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μάρτυρα δια ετούτα, και όπου ίγρα-

4« 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 ΐ-

ίΐίλαν 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'ί-

χι$ν| νιΐ γκα νιε, χεσώγ κξ ας ίίβ*

#έου σμοϋντ τι ντζΐγ κάρτ|ρ»τε *§

οεΐίνι τ$ 3χροΰ;ζ0νε. Βερτίτ.

ΠΡΑΞΕΙ^

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟίΤΟΛΩΝ

Κεφ. ά. ι.

ι. ΕΓΩ, ώ θίόφιλ», έγραψα τΐ,ν

«ρώτον λόγον <$ιά όλα «κείνα, όπου άρ

χισε* ό Ιησοϋς να κάμνη καϊ να ίιίά-

οκη.

2. Εως την ημέραν έκείνην όπου ά-

νιλη'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

πό τ<) πάθος, μέ πολλά σημάδια , σα

ράντα ήμέραις φαινόμεινος εις αΰ-

τοΰς , και λεγωντας τ» πράγματα της

βασιλείας τοΰ θεοΰ.

4• Και συνανας-ρεφομεν ς μετ' αυ

τούς τους ίπαράγγελεν, άπϊ την Ιε

ρουσαλήμ ν« μην χωρέσουν, άλλα να

προσμένουν το τάζιμον του παχρος, το

(όποιον ακούσετε, όπου σας είπα/

5. Οτι ό Ιωάννης έβάπτισε >« νε-

ρον, άμή ίσεϊ; θέλετε βαπτισθή με Πνεύ

μα άγιον, εις όλίγαις ήμε'ραις.

ΤΕ. ΠΕΡΑΤΕ.

Κ 2ΐ«ΪΝΓΤΟΡΕΒΕΤ ΑΠΟΪΓΟΓΕΤ,

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 «βρ-

σίτ§ 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

θούμι , νικάνε, έ οοΰκεϊγ μπα τα ο\ζέτ

οίτ, έ ού κο^βίντόν περ μπρετερΐ. τε

Κίείβετ.

4- Ε κοΰρ κε πά^κε αε τα, ί πορ-

ίίτι, κ| τ^ μός ντά^ίν| γχχ Ι«ρουσα-

λίμι , πό τε πρίσενε τξ τά;ου.ριτ§ γχα

ίχχχι, /.{ /ινι οιίιούαρε γκα Ρόγι* ίμε.

5. 2ε Ιωάννη π*Γεζο'ί αε ο'ϊγε, έγιοϋ

βό τ§ παίίζόνενι μ• ^πΐρτ ζέινγτ,

νταϊτί πάς πάκ αίτετ.
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6. Οι άποτολοι λοιπόν εμώντας νχ

^.αζω•/δοϋσιν εις ρ.ίαν ι«ρίαν, τον έρω-

τοΰσαν^ λέγοντες αϋδέντη, τάχα ίνς τον

}τρόνον τούτον άποκατας•αίνεις τήν βα-

«ιλείαν εις το γένος του Ισραήλ;

η. Καί λίγει τους" ο*έν είναι έο\κόν

σας να γνωρίζετε χρόνους τ, Λαιροϋς ,

τους οποίους ό πατήρ τους έδεσε εις

τίιν έξουσίαν του.

8. Αλλα ώσαν ελΰνι το Πνεύμα το

άγιον εις έσας, δελετε πάρει ουναμιν

άπ' αύτο'* και δίλετε είσδα•. [Λ,άρτυρε'ς

ι*ου, καί ει; τ/,ν Ιερουσαλτ,α, καί εις

ίλην τήν Ιουδαίων, καί εις τήν Σααά-

ρειαν, χα! ίως εις τήν άκρον τίςγνίς.

9• Και ώσαν εϊπεν ετούτα, βλε'πον-

τες εκείνον, ύψώδν,, καί ενα σύννεφον τον

δπηρεν άπ' ί^πος-α άπ» τα μάτια τους.

ίο. Καί εκεί οπού ίς-εκουνταν και

ίβλέπαν απάνω εις τόν ούρανον, πηγαί-

νωντας ίκεϊνος, και να^ και ϋύο άνίρε;

και '^άδτ,χαν συμά εις αύτοΰς με <ρορε'-

ματα άντζφχ.

ιι. Οί όποιοι και εΐπαν' ώ ίνορες

Γαλιλαίοι, οΊατί ς'&εσδε βλέποντες, εις

τον ούρανον ; ετούτος ό Γήσοΰς όπου

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

σαββάτου.

1 3. Καί ώσαν εμβήκαν είς το σπη-

τι, ανέβηκαν είς το άνώγεον, όπου ε-

κάδουνταν 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.

Ι». Μα κετα σί ού μπεγιουαδε μπε

νιε βεντ , έ πιέτνί άτ&, έ ί ίόΰνε" ώ

Ζότ , βα'Χε. ντε κετε βίτ &> τ' άπτζ

μπρέτίρίνε ντε φυλί τ« Ισρατίλτιτ;

η. Ε άί ού δα άτοδρε'. νούκ' εδτί'

πουνα γιούαϊγ τε νίχνι μότετε έ κο'χ§τ?,•

κϊ ί κα βέν$ πα*άϊ ψπ οϋρ^ερ τε τίν.

8. Πό σί τε βίγε ίέϊνγτι Σπίρτ

μιίΐ γιούβετ οο τε μιρρι πρέϊγ σί <^ου-

,κί ' έ οό τε γίνι μαρτύρε τ§ μίτε έ α*έ

»τ§ Ιερουσαλίμ , ε ίέ ντε Γίδι Ιουδαίε,,

ε 2αμαρίε, έ ίέ γγε'ρα μιίάνξ τε δέουτ.

ρ. Ε σί δα ζϊτο περπάρα σίβετ

σέ τοΰρε , ού γκρέ μπε τ{ λιάρτε, έ έ

μόρρι νι§ μγιε'ρΡουίε άτε γκά σίτ' 4τοί>

Ρ«•

ίο. Ε τε» ρίγνϊ έ β|/*τρόϊγνε άτ|

ϋ βίγ ντε Κίελ , για, ί ού §οΰκν&

ριπάνε τοΰρε λ νιίρεζ [ύ ρο'*α τέ

πάρο'α.

ιι. Εο5 δόσνε " ν«'ρ5ζ γκαΤάλι-

λαία, ψε ρίγ» έ β|Ητρόνι ντ| Κίελ";

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.

κ. Αχίί'ρε οί κθίενε ντε Γίρουσα-

λί{«. γκά ριάλλι κ| δουνα»τε ί ΟύΧίνετ,

χ| Ίστε άφ|ρ Ιερουσαλί^ιτ , β* '|στ|

οί3ε νιέ <ί|τουνεϊγ.

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

τήν δέησιν, μαζύ μέ τάΐς γ^*ϊ«« *Μ"

(Χ8 την Μαρϊαν τήν μητέρα του Ιησοϋ,

και μέ τοϋ; αδελφού; του.

1 5. Και ει; ταϊς ήμέραι; τούται;

ίσηκώβη ό Πέτρο; «ς τήν [Αε'σήν των

μαθητών, και ειπίν" (και ητον πλή

θος, εις μίαν μεραίαν, ώ; έ*ατόν είκο

σι όνομάτοι. )

1 6. Ω άνδρες άδελφ/κ, έκαμνε χρεί-

αννά 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 έ-

κ'είνου^ όπου έπιασαν τον Ιησοΰν.

χη. Διατί ητον συναρι&μημένο;

μετ' έμα;, και επήρε τον λαχνόν τή;

ύπηρΕσία; ετούτης.

1 8. Ετοΰτο; λοιπόν άπο'κτησεν ένα

χωράφι άπο την πληρωμήν τη; αδικί

ας- καί έπεσε προύμητα, και εσκβην

εις τ/,ν μέστ.ν, καΐ έχύΟηκαν εζω σλα

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;, Α-

κελδαμα, 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 έκεί-

νουί τσΰς άνδρας όπου ήλθαν μετ' εμάς

*ΐς όλον τον κ'αιρόν' όπου εμβήκε

και εΰγήκεν εις εμάς ό Αΰθέντης ό' Ιη

σούς ,

22. Αρχίζωντας άπο το βάπτισμα

τοΒ Ιωάννου έως τήν ήμεραν όπου ά-

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.

1 5. Ε μπα το οίτ σί ου γκρέ Πέ-

τρουα ντε μες• τε μαθητίβετ , ( έ δέ κί

μπ§γίοουρ§ νιε τουρμε μπε νιε βεντ

γγέρα μπενιεκίντ ένιίζετ Ιμίρετ') θα.

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 κουλα-

οϋζ 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.

1 8. Κούϊγ ία πλέου νιϊ άόίε γ/.ά

πάία κε μ»ίρρι πϊρ, τε κ^κί»" ϊ ρά π|3-

μπ'ισ έ πλιάσι ντε μις, ε γιου οέρίε

ρ.πε 5έ ζόρρίτ έτίγ.

ιρ.' Ε κ|γιο πούνί ου διΡιούα ντε

Γίβ' άτα κε ρίγνε ντε Ιερουσαλϊμ, κα

κέ κε •γ•" βοΰνε εμερινε άρρεσε Ακελ-

ίαριά 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' ί-

τίγ 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.

α»; Εε κουρ νισι γκα παΓ§;ιμι ι

Ιωάννητ, γγέρ« μπα τ| οίτε κε>**
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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 ό-

νομάζετο Ιοΰ^Οί, και τον Ματθίαν.

34• Και προσε-ίχο'ρίενοι έϊπαν* εσύ,

& Αύβίντη, όπου γνωρίζεις τάϊς καρ-

οίαι; 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*, έπε-

6εν όλαχτός «ίς τον" Μα. θ αν, και συνα-

ριθ4αη'ίη~]ϊα^^ρτοΰςενΑεκαάπος•ό'λου;.

Κέφ: β: ι;

ι. Και όταν ηΧθεν ή ή[λέρα της

Πεντηκοτΐς, ήταν όλοι [λαζώριένοι ό-

£οψύ/ω; εις ενα το'πον.

3• Και παρευθΰς έγινε μία βοή άπό

τον ούρανον ωσάν νά ήρχουντον φυ-

σψατία &>ναΉ), και έγί^ισε το σπητι

ίκεΐ όπου έκάθουνταν;

3. Και τους έφάνικαν'γλώσσάις ό

που «£ια|χο'.ράζουντάν ωσάν φωτί«, και

εκα'θισεν απάνω βΐς κά6' ενα άπ' αυ

τούς.

4• ΚαΙ εγεμισαν όλοι Πνεϋ|Λα' άγί-

ον, 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•

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| 0ού-

χαεϊγ 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'ί-

νετ , 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 Πεντηκστί-

σ«, ρίγνε μπε νι& βεντ τι ίίβί ΑάΪΛΕ.

3; Ε βγίέν άξαιρνα γκά ΚιΥλτε νι§

ζί σι κόυρ ού γκρα ίι| ερρε έ κίκε , ε

(Απούβί ΡίΟε στεπίνε , άτγέ τε'κ .ρίγν$:

3. Ε ού δούκνε άτοΰρε 5ιούχερ5<

νταϊγτουρί ντά τά πο'σί τε ζγιζρτα, ι

ντέϊγνε (Λπι τζιλίοο γκά ατά;

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

4τ
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ότι άκουε χ•£β' ενα; ό~οΰ έσυντύ/αιναν Ι νε σι τζίλι & Α κουβεντόίγνε ντε ίιού•

την γλωεσζν του χε τΐ τουρ 6

-. Και έτρόμα^αν όλοι και «θαύμα

ζαν, καΐ έλεγαν ένα; εις τόν άλλον" δεν

είναι όλοι ετούτοι όπου συντυχαίνουν

Γαλιλαίοι \

8. Και πως εμεί; τοί»; άκούομεν

πάσ ενα; τήν έδικη'ν μας γλώσσαν, εις

την οποίαν έγεννηβη'καμεν;

9• Πάρθοι και Μηδοικαί Ελαμΐται,

και εκείνοι όπου κατοικοϋσι την Μεσο-

ποτααίαν, τήν Ιοοδαίαν και τον Καπ

παδοκία», τον Πόντον και την Ασίαν,

γ6. Την Φρυγίαν και Παμφυλίαν

την Αίγυπτον, και τα μέρη της Λιβύης,

όπου είναι αγνάντια εις την Κυρηνην,

και οί Ρωμαίοι οι ξένοι, Ιουδαίοι τε

και προση'λυτοι,

1 1 . Κρητικοί και Αράπικες, γροι-

κοΰαεν όπου λέγουν αύτοιμε' ταίςγλώσ-

σαις ταΐς έδικαϊς μας τα μεγαλεία του

Θεοΰ.

ία. Και όλοι έθαύμαζαν περισσά,

και απορούσαν, λέγοντες ενα; εις τον

άλλο / τί θέλει να είναι έτοϋτο ;

1 3. Και άλλοι άναμπαίζοντες έλε

γαν* δτι είναι μους-ω^ενοί.

1 4. Και ό Πέτρος έ<τάθη μαζΰ με

τους Ενδεκα, και έση'κωσε την <ρωνη\

του,'και τους είπεν'ο άνδρες Ιουδαίοι,

*άί εσείς όλοι όπου κατοικάτε εις την" Ιε

ρουσαλήμ, ας είναι γνώριμον έτοΰτο ει;

τοϋ" λόγου σα;, και ακούσετε τα λο'-

7» Ε τζιοο&τισνε Ρίθε, έλίγνε μέν-

§ , έ θόσνε ίιέρι με γιάτερινε , νούκε

γιανε ΡίΟε κΐτα κε φλιάσενε γκα Γα-

λιλαία;

8. Ε πό κί<5 νάβετ διΡιο'γεμε τζιλι

§ό Ρΐούχενε τόν£ κε κέμι λέρρε ντε τέ^

9. ΠάρΟετε, ε δε Μίδετε, έδέ Ε-

λαμίτ|, «δέ άτα κε ρίνε ντ'ε Μεσο-

ποτααΐ , έντ' Ιουδαίε, έ Καππαόο\ί,

ντ| Ιίο'ντο , ε δέ ντε Ασϊ ,

ίο. Ντε Φρυγΐ , έ ντε Παμφυλί,

'ντ' Αίγυπτο, έ μπάνετ' έ Λιβίεσε, κε

'ίδτε πρέί'γ Κυρίνητ" έ δέ Ρωμάνετ έ

ίίρδουρε, τζιφούτ? έ προσηλύτε,

11. Κριτικοτε, έ δέ Αράπίτξ, δι-

Ριόγεμε κίτά /.ε κουβεντόγενε ντε ίιού-

χερα' το'να πούνετ' «μεδά τεΠερντισί.

12. Ε λίγνε μέντε ΡίΟε έ τζιουδίτι-

ΰνε, έ θό^νε νιέρι με γιάτιρινε,' τζδό τ§

γέτ§ κεγιό;

' ι3, Ε τε τγιέρΐ πα ί πΐρκέσνε, έ

6όί*νε* κε γιάνε μπούδούρε μέ μοΰ?ίτ.

1 4» Ε σι οΰ γκρέ Πέτρουα μπ§ κέμπί

πάσκε με τε νΐΕμπε,δγιέτε, γκρίγτι ζέν

ίτίγ, έ ού θο'τ άτοΰρε' νιερεζ τζιφοΰτ,

έδέ ΡίθεγιούβετκερίγΛ ντε Ιεροσαληιι,

λέ τ|' γέτε κ|γιό ντε γιούβετ έ νιόχου-

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',

τ•/ι ώρα είναι της ημέρας

ιδ. Αλλά τούτο είναι εκείνο όπου έ•

1 „ » • *'σέ ψέ τρέ εδτε σαχατι ι οιτεσε.•

1 5. Πό κεγιό εστ' άγιο κέ κε θέν§

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

θυγατέραις σας, και νεανίσκοι σας θί-

λ,ουν είδη οράσεις, και οι γερο/τώτεροί

σας θέλουν ένυππασθη ενύπνια.

1 8. ΚαΙ θέλω χύσει άπό το Πνευαά

{Αου εϊς ταΐς ή|Αε'ραις έκίίναις εϊς τους

δούλους υ.ου και εις ταΐς δουλαις [Αου,

και Θέλουν προφ-Λ,τενσει.

13. Και θέλω δώσει τέρατα απάνω

εις τον οϋρανόν? και σημάδια κάτω εις

τν.ν γτ,ν, αίρια και φωτία και άτρ-ίδα

καπνού.

ίο. Ο ήλιος θέλει γυρίσει εις σκότος,

και το φεγγάρι εις αί;Αα, προ του πά

ρα να ίλθτ) ή ή;χε'ρα Κυρίου η* [Αεγάλν]

και λαρνπρά.

αι. Και βελει εΐσθαι, όποιος επι

καλεσθώ το όνοαα Κυρίου, θέλει σωθή".

32. Ω άνδρες Ισραγιλΐται, ακούσετε

έτοΰτα τα λόγια- τον Γ/;σοΰ"ν τόν Να-

ζωραΐον, άνδρα φανερωυ,ε'νον εις εσάς

από τον Θεον αέ δυνάαεις και υ,ε' τέ

ρατα και ρ.έ σημάδια, τά όποια ό Θεός

τα Ικαρε δια ρ,έσου αϋτου ανάδεσα εις

εσάς, καθώς τα είςευρετε καίέσεΐς"

23. Ετοΰτον δεδορένον ρ,έ ττ,ν ώ-

ρισρ,έννιν βουλήν και ρε την πρόγνω-

σιν του £>εοΰ, πιάνοντές τον έσεΐς, και

δια ρ,έσου άνόρ.ων χειρών ς-αυρόνοντές

τον, τον έσκοτώσετε .

24• Τον όποιον ό Θεός άνέςτισε, λυ-

ωντας τους πόνους του θανάτου" εις ό

σον δεν ητον δυνατόν να τον κρατνί ό

θάνατος.

α5. Διατι και ό Δαβϊδ λέγει δι αυ

τόν" έπρόβλεπα τον ΑύΟέντην πάντοτε

οαπρο<7* ρ•ου, οτι ε:ναι απο τήν οί,.αν

ρ,ου, σΊ* να ρ/ϊν σαλευθώ.

26. Δια τούτο ή* καρδία αου εύφράν-

θτ,, κ» •/•, γλωσσά ιλου ήγαλλι,άσθη* και

«κόρη καϊ. το κορυ,ί ρου θέλει κατοι-

κίσει ία ε ελπίδα

τέ προφητέψγενβ πίγτε τουαϊγ, ϊ δε

πίγιατε τουαϊγ" έ τριρΛίρετε τουαϊγ

δό τέ σόχίνε τε πάρρα, έ πλέϊκτε.

τουαϊγ δό τε έντείόόνενι ιντξΐρα.

1 8 Ε ρπι ρόπτ' έρί , έ ρπί ροΐί-

νια τέ μία ρπα το δίτ δό τε δέρδ γκα

Σπίρτι ίρ. " έ δο τε προρητέψγενε.

19. Ε δό τε πέϊγ τζου&ρα >ιαρτ

ντε Κιελ , έ νι!5άνε πόατε ρπι δέ ,

ίια*, έ <ρλιά;.| ζγιάριτ, έ δέ άβουλ τίτ

ί"τ•

»ο. ΔίεΛί δό τέ κθένετε [Απ' έοε-

σίρε,έΧενίζα ρπέ Ριακ, πα άρδουρε

έ δέ δίτα έ Ζότιτ, έ ρ.άδια, έ έλάρ,-

ψουρα.

2ΐ. Ε δό τέ γε'τε, *έ τζίλι δό χέ τ|

θ|ρρ"ε'σ| Ιρ,εριν'έ Ζότιτ, δό τ| σπετόγι.

22. Λ'.έρεζ Ισραηλητ , διίιόνι ιίίτό

φγιάλετ' έυ.ία* Ιησούνε Ναζωραίονε,

■Οιερί δεφτοϋαρί ντε γιουβετ γκα Περ-

ντία (Αε πουνίρα τ| (Α|δα , έ [Αε τζιου-

δφα Αε Αέρρι Ι1εργτία (Αε άνε τε τϊγ,

πξρπάρα σίβετ σοναϊγ , σι κουντρί έ

δίνι έ δέ γιουβετ.

23. Κετ| χ\ κέ δ|ν| \ύ θελίριε τε

πάρε , έ (Αέ τέ δίγτουρε τ| υερντίσε

σι ζοϋτ» γιουβετ, έ έ υ.πϊ(-θίετε ;Απ|

Κρούϊχ (Αέ οουαρρ" τε πα νό;χετ , «

•βράτε.

24. Ατ| Περντία έ γγιάλι, σι έ λε-

σο» γχ,α τέ όέ|Απουρατ' έ βδε'ίϊγ|σ|,

σέ ψέ σ(Αθύν7 τε (Απάχεϊγ άι γκα β§ε-

κΕγια.

25. Σέ ψ£ θότβ Δαβίδι π|ρ άύ,

ουγε Ρίθε νιε σόνε Ζότνε πεοπάοα αε'-
- Λ- . -\ Γ(

γε* σέ ψέ άίρ"! ριπάνε τίαε τε δγιάίε-

τ§ , κε τέ ριος λιόζ.

2(>. Αντάϊγ οΰ Ρεζουα "(εαξρα Γιαϊ,

ί Γιουχα Ί'α,ε μπουρί" έ δέ κοΰρ;Αΐ ϊ(Α

>ό τέ ρίγα ριέ ό(Αοΰθ.
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%-. Διχτί £έν βιλιις άφη'σει τήν[ 37. -» ψ» δο τ$ μός "λϊτζ Σπίρ-

ΰυχην μου εις τον άίην, ουδέ θε'λεις τινε τίμ ντε πίσε , άς Σίινγτινί τένν

οώσει τον όσιόν σου νά είίη οιαφΟοράν

:»8. Εκαμες με ν» γνωρίσω ταΐ; <τρά-

τ^τις της ζωής", θέλεις με γεμίσει /α-

ράν Οια με'σου τοΰ προσώπου σου,.

»9• Ω άνδρες αδελφοί, ήμποροΰμεν.

να είποίμεν μ«τχ παρρησίας ει; ε

σάς ύιά τον πκτριάρνην Δα(3ίδ, ότι

και απέθανε και έθάπτη, και το μνΐ,-

μά του είναι εις εμάς εως την ήμέραν

<τούτην.

3ο. ί2*τας λοιπόν τςροφ.η'της, και

ηζεϋρωντας δτι ύ Θεό; τοΰ ώμωσεν

ό(,κον, άπό τον καρπόν της μέσης του

να άν*ς~>ίβ-ί τον Χρις-όν κατά σάρκα ,

και ν* τον κχθίψη εϊς τον θρόνον του,

3 1. Ηρογνωρίζωντας έλάλησε οια

την άνάς-ααιν του Χριςοΰ, δπ δϊν ά-

πομεινεν τί ψυχιέ. του ει; τόν Αδην, ού-

δ. τι κορμί του είδε διαφθοράν.

33. Ετοδτον τον Ιησοΰν άνές-ησεν

ό θεός, τοΰ οποίου ό"λοι έμεΓς εΐαεσθε

μά:τυρ»ς.

33 Εκείνο; λοιπόν, ?ς•ωντας νχ ΰ-

ψ<*θη υ4 τήν δεξιχν τοΰ θεοΰ, και

νά ΐϊάρ^ άπό τον πατέρα το τάςιμον

-7',0 άγίιυ Πνεύματος, έςε'•/»εν έτοΰτο

όπου βλέπετε κώ άκούετ* ϊσιϊς τώρα.

.!.{• Διατί 6 Δαβίδ δεν άνέ&κ εις

ΤΟυς ούρανουε' άμη αυτός λέγει" •ίπεν

ε) Κύριος εις τον Κύριονμου' κάθου

εκ. δεςιών μου,

35. Εως όπου να βάλλω τ,οΰς ε

χθρούς σου άποκατωπρίτβμα εις τ.ά πο

δάρια σου.

36. Ας γνωρίζη λοιπόν όλον τό

^πητι τοΰ Ισραήλ με άσφάλειαν.' δτι

έτοΰτον τον. Ιησοΰν τόν οποίον έσεϊ;

ές-αυρώσετε, ό θεός τόν έκαμεν Αύ-

(Ιεντιιν και Χρι^όν.

ό^. Και ωσάν τό άκουσαν εχ.ατα-

δό τε ντεγέτζ τ; κχ'λΑετε.

28. Με οεφτο'βε μοΰα οϋδε,τ' έ γε-

τε/ιε' δο τ§ με μπλιοτ.ζ μοΰα με Ρεζίμ

τ§ <ρχκεσε σχτε.

αο. ίΐ βελάΤερ, νά εστί νέβετ

ντεγίερε τε θόμι με Λεφτερΐ ντε γιου

-ερ Πατριάρχνε Δαβίδ , λϊ έ δέ βδί-

χι , έ δι οϋ κχλ ντ| βάρό , ε δέ βάρρ'

ι τίγ |5τε μπάνϊ νέβετ γγε'ρα σότ, ε

κϊσάιγ δίτετ.

'3υ. 2έ ψέ άί ία προφητ , έ έ δΐγ,

λ§ Περντία ϊ τίξι άτίγ με πέ , /-ΐ

γκα φάρρ' ε με'σιτ σε τίγ δό τ'ί γκ.ρε;ς

Κρίστινε γκά άν' ε κούρμιτ , ί όο τά

βε^ρε τ^ ρίγϊ μπι φρόν τε τίγ.

3ι. Προφητερϊστ θά πέρ τε γγιάλ,-

τ^υρε τε Κρίϊτιτ. ί,ε νου'κί μπε'τι

—πίρτ' ι τίγ ντε πίσε, ας χούρμ' ϊτίγ

πα τε κά)νλΑουρε.

3'2. Κετέ 1ησούν|έ γγιάΧι Περντί

α , κεσάιγ πούνετ γε'μι μαρτύρε νά-

βετ τ| ΓίΟε.

33. Ε σ.ί χίπι άί' άδά μπα'ν| τε

δγιάθετε τε Περντίσ§, έ σι μόρρι τε

τάςου^ιτ' ε 2.ίΐνγτιτ 2πίρτ γκά ήχ-

χμ , έ δε'ρο^ι κϊτέ κε ^ί/νι γιοϋβϊ-

νταϊτί , ε διίιόνι οουρετί.

34. Σέ ψέ νού/ΐε χίπι Δαβί^ι ντε^

Κίελ ' πό Οότ' άί' θά Ζότι μπε Ζο'τνϊ

τίμ ' ρ,ί μπάνί τίμε τ$ δγιαθίτί.

35. Γγε'ρα σα τέ βε άρμίκτ' έτού*

φρόν ντε'νε χξμπ| τε τούα..

3*6. Λε τ§ δίγε δά πα τγιάτερ ?!,-

6ε στεπία έ Ισρχήλητ, σέ άτέ Ιησοΰν»

χ4 έ μπιρθίετε γιούβετ ντ'| Κρούά,

Περγ.τία έ κά πίρρι, Ζότ έ ίέ Χριστή.

3^. Ε σι διΓιούαν» , ού λιούτν» ντ»
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βίϊάζ|ρ;

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 προ-

σκαλέστι Κύριος ό Θεο'ςμας.

4ο. Και με άλλα λόγια περισσό

τερα τοϋ; «μάρτυρα, και τους έπαρα-

κίνα, 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;

4^. Και έκαρτεροΰσαν εις τήν λτ

οαχην των άπος•όλων, εις το'ν κοινω-

νίαν και εις τ6 κόψιαον του ψωμίου ,

και εις τάϊ; προσευχαΐς.

43. Καϊ κάθε ψυχή εφο&ατο" και

πολλά τέρατα και σημίΓα έγίν,υταν

όια μέσου των άπος•ο"λων.

44• Καί όλοι όσοι έπίς-ευσαν ίταν

είς ίνα τόπον, χα'ι είχαν όλα κοινά.

ζέμίρ§ τι τοΰρε, * ί θάν§ Πε'τροσε ε <$4

άποστόγετ σε τγιε'ρι" τζτ§ Αέγεμε ω,

43. Και τα κτήματα και τα υ

πάρχοντα τους τά επουλοΰσαν, καϊ τα

(μοίραζαν εις όλους, ό,τι και αν τ|θε-

λε 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

38. Ε οϋ θο'τ' άτουρε Πέτρουα, με-

τανοησν•., 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 στρί-

απεοε.
ι -ι -

4ΐ• Ε άτά /\ μ-βυχρί φγιάλεν' έ-

τιγ 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

τ' άπο3τόγετ , έ ντε τ'ε ντάρί , ί τε

γκρ^νξ τ| Αοΰ/.ϊσϊ χά'ϊλι , * 5» ντ'ε τ'ε

οάλλτουρα.

43. Ε Γίδε νιερεζιτ§ κε'νϊ μπε φρί-

κε , έ 8ουμε 6αΰμ|ρα έ νι'ίιάνε έ£νισνε

γκά άποστο'ϊγτε.

44. Ε Ρί(Γ άτά κϊ ΑεσοΊγνί κε'ν{

Γίθϊ πάσκΐ , ΐίίΟξ τζ^ό /.ίσνε ί /.«νε

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-

•ν, καϊ •ι Κύριος ΐπρός-είΐεν πάσαν ή-

με'ραν είς την ίκκλησίαν εκείνους όπου

ίΛίλλαν γα σωίώσι.

Κε<?. 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 η-

τον 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 έμβαί-

ν:υ; εΐ; το ιερόν.

3. Ο όποιο; ώσαν είδε τον Πέτρον

καΐ Ιωάννην, όπου ^μίλλασι να εμ-

βουν ει; το ΐερον, έζήτα έλεημοσύ-

νην .

4• Και ό Πε'τρο; άτενίζωντας εΐ;

αυτόν μαζύ (/.ε τον Ιωάννην, είπε" ςη-

χάσου εί; εμάς•

5. Και εκείνος είχε τα (/.άτια του

εις αύτοΰς, άναμε'νωντας να πάρη τί

ποτε; άπ' αυτού;.

6. Και ό Πε'τρος εϊπεν' άσημι και

χρυσάφι δεν εχω* άμη εκείνο όπου έχω,

εκείνο σοΰ δίόω* εί;τ'> όνομα του Ιη

σού" Χρις-οΰ τοΰ Ναζωραίου, ση'κω ά-

κάνω και περιπατεί.

π. Κ,αι πιανωντας τον απο το οε-

ξιόν χε'ρι τον έση'κωσε* και παρευθύ;

ί7ερεώθηκαν ή πατούναις του, και οί

άς-ραγάλοι του. .

8. Και πηδ&ντα; έτάθη, και έπε-

ριπάτει' και έμζήκε μαζύ μετ αϋτοΰ;

Εις το ιερόν, πεοιπατωντας και πτοών

τας και ΰυ,νώντα; τον Θίόν.

(). Και ό*λος ό λαό; τον είοεν όπου

ίπεοιπάτει και δανιι τον Θεόν.

Γίθε λαόνε μέ σ'ι τέ ['ίρρΐ* ε Ζίτι π»

στον γκα δίτα (Απα τέ σιοκερΐ άτα κε

πεσο*ϊγνε ε δπετόιγνε.

Κρίε Ετρέτε. γ. 3.

Ι. Ε Πε'τρουα ί δι Ιωάννη χίπεΐγ.

ν| πά!5κ| ντε Ιερό (Απέ τέ. νέντενε σα-

χάτ τε σε φάλιτ.

2. Ε νιε Όιερ; κε ί τζάλε γκα 7;άρ-

κου 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 1ω-

άννε 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, -

σπερέν τέ μίρρ ίέ κάφσε πρεΐγ «ίούρεϊ.

6. Ε ϊ θα Πε'τρουα* ερΡέντ έ δε

αρρ" τέκ [Αε'γε νούκε ίέντετε* πο άτ|

κέκάυ., άτ| τέ άπ τι* μπ' εΐΑερ τέ

Ιησού Χριστόιτ Ναζωρέουτ γκιέ^ έ

η. Ε σι Ι ζοΰρι άτε γκα οορρ' έ-

ογιάθετε ϊ γκρίγτι* έ άτέ'τζαστ γιοι»,

φορτζούανε κιούτζετε, έ δε πατο'υ.ατ' έ

κέ;Απ|βετ σε τίγ.

8. Ε ού γκρί μπέ κέυ.πε τούκ' έ

ζετζίερε, έ έ'τζεν , έ χίρι Αάσκε \ύ τα

ντε Ιερό , τοΰκ' έ ίτζουρε , έ τοκ' ί κϊ-

τζίερε , ε τούκ' έ λεβδούαρε Περντίνε.

9. Ε έ πα άτε ΡίΟϊ λαοί /.έ έτζεν,

]έ χέ λεβίόν Πϊρντ.νε.
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ίο. Και τον έγνώί'.ζαν πως ητον

ετούτος όπου εκάθουντα εις τί,ν ίίραί-

αν πύλην τοΰ ίεροΰ ζητώντας έ'λδτ.ρί,ο-

σύνη/ και πολλά εΟαύα.ασαν, κάι ϊγι-

ναν έ^ατικοί ί'ί εκείνο οπού τού έσυ-

1 1 . ΚαΙ β χουτζός οπού ΐάτρεύδ•,•, '

ψεινεν ά/ώρις-ος άπό τον Πέτρον και.

Ιωάννην και ό λαός όλ,ος (όντας έ*τ:ε-

πληγυ-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 έδι-

τ.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• Αμη έσεΐς άρνηΟϊίκετε τόν άγι-

όν 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"

και ή" πί^ις όπου είναι οι' αύτοΰ τού

εσωκεν ετούτην την ύγιείαν όλου τού

οώματος, εμπρος-ά «ϊς δλους σας.

17. Και τώρα, άίελφοϊ, εΐξεύρω,

ότι μ.ήν εΐξεύροντες τό έκάμετε, κα-

Φώς και οι άρχοντες σας.

ί νιοννί ατε , >.§ ισ αι κε ριγ-

ί χϊρκόν ελεημοσή\ ντ§ οε£ρ& τϊ Αού-

κούρε 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 φου-

χι, ά με πέσε τόν» άτε τε ετζε.γ§;

1 3. Περντία ί Αβραάμιτ, έδε I-

σαάκουτ,' ΐ δ*έ Ιακώβιτ. Περντία ε π •

ϋαλαρεβετ σο'νε ντερ^'ι τε πίρρ" έτιγ

Ιησούνε, , άτε ί| γιούβετ έ κίνι παρα-

όο'σο^ρΐ, ε άρνίσοΛίρε πίρ7ίάρα Πιλά

τοσε, 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

ί δά άτιγ κετ^ δ|ντέτ τε Ρί()ε κβύρ{<,ιτ

πίρπάρα σίβετ Γιθε γιούβετ.

ΐ7• Ε νΐάστΐ, ώ β|λάζε:ρ , έ & *'|

γιου έ πετϊγκά τ§ πά δίγτουριτϊ, σι

έ ίέ άρχόντετε τούαΐγ.
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ι8. Α(ατ, ό θέος εκεΐν*. όπου ίπρο-

ιΤπε 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* αΰ-

τουνοϋ να ακούσετε εις όλα όσα λαλιί-

ση εΐ; έσα;.

α3. Και πάσα ψ'υ'/ή όπου να ιλί,ν

άκούση τοΰ προφη'του εκείνου, θε'λίιέ-

ξολοθρε^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

Τ*•

26. Ο θεο; πρώτον άνε^τιν εις

«σας το παιδί του τον Ιησοΰν, και τον

ΐς-ειλιν νά σα; εύλογα, γ;ρίζωντχς κα-

ίινα άπο ταΐ; πονηρίαι; σα;.

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 βί-

γ!ν£ *ό;£«.ρε Ή πάρηγορίσι, γκα φάκεα

έ Ζότιτ.

2«>. Ε τε βε:Ρογ| ντε γιου άτ'ε Ιη-

σούνξ 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 Αακα-

λάρε τουαϊγ* κ| Ζότι Περντία γιοΰ-

αϊγ, 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| ά-

τιγ 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 προρτί-

τετ έ τε ίγιάτϊσϊ κε Μ?,'ι Περντίά

ριέ πάπαλάρ'ε τούαγ κοΰρ ΐ θα Αβραα'-

ριιτ' έ ντε ^άρέε τέντε οο τέ γε'ν§ ίε-

κουαρέ Γίθ| φεαίγετ' έ σ*;'ουτ.

26. Περ γιου πρωτοπάρε, γ•('ΐα">.ι

περντία τε πίρρ' έτΐγ . έ οΰ ά δερΓοι

τοΰ πεκόγε γιοιίβετ, κε τέ κβένετί

τζίλι οο πρε'ιγ γιοΰΐ γκα τί Χΐκ.ατ»

τοΰαιγ.
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ι. Κ« ε'χεϊ όπου έσυντύχαιναν αύ-Ι ι. Ε τεχ χουβεντόϊγν' άτά «τ4

τοϊ «τούτα τα λόγια εις τον λα6ν, ε- φγιάλ§ ντε λαο , άρρίνε μπα τα πρί-

^ρΟασαν εις αυτούς οι ιερείς χαΐ ό ς*ρα- φτεριτε έ δε ςτρατκιγόϊ ί Ιερόϊτ, έδε

τηγός τοΰ ίεροΰ καϊ οι Σαδδουκαΐοι , Σαόουκέιγτε.

α. Σε ψέ οΰ βϊν λίκςτε κε διδάζν|

άτά λαόνε, έ ^εφτόΊγνε μ-ι Ι•»]$ουν|

τϊ γγιάλτουριτ έ «ε βδίχουρετ.

α. Λυπημένοι πολλά διατί έδίδα-

σκαν αΰτοι τον λαόν, και έκνίρυτταν

«ίς τον Ιησοΰ•» την άνάς-ασιν ε'κ νε

κρών.

3. Καϊ έβαλαν τα χεριά τους απά

νω του;, καϊ τους έφυλάκωσαν 2ως την

αυριον )ιατι τότε ητον βράδυ.

3. Ε ίτίνε 5νούα£ρτε μπά τα , έ ί

βούνε ρίπε τε ρούαϊγτουρε πΐρ τε νε'σ•ρ-

μενί , σε άχιίρε κέ μπρίμανε.

4• Ε ΰού(Α| γκα άτά κ§ §ιΡιούαν§

οιχαχινί πεσουανε, ε ου πέ νεμουρι ι

πούρραβετ γγέρα μπε πεσ§ μίγ$.

5» Ε τγιέτερ|νΕ 8ίτΐ οΰ μπ|γιόδ|

άρχόντξτβ, έ πλέιχτε, έ γραμματέϊγτ|

ντε Ιερουσαλήμ.

6. Ε δε Αννα ίΠάριπρίφτκρετ, έδέ

Ιωάννη, έδέ Αλέξανδροι, έ δε σάί3ν|

γκα σόι ί τε πάρεβετ *ξ πρίφτερετ.

η. Ε σι ί ίουνε άτά ντε μές, ΐ πιέτ-

νε' μέτζ φουκϊ, £ μπετζ ΐμερ ί πέτ|

γιούβετ Χΐτ{;

8. Αχιέρε Πέτρουα οΰ μποΰ<} γκα

σίίνγτι πΐρτ , έ οΰ ία άτοΰρε' ώ άρ•

χόντε τ| λαόιτ , έ δέ πλέϊχ τ§ Ισρα-

ιίλϊΐτ,

9• Ε ντ(στϊ ύ πιέτεμι νε'βετ σοτ

π&ρ τ| μίρ^ε χ| π§ν νιέιτ νιερίουτ σ|

σξαούρε , μέτζ ψάρρξ πούνε ού 3ϊρούα

χοΰιγ.

. ίο. Αέ τα §ίγι ίίθ$ γιούβετ, έδέ

ίίθ| λαόϊ ί Ισραηλητ , σϊ ν:| $μ§ρ τ|

Ιησοϋ Χρις-όϊτ Ναζωραίουτ, άτϊγ κι

έ μπερθίετ§ γιούβετ ντε κρούιχ , 4 χ|

Περντία έγγιαλι άτεγκά τέβδίκουρι-

•Χ|ών, «ϊςτβύ-ο (λέγω) τδ όνομ* έτοϋ• | τ|' μ.» κετ^ Ιμίρχούϊγρ^πϊρπάραγιου'-

4• Καϊ πολλοί άπ' εκείνους όπου

άκουσαν τον λόγον έπίς•ευσαν' και ύ

λογαριασμός τών ανδρών εγινεν εως

πίντε χιλιάδες.

5. Κ,αϊ την αλλην ιήμέραν έμαζώ-

χβηκαν οι άρχοντες τους καϊ οι πρε

σβύτεροι, καϊ οι γραμματεΓς εις την

Ιερουσαλήμ.

6. Κ.α•. Αννας ό άρ/ιερίΰς και Καϊ-

κφας καϊ Ιωάννης καϊ Αλέξανδρος, χαϊ

Ισοι ήταν άπό γένος άρχιερατικόν.

η, Καϊ ές-ησάν τους εις το μέσον,

χαϊ τους ερωτούσαν* με ποίαν δύναμιν

τ, εις ποίον όνομα έκάμετε τοΰτο εσείς;

8. Τότε ό Πέτρος έπλη'σθη Πνεύ

ματος αγίου, και τους ειπεν' άρχοντες

τοΰ λαοΰ, καϊ προσβύτεροι τοΰ Ισραήλ,

Ολ Επε'δή η\αεΐς στίμερον έζϊταζό-

μεσθε δια εΰεργεσίαν άνθρωπου άσθε•

νημένου , με τί τρόπον έτοϋτος ία•

τρεύΟη*

εο•. Ας είναι γνώριμον εις όλους ί

σος καϊ εις όλον τον λαόν τοΰ Ισρχ/ιλ,

Ίτι εις το όνομα τοΰ Ιησοΰ Χρις•οϊ

του Ναζωραίου, όπου έσεΓς Ι^^υρώσε-

τε, τον όποιον ό Θβος άνάτησ••/ εκ ν»

4»
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το< παρας-έκεται γβρρός έμπρος-ά «ας. βετ ί σίντόσε.

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 ε-

δόθν; εις τους ανθρώπους, εις τ6 όποι

ον κάμνε: χρεία να σωθοϋμεν.

ι3. Και βλέποντες εκείνοι τ/,ν παρ-

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 ά-

ν| τε τίγ οουχαετ§ τ§ »υσεμι νά.

1 3. Ε σι πάνε θαόόόσν' έ Πέτροσε,

ρΓ,σίαν τοΰ Πέτρου και Ιωάννου, και έ τε Ιωάννητ, ί κουπξτουανί κέ γιανι

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 έναν-

τιωδοϋσι τίποτες.

ι5. Αμή ες-ωντας να τους τ:ρος-ά-

ξουν 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 άρ-

νηθοϋμεν.

\η. Λλλά δια να μ«,ν διασκορπι-

οθτ, 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; έ-

πβρχγγειλαν καθόλου μ/.ο*• να λέγου-

οι, μ-Λό'ε να διδάϊκουσιν εις τό όνομα

τοϋ Ι/.σοϋ.

19. Και άπεκρίθτ,καν ό Πέτρος και

ό Ιωάννης, και τους είπαν' άν είναι

δίκαιον έμπροςά ε^ς τον Θε,ν, να ά

κούωμεν *««< πβρισσβ'τερον παρά τον

νιέρεζ πα γραμματί , έ ΐδιότ§ρ, τζιου-

δίτισνε, έ ί νίχνε άτά κ§ κε'νί πασά

με 1ησουν{.

ι4• Ε σε ψέ σίχνε νιερίν' έ σερον-

αρί 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 «ίιίάξ-

γενϊ φάρρ^σε μπέ ίμερ τέ Ιησουϊτ.

19- Μά Πέτρουα έ σ*έ Ιωα'νν/ι ού

πε^ΡέίΡκνε μπα τά , έ Θάνε" ντέ^τ$ •

δ:έϊγτε περπαρα ΙΙερντίσί, τ| 0κΊόγ§-

μ; μ| τέπίρ γιουβετ σε ΙΙερντ:ν*?
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θ*ον, κρίνετε τι." Ρι

2ο. Εμείς ο*έν ημποροϋμβν, ναμήν

λαλοΰμεν εκείνα, όπου είόαμεν και ά-

χούσααεν.

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 ΐ-

α-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 ε-

πιταυτού εναντίον τοΰ Κυρίου καί ε

ναντίον του Χρίσου του.

27. Διατί έπ' αληθείας έμαζώ/θη-

καν 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.

