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' ΙΒΑΙΟΝ τις γεννίσεωί τοΰ ΙνοΒ

Χ:ις•οΟ, το5 υιοί του Λαο.ί, τοΰ υιού

τιιΟ ΑβραόΊ

2. Αβραχα «γέννησε τον Ιταχκ" κχΐ

ό Ιια*κ ενί'νννί'ϊί τ:ν Ιχκώβ' κ»ί ό Ια

κώβ εγεννησε τον Ιούδχν, χςεί τοΰ; ά•

Οίλ^χ,ιί; του

3. Κα•. ό Ιοΰοα; εγεννϊϊδ». τον Φαρϊς

και τ λ Ζαρχ άτϊ;> τήν Θχ;/.«ρ" και

ό Φαρίς έγίντ,σι τί>•< Εσ^ώ|Α' και ό

Ε<τρωΐί. έγέν/ντ,ο» τον Αρχιχ,.

^. Κ,/ι ο Αμ/α {γίγτηα τον Α;Αΐνχ-

£«β και ό Λμ,ιναίχξ «γε'νντισε τον Να-

«(ΓΐΤ'• ν' κ*ΐ ό Λαχσσών έγε'νν/ιτε τον

^α" (χών.

5. Και ό 2αλ[Αο»ν έγ:ν\-/ί5ί τον Βο-

όζάπο τήν Ραχάβ* κχιό Βο6ζ έγέ'νντ,-

σε χον Ωολ<Ϊ ά-ο την Ρονθ" και ό Ωβ-ήί

ίγίνντισί τον Ιεσσαί.

β. Κα! ό Ιεσταί εγεννχβε Δαβίδ τον

Ρ&σιλία* και Δαβίδ ό βχτιλεύ; εγέν-

νηβε τόν 2ολο|Αωντα άπο τήν γυναί

κα τοΰ Οΰρίου.

7• Και ό Σολομών έγίνντ,σε Τον Ρο•

βοχ'|Α' και ό Ροβοαρι ίγε'νντίΊΐ τον Αβια"

και β Αβια ΙγίνννίΟ» τον Αο-ά.

8. Και ό Αοχ ίγίννηο•» τον Ιωσα-

^»τ. καΐόΐωίχφατ εγίνν/ι&ε τον Ιω-

ρβ|*. και ό Ιωραρ. έγε'νντιιε τον Ο^ίαν.

Ο,. Και ό Ο,ίας ίγεννησε τον Ιωχθχ|Α.

κχΐ ό 1*>άδαρι εγε'νντσε τον Αχαζ* και

ό Α/αζ 4γένντ)ΐ6 τον Εζεκίαν.

ίο. Και ό Ι^εκίας «'γίννν,ίε τον Μα-

ναοστ,ν* κ«ΐ ό Μανασβϋς έγενν/ιο-* τον

Αριών" και ό Αριών ίγίννηβι τον Ιωσίαν

Κ ΑΡΤ' ί" γεννεαλογ/σε Ιτΐϊοίϊτ

Κρ»πτ τ* Λίριτ Δα£ίο\τ, έ δε τ\

Λ.ίριτ Αβρά«[ΐιτ.

α. Αβραχριι πίλ\ Ιαχ*ν.ν|, Ι \α%.

άκου πο'λι Ιακώδνε' ί Ιακύβι ΐϊίΧι

Ιούιί|ν5 έ δε βίλά^ριτ' ε*τίγ.

3. Ε Ιο ίδα ιηΐι Φα?ίίν| & δε Ζα-

ράν| γκαθαριάρα, Ι δε Φαράσι ϊτίΧι

Εαρώρινε , έ Εσρώαι πίλι Αρά%ν{

4• Ε Αράαι πόϊι Ααιναδχβνξ,

έ Αρ.ιναδ'άβ'Λ νίΐι Ναασόν$ , ε Να-

ασόνη πολι Σαλ|Αο'ν$.

5. Ε Σαλαόνι π&ι Βοόζνϊ γκα

Βοο'ζι τ:Γλι Οβίίνί
» 5^
ε οεΡανάβι"

γκα ΡοΰΟι" ί ΟβίοΊο ιτόΐι Ιεσί'νί.

