηδέ με πνεΰμα, μηδέ
μέ λόγον, μηδέ διαμε'σου έπις-ολης τί
νος, ώσαν τάχα γεγραμμίνης διαμέσου μας, ώσαν ότι να έση'μωσεν ^ η
μέρα τοΰ Χρίσου.
3. Κανένα; άς μην σα; ίςαπατη'σει
εις χάνενα τρόπον" ότι έχν δεν ελΟη

ι. Νταστΐ οϋ λιουτεμι νέβετ, β{•
λάζερ , π|ρ τ' άρδουρε τε Ζότιτ σόνε
Ιησοΰ Χρις-όϊτ , έ π|ρ τ| μπιγίίουρι
τάν§ περ τε,
2, Κ§ τε μός λίρι βέτεχενε τούαιγ
χε τε λιόζε χάχε δπεϊγτ γχα μ^ντ|
τούαϊγ , άς τε μός τρ^μπι, ας γχα
ίπίρτι, ας γχα φγιάλια, ά; γχα χάρ
τα κενεχοΰ σχηούαρε γχα νε9, σι χοΰρ
οΰ άφερούα δίτα ί Κρ&τιτ.
3. Μός οΰ Ρε,νιέγε. γιούβετ νιερί μί
ντονιε οάρ^ε πούνε, σε ψε ( κξγιό & τ\
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Κε?. ^.

Τ6ωτον /, αχοςΌβια, και να φανερω- μςς γετ{ ) ντε μός ίιχιγτε χρ«το=χ.£
•ί ό άνθρωπος της αμαρτίας, υίος της ρεπελία , έ ντέ μός ©ύ τ*&χ«τ* ϋμρίου ϊ φάγιτ, ί πίρ3ι ΐ χοΰμιτε-τίβ* ,
απώλειας,
4• Αι κε ρί χοντρέ , έ γχρίρτιτ* λι4- Ο έναντίος «α όπου υπερυψώ
νεται εις κάθε λεγόμενον θεον η σέ- άρτ μπϊ Ρίθ' άτι κε κιούχαετί Πί^ντ:,
βασμα, εις τόσον όπου ν* καθίση αυ ά τί φάλΐ , χακί χε &» τ§ ρεγ* «α «ί
τό; ώσαν θεός εις τον ναόν του θε- Περντΐ ντέ Ναό τ» Περντίσβ , • τ*
οΰ, άττοδίί/νωντα; τοΰ λόγου του ότι βϊφτογ-β βέτεχενε σι ίστ§ Πιρντί.

είναι θεός.
5. Δίν ένθυμασθε ότι «(κόμη ών5. Νουκ' έ μπόι μϊντ γιονβετ, χ(
έ 4ε χουρ γέσ| ντερ γιου ού ά θάτζι
τ-ις ιί; εσάς, σίς έλεγα έτοϋτα;
6. Καί τώρα έκεΓνο όπου Τον ίμποδίζει το εϊζειίρετε, ίΐ; το να φανίρω&Λ αυτός ει; τον καιρόν του'
7- Διατι σχεδόν ενεργείται το μυξ-η'ριον τη; ανομίας, μονάχα εκείνος
όπου εμποδίζει τώρα, θέλει ε'αποδίσει έ'ως όττοΰ να εΰγη άπό την μέστ,ν"
8. Και τότε θέλει φανερωθη ό ά
νομος, τον όποιον ό Κύριος θέλιι τον
χαλάσει μέ το πνεΰμα τοΰ ςτίματός
του, καί θέλει τον αφανίσει μέ τον
έπιφάνειαν τίς παρουσίας του"
9• Τοΰ οποίου άνομου τί παρουσία
είναι χατά την ένέργειαν τοΰ Σατα
νά, με χάθε δυναμιν και σημεία και
τέρατα ψεύτικα.
ίο. Και με κάθε λογής άπάτην
της αδικίας, εις τους άπολλυμένους'
διατί την άγάπην της αληθείας δεν
την έδέχθηκαν εις τό να σωθώσιν'
ιΐ. Και δια τοΰτο θέλει τοΰ; πέμ
ψει ό θεός ένέργειαν πλάνης, εις το
να πλεύσουν εις το ψευδός"
13. Δια να κατακριθώσιν όλοι έχεΓναι όπου δεν έπλευσαν εις την άλτίθειαν, άλλα άρίσθηκαν εις την άδικίαν.
1 3. Αμη έμεΓς χρεως•οϋμεν να εύ-

γιούβετ χΐτό;
6. Ε νταίτί γιούβετ ε όίγι τ*ίϊτ'
άγιο Α| έ μπαν , κ§ τε οβφτόνΐτ* άϊ
ντε κόχί τ» τίγ.
η. 2ε ψε άί πουνόν Ρίθε να μυ^οΙι έ σι -αοΰίετί, βέτεα| κε άί χε έ
μπαν νταατι, ε μπαν γγέρχ σα τ>
οάλε γκα μέσι.
8. Ε «χί:ρε &> τ| τζφάκετϊ άί ί
παοΰσΊ, κ« Ζότι & τα *4γ| τ| μος
δοΰχετ! με ίπίρτιν' έ Ρόγΐσ| τίγ , έ &
τα χουμπάσι με τέλάμψουρξ τϊ σ' άροΌυριτ σ§ τίγ.
9• Τ' άρδουριτ' ί άτίγ σε παοΰδιτ
Μ τε γέτε μέ ποΰν{ τε Σατανάΐτ με
Γιθε φουχι, έ μέ νισιανε, έ με θαυμερα
τε σε ρέμεσε ,
ίο. Ε μέ τζόο λοι Ρενΐ5;ίτρ| τ' άσΊχίσξ πέρ άτα κ& χουμπασενε' σε ψέ
νούχε όέςνε δααιουρίν' έ σε βίρτίτεσ!
χε τε 9πετόϊγν| άτά.
ιΐ. Ε άντα'ϊγ δό τ^ οερΓογ•* Πίρντία μπα τα ενεργί τέ Ρε«5τρίσΐ,
κάκε σα τ§ *εσόγεν| ντε Αώέστρ!.
12. Κε τ« ίίουκόνίνϊ Ριϊ' άτα χ^
νοιίχβ πεσουαν» μπ» τ| βίρτετβ, π»
ού πελκέου έ παουδα-

ι3. Μα νέβετ ^>υ'ναετ| τ| λεβοόχαρις-οΰμεν τον θεόν πάντοτε διά γίμ| Περντίνε κουροο περ γιούβετ
λόγου σας, αδελφοί άγαπηυ.ένοι άπό βελάζερ τε δάίτιουρ» γχά Ζότι , σε ψέ

Κ.* 3.
ΕΠΙΪΤϋΛΗ
6-3
Τ'.ν Κυαον, ότι ΰ-2ί ^ι/:>.:•:ν ά Θί•1 ς | ού τζγιό^ι γιο.ύβ=τ Περντία «ς χίο^'
α;το την αο^ν.ν ίιςσω;/;ρια>' (λΐ τον αγιασαόν τοΰ Πνεύματος, κχι με τήν
πί>"ΐν τνί$ άληβεια;"
ι4• Είί το όποιον σα; έκάλεσεν
οιαμε'ου του ευαγγελίου μας, εις «πόχτηβιν 5όςτ,; του Κυρίου μα; Ιησοϋ
Χρις-οϋ.
1 5. Στέχεσ9= λοιπόν, άόελφοί, κ*;.
κρατείτε ταϊς παράίοσαις όπου έίιΛ'*χϋη'κετε. καν τε ιιέ λόγον, καν τϊ με
τήν επιταληνμας.
1 6. Και αυτός ό Κύριο; μας Ιησοΰ;
Χρις-ό; και ϋ Θεό; και πατε'ρας μα;,
όπου μας αγάπησε, και οπού" μας έδω.τε παρηγορίαν παντοτεινήν και έλπίία χγα&ην εις /.«ριν ,
17• ΪΝ α παρηγορη'ση ταϊ; καρδίαις
σας, και να σα; «τηρίζη εις κάβε λο'γβν και έργον κα7>όν.
Κβφ. γ. 3.
ι. ιό λοιπόν παρακαλείτε, αδελ
φοί, ίια λόγου μας, δια να τρε'χη ο λο'γος τοΰ Κυρίου καϊ νΐι δοξάζεται, κα
θώς τρέμει κα) δοζάζΐται και εις ε
σάς"
α. Και δια να ελευδερωΒίόμεν από
τους διες•ραμμε'νου; άνβοώπους" διατί

* '•α??ϊ Τίί,ρ 3,;ϊηιχ ,ΛΕ Ζ|1*γ76ρ;μ -;ί
— πιρτιτ , έ με Αί3$ τέ ο§3Τΐτεσε.
ι*. Μπα τ£ οΰ θύρρι γιούοετ μ,*
<£νε τ' Ούγγίλιτ σόνε , περ τε ποκτίσουρε τ| ντε'βρΊτ σε Ζο'τιτ σόνε Ιησ^,ύ
Χριιτόιτ,
1 5. Κεντρόνι άδά πα λιούαϊγτουρε, βελά',ερ, έ μ~ίΐ πορσίτε /.ε χινι
μψούαρϊ, χάχε γ/.α φγιάλια ό'νί, κάχ*.
γχα κάρτα όνε.
1 6*. Ε άί βετε Ζότι όνε ϊ/;σοί» Χρι.
τόί, έ ΙΙερντια έ ίίαπάί "νε, άί *ΐ νά
όέ»ι νέβετ , έ να δά νείετ νιε παςηγορι τ§ ττά σόσυυρί, ί νιε αη-,ψάϊ τί
[λ'.όρξ περ όουρε,τΐ ,
ιη. Λέ τέ παρηγορίσγί. ζεαξίατ^
τούαι'γ, ε λέ τοΰ φορτ"όγε γιουβεν
μπΐ τζ3ό ΐγιαλε, ί. πούνε τε αίρόί.
Κρίε Ετρί'τι. γ.

3.

ι. Με τε πασταιγμίν», βϊλχζϊί,
λιούτουνιπϊρ ν8^;τ, }\ι\ έτ^εγΐ φγιαλ'
έ Ζότιτ , έ τε ντερρυνετε , σι κουντρ' ετζεν, ε* ντερρυνετε έ δ: ντ|ρ γιουδετ.
2. Ε ί.ε τ| λίφτερο'σεμ'. γκα ίιερ§ζιτ' έ ίίτρέμπβρε έ τϊ χ| ιίνγτΐ' σε
ψε πε'σα νου» Ιστέ, ί ίίΟίβετ.
3. Μά Π?ρντία "0ζ' Ι πε'σεσ4, χέ
56 τέ φορτζόγδ γιούβετ , έ <ίο τού ρουαγε γκα 6ινάχου.
4- Ε κί'μι δπε;ρί'σ| π|ρ γιοΰβετ
μπ| Ζονε, σε α το χε ού πορσίτμ νιου"
βετ, έ δε ί Λ%νι , ε' δε δο τι Λένι.

ή πίςης δΐν είναι ολονών.
3. Καϊ πις-ός είναι ύ Κύριο;, ό ό
ποιος θέλ.21 οά; ςτιρίζει καϊ θ?λει σα;
φυλάξει από τον πονηρόν.
4• Και πις-εύομεν εϊς τον Κύβων
δια λόγου σας, ό'τι εκείνα όπου σας
Λαραγγέλλομεν, και τα κάμνετε, καϊ
θέλετε τα κάμνει.
5. Και ό Κύριος να έξισάση ταΓς
?5. Ε Ζότι λε τοΰ κκοερνισνε ^έχ%χαρδίαιςσας εις την άγάπην τοΰ θε- ρατ| τούαϊγ μπ| §ασιουρί τε Πίοντιοϋ, και εις την ΰπομονήν του Χιι- σ|, ε μπ« δονρία τϊ Κριΰητ.
ΓΟΰ.
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6. Ε ού πορσίτγεμε πα γιούβετ,
6. Κάΐ σας παραγγέλλομεν, άδελ
εελ,ζΓερ,
μπε £α.6Ϊρ τέ Ζότιτ σόν§ Ιγ; φοΐ, εί« τό όνομα του Κυρίου (/.α; Ιη
σού" Χρι<Γθ3, να χωρίζεσθε ϊσεΐς ά~ο $ού Χριςτόϊτ , χε τέ ΐΑερΓονι γιοΰ£ετ
*α'8ε άδελφόν, όπου περιπατεί άτακ .γκά τζδό βελά κε ρόν πα οΰδε , έ γι}
τα και όχι κατά τήν παράοοσιν, ό σι κούντρ' ε'ίτε διδασκαλία χε κινι
μάρ^ε πρέΐγ νέα.
του έπαράλαβεν άπό λο'γου μας.
7• Σε ψέ γιούβετ έ οίγι κίδ §στ"
γ. Διατΐ εσείς ίίξ:ύρετε πώς κάμ5
οϋ'οεσε
κε τεβινι γιούβετ πα; Ριούίνει χοεία να μας μίμησθε' ότι δέν
μεβετ σόνα" σέ ψέ νε'βετ νούκε ίε^
άτακττίσαμεν ει; ε'σάς"
ντονιέ τ| πα ου δε ντ|ο γιου.
8. Α; πούκενε σε χάγκρεα δουρετί
8. Οϋ5έ έφάγαμεν άπό κανένα ψώ
ρα χάρισμα1 αλλά με κόπον και μέ'γκ* ντονιε* πα με μουντίμ έ με τέί
μόγΟον, νύκτα χμ ίίμίραν έργαζόμε- ! πουνούαρί , τούκ ΐ πουνούαρί νατ' έ
νοιδι* να α.ήν παραβαρέσωμεν κάνε'- δίτε, κε τ\ μος όεντοΐγμε ντονά γκα
να'άπό έσας.
1 7'°ύσ.
ο. Ο/ι ότι δεν «χομεν έξουσίαν , |
9- Γιο τέ νούκ§ μούντγ|μ τα *εγίμ,
άλλα δια να σας δώσωμεν τοΰ λόγου πό περ τε 5έν| βε'τξχενβ τένί ζόι/πλί,
μα; παράδειγμα, νκ μα; μιμησθε. χ| τ| βίνι γιούβετ πάς ίΊούρμε,βετ
σόνα.
ίο. Σε ψέ έ δε κοΰρ γεσεμ ντερ
ίο. Διατιόταν ημασΒαν εν; έσά;
τοϋτο σας επαραγγελναμεν,έαν κανέ γιου, χετε οΰ πορσίτγΐμ γιούβετ, χε
να; 5ίν δέλιι να εργάζεται , μηδέ να κουσ νούχί, 6ο τε πουνόν», ά; τε μό;
Χ0ίγ1'
,<
Τρώγη.
II. Σέ ψέ διΡιόίγμε >.ε §ί τζα γχα
1 1 . Διατι άκοΰομεν μερικού; όπου
περιπατούσιν εις έσά; άτακτα, και τί γιούίτ 'έτζεγενε πα ούδε , τε τίϊετ»
τότες 5έν εργάζονται, μόνον περιερ- νούκε πουνόγενί Ρε ψ5^ > ι» βίννί
νάζονται.
' ρότουλε πα μπρόδ.
12. Και τους τοιούτου; παραγ- Ι
1 2. Κετά τε τίλετε ΐ ποροΐτγεμβ,
γΛοαεν, χαϊ παραχΛοΰμεν διαμέσου έ ϊ β{μ| μπε Αέ μπε Ζ^όνε Ιησούνί
τοϋ Κυοίου μας Ιγ«τοΰ ΧριςΌΰ διάνα Χρις-όνε , χ| τε χάν| *ούχεν'
»ύχεν' δ τοΰιε
τουκ
ί
πουνουαπε
μ«
πουϋίμ.
τοώγουσι το ψωμί του; εργαζόμενοι
ρ.έ /,συχίαν.
1 3. Μά γιούβετ , βελάζερ , μο;
1 3. ΚαΊ εσείς άοελφοι', κάμνοντί;
ού λιόονι τουκ έ λέρρε τ| μίρίετε.
το καλόν μην άποxάμ^τε.
Ι4• Ε ντεατε ντονιέ κέ νού^ όιι4• Και αν χάνε'να; δέν ύτταχούϊΐ
ιον λόνον μας, όπου λίγετα; διαμέ Ριόν μπα το ίέ 6όμι μέάνε τέ χάρτεσ{,
σου τί; έπι^ολτί;, σημαδεύετε τον" σΙνόνιε ατέ, έ μί,; Ααδχόνι με τί, χ4
και μήν τον σμίγεσθε, δια να έντρα- τί βίγι τούρπ.
Τΐη.

ιί>. Και μήν τον λογιάζετε'ώσαν
1 5. Ε μό; ε* β|3τρόνι σι άρμίχ, πό
ίχί>ρόν, άλλα νουθετάτέτίιν ώσχν ά- αψόνιε ο; βίλα,
δ*λ^όν.

Κεφ. ι.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
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1 6. Ε άί βέτ§ Ζο'τι ί πχκιτ βϋ ο" χ"
ι6. ΚαΙ αΰτδς ό Κύριος της εϊρη'νης, άμποτε να σας όωση την ειρηνην στε γιούβετ κούρδο παίκ, ντε τζ&ό
πάντοτε με κα'θε τρ-ίπον' ό Κύριος βεντ, Ζο'τι κιοφτ§ τχνκ$ με ΓίΟδ
«ς «ίνα•, μέ όλους σας.
γιούβετ.
\η. Ετούτος ό χαίρε τισμος έγράφη
1 7 Τέ> φάλτουρατε ού σκρο\<ανε μέ
μέ τό έσΊχο'ν μου χέρι τού Παύλου, δορρΐ τίμε Παύλοσε. ϊλ 'ίατε βου/5
το όποιον είναι σημάδι εις καίε έπι- μπ§ τζ§ο κάρτε' χ$3τού ίίκρούα•.•".
ς-ολην* ετζι γράφω.
1 8. Η χάρις του Κυρίου μας Ι<ισού
1 8. Δουρετία έ Ζο'τΐτ σόνε Ιησού
Χρις-οϋ μέ έλους σας. Αμήν.
Χρις-όΐτ με &β| γιούβετ. Αστο'.»
κιο'φτ§.
* Η εις θεσσαλονικείς Ιευτειρα
» Κάρτα ε άίτε ντε Σελενικλί. ού
•γραφή από ταΐς Α&ηναις.
ακρούα γκά Αθήνα.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

Κ Α Ρ Τ Ε

ΠΑ1ΛΟΪ ΤΟΪ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ε ΑΠΟΣΙΟΛΟΙΤ ΠΑΪΛΟΣβ ,

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ

ΛΙΠ§ ΤΙΜΟΘΕΟΝΕ.

ΠΡΩΤΗ.
Κεφ. ά. ι.
ι. ΠΑΥΑΟΣ άπο'^ολος του Ιησού
Χρις-οΰ κατά προ'ς-αςιν του Θεού τού
«τωτηρο'ς μας, καί Κυρίου Ιησού Χρις-ού, της ελπίδος μας,
α. Εις τον Τιμόθεον το γνη'σιον τε'κνον εις τπ'τιν, ας ήνα'. /_άρις, έλεος,
εΐριίνη άπα τον Θεον τον πατε'ρα μας,
χαί Χρις-ού Ιησού του Κυρίου μας.
3. Καθώς ε'γώ πηγαίνωντας εις τνιν
Μακεόονίαν, σε έπαρακάλεσα, να προσμείνης εις την Εφεσον, (ΐ:ζι παρα
καλώ ,) να παραγγείλης κάποιους να
μή διδχσκωσι ^ιάφοραις &;δαχ«ΐς'
4• Μηδέ να «χουν τον νουν τους εις

Ε Π Α Ρ Κ.
Κ οίε Επάρρε α.

ι.

ι. Παύλουα. Απο'ς-ολι ί Ιησού Χ«ς-ο'ιτ, σι χου'ντρ' 'έστϊ ο,ύ'ρδερι ί Π«?ντίοε χέ σο'σι νε'βετ, έ Ζότιτ ΚρΙστ,
σπερρε'ϊεσε σο'νε,
2. Μτ.ε ΤιμοΌεονε δγιάλϊν' έ οα'όιουρε μπε Αεσε, δουρετί, ελε'ίγμοσ'ιν,
έ πάιχ γχα Περντία ΟαΛάί ϊν§ , ι δϊ
γκά Κρίστι Ιησού» Ζότι ϊν§.
3. ΣΙ κούντρί τοΰ λιούττζε τιγ, τ*
πρε'σε ντ' Εφεσο, κούρ βέγε οϋν| ντ§
Μακεδονΐ, κ| τε πορσίτγε §ΐ τζοίβίτ
τ| μ6ς διδάξν§ διδασκαλίρα τ\ τγιε'ρα.
4• Ας τι μϊς βε'νε πάς πραλα5-.τ
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Κεφ. 2 ,

μΰΒοϋί και γενίαλογίαις «ί όποίαις οέν ε γεν•αλογίοετ νλ νοΰ/-!-4*^ τέ τΐ-ουέχουν τε?.ος, αί όποίαις δίοουσι περισ* ρ|, 3*ε άτο πίενβ κιάρτερα μέ σιουμί,
οότερον οιλονεικίαις, ««ρ* οΐκοίομην σέ δεριμ Περντίε,' χ§ πενενβ απε πέσε.
θεού όπου είναι εις την πίς•ιν.
δ. Και τό τΛος τις παραγγελίας
είναι άγάττΉ άπο καβαράν καρόίαν, και
άπό βονϊίοηβιν άγαΟ/,ν, και άττο πίςν»
όπου £:ν είναι πλασμένη*
6. \ιτό τα όποια μερικοί έ'ς-ωντα;
ηλ ςεπέσουν, έγύρι^αν εις ματαιολογιαν"
7• θελοντες να είναι νομοδιδασχα•

5. ΜΙ ε χα^άιγμεχ ί πορβΐτε ά$'χ
"0τ* δαβιουρία γκά ζέαεοα έ" κε:ονα;ί,
ε γκα φυκίρι ί μίόρε, έ δέ γκα κέ-χ
λ\ σκα Γενιέστρε.
6. Γκα άτό πούνερα δι τ*α σ': ού
μερίοΰανε, ρ"άν| ντε φγιάλε τέ νούμπουρα.
η. Τούκ' έ άά•3:ουρϊ τί χε.'γνε σί

ίαίιάλε τ'| νόμιτ, πα κουτίτουχρε *ς
άτό *5 βορνε., ας άτο κ§ επΛ -έρ τέ
βερτετα.
8. Νταΐτΐ έ δίμε & νόμι "0τ' ί
μί^ρΊ. ντε πουνόρτϊ νιερι σί κουντρ'
ϊ**τ| νόμι
ο. Ε δι χίτ|, χι νοΰκ' ί"χτβ Αίρίβ
νο'μι πέρ τ§ Λρέϊγτινβ, πο περ τ§ 3τ;»μπεριτε , έ τ'ε πχ, πίντουριτ* , π«ρ τέ
πα δέσετε, ϊ ψαγετόρετε, περ τε πα
και μεμιατμενους, και πατροίάρτας οΰίετε, ϊ τέ πεΡερβτΐ, περ άτβ κε ράχμ μητροίαρτας, /.αϊ δΊα τους άνΟρω- ^ενβ παπάνβ, έ περ «τα κε ράχίνΐ
■ποφο/ειαόίς,
μέμμενε, έ περ ίιακετζόρβ.,
ίο. Πόβνιυ;, άρβενοκοίταί, άνθρωίο. Περ κου^γιάρε, ά πίρ φαγίτόπτ>κλε'πτα<) ψευτας, εκείνου; όπου ό- ρβ τε φάγιτ σέ ντίίρϊ, π?ρ κου?αρ»
μώνουτ; ψίυματα, και έ«ν τίποτες όλ νι«ρεζτ, π|ρ τ^ ρέμ, ε πέρ άτά κέ *ελον είναι εναντίον «; ττ,ν ύγιαίνουσαν ι τόνενε ρέμ, έ ντέϊτβ ντον.έ ν»'τίοβ ί.έ
ίιόαο^αλιαν•
| ίϊτ|.κοντρ| ίιίασκκλίσε σεντοσε.

λοι, και μη γρο-.κώντε: μησΈ εκείνα ό
που λένουσι, μηίέ εκείνα τά όποΓα
έεβαιόνουσι.
8. Και ήζευ'ρομεν <5τιό νόμος είναι
καλός, αν κανένα; τον μεταχειρίζεται
νομίμως"
<). Ηζευρωντας έτοΰτο, ότι εις τόν
ίίκανον νόμο; 5έν έβαλθη, άμή δια
τους άνομους και ανυπότακτους , και
ασε&ίϊς κα• αμαρτωλούς, και ανόσιους

ιι. Κατά τό εύαγγΛιον τη; δο'-;
?ης του αακαρίου θεοί» το όποιον τό
Γ/Γμπις;εύ9ηκα εγώ.
12. Κα^ £ύγαρΐ•7ώ τόν Κιίριον μα;
Τνκτοϋν Χ^ι^όν όπου" μέ έουνάμωσεν,
ότ. με ίλογ•.ο"74 πις•όν, ^χ^ωντάς με
ιίς ύπηοεβίαν'
ι'3. Ε;Α='•ια όποΐ ή'τ,ουν ποοτίτίοα
(Γ>/α<τφγ,μος γ.%; Λκοκτης και υδρις-ης
«λλα ε'συμπαθησ!(ηκα, ότι μή γνωρίίωντας το έκαμα, ώντας εις τήν αΒίςίαν'

1 1. Αγιο είτε σι κοΰντοε θο'τί
ΟύννίΧι ΐ ντίοίτΓια ί )ιού•χουριτ ΤΙ'.ι
ντίο-ε χε μέίττε $ίιί μούα,
». Ε «π λεβ^ίμ άτϊγ χέ με κα
πξρόε τε φόρτε μ—ε Χρις^ν! Ιηιούν;
Ζόνε τόνε, σέ ψί μέ λογιάσι τε κέ<ι ί
σε, τουκ' έ 6ενε μοΰ* ντε πούνε"
1 3. Μο'ία κέ περπάρα κίΐϊ βλαβφκμγιαρ, έ ντγιέχες, ε σαχεραχ ' πο
ού ντίγ;:τ,ε. σέ ψέ γκα τε πα §ίγτουριτε έ *ίρία, τουκ'κένε ί π* *;σ«.

Κεφ. ι.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

677

ι4• Μ* πούροι ϊιουμε δουρετία 4
ι4• Κ Μ Ϋ: χ«?ΐί το5 Κυρίου μας
με πίτ*ν και άγαπην όπου «ναι εις Ζότιτ βόνε με πΐσε, ί με δαδιουρΐ, κ§
ε#τε μπε Χ?ις•όν§ ίτ,σοΰνί.
Χρις•6ν Ιτ^οΰν ΰπρρεπίρίσσευσε.
1 5. Ο λόγο; είναι πις-ός, χα; άξιος
χάθί λογτς αποδοχή; , ότι ύ Χρις-ός
Ιησούς τ,λβεν εις τον κόσμον να σώση
του; άμαρτωλοΰ;, από τους οποίους εί
μαι έγώ ό πρώτο;.
ι6. Αλλα διά τοΟτο £οΛ*μπαΟϊίο•θτ-

ιδ. Φγιαλια ιστ' έίϊεσουαρε, έ ί;όνια « τα ίεξγε τζιλι $ό, κ§ Ιησού
Χριςτόι έρδι ντέ ^ετέ γέτε πέρ τε 3πε•

τοΰρι φαγίτόρε , κε γκά ατά ί πάρρι
γιαμ ού'νε.
ι6. ΛΙά άντάΐγ Ρέ'τΓί ντεγέσβ, ί\
κα, δια να οϊίξν; ίϊς ίμένα πρώτα ό Ιη- •τε δεφτο'γΐ μπέ μοΰα πξρπάρα Ιηβοΰ
ετοΰ; ΧρίΓος όλην του την μακροθυ- ΧρίΓο'ι ίΐθε δουρίμνε, πέρ ξόμπλε ά»
μίαν, διά παράδειγμα ε'κεινών όπου τοϋρε κ§ <5οΰαϊγνΐ τε πεσόϊγνε μπε τε
έμελλαν να πις-ί'-Νϊουν εις αυτόν εις πέρ γε'τ| τε πα σόσουρε.
τήν ζωήν τήν αΐώνιον.
•7• Ε μπεΜπρέτνί έ γέτεβετ τε
\η. Κ,αΐ άς είναι τιμηκαΐ δόξα εις
τον βασιλέα των αιώνων, τον άφθβρ- πα βδέκουρε, τε πά δουκαυρινε , μπ|
τον, τον άόρατον, τον μο'νον σοφον βετεαε σοφόνε Πίρντϊ ντέρό, έ λεβϊκμ
βεον, ίϊς τους αιώνας τών αιώνων" ντί γίτε πάς γέτετ. Κεστοΰ κιο'φτε.

άμό>.
1 8. Ετουτην ττ,ν παρανγελίαν ώς
1 8. Κετέ πορσί τ§ Αεϊγ τι, ώ «ίρρι
π^ρακαταθη'κην σοΰ άφίνω , ώ τέκνον ι Γμ Τιμόθεο, κε ο-! κοΰντρε γιάνξ προΤιμόθεε, κατά ταΓς προφητείαις όπου : φητίτε κε κεντρουαν» περπάρα πέρ
ϊς-άθηκαν προτίτερα δια εσένα, διάτϊγ, τε πένετ* τρίμ μπε το, ντ|
να ς•ρατευεσαι εσυ εις αυ^αις την κα- τριμερι τε μίρίε,
λην ς-ρατείαν,
ΐ9• Τουκ' έ πάσουρε πέσε έ φιχίρ'
19. Ενωντας και πίς-ιν και άγα6ήν συνείδησιν, τήν οποίαν εμώντας τέ μιρί| , κε άτέ σι νούκ' έ δέσνξ ήι
να τήν αποδιώξουν μερικοί, έκαταπον- ', τζά, ε Οίεν§ καράβν.; μπανε τ| ;ΐέσε<;ε.
τίσθηκαν και έχασαν τήν πίς-ιν'
2θ. Γκά νε'μουρι! τ| τΛ/εβίτ 'ϊϊτ'
αο. Από τους οποίους είναι ό Υμε'ναιος και ό Αλέξανδρος" τους όποιους Τμένεοϊ, έ δέ Αλε'ζα^ροΓ άτι ί οάτ^ί
τους ίπαρά&ωκα εις τον Σατ»νά, διά οίίνε ντε Σατανάι, /.έ τε μψόνενε τε,
μός ρ*Ααο•φ7,μκ;γενε.
νά παιδευθοΰν να μήν (ίλασφημοΟν.

Κεφ. β. α.
ι. Παρακαλώ λοιπόν προτίτερ* ά-ι
πό όλα, να κάμνετε δεήσεις, προσευ
χαϊς, παρακαλέσεις, ιΰχαρις*ίαις, όιά
όλους τους ανθρώπους"
α. Δια τους βασιλεΤς, και δια όλου;
όπου είναι «ϊς ταϊς άξίαις' διά νά πε-

Κρίε Ε&τε. β. 3.
ι. Οΰ λιούτεμ άόχ ποωτοπάρε ίι'θεβετ τέ ϋένι τε λιούτουρα , τέ ψά\τουρ* , τέ ταξουρα, «φναρις-ιρα, πϊρ
Ρίθε ϊιέρϊζ.
α. Πέρ μπρέτε:£ , ί πϊρ τώ' άτά
κε γαν5 Ί\•\ ντε βεντ τέ Χιάρτε." χ§
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Κ.ε"?.

2.

ράσωαεν ζωί,ν άτάραχον κα! η'συχον, τε ρογ|α| γετε τε πα τουντο^ρ§ α»
ίιθε εύσεβί ε ντέρρ.
μέ κάθε εύσέβειαν και σεμνότητα.
3. Διατί τοϋτο είναι καλόν καιεύά3. 2έ ψέ χ&γιό εστε έ α,ίόρε ε ΐίερες-ον έμπρος-ά εις τον σωτήρα μας ζου,ρε περπάρα Περντίσε σόν§ « να
θεόν'
σπ2τά.ν.
4• Ο όποιος θέλει όλους τους αν
4• Αγιο όο /.ε Ρίθί νιέρεζιτΐ τ§ σόθρώπους να σωθώσι , και να έ"λθουν εις τενε, έ τ§ βίγεν* ντε τε νιοχουρε τ§
την άκριβογνώρισιν της αληθείας.
σέ β|ρτέτ§σ§.
5. 2ε ψέ νιε ε•ϊτ§ Περντ.α , ε ίέ
5. Διατί Ινας είναι ό θεός, ένας
είναι και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, νιε εστε μεσίτι ί Περντίσε , έ ί νΐί'ρ*,
άνθρωπος ίησοϋς Χοι-ο'ς'
ζετ, νιερί Ιησού Χρις-όι.
6. Ο όποιος έδωκε του λόγου του
6, Αϊ χε δά βέτε βέτ$χβνε ξ,ι'&τερέςαγίρασμα δια όλους, όπου είναι ή πλϊμ περ ίί,θϊ. , μαρτυρί ντε χόχε κι
μαρτυρία είς καιρούς διωγμένους.
δουχαετε.
7- Της οποίας μαρτυρίας έβάλθηκα
7• Ασάιγ μαρτυρίετ οϋ βουτ^ε οϋϊγώ χνίρυξ και άπός-ολος, (άλη'θειαν ν§ δασκάλ έ άπος-οΧ, Ι. θάμ τέ βέιτελέγω εϊς τον Χρις-όν, χαϊ δέν ψεύδο τίνε μπε Κ.ρί5τ'.νε νού/.| Ρίνιείγ, ) αχ.
μαι , ) διδάσκαλος , λέγω , των εθνών σκάλ θόμ ί φυλίβετ σέ τγιέρα ντε τε'εις την πί<τιν και εις την άλη'θειαν.
σε έ ντε τέ βίο τετ».
8. θέλω λοιπόν να ποοσευνωνται οι
8. Δϊϋίρόίγ άδά « τε φάλενβ
άνδρες εις κάθε τόπον, σηκώνον-ες Λούρρατε μπε τί,δό βέντ , τούκ' ι
χέρια καθαρά, χωρίς όργί,ν και άμφι- γκρίγτουρε δοΰαρρ τε κερούαρα πα ούρ
έολίαν.
Γι ε οε πα οιουπε/ε.
9• Τον όμοιον τρόπον και αϊ γυναί
</. Κεϊτοΰ έ δέ Ρράτε λε τέ στολι»
κες , να ς-ολίζουν του λόγου τους μέ σγ§νε, βε'τεχεν' ετοΰρε με ς-ολί χε ού κά
ς-ολήν όπου πρέπει, μέ εντοοπήν και χιέ, μέ τούρπ έ μέ σοφροσιν, γιο με
σωφροσυνην, όχι μέ πλεξίματα, η χρυ λέσ;ρα τε πλεςουρα, ά μ,Ε άόρ , ά μί
σάφια, η μαργαριτάρια, η μέ φορέμα μαγαριτάρι, α με όόΑα τέ στρέίγτα•
τα πολυτιαα"
ι
ίο. Αλλα διαμέσου έργων καλών, ό
ίο. Πό τ§ στολίσενε μέ ποΰνβρα
όποιος ςολισμός πρε'πει εις ταϊς γυναί τ| μιρρα, σ'ι κουντρε κά χιέ ντε ΡρΛ χι
κες όπου τάζουσι, να είναι θεοσεβεϊς. γιάνε τε ίϊ'ίτερα.
1 1 . Η γυναίκα μέ σιωπήν άς μα
ι γ. Ερούχγια λέ τέ μψόγξ του* έ
θαίνει, με κάθε ύποταγην.
που-ίιο.ίχρί, μέ Ρίθε τέ ϊίν:ουρί.
12. Καϊ όέν συγχωρώ την γυνα"- |
ία. ΪΝου'κ ε ντεγείγ Ρροΰανε τε δ•.•
χα να οιδάσχη, ουδέ να αϋθεντεύη τον δάξγε, ας ιϊ οΰρδερ'ί'γε μίί πουρρενε,
άνδρα, άλλα (ορίζω) να ήσυχάζη.
πό ( ούρδϊρόιγ ) τε ρίγε έ τί ^ιίιόγϊ.
ι3. Διατί ό Αδάμ ε'πλάσθη πρώτα,
ι3. 2.ε ψέ Αδάμιού πλασ παπά
άπέκειη £ύα.
ρα, έ παστάγε Ευα.
ι ά. Ναι ό Αδάμ δεν άπατη'θη' άι4• Ε Αδάμι νούκ' οΰ Γενίε ' πο
μη ^ γυναίκα ί'ςωντα; να άπατηθη, ε- ί'ροΰα^ια σι ού ί^νί», ού *ε άφορμ; β
γινεν αφορμή της παραβάσεως.
φάγιτ.

Κεφ. 3.
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ι5. Ο,λως βελίΐ σωθη διαμέιου τί,ς
»5. λΐά οό ιε σοσετε πΐρ τε ρίτουτεκνογονίας, ιαν ι/εινωσιν ειςτ/ίν πις•ιν ρε τε δγιελμετ, ντέ μπέτζινε ντε π;και αγάπη» μι «γιασμόν με σωφρο- σ§, έ ντε δασιουρι, έ ντε ίΚινγτεοί με
ντρέρό.
συνην.
Κϊο. ν. 3.

Κρίε Ετρέτξ. γ. 3.

ι. Αληθινός είναι έτοΰτος ό λόγος" '
«ν κανένας όοέγεται έπισκοπήν, καλόν
έργον επιθυμεί.
2. Αναγκαϊον είναι λοιπόν ο επί
σκοπος να είναι άκατηγόρητος, μιας
γυναίκας άνδρας, άγρυπνος, σώφρων,
τακτικός, φιλόξενος, επιτήδειος να διδάσκη'
3. Να μην είναι μεθυ^ής, να μτν
είναι τεταραγμένος, να μην άγαπα κα
κά κέρδη" άλλα νά είναι μέτριος, άμα
χος, να μην είναι φιλάργυρος"
4• Νά κυβέρνα καλά το ίδιον του
σπήτι, να έχη εις ύποταγήν τα παιόιά
του με κάθε λογής σεμνότητα"
5. ( Αμη αν κανένας δεν ήζευρη νά
κυβερνη'ση το ϊδιόν του σπητι, πώς θέ
λει, έπιμεληθη την έκκλησίαν του θεού;)
6. Και νά μην είναι νεοκατηχητος,
μη'πως, κενοδοζώντας πε'ση εις το κρί
μα του διαβόλου.
η. Και κάμνει χρεία νά έχη και
καλήν μαρτυρίαν άπό τους εξω* διά
νά μην πέση εις όνειδισμόν και παγί
δα του διαβόλου.
8. Τον όμοιον τρόπον κάμνει χρεία
νά είναι και οί διάκονοι τιμής άςιοι ,
νά μην είναι διπρόσωποι εις τους λό
γους, νά μην έχουν τον νουν τους είςπο
λύ κρασί, νά μην άγαπώσι κακά κέρδη.
9• Νά έχωσι το μυς-η'ριον της πί?εως με καθαράν συνείδησιν"
ΐΰ. Και έτο3τοι άς δοκιμάζωνται
πρώτον, άπέκει άς διαχινοϋσιν, εάν
«Ιναι άκατηγόρητοι,

ι . Φγιάλια 1»τ' Ι βερτέτε/ ντε §6
νιερί Πισκο'πνΐ, τε μίρ^ίπουνί δεσερόν.
». Δούχαετί «δά κε Πιτκίπι τ|
γέτί ί πά «ιάρρε, ποΰόόε ί νιε Ρρούασε,
ϊ τζίΊυύαρί , ί εσελτε, ί οϋγτουρε, Ι
ντρέ:4τζουρ|, μίκου ί σε χοάαγετ , ί
ζότι τε διδάξγί"
3. Τε μός γέτί δεν§ ντ§ βέρρε, γιο
ράχ|σ, τε μός δόγε τ» φιτούαριτ' έ
λίίκ, πο τε γέτε ϊπουτ*, πά Ρρίτζι*;,
τε μός γέ-ε λιακεμε'»».
4• Τε κυβερνίσγε μίρ^ε στεπίν" έ
τίγ, τε κέτ§ δγιέλμτ' έτίγ ντένε β«τιχε , μέ τζό φάρρ"ε οΰρτετζίε.
5. ( Ντε μός δίγτιτε ντονιέ. τέ κυ
βερνίσγε στεπίν' έτίγ , κί3 §ό τε κέτ*
συλοή περ κίσε τε Περντίσε; )
6. Τε μό; γέτϊ ί κατηχίεουρε ί όί,
σέ μός μπούρρετε , ε πγιε'ρε ντε δεμ
τε σέ παουδιτ.
7• Ε δούχαετε κξ τέ κε'τ| άί έ δε
μαρτυρί τέ μίρρε γκά τε γιάίτεσμιτβ'
κέ τε μός πγιέρε ντέ δοΰνε , β ντ$
δοκάν τέ σέ παουδιτ.
8. Αστοΰ δουχαετ• τί γε'νί έ δέ
διακόνίτ' έτίγ τέ ντε'ρρτζουρ», γιο με δι
φάκε ντέρ φγιάλε, τέ μός )ίέν| μέντ»
ντέ σιοΰμε βέρρε, τί μός γέν| δ^νι
ντε φιτίμ τέ λίΡκ.
9• Τέ κένί μυς-ϋρ' έ *έσ»σ» ντ? φι•
κι ο ν ε μίρρε.
ιβ. Κ|τά λε τέ δοκιμάσεν» περπάρα, πρά παϊτάγε λέ <γ| *«ρπίγ|ν5, ντέ
κιόφινε τέ πά 9ιάρ|,
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χι. Τον όμοιον τρόπον πρέττίΐ χαί
αϊ γυναίχαις του; να είναι τιμημέναις,
και όν, ι να διαοάλλουσι, να είναι έγχρατευτιχαΐς, έμπιτευμεναι εις όλα.
ία. Οί διάκονοι ας είναι μια; γυ
ναίκα; άν^ρε.;, να χυβερνώσι Λάλα τα
παιδία του; και τα σπη'τιάτου;*
1 3. Διατ; εκείνοι όπου διακονήσουν
χαλά, άποκτιζουσι καλόν βαθαόν εις
τοΰ λόγουτ,ίυς, και πολλήν παρρησίαν
«ΐ; τήν πίς-ιν όπου είναι ει; τΐν'Χρις-όν Ιησοδν.
ι4• Ετοϋτα σοϋ γράφω, ελπίζωντα; να έλθω ει; εσένα τό γλιγωρότερον'
1 5. Καϊ άν αργήσω , δια να είδης
πώς κάμνει χρεία να συνανας-ρεφεσαι
*ί; το σπητι τοΰ Θεοΰ, το όποιον εί
ναι ή εκκλησία τοΰ Θεοΰ τοΰ ζώντος,
ς-ύλος και έδραίωμα τι; αληθείας.
ι(ί. Και κατά άλήθειαν χωρίς χαμιίαν άντιλογίαν, μέγα είναι το μυςτίριον της ευσέβειας- ό θεός έφανερώθη
«ϊς τήν σάρκα, έδικαιώθη έν πνευματι, έφανη εις τους αγγέλους, εκηρύχθη
εις τα έθνη, έπις-εύθη εις τον κόσμον,
«νελη'φθη εί; δόξαν.

Κεφ. 5. 4•
ί. Καϊ τό Πνεύμα λενει φανερά,
οτι εις τους ύπερους χρόνους θέλουσιν
άιτος-ατη'σει τινε; από τήν πίίΐν, να
προσέν-ωνται εί; πνεύματα πλάνης, και
ει; ταΐς διδασκαλίαις τών δαιμονίων,
2. (Διδασκαλίαν ανθρώπων) ψευ
δόμενων με ΰπόκοισιν, όπου έχουσι
τήν συνείδησίντου; κεκαυτηριασμένην,
3. Οπου έμποδιζουσ; να ύπανδρεύουνται, και ( όρίζουσι ) ν* φυλάγωνται από τα φαγητά, τα όποια ό Θε
ό; τα έκαμε να τα μεταλαμβάνουν με
εύχαρΐ7'^«ν οί πι-οί, καί όπου γνωρίζουσι τήν άλή•0;ι*ν*

Κε9 4-

ιι. Α^τού έ δι Ρράτε δούναετε ιέ
γί'ν6 τε ντέρτζιουρα, γιο καλεζέσιχ, τ"
εσίλα , τ§ /«σο-ιαρα ντε τζοίο οκόρι
πούν|.
12. Διακο'νετε τε χένε μάρρε νιΐ
ί-ρούα βε'τεμε, έ τ§ ^υβερνη'σγενεμί^ι
δγιέλμι' έτοΰρε , έδέ ατεπίτ' ετοϋρε'
1 3. Σε ψέ άτά χ| χυβερνήσ-;εν|
μιρρε ποΰνεν' έτοΰρε, πυκτη'σγενε ντΐ
βε'νεχε τ£ τοΰρε νι§ 8κάλε τ* ντέρΐ
τζιουρί, έ >4 θάρρος τ| μχδ ντί 7.ίσ«
τ| Κρι&τιτ Ιησούΐτ.
ι4•Τεσκρούα»γ χετό πούνερα τίγ,
σε χάμ Ίπίρρεσε τε βίγ ίτπέΐγτ τέχ τί.
1 5. Ε ντε μενο'φτζα οΰν§, τ* &τζ
χισ τε ρυτζ ντ| ίΐτεπί τε Πόντισε, «
ε3τ| χίσε έ Περντίσε Ριάλ|, χολο\§ «
τ" άχουμπίσουριτε τε σε βερτέτςο!.
1 6. Ε με τε β|ρτε'τε π» νέϊερξ ί
μαό Ιστί μυς-ήρ^ι ΐ πε'^ετ»- Πεοντία ού
τζφάκ ντε κούρα, ού Ριουχοΰα μι ά.».
τ| Ζπίρτιτ, οϋ νιί,χ γχα Εγ^ίγιτε, οι»
κηρΰζ ντε φυλίρα τε τγιέρα , ού χεσούα ντε πότε, νίπι λιάρτ μπε ντίόρ.

Κρίε Εχάτξρΐξ. £. 4
ι . Μα Σπίρτι θότε φάχεζα, σέ ντ|
χόχιρα τε παστάϊγμε όο τε μερ^όνενε
ύϊ τζά γκά Αέσα, τε μπάγεν» βε$ ντί
σπίρτξρα τϊ ί£νιέ8τρβσ|, έ ντ| ο'ισ'αβχβλίρα τί σε παού5|βετ.
2. Τούχ' ί θέν| μέ ΰποχρϊ; ?%ίιίϊτρενε, νιίρεζ χε χάνε ε^υχιρ' ίτοΟρε α{
δγιεΡουρε.
3. Κέ μποδίσγενε τί μαρτόνενβ, ε
τε ροό/αενε γχα τε γχρ4νατε, Λε π^
Περντία π|ρ τε γχίίνε με εφχαριστί
άτα χε πεσόγεν|, έ δέ άτα χέ νιόχενΐ
Πϊρντίνε,
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4 Σέ ψ) τζ& πο•ίνί χ.'> ,';{ρρι Πίρ4- Οτι κάθε κτίσμα θεοΰ είναι. κα
λόν, και ούδ*έ είναι κανένα έζ*υο*ενω- ντίοί ίστ' ίμίδρί, έ σεστί ντονιε έ ϋτίμίνον, όταν λαμβάνεται μέ εύχαρί» ρ§ πόϊτ», κοϋρρ μίρρίτε με έφ/αριο*
ς-ιαν*
5. 2έ ψε ίΐ£ΐνγτϊ.ρονετ! μέ άνε τ»
5. ΔιατΙ αγιάζεται διαμέσου τοΰ
λόγου τοΰ Θεοΰ και τη; προσευ/η;. ι φγιάλεσε Πίρντίσε , έ με άν| τε σε
λιοΰτουριτ.
6. Ετοϋτα συμβουλίϋωντϊς τους
6. Ντου θ*φτζ τί τίλλια φγιάλε
αδελφούς, θέλει; είσθαι κάλος διάκονος βελ ζερετ , &ό τε γετζ σερπε,ταυαρ ί
τοΰ Ιησοΰ Χριποΰ, τρεφόμενος μέσα μίρρε ΐ Ιηιου Χρ^όϊτ, ί οϋσκίερε μέ
εις τους λόγου; της πίς•εώς, και της φγιάλε τ§ πέσ§σ§ , έ τε διδασκαλίσε
καλής διδασκαλίας, όιτοΰί ακολούθησες, ί μίρρε, ε άσάγια /.ε γέ μπε τε μψουαρ5.
7• Αμή τους μύθους τους μεμια7• Μάπράλατ' έ πε/έρα έτεπλιάσμένους και γραώδεις άφησε του;" και καβετ λέΐ, ε' μψό βετ|χε-;§ μπξ εύσεβί.
άίσκησε τοΰ λόγου σου εις την εύσίβειαν.
8. Διατί ή σωματιχίη άσκησις εις
8. Σέψέ τε ΐϊοβνούαριτ' ε κούρμιτ
ολίγον είναι ώφέλιμη' άμή ή ευσέβεια• πακ βεγέν' μα εύσεβία έ^έσα είίτ' έ
εις Ολα είναι ωφέλιμη, ες-ωντας νϊι ε-ί
ντι. τα ταςη'ματα της ζωής ετούτης,
και της μελλούσης.
9• Αληθινός είναι ετούτος ό λόγος,
χάι κάθε λογη; αποδοχής είναι άξιος.
ίο. Διατί 5. α τούτο και κοπιάζομεν »αί όνειδιζόμεσθεν, ότι ίλπίσαμεν
«ίς τον θεόν τον ζώντα, ό όποιος εί
ναι σωτήρ όλων των ανθρώπων , και
ιιάλις-α των πι<τών.
1 1. Παράγγελε ταΰτα και δίδασκε;
ία. Κανένας ας μην καταφρονα την
νεότητα σου, άλλα γίνου παράδειγμα
τών πις-ών, εις λόγον, εις την συνανας-ροφην, . εις την άγάπην. εις το πνεΰμα, εις τηνπίςτν, εις την καθαρότητα.
1 3. Εως να έλθω καταγίνου »ίς
την άνάγνωσιν, εις την παράκλησιν,
εις τήν διδασκαλίαν.
ι4• Μην αμελείς τό χάρισμα όπου
είναι ει; έσϊνα, όιτοΰ σου εδόθη διαίΑίσου
προφητείας, με την έπίθεσιν των χει
ρών του πρεσβυτερίου.
1 5. Ετοΰτα μελέτα, εϊ; τοΰ:α ά;

βέγίερε μπε τ'ε ?ίθα, έ κα τε τάζουρα
τε κεσάιγ γετετ, έ τ' άσάΐγ κε βγιέν.
α. Κ§γιό φγιΆε 'έστ' έ πεσούαρε,
έ ίπούμ* ϊ δέςουρξ.
ίο. Σέ ψέ π|ρ κετε μουντόνεμι, έ
γέμι τε ίτιάρρε, σε ψε σπερρεϊγμϊ μπε
Περντίν' έ Ριάλε , κέ άι Μπετόν /ίθε
νιε'ρβζιτε, έ με οΗούμε άτά ί.ε πεσόγενε.
ιι. Πορσίτ κίτό, έδιοάςι.
ία. Ντο νιε λέ τε μός τε σιάγε τι
δίτε τατ , πο Λενου ζόμπλε ντα τα κ§
πεσόγενε, μπε τε φόλλε, μπ| τϊ πγιέκουρε , μπε δαίΗουρί , μπε 2^ϊρτ,
μπε πίσε, μπ| τε κερουαρ*.
1 3. Γγε'ρα τά τέ βϊγ οόνε, κέντρο
ντε τε διαβάσουρε, ντε τ§| παρηγορνίσουρε, ε ντε τί διόάςουρε.
ι4• Μός χαρτζότζ δουρετίνε κε ΐ3τε τεκ τί, κε τοΰ δ*ά με «ν§ τέ προφητίσε, με τε β^ν| δουαρρτε μπί κρίε
τ| πριφτερίσε.
1 5. Κετό κίγ ντ^ρ μ.εντ, μπε'^ί'ί'ό
85
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Α.

Κεφ λ.

εΐσαι' αΊα να είναι V; προκοπνί σου φ«- πουνίρα κεντρί» πα λιούαεγτουρε , «
τ§ δούκετε μπ§ Γίθε τε προκόψουριτ:
νερα εις όλους.
τάτ.
1 6. Β^στρό μπ'ε. βέτεχε τίντε, ε
ι6. Πρόσεχε ει; τοΰ λο'γου σου και
«ίς τήν διδασκαλιών" κα•. καρτερεί εις μπα το κέ μψόβε, έ κέντρα μπ| το'
αϋτά' διατι κάμνωντας τοΰτο, χαί σέ ψέ ντε κεφτζ κεϊτού, έ δε βε'τξ^ενε
του λόγου σου θέλεις σώσει, και εκεί τέντ> δο τ§ σπετοτζ, έ δι άτα κε τ»
διΓιόγίνε τίγ
νους όπου σου άκούουν.
Κεφ. ε'. 5.

Κρίε Επέσετί. ε. 5.

ι. Μην όνειδίσης τον γεροντο'τερον,
αλλά νουθ»τα τον ώσαν πατέρα" και
τους νεωτέρους ωσάν αοελφους
2. Ταΐς γερόντι^σαι; ώ^χν μητέραις" ταΤς νεωτε'ραις ώσαν άύίλφχΐς,
μέ κάθε λογής καθαρότητα.
3. Τίμα ταΐς χ/ραις, έκείναι< όπου
είναι αληθώς χιίραις.
4. Αμή άν καμμία χήρα εχ/ι τε'κνα
^ εγγόνια, ας μαίΙαίνουσι πρώτα ( αυ
τά ^ να άσκοΰσιν εύ'ϊε'βειαν εις το ίόιόν
τους σπΐ,τι, *αι να οίόου5ΐν άνταμοιβάς εις τους προγόνους" διατΐ τοΰτο
είναι καλόν, και εύάρε70ν έπρο7« «ί
τον θεόν.
5. Και ή αληθώς χη'ρα και μεμο
νωμένη, ελπίζει εις τον θεόν, καΐ προ
σμένει εις ταΐς δεηΌεις καΐ είς ταΐς
προσευχαΐς, νυκτακαί ήμέραν.

ι. Πλιάκνε μός ε ζίρτό, πο ρε-"*4
σ'ι παπάνε/ τε ρίτε, σι βελάζερ.
2. Πλιάκατε, σ'ι μίμμα, με τ| ϋ•
τε, σι μότρα , μέ τζύο λοί τι χείο.<αρί.
3. Ντερρό τ§ βάτε, άτο « γιανι
τέ βερτέτα τι βά.
4• Ντίίττε ντονιέ ί βέ χέ χα ίγιέλα
αγκονερ, λέ τϊ μψόγιν§ πρώτο π άρε τ«
κυβερνη'σγενε Βτεπίν' έτοΰρε, έ τε τζχΡούαϊγνε πόρτζνε κε κάνε ντε περίντ"
σέ ψέ κεγιο εστ' ε'μίρρε έ έ δέςονρ!
περπάρα Περντίσε.

5. Ε άγιο πά κε εστε μέ τέ βίρτέτ& ε βέ, έ έ λεν§, μπε Περντίνε, λέ
τε κέτ| 3περρε'3ενε, « λέ τε Χουρήε
ντε τε λιούτουρα έ ντε τε φάλια νατ'
έ δίτε.
6. Α μη η1 χη'ρα όπου μεθοκοπά,
6. Σέ ψέ άγο έ βέ κε §δτ§ μπε τέ
ζωντανή απέθανε.
γκρένϊ έ* μπε τε πίρρε , βδικι ε' ήάλ§.
η. Ε κετο πουνερα πορίίτι, χέ τ|
η. Και παράγγελνε ετούτα διά
να είναι άκατηγόρηταις
γένε πά κατηγερ».
δ. Ε νιίστ|ντονιε κενο•-κε χα αυ
8. Και εάν κανένας δεν φρόντιζε:
τους ιδίους, και μάλις-α τους οικια λοί πί ρ τε τίγτε, έ με τε7^ρ| Λ|ρ άτα
κούς του, άρνη'θη, τ/|ν πίςτν, και είναι κε γιάνε γκα 'ότικ\ έτίγ, κοΰιγ κα άζχειρότερος άπό τον άπι<7θν.
νί^ουρε πέσενε, έ &ίτ§ με ίλϊΡκ βέ >4
ί πα 7ΐία%.

9• Εκείνη η1 Χ'ΐ'ρα ας συναριΟίληθη
Ο• Ε « βέγια λέ τ^ βίχετε ντϊ νί•ϊς 'τήν τάζιν των χτοών, ή οποία όΥ* μ|ρ τέ σ§ βαβετ, γι<- με ποστε σι ίϊχ-

Κεφ. 5.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

είναι όλιγώτερον άπο έ;?ίντα χρονών,
χαΐ ή οποία εγινεν , ίνός μόνου γυ
ναίκα '
ίο. Εις βργα καλά μαρτυρημε'νη,
»άν έθρεψε παιδία, ίαν ίδε'νθη ζί'νους,
ΐάν ένιψε ποδάρια αγίων, «αν έβοη7θησε θλιμμένου;, «"άν άκολου'θησεν εις
κάθε έργον καλόν.
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στ§δγι?τε ογιετζ, ε τε λέτε κίνί Γροϋα
ε νιειτ πουρριτ ^ίτΐμε.

ίο. Ε τε γετε μαρτυρίσουρε ντε
πουν&οα τε μίρρα, ντί κά ούΰκίερε φεμίγ§, ντε κά πρίτουρε Ζεΐνγτόρε, ντ|
κά λιαρϊ χέ'Απετ' έ Σενγτόαοετ , ντε
κά δένε ντίχμε με άφτ άτοΰρε κ§ κε'ν{ ντε δτρεγγίμ, ντε κά ετζουρε ντ|
τζοο πούνε τε μίρρε.
ιι. Αμη ταϊς χνίραις ταΐς νεωτε'
ιι. Μά τε βάτ' έ όά μερΡόϊ" σέψέ
ραις παραιτοΰ ταις' διατί όταν κατά1 κοΰρ ρίντόνενε κοννρε Κριστιτ, Λοΰανε.
τρυφησωσιν εναντία του Χρι^οϋ", θέ τε μαρτόνενε.
λουν να ΰπανόρευθωο-ιν'
ία. Αί όποίαις εχρυσι κατακρι12. Ε κανί Βεα οε ψέ έ λιάνϊ μπρα'σιν, #τι «καταφρόνησαν ττ|ν προίτην ζίτ» πέσεν έ πάό.'ε.
πι'τιν.
1 3. Ε Λέ σι γιάνί τ'ε πά πουνα
ΓΪ. Καί «κόμη μαθαίνουσι να εΐναι άκαμάτραις, να τριγυριζουσι τα μψόγίνΐ τ§ βίγενε ρότου)ε ντε π|ρ
•π/ίτια' καί ό/ι μόνον άκααάτραι; , ϊτεπίρα * έ γιο (ϋε'τεμε τ§ πά πουν*,
άλλα καί πολύλογαι καί περίεργαι; , πο έ δέ φγιάλε ίίιοΰμα έ κορκοσοΰρε,
λέγοντες εκείνα όπου" δεν πρέπουν, έ κουβίντόγενε άτό κε νουΑβ κάνε
Χ.ιε'•
ι4• θίλω λοιπόν ταΐς πλέον νεώι4• Δουα άΤ>ά κε τε ράτί τ| μαρτ:ραις να ύ-ανίρευουνται, να κάιζ.νο/ν τόνενξ, τ ε ρίτγενε φιμίγενε, τε πξνενε
παιδία, να οίκοκυρευουν, να μην δί- τ| ζόνιατ' ε' «τεχίο-ε, τε μος άπίνε,
οουσι εις τον αντακειμενον καμμιαν ντοίιε άφορμι άτίγ κϊ 1'ίτε κόντρί κέ
άφορμην λο'.δοοίας.
τι διάγε.
1 5. Διατί σχεδόν μερικοί έγυρισαν
ιδ. Σε ψέ νταατί με πάρρ"ε δ'ι τζά
όπ>.<7ω τοϋ Σατανά.
ού κθε'νϊ πάς Σατανάϊτ.
ι6. Ντε κ= ντοίιε ί Αεσεσε ά έ π»1 9. Εάν κανένας πις-ος, η πις-ή,
ί'/'η /.'ΐ'ραις, ας ταΐς βοηθά εϊ; τα α τ|3ΐ Ρρά τείά, λέ του ντίχγε άτοϋρε,
ναγκαία αρκετά, καί άς μην βαρύνεται έ λέ τβ μός ρεντόνετε κίσια , κε τ»
ή εκκλησία, διά νά βοηθά αρκετά ταΐ; μούντγε τε ντί/γ| «τοΰρε κε γιάνε με
άληθιναΐς χνίραις,
τέ βερτε'τε τε έά.
ΐ7• Πρίφτεριτ» κι κυβερνησγεν5
17• Οϊ πρεσβυτεοοι όπου είναι
καλοί προε7θί, άς ε/ουσι διπλήν τι μίρρε λέ τε ^.■ίο^ΖΊΐ ντέρρε τέ διπλόμήν μάλις-α έ>;:ΐνοι όπου κοπιάζουν σουοε' έ μξ τεπ»ρ| άτά κε μουντόνενε
εις τον λόγον καί εις την διδασκα ντε φγιάλε έ ντε ύιδαχη'.
λία φ.
ι8. Σε ψε 6ό:ε κάρτα" μος γιβ<
1 8. Διατί λέγει ή γραφ/ί' το βοίοιον όπου αλωνίζει νά μην το άπο- λίδτζ Ρόγ|ν§ κάουτ κούρ 3ίν ντε /(-.
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ς-ομώσης. Καΐ' άζιος ίίναι ό εργάτη;
της πληρωμής του.
19. Και μην παραδέχεσαι χατηγορίας εναντίον τοϋ πρεσβυτέρου, έξω
ίέ•, είναι συο
αν ΰεν
ουο η τρεις μάρτυρες
αο. Εκείνους όπου άμαρτάνουσιν ,
έμπρος-ά εις όλους ελεγχέ τους, διά
να έχουν φόβον χα! οι άλλοι.
2ΐ. Ορκίζω σε έμπροτά εις τον
Θείιν, και τον Κΰρι&ν Ιησοΰν Χρις-ον ,
και των εκλεκτών αγγέλων, να τα
φύλαξης έτοϋτα χωρίς καμμίαν προτίμησιν, να μήν κάμτρς κανένα πράγ
μα, παρακλίνωντας εις κανένα μέρος.
2 2. Τα χέρια εις κανένα μην βάνης γλίγωρα, μηόέ μέτεχε εις ξέναις
άμαρτίαις' φύλαγε του λογού σου κα
θ αιών.
23. Πλέον μήν πίνης νερον, άλλα
μεταχειρίζου ολίγον κρασί δια το ςΌμάχι σου, και ταΐς πικναΐς σου άσβένειαις.
24. Αί άμαρτίαι μερικών ανθρώ
πων είναι φανεροί , και προφΟάνουβιν εις την κρίσιν προτίτερα" άμη εις
κάποιους αί άμαρτίαι άκαλουθώσιν
ΰς-ερα.
2 5. Τον δμοιον τρόπον και τα κα
λά έργα είναι φανερά" και εκείνα ό
που είναι £λλης λογής, δεν ημπορούν
να κρυφβοδν.
Κεφ. ς•

6.

ι. Οσοι όουλοι είναι «ποκβίτω εις
τον ζυγό/ της δουλείας, ας λογιάζουν
πως είναι άξιοι οί αύθεντάδες τους
κα'6ε λογής τιμής δια να μην βλασφτμηται τό Ονομα του Θεοΰ και ή
διδασκαλία.
2. Και εκείνοι όπου έχουν πις•οΰς

Α.

Κεφ. 6.

με" ε χε έργάτι εσ.' ΐ ζο'τι π|ρ πχίε.
τε τίγ.
ΐ(). Κοντρ§ νιξϊτ πρίφτιτ χαίεζίμ
μος δέξ, περ βε\ζε ρ,ί ύϊ ( μέ τμ
μαρτυρΕ.
2θ. Ατά χ§ φίγέγενε, κερτόΐ περπάρα ΡίΟεβετ, χε τε μ^ρρενε φρίίε έδϊ
τε τγιέρετε,
2ΐ. Τε β| ντε πέ π§ρπάρα Περντί<;| , έ τερπάρα Ζότιτ Ιησού Χριστο'ϊτ, £ Εγγϊγετ σ§ τζΓιέδουρε, χε τϊ
ρούατζ τε τίλλια πούνερα πα ντο
νιε προλίψ , πά πείρε ντονιε πον.§
τοϋκ' έ κ&ίερε μπε γέτεο άν§.
32. 1§ μος ντζιτόνετζ τέ βετζ
οούαρρτε μπί ντονιε, έ τέ μ&ς μάρ^τζ
πγκ'σε γκά φάγετ' έ σε τγιέρεβετ' ροΰαϊγ βέτεχενε τέντε τε κερούαρβ.
23. Μός δ&ΰαίγ τ| πιτζ Κήι «ΐ
ούγε, πό τε πίτζ ΐΓ*κ|ζϊ βερρβ πέρ
ς^μάχνε τεντ, έ πέρ σεμοΰντ! τε
τούα τέ σπέίγτατε.
24• Φάγετ' έ Λ τζά νιέρεζετ γι*»!
τε τζφακιουρα , έ άρρίγτνε ντε ίίούΐιν
μέ π|ρπάρα" μα ντε, τζά βίγενε ΐΓ2ς.

29. Αδτού ε δέ πουνερατ' έμίρρα
γιανε φάκει,α" έ άτο χε γιάνε ντρνδί,
νούχε. μουντγε,νε τέ φσέχενε.

Κρίε ΕΡιάϊτ£τ|. ς-. 6.
Ι. Γΐ9 ατα χε γιαν4 ντ^νΐ τ^Γεο|
τ| σχλαβίσι, λε -ιέουλοτίσνινί «ε §οΰχα|τ* τε ντέρρο'γεν» μέ τζ^ο φάρος
ντίρριτ ζοτερίτ' έτυϋρε" χι •:ΐ μος σ^α-

χετε Ιμερρι ί Περντίσ( έ δε διίασχαλία.
2. Ε άτά ιτά ί.ε χάνβ ζοτερίΫγ τ|
αϋ'ίίντάσες, μην τους καταφρονωσιν , ίέ•7»τ| λέ τε μος ϊ ξεντε^ρο'•} |ν| , σέ
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ίιατι είναι ά^ελφοί' άλλα περισσό- ψέ γιάνε βΐλοίζερ' πο με αιΐιίμβ λέ τ§
τερον «ς όουλεύουσιν, ότι είναι πι- πουνό}§ν§, σέ ψέ γιάν| τε πέσεσε, έ τ§
ς-οί και αγαπημένοι, οί βποΐοι άπα- δάσιουρε, ε κάνε πγιέσε ντε χετε τΐ
λαμβάνουσι την εύεργεσίαν. Ετούτα μίρρε. Κετό διδάςι, έ μψόϊ.
«ϊίσν.σκε και νουθέτα.
3. Εάν κανένας διδάσκει άλλα,
3. Ννε διδάξ ντονιε τγιάτερε λοϊ,
και δεν έρχεται εις τα λογία τα ΰγιη, έ νου'χβ βγιέν ντξ φγιάλί τ'| σεντόσια,
όπου είναι άπό τον Κύριόνμας Ιησοΰν τε Ζο'τιτ σόνε Ιησού Χρΐ70ϊτ, έ μπ^
Χρις-όν, και ει; την οιοασκαλίαν την διδασκαλί τέ πέσ§σε,
ευσεβή,
4• Αί |ϊτ| νιε περιφάν , κε νούχ§
4• Εκείνος κενοοοζα μηδέν γνωρί
οι
?ε,
πό Οΐτ' ί σεμούρε περ κιάρτ§ρχ
ζοντας, άλλα ασθενώντας εις τον νουν
του, εις ζητήματα και λογομαχίαις" έ τ| κερτούαρα ντε φγιάλ§ρα* κ§ γκα
άπο τα όποΓα γίνεται φθόνος, φιλονει- «το π£νετξ ζηλι , κιάρτε , τ| 3ιάρα,
κία, βλασφημίαις, ύπόληψαις κακαϊς, ςίιουΛεχέρα τε κακία,
5. Κετό γιάνε μουντίμι νιέρ|ζετ ώ
5, Γυμνάσματα κακά ανθρώπων
όπου έχουσι τόν νουν τους διεφθαρμέ- κάνε μέντε πρίσιουρε, έ κε ου λίψετβ
νον, και όπου είναι ές-;ρημένοι της α έ βε&τίτα, ε συλοη'σβνε σέ Αέσα εϊτ§
ληθείας, όπου λογιάζουσι να είναι η" π|ρ τ$ φιτούαρε, λιαρΡόου γκα τ» τίευσέβεια πρόσοδος, αναχωρεί άπό τους λε;|.
τοιούτους.
6. Και βέβαια μεγάλη πρόσοδος εί
6. Ε βερτέτ |στ§ φιτίμ ί μάδ πίναι η1 ευσέβεια, με καρδίαν εύχαριςη- σά, με τε πέρ^ε μέ άφτ μέ τε πάχενκ.
μένην εις τά αρκετά.
η. Σέ ψέ ϋκέμι προύρε \\ ντ^ χετί
η. Διατι κανένα πράγμα δεν έφέραμεν ιΐς τον κόσμον' και φανερόν εί γβτ§, έ νούκ' εσιε σιουπεχέ, άς μούνναι ότι ουδέ δυνόμεσθε να εΰγάλωμεν τγεμε τε μάρρεμε ί§ φαρρ'ε.
τίποτες.
8. Και όταν εχωμεν φαγητά και
8. Μα κούρ κέμι τ| γκρενατί, έ τ$
σκεπάιματα, ά; ε'ίμεσθεν αρκετοί εις μπουλιούαριτε, λέ τε Αενεμι χοσνούκ
ετοΰτα.
ντε κετό.
ο. Αμ•3 εκείνοι όπου θέλουν να πλου9• Σέ ψέ άτα κ| οούανε τΐ πένενβ
τοΰν, πέφτουσι μέσα εις πειρασμόν και τ| πάσουρε, πίενε ν-ϊ πιραξί, ε ντ|
παγίδα, και Ιπιθυμίαις πολλαΐς, άγνω- λιάκ τε οε παούδιτ, έ ντε σιούμε οες-αις και βλαβεραΐς, ή όποίαις βοθί- σερίμε τε πα βεγίερα, ε τε δεμετούαρα,
ζουσι τους ανθρώπους εις χαλασμόν κέ άτο μπίτγενε νιέρ|ζιι| ντε μόρτ, έ
και άπώλειβν.
ντ§ χούμπεγβ.
ίο. Διατί ρίζα όλων των κακών εί
ιο• Σέ ψέ ρέίια έΓίθε σε κεκίαβετ
ναι ή φιλαργυρία* την οποίαν κάποιοι |στε λιχεμίμι ' πέρ οαΗιουρι τ| σάίγ
ϊ'ς-ωντας νά την ώρέχθησαν, έπλανη'θη- δι τζα ού μ|ρΡοΰ«'^ γΛα πέσα, έ σπούκαν άπό την πίς-ιν, και έκάρφωσαν ανε βέτε^εν' έτουρε μέ ίιούμε τέ ^4"
τοΰ λο'γου τους εις πολλούς πόνου;.
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Α.

Κεο. β.

1 1 . Αμή έσύ, ώ άνθρωπε τοΰ Θε
ιΐ. Πό τΙ ώ νιερίου ί Περντίοι,
ού, φεΰγε έτοΰτα' και σπούδαζε δι- ίκε γκά ^ετό πούν|ραν μά μπάχου γκχ
καιοσύνην, «ΰσέβειαν, πί<Γιν» άγάπην , έ δρε'ιγτα, γκα ιύσεβία, γκά Λε'σα, γκα
δαίίιουρία , γκα οουρίμι , γκα τί
ύπομονήν, πραότητα.
πούτετ§.
12. Λε/ρτο ντί λιούφτ| τι μίρρε τ§
12. Αγωνίσου τον καλόν άγώνκ
της πις-εως, σφικτοκράτησ* την αϊώ- πε'σΐσε' ρεμπέ γετεν' έ πα σόσουρε, κί
νιον ζωήν, εϊς την οποίαν έκαλε'σθης, περ ατέ γέ θύρόε, ί μολοϊίσε νιε μο και ομολόγησες την καλήν όμολογίαν λογή τε μίρρε περπάρα σιούμι μαρτύρεβετ•
έμπρος-α εις πολλούς μάρτυρας.
1 3. Παραγγε'λλωσου έμπρος•α εις
ι3. Τέ πορσϊτ τίγ περπάρα Περτον Θεόν, όπου ζωοποιεΐ τα πάντα , ντίσΐ κέ επ γε'τε ίΐβ& ποΰνεραβετ , ι
και εις Χρις-ον Ιησοΰν, όπου έμαρτύ- περπάρα Κρίϊτιτ Ιησούιτ, *έ μαρτυρίσι
ρησεν έμπρο<-α εις τον Πόντιον Πι- ντε κο'χε τέ Πόντιοιτ Πιλατοσε μολοιν' έ μίρρ"ϊ•
λάτον την καλήν ομολογιών*
1 4. ΚΙ τι ρουατζ τι κετ£ πορσι
ι4• Να φύλαξη; έτούτην .την έντολήν ώντας αμόλυντος, άκατηγόρη- πα λερο'σουρε , πα κατηρί , γγε'ρα
τος εως την έπιφάνειαν τοΰ Κυρίου μπέ τ' άρδόυρε τι Ζότιτ σόνε Ιησοΰ
μας Ιησοΰ Χρ-.οΰ.
Χρις-όίτ.
1 5. Ατ'ε κέ δο τα πίγΐ τέδονχετί
1 5. Την οποίαν εϊς τους δ'.ωρισμε'νους καιρούς Οελ,ει την δείςπ ύ μπί κο'χε τέ σάΐγ, ί λιούμουρι έ βίτεμακάριος και μόνος δυνάς-ης, ό βασι μ| ΐ φόρτι Μπρε'τι ΐ μπρε'τετ, έ Ζο'τ(
λεύς των βασιλευόντων, και Κύ:ιος ί άτοΟρε Λ Ζοτερόγίν§,
των κυ^ιευόντων,
1 6. Αί κέ βε'τεμε κά τ ε πα βύί/.§ιΟ. Εκείνος όπου έχει μο'νος α
θανασία ν, και κατοικα φως άπλησία- ■'ίνε, έ 41 ντε νιε δρίτι τέ πά άφερούζ"ον, το όποιον κανένας άπό τους άν
θρώπους δέν τον «ϊδεν, οΰίέ δΰ-.εται
<
!
Γ•-. ■
ν . ~
τ
να τον ειοη εις τον οποίον είναι τι
μή κάι κράτος παντοτεινυν' άμη'ν'
17. Παράγγελλε τους πλουσίους
ιΐ; τοΰτον τον αιώνα να μην ύψυλοφρονοΰσι, μηοέ να έλπίζουσι εις την α
βεβαιότητα του πλούτου, αλλά εις
τον Θεον τον ζώντα, όπου μας δίδει
πλουσίως όλα εις άπόλαυσιν"
1 8. Να κάμνουσι άγα6ά έργα, να
πλ.ουτώσιν εις έργα καλά, να είναι
(/ετα δοτικοί, κοινωνητικοί.

α:ε, άχ. κε ας κά κενέ ας μούντ τέ γετ§ πα'ρό» γκα ντονιέ νιερ'ι ' μπα τέ
ντέόρ' , έ ρ.πρετερΊ έ πά σόσουρε. Α
στού κιο'φτε.
17. Τε πάσουριτε ντε χ:-τ( γε'τ|
πορσίτι κέτέμός μπούρρενε, ά; τέμΓ;
κίνε Οαρο'σν' ε'τοΰρε ντε Ρ» «έ σχα
σε, πο ντε Περντίν' έ ΓιάΧι, « να
ναβετ τε ΡίΘα μέ &ρρ"| χα'πετε περ
Γεζουαρε.
1 8. Τε πεγίνε τ§ ■ μίρρι ντέ

«ί~
τι
τ*

τγιέρε, τέ γε'νΐ τέ πάσουρι ντε πούνερα τέ μίρρα, τέ άτΓίν| άτοϋρε ί-1
σκάνϊ, τέ πασκόνενϊ μέ τέ Ρίβε.
Ι9• 3ίά ίησαυρίζωσιν εις τοΰ λο'ιρ. Τουκ' βίνε μπέ Όιάν» περ βε-«
γου τους δεμελιον καλόν εις το μελ- τίχε -.ε τοΰρε νιέ θ:μελή τ'| μίρρ| π£ρ

Κεφ.

τ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

λον, διά να πιάσουν την αΐώνιον
ζωη'ν.
2θ. Ω Τιμόθεε, τ/,ν παρακαταθγίκην
ίτοότην «ρύλαζε, άποοιώχνωντας ταΐς
συχαμέναις ματαιολογίαις, και ταΐς
φιλονικίαις της ψεύτικης γνώσεως"
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γε'τΐ ιίε βγιέν, χε τι ποχτίσγίνε γε'τΐν'
ε πα σόσουρε.
2ο. Ω Τιμόθεο, ρουαϊγ άα,ανβ'τν•,
έ μιρΡο μέ τ| ούρρίερε φγιάλετ' έχούμ πούρα, έ τε νπερατ§ , έ κιάρτερατε
έ άσάϊγ σ| δΐγτουρξ κε κά εμίρρ1 τι

2ΐ. Κε π$ρ άτ& δι τζά τουκ' ΐ
αι. Την οποίαν (γνώσιν) τίνες
λέγοντες να την έχουν, απότυχαν α ρ,ποόρρΌυρι ρ'άνε γκά οΰδα έ πέσ|σι*
πό την πίς-ιν. Η χάρις μετά σοΰ. οΌυρεπ'α μέ τί. Αστού κιόφτε.
Λρ(ν.
» Κάρτα έ Πα'ρρ'δ μΉ Τιμόθεο» Η εις Τιμοβεον πρώτη έγράφη
απο την Λαοο\κείαν, ή οποία είναι ή
ν| ού σκρουα γκά ΑαοσΊκία, χ» ά
γιο |<ίτ§ κιουτέτ ί πάρρΊ έ Φρυγίσε
μητρόπολις Φρυγίας της Πακατιανης.
σ| Πακατ;ανίσ$.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κ Α Ρ Τ Ε

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ε ΑΠΟΣΤΟΛ01Τ ΠΛΥΛΟΣΕ.

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΛ

ΜΠΕ ΤΪΜΟΘΕΟΝΒ

ΔΕΥΤΕΡΑ

Ε ά Ι Τ β.

Κεφ. α. ι.

Κρίε Επάρρε. α. ι.

ι. Παυλουα Αποςόλι ί Ιησοΰ Χρι•
ι. ΠΑΥΛΟΣ άπός/ολος Ιησοΰ Χρί
ς•όϊτ
[/.ε θελη'με τί Περντίσε, σι χοΰνσου, με το θε'λημα του Θεοΰ, κατά
το τάξιμον της ζωής όπου είναι εις τρε ία τ| τάςουριτε έ γέτεσε χε |ί}τ$
τον Χρις•όν ΙησοΟν,
μπε Ιησοΰ Χρις•όν|,
2. Εις τον ΤιμόΟεον το άγαπητόν
τε'κνον, άς είναι χάρις, έλεος, βϊρη'νη
άπό τον Θεον τον πατε'ρα, καί τον
Χρις-ύν Ιησοΰν τον Κύριόν μας.
3. Εύχαρις-ώ τον Θεόν, τον όποιον
λατρεύω άπό τους προγόνους [/.ου μέ
καθ»ραν συνείοησιν, οτι σε ενθυμούμαι
πάντοτε εις ταΐς προσευχαΐς μου νυ*τα
καί ήμε'οαν*
4• Εχωντας αεγάλον πο'Οον να σε

α. Μπ§ Τιμόθεονε §γι«λβν' έ §άσιουρε, δουρίτΐ , ντεγίσε, πάϊχ γκά
Περντία Παπάι , Ι γκά Κρίστι Ιηίούϊ
Ζότι ίν|.
3. Λεβίοΐγ Περντίνε χ| λατρεψ κ|
γκά περίντ έμί τ| πάρρετε [>.ί φυκίρ
τ^ κερούαρε , κε τε κουιγτόϊγ τίγ ντ|
τε φάλια τε μία κούρδο νάτ' Ι δίτι.
4• Καμ μαλ' τί τ| σίοχ τι, σε ψέ
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Β.

Κεφ.

ίίδώ, ίνθυμουμενο; χα δάκρυα σου, κουιγτόνεμ λιότ' έ τουα , κ| τε μπ»^σιμ μέ Ρεζίμ.
$ι« να γεμισθω χαράν"
5. Αναθυμοιί[Αίνος την πίς•ιν σου
5. Τουκ' έ κουϊγτουαρε χέσενε τ»•»τήν
τον
και
χαί

άπλας-ον, ή οποία έκατοί/./ισε πρώ
εις την μάμμην σου την Λωίδα,
εις τ/ιν μητέρα σου τήν Εύνίκην'
πις•ευω, ότι να είναι εις εσένα.

τε τέπα Ρινιέστρί, κε πατ κένε πεοπάρα ντε Ριούσεν» τέντε Λοίδενε, έ ντε
μεμενϊ τέντε Εΰνίχενε/ ε έδί μέ τ| βεν
τέτα λ§ εστέ έ δε τέκ τί.
6. Πρα άντάιγ τξ κουϊγτόΐγ τι τέ
*1τζ τ| γγιά>'|τ| δουρετία'έ Πίρντίβ»
κε εϊτε τέκ τί με άνε τ* βένιτ §οΰαρότ' εμία.
ή• Σέ ψέ νούιίβ να κα δένϊ νίβετ

6. Δια Την οποίαν άφορων αϊ
άναθυμίζω, να άνάπτης το χάρισμα
του ΘνΛ, οποΰ εΐναι εις έσένά δ;ά
της επιθέσεως των χειρών μου.
η. Διατί ό θεός δέν μας εδωκ:
πνεύμα δειλίας, άλλα ( πνεύμα ) δυ
νάμεως, και αγάπης, και σωφρονισ
μού.
8. Μην έντραπης λοιπόν τήν μαρΤυρίαν του Κυρίου μας, μηδέ έμενα
τον δε'σμιόν του" άλλα συγκακοπάθηοι μετ' έμενα εις το εύαγγέλιον κατά
την δυναμιν του θεοϋ"
(). Οπου μας ΐσωαε, και μα; (κά
λεσε μ» κάλεσμα άγιον' ό•/ι κατά τα

Περντία νιε Σπίρτ τ§ φρίχίσε , ττο
( Ζπίρτ ) τε φουκίσ» , έ τ| Λασι^ρίτε,
έ τε ούρτετζίσε"
8. Τε μός οο/ατζ άόα τξ τξ βί-*
τούρπ περ μαρτυρϊ τε Ζότιτ σονε , ί^
π|ρ μοιία τε λίδουριν| περ τ4 * πό τϊγ
κίγ πγιε'σ* ντ§ μουντίμ τ' ΟύγγίΧιτ
σα |3τε φουκί έ Περντίσϊ.
<). ΚΙ να κα λεφτερόσουρι *έ€ετ,
έ να κα Ούόόε μ.έ τε θύρόε τε Σβΐνγτι•

έργα μας, άλλα κατά την ιδίαν του
πρόθεσιν κ» τήν χάριν, όπου μας
εόόθη εις τον Χρις-όν Ιησουν προτίτερα άπό χρόνους αιωνίου;-

ρούαρ| ' γιο
κούντρξ κέ
κε δουοξτία
τ\ Κρΰτιτ

ίο. Και τώρα έφχνερώθη <5ιαμΐβου της επιφανείας τοΰ σωτηρόςμας
Ιησοϋ Χριςοΰ, όπου έγάλασε τον θά
νατον, και έφανέρωσε την ζωην καί
την άφθαρσίαν δια μέσου τοΰ ευαγ
γελίου"
ιι. Εις το όποιον έ βάλθηκα έγώ
κη'ρυξ και άπός-ολος, και διδάσκαλος
των έθνων.
12. Δια την οποίαν άφορμην πα
θαίνω κα; τοΰτα* άλλα δεν έντρέπο
μαι' διατί εΐζεύρω εις τίνα επίςτευσα,
καί πις•ευω ότι είναι δυνατός να φύ

π|ρ πσυν§ τονα , πο βί
κ&ϊι ί τίγ, ε σί κούντρε
κε να ούδα" νέβετ , με ά><
Ιησουΐτ πα δε νίσουρ}

γε'τίτε.
ι«ι, Ε /ε ου τ^φάΐκ ντα5τί με τέ
δουκουριτε τε Ιησού Χρις-οΐτ, κε ν*
σ-ετο'ϊ νεβετ, τα τΐγ κ| πρίσ» έ δε
βοε'κ|^ενξ, έ δε οεφτόΐ γε';εν£,ίτ4
πα βδεκουριτε με άνε τ' Οϋγγίίιτ.
1 1 . Πεο άτε γιαμ Αέρόε οΰ*ί διδά
χο , έ Απος-όί , έ Δασκαλ Ρίθε φυ-

λίβετ.
12. Ε δε περ άτ? άφορμι πεσοϊγ
ουν§ «το πούνερα, πσ νοιίκε με βγιέν
τούρπ' σέ ψέ έ Λιχ μπί τζΐλίνε καμ
βένε θαρροσνε, έ γίαμ βεβαιόσουρε κ|
λαξη τήν παρακαταθηκην μου «ίς έ- ά> "φτ' Ι φο'ρτε %\ τ| ρούαγε άμανίτνΐ
κείνην τήν τίμέραν.
τί{/ γγερ* μπα τ| 5ίτε.
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1 3. Κρατεί τίι παράδειγμα των
1 3. Μπα ζόμπλεν' έ οργιάλ•.ο6ϊ-σέ
υγιών "λόγων, τών οποίων άκουσες άπϋ 3§ντόίια, κε *έ ί*ι5ιο'ί^ο5 γκίί μίνι, μ»
λύγοι» μου, μ£ πΐΓΐν και α'γάπ•Λ,ν όπου &έη, ί μέ 3ϊ3ΐΛρί & ΐΐτί μπ'ε Χ**ς•ω Ιησοόνε.
•ίναι εις τον Χρι<τόν Ι/,σοον.
ι |. Ί'ί,ν χαλ/,ν παρα/.αταΟ/.ν.Λν
ι4• Ροόαΐγ άμαν/τν! ρίρ^ΐ μέ άν§
<^ Ααςον διαμέσου τον Πνεύματος Τ6 2ίινγτ4Γ £7:Ίϊρτ, κερί ντΐο γιοόβετ.
•του αγίου, όπου κατοικεί ιί; έμας.
1 5. Ηζεόρη; έτοΰτο, ότι ό"λοι ύποΰ
1 5. Τί έ 5ί Κϊτί ΐε με λίανι μοόα
*ίν«ι ίϊ; τίν Λσίαν μέ άπος-ρά^τικαν, (ΐθ' Λτα κέ γιάνε ντ' Ατι, πρεϊγ «οίπό τους οποίους είναι Φυγελλος /.αϊ σουοεσ 'έΐίτε Φ.ιί-λοϊ ί δέ Ρ.ρμοΎς'νι.
4ρ(ΐογί'ν/ις.
1 6". Ο Κύριος να δι/ιΐη ελεο; ει;
ίο. Λε τί πεγε Ζότι ντεγί'σε ντε
το σπίτι του 0*/,σι•ρόρον" ό'τιπολλαΐς
ν?ΙλιΥ? τ! Ονισκρόριτ' σε ψέ 2ιουυ.ι
φοίΛΪς μέ έΟεράπευσί, και τ/,ν £λυ- /-ρ! μ? *άν£ πρέιγτουρε, ε νουκ' ί κά
σ•.ν <ιλ<> <Ην εντραπ/,
ά'ριίουρί τοΰϋπ πεο ζιντζίρε τ» μί<ν.
17. Αλλα ώντας ει; τ/ιν Ρώμνιν,
17- Πό τι έρδι ντε Ρώμ αϊ τ|
ρ.» πολλ/,ν σπουδών μέ ϊζητνισι και 3π.πγτ| μι /ε:κόϊ , ε με Γίτι.
μέ ηύρεν.
1 8. Ο Κύριο; να τον δώαη να
ι8. Ζότι ΐ οίη-τΐ άτίγ τε Γι'γϊ ντειϋν/ι έλεος από τον Κνριον ει; τήν γεσ| μπχνϊ Ζότιτ μπα τε άτε" έ α λ
Α,με'ραν έκειν7,ν* και όσα μέ ΰπ7)04Τ7;- ποόνερα Λε!.ίι ?τεο μουα ντ' Ε«>εαο τί
βεν ει; τ/,ν Εφεσον, έσΰ τα τ,ςευοει; ι 5ι φορτ μίρρί.
καλλίτερα.
Κεφ. β. α.
ι. Εσΰ λοιπόν, τε'κνον μου, δυναμώνου μέ τ/,ν χάριν όπου είναι ει;
τον Χρι<7ον Ιν,σουν'
υ.. Καϊ εκείνα ύπού άκουσες άπο
λόγου μου διαμε'σου πολλών μαρτυ-.
ρων, παράόωσε' τα ωσάν παρακατα
θηκών ίΐ; πις•οΰ; άνθρωπου;, όπου να
είναι ικανοί να διδάςουν και άλλου;.
3. Εσΰ λοιπόν κακοπάΟτ-,σε, ωσάν
κάλος τ/ρατιώτν,ς τοϋ Ιησοΰ Χρις-νλ
4• Ουδέ ένας όπου ς•ρ*~εόίται
εμπλέκεται εις ταΐς πραγμχτείαι; τις
ζω?,ς ετούτες, δια να άρει;•/) εκείνον
όπου τον έδιάλεςε δια ς-ρατιώτΎ,ν'
5. Και εάν κανένα; αγωνίζεται, δεν
<7•<ρανόνεται έάν δεν άγωνισΟη νο
μίμως.

Κρίε Εδίτί. β. υ.
ι. Τ. άόα , ώ πίρ,όι ϊ'ια, «ροοτζόου
ντε οουρ;τι κ| ςίτ» μπε Κουτιν*
Ιτίτοιίνε"
α. Ε πουνετξ κε κέ διΡιουαρε γκα
μίγε με ϊιοΰμξ μαρτύρε, άτι) βον^ι
μπα'νε -ίιέρεζετ σε πίοίσι, άτοϋρε /ι
δό τ{ γε'νί τε Ζότε τέ διδα'ξγενξ ε δ*
μπε τε τγιε'ρ*.
3. Τι μοντόου πι τρίμ ί μίοόε ί
Ιτ,σοΰ Χοι'γτοι'τ.
4• Ντοΐιέ κούρ ακροί^αετϊ τοίμ
νουκ* πλέετε ντε ρεσπεοϊ τέ κ ει αϊ
γε'τετ, κε τε πελκεγε άτίγ κε μπεγ?ίί
τρίματ»
5. 2έ ψέ έόί άτίγ κϊ λίϊιτόν ντ'
αγόνε νοΰκ' ί βεν| χ.ο^ριί^| , ντέ μϊ,ς
Α|ρτό«τε σι κοΰντρ' V•**! νό•Αΐ>
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Β.

Κιψ.

ι.

6. Ο γεωργό; ότου κοπιάζει κάμ
6. Ποηνκου κ§ τουνο/ σουγαετε τέ
νει χρεία νά μεταλαμβάν/, πρώτυν κε'τε πνε'σε υ\ περπάρα γκά π•ε'μΐτ§.
«πό τους καρπού;.
η. ΥίΜ,γ.α «Α£Ϊνα όπου λίγω* αα7, Βοίρρε ντερ μ£ντ άτο κ§ 9ό•α.'
•ττοτες ο Κύριος να σε ίωση γνώσιν μακάρ τε τε ϊπ Ζότι μίντ μπε τ*
Κθα.
ίι'ς όλα.
8. ΕνδυΐΛοΰ τον Ιν,σοϋν Χριτον
8. ΚΙγ ντΐρ μεντ Ιησού Χριστονε,
όπου άνε'ςτ ϊκ νεκρών, ό όποιος (έγεν- γκά <ράρρ*' ε Δαβίδιτ, χε ού γγιάί γχ.ά
ννίθη ) από το σπέρμα τοΟ Δαβίδ τ§ βδέκουριτί , σι κουντρ' εστε Ούγγίλι ίμ.
κατά το εύαγγέλιόν μου"
ο. Εις το όποιον κακοπαθώ έ"ω;
9• Περάτε ουνε^έίκ γγέρα μπε λ
εί; δεσμά, ωσάν κακοποιός, αλλά ό λίδουρΙ, σι χούρ χάμ χέρρε τε «ίχ• χό
λόγο; τοΰ θ;οϋ δεν όενετα•..
φγιάλ' έ Περντίσε νούχ' εστ§ λίδουεξ.
ι ο. Διά τοΰτο έγώ τά υπομένω
ίο. ΙΙρά άντάϊγ οϋνε ί δουρόϊν τζ§ό
βλ* διά τους εκλεκτούς, διά νά τΰ- φάρόε πούνε περ δαδιορί τ§ σε τζΡιένωίΐΓ και αυτοί βωτ/,ρίαν, όπου είναι δουρετ, κ§ τΐ ίεγενε ι'δέ άτάϊ-ετϊμ,
«ίς τον Χβ'-Τον Ιν.σοΰν μέ όοςαν κε Ιστέ μπε Χρις-ό ίτισούνι, μέ ντέρό
τε Κίελετ.
αίώνιον.
ίί. Κε,γιά φγιάλε εϋτ' έ βίρτέτ»"
ίί. Ο λόγος ε'τοΰτος είναι αλη
θινός" δ'.ατί έάν άποθάνωρεν αντάμα σε ψέ ντε γε'μιβδέκουρε πάσχε με Κίΐμέ τον Χρις"όν, θέλομεν ζήσει και ίίτίνί, έ δέ δό τε ρόγεμε μέ τι πάσ;?Ε.
ά-ίΐά^Λ μετ αυτόν"
ι•>.. Εάν ύπομε'νωμεν, και θελομεν
Ντε κιόφιμ τι δουροόατζιμ.
ϊ
μπρετερογεμε
πιίκί ρ.£ ■;§' ντε
βυαβασιλεΰσει' έάν άρνοΰμεθα εκεί §ο
νον, και εκείνος θέλει μα; άρνν,'ϊί"
«ρνίτΓιμ
άτ'ε, έ δε άί δό τ*- ά:νί<τ/*
ΓΙ
,
νε&ετ.
ι3. Εάν ε'μ;;; άπις-ουμεν, εκείνο;
1 3. Ντε μός πεσόφτζια νε'βετ , άί
ΠΓος υ-ένει' να άρν/;()•?; τον λογού του μπε'τετε ί πε«<:ε• τ' άρνίσγε βε'τϊ^ενί
δεν δύνεται.
ι4• Ετούτα άναθυμιζε, μαρτυρών
τας του; ανθρώπους έμπρο7ά εις τον
Κόριον, νά μήν λογομα^ώσι, το ό
ποιον οεν είναι ώφε'λ'.μον εις κανένα,
αλλά χαλασμός έκε'.νών όποδ άκούΌ'„ν.
ι5. Σπούδαζε να παρβεττίοτις τοΰ
λόγου σου δακιμον εις τον θεον, έργάτνιν άνεντρόπιαςον, όρθοκόπτωντας
τον λόγον τις αληθείας.
ι6. Αμνι τα?; βδελυκταϊς ματαιοψωνίαις φεΰγε' διατί θε'λουσι προκόψει
«ί; μεγαλττε'ραν άσέβειαν'
17- Και ό λόγο; των τοιούτων

νούίϊ μούντ.
ι \. Τε τίλιατε χίγ ντέρ μεντ , ε
μαρτυρις νιερ;ζ περπάρα Ζο'τιτ, τε μός
λεφτόγίνε μέ ψγιίλε , κε οίϊτ' έ βιγίερί μπε ντονιε, πο πέρ πρίσίγί τ*
τοίϊρε χε διΡιόγεΫί.
ι?». Στρεγ^'όου τε δίφτοτζ βί'τ|χιν» τε τζΡιε'δοχρε περπάρα Περντίσ|,
πουνετούαρ τε τ« τοόρπ, κΐ πουνόν
με τε -δρεϊγτε φγιάλίν' £ σε β|οτέτίσι.
ι6. Πό τε ΐκίτζ ατό φγιάλετ' ι
ντίερα έ τί πράλαβετ " σέ ψέ στόνενε
3ιοΰμ{ μί τε παπεσλε*.
ΐ7• Κφγιαλετ' ϊ τίλίβετ βέ'νε ταΰχ'

Κ «φ. α.
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βοσκώντας έμπροσθά, δέλει καταφάγει έ γκρίνε πόσι φαγουσα" γκά άτά "§στ$
ώσαν φάγουσα' άπό Τους οποίους εί Ταε'νεοε έ δέ Φιλητόϊ.
ναι ό Υμε'ναιος και Φιλητός"
ι8. Ατά γιάνε μερίούαρί γκά έ β^ο1 8. Οι όποιοι απότυχαν άπό τν,ν
άλη'ίειαν, λέγοντες να έγινβν ή άνά- τέτα, τοϋκ' έ θεν§ Α§ τ| γγιάΧτουριτ*
ς-ασις τώρα' και άνατρέπουσι την ού πε νταατί ' έ βτρεμπόγενί. πεσίν' έ
οι τζάβετ.
πΐ7ΐν μεοικών.
ιρ. Ομως ό ςερεός θεμίλιο; του
Ι9• Μα π;νάγια ΐ πα λιούαιγτουΘεοϋ ς•έκ*ται, έ'χωντας τήν βοΰλαν ρα έ Περντίσε όϊ πα τούντου(:$ , κε κά
ετούτην' εγνώρισεν ό Κύριος εκείνους κετέ νισιάν' ί νιόχου Ζιτι άτά κέ γιάοποΰ" είναι ε'δικοίτου" καΐ α; είναι ν§ τ| τίγτε.• έ λε τε γίτβ λιάρΓ* γκά
μακράν άπό τήν άόικίαν κάθε ένας, αδικία τζίλι δό /.ε ζε ΥΥ0}"* ΙρΊρ^ν' έ
όπου" ονομάζει το όνομα του Χρις-οϋ". Ζότιτ.
30. Και εις μεγάλον σπήτι δεν
20. Ε μϊ τ§ παστάϊγμενε μπ| ίι,έ
είναι μόνον σκεύη χρυσά και αργυρά, ΰτβπΐ τε ράδε νούκβ γιάνε βετε«.§ ένε
άλλα είναι και ξύλινα κα; πήλινα" και τ' άρτα , έ τ' εοΓέντα , πό έ δε τί
μερικά είναι εις τιμήν, και μερικά όρούϊγτα, έ τε παλτά" έ τζα γ:άνε περ
πούνε τε ντε'ρρτζμε, έ τζχ γιάνε πεο
είναι εις άτια'.αν.
πούνε τε ντίερα.
2ΐ. ]Ντ§ κερόφτε ντονιΐ βέτεχίν'
31. Αν λοιπόν κανένας καθαρίση
του λόγου του άπό τοΰτα, θ.'λει έίσ- έτίγ γκά κετό πούνιρα , δό τε γε'τε ενβ
θαι άγγεΐον εις τιμήν, άγιασμε'νον και περ ντερρ , ε ^.εϊν•) τερούαρε έ ϊβεγίερβ
εύχρης-ον εις τον δεσπο'τ/,ν, ει; κά&ί π|ρ τε Ζότνε, έ χα£|? μπε τζδο <ράρρε πούνε τ§ μιρρε.
έργον καλόν έτοιμασμε'νον.
2 2. Ε γκά δεσίρίμετ' ε' δγιαλξρίσξ
22. Φεΰγε ταίς έπιβυμίαι; ταίς
νεωτερικαϊς' και ακόλουθα τήν δίκαιο μΐρίόου , έ χάϊγοβ πάς σε ϋρειγτεσϊ,
ούνην, την πίτιν, τήν άγάΐϊην, τήν πεσεσε , όα'ϊιουρίσε , έ πάϊκεσε μέ άτά
ειρήνην όμου μέ εκείνους όπου επι κέ θερρίσϊνε Ζότνε με Γέμερε τε χεκαλούνται τον Κύριον μέ καί/αράν ρούϊρε.
καρδίαν.
23. Και τα μωρά και απαίδευτα
20. Ε κιάρτατ' έ μάρρα έ τε πά
ζητήματα άοινε'τα, είξεύρωντας δτι ντέρρτζουρατε χίδι πόϊτβ, σε ψέ £ Νι
γενώσι μάχαις'
)ί§ πγιε'λενε λιούφτε^α.
α4• Και ό δοϋλος του Κυρίου δέν
α4• Ε ρόπι ί Ζότιτ νούκ§ κ* χιβ
πρέπει να μάχεται, άλλα νά ήναι τε λ|φτόγε , πό τε γε'τε ΐ πούτε με
πράος εις όλους, διδακτικός, υπομο τ| .Ηίθ|, ίατί περ τε διίάξουρε, ί δουνετικός εις τους κακούς"
α5. Μέ πραίτητα νά παιόεύη ε
κείνους όπου έναντιοΰνται' μήπως και
καμμίαν φοράν ό θεός τους δώσΥ| μετάνοιαν, νά Αίίουν εις τήν γνώσιν
της άλ.ηδείας,

ρίτζιμ.
25. Κέ τ| κερτόγε μέ τε πούτε ά
τά κι κεντρόγενβ κόντρε ντ& τ'ε β»ρτέτε' μός οϋ ί'π άτοΰρε Περντία μετανη,
περ τε νιόχουρι τ« βερτε'τενε.

Κεφ. 3.
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ "Β.
«9*
26. Κ«» ?ίν/,ςικωθοϋν από την
α6. Ε τέ χθένενε ντε βε'τιχε (τζγίτταγιδα τ'Ό διαβόλου, άπό τόν όποιον δουρε) γκά λιαΆου ί σε παουοιτ , ίβ
είναι ζωντανοί πιασι/.ίνοι ('.ς ( το να γκά άί κάνε κίνεσκλίβ(τοΰκ' ί κίρίβ)
θελίρ.εν' έτίγ.
κάμνουν ) . το θί!λτ,|/.ά του.

Κεφ. γ, 3.

Κρίε Ετρε'τε. γ. 3.

