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INTRODUCCIÓ GENERAL 
EL Nom 

La lletra de St. Jaume, les dues lletres de St. Pere, les tres de 

St. Joan 1 la de St. Judas, des dels temps més remots, han estat 

aplegades en grup a part en el canon del Nou Testament; general- 

ment són designades amb el nom de LLeTrES CATÓLIQUES. 

Ja el Fragment de Muratori anomena católiques les lletres de sant 

Judas i St. Joan; Orígenes, la primera de St. Pere i la primera de 

- St. Joan; els primers, peró, que donen aquest qualificatiu a totes 

les set lletres són, entre els grecs, Eusebi (H. E. Il, 23), 1 entre els 

llatins, St. Jeroni. 

El mot católiques donat a aquestes lletres no pot significar precisa- 

ment que eren admeses per l'Església católica o universal, car en aquest 

sentit tots els llibres de l'Escriptura mereixen aquest qualificatiu. 

Amb tota probabilitat el nom de católiques o universals fou donat a 

aquestes lletres a causa de llurs destinataris. Car no van adrecades 

a una església o fidel determinat, sinó a un conjunt d'esglésies; 

aixó ha fet que fossin considerades com a lletres encícliques o cir- 

culars. No obsta el carácter particular dels destinataris de les dues 

petites lletres de St. Joan, car foren ajustades a les altres per raó de 

la identitat d'autor. L*ordre ha variat segons els códexs 1 les esglé- 

sies; al present, no estan catalogades segons rigorós ordre cronolo- 

gic; la lletra de St. Judas fou escrita abans que les de St. Joan, és 

posterior a la primera de St. Pere i probablement anterior a la se- 

gona d'aquest mateix apostol. 
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PRIMERES HERETGIES 

Els jueus convertits al Cristianisme, principalment els de Pales- 

tina, conservaven ferma l'adhesió a la Llei de Moisés; alguns afir- 

maven que ádhuc els cristians provinents del paganisme havien de 

circumcidar-se 1 observar en tot la Llei mosaica. Llur opinió fou 

reprovada en el Concili dels Apostols (Act. XV), peró no fou del 

tot destruida, perque St. Pau, en les lletres als Romans 1 als Gala- 

tes, combat els entabanaments dels judaitzants ; afirma que la fe per 

la gracia del Crist ens dóna la justificació 1 ens allibera de la Llei de 

Moisés i de les obres rituals. 

Un error oposat diametralment al dels judaitzants es propaga ben 

aviat. Sila fe en el Crist ens salva, si la seya, gracia ens justifican 

ens fa amics de Déu, les obres, de qualsevol mena que siguin, es- 

devenen totalment inútils per la nostra santificació. La fe ens ha re- 

engendrat com a fills de Déu, ens ha donat una vida nova, no cal 

doncs res més — deien aquests nous mestres —per a plaure a Déu. 

I al costat d'aquesta afirmació cabdal, no pas d'una manera en- 

cadenada 1 logica, sinó al grat del moment, puHulaven multitud 

d'errors influits de les doctrines filosófiques que negaven la realitat 

de PEncarnació 1 de la Redempció; tot era, peró, proposat d'una 

manera confusa, sense que hagin restat fórmules precises que deter- 

minin el pensament dels primers innovadors. Ho sabem pel des- 

plegament ulterior dels heretges, classificats amb els moms de 

simonites, ebionites, cerintians 1 nicolaites. 

El fitó central dels primers atacs herétics fou, doncs, la natura- 

lesa de la fe 1 la seva virtualitat respecte al regne de Déu. El procés 

historic resta ja indicat: al costat de la posició nmomística dels ju- 

daitzants es dibuixa ben aviat una posició antinomística de multi- 

tud de predicadors que es mouen a tot vent de doctrina i sembren 

en les esglésies el neguit de la discordia. 
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ΕἸΝΑΙΤΑΥ. DESTINATARIS. CARACTERISTIQUES 

Les Lletres Catoliques són escrites precisament quan els heretges 

més s'atrevien a tergiversar els ensenyaments dels apostols. La ἢ- 

nalitat resta ja insinuada; totes set van adrecades a combatre les 

predicacions d'aquests falsos doctors. Insisteixen principalment en 

la necessitat de posseir una fe práctica, viva, operant, que uneixi 

les própies conviccions amb les bones obres; el fidel ha d'esquivar 

els pecats 1 encalcar les virtuts. 

Per bé que els mateixos heretges siguin impugnats per St. Jaume, 

St. Judas, St. Pere 1 St. Joan, cal distingir el divers aspecte des del 

qual són considerats per cadascun d'aquests sagrats autors. 

En la lletra de St. Jaume són atacats els comencaments de l'antino- 

misme o doctrina que diu que el cristia no esta subjecte a cap llei ni 

divina ni humana, que solament li cal la fe per a salvar-se ; els falsos 

doctors impugnats en aquesta primera época seduien els cristians 

predicant simplement la inutilitat de les obres quant a la vida eterna. 

Els heretges impugnats per St. Judas, no contents amb l'exposi- 

ció teórica d'aquesta doctrina, portaven a la práctica totes les seves 

conseqiiéncies; amb els seus exemples seduien els fidels, es jacta- 

ven d'una falsa religiositat 1 adhuc negaven la divinitat de Jesucrist 

(Jud. 4). 
Les amenaces del judici diví no espantaren aquells cristians fora- 

viats, els quals feren escarn del segon adveniment del Crist 1 del 

judici que Déu preparava als transgressors (II Ptr. III, 3). D'ací 

la insistencia de St. Pere en les amenaces i la repetició que fa dels 

arguments proposats per St. Judas, amb la refutació de les raons 

donades pels heretges.' 

Sant Joan no es dirigeix a les mateixes esglésies ni demostra cap 

recel envers aquells als quals escriu; els destinataris són bons 

cristians, fillets molt amats que només li mereixen lloances. Els he- 

retges han consumat ja la separació, no viuen entre els cristians que 
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han romás fidels als ensenyaments dels apóstols. Sant Joan els re- 

comana que s'allunyin d'ells, car s'atreveixen ádhuc a negar Je- 

sucrist. 

Les Lletres Católiques són documents ben interessants de les pri- 

meres heretgies dels temps apostólics i de les evolucions per qué 

passaren els heretges abans de separar-se de l'Església. Demostren 

com sempre l'Església s'ha preocupat de la puresa de la doctrina 1 

com els errors serveixen per a precisar més les veritats que són ob- 

jecte d'escomesa. 

El to exhortatori predomina en les set lletres; aixó explica lPafi- 

nitat notable que tenen amb els llibres sapiencials. En Paspecte 

polémic, la lletra de St. Jaume constitueix un exemple magnífic de 

diatriba ; la segona de St. Pere es caracteritza per energia amb qué 

rebat els raonaments dels heretges. La primera lletra de St. Joan 

és principalment dogmática. Literariament excelleix la lletra de 

St. Jaume, per l'elegáncia de frase 1 selecció de mots. 

Degut a la indiscutible preferencia que tingueren les lletres de 

Papostol St. Pau, les Lletres Catoliques foren poc emprades en les 

polemiques doctrinals dels temps patrístics. Sempre, peró, que 

un passatge d'aquestes lletres s'avenia amb els temes tractats pels 

Sants Pares, eren citades i comentades. Sant Climent d'Alexandria 

féu uns comentaris de la primera de St. Pere, de la primera 1 se- 

gona de St. Joan i de la de St. Jaume; malauradament la seva obra 

s'ha perdut. 

* 
* »* 

Quant al text grec, adoptem el de Pedició de H. Vogels, seguint 

el criteri exposat en el volum XIII. 
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NOTÍCIA PRELIMINAR 

Autor. —L”autor d'aquest llibre és Jaume fill d'Alfeu o Clopas (Mt. X, 
ΠΝ 18; Le. VL 15; Act: 1,13) 1 de Maria (Mt. XXVI, 56; 
Mc. XV, 40; XVI, 1; Lc. XXIV, 10). És anomenat també en els 

Evangelis germá del Senyor (Mt. XIIL, 55; Mc. VI, 3). En la Lletra als 

Gáalates, sant Pau l'anomena apóstol i una de les columnes de l'Església. 
Alguns autors han volgut distingir entre apóstol Jaume, fill d'Alfeu, 

i Jaume, germá del Senyor. La Lletra als Gálates en el lloc ja esmentat 

i la tradició ens confirmen que són una mateixa persona, que més tard 
rebrá el cárrec de Bisbe de Jerusalem. És conegut per Jaume el Menor, 

per tal de distingir-lo de Jaume fill de Zebedeu i germa de sant Joan 
apostol i evangelista. 

Fins a la mort del Senyor, poca cosa consta de l'autor de la present 

lletra, llevat d'alló que els evangelistes expliquen de tots els membres 

del collegi apostólic. Sabem, peró, que després de la resurrecció del 

Senyor, sant Jaume rebé una aparició especial, segons testimoni de sant 

Pau (I Cor. XV, 5-7). Amb els altres apóstols assisti a 1*Ascensió ¡ es 

retira al Cenacle. 

Ni Pere, destinat a pastor universal de lEsglésia, ni Joan i Jaume, fills 

del Zebedeu, no volgueren reservar-se la glória d'ésser cap de lPesglésia 
de Jerusalem, ans Jaume, l'anomenat just, fou escollit per bisbe de Jeru- 

salem, segons diu Climent d”Alexandria, citat per Eusebi (H. E. Il, 1). 

Igualment ens ho explica sant Jeroni. Els Pares posteriors creuen que 

el mateix Senyor, quan li aparegué ressuscitat, li encomana el cárrec 
pastoral de lesglésia de Jerusalem. Quan sant Pere és alliberat per un 

. ángel de la presó, de seguit ho fa saber a sant Jaume (Act. II, 17). En 

el Concili dels Apóstols els advertiments de sant Jaume són escoltats 

| posats en práctica tot seguit. 
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Flavi Josef (4nt. lud. XX, 19) ens explica la seva mort. Sant Jaume 

era anomenat el just pels jueus a causa de la seva observanca de la Llei 

i austeritat de vida. Aixó li congria lodi dels princeps dels jueus, 
especialment d'Anan, el qual en el lapse de temps que Jerusalem restá 

sense procurador — de la mort de Festus fins a la vinguda d*Albi — acusa 
sant Jaume i alguns altres cristians de violadors de la Llei. Fou con- 
demnat a la pena de lapidació vers l'any 61-62. Segons la tradició, 
enriquida amb evidents aportacions de la fantasia popular i que Eusebi 
ens recull d'Hegesip (H. E. Il, 23), sant Jaume mori martiritzat en 
el dia solemne de la Pasqua. Fou portat al pinacle del Temple perque 
digués davant de tot el poble que havien de creure de Jesús. Pel seu 

magnific testimoni, molts dels oients foren convertits a la veritable fe. 
Aleshores fou precipitat des del pinacle i furiosament apedregat, mentre 

ell pregava fervorosament pels seus perseguidors. Un bataner, d'un cop 
de bastó, acaba el martiri del Just. 

AUTENTICITAT.—Ha estat impugnada l'autenticitat d'aquesta lletra pel 

fet de no ésser gaires els escriptors antics que la citen, motiu pel qual 
Eusebi la posa entre les lletres sotmeses a la discussió, τὰ αντιλεγόμενα. 

És cert que abans d'Origenes no fou citada amb el nom del seu autor, 
peró fou continuament emprada des dels primers temps apostólics, cosa 

que exclou tot dubte prudent. Sant Climent Roma Pempra igual que les 
altres Escriptures, Hermas probablement, sant Justi amb tota certesa, 
mateix que sant Climent Alexandri, el qual la citá molt sovint i en féu un 

comentari. Origenes l'atribueix a l'apostol sant Jaume. Els catálegs de 
sant Atanasi, sant Ciril de Jerusalem, sant Gregori Naz., sant Amfiloqui, 

per "Orient, i els cánons de sant Damas i altres Papes, per POccident, ens 

confirmen lP'admisssió universal d'aquesta lletra en el canon. Hem de re- 

marcar com un argument de molta importáncia que no resta cap vestigi 

de dubte entre els antics. 

El carácter intern de la lletra concorda amb el que sabem de sant 

Jaume. L”autor ha residit llarg temps a Palestina, com ho proven les metá- 

fores de la vida del camp, dels costums familiars, i de les usances marines. 
I”autoritat apostólica es manifesta en P'energia amb qué repren els ambi- 
ciosos mercaders, els rics, els falsos doctors d'aquelles esglésies que no 
ha fundat pas i de les quals no té cárrec episcopal. Que és un exacte 

complidor de la Llei (Act. XXI, 20), ho palesa Pesperit de qué está ani- 
mada tota la lletra. Finalment la seva insistent recomanació de la pregá- 

ria manifesta que estava lliurat a una vida d'oració. 



SANT JAUME ΤΙ 

DesTINATARIS. — La lletra és adrecada a les dotze tribus que són en la 

dispersió. Els defectes combatuts i les virtuts suposades en la lletra 

demostren que és adrecada a jueus. Car els destinataris han d'esmenar- 

se de la gelosia, violéncia, murmuracions i altres pecats de la llengua 
(HI i IV); s'acontenten de paraules i no practiquen el bé (I, 22 s.); 
volen exercir el mestratge (III) sense aprendre abans; juren per un 

no-res (V, 12). Peró sant Jaume en tota la lletra no fa la més lleu- 

gera allusió al perill d'incórrer en la idolatria, ni en el paganisme, ni en 
els excessos de menjar i beguda, cosa que hauria fet si els destinataris 

haguessin professat abans el paganisme. És clar, doncs, que sant Jaume 

s'adreca als cristians provinents del judaisme. No resten, peró, formal- 

ment exclosos els altres, car parla a aquells que Déu engendra amb parau- 
la de veritat, que són les primicies de les seves creatures (1, 18) i obeeixen a 
la llei de llibertat, segons la qual seran jutjats. De la lletra es desprén 
que els destinataris són de condició més aviat humil (II, 1-12), car els 
poderosos són pocs i els fidels són oprimits per ells i adhuc conduits als 

tribunals. 

- FinaLITaT.—La finalitat de la lletra és triple. Primerament, encoratja 
i consola els fidels per les proves i persecucions en qué es troben. Sego- 

nament, vol combatre les divisions, les preferéncies envers els podero- 
ros i altres abusos que comencaven a arrelar en aquelles noves comuni- 

tats. La principal finalitat és convencer els fidels de la necessitat de les 
obres per a salvar-se (II, 14-26). Quan parla de la necessitat de prac- 

ticar la paraula de salvació (1, 22-25), de com ha d'ésser la veritable reli- 
gio (1, 26-27), de lP'accepció de persones (II, 1-13), de Peducació de la 

llengua (II, 1-12), de la caritat envers els germans (IV, 2-V, 9), de 
Pesperit d'apostolat (V, 19-20), desenrotlla la idea central de tota la lletra: 
que la fe ha d'ésser acompanyada de les obres; altrament és inútil, morta. 

CARACTER LITERARI.—Aquesta tesi no és exposada amb estil planer, 
didactic, sinó que l'autor s'entusiasma, parla amb un interlocutor imagi- 

nari i com si fes un discurs a les multituds. 

Aquesta vivor d'expressió és el carácter literari més remarcable de la 

lletra. Aixó prové de la gran semblanca que té aquesta lletra amb els 
escrits grecs coneguts amb el nom de diatriba. Sant Jaume n'empra gai- 

rebé tots els procediments: fa intervenir en la seva argumentació un 

interlocutor imaginari al qual s'adreca (Il, 13); personifica ádhuc les 
virtuts i vicis; la cobejanca concep i infanta el pecat, que duu la mort 

(1, 15); la misericordia es glorieja i proclama el seu triomf enfront del 

2 - NOU TESTAMENT XV 
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judici (11, 13); les passions guerregen contra els membres (IV, 1); el 
rovell devora les riqueses i (V, 3) la soldada que ha estat retinguda 
clama a Déu per la injusticia. També les interrogacions serveixen per a 
captivar l'atenció del lector envers la veritat que vol inculcar; pregunta 

coses evidents que serviran de principi a una ulterior demostració, o bé 

de transició o conclusió, en molts indrets de la lletra. Finalment, quan 

s'adreca als lectors, quan apostrofa, quan empra exemples, citacions, im- 

peratius, no fa més que donar a la lletra el carácter d'un veritable model 
literari, concebut segons els procediments de la diatriba dels prosistes 

grecs. 

La frase és breu, ágil i ben estructurada. El léxic és triat, més que en 
la Lletra als Hebreus, per tant més que en cap altre escrit del N. T. Els 

semitismes indubtables de la lletra constitueixen un atractiu a remarcar 
entre les moltes belleses que enclou aquest joiell literari. 

LLoc 1 TEMPS DE LA COMPOSICIÓ. — No hi ha discrepancia entre els 
autors quant al lloc on fou escrita la present lletra: Jerusalem, ciutat on 
sant Jaume residia i on exerci constantment fins a la mort el carrec 

episcopal. És més dificil d'assenyalar amb certesa l'any en qué fou escrita. 
Amb probabilitat podem dir que no ho fou abans de l'any 57 en qué fou 
escrita la Lletra als Romans, car suposa coneguda la doctrina de sant Pau 
pertocant a la justificació per la fe. Ni podem anar més enllá de Pany 
62 en qué morí sant Jaume. Si voliem precisar més, sembla probable 

que fou més enllá de Pany 60, puix que es necessita algun temps perqué 
la lletra de sant Pau fos coneguda ἱ interpretada a favor de la tesi anti- 
nomista. 

Drvisió. — Sant Jaume comenca la lletra amb una breu adrega a les 

dotze tribus de la dispersió. Manca epileg i salutació de comiat. 
La Primera part de la lletra conté advertiments generals, adrecats a tots 

els cristians (1, 2-IV, 13). Pot subdividir-se en quatre seccions : 

I. El sofriment de les temptacions (1, 2-18): 1) Hem d'alegrar-nos per 
les proves que Déu ens envia (I, 2-12). 2) Origen de les temptacions 

(13-15). 3) Tota perfecció prové de Déu (16-18). 
ll. La fe que justifica: (L,, 19-126): 1). “La paraula desalación 

(19-27). 2) Contra Paccepció de persones (II, 1-13). 3) La fe viva i 
les obres (14-26). 

ΠῚ; Llambició de mestratge (TI, 18): 1) Cal domtar la llengua.. 
2. El zel dolc, saviesa veritable (13-1). 

IV. Les baralles entre germans (IV, 1-13): 1) L”enveja (1V, 1-3). 
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2) Mundanitat (4-6). 3) Supérbia (7-10). 4) Murmuració (11-13). 
La Segona part conté set advertiments especials (1V, 13-V-20): dos són 

adrecats als que havien estat la causa de pertorbació entre els cristians 
d'aquelles esglésies: els mercaders ἱ els rics. 

Una exhortació a la paciencia i una instrucció pertocant als juraments. 
I últimament parla de la unció dels preveres als malalts, de la confessió 
i oració. Clou el llibre un convit a exercir 1'apostolat envers els germans 
foraviats. 



J¡AKQBOY 

INSCRIPTIO 

(, 1) 

(6. 1.) Ἰάκωβος θεοῦ καὶ κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ δοῦλος ταῖς δώ- 

δεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ χαίρειν. 

MONITA GENERALIA 

1 '21=1V., 19) 

I. DE SVFFERENTIA TENTATIONVM 

(, 2 - 18) 

DeE TENTATIONIBVS GAVDEAMVS 

2[l8c0av χαρὰν hyfoadBz, ἀδελφοί μου, ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε 

ποικίλοις, γινώσκοντες ὅτι τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως κατεργάζεται 

1. 1 θεου] + πατρος 69 || om. χριστ. 47, 101 

1.—Jaume. St. Jaume el Menor, fill 
d'Alfeu, cosí o próxim parent del Se- 
nyor, germá de St. Judas apóstol, i 
bisbe de Jerusalem.—Servent. Com a 
home, com a cristiá, peró principal- 
ment pel cárrec i dignitat d'apostol, es 
proclama servent de Déu 1 del Senyor 
Jesucrist. — A les dotze tribus que són en 
la dispersió. La lletra va doncs adreca- 
da als cristians jueus de la diaspora, es- 
campats arreu del món.— foía, χαίρειν, 
alegreu-vos. Forma claássica de saluta- 

ció; l'apóstol vol que els cristians con- 
servin l'alegria dins llur cor. En diversos 
indrets de la seva lletra (1, 2. 9. 12), ens 
dirá quin ha d'ésser el motiu de la nos- 
tra veritable alegria. “Tres són les for- 
mes de salutació, per la qual desitgem 
el bé a les persones a qui ens adrecem: 
els hebreus i altres pobles orientals 
amenacats per les guerres saluden de- 
sitjant la pau; els grecs desitgen la jota 
als amics 1 els llatins desitgen la salut. 
Cada una d'aquestes salutacions mani- 



LLETRA DE SANT JAUME APÓSTOL 

ADRECA 

(L 1) 

(GIL)? Jaume, servent de Déu ἱ del Senyor Jesucrist, a les dotze tri- 

bus que són en la dispersió, joia ! 

ADVERTIMENTS GENERALS 

(Mis Vio 

Il. EL SOFRIMENT DE LES TEMPTACIONS 

(E 2- 18) 

Ι. HEM D'ALEGRAR-NOS DE LES PROVES QUE DÉU ENS ENVIA 

5 Germans meus, quan vingueu a váries temptacions, compteu-ho com 

a gran goig, ¿sabent que la prova de la vostra fe produeix paciencia. 
IS NS 3: 

festa la psicologia dels pobles respec- 
tus. (Cf Estius). 

2.—Els quatre apartats en qué hem 
dividit el text són les quatre parts amb 
qué St. Jaume explana el seu pensa- 
ment. Ens hem d'alegrar en les pro- 
ves (2-4); demanar a Déu la saviesa 
per a entendre-les (5-8); aplicació de 
la doctrina exposada (9-11); premi que 
en rebrem (12). 

Germans. St. Jaume se serveix d'a- 
quest mot diverses vegades per a intro- 

Phil. 1, 1. IA στον, 3: 

duir una nova qúestió. La germanor 
cristiana radica en la unitat de Pare, de 
fe i de vida sobrenatural en Jesús. — 
Temptacions. Aqui es pren en el sentit 
de tribulacions, o proves que ens vénen 
de part de fora 1 afligeixen el nostre 
esperit o el nostre cos; no vol dir les 
temptacions que ens inciten a pecar. 

3.— El motiu de la nostra alegria en 
les proves és ben clar: ens perfeccio- 
nen moralment, per l'exercici de la pa- 
ciéncia. 
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ὑπομονήν. *f δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω, ἵνα ἦτε τέλειοι καὶ 

δλόκληροι, ἐν μηδενὶ λειπόμενοι. 

ὅ Εἰ δέ τις ὑμῶν λείπεται σοφίας, αἰτείτω παρὰ τοῦ διδόντος θεοῦ 

τπιᾶσιν ἁπλῶς καὶ μὴ ὀνειδίζοντος, καὶ δοθήσεται αὐτῷ. δ αἰτείτω δὲ 

ἐν πίστει, μηδὲν διακρινόμενος: ὃ γὰρ διακρινόμενος ἔοικεν κλύδωνι 
€ θαλάσσης ἀνεμιζομένῳ καὶ ῥιπιζομένῳ. Tun γὰρ οἰέσθω ὃ ἄνθρωπος 

ἐκεῖνος ὅτι λήψεταί τι παρὰ τοῦ κυρίου, ὃ ἀνὴρ δίψυχος, ἀκατάστατος 

ἐν πάσαις ταῖς δδοῖς αὐτοῦ. 

ϑΚαυχάσθω δὲ ὃ ἀδελφὸς ὃ ταπεινὸς ἐν τῷ ὕψει αὐτοῦ, 19ὁ δὲ 

πιλούσιος ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ, ὅτι ὧς ἄνθος χόρτου παρελεύσεται. 

1 ἀνέτειλεν γὰρ ὃ ἥλιος σὺν τῷ καύσωνι καὶ ἐξήρανεν τὸν χόρτον, καὶ 

τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσεν καὶ ἧ εὐπρέπεια τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἀπώ- 

eto: οὕτως καὶ ὃ πλούσιος ἐν ταῖς πορείαις αὐτοῦ μαρανθήσεται. 

15 Μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει πειρασμόν, ὅτι δόκιμος γενόμενος 

λήψεται τὸν στέφανον τῆς ζωῆς, ὃν ἐπηγγείλατο ὃ κύριος τοῖς ἀγαπῶ- 

σιν αὐτόν. 

2. 'VNDE TENTATIONES PROCEDVNT 

13 Μηδεὶς πειραζόμενος λεγέτω ὅτι ἀπὸ θεοῦ πειράζομαι' ὃ γὰρ θεὸς 

ἀπείραστός ἔστιν κακῶν, πειράζει δὲ αὐτὸς οὐδένα. 1΄ἕκαστος δὲ 

6 μηδ. διαχρ.] + οτι ληψεταῖι 68 |] 7 om. τι NC* αἱ. }} 8 avno] + yap 38 syh || 9 om. o ἀδελφ. B 
arm. || 11 om. αὐτοῦ 19 69 syh || om. autov 22 B| 12 αἀνθρωπος 4 70, 104 || o xup.] o θεος 4. 13 αἱ. 
ug. om. NABff|| 13 απο] uro καὶ 69 

4.—La partícula adversativa pero ens 
amonesta de la necessitat que la pa- 
ciéncia sigui una virtut operant, no 
una resignació passiva. No hem de 
retre'ns per impoténcia, servant rancor 
contra els enemics, sinó que hem d'ac- 
ceptar les proves que Déu ens envia per 
motius sobrenaturals; d'aquesta ma- 
nera, la paciéncia penetra totesles obres 
del cristia. 

5. — No és la saviesa d'ordre dog- 
mátic o especulativa la que aci diu que 
hem de demanar a Déu, sinó aquella 
virtut que ens fa esguardar el just valor 
de les coses segons la llei de la provi- 
dencia divina. 

De grat. Vg. tradueix abundosament. 
El mot grec pot traduir-se per la idea 
de simplicitat i de generositat. — No en 
fa retret. L*Eclesiastic diu a proposit 
dels qui retreuen els favors fets a 

Pamic (XX, 14): Poc et donará ἱ molt 
et retraura— 1 obrira la seva boca com 
un pregoner. 

ὃ. — Home de dos esperits : δίψυχος. 
Mot que expressa eloqúentment l'estat 
del qui es troba dividit en dos estats 
d'esperit distints.—En tots els seus ca- 
mins. Hebraisme; cami és manera 
d'obrar i conduir-se moralment(v. 11). 

9.—Humil. Modest per la seva con- 
dició social, principalment per la man- 
ca de riqueses. —Exalgament moral ex- 
pressat més avall (v. 12) i en diferents 
llocs de 1'Escriptura. (Eccli. XI, 1-7; 
PE: ΤΥ τ 

10.—El ric de qué parla l'apóstol és 
aquell qui, ensuperbit amb les rique- 
ses, no protegeix el pobre, ans el 
menysprea iabandona. Amb la com- 
paranca de les flors de l'herba mostra la 
brevetat de les riqueses d'aquest món 
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4 Convé, ρετὸ, que la paciéncia posseeixi obra perfecta, per tal que sigueu 

perfectes ἱ integres, no mancats en res. 

551 a algú de vosaltres manca saviesa, pregui al Déu que dóna a tothom 

de grat i no en fa retret, i li será donada. *Que pregui, pero, amb fe; 

sense dubtar gens, car el qui dubta sembla l'onada de la mar, esventada i 

remoguda. “Que aquest home no es cregui obtenir res del Senyor. 

$ Home de dos esperits, inconstant en tots els seus camins. 

2 Que es complagui el germa humil en el seu exalcament, 19 ρετὸ el τὶς en 

la seva humiliació, perqué s'esvairá com una flor de fenc; * car s'ha llevat 

el sol amb un vent xardorós i ha emmusteit el fenc i ha caigut la seva 

flor i la gencor del seu aspecte s'ha perdut. 

viaranys es marcirá. 

Aixi també el ric en els seus 

12 Benaurat home el qui sofreix temptació !, per tal com, quan será pro- 

γαῖ, assolirá la corona de la vida que el Senyor prometé als qui lamen. 

2. (ORIGEN DE LES TEMPTACIONS 

13 Ningú, quan sigui temptat, no digui que per Déu és temptat; car Déu 

no és temptat pels mals i ΕἸ] no tempta ningú. 16 Cadascú és temptat per la 
ΒΝ γι}; ται 252; Mc: XE 24: LC. στ, 6; Το. XIV. 13: XVI, 23. 

12, v, 11; 11 Tim. τν 8; lob. v, 17; Tob. χει, 13; Mt. v, 10. ZAS 

que no podran allargar-se més enlla de 
la mort. Trobem sovint aquesta com- 
paranca en l'Escriptura. (Cf. Ecli. XIV, 
5. IS AL, 61 Pi. 1, 24.) 

11.—El mot grec καύσων pot signi- 
ficar la xardor del sol o el vent xardo- 
rós que, provinent del desert de Moab, 
assecava totes les plantes. 

12.—Acabament de lP'exhortació a la 
paciéncia enmig de les proves. La raó 
fonamental del nostre goig és el premi 
que Déu ha promés als qui llamen. — 
La corona de la vida. Comparanca im- 
plicita amb les corones dels vencedors 
olimpics ¡les dels reis i princeps. Tal 
vegada aHudeix també les corones 
amb qué s'abillaven els antics en els 
banquets com un signe de joia. Vic- 
toria en el combat, domini com a reis 
i princeps, joia sense cap mena de tris- 
tor; tres conceptes que s'avenen admi- 
rablement amb la noció teológica de la 
benauranca eterna. En l'Apocalipsi es 
repeteix la mateixa expressió ; St. Pau 
(11 Tim. IV, 8), ens parla de la corona 

10, Eccli. xv, 18; Is. xt, 6; 1 Per. 
13, 1 Cor. x, 13. 

de la justicia, que St. Pere (I Ptr. V, 4), 
ens diu que és immarcescible. Aquesta 
recompensa no será altra cosa que la 
plena recepció de la vida, eterna 1 ben- 
aurada. 

13.—St. Jaume amonesta el cristiá 
que no caigui en l'excusa d'atribuir els 
seus pecats a les temptacions que l'in- 
dueixen a cometre el mal moral, com 
si fossin causades per Déu. Déu no 
tempta pas (13); la propia cobejanca 
empeny l'home a pecar (14-15); la ve- 
ritat és que Déu és lPlautor de tot bé. 
Cf. v. 3, nota. —Déu no és temptat pels 
mals. L*adjectiu verbal ámeipactos pot 
ésser pres en sentit actiu o passiu. La 
Vg. prefereix el sentit actiu 1 tradueix 
Déu no és temptador de mals. Es millor 
evitar la tautologia que en resulta amb 
la frase segúent; el sentit és doncs que 
Déu no és temptat de fer el mal ni 
tempta l'home a cometrel. (Cf. Oecu- 
mentus.) 

14.—Procés de la temptació. “Emt- 
θυμία en els classics significa qualsevol 
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πειράζεται ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας ἐξελκόμενος καὶ δελεαζόμενος: 

1 εἶτα Y ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρτίαν, ἣ δὲ ἁμαρτία ἀποτελε-- 

σθεῖσα ἀποκύει θάνατον. 

3. (OMNE DONVM PERFECTVM A ΠῈΟ EST 

16 Μὴ πλανᾶσθε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. 1 πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ 

πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστιν καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν 

φώτων, παρ᾽ ᾧ οὐκ ἔνι παραλλαγὴ ἢ τροπῆς ἀποσκίασμα. 18 βουληθεὶς 

ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας, sic τὸ εἶναι ἥμᾶς ἀπαρχήν τινα τῶν 

αὐτοῦ κτισμάτων. 

ΠΕ FIDE IVSTIEICANTE 

(I, 19 - II, 26) 

19"lote, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. 

ἀκοῦσαι, βραδὺς εἰς τὸ λαλῆσαι, βραδὺς εἰς ὀργήν' 

δικαιοσύνην θεοῦ οὐκ ἐργάζεται. 

Ι. VERBVM SALVTIS 

ἔστω δὲ πᾶς ἄνθρωπος ταχὺς εἷς τὸ 

"ὀργὴ γὰρ ἀνδρὸς 
218.9 ἀποθέμενοι πᾶσαν ῥδυπαρίαν 

καὶ περισσείαν κακίας ἐν πραύτητι δέξασθε τὸν ἔμφυτον λόγον τὸν 

δυνάμενον σῶσαι τὰς ψυχὰς ὑμῶν. 

39 Γίνεσϑε δὲ ποιηταὶ λόγου, καὶ μὴ μόνον ἀκροαταὶ παραλογιζόμενοι 

17 χατερχομενον 27. 29} ἁαἀποσχιασματος N*B 5118 βουλ. || + γὰρ 7. 106 al. vg. || arrex.] 
εἐποιῆσεν 69 || 19 τιστε] wote KLP al, | om. de ΚΙ, al. sy || 20 ov xatepyal. C'KLP al. || 21 πραῦτ.] 
+ copias P || 22 λογ.] νομον 38. 83 al. 

desig,bo o dolent. En el N.'T. es pren 
generalment en una accepció pejorativa, 
per a designar qualsevol desig desor- 
denat.— Seduit i envescat. L'home em- 
portat per la passió s'allunya del bé 
1 s'acosta al mal; St. Jaume ens ho diu 
amb els verbs que expressen els artifi- 
cis del pescador i cacador per a fer 
sortir 1 capturar la presa. 
15.—Amb la comparanga de la ge- 

neració natural dóna el procés psico- 
logic de la temptació consentida. La 
gradació és perfecta i ala inversa de les 
proves acceptades amb paciencia. Com 
fa notar Estius, apóstol personifica la 

cobejanga com si fos una dona que se- 
dueix el baró fins a fer-lo pecar i ella, 
com a resultat, esdevé mare. 

17.—En el qual no hi ha trasmudanga 
ni aombrament de vartacioó. Mapaliayn, 
transmudanca, mot que té una doble 
accepció; designa algunes vegades els 
canvis astronómics, com són el solstici, 
el curs dels astres i altres vegades la 
variació de sentiments, de voluntat, que 
és el sentit en qué s'empra ací. “Amo- 
σκίασμα, aombrament, projecció del'om- 
bra, obscuritat produida per algun cos 
interposat. Si seguim la comparan- 
ca anterior, es tracta de l'ombra pro- 
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propia cobejanca, seduit i envescat. 15 Després, la cobejanca, esdevinguda 

prenys, infanta el pecat; el pecat, peró, en ésser consumat, engendra la 

mort. 

3. ΤΌΤΑ PERFECCIÓ PROVE DE DxÉu 

16 No sigueu induits en error, germans meus benamats. 1 Tota bona 

mercé ¡ tot do perfecte és d'amunt, davallant del Pare de les llums, en el 

qual no hi ha trasmudanca ni aombrament de variació. 18 Volenterós ens 

engendra amb paraula de veritat, per tal que nosaltres siguem alguna pri- 

micia de les seves creatures. 

ΠΑ ER OUE TUS TIÉEICA 

(I, 19-11, 26) 

1. LA PARAULA DE SALVACIO 

19 Ho sabeu, germans meus benamats. Que tot home sigui diligent a 

oir, lent a parlar, lent a la ira. 2 Car la ira de l'home no obra la justicia de 

Déu. “1 Per aixo, foragitant tota immundicia i abundor de perversitat, aco- 

lliu amb dolcesa la paraula empeltada, la qual pot salvar les vostres 

animes. 

22 Sigueu, peró, observants de la paraula i no solament oidors, enga- 
15, Rm. vi. 23; lo. v, 24; vi, 50; Eccli. xvi. 20. 18, Rm. vir, 23; 11 Tim. 1, 9; 110» 111, 1; Eph, y, 
RV 27; ECC νν 39,» Mt ν, 29: χι, 20... dl Per τὴς Lo 22. ΜῈ, VIL, 21-243 Ro. 
1, 13; ΠῚ Cor. τὖὶ 18: MPtr. 1,9. 29, Mt. vir, 26. 

duida pel moviment dels astres: nit, 
eclipsis. El sentit és que Déu és im- 
mune de tota foscor. 

18. —Volenterós. Per la seva lliure 
voluntat, Déu elegeix els fidels per a 
llur engendrament espiritual. — Primíi- 
a. La primera part de 14. collita, 
oferta a Déu, segons la llei de Moisés. 
Ex. XXII, 29-30. 

19. — En el verset anterior ha parlat 
de la paraula de veritat; ara assenyala 
els principals deures envers aquesta pa- 
raula salvadora que ens ha engendrat 
a la vida eterna; hem d'escoltar la pa- 
raula (19-21); hem de practicar els seus 
preceptes (22-27). 

Diligent a oir, lent a parlar, lent a 
la ira. Amb elegáncia que recorda els 
millors autors clássics, St. Jaume em- 
pra Pasindeton o manca de conjunció. 

21. — L*apóstol ens diu quina és la 
paraula de veritat (18); no és altra que 
la que us és empeltada amb la professió 
de la fe i que pot salvar les vostres dni- 
mes. Trobem aquesta expressió en 1 
ΕΣ 

22. —Necessitat de conformar els ac- 
tes a la paraula de veritat. (Rm. Il, 
13.) Quan diu oídors, recorda potser, 
els que escoltaven la lectura de la 
Biblia en les sinagogues i en els aplecs 
cristians. 
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ἑαυτούς. 25ὅτι εἴ τις ἀκροατὴς λόγου ἐστὶν καὶ od ποιητῆς, οὗτος 

ἔοικεν ἀνδρὶ κατανοοῦντι τὸ πρόσωπον τῆς γενέσεως αὐτοῦ Ev ἐσόπτρῳ. 

24 κατενόησεν γὰρ ἑαυτὸν καὶ ἀπελήλυθεν, καὶ εὐθέως ἐπελάθετο δοῖος 

ἦν. 26 δὲ παρακύψας εἰς νόμον τέλειον τὸν τῆς ἐλευθερίας καὶ παρα- 

μείνας, οὐκ ἀκροατὴς ἐπιλησμονῆς γενόμενος ἀλλὰ ποιητὴς ἔργου, 

οὗτος μακάριος ἐν τῇ ποιήσει αὐτοῦ ἔσται. 

26 Εἴ τις δοκεῖ θρησκὸς εἶναι, μὴ χαλιναγωγῶν γλῶσσαν αὐτοῦ ἀλλὰ 

ἀπατῶν καρδίαν αὐτοῦ, τούτου μάταιος ἣ θρησκεία. 531 θρησκεία καθαρὰ 

καὶ ἀμίαντος παρὰ τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὕτη ἐστίν, ἐπισκέπτεσθαι ὀρφα- 

νοὺς καὶ χήρας ἐν τῇ θλίψει αὐτῶν, ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τοῦ 

κόσμου. 

ὩΣ: ACCEPTIONEM DEVITENT PERSONARVM 

(C. 11.) *”Adzdgol μου, μὴ ἐν προσωποληψίαις ἔχετε τὴν πίστιν τοῦ 

κυρίου ἣμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τῆς δόξης. 

2Edv γὰρ εἰσέλθῃ εἷς συναγωγὴν ὕμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος Ev 

ἐσθῆτι λαμπρᾷ, εἰσέλθη δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι, 5ἐπιβλέψητε 

δὲ ἐπὶ τὸν φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν λαμτιρὰν καὶ εἴπητε: σὺ κάθου 

ὧδε καλῶς, καὶ τῷ πτωχῷ εἴπητε: σὺ στῆθι ἐκεῖ ἢ κάθου ὑπὸ τὸ 

ὑποπόδιόν μου, “οὐ διεκρίθητε ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἐγένεσθε κριταὶ διαλογι- 

σμῶν πονηρῶν ; 

δ᾽Ακούσατε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. οὐχ ὃ θεὸς ἐξελέξατο τοὺς 

τιτωχοὺς τῷ κόσμῳ πλουσίους ἐν πίστει καὶ κληρονόμους τῆς βασιλείας 

ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν ; ὅ ὑμεῖς δὲ ἠτιμάσατε τὸν πτωχόν. 

Οὐχ oí πλούσιοι καταδυναστεύουσιν ὕμῶν, καὶ αὐτοὶ ἕλκουσιν ὑμᾶς 

23 hoy.] νομου 83 αἱ. ||25 παραμειν.] + outros KLP al. «γ}}} 26 εἰ δε CP al. υρ || εἰναι] + εν 
υμιν ΚΙ, al. || 27 0pnox.] + γὰρ 4 αἱ. sy? || 11. 1 om. τῆς δοξ. 13, ) τῆς 00%. του xuptoy 69, 73 || 
3 ) χαθου εχει B ff | υποποδ.] + τῶν ποδων 4 13 Aug vg [| 4 inc. χαὶ ου KLP al. || 5 του χοσμου 
KLP al. ff sy? || βασ.] ἐπαγγελιας NA 

que literalment significa repenjar-se o 23-24. — L'exemple d'aquell qui es 
ajupir-se per a mirar.—La llei perfecta, mira al mirall amb la intenció de ren- 

tar-se la cara o els cabells 1 que després 
se'n distreu, és una manera ben sen- 
zilla d'iMustrar la doctrina que explica. 
Obra inútil també fa el qui oeix la pa- 
raula de veritat 1 no la practica; se'n 
distreu 1 deixa de corregir alló que li 
indicava com a necessari i urgent de 
corregir. 
25.—Ha ben esguardat. Ens sembla 

la millor versió del verb παρακύπτω 

la de la llibertat. Noms que precisen 
quin és el concepte que mereix a l'a- 
postol la llei predicada per Jesucrist. 
Quant al mot llibertat, cf. nota de Il, 12. 
Coincideix amb el verset 21. 

26-27.— Hi ha el perill de creure que 
hom practica la paraula oida, adés 
sense practicar-la gens, adés complint 
amb l'accessori i deixant de banda l'es- 
sencial. — Religios, religió. Aquests 
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nyant-vos vosaltres mateixos. % Car si algú és oidor de la paraula i no 

n'és observant, aquest s'assembla a un home que esguarda la seva fac 

de naixenga en un mirall; **puix que s'ha mirat ell mateix i se n'ha 

anat i tot d'una ha oblidat com era. %Peró aquell qui ha ben esguardat 

vers la llei perfecta, la de la llibertat, i persevera en ella, esdevingut no 

un oidor oblidadis, sinó observant d'obra, aquest sera benaurat en el 

seu obrar. 

26Si algú pensa ésser religiós i no refrena la seva llengua, sinó que 

sedueix el seu cor, la religió d'aquest és vana. 2% La religió pura i inconta- 

minada davant el Déu i Pare és aquesta: visitar orfes i vidues en llur 

angoixa, conservar-se a si mateix incontaminat del món. 

2. (CONTRA L'ACCEPCIÓ DE PERSONES 

(C. 11.) *Germans meus, no tingueu la fe del gloriós Senyor nostre 

Jesucrist en accepció de persones. 

2 Car si entrés al vostre aplec un home amb anell d'or i vestit esplendid, 

entrés també un pobre amb sutze vestit 51 esguardéssiu vers el que porta 

el vestit espléendid i diguéssiu: «Tu seu aqui, honorablement; » peró al 

pobre diguéssiu: «Tu resta dempeus alla» o bé «Seu més avall del meu 

escambell;» *¿no us judiqueu vosaltres mateixos ἱ esdeveniu jutges de 

malvades cogitacions? 

δ Escolteu, germans meus benamats, ¿no ha escollit Déu els pobres 

207 08. 11, 115 vin, 75 Pr. xn, 113 Eccli. vin; 38-395 lob: vw, 24; 15. Lvuz, 1; Rm. xn, 7; 1 Cor. vn, 
AU XL ss 91:1; 17; ΧΙ; 19: [Pro XXIV, 233 ¡Ecclis χει, 1; 1 Cor, τῷ 8; 
EP 17 5. Ecchi. x. 265 Mt. xx, 6. %,Lc.xvm, 5-7; Act.xv,9. 5,1 Cor. 1, 278.5 Ps. x, 
Στ ISO χαν; 17470 DE. χ, 18. 

mots es prenen ací per a designar el 
culte extern a Déu, sense un veritable 
culte interior; car els pecats de la nos- 
tra llengua i tots els altres ofenen Déu 
¡ens en separen.—Visitar orfes i vídues. 
Es un resso de les paraules de Jesucrist 
referent a la caritat als pobres. Mt. 
XXV, 31-46. 

1.—Glorios Senyor. Literalment de la 
gloria.—Accepció de persones. Hebrais- 
me que significa llevar la fas d'aquell qui 
s'ha prosternat en terra davant el rei o 
superior 1 permetre que estigui dem- 
peus al seu davant; aquest privilegi 
origina aquesta locució que serveix per 

indicar els favoritismes i privilegis im- 
merescuts, sobretot quan són a dany o 
menyspreu d'altri. Sant Jaume blasma 
fortament aquest vici, que vol veure 
lluny dels cristians. Car hi ha antago- 
nisme absolut entre la fe predicada per 
Jesucrist i l'accepció de persones. (Cf. 
Chaine.) 

2.—Es remarcable la forma viva amb 
qué pinta l'escena; és un passatge ca- 
racterístic de la literatura de St. Jaume. 

5. —La primera raó que condemna 
les preferéncies és l'elecció del pobre 
a les riqueses de la fe i a l'heréncia del 
regne promés per Déu. 
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> εἰς κριτήρια; Todk αὐτοὶ βλασφημοῦσιν τὸ καλὸν ὄνομα τὸ ἐπικληθὲν 

ἐφ’ ὑμᾶς; 

8 El μέντοι νόμον τελεῖτε βασιλικὸν κατὰ τὴν γραφήν: “ἀγαπήσεις 

τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν;,᾽ καλῶς ποιεῖτε: 95 εἰ δὲ τιροσωποληπτεῖτε, 

ἁμαρτίαν ἐργάζεσθε, ἐλεγχόμενοι ὑπὸ τοῦ νόμου ὡς παραβάται. 10 ὅστις 

γὰρ ὅλον τὸν νόμον τηρήσῃ, πταίσῃ δὲ ἐν ἕνί, γέγονεν πάντων ἔνοχος. 

11 ὃ γὰρ εἰπών' “un μοιχεύσης;,᾽ εἶπεν καί’ εἰ δὲ οὐ “μὴ φονεύσῃς᾽ 

μβοιχεύεις, φονεύεις δέ, γέγονας παραβάτης νόμου. 

12) Οὕτως λαλεῖτε καὶ οὕτως ποιεῖτε ὡς διὰ νόμου ἐλευθερίας μέλλον-- 

τες κρίνεσθαι. 

καυχᾶται ἔλεος κρίσεως. 

18 ἡ γὰρ κρίσις ἀνέλεος τῷ μὴ ποιήσαντι ἔλεος" Κατα- 

3. ΕἸΡΕΜ ΟΡΕΚΙΒΥ5 CONIVNGANT 

1 Τί τὸ ὄφελος, ἀδελφοί μου, ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν ἔργα δὲ μὴ 

ἔχῃ ; pr δύναται ἡ πίστις σῶσαι αὐτόν ; 

15 Ἐὰν ἀδελφὸς ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσιν καὶ λειπόμενοι τῆς 

ἐφημέρου τροφῆς, 16 εἴπῃ δέ τις αὐτοῖς ἐξ, ὑμῶν' ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ, 

θερμαίνεσθε καὶ χορτάζεσθε, μὴ δῶτε δὲ αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδεια τοῦ σώμα- 

7 0UX] xo A 13 sy + {8 tas γραφας 27. 29 υργ]} 11 εἐγενου αποστατῆς νομ. A (13) |] 13 χατα- 
χαυχάσθω Á 13 al. + δὲ A 13 al. ffsy? vg || 15 εαν] + ὃε ADLK al. vg sye || λειπ.] + wotv ALP 
al, || 16 xa ειπὴ Á 13 al, sy? 

6-7. —La segona raó que prova la 
injusticia de l'accepció de persones és 
que els rics, preferits, són els qui per- 
segueixen els fidels.—El bell nom. No 
deu referir-se encara al nom de cristia, 
car aleshores era emprat en sentit pe- 
joratiu, sinó al nom de Jesús, del qual 
eren seguidors. 

8.—La tercera raó és que la práctica 
de la caritat és ordenada per la Llei; el 
mirament 1 preferéncia envers alguns 
amb menyspreu dels altres és un man- 
cament a aquest precepte 1 a tota la 
Llei. Cal remarcar que no vol que els 
rics siguin exclosos del precepte de la 
caritat; seria un altre abús; el que pro- 
hibeix únicament és deixar de banda 
els uns per a afavorir els altres. 

10-11.—La raó fonamental de les an- 
teriors afirmacions és que només hi ha 
un Legislador. Els diferents preceptes 
de la Llei són l'expressió d'una mateixa 
voluntat. Com que una és la voluntat 

del Legislador i una la Llei que la ma- 
nifesta, trencar un precepte és en aquest 
sentit trencar tota la llei divina. 

12-13. —L*última raó que proposa 
per a apartar els cristians de l'accepció 
de persones és el fall del judici, que 
rebrem segons les própies obres. 
Notem el contrast entre la llei de 

Jesucrist, que certament és llei de lliber- 
tat, 1 el judici a qué haurem de sotme- 
tre'ns. La llei de llibertat no ens afran- 
queix de les nostres obligacions morals, 
car per aquesta mateixa llei serem jut- 
Jats. 

La misericordia de qué aci parla con- 
sisteix no a perdonar els qui ens han 
οἷός, sinó a ésser bo envers tothom, 
especialment envers els humils 1 des- 
emparats (Mt. XX V, 34-46). Si per al 
qui no ha fet misericordia el judici será 
temible, per al qui ha estat misericor- 
diós no hi ha temenca. La misericordia 
amb qué haurá obrat es presentará da- 
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segons el món, rics en fe i hereus del regne que Déu ha promés als qui 

lamen? Pero vosaltres heu ultratjat el pobre! 

¿Els rics no us tiranitzen i ells mateixos no us menen als tribunals ἢ 

1¿No blasfemen ells el bell nom que ha estat invocat sobre vosaltres ? 

8 Si, tanmateix, acompliu la llei reial, segons 1Escriptura, « Amaras el 

teu proisme com a tu mateix,» feu bé; ?peró si feu accepció de persones, 

cometeu un pecat, acusats per la llei com a transgressors. *%Perqué qual- 

sevol qui servi tota la llei, peró ensopegui en un sol manament, ha es- 

devingut reu de tots; 11 aquell que digué: «No cometrás adulteri», digué 

també: «No occirás.» Si no comets adulteri, peró occeixes, t'has fet trans- 

gressor de la llei. 

12 Aixi heu de parlar i aixi heu d'obrar com havent d'ésser jutjats per la 

llei de llibertat. 1% Car el judici será sense misericordia per al qui no ha fet 

misericordia. La misericordia es glorieja contra el judici. 

3. LA FE VIVA I LES OBRES 

14 ¿ Quin será el profit, germans meus, si algú diu que té fe, peró no té 

obres? ¿Pot, per cas, la fe salvar-lo? 

15Si un germá O una germana esticuessin nus 1 mancats de l'aliment 
Ὁ 

quotidia, 161 algú d*entre vosaltres els ἀϊριιόβ : « Aneu en pau, escalfeu-vos 
ASS LIZ ὙΡΈΣ. τι, 2. 8, Lv. ΧΙΧ, 15; Mt. x1x, τὸ; XxIt, 39; Mc. xI1, 315 Rom. χιῖν, 9; Gal. y, 14. 

ἢ ΠΤ  σισ, τς; 8.1, 1..: 1o. var, 24) 10, Mtv, 19. 11. Ex. xx, 138: EZ, xv111, 24. 15, ΠΟ. 111, 17. 

yant Déu jutge i, en certa manera, es 
gloriejará d'obtenir d'Ell perdó 1 grá- 
cia, triomfant contra el judici de con- 
demnació. Magnifica i atrevida perso- 
nificació que demostra quant necessária 
és la misericordia per a salvar-nos. 

14.—Aquí comenga la part més im- 
portant de la Lletra; la relació de la fe 
amb les obres en el cristia. No hi ha 
contradicció entre la doctrina que pro- 
posa St. Jaume 1 la que proposa sant 
Pau en les lletres als Romans i als Gá- 
lates, car St. Pau parla de les obres de 
la Llei mosaica i natural sense la fe de 
Jesucrist; St. Jaume, de les obres ma- 
nades per aquesta fe. Altrament, sant 
Pau parla de la fe que obra per la cart- 
tat; paraules que en el fons són exactes 
com les expressions amb qué St. Jaume 
exigeix les obres o conducta conforme 

a la voluntat de Déu perque la fe sigui 
viva, esdevingui perfecta. Notem en- 
cara com els exemples que addueix per 
a confirmar la tesi no són més que 
obres de caritat envers Déu i el prois- 
me Cel ΠΟΙ. ΡῈ estad del PA. 
Fernández, en Verbum Domini, volum 
XI αςς Ὁ. 

Aquesta part de la Lletra demostra 
clarament que la fe no va sempre jun- 
ta amb les obres. La distinció, doncs, 
entre la fe anomenada pels teólegs in- 
forme O mancada de bones obres 1 for- 
mada es troba en la Sgda. Escriptura. 

15-17. — El germa d'aquest exemple 
es troba en necessitat extrema 1 urgent 
que exigeix socors immediat; no tenen 
ni vestit ni l'aliment de cada dia.—El 
terme morta no vol dir que la fe no 
existeix, sinó que és estéril per a sal- 
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τος, τί τὸ ὄφελος ; 1 οὕτως καὶ Ñ πίστις, ἐὰν μὴ ἔχη ἔργα, νεκρά ἔστιν 

καθ᾽ ἑαυτήν. 

18᾽Αλλ᾽ ἐρεῖ τις’ δεῖξόν μοι τὴν 

πίστιν σου χωρὶς τῶν ἔργων, κἀγώ σοι δείξω ἐκ τῶν ἔργων μου τὴν πίστιν. 

σὺ πίστιν ἔχεις, κἀγὼ ἔργα ἔχω" 

19 Σὺ πιστεύεις ὅτι εἷς ἐστιν ὃ θεός; καλῶς ποιεῖς: καὶ τὰ δαιμόνια 

πιστεύουσιν καὶ φρίσσουσιν. 

20 Θέλεις δὲ γνῶναι, ὦ ἄνθρωπε κενέ, ὅτι Y πίστις χωρὶς τῶν ἔργων 

ἀργή ἐστιν; Σ:᾿Αβραὰμ ὃ πατὴρ ἡμῶν οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἀνενέ- 

γκας ᾿Ισαὰκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον; 22 βλέπεις ὅτι A πίστις 

συνήργει τοῖς ἔργοις αὐτοῦ, καὶ ἐκ τῶν ἔργων ἣ πίστις ἐτελειώθη, 38 καὶ 

ἐπληρώθη $ γραφὴ ἣ λέγουσα’ 

ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην, καὶ * φίλος Beo0* ἐκλήθη. 

'ἐπίστευσεν δὲ ᾿Αβραὰμ τῷ θεῷ, καὶ 

Ξ4 Ὁρᾶτε ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος καὶ οὐκ ἐκ πίστεως 

μόνον. 35 ὁμοίως δὲ καὶ Ραὰβ ἣ πόρνη oúx ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ὕποδε-- 

ξαμένη τοὺς ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ δδῷ ἐκβαλοῦσα ; 

26Qoriep γὰρ τὸ σῶμα χωρὶς πνεύματος νεκρόν ἔστιν, οὕτως καὶ ἣ 

πίστις χωρὶς ἔργων νεκρά ἐστιν. 

18 óm. σοὺ 68 ff || χωρις] ex ΚΙ, al. || epy. 15] + σου CKL al, || ον. μοὺ ff ug .γὺ || πιστ.] + 
μου AKPL al. vg sy || 20 ἀργὴ] vexpa NAKLP al, sy || 22. συνεργει NA ffs|| 23 φιλος] δουλος 69 
syh || 24 oparte] + τοινυν KL al. || 25 ουτως C || ayy.] χατασχοποὺυς CL al. ff sypbm || 26 om. 
yap B sy? 

var, com el desig sol és ineficag per a 
alleujar la necessitat extrema. Cal re- 
marcar bé que no oposa la fe a les 
obres, sinó que la fe que no té obres 
—morta—és oposada a la fe que en té. 
L'única fe que ens salvará és aque- 
lla que exerceix alló que creu. El pro- 
blema que resol St. Pau pertocant a 
les obres sense la fe és formalment 
distint del que aci proposa i resol sant 
Jaume referent a la fe eixorca que no 
arriba a fructificar en bones obres. 

18.—Rebat la jactáncia del qui diu 
que té fe sense obres. Aquesta fe no 
solament no pot salvar-nos—és morta 

— sinó que ni pot demostrar la seva 
existéncia. 

19. — La fe dels dimonis no és una 
virtut sobrenatural infosa per Déu, sinó 
una simple certesa resultant de la pers- 
picacia natural de llur inteligéncia; la 
fe del cristiá sense obres, no informada 
per la caritat, és encara una virtut so- 
brenatural. Es distingeix, doncs, de la 
fe dels dimonis per lPorigen i per la 
manera d'actuar. Cf. SanrT Tomas IT.2, 
ΤΠ ΕΣ q. 5 art. 2. Peró com ambdues 
són un coneixement inteHectual, aixó . 
serveix a St. Jaume per a muntarel seu 
argument. Els dimonis tremolen; φρίσ- 
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i sacieu-vos;» peró no els donéssiu les coses necessáries al cos, ¿quin 

será el profit? Aixi la fe, si no té obres, és morta en si mateixa. 

18 Pero algú dirá: Tu tens fe ¡jo tinc obres, mostra'm la teva fe sense 

les obres i jo per les meves obres et mostraré la fe. 

19: "Tu creus que només hi ha un Déu? Fas bé; també els dimonis 

creuen 1 s'estremeixen. 

20 ¿ Vols, peró, contgixer, oh home mesqui, que la fe sense les obres és 

estéril? 1¿Abraam, el nostre pare, no fou justificat per les obres, quan 

oferia Isaac, el seu fill, damunt laltar? 22¿ Veus com la fe collaborava amb 

les seves obres i per les obres la fe esdevingué perfecta? 3351 fou acompler- 

ta 'Escriptura que diu: «Cregué, peró, Abraam a Déu i li fou comptat a 

justicia» i «amic de Déu » fou anomenat. 

24 Vegeu com l'home és justificat per les obres i no solament per la fe. 

25: Semblantment, Raab, la bagassa, no fou justificada per les obres quan 

acollí els missatgers i els avia per altre cami? 

26 Car de la mateixa manera que el cos sense esperit és mort, aixi també 

és morta la fe sense obres. 

17, 11, 26; Mt, vii, 20; Mc. xvi, 16; Gal. v, 6. 
το; Gal: 111) 7; HIDE, χῖ, τὴ. 
24, Rm. ru. 28. 25. los. 11, 1-4; VI, 17; 
ΤΌ ΟΣ, αν; 20: 

vw significa enerigar-se d'espines, de 
llances, posar pell de gallina. L”es- 
paordiment dels dimonis no els serveix 
per a obtenir la salvació perqué els 
manca la bona voluntat, com manca 
també al qui té fe sense obres. 

20. —La forma d'aquest verset és 
típica de la diatriba. — Estéril. ἀργή, 
ociós, ineficac ; es diu estéril un camp 
que no lleva fruit, el diner que no porta 
cap utilitat. Així la fe sense obres és 
estéril per a la salvació. 

21. —El sacrifici d'Isaac és l'obra 
d'Abraam per excelencia que li meres- 
qué les benediccions de Déu i el cons- 
tituí pare de tots els qui tindrien fe. 

18, I Cor. x11, 1-2. 
23, Gn. xv, 6; xvrt, 175 ludt. virr, 22; Rom. 1v, 3; Gal. πὶ, 6. 

HIDE; χα, 21: 

19,1 Cor. νι, 4. 21, Gn, χχιι, 

20; Μὲ χιῖν, 21; XV, 28; ΧΥ͂ΙΣ, 19; 

22.—Exposa les relacions entre la fe 
1165 obres; noteu l'exactitud de la fór- 
mula per les obres la fe esdevingué per- 
fecta: car les obres són un tot amb la 
fe, la fe sense obres és mancada, no 
acompleix la seva finalitat. La fe i les 
obres han d'estar sempre unides en ín- 
tima collaboració. 

25. —Exemple de Raab, parallel al 
d'Abraam. Cananea i meretriu, és el 
mirall de les nacions paganes que ha- 
vien de convertir-se al Crist, remar- 
quen els Sants Pares. 

26.—Verset análeg al 24.—Esperit. 
πινεῦμα. Podria traduir-se : 4ixí com el 
cos sense ale de vida és mort. 
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IM. 0 ὲῈ 'AMBITMONE “DOCENDI 

(UL, 1-18) 

I. LinGvA DOMETVR 

(C. 11.) : Μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε, ἀδελφοί μου, εἰδότες ὅτι 

μεῖζον κρίμα ληψόμεθα. “πολλὰ γὰρ πταίομεν ἅπαντες" 

Εἴ τις ἐν λόγῳ οὐ πταίει, οὗτος τέλειος ἀνήρ, δυνατὸς χαλιναγωγῆσαι 

καὶ ὅλον τὸ σῶμα. ¿el δὲ τῶν ἵππων τοὺς χαλινοὺς εἷς τὰ στόματα 

βάλλομεν εἰς τὸ πείθεσθαι αὐτοὺς ἣἥμῖν, καὶ ὅλον τὸ σῶμα αὐτῶν 

μετάγομεν. ἀϊδοὺ καὶ τὰ πλοῖα, τηλικαῦτα ὄντα καὶ ὑπὸ ἀνέμων 

σκληρῶν ἐλαυνόμενα, μετάγεται ὑπὸ ἐλαχίστου πηδαλίου ὅπου ἂν ἣ 

δρμὴ τοῦ εὐθύνοντος βούληται: δοὕτως καὶ ἣ γλῶσσα μικρὸν μέλος 

ἐστὶν καὶ μεγαλαυχεῖ, ἰδοὺ ἡλίκον πῦρ ἡλίκην ὕλην ἀνάπτει: 

6Kal ἡ γλῶσσα πῦρ, ὃ κόσμος τῆς ἀδικίας, Y γλῶσσα καθίσταται ἐν 

τοῖς μέλεσιν ἡμῶν, ἣ σπιλοῦσα ὅλον τὸ σῶμα καὶ φλογίζουσα τὸν 

τροχὸν τῆς γενέσεως καὶ φλογιζομένη ὑπὸ τῆς γεέννης. ἵ πᾶσα γὰρ 

φύσις θηρίων τε καὶ πετεινῶν ἑρπετῶν τε καὶ ἐναλίων δαμάζεται καὶ 

δεδάμασται τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ, ὅτὴν δὲ γλῶσσαν οὐδεὶς δύναται 

δαμάσαι ἀνθρώπων: ἀκατάστατον κακόν, μεστὴ ἰοῦ θανατηφόρου. 

9 Ἔν αὐτῇ εὐλογοῦμεν τὸν κύριον καὶ πατέρα, καὶ ἐν αὐτῇ καταρώ- 

μεθα τοὺς ἀνθρώπους τοὺς καθ᾽ δμοίωσιν θεοῦ γεγονότας: 

αὐτοῦ στόματος ἐξέρχεται εὐλογία καὶ κατάρα. 

Ι0 ἐκ τοῦ 

οὐ χρή, ἀδελφοί μου, 

II. 1 ληψεσθε 73 Aug vg ll 3 εἰ δὲ] ιδε CP αἱ. sy || εἰς το στομαὰ Α αἱ. syl]s ὠσαντως Α al. || 
μεγαλα αὐχει ABC*P ff vg || ἡλιχον] ολιγον A*KL al. ff sy |] 6 om. nar 19 N* | αδιχιας] + ουτως 
P al, + out. χαι L 106 || yevec.] + μων Y al. vg sy? || 7) δεδαμ. x. δαμαζ. C al. arm || 9 χυρ. 
θεον ΚΙ, al, vg sy? 

1. —Comenca amb un advertiment 
contra l'ambició de mestratge ; perque 
és molt gran la nostra fragilitat quant a 
les paraules. L*ambició fa que molts 
que haurien d'ésser deixebles vulguin 
ensenyar i que altres amb perversa in- 
tenció brindin als fidels un guiatge 
que no és conforme a la doctrina del 
Crist. —Major judici. La responsabili- 
tat dels mestres será més gran i el jut- 
jament més estricte. 

2.—L'elogi del qui no peca amb les 

paraules, les imatges de les brides dels 
cavalls, del timó de les naus, del foc, 
serveixen admirablement per a posar 
de relleu la influéncia de la llengua en 
la conducta moral dels homes. 

6 —L'ornament de la iniquitat. Vg. ho 
tradueix per universalitat o totalitat, 
Ambdues versions són probables. (Cf. 
CHAINE, St. Jacques, pag. 81).—l és afla- 
mada per la geenna. El foc abrusador 
de la llengua prové de l'infern. — 
Geenna designava primitivament la vall 
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I?AMBICIÓ DE MESTRATGE 

(UL. Y=08) 

y ἘΠ᾿ 

IAE ΠΟΜΤΑΝ ΤΑ LLENGUA 

(C. IT.) +No sigueu molts els mestres, germans meus, sabent que en 

rebrem major judici. * Car en moltes coses ensopeguem tots. 

Si algú no ensopega de paraula, aquest és un baró perfet, capac d'em- 

bridar adhuc tot el cos. Car si posem les brides a les boques dels ca- 

valls, és per tal que ells ens obeeixin, i conduim tot llur cos. *Ve't aci 

també les naus tan grans com són i empeses per vents forts, són condui- 

des per un petit timó alla on vol el designi del dirigent. *Aixi també 

la llengua és un membre petit i es glorieja de grans coses. Ve't aci quin 

foc tan petit i quin bosc tan gran arbora! 

6[ la llengua és un foc, lornament de la iniquitat. La llengua, esta- 

blerta entre els nostres membres, és la que ha sollat tot el cos, i ha afla- 

mat la roda de la vida i és aflamada per la geenna. “Car per lPespécie 

humana és domtada i ha esdevingut domtada tota mena de bésties ¡ 

ocells, réptils i marins; $peró cap dels homes no pot domtar la llen- 

gua: turbulenta malvestat, plena d'un túixec mortal. 

9 Amb ella beneim el Senyor i Pare i amb ella maleim els homes que són 

fets segons semblanca de Déu. 1% De la mateixa boca ix benedicció i male- 

1, Mt. xxuzr, 8; Lc. 1, 1-4; Rm. 11, 195 Xv£, 17; Gal. 1, 7. 2, Rm. 11, 23. 3, Eccli. XIV, 15 XXI, 1-6; 
XV, 11; RU Yi, 12. ὃ; Ps ΌΧΧΣΙΣ, 13 ler: 1x, ὃ; Eccli. xix, 16; Mt. xix, 345 11 Tim. 1, 27. 

d'Ennom, situada al sud-est de Jerusa- 
lem, on, en temps del rei Manassés, eren 
sacrificats els infants als ídols. (11 Rg. 
XXI, 6.) Josias purifica «Tofet que era 
en la vall dels fills Ennom, a fi que 
ningú més no fes passar pel foc el seu fill 
o la seva filla a Moloc.» 11 Rg. XXUII, 
10. Geenna restá sempre més un lloc 
d'abominació entre els jueus ¡a causa 
del foc i dels crims esdevingué la imat- 
ge de lP'infern. Cf. ZoRELL, Lexicon. 

7-8. — El fet és que tots els animals 
poden ésser domtats per l'home, el 
qual, peró, no pot subjectar la própia 

3 - NOU TESTAMENT XV 

llengua.—Plena d'un túixec mortal. Com- 
paranca implicita amb els áspids que 
porten la metzina en la llengua. 

9-12.—Per una estranya contradicció, 
la llengua serveix per al bé 1 per al mal. 
Contrasta l' harmonia de les coses de la 
natura i el desordre de la llengua hu- 
mana. Tres imatges illustren el seu 
pensament que esdevé tan clar que no 
li cal proposar la conclusió que se'n de- 
dueix: que hem de maldar per refrenar 
les desviacions de la nostra llengua. 
—El Senyorn ἢ Pare. Vg. diu: Déu: t 
Pare. 
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ταῦτα οὕτως γίνεσθαι. 1 μήτι ἣ πηγὴ ἐκ τῆς αὐτῆς ὃπῆς βρύει τὸ 

γλυκὺ καὶ τὸ πικρόν ; 13 μὴ δύναται, ἀδελφοί μου, συκῆ ἐλαίας ποιῆσαι 

ἢ ἄμπελος σῦκα; οὔτε ἅἁλυκὸν γλυκὺ ποιῆσαι ὕδωρ. 

2. ZELVS VITETVR AMARVS 

13 Τίς σοφὸς καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν; δειξάτω ἐκ τῆς καλῆς ἄνα- 

στροφῆς τὰ ἕργα αὐτοῦ ἐν πραὕὔτητι σοφίας. 

14 Εἰ δὲ ζῆλον πικρὸν ἔχετε καὶ ἐριθείαν ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν, μὴ κατα- 

καυχᾶσθε καὶ ψεύδεσθε κατὰ τῆς ἀληθείας. 

ἄνωθεν κατερχομένη, ἀλλὰ ἐπίγειος, ψυχική, δαιμονιώδης" 

τὸ Οὐκ ἔστιν αὕτη ἣ σοφία 

16 ὅπου γὰρ 

ζῆλος καὶ ἐριθεία, ἐκεῖ ἀκαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον πρᾶγμα. 

1 Ἢ Se ἄνωθεν σοφία πρῶτον μὲν ἁγνή ἔστιν, ἔπειτα εἰρηνική, 

ἐπιεικῆς, εὐπειθής, μεστὴ ἐλέους καὶ kaprióv ἀγαθῶν, ἀδιάκριτος, 

ἀνυπόκριτος. 

ποιοῦσιν εἰρήνην. 

18 καρτὸς δὲ δικαιοσύνης Ev εἰρήνη σπείρεται τοῖς 

IV. DE LITIBVS ENTER ΕΒ 

(IV, 1-13) 

1. IÍNVIDIA 

(C. IV.) "Πόθεν πόλεμοι καὶ πόθεν μάχαι ἐν ὑμῖν; οὐκ ἐντεῦθεν, 

ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν τῶν στρατευομένων ἐν τοῖς μέλεσιν ὑμῶν; 

12 ουτως ουδεμια πηγὴ αλυχ. χ. γλυχυ KLP αἱ. syh || 13 inc. εἰ τις 7. 32 al., om. τις Καὶ αἱ. || 
14 δὲ] + apa AP αἱ. || ) τῆς αληθ. x. Ψευδ. N* |] 17 χαρπ.] + ἐργων C 27 al. |] 1V. 
2% ΚΙ, al. s vg sy? 

13-18. — Quan Papóstol parla de la 
saviesa, copia, cal no oblidar que no es 
refereix a la saviesa especulativa, l'es- 
tudi de les últimes causes de les coses 
i la contemplació de Punivers, sinó a la 
saviesa moral, coneixement de les vir- 
tuts a practicar i els defectes a corregir. 
En aquest sentit, ha parlat de la saviesa 
en Pexhortació al sofriment de les tri- 
bulacions. (1, 5.) Ara fa un estudi 
complet de l'origen, característiques 1 
fruits de la saviesa. — Capteniment. 
᾿Αναστροφή en el sentit primitiu vol 
dir capgirament, esfondrament, desas- 

1 om. ποθεν 

tre; després, acció d'anar i tornar, ma- 
nera d'ésser o conduir-se en tals 1 tals 
circumstáncies. 

14.—No pot gloriar-se com a savi i 
discernidor aquell qui té zel amarg i 
esperit de discórdia, car aixó sería 
mentir contra la veritat, com ho ilustra 
el v. segúent. 

15.—Qualificació de la falsa saviesa. 
I”origen de la veritable saviesa és Déu; 
peró aquesta (la del zel amarg i esperit 
de contesa) és arrapada a la terra; el 
mot animal, ψυχική, recorda l'oposició 
que hi ha entre la vida sensible que 
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dicció. No convé, germans meus, que aixo sigui aixi. 11 ¿Per cas, la font 

del mateix forat adolla aigua dolca i amarga? 1?¿Per cas, germans meus, 

la ἄσπετα pot fer olives o el cep figues? Ni Paigua salada fer-ne de dolca. 

2. ΕἸ, ZEL DOLC, SAVIESA VERITABLE 

13 ¿ Qui és savi i coneixedor entre vosaltres? Que mostri amb suavitat 

de saviesa, per mitjá del bell capteniment, les seves obres. 

lPeró si teniu zel amarg i contesa en el vostre cor, no us gloriegeu 

ni fingiu contra la veritat. 1% No és aquesta la saviesa que davalla de dalt, 

sinó arrapada a la terra, animal, demoniaca. * Car on hi ha zel i con- 

tesa, alli hi ha pertorbació i tota obra malvada. 

17 Mentre que la saviesa que prové de dalt, primerament és pura, des- 

prés pacifica, clement, de bon convencer, plena de misericordia i de bons 

fruits, no jutjadora, ni hipocrita. 181 el fruit de justicia en pau és sem- 

brat per als qui fan la pau. 

IV. LES BARALLES ENTRE GERMANS 

αν, BS 13) 

1. L'ENVEJA 

(C. IV.) *¿D'on els combats i d'on les baralles entre vosaltres? ¿Pot- 

ser no d'aqui? ¿De les vostres voluptats que guerregen en els vostres 

membres? 
1052 17 Lc. xvz, 85; BHbr. x1n; 9. 

Gal. 11, 11-14. 

lP'home té a semblanga dels animals ¡la 
vida espiritual, moral, inteHectual, amb 
qué l'home es distingeix dels irracio- 
nals. Per tant, aci animal significa la sa- 
viesa d'aquells qui segueixen els instints 
i pasions de la carn, oblidantels dictats 
de Pesperit. Cf. II Cor. I, 14; Jud. 18.— 
Demoniaca. Apax en la Biblia. Aquesta 
saviesanoserveix a l'esperit de Déu, sinó 
a1l”esperit dels dimonis, sigui que proce- 
deixi d'ells per la temptació, sigui que 
s'hi assembli en la perversitat. 

17.—Els atributs que qualifiquen la 

16 EGO τὴς 35 IECOr:xm 20. 
16: ME τό; Lc. Xx, E lo xv, 163 Act. xv, 7. Rm. Y; 1-18; Cor. σιν, 33; 

O Aa 217; ed 

17, Eccli, 1v, 25-31; Sap. vin, 
II Cor. y, 20; 

veritable saviesa. L*atribut de puresa és 
posat de relleu amb el mot primera- 
ment; ἁγνή no indica la continéncia 
en els plaers de la carn, sinó l'abséncia 
de tot defecte, especialment de l'error. 

18.—Maxima que fa remarcar la im- 
portáncia d'esquivar les discórdies 1 
Pesperit de divisió en l'Església i de fo- 
mentar la pau que produeix el fruit de 
justicia, que és la vida eterna. 

1.—Els plaers són la causa de les 
discóordies. L'efecte és pres per la causa 
i el plaer és anomenat en lloc de la 
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“᾿᾽Επιθυμεῖτε, καὶ οὐκ ἔχετε' φονεύετε καὶ ζηλοῦτε, καὶ οὐ δύνασθε 

ἐπιτυχεῖν: μάχεσθε καὶ πολεμεῖτε. οὐκ ἔχετε διὰ τὸ μὴ αἰτεῖσθαι 

ὕμᾶς. δαϊτεῖτε καὶ od λαμβάνετε, διότι κακῶς αἰτεῖσθε, ἵνα ἐν ταῖς 

ἡδοναῖς ὑμῶν δαπανήσητε. 

2. AMICITIA MVNDI 

4 Μοιχαλίδες, οὐκ οἴδατε ὅτι Y φιλία τοῦ κόσμου ἔχθρα τοῦ θεοῦ 

ἐστιν ; ὃς ¿av οὖν βουληθῇ φίλος εἶναι τοῦ κόσμου, ἐχθρὸς τοῦ θεοῦ κα- 

θίσταται. δἢ δοκεῖτε ὅτι κενῶς Y γραφὴ λέγει: “πρὸς φθόνον ἐπι- 

ποθεῖ τὸ πνεῦμα ὃ κατῴκισεν ἐν ἣμῖν ;᾿ ὁ μείζονα δὲ δίδωσιν χάριν' διὸ 

λέγει: “ὃ θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν.᾽ 

3. SVPERBIA 

rm 

¡Y rotáynte οὖν τῷ Bed: ἀντίστητε δὲ τῷ διαβόλῳ, καὶ φεύξεται 

ag" ὑμῶν: Séyyicate τῷ θεῷ, καὶ ἐγγιεῖ ὑμῖν. καθαρίσατε χεῖρας, 

ἁμαρτωλοί, καὶ ἁγνίσατε καρδίας, δίψυχοι. talarmophoate καὶ πεν- 

θήσατε καὶ klaúgate: ὃ γέλως ὑμῶν εἷς πένθος μεταστραφήτω καὶ 

ἡ χαρὰ sic κατήφειαν. 19 ταπεινώθητε ἐνώπιον κυρίου, καὶ ὑψώσει ὑμᾶς. 