6. Ε ΙεσέΌυ πόίι Μττρέτνΐ Δα

βίδ" ί Μιτρετι Δαβίδ πόίι Σολο^ο'-

ν$ γκα Ρκρουαγιχ έ Οΰρίουτ.

η. Ε Σολοα'ίνι πίλ\ Ροοοχαν^,

έ Ροβοάιχι πόΧι Αβιάν$, ί Αβιάϊ

πόλι Ασάνι.

8. Ε Ασάϊ τ.Ά\ ΙοσαράτΛ" ε Ιο-

σαφάτι «όλι Ιορα'ρί, ι* Ιοράριι π^Χι

Οζίαν^.

9• Ε Οζία π<5λ\ Ιωάθα'ρΙ, Ι Ιωα-

Θάριι πί)'ι Αν^α.νί , έ Αχαζι πόλι

Εζεκίανξ.

ίο. Ε Εζεκία •κίλ\ Μανασίνί, έ

Μανααίου πίΧι Αριόνί, \ Α;χόντ, πί-

λι Ιωσίαν^.



1 ΕΪΑΓΓΕΛίΟΝ Κε?. }<

1 1 . Και ό Ιωσίας έγε'ννησε τον Ιε/ο- 1 1. Ε Ιωσία π<#ι Ιεχονίανί, έ

νίαν χαί τους αδελφούς του, εις τον

μετατοπίσεων της Βαβυλώνος.

12. Και «72ρα άπό τον μετατο'πι-

σμον της Βαβυλώνας, ό Ιε/ονίας ε•'ε'ννη-

« τον ΣαλαΟινίλ και ό Σαλαδιηλ έγε'ν-

νησε τον Ζοροβάβελ.

1 3. ΚαΙ ό Ζοροβάβελ έγέννησι τον

Αο'.οΰο και ό Αβιουδ εγίννησε τόν

Ελια/είμ* και ό Ελιακεΐμ εγε'ννησε

τον Αζώρ.

ι4• Και ό Αζώρ έγ/ννησε τον Σα-

δώκ" και ό Σαδώκ ε'γ;νν•/;σ8 τον Α/ε.'υ.

και ό Αχείμ έγεννησε τί,ν Ελιούδ.

1 5 Και ό Ελιούδ έγεννησε τον Ε

λεάζαρ• και ό Ελεάζα; έγε'/νήσε τί.ν

Ματβάν- και ο Ματδαν έγε'ννητ» τον

Ιακώο.

ιβ. Και ό Ιακώβ έγέννησε τον Ιω

σήφ τον άνίρ* της Μαρίας, άπο την

οποίαν έγιννη'θη Ιησούς ό λεγόμενος

Χρις-ος.

17. Ολαις λοιπόν γ} γενεαϊς άπο

του Αβραάμ εως του ΔαβΊί , είναι δε-

κατέσσαρες γενεαϊς' και άπο τοΰ Δα

•ιβ (ως τοΰ μετατοπισμοΰ τίς Βαβυ-

λώνος, είναι δεκατε'σσαρες γενεαίς"

και άπο τοΰ μετατοπισμοΰ τίς Βα-

βυλώνος ϊως του Χρις-οΰ , είναι δεκα-

τέσσαρες γενεαΓς.

ι8. Και υ) γε'ννησις τοΰ Ιησού Χρι-

7θΰ τε'τοιας λογτς εγίνηκεν' έπειδη

η μνιτε'ρα του η• Μαρία άρρ*βωη«σ!ί•ί•

τόν Ιωσήφ, προ τοΰ να έλθουν μαζύ,

ιύρε'Θη έγγας-ρωμίνη άπδ πνεύμα

άγιον.

Ι9• Και ό Ιωσήφ ό άνδρας τις, με

τό να ητον δίκαιο:, μή Οέλωντας να

τ/,ν φανέρωση, νίδί'λησε κρυφά να τον

α ο. Και:ι ετούτα αυτ,ς εμώντας ν.