ι. Και γνώριζε τούτο, ότι ει; ταΐς
ι Νταστΐ «τέ τέδίτζ, σε ντε 5>ιτ
βς-εριναϊς ψάραις θελουσι φθάσε* και τ§ παιτάϊγμε §ό τέ βίγξνε χό^εο* τε
Αεκία.
ροί δύσκολοι"
2. Διατί οι άνθρωποι θελουσιν ά•
2. Σε ψέ βό τέ πενεν| νιε'ρεζιτξ ριίγαπνίσει του λόγου του;, και θε'λουσιν Ι χτ' έ βετίουτ , ΛιαΑϊριείς , Κίνοδοϊ;*,
εΐσθαι φιλάργυροι, κενόδοξοι, ΰπερνί- Ι [Ιερ/,φάνε , Μαλεκής , τέ πά *ιντουρϊ
φανοί, βλάσφ/,υιοι, άπειθεΐς εις τους ντε πεαντ , τέ πα ννίχουρε τε {*•ίρρν
γονίες τους, άχάρις-οι, καταφρονοΰντες τε . τέ πα ουόε.
τα θεία,
3. Τέ πα δέμπουρε, τε «α νάίκ,
3. Μά |/.ήν έχουν άγάπην, άφιλίωτοι, διαβαλτάδ^ς, ακρατείς, άντί- καλεζε'ες , τέ πα ριπαίγτουρε , τ' έΐρε,
τέ πα όάσιουρβ τέ ρ•-ίρρ«ν!•
ρ.εροι, άφιλάγαθοι,
4• Προδόται, προπετεϊς, έπηρριέ4• Προδότε , άρσε'ζε , τέ φρίγτουνοι, φιλήδονοι αάλλον παρ* φιλόθεοι. -λ , ΐ τέ δούανε τέ πελκίερατε αϊ
σιούρ.ε, σε Περντίνε.
5. Εχοντες μόρφωσιν ευσέβειας,
5. Ε κε κάνε τέ δούκουριτ' έ εΰσεά|Αη τ/,ν δύναρ.ίν τ/,ς την αρνούνται" βίσε, ριά φαυκίν' έ σάιγ έ κάνε άρν•.και τούτους άποςρέφου.
σουρ|' έ δε -κα Αιτά (ΛίρίοΌυ,
6. 1ί ψε γκά Αίτά γιάνε άτα χ?
6. Διατί άπό τούτους είναι εκείνοι
χίγενξ
ντέ τ:έρ στεπίρα , έ σκλαβο'σ^εόπου έρ.βαίνουν εις τά σπητια, καί
σκλαβώνουν τά γυναικάρια, όπου εί νε Γράζατε κέ γιάνε γκαρκούαρε (/.ε
ναι φορτωμένα άυ.αρτίαις, όπου σύο- ^άγε, έ χίκενε ντε τζδο λοΐ &σερ•.αι.
νονται εις έπιθυαίαις πολυλογτίτικαις.
η. Οπού (Ααθα'.νουσι πάντοτε, και
η. Α το (<Μι νιε ανόγ|ν|, αα κούί:?
μ,τ,όέ ποτί δύνουντα•. νά έλθωσιν ίΐς νού/.ε ΐΛούντγίνε τε βίγίνε ντέ τέ νιο'^ουαε τέ σ'ε €|ρτε'τε•^ί.
τ/,ν γνώρισιν τΫ,ς άλτ,θίίας.
8. Μά σι κούντρε ί κίντρούϊνί καρ8. Και καθώς Ιαννης και Ιαρ.βρή:
. ϊναντιώθ/,καν τον Μαυε/,ν, τίτοιας 5ί Μωϋ*ίουτ Ιαννίου, ε ίέ Ια^ρίου,
λογτ,ς καί ετούτοι έναντιούνται τήν /.ίϊτοΰ έ δε Χίτά κεντρόνινε καρ-3•. ντε
«λνίθειαν, άνθρωποι δι^θαρ'λίνοι εις τέ βεοτί'τε, νιεοε'ί μι αέ•<τ τ'« πρίμου τον νουν, αοοκιμοι εις τ/,ν πις•ΐν.
ρα , τε ~ά οο.'.ιι/.ί ντε πέσε.
<). Αλλά δεν

θέλουσι προκόψ;•.

ς. ΛΙά νούιΊ ?ίό τέ προκόψγε>ί [*•!
περ'.οοότερον" διατί ή άγνωσια τους τίπ^ε , σέ ψέ (Λαρρεζία ε' τοϋ:£ ; μ
θέλει γενε*. φανερά εις όλους, κ?θώς τέ τζφάκιτί ντέ ίιθβ πότε, σι κου
χ*ι η ^«γνωβία^ έκε.νων έγινε φανερά, τρ' οϋ τζφαιχ ί δι ε άιυνρι•?ετ.
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ίο. Αμό εσύ έκατάλαβες καλά
τον διαασκαλιαν (/.ου, τήν άναςρο<ρη'ν μου, την προθυμίαν, τήν πίς-ι/,
τήν μακροθυμίαν, τήν άγάπην, την
ύπομονη'ν.
11. Τους διωγμούς, τά παθη'ματα,
τα όποια μου εγίνηκαν βΐς την Αντιό/ειαν, εις το Ιχονιον, εις τους ΑύΓρους" τι λογής οιωγμούς ύπε'μεινα,
και από όλους μέ έλευθί'ρωσεν ό Κύ
ριος.
1 2. Αλλά καΊ όλοι όσοι θε'λουσι
νά ζώσιν εϋσεβώς εις τον Χρις-ον Ιη«ιΰν, θε'λουσι διω^θη.
1 3. Α\>η άνθρωποι πονηροί και
πλάνοι θέλουσι προκο'ψει εις το χειροτερον, πλανώντες τους άλλους και
πλανούμενοι.
ΐι\. Α)>λά. εσύ ρ.ε'νε εις εκείνα όπου
έμαθες καϊ έπιτώθης, ήςεΰρωντας άπϋ
τίνα τά έμαθες*
ι5. Και ότι άπο βρέφος είξεύρεις
:% ιερά γρα'μματα, οπού δύνουνται να
σε σοφίσουν εις σωτηρίαν, οιαμε'σου
της πί^εως οπού είναι εις τον Χρι
ςόν Ιησούν.
1 6. Ολη ή γραφή είναι θεοπνευς-η,
κ•*•, ωφέλιμη εις διΛασκαλίαν, εις ε-

ίο. Πό τι κι άρδ*ουρ§ πάς ο*ιοασκαλίσε σίμε , πάς γέτ§σ§ σίμε , πάς
κϊίΧιτ σίμ , πάς πέσίσ§ σίμε , πάς ζέμίρισϊ μάοε σίμε , πάς δασιουρίσί
σίμε, πας δουρίμιτ σίμ.
ιι. Τε ντγιεκουρατ' «μία, τέ πισούαρατ| κέ με Ριά'ιγτινε μούα ντ' Αντιονί, ντ'ίκονί, ντέ Λίατρί' τζφάρρε λοΐ τέ ντγιε'κουρα πεσόβα , ϊ γκά
τέ ίίθα με σπ§τόι μούα Ζότι.

Κεφ. 5. 4•

Κρίε Εκατίοτε. δ. 4•

12. Πό Ρίθ' άτά κε ώούαν» τε ρο'γίνε σί τι κ|στ§ρ§, μπε Κοίστινι Ιησούνε, όο τε ντίχενε.
1 3. Μα νιε'ρεζιτ' έχεκίγν ε' Γενιεστγιάρίτε 5ό τε βε'νε γκά ε' χίκια ντε
με τε λε'κε, τούκ' ϊ .'ενίερε λότινε, έ
τούκ' ϊ Ρϊνίερε άτά γκά *ότα.
ι4• Πό τ': τε κεντρο'τζ μπά τό
κέ μψο'βε , έ μπά το κε τέ. γιάνε δέ
νε, ο"έ ψέ £ δι γκά κούσ ί μψόβε.
1 5. Ε σε ψέ κε γκά φοσνιερία ότι
κε μψουαρε γραμματιτ έ 2ίίνγτ§ρουαρα, αετό <§ μούντγενε τε τε μψο'γενε π^> σπετίμ , μέ άνι τε πε'σεσε κ*
εστε μϊε Χρις-ονβ ίησούν|.
1 6. Είθε κα'ρτα ε φόλε σι οό Περντία, 'ίοτ' έ βεγίερι πέρ τέ οιδαξουλεγ/ον, εις οιο'ρθωσιν, εις παίδευσιν ρί, πί|. τέ κερτυύαρι, πέρ τέ διορθο'σουρε, περ τέ ίερτούαρε ντε τε μουνοπού είναι εις την οικαιοσυνην'
τούαρί μπε τέ δρέϊγτε.
\η. Κε τέ γε'τε ί τίρρε νιερίου ί
ΐ"7• Δ'.α να Λναι σω^ός ό άν
θρωπος το•, θεού, τολείω; ίτοιμασμέ- Πίρντίσξ, Γατί μπε τζδο φάρρε πούνε
νος εις κάθε έργον αγαθόν.
τε μί^ε.

ι. Διαμαρτύρομαι λοπόν έγώ (μ
ι. Τέ β| άδά μπε πέ περπάρ*
προς•* εις τόν Θεον, και τον Κύριο'ν Περντίσκ, έ Ζότιτ Ιησού ΧριςΌ'τ, χι
μας Ι/,σοΰν Χρις-ον, όπου μέλλει νά ί» τέ Ριουκο'γκ τέ ίιάΧε έ τέ βδε'κουρβ
κρίνη ζωντανούς και νεκρούς εις το'ν ντ» >Λ-)\ τ'άροΌυριτ σι τίν, έ τι ρπρικαιρόν τ/:; ένιφανείας του, και της τΐρίσε τίγ.
βαβ'.λε1.*; ίου"
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ι. Κη'ρυςε τον λόγον, παρας-άσουΙ
α. Λι^α; φγιχλξνξ, βεϊτρό κόχε, έ.
χ*ϊ χαλόχαιρα, και παράκαιρα* ελεγ- πά κόχε' χερτά , Ρεμό . λιοότου , αβ
νε, έπιτίμησον, παρακαλεί μέ κάθε τζδά οΌυρϊμ, έμέ τε οιοάςουρ§.
μαχροθυμίαν χαϊ οιοαχην.
3. Σε ψέ §ο τέ βίγε κόχε, κέ όο
3. Διατι μέλλει να ελθη καιρός,
όπου να μην ύπομε'νουσι την ύγιαί- τε μός οουρόγεν| οιοασκαλιν' έ ΰβντονουσαν ο\ο*ασκαλίαν' άλλα κατά τχϊς 3§" πό σι κούντρε γιάνε ό|3ίρίριετ' ί
έοΝκαϊς τους έπιθυμίαις θε'λουσι θη- τοΰρε , βό τΐ τζιόγεν§ δασκάλΐ ντϊμωνιίσει εις του λόγου τοΛς διδασ βε'τεχε τε τοΰρε , π§ρ τε Ρου^ουλίσουκάλους, όπου νά γαργαλίζουσι την ρε τε βέοεβετ.
άκοη'ν τους'
4• Ε όό τέ μερΡόγξνε βε'ϊϊτ' έ τοΰ
4• Και από την άλη'θειαν θε'λουσιν
βπος-ρέψει την άκοη'ν τους, καϊ εις ρε γκά τ| Ρε'Ριουριτ' έ σέ βϊρτε'τΐσε, έ
οό τι κθε'γ|ν| ντε τε διΡιούαρ» τε πράτους μύθους θέλουσι γυρίσει.
λαβετ.
5. Πό τί ψ. τζγιούαρε μπε *:£§
5. Αλλά έσί> άγρυπνα εις όλα, καχοπάθησε, κάαε ?ργον εύαγγελις•!»ύ, πούνε, δουρόϊ τέ πα άε^ούαρατε, ί|ν
πληροφόρησε την ύιακανίαν σου•
ποόν|ν' ε ίιίάχουτ σ Οϋγγίλιτ, σξρπέσενε τέντε σόσε.
6. Σέ ψέ οϋ'νε γιαμ νταϊ™• μπε τ§
6. Διατί έγώ πλε'ον γίνομαι ραν.
τισμός της θυσίας, καϊ ό καιρός του δε'ρσΌυρε τέ ίιάκουτ. έ χόνα έ σε -.ρίχωρισμού μου έφθασε.
τουριτ σία 'ϊ^τβ αφερ.
η. Τον αγώνα τον καλόν αγωνίσ
η. Λεοτό^α λιούφτ|ν' ε μίρρϊ, Ο'ϊθηκα, τόν δρόμον έτίλείωσα, την πί- ο§νε ε σοσα, πεσξνε ερουαιγτα.
<-ιν έφύλος£α.
8. Με τε παστάιγμενε, μέϊτε ρού8. Το λοιπόν, ρυϋ φυλάττιται ό
ς-έφανος ττ,ς δικαιοσύνης, τον όποιον αϊγτουρε πέρ μούα κουρόρα έ σ§$ρέΐγθέλει μοΰ" τον αποδώσει ό Κύριος εις τίοε, )>§ ?ίό τε αε άπε αοόα Ζότι,
έκείνην την ημι'ραν, ό δίκαιος κριτης' Ριουκάτεσι ί δρειγτε' μπά τέ δίτί' ε"
καϊ όχι μόνον εις έμ;'να, αλλά και εις γιο βετ|[Λ§ [Αΐΰα , πό έδέ Γίθ' άτοΰρε
όλους όπου άγαπώσι την έπιφάνειάν κέ ?|3;ρόιγν| τ 'άρδουριτ' έτίγ.
του.
9• Σπούοασ- νά ελθ/,ς ε!ς έμενα
9• Ντζιτόου τέ βίτζ τέκ οίν>
το γλιγωοότεοον.
σπί'ΐγτ,
ίο. Σέ ψέ ΔηίΑίι (λ'ε λιά. πέρ δαίο. Λιατϊ ό Δημά; μέ άφησεν, α
σιουρί
τέ κεσάϊγ γετετ, ΐ βάτε ν-ε
γαπώντας τον παρόντα αιώνα, καϊ
επηγεν εις τ/,ν Θεσσαλονίκην ό Κρησ-| ΣελενΙκ. Κρ;ακι ντε Γαλατϊ, Τίτουα
κης έπΫ,γεν εϊς την Γαλατίαν, ό Τί- ! ντξ• Δϊλματί.
το; ίίς τΐν Δαλματίαν"
.ιι. Λουκάς αόνο; είναι μετ' έμέ- ί
ιι. Λουκάϊ β;'τ£:ί.| εστε μέ μοόχ
να" και επαρε καϊ τόν Μκ'ρκον, καϊ ί » ν.σίχ , έ με'ρρ' έ <5ε Μάρκονξ μέ οέφε'ρε τον μέ του λόγου σου" ίιατί μου ^ε^ε ε πγιέρε" σέ ψέ ['ί^τι σιούμε ί
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είναι πολλά χρυσικός εις τήν ΰπηρε- βεγίερε ντ^ 8ερλε'3ε.
σίαν"
»2. Και τον Τυχικόν τον άπές-ειλα ίΐς την Εφεσον.
1 3. Τον φελόνην τον όποιον ά
φησα «ς την Τρωάδα σήμα εις τόν
Κάρπον, έρχόμεο; φέρε τον, και τα
βιβλία, (λάλιςα τα; μεμβράνας.
ι4• Αλέξανδρος ό χαλκεΰς πολλά
χακά. μιΰ έκαμεν" άμποτε ό Κύριος
να τοΰ άποδώση κατά τα εργάτου"
1 5. Τϊν όποιον και έσύ φυλάγου
τον" διατί πολλά εναντιώθηκε τα λό
για αας.
ι6. Εις την πρώτην μου άπολογίαν κανένας δεν μέ έπαρας•άθη, άλ

13. ΕΤυχικόνξ έ οερΡόβα ντ' Εφεσο.
ι3. Φελόν| κ§ λιάτζε ντεΤρωάδί,
ντε στεπι τ| Κάρποσε, κούρ τε βίτζ
πγιέρε μέ βέτεχε, έ δε καρτεράτε., ϊ
με τέπϊρε μεμβράνατ§.
ι4• Αλέξανδροι Πακερτζίου με λεόρΊ σιούμε τε '/εκία' δό τε για παΡουαγ§ άτίγ Ζότι σι κούντρε κα "Εεόρι.
1 5. Γκα άί ρούχου έ δε τϊ' σε ψέ
ά'ι |στ* σιούμε κόντρα ντε φγιαλι τόνα.
1 6. Ντε τε διαφεντέ•]. ουρί τίμ ντο-

νίξ νούίε κέ περ αούα , πό τε Ρίθε. αϊ
λιάνε* ( μός οΰ ά συλοη'στε πέο φάϊν
άτοΰρε Περντία. /
\η. Μα Ζότι ριε ντίχου μου*, έ
με φορτζόϊ κε τε παΡούχαετε μέ άν§
τίμε διδαχία, έ τε διΡιόγβνε Ρίθε φυλιτ'
έ τγιέρα' έ 3ίΓ§τόβα γκα Ρόγια έ λιοντάριτ.
1 8. Ε Ζότι πά δό τε με σποτόγε
ι8. Και ό Κύριος θέλει με ελευ
θερώσει άπό κάθε έργον κακόν, και γκα τζοό πούνε έ λίΡκε , έ §ό τ| μι
θέλει μέ σώσει εις την βασιλείαντου σπγιέρε, σεντόσε ντε μπρετερι τε τιγ
την έπουράνιον' εις τόν όποιον ας εί τε Κίελιτ, άτϊγ κιόψτΐ ντέρρ μπε γέναι ή δόξα εις τους αιώνα; των αιώ τε τε γέτεβετ. Α3τοϋ κιόφτε.
νων" άμη'ν.
19. Χαιρέτισε την Πρίσκιλλαν και
19 Θούάιγ τε φάλια Πρίσκυλεσε έ
τον Ακύλαν, και το σπητι τοΰ Ονη- δέ ΑκύΧεσε, έ δέστεπίσε Ονησιοόριτ.
σιφόρου.
αο. Ερας-οϊ μπέτι ντε Κόρινθο" έ
2θ. Ο Ερας-ος άπόμεινεν ιίς τήν
Κόρινθον* και τόν Τρόφιμον τόν άφη Τρόφιμονε έ λίατζε ντε Μιλίτο τ^,σε-

λα όλοι μέ άφησαν* ( άμποτες να μήν
τους λογαριασθ <ί" )
ιη. Αμή ό Κύριος μέ έπαρας-άθη,
χαι μέ έδυνχμωσε, δια να πληροφο
ρηθώ, το κήρυγμα διαμέσου μου, χα!
να ακούσουν όλα τα ?θνη' και ελευ
θερώθηκα άπό ς•όμα τοΰ λέοντος.

σα εις την Μίλητον άσθενημένον.
2ΐ. Σπούδαζε να έλθης προνίτερα
άπο τόν χειμώνα. Χαιρέτα σε ό Εΰ
βουλος, και Πούδης, και Λΐνος, και
ή Κλαδία, και οι αδελφοί όλοι.
22. Ο Κύριος Ιησοΰς Χρις-ός ας
είναι (Α! το ττνεδρ,α σου' τ, χάρις μέ
λόγου σας* άμη'ν .

(Αθύρ|.

2 1 . Ντζιτόου τε βίτζ πιρπάρα §ίμίριτ'τε φάλετε ριέ σεντέτ Εΰβουλοϊγ,
έ δέ Πούδη, έ δέ Αίνουα , έ δέ Κλαβδια , έ δέ Ριθΐ β<λάζεριτε.
22. Ζότι Ιησού Χρι"τ:όϊ κιόφτε *ιέ
Σττίρτ τεντ" δουρβα'α αϊ γιούβετ πχϊ*&. Αστταϋ κιόφτε.
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Κάρτα Ε&τβ. (*πΐ Τι;<.όθεον» λ\
Η εις Τιμόθεε δ"ευτί'ρα, της Εοϋ χιροΐανΐς Πιακόπ ί πάρρί ϊ *•-φεσίων εκκλησίας πρώτον έπίσ*οπον
ϊρ.•7£ Εφεσιοτίτ, ού έκρουα γκα Ρώχειροτονηθώ™, έγραφα <*πό ^ήν Ρω^1.1, χούρ Παύλου* δυλι π|ρ βϊ 5ϋμην, οτε έκ δευτέρου παρές-η α Παϋτιτ
π:ρ~-ίρα Καίσχριτ Γ*ίγω»ιτ.
λος εις τον Καίσαρα Νέρωνα.

Ε II Ι 2 Τ Ο Λ Η
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ΠΑΪΛΟΪ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

Ε ΑΠΟΣΤΟΛΟΙΤ ΠΑΪΛΟΣΕ

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ
Κε©. α. ι.
ι. ΠΑΪΛΟΣ δοΰλο; Θίο2, και
άπός-ολος του ίησοΰ Χριςοϋ, /.ατά
την πίς-ιν των έκλε/.τών του Θεοΰ,
και τίιν έπίγνωσιν της άληθίίας, ό-ηοΟ είναι κατά την εϋσέβειανα. Εις την ελπίδα της αιωνίου
ζωής, την οποίαν εταζεν ό άψευδης
θ»ός προτίτ^α άπο καιρούς αιω

ΜΠΕ ΤΙΤΟΝΕ.
Κρίε Επάρ». «. ι.
ι. Παύλουα ρόκι ϊ Περντίσε, ί Απόςολ'. ί Ιησού Χρις-όΐτ , σϊ χούντρ*
ίίΐτΐ πέσα έ σε τζίίδουρετ « Περντι
σι, έ τ» νάχουριτ' έσΐ βιρτέτίσε, »|
1σ:ε σι χ*ΰντρ' ίοτί εϋοε^ία.
3. Πΐρ σπερρίσ» -ε γέτεσ§ πα σοίσουρί, άτε /.& Περντία *ε νου« ί|«ιν
τάΕι πα 5έ'έ τ§ νίιουιί τε γέτί•>ΐτ.

νίους,
ι
%
3. Ε κά τζφάκιουρϊ |*π| κόχ| τ»
3. Και την έφανέρωσεν εις καιρούς
τοϋρε
<ργι«λ§ν' «τ'ιγ, \>Χ άν§ τε διδαδωρισμένους, ήγουν τον λόγον του εις
χίσε
*ε.
κε. Λεσούαρε ρ.πξ αού* αϊ πορτο κτίρυγμα το όποιον το έμπιςευθηκα εγώ, ρ.ί πρός-αξιν το2 οωτηρός σ'ι τε Περντίσε *§ σπετόν ν^βετ.
μας Θεοΰ'
4. Μπε Τίτονβ £γιάλ|ν' έ£«3ιυυ&•
4• Γ-ϊς τόν Τίτον το γνη'σιον τέκσι
κούντρ' §^τε πε'σα « «αι 7.3Ϊ«:,
νον κατά την κοινην πίτιν' ας είναι
(ϊουρετϊ,
ντίγέσ», έ πάϊχ γκα Πίρντι'*
νάρι;, Γλεος, ειρήνη, άπό τόν θεόν
ίΐαΑάϊ,
έ
δέ γκα Ζότι Ιησοϋ ΧρίΤ*
-ίον πατέρα, και τόν Κύριον Ιησοΰν
/.ε σπε:όν νέβετ.
Χριςύν τόν σωτηρά [/.ας.
5. Πΐρ κετΐ πούνε, τε λιάτζ» τι ντε
5. Δώ. τούτην ττ.ν άφορμην σε ά
φησα ιίς'την Κρητην, δια νά διόρ Κρητ, 4 τε βΐτζ μπ'οϋδε άτό χ*"λίθωσης εκείνα όπου λείπουσι, και να ψεν|, ε τ'| βΐ.τζ κιουτετ ο.π\ κιουτετ
καταςτίσης εις κάθε πόλιν πρεσβυτέ Πρίφτίρ, σϊ κούντρί τε πάτζε πορσίτουρε οΰνϊ.
ρους, καθώς εγώ σέ έδιάτα;α.
6. Νιερίνε 4 τι γέτ| πα καλίϊΓι,
6. Εάν είναι κανένας άκατηγόρητος, (Αίας γυναίκας άνδρας, και έχει χε κά πάοουρε νιε Ρροΰα βέτ(αΙ,«Ι τ|
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τέκνα πις», ονι κατηγορημένα ασω
τίας, η ανυπότακτα.
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λέτε δγι/λμτ' έτίγ τέ χέσεσ§, κ| τ|
μός γένε καλεζούαρε ντε κουρβερί , ά
τ& γε'νε τ| πα Αίντουρε.
η. Διατί άναγκαιον είναι ό επίσκο
η. Σε ψέ δούχαετε κε Πισκο'πι τ§
πος να ηναι άκατηγόρητος, ώσαν οϊ- γέτε πα φάιγ, σί Ικονόμ ί Περντίσε,
κονο'μος τοϋ" Θεού", να μην ηναι αυ γιό περιφχν, γιο ζϊμερακ, γιο άρσξζ,
θάδης, να μην είναι οξύθυμος, να γιό ΐ δένε ντε βερρε , γιο ράχεϊ, γιό
μ/,ν είναι ΰβρΐ7ής, να μην είναι δάρ- λιακεμέεϊ.
τκις, να μήν άγαπα κακά κε'ρδη'
8. 11ό τε δογ§ τ'| χούαϊγτε, τε δό•
8. Αλλα να άγαπα τους ξένους,
να άγαπα τό καλόν, να είναι σώφρων, γε τ$ μίρ^ενε, τε γε'τ| ί μπεγέδου^ε,
ί δρε'ϊγτέ, ζέινγτ , ί μπάϊγτουρξ.
δίκαιος, όσιος, εγκρατής*
9• Να κράτη τόν πις•όν λόγον τις
9• Τε μπάχετε γκα φγιάλ' έ πέσ*διδαχής, δια να δύνεται καί να νου• σε σε διδαχίσε, κε τε μιύντγε τ" άπε
θετή τους άλλους με την διδασκα- νασιχατ η\ τγιέρεβετ, με διδασκαλί
λίαν την υγιή, καί να έλέγχη εκεί τε 9εντο'3ε, έ τ| κερτο'γε άτα κε ρίνε
νους όπου έναντιοΰνται.
κόντρε.
ίο. Σε ψέ γιάνε ίίιούμι τε πίι πίνίο. Διατί είναι πολλοί άνυπότακτοι, ματαιολόγοι όπου άπατοΰσι τους τουρε, φαγετόρε, έ Ρενιεϊτγιάρε, έ μ|
λογισμούς, μάλις-α έκεΐνοι όπου εί τέπερε άια /.ε γιάνε. γκα νέμουρι ί σ!
ναι από την περιτομη'ν'
πρέρεβετ.
ιι. Τους όποιους πρέπει νχ τους
ιι. Ατοϋρε δούχαετε τοΟ θούργίνβ
άι:07θ(ΑΟνω(Αβν" οι όποιοι όλάκαιρα Ρόγενϊ* άτα νακατόσγενε Ρίθε στεπίτε
σπτίτια γυρίζουσιν άνω κάτω, εμών τούκ' Ι διδάζουρβ πούνίρα κε σκάν§
τας να διυάσκωσιν εκείνα όπου δεν χιέ, π|ρ τ\ ποκτίσουρ! πακ Ρε κάφσε^
πρέπει, δια άσχημον κέρδος.
1 2. Κάποιος άπ' αυτούς εδικός
12. Τζιό τζίλι πρέϊγ σούρε» προτους προφήτης ίίπεν' οι Κρητικοί φήτ ΐ τουρε, θά' Κρητικο'τί γιάνε κουρ
πάντα είναι ψεύταις, κακά θηρία, κοι- σό Ρενιεστγιάρε, Αίσε τε κικία, πάρκε
λίαις άκαμάτραις.
χϊ πα μπούγιου ρα.
1 3. Κεγιό φγιάλε Ί*τ' έ β§ρτετ§*
1 3. Η μαρτυρία ετούτη είναι άληΟινη'" δια τοΰτο έλεγχε τους σκληρά, άντάίγ κ§ρτόΐ τι άτα φ^τ, *§ τΙ Ί"
δια να ΰγιαίνωσιν εις την πίς-ιν*
ρόνενε νι& πέσ».
1 4* Τε μός βένε βε'3ν| ντε πράλλα
1 4. Να μην έχουν τόν νουν τους
εις μύθους Ιουδαϊκούς, καί παραγγε- τέ Τζιφούτετ, έ ντί πορσίρα τε νιέρελίαις ανθρώπων, όπου άπθ7ρέφονται ζετ, κε οΰρρέγενΐ τ'ε βερτέτ§ν§,
τήν άλη'θειαν.
1 5. Ί\ Ρίθα γιάνε τ|κερούαρα π§ρ
1 5. Ολα είναι καθαρά εις τους
καθαρούς" άμή εις τους μεμιασμένους τε κερούαριτε , έ περ τε πεΡέρε πα έ
καί άπίςους δεν είναι κανένα ( πράγ περ τ« πα πέσετε, σ£στ« ντοίι| έ κ«μα ) καθαρόν, άλλα είναι μεμιασμένο; ρούαρε , πό ε^τ' έ μολέψουρε μ{ντ§καί ό νους τους καί ή συνείδησίς τους. για έτουρε έ δέ «ρυκίρι.
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Κεφ. ζ,

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ.

ι6. Ομολογούν να γνωρίζουν τόν
θίόν, άμη Ρ Τ* Ε?ϊα ™ «Ρ»3^
ται ες-ωντα; να είναι συ/αντοί, και
«πείθεις κ«ί εις κάθε έργον αγαθόν
άνεπιτνίδειοι.
Κεφ. β. 3.

1 6. Μολογη'σγενβ σε νΐό^ενε Πε^ντίνβ , έ με τ§ πί-ιατ' έτοΰρε ί άρνίσγενε, σέ ψέ γιάνε τε ντίερε, έ τέ πά
πίντουρε, έ τε πά βεγίερε μπ| τζδό
φάόρε πουν§ τε μίρρ§.
Κρί* Ε§ίτε. β. 2.

ι . Μα τί διδάξ σι κουντρϊ κά χ*1
Ι. Ααη «ΰ λοελει εκείνα όπου
πρε'πουσιν ει; τνΊν υγιή" οιδασκαλίαν ντε ιδιδασκαλί τε σεντόσε.
2. Κ| πλεΐκτε τε γεν| τ' εσίλβ, τ$
2. Οι γε'ροντες να είναι άμε'θυτούρπτζιμ,
τε πϊρμπγιε'δουρε, τβ σεν
βοι, νά είναι τιμημε'νοι, σώφρονες, ύ
τόσε
ντε
*ε'σ§,
ντε Βασιουρί, ντε *>υγιεΐς εις την ΙΚΤ", «; την άγάπην,
ρίμν
«ϊς τον ϋπομον/ν.
3. Αστού έ δέ πλάκατε τ* γένβ μι
3. Ομοίως και ή γερόντισσαις να
ρόπα
σι κουντρε κά χιέ ντε Χίϊνγτεείναι μ« ενδύματα, όπου να πρεπη εις
ρί,
τε
μός γε'νί κορκοσοΰρε, τε ριός
την άγιι•.συνην, να μην είναι καταγε'νε
δένε
ντ'ε σιουμε βέρρε, τϊ γένβ
λαλητραις, να μην δουλώνουνται ει;
πολύ κρασί, νά είναι διδάσκαλοι της δασκάλβ ντε τ§ λερρε τ| μίρρενβ,
καλωσύνης,
4. ΚΙ τε μψόγενε τε ράτε τε γεν*
4• Δια να σωφρονίζουν ταΐς νε'αις,
τβ
μπεγέδουρα,
τ§ δούανϊ πόύρρατ' ε'να άγαποΰσι τους άνδρας τους και
τοΰρβ,
τε
οούαν$
δγιελμτ' έτοΰρε.
τα παιδία τους,
5. Τε γε'νε τ* οΰρτα, τ| κερούαρα,
5. Να είναι σωφρονιτμέ'ναις, καβαραΐς, νά φυλάγουν το σπίτι, να τε ρούαϊγνε 8τ|πίν|, τε γέν| τε μίρρ^*,
είναι άγαθάϊς, να ΰποτάσσωνται ει; τ| πίντενΐ ντε πούρρα τ§ τοΰρε , κε τ»
-τους ιδίου; του; άνδρας, δια να μην μός διάχετε φγιάλ' έ Περντίσε.
^λασφημηται ό λο'γος τοΰ Θεοΰ.
6.- Αστοΰ αψό έδέ τ§ ρίτ§ κ§ τβ
6. Τόν αυτόν τρόπον νουθε'τα και
γίνε τ' οΰρτί.
τους νεωτέρου; να σωφρονώσιν.
η. Μπε τε Ρίθε πεν βε'τίχεν» τενη. Εις όλα δίδε τοΰ λόγου σου πα
ράδειγμα τών καλών έργων, ( ών- τε ξόμπλε, τε πούν&ραβετ σε \ήρϊχ,
τα; ) ει; τΐν διδασκαλίαν άδιάφθο• ντε διδα/ι τε γέτζ ί πά λιούαίγτουρε, έ ϊ ντε'ρρτζιμ.
. ρος και σεμνός,
8. Φγιάλια τε γε'τί ε σ£ντό3β, ε ί
8. Και εχωντας λο'γον ύγιη και
πά
όΗάρρε, κάκ| κε τ§ τουρπεοό•νετ|
άκατάγνω<7θν> δια νά έντραπη ό ενάν
τιος, να μην έχη νά λε'γη τίποτε; άί χ§ ρ'ι κόντρε , ε τε ρ.ό; μοίντγ» τε
θότ§ λίκξτε π|ρ γιονβετ.
κακόν δια Γλόγου σας..
9• Κοπίγτ* ι\ πίντενβ ντε ζοτβο. Οι δούλοι νά ΰποτάσσωνται
ρ'ινγ
τ| τοΰρε , μπε τε Ρίθα τβ γίνβ
.«; τοΰ; ιδίους του; αΰβεντάδε;, εις
τ|
πελκίερ»
, τ» μός βόνε φγιάλεν§ κόνόλα νά είνα* ιύάρβς-οι, νά ψψ άντιτρ6•
λεγωσι'
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ι υ. Τ§ μί>ς βγιέδενε, πο μπέ τζ£ο
ίο. Να μην ϊδιοποιοΰσι τα ζε'να,
άλλα να δείχνω™ κάθε λογής πίς-ιν φβ£ρ:>§ πούνε τέ δεφτόγενϊ πέσε τέ τουκαλη'ν* δια να ς•°λίζου<ιιν εις ό'λα ρε, κάκε, κε τέ πέγεν§ ντέρρ ντε διτην διδασκαλίαν τοΟ σωτηρό; μα; δασκαλί τε Περντίσ| σόν| χε να σκέ
τοι νε'βετ μπέ ίίθε.
θίοΰ,
ιι. Διατί έφανερώθη ιί χάρις τοΰ
ιι. 2έ ψέ οΰ §οϋκ δουρετί ί Περθίοΰ ή σωτήριος πάσιν άνθρωποι;" ντίσε σωτη'ριτ σόνε μπέ Ρίθε νιε'οεζ.
12. Οπου μας διδάσκει, δια να
1 2. Κέ. να διδάξ νε'βετ τε άρνίσγεάρνηθώμεν την άσέβειαν και ταΐ; κοσ- μ§ τ§ πα πεσλ'ξκνε, έ δέ §ε<ίερίμετ' έ
μικαΐς επιθυμία•.;, και να ζνίσωμεν σω- γε'τεσε, έ τ* ρό•.'γμ§ ντε χετε γ='τ§ αέ
φρόνως και δικαίως και εϋσεβώς, εις ' οϋρτιτζί, με τέ ορε'ίγτε, ί μέ πε'σε τέ
τούτον τον αίώνα'
|ΛΙ?ί§•
1 3. Απαντεχαίνοντες τήν μακαρί1 3. Τούκ' ί πρίτουρε άτέ τέ λιουαν ίλπίόα, και επιφάνειαν της δόξης μουρενε σπερρείτξ, έ άτά τέ §οιίκουριτ3
τοΰ μεγάλου Θεοΰ και σωτηρόςμα; τε ντί'ΐόιτ τέ Περντίσε σε υ,άδε, έ σω.
Ιησοΰ Χρις-οΰ'
τη'ριτ σόνε Ιησού Χρις-όιτ.
ι4• Ο όποιος έδωκε τον εαυτόν
ι4• Αι /.έ δά βετεχέν' ετίγ π?ο νί
του δια λόγου μας, δια να μα; έξα- βετ, λί τέ να σπετον νίβετ γκά τζ&ί
γοράση άπο κάθε λογής άνομίαν, και, φάρρε παρανομίε, έ τέ να κ&ρόν μπέ
να καθαρίση εις τοΰ λόγου του λαον | βε'τ&χε τέ τϊγ, νιε λαο τϊ τζΓιέδουρί,
«οίκον του, έπιαελετην των, καλών έ ζηλιάρ μπε πουνίρχ τέ μίόρα.
έργων.
1 5. Ετοΰτα λάλει και νουθε'τα και
1 5. Κ|τό διδάξ, ί μψόΐ, ε κερτό
έλεγ/ε με κάθε λογής έςουσίαν' καϊ με τζοό φάρ'ρε ούρ^ερϊ , ντονιε λέ -χ\
μο'ί τέίχτγιε'ρι πόίίτ| τίγ.
κανένας άς μην σε κ«τ*φρονη.
Κεφ. γ. 3,

Κρίβ Ετρε'τί. γ. 3.

ι . Αναθϋμιζέ τους να ύποτάσι. Κουιγτόου άτοΰρε κ§ τέ γένς
σωνται εις ταϊς άρχαϊς καϊ ταϊς έςου- πίντουρε ντένε ζατίτερ, έ ντε οίίοδεοε,
βίαις, να ύπακουουσι, νά είναι έτοι τέ γε'νε τέ §ιΡιουαρε, τέ γε'νε ίατϊ'
μοι εις κάθε έργον καλόν*
Ι μπε τζ^ϋ φάρρ^ε πούνε τέ μίρρε.
2. Κάνε'να νά μην βλασφημώσι,
2. Τε μος βλασφημίσγενε ντοίιέ,
νά είναι άμαχοι, ιλαροί, δείχνοντε; ' τέ μος οούανε κιάρτερατε , τβ γέν?
κάθε πραότητα εϊ; όλου; τους ανθρώ τε πουτε, τέ όίφτο'γενε τέ πουτετ'ε'πους.
τοΰρε μπε ίίθε νιε'ρεζ.
3. Διατΐ και ε'μεϊς ένα καιρόν ή'3. 2ε ψέ κέμ έ δέ νε'βετ νιε χε'ρε
μεσθαν ανόητοι, άπειθεϊς, πλανώμε- τε μάρ^ε, τέ πα πίντουρε, τέ χουμπουνοι, και εδουλεΰαμεν ταΐ; επιθυμία•.; ρ§, σκλέβτ' έ δεσ«.ρίμεβετ , έ ττ,Ρι λοί
και ήδοναί; πολλών λογιίν, περνών- 7:ελκίμεβετ τουκ' ί ροόαρε ντένε τ^
τε; εις κακίαν και φθόνον, μισηαε'νοι, κε'κε, έ ντε ζηλί, τ' ούρρΌΰαρε γκά πο
και μ-.σοΰντε; ένα; ιον άλλον.
τά , έ τουκ' ϊ ούρόίερε νιέρι γιάτερινε.

ηοο

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ.

Κεφ.

3.

4- Αμη όταν έφανερώθη ή καλωσύνη και ή" φιλανθρωπία τοΰ σωτηρβς μας θεοΰ,
5. Ο/ι άπο έργα δίκαια όπου εκα'μαμεν εμείς, άλλα κατά το έ'λεός
του μας έσωσε, διαμέσου του λουσί
ματος της ζα^αγεννη'σεως και άνακαινώσεως τοΰ ά^ίου Πνεύματος"
6. Το όποιον εχυσεν εις εμάς
πλουσίως, διαμέσου τοΰ Ιησοΰ Χρις•οΰ

4 Μά κοΰρ ού δοϋκ μπε νέβετ τά
μίρρετί, έ ντεγέσα, έ Περν (ίσε Σωττΐριτ σόν|.
5. Γιο π|ρ ιτουνίρα τ§ 5ρέ•γτ« £§
π|μ νέβετ, πό περ ντεγέσε τε τϊγ νά
σόσι νέβετ, με άνε τε σε λιάοιτ τι
σε λέριτ σε ρί , έ τ§ περτερίγτονριτ
Σεϊνγτιτ Σπίρτ.
6. Κε έ'ρδι μπΐ νέβετ μέ οόρρ§ γ<£πίτε μέ άνε τε Ιησού Χρις-όϊτ, 2•»τοΰ σωτηρός μας"
τη'ριτ σόνε.
η. Δια να γενοΰμεν κληρονόμοι,
η. Κε σι τε πένεμι τε ^ρέίγτε μϊ
κατά την ελπίδα της αιωνίου ζωής, δουρετί τ' άτίγ, τε γέμι σϊ |5τ•5
με τό να έδικαιώθημεν με την χά σπερρέσια , κληρονόμε τε γετεσε πά
σόσουρε.
ριν του.
8. Ο λόγος ετούτος είναι τηςόζ'
8. Φγιάλ' έ βερτέτε εατε χεγιό"
και έτοΰτα θέλω να τά βεβαιώνης, ί κ§το πουνερα δούα κε τι βεβαιότζ
διά νά φροντίζωσι να ύπερένωσιν τι, χ& άτά χ| Αεσουανε μπε Περντίνε
εις τα καλά έργα εκείνοι όποδ έπί- τε «νε μεντε ντε πούντα τε μίρρχ*
ς-ευσαν εις τον θεόν' έτοΰτα είναι κετό γιάνε πούνεοατ' έ μίρρα έ τε. βι
τά καλά και ωφέλιμα εις τους αν γιερα ντε νιέρίζ.
θρώπους•
9• Α μή τά λωλά ζητη'ματα, και
ταΐς φιλονεικίαις, και ταΐς μάχαις
ταΐς νομικαϊς, άπος-ρέφου ταις* διατϊ
είναι ανωφελείς χαί μάταιαι.
ίο. Τδν άνθρωπον τον αίρετικόν,
€ς•ερα άπό μίαν και δευτέραν νουθεσίαν, άπος-ρέφου τον'
1 1 . Ηζεύρωντας ότι ό τοιούτος εί
ναι διες-ραμμένος, και άμαρτάνει,
ώντας αύτοκατάκριτος.
12. Οταν πε'μψω εις εσένα τον
Αρτεμάν η τον Τυ/ικον, σπούδασε νά
Ιλθης εις εμένα εις την Νικόπολιν"
οιατι εκεί αποφάσισα να ξε/ειμασω.
1 3. Τον Ζηναν τον νομικον, και
τον Απολλώ, ταχέως ς-είλί τους,
φροντίζωντας, νά μην τους λείψη
τίποτες.
ΐ/{• Και άς μαθαίνουσι οί εδικοί
μας νά ύπερέχουοιν εις τά καλά έργα,

9• Μά κια'ρτερατ' ε μάρρα, έ γεννεαλογίτε, έ φιλονικίτε, έ λιούφτετ έ
νόμιτ τι λετζ' σε ψέ γιάιε τε πά βίγίερα, έ τέ νούμπουρα.
ίο. Νιερίνε αιρετικό σί τάμψότζ νιέ
χέρε έ & χέρε, τά λετζ.
1 1 . Ε δίγι κε ί τίλι §5τ§ στρεμπούαρε, έ φεγέν, σι άί κε ίστε δεμετούαρί
περ ίιούϊχ τε τίγ.
ία. Κοΰρ τε οερΡόϊγ Αρτεμάνε τέκ
τ'ιγ, α Τυχικόν*, ίίπεϊγτό τί βιτζ τέκ
ού'νϊ ντε Νικόπολλ" σε Ίϊ άτγέ πέοότ
νιγετ τε ό'.μεροιγ.
1 3. Ζηνάνε δασχά^'β έ νόμιτ, ε δέ
Απολόνε δερίομι απέϊγτ, κε τε μός ού
λίψετ| άτοΰρε β.
ι4• Λέ τε μψόνενε έ δέ τάνβτε τε
χένε μίντ| ντ| πούνίρα τ^ «ίρρ* «ί?

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κ«φ.

δια ταϊς άναγ*αί*ι; χρείαις, δια να
(/.ην είναι άκαρποι.
1 5. Ολοι «κείνοι όπου είναι με
του λόγου μου σε χαιρετοΰσι' χαιρέ
τησε εκείνους όπου μας άγαπώσι με
πίς-ιν" ή χάρις ας είναι μέ όλους σας"
άμη'ν.
» Η εις Τίτον, της των Κρητών
εκκλησίας πρώτον έπίσκοπον νειροτονηθε'ντα, έγράφη άπό Νικόπολιν της
Μακεδονίας.
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χρίρα κ ε Για'γίνε, κέ τβ μός γε'νβ τ§ πα

πε'μμί.
ι5. Τε φάλενε με ίίίντετ Ρίδ' άτά
κε γιάνε πάσίε με μουα , του φάλετζ
με σίντέτ άτοΰ'ρε κε να δούαν^. νέβετ
ριέ πέσε' όουρετία μπε γιο^βετ πά3κε. Αστού κιόφτε
" Κάρτα μπε Τίτονε χε κέ χειροτονίσουρί Πισκόπ ΐ πάρρϊ ντε
κίσί τε Κρητικόβετ, ού ίτκρούα γκα.
Νιχόπολι ί Μ*κεοΌνίσ|.

Κ Α Ρ Τ Ε

ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ε ΑΠΟΣ1ΌΛ01Τ ΠΑΥΛΟΣΕ.

ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΛ.

ΜΠΒ ΦΙΛΗΜΟΝΕ.

ι. ΠΑΥΛΟΣ ό δϊσμιος του Χρις-οΟ Ιησοΰ, και Τιμόθεος αδελφός, εις
τόν Φιλη'μονα τον άγαπητόν και
συνεργόν μας,
2. Και εις την Απφίαν την άγαπητήν, και Αρχιππον τον συς-ρατιώτηνμας, και εις την εκκλησίαν όπου
«ϊναι εις το σπήτί σου*
3. Ας είναι χάρις εις έσας και ει
ρήνη άπό τον Θεόν τόν πατέρα μας,
και τόν Κυριον Ιησοΰν Χρις-όν.
4• Εϋχαρΐ7ω τόν Θεόν μου, πάν
τοτε ένθυμούμενός σε εις ταΐς προσευ
χή ϊς μου,
5. Ακούωντας την άγάπην σου και
την πίς•ιν , όπου ε/εις εις τόν Κυριον

ι. Παυλουα ί λίδουρι ί Ιησοΰ Χρις-όϊτ, έ δέ ΤιμόΟεοϊ βελάϊ , μπε Φιλη'μονε τε οάσιουρινε τένε, έ πουνετουαρε
μί νε'βετ πά^ξ.
2. Ε μπ| Αποίνε τε §άσ•.ουρ|νε, έ
μπ' Αρχιπ'>νε τρίμνε με νεβετ πάσχε,
έ μπε κίσ$νβ τέντε τε σπίπίσ&.
3. Δουρετί μπε γιουβετ , έ πάίκ
γκα Περντία ΛαΛάϊ ΐνε, έ δέ γκαΖότι
Ιησού Χρις-όι.
4• ΛεβΧόϊγ Πίρντίνβ τίμε κούρδο
χι τε ζε γγόγε τιγντε τε φάλιουρα τε

5. Σε ψέ διίνίίγ δαϊιουρίνΐ , ε' δέ
πί'σίνε κε κέ μπε Ζον| Ιησβύνι' έ δε
μπε ίίΟε Σ|ΐνγτόρε.
Ιησοΰν, και εις όλους τους αγίους"
6. Διάνα γι'νη ή κοινωνία της πί6. Μέ τρόπο χέ εστ', έ τζφάκιουρβ
ς-ε ιός σου ενεργητική, εις ίπίγνωσιν χ.ά- πγιίσα κε κέ τι ντε πε'σε, πίρ τε νιόθε λογής αγαθού", όπου είναι «ΐς εσάς χουρε Ριθε ποΰνετ' έ μίρρα Χέ γιάνί
ντερ γιοΰβετ μπε Χρισ-ωνε 1ησοΰν|.
άπό τόν Χρι^όν Ιησοΰν.
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Κε-ρ. -3.

η. Σε ψε λί\ν. Γεζϊμ τέ μάδ έπνρηγορί πέρ δαϊιουρί τέντε, σε ψε ζέμερ' έ Σ|ίνγτο'ρε(4ετ |σ-ϊ πρ{ιγτου;ί
με άνε τέντε , ώ βίλα.
8. Αντάϊγ κάμ σιοΰμΐ θαρρός άτγϊ
Κρίατινε /ίέ τε τέ πορσ'ιτ τι ατό χ%
κάν| νιε'.
(Λ'ί'^ΙΟν"
9• Τέ λιουτεμ μέ τέπερε Λρ &*<). Ομως δια την άγάπην περισσό
τερων παρακαλώ" τέτοια; λογής ώντας, σιουρι, σέ γέ ί τιλι τί, σι ο!ίν§ πλιά->
ώσαν Παύλος γί'ρωντας, χ,αϊ τώρα ά- κου Παύλου», ε δε νταατί ί λίδουαι ί
κο'μτ. και δέσμιο; του Ιησού Χρί Ιησού Χρις-όΐτ.
σου.
ίο. Τέ βε ντε πα πέρ δγιάλεν• τίιι,
ίο. Παρακαλώ σε δια το ε'δι/.ο'ν μου
τέκνον, το όποιον το έγε'ννησα μ;σα «τ| κε πόλα ντε μες τέ ζιντζίρε'ετ,
Ονη'σιμονε,.
εις τα δετίΑα μου, τον Ονη'σιμον'
ιι. Ατΐ *έ τέ κέ τϊ ν•Λ χέρε ί κχ
ιι. Ο όποιος ?■">: καιρόν ήτον εις
η. Πολλην χάριν ε;/ομεν και παρηγομαν ίίς την άγάτην του, δτι τα
σπλάγχνα των άγιων είναι αναπαυμέ
να λιά μίσου σου άδίλ<ρε'.
8. Δι* τοϋτο πολλήν παρόησίαν έ
χω έν Χρΐ7ω να σέ προτάξω το άρ-

άσίνα άχρ/^ος,-άμή τώρα και εις εσέ
να και εις έμενα είναι χρη'σιμος, τον
όποιο* πάλιν σοΰ" έμετάπεμψα*
12. Και έσύ προσδέςου τον, ώααν
εδικά μου σπλάγχνα"
ι 'λ. Τόν οποίον εγώ ηίελα να τον
κρατώ μέ του λο'γου μου, δια να με
υπηρέτα άντίς διό: σι εις τα δεσμά
του ευαγγελίου1 4 Α μη ϊςω άπο την έδ•κη'ν σου
γνώμην δεν έΟελησα να κάμω τίποτες"
διά να μην είναι το καλο'ν σου ωσάν
άναγκα^ικον, άλλα βελ/ιματικόν.
1 5. Διατΐ ϊσως δια τοΰτο έ/ωρίσθη
εις ώραν, ( &-' έσε'να, ) δια να τον α
πολαβής παλτν και να τον £χης παντοτεινόν'
ι6. Ο/ι πλέον ωσάν δουλον, άλλα
περισιότερον άπο δοϋλον, ωσάν άόελφϋν άγαπητόν, εις έμίνα μάλΐ7«, κα!
πο'σω μάλλον εις έσό'να, καί έν σαρκί
και έν Κυριω :
\η. Εάν λοιπόν εχης έμε'να συντροΐον, επαρέ τον με τοΰ λύγου σου
ωσάν έμέ/α.
1 8. Κα•. λί σε αδίκησε τίποτες, η

ζεγίερε, μα νταατί ί βεγίερε πέρ τ»,
ε ίε πέρ μοΰα, άτε /.ε τε δερίόβα- τιγ
περσίρί.
12. Ε τί τα πρέτζ άτέ αϊ ζο'ρετ' £
παρκουτ σίμ.
ι3, Α Ή οϋ'νε βο'γε τα μπάγε μέ
βε'τξχε, /ί τε μέ πο^νόν μούα ντάγ*
τε'γε, ντε μες τε ζιντζίρείετ τ'Ούγγίλιτ.
ι/\. Μα νούκε δε'ϊικ τέ Αείγ Ρε πα
δίγτουρ$ τϊ, κ§ τε μός γέτε τε μίρϊετϊ
τξντ μέ τέ πα χίρ, πό τέ γε'τε μέ §ασιουρϊ τεντε.
1 5. Σε ψέ μπάσε άντάίγ ού μίρΡούα περ τζα κόχε. ( γκα τέγ« ,) ζί τά
κέτζ άτε πέρ Ρί6ί γέτε.
1 6". Γιίι με σΐ καπίλ, πό ντάγε κοπίλιτ, βίλα τέ ^ά^ιουρε, μέ τέπϊρϊ
μπε μουα, έ σα μ| ίίιοΰυε απέ τ;, οΐ
μπέ 7τοΰν| τέ κοΰοαιτ, έ 5έ μπε τ*
Ζότιτ.
17. Ντε κέ μοΰα άδά πέρ τέ δ ά
■■ • ρε,
'■ . πρίτί
γ. λ-.ι ά:|,
■'
■:: ζ δε μουα.
ιδ. Ε ντ| τέ κα πέρ:ε -ι Ρέ δέμ

Κεφ. ι.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

σου /ρίω^ά, ετούτο ει; εμένα λογαρίαοέ το.
19. Εγώ ό ΙΙχΛος έγραψα μέ το
ΐοΊκόν μου /έρι, εγώ θε'λω το πληρώσει <)ια να μ/,ν σου ειπώ οτι [/.ου α7Γανω/ρε(.ί7«? και του λόγου σου.
9.ο. Ναι, αδελφέ, έγώ άμποτε να
ήθελα σε ώφεληθίί έι Κυρίω' ανάπαυσε
τα σπλάγχνα [/.ου εν Κυρίω.
2ΐ. θαρρώντας εις την ύπακο/ίν
σου σου έγραψα, ηςεΰρωντας δτι και
περισσότερον άπ' εκείνο όπου λε'γω θέ
λεις κάμει.
2 2. Και ύμου έτοίμασομουκαί ςενοαοχεϊον' διατί θαρρώ, οτι οιαμεσου
τών προσευχών σας θε'λω χαρισθη εις
εσάς.
ι3. Σας χαιρετούν ύ Επαφράς, (ό
συναιχμάλωτο'ς [λου έν Χριτώ Ιησού ,)
Μάρκος,
»4• Λρι'ταρ/ος, Δημάς, Λουκάς, οι
συνεργοί μου.
ϊ5. Η χάρις τοΰ Κυρίου μας Ιησοΰ Χρΐ7θΰ άς είναι με το πνεύμα
σας' άμη'ν.
• II ει; Φιλνίμονα έγράφη άπο την
Ρώμην οιαμ-'σου Ονησίμου οϊκίτου.
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ντί ντονιβ που'νε, α. τε κ-/ Γ& ^όρτ*,
σκροίαγε άτ| περ λογορί τίι/.ε.
19 Ού'νε Παΰλουα έ οκρο'βα με
ί$άρρβ τίμε, οϋ'νε οουα τα παίοΰαϊγ"
χε τ§ μός τ| θομ κε τί με γέ κορτζλί
μπε βε'τεχε τξντε.
2ο. Κεστού, ώ βίλα, μαχάρ τε φιτο'γε ού'ν| γκα τεγε κϊτ§ τε μίρόε μπ§
Ζόνε, πρέϊγμδ ζο'ρετ' έμί μπε Ζο'τνε.
2ΐ. κχμ θαρρός μπε τε ΓέΓουρε τα τ
τ| ϊκρο'βα τί, σε ψέ έ δί κΐ οο τ§
Αέτζ με αούι/.ε σέ ατό κέ τε θομ..
22. ΙΙάσκε με κ§τό λέμε Γατί κονακ, σέ ψέ ίίπερρίΐγ /.ε μέ άνε τέ φάλιουραβετ τούαϊγ , δό τε δερόνεμ
γιούβετ.
23. Τε φαλετε μέ σϊντέτ Επαφράι, ( διάκου ϊ;/ ντε /αψάνε πίρ
Χρις-ό Ιησούνε, ) Μάρκου»,
2^, Αρίς-αρχοϊ , Δημάι, Λουκάί,
βιοκίτ' έ μί.
25. Δουρετία έ Ζτιτ σόνε Ιησού
Χρΐ7θϊτ μέ Σπίρτ τούαϊγ. Αστού
κιο'φτ§.
» Κάρτα μπεΦιλίμονε οϋσκρου'α
γκα Ρώμι μί άν« τε Ονη'σιμοιτ
κοπίλιτ.

Κβφ.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΪΣ

7°4

ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

Κ Α Ρ Τ Ε

ΡΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΪΣ

Μΐΐέ ΤΖΙΦΟΪΤ.

Κεφ. ά. ι.

Κρίε Επάρρ§. α. ι.

ι. ΕΣΤΩΝΤΑΣ ό Θεός να έλάληοίν εις τους πατέρας, τον παλαιόν και
ρόν, ίίς πολλά μέρη και μέ πολλοϋ;
τρόπους, διαμέσου των προφητών, ίϊς
ταΐς ΰς-εραις τούταις ήμέραις μας έλάλησεν διαμέσου τοΰ υίοϋ,
•1. Τον όποιον έκαμε κληρονόμον
όλωνών των πραγμάτων, διαμέσου τοΰ
οποίου έκαμε και αΐνώας'
3. Ο όποιο; ώντας απαύγασμα της
δόξης και χαρακτηρ της ύπος-άσεώς
του, και βαρώντας τα πάντα μέ τον
λόγον της δυνάμεως του, κάμνωντα;
διαμέσου τοί λόγου του καθαρισμόν
των αμαρτιών μας, έκάθισεν έν δεξιά
της μεγαλωσιίνης ει; τους υψηλούς
τόπους"
4• Και έγινε τόσον μεγαλητερος ά
πο του; αγγέλους, δσω και έξο/ωτερον
παρ' αΰ Γούς εκληρονόμησεν όνομα,
5. Διατί εις ποιον άπό τοΰ; αγγέ
λους είπε καμίαν φοράν* υιός μου εί
σαι έσΰ, εγώ σήμερον σε έγέννησα •

ι. Περντία £ε σιούμε χέρε έσ'.ουα!
λοίίί φόλι νιε χέρι παΑαλάρεβετ, μέ άν§ τε Προφη'τε.βετ, μϊ παδτα'γε •»τ*
/.ετό δίτ νά φόλι νέβετ μέ άνε τΙ
Πίρριτ,
α. Ατίγ λ| έ πέρρι κληρονόμν' έ
Ρίθε πουνεραβετ, Α» μέ άνε τΐ τίγ
π§ΐρι έδέ γέτετε.
3. Αί σε ψέ κέ δρίτ' Ι ντέρριτ ■
χαρακτίρι ί σε λένιτ σε τίγ, σι προύρι τε Ρ'Όα μέ φγιάλεν' έ φουλίσε τίγ,
τοΰκ' έ πείρε με βέτεχε τε τίγ τε κ§ρουαριτε έ φάγεβετ σόνα , ντίνι μπάν§ τε δγιάθετϊ τ| μαδετζίσ| μπ| τ§
λιάρτα.
4• Ε ού πι κάκε με ί λιάρτΐ γ»*
εγγϊϊγτε, σα κ§ μόρρι μπε πγιέσ| ϊμερρ με τε -.ζΡιέδουρε γκα άτά.
5. Σε <[έ μπε τζίλινε γκα εγγεϊγτΐ
θα κουρίε, λίρρι ΐμ γέ τι, οϋνβ. σότ τε
πόλα τι; έπϊρσερί' οϋ'νε δό τι γέμ ά•
τίγ παπα, έ άί δό τε με γέτ| μοιία
*ίρρ;
6. Ε περσερί, κοΰρ τ| κλάσε χιρό"
ϊ βέτεμβ ντε γέτε, θότε. λε τι φάλεν? άτίγ Ρίθε 'έγγειγτ' έ Περντίσε.

Και πάλιν" έγώ θέλω τοΰ είσΟαι πα
τέρας, και αυτός θέλει μου εϊσθαι υιός;
6. Και πάλιν, όταν έμβάση τον
πρωτότοκον ίίς την οΐκουαένην, λέγε•."
ας τον προσκυνη'σουν όλοι οί άγγελοι
τοΰ Θεοΰ.
η. Ε σα περ Ιγγεϊγ *« θότε" άί
η. Κ αϊ δια τους αγγέλους λέγει"
όπου κάμνει τους αγγέλους του πνεύ κε π'|ν εγγ|ϊγτ' έτίγ σπίρτερα, έπουματα, και τους λειτουργούς του φλό ν&τόρετ' έτίγ φλιάκε τε ζγιάριτ.
γα φωτίας.
8. Ε μπε τε πίρόε πα ( θότε )* φρό8. Αμή δια τον υϊον λέγει" ό θρό
νι
ΐτ
ώ Περντί, μπε γέτε πας γέτετ"
νος σου, ό Θεός, είναι αιώνιος" ραβδί

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κΐφ. 2.

-τίίς ΐσότ/,ςτου είναι το ραβΛι τίς βασιλείας σου.
ο,. Ηγάπησες οικαιοσόνην, και ίμίσ/ισες άνομίαν' οια τοΟτο σε εχριαεν
ό θεός, ό Θεός «ου ελαιον άγαλλιάσεω; παραπά/ω άπό τους συντρόφους
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&αοπ ί σ| δρέΐγτ«σ£ , σκιοπι ί μπρετερίσΐ σάτε.
9• Κέ δάσιουρε τε δρέϊγτενε, έ κβ
ούρρίερε τε πα ού'οενε' πρα άντάϊγ τε
κ« χρίσουρε Περντία, Περντία ότε με
βάϊγ τε Ρεζίρ-ιτ μπί σιόκε τ§ τουα.

σου.

ίο. Και* έσΰ άπό χ/,ν άρχην, Κύριε,
έθεμελίωσες την γην, και οι ουρανοί
είναι έργα των χειρών σου*
1 1 . Αυτοί θέλουσι ^αλασθη, άμ/ι
εσΰ μένεις βέβαιος* και εκείνοι όλοι ώ
σαν φόρεμα θέλουσι παλαιώσει*
12. Και ώσαν άπανωφόρεμα θέλεις
τους τυλίξει, και θέλουσι μεταβαλθή"
συ.Ϋ, εσΰ είσαι ό αυτός, και οι χρόνοι
σου &ν θέλουν λείψει.
1 3. Και εις ποιον άπό τους αγγέ
λους είπε καΐΛΐ'αν φοράν* Κάθου έκ δε
ξιών μου, εως όπου να βάλλω τους εχ
θρού; σου ύποπόδΊον εις τα ποοάριά

ίο. Ε τι ώ Ζότ χρ χίρεν' ί ττάρίε
έ στίβε θεμελίνε έ δέουτ, έ πουνετ' έ
δουαρρβετ σε τουα γιάνε Κίελ'τε.
ιι. Ατα δό πρίσενε, (λα τι μπέτϊ,
έ τίθε πόσι νιε ρόλε δό τεβγιετερόνενε.
1 2. Ε πόιι νιε ρό&ε δο τι πεομπίγέδτζ άτα , έ δό τε ντερόνενε* πό τι
γέ άι βέτεβετίουτ, έ μότετί. έ τοόα δο
τε μός λίψγεν§.
ι3. Ε μπ| τζίλινε γκα εγγεϊγτ|
θα κουρρε' Ρϊ μπάνε τίμε τε δγιάθετε,
γγέρα σα τε βε άρμί>*τ' ε του, νιένβ
κεμπε τ'ε τουα;

σου ;
'4• Δέν είναι εκείνοι όλοι λειτουρ
ι4• Νουκε γιάνε τε Ρίθε Σπίρτερα
γικά πνεύματα, όπου «τέλλουνται εις τέ σερπέσίσε , κ| ^εοΡόνενε περ τε σε,ρϋπηρεσίαν, δια εκείνους όπου μέλλου- Αίερε, περ άτα κε δουανε τε χλνιρονοσι να κλνιρονομτίσουσι σωτηρίαν ;
μίσγενε σωτηοίνε.
Κεφ. β. 2.
ι. Δια τούτο πρέπει να εχωμεν
τον νουν μας περισσότερον εις εκείνα
όπου άκοόταμεν, μήπως και παραγλυς-οησωμεν.
2. Διατί έαν ό λόγος όπου ίλαληΘ»Ι διαμέσου των αγγέλων έγινε βέ
βαιος, και κάθε παράβα-ίΐς και παραχοίι έλαβε αικαίαν πληρωμην,

Κρίε Εδ'ίτε. β. 2.

ι. Αντάγε δουχαετε νέβετ κάκε με
τέπερε τε 6έα.ε βέσνε μπ§ πουνερα ίέ_
οϋ διΡιουανε, μ'^ς ντόδετε έ πίεμε γκα
τ* σχιάϊγτουριτε.
2. Σέ ψέ ντίΐτ» *ί φγιάλια κε ού
θα μΐ άνε τε Ιγγεγετ , κέ ί πα λιουαϊγτουρε , ί τζδο παραβας , έ τζδο τΙ
πα διΡιοόαρε μόρρι πάΓενϊ κϊ ί δουχαεγ.
3. Πώς θέλομεν γλυτώσει εμείς, ε
3 ΚΊδ δο τε "ΐπετόγεαε νέβετ ντε
άν άμελη'σωμεν τέτοιας λογνίς μεγ*- [Λος ιυλονίτζιμ Γε πέρ ί4 χα'χε τε μάλην σωτηρίαν ; ή οποία άρχισε ν* λα- δε σωτηρη; κέ άγιο νίσι ιερ«φε'ν*ι•('
ληται οια;/έσου τοΰ Κυρίου, και άπ 'γκα Ζότι , έ να ού βεβοα^ς νέβετ
88
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ικανούς όπου την άκουσαν, έβεβαιώθ/) γκα

άτά κε έ διΡίούανξ με

βεδε.

εις έμας'
4- Εμώντας να συνεμαρτύρη ό
θεός μέ σημεία χαι μέ τέρατα και
μέ πολλών λογιών δύναμαις, και μέ
τα μερίσματα ( των χαρισμάτων) του
αγίου Πνεύματος,• κατά την θίλησίν

4• Σέ ψέ μαρτυρίς Περντία με τζιουδίτε έ μέ νισιάνε, έ με σιούμε λοί
θαύμερα, έ μέ τ| ντάρρε τί (δουρϊτίβετ) τ§2είνγτιτ Σπίρτ, σι κούντρ' Ι
στέ θελ.ίμ' έτίγ.

του.
5. Διατί δεν ύπέταξεν εις τους
αγγέλους ττ,ν μείλουσαν οϊκουμέντ,ν ,
δια την οποίαν έμεϊς λαλώμεν.
6. Κάποιος ίμαρτύρ/;σεν εις κά
ποιον το'πον, λέγωντας' τί είναι ό
άνθρωπος, δια να τον ένθυμασαι- η
ό υιός τοϋ άνθρωπου, δια να τον ί-

5. Σέ. ψέ νούκ' έ βοίρι ντένε *.4μπ•
τ' Ιγγίγετ Περντία γέτενε χε βγιέν,
άτ| κε φ7νΐάσεμ§ περ τέ.
6. Ε δέ δι τζίλι έ μαρτυρίσι ντΙ
νιε βεντ , έ θά' τζέστε νιερίου, κέ τά
κουϊγτότζ άτ§' α πίρόι ί νιερίουτ, κί
βέτε τα σοχτζ ατε;

πιμελησαι;
η. Ε κέ βοΡελιούαρε άτ§ πάχ§ίε Ρέ
η. Τον έσμίκρυνεν εις ολίγον άπβ
γκα ξγγεϊγτ§• έ κέ κορονιάσουρε μέ
τους αγγέλους* και ές-εφάνωσές τον με
δόξαν και με τιμήν, και τον έκατά- λίβδίμ έ μέ ντέρρ, έ έκέ βένε άτε σίς-ησες απάνω εις τα έργα των χει περ μπε Ρίθε πούνερα τε τουα.
ρών σου.
8. Ολα τα υπέταξες άποκάτω εις
τα ποδάοιά του. Διατί έκεΐ όπου ύπόταξεν εί; αυτόν τα πάντα, δεν ά<ρηκβν κανένα πράγμα ό/ϊοΰ δέν τον ΰπωτάσ^εται• Και τώρα ακόμη δέν βλέπομεν να είναι εις αυτόν τα όλα ύποτεταναενα.
9• Αιλτ) βλέπομεν έτεφανωμένον
μέ δόξαν και τιμήν, δια το πάθο;
του θανάτου, τόν Ιησοΰν, όπου* έσμικρύνθη ολίγον τίποτες άπό τους αγ
γέλους" δια να γευθί" θάνατον, μέ
την νάριν του θεού", δια καθένα.
ίο. Διατί έπρεπεν εις αυτόν, δια
ιόν όποιον είναι τά πάντα, και δια
μέσου το3 οποίου έγιναν τά πάντα,
νά τελείωση διαμέσου τών παθημάτων
εκείνον, όπου έμελλε νά φέρη πολ
λούς υιούς εις δόξαν, ώντας αρχηγός
της σωτηρίας τους'
ιι. Διατί και ό άγιάζων, και οι

8. Είθε πουνερατε για κέ βένβ ντ«νε κέρπε τε τίγ' Σέ ψέ σι για βοΰρι
άτίγ τε Ρίθα ντένε κέμπε, νούκε λιά
ντοίιί φάρρε κάφσε πά β£ν§ ντένε κέ
μπε τε τίγ' Πά νταστί νούκ' ί διόχμ|
έ δέ τε Ρίθα τε κίντουρα ντένε κεμπε
τε τίγ.
9• Μά άτε Ιησούνε κε κέ πάχεζβ
βοΡελιούαρί γκά |γγεϊγτ|, π*ρ τε πίσοϋαρε τ| βοέκ§γ§σ§, έ σιόχεμε κορονιάσουρε με λεβδίμ έ μέ ντέρρ, κε *!■'
δουρετί τε Περντίσε τε δοκιμάσγί οοέ"
κεγενε περ Ρίθε.
ίο. Σέ ψέ κίσ χιέ ρ:π§ τε, χ% περ
άτε ('γιάνε.) Ρίθε πούν|τ|, έ μέ άνε
τά τίγ οΰ λένε Ρίθε πούνετε , άΐ κε
πρού σιούμε κίγ ντε ντέρρ τ^ τέλιοσείγ
μέ άνε τε πισίμεβετ, ούδετόρι ί σωτηρίσε τοΰρε.
ιι. Σέ ψέ άί μ 5εϊνγτ«ρόν, ε δ»

Κεφ. 3.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

άγιαζόμενοι, από ίνα είναι όλοι* Δ;ά
την οποίαν αΐτίαν δεν έντρέπετε να
Τους όνομάζη αδελφούς,
12. Λεγωντας' θε'λω άναφε'ρει το
ό'νομό σου είς τους αδελφούς μου, εις
τ/ιν με'σην της εκκλησίας θε'λω αϊ υ
μνήσει.
1 3. Καί πάλιν" εγώ θε'λω πις-ευ'ει
ίΐς αυτόν. Και πάλιν* να εγώ καί τα
παιδία όπου μου εδωχεν ό Θεός.
ι4• Επειδή λοιπόν τα παιδία £μετει
ετείχασι σάρκας και αίματος, κα'ι αΰτός
ός όμοίω; έλαβε μετο/ήν των αΰτων, δια να χαλάση διαμέσου τοΰ
θανάτου ε'κεϊνον, όποΟ έχει το κράτος
τοΰ θανάτου, ήγουν τον διάβολον'
1 5. Και δια να ελευθέρωση έτούτους, όσοι ήσαν άποκάτω ει; την δουλείαν εϊ; όλην την ζωήν, δια τον φό•
βον τοΰ θανάτου.
1 6. Διατί δέν πε'ρνει εις τοΰ λα
γούτου τους άγγε"λους, άλλα πε'ρνει
εις τοΰ λόγου του το σπέρμα τοΰ Α
βραάμ.
ΐ7• Δια τοΰτο έχρεώς-ει να όμο^ωθ»ί (ΐς όλα τους αδελφούς, δια να
γε'νη έλεη'μων καί πις-ός άρχιερεύς εις
τα πράγματα όπου πρέπει να γίνουνται συμχ εις τον θεον, εις το να κα
θαρίζω ταΐς άμαρτίαις τοΰ λαοΰ'
1 8. Διατί εις εκείνο όπου αυτός
έπαθε όταν έπειράχθη, δύνεται να βοηθη'ση ε'κείνους όπου πειράζονται.

Κεφ. γ.

3.
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άτα κέ Σείνγτερόνενε ( γιάνί ) Γίθβ γκα
νιε πουνβ βέτεμβ' άντάιγ νουκε κά τοϋρπ
τι κιούαγε άτα βελάζίρ.
13. Τουκ' ί θίν|• $ό τε ρΊφεϊγ εμίρρενι τ|ντ ντβ μες τ§ βελάζίρετ σ§
μι , οό τ| τ§ κ&ντάϊγ λεβ&μ τι ντ§
μες τ| κί3*σ§.
1 3. Ε πΐρσίρ'ι' ού'ν» ο*ό τε κέμ θάρ
ρος μπ§ τε' έ περσεοί πά' για τέκ γιαμ
ούν| έ δε §γίελμτ' έμι *§ μξ δα
Περντία.
ι4• 2έ ψε δγιε'λμτε 6 κάνε Λάσκε
κοΰρμνε έ δε Ριάκν§, έ δέ άΐ μάρρι πγιε'' σ$. γκα τε τίλιατε σι έ δε άτα , κέ με
άν§ τ« β^ε'λεγξσε, τε πρί3τε άτβ κε
*ίσ μπρετερίν' έ βδ'ε'κεγεσε , §ό μ« Θ;Ύ 9
§γιάΧιν|,
1 5. Ε κε τε σπετον κ§τα, σα κενέ
πέρ φρίχε τ§ β&κεγισε ντ| σκλαβί πέρ
ίιθ| γέτ£ τ| τοΰρε.
ι6. Σε ψέ νουκε ζίχετε. πρε'ϊγ εγγεγετ , πό ζίχετε πρε'ϊγ φάρ'ρεσε Α-

βραάμιτ.
17. Πρα άντάιγ §οϋ/αεϊγ τε Γιάν
μπέ τε ίίθα μέ βελαζερ, κε τε πενεί'γ
Αρχιερέφ λείγμονιαρ, έ ί πε'σεσε μπάνε
Περντίσε, κε τε κ|ρόγ» φάγετ' έ λαόϊτ.

1 8. Σέ ψέ μπα τε κε π§αοΐ άί κοΰρ
οϋ πιραξ, μοΰντ τοΰ ντίχγε άτοΰρε «
πιράξενε.
Κρίε Ετρέτε. γ. 3.

ι . Δια τοΰτο, αδελφοί άγιοι, όπου
ι. Αντάγε βελάζίρ Σείνγτόρε, τέ
ε'χαλεσθ/ίκετε «ίς την κοινωνίαν τοΰ θιίρρε ντε τέ θύρρτουρε τε ΚίεΧετ- βξκαλεσμοΰ τοΰ επουρανίου, ς-οχάζεσθε στρόνι Απός-ολονξ έ Αρ^νερε'φν| τε μοτον απο^ολον καί αρχιερέα της ομο λογίσε σάνε, Ιησού Χρις-όνε.
λογίας μας, τόν Χριςόν Ιησοΰν*
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Κ£?. 3.
ι. Ο όποιος είναι πις•ός εις εκεί
ε αι ϊστ ι Κεσεσΐ μπα τ* κ5
νον όπου τον έκαμε, ( άπός-ολον "*"■*'• έ π*%οόι άτί (Απος-όλ έ δέ Αρχιερώε,)
<ϊρχιερε'α, ) καθώς καί ό Μωϋσης ( ϊ- σι έ οί Μωϋσίου ( κ\ ού κ§ ί ■χίσςαν )
γ•.νί πις-^ί ) £'ί ό"λον του το σπίτι" ν τ* Ρίθϊ 3τ£πί τε τίγ.
3. Διατ'ι έτοΰτος τόσον ήςιώθη πε
3. Σέ ψέ κούϊγ ού ντερρούοτ χοχ?
ρισσότερος τιμής πάρα τον Μωϋσην, με τε'πίρΐ γκα Μωϋσίου , σα Ιστέ γ«
όσον έχει περισσοτε'ραν τιμήν από τ6 στεπία μ§ ΐ ντερρτζιμ άί κε ί π£ν.
σπίτι εκείνος όπου εκατασκεύασε'
4• Διατ». κάθε σπητι γίνεται άπο
4• Σε ψέ τζοό στ|πΐ βίρτο'νετί γ»»
τινάς" και εκείνο; ό όποιος έ'καμε τα ντονιέ' Ι άί κι δίιτο'ι Κθε ττούνίτι
εΉ* Περντία.
πάντα, είναι ό Θεός.
5. Κ,αί ό Μωϋσης έγινε πις-ος εις
5. Ε Μωϋσ.'ου κε ί πέσετε μκ| ίίθε
όλον του το σπητι, ώ-αν δουλευτής, 3: επί τε τΐγ , σι ίϊΕρπετούαρ, χι τ*
εις μαρτυρίαν έκεινών όπου έμελλαν κέ ααρτύρ ί Ρίθ' άτοΰρε πούνεραβετ κέ
δούαιγνΙ τε θούχισνε.
νχ λαληθώσιν'
6. Μα Κρί3τι εστί πόσ•. χΐρ5 μπϊ
6. Αμή ό Χριτός είναι ώσαν υι
ός άτάνω εις το έδικόν του σπίτι"
τοΰ οποίου το σπητι εΐμεσθεν έμεϊς,
εάν κρατώμεν τήν παρρησίαν και το
ό|
καύχημα της ελπίδος βέβαιον έως ε ■'*
το τε'λος.
ή. Δια τοϋτο, καθώς λέγει τό Πνεύ
μα το άγιον" Σήμερον έαν τνίς φω
νής του άκούσητε,
8. Μ7,ν σκληρύνετε ταΐςκαρδίαι; σας,
καθώς εις τόν παραπικρασμόν, εις τήν
ήμίραν του πειρασμού ίΐς τήν έρημον"
(). Εκεί όπου μέ έπείρασαν οί πα
τέρες σας, μέ έδοκίμασαν, και είδαν
τα έργα μου σαράντα νοόνους.
ίο. Δια τοΰτο εσυχάθηκα τήν γε-|
ν ε αν ε'χείνην, και είπα" ΑύτοΙ πάντα

ίΊΌε 9ι|πι τϊ τίγ" άγιο στε,πϊ έ τιγια
γέμι νέβετ , . ντί μπάϊγτι3ιμ γγ£?*
ρ.χε τ| σόσουρί πα λιούαιγτουρξ θαάρ"όσν§ έ ντέρρ° έ σπερρέ<ί§σε.

η. Αντάίγ, σι χούντρε θο'τί £άνγτι 2πίρτ" Σότ ντέ δίΓίο'φι ζέν' Ιτίγ,
8. Μός Ρουρετζόνι ζέαερατ» τούαιγ,
σί ντε κοχε τ^ πικελίρ.ιτ , ντε &τ» τέ
πιραζίο» ντ ε'ρηίΛΐ.
9. Τέκ ρ.| πιράξνξ ιχούα παχαλάρετε τούαιγ, πίνε αΌχιΐλΐ α.πΐ {ΐού«,
έ πάνε πούν|τ' έ ριία ?ιζ•τ βγιετ.
ίο. Αντάϊγ ούρρε'βα άτε φυλί, ί
θάτζε' χετα βε'νε ΡιΟβ νι| τοΰκ' β' χρ•ί•

πλανώνται εις την καρβίαν και αυ- μπουρβ οΰοενε μ« Γέαερε τί τοίρε' έ
τοί οέν εγνώρισαν ταϊς γ ραταις μου" νούκ' ΐ ίιο'χνί οΐσ'ϊ,τ' έ ιιία.
1 1. Κάκε <ισ τιεόόα πέ αέ τε ζεαε•
1 1. Εις τόσον όπο5 ώμωσα εις την
όργην μου* ότι ουδέποτε θέλουσιν ϊμ• ρεύαρε , ί.ε νούχί §ο -:ε /ίγίνε χούρρ»
βει εις την κατάπαυβίν μου.
ντε -;έ πρέιγτουρε τίμ.
ι 2. Βλέπετε, αδελφοί, μη'πως και
ι α. Ρίστρο'νι , βελάζερ , /ε τε μος
καμμίαν φοράν εις κάνε'να άπ' ίσας γέτε κούρρε μπε ντονιΐ γκα γιο!»3 ζέμην είναι καρδία πονηρά άπις^ς, εις μίρι έ κε'κε έ πα χίσισε, Λ -Λ μίρΡο'το να άπο^ατηση άπο τόν θεόν τόν νι γκα Περντία έ Γιάλε..
ζωντανόν'

ΚιΤ. 4•

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ι3. Αλλ/ νουβετάτε ένας τον άλ
λον ττάοαν ήμέραν, έ'ως ου καλείται
το σήμερον" δια να μην σκληρυνθη
κανένας άττ' ε'σάς μέ την άπατην της
αμαρτία;"
ι4• Διατ'ι έγεν/ίκαμεν κοινωνοί τοΰ»
Χρις-οΰ, έαν κρατώμεν την αρχήν τδς
ϋποςάσεω; βεβαίαν έως το τέλος.
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1 3. Πό μψο'νι βέτίχενε, νιέρι γιάτξριν| γκα δίτα, γγέρα σα κιούχαετι §>τέ σόρμε, κ§ τ\ μάς ίουρίτζόνετε ντονιε γκα γιούβετ μέ Ρ;νιέστρ§ τε φάγιτ"

ι4• Σε ψέ γέμι Αξρρε σιο'κίρ με
Κρίστινξ, ντε μπάϊγτισιμ πα λιούαϊγτουρδ γγέρα μ| παστάγε βεμελίν' έ
τ ε /ένιτ.
|5. Εως όπου λέγεται" ση'μερον
1 5. Κ,οΰρ θούχαετε" σότ ντε&Γιόφι
εαν άκουσητε την φωνη'ν του , μήν ζίν'έτΐγ, μός ίουρετζ-ϊνι ζέμερατ» τουσκληρύνετε ταϊς καρδ*ίαις σα;, ως εν α•γ , σί ντε κόχ$ τ| πικελίμιτ.
τω παραπικρασμω.
ι6. Διατϊ τινές όπου την άκουσαν,
1 6. Σε ψέ τζά σί διΡιουανε, έ πι{παρακίνησαν τον θεόν εις οργήν αλλά κελουαν| Περντίνε ' πό γιο βί' άτα κ$
ο/ι όλοι ε'κεϊνοι όπου εϋγηκαν από την δούαλε γκα Αϊγυπτογια με άνβ τξ
Αϊγυπτον 5ι»μέσου του Μωϋσε'ως Μωϋσίουτ.
17. Και εις ποίου; έβαρυκάρδησεν
\η. Ε μπε τζίλετϊ γκα άτα νιάσαράντα χρόνου; ; Ο/ι τάχα εις εκεί ρ|ζ κέ ζεμεροΰαρϊ γγέρα μπξ οιζετ
νου; όπου αμάρτησαν, των οποίων τα βγίετ; γιό βάλε μπα τα κ» φ«γίε"ξ,
μέλη έπεσαν εις την ερημον;
μπα τα 6όμ κέ εστερατ' έτοΰρε ού ρά
νε ντ' έρημί;
1 8. Ε μπε τζίλ|τ§ ούπίρΓ§ρούα χ•.
1 8. Και ποίους ώμοσεν ότι δέν
μέλλουν να ϊμβουσιν εις τήν κατάπαυ- κ* τέ μός χίγενε ντ| τέ πρέϊγτουρβ τι
σίν του, παρ* μοναχά εκείνου; όπου τϊγ, πέρ βίτζε μπα τα κένούκ' οΰ
έγιναν άπειθεΐς;
κίντνδ;
19. Καϊ βλε'πομεν ότι ίέν εδ'υ19 Ε έίήόχεμε /\ νούκε μοΰντν}, τε
νη'βηκαν ν» έμβωσι σΊα την άπι^ίαν. χι'γνε πϊο τέ πα£εσλ«κ.
Κι<ρ. 5. 4•

Κ οίε Εκάτερτε. ο*. 4

ι. Ας ^οβηίωμεν λοιπόν μη'πω;
και κανένα; άπ' εσάς άφίνωντας το
τάζιμον της εισόδου εις την κατάτταυσίν του , φανη να ςΐγτ$ϊ) αυτήν
οιά τήν άργηταν.
2. Διατϊ ή έπαγγγελία εΰαγγελίοβη και ει; έμάς,ώσαν και εις εκείνους"
άλλα ό λόγος ποΰ άκουσα δέν τους
ώφΛτσεν εκείνους, μέ το να μήν είναι
συγκερασμένος με τήν πι'τιν, εις «κεί
νους όπου τον ήκουαν.

ι. Λέ τε τρεμπεμ'. άδα σέ μός λίχετε τε τάζουριτ' ε σέ χίγτουριτ ντε
τε πρεϊγτουρε τε τϊγ, έ Γέντετε ντονι|
γκα γιοϋϊ κεμπέτετε πράπα.
2. Σέ ψέ νέβετ γέμι βαγγελίσουρε,
πόσι έοέ άτα" πά σϊ βεγέου άτα φγιάλια χε οΊΓιούανε' σε ψέ νοιίχε κέ πασκοιίαρε μέ πέσε, μπα τα κε ε οίΡιουανί.
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3. Διατί έμβαίνομεν την καταπαυβινό'σοιέπιτϊΰσαμεν, καθώς εϊπεν' δια
τοϋτο ώμοσα εις την όργη'νμου, οτι
να μήν εμβουσιν ίΐς την κατάπαυσίν
μου* άγκαλα καί τα έργα τη; κτίσεως
να έγίνηκαν άπό την αρχήν το,ΰ κό
σμου.
4• Διατί ό Θεός είπε κάπου, δια
τήν έβδόμην ήμεραν, τοιουτωτρόπι•ις'

Κε<ρ. 4-

3 Σέ ψε νέβετ κε κϊμι χεσουα^β
χίγΐμί ντά τα τ§ πρεϊγτουρε, σι κούντρε θα' σι πξρρα πέ ντ' ούρίί τίμε νουκε §ό τε χίγίνϊ ντε τ| πρεϊγτουρε τίμ'
έ βερτέτ πού^ερατ έτίγ γιάν§ μπόσου.ρ| κ§ κουρ οΰ θεμέλιος γέτα.

4• Σέ ψέ θα Περντία ντε νιε. βίν.τ
πΐρ τε στάτενε δίτε, κεατοΰ " ε οΰ
και κατεπαυσεν ό Θεός εις τήν ήμε'ραν πρξίγτι Περντία δίτεν'έστά•ι§γ,ία} ίίθ*
τήν έβδόμην άπό όλα του τα εργ*. πουνίτ' ετΐγ.
5. Ε ντ^ κετε β§ντ πα" νούκί &
5. Και εις τούτον τον τόπον πάλιν
εϊπεν' έαν έμβουσιν εις τον κατάπαυ• τ| χίγ§»| ντε τ| π^ιγτουρε τίμ.

σίν μου.
6. Επειδή λοιπόν άπομε'ν,ει να έμ6. Ντάγε άδα μπε'τετί τε χίγ§νε
βουσι τινές εις αυτήν, και εκείνοι όπου δι τζα μπε τε, « άτα κε ού κε δε^
εϋαγγελίσθηκαν προτίτερα, δεν έμβη'- χαπε'ρι ί μίρρ! μ! περπάρα νούίε ^Ίνε
κασιν δια τήν άπείθειαν'
περ άφορμί τε σε πα πεσλέκοΰτ.
η. Πάλιν ορίζει κάποιαν ήμέραν,
η. Διορία περσερί νιε φάρρε δίτ»,
σήμερον, εις τόν Δαβίδ λέγωντας, τούκ' έ θένε μέ ανε τε Δαβίδιτ, σότ,
ίίς-ερον άπό τόσους χρόνους, ( καθώς έ- πάς κά*ε κόχετ ,( σι «.οόντρ' οΰ θ« )
λαλη'θη,) Σήμερον εαν τήν φωνη'ντου Σότ ντε δι^ιόφι ζ£ν' έτίγ, μός ίουρεάκούσητε , μήν σκληρύνετε ταϊς καρ- τζόνι ζ§μ|ρατ§ τοιίαϊγ.
δίαις σας.
8. Διατί έαν ό Ιησούς ( του Ναυί )
8. Σέ ψέ τι κ*σ πρεϊγτουρε άτ,α
ήθελε τους ανάπαυση, δέν ήθελεν λα- Ιησουϊ ί Ναβίουτ, νούκε δούαιγ τ& φλιτ
μέ πας-άγε περ τγιε'τερ δίτ|•
λεΐ δια άλλην ήμε'ραν ΰς-ερον.
9• Αο:πόν άπορ,ενει ακόμη άνάπαυ9 Ι λίψετε άδα λαόϊτ σ| Περντίσ»
σις ιΐς τον λαόν τοΰ Θεοϋ'
( Σαβατισμό ) τε πρειγτουρϊ.
ι ο. Διατί εκείνος όπου έμβηκεν ει;
ι ο. Σέ ψέ άί κε ^ίρι ντε τέ πρέϊγ
τήν κατάπαυσίντου, και αυτός κατε'- τουρε τε τίγ , έ δέ άί οΰ πρεϊγτ γκα
παυσεν από τα έργα του, καθώς ό Θε πουνερατ' ε'τίγ, σι ( οΰ πρέϊγτ)ί'δί
ός ( κατέπαυσεν ) άπο τα ίδια του Περντία μπε τε τίγτ|.
1 1 . Ας σπουδάσωμεν λοιπόν να ε'μβουμεν εις έκείνην τήν κατάπαυσιν' μη'πως και πέση κανένας εις το
αυτό παράδειγμα της άπίίθείας.
12. Διατί ό λόγος του θεοΰ είναι
ζωντανός, και ενεργής, και κοπτικώτερος περ'.σσυ'τερον από κάθε λογη;
ι >. «χαίρι οίς-ομον, καί περνά εως του

ιι. Λέ τε σπεϊτόϊγμι άδα τ^ χίγεμε ντά τά τε πρίϊγτουρ» , ί.ε τε μος
πγιε'ρε ντονιε ντε ςόμπλε τε οι παπε•
σλεκουτ.
12. Σέ έ Ριάλε εστε φγιάλια έ Περ•
ντίιε , έ έ Ζόνια , έ με έ πρέχουρε σέ
γκα τζδό φάρρε θίκετ μέ δι πρε'σα' έ
χίν γγε'ρα μπε τε ντάρε τ| Σπίρτιτ, έ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
7"
Κεφ. 5.
ΙΑβριτμοΰ τ•^ς ψυχής και τοΰ πνεύμα τε Πνέμεσε, έ τεΧιοιΙτζεβετ έ τε πάλ•
τος, και τω» αρμών και τών μυελών, τζαβετ, έ κε ξεταξ ακόμα κυυϊγτίχαί ίςετατης των ενθυμήσεων χαί μετε έ συλοητ' έ ζίαερεσε.
τΟν εννοιών της καρδίας.
1 3. Ε νουκ' ε'ίτ* πούν' έ π4ρρ§ *ε
1 3. Και δεν είναι καμμία κτίσις
άφανέρωτη ίμπροτάτου' άλλα όλα τ| γέτε έ πα δουκουρε πΐ,ρπάρα τίγ'
είναι γυμνά και ανοιχτά εις τα μά πό τ§ 5ιθα γιάνε λιακουρίκ έ τε τζβέτι* ίχείνου, εις τον όποιον εχομεν να σιαυρα περπάρα σίβετ τα τίγ, κ| μπα
τε δο τΐ άπεμε νε'βετ λογορί.
οώσωμεν λογαοιασμόν.
ι4• Κοΰρ χεμι άδα νιε Λρχιερέφ
ι4• Εχοντες λοιπόν άρχιερε'α με'γαν > όπου επε'ρασεν τους ουρανούς , τε μάδ , λε σκόϊ ντε πϊρ Κίελ' , ΙησουΙησοΰν τον υίόν τοΰ Θεοΰ, κρατοΰμεν νε τε πίρρ' έ Περντίσε, λέ τε μπάγεμε μολοιν$ τενε.
την όμολογίαν.
ι5. Σε ψέ νούχε χε'μι νιε Λρχιερέφ
1 5. Διατί δεν εχομεν άρχιερία ό
που να μή δύνεται να συμπαθη'ση ταΐς κε νούχε μοΰντ τι βίγε λίχζτε πέρ τ|
άσθενείαις μας, άλλα ( εχομεν ) εκείνον σμούντουρα τόνα, πό ( χεμι ) άτϊ κε
όπου έπειράνθη εις όλα ομοίως, χωρίς ά- ού πιρας πάρρα μπ§ τε ίίθε , πεο βετεμ$ φάϊγιτ.
μαρτίαν.
ι6. Λέ τε άφερόνεμι άδα μέ θάρ
ι6. Σημώνωμεν λοιπόν με θάρρος
εις τον θρο'νον της χάριτος, δια να ρος ντε φρόν τε ντέρριτ, κε τε μάρρϊπάρωμεν ελεον και να είίρωμεν χάριν με ντεγέσε, έ τε Ρε'γξμί χίρ έ ντί/μ!
χαί βοη'θειαν εις καιρόν έπιτη'δειον. ντε κόχε χ| λίψετξ.
Κεφ. ί, 5.

Κρίε Επεσετ}. ε. 5.

ι . Διατί χάθε άρχιερεΰς ό-οΰ πίρνεται άπο τους ανθρώπους, καταγί
νεται (άρχιερεύς) δια τους ανθρώπους,
εϊς τα πράγματα όπου κάμνει χρεία
να γίνωνται σήμα εϊς τον Θεόν, δια
να προσφέρη δώρα τ: χαί θυσίαις δια
ταϊς άμαρτίαις'.
2. Δυνάμενος να συμπάσχη δικαί
ως μέ τους άγνοοϋντας και πλ&νομε'νους' επειδή και αυτός είναι ένδεδυμενος άσθε'νειαν*
3. Και δια ετούτην χροως•εϊ, κα

ι. Σέ ψέ τζοό Λρχιερέφ κε μίρρετ| γκά νιέρεζιτε έ βίχετ» ( Αρνιερέφ )
περ τε μίρρετε νιέρεζετ μπε Γίθ' ατό
πούνε χ| δού/αετε τε πίνενε μπάνί
Περντίσε, χε τέ πγιε'ρ§ δουρετίρα, ε
κουρπάνε π£ρ φάγε.

2. Κε μουντ τε χετε συμπαθί μπ$
τε πα όίγτουριτ§, έμπε τε πλανε'ψουριτε' σι κούντρ Ιστ' έ δέ άι πεστγιέλε μέ σμουντ|γε.
3. Ε ντάγε δούχαετε σι πίρ λαόνε,
θώς δια τον λαόν, τέτοιας λογής και χεϊτοίι έ δέ περ βε'τεχε τε τίγ τ| πγιε'δια λόγου του να προσφερνη θυσίαν ρε κουρτάν περ φάγε.
δια ταϊς άμαρτίαις.
4• Ε ντοσιέ τ'| τίλεντέρρ νουκ' Ι
4- Και κάνε'νας δεν πέρνει την τιμόν εις τοΰ λόγου του, άλλα εκείνος μέρρ γΧΛ βετίου , π|ρ βε'τζμε κί )ί'ε

?-»■

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΪΣ.

Κ(ψ. Β.

ίποϋ καλείται άπα τον Θίόν, την πε'ρ- βίρρίτετξ γκα Περντία πόσι έ δβ
Ααρώνι.
νίΐ, ωσάν και ό Ααρών*
5. Κεϊτού έ δε Κρίϊτι νούχ' ο*•
5. Τοιουτωτρο'πω; και ό Χριτός
ντερρούα
πρεΊγ βετίουτ, με τ§ *ί^*
δεν εδόζασε τοΰ λόγου του να γένη
άρχιερεΰς, άλλα έκεΐνο; (τον έδόξα- Αρχιερέφ, πυ (έ ντερρόι) ϋ χ§ ί βϊ"
σίν ) όπου του ιίπίν* υιός μου είσαι έσύ, πίρρΊ ϊμ γέ τι, οίνε σοτ τ§ καμ χγιίΪΜ.
εγώ σήμερον σε έγέννησα.
6< Σι κούντρι θυτε Ι δι Ρίκΐτ" τίγβ
6. Καθώς και εις άλλον ( Ψαλμόν )
Πρίφτ
μπε Ρίθε γέτ|, σ'ι κούντρ' %5τ§
λεγει' εσΰ είσαι ίερεΰς εϊς τον αιώνα
τάζι ΐ Μελχισεδίκουτ.
κατά την τάζιν Μελχισεδέκ.
η. Αι ( Κρίστι ) ντε δΐτ τε κο•ίρ7-0 όποιο; (Χρι<70ςΊ εις ταϊς «μέραις
της βάρκας του, εμώντας να πρόσφέρη μιτ σε τΐγ , σϊ πάτ προύρΐ τί ψάλι»
δεητεις με παρακαλέσεις με κραυγηνδυ-,έ τι λιουτουρα με τε θΰρρε τϊ φόρτ§ έ
νατήν και δάκρυα εις εκείνον όπου έδύνε- με λιοτ μπα τε κ'ε μοΰντ τα ίίχιτο•»
το να τον γλυτώση άπό τον θάνατον, και άτέ γκά β^έχεγια , έ σι ού §ιΡ•.νία πι ι
εμώντας να άκουσθϊίάπό τήνεύλάβειαν,
8; Αγκόλα να τ, τον υιός, Ομως άπο
ε'κεΐνά όπου επαθεν, έμαθε τήν υπακούν.
9• Και ώσαν έτελειώθη, εγινεν εις
όλους του τους υπηκόους αίτιος σωτη
ρίας αιωνίου*
ίο. Εμώντας ναόνομασθη άπο τον
Θεον άρχιερεύς κατά την τάξιν Μελ
χισεδέκ*
ιι. Δια τον όποιον έχομεν να είπώμεν πολλά λόγιος τα όποια είναι
δύσκολο διηγητα' επειδή έγιντίκετε όκνοι εις ταΓς άκοαΐίς.
ία. Διατι έκεϊ όπου έπρεπε να εί
σθε διδάσκαλοι δια τον καιρόν, χρειαζεσθε πάλιν να σας διδάσκη τινάς ,
ποία είναι τα 7θ'χεία της άρνης τών
λο'γων τοΰ θεοΰ' και είσθε τέτοιον
ότι χρειάζεσθε γάλα , και όχι ς-ερεαν
τροφην.
1 3. Διατι καθένας όταν μετέχη το
γάλα, είναι άπειρος άπο τον λόγον
της δικαιοσύνες, (διατι είναι νη'πιος.)
ι4• Και ή ς^ρεά τροφή είναι τών
τελείων, όπου ιχουσι τα αΐσθητη'ρια
ασκημένα δια τήν εξιν , εις το να
διακρίνουν το καλόν /.αϊ τό κακο'ν.

ευλαβί.
8. Ντόν| σι κέ π'φρ, μψόϊ γα «τ»
κξ πεσοΊ τε ΡέΡιουριτε.
9• £ τούκ' έ σόσουρί ου κ§ άφορμι
ίτπετίμιτ σε πα σόσουρε μπ§ Γιθ' άτα
κε γιάνε τέκ αχ τ\ ΑιΓιουαρε.
ίο. Σε ψέ ε>*τε θύρρε γκα Περντία
Αρχιερεφ , σι κοΰντρ' "φ-ζΐ τάξι ί Μίλχισεδέκουτ.
1 1 . Γΐερ άτξ σιοΰμ: ποόνερα χε'μι
περ τε θέν§ νέβετ , έ τε ζαχμέτζιρ•» με
τε ζιγη'σουρε" σε ψέ γίνι πέόρε τε ίου*
ρετ| ντε βέσϊ.
13. Σε ψέ τέκ οόγετε τε γέ&τί δα*
σκάλε σα περ κό^ί, «νι χρί κε τοΰ
διδάζετε γιούβετ περσερί τζιλιατε γιά
νε Γ'χίτε έ τ^ νίσουρίτ σε κουβεντεέί*"
οΐ Περντίσ§* έ γίνι τ'ε τιλίτε £1 ζινι
χρί πέρ κιούμεδτε , ΐ γιο πεβ τ§ ούσκίερε τε <5|ντόίίε.
1 3. Σέ ψε άί κε εστε μπε κιούαεστε , νοΰίβ κα πραζ νιε ^γνάλ| τ| Λ
Λρέίγτεσε" σέ ψέ άι εθτε φόσνιε.
ι4• Μα Ρέλα ϊ <ί»ντό3ι ϊστε περ
τέ ταμάμπτιτί, περ άτα κε πϊρ τ§
μψούαρε κάνε σίτε τε χάπετα περ -τ^
νιόχουρε τέ μίρό|ν§ « τ* λίίενί.

Π1ΣΤ0ΛΗ

Κεφ. 6.

Κεφ. ς". 6.

7ΐ3
Κρίε ΕΓιά^Γΐτ». ς•. 6.

ι. Δι* τοϋτο «φίνοντις τον λογον
της «'ρχίί του Χρις-οΰ, ας φβρόρ.β<ιθεν
•ίς τήν τελειότητα* μην βάλλομεν
πάλιν ί):με'λιον μετανοίας άπο τα νέ
κρα *ΡΥ*» **1 τϊί πίς•εως εις τον

ι. Πρα άντάϊγ σΐ τι λίαί τ§ χουβίντούαριτε π'ιρ νίσίγί τι Κρίϊπτ, λ»
τι βε'μι πάρα μπα τε κε εϊτι με ΐ οόσουρβ' πα στίρε π§ρ σΐ&τιτ 6 1 μελί τ»
κθίεριτ γκα πουν§τ' Ι μόρτιτ ΐ τ§ Αί3§σ§ μπε Περντίνε,
Θε6ν,
2. Και τις διδαχής τών βάπτισι. Ίΐ διδασκαλίσε παγίεζίμεβιτ, έ
μών, κ« της έπιθίσεω; τών /ειρών, δε γκα τε βίνετ' ΐ δουαρρετ , έ δέ γκα
και τις άνας-άσεως τών νεκρών, και τε γγιαίΐτ' ΐ σε βδίκουριτ, ίΓιουκεεοε
πα σόσουρ§.
της κρίσεως της αιωνίου.
. ϋ χίτι οο τα χειγμί ντ§ να ε
3. Και τούτο Οελομεν το κάμει,
ντεγέφτε Περντία.
«ν μας το συγχωρε'ση ό Θεός.
4. Σε ψέ ιΐτ' έ ζαχμίτζιμε , κι ά4• ΔιατΙ αδύνατον είναι ίκεΐνοι ό
που έφωτίβδηκαν (λίαν φοράν, και ε- τα κε πάν| κίνε νιε χίρε ντρίτουρε , έ
γεύθηκαν "•ης επουρανίου όωριας, και κε κανί δοκιμάσουρε δουοετίν' ε Κίε έγιναν μέτοχοι του αγίου Πνεύματος, λιτ, ε πάτνε κένε περ^ι πγιισετάρε μπ§
Σπίρτινε 2έινγτ ,
5. Και ίγιυθηκαν τον καλόν λόγον
5. Ε κε κάν! δοκιμάσουρ§φγιάλι/
τοΰ Θεοΰ, και ταΓς δόναμαις του μέλ έμίρρε τε Πίρντίσι, ε φουκίτ' ί γίτί <ϊ| κε βγιέν ,
λοντος αιώνος,
6. Εάν παραπέσουσι, να ζανακαι6. Ε γιάν» (πά) Ρρεμίσουρε, τ&
νουρνώνουν του λόγου τους πάλιν εις π§ρτερίχεν§ έ δί νιε χίρε μπξμ&ταν/ι,
μετάνοιαν, ξανας-αυρώνοντες εις τοΰ τούκ' έ κρικιάσουρε περ σε δίτιτ μπϊ
λόγου τους τον υιόν τοΰ Θεοΰ, και πομ- βε'τίχε τ| τοϋρε τι π'ιρί' έ Περντίσι, έ
τα ντζγιερίνε, ριπ| τε ξεντίρρτουρϊαευοντίς τον.
η. Διατί τ. γη όπου πίνει την βροη. 2έ ψέ Χε'ου ν.ε πι Οίνε κε
χήν όπου έρχεται πολλάκις εις αυτήν, [Απ* τε σΐϊυ[/ε χερε, ε πγιέΧ Αάρρερχ
κ&ι γεννά χορτάρια επιτήδεια δια εκεί τε (λίρρα ριπά τα κ| ί πουνο'γ|ν| , ριέρρ
νους άπο τους οποίους και γεωργεΐται, Χΐκια γκά Περντία.
ίτ/ρνει εΆογίαν άπο τον Θεόν"
8. Α ριή εκείνη •.*. γη όπου φυτρόνει
8. Μα ντε ντζγιε'ρ γ£ Ρέαπα, ί τρι«γκαθια και τβιβόλια , είναι αδόκιμος βόλε, ϊοτ| ί 3ιίρ6 πόατε, έ ά'φερ πέρ
και κοντά εις τήν κατάραν, και το τέ τε [/.αλίκουαρί, (Α| έ παστάϊγριεα έ
λος της είναι το να κατακαυθή.
σάιγ ί^τε π^ρ τε όγιε'Ριυρε.
9• Ού τάςγί^ε με τϊ τε'περα πο•ίρ. Αλλά 5ι« λόγου σας, αγαπητοί,
«λπίζομιν και πι<7εΰομεν τα καλλίτε νερα περ γιοΰβετ , ο τε δάίιουρ», ί ρ•|
ρα , καϊ εκείνα όπου έγγίζουσιν εϊς τε βιγίερα π|ρ σωτηρι τουατγ , ντόν|
τήν σωτ',ρίαν, άγκαλά και ϊτζι λα- σέ κουβεττόιγρνε κιστοΰ.
λθϋ|Λΐν.
«9
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ΠΡΟΣ εβραίους.