4. DETRACTIO FRATRVM 

11 Μὴ καταλαλεῖτε ἀλλήλων, ἀδελφοί. ὃ καταλαλῶν ἀδελφοῦ ἢ κρίνων 

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καταλαλεῖ νόμου καὶ κρίνει νόμον: εἶ δὲ νόμον 
2 Χχαι οὐχ εχ. δια NP al, ff ug || 4 inc. μοιχοι xa μοιχαλ. KLP αἱ. syh || χοσμ. 19] + τουτου 

N 68 vg arm||s xatwxnoev KLP al. lat sy |] 7 om. de KLP al. ||8 εγγισει B|] y om. χαι χλαυσ. 15. 
38 al. Aug sy? || μετατραπήτω BP al. || 10 ταπ.] + οὖν δαὶ 56 || 119] χαι ΚΙ, al, £f|| οὐχ] ουχετι ΚΡ αἱ. 

passió que va a l'encalg dels plaers. 
2.—Sou gelosos, pBovzite. Els mss. 

diuen mateu 1 envegeu. Erasme ha pro- 
posat aquesta esmena que ha estat en 
general acceptada. Si volguéssim con- 
servar la lligó mateu, hauriem de pren- 
dre”l en el sentit de I Jo. Il, 15, quan 
diu homicida a qui no ama el seu ger- 
má, Cf. Estius. 

4.—Adúlters. No fa cap aHusió als 
plaers de la carn, sinó que ho pren en 
sentit metafóric. L'Escriptura compara 
moltes vegades l'intima alianca d'Israel 
amb Déu a la unió dels esposos. Quan 
Israel s'allunya de Déu i adora els ídols, 
és com una esposa adúltera que s'uneix 
amb qui no li pertany. (Is. I, 21.) El 

Crist és l'espos de lEsglésia (Eph. V, 
22-24) 1 del fidel (11 Cor. AL ΟἿΣ 15 
generació que no escolta el Crist és «per- 
versa i adúltera» (Mt. ΧΙ], 39). — El 
món és pres en sentit pejoratiu. 

5. —No es troben textual ment aques- 
tes paraules en la Biblia. L”Apóstol 
segueix la comparanca que fa de Déu un 
amant gelós de les animes; cita, doncs, 
quant al sentit, els nombrosos llocs 
en qué Déu manifesta l'extraordinari 
amor que ens té. (Ex. XX, 5-XXXIV, 
14; Dt.: IV, .24- V, 9; Nah. L 2 
Is. I, 21.) Altres comentaristes volen 
veure en aquestes paraules l'afirmació 
que l'ánima humana és inclinada a la 
gelosia o enveja; per aquest motiu 
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2 Cobegeu i no posseiu, sou gelosos i envegeu i no ho podeu haver, us 

baralleu i combateu, no posseiu perqué no demaneu. *Demaneu i no 

assoliu, perqué demaneu malament, a fi d'esmercar-ho en els vostres 

plaers. 

2. MUNDANITAT 

4 Adúlters, ¿no sabeu que amistat del món és enemiga de Déu? Qui, 

doncs, vulgui ésser amic del món, es constitueix enemic de Déu. * Penseu, 

per cas, que vanament lEscriptura diu: « Per gelosia glateix l'esperit que 

ha fet sojornar en vosaltres.» éPeró dóna major grácia. Per aixó diu: 

« Déu s'oposa als superbs, peró dóna grácia als humils.» 

3.  SUPERBIA 

"Sotmeteu-vos, doncs, a Déu; peró oposeu-vos al diable i fugirá de 

vosaltres. 8 Acosteu-vos a Déu i se us acostará. Renteu-vos les mans, 

pecadors, i purifiqueu els cors, dobles d'esperit. *Afligiu-vos i gemegueu 

i ploreu; la vostra rialla esdevingui en plany i la joia en marriment. 

10 Humilieu-vos davant el Senyor i us exalcará. 

4.  MURMURACIÓ 

11 No malparleu els uns dels altres, germans. Qui malparla del germá 

o jutja el seu germá, malparla de la llei i jutja la llei. Pero si jutges 
2, Mt. vi, 33; llo. τὴς 15. 

τι; τς. 9, Gal. v; 17. 
8, Zach. r, 3 
τό: ἘΠ 1; 32. 

sempre está en conteses amb el prois- 
me i per aixó quan prega ho fa amb 
males disposicions. Aquest defecte és 
difícil de véncer; peró Déu ens ajudará 
a superar-lo, si som humils (6). 

7.—Sotmeteu-vos - amorosament, amb 
humilitat - a Déu. Oposeu-vos - terme 
militar que recorda la resistencia de 
les ciutats assetjades - al diable. 

8.—AÁcosteu-vos a Déu. No en sentit 
de moviment corporal, sinó en sentit 
metafóric; pregar, complir la llei, fer 
bones Obres és acostar-se a Déu; co- 
metre el pecat és apartar-se'n.—Renteu- 
vos les mans. AMusió a les ablucions que 

10, I Ptr. y, 6. 

3, Mt. vir, 7; Rm. xrtr, 14; 1 Tim, vr, 8. 
δ: PE: 112,347 BEE. v, 5; Dr. XXIX, 233 LC. XVI, 13-14: 

4, Rm. vu, 7; Gal. 1, 10; Ilo. 
7, 1 Ptr. v,6s. 

ΡΥ αν, 245 ΘΆΡΣΟΣ; ἴ5: ΧΧΧΙΣ, 22) 10D. χαχνϊ, 22; Lc, xIX, 

feia el sacerdot abans d'entrar al santua- 
ri. (Ex. XXX, 19-21.) Santedat en les 
obres exteriors. — Purifiqueu els cors. 
Per tal d'allunyar els pensaments i vo- 
lences contra la llei de Déu, principal- 
ment les que ha blasmat en els versets 
precedents.— Dobles Y'esperit. Cf. 1, 8. 

9.—AÁAfligiu-vos. Amb mortificacions, 
dejunis, cilicis i obres de caritat envers 
el prosme: Ef Joel 11. La nalla-1 la 
joia són exclosos només en tant que 
fonamentades en motius pecaminosos. 
En el c. Ε 1 1 2 recomana la joia. 

11.—Exhortació a la caritat fraterna 
que prohibeix de jutjar el proisme amb 
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κρίνεις, οὐκ εἶ ποιητὴς νόμου ἀλλὰ κριτῆς, 

καὶ κριτής, ὃ δυνάμενος σῶσαι καὶ ἀπολέσαι" 

τὸν πλησίον ; 

13 εἷς ἐστιν ὃ νομοθέτης 

σὺ δὲ τίς εἶ, ὃ κρίνων 

MONITA SPECIALIA 

(IV, 13 - V, 20) 

Ι. PRO MERCATORIBVS 

13"Aye νῦν οἱ λέγοντες: σήμερον ἢ αὔριον πορευσόμεθα εἰς τήνδε 

τὴν πόλιν καὶ ποιήσομεν ἐκεῖ ἐνιαυτὸν ἕνα καὶ ἐμπορευσόμεθα καὶ 

ποία γὰρ Y ζωὴ 

ὑμῶν; ἀτμὶς γάρ ἐστε ἥ πρὸς ὄλίγον φαινομένη, ἔπειτα καὶ ἀφανι- 

ζομένη: 
1 > rm 

καὶ ποιήσομεν τοῦτο ἣ ἐκεῖνο. 

kepónoopev: 1’οἵτινες odk ἐπίστασθε τὸ τῆς αὔριον' 

1 ἀντὶ τοῦ λέγειν ὑμᾶς: ἐὰν ὃ κύριος θελήσῃ, καὶ ζήσομεν 

16yQv δὲ καυχᾶσθε ἐν ταῖς ἀλαζονίαις 

1τ εἰδότι οὖν καλὸν ὑμῶν: πᾶσα καύχησις τοιαύτη πονηρά ἐστιν. 

ποιεῖν καὶ μὴ ποιοῦντι, ἁμαρτία αὐτῷ ἐστιν. 

2. PRO DIVITIBVS 

(6. V.) 1*Aye νῦν oí πλούσιοι, κλαύσατε ὀλολύζοντες ἐπὶ ταῖς 

ταλαιπωρίαις ὑμῶν ταῖς ἐπερχομέναις. 26 πλοῦτος ὑμῶν σέσηπεν, καὶ 

τὰ ἱμάτια ὑμῶν σητόβρωτα γέγονεν, 3 χρυσὸς ὑμῶν καὶ ὃ ἄργυρος 

κατίωται, καὶ ὃ ἰὸς αὐτῶν εἷς μαρτύριον ὑμῖν ἔσται καὶ φάγεται τὰς 

σάρκας ὑμῶν ὡς πῦρ. ἐθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις ἡμέραις. 

12 om. αὶ «pits ΚΙ, al. || oc Χχρινεις erepov ΚΙ, al. || fin.] + οτι οὐχ εν ανθρωπω αλλ εν θεω 
τα διαβηματα ἀνθρωπου χατευθυνεται K 15.36 al, || 13 Ἢ] χαι AKLP al, syh || om. eva NBP 36 
lat || 14 om. γὰρ 12 ΝΒ syh || om. atu. y. εστε N* || om. γὰρ 2% Á 13 vg || 15 om. χαὶ 2? vg sy? || τό 
χαταχαυχασθε καὶ al. || rara] + οὖν 16. 69 al, || 17 om. trotety 22. 27 al. sy? || V. 1 fin.] + vptv 
Nal. vgsy? || 3 ) χατιωτ. χαι o apy. A 13 || capx. vp.] + o tos 4P 5. 13 sy? |] ) nuep. e0x. Á 13 

passió o malparlar-ne. Notem la dolce- 
sa que dóna el mot germa repetit tres 
vegades. 

12. — Salvar, perdre l'ánima per la 
vida eterna. Vg.: Perdre ἱ alliberar. 

13.—Els mercaders ensuperbits són 
plens de l'amistat del món, enemiga de 
Déu (4). 

15.—La submissió a la voluntat de 
Déu és la vera saviesa, en la qual úni- 
camentens hem de gloriar (Act. XVIII, 

1 Rm. 1,105 T Gor. το AN 
ΤΣ 
15 — Els comerciants, en lloc de 

gloriejar-se en la veritable saviesa, es 
gloriegen en l'envergadura de llurs em- 
preses i proclamen els éxits obtinguts 
(Eccli. XXVI, 29; XXVII, 2). 

15.—Vg. tradueix: Si el Senyor vol. 
1: δ) Yuna... 

1.— Després de la supérbia d'aquells 
qui malden per l'adquisició de les rique- 
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la llei, no ets complidor de la llei, sinó jutge. 15 Un és el legislador i 

jutge, el que pot salvar i perdre. ¿Tu, peró, qui ets, que jutges el 

proisme ? 

ADVERTIMENTS ESPECIALS 

(IV, 13 - V, 20) 

I. Αἴ MERCADERS 

13 Heus aqui ara els qui dieu: Avui o dema anirem a tal ciutat i alli 

sojornarem un any i mercadejarem i obtindrem guany ; *els quals no sabeu 

qué del demá. 15 Car ¿com és la vostra vida? És com una fumarola que 

és vista un moment i després s'esvaeix. En comptes de dir vosaltres: Si 

el Senyor vol, viurem i farem aixó o alló. *4Peró ara us heu gloriejat en 

les vostres jactáncies. Tot gloriejament d'aquesta guisa és maligne. 1 El 

qui sap, doncs, fer el bé i no el fa, comet mancament. 

Fe ESE RIES 

(C. V.) *Au, ara, els rics, ploreu, udolant per les miséries que se us 

apropen. *La vostra riquesa s'ha podrit i els vostres vestits han esde- 

vingut menja de les arnes. *L”ori Pargent vostre s'han rovellat i llur 

rovell será testimoni contra vosaltres i devorará les vostres carns talment 

un foc. Heu acumulat tresors per als últims dies. 

ἘΠ ΤΡ, x0; 43-495 10: 29,225. U-Ptr. mM, 2£, 
9; PS: ΧΧῚ 102 

12, Rm. 11, 1. 13, Rm. xiv, 4. UA DE. XUL; 3; VE, 24> 
TDMA τε LOS (APC: EXIZ, EL. 

ses, lPapóstol amonesta severament 3.—El rovell de lor i Pargent no 
aquells qui es troben ja enriquits ; són 
també amics del món i enemics de 
Dew Le. IV”, 4). 

Els gemecs dels rics no han d'ésser 
solament de contrició pels pecats co- 
mesos, sinó també d'espaordiment per 
les calamitats que els amenacen, prin- 
cipalment de part de Déu, en el dia del 
judici. 

2.—Substitueix el temps present pel 
passat, com si aixó que els amenaca 
ja s'hagués esdevingut. 

solament han destruit aquests tresors, 
sinó que han devorat ádhuc les carns 
dels rics. Llenguatge figurat; el rovell 
és un testimoni de la maldat dels rics 1 
també executor de la justicia divina. 
Els profetes amenacen sovint els peca- 
dors amb el castig d'un foc devorador. 
(Ez. XV, 7.) L'Evangeli anuncia el foc 
que torturará els condemnats en el ju- 
dici. (Mt. XXV, 41; Mc. IX, 42-43.) 
Jdt. XVI, 17, diu: Donara foc i cucs a 
llurs carns. 
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£"I80d ὃ μισθὸς τῶν ἐργατῶν τῶν ἀμησάντων τὰς χώρας ÚuGv ὃ 

ἀπεστερημένος ἀφ᾽ ὑμῶν κράξει, καὶ ai Boal τῶν θερισάντων εἷς τὰ 

ὦτα κυρίου σαβαὼθ εἰσεληλύθασιν. ἐἔτρυφήσατε ἐπὶ τῆς γῆς καὶ 

ἐσπαταλήσατε, ὅἐθρέψατε τὰς καρδίας ὑμῶν ἐν ἡμέρα σφαγῆς. Prat 

εδικάσατε, ἐφονεύσατε τὸν δίκαιον: οὐκ ἀντιτάσσεται ὑμῖν. 

3. PRO AFFLICTIS 

A 1 Μακροθυμήσατε οὖν, ἀδελφοί, ἕως τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου. ἰδοὺ 

ὃ γεωργὸς ἐκδέχεται τὸν τίμιον καρπὸν τῆς γῆς, μακροθυμῶν ἐπ᾽ αὐτῷ 

ἕως λάβη ὑετὸν πρόϊμον καὶ ὄψιμον. ὃ μακροθυμήσατε καὶ Úpelc, 

στηρίξατε τὰς καρδίας ὑμῶν, ὅτι ἣ παρουσία τοῦ κυρίου ἤγγικεν. 

9 Μὴ στενάζετε, ἀδελφοί, κατ᾽ ἀλλήλων ἵνα μὴ κριθῆτε: ἰδοὺ ὃ κριτὴς. 

τιρὸ τῶν θυρῶν ἕστηκεν. 19 ὑπόδειγμα λάβετε, ἀδελφοί, τῆς κακοπα- 

θείας καὶ τῆς μακροθυμίας τοὺς προφήτας, OT ἐλάλησαν ἐν τῷ δνόματι 

κυρίου. 1:ἰδοὺ μακαρίζομεν τοὺς ὕπομείναντας: τὴν ὑπομονὴν "of. 

ἠκούσατε, καὶ τὸ τέλος κυρίου εἴδετε, ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν ὃ κύριος. 

καὶ οἰκτίρμων. 

4. PRO IVRANTIBVS. 

12 Πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί μου, μὴ ὀμνύετε, μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε: 

τὴν γῆν μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον: ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ Ναὶ ναί, καὶ τὸ Οὔ. 

οὔ, ἵνα μὴ ὑπὸ κρίσιν πέσητε. 

4 αφυστερημ. NB" || s χαρὸ.] σαρχας 40. 73 sy? |] we εν nuep. KL al. sy |] 7 νετον] χαρπον 
N 9 ffsyipa, om, B 31 (ff) vgarm.||8 paxp.] + οὖν NL al. fuld || 9 αὃ.] + μου « 13 sy? || 10 om.. 
λαβετε A 13 || 00.] + μου NKL al. sy? || paxp.] + exete A 13 |] 11 uvropevovr. ΚΙ, al. || πολυευ--- 
σπλαγχνος 1. 3 al, [|om. o xup. KLal. || 12 de 19] οὖν N. om. K al. || δε 29] + o hoyos δὰ" 8 al. vg || 
12 εἰς υποχρισιν TEO. KLP al. arm. 

4.—El contrast no pot ésser més temps present del verb: no soposa a. 
violent; d'una banda, l'abundor de ri- vosaltres; ho confirma el context, car des. 
queses; de Paltra, la miséria dels qui del v. 1 recrimina el ric que abusa de 
només viuen del jornal que els és in- les seves riqueses. 
Justament retingut. —Clama. Expressió 7.—Sant Jaume es dirigeix no sola-- 
que denota la immensa gravetat d'aquest ment als pobres, sinó a tots aquells qui: 
mancament, car l'Escriptura només  d'alguna manera es troben en tribula- 
empra per a designar pecats gravis-  cions. L'exemple del pagés era ben en- 
sims. (Gn. IV, 10; Ex. Il, 23.) — Els tenedor pels qui llegien la lletra. —Pluja- 
estols. Les armades celestials, els án-  frimerenca. Les pluges de tardor que in- 
gels (Job XXXVIII, 7.) dicaven que els primers treballs de la. 

6. — El just. Es refereix al pobre  sembra podien comencar.—Pluja tarda- 
oprimit pel ric, com ho demostra el na. Les darreres pluges de marc i abril 
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%Heus aquí que la soldada dels treballadors que segaren els vostres 

camps — la qual ha estat retinguda per vosaltres — clama, i les veus dels 

segadors han pervingut fins a les orelles del Senyor dels estols. ὅ [705 ade- 

litáreu damunt la terra i us lliuráreu a la molHície, engreixáreu els vostres 

cors per al dia del carnatge. *Condemnáreu, occireu el just; no s"oposa 

a vosaltres. 

3. ΑΙ AFLIGITS 

“Preneu paciéncia, doncs, germans, fins a l'adveniment del Senyor. 

Heus aquí que el pagés espera el valuós fruit de la terra, prenent pacién- 

cia per ell, fins que obtingui pluja primerenca i tardana. *Preneu pacién- 

cia també vosaltres, refermeu els vostres cors, per tal com Padveniment 

del Senyor s'apropa. 

2 No gemegueu, germans, els uns contra els altres, per tal que no sigueu 

jutjats. Heus aquí que el jutge s'está davant de les portes. *% Preneu, ger- 

mans, com a exemple de sofriment i de paciéncia els profetes, els quals 

parlaren en el nom del Senyor. * Heus aqui que glorifiquem els qui han 

sofert. Heu oit la paciéncia de Job i heu vist la ἢ que rebé del Senyor, 

perqué el Senyor és molt misericordiós i clement. 

4. ΑΙ QUI JUREN 

12 Ans que tot, peró, germans, no jureu; ni pel cel, ni per la terra, ni 

altre qualsevol jurament. Que el vostre si sigui si i el no, no, per tal que 

no caigueu en judici. 

A y, zaz, 13; Gu.1v, τὸ; 15. 1,9. 5, ler. xu1, 3. 7, Dent. xx, 145 18. x, 5; Rm. vaz, 18; Ape. vi, 
10-11. 8,1 Thes. 1v. 15; ΠῚ Thes. 11, 1 s.; Phil. ἵν, 5. 11, lob. 1, 21-22; Ps. cr, 8; Eccli. xL1v, 
15. 12, Mt. v, 34 8.; χχιτι, 16; Deut. vi, 13. 

que ajudaven a madurar la collita (Dt. 
XI, 14). Vg. diu: Primerenc i tarda 
sense el mot pluja; aleshores podria 
referir-se al fruit de la collita. 

8.—L'adveniment del Senyor s'apropa. 
No diu si és immediata la παρουσία del 
Senyor; peró vol que els humils es 
consolin amb el pensament que cada 
dia que passa ens trobem més prop del 
dia en qué el Senyor vindra a fer justicia. 

11.—1 heu vist lá f gloriosa i felic 

que rebé del Senyor. Literalment: la f 
del Senyor. 

12. — El jurament en nom de Déu era 
obligat per la Llei en certes circums- 
táncies (Ex. XXII, 10-11). Sant Jaume 
proposa com un ideal a aconseguir que 
la sinceritat dels fidels sigui tan gran 
que mai no s'hagi de recórrer al jura- 
ment. Aquesta és la interpretació tradi- 
cional de l'Església referent a aquest 
text i de Mt. V, 34-37. 
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$. PRO INFIRMIS 5 VNCTIO PRESBYTERORVM 

13 Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσευχέσθω: εὐθυμεῖ τις; ψαλλέτω. 

ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; 1“ προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλη- 

σίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἔπ' αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ 

ὀνόματι τοῦ κυρίου. 1 καὶ ἣ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ 

ἐγερεῖ αὐτὸν ὃ κύριος: κἂν ἁμαρτίας ἧ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ. 

6. (CONFESSIO ET ORATIO 

16 Ἐξομολογεῖσθε οὖν ἀλλήλοις τὰς ἁμαρτίας, καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ 

ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε. 

Πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη. 1: HMac ἄνθρωπος ἦν 

δμοιοπαθὴς ἧμῖν, καὶ προσευχῇ προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι, καὶ οὐκ 

ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας EE: 

σηύξατο, καὶ ὃ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκεν καὶ ἣ γῆ ἐβλάστησεν τὸν καρ- 

18 καὶ πάλιν TIpo- 

πὸν αὐτῆς. 

14 ET AUTOUS N* 26 || om. autoy 2? BP ff || om. του χυριον B || τς προσευχὴ P al. || αφεθησον- 
ται P αἱ. lat || 16 οὖν] de 107 sy, om. L al, ff || ta παραπτωματα ΚΙ, al. || προσευχεσθε AB 73 

13.—En qualsevol estat d'esperit que 
ens trobem, la pregária sempre és ne- 
cessária. Noteu la delicada distinció 
que fa entre el primer verb que pregui 
¡ el segon, que salmegt; el cant d'himnes 
religiosos comenca ben aviat en 1'Es- 
glésia. 

14.—Ha parlat en el verset anterior 
dels qui sofreixen; ara descriu un cas 
freqúent, la malaltia. El verb emma- 
lalteix, ἀσθενεῖ, pot referir-se a malal- 
tia greu; car retingut per ella a casa 
seva ha de demanar els preveres que el 
visitin; l'anomena κάμνοντα mot que 
no s'empra per una malaltia lleu. El 
malalt és cristia: entre vosaltres. 

Els preveres de l'esglésta, o simplement 
els preveres, són els mots que designen 
el cárrec del sacerdoci; serveixen ad- 
mirablement per a expressar el respecte 

i amor que els primers cristians tenien 
envers els sacerdots. El text no deter- 
mina si ha de demanar un sacerdot o 
bé alguns, car pot ésser un plural de 
categoria (Lc. XVII, 14). Cf. els molts 
indrets en qué el mot preveres serveix 
per a designar els que exerceixen les 
funcions sacerdotals en virtut de l'orde- 
nació sagrada: Act. XIV, 23; XV; XX, 
171 Tm. Ve, 1 Ti ς ΠΡ τὶ 
Una volta a casa del malalt, els pre- 

veres han de pregar. No diu com ha 
d'ésser l'oració. Pero en el verset se- 
gúent ens diu quins efectes saludables 
es vol obtenir, sobre els quals ver- 
sará segurament l'oració ; salut, alleu- 
jament i perdó dels pecats. La forma 
d'expressió sembla indicar una oració 
llarga, insistent. A lPoració han d'a- 
juntar la unció amb oli. Tot aixó és 
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S- LA UNCIO DELS PREVERES ALS MALALTS 

13 ¿ Sofreix algú entre vosaltres? Que pregui. ¿S'alegra algú? Que sal- 

megi. 1%¿Emmalalteix algú entre vosaltres? Que demani els preveres de 

Pesglésia i que preguin sobre ell, ungint-lo amb oli, en el nom del 

Senyor. 151 Poració de la fe salvará el malalt i el redregará el Senyor, i si 

hagués fet pecats, li será perdonat. 

6.  CONFESSIÓ, ORACIÓ 

16 Confesseu, doncs, els uns als altres els pecats, i pregueu els uns pels 

altres, per tal que sigueu guarits. 

Pot molt la pregaria insistent del just. 17 Elias era un home passible com 

nosaltres, i fervorosament pregá que no plogués i no plogué damunt 

la terra durant tres anys i sis mesos. 18] altra vegada prega i el cel dona 

pluja i la terra germina el seu fruit. 

13, Pr. xxv, 20; Mt. xxv1, 38-39; 11 Cor. vi, 10. 
Le» Iv, 25. 

fet en nom del Semyor. Paraules que 
poden significar: per manament del Se- 
nyor Jesucrist, o: amb pregaries fetes 
en el seu nom. 

15. — Els efectes d'aquesta unció 
santa són descrits amb precisió. 

D'oració de la fe és Poració litúrgica 
del sacerdot, feta en virtut de la fe pro- 
fessada per l'Església. Salvard, σώσει, 
és emprat en altres indrets de la Lletra 
en sentit espiritual (1, 21; Il, 14; IV, 
12; V, 20); com que es tracta d'una 
malaltia corporal, salvara és ara emprat 
en sentit de salut corporal. 

I el redregara el Senyor. Bella imatge 
per a designar el retorn de la salut; 
Jesús redrecará el malalt, com va re- 
drecar la sogra de St. Pere després del 
guariment. (Mc. I, 31.) 1 sí hagués 
fet pecats, hi sera perdonat. Efecte es- 
piritual de la Santa Unció. El pecat que 
tal volta ha comés és un pecat greu; si 

16, lo. 1x, 31; IPtr. 1v. 10. 17,1Reg, xvu-xv11; 

es referis a pecats lleus, no caldria ex- 
pressar-ho en temps condicional, car 
tots pequem en matéria lleugera (III, 
2). El Concili Tridentí, ses. XIV, ha 
definit el sentit d'aquest texti no és lícit 
de separar-se'n: es refereix al sagra- 
ment de l'Extremunció, segons l'entén 
PEsglésia (Chaine). 

16.—El just és aquell qui per la seva 
fidelitat a la llei perfecta de llibertat, 
(1, 25) realitza la paraula evangélica. 
— Insistent. El mot grec significa la 
pregária obrada. Κρ. assídua, insistent, 
fervorosa. 

17.— Passible com nosaltres. ΑἸχὸ és, 
que experimenta les mateixes passions 
1 sentiments 1, per tant, que té una natu- 
ralesa semblant a la nostra. (Act. XIV, 
15.) —Fervorosament prega. Literalment: 
Amb pregdria prega. Hebraisme que 
indica la insisténcia i fervor de la pre- 
gária d'Elias. (1 Rg. XVII, 1.) 
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7. (CORRECTIO FRATERNA 

19 Αδελφοί μου, ἐάν τις ἐν Úplv πλανηθῇ ἀπὸ τῆς ἀληθείας καὶ 

ἐπιστρέψῃ τις αὐτόν, 29 γινωσκέτω ὅτι ὃ ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν ἐκ 

πλάνης ὅδου αὐτοῦ σώσει ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ θανάτου καὶ καλύψει πλῆθος 

ἁμαρτιῶν. 

19 om. μοὺ L al. || της] + odou τῆς δὲ αἱ. sy? |] 20 γινωσχετε B 3:1 syh || fin.] + αμὴν 40 syh 

19.—L'última lligó de St. Jaume és 
una invitació a l'apostolat envers els 
nostres germans foraviats. No parla 
dels qui encara no participen de la fe. 
El verb πλανάω que traduiem induir en 

error (1, 16), ací significa próopiament 
esgarriar-se, sortir del bon camí, pres 
en sentit espiritual d'abandonar la fe o 
la practica de la llei del Crist. 

20.—Salvara la seva anima de la mort. 
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7. (CORRECCIÓ FRATERNA 

19 Germans meus, si algú entre vosaltres es foraviés de la veri- 

tat i el convertis algú, 39 sáapiga que el que ha convertit el pecador 

de Perror del seu cami salvará la seva ánima de la mort i cobrirá una 

multitud de pecats. 

19, ME. πνεῖ τς: Gal. vr, 1. 20, Pr. x, 125 EP, 8 

Es refereix a l'anima del pecador fora- 
viat.—No cal dir que si un got d'aigua 
donat per Jesús será premiat tan genero- 
sament, quant més será premiat el que 
salvará algú de la morteterna.—-Mortno 
temporal sinó eterna, privació de la vi- 

da perdurable. —Multitud de pecats. No 
díu de qui seran perdonats els pecats. 
Potser els de tots, car l'expressió és 
general, els d'aquell qui ha estat la 
causa de la conversió i els del pecador 
que ha tornat al bon cami. 
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NOTÍCIA PRELIMINAR 

L'auTorR. —Simo, fill de Joan, de sobrenom Pere o pedra, és l'apostol 

de més relleu en la narració dels quatre Evangelis, adés per les moltes 

vegades que és anomenat, adés per les coses que a ell particularment, 

exclosos els altres apóstols, esdevingueren. Fou conduit al Senyor pel 

seu germá Andreu, el qual ja n'era deixeble. A ell tot sol fou imposat 

el nom de Pere, per tal de significar el cárrec que havia d'exercir en 1'Es- 
glésia (Jo. 1, 41-43). En tot Evangeli podem observar la predilecció 

que juntament amb Jaume i Joan rebé de part del Senyor. Els evange- 
listes anomenen sempre immediatament després de Jesús i abans de tots 

els altres apóstols en el catáleg del CoHegi apostólic. Després de l'As- 

censió de Jesús comenca a exercir el cárrec de Suprem Pastor en tota 
PEsglésia Universal, primerament a Jerusalem i Palestina (cf. Act. I-X); 
des de l'any 42 probablement, a Roma, on resideix fins a l'any 67 en qué, 

ensems amb l'apóstol sant Pau, segella amb la propia sang el testimoni 
que havia donat del Crist. No estigué sempre a Roma: des de l'any 42 

al 67, ens consta que emprengué viatges apostólics (Act. XII, 1 s.; XV, 1). 

DESTINATARIS. — La lletra va adrecada als cristians de les esglésies 

fundades per sant Pau en aquella gran península que és anomenada Asia 
Menor. Consta que sant Pau visitá les regions de Galácia i Asia, i ell 

mateix o els seus deixebles fundaren les altres esglésies de Asia Menor. 

Entre els deixebles que ajudaren sant Pau en les tasques apostóliques, hem 
de recordar Silva, el qual Pacompanya en el segon viatge (Act. XV, 40; 
XVII, 7; I Thes. 1, 1; II Thes. 1, 1); el mateix segurament que servi de 

correu a sant Pere per a portar la primera lletra (V, 12) a les esglésies 

d'Ásia. No consta si és adrecada als fidels que procedeixen exclusivament 
deljudaisme o també als que havien estat pagans. Sembla que la Lletra, 
com pot veure”s en Padreca, va dirigida als jueus, peró no són exclosos els 

4 - NOU TESTAMENT ΧΥ 
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altres cristians provinents del paganisme (1, 14-18; 11, 9-10; III, 6; IV, 3). 

Lapostol parla de les regions, no de les provincies romanes on residien 

les esglésies a les quals adrega la present lletra: Pont, Galácia, Capado- 
cia, Asia i Bitinia (1, 1); s'adreca als elegits que participen de la fe de 

Jesucrist (1, 2); que en aquells dies es trobaven afeixugats per tempta- 
cions, capaces de fer-los trontollar en la fe (1, 6). Els vicis que fustiga 
sant Pere ens fan contixer alguns detalls preciosos per a l'historiador del 

carácter d'aquells cristians. Els retreu els seus mancaments, enganys, 

hipocresies, enveges, detraccions (II, 1); les passions carnals en qué de 

vegades consenten (II, 11), i el que és més greu encara, certa tendencia a 

la hipocresia, al fingiment amb qué alguns potser pretenien excusar greus 

defectes; l'apoóstol els adverteix delicadament d'aquesta tara quan els diu 
que no imitin aquells qui tenen la llibertat per encobriment de llur dolen- 

teria. Revela també que les dones s*abillaven excessivament: defecte que 
no podem considerar exclusiu d'aquelles comunitats (III, 3). Alguns 
d'aquells als quals és adrecada la lletra havien estat pagans o almenys lliu- 
rats a les práctiques paganes, car els exhorta a perseverar en el bé, posat 

que abans s'havien lliurat a la voluntat dels gentils en lascivies, cobe- 
jances, embriagueses, banquets, bevendes i idolatries iMicites (1V, 3). 

CIRCUMSTÁNCIES. — No era gens falaguera la situació d'aquelles esglé- 
sies i de moltes d'altres quan fou escrita la present Lletra. Els fidels es 
veien odiats dels jueus i dels pagans. Els enemics de la fe recorrien a 
tota mena d'armes, la menor de les quals no era la calúmnia, per tal de 

combatre'ls. Aquest estat de persecució no és particular d'aquestes es- 

glésies, car les mateixes afliccions s'esdevenen a la germandat escampada 

per tot el món (V, 9); 1 tal vegada l'han promoguda, no els avalots del 
poble, sinó els mateixos magistrats (III, 14-15). És probable, doncs, que 
sant Pere es refereixi a la gran persecució que Neró decreta a lPestiu de 
Pany 64 aprofitant la impopularitat dels cristians per atribuir-los l'incendi 

de Roma (Tac. “πη. XV, 44; SueT. Nero, 10). Cas que fos aixi, seria 

just al seu comenc, car sant Pere no sembla escriure sota la impressió 

de les escenes ferotges que s'esdevingueren. 
El temps en qué fou escrita aquesta Lletra resta jaindicat: Pany 64 o 65. 

L'evangeli no fou predicat a les regions septentrionals de Asia Menor 
abans de la tercera expedició apostólica de sant Pau, que fou vers Pany 53; 
la Lletra no diu res de la immediata fundació de les esglésies, ans sem- 

bla que ja feia temps que existien. Tot concorda, doncs, a assenyalar 
Pany 64 o el 65 com el més probable. El lloc on fou escrita és Roma, 

anomenada Babilonia per apóstol (V, 13). Cf. Eus. H. E. Il, 15. 
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AUTENTICITAT. — Són molts i molt antics els testimonis que adveren 
Pautenticitat d'aquesta Lletra: Sant Papias i sant Policarp, sant Climent 
Romá i els dos antics heretges Basilides i Teodot; devers mig segle segon, 
sant Justi mártir; al comens del segle tercer, sant Firmiliá, Climent Ale- 

xandri, Origenes, sant Ireneu, Tertulia, sant Cebriá i molts d'altres que 

amb llur testimoni exclouen tota possibilitat de dubte. Eusebi la cataloga 

entre els escrits admesos per tothom, car entre les Lletres Católiques és la 

que té a favor seu documents més palesos ¡un ús més constant i uni- 

versal. 

CARÁCTER DE LA LLETRA. — Del fet que sant Pere sigui deixeble di- 
recte de Jesús,la seva lletra havia de tenir semblances amb els Evangelis, 
car ambdós escrits són el ressó d'una mateixa veu. Més remarcable és 

Pafinitat d'aquesta lletra amb les lletres de sant Pau. Només cal comparar 

els capitols XII i XIII de la Lletra als Romans amb la Lletra de sant Pere. 
Peró sobretot la Lletra als Efesins en la salutació, entrada en matéria, les 

exhortacions a renunciar als vicis anteriors, la paciéncia, la humilitat, la 

resisténcia al dimoni, la salutació final, sense ésser ni de lluny una cópia, 

ofereix notables analogies amb la Lletra de sant Pere. També presenta 
gran semblanca amb la Lletra de sant Jaume. El lector trobara les ana- 

logies indicades als llocs corresponents de la present Lletra. Té moltes 
semblances ideológiques amb els discursos de sant Pere referits en el llibre 
d'Actes dels Apostols. 

Aquesta Lletra és correctament escrita en grec; els semitismes abunden. 
És clara i senzilla. És caracteristic d'aquesta Lletra que en la construcció 

dels periodes comenci una frase de manera que guardi intima relació 
lógica 1 gramatical amb el mot principal de la precedent (1, 415,516, 

πιο γὺ Ὁ 919, 9110, 101 11, 11 1:12). ..Per aquest motiu, les frases 
esdevenen llargues i per encertar el sentit exacte té importáncia cabdal 

precisar la valor del pronom relatiu o demostratiu que moltes vegades les 
encapcala. 

Les riqueses de comparances, metáfores i allusions és una de les belle- 

ses més atractivoles de l'estil de sant Pere. A voltes la Biblia, pedrera 
inesgotable de comparances i imatges, li brinda el terme de comparació. 
Aixi ens parla de P'aspersió de la sang de Jesucrist (1, 1), evocació ἀ Ἔχ. 
XXVI, 5-8; ΕἸ] és talment l'anyell immaculat i sense sutzura que els he- 

breus menjaren en el dia de la Pasqua (Ex. XII); amb el verdanc del 
Crist (IL, 24) hem estat guarits (Is. LIT, 5); evoca també les bibliques 
figures d'Abraam i Sara, exemple dels fidels. Altres vegades són les 

usances peculiars del seu temps les que li suggereixen felices comparan- 
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ces. Aixiens exhorta a cenyir els lloms de la nostra ánima (1, 13), a 
cenyir-nos la humilitat (V, 5); a rebre com infants nadons la llet ra- 

cional o espiritual de la doctrina. Els oficis hi són representats amb es- 
caients adusions. Quan diu que «la fe ἐξ més preciosa que Por perdedor 
que és comirasiai pel foc», evoca Pofici d'argenter (1, 7); vol que crei- 
xem en la salvació, com el pagés espera la creixenca de les plantes (II, 2); 
el Crist sofrent ens ha deixat una fauía per tal que ens exercitem en el seu 
calc, com els pintors o escrivents estergeixen el model (II, 21). Les 
comparances suggerides per Part de construir són les més nombroses i en 
elles Jesús ἐξ com una fedra vivent, reprovada pels homes, peró elegida 
i glorificada per Déu (II, 4); els fidels són una casa espiritual que és edi- 
ficada amb les bones obres (II, 5); i finalment Déu perfeccionari, refer- 

mari, enfortirá, fonamentara els qui sofreixen, com en Part de construir 
hom cerca la solidesa de Pedifici (V, 10). Algun verb militar (Π, 11) i 
aquell advertiment final d'esquivar el diable, leó bramulant (V, 8), sug- 

gerit per la vida atzarosa del desert, són altres comparances que donen 
vida i relleu a les abstractes admonicions de sant Pere. 

CONTINGUT 1 DIVISIÓ.—Per tal que els cristians, abatuts per les calúm- 
nies i persecucions dels enemics, no abandonin les apostóliques doctrines, 

escriu sant Pere la present Lletra, útil en totes les avinenteses de la vida i 

no solament en temps de persecució. Maldament la religió cristiana sigui 
ara perseguida i humiliada, maldament la seva professió sigui plena de 

perills, Velegit a la fe divina ha de considerar la grandesa dels dons rebuts 
de part de Déu i la glória que ens espera. Menyspreat, doncs, el risc, han 
de restar ferms en la fe rebuda i confondre amb llur honest capteniment 
les calúmnies dels gentils. 

Els preceptes de vida moral estan entrelligats amb les afirmacions doc- 
trinals: no podem, doncs, destriar en la Lletra una part doctrinal i una 

altra de moral. 
La Lletra pot ésser dividida, a part PExordi i PEpileg, en set ims- 

truccions. 

Exords (1, 1-12): 1) Adreca i salutació. 2) El Crist Salvador ens 
dóna la vida de gracia i glória. 3) Les contrarietats proven la fe. 
4) Grandesa de la salvació segons els profetes. 

L Motius de viure santameni (1, 13-25): 1) Hem de semblar-nos a 
Déu, Pare i Jutge nostre. 2) Crist ens redimi amb la seva sang. 

Π. Lediña de la propia saniificació (1, 22-11, 10) será un fet: 1) Per 
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IM. Comportament amb els no cristians (11, 11-111, 13): 1) Edificació 
dels infidels. 2) Obediencia a lautoritat legitima. 3) Submissió dels 

doméstics a exemple del Crist. 4) Subjecció i modéstia de les mullers. 
Prudencia dels marits. 5) Resum dels advertiments anteriors. 

IV. Les persecucions (MI, 13-22): 1) Que siguin irreprensibles. 
2) Passió de Jesús. Davallament als llimbs. 

V. La conversió veritable (IV, 1-11): 1) La conversió és l'abandó del 
pecat. 2) La conversió exigeix una vida de caritat mútua. 

VI. Lalegria d'ésser perseguit amb Crist (IV, 12-19). 
VII. Vida practica de l'Església. Advertiments (V, 1-10): 1) Als pre- 

veres. 2) Alsjoves. A tots. 3) Doxologia. 
Epileg (1, 12-14). 



NETPOY A 

EXORDIVM 

(L, 1-12) 

I. INSCRIPTIO ET SALVTATIO 

(6. 1.) * Πέτρος ἀπόστολος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις 

διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, ᾿Ασίας καὶ Βιθυνίας, 3 κατὰ 

πρόγνωσιν θεοῦ πατρός, ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος, εἰς ὑπακοὴν καὶ δῥαντι- 

σμὸν αἵματος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ' χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη. 

2. CHRISTVS VOCAVIT NOS AD GRATIAM ET GLORIAM 

3 EvloyntóS ὃ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἣμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὃ 

κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἣμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι’ 

Ι. 1 εἐχλεχτοις] + χαὶ N* sy |] om. αἀσιας N* 177 |] om. χαι βιθυν. B 177 |13 ζωὴης 9. 46 Aug sy 

1.—Pere. El nom de Pere, pedra, 
fou imposat a l'apostol Simó per tal de 
significar el suprem pontificat que ha- 
via d'exercir en l'Església (Mt. XVI, 
18). Escau com a primera paraula de 
la Lletra aquest nom que recorda als fi- 
dels que ell és el Pastor de tots els 
anyells i ovelles del Crist (Jo. XXI, 
15-17). 

Apostol significa enviat, legat de 
Jesucrist; escriu exercint aquest cárrec. 
El carácter dels destinataris és indicat 
per les paraules forasters de la dispersio. 
Foraster, παρεπίδημος, és aquell qui re- 

sideix en un poble on no ha nascut. Dis- 
persió, διασπορά, és l'estat d'aquells 
jueus que sojornen fora de Palestina. 
De Pont... La part septentrional i cen- 
tral d'aquella gran peninsula que ano- 
menem Ásia Menor. La part septen- 
trional és Bitinia 1 Pont, la central és 
Asia, Galácia 1 Capadocia. No anome- 
na el migdia. Assenyala les regions o 
comarques tradicionals, no la divisió 
romana en províncies. Car el regne de 
Mitridates fou dividit en tres parts, que 
no s'anomenen en la Lletra, 1 afegit a 
tres provincies, que formaren Pont- 



LLETRA PRIMERA DE SANT PERE APOSTOL 

EXORDI 

(IL, 1-12) 

I. —ÁDRECA 1 SALUTACIÓ 

(C. 1.) *Pere, apóstol de Jesucrist, als forasters de la dispersió, de 

Pont, Galacia, Capadocia, Asia i Bitinia, *elegits segons la presciéncia 

de Déu Pare, mitjancant santificació de l'Esperit, envers l'obediéncia i as- 

persió de sang de Jesucrist: Que la gracia i la pau abundi en vosaltres. 

EL Crisr SALVADOR ENS DONA 

LA. VIDA ΡΕῈ GRACIA 1 DE. GLORIA 

3 Beneit el Déu i Pare del Senyor nostre Jesucrist, el qual segons la seva 

gran misericordia ens ha reengendrat vers una esperanca vivent, mitjant- 
3, 1 Gor: 1, 3; Epb. 1; 35 Vit. τ 9-75 Ro vir, 18. 

Bitínia, Pont-Galácia i Pont Polemoníac 
juntat amb la Capadocia. 

2. — Presciéncia. Coneixement per 
endavant, previsió de les coses futures. 
— Obediencia a la fe de Jesucrist. — 4As- 
persio de la sang de Jesucrist. Ningú no 
s'aprofita de la Passió de Jesús si no és 
aspergit, o sigui si no rep laplicació 
dels mérits de Jesús. Cf. 19, nota.— 
Gracia. “Tot benefici de Déu en ordre 
ala vida eterna. Es diu gracia perqué 
Déu la concedeix gratuitament, sense 
mérits que de part nostra l'exigeixin.— 
Pau. Salutació hebrea i de molts po- 
bles Orea (ER Jac. 1.) Es la 

manifestació del desig de pau en aquells 
homes sempre exposats al perill de 
guerres. 'Trobem una explicació del 
que és aquesta pau en III, 10-12. Es 
la reconciliació amb Déu per la prac- 
tica de la justicia 1 allunyament del pe- 
cat; ens dóna la vida i dies venturosos, 
sota la protecció del Senyor. 

3.—Lloanga a Déu, el qual, essent 
Pare de Jesús, ens ha atorgat el gran 
benefici de reengendrar-nos a la vida de 
la gracia i de la gloria. Aquesta nova 
naixenga s'ha realitzat mitjancant la re- 
surreccio de Jesucrist; car com ΕἸ] ha res- 
suscitat, també nosaltres ressuscitareme 
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ἀναστάσεως "Inoo0 Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν, “εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον 

καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον, τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰς ὑμᾶς ὅ τοὺς 

ἐν δυνάμει θεοῦ φρουρουμένους διὰ πίστεως εἷς σωτηρίαν ἑτοίμην 

ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ. 

3. FIDES TENTATIONIBVS PROBATVR 

6"Ev ᾧ ἀγαλλιᾶσθε, ὄλίγον ἄρτι sl δέον λυπηθέντες ἐν ποικίλοις 

τιειρασμοῖς, ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως πολυτιμότερον χρυ- 

σίου τοῦ ἀπολλυμένου, διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου, εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον 

καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει Ἴησοῦ Χριστοῦ: ϑὃν οὐκ ἰδόντες 

ἀγαπᾶτε, εἰς ὃν ἄρτι μὴ δρῶντες πιστεύοντες δὲ ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ 

ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασμένῃ, 9ϑ κομιζόμενοι τὸ τέλος τῆς πίστεως ὑμῶν 

σωτηρίαν ψυχῶν. 

4. PROPHETAE DIGNITATEM SALVTIS SCRVTATI SVNT 

10 Περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηρεύνησαν προφῆται ol περὶ 

τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος προφητεύσαντες, 11} ἐρευνῶντες εἷς τίνα ἢ ποῖον 

καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς πνεῦμα Χριστοῦ προμαρτυρόμενον τὰ εἰς 

Χριστὸν παθήματα καὶ τὰς μετὰ ταῦτα δόξας" 

4 λαμαρ χ. AULAVT. N |] ovpavw N || 5 ετοιμὼως N* [| 6 δεον])] + ἐστιν ACKLP al. || 7 δοχιμον 
23. 76. 69 || πολυ τιμιωτερον K(L) al. |Jom. δια πυρ. ὃ. δοχ. 96. 142}9. om. ὑμῶὼν B al. Aug || 10 
ἡμὰς K al. || 11 εδηλοῦτο L al. |om. χριστου B || προμαρτυρουμ. AP αἱ. 

4. — Aquesta esperanca s'anomena 
heréncia, car és el patrimoni que el Pare 
ens reserva com a fills seus; será 15- 
corruptible, al revés de les riqueses d'a- 
quest món; ¿mmacu/ada, sense cap so- 
llament o defecte; immarcescible, car 
conservará la seva gengor com una flor 
sempre vivent. Amb aquests mots 1'A- 
póstol posa de relleu les principals dife- 
réncies que destrien P'heréncia conserva- 
da en els cels per a nosaltres de les he- 
réncies que els pares segons la carn 
deixen a llurs fills. 

5.— Guardats, φρουρουμένους, terme 
militar; com els soldats, alerta, en la 
part que més perilla d'ésser atacada per 
Penemic.— En la fe. Esla millor defen- 
sa contra els qui volen privar-nos d'a- 
tényer la salvació. 

6.—La fe resulta envigorida per les 
contrarietats.—Us heu d'alegrar. Literal- 
ment: us alegreu; és un temps present 
que indica obligació. —Un poc. Es refe- 
reix probablement al temps que les 
afliccions duraran, car les temptacions 
varien per diverses causes. Cf. Jac. 1. 

7.—Vg. omet perdedor. —Si Por que 
és perdedor és provat amb foc per tal 
de contrastar la seva legitimitat 1 pure- 
sa, quant més Déu provará amb el con- 
trast de les afliccions la sinceritat de la 
vostra fe. 1 encara hem de conside- 
rar els fruits de gloria que ens n'es- 
devindran quan es presentará Jesu- 
crist. 

8.—Mostra la fe i la caritat fortament 
arrelades en els fidels. — Exulteu. Vg. 
en temps futur, exultareu. En el verset 
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cant la resurrecció de Jesucrist d'entre els morts; %*vers una heréncia 

incorruptible i immaculada i immarcescible, reservada en els cels per a 

vosaltres, óels que per la forga de Déu sou guardats en la fe, envers la 

salvació preparada per revelar-se en el temps últim. 

3. LES CONTRARIETATS PROVEN LA FE 

6 En el qual us heu d'alegrar, si us cal ara ésser un poc entristits amb 

temptacions váries; "per tal que la prova de la vostra fe, molt més pre- 

ciosa que lor perdedor que és provat pel foc, esdevingui a lloanca i gló- 

ria i honor, en la manifestació de Jesucrist. $ El qual, sense haver-lo vist, 

ameu; en el qual, sense veure”! ara, peró creient, exulteu amb joia indi- 

cible i glorificada; %bo i assolint el fi de la vostra fe, la salvació de les 

ánimes. 

4. (GRANDESA DE LA SALVACIÓ SEGONS ELS PROFETES 

10 De la qual salvació escorcollaren i investigaren els profetes que profe- 

taren pertocant a la grácia que hi ha en vosaltres, *escatint quin temps 

o quina escaienca els indicava 1'Esperit del Crist que era en ells, tot 

donant testimoni anticipat de les sofrences destinades al Crist i de les 

glóries que havien de seguir-les. 

12 Als quals fou revelat que no a profit d'ells mateixos, sinó de vosaltres 
67 laciin 2 Ss. 

segúent exposa la causa d'aquest goig 
tan inefable. 
9.—En aquest món assolim la salva- 

ció de les nostres animes d'una manera 
inicial mitjancant la gracia; car no te- 
nim encara la vida eterna a la qual hem 
estat elegits, sinó que l'hem d'assolir 
com una heréncia (l, 4; Ill, 9). Jac. 
LS, 

10.—Pertocant a la gracia que hi ha 
en vosaltres. Podria traduir-se : La gra- 
cia destinada a vosaltres. Vg.: Futura in 
vobís gratia. Modisme paraHel: Les so- 
frences destinades al Crist (11). 

11.—L' Esperit del Crist. Amb aquests 
mots afirma l'Apóstol la divinitat de 
Jesucrist, car pel seu Esperit són inspi- 
rats els profetes. Afirma també que 

l'Esperit Sant procedeix del Fill. Cf. 
Km VO Gal. VI δ: 

12.—Els profetes rebien la gracia en 
virtut dels mérits previstos de l'obra 
redemptora del Crist; no foren, doncs, 
exclosos de la participació de les rique- 
ses espirituals de la Passió (Act. IV, 
12). Tot amb tot, l'apostol diu que no 
a profit d'ells mateixos per tal com no ha- 
vien de contemplar-ne la realització.— 
Coses que... Es refereix als misteris de 
la Redempció i Glorificació de Jesús. 
Encara que els angels no ignoren aques- 
tes veritats, peró es delecten i perfec- 
cionen talment en llur coneixenga que a 
la manera d'aquells qui empesos per la 
curiositat s'ajupen per tal de veure-ho 
més bé, així els angels senten un més 
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120% ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς, ὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά, ἃ νῦν 

ἀνηγγέλη ὕμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὕμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ ἤγγξλη up YY ει παρ dci ἦν! 
ἀποσταλέντι ἀπ᾽ οὐρανοῦ, εἷς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι. 

ΓΝ OMNI CONVERSATIONE SANCTI SINT 

{1 2 21) 

Ι. (CONFORMENTVR Deo, PATRI ET ΙΝΡΙΕΙ 

18 Διὸ ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας ὑμῶν, νήφοντες, TE- 

λείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμῖν χάριν ἐν ἀποκαλύψει ᾿Ιησοῦ 

Χριστοῦ. 1 ὡς τέκνα ὑπακοῆς, μὴ συσχηματιζόμενοι ταῖς πρότερον 

ἐν τῇ ἀγνοία ὑμῶν ἐπιθυμίαις, 15 ἀλλὰ κατὰ τὸν καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον 

καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε, 15 διότι γέγραπται" 

“ἅγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἶμι.᾽ 

11 Kai el πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν ἀπροσωπολήπτως κρίνοντα κατὰ τὸ 

ἑκάστου ἔργον, ἐν φόβῳ τὸν τῆς παροικίας ὑμῶν χρόνον ἀναστράφητε, 

2. SANGVINE CHRISTI RRDEMPTI 

18 Εἰδότες ὅτι od φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ, ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς 

ματαίας ὑμῶν ἀναστροφῆς πατροπαραδότου, 19 ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι ὡς 

13 om. τῆς διαν. 4΄. 99 || 16 διοτι] ori NC 60 || γεγρ.] + οτι B 31. 70 sy || γενεσθε KP(L) al. || 
om. εἰμι NA*B || 17 avactpepopevor N* || 18 φθαρτου apyuptov N* 

gran afany d'endinsar-se en el ple co- 
neixement de les grandeses de la Re- 
dempció. 
13.—Una conseqúéncia directa dels 

beneficis rebuts de part del Crist és 
Pobligació que tenim de fer la seva vo- 
luntat, de viure santament. Ara, doncs, 
exposa aquests motius; és un tema es- 
tretament lligat amb l'anterior.— Ha- 
vent cenyit els lloms de la vostra pensa. 
Comparanca suggerida del qui, a punt 
d'emprendre un viatge o treball, tros- 
sava els vestits amb una corda al volt 
dels lloms perqué no fossin obstacle a 
les seves activitats. Significa, doncs, que 
hem d'apartar tot alló que sigui impe- 
diment per a aconseguir el fi de la vos- 

tra fe, la salvació de les animes (9). 
14. — Fills P'obediéncia. Hebraisme 

que supleix ladjectiu corresponent; 
hem d'esperar com a fills obedients 
P'heréncia que ens ha promés el Pare. 

16.—Lv. XI, 44. El lloc citat parla 
de la santedat legal 1 cerimonial que ne- 
cessita el sacerdot per administrar les 
coses sagrades 1 també de la santedat 
moral o apartament dels pecats. 
17. — Acaba recordant que el Pare 

que nosaltres invoquem judica sense 
mirament de persones (cf. St. Jac. 
II, 1 nota) les obres que cadascú ha 
fet. — Pelegrinatge, παροικία, significa 
própiament veinat o sojorn dels foras- 
ters, dels qui han nascut en un altre 
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acomplien el ministeri d'aquestes coses que suara us han estat anunciades 

per aquells que us han evangelitzat en 1'Esperit Sant tramés del Cel; coses 

que els angels cobegen d'esguardar inclinats. 

Il. MOTIUS DE VIURE SANTAMENT 

(1, 13 - 21) 

1. HEM DE SEMBLAR-NOS A DkEU, PARE 1 JUIGE NOSTRE 

13 Per aixo, havent cenyit els lloms de la vostra pensa, vivint sobriament, 

espereu perfectament en la gracia que us és oferta en la revelació de Jesu- 

crist; com a fills d'obediéncia, no afaiconats segons les cobejances 

d'abans, en la vostra ignorancia; ans segons el Sant que us cridá, sigueu 

també vosaltres sants en tot comportament. *$Perqué és escrit: «Sigueu 

sants, perque jo sóc sant.» 

111 si invoqueu com a Pare el que sense accepció de persones judica 

segons l'obra de cadascú, amb temor esmerceu el temps del vostre pele- 

grinatge. 

2. (CRIST ENS REDIMÍ AMB LA SEVA SANG 

18 Sabent que no pas amb coses corruptibles, amb argent o bé amb or, 

fóreu redimits del vostre inútil comportament tramés dels pares; **sinó 

mitjancant la preciosa sang del Crist, com d'un anyell immaculat i sense 
10, EV χι; 445 21%) 25 xx 7-265 Mt. v, 48: 17, Dt. x. 17: Ps. 1xxxVu1, 27; Rm περ 11; 14, Rm. xr, 2. 

1918. 13. 19, 1 Cor: ví, 20; vir, 235 ΠΟΤῚ xx, 145 Dlo. 1, 75 Ape. 1, 5. Gal δ: 

lloc. No som d'aquest món i per tant 
hem d'orientar vers la patria les nos- 
tres obres mentre duri el temps del 
nostre pelegrinatge. 

18.—Confirma l'anterior exhortació 
amb un argument tret del valor que té 
el preu del nostre rescat. Car no hem 
estat rescatats. amb coses corruptibles, 
encara que molt estimades dels homes, 
sinó amb la sang del Crist. 

19.—Dolca aHusió a l'anyell pasqual 
de qué ens parla Ex. XII; figura dis- 
tinta de quan ens parla de Paspersió de 
la sang de Jesucrist (2). Car amb el 
nom d'aspersió senyala l'acte de ruixar 

amb la sang dels vedells el poble d'Is- 
rael com a ratificació del pacte fet amb 
Dén. (Cf. Ex. XXIV..5-8, Hb. ΙΧ 13.) 
Quan parla de la sang de P'anyell amb 
qué fou pintada la llinda de les cases 
per a allunyar l'angel exterminador, 
ensenya que els fidels aixi foren redi- 
mits del seu comportament, inútil per 
a la vida eterna, mitjancant la sang 
de Jesús, com els pares foren allibe- 
rats de lPesclavitud dels egipcis per la 
sang de l'anyell. — Crist com l'anyell 
pasqual, és immaculat 1 sense sulzura, 
car és sant, sense pecat original ni 
actual. 
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ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ, 39 ππροεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβο- 

λῆς κόσμου, φανερωθέντος δὲ ἐπ᾽ ἐσχάτου τῶν χρόνων δι᾽ ὑμᾶς 3: τοὺς 

δι᾿ αὐτοῦ πιστεύοντας εἰς θεὸν τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ 

δόξαν αὐτῷ δόντα, ὥστε τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς θεόν. 

II. SALVS NOSTRA VT DOMVS AEDIFICETVR 

(1, 22 - 11, 10) 

1. DILECTIONE AVGEATVR 

22 Τὰς ψυχὰς ὑμῶν Nyvikótec Ev τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας εἷς φιλα- 

δελφίαν ἀνυπόκριτον, ἐκ [καθαρᾶς] καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε 

ἐκτενῶς, 28 ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς ἀλλὰ ἀφθάρτου διὰ 

λόγου ζῶντος θεοῦ καὶ μένοντος. 3:διότι '’ πᾶσα σὰρξ, ὧς χόρτος, καὶ 

πᾶσα δόξα αὐτῆς ὡς ἄνθος χόρτου: ἐξηράνθη ὃ χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος 

ἐξέπεσεν: 535 τὸ δὲ ῥῆμα κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.᾽ τοῦτο δέ ἐστιν 

τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμᾶς. 

(C. 11.) Τ᾿Αποθέμενοι οὖν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δόλον καὶ Úrto- 

κρίσεις καὶ φθόνους καὶ πάσας καταλαλιάς, 2 ὧς ἀρτιγέννητα βρέφη 

τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε, ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῆτε εἰς σω- 

τηρίαν, 8ὃεἴπερ ἐγεύσασθε ὅτι χρηστὸς ὃ κύριος. 

2. ACCESSIONE AD CHRISTVM, LAPIDEM VIVVM 

ἀ Πρὸς ὃν προσερχόμενοι, λίθον ζῶντα, ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν ἀποδε-- 

δοκιμασμένον παρὰ δὲ θεῷ ἐκλεκτὸν ἔντιμον, *kal αὐτοὶ ὡς λίθοι 

20 ἀνεγνωσμενου δ᾽ || ἐσχατων KLP al. vg || του ypovov NX || δι μας A 4 αἱ. [21 πιστους 
AB 9vg || 22 ain0.] + δια πνευματος KLP al. || om. χαθαρ. AB vz || 23 σπορ.] φθορας NAC || fin.] 
+ εἰς τὸν αιωνα KEP al. vg sy? |] 24 om. ὡς 19 A 4 al. am sy || aurnc] αὐτου N*, ανθρωπου KLP 
al., om. 27 || ανθος 29] + αὐτου CKLP al. || Il. 1 υποχρισιν B Aug sy? || πασαν χαταλαλιαν N* 
(4ug sy?) || 2 om. εἰς σωτ. Lal. || 3 εἰπερ] εἰ N*AB || χριστος ΚΙ, 13 al || 5 om. εἰς KLP al. vg syh || 
om. πνευματιχας N* syP 

20.—Encara que el decret de Déu 
ordenant la redempció és etern, la seva 
execució no ha vingut fins a la plenitud 
dels temps. 

21.—Creieu. Vg. Sou fidels. La resur- 
recció i glorificació del Crist són el fona- 
ment de la nostra fe i esperanca en Déu. 

22.—Canvia argument; de la ne- 

cessitat que tenim d'ésser sants passa a 
exhortar-nos a progressar en la vida 
cristiana; analitza quin és el fonament 
únic de l'edifici de la propia santifica- 
ció, Jesús. — En P'obediéncia a la veri- 
tat. Vg.: a la caritat. 
23.—La gracia de Déu ens ha fet 

néixer de nou a causa de la predicació 



I DE SANT PERE-1, 20:1 5 37 

sutzura, ?preconegut, tan cert, abans de la creació del món, manifestat, 

tanmateix, en l'últim dels temps a profit de vosaltres, * els que per ΕἸ] cre- 

ieu en el Déu que el ressuscitá d'entre els morts ἱ li dona gloria, per tal 

que la vostra fe i esperanca fossin envers Déu. 

II. L'EDIFICI DE LA PROPIA SANTIFICACIÓ 

(L "221 +10) 

1. PER L'AUGMENT DE GERMANOR 

22 Hayent purificat les vostres animes en obediencia a la veritat, vers la 

sincera amor fraternal, ameu-vos els uns als altres plenament, amb cor pur; 

23 heu renascut, no pas de llavor corruptible, sinó incorrupta, per obra de 

la paraula vivent i permanent de Déu. ?*Perqué «tota carn és com fenc i 

tota la seva gloria com una flor de fenc», s'emmustei l'herba i la flor 

caigué. Pero la paraula del Senyor roman eternament. Aquesta és la 

paraula que us ha estat evangelitzada. 

(C. 11.) *Deixant, doncs, de banda tot mancament i tot engany 1 

hipocresies i enveges i totes les detraccions, ?com infants nou nats cobe- 

geu la llet racional, sense frau, per tal que amb ella creixeu en la salva- 

ció. *Si, tanmateix, heu gustat com és suau el Senyor. 

2. PER LA UNIÓ AMB JESUS, PEDRA VIVENT DE L'”EDIFICI ESPIRITUAL 

tAcostant-vos a ἘΠ] — pedra vivent, reprovada, cert, pels homes, 

peró quant a Déu elegida, honorada — *també vosaltres, talment pe- 
24, Eccli. x1v, 18; Is. xL, 6; lac. 1, 10; Eph. v, 25. 

3, Ps. xxxt1, 9. 4, Ps. cxvir, 22; Ís. χανε, 16. 
1, lac. 1, 21; Rm. vi, 4; Eph: 

5, Eph. 11, 
23, ler. xxuu, 36. 

22 MO aL 8. ElDE:xIE, E. 
22, ἬΗ: ΧΙ E. 

Metáfora manllevada a la vida material, de la paraúla divina. Cf. Jo. L 13. 
24.—lIs. XL, 6; lac. 1. 10. 
2.—Com digué abans els lloms de la 

vostra pensa (1, 13), diu ara llet racional 
o sigui espiritual, per tal d'oposar-la al 
concepte de llet material o corporal. 
Bella imatge que evoca la puritat i can- 
dor de la doctrina evangélica a qué es 
refereix i s'avé amb 1'aliment espiritual 
dels qui tot just han comencat la vida 
de la gracia.—Creixeu en la salvacio. 

per tal de designar l'augment de la vir- 
tut interior i l'acostament a Jesús. Cf. 
Tac: ΤΣ ΤΣ 

3.- Tanmateix, περ, és traduit en 
Vg. pero; en el Gr. no hi ha sentit ad- 
versatiu o dubitatiu. Salm XXXIII, 9 : 
Gusteu i vegeu com és suau el Senyor. 

4.—Explica amplament la metáfora 
bellissima dels fidels que formen una 
sola casa juntament amb el Crist. 
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ζῶντες οἰκοδομεῖσθε οἶκος τινευματικὸς εἷς ἱεράτευμα ἅγιον, ἀνενέγκαι 

πινευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους θεῷ διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

περιέχει ἐν γραφῇ" 

κτὸν ἔντιμον, καὶ ὃ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ." 

οὖν ἣ τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν' 

6 διότι 

“ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον ἀκρογωνιαῖον ἐκλε- 

ὑμῖν 

ἀπιστοῦσιν δὲ 

“λίθος ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, 

οὗτος ἐγενήθη εἷς κεφαλὴν yovlas” 

8 καὶ λίθος προσκόμματος καὶ πέτρα σκανδάλου: οἵ προσκότπτουσιν τῷ ς πρ p p ; 
> a 3 r 

λόγῳ ἀπειθοῦντες, εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν᾽ 

9 Ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς 

εἰς περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὕμᾶς 

καλέσαντος εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς" 10 οἵ ποτε οὐ λαός, νῦν δὲ 

λαὸς θεοῦ, οἵ οὐκ ἢλεημένοι, νῦν δὲ ἐλεηθέντες. 

IL. “¿DE-CONVERSATIONE INTER “GENTES 

(1, 11 - 111, 13) 

1. ΕΧ BONIS OPERIBYVS VOS CONSIDERENT 

1”Ayarmrtol, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήμους ἀπέχεσθαι 

τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς" 15 τὴν 

6 λεχλ. αχρ. BC 31 arm||7 μιν Ν᾽ || απειθουσιν AKLP αἱ. || λιθον N*KLP al. }} 8 απιστουν- 
τες B ug || εἰς nv παρεσχενασαν εαυτους ταξιν xa ετεθησαν 69. 137 || 9 ἡμεῖς δε γεν. 31 || 11 
απεχεσθε ACLP al. Cypr 

5. — Casa espiritual. Πνευματικός, 
espiritual, vol dir que no ha d'ésser pres 
literalment el mot anterior; que el mot 
casa inclou un sentit alegóric o místic. 
En "Gor: A, 3-4, ΕἸ manna, a mpes 
dra, són anomenats espirituals; aixó és, 
que, essent com eren coses visibles 1 
materials, representaven altres coses fi- 
gurades en el manná 1 la pedra. La 
casa, doncs, que els fidels juntament 
amb el Crist formen és espiritual, no en 
el sentit que sigui amagada o invisi- 
ble, sinó en el sentit que está constitui- 
da, no per carreus materials, sinó per 
bedres vivents. 

Sacerdoci sant. Els protestants es 

valen d'aquest text per a impugnar la 
distinció entre clergues i laics. El Con- 
cili “Tridenti ha condemnat com hereéti- 
ca aquesta afirmació (Ses. XXXII). 
Sacerdoci ha d'entendre's en sentit fi- 
gurat, car les victimes que ofereix 
aquest sacerdoci són també anomena- 
des espirituals, αἰχὸ és, preses en sentit 
metafóric. Les víctimes espirituals són 
els sacrificis que provenen de la morti- 
ficació de les passions. No hi ha en 
tot el passatge la més remota aHusió a 
la Santa Missa, com voldrien els heret- 
ges per tal de negar-li el carácter de 
veritable sacrifici. 

6.—Cf. Is. XXVII, 16; Rm. IX, 23. 
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dres vivents, sigueu edificats, casa espiritual, per a sacerdoci sant, per 

tal d'oferir victimes espirituals, plaents a Déu per mitja de Jesucrist. “Per 

aixó es conté en P'Escriptura: «Heus aquí que poso a Sion la pedra an- 

gular, elegida, honorada, i el qui creu en ella no sera confós.» TA vos- 

altres, doncs, honor, als que creieu; peró als que no creuen 

«la pedra que rebutjaren els qui bastien, 

aquesta fou feta cap de cantonada » 

81 pedra d'entrebanc i roca d'escáandol; s'entrebanquen aquells qui no 

creuen en la paraula per la qual foren també collocats. 

9 Vosaltres, peró, sou nissaga escollida, sacerdoci reial, nació santa, 

poble per adquisició, per tal que pregoneu les grandeses d'Aquell que de 

la tenebra us cridá a la seva llum admirable. *%Els que adés no éreu 

un poble i ara sou el poble de Déu, els que no obtenieu misericordia 

i ara heu obtingut misericordia. 

III. COMPORTAMENT AMB ELS NO CRISTIANS 

Mi τὶ - UL. 13) 

1. HEDIFICACIÓ DELS INFIDELS 

1 Benamats, us exhorto que, com a vianants forasters, us aparteu de 

les cobejances carnals que guerregen contra l'ánima. *?Sigui honest el 

δ ἘΠῚ χενῖν 165 Km. 1:33. 1, Pa. Cxvx, 22; 18, vi, 14; Mt. xxt, 425 Áct. ἔν, El. 
ΠΧ 2, δ; 19, X1101, 205. 10, O5..11, 245 Rm. 1%, 25. 
E 11: Gal. v, 16; 14. 14, 1. 12), 111, 16: 18. Σ, 3. 

8. Ἐπὶ χ; 125. 
11, Ps. xxxvi, 135 1, Rm. vn, 23; 

7.—El Salm CXVII proposa la me- 
tafora dels qui basteizen una casa amb 
les pedres que els semblen més aptes, 
als quals s'ha esdevingut que la pedra 
que ells han rebutjat ha estat després 
per Déu colocada en el lloc principal. 

9. —Dignitat i felicitat dels creients. 
—Nissaga que ha estat escollida. Per tal 
de participar de la redempció del Crist. 
Cf. 1, 2.—Sacerdoci reial. D'aquests 
mots es valen els adversaris de la ins- 
titució divina de la jerarquia (5). No- 
més cal dir que són trets d'Ex. XIX, 6: 

«Vosaltres sereu per mi un reialme de 
sacerdots i una nació santa.» —Poble per 
adquisició. Dt. VII, 6. Déu adquirí el 
poble d'Israel quan l'alliberáa de Pes- 
clavitud d'Egipte; el Crist ha adquirit 
el poble cristia quan l'ha comprat amb 
la seva sang (Eh Act. XX, 28. 

10. — Passatge d'Os. II, 24, ja citat 
per St. Pau, Rm. IX, 15-26. 

12.—Honest, καλήν, En els clássics 
i en la Sagrada Escriptura s'empra 
aquest mot per a designar alló que és 
éticament bell, sant, bo. Cf. XEN. 
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ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν, ἵνα ἐν ᾧ καταλα- 

λοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν, ἐκ τῶν καλῶν ἔργων ἐποπτεύοντες δοξά- 

σῶσιν τὸν θεὸν ἐν ἡἣἧμέρα ἐπισκοπῆς. 

2. (OMNES SVPERIORIBVS SVBIECTI SINT 

13 Y rotáynte πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν κύριον’ εἴτε βασιλεῖ 

ὡς ὑπερέχοντι, 16 εἴτε ἡγεμόσιν ὡς δι' αὐτοῦ πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν 

κακοποιῶν ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν: 15ὅτι οὕτως ἐστὶν τὸ θέλημα τοῦ 

θεοῦ, ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν' 

16 ὧς ἐλεύθεροι, καὶ μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες τῆς κακίας τὴν ἐλευ- 

θερίαν, ἀλλ᾽ ὡς θεοῦ δοῦλοι. 

1 Πάντας τιμήσατε, τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε, τὸν θεὸν φοβεῖσθε, 

τὸν βασιλέα τιμᾶτε. 

3. SERVI, AD EXEMPLVM CHRISTI, DOMINIS SVBDITI SINT 

1801 οἰκέται, ὑποτασσόμενοι ἐν παντὶ φόβῳ τοῖς δεσπόταις, οὐ 

μόνον τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς σκολιοῖς. 

19 Τοῦτο γὰρ χάρις εἶ διὰ συνείδησιν θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας πάσχων 

ἀδίκως. 20 ποῖον γὰρ κλέος εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιζόμενοι ὕπομε- 

νεῖτε; ἀλλ᾽ εἰ ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες ὕπομενεῖτε, τοῦτο χάρις 

παρὰ θεῷ. 2: εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ 

ὑμῶν, ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὕπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν 

αὐτοῦ' 

13 υποταγ.] + οὖν KLP αἱ. .γ} || 14 ενδιχ.] + μεν Ρ αἱ. syh || τς αγαθ.] + υμας C αἱ. sy |] 

18 ὑυποτασσ.] + nte 69. 137 al. || deor.] + ὕὍμων Y sy || 19 χάρ.] + παρα τω θεω C al. sy || θεουΐ 
+ ἀγαθὴν 4 (C al.) 13 sy }} 20 τοῦτο] + γὰρ 4 13 al. |] 21 om. xa A al. sye || επαθ.] arredaver 
Val. Ambr Fulg syvi 

Mem. passim; lac. 111, 13.—Us bescan- 
ten. Les detraccions contra els cris- 

ven en continuats conflictes amb l'auto- 
ritat civil, St. Pere els recorda l'obliga- 

tians foren una arma constantment em- 
prada. Cf. SUETONI, Nero XV1,i Taácrr, 
Annal. XV, 44.—El día de la visitacio. 
No vol dir aquí el dia en que Déu visi- 
tard per castigar els dolents 1 premiar 
els bons, sinó quan els visitara amb la 
seva gracia i fará que retin gloria a ΕἸ] 
amb llur conversió. Remarca la ne- 
cessitat de la gracia 1 visitació de Déu 
perque els bons exemples aprofitin als 
infidels bescantadors. 

13-17.—Com que els cristians esta- 

ció estricta que tenen, adhuc en les 
difícils circumstáncies d'aleshores, d'o- 
beir el legitim governant.— A tota huma- 
na creaturd. Encara que el governant 
no professi la fe cristiana o considerat 
com a persona particular sigui poc dig- 
ne. —Rei s'empra en el sentit de gover- 
nant suprem.—Sobira. Preeminent, se- 
gons el significat que donava a aquest 
mot el catala medieval, oposat a jussá, 
inferior. 

Els jueus, poble escollit per Déu, 
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vostre tracte amb els gentils, per tal que en aixó de qué us bescanten com 

a malfactors, en observar les bones obres, retin gloria a Déu en el dia de 

la visitació.: 

2. OBEDIENCIA A L'AUTORITAT LEGÍTIMA 

13 Subjecteu-vos a tota humana creatura, a causa del Senyor; sigui al rei 

com a sobirá, **sigui als governants com a tramesos per ΕἸ], a punició 

dels malfactors i a lloanga dels benefactors. 15 Car aquesta és la volun- 

tat de Déu, que obrant bé, poseu un boc a la ignorancia dels homes 

folls. 1$Com a lliures, peró no com els qui tenen la llibertat per en- 

cobriment de la dolenteria, sinó talment servents de Déu. 

17 Honoreu tothom; ameu els germans; temeu Déu; reteu honoransa 

al rei. 

3. SUBMISSIÓ DELS DOMÉSTICS, A EXEMPLE DEL CRIST 

18 Els doméstics que estiguin sotmesos amb tota temor als amos, no 

solament als bons i benignes, sinó també als revessos. 

19 Puix que aixó és gracia, si per causa de consciencia envers Déu, hom 

suporta afliccions, sofrint injustament. *%Perqué, ¿quina gloria si quan 

pequeu i sou bufetejats ho suporteu? Pero si fent el bé i patint ho supor- 

teu, aixo és grácia davant Déu. *Per aixó fóreu cridats, perque Crist 

també pati per vosaltres, deixant-vos una pauta per tal que seguissiu 

les seves petjades. 
13, Rm. xn, 1s. 16, Gal. y, 13. 

OIT 185 LV, Ea 

deien que només havien d'obeir els de 
llur nissaga. Altres, amb el pretext de 
servir plenament el Crist, eludien el 
compliment de les obligacions civils. 
Els gnostics prenien la llibertat com 
encobriment de tots els vicis. Á tots 
respon St. Pere quan diu que obeint els 
poders constituits som servents de Déu. 

17. — Els germans. Gr.: «La germa- 
nor.» Nom coHectiu. 

18-21. — Després de lPobediéncia a 
Pautoritat legítima, tracta de l'obedién- 
cia a l'autoritat doméstica : els deures 
dels criats i servents, en el més ample 
sentit del mot. Aquest tractat és un 
model de distribució a VPestil de sant 
Pere. Proposició de la tesi : els servents 

5 - NOU TESTAMENT XV 

1 Ῥσι χχῖν, 21; RM xr; τὸ. 
10: χν, 20: 11 Dim. 11) 12: 

18, ἘΡἢ- ν; 6; Col: τ, 22; 1}: m1, 

han d'obeir els superiors (18). Explica- 
ció: ádhuc els que no són dignes (19- 
20). Argument: lexemple del Crist. 
(21-24). Resum de l'argument (25). 

19.—Es gracia. Té mérit.—Per cau- 
sa de consciencia envers Déu. Vol dir sim- 
plement, per respecte a Déu, per plau- 
re ¡a Déu: 
20.—Quan sou bufetejats per algun 

delicte comés, no us en vindra cap glo- 
ria ni lloanga. El mérit és suportar 
pacientment les afliccions injustes, pre- 
cisament quan més bones obres feu. 

21.—Pauta, ϑπογραμμόν, era el mo- 
del de pintura o escriptura que servia 
per a ésser imitat o millor encara es- 
tergit. 
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ΖΞ ὃς ἅμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν 

οὐδὲ εὑρέθη δόλος Ev τῷ στόματι αὐτοῦ. 

ϑὸς λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ ἠπείλει, παρεδίδου 

δὲ τῷ κρίνοντι δικαίως: 2: ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν 

τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι τῇ ; Ε , G Apo ς γξνὸμ ἢ 
δικαιοσύνη ζήσωμεν: οὗ τῷ μώλωπι ἰἴάθητε. 

