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DE S’CISSIMA TRINITATE
Matth. 28, 19: βαπτ ζοντες α το ς ε ς τ νοµα το πατρ ς κα το υ ο κα το γ ου πνε µατος.
Cui nomen est unum – numero singulari «nomen» hic dicitur – unus est.
Simul tres prolati sunt voce hujus nominis: unus Deus – ens unum – in tribus personis.
Eph. 1: 3 Ε λογητ ς θε ς κα πατ!
πατ!ρ το κυρ ου "µ#ν $ησο Χριστο , ε λογ)σας "µ*ς +ν π,σε λογ . πνευµατικ/ +ν το0ς +πουραν οις +ν Χριστ1, ... 5 προορ σας "µ*ς ε ς υ οθεσ αν δι5 $ησο
Χριστο ε ς α τ6ν, κατ5 τ!ν ε δοκ αν το θελ)µατος α το , 6 ε ς 8παινον δ6ξης τ:ς χ,ριτος α το <ς
+χαρ τωσεν "µ*ς +ν τ1 >γαπηµ?
γαπηµ?ν@, ... 11 +ν B κα +κληρCθηµεν προορισθ?ντες κατ5 πρ6θεσιν το
τ5 π,ντα +νεργο ντος κατ5 τ!ν βουλ!ν το θελ)µατος α το , 12 ε ς τ εEναι "µ*ς ε ς 8παινον δ6ξης
α το το ς προηλπικ6τας +ν τ1 Χριστ1· 13 +ν B κα Gµε0ς Hκο σαντες τ ν λ6γον τ:ς Hληθε ας, τ
ε αγγ?λιον τ:ς σωτηρ ας Gµ#ν, +ν B κα πιστε σαντες +σφραγ σθητε τ1 πνε µατι τ:
τ:ς +παγγελ ας
τ1 γ @,
@ 14 Kς +στιν HρραβLν τ:ς κληρονοµ ας "µ#ν, ε ς Hπολ τρωσιν τ:ς περιποι)σεως, ε ς 8παινον
τ:ς δ6ξης α το .
Cui addicitur «laus gloriæ», is persona est. «Nν τ1 >γαπηµ?ν@»: latine: «in dilecto filio suo»; confer
Matth. 3, 17 = Matth. 17, 5 = Marc. 9, 7: οRτ6ς +στιν υ 6ς µου Hγαπητ6ς
Porro:
II. Cor. 13, 13: S χ,ρις το κυρ ου $ησο Χριστο κα " Hγ,πη το θεο κα " κοινων α το γ ου
πνε µατος µετ5 π,ντων Gµ#ν.
I. Petr. 1, 2: κατ5 πρ6γνωσιν θεο πατρ6ς, +ν γιασµ1 πνε µατος, ε ς Gπακο!ν κα Tαντισµ ν αUµατος
$ησο Χριστο · χ,ρις Gµ0ν κα ε ρ)νη πληθυνθε η.