39• Και τώρα, Αύθε'ντη, τ^χάσβυ

ιουκόνι 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 τ5-

τούρετε. , 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 Κί-

ελινε ί δέ Δε'ν}, ί ο* &τν|, ι δέ Ρίθ|

σα γιάνί μπα το.

25. Τι χ| μέ άν| τ\ %|σ$ σι ρ\ί-

Α•.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 πίρριπί-

γΛύαδξ ντε κ;τε κιουτέτ κόντρε σ$ίνγ-

τίτ δγιάλλιτ σίτ Ιτ,σούϊτ , ί\ ί πάτ•

/ρίσουρε , ΗρώδΊη ί δε Πόντιο Πιλά-

τουα, 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 ~?
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»•.; τους φο'ίρισμοός τους, και δο; ίίς

τους δούλους σου να λαλοϋσι τον λό-

γον οβυ μι κάθε λογής παρ^ησίαν,

3ο. Απλώνωντας τ6 χέρι σου εις ί-

«τρείαν, καϊ να γίνονται σημεία χαί

τέρατα δια μέσου του όνόαατο; του α

γίου παιδός σ•>υ του Ιησοΰ.

3ι. Και ωσάν έπαρακάλεσαν, ό τό

πος όλος έσαλεύθη εκεΐ ότςοΰ ήταν μα-

ζωμένοι" και εγέμισαν όλοι άπο Πνεΰτ

μα άγιον, και έλάλουν τόν λόγον του

θεοΰ" μέ παρρησίαν.

3α. Καϊ το πλήθος όπου έπίς-ευσεν,

ίταν ή καράί* τους και η ψυχη'τοος

μία* καϊ ουδέ κανένας άπο τα υπάρ

χοντα του ελεγεν να είναι τίποτες «-

ίικο'ν του, άλλα όλα ήταν ίίς αΰτοΰς

κοινά.

33. Και οϊ άπο'τολοι με μεγάλην

δυναμιν έτταρά^ιδαν το ιιαρτύριον της

άνας-άσεως τοΰ Κυρίου Ιησοΰ, και χά

ρις μεγάλη ητον εις όλου; αυτούς.

34• Διατί ουδέ κανένας ητον εν

δεής εις αυτούς" και όσοι ήταν κτη'το-

ρες τόπων η σπητίων, έπουλοΟσαν και

έφερναν ταΐς τιμαϊς ί/.εινών όπου »-

πουλουνταν*

35. Και τα έρόιχνον εις τα ποδά

ρια τών άπος-όλων' και έδίδουνταν ίίς

καθένα καθώς τοΰ έκαμνε χρεία.

36. Και ό Ιωσης, όπου έκαλέσθη

άπο τους άπος-όλους Βαρνάβας, (το

όποιον μεθερμηνεύεται υΐ6ς παρηγο

ριάς , ) ώντας Δευΐτης, το γε'νος του

Κύπριος ,

3?. ϋίχεν ίνα χωράφι, και το ε-

ΐϊοΰλησε, και εφερι τα άσπρα, και τα

ϊΐαλεν σημά εις τα ποδάρια των ά-

Κ070λων.

κανοσίτ' έτοΰρε, έ ϊπ μπ# ρόπ τί τον*

τέ φλ'άσϊνί. μέ Κθ§ βάρος φγιάλε.ν|

τίντε.

3ο. Τούκ' έ ό*τ{ϊγτουρ| τι ΛΟρρίν|

τέντε ιϊ π^νενε σ§ρίμε, έ θαύμερα έ

τζιουδίρα μέ Ιμερ τ£ δίΐνγτιτ ογγιάλ-

λιτ σίτ Ιησούϊτ.

3 1 . Κ μέ τε λιουτουρε κι οΰ λιουτν'

άτα, ού τούντ όε'ου τε'κ κεν| μπίγε'δου-

ρε' έ ού μπού3ν$ τί ΡίΟί πρέιγ ~ί«νγ-

τιτ Σπίρτ , έ φλίσνί φγιάλιν' έ Περ-

ντίσί μέ θαϊίός.

3α. Ε τουρμ&σ' ΐ άτοΰρε κ( Αί"*ν|

λεσουαρε ΐσ ζ|μ£ρα έ δέ Σπίρτι νιΐ' ΐ

σκέ ντονι'ε κ$ τ4 θόϊ γκα πλιάσκατ' •

τίγ , Ι'ίτξ ίμεα , πο κί'νί τ$ Ρίθα τ^

τουρετι τι Ρίθ|βετ πάδκβ.

33. Ε έ ϊπν| άποστόϊγτΐ μαρτυρίν'

έ σε γγιάλτουριτ τ§ Ζότιτ Ιησοΰϊτ

μέ φουκί τε μάδε' ε ϊστε δουρετί έμά-

δε μπα τα Ρίθε.

34• Ε νούκί Ιϋ μπα τα ντοίιέ ίπα

πάσουρί" σέ ψε Ρίθ' άτα /Α κιανί άροα,

α δτιπίρα ί σίτν| , έ τϊ τζμουαρατ' *

σ| δίτουραβετ ί πίγν$,

35. Ε ί βίγνε ντε κέαπί τ* Απο-

ς•όγετ, έντά^εϊγ μπ'ε. τζίλί δό σι χοόν•

τρί κίσ χρίνί.

3ο. Ε Ιωαίου , κε έ* πάτνΐ 6όρ;»

Απος-όϊγτε Βαρνάβε, ( κί οο μέ '.ίν|

ί Λίρρι ί παρηγορίσξ) Αεβίτι, ί λερι

ντ| Κύπρο,

37. 21 πάτι νιε άρρΊ, Ι σίτι, »

προυρι άσπρϊτ|, έ ί βούρι ντε χ|μπ!

τ' Απος-όγετ.
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ι. Και κάποιο; άνθρωπος το δνου-ά

του Ανανίας, μ.αζΰ με την γυναικά

του την Σαπφείραν, έποόλησε χωράφι"

3. Και έ/ώρισε δια λόγου του με

ρικά άσπρα από τήν τιμήν τ•υ, και

τό είςίυρεν και ή γυναικά του" και $-

φερεν ενχ με'ρος, χα! τό εβαλεν εις τα

ποδάρια τών άπθ7θλων.

3. Κα! ό Πίτρος τοΰ είπεν' ανα

νία, διατί έγεμισεν ό Σατανάς την καρ-

δίαν σου, να είπη; ψέμματα εις τό

Πνεΰμα τό άγιον, και να ξεχωρίσης

δια λόγου σου από την τιμήν του χω

ράφι υ ;

4• Αν τό εκράτης δεν ητον εις ϊ~

»ένα ; κα! ωσάν έπουλη'θη, δέν ητον ει;

την έ;ο'•σίαν σου; δια τί έβαλες τοϋ-

το το πράγμα αεσα εις την καρόιαν

σ υ; δεν έγέλασε; ανθρώπους, άλλα

τον Θεόν.

5. Κα! ό Ανανία; ώσζν άκουσεν

Ι τούτα τα λόγια, έπεσε κα! εςεψυχησι'

κα! έγινε μεγάλος φόβο; ει; όλου; εκ,εί-

νου; όπου τα ά/.ουσαν

6. Κα! {σηκώθηκαν οί νέοι, κα! τόν

*συμά.ω;αν, κα! εύ'

κχ! έ^χψάν τον.

7• Κα! έ-ίρασχν ?ω; τρεΐ; ώραι;,

ι. Ε νιε νιερ! /.ε κιουχαειγ Ανανία,

μέ Ρρουαν' έτιγ Σαπφίρενε 3ίτι νιςά^ί,•

ι. Ε ντάου τ% άσπρε γκα τ^

τζμοιίαριτε με τε &γτουρϊ ε δε τ&

ίρούασε τϊγ' ε πρου νιε τζόπε. Ρε,, έ ε

βούρρι ντε κ|μπ| τ' άπος-όγετ.

3. Ει θα Πετρουα" Ανανία, ψέ τ|

μπου'ίι ζεμίρενε τέντε σατανάϊ τε Ρε-

νιέτζ 5|ι'νγτν§ 2π!ρτ, έ τε μπάτζ γκ*

τ§ τζμούαριτ' έ άρρεσε;

4. Νουκ' ε^τ' έ βερτέτΐ, *= Ι π*

σίτουρε ότεα κέ, έ δ: έ σίτουρξ ντούρ-

δερ τεντ κε'; πέρ σέ βοΰρε ντε ζ4^|ρ§

τεντε κϊτε πούνε; νουιξ Ι"ενιε6ε νιερ*,,

πό περνάνε.

λε

5. Ε τεκ §ιΓιόν Ανανία κετό φγιά-

§ , ρα μτ| δε , ί ί &>υαλ σπίρτι" <

ίρι ιρρίκ' έμάδε μπε Ρίθ' άτά κ| ει-

Ριοΰανε κίτο.

6. ϋ σ! οΰ γκρε'νε τε ρίτε Ι μουα-

ίγαλαν κα! έπηγαν! ρε, έ ί κρίενε γιάστε άτε, έ ε κάλε ντ&

€άρρ\

η. Ε κίβνε ίκούαρε γγε'ρα τρε σά

κα! ή γυναικά του, μή εί;:ΰρωντας ε- χατ κούρ έ δε ίρούαγια έτ!γ άρριου

κεΐνο όπου εγινεν , έριβήκε μέσα.

8. Κα! ό Πίτρο; της εΐπεν" είπε

άτγέ , πά δίγτουρε άτ| κέ ο) π|•

8. Ε ί θότ' άσάϊγ Πετρουα" Οουαϊγ-

ρυ, άν επουλη'σετε τό χωράφι τόσα! με ρ.οιία ντε έ 8ίτε γιου πέρ κακέ Ρε αρ-

άσπρα; Κα! εκείνη είπε" να!, τόσα.

9• Και ό Πε'τοος της είπε" διατί

»συ[Λφωνη'«τε ε'σεΐς να πειράζετε τό

πνεύμα του Κυρίου ; να, τα ποδάρια

ίχίΐ'ών όπου έθαψαν τόν άνδρα σου,

»ίς την θΰραν, κα! ίίελουσνν ιύγάλει

κα. ϊσενα

^ν|; έ δε άγιο ίθα" βερτέτ, πέρ κά/ξ.

Ο. Ε δε ΙΙέτρουα ίθότ' άσάϊ•)"π£ρ

τζφάρε ποΰνί πετε κουβεντ γιουοετ,

τε πυράξνι ^Ιπϊρτ'.ν έ Ζότιτ ;για τέκ

για'νε (λπΐ πόρτε κί;χπετ' έ άτοΰρε κ|

κά>'| ντϊ βάόρ Αουρϊίνι τεντ , ε οό τί

τ» ντζγι^ενι ΐ δι τ!γ γιάΰτΐ.
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ίο. Καί παρευβΰς έπετεν εις τα πο

δάρια του, χαί έξεψύχησε' χαί ωσάν ίμ.-

βηχαν [Λίβα οί νέοι, την εύρήχαν άπε-

ίαμε'νην, χαί εύγαλαν καί έχείνην χαί

την «θαψαν κοντά εις τον άνδρα της.

11. Κ*ί έγινε φο'^ο; μεγάλος είςό'-

λην την :χχλησίαν, χαϊ εις όλου; εκεί

νους όπου άκουαν ετούτα.

12. Κ αϊ πολλά σημεία χαϊ τε'ρατα

ίγίνουνταν εις τον λαάν δια με'σου τών

χειρών των άπος-όλων' ( καί με μίαν

ψυ/ην όλοι εύρίσχουνταν εις την χα-

μάραν τοΰ Σολοαώντος.

1 3. Καί άπο τους επίλοιπους κανέ

νας δεν άποκότα να πάγ/| να ς•αθή

κοντά τους' άλλα ό λαός τους έτίμα

μεγάλως.

ι4• Και περισσότερον αΰςάνασιν το

πλήθος τών ανδρών καί των γυναι

κών, όπου ΐπί7ευαν εις τον Κύριον . )

1 5. Ιΐίς τότον όπου εΰγάνασιν έςω

τοΰ; ασθενείς εις ταϊς πλατείαις ςαί-

ταις, χαϊ τοΰ; έβαναν εις μιχραϊς χλί-

ναις χαί κρεββάτια, δια νά επισκίαση

καν εις κανένα άπ' «ύτοΰς ό ίσκιος τοΰ

Πέτρου όταν περνά.

ι6. Και το πλήθος τών πόλ'ων ό

που ήταν τριγύρω έμαζώνιυνταν εις

την Ιερουσχλημ, καί ε'φε'ονασι τους α

σθενείς, και έλείνο ς όπου έππρά^ουν-

ταν άπό πνεύαατα άκάίίαρτα' οί όποιοι

όλοι ϊατρε^ουνταν.

17. Και ε'σηκώθη ό άρ/ιερεύς χαί

ό^οι εκείνοι άπου ήταν μαζύ του, ' ό

που ήταν ή αΐρεσις τών Ιαδδουκαίων,)

χαί έγε'αισαν φΊόνον

ι8. Καί άπλωσαν τα γε'ριά τους εις

τους άπος-ο'λους, χαί έβαλαν τους εις

φύλαζ'.ν χοινη'ν.

ίο. Αμή άγγελος Κυρίου την νύ

χτα ανοιςε ταΐς θύραις της φυλακής*

καί ε'ι.-,*'

ίο. Ε άτι τζάστ ρά περπάρα χ£-

μπ§[ίετ σ§ τίγ, έ ΐ &λ\ Χπ^ρτι" £σι

χίνε Α^έντα τε όίτε έ ίεν' άτε βδε'χου-

ρ|, έ ίί ε κρίενε γιά'ίτε, έ κάλε οιπά-

νε λούρριτ σε σάϊγ.

ιι. Ε ού Λε φρίχ' έμάδε μπε Γίθι

Κ&ε, ε μπε Ρίδ' ατά /.εδιΡιούανεκετό.

12. Ε πενιΗνεσοίμε νικάνε έ τ^ιου-

δίρα μέ δούαρρ τ' Απος-ο'γϊτ ντε λαό'

( έ ϊ3νΐ ίώί ττάϊ/ίο μέ νιε «έαερε ντ«

χαμαρε τε Σωλομο'ιτ.

1 3. Ε ντονε γκά τέ τγΐί'ρετε νού-

τοϋ ά^ξρόνει•

ντερόν άτά λα,ϊ δούμε.

κε Ρ'.υτζον του ά-^όνειγ Ντούρε" πό ί

ι4• Ε σα βιγ πο' στονειγ τούρα' ί

πούρραβετ ε έ ίραβετ κ| πεσόι-ν; απέ

Ζότνε. .'

ιί>. Γγε'ρα ι/.πε χάκ§ κε τε ντ'ίίρι

γιάδτ^ ντε ρού-ξρα τέ σία.ούρϊτ4, έ τί

βίγνε μπε στρόμίρα, έ _~πέ_ ϋτρά-ε,

κέ τε ζίγ ντονιέ γκά άτά χε'για ΐ Πί-

τροσε κοϋρ Νκόν.

ι (». Ε μπεγίδιϊνε έ δε τούρμα έ

κιουτέτεβετ κε ί•!ΐνε όο'τουλ* ;ερουσα-

λιμητ, έ πίγν; τε ίε^ούρί ε τε ίουτζί-

τουρε γκά απίρτιρατ' έ Γ.|'ε?α" έ άτά

3;ρόνι';νε Γώ\.

V• Ε σί οΰ γκρέ ί πάρι ί πρίφτε-

ρετ, έ δε Ρίΰ' άτά /.έ κίνε |χέ τε .':α9χ§

; & ςστϊ ερεσι ί Σαόουκεϊγετ ) ού

μπουσνι γχά ζηλία.

ι8. ϋ στίνε δούαρρτ' έτοΟρε μπ

ΑποζΌ'ιγ, Ι ί βοΰν' άτά ντε χαψάνΙ

άτε τε λαόϊτ.

ιι). Πό Εγγιλ ί ζότιτ νάτενε χά

πι διερρτ' « χαψάνϊσ} , έ ΐ ντζο'ρι άτά

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» με-

σα 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" έβάλλε-

τε εϊς την φυλακήν, νά τους όπου εί*α'

μέσα εις το ιερόν, καϊ ς-έκουνται και ίι-

δάσκαυν 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 ε-

ς-ησαν εις το συνε'δ'ριον' και τους έρώ-

τη'εν ό άρχιερεΰς,

α8. Και είπε' οέν σας έπαραγγεί-

λαμεν έμεϊς παντελώς νά μήν όιίά-

σκετε ιΐς „•ό όνομα τούτο ; και νά ε

σείς σχεοον, εγιμίσετε τήν Ιερουσαλήμ

αο. Χάίγαινι, έ σϊ τϊ κΐντρόνι ντί

Ιερό , φλίτνι ντε λαό Ρίθε φγιάλιτ' έ

όιΛασκαλίσε γέτεσε.

2 1 . Ε πόκε έ διΓιούανε χίνε χε μεγ-

γε'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 πλεκε-

σίνετέ 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 πεκ-

τζιτε 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*ί-

φέν 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»-

ρουσαλίμν§ γκά ίιδαχία γιούαϊγ , ί

«π* τ <ιν ό\<$αχ-<ίν σας, κα;. βούλεσθε νά| <ϊόι τ£ νά στίρι σίπιρ ίιάκν' • χ^τιγ
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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 πε-

ρισσότερον να υπάκουη τινάς του θε

ού" πάρα των ανθρώπων.

3ο. Ο Θεός των πατέρων μας ά-

νάςτ,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 ) άρ-

χτ,γόν και σωτήρα, νά δώση μετάνοι-

αν εϊς τον Ισραήλ, και συγχώρησιν α

μαρτιών.

32. Και έμεΐς εϊμεσθεν μάρτυρες

αύτουνοϋ" ετούτων τών λόγων, και α

κόμη τό ΙΙνεΰμα τό άγιον, όπου έόω-

κεν ό Θεός εις εκείνους όπου τοϋ ΰπα-

κούουσιν.

33. Και εκείνοι ώσαν τα άκουσαν,

έτριζαν τα δόντια τους , καί έσυμβου-

λευ'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 άπο-

ς-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, λε-

γωντας 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

όσοι τόν έπίς-ευαν, εσκορπίστηκαν καί έ-

γίνηκαν ουδέ τίποτες.}

37.Και δς-ιρα άπά τοίίτον έσηκώθη

{ Ιούδας ό Γαλιλαίος, εις ταϊς ήμί-

νιε ριουτ.

39• Ε ού πϊρΓεϊΓκ Πέτοουα, εδέ

άπος-όϊγτε, έ Θάνε" δοόχαετε τε§ιτΊόγε-

βί 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 πεσ-

ρι τε πάρρ| έ σωτήρ με δόρρεν' έτίγ

τε δγιάθϊτε, πΐρ τέ δίνε μετανί ντϊ

Ισραήλ , έ δε τε ντ§γίερ§ τ\ φάγε-

βετ.

32. Ε νέβετ γέμι μαρτύρε τε χι-

τοΰρε φγιάλεβετ , ε δε Σπίρτι Σίινγτ,

χέ δα ΓΙερντία μπε Ρίθ' άτά χ§ §ιΓεί-

γ£νε άτίγ.

33. Ε άτα σι διΡιουανε χετό, Ρεο-

τζίλίγνε δέμπ|τ£ , έ πείγνε μουααβερ6

: ί βρίσνε ά τά.

34• Πό ού γχρέ μπε "/.εμπε ντε συ-

νόδ •*•.§ Φαρισαϊο , χ§ κιούχαειγ Γα-

μαλιήλ , δάσκαλ ί νόμιτ , ί ντερρούα-

ρ§ 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|.

37. Ε πας ίετίγ σύ γκρέ Ιούδα*.

γχα Γαλιλαία ντε <5ιτ κοϋρ σκροόαϊγν•
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ραις τη; άπογρ*φη; , και έσυρε λαόν

ϊϊρκετόν οπίσω του ' και ίχαλάσδη κα•.

εκείνο;, και δλοι όσοι τον επίς•ευσαν, *-

σ;•.ορπίσΟηκα».

38. Και τώρα σα; λέγω, λείπετε

«πό τους ανθρώπους τούτους , και ά

«ητετους' χα; άν είναι ή βουλή ετού

τη ίι το έργον ΐτοΰτο από ανθρώπους,

θέλει χάλασα.*

39. Αμή άν είναι άπό τον Θεόν ,

δεν ^απορείτε να το χαλάσετε, μη'πω;

και εΰρείητε και 9εομά/οι.

4ο. ΚαΙ έκατα;ϊίΐϊθη*αν εις αυτόν*

χαι ίχάλεσαν τοΰ; άπος"όλους, και τους

ί-^ρναν, και τους έπαράγγειλαν νά

μήν λαλούν πλέον εις το όνομα του 1η-

σοϋ, και τους απόλυσαν.

4 1. Και οι άπότολοι λοιπόν έπά-

γαιναν 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 εύαγγε-

λίζουν τον Ι^σούν Χ,ριτόν, και *ίς το

ιερόν και ιϊς τα σπνίτια.

Κεφ. ?■• 6.

ι. Και ταϊς ήμέραι; εκείναις ώσαν

ίπλτβυναν οί μαβητάο'ε;, ίγόγγυζαν «ί

Ελλ/νίται εις τους Εβραίους, ότι αϊ

γτ,ραί; τους ΐπα-αβλέπουνταν εις την

κ,αΐ'/ιμερινήν ΰπηρεσιαν.

α. Και οί^ώίεκα έπροσκχλεσαν το

πληήο; τον μ*θητ•>ν, και εϊ-αν" δέν

αάς πρέπει να άφίνωμεν τον λόγον τοΰ

■θί•ΰ, να Ιπηρετοΰμεν τρχπεζαι;.

3. ΠροαηΟί'ίσετβ λοιπόν άπόλο'γου

βας επτά άνδρας, άάελφοί, όπου να

»!ν*ι μαρτυρημένοι, γεμάτοι άτιό πνεύ

μα άγιον και σοφίαν, του; οποίους Οέλο-

Ιμίρετ» , β χόκι πας βετίουτ 3ου'μ§

λαό' έ &έ άί χοΰμπι, * ο1» άτα «έ. νιο»

Α&νε 'ό'ί'λι οΰ περχάπν$.

38. Ε $ε νταϊτι ου θόμ γιούβετ,

λιαρΡόουνι γκά λετά νιέρίί, έ λίρι άτά'

σέ ψέ ντεστε γκα νιέοίζ κοΰϊγ χίίλ,

α Χϊγιό ποιίνε, δο τ£ κρίσετ|.

39. Μα ντέστε γκα Περντία νου-

κε μούντνι τα πρί*νι άτ§, μό; ντό-

όετ£ έ κε πένι λιοΰφτε με ΙΙερντίνε..

4ο. Ε έ πΐλκίενε κουβίντν' έτίν" έ

σϊ θύρρΊ άπος•όιγτ5, ΐ Ρ*Χν§> έ ' πορ-

σίτν» κ'ε τε μός φλιάσ^νε με μπ'ε. $-

μ|ρρ τ» Ιησοΰϊτ , έ ί λϊσουαν' αϊ ά.

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|.

Κρίε Ε'ιάατ»-τ«. ς, (>,

ι. Ε (χπα το δίτ άχιέρι σι ού

3τοΰαν| ιχγ6ητέίγτ§ , κίρτόϊγν* Ελ-

λτίνετ* με Τζιφοΰτ, σέ μπϊ ποΰν|ρ«

;ε τ^όό δίτετ νοΰχ» βίγνξ ρ"έ Ρράτ' Ι

6% τε τοΰρετε.

α. Ε σι θΰρ"|!• τϊ διμπί^γιέτ| τούβ-

μ|ν' έ μα9ητίβετ, οΰ θάν|" νοΰχ' |2τ'

έ πελκίερϊ ντϊ νέβίτ τε λεμ| ίι^αχίν'

έ Περντίσ|, έ τ| ιτουνόγ|ΐΑί ντ^ μϊσά-

λερα.

3. ΖΡί(ϊνι ά^α , Λλάζερ, στάτ| νι'έ-

ρ|ζ γκα γιού'ί μέ Ιμ;^ τε μ•ίρρ$,

πλιότ μέ δουρετί τε Σ4?.νγτιτ 2;ιρτ,

Ιέ μι βψ, άτά & τι {<1μ| μπ'ί Χίΐ^

48
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πούνε.μεν κατας-ηση εις τ/,ν χρειαν ετουτην.

4. Και ήμίϊς θό'λομεν εύρίσκίσΟζι

εις τήν προσευχήν και εις τήν ύττν-,οβ-

οίαν του λόγου.

5. Καί άρεσεν ό λόγος ε'μπρο^ά εις

όλον τό πλήθος" και βδιάλεζβν τον Στί-

φανον, 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

χήθηκαν, έβαλαν απάνω τους τα χεριά

τους.

η. Και ό λόγος τοΰ Θεού" ηύςάνιτι ,

και ό αριθμός των μαθητών έπλήθυνεν Ι έ 3τόνεϊγ νέμουρι , ί μαθητίβετ ντε

4. Π", νάβετ δό τέ πρέσίμε ντε τέ

λιούτουρί, ε ν-.{ πούνε τέ διδανίσί.

5. Ε οΰ δούκ κεγιο φγιάλε ε πελκί-

ερεπερπάρα ίίθετούρμεσε' έ ζίιόδε Στε

φάνι νιερί πλιότ γκά πε'σε, έ γκά Σίίνγ-

νι Σπίρτ , ε" Φίλιππονε , έ Πρόχορονε,

ϊ Νικάνορανε, ΐΤίμονε, έ Παρμενά-

ν§, ε Νικόλίνι Προσηλίτνε γκά Λν-

τιοχία.

6. Κ|τα ί προύν{ περπάρα άπος-ό-

γετ' ί σι ού λιούτνε βούνε δούαρότε

[*ιτΙ τά,

η. Ε φγιάλία ε' Περντίσί όίτι'ίγ,

κατά πολλά μέσα εις τήν ΙερουσαληΊι'

καιπολύ πλήθος άπό τους ιερείς ϋπακού"

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 Λιβερ-

τίνων, 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.

Ιερουσαλίμ ΰούμε* έ δε Βουαε τούρκε

πρίφτερετ Ρεΐειγνε πέσεν|.

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 κόν-

τρε 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| Μωύσί-

ουτ , 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*.
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ι3. Και έβαλαν μάρτυρβς ψευ7αις.

όπου ίλεγαν' έτοΰτος ό αΟρωπο; δέν

παύ;ι να λαλή λογία βλάσφημα ένα-

τια 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* χχ-

τοιχη'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, τόνέμετχχα-

τοίχισεν ό θεός εις την γην ετουτην ,

ιίς τή< οποίαν έσεΓς χατοιχατε τώρα.

5. Και δέν τοϋ εδω*εν ίϊς αΰτην

χληρονομίαν, ουδέ ενα πάτημα ποδα-

ρίου' 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

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| ά-

ίίέ'τετε χ§ να δα νάβίτ Μωϋσίου.

ι5. Ε σι ατίνε σίτε μπέ τε Ρίθ' ά-

τα 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-.υ-

Αίΰσίΐ, εγώ θέλω τ6 κρίνει, είπεν ό Θε

ός* και ΰς-ερα θέλουσιν εύγει, και θί'-

λουν ρ.ε λατρυσει ίϊς τον τόπον έτου-

τον.

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 ψερ-

ίη ) εις την Αϊγυπτον* άμνή ό Θεός •/•,-

τον [Λίτ' αυτόν.

ίο. Και ελευθέρωσέν τον άπ6 όλαις

ταΐς πίκραις του, και εδωκεν του γά-

ριν 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 ρυ-

γάλη ς-ενοχωρία' και οί πατε'ρε; μας

ίέν εύρισκαν φαγητά.

■ ία. Και ό Ιακώβ ώσαν το άκουσε

*ώς είναι σιτάρι ιΐς την Αίγυπτον, I-

ς-ειλε τους πατέρας μας πρώτα.

1 3. Και την δευτέραν φοράν εγνω-

ρίσθη ό Ιωσήφ εις τους αδελφούς του,

χαί έφανερώΟη το γένος τοΰ Ιωσήφ

εις τον Φαραώ.

1 4 Και έ'ς-ε-,λίν ό Ιωσήφ και έπρο-

σκάλεσε 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

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 Περ-

ντία* 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 Ιιαά-

κου 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;γ-

γίυ-ετ' έτΐγ, έί δα άτίγ λουρ;τί, ε σο-

φί περπάρα Φαραώνητ μπρετιτ σ' Αί-

γυπτοσε , 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 Ιω-

σγ(φη ντε βε>'άζ|ρ τε τίγ' έ γιου τζφακ

Φαραώνητ φυλία έ Ιωση'φητ.

ι4• Ε δ'ερΡόϊ Ιωσν{φη έ θυόρι πα-

ϋάν' 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.
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1 6. Κ.« τους ?μετατο'πισαν εις την

2ι*•/ε[Λ, και τους έβαλαν εις το ρινΫί[Αα

όπου άγόρασεν ό Αβρααα [ΐέ ασημιά•

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.

19. ΕτοΟτος εκατέ/νευσε το γένος

μας, και έκακοποίησε τους πάτερα;

(/.ζ;, (χέ το να κάμη νά ρίχνουσι τα

6ρί'φη τους, να μην ζωογονούνται.

ι ο. Εις τον ό~οΐαν καιρόν έγεννη'Οη

ό Μωυση;, και εΐ/ε θείαν εΰμορφίαν,

ό ό.τοΐος αν:9ρ»φ•/ι τρεις μήνες εις τό

σπητι του πατρός του

2ΐ. Και

πτ,ρεν ή ϋυγατε'ρατοΟ Φαραώ, και τον

ανέθρεψε 6.» υίο'ν της.

22. Και έπαιίεύΟγι ό Μωϋση"ς εις

κά()ε λ γης σοφίϊν των Αιγυπτίων* καΐ

ητον δυνατός εις λόγια ιαί έργα.

ν.'). Και ωσάν έτε/είωσε τον τεσ•

σαρακοστον χρόνον, ηλβεν εις τήν κάρ

ο .αν του, να πάγ{; να είί'ί τους άδελ-

φο.ι; το.», τους υίοΰς του Ισραήλ.

24• ^αΐ ετωντα; να εϊίη κάποιοι

άπο το γένος του όπου ά^ικεΐτο, του

έβο/,θ^οε, καί έκαμε την ε'κίίκηοιν εϊ;

τον κατα-ονούαενον , φονεύωντας τον

Αιγ,ιπτιον. ,

1 5. Και έλογίαζε πως να γροι-

κοΰν οί αίελφοί του, δτι ό Θεός ίια

μέσα τ-/;; χειρός αϋτουνοΰ θέλει να

τους σώο-/) σωτηρίαν' άμή εκείνοι όεν

το έγροίκησαν.

α6. Και την άλλτν ήιεραν εφάνη

ιΐς «ύτοΰς όπίδ εμάνουντ«ν, και τους

ώ7αν τον έρριςαν, τον έ-

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§ Περ-

ντία Αβραάμ/,τ , ο!> ρίτ λαόι * οΰ

στούα ντ' Αίγυπτο.

1 8. Γγε'ρα σα ερδι τγιάτερ μπρέτ

ντ' Αίγυπτο, κε σε δίγ Ιωϊηφνε.

1 9 Κοιίϊγ ζοΰρι διναχ.ερί κόντρ§

φνλίσε σάνί, έ οΰ .':§ρι τε κεοϊ /ίαΛα•

λάρεβετ σόνί , κάκ§ σα τε 5τιγν| πό-

στε δγιέλμτ' έτοίρε , κε -\ [*ός ρ^«γ-

νε , 8 τε 3τό•πσνε.

2(>. Μπα τε κίχΐ λεου Μωϋσίου»

ε \3 ί δάϊουρϊ ντε Περντία , άί οϋ οΰ"

3κίε τ.>έ (Αου'αϊγ ντέ 3τ§πί τε λα.'ίάιτ

σε τίγ.

2ΐ. Ε κοΰρ έ χόο*β άτ| πόΐτί , β

ριορρι άτε έ Αίγια έ Φαραώχητ, έ έ ού-

σκίον άτε σί Αίρρ* τε σάιγνΐ.

2 2. Ε οϋ ριψούα Μωύοίου ντΐ Γιβΐ

σοοί τ' Αϊγυπτίβετ , έ 'ίϋ ί φόρτι ντ$

φγιάλε ΐ ίέ ντ| πούνε,

α3. Ε κοΰρ σόσι άί τϊ διζέτ βγιε'-

τζτε , ί ερο\ ν:ε ζέ^ρΐ τ§ τίγ, τ|

βϊγ τε σίχ βίλάζϊριτ' ετίγ , τε ?:ίγτ Ι

ΙσρατΓλητ.

άί. Ε σί πα νιε /.ε μουντόνεΐγ, ίΛα

ντίχυ.» , έ ί (*ό,5^ι /.άκίνε άτίγ κε κ4

στρεγγούαρί, σε ψε βράου Αΐγυπτιθν|.

25. Ε άί συλονίσειγ σε β|)'άζεριτ'

έτϊγ $ο τι κουπετόγενε κε Περντία

•*έ «ίόρρβ τ\ τίγ οΰ ϊπ άτοΰρε λεφτε-

ρ•.νϊ' ιι% άτα σί κουπ|τούαν{.

ί6. Ε οίτεν'έ παστάιγμ.8 οΰ δοΰκ

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 ;

27. Καί εκείνος όπου αδικούσε τον

γείτονα του, τον άμπωσε, και είπε"

ποίος σε κατε'ςτισεν άρχοντα και κρι

τών άπανω εϊς έμας ;

28. Μ/ίνα 6 λεις να αϊ σκοτώσης

καί έμε'να, χαθώ; «κότωσις «χθίς τον

Αίγυπτιον ;

29. Καί όΜωϊσης ωσάν άκουσε τον

λογον ετοΰτον έφυγε, καί έγινε πάροι-

*<>ί ει; την γην Μαδιάμ, έκεΐ όπου &-

γέννησε δυο υιούς.

οο. Καί ωσάν «τελείωσαν οί σαράν

τα χρο'νοι, άθελος Κυρίου έφάνη εις

«υτον μεαα εις την ερημον του" όρους

του Σίνα, εις την φλόγα της φωτιάς

τις βάθου.

3ι. Καί ΰ Μωϋσης ωσάν είδεν, το

όραμα έδαυμαζί- καί πηγαίνωντας κον

τά να καταλάβη ετούτο, του τ,λΟί φω

νή Κυρίου όπου" του έλεγεν'

3^. Εγώ είμαι ό Θεός των πάτε

ρων σου, ό Θεός του Αβραάμ, καί ό

Θεΐς Ισαάκ, καί ό Θεός Ιακώβ. Καί ό

Μωϋσης ε'τρόμαξε, καί δέν άποκότησε

να άτενίση να είδη.

33. Καί ό Κύριος του είπε" λύσε

τό υπόδημα άπό τα ποδάρια σου" δια-

τι ό τόπος όπου 7««σαι, είναι γη ά

για.

34• Ει4α, είδα την κακοπάθειαν

του λάου μου όπου είναι εις την Αϊ-

γυπτον, καί άκουσα τους ς-εναγμοΰ;

των, καί έκατέβηκα να τους έλευβε-

ρώσω' 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

ό Θεός άπ•'<7ίΐλεν άρχοντα *οΛ λυτρω-

τονι νιερι γιατερινϊ:

27. Μα άίχι άδικίσ σόκνϊ, έστίγ-

τι άτι, έ ίθά' τζίλι τε βοΰρι τι τ»

πάρρι , έ Ριουκάτασ μπ§ νές

28. Μός οο' τ§ μέ βράτζ έ δέ μούα,

σι κοΰντρε βράβε δγιε'Οινε έδέ Αίγΰ-

πτιονε;

29. Ε με Χίτε φγιάλε ίκου Μωΰ-

σίου , έ οϋ ξενιτέψ ντε βεντ τε Μα-

όια'μιτ, τέκ πόλι οί §γιέλμ.

3ο. Ε σι σκοιίανε διζέτ βγιετ γιου

δοΰκ άτίγ ντ έρημί τε Σινά Οροσ«

Εγγϊλι ί Ζότιτ ντε φλιάζϊ τε ζγιάριτ

φέρρεσ».

3ι. Ε σι πα χετε Μωϋσίου, ου

τζιουύίτ περ άτε κ§ οΰ §οΰκ. έ σι οΰ

άφϊροΰα άι τε σίχ, ίέρδι ζε ί Ζότιτ χ*

θόσ.

3α. Ού'νεγιαμ Περντία έ παπαλάρί-

βετ σουαϊγ, έ Περντία ε Λβραάμιτ,

έ Περντία έ Ισαάκουτ , έ Περντια «

Ιακώβιτ' έ Μωϋσίου οΰ §ροδ, έ νούκ»

Ρουτζον τε βίστρόν.

33. Ε ίδότε άτίτ Ζότι, ζΡίδ κβ-

πουτζετε γκα Λεμπετ' έτοΰα, σέ ψ#

βέντι τέκ ρί είτε ί Σ|ϊνγτ«ρούαρι.

34. Βίδτρόβα ίπάτζε τε κεκίατ' έ

λαόιτ σία κε εστε ντ' Αίγυπτο , έ δι-

Γιόβα 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

δεοάτας έ ϋπίτε"^ μέ οόρόε τ 6γγελ\~
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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

να κόμη τέρατα και σημεία ει; ττ|ν

Αίγυπτον και εί; την έρκΟραν θάλασ

σαν, καί εις την ερημον, σαράντα

χρόνους.

3^. Ετούτος είναι ό Μωϋσης όπου

είπεν εις τους υιούς του Ισραηλ' ότι

ΑΰΒέντης ό Θεός σας θέλει σας ανα

χνίσει προφη'την άπό τους αδελφούς

σας ώσαν εμένα" αΰτο»νοΰ να άκοΰσητε.

38. Ετούτος είναι όπου ήτον εις

την έκκλησίαν εις την ερημον, μαζύ

(/.ε τον άγγελον όπου έσυντύ^αινεν •ΐς

το όρος το Σινά, και μα,ύ με τοΰ;

πατέρ:; μας, ό όποιος έδέχθηκε λο'για

ζωντανά να (Λας τα ίωση.

3ρ. Τοΰ οποίου ο*έν ηθέλησαν οί

πατέρα; μας νά τοΰ υπακούσουν, αλλά

τον άπείίωςαν και έγύρισαν με την

καρδίαν τους εις την Αίγυπτον,

4ο. Και είπαν ει; τον Ααρών" κά

με μας θεούς, όπου νά πηγαίνουν όμ-

τρςά μας" ίιατι ό Μω^ση; έτοΰτο;

ό~οΰ μα; ευγαλεν από την Αίγυπτον,

δεν εΐςεύρομεν τ! έγινεν εις αυτόν.

\ ι . Καϊ έκαμαν οαμάλι ει; ταΓ; ή-

μίραι; έκείναις, και έ&νισίασαν εις τό

είίωλον, και εϋφραίνουνταν εις τα έρ

γα των χειρών τους.

42. Καϊ ό Θεός έγυρισε τό πρόσω

πον του άπ' αυτούς, και τους έπαρά-

δωκε να λίίτρεΰωσι την κρατών του

ο£ιρανοΰ' κα()ώς είναι γραμμένον εις τό

βφλίον των προφητών" ώ σπητι τοΰ

Ισραήλ, μήνα μου έφέρετε σφακτά και

θυσίαις και σαράντα χρόνου; μέσα ει;

την ερημον ;

43- Αλλά επήρατε την σκηνήν τοΰ

Μολόχ καϊ τό άς•γον τοΰ Θεοΰ σα; Ρει;

36. Κουιγ ί ντζόρι άτα , τουκ' ϊ

*έ?ίε τζιου§ίρα έ θαόμερα ντε δε τ'

Αϊγυπτοσε , έ ντε §έτ τέ κουοΐ , έ δε

ντ' έρημί, όιζέτ βγιέτ.

Ζη. Κου'ϊγ |5τ* άί Μωϋσίου λ\ ο•)

θα Αίγετ σέ. Ισραηλκτ' Ζότι Περντίχ

γιοόα«γ &> τέ γκρερι ντε γιου προφήτ

πρέίγ βε'λάζίρετ σουαιγ *ί μουα, άτιτ

τί διΡιόνι"

38. Κου'ϊγ είτε ύ κέ ντε μπε-)»->

δ?γ§ τ| λαόϊτ ντ' έριμί, με Εγγΐ'ίινί

χε κουβεντόν με τεντε μχλλ τέ 2ι-

νάετ, έ με παΛαλάρετε τούαϊγ, έ μόορι

φγιάλε τε γέτεσε, τοΰ ά ΐπ γιούβετ.

3ο. Ντε άί νοιίκε δέδνε τε §ι?ιόΐγνϊ

πακαλάρίτε τάνε, πά έ σκελμουανβ, {

οϋ κβίενε με ζεμερα τε τοΰρε ντ' Αί

γυπτο.

4ο. Τούκ έ δένε Ααράνητ' 7ίένα

νάβετ Περντίρα κέ Τϊ ν* σκόγίν§περ-

πάρα νέί" σε ψέ πέρ άτέ Μωΰσίνϊ κ'»

νά ντζόρι νάβετ γκά Αίγυπτογιχ νουκ'

έ δίμ| σέτζ ί Ριάου.

4 1 . Ε πένε νιε βΐτζ μπα τό <>ίτ, έ

προυν» κουρπάν ντε Ιύολο, έ Γϊζόνισνε

νιέπουνιρα τε δουαρρβετ σε τοΰρε.

42. Ε Περντία κβέου φάκενε γκά

άτα , έ ί λ^δόι άτά τε σϊρπέϊγν' άακέρ'

ε Κίεΐιτ" σι κούντρ' "είτε δκρο^αρξ

ντε κάρτε τε προφη'τετ' ώ στεπι έ 1-

σραηλητ, με κίνι προυρ| βάλε τε θέρ-

τουρα , « κουρπάνε μουα §ιζέτ 6γιέτ

ντ' έρημί;

43. Πό γκρίγτιτ} τέντεν' έ μολό-

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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Τί νά τους πβοσκυνίτε" και θέλω σας

μετεκατοικίσει παραπάνω άτη τν,ν Βα

βυλώνα.

44• Η σκηνή τοδ μαρτυρίου ίτον

με τους πατέρας μας εις ττ,ν έρτμον ,

καθώς εκείνος όπου έλχλίΐ με τον Μωύ-

σίν 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 ει-

ναν 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

τοικων οια τον θβον τοΰ Ιακώο.

47• Και ό 2&λομων τοΰ έκαμεν εν*

«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

φάλλι μπβ τό" « 8ο τοΰ γκρε τοΰ 2-ιί

μ§ τέΐγ Βαλυλώνΐσξ.

44• Επάτν* χαχάλάρετε τάν§ τέν-

τεν' ί μαρτυρίσε ντ' έρτ,μί , σι χούντρ*

έπατ π•ρσίτουρ§ άι χι ί θα Μωϋσί-

ουτ τα χ§ν σι κούντρε πα τύπωνε.

45. Ατί ε μούαρρι οό£ί§ μπεοόρρε,

ε έ προύνε με βέτί^ε χαχαλάρξτε τά-

νε χασ£ϊ με Ιτ,<7θύν$ τι χ^γνί ζχ-

φιλίτε , κε ^άόι Ιίερντία γκά οάκεα >

#αχαλά;ΐ?ετ βάνε νγέοά ντε δίτ* τε

Δαβίδιτ.

46. Αι Ρέτ: /1ρ πίρπάρα Περντί-

σε. έ ού λιούτ τε Γέν νιε τέντε Περντί

σ| Ιβκώβιτ.

ΙωλομοΊ πα όερτοΊ 3τ£πι περ τ§.

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 έρχο-

μον 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: 6ό-

τε 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 χιτο

οόίρ^α 'ψλ;

5 1. Κόχϊ πα χθίερε , έ τε πα- πρέ-

ρε 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' άρίου-

ρ| τ ε σε δρεϊγτιτ, άΐίγ χΐ γιουβετ

νταατί οϋ >•ΐχί προδότϊρ, έ δε ίιαχκ•

τόρε.

53. Γιούβετ >\ χ.'νι αζρρΐ νόρ! (*«
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νΰμον, δια [/.έίου της ταχτικής ΰπηοί-

βίας των αγγέλων, και δέν τον έφυ-

λάςετε.

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 έ-

ς-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 δεξι-

άν τού Θεοΰ.