ι ο. Διατΐ ίέν είναι ό Θεός άδικος
να άλησμονη'ση το έργον σας και τον
κόπον της αγάπης, τ/ίν οποίαν έδείζετε εις τό όνομα του, ίς-ωντας να υ
πηρετήσετε καΐ να ύπηρετάτε τους ά
γιους.
ιι. Και επιθυμοίϊμεν καθένας άπ'
εσάς να δείχνετε τήν αυτήν σπουοην
?ως τό τέλος εϊς την πληροφορίαν της
ελπίδος*
12. Δια νά μην γενηται οκνηροί,
αλλά μιμηταί έκεινών άπου κληρονομοΰσι τα ταξίματα διαμέσου τί,ς πίς-εως και μακροθυμίας.
1 3. Διατί ό θεός τάζωντας εις τον
Αβραάμ, επειδή δεν εΐχε να όμώση
«ϊς κανένα μεγαλίτερον ώμοσεν εις του
λόγου του,
ι4• Αέγωνΐας" ναι αληθινά, ε'γώ
εύλογων θέλω σε ευλόγησε;, και πληθύνων θέλω σε πληθύνει.
1 5. Και ούτως εκείνος εςτωντας να
μακροθυιιηση έτυχε του ταξίματος.
ιό. Διατί οι άνθρωποι όμώνουσιν
ιίς τον μεγαλίτερον, και ύ όρκος είνιι
εις αυτούς τέλος κάθε λογής άντιλοαιωσιν.
γιας εις βεβαίι
ιη. Εις το όποιον πράγμα ό θεός
θέλωντα; να δείξη περισσότ«ρον ει;
τους κληρονόμους της επαγγελίας το
άμετασάλευτον της βουλής του, έμεσίτευσε με ορκον'
ι8. Ινα διαμέσου δύο πραγμάτων
αμετάθετων, εις τά όποια είναι αδύ
νατον να ψευσθη ό Θεός , να εν/ωμεν
βεβαίαν παρηγορίαν εμείς όπου έχαταφύγαμεν εις αυτόν, να κρατοΰμεν την
ελπίδα όπου πρόκειται*
ι ρ. Την οποίαν ελπίδα εχομεν ώβαν άγκυραν άσάλευτην και βεραίαν
της ψυχής, και όπου έμβαίνει εις την ι
παρχμέσα μεραίαν του βημοθύρου

&.ίψ. ό".

ίο. Σε ψέ νουκ' Ιστ' άδικο Πό
ντια , κε τε χ«ρόγ§ πούνίρατε τοιίαιγ,
έ μουντίμν' έ οα3ιουρίσε κ§ χίνι &φτούαρε ζέρ Ιμμερ τε τίγ, με οίτ« 'ϊ
δερλίετε 5εϊνγτόρ|τε, έ με άτ! χΙ £
σίοΑένι.
1 1 . Μα <»§σερόϊγμε κε τζίλι £ο γχ*
γιου"* τε τίλετε τε ίίπέιγτε τι ο^φτονι κ§ τε χενετε έ σόσουρε οπερρέϊικ
γγέρα μπε τ| παστάιγμίνΐ.
12. Κε τε μύς χίνι τΐ -κίρτονχρ*,
πο τέ Ριάνι άτοΰρε κε κληρονομισγΐν*
τέ τάξουρατ! με »έσ|, έ με &ουοίμ.
1 3. Σε ψέ Περντία κούρ τάξι Αβραάμιτ, περ σε νούκ κί* τγιέτερ γ«
μ| τε μάδ κε τε περίερόνεϊγ , ού πεβΓιρούα μπε βέτεχε τ< σάϊγ,
ι4• Τουκ' έ θένε* βερτέτ, χ§ ουν§
δο τε τε πεκόίγ φόρτ σιούμ•. έ 5ό τέ
τε στόιγ φόρτ σιούμί.
1 5. Ε αστού άί τούκ'έ ύουρούχρε μ»
ζίμίρ! ""Φ βρρε , έ μόρρί τε τάξουμτε.
1 6. Σε ψέ νιέρξζιτε πΐρΓβρονενε πέ*
άτε κε είτε μί μαδ , σέ ατά, έ πέ»
τζ§ο φάρρε άντιλογίε εΐτ' έ σοσουι•
μπε τά πέγια πέρ τε βεβαιόσουρε
1 7• Π|ρ άτε πούνε σί δέ£ι Περντία
με τέπερε τε δεφτόν ντε κληρονόμε τ•
πά ντ|ρούαρ|νε έ κσίλιτ σέ τίγ, βοΰρι
ντε μες *έν§.
1 8. Κε με άνε τε ϋί πού*ν§ρα£ίτ
τέ πά λιούαϊγτουραβετ, μπα τό *"Α
νούκε μούντ τε ίξνιέγΐ Περντία, κίμι
νιε παρηγορ; τε μάο*ε νέβετ >\ κέυ.ι
μάρρε ούιί|ν| τε μπάμε σπερρέΐτενε ί.ε
κ;'μι ^ερπάρα.
19• Ατε σπεόρέσε Ι μπάμε π ότι
άγγουρε τε πά λιούαϊγτουρε έ συγοΰρο
τέ Σπίρτιτ, έ άγιο χίν γγέρα υπί ιί
ίρίν τεσμί τε 6;λεσε

Κεφ. 7•

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

7'5
ίο. Εχει όπου ό Ιησούς έμβήχε πρό
3ο. Τϊκ χίρι Ιησουι πρόδρομο π;ρ
δρομος διά λογού μας, ες•ωντας να ε- νέβετ, • οΰ π* Αρχιερέφ, σι κουντρ'
γινεν άρχιερεύς εις τον αιώνα κατά ΐστβ τάξι ί Μελχισεδέχουτ, περ νέτήν τάξιν τοΰ" Μελχισεδέκ.
τε τ§ γέτεσε.
Κεφ. ζ. 7ι

Κρίε Εστάτετε. ζ. η.

Ι. Διατί ετούτος ό Μελχισεδέκ ητον βασιλεύς τής Σ*λήμ, ιερεύς του
Θεού ύψίς-ου, οποί εσυναπάντησε τον
Αβραάμ, όταν ϊγυρισεν από την κο
πήν των βασιλέων, χαί τον ευλό
γησε"
2. Εις τον όποιον Μελχισεδέκ ό
Αβραάμ έμοίρασε δεκατίαν άπό δλα"
χαΐ πρώτον ερμηνεύεται βασιλεύς δι
καιοσύνης, και άπέκει και βασιλεύς
Σαλή|;., το όποιον Οέλ;•. να είπη βασι

ι Σε ψέ χουϊγ Μελχισεδέκου (κέ)
' μπρέτι ΐ Σαλίμιτ, Πρίφτι ί Περντίσε,
λιάρτ!, άί βάτ» τεπίκε'ι'γ Αβραάμν*
κουρ κϋένειγ γκά μουντιε ί μπρέτερετ,
έ έ Αεκόϊ άτε.
α. Ντέ άί Μελχισεδέκου δα Αβρά•
άμι 8 δε τ» δγιέτενε έ ίίθε ποόν§ραβετ,
άί χέρίν' έ πάρρ» κιουχαετ* μπρέτι ί
σε §ρεΥγτισε,ε παστάγε μπρέτι ί Σαλη'μτ, κε δό με θένε μπρέτι ί πακιτ.

λεύς της ειρήνης*
3, Πλ Παπα, ί πα Μίμε, ί π*
3. Χωρίς πατέρα , χωρίς μητέρα ,
χωρίς γενεαλογία•;- μηδέ αρχήν ήμε Γενεαλογί" πα πάσουρί νίσ5γ§ &τετ,
ρων, μηδέ τέλος ζωής εχωντας, άλλα ε τ§ σόσουρ| τε γέτεσε , τουκ' έ ίιάϊγφαινόμενος παρόμοιος με τον υίόν του τουρε μέτε πίρρ' έ Περντίσε, μπέτετί.
Π^ιρτ π§£ Κθι γέτξ.
Θεού", μένει ιερεύς παντοτεινά.
4• Μα βεστρόνι σα χέ ΐ μάδι κου«γ,
4. Και ς-οχάζεσβε πόσος μεγάλος
ητον ετούτος, εις τόν όποιον και ό σα κε ί δα έ δε τ| δγιέτενε άτίγ Πα
Αβραάμ ό πατριάρχης ίδωκεν δεκα- τριάρχου Αβραάμ γκά πρέγια.
τίαν από τα κουρσεόματα.
5. Νταίίτί άτά γκα τε πίγτ'ε Λε5. Και εκείνοι από τους υιούς τοΰ*
Λευι, όπου πέρνουσι τήν ίερωσυνην, βίουτ , κ§ κάνε μάρρε ΙΙριφτ|ρίν§, κα
ίχουσι παραγγελίαν να αποδεκατίζουν νί όρδινί τε μάρρίνε τί δγιέτενε γκα
τον λαόν κατά τον νόμον, ήγουν τους λαοί, σι κουντρε θότενόμι, δό με δί
αδελφούς τους, οι όποιοι και αυτοί άγ- νε, γκά βελάζίριτ' ίτοΰρε, ντόνε σέ
καλά νά εΰγηκαν άπό τήν μίσην άτά πάνε §«λί γκά μέσι ί Αβραάμιτ.
τοΰ Αβραάμ.
6. Μα άί κ^ σέ'^τε γκα άτά κ§ ού
6. Αμή εκείνος οπού" δεν έγενεαλογεΐτο άπ' αυτούς, έδεκάτισε τον Α* ρεφένετί φγιάλια, μόρρι τ§ δγιέτίνΐ
βραάμ, καίεΰλόγησεν εκείνον ύποΰ εί- γκά Αβραάμι , έ π«κόϊ άτ4 κε πάτ τε
νε τα ταξίματα.
τάξουρατε.
7• Ντ»στί πά ντονιΐ σΐ',υτεχέ μι
η. Και έξω άπό κάθε λογής άντιλογίαν, το μικρότερον εύλογάται άπο το βο'Γελι γκά μι μάδι μέρρ' πεκίμνί.
μεγαλίτεοον.

:ι6

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΪΣ.

8. Και εδώ οι άνθρωποι άποθν»'-|

Κεφ.

7.

8. Ε χετού! μάρρενε τ§ 5γιετΐν& \\£•

έχοντες πε'ρνουσιν δεκατίαις' άλλα έ-Ιρεζιτε έ β$έκουρξ' μα άτγέ ( ι/.ερό ) «,
χει (λαμβάνει) εκείνο;, όπου (χαρτνι- κε μαρτυρήσετε σε ρον.
ρ;ϊται ότι ζη.
9 Ε (τε θόμικεστού) έ δε άί Λ«9• Και ( δια να εϊποϋμεν ετ*ι ) χαί
βίου
χ§ μπεγέδ τ| δγιετινε , ού 3ι κα
ό Αευί όπου πε'ρνει ταΐς δεχατίαις,
«ύτος εδεχατίσθη ει; το προ'σωπον τοΰ τής νι« Αβραάμι.
Αβραάμ,
ίο. Διατΐ ακόμη ει; τ/,ν με'σην
ίο. Σέ ψέ άί κέ ακόμα ντε μές τ|
τοΰ πατρός ητον, όταν τον συνα- Παλάιτ, κούρ ί οόλι άτίγ περπάρα
πάντησεν ό Μελχισεδε'χ.
Μελ/ισεδέκου.
ιι. Ντ| κέ άδα τε τελιόβοι/ρΐτ»
ιι. Εάν λοιπόν ή τελείωσις η τον
δ•.α της ίερωσΰνης της Αευτιχης" ( δια με άνε τε Πριφτ|ρίσε Λεβίουτ' (σέψέ
τι ό λαός ένομοθετη'Οη ει; αύτον' ) τί ντένε χετε μορρι νόμνε λαόϊ ) τζφάρρε
/ρεία έκαμε πλέον, να σνχωΟί άλλο; χρίε πίρρι παστάγε , χ« τε δίλ γιαατε
ιερεύς κατά την τάξιν το5 Μελχισε- νιε τγιε'ιερ Πρίφτ, σι κουντρ' §5τϊ τα
?ίχ, και Οχι να λέγεται κατά την τά ξί ΐ Μελ^ισεδεχουτ , έ τε μος χέ θ$ν§
ξιν τοδ Ααρών;
σϊ τάξι ί Ααρώνιτ;
12. Διατΐ όταν μετατίθεται ή ίε12. Σε ψέ Πριφτερία κούρ βγιέν
ρωσιίνη, έζανάγκη; γίνεται και μετά- γκα ίιε'ρι μπί γε'τερινξ, δοιίχαετε τβ
θεσις του νόμου.
ντ|ρόνετ§ έ δε νο'(Λΐ.
1 3. Δια τ! έκεινο; δια τον όποιον
1 3. Σε ψέ άί λϊ θου/αενε χετό πο>«λαλήθηκαν ετούτα, κατάγεται άπο νερα περ τε , μπάχετε γκα γε'τεα φυάλλην φυλήν, άπο την οποίαν ουδέ λι, κε γχα άγ^ο σπατ ττουνοίαοε ντοκανένας έση'μωβΐν ει; τό θυσια'τύ'ριον νιβ ντε θιισιασττίρ.
ι4• Διατΐ φανερον είναι ότι άπο
ι4• Σέ ψε ε^τε ποΰν' έ τζφάχιου^»,
το γένος τοίϊ Ιοόία άνατε'ταλκεν ό /.§ γχα φκλϊ έ Ιοιίοεσί λε'ου Ζο'τι ΐνε'
Κύριο; (Λα;, εις την οποίαν φυλην ό ί.ε μπα ιέ φυλί Μωυσίοι» νοΰ«< φόλι
Μωϋσίς δεν είπε τίποτε; περί ΐερω- κονρίε ίί -|ρ Πρι^τεοί.
βυνη;.

ι*. Και τούτο ακόμη περισοότίρον
είναι φανερον, επειδή σηκώνεται άλλο;
ίίρεύς, κατά την ομοιότητα του Μελ
χισεδέκ,
ι6. Ο όποιο; δέν έγινεν κατά τον
νό;/ον τη; εντολή"; τη; σαρκίκής, άλ
λα κατά όύναμιν ζωής άδιαφθάρτου.

1 5. Ε κεγιο κάχε με 5ι>ίμε είττΐ
τζφάχιοορε, σέ ψέ νιέγέτέρ Π;ίφτ «Ϊ
γιάστε , κε χα τε σεμπελιε ιε μι ΛΙελχισεδε'χνε•
ι6. Αί οΰ Λε Πρ'ιΦτγιο σ•. χοΰντρ'

ϊατε νο'μι ί ρίτεβετ ΐ ττΜΐίΌετ ιϊ χοΰρμιτ, πο π|ρ φουκ; ία γ;τετ ο'ε πα
πρίίίιοιιρε.
17• Διατΐ ό Θεός μαρτυρεί λε'Ι7• Σέ ψέ χ«ίτού έ μαρτυρίσι Περγωντας" εσύ είσαι ιερεύς εις τον αιώ ντία , τοϋκ' έ Θ»ν5" τί γ& Πρίφτ πϊρ
να κατά την τάξιν τοΰ Μελχισεδε'κ. ί:θ§ γε'τε σι κοίντρ' εστί ι*ζι ί Μιλνισεδεκουτ.

Κεφ. 7•

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

7 1;

ι 8. Νταΐίτί πορσί έ πάρρε κ9ένετ!
1 8. Διατί Λ προτίτερη εντολ/|
παύεται δια τ?,ν άσθένειάν της και πράπε, περ σμουντ|γ« τ| σάΐγ έ τΙ
πα βεγίερε.
τήν άνωφέλειαν'
ι<)• Σέ ψέ ντονιε πούνε, νουί» προΰ
Ι9• Διατί ό νομός 5έν "τελείωσε
ντε
τε τελιο'σουρε νόμι, πό πας άτίγ
τίποτες, άλλα /, άπανωέμβασις της
χαλλιοτέρας ελπίδος, διαμέσου της χίρι νιΑ 3πεόρΤΐ§ μ| έ μίρρε, κε με α
ν» τέ σάϊγ άφερόνεμι Περντίσε.
οποίας σημώνομεν εις τον Θεό'.
20. Ε με <*ιουμε , ( Πρίφτ ) γιο πα
αο Και εις όσον δέν είναι χωρίς
τ»
πίρΡεροΰαρε.
όρκ,ομοσίας"
αι.
( Σέ ψέ τε τγιέρετε γιάνε περαι. (Διατί εκείνοι έγιναν ιερείς
ρε
Πρίφτερ
πα τε περίίρουαρ|, μά
χωρίς ορκωμοσία;- άμη έτοϋτος είναι
χούϊγ
με
τε
περΓερουαρε , γκ* άΐ λϊ
μ,έ ορκωμοσίαν, διαμέσου εκείνοι» ό
που τον λέγει" 'ώμωσε Κύριος, και ι θοτ' άτίγ* ού χερΓερουα Ζίτι, έ νουδέν θίλει μετανοήσει* έσΰ είσαι ίερεϋ; κε κΟένετε πράπε" τί γέ Πρίφτ περ
«ς τον αιώνα κατά τήν τάξιν Μελ- γέτε πας γέτετ, σι κούντρ' εστε τάξι ί Μελχισεδέκουτ. )
χισίδέκ")
22. Κάκε με σε μίρρ§ διαΟηκιτ οΰ
αα. Το'σον καλλιοτέρας διαθήκης
πέ μεσίτ Ιησούί.
έγινεν εγγυητής ό Ιησοϋς.
23, Ε άτα γιάνε πέόρξ σιουμΙ Πρι
α3. Και εκείνοι μεν έγιναν πολλοί
φτ§ρ , σέ ψέ μόρτια νουκ' ί λίγ τ& οου•
ιερείς, δτι άπό τον θάνατον έμποδίρόϊγνβ σιοΰμε.
ζουνταν να μένουν*
α4• Μα κουΐγ σέ ψέ μπέτετϊ γέ
34• Αμη ε'κ:ϊνος, δτι μένει εις
τετ,
έ κά Πριφτεοίνε τε πα τζκιπουτόν αιώνα, έχει την ϊερωσύνην άδιάτουρ§.
δοχον'
25. Λντάιγ έ δε μοΰντ Ρίθβ νιε τκ
αο. Δια τοϋτο και δύνεται να
σώζη εις το παντελές εκείνους όπου σόσγε άτα κε άφίρόνενί με άν| τε τίγ
πληβιάζουσι διαμέσου αύτουνου βις ντέ Περντί» , τουκ' έ ε ρουαρε Γίθε νιξ
τον Θεόν, έ'ς-ωντας να ζη πάντοτε περ τέ λιουτουρε π§ρ τά.
εις το να μεσιτευ'η δια λόγου τους.
26. Σέ ψέ ί τίλι δουχάεϊγ τε ϊίί
2(3, Διατί τοιούτος άρχιερεύς μας
έπρεπε, δσιος, άκακος, αμίαντος, κε- ντε νεβετ Αρχιερέφ, ζέίνγτ, ί πα
•/ωρισμένος άπό τών αμαρτωλών και φάίγ, ί πα ζιουερε, ί τζκιουαρε γκ*
υψηλότερος άπό τους ουρανούς γενό φαγετόρετε , ί ϊ γκρίγτουρε με λιάρτ
μενος*
α7• Ο όποιος δεν έχει ανάγκην,
καθώς είχαν εκείνοι οι αρχιερείς, να
άναφέρνη καθημέραν θυσίαις, προτιτίρα δια ταΐς ε'δικαϊς του άμαρτίαις,
ϊ'πειτα και διά ταΐς ( άμαρτιαις ) τοΰ
λαοΰ, διατί έτοΰτο το έκαμε μίαν φο
ράν, δταν «πρόσφερε τοΰ λόγου του.
α8. Διατί ό νόμος κατα^ηνει άρ-

σέ Κίελτε.
27. Αϊ νου'κε κα χρί σι άτα Αρχιερέϊγτ| , Χ§ τε πεγ§ κουρπάν περ δίτα
με π§ρπάρα περ φάγε τε τίγ , έ πα
ράγε περ ( φάγε ) τε λαοϊτ* σέ ψέ κ».τε έ πίρρι ά'ί νιε χέρ£, κοϋρ πρόί»
( κουρήάν ) βέτεχεν' έτίγ.
8.8. Σέ ψέ νόμι *£&*• Αρχίίρέιγ,

7*8

ΠΡΟΣ εβραίους.

Κί€. Λ,
χΐίρίϊς ανθρώπους, όπου έ'χουν άσθε'- νιε'ρίζ κέ χίαν§ σμουντεγι ■ μά φγιχλκχ
νειαν' άμή ό λόγος της ορκωμοσίας έ σέ περΡερουαριτ χε οϋ πε πάς νόμνφ
όπου έ'γινεν ΰ'<τερα άπό τον νόμον, κα- ( πέρρι ) πίρρ τε τελιόσουρξ ντ| γε'τ*
τας-η'νει «ρχιερε'α Υ'ον τετελειωμενον πάς γε'τετ.
«ς τον αιώνα.
Κεφ. τι. 8.

Κρίε Ετέτιτι. η. 8.

Ι. Και διά να εΐποΰμεν σύντομα
έτοΰτα όπου είπαμεν, ΐμεϊς εχομεν
άρχιερε'α τέτοιας λογής, ύ όποιος έκάθισεν εις τήν δεξιάν του θρο'νου
της μεγαλωσυνης *ίς το-ΐς οΰρανοΰς,
α. Λειτουργός των αγίων και τις
σκηνής της αληθινής, τήν οποίαν εκατασκειίασεν ό Λυριος, και όχι άνθρω

ι. Ε περ τε θ§ν§ με πάκ φγιάλς
Χ|τά χε θάμ, νέβετ χε'μι τε τιλε Αρχιερέφ , κε ντενι μπάν» τε ίγιαθ|τ|
τε φρόνιτ τ ε μαδϊτζίσί ντε ΚιίΛ.

πος.
3. Διατί κάθε άρχ-.ερεϋς κατας-/;νεται
εις το να προσφε'ρη δώρα καί θυσίαις'
δια τοΰτο άναγ/.αΐον είναι να εχη
τίποτες και έτοΰτος όπου να προσφίεη.
4• Διατΐ έάν ητον επάνω εις τήν
γήν, ουδέ Ϋίθελεν είαθαι ιερεύς, έ*ς•ων-

2. Αιτουργό τε πουνξραβετ ώίκγτε,
έ τι τε'ντεσ* βερτέτε, χί εστε γκρεχουρε γκά Ζότι , έ γιο γχά νιερί.
3. Σέ ψέ τζίλι οό Αρχιερέφ βίχετ•
περ τε προυρε δνυρξτίρα έ χ,ουρέάνε*
άντάϊγ οουχαετ^χϊ τε «τε έ δέ κοϋ.γ
ι έ κά<ρσ| |ρ τε προυρε.
4• Σέ ψέ ντε κέ άί σίπ&ρ μπϊ δε,
οό τε μος κέ ας Πρίφτ' σί ψέ & τ«
μπέτι3ν§ άτά Πρίφτ§ρ χε πίενξ δουρετί σι κοίντρξ έ κά νόμι.
5. Ατά οερπέγενε σί κοιίντρ' |5τ|
ξόμπλι ε χιεγια έ π-.ΰνεραβετ σε Κίελετ, σι κουντρ} κέ θέν» ^ γκά Περντία)
Μοω^σιουτ, Χούρ οουαιγ τε πεν τεντίνε' σέ βεϊτρό , ΐ θότι , τε «ετζ Γίθ| σι
κουντρε εστε ξόμπλι, χε τίϊτί ο^φτουαρϊ τίγ ντ§ μάλλ.
6. Μά νταστί ( Κρίστι ) ντο'δι μ«
τε μίρρε σ|ρΑεσε , σά χε |3τ« μισίτ ί
μι μάδιτ διαθϋ* κε άί μέ μι τε μίρρ*α τέ τάξουρα ού βοΰ ντ| βίντ.

τας να είναι οί ιερείς όπου προσφε'ρουσι τα οώρα κατά τον νο'μον'
5. Οί όποιοι ύπερετοΰσι τό υπό
δειγμα και την σκιάν των επουρανί
ων πραγμάτων, καθώς ό θεοςείπεν εις
τον Μωϋσήν, όταν έμελλε νά κάμη
τήν βκηννίν' διατί λέγει" βλέπε νά
καμης όλα κατά τό παράδειγμα όπου
βοΰ έδείχθη εις τό ό'ρος.
6. 4μή τώρα ό Χρις-ός έτυχε καλλιοτέραν λειτουργίαν, εις όσον είναι
και μεσίτης κάλλιο τίρας διαθήκης,
ή οποία ενομοίετη'θη με έςαιρςτώτερα
ταξίματα.
η. Διατί εάν ή πρώτη :κείνη ητον
η. Σε ψέ ντ| κέ άγιο έ χάρρα ι ντε'ράνελλειπής δεν έζητεΐτο τόπος της ρτζουρε, νοΰν.ε χίρκόνεΐγ βεντ περ τβ
δευτε'ρας"
δίιενε.
8. Διατί κατηγορώντας τους όθεόςΐ
8, Σε ψέ τέκ παραπονε'ψετε (Πι>
λεγει' να ερχωνται αϊ ήμε'ραις, λέγει|ντία) περ ατά, θότε' για, βίγΐ4 5κτ

ΕίΙΙΣΤΟλίί
;ι9
Κεφ. 9.
Κύριος, καί θέλω τελειώσει είς τον θο'τε , Ζο'τι , ε' δό τε Αίίγ οϋ'νε λέ μπ|
οίκον τοΰ Ισραήλ κ^ί εις τον οίκον ϋτεπί τ| Ισραήλιτ , έ μ πι ',ίτεπί τε 1ούδεσε νιξ διαθίκ τε ρ"ί.
τοΰ Ιούδα διαθηκην καινούριαν"
9• Γιο σ; διαθίχνι κ? πάτζε κί'1\
9• Οχι κατά τήν διαθη'χην όπου
έκαμε μέ τους πατέρας τους, τήν ήμί- με παπαλάρε τε τοΰρε, μπα τι δίτε
ραν όπου τους {κρατούσα άπό το χε'- κοΰρ ί μ- πάγε άτά πρέϊγ δόρόετ, π'ίο τΙ
ρι, να τους εύγάλω άπό τήν γήν της ντζγιέρε άτά γκά βέντι ί Αϊγυπτοσί,
Αιγύπτου" διχτί αυτοί δέν έςάθηκαν έ άτά νούκέ κεντρούανε ντε διαθίί τίυ."
εις τήν διαΟη'κην (ίου καί εγώ τους • δέ ουνε ί κάμ στίρ| πόστε άτά, θότε
Ζότι.
οίμέλίσα, λέγει Κύριο;.
ίο. Σέ ψέ κεγιό "Ιϋίτϊ διαθίκη ίε δό
ιό. Οτι ετούτη είναι ή διαθη'κη,
τήν οποίαν θέλω κάμει εις τδ σπήτι τε λεϊγ μπε ϊτεπί τε Ισραήλιτ πάς άτοΰ Ισραήλ, ΰς•£ρα άπ6 ταΐς ήμέραις τοΰρε δίτετ, θότε Ζότι, δό τ& β| νύίκείναις, λε'γει Κύριος, να δώσω τους μετ' ε'μί ντε μεντ τ§ τοΰρε , έ δό τι
νόμους μου εις τήν διάνοιάν τους, και 3κρούα»γ άτό μπί ζίμερε τε τοΰρε" έ δό
απάνω εις ταΐς καρδίαις τους να τους τε γέμ Περντι έ τοΰρε, έ άτά δό τ»
γράψω" και εγώ θέλω βίσθαι ίίς αυ γένε λαόϊ ΐμ.
τούς Θεός, και αυτοί θε'λουσι μοΰ
»;.σθαι λαός.
ιι. Ε νούκε τΐΐν χρί κ§ τε διδάιι. Και δεν θε'λουσι διδάξει πάς
ζγενε
τζίλι δο πρε'ίγ άσούρεσ Ριτόν" «
ένας τον γείτονα του, και πάς ένας
τύν άδελφόν του, λέγωντας* γνώριζε τίγ , ί τζίλι δό βελάν' ετ'ιγ , τούκ' έ
τϋν Κύριον* διατί όλοι θε'λουσι με Οίνε* νίχ Ζότνί" σε ψέ γκά με ί βόΓ»λι
γνωρίσει, άπό μικροΰ ε'ως μεγάλου ΐ τοΰρε , γγε'ρα μπε τε μάδν' έ τοΰρε
δό τε με νιόχενϊ.
αυτών.
12. Σε ψέ δό χϊ λενεμ ί πούτϊ μπ*
12. Οτι θέλω ίίσθαι Ουγχωρητικός
άδικίερα
τετοΰρΐ , α δό τε μός κουϊγιίς ταΐς άδικίαις των, και ταϊς ίμαρτιαις των και ταις ανομιαις των οεν τόνεμ με φάγετ' ετοΰρί, ΐ παρονομίτ'
έτοΰρε.
θέλω ταϊς ένθυμηθή πλέον.
ιϋ. Νταϋτί με τ? θίνε, τε ρε , ΐ
1 3. Με το να λέγη καινούριαν, έπαλαίωσε τήν πρώτην' και εκείνο βγιετβρόϊ τ| πάρρενϊ' έ άγιο κε βγιεόπου παλαιόνει και γηρα, είναι σημά τερόνετε, έ μπλιάχετε, εϊτ' «<ρ?ρ πρί3|γ|σε.
εις τον χαλασμόν.
Κεφ. θ. 9•

Κρίε ΕνεντεΤί. θ. 9•

ι. Η πρώτη λοιπόν (διαθήκη) εί
χε τότε και αυτή δικαιώματα λα
τρείας, καί το άγιον το κοσμικόν.
ι. Διατι λ πρώτη σκηνή έκατασκιυάσθη, εις τήν οποίαν ήτον ή λυ
χνία, καί ή τράπεζα, καί ή πρόθεσις
τών άρτων ή οποία λέγεται άγια.

ι. Πάτι πα • δε τε'νττα έ πάρ|
ρ"ιτότ' έ λατρίσε, ί δε ϋεϊνγτ«ρίν' »
δέουτ.
2. Σέ ψε πατ κι,νΐ διρτούαρ*. τέν
τα επάρρε, τέκ κέν$ καντιλιε^ι, έ μεσάλα, έ προθε'σι ί ποό/|βετ, άγιο λ;;
κιούχ^ετε Σίινγτε.

ΠΡΟΣ ΕΒΓΛΙΟΪΣ
3. Κα» ίίς-ερον' άπό το δεύτερον
βημόθυρον ήτον ή σκηνή όπου λέγε
ται άγια αγίων.
4• Η οποία είχε χρυσβυν θυμιατη'ριον, και την κιβωτόν της διαθήκη;,
σκεπασμε'νην άπό κάθε μέρος μι χρυ
σάφι, εις την οποίαν ήτον ή ς-άμνος
ή χρυσή όπου είχε το μάννα, και ή
ράβδο; του Ααρών όπου έολάς-ησε,
και αχ πλάκαι; της διαθη'κης.
5. Καϊ παραπάνω άπ' αυτήν την
κιβωτόν ήταν τα Χε^,ουβίμ της δόζη;,
και έσκιάζασι τ6 ίλας-η'ριον" δια τα
όποια τώρα δεν ιϊναι καιρός να λίγωμεν κατά μέρος
6; Και ές-ωντας να είναι έτοΰτα
τέτοιας λογίίς κατεσκευασμε'να, εις
την πρώτην σκηνήν πάντοτε έμβαίνουν οί ιερείς, κάμνοντες ταΐς λατρίαις.
η: Αμή «ϊς την δευτέραν μίαν
φοράν τόν χρόνον έμβαινε μόνο; ύ
«ρχιερευς, όχι χωρίς αίμα, το όποιον
το επρόσφερεν δια λόγου του, και διά
ταϊς άμαρτίαις του λάου, όπου έγίνουντάν κατά άγνιον'
8. Ετούτο δείχνοντας το Πνεΰμα
το άγιον,' ότι άκόμι δεν έφανερώθη
ό δρόμο; εις τα άγια, άκόμι ς-ε/.ομε'νης της πρώτης σκηνής.
. Γ). Η οποία ήτον τύπος «ίς τόν και
ρόν τόν παρόντα, κατά τόν όποιον
δώρα και θυσίαις προσφέρονται, όπου
δεν δύνονται να τελειώσωσι κατά
τήν συνείδησιν εκείνον όπου λατρεύει,
ίο. Επειδή ετοΰ-ία είναι μόνον εις
φαγητά και πιοτά, και διάφορα βαπ
τίσματα, και δικαιώματα της σάρκας,
θεμένα έως εις τον καιρόν της διορθώιιως'
ιί. Αμή ό Χριςός ί'ς•ωντας νά έλ•

Κίψ. &*

3. Ε πάς σε αίτ$σ§ πουλίτζ§. τέν
τα κε κιούχαετί Σί'νγτε ε' 2|ΐνγτόρ|βετ.
4• Κε μπά χρέντα θυμιατόν' έ ί%~
τ§, έ δε άρκίζξν' έ διαθη'κιτ μπουλιούαρ| μέ άρρ μπέ τζδό άνε,μπά τ| (κε)
Στάμν' έ άρρτβ τέκ κι Μάννα ε' ο β
σκόπι ί Ααρώνιτ κε κίου , ΐ δε πλ*κατ' έ διαβτ'κιτ.
5. Ε μπί άτε (άρχε) κι'νε Χερουβίμιτε έ ντρε'ρρτζουρε , κ§ πειγνί γιί'
περ άτό πούνερα νυύκ» κάμ νταστΐ τ§
θόμ νιε, περ νιε.
6. Ε αϊ κενβ κςόρ§ χξστοΰ κ>τ?
πούνερα, σά περ τε-ντεν' έ" πάρρε, άτγέ
χίγνε πίρ δίτα πρίφτεριτε τ§ πί•^ν£
πούνετ' έ πριφτερίσε.
η. Ε ντε τ^ δίτενε πά νιε χε'ρε ντε
μότ, χΐν Αρχιιρέου βε'τεμί , γιο πά
Ριάκ, κε πέν κουρπάν πίρ βε'τεχε , ε
π§ρ φάγε τε λαόϊτ κ'§ νούκ' ί νίχνε.

8. Σέ ψέ νά δά χεοτοΰ τε ίπόχεμ»
Σείνγτι Σπιρτ, κε έδέ νούκεκέ τζφάκιουρε ουδα έ Σεϊνγτόρεβετ , σέ κιντρόν έ δε μπέ χέμπε τε'ντ' έ πάρρε.
9• Κέ άγιο ί'στε ζόμπλ$ έ άσαιγ κόχετ άτ§ χε'ρε, μπά τέ δουρετίρα ε
κουρχάνε πίρισνε, άτό σμούντνί τ|
Αειγνε τε'λιο μπε συνηδϊς άτε *ΐ «ν
κουρπάνε.
1 3. Βε'τεμβ μέ άνε τέ σέ γχρίνατί
ί τβ πίρρ'αβετ έ τε λοί λοί σε λιάραβετ έ τζιριμονι τε χούρμιτ 4| κέν% δ%•

ν| τε νά πίγνε γγερα μπ'| κόχ% χε *>
τε ντρε'κισνε.
ιί. Μά Κρίστι, σ'ι έρδ: Αρχιιρέφ
θη αρχιερείς των μελλόντων αγαθών. σέ μίρραβετ χε δό τ| β'-γνε, με' άν|
δ'.ϊμί'σου της μεγαλιωιερας και τε- τε νιέ ρ.έ σέ λιαρτετ Ι μέ σέ ε/•'όρ|τ«

κ «?•

9•

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
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λειοτέρας σκηνής, όπου δεν είναι χει τε'ντε, γιο πίόρε μέ §ουαόρ\ & με θ§ροποίητος, ήγουν, δέν εϊν«ι έτοΰτης νι, γιο γκά κετά τε §§ρτουαρε,
της κατασκευής,
19. Ουδέ διαμέσου τοΰ αίματος
12. Ας μέ άν§ τε Ριάκουτ Τζγ-.ε'τών τρα'γων και των μόσχων, ά>λά πετ έ Δέμαβετ, πό μέ άν§ τε Γιάκουτ
διαμέσου τοΰ εδικοΰτου αίματος, εμ- σ5 τ1Υ' ΧΨ ίι! **?§ ν"§ ^ίίνγτε, £
βηκε μίαν* φοράν εις τα άγια, εμών ίε'τι νιε ίτπετιμ τ» πα σόσουρε.
τας να εΰρη αίωνίαν λυτρωσιν.
ί3. Διατί εάν το αίμα τών ταιίι3. Σέ ψέ ντί"3τί *ε Ριάκου ίάίυ.αρων και τών τράγων, και ή ς-άκτη βετ ΐ ϊ Τζγιέπετ, ε' <ϊέ χίρι ί Μεσκέρετν,ς δαμάλεως ραντιζομε'νη, αγιάζει σ|, κοίιρ ραντίσεϊγ, ντε τε πείέριτ», ί
τους μολυσμένους εις την καθαρότη- σεϊνγτερόν μπε τε κερουαρε τε κουρτα της βάρκας,
ι4• Πόσω μάλλον το αίμα τοΰ
ι4• Σά μ£ σιουμε Ριάκου ί ΚρίΧρις-οΕί, ό όποιος διαμέσου τοΰ Πνεύ ίίτιτ, κι ά'ι μέ άν| τ» Σεινγτιτ 2πίοτ
ματος τοΰ αιωνίου επρόσφερε τοΰ λό Λροϋ βέτεχεν' έ τίγ τε πά κατηγορί
γου του άκατηγορητον εις τον Θεόν, τέ Περντία, οό τε κερόγε συνιδίσν»
θέλει καθαρίσει την συνείδησίν σας τένε γκά πουνίτ' ε μόρτιτ, κ| τί πουαπό τά νεκρά έ'ργα, εις το νά λα νόίνμε Περντίν' έ Ριάίε.
τρεύετε Θεόν ζώντα;
1 5. Καϊ διά τοΰτο είναι μεσίτης
1 5. Ε ανταιγ ω: αι μεσιτ ι διαοιαθ/ίκτς καινής, διά νά πάρωσιν οί κα- θίκιτ σέ ρί, κε τε μάρρενε τε φτουαριλεσμ ένοι το τάξιμον της αιωνίου κληρο τε τε τάξουριτε ε κλν;ρονοαισε πά σό
νομιάς, εμώντας νά έγινε ό θάνατος δια σουρε, σέ ψέ βοεΆιγια (έτίγ) οΰ πι
την έζαγόρασιν τών παραβάσεων ό πέρ τέ σπερπλιέρε τ| φάγεβετ κ§ Ηπου έγιναν εις την πρώτην διαθη'κην. νισνε ντε διαθήκ τε πάρρξ.
1 6. Διατί όπου είναι διαθη'κη, α
ι6. Σέ ψέ τέκ εατε διαθίκ, πά γένάγκη είναι νά έρχεται και θάνατος τερε δουχαετε τε βίγε β&ϊ.εγβ άτίγ κ}
εκείνου όπου την εδιάΟεσεν.
λεν διαθίκνε.
\η. Διατί ή διαθήκη εις τους νε
17. Σέ ψέ διαθίκ; μέ βδε'κεγε βεκρούς είναι βεβαία* επειδή έως όπου βαιόσετε, σέ ψέ γγε'ρα σά ρόν άί κι
ζη εκείνος όπου τ/,ν έδιάταζεν, άκό- Αέρρι διαθίκνε, 'έστ' » δέ ε πά φουκί.
μι δεν έχει δόναμιν.
1 8. Διά τούτα ουδέ ή πρώτη εί
1 8. 'Αντάϊγ ας έ πάρ|5α νουκί ού
ναι έγκαινισμένη χωρίς αΐι/ατος.
λιουτειγ πά Ριάκ.
Ι9• Διατί εμώντας νά έλάλησεν
19. Σέ ψέ κοϋρ διαβάσι Μωϋσίου
ύ Μωϋσης όλαις ταΐς έντολαΓς ( κατά ντε λαό Ρίθε πορσίτ' ένόμιτ , μόρρι
-Τον νόμον) εις όλον τον λαόν, πέρ- Ριάκν' ■ Βίτζερετ έ τε Τζγιε'πετ *άοκ*
νωντας το αίμα τών μόσχων και τών μέ ουγε έ μέ λέσ τε κούϊκ έ ϊσάπ,
τράγων με νερόν και με μαλί κόκ- ραντίσι Μάλί μέ Βιβλίονι έ δέ Λ6|
κινον και ΰσσωπον, ε'ρράντισε και αυ λαόνε,
τό το βιβλίον και όλον τον λαόν, Ι
9"
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ΠΡΟΣ εβραίους.

3θ. Λεγωντας" τοΰτο είναι το
αίμα της ίιαθη/./,ς, όττο3 σας «παράγ
γειλεν ό θεός.
2ΐ. Και την σκηνήν καί όλα τ?
αγγεία της λειτουργίας, τα έρράντισεν ομοίως μέ το αίμα.
22. Και κοντολογίς, με τι» αίμα
καθαρίζονται όλα κατά τον νόμον,
και χωρίς αΙμ*τω/Ί«ϊία; δέν γίνεται
α ο ε σι; των αμαρτιών.
23. Ανάγκη λοιπόν οι τύποι των
πραγμάτων όϊτοϊϊ είναι εις τους ου
ρανούς, με τούτα να καθαρίζωνται'
άμή αυτά τα επουράνια καθαρίζονται
μϊ καλλίτεραις θυσίαις πάρα τούταις.
24. Διατι ό Χρις-ός ο*έν εμβήκεν
εις χειροποίητα άγια, όπου ήσαν αν
τίτυπα των αληθινών, άλλ' έμβηκεν
εις αυτόν τον ούρανόν, να φανη τώ
ρα εις το πρόβωπον τοΰ θεοΰ οιά
λο'γου μας"
25. Οχι ίια να προσφε'ρ•/| πολλαΐς
φοραΐς τοΰ λαγούτου, καθώς ό άρχιερεΰς ε'μβαίνει εις τα άγια κάθε
/ρόνον με ζε'νον αίμα"
α6. (Διατι άλλέως, έκαμνε χρεία
να πάθη αυτός πολλοίς φοραΐς άπό
τήν αρχήν τοΰ κόσμου, ) άμή τώρα
μίαν φοράν εις τό τέλος τών αιώνων,
εφανερώθη εις άφαίρεσιν της αμαρτί
α*, > διαμέσου της έ&ικης του θυσίας.
27. Καί καθώς είναι άποφασισμε'νον εϊς τους ανθρώπους να αποθά
νουν μίαν φοράν, και ί»7ερα άπό τον
θάνατον είναι κρίσις"
28. Ομοίως και ό Χρις-ός ες•ωντ»;
να προσφερθη μίαν φοράν, εις τό νά
οηκώση ταΐς άμαρτίαις τών πολλών,
τό δεύτερον θέλει φανη /ωρΐς άμαρτίαν εις εκείνους όπου τάν άποδίχουντβι εις σωττρίαν.

Κ «*. $.

2ο. Τούκ' έ θίνε" «τ* εστί ΡΊάκου ί διαθίκιτ, «§ πορσίτι Περντ-'β
[/.πε γιούβετ.
2ΐ. Ε άστου ί ρ'αντίσι με ϊιάχ,
ί 5ε τέντενϊ" : δε Ρίθί ενετ' ε" πούνβσ*.
22. Ε ^φερό, Ριθί πούνβτί με Ριάχ
κερο'νενε σι κούντρ' έ κα νο'μι, έ πά
<$έρδουρ§ Ριάκ νούχε πίνετε ντ|γε'β| *
φάγεβετ.
2.3. Δού/αετε άδά χέ ζο'μπ)ετ" έ
πούνξραβετ σε Κίελετ, μέ ά••ε τέ «τοΰρε πούνξραβετ τ§ κερο'νενε" μ* «ίτό πούνερατ' έ κί»λετ κερο'νίνε μέ, θυσ•.
με τέ μίρρα σε κετό.
24. Σε ψέ νούχε χίρι Κρίστι ντ•
τε Σεϊνγτ§ρούαρα τε πείρα μέ δούαρρ,
ζόμπ^ε σΐβιρτέταβετ ,πόχίρι ντ' άτ«
τε Κίελβετε" χέ τε τζφάχεϊγ νταδτ'ι
περ τε μίρρε τεν« περπάρα 1Ίερντίσ|.
2 5. Ε δέ γιό περ τε προύρε σιου'με χέρι βε'τεχενε σϊ κούντρε χΐν Αρνιερε'ου γκά βίτ ντε τέ Σεινγτεροναρα,
μπε ίιάκ τε χούαίγ.
2(ϊ. ( Σέ ψ ε ντμ'σε δούναεϊγ κέ τ§
Χισ πξσούαρε άί Πιούμε χε'ρε , χι μπ§
τε νίσουρε τε γέτεσ;, ) μά νταστί ο ύ
δοίικ νιε χε'ρε μπε τέ σόσουρε τέ μο'τετ, περ τέ πρίσιουρε φάιγνε μέ κουρπάν τέ βε'τεχεσε τίγ.
27. Ε κϊσ §στ§ διορίσουρε ντί^'9*
νιέρεζ τε β&σενε νιΐ χε'ρε, ε" πτί χ«σάίγ μυρτιτ εστε ίίούϊχ.
28• Κεδτοΰ έ δέ Κρίστι « προύρε
νι* χερί, περ τε πρε'ρε φάγετε έ σ§
σιούμεβετ, τέ σίτενε χε'ρ| δό τέ Χούκετξ πά φάιγ πΐρ σπετϊμ τ' άτούρε κ§
έ πρέσινε άτί.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
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Κεφ. ι. ίο.

Κρίε Εδγιέτετ». ι. ίο.

ι. Διατίό νόμος εμώντας νά εχη
σκιάν των μελλόντων αγαθών, και
όχι αυτήν την εικόνα των πραγμχτων, ουδέποτε δύνεται να τελείωση
διαμέσου των θυσιών, όπου προσφέοονται κάθε χρο'νον πάντοτε, εκεί
νους όπου σημώνουσιν ( εις το ιερόν. )
2. Αλλε'ως, ήθέλασι παύσει αϊ θυσίαις νά μήν προσφέρονται, διατϊ οι
λατρίύοντβς εμώντας νά {καθαρίσθη
καν μίαν φοράν δεν ήθελαν έχει πλδ
ον κα[λίαν συνείδ/,σιν αμαρτιών.
3. Αλλ* μετ αϋταΐς κάθε χρο'νον
γίνεται άναθύμησις των αμαρτιών.
4• Διατί είναι αδύνατον το αίμα
των ταύρων και τών τράγων να . α
φαίρεση άμαρτίαις.
5. Διά τοΰτο ερχόμενος μέσα ει;
τον κόσμον, λέγει" θυσίαν και προσφοράν δεν ηθέλησες , άλλα σώμα μοϋ
{κατασκεύασες.
6. Δεν σου άρεσαν ολοκαυτώματα,
ουδέ θυσίαι; διά ταϊς άμαρτίαις.
η. Τότε είπον" νά όπου ήλθα, Θεέ
(«ς την αρχήν του βιβλίου έγράφη
διά λόγου μου) νά κάμω το θέλη
μα σου.
8. Λέγωντα; παραπάνω* θυιίαν
και προσφοράν και ολοκαυτώματα,
και θυσίαν περί αμαρτία; δεν ηθέ
λησες, ουδέ ες-ερζες' ( τά όποια προσ
φέρονται κατά τον νόμον' )
9• Τότε είπαν να όπου ήλθα, Θεέ,
νά κάμω το θέλημα σου' εύγάνει το
πρώτον δια νά ςτίση τό δεύτερον.
ίο. Εις το όποιον θέλημα εϊμεσθιν αγιασμένοι, διαμέσου τής προσ
φοράς του σώματος τοΰ ΙησοΟ* Χρί
σου όπου έγινε μίαν φοράν.

ι. 2έ ψέ τούκ' πάσουρε νόμι χιέν•
τε, σέ μίρραβετ κέ δό τέ βίγενε, έ γιο
βέτβ Ικόνεν' έ πούνεραβετ , σμουνν
κούρρε τέ τελειόσγε, με άνϊ τέ κουρί
τάνεβετ, κέπενενε πέρ βϊτ Ρίθί νιξ, α
τά κέ κιάσενε ντε Ιερο'.
3. Ντρίσε δέανε τέ κεντρόιγνε γκά
ιί πέρριτε' σέ ψέ σι τέ κερόν;σνε νιέ
χέρε άτα κέ πεϊγνε κουρπάνετί §ό τέ
μός νίχνε με ντε βέτ§χε ντονιέ φάϊγ.
3. Μά ντε κετό ( θυσίρα ) πενετί
κουίγτ'ιμ τίκ> βϊτ πέρ φάγε.
4• Σέ ψέ νούκε μούντ Ριάκου ί Δέμαβετ ί δέ ί Τζγιέπετ τέ γκρέρε φά
γετε.
5. Αντάϊγ τέκ χϊν ντέ γέτβ, θότε*
νούκε δέσε κουρΛάν , ας μπλιάτε, πό
μούα μέ πίρρε κούρμ.
6. Νούκε τέ πελκίεν| τϊγ τέ δγιέΡουρατε χέ πενενε πέρ φάγε.
η. Ατε χέρε θάτζε ούνε' γιά τέκ
βϊγ οΰνε ( »τέ κρίε τέ κάρτεσε ϊστζ
σκρούαρε πέρ μούα ) πέρ τέ Αίρρβ, ώ
Περντϊ θελίμενε τίντε.
8. Πα ι θεν§ σίπερ' κ» κουρπάνε β
μπλιάτΐρα, έ τέ δγιέΡουρα πέρ φάγίρχ
νούκ' ΐ πάτε δχοΗουρβ , ας τ| πάτν»
πελκίερ&" ( άτό πούνερα ί 7-£γ*ν$ *ουρπάν σί κούντρ' ί κά νόμι. )
9• Ατε χέρβ θα " γιά κέ βίγ , ώ
Περντϊ, τέ πείγ θελίμενε τεντε' γκρβ
τέ πάρρίνε, πέρ τέ στίσουρε τέ δίτίνί.
ίο. Ε πέρ κετέ θελίμ» κέμι κεν|
τε «βίνγτερούαρε μέ ά'ν§ τέ μπλιάτβσε κούρμιτ ΙησοΟ Χρινύϊτ ( κέ ού π$)
νιέ νέοε.

7*4

ΠΡΟΣ ΕΒΡΛΙΟΥΣ.

ιι. Και κάθε ίερεΰς ετεκε λει
τουργώντας καδ' ήμέρχν, και προσοέρωντας πολλάκις ταΐς αύταΐς θυσίαις, αί όποίαις θυσίαις ουδέποτε
δύνονται να αφαιρέσουν άμαρτίαις.
12. Αμί αυτός (ό Ιησούς) ές-ωντας να έπρόσφερε (λίαν θυσίαν δια
ταΐς άμαρτίαι;, έκάθισε παντοτινά
εις την δεξιαν του Θεοΰ.
1 3. Τ6 λοιπόν καρτερεί έως όπου
να βαλθώσιν οϊ εχθροί του ύποπόδιον
των πο^ών του.
1 4 Διατί μέ μίαν προσφοραν ετελείωσε παννοτεινα εκείνους όπου
αγιάζονται.
1 5. Και μαρτυρεί μας το κα; τό
Πνεύμα τό άγιον' διατΐ. άφ' ου έπροεΐπε"
1 6 Ετούτη είναι ή διαΟη'κη, την
οποίαν θε'λω διαθέσει είς αύτυΰς ΰς-ε
ρα άπό ταΐς ήμέραις έκείναι;, λέγει
Κύριος, θέλω όώσει τους νόμους μου
ίίς ταΐς καρδία•.; .του;, και θε'λω τους

Κεφ. *•,

1 1 . Ε τζίλι £ό Πρΐφτ ρΐ Ρατι κί?
§ι'τβ ντε πούνε, ε' τούκ' έ *§ρρ? οιούμε
χέρ| ατό τε τίλιατε κουρλάνε κβ νουχε μούντγξνε κούρΓ'ι τι γχρ§ΐ*ν§ φά
γετε.
12. Μα κούιγ ( Ιησού» ) σι πρού
βέτε/εν' έτίγ νιε χέρε π§ρ Ρίθί γ«τ•
κουρπάν περ φάγερα, ντένι μπάνβ τβ
§γιάθετε τε Περντίσε.
ι3. Τούκ' έ πρίτουρβ με τ§ πας-άϊγμενβ κο/ενε γγέρα σα τβ βίχενβ
άρμίκτ' ίτίγ φρόν ντίνβ κίμπ| τβ τίγ.
ι4• Σε ψέ με νιε μπλιάτε βι'τεμς
ί *ί?ρι τέλειο περ γέτε άτα κ§ γιάνβ
τε δεϊνγτϊρούαρβ,
1 5. Κ* έ μαρτυρίς νε'βετ έ δε
Σ|•.'νγτι Σπίρτ' σέ ψέ σι πατ δίνε.
1.6. Κούϊγ εστβ διαθη'κι, κβ οό τ*
ίϊεϊγ ού'νε με άτα πας άτοίρβ βίτετ,
θότ£ Ζο'τι, τούκ' ε δ|ν« νόμετε ντε ζίαέρα τ| τουρε, ε ντε μεντ τ| τουρε, *»
τί σκρούάιγ άτο'.

γράψει είς ταϊς διανοίαις τους"
Ι7• Ε &ι τε μός κουϊγτο'νεμ μ{
\η. Και ταΐς άμαρτίαις Τους δεν
χουρρ| φάγετ' έτοϋρε , ε δε παρανομίτ'
θε'λω ταΐς ενθυμηθίί πλε'ον.
ϊτοδρί.
1 8. Τέκ |ί*τε άδοε ντεγβ'βε Χϊ-τοδρε,
ι8. Εκεί δ"έ όπου είναι η1 συγχώ
νούκ'
εστί μ| μπλιάτε περ φάγε.
ρηση τούτων, δεν είναι πλέον προ
σφορά περί αμαρτίας.
ιρ. Κοΰρ χέμι άδά ω βέλαζες,
ι«). Ες-ωντας λοιπόν να εχωμεν,
αδελφοί, παρρησίαν εις την εΐσοδον θαόρ'ός τε χίγεμε ντ£ Σέίνγτ τ§ Σείνντων αγίων, εις τό αίμα τοϋ Ιησοΰ, τόρεβετ, με άνετε Ριάκουτ τε Ιητονίτ.
2θ. Ούδε θόμ Α$ να ε' πίρτερίγτι
2ο. Στράταν λε'γω, τήν οποίαν
νέ^ετ
τέ ρε έ τ« Ριάλ'ε, με άνβ τβ βέμας έκαινούργωσε καινούριαν και ζωνλ|σε,
§ό
μέ θενε τβ κούρμιτ σι τίγ.
τανήν, διαμε'σου του βημοθύρου, ή
γουν, της σάρκας του*
2ΐ. Ε τούκ' έ πάσουρ$ νά πρίφτ
2ΐ. Καϊ έ'ς-ωντας να εχωμεν ενα
μέγαν ιερέα, απάνω είς τό σπητι τε μάδ ντε στ^πί τε Περντίσβ.
τοΰ Θεου'
2 2. Λέ τε άφερόνεμι μέ ζ?μ!Ρ?
32. Ας σημιόνωμεν με άληθιν/,ν
καροίαν, με πληροφορίαν κίονας, τ'β βερτέτβ μέ τ§ πλιο'τ{ τβ χίοΐ^ΐ,

Κεφ. ίο.
«λυμένοι
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7 »$
ταΐς καρδί»ι; από συνει- κερούαρε ζίμίρατε γ*α φυκίρι ί κέικ.

Λ/ι'σεω; πονηράς"
23. Ε λιάρε κουρμινβ με 'οΰγε τέ.
23. ΚαΙ λουσμένοι το κορμί μέ
νερό* καθαρόν, ας κρατοΰμεν την παστρουαρε, λέ τ* ροΰαϊγ πα λιούαιγόμολογίαν της ελπίδος άσάλευτον' τουρε μολοη'ν' έ πέσεσβ' ( σέ ψέ '{ρτ
( ο\ατί εκείνος όπου μας έταξεν είναι ί πέσεσε άΐ κέ να κα τάξο.>ρ8, )
πιτος, )
α4• Ε λέ τι βίατρόιγμϊ νιέρι γιά24- Κ*! φροντίζοντες ας «τοχαζώμεσθεν ένας τον άλλον, εις παρα- τίρινε π|ρ τ' αναγκάσουμε ντε οασιουκ-.νισμόν της αγάπης και των καλών ρί έ ντε πούνερα τέ μίρρα.
ϊργων'
25. Μην ά-ρίνοντες την συχνοσυναξίν μας, καθώς είναι συνη'θεια εις
μερικούς, άλλα να παρακινοδμεν ίνας
τον άλλον" και το'σω περισιότερον,
ό'σω βλέπετε όποζί σημώνει ή ήμερα.
26. Διατί εαν άμαρτάνωμεν έμεΐς
Ι&έ το θέλημα μα;, ΰςερον άφ' ου έττ/ίραμ.εν την γνώρισιν της αληθείας, οέν
απομένει πλέον θυσία περί αμαρτίας"
27. Αμη' απομένει εκείνη ή φοβερ» απαντοχή της κρίσεως, και το
καΰμοε τοΰ πυρός όπου μέλλει να
φάγη τους ύπεναντίους.
α8. Κανένας όπου να καταφρόνη
ση τον νόμον τοΰ Μωϋσέως, με ήΰο
ή τρίϊς μάτυρες χωρίς λιίπην απο
θνήσκει"
3^ . Πο'σω (λογαριάζετε) θέλει
«ςιωθ-η χειροτέρας τιμωρίας εκείνος
όπου έκατίπάτησε τον υϊο'ν του Θε
ού, και ελογίασεν κοινόν το αίμα της
ίιαθη'κης, εις το όποιον ήγιάσθη, και
όπου ύβρισε το Πνεύμα της χάριτος;
3ο. Διατϊ είξεύρομεν έκ&ϊνον όπου
είπε" ή έκσίκησις είνα έοικη' μου, έγώ
θέλω ανταποδώσει, λέγει Κύριος. Και
πάλιν" κύριος θέλει κρίνει τον λ*ο'ν
του.
3ι. Φοβερόν είναι το έμπεσεΐν εις
τα χέρια τοΰ θεού τοΰ ζώντος.

ί5. Λέ τέ μός λίμε τέ μπίγέδου•
ρατε τόνα , σι κούντρβ κάνε άδέτ τέ
κεγενέ δι τζα, τούκ' έ κ%ρρε ζεμξρε"
ϊ κάκ| μϊ σιούμε, σα κ§ σί/νι κέ άφερόνετε άγιο διτε.
26. Σέ ψέ κοϋρ τε φ&γέίγμε νέβετ
μέ θελίμε τίνε, σ'ι έ νιο'χμ τε βερτέτενε έ παςάγε , νοΰκε μπέτετε, μ*
«ουρπαν πεο φάγε.
•ιη. Μα νιε παντονί έ τρομάξουρε
ί ίιοΰκιτ, έτ§ δγιέίουρε τε ζγιάριτ κέ
εστ; πέρ τέ γκρενε άρμίκτε.
28. Νι§ λέ σ/.ίλ νο'μν' έ Μωϋσίουτ,
πίρπάρα δι ά τρ'ι μαρτύρεβετ βοές π*
ντρνιέ ντίγέσε.
29• Σα μ'| οΗοΰμε μουντίμ δο τέ
πεσο'γί ( συλοη'σνιε γιούβετ ) άΐ κ|
φϊέλ τέ κφρ" ι Περντίσε, Ριάκν' έ ο^ιτ
αθη'κιτ σε ρί κέ οϋσεϊνγτερούα μπ§ τέ?
έ έ μέρρ σι τζδό Ριακ, έ σιάν 2πίρτιν'
έ ύουρίτίσε.
3ο. Σέ ψέ έ &με τζιλι Ιΰτ' άί
χέ θά' ποιίνα ίμε είίτ» τέ μουντόιγ, ί
οό τέ ποΓοϋαιγ θο'τ5 Ζο'τι ' * πέρ σ|
δίτιτ' Ζο'τι δό τέ ίιουκό^ε λαο'ν' ίτίγ.
3ι. Πού/' έ φρικοΰαρε εστε κε τ§
πγιέρι νιίρίου ντε οοΰαόρ τξ Περντίιε
Ριά>'ε.
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Κ»», χχ.
32. Κουιγτόνι δίτ' έ πάρρα, στ Ά
32. Και άναθυμάσθε ταϊς προτίτεραις /ϊμε'ρΒί;, ει; ταΐ; όποίαις ές-ων- τι ντρίτουρε, δουρονίατε. σιοΰμΐ λιονφτας ^α έφωτίσθητε, ΰπεμιίνατε πολΰν τε τ? πισίμεβετ.
αγώνα των παθημάτων*
33. Ε νταατί τούκ'έ πίρίβ χορολ•.
33. Το ότι έπομπίυθη'κετε, μέ
όνεΐσΊσμοΰ; και μέ θλίψαις' και το μέ δΌύνερα , ε μέ πιχελίμε' έ ντβστί
οτι έγενη'κετε κοινωνοί εκείνων όποΟ πα τούκ' έ πϊρρ| σιο'κ§ με άτα χξ γιοίν| με τέ τίλ§ σκάλε.
τοιουτρόπως έοιώ^νονταν'
34- Σέ ψέ π|σο»ατε χάσχι μέ μοΰα
34• Διατί έσυνεπάθετε και εις τα
σεσμά μου, και έδενθη'κετε μετά γχ ντέ χάψετ' έμία, έ δουρούατε πα χέλμ
ράς να άρπα/θώσι τα υπάρχοντα σας, τέ ρίμπίεριτ' έ πλιάσκαβετ σοιίαΐγ* σε
γνωρίζοντες πώς έχετε εις τοϊί λο'γου ψέ έ δίγι χ§ κίνι τε πάσουρε μέ τ§
σας καλλίτερην περιουσίαν εις του; μίρρε ντε. Κίελ, τε βετξχεσξ σοϋαιγ,
ί τ\ πα τούντουρι.
ουρανούς, ή οποία και με'νει.
35. Μην άπορρίξεκ λοιπόν την
35. Μός χουμπίτνι άδά θαορόσνΐ
παρρησίαν σα;, ή οποία έχει μεγάλ/,ν τούαϊγ, χε «ΐ χα πάίχε τε μά&ε,
πληρομη'ν.
36. Διατί ε'σεΐς χρειάζεσθε ΰπο36. Σέ ψέ γιούβετ οΰ δο^κτ;
οουρίμ,
κ§ τέ πενι θελίμ|ν' ϊ Ηερντί•
μονη'ν, σ\α να πάρετε το τάξιμον,
σε, έ τέ μ''ρ£ι τ§ τάξουριτξ.
κάμνοντες το θέλημα ταϋ" Θεοϋ'
37• Διατί άκο'μη ολίγον χρο'νον,
37. Σέ ψέ έ δέ νιε τζίκεζε, έ « χέ
και εκείνος όπου (χελλει να ελθη, οο τε βίγ|, Οο τέ βίγε, έ ναώίε δό τέ
θε'λει ελθη και δέν θέλει άργηνει.
μενόγι.
38. Και ό δίκαιος θέλει ζη'σέ*ι
38. Μα ϊ δρε'«γτι βο τε ρΊγε μέ
από την πίς•ιν' και εάν κάνε'νας συ- πε'σε , έ ντου κθε'φτε μπέ τε πράχε
• ^- «
•.
* »
■
.Τ
ρη τοϊί λόγου του οπίσω, ο*έν ανα νουΧ$ λο τε πρεχετ; *πιρτι ιμ μπετε.
παύεται εις αυτόν ή ψυχή μου.
39. Αλλα έμεΐ; δεν είμεσθεν να
3(;. Μα νε'βετ νοΰ/.ε γε'μι πέρ τ»
βυρθοΰμεν οπίσω, το όποιον είναι εις χε'κ'.ουρε πράπε , πέρ τ» /οίί^ε,ιτβοι•,
άπώλειαν, άλλα να πις•εύωμεν εις πο περ τ| πεσο'ίαρε τε πο^τησγίμ|
σωτηρίαν ψυχής.
ϋπετίμν' έ ώπίρτιτ.
Κε<ρ. ια. ιι.

Κρίε Ενιίμπι^γιέτ§τ|. ια. ι/.

ι. Και ή πίς-'ί είναι ύπόςτασις
Των πραγμάτων όπου ελπίζονται,
και φανε'ρωσις έχεινών όπου δ*έν βλέ
πονται.
2. Διατί εις αύτην τήν πίς-ιν έμαρτυρηθηκαν οι παλαιοί3. Με την πι'τιν γροικουμεν τους
αίών^ς να {"κατασκευάσθηκαν με τον

Ι. Εϊτ§ ά\% πέσα νιε θεμελή «
ποΰνεραβετ κε απεόόεϊγμε" τ| ίβφτοΰαρε τέ ποΰνεραβετ ϊ* νούλ| σί^
χενε.
2. Σέ ψέ πέρ χετε *ε'σί οΰ ντερ.
ρο•ίανε τέ λιάίϊτιτε.
3. Με άνε τε Λίσεσι χο^π]τόιγρ.|
χ.Ισ γιΖ'ί ττέόρβ γί'τ€τ5'ε μέ ^γ-^%

II.
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λόγαν του Θεοϋ, εις τόσον όπου έτοϋτα όπου βλέπονται, να μην έγι
ναν από φαινόμενα•
4• Μέ την πίς-ιν ό Αβελ έπρόσφερεν εις τον Θεόν καλλιοτέραν θυσίαν, πάρα τον Καιν, διαμέσου της
οποίας χί<--εως έμαρτυρη'θη να είναι
δίκαιος, ές-ωντας να τον μαρτυρηΌη
ό Θεός εις τα δώρα όπου έφερε* και
διαμέσου αύτης άποθαμένος άκόμι
λαλείται.
5. Μέ την πίςιν ό Ενώχ έμετατοπίσβη δια να μην είδη θάνατον*
και δεν εύρίσκετο, διότι ό Θεός τον
έμετάδεσεν' διατί προτίτερα από την
μετάθεσίν του έμαρτυρη'θη να αρεσεν
εις τον Θεον.
6. Και χωρίς πίς•εως είναι αδύ
νατον νά άρέσκη τινας εις τον Θεόν,
διατί κάμνει χρεία εκείνος όπου σημώνει εις Θεόν να πις-ευση, δ'τι είναι
Θεός, και ότι εις εκείνους όπου έκζητοΰσι γίνεται μισθαποδότης.
7• Με την πίς-ιν έμηνύθη ό Νώε
από τον Θεόν εκείνα όπου ακόμη δεν
έφαίνουνταν, και ές-ωντας να φοβηθη
έκατεσκευασε την κιβωτόν, δια τήν
σωτηρίαν του σπητίου του" διαμέσου
της οποίας κιβωτ&Ο κατέκρινε τον
κόσμον, και έγινε κληρονόμος της
δικαιοσύνης όπου είναι κατά την πίς•ιν*

1*1

τ§ Περντίσε, κάκ§ κ§ κετό κι $ούκεν|
νούχε γιάνε πεόρε γκα ατό ίε δούκενί.
4- Μέ άνε τί πέσεσί προΰ Αβ:λι
μπ§ Περντίνέ κουρπαν μ* τεμίρ'όβ, σέ
Κάινι , περ άτε πέσε εστε μπούρρου*
ρ! περ ί δρέϊγτε σέ ί δέζι άτίγ Περ•
ντία δουρίτίνξ' έ περ άτε πέσε ντόνε σι
βοίκι , έ δέ πό μπάχετε μ£ντ.

5. Περ πέσε Ενώχου οϋ σποϋ ντε
τγιέτερ βεντ , *§ τε μός σίχτε βοεκεγ§ ' έ νούκ' οΰ Ρεντ , σέ ψέ έ σπούρι
Περντία ντε τγιέτίρ βϊντ' σέ ψέ πα
δέ τέ ντερούαρβ τ§ βέντιτ σε τίγ, *έ
μπούρρ^ σι ίτζΡέδουρε τέ Περντία.
6. Πα πέσε άδ"α σμοΰντ τε πελκέγε νιερί Περντίσε, σέ ψέ άί κι χιάσε
τε τέ Περντία δού/αετ§ χε τε Λεσόγΐ, σέ Ιστέ Πίρντΐ , έ ποΓούαν άτά
χε έ κ§ρκόγεν§.
η. Μέ πέσε γιου τζφάϊκ γκά Περ
ντία ΙΝώίοε π'ιρ άτό κ§ έδέ νούχ§
δούκισνε, μέ πέσε τε τρεμπουρι οερτόΐ Κιβωτόνε πέρ τε σπετούαρβ 3τ§πίν' ίτιγ' περ άτε ( Κιβωτό ) καταρίσι
γέτ§ν|, έ οΰ πε κληρονόμ τε σέ δρέϊγτίσε «ε βγιέν γκα πέσα.

8. Ο Αβραάμ καλούμενος, μέ ί^ιν
8. Μέ πέσί κούρ κέ θύρρί Αβραάύπτίκουσεν να εύγη εις τον τόπον τον μι , διΡιόϊ τ§ οΐλλ μπα τέ βεντ , *<$
όποιον έμελλε να λάβη δια κληρο- δούαϊγ τε (χιρρ ν.ληρονομι , ί ού νΐς
νομίαν, και εύγηκε, μην ήξεύρωντας πα δίγτουρ$ κοΰ_λΐ3 πέρ τ§ βάτουρι.
που υπάγει.
9• Με την πίς•ιν έπαροίκησεν εις
9 Μέ πέσε ντ£νι ί χούαϊγ ντ| βέντ
την γην όποίϊ του έταξεν ό Θεός, κ§ ί κέ τάξουρε, σι μπ§ τ| πότεσξ,
ώσαν εις ξέν/ιν, ές•ωντας να κατοί τούκ' έ ντενιουρϊ, μπε τέντβρα μέ Iκηση εις ταϊ; καλύβαις μετά Ισαάκ σαάκνβ έ Ιακώβ<<•. κληρονόμε πάσχε
και Ιακάιβ) οι όποιοι ήταν συγκλη σι τίλιτ βέντ.
ρονόμοι του ταξίματος αύτουνοΰ*

*/Ά

προς εβραίους.

Κε^. ι/.
ίο. Σεψέ πρίτ ά ί ε χιουτέτν* ε $είο. Διατΐ εκείνος ανάμενε τον πόλιν όίΓοΐί «χει τ* θεμέλια, της οποίας μελιόσουρί, μίρρ! Μ άσάΐγ ά&γιτη
πόλεως τεχνίτη; και δημιουργός εί λ\ ί θεμελιόσι εστ« Περντία.
ναι ό Θεός.
ιι" Μέ τλν πίς•ιν και αύτη τι
11. Με χε'σε ε' δέ άγιο Σάρύα δτϊ';Σϊ'ρρα έλαβε δυναμιν εις σύλληψιν πα μόρα φνυχΐ τι χ^νηγ μί χαρρ*,
τοΰ σπέραατος, χοα έξω άπό τον και έ -ό>Ί ντόνε σέ χέ ϋχούαρ§ χόχοε , «
ρόν της ηλικίας της εγέννηβεν, επει έ μόρρΊ περ τε βερτέτε άτΙ χ* *£^:
δή έ-λογίασε πις^ν εκείνον ό~οΰ της τι τάξουριτ».
έταζε.
12. Πρα άντάιγ έ δε γχά να β* τ»•
12. Δια τοΰτο και άπό έναν, και
μ§
,
έ δε κουϊγ ίατί ί βδέχαυρ] ,• λ/οο
τούτον σχεδόν νενεχρωμένον, έγεννηθηχαν' (εχγονοι) χαθώ; τα ίς-ρα νιε του'ρμε ( πνιέλίέτ / πόσι οΰγϊτ' ί
τοδ οΰρανοΰ, τφ πλη'Θει, και ώσεί άμ Κίελιτ, ε πόσι ρέοϊ έ οέτντ ε π» ν«ιεμος ή1 αμέτρητος όπου είναι «ς τ6 ρούαρα, κε ΐστε μπάνί τϊ βέτττ.
/εΐλος της Θαλείσσης.
1 3. Ντε χέσϊ β&ιν§ χίτα τι ίΜ,
1 3. Ετούτοι όλοι με ττΐς-ιν άπέθανον, και Λεν επήραν τα ταξίματα, πα μάρρε τε τάξουρα-ε , πό τονχ' έ
άλλα α το μαχρά τ χ εϊδασι, καί επί παρρ« άτά π|ρ « λιάρίουτ, β το»' •
λυσαν, χα! χαταπειθόμενοι, τα αγά χίντουρβ , ϊ δέδνΕ , έ μολοησν! ΐ\ γιβπησαν, χαΐ ώμολόγηααν ότι ήταν ξέ• ν| μιχ τ\ χουαϊγ μπι δε.
νοι χαί παρεπίδημοι άπαν» εις τττ,ν
γην.
ι4• 2ε ψέ άτα χι χουβίντόγΕνΐ χϊι4• Διατί ϊ κείνοι όπου λέγουσι
τα τοιαύτα, δείχνουν ότι πατρίδα στοί» §|φτο'γ|νί /ε χ»ρχο'γ|ν| παρτίδεν*.
ζητοΰσι.
1 5. Ε τε κε χβ τ• μπάΐγνι ντίβ
1 5. Και έαν έθυμοΰνταν έκείνην
την πατρίδα άπό την οποίαν εύγη- μεντ άτε, γκα βούαλ'ε, δό τί χισνβ
καν, είχαν καιρόν να γυρίσουν εις κόχβ τβ κ9ένιΰν| μπ| τί.
αύτην
1 6. Μα νταστί &!/£ρι{γεν| νά μ«
1 6. Αλλά ορέγονται καλλιοτέραν
πατρίδα τουτέςν την έπουράνιον" δια τί μίρ^ε, §ό με θίνε τε ΚίεΛιτ* βντκ^
τοΰτο όθεός λεν έντρέπεταινα κράζε- νουχε χα τοϋρπ Περντία τε χιοί/ϊϊΛ
ται θεός αΰτωνών" διατί τους ετοί Περντΐ ε άτοϋρε" σέ ψέ ου Αϊά »^|
μασε πόλιν.
άτουρε ίατι χιουτέτ.
τη. Μέ Αεσε Αβραα'μιού δοχιματ;
Ι7• Ο Αβραμ δοκιμαζόμενος άπό
τον θεόν, μέ πίς-ιν έπρόσφερε τον γχα Περντία , έ προύρι χουρπαν ΙσαΙσααχ, τον μονογενή τόν έπροσφερεν άχνι, έ θέρρ' δγιάλεν' έ βέτίμε, άϊ *?
εκείνος όπου εδέχθη τά ταξίματα" μόρι τε τάξουρατε.
1 8. Αι χ§ ί χέ ίιενε, μπε Ισαίχν»
1 8. Εις τόν όποιον Λαλη'θη* ότι
εις τόν Ισαάκ θέλει όνομασθη τϋ οό τ| γέτε φάρρα γιότε.
σπέρμα σου"

Κι*, ιι.
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ίο. Εμώντας να συλλογισθή ό
ΐ9• 2υλ')η7ΐ (Αβραάμι) Αϊ έ φόρΑβο»«{ΐ, ότι ό θεό; είναι δυνατό; τ§ Ιδτ« Περντία τε γγιάλγε Ισαάχνε
να άνας-η'ση τον Ισαάχ άπά τοΰ; ν£- γχά τε βϋέχουριτε• άντάίγ έ (λόρρι πα
χοου;' και <*\* τοΰτο ωσάν εις κά άνε πόσι ντε νιε Ικόνε.
ποιον ει'χονιζόμενον πάλιν τόν επανά
λαβε
2ο.
λόγησε
δια τα
2ΐ.

Μέ την πίς-:ν ό Ισαάκ ευ
2ο. Με πέσε Ισαάκου δα τεκίρινί
τον Ιακώβ και τόν Ησαΰ Ιαχώβιτ ί δε Ισάφιτ, τούχ' έ βίστρούαρε πουνίρατε κε δό τε βίγνί.
μέλλοντα.
Μι πίς•ιν άποθντίσκωντα; ό
2ΐ. Μέ πέσε Ιαχώβι ρίπε τε β&'•
Ιακώβ ευλόγησε καθέναν από τους κούρε πεχο'ϊ τζ&ι νιε γχά §γιέλ(Λτ' $
νΐούς τοΰ Ιωσήφ" και επροσκιίνησεν Ιωσήφιτ' έ ού φάλλ σι άχουριπίσι
*κου|*πίζωντας εις το άκρον της ράβ (Απάν| τε «κόπιτ αί τίγ.
δου του.
ίί. Μϊ τήν πίς-ιν ό Ιωσήφ άπο22. Μέ πέσε Ιωσηφη χοΰρ β&;
θνη'σχων έυ.νη|χ.όνίυε τήν εξοδον των κουίγτόϊ τε δάλετ' έ'πίγετ σ4 ίσραη'υιών τοΰ Ισραήλ, και έπαράγγειλε λιτ ( γχά Αΐγυπτογια.) ί πορσίτι πΐρ
δια τα κόκκαλάτου.
εστερα τε τίγ.
α3. Με πίς•ιν ό Μωϋσίς ωσάν
23. Μί ΐέσε Μωϋσί^υ πό /.§ λέου,
εγενν/ίθη, εκρύφθη τρεί; ρ•.ήνες από ου φσέχ τρέ (Λοΰαϊγ πρέϊγ περίκτετ
του; πάτερα; του, διατί εΐδασι το σξ τιγ, σε ψέ πάνε χ§ κέ νιε §γιάλ§
παιδίον πολλά χαριτο'ΐλορφον' και ί ποιίκουρε, ε νούχ' οϋ τρίαπνε πορδέν έφοβηθηκαν τον όρισριόν του βα σίν' έ ριπρέτιτ.
σιλέως.
■ι.\. Με πίς•ιν ό Μωϋσής ώσαν
24. Μέ πέσε Μωϋσίου σι οϋ τίΐ ί
ίρίεγάλωσεν, άρνη'θη να λέγεται υιός ριάό, νούχε οέίίι τ$ χιουχαεϊγ πίρρ ΐ
βάσεζεσε Φαραώνητ.
τη; θυγατέρα; του Φαραώ,
25. Προκρίνοντας περισσότερον
25. 2έ ψέ τζγιόδι ρΛ τέκρε τε
να χαχοπαθαίνη |λέ τον λαον τοΰ θε- 5ζΐχ τε χέϊχ λάσ/ξ ;χέ λαό τε Περντίσε,
οΰ, παρά να εχη προ'σ/.αιιον άπόλαυ- σέ τε ίεζονειγ περ πάχ χόχε ντε φάγε.
σιν της άααρτία; .
26. Ρ.ς•ωντας να λογιάση |Α£γα26. Με τε |χάδ χαζινέ ί συλοτίσι
λητερον πλοΰτον τον όνειδισρών τοΰ δούνεν' έ Κρίδτιτ γκα χαζινέτ' έ ΑϊΧρις-οΰ από τοΰ; θησαυρού; τη; Αΐ- ^γύπτοσε' σέ ψέ βεϊρον ντε τε ποίούγιίπτου' διατί άπίβλεκεν ει; τήν άν- αρε τε πα^άιγριε,
ταπόοΌσιν τη; πληρωαής.
%η. Μέ *έσ« λια Αΐγυπτονί, π«
V). Με πίς-ιν άφησε τήν Αϊγυππάσουρε
φρίχε γχά τε ζείΛξρουαριτ' •
τον, και δεν εφοβ^θη τόν θυρών τοΰ
βασιλέως* διατί έχαρτέοησε ώσαν ό ριπρέτιτ' σέ ψέ ού φορτζούα σι ριέ τ^
που έ"βλεπεν εκείνον όπου δεν βλέ πάρ^ε τ' άτιγ χ; νούχβ σίχετε.
πεται.
28. Μ» Αέσ* λιούτεϊγ Πά^ίνε , Ι
*$. Μέ πί^ιν ίκα/.ί τϋ πάσ/α
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και την προσχυσιν τοϋ αίματος, δια
να μην του; έγγίξη ό άγγελος όπου
έσκότονε τα πρωτότοκα τών Αιγυπ
τίων.
:*9• Με πιΌν έπερασαν την έρυθραν θάλασσαν, ώσαν διαμέσου ξηράς*
τήν οποίαν οί Αιγύπτιοι ές-ωντας
να την δοκιμάσουν, έκατεποντίσθηκαν.
3ο. Με πίς-ιν τα τείχη της Ιεριχώ
έπεσαν, εμώντας να τα περικυκλώ
σουν οί Ισραηλΐτ7ΐ επτά ήμερα;.
3 1. Μέ πί^ιν ή Ραάβ ή πο'ρνη
δεν συνεφθάρθη αντάμα μέ εκείνους
όπου άπείθησαν, εμώντας να δεχθΐί
μέ είρη'νην τους καταπατητάδες.
32. Και τί πλέον λέγω; διατί ό
χρόνος δεν θέλει μοϋ" αρκέσει, να διη
γούμαι περί του Γεδεών, και Βαράκ,
>;αί Σαμψών, και Ιεφθάε, και του
Δαβίδ, και του Σαμουήλ, και τών
πίΟφητών.
33. Οί όποιοι διαμέσου της πίς-εως ένίχησαν ταϊς βασιλείαις, έκατόρθωσαν όικαιοσυνην, έπέτυχον τα
ταξίματα, έφραξαν τα ς-όματα τών
λεόντων,
34- Εσβεσαν την δυναμιν τ/ς
φωτιάς, έρυγον τα ς^όματα των
σπαθιών, έόυναμώθησαν από άσθενείαις, έγιναν δυνατοί εις τον πόλεμον,
έφευγάτισαν ταϊς παράταξαις τών
ξένων.
35. Αϊ γυναίκαις έπηραν «πό άνάς-ασιν τους νεκρούς τους' και άλλοι
έ τυμπανίσθηκαν, και δέν αποδέχθη
καν την έλευθερίαν, (του θανάτου, )
όια να τύχουν καλλιοτέρας άνας-άσεως.
36. Ιναι άλλοι έόοκίμασαν εμπαιγ
μούς και μα'ς-ιγαις, και άκόμι δεσμά
και φυλακαΐς.
37. Επετροβολη'θηκαν, έπειριονίσθηκαν, έπειράχθηκαν, άπέθανον μέ

Κ«φ. γ/.

κέράι τ'ι δέρδουριτ' ε' Ριάκουτ *έ τέ
μός Γγγίτ Ισραηλίτε Ιγγελι χ\ βάδγιέμτε έ πάρρε τ' Αίγυπτίοβετ.
29. Μέ πέσε σκουανε ντε πϋ &τ
τι κούϊχ, οι ντε περ δέ τ» θάτε' «τί
δεσνε τε δοκιμάσνε Αίγυπτι;τε , ε οΰ
μπίτνε. .
3ο. Μέ πέσε οΰ γκρεμών* μο-ΰβετ*
έ Ιεριχόσε , κούρ ΐ ροτουλουαγ§ Ισρα
ηλίτε στατε δίτ.
3ι. Μέ πέσε κούρβα Ραχάβ νο>«
π|θόϊ Ρε μέ τε πά *έσετ§ χά&ζε,κυϋα
δέξι μέ πάικ Κατασκόπετε.
3 α. Ε δε τζτε θόμ οΰνε ; . οε ψέ
σμαρρίν μου'α κόχα τε ρ|α-έϊγ περ Γεδεόνε , Βαράκνε , έ δέ Σαμψώνξ, έ δέ
Ιεφθάενε , Δαβίδνε. , έ δέ Σαμεκηίλε,
ί δέ Προφη'τ|τϊ.
33. Ατά μέ πέσε μουντέ μπρετερίρα , πενε τε £ρέίγτενε , μούαϊρε τ$
τάξουρατ$ , θούρέί Ρόγετ' έ λιοντζρίβετ.
34• Σιαύαϊγτινξ φουκίν' ζγιάριτ,
σπετοιίανε γκά τε πρέριτ' ε οίίε&τ,
σε,ρούανε γκά σεμούντετε , ού πενε τ|
φόρτ§ ντε λιουφτε, ί χένε τ$ϊκεϊνγ§
άσκέρετ' έ χούαϊγ.
35. Μούαρ^ε Ρράτε. τ§ β25έκ•υ|κτ' ε
τοΰρε τε γγιάλτουρε, τε τγιέρε χ»
μέ τ| ράχσυρε οί $ου*λ'§ βϊίκν•, έ
νουκε δέ'ίνε σπετίμνε, χ| τε βγ|ν% τε
γγιάλτουρε μέ τ| μίρίε.
36 Τε τγιέρβ δοκιμάσνε τε 9ιάρρα έ δέ τε ραχουρα, έ δέ με σιοΰμε
τε λίδουρα έ τε φυλιακόσουρα.
37- Ού μπολιουανε μέ Γοΰρίε, οϋ
πρένε μέ αιάρε, οΰ Ρου-ζίτνε, β&ιν»

ΕΠΙ2Τ0ΛΗ
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«ρόνον σπαδίου' έτριγόριζαν μέ προ- ντίνι θίκί" έ'τζνε πεϊτγιέλί μέ λεκοό€ατογουναις, μέ αίγόγουναις" ύς•ερη- ρε τξ δένετ, τε δίβετ' τοΰκ' λίπουρε,
τοόκ' έ στρεγγοΰαρε, τούχ' έ Γεμου'αρε.
μ,ένοι, θλιμε'νοι, χακπαθημίνοι'
38. ( Ατά κέ π§ρ τέ τίλετε νουκε
38. ( Δια τους οποίους δει» ητον
κέ
γέτα
έ ζόνια) ού πλα/έψνε ντ' έρηαςιος ό κόσμο; ) περιπλανώμενοι εις
τοις ε'ρημίαις, και εις τα όρη, και μίρα, ντέ μάλλε, ντε βπέΧα, έ ντε
«ΐς τα σπη'λαια, ' και εις ταϊς τρύ- βερρα τε δέουτ.
παις της γνίς.
39• Ε «τα τέ ίίΟε ντόνε σέ κένε
39. Και ετούτοι όΤ,οι εμώντας να
ρ.αρτυρτιθώ7ΐ διαμέσου της πΐ7εως, μποόρροΛρε μέ μαρτυρί χε οΰ ϊπείγ
σέν επήραν το τάξιμον'
περ πέσε τΐ τοΰρε , νουχε μουαρε
τέ τάξουρατε.
4ο. Ες-ωντας να προειδίξ; ό Θεός
4'». 2έ ψέ Περντία πατ διορίσουκάτι καλλιότερον δια λόγου μας, δια ρε νιε πούνε μι τέ μίρρ"& πέρ νιβέτ, χί
να μην τελίιωθούν εκείνοι χ»ΐΙς εμάς. τε μός γένε τελειόσουρε περ βέτζε
νέό\
Κεφ. ιβ.

υ.

ι. Και εμείς το λοιπόν εμώντας
ν χ εχωμεν τόσον μεγάλον σνννεφον
των μχρτυρων, όπου είναι τριγύρω
μας ρίχνοντες κάθε λογής βάρος, και
την άμαρτίαν όπου (χόες περιπλέκει,
τρεχω;.*2ν με ύπομονήν τ»ν αγώνα
όπου (Χας έπροβάλΰη'
2. Αποβλέποντες εις τον Ιησοϋν
τον αρχηγόν και τελειωτην τής πί• ς-εως, ό όποιος άντΐ την προκειμέ-

Κρίε Ε&μπεδγιέτετε. ιβ. 1 1.
ι. Αντάιγ έ δε νέβετ σι χ:'μι ρΌ'•
τουλε κάκε μγιέρίουλε τέ μχδ• τε
μαρτόρίβετ, λε τ'ε. τζκαρκόνεμι γκ*
τζδό φάρρ| *άρ^ε , έ γκ* φάγι χέ νχ
ί§ντετ§ ρότουλε. έλέ τε Ιτζαγμι \ι.ί
δουρίμ ντ' οΰ'όε /.ε ίστε περπάρα νέί.

2. Τουκ' ε β|9τροΰαρ| ντ' λτ§ χέ
νίσι έ δέ σόσι πέσενε Ιησουνε, άί περ
Ρεζίμ χε ί κέ 6^νε π|ρπάρα τίγ ^ουρίΊ
κροΰιχνε,
πα βεν; ντέρ μέντ δουνβνί,
νην εις τοΰ λόγου του χαραν, ύπέμεινε τον ς-αυρον, καταφρονώντας την έ ντίνι μπάν| τέ 8γιά')§τε τε φρόνιτ
εντροπήν, «αϊ έκάθισεν έν δεξιά του αϊ Ιίερντίσε.
βρόνου τοΰ Θεοί.
3. Αναθυμηθήτε λοιπόν και λογα
3. Σε ψέ συλοη'σνι με κουϊγδες
ριάσατε εκείνον όπου ύπόμεινεν από μπ' άτε ν\ δουρόϊ γκα φαγετόρίτε
τους αμαρτωλούς εις του λόγου του μπε β?'τεχε τξ τ'ιγ κάκ» άντιλογή τέ
τέτοιας λογής μεγάλην άντιλογίαν, δια μάό'ε, χε τξ μός λιόδι μέ τέ νοιίνα μήν αποκάμετε, λειποψυχοΰντες . μπουρε τε ζεμεραβετ σούαϊγ.
4• Εσείς ακόμη δεν έναντιώθ/,« έ
4• Γιούβετ έ δε νούκε κεντρούαιε
ως εις αίμα, ανταγωνιζόμενοι της α κόντρε φάγιτ γγέρα μ-πέ Γιακ τέ λεμαρτίας.
φτόνι κόντρε άσάίγ.
5. Και αλησμονήσετε τήν νουβε5. Ε γιούβετ χίνι χαρρουαρε άτέ,
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βίαν έκείνην, ή όποι'α σας μιλεί ωσάν ν*σιχ*τ, χ§ άγιο ού φλετ γιοΰβε-τ
τέκνα της, λέγουσα* υιέ μου, μην κα- τ.όνι πίγετ, ί ού βότί" χίρρι ίμ, ριος
ταφρονας τη-ν παίδευβιν του θεού", μη έ λέ δ*σκαλίν'έΠερντίσί, Ι μό; έχούμττ
δέ απόβαλλε την προθυμίαν ελεγχόμε £$μϊρϊνϊ *<>ϋρ κ§ρτόν§ πρέϊγ σί.
νος ΰπ' αύτοϋ'
6. Διατί ό Κύριος παιδεύει εκείνον
6'. Σε ψέ άτι κε & Ζοτι, ί εεοννόπου άγαπα' και δέρνει κάθε υΐόν, ό τόν, ί ζ§ σιούφρε μπ§ τζδό δγιαλε τ4
που δέχεται ( ωσάν παιδί του . )
τίγ , άτε κε νιεχ περ τι τίγν§•
η. Εαν υπομένετε παίδευσιν, ό θε
η. Ντε δουρόφι μουντίμνξ , ΤΙεοός προσφέρεται προ; εσάς ωσάν «ς ντία πίρρετε με γιούβίτ πόσι μι
υιούς του* οιατί ποιος είναι έκανος ό δγιέλμ τέ τίγ' σε ψέ τζίϊτ' « βγιάυιός, τον όποιον δεν τον παιδεύει ό'λ§, χε νούί' ΐ μουντόν λ«πάΐ;'
πατέρας του ;
8. Εαν είσθε χωρίς παίδευσιν, άπό
8. Σε ψέντέ γίνι γιάϋ-ι γκα μουντην οποίαν όλοι είναι μέτοχοι, λοιπόν τιμι, κΐ γκα άί τε Ρίθϊ κάνε πγιε'σε,
είσθε νόθα παιδία, και ό'χι υιοί γνήσιοι. | γίνι άδά πά<ίτο , έ γιο £γιέλμ τε βίρτετε.
9• Ε πα παπαλάρετε τόνε τΐχονρ•
«}. Απέκει τους πατέρας τους σαρχιχούς μας εϊχαμεν παιδευτάς, και τους μιτ ί χεσίμ πέρ δάσκαλε, έ οΰ χεμι
εντρεπόμεσθε" όεν θέλομεν ϋποταχίΐη πάσουρε ντέρ^* νούχε &» τε -τίντεμι μ»
πολλά περισσότερον εις τον πατέρα τών τέπερε μπ§ χακάν' έ Σπίρτεραβετ, περ
πνευμάτων, χαί θέλομεν ζήσει ;
τε πάσουρε. γέτε;
ίο. Διατί εκείνοι οι πατέρες εις όίο. Σέ άτα πενισνε δασχάλ» πέρ
λίγαις ήμέραις έπβίδευον, χατά τό,νιΐχόχε τ| πάχ δίτετ, σι χούντρ' ού
άρεσκούμενόν τους* αλλά ό θεάς (παι- ιδούχεϊγ άτουρε μίρρε, μα ( Περντία
δεύει) δια τό συμφέρον, δια να μετά• νά μουντόν) χούϊγ μπα τε χε βγιέν,
λάβωμεν της άγιότητός του.
1 1 . Κ,αι χάθε παίδευβις όσον δια τό
παρόν δεν φαίνεται να είναι /αράς (α
φορμή ) άλλα λύπτ,ς' άλλα ΰς-ειον α
ποδίδει χαρπόν εΐρηνιχόν τις διχαιοιύνης, εϊς εκείνους όπου έπρογυμνάσθηχαν άπ' αύτκίν.
υ. Διά τοΰτο τα άποςαμένα χέ
ρια χαι τα παραλυ|/.ένα γόνατα όρδος-ατησετέ τα*
ε3. Και κάμετε των ποδαριών σας
ίσους υρόμους* δια να μήν παρακρά
τηση εκείνο όπου είναι χωλόν, άλλα
περισσότίρον να ΐατρευβη.
ι4• Ζητητε είρνίνην όμοΐ με όλους.

τε να ίεγε τε χέμι πγιέσε γχα σβνγτ|ρ>. έτίγ.
ιι. Τζο φάρρι τε μουντούαρε άδά σα π*ρ τε νταίίτίμί νούχβ ο'ούχετ*
χ§ χίε ί|ζΐμ , πο πιχελίμ " μά π»ς
τζα χόχετ Μί νιε πέμμβ τε *ούτε τι
5| δρεϊγτεσί, μπά τα κ«γιάν« τίμβ^κ•
τούαρε μπ| τί.
12. ΙΙρα άνταϊγ διορίοβνι δούαόρτ' ί λεγχούαρα, > δε ίίούήετ' ί 6ρίσουρκ.
1 3. Ε »ένι τ' ίτζουρε τε Χρε'ίγτε
αέ χίμπε τούαίγ, χε τ| μός ίΛλε
γ*ά ούδα ντονιε τούχ' έ τζαλιούαρε ,
πό με σιούμε τε ντρέχετε.
1 4- Κερχονι πάϊχνε μέ Με , ' δε

Κεφ.

12.
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και τον αγιασμον, χωρίς τον οποίον
κανένας δεν θέλει είδη τον Κυριον'
1 5. Στοχαζόμενοι μήπως καί κα
νένας είναι έλλειπης άπό τήν χάριν τοΰ
θεοδ' μήπως καί καμία £ίζα πίκρα
αυξάνουσα απάνω σας εμποδίσει, χαί
δια μέσου της μιανθώσι πολλοί*
1 6 Μήπως χαί είναι κανένα; πόρνος, η ακάθαρτος ωσάν ό Ησαν, ό όττοϊος δια ενα φαγητόν έπούλησε τα
πρωτοτόκιάτου.
17• Διατί εϊζεύρετε δτι και υς-ερον
βέλωντας να κλιηρονομη'ση την εύλογίαν, άπεδοκιμάσθη' διατί δέν εύρηκε
το'πον μετανοίας, άγκαλά καί να την
«ζη'τησε με δάκρυα.
1 8. Διατί δέν εσημώσετε εις όρος
όπου ψηλαφεϊται με χέρι, καί όπου καίε
ται με πυρκαϊαν, χαί εις άντάραν, χαί
«ϊς σκότος, καί εις άνεμοσυς•ροφήν,
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σίϊνγτίρίμνξ , ί§ πα άτε ντονιί οά τ§
μος σιόχγε Ζότνε.
1 5. Τουκ' β βεϊτρουαοϊ μίρρξ μος
λίψετϊ ντονιε γκα χίρι ί Περντίσε.- μός
λίγε ντονιε ρενι| έ πίκετβ έ ού πίε
ίεμ , ε με άνε τ' άσάιγ μολέψενε,
σιούμε
1 6. Μος ΐστί ντονιε κουρβγιαρ,
ά ί π|Γϊρ| σί Ησαφι , άί λ§ περ νά τε
γκρίν» ίτίτι προτόκε,τ' έτίγ.

\η. Σε ψέ ε δίγι κ| έ δέ παστάγε
τέκ δούαιγ τε μίρρ πγιέσε πεκίμν|,
ού δτί πό$τε ' σε ψε νου/.ε ίέτι βέντ
ντ£ μετανή, ντόνε σέ ε κερκόϊ άτε μέ
λιότ.
1 8. Σε ψέ νοό>.' ού άφερουατε ντε
μαλλ κε ζίχετϊ μέ δόρ^ε, έ κε δί5ετ|
μέ ζγιάρ , έ μπε ρ.γιέρίουλε , έ μπ£
σκοταδ, έ μπε θελίμ,
19. Ε μπε ζε τέ ζουρνάσε, ε μπε
19. Καί εις ήχον της σάλπιγγος,
καί βίς την φωνήν των λόγων, την ο ζε τε φγιάλεβετ, κε άτε άτα Λε έ
ποίαν εκείνοι όπου την άκουσαν, έζη'- διΡίούανε, χερκούανε κε τε μός ού πίτησα-ν να μην άπανωλαληθη εις αυτούς νεϊγ με φγιάλε μπί τά.
λόγος.
αο. (Σέ ψέ νοόκε μουντνε, τε δουίο. ( Διατί δέν έδυνονταν να υπο
φέρουν τον εμποδις-ικόν όρισμόν τού ρόιγνε χετε ού'ρδ|ρ ( κέ θό? ) έ δέ νιε
τον, όπου έπρός-αζε λέγων" έαν καί πίθε τ§ γχάσε μάλλβ 5ο τε μπουλιόθηρίον σημώση εις το όρος θέλει λιθο- νετ§ μέ Γουρρ| , ά £ό τε Ροδίτετε μέ
βοληθη, η θέλει κατατοξευθή με κον- σουίίτ».
ταριάν.
2ΐ. Ε κάχε έ φρικοόαρε ί'ΐ άγιο
21. Καί ητον τόσον φοβερόν το
φαινόμενον, όπου ό Μωϋσης είπε' πολ κε βούκεϊγ, σα κ» Θα Μωϋσίου, για;<.
λά φοβερισμένος είμαι καί τρομα- ί φρικούαρε ϊ ί ορέδουρί. )
β μένος . )
22. Πό γένι κιάσουρε ντε μαλλ
23. Αλλα έσεΐς εσημώσετε εις το
°ρος της Σιών, χαί εις την πόλιν τοΰ τί Σιώνιτ , έ ντε κιουτέτ τε Περντίσί
θεοί το5 ζώντος, εις την έπουράνιον ίιάϊε, ντ' Ιερουσαλίμ τβ Κ»'εΛΐτ, έ ντε
Ιερουσαλήμ, καί εις ταΤς μυριάδες των οΊ σά μίγε μιλιγουν ΐγγβγετ.
αγγέλων,
^3. Ιίίς πανη'γυριν κ*•, έκκλησίαν
α3. Εν^έ. κανηγίρ, έ ντε χί'ΐι τε
των πρωτοτόκων, όπο•"ϊ είναι άπογε- τρωτοτό/εβετ, χ.έ γιάν$ σΛροΰ»•; ν-§
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Κεφ. ,3.

γραμμένοι εις τους ουρανούς, και εις ΚίεΛ , ε μπ$ Ιίερν τίν| Γιουχάτισιν" ί
χριτην τον Θεόν των πάντων, και εις Ρίθεβετ , ε οέ ντε δπίρτεοα τε προβττα πνεύαατα των δικαίων όπου ετε- τεβετ σε δρέΐγτ§.
λειώΘηκαν,
α4• Κ,α'ι εις τον Ιητοϋν τον μεσίτην
^4 Ε μπί Ιησούνε μεσίτν* έ διχΟιτης νέας διαθήκες, και είς το αίμα του κιτ σε ρϊ , έ μπε τε δέρδαυρε τε άτΐγ
ραντισμοΰ, όπου λαλεί τα καλίτερα πά Ριάκουτ χ§ φλέτ με μίρρ* σε ίιάχτ' ε
ρα το αίμ* του Αβελ.
Αβελιτ.
25. Εχετε τον νουν σας μην παραι
25. Κίνι μέντε τε μός λίϊρι άτξ
τήσετε εκείνον όπου βάς λαλεί" διατ'ι χξ ού φλέτ , σέ ψέ ντέστε χε νο •ϋϊ
εάν εκείνοι δέν εγλίτωσαν, οί όποιοι
έπαραίτησαν εκείνον όπου θεόφωνα τοϋ;
ίσ^ντύ^αινεν απάνω εις την γην, πολλά
περισσότερον δεν θέλομεν γλιτώσει ε
μείς, έαν άπος-ρεφόμεσθεν εκείνον όπου
μα; θεοδιδάσκει από τον ούρανόν.
26. Του όποιου ή φωνή εσάλευ* τό
τε την γην" άλλα τώρα εμήνυσε, λε'γωντας" ακόμη μίαν φοράν ε'γώ σείω,
οΰ μόνον την γην, άλλα και τον ού

σπ|τούαν§, άτά κε πάτνε λεν§ «τ§ «
ού φλιτ μπΐ δέ, βιούμε με τέπξρε νοι» χ| δό τε δπετόίγμε νέβετ χονφ τι
κβείγμι σ«άλ|τ| άτίγ χ! να φλετ γχ,χ
Κίελτϊ.
26. Ζερι ί άτίγ άτε χέρε δρό•ί : δε'ν§* έ νταστί λεν τε τάξουρε, έ 6ότ§"
ε νιε χέρι οϋνε δρέδ γιο βέτεμε δί
νε, μα έ δέ κίελινε.

ρανόν.
37• Κ«ΐ το, ακόμη μίαν φοράν,
27. Γκά άγιο άδά Χ§ Οότί , έ δέ ν:έ
φανερόνει την μετάθεσιν εκείνων των χέρε, δϊφτόν τε χίμπίεριτε ί άτοίρβ
πραγμάτων όπου σαλεϋονται, ωσάν τοΰνεραβετ χε κεμπένενι , σι τ| πίρκαμωμένα, δια να απομείνουν εκείνα ρα, χ§ τε μπέτενε άτό χε νοΰχε λιόζεν*.
όπου δεν σαλεϋονται.
38. Δια τοΰτο ες-ωντας να παρα38. Αντάίγ σι μουαρρμ μπρΐτβλαμβάνωμεν βασιλείαν άσάλευτον, «ς ρΐ τε πάλιουα»γτουρ|, λέ τέ μπαΐγμβ
κρατοΰμεν την χάριν, με την οποίαν δουρ|τίν| χ* μ' άτε τε λατρε'ψγεμι αϊ
λατρεύωμεν εύαρές-ως τφ Θεω, μετά ί π;λκίν Περντίσε, τουκ' έ πουνούαρε
αΐδοϋς και ευλάβειας.
με φρίχε έ δέ μέ ντέρρ\
21). Δια-•, ό Θεός μας είναι φωτία
29- ^έ ψέ Περντία όνε εατί ζγι«
όπου κατατρώγει.
χε καταχα.
Κεφ. ιγ. 1 3.
ι . Η Φιλαδελφι'α άς με'νει

Κρίε Ετρεμπ|δγιέτετ§. ιγ. 1 3.

ι . Ρουανι νιέρι μέ γιατερινε με/ίσίν' έ βελα^ρίσε.
2. Μην άλησμονάτε την φιλοξενίαν"
3. Ε φιλοζενίνε μός ί χαρο'νΓ σέ
διατί με τουτην κάποιοι μην είξειίρον- ψέ μέ άτε & τζά κχ χουπετοϋαρί,
τ<ς ίδεχθηκαν αγγέλους (ίς το βπητι πρίτνε εγν^ϊ ντ| στεπίρ* τ} τοϋρε.
τους.