τ•ν νουν του, παρευθΰς άγγελος Κυρίου

δε βρ'άζεριτ' ετίγ κοΰρ ίσπουνί £ότ

ντε Βαβυλών|.

ία. Ε πάς ρΌέϊρί<τ' § Βαβυλώνα

σε , Ιεχονία πο'λι Σαλαθινίλνε. , έ Σα-

λαδιηλη πο'λΐ Ζοροβάβελνί

ι3< Ε Ζοροβάβελι πο'λι Αβιου-

δν§ , ϊ Αβιούδη πο'λι Ελιακίμν§ , Ε-

λιακίμη ποίι Αζό^.

ι4• Ε Αζο'ρρι πό>Ί Σαδώκνε, έ

Σαδώκου ποίι Αχίμν§ , έ Αχίμι τ.6"ί

ϊι Ελιούδνΐ.

1 5. Ε Ελιου'δι ποίι Ελεάζαρνε,

έ Ελεζζ«ρι ποίι Ματθάν*- έ Ματ- '

θάνι πάλι Ιακώβν|.

1 6. Ε Ιακώβ1 πο'λ'ι Ιωστί^νε

λοΰρρΐν' έ Μαρίασε, κι γκα άγιο ού

λε Ιησουι' « κιούχετε, Κρίϊτ.

ιη. Ρίθ§ πρέζατί, άδα >.$ γκα Α-

βραάμηέγγέρ τε Δαβίδι γι«ν£ ϋρίζα

κατερμπεδγε'τί έ κ$ γκα Δαβίδι ί νν(.

ρα ριπί τ§ ηκουρε τε Βαβυλών|σ§

γιάνε, πρίζα κατίρμιπϊδγε'τϊ, » γκα τ|

^κουριτ' ί Βαβυλών§7£ γγβρα τΐ Κρί

στι, γιάνε πρέζα κάτίρμ/πε&γίτί.

1 8. Ε τε λεριτϊ ε* Ιησουϊτ Κ ρίατιτ

οΰ •\ κ^στού , σε ψέ ού άρραβονις

αίαα έ τιγ Μαρία (/.έ Ιωση'φνϊ , π*

ϋαακουαρϊ φάρρε ού Ρ|ντ μ.& πάέί}

γκα Σίντι 2πίρτ,

1 9• Ε Ιωο"ϊ;'φη ποϊίρ ίσάΐγ

,ψε κέ ΐ ορέιγτί, ε νουχε δο-άαϊγ

σε

τα

τρεΡον άτε , βοΰρι ντερ ρ.'ε.ντ τα λιγ

άτι φο;χουρα έ τε ίκεν.

αο. Ε τέκ αεντο'νεϊγ κϊτ6 ρ.ε β£-

τε/ε τΐτιγ , να έ γιου δοϋχ. «τεγ ^πί



Κ«?. 2• ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΓΟΝ. 3

τοϋ Ιφχ ιΐ; το Λβιρο'ν του, χκί λ;- Ριοϋμί Εγγελ" ί Ζο'τιτ, ί" ίβ*. Ιωση,

γει του" Ιωσίρ υ:έ του Δαβί*. (α/, φο- ί ,*:ί4όι ΑηΡ.ίΧ,*- ...?., ..». «

βτ\;γ;ς ν* «χρβς ττ-,ν Μαριάμ την γυ-

ναΐχα' οϊι>" οΊατί εχεΐνο, όπου εσυλλ.νί-

^9τ; £ί'; αύτί,ν, είναι άπί τό πνεΟρ,α το

ί "ίρρι Δα£ίο\τ μώς ου «>ριχ0 τ$

[Αάρτζ (Αί βίτίχί ίρούανί τότε Μα-

ριανί. σε' άγιο κ§ ού λΙ

ίβ'ΐ γκ* 2|ντ £π;'ρτ.

άγιο

21. Και θέλει γενν/σει υίόν, και θέ

λεις τόν ονομάσει Ιησοϊν' £ιαιί αυτός

έλρει :'''.;: τον λαο'ν του άπο τάς ά-

βμα.ίας τους.