5^. Καϊ κράζοντες μεγάλην φωντ,ν,

εφραςαν τα αυτία 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

νον, 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-

την. Και ώσαν είπεν έτούτον τον λό-

γον, έκοιμη'θη.

Κε<ρ. ιί. 8.

ι. Και ό Σαΰλος ητον συμφονημέ

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'σκορπί-

σθηκαν εις ταϊς χώραις της Ιουδαίας

καϊ Σαμάρειας, έξω άπο τους άπος-ό-

λους.

πορσίτ'δγγίγετ, Ι νούκ' έ ρούαϊγτιτε.

54• Ε κούρ διΡιούανε κετό οΰ πίλ-

τζϊτ 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 Περ-

ντίσ*.

56. Ε θα" για, χ§ σιόχ Κίείτ» να-

πουρ}, έ δε τέ πίρρ' έ νιερίουτ /.ε ρ*ϊ

μπάνε τέ δγιάθετε. τ§ Περντίσε.

5^. Ε άτά θύρρε φορτ, έ ζούνε βέ-

σετ' ετοΰρε, έ οΰ βερσούλ* Ρίθ§ Αά3κ§

μπϊ τ{.

58. Ε σϊ έ ντζοΰαρε γιάστε γκα

κιουτέτι , ΐ λίγνε με Ρούρρε' έ μαρτύ-

ρετε 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 άτοΰ-

ρε περ φάϊγ κ§τ| πούνε." έ σϊ θά χετε,

φλέτι.

Κρίε Ετέτετε. η. 8.

ι. Ε Σαύλοσε ϊ πελλχέν βρέϊλ' έ-

τϊγ * έ οΰ πέ άτε δίτε νιε ντγιέκεγε έ-

μάδε κόντρε Κ&εσε κ ε κέ ντε Ιεραυ-

σαλϊμ' ε οΰ περχάπνε Ρίθε ντί περ.

φϊιάτερα τε Ιουδαίεσε ε τε Σαιχαρίε-

σε , περ βέτζμε Απος-όγετ.

5ο
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τ<*ν αποςτολγκ'

α. Κ κ ά•.$ρες ευλαβείς έφεραν «ΐς 2. Μ» «ίρίζ μέ φρίχε τ§ Πέοντί-

τβ μνήμα τον Στίφανον, χαί έχαμαν βί ά£ν§ ξοοΥ έ Στεφάνητ , έ χίνί

μεγαλον θρίνον εις αυτόν. *ούμ§ τ| χιάρ| ρ:*; τ§.

3. Και ό Σαΰλος έχαταρτίμαζεν την | 3. Ε Σαυλουα πρίδτε Κίσίνε του/.'

έχκλιηοίαν, έμβαίνωντας με'βα είς τα έ χίρ§ δτρτί μχί β-φίί. , £ τουν £

βπητια, «α ο-ΰρνωντας άνίρες και γυ- : ζΧρχνίσουρ$ Χούρρα έ ?ρχ, έ ϊ βίγ ντ|

ναΐχαις. τους εταράοιίεν «ς την φυ- χαψάνβ.

λαχην. Ι

4• Εχεΐνοι λοιπόν όπου έίιαακορ

ιτ-σΟτ.χζν ίάπ-ϊ την Ιερουσαλ/,μ ) έ-

τρυγύριζαν, εύαγγελίζοντες τόν λόγον

τοϋ θίοΟ.

5. Κ« ό Φίλιππος ίχβτίβτι εις πά

λιν τίς Σαμάρειας, χ*ϊ εχεϊ τους Μ-

ρυττε τον Χρις•όν.

6. Και τό πλήθος ες-οχάζουνταν ό

λο» όμοψυχως «ς έχεϊνα όπου ίλεγαν ό

4• Ατα ντόν| βέ χε'ν| π$ρχάπουρ§,

βίγνι γχά νι§ βεντμπΐ τγιάτιρ, τοιίχ'

* ο"κϊάξουρ§ φγιάλςνξ.

5. Ε Φίλιτποϊ βί βάτε ντ$ χιουτ

τετ τϊ Σαμαρί$ο$ , ου διίαξ άτοΰρβ

Κρί3ην§.

6. Ε τούρμα Γίδε. μπάϊγνε. βέό* μΐ

**§ ^(^Ιρί μπα το χ* βοιίχβϊίίνΐ γχχ

Φίλιππος, με το ν* άχούουβιν αυτοί ί Φίλιπποι, τέχ διίιόιγνίάτάέτέχ <Κχ•

*.<*\ να βλέπουα* τ* σημεία ότου 2»

«{IV•.

7- Διατί πολλά πνεύματα ακάθαρ

τα εύγαίναθ"ΐν άπ' αύτοΰς,όποϋ τα ει-

νασιν, (ΐε μεγάλων φωνήν φωνάζοντας"

χαί πολλοί παράλυτοι χα» κουτζοί ία-

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 χά-

νένας 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, *ια-

τΐ τους εΰγαλεν από τόν νουν τους άρ-

χετόν καιρόν μέ τ«ς μαγείαιςτου.

12. Αμ*) »ταν ε'πις-Ε •ααν <ίς τό'

φίλιππο*, όηοΰ •ύβγγέλιζε τα ίτρβίγ-

ν| θαιίμιτί χ§ *|ν.

η. Σε ψε γχχίίούμι χ\ Ο&ι "δ^ίρ-

τίρα τ| π|Γέρα &λλι άτά τούχ' •' βίρ-

τουρί με ζ| τβ μοτί * έ βουμϊ τ^ μπάΤγ.

τουρ| ε* τΐ τζιάλ| οΰ σ^ροιίανί.

8. Ε ού *ΐ ίαζ ϊ μαί ντα τ| χιουτετ,

9• Μι ν4 νιχρ: χ$ χιούχαεϊγ Σί-

μων , 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|άγιόφου-

χι έμάίε ί Περντίβ{.

ιι. Ε ίαίιόϊγν$ «τίγ, σε ψε 0ο»ί-

με 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.
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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,

και ωσάν έβαπτίσ&η, ές-εκετο μαζύ

μ,ϊ τον Φίλιππον' χαί βλέπωντας τα

σημεία και ταϊς μεγάλαις συναααις,

όπου ίγίνουνταν άπ' αυτόν, εόαυ'μαζε

χατα πολλά.

ι4• Και ώσαν άκουσαν οί άπόζΌ-

λοι όπου ήταν είς τήν Ιερουσαλήμ, ότι

ή Σαμάρειαέόέχθη τον λόγον τοΰ θεού,

ες-ειλαν εις αυτούς τον Πέτρον και

Ιωάννην*

1 5. Οι όποιοι δταν έκχτέβηχχν έ-

προσευχνι'Οηκαν ο\ά τ' αυτούς, ίια να

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.ί-

να 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 £ω-

ρεά του θεοΰ νά αποκτάται [/.ε άσπρα.

3ΐ. Δεν έχεις εσύ μερτιχόν ούοέ

χληρονομίαν εις τό πράγμα τοϋτο' οΊ-

ατί ή καροια σου δεν είναι ίσια ε'μ-

προς-ά είς τον θεόν.

33. Μετανόησε λοιπόν άπό τούτην

1 3. Ε βέ ά'ι Σίμωνιπεσόϊ, έ ει ού

παίεζούα ου παϊκούα με Φιλιππον|*

έ σι ϋΐχ νισάνετ' έ θαύμε,τε τ| μ|5α

Χ| π^νείγνε. , τζιου&τεϊγ.

1 4- ϋ οΊ διίιοΰχνε, άτος-όιγτε, ίί

κέν§ ντα ΙερουσαλΊμ, ί$ ο'έξι φγιάλ&ν'

Ι Περντί<π Σαμάρια, δε</οίαν§ μπα

τά ΠέτρονΙ , έ <ίέ Ιωάννε,.

1 5. Ε πόχ§ 3αν$ ού λιονίτν( ττ$ρ

χ|τά κ| τ§ μί(5ρε. Σπίρτ Σ$ινγτ.

ι6 (Σι ψέ νούχ' ίσ έ £έ τ^Αριτουρ}

μπ§ ντονιέ γχά άι ά , πό βέτ|μ| χίν§

παΡεζούαρε. ντ' $μί£ρ τ§ Ζότιτ Ιη-

σούΐτ.)

•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" «ρ-

Γέντι Ιτ λέ τε χουμπασε με τϊγ *ά3λί,

σε ψέ οΰ μξντόβε κ§ ^ουρετία έ Περ-

ντίσι 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

την χαχιαν σου, χα» παρακάλεσε τον Ι ίεκια γιότε, έ λιβάτγίΛυ Πέρντισε ντ§
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θεόν, άν τυνη να σου συγχωρηβη ο

λογισμός της καρδίας σου.

23. Διατί βλέπω πώς είσαι εις χο-

λήν πικρίας χμ βϊς τον δεσμόν της α

δικίας.

^4 Απεκρίθη δε ό Σίμων και είπε"

παρακαλέσετε έσεϊς τον Κύριον δια

λόγου μου, δια να μην ελθη τίποτες

κακόν εις έμε'να άπ' εκείνα όπου εϊπε-

25. Εκείνος λοιπόν, άφόντις έμαρ-

τ,ίρησαν, και ελάλησαν τον λόγον τοΰ

Κυρίου, έγυρισαν εις την Ιερουσαλήμ,

και εις πολλαϊς χώραις τών Σαμαρει

τών έκήρυξαν τό εύαγγε'λνον.

26. Και άγγελος Κυρίου έλάλησεν

εις τον Φίλιππον, καΐ εΐπε' Σήκω και

πάγαινε εϊς τό με'ρος της μεσημβρίας,

εις τήν τράταν όπου κατεβαίνει άπο

την Ιερουσαλήμ εις την Γάζαν' και

αύτη είναι έρημος.

27. Και έσηκώθη και έπηγε' και

να, ίνας άνθρωπος άπό την Αΐθιοπίαν

ευνούχος, δυνάς-ης της Κανδάκης τη;

βασίλισσας τών Αιθιόπων, ό όποιος ή-

τον προε^ώς εις όλον τόν πλοΰτον αυ

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

νρ'δτε κ§ τε τε ντεγένετε μαρεζία έ

ζέμερεσ* σάτε.

23. Σε ψέ ού'νε τε σόχ τι κ§ γε

πλιότ με βερέρ τ| πίκετε , έ ν-ιέ τε

λίδουρε τ' άδικίσε.

34• Ε ού π§ρΡέ'(Γκ Σίμωνι, έ ού θα"

λιουτουνι γιούβετ Ζότιτ περ μούα κ|

τ§ μος βίγ| ~πί μουα ντονιέ γκά κ§-

τό κε θάτ|.

35. Ε άτά σι δάνε μαρτυρί, έ δι-

δάζνε φγιάλεν' έ Ζότιτ, ού /.θίενε ντε

Ιερουσαλίμ , ε ντε «ουμε φσιάτερα τ|

Σαμαρίτετ ρ«ρίεν§ Οΰγγίλ|.

36. Ε ΚγγίΧ' ϊ ίότιτ ί φόλλι Φίτ

λιπποϊτ, έ ϊ θά" γκρε'ου απε «μπϊ, ε

χάϊγ^ε πρε(γ Μεσημβρίσε , μπ' οΰδε

κε ζπρετ γκά Ιερουσαλίμ^ ντε Γάζε/

χιγιό είτε σκρετετίρ|.

27. Ε ού γκρε έ βάτε" έ για , νιξ

νιερ'ι γκά Αιθιοπία, χ«$εμ" λε κέ σου•

με ΐ βεγίερε μπάνε Κανδάκεσε μπρε-

τίρεσε-ίΆίθιόπεβετ, άι κισ μπ| δόρ:§

Ρίθε Ρίν' έ άσάϊγ* έ κϊσ άρδουρε πέρ

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 προφή-

τνε 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

λιππον νά άνέβη να χαθίτ/ι μετ' αύτον. χάσκε με τε
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32. Και το [λέρος της γραφής ό-

ττοΟ έδιάβαζεν, ήτον έτοΰτο* ωσάν πρό-

βατον έφερθη εις τήν σφαγη'ν' καί ώ-

σαν 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{χ-

πορεΐ να την διηγ/ιθη; δια τούτο ση

κώνεται άπο την γην ή ζωη' του.

34• Κα! ό ευνούχος άπεκρίθη καί εί-

πεν 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 ςά-

ρα του, καί άρχίζωντα; άπο την γρα-

βήν Ιτούτην, τοΰ εύαγγέλισε τον Ινι-

σοϋν.

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 πι-

οεύης \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-

λογά[/.αζο'ν του* καί έκατεβηκαν καί οί

δύο εις το νερον, καί ό Φίλιππος καί ό

ίΰνοΰχος* καί τον έβάπτισεν.

39- Καί όταν εύγηκαν άπο το νε

ρον, Πνείϊ[/.α Κυρίου άρπαξε τόνΦίλιπ-

πον, καί δεν τον είοεν πλέον ό ευνού

χο;" καί «πάγαινε την ς-ράιαν του χαρού

μενος.

4». Καί ό Φίλιπος ευρέθη ίΐς τη/

Αςωτον' καί περνώντας δια [λέσου,εΰ

αγγέλ'.ζε ταϊ; πο'λεις δλαις, έω; να πά•

γη εις την Καισάρειαν,

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 νού-

κε /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 τζίλι-

ν| 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

λιπποι , έ δε ΐ δρέδουρι* έ έ παί|ζ'ίΐ

άτέ.

3_9• Ε πόκε ύούα)! γκα οΰγετ|,|\σι

^πίρτι ί Ζότιτ ρ|(/.πέου Φίλιππον|,

έ (ί.ε σέ πά άτε ί ορίδουρι, ί βίγ τούκ'

έ Γ|ζούα:ε οϋδεσε τίγ.

4ο. Ε Φίλιπποι ού Ρίντ ντ' Α^ο-

το , έ ρίπε τε σκούαρ$ διίάξ ϋύγγίΧβ

ντε περ Ρίθε κιουτέτε γγέρα οά άρρίου

άί ντε Καισαρί.
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Κεφ. ί. 9-

ι. Και ό Σαΰλος άχόμη πνέωντας

φοβερισαού; καί φόνους εναντία των

μαθητών τοί Κυρίου, έπηγεγ εις τον

α. Καί έζη'τησεν άπ' αύτον έπις-ο-

λαϊς εις τα συνγώγια όπου" Ϋ,ταν εις την

Δαμαβκον, αν εδρη έκεϊ τινας όπου εί

ναι από την «Γρεσιν αύτην &νορκ καί

γυναΐχαις , να τους φέρη ίεμένου; £•'ς

τή» Ιερουσαλήμ.

3. Κα•. παγαίνωντας, ε<εϊ όπου ίστί-

μωσεν εις την Δαμασσον, εςκίτνης έ"-

ς•ραψε τρυγύρω του ίνα φως άπό τον

οΰρχνόν.

4• Και π«φτωντας εις την γην, «-

χου; φωνΐν όπου του Γλίγε* Σαούλ,

Σαούλ, τί με διώχνεις;

5. Κ αϊ ούτος είπε" ποίος ειααι έσύ,

Αύθε'ντη; και ό Κύρος του είπε* εγώ

είμαι ό Ιησούς όπου ίΌΰ κατατρέχεις"

χακόνσου είνβιν* κλοτζάτίί; τά χεντρί-

ο\α.

6'. Καιόϊαοϋλο; Γρε'μωντας χχί α

πορώντας «Ι— εν" ΑύΟ/ντη, τί με ορί

ζεις να κάμω; και ό Κύριος τ•)ΰ είπε"

στίκω και θέλει οοΰ λαλτ.Οί, -τί κάμνει

χρεία να κάμ-^ς.

η. Καί ([ «νθοωτϊοι Ίποί τόνεσυνό

δευκν , ί'ς-έκουνταν ( έξίςτ<<.οτες καί )

άφωνοι , εμώντας να άκούωσι την φω-

νήν, 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 Δαμα-

ο«.ο'ν.

ο. Καί έ'καμέ τριΐς ήμέι«κ όπου οέν

Γβλιτε, χ«ί /ί*& ε'^αγε, μηδέ έπιε.

Κρίε Ενέντ;τ£. β. ι>•

ι. ΕΣαύλουα έ δέ τούκ έ τζφιρ-

Γουρε κανο«ίρα έ βρέιλια χόντρε μα-

θητίβετ σε Ζότιτ, γιου χιάς τί πάριτ

<;§ πρίφτερετ,

2. Ε κεοκο'ϊ πρέιγ σι κάρτερ* περ

Δαρ.ασκο ντε περ Συναγωγίρα , χξ ντί

ίίτε ντο τζα τί γίνε γχα οϋδα χούρ"-

ρα ε* Γρά, τί πγιε'ρε λίδου£$ ντε Ιεζου-

σάλια.
ι

3. Ε τέκ βίγ, Γιάου κε κούρ οΰ ά-

φ;ρ<:ύα άί ντ£ Δαμασκό" έ άξαφνα ί

λάμψι άτέ νιε δρίτε Κίεϊετ.

4- Ε ?ί ρα μπι δέ, διίιοι νΐ| (\

κι θόσ άτίγ• Σαούλ, Σαούλ, ψέ μ|

ντγνέκ μούα;

5. Ε άι οΰ πίοΡεϊίκ τζίλι γϊ τί,

Ζο'τ; έ Ζότι ί θα άτίγ" οΰνε γιαα Ιη

σού• , άϊ κε ντγιίκ τί* πούν' έ λ'/ε ί-

ϊτϊ π§ρ τί τ| τ/.ελαοτζ ορίζατε.

6. Ε άίτούκ' έ δρε'Βουρε, β τού'ί'έ

τζιουδίτουρ|. Οά" ώ Ζότ, τζ\; τίχε τί

ί|ΐγ ουνε; έ δε Ζο'τι ϊ θο'τ' άτίγ. γχρε-

ο ^ μ~1 /-ίμπ| ε χίρΐ ντε κιουτετ, έ 8*

τ$ τεΟυύχαετι τί τζ^ούχαετετε *ίτζ.

7. Ε νιερρζιτί κε ί έίγνε πας άτίγ,

μπίνξτεβουβόσουρε, σε ζεν§ ε διτιοΰ-

ανε , πο ντονιε νοΰκε βίχνε.

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.
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ίο. Κ«1 έχει εις την Ααμασχόν η-

τον ?νας μαθητές τό όνομα του Αν*

νίας, χαί εϊπέν του ό Κύριος δι ορά

ματος" ώ Ανανία, Και έτοΰτ•ς εΐπεν'

νά με έοώ, Αύθέντη.

ιι. Κ.αί λέγει του ώ Κύ:ιο;' σ/;χω

χαι βύρε εις την ς-ράταν όπου κρά

ζετε Ισα, χαί ζήτησε εις τό σπητι του

Ιούδα, κάποιον το όνορωε του Σαΰλον ,

όπου είναι Ταρσεύς' δΊατϊ τούτην την

ωραν -προσεύχεται.

12. Και ο Ιαυλος εϊσεν οιά μέοου

οράματος Ινα άνθρωπον τό Ονομα του

Ανανίαν, όπου ίμβηκε μέσα, και εβι-

λεν απάνω του τό χέρι τ.υ, οιϊ νά ζα-

ναβλίψ-η.

1 3. ΚαΙ ό Ανανίας χπεκρίθη" αύ

θέντη, ηχούσα άπό πολλούς οΊά τον^χν-

ο'ρα τούτον, πόσα χαχά Ιχαμβ εις τους

αγίους σου εις την Ιερουσαλήμ*

1 4- Και Ιόω έχει έζουσίαν ά;;ό τους

αρχιερείς , νά δίοτ, όλους, όσους επικα

λούνται τό όνομα σου.

1 5. Καί ό Κύριος τοΟ είπε* σύρε ,

ότι ετούτος είναι άγγείον μου διαλεγ-

μένον, να βας-άξη τό όνομα μου όμ-

προς-ά εις τα έθνη, χαί εις τους βασι-

λβΓς, και εις τους υιούς του Ισρατίλ.

1 6. Διατί έγώ θέλω τοΰ ο^ί'ει, ό-

οα πρέπει νά πάθη αύτος οιά τό όνο

μα μου.

17. Και ό Ανανίας έπηγε, και έμ-

βηκε μέσα εις το σπητι εκείνο* και βα

ρώντας τά χέρια του απάνω εϊς αύτον,

ίϊπε' Σαούλ άό'ελφέ, ό Κύριος, ( Ιησούς,

όπου σου έφάνη εις την ς•ράταν όπου

ηρχουιουν. ) με ές-«λεν, οΊά νά ξανα-

βλίψης, και νά γεμισ^ί Πνεύμα άγιον.

1 8. Και παρευθύς επαοιν κάτω ά-

πο τα ματιά του ωσάν λέπια, και έ-

*εινν.ν τ/>ν έίρηιν ίμετα«ύ#ϊ' καϊ ώσαν

ββτί*ω<Η", εβαπτίσνη.

ίο. Ε ϊ*ίτε ντ$ Δχμασχό νιξ μα-

θητι « κιούχαεϊγ Ανανία, έ ί θότ' ο.-

τίγ Ζότι ντξ |ντερ§ , Λνανία έ &έ «ι

(Ικ' γιά τεκ γιάμ οΰν§, Ζότ.

ιι. Εοε Ζο'τι ί θο'τ' άτιγ' γχρε'ου,

έ χάϊγ&ε μπούδ§χ$ χιούχαετ}, έΐρέϊγ•

τ{ , έ κ^κό ντε στεπι τ^ ίού$ίο-$ νι§

Ταρσιότ χ£ κιούχσετϊ Χαΰλο* σε ' γιά

τεκ <ράλετ|.

ία. Ε πά ντ| ξντερε »ι^ νιερί χ$

χιούχαεϊγ Ανανία τέ βίγ , έ τλ βίν σί-

π^ρ μ-ιέ τ'| δούαρ"ότϊ, πϊρ τϊ ποχτ/-

σου^| πάΡβνε δρίτε,νε,.

1 3. Ε Ανανία οΰ περΓέιίκ' ω Ζότ,

όιΓιόβα γκά «ούμί, λότβ. περ κ^τϊ νιε

ρί, σά τ§ χεκία χά *ίρ§ Ζίϊγτόρ$3ετ

ο§ του ντε Ιερουσαλίμ.

ι4• Ε ίέ ^τού κά ουρίερ γκά τ|

πάρετ' έ πρίφτ&ρετ , τ§ λίδγ$ βθ' α

τά χ§ ζένε γγόγε ίμίρινε. τ*|ντ.

1 5, Μά Ζότι ΐ θά άτΐγ" χάϊγ^ε,

σε ψέ κούίγ Ιδίί τεκ οϋ έ%ι Ι ζΓιέδου-

ρί5 τ^Ρ Ή μπάϊγτουρ§ 5μ8ρρΊν| τϊμ

π|ρπάρα τ\ πά πέοίβετ , Ι μπρέτ$ρ*τ

έ -τ\ *ίγετ α' Ισραηλητ.

ϊ6. Σε ψε οΰ §ο τί οίφτόϊγ άτιγ,

σά §ϋ τ'ί π»σογ$ άί π|ρ |μ|ρρ" τίμ. '

ιη. Ε βάτε Ανανία, * χίρι ντ$

ίτεπΊ* έ σι {ίοΰρι οούαρρ"τ4 μπί τ|, ΐ

θά* Σαούλ βελά, Ζότι μ$ %ρ?6ι μούα,

( Ιησού» Χ| τοΰ διφτούα τϊγ μπ' οΰδί,

τεκ βίγε ; χ| τ'| δόχτζ , ί ο"έ τ^

μπούσετζ πρέΐγ Σ*»ΐνγτιτ Σπίρτ.

ι8. Ε με νε^ χ^| ί ράν$ γκά σίτ'

έτίγ πόσι χάλια , έ πά άτ^ τζχστ' έ

σί ου γχρε ού παίϊζούα.
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19. Και τρώγωντας φαγί εδυνάμω-

σε του λόγου του' και ϊκαμί κα^ποσαις

ημέραις ό Σαΰλος εκεϊ ρε τοΰ; μαβητά-

δες, ύηοΰ ήταν ιίς την Δαμασκόν.

2ο. Και παρευθΰς μέσα ει; τα συ-

ναγώγια έκύρυττε τον Χριςχιν, ότι έ

τούτος είναι ό υίος τοΟ Θεού".

2 1 . Και όλοι όσοι τον άκουαν έ-

θαυμάζουνταν, 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 επι-

βουληντους' 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 κό-

φίνι, καιτον έκχτε'βασαν άπ6 τον τεΐ-

χον.

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 έσύν-

τυ•/ε μετ' αΰτον, και πώς εις την Δα

μαστών έπαρρησιάσ^Ιτ] εις το όνομα τοϋ

Ιησού".

ι^ Ε σί χάγκρι , ού φορτζούα" ε

ντίνι Σαύλουα τζα δίτ πάσκξ με υ.ά-

θητί κε κενϊ ντε Δαμασκό.

2ο Ε πα μενούαρε όιδχζντε Συ-

ναγώγε Κρίστινε^ κε κούϊγ Ιστέ ί λίρ-

ρι 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 φορ-

τζόνεϊγ, 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' έ-

τουρε' 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 μα6η-

τέϊγ , 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

τε Ιησούϊτ.
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'-ί8. Και έσυνανας'ρε'φετο μετ' αΰ-

τοΰς ει; την Ιερουσαλήμ, και έπαρ-

ρησιαζετο εις το όνομα του Κυρίου

Ιηαοΰ

. 29. Και έλάλει και έφιλονείκα μέ

τους Εβραίους όπου έλλη'νιζαν' και έ-

κοΐνίΐ έάοκίμαζαν να τον σκοτώσουν.

3ο. Αμή ο'ι άόελφοίώσαν το έγνώ-

ρισαν, τον έφεραν εϊς την Καινάοειαν ,

χα'ι άπ' έκεΐ τον.ε<7»ιλαν εις τον Ταρ-

σόν.

3 1. Αί ί'κκλησίαι λοιπόν όποδ ήταν

εις όλην την Ιουύαίαν, και εις την Γα-

λιλαίαν, και εις την ϊαμάρειαν. εΐναν

είρη'νην, και οικοδομούνταν, και έπά-

γαιναν 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 Ταβι-

θα, ή οποία μεταγλωττιζομένη λέγε

ται ΖορχάσΥ ετούτη ήτον γεμάτη α

πό καλά ε":γα και άπό έλεημοσύναις

όπου έκαμνί.

'ιί, Και ταϊ; ήαέραις έκείναις έσυ-

νέβη και άσίένησε και απέθανε" κα; ώ

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 §»οΓυύ-

αν§ άτι ντ$ Ταρσό.

3ι. Κί'ίετι ο*α ντε περ Ρίθε Ιου-

όχίε, 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 Ζορ-

κάόε' 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
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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 ηλ-

θε 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 έπροσευ-

γη'θη' χαί έγΰρισεν εις το κορμί, καίει•

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 «φτού-

αρε κεμίσίρα ί ροπα κε κίσ πί^ί

γγέρα σα ίσ μέ άτο χά3χ| Ζορχχ-

δεα.

4» Ε σί ίχρέου Πέτρουα Ρίβε γιά3-

τ{ , £ ουνγνι ίιου*ιετ£ μπΙ δέ , έ οΰ

φαλλ' ού χ6ίε πρέϊγ κούρμιτ, έ θα'

πεν' ΤαβιΟά, στίκω άπχνω. Και έκεί-| ώ Ταβιθα, γχρίου" έ αγώ χάπι σ•.τ

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 ό-

λην 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"λε-

ημοΐνίναις πολλοί", εις τον λαύν, κ»

παϋΧ^λώντα; τόν θεον ΐζ-1*τ*τί

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.
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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, Εγ-

ρας, 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 μοό-

χαί 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 Ιόπ- 5. Εντί/ίτί δϊρΓΰ νιε'ρεζ ντέ Ιόπ,

πην άνδρας, και προσκάλεσε κάποιον έ θυ'ρρξ νιΐ Σίμων , /.ε κ•.οΰ/αετ§ Πέ-

Σίμωνα 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

να κάμη;.

η. Και ωσάν έοιέβη ό άγγελο; ό•

ποΰ έλάλει ει; τον Κορνι,'λιον, αυτό

δβΰχαετε τε πέ.-ζ.

η. Ε πο'κδ ί'κου Εγγε"λι κε κουβεν-

τον με Κορνίλιονε , θυρρι δί γκά κο-

έλάλησε δυο άπό τοΰ; οΌυλευτάίε; ' πίγτ' ετίγ , έ ο*έ νιε τριμ κ§ κιϊ <ρρ•.χ|ν

έ Περντίσ§ γκά άτά κι κί'ΐ'τϊ ίεσου-

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 /ΐοΰκι-

ν| Ρατι , ί έ"ροΊ άτ;γ ν-Λ «στα;.

ιί. Ε 'άν/ Κίελινϊ χάπετε, έ οέ

νιε ?ν| χ|ζΑριτ τέ* άί πόσι νιετζαρ-

τζάρ ΐμ*^, λιοουρ» μπέ κάτιρ ά ϊ,

ϊ Αίγ μ^ ίε'.

του, καί ίνα ς•ρ*τιώτην ίύσεβη άπο

εκείνου; 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 περιπα-

τώντε; 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 ουρανόν άνοικ-

τόν, καί ίνα άγγεΓον όπου έκατ«βαινίν

ίί; αυτόν, ώσαν σενίο'νι μεγίλον, ίε-

μενον άπΐ ταϊ; τε'σσαρε; άκραις, κα>

χβταβαζοαενον απάνω ει; την γήν'
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12. Εΐ; τό όποιον σενδόνι ήταν δ-

λα τα τετρά-οδα της γτ,ς , καί όλα τα

θν-,ρία, και ολα τα ερπετά, και δλατα

πατεινά τοΰ ούρανοΰ.

1 3. Καν φιυνη ήλθε προ; αυτόν

και έλεγεν" ώ Πίτρε, ση'κω, σφάξε και

φάγε.

1 4 Καί ό Πίτρος είπεν" δ/ 1, Αύ-

Ιέτ/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» άνί-

οοις 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.

2ΐ. Και έκατέβτ, ό Πέτρος εις τους

άνδρας όποΟ ήταν άπες-αλμένοι άπό

τον Κορνηλιον εις αυτόν, και ειπεν"

να, εγώ είμαι εκείνος όπου ζητάτε" τί

είναι ή αφορμή όπου ηλθετε έοώ ;

22. Και εκείνοι εϊπαν' ό Κορνή

λιος ό έκχτο'νταρ^ος, άνθρωπο; δίκαιος

/.οι φοβούμενος τον θεόν, μαρτυρ/ιμέ-

νο; άπό όλον τό έθνος των Ιουδαίων,

ΐπρο<-α/ίί7) άπό τόν θ:όν δια μέσου ϊ

12. Ε μπ* ?ε κ«ν? τζδό λοί π«»

■ΐτίετ μέ κάτερ χεμπί , έ δε πίσε/

■' δε Ρερπίγκτ' έ δέουτ , έ δε ζόϊγκτ§

ί ΚίεΧιτ.

1 3. ΕερδιζΙ τέκ άι, έ ίθα" ώ

Πέτρο, γκρέου, πρέ , έ χα.

1 4. ΕΠε'τρουα θά'μόςκιόφτϊ, Ζότ,

σε ψέ κούόδε νούχέχάγκρα Γ| τ'εντίε-

τε 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 πάόρι-

τ: 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 Σί-

μωνι κϊ κα εμερινε Πέτρο κετού κον-

τίσουρε.

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

νιέρεζκεχένε οερΡούαρε γκα Κορν/ίλιοϊ

ντέ άί , οό θα" γιά , ού'νε γιαμ άί χϊ

κερκόνι ' πέρ τζφάρε πούν§ ίρδτε κε-

τού;

22. Ε δέ άτα ΐ Θάνε" Κορνήλιοι

Εκατοντάρχου , νιερι ί Λρειγτι, ί μέ

φρΊχε τ| ΙΙερντίσε , ί δβφτοΰαρε γκα

Ρίθε φυλία ε τζιφούτετ , μόρρι οΰρ

πρέιγ ίέίνγτιτ βγγελιτ κ$ τ| τε

;ός αγίου αγγέλου, να οέ προσκαλέσηΙ ρέσε τι ντέ 9τεπί τ| τ'ιγ^ ΐ τέβιΡιόγί
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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 ά-

οελφοΰ; 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.

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* προσκα-

λεσθώ ήλθα χωρίς άντιλογίαν. Ερωτώ

σα; λοιπόν, δια ποιον λογαριασμον μέ

ε -.ροσκαλέσετε ;

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 ίλετιμο-

συνβ σου ά/εθυμίσθτ,χαν έπρος-α ει;

Ι φγιάλερα γχά τεγε.

23. Ε σ'ι ί χάλι ατά πρίντα, ί ίο-

στίτι* 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

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 νιε-

ρι 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 §ι-

Γιούα τί φΛετε τάτ , ι ίέ Γλίημοσί-,

νετ' «'τοΰα οΰ κουΐϊετουοινε -ερπαρα
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τόν θεον.

3ί. Πέμψε λοιπόν εις τήν Ιόππην,

κ« προσκάλεσε τον Σίμωνα, ό όποϊος

ΰ* ΓΙ ' - • ~ Τ

κραί,εται Πέτρο; ετούτος είναι κονε-

μ νος εις σπ/,τι κάποιου Σίμωνο; γνα-

φε'α όπου είναι εις το περιγιάλι" και

εκείνος ωσάν έ'λθ/, θέλει σοΰ συντύχει.

33. Και άπ' εκείνην την ώραν έπεμ

ψα τοίις ανθρώπους εις έσε'να' καλά

έκαμες και έσύ όπου ήλθες" τώρα λοι

πόν έμεϊς δλ'.ι ευρισκόμεθα εδώ έμ-

προ7α εις τον θεόν, να άκοΰσωμεν.ό-

λα 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

που τον φοβάται, και κάμνει δικαιοσυ

νών, τον έδ/χεται,

36. Κατά τον λο'γον άπου ες-ειλεν

εις τους υίοΰς τοΰ Ισραήλ είαγγελί-

ζωντας 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 ά-

π5 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 ^έ φουκί, άΐ Αέρρι οϋδενε τοΰκ έ *ξόβ§

επ=ρασεν ευεργετώντας και ιατρεύων-

τας 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.

Περντίσε.

3ι. άίξΐ'ο άδά ντε Ιόπ, έ θύρό§

Σίμωνε, κΙ κιοΰχαετε Πέτρο* κοΰίγ 'ί-

στε κονε'ψου-ε ντε στεπί τέ Σίμωνητ

Ταπάκουτ μπάνε τε οε'τ•.τ' ε σι τε

βιγ| άί όό τε τ* θότε τίγ.

33. Ε άτε τζάστ οερΡο'βα τέκ τέ-

γε" 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.

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

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' ά-

τοΟ^-ε πούνεραβετ κε λίρι ντε €εντ τε

τζιφούτετ , έ δέ ντ' Ιερουσαλίμ' μα

άτϊ κέ βράνε, έ έ μπερθίενε ντε κρούΐχ.
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4ο. Ετοϋτον ό Θεός τον άνάς-ησε

ΐήν τςίτην ήμέραν, και τον έκαμε νά

φανίρωθ•/;.

4ι. Οχι εις όλον τόν λαον, άλλα

εις εμάς όπου εϊμασθεν μάρτυρες προ-

τίτερα χειροτονημένοι άπϋ τόνΘεόν, οι

όπ νιοι έμεϊς έσυνεφάγαμεν και έο-υνε-

πίαμεν μετ' αυτόν, ΰ,ερα άφόντις »-■

νες-αβη έκ νεκρών.

4'2. Κ. αϊ μας «παράγγειλε, νά κη-|

ρΰςωμεν εις τον λαον χαϊ. να μαρτυρή-

σωμεν, ότι αυτός είναι £ιωρισμέκος α

πό τον θεόν κριτ/ς χ"αί των ζωντα

νών και των νεκρών.

43. Και Ολοι οι προφήται έτοϋτον

μ«ρτυρουσιν, ότι κάθε ένας όπου πι-

ς•ευ«ι εϊς αυτόν πέρνει την άφεσιν τών

αμαρτιών του οια το όνομα του•

44- Και ακόμη ό Πε'τρος έλαλει

έτοϋτα τά λόγια, και το Πνεύμα το

ά'γιον επεσεν απάνω εις όλους εκείνους

όπου άκουσαν τον λόγον.

45. Και όσοι πι^οϊ άπό το•νις Ιου

δαίους ήλθαν μαζϋ με τον Πίτρον,

έτρόμαςαν, ότι ή οωρεά του αγίου

Πνεύματος «χύθηκε και εις τα έθνη.

46. Διατί άκουαν αύτοϋς όπου έλα-

λοΰσαν γλώσσαις, και έμεγάλυναν τον

θεόν. Τότε άπεκρίθη ό Πέτρος*

47> Μήνα ημπορεί κανένας να εμ

πόδιση το νερόν να μην βαπτισθουσιν

ετούτοι, οι όποιοι, έλαβαν το Πνεύμα

το άγιον, ωσάν και έμεΐς;

48. Και έπρο'ς-αςε νά βαπτισθούν

αΰτο'ι εις το όνομα του Κυρίου. Τότε

τον έπαρχκάλεσαν, νά. άπομείνη καμ-

πο'σαις ήμέραις.

Κεφ. ιά. ιι.

ι. Και άκουσαν οι άπός-ολοι και

4ο. Κ|τΐ Πίοντία πα έ γγια'Χ• μ^ξ

τε τρέτίνϊ &τΐ, ί ε /ϊΐορι άτ'§ τε ?ϊου.

χειγ.

4ι• Γιο ν ξ ΓίΟι λαο, κό ντε μαρ-

τυρε κε κίνε νϊΐροτονίσουρξ κ| αε πα

πάρα γκά Περντία, ντ$ νίβετ, λϊ γί•

γκρ|μ έ πϊμ μέ τε πχά/Λ β'ι ού γγιάλ

άί γκά τ§ ο&κουριτε έ πας-άγε.

4^. Ε να πορσίτι νέβετ τ| οΊδάς-

γ§μ| ντΐλαό, ί τ§ μαρτυρίογίμε <α

άί |3τ| 7ίέρρ§ γκά Ιίερντία ίιουκάτας

ί σε ίιάλε|2ετ , ί σ"έ σε βδέκουρετ.

4 $• Π|ρ κ|τ| άπίν| μαρτυρί ίι'θε

προ<ρη'τ§, κ§ τε ντ»γίεριτ'έ φάγεβετ ί

μέρό πρέϊγ άσί τζίλ; δό κ| Λεσόν ντε

α>.

44• Εδ"έ πο τέκ φλιτ Πέτρουα κι.

τό <ργια"λε, ζλρίτι Λείνγτι 2πίρτ μπί

("ίθ' άτά κε ώιίιόϊγνί φγιάλϊνϊ.

45. Ε ούτ,ιουύίτνε άτά κε ϋισούανϊ

γκά τε πρέρϊτε σά πάτνε άρδουρε με

Πέτρονε , βέ ψέ όουρεηα ΐ ^ίΐν-τιτ

Ζπιρτ ού όερο* έ ο"έ μπ§ φυλΐ τε τγι:ρα.

46. 2ί ψέ ί οιΡιόϊγνε άτά κε φλίσνε

μπε τγιάτϊρ λοι ίιούχερα, έκ| λβ-

βδόϊγνε Περντίν| ' άχιέρε οΰ περΡέϊίχ

Πέτρουα, έ θα.

47• Βαλε §ίίτ| ντονά κε τε νά μπο-

ίίσγΐ ουγίτε, τε μός παΡεζόνενε κ^τά,

*ΐ μούαρ^ρε 2|ΐνγτινε 5πϊρτ , ο'ι ί όνε

νάβετ^

48. Ε ί πορσίτι άτά κε τε παΡ»-

ζόνίνε ντ' ίμερρ" τε Ζότιτ' «Χ'έρε γιο;>

λιούτν' άτϊγ κε τε κεντρόγε τζά £ίτ

μέ τά.

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 Ιουααί-

αν, ότι καί τα έθνη έδί'/_$τ,*.τν τ^ν λο-

γον 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 I-

φαγες, 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

ωσάν σεντόνι μεγάλον κρεμασμένον ά-

πϊ ταΐς τέσσαρες άκραις, και έκατέ-

βαινεν άπό τον οΰρανον, κϊί ήλθεν εως

«μένα.

6. Εις το όποιον «γύρα το μάτι. και

ές•οχάσθηκα• και είο'α ό"λα τα τετρά

ποδα της γης, και τα θηρία, και τα

ερπετά, και τα πετομενα τοΰ ουρανού.

η. Και άκουσα φωνην όπου μοΰ

έ'λεγεν' ω Πέτρε, ση'κω και σφάξε και

φάγε.

8. Και εγώ είπε' όχι, Αύθε'τη• ότι

κανένα συγχαμένον ί ακάθαρτο•/ οΰίέ

καμμία φορά δεν έμβηκεν εί; το ς•όμα

μου.

ρ. Και (/.οΰ άπεκρίθη μία φωνή

δεύτερον άπό τον ούρανον' εκείνα όπου

ό θεός έκαθάρισεν, εσύ μην τα συγ-

χαίνεσε.

ίο. Και τοΰτο έγινε τρεις φοραΐς'

καί πάλιν «σύρθηκαν όλα εις τον οΰ

ρανον.

ιι. Καί να, πάραυτα τρεις άνδρες

και ήλθαν εις το σπήτι όπου ήμουν,

άπεταλμένοι άπό την Καισάρειαν «ίς

«μένα.

12. Καί τό Πνίΰι/.α μου είπε να

λάζίριτε , κέ ϊ5ν§ ντε Ιουδαίε , σε ϊ δέ

τέ πα πέσετε έ δέξνε φγιαλεν' ί Π:ρ-

ντίσϊ-

2. Ε κοΰρ βάτε Πετρουα ντ" Ιε-

ρουσαλίμ, 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 χε-

τ* πε-πάρ§, ίιέ φάρρ§ έν§ πόσιτζαρ-

Τ*,αφ ίμάό βάρτουρ» γκά τέ κά-

τερ άνετε, ί ζπρίτι, γκα Κίελτε, έ ίο.

δι γγέρα τικ οϋ. •' ■ -

6. Ε τούκ' έ β»ίίτρου'αρε μπα τε

κουπ|τόβα " έ πάτζε παίετι κάτιρ

κέμπεγια τε δέουτ, έ δε πίσϊτε, έ δέ

Ρερπίνγτε ; έ δέ ζόϊγκτ' έ Κίελιτ.

η. Ε οιτιόβα νιε ζέ χ§ με θόί " γκρέου

Πέτρο , έ πρέ , ί χά.

8. Ε ούν| θάτζε' μός κιόφτί , ώ

Ζοτ' σε ντο-ίιέ έ ντΐ£ρ§ ά έπίΓ^ιε νού-

*5 χίρι κούρε ντε Ρο'γε τίμί.

9• Ε μου περίέιΓκ πΐρ σε &τιτ ζί•

ρι γκά Κίιλι' άτό λε κά Περντία τ§

κερούαρα, τι μός ί χι} περ τε πείερα.

ίο. Ε χεγιό οΰ «\ γγ«ρα μπ| τί

τρέτενε χέρε' « περσερι οΰ χό•κνε •?§

Ρίθα ντέρ ΚίεΧ,

ιι. Ε για, άτε γιοι άρρίγτινε τρβ

νιέρεζ μπε στεπί τέκ γέοε κονέψουρε,

τέ δερΡούαρε γκα Καισαρία τέκ ου.

1 2. Ε ^πίρτι μέ θα μοόβ τ» ιια^
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•!τα-('<•) μ*τ αυτου<, ;'.*•. νχ μγ-,ν νν.γι-

βάλλοι τίποτε;" καί ήλΊα* μαζύ μου

και οί ε; ε'τοΰτοι αδελφοί, και έπη'γα-

μεν και- ίμοηχχμεν εις τό σιτΤίτι του

άν&ρώπου εκείνου.

1 3. Κ«Ι εκείνο; μ*; είπε π~>; ε'.-

ο« τον άγγελον εις τ» ίπΐτίτου ότου

ε -βεβ•/}, και τοΰ εϊπε' ς-ίϊλε άνθρωπου;

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 αω-

Ονϊ ε'βυ και όλον σου το σπίτι.