25% τε γὰρ ὡς πρόβατα πλανώμενοι, ἀλλ᾽ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν 

ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν. 

4. MVLIERES VIRIS OBOEDIANT. VIRI PRVDENTER SE GERANT 

(C. IM.) : Ὁμοίως at γυναῖκες, ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, 

ἵνα καὶ εἴ τινες ἀπειθοῦσιν τῷ λόγῳ, διὰ τῆς τῶν γυναικῶν ἀναστροφῆς 

ἄνευ λόγου κερδηθήσονται, 2ἐποπτεύσαντες τὴν ἐν φόβῳ ἁγνὴν ἀνα- 

στροφὴν ὑμῶν. ὧν ἔστω οὐχ ὃ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν καὶ περιθέ- 

σεὼς χρυσίων ἢ ἐνδύσεως ἱματίων κόσμος, ἀλλ᾽ ὃ κρυπτὸς τῆς καρδίας 

ἄνθρωπος ἐν τῷ ἀφθάρτῳ τοῦ πραέως καὶ ἣσυχίου πνεύματος, ὅ ἐστιν 

ἐνώπιον τοῦ θεοῦ πολυτελές. 

δοὕτως γάρ ποτε καὶ aí ἅγιαι γυναῖκες ai ἐλπίζουσαι εἰς θεὸν 

ἐκόσμουν ἑαυτάς, ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ὁ ὧς Σάρρα 

ὑπήκουσεν τῷ ᾿Αβραάμ, κύριον αὐτὸν καλοῦσα: ἧς ἐγενήθητε τέκνα 

ἀγαθοποιοῦσαι καὶ μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν. 

101 ἄνδρες ὁμοίως, συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν ὡς ἀσθενεστέρῳ 

σκεύει τῷ γυναικείῳ, ἀπονέμοντες τιμὴν ὡς καὶ συγκληρονόμοις χά- 

pitos ζωῆς, εἷς τὸ μὴ ἐγκόπτεσθαι τὰς προσευχὰς ὑμῶν. 

23 Xpiv. σε αδιχως Cypr vg || 24 μωλ. + autov Ν΄ΤΡ al. |] 25 πλανωμενα CKLP αἱ. || nv 
L al. ||IIL. 1 opotoc] + χαι 96 vg |Jom. χαὶι B al. arm || 2 om. ayvny 18. 22 al. || 3 ex πλοχῆς 2. 3. 
18 al. || om. tptxwv C arm. || χαὶ] ἡ C Cypr vg sy? || 4 ) συχ. x. πρα. B vg || ς om. αγιαι 16. 96 al. 
arm||6 urnxovev B 31 Aug vg sy? || 7 συνοιχ.] συνομίιλουντες N” || om. xata γνωσιν N* 97* || 
σχευει] pepe: 13 | συγχληρ.] + ποιχιίλης NA al. Hier 

22.—Amb paraules d'Isaias (LU, 9) 
afirma la insuperable santedat del Crist. 

23.—El Crist ha sofert sense plany, 
s'ha lliurat plenament al Déu Pare, que 
és el que judica amb justicia infaHible. 
Vg.: Al quí judica injustament. El sentit 
seria que s'ha lliurat a Pilat, jutge injust. 

24. — Ha portat. ἀνήνεγκεν, portar 
amunt, enlairar. Is. LI, ς΄ — Per tal 
que essent morts... Doble benefici de 
la Redempció del Crist; el negatiu, eli- 
minació dels pecats, i el positiu, vida de 
Justicia sobrenatural.—Verdanc, μώλωψ, 

taca moradenca que deixa en el cos una 
contusió, un cop de vara o fuet. Es una 
aHusió al castig dels assots que tan so- 
vint sofrien els esclaus. Jesucrist el so- 
fri, no per demérit de pecats seus, sinó 
per tal de guarir-nos amb el seu ver- 
danc. 

25.—La comparanca del pastor que 
torna a bon cami les ovelles esgarria- 
des és freqúent en la Biblia i aquí és 
posada amb gran encert com ἃ epileg 
de la instrucció sobre l'obediéncia. (Cf. 
Is: LIL, 6; Ps. ΟΣ ΤΠ τὴς 



I DE SANT PERE- Il, 22-111, 7 40 

22 «El qual no cometé pecat 

ni fou trobat engany en la seva boca» 

23€] qual, injuriat, no tornava les injúries; sofrint, no amenacava, ans 

es lliurava al qui judica justament. **El qual ha portat ΕἸ] mateix els 

nostres pecats en el seu cos, damunt el lleny, per tal que, essent morts als 

pecats, visquem en la justicia. Amb el seu verdanc hem estat guarits. 

25 Car éreu talment ovelles esgarriades, peró ara us heu girat vers el 

Pastor i Guarda de les vostres animes. 

4. SUBJECCIÓ 1 MODESTIA DE LES 

MULLERS. PRUDENCIA DELS MARITS 

(C. IM.) *Semblantment, que les mullers estiguin subjectes als propis 

marits, perque si alguns no creuen a la paraula, siguin guanyats sense 

paraula pel capteniment de les mullers, 5 quan hagin esguardat el vostre 

sant capteniment amb temencga. *De les quals sigui propi no pas l'orna- 

ment parencós de lPentrellac dels cabells i del cenyidor d'or o bé de 

Pagenc dels vestits; *sinó l'home amagat de cor, en la incorrupció de 

Pesperit seré i modest, el qual és molt preciós davant Déu. 

5Perqué aixi també s'agencaven abans les santes dones que espera- 

ven en Déu, subjectes a llurs marits. Com Sara obei Abraam, ano- 

menant-lo senyor; de la qual heu estat filles, quan heu obrat el bé 

sense témer cap paúra. 

“Que els marits de semblant manera cohabitin, segons prudencia, 

amb el vas femeni, més fréevol, compartint honor amb elles com a 

cohereves de la gracia de vida, a fi que no siguin destorbades les 

vostres oracions. 

22, Is. Lt, 4. 
Áct. XVI, 1; XXIV, 24. 
35 Eph: Y, 25. 

8, TI, 9: dilo: στὶς: Col, 22. 1 Epb: v, 225 Col. me, 185: 1 Cor. Σὲ, 3. 
7, 1 Cor. vir, AEPh: 1, 163 Apo. τ, 2. 0, Gu. xvi, 12; Pr. 111) 25. 

1.—La subjecció de les mullers als 
marits será un argument apologétic per 
als pagans no acostumats a veure la fa- 
milia Ordenada segons els principis de 
la moral. 

3. —Ordenem el text grec posant com 
a substantiu principal el mot κόσμος, 
agenc, ornament exterior. 

5-6.—Confirma la precedent exhor- 
tació amb l'exemple de l'Antic Testa- 
ment. Gn. XVIII, 12. 

6.—Sense témer cap bara. Sense té- 

mer cap mal, sense esperit de temor 
servil. Hebraisme que consisteix a po- 
sar el mot que indica l'acte o afecte en 
lloc de l'objecte. 

7.—Aquest advertiment no es refe- 
reix solament a les relacions conjugals 
en ordre a la propagació de l'espécie 
humana, sinó a totes les relacions que 
hi ha d'haver entre els esposos. — Vas 
femeni. Pleonasme o emprament de 
més mots que els necessaris per a de- 
sienar simplement la dona. 
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$. SVMMA PRAECEDENTIVM 

8 Τὸ de τέλος πάντες δμόφρονες, συμπαθεῖς, φιλάδελφοι, εὔσπλαγχνοι, 

ταπεινόφρονες, ϑμὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἢ λοιδορίαν ἀντὶ 

λοιδορίας, τοὐναντίον δὲ εὐλογοῦντες, ὅτι εἷς τοῦτο ἐκλήθητε ἵνα 

εὐλογίαν κληρονομήσητε. 
10 Ὃ γὰρ 

θέλων ζωὴν ἀγαπᾶν 

καὶ ἰδεῖν huépac ἀγαθὰς 

παυσάτω τὴν γλῶσσαν ἀπὸ κακοῦ 

καὶ χείλη τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον, 

ἐκκλινάτω δὲ ἀπὸ κακοῦ καὶ ποιησάτω ἀγαθόν, 

ζητησάτω εἰρήνην καὶ διωξάτω αὐτήν' 

13ὅτι ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ δικαίους ̓  

ἱκαὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν, 

τιρόσωτον δὲ κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακά. 

IV. DE PERPESSIONE ΥΝΒΕ ΤΙΝ 

(MI, 13 - 22) 

1. MORES SINT IMMACVLATI 

13 Kal τίς ὃ κακώσων ὕμᾶς ἐὰν τοῦ ἀγαθοῦ ζηλωταὶ γένησθε; 14 ἀλλ’ 

εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην, μακάριοι. 

Τὸν δὲ φόβον αὐτῶν μὴ φοβηθῆτε μηδὲ ταραχθῆτε. [15 κύριον δὲ τὸν 

Χριστὸν ἁγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἕτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν 

παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὕμῖν ἐλπίδος, 16 ἀλλὰ μετὰ 

8 ταπ.] φιλοφρονες KP al. ||9 εὐλογ.] + εἰδοτες ΣΡ al. «γῦτα [τὸ γλωσσ.] + αὐτου NKLP αἱ. 

vg sy || χειλὴ] + αὐτου LP αἱ. vg sy? || 11 om. de NKLP al vg sy? || 12 βπ.] + του εξολοθρευσαι 
αυτους ex γῆς 32. 57 al. sy || 13 ζηλ.] μιμηται KLP al. || 14 inc. εἰ e χαι 4 al. |] μαχ.] + ἐστε N 
25 arm. ||om. nde tap. BL 43 || τς xptor.] θεον KLP αἱ. || ετοιμ.] + 0: AKLP al. | om. et Á 123 sy? 
[| 16 om, αλλα KLP al. syP 

8-11. — L'apóstol dóna de manera als sentiments dels altres, adés en les 
general i concisa uns advertiments que  alegries, adés en les tristeses. 
serviran en totes les avinenteses de la 9.—Hereteu benedicció. La possessió 
vida. amb dret d'heréncia de l'abundor dels 

8. — Compassius. Els qui s'uneixen  dons que Déu ha promés als seus fills, 
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$. RESUM DELS ADVERTIMENTS ANTERIORS 

8 Finalment, sigueu tots unánimes, compassius, agermanats, misericor- 

diosos, humils; %no torneu mal per mal, ni blasme per blasme, sinó al 

revés, beneiu. Car per aixó fóreu elegits, per tal que hereteu benedicció. 

19Car 

«Εἰ qui vol amar la vida 

i veure dies bons 

que retregui la llengua del mal 

i els llavis, perque no diguin engany; 

11 que s'aparti del mal i que faci el bé 

que cerqui la pau i que vagi al seu encalc. 

12 Perqué els ulls del Senyor sobre els justos 

i ses orelles vers llur preguera. 

Peró la fac del Senyor sobre els qui fan maleses. 

ἵν. LES RERSECUCIONS 

(UI, 13-22) 

I. QUE SIQUIN IRREPRENSIBLES 

13¿] qui us fará mal si sou zeladors del bé? 15] si adhuc patiu per la 

justicia, benaurats ! 

No temeu la llur temenga ni us neguitegeu. 1 Venereu el Senyor Crist 

en els vostres cors, amatents tothora a l'apologia amb tothom que us de- 

9 Ps xvi, 13: Rm. ΧΙ, 17; 1 Thes. v, 15. 
Is. vir, 12; Mi. v, 10. 

principalment la gloria del Cel. Cf. 
ZORELL, Lexicon. 

10.—Paraules tretes gairebé exacta- 
ment del salm XXXIII, 13-16. 

13.—Comenga un nou argument que 
exposa quina ha d'ésser la conducta dels 
cristians enfront les persecucions. No . 
han de témer res (13); sempre a punt 
Papologia de la fe (15); llur capteni- 
ment ha de confondre els enemics (16); 

10, Ps. xxx111, 13-16. 11 101,65 HIDE: χα, 14. 14, 11, 22; 

seguint sempre l'exemple del Crist (17- 
20). Una digressió pertocant al diluvi 
el porta a parlar del baptisme (21- 
22) 

15.—Venereu. Literalment: «santifi- 
queu». — Apologia. Parlament o escrit 
per tal de lloar algú 1 defensar-lo de les 
falses imputacions. Tots els fidels, se- 
gons llur poder, han d'ésser defensors 
de la fe que professen. 
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πραύτητος καὶ φόβου, συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν, ἵνα ἐν ᾧ καταλα- 
λεῖσθε καταισχυνθῶσιν οἵ ἐπηρεάζοντες ὑμῶν τὴν ἀγαθὴν ἐν Χριστῷ 
ἀναστροφήν. 

2. HEXxXEMPLVM CHRISTI IN PASSIONE 

1 Κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας, εἰ θέλοι τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, πάσχειν 

ἢ κακοποιοῦντας. ᾿5ὅτι καὶ Χριστὸς ἅπαξ, περὶ ἁμαρτιῶν ἀπέθανεν, 

δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, ἵνα ἧμᾶς προσαγάγῃ τῷ θεῷ, θανατωθεὶς μὲν 

σαρκὶ ζωοποιηθεὶς δὲ πνεύματι: 19ἐν ᾧ καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύ- 

μασιν πορευθεὶς ἐκήρυξεν, 30 ἀπειθήσασίν ποτε ὅτε ἀπεξεδέχετο ἣ τοῦ 

θεοῦ μακροθυμία ἐν ἡμέραις Νῶε κατασκευαζομένης κιβωτοῦ, εἷς ἣν 

ὀλίγοι, τοῦτ᾽ ἔστιν ὀκτὼ ψυχαί, διεσώθησαν δι᾽ ὕδατος. 

3. BAPTISMA NOS SALVOS FACIT 

2150 καὶ ὑμᾶς ἀντίτυπον νῦν σώζει βάπτισμα, οὐ σαρκὸς ἀπόθεσις 

ῥύπου ἀλλὰ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτημα εἷς θεόν, δι’ ἀναστάσεως 

Ἴησοῦ Χριστοῦ, 33ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ, πορευθεὶς εἰς οὐρανόν, 

ὑὕποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων. 

16 χαταλαάλωσιν ὑμων ὡς xaxorrotwv NACKLP αἱ. sy? || εἰς χριστον N* |] 17 om. θελοι 22. 
26 αἱ. [} 18 apapt.] + ὑπερ nuwv NL(4) al. | are0.] ἐπαθεν BKLP αἱ. Aug || vas B al. sy? || om. 
τω θεω B |] 19 πνευματι 137 || 20 απαξ edeyeto 2. 29 al. || τὴν τ. 0. μαχροθυμιαν N* || ολιγαι 
CKLP al. syh || 21 ἡμὰς CKL al. || 22 θεου] + deglutiens mortem ut ustae acternae heredes efficeremur 
Aug vg 

16.—És remarcable com sant Pere 
recomana de no caure en agrors o bara- 
lles que frustrarien les esperances de 
conversió. — Consciencia bona. Ha de 
palesar-se exteriorment amb una vida 
irreprensible. 

18.—Una vegada. "Amas. Una ve- 
gada per sempre; assenyala l'efecte per- 
petu de la mort de Jesús. —Vivificat en 
esperit. Es refereix, probablement, a 
l'ánima del Crist, gloriosa ja immedia- 
tament després de la mort, abans de la 
resurrecció. 

19.—En el qual. Aquest relatiu es 
refereix a l'esperit o ánima del Crist. 
Segons l'article del Credo, l'4nima de 
Jesús devallá als llimbs. — Predica, no 
per convertir, sinó per anunciar la con- 

sumació de la Redempció.—Als esperits 
que eren en presó. Les ánimes dels jus- 
tos no havien entrat al cel abans de 
Jesús; eren custodiades en els llimbs i 
penetraren a la glória després de Jesús 
en la seva ascensió. 

20. —Foren salvades per Paigua. L”ai- 
gua que fou la causa de la mort dels 
homes que eren fora de l'arca fou també 
la causa de la salvació dels vuit que eren 
en l'arca, car feia que aquesta surés. 

21.—Sant Pere suposa un coneixe- 
ment Clar del baptisme. Es una altra 
qúestió —la Passió del Crist, exemple 
per nosaltres—la que l'indueix a parlar 
del fet fonamental i central de la vida 
del cristiá. Incidentalment només pro- 
posa el concepte del baptisme i els 
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mani la raó de la vostra esperanca. *'Peró amb suavitat i reveréncia, 

tenint consciéncia bona, per tal que en alló de qué sou blasmats, siguin 

confosos els qui bescanten la vostra conducta, bona en Crist. 

2. Passió DE Jesús. IDDAVALLAMENT ALS LLIMBS 

17 Car és millor patir fent bé, si aixó vol la voluntat de Déu, que fent 

mal. 18 Perque també Crist ha mort una vegada pels pecats, just per injus- 

tos, per tal que ens conduis a Déu, mort, certament, en la carn, peró 

vivificat en esperit. 19 En el qual també ana i predica als esperits que 

eren en presó. ?%Els quals abans no havien cregut, quan la paciéncia de 

Déu esperava, en els dies de Noé, mentre era construida lP'arca, en la 

qual pocs, aixó és vuit animes, foren salvades per Paigua. 

3. ELs EFECTES DEL BAPTISME 

211 ara a vosaltres us salva la contrafigura, el baptisme; que no és una 

deposició de la sutzura de la carn, sinó petició de bona consciencia, 

envers Déu, per mitjá de la resurrecció de Jesucrist, 22 que és a la dreta de 

Déu, ha anat al cel, subjectats a ΕἸ] angels i potestats i virtuts. 

15m) 12. 17. 11, 20. 
vit, 7-13; Mt. xxiv, 37; Lc. xvi1, 26. 

efectes que produeix: aixó el fa més 
interessant com a document historic 
d'aquest ritu sagrat en els primers 
temps del Cristianisme.—Es diu figura, 
grec τύπος, la representació anticipada 
d'una persona o cosa futura, que s'ano- 
mena contrafigura, grec ἀντίτυπος. Les 
aigúes del diluvi, en quant salvaren les 
vuit persones de l'arca, són la figura o ti- 
pus; el baptisme que perl'aigua ens sal- 
va de la mort eterna és la contrafigura o 
antitipus.—No és una deposicio. El baptis- 
meno ens salva perla neteja material del 
nostre cos. — Sino peticio de bona cons- 
ciencia envers Déu. El sentit probable és 
que les bones disposicions són neces- 
sáries en l'adult perqué el baptisme 
produeixi el seu efecte. Altres traduei- 

INE 21; xv, Es Km. ν. 6; Dr: 1x, 293 1 Dim. 111, 16: 19, Eph. 1v, 9. 20, Gn. 
22, Ps. cx, 15 Eph. 1,20; Hbr. xx, 2. 

xen el mot ἐπερώτημα, peticid, per in- 
terrogacio, 1 aleshores es referiria a les 
preguntes que el sacerdot fa al qui ha 
de rebre el sagrament; altres volen que 
el significat sigui prometenga i ales- 
hores significaria la sinceritat de les 
prometences fetes a Déu pel qui rep 
el sagrament. Com sigui, sempre res- 
ta que es refereix a les disposicions ne- 
cessáries en Padult per a rebre amb 
fruit aquest sagrament. 

22. —Vg. després de la dreta de 
Déu, afegeix engolint la mort, per tal 
que esdevinguéssim hereus de la vida eter- 
na. Aquests mots, si bé concorden 
amb lPexposat per St. Pere en altres in- 
drets, no es troben en el text Gr. ni en 
les versions. 
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V. DE VERA CONVERSIONE 

(IV, 1-11) 

I. PECCATA GENTIVM VITANDA 

(C. IV.) *Xpuoto0 οὖν παθόντος σαρκὶ καὶ ὑμεῖς τὴν αὐτὴν ἔννοιαν 
ε 

δπλίσασθε, ὅτι ὃ παθὼν σαρκὶ πέπαυται ἁμαρτίας, 3 εἰς τὸ μηκέτι ἀν- 

θρώπων ἐπιθυμίαις ἀλλὰ θελήματι θεοῦ τὸν ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ βιῶσαι 

χρόνον. 

3”ApketoG γὰρ ὃ παρεληλυθὼς χρόνος τὸ βούλημα τῶν ἐθνῶν κατειρ-- 

γάσθαι, πεπορευμένους ἐν ἀσελγείαις, ἐπιθυμίαις, οἰνοφλυγίαις, κώμοις, 

πότοις, καὶ ἀθεμίτοις εἰδωλολατρείαις. ἀξν ᾧ ξενίζονται μὴ συντρε- 

χόντων ὑμῶν εἷς τὴν αὐτὴν τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσιν, βλασφημοῦντες" 

507 ἀποδώσουσιν λόγον τῷ ἑτοίμως ἔχοντι κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς. 

δ εἰς τοῦτο γὰρ καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη, ἵνα κριθῶσι μὲν κατὰ ἀνθρώ- 

πους σαρκί, ζῶσι δὲ κατὰ θεὸν πνεύματι. 

Πάντων δὲ τὸ τέλος ἤγγικεν. 

πιροσευχάς᾽ 

σωφρονήσατε οὖν καὶ νήψατε εἷς 

2. (CARITAS MVIVA EXERCENDA 

δΠρὸ πάντων τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἔἐκτενῇ ἔχοντες, ὅτι ἀγάπη 

καλύπτει πλῆθος ἅμαρτιῶν᾽ 9 φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους ἄνευ γογγυσμοῦ" 

ἸΟ“Ἕκαστος καθὼς ἔλαβεν χάρισμα, εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες ὡς 

IV. 1 παθ.] + ὑπερ nuwv AKLP al. Aug syh || εν σαρχι ΚΡ αἱ. vg|]3 yap] + ἡμῖν CKLP al., 
+ υμιν δ΄ al. Aug || χρον.] + του Prov KLP al. || θελημα τ. ¿0v. χατεργασασθαι KLP al. || 4 χαι 
βλασφημουσιν N*C* al. || ς ex. χριν.] χρινοντι B al. || 7 om. xa N*|]8 παντ.] + 0: KLP al. vg 
sy ll χαλυψει NEP al. || 9 yoyyvouwv KLP αἱ. 

1.—L”apóstol, que ha parlat de la 
Passió del Crist, vol que aquest pensa- 
ment sigui l'arma en tots els esdeveni- 
ments de la vida, principalment per a 
resistir el mal exemple del món. — Ha 
deixat el pecat. Concepte análeg a Rm. 
VI, 7. Notem el verb en temps preté- 
rit; significa la resolució definitiva que 
ha de prendre aquell qui ha volgut 
aprofitar-se dels mérits de la Passió del 

Crist, d'evitar sempre més el pecat. 
Cf. V. Iacono, 11 Battesimo nella dot- 
trina dí S. Paolo, Roma 1934. 

6.—El context exigeix que la paraula 
morts sigui entesa en el seu estricte sen- 
tit. La bona nova, doncs, del triomf 
de Jesús fou predicada als morts, se- 
gons ha dit més amunt (Ill, 19), per 
tal que havent ja rebut el judici de la 
mort, cosa ben humana, rebessin també 
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V. LA CONVERSIÓ VERITABLE 

αν E = 11) 

1. LA CONVERSIÓ ÉS L?”ABANDO DEL PECAT 

(C. IV.) *Havent, doncs, Crist patit en carn, armeu-vos també vosal- 

tres del mateix pensament, que el qui ha sofert en la carn ha deixat el 

pecat; 34 fi de viure el temps que li resta en carn, no pas segons les cobe- 

jances dels homes, sinó segons la voluntat de Déu. 

3 Car és bastant el temps escorregut, havent acomplert la voluntat dels 

gentils, anant en lascivies, cobejances, embriagueses, banquets, bevendes 

ἱ idolatries iHMicites. *D”aixó s'admiren, blasmant que vosaltres no con- 

corregueu a la mateixa disbauxa de la luxúria. 

5Els quals hauran de retre compte al que está amatent a jutjar els 

vivents i els morts. $Puix per aixó també fou anunciat l'evangeli als 

morts, per tal que siguin jutjats a manera dels homes en carn i visquin 

segons Déu en esperit. 

“Pero la fi de totes les coses és prop. Tingueu seny i vigileu amb 

oracions. 

2. LA CONVERSIÓ ÉS TAMBÉ UNA VIDA DE CARITAT MUTUA 

8 Ans que tot manteniu constant la caritat mútua, perque la caritat 

cobreix multitud de pecats. *Practicant 1”hospitalitat els uns als altres 

sense botzineig. 

10 Cadascú, segons el carisma que ha rebut, distribuint-lo mútuament 

1, 11, 18; 11, 21-24; Rm. vi, 6. 2, Eph. 1v, 23. 0, 11, 19: ἢ 1ac. y, 8. 
Ria Xu, 135 ΠΡΟΤῚ ΧΗΣ 2: Phil! 11, 14. 

PEZ Mac: ν, 20. 9, 
10, Rm. x11, 6; I Cor. 1v, 2. 

la vida espiritual, cosa que prové només 
de Déu. Cf. el notable estudi de A.ViT- 
τι, Verbum Domini, volum VII, p. 111. 

7.—Tingeu seny 1 vigileu amb oracions 
Podriem traduir: Sigueu moderats i so- 
bris, per a les oracions. La moderació 1 
sobrietat són recomanades com la mi- 
llor disposició d'esperit per a comuni- 
car-nos amb Déu en les oracions. 

8.—La caritat cobreix multitud de pe- 
cats. Aquesta senténcia ha d'entendre's 
en el sentit de Prov. X, 12, on parla 
de la caritat que hem de tenir envers 
els pecats del proisme. El qui estima 
perdonará els germans ¡ facilment tro- 
bará una excusa per llurs mancaments 
(ac: 207). 

10. — Afirmació general amb qué 
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καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος θεοῦ: 1! εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια θεοῦ: 

εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ ὃ θεός: ἵνα ἐν πᾶσιν δο- 

ξάζηται ὃ θεὸς διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, Y ἔστιν ἣ δόξα καὶ τὸ κράτος 

ἀμήν. εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων'᾽ 

VI, GAVDEANT CVM CHRISTO IN INSECTATIONIBVS 

(IV, 12 - 19) 

122Ayarmtol, μὴ ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει πρὸς πειρασμὸν 

Úplv γινομένῃ, ὧς ξένου ὕμῖν συμβαίνοντος, 15 ἀλλὰ καθὸ κοινωνεῖτε 

τοῖς τοῦ Χριστοῦ παθήμασιν χαίρετε, ἵνα καὶ ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῆς 

δόξης αὐτοῦ χαρῆτε ἀγαλλιώμενοι. lei ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι Χρι- 

στοῦ, μακάριοι, ὅτι τὸ τῆς δόξης καὶ τὸ τοῦ θεοῦ πνεῦμα ἐφ᾽ ὑμᾶς 

ἀναπαύεται. 

16 Μὴ γάρ τις ὑμῶν πασχέτω ὡς φονεὺς ἢ κλέπτης ἢ κακοποιὸς ἢ ὡς 

ἀλλοτριεπίσκοτος" 

16 Εἰ δὲ ὡς Χριστιανός, μὴ αἰσχυνέσθω, δοξαζέτω δὲ τὸν θεὸν ἐν 

τῷ ὀνόματι τούτῳ. 

1 Ὅτι ὃ καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίμα ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ' εἰ δὲ 

τιρῶτον ἀφ᾽ ἡμῶν, τί τὸ τέλος τῶν ἀπειθούντων τῷ τοῦ θεοῦ εὐαγ- 

γελίῳ; 18 καὶ εἶ ὃ δίκαιος μόλις σώζεται, ὃ ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ 

φανεῖται; 

19Qote καὶ ol πάσχοντες κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ πιστῷ κτίστῃ 

παρατιθέσθωσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐν ἀγαθοποιΐα. 

11 Ὡς] ὡς KLP al. h|| om, ἐστιν A 13 al. arm || om. τῶν αἰὼν 11. 14 al, am fuld “γ} || 14 inc. αλλ 
ει χαι 69, 137 || inoov χριστ. 13. 33 || δοξ.] + xa: δυναμεως AP al. vg syt + χαι τῆς δυν. AUTOV 
N* || θεοῦ] + ονομα χαι 69, 137 al. (Cypr) || fin.] + χατα μεν αυτους βλασφημειται χατα δευμας 

δοξαζεται KLP al. Cypr arm syb || 15 pov.] + n λοιδορος 31. 40 || xaxoupyos 69. 137 || 16 χρη- 
στιαν. N* || ονομ.] μερει KLP al. || 18 o δε ασεβ. B* 137 syh || 19 ὡς πίστω χτ. KLP al. Hail sy || 
αγαθοποιιαῖις 4 al. vg sy 

és semblant a la del final de la lletra convida a ésser útils als germans fent- 
(V, 10-11). los participants dels dons 1 talents re- 

buts de Déu. — Diversa gracia. 1 Cor. 
ALL 
11.—Només parla de dos carismes, 

la predicació evangélica 1 el governa- 
ment dels fidels. Aquí esplaia el seu 
cor amb una magnifica doxologia que 

12.—Amb justes paraules expressava 
el P. Miquel d'Esplugues (El Pare Nos- 
tre, vol. [, p. 185) la necessitat de les 
persecucions contra l'Església. « Així 
com la vida interna de Jesús és llei de 
la vida interna de 1'Església, aixi l'am- 
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com a bons administradors de la diversa grácia de Déu. 4 Que si algú 

parla, sigui segons les paraules de Déu; que si algú distribueix, sigui se- 

gons la virtut que Déu subministra; per tal que en totes les coses Déu 

sigui glorificat, per Jesucrist, al qual pertany la gloria i la senyoria pels 

segles dels segles. Amén. 

VI. L'ALEGRIA D'ÉSSER PERSEGUIT AMB CRIST 

(IV, 12-19) 

12 Benamats, no us admireu de la xardor que hi ha en vosaltres, que és 

una prova, com si us esdevingués res d'estrany. 15 Ans com que parti- 

cipeu de les passions de Crist, alegreu-vos, per tal que en la manifestació 

de la seva glória us alegreu, exultant-vos. 1*Si sou ultratjats en el nom de 

Crist, benaurats! Car el que és glória i Esperit de Déu reposa damunt 

vosaltres. 

15 Que ningú de vosaltres no pateixi com a homeier, o lladre, o mal- 

factor, o com a envejós del bé d'altri. 

16 Peró si és com a cristia, no s'avergonyeixi, ans glorifiqui Déu en 

aquest nom. 

17 Perqué és temps de comengar el judici en la casa de Déu. I, si primer 

per nosaltres, ¿quina será la fi dels qui no creuen a l'evangeli de Déu? 

18] si el just amb prou feines es salvará, ¿l'impiadós i pecador on seran? 

19 Aixi, doncs, els qui sofreixen segons la voluntat de Déu, que enco- 

manin al fidel Creador les ánimes llurs amb el ben obrar. 
11, v, 11; Col. 11, 17. 13, Rm. vir, 17. 

IM Ὁ; 19) Pr. Σὲ; 31... 19, 311, 17. 

bient de les seves hostilitats crea 1 de- 
termina el de continues hostilitats dins 
les quals viu enrotllada sa Esposa Mis- 
tica. Una mateixa és llur naturalesa i 
llur misió; un mateix ha d'ésser, doncs, 
Pacolliment que se li faci de part dels 
enemics naturals de lPobra cristiana.» 
Com que les persecucions demostren 
que som deixebles del Crist, 1”apostol 
ens diu que han d'ésser motiu de gran 
alegria. 

14. — Vg. i alguns mss. grecs des- 
prés de gloria afegeixen 1 els és virtut. 

14, 111, 14; Ps. 1xxxvim, 52; ls. x1, 23 Mt. v, 20. 15, 11, 1o. 

16.—Cristia. Aquest nom no era el 
que empraven els fidels, que s'anome- 
naven germans. Era més aviat un mot 
despectiu amb qué els designaven els 
gentils. La Sagrada Escriptura l'empra 
només a Act. XXVI, 28 i ací. 

17.—El judici comenga pels fidels, 
que són els qui integren la casa de 
Déu (II, 5). Les afliccions temporals 
i persecucions són el comenc del just 
Judici de Déu. Amb quin rigor seran 
jutjats, doncs, els qui no accepten 1 Ἐ- 
vangeli! 
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VII. MONITA DE VITA ECCLESIAE 

(V, 1-10) 

Ι. PRO PASTORIBVS 

€ (C. V.) ! Πρεσβυτέρους οὖν τοὺς Ev ὑμῖν παρακαλῶ ὃ συμπρεσβύτε- 

ρος καὶ μάρτυς τῶν τοῦ Χριστοῦ παθημάτων, ὃ 

ἀποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνός" 

ε 

καὶ τῆς μελλούσης 

Ξποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον 

τοῦ θεοῦ ἐπισκοποῦντες, μὴ ἀναγκαστῶς ἀλλὰ ἑκουσίως κατὰ θεόν, 

μηδὲ αἰσχροκερδῶς ἀλλὰ προθύμως, μηδ᾽ ὡς κατακυριεύοντες τῶν 

κλήρων ἀλλὰ τύποι γινόμενοι τοῦ ποιμνίου" 4 καὶ φανερωθέντος τοῦ 

ἀρχιποίμενος κομιεῖσθε τὸν ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον. 

2. PRO ADOLESCENTIBVS. 

5"Ouolwc, νεώτεροι, ὑποτάγητε πρεσβυτέροις" 

PRO OMNIBVS 

πάντες δὲ ἀλλήλοις 
ε 

τὴν ταπεινοφροσύνην ἐγκομβώσασθε, ὅτι *ó θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσ- 

σεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν. 

6 Ταπεινώθητε οὖν ὑπὸ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ θεοῦ, ἵνα ὑμᾶς 

ὑψώσῃ ἐν καιρῷ, ἵ πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν ἐπιρρίψαντες ἐπ' αὐτόν, 
ε =) me A € ra 

ὅτι αὐτῷ μέλει περὶ ὑμῶν. 
€ 5 ὃ Νήψατε, γρηγορήσατε. ὃ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυό- 

μενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπιεῖν" 9% ἀντίστητε στερεοὶ τῇ 
mu 9 

πίστει, εἰδότες τὰ αὐτὰ τῶν παθημάτων τῇ ἐν κόσμῳ ὑμῶν ἀδελφότητι 

ἐπιτελεῖσθαι. 

V. 1 om.ovy KLP αἱ. sy? || ὡς συμπρεσβ. Ρ αἱ. syh || 2 tov χριστου 2. 30 αἱ. || om. ἐπισκ. 
NB al, Hier ||om. nota θεον BKL αἱ. || 3. om, vers. B || 5 ομ.] + de N* 13 αἱ. syh || αλλ.] + υποτασ- 
σομενοι KLP al syh ||6 fin.] + επισχοπὴς AP al. vg sy? { 7 περι μων N* 12 al. ||8 ypny.] + οτι 
L 13 al. Cypr vg sy 

1-4.—Amb l'autoritat rebuda de Je- 
sucrist amonesta els preveres, bisbes i 
pastors, pertocant a la manera suau i 
el fi sobrenatural amb que han de regir 
el ramat que els ha estat encomanat.— 
Exhorto. Vg.: «Us demano». —Testi- 
moni de les sofrences del Crist. No so- 
lament ha exercit aquest testimoni amb 
la predicació de la Passió, sinó també 
amb les persecucions que ell mateix 

ha sofert. — Participant actualment ja 
d'una manera certa i no visible de la 
gloria que ha d'ésser magnificament re- 
velada. 

2.—Regint. Remarqueu que empra 
el mot ἐπισκοποῦντες com si digués, 
acomplint el cárrec episcopal. 

3. — Els escollits. Literalment: les 
sorts: τῶν κλήρων. Significa els daus o 
trossets de fusta numerats que servien 



IDE SANT PERE-V, 1-9 45 

VII. VIDA PRÁCTICA DE L'ESGLÉSIA. ADVERTIMENTS 

(V, 1-10) 

I. ΑΙ PREVERES 

(C. V.) 1415 preveres, doncs, que hi ha entre vosaltres exhorto jo, 

també prevere i testimoni de les sofrences del Crist, i també participant de 

la gloria que ha d'ésser revelada: *Pastureu el ramat de Déu d'entre vos- 

altres, regint no amb forca, sinó benévolament, segons Déu; no per 

avol guany, sinó de bon grat; no senyorejant els escollits, sinó essent 

model del ramat. 41 quan s'hagi presentat el majoral dels pastors, assoli- 

reu la immarcescible corona de la gloria. 

AS ABS UTONES. LA LOS 

5Igualment els més joves subjecteu-vos als preveres. 1 tots cenyiu-vos 

mútuament la humilitat, car « Déu als superbs s'oposa i als humils dóna 

gracia. » 

6 Humilieu-vos, doncs, sota la poderosa má de Déu, per tal que us en- 

lairi en el temps de la visitacióo. “Poseu en ΕἸ] tota la vostra sollici- 

tud, car Ell mateix té cura de vosaltres. 

8Sigueu sobris, vigileu; el diable, el vostre adversari, com lleó bra- 

mulant, volta cercant qui engoleixi. 3.41] qual oposeu-vos refermats en 

la fe, sabedors que les mateixes afliccions s'esdevenen a la germandat 

vostra que és en el món. 
5. ACE. χα, 28: ¿Tito 1. 7-11. 

UVa ΜΕ VI 20; πο. χιῖ, 22. 
ΒΡ ΒΥ ΣΤ 24; Ri: ΧΙ 10: Eph. v, 21; lac. Iv, 6: ¿ES 

95 Lac. 1v, 7: 
6, lac. 1v, 10. 

per assenyalar la part que tocava a 
cadascun dels qui prenien part en 
un repartiment (cf. Nm. XXXII, 19; 
XXXIV, 14). L'Església estava des 
del principi dividida en parts o sorts 
posades sota la cura dels preveres, als 
quals parla 1'apostol. 
4. — El majoral dels pastors. Jesús, 

apeHat aixi perque és el pastor de tots 
els pastors, els quals són davant d'Ell 
simples ovelles. Cf. Jac. 1, 11. 

6. — En el temps de la visitacio. 
El mot visitacid es troba només en al- 

guns mss. grecs. Seguim la lligó de Vg. 
8.—Insisteix en l'advertiment de IV, 

7: sigueu sobris en Pús dels béns tem- 
porals, vigileu—verb militar—com el 
soldat que tem ésser escomeés de l'ene- 
mic.—L'adversari que cerca sempre el 
nostre mal és Satan el qual no pot re- 
posar, com un lleó afamat que cerca la 
presa. — Volta. Com lP'enemic que gira 
entorn la ciutat assetjada. 

9.—Refermats en la fe que ens donará 
la victoria contra el diable 1 contra tots 
els enemics de la nostra salvació. 



46 NETPOY A-V, 10-14 

3. DOXOLOGIA 

1050 δὲ θεὸς πάσης χάριτος, ὃ καλέσας ὑμᾶς εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ 

δόξαν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ὀλίγον παθόντας αὐτὸς καταρτίσει, στηρίξει, 

σθενώσει, θεμελιώσει. 1! αὐτῷ y δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων: ἀμήν. 

EPILOGVS 

(V, 12 - 14) 

12 Διὰ Σιλουανοῦ ὑμῖν τοῦ πιστοῦ ἀδελφοῦ, ὡς λογίζομαι, δι' ὀλίγων 

ἔγραψα, παρακαλῶν καὶ ἐπιμαρτυρῶν ταύτην εἶναι ἀληθῆ χάριν τοῦ 

θεοῦ, εἷς ἣν στῆτε. 

τό Ασπάζεται ὑμᾶς y ἐν ᾿Βαβυλῶνι συνεκλεκτὴ καὶ Μάρκος ὃ vióc 

μου. 'Γἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἀγάπης. 

Εἰρήνε ὑμῖν πᾶσιν τοῖς ἐν Χριστῷ. 

10 μὰς K αἱ. vg sy? || βασιλειαν χαι δοξαν L || om. tnoov NB αἱ. syh || χαταρτισαι υμας 
KLP al, sy || om. θεμελ. AB lat || 11 )xupar....00É. 5. 13 al., om. y, δοξα χαι 48 23 vg || om. 
των atwv. Bal, arm ||om. αμην 68 || 12 eornxate KLP al. || 13 Baf.] + εχχλησια N am sy? || 14 
ayar.] ayu 2. 5 al, lat sy? || χριστ.] + τῆσου ἀμὴν NKLP al, vg sy? 

10. — Tres afirmacions precedeixen  3.* Auxiliara els qui es troben afligits 
la doxologia que posa terme a la lle- o perseguits. Aquesta 3.* afirmació 
tra: τὸ Déu és autor de tota gracia.  Pexpressa amb verbs manllevats a l'art 
2.* Ell és el que elegeix per a la gloria. de construir. 
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3. DOxoOLOGIA 

10 Peró el Déu de tota grácia, el qual us cridá a la seva gloria eterna 

en Crist Jesús, perfeccionará, refermara, enfortirá, fonamentará els qui 

hauran sofert un poc. “A ΕἸ] la gloria i la senyoria pels segles dels segles. 

Amén. 

EPÍLEG 

(V, 12-14) 

12 Per Silva, el germa fidel, segons estic convencut, breument he escrit, 

exhortant i de nou testimoniant que aquesta és la veritable gracia de 

Déu, en la qual esteu ferms. 

13 Us saluda la que és també elegida en Babilonia i Marc el meu fill. 

14 Saludeu-vos els uns als altres amb oscul d'amor. 

Pau a tots vosaltres, els que sou en Crist. 

AO ΕἸΡΤ. ΣΙ, 2: 1 av. 14) Βπὶ, xy τό: COL: XI 12. 

12.—La finalitat per la qual ha escrit  — En Babilonia. Roma. Lloc on es 
la lletra és exposada aci: remembrar  trobava l'apóstol quan escriví aquesta 
quina és la veritable gracia. lletra. —Marc, Vevangelista. 

13.—Us saluda Vesglésia que és també 14. — Amb óscul amor. Vg.: Amb 
elegida vers la veritable gracia de Déu.  óscul sant. 
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NOTÍCIA PRELIMINAR 

DEsTINATARIS. —Els autors concorden a afirmar que els fidels de les 
esglésies de Pont, Galácia, Capadocia, Asia i Bitinia (1 Ptr. 1, 1), als 

quals adrecava sant Pere la primera lletra, són també els destinataris de 
la segona. Aquesta identitat de destinataris consta, no per l'adreca, que 
resta indeterminada, sinó de les paraules amb qué afirma que aquesta és 
la segona lletra que els escriu (III, 1). 

Algun canvi notable, peró, s'ha esdevingut entre els fidels que compo- 

nen aquelles primeres comunitats cristianes de l' Asia Menor i no certa- 

ment falaguer per a la fe suara predicada. Tota la lletra deixa entendre 

Pangunia que estreny el cor de Papóstol. Si la primera lletra és encorat- 
jadora envers els germans afeixugats per les temptacions que provenien 

dels enemics de la fe, en aquesta sant Pere parla, no d*un perill, sinó d'un fet 
consumat, de la presencia de nombrosos mestres que falsegen les doctrines 
apostóliques i malden per a perdre els cristians. Els destinataris són, 
doncs, els fidels que es troben enmig d'aquells falsos doctors que consti- 

tueixen una amenaca greu per raó de professar, almenys externament, la 
fe cristiana. Alguns dels cristians segurament havien escoltat a pler les 

seductores doctrines i havien deixat el veritable adoctrinament dels Apos- 
tols. Altres es trobaven interiorment agitats per aquesta temptació. Molts 
perseveraven encara en la integritat de la fe. 

CIRCUMSTÁNCIES. —El motiu, doncs, que impulsa sant Pere a escriure 

la present lletra foren les heretgies. Cal recordar el que déiem en la Íntro- 
ducció general, que quan escriu la segona lletra, les heretgies es troben ja a 
les últimes fases d'evolució. Tot s'havia esdevingut fins aleshores Església 
endins. Al principi només proposaven la inutilitat de les bones obres per a 

salvar-se. L'heretgia es trobava en estat latent quan sant Jaume escriu els 
primers advertiments, que foren seguits per molts; pero altres s'obstinaren 
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en llur error. Sant Judas els adverteix del cástig que infaHiblement els 
espera, si rebutgen la llei de Déu. Els seus amonestaments no feren lPefec- 
te degut, i encara que no trencaren el lligam que els unia amb els altres 

fidels (aixó almenys no pot deduir-se de les lletres), feien escarn de l'a- 
menaca del futur adveniment del Crist i del judici divi. Sant Pere, que 
sap que és propera la seva partenca d*aquest món, els tramet com un tes- 

tament aquesta admonició per tal que esquivin el risc en qué es troben 

(HI, 16) i maldin a fer més ferma llur vocació 1 elecció (I, 10). 
Fou escrita aquesta lletra en temps no molt distants de la mort de 

Papóstol. Com que sant Pere mori l'any 67, és probable que fos escrita 
a últims de Pany 66 o a primers del 67. Com la primera, fou també re- 
dactada a la ciutat de Roma. 

AUTENTICITAT.—SóÓn més escassos que en la primera lletra els testimonis 
dels Pares; sembla que aquesta fou coneguda més tard en algunes esglésies 

(cf. Estius). Els testimonis que ens resten són, peró, més que suficients 
per a excloure tot dubte prudent, sobretot si hom considera que a la fi del 
segle tercer és universalment admesa com a obra genuina de l'apóstol sant 
Pere. Entre els Pares Apostólics, tenim les cites de sant Bernabeu i sant 
Policarp. A mitjan segle segon, sant Justi mártir i sant Teófil d'Antioquia; 

segons el testimoni d'Eusebi (H. E. VI, 14), vers la fi del segle segon sant 

Climent d'Alexandria comentá aquesta lletra juntament amb les altres 
epistoles católiques. Al segle tercer, Origenes és un testimoni ben auto- 
ritzat de com era admesa arreu de l'Església com a obra de sant Pere. A 

tots aquests testimonis cal afegir que no fou mai rebutjada per cap església. 

CARÁCTER DE LA LLETRA.—AÁl primer esguard, hom copsa una notable 
afinitat amb la Lletra de sant Judas. Aquesta afinitat no és deguda a una 

casualitat, sinó que un dels dos apostols escrivi primer i Paltre després 
repetia en part els arguments exposats. Fa tres segles que els autors dis- 

cuteixen la prioritat, uns a favor de sant Pere i altres a favor de sant 

Judas. Com que no resta cap prova histórica, la controversia no será 
fácilment resolta d'una manera definitiva. Amb tot respecte per als qui 

opinen diversament, sembla que escrivi primer sant Judas; ho diem ate- 

nent a l'argument de la Lletra de sant Pere, més complet i que deixa en- 

treveure el procés de les heretgies en un estadi més avancat. 
Com ho comprova la confrontació de les dues lletres, l'afinitat que 

existeix en elles no és una imitació servil, car dels seixanta versets de qué 

consta la Lletra de sant Pere només uns dotze presenten una major oO 
menor afinitat amb la Lletra de sant Judas. 
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Com en la primera Lletra del mateix apóstol, trobem en aquesta sem- 

blances fins i tot verbals amb els discursos que de sant Pere ens ha con- 
servat el llibre dels Actes dels Apóstols (11 Ptr. 1, 1 i Act. 1, 17; I Ptr. I, 
3-6 1 Act. UL, 123 1 Ptr. Il, 10 1 Act. Il, 20). 

Quant a llur estil literari, hom observa diferéncies i afinitats que el lector 
advertirá en els llocs citats en les notes. Sant Jeroni fa notar que aquesta 

diversitat en Pestil, carácter i estructura demostren que sant Pere, segons 
Pavinentesa, es servi de diversos redactors, com féu sant Pau en la Lletra 

als Hebreus. La segona és més elevada d'estil, més literaria, d'un grec 

apres més en llibres que en la conversa vulgar; hom hi copsa gran ener- 
gia d'expressió i un to descriptiu que en alguns passatges arriba al pinto- 

resc. La raó d'aquesta diversitat és no sols perqué foren probablement 

redactades per dos secretaris diferents, sinó també per la diversitat de 
materies tractades i el to polemic que justifica de sobres una construcció 
més viva ¡ enardida. 

Deixant les diferéncies, podriem d'altra banda assenyalar una llista ben 
llarga d'afinitats; la mateixa tendéncia a l'expressió abstracta, Pamor a 

les senténcies, les repeticions, la manera de citar l'A. T. Com en la 

primera, observem també un encadenament recercat de les frases quan el 

pronom relatiu o demostratiu lliga una frase amb el mot principal de la 
precedent (I, 3-4). També es complau en la repetició dels mots (1, 8- 
12); la frase en resulta excessivament llarga i obscura de sentit. Encara, 

gramaticalment considerades, les dues lletres empren de la mateixa mane- 
ra Particle, els casos, sobretot el genitiu absolut, els pronoms, els verbs, 

la subordinació de les proposicions. Totes aquestes coincidéncies són 
altres tants arguments a favor de la identitat d'autor. 

Les comparances i metáfores no abunden com en la primera Lletra; 

malgrat la reduida extensió i Pestil més condensat, n'hi trobem de molt 

belles. Aixi, el qui no té les virtuts cristianes és un cec que camina 
a les palpentes (I, 9); el qui les compleix, no empassegará mai (1,. 10); 
la nostra vida és un pelegrinatge i el nostre cos la tenda que ens ser- 

veix d'aixopluc (1, 13-14); les profecies són com una llantía que iHumina 

en la foscor (1, 19); la insignificancia del temps a presencia de Déu hi és 
expressada enérgicament en aquell un día és com mil anys (IL, 7); que el 
darrer dia en sobtará molts ho posa de relleu dient que vindrá com un 
lladre (TIL, 9). Totes aquestes comparances eren ben entenedores pels 

destinataris de la Lletra, car totes foren suggerides pels incidents i costums 
de Pépoca. 

Coincideix amb la primera Lletra quan ens recomana que hem de pro- 
curar fer més ferma la nostra vocació i elecció (1, 10) i quan recomana 
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que creixem en grácia i coneixement del Senyor nostre i Salvador Jesucrist 
(IL, 17). En el c. II, predomina l'element biblic, com en la Lletra de sant 

Judas: els angels pecadors, Noé, Sodoma i Gomorra, Lot i Balaam són 
altres tants termes de comparació que “serveixen per a id admira- 

blement la doctrina exposada, : 

Passatges d'un tretinconfusible en aquesta Llétra són el de la transfigu- 
ració del Senyor, el que descriu la forca apologética i la divina inspiració 

dels profetes, la descripció dels falsos doctors, la predicció que el Cel i la 
terra seran purificats pel foc i¡ renovats. Hom hi copsa l'anima ardent i 
impressionable de l'apóstol sant Pere. 

CONTINGUT 1 DIVISIÓ. —Per tal de conservar els cristians en la veritable 

fe i enfortir els débils i vacillants contra els enganys dels seductors, l'após- 
tol els recorda d'una banda els grans béns que Jesucrist els ha concedit i 

el seu gloriós adveniment; d'altra banda, la fermesa de la fe a qué han 
estat elegits. Descriu els falsos doctors i el cástig que de part de Déu els 
espera, principalment en la segona vinguda del Crist. 

La Lletra pot ésser dividida, a part 1”Exordi i 1'Epileg, en tres ins- 
truccions: 

Exordi (1, 1-2). Adreca. Salutació. 
I. La practica de les virtuis cristianes (1, 1-21): 1) Primer motiu de 

fervor: la magnificencia del Crist en els dons que ens ha atorgat. 2) Ne- 
cessitat de practicar-les. 3) Per que ha escrit l'apóstol. 4) Segon motiu 

de fervor: el retorn gloriós del Crist. És garantit per la transfiguració, 
de la qual Pere fou testimoni ocular. 5) El retorn del Crist és garantit 
per les profecies de Antic Testament. 

II. Els falsos doctors (IM, 1-22): 1) Sempre hi haurá en PEsglésia 
falsos doctors. 2) No esquivaran el just cástig de Déu. Vilesa de llur 

conducta. 

HI. La segona vinguda del Crist (1, 1-17): 1) És cosa certa. 2) Ca- 

racteristiques. 3) Cal, doncs, que la nostra vida sigui santa. 

Epileg (MI, 17-18). 
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METPOY Β 

EXORDIVM 

(L, 1-2) 

INSCRIPTIO. SALVTATIO 

(C.1.) Συμεὼν Πέτρος δοῦλος καὶ ἀπόστολος ᾿Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῖς 

ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆ- 

ρος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ' 

2 Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη ἐν ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ καὶ ᾿Ιησοῦ 

τοῦ κυρίου ἡμῶν. 

I. DE VIRTVTIBVS CHRISTIANIS 

(1,.3 - 21) 

1. Dona A CHRISTO CONCESSA 

30 τὰ πάντα ἡμῖν τῆς θείας δυνάμεως αὐτοῦ τὰ πρὸς ζωὴν καὶ 

εὐσέβειαν δεδωρημένης διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς ἰδία 

Ι. τ σιμῶὼν Bal. lat || θεον] χυριου Y al. || τη σ.] + χριστου NAL al. “7}}} 3 ἡμᾶς δια do- 
Ens χαι ἀρήτης BKL αἱ. 

Ι. — Servent. En la primera Lletra  derem els efectes santificants que pro- 
només s'anomena apostol. —D'igualva-  dueix en l'anima, l'heréncia a qué ens 
lor o preu, ἰσότιμον. No és el mateix  dóna dret 1 les veritats que ensenya. 
el mérit i la perfecció de la fe en tots 2.—Cf. IPtr. 1, 2. ἐν ἐπιγνώσει, co- 
els fidels, pero és d'igual valor, si consi-. neixement acurat de les veritats de la fe. 



LLETRA SEGONA DE SANT PERE APOSTOL 

EXORDI 

(1, 1-2) 

ADRECA. SALUTACIÓ 

(C. 1 *Simó Pere, servent i apóstol de Jesucrist, a aquells que amb 

nosaltres han obtingut una fe d'igual valor, en la justicia del nostre 

Déu i Salvador Jesucrist. 

2La gracia i la pau us sigui abundosa, en el ple coneixement de Déu i 

de Jesús, el Senyor nostre. 

I. LA PRÁCTICA DE LES VIRTUTS CRISTIANES 

(, 3-21) 

I. PRIMER MOTIU DE FERVOR; LA MAGNIFICEN- 

CIA DEL CRIST EN ELS DONS QUE ENS HA ATORGAT 

3Ja que la seva divina potencia ens ha donat totes les coses perto- 

cants a la vida i pietat, mitjancant la coneixenca del que ens escolli 

AAC VTA. 2, ΤΡΕΓῚ; 2: {πη 5. 

3.—Els versets 3-7 formen una frase  daenles dues lletres de St. Pere.— Vida, 
llarga i de construcció obscura; aquesta ΠΟ natural, com és evident, sinó sobre- 
obscuritat prové de l'encadenament de natural, que ens diu en qué consisteix. 
les paraules mitjancant els relatius o  —Ens escollí. La vocació o convit divi 
demostratius; figura de dicció que abun- és necessária per a conéixer la veritat. 
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δόξῃ καὶ ἀρετῇ, ἐδι' ὧν τὰ τίμια καὶ μέγιστα ἣμῖν ἐπαγγέλματα δεδώ- 

ρῆται, ἵνα διὰ τούτων γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως, ἀποφυγόντες 

τῆς ἐν τῷ κόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶς. 

Kal αὐτὸ τοῦτο δὲ σπουδὴν πᾶσαν παρεισενέγκαντες ἐπιχορηγήσατε 

ἐν τῇ πίστει ὑμῶν τὴν ἀρετήν, ἐν δὲ τῇ ἀρετῇ τὴν γνῶσιν, δὲν δὲ τῇ 

γνώσει τὴν ἐγκράτειαν, ἐν δὲ τῇ ἐγκρατεία τὴν ὕπομονήν, ἐν δὲ τῇ 

ὑπομονῇ τὴν εὐσέβειαν, Tév δὲ τῇ εὐσεβεία τὴν φιλαδελφίαν, ἐν δὲ 

τῇ φιλαδελφίᾳα τὴν ἀγάπην. 

2. VIRTVTES NECESSARIAE AD SALVIEM 

δ Ταῦτα γὰρ ὑμῖν ὑπάρχοντα καὶ πλεονάζοντα οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ 

ἀκάρπους καθίστησιν εἰς τὴν τοῦ κυρίου ἣμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐπί- 

ϑῷ γὰρ μὴ πάρεστιν ταῦτα, τυφλός ἔστιν μυωπάζων, λήθην 

10 διὸ μᾶλλον, 

ἀδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι 

γνωσιν: 

λαβὼν τοῦ καθαρισμοῦ τῶν πάλαι αὐτοῦ ἁμαρτιῶν. 

ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητέ ποτε. 711] οὕτως γὰρ πλουσίως 

ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν ἡ εἴσοδος εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ κυρίου 

ἡμῶν καὶ σωτῆρος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

3. FINIS HVIVS EPISTOLAE 

12 Διὸ μελλήσω ἀεὶ ὕμᾶς ὑπομιμνήσκειν περὶ τούτων, καίπερ εἰδότας 

καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθεία. [18 δίκαιον δὲ ἡἣγοῦμαι, Eq” 

ὅσον εἰμὶ ἐν τούτῳ τῷ σκηνώματι, διεγείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει, 14 εἰδὼς 

4 }τιμ. ἡμῖν x. μεγ. NKL al., μέγ. χ. τιμ. μιν ACP al. vg || τὴν εν τω χ. επιθυμιαν φθ. δὶ 
Hier || 5 αὐτο τουτο] auto! Á || om. πασαν C al. am syh || 7 8π.] + εν δε τὴ ἀγαπὴ τὴν παραχλη- 
σιν 40 || 8 υπαρχ.] Tapovta Á al. vg || 9 ἁμαρτημάτων NAKL al. || 10 OTOVÓ. (YA δια των 
χαλων ὑμῶν epywv Bel... . ποιησθε (N4) 5. al. vg sy? || 11 om. χαὶ σὼτ 32. 42 ad. || 12 οὐχ ἀμε- 
λήσω ΚΙ, al. 

4.—Mitjangant les quals, la glóriai ens inspira de sofrir meritóriament les 
la virtut, ens ha fet participants de la 
divina natura. Vg. tradueix pel qual 1 
aleshores es refereix a Jesucrist. 

5. — Ajunteu. Literalment subminis- 
treu; indica la cooperació nostra a la 
gracia divina. La fe és el fonament de 
les altres virtuts. — La ciéncia práctica 
que dirigeix les obres virtuoses per fer- 
les amb el degut discerniment. 

6.—Sobrielat o temperáncia que frena 
Pimpuls de les passions. —Paciéncia que 

adversitats. —Pietat o veneració envers 
Den: 

8. — Com que vosaltres posseiu 
aquestes virtuts d'una manera sobre- 
abundant, no sou pas inoperants ni 
infructuosos, sinó actius per al ple co- 
neixement de Jesucrist. 

9.—Es un cec que va a les palpentes. 
A les palpentes, μυωπάζων ; que té la 
vista llosca 1 només pot veure les coses 
poc allunyades. Per tant el mot cec no 
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amb la propia gloria i virtut, *mitjancant les quals ens ha concedit les 

més grans i precioses prometences, a ἢ que per elles siguem partici- 

pants de la natura divina, escápols de la corrupció de cobejanca que 

hi ha en el món. 

9 Vosaltres, doncs, esmercant tota diligencia, ajunteu a la vostra fe la 

virtut, a la virtut la ciéncia, 54 la ciencia la sobrietat, a la sobrietat la 

paciencia, a la paciencia la pietat, “a la pietat la germanori a la germanor 

la caritat. 

2. NECESSITAT DE PRACTICAR-LES 

8 Essent en vosaltres aquestes coses i sobreabundant-hi, no us constitui- 

ran eixorcs ni infructuosos per al coneixement del Senyor nostre Jesu- 

crist. %Car aquell a l'abast del qual no són aquestes coses, és un cec que 

va a les palpentes, havent oblidat la purificació dels seus pecats d'abans. 

10 Per aixó, germans, maldeu molt més a fer ferma la vostra vocació i elec- 

ció; car fent aquestes coses, no empassegareu jamai. 1: Perqué d'aquesta 

manera us será abundosament concedida lPentrada a lP'etern reialme del 

Senyor nostre i Salvador Jesucrist. 

3. PER QUÉ HA ESCRIT L'APOSTOL 

12 Per aixo caldrá que us remembri tothora aquestes coses, encara 

que sigueu sabedors i refermats en la present veritat. 15 Peró considero 

just, mentre sóc en aquesta tenda, de deixondir-vos per amonestament, 

lMsabent que és proper l'abandó de la meva tenda, segons que el 

12, lud. 5. O LA 10. Χστ; το]. 

tims amonestaments, car la mort és 
prop. 
13. — Tenda. Per viatjar. Ho diu 

ha d'entendre”s en sentit estricte. Cf. 
ZORELL. Lex. 

Havent oblidat. —Els pecats que li fo- 
ren perdonats pel baptisme. 

10.—Vg. després d'eleccio afegeix : 
«per mitja de les bones obres.»—A fer 
ferma. "Terme manllevat als construc- 
tors que cerquen la solidesa de l'edifici. 
Així nosaltres amb la práctica de les 
virtuts esmentades farem sólida la nos- 
tra vocació. 

11.—St. Pere fa el seu testament es- 
piritual; escriu als fidels els seus úl- 

del cos en quant és el domicili de 1'4- 
nima. Suggereix la inestabilitat del qui 
no viu a la seva propia ciutat, ans en- 
mig de les penalitats del viatge es da- 
leix per arribar a la casa pairal. 

14.—Segons les paraules transcrites 
ao ΧΙ τὸ podria tambe. refe- 
rir-se a una particular revelació referent 
al temps en qué havia de morir. Cf. 
SANT AMBROS, Ep. XXXII. —El mateix 
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ὅτι ταχινή ἐστιν ἣ ἀπόθεσις τοῦ σκηνώματός μου, καθὼς καὶ ὃ κύριος 

ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ἐδήλωσέν pol: 1ὅ σπουδάσω δὲ καὶ ἕκάστοτε 

ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι. 

yl CHrIsTi, CVIVS GLORIAE SPECVLA- 

TOR FVITr PETRVS, CERTVS ADVENTVS 

16 Οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὕμῖν 

τὴν τοῦ κυρίου ᾿ἣμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ᾽ 

ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος. λαβὼν γὰρ παρὰ 

θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς 

μεγαλοπρεποῦς δόξης" ε 

"οὗτός ἐστιν ὃ υἷός μου ὃ ἀγαπητός μου, εἰς 

ὃν ἐγὼ εὐδόκησα;,᾽ 18 καὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ 
> ἐνεχθεῖσαν σὺν αὐτῷ ὄντες ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει. 

S- PROPHETICO SERMONE TESTATVR CHRISTI ADVENTVS 

19 Kal ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε 

τιροσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυ- 

γάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν' 

0 Τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπι-- 

λύσεως od γίνεται: 2109 γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη προφητεία 

τιοτέ, ἀλλὰ ὑπὸ πνεύματος ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἅγιοι θεοῦ ἄν- 

θρωποι. 

14 σχὴν.] σώματος 16. 23 al. || 16 om. χριστ. P || 17 } ἀγαπ. μου ουτος εστιν B(P) || 18 ) ορει 
τω ayiw NAKLP αἱ. lat || 19 ἡ nuepa NP al. || pwop. ewopopos 69 (popocs 137) || 20 γραφὴ προ- 
φητειᾶς 69. 137} 21 ay. θεου] απο θεον BP αἱ. .γ (+ αγιοι Cal.) 

Senyor nostre Jesucrist. La conjunció 
kai és emprada aci en sentit pondera- 
tiu, que hem traduit per el mateix. 

15. —Es perque els fidels recordin 
tothora els seus advertiments que s'a- 
fanya a escriure la present lletra. 

16. — Faules subtilment combinades. 
AHusió a la mitologia pagana Σοφί- 
ζω primitivament significa ensenyar, 
fer de mestre; més tard aquest mot 
indica també professar les elucubra- 

cions enginyoses dels sofistes. — No 
hem, doncs, de dubtar del poder i del 
gloriós adveniment de Jesús, car sant 
Pere ha estat testimoni de la seva gran- 
desa. 

Atents observadors. ᾿Ἐπόπται. No- 
més trobem aquest verb aciien la 1 
Ptr. III, 2. Significa esguardar amb la 
més gran atenció. 

17.—Vg. afegeix: Oju-lo. 
19.—La paraula profética. Els 111- 
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mateix Senyor nostre Jesucrist em manifestá. 1%Maldaré també per tal 

que pugueu sempre, després de la meva partencga, fer memória d'aques- 

tes COSes. 

4. SEGON MOTIU DE FERVOR: EL RETORN GLO- 

RIÓS DEL CRIST ES GARANTIT PER LA TRANSFIGU- 
RACIÓ, DE LA QUAL PERE FOU TESTIMONI OCULAR 

16 Car, no seguint faules subtilment combinades, us hem assabentat 

del poder i adveniment del Senyor nostre Jesucrist, ans hem estat atents 

observadors de la seva grandesa. *Perqué quan rebé de Déu Pare 

honoranga i gloria per aquesta veu que li fou transmesa de la magni- 

ficent gloria: « Aquest és el meu Fill, el meu amat, en el qual jo m'he 

complagut », 15 nosaltres oirem aquesta veu transmesa del cel, essent amb 

Ell en la muntanya santa. 

5. FL RETORN DEL CRIST ES GARANTIT 

PER LES PROFECIES DE L'ÁNTIC "TESTAMENT 

19] posseim, més ferma, la paraula profética, a la qual feu bé d'aten- 

dre com a llántia que ilumina en indret calitjós, fins que el dia brilli 

i Pestel del mati neixi en els vostres cors. 

20 Coneixent de bell antuvi aixó que cap profecia de l'Escriptura no 

comporta interpretació individual. 21: Car la profecia no és vinguda mai 

per voluntat de cap home; sinó que emportats per PEsperit Sant parlaren 

els sants homes de Déu. 

10. 10 ΟΥ 1) 27. 1d, Mt. 101, 173 XVI κ; Me, 1x. 2; Lc. Ιχ, 28: 20,11 Timo 111). 16. 

bres profétics de l'Antic Testament. 
Cf. Rm. XVI, 26. — Indret calitjos. 
No hem arribat encara a la claror per- 

21.—Aquest verset és un magnífic 
testimoni de la divina inspiració dels 
llibres sagrats. No és per la propia 

fecta, que ens será visible en el Cel. 
20. — Interpretacio: ᾿Ἐπιλύσις. El 

sentit primitiu és d'alliberament; quan 
expliquem o interpretem una cosa obs- 
cura, alliberem la veritat que restava 
amagada i com esclavitzada. 

voluntat que els hagiógrafs escriuen, 
sinó enduts, conduits per 1*Esperit Sant, 
el qual és el veritable autor i també el 
que ha d'interpretar els llibres de la 
Sagrada Escriptura. 
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II... DE ILLVSORIBVS ᾿ 

(ΠἸ 1 - 22) 

I. —SEMPER IN ECCLESIA MAGISTRI MENDACES ERVNT 

(C. 11.) 1"Eyévovto δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν TÁ λαῷ, ὡς καὶ ἐν ὑμῖν 

ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας, καὶ 

τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι, ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχι- 

νὴν ἀπώλειαν: 2 καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις, 

9. οὗς ἡ δδὸς τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται: καὶ ἐν πλεονεξία 

πιλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύσονται: οἷς τὸ κρίμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ, 

καὶ Y ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυστάζει. 

2. HORVM PERDITIO CERTO VENTVRA 

Εἰ γὰρ ὃ θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ σειροῖς 

ζόφου ταρταρῶσας παρέδωκεν εἷς κρίσιν τηρουμένους, 

5Kal ἀρχαίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ ὄγδοον Νῶε δικαιοσύνης 

κήρυκα ἐφύλαξεν, κατακλυσμὸν κόσμῳ ἀσεβῶν ἐπάξας, 

6 Καὶ πόλεις Σοδόμων καὶ Γομόρρας τεφρῶσας καταστροφῇ κατέκρι- 

νεν, ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβεῖν τεθεικώς, 

1 Καὶ δίκαιον Λὼτ καταπονούμενον ὑπὸ τῆς τῶν ἀθέσμων ἐν ἀσελγεία 

ἀναστροφῆς ἐρρύσατο, ὅὃ--- βλέμματι γὰρ καὶ ἄκοῇ ó δίκαιος ἐγκατοικῶν ἐν 

αὐτοῖς ἡμέραν ἐξ, ἡμέρας ψυχὴν δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν  «--- 

ϑΟἷδεν κύριος εὐσεβεῖς ἐκ πειρασμοῦ ῥύεσθαι, ἀδίκους δὲ εἷς ἡμέραν 

κρίσεως κολαζομένους τηρεῖν, 

H. 2 οδος] δοξα 49 || 3 νυσταξει ΚΙ, al. || 4 χολαζομενους τηρειν NA al. || 6 χαταστρ. 
χατεχρ.] χατεστρεψεν P om. χαταστρ. ΒΟ" al. || 9 πειρασμὼων N* al syh || δὲ] + πεφυλαχισμε- 
νους N* 

1.—En el poble d'Israel, tot 1 ésser 
escollit per Déu.—Neguen el Senyor que 
els compra. La redempció és sovint 
comparada a una compra; el preu és 
la sang de Jesús. Els heretges que ne- 

gaven el Senyor eren els qui no creien 
en la realitat de la mort de Jesús. 

2.—El cami de la veritat. La doctri- 
na que ensenya a viure segons la veri- 
tat de l'Evangeli. Cf. lac. 1, 8. 
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ΤΠ "TELS FALSOS DOCTORS 

" (II, 1-22) 

I. SEMPRE HI HAURÁA EN L'ESGLÉSIA FALSOS DOCTORS 

(HTM En el poble hi. hagué. certament falsos: profetes, com 

també entre vosaltres hi haurá falsos mestres, els quals introduiran 

falacment sectes de perdició i neguen el Senyor que els compra. 

Atreuen a si mateixos rápida perdició. 21 molts seguiran llurs lascivies; 

pels quals será blasfemat el cami de la veritat; %i per avaricia us mer- 

cadejaran amb paraules enganyoses; als quals el judici temps ha que 

no s'atarda 1 llur perdició no s'entreté. 

2. NO ESQUIVARAN EL JUST CASTIG DE DkU 

“Puix que si Déu no perdona els angels que pecaren, ans, reservats 

per ésser castigats en judici, els trameté a les xardors de l'infern, capbus- 

sats en el Tartar. 

$T no perdoná el món antic, sinó que conserva Noe, el vuité pre- 

goner de justicia, llancant el diluvi al món dels impius. 

6T condemna a destrucció les ciutats de Sodoma i Gomorra, reduides 

a cendra, posant un exemple per als qui cometrien mancament. 

ΤΙ alliberá el just Lot, afeixugat per la conducta de lascivia dels mal- 

vats. $El qual era just d'esguard i d'orella; habitant entre ells, per les 

perverses obres s'agreujava de dia en dia l'ánima justa. 

9 El Senyor sap alliberar els piadosos de la temptació, peró reservar 

els injustos per a castigar-los en el dia del judici. 

1, Mt. xxiv, 4; lud. 4. 2, lob. 1v, 18; lud. 6. 5, τι; 6; Gn. vir, 1; 1Ptr, 11. 20. 6, Gn. xxx, 25; lud. 7. 

4. — Tres exemples del rigor amb  malvats, sinó que dóna la seva protec- 
qué Déu castiga els qui abandonen el ció als bons que es troben perseguits, 
cami de la veritat. Cf. Job, IV, 18; com ho demostra l'exemple de Lot. 
Jud σα VIE 1. CEGAN 25. 
7.—No solament Déu castiga els 
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Ὰ 
3. MORES PESSIMI 

10 Μάλιστα δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιθυμία μιασμοῦ πορευομένους 

καὶ κυριότητος καταφρονοῦντας. τολμηταὶ αὐθάδεις, δόξας οὐ τρέ- 

Βουσιν βλασφημοῦντες, 11 ὅπου ἄγγελοι ἰσχύϊ καὶ δυνάμει μείζονες 

ὄντες 0d φέρουσιν κατ᾽’ αὐτῶν παρὰ κυρίῳ βλάσφημον κρίσιν. 

12 Οὗτοι δέ, ὃς ἄλογα ζῷα γεγεννημένα φυσικὰ εἷς ἅλωσιν καὶ φθοράν, 

ἐν οἷς ἀγνοοῦσιν βλασφημοῦντες, ἐ ἐν τῇ φθορᾷ αὐτῶν καὶ φθαρήσονται. 

ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρα 

τρυφήν, σπῖλοι καὶ μῶμοι ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς ἀπάταις αὐτῶν συνευω- 

13 Κομιούμενοι μισθὸν ἀδικίας" 

χούμενοι ὑμῖν, 

140 pBaduodo ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος καὶ ἀκαταπαύστους ἅμαρ- 

τίας, δελεάζοντες ψυχὰς ἀστερίκτους, καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονε- 

¿lag ἔχοντες, κατάρας τέκνα: 15 καταλείποντες εὐθεῖαν δδὸν ἐπλανή- 

θησαν, ἐξακολουθήσαντες τῇ 566 τοῦ Βαλαὰμ τοῦ Βοσόρ, ὃς μισθὸν 

ἀδικίας hyármoev, 1Θἔλεγξιν δὲ ἔσχεν ἰδίας παρανομίας: ὑποζύγιον 

ἄφωνον ἐν ἀνθρώπου φωνῇ φθεγξάμενον ἐκώλυσεν τὴν τοῦ προφήτου 

παραφρονίαν. 

1 Οὗτοί εἶσιν πηγαὶ ἄνυδροι καὶ δμίχλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμεναι, 

οἷς ὃ ζόφος τοῦ σκότους τετήρηται. 

18 Ὑπέρογκα γὰρ ματαιότητος φθεγγόμενοι δελεάζουσιν ἐν ἐπιθυμίαις 

σαρκὸς ἀσελγείαις τοὺς ὄὀλίγως ἀποφεύγοντας τοὺς ἐν πλάνῃ ἀναστρε- 

φομένους, 3 ἐλευθηρίαν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενοι, αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχον- 

τες τῆς φθορᾶς" 

20 El γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ 

ᾧ γάρ τις ἥττηται, τούτῳ καὶ δεδούλωται. 

κυρίου καὶ σωτῆρος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες 

το επιθυμιαις (N*)CP αἱ. Hier syh || 11 om. Tapa χυρ. Á 9 al. vg sy || 12 autor de N]|] αγνο- 
ουντες βλασφημουσιν YN |] και p0ap.] χαταφθαρησονται ΚΙ, al. || 13 χομ.] αδιχουμενοι N*BP |] 
απατ.] ἀγαπαις B, αγνοιαις 27, 29 |] 14 μοιχαλιας NA al. || axararractous AB || 15 Bewp B(N*) 
81 || 17 χαι ομ.] vepehar L al. || σχοτ.] + εἰς armwmva ACLP al, || 18 ἀασελγειαὰς P al. dat syh || ολιγ.] 
οντως NCKLP al. arm||20 xup.] + ἡμῶν NACLP al. vg sy» || σωτ.] + ἡμῶν 4. 18 al. om. xat 
σωτ. L al. 

10.—Sobretot. S'entén rebran el just ries, Gr. δόξας, els ángels. AHusió a 
cástig de Déiu.—Menyspreen P'autoritat : 
Κυριότης. Pot entendre's de la supre- 
ma autoritat de Déu que regeix totes 
les coses; amb les cavillacions dels 
heretges, referent a la creació i conser- 
vació del món, l'autoritat i el domini 
suprem de Déu restaven menyspreats. 
—No lemen de blasfemar les glóries. Glo- 

les faules dels gnóstics, incompatibles 
amb la santedat 1 natura angéliques. 
Cf. Jud. 8. 

11.— Mentre que els bons angels. -— 
Blasfem judici o de condemnació con- 
tra els altres ángels. Cf. Jud. 9 

12.—Peró aquests. Els falsos mes- 
tres. — Els animals irracionals estan 
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3. VILESA DE LLUR CONDUCTA 

10 Sobretot els qui van darrera de la carn amb cobejanca de sutzura 

i menyspreen Pautoritat. Audacos, Superbs, no temen de blasfemar les 

glories. Ὁ Mentre que els ángels, essent superiors en forca i virtut, no 

pronuncien contra elles judici blasfem davant el Senyor. 

12 Peró aquests, talment uns animals irracionals, naturalment engen- 

drats per captura i corrupció, blasfemant el que ignoren, es perdran 

en la corrupció llur. 

13 Atenyeran el premi de la injusticia, considerant com a plaer la de- 

lectació del dia, els sollaments i sutzures; s'adeliten en llurs delectacions 

banquetejant ensems amb vosaltres. 

14 Tenen els ulls plens d'adúltera i, insaciables en el pecat, sedueixen 

les ánimes inestables, tenen el cor exercitat en cobdicia, fills de male- 

dicció; 1% que deixant el cami dreturer, es foraviaren; seguiren pel cami 

de Balaam, el de Bosor, el qual va amar el premi d'injusticia; *éperó 

hagué repte pel seu mancament; una bestia enjovada, muda, parlant amb 

veu d'home reprimi loradura del profeta. 

1 Aquests són fonts eixutes i boires empeses pel torb, als quals está 

reservada la foscor de la tenebra. 

18 Puix que, dient coses inflades de vanitat, malden per seduir amb cobe- 

jances de carn, amb lascivies, aquells qui s'allunyen poc dels qui es capte- 

nen en l'error. 1? Els prometen la llibertat, essent ells esclaus de la corrup- 

ció, car per qui hom es retut per ell resta esclavitzat. 