Κίφ. 1 3.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

3. Ενθυμάσθε τους δίμε'νους, ωσάν
όπου είσθαι και αντάμα δεμε'νοι' και
ένθυμασθε εκείνους όπου χακοπαθαίνουν, ωσάν να είσθε χαί έσεϊς (χαχοπαθαίνοντες αντάμα τους ) με το χορ4• Ο γάμος ιϊς όλους άς είναι τί
μιος, χαί ή κοίτη αμίαντος " διότι τους
πόρνους χαί τους μοινοΰς θέλει κρίνει
ό Θίο'ς.
5. Ο τρόπος ας είναι άφυλάργυρος'
να είσθε εΰχαριςτομένοι εις ε'κεΐνα όπου
έχετε" διατί αυτός είπί" δέν θέλω σέ
άφη'σει, ούδε θέΐω σε ε'γκαταλίίψει.
ο. Εις το'σον όπου να λε'γωμεν ίμεΓ; μέ Οάίρος" ό Κύριος ιιναι βοηθός
μου, χαί δεν θέλω φοβηθη, ό, τ ι και αν
μοΰ κάμει άνθρωπος.
7• Ενθυμάσθε τους προες-ους σας,
οι όποιοι σας έλάλησαν τον λόγον τοΰ
θεοί" των οποίων αποβλέποντες το
τίίος τ/,ς συνανας-ροφης, μιμάσθε την
πίς-ιν τους.
8. Ιησοΰς Χρις-ος χθες και σήμερον
ό Λυτός είναι, χαί εις τους αιώνας.
9• Μην σιίρνεσθε εδώ και έκεϊ με
διδαχ«ΐίς πολλών λογιών και παρα'ξεναις' διατί καλόν είναι να βεβαιώνε
ται ή καρδία με την χάριν, και ο/ 1
μι τα φαγητά, εις τα όποια δεν ω
φελήθηκαν εκείνοι, όπου έπεοιπάτησαν

|
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3. Κουϊντονι άτά χέγιάνε λίδουοβ
ντε χαψάνα, σι τέ λίδουρε με τα *£
σκε/ έ τ| χελμου'αρετ σι χοίιρ γ4'νι
ε δε γιουβετ (κέ πεσόνι πάσχε μ' άτά)
ντβ κουρμ.
4 Ε ντε'ρρ•τζουρ| κιόφτί μπ§ τέ
Κθ§ μαρτε'σα , έ θαλάμι ί πα τέ πεΡέρβ" σέ ψέ κουρβγιάριτβ έ μιχότε §ότί
Ριουκόγί Περντία.
5. Λέ τέ γίτβ μέντεγια μερΓου'αρβ
γκα λιακεμία, θόϊ σα§ό μπ' άτό *§
κίνι πίρπάρα• σε ψέ άί κά θένδ* νου'*ί
οο τέτέ λέ> ίς νοώί* §ό τε τε λεσόϊγ"
6. Αντάϊγ μέ θάρρος θόμι νεβετ"
Ζο'τι ντίχμα ϊμε, νουχε & τε'τρεμπεμ
τζτε μέ *έγβ νιερίου.

^ 7• Κουϊγτόνι τέ πάρρβτε τουαϊγ, α
τά >.ε οΰ διδάςνε γιου'βετ φγιάλεν' β
Περντίσε" άτουρε σι τοΰ βε'ίτρόνι τέ
σοσουριτ' έ γε'τεσ», του Ριάνι ντέ
πέσε.
8. Ιη-σου Χριστοί 8γιέ έ δέ σότ,
άι εστε, 4δέ μπέ γε'τε παστάγε.
9• Μός λίρι τε χΐκι πόϊτ' έ λιάρτ
μπε σιουμε λοΐ διδασκαλίρα' σέ ψέ
'0τ§ πούν' ψίδίε χέ τέ φορτζόνι ζέμ!?ίν§ μέ άνε τε δουρ|τ'ίσε , γιό μέ
άν| τ' άτουρε τέ γχρέναβετ, κε νου'χ*
βεγίείγτινι ίε κάφϊε άτά κε ε'τζνε μπΐ

εις αυτά.
ίο. Ενομεν θυσιας-,,'ριον, από τό
όποιον εκεΓνοι όπου ύπ/Ίρετοΰσι την
σκηνην, δέν έχουν εξουσίαν να φάσι,
1 1 . Διατί εκείνων τών ζώων, τών
οποίων τό αίμα φέρεται διά ταϊς άμαρτίαις με'σα εις 'τά άγια διάμεσου
τοΰ άρχιερε'ως, τα σώματα ετούτων
τών ζώων κατακαίονται εξω άπό την
παρεμβολη'ν.
12. Διά τούτο κ*ί ό Ιησούς, διά να

ίο. Κέμι θυσίαστΐρ κ| μπ' άτδ
σκάνε ουρδ5ο τ| χ.=ν| πγιέσε άτά κϊ
ρούα«γν§ τε'ντενε.
1 1 . 2έ άτουρε π«Γ|τίβετ χε Ριάκου
ί τουρε Αίρρετε γκά Αρ/ιερεου ν«
Σέίνγτ τέ 2εϊνγτόρ|βετ πέρ φ«γ|
κουρμετ' ε κετοΰρε γιάνε §γιέΐουρε γιάστε γκά βέντι ί σε ντένιουριτ.
12. Αντάίγ έδέ Ιησούϊ πέρ τ\
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άγιάση το» λαον μέ το έδικόν του
μα, έξω άπό τον πύλην ίπκθεν.
1 3. Το λοιπόν *ί ίξερνόμεσθεν
αυτόν, εξω άπό τήν παρεμβολην,
ροντες τον όνειοΊσμο'ν του.
ι4• Διατί εμείς ϊδώ δέν ε/ομεν

αί
εις
φε'πό•

λιν μένουσαν, άλλα ζητοΰμεν την μίλλουσαν.
1 5. Διάμεσου αύτοΰ λοιπόν &ς προσφέρωμεν θυσίαν αίνίσΕω; τω Θεώ
πάντοτε, ήγουν χ&ρπόν χειλιών όπου
όκ,ολογοΰσι το όνομα του.
ι6. Και μήν άλησμονάτε την εύεργεσίαν και τήν μετάδοσιν' δ*ιατί με
τε'τοιας λογής θυσίαις άρε'σκεται ό
Θεο'ί.
\η. Πείθεσθΐ τοΰ; προε^οΰς σας,
και υπακούετε τους' διατί ούτοι άγρυπνώσιν δια ταΐς ψυχαΓς σας, ωσάν ό
που" μέλλουν να αποδώσουν λογαριασμόν' δια να κάμνουν τοΰτο μοτά χαράί, και όχι άνας-ενάζοντες' διατΐ α
νωφελές ήθελεν είσθαι τοΰτο εις εσάς.
1 8. Παρακαλείτε δια λόγου μας'
διατι θαρροΰμεν ότι Ιχομεν καλήν συνείδησιν, θέτοντες εϊς όλα να συνανας-ρεφώμεσθέ καλώς'
19. Κ.αί περισσότερον παρακαλώ
να κάμνετε έτοΰτο, δια να άποκατας-αίώ εις εσάς το γλιγορώτερον.
20. Και ό Θεός της ειρήνης, άπου
άναβίβασεν εκ νεκρών τον μέγαν ποιμε'να των προβάτων, μέ το αίμα της
διαθη'κης της αιωνίου, τον Κύριόν μας
Ιησοΰν,
2ΐ. Να σας κάμη τελείους εις κά
θε έργον αγαθόν, εις το να κάμνετε
το θέλημα του* κάμνωντας ό θεός εις
εσάς εκείνο όπου είναι εύάρε7θν ε'μπρος"άτου, διαμε'σου του Ιησοΰ Χρις-οΰ' ω ή δο'ξα εις τους αιώνας τών
αιώνων, άμη'ν.

Κιψ. ι3.

£ει"νγτ§ρούαρ§ λαο'νε μέ ίιάχ τ» τΐγ,
πεσόΐ γιάστε πόρτεσέ.
1 3. Λέ τξ βε'μι άδά γιάστε τΐ <;*
ντ|νιουριτ, τούκ' έ μπάιγτουρε δούν§ν' έτίγ.
ι4• 2έ ψέ νίβε τ νοΰ/.ε χεμί χετοϊ»
κιουτέτ τ| π α λιούάίγτουρε, «ό βεμι
τοΰκ' έ κερκούαρε άτέ χε δό τι βίγε.
1 5. Μέ άνε τά τ'ιγ άδα χίεμ.%
Περντίσί κούρδο θυσΐ λεβ&μιτ, Ιό μέ
θενε πε'μενε τε πούζεβετ, κ§ μολοησγεμε Ιμερριν' ε'τίγ.
ι6'. £ μός χαρόνι τε κ&λ τε μΰρε, τε πένι πγιεσε. γτά τε μίόρατ»
τούαϊγ, σέ ψέ Περντίσε τε τίλιακουρ•
£άν§ ί πελκεγ§ν|.
17. Τε γίνι πίντουρε ντ| τέ π«ρρ«τ§ τούαίγ, έ τι όιΓιόνι' «έ ψέ ατά
ρίν• τζγιούαρ» περ σπίρτερα τοιίαιγ, σϊ
άτα χε δό τε άπεν§ λογορι * χ» τίι
πίγϊνε χετε μέ Ρϊζιμ, ί πα τε μτζούαρε' σέ ψέ *§γιό οό τι γέτ§ ί τ* β|γίερ| μπε γιούβετ.
ίο. Λιουτουνι περ νέβετ4 « ψένέβετ ίίπίρεϊγμε χε κεμι φυχίρ τε μίρ,-ί,
τούκ' έ δάσιουρε τε χιαρεμι μίρρε μπε
ίίθε πούν$ρα.
ιρ. Ε χακί με «ιούμε ου λιούτεμ
τα πενι ΧΐτΙ κε τε κθένεμ οΰνε με
σπε'ϊγτ μπ| γιούβέτ.
20. Ε Περντία έ πάκιτ, χ\ γ*ργ"
τι γκα τ§ βΒεκουριτε μέ ίϋκ τ| ίιαθη'κιτ ©4 γε'τεσδ , άτέ χε ^στε δελμ:';- ί
δίντετ ί μάίι Ζο'τνξ τ^ν§ Ιησβύνί.
2ΐ. Του *ίγ§ τλ γί« Η ζότ% ν τ»
τζδό φαρρϊ πούν§ τε |λΊρρ|, χ* τ* πίνΐ
θελίμ»ν' έτίγ' μέ τε πίόρε άΐ μπε
γιούβετ άτε Αε εστ| έ πελκίερί περπάρα σι, μέ άνε τ§ Ιησοΰ Χρις•Λτ"
μπ' «τε Ιίττε ντε'ρρι μπε γετε πας
γέτετ. Κεϊτοΰ κιόφτε.

ΠΙΣΤΟΛΗ
Κεφ.
73;
■Λΐ. Και παρακαλώ σα;, αδελφοί ,
33." Πο ού λιούτεμ γιούβετ, ω βευπομένετε λόγον ϊτούττ,ί της νουθεσί λάζερ τα ροάανι φγιάλίν' έ νασιχάτιτ*
ας* - διατί μέ ολίγα λόγια σας έγρα σε ψε με πακ φγιάλε ού "ίκρόβα γιου»
βετ.
ψα.
33. Γνωρίζετε ότι ό αδελφός Τι
33. £ίγιε κΐ βλλάι ϊνΐ Τιμόθεοί οΰ
μόθεο; έλευθερώθη, αντάμα μέ τον ό- λεφτερό; μέ ά« (ντάρτε ϊίπίϊγτ) δο
.«οϊον, ( έαν έλθη γλίγωρα ) θέλω σα; τοΰ αιοχ γιούβετ.
εϊδή.
α4• Χαιρετήσετε δλους του; προεΓ-οΰ; σα;, Χαί όλου; τους αγίους. Χαι
ρετούν σα; όλοι εκείνοι όπου είναι άπο
την. Ιταλίαν.
35. Η χάρις άς εΐναι με όλου;
σας" άμην
' » Η ει; Εβραίου; «γράφη άπο την
Ιταλίαν διαρ.ε'σου Τιμοθέου.

34- ΘοΊ τ| φάλια Γίθε τε πάρόεβετ
τούαϊγ, έ Ρίθε Σ;ϊνγτόρεβ«τ " ού φάλεν« γιούβετ με 3|ντέτ , άτα /.» γιάνε
γκά Ιταλία.
33. Δουρετία ρ. ε Ρίθε γιούβετ '
Κ|ατου κιόφτε.
» Κάρτα μπε Τζιφοίιτ, ού "ίκρούα
γκα Ιταλία ρε όνε τι Τιμόθεοϊτ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κ Α Ρ Τ Κ

ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ε ΑΠΟΣΤΟΛΟ Ι ΙΑΚΩΒΙΤ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ.
Κεφ.

ι.

ΚΑΘΟΛΙΚΙΑ.
Κ ρίε ΕπάρρΙ α.

ι.

ι. Ιακώβ ι ρόπι ΐ Περντίσε, ί δε ί
ι. ΙΑΚΩΒΟΣ δούλος τοΰ Θεοϋ
και Κυρίου Ιησοΰ Χρις-ου, εις ταϊς Ζότιτ Ιησού Χρις-όιτ, μπε τε διμπεδώδεκα φυλαϊς όπου είναι εις τήν δια• δγιε'τε φυλί , *ε γιάνε τ£ περχάπόυρε,
ού θομ τί Ρεζόνι.
σποραν, ναίρειν.
3. Κάθε χαρχν λογαριάσετε, αδελ
3. Κίνι:, <ϊ βελάζερ σι νι« άφορα 'ί
φοί μου, όταν πέσετε εις πολλών λογι Γε,ίμιτ σε βερτέτε , κούρ τ| Αίράι ντε
σιούμε λοί πιραζίρα'
ών πειρασμούς.
3. Σε ε δίγι χ§ δοκίμια ε πεσεσε
3. Γνωρίζοντες οτι η* δοκιμασία της
σούαιγ χίε δουρίμνί.
πίςΐώς σα; κατεργάζεται ΰπομονη'ν.
4• Ε οουρίμι λέ τε χέτ§ πούνε τε
4 Και ή υπομονή ά; έχει έργον τε'λειον, δια νχ είσθε τέλειοι και ολόκ τίρρε , λ\ τέ γίνι τε'λιο , ε τ& τ4ρ| , έ
ληροι, να μήν είσθε ίλλεπεΐς ίΐς κα τε πα λίψουρε ρπε ντονιϊ πούνε.
νένα πραργα.
9-
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5. Και έαν κανένας άιτί» σας «ίνας
λειψός άπό σοφίαν, άς ζήτα αϊτό τον
θεόν όπου δίδει εις όλους πλουσίως,
και δεν όνειδίζει, χαί θέλει ΛοΟή.
6. Αμή «ς ζνιτα με πίς-ιν, χωρίς
άμφιβολίαν* διατί ίκίΐνος όπου άμφι•

Κεφ. α

5. Ε ντί λίψετε ντονιεΐτ γχ* ν\οΐ»5
σοφί, λ• τ| χΐρχόγϊ γκά Περντία χ»

επ μπε ίίθε πα χουρτζίμ < νούχ| σιάν,
ε οο τί ΐπετε άτίγ.
6. Ε δε λέ τε ίερκόγε μΐ χ^σι, πχ
ντονιέ σιουχεχέ* σέ ψέ άί χέ χ* 5ιο&βάλλει, ομοιάζει τό χύμα της θαλάσ χεχβ Ριάν με ταλάζ τέ αβτιτ χοίτρ νασος όπου λιχνίζεται μέ τον άνεμον κατόσετε , ά κούρ έ τούντ έ*ρρα.
χαί ρ^πίζιται.
?. Και άς μην λογιάση ό άνθρω
πος ε'κεΐνος δτι θέλει πάρει τίποτες
άπό τον Κ'ίριον.
8. Ο δίγνωμος άνθρωπος είναι ά•/ατάς-ατος είςόλαιςτου ταΤςς-ράταις.
9- Και ό αδελφός ό ταπεινός άς
καυχάται εις το ίίψος του"
ίο. Καΐ ό πλούσιος εις την ταπείνωσίντου, διατι θέλει περάση ώσαν
το άνθος τοϋ" χορταρίου'
1 1. Διατι άνέτειλεν ό ήλιος με
τον καύσωνα, χαΐ έξτ{ρανί το χορτάρι,
χαι το άνθος τοι> έζέπεσε, χαί ή εύμορφία του προσώπου, του ίχάθη' τοιουτωτρόπως χαι ό πλούσιος εις τους
δρο'μους ίου θέλει μαρανθη.
12. Καλότυχος είναι ό άνθρωπος
εκείνος όπου υπομένει πειρασμόν' δτι
«•-ωντας να γένη δόκιμος, θέλει πάρει
τον ς•έ<ρανον τ?,ς ζωής, τον όποιον ί-

η. Λε τ» μός μεντόνετβ άί ί τίλι
ίιερί σε μέρό Γε χάφσβ πρεΐγ Ζοτιτ.
8. Σε ψέ νιερίου με & μεντ, ίδϊ"
ί πα κεντρούαρε ντε Ρίθ' οΰδϊρα τ* τίγ.
9• Βελάϊ άδά ί οΰνιετ» λε τ§ μπούρίρετ; ντε τ| λιάρτξ τ| τίγ.
ίο. Ι πάσουρι πα ντε τ* ο5ίιβνρε
τέ τίγ , σε ψέ πο'σι λιουλβ έ πάριτ ο»
τε σχόγε.
ιι. 2έ ψε οολι άίί'λι χάσκε με τι
γκρόχετξ, έ έθάου Αάρβ, έ δε λιούλε έ
τίγ ί όά , ε' δέ πουκουρία έ φάχεσε τίγ
ϊ χούμπι' χεϊτοΰ έ δέ ί πασουρι ντ}
τε τζιούαρα τε τίγ οο τε βέϊχετ|.

12. Λιουμ άί ίιερί ί.ε δουΐίον χιρχσμό* σε ψέ χοϋρ τε γίτε δοχιμάσουρ|, οο τε μάρρε κουρόρβν' έγε'τ|σ|, &
εατε τάζουρε γκα Ζότι μπζ τα κέ β
τα£?ν ό Κύριος ει; εκείνους όπου τον οοΰαν| άτι.
ά^απώσι.
1 3. Κανένας όπου να πειράζεται άς
1 3. Ντονι^ χοίιρ τέ πιράξετε, λ«
ΐλην λέγει' δτι άπό τον θιόν πειράζο τε μός θότε" χέ τηράξετε γχα Περντί»,
μαι" διατί ό Θεός είναι άπείρας-ος των σε ψέ ϊίερντία νούκε ίουτζίτετί γχά έ
κακών, χαί αυτός κανένα δεν πειράζει. κεκια , έ άΐ νούχε ίουτζίτ ντοήέ.
ι4• Αμη καθένας πειράζεται, συρι4• Πό τζίλι ίό ίουτζίτετ^ γχίε
νόριενος και άπατώμενος από την ιδί «σερίμι ϊ τίγ έ τζ^ρανισετξ, έ Ρίνιένετε.
αν του ίπιθυμίαν.
1 5, Απέχει ίς-ωντας να ίγγας-ρω1 5. Πας-άγε ^ϋερίμι χενίτε μέ
θνί ή επιθυμία, γέννα άμαρτίαν" χαί ή χάρρ* , ί ιτγιέλ φάϊγνί , έ φάγι πα β
αμαρτία ες-ώντας να τελεια,θν, , γενν^ τ| «ένίτ|, τγΐέλ μο'ρτνε.
θάνατον.

Κί?. ι.
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ι6. Μην πλανάσβε, αδελφοί μου
αγαπητοί.
17• Κάθε δόσις αγαθή, χαί κάθε
δώρον τέλειον, άποπάνω «ναι και κα
ταβαίνει από τόν -πατέρα ιών φώτων,
συμά εις τον όποιον δεν είναι [χετάλλαμα, η μεταβολής σκιασμάδα.
1 8. Αυτός άπό μόνον του το θέ
λημα μας έγέννησε μι τον λο'γον της
αληθείας, εις το να είμεσΟεν εμείς κίποιον πρωτόληβον άπό ολα του τα
χτίσματα.
19. Λοιπόν, άδίλφοίμου αγαπη
τοί, άς είναι κάθε άνθρωπος γλίγωρος
ιίς τό να άκου'ση και αργός εις τό να
λαλ/ίση, αργός εις όργη'ν"
2ο. Διατί ή οργή τοΰ ανδρός, δεν
κάμνει την δικαιοσύνην τοΰ Θεού",
αι. Δια τούτο άπορίννυντες χάθε
λογής μολυσμάν και περίσσευμα της
κακίας, δεχθήτε με πραότητα τόν λο'
γον όπου έφυτεύθη εις εσάς, ό όποιος
δύνεται να σώση ταϊς ψυχαίς σας.
23. Και γίνεσΟε ποιηταί του λόγου, και όχι μόνον άκροαταϊ, άπατώντες του λόγου σας.
23. Οτι έαν κανένας άκούη τόν
λόγον, και δεν τόν κάμνει, ετούτος
ομοιάζει άνθρωπον όπου βλέπει τό
γνησίον του προσώπου του εις τόν καθρέφτην"
*4• ΔιατΙ έςοχάσθη του λόγου του
και ίπέρασε, και παρευθύς αλησμόνησε
τι λογής ητον.
35. Λμ« εκείνος όπου σκύψει μέσα
και είδη καταλεπτώ; εις τόν νόμον
τόν τέλειον της ελευθερίας, και απο
μείνει, ετούτος ε7ωντας νά μήν γένη
ι«Λοοατ»ις άλησμονητικός, άλλα ποιη-
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1 6. Μός όοϊ τε ίενιένενι άδαώ βε•
λάζεριτ' έμί τε δάσιουριτβ.
Χ1). Τζόό έ δβνε έ μίρρ», έ τζιίό δουρετί έ τίρρβ, 6γιέν σίπιριτ τούκ' ε
τζκρίτουρβ γκα παπά» ίδρίτεβετ, ψκχ
τε νούκ' εστβ τ| χεμπίερϊ, . άς χιέ ϊ
χεμπίμιτ.
1 8. Σε ψέ άι με Οελίμξ τ» τίγ ν.χ
πόλι νέβετ, περ φγιάλε τ§ σε &ρτέτίσ* , κε τε γέμι νέβετ 'έντε « πούνεραβετ σε πίρρα τέ τίγ.
Ι9• Αντάϊγ, ώ βελάζεριτ' έμί τ'|
οαίϊιουριτε, λέ τ& γέϊ§ τζδό ίιερί ί
5πέιγϊ| μπε τε διΓιούαρί , έ ί μ§νούαρ|
μπέ τε κουβεντούαρε , έ ί μπίρε απ| τ'ϊ
ζϊμερούαρί.
2ο. Σε ψέ τ§ ζεμίρούαριτ' Ι νιερίουτ, νούκ' ί μποϋϊ τ§ δρέϊγτβν' έ•
Περντίσε.
31. Περ άτε πούνε, σί τ! χίδν.
πόοτε τζδό κελπεσίρε, έ τ| τεπερα^αρεν' έ σ§ χέκεσε μί τ| πούτε δύξνς
φγιάλ|ν§ κε 'ίστε πίρρϊ ντίρ γιου, άτ•|
κ$ μούντ τε σόσγε Σπίρτερατϊ τού•
αιγ.
21. Ελένι άσούρεσ κβ «ειγνε φγιά•
λβ, έγιό εέτ|μ| άσούρεα χε διίιόγίνί
τούκ' έ ίενίερε βέτεχενε.
20 Σέ ψέ ντε οιΓιόφτε ντονιε φγιά '
λβνβ , έ τε μός τα 'ίγί, κούϊγ Γιάν
με νι§ νιερϊ χ§ βεϋτρόν ντ| πασχιου&ι,
φάκεν' έτιγ χί κα γκα μεμα.
24. Αί σι βεατρόϊ β£ι|χενί, ακόϊ »
βάτε, ε χαρρό» τζψάρρε λοΐκέ.
25. Μα άι χϊ τ§ βεατρόγε Αρ£ντα ντ| νομ τ'$ τέρ^ε τ' έλεφτερίο»,
έ ντα τ ε πρέτ, κούϊγ σι νούχε πίνίτβ ί μπάιγτουρ§ Ζίά \ χαρούαρί ,
πό χέ /Ην πονν|\ί , κού•γ δό τ|

Κεφ. λ.
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τ/,ς του* έργου, θε'λει είσθαι καλότυ/ο;
«ς την ποίησίν του.
α6. Εαν κανένας φαίνεται ανάμε
σα σας να ιΐναι θεοσεβης, και όεν χα
λιναγωγεί την γλώσσαν του, αλλ' άπα
τα την καρδίαν του, ή θρν,σκίία του
ί';ναι εύκαιρη.
27. Η θρησκεία % καθαρά καΐ άμίαντη σήμα εις τον θεόν και πατέρα,
ετούτη «ναι, να έπισκεπτώμεσθεν τους
ορφανούς και ταΐς χη'ραις εις τήνθλίψιν
τους , και να φυλάττη κάθε ένας τοΰ
λόγου του άμόλυντον άπο τον κόσμον.
Κεφ. β. 2.

γέτ§ ί λιούμουρ» ντε *ονν| τέ τίγ.
26. Ντε δούκετίμπί γιούβετ ντονιε χε εστ' ί φρικούαρ§ ί Περντίσι, ί
νούκ ΐβε φρεΡόγεβ§ τίγ, πό- Γε"ιέν ζί•
μεριν' έτίγ, κετιγ φρϊκ' έ Περντίσ* <τί
βεγέν Ρε.
ιη. ΙΙί'σΕ έ κξρούαρ!, έ έπα μολεψουρε μπα'νε Περντίσβ έ Παχάϊτ, "Λγιο εστε, τε βείτρόιγμ» τε βάρφεριτ|^ έ τε βάτ|, ντε 'ίτρε.γγίμ τ* το£ρε , έ τε βούαιγμξ Ρί8§ κούίί βίτεχίνα
πα [Αολίψουρί γκα χεγιο γε'τε.
Κριέ Ε&τί. β. 2.

ι. Βελάζεριτ έμί, μός οο'« τί *'ν»
ι. Αδελφοί μου , ρην έχετε μι
προσο>7ΓΐλΛψίαις την πίςΊν τοΰ ένδο πέοινί τί ντέρρτζιουριτ Ζο'τιτ σόνε Ιη
ξου Κυρίου (/.ας Ιησοΰ Χρις-ον.
σού Χριστόϊτ μέ τ» τζγιέίουρα τ»
φα'κεβετ.
2. 2ε ψέ ντε ρίφτε ντε μπίγε'δίγί
α. Διατι έαν εμβη εις την συνα
γωγν(ν σας άνθροιπος όπου να έ'/η χρυ- τούαιγ νι§ νιε-,ΐ κι κ* ού νάζι. τ' α^τ»
σόν δακτυλίδι με λαμπρόν φόρεμα , (λέ ρόπα τ| λα'|Αψουρα, ε τέ χίγ* ε οι
και να εμβη και ίνας πτωχός μι φό-| νιε ΐ βάρφερί «αϊ ρο'Αα τέ λ:ρόσουρα ,
ρέμα λερωμ'νον,
3. Και άποβλέψητε εΐ; εκείνον ό
3. Ε δο τ| βίίτρόνι μπα τ§ κε κ»
που φορεΐ το λαμπρόν φόρεμα, και βέσιουρε ρόπεν' έλα'ριψουρε , έ 5ο τι 9ώ
τοΰ εΐπητε" εσύ κάθου εδώ καλά* και άτιγ' ρί τι χξτού -ρείρρε με τι 'τρί'γ'τοΰπτωχοΰ εΐπητε" ς-άσου έκεϊ, ί κά τουρε" έ τε βάρφιριτ πα δο' τϊ θό* , ττ
θου έσω άποκάτω εις το ύποπίδιόν κξντρό άτγε , α ρΐ «τού πξρχίρα φρόνιτ τε κέαπεβετ σ« μία.
μου"
4• Ε νού/.| πετξ γιούβετ τε σκιο•>
4• Δέν έκάμετε διάκρισιν εις αυ
τούς, και έγινηκετε κριτάδες διαλο αρε μπ§ τα, έ ού πίτ| Ριουκατ|3 (ί^?
γισμών πονηρών;
τε μεντούαρα τε λι'Ρκα;
5. ^ιίιόνι, ώ βϊλάζεριτ'ίμί, τ&^ά5. Ακούσετε, αδελφοί μου αγαπη
τοί, δεν έδιάλεζεν ό θεός τους πτω- σιουριτε, νούκ» κα.τζγιέλ'^ρΙ Περντία
χους του κόσμου ετούτου, να είναι τε βάρφεριτ' έ χεσάϊγ γϊτετ , τι πάπλούσιοι ιΐς την πίς-ιν, και κληρονό σουρε ντ§ πίσί , έ κληρονόμε τί μπρε•
μοι της βασιλείας, την οποίαν ετα- -τρρίσε κε κά τάζουρε άτοΰρβ *• έ όούξεν εις εκείνους όπου τον άγαπώσιν; αν§ άτ|;
6. Αμη έσεϊς ατιμάσετε τον πτω6. Μα γιούβετ ζεντε^ρούατί τϊ
χόν' δίν σας κατατυραννεύουσιν οϊ βάρφερινε' νούχί γιβίν« τ» πάσουριτε
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αυτοί σας σύρνου*ιν ατά κ| ού στρίδγιξνε γιούβετ με ζοτϊόι,
ε γιου χε'κίίγνε γιουβίτ ντε Γιούκερα;
εις τά κριτ/ίρια;
η. Νουχε γιάν' άτά χε σιζγενε άη. Δέν βλασφμοΰσιν αυτοί τό χαΤ5 . §μ.*ρ^ιν" έ μίρρ"! κ| με άτά θύρ^
λόν όνομα όπου εκλήθη εις εσάς;
γιούβετ;
8. Εάν όμως έσεΐς τελειώνετε τον
8. Ντε ρούανι πά γιούβετ νόμνε, *
νόμον τον βασιλιχόν, καθώς ^'γ«ι '4 γρα μπρε'τιτ, σι κούντρε θότε κάρτα, τ^
φή*• να άγαπτίσης τον γείτονα σου οΌύατζ Ριτόν; τεντ σι έ δε βετΐχεν§
ωσάν του λόγου σου, χαλά κάμνετε. τ&ντε, μίρΐε λενι.
9• Αμή αν κάμνετε προσωποληψί•
9• Μά ντε γίνι γχά άτά κε τζγιε«ν, κάμνετε άμαρτίαν, χαΐ έλε'γχε- δενε φάκερα , πενι φάϊγ , δ γίνι κερσθε άπό τον νόμον ωσάν παραβάται. τοΰαρί γκά νόμι σι παρανόμϊ.
ίο. Σε ψέ άι κε δό τε ρούαγε ίϊθβ.
ίο. Διατί οποίος φυλάζει όλον τον
νόμον, και πταίσει εις έ'να, εγινεν πταί- νόμνε , έ τε φεγίγε μπε νιε , ού π§ <ραγετούαρ μπε τε ίίθα.
ς-ης όλων.
1 1. Σέ ψέ ϋ κε θα" μός μιχέψ, θά,
ιι. Διατί έκεΐνος όπου είπε" μη
έ
δε
, μός βράτζ" « ντε μός κουρβεμοιχεύσης, είπε καΐ μην φονεύσης'
εάν δέ μη μοι/εύτης, άλλα φονεύσης, ρόφτζ , πό τί βράτζ , ού πεόρε πρί3ε>
σι ί νόμιτ.
έγινες παραβάτης του νο'μου.
12. Κεστοϋ χουβ§ντόνι, * χε'ίτο'ΐ
12. Τέτοιας λογίς λαλείτε, χαί
τέτοιας λογής κάμνετε ωσάν όπου μέλ λενι, σι χοΰρ γίνι περ τ§ Ριουκούαρ»
λετε νά κριθητε με τον νο'μον της ε με νόμ τ' έλεφτερίβε.
λευθερία;"
1 3. Σέ ψέ Ριούκ; ε#τ' ίπά ν;|γεσβ,
1 3. Διατί ό κρίσις θε'λει είσθαι άνελεημόνητοι εις εκείνον όπου δέν εκα- μπά τε κε νούκε χερρι ντβγεσε" μά
μεν έλεος" και τό έλεος χαν/άται ε ντεγεσα μπούρρ$τϊ κρντρί Ριούκιτ.
ναντία της κρίσεως.
ι4• Τζέίίτε μπρόδι, ώ βελάζβριτ'
ι4• Τί τό όφελος, αδελφοί μου, ε
ίμί,
ντε Οχστί νιερί κε κά Αε'σε , έ
άν λε'γη κανένας νά έχη πί^ιν, χαί
έργα νά μήν ενη, μήνα Χύνεται ΐχιί- νουκε κά ποΰνετε, μος μοϋντ δε'σα τ§
ν* ή πι'7ΐς νά τόν σώο-/;,
σόσγε ατέ;
1 5. Και εάν αδελφός η αδελφή
1 5. Ντ&τε ββλάί, 4 μότρα τζβε'είναι γυμνοί, κα' είναι ϋς-ερημε'νοι την οΊουρι , έ ού λίψετί χουκ' έ σόρμε ,
καθημερινην τροφήν,
ι6. Και κανένας άπό σας νά τους
1 6. Ε τοΰ θότε ντονιέ γκά γιούβετ
«ίπη' Σύρτε εις τό καλόν, ζες-αίνεσβε «Λ-ούρε" χάιγδίνι ντετε μίρρε, γκρόχι,
και χορταίνετε" και νά μην τους δώ β γγότι, έ τ§ μο; ού επνι άτοΰρε, άτό
σετε τά χρειαζόμενα τοΰ χορμίου, τί κέ ού δούχαεν$ περ κοΰρμ , τζίϊτί
τό όφελος;
μπρόδι;
Ι7• Ετζι κ«ιήπίς•ις, εάν δέν εχη
17. ^εϊτοϋ έ δε Αέσα, ντε μός
έργα, είνβι νεκρή εις τοΰ λόγου της. πάστε πούνερατε, §<ίτ^ •βδε'χουρ£ μπέ
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1 8. Αλλα Θέλει εϊπεϊ κανένας* έσΰ
έχεις πίς-ιν, και έγώ έχω ε"ργα' δείξε
μου εσί» την ιτίς-ιν σο^ άπό τα έργα
σου, χαί εγώ να σοΰ δείξω άπό τά
έργα μου τ/,ν πι'7ΐνμου.
'9• Π(ς-εύεις έσΰ ο τι είναι ένας
Θεός" χαλά κάμνεις" χαί τά δαιμόνια
το πις-ει'ουσι,, χαί φρίττουσι.
2ο. Και θέλεις να γνι•.ρίσης, ώ
ά\βρωπε μάταιε, δτι ή πίς-ις χωρίς
των έργων είναι νεκρά}
21. Αβραάμ ς πατη'ρ μας δεν έδιχαιώΟη από τά έργα, εμώντας να
άνεβάση τον υίόν του τον Ισαάκ εις
το θυσιαςτίριον;
23. Ιΐλέπεις ότι ή π:'7ΐ« συνη'γει
μί τά έργα του, χαί άπό τά έργα ή
«7ΐς ετελιιώθ»;;
23. ΚαίέπληρώΟη ή γραφή όπου λέ
γει" χαί έπίςευσεν Αβραάμ εις τον
Οεόν, χαί ίλογίσ9η αύτω εις δικχιονιίνην, χαί ώνομάσΟη φίλος Θεού ,
24• Βλέπετε λοιπόν δτι ό άνθρω
πος δικαιόνεται από τά έργα, χαί ό
χι μοναχά άπό τήν πίςιν;
α5. Ομοίως χαί ή Ραάβ ή πόρνη
οεν ίδικαιώθη άπό τά έργα, με το
νά δεχθη τους άπος-ολάτορας, χαί νά
τους εύγάλη άπο άλλην ς-ράταν;
26. Διατί χαΟώς το σώμα χωρίς
πνεύμα είναι νεχρόν, τέτοιας λογής
χαί ή πίς-ις χωρίς τά έργα «ίνα νεκρή.

Κεφ. γ. 3.

Κ*©. 3,

1 8. Μπάσε δό τϊ θότβ ντονιϊ,ιί
ϋ πί<•ι , έ ουνί κάμ ποιίνιρα' ίβρτο'•
μ« τ'ι μουα πέσίνε τ^ντε , γχά χοιήε•
ρατ έ τούα , ε οΰν§ δύ τ| τι ί|^τώ'ν
τίγ *έσ|νβ γκά πουνίρατ' ερ'ι.
19. Τι πεσόν κ§ ΙΙερντίζ ίίτί νά*
μίρρΐ π|ν" έ δε τε παοΰδίτ» η-ήινί,
ε δε δρίδενί.
2ο. Μά δο τε νιόχτζ, ω *ιε*ίηί
μπράζ» τε , σε πέσα πά ποΰνεριτί *•;'
ί βδεχουρί}
21. Αβραάμι Παπάι ίνε νο 'λ' » *ί
ί δρεϊγτί γκά πουνϊρχτε, του•*"»»*»•
ρε Ισαάκνε τ| πίρρ' έτίγ κουρώ» (β»
δυσιαστίρ;
22. Τι ε σέχ « πέδα χουνόν *«'•
σκβ μέ πουνερα τε τίγ , ε' γκά ϊολ'.•
τε πέσα γιου π'| έ σόσουρε.
23. Ε ού ποΡου'α κάρτα « ββΊ§"
πεσο'ί Αβραάμι μπέ Περντίνί, ί Τ*»
ζοΰ ντε άί -«ρ ,τ| δρε'ϊγτε, ί |3τι
χιούαϊγτουρβ μίκου ί Περντίο*.
24• Ε σίχνι γιούβετ άίέ «ί "*■?
πουν$ρατβ πίνετ| ί δρέιγτί «φ*)5
γιά γκά πεσα βέτςμξ;
25. Κ{βτου λοί έδε χοΰρβα Ρ*/*"
βι , νοΰκ' οϋ χ% έ δρε'ϊγτε γκά ν>ν*Α
κοΰρ πρίτι Ιγγίϊγτξ, έ ί »"ν"τ' Ι"1
τγι«τ$ρ ούδί;
26. 2έ ψε σι χουντρ' Βτ! ""Ρ
ί βδέκουρε πά 5πίρτ , χίστοό Ι <" Β"
σα είττε έ βδέχουρϊ πά ι-οιί*!*•"Κρίε Ετρέτε. γ. 3.
ι. Μόςδό-ίτεπίνενιαιοψίίι,τ-Λ:

ι. Αδελφοί μου μη γίνεσθε πολλοί
διδάσκαλοι, είξευροντες ότι θέλομεν λ|, ώ βιλά^ριτ' ίμί, ά ψεΐδί-Γ »πάρει ρ.εγαλί-ιερον κρίμα"
δά τέ μάρρ|μ§ με τ' άαψ. "•* Ρ*5
βε'τεχε.
2. 2έ ψί σιου'μμε πο«ν!ρ« γ*•/»^*
3. Διατί όλοι πταίομεν πολλά* εάν
με
Ρίθ§• άί χέ νοιίχβ φεγεν (χιγ£ ?ϊ"-^'
χάνίνας δεν πταίη εις τον λόγον , ε
κείνος είναι τελε>ος άν/,ρ, δυνατός νά χουίγ εστε νιερι ι συβουρξ, ί ζότι η
χαλιναγώγηση και όλον το σώμα.
βίρρί φρε £ δε ?ίθε χούρ;Λΐτ.

Κεφ.

3.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

3. Νά, όπου βάλλομεν τους χαλι
νούς ι ίς τα ς-όματα .των αλόγων, (ίς
το να μας πείθωνται , καί γυρίζομίν
όλον τους τό κορμί.
4• Να, χαι τα καράβια ύποϋ είναι
τόσα μεγάλα, και κινούνται άπό δυ
νατού; άνεμους, γυρίζονται άπό πολ
λά μικρόν τιμόνι, έχει όπου θέλει ή1
γνώμη τοΰ κυβερνν(του*
5. Τοιουτοτρόπως χαΐ ή γλώσσα
είναι μικρόν αέλος, και καυχάται με
γάλα να, όλίγη φωτία πόσην μεγάλ/,ν ΰλην άνάπτα.
6. Και ή γλωσσά είναι φωτία, ό
κίσμος της αδικίας *βτζιλίγωή γλώσ
σα έπιςατεΐ ίίς τα μέλη μας, όπου
μολύνει όλον το κορμί, καί φλογίζει
τον τροχόν της γενέσεως μας, και φλο
γίζεται από τήν γείνναν'
η. Διατί κάθε φύσις τών θηρίων
και τών πετεινών και τών ερπετών
χαί τών θαλασσίων δαμάζεται καί
έδαμάσθη από τ/,ν φόσιν την άνθρωπί/ην
8. Αμή κανένας δεν δύνεται να
δαμάση τ/,νγλώσσαν την άνθρωπίνην'
άκράτητον κακόν είναι, γεμάτη φαομάκι θανατηφορον.
9• Μετ' αύτ/,ν ευλογοΰμεν τόν
Θεόν καί πατε'ρα, καί μετ' αυτήν χαταρώμεσθε τους ανθρώπους όπου έγι
ναν χαθ' όμοίωσιν θεού.
ίο. Από τό αυτό ς•όμα εύγαίνει
ευλογία καίχατάρα. Δεν πρίπη, αδελ
φοί μου, έτοΰτα να γίνωνται τοιου
τοτρόπως. ,
ν
. : :
1 1 . Μήνα ή βρόσις από την αύτην
φλέοα άναβρυη τό γλυχΰ χαι τό πιχρόν;
ι». Μήνα δύνεται, αδελφοί μου,
ή συκιά να κάμη ελαιαΓς, η τό
τό χλη•
κλη-
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3. Γιά, τεχ βέμε φρενε χουαγετ
ντ$ ίόγί, «}τ§ να Αίντεν| νεβετ, ε* ού
ροτουλόϊγμε £ίθ§ χούρμινε.

4• Για, « δέ καράοετϊ ντόνε σ»
γιάνε κάκε τε μεο*ϊγν , ί ντόνε σε
στιου'ρεν» γχχ βρ^ερα τε φόρτα, κθίνενε γκά νιε τεμόν ίβόΓελ§, άτγέ τέχ
οο αι χ; ε κυβερνις;
5. Κίστοΰ έ δέ ίιουχα |3τε νιε
ανε έ βόΡελ|, έ μπουρρετε μπ| ίίιο'ίοιε.
πουνίρα- για, πάκεζε ζγιαο σα πίλ' τε
μχδ δγιε'Ρκ.
6. Ε δε Γιούχα ΐστβ νιΐ ζγιαρ , νιε
γε'τΐ έ σε ^τρέμπερεσε, ίιουχα §σι§
βέν§ ντε μές τ| μέλεβετ σόνα, ί μ0λέψ Ρίθε κουρμινε' έ κοΰρ τε γε'τε δέζουρ» γκι πίσα έ κολάσιτ, άτε χ7ρ§
δγίεΡκ τροχόν' β τε ρΌιία'ίγτουρ»τ σόνε.
7• 2« ψε ίίθε φύσι ίπί&βετ, βδέ
ί φλιουτουράιίιβετ , έ δέ ί ίερπίνιετ •
ί πι'4κετ τζπουτενβ, ί γιάνβ τζπούτου•
ρε γκα φουκί έ νιίρε,ζετ.
8. Μα Γιουχενβ ντοίι& γχά νϊέρ§ζι-

τε νούχε μοΰντ τα τζπου'τγΐ* έ χάκ|
)ί| σμουν τι βί#τ§, φρ|, πλ1()τ μ$
χϊλμ τε μόρτιτ.
9• Με άτε Αεχόγε'μΐ Περντίνε, έ
ΙΙαήάνε, ε'μέ άτ§ μαλεχόγεμε νιίρεζιτ|
«γιάνί κέόρε με χονίσμε ύ Περντίσί.
ι». Γχανι&Ρόγβ έ τίλ$ §έλλ ?;εχίμι,
■ δέ μαλϊχίμι, νοό-ΐε μουντγενβ τ| βενβ χετό που'νερα κεστοϋ ώ βίλάζ»οιτ'
εμι.
ιι. Μοΰντ βά3ίε κρόϊ τε Αο^όγε
γκα ίι| ΐ τίλι κανάλ ουγ§ τε |μχ>;| έ
ιΐέ τε πίχετε.;

13. Μουντ βάλε, ώβίλάζεριτ' ε'μί,
φίκου τε πίγε οϋλϊγν , ά δ*ρία φΐχ • κ^μ« της άμπε'λου ν* χάμη σϋ/. χ, Ετ,ι υ;ού & οι χρόι νούχ£ μοϋντ τ| Α{-^

ΙΑΚΩ0ΟΪ-
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Κεφ. 4-

ουδεμία βρύσι ημπορεί να καμη. νερόν ουγ; 1 1 κρίπουρε ί δε τε "εμπλ§.
άλμυρόν καί γλυκύ.
1 3. Κούα ϊϋτε σοφό ε δε ΐβίντοα1 3. Τίς είναι ανάμεσα σα; σοφό;
καί έπιζτίμων; ας δείξη από την κα• ρε ντ|ρ γιου; λέ τ| δεφτογε ά'ί μέ αν•
λήν συνανας-ροφην τα έργα το» με τ§ γέτίσβ έμίρρε πούνερατ' ετίγ *ε γιαν« π^ρρε με τ§ λούτε τε. σε ίίγτουριτ.
πραότητα σοφίας.
ι4• Ε ντε κίνι γιούβετ ζηλί τέ πίι4• Αμή άν έχετε παρόν ζήλον
καί φιλονεικίαν ει; την καρδίαν σα;, κ|τ§ έ κιάριίρα ντε ζέμερα τοόαϊγ, μός
μην κατακαυχάσθε καί ψεύδεσθε εναν μπούρρι, ε μός ίίνιένι κο'ντρε σι β|βτε'τίσί.
τίον της άλ^θεία;.
1 5. Αύτη ή σοφία οεν είναι ε'χείνη
1 5. Νούκ' Ισιε κ§γιό σοφΐ έ τζπρίόπου κατεβαίνει άποπάνω, άλλα είναι τουρε λιάρταζι, πο έ δε'ουτ χαιΖιρίς-ι,
ί σε παούδιτ.
επίγειος, ψυχική, δαιμονιώδη;*
1 6. Διατί ίκεΐ όπου είναι φθο'νο;
1 6. Σε ψέ τέκ ίΉ§ ζηλί, έ φΛοκαι φιλονεικία, έκεΐ είναι άκατας-ασία νικί , άτγέ 'εστε άκαταστασί , έ τζ&
πούν' έ λί?κ|'
και κάθε λογής πράγμα.
ι -γ. Αμη "Λ σοφία όπου είναι άπο\η. Ε σοφία >| εσιε λιάρταζι, πρ*#πάνω, πρώτον μεν είναι καθαρά έπει τοπάρί εστ' έ κερούαρε , έ παστάγε ί*
τα είναι εΐρηνικ/ι, πραεία, εύπειθης, κεν παΐχ, ε πούτε, ί πίντουρε, πλιότ
γεμάτη ίλεο; και καρπού; αγαθού; ^ με ντεγε'σε, έ με πε'μμβ τε μίρρα, έ
αδιάκριτο;, και ανυπόκριτος.
λιάρίκε γκά τε ξετάξουριτε, έ πα ϋποκρισί. .
1 8. Καί ό καρπό; της δικαιοσύνη;
1 8. Ε πέμμ' ί σε δρεΐγτεσε πά μπΐσπείρεται με είρη'νιτν ίίς εκείνους ό- λετε ντ| πάϊκ μπά τα /.ε »γδν< πάϋ.
όποΰ κάμνουσιν εΐρη'νην.
Κεφ. σ.

4•

Κρίε Εχάτερτε. δ- 4.

1 . Από που είναι οι πο'λεμοι και
ι . Γκα γιάνι λιούφτερατβ ε χιάρν} μάχαι; ανάμεσα σα;; Δεν είναι ά- ταιβ ντερ γιούβετ; Γιο χετε'γε, γχα
πεδώ, άπό ταΐ; ήδοναϊς σα; όπου πο- σεσερίμίτε τούαϊγ λε έ"τζε«γν| σι τρίμα
λεμώσιν εϊ; τα μελ•<3 σα;;
ντε μάλε τούαϊγ;
2. Επιθυμάτε, καί δεν έχετε" φο
2. Δισερόνι, έ νούχε κίνι* βρίτη •"
νεύετε καί ζηλοφθονάτε, καί δέν δύ- ζηλε'ψνι . έ νούχί μούντνι τ» /*«" χ§?νεσθε να επιτύχετε" μάχεσθε χαί πο- τονι,• έ λεφτο'γι έ νοώ!» μούντνι τ§
λεμεϊτε, καί δεν έχετε , ότι δενζη- ίε'νι σκοκόνί, σε ψε νοιίκ' έ χΛρχόνι
γιούβετ.
τάτε.
3. Κίρκο'νι ε νούκ' μίρόι, σε ψέ χ{ρ•
3. Εσείς ζητάτε, καί δεν πέρνετε,
διατί κακώς ζητάτε, δια να έζοδιάσε- κο'νι λίξτε κε τι πρίσνι ντε τε πελκίεβα τούαϊγ,
τ& εϊς τοις ήδοναΐς σα;.
4 Μοιχοί καί μοιχαλίδες, δέν είζεύ4- Κουρ6γιάρ§ έ χουρβγιάρε, νούχ'
βετε ότι ή φιλία του κςσμ^υ είναι έχ- έ δίγι γιούβετ σε μιχεσία έ κεσάιγ γέ-

Κεφ. ι'\.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ορα τοΰ Θεο3; ό'κοιος λο'.πόν βουληθη ν* είναι φίλος τοΰ κόσμου, καταςαίνεται εχθρός τοΰ θεοΰ.
:"). Η λογιά^ίτε ότι εύκαιρα λέγει ή
γραφή" ότι τό Λ/εϋ'μα όπου ε'κατοίκη«ν ει; έμας επίθεμα εις φΟίνον;
6. Αλλα ό θεός δίδει μ:γαλίτερην
χάριν" δια τοΰτο λέγει" όΘεός έναντιεΐται εις τους ύπεοηφάνους , και
δίδει χάριν εις τους ταπεινούς.
η. Υποτα^Οί,τε λοιπόν εις τον Θ;•
όν, έναντιωθήτε τον διάβολον, και Οίλΐι φύγει άπο σϊς.
9• Σημώαετε έσεϊς εις τον Θεόν,
καί εκείνος ίέλει σημώσει εις έιας'
καθαρίσατε τα χέρια σας, αμαρτωλοί,
και ^α7ρεψετε,ταΐς καρδίαις σας δίψυχοι.
9• ΤαλαιπωρηΟητε και λυπηδητε
και κλαύσετε' τα γέλοι* σας άς μετας-ραφίϋσιν εις λύπ/;ν. και ή χαρά σας
είς σκυθρωπο'τητα.
ίο. Τατίεινώδητί εμπρός-» ϊϊς τον
Κΰριον, και ΘΙλει σας υψώσει.
ιι. Μην κχτχλαλεΐτε Ενας τον
άλλον, αδελφοί" έκεΐνος όποίϊ καταλχλεΐ τον άδελφόν του , καταλαλεΐ
τον νο'μον, και κρίνει τον νο'μον" και
έαν κρίνης νόμον δεν είσαι ποιητής
νομού, άλλα κριτή;.
12. Ενας είναι ό νομοθέτης, ό δυ
νάμενος σώσαι και άπολέσαι" ποίος
είσαι έσΰ όπου κρίνεις τον άλλον;
1 3. Ελάτε εσείς τώρα όπου λέγε
τε* στίμερον και αύριον θϊλομεν ύπάγει εις έκείνην τήν πο'λιν, και θε'λομεν κάμει έκεϊ ενα νρόνον, και Οέλο•
μεν πραγματευβή, και Οέλομεν κέρ
δισεςι4• Οι όποιοι δέν εϊζίύρετί τό
πράγμα όπου θέλει γένει εις την αΰ
ριον' διατί ποία είναι ή ζωη' σας ;
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τετ *έστ§ χα-ψερί ί Περντισε; τζίλι &
κ| τ| γίτ« μίκου ί κεσάϊγ γέτετ, πί•.
νετε άρμίκου ί Περντίσε.
Γ). Α [/.ειγτο'νι κι• θο'τε μπέ τε ι/,πρά,ετε κάρτα Ζιτιρτι κε ντενι μπε νέβετ όϋ δό μέ δχ'ίιουρι τε ζηλίσί;
.6. Ε άΐ έπ ΐι» δουρετί μέ τε υ.%δε, πρα άντ-Αγ 6ότε" ΙΤίρντία μ π*
τα κε μπάχενε μπε τΙ μαδ' οϋ ρι
κο'ντρί' ί σε οϋ'νιεβιτ οΰ ε"— δουρετί.
η. ΙΙίντουνι άδα τέ Πίρντία, ρί-.
νι κόντρε τε παούδιτ, έ οο τε Γίϊγε,
πρΓιγ γιούό*.
8. Αφερόνι Περντίσε, ε δο τε άφερόνετε μπέ γιούβετ' παστρόνι δούαρρτξ, ώφαγ§τορε, έ.κερρόνι ζεμερχ.
τε τοΰαϊγ , ώ νιίρεζ μέ οι φάκε.
9• ΠιΑελονι, ε ρ*•'γι μπ| τ| Ό, •
κιάι" Ράζι γιούαϊγ λέ τ| κθε'νετϊ μ,πϊ
ζί, έ ^ίι••'• ριή ϊ}\'•-

ίο. Ο'ϊνιουνι πϊρπχρα Ζοτιτ, έ ο">
του γκ.^4?§ γιούβετ.
ιι. Μος θό« τ| '.κλ νιέρι τ«ρ γιάτερινε ώ βε,λάζερ, άί κε φλετ λίςτ*
περ βελάνε, α Ριουκον β|λάν' έΥιγ, άί
Γιουκον νομνε, έ φλετ λίςτε π|ρ νο'μνΐ*
έ ντε Ειουκον νόρινϊ, νοΰ/.ε γέ ροόαϊγ-.
τί'Η νο;Λ•.τ, πό ίιουκάτασι.
12. Νι: ιστέ νομοθέτι, άι κε μοΰντ
τε σο'σγΐ , έ δε τε χουμπάσΐ' μα τι ί|
Ριουκον τγιάτερινε τζίλι γέ;
1 3. Εγιανι γιούβετ άίά νταίίτί κβ
6ο'ί , βότ % νέσερετ οό τ| βίαι ντε κ|τε κιουτέτ, έ δο τε μπΛεμι άτγέ <ιΐ
μοτεμοτ, έ όό τε ρείπερόγεμβ, έ δι
5ο τέ φιτόγ|;Α|.
ι4• Γιούβετ κε νούκ' έ δίγι άτε ίε
δο τ| γέτε νέσερ , σε ψέ τζεϊτε γέτα
γιούαιγ; άνιό 'έϊτε νιε άβουλ κε περ
93
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ΐΛΚίίΒΟΥ.

οιατί ή ζωη'σας είναι καπνός όπου
φαίνεται όλίγην ώραν, και άπε'κει χά
νεται.
1 5. Αντιςνά λέγετε ε'σεϊς' έάν ό
Κύριο; θηληΌη και ζ/ι'σωμεν, θε'λοριεν
κάμει ετούτο, η εκείνο.
1 6. Και τώρα καυχάσθε εις ταΐς
άλαζονείαις σας' κάθε καΰνησις τέ
τοιας λογής είναι κακή,
17. Εκείνος όποδ ήξεύρει λοιπόν
να κάμνη καλόν, και δεν Το κάμει,
άριαρτία είναι εις αύτο'ν.
Κεφ.

ί. 5.

Κ?ί. ό.

νιετζί/8 δούκετε, ε πϊ<-άγε νοιίριτ».

1 3. Ντάγε τε θοαετε γιοΰβετ" ντέ
δάστε Ζότι, έ 5ο τ| ρόιγρί, έ τϊ
*έϊγο.ε «τε, έ ο*έ άτί.
1 6. Μα νταστί (Αποΰίρ ρϊ τ!
(/.πάϊγτου^ε τε μ.άό* τούαίγ , $ό •ι
(ΑπούρρΌυρε τε τίλε , ί^-η τ| Μί%1 7• Τζίλι §6 άσα νιεν τε *έγ€ ι!
μίρρενε, έ νούκ' έ *£ν, κί Ιστέ ρί

φάϊγ.
'Κρίε Ετζίοιτι. ε. 5.

ι . Εγιαν ι ά&ά νταστί γιούβετ :|
ι. Ελάτε τώρα οί πλούσιοι, κλαύσετε, θρυνουντες τόν έαυτο'ν σας ο\ά πάσουριτε τε κίαϊ , νκρίνι Κνί τολ ί
ταϊς ταλαιπωρίαις όπου σας ερχουνται Ιθίρρτουρε φόρτ π|ρ τε κεκία κ μ 1
βίγίνε (Απ| γΊούβετ.
2. Ρέρ£ι γιούαϊγ ού χαλί: , ί' ο< ψ
3. Ο πλοΰτο'ς σας ε'σαπη'θη, και τά
φορέματα σας έσκ<ολν;κοφαγώθν•καν.
πατ| τούαϊν ού ά /άγχρι χοειτ,ι.
3. Το χρυσάφι σας και τό άση'|Αΐ
ίσκουριασε και ή σκουριά τους θέλει
είσΟαι εις μαρτυρίαν εναντία σας, και
Θέ"λεί φάγει ταΐς σάρκαις σας ωσάν
φωτία" έθηκιάσετε θησαυρον σιά ταΓς
ύτεριναΐς ή|/.ε'ραις.
4• Νά, ή πληρωμή τών εργατών
όπου έθε'ρισαν τα χωράφια σας, την
οποίαν τους άπες-ερη'σετε, κράζει" και
ή βοαΐς εκείνων όπου έθε'ρισαν, έμβη'κασιν εις τά αύτία τοΰ Κυρίου
βαβαώθ.
5. Εϊ; ταΐς ήδΌναϊς έζη'σετβ α
πάνω εις την γην, και έξίφαντώσετε" έθρεψετε ταίς καρδίαις σας,
ώσαν εις τη* ήμε'ραν της σφαγίς'
β. Εκαταοικάσετε, Ιφονεύσετε τόν
οϊκαιον' και &έν σας έναντιεΐται.

3. Αόρι -νιούαϊγ ε* &'( 'φ™ &
σκουργιάσ , έ σκουρι ίτοΰρε » « ΐ"!
μαρτυρί κο'ντρε γιούβετ, έ δο τε χ«γ?
κούρμερατ§ τούαιγ πο'σι ζγχ«ρ » |ί*§"
γιούαοτε ί| ίίιουμε πΐρ «τ τ» **"
στάϊγμε.
4. Γιά παΤκα έ εργάτετ *ί κ*?
ρε άρρ'ατι του'αϊγ, *ί «"! Ρΐ^ί;
πρέΐγ γιου», θερρέτ* έ ή Ψ^"'
έ κο'£ρ§ςετ άρ4ίγτιν§ ντ* |3ί'«| ΤΙ ^^

τιτ Σαβαώθ ιτ.
5. Κίνίρούαρετουνέ^ί^'10^
ε'πίρεριπί^, . ντί Λ«τ< Λ Γ
σκίερε ζεμερατε τούαϊγ, « Λ-? "

τ§ θε'ρρτουριτ.
.
6. Κίνι ^ριετουαρ! έ βράρ? η
ϊγτιν*• έ άί νοΰκ' ού ντί« »ν^5
ρειγ
γιούβετ
7. ίΐένι 8ουρί(* ά&, **^•
η. Μακροθυμνίσετε λοιπόν, αδελ
φοί, έως την παρουσίαν του Κυοίου. γγε'ρα μπε τ' ίρ^ουρε τ| Ζο'τιγ, «"

Κεφ. 5.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Να, ό γεωργός εκ^εχεται τον τίμιον
χαρπον της γης, μακροθυμοΰντας εις
αυτόν, εως αν λαβή βροχών πρόι'μον
Και όψιμον.
8. Μακροθυμνίσετε και έσεΐς, ςτ»•
ρίςετε ταΐς καρδίαις σας, δτι ή παρ•^σία τοΰ Κυρίου έση'μωαε.
9• Μην «τενάζετί εναντίον ενα:.
ίου άλλου, άσΊλφοί, δΊχ να μήν κατακριθητε' να ό κριτής ς-ε'κεται έ"μπρος-α εις ταΐ; θύραις.
ίο. Αδελφοί μου, πάρετε παρά
δειγμα της κακοπαθείας, χαΐ της
μακροθυμίας, τους προφη'τας, οι ό
ποιοι έλάλησαν εις το όνομα τοΰ Κυ
ρίου.
ιι. Να, όπου μακαρίζομεν εκεί
νους όπου Ιχουν ΰπομονίίν" την ΰπομονήν τοΰ Ιώβ την ήκού•ιετε, και
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στρόνι σι λοι «οίϊγκου πρέτ πέμ|ζεν'
ε' ντέρρτζιουρε τέ δέουτ , τούκε πρίτουρϊ μέ οουρίμ μπε τέ, γγέρα σα τ|
μαρρί "Λ έμεγγέσι^ έμπρίμανεσε.
8. Δουρ^όνι έ 5ε γιούβετ, στερεό-,
σνι ςεα.|ρατε τούαιγ , σέ ψέ τ' άρδουριτ' ΐ Ζότιτ οΰ άφιρούα.
ρ. Μός μτζόνι νιε'ρι γιάτερινε , ώ
Ρ»λάζ|ρ , κέ τε μός οεμετόνι- για Αϊ
Ριουκάτισι ριπερπάρα πόρτ|σ$.
ίο. Μέόρι, ώ βξλάζερ, ξόμπλε τέ
σ$ ^έκιουριτ κέικ , έτέ οουρίμιτ Προ<ρητ|τ§, άτά χε φόλ| μπέ !μ§ρρ τέ
Ζότιτ.
1 1. Για , χε τέ λιο^μουρι κιούχιγ•:

μ| άτα χέ Λουίόούανε, κίνι διίιούαρξ τέ
πρίτουριτ' έ Ιώβιτ, ε κίνι τ: άρρε τε σότο τέλος Κυρίου ήξεύρετε, ότι είναι σουριν' ε Ζότιτ, σέ είτε, σιοϊμ ΐ ντ|πολυίύσπλαγ/νος ό Κύριος και οίκτίρ- γέσ§σε Ζότι , έ Αεν ντ§γέσ§.
μων.
ιϊ. Μπέ Ρίθε, ώ βελάζίριτ έμί,
12. Και προτίτερα άπό όλα, α
δελφοί ριου, μην όμώνετε μν(τε τον μός πξρΡερόνι άς πέρ Κίε} , άς ~|ρ 5ε,
ούρανόν, μη'τε την γην, μηδέ κανένα άς γετερί πέ [/ός π|νι" πδ λέ τ£ γέτε,
άλλον ό'ρχον" χαι ας είναι £σάς 'τό φγιάλια γιούαϊγ κείίτοΰ Ιστέ, κ^στοϋ
να», ναι, χαι το οΰ., οϋ' δια να μην εατί, νούκ' |στΐ χεστοΰ, νουκ' §'ίτ§
•Ιεστοΰ" κε τε μός Αίριντΐ §ίμ.
πε'σετε άποχάτω ίΐς την κρίσιν.
1 3. Κα τε κεΊχ ντοίιε γκα γιοϋσ,
ι3. Κακοπαθαίνει κανένας άνάμεοά σας ; άς προσεύχεται" χαίρεται λέ τε λωύτετί, χα ίϊζΊμ, λε τΐψάλγε.
κανένας; α; ψάλλει.
ι4• Εστε ντονιέ ί σεμούρε ντ'ερ γιου,
\ι\. Ασθεναΐ κανένας άνάμεσάσας;
άς προσκαλέση τους πρεσβυτέρους λέ τέ θί^ρε'σ» Πρίφτιριτ' έ κίοεσι , ϊ
τη; εκκλησίας, χαι ας προσευχηθώ-• λέ τέ φάλενί μπΐ τέ , τούχ' έ λίερε α
σιν απάνω εις αυτόν, άλείφαντές τον τέ μέ ράϊγ μπ| Ιμίρρ τ| Ζότιτ'
μέ ελαιον εις το όνομα του Κυρίου.
1 5. Ετεφά^ετ* έ πεσίσε δοτεσπ|1 5. Κα; τ ευχή της πίς-εως θέλει
σώσει τόν άσθενημένον, και θέλει τον τόγε τέ σεμούρινι, έ δό τα γκρί(.ε άτ§
σηκώσει ό Κύριος* καί έαν εκαμεν Ζότι" ϊ ντου Ρίντε έ δε μέ φάγε, ο»
άμαρτίαις, θίλουσι τοΰ συγχώρηση.
τι ντ*γε'νεν§ άτίγ.
1 6. Εεμολογίσνι νιε'ρι για'τεριτ φά
1 6". Εξομολογεϊσθε ένας ίΐς τόν
«λλον τα σφάλματα, και ευχεσθε γετε } ΐ λιούτουνι νιε'ρι π*ρ γιάτίριν^,

Κε•5.
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ϊν*ς δΊά τον άλλον, διά νά ίατρευθϊ,τε"
ιςολί» δύνεται η δέησις τοΰ δικαίου
ενεργούμενη .
17. 0 Ηλία; ίτον άνδρωπο; όμοιοπαθής ωσάν χα! εαεΐς, και ΐπροσευ//θ7ΐ νά ριν β^ξτι' και δέν εβρίξεν
απάνω εϊ; ττ,ν γην χρόνου; τρεί;
και (/.ηνα; εξ'
ι8. Και πάλιν έπροσευχη'βη, και
ό ουρανό; ίδωκε €ροχην, και ^ γη
ίβλα'ττ,σ» τδν καίπο'ντης.
ΐ9• Αδελφοί, εάν πλανεθη κανό
νας ανάμεσα σα; άπα την άλη'θειαν,
και ν α τον μίταγυρίση τινά; ( από
την πλάνην, )
2ο. Α; ήξεΰρει ότι εκείνο; όπου
γυρίζει άμαρτωλαν από την πλανεμίνην του τράταν, θέλει σώσει ψυχ/,ν
από τον θάνατον, και Οελει σκεπά
σει πληθο; άμαρτιίϋν.

£ II Ι 2 Τ Ο Α II
ΠΕΤΡΟΪ ΤΟΪ

ΑΗ02ΤΟΑΟΪ

ίλ τ| 3ϊ;όόνι ' 'ίκΰα» φουκϊ κ*
λιουτουριτ' έ οε δρεΐγτιτ κοϋρ "■:
νετ|.
•",
\η. Ηλία κέ νιερί σϊ δε νά ί
αά , έ οΰ φάλλ α: τε νκρ«ί^ετε « -ε
μό;• πΐγ δι μπέ δέ' έ νουκε ία δι τ-,
βγιέτ έ Ριάστί μου&ιγ.
1 8. Ε τ-ΐίΓΛά οΰοάλλ,έ Κ'ΐίλΐ οΊ
σϊ , έ οίου δα πεμμεν" έσάΐγ.
19. Βελάζερ , ντε βολτ ντονεέ γκά|
γιοΰσ πρέΐγ οΰδεσ' ϊ&ιε'ϊγτε, έ τά χ.Μγί άτε νιερϊ (γκά ίεΐιέστρα, )
2υ. Λέ τι δίγΐ , σε άί *§ κίϋν **γξτόρε γκά /έναστρα έ •.υίετε τ•.γ , &.
■χϊ σπιτόγι Σπίρτ γκά έοέκξγια , έ ϊη
τ§ μπουλιόγε τούρμεν ε φάγεβετ.

Κ Α Ρ Τ §.
Ε ΑΠΟΣΤΟΛΟΊΤ ΠΕΤΡΟΣβ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ

Κ Α θ Ο Λ Ι Κ Ι Α.

ΠΡΩΤΗ.

Ε Π Α Ρ Ε.

Κεφ. α. ι.

Κρίε Επάρρε. α ι.

ι. ΠΕΤΡΟΣ άπότολοςτου Ιησοΰ
Χρι^οΰ, είς του; διαλεγμένου; ςενιτευμένους τις διασποράς τοΰ Πόν
του, τ^ς Γαλατίας, της Καππαδο
κίας, της Ασίας και Βιθυνίας,

ι. Πέτρουα Απο^όΧι ϊ ϊη«ού Χρ*»
<Γ0«τ μπά τά χ§ ρίνβ ντί έεντ τι χνίαϊγ πίρχάπουρβ ντ§ περ Πόντο, ντέ
περ Γαλατί, ντε περ Καπαδοκί, ντβ
περ Ασί , ντε περ Βιθυνΐ, ί τέ τζγιέδουρ§,
• • '■
α. Σι κοΰντρ' εστε. τ'ε πάρρΊτ" Ιπ«*•
3. Κατά προ'γνωσιν θεού πατρο;

Κί?. ι.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

;».; άγιασμον Πνεύματος, ικ ϋιτακο7) ν και ραντισμον του άκρατο; ΙησοΟ
Χριτοΰ' άς πληδυνθη «ς ίσα; χά
ρις και ν.-.ί,α,
3. Ας «ναι ευλογημένο; ά Θεός,
και πατήρ του Κυρίου μας Ιησού"
Χ 017ου, οπού" μας άναγέννησεν δια
το πολύ του έλεος εις ελπίδα ζωντ«ινήν, διάμεσου της άνα7«σεως του
Ι/]σοΰ Χρις-οδ εκ νεκρών,
4• Εις κληρονομί«ν άφβαρτον και
«μίαντον /.αϊ άμάραντον όπου φυλ,άττεται εις τους ούρανοΰς δια λό
γου σας"
5. Οπου φυλάττεσδε μέ την δύναμιν του θεού διαμέσου τις πί•τεως, εϊς σωτηρίαν, ή οποία είναι
ΐτο»μη να φανερωθη είς το» ύ^ερι%ον καιρόν.
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πάρίσμ τε Περντίσε Παπάίτ μπ|
Ζ|ινγτεριμτ|2•π'.ρτιτ, ντε τε ΓεΡιουρς
τέ Ιησού Χρις-όιτ , ί ντέ τέ ραντίσουρ§ με Γιακ τε τ'ιγ' δουρετι έ πάϊκ λ*
τε στόνετε μίτε γιούβετ.
3. Λε τ§ γίτε πεκούαρε Περντία, ε
Παπάϊ ΐ Ζότιτ σόνε Ιησού Χρΐ70ιτ,
άΐ κε πέρ ντεγίσε τε τΐγ τε μάδενε ν*
πάλι νέβετ πέρ σε οίτιτ ντ| νιε σπ§όόέσε τε Ριάλε με άνε τε σε γγιάλτουριτ τε Ιησού Χρΐ70ϊτ γκά τ§ βδε'κουΡ«ίι
4• Μπε νιε κληρονομί τε πα πρίσιουρε , έ τ§ πα μολέψουρ» , ε τξ πά
μαραγγιάσουρε, τε ρούαιγτουρε ντε Κίελ' περ γιούβετ.
5. Πέρ γιου χέ ρούχαι με φουκι τ\
Περντίσε με άνε τε πέσεσε περ σπετιμ
κε εστε πέρρ'ε Ρατί περ τέ τζφάκουρε
ντί κοχε τε πα7άιγμε.

6. Μπα τε γιούβετ Ρεζόνι , ντο'νε σϊ
*ά και τώρα ολίγον λυπεϊσθε ( άνί- δούχαετε τε χελμόνι νταϊτί πά/.ε,ε
τως και κάμνει χρεία ) εις πολλών (ντ| πέφτε χρί ) με σιούμε λοΐ πιραλογιών πειρασμούς*
η. Κ| τ$ Ρέντετε δοκίμια έ π:ο|σ§
η . Δια να ευρέθη ή δοκιμή της
πίς-εως σας, όπου είναι πολλά τι- σούα«γ 8ιούμ| με έ ντέρρτζιουρε γκά
[..ιωτε'ρα άπό τό /ρυτάφι όπου φθεί άόρι ίε χούμπετε έκε δοκιμάσετε μϊ
ρεται, και (όμως) δοκιμάζεται δια• άνε τε ζγιάριτ περ μπουρεζϊ έλεβδιμ,
με'σου της φωτιάς, εις επαινον και μπ§ τε τζφάκιουρϊ τέ Ιησού Χρΐ70ϊτ.

6. Εις τό όποιον φέρεσΘε, άγκα-

τιμήν και δόξαν, εις την άποκάλυψιν Ιησοϋ Χρις-οΰ*
8. Τον όποιον άγκαλα και δέν
τον είδετε, τον αγαπάτε" είς τον ό
ποιον (τώρρ άγκαλα χαί να μην
τον βλέπετε ) όμως πι<τεύοντες άγαλλιάσθε, χαραν άνεκλάλητον και δεδοζασμένην"
9- Πε'ρνοντες το τέλος της πίςεώ; σας, σωτηρίαν ψυ^ών'
ίο Δια την οποίαν σωτηρίαν άκριβοζητνισαν και εξέταζαν οι προφίται,

8. Τ άτίγ κ'| έδόγι γιούβετ πα
πάρρΐ, μπα τέ κε έ δε νταστι πεαο'νι
πα πάρρ"ε, έ με τέ πεσούαρε Ρεζο'νι με
νιέ ίβ?[ίμ τε πα ξηγησουρε έ τέ λεβδούαρ§.
9• Τούκ' έ μάρρε σκοπόνί έ πέσετε
σούαι'γ, τέ δπετούαριτ' έ Ζπίρτεβετ.
ίο. Πίρ άτε σ^τ•.μ κερκούανε ε
ςετάξνε προΦ-Λτετε, άτά κε προφητέψ
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όπου ίπροφη'τευσαν δια την γβίριν ό
που είναι εις εσάς"
ιι. Εξετάζοντες εις τίνα η ποίον
καιρόν το Πνεϋμα τοΰ Χρις-οΰ (όπου
ήτον βίς αυτούς, και έμαρτυρα προτίτερα ) εφανε'ρωνεν δτι εμελλβ νχ γε
νούν τα ποιήματα τοΰ Χρις-οϋ, και
αϊ όόςαις όπου έμελλαν να ακολου
θούν ΰς-ερα άπ' αυτά τα παθήματα"
12. Εις τους όποιους απεκαλύφθη,
δτι όχι εις τοΰ λόγου τους, άλλα εις
εμάς έοΊτκόνουν αυτά, τα όποια σας
{λαλήθηκαν διαμέσου εκείνων όπου σας
εύαγγε"λισαν μέ Πνεΰμα άγιον, το ό
ποιον έτάλθη άπο τον οϋρανόν, ει;
ζχ όποια πράγματα ϊπιθυμοΰσιν ο'ι
άγγελοι να σκύψουσ».
1 3. Δια τοΰτο άναζώσετε ταϊς
μίιαις της διανοίας σας, καί έξυπνοΰν•
•τες, όλος βι' όλου ελπίσατε εις την
χάριν, όπου σας έρχεται εις την άποκάλυ}ιν του Ιησού Χρις•οΰ"
ι4• Ωσάν τέκνα ΰπνίκοα, μη συσχηματίζεσθε εϊς ταϊς προτίτεραις επιθυμίαι;, όπου είχετε εις τον καιρόν
της άγνωσίας σας'
ιδ. Αλλά καθώς είναι άγιο; εκεί
νος όπου σας έκάλεσε, γενήτε και
ϊοεΐς άγιοι εις κάθε λογής συν*νας-ροφην.
ι6. Διο'τι είναι γιγραμμένον' γίνεσθε άγιοι, ότι και εγώ άγιος είμαι.
17• Και έάν έπικαλεϊσθε πάτερα
εκείνον όπου κρίνει χωρίς πρόσωπο ληψίαν κατά το έργον κάθε ένας,
τον καιρόν της ζενιτείας σας συ.νανας-ραφϋτε με φόβον'
ι8. Ηςεύροντες ότι ό/ι μέ φθαρτά
(πράγματα) με άσημι η χρυσάφι έλίυθερωθη'κετε άπό την ματαίαν σα;
ο^νανα^ροφήν την πατροπαράδοτον"

Κ»Ϋ- ι.

νϊ περ δουριτι χ§ 1στ§ ντερ γιούβετ.
ιι. Τουκ' έ ξετάζουρ§ κο^ενΐ ά
τζλοΐ κόχε τξ ΙΗνουαρε γκά ά* κϊ κέ
μπ§ τά Σπίρτι ί Κρίστιτ χ£ θζ μ%
περπάρα τε πεσούαρατ' έ Κρώτιτ, ι
ντέρρετε με τ| παγτάιγμε.

13, Μπ' άτά κέ τζπουλιοΰαρ*,
)ί& άτα γιο -§ρ β:'τε.χί, πό περ νίβ*ν
κέν| σερπετόρε άτοϋρε ποΰν§ρ*£»«τ, ζ|
νταστί οΰ ρεφίενε. μπ^ γρύέςτ γκά
άτά κ- οΰ σΊδ*άςν| Ούγγίλ§ γιού&τ
με ανβ τ| Λξινγτιτ 2πιρτ, τε ί|5Γουβρινε. γκά Κίελτε, χ^ μπ' άτο πούνξρα
δ|α|ρόγϊν£ Εγγεϊγτε τ§ 3όχ$ν§ μέ βί.
1 3. Πρά άντάϊγ λέ τ§ γένε γγε3ουρε μέσετε έ μέντιεοί σούβϊγ, τ»
έσ{λουαρ{, σ-|;:;νι τέΐόε μπ' άιέ
δουριτι Αε εστ§ δέν§ μπε γιο«ίβετ,
μπε τέ τζφακιου^ε τέ Ιησοί» Χρις-ό:τ.
ι4• 2ϊ δγιελμτ' έ τ'ε «κτιουχρεσ*
μός πλεξι μέ δε&ερίμε ~ϊ πάρα, >.\
χέσ&τ) ντε κόχε τε σε πά οίγτοοριτ
σούαιγ.
ι5. Πο σι κουντρ εστε ^ί«νγτ α:
ν\ οϋ θύρρι γνουβετ, π,§νι » ^' γ»ΰ&7
σ|ϊνγτόρε, ντέ ίιθ§ πούν|ρα τουαιγ.
1 6. 2έ ψε εΐττι ϋκρούζρξ πίνι
σί'ινγτόρ$ , σε ψέ οϋνε γιάμ Σέινγτ.
ιη. Ε ντ$ θβρ^ίτνι |*απά άτί ζ|
Ριουκόν πα τζίεοουρι φάκε, σι χοΰντρ»
γιάν| πουνετ| έ Γιθί κοΰϊγτ, {*λ ιΐί'δ,
φρίκε ίίθε μάτν& έ ξενιτίσς σουχϊγ.
1 8. Σε ψέ ε δίγν γιουβετ χ| νοΰχί
γίνι πλερί μέ ποΰνερα τε πρίβρυρα, μ$
έρίέντ ά μέ άρρ γκά γετα γιούάΐγ ι
πα βεγίίρα, έ * λίνε γκά παπαλαρ<τ|
τούοΛ/•

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κεφ. 3ι

19. Αλλα μέ τίμιον Λίμα του
Χρις-«ΰ, ωσάν άμνοΰ άκατηγορίίτου
2θ Ο όποιος ίτον προγνωρισμένο;
προτίτερα άπό την αρχήν τοΰ κόσμου,
και εφανιρώθη εις τους ύ<-ερινούς χρό
νους δια λόγου σας,
2ΐ. Οπου πις-εύετε διαμέσου του
ίίς τόν θεόν όπου τον άνάςτησεν εκ
νεκρών, κα'ι του εδωκι δόξαν, εϊς τό
σον όπου ή πί^ι; σας και ή" ελπίδα
να είναι εις τον θεόν.
33. Καθαρίζοντες ταΐς ψυχαΐς σας
ίίς τήν ύπακοήν της αληθείας, δια
μέσου τ«ΰ Πνεύματος, εις φιλαδελφίαν άπλα7θν, αγαπήσετε ένας τον
άλλον όλοψύχως με καθαράν καρδίαν'

}5ι

Ι9• Πό με Ριακ τε ντέρρίζουρε τβ
τβ Κρίστιτ σι κέγγιτ τ| πα κατηγορί, ε τέ πα τ| ζιοιίερε.
οο. Ε κ| κέ άρδουρε μ§ πε.ρπάρα
σέ τ§ θεμελιόσεϊγ γέτα , έ ού τζφάϊιί
π|ρ γιούβετ ντ^ κόχε τε πας-άίγμε.
2ΐ. μπε γιούβετ κ| 7;εσονι με ανε
τα τίγ ρ.πε Πίρντίνε κε έ γγιάίι γκα
τε βδέκουριτε, έ κέ έ ντερρόι άτ«, κ§
τ| πεσόγετε γιουβετ ί τ: σπίρρ^εγετε
μπε Περντίνε.
33. Τούκ' έ κερούαρε Σπίρτερετϊ
τούα'ίγ με τε διΡιούαρε τε σε βερτέτ|σε. μέ άνε Σ\ίρτιτ , μπε δαίιουρί τ$
βελάζερίτε τ| πα χιλέ, τξ δοϊ νιέρι
γιάτερινε υέ Ρίθε ζέμϊρε τε κ|ρουαρ|
κούρδο.
α3. Σέ ψέ γίνι λέρρε περ σ| δίτιτ
γιο γκα φάρρε έπρίσιουρ*, πό τε πα
πρίϊιουρβ μέ άν§ τε φγιάλεσε Περντίσε μπέτετβ Ριάίε, έ κε ντί Ρίθε γέτ|.

23. Ες-ωντας να αναγεννηθείτε, δχι
άπό σποραν φθαρτών, αλλά άφθαρτον, δι»μβσου τοΰ λόγου τοΰ θεού
τοΰ ζώντος όπου μένει εις τον
αιώνα.
24. Σε ψέ τζδό κοΰρμ 'έϊτε σι
24. Διότι κάθε σα'ρκα είναι ώσαν
χορτάρι, και κάθε δόςα άνθρωπου ώσαν πάρρ", ί Ρίθε ντέρτι ί νιερίουτ σι λιουτο άνθος τοΰ χόρτ.ο•»" έξηράνθη ό χόρ λ» έ πάρριτ, ού θα Χάρρι, έ δέ 'έντα
τος, και το άνθος του έζέπεσεν"
ίτίγ ρ*ά.
25. Μα φγιάλια έ Ζότιτ οουρρόν
35. Αμή ό λόγος του Κυρίου μέ
νει εις τον αιώνα" και τοϋτος είναι περ ΡίΊβ γέτε" έ κΊιγιό *έ3τ§ φγιάλια κ§
ό λόγος όπου εύαγγελίσθη εις εσάς. |<πβ τζφάκιουρε μπε γιούβετ.

Κεφ. β.
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Κρίε Ε&τε.β. 2.

ι. Αποδιώχνοντες λοιπόν κάθε κα•
ι . Αντάϊγ λέ τ| λ(μϊ τζδά φάρρε
χίαν, και κάθε δόλον ΰπόκρισαίς και- -ιΐ κέκε, έ* τζδο φάρρ§ Ρείιέστρί, έ ΰφθόνους, και ολαις ταΐς καταλαλίαις, ποκρισίτε , έ ζηλίτε , έ τε Ρίθα τ| χό'κιο'^ατε ντ| Ρόγε ,
2. Ωσαν νεογέννητα βρέφη, αγα
2. Πόσι φόσνιε λέρρ"ε νταστί, όούπήσατε το άδολον γάλα τοΰ λόγου, αϊγνι μέ δεσϊρίμ κιούμεστιτ' ε Σπίρ•ια να αύξηθητε μετ' αυτό*
τιτ τε κουλούαριτε, Λ| τε ρίτι μπ& τ|.'
3. Εαν αληθινά έγενιθηκετε ότι ό
3. Ντε κίνι δοκιμάσουρε μέ τ^
Κύριο; είναι αγαθός"
βερτέτε κε Ζότι εστε ϊ |μπλε.

$3Λ

πετρου α.

4• Εις τον οποίον σημο'νοντες, εις
αύτον λέγω οποί είναι πέτρα ζωντα
νή, καταφρονεμένη άπό τους ανθρώ
πους, άμή' σημά ϊΐς τον θεόν δια
λεγμένη και τιμία*
5. Κ αι αυτοί έσεΐς ωσάν λίθοι ζων
τανοί κατασκευάζεσθε σπητι πνευμα
τικόν, ίεράτευμα άγιον, να προσφέρε
τε θυσίαις πνευματικαϊς, εύπρο'σδεκταις τφ Θεφ διαμέΐου του Ιησοδ
Χρΐ7θϋ.
6. Δια τούτο και περιέχει εις την
γραφήν, να ύποίϊ βάνω εις την Σιών
πέτραν κεφαλήν γωνίας διαλίγμένην,
τιμημένην* και οποίος πιςεύει ιΐς αυ
τήν δέν θέλει έντραπη.
η. Εις εσάς λοιτον όπου πιςεύετε,
εκείνη ή" πέτρα είναι τίμια* άμή εις
εκείνους όπου δέν πείθουνται, είναι
πέτρα την οΛοίαν άπέρριζαν οι κτι«τάδες, ετούτη εγινεν κεφαλή της γω.
νίας, χαί λίθος σκοντάματος, Χαί σκαν
δάλου πέτρα.
8. Εις έχείνους όπου σκοντάπτουσιν εις τον λόγον, με το να μην τον
πείθουνται, εις το όποιον χαί έβάλθησαν.
9• Αμή έσεΐς είσθε γένος διαλεγμένον, βασίλειον ίεράτευμα, έθνος άγι
ον, λ«ός τον όποιον άπο'κτησεν ό θεός"
διά να κηρύξετε ταϊς άρεταϊς εκείνου
όπου σάς έκάλεσεν άπό το σκο'τος
εις τό θαυμα<τόνταυ φώς*
ίο. Εσείς ύποΰ ένα καιρόν δεν είσθαν λαός άλλα τώρα είσθε λαός τοΰ
θεοΰ' οί όποιοι τότε δεν είσθαν έλεημένοι χαί τώρα έλεηθη'κετε.

Κη9- *•

4. Μπα τίχιάίι, *ε \ί~\, 6ί»α-,
νιε ίοΰρρ" ΐ Ριάλ|, Ιχΐδουρε πόίτε γχ>2
νιέρεζιτξ, μά μπάνε Περντίσε ί τζγιεδουρ§, « ϊ ντέρρτζιμ.
5. Ε γιούβετ πο'σι Ρούρρΐ τέ ήχ~λζ
γίνί κτίσουρε μπ'ι τ|, νιΐστΐ-ί ίϋτ•.:•
τιτ , νιε ΙΙριφτερί Σείνγτε , πΐρ τέ
προΰρΐ χουρήάνΐ τ| Σπίρτιτ, τε χελκίιρα τέ ΙΙερντία, με όνε τέ Ιη«οϊ/
Χριστο'ϊτ.
6. Πρά άντάϊγ χα ντε χαρτί* γι*,
κε βε ούνί ντεφιών νι§ Ρούρρ κιούτζν"
έ κιοσέσί τ§ τζγιέδουρε , τέ πα τζμούαρ}, έ χι ί\ τε πεσο'γί μ7:§ τε νού*«
§ό ι\ τουρπ§ρονετε.
η. Πέρ γιούβετ άΰά >\ χε?ούατ|
άι Ρούρρ 'ίστβ ντέρ*ρ , μα ντά τά ί'|
νούιίι πισόγενε, άί |9τ| ίούίρι χέ ο}
χόδ πόστ| γ/.χ ατά χε δερτόϊγνε στεπίν$, κουιγ ού πε κιουτζι ί χαϋε'σε, «
Ρούρρ ί σι σχοντάψσυριτ, έ ^>^ »
οκανταλίσε.
8. Μτ:ά τά /.ι πίρπίκενΐ ντε ογι*•
>ε , έ νούχ» Αίσο'γεν$ μπα τέ λϊ ϊ ο*
κέν{ ούρδίρουαρε.
9• Μα γιούβετ, φυλί ί τζγιέδβ»ρ*., ί Ιριφτερί έ μπρέτιτ, ΒΙιλέτ ί Χμνγτερούαρε, λαό ΐφιτούαρξγχά Περντία,
πέρ τε ρεφίερξ τε μίρρατι έ άτίγ χ;
ού θύρρι γιούβετ γχά ίρόετζίρα, ντ^
§ρίτ| τε τίγ τε τζιουόίτουρίνε.
ίο. Γιούβετ κέ νιε χέρε γί'σϊτϊ γιό
λαό, μά νταδτί γίνι λαοί ί Οερντίσε"
γιούβετ κέ νιε χέρε νούίε κέ•5?τε πγιέσε γκϊι ντεγέσα, έ ντα3τι ού χετε ιτγνε-

σετάρι μπε ντεγέσε.
ιι. Τε δάσιουρΙ, οϋλιοίτεα σι τέ
ιι. Αγαπητοί, παρακαλώ σας να
πότϊσε
έ τε χούαιγ τε λιαρΡόνι •(-αι ^•
φυλάγεσθε ωσάν ξένοι χαί διαβάτα:ς
άπύ ταΐς σαρχικαΐς επιθυμίας, αϊ όποίαι σεοίαετ' έ κούρμιτ, *ϊέ βέν$ σί τρ-.α*.
πολεμοΰσιν εναντία της ψυχής"
κόντρ{ Ζπίρτιτ.
12. Τούκ' έ ρ*ούαρ| μίρρ$ ντε μι;
12. Να εχεται τον συν«να7ροφην

κ !?.

1.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

οας καλτιν εις τα έ^νη* είς>το'σον όιτοΰί
έκεΐ όπου σας χαταλαλοΰσιν ώς κα
κοποιούς, ες•ωντας νά άττίΐϋ'οΰσιν εις
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τι φυλίραβετ, κέ τέκ ού χέκείγνε ντε
Ρόγε γιούβετ σι νιέρεζ τε κεκίγν , σι τέ
σιόχ§ν§ ποόνερατβ τούαϊγ τέ μίρρατε,
τε λε(5§όγ»ν§ Περντίνε ντί §ίτε χέ §6
τε σιόχί.

τα καλά σας έργα, να δοξάσωσι δι'
«ύτά τόν Θεόν εις τ/,ν ήμέραν όποδ
'. 1
θέλει σας επισκέψει.
ι3. Υποταχθείτε λοιπόν εις κάθε
1 3. ΙΙίντι άδάπερ Ζότνεμπέ τ$$ο
λογής άνθρωπίνΤ,ν τβξιν κ«ί πολιτείαν τάξ τε νιέρεζετ , κάκε μπε μπρέτνε, σι
διά τον Κύριον" κάντε εις βασιλέα, μπε με τε λιάρτινε.
ωσάν μεγαλνίτερον'
ι4• Κάντε εις αΰθεντάδες, ωσάν
ι4• Κάκε μπ$ ζοτερίνγ, σι μπ& τ|
όπου πέμπονται διαμέσου αύτοΰ, εις δερΡουαρϊ γκά Περντία , κε τέ μουντόέκδίκησιν των κακοποιών, και επαινον γενε άτά κε πεγενε τε ΧΕκίατε , έ τε
μπούρ^γενί άτά κε άίγενε τε μίρ^ρϊνε.
των κάλων*
1 5. Σέ ψί κιγιο εστε. θε,λίμ' έ Περ
1 5. Οτι ετζι είναι το θέλημα
τοΰ Θεοΰ, να σφαλΐτε το τόμα των ντίσε, τοΰκ' έ*ίρρ^ τέ μίρ*ρετε μπίλ•*
αφρόνων και άγνώς-ων ανθρώπων κά- νι Ρόγεν' έ ίιέρεζετ τέ πα μίντ.
μνοντες έσεϊς καλά*
ι6. Σι τέ λεφτεροσουρε , έ τ}; μ',ς
1 6. Ωσάν ελεύθεροι, και να μί)ν
εχητε τήν ελευθερίαν ωσάν σκέπασμα κίνι λεφτερίνε σί νιε τε μπουλιούαρξ
τέ σε κέκεσε, μά πόσι ρ*όπτ' έ Πεοντίσε.
της κακίας, άλλ' ώς δοϋλοι θεοί.
»7• Τιμήσετε δλους' την αδελ
17. Ντερρόνι Ρίθί, §όϊ βελαζε.ρίνε,
Περντίνε
τρέμιτι , μπρέτν| ντερρόνι.
φότητα αγαπάτε" τον θεόν φοβάσθε*
τον βασιλέα τιαάτε.
1 8. Οΐ δουλευτάδες, να ΰποτάσ1 8. Κοπίγτε πίντι ντενε ζοτερίνγ
σεσθε μέ κάθε φόβον εις τους αΰθεν μέ τζδο φάρρε φρίκε, γιο βέτβμε ντε
τάδες σας, όχι μο'νον εις τους αγα τε μίρρετβ , έ τέ πούτετε , πό έ δε μπε
θούς και μετρίους, άλλα και εις τους τ' άίτποετε.
διες-ραμμίνους .
19. Διατί τοΰτο είναι χάρις έάν
ΐ9• Σέ ψέ χίγιο κά πάΡκ§, ντε §ουδια συνείδησιν Θεοΰ υποφέρει κανέ ραφτε ίιερί χελμ|τζίρα , κούρ ^έϊχ τέ
κέικ πα φαϊγ περ συλοί τ» Περντίσε.
νας λύπαις, πάσχοντας αδίκως.
3θ. Διατί ποίαν δόζαν (θε'λετε
αο. Σέ ψέ τζντέρρ ε!*τ' άί, ντ^στε
έχει) έάν έσεϊ; άμαρτάνοντες καί κε μέ τε ψεγίερε, έ μέ τε ράνουρ$ δουρδερνόμενοι το υπομείνετε; άλλα εάν ρόνι; μά ντε δουρρόφι κούρ τε πενι τε
κάμνοντες καλά, καί πάσχοντες υπο μίρ*ρ< , έ τε πεσόνι , κούιγ ϊστε χίρ
μείνετε, τοΰτο είναι χάρις σ/,μά ει; μπάνε Περντίσε.
τέν Θεόν.
2ΐ. Διατί εϊς τοΰτο έκαλεσθ*ί*ετε,
αι. Σε ψέ μπε κξτε γίνι θίρρ"ε, σέ.
δτι καί ό Χρις-ος έ'παΟ: διά λόγου ψέ ε δε Κρίοτι πεσόι π|ρ γιουβετ , β
μας, άφίνωντάς σας παράδειγμα, δια γιου λιά γιούβετ ξόμπλε, κ§ τε βίγι
νά ακολουθήσετε τά πατήματα του" | πάς ΡιούρμΕβετ σέ τίγ.

ί;ί
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Κιφ. 3.

3 2. Αίφάϊγ νούκε πέόρι, ας ου Ρί-<τ
22. Ο όποιος 3εν εχαμεν άμαρτίαν, ουδέ ευρέθη δόλος εις το ςόμα του Ρ|ν•.έστρί ντί ^°γε τϊ τίγ.
23. Ο όποιο; ύβριζομενος δέν άν•
23. Λι κοΰρ μαλεκο'νεϊγ, νου* ε μα(Ιύβριζε, πάσχωντας δεν έφοβέριζεν λ|κόν , κοΰρ πεσόν νούχε κανό;" ϊμ
άλλα παράδιδε ( τοϋ λόγου του ) εις λίχεϊγ ντ| δούαρρ' τά τΐγ χε £ Λοοκό»
πά Ριου'ιχ.
εκείνον ύποΰ κρίνει δικαίως24. Αι φάγετε το'να ί μπάϊγτ* αϊ
24• Ο ύποΐο; αύτυ; ε'σ/κωσε ταΐ;
άμαρτίαι; μα; εις τ6 σώμα του ά- βέτε ντε .Χούρμ τϊ τΐγ μ,πί §ρού" ίέ
πάνοι εις το ξύλον' διά να άποφύ- τ& βδε'σίμΐ ντε φάγε , ε' τ§ ρόεγμξ ντε
γωμεν ταΐ; άμαρτίαι;, και να ζη'- τε βερτέτε/ περ πλιάίκε τ§ τΐγ γΐν:
σοιμεν εις την δικαιοσύνην" μέ την γιούβετ σερούαρί.
πληγην τοΰ οποίου ΐατρευθηκετε.
α5. Διατί ησβαν ωσάν πρόβατα
25. Σε ψέ γιοΰβετ γέσίτί πό<π δ§ντ
πλανώμενα, άλλα τώρα έγυρίσετε ει; τε χούμπουρα, πο νταίίτϊ ού κίίέτϊ
τον ποιμένα και έπίσκοπον τών ψυ- μπ§ δελμούαρε έ μπε πιεκοιτν' ε Σπΐρτερετ σούαϊγ.
^ών σας.
Κεφ. γ• 3.

Κρίε Ετρέτε. γ. 3.

ι. Ομοίω; αί γυναίκαι;, να ΰποι . Αστού έ δέ Ρράτε λέ τε γένε τι
τάσσωνται ει; τοϋ; ιδίου; του; αν- πίντουρα ντε πούρρ'α τε τοΰρε , σε ψέ
δρα;, και ετζι άν είναι τίνες όπου ντε μός πεσόφτζινε δι τζά ντέ φγιάλε,
δεν πείθονται εις τον λόγον, να κερ- τε ποχτίσίνε πά φγιάλΐ γχά οϋρτ|τζί«
δεβώσιν ετούτοι οιά της άνα7ροφη; έ Ροάβετ.
των γυναικών χωρίς λόγον'
α. Βλέποντες τήν καθαράν άνα^ρο2. Τούκ' έ βεστρούαρε ατά (ΐάσ*;)
μέ ντέρρ* γέτενε του'αϊγ τε κερονΌρινί.
φη'ν σα; μέ φυβον.
3. Τά τοΰρε Γράβετ δοναη'ζ λε τε
3. Τών οποίων (γυναικών) ο νολισμό; ά; είναι, όχι άπό εξω ήγουν μός γε'τε περγιάδταζι ντ| τέ δερτούαρξ
τοΰ πλεξίματα; τών τριχών, και τη; τε λίσίραβετ, ά ντέ άρρ χε (5εν§ ρόπεριθέσεω; τών μαλαγματικών, η τοΰ τουλε, ά ντε ?ολί τέ έο'χαβετ χ§ βέφορέματα; τών ενδυμάτωνσγ|ν|.
4• Αλλ' ό κρυφό; τη; καρδία; άν
4• Πό ς-ολι §#τ§ νιερίου ί φΐίχονθρωπο;, μέ την άφβαρσίαν τοΰ πραί• ρε ί ζίμερεσι με άτ| χ$ νοϋχε πρίσιτί,
ου καΐ ήσυχίου πνεύματος, τό όποιον δό τε θόμ , τε Λπι'ρτιτ « *»υ'τ? ί τβ
είναι πολύτιμβν έμπρο^ά εις τον Θεόν πά λιούαϊγτουριτ, χε ϊστ» πούν' Ι βεγίερε περπάρα Περντίσ$.
5. Διατΐ τέτοιας λογής και τον
5. Σέ ψέ άστοΰ νιξ ^ίρε Ρράτε χ§
παλαιόν καιοον αί άγιαι; γυναίκαι; σπίρρειγνί μπ£ Περντίνβ ς-ολίσνε βε'τίόπου ήλπιζαν ει; τον θεόν, ε^τολιζαν ^εν' έ τουρε , με τ^ χίντουρί ντ| Κουρ
τοΰ λόγου τους, έ^ωντα; νά ύποτάσ- έα τ| τοΰρε.
σωνται εις τοΰ; ιδίους τους άνδ;ας*
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-■.
κοΰντρι
Σάρρα
κ:
Ι
πίνταυρ^
6. Ωσάν ή Σάρρα ύπη'κουσε τοΰ
Αβραάμ, χαι τόν εκραζεν αϋθε'ντη, μπ§ Αβραάμνε , έ έθερόίτ ζότ , τα
της οποίας έσεϊς ε'γεννίκετε τε'κνχ, σάιγ γιοΰβετ γίνι βάσιζα, κοϋρ τ§
κάμνοντες καλόν, καί μή φοβούμε πουνόνι μίρρε, έ τ| μός τρέμπι γκά
ντονιέ φρικε.
να! κανένα φόβον.
η. Αστού έ δε γιούβετ πουρρ\χτ§,
7. Ομοίως οι άνδρες, να συγκατοικοϋ'σι μέ ταϊς γυναίκαις μέ γνώσιν, ρυνι με ούρτετζί πάσκε γ\ Ρρά, σι μέ
δίδοντες τιμήν ει; τι» γυναικεϊον γέ ενε μ.1 τ| σμοόντουρ| έπνι ντερ^ (έκουρνος, ωσάν άγγεϊον άδυνατώτερον, ω τζίμ) σί κληρονόμε #1 γίνι με το πάσάν όπου είναι και αΰταΐς συγκλη 3κ§ δουρετίσε σε γέτεσι, κε τ$ μός οΰ.
ρονόμοι χάριτος ζωής, διά να μήν μποδίσενϊ τε φάλιατβ τούαιγ.
Κεφ. 2.

εμποδίζονται αί προσευχαίς σας.
8. Ε μ* τε παστάϊγμενε, τε γίνι
3. Και το τέλος, όλοι να είσθε
Γίθϊ
με νιε ζέμίρε, ντεγέσεσ, μίκτ' β
όμόγνωμοι, συμπαθητικοί, φιλάδελβίλαζερετ,
ζέμερε πουτ§, τ| ού'ρτε.
φοι, ίΰσπλαγχνοι, ίμεροι"
ρ.
Τε
μός
ΐπνι τε κε'ίκ περ τ§ κεΐκ,
6. Να μήν αποδίδετε κακόν αν
τί κ«κοΰ, τι υβριν αντί ύβρισίας* άλ• α τε σιάρρ§ περ τε 3ιάρρ§' πό κόντρβ
λα το εναντίον να εϋλογητε" ήξευρον- κίσάϊγ , τε πεκόνι' σε' ψέ έ δίγι κέ πΐρ
τες ότι εις τοΰτο έκαλεσβηκετε, διάγετε γίνι θόρόε, κε τε μερρι πγιε'σξ
πεκιμνε.
να κληρονομήσετε εύλογίαν.
ίο. Τζίλι δό άδά κ§ δό έ δ^ρόν
ίο. Διατΐ οποίος θε'λει να άγα-α
ζωήν, καί να είδη ήμε'ραις άγα- γέτ|νε, έ τε σιο'χε δίτξρα τε μίρρα, λέ
θαΓς, άς παύση την γλώσσάν του. τί βέρρΐ φρέ Ριούχε,σί τιγ γκά έ κί'κ'.κ,
άπό κακόν, και τα χείλη του να μήν ε ποΰζιτ' έτίγ τε μός φλ;άσίν5 ί«λαλοΰσι δόλον,
νιε'#τρ§ .
ιι. Ας φυγή άπό το κακόν, και Ι
1 1. Λέ τ§ μερΓόνετξ γκά ε κε'κια,
άς κάμη καλόν' ας ζητη'ση εΐρ/'νην, έ λέ τε ί|γϊ τε μίρρίνε' λέ τ| κε^κο'γ»
πάί,'κνε , έ λέ τξ βε'γε πα; άσάιγ.
και άς την άκολουθηση .
12. Σέ ψέ σίτ' ί Ζότιτ γιάνε μπ;
12. Οτι τα μάτια τοΰ Κυρίου
είναι εις τους δικαίους, καί τα αύτία του τε δρε'ιγτε, έ βε3ετ' έτϊγ μπε τε φάλ|
(ανοικτά) εις την δέησίντους' άμή τε τοΰρε' μα φάκια έ Ζότιτ κόντρ' ?.•>
τό πρόσωπον τοΰ Κυρίου είναι εναν τοΰρε κέ πέγενε τε κεχ.ίατε.
τίον εις εκείνους όπου κάμνουν κακά.
1 3. Ε τν•λι ΐίίτ' άί' /.ι τοΰ δ§μ5τό1 3. Καί ποίος είναι εκείνος όπου
να σας κακοποιη'ση, εάν έσεϊς μιμη- γε γιουβετ, ντ' ού πέ^ι ζτ,λ•.άρ§ σε
θητε τό καλόν;
ι4• Πό έ δέ ντε πίσοφτ^ι ντο νιε
ι4• \λλα εάν καί πάσχετε διά
την δικαιοσυνην, καλο'τυχοι ( είσθε, ) τε κεΊΆ περ τε δρέΊγτί, λιοϋμ γιούβετ"
καί τόν φο'βον έκεινών μήν τόν φο- έ μός τρέμπι φρίκίν' έ άτο^ρε , έ μός
βηΟήτε, μηδέ να συγ/υσθητε.
νακατόσι.
ι"). Αλλά αγιάσετε Κύριον τόν
1 5. Πό Αεκόνι ντε ζέμίρα τουαίγ
@εόν μέσα εις ταΓς καοδίαις σας' Ζόνε Πίρντίνε' ί γίνι Ρατί κουρδό, Τ^"
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και να βίσθί πα'ντοτε ίτοιμοι εις άπολογίαν, να άποκρίνεσθε μέ πραο'τνιτα και μέ φόβον ίϊς κάθε ενα όπου
σας ζήτα λογαριασμόν δια την ελ
πίδα όπου ενετέ"
1 6. Εχοντες συνείδησιν καλην'
σια να έντραποΰν
εκείνοι όπου
συκοφαντοΰσι τήν καλη'ν σα; άνα^ρ^*
φ/;ν, όπου έ'χετε εις τον Χρις-ον, άντίς εκείνο όπου σας καταλαλοΰσιν
ώσαν κακοποιούς.
ιη. Δι«τΐ καλήτίρον είναι, κάμνοντες καλόν ( άν θίλη το θέλημα τοΰ θε
ού ) να πάσ/ετε, πάρα κάμνοντες κακόν"

1 8. Οτι και ό Χρ•.ςΌ? φ•®* φ0*
ραν έπαθε δια ταΐς άμαρτίαις, ό
όίκαιος δια τους αδίκους" δια να
|/ «ς «ρε'ρη εις τον θεόν, ές-ωντας να
έίανατώθη εις το κορμί, και να έζωοποιη'θη μέ το Πνείμα'
19. Με το όποιον εμώντας να
έτ.ήγεν, εκη'ρυζε και εις τα πνεύματα
όπου είναι με'σα εις τήν φυλακήν,
20. Εις έκ•ίνους λε'γω όπου άπίίθησαν ενα καιρόν, όταν μίαν φο
ράν ή μακροθυμία του θεού τους άνε'μενε ( να μετανοη'σουν ) εις ταϊς
ήμέραις τοΰ Νώε, όταν έγίνετο ή
κιβωτο'ς, εις τήν οποίαν όλίγαις,
ήγουν οκτώ ψυχαϊς, έγλίτωσαν διαμε'σου τοΰ νεροΰ.
2ΐ. Του οποίου το άντίτυπον, ήγουν το βάπτισμα, (όχι ή κκθαρσις
τΫ,ς λε'ρας της σαρκός, άλλα το ερώ
τημα της καλής συνειδήσεως εις Θεον, ) τώρα και εμάς σώζει, διαμίσου
«ιής άνας-άσεως τοΰ Ιησοΰ Χρις-οΰ,
22. Ο οποίος Χριτός είναι εις τήν
δεξιαν τοΰ Θεοΰ, ες-ωντας να ε'πηγεν
εις τον ούρανόν, και να τοΰ ϋπετάνΟη£αν άγγελοι και έξουσίχις και δύναμαις.