ιό. Κα•- έκεΐ οτγο3 «ρ^ιτα εγώ νχ

τους λαλώ, έ'ττδίτίν «πάνω του; το Πνεΰ-

μ* 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 ήιτύνα-

ταν, και έοΜξαζ»ν τον Θεόν, καί έλεγαν

ό Θεός λοιπόν και εις τα έθνη έ'ίωκε

{κετάνοιαν έί; ζωην.

ι^• Εκείνοι λοιπόν οποί έδΊασκορ-

ττίσΟήκχν $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 εϋ-

αγγέλιζαν τον Κύριων Ιησοϋν.

σκόνεμ μέ τα, πά ντονιε τε ρ>»«ϊντ•υ-

ρϊ " ε ερ<ϊδ λαϊκέ με μουα έ ίι ϋϊχ*

τε Γιάϊτ; οίλά^ίρ, ε χβϋϊγτιμ ντε. *τ|*•

πί τ* τιγ νιεριουτ.

1 3. Ε άίνά ρίψέΊυ ν:οετ , κι=ί «ϊτ

Εγγίλινε κε. ί &>.. πίρπάρ* ντε στεπί

τε τίγ, έ ί θ* άτ»γ• 5*?Ρό νιε'ρε^ ντ'ί

/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.ουβεν-

το'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 ίου-

ρετι 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 φγιχ-

λένε , 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* λά-

μετ' αύταυς* καϊ πολύς αριθμό; (άν-ισκε, έ δούμε νέμουρε νιέρεζετ βί πε-

θρώττων^ 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

περ κ^τα" έ δερΓούανε Βαρν'„βενε τ§

βϊγ γγέρα ντ' Αντιοχνί.

ι'ί. Ε αϊ σι βάτε , έ πα δουρετίν'

έ Περντίσ§ , ού Γεζούα , έ ί πορσίτι τέ

ΡίΟί τερίγνξ με ζί;Λβρε τε δρέιγτξμπά-

ν§ Ζοτιτ.

τήν Ιερουσαλήμ ' και ε"τ/ειλαν τον Βαρ-

νάβαν να έλθη Εως ει; την Αντιόχειαν.

λ3. Ο 07ΓοΓοί ωσάν έπνιγε, και είόε

τήν νάίΐν τού θεού, ίχάρη, και ένου-

Ίί'τα όλου; νχ ς-ίκωντχι ς-ερενί εις

τίιν Κΰρ«ν με τήν ορεξιν της καρδίας

, του;.

^4 ΛιχτΊ ήτον άνθρωπο; άγαΐύς

καί νεαάτος Πνεύμα άγιον και ιτίς"ΐν'

ν.α\ πολύ πλήίος αύςηνβη ει; τον Κύ-

ριον.

23. ΚαΙ δ" Βχίνάβας εύγηκε και ί-

τττ,γεν ε'ς τήν Ταρτον να «ναγυρέψη

τον Σαΰλον' και ωσάν τύν ηύρεν τον

εφερεν εις τήν Αντιόχειαν•

•1.6. Καί Εναν /ρο'νον σω<τόν έσυν-

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 προ-

φηται εις τήν Αντιο'/ειαν.

9.8. Και έσηκώ'ίη ίνα; άτ αύτου-

νοΰς το όνομα του Λγαβο;, κχι εφανε-

ρωτε δια τοϋ" Π.εύματος, πιο; μέλλει

να γένη μεγάλη πείνα :•ί•; δλτ,ν την οί-

κουμε'νην' ή οποία και έγινεν εϊς τίιν

καιρόν του Κλαυδίου τοϋ Καίσαρος.

29• Καί κάθε έ'να; %-■> τοΰ; μα6η~

τάδε; ώρισαν, χαθώ; ήμτόριεν κάθε

ίνα; να πέμψωσι διακονία» εις του;

βί:λ»οΰς όπου έκάΟου/τχν ίΐς τήν

Ιίυδαίαν'

3ο. Το όποιον το έκαμαν, άπο7&

">.\. 2έ ψ; ΐ5 νιερι ί μίρίε , έ πλιότ

πρέϊγ Ζίίνγτιτ Σπίρτ,έπρεΊγ πέσε τ* έ

ού θτούα Φούμε τούρμε νιέρεζετ μζ»

Ζο'νε,

23. Ε Βαρνάβα ού νίσ π§5 Ταρσό

τι κερκο'ν Σαύλονξ' έ σι έ Ρ;τι άτ§,

ί προϋ άτε ντ' Αντιονη.

26. Ε κεντρουανε. νι| μοτεμότ τε

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 Ιε-

ρουσχλ'.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

οϋγιε ού πε ντε γ.Ίχ\ τε Καίσαρ Κλαυ

δίου τ.

29. Ε γκα μαδητε'ϊγτβ σι κούντρί

κϊ** Ριίίε κοίκτ, άποφασίσνε τζίλι όο τοϋ

0|ρΓοϊγ»4 ντιχ£/4 βϊλά^ρετ Χί όίγν&

ντε Ιουύα.ε.

3ο. Κο,ίντρε έδέέήενε, έ ού δ| -

λοντέ; την εις τους πρεσβυτέρους δια ίούαν^ πλί/.ετ μέ <>όρρε τ| Βαρνάβεσε,
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αέσου των /ειρών του Βαρνάβα και

το} Σαΰλου,

Κεφ. ιβ. 12.

ι . Ει; ε'κ;Τνον τον καιρόν έ'βαλλε τα

-/ε'ριάτουό Ηρώδης ό βασιλεΰ; να κα•

χοπο«ίστι «.«ριχοΰ; των εκκλησιαςικών.

ι. Κα! «φόνευσε τόν Ιάκωβον τον

άβΐλφον τοϋ Ιωάννου αε σπαθί.

3. Και ωσάν ίίό;ν ότι ετούτο α

ρέσει ει; τοϋ; Ιουδαίους, έπρότθεσε χαΐ

τοΰτο να πιάσν; και τον Πέτρον* (χαΐ

Γλαχαν και ήταν νοεροί; τώ< άζυ-

[Μ»ν• )

4• Τον όποιον ωσάν τον έπιασε

έ δε τε Σαυλοσϊ.

Κρίε Ε&ιριπίδγιετετί, ιβ. υ.

ι. Μπα -§ χοχ§ ά^ιέοε νίσι μπρέτι

Ηρώο τ§ στίγ δουαρότε, ί τε π§ν τ|

κέικ απε τ^α ίιε'ρεζ γχά τέ χίί5εσ|.

2. Ε βράου Ιάχ.ω[3ον8 τι βίλάν' β

Ιωάνν/;τ . υ.έ θήκι.

3. Ε ιί πα χε οϋ πίλχέν Λ|γιό Τζι •

φοΰτετ, βοΰρι νιγίτ τε ζιγ ε 5ε Πέτρο

ν}/ (ε ϊϊνε 6•,τ' έ Λιψόβετ. )

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

τον φυλάγωσι' θέλωντα; υςερα άπό

το πάσ/α να τον φέρη έςω εις τον

λαο'ν.

5. Ο Πέτρο; λοιπόν έφυλάττετο

τοϋ^α τρΐυ-αβετ γκα κάτίρ' σε ψι πα;

1(χ3χε: Χυυαιγ τα ντζίρ άτι ντ§ λαά'

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. Και οπόταν ό Ηρώο/,; έμελλε 6. Ε /οΰρ οουαιγ Ηρώόη τα ντζιρ

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 5έόρί^ε ροΰαιγν§ /χ-

άλυσίδε;, 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 εκά-

βετ 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 έκα-

μενίτζι. Καϊ λέγει του ' βάλε τυ άπα-

νω-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• Και «ΰγήκεν ?;ω και τον ακό

λουθα , και ίεν «γνώριζε Οτι είναι ά-

Λτϋινάν Εκείνο όπου έγίνετο «πό τον

ά'γγελον' άλλ* τον ΐφαίνετο να βλί-

*•^ ίρααα.

ίο. Κ*ί ωσάν έπε'ραταν την πρώ

τον φΰλαξιν χα; ττ,ν όίότερτ,ν, έφθασαν

ί;ς τϊιν θύρχν ττ,ν σιόηρενιαν, όπου

πάγει ιί; ττ,ν πόλιν, ή οποία ριοναν/γί

ττ,ί τοϋ; άνοί/9τ," και ωσάν εΰγϊ,καν

έτττίγαν »απρο<7α εϊς υ.ίχν ρύ•/.τ,ν" και

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 Η-

ρώοου, 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.

1 3. Και ωσάν έκτΰπησεν ό Πε'τρος

τ/,ν Ουραν του προαυλίου, επήγε (λία

κοπέλα, το ό'νοαά της Ροόΐ, ν* ά'ρου•

κραοί/ή τι; είναι.

1 4- Κα•, γνωρίζων τας την φωνην

τοϋ Πέτρου, άπό. ττ,ν χαράν ττ,ς όεν

«νοιςε το προαύλ'.ον, άαή εόρααε αε'-

σα και είπί. πίος 7εκ'~αιόΙΙί7;ο; νι-

ιτιοτα εις το προαυλ;ον.

1 5. Καϊ εκείνοι ττ,ς ειταν' λωλη

είσαι. Καϊ έκείν/; το έοαβαίο/ε πώς

είναι τε'τοιας λογί,;. Και έκ;•.ν;,ι έ

λεγαν* ό άγγελο; του είνα;.

ιδ. Και όίΐιτ ο; έτεκά τόκα; έκτο

πα" και ωσάν ανοιςαν κα; τιν ς;οχν ,

έ^επλάγτ,σαν.

ιη. Και ;χ« το γ;ν. του του; έιει-

σε να «..ωπηβουν, χα; του; έσν/ιγη'Οτ,

*ώ; ό Χ^ριο; τον «ΰγβλεν από την.

9• Ε 2χ&ι , * βιγ πάς σί , ι νοΰ**

ε §ϊγ σε ίσ ε βερτέτε άγιο χ§ χένει^

>χι αν& τ' Βγγ|Αιτ , πό ί ύου&ιγ σι

κοϋρ σΐ£ ίντερε.

ίο. Ε σί σκουαν* τέ πάριν' έ τ§

&τινε χαραοΰλλ τε τρίυ.αβετ , έ'ρίε

ντέ πόοτε τε χέχουρτε, έ κέ ^ν ντ*

κ-.ουτέτ , έ άγώ οΰ χαπ απά τα &ετ'.-

ουτ' έ «ί ϋοΰαλε, έ έτζνε απέ νιε οΰ^'

έ άτ'έ τζαστ ϊχου ζγγϊλΊ πρέίγ σί.

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 αούαγκάόού-

αρότ' 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

τρουα, ερι^ι ~'ί 8ιή.ον ν;ΐ κοπιλε -ϊ|

κιοΰχαεϊγ Ρό.οε.

Γ^'.α; ν .

1 4. Ε σί νιό/ου ζίν' έ Πί'τροβε, γχ*

ΰν.' ΐ ναττι πόρτίνϊ, ττο 6ρα-

πετοϊ Λ;εντα, ί οϋ έίνεου σε ;<ίτ*

Ιίετοουα ντϊ πόοτε.

1 5. Ε $ί άτα ί βο'ν' άσάιγ , τι ού

α*ρο'βε" ϊ άγιο ατρεγγόνειγ τ§ δίφτόν

σε /ίεϊτού 'έ'ίτί" έ άτα δόίτνε' σί Ιγγϊλ'

ί τίγ '|στ5-

1 6. Μά Πετρουα πό ρίγ έ τζοχα-

νί; πόρτενϊ" έ σί ί χάπ»!, έ πάν άτε,

έ οΰ τζίουδίτνε.

ΐ7• Ε σί οϋ πέρι άτυΰρε ν.οΗάν ιιέ

3όρρΐ τέ που3ιο'ιγν|, οΰ ^εφε'ου άτοΰ-

ϊϊ , %ι3 ε ντζοη Ζότι άτέ --κ» γχϋχ•.
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«Λακνίν' και τους ε!ιτεν; εΐπέτε έτοϋ-

τα 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 έχθρευμέ-

νος μίτους Τυρίου; καν Σιίωνίου;" καϊ

ϊκεΐνοι ήλήαν συμφωνημένοι εις αύτον,

καϊ με το να καταπείσουν τον Βλά^ον

τόν κρεββατοφ,ίλακα τουβασιλίω;, έ•

ζητούσαν εϊρη'νην* διατί ή -/ώρα του;

έΟρε'φετο ά,το τήν βασιλικ/,ν ( χώραν. )

2ΐ. ΚαΙτην οιατεταγμένην ήμε'ραν

ό Ηρώδη; ενδυμενο; το βααιλιν,ον φό

ρα/, ΐκάβιβίν εί; τον Οοόνοντου, και

τοΰ; έδίδασκε.

22. Και όλαος έφώνα^ε' θεοΰ φω-

ν/;, και ο/ι άνθρωπου. ,

23. Κ«ΐ παρευβΰ; τον ί'κτυπησεν

άγγελος Κυρίου, β'ιατί <ίϊν έδωκε την

δό;αν εϊ; τό< θεόν' και έν-ωντα; νά

σκωληκοφαγωΟη ε'ςίψό/ησε.

2.|. Και ό λόγο; του Θεού αύξα

νε και έπληβυνετο.

24. Και ό Βαρνάβα; και ό 2α•;λο;

τελίΐόνοντε; τήν ύ-πίρεσίαν του;, έγυ-

ρισαν ά,τό την Ιερουσαλήμ, ( εϊ; τήν

Αντιο/ειαν. ) και επήραν μαζύ και τον

Ιωχννην όπου έκράζετο Μάρκο;.

Κεΐι. ιγ. ι3.

ι. Καϊ εϊ; τ/ν έκλησίαν όπου ητον

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 ρου-

αιγν& , 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 μέντίν-

με τε Βλάχοι* καμαριε'ριτ ηί μπρίτιτ,

Α»ρκόϊγνΐ πάϊκ' σέ ψέ β|ντι ϊ τοΰ:ε οϋ-

φςε'νειγ γκα βεντι ί μπρε'τιτ.

21. Ε μπε νιε δίτε τ£ διορί^ουρε

βε'3ι Ηρώδη ρό/.§ν' έ Μπρετ|οίσΐ, έ

χίπι υ.τ.% φρον , έ ϊ διδάς ατά.

2α. Ε λαόι Οίσ" ζε Περνώτ, Ι γ»

νιερίουτ.

α3. Ε άτΐ τ^αβτ ί Γοδίτ; άτ| Εγ-

γ|λ' ί Ζότιτ, σε ψε νουΧί δά λίβδίμνί

τέ Περντία' έ σϊ οΰ χίγκρ' γκα Χρίμ-

πατί , δ» ϋπίρτιν|.

»4• Ε ογιαλια έ Περντίσε ρίτϊΐγ^

έ στόνειγ

20. Ε Βαβνάβα έ δε 2αΰλουα οϋ

κθίεν* γκά Ιερουσαλίμι, σ'ι σόσνϊ που•

νεν' 4τοϋρ£, « μοόαρρε με βε'τεχε έ5έ

Ιωάννε κέ κιοΰχαεϊγ έ δε Μάρκ-^.

Κοίε Ετοεαπϊδνιε'τεΓ-ε. ιγ. 1 3.

ι. Ε ντ| Κίσϊ ί| ϊί ντ' Αντιοχη

«ί; τγ,ί Α/τιό/ειχν ήταν κάποιοι προ*• «'■/§ τζά προφο'τ^ρ έδε δκοκαλ^ρ,



4^1 Κεφ. ι3.ΤΩΝ ΛΠΣΙΌΑίΙΝ

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 ΙΙρώ-

δου 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 ύπηρε-

σίαν 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 πί-

ς-ιν .

9• Και ό Σαΰλο; ( όπου ώνομάσθη

Παύλος) 3γεμη<ιε Πνεύμα ά'γιον, και

ατόνισεν ει; αυτόν,

ίο Και είπεν' ώ υιέ διαβόλου, ε'χ-

βρ* όλης Της δικαιοσύνης , γίμάτε κά

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' σκιού-

αίγμενι μούα Βαρνάβενϊ έ δε Σαύλονϊ

ντ§ πούνε κ§ ί κάμ (ίύρόί ούν' άτά.

3. Αχιε'ρε σι άΡίρούανε, έ ^ύ φάλε,

ίν& οούαρρτε μπι τα , ί λίίτούανε.έ βουν

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 ψε-

φτοπροφήτ 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 Περ-

ντίσε.

8. Μά Ελύμα μαίιστγιάρι ( σε κ§-

5τοΰ ξηνισετε 'ίμερρ' ίτίγ) ού ρίγ ά-

τοΰρε κοντρε, έ κερκόν τε [χεριόν Αν-

θυπάτνΐ 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«

τζ§ό ΡενΐέΪΓΛ|, έ γκά τζοο τί ρε'με,

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

7/Ρ1•

ία. Το'τε ωσάν είδεν ό ανθύπατος

εκείνο όπου εγινεν, επίς-ευσε, και έξεπ-

λη'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-ογώ-

ρησεν 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 σα6-

βάτου, 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 άν-

ορες 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. ,

^ρέϊντίσί , τι νου'ζί ^ίρ-τζίν τούκ' έ

πρί,-ουρε οϋίιτ• έ Ζότιτ τε ^ρέ.γτατε.

ιι. Κ νταδτί ά£ά νια, &'ρρ' έΖό-

τιτ 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.

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 ε-

οωκε κληρονομΐαν την γην εκείνων.

2θ. Και ύΊτερον άπο τούτα έ'ως τε

τρακόσιους πενήντα νρο'νου ς -"δωκε κρί-

τας 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 έ-

ση'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 όμ-

ττροτίτϊρ* άπο τόν ερχομόν τΟυ βάπ-

τισαα αετανοίας «ΐς όλον τον λαόν του

Ισραήλ.

2»* Και ωσάν έτίλείονβν ό 1*>άν-

νης 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-

--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 άνα-

γινώσκονται καίε σάββατον.

ι<). Ε σι ιτρ.'νΐ Ι'τμτΙ μ λ:'τ5 ντί

δέ τέ Χαντιάνητ , δε'ν'έάτοϋ('ί ϊ ντα-

ου (Ατι τα με σιόρτ.

2ο. Ε παστάγε γγε'ρ* μπε κατερ-

κίντ έ πεσεδγυ'τε βγιετ ου δα ίιουχ.ΐ-

«ς γγε'ρα τέ προφήτη Σααουηλ.

2ΐ. Ε & άχιερε έ παττάιγκε-κού-

ανε μπρέτ , έ ο} δα άτοϋρε 11ερντ;α

Ξαούλε τε 5{ίρρ' έ Κίτίτ , νιερΐ γκ»

ρυλία έ Βενιαμη'νητ , βίτερε διζέτ.

22. Ε σί ί ντΧ'ίρ•. άτ|, °υ νρίγτι ά-

τοΰρε 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-

τηρίβε.

27. 2ε ψέ ατά. χ? ρίνε ντ' Ιερου-

ί*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^./
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α8. Και άγκβλά χαί δέν εΰρί,καν

καμίαν άφορμήν θανάτου, ίζνίτησαν α

χό τον Πιλάτον να σκοτωθή. •

αρ. Και ωσάν {"τελείωσαν ό'λ* έ-

ΧίΓνα όπου" ήταν γραμμε'να δι' αυτόν,

τον ε'κατεβασαν άπο το ξύλον και τόν

έβαλαν εϊς' το μντιμεΐον.

3ο. Αμή ύ Οίος τον άνιλςΎ,σε* έκ

νεκρών.

3ι. Καϊ 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 0-

πηρίτηση 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 συγ-

χωρησις των αμαρτιών.

3ρ. Και άπ' εκείνα όλα από τα

2ι>. Ε σέ ψέ νουχί ίε'νε ντονΊε βα'ϊ'ν

περ βδε'ίέγε, /.ίρχοΰανε γχά Ηιλοίτουα

τε βρίτεϊγ άί.'

21). Ε σι Λένϊ ΓίΟ' άτό /& ί'ίν|

8χρουαρϊ π|ρ τε, έ ζΑρίτνε άτε γχά

δρούρι , έ έ βούν§ ντε βάρ'ρ.

3ο. Μα Περντία έ γγιά/ι άτε γχά

τ£ βΛε'χο•»ριτ!.

3 1. Α'ί ού δουχ περ σούμ§ δίτε-

μπά τά Λ χίπνϊ πά3χί. με τέ γχά Γα*

λιλαία ντ' Ιερουσαλίμ, ίετά γιάνε

μάρτύρΐ τ' άτίγτε ντ| λαό.

3α. Ε νάβετοϋ δεφτο'ίγμε γιοίβετ

τι τάξο»ριτ§ /Αχέ λεό:ε ντ'; Αατταλ ά

ρε , αέ Πίρντία έ σο'σι άτε ντε νε'βετ

χ| γε'μι δγιε'λμτ' * άτοΰρε' σε ψέ γγιά-

λι Ιησοΰνϊ.

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•ύ-

αρε ντε γε'τ$ τε τίγ θελίμϊν' έ Περντί-

σ?, φλέτι, έ οϋ βού ντ| π|ρίντ τε τίγ,

έ πα τ| χάλλήουρε»

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'νί-

τε ντϊ γιου τ| ντεγίεριτ' έ ,φάγεβετ.

3ρ. Ε γχά ΓίΟ' άτό χβ νουίε μούν

53
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όποΐα ')ζι ΕΛυνη'βν,τε ει: τον νόμοντ^ύ

Μο>ϋσε'ως να δικαιωθητε, εις τούτον

κάθε άνθρωπος οπού πι^εύει όικαιώνε-

ται.

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 σάββα-

τόν"ί•

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 Βαρ-

νάβαν' οί όποιοι συντυ-/αίνοντέ'ς τους,

τους έπειθαν να ς•έκωνται εις τήν •/'/.-

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'ναν-

τιούνταν ϊκεΐνα οτϊοΟ ελεγεν ό Παύλος,

ίναντιούμενοι καϊ βλασφτ,υ,οΰντίς.

46. Και ό Παύλος καϊ ό Βαρνάβας

έπβρόησιάσθηκαν, καϊ είπαν" άναγκαΐ-

ον 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.

47• Διατϊ ετζι μας έπαράγγειλεν

ό Κύριος,-(λέγωντας" ) Εβαλα σε δια

νχ ήσαι φως των εθνών εις τήν σω-

ΤΛοίαν, ίως εις τά άκρα τής γής.

τί τ§ πένεσιτί τε δρέ'.γτΐ ντε νόυ. τ|

Μωυσίοϋτ, (Απέ χϊ-ε πένετε τζίλι δό

κε πεσόν ίορέίγτε.

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 δε-

τούνί « βγιεν.

/β. Ε σι ου >|σούα μπίγεδε-"•»»•

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:ί-

τ'ι τε Περντίσε.

44• Ε τί -ίετούνβν' έ παίχτάΊγμε, ού

μπεγιόδ άφερ Ρί()ε κιουτέτι τ§ διΡιόϊγ-

νί φγΐϊλεν' έ Περννίσί.

4ό• Ε Τζιφούτε σι πάνβ τούρϋί-

τε, ού μπούσνε ζ-Λλί, έ $<γτχ κίντρ* ά-'

τοΰρε '/ε θοα Παϋλουα τοΰχ' έ βλα-

σφίϊμίσουρε.

4<ϊ. Α-ϊχέρϊ Παύλουα έ δε Βααί-

οα Λούαλε έ βάνε μέ θάρρος* κε ε ού-

Λεσ§ κέ τε φλίτε<γ ντε γιου πβρπάρ*

φγια"*ια έ Περντίσε" μα σε ψέ έ χίδνι

άτέ πόϊτε. έ άποφασίσνι βε'τεχενε τοΰ-

αίγ 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

τε πα πέτα, τε γέτζ τι π|ρ «ωττρ.ι

τέ τούρτ γγε'ρα μπάνξ τΐ δεουτ.
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48. Καΐ τα έϊΐνη ώσαν άκουσαν έ-

φο •τα τα λόγια έ/αίρ'.υν:*ν, χαϊ έ-

δί-αίαν τον Θεον' χαί έπίνευσαν οίοι

νίταν όιαβεριε'νοι εϊ; ζωήν «ϊώνιον.

«19• Και ό λόγος του Κυρίου διεφε'-

ρετο δια μέσου ολτ,; τή; /ώρζ;.

5ο. Και οι Ιουδαίοι έπαραχίννισαν

τ»ϊ; γυναίχαις όπου είχαν εύλάβειαν

ει; την θρτ.σχείαν του;, /.αϊ ταϊ; τιρν/).

ι/,ίναις, χα! του; πρώτους τής πόλεω;,

/.Ι έσήκωσαν Λιωγυ.όν εις τον Παΰ-

λον κν. εις τον Βαρνχ'βαν, χαί τοϋ; ευ-

γαλαν άπό τα όρια τους εςω.

5ι. Καν ετούτοι ετίνα;αν ίϊ; έχεί-

νου; τον χονιορτον απο τα ποοαριχ

του:, χχΊ επήγαν εις το Ιχόνιον.

52. Και οι [Αα&ητχδες έγε'(Αΐσαν

χαραν χαί Πνεύμα ίγιον.

Κεφ. ιδ. ι^.

Ι. Και ό'ταν, έφθασαν, εις το Ϊχλ-

νιονχ 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-

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/,σιάζουν-

ταν [Αϊ την δυναμιν του Κυρίου, όπου

έμαρτύρα τ•ν λο'γον τής /αριτός του,

χα: εοιοε να γινωνται σημεία χαι τε-

οατχ ύια με'σου των χειρών αυτών.

4• Και τό πλήθος τή; πόλεως έσχί-

σϋν και μερικοί ή .•αν μαζΰ με του;

Ιουδαίους, άλλοι όέ ήταν μαζύ μέ τους

άπο^όλους.

5. Και ωσάν έγινεν ή ορμή τών έ-

48. Κετό σι διίιουχνε ψυλίτ' ί τγιε'-

ρα Ρεζο'νΐ'ΐν:, έ λείίύυϊγνί φγιχλίν' ϊ

Ζο'τιτ' έ πεσουανϊ ίί()' ατά λ\ χ:νε

άποφασίσουρί π|ρ γετ| τε πα σόσουρξ.

4$. Ε φγιαλια έ Ζότιτ π§ρ/άπειγ

μπε ?ί()' άτί ξ|ντ.

5ο. Μα τζιφουΤϊ , ντερ^οΰανε Γρά-

τι » τρεμπιίνε Πΐρντίσε, ϊ τ'ε ντε'ρ-

τζουρατ|, ϊ τε πάρετ' έ χιουτε'τιτ , ζ

γχρίγτινε ντγιίχίγι χο'ντρ| Ιΐαϋλοσε,

ί δ,έ Βαρνάβϊσε, ε ί ντζουαρι άτα γχζ

^υνόρετ' έτοΰρε.

5 1. Ε άτα σι ϋχο'ίντνξ πλιοιίνοι^»

ριν" έ χέ(Απ|β!τ σέ τοΰρε περπάρα

τοΰρε , ερδί ντε Ιχο'νιο.

5 2. Ε (Α«Οϊΐτε'ϊγτ§ πα χε'νε πλιρτ

Γ^ζΐμ., έ πλιότ πρε'ίγ 5ί'νγτιτ λπίρτ.

Κρίε Εχάτ§.ρ[Απ§δγιε'τετ§,. ιδ. ΐζ|.

ξ. Ε χοϋρ άρίγτ•.ν5 ντε Κο'ν•.| , ά-

ίτου [Ιχ'ν' άτα ντϊ ιυναγο•ίαιγ τε τζι-

φοΰτίτ , έ τιίνι τ\ τίλλ; διδα/ΐ <ι%

Ϋλ Λεσο'ι νιε τουρ|Α' ί (λαδ; πρε'ίγ τζι-

φοΰτετ έ δέ Ελλήνιβετ.

ϊ. Μα Τζιροίτε χ« νοΰ/.| χίϊνε

Αεσουαρί , οϋ γχρε'νε ριπέ κ^αιτί έ έ-

Γερτζούανε ατίρτίρατ' έ ΕΟνηχόβετ

χοντρι βελάζ|ρετ.

3. IIό χεντρονανί άτγε 'ίούαϊ χο'νβ,

έ διδάςνί φάχεζα χου(λπίβουρε ύ Ζό-

τι χε οϋ βεοαιός φγιάλϊ/ ΐ δουρετίϋέ

τιγ, έ ού' ϊπ τέ πίννίνϊ νΟιάνε ί τζιου-

δίρα 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

α,έ αν| τ' Απος-ο'γετ.

5. Μά χούρ οϋ γχρένϊ Εβνηχρτι
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Ονων κα•. των Ιου.δ«ί«ιίαιων 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 έκά-

6ετο, 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-

ΐϊοΰ ελαλει' ό όποιος ώσαν άτε'νισεν

ει; αυτόν, και ίί'ί;ν ότι ίνει πίς-ιν να

ίο. Είπε (λέ μεγάλην φωντίν" σνί-

κω ορθός απάνω εις τά ποδάρια σου.

Και ε'κεϊνο; έτηίδ/,σε, και έπεριπάτει.

ιί. Και το πλήθος ώσ αν είδαν- ε

κείνο όπου ίκαμεν ό "Παύλος, «σήκω

σαν την φωντ,ν του; Λυκαονιτ*. , και

ΐϊ-αν' οί Θεοί όμοιώθϊ,καν μέ τους αν

θρώπου; και ίκατε'β/,καν ει; εμάς.

12. Και εκρα,αν τον Βαρνάβαν,

Διά' και τον Ηαϋλον, τον έκραζαν

Ερμήν' επειδή αυτός ήτον ό ηγούμενο;

τοΰ λόγου.

1 3. ΚαΊ ό ίερεΰ; τοΰ Διός, τοΰ ό»

ΐτοιου ό ναό; ϊ,τον έαπιος•ά εις τήν πο-

λιν, ?φερε ταύρου; και •7^?άνια ει; τό

•προαύλιον, μαζύ •χβ τό πλήθος, καΐ ή

θελε να θυσιάσν,.

1 4. Αμή οί άπο'7θλοι ό Βαρνάβα;

και ό Παΰλος, ωσάν τό ηκουσαν, εσχι-

εαν τά φορέματα του;, και επνίδ/,σαν

με'σα ει; το πλήθος, και έκραζαν,

1 5. Και ελ:γαν* ώ άνδρε; αδελ

φοί, διατι ζάμνετε ϊτοΰτα ; Και ε'μεΐ;

άνθρωποι όμοιοπαθεΐ; εΐμεσθε ώσαν και

ΐσεϊς, και σας εύαγγελίζομεν να γ-^ρί— 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 τζιά-

λε γκά πάρκου ί σεμμ^σε τίγ, άί νου-»

κε πάτ ετζουρε κοΰρρε.

ο,. Κοιίϊγ ρΐγ έ διΓιόν διδαχίν' έ

Παύλοσε , έ Πχυλούα σι έ βε'ΐχρόί ά-

τε, μ:ϊρ| , έ ιί πα λ\ ίίϊ πε'οε περ τε

σοσουρε ,

ίο. Ι θο'τε με ζε τε μάδ* Γκρε'ου,

μπε κεμπε τε τοΰα ςτροΰαρα* έ Χιτζε'-

ου , έ ετζεν.

ιί. Ε τούρυ-ετε σι πάνε Αι,-ε κι

περί Παύλουα, γκρίγτινε ζεν' ε'τοΰρε,

με Ριοΰχε τε Λυκαο'νιΕετ , έ θάνί *

ΙΙερντίτε οϋ πενε μπ^ τε Γιάρί σι νι;-

ρεζ , έ ζπρίτνέ μπ'έ νε'.

ία. Ε Βαρνά^ενε ε Οίρόίσνε Δία' έ

Παΰλονε Ερμή' σέ ψε άί ίίϊ ί πάρι ί

φγιαλεσε.

1 3. Ε π:ί•ρτ•. ί Δ'εσε, /Χ κΐΗ ναο'νε

περπάρα κιουτέτιτ σέ τουρε, προϋ Λε'-

μα μέκουρο'ρ|ρα περπάρα πο'ρτεραΡεΓ

πάσ/.ε μέ τουρμετ; , ε οοΰαν τέ πέν

κου^πάν.

ι4• Ε σί διίιοΰανε κετέ Απο^οΊγτί

Βαρνάβα έ >ίέ Παυλουα, τζοΰ»:ρ§ ρό-

πατ' έτοΰρε , έ χίν| Αρεντα ντε τοιίρ-

με , τουκ' έ θΰρρτουρε,

ι5. Ε θόσνε, νιίρ|ζ τζγιάνε κιτό κ|

πίνι; έ οί νάβετ ν•.:'ρεζ γέμι κε βοε'σε-

μς με γιούβετ κάσ/.ε' πό ο^διδαςγεμε

γιοΰβετ τέ ^ίκι γκά κίτό Ρ}.ν'.έστρα , ί
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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

τυρητον 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 έκα-

τάπεισαν 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 εύ-

γτ,κε μαζΰ με τον Βαρνάβαν, «αί έπήν

γαν εις την Δε'ρβην.

2ΐ. Καί εύαγγέλισαν τ.ήν πόλιν ε

κείνον, καί ώσαν έμαθαν πολλούς, έ-

γύρισαν 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 έμ-

βώμεν εις την βασιλείαν του Θεοΰ.

23. Καί τους έχειροτόνησαν πρε-

σβυτε'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,

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• Ντόνε 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 ιουρ-

μετε , 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 ρό-

του^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/ι-

τίβ^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, έ-

κατέβηκαν εις την Αττάλειαν.

26. Και άπ' έχει έπλευσαν εις τήν

Αντιόχειαν" έχει όπου ήταν κιιαίε-

δομένοι εις τήν χα'ριν τοϋ θ•ου εις το

έργον όπου έτελείωσαν.

ιη. Και ώσαν επήγαν έχει χαί I-

μαζωξαν 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 χχι-

ρϊν μαζΰ μέ τους μαθητάάες.

Κε<ρ. ιε'. ία.

ι. Και κάποιοι όπου ε'χατέίτ,χαν

από την Ιουοαίαν, έίίίασκαν τρϋς α

δαούς, (λέγοντες- ) Οτι άν *έν πί-

ρ'.τμ/,Οήτε χατα τήν τάςιν τοϋ" Μω•>

σεως, όέν ημπορείτε να σωδήτε..

2. Και εμώντας να έγινε μεγάλη

φιλονειχία χαι ζη'τησις του Παύλου χαϊ

τοί Βαρνάβα μετ' εκείνους, εοαλαν τον

Ηχϋλονχαί τον Βαρνάέχν χαι κάποι

ου; άλλους άπ.' αύτοϋς να άν^'^ουν εις

τους άποτολους χαί εις τους πρεσβυ-

τ.ρους όπου ήταν εις τΫ,ν Ιερουσαλήα.,

ίια το ,ήτ'κμα ετούτο.

3. Εκείνοι λοιπόν ετων,τας να συμ-

ποοπεμφθώσιν από την έχχλησίαν, έπ«;-

νοόσαν τήν Φοινίκην και τήν ίαμάρει-

αν, και έ<$ιηγοΰνταν πώς έγύρισαν τα

έθνη ( εις την πΐ7ΐν' ) χαί είιίαν χα-

ρ*ν μεγάλην εις όλους τους αδελφούς.

■\. Και ωσάν επήγαν εις τήν Ιε

ρουσαλήμ, τους άποίε'νβηχεν ή έκκλη-

ο:χ χαί ο; άπο'^ολοι και οι ποεσβίτε-

(οι, /.αϊ αυτοί είπαν όοα Οα-ίματχ έ'κα-

(Α•; < ό Θ:ό; δια μέσου των.

ερδε ντέ Παμγυλί.

25. Ιΐ ίί διδα;νε. φγια>§γ' έ Περ-

ντίσ§ ντ§ Πί'ργε , ζχρίτνε ντε Ατάλϊ.

26. Ρ άτε'γε Α&ν§ ιρλεχοΰρε περ Αν-

ιοχή' ςίτγε τέχ πανί κένϊ δένϊ ντΐ

χίρ τ§ Περντίοε π|ρ πούνε κε σόσνϊ.

27. Ε μέ τε άρδουρί τε τουρ* μπε-

ίιο'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.

Κρίε Ε^£.σεαπ|ίγΐί'τίτΐ. ι*. *5.

ι. Ε τ£χ χ'ε, πάτνε ίρδουρί γχα

Ιουδαία , δ'.δχςνε ^ιλαζερίτε ' σέ ντ.έ

μός οϋ *εφι σουνέτ σί χοΰντρε Ι515

αΛίτι ί Μωϋσίουτ, νουκε μουντή τβ

σό«νι.

2. Ε σί χέν^ 'ίοΰμε χιαρτε έ φΐλο-

νικί ΓΙαυ'λουα έ ίέ Βαρνάβα περ κίτ,ϊ

πούνε μέ χτα, άποιρασίσνϊ τ ε οίγνε

πΐρ χετε πούνε Παυλουα έ δε Βαρνχ-

|6α, έ ^έ τζα τε τγιε'ρε πρεΐγ σούρεσ

ντ' Ιερουσαλίμ μπε άποτοιγ , έ μπε

πλε'ιχ.

5. Α,τα. ίβ, σι οΰ. πιρτ^ούαίε γκα

κίτια, σχοιγνε ντε περ φοινίχ ί ντ§

περ Σαμαρίε , τούχ' έ ρι^ίερε τέ κθίεΓ

ριτ" έ μιλέτεβετ" έ ϊπνϊ ΡεΓιμ τε μά^.

ντ|περ ΡίΟε βϊλαζί,ρ.

4• Ε σί άρρίγτινε ντ' Ιερουσαλίμ,

ί πρίτι κίϊια , έ ί ε κποι-όίγτε ί έ ο"έ

τλίχασία, έ άτα ρϊ•ρ•'ε/ίοχ Ίαύμίρα
Ιπλίχασια ,

κζλ Περντια με ανε τε τουρε.
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5. Και κάποιοι όπου τ,ταν άπο τήν

αίρεσιν των Φαρισαίων και έπίς-ευσαν,

έσηκώθηκαν, λέγοντες• δτι κάμνει χρεία

να περιτε'μνουν τα έθνη όπου έπλευ

σαν, και να τους ιίχραγγε'λουν να φ<ι-

λάττουν τον νόμον τοΰ Μωΰσε'ως;

6. Και έσυνάχθηκαν οι άπά?ολοι

και οι ποεσβύτεροι^νά εϊδωσι δια τοΰ-

το το πράγμα.

η. Και ετωντας* να έγινε μεγάλη

Ιξέταςις, έσηκώθη ό Πέτρος, και εί-έν

τους* ώ άνδρες αδελφοί, έσέΐς ίΐςε'ύρετε

5τι άπο ήμε'ραις παλαίαΐς ό θϊός ά-ό

άνάμεσόν (/.ας μέ έδιάλεςε να ακούσουν

τα έθνη, διά με'σου τοΰ ς•όμ#τό'ς μου,

τον Άόγον τοΰ ευαγγελίου, και πις-εύ-

σουν;

8. Και ό καρδίογνώς-ης θεός" τους

έμαρτύρηιε, με το να τους δώση το

Ιΐνεΰμα το ά'γιον, καθώς και εΐ<έαάς.

9• Και δεν" έχώ'ρισε τίποτες ανα

μεταξύ εις έμας και εις Λΰτοϋς, ες-ω•.-"

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'-

5. Ιΐό θόσνε σέ ού γκρε'νε μπε κί-

μπε τζά γκά Ιρεσι ί Φαρισέΐγετ ί|

πάτνε πεσούαρί, έ θόσνε' σε δούχαετε

τε πενενξ σουνέτ άτα ,' έ τι πορσιτγε-

μ| τ| ρΌύαγενε νόμν' έ Μώΰσίούτ.

6. Ε οΰ μπεγιούαδε άπος-οΐγτε ,

ί δέ πρίφτεριτε 7ϊ|ρ τε ζεταξουρε ζ§τ§

πούνε."

η. Ε σι ού πέσουμε κουβεντ , <Λ•

γκρέ Πε'τρουα, έ 6α μπα τά' ώ νιε'ρεζ

Βελάζίρ, γιου μίρρ" ε δίγί σε κε χέρεν'

έ πάρρι ντε με; τούαϊγ ζίίόδι Περντία

αούα κ| τε §ιΡιόγ|νε Εθνηκότε γκά Ρο-

για ίμί φγιάλεν' ε" Οΰγγίλιτ, έ τ'Ι πε-

σόγ§ν|.

8; Ε ίίερντία κε νιέχ ζέμβρατί," ου

δεφτούα με τά , σε ψέ ου δά άτοΰρε

Ιέϊνγτινε Ζπίρτ' , σί έ δε νοίβετ.

(). Ε νού/.ε π|ρι φάρρέ τε ζΡιε'δουρε

ντε μές• τύνξ έ τ' άτοΰρε , πό Χίρόΐ

ίέμερατ' έτοΰρε με* πε'σ'ε.

^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;

σαμίν να τον βας•άςωμεν ;

1 1. Αλλά διά- τίς χάριτος τοΰ Κυ- ' 1 1. Μα πεσόίγμε τ| σοσεμι με

ρίου Ιησοΰ Χρις-οΟ πις-εύομεν να σωθώ-

μεν, κατά τον τρόπον όπου ( έσώΟη-

καν ) και εκείνοι.

ία. Και όλον το πλήθος έσίγησε,

καϊ 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-

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'ο-

Ρε'ϊίκ Ιάκωβοϊ, ε' θά* ώ νιε'ρεζ βελά-

ζ«ρ, διΓιόνι μούα.

ι4• 2ιμεώνι ίεφτο'ϊκίσ Πίρντία νε'
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τον ο θεός ίπρομτ,δεύδη νά πάρ/, λαόν

άπό τά ί νντ, εις το όνομα του.

ι5. Και εις τούτον τον λόγον (όζου

εΐπεν ό Πέτρο; ,) συμφωνονσ» οι λόγοι

των προφητών" καδω; γέγραπται

1-6. Υ?ερον «πο τουτά θέλω γύρί

πει πάλιν και 6Γ/.ω μετακάμει την

σκηνην τοΰ Δαβίδ τήν καταζε<:ημένην,

και τ* χαλασμένα ττς δέλω τα μετα-

οιχο&οατίσιι, κ*1 θέλω την σηκώσει"

ίσ. Δια να γυρέψουν οί ά-οόέλοιποί

άνθρωποι τον Κόριον, και όλα τα εδ-

νη, εις τα όποια έκαλέσθη τό όνομα

μου ει; αυτού;, λέγει Κυριο< όπου κά

μνει έτοϋτά όλα.

ι8. Γνωρισμένα έΐνάι άπό του αί-

£>νο; «ίς τον θίον όλα του τα έργα.

19. Διά τοϋτο έγώ κρίνω να κην

δίδωμεν πειρασμόν ει; εκείνου; όπου

γυρίζουσι άπό τά έθνη εις -ίόν θεόν.

αύ. Αλλα να τους γράψωμεν να

φυλάττωνται άπό τοις μ;μιασμέναι;

( θυσίαις ) ιών ειδώλων, καΐ άπό πορ-

νείαν, και άπό πνιχτή και άχό τα

αίμαται

αι. Διατί ό Μώυσης ε/ει άπό πα-

λαιαΐ; γενεαΐ; εϊ; κάθε πόλιν άνδρα;

όπου τον κηρύττουσιν, ες-ωντας να δια-,

βάζεται κάδε σάββατον εις τάσυναγώ-

για.

22. Τότε έφάνή ει; τοΰ; άπο^όλους

και εί; τοΰ; πρεσβυτέρου; μαζύ με ά'-

λην τη έκκλησίαν, να διαλέξουν άνδρα;

άπ' αύτοΰς να πέμψουν εις την Αντι-

ό/ειαν μαζΰ με τον Παΰλον και τον

Βαρνάβαν, ήγουν τον Ιοόδαν όπου κρά-

ζεται Βαρσαβά;, και τον Σίλαν, άν-

θροίπους ηγουμένους εις τους αδελ

φούς-

23. Και έγραψαν και ες-ειλαν διά

μέσου της χειρός αΰτουνών ετούτα* οί

ρεν έ παϊρε πατ όόρδίροόαρί τι μί2£

γκά τι πα πέσετε λαό μπ' εμεΐρ τϊ

1 5. Ε μπΐ χϊτίβέν|μϊΓί νιε έ δ*

φγιάλίτ' έ προφη'τίβετ' σϊ Χούντρ' ε

ίτε 3κροΰαρί.