αί. Και τούτο όλον έγινε, 3\ά να

τελε ιβίγ, εκείνο όζου έλαλνίθη ΰπο του παΡί

Κ υ ρυ ο'ια μέσου του προς/ζίτου, λέγον

33. Οτι, να, Ϋ, παρόένος θέλε•, έγγα•

ΤρωΟτ,, χαί 6;λει γεννήσει ύιόν, και

θίλ'-,υσι -ζαλίσει τι» ονομάτου Εμμονου

Λ τό όποιο* έρμτ,νεύεται, μετ' ε'μκ;

ύ Θεΐς.

^4 Και ό Ιωϋτ,ψ άφοΐ) εσηκώθη άπο

τόν ύπ ον, ί/.Λ<ιε καθώς τον έπρο'ς-α-

ξεν ό άγγελο, Κυρίου, χαί έπηρε την

γ^.οΖχχ του.

23. Και, ίϊν τντν έγνώρι^εν εως ί-

πνϊ έγεννίίσε τον υίο'ν της τόν πρωτο'-

τ«ον, χβ ΐχαλεσε το όνομα του Ιη-

«ίν.

Κε? β• α.

ΚΑΙ όσαν ίγενντΙΟϊΐ ό Ιτ,σους εις τ/,ν

Βτόλ*έ{Α . Ϋ.ς Ιουίαίας εις ταΤς ήμέραις

ΙΙ.ώίου του βασιλέως, να, χαι ίιλθαν

|«γοι άπο ττ,ν Ανατολών εις τα Ιε-

ροβ&υμχ, λέγοντες"

3 Ποϋ είναι ύ βασιλεύς των Ιου^α'-

ε*ν, όπου έγενντίθη; ο*ιατί ήμεΐς εϊ<$α

μεν τον άς-έρα του εις τν,ν άνατολήν.

Χαί ίλθααίν να τόν προσχυνησωμεν.

3. Και ό βασιλεύς Ηρώϋ\;ς, ώσ«ν

το τ>/,υσεν, εσυγνίσθτ,, χαί όλα τα Ιε•

£θ«ολυμα μ«'£ύ μετ' αυτόν.

3 Ι . Ε & τ| ττγιίϊί. δγιάλί £ ΤΪ ξξτ*

^§Ρ«ί Ιηο-ου , σε ψί άί 6ο τ* λΐ-

-ρτερο'σγΐ λαόν' έτίγ γχα φχ'γετ' έ,

τοίρε.

33. Ε 5ε ΓίΟϊ χιγιο ού *"$ χ| τ|

Λυχετι άγιί χέ ού θα γχα Ζότι μι

'ί τ5 Προιρίτιτ >.^ δο'τϊ.

1 3. Για Βα'ϊ^α 8ο τ» Αίνετε μ.1

•'α'ρί, έ & τι πγιείϊ δγιάλ: ε' 8ί ,ιο

τά 6όν| έ'ριίριτ' έτίγ Εαανουιίλ. ,\

ύο τε θο'τί Περντία ριΐ νεβετ.

34• Ε σί ού γχ.ρΐ Ιωστ{φη γχ»

Γιούρι, 7ΪέρρΊ σί ε'πορσίτι Ε«'εΆ ΐ

Ζότιτ, ε ριο«ίαρ ριε βέτζχε Ρρούαν*

ε'τίγ.

33. Ε νοΰχ έ νιόχου άτ^φάρε, γνε•

ρα σά π-ί>!ι δγιαλϊν' έσχιγ τ^ πα'ρ^' έ

■τϊ βέτίαινΐ , ί ί βοίρι 'ΐαΐριν' έτίγ

Ιησού.

Κρίε είίτϊ. β. 3.

ι. Ε σί λεου Ιήσούί' ντε ΒιΟλί=7.

τε , Ιούίείσε , απε δίτε τε [χτρε'τιτ

Γίρώίιτ , να έ βίγϊνϊ τζα ριαίι^τνιάρί

γχα Ανατολία ντ'ε Ιερουσαλίμ ί θό3νβ.