DE DEITATE CHRISTI
Joh. 1: 1 Nν Hρχ/ Vν λ6γος, κα λ6γος Vν πρ ς τ ν θε6ν, κα θε ς Vν λ6γος. 2 οRτος Vν +ν Hρχ/
πρ ς τ ν θε6ν. 3 π,ντα δι’ α το +γ?νετο, κα χωρ ς α το +γ?νετο ο δX Yν, Z γ?γονεν.
Verbum erat in principio, contrarium creaturæ, et necessario procedit omni creaturæ; cujus ergo
nequaquam est pars. Verbum Deus est – et unus solus est Deus!
Deut. 32, 39: Videte quod ego sim solus et non sit alius deus præter me.
Ps. 85 (86), 10: Quoniam magnus es tu et faciens mirabilia; tu es Deus solus.
Joh. 20, 28: εEπεν α τ1, [ κ ρι6ς µου κα θε6ς µου.
«Deus meus» græce cum articulo determinativo, non ergo quasi «deus quidam».
Item:
I. Joh. 5, 20: +ν τ1 υ 1 α το $ησο Χριστ1. οRτ6ς +στιν Hληθιν ς θε ς.
Tit. 2, 13: τ:ς δ6ξης το µεγ,λου θεο κα σωτ:ρος "µ#ν $ησο Χριστο .
Uno solo articulo liquet vocem «Dei» attributam esse Jh’u Xp’o.
Hebr. 1: 7 κα πρ ς µXν το ς Hγγ?λους λ?γει· ... 8 πρ ς δX τ ν υ 6ν· θρ6νος σου θε ς ε ς τ ν α #να
το α #νος, κα " T,βδος τ:ς ε θ τητος T,βδος τ:ς βασιλε ας σου. 9 >γ,πησας δικαιοσ νην κα
+µ σησας Hνοµ αν· δι5 το το 8χρισ?ν σε θε ς θε6ς σου 8λαιον Hγαλλι,σεως παρ5 το ς µετ6χους
σου.
Christus « θε ς» apellatur cum articulo determinato – minime ergo «deus aliquis».
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DE SPIRITU S’CO UT PERSONA
Joh. 16: 13 Kταν δX 8λθ- +κε0νος, τ πνε µα τ:
τ:ς Hληθε ας,
ας δηγ)σει Gµ*ς +ν τ/ Hληθε . π,σ- ο
γ5ρ λαλ)σει Hφ’ `αυτο , Hλλ’ Kσα Hκο σει λαλ)σει, κα τ5 +ρχ6µενα Hναγγελε0 Gµ0ν. 14 +κε0νος +µX
δοξ,σει.
Spiritus S’cs, qui lingua græca neutri est generis, denotatur pronomine masculino.
Act. 5, 3: ψε σασθα σε τ πνε µα τ bγιον.
Act. 15, 28: 8δοξεν γ5ρ τ1 πνε µατι τ1 γ @ κα "µ0ν ...
I. Cor. 6, 19: Kτι τ σ#µα Gµ#ν να ς το +ν Gµ0ν γ ου πνε µατ6ς +στιν.
Solum personæ potest templum esse, solum personæ potest mentiri, solum personæ potest videri
aliquid.
De Spiritu S’co et spiritu hominis:
Joh. 3, 6: τ γεγεννηµ?νον +κ τ:ς σαρκ ς σ,ρξ +στιν, κα τ γεγεννηµ?νον +κ το πνε µατος πνε µ,
+στιν.

Respice et Symbolum «Quicumque» quod et Athanasianum vocatur

DE NOMINE
Nomen Dei Christianis præbitum:
Matth 28, 19: ε ς τ νοµα το πατρ ς κα το υ ο κα το

γ ου πνε µατος.

Unus potest pluribus nominibus appellari:
Is. 7, 14: Ecce virgo concipiet et pariet filium et vocabitis nomen eius Emmanuel..
Is. 9, 5: et vocabitur nomen eius Admirabilis consiliarius, Deus fortis, Pater futuri sæculi, Princeps pacis.
Luc. 1, 31: κα δο συλλ)µψ- +ν γαστρ κα τ?ξ- υ 6ν, κα καλ?σεις τ νοµα α το $ησο ν.
Apoc. 19, 13: κα κ?κληται τ νοµα α το λ6γος το θεο .

DE SIGNO CRUCIS
Crux composita erat ex palo fixo atque patibulo traverso, quod item «σταυρός» appellabatur quodque
afferebatur singulis temporibus:
Joh. 19, 17: βαστ,ζων αGτ1 τ ν σταυρ ν +ξ:λθεν.
Ab his orta est ista forma crucis quæ similis est antiquæ litteræ hebraicæ : « ̸ » Thau (antiquæ litteræ
hebraicæ usque ad tempus Novi Testamenti notæ erant ut litteræ populi Israël propriæ– oppositæ
recentibus litteris aramæo-hebraicis).
Hoc Thau (in libris Septuaginta – contrarie Vulgatæ! – indiligenter interpretatum ut «signum»)
signabatur super frontes electorum:
Ez. 9, 4: Transi per mediam civitatem, in medio Jerusalem, et signa thau super frontes virorum