ι6. ΠαστάγεΙό τε κδένεμ περσξρΊ,

4 δό τε δερτό'.γ πά.'ενε τέντεν' έ Δαδί-

όιτ κ§ πάτ κέν» Γρεμίσουρε , έ τ§ Γρε-

μίβουρατ' έσάΐγ δό τϊ δερτοιγ πά, έ

δό τα γκρε άτι μπ§ χέμΧξ.

\η. &§ τέ ?|ρχογξν| Ζότνε Γίθε τ|

τγΐέρίτε νίέρεζ, έ δε Ρίδε φυλίτι κ μπα

ό ίατε δυρρ* 'ϊ^ρ1 ψ' δότε Ζότι κε

«εν Ρίδε κίτνί.

ί8. Γιάνι νιόχουρε τέ Περντία *ί

πϊρπάρά γέτ^ι πούνετ' έτίγ.

19. Πρά άντάιγ οϋν» Γιουκοΐγ κέ

τ| μός Ρουτζίτεν| άτά & κδένενί γκα

φυλίτ' έ τγιέρα τέ περντία.

2θ. Πό του σχ^οϋαίγμε άτοΰρε χι

τ| λια^ίόνενΐ γκα τε πείέρατ" έ Ιόό-

λίβετ , έ δέ γκά κουρβερία , έ δέ γκα

τ{ μπίτουρατΐ, έ δέ γκά Γιάκου.

2ΐ. 2έ ψέ Μωϋσίου ί\ γκά μότετ'

έ λιάττα κά ντ& τζοο κιουτέτ καΰ5

τά διδάξγί άτ'| ντε 2υναγώγε κ»

διαβάβετί τζδο τί 3|το«ίν|.

22. Αχίέρε 6ύ πελκ&υ άπο^ογετ,

δέ πρίφτίρετ μέ Ρίδί κί<ίε , « τϊ

ζΡίδεν| νιε'ριζ πρέιγ σούρε», έ τ'ι 5§ρ-

Ρο'γενι ντ' Αντιοχή , πάσχε, μέ ΙΙαΰ-

λονε έ δέ Βαρνάβενε" Ιούδϊν| χ| κιοΰ-

χαεϊγ Βαρσαβα , έ δέ Σίλενε , νιέρϊζ

τέ πάρξ ντε β^Χάζ|ρ.

λ3. Ε Λσκρούανί, δάνε μπε δό;;*

Λ.ίτε τε τοϋρε κάρτ|* απος•όϊγτ|. έ έ•
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£πό<7ολοι καί οί πρεσβύτεροι και οί ά- 1

δδλφ^ί^ εις εκείνους όπου είναι εΐ; τ/,ν

Αντιό/ειαν και Συρίαν καϊ Κιλικίαν,

και αδελφού; όπου είναι άπό τα ϊΟντι,

^ταίρειν*

24- Επειδή άκούσαμεν ότι κάποιοι

εύγαίνοντες άπόέμας ήλθαν και σας £-

τάραξαν μέ λόγια, ναλακτές ταΓς ψυ-

^αϊςσας, και λέγοντες να περιτε'μνεσθε

και να φυλάττετε, τον νόμον, τους

οποίους ημείς οεν επρθ7αςαμεν ετούτο

25. Εφάνη ει; έ"μάς όπου έσυναχθη-

καμεν μέ μίαν ψυχήν, να οΊαλεξωμεν

να πέμψωμεν εϊς εσάς άνδρας, μαζύ {/.ς

τους αγαπητούς ρ.ας τον Βαρνάβαν και

τον Παΰλον,

26. Οί όμοιοι είναι άνθρωποι όπου

επαράδωκαν ταϊς ψυχαΐς τους δια το

όνομα τοΰ Κυρίου μας Ιησού Χρΐ7θΰ.

27. Απες-είλαμεν λοιπόν τον Ιούδαν

και τον Σίλαν, οί όποιοι βέλαυσιν εϊπεΐ

με λόγον τα αυτά (όπου γράφομεν )

28. Διατι έφάνη εις το Πνεύμα τό

άγιον και εις έμας, τίποτες περισσό•

τερον βάρος να μην βάλωμεν εις εσάς

έςω άπό τούτα τα αναγκαία*

29. Να άπένετε άπο τα εϊδωλό-

θυτα και άπό τα αίματα χ«ΐ άπ• τα

πηκτά και άπό την πορνείαν* άπό τα

όποια φυλάττοντες τοΰ λόγου σας, θέ

λετε περάσει καλά. Ερρωσθε.

3ο. ΕκεΤνοιλοιπόν εμώντας να σύμ•

■προπεμφήώοιν,ήλθαν εις την Αντιόνειαν

και έμάζωζαν τό πληδος , και έ'δωκαν

την έπις•<.λην"

3ι. Και εκείνοι ωσάν την άνάγνω-

σαν, «χάρηκαν εις την παράκλησιν.

3ϊ. Και ό Ιούδας και ό Σίλας, εμών

τας να υ; τον και αυτοί προφηται, ρ.ε

πολλά λόγια ένουθε-τησαν τοΰ; άόεφού;,

καί τους έτη'ρηζαν.

πρίφτίριτϊ , έ δέ βίλάζϊριτξ, μπε βϊ-

λάζερ κΐ γιάνί γκχ φυλίτ' έ τγιε'ρα ντ'

Αντιο/η, έ δέ ντε Συρϊ, ε δέ ντε Κι-

λικι, Ρεζόνι.

24. Σε ψέ &:Γιούαμ ναβέτ ί| δού

αλε τζά πρέϊγ νε'ί έ οϋ νακατόσν*.

γιούβετ μέ φ•) ιάλε , έ οϋ πρίίίνί 8πίρ-

τερετε τούαϊγ τούκ' έ Οένε τε σουνε'-

ψι, έ τε ρουανι νόμνε, νάβετ άτουοε

σο5 πατμ Οίνε κετέ.

35. Να ού δοΰκ νάβετ μπεγίδουρί

Ρί6ε πάσκε, τε ζΡαδγξμε νιέρε'ζ έ τι §ερ

Ρόγεμι μπ| γιούβετ^ με τε δασ'.ουριτϊ

τάνϊ Βαρνάβίνί έ δέ Παύλονε.

26. Νιίρϊζ κε κάνε δένϊ ϊπίρτετ'

ϊτοΰρε περ εαερρ τε Ζότιτ σόνε Ιητιύ

Χριτόϊτ.

ιη. ΛερΡούαμ δα Ιούδενε έ δέ Σί-

7.εν§, έ άτα £ο τοΰ ^εφέγενε μέ (ίι^α -

χ/1 άτό κε ού 1/.ρούαϊγ[Λ|.

28. Σέ ψέ ού δούκ ε'ριίρρι ντε Ζείνγτι

Σπίρτ , έ ίέ ντε νε'βετ , τ§ (Λος βευ.|

αε [Αΐίί γιούβετ τγιάτ&ρ Αάΐρι , περ

βε'τζιι'ε κ|τούρε, κέ πα άτό νούλ| πίν»

29 Τε λιαρΡόνι γΛ.α άτό χε 6έρρεν|

ντέ Ιοόϊε , έ 5έ γκα Ριάκου, έ δέ γκα

τε μπίτουρατε , έ α*έ γκα κουρβερία'

γκα κετό πούνερα κοϋρ τ| ρουανι βε-

τεχενε τούαϊγ , §ό τε πενι ριίρρΊ' κιό^)•.

|*έ σεντετ.

3ο. Ε άτα σι ού περτζούαϊε, Ιγ•

■ϊε ντ' Αντιοχη , Ι μπεγιό^ε τούρμενε,

έ ού Λάνε κάρτενε.

3 1 . Ε σι 4 κεντούανε , ού Ρεζούαν»

τ:ϊρ παρν;γορ•/.

32. Ιούία πα ίδέ Σίλα, σι κέν§, έ 5έ

άτα πρί.φ•/ίτ|ρ , μεσούμε δΊδαχή πα-

ρ•/;γορίσνϊ ΐ φορτζόιγνε β§λάζ|οιτ«.

54
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33. ΚαΙώσάν έκαμαν έχει χαμπόσον

χαιβάν, ε'συμπροίβοδη'θησαν πάλιν με

ίϊ^τίνον από τους αδελφούς «ς τούςά-

πος•όλους.

34- Αρι έφάνηχε τοίϊ Σίλοε ν* ά-

ναμείνη 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 ήμέ-

ρ*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 έδιδα-

ξαμεν τον λόγο* τοΰ Κυρίου.•

37. Και ό Βαρνάβας έσυμβουλεύίΐη

να'πάρτ» μαζύ τον Ιωάννην όπου ε'κρά-

ζετο 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

πάρωοιν.

39. Μεγαλτ! λοιπόν πίκρα εγινί ,

εις τόσον όπου να άποχωρισθώσιν ένας

από τον άλλον" και ο Βαρνάβας έπηρε

τον Μάρκον, και επλευσεν εις την Κύ-

προν.

4ο. Και ό Παΰλος εδιάλεζε τον Σί-

λαν και εύγηκεν, εμώντας να παραδο-

θη εις την -/άριν ιού Θεόΰ από τους

αδελφούς.

4ι. Και έπέρνα την Συρίαν και

Κιλικίαν , βεβαιόνωντας ταΐς έκκλησί-

αις

Κεφ. ι<Γ• 1 6.

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»

33. Ε .οι κεντρούν' άτγέ τ'£ά κό»

χί, ού περτζούαΧε γκά βέλάζεριτε μέ

πάικ μπ' άποςόϊγ.

34• Πό Σί)'εσε ί πελλκ;6υ• τε μτέ•

τεϊγ άιγε'.

35. Παύλουα πα έ δε Βαρνάβα,

σί"/εσιν§ ντ' Αντιοχη, τούκ ε διδάςου-

ρε 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.

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.

3ρ. Ε Ριάου νιβ κιάρτ* , κάκε σα ; ^

ντά^εϊγνε άτά νιε'ρι γκά γιάτερι* έ

Βαρνάβα τέ μΐρρ' Μάρκονε, έ τε πέν

πλεχούρε περ Κύπρο.

4<». Ε Παύλουα ζίιόδι Σί/§ν§ , β

οόλ'ι, σι οΰ δα γκά βελάζεριτ* ντί δου-

ρετί τε Περντίοε.

4ι. Ε σκόν ντε περ 2υρι, έ ντί

π§ρ Κιλικη τούκ' έ φορτζούαρε κίδι-

ρατε.

Κρίε ΕΓιαδτΓμπεδγιετ|τε. ι<τ• 1 6.

ι . Ε άόρίου ντλ Δέρβε έ ντε Αύς-ρε"
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υιός κάποιας γυναίκα; Ιουδαίας πις-ής,

ά^ή από πάτερα Ελληνα.

2. Ο όποιο; έμαρτυράτο δια κα-

λος 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 οτον 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 Ιερου-

μαλη'μ.

5. Αί έ:«ιλησίαι λοιπόν έζ-ερεο'νουν-

ταν εις τήν πί^ιν, και πάσα

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 Μυ-

σίαν, εδοκίμαζαν νά πασιν εις την Βι-

Ουνίαν' άμή το Πνεύμα δέν τους α-

8. Καί ωσάν έπέρασαν την Μ^ισίαν,

έ'.ατϊ'οηκαν εις τήν Τρωάδα.

9• Καί έφάνη τήν νύκτα ει; τον

ήμερα

Παϋλον ένα όραμα £7£κετο ένας αν-

ϋ-.ωπβ; Μακεδών, ό οποίος τόν έπα

ρβκάλει, λέγωντας' πέρασϊ είς τήν Μα-

Χίόονίαν καί βοήθησε μας.

ίο. Καί ωσάν εϊόεν ό Παύλος το,

όραμα, παρευβύς έζητήσαμεν νά πά-

μεν εις τήν Μακεδονίαν, σηααδεΰον-

τ;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*

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 τζι-

φοΰτ 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 άπο-

Τόιγτε , 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 νέ-

βετ.

ίο. Ε πο'κε πά κετ| τϊ πάρρ^ί, ά-

τε 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&
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εις την Σαμοδρακην, καΐ τ/.ν άλλην

γ,μέραν εις την Νεάπολιν*

ία. Και άπ' έχει εις τους Φιλίπ

πους, η όποια είναι πρώτο πόλις της

μερίας της Μακεδονίας, και είναι κο-

λώνια' χμ εΐμεσθαν εις αυτήν την

πόλιν , και εκαμαμεν κ«μπ05α\ς ήμε'-

ί*'•ί•

. Και τηνημεραντου βαδοατου

εΰγη'καμεν έξω άπϋ την πόλιν εις το

πχ3απόταν.ον, εις έ'να τόπον όπου η-

τον συνήθεια να προσεύχωνται, καϊ ώ-

οάν έκαθίσαμεν εσυντυχαίναμενμ&ταϊς

γυναίκαις όπου έμαζών,θηκαν,

ι4• Και κάποια γυναίκα , το όνο

μα της Λυδία, όπου έπραγματεύετο

πορφυρά πανία, άπο τ/,ν πόλιν των

Θυάτείρων, και έσίβετο τον Θεόν, ά

κουε τον λόγον' της οποίας την καρ-

δίαν άνοιξεν ό Κύριος, να εν/η τον νουν

της :ίς εκείνα όπου έλάλει ό Παύλος.

1 5. Και ώσαν έβαπτίσθη αύτη και

ή φαμηλία της όλη, τους έπαραχάλεσε

και είπεν' Αν με κρίνετε πώς είμα,ι πι-

ς}, εις τον Κύριον ελάτε να μείνετε εις

το σπητί μου. Και μας έβίασε.

16. Καιόταν έπηγέναμεν εις την

προσευχήν, μας απάντησε μία δουλευ-

τρα όπου είχε πνεύμα Πύθωνος, ή ο

ποία μαντεύωντας έδιδε πολύ διάφο-

ρον εις τους αΰθεντάδες της.

ΐ7• Ετούτη ακολούθησε τον Παύλον

και εμάς, και έκραζε, λέγουσα* Ετού

τοι οί άνθρωποι είναι δουλευτάδες

του Θεοί του ύψί^ου, οί όποιοι σας

διδάσκουσι 7ράταν της σωτηρίας.

1 8. Και τούτο το έκαμε πολλαΐς

ήμίραις' καί βαρε'ως φέρωντας ό Παύ

λος, γυρίζωντας είπεν εις το πνεύμα*

Προς•*ζω σε εις τ& όνομα του Ιησού

Χρις-ού, να εύγης άπ' αύτην. Και εκεί-

νην την ώραν εΰγηκεν.

μοθράικ , έ όίτ|ν' έ νεσερμε ντϊ Με>•»

πολ

ιά. Ε άτε'γε ντε Φίλιππε, ίετά

γ;άνε κιουτέτιτϊπάριτεπγιε'σέσε Μαι

κεδονίσξ, Κολονί' έ μπα ~'% κιουτέι;

χοντρού«μ τζά οίτ.

(3. Ε δίτϊν' έ σί7ούν|7ί δούαλμ

γιαϋτί κιουτέτιτ άφ§; λιούμιτ, τέκοο•ί-

κεϊγ ηϊ κέ τε λιούτουρε' έ κεντρούαμ,

ε' διδάίίμ ίράτε κε κε'νε μπεγε'δουρε.

1 4 Ε νιε Ρροιία κ§ «ου/αεΐγ Λυδΐ

γ/.χ κιουτέτ ί Θιατίρετ κ'ε σϊτ πορτ

φύ:§ , έ φρικούαρε έ ΙΙίρντίτί , ρίγ ί

διΡιον' /.ίσάΐγ ί /«πι ζέμερενε '/ότι, τ§

μπάϊγ β:σ μπα το >ίε θόί Παύλους,

1 5. Ε σι ού παΡεζούα άγιο, έ 5",

στεπία έσάϊγ , ού λιούτειγ, έ θ,όϊ* ντε

με κίνι περ τ§ πίσεσε « δε μούα τ\

Ζο'τι , έγιανι ' ντε στίπΐ τίμε ί κεν-

τρόνι' ε να στρεγγόι νάβετ.

1 6. Ε Ριάου τέκ βε'γεμ νεβετ τ&

φάλε^ιμ, νιε βάαϊζε κ§ χΐ"• Ζπ'ιρτ -\

Πύίονητ, να βόλι νίβετ περπάρα, κεγιό

τοίάο γΪ Τηπεν σιουμε τε ^πριόουρε ντε !,οτ|3ΐνγ

τε σα'ιγ τούκ' έ μαΡεψουρε.

\η. Κεγιο βίν πας Παύλο,σ.; έ δε

νε'βετ , ' 6 θερϊϊτ , έ θοτ' κιτά νι= ρε^

γιάν. ρόπτ' έ ΙΊερντίδί λιάρτε, κένΛ

δ|φτο'γενε νέβετ ού'ό|ν ί σπετίμητ.

1 8. Ε χετε έ πεν πΐρ δούμε όίτ*

μα Παύλο^α σι ού ρϊντούα, έ ού κθί"

ί &ο'τε. 2πίρτιτ, τε πορσίτ τιγ ντε ε-

μερρ τε Ιησού Χρις-όϊτ, τϊ δάλλτζ

γχά άγιο* έ δολι άτε τζασ,τ.
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»9• Και ώβΜ εί'ϊαν οί αϋθεντάίε;

Τι;, ό'τι έχαναν τήν έλπιζα τού' •λϊο

οου; του;, έπιασαν τον Ι [αΰλον και τόν

*λλαν, και τους έσυραν ει; το κρητνίρ ι

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 φυλα-

χην, και έ παράγγειλαν εκείνον όπου έ-

φυ λαγέ το.ύς οΈ.μένους, νά, του; φυλά

γω παρατηρτψε'να.

2,4• Ο <}ποϊο; ώσΧν έπϊίρβ τβτοιαν

19- Ε σί πάνε, ζοτίρίνγτ' έσάίγ, /.|

βάτε όμούΟι ί <ρ•.τίαιτ σι τοΰοε, ζούνε

Παύλον» ε ^ί 2ίλϊνε, ε ί ζπρανίσνξ ντ§

Ο/όρο [Απέ Γιουκάτας.

2ο. Ε "σι ί Μπούνε ατά περπάρα

Ριουκάτασετ , Θάνε" κιτά νιε'ρεζ νακα-

το'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' έ-

τ,οίρε, έ πορσίτνε τϊ ρίχνε αϊ 3κόπ.

23. Ε σι ού π$νε ίϊιοΰ;ζε τε ρά-

χουρε 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,

παραγγελιαν, του; εοαλεν μέσα. εις την ΐ βουρι άτά ντε χαψάνε τε θίλε., έ ο,ύ

φυλαχήν, και τα ποδάρι,άτους τά £οα- ! στρεγγο'ϊ κεριπετε. μπε τομπρούκ.

λεν ει; τό ξύ^λο,ν

25. Και τά μεσάνυκτα 4 Παύλος , --..,..,., ,,.. , .„.,-,. .,,.,.

και ό Σίλας επροσεύχουνταν και ύμνου- ν''•»* έ δε Σί>'α φάλι#ν§ ε λεβ^ο'ΐγν}

σαν τον βεο/ καϊ τοϋ; άκ,ου.αν εκείνοι Πε£.ντίν|" έ άτά *§ κε'νε χαψόσουβε ί

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

νοιξαν η θύραις όλαις, και τά σ'εσίαα-

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.

28. Α|χη ό Παύλο; του εφώναςί

β 5, Ε πρε'ϊγ (χεσιτ νάτϊσί Παύ•

(Λπάιγνι βέα.

26. Ε άςαφνα ού πε νιε τϊρριετ ϊ-

(χάο , σά χϊ ού τουντνε πινάτ' έ χα•

ψάν|σ| , έ άτε τζάστ ού χάπνε Γι'6,1

δίδατε , έ ρ^άνε λίδΐγιατ' ε ίί'ηβετ.

ΐη. Ε σι ρύ ζΡιούα άι κ| ρου'αν /«.-

ψάν^νε , έ πά δίερότ έ /αψάνεσϊ '/ά ■

πϊτε, ντ,ο'ρι θη'κίν'έτίγ, έ δου'αν τ5

βρίτ βε'τεχεν|, σε ψέ παντε'χου σέ ϊκ•

νε τέ χαψο'σουριτε.

28. ΛΙά Παυλαυ» 8ύρρι \ύ ζί τϊ
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μάδ . έ ί θα" μος Αίν Ρ& τε λίϊκ ντβ

δε'τεχε τέντε , σε χετού. γέμι τε ΡίθΕ.

29. Ε σί χερχόϊ δρίτε , χίρι πρεν-

τα' ε τουχ' έ δρέδουρε ρά μίτε κέμπι

τ%ε, Παόλοσ§ , έ τι Σίλεσε.

3ο. Ε σί ί ντζόρι ατά γιάστε , <ώ

θότε τζϊου^αετε τε πέϊγ οίνε χέ τβ

σόσεμ.

3ι. Ε δέ ατά ί Θάνε" πεσό μπ§

Ζότνε ίν-,σου Χρις-οΎε, ί οβ τε σόσετζ

τι ί οέ στε«ία δτε.

3.2. Ε ί διδάξν* άτίγ φγιάλεν' έ Ζό-

τιτ, έ όέ Γίθ,' άτοΰρε χε κένε ντέστε-

πί τε τίγ.

33. Ε σι ΐ μόρρι ατά ά^ιε'^ε ντ§

χόχε τε νάτεσε , ου λιάου πλιάΡατ-, έ

ού παΡείουα άί , έ ■

τε τζάστ.

- Ηθε τε τίγτε ά-

μέ μεγάλην φωνήν, καί είπε" Μήν κά-

υ.ί,ς τίποτες κακόν τοϋ" λόγου σου' όια-

τί έμεΐς όλοι εΐμεσθεν εδώ.

29• Και εζτίτηβϊ φως καί έττ/'δτσε

ρ. :7α, χ» τρομασμε'νος επεσεν εις τα

ποδάρια του Παύλου καί του Σίλα.

3ο. Και εύγαλε'ν τους εξω, χαΐ εί-

πεν' αύθεντάδες, τί κάμνει χρεία να

κάμω δια να σωθώ;

3 1 . Καί εκείνοι τοΰ είπαν- Πίςευ-

σί εις τον Κυριον Ιησοΰν Χρι<τον, χαί

Ο,ίλεις σωθή εσύ χαί τ6 σπήτί σου.

32. Και τοΰ έλάλησαν τον λο'γον

τοΰ Κυρίου, χαί εις όλους όσους ήταν.

μέσα εις το σπητί του.

33. Καί τους έπήρεν εχείνην την

ωραν της νυκτός, χαί τους ελουσεν ά-

χο ταΐς λαβωματιαϊς' χαί έβαπτίσθη

αύτος χαί οϊ' εδικοί του όλον πα-

ρευθυς.

34• Και τοΰ; «νε'βασεν εις το σπή

τί του, χαί τους έ'βαλεν έμπρος-ά τρχ-

'πίζι, χαί εΰφράνθν) μέ όλον του το

σπήτι πώς έπίς-ευσεν εις τόν θεόν.

35. Καίώσάν έν/ιμέρωσεν, οί ς-ρα-

τ.',γοί ες-ειλαν τους ραβόου^ους, χαί ε-

λ:γαν* απόλυσε τους άνθοώπους εκεί-

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

ντάγε νταστϊ διλλι, έ χά'.'γίενι ντί τ ε

μίρρε.

3^. Ε δε Παόλουα ού θότ' άτο•>

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

34• Ε σι ΐ χίπι άτα σίπϊρ ρ.πέ

ϊίτ{πΐ τε τίγ , οϋ βοϊρι [/.εσά>"| , £ ού

ίεζ',υα |λε ί'ώί ΰτίπ'ι τε τίγ, σε ψ&

πεσόν τέ Περντία.

35. Ε σί ού χδί ^βρΡοόανϊ Ριουχβί-

τασιτϊ τζιαοΰσετε, έού 6άνί" λεσιό α

τά νιε'ρεζ^

-ώρα λοιπόν εύγαίνοντες, συρτέ εϊς τ6

κχλόν.

Ζη. Καί ό Παΰλος τοΰ.ς είπεν' ά-

φόντίΓ μας έδειραν παρρησία, /&>.ρίς

κκιιν , ό,τοΰ εΐα,εσδεν άνθρωποι Ρω-

ρ.αΐοι, χαί ριάς έ'βαλαν εϊς τήν φυλα-

χήν, 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 ■• »
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γούς' και οι ς-ρατηγοί, ώσαν άκουσαν

πώς είναι Ρωμαίοι, έφοβη'θηκαν.

39.» Και ωσάν- ήλθαν τους έπαρη-

γόρησαν, και τους εύγαλαν εςω και

τους έπαρακάλεσαν να εΰγουν άπό τήν

πόλιντους.

4ο. Και ώσαν εΰγηκαν άπο την

φυλακών επήγαν μέσα εις το σπήτι τής

Λυδίας" και ώσαν είδαν τους αδελφούς,

τους ένουθέτησαν, και εύγήκαν άπό

την πόλιν και έδιέβηκαν.

Κεφ. ιζ. 1"?

ι. Και ώσαν έπέράσαν τήν Αμφί-

πολιν και τήν Απολλωνίαν, επήγαν

εις τήν Θεσσαλονίκην, ε'κεΐ όπου ήτον

ή συναγωγή τών Ιουδαίων.

■λ. Και κατά τήν συννίθείαν όπου

εϊ^εν ό Παύλος έμβήκεν εις αυτούς,

και τρία σάββατα έδιαλέγετο μετ' Λυ

τούς άπο ταΓς γραφαΐς,

3. Εξηγώντας και άποδείχνωντας,

ό'τι έκαμε χρεία να πάθη ό Χρις-ος, και

να άνας-ηθη εκ νεκρών, και ότι ετού

τος είναι ό Χρι^ος Ιησοΰς, όπου έγώ

( λέγει ) σας κηρύττω.

4• Καϊ κάποιοι άπ' αύτού{ έκατα-

πείσθηκαν, και έκολλη'θησαν μέ τον

Παϋλον και με τον Σίλαν, και πολύ

πλήθος άπο τους Ελληνας τους ευσε

βείς, και πολλαΐς γυναίκες άπο ταΐς

πρώταις.

5. Κάι οί Ιουδαίοι όπου δέν επεί-

θβυνταν έφθόνησαν, και έμάζωξαν κά

ποιους άνδρας πονηρούς φοροπλανωμ;-

νους, και έκαμαν όχλον, και εβύγνυ-

ζαν τήν πάλιν* «αϊ ερχόμενοι εις τό

βπήτι του Ιάσονος, εζητοΰσαν τον

Παϋλον και εκείνους όπου ίταν μαζυ

ίου να τους φέρουν εις τον λαο'ν.

6. Και ώσαν δεν τους ηύραν, ε-

διίιουανβ « γιανξ Ρωμάνε>

3ρ. Ε ερδνΐ, έ ΐ παρακαλέστε άτά,

ε σΐ ί ντζούαρε σύ λιουτισνε τε δίλλε

γκά κιουτέτϊ.

4ο' Ε σι δούαίε γχά -/αψάνα γγιί

ντ| στεπί τε Αίδεσε' Ι πάνε 6ελ*ζ;-

ριτε, ΐ παρηγορη'σγ|. άτά έ ΐκνε.

Κρίε Εστατεμπεδγιέτετε. ιζ. \η.

Ι. Ε σι σκούανε ντ| πΙρ Αμφιπο)*^

ί ντε περ Απ-ολλωνι, ερδε ντε Σελε-

νίί τέκ κι συναγώγι ί Τζιφουτετ.

2. Ε σι κουντρέ κΐδ άδε'τνε Πα•ί-

λουα βάτε μπα τα , ί περ τρι τε ίϊε-

τουνα κουβεντόν μ= άτά μπΐ καρτερά.

3. Ε ού ά χάπ ε ού άδεφτόν σε

δουχαεϊγ τε πεσόν Κρίστι, έ τε γγιά-

λείγ γκά τε βδέκουριτε , έ δέ σε κούϊγ

Ιστ» Χριςόϊ |ησοΰί , κε ουνε ρΊφέίγ

μπε γιούβετ.

4• Ε τζά πρέιγ σουρεσ πεσούανε,

έ ού παίκουανε με Παΰλονε έ δε με

Σίλενε, σι έ σε νιε τουρμ' έμάδε πρέ'ίγ

Ελλη'νεβετ κι πεσόύανε , ε δε γιο πά*

ίρά γκά τε πάρατε.

5. Μα Τζκρόυτε χ§ νουκε πεσοϊγνε

ζηλέψνε , ε μουαρρ| τζά νιέρεζ γκά τ|

παζάριτ τς κεκίνγ, έ ίενε τούρμε , έ

νακ^τόσνε κιουτέτνε' έ σϊ βάνε ντε

στεπί τε Ιάσωνητ , κερκόϊγνε τϊ ντζίρβ

άτά ντε λαιί.

6. Ε σι νούκ' ί Ρένε άτά, ζπρανίσνΐ
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συραν τον Ιάσονα και κάποιους αδελ

φού; ει; το•!>; άρχοντα; τής πόλεως,

φωνάζοντες' ότι εκείνοι όπου έφεραν

άνω κάτω τήν οΐκοομένην, βτοϋτοι ήλ

θαν χ. αϊ έδώ,

7• 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'χ-

θηκαν τόν λόγον μέ κάθε λογής προ-

θυμίαν, εξετάζοντες κάθί ήμε'ραν ταΐς

γραφαϊς, άν έτοΰτα εύρίσκωνται τέτοι-

«; λογής.

12. Πολλοί λοιπόν άπ' αύτοΰς έ

πλευσαν, και άπό ταϊς Ελληνίδες γυ-

ναίκαις ταΐς τιμημέναις, και πολλοί ά

πό τους άνδρας.

ι3. Και ώσχν έμαθαν οί Ιουδαίοι

οι θεσσαλονικείς, δτι κ« εΐ; τήν Βέ-

ροιαν έκηρύν_θη ό λόγος του θεού άπό

τον Παϋλον, επήγαν και εκεί, κινοΰν-

τες τό πλήθος.

ι4• Και παρευθύς οί αδελφοί ες-ει-

λαν 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

Ιάσωνί έ όέ τζχ βιλάζέρ τε τγιέ:? ί

ί σπουνε ντε τε πάρετ' έ κιόύτε'τιτί

τουκ' έ θίρρτουρε" σε άτά κε τρ«ζουαν§

Γιθξ χότενε , ερδε έ δ: κετβό.

η. Ε κετά ί πρίτι μπε στϊτϊ Ιάί-

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§ φγιά-

λίνε 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 βελάζβ-

ριτε δερίουανε Παΰλονέ τέ βίγ ■ γνέρ*

μπε δέτ' ε ΐΛπετνε άτγέ 2ίλβ έ ϋ

Τιμόθεο».

ι5. Ε άτά κε περτζίλΐ Πα'ίλβνΐ, 5



ι>ϊ φυλάξουν και νά πασιν τον ΙΙαϋλ'ιν

τταοατηρημένον, τον έπηγαν έως εις

τ«ϊς Αθήναι;•- και πέρνοντες παραγγε-

λίαν άπ' αύτον οιά τον Σίλαν κάί ίιά

?όν Τιμόθεον, ν* ίλθωσι πολλά γλί-

γωρα «ς αυτόν, εΰγηκαν.

ι6. Και καρτερώντας τους ό Παύ

λος εις ταΐς Αθήναις, έπικραίνετο μέ-

βα το πνευμά του, βλέπωντας την

πολιν όπου ήτον ολη γεμάτη (ϊίωλα.

:-. Και έβυντύχαινεν εις την συ-

ναγωγην 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 Είίΐκου-

οείους, και άπό τους Στ(οίκοϋς φιλο-

βίφουςέσΊαλέγουνταν μετ' αυτόν* και

κάποιο•, έλεγαν" τί τάν•α θέλει να «ϊ-

πτ, ετούτος ό σπερμολόγος ; Κ*ί . άλ

λοι έλεγαν" φαίνεται να ήναι μηνυτής

ξένων Θίών' διατί τοΰ; ευαγγελικέ ταν

Γηο-οίϊν και τήν άνά7*0"ΐν.

19. Κα'ι πιάνοντές τον, τον επή

γαν εις τον Αρειον πάγον, και είπαν*

( Τά•/«) ήμποροδμεν νά μάθωμεν, ποία

είναι ετούτη ή καινούρια διδαχή, ό*

που λέγεις έσυ;

3ο. Διατι φέρνεις κάποια παράςε•

να πράγματα εις τα αύτία μα;' και

(Ιέλομεν λοιπόν νά μάθωμεν, τί θέλει

νά ήναι αυτά.

91. (Και όλοι οϊ Αθηναίοι και οί

ξένοι οσοιάκατοικοΰσανεκεΐ, εις άλλο τί

ποτες όενείχαν νά κάμουν, παρά νά λέ

γουν και νάάκουουν τίποτες καινούριον.)

22. Και ό Παύλο; ές-άΟή εις την

μ έτην τοΰ Αρείου πάγοι», και είπεν'

μ άνδρες Αθηναίοι, εγώ καθολικά βάς

•€λέ-**«> πώς είι')ε ε:ς κάποιον τρο'πον

ευλαβείς περισσότερο-; άπ' εκείνο όπου

ΚΑί'πει,

ε 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|ν-

τα , 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.

44»

ι ίο» μπ' Λθ•/ίν|• έ η-

1 8* Ε τζά φιλοσόφί γκά τ' Επί-

κουροιτ έ 8ί γκά Στοικότί ζινισνε μ»

τ&" έ τ,ά θοσν;" τ,δό μέ θίνΐ κούίγ

φγιαλετούαρ ; έ τ^ά πά , άί §ούχίΤ|

τ§ γέτε ρΊφέεσ Περντίβετ σ^ τγιε'ρα

σε ψέ ού ρεφέν άτοΰρε Ιησούν$, έ λ ί

τε γγιάλτουριτε. ,

ΐ9• Ε σι έ ιΧου'αρϊί ά-ίι , έ σπουνΐ

-;τ' Αριοπάγο , έ ί θόσν§' μούντγΐμ^

τί νιόχιμί τζί"ίτ| κ§γ•ό (ίιίαχί έρί

κ§ δι^άξ τί;

20. Σε ψέ τίγ τζά πούν'ρ« τ» ρ**

νά τεμόν ντέ βέίτ» τόνα, ύοόαα§ ίά τ|

άμε τζ§ό τε γένε «τό.

2ΐ. ( Σέ ψέ Αθηίιότι, έ 5ε τΐχου'*

αιγτε κε ρίγνι άτγέ νου'ί§ βϋ"*τρόιγν5

τγιέτερ ποΰνϊ , πό τέ θόδν| χ τ^ §ι-

Γιοίγνε ντονώ τε ρέ. )

22. Ε σϊ κ§ντρόϊ ίΐαυλουα μπ§

Ηι.τζί ντ^ μες τ Αριοπάγοσε, οϋ θα"

ώ «έρεζ Λθηνιότ, οΰν| γιουβετ οϋ ΐπόν

κι γένι με βούμε βε δούχετ» τ\ πέσίβί

«τ'; ("ίθε ποΰνερβι

55
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33. Διατί πίονωντας και βλέπων

τα; τά σίβάσματά σας, ε!ιρήκα *αι

βωμον, είς.τόν όποιον ήτον άπανωγε

γραμμένον' άγνώτ» θεω. Κτοΰτον

τον θεον τον όποιον έσεΐ; μήν ειζεύ-

ροντε; λατρεύετε, έτοϋτον έγώ σα;

χαταγγέλλω.-

»4• Ο θεό; όπο5 έκαμε τον χό-

σμον χαί όλα έχεϊνα όπου είναι μέτα

εΐ; αυτόν, έτοΰτο; εμώντας να ηναι

Κύριος του ούρανοΰ χαί τη; γης, <ϊέν

κατοικεί εις ναοΰ; όποΟ γίνονται μέ

χέρια"

3?. Οΰ&έ λατρεύεται άπό /έρια

άνθριόπων, ωσάν να χρειάζεταΐτ τίϊτο-

23. 2ε ψέ τίχ ίίχόβα, β πάτ^ί τ|

φάλιατε τούαϊγ , Ρετζε ε' δέ ν:§ Βωμό,

λϊ κέ ριπι τ§ ϋκρούαρε, έ Περντίσε κ§

ζδίμε' άτι ϋ» λϊ ί φάλλι πά <χ'γτουρ§,

κ§τέ ού ά δξφτόϊγ οΰν{ γιούβετ.

2"4• Περντία κ£ *ί?' χότ$ν$, έ ί»

σ« γιάν§ (/.ττε τε, κούιγ σε ψέ> !*:*

Ζότι ί ΚίεΧιτ έ 5ε ί Δέουτ , νούκέ αϊ.

ντε ναο'ρχ κε πένΕνε μέ βαυαρό.

α5. Ας σϊρπένετε πρέϊγ οΌύαρρβετ

σέ νιέρε£ετ, «έ ο§3τ' ίχτγιάτζ περ ντο-

τες. Αχώντας αυτός εις όλα την ζωήνΙ νι» πούνΓ άγιο επ ντέ τέ Ρίθε γέτεν

χαί την πνοήν, και τά όλα.

α£>. Καϊ από ίνα αίμα έκαμεν 07α

τα έθνη των ανθρώπων, να κατοικώ-

σιν απάνω εις τό πρόσωπον της γης,

χαί έχώρισε καιρούς ( ο\ωρισμένου; )

χ«ί τά όροθίσια της κατοκία; των'

%η. Νά ζητωσι τον Κύριον, εάν

«ΐς κάποιον τρόπον ψηλαφώντες θέλου-

σι τον ευρει' άγκαλά και οέν είναι

μακοάν άπό κάήε ίνα άπό εμάς.

»8. Διατί εΐ; αυτόν ζοΰμεν, καί κι

νούμεθα, και εϊμεσθε" καθ£>; καϊ με

ρικοί άπό τους ε'ιϊικού; σας τους ποιη-

τάς είπαν" ότι του θέοϋ" γένος είμε-

«θε.

ο,ρ. Επειηη λοιπόν είμετθε γε'νος

του θεοδ, &ν χρεωτοίμεν νά λογιά-

ζωμεν 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.

3ο. Διατί του; χρόνους της άγνω-

σίας ύ Θεός ίς-ωντα; καινά τους πα

ς

-ι

ί'ίέ φρύμίνε, έ £έ Ρίθε τε τγιέρατε.-

26'. Ε περί γκά νιε Ριάκ Ρίθε φυλίτ' έ

νιέρεζετ τΙ ρίνί• μπί Ρίθ§ φάκε τε Δέ-

ουτ, έ οϋ όιορίσι κόχξρα με τάς, έ $έ

συνόρετ| τε ντένιουραβετ σε τοΰρε.

α^. Ε τϊ κίρκόίγνε Ζότνε, ντείίτε

σί κούρ τά ζίγνε με δόρρ?, έ τά Ρίιγ-

νε" ντ^νε σέ νούκ' εστ| μερΡούαρε άί

πρέϊγ -ςζίλιτ όό γχά νέο.

28. Σέ ψέ μπα τε ρόγίμε , « £«

τούντεμι, έ ό*έ ,γέμι' σί κουντί| θάν|

έδέ τζά γχά ποιητίτ| τούαϊγ" σε νά-

βετ γέμι φυλί ττρέϊγ άτίγ.

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

νούχε πά χό^τ' έ σ| πά Λγτουρίτ4

νταδτί πορσίτ Ρίδί νιέρξζιτε ντε -»ζ^»ραβλέψη, τώρα παραγγέλλει εΐ; όλους

τους άνθρωπου; και πανταχού νά με-ί βεντ τί «έγενί μετανί

τανοη'βουν.
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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

να τον άνα<τη'ση έκ νεκρών.

32. Και ωσάν άκουσαν άνά^ασιν

νεκρών, άλλοι τον έπερ'.γίλασαν, άλλοι

είπαν* Οελοΐλεν σοΰ άκούσι πάλιν δια

τοΰτο τ6 πράγμα.

33. Και τε'τοιας λογής ό Παύλο;

εύγηκεν άπό τη/ με'σην τους.

3^. Και κάποιοι άνδρες τον έκολ-

ληθηκαν, καϊ έπι^ευβαν' ανάμεσα εις

τ /-ι; όποιους ητον και ό Διονύσιος ό

Αοεοπαγίτης* και μία γυναίκα το ό

νομα της Δάμαοις , και άλλοι ααζί»

μετ' αετούς.

Κεφ. ιη. 1 8.

ι. Και ΰ'7ερον έχώρισεν ό Παύλος

άπο ταΐς Αθήναις, και ηλθεν εις την

Κόσινθβν. ■ '

2. Και ευρίσκοντας κάποιον Ιου-

δαΐον το όνομα του Ακυλαν, Μαυρο-

θαλασσίτην το γε'νος, ό όποιος ήλθε το'-

'.ι κοντά άπό τον Ιταλίαν, μέ τήν

Πρίσκιλλαν την γυναικά του, (διατί

έπρο'ς-αςεν ό Κλαύδιος, να άναχωρί-

βουν οι Ιουδαίοι ό'λοι άπο την Ρώ-

μην,) έσμιξε μετ' αυτούς"

3. Και Αιά να η\αι συντεχνίτης,

ίύρισκετο συρά εις αΰτοΰς, και ε'δού-

λίυε' ίιατί η" τέχνη τους «τον να κά

μνουν σκηνάς.

4• Καί κάθε σάββατόνώμίλει εις τήν

συναγωγήν, και έκατε'πειθε τους Ιου

δαίους και τους Ελληνας.

5. Και ωσάν εκατέβηκαν άπό την >

Μακεδονίαν ό Σίλας και 6 Τιμόθ:ο:,

ίχενοχωροΰνταν ό ΙΙχϋλ'>( ίίς τήν ψυ-]

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 βεβαι-

ώιι μπεΡίθι κοΰρ έγγιάλι άτ§ γκά τ§

τε βΧέκουριτ^.

3ί. Ε σι ΒιΡιούανε τε γγιάλτουριτ'

έ σε βδεκουρετ , τζά π*ρκε'3*§ , ε

τζά πα θόδνϊ" δούαμι τε ντίειγμι έ δέ

νιε χέρι π&ρ κ|τ§ πούνε..

33. Ε κε/ίτοΰ Παύλουα 'ίκο^ γκά

μ£σ' ί τοΟρε.

34• Ε τζά νιέρϊζ πα βί ού κολίσνε,

μέ τε Λάσκε Αεσούα<| πρε'ιγ σούρε'1"

νιε κϊ έ δε Διονύσιοι Αρεοπαγίτι, έ δε νι«

Ρρούα κέ κιούχαειγ Δαμάρε , έ δέ τ$

τγιε'ρε ιχ,έ άτά π ασκί•

Κρίε ΕτετϊίΑπεδγιέτίτϊ. ιη. 1 8.

Α

ι. Ε πας-άγε σι ίκου Ηαυλουα γκά

Αθήνα, βάτε ντε Ειο'ρδεζε..

2. Ε σί Ρε'τι νιε τζιφοΰτ κ§ κιού

χαειγ ΑκύΧί, ίλε'ρε ντε ΙΙοντο, χ\ ά-

τ§ χε'ρε, πάτ άρδουρε, γκά Ιταλία ,

έ δε Πρίσκιίεν» Ρρούαν' ε'τίγ , ίσε ψέ

Κλαύδιοϊ πάτ δ§νε. ού'ρδίρ τ« ντικειγ-

νε Ρίθε τζιφούτ§ γκά Ρο'μι , ) οΰ πα-

'ϊκούα μέ τά.

3. Ε σε ψέ πάτνε νιε ζανάτ με τΐ,

ντένι ντ| στ&πΐ τε τουρε, έ πουνον' σε

ψέ ζανάτι ί τοΰρε ϊσ τι Αίϊγνε τζα§έρ|1ιε.

4. Ε διδάξ ντϊ ϊυναγούαίγ τζδο

τ| Ζίτούνε , έ ϊ μοΰντ τζιφούτε, έ δέ

Ελλην«τ§.

5. Μά κοΰρ έ'ρδε, γκα Μακεδονία,

2ίλα ; όέ Τιμο'θεοι, ϊ ζίχ«γ Παύλοσ5

«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 ΙΙαΰ-

λος 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 ονο-

υ.χ του Ιούλου, όπου έροοάτο τον Θε-

όν, 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

τ<'> βττΖτι' καί πολλοί άττό τους Κοριν-

Οίους άκούοντε; έπιτευαν, και έβατττ^-ί

ζουνταν.