3. Κοϋ βάλ' "Λτΐ ριπρε'τι ί Τ>

>ουτετ & ού λε; σε ψέ πάΐΛ ϊλν έτίγ

ι-\ Ανατολή , έ «ρίρι τι φάλεαι.

3. Ε ριπρε'τι Ηρώϊη σί διΓιί;

Χΐ'ϊτοϋ ού ^ρόί, ί ύέ πκίχί ιχε ά,.%

ΓιΟ' Ιερουσαλίαι.



4 ΕΪΛΓΓΕΛΙΟΓΪ &?. 2

4• Και [/.αζόνωντας όλους τους άρ- ! 4• Ε σι ,απϊΥΐο'σΊ) Γι'θί τε ιτάρίτ'

/ιερείς και τους γρα^ατεΐς νου λαοΰ Ι * ΙΙρίφτερετ, εδέ τε Γρα•Λΐ*«τ«ψουρ"ιτ'

τους ερώτα, που γεννάται ό Χρι- ί λαόϊτ , έ ί πίετι άτα τε μψόν χοΰ

ς-όί.

5. Και εκείνοι του είπαν" εις ττ,ν

Ετ,θλεεμ τις Ιουδαίας" ίιατί ετζι έ-

γράφη δια με'σου του προφήτου

6. Και συ Βν.θλεειχ. γί του Ιούδα,

καθόλου δε'ν είσαι μικρότατη άνά</.εσα

εις τους Ϋ,γεμο'νας τοϋ Ιούδα"Διατί α

πό εσένα θέλει εύγη ηγούμενος, όόποΐος

Οε'λει ποιαχντ, τον λαο'ν μου τον I-

σρατίλ

7 Τότε ό Ηρώο--/;; κράζωντας κρυ

φά τους (λίγους, ;ξετα;ε μέ άκρίβίιχν

άπ' αυτούς τίιν καιρόν του άς-ε'οος ε

κείνου, όπου έφάνη.

8 Και πέμπων τάς τους εις τ/,ν Βηθ

λεέμ τους είπί' πηγαίνετε και έςετά-

ζετε καταλεπτίος δια το π'αιδίον* και

ώσαν το εϋρήτε, δο'τε μου εϊδτ,σ'.ν ,

δια να υπάγω και έγίο, να το προσ

κυνήσω.

9• Και εκείνοι, ώσαν ήκουσαν τα

λόγια τοϋ" βασιλέως, έδιεβτ,σαν. και να,

πάλιν ό άς-ε'ρας, όπου είδαν εις ττ,ν ά-

νατολτ,ν, και έπ/ίγαινεν έμπροςά των,

εως όπου ήλθε, και έ<τάθτ) εκεί, όπου

τ,τον το παιδίον

ίο. Και ώσαν είδαν οι μάγοι τον

ο.ς-ερα, ενάρτ,καν /αραν μεγάλην κατά

πολλά.

1 1 . Και ες-οντας να ελίοΰσ» εις το

σπίτι, εϋρτ,καν τοπαιόίον υ.αζΰ μέ τ/,ν

Μαρίαν τ/,ν μητίρατου" κ*ι έπεσαν κ*.

τό έπροσχύντ,σαν" και άνοίςαντες τους

θ/.σαυρο-.'ς τ«ν. τοΰεοεραν χαρίσματα,

7.?υ<::!?1 7 και λίβανον , και σμύρναν.

12. Κκί ε"ς-οντας να τους αποκαλυ

φθώ ε'.ς τό όνειρόν τους να μτ,ν μετα-

μ^ον

βάλε λί/ετ| Κρίστι.

«>. Λ ο ε ατχ ι βάνε ατιτ , ντε

Βιθλεέμ τε Ιουδε'ίσε. σε αϊ/του ΐϊτε

ο-κρούαρΐ γκα Προφήτη.

6. Ε δε τι Βηθλεέμ β'εντ' ΐ Ιουίέ-

§σ§ νουκε γέ φαρ ΐοό'ελϊ ντε Γοτξ-

ρίνγ τε Ιουδε'ίσε , σε ψέ γκα τ;γε έβ

τε ύαλε ζότ, ζε άι & τϊ κουλότγΐ

λαόνε τι'μ Ισραήλ νϊ.