gementium et dolentium super cunctis abominationibus, quæ fiunt in medio eius.
Cui congruit consignatio Apocalypsis:
Apoc. 7, 3: Μ! Hδικ)σητε τ!ν γ:ν µ)τε τ!ν θ,λασσαν µ)τε τ5 δ?νδρα eχρι σφραγ σωµεν το ς
δο λους το θεο "µ#ν +π τ#ν µετCπων α τ#ν.
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DE CORPORE – ANIMA – SPIRITU
De Deo:
Joh. 4, 24: πνε µα

θε6ς.

De homine:
Matth. 10, 28: κα µ! φοβε0σθε Hπ τ#ν Hποκτενν6ντων τ σ#µα, τ!ν δX ψυχ!ν µ! δυναµ?νων
Hποκτε0ναι.
Gen. 2, 7: Formavit igitur Dominus Deus hominem de limo terræ et inspiravit in faciem eius spiraculum

vitæ; et factus est homo in animam viventem.
I. Cor. 15, 45: Nγ?νετο πρ#τος eνθρωπος fδ5µ ε ς ψυχ!ν ζ#σαν.
I. Thess. 5, 23: λ6κληρον Gµ#ν τ πνε µα κα " ψυχ! κα τ σ#µα Hµ?µπτως Hµ?µπτως +ν τ/
παρουσ . το κυρ ου "µ#ν $ησο Χριστο τηρηθε η.