20 Perqué als qui fugen els miasmes del món pel coneixement del Se- 

nyor i Salvador Jesucrist, si, entrelligats de nou amb ells es deixen 

10, lud. 8. 
Rm, vi, 16-20. 

13, lud. 12. 

destinats naturalment a ésser cacats 
i morts; igualment els falsos mestres 
per llur corrupció moral. 

τ. =Gf Ἐπὶ E, 27. 
14. — Sedueixen. El verb δελεάζω 

significa posar l'esquer per a enganyar 
els peixos. 

15.—Balaam, el fill de Bosor. Cf. 
Nm. XXII, 28. 

17. — Comparances que indiquen la 
buidor ἱ inestabilitat dels falsos mes- 
tres: Ef. Judas, 12-19. 

7 - NOU TESTAMENT XV 

57 Noi ΧΧῚΣ, 225 ud: LL: 
20,1,2; 11, 18; Mt. x11. ἧς; Hbr. νι; 4. 

17, lud. 12-13, 18, lud. 16. 19, lo. vin, 34; 

19. — L'artifici de qué es valen és 
sempre el mateix; prometre la llibertat. 
Pero l'experiéncia de cada dia prova 
que el que veng domina ἱ esclavitza el 
retut: l'home, doncs, que es deixa 
véncer per la concupiscéncia en resta 
miserablement esclavitzat. 

20. —Aquells que han deixat el món 
per Pacceptació de la fe, si després 
s'enreden de nou amb les contamina- 
cions i miasmes del món, tenen una fi 
pitjor que el comencament. Mt. XII, 45. 
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A TTÓVTAL, γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων 2 κρεῖττον 

γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν δδὸν τῆς δικαιοσύνης, ἢ ἐπιγνοῦσιν 

εἰς τὰ ὀπίσω ἀνακάμψαι «rió τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς. 

22 Συμβέβηκεν αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας" “" κύων ἐπιστρέψας 

ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα,᾽ καί' “ὃς λουσαμένη εἷς κυλισμὸν βορβόρου." 

II. DE GLORIOSO CHRISTI ADVENTV 

(UI, 1 - 17) 

1. VANA EST NEGATIO SECVNDI CHRISTI ADVENTVS 

(C. IT.) : Ταύτην ἤδη, ἀγαπητοί, δευτέραν Úplv γράφω ἐπιστολήν, 

ἐν αἷς διεγείρω ὑμῶν ἐν ὑπομνήσει τὴν εἰλικρινῆ διάνοιαν, 23 μνησθῆναι 

τῶν προειρημένων ῥημάτων ὑπὸ τῶν ἅγίων προφητῶν καὶ τῆς τῶν 

ἀποστόλων ὑμῶν ἐντολῆς τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος. 

5 Τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι ἐλεύσονται ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν 

ἐν ἐμπαιγμονῇ ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἰδίας αὐτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι 

4 καὶ λέγοντες: ποῦ ἐστιν y ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ ; ἀφ᾽ ἧς 

γὰρ οἵ πατέρες ἐκοιμήθησαν, πάντα οὕτως διαμένει ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως. 

2. (QVOMODO FIET 

5 Λανθάνει γὰρ αὐτοὺς τοῦτο θέλοντας ὅτι οὐρανοὶ ἦσαν ἔκπαλαι καὶ 
ε γῆ ἐξ ὕδατος καὶ δι' ὕδατος συνεστῶσα τῷ τοῦ θεοῦ λόγῳ, CSL ὧν ὃ 

τότε κόσμος ὕδατι κατακλυσθεὶς ἀπώλετο! Toi δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ ἧ γῆ 

21 επιγν. υποστρεψαι (επιστρ. KL al.) ex τῆς παρ. BCKLP al. || 22 συμβ.] + δὲ CKLP αἱ. 
syh + enim Aug vg || χυλισμα NAKLEP al. || UL. 2 om, αγιὼν 16. 22 al.||3 eoyatov KLP al. Au ) μ. Y X ES 
syh || om. ev εμπαιγμ.. ΚΙ, al. || 4 πατερες] + Ἡμῶν 69. 137 syh 

21.—Millor. Per tal com és un mal moralment, que ens mena a la justicia 
no tan greu. — El cami de la justicia. ¡ala veritat. 
Abans l'ha anomenat cami de la veri- 22. — Refranys ben expressius per 
tat; els dos conceptes defineixen l'Evan- ἃ manifestar tota la interna lletjor de 
geli que és Púnic cami, en el sentit  l'apostasia. 
oriental de manera de comportar-se 1. — En les quals. Exemple de con- 
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abatre, les darreries els esdevenen pitjors que les primeries. * Car millor 

els fóra de no haver conegut el cami de la justicia, que, quan lP'havien 

conegut, tórcer cap enrera del sant precepte que els fou donat. 

22 Els ha esdevingut alló del veritable proverbi: «Gos que torna 

al seu propi vómit» i « Una truja rentada que es rebolca en el llot.» 

III. LA SEGONA VINGUDA DEL CRIST 

(Mí, 1-17) 

1. ἘΞ COSA CERTA 

(C. III.) + Aquesta ja segona lletra us escric, benamats; en les quals 

amb advertiment desvetllo la vostra ment sincera *per tal que feu me- 

moria de les coses predites pels sants profetes i el manament dels 

vostres apostols entorn del Senyor i Salvador. 

3Sabent per endavant aixó, que als últims dies ells vindran amb 

seducció a fi de seduir, caminant segons llurs própies cobejances, *i 

dient: ¿On és la prometenca del seu adveniment? Car des del dia en qué 

els pares dormiren, tot roman aixi com al comenc de la creació. 

2. CARACTERÍSTIQUES 

$ Car aixó s'amaga a ells, a gratcient; que els cels eren de per temps 

i la terra, de Paigua i per mitjá de Plaigua fou subsistent per la paraula 

de Déu; per aixó el món d'aleshores deperi anegat en aigua. *Peró 

DP τινε: 1713. 2, md. E7; Ps cu. 18. 3,1, 20; ima ty in. 1 ων {π| 18. 
4 Ez. x11, 27; Rm.1, 20; ΠῚ Thes. 11, 2; 11 Tim. 11, 1-2. 6, Gn. vir, 21; Sap. x, 4; 1 Thes. 1, 8. 

cordanca segons el sentit; la llengua 
grega ho admet ben facilment. 

3.—Els últims dies podem dir segons 
Pexegesi tradicional que comengaren 
amb la predicació de la Redempció feta 
pels apóstols, continuen a través de les 
generacions cristianes i assoliran la seva 
plenitud en la manifestació de Jesucrist 
gloriós a la fi del món. Per tant «els 

últims dies» és una expressió que indi- 
ca que l'economia del Nou Testament 
no sofrirá cap modificació, ja que és 
definitiva. No será com la Llei de Moi- 
sés, que fou substituida per la revelació 
de lEvangeli. 

5-—La paraula. El decret de Déu 
ordenant les coses de la natura. 
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τῷ αὐτῷ λόγῳ τεθησαυρισμένοι εἰσὶν πυρὶ τηρούμενοι εἷς ἡμέραν 

κρίσεως καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων. 

8"Ev δὲ τοῦτο μὴ λανθανέτω ὑμᾶς, ἀγαπητοί, ὅτι μία ἡμέρα παρὰ 

κυρίῳ ὡς χίλια ἔτη καὶ χίλια ἔτη ὧς ἡμέρα μία. %od βραδύνει κύριος 

τῆς ἐπαγγελίας, ὥς τινες βραδυτῆτα ἡγοῦνται, ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰς 

ὑμᾶς, μὴ βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι ἀλλὰ πάντας εἰς μετάνοιαν 

χωρῆσαι. 

1. Ἥξει δὲ ἣ ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης, ἐν ἣ oí οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν 

παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσεται, καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν 
3 La αὐτῇ ἔργα εὑρεθήσεται. 

3. VITA, ERGO, NOSTRA IMMACVLATA SERVETVR 

1 Τούτων οὕτως πάντων λυομένων ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς ἐν 

ἁγίαις ἀναστροφαῖς καὶ εὐσεβείαις, 15 προσδοκῶντας καὶ σπεύδοντας 

τὴν παρουσίαν τῆς τοῦ θεοῦ ἡμέρας, δι᾽ ἣν οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθή- 

σονται καὶ στοιχεῖα καυσούμενα τήκεται" 

18 Καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ 

τιροσδοκῶμεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ. 

14Διό, ἀγαπητοί, ταῦτα προσδοκῶντες σπουδάσατε ἄσπιλοι καὶ ἀμώ- 

unto: αὐτῷ εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνη, 15 καὶ τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν pakpoBu- 

μίαν σωτηρίαν ἡγεῖσθε, καθὼς καὶ ὃ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος 

κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ σοφίαν ἔγραψεν Úptv, 16 ὧς καὶ ἐν πάσαις 

ταῖς ἐπιστολαῖς λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων, ἐν αἷς ἐστιν δυσνόητά 

τινα, ἃ oí ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν ὡς καὶ τὰς λοιπὰς 

γραφὰς πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν. 

7 τω αντου NCKL al. || ἀπωλ.] ἀσεβειας 49 εἰς μας ΚΙ, al. || 10 χλεπτ.] + εν νυχτι CKL 
al. syh || ευρεθ.] χαταχαήησεται AL al. ve sy”, αφανισθησονται Ο|} 11 ουτως] ouv NAKL al. vg, δὲ 
CP al. || υμ.] μας δι΄ al. om. B || 12 om. xa σπευὸ. N* || θεου] xuprtov CP al. || ταχησεται C(P) 
al., AVOUEVOa TNA. 13 || 13 χατα] xa Á ve || τα ἐπαγγελματα NA al. lat sy || ἐνοιχει A 13. 69. 137 
Aug || 14 ἀμωμοι Α al. || 16 αἷς] org CKLP al. 

8.—Expressió semblant a v. 5.—La 
curiositat dels qui volen saber les co- 
ses que Déu ha reservat en la seva má 
és insana. El temps no és res compa- 
rat amb l'eternitat. No sabem quin dia 
ha fixat Déu per al seu judici; peró sa- 
bem que vindrá just al temps per Ell 
determinat. 
10. — Com un lladre. Comparanca 

que palesa que el dia del judici en sob- 

tará molts. Cf. Mt. XXIV, 37-39; 43- 
4451 Times Vias 

11.—Treu la conclusió de la gran 
amenaca del dia del judici: que la vida 
dels germans ha d'ésser santa i piadosa. 

12.—Es fondran: τήκεται. Verb que 
s'empra per a designar la liqúefacció 
de la neu, del ferro en la fornal, etc. 
Talment es fondran els elements cons- 
titutius de les coses materials. 
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els cels d'ara i la terra són conservats amb la mateixa paraula, reser- 

vats per al foc en el dia del judici i extermini dels homes impiadosos. 

8 Una cosa, peró, no sigui amagada a vosaltres, benamats: que un dia 

és pel Senyor con mil anys i mil anys com un dia. *No atarda el Senyor 

la prometenca, com alguns pensen en un ajornament, sinó que espera pa- 

cientment a profit de vosaltres, no volent que alguns siguin perduts, sinó 

que tots aneu a peniténcia. 

190 Peró com un lladre vindrá el dia del Senyor, en el qual els cels 

impetuosament s'esvairan ἱ els elements abrandats seran dissolts 1 la terra 

i les seves obres seran abrusades. 

3. ας, DONCS, QUE LA NOSTRA VIDA SIGUI SANTA 

11 Aixi, doncs, havent d'ésser dissoltes totes aquestes coses, ¡com cal 

que vosaltres estigueu en santes conversacions i pietats, '?esperant i apro- 

pant-vos a Padveniment del dia de Déu, en el qual els cels foguejants 

s'esvairan i els elements abrandats es fondran! 

13 Esperem, pero, cels nous i terra nova, segons les seves prometences, 

en els quals la justicia sojorna. 

14 Per αἰχὸ, benamats, esperant aquestes coses, maldeu per ésser trobats 

per ΕἸ] immaculats ¡ irreprensibles, en pau, 151 considereu la paciencia del 

Senyor nostre com a salyació, talment com us ha escrit també el benamat 

germá nostre Pau, segons la saviesa que li fou concedida. 161 d'aquesta 

manera en totes les lletres, parlant en elles pertocant a aixo, en les quals 

hi ha coses males d*entendre que els indoctes i inestables tergiversen, com 

també les restants Escriptures, a llur propia perdició. 

Id 8, PS. EXXXIX, ἃ. 9,7 iDim: τί, 4; Hbr. x, 3; Apc. vi, 10. 10, Mt. xxx, 8; 
I Thes. v, 2; Apc. 111, 3-16; XVI, 15. 

XXIV, 37-39; 
13, 15. EV, 73 ¡EXVE, 225. Ap£. XXE, Eo 15, Rm.tr, 4. 

13.—Els cels ¡la terra, després de 
Pacció purificadora del foc, seran re- 
novats amb millors qualitats 1 belleses. 
La principal bellesa será la justícia. 
Empra el temps present pel futur—so- 
jorna—segons el costum profétic. 
14. — Reprén el tema de la sante- 

dat. (11 
15.—AMHusió a les lletres de St. Pau. 

Es probable que es refereixi a la lletra 
als Hebreus. 

16.—Remarqueu com St. Pere posa 
al mateix nivell les lletres de St. Pau 
i les altres Escriptures. També ex- 
pressa que l'Escriptura no és tan clara 
que pugui sempre ésser entesa sense 
un magisteri infaHible que interpreti el 
seu sentit. — Males dPentendre : δυσ- 
vónta. La Sagrada Escriptura pot és- 
ser, doncs, per aquells qui voluntaria- 
ment en tergiversen el sentit un ins- 
trument de condemnació. 
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EPILOGVS 

(UL, 17 - 18) 

1 Ὑμεῖς οὖν, ἀγαπητοί, προγινώσκοντες φυλάσσεσθε ἵνα μὴ τῇ τῶν 

ἀθέσμων πλάνῃ συναπαχθέντες ἐκπέσητε τοῦ ἰδίου στηριγμοῦ. 

18 Αὐξάνετε δὲ ἐν χάριτι καὶ γνώσει τοῦ κυρίου ἥμῶν καὶ σωτῆρος 

᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ νῦν καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος. ἀμήν. 

18 γνωσ.] πιστει P 31 ||om. ἀμὴν Β 10 Aug 

mador Calvi a negar l'autenticitat i ins- 17. — Aquest verset, que demostra 
piració d'aquesta Lletra. palesament que la fe es pot perdre, fou 

el motiu psicológic que indui el refor- 
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EPÍLEG 

(UI, 17 - 18) 

17 Vosaltres, doncs, benamats, sabent-ho per 'endavant, vigileu, no fos 

que, enduts per l'error dels inics, caiguéssiu de la propia fermesa. 

18 Creixeu, peró, en gracia i coneixement del Senyor nostre i Salvador 

Jesucrist. 

A Ell la gloria, ara, i en el dia de Peternitat. Amén. 

IM lud: 20. 18,11, 20; ΡῈ y, 115 lud. 25. 

18. —Creixeu en gracia. Esforceu-vos,  mereixedors de la vida eterna. Acaba, 
per mitjá de les bones obres, a créixer com la primera lletra, amb una breu 
en la grácia que ens fa plaents a Déui  doxologia. 
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NOTÍCIA PRELIMINAR 

DEsTINATARIS. — Poca cosa sabem de les esglésies a les quals va adre- 

cada la present lletra. Els Sants Pares no diuen res pertocant a aixo; 
hem de recórrer a conjectures i a raons internes. 

Els heretges que en l'escrit són combatuts no són jueus ni pagans, 

car ell mateix diu que provenen dels nostres (II, 19), i ensenyaven una 
mena de docetisme que negava la realitat de l'Encarnació i la divinitat de 

Jesucrist (IV, 2 s.; V, 1 s.). L*apóstol estava unit amb intima familiari- 

tat a aquells als quals s*adrega moltes vegades amb el nom de fllets ben- 
amats; no escriu a un ramat estrany, sinó a les própies ovelles. També 

es desprén de la lletra que els cristians als quals escriu havien vist sorgir 
noves doctrines, contráries als ensenyaments dels apostols (Il, 19 s.; 

VI, 2 s.). Els destinataris no són, pero, enemics de l'apóstol ni s'han 

apartat gens del cami de veritat. Aquestes circumstáncies semblen indi- 
car que la lletra fou adrecada a les esglésies de PAsia Menor, en les quals 

sant Joan exerci el cárrec apostólic i on consta que pullulaven heretgies 
semblants a les que la lletra condemna. Llevat del que ens diu que el 
món els odia (TI, 13), cap més aHusió no ens dóna que ens serveixi per 

a coneixer detalls de la vida cristiana dels destinataris. 

AUTENTICITAT. — És tan albiradora la semblanca de la primera Lletra 
.de sant Joan amb el seu Evangeli, que si manquessin els testimonis dels 
Sants Pares, ens veuriem també obligats a atribuir-la al mateix autor. No 

manquen, pero, els testimonis dels dos Pares que foren deixebles de sant 
Joan, sant Papias i sant Policarp, els quals ja feren ús d'aquesta Lletra. 

Sant Policarp lP'atribueix expressament a Joan deixeble del Senyor. Només 
cal adjuntar-hi el testimoni del Fragment de Muratori i Tertulia. Cli- 
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ment Alexandri Patribueix a Joan apóstol 1 evangelista. No és estrany, 
doncs, que ja Eusebi la catalogués entre les admeses per lEsglésia uni- 
versal sense ombra de dubte (H. E. 1Π 25). 

CARACTER DE LA LLETRA. — No está encapcalada com les altres epis- 
toles amb el nom de l'autor; no assenyala els destinataris, no hi ha saluta- 

ció al principi ni al final. Coincideix notablement amb el quart Evangeli, 
per la tesi que demostra: Jesús és el Crist, Fill de Déu. En PEvangeli 
aquesta veritat és proposada mitjancant lP'explanació de fets histórics; en 

la Lletra, com a únic fonament de la vida cristiana (TI, 22 s.; V, 5-10). El 

mateix manament nou de la caritat fraterna és recomanat en ambdós es- 

crits. La mateixa finalitat és encalgada en l'Evangeli (XX, 31) i en la 
Lletra (V, 13); que els fidels creguin que Jesús és el Crist Fill de Déu 

i creient-ho tinguin vida en el seu nom. 
T'afinitat no és solament ideológica, sinó principalment literaria, d'es- 

til, com ho reconeixen tots els comentaristes. La mateixa simplicitat 
literária, austeritat de léxic, els mateixos procediments, el mateix paraHe- 

lisme gairebé ritmic. Ambdós escrits, malgrat la simplicitat de mitjans 
literaris, produeixen impressió profunda per la majestat i grandiositat dels 
seus pensaments. 

Les comparances i imatges són escasses, més que en cap altra de les 
lletres católiques. L”estil és essencialment abstracte, la imaginació hi juga 
el menys possible. Adhuc les poques comparances que hi trobem són les 

més desmaterialitzades; desencarnades completament, remunten l'esperit 

del lector a idees elevadissimes. La llum i la tenebra, per les seves 
qualitats antagóniques, es presten a recordar els atributs de 'Esséncia di- 
vina (1, 5-11). La filiació adoptiva és expressada pel mot semenca o 
llavor, que és incompatible amb P'estat de pecat en l'ánima (II, 9). Al- 

gunes altres expressions metafóriques (11, 9-17-20; V, 2-4) no arriben 

a comunicar a l'estil de sant Joan Pescalf d'una prosa imatjada, en la qual 
les comparances ajudin a fer viure les consideracions abstractes. 

Malgrat aixo, l'estil de sant Joan és ben interessanti es fa llegir de cap a 

cap per un procediment literari ben original. Presenta sant Joan una ve- 

ritat, amb tota senzillesa n'explica el significat, en treu les consegúéncies, 

amb estil certament directe i planer. Té, peró, una manera especial de 

comunicar-li interés, car la inculca moltes vegades repetint-la sota tots 

els aspectes imaginables; la presenta en totes les facetes possibles; 

Pantitesi moltes vegades serveix per a fer remarcar una veritat que 

potser hauria passat desapercebuda; i aixó amb un gran entusias- 
me que traspua en tots els indrets de la Lletra i comunica l'escalf al 
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qui la llegeix. L*esperit dolg d”aquell apóstol predilecte de Jesús és un 
dels encisos més remarcables del present escrit. 

CONTINGUT 1 DIVISIÓ. — No és cosa fácil fer un examen de la Lletra de 
sant Joan, car els comentaristes no concorden en la divisió. És indiscuti- 

ble, pero, que el principal dogma tractat és el de la divinitat de Nostre 

Senyor Jesucrist, dogma necessari per a la salvació. També tracta de la 

unió amb Déu per la fei de la caritat envers Elli el proisme i lodi al 
món. Aquestes són les principals veritats tractades, no pas d'una manera 

sistemática, ans l'autor repeteix en el transcurs de l'escrit coses expo- 

sades anteriorment. 

Després de lExordi que serveix d'introducció ideológica, ve el cos de 
la Lletra dividit en tres parts: 

I. Déu és llum sense tenebra. Els cristians són fills de la llum (1, 5-IL, 28) : 
1) Deures positius. El missatge apostólic. 2) Reconéixer els propis 

pecats; purificar-se'n. 3) Observar els manaments. 4) Sobretot el ma- 
nament de la caritat envers el proisme. 5) Deures negatius. No amar el 

món. 6) Fugir de les heretgies. 7) Perseverar en la doctrina del Crist. 

II. Déu Pare. Els cristians, fills de Déu, han d'ésser sants (1, 29-IV, 6): 
1) El fet de lPadopció divina. 2) La santedat ens fa fills de Déu. 3) El 
pecat ens fa fills del diable. 4) La caritat fraterna és signe de vida. 
5) Es manifesta en les obres. 6) El seu fruit és la confianca plena en 
Déu. 7) Discerniment d'esperits. Creure Déu esperit de veritat. 

MD escama UE GV, 21): 1), Otigen dela caritat.. 2) Fruits 
de la caritat: Déu sojorna en nosaltres; resta enfora tot temor. 3) El 
signe de la caritat envers Déu és la caritat envers els germans. 4) La rel 

de la caritat és la fe en Jesucrist. 5) Jesús és veritablement el Crist. 

6) Poder de Poració animada de la caritat. Epileg (V, 18-21). 



IQANNOY A 

EXORDIVM 

(L 1-4) 

a (6. 1.) 150 ἦν ἀπ’ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς 
La] ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἷ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν, περὶ τοῦ λόγου 

τῆς ζωῆς, 
2- καὶ ἣ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγ- 

γέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ 

ἐφανερώθη ἣμῖν, --- 

3750 ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν καὶ ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς 

κοινωνίαν ἔχητε μεθ᾽ ἣμῶν. 

πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἷοῦ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

καὶ ἣ κοινωνία de Y ἡμετέρα μετὰ τοῦ 

4 καὶ ταῦτα γράφομεν 

ἡμεῖς ἵνα ἣ χαρὰ ἣμῶν A πεπληρωμένη. 

L 2 χαιοεωρ. B 40 (+ χαι αχηχοαμὴν) || 3 )axnx. x. εωρ. χαι ἀπαΎΥ. N |] om. χαι 25 ΚΙ, 
al. Aug vg sy? || om. de C*P al. vg sy? || 4 ἡμεῖς] υμιν CKL αἱ. vgsy || vuwv ACKP αἱ. syh || fin.] 

+ ev ἡμῖν C* (s)P) 
1.— Cal remarcar que el grec em- 

pra el pronom relatiu neutre: Allo 
que. Es sobreentén el mot misteri, 
cosa, realitat. — Era des del princi- 
pi Gi Jo. τ΄ Expressió quespa> 
lesa lPeternitat millor que Vg., que 
tradueix fou. —Otrem. Ho diu en nom 
propi 1 dels altres apóstols. — Noteu 
com en gradació creixent manifesta 

la certesa absoluta del seu testimoni: 
Otrem, vérem, contemplarem, les nostres 
mans palparen; mots que exclouen tota 
possibilitat d'aHucinació.— Del Verb de 
la vida. Jesús, Fill de Déu, no la pre- 
dicació evangélica, com es dedueix de 
tota la Lletra, i de les paraules damunt 
dites ; vérem amb els nostres ulls i les nos- 
tres mans palparen, frases que no tin- 



LLETRA PRIMERA DE SANT JOAN 

EXORDI 

(, 1-4) 

(C. 1.0 *Alló que era des del principi, alló que oirem, alló que vérem 

amb els nostres ulls, alló que contemplárem i les nostres mans palparen del 

Verb de la vida; 

2_—¡ la vida es manifesta i l'hem vista il en retem testimoni ius anun- 

ciem la vida eterna, la qual era en el Pare i ens fou manifestada ; — 

3alló que vérem i oirem anunciem també a vosaltres per tal que també 

vosaltres tingueu comunió amb nosaltres; i la comunió nostra és amb el 

Pare i amb el seu Fill Jesucrist. 41 us escrivim aquestes coses per tal que 

la vostra joia sigui abundosa. 

II ἴο- τι, 7.24: 

drien sentit si s'entenguessin de la pa- 
raula evangélica. Cf. Jo. 1, 1-4; Apoc. 
AS, 13 
2.—Es un incís o paréntesi, car altra- 

ment seria irregular la construcció gra- 
matical del primer verset.—Pertal d'ex- 
cloure tot dubte o interpretació desvia- 
da, precisa les qualitats de la Vida eter- 
na, la qual era en el Pare, 1 ens fou mani- 
festada. Aci, doncs, no es tracta de la 
vida presa en un sentit abstracte, sinó 
la vida substancial, el Fill de Déu fet 
home. 

2, lo. 1, 1-2-14, 4, lo, xv, 11; xvi, 24; lo. 12. 

3.—Reprén Panterior argument que 
havia restat enlaire a causa de l'incis 
del verset anterior. — Comunio. Kotvo- 
vía indica la participació d'un mateix bé 
entre dues O més persones. Hom el 
tradueix comparticipació, comunitat, 
comunicació. Ací es refereix a la parti- 
cipació o unió de tots els cristians en la 
vida de fe en el Crist ¡en tots els béns 
que se'n deriven. 

4.—Cf. lac.I, 1. Acaba l'exordi ma- 
nifestant que escriu per tal de multipli- 
car Palegria entre els cristians. 
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I. DEVS.EST EVA ABSOVE TENEBRIS 

(1, 5 -11, 28) 

I. PRAECEPTA POSITIVA. IN LVCE AMBVLEMVS 

5 Kal ἔστιν αὕτη ἧ ἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν 

Úplv, ὅτι ὃ θεὸς φῶς ἐστιν καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδημία. 

δ᾽ Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ αὐτοῦ καὶ ἔν τῷ σκότει περι- 

πατῶμεν, ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν: TEdv δὲ ἐν τῷ 
Vel € > £ > > en 9 y Ι] 

φωτὶ περιπατῶμεν ὡς αὐτός ἔστιν ἕν τῷ φωτὶ, κοινωνίαν ἔχομεν μετ 

ὰ ὼν καὶ τὸ αἷμα ᾿Ιησοῦ τοῦ υἷοῦ αὐτοῦ καθαρίζει μᾶς «ro trás ἀλλήλ ὶ τὸ αἴ ρίξει ñp ης 
ἁμαρτίας. 

2. PECCATA NOSTRA CONFITEAMVR 

δ᾽ ΕἘὰν εἴπωμεν ὅτι Gpaprtlav οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἣ 

ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. %¿dv ὁμολογῶμεν τὰς ἅμαρτίας ἡμῶν, 

πιστός ἐστιν καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς 
5 ὸ re > ὃ ( 10 231 > 171 > € , ἀπὸ πᾶσης ἀδικίας. ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν, ψεύστην 

3 ἈΝ € ΄ > > y 3 ς e 

ποιοῦμεν αὐτὸν καὶ ὃ λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἣμῖν. 

(6. 11.) : Τεκνία μου, ταῦτα γράφω ὑμῖν ἵνα μὴ ἁμάρτητε. 

τις ἁμάρτῃ, παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα, ᾿Ιησοῦν Χριστὸν 

καὶ ἐάν 

δίκαιον: 32καὶ αὐτὸς ἵλασμός ἐστιν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἣμῶν, οὐ περὶ 

τῶν ἡμετέρων δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ κόσμου. 

ς ἐεπαγγελια (N)CP al. || ) οὐχ ἐστ. εν aut. ουὃ. B αἱ. || 6 εαν] + γὰρ 417 αλληλ.] αὑτου 
4 Tert || tno.] + χριστου AKL al. Tert Aug vg syh || 9 ἀμαρτ. 25] + μων NC al, Aug vg sy |] 1. 2 
μονων B al. 

5.—Déu ἐς llum. Aquesta afirmació 
inspira la primera part de la Lletra; en 
dedueix conseqúéncies práctiques per a 
la vida dels fidels. Encara que només 
als versets II, 8-11 repeteix la metá- 
fora, el cert és que la idea de Déu, que 
com la llum influeix en totes les co- 
ses, és la idea central d'aquesta part. 
Déu és llum perque el seu intelecte 
infinit coneix perfectament a si mateix 1 
en la seva esséncia totes les coses; no 
hi ha en ΕἸ] tenebres d'ignoráncia. Déu 
és també llum en quant és la santedat 
essencial, car en Ell mateix hi ha la 

norma suprema de l'ordre moral; en 
Ell no hi ha tenebres de pecat. Terce- 
rament, Déu és apelat llum perque és 
origen primer de tota veritat 1 tota 
Justicia que hi ha en nosaltres; aquest 
és el sentiten qué St. Joan entén el mot 
llum en la present Lletra; no exclou les 
altres dues significacions d'aquest mot, 
car són el fonament de la tercera. La 
gracia, raig d'aquesta puríssima llum, 
esquiva les tenebres de l'error quan ens 
fa conéixer la veritat 1 les tenebres de 
la dolenteria quan ens impulsa a obrar 
el bé. — Caminar en la llum, significa 
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I. DÉU ÉS LLUM SENSE TENEBRA. DEURES POSITIUS 

(1, ς - IL, 28) 

1. ΕἸ, MISSATGE APOSTÓLIC 

5] aquest és el missatge que oirem d”Ell i el que de nou us anunciem: 

Que Déu és llum 1 que en Ell no hi ha cap tenebra. “Si diem que 

tenim comunió amb ΕἸ] i caminem en la tenebra, mentim i no obrem la 

veritat. * Peró si caminem en la llum, com Εἰ] és en la llum, tenim comu- 

nió mútua en nosaltres, i la sang del seu Fill Jesús ens purifica de tot 

pecat. 

2. RECONEIXER ELS PROPIS PECATS; PURIFICAR-SE'N 

8Si diem que no tenim pecat, nosaltres mateixos ens enganyem 

i la veritat no és en nosaltres. Si confessem els nostres pecats, és fidel i 

just per a perdonar-nos els pecats i purificar-nos de tota injusticia. 19 51 

diem que no hem pecat, el fem mentider i la seva paraula no és en 

nosaltres. 

(C. 11.) *Fillets meus, aixó us escric per tal que no pequeu. 1 si per 

cas algú ha pecat, tenim un advocat vora el Pare, Jesucrist just: 51 ΕἸ] 

és propiciació pels nostres pecats; peró no pels nostres solament, sinó 

també pels de tot el món. 
2 LOS V IE 12: 

Par, vi, 36; Pro xx, 95 Ecol. vil, 21. 
A το; ἴο. χι, 951. 

creure les veritats, obrar la justícia ; 
caminar en la tenebra és seguir l'error, 
obrar el pecat. 

7.—Comunicacio mútua en nosaltres. 
Tots els fidels estan misticament units 
entre ells, a causa de la unió amb Jesu- 
crist. 

8.—Sense un privilegi especial no hi 
ha ningú lliure de pecats. 

1.—Fillets meus. Els Sants Pares fan 
notar que aquests mots plens de ten- 
dresa paternal escauen a l'apostol que 
ha arribat a una edat tan avancada.— 
Aixo. El que ha dit des del verset 8.— 
Advocat, παράκλητος, pot prendre's en 

8 - NOU TESTAMENT XV 

7, Eph. v, 8; Hbr. 1x, 14; IPtr. 1, 19; Ápc. 1, 5. 
9, I Thes. v, 24. 

8.1 Rg, vr, 46; Π 
lo. v,38. 1,lo. xiv, 16. LOTA 

sentit de consolador; ací, peró, és pres en 
sentit del qui intercedeix pels culpables 
¡els defensa prop el tribunal del Pare. 

2.—Propiciacio: ἵλασμός. Es Pacció 
de disposar favorablement, ja sigui per 
aplacació de la persona ofesa, ja sigui 
per expiació del crim. — Advocat i pro- 
piciació són termes correlatius. L'ad- 
vocat disposa favorablement el jutge. 
Jesucrist ha estat la nostra propiciació 
de les dues maneres: ha intercedit prop 
del Pare, ha expiat en la Creu els nos- 
tres pecats.—Pels de tot el món. Remar- 
ca la universalitat de la propiciació de 
Jesús. Cf. IV, 10. 
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3. MANDATA DEI OBSERVEMVS 

3Kal ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν, ¿av τὰς ἐντολὰς 

αὐτοῦ τερῶμεν. %6 λέγων ὅτι ἔγνωκα αὐτόν, καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ 

τηρῶν, ψεύστης ἐστίν, καὶ ἐν τούτῳ ἣ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν: ὅὃς δ᾽ ἂν 

τηρῆ αὐτοῦ τὸν λόγον ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἣ ἀγάπη τοῦ θεοῦ τετελείωται. 

ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσμεν: “ó λέγων ἐν αὐτῷ μένειν 

ὀφείλει καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν καὶ αὐτὸς οὕτως περιπατεῖν. 

4. PRAESERTIM MANDATVM CARITATIS 

τ᾿ Αγαπητοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ἀλλ’ ἐντολὴν παλαιὰν 

ἣν εἴχετε ἀπ᾽ ἀρχῆς: ἡ ἐντολὴ ñ παλαιά ἐστιν ὃ λόγος ὃν ἠκούσατε. 

ὃ πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ὅ ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτῷ καὶ ἐν ὑμῖν, 

ὅτι ἧ σκοτία παράγεται καὶ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ἤδη φαίνει. 

950 λέγων ἐν τῷ φωτὶ εἶναι καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῶν ἐν τῇ σκο- 

τία ἐστὶν ἕως ἄρτι. 106 ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ φωτὶ μένει, 

καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν: 11δὃ δὲ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 

ἐν τῇ σκοτία ἐστὶν καὶ ἐν τῇ σκοτία περιπατεῖ, καὶ οὐκ οἶδεν ποῦ 
€ 

ὑπάγει, ὅτι ἣ σκοτία ἐτύφλωσεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ. 

$. PRAECEPTA NEGATIVA. ΜΥΝΟΥΜ NE DILIGAMVS 

12 Γράφω ὑμῖν, τεκνία, ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τὸ ὄνομα 

αὖτοῦ. lBypágpo ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾽ ἀρχῆς. γράφω 

ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι νενικήκατε τὸν πονηρόν. 

12”Eypaya ὑμῖν, παιδία, ὅτι ἐγνώκατε τὸν πατέρα. ἔγραψα ὑμῖν, 

πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ’ ἀρχῆς. ἔγραψα ὑμῖν νεανίσκοι, ὅτι 

3 τὴρ.] φυλαξωμεν N* || 4 om, ori CKLP al. arm || om. xa: 25 AP al. || om. ev τούτω 19 καὶ [|| 
αληθ.] - του θεου δα 8. 25 |] 5 om. αληθως 27. 29} 6 om. ουτως AB al. Cypr Aug vg |] 7 αἀδελφοι 
ΚΙ, al. || fin.] + απ ἀρχῆς ΚΙ, al. 18 vytv 29] nutv AP al, Hier sybm || gxotia] oxia A lg μισ.] + 

bevoarns εστιν χαι καὶ al. Cypr || σχοτ.] σχια zoo || 12 Tratóta 27. 29 al. || 13 TO TOVNP.N 95 

7.—Des del principi. De la predicació  l'odi manifesta que caminem en la tene- 
apostólica. bra.—Són remarcables les antítesis amb 

9-11.—La caritat envers els germans  quésantJoan expressa el seu pensament. 
manifesta que sojornem en la llum; 10.—No hi ha ensopec. El mot σκάν- 
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3. (OBSERVAR ELS MANAMENTS 

51 per aixó sabem que l'hem conegut, si guardem els seus manaments. 

2 El qui diu que Pha conegut i no guarda els seus manaments, és menti- 

der i en ell no hi ha la veritat. *Pero el qui servi de debó la seva 

paraula, en aquest la caritat de Déu és perfecta. Per aixó sabem que som 

en ΕἸ]. €El qui diu que roman en Ell, deu fer via igual com ΕἸ] féu via. 

4. SOBRETOT EL MANAMENT DE LA CARITAT ENVERS EL PROÍSME 

1 Benamats, no us escric un manament nou, sinó un manament antic 

que tinguéreu des del principi: el manament antic és la paraula que 

heu oit. $ Altra vegada us escric un manament nou que és veritable en 

ΕἸ] i en vosaltres, perque la tenebra s'esvaeix i ja resplendeix la llum 

veritable. 

9 Qui diu que está en la llum i odia el seu germá, ara está en la tenebra 

encara. *%El qui ama el seu germa, sojorna en la llum i en ell no hi ha 

ensopec. *Peró el qui odia el seu germa, está en la tenebra i en la tene- 

bra camina i no sap on va, per tal com la tenebra ha eixorbat els seus ulls. 

5. DEURES NEGATIUS. NO AMAR EL μόν 

12 Escric a vosaltres, fillets, perqué us són perdonats els pecats a causa 

del seu nom. *Escric a vosaltres, pares, per tal com heu conegut el 

que és des del principi. Escric a vosaitres, adolescents, per tal com heu 

vencut el mal. 

14 He escrit a vosaltres, nois, per tal com heu conegut el Pare. He 

escrit a vosaltres, pares, per tal com coneguéreu el que és des del prin- 

ΒΘ τὺ 10 Δ τὸ 20. 9, EV, 12; ἴα. χιν, 21. 6,lo.xmr,.15. 7, lMlo. 5; Mt. y, 43. 8, lo. x11, 34; 
az Ἴ 10,14 lo, 111, 35. 13,1, 15 v, NS. 

dadov (cf. Rm. XI, 9; 1 Ptr. IL, 7),  postol parla a cadascú un llenguatge 
emprat per a significar alló que és causa  adequat. Els pares tenen un coneixe- 
de la ruina espiritual del proisme, aci ment més pregon de les veritats de la 
designa Pacció i efecte del pecat en el fe; els adolescents amb llur ardidesa 
cristia. han vencut el maligne; els noiets ja 

13-14.—Pares, adolescents, nois. L'a-  coneixen el Pare. 
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toxupol ἐστε καὶ ὃ λόγος τοῦ θεοῦ Ev ὑμῖν μένει καὶ νενικήκατε τὸν 

πονηρόν. 

15 Μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ. ἐάν τις ἀγαπᾷ τὸν 

κόσμον, οὖκ ἔστιν ἣ ἀγάπη τοῦ πατρὸς ἐν αὐτῷ" 

Ἰδοτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ, ἣ ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἧ ἐπιθυμία 

τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἣ ἀλαξζονία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρός, ἀλλὰ 

ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. 1 καὶ ὃ κόσμος παράγεται καὶ y ἐπιθυμία αὐτοῦ᾽ 

ὃ δὲ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ μένει εἷς τὸν αἰῶνα. 

6. —NEVE ΑΒ HAERETICIS SEDVCAMVR 

18 Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστίν, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὃ ἀντίχριστος 

ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν: ὅθεν γινώσκομεν ὅτι 

ἐσχάτη ὥρα ἐστίν. 195ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθον, ἀλλ᾽ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν: el 

γὰρ ἦσαν ἐξ ἡμῶν, μεμενήκεισαν ἂν pel” ἣμῶν: ἀλλ’ ἵνα φανερωθῶσιν 

ὅτι οὐκ εἰσὶν πάντες ἐξ, ἡμῶν. 

20 Καὶ ὑμεῖς χρῖσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἁγίου, καὶ οἴδατε πάντα. “! οὐκ 

ἔγραψα ὑμῖν ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἀλήθειαν, ἀλλ' ὅτι οἴδατε αὐτήν, καὶ 

ὅτι πᾶν ψεῦδος ἐκ τῆς ἀληθείας οὐκ ἔστιν. 

22 Τίς ἐστιν ὃ ψεύστης el μὴ ὃ ἀρνούμενος ὅτι ᾿Ιησοῦς οὐκ ἔστιν 

ὃ Χριστός; οὗτός ἐστιν ὃ ἀντίχριστος, ὃ ἀρνούμενος τὸν πατέρα καὶ 

τὸν υἱόν. “TAC ὃ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν οὐδὲ τὸν πατέρα ἔχει: ὃ ὅμο- 

λογῶν τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει. 

7. ΙΝ DOCTRINA CHRISTI MANEAMVS 

3 

Ξε: Ὑμεῖς ὃ ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἐν ὑμῖν μενέτω. ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ 
a 3 , 5 £a 3 r y € m 2 al er 3 “Ὁ Η m 

O ATU αρχης KOUJATE, και ὑμεῖς εν τῷ υιῷ καὶ ἐν τῷ πατρὶ μβενειτε. 
ι 

14 om.tov θεου B|| τς πατρος] θεου AC al. || 17 fin.] + quomodo et ille manet in aeternum uet. lat 
[| 18 om. o N* BC al. || 20 om. xat 25 B || παντες NBP al. || 21 om. rav (|| 23. om. O ομολ. — εχει 
ΚΙ, al. || 24 inc. vyets οὖν ΚΙ, al. Aug 

15. —El món. El conjunt dels homes les voluptats, principalment de luxúria i 
que viuen allunyats de la fe ¡els pre-  gola. — Cobejancga dels ulls. Amor a les 
ceptes de Jesucrist; els homes lliurats  riqueses i parenceries. — Superbia de la 
a l'amor a les coses corporals i sensi- vida. Jactáncia, afany de domini 1 dig- 
bles. Es incompatible amb la vida del  nitats. 
cristiá fonamentada en la caritat envers 17.—Caducitat del món ; eternitat de 
el Pare i els germans. En aquest sentit les bones obres. 
Jesús digué: «No prego pel món». 18.—Es la darrera hora. La darrera 

16.—Cobejanga de la carn. Amora época del món. Cf. II Ptr. III, 3. 
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cipi. He escrit a vosaltres, adolescents, per tal com sou valents, i la 

paraula de Déu roman en vosaltres, i heu vengut el maligne. 

15 No ameu el món ni les coses que són al món. Si algú ama el 

món, en ell no hi ha la caritat del Pare. 

16 Car tot el que hi ha en el món — la cobejanga de la carn i la cobe- 

janca dels ulls i la supérbia de la vida — no prové del Pare, sinó que 

prové del món. 171 el món s'esvaeix i la seva cobejanca. Peró qui 

fa la voluntat de Déu roman eternament. 

6. HFUGIR DE LES HERETGIES 

18 Fillets, és la darrera hora; i com heu oit que lPanticrist ve, ara hi 

ha molts anticristos; d'on sabem que és la darrera hora. 1? De nosaltres 

han eixit, peró no eren dels nostres, car si haguessin estat dels nostres 

haurien restat amb nosaltres; peró per tal que sigui palés que no tots són 

dels nostres. 

20] vosaltres teniu la unció de part del Sant i sabeu totes les coses. 

21 No us he escrit perqué no sapigueu la veritat, sinó perqué la sabeu i 

perqué cap mentida no és de la banda de la veritat. | 

22¿Qui és el mentider sinó el qui nega que Jesús és el Crist? Aquest 

tal ἐς Panticrist, el qui nega el Pare i el Fill. *%Qualsevol qui nega 

el Fill, no posseeix tampoc el Pare. El qui confessa el Fill també pos- 

secix el Pare. 

7. PERSEVERAR EN LA DOCTRINA DEL CRIST 

24 Vosaltres, el que oireu des del principi, en vosaltres romangui: Si en 

vosaltres roman el que heu oit des del principi, també vosaltres roma- 
ICI 2. 8. τὸἡ 22: τἰν 3; Pt) 7- 19, Cor. 11,19. - 20, 11,27. 22, 11, 185: IEPtr: 11; E. 

35, 10. χνν 21- 

19.—De nosaltres. Dels qui perta- 
nyen a l'Església. 

20.—1Í vosaltres, la coMectivitat dels 
cristians, teníu la uncio. La unció, xpt- 
opa, significa l'acció d'untar alguna 
cosa amb oli. Especialment vol dir el 
ritu religiós de consagrar algú ungint-lo 
amb oli. Amb la unció es significava la 
comunicació de la grácia i virtut de Déu 
per a exercir el ministeri sacerdotal, 
profétic o de governament. (Cf. [ Sm. 
AVE: 15: EXI πὰ Ds. 2LIV, ὃ: 

Ex. MIX; AAAV, 15). Acto; parla 
de la unció que reben els cristians en 
el sagrament de la confirmació, sinó 
de Pacció de Déu (27) que ¡Humina 
els enteniments i mou els cors. 

24.—Si Vestil de tota la Lletra palesa 
que és del mateix autor del quart Evan- 
geli, aci podem observar la semblanca 
perfecta en la ideologia, en els mots, 
en la construcció de la frase (cf. Jo. 
VI, 57; X,38; XV, 4). Anomena el Fill 
abans que el Pare per a combatre els 
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3 καὶ αὕτη ἐστὶν ἣἧ ἐπαγγελία ἣν αὐτός ἐπηγγείλατο ἣμῖν, τὴν ζωὴν 

τὴν αἰώνιον. 

26 Tadra ἔγραψα ὑμῖν περὶ τῶν πλανώντων ὑμᾶς. 3: καὶ ὑμεῖς τὸ 

χρῖσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ᾽ αὐτοῦ μένει ἐν ὑμῖν, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα 

τις διδάσκῃ ὕμᾶς: ἀλλ᾽ ὡς τὸ αὐτοῦ χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, 

καὶ ἀληθές ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, 

μένετε ἐν αὐτῷ. 358 καὶ νῦν, τεκνία, μένετε ἐν αὐτῷ, ἵνα ἐὰν φανερωθῆ 

σχῶμεν παρρησίαν καὶ μὴ αἰσχυνθῶμεν ἀπ' αὐτοῦ ἐν τῇ παρουσία αὐτοῦ. 

IL. DEVS EST PATER 

(IL, 29 -IV, 6) 

1. Fin Del svmvs 

22”Eqv εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστιν, γινώσκετε ὅτι καὶ πᾶς ὃ ποιῶν τὴν 

δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται. 

(6. HI.) Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ó πατὴρ ἵνα τέκνα 
« 

θεοῦ κληθῶμεν, καὶ ἐσμέν. διὰ τοῦτο Ó κόσμος OÚ γινώσκει ἡμᾶς, 

ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν. 

2᾽ Αγαπητοί, νῦν τέκνα θεοῦ ἐσμεν, καὶ οὔπω ἐφανερώϑη τί ἐσόμεθα, 

οἴδαμεν ὅτι ἐὰν φανερωθῇ ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν 

καθώς ἐστιν. 

2. PER SANCIITATEM VITAE 

3 Kal πᾶς ὃ ἔχων τὴν ἐλπίδα ταύτην ἐπ᾽ αὐτῷ ἁγνίζει ἑαυτὸν καθὼς 

25 viv B* 31 vg || 26 tauta] + δὲ N sy? || 27 om. var 5% A Aug || peverre ΚΙ, αἱ. || 29 om. χαὶι 
BKL al, Ambr Aug sy* || IL, 
χατε ut. P 192 || 2 010.] + ὃε KL al. Ambr sy? 

que deien que el Fill era de naturalesa 
inferior. 

25.—Jo. VI, 40-47. 
27.—Cf. 20. Es evident que no afir- 

ma la infaMibilitat de cada fidel, sinó la 
de la collectivitat dels cristians en quant 
admeten 1 reben humilment el magiste- 
ri infalible de 1"Església; altrament, no 
temeria l'apóstol la perdua de la fe, ni 
els recomanaria que no es deixessin 
suggestionar pels heretges. 

28.—D'una manera més suau, repe- 

1 de0. ὑμιν BK* al. | om, xo ἐσμεν ΚΙ, al. || vas N*KLP al. || eyvw- 

teix el v. 18. — No siguem confosos. 
Vejet-nos condemnats a la mort eterna. 
C£AV τῷ 
29.—Comenga la descripció dels fills 

de Déu. Són els qui viuen justament 
segons els divins preceptes; són sem- 
blants a Ell, oposats als fills del diable. 
—Es nat d' ΕἸ]. Per la segona generació. 
Per la primera, naixem fills d' Adam en 
pecat. La segona és la generació sobre- 
natural de part de Déu, que ens és Pare 
i ens fa semblants a ΕἸ] per la vida de 
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neu en el Fill i en el Pare. 551 aquesta és la prometenga que ΕἸ] ens pro- 

meté, la vida eterna. 

26 Aixó us he escrit pertocant als que us sedueixen. 571 vosaltres, la 

unció que rebéreu d”Ell, roman en vosaltres. 1 no teniu necessitat que 

algú us ensenyi, ans la unció d'Ell us ensenya ¡ és veras i no és mentida. 

Ι com us ha ensenyat, romaneu en ΕἸ]. 35] ara, fillets, romaneu en ΕἸ] a ἢ 

que quan s'aparegui tinguem confianca i no siguem confosos per Ell en 

el seu adveniment. 

Il. DÉU ÉS PARE 

(II, 29 - IV, 6) 

1. ΕἸ, FET DE L'ADOPCIÓ DIVINA 

29 Si sabeu que és just, heu de conéixer que tothom qui practica la 

justicia és nat d'Ell. 

(C. III.) *Vegeu quina caritat ens dona el Pare, que ens anomenem 

fills de Déu i ho som. Per aixó el món no ens coneix, perqué no ha 

conegut a Ell. 

? Benamats, ara som fills de Déu ¡ encara no s'ha palesat qué serem. 

Sabem que quan será pales, serem semblants a Ell, perque el veurem 

tal com és. 

2. LA SANTEDAT, ENS FA FILLS DE ἐὺ 

51 tothom qui té aquesta esperanca en Ell es purifica, com ΕἸ] és pur. 
A Sly 10. τιν, 26. 89) 1, 17: 29, 111, 7-92 1, lo. xvi, 25. 2, Col. 11,4. 

1 στάσι Ef. IL, 9; IV, 7; V, 1-4-18. 
1.—Caritat. Es el benefici que Déu 

ens dóna, mogut del seu amor; en 
aquest cas significa gracia (cf. Jo. 
XVII, 25). La causa és la caritat de 
Déu, Pefecte el benefici de l'adopció.— 
Ens dona. Quan ens adopta per fills, no 
ens declara solament tals, sinó que ens 
concedeix les grácies interiors necessá- 
ries per tal que ho siguem realment. 
ΘΕ τ πῶ NIL. rá-17; 1X, 26. 

2.—La primera part del verset ser- 
veix per a captivar l'atenció del lector. 

— No s'ha palesat que serem. No sa- 
bem, segons ciéncia o experiéncia hu- 
manes, quina gloria i benauranca tin- 
drem en el Cel. —Serem semblants a ΕἸ]. 
A Déu, del qual ha dit que som fills. 
T'essencia de la benauranca consisteix 
en la visió beatifica de Déu (II Cor. 
11185 ΒΕ 0-27; Rm. VIH, 17). 
Tota la semblanga amb Déu en gloria i 
beatitud és atribuida en aquest text pre- 
cisament a la visió beatifica; perque, 
ὅτι, el veurem com és. 

3.—Puríifica. Vg.: santifica. 
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ἐκεῖνος ἅγνός ἐστιν. “Πᾶς ὃ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὴν ἀνομίαν 

ποιεῖ, καὶ ἣ ἁμαρτία ἐστὶν ἣ ἀνομία. kai οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανε- 

ρώθη ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἄρῃ, καὶ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. πᾶς 

ὃ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει: πᾶς ὃ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν 

οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν. “Tekvla, μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς: ὃ ποιῶν τὴν 

δικαιοσύνην δίκαιός ἐστιν, καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν’ 

3. PECCATA NOS REDDIT FILIOS DIABOLI 

80 ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν, ὅτι ἀπ᾽ ἀρχῆς ὃ 

διάβολος ἁμαρτάνει. εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὃ vida τοῦ θεοῦ, ἵνα λύσῃ 

τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. ϑπᾶς ὃ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ 

τιοιεῖ, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει: καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, 

ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται. 19ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ 

θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου" 

4. CARITAS FRATERNA SIGNVM VITAE EST 

Πᾶς ὃ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην oÚK ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ, καὶ ὃ μὴ ἀγαπῶν 

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. 1: ὅτι αὕτη ἐστὶν Y ἀγγελία ἣν ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς, 

ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους: 120 καθὼς Κάϊν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν καὶ 

ἔσφαξεν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ: καὶ χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν; ὅτι τὰ 

ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἦν, τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ δίκαια. 

13 Μὴ θαυμάζετε, ἀδελφοί, εἶ μισεῖ ὑμᾶς ὃ κόσμος. 1ἡμεῖς οἴδαμεν 

ὅτι μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν, ὅτι ἀγαπῶμεν τοὺς 

ς ἀμαρτιας] + ἡμῶων NCKL al. sy? || 7 παιδια ACP αἱ. Lucif sybm || 8 inc. o de ποι. A αἱ. Lucif 
|| το ποι Ótx.] ὧν διχαιος dat syhm || 11 emayyehta] NCP al, Lucif sy? || 13 inc. χαὶ μὴ NC*P al. 
sy? || αδελφ.] + μου ΚΙ, al. sy 

4.—L”apóstol combat en aquest pas- 
satge la teoria d'aquells que deien que 
el qui és veritablement just no peca 
mai, per corrompudes que siguin les 
seves accions. Contra aquests assegura 
que tot pecat és inexcusable, car sem- 
pre és una transgressió de la llei, opo- 
sada, per tant, a la santedat i a la 
justicia. Vg. tradueix ἁμαρτίαν pecat i 
ἀνομίαν ¿niquitat. 

5.—Llevar els pecats. Carregar-se els 
pecats damunt seu per expiar-los. Jo. 

I, 29.—No hi ha pecat. Cf. 1Ptr. Il, 22. 
6.—El Salvador havia dit dels falsos 

mestres (Mt. VII, 15): Per llurs fruits 
els coneixereu. 

7.—Insisteix en forma ben paterna a 
advertir-los que les bones obres són 
necessáries per la santedat. 
8.—Amb un ordre semblant a la tesi 

anterior desplega l'antitesi: el diable 
autor del mal, 1 els pecadors fills seus. 
Car el pecat dels ángels rebels fou 
abans que el dels homes; des dels pri- 
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* Tothom qui comet pecat fa transgressió de la llei i el pecat és trans- 

gressió de la llei. ὅ1 sabeu que Εἰ] s'ha presentat per a llevar els 

pecats i en ΕἸ] no hi ha pecat. Tot aquell qui roman en ΕἸ] no peca: 

tot aquell qui peca, no lPha vist ni ha conegut. “Fillets, ningú no 

us enganyi: Qui fa la justicia és just, com Ell és just. 

3. ΕἸ, PECAT ENS FA FILLS DEL DIABLE 

8Qui fa el pecat prové del diable, perque el diable peca des del 

principi. Per aixó es presentá el Fill de Déu, per a desfer les obres 

del diable. * Tot aquell qui és nat de Déu, no fa pecat, perqué la seva 

semenca roman en ell i no pot pecar per tal com és nat de Déu. 19 En aixó 

són palesos els fills de Déu i els fills del diable. 

4. LA CARITAT FRATERNA ÉS SIGNE DE VIDA 

Tot aquell qui no fa la justicia no prové de Déu i tampoc el qui 

no ama el seu germá. * Car aquest és el missatge que oireu des del 

principi, que us ameu els uns als altres. 1%No com Cain que era del 

malvat i mata el seu germa. ¿l per quin motiu el matá? Perque les seves 

obres eren malvades, peró les del seu germa, justes. 

13 No us admireu, germans, si us odia el món. %*Nosaltres sabem que 

hem estat traspassats de la mort a la vida perque amem els germans. 

9, Is. 1110, Ὁ; 1 Pte. 1. 22-24. 6, 1, 35 Milo. 11. 8, lo. via, 44. 9, v, 1-18. 10, vris, 47. 4 VS 17 
4 12, Gn. 1v, 5: 13, lo. xv, 18. 14,11, ΣΟ ΝΟ XIX, 17. LO RL A VEZ. 

mers pares el diable incita els homes a 
pecar. 

9.—Semenga: σπέρμα. Atrevida imat- 
ge que desenrotlla el concepte de vida 
espiritual. El mot grec, en sentit propi, 
significa llavor (cf. Mt. XIIL, 24-27, 
parábola del sembrador). “També sig- 
nifica la descendencia o fillada, sem- 
pre, peró, en sentit coHectiu. Aquí per 
primera vegada és emprat per a desig- 
nar el principi de la vida espiritual, que 
preserva el cristia de pecar greument i 
el fa fill de Déu; mentre roman en el 
cristiá aquesta semenca, el conserva en 
la naixenca espiritual, amb la qual el pe- 

cat és incompatible. És colpidora l'exac- 
titud de conceptes d'aquest passatge 
amb el que l'Església ensenya de la 
gracia de Déu. 

10-12.—L”amor envers els germans 
és signe de vida divina. 

13-15. — També l'amor envers els 
germans és penyora de la vida perdu- 
rable.—El món. En sentit pejoratiu.— 
L*odi als germans s'entén amb plena 
voluntat. Hi ha gradació; el qui no 
ama és mort, pero el qui odia ja és 
homicida, encara que no fereixi amb 
espasa, com comenten els Sants Pa- 
res. 
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ἀδελφούς: ὃ μὴ ἀγαπῶν μένει ἐν τῷ θανάτῳ. rmac ὃ μισῶν τὸν 

ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστίν, καὶ οἴδατε ὅτι πᾶς ἀνθρωποκτό- 

νος οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον ἐν ἑαυτῷ μένουσαν. 

ς. ὈΟΟΡΕΒΙΒν5 PANDITVR 

156 Ἔν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην, ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ μῶν τὴν 

Ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν: καὶ ἥμεῖς ὀφείλομεν ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν τὰς 

ψυχὰς θεῖναι. [ἰὸς δ᾽ ἂν ἔχῃ τὸν βίον τοῦ κόσμου καὶ θεωρῇ τὸν ἀδελ- 

φὸν αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα καὶ κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ’ αὐτοῦ, 

τιῶς ἣ ἀγάπη τοῦ θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ; 18 Τεκνία, μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ 

μηδὲ τῇ γλώσσῃ, «AN ἐν ἔργῳ καὶ ἀληθεία. 

6.  HFIDVCIAM GIGNIT 

19[Kal] ἐν τούτῳ γνωσόμεθα ὅτι ἐκ τῆς ἀληθείας ἐσμέν, καὶ ἔμπρο- 

σθεν αὐτοῦ πείσομεν τὴν καρδίαν ἡμῶν: 20ὅτι ἐὰν καταγινώσκῃ ἡμῶν 

ἣ καρδία, ὅτι μείζων ἐστὶν ὃ θεὸς τῆς καρδίας ἥμῶν καὶ γινώσκει 

τιάντα. 1 "Ayarmtol, ἐὰν ἣ καρδία μὴ καταγινώσκῃ, παρρησίαν ἔχομεν 

τιρὸς τὸν θεόν, kai ὃ ἐὰν αἰτῶμεν λαμβάνομεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, ὅτι τὰς 

ἐντολὰς αὐτοῦ τηροῦμεν καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὐτοῦ ποιοῦμεν. 

7. CHRISTO FIDE ADHAEREAMVS 

23 Καὶ αὕτη ἐστὶν y ἐντολὴ αὐτοῦ, ἵνα πιστεύσωμεν τῷ ὀνόματι τοῦ 

υἷοῦ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους καθὼς ἔδωκεν ἐντο- 

Anv ἣμῖν. *kaló τηρῶν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς 

ἐν αὐτῷ’ καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι μένει ἐν ἣμῖν, ἐκ τοῦ πνεύματος 
ea € m > 

οὗ ἡμῖν ἔδωκεν. 

14 αἀδελφ.] + ἡμῶν δὶ al. sy? || αἀγαπων] + τον ἀδελφον CKLP al. sy || 16 ayar.] + του 

θεου 52 vg || τιθεναι ΚΙ, al. |] 18 texv.] + μου ΚΙ, al. vg sy? || 19 om. yo: 15 AB 40 vg syh || γινω- 
σχομεν ΚΙ, al. vg sy || τας χαρδιας NCKLP al. vg syh || 20 om. οτι 25 A al. Aug vg || θεος] xupros C 
[zx adzhkporN || χαρδ.] + μῶν NCKL al. vg sy || xatayiv.] + ἡμῶν NAKL al. vg sy |] 22 ar] rap 
ΚΙ, al. [| 23 πιστευωμεν NAC al. || om. τοῦ υἱον 4 43 || om. nutv ΚΙ, al, || 24 om. ya 3% N* al. Aug 

16.—La seva vida. Gr. ψυχήν, áani- món». Els aliments i alló que és ne- 
ma, en quant l'ánima és principi de  cessari per a viure, habitació, vestits, 
vida. (Jo. XV>.13:) etc.—Les entranyes. En totes les litera- 

17.—Els béns del món. Vg.: «D'aquest  tures es prenen com la seu dels afec- 
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Qui no ama roman en la mort. 15 Tothom qui odia el seu germá és 

homeier. [1 sabem que tot homeier no té vida eterna romanent en ell 

mateix. 

5. [Es MANIFESTA EN LES OBRES 

16 En aixó hem conegut l'amor: que ΕἸ] posá la seva vida per nosal- 

tres i nosaltres hem de posar la vida pels germans. 1 Aquell, peró, qui 

posseeixi els béns del món i vegi el seu germá que té necessitat i li clogui 

les seves entranyes, ¿com la caritat de Déu roman en ell? 1$Fillets, no 

amem de paraula ni amb la llengua, sinó amb obra i de veritat. 

6. ΕἸ, SEU FRUIT ÉS LA CONFIANCA PLENA EN ἐὺ 

19] en aixó coneixem que som de la veritat i davant d'Ell persua- 

direm els nostres cors. *%Perqué si el nostre cor ens reprén, com que 

Déu és major que el nostre cor, coneix també totes les coses. 3: Βεη- 

amats, si el nostre cor no ens reprén, tenim confianca en Déu. 55] si 

qualsevol cosa demanem, ho assolirem d”Ell, perqué servem els seus 

manaments i fem les coses que són plaents al davant d'Ell. 

7.  DISCERNIMENT D'ESPERITS. (CREURE DÉU, ESPERIT DE VERITAT 

23 | aquest és el seu manament: que creguem en el nom del seu fill Je- 

sucrist i ens amem mútuament, com ens n'ha donat manament. 55:1 el qui 

guarda els seus manaments en ΕἸ] roman i ΕἸ] en aquest; i en aixó conei- 

xem que roman en nosaltres a causa de 1*Esperit que ens ha lliurat. 

IMEI ἰδ, 10: XV. τῇ» 17, lic: IE 1; laca ῖς, 21, 11, 28. 22, v, 143 Mt. xxr, 22; lo. 1x, 
21:- 2d, τῶν, σε; Lo, VI, 29; XYIL, 3; XUL, 345 XY, 12: 24, 1v, τῇ: Rm. vin, 9; II Cor. 1, 22. 

tes i commiseracions de l'inima (Eccli. 
XXX; 7). 

19. — Persuadirem els nostres cors. 
Que complim la voluntat de Déu i que 
estimem els germans. 

20.—Si la consciéncia ens condem- 
na, quant més Déu que sap totes les 
coses reprendra el nostre fingit amor. 

21. — Confianca. Mappnoiav, lliber- 
tat, confianga, mot oposat a timidesa. 
Així com tractem els homes amb fran- 
quesa, una volta allunyat el temor, així 
redimits per Crist 1 fills de Déu, ens 
acostem a Ell amb confianca, conven- 
cuts que ens atorgará el que li dema- 
narem. 



75 IQANNOY A-IV, 1-11 

(C. IV.) *Ayarmnrol, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε, ἀλλὰ δοκιμάζετε 

τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν, ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξελη- 

λύθασιν εἷς τὸν κόσμον. “Ev τούτῳ γινώσκετε τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ᾽ 

πᾶν πνεῦμα ὃ δμολογεῖ ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ τοῦ 

θεοῦ ἐστιν, καὶ πᾶν πνεῦμα ὃ μὴ ὁμολογεῖ τὸν ᾿Ιησοῦν ἐκ τοῦ θεοῦ 

οὐκ ἔστιν: καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ τοῦ ἀντιχρίστου, ὃ ἀκηκόατε ὅτι ἔρχε- 

ται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη. 

4 Ὑμεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστε, τεκνία, καὶ νενικήκατε αὐτούς, ὅτι μείζων 

ἐστὶν ὃ ἐν ὑμῖν ἢ ὃ ἐν τῷ κόσμῳ. ὅ αὐτοὶ ἐκ τοῦ κόσμου εἰσίν’ διὰ τοῦτο 

ἐκ τοῦ κόσμου λαλοῦσιν καὶ ὃ κόσμος αὐτῶν ἀκούει. ὁ ἡμεῖς ἐκ τοῦ 

θεοῦ ἐσμεν: ὃ γινώσκων τὸν θεὸν ἀκούει ἡμῶν, ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ 

τοῦ θεοῦ οὐκ ἀκούει ἡμῶν. ἐκ τούτου γινώσκομεν τὸ πνεῦμα τῆς ἀλη- 

θείας καὶ τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης. 

IL: DEVS CARITAS EST 

ΠΝ 7-V, 21) 

1. (CAUSA CARITATIS 

τ᾿ Αγαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὅτι ἣ ἀγάπη ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν, καὶ 

τπιᾶς ὃ ἀγαπῶν ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται καὶ γινώσκει τὸν θεόν. ὃδ μὴ 

ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν θεόν, ὅτι ὃ θεὸς ἀγάπη ἐστίν. ἐν τούτῳ ἐφα- 

νερώθη Y ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐν ἣμῖν, ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ 

ἀπέσταλκεν ὃ θεὸς εἰς τὸν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι᾽ αὐτοῦ. 

10”Ev τούτῳ ἐστὶν ἣ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἥμεϊς ἠγαπήσαμεν τὸν θεόν, 

ἀλλ᾽ ὅτι αὐτὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ ἀπέστειλεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν 

πιερὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν. 

τ Αγαπητοί, εἰ οὕτως ὃ θεὸς ἠγάπησεν ἣμᾶς, καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν 

ἀλλήλους ἀγαπᾶν. 

IV. 1 δοχ.] + παντα Καὶ] 2 γινωσχεται K al, Aug vg .)». γινωσχομεν δι΄ al. arm || 5 μὴ ομολ.] 
λύει Clem.-Al. Orig Irenlat Tert Lucif Aug Fulg vg || ino. χυριον SN. tro. χριστον ΚΙ, al. Aug arm. + 
εν σαρχι εἐληλυθοτα NKL al. Tert Cypr sy || om. ex ΚΙ, al. || 5 om. δια toUTO 68. 103 ||6 om. oc — 
Ὥμων AL 3 al. || ex toutov] ev τουτω Á ve || 7 o ayar.] + τον θεον A || 8 ou γινωσχει 4 al. Fulg 
arm ||g om. o θεος 15. 18 al. Avg || 10 ἡ ayar.] + toy θεου N || nyarnzxapes Β αἱ. ¡| απεστιαλχεν δὶ 

1.—Discerniment d'esperits. Aci el que professa aquesta doctrina. — No 
mot esperit vol dir revelació o doctri- hem, doncs, de posar fe en qualsevol 
na, que pot provenir del bon Esperito doctrina, com si fos provinent del Sant 
del mal esperit; també significa home  Esperit, sinó que hem de destriar els 
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(C. IV.) *Benamats, no cregueu a tot esperit, sinó comproveu els 

esperits si són de Déu, car molts falsos profetes han sorgit en el món. 

2 En aixó coneixereu lesperit de Déu: tot esperit que confessa que 

Jesucrist ha vingut en carn, és de Déu. *I tot esperit que no confessa 

Jesús, no és de Déu; aquest és el de Panticrist que heu oit que ve i 

ara ja és al món. 

4 Vosaltres sou de Déu, fillets, i els heu vencuts, perqué és major el 

que és amb vosaltres que el que és amb el món. *Ells són del món; per 

aixó del món parlen i el món els escolta. *Nosaltres som de Déu. El 

qui coneix Déu ens escolta, el qui no és de Déu no ens escolta. En 

aixó coneixem l'esperit de la veritat i l'esperit de Perror. 

HL. ¿DÉU ES CARITAT 

(IN727= ν 21) 

I. (ORIGEN DE LA CARITAT 

7 Benamats, amem-nos els uns als altres, car la caritat prové de Déu i 

tothom qui ama, de Déu és nat i coneix Déu. $Qui no ama no co- 

πεῖς Déu, perque Déu és caritat. Amb αἰχὸ s'ha manifestat la cari- 

tat de Déu en nosaltres, que Déu ha tramés el seu Fill, unigénit, al món 

per tal que visquem per Ell. 

19 En aixó consisteix la caritat; no que nosaltres hem estimat Déu, 

sinó que Ell ens ha estimat i ha tramés el seu Fill propiciació pels 

nostres pecats. 

11 Benamats, si d'aquesta manera Déu ens ha amat, també nosaltres hem 

d'amar-nos mútuament. 
ΠΕ; ἹΡΡΙΣ τὴν 3, 1,22. Ὁ, 10. 15,385 VI, 475 ἀν, 19: 0, lo: vin, 47. 7,11, 1. 9, lo. 

MA 16; Εἰπὲ v, ὃ: -10, 71,2. 11,111, 16, 

esperits o doctrines per tal de no caure  tória pertany a Déu, com diu St. Pau. (1 
en error. Cor. XV.) Ara proposa el fet de la vic- 

2.—Tota doctrina que té per fona- 
ment la vinguda en carn de Jesucrist és 
de Déu. Contra els heretges que nega- 
ven la realitat de la carn de Jesús i tam- 
bé la realitat de la seva Passió. 

3.—La inversa de l'anterior. Vg.: I tot 
esperit que dissol Jesucrist no és de Déu. 

4.---[ els heu venguts. Els heretges. 
Vg.: I Pheu vencut. L'anticrist. La vic- 

toria, més avall diu que ha estat per la fe. 
7.—Comenca a explicar els admira- 

bles efectes que la caritat de Déu obra 
en nosaltres. 

9.—Cf. Jo. ΤΠ 16. La caritat de 
Déu és gran (9); és completament gra- 
tuita (10); ens obliga a amar-nos mú- 
tuament (11). 

10.—Propiciacio. (11, 2). 
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2. FRVCTVS CARITATIS: DEVS IN NOBIS MANET, TIMOR EXPELLITVR 

12OQg0dv οὐδεὶς πώποτε τεθέαται: ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὃ θεὸς 

ἐν ἡμῖν μένει καὶ Y ἀγάπη αὐτοῦ τετελειωμένη ἐν ἥμῖν ἔστιν. 15 ἐν 

τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ μένομεν καὶ αὐτὸς ἐν ἡμῖν, ὅτι ἐκ τοῦ 

τινεύματος αὐτοῦ δέδωκεν ἧμῖν. “καὶ huela τεθεάμεθα καὶ μαρτυ- 

ροῦμεν ὅτι ὃ πατὴρ ἀπέσταλκεν τὸν υἱὸν σωτῆρα τοῦ κόσμου. 

ἰό“Ος ἐὰν δμολογήση ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστιν ὃ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὃ θεὸς ἐν 

αὐτῷ μένει καὶ αὐτὸς ἐν τῷ θεῷ. 

16 Καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὃ 

θεὸς ἐν ἣμῖν. 

“O θεὸς ἀγάπη ἐστίν, καὶ ὃ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ θεῷ μένει καὶ 

ὃ θεὸς ἐν αὐτῷ μένει. 

1ς Ἐν τούτῳ τετελείωται Y ἀγάπη μεθ᾽ ἡμῶν, ἵνα παρρησίαν ἔχωμεν 

ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ὅτι καθὼς ἐκεῖνός ἐστιν καὶ ἡμεῖς ἔσμεν 

ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. 

18HóBoc οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ᾽ Y τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει 

τὸν φόβον, ὅτι ὃ φόβος κόλασιν ἔχει, ὃ δὲ φοβούμενος od τετελείωται 
3 fa] ἐν τῇ ἀγάπη. 19 “Huete ἀγαπῶμεν, ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς. 

3. ΘΙΟΝΥ͂Μ CARITATIS ERGA DEVM EST CARITAS ERGA FRATRES 

20”Ed4v τις εἴπῃ ὅτι ἀγαπῶ τὸν θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ 

ψεύστης ἐστίν: ὃ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν, τὸν 

θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν od δύναται ἀγαπᾶν. “kai ταύτην τὴν ἐντολὴν 

ἔχομεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἵνα ὃ ἀγαπῶν τὸν θεὸν ἀγαπᾶ καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. 

12 Y. AUT.] + τετελειωται χαὶ 13} 13 pev.] + χαι ἡμεῖς 13 |] ἐεδωχεν 4 al. || 14 εθεασαμεθα 

A al.||15 tno.] + χριστος B arm || 16 πιστευομεν Á 13 am||om. μένει 2? Á al. Cypr vg |] 17 μεθ 
NB] + ev ἡμῖν ΝΕ || ἐσομεθα δὲ |] 19 npets oUv ἀγαπ. Á al. vg sy? + τον θεον N al. sy, + autov ΚΙ, 
al. Aug, + inuicem am || autoc] o θεος 4 al. vg || 20 om. οτι N Aug || ou] πως AKL al, vg sy? || 21 
απο του θεου Á 

12. —Déu habita invisiblement en 
aquells qui practiquen la caritat. 

13.— Part del seu Esperit. “Ex, del. 
Es refereix a les grácies i dons de 1'Es- 
perit que són diversament distribuits. 

14.—Salvador del mon. La redemp- 
ció del Crist és universal. 

15. —La confessió de la divinitat de 

Jesucrist és fonament imprescindible 
de la fe predicada pels apostols. 

16. — Després de recordar la im- 
mensa caritat que Déu Pare ens té, car 
ens ha lliurat el seu Fill, posa Pargu- 
ment que prova que quan practiquem 
la caritat, ens acostem a Déu, perqué 
Ell és essencialment caritat. 



I DE SANT JOAN - IV, 12-21 76 

2. FRUITS DE LA CARITAT: DÉU SOJORNA 

EN NOSALTRES; RESTA ENFORA TOT TEMOR 

12 Ningú no ha contemplat mai Déu. Si ens amem els uns als altres, Déu 

sojorna en nosaltres i la seva caritat ha esdevingut perfecta en nosaltres. 

13 En aixó coneixem que romanem en ΕἸ] ἱ ΕἸ] en nosaltres; perqué ens 

ha atorgat part del seu Esperit a nosaltres. 141 nosaltres hem contemplat 

i testimoniem que el Pare trameté el Fill, salvador del món. 

15 E] qui confessa que Jesús és el Fill de Déu, Déu en ell roman i ell 

en Déu. 

161 nosaltres hem conegut i cregut la caritat que Déu ens té. 

Déu és caritat i qui roman en la caritat, en Déu roman i Déu roman 

en ell. 

17 Amb aixo es perfecciona la caritat entre nosaltres, per tal que tinguem 

confianca en el dia del judici. Car aixi com Ell és, nosaltres també som 

en aquest món. 

18 En la caritat no hi ha temenca, ans la perfecta caritat treu a fora la 

temenca, perque la temenca té castig i el qui tem no s'ha perfeccionat 

en la caritat. 1% Nosaltres amem Déu per tal com ΕἸ] primer ens ha amat. 

3. ÉL SIGNE DE LA CARITAT ENVERS 

DÉU ÉS LA CARITAT ENVERS ELS GERMANS 

20Si algú digués «amo Déu» i odiés el seu germaá, és un mentider. Car 

qui no ama el seu germaá que ha vist, a Déu, que no ha vist, no pot 

amar-lo. 5211 aquest manament tenim d'Ell; que el qui ama Déu, ami tam- 

bé el seu germá. 

Me 6 daa: we, 162 δι τ, τ. 15,11,25 v,1. 16, lo. vr. 69. 17,1, 28, 21, v, 15Lo. χει, 
74; AY, Ez: ΒΡΗ͂. 2. 

17.—La caritat. Vg. afegeix de Déu.  condemnació eterna. En aquest sentit, 
18.—Temenga. No parla del temor la caritat perfecta no coneix la temenca. 

filial amb que el fill tem d'ofendre el —La temenca té castig: κόλασιν, puni- 
Pare, car com més perfecta és la cari- ció, suplici amb que el temor de l'in- 
tat, més el fill tem separar-se del Pare.  fern puny les consciéncies (Mt. XXV, 
Ni del temor munda, amb qué hom 46). 
tem perdre béns temporals. Sinó del 20. —Literalment : Sí algú digués per- 
temor a Déu que amb just judici cas- qué amo Déu. Hebraisme. 
tiga els transgressors de la llei amb la 21.—Cf. III 11. 
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4. CARITAS EX FIDE IN ÍesvM GERMINAT 

(C. V.) : Πᾶς ὃ πιστεύων ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστιν ὃ Χριστὸς ἐκ τοῦ θεοῦ 

γεγέννηται, καὶ πᾶς ὃ ἀγαπῶν τὸν γεννήσαντα ἀγαπᾷ καὶ τὸν γεγεννη- 

μένον ἐξ αὐτοῦ. 