Κεφ. ι.

πνι τζεβάπ τζίλιτ όο κε τοΰ χερκό^
γιούβετ φγιάλϊ ^ΐρ σπε30ε'*| χε |9τ?
μπέ γιούβετ, μέ τ§ πούτξ έ μέ φρίκε.

ι6. Τοΰκ' έ* πάσουρε συνηδις τέ
μίρρε , κέ ντάγε τοΰ όΗάγενε γιούβετ
σι πέρ τέ λιΡκ , τέ τουρπ*ρόνεν§ άτ*
κε οΰ Γουτζίτγϊνε. γιούβετ γέτεν' ε μίρ
ρε *.§ κίνι μπέ Κρίστινε.
17. Σέ ψέ |3τε με μίρρε τέ χεϊήι
ίιερι τε κε'ϊκ (ντε οο κ§5τοΰ θελίμ' ΐ
Περντίσε) τούκ' « περρε τε μί?ΐ§, σι
τούκ' ΐ πέρί-ΐ τε κε'ϊκ.
1 8. Σέ ψέ έδέ Κρίοτι ίιε ^ε'ρε 65ΐκι πέρ φάγε το'να, ί δρέϊγτι πέρ τ$
δτρέμπίριτι' κε τε να πγιε'ρε νέβετ τέ
Περντία, ντο'νε σε ού βοΰ ντε μόρτ
γκα άν έ κούρμιτ , μα οΰ γγιαλ" πρεϊγ
Ζπίρτιτ.
19. Μέ ατέ έ δε βάτε τ; ίιίχξ
μπα τα σπίρτερα κε κε'νε ντε /αψάνε,
2 ο. Ατα πάνε κένε •ί4 χε'ρε τ§ π*
πέσ|, άτε χέρε κέ τε δουρούαριτ" έ
Περντίσε ριγ, έ ί πρϊτ ντε §ΐτ τε Λωεσ| , κοΰρ οερτο'νεϊγ Κιβοτο'για , μ.-χ
τε πάκ ( 8ό μέ θε'νε τε'τ| Σπίρτ ) ίίπετούανε μπι οΰγε.

2ΐ. Μπα τέ ποΰνί πέρ ςόμ^λε Ι
στέ νταστι άτα τέ παίέζούαρ:τ£ « »ά
5π|τόν νεβετ ( ί νούκ' εστε τί χε'κιο'^ριτ' έλερρίσε κούρμιτ, πό ύμολογΐ μέ
ΓΙίρντίνε τέ σινηδίσιτ σε μίρρε ) μέ άνε τέ γΛ γγιάΧτουριτ τέ Ιτ,σοΰ Χριστο'ϊτ,
22. Αί ρΊ μπάν| τ| δγιάθ|τί τί
Περντίοε, σε ψέ βάτε ντέρ Κίελ, έ
γιου φά/,ε άτίγ Ιγγίϊγτε, έοέ έξουοίτε , ί δϊ φουκίτε.

κ»<ρ. 4•
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Κεφ. ί. 4-

Κρίε Εκάτϊρτί. δ*. 4•

ι. Ες-ωντας λοιπόν να ίπαθεν ό
Χρΐ7ο< εις τήν σάρκα δ*ια λόγου υ.ας,
και :σεΐς τήν αυτήν εννοιαν άρματωθητε, ίτι εκείνος όπου έπαθεν εις τήν
σάρκα, έ"παυσεν άπά την άιιαρτίαν,
2. Εις το να (/.ήν ζή πλέον «ς ταΐς
έπιθυαίαις των ανθρώπων, άλλα να ζή
ση ?ίς το θε'ληυ.α τοΰ Θεού", τον επίλοιπαν κχιρόν όπου ζη εις την σάρκα.
3. Διατι φθάνει ρ^ς ό άπερασρ.ε'νος
καιρός της ζωής, όπου εκάριαμεν το
θέλημα των εθνών, περιπατώντες εις
άσελγείαις, ίπιθυρκαις, μέθαις, πολυφαγίαις, πιοτά, και άνου-.αις εί^ωλολατρείαις"
4• Εις το όποΤον παραζενίζονται
βλασφηρωυντες, [Λί τό να ριήν συντρί
βετε έσεΐς εις την αυτήν άνά-/υσιν
της ασωτία; '
5. Οί οποίοι θίλουσιν άποδΊόσίΐ
λογαριασρων εκείνου όπου είναι έτοι
μος να κρίνη και ζωντανούς καΐ νε
κρούς"
β. Διατί ο\α του'ιην τήν άφορρ•.ήν

ι. 2έ ψέ Κρίστι πεσόϊ ντέ. κούρμ
περ νε'βετ, άραατόσι έ ο"ί γιουβετ ριπά
τε κϊίλ , σε άί πεσόϊ ντε κοΰρρι , πουσΌ'ί γκα φαγί.
3. Κε τε (Αος ρόγε [Α ντε οεσιρίμε
τε νιε'ρεζετ , πό τε ρόγε ντ§ θελίμιε τ£
Περντίσι, κόχενί γίτερί κ| ί ρ-πετ τε
ρόγε ντέ κούρρι.
3. 2έ ψέ να ε#τε σ*5ό μότι ί σκούαρ| ί γε'τεσε κέ Αέρι θελίρΐϊν' ί Εθνηκόβετ, τούκ' έ ετζουρε ντε κουρβερίρα,
έ ντέ δ|ΰερίριε , ντ^ τ§ ήέϊγτουρα, ντλ
τε γκρενά, έ ντε τε πίρόα, έ ντε λατρι
τε πα νου. τε ΐσ'όΧεβεΓ.
4• Αντάιγ γιάνε γιά3τε υετίουτ, έ
βλασφη;Λίσγ*νε, σε ψε νούκε ντίχνι
γιουβετ μπα τε δούνε, τέ άσοτίσε.
5. Ατα δό τάπενε φγιάλε ντέ άί
« ι3τ§ Γατί τε Ριουκόγε τε Ριάλετε, ί
4 βδέκουριτε.

6. Σε ψε περ «τε πα |!ίτε οΊδάςουεΰαγγελίσθη καί εις εκείνους όπου εί ρε Οΰγγίϊι ντε τε β^ε'κουρϊ, Αε τ§ Ριναι νεκροί, οια να κριΟώιιν εις τήν ουκόνενε σι νιε'ρεζιτε σα περ κούρμ , ρια
σάρκα, κατά ανθρώπους, και να ζώσιν τέ ^όγενε σι δό ΙΙερντία σα περ Ζΐϊίρτ,
εϊς τό πνεΰρια κατά Θεόν.
•^. Και τό τεΤ,ος ύλονίϋν ε'ση'ριωσε'
η. Ύί σόσουριτ' ά&α τε Ρίθ» ποκσωφρονησθεΐτε λοιπόν, και έξυπνίσατε νεραβετ εστ' άφερ, Λενι άία τ' οΰρτε,
εις ταΓς προσευχαϊς.
έ ίέ ρίγι τζγίουαρε ντ^ τε φάλιουρβ.
8. Και προτίτερα άπό όλα να ?χε8. Ε (Απί τε Γίθα τε κίνι δαίίιουρί
τε ένας (/.ε τον άλλον άγάπτ,ν δ'υνατη'ν' τε φόρτε ίιε'ρι ρίπε γιάτερινϊ, σέ ψέ δαρτι ή" αγάπη θέλει σκεπάσει πλήθος ά• αιουρία οό τε ρ,πουλιόνε σιούαε φάγε.
(/.άρτιων.
9• Να εϊσθε φιλόξενοι άνά^εσά σα;
9• Τε γίνι φιλόξενι ίιε'ρι (ατγη γιάχωρίς γογγυσμων.
τερινε, πα τέ ρεντε.
ι ρ. Καθώς καθ' ένας ελ»βε χάρισ
ίο. Τζίλι δό σι κούντρί [Αούαρρτβ
μα^ να τό ίιακονήτε ίνα; εις τον άλ- ίονρετίνε, λέ τε πεγε πγι='σ§ νιέρι ]α.7Γ5

ΠΕΤΡΟΥ Α.
Κ«ρ. 4γιάτερινε
,
σ'ι
χονόμ§
τε
μίρρβ
τξ ~ά'Α•ί~
λον, ωσάν καλοί οικονόμοι τη; πολυ
με δουρετίσε Περντίσε.
λογού χάριτος τοΰ Θεοΰ.
ιι. Κουίί κουβεντόν, λε τε χονιι. Εάν κανένας λαλϊί, (άς λαλη)
ωσάν λόγια Θεού" εάν κανένας διακονη βεντόγε σι κουβέντε τΐ Πεαντίσ§, χούα
(ας διακονη) ωσάν άπό τήν δύναμιν 'έατε ντε διακονί, λέ τε *έγι διαχονινβ
την οποίαν τοΰ χαρίζει ό Θεός" δια σι γκά φουκία κε ί εστε δένε γκά Πιρνα δοξάζεται εις όλα ό Θεός διαμέσου ντία " κε τε λεβοόνετε μι» τε ίχ&χ.
τοΰ Ιησού Χρις•οΰ, εις τόν όποιον εί Περντία με άν§ τί Ιησού Χριςΐίτ* ά
ναι η* δόξα και το κράτος «ίς τους τιγ "έστε ντέρρι , έ μπρετερία , ντε γεαιώνας τών αιώνων* Αμήν.
τε πάς γέτετ. Αστού κιόφτε.
12. Τ|δάΟιουρΐ, μόςτζιουδίτι π|^
12. Αγαπητοί, μην παραξενευεσθε
ιΐς τήν δοχιμην όπου γίνεται με φω• ζγιάρ τε μάδ , τε δέζουρε κόντρξ γιοντιαν εις εσάς εις πειρασμόν , ωσάν να βετ π§ρ τε δοκιμάσουρε, σι χούρ ο>
σας έσυνέβαινε τίποτες παράςενον.
εροι γιουβετ πουν" ε ρέ.
ι3. Αλλά καθώς κοινωνείτε εϊς τά
1 3. Πό σι κουντρε κένι Φόχε ντε
παθήματα τοΰ Χρΐ7θΰ, /αίρεσθε, διά πεσίμε τ| Κρίδτιτ, τέ ίεζόνι, έ δε
να χαρητε άγαλλιώμενοι και εις την '*§ τε τζφάκιουρε τε ντέρριτ σε τίγ.
φανέρωσιν της δόξης του.
ι4• Εάν όνει$ίζεσθε δια το όνομα
ι4• Ε ντε οϋ σιάφτζι περ Ιμί??
τοΰ Χρις-οΰ, είσθε καλότυχοι" ότι το τε Κρίϋτιτ, λιούμ γιοΰβετ' σε ψί
Πνεΰμα της δόξης και τοΰ Θεοΰ ανα Σπίρτι ί ντέρριτ, έ δε ί Περντίσε πρεπαύεται εις έσας' και κατ' εκείνους χετε μπε γιούβετ' άί πρέϊγ άσούρά
βλασφημείται, άμή κατά σας δοξά σιάχετε , έ πρέιγ γιούσ ντερρόνετε.
ζεται.
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1 5. Διατί και κανένας από σας άς
μην πάσχη ωσάν φοχέας , η κλέπτης ,
η κακοποιός, η ωσάν οπού παρατηρεί
τά πράγματα τών άλλων.
ι6. Αμη εάν πάσ/η ωσάν Χρις-ιανός, άς μήν εντρέπεται, αλλά άς δο•
ξάζη τόν Θεόν εις τό μέρος έτοΰτο.
ιη. Οτι ό καιρός έφθασε τό νά άρχίζη ή κρίσις από τό σπητι τοΰ Θεοΰ *
και ε'άν άρχίζη πρώτον από λο'γου μας,
τι θέλει είσθε τό τέλος έκεινών όπου
δέν πείθονται εις τό εύαγγέλιον τοΰ
Θεοΰ;

1 5. Ντονιε άδά γκά γιού5 λε τΐ
μός χέϊκγε σί Γιακετζούαρ , ά σι κο;*σάρ , ά σι άί χ| λεν τε κεχά , ά «
άί κ'ί ζετάξ πουνετ' έ χοΰαϊγ.
1 6. Μά ντε κιόφτβ « ί *§3τερε, λε
τε μός τουρπερόνετε , πόλεΗ^ΐβδό"
γ| Περντίνε μπ| κετε άν*.
17. Σέ ψέ εϊτϊ κόχε κε τ| νίιηί
Ριουκια γκά δτεπί £ Πίρντίσΐ" ΐ »*4
κιόφτ$ περπάρα γκά νε*ϊ , τ$> τί γέτ| σόσεγια έ άτοΰρε κ| νοό« Λντεν"4
ντε Οΰγγΐλ τε Περντίσε;

1 8. Και έάν ύ δίκαιος μόλις σώζε
1 8. Ε ντέ'ίτβ κε με ζΊ σόσετ| ί
ται, ό άσεβης και αμαρτωλός ποΰ θέ- δρέΐγτι , ί πα Τίέσι έ φαγετόρι κοό δό
λει φανη;
τε δοόκετε;
ΐ9• Εις τόσον όπου και εκείνοι ό
19. Αντάϊγ έ δε ατά κι χέ«κγΙν|
περ
θελίμε τ| Περντίσε , λε ;έ ρεκο^ι
που πάσχουν κατά τό θέλημα τοΰ Θε-
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ου, άς συς-ιί'ουσιν ωσάν εις πις•όν χτί- μαντάργενε Ζπίρτερετ' έ τοΰρε τέ χτί
ς-ιν ταϊς ψυχαϊς του;, κάμνοντες καλά ση ί πέσεσε μέ άν§ τέ πούν§ραβετ σέ
μίρ>.
?ργ«.
Κρίε Επέσετε. ε. 5.
ι. Εγώ ό συμπρεσβύτερος, χα» μάρτυρας των παθημάτων τοϋ Χρίσου, και
κοινωνός τη; δοζης όπου μέλλει νά φανερωΟη, παρακαλώ τους πρεσβυτέρους
όπου είναι εις έσας,
2. Ποιμάνετε το ποίμνιον τοϋ
θεοΰ όπου είναι εις εσάς, φροντίζοντες
και φυλάττοντε'ς το, μή ς-ανικώς, άλλα μέ το θέλημα σας" μή αισχροκερ
δώς, άλλα προθύμως'
3. Μηδέ ωσάν νά κατακυριεύετε
τους κλήρους, άλλα γινόμενοι τύποι τοϋ
ποιμνίου.
4• Και όταν φανη ό άρχιποιμένας,
θέλετε πάρει τον άμαράντινον ς-έφανον
της δόξης.
5. Ομοίως οί νεώτεροι ύποτάγητε
εις τους γεροντότερους" και όλοι ύποτάσσ-εσθε ένας εις τον άλλον, ς-ολισθήτ.* την ταπεινοφροσΰνην, δτι ό Θε
ός εν«αντιε?ται τους υπερήφανους, και
δίδει, χάριν εις τους ταπεινούς.
6. Ταπεινώθητε λοιπόν άποκάτω
εις το δυνατόν χέρι τοΰ θεού, διά νά
σας ύψωση εϊς τον καιρόν.
η. Ολην σας την φροντίδα ρίξετε
την απάνω εις αυτόν, δτι αυτός φρον
τίζει δια λόγου σας.
8. Εεξοινη'σατε, άγρυπνη'σατε, δτι
ό οιάβολος, ό ενάντιος σας, ωσάν λεοντάρι όπου βρύχεται, περιπατεί, γυρεύωντας ποίον νά καταπιΐί,
9• Τον όποιον έναντιώΟητέ τον δντες βέβαιοι εις την πίςιν, είξεύρεντε;
πώς τα δμοια παθήματα τελειόνουνται εις τους αδελφούς σας όπου εΐναι
εις τόν κόσ.αον .

ι. Πρίφτεριτε άδά κέ γιάνε ντ|
περ γιοι» ΐ βέ ντέ πέ, ου πρίφτι μέ
τα πά&ίε έ μαρτύρι ί τε πεσούαρετ σέ
Κρί&τιτ, έ" σιόχου ΐ ντέρρΊτ /ε δό τ|
τζφάχετε.
2. Ρούανι ίρίχν' έ Πέρντίσε κέ §#τε ντερ γιούβετ έ χυβερνίσνιε γιό μέ
πα$ρ, πό μέ θελίμε. τ| τίγ, γιο με
λιακεμί , πο μέ ζέμερξ τέ (χίρρε.
3. Ε δέ γιο σι κοΰρ ζοτερόνι μπι
κληρονομΐ τε Ζότιτ , πο τε πένι ξόμπλε έ βίρτε'τε έ Γρίκιτ4- Ε κουρ τε τζφάκετε ί πάρρι ΐ
^ελμέρξβετ, <5ό τέ μέρρι κουρόρενε. 1
πα μαραγγιάσουρε τέ ντέρριτ.
5. Κείΐτοΰ έ δέ γιούβετ ώ §γιΐλμ
τέ γίνι τέ πίντουρε ντε πρίφτερ, ε Ριθε
βίσι μέ τέ ταπινόσουρε, τούχ' έ Αίντουρε νιέρι μπέ γιάτερινε , σέ ψέ Περντία άτοΰρε Λε μπάχενε μπέ τέ μάδ οΰ
ρί κόντρε, έ ταπινόβετ οϋ επ δουρξτίνε.
6. Ουνιουνι άδά ντένϊ οόρρε τ|
φόρτε τέ Πέρντίσε, κέ τοΰ γκρίρ!
γιούβετ μπέ χόχε.
η. Ρί6§ συλοίν| τούαίγ στίριε μπέ
τέ, σέ ψέ άί κά συλοί πέρ γιούβετ.
8. Εσ|λόνι, ρίνι τζγιούαρε, σέ ψέ
§γιάλι αντίδικοι γιούαϊγ , πόσι λιοντάρ κέ οΰλεριν βγιέν ρ^ότουλε, έ κ§ρκόν τζίλβ τέ πίγε.
9• Ατιγ κεντρόνι τι φόρτ| ντέ πέ
σε, δίγνιε κε τέ τίλια πούνερα πεσόίγν| βελάζεριτε τούαίγ κέ γιάνε ντέ
γέτε.

ΠΕΤΡΟΥ Α.
Κιψ.ίίο.
Μα
Περντία
έ
τζδο
δο^τίτί,
ίο. Και ό Θεός όλης της χάριτος,
όπου μας έχάλεσεν εις τί,ν αιώνιων του χ§ να θύρρι νε'βετ ντε ντίρ^ τ§ τ£γ>|
£"όζαν εις τόν Χρις-όν Ιησοϋν, με τό να τε πα σο'σουρινε μέ άνε τε Χριτο Ιηκακοπαθη'σετε ολίγον, αυτός να σα; σούϊτ μέ νιε τζίκκ τ§ πΐσούαρι , α !
διόρθωση, να σας ςτπρίζ'^ να σας δυ- δό του τελιόσγ» γιούβετ, όο τοΰ ψορ~
τζόγε , οο τοΰ στίρεο'σγΐ , & τοΰ 6εναμώση, να σας θεμελίωση.
μελιόσγι.
ιι. Ατίγ ντέρρι, έ δέ μχρετιρια
ιι. Εις αυτόν άς είναι δόξα και
κράτος, εις τους αιώνας των αιώνων. ν;$ γέτ| τε γέτεσί' Κεστοίι κιόφτί.
Α μην.
12. Μέ άνε τ| ΣιλουανόΤτ βελχϊτ
ία. Διαμέσου του Σιλουα^οϋ τού"
πιτοϋ αδελφού (καθώς λογιάζω) σας σε πε'οεσε, ού καμ σκρούαρε, με δούέγραψα μέ ολίγα λόγια , νουθετώντας χετε, μέ πάκ <ργιάλ| π§ρ τε δίν§ γίοιί•
και μαρτυρώντας ότι να είναι αληθινή βετ νασινατ, έ πέρ τ§ μαρτυρησουετούτη *ι χάρις του Θεοϋ, εις την ο ρ? κε κεγιό |στε δουρετί έ β§ρτίτ§ έ
Πιρντίσι , Λ κεντρόνι μχ§ τέ ζά
ποίαν βσεΐς ς-ε'κεσθε.
λιούαΐγτουρε.
1 3. Ού φχλετε γιούβετ κίσια « ι
ι3. Χαιρέτα σας ή5 διαλεγμένη μετ'
ίσάς εκκλησία όπου είναι εις την Βα στέ ντε Βαβυλόν| με γιου * ντέρρτ,ν
ουρ§ , έ δέ ιμ πίρρ Μάρχουα.
βυλώνα, και Μάρκος ό υίός μου.
ι4• Χαιρετηθητε εσείς ένας τον άλ
ι4• Φάλι νΐί'ρι γιάτίριτ μέ τεπούλον, με φίλημα τη; αγάπης. Ας «ναι θουρε σεινγτερώτ' τ|ο«διουρίσ§ κάΐί
είρη'νη εις όλους σας, όσοι είσθε εις τόν μπε Ρίθ» γιούβετ, κε γίνι μπέ ΧρΛτ»
Χρις-όν Ιησαΰν. Αμη'ν.
Ιησούνε' Κεστοί» χιβφτ.
» Κάρτα Επάρρε ε Πίτροσε ού
« Από Βαβυλώνα έγράφη από τόν
σκρούα γκα Βαβιλώνα ιρπγ Πί
Πέτρον εις τους έν τη Ασία Ιουδαίους
τους »ν Χρις"ώ πις•εύοντας.
τροσε, μπε Τζιφοϋτ χ§ ίεντώνι
ντε Ασ'ι , κε πάτνε ίεσούαρί μπ§
Κρίστινε.
ηβο

Κορ. ι.

ΜΐϊϊΟΑβ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ1
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ΠΕΤΡΟΓ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ε ΑΠΟΣΊΌΛΟΪΤ ΠΕΤΡΟΣΕ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ

Κ Α θ Ο Λ Ι ΚΙ Α.

ΔΕΥΤΕΡΑ.

Ε Δ' Ι Τ Ε.

Κί;. ί. ι.

Κρίε Επάρρε. α. ι.

ι. Σιμεών Πε'τρουα ρΌ'πι έ άπος-υ'/Ί
ι. ΣΥΜΕΩΝ Πέτρος δούλο; και
«ττοςολος τοΰ Ιησοΰ Χρις-οδ, εις εκεί ΐ Ιησού Χρις-όίτ, μπ' άτα *§ τ£ τ('
νους όπου έλαχαν πίς•ιν ΐσο'τιμον αϊ λεν§ κάνε μάρρε ποίρα με νέβετ |χε
ίμάς εις δικαιοσύνην τοΰ Θεοΰ καί σ(ο- διάρτ κέσενε μέ τ| §ρίιγτ| τε Περντί
σε (ϊΐ'ν§ έ τ§ Σωτη'ριτ Ιησοΰ Χοις-όϊτ.
τηρός μας Ιησοΰ Χρις-οΰ.
3. Λέ τε στο'νετε μπε γιούβετ
2. Χωρίς καί ειρήνη ας πληθυνθη
εις είά; εις έπίγνωσιν τοΰ θεοΰ, καί δουρετία έ πχ'κι μέ άνξ τε νιο'χεγισ*
Περντίσε, ε τε Ιησοΰ Χρις-όίτ Ζότιτ
Ιησοΰ τοΰ Κοριού μας"
σο'νξ.
3. Σι κούντρε να κα δίρρούαρξ νέ3. Καθώς ή θεία του δυναΐΑΐς μα;
έχα'ρισεν εκείνα όλα, όπου είναι αναγ βετ φουκί έ Περντίσε τίγ οϊγο ποΰνεκαία εις την ζωήν και ϊΰσέβειαν, δια ρα χε πέγενε περ γέτε έ περ ε',σ:•οί μι
μέσου της ε'πιγνώσεως εκείνου ΰποΰ μας άν§ τϊ Οιό^γεσε άτίγ λϊ να θΰρ' ρΊ τϊρ
ντέρρ* τε τίγ έ περ τ* μίοόε.
έκάλεσεν με δόξαν και άρετην"
4• Διάμεσου των οποίων μας έχα4• Μέ μες τ' άτοΰρε* κα περρβ
ρίσθηκαν τα πολλά μεγάλα και τίμια ντερ νέβετ δο^ετίρα τε ντέόρ-ζιουρα
ταξίματα, δια να γενητε διάμεσα ε έ τ! μεδά τε τάξουρα, κε μέ άν3 τε
τούτοι κοινωνοί της θείας φύσεις, Λετοΰρε τε πένι πγιεσετάρΐ τε φόοιτ
ψεύγοντες άπ6 την φθοράν όπου είναι σ| Περντίσε ρέ τ ΐκουρξ γκα πρ.σ.γιά κ| είίτε ντε γέτε περ Βε'ίερίμε.
α,έ έπιΟυμίαν εις το κόσμον.
5. Καί εις αϋτο τοΰτο φέρνοντες
5. ΝτασΥι άδα γ'.οΰβετ μέ τζίΰ
κάθε σπουδήν, προσθέσετε εις την πί- τ£ σπέϊγτε τοΰκ' έ πουνούαρε παϊκο'νι
ς-ιν σας την άρίτην, καί εις τήν άρε ντε πέσε τούαιγ πούνερατ' ε'μίρρα, Ι
ντ| πούν»ρα τε μίρρα πα τε δίγτουριτΓ.
την την γνώσιν,
6, Ε ντε τ| οίγτουρε πα έγκρα6. Και εις την γνώσιν την έγκρά
τίνε,
έ ντε έγκρατί δουρίμνε, £ ντε οου•
τειαν, καί εις την έγκράτειαν την ύπομονήν, καί *ϊς την ύπομονήν την ρίμ πα πέσεν' Ι ριίρδε,
«ύσίβειαν,
η. Ε ντ| πέσε τε μίρρε πά μικίη. Καί εις την εϋσέβειαν την φιλαδελφίαν, καί εις τί,ν ψιλαδελφίαν την σίν' έ βελαζερίσε, έ ντε μεκεσί τέ ξε,•
άγάπην.

|λαΓερίσε Ηασιουρίνε.

Φ
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ΠΕΤΡΟΥ Β.

Κεφ. Λ

8. Σε ψέ κούρ γι*ν§ «το κοννερχ
8. Διατί άν ετοΰτα εϋρίσκωνται
εις εσάς, αύξάνουσι πλουσίως, δεν σας πά'-ίχε με γιούββτ , ί βί>§ τονχ' έ
άφίνουν αργούς οΐιδε άκαρπους εις την στούαρε. οο τε μός λξν§ μπράζετε ε' τϊ
έπίγνωσιν τοΰ Κυρίου μας Ιησοΰ Χρι- πα πέμμε ντερ γιου τε ίνίχοιιζι-ί' έ
Ζο'τιτ σένε Ιησοΰ Χριστο'ϊτ.
ς-οΰ.
9• Σέ ψέ άί χε σκι χετό χο•^ν€ρα
Ο. Διατί εκείνος όπου οεν έχει ΐτοΰτα, είναι τυφλός, και σφαλίζει τα εατ* ΐ βέρπερε, έ μπϊΑ σί-Λ, έ γααΛ
μ. άτια του, και αλησμόνησε τον καθα- κ§ εστε κίρούαρι γκα φ•ά-)ετ' έτίγ τλ
ρισμόν τών παλαιών του άμαρτιώ*.
ίο. Δια τοΰτο, αδελφοί, περιτσότερον σπουδάσατε να κάμετε βέβαιον τον
καλεσμόν σας και το διάλεγμα σας"
διατί χάροντες ετοΰτα δεν θέλετε
σφάλει ποτέ.
1 1 . Διατί τέτοιας λογής δε'λει σ*ς
δοθί πλουσίως ή είσοδος εις την αΐώνιον βασιλείαν τοΰ Κυρίου μας, και
σωτηρος Ιησοΰ Χρκτοΰ.
ία. Δια τοΰτο δεν Θέλω άμελη'σει
να σας άναθυμίσω πάντοτε ετοΰτα,
άγκαλά και τα εΐξεύρετε, και είσθε
ςΎ,ριγμε'νοι εϊς έτούτην τήν άλίίθειαν'
1 3. Καίλογιάζω δίκαιον, εις όσον
«Ίμαι εις τούτην την σκτινήν, να σας
έζυπνώ, δίδωντάς σας άναθύμησιν*
ι-4• Εϊξεύρωντας δτι γλίγωρα άφίνω την σκηνη'ν μου, καθώς και ό Κάριός μας Ιησούς Χρι<ΓΟς μοΰ το έφανέ-

λιάστατε.
ίο Πρα άντάίγμΐτέπίρ, βελάζει,
ντζιτόνι τα πένι τε β^ρτέτι τ| 6•.;: =
ρτουριτ§, έ τε τζγιεδουριτί τούαϊγ' σέ
ψέ κουρ τε Αένι κε?του , οο τ§ αέί
φξγενι κουρρε.
1 1 . 2ε ψί χείϊτού Λο τοΟ χτχιτξ
σιούμε γιούβετ ούδα ί 08 χίγτουρτ
ντε μπρετερί τε πα σο'σουρ» τε Ζ&'τιγ
σο'νε έ Σωτη'ριτ Ιησού Χρις-όιτ.
12. Αντάϊγ οο τε μός περτόίγ Ί\
τοΰ *ίε ντερ μεντ γιούβετ κουροό π§:>
κετό, ντο\β σε ί οίγι έ γένι ς-ερεόσουντε κ|τ§ τ| βερτέτε.
1 3. Πό ουν$ Φιλοτίσεμ σϊ |ίτ§
πούν' έμίρρΐ, γγέρα σα γιαμ οϋν* ντε
κ|τε τέντε τοΰ τζιούαιγ γιούβετ μέ
τε χουϊγτούαρί.
ι4• Σε ψί * οίμε μίρρι /.ε σπε'ιγτ
οο τε λε τε'ντενε τίμε, σι κούντρί μ*
^εφτόϊ μούα έ οέ Ζότι ΐν| Ικτού Χρις-όί.
1 5. Πό δό τ| π|ίγ κε έ δε πας
μόρτιτ σϊμ τε μούντνι γιούβετ «
κουϊγτο'νι κουροό χετο ποΰνερα.

ρωσε.
ι5. Και θέλω σπουδάσει να έχετε
και έσεΐς πάντοτε νά κάμετε, υς-«ρα άπί) τον έδικόν μου μισευμον, την ένθύμησιν ετούτων.
1 6. Σέ ψέ γιό τούκ' έ"/5*'τουρξ πα<
1 6. Διατί ο/ι άκολουθηΌαντες σοπράλαβετ
στολίσουρε τ' ίμπλι: , ού
φις-ικούς μύθους, σας ε'κάμαμεν νά γνω
ρίσετε τήν δύναμιν και την παρουσίαν π|μ γιούβετ τε νιόχετε φονηιν» ΐ τ'
τοΰ Κυρίου μας Ιησοΰ Χριςοΰ, άλλα άρόουριτ' οε Ζότιτ σόν| Ιιιβοί• Χρ»ίς-ωντας να είδοΰμεν με τα ματιά μα: ς-όϊτ, πό σι πάμ μέ σι τένα μαδίτζίν'
την μεγαλειότητα εκείνου.
έτίγ.
\η. Σε ψέ άί σι μόρ*ρι γχά Περντία
νη. Διατί αυτός έπηρε τιμήν και
ίβξαν από τον Θεόν καί-ατίρα, IV ων- [έ Ααϋάι ντεόρ έ λεβδίμ, σι ψέ τζίρίτι

ΕΠ11ΤΟΛΗ

\'Μ\. 2.

τ ας να του ίλβη τέτοιας λογής φωνή
οίττο την μεγαλοπρεπή ο\ί;αν' ε'τοΰτος
είναι ό υιός μου ό αγαπητός, εις τον
όποιον εγώ αναπαύθηκα.
1 8. Και έτούτην την φωνήν ε'μεΐς
την άκούσαμεν όπου ήλθεν από τον οϋρανόν, όντες αντάμα μετ' αϋτδν εις το
όρος το άγιον.
ΐ9• Και εχομεν βεβαιύτερον τον
προφητικον λόγον, τον όποιον καλά
κάμνετε ότι έχετε τον νουν σας εις αυ
τόν, ωσάν λύχνον όπου φέγγει εις σκοτεινόν το'πον, έως όπου να φε'ξη ή ή
μερα, και ό φωσφόρος νά άνατείλη εις
ταίς καρ&αις σας"
2ο. Ετωντας νά γνωρίζετε πρ;ϋτχ
ετούτο, ότι δέν έχει ε'ξουσίαν κάνε'νας
να έρμηνεύη καμίαν προφνιτείαν τι;
γραφής, κατά τήν έο\κ/)'ν του γνώμην.
2 ι . Διατϊ όχι με το θεΤ,ημα τοϋ άν
θρωπου έφε'ρθη ποτέ προφητεία, αλλά
οι αγ οι του θεού άνθρωποι κινούμενοι
από το άγιον Πνεύμα εΐάλησαν.
,
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μπέ τ'ε γκά ντε'ρρι ί σιούμ' ί μά£ ί τι•
λι ζε' Κούϊγ εστ§ πίρρι ϊμ ί οάίίιουρι,
μπ ατί γ'.αμ ουνε ι πρ|ίγτουη|.
1 8. Ε ατέ ζε έδιΡιούαμ νε'βτ κ| έ"ρ.
όι γκά Κίελ'τε, κοΰρ γεαεμ με τε *ά'ίκ\ ντε 2εϊνγτ Μάλλ.
Ι9• Μά χε'μι με τ| πά λιούαϊγτουρε κουβίντν' ί προφτίτεβετ, μπ' άτ§ πένι μίρρε κε βίρι βε'σνδ σι μπε λαμπάίε κ$ φΊξ ντέ βε/τ τ" έρρετε,
γγίρα σά τε χάπγε §ίτα, έ τε §άλ§
Οϋλι ί μεγγε'σιτ ντε ζ§μ|ρα τούαϊγ.
2ο. Τε οίγι πρωτοπάμε, κετε σβ
τζδό προφητι έ κάρτ|σ|, νούκ» κά τε
ζιγ/ίσουρ| τε βε'τζε.
2ΐ. Σε ψέ γιο μέ τέ δάσιουρε τε
νιεριουτ οΰ προΰ ντονιέ χε'ρε προφητι,
πά νιερεζιτε. σεϊνγτόρξτ' ε Περντίσε, οΰ
άναγκάσνε γκά Χέϊνγτι 5πιρτ έ φόλε.

Κεφ. β. 2,

Κρίε Εδίτε. β. ι.

ι. Κα! έγίνηκαν και ψευδοπροφηται ας τον λ*ον, καθώς θε'λουσι γενεί
και εις εσάς ψευ£οο\ο'άσκαλοι, οι ό
ποιοι θέΐουσιν φέρει μέσα αϊρεσαις της
απώλειας, αρνούμενοι και τον δεσπότην οπού τους άγο'ρασε, φέρνοντες εις
του λο'γου τους γλίγορην άπώλπαν.
2. Και πολλοί θε'λουσιν άκολουθη'σει ταΐς άπωλείαις τους, ο\ά τους ό
ποιους ΘΛει βλασφηυηθή ή ς-ράτα της
αληθείας.
3. Και διά πλεονεςίαν θε'λουσι σας
πραγματευθή με πλα^-ά λό'για' των
οποίων ανθρώπων το κρίμα από πολΰν
καιρόν ίίν ησυχάζει, και ή άπώλαά
του; οίν νυ<7*ζίΐ.

ι. Κε'νε πά ντε λαό έ δ"έ προφ/τεο
τ| 4εκ , σι κούντ:§ οό τε γε'νε έ 8ί
ντερ γιου δάσκαλε τε ρ"έμ, άτά οο τ?
κλάιενε ερεσε τε χούμπεγεη, κΐ §ό τϊ
άρνίσγενε άτε Ζοτ κείκά πλε'ρε, έ §ό τε
χε'κίίγνε ντε βε'τεχε τ| τοΰρε νιε χούμπεγε τε σπεϊγτε.
2. Ε ίίιούμε οό τ| βε'νε πά; ^ούμπεγεσε τοΰρε, περ άφορμί τ' άτοΰοε
οο τε σιάχετε ούία έ σε ^ρείγτίσϊ.
3. Ε δό του ροΛ|ρόγ|ν| γιούβετ με
φγιάλι τ§ φαϊκούαρα πέρ λιαΛϊμϊ' ?6μι ϊ ίίτουρε >έ μο'τιτ νού/.| μενό', ί
χουμπίγια έ κεταΰρε νούκε φ>.{.
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ΠΙίΤΡΟΥ Β.

Κ«φ. α.

4 Σε ψέ ντε μός κουρτζίου Ιίερ4• Διατϊ ΐάν ό θϊ;ις 'δέν άψυχηοε
τους άνγέλλους όπου άμάρτησϊν, άλ ντία Εγγ|ϊγτε κοί»ρ φιγίενε, πο ί ατίον»
λα τους έβαλεν εις τον τάρταρον και ντ| ϊάρταρο, έ λίδουρε μέ ζιντζίδεμένους μέ αλυσίδες του σκότους, τους ρε τ| έρρίτζίρ§σϊ ί δά τι ρουχαενε χ§3
έπαράόωκβ νά φυλάττωνται εις την Γιούικ.
κρίσιν5. Ε πότεν* έ π*'ρρ? νούκ' έ χολο5. Και τον παλαιόν κόσμον δ,ένάψΰχηοί, φέρνωντας κατακλυσμόν κα τζεου, πό ρούαϊγτι Νώε Λ £έτξ τε τ*ταπάνω ίϊς τον κόσμον των άσεβων, τ§, περ τε Είφτούαρε τε βρίνγτε ϊ
άλλα έφυλαξε τον .Νώε όγδαα,ν, δνα- προΰ τε μπίτουρε ντ| γ:'τε τε ο§ πά
πέσεβετ.
λαλητήν της ύικαιοσΰ.ης'
6. Ε κιουτε'τετ' * Σοδομεσε έ δ«
6. Και τάς πα'λεις Σοδόμων και
Γομόόρας τάς έκατάκρινεν εις άφανισ- Γομόρρεσε ί ο§μ§τόι μέ τε κρίϊνΜρί ί
μον τελειον, καμνωντας ταις <7<*κτη, ί πέρρι χ•.' έ ϊ περρι ςόμπλ* απ λ τι
και βάλλωντάς ταις παράδειγμα έκει- £ε οουανε τ$ π£νεν§ τ| ΐϊά πέσε.
νών όπου έμελλαν νά ασεβήσουν*
η. Καί ελευθέρωσε τόν δίκαιον Λώτ
7• ^ ^ί^ο'» τί δοεϊγτινε Αμτ *§
όπου έκαταπονεϊτο, άπα την άσελγη • κέ μπίτουρε γκα τε 8ιάρρα:| 5 γκ*
ανας•ρο<ρην των άνομων"
γέτα έ λίίκε έ ΐκ'ρίζετ τ£ τα νόμ.
8. ( Διατι έτοϋτο; ό δίκαιος, καθι•
7• 2έ ψέ κούιγ ίδρέ»γτι σϊ ρί 8ρ$ζόμενος μέσα εις αΰτοΰς ήμερα παρ ή- ντα ντέ τά, §ίτ περ δϊτ μουντον *.π.ιρμέραν , έβασάνιζε τήν δικαίαν ψυνί,ν τιν? τιγ τ§ Ιίρέϊγτιν&' με τε πάρέί £
με τά άνομα τους έργα, και βλέπων- μέ τε δΐίιου'αρί παύνε.ρατ' ΐ πά νόμε.
τάς τα κα'ι άκοιίωντάς τα ' )
9• Εϊζευρει ο Κύριος νά ελευθέρωση!
ι). Δι Ζότι τε 3πξτόγί τε δρέϊγτίτους ευσεβείς άπο τόν πειρασμον , και τε γκά πιραξία, ι τε στρεμπεριτϊ τϊ
νά φυλάττη τους αδίκους όπου τιμώ- ρουαγε ντε <5ίτ| τ| Γιοΰκιτ «ρ τι
ροϋνιαι, εις την ήμεραν της κρίσεως* μουντούαρ|.
ίο. Και μαλι^α ίκείνους όπου πη- Ι
ίο. Ε με τέπερβ άτά κε ^ένε πάς
γαννουσιν οπίσω της σάρκα^, εϊς ταϊς κοΰρμιτ, έ ετζβίγνε οΰδενε μέ £§δεριμ
έπιθυμίαις τοΰ μιαιμοΰ, και όπου κα- τε πείέριτ , έ ξεντερόγενε ζοτε&ιτε" τέ
ταφρονουσι την κυριότητα- άπόκοτοι, ' Ρουτζιουαρε, κ§ οοΰανε βέτεμε βέτί/εάρέσκοντες μόνον του λόγου τους, και νε , νουλϊ τρίμπεν* τ| κλάσίνε ίζ&
ύποΰ όίν φοβούνται νά βλασφημοίσι μαλεκέεσ.
ταΐς δόςαις'
ιι. Τέκ εγγείγτίί νΓΟνε « γιάν|
1 1 . Εκ=ΐ όπου οί άγγελοι μέ δλον
όπου είναι μεγαλη'τεροι εις την ίσχϋν μ? "ΐ μεδίνγ ντε τε φόρτε ζ ντε <^βυκαϊ εις τ/,ν ύιίναμιν, . δεν προφέρουσιν κΐ, νου/.* δουρόίγν| κόντρ' άτοΰρ* δόένχντία αυτών των δο;ών βλάσ^ημον ξ^βετ Γιου'κιτ τ' οϋ ρουερ| μκάνε Ζόκρίδιν σημά εις τον Κυ'ριον.
τιτ.
ΐ2.Λμη ετούτοι, ώαάν άλογα ζώα,
12. Μά κετά πο'σι κά^σί τΐ πβ
όποϋ'φυοικά (όρμοϋσ'.ν) κα'ι έγενν/ίβη μίντί, ?[ε'ρρ"8 γκά φυ'σι π«|> τε ζένϊ έ
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περ τ§ πρίϊιουρε, σιάγίνε πούν§ρατβ
λϊ νού/.ε νιο'χ|ν| , οό τε χουμπάσεν§
γκά πρίσίγια έτουρε.
ι3. Ε δό τε μάρρενε πάΓεν' ΐ άόικίσε, άτά χε συλοη'σγενε τε πελκίερε
ζέφκετε κ§ Λεγένι περ &τ§, τΐ ζούερε,
ϊ ιεαιάρρε, τούκ έ ξεφαντόσουρε ντε
ίενιέίίτρα τέ τουρε , κοϋρ ίος-ίτενξ με,
γιούίετ 7*:ά*τχ|.
αντάμα μετ' εσάς,
ι4• Κάνε σίτε πλιότ μέ κουρβερί,
ι4• Εχοντες μάτια γεμάτα μοι
χείας, και όπου δεν παύουσιν άπό την έ με φάγε τέ πα σόσουρα , τούκ" έ Ρεάμαρτίαν, δολόνοντες ταϊς ψυχαΐς ό νίερε ^,πίρτερα τε πά ς-ερεόσουρα , κά
που δέν είναι ςηριγμέναις, έχοντες καρ- νε ζΐμερενε μψούαρρί ντε λιακ§μίρα,
δίαν σπουδασμένη ν εις ταΐς πλεονεξί- δγιέλμ τε μαλ|κίμιτ.
αις, παιδία της κατάρας"
1 5. Σι λιάνε οϋδεν' έ δρέϊγτϊ, ού
1 5. Εμώντας να άφη'σουσ* την ίσιαν
ς-ράταν, ίπλανη'θηχαν, και ακολούθη πλανέψνε, έ βάνε ντε ούδε τε Βαλαάσαν τήν <τράταν του Βαλαάμ τοϋ υιού αιτ τΐ Αίρριτ Βοσο'ριτ , άτίγ κέ δέσι
Βοσορ, ό ύπο&ς αγάπησε την πληρω- πάίκε τε σε βτρέμπερεσε.

καν (ϊ; κυντ,γι και χαλασμόν, βλασφημουντές έκανα όπου δεν εΐζεύρουσιν,
εις την φθοράν τους Οέλουσι χαλασθή"
1 3. Μέλλοντες να πάρουσι πληρωμήν της αδικίας , λογιάζοντες ήδονην
την καθτ,μερινην τρυφήν, οί όποιοι ει
ναι λέρα και όνειος, ςεφαντόνοντες εΐ;
ταϊ; άπάταιςτους, όταν συμποσιάζουν

μήν τη; αδικίας*
ι6. Αμή έλέγχθη δια την έδικη'ν
του παρανομίαν άπο μουλάρι αφωνον,
όπου έσύντυχε φωνήν άνθρωπίνην, και
ΐμπόόισε την άγνωσίοιν του προφη'του.
17. Ετούτοι είναι ρρύσαις χωρίς νεοόν, σύννεφα όπου διώχνουνται άπό
άνεμος-ρόφιλον, δια τους οποίους σκο'ιος σκοτεινότατον φυλάττεται εις τον

1 6. Πό ού κερτούα πέρ παρανόμι
τ§ τίγ γκά ρ.ουσκε πά μΐντ έ πά φγιάλε.
άλε, κέ φο/ι μέ ζΐ νιερίουτ, έ μποΠροφ/
<ίίσι μαρρκζίν' έ Προφη'τητ.
ιη. Κ;τά γιάνε κρο'ίιερ τε πά οϋγε, ρε χέ ί ντγιέκ θελίμι, περ άτά
ρού^αετε μγιέρίουλΐ έ ζέζε π§ρ γέτε.

αιώνα.
ι8. Διατϊ εςωντας να λέγουσι λο
γία φουσκωμένα με ματαιότητα, δολοίνουσι με έπιθυμίαι; της σάρκας και
εις τοις ήίοναϊς, εκείνους όπου αληθι
νά έφυγαν άπό εκείνους όπου αναθρέφον
ται εις την πλάνην.
19. Και τους τάζουν έλευθερίαν,
όντες αυτοί δούλοι της φθοράς" οιατι
άπο ό,τι κοκ αν νικάται τινάς, εις »■
/.εϊ-,ο καϊ δουλόνεται.

1 8. Σέ ψέ τούκ' έ θένε φγιάλε τέ
μάϊγμί τ| ί|νιεστρ§σ| , ίΊνιε'γεν$ ντε
δεσερίμε τέκούρμιτ, έ ντε κου&έερίρα
άτά κε ϊ/ίειγνε μέ τε β^ρτέτε πρέϊγ άσούρεσ χε βίγενβ ρότουλ* ντε Ρ^νιέστρε.
ις. Τούκ' έτάζουρε άτοϋρε λεφτερίνβ, τέκ γιάνε άτά σκλέβτ' ί πρ'/ίεγεσε" σέ ψέ γκά άγιο πούνε Αε μούντ?τ3 Γίθβ κοϋσ, μ«ά τε Αίνετ^ έ δε

σκλάβ.
20. Σέ ψέ ντε^τί χ'έ ΐκνβ μολίτ' «
2θ. Διατϊ εάν ΰ'ς-ερα, άφόντι; εφυ
νετισε
μέ ά'ν§ τε σε νιο'χουριτ σέ Ζο
γ αν τά μιάσματα του κόσμου μέ την
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έπίγνωσιν του Κυρίου καί σωτηρος Ιη- Ιτιτ έάτίγ κεσπετοί νε'βετ Ιησο•* Χρί
σου Χριςοΰ, πάλιν πλε'κουνται μέ τουτ* και νικώνται. τους έγιναν ταυιτερινα χειρότερα από τα πρώτα,
31. Διατί καλλίτερον ητον εις αυ
τούς να μην γνωρίσουν τον δρόμον της
δικαιοσύνης, πάρα γνωρίζοντε'ς την να
γυρίσουν οπίσω άπδ την άγίαν εντολών
όπου τους έπαραοοβη
α α. Και εις «ΰτού; έσυνε'βη το πράγ
μα της αληθινές παροιμίας" ό σκύλος
έγυ'ρισεν εις τό ίοιόν του ξε'ρασμα' καί*
ή σκρόφα άφο'ντες έλούίδη, ε'γύρισεν
εις το κύλισμα της λάσπης.

Ιτοιτ, ντε κετό πα γιάν§ μπερ£έψουρ§
εμουντουρε, ατοΰρε τε πασταΐγΐΑίτ§
πένενε μέ τέ λίΡκα σε τε πάρρατε21. Σε ψέ μέ μίρρΐ κέ περ άτχ τί
μός κίσνε νιο'χουρε ούδεν ε' σε δρεϊντίσε, σε σι έ νιόχνε, τε κδενενε πρα7Γϊ
γκα πορσία έ Σννγτερουζρε, /.§ κε δί
νε μπε τά.
22. Μα οϋ ίίάου άτοΰρε κ|γιό έ έπαρημίσε βερτέτε' κένι οϋ κθέ μ•πε τ*

Κεφ. γ. 3,

Κρίε Ετρέ-ε γ. 3.

ι. Αγαπητοί, δύο επις-ολαΐς έχω
τοίρα μέ τούτον όπου σας γράφω, εις
ταϊς όποίαις έπιςολαϊς άναθυμίζωντάς
σας έξυπνώ την καδαράν σας σ\άνοιαν"
2. Να ένδυμηδητε τα λο'για όπου
ελαλη'δηκαν προτίτερα άπό τους αγί
ους προφνίτας, καί την παραγγελίαν
μας τών άπο7θλων, η1 οποία είναι του
Κυρίου καί σωτηρος'
3. Γνωρίζοντες έτοΰτο πρώτον, δτι θέλουσιν έ"λθη εις ταΐς υτεραις ήμέραις έμπαΐκται, όπου να περιπατοΰσιν
εις ταΐς ίδιαίς τους έπιδυμίαις"
4• Και να λε'γουσι* που είναι ή ε
παγγελία τνίς παρουσίας του ; διατί α
πό την ήμέραν όπου έκοιμη'δηκαν οί
πατέρες , όλα τα πράγματα τέτοιας
λογής ς-έκονται από την αρχήν τοΰ
κο'σμου.
5. Διατι δεληματικώς δέν θέλουν
να γνωρίσουν έτοΰτο, ότι οί ουρανοί
έγιναν από πολλούς χρόνους, καί ή γη
από τό νερον καί δια τοΰ νεροΰ συν£7«θη, με τον λόγον του Θεου'

ι. Τε δάσιουρε & καρτερά καμ με
2§τέ Λε οϋ σκρ•;ύαϊγ ντα^τί , μπα τό

βγιε'/ε τε τίγ" έ , δο'σα σι οϋ λια , οϋ
θέ ντε λιούτζε τ'ε κυλίσειγ.

οΰ τ',γιούαϊγ γιούβετ , οϋ κουίγτόΐν
ζέμίρεν; τοιίαί'γ τε δρεΐγτενε.
2. ΚΙ τε κουϊγτόνι φγιιλίτε »έ
γιανε θένκ γκα Σίΐνγτο'ρ|τ§ Προοη'τερ,
έ δε πορσίνε τόνε τ' Αποτόγετ, τι
Ζότιτ κε να σπετόί.
3. Ε κετε προτοπάρρε τέ &γι, σέ
οό τε βίγξνε ντε οίτ τ§ πας-άϊγμε
π§ρκε'3εί} , κε τ'ε ετζειγνε ντε $0ε,ρίμε
τε τοΰρε.
4• Ε τε θόνε* κοΰ εστε τέ τάςΌιτριτε έ τ' άρδουριτ σέ τίγ; σέ ψί *!
κούρ φλε'τνε πακαλάρετε τενί τί ββ*
κεστού κ|ντρο'γ|νε, σί κο•ίντρ! κε'νε κ»
ντ| τε νίσουρε τέ γε'τεσε.
5. 2έ ψέ ίοΰκ' Ι §ίνε άτα , σι ψέ
έ δούανε ίετ'ε κε κε'νϊ με περτάρβ (ιέ
φγιάλε τε Περντίσε ΚίεΧτε έ δε Αί'ου
( δάλ'ε. ) γκά οϋ'γετί , έ μέ άνε τέ ού'•
γιτ εστε πίρρε.
• •
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ό, Διαμέσου των όποιων ό κόσμος
τότε εμώντας να καταχλυβθίί μέ το
νερόν έχαλάσΟη.
7• Αμή οϊ ουρανοί και ή γη όπου
ίΐναι τώρα, είναι Οησαυρισμε'νοι μέ τον
αυτόν λο'γον, και φυλάττονται όιά την
φωτίαν, εις τί,ν ήμε'ιαν της κρίσεως
κ» απώλειας τών άσεβων ανθρώ
πων"
8. Και εις έτουτο ας μήν σας λανθάνη, αγαπητοί, ό'τι μία ήμε'ρα σημά
εις τον θεόν είναι ωσάν χίλιους χρό
νους, και χίλιοι χρόνοι είναι ωσάν μία
ήμερα.
9• Ο Κύριος δέν άργεϊ το τάζιμόν
του, (καθώς λογιάζουσι τινές, ετοΰτο
να είναι άργητα,) άλλα μακροθυμεϊ
εις εμάς, μή θελωντας να χαλασθοίσι
τινές, άλλα όλοι να ελθουσιν εις με
τάνοια•/.
ίο. Και ωσάν ό κλέπτης όπου έρ
χεται την νύκτα, τε'τοιας λογής θέλει
ελθη ή ήμε'ρα Κυρίου, εις την οποίαν
οι ουρανοί θέλουσι περάσει ρέ βοην, και
τα ς•οιχεϊα καιο'μενα θε'λουσι λυθη, και
ή γη και τα έργα όποϊϊ είναι εις αυτήν
θε'λουσι κατακαή.
1 1 . Και ες-ωντας νά λύουνται ετού
τα όλα, ποταποί κάμει χρεία νά είσθε
εσείς εις ταϊς άγίαις συνανας-ροφάΓς
και εύσεβείαις.
12. Προσδοκοΰντες και τρέχοντες
άναγκάζοντες εις την παρουσίαν της
ήμερος του Θεοί, εις την οποίαν οι ου
ρανοί πυρούμενοι θε'λουσι λυθη, και τά
ς-οιχεϊα καιο'μενα θελουσιν αναλύσει ;
1 3. Και αναμένο μεν καινούριους
ουρανούς και καινούριαν γην κατά το
ταςιμόν του, εις τά όποια κατοικεί ή
οικαιοσύνη.
ι4• Δια τοΰτο, αγαπητοί, ίς-ωντας
νά προσδΌκά;ε έτοϊιτα, σπουδάσατε
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6. Αντάϊγ κεγιί» γε'τε ί| κέ άχιε'ρε,
μπίτουρί γκά ούγ§τε χούμπι.
7• Πό ΚίεΧτε Λε γιάνε νταϊτί έ ο"έ
όε'ου, μέ άτ§ φγιάίε γιάνε ρούαϊγτουΡ§> * ^π«Χεν§ περ ζγιάρ ντ| δίτε τε
ίιούκιτ ε τ§ χούμπ^γεσε νιε'ρςζετ σε πά
κε'σε.
8. Κετε τε &γι γιούβετ, ώ τε δασιουρί, σέ νιε δίτε άιρερ Ζότιτ εΰτ§
πόσι νι§ μίγε βγιέτ , έ νιε μίγ§ βγιέτ
πο'σι νι§ δίτε.
ρ. Νούκε μ|νόν Ζο'τι τε τάξουρατ'
έτίγ ( σι κούντρε συλοησενε δι τζά }.ίγιό είίτ' έ μενούαρε, ) πό π|ν δουρίμ
μπ§ νέβετ , σέ ψέ νούκε δό κέ τε χουμπάσε ντονιέ, πό τε βίγενε. ΡίΟε. νι«
μετανί.
ίο. Ε δό τε βίγε δίτα έΖο'τιτ πο'
σι κουσάρι κέ βγιέν νάτίνε , ε μπα τέ
ΚίεΧτε δό τ| σκογενε μέ %ίμ, ί ς-ιχίτ§ γκά τε γκρόχετιτ§ δό τ| τρε'τενε,
έ ο*έ οε'ου ε δ*έ πούνετε χε νιάν» μ,πί
τε λο τε διΐενε.
1 1 . Κούρ τ| τρέτενι χετό ποίνε'ρα
σι λοι δούχαετε τε γίνι γιούβετ ντ§
γε'τε 2έινγτ« , έ ντε εΰσεβί;
12. Τούκ' έ σπε^ίίερι έ τούκ' ε' ετζουρε περ τε πρίτουρε τ' άρίουριτ'
έ δίτεσε Περντίσε , μπα τέ δίτε Κίελτε όέςου28 δό τε τρε'τενε, έ «τιχίτε με
τέ δγιέΡουρί δό τέ. τρέτενε.
1 3. Πό Κίελ' τέ ρί έ ο*ε Δε τέ ρί
πρίσεμε , σί κούντρ' είίτβ τε τάξουοιτ'
έτίγ. άτγέ τέκ ρ*ί ε* δρέΐγτα.
ι4• Αντάϊγ , ώ τε δάβιουρε, σέ ψ£
π^ιίτνι τε τίλια πούνερα ντζιτο'νι λΐ

ΙΩΑΝΝΟΥ Α.
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τέ Γίντενι ντέ άί τ| π« &?£§, * τ|
κερουαρε ντε πάύί.
1 5. Ε ζέμερϊν" ί ίερρε τ* Ζοτιτ
σίνϊ κίνιε ντε βέντ τε 5π|τίαιτ* σί
κουντρ' ού 3κρόϊ γιούβετ ί ίέ €§\χϊ
'ίνί ί οάσιουρβ Παύλουα πϊρ σο^ϊ χ: ■
χέ δένε άτίγ"
ι6. Σι έ δε ντ|Ρίθε καρτερά, χούρ
χουβϊντον μπα το περ χίτο, μπα το
γιάνε τζά πουνερα χ| σκουπετο'νενε χολάιγ, άτό τ§ πα &γτουριτί, δ τι πχ
ξ•ερεο'σουριτ| ΐ 3τρεμπόγεν§ , σϊ έ δε τΐ

να εύοεθητε εις αϋτον καΟαοοί και νω
ρίς κατηγορίαν μέ εϊρη'νην'
25. Και λογιάζετε την μακροδυμίαν
του Κυρίου μας να είναι σωτηρία* καβώς και ό αγαπητός μας αδελφός Παύ
λος σας έγραψε κατά τήν σοφίαν όπου
του εδόθη,
ι(>. Καθώς γράφει και εις όλαίς
του ταΓς επιςολαΤς, λαλώντας εις αϋταΐς δια ετοΰτα, εις ταϊς όποίαις είναι
κάποια δυσκολογροίκητα, τα όποΓα οι
άμαθεΓς καϊ άβε'βαιοι τα άναποδογυρίζουσιν, ώσαν και ταΐς άλλαις γραφαΐς,
ΐΐς τήν έδικη'ν τους άπώλειαν.
\η. Εσείς λοιπόν, αγαπητοί, προγνωρίζοντες ετοΰτα, φυλάγεσθε, μη'πως
και ρε τήν πλάνην των άνομων ετού
των συρνόμενοι, ξεπέσετε άπο τον ς-ηριγμόν σας.
1 8. Αλλά νά αυξάνετε εις τήν χάριν
και γνώσιν τοΰ Κυρίου μας και σωτή.
ρος ΙησοΟ Χριςοΰ' εις τον όποιον ας εϊναι οοςα, και τώρα και εις την τμεραν
τήναΐώνιον. Αμη'ν.

1 8. Γίο ν/άϊγϊ«νΙ τοΰκ" £ρρίτονρ? ντ}
δουρετι έ ντε τε νιόνουρε τί Ζο'τιτ
σο'νε έ Σωτηριτ Ιησοϋ Χρι<τ«τ' βτί^
ντε'ρρι, έ δε νταδτί , ε' δέ ν-ξ λ'τ| γ§
γε'τεσε. Α3τοΰ κιόφτε.

Ε Π Ι Σ Τ Ο ΑΗ

Κ Α Ρ Τ Ε

τγιέρατε καρτερά, π|ρ τέ χουμπουρε
τΐ τουρε.
τη. Γιουβέτ άδα, ώ τε δάσιονοε,
σε ψε έ δίγι μέ κόχε ρΌύχι, « τί μος
£ϊμπε'νι ντε ίβνιέστρ§ τε σε μίρΐιζετ,
Ι Λίρι γκα κέντρα γιούαϊγ.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΪ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ε ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΙΤ ΚίΑΝΝΓΓ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ

Κ Λθ ΟΛ Ι Κ Ι Α

ΠΡΩΤΗ.

Ε Π Α Ρ Ε

Κε©. α. ι.

Κρίε Επάρ^ «. '.

ι. ΕΚΕΙΝΟ όπου τ,τον άπδ τήν
αρχήν, εκείνο όπου άκοόσαμεν, εκείνο
όπου είδαμεν μέ τα μάτια μας, εκείνο
όπου ίκυττάςαμεν, και μέ τα χε'ριά μας
έψηλάφησαν, δια τον λόγον της ζωής'

1 . Αγιο χ§ κέ £& χε'ρεν' ί πάρ^ε, ά
γιο χ| διΡιούαμ, άγιο Ζ» παμ μϊ σϊ
τόνα , άγια )ΐ| βεϊτρούαμ , ί /.§ ί ζου
ν• οούαρρτε τόνα , κουβεντόιγ π§^
φγιάλε τε γε'τί'Λ.

Κεφ. ι.

ΠΙΣΤΟΑΗ

769

2 . ( Και. ή ζωη έφανερώθη , χαί
3. ( Ε γε'τα οΰ τζφάΐχ, έ δ* επάμ,
την εΐδαμεν, και μαρτυροΰμεν, και κη• έ ματυρίσγεμι, έ £εφέγεμ§ μπέ γιουρυττομεν τήν ζωήν την αίώνιον, ^ ό βετ γε'τεν' έ πα σο'σουρε , άγιο ί| κέ
ποια ητον εις τον πατέρα, και έφανε μπάνε Πακάϊτ, έ ού δούκ μπε νέβετ.)
ρώθη εί; έμας.)
3. Ατέ χ§ πάμ , έ οιΡιούαμ , οΰ ρ§3. Εκείνο, λέγω, όπου εΐδαμεν και
άκούσαμεν, σάς άναφέρομεν, διά να <ρέϊγ(Λε γιουβετ , κ§ τε κίνι έ δε γιοΰεχεται και εσείς κοινωνίαν μετ' έμάς' βετ σοκερι μέ νέβετ" έ σιοχερία γιοΎε
και ή κοινωνία ή έδικη' μας να είναι τ| γε'τί μέ παπα'νε έ δέ ρ.• τ| χίρρ'
αντάμα μέ τον Πατέρα, και αντάμα έτίγ Ιησού Χρΐ7θ'ν§.
μέ τον υίο'ν του Ιησοΰν Χριςτόν.
4. Εκετό πούνερα ού ά σκροιίαϊγμϊ
4• Και αντάμα σάς γράφομεν, δια
να είναι η χαρά σα; γεμισμένη.
γιούβετ, (χ'ί τε Γϊζόνι) ε Γ§ζίμι γι0υ'αϊγ τε γέτε ί πλιο'τε.
5. Κ§γιό §στ' άδά τέ τάξουριτε χβ
5. Καί τούτο είναι το τάζιμον το
το όποιον άκούσαμεν άπ αυτόν, καί διΓιούαμ πρεϊγ σι, ί ού ρΊφέϊγμΐ γιου
σας άναφε'ρομεν, ότι ο Θ:ο; είναι φώς, βετ , σ» Περντία |στ§ δρίτε , έ έρρ|τζίρ| μπε τ| σέστί ντοίιε.
καί εις αυτόν κανένα σκότος δεν «ναι.
6. Ντε θάτζιμ σέ χέμι σιοκερί μέ
6. Εάν εϊποϋμεν δτι εχομεν κοινω
"ή,
ί ίτζειγμι ντ' έρρετζίρ§, Γενιέγεαε,
νίαν μετ' αυτόν, και περιπατοϋμεν
εις το σκο'τος, ψευδο'μεσθεν, καί δέν έ νούκε πέγεμε τε βερτετ|ν§.
κάμνομεν την άλη'θειαν.
η. Ε ντε ετζιμ§ντ| δρίτε χ/μι σιοη. Αμή έάν περιπατοϋμεν εις το
φως, καθώς αυτός είναι εις το φως, ι- κϊρί νιέρι μέ γιάτιρινβ μέ τ'ε, έ Ριά^ομεν κοινωνίαν ανάμεσα μας καί το κου ί Ιησού Χρΐ7οΊτ πίρριτ σε τίγ κεαίμ,α Ινισοϋ Χρις-οΰ τοΰ υίοϋ του, μας ρόν νε'βετ γκά τζδό φάρρ§ φάγιτ.
καθαρίζει από κάθε λογής άμαρτίαν.
8. Εάν εΐπώμεν δτι δέν εχομεν
8. Ντε θάφτζιμ σέ νούχε κέμι
άμαρτίαν, πλανωμεν τοΰ λο'γου μας, φάιγ, Γενιέγεμί βε'τε βε'τεχενε, έ έ βερκαι αλήθεια δεν είναι εις εμάς.
τέτα νούκ' ίίτε μπ| νε'βετ.
9• Εάν όμολογώμεν ταϊς άμαρτία. Ντε μο^οη'τζιμ φάγετβ το'να,
αις μας, εκείνος είναι πις-ό; καί δί άΐ ϊστ' ί πεσεσί έ ί δρεϊγτε, /•5 τε νά
καιος, διά να μας συγχώρεση ταΐς ά- ντεγέγβ νέβετ φάγετξ' έ τε νά κερο'μαοτίαις μας, καί νά μας καθαρίση α γ| νίβετ γκά τζδό φάρρε άδικιί.
πό κάθε λογής άδικίαν.
ίο. Εάν εΐπώμεν ότι δέν άμαρίο. Ντε θάφτζιμ σέ νούχβ κ/μι
τνίσαμεν, τον κάμνομεν ψεύς-ην, και φάϊγ, έ πίγεμε άτ| τε ρ'έμ, έ φγιάλια
ό λο'γος του δεν είναι εις έμας.
ετίγ νου'κ' §3τ§ μπε νε'βετ.
Κεφ. β. 2.

4«ιχ

Κρίε Εδίτε. β. ι.

ι. Παιδία μου, ετούτα σάς γράφω,
ι . Δγιε'λθμιτ' έ μ'ι , ού σκρούαϊγ
να μην αμαοτανετε' και εαν α• γιουβετ κετό πούνεοα, κ» τέ Άος φεγέ-

ΙΩΑΝΝΟΥ

Α.

Κ,ε^..
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μαρτάντ, κανένας, εχορ.εν παράκλητον νι' έ ντ| πάβτί ντονιε ς^εγίερί, χϊαι
βημϊ εϊς τον πατέρα, τον Ιησοϋν Χρι- κοΰσ.τΐ λιου'τετί μπάνξ παπάϊτ, 1 ί
σου Χρις-όν! τι δρεΐγτινί.
ς-δν δίκαιον.
2. Ε άί εατε νιξ ντεγέσε πέρ φ»ίγϊ
α. Και αυτός είναι καθαρισμός δια
ταϊς άμαρτίαις (/.ας- κ«ί ο/ι μόνον όνα' έ δέ γιο πέρ τόνατε βετίρκί, πό
δια τάϊς έδ-.καίς μας, άλλα και δια έ δε περ τε Ρίθε πότίσε.
ταις άμαρτίαις όλου τοΰ κόσμου.
3. Ε γκά κεγιό έ Σίίμε κ* έ χίαι
3. Και εις τοΰτο γνωρίζομεν ότι
τόν γνωρίσααεν , εάν φυλάττωμεν νιόχουρί άτ|, ντε ρουαϊγτιτζιμ ι«£σίτ' έτίγ.
ταϊ; παραγγελίαιςτου.
4• Αι κε θότε σι έ νιό/α άτε , ί
4. Εκείνος όπου λέγει, τόν έγνώ
πορσίτ'
έτίγ νούκ' ί ρουαν, ε"τε Γίν*-*"
£ΐσα. και δέν φυλάγει τ«ϊς παραγγε
σγιάο,
έ
έ βερτέτα νου'κ' |3τ| μπε τ«.
λίας του είναι ψεύς-ης, και εις τούτον
ί «λη'θίΐα δέν είναι"
5. Μα άί χε ρουαν φγιάλεν' έτίγ,
ί. Αμη όποιος φυλάττει τον λόγον
του αληθώς εις τούτον έτελειώθη ή τικ άί μέ τε βερτέτα οασιουρία ε'Περαγάπη τοΰ θεοΰ' με τοΰτο γνωρίζομεν, ντίσε εστ' έτερε" μπε χετε νιόχίμί
χε γέμι μπε τέ•
ότι εΐμεσθεν εις αυτόν.
6. Αί κ§ θότε σε κεντρόν μπε τε,
6. Εκείνος όπου λέγει να ευρίσκε
οουναετ»
χε τι έτζεγε έ δε άί χεστοί»
ται ;ί'. αυτόν, χρεως-α, καθώς έπεριπάτησεν, εκείνος, τέτοια; λογής να πε- σί κοιίντρ' έτζι έ δε άί.
ριπατη και αυτός"
η. Αδελφοί, δεν σας γράφω καινούριαν εντολην, άλλα έντυλήν πάλαι
αν, την οποίαν έχετε άπ' άρχης" ή
εντολή ή παλαιά είναι ό λόγος, όπου
ακούσετε άπό την άρχη'ν.
8. Πάλιν έντολην καινουριαν σας
γράφω, το όποιον είναι άληίινόν ει; αυ
τόν και εϊς εσάς* δτι ή σκοτία περνά,
και το φως τό άληθινόν τώρα φέγγει.
ρ. Εκείνος όπου λέγει να είναι εις
τό φώς, και μισά τόν άδελφόν του,
εις τό σκότος είναι έως τώρα.
ίο. Εκείνος όπου άγαπα τόν άδελ•

η. Βελάζερ, νοιίκ' ού σκραόαϊγ γιο-ίβετ πορσί τε ^έ, πό πορσί τε λιάϊτε,
χε έ χέσετε χ| κρίϊ χέρεσί " ποοσί* έ
λιαστέ εστε φγιάλια « πάτε $ι5ιο<ίαρε κε κρίε χέρίσ§•
8. Περ σε δΐτιτ πορσι τε ρε ού
σκρούαϊγ γιουβετ, κε εάτε. έ βερτέτε
ντε άί, έ δε ντε γιουβετ" σε έΐέετζίρα
σκόν, έ όρίτα έ βερτέτε ντα,δτί φέζ.
9• Αί χ| θότε σε |ατβ ντε $?&,
έ βίλάν'έτίγ νούκ' έ οά, εστεντίί^ρί-

τζίρΙ γγερβ νταατί.
ίο. Αί χε οο βελάν' ε'ι-Ιγ, ίεντετί
φόντου, ευρίσκεται εις τό φώς, και ντε §ρίτε, έ νουκ' ϊ3τ| οκάνταλο μπε
σκάνδαλον εις αυτόν δέν είναι.
1 1. Μα άί κε νονχε & βελαν' έτίγ.
ιι. Αμή εκείνος όπου μισά τόν
Ι^γβ
ντ' έρρξτζίρε ε ντ' έρ"ρ^τζίρ§ ετζ|ν,
άδελφόν του, είναι εις τό σκότος, και
περιπατεί εις τν,ν σκοτιαν, και οεν η- έ νούχε & κοΰ βέτε, σέ ψέ ί βερ*όϊ
^εύρει ποΰ υπάγει, ότι τό σκότος έτυ- σίτ'ετϊγ έρόετζίρα.
φλωσε τα μάτιάτου.

Κεφ. ϊ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

12. Γράφω σας παιδία μου, Οτι σα;
«υγχωροΰνταιαί ά[/.αιτία1.; δια το ό
νομα του.
1 3. Γράφω σας, ω πατέρες, ότιέγνωρίσετε εκείνον όπου είναι άπό την
«ρχη'ν* γράφω σας, ώ νεανίσκοι, ότι
ενικη'σετε τόν πονηρόν" νράφω σα; ,
τταιδία, οτι ίγνωρίσετι τον πατέρα.
ι4• Εγραψα σα;, πατέρες, οτι έγνωρίσετε έκεΐνον όπου είναι άπό την
«ρχη'ν' έγραψάσας, νεανίσκοι, οτι ειοθε δυνατοί, και ό λόγος του Θεοΰ μένει εις εσάς, καΐ ένικη'σετε τόν πονηρόν*
1 5. Μην αγαπάτε τον κόσμον, μηοέ έκιϊνα όπου είναι μέσα ει; τόν.κόσμον' αν κανένα; άγαπα τόν κόσμον,
•Λ αγάπη του πατρός δέν είναι ίΐς
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1 2. Οΰ σκρούαίγ γιούβίτ ώ δγιελα,
σε οϋ ντϊγένενε φάγετε τούαϊγ π§ο "ί
μερο τί τίγ.
ι3. Οΰ σκρούαϊγ γιούβετ ώ παλαλάρε, κε κίνι νιόχουρι άτε κ| ϊσ κ|
χέριετ, οΰ σ/.ρούαιγ γιούβετ ώ τρίμα,
ύ κίνι μούντουρε όινάκνε' οΰ σκρου
αϊγ γιούβετ ώ <5γιέλμ , κε κίνι ίιο'χουρε Ααπάνε.
ι4• Οΰ ϊκρόβα γιούβετ ώ ;;απαλάρϊ, σε ψέ κίνι νιόχουρ• άτ& κ| κ", κ\
χέρετ* οΰ σκρόβα γιούβετ, ώ τρίμα,
σέ ψέ γίνι τε φορτί, έ φγιάλ' έ Περντίσ§ κεντρόν μπε γιούβετ, έ έ κίνι
μούντουρε δινάκνε.
ι5. Μό; δο'ϊ γέτενε, α; πούνετ' *
γέτεσε' ντε δό ντόνιε γέτενε, Λασιουρία.
έ παπαίτ νούκ' εστί μπε τί.

αΰτο'ν'
1 6. Οτι κάθε πραγρια όπου είναι
1 6. Σε ψέ Γίθ' άγιο κβ εατε ντ§
ίίς τόν κόσμον, ήγουν ή επιθυμία τής γέτε, |*ττε 2>εϊι.ρίμ ΐ κούρμιτ, έ δε δεσάρκας, και ή επιθυμία των ματιών, σερίμ' ί σίβετ , έ δέ περιφανί έ γέτεΐ|,
και ή υπερηφάνεια του βίου, δεν είναι άγιο νοόχ| βγιέν γκα παπάί, πό βγιεν
από τον πατέρα, άλλα είναι άπό τόν γκά γέτα
κόσμον.
17. Ε γέτα δ,ών, έ δε Χεϊερίμι Ι
17• Και ό κόσμο; παρατρέπει, καί
ήέπ.θυμία του" άμή ε κείνος όπου κάμνει σάιγ* μά άί λι λεν θελίμεν' ε Περντί"
το Οίλημα τοΰ Θεοΰ, ρένει εις τό αιώνα. σε, οουρρόν περ ίί'0| γέτε τε γέτεσβ.
ιδ. Δγιέλμ, Αϊγιό ϊστ| κο'^ε έ παιδ. Παιδία, ϋτεριντι ώρα είναι*
και καθώ; ακούσετε ότι ό άντίχρΐ7θ; στάιγμε , ε σι κούντρε διΓιούατί , κ^
έρχεται, καί τώρα πολλοί άντίχρις-οι Αντίχρις-οι βγιέν , έ δέ νταϊτί γιάνε
έγιναν" καί άπό τοΰτο γνωρίζομεν ότι περρε σιούμε Αντιχρίς•ερ* κετέϊγ έ κουπ&τόϊγμε κε εστε κο'χ* ί παστάϊγμε.
είναι ύ^ερινή ώρα.
19. Πρέίγ νέ*} δούαλί, πό σκένε
19. Εύγηκαν άπό ε'μάς' άλλα
ήταν άπό εμάς* ?ιατί έαν ήταν άπό πρέϋγ νέα" σε ψέ τε ίίν| πρ;'ιν νέσ, οό
εμάς, ήθελαν μένει μετ' Ιμάς' άλλα τξ κένϊ μπέτουρε μέ νίβε τ" πό ίε τί
εύγηκαν διχ να φανερωθώσ.ν, ότι δεν τζφα'κενε , κε νούλε γιάνε ΡίΟε πρέίγ
είναι όλοι άπό ε'μά;.
νέσ.
2θ. Καί «σεις χρίσμα έχετε άπό
2ο. Μα γιούβετ κίνι χρίιμί γ**
τοίϊ αγίου, καί ίξεΰρετε όλα.
Σ{ϊνγτι, έ ί δίγι τε ΡίΟα.
2ΐ. Νούκ' οΰ σκρο'βα γ•.;ύβετ σι
2 1 . Εγώ δέν σα; έγραψα (δια ταΟ'το) ότι δέν ί!ξε/ρε;ε τήν άλη'Ο^αν,άλ- τε πα §ίντουρετ τε βίρτετενι , π^ ΐ'•

ηη-1

ΙΩΑΝΝΟΥ Α.

Κεφ. 7.

τί τίλιβιτ κε έ δίνι ατέ, έ κέ ντονιβ
Ρενιι&τρξ νούκε βγιέν γκα έ βερτετ*.
2 2. Τζίλι |στε ίενιεβτγιαρ, πέρ &'τζε άτίγ κ§ άρνίς σε Ιησού! νούκ' §5τε
Κρίστι ; κούϊγ εϊτ§ Αντι;τρις-οί, «έ
πατέρα άρνϊς παήάνε , έ δέ τέ *ίρ«.

λα ότι τήν είζεύρετε, και ότι κάθε
ψεϋμα δέν είναι άπό την άλίίθειαν.
22. Ποίος εΐναι ό ψειίς-ϊ!ς, παρά έ
κείνος όπου αρνείται, ότι & Ι/,σοΰς ^έν
είναι ό Χρις•6ς; ετούτος είναι ό άντί-

χρΐ7θς, όπου αρνείται τον
και τον υΐο'ν.
23. Κάθε ένας όπου αρνείται τόν
υίόγ, ουδέ τόν πατέρα έχει.
24. Εσείς λοιπόν εκείνο όπου α
κούσετε από τήν ο!ρχήν, άς μένει εις
εσάς* εαν μένει εις έσας εκείνο όπου
ακούσετε άπό την αρχήν, και εσείς
θέλετε μένει και εις τόν υίόν και εις
τόν πατέρα.

23. Τζίλι 8ό κι άρνίς τι *ί?ρξ,
νούκε κά άς παπάνε.
24. Γιούβετ άδα άτε κέ έ ΛΤιονίατε κε χρίε χέρεσε, λέ τε κεντρογ» πα
λιούαϊγτουρε μπέ γιούβετ' ντε κεντρο'φτ§ μπέ γιούβετ άγιο κε έ ^ιούχτ*
*Ι χέρ|ν' έ πάρ"ρ|; έ δέ γιούβετ $ό τέ
κεντρο'νι πα λιούαιγτουσε ντε χχχχνξ
Ι δέ ντε τε Αίρρι.
25. Κεγιό ε'ίτί άγιο έ τάξουρε, Α
25. Κα! έτοΰτο είναι το τάξιμον,
όπου μάςεταξεν αυτός , ήγουν την ζωήν ου τάζι γιούβετ άί, γετεν' έ πα σόσορξ.
τήν αιών ιον.
2@. Ετοϋτα σας έγραψα δια εκεί
26. Κετό οΰ καμ σκρούαρε γιού&τ,
νους, όπου σας πλανώσι.
περ άτά κε ου πλανέψγενε γιούβετ.
ιη. Και το σχη^α όπου έλάβετε
ιη. Πό λέ τε μπέτετε μπε γιού
ιοεΐς άπ' αυτόν, μένει εις έσας, κ α! βετ άγιο χρίσμε κε *ίνι μ°¥Ρ§ ^Ρ^Τ
δεν Υρειάζισθε να σας διδάσκη τινάς' σι, Ι νούκε κίνι χρι κέ του διδάξγί *ίάλλα καθώς τό αυτό σχήμα σας δι ρι γιούβετ , μα σι κούντρ' οΰ διίχζ
δάσκει δια όλα, και άληθινόν είναι , γιούβετ άγιο χρίσμ| πέρ τέ βθα, έδέ
και δεν είναι ψεΰμα" και καθώς σας εστ' έ βερτέτε έ νούκ' ΐ8τε ΛνιεστγϊΛίδίδαζεν, θέλετε μένει εις αύτο'ν,
ρε, ί σι κούντρ' ούκα διδάξουμε γιού
βετ, κεντρόνι μπέ τέ.
28. Καί τώρα, παιδία μου, μένετε
28. Νταίϊτΐ δγιέλμ κεντρο'νι μπε τέ,
εις αύτόν' ίνα όταν φανερωθη, να εχ<* κέ, κούρ τ» τζφάκετε, τέ κίμι διρρος,
μεν πα^ησίαν , και να μήν εντραπώ- έ τε μός τουρπερόνεμι πρέϊγ άσά«γ,
μεν άπ' αυτόν εις τήν παρουσίαν του. μπ§ τ' άρδουρε τε σάιγ.
29. Εαν είδήτε ότι αυτός είναι δί
29. Κτε §ίγι κέ εστε ί^χΤντε, δίγκαιος, γνωρίζετε Οτι κάθε Ενας όπου κά νιε σε τζίλι 5>ό κέ *εν τέ δρίϊγτίνε, ι.
μνει τήν δικαιοσύνη*, εγεννη'θη άπ στε λέρρ-» πρέϊγ σί.
άύτο'ν.
Κεφ. γ. ^.

Κρί* Ετρέτε. γ. 3.

Ι. Ιδετε ποταπήν άγάπην μας ει. Βεατρο'νι τζφάρε δαόΊουρί να δ»
^ω*ίν ό πατήρ, ν* όγο|/.ασ9ώμεν παιδία νε'βετ πνκή) κ: τέ κιβύχαεμι <>γΐί.>•4

Κβφ. 3.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

©εοΰ' δια τοϋτο ό κόσμος δϊν μας
γνωρίζει, διατί εκείνον δέν τόν έγνώρισεν.
2. Αγαποτοί, τώρα παιδία του
θεοΰ εΐμεσθεν, άμή άκο'μη δέν έφανερώθτι τι θέλομον γίνει" άλλα είξεύρομεν ότι έαν φανερωθη, θέλομεν γένει
όμοιοι μετ* αύτο'ν' ότι θέλομε* είδη
του χαθώ; είναι.
3. Καί καθένας έχει ε'τοΰτο το
θάρρος εις αυτόν, καθαρίζει τοΰλο'γου
καθώς εκείνο; είναι καθαρο'ς'
4- Κάθε ένας όπου κάμνει την ά(χαρτίαν, κάμνει και τον άνομίαν' καί
'/ί αμαρτία είναι ή ανομία.
5' Καί εϊξεύρετε ότι εκείνος ίφανερώθη, δια να σήκωση ταϊ; καρδίαις
|Α«;' καί άααρτία ει; αυτόν δεν είναι.
6. Καθένας όπου μένει εις αυτόν,
δεν άμαρτάνει' καθένας όπου άμαρτάνει. δεν τον είδεν, ουδέ τον έγνώ"
ρισε.
7• Παιδία, κανένας ας μήν σας
πλανα' εκείνο; όπου κάμνει την δικαι
οσυνών, είναι δίκαιο;, καθώ; εκείνος
είναι δίκαιο;.
8. Εκείνο; όπου κάμνει τον άμαοτίαν, είναι από τον διάβολον* ό
τι άπό τήν αρχήν ό διάβολος άμαρ
τάνει' δια τοϋτο έφανερώθη ό υιός
τοΰ θεοΰ, δια να χαλάστ) τα έργα
του διαβο'λου.
£. Κάθε ένας όπου έγεννηθη άπο τον θε
όν, δεν κάμνει άμαρτίαν, ότι τό σπέρ•
μα του μένει εις αυτόν* χ.αί δεν ημπο
ρεί νά άμαρτάνη, ότι έγεννη'θη άπό
τόν θεο'ν'
ίο. Από τούτο είναι φανερά τα
παιδία τοΰ θεοΰ καί τα παιδία τοΰ
διαβο'λου" κάθε ένας όπου δεν κάμνει
οικαιοσύνην, και όπου δεν άγαπα τον
«δ•λ«ο'ν του, δεν είναι άπό τόν φεόν'
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τε ΙΙ«ρντι<7&' άντάίγ νούκε να νιεχ νέ(3ετ γέτα , σε ψέ νούκ» νιέχ άτ|.
2. Τ* δάσιουρε, νσαστί γέμι δγιέλμ
τΐ Περντίσε, πο έ δέ νοΰκ' 'έατε τζφάκιουρε άγιο κε οό τ§ γέμι, ί έ §ίμε χβ
κοΰρ τε τζφάκετε, δό τ| σεμπελ§γ§μ§
μπε τέ' σε ψέ δό τε σιόχεμε άτ| σί
κούντρ' εστε.
3. Ε τζίλι δό χε κλ κετε ίίίτερρεσί
μπε τε, σεϊνγτερόν βέτεχεν' έτιγ , σι
κούντρ' ε'ίτε άΐ Σέϊνγτ.
4• Τζίλι δό κε π§ν φάίγνε, πεν έδέ
άνομίνε' ε φάγι εστε παρανομία.
5. Ε έ δίγι κε άΐ |^τε τζφάκιουρε,
περ τ§ γκρίγτουρε φάγετε το'να, ί
μπα τε φάιγ νοΰκ' εστε.
6. Τζίλι οό κε κεντρον μπε τε,
νούκε φεγέν' τζίλι οό κε φεγέν, νούκ'
έ κα πάόρΙ άτε, α; έ κανιο'χουρε άτε.
η. Δγιέλμ , μός οΰ πλανέψγί νιερί
γιούβετ, «ί κ| πεν τε δρέϊγτενε, εστ«
ί 5ρέϊγτε , σί κούντρ' ίστε ϊ δέ άΐ ί

δρέίγτε.
8. Αΐ κ| Μν φάίγνε, άΐ ΐστε γκα
σγιάΧι" σε ψέ §γ•.ά>Ί χε χέρξν' έ πάρ^ε
φίγέν* π|ρ χετ« άφορμί εστε τζφάκιουρε ΐ πίρρΊ ί Περντίσί. , κέ τ| πρίπγε
πούνετ' έ δγιάλιτ.
9• Τζίλι $0 κε εστε λέρέε γκα Περντία, φάιγ νούκε πεν, σέ ψέ μπα φάρ ρεν' έτίγ μπε βέτεχε', έ νούκε μουντ
τε φεγίγε, σέ ψέ εστε λέρέε γκζ Περντία.
ίο. Μπε χετε τζκιούχαενε δγιέλμτ'
• Περντίσε, « δγιέλμτ' έ δγιάίιτ' τζί
λι δό κε νούκε πεν τ^ δρέιγτ|ν§, νούχ:
είτε γκα Περντία, έ δέ τζίλι δό Λ
νούκε δό βελάν' έτίγ.
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ιι. Οτι ετούτη είναι ή παραγγελία
όπου ακούσετε άπό τήν αρχήν ν* β"
γαπώμεν ίνας τον άλλον '
1 3. Οχι καθώς ό Κάιν όπου ήτον
άπο τον πονηρόν, και εσφαςε τον άδελφόν του' και τίνος χάριν τον έσφαζεν, οτι τα εργάτου ήταν πονηρά,
και τα έργα τοϋ αδελφού" του, η ι αν
δίκαια.
1 3. Μη θαυμάζετε , αδελφοί μου,
έαν σας* μισά ό κο'σμος.
1 4• Εμείς είζεύρομεν ότι ε'μετατοπίσαμεν άπο τον θάνατον εις τήν ζωήν, δτι ά^απώμεν τους αδελφούς* ε
κείνος όπου δεν άγαπα τον άδελφον,
μένει εις τον θάνατον.
1 5. Καθε'νας όπου μισά τον άόελφο'ν του, είναι φονεύς" κάι εΐςεύρετε δ
τι κάθε άνθρωπος φονεύς δεν έχει ζωήν αίώνιον όπου να μένη εις του λο'γου του.
ι6'. Εις τοΰτο *γνωρίσαμεν τήν άγάπην του Θεοί, ότι έκεΐνος εβαλεν
τήν ψυχη'ντου διαλόγου μας* και εμείς
χρεως-οΰμεν να βάλλωμεν ταϊς ψυχαϊς
μας δια τους αδελφούς μας.
ΐ7• Και όποιος έχει τον βίον τοΰ
κόσμου ετούτου, κα'ι βλέπει τον άοελφόςτοι* όπου χρειάΓεται, καί κλείει
τα σπλάχνα του εις αυτόν, πως ή αγά
πη του Θεοΰ γα ριένη εις αυτόν;
ι8. Παιδία μου, άς μην άγαπώμεν μι λόγια, μηδέ με γλώσσαν, άλ
λα με το έργον και μέ τήν άλη'θειαν.
ΐ9• Και εις τοΰτο γνωρίζομεν ότι
εΐμεσθεν άπό τήν άλήθειαν, και έμ•
προς-ά του θέλομεν καταπείσει τ,αϊς
καρδίαις μας.

Κεφ.

!■

ιι. ϊ; ψέ /«γιο εστε πορσία ί\
διίιούατε χε χε'ρίν' έ πάρρε, χε τ| δούαμ| ν ιέρι γιάτερινε.
1 2. Γιο σι Καϊνι χ| κέ γχα ϊ λίίκου, έ βράου τε β^λάν' ε'τϊγ' έ περ
σε ε' βράου άτέ; σε ψέ πούνερατ' έτΐ^
κενέ τ§ λι'Ρκα, έ άτρ τε βελάϊτ σε τιν
τε δρεΐγτα.
1 3. Μος τζιουδιτι βελάζεριτ' έμί,
ντ§3τε κε οϋ οΰρρέν γιούβετ πάτα.
ι4• Νέβετ έ &μ| κε χε'μισκούαρε
γκα βδέχεγια μπε γετβ, σε ψέ δούαμ»
βιλάζξριιε ' άΐ κ| νούχε δο βελάνε
μπέτετε ντε μόρτ.
1 5. Τζίλι $ό χε νούχξ κά δασιουρί
μπε βΛάν' έτίγ, εστε β :ίεϊ ϊ βελάϊτ
σε τϊγ' έ τζίλι δο βρέ|5 ί β«λάΐ- νοί
κι κα τϊ ντείιουρε μπε τε γέτεν' έ πά
σόσουρε.
1 6. Γκα λεγιο' έ ϋμι νιόχουρε δαθιουρίν' έ Περντίσε, σε ψέ άΐ κι βξνβ
Σπίρτιν' έτίγ πίρ νε'βετ' ε νεβετ πα
δουχαετε τε β£μ§ Σπίρτιν; τίνε πΐρ
βελάζερ.
ιη. Κοΰσ κα τ§ μίρί>.τ' έ κεσάίγ
γε'τετ, έ σϊχ βΛάν' έτίγ ντε στρεγγΐμ,
έ δο τε μπίλγε ζεμερεν' έτίγ μπε τ?
δέμπβυρα τε τίγ, κία κεντρον μπ» τ'ε
δασιουρία έ Περντίσε;
1 8. Λγιίλμτ' έ μί λέ τ; μός δούι*
με μέ φγιάλε ( βέτ|μ|) έ μέ Ριούχΐ,
πο μέ πούν| έ μέ τε βερτί'τε.
19. Ε κγα κεγιό έ •ίιο'χγ|με Χ» γέμν
πρέϊγ σ| βερτέτεσε, έ & τε σιγουρέψγ*με ζίμ|ρατ§ τόνα πΐρπάρα «τίγ.

2θ. Σε ψέ ντε να δεμετόν νέβετ
20. Οτι έαν ή καρδία μας μας κατακρίνη, ό θεός είναι μεγαλητίρος ά ζέμ|ρα γιο'«ί, Περντία άϊτί μέ μάδ*
πο τήν καρδίαν μας, γνωρίζει τα πάν σε ζέμίρα γιο'νϊ, έ ί νιέχ τε Ριθα χοότα.
ρατι,

Κ<φ. 4•
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21. Αγαπητοί, έαν ή καρδία μας
2ΐ. Τε δάσιουρε, ντε μός να δερ,εδεν μά; κατακρίνη, ίχομεν παρρ*ησί- τόν (κερτόν) νέβετ ζίμερα γιόν§, κέμί
θάρρος πιρπάρα Περντίσε.
*ν εις τον θεο'ν.
ίί. Και οποίον πράγμα ζητιίσω22. Ε τζοό φάρ^ε πούνε κε τε κερε*εν, το πέρνομεν, άπ' αυτόν, δτι φυ- κόϊγμε, έ μάρρ^με πρέϊγ σι , σε ψέ
λάττομεν ταϊς έντολαΐς του, και κά- ρούαϊγμε πορσίτ' έτίγ, έ πέϊγ(Α| περπάρα σι άτό πουνερα κ§ ί π|λκέγενε
(Ανομεν εκείνα όπου τοΰ αρέσουν.
ατιγ.
23. Ε Χεγιό Ιδτε πορσία έτίγ, κε
23. Και έτούτϊι «Ιναι η εντολή" του,
τϊ
λεσόϊγμε ντ' ίμερρ' τ| πίρριτ σ§
δια να πις-εύσωμεν εις το όνομα του
οίου του Ιησοΰ ΧριςΌΰ, και να άγα- τίγ Ιησού Χρις-υ<τ, έ τε ^ούαμε νιέρι
πωμεν ένας τον άλλον, καθώς μας έ*- γιάτίρινε σϊ κούντρε να πατ δ*ένε νέ
βετ πορσί.
£ωκεν παραγγελίαν.
34- Ε άί χε ρουαν πορσίτ έτίγ,
24. Και εκείνος όπου φυλάττει
ταΐς έντολαΐς του, μένει εις αυτόν, και κεντρόν μπε τε, έ δ*έ άί μπα τ£* έ γχΐ
αυτός και εις αύτο'ν' και από τοΰτο Σπίρτι κε να σ*α άί νέβετ, έ §ίμ§ κ§
γνωρίζομεν δτι μένει εις εμάς, άπό κε κεντρόν μπε νέβετ.
τό ΙΙνεΰμα όπου μας ίδΊοκεν.
Κεφ.

δ. 4•

ι . Αγαπητοί, μην πις•ε>ίετε εις κά

Κρίε Εκάτερτε. δ. 4•

ι . Τ| δάσιουρξ , μός πεσόνι μπ|
θε ττνεΰμα, άλλα δοκιμάζετε έαν είναι τζοό Σπίρτ, πο οοκιμάσνι Σπίρτ;ρααπό τόν Θεο'ν' ότι πολλοί ψευδΌπρο τε, ντε γιάνε γκα Περντία' σέ ψέ Πιού
με προφη'τερ τ| ρέμ κάνε βάλε γκα
φηται εύγτίκασιν εις τον κο'σμον.
Αο'τα.
α. Από τοΰτο γνωρίζετε τό Πνεΰ2. Γκά κεγιό νίχετε Σπίρτι ί Περ
ι μα του Θεοΰ' κάθε πνεύμα όπου ό ντίσε* τζδο Σπίρτ κε μολογίς σέ Ιησού
μολογεϊ ότι ό Ιησούς Χριτό; ήλθεν εις Χρις-ο'ϊ έρσ"; ντε κούρμι, άι §3τε γκα
την σάρκα, είναι άπό τον Θεο'ν.
Περντία.
3. Και κάθε πνεύμα το όποιον οέν
3. Μα τζδό Σπίρτ κε θότε σέ Ιη
ομολογεί τόν Ιησοΰν Χρι^όν να ηλθεν σού ΧρίζΌΪ νούκ' ερδΊ με κούρμ, νοΰκ'
εις την σάρ*α , οέν είναι άπο τόν ΐστ§ γκα Περντία* έ κε §στ§ νιε ΑνΘεόν* και τοΰτο είναι τό ( πνεΰμα ) τίχρι^ο. λε κίνι διΡιούαρε κε δό τε βίτοΰ άντ'.χρις-ου, όπου ακούσετε, δη γε, έ κ| ντι/στί εστε ντΐ& γέτε.
•έρχεται και τώρα σχεδνν είναι εις
τόν κο'σμον.
4• Εσείς είσθε άπό τόν Θεόν ώ
4. Γιούβετ , ώ δγιέλμ , γίνι γκα
παιύία, και τους ένικη'σετε' δι ι με- Περντία, β ΐ κίνι μούντουρι άτα , σβ
γαλίτερος είναι εκείνος όπου είναι μέ ψέ με ί φο'ρτε |στ' άί κε εστε ντερ
θα εις έσα-, πάρα εκείνος όπου είναι γιου, σέ άί κ* ε5τ5 ντ| γέτε.
μέσα εις τόν χόσμον.
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5. Αύτο: είναι άπό τον «ίταον,
δια τοΰτο λαλοΰιιν κατά τον κότμον,
και ό κόσμος τους ακούει.
6. Εμείς είμεσθεν άπο τον θεόν"
έ/.εΐνος οποί γνωρίζει τον θεόν, μάς
ακούει εκείνος οττου οιν είναι απο
τον θεον, δεν μάς ακούει* άπό τοΰτο
γνωρίζομεν το πνεύμα της αληθείας,
και το πνεΰμα της πλάνης.
η. Αγαπητοί, άς άγαπωμεν ένας τον
άλλον, ότι ή αγάπη είναι άπο τον
θεόν' και καθένας όπου άγαπα, ίγενντίθη άπο τον θεον, και γνωρίζει
τον θεόν.
8. Εκείνος όπου δεν άγαπα, δεν
γνωρίζει τον θεόν' ότι ό θεός είναι

**?■ 4-

5. Ατά γιάν§ γκα γέτα, χρβ *»τάϊγ κουβίντόίγνβ γκα γετα, 4 γ*τβ
άτοΰρβ ού διίιον.
6. Νάβετ γε'μι γκα Περντίβ, £.
χε νιεχ Περντίνε, να διίιόν νέβ*τ" *>
χε σεστε γκα Περντία , νου Λ ΓίΓετ!
νέβετ, νκα κεγιο σκιουατγμε Περν-π•»
έ σι βερτέτισξ , γκα Σπίρτι ί ΐίϊκέστρεοΐ.
η. Τ» §ά3ιουρ§ λε τ* δούαμί -κ/ρ
γιάτξίΐνε, αϊ ψε δαδιού ρία §5τε γκα
Περντία* έ άί ϋ$ οο, ε3τ§ λίρρε γκά
Περντία" έ λέ/ Περντίνε.
8. Αί « νουχ| δό, νούχ* ε Ϋύγ
Περντίνε,, σε ψε Περντία Ϊ3τ§ δοκκουρ:.

ίπαττη.

9• Γκα κεγιο ού τζφάϊχ «αβιουρίζ
9- Από τοΰτο έφανερώθη ή αγά
πη τοΰ θεοΰ εις εμάς, ότι τον υίόντου έ Περντίσί χε κά ντερ νέβετ ' σε νε
τον μονογενή άπές-ειλεν ό θεός εις τον άερΡόΐ τ| πίρρ' έτιγ τ» β*τ§{ανΐ Περ
κόσμων δια να ζη'σωμεν διαμέσου του. ντία ντε γέτε , χε τε ρόγεμξ νάβετ
με άνε τε τίγ.
ίο. Γ\ετοΰ κεντρόν ϋαδιονρία, γιό
ίο. Εις Τοΰτο είναι αγάπη, όχι
ότι εμείς άγαπη'σαμεν τον θεόν, άλλ' σι κοΰρ Ι δέσμ νέβετ περττάρα Περντίότι αυτός μας αγάπησε, και άπέ^ειλε ν{, πό ''ξ άί νά οε'ίχι νέβετ, έ ΑίρΤοΐ
τον υίόντου νά είναι συγχώρησις τΐ πίρρ' ίτίγ ντεγέσε π|ρ φάγε τόν*.
δια ταϊς άμαρτίαις μας.
ιι. Τε <5ά<;ιουρ| ντε να «5ι χάχε
ιι. Αγαπητοί, εάν ό θεός μας
άγάπησεν τέτοιας λογής, και έμεϊς 3ιούμε Περντία νέβετ, έ δε νά οούχχχρεως^ΰμεν να άγαπωμεν ένας τον ετε κεδτού τε δούαμε έ δέ Αέρι γιάτεάλλον.
ριν*,.
1 2. Περντίνξ σε πα κοΰρρε. νιερϊ,
13. Τον θεόν κανένας ποτέ δεν
τον είδεν" εάν άγαπωμεν αλλήλους, ντε οάτζιμ νιέρι γιάτερινε, Περνπχ,
ό θεός με'νει εις εμάς, και ή αγάπη κεντρόν ντερ νέβετ, ε δε δασιουρά έ
του είναι τελειωμένη εις εμάς.
τιγ ϊδτ' έ τερρε ντερ νέβετ.
1 3. Γκα χεγιό νιόχεμε ύ κεντρόγε1 3. Από τοΰτο γνωρίζομεν, ότι
με'νομεν εις αυτόν, και αυτός εις ε'μάς, μ| μπ| τ|, έ άί κεντρόν μπέ νέβετ , σι
ότι άπο το Πνεΰμάτου μας έδωκεν. ψέ άί κά δίνε μττε νέβετ γκα Σ^τι
ιτιγ.
ι4• Ε νάβετ χέμι πάρρε, έ δέ μαρι4• Και έμεΐς τον είδαμεν, χαί
μαρτυ^οΰμεν ότι ό πατήρ άπές-ειλε τυρίσγεμί χ| χαπάϊ κα §ερίούαρε τε
τον υίόν σωτχρα τοΰ κόσμου.
πίρρ" έτιγ περ τε σόσουρε πότεν|.