DE SCRIPTURIS, TRADITIONE, AUCTORITATE ECCLESIÆ
De traditione qua orali qua scipta:
II. Thess. 2, 15: eρα οgν, Hδελφο , στ)κετε, κα κρατε0τε τ5ς παραδ6σεις hς +διδ,χθητε εiτε δι5
λ6γου εiτε δι’ +πιστολ:ς "µ#ν.
II. Cor. 3, 6: διακ6νους καιν:ς διαθ)κης, ο γρ,µµατος Hλλ5 πνε µατος· τ γ5ρ γρ,µµα Hποκτ?ννει,
τ δX πνε µα ζ@οποιε0.
Verba scripturarum sola difficilia sunt comprehensu:
II. Petr. 3: 15 καθLς κα Hγαπητ ς "µ#ν Hδελφ ς Πα λος κατ5 τ!ν δοθε0σαν α τ1 σοφ αν 8γραψεν
Gµ0ν, 16 kς κα +ν π,σαις +πιστολα0ς λαλ#ν +ν α τα0ς περ το των, +ν αlς +στιν δυσν6ητ, τινα, h ο
Hµαθε0ς κα Hστ)ρικτοι στρεβλο σιν kς κα τ5ς λοιπ5ς γραφ5ς πρ ς τ!ν δ αν α τ#ν HπCλειαν.
De auctoritate Ecclesiæ:
I. Tim. 3, 15: Uνα ε δ/ς π#ς δε0 +ν οiκ@ θεο Hναστρ?φεσθαι, mτις +στ ν +κκλησ α θεο ζ#ντος,
στ λος κα `δρα ωµα τ:ς Hληθε ας.
Matth. 18, 18: fµ!ν λ?γω Gµ0ν, Kσα +5ν δ)σητε +π τ:ς γ:ς 8σται δεδεµ?να +ν ο ραν1 κα Kσα +5ν
λ σητε +π τ:ς γ:ς 8σται λελυµ?να +ν ο ραν1.
De auctoritate S’ci Petri:
Matth. 16: 18 κHγL δ? σοι λ?γω Kτι σ εE Π?τρος, κα +π τα τ- τ/ π?τρ. ο κοδοµ)σω µου τ!ν
+κκλησ αν, κα π λαι nδου ο κατισχ σουσιν α τ:ς. 19 δCσω σοι τ5ς κλε0δας τ:ς βασιλε ας τ#ν
ο ραν#ν, κα Z +5ν δ)σ-ς +π τ:ς γ:ς 8σται δεδεµ?νον +ν το0ς ο ρανο0ς, κα Z +5ν λ σ-ς +π τ:ς γ:ς
8σται λελυµ?νον +ν το0ς ο ρανο0ς.
Joh. 21: 15 λ?γει τ1 Σ µωνι Π?τρ@ $ησο ς, ... λ?γει α τ1, Β6σκε τ5 Hρν α µου. 16 ... λ?γει
α τ1, Πο µαινε τ5 πρ6βατ, µου. 17 ... λ?γει α τ1, Β6σκε τ5 πρ6βατ, µου.
Apostolatus est episcopatus:
Act. 1, 20: Γ?γραπται γ5ρ +ν β βλ@ ψαλµ#ν, ... κα , Τ!ν +πισκοπ!ν α το λαβ?τω Yτερος.
Voce «episcopatus» nondum stricte utebantur scriptores NTi, quæ his scripturis nonnumquam et
presbyteralem ordinem videtur significare. Timothei quidem ordo liqido est episcopatus sensu stricto:
I. Tim. 5, 19: κατ5 πρεσβυτ?ρου κατηγορ αν µ! παραδ?χου, +κτ ς ε µ! +π δ ο s τρι#ν µαρτ ρων.)
De ordinatio episcopi:
II. Tim. 1, 6: τ χ,ρισµα το θεο , K +στιν +ν σο δι5 τ:ς +πιθ?σεως τ#ν χειρ#ν µου.
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De ordinatione presbyterorum et diaconorum:
Act. 6: 5 +ξελ?ξαντο ... , 6 οtς 8στησαν +νCπιον τ#ν Hποστ6λων, κα προσευξ,µενοι +π?θηκαν α το0ς
τ5ς χε0ρας.
I. Tim. 5, 22: Χε0ρας ταχ?ως µηδεν +πιτ θει
Tit. 1, 5: Uνα ... κα καταστ)σ-ς κατ5 π6λιν πρεσβυτ?ρους, kς +γC σοι διεταξ,µην.
Sacramenta conferri impositione manuum in fundamentis fidei continetur quæ non exponenda sunt in
scripturis:
Hebr. 6: 1 ∆ι Hφ?ντες τ ν τ:ς Hρχ:ς το Χριστο λ6γον ... , µ! π,λιν θεµ?λιον καταβαλλ6µενοι
µετανο ας Hπ νεκρ#ν 8ργων, κα π στεως +π θε6ν, 2 βαπτισµ#ν διδαχ:ς, +πιθ?σεCς τε χειρ#ν,
Hναστ,σεCς τε νεκρ#ν, κα κρ µατος α ων ου.
De confirmatione:
Act. 8: 14 Hπ?στειλαν πρ ς α το ς Π?τρον κα $ω,ννην, 15 οUτινες καταβ,ντες προση ξαντο περ
α τ#ν Kπως λ,βωσιν πνε µα bγιον 16 ο δ?πω γ5ρ Vν +π’ ο δεν α τ#ν +πιπεπτωκ6ς, µ6νον δX
βεβαπτισµ?νοι Gπ:ρχον ε ς τ νοµα το κυρ ου $ησο . 17 τ6τε +πετ θουν τ5ς χε0ρας +π’ α το ς, κα
+λ,µβανον πνε µα bγιον. 18 δLν δX Σ µων Kτι δι5 τ:ς +πιθ?σεως τ#ν χειρ#ν τ#ν Hποστ6λων
δ δοται τ πνε µα ...
De benedictione in genere et de existentia hierarchiæ:
Hebr. 7, 7: χωρ ς δX π,σης Hντιλογ ας τ 8λαττον Gπ το κρε ττονος ε λογε0ται.