Σ᾿ Εν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ, ὅταν τὸν 

θεὸν ἀγαπῶμεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ποιῶμεν. αὕτη γάρ ἔστιν ἣ 

ἀγάπη τοῦ θεοῦ, ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν: καὶ αἷ ἐντολαὶ 

αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἶσίν. 

ἀ“Ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ θεοῦ νικᾶ τὸν κόσμον: καὶ αὕτη 

ἐστὶν ἧ νίκη ἧ νικήσασα τὸν κόσμον, ἣ πίστις ἡμῶν. ὅτίς ἐστιν ὃ 

νικῶν τὸν κόσμον el μὴ ὃ πιστεύων ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστιν ὃ υἱὸς τοῦ θεοῦ ; 

$. IESVS VERE EST CHRISTVS 

3 

ὁ Οὗτός ἐστιν ὃ ἐλθὼν δι' ὕδατος καὶ αἵματος καὶ πνεύματος, ᾿Ιησοῦς 

Χριστός: οὐκ ἐν τῷ ὕδατι μόνον, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ὕδατι καὶ ἐν τῷ αἵματι: καὶ 

τὸ πινεῦμά ἐστιν τὸ μαρτυροῦν, ὅτι τὸ πνεῦμά ἐστιν ἣ ἀλήθεια. ἴὅτι 

τρεῖς εἶσιν ol μαρτυροῦντες, (ἐν τῷ οὐρανῷ, ὃ πατήρ, ὃ λόγος καὶ τὸ 

ἅγιον πνεῦμα, καὶ οὗτοι oí τρεῖς ἕν εἶσι: ὅ καὶ τρεῖς εἰσὶν οἵ μαρτυ- 

ροῦντες ἐν τῇ γῆ,) τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖς 
> cr > 

εἰς τὸ ἕν εἶσιν. 

9 Εἰ τὴν μαρτυρίαν τῶν ἀνθρώπων λαμβάνομεν, Y μαρτυρία τοῦ θεοῦ 
> cr es > c er , 

μείζων ἐστίν, ὅτι αὕτη ἐστὶν ἢ μαρτυρία τοῦ θεοῦ, ὅτι μεμαρτύρηκεν 

περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 190 ὃ πιστεύων εἷς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ἔχει τὴν μαρ- Ρ ἢ ρ 

τυρίαν ἐν αὐτῷ. ὃ μὴ πιστεύων τῷ θεῷ ψεύστην πεποίηκεν αὗτόν, ὅτι 

οὐ πεπίστευκεν εἷς τὴν μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν ὃ θεὸς περὶ τοῦ 

υἱοῦ αὐτοῦ. 

11: ΚΚαὶ αὕτη ἐστὶν ἧ μαρτυρία, ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν ἧμῖν ὃ θεός, 

2 r > a 2 

καὶ αὕτη Y ζωὴ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐστιν. ! 
> € a € > a 

ὃ ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει τὴν 

V. 1 om, χαὶ 20 B αἱ. Hil Aug || to γεγενν N 31|}2 τηρωμεν NKLP αἱ. (A al.) || 4 ὑμῶν Γ αἱ. || 
5 τις δε εστ. N(B)IKP al. syh || ins. e07.] + o χριστος 13. 56 ||6 ) πνευμ. x. αἰιμ. ς. 68. 83 arm om. 
χαι OLLA. $4. 103. 104 Ámbr, om. χαὶ πνευμ,. BKL al. Tert vg sy? || το πνευμα 2%] χριστος ve 34 || 8 
TO πν. Χ. το υὃ. χ. TO ALU.] ἐπ terra spiritus et aqua et sanguis εἰ hi tres unum sunt in christo iesu : et tres 
sunt qui testimonium dicunt in caelo pater uerbum et spiritus tol cau demid (Priscill Ps-Aug Fulg Cassiod 

yg“odd 34. 162) ||9 ot: 29] nv KLP al. || fin.] + quem misil saluatorem super terram, et filius testimonium 
perhibuit im terra scripturas perficiens. et nos testimonium perhibemus quoniam uidimus eum et annunciamus 
uobis ut credatis, etideo tol || 10 μαρτ. 19] + του θεου 4 al. vz. || θεω] viw A al. vg syem 
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4. LA REL DE LA CARITAT ÉS LA FE EN JESUCRIST 

(E Y.) *Fothom quí creu que Jesús és el Crist, és nat de Déu. 1 

tothom qui ama aquell que engendra, ama també lengendrat per aquell. 

2 En aixó coneixem que amem els fills de Déu quan amem Déu i 

complim els seus preceptes. * Car aquesta és l'amor de Déu, que servem 

els seus manaments; i els seus manaments no són feixucs. 

* Perqué tot alló que és nat de Déu venc el món i aquesta és la victória 

que ha vencut el món: la nostra fe. ¿Qui és el qui veng el món sinó 

aquell qui creu que Jesús és el Fill de Déu? 

5. JESUS ES VERITABLEMENT EL CRIST 

6 Aquest és el que vingué amb aigua i sang i esperit, Jesucrist. No amb 

Paigua solament, sinó amb l”aigua i amb la sang. I lP'esperit és el que tes- 

timonia, perque lPesperit és la veritat. * Car tres són els que reten testimo- 

ni (en el cel: el Pare, el Verb i 1"Esperit sant i aquests tres són un. 1 tres 

són els que reten testimoni en la terra: ) $PEsperit, i Paigua i la sang, 

i els tres estan d'acord. 

9Si acceptem el testimoni dels homes, el testimoni de Déu és major; 

car aquest és el testimoni de Déu, perqué ha testificat entorn del seu Fill. 

19 Qui creu en el Fill de Déu posseeix el testimoni en si mateix. Qui no 

creu Déu l'ha fet mentider, perqué no creu en el testimoni que ha tes- 

tificat Déu pertocant al seu Fill. 

1] aquest és el testimoni : que Déu ens ha donat vida eterna. [1 aquesta 

AA O $3 1 los 6; 10. XIV) 15. 5,10. XVL 332 9, 1V, 153 1.Cof. xV, 57.40, lo 111, 36. 111325 

1.—Tothom qui ama. Del ν. segúent 
es dedueix que parla de l'amor al prois- 
me perqué és fill de Déu. 
Cros: ΧΙΝ τος / ¡Com més 

avancem en la caritat 1 gracia de Déu, 
més fácil ens és el compliment dels 
manaments. 
6.—Després de dir que la fe que ens 

salva és creure que Jesús és el Crist 
enviat del Pare, passa a provar com Je- 
sús és veritablement el Fill de Déu. 
Vg. omet espertl. 
7.—En el cel. Hom no troba els 

9 - NOU TESTAMENT XV 

mots posats entre paréntesi en cap 
manuscrit grec anterior al segle xv, ni 
en cap de les antigues versions. Tam- 
poc no es troba en cap manuscrit de la 
Vulgata que sigui anterior al segle vin. 
Exposen, peró, d'una manera ben pre- 
cisa el misteri de la Santíssima Trinitat. 

L”esperit 1 l'aigua en el Jorda 114 sang 
en la Passió donen testimoni pel Crist. 

8.—l els tres estan d'acord; εἰς τὸ ἕν, 
vers un. Els tres testimonis estan d'a- 
cord, per a donar prova d'una mateixa 
cosa, d'un mateix Crist. 
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ζωήν: ὃ μὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει. 18 ταῦτα ἔγραψα 

ὑμῖν ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον, τοῖς πιστεύουσιν εἷς τὸ ὄνομα 

τοῦ υἷοῦ τοῦ θεοῦ. 

6. (CARITAS IN ORATIONE OMNIA A DEO IMPETRAT 

lKal αὕτη ἐστὶν ἧ παρρησία ἣν ἔχομεν πρὸς αὐτόν, ὅτι ἐάν τι 

αἰτώμεθα κατὰ τὸ θέλημα αὐτοῦ ἀκούει ἡμῶν. 15 καὶ ἐὰν οἴδαμεν ὅτι 

ἀκούει ἡμῶν ὃ ἐὰν αἰτώμεθα, οἴδαμεν ὅτι ἔχομεν τὰ αἰτήματα ἃ ἠτή- 

καμεν παρ᾽ αὐτοῦ. 

16 Ἐάν τις ἴδῃ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μὴ πρὸς 

θάνατον, αἰτήσει, καὶ δώσει αὐτῷ ζωήν, τοῖς ἁμαρτάνουσιν μὴ πρὸς θά- 

νατον. ἔστιν ἁμαρτία πρὸς Báúvatov: od περὶ ἐκείνης λέγω ἵνα ἐρω- 

τήσῃ. “maca ἀδικία ἁμαρτία ἐστίν, καὶ ἔστιν ἁμαρτία οὐ πρὸς θάνατον. 

EPILOGVS 

(V, 18-21) 

18 Οἴδαμεν ὅτι πᾶς ὃ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ οὐχ ἁμαρτάνει, ἀλλ᾽ ὃ 

γεννηθεὶς ἐκ τοῦ θεοῦ τηρεῖ ἑαυτόν, καὶ ὃ πονηρὸς οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ. 

19 οἴδαμεν ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμεν, καὶ ὃ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονερῷ κεῖται. 

ΞΟροἴδαμεν δὲ ὅτι ὃ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἥκει, καὶ δέδωκεν ἣμῖν διάνοιαν ἵνα 
3 rm > 

γινώσκομεν τὸν ἀληθινόν: καὶ ἐσμὲν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ 

Ἴησοῦ Χριστῷ. 

Οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος. 

21: Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτὰ ἀπὸ τῶν εἰδώλων. 

13 υμιν] + τοις πιστευθουσιν εις το ονομα του υἱτου του θεου KLP al. || τοις πιστ.] οἱ πιστευ- 
οντες Á al, vg. χαι iva πιστευὴτε KLP al, || 14 θελ.] ovopa A || 15 om. χαὶ --- μων N* A al. || 16 
εἰδὴ 13 Hil Aug vg || τινὰ] + τις 15. 26 αἱ. Tert vg |] 17 om. ou 13. 67* Tert vg syh || 18 Tnp. αὑτον 
ΑΓΒ 105 vg || 20 xa 010. οτι A al. vgsy |] to «Ano. N* Facund, + θεον 4 al. vg || om. ino. xp. 4 162 
vg (2) |] 21 εαυτους 4ΚΡ al. || fin.] + ἀμὴν KLP al, vg 

12. — Qui té el Fill. Aquesta pos- 
sessió es verifica mitjancant la fe, com 
ho especifica en el v. segúent, quan 
diu els que creieu en el nom del Fill de 
Déu. 

15.—Vg. omet totes dues vegades el 
mot ¿dv, si, del grec; el sentit, pero, 
no varia. 

16. — No concorda la interpretació 
dels comentaristes en aquest passatge. 
Probablement és una conclusió espe- 

cial, deduida de les afirmacions dels 
versets 14 1 15. El fil del raonament es 
veu en el verb demanard. Entre les co- 
ses que podem demanar a Déu amb 
l'oració de fe, hi ha la conversió del cris- 
tiá que peca, certament, peró no fa un 
pecat vers la mort o fins a la mort; hi 
ha, peró, pecats que són conduents fins 
a la mort: per aquests l'apóstol no ma- 
na ni exhorta a pregar. 

El pecat que no condueix fins a la 
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vida és en el seu Fill. 12 Qui té el Fill té la vida; qui no té el Fill de Déu 

no té la vida. 1% Aquestes coses us he escrit per tal que sapigueu que pos- 

seiu la vida eterna, els que creieu en el nom del Fill de Déu. 

6. PODER DE L'ORACIÓ ANIMADA DE LA CARITAT 

141 aquesta és la confianga que tenim vers Ell; que si res demanem se- 

gons la seva volenga, ens escolta. 151 si sabem que ens escolta, si alguna 

cosa li demanem, sabem que assolim les peticions que li hem demanat. 

16Si hom veu el seu germá pecant, amb un pecat que no és fins a la 

mort, que demani i li será donada vida; per als qui pequen no fins a la 

mort. Hi ha pecat fins a la mort; per aquest no dic que pregui. * Tota 

injusticia és pecat; i hi ha pecat no fins a la mort. 

EPÍLEG 

(V, 18-21) 

18 Sabem que tot aquell qui és nat de Déu no peca, sinó que el que 

fou nat de Déu el sosté i el maligne no el toca. 1% Sabem que som de Déu 

i que tot el món jau en el maligne. *%Sabem, peró, que el Fill de Déu 

vingué i ens doná discerniment per tal que coneguem la veritat i siguem 

en la veritat, en el Fill seu Jesucrist. 

Aquest és el veritable Déu ¡ vida eterna. 

21 Fillets, preserveu-vos dels idols. 
18, lo; un, 36. 18, 10. xx, 31. 

49. 2: σε: χ; τ: 

mort no pot ésser un pecat venial, car 
aleshores no hi hauria motiu de dema- 
nar que li fos tornada la vida; és, doncs, 
un pecat mortal, que priva de la gracia 

14 11,225 10. XIV, 135 ΣΌΪ 21. 15, 10,9, 19, 11,4, 20, Lc: xxIv, 

nació, perque el qui les comet fa els 
possibles per allunyar la seva esmena. 

17.—Tota transgressió de la justícia 
és un pecat, peró no és precisament el 

que és la vida espiritual de l'anima. Com 
a conseqúéncia, s'ha de dir que el pecat 
fins a la mort no solament és un pecat 
mortal, sinó que enclou una especial 
gravetat. La tradició no diu res res- 
pecte a aix0; hom parla només per 
conjectures. Tal volta el pecat fins a 
la mort és l'apostasia, o bé els pecats 
contra 1'Esperit Sant, o altres faltes que 
enclouen un perill especial de condem- 

pecat que condueix a la mort, de qué 
parlava. Vg.: 1 és un pecal fins a la 
mort. 

18. — Cf. II, 6. 
19. — Jau: κεῖται, radica, es troba. 

El món pervers es troba lliurat total- 
ment, amb subjecció que l'esclavitza, 
al poder del maligne. Només els fidels 
a la paraula de l'Evangeli es troben 
lliures del poder diabolic. 





PERES SEGONA: I TERCERA 

DE SANT JOAN 



0 O: LA 
"4 
il e 



NOTÍCIA PRELIMINAR 

Adrecada a la senyora elegida, apóstol sant Joan escriu la segona lletra 
a una de les esglésies asiátiques, el nom de la qual no ens ha estat conser- 
vat per la tradició. La Vg. tradueix com si la Lletra fos adrecada a una 

dama anomenada Electa; el fet, peró, que la seva germana sigui al final 

de la Lletra (13) apelada igualment, desment aquesta hipótesi. A més, 
el sentit dels versets 4, 5, 10, resta de difícil interpretació si la nostra 

epistola no és adrecada a una comunitat cristiana. 

En Padrega (1-3) indica que la fe i fidelitat d'aquella església són el 
motiu de la predilecció que li té apóstol; recorda als fidels el nou mana- 
ment de la caritat (4-6) i els adverteix severament d'esquivar les doctrines 
i la companyia dels seductors que no confessen Jesucrist encarnat (6-11). 

Els promet que aviat els visitará i acaba amb les salutacions de l'es- 
glésia en qué resideix. 

El nom de Gaius, el destinatari de la tercera Lletra, el trobem en distints 

lees dels “Actes 1 Lletres (Act. XIX, 295 XX, 45 1 Cor. τὰς Rm: XVL, 

23). No tenim cap document de la tradició que lPidentifiqui, com no 
consta res de Diotrefes i Demetri, esmentats també en la tercera Lletra. 

Després de l'adreca (1-2), manifesta l'apóstol la seva alegria perqué 

Gaius és fidel a la veritat i ha acollit favorablement els deixebles que sant 
Joan ha trames, car els propagadors de la veritat evangélica mereixen 
ésser ajudats (3-7). Condemna la conducta de Diotrefes, el qual, volent 

excellir en l'Església, no solament ha deixat de practicar l'hospitalitat, 

sinó que s'atreveix a separar de l'Església els qui ho volen fer. A la seva 
immediata vinguda, l'apóstol ho esmenará tot (8-10). Exhorta al bé; re- 
comana Demetri, que fou potser el portador de la lletra; acaba amb la 
prometenca de la seva próxima vinguda i les salutacions. 



IQANNOY B 

1. INSCRIPTIO, SALVTATIO 

10 πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ κυρία καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς, οὗς ἐγὼ 

ἀγαπῶ ἐν ἀληθεία, καὶ οὐκ ἐγὼ μόνος ἀλλὰ καὶ πάντες ol ἐγνωκότες 

τὴν ἀλήθειαν, 5διὰ τὴν ἀλήθειαν τὴν μένουσαν ἐν ἣμῖν, καὶ μεθ᾽ ἡμῶν 

ἔσται εἷς τὸν αἰῶνα. 

δ Ἔσται μεθ᾽ ἡμῶν χάρις ἔλεος εἰρήνη παρὰ θεοῦ πατρός, καὶ παρὰ 

Ἴησοῦθ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός, ἐν ἀληθεία καὶ ἀγάπῃ. 

2. PRAECEPTVM CARITATIS 

*"Exápnv λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν τέκνων σου περιπατοῦντας ἐν 

ἀληθεία, καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ πατρός. 

ὃ Καὶ νῦν ἐρωτῶ σε, κυρία, οὐχ ὡς ἐντολὴν γράφων σοι καινήν, ἀλλὰ 

ἣν εἴχομεν ἀπ' ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους. δκαὶ αὕτη ἐστὶν ἥ 

ἀγάπη, ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ: αὕτη ἣ ἐντολή 

ἐστιν, καθὼς ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε. 

3. DE SEDVCTORIBVS 

“Ὅτι πολλοὶ πλάνοι ἐξῆλθον εἰς τὸν κόσμον, oí μὴ ὁμολογοῦντες 

᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί: οὗτός ἐστιν ὃ πλάνος καὶ ὃ ἀντί- 

χριστος. 

2 om. δια τὴν αληθ. 27. 29 αἱ. fuld sy? || μεν.] evorxoveay 4. ουὐσαν 13.65 || 3 ἐστ. μεθυμων 
K al. vz 57}, om. A || παρα χυρ. τῆς. NKLP al. sy. || 4 ἐλαβον N 13. 28 || ς αλλα] + ἐντολὴν YN (syh) 
[6 evt. εστ.] + τινα NAK al. vg || om. tva 25 K 13 al. vg arm ||7 εἰσηλθον KLP al. 

glésia a la quai escriu la present lletra. 
1.—El prevere. Cf. lc. V, 14.—A la 3.— Sigui. Gr. ἔσται, al futur, en 

senyora elegida. Personificació de l'es-  sentit optatiu. 



LLETRA SEGONA DE SANT JOAN 

1. AÁDRECA. SALUTACIÓ 

1El prevere a la senyora elegida i als seus fills, els quals jo amo 

en veritat i no solament jo, sinó tots els qui han conegut la veritat, 

2per raó de la veritat que roman en nosaltres i amb nosaltres estará 

eternament. 

3Sigui amb vosaltres gracia, misericórdia, pau, de part de Déu Pare 

i de part de Jesucrist, el fill del Pare, en veritat i amor. 

2. ΕἸ, PRECEPTE DE L'AMOR 

*M'he alegrat molt perqué he trobat entre els teus fills els que ca- 

minen en la veritat, tal com hem rebut manament del Pare. 

5] ara et prego, senyora, no com si t'escrivis un precepte nou, sinó el 

que tenim des del principi, que ens amem els uns als altres. δ] aquesta 

és la caritat, que caminem segons els seus preceptes. Aquest és el mana- 

ment, segons oireu des del principi per tal que en ell camineu. 

3. ELS FALSOS DOCTORS 

1 Perque molts seductors han eixit en el món, que no confessen Jesu- 

crist vingut en carn; aquest és el seductor ἱ l'anticrist. 

ia daa mas Dit. 1,4 4, llo. 39 5, llo. 11,73" lo. 101,343 xv, 12. 6, 1 lo: y, 3. 
(SHO Z τε, 18: ἐν, 1. 

5. — Els fidels enmig de les persecu- 6.—Des del principi. Cf. I Jo. XII, 
cioís exercien amb més delit les obres. 345 XV, 12; 1M.Jo. II, 7. 
de 14 esatabimuútia... Cs 1 Jo. II, 7. 7.—També podria dir: No confessen 
—Tenim. Vg.: tinguérem. Jesús com el Crist vingut en carn. 
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δ Βλέπετε ἑαυτούς, ἵνα μὴ ἀπολέσητε ἃ εἰργάσασθε, ἀλλὰ μισθὸν 

πλήρη ἀπολάβητε. 

9 Πᾶς ὃ παραβαίνων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ θεὸν οὐκ 

ἔχει: ὃ μένων ἐν τῇ διδαχῇ, οὗτος καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱὸν ἔχει. 

10 Εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ 

λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν. καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε: 11δὃ λέγων 

γὰρ αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς. 

4. ÉEPILOGVS 

15 Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν οὐκ ἐβουλήθην διὰ χάρτου καὶ μέλανος, 

ἀλλὰ ἐλπίζω γενέσθαι πρὸς ὑμᾶς καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι, ἵνα ἧ 

χαρὰ ἡμῶν ἦ πεπληρωμένη. 

18᾽ Ασπάξζεταί σε τὰ τέκνα τῆς ἀδελφῆς σου τῆς ἐκλεκτῆς. 

8 ἀπολεσωμεν... εἰιργασαμεθα... ἀαπολαβωμεν KLP al. || 9 παραβ.] προάγων NAB υρ || 
διδαχ. 19] ayarn 13 |] διδ. 25] + του χριστου KLP al. ||) vtov... Tatepa Á al. vg || 11 om. αὐτῷ 
K al. || fin.] + ecce praedixi wobis ut in diem domini nostri ¡esu christi non confundamini vgcodd || 12 ἐχὼ N* 
A' al. || γραψαι A 17. 73 | ελπιζω yap 4 al. vg || yev.] ελθειν KLP al. || ὑμῶν AB al. vg ||) πεπληρ, 
Ἢ NB og || 13 exh.] ἐχχλησιας 15: 26 fuld, om. 73, + τῆς ev ἐεφεσω 114 || fin.] + Ἢ χάρις μεθ υμων 
68. 69 sy? || + ἀμὴν ΚΕ al fuld 

8.—El premi de les bones obres es 9.—Trobem en els mss. doble llicó : 
perd pel pecat mortal; reviu mitjancant  Tramsgredeix, παραβαίνων, 1 *avanga, 
els actes de perfecta contrició. προάγων. Vg.: recedit, s'allunya. En tots 
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8 Esguardeu-vos vosaltres mateixos per tal que no perdeu el que obrá- 

reu sinó que assoliu premi abundós. 

9 Tot aquell qui es decanta i no roman en la doctrina del Crist, no pos- 

seeix Déu; aquell qui roman en la doctrina, posseeix el Pare ¡ el Fill. 

1051 algú ve a vosaltres i no porta aquesta doctrina, no el rebeu a 

casai no li digueu «joia». * Car el qui li diu «joia» participa de les 

seves obres malvades. 

4.  CONCLUSIÓ 

12 Havent d'escriure-us moltes coses, no he volgut fer-ho amb paper 

i amb tinta, sinó que espero de venir a vosaltres i parlar boca a boca, 

per tal que la nostra joia sigui abundosa. 

13 Et saluden els fills de la teva germana elegida. 

9: Elo; 11, 23. :12, ll lo.-13; Elo. τ ἡ. 

els casos, el sentit és ben semblant. 13.—El mot elegida, no és, doncs, un 
10.—foia. Forma clássica de saluta- nom propi, sinó que la germana elegi- 

co» Et lac. L τὶ da és l'església des de la qual escriu 
12.—Paper. Full de papirus que ser- sant Joan. — Els seus fills són els cris- 

via per a escriure. tians. 



IQANNOY Γ 

1.  INSCRIPTIO 

10 πρεσβύτερος Γαΐῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθεία. 

2. HORTATVR ΥἹ GAIVS MANEAT IN VERITATE 

2Ayarmnteé, περὶ πάντων εὔχομαί σε εὐοδοῦσθαι καὶ ὑγιαίνειν, καθὼς 

εὐοδοῦταί σου ἣ ψυχή. 

3”Exápnv γὰρ λίαν ἐρχομένων ἀδελφῶν καὶ μαρτυρούντων σου τῇ ἀλη- 

θεία, καθὼς σὺ ἐν ἀληθεία περιπατεῖς. 

4Meibotépav τούτων οὐκ ἔχω χαράν, ἵνα ἀκούω τὰ ἐμὰ τέκνα ἐν τῇ 

ἀληθεία περιπατοῦντα. 

δ᾿ Αγαπητέ, πιστὸν ποιεῖς ὃ ἐὰν ἐργάσῃ εἷς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοῦτο 

ξένους, Col ἐμαρτυρησάν σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας. ode καλῶς 

ποιήσεις προπέμψας ἀξίως τοῦ θεοῦ" ἴ ὑπὲρ γὰρ τοῦ ὀνόματος ἐξῆλθον 

μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν ἐθνικῶν. 

δ᾽ Ημεῖς οὖν ὀφείλομεν ὑπολαμβάνειν τοὺς τοιούτους, ἴνα συνεργοὶ 

γινώμεθα τῇ ἀληθεία. 

3. ΨΝΙΥΡΕΚΑΊΤΥΆ DIOTREPHES, LAVDATVR DEMETRIVS 

y y la > > € A > el 9"Εγραψά τι τῇ ἐκκλησία: ἀλλ᾽ ὃ φιλοπρωτεύων αὐτῶν Διοτρεφὴς 
3 om. yap νὰ αἱ. vg ||om. σὺ A 37}}4 χαριν Β 5. 35 ve Il] ς tovto] εις τους KLP al. || 6 ποιησας 

προπεμψεῖις C arm. ||7 εθνων KLP al. ||8 απολαμβ. KLP al. || αληθ.] exxhnoro N'A || 9 om. τι 
KLP al. vg sy? 

3-5.—Lloanca a les obres de caritat 6. — Proveint-los. Literalment tra- 
de Gaius, principalment envers els pe-  metent-los, per tal que no els manqui 
legrins. Tal volta eren missioners de res per al viatge apostólic. Cf. Tit. 
la veritat evangélica. MI, 13. Cf. expressions semblants a 



PLETRKA TERCERA DE SANT JOAN 

I. ÁDRECA 

1El prevere a Gaius, el benamat, que jo en veritat estimo. 

2. HFEXHORTACIÓ A PERSEVERAR EN EL CAMI DE LA VERITAT 

2 Benamat, desitjo que en totes les coses prósperament facis via i que 

tinguis salut, com la teva ánima prosperament fa via. 

3 M'he alegrat molt quan han vingut els germans i han donat testi- 

moni de la teva veritat, de com tu camines en veritat. 

4 Major alegria no tinc que aixó, quan sento dir que els meus fills ca- 

minen en la veritat. 

5 Benamat, fidelment fas el que obres pels germans, més que més 

pels forasters, $que han testimoniat la teva caritat davant lEsglésia, 

als qual farás bé proveint-los dignament segons Déu. *Car pel nom 

partiren sense acceptar res dels gentils. 

8 Nosaltres, doncs, hem d'acollir aquests per tal d'¿ésser cooperadors de 

la veritat. 

3. (CONDUCTA VITUPERABLE DE DIOTREFES I LLOANCA DE DEMETRI 

He escrit quelcom a l'església; peró el que vol excellir entre ells, Dio- 
IVACES Tx 295 χα, 45 RO. ΧΙ, 21; GOL 14: 9) Lo. 4 

Phil. L, 27; Col. I, 10; I Thes. 11, 12 no sabem si era clergue o simple fidel; 
9.—He escrit quelcom. Vg.: Ho hau-  d'aci es desprén que retingué la lletra 

ria escrit potser. — La tradició dels Pa- escrita per l'apóstol 1 rebutja els ger- 
res no ens diu res referent a Diotrefes, mans que havia recomanat. 
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οὐκ ἐπιδέχεται ἣμᾶς. 19διὰ τοῦτο, ἐὰν ἔλθω, ὑπομνήσω αὐτοῦ τὰ ἔργα 

ἃ ποιεῖ λόγοις πονηροῖς φλυαρῶν ἣμᾶς, καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις 

οὔτε αὐτὸς ἐπιδέχεται τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τοὺς βουλομένους κωλύει καὶ 

ἐκ τῆς ἐκκλησίας ἐκβάλλει. 

1: ᾿Αγαπητέ, μὴ μιμοῦ τὸ κακὸν ἀλλὰ τὸ ἀγαθόν. ὃ ἀγαθοποιῶν ἐκ τοῦ 

θεοῦ ἐστιν: ὅ κακοποιῶν οὐχ ξώρακεν τὸν θεόν. 

12 Δημητρίῳ μεμαρτύρηται ÚTTO πάντων καὶ ὕπ᾽ αὐτῆς τῆς ἀληθείας» 

καὶ ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν, καὶ οἶδας ὅτι ἣ μαρτυρία ἣμῶν ἀληθής ἐστιν» 

4. EPILOGVS 

18 Πολλὰ εἶχον γράψαι σοι, ἀλλ᾽ od θέλω διὰ μέλανος καὶ καλάμου σοι 

γράφειν: 14ἐλπίζω δὲ εὐθέως σε ἰδεῖν, καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλήσο- 

μεν. 15 Εἰρήνη σοι. 

"Aoriábovtal σε oi φίλοι. ἀσπάζου τοὺς φίλους κατ᾽ ὄνομα. 

το βουλ.] επιδεχομενους C αἱ. sy om. ex δὲ αἱ. |] 11 ὁ δὲ χαχ. 1, al. |] 12 τῆς] + εχχλησιας 
χαι C -γῦτα (4) | οιἰδατε KLP al. sy || 13 yp. σοι] γραψειν KLP αἱ. || οὐχ εθουληθὴην A (27) ve || 15 
φίλοι] αδελφοι 4 33 αἱ. «γῆι || φιλους] αδελφους 33 al. sy || fin.] + ἀμὴν L al., + uale tol 
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trefes, no ens acull. %%Per aixó, si vinc, amonestaré les obres que ell 

fa; amb paraules ávols ens escarneix, i no satisfet amb aixo, ell no acull 

els germans, i als qui ho volen fer, ho impedeix i bandeja de l'església. 

1 Benamat, no imitis el mal, sinó el bé. El qui fa bé és de Déu, el qui 

fa mal no ha vist Déu. 

12 Testimoni és retut a Demetri per tothom i per la mateixa veritat, i 

també nosaltres retem testimoni i saps que el nostre testimoni és veritable. 

4.  CONCLUSIÓ 

13 Moltes coses he d'escriure't; peró no vull escriure-t'ho amb tinta i ca- 

nya. “Confio, pero, de veure't bentosti boca a boca parlarem. 15 Pau a tu. 

Et saluden els amics. Saluda els germans per llur nom. 

11, Ilo, τῇ, 10. 12, lo. x1x, 35; xxr1, 24. 13, ll lo. 12. 

11.—C£. 1, 10, III, 6; V, 7-8. amb tinta, sobre pergamins o mem- 
12.—Tampoc no sabem res de De-  branes: era distint de P'estil, punxó amb 

metri; probablement deixeble de sant el qual escrivien sobre tauletes ence- 
Joan 1 portador de la present lletra. rades. 

13. — Canya, κάλαμος, instrument 15.—Per llur nom. Literalment: se- 
fet de canya que servia per escriure  gons nom. 
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NOTÍCIA PRELIMINAR 

L'auTOR. —Sant Judas s'anomena en Padreca germá de Jaume (cf. 
Lletra de sant Jaume, Noticia preliminar). És, doncs, fill d'Afeu o Clopas 

i de Maria, germana de la Santa Verge, i en l'Evangeli Panomena junta- 

ment amb els seus germans Simó i Jaume «germaá del Senyor». Amb els 

seus dos germans fou escollit per al ministeri apostólic; en els catálegs és 

posat en onzé o dotzé lloc. Com que un altre apóstol portava el mateix 
nom de Judas, sant Joan per a distingir-lo fa constar que era Judas no 
aquell PIscariot (Jo. XIV, 22). Llevat d'alló que féu ensems amb els altres 

apóstols i que és explicat en els Evangelis i Actes, res no consta de la seva 
vida. Algunes llegendes han estat teixides entorn de la seva vida ¡ treballs 
apostólics, sense cap fonament históric. 

DESTINATARIS. —A questa lletra sembla que fou adrecada a les mateixes 
esglésies d'Ásia Menor, esmentades ja en parlar de les Lletres de sant Jau- 
me ¡ide sant Pere. Poca cosa es desprén referent als destinataris, si exa- 
minem la lletra, llevat de Pestat d'agitació en qué es trobaven aquelles 
esglésies i els defectes diversos que l'apóstol retreu als falsos doctors. 

I”adrega de la Lletra manifesta la finalitat per que fou escrita: evitar el 
perill de les heretgies que arterament volen introduir uns mestres de mal- 
dat. Sostenien que les bones obres són inútils per a la propia salvació, 

car Déu no castiga ningú, per dolenta que sigui la seva conducta. 

AUTENTICITAT. — No fou molt citada pels Pares apostólics, car conté 
pocs ensenyaments dogmátics i morals i en gran part es troba el seu ar- 

gument en altres lletres més extenses. És notable, peró, que la trobem 
en el Fragment de Muratori i que TertuHiá la citi com admesa per tot- 
hom. Climent Alexandri en féu un comentari i la cita com a Escriptura 

Sagrada. Origenes Patribueix a sant Judas apóstol. És emprada també 
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per sant Efrem. Els dubtes, doncs, exposats per Eusebi i sant Jeroni 

manquen de fonament seriós, més que més si considerem que no fou mai 
rebutjada per cap església. 

CONTINGUT 1 DIVISIÓ. — Remembra l'apóstol que la fe és immutable, 
car fou donada als fidels una vegada per sempre. No es contenta amb 

advertiments abstractes, sinó que assenyala els cástigs amb qué Déu puni els 
israclites en el desert, la condemnació dels angels rebels, la destrucció de 
les ciutats prevaricadores; com que els pecats dels heretges són semblants, 
també participaran dels cástigs. Remarca la diferéncia entre la humilitat 
de Parcángel Miquel i la superbia dels seductors, als quals pertoquen les 

penes de Cain, Balaam, 1 dels fills de Coré. Enoc havia profetitzat 

aquests pecats i el cástig que Déu reserva als impiadosos. Exhorta els 

fidels a perseverar en el bé amb lP'esperanca del premi promés, que s'edifi- 

quin mútuament amb la fe i s'exercitin en l'amor envers Déu. Reco- 
mana finalment que posin tot llur esforg per a sostreure dels cástigs eterns 

aquells pobres cristians que encara dubten entre les noves doctrines i la 
fe de Jesucrist. Clou la lletra amb una doxologia a honor de Déu i 
Jesucrist. 

La lletra pot ésser dividida, a part 1'Exord: que manifesta el motiu que 
ha induit apóstol a escriure-la, en dues parts: 

Exordi (1-4): Adreca, exhortació, fi i ocasió de la lletra. 

I. Els falsos doctors (5-19): 1) Predecessors de l'Antic Testament. 

2) Llur superbia. 3) Castig que els espera. 4) Enoc ho profetitzá. 
II. Exhortació als fidels (17-23): 1) Fidelitat a la doctrina dels após- 

tols. 2) Fe, caritat, esperanca. 3) Compassió envers els foraviats. 
4) Doxologia. 
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EXORDIVM 

(1 - 4) 

INSCRIPTIO, EXHORTATIO, FINIS ET OCCASIO EPISTOLAE 

l"loúdac Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφὸς δὲ ᾿Ιακώβου, τοῖς ἐν θεῷ 

πατρὶ ἠγαπημένοις καὶ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις κλητοῖς. 

2”Eleoc ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπη πληθυνθείη. 

δ᾽᾿Αγαπητοί, πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν ὑμῖν περὶ τῆς κοινῆς 

ἡμῶν σωτηρίας, ἀνάγκην ἔσχον γράψαι ὕμῖν παρακαλῶν ἐπαγωνίζεσθαι 

τῇ ἅπαξ, παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει. 

Παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἵ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο 

τὸ κρίμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ θεοῦ ἡμῶν χάριτα μετατιθέντες εἷς ἀσέλγειαν 

“ καὶ τὸν μόνον δεσπότην καὶ κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι. 
1 ) xp. mo. ΚΡ al. || τοις] + εθνεσιν 27. 29 sy? || nyar.] ἡγιάσμενοις KLP al. || 2 εἰρ.] + ev 

xupiw 163 sy || 3 nov] ὑμῶν 6. 7 al. vg. om. KLP al. || 4 δεσπ.] + θεον KLP al. syh 

1.—Servent de Jesucrist. Com sant 
Jaume, posa en primer terme el titol de 
servent de Jesucrist, per raó del cárrec 
apostólic, en el qual servien el missatge 
evangélic. — Áls escollits. Aquest mot 
designa la vocació divina dels cristians. 
Cal notar que ací és emprat com un 
nom que serveix per assenyalar els qui 
segueixen la doctrina del Crist; no és a 
manera de participi o adjectiu; les pa- 
raules segúents, per tant, serveixen 
per a qualificar aquest nom de cridats, 
elegits. Vg. 1 altres versions no atenen 
a aixó 1 ordenen aquest verset d'una 
manera no tan clara. Així la Vg. diu: 
«A aquells qui són en Déu Pare ben- 

amats ¡amb Crist Jesús conservats i 
cridats».— Conservats en Jesucrist. Pot 
entendre's com a conservats perla grá- 
cia de Jesucrist, o bé com a conservats 
fidels als ensenyaments de Jesucrist. 
Tots dos sentits són veritables ἱ s'ave- 
nen amb el context de la lletra. 

2.—Misericórdia : ἔλεος. La miseri- 
córdia de Déu envers els fidels. Mot 
que en aquest cas té un sentit análeg al 
de gracia, car el do de Déu que santifi- 
ca es dóna als miserables per pura mi- 
sericóordia.— Pau. D'ordre sobrenatural, 
felicitat interior provinent de l1'admissió 
de la doctrina evangélica. Cf. Lc. II, 
14; XIX, 38; I, 79.—Caritat. De Déu 



LLETRA DE SANT JUDAS APÓSTOL 

EXORDI 

(1 - 4) 

ÁDRECA, EXHORTACIÓO, FI I OCASIÓ DE LA LLETRA 

lJudas, servent de Jesucrist i germá de Jaume, als escollits, bena- 

mats en Déu Pare i conservats en Jesucrist. 

2 Misericordia i pau i caritat us sigui acrescuda. 

3 Benamats, esmergant tota diligencia per tal d'escriure a vosaltres 

pertocant a la nostra comuna salvació, he tingut necessitat d'escriure-us, 

exhortant-vos a combatre per la fe que una sola vegada ha estat lliu- 

rada als sants. 

4 Car s'han introduit furtivament alguns homes—els quals temps ha que 

són designats per aquest judici — impiadosos, que transmuden la gracia 

de Déu en lascivia i neguen Púnic dominador i Senyor nostre Jesucrist. 
Uy ILPt τ, 2. 

envers nosaltres. — Sigui acrescuda O 
sigui abundosa ; el significat directe del 
verb grec és el de multiplicar, augmen- 
tar en nombre o magnitud. Sant Judas 
desitja que els cristians siguin cada dia 
més dignes, per llur fidelitat a Jesucrist, 
de la misericordia, de la paui de amor 
que només Déu els pot concedir. 

3.—En aquest exordi assenyala el 
motiu d'escriure la present Lletra. No 
solament ha tingut un gran afany d'es- 
criure pertocant a la salvació que és 
patrimoni de tots, sinó que s'ha trobat 
en una veritable necessitat, car en 
aquests temps tan adversos hauran de 
lluitar estrenuament, si volen conservar 

A τε, 1: 

la fe que d'una vegada per sempre els 
ha estat atorgada.—Sants o consagrats, 
dedicats; són els cristians, designats 
també així en altres llocs de la Sagrada 
Escriptura (Ac. IX, 13, 32; Rm. l, y; 
XVI, 2), per ésser consagrats a Déu 
amb el baptisme. 

4.—Passatges semblants a Gal. IT, 4 1 
II Ptr. IL, 1.—Introduit fúrtivament. El 
verb grec παρεισδύω significa entrar 
d'amagat com un intrús i amb perverses 
intencions; el prefix παρα- indica que el 
qui entra no hi té dret —Designats. Es- 
crits per endavant, designats (Gal. III, 
1) en les predicacions i escrits dels 
apostols. — I neguen P'únic dominador 1 



93 ΙΟΥΔΑ - 5-9 

ΙΕ ILEVSORIBYS 

(5 - 19) 

Y PECCATORES OLIM DeEvs PERDIDIT 

ὃ Ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας ἅπαξ, πάντα, ὅτι ὃ κύριος λαὸν 

ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας τὸ δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν. 

δ᾽ Αγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν ἀλλὰ ἀπολι- 

πόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον εἷς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις 

ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν᾽ 

Ως Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ αἷ περὶ αὐτὰς πόλεις, τὸν ὅμοιον 

τρότον τούτοις ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἕτέρας, 

πρόκεινται δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι. 

2. SEDVCTORVM SVPERBIA 

8 Ὁμοίως μέντοι καὶ οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μὲν μιαίνουσιν, 

κυριότητα δὲ ἀθετοῦσιν, δόξας δὲ βλασφημοῦσιν. %ó δὲ Μιχαὴλ ὃ 

5 δὲ] ouv C Lucif || εἰδοτ.] + υμας NKL al. || παντα] τουτο ΚΙ, αἱ. || xup.] tnoovs AB al. vg || 6 
τε] de 4 al. vg syh || deop.] + αλυτοις χαι 13 |] ató.] + αγιων αγγελων Clem (ayp. ayy.) Lucif || 
8 xUpLOTNTAC N 

senyor Jesucrist. Alguns códexs grecs 
diuen: 1 neguen P'únic dominador Déu i 
Senyor Nostre Jesucrist; com si la paraula 
dominador es referis a Déu Pare i la 
paraula Senyor a Jesucrist. Amb aques- 
tes paraules condemna l'error dels he- 
retges que negaven la realitat del naixe- 
ment, passió 1 resurrecció de Jesucrist. 

5. =.G£.. U Per. IL 4:6.. Per “ΕΞ 
mostrar que un gran cástig espera els 
falsos doctors que pertorben la fe dels 
cristians, proposa tres exemples de 1*'An- 
tic Testament, en qué Déu castigá se- 
verament diversos mancaments. — El 
Senyor. Vg. diu Jesús. —Segonament. Si 
bé la primera vegada el Senyor salva 
el poble escollit, traient-lo del domini 
dels egipcis, segonament no els salva 
pas, quan havien de sortir del desert i 
entrar en la terra promesa, a causa de 

llurs murmuracions. Cf. Ex. XII, 1 
Nm. XIV, s. 

6.—L'exemple dels angels rebels el 
trobem també a II Ptr. 11, 4¿—No ser- 
varen llur principat. Amb el pecat per- 
deren la dignitat angélica. — Principat, 
ἀρχή, significa també comencament o 
origen; pres en aquesta accepció, el sig- 
nificat no variaria. — Sota calitja, úmo 
ζόφον : boira que enterboleix la trans- 
paréncia de aire; expressió que mani- 
festa la foscor interior, la tristesa 1 el 
dol dels angels castigats.—Alguns vo- 
len veure en aquest verset i el segúent 
una aHusió al llibre apocrif d'Enoc; 
tanmateix, una citació d'un apocrif tindria 
la mateixa valor que la citació d'un lli- 
bre d'autor gentil. En el cas present, és 
lluny d'ésser provada la pretesa citació. 
(CE Act: XVII; 1 Cor. AM TO 
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I. ELS FALSOS DOCTORS 

(5 - 19) 

1. PREDECESSORS DE L'ANTIC "TESTAMENT 

5 Vull, peró, recordar-vos, per tal que ho sapigueu tot d'una vegada, 

que el Senyor, havent salvat el poble de la terra d'Egipte, segonament 

destrui els que no van creure. 

6] els angels, que no servaren el seu principat, ans deixaren el propi so- 

jorn, ha reservat amb cadenes eternes sota calitja per al judici del gran dia. 

"Com Sodoma i Gomorra i les ciutats de llur entorn, que de mane- 

ra semblant a aquests cometeren fornici i s'esgarriaren darrera carn aliena, 

sostingueren pena de foc etern i resten proposades com un exemple. 

2. LLUR SUPERBIA 

8 Aquests de semblant manera delirant, sollen certament la carn i 

menystenen la senyoria i blasfemen de les glories. *Quan Parcángel 
5, Nm. x1v,37. 6,MPtr.1,4. 7, Gn. x1x, 24; MPtr. 11,6. 8, MPtr. 11, 10. 9, Dan. xrr, 1; Dt. 

XxxIV, 5; Zach. 111, 2. 

7.—El tercer exemple de cástigs és 
el de Sodoma i Gomorra (Gn. XIX, 
24).—Darrera carn aliena. El pecat 
de sodomia o d'afecte al propi sexe.— 
Foc etern. Aqui etern val tant com irre- 
parable, els efectes del qual han de 
durar fins a la fi del món, perqué les 
ciutats destruides pel foc no seran re- 
edificades. Podriem també traduir: Sos- 
lingueren una pena i resten proposades 
com exemple de foc etern. 

8.—Delirant. Aquest mot manca a 
Vg. El mot grec ἐνυπνιάζω, tenir 
somnis, s'aplica (Joel III, 1; Eccli. 
XXXIV, 1-3) als somnis tramesos 
per Déu per tal de comunicar la seva 
voluntat als profetes i justos. Aqui 
és emprat metafóricament; així com 
aquells qui deliren creuen veritables 
les visions que només són fruit de la 
imaginació exaltada, d'una manera sem- 
blant els falsos doctors proposen i 

creuen veritables els miratges que forja 
llur imaginació —Menystenen la senyo- 
ría. Els gnóstics negaven el suprem 
i universal domini de Déu sobre tota 
la creació. — Blasfemen de les glories: 
δόξαι. Cf. II Ptr. II, 10. Es refereix 
a les faules amb qué els mateixos he- 
retges deshonraven els angels, anome- 
nats glóries o majestats perque en ells 
resplendeix la magnificencia de Déu. 

9.—AHusió a una antiga tradició del 
poble jueu que té per fonament el pas- 
satge de Dt. XXXIV, ς is. referent 
a la mort de Moisés. V, 6: 1 fou en- 
terrai a la vall, en terra de Moab, en- 
front de Bet-Fogor; pero ningú fins al 
dia d'avui no ha sabut la seva tomba. 
No consta que sigui una citació del 
llibre d'Enoc. La tomba restá sempre 
més ignorada, no fos que els israelites, 
tan propensos a la idolatria, retessin 
honors divins al gran legislador. 
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ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβόλῳ διακρινόμενος διελέγετο περὶ τοῦ Μωῦσέως 

σώματος, οὐκ ἐτόλμησεν κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας, ἀλλ᾽ εἶπεν' 

'"ἐπιτιμήσαι σοι κύριος.᾽ 19 οὗτοι δὲ ὅσα μὲν οὐκ οἴδασιν βλασφημοῦσιν, 

ὅσα δὲ φυσικῶς ὡς τὰ ἄλογα ζῷα ἐπίστανται, ἐν τούτοις φθείρονται. 

3. CERTO PVNIENTVR 

11 Οὐαὶ αὐτοῖς, ὅτι τῇ 606 τοῦ [Κάϊν ἐπορεύθησαν, καὶ τῇ πλάνῃ τοῦ 

Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν, καὶ τῇ ἀντιλογία τοῦ [Κορὲ ἀπώλοντο. 

12 οὗτοί εἶσιν ol ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες συνευωχούμενοι ἀφό- 

βως, ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες, νεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμε- 

ναι, δένδρα φθινοπωρινὰ ἄκαρπα δὶς ἀποθανόντα ἐκριζωθέντα, 15 κύματα 

ἄγρια θαλάσσης ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας, ἀστέρες πλανῆται, 

οἷς ὃ ζόφος τοῦ σκότους εἰς αἰῶνα τετήρηται. 

4. ENOCH PRAEDIXIT 

14 Προεφήτευσεν δὲ καὶ τούτοις ἕβδομος ἀπὸ ᾿Αδὰμ ᾿Ενὼχ Aéyov: 

εἰδοὺ ἦλθεν κύριος ἐν ἁγίαις μυριάσιν αὐτοῦ, 15 ποιῆσαι κρίσιν κατὰ 
9 χυρ.7θεος N* |] 12 εἰσιν] + γογγυσται μεμψιμυροι χατα τας επιθυμιας αυτων πορευομε- 

νοι N* (sa) || om. οἱ Καὶ αἱ, Lucif vg || αγαπ.] arratars 460 al., ενωχιαις 6 || συνενωχ.] + υμιν C 6 al, 
arm || πο av.] παντι avepw N al. Lucsf |] 14 empopnr. B* (N) 

10. — Tot el que com els animals 
irracionals naturalment coneixen, en 
aixo són corromputs. Els animals irra- 
cionals es guien només per l'experién- 
cia i el plaer dels sentits; els heretges 
no moderen llurs cobejances amb el 
seny guiador ni es proposen una fina- 
litat més elevada. 

11.—LI”apostol ens diu quin cástig 
mereixen els falsos mestres. Els com- 
para als tres malaurats personatges bi- 
blics famosos per llur capteniment. 
Amb imatges váries, tot just apuntades, 
peró de gran forca expressiva, ens fa 
palpar la buidor espiritual d'aquests 
doctors i acaba amb l'amenaca del cás- 
tig etern de la foscor de la tenebra que 
els espera. 

Αἱ a ells! Locució que posa més 
de relleu les paraules amenacadores 
que segueixen. Els tres grans vicis 
d'aquests doctors són l'odi als ger- 
mans, l'avaricia i l'ambició. Són fra- 

tricides com Cain, perque maten la fe 
dels germans. Per ávol guany, com 
Balaam, prediquen falses doctrines 
(Apc. IL, 19); el guany será fer que 
els fidels, una volta esgarriats, es pres- 
tin a les seves turpituds. Com Core 
Porgull ha clivellat llur fe 1 els ha em- 
menats a l'abisme de l'error. 

12.—Els esculls. Vg. tradueix macu- 
les. Terme marítim. L'escull, σπιλὰ- 
dec, és una roca a flor d'aigua a molt 
poca distancia de la superficie, que 
constitueix un perill per a les embarca- 
cions; en sentit derivat, significa obsta- 
cle dificil de superar, home perillós o 
escandalós. — 4pats. Literalment cari- 
tats o bé agapes, si conservem el mot 
grec del qual deriva el mot catalá ἀρεῖ; 
significa aquells ápats en qué, per ger- 
manor cristiana, els rics convidaven 
els pobres. : 

Núvols sense aigua. Es la primera 
de les semblances que pinten els seduc- 
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Miquel disputant discutia amb el diable pertocant al cos de Moisés, no 

gosá proferir judici de blasme, ans digué: « Que et reprengui el Senyor.» 

10 Peró aquests de tot el que no saben blasfemen, tot el que, com els 

animals irracionals naturalment coneixen, en aixó són corromputs. 

3. (CASTIG QUE ELS ESPERA 

1 ΑἹ aells! Car pel cami de Cain se n'anaren ¡amb l'error de Ba- 

laam s'esgarriaren pel premi i en la contradicció de Core es perderen. 

12 Aquests són els esculls en els vostres ápats, s'atipen sense vergonya, 

peixant-se ells mateixos, núvols sense aigua que són empesos d'ací 

d'allá pels vents, arbres de tardor, infructuosos, dues vegades morts, 

desarrelats, ones enasprades de la mar, que escumegen llurs própies in- 

fámies, estels errants, als quals eternament és reservada la foscor de 

la tenebra. 

4. HENOC HO PROFETITZA 

14 Pero Enoc, el seté des d'Adam, profetitzá per aquests, dient: « Heus 

aci que ha vingut el Senyor amb les seves santes miriades» Y per a fer 
10. Per. x1, 12, 18,15. 

LVII, 20. 
11, Ga. 1v, 8; Nm. xxt1, 22; XxV1, 1; UPtr. 11, 15. 12, 11 Ptr- 11, 2-13-17. 

14, Gn. v, 18; Apc. 1,7. 

tors. Núvols que prometen pluja be- 
nefactora, peró que de fet són sense 
les aigúes de la veritable doctrina. Es 
cosa freqúent en la Sagrada Escriptura 
comparar la doctrina a l'aigua, a la 
pluja benefactora, a la font, al rierol. 
CE O OCA. 25. Pr. XAXV, 145 
Eco, 2V, 33 Jo. IV,.10. 

Empesos d'aci dalla pels vents. De- 
nota la facilitar amb qué abandonen 
llurs própies teories. — Es tan impos- 
sible que els falsos doctors llevin mai 
fruits de salvació, que no solament són 
arbres de tardor, en els quals ja no res- 
ten fruits, sinó encara dues vegades 
morts 1 desarrelats; imatges que ban- 
degen P'esperanca més remota que po- 
guéssim tenir en les falses doctrines. 

13.—En aquest verset exposa la fluc- 
tuació constant, les bregues entre ells 
mateixos, la desorientació dels falsos 
doctors.—La foscor de la tenebra. Ex- 
pressió enérgica; tenebres impenetra- 

bles i eternes. Com que aquests mes- 
tres que s'han separat de la doctrina 
de Jesucrist han abandonat la llum 1 
malden per a portar-ne d'altres pel ca- 
mi de lPerror, el cástig será implacable 
1 etern. 

14.—Pero Enoc, el seté patriarca des 
¿Adan (Ga. V, 21; 1 Par. Il). Les 
paraules transcrites per St. Judas es 
troben gairebé literalment en la versió 
etiópica del Llibre d'Enoc. Sant Judas 
les coneixia per la tradició, de la qual 
també les havia tretes l'autor de l'es- 
mentat llibre. 

Ha vingut. En temps pretérit, segons 
el costum dels profetes, per a designar 
un esdeveniment futur; la visió profética 
presenta amb tanta vivesa i certitud les 
profecies com si ja fossin realitzades. 
—Miriades. Deu mil; s'empra per a 
designar quantitats molt grans, indefi- 
nides ; les santes miríades són els án- 
gels en gran nombre. 
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πάντων καὶ ἐλέγξαι πάντας τοὺς ἀσεβεῖς περὶ πάντων τῶν ἔργων 

ἀσεβείας αὐτῶν ὧν ἠσέβησαν καὶ περὶ πάντων τῶν σκληρῶν ὧν ἐλάλη- 

σαν κατ᾽ αὐτοῦ ἁμαρτωλοὶ ἀσεβεῖς." 

16 Οὗτοί εἶσιν γογγυσταί μεμψὶμοιροι, κατὰ τὰς ἐπιθυμίας αὐτῶν 

πορευόμενοι, καὶ τὸ στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα, θαυμάζοντες πρόσω- 

πα ὠφελείας χάριν. 

TI. DE-FIDERBIBVS 

(17 - 23) 

1. MEMORES SINT PRAEDICTORVM AB APOSTOLIS 

1 Ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, μνήσθητε τῶν ῥημάτων τῶν προειρημένων 

ὑπὸ τῶν ἀποστόλων τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

1820 ti ἔλεγον ὑμῖν: ὅτι ἐπ’ ἐσχάτου τοῦ χρόνου ἔσονται ἐμπαῖκται 

κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι τῶν ἀσεβειῶν. 19 οὗτοί εἶσιν 

oi ἀποδιορίζοντες, ψυχικοί, πνεῦμα μὴ ἔχοντες. 

2. ΪΝ FIDE, CARITATE ET SPE PERSEVERENT 

20 Ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί, ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν 

πίστει, ἐν πνεύματι ἁγίῳ προσευχόμενοι, 2᾽ ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπη θεοῦ 

τηρήσατε, προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἰς 

ζωὴν αἰώνιον. 

15 παντ. τ. ασ.] πασαν Ψυχὴν Asa |] om. ἀσεβειας aut. N 6 αἱ. || σχληρ.] + hoywv NC al. syh 
|| 16 επιθ. εαυτων CLP al, || 18 om. ot: 25 NBL? Lucif || ev eoxatwo xpovw KL(P) al. vg || ehev- 
σονται Á al. || 19 αποδιορ.] + εαντους C αἱ. Aug || 21 τηρήσωμεν BC* syh 

16. — Les murmuracions d'aquests 
mestres de la mentida no són contra 
Déu, car fingeixen una gran pietat, sinó 
contra els superiors de 1'Església, que 
volen desacreditar — Parlen coses super- 
bioses. Per tal de dissimular llurs males 
obres amb la magnificéncia de les pa- 
raules. —Ádmiren les persones. Amb fin- 
gida admiració lloen les persones que 
saben riques o influents per treure'n 
profit. 

17. — Adverteix els fidels que recor- 

din les paraules amb qué els apostols 
profetitzaven l'actual desordre i els ad- 
vertien d'esquivar els mestres enganya- 
dors, de costums pervertits. No s'ex- 
clou d'entre els apóstols, només deixa 
d'incloure-s'hi per la mateixa humilitat 
amb qué encapgala la Lletra amb el títol 
de servent de Jesucrist. 

19. — Es separen. De la doctrina del 
Crist i de la comunitat per ΕἸ] fundada 
1 regida. — Animals. Carnals, que se- 
gueixen sempre els instints de l'áanima 
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judici contra tots i convencer tots els impius per totes llurs obres d'im- 

pietat que perpetraren i per totes les asprors que digueren contra ΕἸ], 

pecadors impiadosos. 

16 Aquests són murmuradors que es queixen de llur sort, que caminen 

segons llur cobejances i llur boca parla coses superbioses, admiren les 

persones per afany de lucre. 

Il. EXHORTACIÓ ALS FIDELS 

(17 - 23) 

I. HFIDELITAT A LA DOCTRINA DELS APOSTOLS 

17 Vosaltres, benamats, remembreu les paraules predites pels apóstols 

del Senyor nostre Jesucrist. 

18 Car us digueren que al darrer temps sorgiran trufaires que faran 

via segons llurs cobejances de les impietats. 19 Aquests ells mateixos 

es separen, animals, que no tenen esperit. 

2. FE, CARITAT, ESPERANCA 

20 Pero vosaltres, benamats, sobreedifiqueu-vos a vosaltres mateixos 

amb la vostra santissima fe, orant en Esperit Sant. 3: Guardeu-vos mú- 

tuament en amor de Déu, esperant la misericordia del Senyor nostre 

Jesucrist vers la vida eterna. 

ΠΡ χντ τὸῦ 11 Ptr. τε, 18. 17,1 Tim. 1v, 1; 

sensitiva. En sentit igual es troba en 
Cor ΤΠ 14; tac. HI, τς. 

20. — Exhortació breu que ens mos- 
tra quina és la manera d'assolir la vida 
eterna i ens exhorta a guanyar-la. 

Sobreedifiqueu-vos. Mútuament amb l'e- 
xemple 1 amb saludables advertiments, 
per tal de perseverar en la fe dels apos- 
tols; fe que amb raó ha d'anomenar-se 
santíssima, sense tara, per a destriar-la 
de la doctrina dels heretges, plena de 
ficcions impures i sensuals. 

EM. UU ἹΕΡΈΣ: Mes 18; 1ΓΡΈΓ της 7; 15, τὸ. 

21. — Guardeu-vos mútuament, o bé 
com Vg.: Guardeu-vos vosaltres matei- 
xos. Escau molt bé de recomenar aqui 
Pesperanca en Jesucrist, després de re- 
comanar les bones obres. Car així 
hem de treballar com si tot depengués 
de la nostra má i així hem de pregar 
com si tot depengués de Déu. Car la 
vida eterna s'ateny mitjancant les bo- 
nes obres 1 conjuntament per la infinita 
misericordia (cf. 2 nota) de Jesucrist 
en ordre a la vida eterna. 
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3. ERGA ERRANTES CARITATEM PRVDENTER EXERCEANT 

22 Kal οὗς μὲν ἐλεᾶτε διακρινομένους: Bobbete ἐκ πυρὸς ἁἅρπάξζον-- 

τες, οὗς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ, μισοῦντες καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλω- 

μένον χιτῶνα. 

4. DOXOLOGIA 

24 Τῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι ὑμᾶς ἀπταίστους καὶ στῆσαι κατενώπιον 

τῆς δόξης αὐτοῦ ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει, 

25 Móvo θεῷ σωτῆρι ἣμῶν διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν δόξα 

μεγαλωσύνη κράτος καὶ ἐξουσία πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος καὶ νῦν καὶ εἰς 

πάντας τοὺς αἰῶνας: ἀμήν. 

22 eheette KLP al, syP, ἐλεγχετε AC* αἱ. vg || διαχρινομενοι KLP αἱ. || 23 ous δε ev φοβω σωζε- 
TE EX του πυρ. ἀρπ. KLP al. || ἐλεατε] eheyxete 8. 15 al. || om. ev φοβω KLP al. || 24 ἡμᾶς 4, av- 
τους ΚΡ al. || arrator. x.] + acrihous xa C 6 al. syh || ἀμεμπτους 4 || 25 povw] + σόοφω KLP al. 
[Lom. δια — μων ΚΡ al. | om προ πᾶντ. τ. atwv. ΚΡ al., om. παντας Nal. || atwv.] + τῶν Alw- 
νων L al. Fulg syta || om. any 6 

22-23.—Amb els nostres arguments  forcarem per a separar d'aquests els 
hem de confondre els qui obstinada-  quiestan a punt d'ésser abrusats amb 
ment s'allunyen de la veritat. Ens es- εἰ foc de llur escándol. La nostra con- 
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3. (COMPASSIÓ ENVERS ELS FORAVIATS 

22] aquests compadiu certament, en ésser jutjats. ?%Salveu els altres, 

arrabassant-los del foc. Compadiu-vos d'altres amb temor, odiant adhuc 

la túnica que ha estat sollada per la carn. 

4. DOXOLOGIA 

2£ A aquell que pot conservar-vos sense ensopec i drecar-vos davant 

la seva glória, immaculats, amb exultació, 
252 Púnic Déu, salvador nostre, per Jesucrist nostre Senyor, gloria, 

magnificencia, dominació i senyoria abans de tot segle ¡ ara i per tots el 

segles. Amén. 

23, Am. 1v, 11; Zach. 11, 2; ls. 1x1v,6. 24, Rm. xvi, 25. 25,1 Tim. 1, 1: 1LPtr. τὴν, τ: 

ducta ha d'ésser plena de misericordia 24. — En aquesta doxologia és nota- 
envers els miserables caiguts que ofe- ble la forma original amb qué expressa 
relxen encara esperanca de salvació; la possessió de la felicitat eterna : Dre- 
sempre, peró, amatents a no contami-  gar-vos davant la seva gloria. 
nar-nos amb llurs pecats. 
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NOTÍCIA PRELIMINAR 

L'auTor. — És sant Joan, Púnic apóstol vivent a darreries del segle 1. 
Rebé ἱ escrivi aquesta revelació vers la ἢ del regnat de Domicia (mort 

el 96), segons sant Ireneu (4dv. Haer. V, xxx), Eusebi (Hist. Eccl. UI, 
XX, 9) i sant Jeroni (De viris illust. 9). En favor de l'autenticitat 
joánica parlen testimonis antiquissims, alguns de mitjans del segle 11: 

sant Justi (Dial. δ. Tryph. 81); fragment de Muratori (l. 57-59); sant 

Ireneu (4dv. Haer. V, xxv1, 1); Tertulia (c. Marc. UL, 14). 1 unánime- 
ment tots els SS. Pares posteriors. Una sospita emeté Dionis Alexandri, 

al segle 111, recollida més tard per Eusebi de Cesarea, i que no pocs 

moderns acatólics accepten sense reserves. L”Apocalipsi, diuen, i el 

IV Evangeli són uns escrits estilisticament massa diversos per derivar d'un 

mateix autor. lés veritat que, mentre el llenguatge del IV Evangeli és 

gramaticalment gairebé pur, Apocalipsi prescindeix sovint de la grama- 

tica grega. No oblidem, peró, que 1'Apocalipsi es mou totalment dintre 
de Pambient i la ideologia dels vells profetes, Isaias, Ezequiel i Daniel 

principalment; del Vell Testament pren quasi tots els simbols i no poques 
frases. L*autor ha volgut imitar-ne Pestil. Aleshores els defectes gra- 
maticals, molts, no són sinó hebraismes. I altres, potser, són deguts a 

Pangoixa d'esperit i de temps en qué es trobaria l'exiliat de Patmos. 
A més, no cal exagerar la puresa literária del IV Evangeli, redactat en 

estil planer i en frases senzillament coordinades; ni hom deu desco- 
neixer les nombroses coincidéncies d'idees i frases, exclusives d'ambdós 

escrits. 

CONTINGUT 1 DIVISIÓ DEL LLIBRE. — El mateix autor els insinua en 
el cap. 1, 19: les coses que pertoquen al temps present ἱ al temps futur de 
Pesglésita. El cap. 1 fa d'Exordi a tot el llibre. Conté el titol del llibre, 
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nom de Pautor, salutació als destinataris (les esglésies de ' Asia romana) 
i la visió introductoria a tota la profecia. 

Primera part (11-111): El temps present. — Conté set lletres d'amones- 
tació a les set esglésies de la provincia romana d'Ásia: les quals lloen la 
paciencia i fervor d'algunes esglésies, reprenen els defectes i tebior 

d'altres, les exhorten totes a la perseveranca i al fervor en la fe cristiana 
rebuda. 

Segona part (IV-XXI, 8): Profecia de l'esdevenidor de l'Església. — Joan 
anuncia la lluita futura de lP'esperit del mal amb l1”Església de Crist, i 

la victoria definitiva d'Aquest sobre tots els seus enemics. Les principals 
seccions són: 

1) Cap. IV: Visió descriptiva de la majestat del Creador al cel: el 
seu soli, els vint-i-quatre ancians, els quatre animals que sostenen el soli. 

2) Cap. V: Glorificació al cel de 1”Anyell, que sol pot obrir el llibre 
segellat de Pesdevenidor: l'adoren els vint-i-quatre ancians, els ángels 

1 la creació tota. 

3) Cap. VI-VIII, 1: Són oberts els set segells del llibre que conté 
Pesdevenidor: a ells corresponen els quatre genets, els maártirs que 
demanen venjanca, la commoció cósmica, el silenci de mitja hora. 

4) Cap. VIIL, 2- ΧΙ: Les set trompetes angeliques: visió del que seran 

els flagells divins que colpiran successivament les plantes, el mar, els 
rius, els astres i els homes. Hi van intercalades dues visions: la del 

llibret de Pesdevenidor, que Joan engoleix, i la dels dos testimonis- 
profetes que lluitaran per Església (cap. X-XI, 19). 

5) Cap. XII: Visió central de lApocalipsi: lluita del Drac contra la 
Verge-Mare i els de la seva nissaga. 

6) Cap. XIII: Les forces auxiliars del Drac: la Béstia que puja de la 
mar, i la Béstia que puja de la terra. * 

7) Cap. XIV-XV: Els seguidors 1 ministres de l'Anyell: els elegits, 
¡ els sants ángels. 

8) Cap. XVI: Execució de la tra de Déu contra els adoradors de la 
Béstia. 

9) Execució de la ira de Déu contra la gran Babilonia: a) Cap. XVI: 
descripció de la gran meretriu; b) Cap. XVIII: descripció de la caiguda 

de Babilónia; c) Cap. XIX, 1-10; cántic triomfal en el cel per la 
caiguda de Babilonia. 

10) Cap. XIX, 11-21: El Verb de Déu triomfador; les Bésties són 
llancades a Pestany de foc. 
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11) Cap. XX-XXI, 5*: El regne dels mil anys, o el Cristianisme 
triomfant; el judici final i el món renovellat. 

Conclusió de la Segona part (XXI, 5*-8): el qui seu al soli mana que 
siguin escrites aquestes amenaces i prometences. 

Tercera part (XXI, 9; XXIl, 5): Descripció de la Jerusalem celestial 

sota el simbol d'una ciutat ideal, i de la benauranca dels elegits. 

Conclusió de tot el llibre (XXII, 6-21): ληρεῖ, Crist i Joan testifi- 
quen la veritat d'aquesta profecia. 

INTERPRETACIÓ DE L”AÁPOCALIPSI. —Si hom podia parlar d'un llibre biblic 
dissortat, seria aquest 1*Apocalipsi o Revelació de sant Joan. Les terro- 
rifiques visions i els, per a nosaltres, estranys simbols que formen 

el llibre, i encara més les infinites i capricioses interpretacions de qué 
ha estat pretext, han fet que per a molts sigui verament el llibre tancat 
amb set segells, i que només el nom inspiri ja basarda. [1 amb tot és, per 

als cristians, un llibre essencialment optimista. Creiem sincerament 
errónia Paplicació successiva del text apocaliptic als diversos fets de la 

história eclesiástica en el total decurs dels segles, talment com si el llibre 

en fos una profecia completa i particularitzada, des de la primera Pente- 
costa cristiana a la ἢ del món, o d'un periode determinat, per exemple, 

de PAscensió fins a la pau constantiniana, o de les darreries del món. 
Les infinites i sovint antitétiques aplicacions proposades demostren 

Parbitrarietat del sistema. El Vident de Patmos veié, si, i canta Pesde- 

venidor del Cristianisme, peró en el seu conjunt, abracant d'un cop d'ull 

tots els temps. Com prova el Contingut del llbre, la gran profecia 

anuncia concretament la caiguda de la Roma pagana, representació 

aleshores de tot poder hostil al Cristianisme, i simbol de tots els altres 

poders hostils que s'aixecarien en el curs dels segles: anuncia, per tant, 

el triomf cert i complet de la religió de Crist contra totes les forces 
adversáries. Aquesta idea, ben albiradora en la visió central del capitol 
XII, domina tot el llibre. A una banda, formant el regne del bé, 

apareixen el Creador en la seva majestat (cap. IV), el Redemptor im- 

molat pels homes (V), els angels ministres de la divina justicia, que 

es valen dels elements de la natura per a colpir els malvats (VI-IX; XIV- 

XV); i els barons apostólics que mantindran viva la fe i pietat del poble 
escollit (XI). A Paltra banda, hi ha el regne del mal amb el seu princep, 

el gran Drac, Satanás (XII), i les forces terrenes per ell emprades, el poder 

politic i les falses religions (XIII), personificades aleshores en la Roma 
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pagana. La lluita, amb represes, será continua: comengá contra el Crist 

históric i durará fins a la ἢ del món. Que no temin, pero, els fidels: 
el regne del mal será enderrocat (XVII-XIX); el seu poder será molt 
relatiu quant als fidels; aquesta lluita, si bé continua, no afectará sinó 
externament l'Església de Cristi els seus membres. L”Església posseeix 
ja Crist, i amb Ell la vera vida: és el seu regne (XX-XXI, 5), si bé la 
fase definitiva no arribará fins que PEsglésia, ara militant, esdevingui la 

triomfant i benaurada Jerusalem (XXI, 9-XXIl, 5). Aquesta idea 
primaria ha d'ésser el nostre fil conductor per entre l'enlluernadora 
imatgeria apocalíptica. Talment com en les paráboles evangéliques, 

seria perdedor de recercar sentit especial en les minimes frases ἱ paraules 
dels simbols apocaliptics. 

A més d'aquesta regla fonamental en la interpretació de 1'Apocalipsi, 
altres normes secundáries podran guiar-nos: 

a) En la literatura profética, sobretot en els fragments d'un lirisme 
més remarcat, sovint els esdeveniments humans són descrits com inti- 

mament lligats als fenómens naturals o com pertorbacions dels elements 

cósmics: tal una caiguda d'estels, l'obscurament del sol i el plany de la 
lluna, de la terra, etc. Vegeu Joel 1, '10, 50, 315 UL] “15165 Nah e 

3-6; Soph. l,15-17; Agg. IL, 7. Ni en manquen exemples en la litera- 
tura clássica. En lP'Apocalipsi, peró, aquesta imatgeria pren un relleu i 
una insisténcia tota própia. No entenguéssim, doncs, en sentit material 

el que no és sinó una figura literária i una descripció tradicional. 
δ) Vartabilitat dels simbols.—Sant Joan, com l'águila que el simbolitza, 

mira de fit a fit Pobjecte de la revelació; peró per a expressar el que ha 

vist, empra figures i simbols, no com un esteta de la paraula, sinó atenent 

només a la idea del moment, sense preocupar-se gaire de les figures 
i simbols anteriors i menys encara de Pefecte artistic total de la des- 

cripció. Per aixó un mateix simbol en diversos indrets significa realitats 

diverses: els set caps de la primera Bestia signifiquen set reis, peró també 
els set turons de la ciutat pagana; Neró és un dels set reis 1 ensems 

personifica tota la Bestia. Per contra, una mateixa realitat és significada 
per diversos simbols: el Salvador, als caps. I1-III, és el Fill de Phome; al 
cap. V és 'Anyell immolat; al cap. VI és el primer cavaller (cf. XIX, 

13-16). Altrament, alguns simbols són purament ideológics, rebels a 

tota representació artistica: per exemple, el Fill de Phome, I, 13-17; les 

llagostes que surten del pou de Pabisme, IX, 3-11; la Béstia amb set 
caps i deu corns, etc. 

c) Encarx de les visions. —Sovint en el curs d'una visió, generalment vers 

la ἢ, aludeix l'Autor alguna persona o objecte, que no descriurá sinó 
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en les visions segúents. Aixi parla de pas al cap. XI, 7, de la Bestia 

que puja de la mar; peró no la descriu sinó al cap. XIII. La caiguda de 

Babilonia és anunciada en XIV, 8, es dóna com a esdevinguda en XVI, 

19; própiament peró no és descrita sinó en els caps. XVII-XVIII. Final- 

ment, el darrer membre de cada septenari (els set segells, les set trom- 

petes, les set copes) resta incomplet, i ens deixa com perplexos i en 
expectació de nous aclariments, que no vindran sinó en les visions o 
descripcions segúents. Vegi's VIII, 1; XI, 15 ss.; XVI, 17 ss. 

4) Dualitat antitetica. —El nucli del llibre, el forma la lluita entre el 
regne del bé i el del mal; concretament, entre l1Anyell i el Drac. Altres 

figures formen també antitesis secundaries: les dues Bésties — els dos 

testimonis; Babilonia - Jerusalem; la Verge Mare i la gran meretriu. 

Aquesta dualitat explica en part la distribució ritmica de les descripcions. 

e) Les dues fases del regne de Déu.—En VApocalipsi, com sovint en 

els Evangelis, el regne de Déu és ara l'Església militant, ara la triomfant. 

Aquestes dues fases, que nosaltres vulgarment concebem massa sepa- 
rades, els evangelistes les presenten intimament unides, no sempre fácil- 
ment distingibles. Vegeu, per exemple, Apoc. VII, 14-15; als caps. 

XXI-XXII parla 1"Autor de PEsglésia triomfant o Jerusalem benaurada; 
alguns trets, peró, no convenen més que a l'Església militant. 

f) El simbol dels nombres. —Del carácter simbólic general del llibre, en 

són una prova palmária els nombres, gairebé tots convencionals. Són 

fonamentals el 3 i el 4, per raó del sentit de perfecció que inclouen en la 

natura i en el folklore universal: les tres mesures de tota cosa, del temps; 

els quatre punts cardinals o els quatre vents, etc. Addicionats (3 +4=7) 

o multiplicats (3 X4= 12) constitueixen la majoria dels nombres de 

PApocalipsi. Aixi tenim les 7 esglésies, estels, segells, angels, trompe- 

tes...) les'12 tribus, els 12 portals...; els 12,000: segellats de cada tribu, 

els 144,000 elegits (= 12 X 12,000). 

ORIGEN DELS SÍMBOLS DE L”APOCALIPSI. — Pels bons israelites, la Bi- 

blia era el llibre, Púnic llibre que formava les intelligéencies i regia les 
consciéncies. És, doncs, un fals cánon literari de voler explicar la doc- 

trina dels llibres neotestamentaris apellant a les religions paganes i pres- 

cindint del contingut del Vell Testament i de la tradició religiosa jueva. 
Quant al nostre Apocalipsi, podem assegurar que sant Joan pren primá- 
riament els seus simbols del Vell Testament, en especial dels grans 

profetes Isaias, Ezequiel i Daniel; en grau menor, de la tradició jueva, i 

solament en grau minim, de la história profana contemporania. 
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1.* Sant Joan pren com a simbólics noms topográfics de Antic Testa- 
ment: l'Eufrates, Sodoma, Egipte, Babilónia, Jerusalem, Mageddo; o per- 

sones bibliques, com Balaam, Jezabel, els vint-i-quatre ancians, els dos 

testimonis (evidentment inspirats en les figures d'Elias i Henoc o Moisés); 

o fets biblics, com Parbre de la vida (Gen. Il, 9), els set canelobres (que 

responen al canelobre dels set bracos del Temple); i finalment empra 
figures i descripcions que fan parella amb altres de l'Antic Testament: 
el llibre de la vida (Ex. XXXII, 32; Ps. LXVIIL, 29), Paigua de vida 

(ler. IL, 13); la descripció del Fill de Phome (Apoc. I, 13-16) pot 
comparar-se amb la de Dan. VII, 9-13; X, 5.6; els quatre genets 

(Apoc. VI) amb Zach. VI, 1-3.7; les llagostes que pugen de l'abisme 

(Apoc. IX, 3-11) amb les de Joel 11, 2-11; el llibret que Joan és manat 
d'engolir (Apoc. X, 9 ss.) té un antecedent en Ez. III, 1-3, com la 
descripció de la caiguda de Babilonia (Apoc. VIII) respon a la descrip- 

ció de la caiguda de Tir (Ez. XXVI-XXVII). El soli divi sostingut pels 

quatre animals (Apoc. IV) es troba ja en Ez. I, IX-X; Isaias VI; el gran 

drac (Apoc. XII) és identificat expressament amb el serpent genesiac 

(Gen. III); les plagues (Apoc. VI-IX; XVI) contenen no pocs elements 
de les plagues de P'Egipte (Ex. VII-XI); els ocells invitats al carnatge 

(Apoc. XIX, 17-21) es troben igualment en Ez. XXXIX, 19-20. 
2. Semblen pertáanyer a la tradició apocalíptica jueva la gran aguila 

(Apoc. XII, 14), els set trons (X, 3), introduits com a cosa coneguda; 

i, seguint l'exegesi jueva, sant Joan coHoca al cel un temple, Parca 

de Palianca, un altar i la nova Jerusalem; solament que la tradició jueva 

ho prenia sovint en sentit material, exagerant el text de PExode (XXV, 

40; XXVI, 30: «mira, i fes segons el model que tha estat mostrat»), 

mentre que sant Joan ho pren en sentit merament simbolic; com també 

els ángels que governen els elements de la natura (XIV, 18; XVI, 5). 