9• Και ά Κύριος ειπεν εις τον

Παυλον τήν νύκτα, εις το όραμα του"

μην φοβάσα<, άλλα λάλει, 7.3: μην σι

ωπήσης"

ι υ. Διατί έγώ είμαι μετ' έσε'να,

και κανένας οεν θέλει βάλει ν_ερι α

πάνω σου, νά σε κακοποιη'ση' δΊατι

πολύ; λαιίς μου είναι εις έτούτην τ/)ν

πόλι*.

ιι. Και έκάθιβε/ εις την Κόρινθον

ϊνα χρο'νον και εζι μήνας, διδάσκων-

τας εις αυτού; τόν λόγον τοϋ Θεού.

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;

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 κά-

κε τούαϊγ, οϋνε γιάμ ί πα φάεγ , κε

σοτ άί ε τούτγε δο τί βε'τε ντε φυλί-

ρα 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'ιγ' , άέ σούμΐ πρέϊγ ΗΊόρ^ε'ί|5§ μ3

τε διΓιούαρκ, πεσοίγν^ έ πεί•|ζ'ίνι:ίν|.

9• Ε νάτένε ντ' 1ντ6όρι ϊ θά Παύ-

λοσί Ζο'τι, μος ού τρε;/.π , πό φόλλβ,

έ μο.; πουσιό.

ίο. Σέ οΰνϊ γιαμ Αά^κϊ με τ* , ί

ντονιέ δ') τ§ μός ^έί1§ δο'ρρε μπε τί,

τε τε πίγε τί τέλέικ' σέψε ίστεϊού•

μβ λαο ϊμ ντε /.\-'ί κιουτετ.

ιι. Ε κ|ντρο'ι νά μοτεμότ « Ριά-

δτε μουαίγ , τούκ' έ οιόάςουρβ ο.πά

τά ο«γικΑ|ν ε Ιίερντίσε.

\•ι. Μ« κούρ ού Αϊ Γαλιο'νι ΚούσουΛ

Χ§ ντ' Αχα'ίί, ού νκρε'ν! Ρ;θε Τζιφουτ•

μπέ κίμπί με •*ι.| ζέμ|ρε /.όντ:ε Παύ-

λ.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 τζι-

φούτεϊ' τέ <ί ντοίΐξ ί*ρ*? , «' ν-το«β
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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•

π^μείνη κατά το δίκαιον*

• 1 5. Αμή ίπειίή και είναι ζήτημα

&ά λίγους και ονόματα, και νόμον

τόν έδικόν σα;, έσεΓς θέλετε τα είδη"

έγώ δεν θέλω να γενί* κριτής ετούτων

7ών πραγμάτων.

1 6. Και τους έδίωξεν ά*ο το κρι-

τηριον.

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 Γαλ-

λίωνα δεν τόν εμελεν τίποτες.

1 8. Και ό Παύλος άπο'μεινεν %%&

«κόμη άρκίταΐ; ημέρ.αις, έπειτα έχαι-

ρέΥ/,φ< τους αδελφού; και έπλευσεν εϊ;

τα; Συρία;' καϊμετ αυτόν μαζύή ΙΙρί•

σκιλλα, και ό Ακύλας,, ά<ροΰ εκου-

ρεύθη »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 συ-

ναγώγι , έδιαλ-γετο με του; Ιαυ-

2ο. Και εκείνοι τόν έπαρακαλοΰσαν

να <;αθη σύρια εϊ; αυτού; πε;ΐσσότερον

καιρόν, άλλα δεν εκλινεν.

2ΐ. Αλλά μισεύωντας του; εχαιρέ-

τ^σε, και είπε' χρεία είναι βίβαια,

την ε'ρχομενην ίυρτήν νά την κάμω εϊ;

τα Ιεροσόλυμα- και πάλιν αν θέλη ό

θεός, θέλω γυρίσει εϊςέσίς. Και εύγη-

κεν μέ τό καράβι άπό την Εφεσον.

2 2, Και ίκατέβη εις την Καισά-

ρειαν, έπειτα άνε'βη ει; την Ιερουσα

λήμ και έχαιρε'τησε την εκκλησίαν,

έπειτα έκατε'βη εϊ; την Αντιόνειαν.

20. Και ωσάν έκαμεν έκεΐ κχμπό-

βον καιρόν, ίύγήν.•. χχϊ ηρ/ετι νρι-

ρόγ§ γιούβετ σϊ κούντρε εατ' έ ούδεσε,.

1 5. Μα ντε γιάνε κιάρτερχ περ

φγιάλε, έ εμερρε ρότουλ§ νόμιτ σούαϊγ,

οίχνιε γιούβετ, σε ούνε. νούχε οούα τε

πξνεμ Γιουκάτας ίχίτούρε πούνεραβ»*..

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.

2&. Ε άτα ί λιουίτιέρ/ξ τ^ [/.πε'τεϊγ

ριπάνί τοΰρε ρ,| σού,•Α$ κό^ , πό. άΐ

νούχε στρέζι.

3ΐ. Πό ί λια ιΐί σεντετ , έ ού θα"

δού/αετε πά τγιάτερ τ§ κρεα.πτεν| κε

βγιέν τα ^είγ ντ' Ιερουναλίμ' έ πάίε-

νε, ντ§δάστε Περντία, §ό τΐ κθένερ.

ντερ γιου, έΛέρι πλ^χούρί γκα Κφεσα.

22 . Ε σι ού ^.ΐαρ; ντ§ Και-

σαρί, ού νίς έ βάτε τε χαιρίτις κί^ίνε,,

έ παστάγε ζπρίτι ντ" Αντιόπη.

23. Ε σ'ι π|ρι τζα κο'χε άτγε, δά-

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 έδί-

δασκε καταλεπτώς τα πράγματα του

Κυρίου, εϊζεύρωντας μόνον το βάπτι

σμα τοΰ Ιωάννου.

26. Ετούτος άρχισε να παρρησιάζε-

ται εις την συναγωγών. Καί άκούαν-

τάςτον ό Ακύλας και ή Πρίσκιλλα,

τον επήραν εις τοΰ λόγου τους, και

τον έδίδαςαν άκριβά•ερον την ς-ράταν

του θΐ'.ΰ.

ιη. Και θελωντας αυτός να πάγη

ε!ς την Αχαίαν, τόν έπαρακίνησαν και

οι αδελφοί, και έγραψαν εις τους μα-

θητάδες 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 Ιου-

ο'αίους παρΑησία, δείχνωντα; άπδ ταϊς

γραφαϊς, πώς ό Ιησούς είναι ό Χρις-ός.

Κεφ. ιθ 19.

ι. Και όταν ητον ό Απολλως εις

την Κόρινθον, ό Παΰλος έπε'ρασε τα

απάνω μέρη, και τ,λθεν εις την Εφε-

σον, καί εΰρηκε κάποιους μχθητάδες,

2. Καί είπέντους' έλάβετε Πνεύ

μα άγιον, ό'ταν επιλύσατε ; Και I-

κεΤνοι τοΰ είπαν" άλλα ουδέ άν ^ναι

Πνε7μ% άγιον, άκούσαμεν.

3. Και εκείνος τους είπε/ εις τί

λατίσ$, έ δε τι Φρυγίσ|, έ ς-ερεός βθ»

μαθητεΐγτ§.

ί4• Ε νιΐ τζιφοΰτ κ§ κιοΰχαειγ

Απολλό, ί λέρρε ντ' Αλεξανδρί, νιερί ϊ

φγιχλεσε, έ ί&γτουρε ντ§ καρτερά

καταντίσι 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 παΡεζί-

μν έ Ιωάννη τ.

26. Κούϊγ άδα νίσι τ§ κουβεντόν

φάκεζα ντε, συναγούαϊγ* έ σι έ διΡουχ-

ν| άτε Ακύλα έ δε ΙΙρίσκιλα , έ μού-

αίε άτξ με βέτιχε, έ για ξιγίσνε άτΐγ

μΐ χό>!§ ούδ|ν' ί Ιίερντίσε.

%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.

28. 2ε ψε σουμε φόρτ ί κερτον τζι-

φούτε φάκεζα , τούκ' έ δεφτούχρβ γκχ.

καρτεράτε σέ Ιησού» §στ§ Χρΐ70». •

Κρίε Ενεντεμπιδγιέτετε. ιθ. 19.

ι . Ε κοΰρ ΐδ Απολόι ντ': Ριόρδίζβ,

Παύλουα σκόι ντε πξρ άνε τέ σίπερμε,

έ άρρίου γγέρα ντ Εφεσο" έ σι ίετι

τζ* μαθητέιγ,

ϊ. Οϋ θα άτοΰρε" μούαρρτξ γιου

Σπίρτιν| 2εινγτ σι πεσούατ§; ΐ δε β-

τά ί θόν' άτίγ" να ας διΡιούαρΙ κέρει

τβ 0ο'ν§ , ντ' |στε 2πϊρτ 5ί«νγτ.

3. Ε ου θότ' άτοδρε' ντε σέ ίβε
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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

ίβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, λε'γων-

τας εις τόν λαόν, δια να πις-εύσουν

είς έκεΐνον όπου έρχεται καταπότι άπ'

αυτόν, τουτές-ιν, εϊς τον Χρις-όν Ιη-

σοΰν.

5. Και εκείνοι όπου το άκουσαν έ-

βαπτίσθηκαν εις το όνομα τοΰ Κυρίου

Ιησοΰ.

6. Κα! ώ•ϊαν εβαλεν ό Παύλος τα

'/ίν.χ του απάνω τους, ήλθε το Πνεύ

μα το άγιον εις αυτούς" και εσυντύ-

χαιναν γλώσσαις , και έπροφη'τευσαν.

η. Και όλοι ήταν εως δώδεκα άν

δρες.

8. Και ό Παύλος έπάγαινεν εις τήν

συναγωγήν, και έπαρρησιάζετο , εις

Τρεις α.',νες διάλεγόμενος και πείθων -

τάς τους εις τα πράγματα της βασι

λείας τοΰ Θεοί.

9• Και επειδή κάποιοι έσκληρύνουν-

ταν και δεν έπείθουνταν, άμή έκακο-

λογοΰσαν τήν πίς;ιν τοΰ Χρις•οΰ έμπρο-

ς-ά εις τ6 πλήθος, μακρύνωντας άπ'

αύτοΰς, ένώρισε τους μαθητάδες, και

έδιάλε'γετο κάθε ήμεραν εϊς σχολεϊ-

ον κάποιου όπου έλέγετο Τύρρανος.

ίο. Και τοΰτο έγίνετο δύο χρό

νους" εις τόσον όπου όλοι όσοι έκατοι-

κοΰσαν τήν Ασίαν, και οί Ιουδαίοι και

οι Ελληνες, άκουσαν τον λόγον τοΰ

Κυρίου Ιησοΰ.

1 1 . Και δια μίσου των χειρών τοΰ

Παύλου, ό Θεός έκαμε δυνάμεις πολλά

μεγάλαις'

12. Εις τόσον όπου ίφε'ρνασιν εις

*οΰς άσθενημένους άπό το κορμί τ'.υ

μανδύλια ή ποδίαις,καϊ έλευθερόνουν-

ταν αυτοί άπόταϊς άσθένειαις, και τα

«ονηρα πνεύματα είγαιναν άπ' αυτούς. ]

4• Ε δέ Παύλουα οϋ θα" Ιωάννη

παίεζόϊ παίίζίμ τε μετανίσι. έ 6ά ντε

λαό, τέ πεσόίγνε μπα τε λ§ βγιέν πάς

τ'ιγ, δο με θένε, μπ§ Ιησοΰ Χρις-όνε.

5. Ε σι διΡιούανε κετό φγιάλε , 6ύ

παΡ|ζούανε ντ' »μερρ τε Ζότιτ Ιησούϊτ.

6« Ε σι βοΰρι οούαρρτε μπΐ τα;

Παύλουα, ερδι ίίπίρτι 2εϊνγτ μπί τα"

έ φλίτν| Ριούχ&ρα , έ προφητε'ψν|.

η. Ε Ρίθϊ χετά κε'νε γγε'ρα μπε &,

μπεδγιέτε πούρρα.

8. Ε σι χίρι ντΙ συναγούαϊν /ου-*

βεντόν φάκεζα , έ κερτόν τρ« μούχϊν

έ ού μποΰδ κόκε,νϊ περ μπρίτερί τ|

Περντίσ|.

9• Μα σε ψε κε'νε τζά Ρουρετζού*

αρ|, » νούχϊ ϊπνε πε'σε , πό σάϊγνε ού-

δ§ν έ Ζότιτ πβρπάρα τούρμεσε, ού

μΐρίούα πρε'ϊγ ίτούρεσ, ε ντάου μαθη-

τε'Ίγτε, έ διδαξ γκ* §ίτα ντε σκολιό

τε νιέιτ Τυράννητ.

ίο. Γί κεγιό ού *ε §ί βγιέτ" κάκβ

σα κε διΡιούανε φγιάλεν' έ Ζότιτ Ιη

σούϊτ Ρίθ' άτά £§ ρίγν| ντ' Ασί, τζν-

<ρούτ , έ δέ Ελλήν&.

ιι. Ε θαύμερχ γιο τε βόΡίλια π§*

Περντία μέ δούαρό τε Παύλοσε.

12. Σα κι τι πίγνε μττε τε σει/.σύ>•

ρε οεστεμέλ»ρα ά ποδγιε'ρα γκά κούρ-

μι ί τίγ, ε 8π|τόιγν§ γκά «μούντε/ιΐ,

έ ϋπίρτερατ' έ πείέρα ^ίλλε πρε'ϊγ 8ού-

ίς.Ιρε».
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ίο. Καί κάποιοι «1:0 το!<; Ιουίαί-

ου; 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 έτοδ-

ΐο, 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 εΐ-

ξεύρω' 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 έόυνα-

μώΟη εναντίον τους, τόσον οπού έφυγαν

γυμνοί και πληγωμένοι άπα το σπη-

τι εκείνο.

\.η. Κα;. τούτο το έμαθαν όλοι

ο ί Ιουδαίοι καί οίΐϊλληνε; οπού έκα-

τοιχούσαν 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, *« έςομολο-

γοΰνταν , καί έλεγαν τα καμώματα

τους.

ιΐ). Καί πολλοί άπο εκείνους όπου

Ι,ΐΛψκι τα μαγικά πράγματα, έμάζω-

ξαν καί έφεραν τα βιβλία τους, καί τα

έκαιαν έμπρος-ά εις όλους ' καί έλογά-

ριχσζν 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.

ι3. Ε ίσκίμάσν. £ 3έ τζά γκά ί*

ξορκίστιτε τζιφούτ >•§ βίγν§ ρότουΛ|

τ§ ζίγν$ γγόγε μπα τα κ| λί'ίνε Σπίρ-

τ|ρα τ§ πεΡεοα εμερριν' έ Ζότιτ 1ή-

σοΰιτ, 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 *ΐ-

σούαρε βίγνε , έ ςεμολοη'3ισν|, έ όεφέίγ-

νε 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

μνει χρεία ν* είδω και την Ρώμη».

2». Καϊες•βΐλ*ε 5ύο άπ' εκείνους α

ϊτοί τον υπηρετούσαν, τον Τιμόθεον

και τόν Ερας-ον, εις τήν Μ*κε5ονίαν ,

κ»ί αϋτος ές-ά&η καμπόσον καιρόν εις

τήν Ασίαν.

23. Και τον καιρόν εκείνον έγινε

ταραχή μεγάλη οΊχ την ς-ράταν ( της

πίςεως.)

2 ί• Διατί κάποιος το όνομα του Δη

μητριός, άργυροχόος,κάμνωντας ναοΰς

ασημένιους της Αρτέμιδος, έδιδε ύζ

τους τεγνίτας μεγάλον διάιρορον.

25. Τους όποιους τεχνίτας, και έρ-

γάτας όπου ήταν εις τέτοια πράγματα,

τους έμάζωζί, και εΐπεν' ώ άνδρες, ή-

ςευρετε χαλά ότι άπό τούτην την 5ου-

λείαν είναι τό κέρδος της ζωής μας.

26. Και τώρα βλέπετε και ακού

τε, δτι δχι μόνον τήν Εφεσον, άλλα

σχεδόν εις σλην Την Ασίαν ετούτος ό

Παύλος έπεισε καϊ έμεταγύρισε ϊολύν

λαόν, με το νάλέγηπώς δεν είναι Θεοί

εκείνοι όπου γένουνται ρε χέριοε.

ιή. Και όχι μόνον είναι κίνδυνος

*ίς έμας να έλεγχβη τούτο τό μέρος

της τέχνης, άλλα κινδυνεύει καϊ τό ιε

ρόν τί,ς μεγάλης Θεάς της Αρτέμιδος,

να μην ψηφαται πλέον δια ούδετίπο-

τες, καϊ μέλλει να χαλα«6η τό με-

ναλεΓόν της, τήν οποίαν δλη ή Ασία

και η" οικουμένη τίμα.

28. Καϊ εκείνοι ωσάν τό άκουσαν ,

«θαύμασαν καταπολλα, καϊ έφ'ώναζαν

και έλεγαν* ή Αρτεμις τών Εφεσίων

είναι μεγάλη.

29- Κ αϊ όλη ή πόλις έγέμισε σύγχυ-

σιν" κ» ώρμησαν όλοι εις τό θέατρον,

καϊ ίρπιζαν μαζΰ τόν Γάϊον και τόν

Αρίςαρχυν τους Μακεδονίτας , οι ό

ποιοι ήταν σύντροφοι του Παύλοι

βί'τι οΰν' άτγε , οούχαετε «& τε #όχ

ου έ ο*• Ρώανί.

22. Ε σι δβρΡόΐ ντ| Μακίδονϊ οι γκά

άτά κ§ί ντίχνϊ άτίγ, ΤιμόΟεονε, ε δ»

Ερας-ον§, άί μπέτι τζά κόχ» ντ' Ασί.

23. Ε άτ| χέρε Ριάου ν» τραζιμ

£ μάδ πβρ ούδε τε Ζότιτ.

ιΧ> 2έ ψ• νιε χρυσικό κ| κιούχα.

εϊγ Δημήτρη , κ§ πεν κίδερα τ' έρΡεν-

τα τ' Αρτέμίσε, ϊ,'π ντ$ ζαναττζϊ σούμΐ

φιτίμ.

25. Ε σι μπϊγιόοι έ δε άτά κε

πουνόιγνε ιίϊτό , οΰ θά' ώ λούρ">α έ δίγι

μίρρ! κ| φιτίμι Γνί γκά κεγιύ πούν|

26. Ε ϊίννι έ ΒιΡιόνι κ^ γιο βίτιαβ

ντ' Εφεσο, πό άφΐρόΐέδέ ντ| ΡίΟβ Ασί

κούϊγ Παύλουα μέ φγιάλξ τε τΐγ έ Αέρι

τ§ κθένενε κάκε πότε , έ θότε σέ σγιά-

νε ΙΙερντίρα άτό κ§ λενενε μέβούαρρ.

27. Ε νούκ' εδτε βέτεμε ρ*ίζικο ί\

τε πίνετε έ ντίερε βέτεμε κεγιό πβύνα

όνε, πό έ δε με τεπερ χε έ 5ε κίσια έ

Αρτέμεσε έ μάδεα, δο τ| μός γέτε π|ρ

φάρρε, Ρε, έ Λο τε νίσγ| τ§ πρίϊέτετί

μάο^τ' έσοίιγ , χε Ρίή' Ασία, • 5ε. ίινιά-

για έ λεβοόν.

28. Ε σί ^ιΡιούανε κετό, οΰ μπού-

σνε ίνα τιτ, έ θερρίσνε, έ ((όίίνί' Ι μάί»

εστξ Λρτέμεαέ Εφεσοσξ.

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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3ο. Και ο Παύλος ηβελε να ίμβη

αίβϊ εις τι. πλήθος, άμή οι μαθητάίε;

δέν τον άψηκαν.

3ι. Και κάποιοι άπό τους άρχοντα;

ΐϊ,ς Ασίας, οι όμοιοι ί,ταν φίλοι του,

ίς-ειλαν ει; αυτόν άνθρωπου;, καΐ τον

ίπαζακαλούσαν ναμήν δώση τοΟ λόγου

τίυ ί'; το βεατρον.•

3'2. Αλλοι λοιπόν {φώναζαν άλλο

τι και άλλοι άλλο'^ διατί ή συναξις υ,•

τιν συγ/ισμε'νη, Χαι °' περισσότεροι

δέν «ί;ευρχν δια ποίαν άφορμην έμαζώ-

χίηκαν.

33. Και άπό τον •χλον εΰγχλανχαί

βπροβιβασχν τον Αλε'ξανδρον, ες-ωντα;

νζ τον προβάλλουν οί Ιουδαίοι" χαί ό

Λλίςχνδρο; έσεισε το -/ψ του, ήθελε

να άποχριΐη εις τον λαο'ν.

34- Αμη ώσαν έγνώρισαν ότι είναι

Ιου3αΐος, έγινε μία <ρωνη άπο ,όλου;,

οί όποιοι έφώναζαν εω; δυο ώραις' ή

Αρτεαις των Εφεσίων είναι μεγάλη.

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<ρε-

σί»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 εκεί-

νυι όπου είναι μαζύ μ:τ' αυτόν οί συν-

τ= 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.

3ο. Ε κουρ δούχϊγ Παυλουχ τ\

δοΰκεϊγ ντ| λαό νούκ' έλίγν' άΛ μχ-

θητε'ίγτε.

3ι. Ε τζ* γκχ «ρχόντετ' έ Α-

βίεσε κ§ κενέ μίκτ' έτίγ, οερίοΰανε ντε

άΐ , έ ί λιούτιΊνι. τε μός δάλλε ντί

θέατρο.

3». Ε τζχ 6|ρρίσν| χεστοΰ , ί τζ*

ντρίϊε' σε ψέ κέ νακατόσουρε μπξγέ-

δεγια' ε' μ| τε σούμετε νούχϊ οίγν| π§ρ

σε κε'ν| μπϊγε'δουρε.

33. Ε τζά γκχ τουραα ντζουαρβ

γιάστ$ Αλέζανδρονε , σι ε' στίγνε άτβ

γιάΰτί τζκροΰτε" έ Αλέςανδροι σι

τούντι δόρ^εν» τε πουσιόϊγνε, όούαιγ

τε περΡε'ίείγ ντε λαό.

34• Μα πό/.ε έ νιόν/<§ κε κε τζιφουτ,

οΰ πε νιε λίθμε έμάδε γκα ίίίε, γγέ-

ρα μπε δι σαν/χτ, κε θίέρίσνε' εμάδ*

εστί Αρτε'μια έ Εφεσιυτετ.

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 μπεγέ-

οουρε , 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 ϊυντέ-

χνετ' ίτίγ Χε κχ φγιχλε χοντρέ ντο-

νιέ.τ νιερίουτ , γιάνε δ'ιτ χ| πένετ$

Ριούικ , ε γιανε κου*οΰ>ε ' λε τε κχ>4»

ζόίγνε νιέ;ι γιχτίρινε.
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^9• Αμή άν'σω; /.« ζητάτε #ια

άλλα, θίλουτι λυβη εις τήν σΰνοοΌν

τήν ίιατεταγμένην.

4'». Διατι κινουνεΰομεν μνίπ<•>ς καί

έγκαλεσθοΰμεν πώ; έκάμαμεν σήμερον

ς•άσιν, όπου δένητον τίποτες αφορμή,

£ιά τήν οποίαν να εμποροΰμεν να ο"ώ-

«ωαεν λογαριαβμον ετούτης τή; συν

δρομής. Και ώσαν είπεν ετούτα, έλυ

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

τους Ιουδαίους εις αυτόν, όπου έμελλε

να πάγη με καράβι εις τήν Συρίαν," έ-

συμβουλεύθη να γυρίση όια μ:'#ου της

Μακεδονίας.

4• Και τόν ακολούθα εως τήν Α•

βίαν ό Σωσίπατρος ό Βεροιαΐος' και α

πό τους θεσσαλονικείς, ό Αρί^αο/ος

καΐό ΣείφΰνσΌς, και Γάϊος Λερβαϊος

και Τιμόθεος" και άπα τους Ασιανοϋς,

ό Τυχικός και ό Τρόφιμος.

6. Και ετούτοι εμώντας να πάσι

προτίτερα μα; ανάμεναν ίίς τήν Τοω-

άοχ.

• 6. Και έμεΐς ύ^ερα άπό ταΐς ήμέ

ραις των άζύμων έμβήχαμεν ει; το

καράβι άηό τους Φιλίππους, και ήλ

θαμεν εις αυτούς εις πέντε ήμε'ραις εις

τήν Τρωάδα, καί εκεί ΐκάμαμεν έπτα

ήμεροι;.

7• Και τήν πρώιην ήμε'ραν τίς

Ζ(). Μαντεχξοκονι πΐρ ντοί'.ε τγι -

τ| ρ πούνε, δό τε άποφατίσετε ντε ν,ί

ΛΤΐγίάΐ-ε με ουΟί.

4». Σε ψέ πίρ νί§τζκε',§ μελενγτ

να καλϊζόγενε ί.ε γκρέμε κρίε περ τ\

σόρμ&νε, πα κίνε Γε. κάφ^ε χε τε μούν-

■)ξμε τ| περΡε'Ρεμι περ χετε νακατοσ'ι'

έ σι θα κ«τό φγιάλε , έ περ^χπι μπί-

γε'δεγενε..

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^ν-

τε , 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

λϊ οοΰαϊγ τ| βιγ με καραβ ντ| Συρι,

έμψούανε τε κ&ε'νεϊγ ντε π'ερ ΜακίοΌνι.

4• Ε βίγ πας άτίγ γγε'ρα μπ' Ασι

Σωσίπατρε Βεργιότη* έ ίέ γχα Σελε-

νικλίτί, Αρίτ«ρ/οί, έ όέ Σεκουνδου^,

έ ΧέΓάίοϊ Δε'ρβεου, έ δε Τιμόθεοι' ε γκα

Ανάτολιτε , Τυ/«ο'« , έ ίέ Τρόφιμο '.

5. Κετα βάνε με περπάρα , έ να

πρίσνί νάβετ ν.ε Τρωάόε.

6. Ε νά πεμ πλ•./ούρί τΛ% Λι'τετ σ^

>ιψόβετ γκ« Φιλίππετ| . έ ε'ρίμ ντα

τα ντε Τρωάίί, γγ^ρα μ~ε τ.ί'σ| δ'ιτ,

έ άτγε κίντρουαμ στάτϊ <5ιτ.

7• Ε τε πάρίνί δίτ| :\ γιάβεσε,
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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

διαλεγβμενος περισσότερο•/, ο νέοςέγυ-

ρεν άπό τόν δπνον, χαϊ έπεσεν άπό τό

τρίπατον χάιω' χαϊ τόν ε'σηχωσαν νε-

χρο'ν.

ίο. Και ό Παύλος έχατε'βη χαϊ έ

πεσεν «πάνω του, χαϊ αγκάλιασε τον,

και είπε* μη συγχύζεστε" διατί ή ψυ-

τέκ χέν| μαθητί'ιγτε μπεγε'δουρξ τ$

πρίσνε Χ0ΜΧ&, ΓΙαΰλουαί διδ»ξάτά, το

Οούαιγ νεσ§ρετ τ' ίχίν, ε μπάιγτι δι-

δα/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

διδάζ Παϋλουα, οΰ βυ&ίς πρέιγ ίιοϋ-

μιτ, ί ρά γχά τε τρέ πάτετε π§ρπόσ,

έ έ γχρίγτινε. γχά δε'ου τ§ βδέχουρε.

ι υ. Μα σίζχρίτι Παύλου», ρα μπί

τε , ί σι έ πουϋτρόΐ θά' μός βίρι συΤ

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

χετά ίως την αύγήν, τε'τοια λογής

εΰγτκε.

12. Και έφεραν το παιδί ζωντα-

νόν, χα'ι ε'παρηγορήθηκαν πολλά.

1 3. Και έμεϊς έπη'γαμεν έμπρο^α

«'-ς τό καράβι, χαϊ έμισεΰσαμεν εις

τον Ασσον, μέλλοντίς άπ' έχει να πά-

ρωμεν τόν . Παυλον' διατί έτζι εί/εν

παραγγειλίαν, με'λλωντας να πάγη δια

&Ίρά>.

ι4• Και ωσάν μα; έσμιξεν εις την

Λσσον, τον «πη'ραμεν χα'ι ηλθαμεν εϊς

την Μιτυλίνην.

1 5. Και άπ' έχει εύγη'χαμεν, χαϊ

την άλλην ήμε'ραν έχαταντήσαμεν ε

ναντία της Χίου. χ»Ί την άλλην ήμέ-

ραν άράξαμεν εις την Σάμον" χαϊ ες-ων-

τας να μείνωμεν εις τό Τρωγΰλλιον,

την άλλην ή*λθαμεν εις την Μίλητον.

ιβ. Διατί ό Παύλος αποφάσισε νά

περάσωμεντήν Εφεσον, υ.η'πως χαϊ τοϋ

ϊ χάΤχρι , έ διδάξ νιαλάϊγ γγε'ρ» ντ$

μεγγές , κίστού δόλι.

12. Ε έ προυνε δγιάλενε τ§ γγιά-

>.ε , έ οΰ παρηγορίσνί γιο' πάχ.

1 3. Ε νά σί βαμ περπάρα μπί

χαράβ, έ βέγίμ πίρ Αστο, έ άτεγε οό'

τε μάρεμ Παύλονε, σε άστοϋ χι* λ(ν£

πορσί , σε δούαιγ τ| β'ιγ τ|ρ Δεουτ.

ι4• Ε σι οΰ πο'ιχ μέ νάβετ ντ' Α

σσο, έ μοΰαρρμ άτε έ βάμ ντε Μχ-

τι>>ην.

1 5. Ε άτε'γε χάπμ πλεχούρε, ί £ί-

τίν' έ νε'σιρμε άόρίγτιμ κιρσί Χίοσι' ε

τγιε'τίρεν^ §ίτϊ οουαλμ ντ| 2άμο , ε" σί

κ|ντρ•ΰαμ ντε Τρωγί>4, νέσερετ έρ?μ

ντε Μίλητο.

1 6. Σέ Παυλοσε ΐ πελχεου τε (ίχόν

ντ| π|ρ άνε τ' Εφ««σ| χ| τ| μός ί π|
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γένη έμπόδιον και άργη'ση εις τήν Λ-

σίαν" 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 έπροσκά-

λεσε τους πρεσβυτέρους της εκκλησία;•

1 8. Και ωσάν ηλθασιν εις αυτόν ,

τους εϊπε' εσείς εξεύρετε από τήν.πρώ-

την 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^βου-

λαΐς 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

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.

νείγ άτίγ Ή μενούαρε ντ' ΑσΙ* σε ψέ

ντζιτο'νεϊγ, ντϊσ κολάίγ δίην'ε ΓΙεν-

τηκος•ήσ$ τε Γεντε«γ ντ' Ιερουσαλίμ.

17, Εγκά Μιλήτουα δερίοΊ ντ' Ε*

«ρεσσο έ 9ύρρι πρίφτϊριτ' έ κίσϊσε

ΐ8. Ε σι ερδι. τέκ άί,ούθά άτοΰ-

ρε' γιούβετ έ δίγι κ^ 5ϊίτ|ν' έ πάριε κ|

ί'ρό'α ντ' Ασί , κίσ σκό6α μέ γιούβετ

τί&ε χ,ίύ κό^|.

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:γέ-

γ|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 μαρ-

τυρίσουρε 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 τρί-

μπεμ ούνε, ας κάμ γετίνε τίμε μ-

τε 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 εΐζειί-

ρω 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.

• %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» άγι-

ον σας εβαλεν έπισχόπους, να ποιμά-

νετε 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 ποίμ-

νιον.

3ο. Και άπ' έσα; τους ί'ίιου; Οε-

λουσι σηκωθη ανορες όπου να λαλούν

οιε^ραμμέναλόγια, οια να σύρνουν όττί-

οωτου; 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-η-

νω 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 ενουμα-

ο;αν κανενός άνθρωπου όέν επιθύμησα.

34. Και έσιΐ; αυτοί σας τό εϊξεύρε-

τε, ότι τα χέρια ετούτα υπηρέτησαν ει;

ταϊς χρείαι; μου, και εϊ; εκείνους όπου

η,αν υ,αζύ υ.*;" ε;'.ενα.

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

κε τε (/.ός ού ό|φε'γ§ γιούβετ Ρίβ* χ3ί-

λ' έ Περντίσξ

28. Κίνι χουίγοες ο^ά βέτϊχενε τού-

αιγ , 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 πού-

νερα 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 ?έδου-

ρα , 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* ένθυ-

ρ.ώαίτήίν τον λόγον του Κυρίου Ιη

σού", όττοΰ είπε" ριαχάριον ίςι ρ-άλλον

ν* ίιί-Λ τινάς πάρα ν* πέρνη.

36. Καίώσαν είπεν έτοΰτα; «γωνά-

τισε (Αί όλους αύτοΰί, και έπροσευ-

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.

35. Μπϊ τε Γίδα οϋ δεφτο'βα γιου-

βετ σέ χίστοΰ με τε πουνουαρε §ο.ί-

Χ««ε τε ντίχεϊγ(Α| τε σεμούρετ». έ τ|

μπάγεμε (λεντ φγιάλετ' έ Ζο'τιτ Ιη-

σούίτ, 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,

3?. Ε οΰ λε τε χιάρε τε (Λ«ί ντ|

ίίθ' ατά , έ ρ«ν| μπί χιάφε τε Παΰ-

λοσε, 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.

ι. Και ώσαν έχωρίσαμεν άπ' αϋ-

τοϋς, εύγη'καμεν ίϊς το πέλαγος, και

*<των (ας νά κάμωμεν δρόμον ίσον, ηλ-

βαμεν εις την Κών, και την άλλην ή-

μέραν 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

ξεφορτωση τό φόρτωμα του.

4• Και 87ωντας νά εΰροΰμίν τους

μαθητάβες, ές-αθη'καμεν έκεΐ επτά η-

ΐΑίραις' 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«~

Κρίε Ενιεζέτ ένι{τ§. χα. αι.

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.

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 ά-

τγέ 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 πλειί-

σίμον, άπδ τήν Τυρον έκαταντι{σαμεν

ίίς τΫ}ν Πτολεμαίαν και έ'χαιρετη'σα-

μεν 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 Και-

σάρειαν' 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•

α. Και έτοΰτος είχε τίσσαρες θυγα-

τεραις παρθέναις, και έπροφη'τευαν.

ίο. Καί ωσάν εϋρισκόμασθαν ίκεΐ

πολλαΐς ήμέραις, κατε'βη κάποιος από

την Ιουδαίαν προφ/ι'της, τό όνομα του

Αγαβος"

1 1. Και ηλθεν εις εμάς, και έπη ρε

το ζωνάρι τοΰ Παύλου, κοιί έδεσε τα

χε'ριά του καί τα ποδάρια του, και εί-

πεν* έτοΰτα λέγει το Πνεύμα το άγι-

ον" ότι ίτζι βέλουν δέσει οι Ιουδαίοι

εις την Ιερουσαλήμ τον άνδρα, τοΰ ο

ποίου είναι ή ζώνη ετούτη, καί θε'λουν

τον παραδώσει εις τα χέρια τών εθ

νών.

12. Καί εμείς ωσάν τα άκούσαμεν,

τόν έπαρακαλούσαμεν καί εμείς κάί οι

εντόπιοι, νά μην άνέβη εις την Ιερού-

σαλη'μ.

ί3. Λμη ό Παύλος άπεκρίθη καί

είπε" τί κάμνετε ωσάν κλαίετε κ»ί

συντρίβετε την χαρδίαν μου; εγώ εϊ-

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 γιάτί-

ριν$, νάβετ χίμ ντέ καρ*β, έ άτά ου

κθίενε ντε θτεπίρα τε τούρε.

η. Ε νάβετ σ« σόςμ τ' άρμενη'σου-

ριτ|, γκά Τιίρουα άρρίγτιμ ντε Πτο-

λεμαΐδξ' 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 βαγγε-

λις-ίουτ ( κε κέ γκά τί στάτε ) κεν

τροΰαμ τέκ άι.

9• Κούϊγ κίσ κάτιρ βάσίζα β<?'ΐ-

ρε'σα κε προφητε'ψνε.

ίο. Ε σί μπέτμ νάβετ άτγέ δού

με «τ, ερδι νι| ποοφήτ γκά Ιουδαία,

*ε κιούχαε'ίγ Αγαβο.

ιϊ. Ε σί ερο\ ντ| νάβετ, έ μόρ^ι

πρε'ζν' ε Παύλοσε , - ε λίδι δούαρρτ' έ-

τίγ , έ δε κε'μπετε , θά' λεστού θότε

Σέϊνγτι Σπίρτ, νιερίνε ίξ κούιγ *ρ«ζ

ξστ' ΐ τίγια, κεστοΰ βσ τα λίδγ§ν|

τζιφούτί ντ' Ιερουσαλίμ , έ δο τά «πί

νε ντί δούαρρ τ| μιλέτεβετ σ^ τγΐί'ρ*.

ία. Ε σί δίΓιοΰχμ Ηιο ίλιουτεϊιμ

νέβετ , έ δε βέντεσιτε , κε τ| μός χί-

πεν άί ντ' Ιερουσαλίμ.

1 3. Ε Πούλουα ού περΓΑίκ. τζ*«νΐ

τούκ' έ κιάρε, » τονκ' έλίντούίρ* ^•

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

το όνομα του Κυρίου Ιησού".

ΐ4• Και ώσαν δεν <ιάς άκουεν, έ-

σιωτϊίσαμεν και εϊπαμεν' το θέλημα

του Κυρίου άς γέντρ. *

1 5. Και ΰς-ερα άπό ταΐς ημέραις ί-

κείναις ίς-ωντας να πάρωμεν τα ρ*ουχ*

ρ,ας άναβαίναμεν εις τήν Ιερουσαλήμ.

1 6. Και ήλθαν κάποιοι μαθητάδες

άπό την Καισάρίίαν μαζϋ μετ' έμας,

και έφεραν και ίνα άνθρωπον εις τον

όποιον έκαμε χρεία να κονέψωμεν, τ6

όνομα του Μνάσων, Κυπριότης, πα

λαιάς μαθητής.

\η. Και ωσάν έπη'γαμεν εις την

Ιερουσαλήμ, οί αδελφοί μί; έδέχθη-

καν μέ χ*ρ*ν.

1 8. Και την άλλην ήμίραν έμβή-

κεν ό Παύλος μαζύ μετ' έμας εις το

σπητι του Ιακώβου* και ήταν παρών

και όλοι οί πρεσβύτεροι.

19. Και ωσάν τους έχαιρέτησε,

τ•ί»ς ίδιηγεΐτο κάθ' Ινα άιτ' εκείνα

όπου εκαμεν ό Θεός εις τά έθνη διά

μέσου τ?,ς διακονίας του.

2θ. Και εκείνοι ωσάν το άκουσαν

έδοξασαν τον Κυριον' και είπαν εις

τον Παΰλον' βλε'πεις, αδελφέ, πόσαις

μυριάδες είναι από τους Ιουδαίους ό

που έπίς-ευσαν' και όλοι είναι ζηλωταί

τοΰ νόμου.

3 ι . Καί έμαθαν δια λόγου σου, ότι

διδάσκεις όλους τους Ιουδαίους όπου

είναι εις τά ϊθνη, και λε'γεις νά χω

ρέσουν από τίιν Μωϋσην, καί να μήν

περιτέμνουν τά παιδία τους, μηδέ νά

περιπατοϋσι κατά ταΐς συνη'θειαις.

23. Τί λοιπόν ; βέβαια κάμνει χρεία

νά μαζω/θοΰσι πλήθος ' διατί θέλουν

το ακούσει πώς ήλθες.

α3. Ετούτο λοιπόν κάμε οποϋ σου

ε σέ τ| βδές ντ' Ιερουσαλίμ περ Ιμΐρρ

τε Ζότιτ Ιησούΐτ.

ι4' Ε σί νουίξ νά διΡιον άί, που-

3ιουαμ, έ θάμ* λέ -τί Η,ε-.ί άγιο κ§

ίό Ζότι.

1 5. Ε πας άτόοίτετ, μουαρμντζνά

οουχαεϊγ περ οόδε , έ βέγίμ ντ' ίερου-

«αλίμ.

1 6. Ε ερδε. μέ νά *άσ*| έ δέ τζά

μαθητίΐγ γκά Καισαρία , έ πίγνβ με

βέτ|χε άτε κι δούαΐγ τε νά πρίτ νά-

βετ , Μνάσονϊ Κυπρκίτνί, ααθητίν' &

βγιέτ|ρ|.

\η. Ε σι βάμ νάβετ ντ' Ιερουσα

λίμ, νά πρίτν» βίλάζεριτε τουκ' έ ίι-

ζουαρ§.

1 8. 1ί τ^ νέσερμενξ χίν Παόλουα

μέ νέβετ *άσκ§ ντείίΓ|πι τ' Ιάκωβοϊτ,

ϊ οΰ μπενιουαόε ίιθί πλεκεσία,

19• Ε σί ΐ ποΰθι άτά, οΰ ρΊφέν

νι| γκά νΛ άτό κι Α&ρι Περντία ντί

περ φυλίρα μέ άνϊ τε σϊρπέϋεσξ τίγ.

2θ. Ε άτά σί διίιουανε λεβ&όιγν•

Ζότν$ , έ δέ ί θάν' άτίγ" έ Βέχ βϊλλά

σά μίγερα γιάνϊ γκά τζιφου'τε κεπάνε

κ«σουαρε,• έ Ρίθε κ§τά κάνε ζηλή τ|

νόμιτ.

3ΐ. Μταστί κετά κάν| §ιΡιοιίαρ§

πξρ τί, λ| διδάζ Ρίθε τζίφοότε & Ρ{ν•

τεν| ντ§ πξρ φυλίρα τ• λιαρΡόνίνε γκά

Μωϋσίου, τούκ' έ Ήνί τϊ μός πέγίν|

άτά δγιέλμτε σουνέτ, έ δε τε μός ίό-

γ£ν| σί κοΰντρε κίδνε άδέτετϊ.

2». Τζεστί άδά κεγιό; ϋί τε μπ|-

γ£δϊν§ τούρμε κίτοί» σέ ψέ 55ό τε διΡιό-

γ4ν§ σέ ερδε.

23. Πεν άδ* ΛϊτΙ κ| τ| θόμ τιγ'

37
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λ;γθ[ΐ*ν' ίδω είναι τέσσαρες άνδρες ό

του ενουν απάνω τους τάξιμον ( Λ α-

ζτ,ραίων . )

24• Επαρί του; τούτου;, καί καθα

ρίαου (χαζΰ αετ' αυτούς, κοκ έξωοίχσί

είς αυτούς, να ξυρίσουν τήν κεφαλήν

τους" κβά νχ γνωρίσουν όλοι, ότι εκεί

να Λποΰ άκουσαν βι* λόγου σου οέν

είναι τίποτες, άλλα περιπατείς και εσύ

φυλάττωντας τον νόμων.

«5. Κ«ϊ &ια τα έθνη όπου έπίς-ευ-

σαν, έμεΐς έγράψαμεν και άποφασισα-

α•ν, να ΐλήν φυλάττουν κανένα πράγμα

τίτοιας λογής, παρ* μοναχά να φυ-

λάγωνταν αυτοί άπό τα εΐλολόθυτα,

χαΐ το αίμα, και την πορνείαν.

α6. Τότε ό Παύλος έπη"ρε τους άν-

<ΐβας, και την άλλην ήμέραν έχαθα•

ρίσθη μετ' αυτούς, χ*ΐ Ιμβηκεν εις το

γιάνε ντδ νέσ κάτερ νιέρίζ χ§ χβίνβ τ§

τάξουρί μπί βετίχε.

:>.ι\. Μέρρι κετα• μέ βε'τ|χε, έκερόο'/

μέ τα *ά5χ§, έ ξοδγ:άς τι περ τα, χέ

τι ρΌΰαϊγνι χόχινί' έ τ« δίνε κθε χέ

«τ» χε δίούανε περ τίγ σγιάνε, Ρε, πο

ετζ$ν 1 ο*έ τι ά&'τν| , έ ρούαν νόμνε.

*5. Ε σα πϊρ άτα Εθνηχότι χ<;

*εσούαν| νέβετ οΰ •3χ.ρούαμ, 2 Λέμι [ιίτ

νε, συνούαρ' τ§ μός βεατρόγενΐ χ»τ«,

πό βέτζε τΙ ^οιίναενί άτα , γκα ατά

χϊ θέργενε ντ' Ισοΐ§, γχ* ίιαχου, γχ«

τ'ε μπίτουρατε, ί δε γχά κουρβερί*.