Κεφ.
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1 55. Οποιος αν ύμογολη'ση ότι Ιη1 5. Τζίλι $ό >\ τε (Χολοησγΐ σι
•οϋς είναι ό υίος τοΰ θίου, ό θεός Ιησοΰι ϊ3τε ϊ Αιρίι Περντίσε, Περντία
μένίΐ εις αυτόν, και αυτός ίϊς τον ρί μπ§ τε, έ άϊ μπε Περντίνε.
θεόν.
1 6. Και εμείς έγνωρίσαμεν και
1 6. Ε νε'βετ κέμι νιόχουρε έ κέμι
επιτεόσαμεν την άγάπην όπου έχει πεσοόαρε μπα τ| δαίίιουρί κ'ε Περντία
ό θεός εις εμάς" ό θίός ίΐναι αγά κά μπε νέβετ* Περντία ΐστε Λασιουρΐ,
πη- και εκείνος όπου μένει εις την ε κουσ κεντρόν ντε βαΉουρί, κεντρόν
άγάπην, μένει «ί τον θίόν, και • μπε Περντίνε, έ Περντία μπ' άτξ.
Θεός εις αυτόν.
Λη. Εις τοΰτο είναι τελειωμένη
17. Μπε κ|τε είτε ε τερρε δαϊιουη αγάπη μετ' εμάς, δια να έχωμεν ρία έ Περντίσε μπε νέβετ, κ§ τε κέι/ι
παρρησίαν εις την ημέραν της κρίσε θάρρος περ οίτε τΐ Ριούιχσε, «έ ψε
ως, ότι καθώς είναι εκείνος, τέτοιας τζλοΐ %3τ' άϊ, τΐ τίλετε γέμι έ δέ νά
λογής εϊαεσθε και ε'μεϊς εις τον *όο- ντ| χετε γέτε.
μον ίτοΰτον.
1 8. Φόβος δεν είναι εις τήν άγά
1 8. Φρίχ| νου'ί» κεντρόν μπε δαπην, άλλ' ή τελεία αγάπη εύγάνει σιουρί, πό δα3ιουρία ε τί?Ρ?> έ κοίν
ίξω τον φόβον' ότι ό φόβος έχει τι γι.χ'ίτε φρί/.ενε' σε ψέ φρίκα κι μουνμωρία•/ και ε'κεϊνος όπου φοβάται, τιμ ε άί κε τ:έμπετ§ νουκ' §στ§ ί ιί'δέν έτιλειώθ/) εις την άγάπην.
ρ| ντε δασιουρί.
19. Εμείς ά^αποΟμεν αυτόν, οια19. Νέ'ετ άδά έ δουαμΐ άτε, σε
τι «ύτός μας αγάπησε πρώτα.
ψέ άί νά δέσι νεβετ ^έριβν ε πάρόε.
2θ. Εάν είπ/ι κανένας* ότι αγαπώ
αο. Ντε θάατ§ ντονιε' σέ οϊν|
τον θεόν, και τον άδελφόν του μισά, ϊουα Περντίνε, έ βελάν' έτίγ νούκ' ε
ψεύ^ν.ς είναι' διατι εκείνος όπου δεν δό, «ι εστί Ρέίιεϊτγιάρ' σε ψε άί /\
άνα.πα τον άδελφόν του τόν όποιον νουχί οό βελάνε λϊ έ ίτέ/, κί* |ΐούν γ
είδε, τον θεόν όπου δεν είδε, πώς τε δόγε Περντίν|, άτί κε νουκ' έ 'άί/\
δύνεται να τον αγαπά;
2ΐ. Και ετουτην την έντολήν ε2ΐ. Ε κίτε πορσί λί[ΐι πρέιγ σ':,
νομιν εμείς άπ' αυτόν, ότι εκείνος χ§ άί κε δο Ι1ερντίν|, τε δόγε έ δέ βε
βποϋ αγαπά τον ©εόν, να αγαπά λάν' έτίγ.
κ» τόν άδελφόν του.
Κεφ.

5.

Κρίε Επέσετε. ε. 5.

ι. Κάθε ίνας όπου Λιτευΐι, ότι
ι . Τζίλι δο *| *ε«όν, κε Ιησουί' %$τξ
Ιησοΰς είναι ό Χριτός, έγεννη'θη άπα Κρίϊτι, άί \3τ$ λίρρε γκα Περντία' έ
τον θεόν* και καθένας όπου αγαπά τζίλι δο κε οό άτε /.ε πόλι, δό έ δέ
εκείνον όπου έγέννησεν, αγαπά και άτε κε ε3τ& λέρρε πρέϊγ σί.
εκείνον όποίί έγεννη'θη άπ' αυτόν.
ι. Από τοΰτο γνωρίζομεν ότι ά [
3. Γκα χεγιο νιόγγεμ» χ& δουα7.ε
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γαποΰμεν τα τέκνα τοΰ Θέοΰ, όταν δγιε'λμτ' έΠερντί^ε, ντε έίάτζιμ Π^άγαπώμεν τον Θϊον, και φυλάττωμεν ντίνβ, έ ντε ρούαιγτιτζιμ πορσιΥ έτίγ.
ταΐς εντολαΐς του.
3. Σέ ψέ κεγιό εστ| δασιουρια έ
3. Διατι ετούτη είναι ή αγάπη
τοΰ θεοΰ, ίνα φυλάττωμεν ταΓ; έν- Περντίσε, χΐ τ| ροϋαϊγμβ πορσίτ* έ
τολαϊς του" και αί έντολαΐς του δέν τίγ, έ πορσίτ' έτίγ νούκε γιάνε τϊ ρ§ντα.
(Ιν αι βαρείαις.
4• Σέ ψέ Ρίθ" άγιο χ| |3τε λερό§
4• Οτι κάθε πράγμα όπου έγενν/;0η άπο τδν θεόν, νίκα τον κόσμον" γκα ΓΗρντία, μουντ γέτενβ* Ι ίεγο ικαι ετούτη είναι ή νίκη όπου ενίκη- #τε βιτόρεα κε μούντι γε'τενε, χέσα
γιόν|.
σε τον κόσμον, η πίς-ις μας.
5. Τζ•.λι |3τ* άί χε υοΰντ γετίνε,
5. Ποίος είναι εκείνος όπου νικά
τον κόσμον, πάρα εκείνος όπου πι- περ βε'τζε άί κε πεσόν σέ Ιησού» &5τ»
ς-εύει ότι Ιησοΰς είναι ό υίΰς του θεοίϊ: ΐ πίρρι ί Περντίσε•
Β. Κούϊγ εί5τ' άϊ χΐ έ*ρδι μέ οΰγε,
6. Ετούτος είναι όπου ήλθε μέ
νερον, και με αίμα, Ιησοΰς ό Χρις-ός' ό * μέ Ριακ, Ιησούϊ Κρίστι γιο βε'τϊΐίβ
χι μόνον μέ το νερον, άλλα και με μέ οΰγ| έ μέ Ριακ* έ Σπίρτι ίστ άί
το νερον και μέ το αίμα" και το κΐ μαρτυρίς, κ& λπίρτι ε#τ' έ 6§5τέτα.
Πνεύμα είναι όπου μάρτυρα ότι τ-ό
Πνεΰμα είναι ή άληΌεια.
η. Οτι τρεις είναι εκείνοι όπου
η. Σέ ψέ τρέ γιάνί «τα χέ μαρτυμαρτυροΰσιν εις τον ούρανον, ό Πα ρίσγενε ντερ Κίεϊ, Παπάι, Φγιάλι*,
τήρ, ό Λόγος και το άγιον Πνεύμα" έ δε Σ§ινγτι Σπίρτ, έ κίτά τ§ τρέ «1
και έτοΰτοι οί τρεις ίνα είναι.
πούνε γιανε.
8. Και τρεις είναι εκείνοι όπου
8. Τρέ γιάνί άτα κ| μαρτύβίσγίνε
μαρτυροΰσιν εις την γην, το Πνεύμα, ντε δε, Σπίρτι, Ουγετί, ε δϊ Ριαίχου,
και το ΰδωρ, και το αίμα" καϊ οί ε τε τρέ μπε νιε γιάνς.
τρε'ις εις Ινα και το αϋΐό είναι.
9• Εαν πιάσωμεν την μαρτυρίαν
9• Ντε μάρρεμί μαρτυρίν' ε" λε'ρετων ανθρώπων, ή μαρτυρία τοΰ Θεοϋ ζετ, μεέ μάδε εστί μαρτυρία έ Περ
είναι ή μεγαλίτερη" ότι τούτη είναι ντίσε, σέ ψέ κεγιό |στ| μαρτυρίβ «
ή μαρτυρία του Θεού, τήν οποίαν Περντίσε, κξ μαρ^υρίσι πεο τε χίϊρ' *.
έμαρτύρησε δια τον υϊο'ν του.
τίΤίο. Εκείνος όπου πις•εύει εις τον
ιυ. Αί κε πεσόν μπε τε τ«ρ' έ Περ
υίόν τοΰ Θεού, έχει την μαρτυρίαν ντίσε, χα μαρτυρίν| μπε 6ε'τ§χε -τί'
εις τοΰ λόγου του" εκείνος όπου δέν τίγ" άί κε νοΰκε πεσόν μπέ Ιίερντ'.νι,
πις-εύει εις τον Θεον, τον έκαμε ψεύ- έ Αέν άτε ίίνιεϊτγιαρ , σέ ψέ νού^ε πε
ςτίν, ότι δέν ε'πίςευσεν εις την μαρ σόν μπε μαρτυρί κβ κατ ο*έν$ Περντία
τυρίαν όπου ε'μαρτύρησεν ό θεός δια περ τ| *ίρ"ρ" τε τίγ.
τον υίόν του.
1 1 . Και ετούτη είναι ή μαρτυρία,
1 1 . Ε μαρτυρία Ιδτε >ίεγιό, »& Περόπ ό Θ:ός μας έδωκε ζωήν αϊώνιον" νπ'α να κά δίνε νε'βετ γε'τε τε πα σό-
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*ςαί ετούτη ή ζωή ίίναι εις τόν υίόν του. σουρϊ* έ κίγιό γέτε ίΐί| ντε τ| πίρρ
τε τίγ.
12. Αι κ\ κά τΐ πίρρε, κά γέτίνε*
ία. Εκείνος όπου έχει τον υίόν,
«χει την ζωη'ν* Κείνος όπου δεν έχει άι κε νούκ| κα τε λίρρ" έ Περντίσε,
«τον υίόν του Θ«οϋ", δεν έχει την ζωη'ν. νουκε κά γέτ|ν§
1 3. Κ|τό ού σκρόβα γιούβετ κ§
1 3. Ετοΰτα έγραψα εις εσάς όπου
ττιςεύετε εις τό όνομα τοΰ υΐοΰ τοΰ λεσόνι ντ§ Ιμερρ τε πί£ριτ σ| Περντί
θεοΰ* δια να ήξεύρβτε ότι έχετε ζωην σε, κε τε δίγι σε κίνι γέτε τε πα σόαΐώνιον, και δι* να πι^ίύετε εις το σουρε, έ κε τε πεσάνι ντ' §μ*ρρ τ*
πίρριτ σε Περντίσε.
όνομα του υίοΰ τοΰ Θεού.
ι4• Ε κούϊγ §?ττ§ θαρρόσι κε κέμι
ι4• Και ετούτη είναι ή παρρησία
όπου ένομεν εις αυτόν, ότι εάν ζη- μπ§ τε, λ| τζδό φάρρε πούνε κ§ τέ
τοΟμεν τίποτες κατά το θέλημα τον, κερκόϊγμε σι κούντρε οό άι, να Ρε'Ρετ§
νέβϋτ.
[α ας ακούει.
1 5. Ε ντε έ δίμε κε να ΓέΡετε νέ1 5. Και έαν ήςεύρωμεν δτι μας
βίτ,
ντε τζφάρρΐ πούνε ί λερκόίγμεβ/.ούει, ό,τι πράγμα ήθέλαμεν ίου ζηττίση, ήξεύρομεν ότι εχομεν τα ζητή ί δίμε κξ ί κέμι τε κ|ρκού«ρατε /.ε κε..ματα όπου έζηττίσαμεν άπ' αύτο'ν. κούαμ πρέϊγ σί.
1 6. Ντί| πάστί νιερί βιλάνέτ'ιγ κ§
1 6. Εάν κανένας είδη τόν άόελφο'ν του όπου άμαρτάνει άμκρτίαν, ?εγέν νιε φάιγ κε νούκϊ. πίε βδίχεγί,
όπου δεν είναι εις θάνατον, ας πα λέ τε κίρκόγε, έ δο τι άπε άτϊγ γέτε,
ρακάλεση τόν θεόν, και θέλει του άτοΰρε κ'| φ|γέγ|νε γιο περ βδέκξγ&'
δώσει ζωήν, εις εκείνους, λε'γω, όπου ΐσιε φάίγ πίρ βίέκεγε ' νούκε θόμ κε
σφάλουσιν όχς εις θάνατον" είναι α πέρ κιτέ τε λιούτετε.
μαρτία εις θάνατον" δεν λε'γω να πα
ρακάλεση δια έκείνην.
ι;. Τζδό φάρρε άδικίε φάϊγ |στ|"
ι η. Κάθε αδικία, αμαρτία είναι
»
|στ|
φάϊγ γιο περ (Αορτ.
και είναι αμαρτία όπου δεν είναι εις
θάνατον.
1 8. Ε §ϊ(Αε κ§ τζίλι δό κ§ λέ^ετ*
ι 8. Ηξεύρομεν οτι κάβε ίνας όπου
είναι γεννημένος από τόν θεό' , δ:ν γκά Περντία, νούκε φεγέν' πά άΐ κε
άμαρτάνει' άλλα εκείνος όπου ί/ΐν- λέχενί γκά Περνϊία, ρούαν βέτίχενε,
νη^η «πό τόν Θεόν, φυλάττει τοΰ έ ί λίίκου νούκ' ί κιάσετ| «τίγ.
λο'γου του, κ«ϊ ό πονηρός δεν τόν
εγγίζει.
19. Ηξεύρομεν ότι βϊ{Λββθβν από
θεόν, και ό κόσμιος όλος εις τηνιτονηρίαν ευρίσκεται.
2θ. Και ήξεύρομεν ότι ό υιός του
Θέοΰ τ,λΟεν, καί μας εδωκεν γνώσιν
δια να γνωριζωμεν έκεΤνον όπου ειν» αληθινός* και ί'ίμίσθεν εις τόν ά-

ΐ9• Ε δί(Α§ κ§ πρέίγ Περντίσε γέ[αι , έ Ρίθε πότα στε ντ| τ| λίΡκν|.
αο. Ε ε δίριε κε ί πίρρ^ι Περντΐτί
κά άρδουρε, έ νά κά δίν| νέβετ [Αεντ
τ| νιό/ξμι άτέ κε ε;τ' έ βερτέτε" έγέ(Αΐ ντ| ιϊ βερτέτινί^ τ'ε κ:'^' έτ'ιγ Ιη
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ληβινον, ίγουν εις τον υίο'ν του τόν σοΰ Χρις-όνΐ" κούϊγ ε#τ§ Περνπί»*
Ιησούν Χρις-όν' ετούτος είναι ό άλ/ιΟι βερτέτϊ, έ ο"έ γέτα έ πα σοσουρε.
νος θεός, ή ζωή ή αιώνιος.
21. Δγιελρ., ρούανι β£τϊ^ί.νβ το•>21. Παιδία φυλάξετε του λόγου
αιγ γχά ΐδόλατε. Κί,στού χιό^τε.
σας άπό τών Ειδώλων. Αριη'ν.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΙΩΑΝΟΪ

ΤΟΪ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

Κ Α θ Ο Λ II Κ Η
ΔΕΥΤΕΡΑ.

Κ Α Ρ Τ §
Ε ΑΠΟΣΤΟΛίΤ ΙΩΑΝΝΙΤ
Κ ΑΘΟΛ Ι Κ Ι Α.
Ε

Δ Ι Τ Β

Ι. Ο Πρεσβύτερος εις την χυρίτ
ι. Οϋνί πλιο'κου μπε Εκλεκτι-Λ
αν έκλεχτήν, καϊ•είς τα παιίία της, ζο'ν^νΐ, έ δε ρίπε Λγιελ;/. τε σά«γ, ρ.πζ
τα όποια έγώ •τα αγαπώ. αλη()ινα, τα κε ί δούα ούνί \ύ τι β§ρτετε, 1<ί;
κα•. ό'/ι έγω μοναχός, άλλα και όλοι γιό ουν§ βε'τ|[Α§, πο έ 5έ ίι&' άτά 4*
ε/.εϊ^υι όπου έγνώρισ'/ν τήν άλη'βειαν' ιο'χνε τ* ^εοτέτίνε.
2. Δια την άλη'&ειαν όπου (*ε'νει
2. Περ τ» βξρτετε, κε §£τε ντΐρ
εις έυ.ά;, και 6ε"λει είσθαι (Αετ' ε'ρ,άς γιοΰβετ , έ κε δό τ§ γέτε πάδ<§ αέ
εϊς τόν αιώνα.
γιοΰβετ περ γε'τε.
3. Ας είναι ριετ' εσάς χάρις, ^•ε"
3. Λέ τε γέτε πά'5λ% ρ* γιοΰβετ,
ος, ειρήνη, άπό θεόν τόν πατέρα και οουρίτϊ έ ντεγέσε, πάίκ γκα Περντΐα
Κύριον 1/,σούν Χ^,ις-άν τόν υίόν του Παπάι, ε ο"έ γκά Ζο'τι Ιησού Χρι-;•*,
πατρός, ρ.έ άληβειαν χαι ριέ άγάπην. ί πίρρι ί ΠαΑάϊτ, ντε τι βιρτέτε, έ 5έ
ντε Βα'ΐιουρί.
4• Ε/άριχα χα:α πολλά, ότι εύ4. Λιούαε ού Ρεζούατζ* Μ Ητζί
ρη/.« από τα παιυί* σου όπου έπεοι- γκα δγιέλριτ' έτού" κε ετζειγνε ντέ τέ
πατο,σαν \ύ άλη'Οε'.αν, καθώς έπη- βίρτέτε, σϊ κούντρε κέρα |*άρίε πορβι
ρα|«ν παραγγελίαν άπο τόν πατέρα. γκα παλάί.
5. Και τώρα σέ παρακαλώ, κυρία,
5. Ε νταστί τε λιούτεα τιγ * ,όοχι, πώς σου γράιρω καινούριαν έν- νΐ|, γιο σϊ κοϋρ τε σκρούαϊγ τ'ι πορσι
τολήν, άλλα έκείνην όπου είχαριεν τε ρε, πό άτι χέ χίαι κε κοίε Ϋέ;ϊσ?,
άπα χ/ιν άρχ/,ν, να άγαπώμεν ίνας κέ τε δοΰαρ.§ νιε'ρι γιάτερινε.
τόν άλλον.
6. Και ί'τούτη είναι ή αγάπη, ν*
6. Ε δαίίιουρία |5τε «γιό '-Ι τ' 6'"
πίριπατοΟ(/.εν κατά ταϊ; έντολαΐς του' τζείγριε σϊ κούντρε γιάν| πγρτίτ' έ-
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ετούτη είναι ή εντολή, καθώς ακού τίγ, σι κούντρε πάτε διΓιούαρε κε ί»,
σετε από την αρχήν, νά περιπατητε ριετ, τ' ετζενι μπε τέ.
εις αΰτη'ν.
7• 2έ σιούμε ΡενιεΗτγιάρ§ χίν| ντε
7• Οτι πολλοί πλάνοι εΐσε'βηκαν
ίΐς τόν κόσμον, όπου Λεν όμολογοΰ- πο'τΐ, άτά κε νούκε μολοη'σγενε Ιησού
σι τον Ιησοϋν Χρις-όν, νά ήλθεν εις Χρΐ7θ'ν$ τ άρδουρ^ μέ κοϋρμ' κούϊγ
οάρκα" ετούτος είναι ό πλάνος και εστί Ρενιεσγιάρι, έ ΑντίχριςΌΐ.
>ι άντίχρις•ος.
8. Βλέπετε του λο'γου σας, διά
νά μην χάσωμεν εκείνα όπου. έκοπιάσαμβν άλλ* να πάρωμεν σως-ήν
πληρωμη'ν.
9• Κάθε ένας όπο,ϋ παραβαίνει,
και <^ν μςνει εις την διδαχήν. του
Χρις-οΰ, δεν έχει Θεόν" εκείνος όπου
μένει εϊ; τήν όιόαχήν τοΰ Χρις•οΰ,
ίτουτος καϊ τον πατε'ρα κ,αΐ υίον ενει.
Ι ρ. Εάν έρχεται κανενός ε£ς εσάς,
■/.Ά δεν φέρνει ετούτην τήν διδανήν,
μην τόν πε'ρνετε εις το σπίτι σας,
και μήν τόν χαιρετάτε.
ιι. Διατί εκείνος όπου τόν χαιρετϊ, κοινωνεί εις τα ϊργα τς,υ τά
πονηρά.
12. Εχωντας πολλά να σας γρά
ψω, δεν έθέλησα νά τα γράφω με
χαρτί και μέ μελάνι" άλλα θαρρώ
να έλθω ν.ς έσας, κ,αί νά λαλη'σω
ςο'μα με τόμ*, δια νά είναι ή χα
ρά μας πεπληρωμε'νη.
1 3. Τά παιδία της αδελφής σου
τής ε'κλεκτής σε χαιρετούν, Α μην.

8. Βεστρο'νι βε'τ§χεν§, κε τε μός
χουμπάσ^μ} άτό κε κε'μι μ.π§γέδουρ§,
πό τ| μάΐ,ρϊμί, πάΓκενε τι τίρρ|.
α. Τζίλι δό κ; ΐκ;ν , ί νούκε νεν-:
τρόν πα λιούάϊγτουρί ντε διδασκαλί
τε Κρίστιτ , νούίε. κά Περντί' άΐ κε
κ§ντρόν πα λιούαιγτογρε ντε διδασκα
λί τε Κρίστιτ, κούϊγ κά παπάνε, έ δέ
ή *ίόρ5•
ίο, £ίτ| βγιϊν ντονιε ντέρ γιούβετ,
ΐ νούκε πίε κετε διδασκαλί, μός ε
μέόρΊ ατέ μπε σιεπί, έ μός ί θο'ϊ άτίγ Ρ|ζούατζ.
ιι. 2έ ψέ άί κξ τι θότε άτϊγ ί|ζούατζ, πένετε σιοκ ντ§ πούνίρα τ£
τίγ τ§ λίΓκατε.
12. Ζιουμί, πουνϊρα κ: σε του
σκρούαγξ γιούβετ , νούκ§ δεσια ( τά
πέγξ) μι κάρτε έ με μιλάν' πό σπερ:ϊγ τ§ β'ιγ ντ§ρ γιούβετ, ε τοΰ κου»
βεντόϊγ Ρυγ» με Ρόγξ, κ'| τε γε'τε ί§ζίμι ΐν| ί πλιο'τε.
1 3. Τε φάλλεν| μέ δίντέτ δγιέλμτ
έ Εκλεκτηαε μότρεσε σάτε' Κ*3τοϋ
κιο'φτε.
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Κ Α Ρ Τ

β

ΙΩΑΝΝΟΪ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ε ΑΠΟςΟΛΟίΤΙΩΑΝΝΙΤ.

ΚΑΘΟΛΙΚΗ

ΚΑ θ ΟΛ Ι ΚΙΑ

ΤΡΙΤΗ-

Ε Τ Ρ Ε Τ Ι

ι. Ού'νε πλιάκου, μπε τ£ αίσιου-*
Ι. Ο Πρεσβύτερος εις τον Γαϊον
τον άγαπητόν, τον όποιον έγώ αγα ν| Γάίο. χε δοΰα οΰνε μπ| τέ βίρτε'τε.
πώ αληθινά.
ι. Ι Λάόιουρί, μπί Γίθί λιου'τερ κι
ι. Αγαπητέ, ο\ά δλα εΰ/ομαι ν*
εύησονεσαι κα' να ύγιαίντ,ς, χ.αΟως τέ βε'ν§ μιρρ"ε πούνετ' έτούα, ί τέ «τ*
σεντέτνε, σι κοΰντρ' |?τ§ μίρόε Σχι'ρεύρσονεται ή ψυχή σου.
τιτ σίτ.
3. Οϋ Ρε,ούατζε. σιουμε «ΰρ ίρ<ί*
3. Διατι ε'/άρηκα κατά πολλά
ωσάν ήλθαν οί αδελφοί, και έ"μ«ρ- βϊλάζιριτβ, έ ρεφίενε πέρ τε &ρ5γτ§
τύρτ.σαν τήν άλη'θειάν σου, καθώς έσϋ τξντε , σι κούντρε ετζεν τι ντε τ|
δρεΐγτ».
πίοιπατεΐ; μέ άληθειαν.
Λ. Με τέ. (/«ο* (ι£ψ. σε χετε νου4" Μεγαλητερην ν/αοάν άπί» τούττ,ν δΐν έχω, <ί>σάν να άκούμ τα παι- $| κάμ , κ'§ τέ ΟιΡκΤίγ ογιίλμτ' ι'αΐ α
οία μου να περιπατούν με άλνίθβιαν. ίτζείγνε ντε τέ βερτε'τε.
5. Ι βάσιουρε, τι »βν σι ηεοί ϊ 4ε'5. Αγαπητέ, εσΰ κάμνεις ΣργονΙ
πι^οΰ ανθρώπου, εκείνο όπου κάμνεις σεσε, μπα τέ κέ Λεν μπε βϊλάζίρ έ ίέ
εις τους άδελφοΰς και εις τους ξένους, μπέ τε χουαϊγ,
6. Ατά μαρτυρίσνε ντέ *α5ιουρϊ
6. Οί όποιοι εμαρτύρησαν την άγάπ/ιν σου ί μπρος-α εις τήν έκκλη- τξντε π|ρπάρ* κίσεσε, οο τε ίΐ^μφσίαν" τοΰ; οποίους έαν τους συμπέμ- ρ"ε κούρ τι περτζέγιέλτζ άτά βι οο
ψης ωσάν .πρέπει του" θεοΰ, καλά Ηερντία.
θέλεις κάμει.
η. Σέ ψε μπέ εμερ" ό τ' «τίγ ίο•ίχ•
η. Διατι Λιά το όνομα του εύγηκαν άπό τα έθνη, και δέν έπηραν τί
ποτες άπό τα πράγματα τους.
8. Εμεϊς λοιπόν -/ρεως-οΰμεν να
τους οεχώμεσθε τους τοιούτους, οιά
να γινώμεσθε συνεργοί εις την άλη'θειαν.
9• Εγραψα εις την έκχ.λησίαν' άλλα
ό Διοτρεφή; όπου φιλοπρωτεΰει εις
αυτοϋς, οέν μας οί'χεται.
ίο, Δια τοΰτο, έαν έλθω, θε'λω
( σας ) «ναθυμ/σει τα έργα του

*| πα μάρ^ε Ρε γκά Εθνηκοτ».
8. Νε'βετ άο*ά οοΰν«τ| τέ δίζεν^με χ&τά κέ τέ πενεμι ντιχμετάρ» ντέ
τε βερτετε.
9• Πάτζε «κρούαρε ντε κίσε' πό
άί ί.έ χίκετε ί πάρρ| μπ' ατά Διοτρόφι νούκ| οό τέ δίγε γκά νε'3.
ίο. Αντάιγ, ντ' άρτζια οΰνϊ" ίο
τι κουιγτόίγ άτίγ πουνίρατε κέ κέν,
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όπου κάμνει, φλ•.ι«ρώντας εις εμάς μέ φγιάλε τε λίίκα χαρπαλίς νέβετ' •
κακά λόγια" και μή ώντας εΰχαρις-η- σι κοϋρ σι κέ σαδό Αίγιο, ας άΐ νουκ§
με'νος ει; ετούτα, όχι μοναχά αυτός δεν πρέτ β|λάι,|ριτί, έ μποδίς έ δε ατά
δέχεται του; αδελφούς, άλλα και εκεί κ§ ύουανε τι δε'ξγίνί, έ ί ντζγιερ γκά
νους όπου ΘΓλουν να τοίύς δεχδώσι κίσα.
τους εμποδίζει, και τους έκβάνει άπό
την έκκλητίαν.
ϊϊ. Ι δαδιού ρί, μός ϊτζ* πάς σ§
ιι. Αγαπητέ, μην μιμασαΐ το
κακόν, άλλα το αγαθόν* εκείνος όπου κε'κεσ», πό πάς σε μίρίεσε. Αι κε λεν
κάμνει το καλόν, είναι από τον Θεόν' τε μίόρ! ί^τΐ γκά Περντί*, μά άΐ κε
εκείνος όπου κάμνει κακά, δεν είδε πέν τε Αε'ϊκ νούκ' έ κά πάρρε Περντίν».
τον Θεόν'
\•ί. Μπε Δημη'τριονε εστε δεν|
12. Ο Δημη'τριος έχει μαρτυρίαν
από όλους, και αυτήν την άλη'θειαν'
και εμείς μαρτυροΰμεν, και ήξευρετ»
ότι η* μαρτυρία μας είναι αληθινή.
1 3. Πολλά είχα να γράψω, άμή
δεν θε'λω να σου ταί γράψω με με
λάνι και με κονδύλι*
ι.(• Αλλά ελπίζω γ),ίγωρα να σ«
είδώ, και θέλομεν λαλήσει ς-όμα με
ς-όμα.
ι5. Αμποτε νά είναι ειρήνη εις
έβενα' οι φίλοι «ε χαιρετούν. Χαιρέτα
τους φίλους κατ' όνομα.

μαρτυρι γκά τε Ρί&ε, έ δε γκά βέτ' ϊ
βϊ,ρτε'τα ' έ δέ νά μαρτυρίσγεμε, έ* έ
δίγι μαρτυρίνε τίνϊ κε §ϋ•τ' έ βερτέτε.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κ Α Ρ ΐ Ε

ΙΟΥΔΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ε ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ Τ ΙΟΥΔΕΣΕ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ.

Κ Α θ Ο ΛΙΚΙ Α

ι. ΙΟΥΔΑΣ δοϋλος τοϋ Ιησοΰ'
Χρίσου, και αδελφός του Ιακώβου,
εις τους καλεσμε'νους όπου είναι αγια
σμένοι εις τον θεόν τον πατε'ρα, και
πεφυλαγμε'νοι άπό Ιησοϋν Χρις-όν*
2. Αμποτε νά πληθυνη εις έσας
ίλεος. καί είρη'νη, και αγάπη.

ι. Ιούδα ^όπι ί Ιη'σού Χρι^όιτ, έ
βιλάί ί Ιάκωβιτ , μπχ τά κε γιάν|
σεϊνγτβρούαρε μπ| ΙΙερντίνε πα&άν{.
Ε τ? τε £ούαϊγτουρ§ τέΟυρρε μπβ Ιη
σού χρι<τόν5.
2, Λέ τε στόνετϊ ^πίγιουβετ ντξγε'σα , πάκι έ δασιουρία. ■

ι3. Σιουμε ποΰνερα κέσ| πΐρ τ«
σκροιίαρί, πό νούκε δούα τ| τι σκοου'•
αϊγ τι μέ μελάν έ μέ καλέμ.
ι4• Πό ϋπερρίίγ τε τ| σιόχ τι μέ
τε σπ:Ίγτ$, έ δά τε κουβεντόϊγμε Ρόγί
μέ Γότί.
'
1 5. Πάΐκ μπϊ τίγ* τε φάλενε μέ
σίντέτ μίκτί. Φάλιου μέ ϋεντέτ μίκετ §μ*ρρ πρ' εμε,ρ.
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3. Αγαπητοί, εγώ κάανωντας κχθε
Κογης προθυμίαν να σάς γράφω δΊα
τί,ν κοινν,ν σωτηρίαν. αναγκάσθηκα να
σας γράψω, παρακαλώντας σας να αγωνίζεσθε πάντοτε δια την πίς-" όπου
έπαραδόθη [λίαν φοράν εις τους αγίους .
4. Διατι εμβηκαν κρυφά κάποιοι
άνθρωποι οΐ όποιοι ί.ταν άπο εκπαλαι
προγεγράμμίνοι ιϊς τοδτό το κρίμα,
ασεβείς, όπου μεταθέτουν•, την χάριν

3. Τ§ δασιβυρε, σι πάτ^ε τι ρ';
συλοι του ίτκρούαγε γιούβετ π§ρ 3πί•
τίμ τ§ Ρίθ§βετ λάσζε, ούίςντ^ε 5τρ=•.
γουαρε του σχρούαϊγ γιούβετ , ε τί•;
λιουτεμ χε τε λεφτόνι πΐρ ϋά% Ί\ ί■}τ| δίνε σεϊνγτόρίββτ νά χίρί.
4• Σέ ψέ χίνε φσεχουρα οι τζι κ•
ριζ, πΐρ άτχ χέ κόχ», « ΐϊνε «λ/ι;;
μπ§ κέτί δξμ, τΐ πα πέσξ, άτι ΙνΛ•

τίν' έ Περν-τίσ» σόν? ε" χ'θεΐγν• ιτί
τοϋ θεοΰ μας εις άσέλγειαν, και αρ χουρβέρι , έ άρνίσενε τ& βε'τερί ίι
ούρδερόν Περντίνξ ε Ζότνε τι•λ ΙτΑ'
νούνται τον μόνον δ*εσπότην θεον κα:
Χρ'.ς•όν|.
Κύριόν μας ίησουν Χρις-ον.
5. Αού* άδά τοΰ κούϊγτόίγ γη>5. Και θίλω νά σας το άναθυμίσω, ήξέυροντες έσεΓς άπαξ τοϋτό, ότι βετ^ κε πάτε (χψουαρε ίιέ χε':| Ή
σε Ζότι σι ίίπετόϊ λαόνε γκΐ βξ»^ •
ό Κυ'ριος ες-ώντας να ελευθέρωση τον
λαον άπο την γην της Αιγύπτου, υ ί Αΐγ-ίπτοσϊ, τε &ΤΓ/8 ί χο'ν'μπι «π
ς-ερον άπώλεοεν εκείνους όπου δέν ε /Λ νούίί χεσούαν|.
πίλυσαν.
6. Και έφόλαξεν άποκάτώ εις το σκό
τος με δεσίματα παντοτεινά, εις κρίσιν
τις μεγάλης ημέρας, τους αγγέλους
όπου δ*έν εφύ*λαξαν την άρ/ηντους, άλλ
άφησαν τϋ ίδιον τους κάτοικητη'ριον.
η. Καθώς τα Σόδομα και Γόμορρα.
και αί "πόλεις όπου ήταν ολόγυρα εις
αύταϊς ες-ωντας να έκπορνεύσουν τον
όμοιον τρο'πον {/.έ ετούτους τους αν
θρώπους, και να πηγαίνουν οπίσω άλ
λης σάρκας, κείτόυνται όμπροςα δια
παράδειγμα, τιμωρούμεναι με τ6 αΐώ

6. Ε5έ Εγγίϊγτε κε νουίί ρ*»»/τίνι τε λιάρτετ' έτο•3ρε, πόλι»! (&^'
ετοΰρε, ϊ ροιίαν [χπουλιοΰϊρΐ ντ ιίΡ•
τζίρΙ ντ| ζιντζίρε τε πά βόσουρι ^«
Ριούϊκ τε &τεσ5 ριάδί.
7. Σι Σοδόιιενε έ δε Γοα^ !'
έ κιουτίτετε ρότουλ"ε άτοϊρ£ ρηΐ^'
τε σι έ δέ κ«α ντ| κουρβ», ί ^
βίγίνε πράπα φάγιτ σε ντίερε, ο» **;
νε ξόμπλι, τουκ' ί μουντοί»** (« *§
ζγιάρ •*§ πα βόσουρε.

νιον πΰρ.
8. Ομως παρόμοια και ετούτοι ό•

8. &»του έ & «« %:^^
κουρμινε
ντε έντερα τ| τοδ^' ί0^"
νειρευόμενοι, μολύνουσι μεν την σάρ
ν§ ακελγενί, έ"ίέ ίόξ«τ< ' 5ι*11,ί•
κα τί,ν δέ κυριότητα παρετοϋνται,
και ταϊς δόξαι; βλασφημοΰσι.
9. Ε Αρχάγγελο." ΜηΜ>*!
9• Κ« ό Μιχαήλ ύ άρ/άγγελος,
όταν έμχ/ίτο μέ τον διάβολο•;, φι- κιρτοί μί Λγιάλινί, Ι ™&«**
"'
.
/
5. Ρί,ΊΤ'01 "^
λονί'.ν.ώντας ο\α το κορμί του Μωϋ- κούρα τέ ΜιΛβίουτ, νου/Λ ^'^
σέως, δέν άποκότησε να φί'ρη άπό- "ττίγ σιπερ <ργια>* γΛ>&τ">
φασιν βλάσφ/μ^ν, άλ/α εΐπεν είς αυ Τε βο•%τ| τϊγ Ζ<ίτι <?;ί•
τόν* Επιτιμείσαι σοι Κοριοί.

Κεφ. ι.
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ίο. Αμη ετούτοι όσα δεν ήξεύίο. Μ« /.ετάσάνούχε οίν§, ίσΊάϊγρουσι τα βλασφνιμοϋσι' και όσα 7ϊξεύ- ν|, ε σι παίετί τε πα Ρόγια, σα πούρουσι φυσικά, ωσάν τα άλογα ζώα. νερα δίνε τε φύσιτ, μπα το πέγίνε
πρίσ§γ§ν' ΐτοϋρε.
ίΐ; έτοΰτα φθείρονται.
ιι. Αλλοίμονον εις αύτοϋς' ότι]
ιι. Βε μπέ τά, σέ ψ« χάνε ετζουτ*;ν ς-ραταν τοϋ Κάϊν έπορεύΟησαν και1 ρε ντε ούδι τε Κάινιτ, έ ντε Γενιε'3τρ|
εις τϊ,ν πλάνων τίς πληρωμτ,ς τοϋ τΐ πα'Ρε•;| Βλαα'μιτ γιάνε γρεμίσου ρε,
Βαλαάμ έτρεξαν, χα! εις τί,ν αντί έ γιάνε χούμπουρε ντε ρεπελΐ τ| Κολογων τοϋ" Κορέ εχαλάσθτικαν.
ρέσυτ.
12. Ετοΰτοι είναι λε'ραις εις ταΐς
12. Κετά γιάνε δούνερα ντε δαάγαπαις σας, τρώγοντες και πινοντες σιουριρα τουαιγ, τουκ « ντ&νιουρί παμετ' εσάς, βότκουσι τοϋ λόγου τους Ολ% ντ| μεσάλε χα τούρπ, μάιγνε βε'χωρ'ις φόβον' σύννεφα άνυδρα, όποΰιτ§χεν' έτοϋρέ* μγιόρΡυολα τ^πάούγια,
κινούνται άπο τους άνε'μους, δένδρα κε ί Αίε ερρα τούτγε έ τίχού, λίσα τ||
θινοπωρικά, άκαρπα, όπου απόθαναν βγιέστεσε , τε πα πε'μ§ , β&κουρε &
δυο φοραΐς, και έξερρΊζώθΥίχαν"
χε'ρε, πέρ τε ϊκούλιουρι γκά ρί,νιατϊ.
1 3. Αγρια Λύματα της θαλάσσης,
1 3. Ταλάζε τ' ίγρα τε δε'τιτ, /.*
όπου άφρίζουσι ταΐς Ιντροπαϊς του;" σκ'-υμόγενε τούπετ' Ιτοϋρε' οΰλλε τ|
άςΊρες όπου πλανώνται, διά τους πλανε'ψουρα, περ άτά μγιίρΡουλ' έ ζέ
οποίους ή μαυράοα τοϋ σκότους φυ- σε, ρούχαετε π§ρ Ρίθε γε'τε.
λάττεται εις τον αιώνα.
ι4• Ε περ Κβτά προφητε'ψι έ δέ
ι4• Και ό Ενώχ όπου ητον Ιβ δό
μος άτ.ό Αδάμ, έπροφητευσε διά ε Ενώχου ί ίίτάτι γκά Αδάμι , έ θα*
τούτους, λέγωντας' να, όπου τ,λθε ε'ρδι Ζότι γ:ά, μέ μίγερα τϊ σεϊνγτόΚύριος μέ ταϊς μυριάδες του ταΐς ρεβετ σε τίγ,
1 5. ΤΙ πεγε Ριοΰκ κόντρί Ριθεβετ,
άγίαις,
1 5. Να κάμη κρίσιν εναντία εις ί τϊ ρ"άχ| φάκενβ τε Ρίθεβετ , τέ πα
όλους, και να ελέγζη όλους τους α *έσεοετ σ| τοϋρε , περ Ρώε πούνερα
σεβείς τους, δια όλα τά έργα της α τ^ εΰσεβίσε τοΰρε *ε παραμονίσνε, έ
σεβείας τους*, όπου ασέβησαν, και δια πέρ Ρίθϊ φγιάλρ' έ χ5πρα κε φόλ$
όλα τα σκληρά όπου έλάλησαν εναν κόντρε τιγ φιγετόρετί, έ τέ πα Λε'σετε.
τία του αμαρτωλοί ασεβείς.
ι6. Ετοΰτοι είναι γογγυς-άδες,
1 6. Κίτα γιάνί μουρμουνιατόρε^
κατηγορητάδες άνευχαρίς-ητοι. όπου μτζε'|3, /.ε ρόγενε σϊ κούντ^ε §ο όρίξί
περιπατοϋσι κατά ταϊς επιθυμίας τοϋρε' ί Ρόγια «τοΰρε ντζγι^ρ περιφα
τους" χαΐ το ς-όμα τους λαλεί κατά νή, μπουρρ|τζιόρ| δι τζάβετ ίιίςεζετ,
πολλά κενόδοζα, θϋαιμάζοντες τά πρό π'ερ τϊ φτούαρε.
σωπα διά ώφέλειαν.
17. Αμή έσεΐς, αγαπητοί, ένθυ\η. Μα γιούβετ ώ τε δάδιουρε,
μηθητε τα λόγια όπου έλαλη'θηκαν κουϊγτόνι φγιάλετε κ| οΰ πάτν| θ(νε
προτίτερα από τους άπος•όλους του μέ περπάρα άπος-όϊγτ' Ι Ζότιτ σ^νί
Κυρίου μας Ιησοϋ Χρι^οΰ
| ΙτισουΧοι<70ιτ.
9»
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ι8. Οτι σας έλεγαν, ότι ιΐ; τους
έσχατους χρόνους θέλουσιν είσθε έμπαΐκται, περιπατοΰντες κατά ταΐς άσεβες-άταις τους έπιΟυμίαις.
19. Ετούτοι ιιναι ικανοί όπου άποχωρίζουσι τοΰ λο'γου τους, ψυχικοί,
όπου οίν έχουν πνεύμα.
20. Α μη ε'σεΐς ώ αγαπητοί, ?ζ•ων•

ι Μ. Σε ψε ού θόσνε γιούβετ, κ§ ντί
κόχε τΐ παδτάϊγμε *ο τϊ βίγενε ιγ|βκέσεσ, *ε δό τ| ρόγίνί σι χούντρ' \>ίτ'
όρε'ζι ί τοΰρε ΐ παρανομίβετ.
19. Κετά γιάνε κ? σκιούαιχνβ &'τξχενβ σίκάφ&, χ* νούχίκχ.ι £πι;τ.

20. Μά γιούβετ, ώ τί §χσιουρ|,
τούκ'
ε ζ•ίσουρ§ βε'τεχεν§ τούαϊγ μπ*
τας νά οίκοδομήτε τοΰ λόγου σας εις
σιουμε
τε οεινγτίρούαρενε πίσξνϊ τούτην άγιωτάτην σας πί<τιν, και νά
προσεύχεσθε μέ τό Πνεύμα το ίγιον, αϊγ, λιούτουνι μέ άν§ τβ Σεϊνγτιτ

Σπίρτ,
2 1 . Μπάϊ βε'τεχενϊ τουαίγ ντε §ασουρί τε Περντίσι,, τούκ^ έ σπερρίερε
τεγε'σεν' ε Ζότιτ σον• Ιησού ΧριςτίϊΓ
ντ| γε'τβ τ| πά σόσουρβ.
22. Ε περ τζά τοΰ βίγ§ κε« τοΰκ'
3 Αέρρε σιακρίς.
23. Ε τζά τί σπίτόνι με φρίίε,
τουκ' έ ρεμπίερι γκά ζγιάρι, τούκ' έ
ούρόιΈρε ί ο*έ άτ§ ρόίϊεν' 4 κούομιτ τε
λερόσουρίνε.
34• Ε μπ άτ| κε 'φτ' ίφορτ« τοΰ
ρούαγε γιούβετ τε πά φάΐγ, έ τοΰ ςίιγ§ περπάρα ντε*ρρ\τ σε τ'ιγ πά κατηγορϊ με ίίζίμ
25. Μπ§ τε βε'τεμινε σοφόνϊ Πεοντίνε Σωτηρε τ§ν§, λέ τ£ γε'τε λεβ&α,
έ μααΥτζί, μπρετερί έ οΰρ&ρ, έ £έ
τους αιώνας. νταστί έο*έ ντε γε'τ3*πάς γέτετ.
Αστού κιόφτε.

αι. Φυλάξετε του λόγου σας εις
την άγάπην τοΰ Θεοΰ, ες-ωντας νά
άναμενητε τό έλεος του Κυρίου μας
Ιησοδ Χρις-οΟ εις την ζωην την αΐώνιον.
32. Και κάποιους νά τους λυπάσθί κάμνοντες διάκρισιν'
23. Και κάποιους με φόβον νά
τους γλιτώνετε, άρπάζοντίς τους άπο
τής φωτιάν, μισοΰντες και τό φόρε
μα το μολυσμε'νον άπό την σάρκα.
24• Και εις εκείνον όπου δύνεται
νά σας φύλαξη άπταίζ-ους, και νά
σας ςτίση ε'μπρθ7ά εις την δόξαν του
άκατηγορη'τους με χαράν,
25. Εις τόν μόνον σοφον Θεον
και σωτηρά μας, ας είναι δό;α και
μεγαλοσύνη, κράτος και ε'ξουσία, και

τώρα και εις πάντας
Αμη'ν.
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α.

ι.

ΑΠΟΚΑΛΪΨΙ
Ι ΙΩΑΝΝΗΤ ΘΕΟΛΟΓΟΪΓ.
Κρίε Επάρρί α.

ι.

ι. Η άποκάλυψις του Ιησού Χρί
ι. Αποκαλύψι Ιησού Χρις-όίτ, χ§
σου, την οποίαν του εόωκεν ό Θεός, για πάτ ο^νε. άτίγ Περντία του §§νά 5εί;η εις τους δούλους του έκεΐ- φτο'γϊ ρόπετ σε τίγ άτό πούν|ρα χε
νι, όπου κάμνει νρεία νά γίνουν γλί- οουχαετ§ τε πενενε σπε'ιγτ. ε άί σι ϊ
γωρα" κχι αυτός ςε'λνωντάς τα με §ΐρίόΐ μέ άνε τ'| Εγγελιτ σε τίγ ΐ 9|τον άγγελόν του τα ε'ση'μανεν εις νο'ϊ μπί έόπν' ετίγ Ιωάνν§.
τον οοΰλόν του Ιωάννην'
α. Ο όποιος έμαρτύρησε τον λό2. Μπα τ| Λέ οά μαρτυρί μπ| φγιάγον τοϋ Θεοΰ, καί την μαρτυρίαν τοϋ λ§ τ| ΙΙερντίσε , έ μαρτυρί μπε Ρίβ|
πουν ερα κε πα τε Ιησού Χρις-ο'ϊτ.
Ιησοΰ Χρις-οΰ, και όσα είσε'
3. Μακάριος είναι εκείνος όπου
3. Λιούμ άί κε ο\αβας , έ ο*έ άτά
αναγνώσει, καί εκείνοι όπου άκούουσι χΐ ντίεγεν$ φγιάλ§τ' έ κ§σάϊγ προφη•
τους λόγους της προφητείας, και <ρυ- τίετ, έ ρΌύαιγνϊ άτό κε γιάν| σκροΰλάττουσιν εκείνα όπου είναι με'σα αρε μπε τ& • σε ψέ κο'να είτ' έ βίρίϊς αύτ/,ν γεγραμμίνα, οΊατί ό καιρός τίτί.
είναι σημά.
4- Ιωάννη μπε τε στάτε Κίσετεχ*
4• Ο Ιωάννης εις ταΐς επτά ε'κκλησίαις όπου είναι εις την Ασίαν" γιάνβ ντ Ασί' Δουρετί μπ| γιοΰβετ,
ας είναι χάρις εις εσάς και ειρήνη έ &έ πάϊκ γκά άί κ§ είτε, έ άί κε κέ,
άπ' εκείνον όπου είναι, και όπου ητον, (έ άί κε ϊ&τε πέρ τ'άρ^ουρε' έ ίε γκά
και όπου έρχεται" καί άπό τ» επτά τ| στάτϊ Λπίρτερατε χε γιάνβ περπάπνεύματα όπου είναι ε'μπρο7ά εις ρα φρο'νητ σ$ τίγ.
τον θρο'νον του"
5. Ε ο*έ γκά Ιησού ΧριςΌ', κ§ είίτε
5. Καί άπό τάν Ιησοί/ν Χρις-όν,
ό όποιος είναι ό μάρτυρας ό πιςύς ό ' μαρτύρ ί βερτε'τ», ί ί πάρρι ντ§ τελε'πρωτο'τοκος άπό τους νεκρούς, καί ό Ι ρ$ γκά τε βδε'κουριτε, έ ί πάδ^ι ί μπρε"
άρχων τών βασιλέων της γης* εις ί τερετ α\ ίε'ουτ" άί κ| νά δέ'ίΐι να'βετ,
κεΐνον όπου μας αγάπησε, καί μας έ νά ).ιάου νέβετ γκά φάγετ§ το'να με
ελουσεν άπό ταΐς άμαρτίαις μας με ίιάκ τ§ τίγ.
το αίμα του6. Ε νά πέϊρι νεβετ μπρε'τξρ »
6. Και μας έκαμε βασιλείς καί ιε
ρείς εις τον Θεόν καί πατέρα του* άς πρίφτίρ τέ Περντία έ Παπάι τίγ* άτίγ
είναι δόξα εις αΰτον καί κράτος, εις λεβδίμι ε μπρετιρία ντε γε'τ| τ| γετεβετ" Αστού κιόφτι..
τους αιώνας των αιώνων* άμη'ν.
η. Αυτοί, ότου εονεται με συνη. Γιά χέκ βγιίν άί με £έ,έ Λό τά
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νεφα, και βελει τον είδη κάθε μάτι,
καί έκίΐνοι όπου τον έξεκέντ/ισαν' και
θέλουσι κλαυσει εις αίρτόν όλαις ή φυ•
λαίς της γης* ναι, άμη'ν.
8. Εγώ είμαι το Α και το Ω, ή
αρχή και τό τέλος, λεγβι ά Κύριος,
όπου είναι, και όπου «τον, και όπου
ί'ρχεται, ό παντοκράτωρ.
9- Εγώ ό Ιωάννης ό κα• αδελφό":
«ας, και συγκοινωνος εις τήν βλίψιν
και εις τήν βασιλείαν, και εις τήν
όπομονήν τοΰ Ιη σο 5 Χρις-οΰ, ήμουν
εις τήν νήσον όπου λέγεται Ηάταος,
δια τόν λόγον τοΰ θεοϋ, καί ό\ά
τήν μαρτυρίαν του Ιησοΰ Χρις-ου.
ίο. Καί ήλ'Ιζ ει; έκ7ασιν με το
Πνεύμα, την κυριακήν ήμέραν' και
άκουσα φωνήν μεγάλην οπίσω μου
ωσάν σάλπιγγας,
II. Οπου έλεγβν' £;ι έ*γώ εϊααι
το Α, και τίι Ω, ό πρώτο; καϊ ό
ύ7£ρος• καί- εκείνο όπου βλέπης, γράψ«το εις βιβλίον, καϊ πέμψε το εις
ταΐς έκκλησίαις όπου είναι εις τήν
Ασίαν, εις την Εφεσον, καί εις τήν
Σμύρνην, κ« εις τήν Πέργαμον, και
«ίς τα θυάτειρα, καί εις ταΓς Σάρ
4«ς, και εις τήν Φιλαδέλφε-αν, καί
*ίς τήν Λαοδίκειαν.
13. Καί έγυρισα να εΐδώ τήν
φωνήν, άπου μοΰ έλάλησε' καί γυ
ρίζοντας είδα επτά λυχνίας χρυσας
1 3. Καί εις τήν μέσην των έπτ*
λυχνιών, είδα Ινα όμοιον με υίόν
ανθρώπου, ένδυμένον μακρύ φόρεμα
έως εις τά ποδάρια του, καί ζωσμένον εις τά βυζιά ζωνάρι χρυσο'ν.
ι4• Καί ή κεραλη' του καί αϊ τρίχαις του άσπρχ.ς ωσάν μαλί άσπρον,
ώσαν χιόνι* καί τά μάτιάτου ωσάν
φλόγα φωτιάς*
1 5. Καί τά

ποδάρια του

Κεφ. >.
σιο'χε άτί, τζ$ο σι, έδέ άτάχεέ σποίανε άτέ με σίσ" έ &> τε (άχνη «ράχερρου'αρ': περ άτε Ρίθ§φυλίτ' έ δέοϋτ* κεστού |σ•:ε, βερτέτ.

8. Οϋνε γιάμ Αλφαγια έ δέ Ωμίγ*
για, νίσεγια , ε δε σόσεγια, Οο'τε Ζότι , άί κέ |στε , έ άΐ χ§ Β , έ δι οα «β
εστ| πέρ τ' άρο\.ρ;ε, άιχέ ί μονντ ί"ί«ί.
9• Οϊνε Ιωάννη βελάϊ γιούαιγ, ε
σιόκου γιούαϊγ α.π§ στρεγγίμ, έ μπέ
μπρετερί, έ μπί £ουρίμ τε Ιησού Χρι*"'"*■» •>υ βντζε ντε νησί & κιοΰ^οίτε
Πάτμο, πέρ φγιάλε τέ Περντίσε, έ π|ρ
μαρτυρί τε Ιησοΰ Χρι,-όΐτ.
23. Κέσε μπί 2πίρτ, ντε &τ? τέ
σε δίελεσε* Ι οιΡιόβα πράπα λμ νι}
ζ§ τ| μάδ σι τ| ζουρνάσε,
ιι. Κε με Οοσ" οϋν§ γιάμ Αλϊαγια,
έ δέ Ωμέγαγια, ί παίρι έ δέ ί πα-;»γμι•
έ όέ άτ§ χε 5ίχ, σκρρυαγε ντε κάρτα,
έ δερΓόγε ντε Κίσ&ρα τ' Ασίσε, ντ' Εφ*ιο. ντε Ισμ'ιρ, ντε Πέργαμο, ντΐ Βυατηρε, ντε Σάρδε, έ ντε ΦΛαίελςί,
έ δε ντε ΛαοοΊκη.

ΐ2, Ε ού κθέτζϊ τέ 3ιο^ ζένε ίέ
κουβίντόν με μο•ία, έ τεκ ού ροτονλούατζε πάτζε στάτε λιχνί τάρτα.
^ • 3. Ε ντε μές τ| στάτε λιχν^ίτ
νιε χ| Ριάν μπε Αίρέ νιερίουτ, ίείιουρβ
με νιε ρ•όπε γγέρα μπϊ ίέιικι, έ γγέ_
σιουρι μπε σίσε μέ πρίζ τ' άρρτε.
ι4• Ε κρίετ' έτίγ, έσέ κίμετ} τ|
Αάρ5α πόσι λέστ' έ πάρδε, πο'σι ζπόρρ'*• βίτ' έτίγ πο'σι φλιάκα ε ζγιάριτ.

ήταν

1 5. Ε χίμπετ' έτι Ριάϊγνί μπ' ό-

ΙΩΑΝΝΟΥ.

Κεφ. 3.

όμοια χαλκολιβάνω, ωσάν πυρωμένα
μέσα εις το καμίνι* καί ή φωνη' του
ωσάν φωνή νερών πολλών*
ι6. Και έκράτει εις το δεξιόν το^
χέρι επτά άς•έρας* και άπο το ς•όμα
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ρίχαλκ κοΰρ ΐστε ντζγιέρί γκά φού^«
ρα ' έ ζέρι ίτΐγ πόσι ζε ί οΰγεραβετ
σιούμε.
1 6. Ε κ.δ μπε δυ'ρρε. τ'ε δγιάβετε τ&
τε τίγ στάτε οΰλλ* έ γκά Ρόγια έτίγ
ό'ιλλ νι§ κόρδε, έ πρξ/ουρε μέ δι πρέσια' έ φάκια έτίγ φέξ πο'σι δίελι ντ«
φαυκί τξ τίγ.
17- Ε κούρε πάτζε άτ§, ράτζε πό
σι ί βόέκουρε π,ερπάρα ίέμπεβετ σξ
τίγ* έ άΐ βουρι δόρρίν' έ ογιάθετε μπί
μουα, έ με θόσ μος ού τρίμπ, οϋνβ
γιάμ ί πάρρι ε δέ ί πας-άιγμι.
1 8. Ε δε ίΡιάλι, πό κέ*}§ βδέκουρδ,
ζ γιά, τέκ γιάμ ϊ Ριάλ'ε ντί γέτε πάς
γέτεσε. Αστού "φτΐ' έ κάμ κιοΰτζετ'
έ πίσίσε έ δέ τε βδέκεγ§σϊ.

του ευγανε σπαθί δΐ7ομον κοπτερόν'
και ή ό'ψις του έφεγγε, ωσάν φέγγει
ό ήλιος εις την δι'ναμίν του.
\η. Καϊ όταν τον είδα, έπεσα
«ίς τα ποδάρια του ωσάν νεκρός* και
έβαλε το δεζιον του χέρι απάνω μου,
λέγωντάς μου" μην φοβάσαι" εγώ εί
μαι ό πρώτος και ό ΰς-ερος'
ι8. Και ό ζών, και έγινα νεκρό;,
και να, όπου είμαι ζωντανός εις τους
αιώνας τών αιώνων* άμη'ν* και κρα
τώ τα κλειδιά του ά'δου. καί το.5
θανάτου.
19. Γράψε εκείνα όπου είδες, και
εκείνα όπου είναι, και εκείνα όπου
μέλλουν να γενούν ΰς-ίρα*
20. Το μυςτβριον τών επτά άς-έρων όπου είδες εις το. δεξιόν μου χέρι,
καϊ ταΐς επτά λυχνίαι; ταί; νρυσαΐς'
οϊ επτά άτέρες, είναι άγγελοι τών
«πτά εκκλησιών* και αϊ επτά λυχνίαι; όπου είδες, είναι επτά έκκλησίαις

19. Λκρουαιγ ατο πουνερα κε πε,
έ όέ ά-ο κε γιάνε, ε δέ άτό κε δό τϊ
π|νενε πασαντάγε.
2ο. Μυστη'ριον! έ στάτε. οΰλλετ,
ίε πέ μπε δο'ρρε τίμε τε δγιάθξτενε,
έ τε στάτε λιχνίτ έ άρρτα* τ§ στάτε
οΰλλτε, γιάνε Εγϊΐγ τε στάτ§ Κισ§βετ, ί τϊ στάτε λιχνίτε., κε πέ, γιά
νε στάτε κίσϊρα.

Κεφ. β. 3.

Κρίε Εδίτε. β. 3.

ι . Μπε Βγγελ' τε κί'ίϊσε Εφέσοσϊ
ι. Εις τόν άγγελον της εκκλη
σίας τών Εφεσίων γράψε* έτοΰτα σκροΰαϊγ, χεϊτού θότε άί χέ [/τάν μπε
λέγει εκείνος, όπου κρατεί του; επτά δόρ'ε τε δγιάδ»τε τετίγ τε στάτε. οϋλ•
άςέρας εις το όεξιόντου χέρι, όπου λτ|, < έτζεν ντε μες τ| ίίτάτε λιχνίπεριπατεί εις την μέσην τών επτά βετ τ' άρρτα.
λυχνιών τών χρυσών*
2. Ι δι ποΰνετ' έτούα, έ μουντίμνε
2. Ηξεύρω τα έργα σου, καί τον
κοπον σου, κκί την ΰπομονη'ν σου, καί τξντ, έδέ δουρίμνε τέντ, έ κε νούκϊ
ότι δέν δύνεσαι νά βα^ας τους κακούς* μοϋντ τε δουρότζ τέ κεκίνγτε' έ /§ κέ
και εοοκιμασες εκείνου; οπού λέγουν βένε μπ^ δοκιμή άτά κε θνν* σε γιάνβ
πώς είναι άπο'ς-ολοι, και δεν είναι* καί| Απο70•γ, έ νοΰκε γιάν|' ε ί κέ Ρέτουρβ
τους αϋρες ψεύ^αις*
άτά ί|νιείίτγ'.άρΐ.
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3. Ε δουρο'βε , έ υπομονή κέ, ΐο^
3. Και έίοίς-αζες καί «χει; ϋπομον/ίν, καί δια το ονομάμου έκοπία- μουντόβε π§ρ εμερρ τίμ, έ νοιίκ' ού
λιόδε.
σε;, χαΐ δέν άπο'καμες.
4• Αλλά έχω εναντία σου, δτι ά4- Μα κάμ κόντρί τίγε, σε ψέ >.ί
λένε
δαδιουρίνε τέντβ τ§ πάρρενε.
φηκες τίιν πρώτην σου άγάπην.
5. Κουΐγτο'ου άδά γκάχα ρε, β *βν
5. Ενθυμίου λοιπόν άπό ποϋ" εξέ
πεσες, καί μετανόησε, καί κάμε τα μετανή, έ πουνό σί πξρπάρα' έ ντ«
πρώτα έργα- ει δέ μ-νι, γλίγωρα σου μός, βίγ τέχ τίγ σπέιγτ, έ §ο τε λιόζ
ερ/ομαι, χαί θέλω κινήσει τήν λυχνί- γκχ βέντ' ϊσάϊγ λιχνίνΙ τέντε, ντε μός
αν σου άπό τον το'πον της, έαν δέν μετανοη'τζ.
μετανονί'σης.
6 Αλλα τούτο έ/εις, δτι μισά;
6. Πό χετε κέ τε μίρρΙ χ\ νοΰχ:
τα έργα των ίϊικολαϊτών, τα όποια οο πούνετ' έ Ν'.κολα»τετ, άτό χ§ έ δε
και έγώ τα μισώ.
άΐ οΰνε νοΰκ§ δοΰα.
η. Κούδ χα βέσε λέ τε διΡιο'γε άτε
η. Εκείνος όποίϊ έχει αΰτία, α;
άκούση τι λέγει το Πνεΰμα εις ταϊς χ| θότε Σπίρτι μπί κισερα' άτίγ λ
ίκκλησίαι;. Εκείνου όπου ν•.κα θίλω μούντ §ά τί άιτ τε 'βά^β γχά δρούρι ί
του δώσε\ να φάγη άπο το ζϋλον της γέτεσε, ί\ εστεντε μες τε Παραο'ίσιτ
ζωής, το όποΐο,ν είναι εις την μέσην σ| Περντίσε.
του παραδείσου του θεού".
8. Ε μζε Βγγελιν' έ χίσεσε ί Σμίρ•>
8. Καϊ εις τον, άγγελον της εκ
κλησίας των Σμυρναίων γράψε' ετού ν.τ σκρούαιγ' κί/ίτοϋ, θότε, άί χε ε
τα λέγει ό πρώτος και ό εσ/ατος, ίτε ί πάρόε, έ δε ίπαστάΐγμε, έκΐοί
ό όποιος έγινε νεκρός, καί έζησε"
τ; ε ΐ β3έκουρε , έ ρό».
$. Ι & πούνετ' έτούα, έ δε στρίγ9• Ης:ύρω τα έργα σου, καϊ την
θλίψιν, και τήν πτω/εΐαν, (άλλα εί γίμνί , έ δε βαρφερίνε, ( μά γέ ί πάσουσαι πλούσιος,) και τήν βλασφημίαν ρ| ) έ δε βλασφημίν' έ άτοΰρε χέ βο'νΐ
εκείνων όπου λέγουν να είναι Ιου βέτεχενε σε γιάνε Ιουδέιγ, έ νούχε γιάδαίοι, καί δέν είναι, άλλα είναι συ νε, π,ό γιάνε μπ&γέδεγε έ Σαταναϊτ.
ναγωγή του σατανά.
ι ο. Μός οϋ φρικό π|ρ άτο κ| χε
ίο. Μην φοβάσαι κανένα άπο ε
π|ρ
τέ πεσούαρε* για, κε σγι«)ι χ*
κείνα όπου μέλλεις να πάθης' νά,
περ
τε €έν| ^ί τζα πρέιγ γ»ίι? ντ|
όποΐ μέλλει νά βαλλη ό διάβολος άπο
έσας εις τήν φυλακήν, δια νά πει- χαψάνβ, κε τε δοκιμάσι' έ & τέ χινι
ραχθήτε' καί θέλετε έχει θλίψιν δέκα στρεγγίμ πέρ δγιέτε οίτ* χε»τρο ι *ε_
ήμερων- γίνου έμπις•ευμένος έως θα σεσε γγέρα μπ'ε β&'κεγε, έ οο τ' απ τι
νάτου, καί θέλω σου δώσει τον ς•έ- κουρρο'ρεν' ΐ γέτεσϊ.
φανον της ζωής.
.ιι. Εκείνος όπου έχει αΰτία, ας ά
ιι. Αί χ| κα €», λέ τί ^Π
κούση τί λέγει το ΠνεΟμαεϊςταΐ; έκ- τζΟότι Σπίρτι ντε κίσερα" άί χε μοϋντ
κλησίαις' Εκείνο; όπου νίκα, δεν θέλει θότε, §6 τε μός ^εμετόνετε γκα βίίζηαιωθή άπο τον δεύτε&ον θάνατον. κεγια έ οίτϊ.

ΙίΙΑΝίίΟΪ.
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Κίφ. 2.
13.
Ε
μπε
Βγγ|λιν|
κ|
|στ|
ντ|
12. Και ιίς τον άγγελον τις εκ
κλησίας όπου είναι εις την Πέργαμον *ι#ε τ§ Περγάμοοϊ, σκρούαϊγ' ίϊστού
γράψε" ετούτα λ/γίΐ εκείνος όπου κρα θότε άί κ» κά κόρδεν' έ πρέχουρε μέ
τεί τό σπαθί το δίς-ομον το κοπτερόν. οι πρέσα.
ι3. Ηξευρω τα έργα σου, και που
ΐ3. Ια πουνετ' έ του , « μπετζ
κατοικάς, ήγουν έκεϊ όπου ίίναι ό θρό βεντ ρί τί, τέκ κά φρόν| Σατανά*" έ
νος τοΰ σατανά" και κρατεί; τό όνο μπάν εμιρριν» τίμ, έ νούκ' άρνίσε Αε'μα μου, και δεν άρνη'θης την πίςιν σεν{ τίμε, άς [Απατό δίτ κοί/ρ Αντίπα
μου, και ει; ταϊ; ήμέραις ταϊς όποί- μαρτυρι ίμ ί πέσεσ§, κ§ οϋ βοά ντ«
αις ό μάρτυς μου ό πις•ό; ό Αντίπας, (λες τούαϊγ τέκ ρί σατανάς
έσκοτώθη σημά εις εσάς, έκεϊ όπου
κατοικεί ό σατανά;"
ί4• Πό κάμ κόντρι τίγ δι τζά
1 4- Αλλ1 έχω ολίγα εναντία σου,
πάκ
πουνξρα , σε ψέ κε άτγέ άτα κ&
ότι έχεις έκεϊ τινάς όπου κρατοΰσι
μπάιγνε
διδασκαλίν' έ Βαλαάμττ , άτην σΊδ"αχήν τοΰ Βάλαάμ, ό όποιος
εδίδασκε τον Βαλαάκ να βάλη σκάν- τίγ κ| διδάξ Βαλάκνί τε βιγ σκάνταδαλον έμπρος-α εις τους υίοΰς τοΰ λο πξρπάρα πίγετ σι Ισραη'λιτ, κε τ§
Ισραήλ, να φάγουν εΐδωλόθυτα καί χά'ίγνε γκά άτό κε θέρργεν$ ντ' Ιδόλλ«, έ ο*ε τε κουρβερο'ϊγνε.
να πορνευσουν.
1 5. Κε^τού κέ έ ο"έ τί ατά κε
1 5. Τέτοιας λογής έχεις και έσΰ
μπάίγνε
διδαχίν' έ Νικολαίτετ , κ|
τινάς όπου κρατούν την διδαχήν των
νουκε δουα.
Νικολαϊτών' τό όποιον εγώ μισώ.
1 6. Μετανόησον' εϊ δε μή, γλί1 6. Μετανοί;" ί ντέ μός, οό τ$
γωρ* σοϊ έ'ο/οααι, και θέ*λω πόλε βιγ δπέϊγτ τέκ τι* έ δό τί| λεφτόιγ υ.»
μη'σβι |Αετ' αύτοΰς μέ τό σπαθί τοδ(άτά μέ κορδ§ τεΡο'γίσε. σίμι".
ςόματός μου.
Ι
ι η. Εκείνος όπου έχει αΰτία, άς !
\η• Αι κε κά βέίί, λέ τ| δι/ίογ»
άκο-ίση τί λέγει τό Πνεύμα εις ταΓ; τζθότε ζπίρτι ντε κί'ίερα' άτ'ιγ κ§
έκκλησίαις. Εκείνου όπου νικά, θέλω τε [Αούντγ* δό τί άπ τε χάγ$ γκά
τοΰ ίώσει να φάγη από τό μάννα τό Μάνα έ φσέχουρί, έ δό τί απ άτίγ <>ι\
κεκρυμμένον, καί θέλω τοΰ οώσει ψή• χαλίκ τ| πάρίε, ί μπί χαλίκ $μ!ρρ"
φον άσπρην, και απάνω εις την ψη- τε ρί (ίκρουαρε, κε σε νιίχ νιερί, βίτζβ
φον όνομα καινούριον γεγραμμενον, άτίγ χ\ έ μέ^ρ.
τό όποιον κανένας οΑν έγνώρισε, παρά
ΐκεϊνος όπου τό πέρνει.
ι8. Και εις τον αγγελαν •της εκ
1 8. Ε μπ| Βγγ|λν έ κί8Μ« θυακλησία; όπου είναι εις τα θυάτειρα τη'ρεσε ίίκρούαϊγ ιίεατοΰ θότ| ί πίρόι
γράψε" έτοΰτα λέγει ό υιό; τοΰ Θεοΰ, ί Περντίσ*" ιίε κά σίτ' έτίγ πόσι φλιάόπου έχει τα ματιά του ωσάν φλο'γα κ| τε ζγιάριτ, έ κίμιιετ' έτίγ Ριάγ»ν§
πυρός, και τά ποδάρια τ&υ μιας λογής πόσι μέ όριχάλκο.
ωσάν χαλκολίβανον'
19. Ηξεύρω τα Ιργα σου, κα; την
ΐ9• Ι δί πούνε,τ'έτοΰ, έ δε δουρίμνί
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ίγάπην, την διακονίαν, και την πί- 1 τέντ, έ δέ πουνετ έτούα τϊ παστάϊγςιν, και την ΰπομονη'ν σου, καί τα Ι (Λέτε με τε αιουμα τ'δ οξ πάρραβετ.
έργα σου, και τα ύς-ερινά είναι περισ
σότερα άπό τά πρώτα
20. Αλλά έχω ολίγα εναντία σου,
διατί άφίνεις την γυναίκα την Ιεζάβηλ,
όπου λέγει τοΰ λόγου της να είναι προφη'τισσα, να διδάσκη Χαι να πλάνη
τους εδικούς μου δούλους, νά πορνεύ
ουν και να τρώγουν τα είύωλόθυτα.
2ΐ. Και ίδωκάτης καιρόν να μετανοηση άπο τήν πορνείαντης, και

20. Πό κάμ κόντρ§ τέγβ ιζ-α.
πούνίρα, σέ ψέ λε Ρρούανβ Ιε^χ^ελνε,
κεάεν βέτί^εν' έσάϊγ προφητέτε, τέ
διδάξγί , έ τέ Ρ|νιέγ| ρόπτ' έμι, τέ
πίεν§ ντέ χουρβερί, έ τέχάνε γκά άτ^
χε θέρρΊνε ντ' ΐδόλλε.
2ΐ. Ε ίδάτζέ άσάίγ κόχ§ τ§ μετανοίς γκά κουρβίρία έσάΐγ, έ νονίκε

δέν έμετ*νοηβε»
22. Αυτού, εγώ όπου την βάλλω
εις την κλίνην, και εκείνους όπου
μοι/εύουν μετ' αυτήν, εις μεγάλην
θλίψιν, εάν δεν μετανοη'σουν άπο τά
έργα τους.
23. Και τά παιδιά της θέλω τά
θανατώσει, και θέλουσι γνωρίσει όλαις -ίι ΐκκλησίαις, ότι έγώ είμαι ε
κείνος όπου εξετάζω νεφρούς και καρδίαις' και θέλω σας δώσει καθένα
κατά τά έργα σας.

μετανοη'σι.
3^. Ε γιά οΰνε δό τά δτρίγ άτ*
ντε νιε στράτ, έ δε άτά κέ κουρβΐρογεν| με τε πάσχε, δό τε γένε ντε
#τρ§γγίμ τέ μάδ, ντε μος αετινοοίτζινί γχά ποΰνετ' έτοΰρε.
23. Λγιέλατ' έσάϊγ & τϊ β^ας με
βδέχενε, έ οό τ§ νιό/ενε Ρίθ| χί5ν:&, σέ
ούΎε γιάμ άί χε χερκόϊγ (ΐί'άί-γίΛ-.ζ έδέ
ζέμερατε' έ 6ο τϊ άπ τ^ίλιτ Λό γχα
γιοΰδ σι κουντρε πουνόν.

α4• Αμή ει; έσίς λέγω, και εις

24. Ε δε γιούβετ θομ, έδέ Γιδε τϊ
τγιέρεβετ χε γιάνε ντε θυατίρε, σά
νοΰκε κάνε χετε διδανί, έ άτά χε νούχε
νιόχνε τε θέλατ' έ σατανχϊτ, σί χοΰντρεθόνε, νοόκε βε μπί γιοΰβετ τγιε'τίο

το'ίς λοιποΰς όπου είναι εις τά Θυάτειρα, όσοι δέν ίχουσι την διδαντν
ίτούτην, καϊ όποιοι δεν έγνώρισαν τά
βάθη τοΰ σατανά, καθώς λέγουν' ότι
δέν θέλω βάλλει απάνω εις εσάς άλ
λο βάρος '
25. Ομως εκείνο όπου έχετε, κρα
τήσετε το, έ'ως όπου νά ελθω'
26. Και εκείνος όπου νίκα, και
εκείνος όπου φυλάγει !ως το τέλος
τά έργα ριου, θέλω τοΰ δώσει έζουσίαν απάνω εις τά έ'θνη"
27. Και θίλει τους ποιμάνει με
ραβδί σιδη^ένιον' και θέλουσι συντριφθη ωσάν τά αγγεία του κεραμέα);,
καθώς και έγώ έπηρα άπο τον πα
τέρα μοι/

πάρρε.
25. Πό μπάϊ άτ'ε κέ ί.ίνι, γγέρα σά
τ§ βίγ ουνί.
26. Ε άι κέ §ό τ§ γέτ§ μουντές, έ
δό τέ έούαγε γγέρα (/ε τ§ -«ΓταίγμρΛ
πούνετ έμία, §ο τί άπ οΰρδερ άτνγ
μπί φυλίρα.
•λη. Ε όο τί κυβερρίσγί άτά με
σκόπ τε χέκουρτί, έ δό τε θερμόνεν|
πο'σι ένετ έ «αλτα, σί κοιίντρε μόροα
Ι δέ οϋ'νε γκά παπάϊ ϊμ.
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28. Και θέλω του δώσει τον ά-ι
28. Ε & τι απ άτΐγ οΰλλν' ί αίγ- •
ς-έρα τον αΰγερινόν.
Ι γέσιτ.
29• Εκείνο; όποΟ ?χ« αυτί, άς|
29• ,Αί *Ι ** &* , λΐ τε δ'ιίιόγε
άκούσν) τι λέγει το Πνεύμα εις ταϊς τζθότε Σπίρτι ντε κίσ^ρα.
έκκλησίαις»

Κεφ. γ. 3.
ι. Και εις τόν άγγελον τίς εκ
κλησίας των Σάρδεων γράψε" ετού
τα λέγει έ/.εϊνος όπου κρατεί τα επ
τά πνεύματα του θεού, και τοΰ;
ίπτά ά^ρας" ήξεύρω τα έργα σου, δτι
ε/εις ίνομα πώς ζης, και είσαι νε
κρο'ς.
2. Ας είσαι έξυπνη τό;, και ς-η'ριζε τα λοιπά όπου μέλλουν νά απο
θάνουν* διατι δέν είίρηκα τα έ'ργα
σου σως-ά έμπρος-ά εις τόν Θεο'ν.
3. Ενθυμοΰ λοιπόν ποία επήρες
και άκουσες, και φύλαγε τα, και μετανο'ησον. Εάν λοιπόν δέν αγρυπνάς,
θέλω ελθη εις εσένα ωσάν κλέπτης,
και δεν θέλεις γνωρίσει ποίαν ώοαν
θέλω ελθη εις εσένα.
4• Ολίγα ονόματα ε•/εις εις τ•>ΰς
Σάρδεις, όπου δέν έ μόλυναν τά φοοέματά τους, και Οέλουσι περιπατήσει
αντάμα μετ' έμενα μέ άσπρα φοΰέματα" δτι είναι άςιοι.
5. Εκείνος όπου νίκα, θέλει ε'νδυθη
φορέματα λευκά" και δέν Ο.'λω λυώσει το ό'νομά του άπά τό κατα'7θΐγον
της ζωής, και θέλω αναφέρει φανερά
τό όνομα του έμπρος•ά εις τον πατέ

Κρίε Ετρέτε. γ.

3.

ι. Ε μπε Εγγξλ'ιν' έ κίεσε Σάρδιτ
σκρούαϊγ" κεατοΰ θότε άϊ κε κά τ§ στατε Σπίρτερετ' έ Περντίσε, έ τε στάτε
ουλλτε" ίδί πούνετ' έτούα, έ κίσ κ;
ΐμερρ τε Ριάλ\τ, β γέ ίβδίκουρε.

2. Πίνου ί τζγιου'αρε έ οορτ^ά τε
τγιέρατε, άτά κε γιάνε π§ρ τε βδέκουρ|, σέ ψέ σκάμ Γέτουρε πιύνίτ' έτούα
τε πλιότα περπάοα Περντίσε
3 Κίγ άδά ντέρ μίντ άτο κε μο'όρε, έ κεδιΡιόβε. έ ρούαγι έ μετανοίς" έ
ντε μός κεντρόφτζ τζγιούαρί , §ό τ|
είγ τέκ τι πόσι κουσαρ , έ §ό τ& μός
έ §ϊτζ τζκό/ε βιγ τέκ τίγ.
4• Κέ πάκ §μ{ρόί ντε Σάρδε, κ§
νούκε μολέψνε ρό*ατ' έ-ουρε, έ 8α τε
βίγενε. μ= μούα βέσιουρε ντε 3οπα τε
πάρδα" αϊ ψέ γιάνε τε ζότε.

5. Αι κ§ τ| μούννγε, κου^'γ & τ|
βίαετε ντε μίζα. τέ παρία, έ §ό τε μός
γιά σιούαϊγ Ιμβρόιν' ίτ'ιγ γκά κάρτ' β
γέτεσε, έ δό τ§ ρεφέιγ ε;/ερριν' έτίγ
περπάρα παπάϊτ σίμ , ί 8ϊ πεοπάρχ
ρα μου, και έμπρος-ά εις τους αγγέ Εγγεγετ σέ τίγ.
λους του.
6. Εκείνος όπου έχει αΰτία, ας _ 6. Αί κε κά βέσ , λέ τ§ ^ίΊο'γΐ
άκούση τι λέγει το Πνεΰμα εις ταϊς τζθότε Ιπίρτι ντ| χ,&ιοι.
έκκλησίαις.
7• Και εις τόν άγγελον -της εκ
η. Ε μπε Εγγελ\ν" ι κίσίσε Φ•.λακλησίας όπου είναι ει; την Φιλα- δελφίσε σκρούχίγ• κϊίτοΰ θο'τε ϊέϊνγ99
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δέλφειαν γράψε" ετούτα λέγει ύ άγιο;, τι, ί βερτέτι, άί κ§ κοε κιούτζν' ί Αι"
ό «λίθινος, όπου έχει τό κλειδί του Δα βίδιτ, άι ν\ χάπ, ε ντοίά ύ ρ)., ί
βίδ" εκείνο; όπου άνοίγίΐ και κανένα; χε μπίλ; έ ντονιε σέ χα*.
δεν σφάλει" και σφάλει και κανένα; δεν
ανοίγει"
8. ΤΊ & πούνερατ' έτούα" γιά, «
8. Ηςεύρω τα έργασου' να, όπου
κάμ
βέν§ πιρπάρα τέγε **% τε
έδωκα έμπρος-ά σου θύραν άνοικτην,
χάπετε,
έ άτ| σμοίιντ τ« χ«η« «οκαι κανένα; δέν δύνεται να τήν κλεί
νιε"
σε
ψε
χέ πάκ φουχί, έ (ΐε ροίβϊγτΐ
σε," διατι εν ει; όλίγην δύναμιν, και
ί^ΰλαξε; τόν λο'γον μου, και δεν άρ- φγιάλενί τίμε, έ νούχ' άρνίσε \ρ#ρ*
νη'θη; το δνομάμου.
9• Να, ύποϋ σου δίδω άπό την
συναγωγών τοΰ" σατανά, άπό εκείνου;
όπου λέγουσι τοίϊ λο'γου του; να εί
ναι Ιουδαίοι, και δεν είναι, άλλα
Ψεύδονται" να, όπου θέλω τοΰ; κά
μει να έλθουν και να προσκυνήσουν
εμπρός-» εις τα ποδάρια σου, και να
γνωρίσουν δτι έγώ σέ αγάπησα.
ίο. Οτι έφύλαξε; τόν λόγον τη;
υπομονής μου, και εγώ θέλω σέ φυ
λάξει άπό την ώραν του πειρασμού
όπου μέλλει να έ'λθη ει; ό'λην τήν
οϊκουμένην, να πειράξη εκείνου; όπου
κατοικοϋσιν απάνω ει; την γην.
ιι. Να, όπου έρχομαι γλίγωρα"
κράτει εκείνο όπου έχεις δια να μην
πάρη κανεί; τον ς-έφανο'ν σου.
12. Εκείνο; όπου νίκα, θέλω τόν
κάμει ς•ύλον ει; τον ναόν τοΰ Θεού

τίμ.
9• Για, κε $ό ταπ γκα συνη-ωγί ί
σατανάϊτ, άτα κε ©όνε οενώεΙοΛγ,
έ νούχ§ γιάνε, πό Ρενιέγρι" γ«,« "
πεϊγ άτα χε τ§ βίγξνε έ Α Φ"}
περπάρα χέμπεβετ 4 τούα, ίτΐ <~
χενε χε ούν§ τ§ καμ ι

ίο. Σέ ψέ ρούαϊγτε ιτορσιν ι»'•
ρίμιτ οίμ, έ δε οίνε & τξ « ψ*[
τίγκα σαχάτι ί πιρασμόΊτ, ϋ^Τ ^
κά περ τ' άρδουρε μπί ΡίΟε «««ι *
Γουτζίτγε άτα χ| γιάν! |»« °£•

ιι. Για, χε βίγ \Λ 4 **ϊ*
όούαϊγ άτε««, *Η |'•°5 ^"^
νιερί κούρρόρξνε τέντε.
ΐ2. Ατεχϊτεμούντγ£>«^,
κολόνι ντ§ κίσί *! Βψ& «τ£ ?
μου, και να μην εΰγη ες» πλέον" και δότεμό; δάλλε μι γι** * « *
σκρούα.•γμπετε^|ρ?'ν'έχ,°^
θέλω γράψει απάνω ει; αυτόν το ό'νομα τοΰ Θεοΰ μου, τη; καινούρια; σ'ιΠερντίσίσίμβ,τΠίρο^»!
Ιερουσαλήμ, όπου καταβαίνει άπό τον μ, « τζπρέτ ψαιίίΗΨΙ,γ
ντίετ σί,αε, 4 δβ' |μξρ^ν§ »>> ^ ^•
οϋρανόν άπό τόν Θεόν μου, και τό
,ίνομά μου τό καινούριον.
ι3.Αί*!κάβε3,λί^*Τ•
1 3. Εκείνο; όπου έχει αΰτία, ά;
ακούσει τΐ λέγει τό Πνεύμα ει; ταΐ; χε θο'τ| 2πίρτι μπ| ή>φ>
ί/.κλησίανς.
ι3. ΕμπέΕγγελνίχ^^
ι4• Καί εΐ; τόν άγγελον τη; εκ
δικίσε
σκρούαγ" κίϊτοΰ ίοτί ' Ρ#ζ
κλησία; των Λαοδικέων γράψε" ετοΰ τι, μαρτύρι
ί *έσ£/Τ& ' ίέ ' !ί'!ί''
ία λέγει ό Αμήν, ό μάρτυρα; ό πι-
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<7ο; και αληθινός, ή αρχή της κτί- έ νίσονρια έ πούνεραβετ σε Περντίσΐ,'
σ:ως τοΰ Θ?ου.
1 5. Ηζεύρω τα Ιργασου, οτι οΰτε
1 5. Τι ο! πούνίρατ' έτούα, σέ ψέ
ψ >χρό; είσαι, οιϊτε ζες-ός" άμποτε να σγέγε ας ί φτόχετε. άς ί γκρόχετε* μακαρ τ« γί'ΐ}| α ί φτο'^ετε, α ί γκρόχίτδ.
ησ^υν η ψυχρός, η ζεςός.
1 6. Επειδή λοιπόν είσαι χλιαρός,
ι6. 'Σέ ψέ άδά γε ΐ βάΡετε, έ σγέ
και ουδέ ψυχρός, ουδέ ζες-ός, μίλλω ά; ί φτόχε,τε α; ΐ γκρι'χετε, δό τέ νίι
να σε ξεράσω άπό το ςΌμαμου*
τΙ τ§ βγιέλλ γκα Ρόγ^α ΐμε.
17. Διατί λέγεις" δτι είμαι πλού
νη. Σέ ψέ θούα* γιαμ ΐ πάσουρε, ί
σιος, και έπλούτησα, και δεν χρειά ί Ρέτζιμ, έσκαμ χρΐνκ* ντονιέ" ενούκ'
ζομαι κανένα (πράγμα.) Και δεν ή- έ δι >■§ τϊ γέ χε'κεϊι έ ΐ Ρεμούαρι, έ ί
ξεύρεις όη είσαι ταλαίπωρος, και ε βάρφ&,ρι, έ ί βέρπερι, έ ί σβέσιουρι.
λεεινός, και πτωχός, και τυφλός, και
γυμνός.
1 8. Συμβουλεύω σε να άγοράσης
1 8. Τέ απ τίγ νασιχατ κε τ|
από λο'γου μου νρυσάφι δοκιμασμένον πλέτζ γκά μέγε άρρ' τε σκούαρε έ τ§
άπό την φωτιαν, δια να πλουτη'σης" δοκιμάσουρε γκα ζγιάρι, κέ τε πένετζ
και φορέματα λευκά να ένδυθης, κα' ' ί πάσουρε, έ δε ρο'ία τε πάρδα, κέ τ§
να μήν φανη ή έντροπή της ^μ.νο-1 βίδετζ, κέ τε μός τ| Ηουκετε τούρπι ί
τητόςσου" και χρίσαι κολλούριον τα,1 σέ σβέ#ιουριτ σάτε, ε λίεϊγ μέ άλιφί
μάτια σου, δια να βλέπης
σι'-' έτούα, κέ τέ σιο'χτζ.
•9• Ουν' άτά κ| οοΰα ί κε,ρτόϊγ, ί
19. Εγώ όσους αγαπώ, τους ελέγ
χω και παιδεύω" ζήλεψε λοιπόν, και ί μουντό«γ" #γ άδά ζηλί, έ μετοίς
μετανο'ησον.
20. Να, όπου ?έκομαι εις την
20. Για, κέ ρΐ μπέ δέρ^ε, έ τζιοκ*••
θύραν και κρούω" έαν κανένας άκούση
την φωνη'ν μου, και άνοίςη τήν θύραν,
θέλω εμβει εις αυτόν, και θέλω δειπνη'σει μετ' αυτόν, και αυτός μετ'
εμένα.
21. Εκείνος όπου νίκα, θέλω τοΰ
δώσει να καθίση μετ' εμένα εις τόν
θρο'νον μου, καθώς έγώ ένίκησα, ν.ν.
έκάθισα μέ τόν πατέρα μου εις τόν
θρόνον του22. ΕκεΐΥρς όπου έχει αΰτία, ας
άκούση τι λέγει τό Πνεΰμά εις ταΐς
εκκλησίαις.
Κεφ. δ. 4•
Ι, Ϊ7ε?0ν *™ τούτα είδα, κα;

νίς δό'ρρεν§' κοόσ τέ μέ διΡιο'γε ζέν§, 4
τέ μέ χάπγ§ δέρρενε, οό τέ χούϊγ τέκ
άί, έ δό τέδϊρκούϊγ μέ τέ παϊίε, 4
άΐ μέ μαύα.
2ΐ. Λ ί κε τε μούντγε' δά τι άπ
άτίγ, τέ ρίγε. με μ•>ύα πάσχε ντΐ <ρρον>
τΐμ" σι κούντρε μουντά έ δε οίνε , ε
ντένια πάσ/.ε μέ ?ία<τάνΐ τίμ ντε φράν.
τέ τίγ.
27. Αί κέ κα ζνί, λε τέ διΡιο'γε ά->
τε κε θότε 2.πίρτι μπέ κίϊϊρα.

Κρίε Εκάτερτε. δ. 4•
ι, Παατάγε πάτζί, έ γ:*, ν>.^ τ,ή+
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να, μια θύρα ανοικττ, ει; τον ούρα• τε « χάπετε ντερ κίεί, έ ζερι ί τα~{
νδν, και ή φωνή η πρώτη, τ/,ν οποί κε διΡιόβα πόσι ΐ ζουρνάσ§, ύ χοι&ν
αν άκουσα ώσαν σάλπιγγα; όπΰ ελά- τον με μου», ε με 6ό;' χίτ.ε /ετώ, :
λει μετ' έμενα, και έ'λεγεν* ανέβα έ- δό τ| τ§ δξ^τόιγ τϊγ ποΰν|τ|*ί& ή
οώ, και θέλω σου δείξει εκείνα όπου τε Γιάγεν| παστάγε.
αέλλουν να γενούν ΰ'τερα"
α. Και παρευθΰ; ΐλθα εϊ; έκς-ασιν
*. Ε με τε σπέιγτ§ ού ρεα*^
μέ πνεύμα" και να, και τ,τον Ινα; γκα ^πίρτι, ί για, κενιεφρονκΐ γ*::•
θρόνο; εις τον σύρανον, και απάνω χουρ§ ντϊ κίε>', έ μπί άτε φρόν ρΐγ «ί'
εις τόν θρόνον κάποιο; καθεζόμενο;
3. Και εκείνο; όπου έκάθετο τ,τον
3. Ε άί κε ρίγ σεμπελλίν ιιζϊ ύ
όμοιο; ει; τήν όρασιν, ώσαν πέτραν πά(' ρε σι Γουρρι ί ΑσπίοΊτ, έ ϊιρίίΚ'
ιάοπιόα και σάρΟινον" κα>. το οΰρά- ί ρότουλϊ φρόνιτ κέ ν ε ίλι-; μ β~ΆΤ.ι•
νιον το'ςον τριγύρω του θρόνου, μια; λλέν μπξ τε πάρρι σ'ι Σμαράγίι.
λογής ει; τν;ν θεωρίαν ώσαν σμαράγδι.
4• Ε ροτουλ| φρόνιτ •Λ|ζετ ί χι'τί:
4• Και τριγύρω τοΰ θρόνου είκοσιτέσσαρε; θρόνοι" και απάνω ει; τοΰ; φρόνε ' έ μπι φρόνε πάτζε τέ -Λί,ίτ ί
θρόνου; είό** τού; είκοσιτέσσαρε; πρεσ κάτερ πλέϊκτε κε ρίγνε, έ κί'νί βέαιουβυτερου; όπου έκάΟουνταν, ένδυαίνου; ρε (/έ ρόπα τε παρία, έ μ^ε *;&$~\
με φορέματα άσπρα- και έφοροΰσαν τοΰρε κίσνε κορόόνα τ χΙίτΛ.
«πάνιυ ει; τα κεφάλια τιυς τεφάνια
)• ρυσά.
ο. Και άπο τον θρόνον εΰγαιναν
ας-ραπαι και βρονταΐ καϊ φωναί' κα•
έπτα λαμπάδες άπο φωτι'αν όπο•;
έκαίουνταν έμπρος-α ει; τον θρόνον.
ΐ| όποίαι; είναι τα επτά πνεύματα τοί
Θεοϋ.
6. Και έμπρος-α ει;• τον θρόνον
μια θάλασσα γυαλίννι, όμοια ώσαν
Κρυτάλλι" και ει; τήν μέοην του θρό
νου καϊ τριγύρω τοΰ θρόνου τέσσαρα
ςωα, όπου ί,ταν γεμάτα μάτια όμπρο-ά και οπίσω.
7• Και τό πρώτον ζώον όμοίαζί
τΐν λέοντα, καϊ το δεύτερον ζώον
ομοίαζε μοσκάρι, καϊ τό τρίτον ζύον

5. Ε γκα φρόνι §Γλλ§ βίΤίτίμίΜ,
έ %.ίμε, έ ζένιερα, έ πΐοπάρα ορο«:
8τάτ| λαμπάδα τε δέζουρα, «τι Η
γιάνε τε στάτε ίΐπίρτερετ, Ί Περντίσΐ-

6. Ε πεοπάοα φρόνιτ «ί &Τ '^'
*τ«, κ! ίιαν με κριϊταλλ" ί «ϊ («;
τε φρόνιτ , έ ρότουλε &ρόνιτ, ««!?
κάφ3§ πλιότ με σ'ι περπ«';ϊ ι ^ί*1*•

7• Ε κάφθια ε πάρρΊ Η» « λί;
ονταρ, έ κάφσια ε &τ| ίιαν μι β'•ΐ'• 5
κάφβα έ τρέτε κίσ σουράτνε «« ^α'
£7.6 το πρόσωπον του ώσαν άνθ:ω- ρίουτ' ε κάφσια έ κάτίρτί ^ Ρ Λ"
π°ί, και τό τέταρτον ζώον ί,τον ο- το χ{ φλουτουρόν.
μοίον ώσαν αετό;, όπου πέτα.

8. Και τά τέσσερα ζώα, κάθε
8• Ε τΙ κάτιρ κάφ«τε Μ Φ*
ενα εις τοΰ λόγου του, είχαν άπο εξ/; δο μπε βί'τε^ε τε τοΰρε γΛ ί*Ι
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πτερυγες τριγύρω, και απο μέσα ήταν κράχε ρΌ'τουλε, έ Λρέντχζι κέν§ πλιότ
γεμάτα μάτια* καί δέν έχουν άνά- μέ σί* έ σχάνε τε πρ£ϊγτουρε ας όίτε.
παυσιν ήμέραν και νύκτα, να λέγουσιν' άς νάτε τούκ' έ θενβ Ζείνγτ, Σέίνγτ,
άγιος, άγιος, άγιος, Κύριος ό Θεός Σέίνγτ, Ζότι Περντία, άί κί μπάνίίθ§,
ό παντοκράτωρ, όττοΰ ήτον, και είναι, αι κ| κε, αι χ| ε^τε, ε αι κ§ οο τ| βιγε
καί έρχεται.
9• Ε τέκ ίπν» κάφσετε λεβ&μ, έ
9• Και δταν δώσουν τα ζώα δόξαν και τιμήν και εύχαρι^ίαν εκείνου ντέρρ, έ έφχαρις-ή, άτίγ κε ρίγ μπ$
όπου κάθεται απάνω εις τον θρόνον, φρόν, έ χ| ρον μπε γέτι τε γέτεβετ,
όπου ζή εις τους αιώνας τών αιώνων,
ίο. Πίγνε μπΐ δέ τε νιεζέτ έ κάίο. Πέφτουσιν οί είκοσι και τέσ
σαρες πρεσβύτεροι έμπρος;ά εις εκεί τερ πλέίχτε π|ρπάρα άτίγ Αε ρ*ίγ μπί
νον όπου κάθεται εις τον θρόνον, και φρόν, έ ί φάλισνε άτίγ κε £όν ντε γέτ§
προσκυνουσιν εκείνον οπού (,η εις τους τε γέτιβετ, έ βίγν§ μπε δέ κορρόνατ'
αιώνας τών αιώνων, και βάλλουσι έτοΰρε περπάρα φρόνιτ, τούκ' έ θενί.
τους 75?άνους τους έυ,προτά εις τον
θρόνον, λέγοντες*
ιι. Ι ζο'τι γέ τι ώ Ζοτ, τ§ μάρτζ
ιι. Αξιος είσαι Κύριε να πάρης
την δόξαν, και την τιμήν, καί τήν λιβόίμ έ δέ ντέρρ, ε δέ φουκίνε* σέ ψέ
δύναμιν' οτι έσΰ εκτισας τα πάντα, τι περρε Ρίθε πούνβρατε, έ περ θελίμε
και δια το θέλημα σου εΐναι, και τέντε κάνε άτό τε κ§ν|ν§, έ κε'ν§
πέρρε.
ίκτίσθησαν.
Κεφ. ε.

5.

ι. Καί είδα εις τήν δεξιχν εκεί
νου όπου έκάθετο εις τ'ιν θρόνον ένα
βιβλίον γεγραμμένον άπό μέσα καί
άποπίτω, βουλωμένον με βούλαις
επτά.
2. Καί είδα Ινα άγγελον δυνατόν
όπου έδιαλάλει με μεγάλην φωνη'ν'
ποίος είναι άξιος νά άνοιξη το βιβλίον,
και νά λύση ταΐς βαύλαις του;
3. Καί κανένας δεν έδύνετο εις
τον ούρανόν, ουδέ απάνω εις τήν γην,
οΐ»5* ά-οκάτω εις τήν γην, να άνοι
ξη το βιβλίον, ουδέ νά το βλέπη.
4• Καί εγώ έκλαιον πολλά, Οτι
κανένας δεν ευρέθη άξιος νά το άνοι
ξη καί νά ανάγνωση το βιβλίον, οΰδί
να το βλέπη.

Κρίε Επέσετε. ε. 5.
ι . Ε πάτζε [/.πάνε τε δγιάθετε τά
τίγ χ| ρίγ (Λπ| φρόν , νιε κάρτε τ§
(ίκρούαρί πρέντα έ γιάστε βουλιόσουρδ
μέ στάτε βούλια.
2. Ε πάτζε ΕγγεΧ τέ τέ φόρτι χ|
θερρ'ίτ μέ ζε τ§ μάδ' Τζιλι |ϊτ' ΐ ζο'νι τε χάπγε κάρτενε, ί τε πρίσγε βού •
λιατ' έσάϊγ;
3 Ντονι|νούκε μούντ άς ντε κίελ,
άς ντε δέ, άς ντενε δέ, τε χάπ κάξτενε, άς τά ϊίχ άτε'
4• Ε οΰνε κιάγβ σιού[« 3ιούυ.ε, σέ
ψέ νούκ' ού Γεντ νιερί ϊ ζότι τά χάπ,
έ τά διαβάς κάρτενε, άς τά 3ίχ άτ{.

Κεφ. 4•
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5.
Ε
νιε
γ*α
πλαίτε
με
9ότ§ μοίι"
5. Και Ενας άπό τους πρεσβυτέ
ρους μου λέγει* μην κλαίεις* να όπου μός κιάϊγ, για, λϊ μοϋντ λεοντάρι «
ένίκησεν ό λέων όπου είναι άπό την είτε γκα φυλία έ Ιοΰδεσε ρενια έ Δαφυλήν τοΰ ίουδα, ή ρ^ζα τοϋ Δαβίδ, βίδιτ τε /άπγε κάρτενε, έ τι πρίσγί
να άνοιξη το βιβλίον, καί να λύση τε στάτε βουλιατ* έσάϊγ.
ταϊς επτά του βουλαις.
6. Ε βουρ ρα ρ% έ για ντε μες τε
6. Καί είδα, και να εις την μέσην
του θρόνου καί των τεσσάρων ζώων, φρόνιτ, έ ντε μες τε κάφίεβετ, έ »τ|
και εις την μέσην τών πρεσβυτε'ρων, μες τε πλέκετ νιε κέιίκ 4ε ρίγ μπ§
άρνίον όπου έτ^κετο ώσαν ίσραγ- κίμπε πόσι ί θέρτουε§, κε κΐδ Φτ*τ|
μένον, και είχε κέρατα έπτα, κζί πρίρα, έ στάτ§ σι" λε γιανε τε 5τα'τε
έπτα μάτια, τα όποια είναι τα έπτα δπίρτερετ' έ Περντίσε τε δερ/Όύχρατ•.
πνεύματα τοϋ Θεοΰ, όπου ές•άλθη- μπε Ρίθε όέ.
καν εις ό'λην την γίν.
η. Και ήλθε και έπηρε το βιβλίων
από την δεξιαν εκείνου όπου έκάθετο εις τον θρόνον.
8. Καί όταν έπηρε το βιβλίον, τα τέσ
σαρα ζώα καί οί είκοσιτέσσαρες πρεσ
βύτεροι Επεσαν ίμπρος-α εις το άρ
νίον, καί είχαν καθένας κιθάραις καί
κουπαις χρυσαϊς, όπου τ,ταν γεμάταις θυμιάματα, αί όποίαι είναι αί
προσευχαΐ τών αγίων.
ο.. Καί ψάλουσι καινοΰριαν ψαλ
μωδών, λέγοντες* άξιος είσαι να πάρης το βιβλίον, καί να άνοιξης τ«ϊ;
βούλαιςτου, δτι εσφάγης, καί μας
αγόρασες τοΰ Θεοϋ με το αίμα σου,
από κάθε λογής φυλήν καί γλώσσαν
καί λαόν καί έθνος*
ίο. Καί μας Εκαμες εις τον Θεον
(/.ας βασιλείς καί ιερείς* καί θέλομεν
βασιλεύσει απάνω εις την γην.
ιι. Και είδα, καί άκουσα φωνήν
αγγέλων πολλών όπου ήταν τριγύρω
του θρόνου, καί τών ζώων, καί τών
πρεσβυτέρων* καί ό αριθμός τους ητον
μυριάδες μυριάδων, καί χιλιάδί; χι
λιάδων*
12. Οπου έλεγαν με μεγάλην φωνη'ν* άξιον είναι το άρνίο* το έσφαγ-

η. Ε Ιρδι έ μόρρι κάρτενε γχα δόρ'ΐ'
έ άτίγ κε ρίγ μπε φρόν.
8. Ε πόκε μόρρι κάρτενβ τε κίτερ
κάφίετε έ τε νιεζέτ έ κάτερ πλϋκτ»
ράνε περμπίς πε,ρπάρα κέγγιτ β *ί5ν§
τζίλι §ό κιθάρα, έ κούπα τ' άρρτα
πλιότ με μιρουδίρα, άτό γιάνί τ| φά•
λιατ' ε δϊϊνγτόρεβετ.
9• Ε ψάλγεν| ψαλμοδί τξρε, έ θόσνε. 1 ζότι γέ τε μαρτζ κάρτενε, ε τ£
γάπτζ β-,υλιατ' έσάίγ, σε ψε ού θέρρε, έ να πλε'βε τέ Περντία νέβετ μι
Γιακ τεντ, γκα τζδο φ*όρ« φυλιετ , έ
ίιούχετ' έ λαόίτ, έ μιλέτιτ.
ίο. Ε να κέ κίρρβ νέβετ π*ρ Πίρντίνε τίνε μπρέτερ έ πρίφτερ' « βο τ§
μπρετεροίγμΐ μπί δε.
1 1 . Ε βουρόα ρε, έ διΡιόβα >£ σιούμε Εγγεγετ ρότουλε φρόνιτ, έ καφδξβετ, έ δε πλέκετ* έ νέμουρι ί άτοϋρ^
μίγίρα μιλιούνιτ.