3." Pertanyen a la história contemporánia o al folklore oriental la 

llegenda del Neró que tornava, potser la idea fatídica del riu Eufrates que 
obre les portes als executors de les divines venjances. 1 certament els 
caps. II-III contenen moltes alusions a la topografia i ambient religiós 

de l' Ásia romana. 

EL TEXT. — Les anomalies gramaticals de l1'Apocalipsi, de qué més 

amunt hem parlat, són sense cap mena de dubte degudes al seu autor, 

com ho testimonieja la tradició paleográfica dels códexs i versions que 

ens han conservat el text. Malauradament el famós codex B (Vatica, 

gr. 1209), que guia gairebé totes les edicions critiques modernes del Nou 
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Testament, ens ha arribat mutilat quant als darrers llibres, entre altres 
l'Apocalipsi. Aqueixa llacuna, peró, van omplint satisfactóriament els 
papirus recentment descoberts i publicats, principalment el papirus P*, 

adquirit a l'Egipte per Chester Beatty i publicat per Frederic Kenyon 
(The Chester Beatty Biblical Papyri descriptions and Text of twelve Manus- 

cripis on Papyrus of the Greek Bible, fasc. 111, London 1934), que conté 
Apoc. 9, 10-17, 2, i data de la segona meitat del segle tercer, essent per 

tant més antic que tots els altres códexs biblics. Com sigui que l'aparat 
critic de Vogels procedeix negativament, per no allunyar-nos massa dels 

altres volums publicats, hem notat solament algunes lligons variants del 
dit papirus 47 diferents de la rebuda en el text. 



AMOKAAYVIZ IQANNOY 

EXORDIVM 

(L, 1-20) 

INSCRIPTIO ET DESTINATIO LIBRI, VISIO PRAEAMBVLA 

(C.1.) Τ᾿Αποκάλυψις ᾿Ιησοῦ Κριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὃ θεός, δεῖξαι 

τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας 

διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ, τῷ δούλῳ αὐτοῦ ᾿Ιωάννῃ, Ξὃς ἐμαρτύρησεν τὸν 

3 Makd- 

ριος ὃ ἀναγινώσκων καὶ οἵ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας 

λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, ὅσα εἶδεν. 

καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα: ὃ γὰρ καιρὸς ἐγγύς. 

*“lod4vvns ταῖς ἑτιτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ ᾿Ασία: χάρις ὑμῖν καὶ 

εἰρήνη ἀπὸ ὃ ὧν καὶ ὃ ἦν καὶ ὃ ἐρχόμενος, καὶ ἀπὸ τῶν ÉTITA πινευμά- 

τῶν ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ, ὅ καὶ ἀττὸ ᾿ησοῦ ἰΚκριστοῦ, ὃ μάρτυς ὃ 

πιστός, ὃ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν καὶ ὃ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. 

Τῷ ἀγαπῶντι ἣμᾶς καὶ λύσαντι ἣμᾶς ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ 

αἵματι αὐτοῦ, θ καὶ ἐποίησεν ἣμᾶς βασιλείαν, ἱερεὶς τῷ θεῷ καὶ πατρὶ 

Ι. 1 δουλ.] αγιοις N* |] 2. om. τοὺ θεοῦ 28. 99 || fin.] + χαι ατινα εἰσι χαι ατινα χρὴ γενεσθαι 
μετα ταυτα :. 7 αἱ. [].3 λογ.] + τουτους C || προφ.] + ταυτῆς 7. 16 Prim vg sy || 4 απο 1%] + θεον 
O 8 αἱ. Vict Prim|| a] + ἐστιν Ρ al. || ς λουσαντι PO αἱ. latrler || om, μων «4 αἱ. Vict Prim||6 ποι- 
ἡσαντι O al. || nuas] ἡμῖν 4 al., nuwv C ve || βασιλεις χαι P al. || τερατευμα 13 al, 

1. —Els títols dels llibres bíblics no 
són de llurs autors; en el cas present el 
titol no és més que la paraula inicial 
del primer verset, Apocalypsis, que vol 
dir Revelacio; 1, en el Nou Testament, 
gairebé sempre aparició o manifestació 
de Jesucrist, Ὁ referent a Ell, comes 
ara aquí. 

Jesucrist, com a Redemptor, ha re- 
but del Pare celestial la doctrina 1 les 
gracies que havia de comunicar als ho- 
mes. 1 com a Fill Unigénit, si bé igual 
al Pare en la divinitat, també ho ha re- 
but tot del Pare en virtut de la gene- 
ració eterna : vegeu Jo. 111,35: 56. 
50; VIL τὸ; VII, 28; AM 49; INE 



APOCALIPSI DE SANT JOAN 

EXORDI 

(1, 1-20) 

TIroL DEL LLIBRE, DESTINATARIS, VISIO INTRODUCTORIA 

(C. 1.) 1 Revelació de Jesucrist: la qual li dona Déu, per tal de mostrar 

als seus servents les coses que cal que s'esdevinguin tot seguit, i la qual 

doná a coneixer, mitjantcant el seu angel, al seu servent Joan, ?que ha tes- 

tificat la paraula de Déu i el testimoniatge de Jesucrist, tot quant ha vist. 

3 Benaurat el qui llegeix i els qui escolten les paraules d'aquesta profecia, 

i serven les coses en ella escrites; car el temps és prop. 

tJoan, a les set esglésies d'Ásia: gracia a vosaltres i pau de part del 

qui és i qui era i qui ha de venir, i de part dels set esperits que són davant 

el seu soli, %i de part de Jesucrist, el testimoni fidel, el primogénit dels 

morts, i el princep dels reis de la terra. Al qui ens amái ens alliberá 

dels nostres pecats amb la seva sang, Ci ens féu un reialme, sacerdots per 

1 Dn. τὸ 28-19. 2,10f. 9; v1, 9. 3, xx00, 7-10. 4, Inf.8.11: 5, Inf. nx, 14; Col. 1, 18. 6, 1 Ptr. 11, 5. 9. 

31; XVII, 8. No oblidem tampoc que 
quan el context bíblic parla de les tres 
Persones divines, la primera, el Pare, 
sovint és anomenada simplement Déu; 
quan el context no distingeix les Per- 
sones, aleshores la paraula Déu es re- 
fereix a la SS. Trinitat. 

3. El temps és prop. Semblants 
expressions sovintegen en el llibre. En 
els caps. {{-|Π|, com que es tracta d'es- 
glésies contemporánies 1 de llurs con- 
dicions actuals, poden entendre's en 
sentit propi; en els altres llocs deu hom 

entendre-les, generalment, de la par- 
cial, peró progressiva, estabilització 1 
triomf del regne de Crist en aquest 
món. 

4 (Vegeu també IV, s; V, 6). — Els 
set esperits. Serien segons molts exe- 
getes els set angels que assisteixen im- 
mediatament al soli de Déu, segons 
Mega carla Ea ob. ΚΠ E 
Més probablement designen l'Esperit 
Sant, anomenat així pels seus set dons; 
19. AL is Ela Hebr: EL 45. E:Cor: 
ΧΠ TOA 72 (== Apoc.-AXIL..6). 
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αὐτοῦ, αὐτῷ ἣ δόξα καὶ τὸ κράτος εἷς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων " ἀμήν. 

¡"IS0d ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς 

καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξενέντησαν, καὶ κόψονται ἐπ᾽ αὐτὸν πᾶσαι αἷ φυλαὶ 

τῆς γῆς. ναί, ἀμήν. 

δ “Εγώ εἶμι τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ, λέγει κύριος ὃ θεός, ὃ ὧν καὶ ὃ ἦν καὶ ὃ 

ἐρχόμενος, ὃ παντοκράτωρ. 

9᾽ Εγὼ ᾿Ιωάννης, ὃ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ συγκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ 

βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν ᾿Ιησοῦ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ 

Πάτμῳ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ. 19 ἐγενόμην ἐν 

τινεύματι ἐν τῇ κυριακῇ ἥμέρα, καὶ ἤκουσα ὀπίσω μου φωνὴν μεγάλην 

ὡς σάλπιγγος 1᾿' λεγούσης" ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καὶ πέμψον 

ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις, εἷς Ἔφεσον καὶ εἰς Σμύρναν καὶ εἰς Πέργαμον 

καὶ εἰς Θυάτειρα καὶ εἰς Σάρδεις καὶ εἰς Φιλαδελφίαν καὶ εἰς Λαοδι- 

κίαν. 13 Καὶ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει μετ’ ἐμοῦ᾽ 

καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς, 15 καὶ ἐν μέσῳ τῶν λυχνιῶν 

ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον ποδήρη καὶ περιεζωσμένον πρὸς 

τοῖς μαστοῖς ζώνην χγρυσᾶν: 1h δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἷ τρίχες λευκαὶ 

ὡς ἔριον λευκὸν ὡς χιών, καὶ οἵ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ, πυρός, 15καὶ 

οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρωμένοι, καὶ ἣ 

φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν, 16 καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ 

αὐτοῦ ἀστέρας ἕτιτά, καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ῥωμφαία δίστομος 

δξεῖα ἐκπορευομένη, καὶ ἣ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὃ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει 

αὐτοῦ. Kal ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς 

νεκρός’ καὶ ἔθηκεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμὲ λέγων" μὴ φοβοῦ" ἐγώ 

εἶμι ὃ πρῶτος καὶ ὃ ἔσχατος 18 καὶ ὃ ζῶν, καὶ ἔγενομην νεκρὸς καὶ ἰδοὺ 

ζῶν εἶμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου 

καὶ τοῦ ἅδου. ᾿Ιϑγράψον οὖν ἃ εἶδες καὶ ἃ εἰσὶν καὶ ἃ μέλλει γίνεσθαι 

μετὰ ταῦτα. 29τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων οὕς εἶδες ἐπὶ τῆς 

δεξιᾶς μοῦ, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς: οἷ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγε- 

λοι τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἶσιν, καὶ αἷ λυχνίαι ai ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσίν. 

6 εις τον αἰωνα N* [] ονε. τῶν αἰων. AP αἱ. [17 μετα] ἐπι C|] οψονται καὶ al, Vict arm ||8 ὦ] + 
ἀρχὴ χαιτελος N al, g vz || 9 x. εν τὴ βασίλεια Ρ al. |] ev χριστω τήσου Ο αἱ. Prim, εν χριστω Á 25, 

tTOV χριστοὺ 1. 28 al. || in.] + χρίστου Q al. Prim sy || 10 εγὼ eyevouny A |] 11 Aey.] + ey εἰμι 
TO A XALTO ὦ O TOWTOS X4AL O EOXATOS χαι :. 36 al, || 12 xa 15] + exet Q al. |] 13 των] + era 
NO al. ve || λυχν.] + τῶν ypuawy 34. 35 al. g Tyc ug (?) || τς πεπυρωώμενω Nal. lat sy. -μενὴης AC || 
16 χαι εἰχεν N* al. lat sy om. Á 41 || αστερες A 41 || om. οξεια 46. 48 |] 17 δεξ. aur.] + χειρα 1. 28 al. 
Tyc sy || om. un φοβοὺυ Ν᾽ || πρωτοτοχος A || 18 atwvov] + ἀμὴν Q al. sy || 19 μελλ.] Ost μελλειν N*(C) 

9. — Patmos. No ens consten exac-  enfront d'Efes. Segons sant Ireneu 
tament les circumstancies d'aquest exili (Adu. Haer. V, Xxx, 3) 1 St. Jeroni 
e St. Joan a [Ἰοὺ de Patmos, situa e uiris 1llustr. ou vers de St Pillot de Pat , Situat D lust f la fi del 
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a Déu i son Pare, a ell la gloria i 'imperi pels segles dels segles. Aixi sia! 

1 Heus aquí que ve sobre els núvols; i tot ull el veurá, adhuc els qui el 

traspassaren; 1 es colpiran el pit per ell totes les tribus de la terra. Si, 

aixi sia! 

570 sóc Palfa i Pomega, diu el Senyor Déu, el qui és i qui era i qui ha 

de venir, el Totpoderós. 

%Jo, Joan, el vostre germá i company en la tribulació i reialme i en el 

sofriment en Jesús: m'he trobat a lP'illa anomenada Patmos, per causa de 

la paraula de Déu i del testimoniatge de Jesús. 

esperit el dia del Senyor, i oi darrera meu una gran veu, com de trom- 

10 Fui arrabassat en 

peta, que deia: «El que veus, escriu-ho en un llibre i tramet-ho a 

les set esplesies, a Efes, i a Esmirna, i a Pérgam, i a Tiatira, i a Sar- 

dis, i a Filadelfia, i a Laodicea.» 121 em giri per veure la veu que em 

parlava; ¡en girar-me viu set canelobres d'or, 1921 enmig dels canelobres 

algú semblant al Fill de Home, vestit de lP'alcandora, i cenyit als pits 

amb un cinyell d'or: *el seu cap i els seus cabells eren blancs com 

llana de blancor de neu, i els seus ulls com flama de foc, 151 els seus 

peus semblants al bronze brillant, com abrandats en una fornal i la seva 

veu com remor de moltes aigúes. 16] sosté a la má dreta set estels, ¡ix de 

la seva boca una espasa aguda de doble tall, i la seva mirada lluu com el 

sol en la seva forca. 11 en veure” caigui com mort als seus peus; 

peró posá damunt meu la seva dreta, dient: «No temis; jo sóc el primer 

i el darrer, 151 el vivent; 1 fui mort i heus aquí que sóc vivent pels se- 

gles dels segles, 1 tinc les claus de la mort i de Pinfern. *%Escriu, doncs, 

el que has vist, i les coses que són i les que s'esdevindran després 

d'aquestes. El misteri dels set estels que veieres a la meva dreta, ¡ els 

canelobres d'or: els set estels, són els angels de les set esglésies, 1 els 

set canelobres, són les set esglésies. 

DAN, 11: Zach. X11, 10; lo. x1%,372 8, Ex. 111, 145 1541: xx, 4. 10, if. 12. 15.. 13, Ez. 1, 26; 
Dan. vir, 13; x, 5-6. 14, Dan. vn, 9; x, 12: 15, Ez. 1, 24» xtut, 2. 17, Isai. xLiv, 6; Dan. vii, 18. 

elements de Daniel, MIE 90135 τς. 
6; i de les vestidures del Pontífex Mo- 
saic. Els cabells blancs signifiquen 

regnat de Domiciá (que morí el 96). 
10. — El dia del Senyor. Aixo és, el 

diumenge, que ja els primers cristians 
substituiren al dissabte hebreu, en me- 
moria de la Resurrecció del Senyor i 
de la vinguda de lEsperit Sant en la 
Pentecosta. E 

11 (IV, 20).—Les set esglésies d' Asia. 
Vegeu el cap. seg. 

12-16. — Aquesta descripció simbo- 
lica del Fill de l'home, Jesucrist, conté 

Peternitat; els ulls de foc, la ciéncia 
divinal que esbrina els cors 1 l'esdeve- 
nidor; els seus peus, com els metalls 
que resisteixen la prova del foc, deno- 
ten la forca i estabilitat: tot el contrari 
dels peus de terrissa de l'estátua de 
Nabucodonosor, de la qual parla Da- 
niel, Ill. L”espasa o glavi esmolat que 



PARS PRIMA 

DE REBVS PRAESENTIBVS 

EPISTOLIS ADMONET SEPTEM ECCLESIAS ASIAE 

(H-II) 

I. HECCLESIAE EPHESIAE 

(C. 11.) : Τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν ᾿Εφέσῳ ἐκκλησίας ypáyov * 
lA € me y ε A > r > re e) € 

Τάδε λέγει ὃ κρατῶν τοὺς ÉTITA ἀστέρας Ev τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὃ περι- 
al > Y ra € A A re al re E 2 τὸ 1 y» 

πατῶν Ev μέσῳ τῶν ETITA λυχνιῶν τῶν χρυσῶν οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ 

τὸν κόπον σου καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς, 
> 1 £ € A > Y > > 

καὶ ἐπείρασας τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους καὶ οὐκ εἰσίν, καὶ 

εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς: ὅκαὶ ὑπομονὴν ἔχεις, καὶ ἐβάστασας διὰ τὸ 

ὄνομά μου, καὶ οὐ κεκοπίακες. ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι τὴν ἀγάπην 

σου τὴν πρώτην ἀφῆκας. ὅ μνεμόνευε οὖν πόθεν πέπτωκες, καὶ μετα- 

νόησον καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον: εἶ δὲ μή, ἔρχομαί σοι καὶ κινήσω 

τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς, ἐὰν μὴ μετανοήσῃς. 8 ἀλλὰ τοῦτο 

Π. 1 Aeyet] + χυριος 34. 35 al. || 2 om. σοὺ 25 ACP αἱ. g Tyc Aug Prim vg sy || ἀποστ.] + εἰναι 
O al. g Vict Aug Prim || 5 ἐχπεπτωχας P al. vg || σοι] + ταχὺν Q al. Prim sy 

li ix de la boca, és la seva paraula om- 
nipotent i irresistible. (Is. XLIX, 2; 
Sap. AVIIL, 15). ᾿ 

Cap. 11-111|.--- 25 set esglesies d'Ásia. 
(1 4-11, 20)... Totes set es troben a 
la provincia de l'Asia romana, unides 
gairebé circularment per la via impe- 
rial; de manera que el missatger de 
St. Joan podia facilment presentar-s'hi 
per lliurar una cópia del llibre, dei- 
xant que cada una el divulgués entre 

les esglésies veines i de l'interior. Són 
anomenades justament set, per raó del 
simbolisme d'aquest nombre, repre- 
sentatiu de la totalitat de les comuni- 
tats cristianes. 

Els angels de les esglésies.—No poden 
ésser angels própiament dits, puix que 
alguns són blasmats de defectes i amo- 
nestats a esmenar-se. Ni són els bis- 
bes contemporanis d'aquelles esglésies. 
Són més bé simbol de l'estat moral en 



PRIMERA PART 

EL TEMPS PRESENT. LLETRES D'AMONESTACIÓ A LES SET 

ESGLÉSIES D'ASIA 

(M-II) 

1. A LI ESGLÉSIA D'ErES 

(CHIA Pangel de Pesglésia d'Efes escriu: 

« Aixó diu el qui sosté els set estels en la seva dreta, i qui passeja entre 

els set canelobres d'or: *conec les teves obres i la teva fatiga i el teu 

sofriment, i que no pots suportar els dolents; i posares a prova els qui 

s'anomenen apostols i no ho són, i els trobares mentiders; %i tens pacién- 

cia i has sofert pel meu nom, i no defallires. *Tinc, peró, contra tu, 

que deixares la teva primera caritat. *Recorda, doncs, d'on has caigut, 

penedeix-te ¡ fes les obres primeres; si no, me'n vinc cap a tu i remouré 

el teu canelobre del seu lloc, si no et penedies. 

qué cada una d'elles es trobava. Les 
set lletres es refereixen a esglésies deter- 
minades, com es prova per les contí- 
nues aHusions a les condicions locals. 
Es, per tant, inútil de voler-hi veure 
representades les diverses vicissituds 
históriques de l'església universal. 
1. — Efes. Actualment és un petit 

vilatge, Aya-Soluk (corrupció popular 
arábiga de ἅγιος θεόλογος, «sant teó- 
leg », denominació referent a St. Joan). 
En temps de Apóstol era el centre del 
comerc 1 de la cultura greco-asiática i, 
famosa en totel món pel seu temple 

o Tens. pero, 21xo: 

de Diana o Artemis 1 el seu culte 1li- 
cenciós. Vegeu Actes, XIX. El verset 2 
sembla explicar-se per ésser Efes el 
pas natural de l'Orient a l'Occident, 
dels predicadors de la Bona Nova, com 
St. Pau, St. Ignasi, etc. i també dels 
anunciadors de noves doctrines reli- 
gioses. El v. 5 aludeix les contínues 
mutacions topográfiques de la ciutat, 1 
conté una amenaca que la dita església 
perdráa la importancia entre les altres 
comunitats cristianes, com de fet s'es- 
devingué. El v. 7 potser oposa l'arbre 
de la vera vida a l'arbre sagrat de Diana. 
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ἔχεις, ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν, ἃ κἀγὼ μισῶ. 10 ἔχων 

οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω 

αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ θεοῦ. 

2. HECCLESIAE SMYRNAEAE 

8 Kal τῷ ἀγγέλῳ τῆς Ev Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον' 

Τάδε λέγει ὃ πρῶτος καὶ ὃ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν. 

ϑοῖδά σου τὴν θλίψιν καὶ τὴν πτωχείαν, ἀλλὰ πλούσιος εἶ, καὶ τὴν 

βλασφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων ᾿Ιουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἰσὶν 

ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ σατανᾶ. 1 μηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλεις πάσχειν. ἰδοὺ 

μέλλει βάλλειν ὃ διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε, καὶ 

ἕξετε θλίψιν ἡμερῶν δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι 

τὸν στέφανον τῆς ζωῆς. 11 Ὃ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει 

ταῖς ἐκκλησίαις. “O νικῶν od μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου. 

3. HECCLESIAE PERGAMENAE 

12 Kal τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον" 

Τάδε λέγει ὃ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν: 18 οἷδα 

τιοῦ κατοικεῖς" ὅπου ὃ θρόνος τοῦ σατανᾶ" καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά μου, 

καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν μου καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ᾿Αντίπας ὃ μάρτυς 

μου ὃ πιστός μου, ὃς ἀπεκτάνθη παρ᾽ ὑμῖν, ὅπου ὃ σατανᾶς κατοικεῖ. 

14 ἀλλ᾽ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν 

Βαλαάμ, ὃς ἐδίδασκεν τῷ Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν 

᾿Ισραήλ, φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι. ἸἸδοὕτως ἔχεις καὶ σὺ 

ρατκοῦντας τὴν διδαχὴν τῶν Νικολαϊτῶν ὁμοίως. 16 μετανόησον οὖν’ 

εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχὺ καὶ πολεμήσω μετ᾽ αὐτῶν ἐν τῇ ῥομφαία 

7 ταις] + επτα 4 ||om. autw Y αἱ. g Tyc|| fin.] + μου Q al. lat sy |] 8 ποωτοτοχος 4||9 σου] 
+ τὰ epya xa NQ al. || 10 μηδεν] μὴ ACO al. [| τδου] + ón Q al. || 13 0100] + τὰ epya σου χαι 
Ο al. || πιστιν μου εν ταις nu. (ev) ac avr. PO al. |om. μου 4 NPO al. lat || 14 om. nata σοὺ N* 
|| om. ot: C αἱ, Prim vg sy || t0p.] + xat O al. || 16 om. οὖν NP al, g Tyc Prim vg sy 

6. — Els Nicolaites. No són prou  HFEusebi de Cesarea (Hist. Ec. MI, 
conegudes ni la filiació ni la doctrina 
d'aquests heretges. Sembla poc pro- 
bable la llegenda que ja impugnen Cli- 
ment d'Alexandria (Strom. Il, 522) i 

XXIX), que una frase equivoca del diaca 
Nicolau (cf. Actes, Vl, 5) hagi donat 
origen involuntáriament a una tendén- 
cia laxista entre els primers fidels. De 
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que avorreixes les obres dels Nicolaites, que també jo avorreixo. “Qui 

tingui orella escolti qué diu lPEsperit a les esglésies. Al vencedor, li 

donaré a menjar de Varbre de la vida que hi ha al paradis de Déu.» 

2. A L'ESGLÉSIA D'ESMIRNA 

8l a Pangel de Pesglésia d'Esmirna escriu : 

« Aixó diu el primer i el darrer, el qui fou mort i revisqué: *conec la 

teva tribulació i pobresa (ets, pero, ric), i la blasfemia dels qui diuen 

ésser jueus i no ho són, ans són una sinagoga de Satanás. No temis co 

que vas a patir. Vet aqui que el diable va a empresonar-ne alguns de vos- 

altres, perque sigueu provats i hagueu tribulació per deu dies. Sigues fidel 

fins a la mort, i et donaré la corona de la vida. *Qui tingui orella es- 

colti que diu l'Esperit a les esglésies. El vencedor no será damnificat 

per la segona mort. 

A L ESGLÉSIA DE PERGAM 
UI 

121 a Páangel de lPesglésia de Pérgam escriu: 

«Aixó diu el qui té l'espasa aguda de doble tall: 19sé on habites, on 

hi ha el tron de Satanás; 1 serves el meu nom, i no has negat la fe ni en 

els dies en qué Antipas, el meu fidel testimoni, ha estat matat entre vos- 

altres, on Satanas habita. **Tinc quelcom, peró, contra tu: perqué hi 

aguantes seguidors de la doctrina de Balaam, el qual ensenyava a Balac 

de posar una pedra d'escandol davant dels fills d'Israel, perqué mengessin 

viandes sacrificades als idols, 1 forniquessin; *aixi mateix hi aguantes 

encara seguidors de la doctrina dels Nicolaites. 16Penedeix-te, doncs; 

si no me'n vinc cap a tu tot seguit, i lluitaré contra ells amb l'espasa de 
A ZO NI 5. 12. 21; (68. 11, 93 111,222.24. 12, 154]. ΧΕΙ͂Χ, 2; Hebr. ἵν, 12: 14; Nm. xxxz, 

VOS ARA 1:2. 

totes maneres es tracta d'una relaxació era verament el regne de Satanás, puix 
en els costums, d'una malentesa lliber- que adorava la deessa Roma, els Ce- 
tat cristiana. sars, 1 ja abans els reis indigenes; i, a 

8-11. — Esmirna. Urbs aleshores més, practicava els cultes impúdics de 
flórida, agraciada pels romans amb  Dionisos 1 Esculapi. Es comprén que 
el títol de fidel (vegi's el v. 10). Ja alguns fidels no haurien deixat del tot 
Pany 195 a. de C. havia erigit aresa els vicis pagans i els banquets idolá- 
la deessa Roma; i més tard n'erigia  trics. A aquells cultes oposa Jesús el 
Tiberi i Livia. místic manná 1 el misteriós nom o 

12-17. — Pérgam. Ciutat opulenta; marca divina. 

12 -» NOU TESTAMENT XV 
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τοῦ στόματός μου. 10 ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς 

ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ 

δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμέ- 

νον, ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὃ λαμβάνων. 

4. ECCLESIAE ΤῊΥΑΤΙΚΕΝΑΕ 

18 Kal τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον’ 

Τάδε λέγει ὃ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὃ ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα 

πυρός, καὶ οἵ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ: ϑοῖδά σου τὰ ἔργα 

καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν διακονίαν καὶ τὴν ὑπομονήν 

σοῦ, καὶ τὰ ἔργα σου τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων. 30 ἀλλὰ ἔχω 

κατὰ σοῦ ὅτι ἀφεῖς τὴν γυναῖκα “Ιεζάβελ, y λέγουσα ἑαυτὴν προφῆτιν, 

καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς δούλους πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδω-- 

λόθυτα: “5: καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα μετανοήσῃ, καὶ od θέλει μετα- 

νοῆσαι ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς. 322 ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην, καὶ τοὺς 

μοιχεύοντας μετ’ αὐτῆς εἷς θλίψιν μεγάλην, ἐὰν μὴ μετανοήσωσιν ἐκ 

τῶν ἔργων αὐτῆς: Bkal τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ. καὶ 

γνώσονται πᾶσαι αἷ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἶμι ὃ ἐρευνῶν νεφροὺς καὶ 

καρδίας, καὶ δώσω ὕμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν. 2 ὑμῖν δὲ λέγω 

τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις, ὅσοι οὐκ ἔχουσιν τὴν διδαχὴν ταύτην, 

οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα τοῦ σατανᾶ, ὡς λέγουσιν: οὗ βάλλω 

ἐφ᾽ ὑμᾶς ἄλλο βάρος: 2 πλὴν ὃ ἔχετε κρατήσατε ἄχρις οὗ ἂν ἥξω. 

26 Καὶ ὃ νικῶν καὶ ὃ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου, δώσω αὐτῷ ἐξου- 

σίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν, 5ἴ καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾶ, ὡς τὰ 

σκεύη τὰ κεραμικὰ συντρίβεται, ὥς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός 

μου, καὶ δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν. 329 Ὃ ἔχων οὖς ἀκουσάτω 

τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 

ς. HECCLESIAE SARDIANAE 

(C. HL.) : Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον᾽ 

Τάδε λέγει ὃ ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέ- 

17 AUTO 15] + φαγειν Ρ αἱ. (g) sy, +FexNal., + απο 1.7 al. Tyc|| 18 τὴς] τω A, om, C || om, 
αὐτου 19 4 αἱ. g Prim ve sy || 19 om. σοὺ 29 N 49 g Tyc Prim || 20 σοὺ] + πολὺ KN al., + πολλα 28 
79 Tyc Cypr, + ολιγὰ : al. || yuv.] + σου 40 al, Cypr sy || 22 epy. autwv 4“ al. Cypr || 23 μων} 
autov Q 38 Cypr, om. N* || 24 βαλω NO al. Prim vg || 25 ay ἡξω] ανοιξω O al. || 27 συντριβησε- 
ται PO al. lat sy 

18-29. —Tiatira. L*actual Akhissar, indústria textil 1 siderúrgica, que sem- 
a la plana estesa entre el Caicus i bla aMudir el v. 18 «bronze brillant» o 
Hermus. Tenia anomenada per la seva  abrillantat. El mot χαλκολίβανος és de 
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la meva boca. "Qui tingui orella escolti qué diu PEsperit a les esglé- 

sies. Al vencedor, li donaré del manná secret, i li donaré una pedreta 

blanca, i en la pedreta un nom escrit, que ningú no sap, si no el qui 

el rep.» 

4. A L'ESGLÉSIA DE TIATIRA 

181 a Pangel de Pesglésia de Tiatira escriu : 

« Αἰχὸ diu el Fill de Déu, el qui té els ulls com flama de foc, i els peus 

semblants al bronze brillant: *conec les teves obres i la teva caritat i la 

teva fe, i el teu ministeri i la teva paciencia, i que les teves obres darre- 

res excedeixen les primeres. *Tinc, peró, contra tu, que toleres la dona 

Jezabel, la que es dóna el nom de profetessa, i ensenya i sedueix els 

meus servents a fornicar ia menjar viandes sacrificades als idols. 211] 

doni temps de penedir-se, sinó que ella no es vol penedir de la seva forni- 

cació. Heus aquí que la tiro a un llit, i els qui forniquen amb ella, a 

una gran tribulació, si no es penedien de les obres d'ella; 251 els fills 

d'ella colpiré de mort, i coneixeran les esglésies totes, que jo sóc el qui 

escorcolla les entranyes i els cors; i donaré a cada un de vosaltres segons 

les vostres obres. 2*Us dic, pero, als altres de Tiatira — tots quants no 

segueixen la doctrina aquesta, els qui no han conegut les pregoneses, se- 

gons diuen, de Satanás: no us carrego altre pes; Bel que teniu amb 

tot, sosteniu-lo fins que jo vindré. ?8] al vencedor i al qui servi fins a 

la fi les obres meves, li donaré imperi sobre les nacions, 271 les regirá 

amb ceptre de ferro, com hom esmicola els vasos de terrissa, tal com jo 

mateix [πὸ rebut del meu Pare; i li donaré l'estel del mati. 29 Qui tingui 

orella escolti que diu PEsperit a les esglésies. » 

5. A I'ESGLESIA DE SARDIS 

(C. ΠΕ *Ia Pangel de lPesglésia de Sardis escriu: 

« Αἰχὸ diu el qui té els set Esperits de Déu i els set estels: conec les 

18, Sup. 1, 14-15. 20, MM Reg. xvi, 31; IV Reg. 1x, 22; Num. xxv, 1-2- 
AS DIO: 

23, Ps. vir, 10; ler. ΣΙ, 20. 

formació i sentit desconeguts; segons 
les visions paraHeles de Dan. X, 6i 
Ez. 1, 65 tracta d'un metall dur i res- 
plendent. Jezabel sembla nom simbólic 
d'alguna falsa profetessa, que abusant 
de la llibertat cristiana, es decantaria 
vers la immoralitat pagana. El nom 

deu referir-se a Jezabel, la dona idóla- 
tra del rei Acab (III Reg. XVI, 31; IV 
Reg. IX, 22). 

1-6. — Sardis. Avui la petita Sard. 
Era la metrópoli de Lídia; venerava la 
Gran Mare asiática i els Césars. Bastida 
en un coll isolat, accessible solament 
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pac: οἷδά σου τὰ ἔργα, ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῆς, καὶ νεκρὸς el. “γίνου 

γρηγορῶν, καὶ στήρισον τὰ λοιπὰ ἃ ἔμελλον ἀποθανεῖν: οὗ γὰρ εὕρηκά 

σου τὰ ἔργα πεπληρωμένα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ μου' ὥὃ μνημόνευε οὖν πῶς 

εἴληφας, καὶ ἤκουσας, καὶ τήρει καὶ μετανόησον, ἐὰν οὖν μὴ γρηγορή- 

σης, ἥξω ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σέ. 4ἀλλὰ 

ἔχεις ὀλίγα ὀνόματα ἐν Σάρδεσιν ἃ οὐκ ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ 

περιπατήσουσιν μετ᾽ ἐμοῦ ἕν λευκοῖς, ὅτι ἄξιοί εἶσιν. 5%0 νικῶν οὕτως 

περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ od μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ 

ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ δμολογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ 

πατρός μου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ. O ἔχων οὖς ἀκουσάτω 

τί τὸ πινευμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαῦ. 

6. ECCLESIAE PHILADELPHENAE 

Kal τῷ ἀγγέλῳ τῆς Ev Φιλαδελφία ἐκκλησίας γράψον' 

Τάδε λέγει ὃ ἅγιος, ὃ ἀληθινός, ὃ ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ Δαυίδ, ὃ ἀνοί-- 

yov καὶ οὐδεὶς κλείσει, καὶ κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίχει: 8οῖΐδὰ σου τὰ 

zpya: ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἠνεῳφγμένην, ἣν οὐδεὶς δύναται 

κλεῖσαι αὐτήν: ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον 

καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου. 9ϊἰδοὺ διδῶ ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ 

σατανᾶ, τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ιουδαίους εἶναι, καὶ οὖκ εἰσὶν ἀλλὰ 

ψεύδονται: ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν 

ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε. 19ὅτι ἐτήρη- 

σας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ 

πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι 

τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 11 ἔρχομαι ταχύ κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα 

μηδεὶς λάβη τὸν στέφανόν σου. 12 Ὃ νικῶν, ποιήσω αὐτὸν στῦλον Ev 

τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθη ἔτι, καὶ γράψω ἐπ᾽ αὐτὸν 

τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ θεοῦ μου, τῆς 

καινῆς ᾿Ιερουσαλὴμ ἣ καταβαίνουσα ἔκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου, 

καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν. 130 ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ τινεῦμα 

λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 

TI. 2 τηρῆσον 9. 13 al. .}}} α ἡμελλες ἀποβαλλειν O αἱ. [3 om. οὖν N 14 g Prim arm || om. 
χαι χουσ. X. τὴρ. Q al. || ypny.] peravonons N* Prim. || náw 19] + ἐπι σε NO al, (Prim) sy || 
γνωσὴ NO al. lat || 4 a] οἱ 1. 17 al. lat || 5 ovtos PO al, ||evwr. 1%] ἐμπροσθεν N|]7 )ahnb. o 
αγιος NA || δαυιὸ] αδου γ΄. 16 al. || χλειων] χλειει C al. vg sy |] avotyet] ανοιξει NO al. Hil || 8 om, 
αὐτὴν X 49 lat||g9 διδωμι PO al., δεδωχα N || yvw0on N 14 Prim|] 11 ἐπε. ἰδοὺ ἐρχομαι 28, 36 
al, Tyc arm 
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teves obres: que tens anomenada que vius, i ets mort. ?Vetlla,i referma 

els altres que estaven per morir; car no he trobat les teves obres perfec- 

tes davant el meu Déu. 3Recorda, doncs, el que reberes ¡ oires, i ser- 

va-ho, i penedeix-te. Si, doncs, no vetllaves, vindré com un lladre, i 

no sabrás a quina hora vindré contra tu. *Tens, peró, a Sardis uns pocs 

noms que no macularen llurs vestidures; els quals caminaran amb mi, de 

blanc, puix que en són dignes. *El vencedor será aixi vestit de blanques 

robes, i no esborraré el seu nom del llibre de la vida, ans confessaré el 

seu nom davant el meu Pare i davant els seus angels. *Qui tingui orella 

escolti qué diu 1”Esperit a les esglésies.» 

6. A LI ESGLÉSIA DE FILADELFIA 

“Ia Pangel de Pesglésia de Filadelfia escriu : 

« Aixo diu el sant, el veridic, el qui té la clau de David, el qui obre i 

ningú no tancará, i tanca i ningú no obrira: $conec les teves obres: 

vet aquí que t'he posat al davant una porta oberta que ningú no pot tan- 

car; boi tenint poca forca, servares la meva paraula i no negares el meu 

nom. Heus aquí que et donaré alguns de la sinagoga de Satanas (dels 

qui es diuen jueus, i no ho són, ans menteixen); heus aqui que faré que 

vinguin i es prostrin als teus peus, i coneguin que jo t'he estimat. %Per- 

qué servares la paraula sobre la paciéncia, jo també et servaré de l'hora 

de la prova que ve per a tot el món, per a provar els habitants de la 

terra. %MVinc tot seguit; conserva el que tens, a ἢ que ningú no et 

prengui la teva corona. *?El vencedor, el faré columna en el temple del 

meu Déu, i mai més no n'eixirá fora; i escriuré damunt d'ell el nom del 

meu Déu i el nom de la ciutat del meu Déu, la nova Jerusalem que baixa 

del cel del meu Déu, i el meu nom novell. 1%Qui tingui orella escolti 

qué diu 1Esperit a les esglésies. » 

7, Isal. XxIL, 22. 9, Isai. 1x, 14. 12, Ez. xLvir, 35; 58] Lxir, 2. 

de la banda del migdia, fou, aixó no  tiana, fou aterrada per un tan fort terra- 
obstant, ocupada per sorpresa per Cirus 
1 Antioc el Gran. A aquesta situació 
es refereixen els v. 2-3. 

7-13. — Filadelfia. L'actual Alache- 
her, a la via ferria d'Esmirna a Kara- 
Hissar. Situada en una regió volcá- 
nica, adorava el Sol. Conta Estrabó 
(XII, 10) que l'any 17 de lPEra cris- 

trémol, que molts anys després encara 
els seus habitants acampaven esporu- 
guits pels afores. Fou reedificada per 
Tiberi, a honor del qual i del seu fill 
Germánic erigií un temple, i prengué 
el nom de Neocesarea. Sobretot els 
vv. 10 1 12 abunden d'aHusions a aques- 
ta historia local. 
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7. ECCLESIAE LAODICENSI 

14 Kal τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικία ἐκκλησίας γράψον * 

Τάδε λέγει ὃ ἀμήν, ὃ μάρτυς ὃ πιστὸς καὶ ἀληθινός, Y ἀρχὴ τῆς 

κτίσεως τοῦ θεοῦ: 15 οἷδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός. 

ὄφελον ψυχρὸς ἧς ἢ ζεστός. 16 οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ, καὶ οὔτε ζεστὸς 

οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μοῦ. [1ἴὅτι λέγεις ὅτι 

πιλούσιός εἶμι καὶ πεπλούτηκα καὶ οὐδενὸς χρείαν ἔχω, καὶ οὐκ οἷδας 

ὅτι σὺ εἶ ὃ ταλαίπωρος καὶ ἐλεεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός, 

18 συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ᾽ ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ πυρὸς 

ἵνα πλουτήσῃς, καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ Y 

αἰσχύνη τῆς γυμνότητός σου, καὶ κολλούριον ἐγχρῖσαι τοὺς ὀφθαλμούς 

σου ἵνα βλέπης. 19 ἐγὼ ὅσους ¿dv φιλῶ ἐλέγχω καὶ παιδεύω: ζήλευε 

οὖν καὶ μετανόησον. 29᾽᾿Ιδοὺ ἔστηκα ¿mi τὴν θύραν καὶ κρούω: ¿dv 

τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, εἰσελεύσομαι πρὸς 

αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ᾽ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ᾽ ¿uod. 3: Ὃ νικῶν, δώσω 

αὐτῷ καθίσαι μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα 

μετὰ τοῦ πατρός μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ. 220 ¿yov οὖς ἀκουσάτω 

τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 

14 χτισ.] ἐχχλησιας δ΄. πιστεως 94 || 15 om. ὠφελ. Yu. Ὡς ἡ ζεστ. 4 1. 47 arm|| 16 χαι οὔτε] 
οὐ 2. 6 αἱ. sy ||om. xa οὔτε Le. oute Yu. 10 al. Ambr Prim al. || μελλω σε ep. ex] παυσε ν΄] 17 
om. οτι 22 NPO al. || οὐδὲν AC 12 |] 20 θυραν 2%] + χαι NO al. 

14-22. —Laodicea. Ciutat rica pels cultura médica. Escriu Τὰς (4nna- 
seus teixits de llana negra, i de notable les, XIV, 29) que l'any 60 fou enderro- 
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7. Α IL”ESGLESIA DE LAODICEA 

14T a Pángel de Pesglésia de Laodicea escriu : 

« Αἰχὸ diu 1’ 4mén, el testimoni fidel i veridic, el Principi de la creació 

de Déu: *conec les teves obres, que no ets fred ni fervent. Tant de bo 

fossis fred o fervent! 1% Ara, com ets tebi, i ni fred ni fervent, vaig a vo- 

mitar-te de la meva boca 17 Car dius: sóc τὶς i he atresorat, i de res no 

tinc fretura; ino saps que tu ets un malaurat i miserable i pobre i cec 

i nu. τ T”aconsello de comprar-me or purificat pel foc per tal d'enri- 

quir-te, i blanques robes per tal de vestir-te, i no aparegui la ignominia 

de la teva nuesa, i coHiri per a ungir els teus ulls per tal que hi vegis. 

19 Jo, tots quants amo, reprenc i castigo; tingues zel, doncs, 1 fes peni- 

tencia. *% Vet aquí que estic a la porta i truco: si algú escoltava la meva 

veu, i m'obria la porta, entraré en ell i amb ell soparé i ell amb mi. 2 El 

qui venci, el faré seure amb mi en el meu soli, com jo també he vencut i 

m'he assegut amb mon Pare en el seu soli. *2Qui tingui orella escolti 

que diu lEsperit a les esglésies.» 

IS O se 29. 

cada per un terratremol; els seus habi- da,VI, 12) parla del coHiri per als ulls 
tants, peró, la bastiren altra vegada que s'hi elaborava. A aquesta església, 
sense voler per res l'ajut dels romans doncs, proposa Crist les veres riqueses, 
(vegeu el v. 17). Galé (De sanitatetuen- les blanques vestidures i un divi coHiri. 



PARS SECVNDA 

DE AEVIS ECCLESIAE EVITVRIS VISIO PROPEETEGA 

(IVEXXT 8) 

1. MaAIesTAS CREATORIS DESCRIBITVR 

(C.IV.) Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ θύρα ἠνεῳφγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, 

καὶ Y φωνὴ ἧ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ᾽ ἐμοῦ, 

λέγων ἀνάβα ὧδε, καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα. 3 εὐθέως 

ἐγενόμην ἐν πνεύματι" καὶ ἰδοὺ θρόνος ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ 

τὸν θρόνον καθήμενος, ¿kal ὃ καθήμενος ὅμοιος δράσει λίθῳ ἰάσπιδι 

καὶ σαρδίῳ, καὶ ἴρις κυκλόθεν τοῦ θρόνου ὅμοιος ὁράσει σμαραγδίνῳ. 

4 καὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνου θρόνοι εἴκοσι τέσσαρες, καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους 

εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους καθημένους περιβεβλημένους ἐν ἵμα- 

τίοις λευκοῖς, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυσοῦς. ὅ καὶ 

ἐκ τοῦ θρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί: καὶ ἕπτὰ 

λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον τοῦ θρόνου, ἅ εἶσιν τὰ ἑπτὰ πνεύ- 

ματα τοῦ θεοῦ' δκαὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου ὧς θάλασσα δαλίνη δμοία 

κρυστάλλῳ: καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσερα ζῷα 

γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν. “kal τὸ ζῷον τὸ πρῶτον 

IV. 1 λαλουσαν δὶ g Tyc Ambr Prim || λεγουσα P al., om. 15 Prim || 2 inc. χαὶ εὐυθεως P al. arm 

Il 4 Opovov θρονους ειχ. τεσσαρας NÁ || τεσσαρας] + εἰδον 49.91 al. || ς α ἐστιν 416 om. ὡς. 
1. 94 al. Prim 

IV. — Descripció del soli de Déu. Els quatre animals que sostenen el 
Molts elements, per exemple, el soli, soli, encarats als quatre punts cardi- 
els quatre animals, la mar de cristall,  nals,simbolitzen la creació que fa d'es- 
es troben en ls. VI; XXXVI, 16; Ez.  cambell a la majestat del Creador, amb: 
I; X, 9-22. Són propis de St. Joan els tot el que és més noble (figurat pel 
vint-i-quatre ancians. lleó), més fort (pel vedell), més intel- 



SEGONA:>) PART 

PROEECTIA SOBRE ELS: TEMPS A. VENIR 

DE I'ESGLÉSIA UNIVERSAL 

(IV - XXI, 8) 

1. VISIÓ DESCRIPTIVA DE LA MAJESTAT DEL CREADOR 

(C. IV). *Després d'aixó esguardi, i heus aqui oberta en el cel una 

porta; ¡la veu primera, que havia oit, com de trompeta que em parlés 

deia: «Puja aci, i et mostraré el que cal que s'esdevingui després d'a- 

questes coses.» *Encontinent fui arrabassat en esperit; i heus aqui que 

41 Ξε} ΠῚ bayía posatún sol, 1. un, de segut en ell, *i Εἰ qui hi seía era 

d'aspecte semblant a una pedra de jaspii de sarda; i el soli era voltat d'un 

arc iris, d'aspecte semblant a una maragda. *l al voltant del soli, hi havia 

altres vint-i-quatre solis, on seien vint-i-quatre ancians, vestits de blan- 

ques robes, amb corones d'or en llurs caps. *I ixen del soli llampecs 

i veus i trons; i davant el soli cremen set llánties de foc, que són els set 

esperits de Déu, δὶ davant el soli hi ha com una mar de vidre semblant 

al cristall; i sota el soli ial voltant del soli, quatre animals plens d'ulls 

davant i darrera. “L*animal primer és semblant a un lleó, i animal se- 

2, Ez. 1, 26. 3, Ez. 1, 26-28. 4 sal. IV 23. Ὁ. ΕΖ 1.75% 18: 220284 

ligent (per l' home), més agil (per 1'a- 
guila). O potser representen els ángels 
primaris, dels quals Déu es serveix en 
el regiment de les coses terrenes. Són 
plens d'ulls, co és, de ciencia 1 previsió 
divines. La mar de cristall és el blau 
firmament; els vint-i-quatre ancians 

semblen figurar els sants de 1'Antiga 
i Nova Llei, o simplement els angels 
que formen com el Senat del cel, Is. 
XXIV, 23; 1 són reduits a vint-1-quatre 
com les vint-i-quatre classes sacerdo- 
tals de la Llei Mosaica. 
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ὅμοιον λέοντι, καὶ τὸ δεύτερον ζῷον ὅμοιον μόσχῳ, καὶ τὸ τρίτον ζῷον 

ἔχον τὸ πρόσωπον ὡς ἀνθρώπου, καὶ τὸ τέταρτον ζῷον ὅμοιον ἀετῷ 

πετομένῳ. 8 καὶ τὰ τέσσερα ζῷα, ἕν καθ᾽ ἕν αὐτῶν ἔχον ἀνὰ πτέρυγας 

ἕξ, κυκλόθεν καὶ ἔσωθεν γέμουσιν ὀφθαλμῶν : καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχου- 

σιν ἥμέρας καὶ νυκτὸς λέγοντες: ἅγιος ἅγιος ἅγιος κύριος ὃ θεὸς ὃ παν- 

τοκράτωρ, ὃ ἦν καὶ ὃ ὧν καὶ ὃ ἐρχόμενος. Kal ὅταν δώσουσιν τὰ ζῷα 

δόξαν καὶ τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου τῷ ζῶντι 

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, 10 πεσοῦνται οἵ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύ-- 
“Ὁ τεροι ἐνώπιον τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ προσκυνήσουσιν τῷ 

ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ βαλοῦσιν τοὺς στεφάνους αὐτῶν 

ἐνώπιον τοῦ θρόνου, λέγοντες: [ἄξιος εἶ, ὃ κύριος καὶ ὃ θεὸς ἣμῶν, 

λάβεϊν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δύναμιν, ὅτι σὺ ἔκτισας τὰ 

πάντα, καὶ διὰ τὸ θέλημά σου ἦσαν καὶ ἐκτίσθησαν. 

2.  LIBRVM SIGNATVM NEMO ΑΙ1γ9 

POTEST APERIRE QVAM AGNVS OCCISVS 

(C. V.) *Kal εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθηνένου ἐπὶ τοῦ θρόνου 

βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν, κατεσφραγισμένον σφραγισῖν 

ἑπτά. 53καὶ εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν φωνῇ μεγάλη᾽ τίς 

ἄξιος ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ λῦσαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ; 3 καὶ οὐδεὶς 

ἐδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ οὐδὲ ἐπὶ τῆς γῆς οὐδὲ ὑποκάτω τῆς γῆς ἀνοῖξαι 

τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό. 4 καὶ ἐγὼ ἔκλαιον πολύ, ὅτι οὐδεὶς ἄξιος 

εὑρέθη ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό. ὅ καὶ εἷς ἐκ τῶν πρεσβυ- 

τέρων λέγει po: μὴ κλαῖε’ ᾿ἰδοὺ ἐνίκησεν ὃ λέων ὃ ἐκ τῆς φυλῆς 

᾿Ιούδα, ἣ ῥίζα Δαυίδ, ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ τὰς ἕπτὰ σφραγῖδας 

αὐτοῦ. kal εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν 

μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον, ἔχων κέρατα 

emma καὶ ὄφθαλμοὺς ἕπτά, οἵ εἶσιν τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ 

7 eywv 40 αἱ. || ὡς] ομοιον 35 (Ν) g Vict, om. Ο al. arm || ανθρωπος P al. |]8 εἰχον N g Tyc 
Prim vg || xuxhk. καὶ] + εξωθεν χαι Q al. || αγιος sexies 38. 40, octies N*, noutes Q al. || o θεος] σαβαὼθ 
7. 17" al. 1} 9. οπι. δοξαν δέ" || εὐχαριστειας Á | arwmvwv] + ἀμὴν δὲ 32, 95* || 10 om. του χαθημ. Y 
Prim||atwvwv] + ἀμὴν N 32 || βαλλουσ. N* P al. || 11 nuov] + o αγιος Q al. sy || σου οὐχ oa 
O 14. 38. 51 || εἰσιν Ρ al. ||om. xa ἐχτισθ. 4}. 1 οπισθ.] εξωθεν PO αἱ. Hil ug || 2 ειδον] + 
αλλον 35. 87 Hil || 3 οὐρ.] + avw Q al. sy | om. οὐδὲ UTOX. τ. γῆς N 12. 49*, 94} 4 om. uers. A 98 || 
om. εγὼ NP αἱ. Hil sy || exhaav N* || πολλοι 1 al., om. Orig Hil |] ανοιξαι] + xa ἀναγνωναῖι 1. 36. 
49.91 al.||s βιβλ. χαι] + λυσαι δῇ Cypr arm |]6 ειδον] + xat ιδου 4 3; 87 ve | εσφραγισμενον 
A 22. 518 

1 ss.—El llibre dels set segells. Aquest  devenidor és exclusiva de Crist, qui 
simbol significa que la ciencia de l'es- 50] pot preveure 1 endregar els esdeve- 
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gon, semblant a un vedell,i Panimal tercer té la cara com d'home, i el 

quart animal és semblant a una águila que vola. $l els quatre animals 

tenen, cadascun, sis ales,i al voltant i per dins són plens d'ulls; i no tenen 

repós ni dia ni nit, dient: Sant, sant, sant, el Senyor Déu, el Totpoderós, 

el qui era, el qui és i el qui ve!» 951 quan els quatre animals donaran 

glória i honor i acció de grácies al qui seu en el soli, al vivent pels segles 

dels segles, 1965 prostraran els vint-i-quatre ancians davant el qui seu en 

el soli, i adoraran el vivent pels segles dels segles, i abatran llurs coro- 

nes davant el soli, dient: Τ᾿ «Digne ets, oh Senyor i Déu nostre, de 

rebre la gloria i l'honor i el poder, perque Tu creares totes les coses, 1 

pel teu voler existiren i foren creades! » 

2. (GLORIFICACIÓ DE L'ANYELL IMMOLAT, QUI SOL 

POT OBRIR EL LLIBRE SEGELLAT DE L'ESDEVENIDOR 

(ma ala dret del quí seía enel. soli un libre escrit per 

dins i per fora, tancat amb set segells. 21 viu un ángel robust proclamant 

en veu forta: «¿Qui és digne de descloure el llibre, i de deslligar els 

seus segells?» *I ningú no podia en el cel ni en la terra ni sota la terra 

descloure el llibre, ni mirar-lo. 61 jo plorava fortament perqué ningú no 

fou trobat digne de descloure el llibre, ni de mirar-lo. *Peró un dels 

ancians em diu: «No ploris; vet aquí que ha vencut el lleó de la tribu de 

Judá, el plancó de David, per tal de descloure el llibre i deslligar els 

seus set segells.» 5] viu entre el soli 1 els quatre animals i els ancians un 

anyell, com immolat, que tenia set corns i set ulls, que són els set 

Me LIGA 7 18 AE SL 6, Isai. 1111, 7; loa. 1, 29. 36. 8, Isai. vi, 2-3. 5, Gen. XLIx, 9-10; Ísai. XI, 2. 

nimeénts en el curs dels segles. Per- 
tany a aquest llibre segellat el llibret 
que Joan és manat d'engolir (cap. X), 
per tal que pugui entrar en el coneixe- 
ment del futur. El llibre segellat tenia 
la forma de lPantic volum enrotllat, 
clos en set punts diferents amb se- 
gells d'argila o altra matéria semblant. 
I”escriptura interna no es veia, peró 
era sempre, i gairebé la sola, emprada; 
de Pescriptura externa apareixia no- 
més el final. Per tant, per a comencar 
de llegir calia descloure, més ben dit 
trencar, els set segells. 

6. — Panyell immolat. Aquest sim- 
bol, prou conegut, representa Crist 
crucificat, Anyell diví que esborra els 
pecats del món i que amb la seva sang 
ens redimi. Per contrast amb aquest 
estat humil de la seva Passió, és Ell 
que desclou el llibre de l'esdevenidor i 
qui rep honors divins de tota la creació 
i de la humanitat redimida. Dels evan- 
gelistes, solament St. Joan recorda la 
famosa exclamació del Baptista en pre- 
sentar Jesús a les turbes: «Vet ací 
1'Anyell de Déu, el qui esborra el pe- 
cat del món.» (I, 29). 
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ἀπεσταλμένοι sig πᾶσαν τὴν γῆν. “kal ἦλθεν καὶ εἴληφεν ἐκ τῆς 

δεξιᾶς τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου. $ Καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ βιβλίον, τὰ 

τέσσερα Lóa καὶ οἵ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ 

ἀρνίου, ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν καὶ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμια- 

μάτων, αἵ εἶσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων. %kal ἄδουσιν ᾧδὴν καινὴν 

λέγοντες: ἄξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας 

αὐτοῦ, ὅτι ἐσφάγης καὶ ἠγόρασας τῷ θεῷ ἡμᾶς ἐν τῷ αἵματί σου ἐκ 

πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους, 10 καὶ ἐποίησας αὐτοὺς 

τῷ θεῷ ἡμῶν βασιλείαν καὶ ἱερεῖς, καὶ βασιλεύσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς. 

11 καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ 

τῶν ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἦν ὃ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες 

μυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων, 13 λέγοντες φωνῇ μεγάλῃ: ἄξιόν ἐστιν 

τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν 

καὶ ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν. 18και πᾶν κτίσμα ὃ ἐν τῷ 

οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης 

[ἐστίν], καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα, ἤκουσα λέγοντας" τῷ καθημένῳ ἐπὶ 

τῷ θρόνῳ καὶ τῷ ἀρνίῳ ἣ εὐλογία καὶ ἣ τιμὴ καὶ ἣ δόξα καὶ τὸ κράτος 

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. καὶ τὰ τέσσερα ζῷα ἔλεγον: ἀμήν. 

καὶ οἵ πρεσβύτεροι ἔπεσαν καὶ προσεκύνησαν. 

3. SOLVTIO SEPTEM SIGILLORVM 

(C. VI.) * Kal εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφρα- 

γίδων, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγοντος ὡς φωνῇ 

βροντῆς: ἔρχου. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὃ καθήμενος 

ἐπ᾽ αὐτὸν ἔχων τόξον, καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, καὶ ἐξῆλθεν νικῶν 

καὶ ἵνα νικῆση. ὃ Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν δευτέραν, ἔκουσα 

τοῦ δευτέρου ζῴου λέγοντος: ἔρχου. καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος 

πυρρός, καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ᾽ αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ 

τῆς γῆς καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξουσιν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη᾽ 

ὅ Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου 

λέγοντος: ἔρχου. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, καὶ ὃ καθήμενος 

7 εἰληφ.] + το βιβλιον 7. 36 Cypr vg “7}}}8 α εἰσιν NQ 36|}9 ) ἡμᾶς τω θεω 16. 31 αἱ. latpler, 
om. τῷ θεω 1 Cypr, om. μας Á || 10 om. τῶ θεω ἡμῶν 4 || βασιλεις Q al. sy || βασιλευουσιν AQ 
al. {τ ὡς φωνὴν YN al, Cassiod sy || 12 αξιος A |] 13 om. 40.1 UTOXATO τ. γῆς N al, fuld. arm || om. 
ἐστιν NAQ al. || παντας (0) 2. 7 al. latPler, + χαι NQ al. y || heyovrta A al. || fin.] + ἀμὴν O 1 al. Tert 
| VL 1 ὡς φωνὴ] φωνὴν X al. g Tyc vg arm || fin.] + χαι 10€ NQ al. || 2 om. χαι 6% 26 vg arm || 3 

fin.] + xo 10€ N 34. 35 al. || 4 ¿nc. χαι erdov χαι τιδου εξηλθ. N 34. 35 |] om. αὐτὼ 19 A 31 g Tyc Prim 

Is ἐρχου] + χαι tds NQ al, sy || om. xa εἰδον Q al. 
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esperits de Déu tramesos a tota la terra. 71 s'apropa i prengué el llibre 

de la dreta del qui seu en el soli. $1 en prendre ΕἸ] el llibre, els quatre 

animals i els vint-i-quatre ancians es prostraren davant 1'Anyell, duent 

cadascun una citara i unes copes d'or plenes de perfums, que són les pre- 

gáries dels sants. 9] canten aquest cántic novell: «Digne ets de rebre el 

llibre i d'obrir els seus segells, perque fores immolat i ens redimires amb 

la teva sang per a Déu, de tota tribu i llengua i poble i gent, 161 ens has 

fet un reialme i sacerdots per al nostre Déu!»; 111 regnaran sobre la ter- 

ra. Ívaig veure i sentir la veu d'una munió d'angels al voltant del soli 

i dels animals i dels ancians; i era llur nombre miriades de miriades i 

milers de milers; *%ideien en veu forta: «Digne és 1”Anyell immolat de 

rebre el poder i riquesa i saviesa i la forca i gloria i honor i benedicció! » 

191 tota cosa creada en el cel i en la terra i sota la terra i en la mar, i tot 

quant en ells hi ha, els ol com deien: «Al qui seu en el soli i a 1*Anyell, 

la benedicció i l'honor i la glória 1 el poder pels segles dels segles! » 

ἘΠ els quatre animals responien: «Aixi sia!», i els ancians es prostraren 

i adoraren. 

3. ¡SÓN OBERTS ELS SET SEGELLS DEL LLI- 
BRE QUE CONTE L'ESDEVENIDOR DE L'ESGLESIA 

C. VI.) *I viu que 1'Anyell obria el primer dels set segells, 1. vaig 

oir un dels quatre animals dient en veu forta com de tro: «Vina!», 51 

esguardi, 1 heus aqui un cavall blanc, i el qui seia damunt duia un arc, i 

li fou donada una corona, 1 s'avancá vencedor per tal de vencer. $1 quan 
Dan να, τὸν 18, Zach, 1.95 VE 1. 5: 

i oriental) 1 la seva actitud de vence- 
dor, és el mateix Crist, que torna al 
cap. XIX, 11, on és anomenat el Verb 
de Déu. Els altres tres cavalls simbo- 
lizen els flagells ordinaris de les ca- 
táastrofes mundials: el segon cavall, 
TO18, és. la ¡guetra, el tercer, negre, 
denota la fam; el quart, esgrogueit, 
figura la pesta. Els maártirs (v. 9-11) 

12.—La mateixa doxologia que en 
ele. VIL, 11, és adrecada a la SS. Tri- 
nitat; aqui ho és a lloanca de 1'Anyell 
immolat. 

VI. — Els set segells. Les capricioses 
i sovint fantástiques aplicacions, que 
dels set segells feren els escriptors me- 
dievals, principalment a les anomena- 
des set edats de la historia eclesiástica, 
poden considerar-se sense cap fona- 
ment. Aquests segells simbolitzen sim- 
plement els elements que entraran en 
acció en les descripcions segúents del 
triomf del Cristianisme 1 enderrocament 
del món paga. El cavall primer, com 
ho diu el color blanc (el color dels 
bons averanys en la literatura bíblica 

són anomenats especialment per l'in- 
flux decisiu que exerciren en el triomf 
del Cristianisme. El sisé segell portará 
la commoció cósmica, puix que tota la 
creació está subjecta al Crist 1 li servirá 
per a aterrar els adversaris. El seté 
segell, la mitja hora de silenci en el cel, 
demostra la solemnitat del moment. 



116 ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ IQANNOY - VI, 6-VII, 1 

ἐπ᾽ αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. δκαὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν 

μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν: χοῖνιξ, σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς 

χοίνικες κριθῶν δηναρίου καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσης. 

1Kal ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνὴν τοῦ 

τετάρτου ζῴου λέγοντος: ἔρχου. $kal εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, 

καὶ ὃ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ, ὄνομα αὐτῷ [δ] θάνατος, καὶ ὃ ἅδης 

ἠκολούθει μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς 

γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαία καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν 

θηρίων τῆς γῆς. Kai ὅτε ἤνοιξεν τὴν πέμπτην σφραγῖδα, εἶδον 

ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν λόγον 

τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν ἣν εἶχον. 109 καὶ ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ 

λέγοντες: ἕως πότε, ὃ δεσπότης ὃ ἅγιος καὶ ἀληθινός, od κρίνεις καὶ 

ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἣμῶν ἐκ τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς; 1: καὶ ἐδόθη 

αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ λευκή, καὶ ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσωνται ἔτι 

χρόνον μικρόν, ἕως πληρωθῶσιν καὶ οἵ σύνδουλοι αὐτῶν καὶ oí ἀδελφοὶ 

αὐτῶν οἵ μέλλοντες ἀποκτέννεσθαι ὡς καὶ αὐτοί. 13 Καὶ εἶδον ὅτε 

ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην, καὶ σεισμὸς μέγας ἐγένετο, καὶ ὃ 

ἥλιος ἐγένετο μέλας ὡς σάκκος τρίχινος, καὶ ἣ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς 

αἷμα, 15καὶ οἵ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν γῆν, ὡς συκῇ βάλλει 

τοὺς ὀλύνθους αὐτῆς ὑπὸ ἀνέμου μεγάλου σειομένη, l*kal ὃ οὐρανὸς 

ἀπεχωρίσθη ὡς βιβλίον ἑλισσόμενον, καὶ πᾶν ὄρος καὶ νῆσος ἐκ τῶν 

τόπων αὐτῶν ἐκινήθησαν. 1 καὶ οἵ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ oí μεγιστᾶνες 

καὶ oí χιλίαρχοι καὶ oí πλούσιοι καὶ οἵ ἰσχυροὶ καὶ πᾶς δοῦλος καὶ ἐλεύ- 

θερος ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἷς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν ὀρέων, 

16 καὶ λέγουσιν τοῖς ὄρεσιν καὶ ταῖς πέτραις: πέσετε ἐφ᾽ ἧἥμᾶς καὶ 

κρύψατε ἣμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ ἀπὸ 

τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου, Mori ἦλθεν ἣ ἡμέρα ἣ μεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτῶν, 

καὶ τίς δύναται σταθῆναι; 

ELECTI PLAGIS NE NOCEANTVR PRAEDICTIO 

(C. VIL.) : Καὶ μετὰ τοῦτο εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ 

τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς γῆς, κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τῆς 

6 om. ὡς Ο αἱ. Prim||) otvov... ehatov 36 Prim vg αἱ. || 7 fin.] + χαι 10€ NO al, vg sy || 8 om. 
χαι εἰδον 0 αἱ. |Jom. αὐτοῦ 15 CP al. || axohouBel 1, 28 al. || μεν aurtov] auvtw NO al. lat || αυτοις} 
autw Ο al. ἰαε}} 9 των (+ ἀνθρώπων των NP al.) εσφαγ. των εσφραγισμ.. 7. 16", 33 arm || μαρτ.] 
+ του ἀρνιοὺ Q αἱ., + τῆσου χριστου 34, 35, 87 (Tyc) |] 11 ) χρονον et: A Cypr vg || πληρωσωσιν 
NPO al. || 12 xt 29] + δου A al. Prim || om. okn P al. Prim|| 13 βαλλουσα N al., βαλουσα 2 al. || 
σαλευομεν ἡ A 12|| 14 ἐλισσομενος Nal. || vno.] βουνος NX |] 15 χαι πας εἐλευθ. P al,, om. N* || 17 om- 
Ἢ LEY. 9, 14. 27 || αυτων] αὐτου APO al. Prim || VI. 1 om. χαὶ AC Prim vg || om. tng γῆς 25 38 vg 
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obri el segon segell, vaig oir el segon animal com deia: «Vina!»; *i 

eixi un altre cavall, vermell, i, al qui seia damunt, li fou atorgat de llevar 

la pau de la terra, i que s'occissin els uns als altres, i li fou donada una 

grossa espasa. *1 quan obri el segell tercer, vaig oir el tercer animal que 

deia: «Vina!», i esguardi, i heus aquí un cavall negre, i el qui seia da- 

munt portava a la má una balanca. 51 vaig oir com una veu d'enmig dels 

quatre animals, que deia: «Un almud de blat a un denari, i tres almuds 

d'ordi a un denari; i no malmetis ni loli ni el vi.» 11 quan obri el quart 

segell, vaig oir la veu del quart animal que deia: «Vina!», $i esguardi, 

i heus aqui un cavall palid, i el qui seia damunt tenia per nom MORT, i P'in- 

fern el seguia; i li fou atorgada potestat sobre la quarta part de la terra, 

d'occir amb espasa i amb fam i amb mort i mitjancant les feres de la terra. 

9] quan obri el cinqué segell, viu sota altar les animes dels immolats a 

causa de la paraula de Déu i del testimoniatge que havien retut. 191 en 

veu forta clamaren dient: «¿Fins quan, oh Senyor sant i veridic, no fas 

justicia i no venges la sang nostra dels qui habiten la terra?» 111 a cada 

un d'ells fou donada una vestidura blanca, i els fou dit que s”aquietessin 

encara per poc temps, fins que fos complert el nombre de llurs conser- 

vents ide llurs germans que van a ésser occits com ells. 121 viu quan 

obri el sisé segell: 1 s'esdevingué un gran terratrémol, i el sol s'ennegri 

com un sac de crin, i la lluna es torná tota com de sang, 151 els astres 

del cel caigueren a terra, talment com la figuera llanca les figues verdes, 

batuda de forta ventada; 141 el cel es replega com llibre que s'enrotlla, 

i totes les muntanyes ¡illes foren remogudes de llurs llocs; 151 els reis 

de la terra i els princeps i els tribuns i els rics i els poderosos i tot esclau 

i lliure s'amagaren en les esplugues i als penyals de les muntanyes 16] 

diuen a les muntanyes ¡als penyals: « Caieu damunt nosaltres, iama- 

gueu-nos de la fac del qui seu al soli, i de la ira de 1*Anyell, * perque és 

arribat el gran dia de llur ira; ¿i qui pot sostenir-se ? » 

AQUESTS FLAGELLS NO AFECTARAN ELS ELEGITS 

(C. VIL.) 11 després d'aixó vaig veure quatre ángels, dempeus, als 

quatre angles de la terra, retenint els quatre vents de la terra, per tal que 
8, ler. xrv, 12;xv,3. 12, loel1m, 3-45 Lc. xx1, 35. 16, Lc. xx1m, 30. 1, Ez. vir, 2; Zach. vi, 9; Mt. xxIV, 31. 

8.—Linfern. (Vegeu també 1, 18;  regne de Satanás i estatge dels malignes 
XX, 14). L'infern, considerat com a  esperits, amb tot llur poder malastruc. 
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γῆς, ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τῆς γῆς μήτε ἐπὶ τῆς θαλάσσης μήτε 

ἐπὶ πᾶν δένδρον. “καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα ἀπὸ ἀνατολῆς 

ἡλίου, ἔχοντα σφραγῖδα θεοῦ ζῶντος, καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ τοῖς 

τέσσαρσιν ἀγγέλοις οἷς ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασ- 

σαν, λέγων: μὴ ἀδικήσητε τὴν γῆν μήτε τὴν θάλασσαν μήτε τὰ 

δένδρα, ἄχρι σφραγίσωμεν τοὺς δούλους τοῦ θεοῦ ἥμῶν ¿mi τῶν 

μετώπων αὐτῶν. *Kal ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων, ἑκατὸν 

τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν 

᾿Ισραήλ' 

ὅ ἐκ φυλῆς ᾿Ιούδα δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι, 

ἐκ φυλῆς Ρουβὴν δώδεκα χιλιάδες, 

ἐκ φυλῆς Γὰδ δώδεκα χιλιάδες, 

θ ἐκ φυλῆς ᾿Ασὴρ δώδεκα χιλιάδες, 

ἐκ φυλῆς Νεφθαλὶμ δώδεκα χιλιάδες, 

ἐκ φυλῆς Μανασσῆ δώδεκα χιλιάδες, 

ἐκ φυλῆς Συμεὼν δώδεκα χιλιάδες, 

ἐκ φυλῆς Λευὶ δώδεκα χιλιάδες, 

ἐκ φυλῆς ᾿Ισσαχὰρ δώδεκα χιλιάδες, 

δὲκ φυλῆς Ζαβουλὼν δώδεκα χιλιάδες, 

ἐκ φυλῆς ᾿Ιωσὴφ δώδεκα χιλιάδες, 

ἐκ φυλῆς Βενιαμὶν δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι. 

9 Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολὺς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς 

ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔϑνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἐστῶτες 

ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, περιβεβλημένους στολὰς 

λευκάς, καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν᾽ 10 καὶ κράζουσιν φωνῇ 
΄ r € rs rm € re rs 14 > rm LA μεγάλῃ λέγοντες: ἣ σωτηρία TÁ θεῷ ἣμῶν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ 

1 om. ἐπι τ. γῆς 4 || παν] τι CO αἱ., om. Á .γ}}2 avatokwv Á 90 ||om. αὐτοῖς 16, 17 αἱ, lat|| 
4 χιλ. ἐεσφραγισμενων O αἱ. || 5-8 χιλ.] + ἐσφραγισμενοι 31 g Tyc vg arm || 6 νεφθαλι δὰ vg (?) || 
8 }βενιαμ... wan N28||g om. xa ἰδου 4 ldafrler sy || οχλον πολὺν 4 lat || om. autov Q al. lat 
[| 10 χραζοντες: 

2. — L'angel de sol ixent. Segons la  terminador (Ex. XII, 7 ss.); vegeu tam- 
ideologia biblica, l'orient és el punt 
cardinal dels bons averanys ; d'alla ens 
ve la llum, 1 també els béns messiá- 
nics (1s.:XLL,2; Le. 1, 78). Els elect 
són segellats o marcats en senyal de 
preservació dels mals que afligiran els 
pecadors i infidels. Recordi's la sang 
de Panyell pasqual, amb la qual els 
israelites devien aspergir les portes de 
casa per tal d'alliberar-se de l'ángel ex- 

bé Ez. IX, 4, on l'angel marca amb la 
lletra Tau el front dels piadosos jero- 
solimitans. Per als cristians, aquest 
segell o marca és el baptisme (Cor. I, 
227 Eph. UL 433. 

4. — Cent quaranta-quatre mil (12 X 
12,000). Nombre simbolic indicador 
d'una multitud incomptable. Si es dis- 
tingeixen, com sembla, de la multitud 
del v. 9, aleshores aquests cent qua- 
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no bufi vent sobre la terra ni sobre la mar ni sobre cap arbre. ?I viu un 

altre ángel pujant de sol ixent, que portava el segell del Déu vivent, i 

cridá en veu forta als quatre ángels, als quals és atorgat de damnificar 

la terra i la mar, *dient: «No damnifiqueu la terra, ni la mar, ni els 

arbres, fins que hágim segellat els servents del nostre Déu en llurs fronts.» 

41] vaio oir el nombre dels sevellats: cent quaranta-quatre mil segellats g 8 q q g > 

de totes les tribus dels fills d'Israel : 

ὅ De la tribu de Judá dotze mil segellats, 

De la tribu de Rubén dotze mil, 

De la tribu de Gad dotze mil, 

6 De la tribu d'Asser dotze mil, 

De la tribu de Neftali dotze mil, 

De la tribu de Manasssés dotze mil, 

“De la tribu de Simeó dotze mil, 

De la tribu de Levi dotze mil, 

De la tribu d'Issacar dotze mil, 

8 De la tribu de Zabulon dotze mil, 

De la tribu de Josep dotze mil, 

De la tribu de Benjami dotze mil segellats. 

9 Després d'aixó esguardi; ¡ heus aquí una gran multitud, que ningú 

no podia comptar, de totes les gents i tribus i pobles i llengúes, que estan 

davant el soli i davant 1"Anyell, vestits de blanques robes, i amb palmes 

9. ἘΖειχ, ἡ. 6: 

ranta-quatre mil figuren els elegits 
jueus que, no obstant la defecció ofi- 
cial de la nació, cregueren en Crist, 
1 creuran en nombre major a la fi dels 
temps, com ho anuncia St. Pau en la 
lletra als Romans, XI. I la multitud 
del v. 9 seran els fidels de tots els se- 
gles i nacions que desfilen en mistica 
1 grandiosa processó cami del cel. 

5 ss. — Omet la tribu de Dan; per 
contra compta la de Manassés que, 
com ho fa amb la d'Efraim, podria en- 
cloure amb la de Josep, del qual amb- 
dós són nats. Aquesta omissió, per a 
molts antics, confirmaria l'opinió jueva 
sobre la reprovació d'aqueixa tribu, 
mare futura de lanticrist, segons era 
cxplicat elciext del Gn. XLIX,. 17: 
« Serp sobre el cami és Dan, — cerasta 

13 - NOU TESTAMENT XV 

en el viarol. — Ell fibla els peus del ca- 
vall —i tomba el cavaller d'espatlles.» 
No sembla pas cert; ni que d'ella ha- 
gués de néixer l'anticrist a la fi dels 
temps no hi hauria prou raó per a ex- 
cloure de la salvació tots els individus 
dels segles anteriors; i1'Apoc. no parla 
de l'anticrist personal, sinó sempre de 
Panticrist-coHectivitat. A més, la tra- 
dició antiga era molt lluny d'ésser uná- 
nime quant a la persona o natura de 
Panticrist: segons sants Ireneu, Hipo- 
lit, Jeroni ete. ¡seria de raca jueva; 
pero d'altres, com Ciril de Jerusalem, 
Victori de Petau, etc. creien que seria 
algun emperador romá, Neró que tor- 
naria en persona o reviuria en algun 
altre, cruel com ell, etc., etc. 
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καὶ τῷ ἀρνίῳ. 11 καὶ πάντες oí ἄγγελοι εἱστήκεισαν κύκλῳ τοῦ θρόνου 

καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν τεσσάρων ζῷων, καὶ ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ 

θρόνου ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ, :Ξλέγοντες᾽ 

ἀμήν, y εὐλογία καὶ ἣ δόξα καὶ Y σοφία καὶ Y εὐχαριστία καὶ ἣ τιμὴ καὶ 

ἧ δύναμις καὶ ἣ ἰσχὺς τῷ θεῷ ἡμῶν εἷς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων" 

ἀμήν. 158 Καὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγων μοι' οὗτοι οἵ 

περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς λευκὰς τίνες εἰσὶν καὶ πόθεν ἦλθον; 

14 καὶ εἴρηκα αὐτῷ κύριέ μου, σὺ οἶδας. καὶ εἶπέν μοι’ οὗτοί εἶσιν οἵ 

ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν 

καὶ ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἀρνίου. 18 διὰ τοῦτό εἶσιν ἐνώ- 

πιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ, καὶ λατρεύουσιν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτὸς 

ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ, καὶ ὃ καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου σκηνώσει ἐπ᾽ αὐτούς. 