DE PURGATORIO
I. Cor. 3: 13 `κ,στου τ 8ργον φανερ ν γεν)σεται, " γ5ρ "µ?ρα δηλCσει· Kτι +ν πυρ Hποκαλ πτεται,
κα `κ,στου τ 8ργον πο06ν +στιν τ π ρ [α τ ] δοκιµ,σει. 14 εi τινος τ 8ργον µενε0 Z
+ποικοδ6µησεν, µισθ ν λ)µψεται· 15 εi τινος τ 8ργον κατακα)σεται, ζηµιωθ)σεται, α τ ς δX
σωθ)σεται, οxτως δX kς δι5 πυρ6ς.

DE ÆTERNA DAMNATIONE
Apoc. 14, 11: κα καπν ς το βασανισµο α τ#ν ε ς α #νας α Cνων Hναβα νει, κα ο κ 8χουσιν
Hν,παυσιν "µ?ρας κα νυκτ6ς, ο προσκυνο ντες τ θηρ ον κα τ!ν ε κ6να α το , κα εi τις λαµβ,νει
τ χ,ραγµα το yν6µατος α το .
Apoc. 20, 10: κα δι,βολος πλαν#ν α το ς +βλ)θη ε ς τ!ν λ µνην το πυρ ς κα θε ου, Kπου κα
τ θηρ ον κα ψευδοπροφ)της, κα βασανισθ)σονται "µ?ρας κα νυκτ ς ε ς το ς α #νας τ#ν α Cνων.
Matth. 25, 41: Τ6τε +ρε0 κα το0ς +ξ ε ων µων, Πορε εσθε Hπ’ +µο [ο ] κατηραµ?νοι ε ς τ π ρ τ
α Cνιον τ "τοιµασµ?νον τ1 διαβ6λ@ κα το0ς Hγγ?λοις α το .
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DE CULTU SANCTORUM ET IMPRIMIS BEATÆ MARIÆ
Veneranda est beata virgo:
Luc. 1, 48: Hπ το ν ν µακαριο σ ν µε π*σαι α γενεα .
Invocandi sunt ut intercedant:
Rom. 15, 30: Παρακαλ# δX Gµ*ς ... συναγων σασθα µοι +ν τα0ς προσευχα0ς GπXρ +µο πρ ς τ ν θε6ν.
Col. 4, 3: προσευχ6µενοι bµα κα περ "µ#ν.
I. Thess. 5, 25: fδελφο , προσε χεσθε κα περ "µ#ν.
II. Thess. 3, 1: Τ λοιπ ν προσε χεσθε, Hδελφο , περ "µ#ν.
Hebr. 13, 18: Προσε χεσθε περ "µ#ν.
Non obstat mors eorum:
Joh. 11, 25: πιστε ων ε ς +µX κzν Hποθ,ν- ζ)σεται.
Apoc. 6: 9 εEδον Gποκ,τω το θυσιαστηρ ου τ5ς ψυχ5ς τ#ν +σφαγµ?νων δι5 τ ν λ6γον το θεο κα
δι5 τ!ν µαρτυρ αν {ν εEχον. 10 κα 8κραξαν φων/ µεγ,λ- λ?γοντες, }ως π6τε, δεσπ6της bγιος
κα Hληθιν6ς, ο κρ νεις κα +κδικε0ς τ αlµα "µ#ν +κ τ#ν κατοικο ντων +π τ:ς γ:ς;
Per reliquias eorum quin etiam vivorum sanatio tribuitur:
Act. 19: 11 ∆υν,µεις τε ο τ5ς τυχο σας θε ς +πο ει δι5 τ#ν χειρ#ν Πα λου, 12 •στε κα +π το ς
Hσθενο ντας Hποφ?ρεσθαι Hπ το χρωτ ς α το σουδ,ρια s σιµικ νθια κα Hπαλλ,σσεσθαι Hπ€
α τ#ν τ5ς ν6σους, τ, τε πνε µατα τ5 πονηρ5 +κπορε εσθαι.
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