2&. Αχιε'ρε ΙΙαΰλουα ρ.όρρ*. με βε'-

τίχε νιερεζιτε, έ σί ού κερού* με άτ*

πάΐχΊ δίτξν' έ νέσερμε £ίρΐ ντ' Ιερό, έ-

ίερϋν, λέγωντας φανερά την τελείωσιν δ*ρ,τον χϊ οΰ σόσνί δίτ' έ εέ κερούαριτ>

των ήμερων του καθαρισμού, έως όπου γγε'ρα σα τ\ πίγνί κουρπα» π»ρ ιζίλι-

ενα απ αυτούς νίί'φερβη δια χά&ί

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 Ιβραη-

λΐται, βοτιΟατί' έτοΰτος είναι ίχεϊνος

ό άνθρωπος όπου οΝ,δάσχείτ όλους εις

κάθε τόπον εναντία τοΰ λαοΰ ετούτου,

και τοΰ νόριου, χαί τοΰ τόπου* χαί ά-

χό(«.ϊΐ ?|Αβασεν Ελληνας ριεο-α «ς το

ιερόν, και έ€εβνίλω<ταν τον άγιον έτοΰ-

τ&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. )■

| δό νκα ατα.

27. Μα κοορ κε'νβ π^ρ τέ σόσου^β:

τε »τάτ§ §ίτ| , ί οι έ πάν' ««ε 'Γζι-

φοότ' 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'λ-

λην*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

ίγινε «ύναζις του λαοΰ' και εττίαααν

τον Παΰλον, καί τον έσυραν έζω άπο

το ιερόν* καί παρευθύς έσφάλησαν αί

πόρταις. >

3ι. Και έγύρευαν να τον σκοτώ

νουν, καί άνέβη ό λόγος εις τον χιλί-

αρχον τοΰ ς-ρατεύματος, ότι όλη Ιε

ρουσαλήμ έσυγχίσθη.

32. Ο οποίος παρευθΰς έπηρε ς-ρα-

τιώτας και εκατόντάρχους, και ετρε-

ζεν απάνω τους. Και εκείνοι ωσάν εί

δαν τον χιλίαρχον και τους ς-ρατιώ-

τας, 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, έπρό-

ς•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;

89. Καί ό Παύλος εϊπεν' εγώ είμαι 39- Εδέ Παύλουα ίΟά" ουνε γιάμ

άνθρωπος Ιουδαίος, Ταρσεΰς, άπό την | νιιή Τζιφούτ βέντίς γκα Ταρσόγια,

3ο. Ε λιούαίγτι βθ§ κιουτέτι, έού

μπεγιόδ λαοί, ε σι έ μουαρε Παύλονε,

έ ζπρανίσν' ατέ γιάστε γκά ίερο'ι, έ

άτε τζάστ οΰ μπίλε δίερρτε.

3 1. Ε σι κερκόίγνε τα βρίτν'άτε,

βάτε φγιάλια ντε Χιλιάρχου ΐ Σπίρε-

σε , «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 οϋρ-

ό'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;
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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 ά-

δειαν, ό Παύλο; ές-άθη εις τά σκαλο-

πατη'ματα., και έσεισε το χέρι του εϊς

τον λαόν* και ωσάν έσίγησαν, έσύντυ-

χε μέ την Γ.βραίκήν γλώσσαν, λέ-

γωντας'

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 λα-

ό«τ μέ $ο'ρρΥ ί σι ού πέ πουσϊμ ίμάδ,

ατ§ χέρ» φολι ντε Ριούχε τε Τζιφού-

τετ, ί θά.

Κεφ. κβ. 22.

ι. Ω Ανδρες , άόελφοί κοά πατέρες,

ακούσετε την άπολογίαν όπου εχω να

σας αποκριθώ*

2. ( Και ωσάν άκουσαν, 6'τι τους

έσυντυ/εν μέ Εβραϊκήν γλώσσαν, πε-

ρισσότερον του έδιδαν τήσυχίαν* και λέ

γει" )

3. Εγώ είμαι άνθρωπο; ιουδαίος,

και έγεννη'θηκα εις την Ταριον της

Κιλικίας, αναθρεμμένος εϊς την πο'λιν

έτούτην εις τά ποδάρια του Γαμαλι-

ήλ, και έπαιδεύθηκα καταλεπτώς τον

πατρικόν νο'μον, εχωντας ζήλον του

θεού, καθώς ε'χετε και έτεΐς όλοι σή

μερον*

4• Και έκατάτρεξα έτούτην τον

πί^ιν ϊως θανάτου, δε'νωντας και πα-

ραδίδωντας εις φυλακαϊς καϊ άνδρ;;

και γυναίκαις.

5. Καθώς μου το μάρτυρα και ό

άρχιερεϋς, και όλον τό πρεσβυτέρων*

από τους οποίους επήρα και έπις-ολαΐς

δια τους αδελφούς, καϊ έπάγαινα εις

τήν Δαμασκόν, μίλλωντα; να. φέρω

εκείνους τους Χρις-ιανοΰς όπου ίταν

εκεί δεμε'νους εις την Ιερουσαλήμ, δια

ν* τιμωρηθοϋν.

6. Και έκεϊ όπου έπάγαινα και έση'-

μωνα ιίς την Δαμασκόν, μου έσυνέβη

«ς την με'σ/,ν της ημέρας έξαφνα να

Κρίε Ενιξζιτ' έ§ίτε. κβ. 22,

. ι. Νιέρεζ βελάζερ, έ Ααπαλάρί, &-

Γιόνι περίεΡεγενε τίμε κά πέίγ οΰνί

νταίίτΐ περπάρα γιούβετ.

2. ( Ε πόκε δι^ουανί κε ού φλιτ

άτοΰρε Τζιφουτερίστ , κα'κε μ§ τέπερ

πο^σιούανε' έ ού θότε.)

3. Οΰνεγιαμ ίιερί τζ-.φούτ. λέρί|

ντε Ταρσό τέ Κιλικίσε, μα γιάμρίτου-

ρε ντε κετε κιουτέτ, έ μψούαρε ντί

κίμπετε Γαμαληίλητ σι κούντρ' |3τ§

έ βερτέτ' έ νο'μιτ σε παλαλάρεβετ,

ζ-ηλιαρ ί Περντίσί, σι κούντρε γίνι έδε

γιούβετ τ§ ίίθ| σότ έ δε ίίθί &τίν§.

4. Ού'νε κετε ού'δε έ ντόκια γγίρ»

μπ§ βδε'κίγε' τούκ' έ λίδουρε, ϊ τού/.'

έ βένε χρεντα ντε χαψάνερα *ούρρα

«' Ρρά.

5. 2; κούντρε με Αίν μούα μα«τυ•

ρί έ δέ ί πάρι ί πρίφτερετ , έ δέ .ρ£θ§

πλίκεσία* χι μόρρα πρέιγ σούρει* έ δέ

καρτερά πέρ βελάζερ , ντε Δαμασκό

βε'γε ούνε, πέρ τέ προύρξ ντ' Ιερουσα-

λϊμ λίδουρε ί δέ άτα κε κε'νΐ άτγε,

κέ τέ μουντόνισνε.

6. Μα μέ Ριάου μου* ιεκ βέγί

ούδεσε , έ ού άφερούατζε ντε Δαυ.*-

σκό, ντε μές τέ §ίτεσ| πα παντίρυ
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τον ουρανον.

7• Και έπεσα κάτω εις την γην,

και άκουσα φώνήν όπου μοΰ έλεγε"

Σαούλ, Σαούλ, διατί μέ διώχνεις;

μαζό

3. Κα* έγώ άπεκρίθη' ποίο; είσαι

ε'σύ, Αύθέντη; Και μου εϊπεν* έγώ εί

μαι ό Ιησούς ό Ναζωραϊος. τον όποιον

. ΐσϋ διώχνεις.

9• Και εκείνοι όπου ήταν

μου είδαν τ6 φως, και έφοβη'θη/.αν

άμη την φωνήν εκείνου όπου μου έσυν-

τύχαινε, δέν τ/.ν άκουσαν.

ίο. Και έγω είπα' τί ν* κάμω,

Αύθεντη; Κ^ίό Κύριος μοΰ είπε' σή

κω, πάγαινε εις τήν Δαμασκο'ν" και ε

κεί θέλουν σοί λαληθή δλα έκεΐνα όπου

<Η)ΰ είναι διωρισμένα να κάμης.

ιι. Και ωσάν δέν έβλεπα πλε'ον άπο

την όυ'ςαν εκείνου του φωτός, βα^αζο-

μενος άπό το χέρι άπό εκείνους όπου ή

ταν μαζύ μου, ήλθα εις την Δαμασκο'ν.

12. Και κάποιος Ανανίας, άνθρω

πος ευλαβής κατά τον νο'μον. μαρ

τυρημένος άπό όλους τους Ιουδαίους

όπου έκατοικοΰσαν εις τη* Δαμασκόν,

ι3. Ηλθεν εις έμενα, και ές-άθη

απάνω μου και μοΰ είπεν" Σαούλ α

δέλφι, άνάβλεψε. Και έγώέκείνην την

ώραν άνέβλεψα εις αΰτο'ν.

ι4• Και εκείνος εϊπεν* ό θεός των

πατέρων μας σε προώρισε διαναγνω-

ρίσης το θέλημα του, και νά είδης τον

δίκαιον και να ά>*>ύσης φωνήν άπό το

ς-ο'μα του* ,

1 5. Δια να είσαι μάρτυρας του εις

δλους τους ανθρώπους, έκεινών των

πραγμάτων όπου είδες και άκουσες.

ι6. Και τώρα τί αργείς ; ση'κω α

πάνω, βαπτίσου, και λ'.ϋσε ταΐς άμαρ-

τίαις σου, επικαλούμενος το όνομα του

Κυρίου.

μέγε νιε δρίτ' έ μάδε.

η. Ε ράτζε μπε δε, έ §•.ΡΊα'β* νι|

^ κε με θόίτ, Σαούλ, Σαούλ , περ σε

μ| ντγιέκ;

8. Ε ούνε γιου πϊρίέϊΡκτζξ, τζίλι

γε τί Ζυ'τ; ϊ με θά μούα ' ούν§ γιαμ

Ιησούι Ζαζαρινο'ί κ& ντγιέκ τί.

9• Ε άτά κε κένε μέ μούα δρίτεν

έ πάνε, έ οΰ δρόδε γκά φρίκα' μα ζ&ν'

έ άτ'ιγ £ε με φόλι μούα, νούκ' : οιΡιού-

ανε.

ι υ. Ε ούν' ίθάτζί" τζτε κέϊγ ω

Ζο'τ; έ Ζο'τι με θα μούα , γκρέου έ

χάιγδε ντ| Δαμασκό, έ άτγέ *ό τί

τε θούχαετε τι πέρ Ρίθ' άτό ί.έ δό τ*

πετζ.

ιι. Ε σί νούκε σοχβ γκα ι| λάμ-

ψουριτ' έ άσάϊγ δρίτετ, με χο'ίκνε π|ο

δο'ρρετ σο'κετε, έ άρτζε ντε Δαμασκο'.

12. Ε νι| νιερί Ανανία,ί τρίμπουρι

Περντίσε σί κούντρ' |ίΐτ§ νο'μι, έ δί •.

μπούρτουρε πρέϊγ ίίθε Τζιρούτετ κΙ

ρίγν άτγέ.

1 3. Σί έ'ροι τέκ ούνε, έ ντένι περ-

πάρα, μι θα" Σαούλ βίλα, χάπ σίτε,

έ ούνε άτε τζαστ έ πάτζε άτ{.

ΐ/{• Ε άί με θα* Περντία έ καπα-

λάρεβετ σόν§ τε κά όρόινιάσουρε τί

κ| κρίε χέρεσε τε νιόχτζ θελη'μεν' έ-

τίγ, έ τε σόχτζ τε δρέ'ίγτ|ν§, έτεδι-

Ριοτζ ζε γκα ίόγια έτίγ.

. 1 5. Σε ψέ δό τέ γετζ μαρτύρ ί ά-

τίγ μπε Ρί6ε νιέρεζ, άτοΰρε κε πέ, έδε

άτοΰρε κε διΡιόβε.

ι6. Ε νταστί ψέ σίΧειγ; γκρέου έ

παίεζο'ου, έ λιάιγ φάγετ' έτούα, τούκ'

ε θύρρε εμίρριν' έ Ζο'τιτ.
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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 εΐ-

ζεύρουσιν 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-έ-

χουμουν 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.

ιη. •Ε χούρ οΰχθίετ,» ντ' Ιερουσκ»

λίμ, έ φαλλέ*» ντ' Ιερό, μ§ Ριάου τι

πγιέρε ντε νι§ τ§ δάλλ§ γχά βετίου.

1 8. Ε έ πάτζε άτ§ χε μι 6ο"ί

μούα' άναγχά;, δίλλ με 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 χα-

ψα'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.

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

να ζή".

α3. Και κράζοντες έχεΐνοι, καί ρί-

χνοντε; τα φορέματα τους, χα; βάλ

λοντες χονιορκτόν εις τον αέρα,

24• Επρο<-;**,εν ό χιλίαρχο; να συρ-

ίη ό Παύλος εις το κά7ρον, καί είπε

να τον έςετάςουν αϊ ςυλίαις' δια να

γνωρίβτι δια ποίαν άφορμην έιώνα-

ζ«ν τέτοια; λογή"; εναντία του.

3 -Τ. Καί ώσαν τον έςάπλωσαν χαί

τον έρεβαν με τα λουρί* να τον δεί

ρουν, είπεν ό Παύλο; ει; τον έκατόν-

ταρχον οπού ές-έκετο έχει" «ν ίχετε

έσεΐ; ίςονσίαν να δέρνετε άνθρωπον Ρω-

μαϊον χωρίς χρίβιν ;

26. Καί ό έχατο'νταρχός ώίαν το

2 1 . Ε μ| θα μού"», χ,«.'γοε' »έ οδ-

ν§ & 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&

ρο'γε άί.

23. Ε χοΰρ θερρίτν' ατά, έ στίγνί

ρο'Αατε πόβτε , έ γχρίγνε πλιβύχουρ

ντ' ερρε,

24- ΙΙορσίτι Χιλιάρχου τα 3πίγν|

άτε ντε χάλια, έ ού θα τα ρίχνε, έ τα

πιέτνε. κ'| τε μψον περ τζ<ράρρί πού

νε θεόρίσν» χόντρ' άτίγ.

23. Ε ποχε έ^τρίγτιν| πόστξ , ε

έ λίδν§ μί ρίπα τα ρίχν&, ί θότ| Παύ

λου* Εχατοντάρχουτ /.ε ρίγ περπάρα"

ντε χίνι γούβετ ού'ρδξρ τε ρίχνι νιερί

Ρωμαν π« Ριουχούαρυ

26. Ε Εχατοντάρχου βί ίιΡιο'ϊ λ$-
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Ικουβεν, ίΛηγε κ«ι το ε'πεν εις τον

ϊμλίαργον, λεγωντας' βλέπε τί μέλλεις

να κάα.η;' δ-.ατί ό άνθρωπος έτοϋτος

είναι Ρωμαίος^

27. Και ό χιλίαρχος έίτήγ* κοντά

ίΐς τον Παΰλον, και λέγει του" Είπε

μου, άν είσαι Ρωμαίος; και ό Παύλος

είπε- ναί.

28. Απεκρίθη ό -/ιλίαρχο; και εί-

πεν" εγώ απόκτησα έτούτην την πολι-

Τείαν μέ πολλήν εξοδον. Και ό Παύλος

ίίττε' άμ* εγώ είμαι πολίτης ( της Ρώ

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 ϊ-

λυσεν 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.

Κεφ. κγ. 23.

ι. Καί ό Παύλος άτενίζωντας εις

βυναςιν, εΐπεν' ώ άνδρες αδελφοί, έγώ

«πολιτεύθηκα εις τον θεδν έως έτού

την την ήμέραν, με κάθε λογής συ-

νείδησιν καλην.

2. Και ό άρχιερεΰς ό Ανανίας έ-

πρός*αζεν εκείνους όπου έπαρα?*'κουν-

τα εκεΓσυμά ταυ, να κτυπώσι το ς-ό-

μα 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 ;

'■ τε φγιάλί , όΊ κιας τέ Χιλίάργου ε' ί

ρ^φέν , ε ί θο'τε* δΗχ μίρ^β <& τ§

πίϊτζ, σε ψε κούίγ νιερ; "§ατ§ Ρωμάν.

27• Ε Χιλιάρχου, γιου άφερούα, έ

ί θα άτιγ" θούαϊγμε αούα ντ| γέ τι

Ρωμάν; έ δε άί ί θα* γιαμ με τι βερ-

τέτε.

28. Ε οϋ περΡε'Ιίκ Χιλιάρχου, ουν*

ί κάμ πλέρε χ§τ& κασαέά ίούμβ

8τρέ<γτ * έ δε Παύλουα ί θότ§ * ούν§

■}ΐαμ έ δε λέρρ§ ίτίλλι.

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 Η-

θε σινοδι ί τοΰρε' ί βι ε ντζο'ρι γιάϋτΐ

Παύλονε , έ βοΰ περπάρα άτουρε.

Κρίε Ενι|ζέτ έτρε'τί• *γ• *>3.

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 λίε-

ρε 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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4• Και έκεΐνοι όπου επαραςέκουν-

ταν είπαν- τον αρχιερέα του θεοΰ υ

βρίζεις ;

5. Και ό Παύλος είπε* δεν τό εί-

ξευρα, αδελφοί, •5τι είναι άρχιερεύς' δι-

ατί εΐναι γραμμίνον ότι άρχοντα του

λάου σου να μην κακολογη'στ,ς.

6. Και ό Παύλος ώσαν έγνώρισεν,

ότι το ένα μέρος είναι τών Σαδδουκαί-

ων, και το άλλο είναι τών Φαρισαίαν ,

έκραζεν εις το συνέδριον' ώ άνδρες α

δελφοί, έγώ είμαι Φαρισαϊος Φαρισαί-

ου" και κρίνομαι περί ελπίδος και α

ναβάσεως νεκρών.

η. Και ωσάν ειπεν έτοΰτο, έγινε

φίλονεικία των Φαρισαίων και των Σαδ-

ίουκαίων' και το πλτ,βος έχώρισεν εις

δυο.

8. Διατί οι Σαδδουκαΐοι λέγουσι

πώς δέν είναι άνάς•*σις, μηδέ άγγε

λος, μηδέ πνεύμα" άμή οί Φαρισάϊοι

όμολογοΰσι και τα δύο.

9• Και έγινε μεγάλη βοη''καίέση-

κώνηκαν οί γραμματείς όπου ήταν α

πό το μέρος τών Φαρισαίων, και έμά-

χουνταν και έλεγαν" κανένα κακόν δεν

εΰρίσκομεν εις τον ά/θρωπον έτοΰτον

άμή άνίσως και έλάλησεν εϊς αυτόν η

πνεϋμα η άγγελος, μην βίομαχοΰμεν

ίο. Και ωσάν έγινε πολλή φιλονει

κία, φοβούμενος ό χιλίαρχος μη'πως

και ζεσχισθη ό Παΰλος άπ' αυτούς, *-

πρός-αζε το ς-ρατευμα να κατέβουν να

τον αρπάζουν από την μέσην τους, και

να τον ύπασιν εις το κάς-ρον .

ιι. Και την έρχομένην νύκτα έφά-

ντ, εις αυτόν ό Κύριος, και είπε του*

έχε θάρίος, Παύλε" διατί καθώς έμαρ-

τύρησες τά εδικά μου εις την Ιερου

σαλήμ, ίτζι κάμνει χρεία να τα μαρ-

τυιη'σης και εις τήν Ρώμην.

12. Και ωσάν εξημέρωσε, κάποιοι

4- Κ ατά κε κέν$ άτγέ , Θάνε " τί

πάριν' ε πρίφτερετ σέ Περντίσε σιάν τι;

5. £ δε Παύλουα θα' νούκ' έ 5>ίγ§

βιλάζερ, σε άί |ατ' ί πάρι ί πρίφτερετ"

σε ψέ εστε σκρούαρί, ι\ πάριν' έ λ«-

ο'ιτ οιτ τΐ μός έ σιάτζ.

6. Ε σί έ νιό/ου Παύλουα σε νιε'.

ρα πγιέσε ίστ§ γκά Σαδουκέϊγτε ,

έ τγιάτιρα γκά Φαρισέϊγτε, θύρρι ντέ

μπε,γέδεγε." νιέρεζ β|λάζερ, ούν§ Φαρι-

σαΐο γιαμ, ί Αίΐ ί ι Φαρισαίουτ , έ οε-

μ|τόνίμ ούνε περ απρέ5ε , ΐ περ τ4

γγιάλτουρε τ» σε βδέκουρετ.

-. £ ποκε θα άί /.ετε φγιάλε , ού

π| τε ντάρρε Φαρισέϊγετ, έ Σαδουκει-

γετ , έ οϋ π§ρ3κίε τούρμα.

8. Σε ψέ Σαδουκάγτε. θόνε χε νούκ'

ε3τβ τε γγιχλτουρί τέ σε, βοεκουρετ,

ας Εγγελ, άς Σπίρτ ' ί Φαρισέίγτε ί

μολογη'σγεν§ κε τ* οία.

9• Ε ού π§ νιε κλίΟμ' έμάδε ' έ σί

οΰγκρέν| Γραμματιχότε κε κένε γκα

άν' ί Φαρισέϊγετ , κερτόϊγνε , έ Ούανί'

να νούκε ίεγεμε ντονιε τε χέϊκ μπε χε

τε νιερι- μα ντί φόλι άτίγ Σπίοτ, ά

Εγγϊ)Ι , λέ τϊ μος λε,φτόϊγμΐ μι

Περντίν|.

ίο. Ε σί ου κ|| τραζίμ ίμάδ, οΰ

τρεμπ Χιλιάρχου μος β 8κίεϊγν| Παύ

λονε άτα, έ πορσίτι τρίματ| τέ ζπρί-

σν| , έ τα ρεμπέϊγνε άτε γκά μέσι ί

τοΰοε, έ τα σπίγνε ντε όρδϊ.

ιι. Ε νάτ|ν| κε βίν γιου οοΰκ ά

τίγ π§ρπάρα Ζότι* έ ί 6α" μος ού τρίμπ

Παύλο* σε ψέ σί κούντρε δέ μαρτυρι

περ μούα ντ' Ιερουσαλίμ, χεδτού οού-

χαετε τ| άπτζ «ίγ ε' δε ντε Ρώμ.

Ιϊ ε σί οΰχδί , ού μπεγιύδξ τζ*
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είπό τους Ιουδαίους εκαρ.αν βύναξιν,

και αναθεμάτισαν του λόγου τους, και

είπαν, μηδέ ν* φάγωσι μηδέ νά πιου-

σιν, έως όπου να σκοτώσωσι τον Παΰ-

λον.

1 3. Και εκείνοι όπου έχαναν έ"τού-

Την την ύρχομωσίαν , ήταν περισσοτε-

ο'Λ άπό σαράντα.

ι4• Οί «ποΐοι επήγαν ίίς τους *ρ-

νιβρεΐς και εις τους πρεσβυτέρους, και

είπαν" έμεΐς άναθεματίσαμεν του λο

γού μας, να μήν φάμεν τίποτες εως ο-

ποΰ 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.

ι6. Και ό υιός της αδελφής- τοΰ

Παύλου άκουσε την έπιβουλην έτόύ-

την, και έπηγε και έμβη/.ε μέσα ει;

το κάς•ρον, και το είπε του Παύλου.

\η. Και ό Παύλος έπροσκάλεσεν

ίνα άπό τους έκατοντάρχους, και ει-

πέν 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 έ-

συμφώνησαν νά σε παρακαλέσουν νά

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.

1 3. Είδνϊ μέ ""■ούμ• σέ&ζέτ, άτά

χ| πάν§ πείρε &λΗ\ ί.•:τ\ *».

1 4• Κ κετά βανί ντε τί πάρετ' &

πρίφτίρετ , έ δε ντε πλέϊχ, έ (Ιάνε' νά

κέμι ίτρίγγαύαρί βέτεχενί με άνάθε-

μί, τ£ μός βίμι Ρε ντε Ρόγε, γγέρχ

σα τε βράσεμε Παΰλονε.

1 3. Γιου άδά νταϊτί θόι Χιλιάρ-

χουτ 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.

1 6. Ε σι διΡιόϊ πουσίνε ί πίρ*» 2

βϊ μότρεσε Παύλοσε , βατέ ί χίρι ντ'

ορδί, έ γιά θά Παύλοσε.

ιη. Ε Παυ'λουα ίύ£4ι νιξ Εκατον-

τάρχ, 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' τζί-

ίίτε άγιο <ΐ κέ περ τε 9έν| (χουα;

3ο. Ε 5*ε άί ί 9ά" σε Τζιφούτε κί•/\

μουϊαβερί τί τί λιούτενε τιγ, « 7^

κατεβάσ•/ις αυρνον τον Παυλον εϊς την 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 καταπει-

σθ/,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•.-

και τώρα είναι έτοιμοι και άναμενουσι,

να άκοίσουν τϊ θε'λεις τάςεε»

22. Ο χιλίαρχος λοιπόν οοϊο'λιχιε

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 νιε-

ρεζ πράγ σούρει, κε «Γα άναθεματίσνε

βε'τ|^εν' έτ-οΰρε άς τε μός χάν§, άς

τε μος πίνε, γγέ^α οί. τα βράσ§ν| ά-

τ-Ι' έ δέ νταστί γιάνε Γατί, » πρε'σενε

γκα τε'γε φγιάλενε,

22. Ε Χίλιάρχου έ λ&σιοΊ τρίμνε,

έ έ πορσίτι τε μός ί θότε {ιερίουτ , σετον νε'ον, και έπαράγγελέν του, λεγων-

τας' να μην το είπίίς κανενός πώς μου με θέ μούα κε,τό.

τα ε'φανέηωσες ετούτα.

23. Και ε'προσκάλεσε δύο κάποιους

άπό τους έκατοντάρχους, και ειπεν' έ*

τοιμάσετε διακόσιους ς-ρΛ^ιώτα;,. δια

να ύπάσιν έως εις την Καισάρειαν, και

εβδομήντα καβαλάριδε;, και διακόσιους

σωματοφύλακας, άπό την τρίτη* ωραν

της νυκτός*

24- Και να φέρετε και ζώα, δια ν* ' 24 Τ§ λίρι έ δέ κάφ<τ§ κε τ§ νί-

»3. Ε σί θύρόι 5ΐ Εκατονταρχε,, οΰ

θά ' πένι Ρατί δικίντ τρίμα , τε βε'νβ

γγε'ρα ντε Καισαρί, έ δέ στατεδγιέτε

καλιόρες, έ δέ δικΐντ άρματόσουρ» μβ

χε'για γκά τε τρε'τινε σαχατ τε νά-

?§σβ.

βάλλετε απάνω τον Παύλον, να τον

ύπατε σώον εις τον Φτίλικα τον ηγε

μόνα.

25. Και έγραψε και έπις-ολην , ή

οποία επεριεί/Εν έτοΰτον τόν τύπον'

26. Κλαύόιος ό Λυσίας τω κρατί-

<τω ήγεμόνι Φη*λικι ναίρειν.

•27. Ετούτος ό άνθρωπος έπιάσθη

άπρ τους Ιουδαίους, καί έμελλε να φο

νευθώ άπ' αυτούς, και έγώ ε'πηγα με το

Γοάτευμα και τόν εύγάλα άπό τα γί-

οιά τους, με τό να μάθω πώς είναι

Ρωμαίος.

28, Και θέΐωντας να μάδω την ά-

φορμήν δια την οποίαν τόν εγκαλού

σαν» τό* έφερα εις την σύναξίν *Όυς"

2θ. Τόν όποιον τόν εύρήκα όπου ε'•

πεγ» Παύλουα, έ τ« σΐϊίρι ίίίντόϊί ντ«

Φήλικαϊ Ηγεμόνι.

25. Ε ί σκρόι νιε κάρτϊ• κ| χιό* τ*

τίλε νοη'με.

26. Ού'νε Κλαύδιο» Λυσία μπε τέ-

γ» τέ 3ούμ' ί φόρτι ήγεμών Φηλίχο->

■χη. Κετε νιερί έ ζούνε Τζιφού-

τ|, έοούαϊγνε τα βρίσνε, έ οΰνε βάΓγ-

τα με τρίμχτ' έμί , έ οΰ «μόρρ* γχ*

δούΐίρότ' έτούρε,• σε ψέ μψόβα χε «ίτβ

Ρωμάν.

28. Ε βε ψ» δε'ϊια τβ μψο'γ» κερ

τζφάρε πούνε έ καλ|ζόϊγν$ άτ§, έ ζ*ρ^

τα άτε ντ| μπ|γε'δεγ| τέ τουρε,

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,
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τους, χβ» ο"έν είχε κάνε'να έγκλημα ά'- . 5 Χε νούκε Α'α} ντονιϊ φάίγ π|ρ β§εκε-

ξιον 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 τεχ

τον έπεμψα εις εσένα" και «παράγγειλα

εις τους κατηγο'ρους να εϊπώσιν ΐα•

προς-ά σου εκείνα όπου έ'/ουσιν ει; αυ

τόν. Ερρωσο.

3ι. Οί Γ-ρατοιώται λοιπόν, καθώς

ήσαν παραγγελμε'νοι, έπηραν τον Παυ-

λον, και τον έφεραν την νύκτα εις την

Αντιπατρίοα.

32. Και την ίλλην ήμε'ρ»/ άφη-

βαν τους καβαλάριδες να πασιν «.ετ'

αυτόν, και εκείνοι •ί ς•ρατιί>ται ένύρι-

σαν εις το κάς-ρον.

33, Και οί καβαλάριδες επήγαν εις

την Καισάρειαν, και έδωκαν την έπι•

ς•ολήν έΐς τον ηγεμόνα, και του έπα-

ράς-ησαν και τον Παΰλον.

34• Και ό ήγεμών ωσάν άνάγνωσε

την ίπις-ολήν, έροίτησε τον Παΰλον α

πό ποίαν έπαρχίαν είναι, και ωσάν ε-

μαθεν οτι είναι από την Κιλικίαν'

35, Ειπε' θέλομεν σου ακούσει, ό

ταν Λθουν οί καττίγοροί σου. Και ε'-

προ'ς-αζε νά φυλάττεται εις το παλά-

τιον τοΰ Ηρώδου.

ώίρΡοβα τεκ

τε'γε' έ πορσίτα έ #6 ατά κι £ καλε-

ζο'ιγν| τε θόνε άτό κε κάνε με τε πα

πάρα τε'γί' Κιόφτζ {χ.έ σεντε'τ.

3 1. Ε τρίμα τε, σι κουντρί οΰ πορ-

«τνε , μυναρρε Παύλονε . έ έ προύνε

νάτε^ε ντ' Αντιπατρίδε.

3ί. Ε νε'σερετ σι λιανέ καλϊρίνβ τι

βϊγ με τ$ Λάσκε, οϋ κθίενε ντ' όρί'ι.

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 ΙΙαΰ-

λβν> "ΡΧι«ν ό Τε'ρτυλλος• νά τόν κα-

τηγορη, λε'γωντας'

3- Ω κρατικέ Φηλις, ίμεΐς ες-ων-

.τ«ς νά έχωμεν πολλην είρηνην οΊά με'-

33. Ε κ|τά καλερι σι ^ίν§ ντε

Καισαρί, ε ίο*άν» κάρτενε Ηγεμώνητ,

ΐ έίπούν| περπαρα τίγ ε 5έ Παύλονε.

34. Ε σί κεντο'* ήγεμώνι κάρτες,

Ι πιε'τι γκάτζ έπαρχί |στ§, έ σι

μψόΐ κ β ίστε γκά Κιλικία.

35. £ο τε τε διΡιόΐγ τι, ίθά, κούρ

τ§ βίγενε ατά κε τε χαϊεζο'γενε τίγ'

έ πορσίτι κε τά ρούαιγν§ άτε ντε

Πραιτόριο τ' Ηρώ£ητ.

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 ίλιάρτι Φηλίκ, σού(Α| πάϊκ

κφι με «νε τ|ντε , ε μ.ε πούνερα κ=
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«ου σου, καϊ τών κατορθωμάτων όπου

γίνονται ει; τό έθνος έτοΟτο, Οιά με'-

ββυ της έοΊκής σοι» προμήθεια;, να

γνωρίζωμεν ίτοΰτα, χοκ σου εΰχαρι-

ς-οϋμεν κατά πάντα, και εις κάθε

τόπον.

4• Και οιά να μην ηί παραβαρώ

τερισσότερον, παρακαλώ σε να μας

ακούσης συντόμως, κατά τήν καλωσυ-

νην σου.

5. Διατί έτωντας να είίρωμεν έτοϋ-

τον τόν άνορα φθοροποιοί, και πάρα»

κινοΰντα οΊχος-ασίαν εις όλους τους

Ιουδαίους όπου είναι εις τήν οϊκουμε'-

νν, και είναι πρωτο7αττ; της αίρέσε-

ως των Ναζωραίων'

6. Ο όποιος έοΌκίμασε νάρ,-.άννι και

το ιερόν, τον έπίάσαμεν, και κατά τον

νόμον τον έοικόν μας (θελη'σαμεν να

τόν κρίνωμεν.

η. Α μη περνώντας ό Λυσίας ό χι-

λίαρχος, τόν έπηρεν ςΐνικώς από τα

^ί'ριάμας"

8, Και έπρός-αζεν εκείνους όπου τόν

κατηγορούσαν να έλθουν εί; εσένα" δια

να ήθελες ημπορέση να γνωρίσης βζε-

τάζωντάς τον όλα εκείνα όπου έμεΐς

του κ'/.τηγοροΟμεν

9•Καϊ μέ τόν Τερτυλλον ίσυμφώ•

νη ;αν και οι Ιουδαίοι, λε'γωντες ίτοΰ

τα Ιτζι είναι.

ίο. Κα'ι 4 Παύλος, ωσάν του εννε•

ψεν ό ήγεμών να μιλη'ση, άπεκρίθη,

( και είπεν' ) Εγώ εϊξε ίρωντας πώς ε

σύ είσαι κριτής από πολλούς χρόνου;

εις το έθνος έτοΟτο, με καλλιτε'ρην

χαρίίαν απολογούμαι οΊά λόγου μου'

1 1 . Ημπορώντα; έσΰ να γνωρίσης,

ότι οέν έχω, παρά «ϊώδεχα ήμε'ραις ,

«φόντις άνε'βηκα εις την Ιερουσαλήμ να

προσκυνήσω

πίρρε τίγ ντ§ Χ|τ'| φυλϊ, με οΰρτ»τζ}

τίντε , τέχ δο , έ ντ* τζοό. ί^ντ , έ ε

νιόχμβ με έφχαρις-ί.

4• Μα τ& μός τβ τ§ μΐνόϊγ τίγ

σούμε , τξ λιουτεμ τβ βιτιότζ πάχ

φγιάλετε με τ| £ουτ§ τείτ.

5. Ρέμ χετε νιερί τε μολίψουρι, <§

άναγχάς Ρίθ§ τζιφουτε τε γχρένε κρίε

ντε πέρ Ρίθ' άνε" έ εστ$ ϊ πάρι ϊ αίρε'-

σιτ σέ Ναζαρινόβετ.

6. Κουιγ δε'όΊ τ§ πε/έν έ δέ Ι«ρόν|,

έ έ ζουμ Χϊτε, έ δέσμ τά Ριουχόγ§μ σι

χοΰντρ' |στ| νόμι ϊν|.

7• Μα 3χόϊ Λυσία Χιλιάρνου, 4 «α

έ όεμπεΌυ γχά οοΰαρρτε μέ παχίρ.

8. Ε οΰρδερόϊ τ§ βίγνε τέκ τίγε α

τά χ§ έκαΧιζόΐγίν^' έ γκά άί μουντ τϊγ

.μέ τ* πιε'τουρε τε μψοτζ Ρίθ' ατό χ|

έ κχλϊζόγεμε άτ'ε νε'βετ.

<). Ε Λά^λΐ μέ «τε χΐσνε νι& *ϋίλ

έ δέ τζιφούτε, έ Θό3νε κετό άστοϋ

γιοίν».

ίο. Ε Παύλουα, σι ί Αέρι νοημϊ

Ηγεμώνι τέ φλιτ, ού περΡε'ιΡκ , έθα".

σί ϊ δΊ χέ ούρ^ερόν τϊ Χϊτε φυλι >Λ

σουμε μότετ, πίρΡε'Γεμ πέρ βε'τίχε τί-

με μέ ζέμίρε τ£ Ρ|ζούαρ|.

ιΐ. 2έ ψέ μοΰντ τα μψότζ τίγ «.

σγιανε μ'ε ϋουμί σέ ^ιμπε^γιε'τϊ βίτετ

<ί χοϋρ άρτζε ντ' Ιερουσαλίμ πίρ τ»

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,

η όπου να έκαμα σύναζιν πλήθους, ού

τε εις τ«; συναγωγαΐς , ουδέ εις τον

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'τ-

ζι λατρεύω τφ πατρικφ θεώ , και πι-

ς•ευω εις όλα εκείνα όπου ίΐναι γεγραμ-

μ/να εις τόν νόμον και εις τους προ-

γιίτ*ζ'

ι£) Και έχω ελπίδα εις τόν 0£0ν,

ττ,ν οποίαν και αύτοι οί ίδιοι προσέρ

χονται, πώς μέλλει να γϊννι άναςασις

τών .ί/.ρών, καΐ τώ< όικαίων και τών

αδίκων.

1 6. Καί εις τοΰτο σπουδάζω, να

έχω ΐ'.νίίίτ,σιν «ς τόν θιόν χαΐ ίίς τους

ανθρώπους άσκανδάλις•ον.

\η. Καί δζ-ιρα «πο πολλούς χρα-

νοιις τ,λθα εις τα Ιεροσόλυμα μέλλον

τας να χάμω έλεημοσύναις εις τό ε-

ίνος μου και προσφοράς"

1 8. Ανάμεσα εις τα όποϊα μϊ τ,ύ-

ραν 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 κατηγο-

ροΰσιν, 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"

2 1 . Παρά αν δεν είναι δια ϊνα λό-

γον «τούτον χαϊ μόνον, όπου έΊ-άθτικα

και είπα ανάμεσα τους" ότι εγώ στίμε-

ρον εξετάζομαι από σας περί «νας-ά-

βεως τών νεκρών.

23. Και ό Φ/)λιζ ώβάν «κουσεν έ-

βίντο'γε μι ν:ερ'ι, άς τε μπίγέδ τουρ•

μ| νιέρεζ, άς ν.έ συναγουαιγ, άς ντέ

κιουτετ.

1 3. Ας μούντγενϊ, τι μι π$γΜ σί-

π|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 Περ-

ντίν' έ παλαλάρεβετ, με τ| Λεσούαρ|

μπε Κθ άτό χ§ γιάνβ σκροι$αρ| ντ§

νόμ ε δέ ντέ. προφνίτ}.

ι5. Ε καμ »π5.ρεσε τέ Περντία,

ατέ κ§ έ δε »ίτά πρέσίνε, τ^ γγιάλτ

τουριτ' έ σε β&κουρετ, τ§ α\ δρέιγτϊ-

βετ έ δε τε οέ στρεμπερετ.

ι§. Ε μπε. χ^τέ ντζιτο'ϊγ έ δε οΰν|

τέ χΐμ χουροό Σπίρτιν§ τέ χίρούαρ•.

περπάρα περίτίσε, έ δε περπάρα νιί-

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|ρα-

βετ μ| ίε'νε τε κ|ρούαρε ντ' Ιερό, γιό

με *ότε, άς με νακατοιι , τζά τζι-

φούτ 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

βέτεμί χ|χεντρόβα ντε μες τε τοΰρε,

έ βυόραν σε ού'ν8 σότ Γιουκόνεμ πρέιγ

γιοϋσ περ τέ γγιάΧτουριτ' έ σέ β?έ-

κουρετ.

23. Ε σι διίιόϊ χετό Φηλίξη , ί ρε'
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τοΰτα τ* λόγια από τον Παΰλον, «'- στι ατά , σέ ψέ ε' $Ίγ μ| χόϊε χετ|

νε'βαλλε τήν ύπόθεσιν ει; άλλην ήμε"-

ραν, είξεύρωντά; την καταλετιτ©;, λέ

γοντας* όταν κατε'βη ο Λυσία; £ χιλί-

*ί%°5» &£^ω γνωρίσει καλλίτερον την

ύπόθεσιν σας.

23. Και έπαράγγειλεν τοϋ"έκατον-

τάρχου, να φυλάγη τον Παΰλον, και

να του δίδη άνεσιν, και κανένα άπ•

τού; εδικού; του νά μην έμποδίζη νάτόν

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.

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.

36. θαρρώντας ακόμη πώ; θέλει

τοΰ δώσε: ό Παύλο; άσπρα να τον α

πόλυση* διά τούτο τον επροσκΛει πυ-

κνοτερον , χαί του ε'συντύχαινί.

27. Και ωσάν έτελειώΟηκαν δύο

χρόνοι, άφησε διάδοχον ό φηλιξ τον

Πόρχιον τόν Φή^ον* και θέλωντας να κά-

μη χάριν ει; τους Ιουδαίους ό Φήλιξ.

άφησε τόν. Παόλον δεμε'νον.

Κεφ. ιε\ 2 5.

2. Ο Φης-ος λοιπόν ωσάν έμβτ-κεν

*'ς την έπαρχίαν, υς-ερα από τρεις ή-

μέραις άνέβη εις την Ιερουσαλήμ άπό

την Καισάρειαν.

2. Και έφάνηκαν ει; αυτόν ό άρνι-

«ρευς χαί οϊ πρώτοι των Ιουδαίων ενάν

τια τοΰ Παύλου, χαί τον ϊπαρακα-

λουσαν,

πούν§, έ ού ία- κούρ τέ ζπρε'σε Χιλν-

άρχου Αυσίου δό τι διίιόΐγ πούν|τί

τούαίγ.

23. Ε πορσίτι Εκατοντάρχν§ τά

ρούαν Παύλονε , μα τά β«τρον μ»

μίρρε , έ τε μό; μποδΐ; ντονιέ ^χ* τε

τίγτε τά σερκέν άτ£, ά τε. βίν τέχ αϊ.

24. Ε σι σχούανε τζά &τ ερδι Φη-

λιςι πάσχε με ίρούαν έτίγ ΔρουσΟενε

χε χέ Τζιφούτε , έ %ρΓόί έ θύΐρι Παύ-

λονε, έ διΡιό» πρεϊγ σι περ *ε'σ§ τ$

Κρι'ίτιτ.

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.

26. Ε δϊ «δ θάρρος σέ Παύλουα

οό τί ϊπ άτίγ άσπρε, χέ τά λεόΗον άτε'

έ άντάϊγ πό ί θερρίτ με νέντουρε , έ

κουβεντόν μέ τέ.

τη. Ε σι ού σόσνε δι βγιέτ λι*

Φηλίςη μπ'| χεμπε τ| τίγ Πόρχιο Φή-

ς•ον&• ε σι δούαιγ φηΐιξη του χεν χα-.

τέρδ τζιφούτετ, λιά Παύλον| λίδουρε.

Κρίε Ενιεζέτ έπε'σίτε. χε. ι5.

Ι. ΕΦη'στουα σι χίρι ντ' Επαρ/ί,

πα; τρί δίτετ βάτε γχά Καισαρία ντ'

Ιερουσαλίμ.

2. Ε ού δούχνε τίρττάρα τιγ ί πάρι

ΐ πρίφτιρετ , έ δε τε πάρίτ' έ τζιφόύ-

τετ χόντρι Παύλοσ§, έ ί λιβύτισνϊ άτίγ.



λιφ. 4$. ΠΡΑΞΕΙ!
4><

3. Γυρεύοντί; χάριν έναντίατου,

νά τον κράζη άπ' έκεϊ εις την Ιερου

σαλήμ" κάμνοντες επιβουλών, νά τον

σκοτώσουν ει; τήν ς-ράταν.

4. Αμή ό Φης-ος άπεκρίθη δτι να

φυλάγεται ό Παύλος εις την Καισά-

ρειαν, χαι δτι αυτός του μέλλει νά πα-

γη εκεί το γλιγωρο'τερον.