16 οὐ πεινάσουσιν ἔτι οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι, οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ᾽ αὐτοὺς ὃ 

ἥλιος οὐδὲ πᾶν καῦμα, 1ἴ ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου ποιμα- 

νεῖ αὐτοὺς καὶ δδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων' καὶ ἐξαλείψει 

ὃ θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 

(C. VIT.) : Καὶ ὅταν ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἑβδόμην, ἐγένετο 

σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς ἡμιώριον. 

4. SEPTEM TVBAE ANGELORVM. [PLAGAE A DEO MISSAE 

2 Kal εἶδον τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους of ενώπιον τοῦ θεοῦ ἑστήκασιν, καὶ 

ἐδόθησαν αὐτοῖς émia σάλπιγγες. ὃ Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθεν καὶ 

ἐστάθη ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ 

θυμιάματα πολλά, ἵνα δώσει ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων πάντων ἐπὶ τὸ 

θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ θρόνου. 4 καὶ ἀνέβη Ó καπνὸς 

τῶν θυμιαμάτων ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων ἐκ χειρὸς τοῦ ἀγγέλου 

ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. ὅ καὶ εἴληφεν ὃ ἄγγελος τὸν λιβανωτόν, καὶ ἐγέμισεν 

αὐτὸν ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἔβαλεν εἷς τὴν γῆν' καὶ ἐγέ- 

νοντο βρονταὶ καὶ φωναὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ σεισμός. ὅ Καὶ οἱ ἐπτὰ ἄγγε- 

λοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ σάλπιγγας ἡτοίμασαν ἑαυτοὺς ἵνα σαλπίσωσιν. 

1Kal ὃ πρῶτος ἐσάλπισεν - καὶ ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦρ μεμιγμένα 

ἐν αἵματι καὶ ἐβλήθη εἷς τὴν γῆν" καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη, καὶ 

12 om. ἀμὴν 259 Ο 28|| 14 om. μου 4 1 Prim|lom. pot N || ἐπλατυναν 1. 2 αἰ. || 15 σχηνωσει 
ET] γινωσχει N” || 16 om. ett 19 N 36 al. lat sy || om. ετι 25 P al. g Tyc|| 17 ζωσας 1. 38 al. sy || VIL. 
1 oTEeNP al. || nutwpov 4C al. ||2 εδοθη A al. || s ) ἀστρ. x. φων. 416. 38sy||7 πρωτ.] + ay- 
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en llurs mans, 191 clamen en veu forta, dient: «Salut al nostre Déu 

que seu al soli, i a 'Anyell!» 111 tots els ángels eren al voltant del 

soli i dels ancians i dels quatre animals, ies prostraren davant el soli la 

fac en terra, i adoraren Déu, 13 dient: «Aixi sia! La benedicció i la gló- 

ria i la saviesa i Pacció de grácies i l'honor i el poder i la fortalesa al 

nostre Déu pels segles dels segles: aixi sia!» 151 prenent la paraula un dels 

ancians, em digué : « Aquests que estan revestits de blanques robes, ¿qui 

són, i d'on han vingut?» 1*En respondre-li: «Senyor meu, tu ho saps», 

em digué: «Són aquests els qui vénen de la gran tribulació, i han ren- 

tat llurs robes i les han emblanquides amb la sang de l'Anyell. Per 

aixó estan davant el soli de Déu i li reten culte dia i nit al seu temple, 1 

el qui está assegut al soli habitará entre ells. No famejaran més, ni 

sedejaran més; ni batrá damunt d'ells el sol ni cap ardentor; * perque 

Anyell, que está enmig del soli, els pasturara i els menará a les fonts 

de Paigua de vida, i eixugará Déu tota llagrima de llurs ulls. » 

(C. VII.) 11 quan obri el seté segell, es féu en el cel un silenci com 

duna mitja hora. 

4. LES SET TROMPETES ANGÉLIQUES. VISIÓ DELS FLAGELLS DIVINS 

21 viu els set angels que estaven davant Déu i hom els dona set trom- 

petes. ὅ1 un angel vingué i es posa enfront de l'altar, duent un encenser 

d'or, i li foren donats molts de perfums per a oferir-los amb les pregáries 

de tots els sants damunt l'altar d'or que hi ha davant el soli. 41 el fum 

dels perfums amb les pregáries dels sants pujá de les mans de Pángel a la 

preséncia de Déu. ὅ1 prengué Pangel lencenser i l'ompli del foc de 

Paltar i el llancá a la terra; i se'n seguiren trons i veus i llampecs i terra- 

trémol. 51 els set angels que tenien les set trompetes es preparaven per 

tocar-les. 

ΤΊ el primer toca la trompeta: i hi hagué pedregada i foc barrejats amb 
14, Mt. xxrv, 21; Inf. xx11, 14. Ty Ez. 

XXVIII, 22. 
10, Isa. x11x,:10. 17, Ez.xxx1v, 23; Ps. xx, 2. 4, Ps. CxL, 2. 

ΠΕΙ͂Ν. — Les set trompetes. Són 
el senyal militar de combati de victó- 
ria, i també l'anunci del vencedor que 
arriba. Vegeu Ex. XIX, 16-19; Jos. 
VI, 13-20. L'arribada de Crist per al 
judici final será anunciada a so de 
trompetes (Mt. XXIV, 31; I Thess. IV, 

16). En el nostre text, doncs, anuncien 
el combat 1 victória de les forces ce- 
lestials contra els enemics de Crist; per 
a aquest triomf serviran les catástrofes 
esdevingudes en els diversos elements 
de la creació. El nombre de set és 
sempre simbolic. 
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τὸ τρίτον τῶν δένδρων κατεκάη, καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη. 

ὃ Καὶ ὃ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισεν " καὶ ὧς ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον 

ἐβλήθη εἷς τὴν θάλασσαν: καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῆς θαλάσσης αἷμα, 

ϑ καὶ ἀπέθανεν τὸ τρίτον τῶν κτισμάτων τῶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, τὰ ἔχοντα 

ψυχάς, καὶ τὸ τρίτον τῶν πλοίων διεφθάρησαν. 10 Καὶ ὃ τρίτος ἄγγελος 

ἐσάλπισεν: καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς 

λαμπάς, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν ποταμῶν καὶ ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν 

ὑδάτων. 1! καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται ó “AyivBoc. καὶ ἐγένετο 

τὸ τρίτον τῶν ὑδάτων εἷς ἄψινθον, καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπέθανον 

ἐκ τῶν ὑδάτων ὅτι ἐπικράνθησαν. 15 ΚΚαὶ ὃ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπι-- 

σεν: καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ 

τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν καὶ Ñ ἡμέρα μὴ 

φάνῃ τὸ τρίτον αὐτῆς, καὶ ἣ νὺξ, ὁμοίως. 

18 Kal εἶδον, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ πετομένου ἐν μεσουρανήματι 

λέγοντος φωνῇ μεγάλῃ οὐαὶ οὐαὶ οὐαὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς 

ἐκ τῶν λοιπῶν φωνῶν τῆς σάλπιγγος τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν μελλόντων 

σαλπίζειν. 

(6. IX.) : Καὶ ὃ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισεν" καὶ εἶδον ἀστέρα ἐκ 

τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκότα εἷς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ í κλεὶς τοῦ φρέα- 

τος τῆς ἀβύσσου. *kal ἤνοιξεν τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου: καὶ ἀνέβη 

καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς καμίνου μεγάλης, καὶ ἐσκοτίσθη ὃ 

ἥλιος καὶ ὃ ἀὴρ ἐκ τοῦ κατινοῦ τοῦ φρέατος. ὅ καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ¿ERA- 

θον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἐξουσία ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν 

οἵ σκορπίοι τῆς γῆς. καὶ ἐρρέθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀδικήσωσιν τὸν 

χόρτον τῆς γῆς οὐδὲ πᾶν χλωρὸν οὐδὲ πᾶν δένδρον εἰ μὴ τοὺς ἀνθρώ- 

πους οἵτινες οὐκ ἔχουσιν τὴν σφραγῖδα τοῦ θεοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων. 

ὅ καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀποκτείνωσιν αὐτούς, ἀλλ᾽ ἵνα βασανισθή- 

σονται μῆνας πέντε’ καὶ ὃ βασανισμὸς αὐτῶν ὡς βασανισμὸς σκορ- 

πίου, ὅταν talon ἄνθρωπον. kal ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ζητή- 

σουσιν oi ἄνθρωποι τὸν θάνατον καὶ οὗ μὴ εὑρήσουσιν αὐτόν, καὶ 

ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν καὶ φεύγει ὃ θάνατος ἀπ᾽ αὐτῶν. “kal τὰ 

δμοιώματα τῶν ἀκρίδων ὅμοια ἵπποις ἥτοιμασμένοις εἰς πόλεμον, καὶ 

8 om. αγγε. N | om. πυρι O al. arm|| 9 τριτοὸν 15] + μερος N al. lat || om. τῶν εν τ. dad. 1. 12 
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sang, que foren llancats a la terra; ¡la terca part de la terra s'abrusa, i la 

terca part dels arbres s'abrusá, i tot l'herbei verdejant s'abrusá. 81 tocá 

el segon ángel la trompeta: i fou llancada a la mar com una gran mun- 

tanya, feta brasa; i és torná sang la terca part de la mar, %i mori un 

terc de les creatures que hi ha a la mar, les que tenen vida, i la terca 

part dels navilis s*enfonsá. 191 Pángel tercer tocá la trompeta: i caigué 

del cel un gran astre flamejant com una torxa, i caigué damunt la terca 

part dels rius i damunt les deus de les aigúes; 111 el nom de Pastre és 

Absenta. lun terc de les aigúes es torna absenta, i molts homes moriren 

d'aquelles aigúes, perque s'havien tornat amargues. 121 toca la trompeta 

el quart angel, i fou colpida una terca part del sol i una terca part de la 

lluna i una terga part dels estels, talment que s'enfosqui un terc d'ells, 1 

no clarejará una terca part del dia, i de la nit igualment. 

18} esguardi, i oí una águila, que volava pel mig del cel, dient en 

veu forta: «Ai, ai, ai dels habitants de la terra, a causa de les altres veus 

de trompeta dels tres ángels que van a tocar! » 

(C. IX.) *I Paángel cinqué tocá la trompeta: i viu caigut un estel del 

cel a la terra, i li fou donada la clau del pou de Pabisme; *i obri el pou 

de Pabisme; i puja fum del pou com fum d'una gran fornal, ¡ s'entenebrá 

el soli Paire del fum del pou. *I del fum, r'eixiren a terra llagostes, a 

les quals fou donat poder semblant al que tenen els escorpins de la terra; 

*i els fou dit que no damnifiquessin l'herbei de la terra ni res de verd, ni 

cap arbre; sinó els homes que no duen el segell de Déu en llurs fronts. 

51 els fou atorgat, no d'occir-los, sinó que els turmentessin cinc mesos; 

i llur turment és com turment d'escorpi quan pica un home. En els 

dies aquells cercaran els homes la mort i no la trobaran, frisaran per 

morir i la mort els fugira. 

ΤΊ en Paspecte les llagostes semblaven cavalls aparellats per a la guerra, 

i en llurs testes portaven com corones que semblaven d'or, i llurs cares 

eren com cares humanes, $i tenien cabelleres com cabelleres de dones, 

Ϊ llurs dents eren com dents de lleons. 351 vestien cuirasses com cui- 

rasses de ferro, i el brogit de llurs ales era com brogit de carrosses de 

nombrosos cavalls que corren al combat. 191] tenen cues semblants als 

escorpins, i fiblons: i amb llurs cues poden danyar els homes durant 

cinc mesos. 111 reconeixen per llur rei Pángel de l'abisme, que en hebreu 

8, ler. E 29 10. 31ῷ' σιν 12. 2, Gen. xix, 28. 4,Ez.146.. 6,lob. m1, 21; Le. xxur, 30. 8, 
oel 1, 6 
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¿ml τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι ὅμοιοι χρυσῷ, καὶ τὰ πρόσωπα 

αὐτῶν ὡς πρόσωπα ἀνθρώπων, 8 καὶ εἶχον τρίχας ὥς τρίχας γυναικῶν, 

καὶ οἵ ὀδόντες αὐτῶν ὡς λεόντων ἦσαν, 9kal εἶχον θώρακας ὡς θώρα- 

κας σιδηροῦς, καὶ ἣ φωνὴ τῶν πτερύγων αὐτῶν ὡς φωνὴ ἁρμάτων 

ἵππων πολλῶν τρεχόντων εἷς πόλεμον. 19καὶ ἔχουσιν οὐρὰς δμοίας 

σκορπίοις καὶ κέντρα, καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν ñ ἐξουσία αὐτῶν 

ἀδικῆσαι τοὺς ἀνθρώπους μῆνας πέντε. 1:ἔχουσιν ἐπ᾽ αὐτῶν βασιλέα 

τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου, ὄνομα αὐτῷ “ἙΕβραϊστὶ ᾿Αβαδδών, καὶ ἐν τῇ 

“Ἑλληνικῇ ὄνομα ἔχει ᾿Απολλύων. 15 Οὐαὶ ἣ μία ἀπῆλθεν" ἰδοὺ 
'͵ 

ἔρχεται ἔτι δύο Οὐαὶ μετὰ ταῦτα. 

18 Καὶ ὃ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισεν: καὶ ἤκουσα φωνὴν μίαν ¿k τῶν 

τεσσάρων κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, 
14 ΄ rr εἰ 5» £ ce > 5 a ΄ 

λέγοντα τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ, ὃ ἔχων τὴν σάλπιγγα" λῦσον τοὺς τέσσαρας 

ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ Εὐφράτη. [8 καὶ 
2 ΄ € Y ΕΙΣ ε ε y 9 er € lA ἐλύθησαν oí τέσσαρες ἄγγελοι ol ἡτοιμασμένοι εἷς τὴν ὥραν καὶ ἡμέραν 

καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτόν, ἵνα ἀποκτείνωσιν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων. 16καὶ 

ὃ ἀριθμὸς τῶν στρατευμάτων τοῦ ἱππικοῦ δισμυριάδες μυριάδων: ἤκουσα 

τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν. 1ἴ καὶ οὕτως εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ δράσει καὶ 
1 ΄ > , > re > A € 

τοὺς καθημένους ἐπ᾽ αὐτῶν, ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ δακινθίνους 

καὶ θειώδεις: καὶ αἷ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων, καὶ ἐκ 

τῶν στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ κατινὸς καὶ θεῖον, 18 ἀττὸ τῶν 

τριῶν πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ 

πυρὸς καὶ τοῦ κατινοῦ καὶ τοῦ θείου τοῦ ἐκπορευομένου ἐκ τῶν στομά- 
> ra 19 € A 2 re « 2 És sg > ra El > 

τῶν αὐτῶν. “ἢ γὰρ ἐξουσία τῶν ἵππων Ev τῷ στόματι αὐτῶν ἔστιν καὶ Ev 

ταῖς οὐραῖς αὐτῶν’ al γὰρ οὐραὶ αὐτῶν ὅμοιαι ὄφεσιν, ἔχουσαι κεφα- 

λάς, καὶ ἐν αὐταῖς ἀδικοῦσιν. 29 καὶ oí λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, οἱ οὐκ 
9 3 m a , > y > al > ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις, οὔτε μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων 

τῶν χειρῶν αὐτῶν, ἵνα μὴ προσκυνήσουσιν τὰ δαιμόνια καὶ τὰ εἴδωλα 

τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα, ἃ 

οὔτε βλέπειν δύνανται οὔτε ἀκούειν οὔτε περιπατεῖν, 2] καὶ od μετε- 

νόησαν ἐκ τῶν φόνων αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν φαρμακιῶν αὐτῶν οὔτε ἐκ τῆς 

πορνείας αὐτῶν οὔτε Ek τῶν κλεμμάτων αὐτῶν. 

10 εἰχον 38 g Tyc Prim vg |] ομοιοις NA 14} ἡ εξ. αυτ.] εξουσιαν εχουσιν Q αἱ. sy || 11 om. τὸν 
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té per nom Abaddon, i en grec té per nom Apolion. **L”ai primer és 

passat; heus aqui que vénen encara dos ais després d'aquest. 

151 Pángel sisé tocá la trompeta: i vaig oir, dels quatre corns de laltar 

que hi ha davant Déu, una veu que deia a l'ángel sisé que té la trompeta : 

«Deslliga els quatre ángels lligats vora el gran riu Eufrates»; 151 foren 

deslligats els quatre ángels, que estaven aparellats per a lPhora i el dia i 

el mes i Pany, per tal d'occir un terc dels homes. 161 el nombre dels 

soldats de cavall eren dues miríades de miriades: vaig oir llur nombre. 

11Ὶ aixi en la visió viu els cavalls i els qui hi cavalcaven: duien cuiras- 

ses de foc, de jacinti de sofre; les testes dels cavalls són com testes de 

lleons, ¡ix de llurs boques foc, fum i sofre. 18 Per aquestes tres plagues 

fou occit un terc dels homes, pel foc i pel fum i pel sofre que ix de llurs 

boques. 1% Car el poder dels cavalls radica en llurs boques 1 en llurs 

cues; puix que llurs cues són semblants a serpents, ¡tenen caps, i amb 

ells causen dany. 3901 els altres homes, que no foren occits per les pla- 

gues aquestes, no per aixó es penediren de les obres de llurs mans, fins 

a no adorar els dimonis ni els idols d'or i d'argent i de coure i de pedra 

i de fusta, els quals no poden ni veure ni oir ni moure's. *1Ni es pene- 

diren de llurs homicidis, ni de llurs bruixeries, ni de llur fornicació, ni 

de llurs lladronicis. 

JOAN ENGOLEIX EL LLIBRET SIMBÓLIC QUE 

CONTÉ LA CIENCIA DE L”ESDEVENIDOR 

(C. X.) *I vaig veure un altre ángel robust davallar del cel, embolca- 

llat d'un núvol, amb Parc iris entorn del seu cap; la seva cara semblava el 

sol, les seves cames, columnes de foc; *i duia a la má un llibret obert; 

i posá el seu peu dret damunt la mar, i l'esquerre en terra, %i crida en 

veu forta com quan rugeix un lleó. 1 quan ell cridaá, feren sentir llurs 

veus els set trons; %i quan els set trons hagueren parlat, anava jo a es- 

criure, peró vaig oir del cel una veu que em deia: «Segella el que han dit 

els set trons, i no ho escriguis.» ὅ1 lP'ángel aquell, que havia jo vist dret 

damunt la mar i la terra, alcá vers el cel la seva má dreta, $i jurá pel Vi- 

vent en els segles dels segles, el qui crea el cel i go que en ell hi ha, i la 

20, Bar. σι, 3; Ps. cx, 4-7. 5, Dt. xxxir, 40. ὃ, Gen. xIv, 22. 

11. — Abaddon, Apóllion. Esa dir, exterminador. 



121 ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ IQANNOY -X, 1-XI, 1 

lOANNES DEVORAT LIBELLVM SCIENTIAM HABENTEM FVIVRORVM 

(C. X.) *Kal εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ 

οὐρανοῦ, περιβεβλημένον νεφέλην, καὶ $ ἶρις ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, 

καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὃ ἥλιος, καὶ οἵ πόδες αὐτοῦ ὡς στῦλοι 

πυρός, Ξκαὶ ἔχων ἔν τῇ χειρὶ αὐτοῦ βιβλαρίδιον ἠνεῳγμένον. καὶ 

ἔθηκεν τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης, τὸν δὲ εὐώνυμον 

ἐπὶ τῆς γῆς, ὃ καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ ὥσπερ λέων μυκᾶται. καὶ ὅτε 

ἔκραξεν, ἐλάλησαν ai ἑπτὰ βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν φωνάς. 4 καὶ ὅτε ἐλάλησαν 

αἷ ἑπτὰ βρονταί, ἔμελλον γράφειν: καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

λέγουσαν: σφράγισον ἃ ἐλάλησαν αἷ ἑπτὰ βρονταί, καὶ μὴ αὐτὰ γράψης. 

δ Καὶ ὃ ἄγγελος, ὃν εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, 

ἦρεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ τὴν δεξιὰν εἷς τὸν οὐρανόν, ὅδ καὶ ὥμοσεν ἐν τῷ 

ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν 

αὐτῷ καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, ὅτι 

χρόνος οὐκέτι ἔσται, "GAN ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς φωνῆς τοῦ ἑβδόμου 

ἀγγέλου, ὅταν μέλλῃ σαλπίζειν, καὶ ἐτελέσθη τὸ μυστήριον τοῦ θεοῦ, ὡς 

εὐηγγέλισεν τοῦς ἑαυτοῦ δούλους τοὺς προφήτας. 

8 Καὶ ἣ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, πάλιν λαλοῦσαν μετ᾽ ἐμοῦ 

καὶ λέγουσαν: ὕπαγε λάβε τὸ βιβλαρίδιον τὸ ἠνεῳγμένον ἔν τῇ χειρὶ 

τοῦ ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. ὃ καὶ 

ἀπῆλθον πρὸς τὸν ἄγγελον, λέγων αὐτῷ δοῦναί μοι τὸ βιβλαρίδιον. καὶ 

λέγει pol: λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό, καὶ πικρανεῖ σου τὴν κοιλίαν, 

ἀλλ᾽ ἐν τῷ στόματί σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι. 10 καὶ ἔλαβον τὸ βιβλαρί- 

διον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ ἀγγέλου καὶ κατέφαγον αὐτό, καὶ ἦν ἐν τῷ 

στόματί μου ὡς μέλι γλυκύ καὶ ὅτε ἔφαγον αὐτό, ἐπικράνθη ἣ κοιλία 

μου. 1: καὶ λέγουσίν μοι: δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ 

ἔθνεσιν καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσιν πολλοῖς. 

Dvo TESTES OCCIDENTVR ET RESVRGENT 

(C. XI.) : Καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ, λέγων: ἔγειρε καὶ 

X. 1 )ayy. αλλ. 7. 16 Prim, om. αλλ. Q 1 al. || τρις] θριξ N*|]2 βιβλιον PM 0 αἱ. [Jom. τὸν 
δεξιον Cll3 χαι εχρ.] + ὡς ΝΡ (13 om. at N* 7 al. [ταῖς εαυτων φωναῖς N 7 || 4 ote] οσα N Ps 
37. 39 g Tic Prim || pon aura yp.] μετα ταυτα γράφεις 1. 10 al. |] 5 om. τὴν δεξιαν A. al. vg||6 om, 
τῶν αἰώνων 1. 12. 47 arm, + ἀμὴν 16. 36 Tyc |] om. χαι τ. γὴν X. τ. εν αὐτὴ 41. 12 || om. xQ τ. 
θαλ. x. τ. ev αυτη N* 4 al. g Prim|| 8 inc. χαὶ nxovca φωνὴν 7 g Tyc Prim || λαλουσα... λεγουσα 
1 al. || βιβλιδαριον Q al., βιβλιον AC al. Lg δος μοι P al. || βιβλιον NP g ug || χοιλ.] χαρδιαν 
Al|1o επιχρ.] ἐγεμισθὴ N g Tyc Prim] ΧΙ. 1 ραβδω] + χαι erornxer o αγγελος Q al. Vict Tye sy 
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terra i co que hi ha en ella, i la mari co que hi ha en ella: «Que no hi 

haurá més temps; “sinó que en els dies de la veu de Pángel seté, quan 

vagi a tocar la trompeta, s'haurá consumat el misteri de Déu, tal com 

ho anuncia als seus servents els profetes.» 

8Tla veu que havia oit del cel, em parlá de nou i em digué: «Vés, 

pren el llibret que hi ha obert a la má de Pángel que está dret damunt 

la mar i la terra.» ?*Iani vers ángel, i li diguí que em donés el llibret; i 

em diu: «Pren-lo, i devora'l; amargara, cert, el teu ventre, peró a la 

teva boca será dolc com la mel.» *%I prengui el llibret de la ma de Pan- 

gel, i me”l vaig empassar: i eraa la meva boca dolc com mel; peró quan 

Phagui engolit, el meu ventre s'ompli d'amargor. 11 hom em diu: 

« Cal que de nou profetitzis sobre pobles i gents i llengúes i reis nom- 

brosos.» 

ELs DOS TESTIMONIS: SÓN OCCITS 1 RESSUSCITEN 

(C. XI.) *Iem fou donada una canya semblant a una verga, i s'em 

disue: «Alca't, 1 amida el temple de Déu 1 l'altar i els qui hi adoren; 

2 pero Patri exterior del temple, deixa”l de banda, no Pamidis; puix que és 

donat al gentils, els quals trepitjaran la ciutat santa durant quaranta-dos 

9. EZ. 11,,8-95 111) 1-3: 

XI. — Els dos testimonis. AHudeix 
certament la história d'Enoc 1 Elias. 
¿Devem, peró, entendre-ho, com molts 
antics exegetes, d'un retorn personal 
dels esmentats profetes abans de la 
vinguda de Panticrist? (Encara que al- 
tres ho entenien d'Elias i Jeremias, o 
Elias i Moisés.) Sembla que la profe- 
ela de Mal: IV; 53.1 Eceli.. XLVIIL, τὸ: 
11, de l'Elias que vindria a aparellar 
lPadveniment del Messias, deu hom en- 
tendre-la tipicament, 1 acomplerta per- 
fectament en la persona del Baptista ; 
car no admeten altra explicació raona- 
ble les paraules de Jesús en Mt. XI, 
14; XVII, 10-13, comparades amb Mc. 
IX, 9-13. Seria un cas únic en la Sa- 
grada Escriptura que l'Elias historic 
figurés el Baptista i aquest altra vegada 
figurés la persona d'Elias. 

Així entenem els dos testimonis en 

MIE τὸ; 

sentit simbolic, dels barons apostólics 
en el zel, doctrina i santedat, que Déu 
anirá suscitant sense interrupció en el 
curs dels segles; els quals, si bé mo- 
mentániament potser seran vencuts pels 
enemics del Crist, reviuran amb nova 
vida, sense que mai els manquin con- 
tinuadors. 

1-2. — Sota el simbol del temple ma- 
terial de Jerusalem parla St. Joan de 
Pedifici espiritual de lPesglésia cristiana. 
Els gentils, els seus enemics, trepitjaran 
la part exterior, la faran sofrir externa- 
ment; pero en el seu interior, en el seu 
santuari, hi haurá pau, será incommo- 
vible 1 closa als gentils. Per aixó sant 
Joan és manat d'amidar el santuari, la 
part interior del temple, i deixa de ban- 
da la part exterior. 

2.—Quaranta-dos mesos. En el cap. 
XIII, 5, indiquen la duració del poder 
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μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ τοὺς προσκυνοῦν- 

τας ἐν αὐτῷ. 53καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἐκβαλε ἔξωθεν καὶ 

μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, ὅτι ἐδόθη τοῖς ἔθνεσιν, καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν 

πατήσουσιν μῆνας τεσσεράκοντα δύο. 8 καὶ δώσω τοῖς δυσὶν μάρτυσίν 

βου, καὶ προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα περιβε- 

βλημένοι σάκκους. Οὗτοί εἶσιν αἷ δύο ἐλαῖαι καὶ αἵ δύο λυχνίαι αἱ 

ἐνώπιον τοῦ κυρίου τῆς γῆς ἑστῶτες. ὅ καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλει ἀδικῆ- 

σαι, πῦρ ἔκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ κατεσθίει τοὺς 

ἐχθροὺς αὐτῶν: καὶ εἴ τις θελήσῃ αὐτοὺς ἀδικῆσαι, οὕτως δεῖ αὐτὸν 

ἀποκτανθῆναι. θοῦτοι ἔχουσιν τὴν ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν οὐρανόν, ἵνα 

μὴ δετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν, καὶ ἐξουσίαν ἔχου- 

σιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα καὶ πατάξαι τὴν γῆν ἐν 

πιάσῃ πληγῇ δσάκις ἐὰν θελήσωσιν. ἴ καὶ ὅταν τελέσωσιν τὴν μαρτυρίαν 

αὐτῶν, τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιήσει μετ᾽ αὐτῶν 

πόλεμον καὶ νικήσει αὐτοὺς καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς. δκαὶ τὸ πτῶμα 

αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας τῆς πόλεως τῆς μεγάλης, ἥτις καλεῖται πνευ- 

ματικῶς Σόδομα καὶ Αἴγυπτος, ὅπου καὶ ὃ κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη. 

καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ 

πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ 

ἀφίουσιν τεθῆναι εἰς μνῆμα. kai οἵ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς 

χαίρουσιν ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ εὐφραίνονται, καὶ δῶρα πέμψουσιν ἀλλήλοις, 

ὅτι οὗτοι οἵ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 

1: καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ θεοῦ 

εἰσῆλθεν αὐτοῖς, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ φόβος μέγας 

ἐπέπεσεν ἐπὶ τοὺς θεωροῦντας αὐτούς. 13 καὶ ἤκουσαν φωνῆς μεγάλης 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης αὐτοῖς: ἀνάβατε ὥὧδὲ - καὶ ἀνέβησαν εἷς τὸν 

οὐρανὸν ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ἐϑεώρησαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν. 

13 Καὶ ἐν ἐκείνη τῇ ὥρα ἐγένετο σεισμὸς μέγας, καὶ τὸ δέκατον τῆς 

πόλεως ἔπεσεν, καὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῷ σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώπων 

χιλιάδες ἕπτά, καὶ oí λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ 

θεῷ τοῦ οὐρανοῦ. 

14*H Οὐαὶ ἡ δευτέρα ἀπῆλθεν: ἰδοὺ Y Oval ἣ τρίτη ἔρχεται ταχύ. 

2 εξωθ. 19 εσωθεν Nal, || εξωθ. 29] εξω Ο al. ἐεσὼ N*, ἐσωθεν Ρ|! 3 περιβεβλημένους N AP 
Ο αἱ.}} ς θελησὴη] θελει CPO al. [| ον. ουτως C||7 θηρ.] + To τεταρτον Á || om. χαι ATOXT. AUT. 
1.12 α1}}8 τα πτωματα NP 47 Pal. y Vict Prim υρ sy || αὐτῶν 19] + εασει 28. 37. 79 al. (laspler) |] 
pey.] + αταφά 28.79 |]9 βλεψουσ. lat || το πτ.] Ta Trwpara P al. g vg sy || ἀφησουσι Q al. Prim 
sy || vn arta 98 al. Prim vz || 10 χαρήσονται 38 al. g Prim vg || 11 autotc] ev αὖτ. 4 al., εἰς αυτους 

NO al. lat |] 12 χουσα P7 Ο αἱ. Tyc || om. αὐτοῖς A 28 Tyc|| 13 wpa] nuepa Q αἱ. 
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mesos. 51 faré que els meus dos testimonis profetitzin durant mil dos- 

cents seixanta dies, vestits de sacs. *Són aquests les dues oliveres, i els 

dos canelobres que estan davant el Senyor de la terra. *I si algú vol 

noure”ls, ix foc de llur boca i devora llurs enemics; si algú volia noure”ls 

aixi cal que ell sigui occit. $ Aquests tenen poder de tancar el cel, talment 

que no plogui durant els dies de llur ministeri profétic; ¡tenen poder 

sobre les aigúes, de convertir-les en sang, i de colpir la terra amb tota 

mena de plagues, tantes vegades com voldran. “1 quan hauran acabat llur 

testimoniatge, la béstia que puja de l'abisme, mourá guerra contra ells, 

i els vencerá i els occirá; 51 jauran llurs cadávers a la placa de la gran 

ciutat, que misticament s'anomena Sodoma i Egipte, on també llur Se- 

nyor fou crucificat. 51 veuran pobles i tribus i llengúes i gents llurs 

cadávers durant tres dies i mig, i no deixaran que llurs cadavers siguin 

posats en sepulcre. 1%] els habitants de la terra s'alegraran i gojaran a 

causa 4᾽ 6115, 1 es trametran dons els uns als altres puix que aquests dos 

profetes turmentaren els habitants de la terra. 

MPero al cap de tres dies i mig una alenada de vida de part de Déu 

entrá en ells, i es drecaren sobre llurs peus; i un gran temor envai els qui 

els veien. 131 oiren una veu forta que del cel els deia: « Pugeu aci dalt! »; 

i pujaren al cel en el núvol, i lurs enemics els veieren. 

13 En aquella hora hi hagué un gran terratrémol, i fou aterrada una de- 

sena part de la ciutat, i moriren en el terratrémol set mil homes, i els 

restants s'espaordiren i donaren glória al Déu del cel. 

141 Αἱ segon és passat; heus aquí que ve tot seguit l'ai tercer. 

4, Zach 1v, 2-14. 5, ΙΝ Reg. 1, 10. 6, lll Reg. xvi, 1; Ex. vir. 3, lsa1..1, 9-10: 11, Ez. XXXVIL, $. 10, 

de la Béstia. Aquest espai de temps 3. — Vestits de sacs. D'una túnica 
equival als tres anys i mig que la Verge- 
Mare será sustentada en el desert (XIII, 
14)—0 mil dos-cents seixanta dies, se- 
gons el v. 6—, ἱ als mil dos-cents sei- 
xanta dies que durará el ministeri dels 
dos testimonis (XI, 3). Aquesta exacta 
equivalencia de dades prova que no es 
tracta d'edats successives, sinó síincro- 
nes, és a dir que tant durará la lluita 
del maligne (XIII, 5), com la resisten- 
cia victoriosa de P'església, malgrat els 
aparents 1 momentanis triomís del mal, 
figurats en la mort dels dos testimonis 
que després de tres dies i mig, és a 
dir, dun espai curtissim, tornaran a 
nova vida i seran pujats gloriosos al cel. 

gruixuda, teixida de péis de cabra, com 
Elias (11 Rg. 18) o de péls de camell, 
com el Baptista (Mt. III, 4). Sembla 
ésser el vestit tipic dels profetes (Zach. 
XIII, 4). 

8. — La gran ciutat. AlHudeix sens 
dubte la Jerusalem histórica. Peró 
aixi com el temple dels vv. 1-2 repre- 
senta l'església universal, en aquest lloc, 
com es veu pels vv. 9-10, per haver 
donat mort al Redemptor, Jerusalem 
representa la ciutat del mal en les se- 
ves diverses manifestacions históriques. 
Els israelites infidels eren comparats 
als sodomites (Is. I, 9 s.; Jer. XXI, 
τ EZ DAN Ios DE. 1V.,.6): 
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SEPTIMA TVBA 

15 Kal ὃ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισεν: καὶ ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι Ev 

τῷ οὐρανῷ, λέγουσαι’ ἐγένετο Ñ βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ κυρίου ἥμῶν 

καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς οἰῶνας τῶν αἰώνων. 

16 καὶ οἵ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι, οἵ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καθήμενοι 

ἐπὶ τοὺς θρόνους αὐτῶν, ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσ- 

εκύνησαν τῷ θεῷ, “héyovtec: εὐχαριστοῦμέν σοι, κύριε ὃ θεὸς ὃ 

παντοκράτωρ, ὃ ὧν καὶ ὃ ἦν, ὅτι εἴληφας τὴν δύναμίν σου τὴν μεγάλην 

καὶ ἐβασίλευσας" 18 καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν, καὶ ἦλθεν ἧ ὀργή σου 

καὶ ὃ καιρὸς τῶν νεκρῶν κριθῆναι καὶ δοῦναι τὸν μισθὸν τοῖς δούλοις 

σου τοῖς προφῆταις καὶ τοῖς ἁγίοις καὶ τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά 

σου, τοῖς μικροῖς καὶ τοῖς μεγάλοις, καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθεῖρον- 

τας τὴν γῆν. 

19 Kal ἠνοίγη ὃ ναὸς τοῦ θεοῦ [δ] ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὥὄφθη ἧ κιβωτὸς 

τῆς διαθήκης αὐτοῦ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ, καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ 

καὶ βρονταὶ καὶ σεισμὸς καὶ χάλαζα μεγάλη. 

ὃ: PRAELIVM DRACONIS CVM MVLIERE ET SEMINE ElVS 

(C. XIT.) : Καὶ σημεῖον μέγα ὥφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλη- 

μένη τὸν ἥλιον, καὶ Y σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς 

κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα, 25καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα, [καὶ] 

κράζει ὠδίνουσα καὶ βασανιζομένη τεκεῖν. ¿kal ὥφθη ἄλλο σημεῖον 

ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων πυρρὸς μέγας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ 

κέρατα δέκα καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα. 4 καὶ Y οὐρὰ 

αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς 

εἰς τὴν γῆν. καὶ ὃ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλού- 

σης τεκεῖν, ἵνα ὅταν τέκη τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγη. ὃ καὶ ἔτεκεν 

vióv, ἄρρενα, ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾶ" 

καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ. 

15 0m. τοῦ χοσμ. 28 Tyc Prim || χυριου] θεον 28 Τγε Prim Ambr || atwvwv] + ἀμὴν ΝΥ al, Tyc || 
16 ot xabnvtar N* CO al. vg || 17 θεος] + ἡμῶν 28. 79 g Tyc || nv] + χαι o epxopevos 8. 79 αἱ. 
(Tyc), + χαι N*C fuld |] 18 τους μιχρους X. τους μεγχλους NYACP2 || διαφθειραντας C al, lat || 
19 om. 0 22 NP Ο αἱ. || om, xa cero. Q αἱ. || XIL 2 om. xa: 22 APO al, || expalev C al., expa- 
ξεν Q al. ||3 πυρος CO al. sy || 4-5 τεχνον] παιδιον 38 || apazy AC 
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LA SETENA TROMPETA 

15T Pángel seté tocá la trompeta; i al cel hi hagué grans veus que 

deien: «El regne del món ha esdevingut de nostre Senyor i del seu 

Crist, i regnará pels segles dels segles.» 161 els vint-i-quatre ancians, 

que seuen en llurs solis davant el Senyor, es prostraren la fac en terra i 

adoraren Déu, 1 dient: «Et donem gracies, Senyor Déu Totpoderós, el 

qui és i el qui era, perqué t'has armat del teu gran poderi has regnat; 

181 les gents s'han airat, perque ha arribat la ira teva, i el moment, per 

als morts, d'ésser jutjats, i de donar el guardó als teus servents els pro- 

fetes i als sants i als qui temen el teu nom, petits i grans, i de perdre 

els qui han perdut la terra.» 

ἘΠΕ al cel s*obri el temple de Déu, i aparegué al seu temple l'arca del 

seu testament; i hi hagué llampecs i veus i trons i terratrémol i una gran 

pedregada. 

5. VISIÓ CENTRAL DE L'APOCALIPSI: LLUITA DEL DrAc 

CONTRA La VERGE-MARE 1 ELS DE LA SEVA NISSAGA 

(C. XII.) 11 un gran senyal aparegué en el cel: una dona revestida 

del sol, amb la lluna sota els seus peus, i al seu cap dotze estels per co- 

rona; “21, estant gravida, crida dels dolors del part, patint per infan- 

tar. ¿lun altre senyal aparegué en el cel: heus aquí un drac vermell, 

gros, amb set caps i deu corns, i als seus caps set diademes; *i amb la 

cua arrossega un terc dels astres del cel, 1 els ha llancats a la terra. 1 el 

Drac s'aturá davant la dona, que anava a infantar, per tal de, quan ella 

infantés, engolir el seu infant. *I infanta un fill mascle, que va a regir 

totes les gents amb verga de ferro. [εἰ seu fill fou arrabassat vers Déu i 

197 ΒΘΌ ΤΕΣ ES 55 Dan. 1x, 10> 

XII. — A base de la persona histó- 
rica de la Verge Mare de Jesús, sant 
Joan simbolitza la mistica ciutat de 
Déu, VIsrael espiritual que infanta el 
Crist, Pesglésia cristiana que a través 
dels segles 1 enmig de dolors infanta 
els fidels, membres miístics de Crist. 
Aquesta és la visió central de tot 1"Apo- 
calipsi: qui mou 1 atia les forces del 

4, Dan. vin, 10. 5,Ps. 11, 9. 

mal, les Bésties de qué es parlara més 
endavant, és el Drac, l'antic serpent, 
Satanás, que en tot temps lluitaráa acar- 
nissadament contra els fidels, com lluitá 
contra Crist, sense obtenir, pero, la 
victoria. El v. 18 indica la inestabilitat 
del seu regne: mentre 1'Anyell regna da- 
munt la muntanya de Sion, el Drac s'atu- 
ra sobre la movedissa arena de la mar. 
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δ καὶ ἣ γυνὴ ἔφυγεν εἷς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμέ- 

νον ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας 

ἑξήκοντα. ἴ Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ, ὃ Μιχαὴλ καὶ oí ἄγγε- 

λοι αὐτοῦ τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τοῦ δράκοντος. καὶ ὃ δράκων ἐπολέμησεν 

καὶ oí ἄγγελοι αὐτοῦ, $kal οὐκ ἴσχυσαν, οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῶν ἔτι 

ἐν τῷ οὐρανῷ. ϑκαὶ ἐβλήθη ὃ δράκων ὃ μέγας, ὃ ὄφις ὃ ἀρχαῖος, 

ὃ καλούμενος Διάβολος καὶ ὃ Σατανᾶς, ὃ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην, 

ἐβλήθη εἷς τὴν γῆν, καὶ oí ἄγγελοι αὐτοῦ pet” αὐτοῦ ἐβλήθησαν. 

1 καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ οὐρανῷ λέγουσαν ἄρτι ἐγένετο ἣ 

σωτηρία καὶ ἧ δύναμις καὶ y βασιλεία τοῦ θεοῦ ἣμῶν καὶ Y ἐξουσία τοῦ 

Χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήθη ὃ κατήγορος τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὃ κατηγο- 

ρῶν αὐτοὺς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός. 1] καὶ αὐτοὶ 

ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας 

αὐτῶν, καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου. ᾿5διὰ τοῦτο 

εὐφραίνεσθε, οὐρανοὶ καὶ oí ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες" οὐαὶ τὴν γῆν καὶ 

τὴν θάλασσαν, ὅτι κατέβη ὃ διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν μέγαν, 

εἰδὼς ὄτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει. 

13Kal ὅτε εἶδεν ὃ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξεν τὴν 

γυναῖκα ἥτις ἔτεκεν τὸν ἄρρενα. “καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ αἵ δύο 

τιτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται εἷς τὴν ἔρημον εἷς τὸν 

τόπον αὐτῆς, ὅπου τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ 

ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως. 18 καὶ ἔβαλεν ὃ ὄφις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ 

ὀπίσω τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταμόν, ἵνα αὐτὴν ποταμοφόρητον 

ποιήσῃ. 16 αὶ ἐβοήθησεν ἣ γῆ τῇ γυναικί, καὶ ἤνοιξεν ἣ γῆ τὸ στόμα 

αὐτῆς καὶ κατέπιεν τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν ὃ δράκων ἐκ τοῦ στόματος 

αὖτοθ. Ykal ὠργίσθη ὃ δράκων ἐπὶ τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλθεν ποιῆσαι 

πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς, τῶν τηρούντων τὰς 

ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ. 

18 Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης. 

6. DvAr BESTIAE VNA E MARI ALTERA 

EX TERRA ASCENDVNT HOMINESQVE SEDVCVNT 

(C. XII.) Καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον 

κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἕπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδή- 

6 om, exet 1? Cal, g TycPrim vg||3 ἰσχυσεν 4 αἱ., ισχυον O 14} autwv] autw 6. 7 αἱ,, αυτοις 
17.36 || 9 om. μετ αὖτ. εβλ. 26. 28. 79 || το χριστ.] xuptov C || xarnywp A || xárnywp 4 || 11 ata] 
ovoya 28, 79 || 12 ovat] + τοῖς χατοιχουσιὶ 1 αἱ. || om. peyav δὲ |] 14 om. xa: nu. καιῤ. C|| 16 om. 
Ἢ γὴ 29 34. 35 al, g Tyc Prim || 17 tno.] του θεου N* (98) || 18 εσταθὴ NACPA al, g Tyc ug sy 
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vers el seu soli. 51 la dona fugi al desert, on té un lloc aparellat per Déu, 

per tal que allá la sustentin durant mil dos-cents seixanta dies. 71 hi ha- 

gué un combat al cel: Miquel i els seus angels lluitaven contra el Drac; i 

lluitava el Drac i els seus ángels, $peró no prevalgueren, i ja no hi hagué 

per a ells més lloc al cel. 951 fou llangat el gran Drac, el serpent antic, el 

qui s'anomena diable i Satanás, el qui sedueix tot el món : fou llancat a la 

terra, i amb ell hi foren llancats els seus ángels. 191 vaig oir una gran veu 

al cel que deia: «Ara ha estat acomplida la salvació i el poder i el regne 

del nostre Déu, i el domini del seu Crist; car ha estat foragitat l'acusa- 

dor dels nostres germans, el qui els acusava dia i nit davant el nostre 

Déu. *Ells, peró, Phan vencut per la sang de 1'Anyell i per la paraula 

de llur testimoniatge; ino estimaren llur vida fins a la mort. 1?Per aixó 

alegreu-vos, Oh cels i els qui hi habiteu! Pero, ai de la terra i de la mar, 

perque el diable ha baixat cap a vosaltres, endut de gran furor, sabent 

que li resta poc temps.» 

161 en veure's el Drac llancat a la terra, persegui la dona que havia in- 

fantat el fill mascle. **Peró, a la dona, foren-li donades les dues ales de 

la gran aguila, perque voli al desert, al seu lloc, on és sustentada per 

un temps i dos temps i mig temps, lluny del serpent. 151 el serpent, de 

la seva boca gitáa darrera la dona com un riu d'aigua, per fer-la arrosse- 

gar pel riu. La terra, pero, auxiliá la dona, i la terra obri la seva boca 1 

engloti la riuada que havia gitat el Drac de la boca. 171 el Drac s'airá 

contra la dona, i se n'ana a fer guerra contra els altres de la nissaga d'ella, 

contra els qui observen els manaments de Déu i guarden el testimoniatge 

de Jesús. 181 s'aturá sobre l'arena de la mar. 

6. LES FORCES AUXILIARS DEL DrAC: LA BESTIA QUE 

PUJA DE LA MAR, 1 1A BESTIA QUE PUJA DE LA TERRA 

(C. XII.) 11 via pujar de la mar una béstia que tenia set caps i deu 

corns, i damunt els seus corns deu diademes, i damunt els seus caps 
9. Ec. x, 18; Gen. mf, £..14. 17, Inf. x1v, 125 Gen. nu, 15, 

1 ss.—La Béstia que puja de la mar. 

1, Inf. xv11; Dan. vn, 7. 

St. Joan tenia enfront. La Béstia sego- 
Per a St. Joan, exiliat a Patmos, illot 
proper al Continent, la banda de la 
mar era ponent; per contra, la Bestia 
que puja de la terra (v. 11 55.), prové 
del Continent, de l'Ásia romana, que 

na és un auxiliar de la primera, i treba- 
lla perqué els homes lPadorin. Avui 
ningú no dubta que la Bestia primera, 
a la qual el Drac cedeix el poder, sigui 
Pantiga Roma pagana, la potestat polí- 
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parta, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὄνομα βλασφημίας. *kal τὸ θηρίον 

ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ ol πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα 

αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὃ δράκων τὴν δύναμιν 

αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην. ὃ καὶ μίαν ἐκ τῶν 

κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἷς θάνατον, καὶ ἧ πληγὴ τοῦ θανάτου 

αὐτοῦ ἐθεραπεύθη. καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἣ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου, “καὶ 

προσεκύνησαν τῷ δράκοντι, ὅτι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν τῷ θηρίω, καὶ 

τπιροσεκύνησαν τῶ θηρίῳ λέγοντες’ τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ, καὶ τίς δύνα- 

ται πολεμῆσαι μετ᾽ αὐτοῦ ; ὃ καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ 

βλασφημίας, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ποιῆσαι μῆνας τεσσεράκοντα δύο. 

ὁ καὶ ἤνοιξεν τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίας πρὸς τὸν θεόν, βλασφη- 

μῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκη- 

νοῦντας. ἴκαὶ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆ- 

σαι αὐτούς, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ 

γλῶσσαν καὶ ἔθνος. 8 καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες ol κατοικοῦν - 

τες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γεγραπται τὸ ὄνομα ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ 

ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. Εἴ τις ἔχει οὖς, 

ἀκουσάτω. 

10 Εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν, εἷς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει: εἴ τις ἐν μα- 

χαίρῃ ἀποκτενεῖ, δεῖ αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι. “Qe ἐστιν ἡ 

ὑπομονὴ καὶ ἧ πίστις τῶν ἁγίων. 

11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχεν κέρατα δύο 

ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὧς δράκων. 13καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου 

θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ 

κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσωσιν τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη 

ἣ πληγὴ τοῦ θανάτου avto0. 15 καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, ἵνα καὶ πῦρ 

ποιῇ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. 

14 καὶ πλανᾶ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη 

αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς 

ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, ὃς ἔχει τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρης καὶ ἔζησεν. 

15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἣ 

εἰκὼν τοῦ θηρίου, καὶ ποιήσῃ [ἵνα] ὅσοι ¿dv μὴ προσκυνήσωσιν τῇ 

XI. 1 ovoparta NAQ αἱ. sy |] 2 λεοντων N 14. 92 Vict Tyc .γ}}3 ἐεσφραγισμενὴν 91 || εθαυμα- 

σθη 4 al. || 4 δυνατος Ο al. || 5-6 βλασφημῖιαν PQ al. || 5 om. εξουσιοαι N*, + πολεμον Q al, || 
ποιησ.] + o θελει Nj]6 το ονομ. αυτ.] αυτον N* || om. χαὶ τ. σχὴν. AUT. C||7 om. χαι εδοθ. — 
νιχ. αυὐτους ACP P al, arm||om. χαὶ λαὸν PI 1, 36 αἱ. }} 8 om. ὧν 4] ᾿ονομα] + αὐτῶν N* 
P27 95 sy + αὐτου 460 αἱ. εσφραγισμενου 1. 16 al, Tyc|| 10 om. εἰς αιχμαλ. 25 NCP9 PO αἱ. 
[xo ἀποχτεινεις δὲ 28, 79 || πιστις] θλιψις 38. 97} 11 om. duo 2. 6 αἰ. | 12 ποιειι 19] ἐποιει 38 og; 
ποιήσει 34.35. 87 τ4 πλανα] + τους εμους 2. 6 αἱ. [] ος] ο NX αἰ. [{εἰχε Q al. sy [15 aut] αὐτὴ 
ACP || om. τινα χαι λαλ. ἡ εἰχ. 7. θηρ. Cal, || + τινὰ 25 AP al. σ τς 
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uns noms de blasfemia. 31 la bestia que viu semblava una pantera; els 

seus peus eren com d'un ós, la seva boca com boca de lleó. *I el Drac li 

cedi la seva forca i el seu soli iuna gran potestat. 1 un dels seus caps 

era com ferit de mort, peró la ferida mortal fou guarida. 1 tota la terra 

es meravellá darrera la Bestia; *i adoraren el Drac que havia cedit el 

poder a la Béstia, i adoraren la Bestia, dient: «¿Qui hi ha semblant 

a la Béstia? ¿i qui pot combatre contra ella?» 51 fou-li donada una 

boca que parla altiveses i blasfémies; i fou-li atorgada potestat d'obrar 

durant quaranta-dos mesos. *]I desclogué la boca en blasfémies contra 

Déu, per a blasfemar del nom seu i del seu tabernacle 1 dels qui tenen 

estatge al cel. Τ1 fou-li atorgat de fer guerra contra els sants, i de vén- 

cer-los, i li fou donada potestat sobre totes les tribus i pobles i llengúes i 

gents. $1 Padoraran tots els habitants de la terra, el nom dels quals no és 

escrit en el llibre de la vida de 1'Anyell immolat d'encá de la creació del 

món. *Qui tingui orella, escolti: 1%qui duu a captivitat, a captivitat 

va; qui a espasa mata, cal que a espasa ell mori. Aqui está la paciencia 

i la fe dels sants. 

1Í vaig veure una altra bestia que pujava de la terra; ¡ tenia dos corns 

semblants a 1*'Anyell; parlava, peró, com el Drac. 151 exerceix tot el 

poder de la Béstia primera a la presencia d'ella; 1 fa que la terra ¡ els seus 

habitants adorin la Bestia primera, la ferida mortal de la qual fou guarida. 

13[ obra grans prodigis fins a fer davallar foc del cel a la terra, en presén- 

cia dels homes. **I sedueix els habitants de la terra mitjancant els se- 

nyals que li és permés de fer davant la Béstia, dient als habitants de la 
2, Dan. vir, 4-6. 5, Dan. vi, 8. 7. Dan. vir, 21. 

13, Mt xxiv, 24; 11 Thess. 11, 9-10. 
8, Ex xxxi1, 32:33. 10, ler, xv, 2; Mt, xxvI, $2. 

tica de l'Imperi romá, que ja en temps 
de l1'Apocalipsi comencava ca i lla a 
ésser adorada en la persona dels seus 
Césars. Suetoni (Domitianus, X1II) es- 
criu que Domiciá, sota el qual vivia 
St. Joan, emprava gustós en els docu- 
ments la fórmula «dominus et deus 
noster hoc fieri iubet.» La Béstia sego- 
na personifica les doctrines i cultes 
asiátics, principalment de les ciutats 
gregues de l'Asia, que competien a 
tributar honors divins als Césars 1 a la 
deessa Roma per tal de mertixer llurs 
preferéncies. 

3. 12. 14. — La ferida de la Bestia. 
AHudeix probablement al suicidi de 
Neró. Tanta era l'anomenada deixada 

14 - NOU TESTAMENT XV 

que el poble no podia creure que fos 
verament mort. Suetoni (Nero, LVII) 
ens conta que després del seu suicidi 
les turbes posaren la seva imatge al 
Fórum roma i lP'aclamaven com encara 
vivent; i que vint anys més tard no 
mancá qui es fes passar per Neró, 
tornat de la Partia. Vegeu també Tacit 
(EMS La TS La Megenda, aná 
creixent, 1 a mig segle 11 era escampada 
per tot 1'Imperi. Sant Joan se'n val per 
a simbolitzar en Neró el tipus de César 
enemic del Cristianisme i encarnació de 
la Béstia; així diu que Neró no és 
mort per a sempre, sinó que reviurá en 
els seus successors. 
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εἰκόνι τοῦ θηρίου ἀποκτανθῶσιν. 16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ 

τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευ- 

θέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δῶσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς 

αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῶν, 1 καὶ ἵνα μή τις δύνηται 

ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὃ ἔχων τὸ χάραγμα τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ 

τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 18 “Ὧδε y σοφία ἐστίν. ὃ ἔχων νοῦν 

ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου: ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν. καὶ 

ὃ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ. 

7. (COMITES ET MINISTRI ΑΟΝῚ STANTIS SVPRA MONTEM SION 

(C. XIV.) 1 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ τὸ ἀρνίον ἐστὸς ¿mi τὸ ὄρος Σιών, 

καὶ μετ’ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι τὸ ὄνομα 

αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων 

αὐτῶν. 53καὶ ἤκουσα φωνὴν ἔκ τοῦ οὐρανοῦ ὥς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν 

καὶ ὧς φωνὴν βροντῆς μεγάλης, καὶ y φωνὴ ἣν ἤκουσα ὡς κιθαρῳδῶν 

κιθαριζόντων ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν, Ikal ἄδουσιν ὧς ᾧδὴν καινὴν 

ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τῶν τέσσαρων ζώων καὶ τῶν πρεσβυ- 

τέρων' καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τὴν ᾧδὴν el μὴ al ἑκατὸν τεσσε- 

ράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οἵ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς. Ἅ οὗτοί εἶσιν 

οὗ μετὰ γυναικῶν οὖκ ἐμολύνθησαν: παρθένοι γάρ εἶσιν. οὗτοι οἱ ἀκο- 

λουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγη. οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν 

ἀνθρώπων ἀπαρχὴ τῷ θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ, δ καὶ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν 

οὔχ εὑρέθη ψεῦδος ἄμωμοί εἶσιν. 

6 Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον EV μεσουρανήματι, ἔχοντα εὐαγ- 

γέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐπὶ 

πᾶν ἔθνος καὶ φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ λαόν, ἴ λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ᾽ 

φοβήθητε τὸν θεὸν καὶ δότε αὐτῷ δόξαν, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως 

αὐτοῦ, καὶ προσκυνήσατε τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ 

16 ) TTOX. Χ. τ. πλουσ. δὲ 79 ||) δουλ. χ. τ. ἐλευθ. 36. 39 |] τῶν μητωπων O al., lat sy || 17 om. 
χαι 19 NC αἱ. Tyc Prim sy || μὴ τις] μηδεις 35. 871} πωλ. ἡ ayop. ett 35. 87} to ον. τ. θηρ.] του 
θηριον ἡ το ονομα autos δα (36) 38 || 18 om- xa o ap. αὐτου YN [|ἐξηχοντα] δεχα C 11 Irencodd Tyc 
XIV. 1 om.to 12 P9 P al. ||om, otwv C||avtov 1] + ἀριθμος O al. sy || 2 om. χαι ὡς φ. βρ. 
pey. 28.79 |] 3 om. ὡς NP PO αἱ. sy Prim || 4 om. αὐτοι εἰσιν A || nyop. + urro τησον O al, sy || 
απ ἀρχῆς X 16. 39 TycPrim|]7 aywpu.] + yap NO al. |]6 om. ἐπι 1? Ὁ al, 

18. — La xifra de la Béstia és sis-cents sigui que les lletres hebraiques i gre- 
seixanta-sis. El costum de designar els  gues fan també de xifres. Per tant, i 
noms de persones per xifres era prou  perles dades aci i en els cap. segúents 
estés en la literatura apocalíptica, com  indicades, no era dificil als primers 
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terra que erigeixin una imatge a la Béstia, que, ferida d'espasa, tanmateix ha 

reviscut. 151 li fou atorgat de donar alé a la imatge de la Bestia, de mane- 

ra que parli la imatge de la Béstia, i de fer que tots quants no adorin la 

imatge de la Béstia siguin occits. 161 [ὰ que a tothom, petits i grans, 
rics i pobres, i lliures i esclaus, els sigui gravada una marca en llur má 

dreta o en llurs fronts, 171 que ningú no pugui comprar o vendre, sinó el 

qui porti la marca gravada: el nom de la Béstia, o la xifra del nom della. 

18 Aquí está la saviesa: qui té inteligencia, compti la xifra de la Bestia; 

perque és una xifra d'home, i la xifra seva és sis-cents seixanta-sis. 

7. Εἰ. SEGUIDORS 1 ELS MINISTRES DE L”ÁNYELL, 

QUE REGNA A LA MUNTANYA DE SION 

(C. XIV.) *I esguardi, i heus aqui que l'Anyell estava damunt la 

muntanya de Sion, i amb ΕἸ] cent quaranta-quatre mil que duen el seu nom 

i el nom del seu Pare escrit en llurs fronts. 321 vaig oir del cel una veu 

com veu de moltes aigúes, i com veu d'un gran tro; 1 la veu oida era 

com de citaristes que polsen llurs citares. 531 canten com un cántic novell 

davant el soli i davant els quatre animals i els ancians; i ningú no podia 

aprendre el cántic, sinó és els cent quaranta-quatre mil, els rescatats de 

la terra. *Aquests són els qui no es macularen amb dones, puix que 

són verges; aquests són els qui seguexien 1'Anyell onsevulga que vagi; 

aquests han estat rescatats d'entre els homes, primicies per a Déu i 

l' Anyell; %i no es trobá mentida en llur boca: són irreprotxables. 

6] un altre ángel viu que volava pel mig del cel, tenint un evan- 

geli eternal, per a anunciar als qui sojornen a la terra i a tota gent i tribu 

i llengua i poble, “dient en veu forta: «“Temeu Déu, i doneu-li gloria; 
Ὁ ἸΠ δε. rs 

quissima variant del text, 616. Nocom 

ΤΕΣ, χ A 

lectors d'endevinar-ho. 1 per a sant 
Joan era prudencia personal de parlar 
veladament del poder que el tenia a 
Pexili. Malauradament la tradició pos- 
terior no ens trameté la solució de l'e- 
nigma d'una manera certa. Sembla, 
peró, ben fundada l'opinió que supo- 
sa lPescriptura hebraica QESAR NERON, 
César Nero, les quals lletres sumades 
donen el valor 666; tant més és fun- 
dada, perque lPomissió de la y final 
(equivalent a so) doná lloc a l'anti- 

una referencia a la sola persona histo- 
rica de Neró, ans com un símbol de 
tot poder polític hostil al Cristianisme. 

1-5.—L'Anyell diví regna en la mun- 
tanya de Sion, la fortalesa del Senyor 
1 refugi segur (Ps. CXXIV; Is. 11, 11). 
Els 144,000 que el segueixen onse- 
vulga que vagi, són les animes electes, 
els ascetes de tots els temps, veres pri- 
micies de 1'Anyell. 

6.—Evangeli eternal. No és altre que 
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θάλασσαν καὶ πηγὰς ὅδάτων. Kal ἄλλος δεύτερος ἄγγελος ἠκολούθη- 

σεν λέγων: ἔπεσεν ἔπεσεν Βαβυλὼν Y μεγάλη, ἣ ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ 

θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικεν πάντα τὰ ἔθνη. 9 Καὶ ἄλλος 

ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ: εἴ τις 

τιροσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ 

τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ, 19 καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ 

οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ 

τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον ἀγγέλων 

ἁγίων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου. 1: καὶ ὃ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν 

εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ 

νυκτὸς οἵ πρόσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις 

λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὄνόματος αὖτοῦ. 12082 ἣ ὑπομονὴ τῶν 

ἁγίων ἐστίν, ol τηροῦντες τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ τὴν πίστιν ᾿Ιησοῦ. 

18 Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης: γράψον’ μακάριοι oí 

νεκροὶ οἵ ἐν κυρίῳ ἀποθνσήκοντες ἀπ᾽ ἄρτι. ναί, λέγει τὸ πνεῦμα, 

ἵνα ἀναπαήσονται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν" τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ 

μετ᾽ αὐτῶν. 

14 Kai εἶδον, καὶ ἰδοὺ νεφέλη λευκή, καὶ ἐπὶ τὴν νεφέλην καθήμενον 

ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου, ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν 

καὶ ἐν τῇ κειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ. 15 [Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ 

τοῦ ναοῦ, κράζων ἐν φωνῇ μεγάλῃ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῆς νεφέλης" 

πέμψον τὸ δρέπανόν σου καὶ θέρισον, ὅτι ἦλθεν Y ὥρα θερίσαι, ὅτι 

ἐξηράνθη ὃ θερισμὸς τῆς γῆς. καὶ ἔβαλεν ὃ καθήμενος ἐπὶ τῆς 

νεφέλης τὸ δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐθερίσθη ἣ γῆ. Kal 

ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, ἔχων καὶ αὐτὸς 

δρέπανον ὀξύ. 158 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου ἔχων 

ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός, καὶ ἐφώνησεν κραυγῇ μεγάλῃ τῷ ἔχοντι τὸ 

δρέπανον τὸ ὀξὺ λέγων: πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ¿EY καὶ τρύγησον 

ποὺς βότρυας τῆς ἀμπέλου τῆς γῆς, ὅτι ἤκμασαν αἷ σταφυλαὶ αὐτῆς. 

19 καὶ ἔβαλεν ὃ ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἷς τὴν γῆν, καὶ ἐτρύγησεν τὴν 

ἄμπελον τῆς γῆς καὶ ἔβαλεν εἷς τὴν ληνὸν τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τὸν μέγαν. 

30 καὶ ἐπατήθη ἣ ληνὸς ἔξωθεν τῆς πόλεως, καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς 

ληνοῦ ἄχρι τῶν χαλινῶν τῶν ἵππων, ἀπὸ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων. 

8 } αγγελ. δευτ. CP αἱ. Tycsy |] om. ἐπεσεν 2? (Ὁ al. || πεπτωχεν P47 12 (80) Prim || 9 avtotc] 
auvtw 4 Prim || 10 του θεου] avtov 14. 38. 92 || βασανισθησονται 4 al. || τῶν ayiwv ayy. Q al. 
Cypr, τῶν αγγελων A 26 || 12 των τηρουντων N al. || βῆ.] + χριστου 28. 79 || 13 χυρ.] χριστω CP 
Tyc (|) λέγει var Q al. om. var N* P%? yg || ἀναπαυσωνται P al. || 14 vtw CP% al, lat || 15 vaov] 
ovpavou :. 7 al. || 18 om, εξηλθεν APM vg || οἐχων AC ve || χραυγὴ] φωνὴ NAQ al. lat sy || autns] 
της γῆς Ὁ alsy || 19 τὴν μεγαλὴν N al., om, 12. 34 arm|| 20 εξαχοσιων εξ 79, διαχοσιων N* 29 
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puix que és arribada l'hora del seu judici; i adoreu el qui féu el cel i la 

terra i la mar i les deus de les aigúes.» 51 un altre segon angel segui, 

dient: «Ha caigut, ha caigut Babilonia, la gran, la que abeura totes les 

gents amb el vi del furor de la seva fornicació.» ?I un altre tercer 

angel els segui, dient en veu forta: «Si algú adora la Béstia i la seva 

imatge, i en rep la marca al fronto a la má: *%també aquest beurá del 

vi del furor de Déu, abocat sense mescla al calze de la seva ira, i será 

turmentat amb foc ἰἱ sofre davant els sants angels i davant 1'Anyell. *I 

el fum de llur turment va pujant pels segles dels segles, i no tenen 

repos ni dia ni nit els adoradors de la Béstia i de la seva imatge i el qui 

accepta la marca del nom d'ella. 1? Aqui está la paciencia dels sants, dels 

qui observen els manaments de Déu i la fe de Jesús. 131 vaig oir del cel 

una veu que deia: Escriu: benaurats els morts, els qui moren des d'ara 

en el Senyor. Si, diu PEsperit: que reposin de llurs treballs, car els 

acompanyen llurs obres.» 

141 esguardi: i heus aquí un núvol blanc, i sobre el núvol un assegut 

semblant al Fill de Phome, el qual duia al cap una corona d'or, i a la má 

una falc aguda. 191 un altre ángel eixi del temple, cridant en veu forta 

al qui seia en el núvol: «Aplica la falg i sega! Car ha arribat l'hora de 

la sega, puix que són seques les messes de la terra.» *I el qui seia en 

núvol tirá la seva [αἷς damunt de la terra, i fou segada la terra. 171 del 

temple que hi ha al cel, sorti un altre ángel que duia també una falc 

aguda. 181 un altre ángel eixi de Paltar, que tenia poder sobre el foc; 

i cridá en un fort clam al qui té la falg aguda, dient « Aplica la falc 

aguda, i verema els raims de la vinya de la terra, car els seus raims 

són madurs.» *%Il'angel tirá la [αἷς aguda damunt de la terra i veremá 

la vinya de la terra, i ho llangá al gran cup del furor de Déu. *%I el 

cup fou pitjat fora ciutat, i del cup eixi sang fins a les brides dels cavalls, 

a una distáncia de mil sis-cents estadis. 
8, Isai. xx1, 93 ler. 11, 7-8. 

20, Isai, LxIn, 3. 

l'Evangeli del Crist, que deu durar per 

11, 1561. xxxiv, 9-10. 13, [54]. Lvir, 25 1 Cor. xv, 58. 15, loel. 1v, 13. 

el símbol de la Babilonia bíblica fa en- 
a sempre 114 predicació del qual resso- 
nará en tots els temps. 

Els altres angels anomenats en aquest 
capitol són els ministres de la justícia 
de Déu, els quals al degut temps cas- 
tigaran els malvais. 

8. — Babilonia. (Vegeu el cap. XIII 
i sobretot el XVII.) Com sant Joan 
parla veladament del César, així sota 

tendre la Roma pagana; igual St. Pere 
(Per τ) 

El vi... de la seva fornicacióo. De la 
seva idolatria; com és sovint anome- 
nada en l'Escriptura. Les relacions 
d'Israel amb Jahvé són comparades al 
matrimoni; l'apostasia, doncs, i P'ado- 
rar els idols seran un adulteri i forni- 
cació. (Així en el cap. XVIl.) 



128 AMOKAAYWIZ IQANNOY - XV, 1-XVI, 3 

SEPTEM ANGELI PHIALAS IRAE DEI ACCIPIVNT 

(C. XV.) : Καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ μέγα καὶ θαυμα- 

στόν, ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας πληγὰς ἑπτὰ τὰς ἐσχάτας, ὅτι ἐν αὐταῖς 

ἐτελέσθη ὃ θυμὸς τοῦ θεοῦ. 2 Καὶ εἶδον ὧς θάλασσαν δαλίνην μεμιγμέ- 

νην πυρί, καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ 

καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν 

δαλίνην, ἔχοντας κιθάρας τοῦ θεοῦ. kai ἄδουσιν τὴν 48 v Movotos 

τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ καὶ τὴν ᾧδὴν τοῦ ἀρνίου, λέγοντες: μεγάλα καὶ 

θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, κύριε ὃ θεὸς ὃ παντοκράτωρ! δίκαιαι καὶ ἀλη- 

θιναὶ αἷ ódol σου, ὃ βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν {τίς οὐ μὴ φοβηθῇ, κύριε, καὶ 

δοξάσει τὸ ὄνομά σου; ὅτι μόνος ὅσιος, ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν 

καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου, ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν. 

ὅ Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἠνοίγη ὃ ναὸς τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐν 

τῷ οὐρανῷ, θ καὶ ἐξῆλθον οἵ ἑπτὰ ἄγγελοι ol ἔχοντες τὰς ÉTTA πληγὰς 

ἐκ τοῦ ναοῦ, ἐνδεδυμένοι λίνον καθαρὸν λαμπρὸν καὶ περιεζωσμένοι 

περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς. “kal ἕν ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων ἔδωκεν 

τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ 

τοῦ ζῶντος εἷς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 8 καὶ ἐγεμίσθη ὃ ναὸς κατινοῦ 

ἐκ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο 

εἰσελθεῖν εἰς τὸν ναὸν ἄχρι τελεσθῶσιν al ἕπτὰ πληγαὶ τῶν ἕπτὰ 

ἀγγέλων. 

ὃ. ANGELI IN ADORATORES BESTIAE PHIALAS IRAE DEI EFFVNDVNT 

(C. XVI.) Καὶ ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς 

ἑπτὰ ἀγγέλοις: ὑπάγετε καὶ ἐκχέετε τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ 

θεοῦ εἷς τὴν γῆν. 

2 Καὶ ἀπῆλθεν ὃ πρῶτος καὶ ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἷς τὴν γῆν 

καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας 

τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ. ὃ Καὶ 

ὃ δεύτερος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν : καὶ ἐγένετο 

XV. 2 χαι 45] + ex του χαραγματος AVTOU 1. 37. 36. 79 al. || χυριου του θεου N [|3 βασιλευ 
N* al. || εθνων] αἰώνων N*CP% al. vg “7γ}}4 φοβ.] + σε 6.7 al., ) σε ου φοβ. NX 95 |] om. xupte 14. 
92 g h Cypr Tyc || αγιος O al. || evwr. σου] + xupte A 95 arm||6 om. ex τ᾿ vaov O al, Prim || λιθον 
AC al. vg||7 om. ev N*P% al. arm om, ἐπτὰ 22 N fuld || αιἰωνων] + ἀμὴν καὶ al. [[8 ex του χα- 
πνου P47 Ο al. [|om. era 22 P al. || XVI. 1 εχ τ. ναου] ex τ. ουρᾶνου 13 Tyc, om. Ο al. sy || om. 
επτα 2? P al. 
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SET ÁNGELS REBEN LES SET COPES DE LA IRA DE DkÉU 

(C. XV.) *I viu un altre senyal al cel, gran i admirable: set án- 

gels que tenien les set plagues darreres, perque amb elles s'ha consu- 

mat la ira de Déu. *I viu com una mar de vidre barrejada amb foc, i 

els vencedors de la Béstia i de la seva imatge i de la xifra del seu nom 

estant sobre la mar de vidre, tenint unes citares divines. 51 canten el cán- 

tic de Moisés, el servent de Déu, i el cántic de 1”Anyell, dient: « Grans i 

admirables són les teves obres, Senyor Déu Totpoderós; justos i vers els 

teus camins, Oh Rei de les gents! *¿Qui no temerá, Senyor, i glorifi- 

cará el teu nom? Car ets el sol sant; perqué totes les gents vindran i es 

prostraran al teu davant; puix que els teus judicis s'han fet manifestos.» 

Després d'aixó esguardi, i s'obri al cel el temple del tabernacle del 

testimoniatge; Ci eixiren del temple els set ángels que tenien les set 

plagues, vestits de lli pur blanquissim, i cenyits als pits amb cinyells 

d'or. “I un dels quatre animals dona als set angels set copes d'or plenes de 

la ira de Déu, del Vivent pels segles dels segles. $1 s'ompli el temple de 

fum per la glória de Déu i per la seva majestat; i ningú no podia entrar 

al temple fins a haver-se consumat les set plagues dels set ángels. 

SW ΧΕ ΘΟ [DE ΤᾺ IRA: DE DEV 

CONTRA ELS ADORADORS DE LA BESTIA 

(C. XVI.) ΤΙ vaig oir una veu forta des del temple que deia als set 

angels: «Aneu, i aboqueu damunt la terra les set copes de la ira de 

Déu! » 

21 el primer aná i abocá la seva copa a la terra: ¡una úlcera dolenta i 

maligna en vingué als homes que duen la marca de la Bestia i als qui 

adoren la seva imatge. *I el segon abocá la seva copa a la mar, i es 

torna sang com d'un mort, i a la mar mori tota anima vivent. *l el tercer 

3 ΕΣ Ἐν) Ὁ az 8. ΠῚ Reg, vir, τὸ: 1, Soph. 111 82/12 EX. 1%, 10-11. .9; Ex: vil, 17-212 
4, Ex. vil, 19-24. 

XVI. — Les set copes plenes de la ira  radors de la Bestia. Les diverses figu- 
de Déu corresponen a les set trompetes res o símbols enmpprats proven que tots 
dels cap. VIII-XI; peró ara aquestes els elements de la creació serviran per 
plagues colpiran directament els ado- ἃ castigar els enemics de Déu. 
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αἷμα ὡς νεκροῦ, καὶ πᾶσα ψυχὴ ζωῆς ἀπέθανεν ἐν τῇ θαλάσσῃ. + Καὶ ὃ 

τρίτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ τὰς πηγὰς 

τῶν ὑδάτων: καὶ ἐγένετο αἷμα. Kal ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὕδάτων 

λέγοντος: δίκαιος εἶ, ὃ ὧν καὶ ὃ ἦν, ὃ ὅσιος, ὅτι ταῦτα ἔκρινας, 8 ὅτι 

αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν, καὶ αἷμα αὐτοῖς ἔδωκας πιεῖν’ 

ἄξιοί εἶσιν. "Kal ἤκουσα τοῦ θυσιασνηρίου λέγοντος ναί, κύριε ὃ θεὸς 

ὃ παντοκράτωρ, ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἷ κρίσεις σου. 8 Καὶ ὃ τέταρτος 

ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον" καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι 

τοὺς ἀνθρώπους ἐν πυρί. kal ἐκαυματίσθησαν οἵ ἄνθρωποι καῦμα 

μέγα, καὶ ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ τοῦ ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν 

ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας, καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν. 19 Καὶ ὃ 

πέμπτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ θηρίου: καὶ ἐγέ- 

veto Y βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη, καὶ ἐμασῶντο τὰς γλώσσαςαὐ τῶν 

ἐκ τοῦ πόνου, 11 καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν πόνων 

αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν αὐτῶν, καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν. 

12 Kal ὃ ἕκτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν 

Εὐφράτην’ καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ, ἵνα ἑτοιμασθῇ Ñ δδὸς τῶν 

βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου. 15 Καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ 

δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ 

ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ἀκάθαρτα ὥς βάτραχοι: 14 εἰσὶν γὰρ 

πινεύματα δαιμονίων ποιοῦντα σημεῖα, ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς 

τῆς οἰκουμένης ὅλης, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἷς τὸν πόλεμον τῆς ἥμέρας 

τῆς μεγάλης τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. 15 Ιδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης" 

μακάριος ὃ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περι- 

πατῇ καὶ βλέπωσιν τὴν ἀσχημοσύσην αὐτοῦ. 16καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς 

εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον “EBpatotí Αρμαγεδών. 