13. Ατα θόανε μέ ^ τε μαδ* ί

λ:ίτι \τπ κέγγι ί θ:ρτου.{ί τ| μάρρ(
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με'νον, νά πάρη δύναριν, και πλοΰτον, και σοφίαν, και κράτος, και τι
μήν και δοςαν, και εϋλογίαν.
1 3. Και κάθε κτίσμα όπου είναι
εις τόν οϋρανόν, και εις τήν γην, και
άπακάτω εις την γ?,ν, και οία είναι
εις την θάλασσαν, και μέσα εις αυ
τά όλα, άκουσα όπου έλεγαν ' εκείνου
όπου κάθεται είς τον θρο'νον και του
άρνίου, άς ηναι ή ευλογία, και ή τι
μή, και ή δυ'ςα' και το κράτος εις
τους αιώνας των αιώνων.
ι4• Και τα τε'σσαρα ζώα ελεγον'
άμήν' και οι εΐκοσιτέσσαρες πρεσβύ
τεροι έπεσα*, και έπροσκύνησαν τον
ζώντα εϊς τους αιώνας τών αιώνων.
Κεφ.
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φουκίνε, έ τε πάσουριτε, £ σοφίνβ, έ
κουβέτνε , έ ντέρρε, έ λεβ&μνβ , έ δε
πεκίμνε.
1 3. Ε Ρίθε πούνιρατ' έ *έρ4α χ|
γιά/ΐ ντίρ κίελ, έ μπί δε, ε ντένε δε,
έ ντε δέτ, σά γιάνε, έ σα Γέντενε ντε
κετό βέντερα τε Ρίθα ΐ §ιΡιο'βα κ| θο'σνε, μπ' άτε χ| ρί ντε φρόν, ε μ^β
κίΡκνε Λεχίμι, έ δε ντέρτι, έ δ« λ§β$ίμι, έ δε μπρετερία, ντε γέτβ πάς γέτετ.

ι4• Ε τέ κάτερ κάφσβτε θόυνίΒερτέτ. Ε τε ίιεζέτ έ κάτερ πλίϊχτβ
ράνε πιρμπίς,, έ ού φάλλε άτίγ ί& ρόν
ντ| γέτε τ| γέτ&βετ.
Κρίε ΕίΊάστετε. ς•. 6.

6.

ι. Και είδα δταν άνοιξε το άρνίον μίαν άπό ταΓς βούλαις, και άκου
σα ενα άπό τα τε'σσαρα ζώα όπου
ίλεγεν, ωσάν φωνήν της βροντής"
ερνου και βλέπε.
2. Κΐοον, και νά ενα άλογον άσπρον'
και έκεϊνος όπου εκάθετο απάνω εις
αυτό, έκράτει τοξάρΓ και του ε'οΌ'θη
ς•έ<ρανος, και εΰγηκε νικητής, χαί διά
νά νικη'ση.
3. Και όταν άνοιξε την δεύτερον
βοΰλαν, άκουσα το δεύτερον ζώον ό
που ελεγεν' έλα και ίδε.
4• Και εύγηκεν εξω άλλο άλογον
κόκκινον' και εκείνος όπου έκάθετο
απάνω εις αυτό, του έδο'θη νά πάρη
τήν εΐρη'νην άπό την γην, διά νά
σφάξη ό ίνας τόν άλλον' και του
ίδο'θη μάχαιρα μεγάλη.
5. Και όταν άνοιςε τήν τρίτην
οοϋλαν, άκουσα το τρίτον ζώον όπου
ίλεγεν' ?ρχου και βλέπε. Και είδα,
καϊ νά, ίνα άλογον μαΰρον, κ« έκεΐ-

ι. Ε πάτζε κοΰρ χάπι κέγγι ίι|
γκά τε στάτε βούλιατε,, έ §•/ιο'βα νιε
γκά τ| κάτερ κάφσετε •/.§ θοίί, μέ ζε σϊ
τε Ρε,μίμιτ, εγια, έ δίχ.
2. Ε βούρρα έέ έ γιά νιε καΆε ί
Αάρδε • έ άί γ\ κίσ χίπουρξ μπ§ τ|,
μπάν νί| χάρκ• έ γιου δά άτίγ ίιε κου.
ρο'ρε, έ δο'λι μούντε'ί, π«ρ τε μούντου3. Ε κοί/ρ χάπι βούλίν' ί $ίτΛ, &ίίο'βα κάφσν' έ δίτ§ κ| θόα" εγια 2 δίχ.
4• Ε δόΧι τγιέτερ κάλε ί κούϊκ* Ι
άτίγ χ| κέ χίπουρι μπ§ τδ,γιοΰ δά τ|
γκρΐγ πάϊκνε γκά δε'ου, περ τε θέρρτουρι νιέρι γιάτερινε, έ γιου δά άτίγ
νιε θίχ§ έ μάδε.
5.
ίιο'βα
σίχ '
ί ζί ,

Ε κούρ χάπι βούίεν' έτρέτε, &κάιρσεν' έτρε'τε κε Θό3" ε"για, Ι
έ βεϊτρο'βα , έ γιά νι§ κά>§
έ άί £§ χε χίπουρβ μπ| τε,

8οο
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νος όπου έκάθετον απάνω εις αυτό,
ί'κράτειεν εις τό χέρι του μίαν ζυγαρίχν.
6. Και άκουσα φωνήν εις την μέ•
σην των τεσσάρων ζώων όπου έλίγεν' τό σινη'κι το σιτάρι ενα ρΌυπι"
χαί τρία σινη'κια κριθάρι ενα ρούπι'
και τό λάδι και το κρασί μη το βλα-

κί5 νιε

ζιγαρέ μ*§ οόρ=§ τ§ τίγ.

6. Ε &Ριόβα νιέ ζε ντε μ,ές τ* κάτερ κάφσεβετ κε θόΐ' σινίκοι» ί Ρρούριτ
νι| δηνάρ, έ τρέ σ•νίκ§ ελπιτ νά δη
νάρ ' έ βάϊγτε έ δέ βέρρενε μός ί δεμίτο\

η. Ε κούρ χάπι βούλεν* 6 κάτίίτε,
7• Και όταν• άνοιξε την βοΰλαν
την τετάρτην, άκουσα φωνήν του διΡιόβα ζέν' Ι κάφσϊσι κάτερτε , 4
τετάρτου ζώου όπου έλεγεν* έρχου θόσ' έγια, έ 3ίχ.
και βλέπε.
8. Ε βϊότρόβα, έ για νιε κάλε ί
8. Και είδα και να ενα άλογο
Λράσινον, και εκείνος όπου έκάθετον Ρέλλερε. έ άι *ε κέ χίπουρε μπ'ε τι
απανωτού, η τον τό όνομα του ό' Θά• κίσ 'εμίρρινεΜόρρτ' έ βίγ πας βί πι'^ζ'
νατος' και ό άδης ακολούθα μαζύ του* έ οϋ δα μπα τα οϋρδερ μπι τε κάτι;και τους εδόθη εξουσία να άποκτεί- τ|ν' έ δέουτ τ§ βρίσνξ με άνξ τε κο'ρνουσει τό τέταρτον μέρος της γης, δεσε, έ με άν| τε οϋσε, έ με άνξ τε
με σπαθί και μέ πεΐνα και μέ θά β^έκεγεσϊ, έ τ| πί^εβετ σε δέου.
νατον, και μέ θηρία της γης.
ρ. Ε κίύρ νάπι βούλ.|ν' έ πέί|τε.
9• Και όταν άνοιςε την πέμπτην
βουλαν, είδα άποκάτω εις τό θυσιας-η'- πάτζ| περπόδ Θυσια7ΐ'ρ'-τ σπίρτερετ «
ριον ταϊς ψυχαΐς έκεινών όπου έσφάγη- άτοΰρε κι γιάνε θέρτουρε. πίρ φγιάλ3
καν δια τον λόγον του Θευυ, και δια τ$ Περντίσε, έ περ μαρτυρί χ» πάτνε.
τήν μαρτυρίαν του άρνίου όπου εί/αν'
ίο. Και ίκραξαν μέ μεγάλην φωνήν,
ίο. Ε Οερρίσνε με ζε τ| μαδ, β
λέγοντες* έως πότε ό δεσπότης ό άγιος θόσνε* γγέρα κούρ ώ Ζότι Σεΐνγτ ε ϊ
και ό αληθινός δεν κρίνεις και έςεδικαι- βερτίτι νούκε Ριουκον, έ νούκε μερρ
ώνεις τό αίμα μας, από εκείνους όπου χάκε π|ρ Ριακ τ£ν§ γκα άτ* κε ρίν*
κατοικοΰσιν απάνω εις τήν γην ;
μπί δέ;
II. Εοϋ δάνϊ ρόπα τε κάρδα μπί
XI. Και τους έδόθηκαν κάθε ενός
φορέματα άσπρα, και τους έλαλήθη να τζίλ| &» άσουρεϊ, έ οΰ θα άτοΰρε £).
άναπαυθώσιν ακόμη ολίγον καιρόν, έως τε πρέχενε έ δέ πάκεζε κόχ|, γγίρα σα
όπου να τελειωθώσι και οι συνδουλοί τ| μπούϊετε νεμουρι ί 3»όκ|6ιτ ο$
τους και οι αδελφοί τους, όπου μέλλουν τοϋρε , έ δέ βελάζερετ σ| τοϋρε , κε
να φονευθούν ώσαν και αυτοί.
οούανε τε βρίτενβ σι έ δέ άτά.
13. Ε πάτζε κούρ χάπι βουλεν*
1 2. Και είδα όταν άνοιξε τήν βου
λαν τήν εκτην, και να σεισμός μέγας έΓιάίττετε, έ για, έ οΰ π? τερμέτ ίμάδ,
ί*γινε, και ό ήλιος έγινε μαύρος ώσαν έ δίελι ού έρρετζοιία πόϊΐ δες πρ»γ κίσακκί τρίχινον, και τό φεγγάρι όλον μεβέτ ? ε δέ χί.νϊζα ού πε πόσι Ριάκ.
έγίνη ώσαν αίμα'
1 3. Και οί άς-έρε;τοΰ" ουρανού έ"πε-|
1 3. Ε οϋλλτ' ί κίελΊτ ράνι μ=ϊ

Κεφ. 7•
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σαν εις την γην, ώσαν ή1 συχία βειομε- | δε, σι χούντρι χεδ φίκου ί ε"Γρ§ φί)ίτ§
νη άπό μεγάλον άνεμον ρίχνει τοϋςίΑοϋρ ίίκούντετ* γκάχα βρρ' « κέκε.
όλιίνθους της.
»4• Και ό ουρανός άπεχωρίσθη ω
σάν τυλιχτάρι ύποΰ τυλίσσεται, και
κάβεορο; και νησί «κινήθηκαν άπό τόν
το'πον τους*
1 5. Και οι βασιλείς της γη";, καϊ
οι μεγις•άνε;, και ο'ι πλούσιοι, και ο

ι4• Ε Κίελι ού πίρμπϊγιούαδ πο'σι χάρτα ή\ περμπεγίδετε έ μπίλετε,
έ τζδό μαλλ, έ τζδό νησί λιού«•γτιν|

γχα βεντετ' έτοΰρε.
ι5. Ε μπρετΐρετ" έ δέουτ , έ τ||
μεδίνγτε έ τε πάσουριτε,, ε χ».λιάρ£«νιλίαρχοι, και οι δυνατοί, και κάδε τ{, έ τι φο'ρτ|τ§, έ τζίίό κοπίλ, έ τζ§ό
δοΰλος, και κάθε ελεύθερος έκρυψαν ζότ φσέχν{ βέτίχεν' έτοΰρε ντε περ
τοΰ λόνου τους εις τα σπη'λαια και εις σπέλα, έ ντ§ περ βέ,ρρα τε μάλλεβετ,
ταϊ; πέτραις των ορέων*
1 6, Και λέγουν εις τα •ρη και εϊς
1 6. Ε Θόν3 μα'λλεβετ έ σπέλλαβετ,
ταΐς πέτραις* πέσετε απάνω μας και Λίρρι μπί νέβετ, έ φίϊίχνανι νέβετ γχα
σκεπάσετε μας άιτο το πρόσωπον έκε - φάκεα έ άτίγ >"§ ρί μπε φρον' έ δε γχα
νου όπου κάθεται εις τον θρόνον, και οΰρΡία Ι χέγγιτ.
άπό την όργην του άρνίου'
17. Οτι ηλθεν ή ήμερα ή μεγάλη
Ι7• 2ί ψέ ερδι δίτα εμάδε έ ούρτης όργης τον' και τίς δύναται να ςαδη, Ρίσ| τίγ' έ κοΰ$ μοΰντ τ£ ρίγί κόντρί,,
Κεφ. ζ. 7•

Κρίε Ε^τάτετε. ζ. η.

ι . Και 5<τερα άπό τοΰτα είδα τέσι. Ε παστάγε πάτζί κάτ|ρ Εγοαρας αγγέλους όπου ές•ε'κου»ταν ει; γειγ κε ρίγνε μπε τ| κάτερ χιόϊετ' ί
ταΐς τέσσαρες γωνία-.ς της γη;, και έ δέουτ, έ μπάϊγνβ τε κάτερ ερρερατ' έ
κρατούσαν του; τέ:σαρας άνεμους τη; δέουτ, κ| τε μος φρίν έρό§ μπί δέ, α;
γης, δια να μην φυσά ά άνεμο; ά-άνω μπί ντονι^ πίμ|.
ίίς την γήν, μηδέ ε•!; την θάλασιαν,
μηδέ ει; κανένα δένδρον.
■χ. Ε πάτζ| τγιάτερ Εγγ«λ' ν\ -χίι. ΚαΙ εΐδα άλλον άγγελον όπου
άνέβαινεν άπό την άνατολήν του ηλί πεν γχα δέλλ δίεΐι, έ κε κίσ βουλεν' »
ου, και έκράτει βοΰλαν του ΘίοΟ τοΰ Περντίσε Ριάϊε* ι. θ|ρρίτ με ζε τε λιάρζώντος ' και έκραζε με μεγάλην φω• τ| τέ κάτερ Εγγεγετ, άτοΰρε κε οΰ
νήν τοΰ; τεσσάρας αγγέλους, ει; τους ΐστε δ$ν§ οϋ'ρδ'ε,ρ τ^ δευετόϊγνε ^ίν|,
οποίους έδόΐη να άδικη'σουσι την γην έ δε δέτινε.
χαί την θάλασσαν,
3. Λέγωντας' μήν αδικήσετε την
3. Ε Θό3' μός Αίνι τε κεϊκ δέουτ,
γην, μη'τε την θάλασσαν, μη'τε τα δέν ας δέτιτ , άς λίσαβετ, γγ^ ι σα τ»
δρα, έως ου να βουλώσωμεν τους δού βουλιόσγΐμε έόπτ' έ Περντίσε, σο\§,
λους τοΰ θεοΰ ήκ,ών ει; το μέτω- μπϊ πά)'ΐρα τε του ρε.
πόν τους.
ΙΟΟ
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Κ* γ.
4•
Ε
οιΓιόβα
νε'μουρίν'ε
«Ι
βοΛτί•
4• Και άκουσα τον άριβμόν «κεί
νων όπου έβουλώθηκαν* εκατόν σαραν- σονρετ" νιεκίντ έ &ζετ έ κάρτερ (ΐίγε,
τατέσσαρες χιλιάδες βουλωμένοι, άπο τ§ βουλιόσουρε, γκα τζ& φώϊ « ϊί•
8ο 3

όλαις ταϊς φυλαΐς τών υιών του Ισρατίλ.
5. Απο την ρυλην του Ιούδα, δώ-,
δέκα χιλιάδες βουλωμένοι" άπό τί,ν
φυλ-"}ν τοδ Ρουβ/,ν, δώδεκα χιλιάδες
βουλωμένοι" άπο την φυλήν τοΰ Γάδ,
δώδεκα χιλιάδες βουλωμένοι*
6. Απο την φυλην του Ασηρ, οώδεκα χιλιάδες βουλωμένοι* άπη ττ,ν
φυληντοΰΝεφναλειμ, δώδεκα χιλιάδες
βουλωμένοι* άπό την φυλην τοΰ Μανασσϊί* δώδεκα χιλιάδες βουλωμένοι.
η. Από την φυλήν του Συμεών,
δώδεκα χιλιάδες βουλωμένοι* άπό την
φυλήν τοΰ Λευΐ, δώδεκα χιλιάδες βου
λωμένοι" άπο την φυλήν τοΰ Ισάχαρ,
δώδεκα χιλιάδες βουλωμένοι.
8. Από τήν φυλήν τοϋ Ζαβουλών,
δώδεκα χιλιάδες βουλωμένοι* από τήν
φυλην τοΰ Ιωσήφ , δώδεκα χιλιάδες
βουλωμένοι* άπο τήν φυλήν τοΰ Βενια
μίν, δώδεκα χιλιάδες βουλωμένοι.
ο,, ϊς-ερα άπο τοΰτα είδα, και να
πολΰς όχλος, τον όποιον κάνεις δέν ή" μπο'ρειι να τον μετοη'ση, άπό κάβε ε6νος και κάβε φυλήν και χάθε λαόν καί
κάθε γλδββαν, άπου ές-έκουντο'ν έμ-

γετ σε Ισρα^λιτ.
5, Γκα φυλί ε Ιούδεσε, ίφζώγίτί μίγ* τ§ βουλιόσουρί' γα. ρΧ «
Ρουβίμιτ, §ιμπ|δγιετε ρηίη.ίΜσούρε," γκα φυλί έ Γάδιτ, όωι-ξηιί-1

προς-ά είί τον θρόνον και έμπρος-ά εις τό
άύνίον,ένδυμένοι φορέματα άσπρα* και
(εκοατοΰσαν) φοίνικες εις τα χέρια τους*
ίο. Και έκραζαν μέ μεγάλην φωντιν λέγοντες" ή σωτηρία είναι τοΰ Θεοΰ μας όπου κάθεται^ εις τον βρόνον,

( πα τε πάρδα, ε μ« "Ρ**** *
τ| τουρε

μίγε τε βουλιόσουρε.
6. Γκα φυλί ε Αστίριτ, ίψκ$γί•
τξ μίγ* τε βουλιόσουρε * νχ» ο-Λ' ι
Νεφθαλίμιτ, 8ιμπεδγιέτε [«'■/! τεβουλιο'σουρ!" γκα φυλί έ Ητιχώοτ, ϊ<•
μπεδγιέτε μίγε τξ βουλιόβουρί•
η. Γκα φυλί ε Σιμεώνιτ, )ψϊ
δγιέτε μίγε τε βουλιόιουρί' γ** ψ&
έ Λίβίουτ,'διβπεδγιέτι ψχγΛ^'
λιόσουρε/ γκα φυλί έ Ισάχαριτ, V*
δγιέτΐ μίγ» τ« βουλιόσουρί•
8. Γκά φυλί έ Ζαβουλο'νιτ, *μ«Τ
δγιέτε μίγ» τε βουλιόσο-ρΐ* ψ- Φ*
έ Ιω^ίφιτ,'§<μπϊδ•/ιε'τίΡ11 *ί &-■
λιάσουρβ* γκα φυλί ί Βενιαμίνιτ, *■
μπεδγιέτε μίγε τί βουλ-ώο^• _ ,
"9. Πασαντάϊγ ττάτζί , ε γ« '•«
τούρμέμάδε, χενοώί!(«^«ν"
..„ΓΓ .,_„., ...
.
μ,εοόν άτε νιερί. γκα τζί»Ρ >
λί, έ λαό, έ Γιούχε, '\ ψν\ "' ' ,,
φρόνιτ έ- π§ρπάρα κεγγίΤι
£

ιο. Ε βερ^ί^^^
θόσνε" σπετίμι μπε Πιρ^Μ «Ι*
, .. ......{ ,
ρ! μπί φρόν, έ δί μ"Ί *

και του άρνίου.
«^
1 1. Και όλοιοί άγγελοι ε'ς-έκουνταν
τϊ. Ε Γίβ§ ΕγγΙ'Τ'-' ',' Ι %^{,
τριγύρω του θρόνου και τών πρίσβυ- φρόνιτ, έ ρ*ότουλ| πλέκε"*)
Τί'οων καί τών τεσσάρων ζώων, και κάφαΐβετ , έ ράνε ι^ρ;-"•
έπεσαν εμπροτ» εις τον θρονον κατά φρονιτ, ι γιου φ»Μ$
πρόσωπον,
"Γ-'-'- .

καί

έπροσκύνησαν

τΰν

.
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12. Λέγοντες" άαην* ή ευλογία και
ή δόξα και ή σοφία καί ή εύχαρις-ία
και ή τιμή καϊ ή δ°υ'ναμις και ή ισχύς
άς είναι εις τον Θεο'ν μας εις τους αιώ
νας των αιώνων* άμη'ν.
1 3. Καί άπεκρίθη ίνας άπο τους
πρεσβυτέρους, και λέγει μου" έτοΰτο:
οι ένδυμένοι τα άσπρα φορέματα, ποιοι
είναι, καί πο'θεν ήλθαν;
ι4• Καί ειπά του* αύθέντη,εσΰ ήςεύρεις. Κ,αί μου είπβν" ετούτοι είναι
όπου ήλθαν άπά την θλίψιν την μεγάλην' καί έπλυναν τα ψορέμχτά τους ,
καί τα ελεύκαναν με το αίμα τοΰ άρνίου.
1 5. Δια τοΰτο είναι έμπρος-ά ί'ί
τον θρο'νον τοΰ θεοΰ, καί τον λατρεΰουσι νύκτα καί ήμέραν εις τον ναο'ντου"
καί έκίϊνος όποϋ' κάθεται εις τόν θρο'
νον, θέλει κατασκηνοίσει ε'πάνω των.
1 6. Δεν θέλουσι πεινάσει πλέον, ούοε θέλουσι ο\ψα'σει πλε'ον, ουδέ θέλει
πε'αει απάνω τους ό ήλιος, ο,ύίδ κανένα
καύμα*
ι?. Οτι το άρνίον όπου είναι άνάμεσον του θρο'νου, θέλει τους ποιμάνει,
καϊ θέλει τους ύδηγνίσει εις τοις ζώσαις βρύσεις των νερών" καί ό Θεός
θέλει εξαλείψει κάθε λογής δάκρυον ά
πο τα μάτια τους.
Κε<ρ. η.

8.
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12. Τούκ'θίνί" βερτέτ' πεκίμι έδέ
λ|β§ίμι, ε. δε σοφία, έ δέ έφχαρις-ία,
έ δέ ντέρόι, ε' δε τε φο'ρτετε, έ δέ κουβέτι. μπ§ Περντίνε τένε μκε γέτε τ»
γέτείετ, άστου κιο'φτε.
1 3. Ε οϋ πίρΡέικ νιε γκά πλέΐκτε,
έ με θα μούα' «τα τέ βέΉουριτε με
ρο'πα τέ πάρδα, τζίλετε γιάνε, έ γκάχα ερδε;
ι4• Ε γιου περΡέίγτζί άτίγ* τι ίδϊ
Ζότ- ε άί με θα μούα' ζετα γιάνε άτα χ| κάνε άρδουρε γκα νιε δτρεγγίμ
ί μάδ' έ κά/ε λιάρρ*| ρΌ'χατ' έτοΰρε. ε
κάνε τζπάρδουρε στολίτ' έτουρε ντέ.
Ριακ τ§ κέγγγιτ.
1 5. Πρά άντάϊγ Ρίντενε περπάρα
φρο'νιτ σέ Περντίσε, έ λατρέψγ|νε άτβ
δίτ' έ νάτε ντε ναό τε τίγ' β άί χε ρ;
ντε φρόν δβ τέ ρΊ'γξ μτί τά.
1 6. Ε δό τε μός κένε μέ άς ου, άς
έτ, έδέ δό τέ μό; πγιέρρ» σίελι μπι
■τα, ας ντο'ηε βάπε.
\η. Σέ ψέ κέγγι κεΡεντετβ. ντε μές
τΐ φρο'νιτ Λο τί κυβερρίσγε άτά έ δό
τί πγιβρε άτά ντέ κρόνιερ τ' ούγερ*•
βετ σε Ριάλα, έ δό τε θάγι Περντια
Ρίθε λιο';| γκα σίτ'έτοΰρε.

Κρίε Ετέτετί. τ. 8•

ι . Ε κοΰρ χάπι βουλεν' έ δτάτΐ,
ι. Καί όταν άνοιξε την βουλαν
την έβοομην; έγινε σιγή εις τόν ού- οΰ πε πουσιμ ντέρ κίελ άφβρό νιε Ριούς•
ρανόν, ώς ενα μεσώριον.
σμ| σαχατ.
2. Ε πάτζε τε ίττάτ» Βγγϊίγτε* κ«
2. Καί είδα τους επτά αγγέλους,
όπου ές-εκουντανέΐί,προς•* "'ί τόν Θεον έίγνε π|ρπαρα Περντίσ^' έ οΰ 5άν άκαι του. εδόθη*
ηκαν ίπτα σάλπιγ- τοΰρε στάτε ζουρνάρ?.

γ«κ.
3. Ε ερδ\ "η'ΐάτερ Εγγελ, ϊ «ν3. Καί άλλος άγγελος ήλθε, καί ές-άθη εις τό θυσιας-η'ριον, κρατώντας τρο'ι π|ρπάρα θυσιας-/ίριτ, ϊ μπάϊγ ν•.β

8ο4

ΑΠ0ΚΑΛΪΨΙ2

Κε*. 8.

θυκ-ΐατόν χρυσοΰν και τοΰ έοόθνικαν
θυμιάματα πολλά, δια να ίωση ταϊς
προ:ευχαΐς όλων τών αγίων εις τό θυοιας••/ί;ιον το χρυσοΰν, όπου είναι εμ-

θυμιατό τ' άρρ'τΒ, έί ο"άν '^Υ ^**
μγιάμερα 3ιούμε, κΐ τΐ& ϋγ ΒΚφΖχ*
τε φάλιουρατε τε Κ% σΐϊνγτόίΐϋετ
μπι Ουσιατίρ» τ' άρρτξ χ£ χέ χ^ϊχϊρα φρόνιτ.
Χύοςζ εις τον θρόνον.
4• Κ χίπι τίμι ί θυμγιάμίζετ, «4
4• Και ό καπνός των θυμιαμάτων
βνέβτ) με τοις κροσευχαΐς τών αγίων, φάλιαβετ ίίϊνγτο'ρ||ϊ*τ , γχζ &ίρ' «
βπο το χερ» τοΰ αγγέλου εμπροςα εις ΕγγίΑιτ πιρπάια Περντίσε.*&Υ θίο'ν.
5. Ε μορρι Ε••γίίι βυμγτχπ»" ε
5. Και έπτίρεν ό άγγελος το θυμια
Τον, χαι το έγε'μισεν άπό τήν οωτίαν άρότε, έ μπουϋι άτ| γχά ζγι*;ι ί £νσιτοΰ θυσιαττ,ρίου, χαι τό έ,ΐαλεν εις ττ;ν α-ϋ'ριτ, έ έ στίου μπ§ δέ, έ ού χίν»
γτν' χαι έγίνΤιΧαν φωναί χαι βοονταί ζένια , έ χρουχουλίμα, ε βετετίμα, £
χαϊ άς-ραπαί χαι σεισμός.
τίον,ί'τ.
6. Ε τ'| "ττάτε £γγ«γτ| χ| χ5ν{
6. ΚκΙ ν. επτά άγγελοι όπου έκρα
τε
στάτε
ζονρνάτε οϋ πέν§ Ρ*ι» χ^
τοϋσαν ταΐς επτά σάλπιγγαις, ετοίμα
τ§ ραρε ζουρνάβετ.
σαν τοΰ λόγου τους να σαλπίσουν.
^. Ε ί πάίρι Εγγ»λ ΐ ^α ζουρνίβί,
7• Και 6 πρώτος άγγελος έσάλπισε,
και ένινε χαλάζι και φωτία ανακατω ι ού πέ πρε'ίΗρ έ ζγιαρ ναχατόσο^β*
μένα με τό αίμα, χαι £ίρίχ_θτ)χαν εις με Ριάκ' έ ού χο4 μτ-ί ίέ* ε έ τρετ' 1
τήν γτ,ν' και το τρίτον μερτιχον άπό λίσαβετ ού οο^ςνε., έ Γί';ε *άρίι ϊρέο&ΐ
τα δένδρα κχτε/.ά/, χαι κάθε -χλωρόν ού δο'•.'?Χ.
χορτάρι κάτεχα/;.
8. Και ό δεύτερος άγγελος έσάλπι*
βε, χαι ώσαν όρος μεγάλον όπου καίε
ται με φωτίαν, έρριχθη εις ττ;ν θάλασ
σαν* χαι έγινε το τρίτον μερτικόν τίς
θαλάσσης αίμα.
9• Και απέθανε το τρίτον μερτικόν
άπό τα κτίσματα όπου *ταν εις τ/,ν
θάλασσαν, όποΰ' είχαν ψυχαΐς* και τό
τρίτον μέρος άπότα καράβια έχαλάσδηκαν.
ίο. Κα! ό τρίτος άγγελος έσάλπιοε, και επεσεν άπο τον ού;ανόν ένας άς-ίρας μεγάλος ό όποιος έκαίετο ωσάν
λαμπάόα, και επεσεν εις τό τρίτον μέ
ρος τών ποταμών , και είς ταΐς βρύσαις
τών νερών.
1 1 . Και τό όνομα τοΰ ά^έρος λέγε
ται Ανινθος' κ» γίνεται τυ τρίτον μέ
ρος τών νερών ώτάν άψινθος, κ« πολ•

8. Ε ί δίτι Εγνελ ί ρα ζουρνάσε, Ι
πόσι νι| μά)3. ί μαδ* χ| §ίετί με Γγιάρ
ού χοί ντέ οετ* ού χέ έ τρίτα έ &'τιτ
Γιάχ.
9- Ε βδίκνξ τε τρε'τ'έ χούνξρββετ
σε χίρρΌε χ| γιάν§ ντε ίε'τ, ατό ί» χά
νε σπΐρτ , έ δε έ τρέτ' έ Αοράβίβετ

ίο Ε ί τρε'τι Εγγίλ ί ρ« ζο«να«"
έ ρα γκα χίελ'ι ούλλ ί μαδ1 ίδίζουρι
πόσι νιε λαμπάδε., έ ρ* α μπϊ τι τρί
τε τε λιούμίραβετ , ε μπε τε τρέτ» τ|
κοόνιετ.
ιι. Ε εμερρι ί ούλλιτ χιούχαετε
Αψίνθιο" έ ού Αε έτρ^τ' έ ουγίραβετ
Αψίνθιο, ί σ'Λύ|/4 νι/ρεζ β<Ηκν$ γ*α

ΙΩΑΝΝΟΥ.
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ουγερατε,
σε
ψέ
ού
ίδξροΰαν•.
λοι άπό του; άνίρώπου; άκέΟαναν άπό
Τ* νερά όπου έπικρά/θηκαν.
12. Ε ί κάτερτι Εγγελ' ί ρ"ά ζουρ13. Και ό τέταρτος άγγελος έσάλ*
πισε, χ*ι έβλάφθη το τρίτον τοΰ η νάσε" έ ού πλι«χό3νε έ τρέτα πγιέσξ έ
λίου, χ*ι το τρίτον του φεγγαριού, οίελιτ, έ έ τρέτα πγιέσι έ χίνεζίσε, έ
και το τρίτον μέρος τών αγέρων" δια Ι τρέτα πγιασ' ί ούλλετ, κάκε σα ού
να σκότιο^ το τρίτον μέρος αυτών , έ'ρρ, έ τρέτα έ άτοΰρε, ί ντάγε έ τρέτα
και Λ τμέρα να μην φέγγη το τρί έ άτοΰρε νούκε 'ιπ δρίτε, αστού έ δέ
τον μέίος της, και ή νύκτα ομοίως. νάτίαϊ.
1 3. Επάτζ|, έ §ιΓιο'βα ζεν' έ νι&'τ
1 3. Και είδον, και άκουσα ενός αγ
γέλου όπου ίτ-έτοι ίΐς το μίσουράνι- Εγγελιτ κε φλουτουρόν ντέ περ μες
σμα, και ελβγβ με μεγάλην φωνην' τε κίεΧιτ, έ μέ ζε τ| μάδ θοίί' βέ,
Αλλοίμονον, αλλοίμονον, άλλοίμονονεΐς βέ, βέ μπά τα κ§ ρ"ίν| μπι δέ γκά
εκείνους όπου κατοικοΰσιν απάνω εις ζέρατ' έ τγιέρα τ{ ζουρνάσξ τε τρέ
την γη"; , άπό ταΐς λοιποί; φωναΓ; Εγγεγετ κ& δούανε τε βίγν§ τοΰ *ί»ν|
της σάλπιγγας τών τριών αγγέλων ό ζουρνάβετ.
που μέλλουν νά σαλπίσουν.
Κ»?. 0. 9.

Κρίε Ενέντίτε. θ. 9•

ι. Και ό πε'μτος άγγελος εσάλπιηζ, και είδα έναν ά<7ε'ρα όπου επεσεν
4π•ι τον ούροίνόν εις την γην, και του
εδόθη το κλειδί πηγαδιού τη; αβύσσου.
2. Και άνοιςε το πηγάδι της α
βύσσου" και άνέβη καπνός από το πη
γάδι ωσάν καπνός καμίνου μεγάλης"
κζί έσκοτίσΟη ό ήλιο; και ό άήρ άπό
τον καπ/όν τοΰ πηγαδιού.
3. Και από τον καπνόν εύγηκαν
ακρίδες εις την γην, και τών εδόθη
δύναμις, ωσάν έχουσιν οι σκορπιοί

ι . Ε Εγγείι ί πε'σίτι ί ρ*ά ζουρνά*
αι έ πάτζ| νιε οΰλλ λε ρά γκά κίεϊι
μπί δέ" ε γιου δα άτιγ κιούτζι ΐπού•
ζιτ σ' Αβίσιτ.
2. Ε χάπι πούζν' έ άβίσιτ, Ι χίπι
τίμ γκά πούζι, πόσι τιμ ί >ιέ φοΰρεσ%
μάδε' έ ού έρρ δίελι & δέ εοάαγκά τίμι ί πούζιτ.

*ί« γίί•
4• Και τοΐς ελάλϋίβη να μην βλάψωο'ι τα χορτάρια της γης, ουδέ καμμίαν πρασινάδα, ουδέ κανένα δέρδρον' πάρα μονάχα τους ανθρώπους
όπου δεν εχουσι την βοΰλαν τοΰ Θε
ού εις τό μίτωπόν τους.
5. Και παρη'γγειλαν, να μην τους
σκοτώνουν, άλλα νά τους βασανίσουν
πέντε μηνε,' και ό βασανισμό; αυτών

3. Ε γκά τίμι δούαλε καρκαλέτζε
μπϊ δέ , ε ού δα μπ' άτά οΰρδιρ , σϊ
κουντρε κάνε οΰρδερ τζφούρκετ' ε δέουτ,
4• Ε ού δά πορσι μπε τά κε τ|
μός &μ£το'γϊνε πάρρ' έ δέουτ, ά; ντονιε π;μί τε νιούμε, α; ντονώ λίσ' περ
βέτζε νιέρξζιτε βέτεμε /.ϊ νούκ$ κάνε
βούλ^/' έ ΙΙερντίσ$ ντ§ λάλερα τ|
τοϋρε.
5. Ε ού δά πορσΐ μπε τα, κε τε μός
ί βράσεν άτά, πό τι μουντόγενε πέσε
μου'αίγ , έ. μουντίμι ί τοΰρε τε γέτ| σι
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τ,τον ώσαν βαβανισι/.ος τοϋ σκορπιού,
όταν χτυηίστι ανθρωπον.
6. Κ«ί εις ταίς ήμέραις εκείναις
δίλουσι ζητήσει οί άνθρωποι τον θά
νατον, και δεν θέλουσι τον εδρει' και
θίλουσιν επιθυμήσει να αποθάνουν, και
ό θάνατος θέλει φύγει άπ' αυτούς.
η. Και τα ομοιώματα των άκρί5ων ίταν όμοια με τ* άλογα όπου
«Ιναι ετοιμασμένα εις πο'λεμον' και
«πάνω εις τά χεφχλιά τους τ,ταν ω
σάν ςεφάνια όμοια χρυσαφιού, και τα
προ'σωπάτους ήταν, ωσάν προ'σωπα
ανθρώπων.
8. Και είχαν τρίχαις ώσαν τρίχαΐί
γυναικών, και τά δόντια τους ίταν ω
σάν των λεόντων.
9• Και είχαν ςτίθια ωσάν σιον
ρός-ηθα" χαί ή φωνή των πτερύγων
τους ττον ωσάν φωνή άλογαρ•αςών

Κεφ. 9•

μουντίμ τζφούρχουτ χουρ τζιμπις ηε'-

ρίνε.
6. Ε (Απ' άτο δίτ 8ο τε ί§ρκόγε•>«
νιέριζιτι ρ§ί'κϊγενε, ε §ό τι μός ε'Γε'γίνε άτε" ί οο τ| ^ίρόγενε τ§ βοΥσενε,
ε οό τε Κϊγε μόρτι πρέΐγ σούρεέ*-.
η. Ε τ| Ριάρατ' έ καρκάλίτζεβετ,
ίΊάγενε μπε κούϊαγ χε γιάνξ Ρατϊ πϊρ
λιούφτξ' 8 μπί κρίε τε τοΰρβ νι4 λοί
κουρ^ο'ρε χε κά τε Ριάρρ§ μέ άρρ, ΐ
σουράτετ' έτοΰρε σι σούρατε νιε'ρεζετ.

8. Ε χίσνε λ&ιρα, πο'βι λέ&ερβτ' /
ίράβετ , έ ο|μπ§τ' ίτοϋρε κε'ν} σι
ίεμπετ' έ λιοντάρεβετ.
9• Ε χί^νε θορχκε σΐ Οοράχε τ}|
χέκουρτα" ε ζέ,ρι ϊ κρά^εβετ σε τουρε,
σι ζέρι ΐ καρ£ότζ«βετ, τ| αχούμε κού•

πολλών, όπου τρε'χουσιν εις τον πο'- αγετ κε βε'νί ντε λιούφτε.
λεμον.
ίο. Και εΐχασιν ούραΐς ώσαν σκορ
ίο. Ε κάνε Αϊστ , σι *τί3τιν' ί
πιοί, καϊ είναν κεντρίοια εις ταΐς οϋ• ιΤ,
Ι,φούρκετ, έ ντε πιότερα τί τοϋρε χεραΓς τους" και η* εξουσία τους Ϋ,τον , ν| θούμπα" έ ουρδερι ϊ τοΰρε χε πξρ
ν* βλάψουν τους ανθρώπους πέντε -Ϊ δεμετούαρί νιε'ρεζιτε πε'σε μου>αϊγ.
μίνες.
ιι. Και ενουσιν απανωτούς βα
ιι. Ε χίσνε π§ρ μπρέτ τε τουρε»•
σιλέα τύν άγγελον τις αβύσσου* το Εγ•)|λινε ί Αβίσιτ' ίμερρι ί τΐγ ντ|
όνομα του Εβραϊκά, Αβαθών, και εις
την Ελληνικών γλώσαν ί^ει όνομα Απολλύων.
12. Ενα άλλοίμονον έπε'ρασεν, νά
όποδ έρχονται ακόμη δύο άλλοίμονον
μετά ταύτα.
1 3. Και ό έκτος άγγελος έ σάλπι
σε, και ηκουσα μίαν φωνην άπό τά
τέσσαρα κέρατα του θυσιας-ηρίου τοΰ
χρυσού" όπου ητον ε'μπρος-ά εις τον
Θεόν, '.
ι4• Οπου ελεγεν εις τον ϊκτον
άγγελον ό όποιος είχε τήν σάλπιγγα*

Ριούχί τε Τζιφούτετ Αβαδαον, έ ντέ
ιούχε τε Ρ§ρκ•.νιετ • κά ίμερρινε Απολιών' (Πρισεσι. )
13. Νιέρα, βέ, δκόϊ, ί για βίγίνΐ
έ ο"έ οι, βέ, πασαντάγ•.
1 3. Ε Εγγελ'ι ΐ ίίάστίτι ί £α ζουρνάσε ' έ δι5ιόβα νι§ ζ» γχ« τ\ κάτερ
κρίτ' έ θυσια^νίριτ σ' άρ|>τε, κ§ ε5τ§
π^ρπάρα Περντίσί,
ι4• Κ ε θοσ Εγγδλιτ σε Ριάδτβ, άτιγ κ§ χ'ισ ζουρνάν{' τζγίοΊ τ§ κάτ|ρ

Κεφ. ίο.

ΙΩΑΝΝΟΓ.

Λϋσε τους τεσσάρας αγγέλους όπου εί
ναι δεμένοι βίς τον ποταμον τον μεγάλον τον Εύφράτην.
ι5. Και «λύθηκαν οι τέσσαρες άγ
γελοι όπου ήταν ετοιμασμένοι εις την
ώραν χαί ήμίραν και μήνα και ένιαυτδν, διά να σκοτώσουσι το τρίτον
αέρος των ανθρώπων
ιδ. Και ό αριθμός των ς•ρατευμά-
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ίγγιϊγτβ χ§ γιάνε λίδουρβ ντ$ λιούμ$,
τε μάδ ντε Εφράτ.
1 5. Ε ού ζγίδνι τέ κάτερ εγγίϊγτε τε πξρρϊτε Ρατί μπέ σανάτ, έ μπ§
δίτε, έ μπέ μουαϊγ, έ μπ§ 6ϊτ, *\ τ|
βράβενί πγιέσεν' έ τρέτε τε νιέριζετ.

1 6. Ε νέμουρι ϊ άιτκέριτ σ| καλ§των του καβαλαρικοΰ ήταν δύο μυ σίσε δικίντ μίγε, σε ψέ έ ονίιόβα νέριάδες μυριάδων" και ηκουσα τον αρι [λουριν' έτοΰρε.
θμόν τους.
\η. Και τοιουτοτρόπως είδα εις
Ι7• Ε αστού ί πάτζε μπέ τ$ παόρΊ
κούαϊγτί,
έ δε ατά κε ρίγνε μπί
την δρασιν τα άλογα, και εκείνους ό
πού* έκάθουνταν απάνω τους, και έφο- τ* χε κίανε θοράκε τε φλιακτ», έ χ$
ροΰσαν σ'.δηρος-ηθα πύρινα, και ύακίν- κίσνξ λόγε τε ρίμπτ§, έ τε σκιουφονθινα, και θειάφεινα* καί τα κεφάλια ριτ έ χόχετ' έ χουαγετ σϊ κόχ§ λιοντάτων άλογων ήταν ωσάν τά κεφάλια ρεβετ, έ γκά Ρογια έτοΰρε §ϊλλ ζγιάρ,
των λεόντων, και άπΰ το ςύματους ϊ τί μ έ σκιοόφουρ.
εΰγαίνει φωτία καί κλπνός καί θειάφι.
ιδ. Απο τοΰτα τά τρία, άπό την
1 8. Ε γκά χετο τξ τρέ οΰ βρά έ
φωτίαν και άπο τόν καπνόν και άπο τρέτα πγιέσε έ νιέρεζετ, γκά ζγιάρι,
τον θειάφι όπου" εΰγαινεν άπο το «τόμα έ δε τίμι, έ δέ γκά σκιούφουρι χ| &τους, έσκοτώθη το τρίτον (Αέρος των λ| πρέϊγ Ρόγεοε τοΰρί.

ανθρώπων.
ίο. Διατι αί έςουσίαις τους ήταν Ι
ι<). Σέ ψέ φουκίτ' έτοΰρε ίΐντενι
εις το ς"όμα τους- διατί αί οΰραίτους ντ| Ρογε τ§ τοΰρε" σε ψέ πιστϊϋατ' έ•ηταν όμοιαι μέ των όφιδίων, καί ά τοΰρε γιάνί πόσι τε ίερπίνιετ, έ κάν§
χαν κεφάλια" καί με ταύτα έβλαπταν.
3θ. Καί οί επίλοιποι άνθρωποι
έπου δεν έσκοτώθηκανμέ ταΐς πληγαϊ;
έτούταις, ουδέ μετενόησαν άπο τά έρ
γα των χροιών τους, νά μην προσκυ
νούν τά δαιμόνια, καί τά είδωλα τά
Υοοσα, και τά αργυρά, καί τά χαλκά,
καί τά πέτρινα, καίτά ξύλινα, τά ό£τ£α δέν δύνονται ουδέ νά εΐδώσιν,βυόέ
να άκούσωσιν, ουδέ νά περιπατήσω» '
31. Καί δεν έμετανόησζν- άπο
τους φόνους τους, ουδέ άπο ταϊ; μαγείαις τους, ουδέ άπδ ταΓς πορνείαι;
τους, ουδέ άπο ταΐς κλεψίαις τους.

κρέρερα, έ μέ άτο *έγ$ν§ δίυ..
αο. Ε τε τγιέρετϊ νιέρεζ νούκ' ού
βράνε γκά χιτό πλιάίερα, ας μετανο•/ίσν§ γκά πουνε-ε κε πεγίνε μέ δοιίαρρ τε τουρε' περ τε μίις φάλιουοε τ|
παούδξβετ, Ι ΐδόλαβετ τ' άρρτα έ τ'
ΊρΓέντατϊ, έ τ| Ρούρ^τατ§, έ τε δρούϊγτ«τ|, άτο κ| ας ϊιό^ενε, ας διΡιόνινε,
ας έτζί'ιγνεϊΐ\ Ενουχί μετανονίσνί γκά βρέϊλιατ' 5τουρε, ά; γκά μαΡίτ' έτοΰρε, άς
γκά τδ βοέκουρατ' έτοΰρε.

Α110ΚΑΛΪΨΙΣ
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Κεφ. ί- ια.

Κρίε Εδγιέτίτι. ι. ίο.

ι . Καί είδα άλλον άγγελον δυνατόν
όπου έκατέβαινεν από .τον ούρανόν, εν
δυιιένος νεφέλην- και το ούράνιον τόξον ήτον εις το κεφάλι του' και τι»
προ'σωπόντου ώσά ό ήλιος, καί τα
ποδάρια του ωσάν ^ύλοι πυρο'ς.
2. Και έκρατοΰσεν εις το χέρι του
ϊνα βιβλιαοάκιον άνοικτόν' καί έβα
λε τό ποδάρι του το δεςιόν ει; τήν
θάλασσαν, καί το ζερβον εις τον γήν*
3. Καί εκραξεν, με μεγάλτ,ν φωνήν ωσάν βρυχατε ό λε'ων' καί όταν
εκραζεν, ελάλνισαν αί επτά βρονταί
ταϊς φ<ον»ΐς τους.
4• Καί όταν έλάλησαν αί επτά
βρονταί ταϊς φωναϊ; τους, εγώ έμελλον να γράψω* άμή άκουσα φωνήν άπό τον ούρανόν όπου μού έλεγε* βούλωσε έκεΐνα όπου έλάλ/,σαν οί επτά

ι. Ε πάτζε νιε τγιάτερ Εγ"}§Λ -\
φόρτε, λ| τζπρίτ γκά κίίλί, « ΐ π§στγιέλλλε με νιε μγιε'ρΡουλε, ί κίσ «γ»
κόκ§ τ ε τίγ νιε ίλιπέ' έ φάχβα έτίγ
πόσι όίελι, έ *ίμπ|τ' έτίγ πο'σι κολό
να τε φλιάκτα.
2. Ε /.ίσ μπε δόρρε τε τίγ νιε ζάρ•
τ|ζ§ ύ χάπετε' έ βούρι /.§μ.πεν' ετίν
τ| ΧγιάΟετεν| ντε δέτ, ί τ\ ιιεγγ*ΐ«νι
μπε δέ.
3. Ε θύρρι με ζ§ τε μάδ πόσι λιον
τάρι κούρ θερρέτ, έ κοΰρ θυρρ\ ντ^οΰαρρ| γιάστε ζ$ν' έτοΰρί τε στάτε ήμίμετε.
4• Ε ν,οΰρ κρίενε γιάστε ζίν'-ε-τοΰρί
τε δτάτ$ Ρξμίμετε, οίνε ρίγε «ρ τ\
σαρούαρε* έ δι&όβα ν<§ *§ γκά χίιίι
κί μΐ θόσ* βουλιο"} άτό κ§ Θάνε τε
στάτ§ Ρεμίμετί, έ μός ίσκροΰϊγ άτο.

βρονταί, και αήν τα γράφος
5 Ε Εγγελ'ι κε πάτΓε, τί «ντρού5. Καί ό άγγελος, τον όποιον ει
δα, όπου ές-ε'κετο απάνω εις τήν θά- ] «ρΐ μπί §έτ έ δε μπί δέ, γκρίγτι §&ρλασσαν καί απάνω εις τήν γήν, έσή- ρεν' έτίγ ντερ κίβλ.
κωσε τό χεριτου εις τον ούρανόν,
6. Ε οΰ περΓε.ρούα μπ' άτε ζ| ράν
6. Καί ώμασε εις εκείνον όπου ζη
εις τους αιώνας τών αιώνων, ό όποιος ; ντε γε'τε πας γε'τετ, χ§ έίοίι κίελτ%
ί/.τιοε τον ούρανόν καί έκεΐνα όπου εί β δέ *ά γιάνε μπί τέ, ε δέ δένί έ οι
ναι μέσα ει; αυτόν, καί τήν γήν καί σα γιάνε μπε τ§, έ δε «τνΐ, έ δέ οβ
έκεΐνα όποϋ' είναι μέσα εις αυτήν, καί γιάνϊ μπ| τβ, κ| §ό τε μός γέτε ιιϊ.
τήν Θάλασσαν καί έκεΐνα όπου είναι
μέσα εις αυτήν, ότι καιρός δεν θέλει
είσθαι πλέον*
η. Αλλά εις ταΐς ήμέραις τής φω
νής τοΰ έβδομου αγγέλου, όταν μέλ.
λη να σαλπίστι, θέλει τελειωθή τό μυς-ίριον τοΰ Θεού, καθώς εύαγγέλισε
τους δούλους του τους προφήτας.
8. Καί ή φωνή όπου άκουσα άπο
τόν ούρανόν, πάλιν μοΰ έλάλει, και

κο'χ|.

7- Μα ντΐ ϊκτε τ§ ζέρ-.τ τ' \γγδλιτ σίι 3τάτε, κούρ οό τε νισγΐ τί πγι^
ρε ζουονάσε, οο τέ τελειόσετε μΐΤΓ'ρχ
ί Περντίσε, σί κοΰντρ' έβαγγ;λ«σι ντε
ρόπ τε τίγ ντ§ προφήτε
8. ^Ε ζ^ρι κε 55ι.Γιάβ* πΐρσερί γκά
λίε)'ι κο'^βεντόν με μ«α, έ με θόα

Κεφ. ιι.

ΚίΑΝΝΟΪ.

ίλίγε' σόρε, επαρε το βιβλιαράκιον ό
που είναι άνοικτόν ίίς τβ χέρι του
αγγέλου, ό όποιος ς-έκεται απάνω ίίς
την θάλασσαν και ει; την ς-ερεάν.
9- Και επήγα εις τον άγγελον ,
λέγωντάς τους, δο'ς μου το βιβλιαρά
κιον. Και λέγει μου" επαρε καϊ κατάφαγίτο" και θέλει πικράνίΐ την κοιλίαν σου, άλλα εις το ςΌ'μα σου θέλει
είσθε γλυκΰ ώσαν μέλι.
ίο. Και επήρα το βιβλιαράκιον
άπϋ το χέρι του αγγέλου, και το ίχατάφαγα, καί ητον ει; το ς-όμαμ'.υ
γλυκίι ώσαν μίλι" άμη όταν το εφ«•
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χάϊγοε έ μερρ" κάρτεζεν' ί χάπετε £|
|3τε ντε δόρρΊ τε §γ•\ελιτ χ§ ρ"Ί (χΚς
δέτ έ δε μπί δέ.

^

9- Ε βάιγτα τέκ Ιγγε^ι, έ ί θάτζε
άτίγ' νέμε κάρτεζξν§• έ άί με θότε
μέρ^ε, ΐ /άε άτ&' έ 8ο τε τε πίκίλόγί
7{άρ/.ουν| τεντ, μα ντε Ρο'γβ τέντε 8ο
τ| γέτ*. έ 5μπλ§ πόσι μγιάλτε.

ίο- Ε μοίρα χάρτινε γκόί &ορ£'
έ ϊγγελιτ ; έ έ χάγκρα ατ§' έ κε ντ|
ΡόγΙ τίμε έ εμπλε πο'σι μγιάλτε' ε
κοϋρ έ χάγχρα «τ?> μ°5 πικελουα πάρ
γα, έκικράνθη ή κοιλία μου.
κου ΐμ
ιι. Ε μ| θότε μουα' οουχαετε κ•
1 1 . Και λέγει μου* πρέπει να προ©ητεύσης έσυ πάλιν εις πολοΰς λαούς, τ& προφητεψ τι πίροεοϊ μπε λαόρα, Ι
και εϊ; πολλά έθνη, χαί εις πολλοί; μπέ φυλίρα έ μπε Ριού/ϊρα, έ μπε ϊιοΰ•
γλώσσαι; , χαι εις πολλοΰ; βασιλείς. μΐ μπρέτίρ.
Κεφ. ιά. ιι.

Κρίε Ενιίμ-εδγιέτϊϊε. ια. 1 1.

ι . Και μου έδο'θη ίνα καλάμι ώ
σαν ραβδί- και ό άγγελος ες-εχε, λέγωντας' σν(κω, και μέτρισε τον ναον
τοΰ θεοϋ, χαι το θυσιας-ϊίριον, και
εκείνους όπου ποοσκυνοΰσι μέσα εις
αυτόν.
α. Και την αΰλήν όπου είναι άπδ το εξώτερον μέρος τοΰ ναοΰ, εόγαλέτην εξω, χαί μην την μέτρη
σης, ότι εδόθη <«ΐ; τα εθνη' και την
πόλιν την άγίαν θέλουσι τήν πατη'σει σαράντα δύο μήνας.
3. Και θίλω δώσει τους δυο μάρ
τυρας μου ( να προφητεύουν ) χαι θέ
λοοσι προφητεύσει χιλίας δίακοσίαι;
έξη'κοντα ήρέρνι;, ένδυμένοι σάκκου;.
4• Ετούτοι είναι αϊ δυο έλαΐαι,
χαϊ δυο λυχνίαι; όπου ς-έκουνται έμπρος•α εί; τον Κύριον τη; γης.

ι. Ε μου δα νιε καλάμ πο'σι σχόπ"
έ Ιγγίίι ρ"ιγ, έ μΙ θόσ' γκρέ-.υ, έ μα-ί
ναόν'ε Περντίσε, έ δε θυσιαςτίρι, ε δι
άτα χε φάλλε μπ§ τ^.

2. Ε άβλίνε κε εστ§ περπάρα να»
ο'ϊτ λε», έ μός έ ματ άτε^βέ-ψ8 |9τ|
δένε ντε φυλίρα τε τγιέρα' έ χιουτέτν$
Σΰνγτ δο τα σκέλγίνε διζέτ έ χάτ&,ρ
μουαιγ.

3. Ε όο τ' απ τ| & μαρτυριβετ
σε μϊ, έ οό τ» προφητέψγίνε. νιε μίγε
έ δικίντ έ Γιαϊτεδγιέτε &τ, βέσιουοί
μέ 6άσε.
4• Κετα γιάνί τε 8ί οΰλλίνιατί, έ
τε δί χαντιλιέριτε Λε γιάνϊ βέν§ π«ρπάρα Περντίσ| δέουτ.
ό. Και άν θέλη κανείς να τοΰ; βλά6. Ε ντ^ οάστι ντοΌιΙ τε δ•μ;το'γ|
ΙΟΙ

3ιο

ΑίΙΟΚΑΛΥΨίΣ

Κίφ. ι*.•

ψτ,, εύγαίνει φωτία άπδ το ζ^ματους, άτα, $δ τ| δάλλί ζγιαρ γχα Ρόγια Iκαι κατατρώγει τους εχθρούς τους' και τοΟρε, ε δό τε χάγε άρμίχΥ έτοΰρ€,
άν βέλη κανε•ς ν* τον; άοΊκ•/ίστ,, τέτοι ί χουβ τ| &>γ§ τ§ $$μετ£γ! άτα , χ§ας λογής κάμει χρεία και αύτος να φω- 8 του δούχαετε, χ'| τξ βρίτετε άί.
νευ&η.
5. Ετούτοι ΐχουσιν εξουσίαν να
χλείσωαι τον οΰρανον, δια να μην βρέλη βροχί,ν ίίς ταΐς ήμεραι; της προφη
τείας τους' και εχουσιν έζουσιαν εις τα
νερά, να τα μεταβάλλουοιν ει; αίμα,
και να κτυπήσουν την γην μέ κάδε
λογής πληγτιν, οσαις φοραϊς Οέλουσιν.
η. Και ό'ταν τελειώσωσι την μ»ρτυρίαν αύτωνών, το θηρίον όιτοΰ ανα
βαίνει άπδ την άβυσσον βέλει κάμει
πόλεμον μετ' αΰτοϋς , και 6ίλει τους
νικνίσει, και Ηίλα τους φονεύσ».
8. Και τα κορμιά τους ( δέλουσι
κείτεσδε ) εις το πλάτωμα της ιτόλβ
ως της μεγάλης( ή οποία καλείται
πνευματικώς 2όσΌμα και Αίγυπτος,
ΐκεΐ ό'που και ό Κύριος μας ές*αυρώΟη.
α. Κα; ( άνθρωποι) άπδ τους λα
ούς, και άπδ ταϊς φυλαΐς, και άπδ
ταϊς γλώσσαις, και άπδ τα εβνη Ηίλουσιν είδη τα κορμία αυτών τρεις
κχ'ι ήμισυ τ,μίραις, και τα κορμία τους
δέν θέλουσιν άφγίσιι να βαλδώσιν εις
τα μνήματα.
ίο. Και εκείνοι όπου* κατοι/οϋτιν
άτάνω εις την γίν Οέλουσι χαρή άπανα εϊς ετοΰτα, και θε'λουσιν εύφρανβη' Αοί δίλουσι πί'αψει και δώρα Ινας
ν.: τον άλλο-*, οτι ετούτοι οι δύο προφηται έβασάνισάν εκείνους όπου έκχτοιχοΰσαν απάνω εις τ/,ν γην.
ΐι. Κ αϊ ύ'ς-ερον άπδ ταίς τρεις
καϊ ή"μισυ ήμε'ραις, πνϊΰμα ζωής άπδ
τον θεον έμβηκεν εις αύτούς' και
ίτάΟν,καν απάνω εις τα ποδάρια τους,
και μεγάλος «ροβος έπεσεν «ίς εκείνους
έττοΰ 7ού; ί£λΐπ*ν,

6. Κετά καν» ουρδε» •Λ μπΛ}*ν|
κίελινε τε μδς λεδιόγε $ ντ% οίτε τ|
προφητίσι τουρ'ε ' έ κάνε φουζι απι
ούγερα, χϊ τε π{γενε τ§ χ6ε'νεν$ μπ|
Γιακ, 2 τ| ίο^ίτγεν» ίε'ν| μπ| τζ&
φάρρε πλιάΓε, σα £έρΐ κε τί δουκν|.
7• Ε κοϋρ τϊ βοσγεν| κϊ τ' άπεν»
μαρτυρίν' έτοϋρ», πίϊια χ| χίπεν γχα
άβίσι οο τέ ϋέ• £ λιοίφτ| μέ τα, 1 μ
τι μούντγε άτα, έ οδ τι βράσ|.
8. Ε
ντ| ρούγ|
θοΰ/αετε
Αίγυπτο,

τούρπετ" ετοϋρε *> τι λέϊρ^
τ| κιοι/τέτιτι αϊ μαϊ , ί|
μέ άληγορι Σοδόμ{ ί ίι
τεκ ού κρου(κιχς Ζοτι ϊ»|.

9• Ε ( νιίρί^ιτε) £ο τΐ δτο'^ίνί γχά
λαο'τε, έ γχα φυλίτ|, ί γχα /χοΰ^τι, «
γκα μιλε'τετ$ κο^φόματ' ετουρε τχ
οιτ έ Γί<τμ|, έ κουιρόμβτ' ετονρε οο τ|
μος ί λ$ν$ τί βίχεν| ντο β*/5ρ&.

ίο. Ε άτα ύ ό•ν§ μπΐ ο• §δ τ)
ίεζονενε, έ δο τ'| λιόζε>ε β»>| μπ» τχ'
• οο τε 0{ρΡόγ|ν| ίουρίτι νιίρι μ»)
γιάτίΜνϊ , σε ψέ <|τά τε §1 προ^υ'τΐ
βασανίονϊ «τα χ£ ρίγν» μηί $(.

ι•ι< Μα πας

τρι &τζ Ι Ρίσμ•

3πιρτ ΐ γετισε κέ βγιϊν γχα Περντία
χίρι μχ| τα, έ ού γκρέν| μπ| κίμπ|
τ ε τουρι, ίνιϊφρΐκ' έμάδε ρα μπι άτα
4 ί σιχνί ατά.

Κίβ. II.

ΙΩΑΝΝΟΪ.

8. Γ

ία. Ε διΓιοΟχνι ίι§ ζί τ§ (ΐ*5 γχ»
13. Και αυτοί άκουσαν φωνην μεγάλην άπό τον ούρανόν, όπου τού< χίεΧι, κ| ού θα άτοϋρε' Λίπενι Λετοϋ"
«λεγεν' Αναβητε ε'δώ" Και ανέβηκαν « χίπνε ντε χίελ' μπξ νιε ^γιβρΡουΧί" «'
«ίς τον ούρανόν με την νεφέλη" χαί ί πά/§ άτα άρριίκτ' ετουρε.
ι ίδαν τους οί εχθροί τους.
1 3. Ε άτε τζάί$τ ού π'ξ νιέ τερμέτ
1 3. Καί εις έκείνην την ώραν έγένετο μεγάλος σεισμός, και έπεσε τό ίμάδ, έρά ΐ δγιέτϊτ' ί χιουτέτιτ' έ
δέκατον της πόλεως, καί έσκοτώθηκαν ού βράνε ντε τερμέτ ΐμερρείϊτάτε μίεις τόν σεισμόν έπτα χιλιάδες όνομα• γ{ νΐί'ρεζετ, έ τε τγΐίρίτ' ούφρικούα*
τα ανθρώπων* καί ο! >.οι—οί έφοβη1- ν§, ΐ δαν$ λ$βδίμ Πϊρντίιτϊ κΐ'.λιτ.
βηκαν, και έδόξασαν τον θεόν του ου
ρανού.
1 4• Ε βέγια ί &τ| σκο'ί, έ για τέκ
ι4• Το άλλοίμονον τό δεύτερον ίπεράτε , καί να τό τρίτον άλλοίμονον > βγιεν βέγια έ τρίτε με τ| 7^ίΊ'γτ|.
έρχεται γλίγωρα,
1 5. Ε Εγγ§'λ•. ί &τ*τ| ϊ όά ζο>ιρ*
1 5, Και ό ϊβδομος άγγελος {'σα*λιτισε, καί ίγε'νοντο φωναϊς μεγά- νάσε, έ ού πέν» ζένια τε ;/$$* ντερ κ(.
λαις εις τόν ούρανόν, όπου έλεγαν* εϊ, έ θό"ϊ\§" Μπρετερίτ' έ Λϊσάϊγ γε'•»
Εγίν/,καν κι βασιλείαι; τοϋ κόσμου, τετ ού πξνε τ| Ζο'τιτ σον!, έ τε Κρίχοΰ Κυρίου μας χαϊ τοϋ Χρκτού αυτού, στιτ σε τϊγ, έ ού τϊ μπρετερόγε ντ$
χαί θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνα; γ«τ| πάς γέτετ.
των αιώνων.
1 6. Ε τέ νΐ|ζέτ έ κάτ|ρ πλέϊχτ8,
1 6. Καί οί είκοσι τέσσαρες πρε
σβύτεροι όπου κάθουνται έμπρο<τα ει; άτά κε ρίγνε μπέφρόνε τ| τοΰρε περτόν Θεόν εις τους θρόνους του, έπεσαν πα'ρα Περντίσΐ, όα/§ ττ|ρμ-ίς, ε γιοίι
χατά πρόσωπον , καί έπροσκύνησαν φ«λλ§ Πίρντίσι,
τόν Θεόν,
V). Τούκ' έ Οίνε- τ ι ε'ο/αριιτίσγ».-•
\η. Αέγωντες' σε εύ/αρί'τοϋμεν ,
Κύριε ό θεός ό παντοκράτωρ, όπου μ§ τίγ ώ Ζότ, ώ Π;ρντ• /.ί μχάν γεείσαι, καί ήσουν, χα'ι έρχεσαι, ότι έπήτ τεν|, χέ γι, έ £§ γ0|, έ &, τ| βίτζ"
ρες την δύναμίν σου τήν μεγάλην, καί σέ ψέ μόοόε φου/.-.ν' έααό» τίντενε, ε
έβασίλευσες.
μπρετίρόβε.
ι8. Ε φυν'τ' έ τγι;ρα ού ούρ^ίσνε,
1 8. Καί τα ίθνη ώργίσθηχαν, καί
ίλθεν ή" ήργη' σου* καί ά καιρός των έ ού οοΰκ ούρΡίχ ότε, έ κόχ' έ σ^ β§£νεκρών να χριθώσι, καί μ* ίωσης πλη- κουρετ π'|ρ τ"| Γιουκούαρί, έ π|ρ τ|^
ρωμην εις τους δούλους σου τους προ- δένε πάΓίνε προφητί β;τ ρόπετ ηϊ του,
φη'τας,καί τους αγίου; καί εκείνους έ "ώίϊνγτόρεβετ, άτοϋρε ϋχ τρί;Λπίνε 1όπου φοβούνται τό όνομα σου, εις τους μίρρινε τίντ, τε βόί'ί'.γτε ί τι μεδίνμικρούς και τους μεγάλους , καί να γτ|' • Ή χθΜΜ•πατζ άτά κε χουμπάάφανίση; εκείνους όπου αφανίζουν την σίνϊ δίν|.
ιρ. Καί «νοίνθη ό ναός του θεού

ΐ(). Ε ο,ύχάπ να» ί Πίρντίσε •>:'§•>

δια
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είς τον ούρανόν, κ«ί ε'φάνη ν) κιβωτός
τη; όιαοηκης του εις τον ναον του* και
«γίνηκαν άς-ραπαί, καίφωναί, και βρόν
τοι, χαί σεισμός, "«ι χ_άλαζα ρ.εγά>.ν) .

Κ«<ρ. ιβ.

12.

ι. Και σημάδι μεγάλον έφα'νη ει;
τον οΰρανόν' μία γυναίκα ένουμε'νη
τον ηλιον, και ή σελη'νη α'πΐκάτω εις
τα ποδάρια της, καί απάνω εις το κε
φάλι της ητον ίνα ς-εφάνι από δώδεχα άς-ε'ρες.
3. Καί ες••»ντας νά είναι έγγας-ρωμένη, έκραζε κοιλοπονοΰσα, και βασανιζομε'νη νά γέννηση.
3. Και εφάνη άλλο σημάδι εϊς
τον ούρανόν, και νά ένας δράκων μεγά
λο; κόκκινος, όπου είνεν επτά κεφαλαϊς, καί δί'κα κε'ρατα' καί εις τά κε
φάλια του επτά «Γεράνια.
4. Καί ν» ούρα του εσυρνε το τρί
τον των «7-ρων του οΰρανοϋ' , χαί
τοΰςέ'ρριξε κάτω ει; την γην' καί ό
δράκων ϊς-άθη έι/.προτά εις την γυναί
κα όπου ψελλέ νά γεννη'ση, δι κ νά
καταφάγη το τέκνον της, όταν το γέν
νηση.
5. Καί εγεννησεν υίον «ρσενικόν, ό
όποιος μέλλει νά ποιμάνη ολα τά έθ
νη με ράβδον σιόηεάν' καί άρπά/Οη
τι τε'κνον της ει; τον Θίόν καί ει; τον
θρο'νον του.
6. Καί ν1, γυναΓκα ίρυγεν εις την
?Γ•ηαον, ε'κεϊ όπου «χει τόπον έτοιμα-

Κί?. τα.

κίελλ, ί οΰ δοΰκ κιβοτο'για έ διαβϊκιτ
σ| τίγ, ντε ναο τ4 τίγ" έ ου "Ην* βε'τετίμα , έ τ| θυρ^τουρ* , ε' Ρίεί.ϊϊχ-, Ι
τερμε'τ», έ πρε'ϊ|ρ ίμάδ.
Κρίί Εδιμπιδγιε'τετε. ιβ. τα.
ι. Ε οϋ δοΰκ νιε τζιου& ίμάδι
ντϊρ κίελ' νά Ρροόα βε'ίιουρί δίε">'ι»ΐ,
ε ξίνιζα ντενβ κεμπ* τε σαιγ, ' μπ*
κριέ τ§ σάιγ νιε κουρρρε μέ Ιιαπϊδγιε'τέ αυλλ.
2. Ε «ι κι με πάρόε θερρίτ γκά
τ| δέμπουρατ' έ —γιΟ-ΐτΛ, ί μουντν
νεϊγ π €β τε πγιε/ε;.
3. Ε ού ύουκ νιε τγιατερ τζιόυδ'ί
ντξρ κίεί, σε ψέ γιά νι| δράκων Ιμάδ
ί κούϊΑ, >.£ κί3 ϋτάτε κρε'ρε, ε δγΐά'τ•
Αρί, έ μπε κρίρα τ| τίγστάτε κορόνα.
4• Ε πίστι ίτίγ χ'κ τε τρε'τΐ'ΐ
πγιέοε τί ούλλίτοεκιελιτ, ΐ ί/ο'λ α
τά μπε 5έ" έ ίρακόνι κτντρόν π|:πάρα Γρουασε χε δούαϊγ τέ πϊλ, π|ρ τ'ι
γχρίνε δγιάλ$ν' εσα'ιγ κοΰρ τά πίί.

5. Ε πόλι §γιάλ| ριάΐκιυλ, ε! Λ «ο
τε κυβείρίσγε ίϊ6| φυλι'ϊΐ ιαϊ "ίκοτ: τέ
χίκουρτε' 6 οΰ ίίαπίε δγιάλι ί σ«γ
τε Περντία, έ ντϊ φρόν τε τίγ.

6. Ε ίροΰαγια ίίπετοΤ ντ' ιρτ{*'•,
τέκ ίί ί πέρρξ Ρ«τί βεντ γκά Πϊρντϊα,
σμ;νον άπό τοϋ θίοΰ, διά νά την (Ιρε'• κέ τά οΰ(>Λί•γν| άτε άτγΐ νιε ρ-.Ιγί, {
αουσιν ΐ•<η νιλία; όιακοσίαις έϊ;ηκον- δικίντ ε Γιαίίτείγιε'τΙ ίίτ.
τ* ήμε'ραις.
7. Κ"<ί έγινε πόλεμο; ιΐ; τον οΰ
η. \ί οΰ £ί λιοόοτί ντ|ρ κίελ' Μιχαη'λι
ί 5• εγΥίλλιτ έτίγ λεφτού«ν|
ρανόν' ό Μιναηλ και οι άγγελοι το^ε«ϊολε'ιιησαν «'ναντίον του δράκοντος, καί κόντρε ίρακόνιτ, έ ^ρακόνι έ ίε ίνΑ ό ράκων έπολε'μησε, καί οι άγγελοι του, γελλιτ' ϊτίν λεφτοιίαν|,

Κΐφ.

13.

ΙΩΛΝΝΟΪ.

8ι3

8. Και δέν έκαταπόνεσαν , ουδέ τό
πος αυτών ευρέθη πλέον ίίς τ£ν ούρανο'ν
9• Και ίρόίχθνι ό δράκων ό μέγας,
ό όφις ΰ παλαιό;, όπου καλείται όιά
βόλι;, καί ό σατανά;, όπου πλάνα ολην
την οίχουμένην, «ρρίχθτι «ς την γην"
χαί οΐ άγγελοι του αντάμα μετ' αύτον
κατεγκρεμνη'σθηκαν.
ίο. Κα'ι ηχούσα φωνήν μεγάλην
όπου ελεγεν εις τον ούρανο'ν" τώοα
εγινεν ή σωτηρία καί ή" δύναμις χαί
ή βασιλεία του Θεοΰ α,ας, χαί ή έςουσια του Χρις-οΰ αύτοϋ" ότι έρρίφθη
κάτω ό καϊη'γορος των αδελφών μας,
εκείνος όπου τους ε'καττγόρει εμπρός*
*•.ς τον Θεόν μας ημε'ραν χαί νύχτα"

8. Πό νούχ§ μούντν$, ας οΰ Ρ^ντ
μ| βίντ πέρ ατά ντέρ χίεΧ.
(/. Ε οΰ χόδ πόστε άί δρακο'νι ίμάδ, άί Ριάρτερι ΐ λιάΒτε, χε Μούχαετ§ ογιαλ, έ δέ Σατανά, άί κε Ρείιεν Ρί«
θε δίνε, ού χόδ μπ| δε" ε πάσχε, μέ
τ^ οΰ χο'δ§ πόοτε έ 5ε εγγελλιτ' ε-

ιι. Και αυτοί τον ένίκησαν διχ
το. αίμα του άρνίου, χαί όιχ τΟΎ λόγον της μαρτυρία; των" καί δέν α
γάπησαν την ζωηντους έως τον 9ά
νατον.
12. Δια τούτο εϋφραίνεσθε οί ου
ρανοί, χαί εσείς όπου κατοικείτε «ΐς
αυτούς" άλλοίμονον εις εσάς όπου κα•
τοικεΐτε την γήν χαί τί,ν θάλασσαν, ό
τι εκατε'βη ό διάβολος εις εσάς εχωντας θυμόν με'γαν, ήςεύρωντας ότι ο
λίγον καιρόν έχει.
ι3. Και όταν εϊαεν ό δράκων ότι
έρρίφΟη εις τ'ον γην, «σίωζβ την γυ
ναίκα, ή όποια ε'γεννησε το άρσενικον
(παιόίον. )
ι4• Καί 3δόθηκαν εις την γυναίκα
αυο πτέρυγες του αετού του μεγάλου,
δ<ά να πέτεται ει; τήν ερημον εις τον
το'πον της, εκεί όπου τρέφεται ν.αιρον
και καιρού; καί ήμισυ καιροϋ, μακράν
απο το πρόσωπον του όφεως.
Ί3, Καί ό όφις οπίσω της γυναί
κας εύγαλεν νερόν άπο το ς-όμ* του
«*σ*ν ποτάμι, δια να κάμη να την πάρη το ποτάμι.

1 1. Ε άϊά έ μοΰντν| άτε μέ φου~
κι τέ Ριάκουτ σέ χε'γγιτ, Ι μέ' φουκϊ
τε φγιάλεσ» τέ μαρτυρίσ{ τοΰρε' β
νοιίκ' ί &'σνε δπίρτερατ' ε'τοΰρβ γγερα
μπε βδε'κίγε.
υ Πρά άντάϊγ Γ«ζόνι, ώ χίελλ,
ε δε γιου χε ρ"ίγι ρ.τίέ τα, βέ μπ^γιοΰβετ κ§ ρίγι ντε δε έ ντε δέτ* σε ψέ
τζπρίτι δγιάλι μπε γιούβετ μέ ζεμερίμ τς μάδ, σε ψέ έ 5ί χε πάκ κο/ϊ
κά.

τι'τ•
ίο. Ε §ΐΓΐόβα ζζ τ| μάδ ντέρ κίεί
κε 6όα' νταστί ού πε σπξτίμι , έ δ**
φου/.ία , ϊ δέ μπρίτερία, ε Περντίσ|
σο'νε, έ δέ οΰρδερι ί Κρίδτιτ σε τίγ'
σέ ψέ ού χόδ ποστε χαλεζε'εσι ί βελάζερετ σο'νι, άί χε ί καλεζόν ατά π*ρπάρα Περντίσ| σόνε δίτ' Ι νάτ$.

1 3." Ε κοϋρ πα δρακόνι σε ού χοδ
πόθτε μπε δε, ντο'κι Ρροΰανε χε πάτ
πγιέλε μάϋκου?'ιν|.
ΐ/\. Ε Ρρου«σ| γιου δάνε & χράχε
τε Αετόιτ σε μάδ, «ε τε φλιουτουρο'γ§ ντ' έρημί ντΐ έέντ τέ σαιγ, άτγέ
τίκ ούϊκίνετε πέρ νιε κόχί τέκβ'χεβετ,
έ πέρ νιε Ριοΰσμε τε κόχεσε λιαρχ γκα
Ριάρπερι.
1 5. Ε Ριάρπίρι κρε'ου γιάστε γκα
ίο'για έτίγ ούγε πο'σι λιούμε πας Ρρο'ί•
*β1) *£ Τ'ί πίν τχ {'-'-ΐϊ λιούμι.
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Κεφ. ,3.

1 6. ΑμΜ γΐ ίβοη'θησε την γυναΐ1 6. Μα δέ\υ ΐ δα ντίχμι Ρρουββε»
χα, και άνοιξεν ϋ γη το ς*ο'μα της, και έ χά*ι δέου ίογε•/ Ιτϊγ ί πίου λιουμΓ
εχατάπιε τον ποταμόν, τον όποιον εΰγαλεν ό δράκων από το το'μα του.
ΐ7• Κ αϊ ώργίσθη ό δράκων εις την
γκναϊχα , και έπηγε να κάμη πόλεμον
με τα λοιπά της σπέρματα, όπου φ•>

,ν§, *| πάτ χρίΐρβ δραχόνι γχά ΐόγ.χ
«τίγ.
17• Ε ού ζεμξρουα δραχο'νι μ.κ|
Ρροΰανε, ί βάτε τ§ *|ν λιο<ίφτί μέ ά
τα κε μπε'νε γκά φάρρ' εσάϊγ, >4 ροιί-

λάττουν ταΐς έντολαΐ; τοΰ Θεοϋ, και α\'γν| πορσίτ' έ Περντίσε , έ χε χάνι
όπου έχουν την μαρτυρίαν τοΰ Ιησού μαρτυρίν' έ Ιησοΰ Χρις-ο'ιτ.
Χρι^οΰ,
Κεφ. ιγ. 1 3,

Κρίί Ετρεμπιδγιίτετϊ. ιγ. 1 3.

Ι. Και έγώ έζ"άθηκα ει; τον «μ.
μον της θαλάσσης- χαι ειόα όπου άνε'βαινεν από την θάλασσαν ίνα θη
ρίον, και είχεν επτά κεφ*λαΐς, χαΐ
κε'ρατα δέκα" και απάνω εις τα κέρατατου οεκα ς-εφανια , χαι απάνω.
εις τα κεφάλια του, όνομα βλασφη
μίας.
3. Και το θηρίον όπου ειία, ίτον
όμοιον παρδάλει, χαι τα ποδάρια του
ωσάν της αρκούδας, χαι τό ςτο'ματου
ωσάν τό ς•όμα τοΰ λεονταρίου, χαι τοΰ

ι. Ε δε ουγ$ χίντρόβα μπϊ ρέΐίε
τε δε'τιτ' έ πάτζ{ χε ϊΐλλγχχ $έτι >4
*ίσ§, χέ *ίσ θτάτεχρε'ρε, £ δγιετ§ *ρί'
έ μπί κρϊ τε σάϊγ δγιετε. κορόνα, »
μπί χρε'ρε, τ^ σάϊγ Ιμϊρριν' έ βλασφη-

εδωκεν ό δράκων τ/)ν αύναμίν του, χαι
τόν Ορο'νρν του, χαι έζουσίαν μεγάλην.
3. Και είδα μίαν από ταΐς κεφαλαΐς του όπου η τον κτυπημένη εως
θανάτου" άμη ή* πληγή τοΰ θανάτου
του ΐατρεύθη, χαι η* γη όλη εθαύμασεν ακολουθώντας οπίσω τοΰ θηρίου
4. Και έπροσκύνησαν τόν δράκον
τα, ό όποιος εδωκεν εξουσίαν εις τό
θηρίον, και έπροσκύνησαν τό θηρίον,
λέγοντες* τίς είναι όμοιος μέ τό θη
ρίον; Ποίος δύνεται να πολεμη'ση
μετ' αυτή
5. Καϊ τοΰ έδυ'θη ?ο'μα όπου έλβελ«ι μεγάλα χαί βλασφημίαις, και τοΰ
έδο'θη εξουσία να κάμη πόλεμον μή
νας τε'σσαράκοντα δυο.

μίσ|.

3. Ε ;;.!;ια Α πάτΓξ χι μπϊ τ^
Ριάρίε πόσι π»ρδάλ, ε χ{μπ$Υ έσά<γ,
πόσι κε;•.π| άρίουτ , έ Γογια έσάΐγ,
πόσι ίογβ λιοντάριτ, ε δραχόνν ΐ δα
«σάϊγ φουχίν' Ιτ'ιγ, έ ίέ φρίν' έτιγ,
έ δε οϋρδιρ τε μάδ.
3. Κ πάτζ| νι| γχά κρε'ρίτ' «σάϊγ
σι τ^ θέρρτουρι περ βδέχϊγί' 1 πλιάΓα έ βδεχ|σε σάϊγ ού σερούα ' έ ού
τζιου^ιτ Γι(1ε δεου τούχ'εβάτουρξ πάς
#ίσεσ|.
4• Ε γιου φάλε δραχο'νιτ χ| δα
οΰρδερ μπί πϋε, έ γιου φάλ{ πί^βΐ,
ε ί θό$ν£' κοϋ'3 εστ| σι 2.Α** κο.ϋ«1
μοϋντ τ| λ*φτόγ5 μέ τ|;

Γ), Ε γιοι» δά Λί3εσ| ^ίγ« π^ρ τ|
φόλ/ ( βλασφημίρα Ι φγιά*>.£ρα τε μεδα , έ γιου δά άσάϊγ ούρδερ τε *ε$γ|
λιο οτϊ διζέτ έ & μουαϊγ.

Κεφ. 1 3.
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6. Ε χάπι Ρόγίν' «σάϊγ, πέρ τ&
6. Και άνοιξε το ς-όματου £ια
βλασφημίαν «ς τόν θεόν, να βλασ- σιάρβκόντρί Περντίσ§, τί βλαιφημίίιρημίση το όνομα του, χαί την σκηνών σγ| Ιμερριν' έτίγ, « δέ φρόν' έτίγ, έ δέ
του, και ί'κί.'νους όπου κατοικοΰσιν ιί; «τα χε ρίνϊ ντξρ χίελλ.
τον οΰρανόν.
η. Κα! τον εδόθη να κάμη πόλεμον αντάμα μέ του; αγίους, και
να τους νιχτ(ση' και τοΰ εδόθη εξου
σία ίΐς κάθε γένος και εις γλώσσαν
και έθνος.
8^ Και θέλουα το προσκυνήσει
όλοι έκ.ϊ~νοι όπου κατοικοΰσιν απάνω
εις τήν γην, τών οποίων τα όνόματα δεν είναι γεγραμμένα εις το κατάς»οιχον της ζωής τοΰ άρνίου Τοϋ
•σφαγμένου άπο τήν αρχήν τοΰ κόσμου.
9 Εα* ?/η κανιΐς αυτί, άς άκοΰση.
ίο. Εάν κανένας φίρη (τους άλ
λους ίϊς) αίχμαλωσίαν, ίίς αίχμαλω
σίαν υπάγει αυτός• εαν κανένας σκο-

η• Ε γιου δα άσάϊγ οΰρδξρ τέ πέν
λιοιίφτε μέ Σ|ϊνγτόρ§, έ τί μοΰντ ά^
τα* Ι γιου ία άσάϊγ ούρθ*|ρ μπί τζ&
φυλί, ΐ Ριούχί, έ δ*έ μιλέτ.
8. Ε δο τί φάλεν| άσάϊγ ίίθ' άτα
χέ £ίν§ μπί δέ, Ίμϊρ^ίτ' έ άτοΰρε νουκ{ γιάν| σκρούάρΐ ντέ κάρτί, τε γέτεο*
τϊ κέγγιτ κε |8τ| θέρ^τουρε χέ γκά
νίσιγια έ γίτεσ|.

9• Αι κ)| κα βέ"), λέ τ| $>ιΡιόγ?.
ίο. Κου9 χίε γέτερινί ντέ σχλαβί,
ντέ σκλαβί βέτε έ δε άι* χοΰα βρέτ
μέ θίχε, ίουχαετε τε βρίτετε, έ δέ άί
τώση μΐ σπαθί, χάμνει χριία καί αυ μέ θηΊΙ$' κετοΰ κεντρόν &>υρίμι έ ο»
τός να σκοτωθη μέ σπαθί. Εδ*ώ ϊϊναι πέσα έ <}|ϊνγτόρΐβίτ.
ή υπομονή και ή πίς-ις των αγίων.
ιί. Ε πάτζε τγιάτιρ *ί8ι *\ $*
ιί. Και ιί ία άλλο θηρίον όπου
άνέβαινεν άπο την γην, χαί «ν/5 κέ γκά δέου, έ κί-} & πρί οΊ τ^ κέγγιτ,
ρατα δυο όμοια άρνίου, καί έλχλει μα χουβίντόν πόσι βράχων.
ώσαν δράκων.
ι». Ε πίντε Ρίθε φουκίν' έ πί3£σ|
13. Καί κάμνει όλην τήν έξουσίαν
του πρώτου θηρίου έμπρος-άτου, καί πάρ^ε π|ρπάρ* σάϊγ, έ άναγχας ίέν|
κάμνει τήν γην καί εκείνους όπου έ δέ άτα χέ ρίν| μπέ τέ, /-έ τί φάλι3ν|
κα Γοιχοΰαιν εις αυτήν, οια να προ- 'ανίν-Λ πα'ρΥι, άσάϊγ χε γιου "ΐβροΰ*
σχυν/σουσι το θηρίον το πρώτον, τοΰ πλιάία έσάϊγ χέ κέ πέρ β§έκ§γ§.
οποίου έθεραπευθη ή πληγή τοΰ θα
νάτου του.
1 3. Ε πίντε τί,ιουόίρα τέ μΐ5α,
1 3. Καί κάμν« βημεΐα μεγάλα,
ιί; τόσον όπου κάμνει καί φωτία να κάκ5 σα τ| τζπρίτ έ ίέ ζγιαρ γχα κίκαΤέβη άπο τον ουρανον ίΐς τήν γην, εΧι περπάρα νιέρ^ζετ.
εμπρος•α ίΐς τους ανθρώπους.
ι4• Καί πλανά εκείνου; όττοΰ κά
1 4• Ε πλανέψ άτα χε ρίν§ μπί $έ,
τοικου™ επάνω (ΐς τήν γη"ν, δ*ιά τα πέρ τζιου^ίρα χέγιοΰ ία άσάϊγ οΰ'ρδερ
σημεία τα όποια τοΰ Πόθησα•/ να κάμη τ| ί,ν πίρπάρα πίδίΊε' • θόθ μπ' *
έμπρος-α ίϊς το θηρίον" θίγοντας ιίς|τα κέ 'ίγνε μπί ο*έ, ι\ *(ϊγν| ίκόν§
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έκίίνους 4ποΰ καιοικοϋσιν απάνω εις
την γην να κάμουσιν εικόνα τοΰ θηρίου, το όποιον έχει την πληγην του
σπαθίου, καί έζησε.
1 5. Και του *ο\>6/! να ίωση πνεύ
μα ει; την εικόνα του θηρίου, ει;
τόσον όπου να διαλαλ/ίστι ή εϊκών
του θηρίου, καί να κάμη, όσοι δίν
ήθίλασι προβκυνγίτη την εικόνα του
θηρίου, να πκοτωθώσι.
ΐβ. Και κάμνει όλους^ τους μι
κρούς, χαΐ τοϋ; μεγάλου;, και τους
πλουσίους, καί τους πτωχούς, και
τους ελευθέρους, καί τους δούλους,
οια να τους ίωση χάραγμα εις το
χέρι τους το δεζιόν, η ίΐς το μέτωπόντους.•
. ;•,
17. Και κανένας να μη δύνεται
να άγοράση η να πώληση, πάρα ε
κείνος όπου έχει το χάραγμα, η
το όνομα τοϋ θηρίου, η τον *ρ*θμόν
τοϋ ονόματος του.
1 8. Εδώ είναι ή σοφία" όποιος
εχεί νουν, ά; λογαριάση τόν αριθμόν
τοϋ θηρίου" διατί αριθμός ανθρώπου
είναι, καί ό αριθμός του ίίναι χ ζ ς-.

Κ«*. *4-

Αίδεοί άαάϊγ χ§ χίσ" -λΙάΡξν' έ θί*^!,
ί 4οι.

1 5 . Ε γιου δά άσάϊγ τι ίπ Σπίρτ
μπε Ιίβόνϊ τί χίσϊσ;, χε τ§ φλ»«'σγ|
ε δέ Ικόν' έ πίθίοί, έ τ§ *έγε χι άτά
χι νούχ' ί φάλεν§ ίχόνεσ$ χίβκξ τ4
βρίτενί.
ιδ' Ε $ο τι Αίγί μ Κθι, τ& βόΓίΐγτ' έ τέ μεδίνγτε, τ§ πάσουριτϊ ε
τ| βάρ^εριτί , έ δέ ζοτβρίνγτε, ε αϊ
χοπίγτε κ§ ι\ κε'νε ν£ νισιί» μπ§ *όρρί τ§ τοΰρε τε ογιάθετε, ά ντ| χαλερα τϊ τοΰρι.
1-7 • Ε κ$ τε μός μουντγΙ νιεελ τ»
&λέγ£ α τε σέσ§, περ βίτζε ά.-ίγ χι
χα νιδιάνε, ά εμερρΛν' • χίο|«, ά **μουριν' έ §μ§ρ^ιτ σε σάϊγ"
1 8. Κ|τοί> εϊτε σοφία, χ•ΰσ χα
μ!^τ λέ τε λογαριάσγ* νίμουριν" έ *ί<Ηαί' σε ψε ε£τ§ νέμουρ ^ιερίουτ , »
νέμουρι ϊ τίγ• 666 ΡΊχδτεκίντ έ.Ριβ«"ίδγιετε έ 5ιαστ§

Κεφ. ιδ. ι4•

Κρίε Εκατίρμπ&δγεέτίτ|. :δ. ι^

1. Και είδα, καί να άρνίόν όπου
ίς-ίκίτο απάνω εις το όρος το Σιών,
καί αντάμα μετ' αυτό ητον εκατόν
οαραντατεσσαρες χιλιάδες, όπου είχαν
το όνομα τοΰ πατρός του γεγραμμένον ιΐς τα μέτωπα του;.
3. Καί ηκουσα φωνην από τόν ού•
ρανόν, ώσαν φωνήν πολλών νερών, καί
ώσαν φωνην μεγάλης βροντής" καί η
χούσα φωνήν κιθαρωδών, όπου έκιΟάριζαν μέ ταΐς κιθάραις τους.

Ι. Ε βουρρα ρέ, ί για νιί χένγχ Ά
ρίγ ντε μάλλ τ( Σιώνητ, ι χάδ/ΐμί
τε νιεκίντ έ §ιζέτ έ κάίΐρ μίγι χρίρί,
λ\ χίσνε ίϊκρούαρί |μ|ρίιν' ε' ίιϊάιτ
σε τίγ ντ| ήάίερα τε τοδρε.

3. Ε ^ιΓιόβα ν:ε Γί νκα κίε'ι η
5ϊμίμ τε διούμί οΰγ«αξ»τ, έ σι »•%
ζε πουμπουλίμεσί μαδε' έ ζίν$ χ& «ίιόβα πόσι τ' άτοΰρε χ| κιθαβίβγινί μ•
κιθάρα τε τοϋρε.
3. Ε κ| χ|ντόϊγν| πόσι «| ^ίνγκί
3. Καί έψαλλαν ωσάν ωδήν και

Κ»ψ. ι4•
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νούριαν έμπροτα εις τον θρόνον, και τ| ρε πί,ρπάρα φρόνιτ, έ πιρπάρ* τ$
ϊ|/προς•α εις τα τέσσαρα ζώα, χα'ι |κάτερ κάφσεβετ, έ τ§ πλέκετ' έ ντονι^
•ίς τους πρεσβυτέρους ' και κανένας ι
δεν έδυνη'θη να μάθη τ/,ν ώδήν, πά
ρα οι εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες
χιλιάδες, οί αγορασμένοι άπο την γην.
4• Ετούτοι είναι εκείνοι οι όποιοι
με γυναίκαις δεν έμολύνθησαν" διατί
«ίναι παρθένοι" ετούτοι είναι εκείνοι
οποϋ άκολουθοΰσι το άρνίον, δπου και
«ν ΰπάγη' έτυΰτοι αγοράσθηκαν άπο
τους ανθρώπους πρώιμον ( αφιέρωμα )
εις τον Θεόν και εις το άρνίον"
5. ΚαΙ ιίς το ς-όυατους δεν ευ
ρέθη δόλος" διατί είναι άκατηγόρητοι
έμπρος-ά εις τον Ορο'νον του Θεοΰ.
β. Και είδα άλλον άγγελον όπου
«πέτα εις το μεσουράνισμα, καϊ <κράτει «ύαγγέλιον αίώνιον, να εύαγγελίση εκείνους όπου κατο'.κοΰσιν απάνω
«ίς την γην, και κάθε έθνος, και φυλην, και γλώσσαν, και λαόν'
η. Και έλεγε με φωνην μεγάλην'
φοβη'θητε τον Θεόν, και δότε εις αυ
τόν δόζαν, ότι τλθεν η" ώρα τη; κρί
σεως του" κ»ϊ προσκυνη'βετε εκείνον
όπου έκαυ,ε τον ούρανόν και την γην,
και την θάλασσαν κα; ταΐς πηγαϊ;
των υδάτων.
8. Και άλλος άγγελος άκολουθησεν, λε'γωντας" Επεσεν, έπεσε Βαβυλών ή πόλις ή μεγάλη" ότι άπό το
κρασί του θυμοί της πορνείας της
ίπο'τισεν όλα τα έθνη.
9• Και τρίτος άγγελος τους άκολούθησιν, λέγωντας με φωνην μεγάλην' έαν κανένας προσκυνά τό θηρίον και την εικόνα του. και πέρνη το
χάραγμα του εις το μίτωπο'ν του η
εις το χέρι του,
ίο. Και αυτός θέλει πίει άπό το
κρασί τοΰ θυμοΰ τοΟ θεοΰ, του κ«-

νούκε υ•οίιντ τ» μψύν «τ| κ|νγκ|, πΐρ
βέτζε άτουρι νιεχίντ «' διζέτ * κάτε,ρ
μίγ|βιτ, άτα χε κέ-ί Αλί'ρί γκα δί'ου.
4• Κ|τά γιάνί άτα χι νούχ| γιάν|
μολέψουρ$ μι Ρρά' σε ψε γιάν* παρ
θένο" κ|τα γιάν" άτα χ§ βέν£ πάς κέ- .
γιτ τεκ ίό χε βέτε' /Λτ« γιάνε «λέρε
γκχ νιέριζιτί προτολόγο τι Π«ρντίο$

έ τι κέγγιτ,
5. Ε δέ μπ| Γολ| τί τοΰρε νοΰκ'ού
:$ντ ί^νιέίίτρε/ σέ ψέ γιάνε τ| π« $<άίγ
πιρπάρα φρόνιτ ο$ ΓΙερντίσε.
6 Ε πάτζε. νιε τγιε'τίο Ε,γγίΧ, •Χ\
φλιουτουρόν ντί πέρ μις τ![ κίελιτ, '/\
κίσ οΰγγίΧ'ί πα σόσουρε, π§ρ τ$ βαγ•
γελίσουρϊ άτα κ| ρ\γνε μπί δε, έ δε
τζδό αιλέτ, έ δε τζ<5ό φυλί, ι Ριοΰχΐ,
έ λαό.
η. Ε θοσ με ζε τ| μάδ, κ;νι φρίίιν'
έ Ιίερντί^ϊ, έ λεβδόνι άτΙ, αϊ ψέ έρ•
όι κοχα ΐ Γιούκιτ σ« τίγ, ε φάλι άτιγ
χέ ϋ|ρρ"ι κίεΧινι, έ δέ δένε, έ δε ^έτν{,
έ δι κρόν'.$ρατ' έ οΰγεραβετ, '

8. Ε νι$ τγιάτίρ Εγγ|λ' ίρδι π*;,
έ θά * Ρα, ρα, Βαβυλώνα κιουτέτι ί
μάδ' ί.ϊ ποτίσι μέ βέρρι -.ε ονβ^ίσ}
κουρβίρίσι σάιγ Ριθ| μιλέτετ•.
9- Ε νιε ΕγγοΧ ί τρέτ| οϋ βϊν πας
άτουρε, τούκ' έ θέν$ , μι ζ| τ^ μάό'.
κούσ τϊ γέτϊ φάλιουρε πισ§σ|, « κονισμ£« σάϊγ, α. τε κέτε μάρρβ νιαιάνί ρτ.\
λά'ίι τϊ τίγ. α μπί Γόρρι τ| τίγ.
ίο. Ε δε άί & τ8 π{γ| γκ^ βέρόα
ΐ ούρίίσι Περντίσι, ί νακατόσουρι ι>•»
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ρασμένβυ άκρατου ιις το ποτήρι τν,ς
•ργτί τ >.:/" και θελβι βασανισβη με
φωτίαν χαι μ» θειάφι εμπρο^α εί;
τους άγκ»»ς αγγέλους, χαι έμπρος-ά
ιι; το άρνίον.
ιι. Και ό χαπνός του βασανισ
μού των ανάβαινε* εις «ϊώνας αιώ
νων* χαι οεν εχουσιν άνάπαυσιν ήμέραν και νύχτα εκείνοι όπου προσχυνοΰσι το Θτ,ρίον χαι ττ,ν εικόνα του,
χαί έαν χάνένας πάριβ το χάραγμα
τοΰ ονόματος του.
12. Εο*ώ είναι η" υπομονή των ά
γιων" έίω ιΐναι εκείνοι όποΟ φυλάττουσι ταΐς έντολαΐς τοΰ θίοΰ", χαι
την πίς•ιν τοΰ Ιησοΰ.

Κεφ. 1 4.

βε'ρ^ι 3κέτο ντε ποτί,ρ τ' οϋρΡίσε τίγ"
β δο τ4 μουντόνβτε με ζγιαρ, * 3κ»ονφουρ περπάρα Σεϊνγτόρεβετ ίγγεϊγ ,
ε πίρπάρ» κέγγιτ.
ιι. Ε τιμι ί μονντίαττ β$ τοόρβ
γκρίχετε λιαρτ μπ| γέτε πας γέτετ'
ε νούχ| κάν* τ\ πρέιγτουρε ίίτ' ε νάτι άτα ί| φάλενε *ί3εβ§, έ δε χονίϊμίσε σάϊγ, ε δε χοΰϊ" τ$ μάρ£ϊ ίΰιάνΐ
ε εμερρΊτ σάϊγ.
ία. Κετού χιντρον οουρίμι ί&ίγτόρ|βετ' ί§τ•>ύ ί άτούρεβετ χ! ροΰαϊγνε παρσίτ' έ Περντισ|, ε ίέ χε'Λν'
έ Ιησούϊτ.
1 3. Ε <1ι6όβα ζϊ γχά χ»Χχ, *§ μ$
Θό# μούα' σχρούαϊγ' λιοΰμ τ» βσεχονιριτε, #.ϊ βδέσίνε. μπί Ζόν| χΐ #|τέτν ε'
τούτγε." βίρτέτ, Θότ| ίπίρτι, « τ|
πρίχενΐ γχά ζαχμέτετ* έτοΰρε• σε ψέ

1 3. Κ αϊ αχούσα φωνην άπό τον
ούρανον, όποδ μοϋ* εΧεγεν" γράψε' μα
κάριοι οι νεκροί όπου άποθένουσι εις
τόν Κ,ύριον άπδ τώρα χαι ίμπρος-α"
ναϊ, λέγει το Πνεΰμα, δι* να άναπαυθωσιν άτό τους κόπους τους" χαι πούνιτ' ΐτοΰρε βέν§ πας σούρει"
τά ίργα τους άκολουθοΰσι μετ' αϊ
τούς.
ι4• Και είδα, χαι να ίνασυγνεφον
ίσπρον, και απάνω εις το συγνεφον
«κάθετο ίνας όμοιος ώσαν υιός άνβρώπου, χαι ίφόρει απάνω εις το κε
φάλι του χρυσόν ς-εφάνι, χαι ει; τ!
χέρι του έκράτει δρεπάνι κοπτερόν.
ι5. Και άλλος άγγελος εΰγηκεν
άπό τόν ναον, χαι έκραζε με μεγάλην φωνην εις εκείνον όποδ «κάθετο
απάνω εις το σύγνεφον' πέμψε το δρέ
πανων σου, χαι θέρισον* Οτι σο•* ί,λ-

ι4• Ε βούρλα ρέ, ί για, νά μγιέρίονλ'ί έ πάρ&ε, ί οΐπ|ρ μπΐ μγιέρΡουλ»
ριγ νά χ| ίιαν μέ πίρ^' έήεριουτ, χ}
ΐ'-Ιδ μπί κρίε τ| τιγ νά χουρίόρι τ' £&•
ρ"τ§, έ μπέ Λο'ρ^ί τι τϊγ ίιέ ίίιάπεο
τέ πρίχουρί.
1 5. Ε νά τγιάτβρ Εγγξλ οολι γχα
ναό» τούχ' ί Θύρρ^τουρε με ζϊ "ά μαί,
άτίγ ϋ\ ^'ιγ μπί μγυ'ρΤουλξ" ίερΡό ${*•

πιρινε τ|νντ, έ χοίαρ^ρ* 1& ίι ΓίΛ χόχα τ* χούαρ^τς τΐγ, σε ού ία τ%
ίεν *) ώρα όπου να Θερίσης, ότι έξη- κόρ'ρϊτ' έ δέουτ.
ράνθη ό Οερισμός τις γης.
1 6. Και εκείνος όπου έκάΟετο α
1 6 Ε άί *ε ρϊγ ι*-τα μγιέρ/Όυίΐ,
πάνω εις τό συγνεφον, ίβαλεν το δρέ• βούρ*ρ*ί δράπίριν'έτΐγ μπί δε* έ ού χού*
πανόντου απάνω εις τήν γην" χαι αρ"ρ ίεου.
ίθερίσθη υ* γη.
ιη. Ενιΐ τγιάτίρ Ε•^ «λ' &ίΧι γχ*
17. Και άλλος άγγελος εΰγηκεν |

Κεο. •!5.
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άπό τον ν*ο* άπου ίτον εις, τον οό-:ναόϊ Δ ΐ^τξ ντίρ χίΐλλ, έ κ!3 ε δ*έ άΐ
^ανόν, και ικρά -ί ι χαί αυτός 5ρέπα- νι$ δράπίρ τ§ πρέχουρε.
νον κοπτερόν.
ι8. £ νιε τγιάτίρ Εγγίλ οολι γκα
1 8. Και άϊλος άγγελος εύγϊ.χεν
άπό το βυσιας-η'ριον, όπου ειχ^εν έςου• θυσιχς-ίρι, έ Ιά κ§ ΑΊ5 ουρδερ (Λπί
*ίαν απάνω εις την φωτίαν* χαί έ- ζγιάρ" έ θυρρι με νιε ζ§ τ§ μαδ, άτίγ
φώναςι {Μ μεγάλην φωνήν εκείνον κ| χί'ά δράπ|ρ•.ν' έ πρέχουρε , έ ί 9α*
όπου «χράτει το δρέ-ανον το κοπτε οερίό δράπ$ριν§ τεντ τε πρέχουρινε, έ
ρόν" λέγωντας' πέμψε το δρεπάνι «ου βίλλ ρου^τ' έ βίίίτιτ σε ίέουτ' σέ ψέ
το κοπτερόν, χαί τρίγησε τα ς•αφό• ού πόϊκνί. ρ*ού9τ' έτίγ.
λια της αμπέλου της γης, ότι ωρί
μασαν τα ς-*φόλιά της.
19. Και ό άγγελο; «βαλε το #ρί
ΐ9• Ε βουρρι ΕγγβΧι δράκε,ριν' επανόντου.εί; την γην, χαΐ έτρίγηιε 1γ ντ| όέ, έ βόλι βέδτιν' β δέουτ, ε
το αμπέλι της γης, χ» (τα 7«90λικ) ρΌΰστ ΐ βοΰρι ντί πατιτήρ τ| μαδ τε
ίβάλιν εις το πατητήρι το μιγάλον ούρΡίσε Περντίσξ.
τοΰ θυμοΰ του θεοΰ.
αο. Επατητίρι ού 5*έλλ πίργιάδτα
2θ. Και £πατη'8η το πατητήρι
»ςω άπό την πόλιν, χαί εϋγηκεν αί χιουτε'τιτ' έ δόλ'ι Γαχ γκά πατητίρι
μα άπό το πατητήρι !ως τα χαλι γγέρα μπε φρέ τί κοόαγετ, γγέρα νιε
νάρια των άλογων, εως χίλια έ;α- (*ίγε έΓιαϊτΐκίντ στά|ΐίί.
κόσια ςάόι*.
Κεφ. ιέ. 1 5.