5. Εκείνοι λοιπόν όπου είναι άπό

*α; δυνατοί, έίπεν, οίς κατέβουν μαζΰ,

χοι άν είναι τίποτες άτοπον εις τον άν

δρα έτοίτον, άς τον κατηγορούσαν ε

κεί-.

6. Και εμώντας νάδιατρίψη εις την

Ιερουσαλήμ περισσοτεραι παρά δέκα Υγ

μέραι;, εχατέ(?η εϊ; την Καισάρειαν ,

και την άλλην ήμέραν έκάθισεν εις το

κριτη'ριον, καίεπρός-αζε νά φε'ρουσιτόν

ΙΙαϋλον.

7.Καΐώσάνί|λθ8ν αϋτος, ε'ς-άθηκαν

τρυγύρω' έκίΐνοι οί Ιουδαίοι όπου εκα-

τέ'βηκαν από τήν Ιερευσαλήμ, και έλε

γαν εναντία του Παύλου πολλαϊς και

βαρείαι; κατηγορίαι;, ταΐς όποίαις δεν

ημπορούσαν νά ταΐς αποδείξουν"

8. Οτι ό Παύλος απολογούνταν ,

λίγωντα;" ούτε εις τον νόμον των Ιου

δαίων, ούτε εις τόν ιερόν, ούτε εις τον

Καίσαρα έσφαλα τίποτες.

9• Αμή ό Φη<τος θε'λωντα; νά κάμη

χάριν εις τους Ιουδαίους, άπεκρίθη και

είπεν εις τον Παδλον* θε"λει; νά άνέβη;

εις τα Ιεροσόλυμα, νά κριθές έκεΐ δια

τοΰτα έμπρο<τά μου ;

ίο. Και ό Παύλος είπεν' εγώ ςί

κομαι ει4τό κριτη'ριον τοΰ Καίσαρος,

ίκεϊ όπου κάμνε* χριία νά κριθώ" εγώ

τους Ιουδαίους τίποτες δεν τους άδί-

κηββ, καθώς το γνωρίζει; και έσΰ κα•

λα.

1 1 . Διατί άν αδικώ, και έκαμα τί-

ΐΓοτες όπόϋ νά «ναι άξιον θανάτου,

3. Ε ί ιίερκόϊγνε. χιρ χο'ντρ' άτΐγ,

χ'ε. τ\ δερΡόγΐ τά Αγιέρί άτε ντ'Ιερου•

σαλΐμ, ε' ί πεγνε άτίγ πουσί τά βρίσν§

άτι μτίούδε.

4• Μα Φηστουα ού πίρΡεΊΤκ κ| τ§

ρούχαετε Πάύλουα ντ| Καισαρί , σε

ε δε ν. δό τε βέγε απε'ϊγτ.

5. Ατά δά γ*ά γιου* ού θα , *4

μούντγίνε τ: βίγενε , λέ τ| ζ*ρε'σε.ν§

λάσκε μέ μούα , έ ντί χάνε. Γ| με *§τ|

νιερί, λέ τά χα'λεζογενε.

6. Ε σι κεντρόι μπά τά μ§ τε'πε,ρ

σε δ^ιε'τε δίτ , ζπρίτι ντ^ Καισαρί, ί

τε νεσερμενξ σι ντένι μπ§ φρον πορ-

σίτι τε λίγνε Παύλονβ.

η. Ε σί έ προΰν| άι\, ί π|στούχ-

λε. άτά τζιφούτ χ§ πάτνε. άρδουρι γκά

Ιερουσαλίμι , έ θόσνε δούμε έ ι\ μεδά

κατηγορίρα χοντρέ. Παύλοσξ , *ό

σμούτνε τί ό§φτό•γν| τϊ β|ρτέτ*.

8. Σε άί π^ρΡεΡείγ ε θο'σ' 9\ ας μπ&

νόμ τ& τζιφούτετ . 4ς ντ' Ιερό , ας

μπ§ Καίσαρινε Αέρι ντοίιε φαιγ,

9• Μά Φη'στουα »ί οούαϊγ τ\ γιου

*εν τζιφούτετ χατερε , γιου π^έϊίκ

Παύλοσε ε ί θα* &ί τί τ4 βίτζ ντ' Ιε-

ρουσαλίμ. » άτγέ τ\ Ριουχόνετζ π|ρ

λ|το πε,ρπάρα μεγε;

ΙΟ. Μά Παύλουα θά' ού'ν§ ρί πία-

πάρα Γιούκιτ « Καίσαριτ, άτγέ Ρού

χαετε τ§ ("ιουκόνεμ ούνε , τζιφούτετ

σοϋ φιγε'βα Ρε, ε»ί χούντρ' έ ^ <ι\ «όρτ

μίρ>_.

II. 2ί ψέ ντε *^5ρα τί στρίμπ§-

ρβ , α ντ^ χίρρα πούνε περ β&'χίγε,
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δεν φεύγω τον θάνατον" άμή άνίσως νούκ' ί>Λ£|μκεμ $6ί*•\ §'£ ' ρ* ντ|

καί δεν είναι τίποτες άπ6 &εΐνα όπο> |μος εβτ» ντονιε γκά κ§τί κ§ με κα-

ίτοϋτοι μου καττιγοροΰσι, κάνεις δεν ; λεζόγεν§ χετά μουα, σκά ντονιε ούρίςρ

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 πολ-

λαΐς 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-

θηκα, δτι 5έν εΐναι συνήθεια εις τους

Ρωμαίους να χαρίζουν κανένα άνθρω

πον δια χαλασμον, πριν π*αρά νά ε-

χη 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

καί αυτοί ιδώ, δεν έκαμα καμμίαν άρ

γητα, αλλά τήν άλλην ήμέραν εκάθι-

σα ίί•, το κριτη'ριον, καί έπρο'ς•αξα νά

φερθη ό άνθρωπος έμπροτά.

1 8. Δια τον όποιον ες-ωντας νά

ς-αθωσιν οί κατήγοροι, δέν ανέφεραν

καμμίαν «φορμήν άπ' έκείναις όπου έ-

λογίαζα"

ΐ9• Αλλά είχαν έναναία του κά

ποια ζητη'ματα διά την έδικη'ν του;

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 ά-

τγέ, 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§ δεμίτό-

νεϊγ 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.

•7• Ε σί ερδε άτά κ&τοΰ , ΚΛ

πξν| ντονιε τε μενούαρι , οίτχν' έ νε' -

σξρμε σί ντίνια ντε ϊιούϊκ πορσίτα

τ{ πίγν§ νιερίν|.

1 8. Περ κϊτ'ι §ου'α)'« π€ρπιίρα α

τά λϊ έ χ*Χ|^όεγν4, ί νουκ§ προύν| ντ•-

ν^ φάίγ γκά άτο κε μ*ντο'ν«<ί| β«ν|•.

»9• Πο κίβνε τζά μαραζάρα κο'ν-

τρ' άτίγ περ *ε'5| τ\ τοΰρε' έ δ« πίρ
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θίησκείαν, και ίι« κάποιον Ιησοΰν ό

που άπε'Οανε, τον όποιον ελεγεν ό Παύ

λο; πω; ζη'

20. Και απορώντας εγώ εις την

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 ,η-

τηση να τον φυλάξουν να κριθίί εις

τήν κρίσιν τοδ Σεβα7θϋ, ίπρο'ςταζα ν χ

φυλάγεται, 2ως όπου να τον πέμψω εις

τον Καίσαρα.

22. Και ό Αγρίππας είπε του Φη'-

ς-ου' ήθελα καί ΐγώ να ακούσω αύτου-

νοΰ τοϋ ανθρώπου. Και ό Φηςΐ>; ειπεν'

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 φαντάξου-

ρε , έ ^ίν$ τέκ πένετε, Ριούκια , πάσ/.§

μέ Χιλιάρνξτε , έ μέ χτί ίι-!ρεζ ί\

κένϊ. τ& παρόί ντέ κιουτετ, έ σι

ποοσίτι Φηστουα , έ προύνε Πχύλον§.

ίιΐ Ιησοίϊ κ» πατ βΛέκουρε, έ χέ Παύ-

λουα 868 ΐϊίρ τ| σέ εδτ' ΐ Ριάλ§.

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§

άτ$ , γγεραε σα τ* δ|:Ροιγ άτ| ντε

Καίσαρι.

3α. Ε Αγ^'πχ ίθ» Φη'στοσε' δογε

τα ΛίΡιόγί έ δϊ οΰνι ί.ζ-ϊ νιερι * έ ίί

άί, νέσερ ί θότε, 5ο τα §ιίιο'-ζ άτ§.

φαντασίαν , και έμβη'κασι μέσα ει; τί»

ακροατήριο-; μαζΰ με τους χιλιάρχους,

και εξαίρετου; άνδρας τη; πΛεως,

και προβάροντας ό Φήζ"ο;, έφέρθη ό

Παύλος.

24- ΚαΙ λε'γει ό Φη^ο;" ώ βασιλεύ

Αγρίππα, και όλοι οι άνδρε; οι όποΪΉ

'εισθε συμπαρόντες μετ' εμάς, βλέπετε

ίτοΰτον , δια τον όποιον όλον τ6 πλή

θος των Ιουδαίων μέ ένο'ν/λησαν, καί

εις την Ιερουσαλήμ και εδώ, φωνάζον-

»4• Ε Φής-ου* θΐί'τΐ' ώ μπ;έτ Α-

γρίπί , ί δε Ρίθε νιέρ§ζιτ§ κ§ γίνι κε-

τού μέ νέ Αάόν.ε , γιου έ 3ί/ννι κετε

νιερί λε κόντρ' άτίγ Ρίθε τούρμ' έ τζι-

φοϋτετ *ίν! βάϊγ μπε μούα ε δε ντ'

Ιερουιαλίμ έ δε κετοϋ τουκ' Ι θί^|5-

τεςπως αυτό; δεν πρε'πει πλε'οννα ζη. Ιτουρι κε σε^τ' έ^ουδεσε τε ρόγε άί μέ

20. ΚαΙ ίγώ ί^ωντας να καταλά

βω πώς δέν έκαμε κανένα πράγμα ά

ξιον θανάτου, και έΊ^ωντας να έπικαλε-

οθη αυτός άτο'; του τον Σε^α^όν, α

ποφάσισα να τον πέμψω.

26. Δια τόν όποιον δέν έ'^ω να

2 5. Πο ουνϊ σι κουπετόία /.έ. σπατ

Αίόίε άί ντον•.§ φάϊγ περ βοέ/.εγε. έ α\

θίρρι ί δέ άΐ Καίσαρινξ, μι5 δουχ ΐ

οϊδίσί τα §ερΡόιγ άτε.

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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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 λίδου-

ρξ ε τ| μός σκρούαϊγ έ δε φάγετε &

για'νε κόντρ' άτίγ.

νεοωσω ταις αφορμαις του.

Κ: ν /-τ• ^6*

ι. Και όΑγρίππας ειπεν εις τλν

Παΰλον' να όπου σου εδόθη εξουσία

να μιλίσης δια λόγου σον». Τότε ό Παύ

λος άπλωσε τό χέρι του και άπολογεΐ-

το ( λέγωντας')

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, λογιά-

ζω να είμαι καλότυχος*

3. Μάλις-α ότου εϊςεύρω πώς γνω

ρίζεις τα •ήθϊΐ και τα ζητη'ματα των

Ιηυδαίων' δια τοΰτο παρακαλώ σε, ρ

ύπομονήν να ρου ακούσης.

4. Την άπό την νεότητα μου ζωήν,

άκοΰ έζησα άπό την αρχήν, εΐςτο εβ-

νος μου μέσα εις τα Ιεροσόλυμα, όλοι

υί Ιουδαίοι την ή;:υρουσι* ι

5. Προεγνωρίζωντές με άπό την άρ- (

γην, ( αν θέλο^σι να μαρτυρη'σουσιν , ) !

οτι έγώ έζησα , κατά την άκριβες-άτην |

αίοεσιν την θρησκείας μας, Φαρισαΐος

6. Και τώρα ς-έκομαι και κρίνομαι

δια την ελπίδα τοΰ ταξίματος όπου

εταξεν ό Θεός εις τους πατε'ρας μας

η. Εις το όποιον τάξιμον ελπίζει

να καταντη'ση το γε'νος μας το δωδε-

κάφυλον, λατρεύοντας παντοτιινα νυ'-

κ:α και ήμέραν τόν θεόν' διά τούτον

τ ο* ελπίδα, ώ βασιλεΰ Αγρίππα, εγκα

λούμαι άπό τους Ιουδαίους.

8. Τι; άττι^ον κρίνεται συα,χ εις β-

σας, ό θεός να άναςτίνη νεκρούς;

Κρίε Ενίέζέτ έίιάστίτε. κς\ %&.

ι. Ε δε Αγρίπα ΐ6ά Παυλοσε'

τε V"**! ντ§γιερ§ τδ ψλιατζ π§ρ βέτεχε

τίντε' άχιέρε Παυλουα σι ντ^ρι οόρρί-

ν| ,νίσι τε περΡέΐεϊγ, ε' 6*.

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 ά-

δέτετξ, ε δε Ρίθ§ κιάρτερατ' έ τζιφου-

τετ' πρά άντώγ τε λιοϋτεμ τίγ, τ•

με διίιότζ μουα με οουρίμ.

4• Ε σα π§ρ γετε τίμε χ» δκόβ*

λ§ γκα Χγιάλερία ϊμε ντ§ μές τ| <ρλί-

σ{ σίυε ντ' Ιερού σαλίμ, έ δίνε Ρίβξ

τζιφούτ§,

5. 2έ ψέ χίτα με νιόχενε μου*

( ντε όουανε τα θόνε ) κε κρίε χέρ§Μ*

κ| οίνε ρόβα κε χε'ριετ σϊ κουντρ' |ϊτε

αϊρεσι ί «ε'σί,σ! σάν§ , ί υΛ ϊ στρέϊνγτι

Φαρισαΐο.

6. Ε νταστι πίρ όμουδ τε τάζου-

ριτ κε Αέρι Περντία ντεία»α>Λρ§ τάν*

ρί : Ριουχόνεμ.

η. Περ ίετε τε τάξουρε τ| βιμπ|-

δγιέτ| φυλιτε τόνα τουκ' έ πουνο'-ιαρί

Ρίθε ίιέ νάτ' ί <?ίτε ΙΊερντίνε , κΑε ό-

μούΟ τ' άρρ'ίγενΐ ' π|ρ χετε όμοϋθ »

μπρετ Αγρίπε καΧεζόνεμ γκα τζίφοΰτΐ•

8. ΚΊδ; σΐ πούνε τέ πα Λεσοΰαρί

ί μεντόνι γιούβετ , τε γγιάλγε Περ

ντία τε β5(6/.ουριτ£;



Κ ιν. -αβ. ΠΡΑ 2Γ12 4:5

9• Εγω. Ιλογίαζ* μέσα μου «ώς |

πρέπει να χάμω πολλά εναντία εις τί»

όνομα τοΰ Ιησοϋ τοδ Ναζιοραίου.

ιο. Τδ όποιον και το έκαμα υ,έσα

είς τα Ιεροσο'λυμα" χα! πολλούς' άπο

τους αγίους τους έσφάλισα μέσα ?ί;

ταϊς φυλακαΐς, πε'ρνωντας τήν έξου-

σίαν άπο τους άρ-/ιερεΐ;" /.αϊ όταν τους

έσκότωναν, εόωκα και έγώ την ψη

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 Δα-

μασκόν με ε'ξουσίαν κ«ί επιτροπή-/

των άρνιερεων. ,

ι3. Καί εις τήν μέση. ν της ήμί-

ρας, 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 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 ύπηρε-

την καί μάρτυρα εκείνων όπου είίες ,

καί εκείνων όπου ίΐ-λω σου δείξει"

«). Γ σ« περ μοόα , οϋ'νε Αε'3» βί•>ι

ντ|ρ μέντ τί πίγε σιούμε πούνε,ρα

κό«τρ' §υ.ερρ;τ σε Ιησούϊτ Ναζαρινίίτ*-

ίο. 2ί κούντο' 2 όέ £ ^{.'Ρ* "'τ' Ιε-

ρουσαλίμ ' έ -τιούμε γκά Σείνγτόρετ;

μ#τί)α οΰνε ντ| ν^ψάνί, σί πάτΤε

μάρρ£ ούρο^ίρινί γκχ τ& ποίρετ' ε πρί.

<ρτ§ριτ, έ κούρ βοίτιΐνι ατά, έ <$ί ού'-

νε στγιέρβ κόκεν§ π|ρ τά.

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 με-

γε , • 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 ί-

5τ| περ τίγ, του πίετζ με σκέλμ μουρ-

ρίζα/3ετ.

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!ι-

οούκτζε τέκ τίγε, τε τε Αέΐγ τί σ»ρίϊ-

τόρ.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, βα-

βιλεΰ Αγρίππα, δέν έγένηκα άπειθ/,ς

είς την οπτασίαν έκείνην την οΰρανίαν.•

20. Αλλά πρώτα έκτίρυξα εις εκεί

νους όπου ήταν μέσα είς την Δαμα-

•κον, και εις τά Ιεροσόλυμα, και είς

όλα τά χωρία της Ιουλίας, και εις τά

έθνη, να μετανοήσουν, και να γυρίσουν

εις τον θεον, κάμνοντες έργα άξια

μετανοίας.

2ΐ. Διά τοΰτην την άφορμήν οί

Ιουδαίοι με έπιασαν με'σα είς το ιε

ρόν, /.αϊ έδοκίμασαν νά με σκοτώσουν.

22. Αμή με την βοήθειαν του Θεοϋ

έγλίτωσα, και ς•εχομαι εως την ση'με-

ρον, μαρτυρώντας είς μικρόν και είς με-

γάλον, και δεν λέγω τίποτες εξω άπ'

εκείνα όπου έπροεϊπαν οί προφηται και

ό Μωϋσης, πώς μέλλουν νά γίνοϋσιν"

»3. Οτι ό Χρις-ος μείλει νά πάθη,

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••ί-

κούρε τ§ Κίελιτ.

2θ. Πό πρωτοπα'ρξ μπά τά ** κε'-

νε ντέ Δαμασκό , έ ντ' Ιερουσαλϊμ , έ

ντέ πέρ Ρίθε βεντ τ' Ιουδαί|σε, έ δ«

ντε. φυλίρα τ| τγιε'ρα, ού διδάςγε κ'ξ

τ| μετανοη«ν&. , έ τέ. κθενεσινϊ τέ Περ ■

ντία, έ τε πίϊγνε ποΰνερα τ| κε'νβ τέ

ίιάρε με μεταντί.

αι. Πέρ χετό πούδρα με ζούνε

τζιφούτε ντ' Ιερό , έ §ούαίγνϊ τέ. μέ.

βρίσνε..

22 Πό σι Ρε'τ^§ ντίχμι γκά Πΐο-

ντία τΐ ρο'ιγ γγε'ρα μπέ δίτε'τε σο'ρμε,

ε διδάξ τ§ μάδ, έ τε βό'ίλε, π* θένε

ντονιέ. τγιάτί,ρ πουνβ περ βε'τζμε άτο

κε Θάνε προφήτευε έδέ Μωυσίου 4

οουχιβνε τε ,τ£νι>ίν|.

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,

24• Και άπολογούμενος ό ΠαΟλος

ετούτα, είπε μέ μίγαλην φωνήν ό Φή-

ς-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

φτο'γε. Βρίτινε ντέ κετέ λίό , έ οε ντέ

φυλί τ| τγιέρα.

24. Ε κοϋρ πίρΡέίεϊγ άι έ 9ό9 κετό

(ργιάλ|, Φης-ουα ί 6ά μέ ζ% τ§ μάδ-

γί 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 φγια-

λ| 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

πι^-εύω να μίν τον λανθάννι τίποτες

άπα τοδτβ" ίιατΐ έτοϋτο δέν εγινεν εϊ;

χαμίαν γωνίαν.

27• Βασιλεϋ" Αγρίππ-χ, πκτεύεις το'^ί

προφ/ίτας; εΐςεύρω οτι πις•εύεις.

28. Καΐό Αγρίππας είπεν τοΟΠαδ-

>βυ' Ίϊβρ' ολίγον, μέ πείθεις ν* γενώ

Χρΐ7ΐανός.

29. Και ό Παύλος είχεν" ενώ παρα

καλώ τον Θεόν, ό'γι μονάχα ίσΰ, αλλ*

και όσοι μέ άκονουν σήμερον, να εΐνα*.

τέτοιας λογτ;; ώσαν είμαι και εγώ, και

ιΐς ολίγον και εις πολύ, εξω από τοϋτα

τα δεσμά.

3ο. Και ώσχν είπεν ό Παύλος έτοϋτ

τα, έστ,κώθτι ό βασιλεύς και ό τ,γίμών,

και νΐ Βέρνίκη, καϊ εκείνοι όπου έχάόουν-

ταν μαζύτους.

3 1. Και ώσαν άνενώρτισαν, έσυν-

τύχαιναν ανάμεσα το;>ς, καϊ έ'λίγβν" ο

τι έτοϊτο; ό άνθρωπος αέν κάμνει τί

ποτε; ότου νάτ,ναι άξιος δι* θάνατον,

η •'ά δεθΐ;.

32. Και ό Αγρίππα είπεν ιίς τον

Φ?ίς•ον' άν δεν ιίθελεν προσκαλεσθή τον

Καίσαρα, ημ^όοείί να άπολυθη ετού

τος ο άνθρωπος.

Κεφ. κζ. 27.

ϊ. Και ώσαν άποιρασίτΟτ) να ταςει-

οεύσωμεν 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*•

τε; να πλεύσωμεν κατά τους τόπους

της Ασίας, εϋγυ'καμεν εις τό }»έλ«γ ς,

μπρετι, έ πξρπάρα άτΐγ φλαϋ με

θάρρος* σε ψέ νούκε *εσό<γ κ§ τ§ γέτε

έ «σέχουρκ τέκ άί ντο-Ιιέ γκα κ|το

πουνίρα' πι ψε κξγιό νούκ' ου *§ ντε

ντονι| κιο^ιε'.

27. Πεσόν τί ώ μπρέτ Αγρίπε

προφτίτετε ; έ & >ί§ ϊ πεσόν.

28. Ε όέ Αγρίπα ί θο'τβ παύλοοβ,

π§ρ νιε τζίκε μ| π^ν τί χ|νεμ ί Λ|3τίρϊ,

29• Ε δε Παύλου* ί θα' ί λιούτεμ

Περντίσε ί δί με πχκ, έ δε μέ διούμβ.

φγιαλί γιο τί βε'τεμε , πό έ δέ γΪΟ' ά ■

τα ί§ διΓιο'γεν| μούα σότ , τε πένενε.

ατά τ| τίλλε, σι λοΐ γιαμ έ δε οϋ'νί,

π|ρ £ίτζι <ετοΰρε ^ε'κουρ«βετ.

3ο. Ε σΐ θά κετό (ργιάλε κούϊγ,

ού γκρέ μπρετι , έ δί Ηγεμώνι, έ δ«

Βερνίκεα , έ δε «τα χ$ ρίγνί με τα

πάσχ|.

3 γ. Ε τούκ' έ ϊκουρί *ουβίντόΐγνι.

■ίιέρι μέ γέτ|ρινε, έ θο'ϊνε" κ§ σκά Λξρ-

ρί ντονιε πούνε λ{ τί πγιερε βΒε'ίιγξ

α χε'κουρα κοΰίγ νιερΐ.

3λ. Εδέ Αγρίπα ΐ 6 χ Φη?βσ|'

μοϋντ τε λε&ήνειγ κούϊγ νιερΐ, τέ μός

λ•Ά θίρ^τουβε Κβίσαρινξ.

Κρίε Ενιίζετ έστάτετε. κζ. 27•

ι . Ε σΐ ού άποφασΐς τέ άρμενίσγιμ

νε'βετ *§ρ Ιταλνι , έ ΐπν| Παύλονε. « δί

τ^ά τϊ τγιέρε τέ χαψόσουρε νι|ΐτ Ε-

κατοντάρχουτ χί κιουχαειγ Ιούλιο,

γκ* σπείρα ί /»ύγού-7ΐΓ.

2. Ε σΐ χΐμ νΐ| νιε καράβ γκα

Λδοαμίτν», ε δόγίμ τέ 9κο'γ|μ ντέπερ

πρίνιε Ασίξνε , βαμ χάπίτε . έ ί<ί με

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 φι-

λανθρώπως 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 έκατόν-

ταρνο; 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 Σαλ-

μώνην.

8. Και μετά βίας περνώντες κον

τά άπ' αυτήν, έπη'γαμεν- εις κάποιον

τόπον όπου τον έκρά^ασι Καλούς λιμ-

νιώνας" 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 πολ-

λήν ζημίαν, όχι μόνον, του φορτώμα

τος <αί του καραρίου αλλά καί της

ζωής μας. .

II. Αμ?, ό έκατόνταρχος περισσό-

Σίλενηκου.

3. Ε τγιάτίρενε δι'τβ ζουμ ντί Σ*.

δόνε ' ι Ιούλιοι έ μίρό Παύλονε νιίρ ι-

ζιβτ , 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 , ίρδμ ντί Μύρα τβ

Λυκίσ|.

6. Ε Εκατοντάρχου σι Γίτι *τγ«

νιε καράβ Αλεξανδρινό κ§ βίγ πίο 1-

ταλί να χόδι νε'βετ μπξ'τί.

η. Ε μπε 3ιούμ& 8ίτ. σε ψέ άρμε-

νίςμ 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 Λα-

τέα.

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•Γεα-

μι , 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 κα-

ράβιτ , πό ί ίέ τε γε'τ»σς σόν|.

ιι. Μν. Εκατοντάρχου πεσό/ μι.
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τέπίρ τέ ζότι ϊ ϊαράβιτ, έ δέ τ» ν*ύ•

χληρο• , 06 (/.πα το *ΐ Θ69 Παύλου*.

τεοον έπί^ευε τον τιμωνιέρην και τον

ναύχληρον, παρά έκεΐν»* όπου έ"λεγεν ό

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 όποΐ- Ιβε,'ίτρόν (/.π ε δι ερρε , Λίβεν» ϊί

ος είναι λιμένας της Κρήτης, και βλέ- 1 Χορονε.

πει εις δύο ανέμους, ει; τόν Λίβα και εις

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

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 πε-

ράοη εναντία εις τόν άνεμον, ες-ων-

τας 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•

τε'βασαν τα άρμενα, καϊ τέτοιας λο

γής έφέρνουνταν.

ιΗ. Καϊ επειδή εχειμαζόμασδαν

Ουναιά, τήν άλλην ήμέραν έκαμαν χύ-

ιιν.

19. Καϊ τήν τρίτην ήμέραν μέ τα

ϊδιά μ»; χέρια έ^ρίξοΗ,εν τήν άοαα-

τωδ.αν του καρατίου.

ι3. Ε τεκ <ρρΐν νοτία λεχ, έ παν-

τέχν* 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!

ι8. Μα σϊ νάράχου φουρτούνα νε'-

βετ σιο^μί, νέσ§ρετ νϊσμ έδέρδμ ί^νβ.

ι$. Ε τέ τρέτενβ §ίτί με δ'ούαρό

τόνα έ χόδμ ντ| ^τ άρμβτοβίν' ί

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 ή-

μέραις νηστικοί, έςάθη ό Παύλος εις

την μέσην τους, χαί εΐπεν' ώ άνδρες,

έπρεπε να μέ πλεύσετε, να μην ση-

χωθητε άπο την Κρήτη., να ίχετε

διάφορον χαί τον πειρασμών χαί τον

ζηιχίαν έτούτην.

22. Και τώρα σας νουθετώ να ί-

χετε χ«λ>;ν χβρδίαν' οιατί κανένας

άπο σας δέν θέλει χάση την ζωη'ν του,

πάρα μοναχά το καράβι (θέλει χα-

λασθη.)

23. Διατί- έτούτην Γήν νύχτα ηλ-

θεν 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" τέσσαρεσ-

καιδεχάτη νύχτα, όπου έπαραχυλιάμα-

σθαν εις το πέλαγος το Αδρία, τα

μεσάνυκτα οι ν αύται έλογίαζαν να

σημώνουσιν εις κάποιαν χώραν.

28. Και ωσάν έρρΊςαν το σκαντά-

λι εΰρτίκκσιν είκοσι όργυίαις* χαί. ω

σάν επήγαν καμπόσον παρακεϊθε, πά

λιν έοόλισαν, και εϋρήχαν αίεκαπέντί

οργυίαΐς.

2§. Και φοβούμενοι μήπως χαί

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 γκρέ-

ν(, 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 ψε μοΰ δοϋκ μούα Αετέ νά-

τ§ Εγγίλ' ΐ Περντίσε χ$ γιάμ , έ χί

πουνόϊγ,

24. Ε μ| θα* μός ού τρέμπ ώ

Παύλο' σέ δούχαετ$ τ| οαλλτζ τί πίρ-

πάρα Καίσαριτ' έ για τε δβρόι Περντία

ίίθ' άτά κ§ άρμενίσγϊνε μέ τίγ.

25. Αντάιγ Αίνι ζίϊμίρε τε Γίζού-

αρε ώ κούρσα, σέ ψέ ίϊεσόίγ τέ Περ-

ντία, 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|ϊγΐίτί-

τα 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 νιε-

ζέτ παϋ ούγ|" έ σί βάνε μι» τέγι , έ

χό5| πάίενε σκαντάλε Ρέν| πέσεμπε-

δΎιέτε πάό\

19. Ε σί τρεμπιδν| τε μός πίγν*
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νίβουν §ίς τόπους δυσκοΐους, ίρριξαν ντ^ β^ντ τ' άστρε, βανί. κάτ|ρ χί-

τεσσαρες άγκυρες άπα τήν πρΰμνην,

καί έπαραχαλοϋσαν πότε ν* ξημερώ-

3ο. Κμ οί ναυταις έγύρευαν νά

φύγουσιν άπο το καράβι, και έχατέ•

βασαν τήν βάρκαν ίίς την θάλασσαν,

ά?οραΫ, πως μέλλουν από την πλώρην

να ρίξουν τα σίο>:ρα.

3ι. Και ό Παύλος είττεν ίίς τον έ-

κατόνταρχον και τους ς-ρατιώτας' άν

δίν απομείνουν έτοϋτοι μέσα εις το

καράβι, έσεΐς δεν ημπορείτε να γλι

τώσετε.

3α. Τότε οί ς-ρατιώται ε\οψαν τα

σνοινία της βάρκας, κ»ί τήν άφησαν

να πέση εξω.

33. Και ίως όπου νά ζημερώση,

ό Παΰλος τους έπαρακίνα όλους να

φάσι ψωμί, λέγωντάς τους' δεκατέσ-

σαρες ήμέραις εχομεν με τήν σημερι•

κούρα, ί λιοΰτείγν* τ§ χένειγ §ίτ§.

3ο. Ε κοίιρ κίρχοϊρε Ρεμετζίτε χΐ

ϊκείγν» γκά καράβι, έ »τίν» βάρΧίνί

ντε δετ με άφορμί σίκουρ §ού»ϊγνε τ^

στίγνε χέκουρατε γκά πρώρα.

3ι. Ι6ότ§ Πχυλβυα Εκατοντάρ-

χουτ, εόε τρίμαβετ' ντε μός κεντρό-

φτζινε κετά ντ| καράβ, γιοιίβετ νουκ»

μουντνι τε <Ϊ7Ητόνι.

32. Ατε χέρε τρίματε πρένε λιτά-

ρετ' έ βάρκίσε , έ ί λιάνε άτε τέ *ίγ

γιά'}τ§.

33. Ε γγέρα σά νίσι τε χένειγ οί-

τε, ί παρακινίς Παυλουα τε Ρίθί τ||

χάίγνε Αουκε , έ ού Θό3" σοτ |ΐ5τί έ

κατε.ρμπεδγιέτετα ύίτε, κε τουκ' έ πρί-

νήν, και είσθε νης-ικοί, όπου δεν έγευ- τουρ| γίνι εσεΧε, πα βένε Ρέ ντε Ρόγϊ.

ματίσετι τίποτες-

34• Δια τούτο σας παρακαλώ νά

φάτε" διατί έτοΰτο είναι όιά τήν σω-

ττρίαν οας' διατί• κανενός τρίχα δεν

θέλει βλαφΟή άπο το κ;φάλι του.

35., Και ωσάν είπίν ετούτα, έπηρε

ψωμί, και εύχαρίς-ησε τόν Θεον έμ-

προς*ά εις όλους, καί έκοψε, και άρχι

σε νά τρώγτ).

36. Και ωσάν έκαλοκάρδισαν όλοι,

έπιασαν καί αυτοί νά τρωσι. ,

37. Και εΐμεσδαν εις το καράβι ό

34- Ε άντάιγ ού λιούτεμ γιοιίβετ,

τ| μίόρ\ τε νάΊ, σε ψέ ίξγιό εϊτε πιρ

τε 3πετουαρ§ βέτεχενε τουαϊγ* σέ

ντονιεϊτ πρειγ γιούσ κίμε γκά κρίετ|

ίο τ| μός πεσόγε Ρε.

35. Ε σι θά κετο', μόρρ\ χούκε, «

γιούλιούτ Περντίσε περπάρ* Ρίδίβετ,

έ σι έ ίέου νίσι τε χάΐγ.

36. Ε σί πενε τε ΗΗί ζί^ερε τ§

[Αίρρε , ριοόαρρϊ έ δέ άτά τε χάίγνε.

3?; Ε γε'<ίερι τε Ρίθε ντε καράβ,

λαις ή ψυχαΐς διακοσιάις εβδομήντα δικίντ έ 5ϊατ|δγιε'τε •- Ριάστ» 9πίρτ

«

38. Καί ωσάν ίνόρτασαν φαγί, ε- 38 Ε σί ού γκ^σνε τε γκοένε , έ

χυναν το σιτάρι εις την θάλασσαν, κ*ί λεχτζόίγνί καράβνε , το/κ' έ 5τίρ»

ίτζι ίζελάφρυναν το καράβι.

32• Καί όταν ίξ•ψ.ερωσε, δεν εγνώ

ΡρΟ'ίρίτβ ντί δε'τ.

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
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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 ζίί-

ο\ε έ δε τε λίίουρατ' έ τεμ,όννίτ' ί

γχρίγτινε άρτε|χ.ο\ε οι χοόντρε κϊ τ•

φρίγτουριτ' έ ε^εσε, ε βίγνί πρέϊγ «•

νετ σε ηέουτ.

4'ι. Μ* η ράνε [Απέ νι| χούντ* χ§

ίνα τόπον όπβΰ είχε ουο θάλασσας, έρ- λίσ μπε τέ §ϊ άνετε §έτ, έ 3τούν§ γ•.ά-

ρ\ζαν έξω τό χαράβι' χαι η |ίέν πλω- 8τ§ χαράβνε" έ πρώρα λ οϋ χουρ.π1ί

ηοιον χο'ρφον όττοΰ είχε παραγιάλι, εις

τον όποιον έσυο-βουλεύουνταν, ανήρ.πο-

βέσουν, 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•

^αν το άρτεμόνι εις τον χαιρόν οποΰ

έφόσα, χαι έχρατοΰσαν το παραγιαλ'..

4». Και εμώντας να πέσουν εις

ρη του ες•ωντας να χαθίση εις τήν γην

ές-έχετο ασάλευτος , άμη η πρύμνη

έβυντρίβετο «πο την βίαν των χυ-

|λάτο»ν.

42. Και οι τρατιώται έσυμ.βουλευ-

θηχαν να φονευθούν τοίκ δεμένους ό

που εν/αν, δια να μην χολυμβϊίση ν.βί-

νε'νας τους χαι φύγη.

43. Αμη ό έχατόνταρχος θελων-

μπετι ε νουΧ| τουντ«ιγ , μα πρυμν*

τζαλίμόνείγ γχά τ§ περπγιέχουρχτ' έ

ταλάζφετ.

42. Ε τρίματε π%/$ μουόΗαβερέ ί§

τ| βρίτνε τ•$ χαψόσουριτε , σέ μός

πγιέρε νιερί μπε νότ , έ ϊχίγί.

43 Μά Εχατοντάρχο> *ί οο*5*"ιγ

τας 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 γην-

44• 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

γην.

Κεφ. χΜ• 28.

' ί. Και ωσάν έγλίτωσαν, τότε έ-

γνώρισαν ότι ή νήσο; χράζεται Μελί

τη.

2. Κ αϊ οί Βάρβαροι μας έκαμαν

μεγάλτ,ν φιλανθρωπίαν' όιατί άνοψαν

φωτίαν, χβι (Α&3 εδέχθη* «ν ^^ς ό\α

την ββοχήν άποδ εβρεχεν, χαϊ οι*, το

χρύι;.

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&τοίγ-

ν|. (ΐπ| όί.

Κρίε- Ενιεζέτ' ετέτίτε. κη. »8.

ι . Ε σί σπίτούανί, άχιέρε έ Ϋ»χνί

χ& νησίχ χιούχαετξ Μ«λτ|.

ζ. Ε Β»ρβάρετ| ν« Αίϊγνε *ίθύ(Αί

νιερε,Ο'ί* ν^'τ ' σε ψέ σΐ νά 5έ![νΐ

ζγιάρ, νά (ΐοΰαρ*ρ| Κθ§ νέβετ γχά βίοι»

χ| πϊγ χ- ε ίε γχά τε φτόχίτηε.
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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•

νίι να ζη.

5. Ο Π*ϋλ•ς λοιπόν έτίναζε το Οη-

ρίον 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:.

τ| ρόγ|.

Ε άί σι σχούντι νίπέρχίνβ ντε

είναι αυτός θεο'ς.

7• Και τριγύρω εις τον τόπον έκεί- η. 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. Και έτυχε χαι ό πατήρ τοΰ Πουι

πλίου χαι έκείτετο άπό Οε'ρμην χαί χοι-

8, Ε Γιάου τ& γιάτν' ί Πούπλιοιτ

τα ζίγ εθεα έ δέ λίπάρχεα , έ χϊ βέρ-

λίαν' 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 3ι-

του απάνω του, και τον ιατρευσεν

9• Και ωσάν έγινεν έτοΰτο, Ϋίρχουν-

ρί« ατι.

9• Ε σι ού Λΐ κεγιο, έ δε τ^ τγιερ|-

τανχαϊ οί άλλοι όπου «ταν άσθενημε'-; τ| χε κί^ε σεμούντερα ντε νησ'ι, βίνι-

νοι εις το νησί, χαι ιατρευουνταν.

ϊο. Οί όποιοι μας έτίμτσαν πολ-

νε έ δξρόνισνϊ.

ίο. Ε άτα νχ ντερρούαν• νάβετ

λαΐς 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

λ* μας τά εζοδ*.

ιι. Και ΰ'ς-ερα άπο τρεις μήνε; εμ-

3νίκα;χεν εις Ενα καράβι Αλίξα#<ίρινόν,

όπου έζε^είμασεν έκέΐ εις τό νησί , κ*-.

είχε την σημαίαν των Διοσκούρων.

κξ να βούχιΗνε.

ιι. Ε πάς τρε μούαγετ χίτιμ ντ»

νιε καραβ Λλεζανίρινο, κ» διμίρον ντ^

νησί μέ Παντιέρα τ5 Διοσκουρεβετ.
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1 2. Κα; ε'κατεβιίχαμεν εϊς ταϊ; Συρα-

κουσαις, και ές-αθτι'καμεν τρεις ήα.ε'ραις.

1 3. Από τον όποιον τόπον γυρίζον-

τες 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 Ρώ-

μ/)ν.

ι5. Και άπ' εχίΣ" οι αδελφοί ώσαν

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;. ιύ-

Χ^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 τρατι-

εβτκιν 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.

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,

ι4• Ε Ρέμ άτγε βελάζίρ, ε να ού

λιουτνε τε μπέτεϋιμ άτγέ μπα τ*

στάτ§ οίτ' ε χεστού άτε'γε ερδμ ντ$

Ρώμ.

1 5. Εό* άτγέ σι διΡιουανε β§λάζ§-

ριτ| τ' άρδουριτε τάν|, δ'.υαλξ τ4 ν«

πρίτν| νε'βετ γγέοα ντε φόρο τ' Απί-

ουτ, έ ντε τρί ταβέρνα" χετά σϊ ϊ λ*

ΙΙαΰλουα, έφχαριςτ'σι Περντίνε, έ «όροι

θαρρός.

1 6. Ε κοΰρ ερδμ ντ» Ρώμ , Εχα-

τοντάρχου δα τε /«ψόσουριτε. τε ί

πάρν, ί άσκέριτ" έ Πα>)).οσ| ί δάνε οΰρ-

δερ τέ ρίγ βο'τΛ , με άτε τρίμ Χ^ έ

ρουαν άτέ.

\η. Ε Ριάου πάς τρί ^ίτετ τί δίΐ-

όΐτ 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|, δοναϊγ-

νε τε με λ^ιόιγνε, σε νούχε Ρε'νε ντο-

νιε 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.

2ο. Διά τουτ/,ν λοιπόν τήν άφορμήν Ι 2υ. Ε περ χετε σιπέχ άδά κερκίβ
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•ζήτησα ν* σα; είδώ χαΐ να σα; συντύ-

γω' διατί εγώ δια *&' ελπίδα τοΰ Ισ

ραήλ είμαι δεμένο; έτούτην τήν άλυ-

<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

λόγου σου.

22. Καϊ παραχαλοΰμεν να άχου-

σωμεν άπό λόγου σου τι γνώμην ί/εις"

διατί δια ετουτ/,ν τήν αΐρεσιν ίίξεό-

ρομεν, 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 Μωϋ-

σεως χαί των προφητών, άπα το τα-

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 Η-

σαΐου του προφήτου εις τοϋ; πατε-

ρους μας,

36. Λέγωντας' σύρε εις τον λαον

τοΰτον, χαι είπε" με την άκοήν Οελε-

τε 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; εσ-

φάλησαν" μη'πω; χαί είδοΰτι με τα

μάπα του;, και με τα αύτία τους α

κούσουν, χαϊ με τήν κα^δίαν του; γροι-

κιίσουν, χαι γυρίσουν, χαΐτοΰς ΐατρευσω.

ούνϊ τοΰ ϊϊιβχ νιουβετ, ε τοΰ χο«β|ν-

όίγ' σε ψέ ούνε πε.ρ σ,τ|ρε'';8 τ' Ισρα-

?ίλτ;τ γιαμ λίδουρί με κϊτ| ζιντζίρ.

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.

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 Περ-

ντίσε, έ οΰ μπούί; άτοΰ,ρε κόίεν; περ

Ιησουνί , γχα νόμι ί Μωϋσιουτ , έ <ϋ

γχχ προφ•/ίτ|, χί ντ^ μϊγγ£;, έ γγέ-

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 κι-

τίγ λαόϊτ , έ με βεσε ρέντε διΡιου*ν5,

έ σίτ' έτΟϋρε ί μπίλνε" ιϊ μ6ς ντό-

δετε 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

Ιβγη άπες•άλθτχεν ή σωτηρία το3 Θε-

οΰ, χαί αυτοί θέλουν την άχούσει.

29. Και ωσάν εΐπεν έτοΰτα ό Παύ

λος, ϊ&ιε'βτ,χαν οί Ιουδαίοι έχοντες

πολλήν φιλονειχίαν ανάμεσα τους.

3ο. Και ό Παύλος εμεινεν έχ,εϊ ό*ΰο

χρόνους σως-ούς, εις ?να σπίτι όπου το

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

τοϋ θεοϋ, και δΊοα'σκωντας τα πράγ- 1

28. ΔιΓιόνι άδά γιούβετ *§ ντ*

φυλίρα τ| τγιε'ρα ού δερΡου'α σπετίμι

ί Περντίοε, έ άτα δό τα &£ιο'γεν§.

2ο. Ε οί θα άί' χ|το ^γιάλε , ΐχ^$

πρείγ σί τζιφούτι, τουκ' έ πένε 3ιοτί•

με κιάρ-.ε ίιερι μέ γιάτερ'.νε.

3ο. Ε Παύλουα μπε'τι άτγε πλιότ

& βγιέτ , ντϊ βτιτΑ Α -ατ μέ κηρΐ*

3ι. Του%' έ κηρΰςουρί μπρετερίγ'

έ Πιρντίοι, έ τουκ' έ διοαζουρε —ον-

ματα 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.