11 ΚΚαὶ ὃ ἕβδομος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀέρα: καὶ ἐξῆλ-- 

θεν φωνὴ μεγάλη ἐκ τοῦ ναοῦ ἀπὸ τοῦ θρόνου λέγουσα γέγονεν. 18 καὶ 

ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί, καὶ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, 

οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ᾽ οὗ ἄνθρωποι ἐγένοντο ἐπὶ τῆς γῆς, τηλικοῦτος 

σεισμὸς οὕτω μέγας. 15καὶ ἐγένετο ἣ πόλις ἣ μεγάλη εἷς τρία μέρη, 

καὶ αἷ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν. καὶ Βαβυλὼν ἣ μεγάλη ἐμνήσθη 

ἐνώπιον τοῦ θεοῦ δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς 

4 eyevovto Á αἱ. g Prim||6 αἰματα y 36.39 [| 9 εβλασφῳ.] + οἱ ανθρωποι Q al. sy || to ονομα] 
ενωπιον Á || ix om. x0t εχ τ. ελχ. AUT. N Tyc|| 12 ανατολων 4 al. || 13 βατραχους N*P4? + ex- 
πορευθεντα 28. 47. 79|| 14 ἃ exrop.] exropeveadar ἈΝ Ρ4 αἱ. || nuep.] + exervns Q 1 al, (Prim) 
sy lis epyetar N* 38. 47 |] 16 μαγεδων Q al. Prim fuld || 17 om. peyahr 4 al. || ναοῦ] ovpavos 1. 
12 (ναου του ουρ. Q al.) || om. aro τ. Opov: δὲ || 18 om. eyevero 1? Q al. Prim fuld arm || ανθρωπος 
ἐγένετο Á 38 || om. ἐπι τῆς γῆς 7. 14 || 19 om. τῆς Οργῆς 14. 92 
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abocá la seva copa als rius ia les deus de les aigúes, i es tornaren sang. 

δ] vaig oir Pángel de les aigúes que deia: «Just ets, oh el qui ets i el 

qui eres, el sant! Car aixi has jutjat, £puix que vessaren sang de sants i 

profetes, i sang els donares a beure: dignes en són.» “I vaig oir Paltar 

que deia: «Si, Senyor Déu Totpoderós, veridics i rectes són els teus judi- 

cis!» $] el quart abocá la seva copa al sol; i fou atorgat a aquest d'abrusar 

els homes amb foc, 31 s'abrusaren els homes del gran abrandament; i 

blasfemaren del nom de Déu, del qui té potestat sobre aquestes plagues, 

i no es penediren per tal de donar-li gloria. 191 el cinqué aboca la seva 

copa al soli de la Béstia: i el seu regne s'entenebrá, i es mossegaren llurs 

llengúes de dolor, *i blasfemaren del Déu del cel a causa de llurs penes 

i úlceres; no es penediren, pero, de llurs obres. 

12] el sisé abocá la seva copa al gran riu Eufrates; i el seu corrent 

s'eixugá, per aparellar el cami als reis de sol ixent. 151 viu de la boca 

del Drac i de la boca de la Béstia i de la boca del fals profeta eixir 

tres esperits impurs, com granotes; l*car són esperits de dimonis que 

obren prodigis, que s'adrecen vers els reis de tota la terra a fi d'acoblar- 

los per al combat del gran dia del Déu Totpoderós. («Heus aqui que 

vinc com el lladre. Benaurat el qui vetlla, i serva les seyes vestidures per 

a no anar nu, i vegin les seves vergonyes!») 161 els acoblá al lloc ano- 

menat en hebreu Harmagedon. 

1711 Pángel seté aboca la seva copa enlaire : i eixi una gran veu del tem- 

ple, del soli estant que deia: «Está fet! »; 151 se'n seguiren llampecs i 

veus i trons, i hi hagué un fort terratrémol com no n'hi hagué d'altre tan 

gran d'encá que ala terra hi ha homes. 131 la gran ciutat es féu en tres 

parts, i les ciutats de les gents s'enderrocaren, i la gran Babilonia fou 

recordada davant Déu, per tal de donar-li el calze del vi de la seva ira 

ardent. 39] totes les illes es feren fonedisses, i no es trobaren muntanyes. 

“11 una gran pedregada, de pedres pesants com un talent, caigué del cel 

damunt els homes; i els homes blasfemaren de Déu per la plaga de la 

pedregada, car greu en extrem era la plaga aquesta. 

8, Sup. vir, 12. 10,Ex.x,21. 12, Isai, x1, 15-16; ler.1, 38. 15, 1IThess. v, 2. 16, IV Reg. xxu1, 
297) Zach, χα τι. 21, Ex. 1x, 23. 

16.—Harmagedon. De l'hebreu Har contra els enemics del poble fidel será 
(muntanya) i Magedon o Megiddo, ciu- donada en el cor de la mateixa Pales- 
tat de la plana d'Esdrelon, on Baraci tina. 
Débora triomfaren dels cananeus (Idc. 21. — Pedres... com talents. Pes he- 
V, 19). Per tant, la batalla decisiva  braic d'uns quaranta kgs. 
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ὀργῆς αὐτοῦ. kai πᾶσα νῆσος ἔφυγεν, καὶ ὄρη οὐχ εὑρέθησαν. 3: καὶ 

χάλαζα μεγάλη ὥς ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς 

ἀνθρώπους: καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν θεὸν ἐκ τῆς πληγῆς 

τῆς χαλάζης, ὅτι μεγάλη ἐστὶν ἥ πληγὴ αὐτῆς σφόδρα. 

9. DamNaATIO BABYLONIS MAGNAE : 

a) BABYLON MERETRIX MAGNA DESCRIBITVR 

(EXAVITO 

τὰς ἕπτά φιάλας, καὶ ἐλάλησεν μετ᾽ ἐμοῦ λέγων: δεῦρο, δείξω σοι 

Kal ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων 

τὸ κρίμα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης τῆς καθημένης ἐπὶ ὕδάτων πολ- 

λῶν, μεθ’ ἧς ἐπόρνευσαν oi βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμεθύσθησαν oí 

κατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς. ὃ καὶ ἀπή- 

νεγκέν με εἷς ἔρημον ἐν πνεύματι. καὶ εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ 

θηρίον κόκκινον, γέμον ὀνόματα βλασφημίας, ἔχον κεφαλὰς ἑἕπτὰ καὶ 

κέρατα δέκα. ἐκαὶ Y γυνὴ ἣν περιβεβλημένη πορφυροῦν καὶ κόκκινον, 

καὶ κεχρυσωμένη χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις, ἔχουσα ποτή- 

ριον χρυσοῦν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς γέμον βδελυγμάτων καὶ τὰ ἀκάθαρτα 

τῆς πορνείας αὐτῆς, ὃ καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον, 

μυστήριον, Βαβυλὼν ἣ μεγάλη, ἣ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμά- 

τῶν τῆς γῆς: 

ἁγίων καὶ ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων ᾿Ιησοῦ. 

Gral εἶδον τὴν γυναῖκα μεθύουσαν ἐκ τοῦ αἵματος τῶν 

Kal ἐθαύμασα ἰδὼν 

αὐτὴν θαῦμα μέγα. ἴ καὶ εἶπέν μοι ὃ ἄγγελος" διὰ τί ἐθαύμασας ; ἐγὼ 

ἐρῶ σοι τὸ μυστήριον τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ θηρίον τοῦ βαστάξζοντος 

αὐτὴν τοῦ ἔχοντος τὰς ἑτιτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα κέρατα. $To θηρίον 

ὃ εἶδες ἦν καὶ οὐκ ἔστιν, καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς 

ἀπώλειαν ὑπάγειν: καὶ θαυμάσονται οἵ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν 

οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, 

9“Ὧδε ὃ νοῦς 

21 0m. ὡς N* 43 τίη || ΧΥΤῚ. 3 γεμον] + τὰ N* AP || exovta NP, εἐχων 4 al. || 4 om. xa 35 
PO al. || auvtns 295] τῆς yn< Q al. Cypr, + χαιτῆς γης δ ||[ 6 ex τ. atp.] τω aruari N* 38} 8 υπα- 
ye A 12 lat || θαυμασθησονται AP || xatorx. τὴν γὴν Q al. Prim vg || ta ovopata NP al. g Prim vg 

βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ παρέσται. 

5. — El regne del mal, la Babilonia 
simbólica, és representada per una ciu- 
tat (en oposició a la ciutat santa de Je- 
rusalem), 1 per una prostituta (en es- 
garrifós contrast amb la Verge Mare 
del cap. XII). 

No és altra sinó la Roma pagana, 

contemporaánia de St. Joan, com sigui 
que era aleshores l'encarnació de les 
forces hostils a Cristi a la seva esglé- 
sia. La present descripció no deixa 
lloc a dubtes: és ella la senyora del 
món (v. 1. 15.18); el centre dels cultes 
idolátrics (v. 2. 4. 5); Pembriaga de 
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9. HEXECUCIÓ DE LA IRA DE DEU CONTRA LA GRAN BABILONIA : 

a) Descripció DE BABILONIA, LA GRAN MERETRIU 

(C. XVIL.) 11 vingué un dels set angels que tenen les set copes, i 

em parla, dient: « Vina, et mostraré la condemna de la gran meretriu que 

seu sobre moltes aigúes, 2amb la qual fornicaren els reis de la terra, i 

amb el vi de la fornicació de la qual s'embriagaren els habitants de la 

terra» lem dugué en esperit a un desert. 1 viu una dona seguda da- 

munt una béstia vermella i plena de noms de blasfémia i que tenia set 

caps i deu corns. 41 la dona vestia de porpra i escarlata, refulgent d'or i 

pedres precioses; i duia a la má una copa d'or plena d'abominacions i 

de les immundicies de la seva fornicació, δὶ al seu front hi havia escrit 

un nom (Misteri!): «BABILONIA, LA GRAN, la mare de les fornicacions i 

abominacions de la terra!» 51 viu aquella dona embriaga de la sang 

dels sants i de la sang dels mártirs de Jesús. len veure-la, fui pres de 

gran estupor. “Peró Pángel em digué: «¿De qué et meravelles? Jo et 

diré el misteri de la dona i de la Béstia que la sosté, la que té els set caps 

i els deu corns. 9% La Bestia que veieres, era, peró ja no és; i está a 

punt de pujar de l'abisme, peró per anar a la perdició. 1 es meravellaran 

els habitants de la terra — el nom dels quals no és escrit en el llibre de la 

vida des de la creació del món, —en veure que la Béstia era, i no és, i es 
2, Inf. xvi, 3. 

sang cristiana (v. 6); bastida sobre els 
set famosos turons (v. 9). La deno- 
minació «ciutat dels set turons» era 
corrent entre els antics escriptors lla- 
tins. Vegeu Virgili (Eneida, VI, 781- 
783); Horaci (Carmen saeculare, 7); 
Ovidi (Tristia, 1, 69-70); Ciceró (44 
Atticum, VI, 5). Finalment H. Cohen 
(Description des monnaies frappées sous 
Pempire romain... Paris, 1859, l, p. 
315, n.? 375) descriu una moneda de 
bronze de Vespasiá, corresponent a 
Pany 71 d. Cr., que representa Roma 
en figura de matrona seguda damunt 
els set turons, tenint als peus la lloba 
que alleta Rómul i Rem, i a la dreta 
el riu Tíber. Hom diria que St. Joan 
s'hi ha inspirat en fer aquesta des- 
cripció. 

7 Ss.—Els set caps 1 els deu corns. Els 

6, Inf, xvin, 24. 

set caps, diu el v. 9, representen els set 
turons de Roma, 1 també set reis, cinc 
dels quals són morts. Escrivint sota 
Domicia, St. Joan deu referir-se als 
cinc Césars anteriors, i a Neró certa- 
ment, com a iniciador de les persecu- 
cions contra els cristians, el qual torna- 
rá com a vuité (v. 11), no en persona, 
sinó revivint en altres successors seus, 
animats del mateix esperit anticristia. 
Els set Césars, doncs, seran: Neró, 
Galba, Ot, Vespasia, Titus, ja morts; 
actual Domicia, i el segúent Nerva, 
que regna solament de la fi del 96 al 98. 
—Els deu corns: són reis o monarquies, 
que succeiran als reis anteriors; i com- 
batran contra Roma fins a enderrocar- 
la. Són els reis que destruiren 1'Imperi 
roma, els orientals, o més probable- 
ment els reis del nord. 
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ὃ ἔχων σοφίαν. αἷ ἑπτὰ κεφαλαὶ ἑπτὰ ὄρη εἰσίν, ὅπου ἣ γυνὴ κάθη- 

ται ἐπ᾽ αὐτῶν. καὶ βασιλεῖς ἕπτά εἶσιν’ Pol πέντε ἔπεσαν, ὃ εἷς 

ἔστιν, ὃ ἄλλος οὔπω ἦλθεν, καὶ ὅταν ἔλθη ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι. 

11 καὶ τὸ θηρίον ὅ ἦν καὶ οὖκ ἔστιν, καὶ αὐτὸς ὄγδοός ἐστιν, καὶ ἐκ τῶν 

ἕτιτά ἐστιν, καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει. 13 καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες 

δέκα βασιλεῖς εἶσιν, οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον, ἀλλ᾽ ἐξουσίαν 

ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσιν μετὰ τοῦ θηρίου. 18 οὗτοι μίαν 

γνώμην ἔχουσιν, καὶ τὴν δύναμιν καὶ ἐξουσίαν αὐτῶν τῶ θηρίῳ διδόα-- 

σιν. Ἰδοῦτοι μετὰ τοῦ ἀρνίου πολεμήσουσιν καὶ τὸ ἀρνίον νικήσει 

αὐτούς, ὅτι κύριος κυρίων ἐστὶν καὶ βασιλεὺς βασιλέων, καὶ ol μετ᾽ aú- 

τοῦ κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί. 15 Καὶ λέγει po: τὰ ὕδατα ἃ 

εἶδες, οὗ ἣ πόρνη κάθηται, λαοὶ καὶ ὄχλοι εἰσὶν καὶ ἔθνη καὶ γλῶσσαι. 

l6kal τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες καὶ τὸ θηρίον, οὗτοι μισήσουσιν τὴν 

πόρνην, καὶ ἠρημωμένην ποιήσουσιν αὐτὴν καὶ γυμνήν, καὶ τὰς σάρκας 

αὐτῆς φάγονται, καὶ αὐτὴν κατακαύσουσιν ἐν πυρί’ 11δ γὰρ θεὸς ἔδωκεν 

εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν ποιῆσαι τὴν γνώμην αὐτοῦ, καὶ ποιῆσαι μίαν 

γνώμην καὶ δοῦναι τὴν βασιλείαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ, ἄχρι τελεσθήσονται 

οἱ λόγοι τοῦ θεοῦ. ᾿᾿δκαὶ ἣ γυνὴ ἣν εἶδες ἔστιν ἣ πόλις ἣ μεγάλη í 

ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν βασιλέων τῆς γῆς. 

b) IntErIrvs BABYLONIS PRAENVNTIATVR 

(C. XVII.) *Mera ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ 

τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην, καὶ ἣ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς 

δόξης αὐτοῦ. καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων: ἔπεσεν ἔπεσεν 

Βαβυλὼν Y μεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμόνων καὶ φυλακὴ 

παντός πνεύματος ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ 

μεμισημένου, ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπωκαν 

πάντα τὰ ἔθνη, καὶ oí βασιλεῖς τῆς γῆς μετ᾽ αὐτῆς ἐπόρνευσαν, καὶ 

oi ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν. 

4 Kal ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν: ἐξέλθατε ὃ λαός 

μου ἐξ αὐτῆς, ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἐκ 

τῶν πληγῶν αὐτῆς ἵνα μὴ λάβητη: ὅδτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ 

ἁμαρτίαι ἄκρι τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐμνημόνευσεν ὃ θεὸς τὰ ἀδικήματα 

11 αὑτος] ουτος δὶ O al. || 12 ουπω] οὐχ A fuld || 14 ) πιστ. χ. EXA. 37. 79. 87 || 15 εἰπεν A Tyc 
Prim vg |] 16 om. xa yupv. Q al. || 17 om. χαὶ Tomo. μ.. Ὑνωμ. 4 79 g Tyc vg || XVII. 2 om, erce- || 
σεν 22 ΝΟ al. Prim || óatuoviwv NAO 9; || rv. αχοθ.] + χαι μεμισημενονυ Á 16 || opv.] θηριον 4 
3 λθυμου τ: οἴνον Ρ al., om. τοῦ OLV. A vg || πεπτωχαν AC, πεπτωχασιν NO || 4 εξελθε CQ al, Cypr 
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presentará. 9 Aqui l'intellecte que tingui saviesa! Aquells set caps, són set 

muntanyes damunt les quals seu la dona; i són set reis: 19 615 cinc caigue- 

ren, Pun subsisteix, i altre no ha vingut encara, i quan haurá arribat cal 

que duri poc. 1.114 Bestia que era i no és, és ella mateixa el vuite, 1 és dels 

set; pero va a la perdició. 1531 els deu corns que veieres, són deu reis, 

els quals no han rebut encara reialme; peró, prenen potestat com a reis, 

per una hora, després de la Bestia. 1% Aquests tenen un sol designi, i lliu- 

ren ala Béstia llur forca i poder: aquests lluitaran contra 1'Anyell; 

peró 1'Anyell els vencerá — perque Senyor de senyors és i Rei de reis —, 

i també els qui són amb ΕἸ], els cridats, elegits i fidels.» 11 em diu: 

«Les aigúes que veieres, damunt les quals seu la meretriu, són pobles 

i multituds i nacions i llengúes. . 161 els deu corns que veieres — com 

també la Béstia — aquests avorriran la meretriu, ¡la deixaran desolada i 

nua, i devoraran les seves carns, i la cremaran al foc. Y Car Déu ha po- 

sat en llurs cors d'executar el seu designi, i d'executar un sol designi, i 

de lliurar llur reialme a la Béstia, fins que siguin complertes les paraules 

de Déu. *8I la dona que veieres és la gran ciutat que té senyoria sobre 

els reis de la terra.» 

b)  DEsCRIPCIÓ DE LA RUINA DE BABILONIA 

(C. XVIT.) *Després d'aixó viu un altre ángel davallar del cel, amb 

gran majestat, ¡la terra fou iluminada de la seva resplendor. 51 crida 

en veu poderosa, dient: «Ha caigut, ha caigut Babilónia la gran, i ha 

esdevingut estatge de dimonis i amagatall de tot esperit impur, i catau 

de tot ocell impuri odiós: *perque del vi del furor de la seva prostitu- 

ció s'han abeurat totes les gents, 1 els reis de la terra han fornicat amb 

ella, i els mercaders de la terra s'han enriquit per l'excés del seu luxe.» 

41 vaig oir una altra veu del cel que deia: «Εἰχ d'ella, oh poble 

meu!, per tal que no prengueu part en sos pecats, i no rebeu dels seus fla- 

gells. % Car els seus 'pecats s'han anat amuntegant fins al cel, i Déu ha fet 

12, Dan. vir, 20.24. 2, Sup. x1iv, 8; Isai. x111, 21; xx1,9. 3, lIsai. xxt1, 7; ler. 11, 7. 4, ler, L, 7. 

2-3.—L'angel proclama la ruina de saber per endavant que el poder polític, 
Babilónia com a ja esdevinguda: tan que ara els perseguia, seria un dia en- 
definitiva 1 certa és en els designis de  derrocat, i amb ell tots els enemics de 
Déu; era, peró, encara futura (cf. v. 21 Crist. Que mirin solament de no con- 
ss.). Aquesta era la consoladora nova  taminar-se amb les seves abomina- 
per als cristians dels primers segles:  cions. 
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αὐτῆς. Éáródote αὐτῇ ὡὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκεν, καὶ διπλώσατε τὰ 

διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς" ἐν τῷ ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασεν κεράσατε αὐτῇ 

διπλοῦν: ὅσα ἐδόξασεν αὑτὴν καὶ ἐστρηνίασεν, τοσοῦτον δότε αὐτῇ 

βασανισμὸν καὶ πένθος. ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει ὅτι κάθημαι 

βασίλισσα καὶ χήρα οὐκ εἰμὶ καὶ πένθος οὐ μὴ ἴδω: 9 διὰ τοῦτο ἐν 

μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν at πληγαὶ αὐτῆς, θάνατος καὶ πένθος καὶ λιμός, καὶ 

ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται: ὅτι ἰσχυρὸς κύριος ὃ θεὸς ὃ κρίνας αὐτήν. 

9 Καὶ κλαύσουσιν καὶ κόφονται ἐπ᾽ αὐτὴν οἵ βασιλεῖς τῆς γῆς οἵ 

μετ’ αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ στρηνιάσαντες, ὅταν βλέπωσιν τὸν καπνὸν 

τῆς πυρώσεως αὐτῆς, 10 ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον τοῦ 

βασανισμοῦ αὐτῆς, λέγοντες: οὐαὶ oval, ἧ πόλις ἧ μεγάλη, Βαβυλὼν ἣ 

πόλις ἣ ἰσχυρά, ὅτι μιᾷ ὥρα ἦλθεν ἡ κρίσις σου. 1: καὶ οἵ ἔμποροι τῆς 

γῆς κλαίουσιν καὶ πενθοῦσιν ἐπ' αὐτήν, ὅτι τὸν γόμον αὐτῶν οὐδεὶς 

ἀγοράζει οὐκέτι. l2yópov χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ λίθου τιμίου καὶ 

μαργαρίτου καὶ βυσσίνου καὶ πορφύρας καὶ σιρικοῦ καὶ κοκκίνου, καὶ 

πᾶν ξύλον θύϊνον καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου 

τιμιωτάτου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ μαρμάρου, 18 καὶ κιννάμωμον 

[καὶ ἄμωμον] καὶ θυμιάματα καὶ μύρον καὶ λίβανον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον 

καὶ σεμίδαλιν καὶ σῖτον καὶ κτήνη καὶ πρόβατα, καὶ ἵππων καὶ ῥεδῶν 

καὶ σωμάτων, καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων. 3’ καὶ Y ὀπώρα σου τῆς ἐπιθυμίας 

τῆς ψυχῆς ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, καὶ πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ λαμπρὰ 

ἀπώλετο ἀπὸ σοῦ, καὶ οὐκέτι od μὴ αὐτὰ εὑρήσουσιν. 15οἷ ἔμποροι 

τούτων, οἵ πλουτήσαντες ἀπ᾽ αὐτῆς, ἀπὸ μακρόθεν στήσονται διὰ τὸν 

φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, δ λέγοντες" 

oval οὐαί, ἧ πόλις Y μεγάλη, ἣ περιβεβλημένη βύσσινον καὶ πορφυροῦν 

καὶ κόκκινον, καὶ κεχρυσωμένη ἐν χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίτῃ, 

1 ὅτι μιᾷ ὥρα ἠρημώθη ὃ τοσοῦτος πλοῦτος. καὶ πᾶς κυβερνήτης καὶ 

πᾶς ὃ ἐπὶ τόπον πλέων καὶ ναῦται καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζονται, 

ἀπὸ μαρκόθεν ἔστησαν 18 καὶ ἔκραζον βλέποντες τὸν κατινὸν τῆς πυρώ- 

σεὼς αὐτῆς λέγοντες: τίς δμοία τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ ; 19 καὶ ἔβαλον χοῦν 

ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ ἔκραζον κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, λέγον - 

τες" οὐαὶ οὐαί, ἣ πόλις ἣ μεγάλη, ἐν ἧ ἐπλούτησαν πάντες ol ἔχοντες τὰ 

6 αἀπεδωχεν] + υμῖν 1. 31 αἰ. |] 7 εαὐτὴν 1. 8 al, ||om. xa πενθ. 19’ τ΄. 10 αἱ. || om. οτι 2 1 al, 
latPler || χαθημ.] χαθως 2. 8 al. |] 8 ἡμερα] wpa 14. 92 Cypr |] ) o θεος o χυρ. N*, om. χυρ. Á 95 ve || 
9 om. xat στρὴν. N* Tyc|| πυρως.] πτώσεως δ" {τὸ μιαν wpa Á 95 || 11 χλαυσουσιν κ. πενθη- 

σουσιν Q al. Prim vg |] 12 μαργαριτων N al. -ριτας CP |] ξυλου] λιθονυ 4 ve || 13 om. xa app. O 
1 al. Prim vg || om. yo: μῦρον C||14 ευρῆς O al., ευρήσεις 1. 37 g Tyc Prim || 16 ) 40XX. 4. TOPD. 
χ. βυσσ. A|| μαργαριταῖις O αἱ. vg || 18 εχραξαν ACP al. vg || χαπνον] τοπον Á 10 ve || πολει] + 
ταυτὴ C αἱ. g Prim vg || 19 empata AC 35 vg |] om. χλαι. A. πενυ. 41 
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memoria de les seves iniquitats. “Pagueu-li, com ella us ha pagat; i 

dobleu-li la mesura del que ella ha fet; la copa que ella us servi, serviu- 

la-hi doblada; “com es glorifica i es doná al fast, altre tant doneu-li de 

turment i de dol. Car diu en el seu cor: Asseguda estic com regina, 

i no sóc vidua, i no veuré dol. $Per aixó vindran en un sol dia els seus 

flagells, mort i dol i fam, i amb foc será abrusada; puix que poderós és 

el Senyor Déu, que Pha jutjada.» 

91 ploraran i es colpiran el pit per ella els reis de la terra, els qui amb ella 

fornicaren i es donaren al fast, quan vegin el fum de la seva cremació, 

10 de lluny estant per temor del seu turment, dient: «Ai! ai! oh gran 

ciutat, Babilonia, oh ciutat poderosa! puix que en una hora ha arribat la 

teva condemna!» [111] els mercaders de la terra ploraran i la planyeran, 

perque ningú més no els compra llur mercaderia: 1% mercaderia d'or i ar- 

gent i pedres precioses i perles i 1li i porpra i seda i escarlata, i tota llei de 

fustes oloroses i tot atuell de vori,i tota mena d'objectes de les fustes més 

precioses, i d'aram i de ferro i de marbre; *%i cinamom i amom, i 

perfums i mirra i encens i vi ¡oli i flor de farina i forment i averies 

i ovelles i cavalls i carrosses i cossos i animes d'homes. **l els fruits 

que tant cobeja la teva ánima s'han allunyat de tu, i tota cosa preciosa 

i bella és perduda per a tu i mai més hom no la trobará. Els qui en 

aixó mercadejaven, els qui per ella s'enriquiren, s'estaran lluny per temor 

del seu turment, en plors igemecs, *édient: «Ai! ai!, oh gran ciutat, 

la que vestia de lli i porpra i escarlata, i s'abillava amb or i pedres pre- 

cioses i perles! 1 Car en una hora s'esvai tanta riquesa!» 1 tot nauxer, 

i tot qui navega cap algun indret, i els mariners, i tots quants espleten 

la mar, s'aturaren lluny, 151 cridaven, en veure el fum de la seva cre- 

mació, dient: «¿Quina hi havia semblant a la gran ciutat?»; 191 tira- 

ren pols damunt llurs testes, i cridaven amb plors i gemecs, dient: 

«Ai! ai! oh gran ciutat! amb el fast de la qual s'enriquiren tots els qui 

posseien naus a la mar! puix que en una hora ha estat devastada ! » 

20 Alegreu-vos, sobre ella, oh cels, i vosaltres els sants i apóstols i pro- 

fetes; car Déu ha jutjat la vostra causa contra ella ! 

21T un ángel forcivol αἱςὰ una pedra com una grossa mola, i la llancá a 

6, ler. L, 15.295 Ps. cxxxvI, 8. 7. Isai. xLvir, 8. 11, Ez. xxvrr, 31-36. 12-13, Ez. xxvrr, 12-22. 19, 
Ez. XXVII, 30-34. 

125ss.—La Roma pagana, senyora de coses precioses de l'Imperi; i el mer- 
gairebé tot el món aleshores conegut, cat principal d'esclaus i presoners de 
era el centre on afluien les riqueses i guerra. 
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Tola ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐκ τῆς τιμιότητος αὐτῆς, ὅτι LA ὥρα ἠρημώθη. 

20 Εὐφραίνου ἐπ᾽ αὐνῇ, οὐρανὲ καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἵ ἀπόστολοι καὶ οἱ 

προφῆται, ὅτι ἔκρινεν ὃ θεὸς τὸ κρίμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς. 23: Καὶ ἦρεν εἷς 

ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς μύλον μέγαν, καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν θάλασσαν 

λέγων: οὕτως ópunpare βληθήσεται Βαβυλὼν ἣ μεγάλη πόλις, καὶ od 

μὴ εὑρεθῇ ἔτι. kai φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ 

σαλπιστῶν οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης 

οὗ μὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ μύλου οὗ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοι ἔτι, 

23 καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης 

οὗ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι: ὅτι οἵ ἔμποροί σου ἦσαν οἷ μεγιστᾶνες τῆς 

γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακία σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη, 33: καὶ ἐν αὐτῇ 

αἵματα προφητῶν καὶ ἀγίων εὑρέθη καὶ πάντων τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ 

τῆς γῆς. 

c) GRATIARVM ACTIO IN COELO POST EVERSIONEM BABYLONIS 

(C. XIX.) * Μετὰ ταῦτα ἤκουσα ὡς φωνὴν μεγάλην ὄχλου πολλοῦ ἐν 

τῷ οὐρανῷ λεγόντων: ἀλληλούϊα: Y σωτηρία καὶ y δόξα καὶ ἣ δύναμις 

τοῦ θεοῦ ἡμῶν, 53ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι ai κρίσεις αὐτοῦ: ὅτι ἔκρινεν 

τὴν πόρνην τὴν μεγάλην ἥτις ἔφθειρεν τὴν γῆν ἐν τῇ πορνεία αὐτῆς, 

καὶ ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ χειρὸς αὐτῆς. ὃ καὶ 

δεύτερον εἴρηκαν ἀλληλούϊα : καὶ ὃ καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει εἷς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. καὶ ἔπεσαν οἵ πρεσβύτεροι οἵ εἴκοσι τέσσαρες 

καὶ τὰ τέσσερα ζῷα, καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ 

θρόνῳ λέγοντες: ἀμὴν ἀλλήλούϊτα. ὅκαὶ φωνὴ ἀπὸ τοῦ θρόνου ἐξῆλ-- 

θεν λέγουσα: αἰνεῖτε τῷ θεῷ ἡμῶν, πάντες οἵ δοῦλοι αὐτοῦ καὶ οἵ 

φοβούμενοι αὐτόν, οἵ μικροὶ καὶ oí μεγάλοι. kal ἤκουσα ὡς φωνὴν 

ὄχλου πολλοῦ καὶ ὧς φωνὴν ὕδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν βροντῶν 

ἰσχυρῶν, λεγόντων " ἀλληλούϊα, ὅτι ἐβασίλευσεν κύριος ὃ θεὸς ἣμῶν ὃ 

τπιαντοκράτωρ. ἴ χαίρωμεν καὶ ἀγαλλιῶμεν, καὶ δῶμεν τὴν δόξαν αὐτῷ, 

ὅτι ἦλθεν ὃ γάμος τοῦ ἀρνίου, καὶ ἣ γυνὴ αὐτοῦ ἣτοίμασεν ἑαυτήν, 

ὃ καὶ ἐδόθη αὐτῇ ἵνα περιβάληται βύσσινον λαμπρὸν καθαρόν: τὸ γὰρ 

βύσσινον τὰ δικαιώματα τῶν ἁγίων ἐστίν. 9 καὶ λέγει pol: γράψον" 

μακάριοι οἵ εἷς τὸ δεῖπνον τοῦ γάμου τοῦ ἀρνίου κεκλημένοι. καὶ 

20 om. nar οι 25 C ral. [121 om. ἰσχυρ. 4 sy || μυλινον 4, -λιχον C || fin.] + ev ἄντη δὶ Ὁ αἱ. |] 22 
σαλπίγγων N 35. 87 |]om. Tac. τεχν. NA || 24 apa NACP al. || εσφραγισμενων 38 |] XIX. 1 inc. 
χαι μετα 1. 36 al, ||om. ὡς 1. 7 al. g Prim sy || 2 πορνὴν] πολιν 14. 18 al. || 5 Opovov] ovpavov Q 
14.92 ||om. xa: 22 NCP [6 om. ὡς 1% 1", al. g Prim || om. ὡς 25 Α al. ||) o θεος o χυρ. N' || om, 
ἡμῶν 4 al, ||7 αγαλλιωμεθα Q al. [18 ) χαθαρ. xa: λαμπρ. 1.36 al. []g om, τοῦ γαμου NP al. 
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la mar, dient: «Aixi, amb fúria será estimbada Babilonia, la gran ciutat, 

i mai més no es trobará. 22Ni s'oirá més en tu veu de citaristes, i mú- 

sics, i flautistes, i trompeters; ino es trobará més en tu artifex de cap 

art, ni brogit de mola no s'oirá més en tu; ni resplendirá més en tu 

llum de torxa; ni veu d'espós i esposa no s'oirá més en tu: perqué els 

teus mercaders eren els potentats de la terra, perqué amb les teves feti- 

lleries s'esgarriaren totes les nacions. 241 en ella es trobá sang de profe- 

tes i de sants i de tots els immolats sobre la terra.» 

c) CANTIC TRIOMFAL EN EL CEL PER LA CAIGUDA DE BABILONIA 

(C. XIX.) *Després d'aixo vaig oir al cel com una veu forta de nom- 

brosa multitud, que deia: «AlHeluia! la salut i la gloria i el poder són 

del nostre Déu; *perqué veridics 1 rectes són els seus judicis; perque ha 

jutjat la gran meretriu que corrompia la terra amb la seva prostitució, i 

ha venjat la sang dels seus servents a la má d'ella.» *I altra vegada di- 

gueren: «Aleluia!» I el fum d'ella puja pels segles dels segles. *I els 

vint-i-quatre ancians i els quatre animals es prostraren i adoraren Déu, 

el qui seu al soli, dient: « Amén, alleluia!» 51 eixi del soli una veu que 

deia: « Canteu al Déu nostre, tots els seus servents i els qui el temeu, 

petits i grans.» €l vaig oir com una veu de nombrosa multitud i com 

remor de moltes aigiúes i com retruny de grans trons, que deien: « Alle- 

luia! perqué ha regnat el Senyor Déu nostre, el Totpoderós: “alegrem- 

nos i exultem, i donem-li gloria, perqué han vingut les noces de l'Anyell, 

i la seva esposa s'ha abillat, $i li ha estat atorgat de vestir-se de lli res- 

plendent i pur; car aquest lli són les obres justes dels sants.» 51 em diu: 

Escriu: «Benaurats els qui són cridats al banquet de les noces de 

lPAnyell!» lem diu: « Aquestes són les paraules veridiques de Déu.» 

10] em prostri als seus peus per adorar-lo; peró em diu: « Guarda-te'n! 

22, Ez. xxvI, 13. 3, [54]. XXXIV, 10, 

1. 3 etc. — ÁAlleluia!, o HaMelu-Ja ! 7.—LI'església, Esposa de Crist, 
Vol dir «canteu a Jahvé!», iequivala celebrará amb ΕἸ] les noces solemnes i 
Pexclamació de joia i acció de grácies unió benaurada, quan haurá triomfat de 
Lloat sia Déu! Sovinteja en el Saltiri tots els seus enemics. 
1 en la litúrgia del temps pasqual. 

15 - NOU TESTAMENT XV 
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λέγει poi: οὗτοι oí λόγοι ἀληθινοὶ τοῦ θεοῦ εἶσιν. 19καὶ ἔπεσα ἔμ- 

προσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ. καὶ λέγει μοι’ ὄρα μή" 

σύνδουλός σού εἶμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν 

Ἴησοῦ τῷ θεῷ προσκύνησον. ἧ γὰρ μαρτυρία ᾿Ιησοῦ ἐστιν τὸ πνεῦμα 

τῆς προφητείας. 

10. VERBVM Del vicir: BESTIAE MITTVNTVR IN STAGNVM IGNIS 

1 Kal εἶδον τὸν οὐρανὸν ἠνεῳγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὃ 

καθήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν καλούμενος πιστὸς καὶ ἀληθινός, καὶ ἐν δικαιο-- 

oúvn κρίνει καὶ πολεμεῖ. 13 οἵ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ φλὸξ, πυρός, καὶ ἐπὶ 

τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά, ἔχων ὄνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς. 

οἶδεν el μὴ αὐτός, 18 καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον αἵματι, 

καὶ κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ὃ λόγος τοῦ θεοῦ. 1’ καὶ τὰ στρατεύματα. 

τὰ Ev τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει αὐτῷ ἐφ᾽ ἵπποις λευκοῖς, ἐνδεδυμένοι. 

βύσσινον λευκὸν καθαρόν. 15 καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται 

ῥομφαία ὀξεῖα, ἵνα ἐν αὐτῇ πατάξῃ τὰ ἔθνη" καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ 

αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾶ" καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ 

θυμοῦ τῆς ὄργῆς τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. δ καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ 

ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον: βασιλεὺς βασι- 

λέων καὶ κύριος κύρίων. 

1 Καὶ εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν τῷ ἡλίῳ, καὶ ἔκραξεν ἐν φωνῇ 

μεγάλῃ λέγων πᾶσιν τοῖς ὀρνέοις τοῖς πετομένοις ἐν μεσουρανήματι " 

δεῦτε συνάχθητε εἰς τὸ δεῖπνον τὸ μέγα τοῦ θεοῦ, 18 να φάγητε. 

σάρκας βασιλέων καὶ σάρκας χιλιάρχων καὶ σάρκας ἰσχυρῶν καὶ σάρκας 

ἵππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ᾽ αὐτῶν, καὶ σάρκας πάντων ἐλευθέρων τε 

καὶ δούλων καὶ μικρῶν καὶ μεγάλων. 

19 Kai εἶδον τὸ θηρίον καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ στρατεύματα. 

αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι τὸν πόλεμον μετὰ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ 

ἵππου καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ. kai ἐπιάσθη τὸ θηρίον καὶ 

ὃ μετ᾿ αὐτοῦ ψευδοπροφήτης ὃ ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν: 

οἷς ἐπλάνησεν τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσ- 

κυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ ζῶντες ἐβλήθησαν oí δύο sic τὴν λίμνην 

10 μὴ] + ποιησῆς 32. 95 lat. | om. σοὺ 29 N* 6}} 11 om. χαλουμ. AP al. || 12 ὡς φλοξ A αἱ. lat 
sy || ονοματα γεγραμμενα a 9. 13 al. (Ὁ al. sy) [| 13 βεβ.] ρεραντισμενον P 36, περιρεραμμενον 

NS” lá λευχοβυσσινον 95 || τς 0É.] + διστομος O al. Cypr sy || 16 om. ἐπι τ. 1. χαι A |] 17 eva] 
αλλον NX 36 || 18 om. xt CAPX. χιλ. 1. 49 arm || 19 autwv] autov Á αἱ. || 20 οἱ μετ AUTOUVÁ 34. 41 
|| τὴν etxova N* 38. 39, TO χαραγμα Q 
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conservent teu sóc i dels teus germans i dels qui serven el testimoniatge 

de Jesús. Adora Déu; car el testimoniatge de Jesús és lesperit de 

profecia.» 

10. Εἰ, VERB DE DEU TRIOMFADOR; LES 

BESTIES SÓN LLANCADES A L'ESTANY DE FOC 

111 viu el cel obert; 1 heus aquí un cavall blanc, i el qui hi cavalca 

s'anomena Fidel i Veridic, i jutja i guerreja en justicia: 15.615 seus ulls 

són com flama de foc, i al seu cap duu moltes diademes, i porta un 

nom escrit que ningú no coneix sinó ΕἸ], 151 vesteix un mantell tenyit 

en sang, ies diu el seu nom: «el verB de Déu.» **I els exércits del 

cel el segueixen, damunt cavalls blancs, i vestits de 1li blanc i pur. 1 de 

la seva boca ix una espasa aguda, per a colpir amb ella les nacions; 

i Ell les regirá amb verga de ferro, i és Ell qui pitja el cup del vi de la 

ira ardent de Déu Totpoderós. 151. duu escrit un nom al mantell ia 

la cuixa: «Res de reis, i Senyor de senyors.» 

ia τὴ aneel que, estant al sol, crida en veu .forta a tot 

Pocellam que volava pel mig del cel: «Veniu, aplegueu-vos al gran 

banquet de Déu, 1%a menjar carn de reis i carn de tribuns i carn de 

potentats, i carn de cavalls i dels qui hi cavalquen, i carn de tothom, lliu- 

res i esclaus, i petits i grans.» 

191 viu la Bestia 1 els reis de la terra 1 llurs exércits aplegats per 

fer la guerra contra el qui seu damunt el cavall i contra el seu exér- 

cit. ?Peró fou presa la Béstia i el seu fals profeta, que obra pro- 

digis davant d'ella, amb els quals sedui els qui reberen la marca de la 

Bestia i els qui adoren la seva imatge: ambdós foren llancats vius a 

Pestany de foc i sofre ardent. “11 els altres foren occits amb l'espasa 

que ix de la boca del qui seu damunt el cavall; ¡ tot Pocellam s'atipa 

de llurs carns. 

SAP 2d. lodo 1 E. 10, Ps. 1, 95 Isal. ΧΙ, 4; 1x0 3. . 16, Dt..x, 175 1 Tim, vi, 15. 
1, Ez. XXXI, 4. 21, EZ. XXXIX, 17-20. 

13.—Tenyit en sang dels seus ene- 20.—El seu fals profeta : és la segona 
mics, que ve d'exterminar. bestia, de la qual parla en el cap. XIII, 

16.— Á la cuixa, d'on penja l'espasa,  II-15. 
simbol de la potestat. 
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τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην ἐν θείῳ. 33! καὶ oí λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῇ 

ῥομφαίᾳ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου τῇ ἐξελθούσῃ ἐκ τοῦ στόματος 

αὐτοῦ, καὶ πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν. 

11. REGNVM MILLE ΑΝΝΟΚΥΜ: VLTI- 

MVM IVDICIVM ET MVNDI RENOVATIO 

(C. XX.) * Kal εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα 

τὴν κλεῖν τῆς ἀβύσσου καὶ ἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ. 3 καὶ 

ἐκράτησεν τὸν δράκοντα, τὸν ὄφιν τὸν ἀρχαῖον, ὅς ἐστιν Διάβολος καὶ ὃ 

Σατανᾶς, καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη, ὃ καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἷς τὴν ἄβυσ- 

σον, καὶ ἔκλεισεν καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ, ἵνα μὴ πλανήσῃ ἔτι τὰ 

ἔθνη, ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη μετὰ ταῦτα δεῖ λυθῆναι αὐτὸν μικρὸν 

χρόνον. “Kal εἶδον θρόνους, καὶ ἐκάθισαν ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ κρίμα ἐδόθη 

αὐτοῖς, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων διὰ τὴν μαρτυρίαν ᾿Ιησοῦ 

καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τὸ θηρίον 

οὐδὲ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ odk ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον καὶ 

ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν’ καὶ ἔζησαν καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ Χριστοῦ 

χίλια ἔτη. ὃ καὶ oí λοιποὶ τῶν νεκρῶν οὐκ ἔζησαν ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια 

ἔτη. αὕτη ἣ ἀνάστασις ἣ πρώτη. ὅ' μακάριος καὶ ἅγιος ὃ ἔχων μέρος 

ἐν τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτῃ ἐπὶ τούτων ὃ δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει 

ἐξουσίαν, ἀλλ᾽ ἔσονται ἱερεῖς τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ, καὶ βασιλεύ- 

σουσιν μετ᾽ αὐτοῦ χίλια ἔτη. 

"Kal ὅταν τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη, λυθήσεται ὃ σατανᾶς ἐκ τῆς φυλα- 

κῆς αὐτοῦ, 8καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσιν 

γωνίαις τῆς γῆς, τὸν Γὼγ καὶ Mayoy, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλε-- 

μον, ὧν ὃ ἀριθμὸς αὐτῶν ὥς ἣ ἄμμος τῆς θαλάσσης. καὶ ἀνέβησαν 

ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς, καὶ ἐκύκλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ 

τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημένην" καὶ κατέβη πῦρ ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἐκ τοῦ οὐρα- 

νοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτούς" 10 καὶ ὃ διάβολος ὃ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη 

εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ θείου, ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ὃ ψευδο- 

20 τῆς χαιομενὴς NAP Tyc Prim vg | XX. 1 0m. εχ T. 0Up. N*|]2 o οφις o ἄρχαιος A || 
Ὁς] ο ΝΣ] σατ.] + o πλανων τὴν οιχουμενὴν ολὴν 0 al. sy || 5. om. na 19 A g Vict Aug vg || vexp.] 
ανθρωπων Q 32. 34, eorum Vict Aug || 7 otav τελ.] μετα Q al. []8 παντὰ ta e0vn N 79 |]om. τῆς 
γῆς NS" || payoy] + χαι καὶ al, g Tycvg || 9 aytwv] + xat τὴν πολιν των αγιων Q 97 |]9 om. απὸ 
του θεου Á 12. 18. 79 
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11. ΕἸ, REGNE DELS MIL ANYS: 

EL JUDICI FINAL 1 EL MÓN RENOVELLAT 

(C. XX.) *I viu un ángel davallar del cel, portant la clau de Pabis- 

me 1 una grossa cadena en la má. ?I agafa el Drac, el serpent antic, 

que és el diable i Satanás, ἱ el lligá per a mil anys; 51 el llancá a Pabis- 

me, que tancá i segellá, per tal que no sedueixi més les gents, fins 

que siguin acomplerts els mil anys; després dels quals cal que sigui 

deslligat per breu temps. *I viu uns solis, i s'hi assegueren, i els fou 

atorgat de sentenciar; i viu les animes dels degollats pel testimoniatge 

de Jesús i per la paraula de Déu, els quals no adoraren la Béstia ni la 

seva imatge ni en reberen la marca en llurs fronts ni mans. 1 revis- 

queren i regnaren amb Crist mil anys. *Els altres morts, peró, no 

revisqueren fins a acomplerts els mil anys: és aquesta la resurrecció pri- 

mera. Benaurat i sant el qui té part en la resurrecció primera: sobre 

aquests no té poder la mort segona, ans seran com sacerdots de Déu 

i de Crist, i regnaran amb Ell mil anys. 
2, Gen. 11 l. 9 1Cor. XV, 23. 

XX.—El regne dels mil anys. L'ingel 
empresona el Drac per espai de mil 
anys, per tal que no sedueixi més les 
nacions. Durant aquest periode els 
maártirs reviuran i regnaran amb Crist: 
és aquesta la resurrecció primera. 
Passats els mil anys, altra vegada 
eixirá de l'abisme el Drac a seduir les 
gents, les quals combatran contra els 
fidels, si bé endebades; car Satanás 1 
les dues bésties seran estimbats a l'es- 
tany de foc i sofre. Ara bé; ¿hem 
d'entendre aquest regne millenari en 
sentit material com els antics 1 medie- 
vals miHenaristes, ádhuc deixant de 
banda grolleres 1 ridícules fantasies ? — 
Ben mirat el conjunt simbolic de 1*Apo- 
calipsi, creiem fundades les conclusions 
segúents: a) el nombre de mil indica 
un període indefinit; b) l'empresona- 
ment del Drac és relatiu. Com digué 
Jesús poc abans de la seva Passió (Jo. 
ΧΙ], 31), «ara el princep d'aquest món 
será foragitat», i amb tot veiem que 
Pimperi del mal continua combatent el 
regne del bé. Com en P'Apoc. XII, el 

Drac és llancat del cel, i aixó no obs- 
tant, se'n va a perseguir els fidels de la 
terra; 2) que la resurrecció primera de 
la qual aquí es parla no és sinó la vida 
divina que ha portat Crist al món, 
espiritualment mort; és Pestat de les 
animes en grácia, que per a St. Joan 
vol dir el pas de la mort a la vida, una 
vera resurrecció (Jo. V, 24; 1 Jo. ΤΙ; 
14), la possessió de la vida divina (1 Jo. 
II, 1-3). Per tant, el regne dels mil 
anys no és sinó el Cristianisme triom- 
fant des de la mort del Crist fins a la Á 
del món; coexisteix amb l'época de 
lluita. Els fidels que viuen intimament 
units amb Crist, són ja súbdits d'aquest 
regne, posseeixen ja la vera vida 1 reg- 
nen amb Ell; puix que les persecucions 
els afectaran solament d'una manera 
molt relativa i externa: així com en el 
cap. ΧΙ, 1-2 ens ha dit St. Joan que els 
gentils solament podran trepitjar Patri 
exterior de l'església, mentre en el san- 
tuari interior regnará una pau mai no 
pertorbada. 
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TIpoY$h TNG, καὶ βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἷς τοὺς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων. 

11 ΚΚαὶ εἶδον θρόνον μέγαν λευκὸν καὶ τὸν καθήμενον ἐπ᾽ αὐτὸν οὗ 

ἀπὸ τοῦ προσώπου ἔφυγεν ἣ γῆ καὶ ὃ οὐρανός, καὶ τόπος οὖχ εὑρέθη 

αὐτοῖς. 12%kal εἶδον τοὺς νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς, 

ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ βιβλία ivolyBnoav: καὶ ἄλλο βιβλίον 

ἠνοίχθη ὅ ἐστιν τῆς ζωῆς: καὶ ἐκρίθησαν οἵ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμέ- 

vov ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 15 καὶ ἔδωκεν Y θάλασσα 

τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ, καὶ ὃ θάνατος καὶ ὃ ἅδης ἔδωκαν τοὺς 

νεκροὺς τοὺς ἔν αὐτοῖς, καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 

Mikal ὃ θάνατος καὶ ὃ ἅδης ἐβλήθησαν εἷς τὴν λίμνην τοῦ πυρός. οὗτος 

ὃ θάνατος ὃ δεύτερός ἔστιν, ἣ λίμνη τοῦ πυρός. 18 καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη 

ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς γεγραμμένος, ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός. 

(C. XXI). 1 Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν ὃ γὰρ πρῶτος 

οὐρανὸς καὶ y πρώτη γῆ ἀπῆλθον, καὶ Y θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. 3 καὶ 

τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν “Ἱερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἔκ τοῦ 

οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἡτοιμασμένην ὥς νύμφην κεκοσμημένην τῷ 

ἀνδρὶ αὐτῆς. kal ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἔκ τοῦ θρόνου λεγούσης" 

ἰδοὺ ἣ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ᾽ αὐτῶν, 

καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὃ θεὸς μετ᾽ αὐτῶν ἔσται, ἐκαὶ 

ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὃ θάνατος οὐκ 

ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι" ὄτι 

τὰ πρῶτα ἀπῆλθεν. ὅ καὶ εἶπεν ὃ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ: ἰδοὺ καινὰ 

TIOLÓ πάντα. 

ConcLvsio PARTIS SECVNDAE: VERBA FIDELISSIMA 

ET VERA SCRIBANTVR: PROMISSIOONES ET MINAE 

Kal λέγει: γράψον, ὅτι οὗτοι oí λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί εἶσιν. 

ὃ καὶ εἶπέν por: γέγονα. ἐγὼ τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ, ἣ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. 

ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω αὐτῷ ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν. 

11 ET αυτ.] ἐπάνω AUTOU τα 38} 12 ) μιχρ. x. τ. ey. Q αἱ. |] 14 om. ουτος — TUPOS 1. 18 al. 
arm, Tyc Aug || XXI. 1 om. πρωτὴ 13. 29 Aug | χαι τὴν θαλασσαν οὐχ ιδον ett 4 ||3 θρονου] 
ovpavov PO al Prim || εσχηνωσεν N* g am || fin.] + autwv θεος A Tyc Ambr vg (P 79 al.) || 4 εξαλ.] 
Ἔοθεος A 1 Tert Tyc Aug vz. + απ autwv Ο al. || ἀπηλθον P al., -θαν Al] ς heyel] + μοι NP al, 
|] 6 γεγοναν A (38) |] om. αὐτῷ NAP al. lat 
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ΤΙ quan siguin acomplerts els mil anys, será deslligat Satanás de la 

seva presó, $i eixirá a seduir les gents que hi ha als quatre angles de 

la terra, Gog i Magog, a aplegar-los per a la guerra: el nombre dels 

quals és com l'arena de la mar. *I pujaren a la sobrefac de la terra, 1 

rodejaren el campament dels sants i la ciutat benamada. Peró davalla 

foc del cel, de part de Déu, i els devora; 191 el diable que els seduia, 

fou llancat a l'estany de foc i sofre, on ho foren també la Béstia i el 

fals profeta; i seran turmentats dia i nit pels segles dels segles. 

11 viu un gran soli blanc, 1 el qui hi seia (a la presencia del qual 

fugi la terra iel cel, i no es trobá més lloc per a ells). 121 viu els 

morts, grans i petits, estar davant el soli; i foren oberts uns llibres. 1 

fou obert un altre llibre, que és el de la vida: i pel que hi havia escrit en 

els llibres foren jutjats els morts, segons llurs obres. 151 la mar restitui els 

morts que en ella hi havia, i la mort i Pinfern restituiren els morts 

que en ells hi havia; i foren jutjats cadascú segons llurs obres. **l la 

mort i l'infern foren llancats a Pestany del foc: aquesta és la mort se- 

gona, l'estany del foc. 151 si algú no fou trobat escrit en el llibre de la 

vida, fou llancat a Pestany del foc. 

(ESTARE LE yum un cel nou 1 una terra nova; car el primer 

cel i la primera terra desaparegueren, 1 la mar ja no existeix. *l la 

ciutat santa, la nova Jerusalem, viu-la davallar del cel, procedent de Déu, 

preparada com esposa abillada per al seu espos. *1 vaig oir una veu forta 

del soli, que deia: «Heus aquí el tabernacle de Déu entre els homes, 

i habitará entre ells; i ells, pobles seus seran, i ΕἸ] será «el Déu amb 

ells.» 641 eixugara tota llagrima de llurs ulls i no hi haurá més mort, 

ni hi haurá més dol, ni clam, ni dolor, puix que les coses primeres han 

cessat.» 1 aquell qui seia al soli digué: «Heus aqui que faig noves 

totes les coses.» 

CONCLUSIÓ DE LA SEGONA PART: MANAMENT D'ES- 

CRIURE AQUESTES PARAULES; PROMETENCES 1 AMENACES 

I diu: «Escriu, car que aquestes paraules són fidels i veridiques». 

Ten digue: » «Esta fet. Jo sóc Valfa i Pomega, el principi i la ἢ: 

3, Ez. xxxvim-xXxxixt. 9, IV Reg. 1, 10. 12, Sup. 111, 5; Philip. 1v, 3. 13, loa. v, 28-29. 1, Isai. Lx, 
1 PET τὸ 13. 2, Gal.1v, 26. 3, Ez. xxxvm, 27; loa. 5, 14. 4, Sup. va, 17. 6, Isaí. Lv, ἃ: 

9.—La ciutat benamada. Jerusalem, com a simbol de l'església cristiana. 
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16 νικῶν κληρονομήσει ταῦτα, καὶ ἔσομαι αὐτῷ θεὸς καὶ αὐτὸς ἔσται 

μοι υἱός. 8 τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦ- 

σιν καὶ πόρνοις καὶ φαρμακοῖς καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσιν τοῖς ψευ- 

δέσιν τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνη τῇ καιομένη πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν 

ὃ θάνατος ὃ δεύτερος. 

7 Ἀληρ.] δωσω auto Q al. || αὐτῶν θεος A 1. 79} 8 απιστ.] + xa: ἁμαρτωλοις Q αἱ. sy || 
Ψευσταις 4 
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A Passedegat, jo li donaré de la font de l'aigua de la vida, gratuitament. 

1 El qui venci heretará aquestes coses, 1 jo li seré Déu, i ell em será fill. 

8 Per als covards, peró, i increduls, i immunds, i homicides, i fornicadors, 

i fetillers, i idólatres, i per a tots els mentiders, la porció será Pestany 

ardent de foc i sofre, co que és la mort segona. 

7, Reg. vir, 14. 

8. —La mort segona : definitiva i XX, 5) és Pestat del pecat, la mort 
eterna. La mort primera (per contrast espiritual de l'ánima en aquesta vida. 
amb la resurrecció primera del cap. 



PARS TERTÍA 

(XXI, 9-XXII, 21) 

DESCRIPTIO SANCTAE CIVITATIS ÍERVSALEM ET COELESTIS BEATITVDINIS 

9 Kal ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας 

τῶν γεμόντων τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων, καὶ ἐλάλησεν μετ᾽ ἐμοῦ 

λέγων' δεῦρο, δείξω σοι τὴν νύμφην τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίου. 19 καὶ 

ἀπήνεγκέν με ἐν πνεύματι ἐπ᾽ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ ἔδειξέν μοι 

τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἱερουσαλὴμ καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ 

τοῦ θεοῦ, ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ! ὃ φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος 

λίθῳ τιμιωτάτῳ, ὡς λίθῷ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι: 113Ξἔχουσα τεῖχος 

μέγα καὶ ὑψηλόν, ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα, καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέ- 

λους δώδεκα, καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα, ἅ ἐστιν τῶν δώδεκα φυλῶν 

υἱῶν ᾿Ισραήλ. 15 ἀπὸ ἀνατολῆς πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ βορρᾶ πυλῶνες 

τρεῖς, καὶ ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖς, καὶ ἀπὸ δυσμῶν πυλῶνες τρεῖς. 

Mikal τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἔχον θεμελίους δώδεκα, καὶ em αὐτῶν 

δώδεκα ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ ἀρνίου. 

18 [Καὶ ὃ λαλῶν μετ᾽ ἐμοῦ εἶχεν μέτρον κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ 

τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς. 18 καὶ ἣ πόλις 

τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον τὸ πλάτος. καὶ ἐμέτρησεν 

τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίων δώδεκα χιλιάδων: τὸ μῆκος καὶ τὸ 

τιλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστίν. 1 καὶ ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς 
a 3 

ἑκατὸν τεσσεράκοντα τεσσάρων πηχῶν, μέτρον ἀνθρώπου, ὅ ἔστιν ἀγγέ- 
ς λου. ᾿Ιδκαὶ ἦν ἧ ἐνδώμησις τοῦ τείχους αὐτῆς ἴασπις, καὶ ἣ πόλις 

9 τ. γεμ. των] γεμουσας Q al. || το πολ. + τὴν μεγαλὴν :. 31 al, [] om. aro τ. θεον 92. 94 
Ambr || 11 om, ἐχουσ. --α θεου 4 98} 12 ονομ.] + αντων NX |εστ.] + τὰ ονοματὰ A (0) al. vg sy 
Π{13.} ὄνσμων... νοτου 4 am|| 14 ἐεχων APO al. || 15 om. var τὸ τειχ. αὖτ, Q al, || 16 οσον] + 
χαι Α al. Tyc Prim vg sy || σταδιους AQ al. || 18 om. nv AP sy |] om. xa0apw P 



TERCERA PART 

(XXI, 9-XXIL, 21) 
. 

DEsCRIPCIÓ DE LA CELESTIAL JERUSALEM 1 FELICITAT BEATÍFICA 

91 s'apropa un d'aquells set ángels que tenien les set copes plenes de 

les set plagues darreres, 1 em parla, dient: «Vina, et mostraré la núvia, 

Pesposa de PAnyell.» *%I m'enlairá, en esperit, a una gran i alta mun- 

tanya, i em mostrá la ciutat santa de Jerusalem, que davallava del cel, 

procedent de Déu, 1. posseint la gloria de Déu. La seva refulgéncia era 

semblant a una pedra preciosa, a una pedra de jaspi cristalli. 

121 té una muralla, gran 1 alta, i dotze portals; i en els portals, dotze 

angels, i uns noms inscrits, que són els noms de les dotze tribus dels fills 

d'Israel. A llevant, tres portals; al nord, tres portals; a migjorn, tres 

portals; a ponent, tres portals. 1*I la muralla de la ciutat tenia dotze 

fonaments, i en ells dotze noms dels dotze Apóstols de 'Anyell. 

161 el qui amb mi parlava duia per mida una canya d'or, per tal d'amidar 

la ciutat ἃ els seus portals i la seva muralla. *PLa ciutat és quadrangular, 

i la seva llargária és igual a l'amplária. Iamb la canya amidá la ciutat, 

en dotze mil estadis: essent iguals la seva llargária, amplária i alcária. 

11 També amida la seva muralla: cent quaranta-quatre colzades: mida 
isa. 1 1 Gal 1y, 26. 12, Ez. xLvur, 31-352. 19, Ez. ΣΡ, 3.5. 10, Ez. ΧΙΠΙ, 16; XLVin, 16-17. 

10 ss. — Sant Joan ens descriu la ce- 9. - Lesposa de P''Anyell: és la matei- 
lestial Jerusalem com una ciutat ideal, xa Verge-Mare del cap. XII, represen- 

tant l'església dels sants, que en el seu 
triomf final es transforma en la ciutat 
benamada. Noti's el contrast amb la 
gran meretriu que representa Babilonia 
1 que ve identificada amb la ciutat dels 
set turons (cap. XVII). 

bastida amb els materials més preciosos 
que hom coneixia a la terra, per a fer 
entendre tant com possible, mitjancant 
aquests simbols, la bellesa incompara- 
ble de la Jerusalem benaurada. 
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χρυσίον καθαρὸν ὅμοιον valo καθαρῷ. 1%oi θεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς 

πόλεως παντὶ λίθῳ τιμίῳ κεκοσμημένοι: ὃ θεμέλιος ὃ πρῶτος ἴασπις, 

ὃ δεύτερος σάπφειρος, ὃ τρίτος χαλκηδών, ὃ τέταρτος σμάραγδος, 39 ὃ 

πέμτιτος σαρδόνυξ, ὃ ἕκτος σάρδιον, ὃ ἕβδομος χρυσόλιθος, ὃ ὄγδοος 

βήρυλλος, ὃ ἔνατος τοπάζιον, ὃ δέκατος χρυσόπρασος, ὃ ἐνδέκατος 

ὑάκινθος, ὃ δωδέκατος ἀμέθυστος. 3: καὶ οἵ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα 

μαργαρῖται: ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου. καὶ 

ἣ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρὸν ὡς ὕαλος διαυγῆς. 53 Καὶ ναὸν 

οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ ὃ γὰρ κύριος ὃ θεὸς ὃ παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς 

ἐστιν, καὶ τὸ ἀρνίον. 38 καὶ ἧ πόλις οὗ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς 

σελήνης, ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ. ἣ γὰρ δόξα τοῦ θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, 

καὶ ὃ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον. 2’ καὶ περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη διὰ 

τοῦ φοτὸς αὐτῆς, καὶ oi βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσιν τὴν δόξαν αὐτῶν 

εἰς αὐτήν: 55 καὶ οἵ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας, νὺξ, γὰρ 

οὐκ ἔσται ἐκεῖ: δ᾽ καὶ οἴσουσιν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν 

εἰς αὐτήν. “kal οὐ μὴ εἰσέλθη εἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν καὶ ὃ ποιῶν 

βδέλυγμα καὶ ψεῦδος, εἶ μὴ ol γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς 

τοῦ ἀρνίου. 

(C. XXI.) 1: Καὶ ἐδειξέν μοι ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν ὡς 

κρύσταλλον, ἐκπορεόυμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου. 2 ἐν 

μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν ξύλον 

ζωῆς ποιοῦν καρποὺς δώδεκα, κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τὸν καρ- 

πὸν αὐτοῦ, καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν. 3 καὶ 

TV κατάθεμα οὐκ ἔσται ἔτι. καὶ ὃ θρόνος τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου ἐν 

αὐτῇ ἔσται, καὶ οἵ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν αὐτῷ, 4 καὶ ὄψονται τὸ 

πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. ὅ καὶ 

νὺξ οὐκ ἔσται ἔτι, καὶ οὐκ ἔχουσιν χρείαν [φωτὸς] λύχνου καὶ φωτὸς 

ἡλίου, ὅτι κύριος ὃ θεὸς φωτιεῖ [ἐπ᾽] αὐτούς, καὶ βασιλεύσουσιν εἰς 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

CONCLVSIO LIBRI 

6 Kal εἶπέν por: οὗτοι oí λόγοι πιστοὶ καὶ «AnBivol, καὶ ὃ κύριος ὃ 

θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν προφητῶν ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι 

19 inc. no OL N* αἱ sy |om. χεχοσμ,, 92 Tyc Ρτῖηι [20 τοπαδιον N*am||21 Ἣν] - ὡς Ὁ 79. 92 
|| 23 πολις] + αὐτὴ 38. 97 sy || φαιν.] + ev 49. 91 al. vg || 24 δοξ.] + χαι τιμὴν O αἱ. vz sy || αυτων] 
τῶν εθνων Ο al. sy [| 26 fin.] + tva εισελθοσιν O al. || om. uers: 1 || 27 Trotwv] + ὠὡσει δ΄ || apy.] 
ουρανου NX || XXI. 1 ποτ.] + χαθαρον 7. 26 al. ||om. λαμπρον 38. 40 ||2 ποίων ÁA 18 || arrodr- 
δους NO al. [| 3.5 ετι] exe: 1. 7 al. |] 5 om. φωτος 1? ΡΟ αἱ. Ambr || φωτισει AP al., φωτιζει 30. 32 
al., 4 ¿TNA 35 Ambr Prim ||6 heye: Q al. || ἀπεστειλ.] + pe N* sy 



APOCALIPSI DE SANT JOAN - XXI, 18-XXIl 6 139 

d'home, go és, d'ingel. 1514 seva muralla era construida de jaspi; peró 

la ciutat és or pur, semblant al pur cristall. 1915 fonaments de la 

muralla de la ciutat són ornats amb tota mena de pedres precioses: el 

primer fonament és jaspi, el segon safir, el tercer calcedónia, el quart 

maragda, “el cinqué sardónix, el sisé sarda, el seté crisólit, el vuité 

beriHe, el nové topazi, el desé crisopras, Ponzé jacint, el dotzé ame- 

tista. 21] els dotze portals són dotze perles, i cadascun, una sola 

perla. Ila placa de la ciutat és or pur, com cristall transparent. *2Peró 

no hi he vist cap temple; car el Senyor Déu Omnipotent és el seu 

temple, i també lP'Anyell. *1 la ciutat no fretura de sol ni lluna per a 

enllumenar-la; perqué la glória de Déu la iMdumina, i la seva llum és 

Anyell. 55:1 a la llum d'ella caminaran les nacions, i els reis de la terra 

hi duran llur glória. 251 els seus portals no es tancaran de dia — car 

no hi haurá nit alli—. 36] a ella hom durá la gloria i l*honor de les 

nacions. 21 no hi entrará res de profá, ni el qui comet abominacioó i 

falsedat, sinó els inscrits en el llibre de la vida de 1'Anyell. 

(C. XXIT.) *I em mostrá un riu d'aigua de vida, clar com cris- 

tall, que brollava del soli de Déu i de l*Anyell; %i entremig la seva placa 

i el riu, a una i altra banda, hi ha un arbre de vida que fa dotze fruits, 

donant el seu fruit cada mes, i les fulles del qual són per a guarir les 

I alla hi haurá el soli de 

Déu i de 'Anyell; 1 els seus servents el serviran, *i veuran la seva fac, 

nacions. 31 no hi haurá més maledicció. 

i el nom d'Ell será escrit en llurs fronts. 5] no hi haurá més nit; ni fre- 

turaran de llum de torxa ni de llum de sol; car el Senyor Déu els iHumi- 

nará; i regnaran pels segles dels segles. 

CONCLUSIÓ DE TOT EL LLIBRE 

6] em digué: « Aquestes paraules són fidels i veridiques, i el Senyor, 

el Déu dels esperits dels profetes, ha tramés el seu ángel per tal de mostrar 
23, Isai. xx1v, 233 ἔχ, 1-3. 1, Gen.11, 10. 2, Gen.11, 93 111, 22. 4, Mt. v, 8; Iloa. 11, 2. 6, Sup. 1, 1. 

2.—Un arbre de vida. AHudeix lar- 
bre de vida del Paradis terrenal (Gn. 
II, 9; Ill, 22). En el nostre text s'en- 
tén en sentit coHectiu: a cada banda 
del riu hi ha rengles d'arbres, o arbre- 
des.—Donant el seu fruit cada mes: 
tenen sempre fruit a l'abast de tothom, 
i com el fruit és de vida, els seus habi- 
tants no moriran mai, ans fruiran eter- 
nal ment de la vida.—Les fulles... són per 

a guarir, o per a remei de les nacions : 
com sigui que al cel no pot entrar-hi res 
imperfet, hem d'entendre-ho de les áni- 
mes que viuen encara a la terra, les 
quals trobaran en dit arbre el remei per 
a llurs malalties. Aqueix arbre de vida 
no és altre que el Redemptor, que en el 
temps presentes dóna als fidels sota els 
vels eucaristics, i que en el cel es dóna 
a pler, sense vels, als esperits benaurats. 
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τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει. ἵκαὶ ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ. 

μακάριος ὃ τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου. 

ὃ Κἀγὼ ᾿Ιωάννης ὃ ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα. καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ 

ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ 

δεικνύοντός μοι ταῦτα. καὶ λέγει μοι’ ὅρα ph: σύνδουλός σού εἶμι 

καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν προφητῶν καὶ τῶν τηρούντων τοὺς λόγους 

τοῦ βιβλίου τούτου" τῷ θεῷ προσκύνησον. 

10 Καὶ λέγει po: μὴ σφραγίσῃς τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ 

βιβλίου τούτου: ὃ καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν. 11δ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, 

καὶ ὃ δυπαρὸς δυπανθήτω ἔτι, καὶ ὃ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, 

καὶ ὃ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι. 13᾽Ιδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὃ μισθός μου 

μετ᾽ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἔσται αὖὗτοῦ. 15 ἐγὼ τὸ ἄλφα 

καὶ τὸ ὦ, ὃ πρῶτος καὶ ὃ ἔσχατος, y ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. 1΄ μακάριοι οἵ 

πλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν, ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον 

τῆς ζωῆς καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν. Pido οἵ κύνες 

καὶ oí φαρμακοὶ καὶ οἵ πόρνοι καὶ oí φονεῖς καὶ οἵ εἰδωλολάτραι καὶ 

πᾶς φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος. 

16 Εγὼ ᾿Ιησοῦς ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι Úplv ταῦτα ἐπὶ 

ταῖς ἐκκλησίαις. ἐγώ εἶμι ἣ ῥίζα καὶ τὸ γένος Δαυίδ, ὃ ἀστὴρ ὃ λαμ- 

πρὸς ὃ πρωϊνός. 

1 Kal τὸ πνεῦμα καὶ Y νύμφη λέγουσιν: ἔρχου. καὶ ὃ ἀκούων εἴπατω" 

ἔρχου. καὶ ὃ διψῶν ἐρχέσθω, ὃ θέλων λαβέτω ὕδωρ ζωῆς δωρεάν. 

18 Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ 

βιβλίου τούτου : ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπ’ αὐτά, ἐπιθήσει ἐπ᾽ αὐτὸν ὃ θεὸς τὰς 

πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ" 19 καὶ ἐὰν τις ἀφέλῃ ἀτπτὸ 

τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὃ θεὸς τὸ μέρος 

αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν 

γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. 

20 Λέγει ὃ μαρτυρῶν ταῦτα᾽ ναί, ἔρχομαι ταχύ. ᾿Αμήν, ἔρχου κύριε 

ησοῦ. 

21: Ἢ χάρις τοῦ κυρίου Ἴησοῦ μετὰ πάντων τῶν ἁγίων. ἁμήν. 

8 ) βλέπων χ. axovwv Y al, (1 al.) |]9 μὴ] + ποιησῆς 32 lat |Jom. χαὶ 35 1. 4 αἱ. Prim || λογ.] 
της προφητειας 38 Prim|| 11 ρυπαρευθήτω Q al. || διχ. διχαιωθήτω 38, 79 || 12 ἐεχαστ. χατα 

Ta epya αὐτου 79 lalPler || 14 pax. ot ποιουντες τας ἐντολας autov Q αἱ. Tert Cypr Tyc sy || τς 
)ποιων χ. φίλων Nal. ἢ! 18 ) o θεος em autos Q al. vg || τας επτα πληγας Q al. || 19 λογ.] + 
τουτων N (4mbr) |] 20 Tata] + εἰναι N” om. ἀμὴν 8 + val (7) 35. 38 al, || fin.] + χριστε 4. 
11 al, Tyc Prim || 21 om. uers. Tyc Prim Cassiod || in<.] + χριστου Q al, vg sy ||om. πάντων N, om», 
των UY. Á || om. αὐτὴν 4 79 fuld 
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als seus servents el que cal que s'esdevingui tot seguit.» «1 heus aqui 

que vinc aviat. Benaurat el qui serva les paraules de la profecia d'aquest 

llibre.» $I jo, Joan, sóc qui aixó he oiti vist. 1 δὴ haver-ho oit i vist, 

em prostri, per adorar-lo, als peus de l'angel que aixó em mostrava. *Peró 

em diu: « Guarda-te'n! conservent teu sóc i dels teus germans els pro- 

fetes i dels qui serven les paraules del llibre aquest: adora Déu.» 

101 em diu: «No segellis les paraules de la profecia d”aquest llibre ; 

car el moment és prop. *L”injust, que cometi encara injusticies; i el 

sutze, que s'ensutzi encara; ¡el just, que es justifiqui encara; i el sant, 

que es santifiqui encara. 1? Vet aqui, que vinc aviat; i amb mi va el 

guardó per a retribuir cadascú segons sera la seva obra. 1% Jo sóc lPalfa 

i Pomega, el primer 1 el darrer, el principi i la fi. **Benaurats els qui 

renten llurs vestidures, per tal de tenir dret en l'arbre de la vida, i en- 

trar pels portals a la ciutat! *%Fora els cans, 1 els fetillers, 1 els forni- 

cadors, i els homicides, i els idolatres, i tot el qui ama i comet falsedat! 

16 Jo, Jesús, he tramés el meu ángel que us atesti aquestes coses sobre 

les esglésies. Jo sóc larrel i lestirp de David, Pestel brillant del mati.» 

1711 PEsperiti Pesposa diuen: «Vina!» 1 el qui escolta, digui: «Vina!» 

I el qui tingui set, vingui; qui vulgui, prengui de l'aigua de la vida 

gratuitament. 

18 Jo testifico a tothom que escolti les paraules de la profecia d'aquest 

llibre: Si algú hi afegia, Déu afegirá damunt d'ell les plagues escrites en 

aquest llibre; 131 si algú treia de les paraules del llibre d'aquesta profe- 

cia, Déu traurá la seva part de Parbre de la vida i de la ciutat santa, des- 

crits en aquest llibre. 

20 Diu el qui aixo testifica: «Si, vinc aviat!» Aixi sia! Vina, Senyor 

Jesús! 

21 La gracia del Senyor Jesús sigui amb tots els sants. Aixi sia! 

8, Sup. xrx, 10. 10, Sup. 1, 3; x,4. 13, Sup. 1. 11.17. 15,1 Cor. vi, 9-10. 16, Sup. 1, 1-2. 17, Isai, 
br τ 18. DE. 1v, 2. ; 

11.—Déu a tots concedeix el temps εἰ ca un animal immund (Mt. VIT, 6) i 
de peniténcia, si bé permet i sap que designa els homes impurs, principal- 
molts n'abusaran. ment els gentils. 

15.—Els cams : entre els hebreus era 
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Mirnels dela cseva mISsaga. a ateo a a 121 

6. Les forces auxiliars del Drac: la Bestia que "ἢ de la mar, 

1 la Bestia que puja de la terra. . . ds ZA 

7. Els seguidors o els ministres de Di que Ea a ae mun- 

ἐπῆγα de Sion... . o O AA 126 
Set angels reben les set copes de ΠῚ ira ide Déu O en 128 
8. HExecució de la ira de Déu contra els adoradors de la Béstia. ZO 

9. Execució de la ira de Déu contra la gran Babilónia: a) Des- 
eripció de Babilonia, la gran meretriU. . .. . . ... 1. 130 



146 y FAURA 

b) Descripció de la ruina de Babilonia ] 
c) Cántic triomfal en el cel per la caiguda de Babilonia. : 
10. El Verb de Déu triomfador; les Bésties són llangades a l'es- 

tany de foc. δες Ἐς A e 

11. El regne dels mil anys: el judici final i el món renovellat. 

Conclusió de la segona part: manament d'escriure aquestes parau- 
les; prometences i amanaces 

TERCERA PART 

Descripció de la celestial Jerusalem ἱ felicitat beatífica. 
Conclusió de tot el llibre. 

138 

139 
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γλώσσαςαὐ τῶν. 
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φοτὸς. 
εἰπατω 
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de Palcandora 
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clarejara . A ν AO ES 
un altre ángel viu . . . 
la planyeran, 
i tot Mr ΚΟ λ νιν 
E ΡΥ 
tot el qui. 

Ha de dir 

ἀντιλεγόμενα 
ἵνα 
κρατοῦντας 
ἐκκλησίαις 
στόματός μου 
λαβεῖν 

ζῴων 
ἄνθρωποι 
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θυσιαστηρίου 
γλώσσας αὐτῶν 
αὐτῇ 
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εἰπάτω 

i el que és 
Veient-nos 
Alfeu 
Neró 
Si 
amb l'alcandora 
si no, 
clareja 
viu un altre angel 
es planyeran per ella, 
i tothom 
car 
tothom qui 
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AQUEST QUINZE VOLUM DE LA SAGRADA BÍBLIA, ANOS- 

TRADA PER CURA I A DESPESES DE LA FUNDACIÓ 

BÍBLICA CATALANA, FOU ACABAT D'ESTAM- 

PAR ALS OBRADORS DE LA TIPOGRA- 

FIA EMPORIUM EL DIA XIX DE 

MARC, DIADA DEL GLORIÓS 

PATRIARCA SANT JOSEP, 

DE L”ANY DE GRACIA 

+ MCMXXXVI - 
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