Κρίε Επεσ| ιπείγιέτίτε. ιε. 1 5.

ι. Ε πάτζε νιε τγιάτίρ νιϋιάν τ|
Ι. Και είδ** άλλο σημάδι εις τον
οϋρανον μέγα χαί θαυμας•όν, έ.ττα ιαι'Ϊ ντέο κι'ελλ , έ τε τζιουδίτζιρι,
αγγέλους, όπου εϊχασιν ταΐς έπτα στάτε Εγγίϊγ , λε ΐΑπάιγν» τε «τάτε
πληγαΓ; ταϊς ϋς-εριναΐ;, ότι εις αύ πλιάΓατ' :' παΐτάϊγαε, σέ ψε ριπέ «ται; Ιτελειώβη ό θυμός τοΰ Θεοΰ. το ού σ'ς ο^ρΡί έ Περντίσε.
2. Ε πάτζε πόσι νιε δετ τί χ:λτ|
. 2. Κ χι είδα ωσάν θάλασσαν ύαλίντ,ν άναχατωμένην μέ φωτίαν, χαί τ| να/.«τ^σ)•^ρ^ (Α6 ζγιάρρ, έίέ άτάχε
εκείνου; οποί ένίκησαν το θηρίον χα'ι μσυντνι π•.'%ε, έ οε χονίσριεν' ίτιγ, έ
την είχο'να του και το χάραγμα του, ύέ νιϊιάν' έτΐγ, ε' ^έ νέαουριν' έτϊγ,
χαΐ τον αριθμόν τοΰ ονόματος του, κϊ ρίγ (χπι δέτ τ| χέλτξ, ε κί'ίν| χιΟαότου «νέχουνταν απάνω ει; την θά οα τί ΓΙεοντίσε.
λασσαν την ΰαλίνην, χάι εΐχασι χιΟάρα; τοΰ ΘίΛΰ'
3. Ε κεντόιγνε χ^Ογκίν' ί Μωΰσί3. Και ψάλλουσι την ώοην του
Μωυσέως τοΰ δούλου τοΰ Θεοΰ, χαΐ ουτ άόπιτ Περντίσε , έ & κ|νγχ£ν' έ
την ώδην τοΰ άρνίου, λέγοντες" με χέγγιτ, Ι θόσνϊ- Τε |χ§^ά ί τ'ί τζιονιγάλα και θ«υμα7α είναι τα ίργα σου, 5ίτεζΐ|Α γιάν| πουνετ' έτο^«) ώ Ζοτ,
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Κεφ.

ιβ.

Κύριε ό θεός ο παντοκράτωρ" 5ί* 1 οι Περντί φουκ'ι μαο" τέ δρέϊγτα έτέ
καιαις χαι άληθιναϊς βΐναι ι} ς-ράταις | βερτέτα γιάνε οίδετ' έτούα, ώ μπρέτ
σου, ά βασιλεϋ τών αγίων.
ί Σίϊνγτόρεβετ.
4• Ποιος να μην σε φοβηθη, Κύ•
4• Κοϋσ §6 τέ μος τε τρ4μπετ§
Γ•.,, χμ ν* δοξάση -Το όνομα σου; |σιγ, ώ Ζοτ, ί χ.οΰϋ' §6 τέ μος λίβ&νί
έτι ίσϋ ^.όνοί είσαι ό'σιος' ότι όλα' ίμ|ρ£•.τ§ τατ; σέ ψε τι 6ίτ|α| ν»
τ£ Ι9ν>ι θίλουσιν ελθη χαϊ θε'λουσι ^4"•νγ^» άντάϊγ Ρίθε μιλί'τετ* & τέ βίπροσκυνιίβει έμπρος-ά σου' ότι τα δι-'γ£νξ τε φάλενε περπάρα τεγε" «λ»
ν.αιώαατά σον έφανϊρώθηχαν.
ίιούκερατ' έτούα γιάνε τζφάκιουρε.
5. Και ύς-ερα άπο τούτα είδα,
5. Ε πχς χετούρέ βίϊτρόβα, έγιά,
Χα'ι να, και άνοί/θη ο ναός της σκη-'χξ ού χαπ ναό» ί τέντ§σ§ [/αβτυρίβΐ
νης του μαρτυρίου, οπού* είναι εις ντι,ρ κίελλ.
τον οόρανο'ν.
6. Και. οι έπτα άθελοι όπου ειβ. Ε&ούαΧε γκχ ναο'ϊτέ δτάτ| ίίγ/αν ταίς έπτα πληγα*, εύγηκαν άπό γεϊγτε, λε. μπάΐγνί. τε 5τάτ» πλιά£ζτόν ναον,.ένδ'υμένοι λίνα καθάρια χαϊ τί, βέσιουρε μέλι τέ παάτρούαρί,ε τ|
λαμπρά, κχϊ περιεζωσμενοι τριγύρω πάρδε , ί γγίσιουρε, ντέ κρχχιρούαρ
ΐΐί τα ς•η*θη ζωνάρια χρυσά.
|*ρέζα τ' ά^ότα.
^. Κα'ι Ινα άττό τα τέσσαρα ζώα!
η. Ε ίιέ γχα τέ κάτερατ» χάφ3|
ίδωκεν εις τους έπτα αγγέλους ίπτα$ϊ ντέ τέ στάτ§ εγγίϊγτί στάτε χού•
ϊιούππαις χρυσαϊς, όπου ήταν γεμάνπατ'άρ^τα τέ πλιότα με ούρήτε Περταις άπό τον θυμόν του Θεού το^ντίσε. Ριάλε ντέ γίτξ πας γε'τετ.
ί»
<
•</
"
ωντος εις τους αιώνας των αιώνων. |
8. Και έγεμίσθη ό ναός χαπνΰν ,
8. Ε ναόι ού μποΰσ τϊμ πέρ μ«άπο την οοξαν του Θεοϋ, χαι άπό δετζί τί Περντίσε , ε' πέρ φουχ; τέ
την δύναμίντου* Χαϊ κανένας δεν 4- |τιγ* έ ντονιέ νοΰχ| μοϋντ τ'| χιν ντε
δύνετο να εμβη εις τον ναον, εως'ναό, γγε'ρα σα τέ σόσι3ν» τ| 5τάτ|
ύποΟ να τελειωθώσιν • αϊ εκτά π>•/ι- ΐϊ>ιάΡετ' & 3τάτ| 'έγγίγεΓ.
ναΐς τών επτά οίγγε'λων.
Κεφ. ις•. 1 6.

Κρίε ΕΡιασημπίογιίτϊτι. ις•. 1 6.

ί . Και αχούσα ιρωνήν μεγάλην ά^ό
τον ναον, όχο>7 ελεγεν εις τους έκτα
αγγέλους- υπάγετε, χύσετε ταΓς κούπη^ις τ*0 θυμού* του Θεοΰ εις τί;ν γην.
2. Και έπτ,γεν ό πρώτος, και ί^υσε τήν χουπττάν του απάνω εις τ/,ν
γΐν* χαι ε'γινε ιίληγν, κακή Χα'ι πονν,ρά εις τους άνθρωπου;, όπου είναν
το /άραγμα του θηρίου, χαϊ έχίίνου;
βποΰ βπρο•ίχυνο5σ3(ν την εικόνα του.

ι. Ε &Ριο'βα νιε ζ| τέ μΐο* γχί
ναο'ί , & ού θο* τί 3τάτ! «γν«γετ•
/άϊγδενι, ε §έρίνι χούπατ'έ ζεμίοίμυιτ
σΙ Περντίσ! μπ» ίέ.
3. Ε βάτε ΐ τάΐρι ε ^ίρΧ•. *ουπ»»'
ίτΐγ μπί δε* ε' ού πΐ πλιάΒα έ Χεχε
ί ε' λίΡκ| μπε νιερβζ, χ'ε χ;σν§ νι5ιά•/'
ί -τίσε^ι, έ μπ' άτχ λϊ ού φάλλε, μπ|
κονίσμε τά σάϊγ.

Κεφ. »4•

ΙΩΑΝΝΟΥ.

3. Κίά ό δεύτερος άγγελος έχυσε
τ-ήν κοΰππάν του μέσα β£ς τήν θά
λασσαν, χαί έ'γινβν ώσαν αίμα απεθαμμένου" λαϊ χάθβ ψυχή ζωντανή
άπέθανβν ίΐς τήν θάλασσαν.
.(. Και ό τρίτος άγγελος Ιχυσε
τήν κοΰππάν του εις τους πόταμους
και ίί; ταϊς πηγαΐς των νερών' και
ίγιναν αίμ*.
5. Και άκουσα τόν άγγελον των
νερών όπου ελεγεν' οίκαιος ίίσαι, Κύ
ρκ, όπου ίϊσαι, και ήσουν, χαί ό
ίσιος, δτι ταΰτα εκρινας*
6. Οτι αίμα αγίων και προφητών
ίνυσαν, και αίμα τους είωκε; να πι
ο ;?ι' οΊατί άζιοι είναι.
η. Και άκουσα άλλον άπό το θυ/Γίαιρίοιον όπου έλεγε ναι. Κύριε ό
ΐϊκντοκράτωρ, αληθινά!; και αΐκαιαις
είναι αϊ κρίσαις σου.
8. Και ό τέταρτο; άγγελο; ί/υσβ
τήν κοΰππάν του ίίς τον ϋλιον" και
τοΰ εδόθη να καυματίση τους ανθρώ
πους με φωτίαν.
ι). Και έκαυματίσθησαν οι άνθρω
ποι καΰμα μέγα, και έβλασφη'μησαν
το δνομα τοϋ θεού, όπου έχει έζουο'αν εις ταϊς πληγαϊς ετούταις' και
δεν έμετανόησαν να του δώσουν δόςαν.
ίο. Κα! ό πέμπτος άγγελος έχυσε τήν κοΰππάν του εις τον θρο'νον
του θηρίου* κα: έγινεν ή βασιλεία του
καταμαυρισμένη' και έμασσοΰσαν ταΓς
γλώσσαις του; άπο τον πο'νον τους,
1 1 Και έβλασφη'μησαν τον θεόν
τοδ ούρανοΟ άπο τόν πόνον^ους, καί
από ταΐς πληγαΐςτους, και δέν έμε
τανόησαν άπό τα έ"ργα τους.
ία. Και ό έκτος άγγελος έχυσε
τήν κοΰππάν του ϊΐς τόν ποταμον τόν
μεγάλον τόν Εύφράτην' και ϊζεράνθη

8αι

3. Ε ί 8ίτι ϊγγιλ' ϋΐέρδι κούπεν' έτιγ ντ| &τ, έ οΰ πε πόσι Ριάκου ί «ξ
β&κουριτ ' έ Ρίθε σα λί3ν§ 9πιρτ χϊ
ρΌ'ϊγνί ντε §έτ ψοφίσνε.
4• Ε ίγγελΊ ί τρέτι ε δέρδι κούπεν'
έτίγ ντ& λιούρερα έ ντε κρόνιερα τ^
ούγεραβετ, ε ου πένε Ριάκ.
5. Ε §ιΡιο'βα |γγϊλ"ιν' έ ούγεραβετ,
κέ θό»• ί δρβΐγτΐ γέ, ώ Ζότ, κ§ γέ, έ
έ κε γεσε ^ίϊνγτ, σε ψε κώτοΰ Ριουκο'βε.
6. 2ε ψε κάνε &ρδουρ| Ριάκν' ί
2εϊνγτο'ρεβετ ί τε προφτίτετ, έ ού δέ
άτοΰρι τε πίγνε Ριακ' σε ψ* κιστοΰ ού
οούχαεϊγ.
η. Ε 8ιΡιόβ* ίιΐ τγιάτίρ γχα θυσιας-ίρ•." κ| Θό3" με τ| βερτέτε, ώΖότ,
φουκί μάδ, τ'| βίρτέτα έ τ* δρέϊγτα
γιάνβ Ριούκερατ' έτούα.
8. Ε ίκάτιρτι εγγ|Χ §έρδι κούπε,ν'
έτίγ μπ'ι δίελινε* έ γιου δα άτϊγ Ή
&Ρκ νιέρεζιτί μέ τ| γχρόχετ» έ μέ
ζγιάρ-ρ-.
9• Ε νιέρ^ιτί βουλιοιγνξ περ τ$
γκροχετι τ'ε σ;ούμε, έ σάίγτινε Ιμεόριν'
Περντίσε, )\ κα ουρ^ίρ μπι «το πλι*Ρ*ε' έ νούχε μετανοησνε, κ| τι ιπν£ ατίγ λ|β5ίμ.
ίο. Ε εγγίλ\ ί πε'σξτι δέρίι χοΰπεν' ίτΐγ'μπΐ φρόν τ| χίϋεσ&, έ οΰ ερρ"ετζούα μπρετερία ΐσάϊγ ί γχα τ»
δίμπουριτε Αριγ4 βέτε Ριοΰχεν' έτοΰρε.
Ίί. Ε ίίιάϊγτινε Περντίν| έ κίελιτ
γκα άφορμίέ τε ίέαπουραβετ σ| τοΰρί
έ δέ γ*α τ.λιάΓκίτ' έτοΰρε * έ νούχε
χαϊκνε οο'ρρ^ γ•/.α πουνερατ' έτοΰρε.
12. Ε ΐ Ριά"ΐ:|τι ΐγγί' δέροι κουπ|ν' έτιγ μπι λιοΰμ|ν' έμαδ* Εφράτνί"
ί στερπόι' οΰγίτ' έτιγ, χε τ^ *1*~1

3ία
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Κί5. 1 6.

•το νερόν του, δια νά ετοιμασθη ή Γατί οίίδ' έ μπρέτϊρετ Α γιάν$ γκχ
ς-ράτα των βασιλέων όπου είναι άπό δέλλ δίελι.
τήν άνατολήν τοΰ ηλίου.
1 3. Και είδα άπο το ς•όμα τοΰ
ι3. Ε πάτζ5(τ|&λ|) γχά Ρόγι*
ε
δρακβνιτ
ρακο'νιτ, έ δε γκά ίογι* £ ίίσίσ*,
δράκοντος, »αί άπο το ζΌμα τοΰ
θν,ρίου, κα! άπο τ6 ?όμ« τ«ΰ ψευ* έ δε γκά Ράγια ί προφιίτιτ ΡΑείτνιχΛ
δοπροφτίτου τρία πνεύματα ακάθαρ τρέ απίρτίρα τι πί/ίρα, κΐ Ριάϊγν| μϊ
πρετεκο'σα.
τα, ωσάν .βαθράκους*
1 4. 2ε ψε γιάν| δπίρτίρβ τέ δεμόι4• Διατί ίίναι πνεύματα δαιμο
νικά όπου κάμνουσι σημεία και πηγαί- νεβετ κε λίγ|ν£ τζιουϊίρα, έ βίνϊ ντέ
νουσχν εις τους βασιλεΐ; τ•?,; γίς κχ'ι μπρε'τερε τ| δε'ουτ, ε τι ΡίΟ* δινιάσε,
βλ/ις της οικουμένης, να συμμαζώνουν τέ μπεγέδ|ν§ άτά πέρ λιοΰφτ* τ§ άεις τον πόλεμον της μεγάλης τ,μέρας σάϊγ δίτισι μάδε ι§ Περντίσ{ φουκί
εκείνο; τοΰ θεοΰ τοΰ παντοκράτορος. μαοιτ.
1 5* ( Να, όπου ερνομαι ώσχν κλέτιδ. ( Για, κ§ ού βίγ σί κούντρ*
τη;" μακάριος εκείνος όπου είναι έ βγιέν κουσάρι* λιοϋμ άί ίιερί χε ρί
ξυπνος, και φυλάγει τα φορε'ματάτου, τζγιούαρϊ, έ ρούαν ^ο'πατ' έτίγ, ϊέ τ|
λα να μη* πεοιπατη γυμνός, και μός ετζεγε τζβεσιου:|, ε τϊ 3•Λ^εν«
βλί'πεται •ή ίντροπη' του. )
τούρπν' έτίγ.)
• 6. ΚαΙ τους έσυμμάζωξεν ει; τον
τον τόπον όπου κχλεϊται Εβραϊκά
Αρμαγελών.
17. Και ό έβδομος άγγελο; έχυσε
τον κοΰππάν του εις τον άέρα' και
εϋγτ,κε φωνή μεγάλη άπό τον ναον
τοΰ ουρανού, άπα τϋν θρο'νον, και
ελεγεν' έγινε.
ι8. Και έγίνουνταν φωναί και
δρονταΐ και άς-ρ*παί, και σεισμό;
έγινε μ-εγάλος, όπου δεν έ'γινεν άφ' ού
έγίνηκαν οι άνθρωποι εις την γ/,ν,
τέτοιας λόγο; σίΐσμος ετζι μεγάλος.
19 Και έγινεν ή πόλι; ή μεγάλη
•ΐς τρία μερτικά, και αϊ πο'λεις τών
εθνών έπεσαν. Και ή Βαβυλών ή μίγάλη ένίθυμίσΟη έμπρος-ά άς τον Θΐϊν,
νά της δοθίί το• ποτη'ριαν του κρασι

ι6. Ε ί περμπεγιο'δι άτά ντ' άτέ
(;εντ κ§ θούχατε ντε Ριούχί τι Τζιφουτετ Αρμαγείών.
\η. Ε ϊγγεϊι ί δτάτι δερΑ κου'πεν' έτίγ ντε ίίρίι' έ οόΧι νά ^ ίμά«ϊ
γκά ναο'ι ίκίί>ιτ, γκά φΜνι, ϊ 8οδ ού

Η.
1 8. Ε ού λένε ζένιξρα, ε Ρεμίμε , •
βετ|τίμζρα. έ Ριάαυ τερμετ ί μάδ, κ.%
νοΰκ' οΰ πέ ίτίλλι λ§ κούρ γιάν| ν•.έρ|ζιτε μπΐ δέ, κάκε τερμετ ί μάδ.

ι$. Ε κιουτίτι ί μαδ οΰ ντά ντί
τρί τ,όπ:, έ κιουτετετ' έ μιλ/«βετ
σέ τγιίρα ράνε μπε δε, έ ο^.τί κονιΐγτϊμ ιτερ-άρα Περντισε πίρ Βαβυλών|ν' ίμάδε, χε τι ΐπίΐγ άιάϊγ χοτη'ρι
ού, τοΰ θυμού της όργη; του"
ί βερρ'ϊσε σ' ούρΡίσε τίγ.
2θ. Και κάίενησί έφυγε, καί τα όρη
20. Ε νησίτι ΐκνε ίίβί, έ μάλλετ|
νοΰκ' ού Ρέντνί.
δεν ευρέθηκαν '
3 1 . Και χάλαγα μεγάλη ωσάν δά- ' 2ΐ. Ε πί:3εο ί αάδ 7»σι να τάρο; ταλάντου, έκατέβαι/ιν άπό τον λαντο '£ά γκά κίελι μπϊ «ίρ$ζ' ί νιε'
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ουρανέ εις τους ανθρώπους" καϊ ίβλασ- ρίζιτε 3ιάϊγτιν| Περντινε πέρ πλιάίχ$
ψη'μησαν οί άνθρωποι τόν Θβον από τξ πρέδί,ριτ ' σε ψέ 'ί& φορτ έμάδβ
την πληγην της χαλάζης, ότι μεγάλη πλνάΓκε ί άτίγ.
ίτον ή πληγ/ί της κατά πολλά.

Κεφ. £. Ι7•

Κρίε Εστατίμπεδγιέτίτε. ;ΐζ. ι η, -

ι% Καίηλθεν ένας από τους ίπτα
«γγελλους, ΰποΰ είχασι ταϊςέπτακούππαις, και έλάλησε μαζύ μου, λέγωντάς
μου" «λα, θέλω σοΰ δείξει το κρίμα
της πόρνης της μεγάλης, όπου κάθε
ται απάνω »ΐς τα πολλά νερά.
3. Αντάμα με την οποίαν επόρνευσαν οί ρασιλεΐς της γης, χαί ε'μεθυσθη•

ι. Ε έ"ρδ*ι νι§ γκα τε στάτε Ιγγεϊγ•
τ| κι κίϊνί τ| 3τάτΐκούπατε, έ κουββντόιγ μέ μούα, έ με θα εγι», ι$
■τϊ δεφτόιγ τι δίμν' έ κούαβε,σι μάδε,
*\ ρι μπί οΰγϊρα τ£ βιούμα.
•)

2. Κέ μέ άτε κζνε κουρβεραίαρ§
μπρετίρετ' έ δε'ουτ, έ ούδέίγτινί γχ«•

χαν από το χρασί της πορνιίαςτης ε- 6ίρία έ χουρβ{ρίσ| σάϊγ άτα κέ ρίν»
ντ| δε.
■ , .
χιϊνοι όπου κατοικοΰσι την γην.
3. Ε με προΰ μπ§ ίίπίρτ ντ'ερημι*•
3. Και επήρε και έφερε με μέ το
πνεύμα «ΐς την ερημον' και είδα γυ έ πάτζ| Ρρούα κέ ρίγ μπι νιε πί3§ τΐ
ναίκα όπου ΙκάΟετο άπά<ω «ς ένα Οη- κοΰκε, κ§ κε πλιοτ με εμίρρ^ τε βλαρίον κοκχινον, το όποιον ητον γεμάτον σφηυ.ίσ|, έ χί3 δτάτε κρ«ρ$, ί ΐίγιέτ|
. .
ονόματα βλάσοημίας, και είχε ίπτα Λρίρα.
»
κεφαλαϊ; και δέκα κέρατα.
...
>
4• Ε Ρρουαγια κέ β&ιουρι μ.>
4 . Και ή γυναίκα όπου ητον ενουμένη την πορφύραν και το κάκκινον, πορφυρέ ε* ρ.έ τι χουχε , έ λίερ§ {Αε
και όπου ήτον πίριχρυσωμένη μέ χρυ άρρ", έ (Αε Ρούρρε τ» πα ντζριούαρί Ι
σάφι και μέ πέτραις πολύτιμαις και (Αβργαριτάρί, έ 41* [Απε§όρ(1§. τ| πίΐγ
ριαργαριτάοια, έκράτει βίς τό χέρι της νιί ποτηρ τ' άρρτί , πλιότ μέ τέ
χρυσό ποτήρι, γεμάτον συκχασίαις και ντγιέτί, έ ~\ ντιούερα τε χουρβίρίσ|
σάϊγ.
άχαθαρσίαι; τ?,ς πορνίίας της,
5. Ε ντΐ πάλε τεσάϊγ εΐΑίρρ1 3χρο•ί5. Και απάνω ίίς τό μετωπόν της
εϊχεν όνομα γεγραμμένον* μυς-η'ριον' αρ|" ρς-ίριο' Βαβυλώνε έ [Αάο\ (Αίμί
βαβυλών ή μεγάλη, ή μη'τηρ των πορ έ κουρβγιάρερετ έ τ& ντγιίταβετ τ|
ίέουτ,
■ τ
νων και των συκχαμάτων της γης.
6. Και είδα την γυναίκα καϊ ίμέθα
6. Ε πάτζε χετε Γρουα τέ ^ίΐγτουάγιων, και απο το ρε γκα Ριάκου ί σεϊνγτόρεββτ, έ• #1
απο το αι.(Α α
αίμα των μαρτύρων τοΰ Ιησοΰ. Κα γκα ίίάκου ί (Ααρτΰρεβετ <Λ Ιτιβούϊα*
(θαύμασα, ωσάν τήν είοα, μεγάλον ί οϋ τζιουδίτζε με τε πάρ"ρ"' άτ| τζιουΙα3μα.
δι τε μάδε.
7• Και είπε μου ό άγγελλο; δ*ιαη. Ε μι θα μοιία ΕγγιΧι ψέ ού
τί έθαιίμααες; εγώ θέλω σοΰ ειπεί τό τζιουδίτε ; ουνί δό τέ τέ Οόμ τι μυ*
ρςιίριον τη; ρναίχας καϊ τοΰ θηρίου στίρ' έ Ρρούασε, έ τ| χία|σ§ χε έ μπάν
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&κΟ την ββς^ζίΐ, *« *> ™ ' έπτά άτ£, ί.» *Λ τί στάτί κρέρ§τξ, έδέ ~\
δγιέτε *ρίτϊ.
«φάλι* καί τα δέκα κέρατα.
8. Ε πίσια *§ *έ πάρρε, ία ένοΰ8. Το θτ,ρίον όπου ί'^ε; ητον, και
Λ»
"&χ%, β §ο τ| χίπιγ! γκα άοίσι, ί
δεν εΐ*αι, ΧΛ^Λλ•1 νάάνέβη άπο την
ίβυσσον, και παγαίνει ιίς την απόκ §ό τ^ βέγβ ντε χούμπ|γί " • & τ$
λειαν" και θέλουν θαυμάσει εκείνοι όπου τζιου&τεν» νιέρεζιτε. 4 όί"! μπί δε,
χατοικοϋοιν απάνω εις τδν γην, τ.•υν άτα χξίμιρρετ' ίτουρε νοίεγιάνε δκροΰοποίων τα ονόματα δεν είναι γεγραμ- αρ§ ν:• κάρτ§ τε γέτίΛ κ| Τ** ^'"
μένα εις το κατά<τιχον τις ζωής ά για έ Χξσάϊγ γέτετ, κουρ τε σ»χν<%
πίοε.ν§ χέκε, έ νουκ'|στι, ντό•»ίβε \ττ%.
πο καταβολής κόσμου, βλέποντες το
θηρίον, το όποιον ίτον, καί δεν είναι,
άγκαλά και να είναι.
9• Κ^του |στ§ μίντ•.α « χα βοφί"
9. Εδώ είναι ό νους όπου έχει σοφίαν. Αϊ έπτα κεφαλαϊςείναι έπτα βου τΐ 5τάτ| κρέρε,τξ, γιάνε στάτ§ μάλλε,
νά, έκεϊ όπου κάθεται ή γυναίκα α τέκ ρί Ρρούαγια μπϊ τ ά.
πάνω «ίς αύτα.
ίο. Ε 3τάτ| γιάν| μπρετερίτι" τί
ίο. Και είναι έπτα βασιλείς" οί
πέντε έπεσαν, καίό ένας είναι, ό άλλος πέσι ράνε, έ νι| εστί, ε γιάτ|ρι έ δε
σί'ΐτ' άόρδουρχ, ί πόκ§ τΐ βίγ| πια κβ•
ακόμη δέν ήλθε, και όταν ελθη κάμνει
χε §ό τ| βουρέο'γε.
χρεία να ς-αθή αυτός ολίγον.
ιι. Ε π ίσια *ΐ κε, έ νούχ' §3 Μ,
1 1 . Και τό θηρίον όπου ητον, και
άγιο
ϊϊ:ΐ δε έ τέτα, έ ε3τ&.γκέ άτα
δεν είναι, και αυτός είναι όγδοος, καί
είναι άπο τους έπτα, καί υπάγει εις τϊ 3τάτ$, έ βέτ» ντ§ χοΰμπίγε.
την άπώλειαν.
1 2. Ε τε δγιέτ| *ρίτ4 κ» πε, γιά
13. Και τα δε'κα κέρατα όπου εί
νε
δγιέτε μπρέτερ , ατά έ δε σκαν»
δες, δέκα βασιλείς είναι, οί όποιοι ά
μάρρϊ
μπρετερί" πό & τ§ μάϊέεν§οΰρκόμη βασιλείαν δεν έπηραν, άλλα πέρδ§ρ
σι
μπρέϊ|ρ π|ρ >4 ββχατ πβς
νουσιν αντάμα με τό θηρίον έςουσίαν
πίσξσϊ.
μίαν ώραν.
ι3. Κ*τα κάνε Η κ53, έφουκίνΐ
1 3. Ετούτοι εχουσι [λίαν γνώμην,
έ
ούρδεριν'
έτοΰρε για άπ|ν| ντξ δό^καί την δυνααιν και την ίζουσίαν τους
ίί τέ •*ίσεσί.
την μεταδίδουσι του θηρίου.
1 4. Κε.τά §ότϊ >|γτόγ|νί με χήι4• Ετούτοι θέλουσι πολεμη'σει άν
ίκνε,
έ κέγγι οο τί μοΰντγ* ατά, «έ 4•
τάμα με τό άρνίον, καί τό άρνίον θέλει
άι Μτε Ζότι ί ζοτ|ρί•5•.ετ, « Λίπρετι *
τους νικτίσει, ότι είναι Αΰθέντης των
μπρέτερετ" έ άτα κε γι«νί μ* *!»*•
αύθεντάδων καί Βασιλεύς των βασιλέ
ων" καί εκείνοι όπου είναι αντάμα μετ' σκ| τ» θύρρε ε τ| τζγιέδο^ίρϊ, ί ^
αυτόν, είναι καλεο-ρ'νοι καί διαλεγμέ ήέσίσε.
νοι καί πιςτ>ί.
1 5 . Ε μέ θο'τε μούα ' οί5γερ«ετΐ « χ«
ι5. Κο'. λέγει μου' τα νερά όπου
είδες, έκεϊ όπου κάθεται ή πόρνη είναι τάρ ρ|, άτγέ τέκ ρί χού ρβα . γ ιάνί λαότε ,
λαοί και όχλοι, καίέΐνη,ςαί γλώσσαις. έ τούρματ•, ί φυλίτ} έ Γ•Λ<ίχΐρ*Π
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Ε
τ\
δγιέτε
πρίτ|
κΐ
πέ μ•.τ!
1 6. Καϊ τα δέκα κε'ρατα ύποΰ εί
δες ίΐς το θηοίον, έτοΰτοι ίέλουσι αι* πί#εν§, κ»τά δό τ' ούρέγενί κούρβϊνϊ,
σήσει τήν πόρνην, λ-Δ θέλουσι τήν κά Ι οο τα πέγενε άτε τ| σκρέτε, έ τ$
μει Ιρημον και γυρι-νίν, καϊ Οέλουσι φά "ίζβέίίιουρϊ, έ $ό τι χάνε μίίίρατ' έγει τα κρέατα της, και αυτήν θέλουν σάιγ, έ άτε δό τά δγιέΡ|ν| ντε ζγιάρρ.
τί» κατακαΰσει μέσα ίίς την φωτίαν.
17. 21 ψέ Περντία οΰ βο5ρ•. ντ|
17. Διατί ό Θεός είωχ.εν (ίς ,ταΐ;
καρδίαις των να κάμουσι τήν γνώμτιν £έμιρα τε τοίρε, τ§ πένενε άτε κ| ί
του, και να κάρ«>υσι μίαν γνώμτ,ν, και πελκέν άσάϊγ, έ τε 7:ί;'γν| •5ι| κίιλ, έ
ν* παραδώσουν, τήν βασιλείαν τους εις
τϋ θηρίον, εω; όπου να τελειωθώσι τα
λόγια τοδ Θεού.
1 8. Και ή γυναίκα τήν οποίαν εί
δες, είναι ή πόλις ή μεγάλη, όπου έχει
βασιλείαν απάνω εϊς τους βασιλείς της

τ' άκενε μπ:ετ{ρίν' εταίρε μπε πίσ§ν|, γγέρα σά τε άο'σενϊ φγιάλίτ' ϊ ΙΙ^•
ντίτε.
1 8. Ε Γρουχγια χε πέ, εστε κιουτέτι ί μάδ κε κά μποίτιυΐ απ;. αποέτ|οε ι\ ίέ^υτ.

γϊί«.
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Κρίβ Ετετιμπεδγιέτετε. ιη. 1 8.

ι . Και ίίς-ερα άπό τοΰτα είδα άγγελλον όπου έκατέβαινεν άπο τον οϋρανον, καϊ είχεν έξουσίαν μεγάλην" καϊ
ή γη έφωτίσθη άπο την δόζαν του.
2. Και εκρα;ε μέ δυναμιν, μεγάλην φων/ν, λέγωντας" επεσεν , έπεσε»
ή Βαβυλών •)\ μεγάλη, και έγινε κα-

ι. Ε πας κετουρεβετ πάτζ| νι^
Ιγγίλ κέ τζπρίτι γκακίϊλι, ί/.ίδ οϊίροερ τε μχο ' έ ίέου ού ντρίτ γκά τ|
λάρ.ψουριτ' βτίγ.
2. Ε Οΰρρι φόρτ μέ ζέ τέ μαί, ε
Οα' ρα, ρχ (ίαβυλώνα ίμάάε, έ ού κζ
| ντ|νιουρ| τέ ίεμόνξβετ, ί χαψάνΐ
τοικηττίριον των δαιμόνων, και φυλα ετζδό απίρτιτ σε πέΓέδί, έ τ^ό 'άτ.ϊκή κάθε πνείματος ακαθάρτου, καϊ φυ ί»ετ σε πίΓ§ρε ϊ σ| ουί^ιερί.
λακή κάθε λογη; όρνίαυ ακαθάρτου
/./•. μεμισημένου'
3. Οτι άπό τ6 κρασί του Ουμοΰ της
πορνείας τη; έπυτισεν όλα τα έθντι,
και οι βασιλείς της γης άνταμα μετ'
αυτήν έπόρνευσαν, και οϊ πραγματευτάδε; τη"ς γης έπλούτησαν ά~ό την
δΰναμιν της ασωτίας της.
4• Και ήκουσα άλλην φωνήν άπό
τόν οϋρανον, όπου ελεγεν* εΰγάτε άπ'
αυτήν ό λαο'ς μου, δια να μην συγκοινωντίσητε εις ταΐς άμαρτίαις της, και
δ:χ να μήν έπάρετε άπό ταϊς πληγαις
τη;"

3. 2έ ψε γκα βέρρα έούρίίσε σ^
κουρβερίτε σάϊγ πίν§ ίιΒϊ μ'.λέτετε',
έ δέ μπρέτίρετ' έ δέουτ μέ άτϊ κουροϊρουανε, ί όε-ίπέρρετ' έ ίέουτ ού ζοτερούανε γκα τίολέκου ί νουζουρεβετ
σε σάϊγ.
4• Ε ι^Λ'ίβα τγιάτίρ ζ« γκα κί;?'ι,
Χ| θόσ" δί").λι γκα άγιο λαόϊ,ί•Λ, χ| τ§
μός κίνι πγιέσε γκ% φάγετ' έσάιγ, έ
τ^ [/.ο; ΓοΒίτι γκά πλιάίκατ' έσάιγ.

ιυ3
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5. Οτι εφδίσαν αϊ άμαρτίαι; τη;
εω; ει; τον οϋρανόν, και «'ϊ-ίμνίθ»! ό
θεΐ; τα άσΊχτίματά -τ/;;.
6. Απιίότι τη;, καθώ; και αϋτ/•,
σα; άπε'οωκε, και διπλώσετε την οιπλά χατϊ τα έργα τνι;" μέ το ποτήρι
όπου έκφρασε κίράσίΤί' την ίιπλά '
7• Οσα ί δόξασε του λόγου ττ;;, χαί
άσώτησε, τόσον βασανισμον και πενδο;
νχ ττ,; δώσετε" δτι μέσα ει; τήν καρ•
ίίαν τ/ι; λέγε-.. Κάθομαι βασίλ-.σσα, και
χνίρα δΐν είμαι, και λυπτιν δίν θελα»
εΐδή"
ι. Δια τοΰτο μίαν ήμέραν δε'λουσιν
'Γλδΐ) αϊ τιμωρίαι; τ•/,;, θάνατο;, χαϊ
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5. Σι ψ« άρρίγτινε φάγετ' Ισάεγ
γγέρα μπ$ Κίε/λ, ε χουϊγτόί Περτίχ*
άδιχίτ' ίσάίγ.
6. Επνι άσάΐγ σΊ κούντρ' ού ά χ*
οενε γιοΰβετ , έ διπλόσγιανι άσάΐγ
;λ-| δί, σ! κούντρ§ χα ηρρε *ο<ίν§τ'
έσάίγ' μέ άτε κουπέ, λ\ οΰ κεράσι γ»νβετ, κεράσνιε & £ερ§.
• η. Σα μαδετζόϊ βε'τε,χεν' έσάϊγ, έ

όόι ντ$ πολούκ, έ ίεζίμ, κάκε τι ίπν:
άσάΐγ μουντίμ, Ι τι «άρ|" σε ψε θότε. «τ| ζεμερί τ§ σάϊγ" β μπρετερεόΐ,
έ νούκϊ γιάμ εβέ, ά; δο τ| & σετ*
|στε τ| χιάρετ{.
8. Πρα άντάίγ ντε νιε δίτε τϊ
ϊκιοΰαρί ^ο τε βίγε>$ πλιάίχΐτ" εσάίγ,
ινένΟος, χαϊ πείνα" χαι μέ φωτίαν θέλει βύίίιγε, τε χιάρε, ί δι οΰ" & τΐ&ίχίκαταχαή, δτι δυνατό; είναι Κύριο; ό τ| μέ ζγιαρρ, »έ ψε ί φόρτε ίστε Ζό■π Περντΐα ιϊί Γιουχόν άτ|.
θεό;, όπου μέλλει να τγ,ν χρίνΎ).
9• ΚαίθΛουσι τ/.ν χλαύσει, χαί θε'•
<)• Ε οό τα /.:άγ:\ ι άτε, έ δο τε
λουσι λυπτθίί ει; αυτήν οί βασιλεϊ; τι;; τζιρενε π|ρ τέ μπρίτερετ' έ δε-,υτ, α
ρί;, εκείνοι όπου έπόρνευσαν μετ' αυ τά ίέ κουρβερουανί έ π§ν§ άσοτίτε μέ
τήν χαϊ άσε'λγν,σαν,δταν θεΤιουσιν εί- τε, χοΰρ τε σιβχίνε. τίμνε τέ ΧνΐίΡοο6% τον καπνον τή; πυρκαϊα; τϊι;,
οιτ' γλ σάϊγ,
ίο. Το'ϊκ' έ Ί-.\••Λ>γ\ ιάρ σε μ|οίο. Στεκάμενοι άπό μακρόθεν, δια
τον φόβον του βασανισμού" ττ;, λενον
τε;" άλλοίμονον, άλλοίμονον, ή πόλι; ή
μεγάλτ,, Βαβυλών ή πόλι; ή δυνατή ,
ότι ει; μίαν ώραν ήλθεν ή κρίσι; σου.
1 1 . Και οί πραγματευτάδε; τη;
γί; χλαίουσι χαϊ λυπούνται εϊ; αυτήν,
δτι το φόρτωμα του; χάνει; πλέον δεν
τϊ αγοράζει"
ιι. Το φόρτωμα, λέγω, τοΰ νουοαφίου χαϊ τοΰ ασημιού, χαί λίθων
τιμίων και μαργαριταρίου, χαί βίσσου
και πορφύρα;, και μεταξωτού" χαί κόκ
κινου" και κάθε ξύλον θυμιαματαον ,
χαί κάθε άγγεΐον ε'λεφάντινον, χαί κά
θε άγγεΐον άπό ξύλον τιμιώτατον και
σιοτ,(;ο. χαι μαρμ' ρον'
ι3.'^αί κανέλα, και θυμιάματα,

Ριύαριτ, περ φρικ| τε μουντιμιτ «ε
«2ΐγ, έ τ| θόνε* βέ, βέ, ω χιουτέτ ί
μασ, ώ Βαβυλώνξ ώ κιουτετι ί φόρτι,
λ\ περ νιε σαχατ τ' ερίι Ρίοιίκια γχο'τε.
ιι. £ ρεΐπέρρετ' έ βΊοντ κιά•,ε.&
ΐ χελμόνενε ττϊρ τε, σέ ψέ οο> •Α μο;
πλε'γξ με νιερ'ι ρεσπερρίν" ίτοΰρε
12. Ρεϊπερόίν' έ άρρτιτ, ε §ρΓ§»τιτ, Ι Ρουρριτ β\ πα ντζμοΰχρίε, β 4αϊΐεσε , έ πορφυρεσε , έ σίρ/ιεβί» » «*
κουκεσε, β Κθε δροΰβετ πρώγ θν«οβ{,
έ τζοο φάρόε ενε τε ^ώάϊτα, ε τζ^ο
εν§ πρε'ιγ δροόριτ σε πα ντζμοιίαρί,
ΐ πρε'ιγ πακίριτ, έ χέχουριτ, ε μαρμάριτ.
1 3. Ε χΐνάμ.ομον», « θυμγιάμετ|,

Κεφ. 1 8.

ΙΩΑΝΝΟΥ.

λ» μΰρον, χχι λίβανον, και κρασ!, και
λαίι, και πημιοαλι, χαί σιτάρι, χα!
ζώα, χα! πρόβατα, χα! άλογα, χα! άΜ.ά;ια, χαί χορεία, χα! ψυχχΐ; άνθρώττων.
ι4• Κα: το πωριχόν της επιθυμίας
τις ψυχής του επέρασεν άπο εσένα, /.α!
βλα τα λιπαρά χα! τα λαμπρά ίΐίίοασ«ν άπο ««ίνα, χα! πλέον 5έν θέλεις τα
<ΰρει.
1 5. Οι πραγματευτάδες ετούτων,
όπου έπλούτησαν άπ' αύτηιΐ, Οέλουσι
ς•αθη άπο μακρόθεν, δια τον φόβον του
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ε' μίρονε, έ λιβάνι, ί
ρίνε, έ βάιγ.
τε, ε σιμιδάλε., έ Ρρούρίτε., ε Αάφσετε,
έ δίπΐ, έ κούαϊγτΐ, έ κοτζίτε., έ σκλίβτε, έ 2πίρτ|ριτ' έ νιέρε^ετ.
ι 4• Ε πέμετε & &1|ρον σα'ρτι IV,
ικνε γ/, χ τε'γε, έ Ριθε τε μάιγμετί {
τε φέζουρατε χούμπνε περ τίγ, ε §ό
τ§ μός ί ("ϊτζ με άτό.

1 5. Ρεσπέρρίτ'* κετοΰρε <ε ού ζοτερο ίαν| γχά «γιο, 8ο τ| ρίν$ μερΡοΰαρε πέρ φρί)?§ τι μουντίμιτ σε σάιγ,
βασανισμού τη;, κλαίοντες χαι πεν- τοϋκ' έ χιάρι ε τονίκ' έ μπίτουρε..
θονντκ,
ι6. Ε §ί τε θόνι' Βέ, βέ, κιουτέτι
1 6. Κα! λέγοντες" Αλλοίμονον, άλλοίμονον, ή πόλις ή μεγάλη, ή ένδυμέ- ϊμάό ί βέΐιουρι με βίϊνιε, ε' μέ πορντ, βύτσινα χα! πορφυρά χαί κόκχινον, φυρ§, ε μέ τε κούκε, έ ί λίερι με άρρ' έ
χα! περιχρυσωμένη μέ χρυσάφι χα! πέ- μέ Ρούρρε τε πχ ντζμούαρε, έ μέ μαρ*
τραις τίμιαις χα! μαργαριτάρια1 ότι γαριτάρε, κ!σ χούμπι μπέ νιέ τζάατ
μίαν ώραν έρημ,ώθη ό τόσος πλούτος. κάκ| Γ|.
17. Ε τζοό κυβερνίτ, έ Ρίθε τούρμα
ι^• Κα! κάθε χυβίρννίτης, και όλον
το πλήθος όπου ίϊναι απάνω «ς τα κα κε ϊατε ντ» καράβε, ε ναφάτρετ§, <
ράβια, χα! οί ναϋται, χα! όσοι (βγά σα πουνόγενε οέτν», κ|ντρούαν{περ σ$
ζονται την θάλασσαν, ές-άθηκαν άπο μΐρΓούαριτ.
μαχρά.
1 8. Κα! έκραζαν, βλέποντες τον
1 8. Ε θίρόίσνϊ κοΰρ πάν§ τίμνε τ^
χαπνον της πυρώσεώς της, λέγοντες" αγιε'Ρουριτ σ| σάϊγ, τουκ' έ θ§ν1, τζί'
Ποία ητον όμοια μέ την πάλιν την με λια ΐ'ί σ! χουΐγ κιουτέτ ίμά•ϊ;
γάλη^
^
Α
19. Και εβάλλον /ώμα εις τά κεφά
19. Ε οτίνε πλιου/ουρ μπ!_χό)5ί»
λια τους, χα! έκραζον κλαίοντες καιά- ρα τ| τοΟρε, έ (ί$ρΑί<τν| τουχ' έ κιάρε,
νας-ενάζοντες, λέγοντες" αλλοίμονον, αλ έ τούχ' έ τζγ^'ρ! , ε θ'.'σν|* ^έι, ^ίϊ,
λοίμονον, ή πο'λις τή μεγάλη, εις την κιουτέτι ί μαί, /Χ μπε τέ ού π|νε τ|
οποίαν όπλου τησαν άπο την τιμιότη πάσουρε Ρίθ' άτά χε χί5ν| καράβε ντε
τα της δλοι εκείνοι, όπου εχουσι καρά δετ, ^οια τ| μίρρατ' έιάϊγ, κ!5 μπί νι§
βια εις την θάλασσαν, ότι (λίαν ώραν τζζϊτ ού σ/.ρετούζ,
έρημώθη.
αο. Κίεί χίίου περ τ^, £ γιοι» θ§ϊνγ20. Χαίρου εις αυτήν ουρανέ, κα!
οί άγιοι άπός-ολοι κα! οί προφηται, ότι τόρετ' άποτοιγ, έ δε προφ-ίίτετε, σε
ίκρινεν ό θεός το κρίμα σας άπ' αύτην. ψέ *ίρρι Περντία ?ιοΰιΑ γιοΰβετ χόν

τρ' άσάϊγ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ

8*8

Κ*φ. »9•

αι. Ατ! χέβε νιε 6γγ$ ί φ^ρτ*
γκρίγτι ίι| ^οΰρ^ τ^ μχί σί ίοΰρρ"
μολίριτ, έ έ "ΐτίου ντε <ίέτ, έ θα" χξστού σπέιγτ οό τ| Γρεμ-ίσετί Βαβυλώ
να κιουτε'τι ί μαδ", έ όό τε μ3ς /Ϊ|ϋγ6τε μέ.
22. Ε βο τ^ μός διΡιόνετε υ\ τεχ
τι ζέρι ί κιθάραβετ , ί μουσικόβετ, ί
φλοερετζιβετ" ί ζουρνάβετ, αςδο τίμός
'έντετε μΙ τέκ τι ζανατζί ί τζοό φάρρε ζανάτιτ" έ & τε μός ο\ίν>ν8τ§ μέ
μην εϋρεθη ει; εσένα πλέον" και Οωνί, τεκ τί ίεμίμι μουλίριτ.
τοΰ μύλου να (Λ,ν,ν άχουσθη ει; εσένα
πλε'ον '
23. Καί φωτία λύγνου να μην φαί3. Ε δρίτ§ φοτίετ $ό τι μός φε'ξνή εις εσένα πλε'ον" καί φωνή νυμφίου γε (χέ τικ τί" άς ζ§ δέντεριτ έ νοιίσεκαί νή.'.φΐ)4 να μην άκουσθη εις εσένα δό τε διΡιο'νετί με τέκ τί* σέ ύέ ρεπλε'ον' ότι οι πραγματε-,ιτάδε; σου ή <$πε'ρρ"ίτ' έτούα κένξ μϊγιστάνετ' έ δ"*ταν οι μεγι^-άνες της •)η;" ό'τι ιΐς την ουτ , σε ψέ με μαίίρα τί τοόα ου
μβγείαν σου έπλανήθηκαν όλα τα έθνη" πλανέψνε Ρίθ§ μιλέτετι.
24• Ε μπί τε οΰ Ρεντ Ράχ ί πρα•
α4• Καίμίια εις αύτην ευρέθη τό
αίμα των προφητών καί αγίων, καί ό φητίβετ" έ ί Λεΐνγτο'ρεβετ, έ ί βδ{βίΓ
λων έκεινών όπου έσφάγ/)χαν απάνω άτοΰϋε >ίε κενέ; θίρρ^ουρί. (***^ &•
εις τΐν γην.

31. Και ίνα; άγγελος δυνατός έσιίκωσε (Λίαν πέτραν ^ίγβίλτιν ώσαν πέ
τραν μύλου, καί ε$ιξε'ν την ίί; τήν θά
λασσαν, λέγωντας* Τοιουτωτρόπως μέ
όρμην θέλει ^'/β'η Βαβυλών ή πόλις ή
μεγάλη, και να μην εϋρεδη πλε'ον.
αα. Και φωνή έκεινών όπου παίζουν
ταϊ; κιθάραις, και των μουσικών, καί
έκεινών όπου αύλουσι και σαλπίζουσι,
να μην άκουσθη εις εσένα πλέον" και
κάθε τεχνίτης κάβε λογΐ•ς τέννης, να

Κεφ. ιθ. ΐ9•

Κρί» Εν|νΓ*;Λπ|4γΐίτ|τί.ιθ. 15.

ι. Καί ΰς-ερα από τούτο ηχούσα
ώσαν φωνήν μεγάλην πολλού όχλου
είς τόν ούρανον, όπου έλεγαν* αλλη
λούια" ή σωτηρία, καί ή δ"όζα, καί ή
τιμή, καί ή δύναμις «ίς τον Κύριον
τον Θεόν μας"
2. Οτι άληθιναΐς καί οίκαιαις είναι
αϊ κρίσα•.; του" ότι έκρινε την πο'ρνην

ι. Ε πας χεσςύρε* α:ιόβα ζε τ|
μαδ σί νιε τουρμεσε μάίε νφ κίϊλλ,
Χ| θόσ' Αλληλούια. &πτίμι, ϊ δε λίβδίαι, ε ίέ ντε'ρίι, έ ό*« φουκίχ μπί|.
Περντίνε τένε.

α. Σεφ* τ^ βερτε'τα έ τ* ^«*γτ*
γιάνε Ριουκερατ' ίσάϊγ * σε (μμχμ
την μεγάλην, ή οποία έχά>ασε την χούρβίν' ε μάίε, άτε χ( ί"?.3ι. ^ε'ν§ με
γην με την πορν«*'αν της, καί έξ«κο\'- χουρβερίν' έσάιγ , ε μόαρα. χά<ε περ
κησε το αιαα τών δούλων του άπο το ιΓιακ τ| ρ*όπετ σέ τίγ 'νκίού&ρ;^)
χέρι της.
γκα όόρ'ι' έ άσάιγ.
3. Καί δεύτερον είπαν" άλληλοΰϊ*.
3. Ε 6άν» π{;ρ σί §ίητ, ΑλίηΚαί ό καπνο'; της αναβαίνει εϊς τηυ; λού(α, ε' τίμι ί σάϊγ χιπι ντ| γέτε :|
αιώνα; τών α;<•'>νων.
γετεβετ.

Κεφ. ΐ9•

ΙΩΑΝΝΟΥ.

4- Κ*ι έπεσαν οί πρεσβύτεροι οί εί
χοσιτέσσαρες, καί τα τέσσαρα ζώα, και
«προσκύνησαν τον Θ:4ν όπου «κάθετο
απάνω εί; τον θρόνον, λέγοντες" αμήν"
αλληλούια.
5. Και φωνϋ εύγηκεν άκδ τον θρό
νον, και ελεγεν* αινείτε τον Θεόν μας
πάντες οί δούλοι αύτοϋ, και όσοι τον
φοβοΰσθε. μικροί τε και μεγάλοι.
6. Και ηχούσα ώσαν φωνην πολλού
όχλου, και ώσαν φωνήν νεκρών πολ
λών, καί ώσαν φωνην βροντών δυνα
τών, όπου έλεγαν" αλληλούια" ότι εβασίλευσε Κύριο; ό θεός ό παντοκρά
τωρ.
η. Ας χαροϋμεν και α; άγαλλιασθοΰμεν, και ας τοΰ δώσωμεν δ*ό;αν" ότι
ηλθεν δ γάμος τοΰ αρνιού, και ν) γυναι
κά τον ετοίμασε τοΰ λόγου της.
8. Καΐ τη; εδόθη να ένδυθίί βύσσινον καθαρον καίλαμπρόν' διατϊτδβύσβινον είναι τα δικαιώματα τών αγίων.

839

ι\. Ε £άνί τ§ νι|ζετ ε κάτερ πλεΊί"
τξ, έ τ§ κάτ|ρ κάφ«|τ|, έ ου φάλλε
Περντίσί κε ρ"Ίγ μπί φρόν, τούκ' έ θ£•.
νε' Αμήν" Αλληλούια.
5. Ε δό>Ί νιε ζ| γκα φ^'νΐ μ θοδ'.
επνι λεβ§ίμ Περντίσε. σάνε Ρίθ| γιούβ»τ ρόπτ' έτιγ, έ δέ γιούβετ τί βέΡ|ΐγ έ τί μ»δίνγ κε ί τρεμπι άτίγ.
6. Ε διΓιόβα νιξ ζ| τόσι νι| τούρμίσι μάδε, έ σι Ρεμίμ ούγίραβετ 5ιονμ|" έ σί νι! ζε Ρϊμίμεβετ σε με δα,
χ| θόϊνε" Αλληλούια" σε ψέ μπρετ|ρόϊ Ζότι Περντία φουκί μάδι.
η. Λε τξ Ρε>όνεμι, έ λ» τ| χίδεμι,
έ λέ τ' άπρβ λεβδ'ιμ άτίγ" σε ψέ έ"ρδι
δά*μχ έ κέγγιτ, ε Ρρούαγια ίτίγ |$τ«
λ£ρρε Ρατί.
8• Ε γιου δα άσάϊγ τ'ε. βί3ετ« με
βιϊνιί, τε κίρούαρι έ τ§ λάμψουρ|" σέ
ψέ βίίίίια ε5τ| πούνε^ατ έ μίρ,οα τ§
7!«νγ70ρ§βίτ.
9• Κ μ| θότε. μούα' ακρούαΐγ" λιοΰμ
χϊχ χ\ γιάνί φτούα[.ε ντϊ Ροθτί τε.
δάσμίσε. κέγγιτ" έ μι θότ§ μούα" κϊτό
φγιάλ|τ' έ ΓΙ« ρντίσε γιάνε τ| βερτέτα.
ίο. Ε ρ"άτζ| περπάρα κ£μπ§βετ σϊ
ίγ τϊ φάλισ$ , πδ άί μ| θα μούα"
όούαγιου τε μος έ πετζ " οϋν| γιάμ
ρ*οπ σί έ οέ τί, έ σί βελάζ|ριτ' έτον
άτα κε κάν& μαρτυρίν' έ Ιησούϊτ* ντι
Περντία φάλιου' σε ψέ μαρτυρία έ Ι
ησούϊτ, 1ϊτ| Σπρίρτι ί προφητηΌι.

9 Καί λε'γει μου" γράψον, Μακάριοι
ο'ν καλεσμένοι εις το δεΐπνον τοΰ γά
μου τοΰ όρνιου. Καί λέγει μου" ετούτοι
είνβι οί λόγοι αληθινοί τοΰ θεού ,
ίο. Και έπεσα έμπρος-α εις τα ποδάρι^ί τον να τον προσκυνήσω" άμη
ίΐκί μου" φυλάγου μη ( τί» κάμης ' )
σύνδουλός σου είμαι, και των αδελφών
σου όηου έχουν την μαρτυρίαν τοΰ Ιη
σού" προσκύνησε τον Θίόν" διατί ή
μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα
τίς προφητείας.
ΐι. Ε πάτζε κίείΐνε χάπουρί, <
1 1 . Καί είδα τον ούρανδν άνεωγαένον, και ντι ένα άλογον λευκόν, και ε για νιε κ άλλε ΐ πχ$1, ί άί κέ 18 χί^
κείνος όπου έκάθετο απάνω εϊς αύτο , πουρέ μπί τε, κιούχαεϊγ ί πέσεσι , έ (
έκαλεΐτο πις-ός καί αληθινός, καί μ£ βεοτέτί;, έ Γιουκον με τ| δρέϊγτί, έ λ«δικαιοσύνην κρίνει καί πολεμεί.
ρτόν,
12. Καί τα μάτια του ώσαν φλο'ΐ2. Ε σίτ' έτ'ιγ κένε πόσι φλιάκ§
γα τοΰ πυ:ος. καί απάνω εις το κεφά- |ζγ;άρριτ, Ι μπί χρίε τ| τίγ 3ιούμ|

*3σ

ΑΠ0ΚΑΑΓΠ2

Χι τον ?ί9β"*'β «*>λλά" χαϊ άχη όνο
μα γ*γρχμμί#ον, το άχνΐον χάνένας
δίν το ^Ρί»" *α?ά αντό;"
1 3. Κ» ενσυμίνος οόρεμα βζαχίνον αϊ το αίμα χ» χαλίΓξοι το όνομα
τον* ό λήρί τοΰ θεοϋ.
ι4• Κ«ί τ* τρατεύματα όί»δ εί
ναι εις τον οδρανόν, τοΰ άχολου9οϋβχ>
αϊ άλογα άϊχρχ, «Καινοί βνκτννα
λενχζ «α χχΟχρά.
1 5. Κ» άττο το ςύμχ το» ίύγχίνει
βτταίΐ χοχτερόν, ίιά ν» χτχττ'στ μετ'
αύτο' τχ Άντ,' χν. αυτός 6ίλ« τοΰ;
χοιμχνη με ραβίϊ βτίτρόν" χ» αυτό;
ίτχτεΐ το κχτίΐτϋρι τοΰ χραβίου τοΰ
θυμοΰ χμ όργτς τον θεοϋ" το3 τταντοχράτοροί,
1 6. Και ίχει άκάνω εις το φάρεαά
του χλ\ εις το μτ,ρί τον το όνομα του
γεγραμμενον" βασιλεύς βασιλέων χαι
Κίριος κυρίων.
17- Και ει<ϊχ ίνα άγγελον όίΛΰ έ•
«-ίχετο ιίς τον τλιον" χαΐ έχραξε
9ω•/ί μεγάλτι, λε'γωνταςείς όλα τα ορ-

χίίρν»χ- Ι £2 ϊχρονχρ* νά !*•£? *•_
σέ 3ίγ ναρί , κϊ:β*τ^μ« £τίγ.
ι3. Ε«βί5ν.υρ4 μέ *ϊ| τί£ϊ5ϊ»>6»
γγίρα ντέ Ρι*χ• ι ίμερριτ' ίζιγ (κ^ρέτ ^γιά).ι« έ Πιητπ'τί.
■ 4- Ε ά3χ<3«τϊ χ| γιάνξ* τϊ3 χαλί ΐ
βιγνι χίς άΐίγ, χίχουρ* ντέ χονχτγ -^
χάρίί, €£3ιουρ| μι £ΰνι| τέ ίχρ^ΐ ι
τέ χΐρουαρι.
1 5. Ε γχά Γογια έηγ &λλ »4 χμ^ ί «Λ/ουί, « τϊ τ:λιαχ.όβ^ΐ αϊ τέ
ουλίτΐ, έ άί *> τι χυ&ρ^'βγ! άτ» μ<
"ίχό* τι χΐχουρτε• άΐ σΧίλ χτττχτίβ»"
* Ρν,Η'ϊ! η ^μέρίμιτ, ί 'Λρτ.ίΐ Πκντίσι φοναϊ μάΙιτ.
ΐ6. Ε XX *»ροϋαρΙ μ— ροΐΐ ή ηγ,
ΐ ίϊ μ^ΐ ΧνοΰΙ τί τϊγ ιμείρΓΛ, ατρίτι ΐ ακρί'τίρίτ, ί Ζότι ί ζοτ|α«τ.

16. Ε «άτζ§ νά Ιγγίί. « ^ ττ*
5ίίΧ, ι 6υρρ: μϊ ζ| τϊ ααί, ί 6* ίΙδ|
σκίζίτ ί| φλιουτουρόϊγτ| ντ| αϊς τ|
νία άχοϋ χΐτοντχι εις τα μεσουρχντ- χίιλ\τ, έγιανι έ *«ρα;ϊϊγίίι ντ| ί«ρχ|
μα ελάτε χ» σνμμαζώνεσθε εϊς το τι ΠιρντιΛ μά#£.
όεΤτττον τοΰ μεγάλου θεού"
1 8. Δ•.χ νχ χαταφχγττε σαρχος
1 8. 1ΐ γβ μίΐιρα τί μχ»ίτζ«τ,
βασιλέων, χαϊ σάρχχς χιλιαρχων, χα: ίμίίίρα τϊ /ιλιαρ^βίτ, ϊα^ρι τ^
σάρ/.ας δυνατών , χαϊ σάρκας άλογων , σέ ίίόρτ|β:τ, έ χουρμά χιϋζγχτ, ί τ*
χμ οάρ/.ας έχεινών ό-οΰ κάθονται α άτοϋρί χι γιάνί χ-^«#ρ| μχχ τα, •
πάνω εις αύτβτ, χαϊ σάρχχς όλωνων Των χονιρόαατ' Ι β8|βετ ζοτίρίνΐ£τ£ χοχ:•
ϊλ!υ3;'ρων χαϊ των βουλών, χ» των γ«τ, τ| βόίϊνίτ έ τ| μείΛτ.
μιχρϊίν χαϊ των μεγάλων.
19- Και εΐοζ το δηρίον, χαϊ τους
19 Ε «χτζε χίαίνε, ιοί μχρίτξβασιλείς τίς γίς, χαϊ τα ς-ρατεύματά ριτ' * ίίΌντ , ϊ <ϋ άτχί'ριτ' ετοΰρ•
του; συμμαζωμένα νά *άμουσι τ;ολε- μττίγεοΌυρί τ| χίϊγνί λιοΰφτί μέ άτ|
μον αϊ έχιινον ότου έχάθβτο απάνω χε χϊ χίιτουρϊ ντε χάλλ.β, / ίϊ μί ά,
εϊ; τό άλογον, χα» μέ το ς-ράτευμά 5/.ίρ τέ τΐγ.
του.
2θ. Κ» εΊτιάσΟτ, τό βτιρίον, χαϊ άναο. Ε ού ζιΰ χίσχ, έ Χ"*3$| με τ&
τάμα με τοΰτο ό ψευ^ττίοοτίττ); ότηϋ έ 5« -ροοτίττ" Ρεν;ε<ϊϊγ»αρ, « « χχτ
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Κεφ. 2θ.
έκαμε σημεία εμπρός•* του, μέ τ* ό- πίρόε τζιουοίτε πξρπάρα άσάϊγ, μέ άποΐα σημεία ϊπλάνησεν εκείνους όπου
ίπηρασι το χάραγμα του θηρίου, κ^ιί
εκείνους όπου {"προσκυνούσαν την εικό
να του" ζωντανοί ερρίχθησαν οϊ δύο εις
την λίμνην του τυρός όπου καίεται μέ
ίειάφι*
αι. Καί οι έττίλοιτροι έσκοτώθησαν
με τό σπαθί εκείνου όπου «κάθετο ά
παν» εις τό άλογον, τό όποιον σπαθί
εϋγαινεν άπό τό ς-όματου' καί όλα τα
δρνεα έχορτάσθηκαν άπό ταϊς «άρκαις
τους.

Κ εφ.

20.

ι. Καί βιόα άλλον άγγελον όπου
εκατε'βαινεν άπό τον οΰρανόν, καί εκράτει τό κλειδί τις αβύσσου, καί
άλυσίδαν μεγάλην εις τό νερι του.
α. Και έπιασε τον δράκοντα, τον
οφιν τον παλαιόν, ό όποιος είναι διά
βολος καί σατανάς" καί εδεσε'ν τον
χίλιους χρόνους.
3. Καί τον εβαλεν εις τήν άβυσσον, και έκλεισέν τον, καί εβούλωσεν
απάνω του, δια να μην πλανε'ση πλε'«ν τα έ'θνη, εως όπου να τελειωθούν
οι χίλιοι χρόνοι" καί ί»7ερα κάμνει
χρεία να λυθίί αυτός ολίγον καρο'ν.
4• Και είδα θρόνους καί ( τινές )
έκάθισαν απάνω εϊς αΰτοός, και κρίσις
τους έάόθγ)• καί εΐάα ταϊς ψυ/αϊς των

το πατ ίίνίϊρί άτα χέ μούαό|&§ νιθιάνι Αίσίσί, έ" δε άτά »« φάλΛνε ίκόνξν'
ε'σάϊγ" τ| οι ού βούνε τ§ Ρια'λε ντ| Ριόλλ
τ§ φλιάΧΗσι κ$ &ί«τ§ μέ σκιουφάρ.

2 1 . Ετ§ τγιερβτε οϋ βράνε μέ κόρδι
τ άτίγ κ§ κέ χίπουρ» μπί κάλλ|, άγιο
κ'ίρ'ϊε &λλτε γκα Ρο'για έτίγ ε" ίίθ|
σπέζτε. ού γγόσνε γκα κουφο'ματ'έτοΟρί,

Κρίε Ενιεζε'τε.. κ. ζο.
ι. Ε πάτζε |γγ§λ' χέ τζϊρί,τ γκ*
κίελι, ε μπαν κιούτζν' έ άβίσιτ, ε ίι|
ζιντζίρ τ| μ.αδ μπ§ δόρ^ϊ τ| τίγ.
α. Ε άί έ ζοΰρι δρακόνε, άτε Ριάρπεριν' έλιάστ% άί εστε δγιάλι έ σ«τανάϊ, έ ελίδι άτέ νι| μίγε βγέτ,
3. Ε βοϊρι άτε ντ'άβισο, έέμπίλν
άτε, » έβουλιόσι μπί τξ, κ§ τε μός
πλανε'ψγ§ με μιλέτετε, γγερ* «α τ*
σόσόνβ τ§ νιε μίγ§ βγιε'τε. έ παστάγε
όούχαϊτι χε τε τζγίδετ» άί περ πακ
4• Επάτζ| φρόνε, έ μπ' άτόντεϊγνε ( δί τζά) έ οϋ δ* άτοΰρί ,.τ| ^&γ*%
ΡιούϊΑ" έ ( πάτζ§ / σττίρτάρετ' ε άτοϋρβ
κε κένε πελεχίσουρε ιτέρ μαρ-τυρι τ| .
Ιγ)σούϊτ, έ δε περ φγιάλϊ χ\ Περντίσί,
έ άτα χε νούκε κε'ν§ φάλ| πίσισί, ας
Σκόνεσε τίγ" έ νούκε ιτάν§ μαρρί νιϋιάν*
έσάϊγ ντε πάλε τε τοΰρε, έ δέ μπ|
§όρρε τ| τοΰρε" έ ρούανε, & μπρετερούαν{ πάσχε μέ Κρίστινε περ νιε μίγ|

πελεκοσφαγμε'νων δια την μαοτυρίαν
του Ιησοϋ καί δια τόν λόγον του θίοϋ",
και ό'σοι δεν {"προσκύνησαν το θτιρίον,
ουδέ τήν εικόνα του." καί δεν έπίραν
τό χάραγμα του εις τό με'τωπόν τους,
καί ίίς τό χέρι τους* καί έζησαν, καί
έβασίλευσαν αντάμα μέ τον Χρις-όν
τους χίλιους χρόνους.
βγιέτ.
5. Αμή οί λοιποί άπο τους νεκρούς
5. Ε τ| τγιίρβτ3 γκα τε β^κου»
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ΛΪν άνέζησαν εως όπου νά τελειωθώσ-.ν οι χίλιοι χρόνοι. Ετούτη (ιναι
Λ άνάςασις τ πρώτη.
6. Μακάριο; και άγιος ίϊναι έ
κείνος, όπου έχει (Αέρος εις την άνά
ς•«σιν την πρώτην' εις ετούτους ό

Κε«. »σ.

ριτε νουχε ρουανε γγερα σα τ| σοσε»ι
τ§ νιε μίγετε βγιετ ' χξτά ίστε τέ
γγιάλτουριτ' ε πάρρε.
6. Ι λιούμουρε έ Ζεϊνγτ §3Υ άΐ,
χε χ,ά πγιέβ§ ντέ τι γγιχϊτουρ§ τ|
πάρρε. ' μπί χετά νούχε χα φουχϊ μ,όρτια έ ίίτϊ' πό οό τε γε'νε πρί^τεα τί
Περντίσε, έ τέ Κρίϊτιτ, ε σο τέ μπ^ετερόγενξ μέ τε πάσχε νιέ μίγϊ βγνέτ.

θάνατος ό δεύτερος δέν έχει εξουσίαν,
άλλα θέλουσιν είσθαι ιερείς τοΰ Θεοΰ
και τοΰ Χρις-οΰ, και 6έ"λουσι βασιλεύσει
αντάμα μετ' αυτόν χίλιους χρόνους.
η. Ε χουρ τε σόσενξ τ& νιε μίγ«
η. Και ώσαν τελειωθώσιν οι χί
λιοι χρόνοι, Οε'λει λυθη ό σατανάς βγιετί, &> τε τζγίδετε σατανάί γχά
από την φυλακη'ν του.
χαψάνα έτίγ.
8. Ε δό τέ §άλε τ§ πλανε'ψγε μι8. Και θέλει ευγει να πλανη'ση
τα έθνη όπου είναι εις ταΐς τέσσαρες λε'τετε χέ γιάνι μπε τ§ κάτερ χιοσίτ'
γωνίαις της γης, τον Γώγ και τον έ δεΌυτ, Γόγνε έ δέ Μαγόγνξ, έ τι μπε.Μαγώγ, νά τους συμμαζώξη εϊς πό- γέδέ ατά πέρ λιούφτ•, νέμουρι ί χίλεριον, των οποίων ( εθνών ) ό αριθ τουρε ίστε πόσι ρίρρα έβε'τιτ.
μός ίϊναι ώσαν ή άμμος της θαλασοης.
9• Ε χίπνε μπ§ τέ Ρε'ρίε τε δίουτ,
(). Και ανέβηκαν απάνω εις το
πλάτος τις γης, και έκύκλωβαν την έ πίυίϊτοούανε τε ντένιουριτ' * —|ϊνγ*
παρεμβολών των αγίων, και την πά τόρεβετ , έ κιουτέτν' έ σα«ιουρ§ ' έ
λιν την ήγαπημένην" και ε'κατε'βη φω τζίρίτι νιε ζγιάρρ πρέΛγ χίεΧιτ, 8§ρτιά από τον θεόν εκ των ουρανών, ίούαρί πρέεγ Περντίετ, ε ί"/-*!^ 4~
*α: τοίις' ίκατάφαγε.
τ«.
ίο. Ε σγιάΧι *§ ί Ρενιΐν άτά ού
ίο. Καϊ ό διάβολος όπου τους πλά
να εβάλθη εις την λίμνην της φωτι στΐ ντε Ριολλ τ§ ζγιχρριτ έ τι δχιου'άς και του θειάφιοΰ, έκεΐ όπου είναι φούριτ άτγέτέκ|στε πίϊια, έ δε προτο θηρίον και ό ψευδοπροφ/ίτη;" και φη'τη Ρενίίϋτγιαρ' έ & τ£ μο«ντόνε>|
θελουοι βασανισθη ήμεραν και νύκτα δίτ' έ νάτε ντε γέτε πα; γίτετ.
εις τους αιώνας τών αιώνων.
ιι. Ε πάτζε νι§ φρό» τ| μαί τ«
ιι. Και είδα ενα θρονί λευκόν μερ γάλον, και εκείνον όπου έκάθετο απά πάρδε, ί δε άτέ χε ριγ μπΐ τ|, χ'ί γ**
νω του, από τοΰ οποίου το πρόσωπον φακεα έτίγ ϊχου δεου,έ οε κΛι, έ μ%
ϊφυγεν ή γη κάι ό ουρανός" και τόπος σου οούκν|.
οέν εύρε'θη δι' αυτούς.
12. Ε πάτζ* τϊ οοίχβυριτί, τ|
12. Και είδα τους νεκροΰς, μι
κρούς και μεγάλους, όπου έςέκουν- βοΤίϊγ έ τ£ μ|δίνγ. χ» ρίγν^ πΐρβάρ»
ταν εμπρος-ά εις τον Θεόν, και τα Περντίσε , εοΰχάπνε χάρτερβτε' ίί ίιχ
βιβλία άνοίχθησαν' και βιβλίον άλλον τγιάτερ κάρτί" ού χάπ•, χε 1*Τ| έ γίάνοίχθη, το ίποΤον είναι βιβ>άον τη; Ι τ|σε' έ ού Ριουχούανξ τέ έ§ίχουρ«τ1
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ζωης' και «"κρίθηκαν οί νεκροί άπό μπϊ άτό *1 κένΐ ίκρούα^ι ντϊκάρτίρα,
**ίΐνα όπου ήταν γραμμένα μέσα εις σΐ κούντρε κέν§ 5;ρΑέαιατ' ίτοδρε.
τα βιβλία, κατά τα έργα τους.
1 3. Και ή θάλασσα εδωχε τους
ι3. Ε δέτι δά ι\ βδέκουριτε λ\
νεκρούς όπου είχε μέσα τη;, και ά μπάίγ ν τι βέτεχε τε τίγ, ί β§έχ%γι«
θάνατος και ό άδης έδωκαν του; νε ε όέ Αοι δάνε τε β§έκουριτ' έτοΰοε χ'|
κρούς όπου είχαν " και πάς ένας ε χίδνε' έ ού Αε Γ:ούκι μπε τζίλ$ οό σι
κούντρ$ κίσνε πουνούαρε.
κρίθη κατά τα εργάτου.
1 4 Ε μόρτια έ δε Αδι οΰ χο'δ§ ντ|
ι4• Και ό θάνατος και ό άδ*ης έβάλθήκαν ιίς τήν λίμνην τη; φωτιάς" Ριόλλ τε ζγιάρριτ' κούιγ \ατί μόρτι ϊ
&τι.
ιτοΰτος είναι ο δεύτερος θάνατος.
1 5. Ε κού3 νούκ' ού Ρεντ δκρούαρι
1 5. Και οποίος δ*έν ευρέθη εις το
βιβλίον της ζωής γεγραμμένος. έβάλ- ντε κάρτε τε γέτισ»,, ού χόδντε Ριόλλ
τε ζγιάρριτ.
θη εις τήν λίμνην της φωτίας.
Κεφ. κά. 3ΐ.

Κρίε Ενιιζέτ ένιίτε κα. αι.

ι. Ε πάτζι νι» κίε£ τι ρΊ, ί ίά δε
ι. Και είδα ούρανόν καΐνούριον,
και γήν καινοΰριαν" δ\ατι ό πρώτος ι ! όέ• σε ψε κίελι ί πάόρΊ έ οέ δέου ί
ουρανός και 4 πρώτη γη έπέρασε" και πάρρε 5κούαν|• έ &'τι μ§ νούκ' εστί,.
ή θάλασσα δεν είναι πλέον.
2. Ε ούνε Ιωάννη πάτζε κιουτέτνΐ
α. Και έγω ό Ιωάννης είδα τήν
άγίοεν πόλιν , τήν καινοΰριαν Ιερου 2£νγτ , Ιερουσαλίμν' έ ρε, χ& τζ*ρίτ
σαλήμ, όποδ έκατέβαΐνεν άπό τον γκα κίελ\ πρέϊγ Περντίετ, Λ§όρε Ρατί ί
Θεόν άπό τον ούρανόν, ετοιμασμένη στολίσουρι σί νοΰσε π§ρ πούρό§ τ$
ωσάν νύμφη στολισμένη εις τον άν σάϊγ.
δρα της.
3. Ε οιΡιόβα ζϊ τε μάδ γκα κίελι,
3. Και άκουσα φωνήν μεγάλην
άπό τον ούρανόν, όπου έλεγεν' να κί θόσ'γιατέντα έ Ηερντίσε ΑάσΧϊ μ}
τό σκη'νωμα τοϋ θεοδ αντάμα μέ νιέρεζ, έ & τέ ρ"ίγΐ με τα πάσχε, έ α
τους ανθρώπους, και θέλει κατοικήσει τά 8ά τε γένβ λαότ' έτίγ, 4 άι 6έτ|
μετ' αυτούς, και αυτοί θέλουσιν εισθαι Περντία §ό τ§ γετ» με ατά Περνΐί
λαός του, και αυτός ό θεός θέλει εισθαι έτοΰοε.
μετ' αυτούς θεός των,
4. Και ό θεός θέλει αφαιρέσει
4• Ε δό τ» θάγε Περντία γκα σίτ'
κάθε δάκρυον άπό τά μάτια τους, «τοΰρί Ρίθ| λιότε, έ μόρτιγια §ό τ|
και θάνατος $έν θέλει εισθαι πλέον μός γέτε μ.1 ' α; ζι, «ς τ» κιάρ», άς
ούτί λύιτη, οΰτβ κραυγή, ούτε πο'νος τί οίμπουρε δό τέ μάς γέτε μ^' βΐ ψε
θέλει εισθαι πλέον* ότι τά πρώτα ποόνετ' Ι πάρ6α δκούανε.
*πέρ*σαν.
5. Και εΤπ<.ν εκείνος όπου ίκάθε5. Ε άί κΐ ρ*ίγ μπ| φρόν θά' για,
το εις τό θρονί- να, όπου κάμνω (-υ;| ί ϊΈέϊγ τ| 5ιθα ι\ ρά' έμ| θότ{
ιο4
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Ζκα. καινούρια, Και λέγει μου- Γρα'- μούα, σκρούατγ* «ε ψέ κίτο ©γιά>%
ψβ* ότι έτοΰτοι οί λόγοι είναι αλη γιάν* τε βερτέτα, ε περ τϊ χεσουχρί.
θινοί και πιτοι•
6. Και εΐπέμου*
μαι το Α και το Ω,
τέλοί' εκείνου όπου
του <^ώ(ϊίΐ χάρινμα

6. λ μ| 6α μούα * ού π|" ονγ§
ίγίνεν εγώ εί
γιαμ
Αλφαγι:•. έ δε Ωμέγ-αγια, ν«§»
ή άρχη και το
νια
έ
οέ σόιεγια" ούνε οο τι άπ άτίγ
δίψα έγώ θέλω
άπο τ/,ν πηγήν ύ υλ ε τ δουρεή γ*χ κροί ϊ ούγιτ β$
Γιάλξ.
τοΰ νίροΰ τοϋ ζωντανού.
ι κ§ τ| μουντγξ δο τε μαρ;$
<-. Εκείνος όπου νικ| θέίει κλη
πγιεσϊ
Κθε
κετο, ? οίνε βό τι γεμ Περ
ρονομήσει όλα, και θέλω εισθαι «ι;
ν
τι,
ε
άι
§ό
τ| μ'ϊ γέτϊ μούα Λρά.
αυτόν Θέας, και αυτός θέλει μου
εΐσθαι υίό;.
8. Α μη του; τρομαχτάρηδες και
«πίθους, και βυκχαμίνους, και <ρων:ϊ;,
χαί πόρνου;, κ*1 μάγους, και άδωλολατραι;, και όλους τους ψεύς-αις,
το μέρος του; είναι ει; τί|ν /ίμνην 6«ου καίεται με φωτίαν και με θειάοι, το όποιον είναι δεύτερο; θάνατ»:;
ρ. Και ϊ,λθεν εις εμένα ενα; άπο
τους έπτα αγγέλους όπου εΐ/ασι ταΐς
έ-,ττα κούππαις τα"; γεμάτες από
τοΐ; έπτα πληγαϊς τα:; ΰτεριναΐς
και ϋ.'χκη'-.ί μου, και είπεν' ελα, και
θέλω ου δείξει την νυμφών την γυ
νάκα του άρνίου.
ίο. Και επήρε και έφερε με με
το ■πνεύμα ει; ένα βουνόν μεγάλον
κ» ύψ/.λόν, καΐ εδειξίμου την πόλιν τ/,ν μεγάλην, την άγίαν Ιερουβαλ-.',•.•, όπου κατεβαίνει άπό τον ούρανον άπό Τ;,ν Θεον*
ιι. Και ει/ε την δόζαν τοΰ Θεοΰ'
χαι ό ουττράςττ.; μια; λογη; μ«
πίτραν πολύτιμην, «σαν πέτραν ίασπιν
όπου κ:νταλλο;.άμπιι*
_ ,
12. Καί ίΐ/.ε τει/ος μέγα και ύ•
ψηλόν, και εί/ε δ^£•.α αύλόδυοαις,

8. Ε περ τρ|μπίλια':'.ί πα* έ *?? τι
παήέσε, έ περ τέ ντίερ$, έ «ερ βρί|ς,
έ πίρ κουρογιάρε, έ περ μα/ι5τγιάρ§ Ι
περ ίίολολάτρί, ε περ Γ;0| ΓεναονγΛχρ|Τ|, πγΐ;!1 έτοΰρε ΐατί ντε Γιόλλ χ|
<5ιΓετε μέ ζγι»ρρ έ (/έ 3κιούφουρ" *| ΐστεμο^ρτ ί δίτε.
9• Ε ερόι τίκοΰνενώ ^κα τ§ στάτε Ιγγίϊτ| κι κί5ν§ τ| στατβ κούπϊτ|
τ| πλιο'τατε μέ τέ στάτ| πλάίκε τέ
πας•ά«γμε, έ κουβ|ντ6ΐ με μούα, έ α|
θα εγια, τε τε δίφτόΐγ Ρρούανε νούβτ»*
έ κίγγιτ.
ίο. Ε μΙ μόρρι μούα μπε Σκϊρτ,
έ με προϋ ντε νιε μαλλ τε μαο ε' τ|
λιάρτί , ί με §|φτόΐ μούα κιουτετν" έ
μα5 σίϊνγτνΕ Ιεροσαλιμ , £4 τ^πριτ
γχα κίελλτι πρέϊγ Περντιετ.
ιι. Ε άγιο χί$ τ| λαμψουριτ'ί
Περντίο-ί' έ δριτα ε'σαίγ Λαν μ«ί «^
ίοϋρρ τ| τχ ντζμούαρ|, κόβιμχ|ίθυρ^
Ιασπιο, ιτο'βι κρουστάλλ.
ία. Ε Λ κι» νι| μουί^ τίμαϊ «
τέ λιάρτ§. κ| «5 «χμπϊ&γιε'τΙ βόρτβ, έ
ντε πόρτα διμπείγιέτ* Ιγγξϊ, «'3κρ«•ί-

κ« ει; ταϊς «ΰλρ%£αι; αγγέλους δω
δε/.α, κ» ό;όμ»τα απάνω γεγραμ• αρ| Ιμίρρε κ« γιάν% εμίρρετί τΐ 35•μίνα, γ:; όποια £Ϊ.« των οώόεκα απεδγιίτε φυλίβετ τ| *ίγετ β' Ισρβουλών Τ'ϋν υιών του Ισραήλ.

η/.ιτ.
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ιί. Γκα δίλλ δίελ'ι τρι πόρτα, γκ»
ι3• Από το μέρος της ανατολής
τρεις αόλόβυραις' άπ> τό (Αέρος του βορε'για τρι πόρτα, γκα νοτιά τρΐ πόρ
βορρά τρεις αϋλόβυραις' από τοϋ νότου τα, γκα περεντόν τρι πόρτα.
τό μέρος τρεις αύλόβυραις" από την
οόσιν τριΐς αΰλόθυραις.
ΐ/{. Ε μουρίι ε καλιάσ{ κιουτετιτ
ι4• Και το τίΐχος της πόλεως
είχε ύ'ώ^ίκα θεμέλιους, και (ΐς αυτούς Ζρ διμπεόγιέτε χινάρα, « μπί ατό κί•
τα ονόματα των Βώοϊκχ άποςόλων νϊ εμίρρετ'ί 8ιμπείγΐί'τ| άπος-όλξβίτ
ι§ κε'γγιτ.
τοΰ άρνίου.
1 5. Και εκείνος όπου έλάλει όΐίοϋ
1 5. Ε άί χϊ κουβεντόν με μουα,
μετ' έμενα, είχε μέτρον χαλάει γρι» ίί5 καλάμ τ' άρ^τε, Χ§ ιϊ ματ κιουβοδν, ίιά να μέτρηση την πόλιν, τέτν|, έ ο*ε πόρτατ' έσάίγ, ί ίέ μοϋδρ"
και ταΐς αύλόθυραις αύτης, και το ϊ καλιάσε, σαίγ.
τείχος της.
1 6. Ε κιουτετι |#τβ μέ κάτ|ο κιο•
1 6. ΚαΙ η* πόλις κείται τετράγωνος, χ,χί τόσον είναι τό μάκρος της, σε, έτεΓιάτετ' ίσάϊγ, ΐ'ίτΐ ίάραϊγ ι#β.
όσον «ναι και τ6 πλάτος" και ίμε'- τί &'?ϊΐ~ϊ ϊ μάτι κιουτί'τνί, με καλάμ,
τρησε την πόλιν μι τ6 καλάμι, εις μπε διμπε,ογιέτε μίγε στάίβ' τ§ βρς-άίια οώσ'εκχ χιλιάδες" το μάκρος ^τβ, έ τ| Γιάτετε., ; τ§ λιάρτ&τ' ίσάίγ,
και τό πλάτος και τό ΰ'ψοςτης ϊσα γιάνΐ πάρίαϊγ.
ίίναι.
1 7• Ρ μάτι μουόρ" ί καλ'.άσε, βοΓιγ
1 7- Και έμίτρηαε τό τείχος αύ
της, εκατόν τεσσαράκοντα τεσσάρων, νιεκι- έδι',έτ ε κάτερ κοϋτ, μπε μάσ§
πηχον, με'τρον ανθρώπου, τό όποιον ι| νκρίουτ, Χ$ Ιϊ:| μάσ$ ΐ εγγίλίΓ.
είναι αγγέλου.
ι8. Ε τ\ δίρτουαριτ'ί μοΰρριτ σ^
1 8. Και τό μεσόκτισμα τοΰ τεϊ,
καλιάσε
σάϊγ κέ με Ιασπίί , έ βίτ|
χους της, η τον ϊασπις' και ή πόλις
ίτον χ^υσίον, καθαρών, μιας λογής κιουτετι πα, ά;ρ ίκεοου'α:;, πόσι κίλχι ί κ$οοίαρ{.
ώσαν ύαλί κυθα^όν.
ι<). Ε πινάρατ' ΐ μοΰρριτ τ| κα
19• Και τα θεμε'λια τοϋ τείχους
της πόλεως τ,ταν με καίε λογής πε- λιάσε κιουτί'τιτ κε'νε ζ-ολίσουρε με τζ§ό
τραις πολυτιμαις ς-ολισμενα' τό δε- φάρρε Ρούρριτ σΐ πίι ντ^μοόαρρί" »ιμε'λιον τό πρώτον ητον ϊασπίς' το νάγια ΐ πάρρε, Ιασπ'κϊ" έ §ίτα Ζαοευτερον, σαπ^ί'-ρος το τρίτον, χαλ- φύρρ ' ί τρε'τα, Χαλκισ'ών' « κάΐ5?~*
ϋμαράγί*
κηόών' τό τε'ταοτον, σμχρκγόος'
ά. Ε πισ^τα, 2αρ£όνι;' έ Λά5τε;α
αο, Τό πίμπτον, «α^όνυξ" το
έκτον, σάρ<)ιρς* το εβόομον, χρυσό• ίάρίιο ί ^ϊάτ|;α; ΧρυσολίΟο* έ τί•,
λιδ,ος* τό ογδοον^ βήρυλλος* το «V !α, ϋιριλο" ί ν|ντα, τοπάζ' ί ^γιε'τα,
νατον, το,ϋά^ιον' το (ϋ/.α;ον, χρυ- Χρυσο-ράσο' ί νιεμπι^γιετα , 1'ακ^νοοπρασος' τό . ένοε.ιατ&ν, ύάκ.νΟυς' '/ο' * <ίιμπ|^γιίτ«, ΑμεΟυσνο.
το όωύί'κατον, άμεύυςΌς.
αϊ- Ε τΐ οιμπ^Μί•:} πόρτατε,
ϋ. ΚαΙ η δώυΆχα αύλόδυραις, δώ
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δεχα μαργαριτϊρια, χα'ιχάδε αύλύ&νρα . διμπεδγιίτ= μαργαριτάρι, Ι •ϊζ5ό πο'ρτον απο Ιν« μαργαριτάρι* και τι
πλάτωμα της πο'λεως $τον χρυσάφι
χαθάριον ώσαν ύαλί διαφανές.
23. Και ναόν δέν είδα εις αύτη'ν'
διατϊ δ Κύριος ο θεός ό παντοχράτωρ, είναι ναός αυτής , χαι το αρνίον.
23. Και ν* πο*λ•.ς ϊχείνη δΐν χρειά

τι χέ γχά νι^ μαργαριταρ" έ άούνα έ
χιουτέτιτ χε γχά »ρά ϊ Χ5ρ*ύαρε, έ ϊ
φίξουρι πόσι χρουςΆι.
23. Ε ναδ νούχ§ πάτζι μπε τ|, σε
ψί να6 ίσάϊγ εΉε Ζοτι Πεαντία φου/.'•. μάδι, ε δε χεγγι.

23. Ε χιουτέτι νου» χα χρ'ι γχά
δίεϊι,
άς γχά χίνεζα 2ε τα ντρίτγενε
ζεται τον τ*λιον, ούδε τήν αεληνην,
δια να της φέγγουσι' διατί ή δο';α άτΐ' σέ ψ» δρίτα έ Περντίσε ϊ ντρίτι
τοΰ θεοΰ τη; φέγγει, χα» ό λύχνος άτ§, έ φωτ'ι έσάϊγ 'έδτε χεγγι.
της είναι τ6 άρνίον.
24- Εφυλίτί χε σο'σενΐ, οο τι ετζ|ϊγ24• ΚαΙ τα εδνη όπου σώζονται,
θίλουσι περιπατήσει εις τ6 φω; αυτί;;, νε πάς ο"ρίτεσ| σάιγ" έ μπρε'τ|;ετ' έ
*.αί οί βασιλείς της γης φε'ρουυι την οί'ουτ πίεν| ντιρρ έτοΰρβ έ λεβ&μνί
δό!|αν χαι την τιμη'ν τους εις αύτη'ν. μπ' άτε.
35. Ε πορτετ' εσάίγ οό τι μος
33. Και ιί αύλόθυριαίς της δεν θέ
λουν σΒαλισήη την ήμέραν' διατί έχει ; μπίΧενε δίτ§ν§' σε ψέ νάτί «τγϊ &ο τ§
νύχτα δεν θέλει είσθαι.
μις γετ§.
26. Και βίλουσι φέρει την δόζαν
26. Ε άσάϊγ οί. τί χίρρετε ντέρρι
χαι την τιμί,ν τίίν βΟνίον εις αϋηίν' έ δε λίβδίμι γχα μιλέτετε.
38. Και χάνε'να πράγμα μολυσμε'ιη. Ε ντονιε πούνϊ έ μ^λιψουρε, *
νον, η συχχααερδν, λχ\ ψεύτιχον δεν % ντίερί, ά « ρε'με, 5ο τε μός χίγε μπ\
βίλει ?μβει εις αΰτη'ν' άλλα μονανά τε" π|ρβε'τζε άτοΰρε χι γιάνε σχρούαεκείνοι ότ?οΰ είναι γεγρα;1ιμένοι ει; το ρε ντ^ χάρτ^ρα τ§ γίτι*! χεγγιτ.
βιβλίον της ζωής τοΰ αρνιού"
Κεφ. χβ

Ί1

ι. Και εδειςίμου χαΟαράν ποταμον
τοΰ νεροΰ τη; ζωή*ς, λϊίμπρόν ώσαν
χρύςαλλιν, το όττοϊον ευγαινεν άπδ τόν
θρόνον του θίοΟ χαί τοΰ οικανίου,
2. Ει; τήν μέσην τοΰ -λ*τώματος
τη; πόλεως, χαι τοΰ πόταμου, άπο
το ?να μίρος χ«ί άπδ το άλλο με'ρο;,
τ,τον δένδρον τή*ς ζωής, δποΰ χάμνει
χαρποΰς δώδεχα, χαι χάθε ίνα μή
να άττοδίδει τόν χαοτο'ν του ' χαι
τα φύλλα τοΰ δένδρου είναι είς ίατρείαν των εθνών.

Κρίε Ε'ΐίζέτ έ<$τξ. χβ. »2.
ι . Ε με Β|φτόϊ μοΰα νι| λιο »ιε| τε
χουλούαρί τε οΰγιτ βί ίιβίε, τε λάαψουρε πο'σι χρ<'•>>στάλλ, ίε ο\λλτ« γχ*.
φρόνι ΐ Περντίσε, ε χίγγιτ.
2. Ε ντ£ μές τε ρού^<« βάι-' έ τε
λιούμιτ μπ| τε & βξνϊτ} λίσι Ι γετίσι,
χε Λεν διμπεδγιε'τ| «εμμε, μπ& τζ*ο
μούαιγ ε~ γχά νιέ πέμμ> τ| τίγ "ί φλι•
τατ' ε >ίσιτ ( γιανε ) πέρ γιατρι τί
μιλε'τεβετ.

3. Και ούδένα ανάθεμα 5έν θέλει,
3. Ας & τ} μο; ^ντβτϊ μ*τζδόμ«.
«Μ« πλέον" χαί ο θρόνος τον θ.ου λ|χίμ• μ* φρόνι Ι. Περντισι. ί , χέγγι*
χαι του άρνίου θέλει είοθαι εις αϋ-ηίν 8ο τ£ γέτΐ μπξ τΐ' έ σϊρπετόρετ' έτίγ,
χαί οί δουλευτάδες του θέλουσι τον 5ο τα δίρ*έγδν| άτ|\
λατρεύσει.
4. Καν βίλουσιν είδη το πρόσωτ:όν χου, και το όνομα του θίλει εΐσθα-.
απάνω εις το μέτωπόν τους.
5. Και νύχτα £ΐν θέλει ιΐσθαι

4. Ε §ό τίσιόχίνξφάχεν'ετίγ, έ δ>
ρ|ίιν' έτίγ, μπί πάλε,ρα τ'ι τοϋρε.

5. Ε νάτ§ §6 τε μος γέτβ. άτγε, ας
5ο
τ&
μές χένξ χρί γχα 8ρίτ' έ φωτίίχεΓ χ*ί ο*έν χρειάζονται λύχνον, ού£ϊ φώς τοΰ ηλίου, δτι Κ,ύριος ό θεο; β|, ά γχα §ρίτ' έ §ίελιτ" «ιέ 'ψϊ Ζότι
τους φωτίζει" χαί θέλουσι βασιλε.- Πβρ/τία ί ντρίτ ατά, έ §ο τ| μπρετεοό*,εν§ ντ^ γέτ| πα; γέτετ.
«ει εις τους αιώνας των αιώνων.
6. Ε μ$ θοτβ μούα' κ|το φγγιάλϊ
6. Και μοΰ εϊπεν* έτοϋτοι ο ί λόγοι
γιάνε
τΐ πεσούαρα έ ι\ βίρτίτα* ί
είναι πιτοί χαί αληθινοί- χαί Κύριος ό
Ζότι
Περντία
έ ^ίΐνγτόρξζετ προφτίθεός των αγίων προφητών απές-ίαα
τετ ίφι εγγβλν *τίγ του δεφτον
τόν άγγελόν του να δείζη εις τους
ρ^όπετ
ο ξ τίγ άτο πούντα λ\ $ού/αϊ3ν§
δούλους του εκείνα οποί κάμνει χ:εί«
τ Ι κ&ιΜ σπέιγτ.
να γίνωσι όγλίγωρα.
η. Ε για Χ| ίίπέϊγτ βίγουνξ• ίλιού'
η. Να, όπου «"ρχομ»•• όγλίγωρα* μ.χάριος είναι εκείνος όπου φολάττει τους μουρε ^τ' άΐ λί ρΌύαν φγ-.άλετ' ίπρολόγους της προφητείας Ιτούτου τοΰ φητίσε τε ιίΐσάιγ χάρτετ.
βιβλίου.
8. Και εγώ 6 Ιωάννης ε!(/.αι «κεί
νος όπου είδα έτοΰτα, κ*ί άκουσα" χαί
όταν τα άκουσα, χαι τα είδα, έπεσα
νά προο.υν7{σα> έμπρος-α εις τα ποδά
ρια τοΰ αγγέλου άπου μοΰ έδειχνεν
«τοΰτα.
9• Και λέγει μου" φυλάγου μη
( γο χάμης" ) διατί είμαι σύνδουλο'ς
σου, χαι των άόελφώνσου τών προ
φητών, χαΐ εκείνων όπο.ϋ" φυλαττουσι
τους λόγο»; τοΰ βιβλίου ετούτου"
προσκύνησε τον Θεόν.
ι«. Και λέγει μου" μην βουλώ'ϊη;
τους λόγου; της προφητείας τοΰ βι€λί*ν» ίτουτνυ ' οτι ό , καιρός είναι

8 Ε ο•»'ν| Ιωάννη ( γιαμί «ι «δ »*■
τζε έ οΛόβα Χ$το πούν|ρβ- έ χοΰρ ί
πάτζί πάρρε, ΐ §Λού»ρ?, ^άτζδ π|ρμπίς ντε ίίμπε ^ ΐγγ&λιτ χε με δεφτον Χϊτό πούνίρα π'|ρ τε φάλιουρί.
ρ. Ε μ§ θότ$ μούα' ρ^ύαγιου τ|
μο; π|τζ λιχ\' σε ψε γώμ ρ;^π σί τί,
έ 3= σί β&λά'ίϊριτ' έτοί» προφητίτ§^ έ
άτα χ| ρούαϊγνε φγιάλετ'ί ί.ϊσάιγχάρΤίχν* μπε Περντίνξ φάλιου.
ι«4. Ε μ^ θότε μου'α* τε μος βουλιοτζ φγιά).|τ' έ προφητίιε χΐιάϊγ
χάρτετ" σε ψέ χόχα ί'ίτι έ άφίρτε.

σ«μ*.
1 1. Κοί»3 Ιεμίτον γέτ|ριν!, λε τ^
ΐι. Εκείνος όπου άδικα, ας βίιχη'&μίτόγ|
Ρίθί νι§" 1 χοΰ^λερο», λ» 4
β* ακόμη' χαΐ εκείνος όπου λερόνει,
πέσετε
ίίθι
ν•| μ| ίλερόσουρί" ί χοΰ3
«5 λερωθίί ακόμη" χαί ό δίκαιος , ας

838

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Κεφ. ία.

ίιχαιωθ/ί ακόμη* και ό άγιος, α; ίγι- |»τ| ί δρεΐγτε, λε τ ε κενίτε ?ιθε νιε μ*
ί δρέϊγτε' ? κοϋ3 §9τ| δίϊνγτ, λε τ*,
ασθη άκόυ-η"
πίνετε. ίίθ| νά με ΐίίι'νγτ.
ία. Και να, ίρχο(*.«ι. όγλίγωρα'
12. Ε για, *§ ουνε &γ 3πείγτ' ί
κ αϊ ή πλήρωση μου «ντάμα μου είναι, πίε με βέτεχε άτε £§ τέ άπ πάτΐνΐ , &
νά άπο&ίσω ει; καθένα χαθώ; θέλει τι κθέιγ τζίλιτ §6 σι κούντ:* χα «ουνούαρι.
ίΐσίΐαι το έργον του.
ΐ3. Ούν$ γιαμ Αλφαγια έ ίέ Ωαέι3. Ρ.γώ είμαι το Α χαι το Ω ,
αρχή κα» τέλος, ό πρώτο; χαι ό δ- γαγια, νίοεγια έδέ σόσϊν{3(| ί πάριε
έ δέ ί παστάίγμι.
ς-ερος.
ι4• Μακάριοι είναι εκείνοι όχοϋ λά
ΐ/{. Λιοΰμ ατά ύ κέγενξ πορσίτ'
μνουν ταϊ; παραγγελίαις του, οια να έτίγ" κε τ& γέτ? ούρδερι ί τοΰρε μ*»
«ίνα» τ; εξουσία του; εί; το ίέν&ρον δ'ροϋ" τ$ γέτ|?ε , ε' /.§ τ\ χίγενε. ντ|
της ζωής, χαι ίια να έμβουσιν άπο κιουτέτ γκα πόρ-ι^ρατε,.
ταϊ; πόρται; ίί; την πόλιν.
ι5. Αμ•ί• οί σκύλοι, και οϊ μάγοι,
1 5. Μα χε'ντε. έ μαΡ»3τγιάρετε, έ*
χαΐο'ι πόρνοι, χαι οί φονεϊ; χαί οίει- έ κουρβγιά, §τε, ϊ ί.αίε.ζόρετί, £ ίοΌ&ολολάτραι, και καθένα; όπου άγαπα λολάτρετε,, ί τζίλι δο ι«:εχ§ 6ο έέ'ε,ν
χαΐ κάμνει το ψεϋμα, θελουσιν είσθαι Ρίνΐί'στρ|ν$, δύ τε, γε'νε γιάίίτί.
εξω.
ι6. Γγώ ό Ιησοϋ; ϊπεμψα τον
1 6. Ού'νϊ Ιησούϊ δερίοβα εγγ§ΧϊΥΐ
άγγελον μου, να σά; μαρτυρη'ση ει; τίμ τοΰ δεφτύγε γιούβετ κετό πούν$τ«ΐ; εκκλησίαι; έτοϋτα' εγώ είμαι ή ρα ντ| Χ'.δερα' έ ούνβ γιαμ ίενια έ Οι
ρίζα χαι το γίνο; του Δαβίδ, ό άςν,ρ ϋ'Λ ί ΔαβιοΊτ, οΰλι ί δριτεσε Ί αενν».
ό λαμπρό; χαι ό αυγερινό;.
«τ.
ιη. Κη το Πνεϋμα χτί η νύμφη
<7 Ε Σπίρτι έ νούοεα θο'νί" εγν**
λέγουσιν' έλα" χαί εκείνο; οποί ακούει έ χοϋσ διΡιόν λ* τε θότε' έγια' έ κοίκΙ
ά; εΐπί' ελα' χαι έχεϊνι; όπου ο*ιψα κ* έτ, λε τε Είνε" έ κοϋί τέ οο'γί,
α; ελθη, χαι όποιο; θελε ι ά; πάρτι το λε τε ;χάρ;| ού^ τε γίτ|<ιε δου-ετί.
ίίδωρ της ζωη; χάρισμα.
1 8. Διατί μαρτυρώ ει; κάθε άν1 8. 2έ ψέ ού πε.γ Ρ:θ«^.ε,τ Λά:*|
θρωπον όπου ακούει του; λόγου; τη; τίχουπετόγενε τζίλς δο χέ δΛ<ν φγιάπροφητεία; του βιβλίου ετούτου" έάν λ|τ' έ προφητίσ^ ί.ισάϊγ χάοΐετ* ένίΐ
κανένας πρόσθεση απάνω εϊ; έτοΰτα , 3τόφτ| νιερί νιε μπ| «το, *> ~'ι Ρϊ?•
ί θεο; θέλει προσδέσει απάνω του ταϊ; ί ρε Περντία μπί τε πλιάΤιτε /.-, γιχ»|
πληγαΐ; όπου είναι νεγραμμίναι; εϊ; σχρούαρε ντε χ§τε χάοτ|.
το βψλίον έτοΰτ'-.
19- ϋ«Ί έαν χάνίνας εύγάλη άπο;
ιρ. Ε ντε χίϋτ| ν«»ν να γχχ
τους λόγου; τοΰ βιβλίου τη; προφη- φγιάλε,τ' έ προφησισε χϊβάϊγ χά^τετ,
τεία; ετούτη;, θέλει εύγάλει ό θεος'οο τι χέϊχγε Περντία πγιέβϊν' έτίγ
τό μέρο; του άπο το βιβλίον τη; ζω- \ γχχ χάρτ' έγέτ|σί , έ ίε γχά χιουή;, χαϊ άπί τήν πόλιν την άγίαν, χαί Ι τέτι οίινγτ , έ δ; •'χα άιύ λ\ γιχ
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«τ' έχωνα όπου ίΐναι γϊγρα^^ίνα βίς νΐ 3Χρου'αρδ ντ| χ§τ8 χή,^,
το βιβλίον £ τούτο.
^ 2ο. Εχ«?νος &παΰ μάρτυρα ΐτοΰτα,
λ^γ:ι ναι, ίορραι όγλίγωρ»• ^ν. πουνϊρα• μ. ,, βϊρτετε , ουνε €ίγ
Ν«ϊ άρχου Κυρία Ιησού".
ίπίιγτ' Κ0Τού ^^ Β|?Τ^ .^
ο) Ζοτ Ιησού.
.......•>? . - .
α ι . Η χάρις του Κυρίο ϋ μ«; Ι^οΰ
2ΐ. Δουρετία ΐ Ζο'τιτ «τόνε ^Λδ
Χρ»Τθΰ |*ί δλου;σας, ΑΛΙΗΝ.
Χρι3το'ϊτ, Χίο'φτϊΐΑΪγιούβίτ *α;»*|,

ΑΜΗΝ.

ΤΕΛΟΣ,
2 Ο 2 5 Γ Β.
χαί

ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ.
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