7. Α/ιε'ρε Η;ώδτ, θυΐίι ΜαΓιττγ.*-

?ϊ"ί φϊϊ'χουρα, έ ιιψο'ΐ μίΐ:§ γκα ά

τα κόχίνε χέ χούρ ού δοΰκ Πΐι.

8. Ε σι ΒερΓοί άτα ντε Βιθλεέμ,

ού θχ' ^άιγόίνι νταστι * σι τι μψό•

νι μίρρϊ πέρ άτέ τοΰκ έςετάξουρε, έ

σι τα Γε'ννι , είλαΐνι ε'δέ [Λούα εΐδτ,σι

(χανερ) ζε τε βιγ β δε οϋνε τι ^ά-

λε[λ.

9• Ε δέ άτα σι ΒιΓιούανε φγιάλετ'

ΐ ΛΙπρέτιτ, ιζνε. έ για περσερίΐ,λιζ*

κίσνε πάρόε ντε Ανατολή , έ οΰ σκόν

περπάρα άτοΰρε, γγερα σα ζπρίτι έ

[Λπέτι άτγε τεκ χε δγιάλι σίχ»ρ.

ίο. Ε σι πάνε Π'| ού Ρεζούανε

Γάζ τ^ ρ.αδ φο'ρτ.

11. Ε σι ^ίνε πρ^ντα ντε στ%πΙ,

τζιούαν| Ογιάλινε πά3κε «.έ τέαεν*

έτΐγ Μαρίενε , έ ράνε }Απ§ δβ , ΐ γιου

φάλε άτίγ' έ χάπνε -/αζινέτ' έτουρε,

έ ίδάνε όουΐϊ,τι ά.Υα , έ δε θυανικ'χε.

έ δέ σα,ΰινε

12. Ε σι πάνε ρίπε Ριούαε τε {χώς

κθε'νενι ντε Ηρώδτι , ϊκνε έ βάνε γκα

γυρίσουν εις τύν Ηρώδτν, απ; άλλην τγιάτίοε οϋδε απε βεντ τί

Τράταν άνε/ώρτ,σαν εις τον το'πον τους. |

τε τουβϊ.



Κερ. 2 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ.

Ϊ.Κ,χ: ώσϊν άνε/ώρησαν αύτοι, Ι ι3. Ε πα σι ίκνϊ άτχ , γι* Ργ-

υβύ; άγγελο; Κυρίου ίφάνη του [γε,Γ ί ζο'τιτ γού &>ΰκ ντ£ Ιντίρε τε

Ιωστίφητ , έ ΐΟά Γκρέου ί μφ §γ15£.

λένε ΐ δ*ΐ (Αί.Α3ν' ίτίγ. « α.% ν-έ Αϊ-

1 3. Κ.χ: ώσϊ

πάρε

Ιω/,ο ίί; τό όνειρο'ντου' κ«! λίγειτου;.

ντ,ζωΰΜ, κζί επαρε τό παιδίον και

τήν αητερα του, και φεύγε εις την Αίγυ-

-τον" και α; είσαι εκεί, εω; οποϋ να

σοϋ ιίπω" Διατί μίλλει ό Ηρώδη; νά

ζτ,τη'5η τύ παιαΊ'ον , να το χα7,άση.

1 4- Και ό Ιωση'ρ έσηκώδηκε και

ϊϊϊΧδδ τό παιδίον και την μητέρα του

την νύκτα , και άνενώρητεν ει; την

Αίγυπτον.

1 5. Και τ,τον ε'κεΓ εω; ει; τΌν θά

νατον του Ηοώδου" Δια να πληρωθη

=/.ίϊ.β όπου ϊλαλη'9η άπό ιόν Κύριον

δΊα αεσου τοϋ προοη'του , όπου λέγει"

άπ* τί,ν Αίγυπτον έκάλεσα τον υΐόν-

μο•*.

ι6. Τότε βλ/τω/Τα; ό Ηρώδη; ,

πώ; ι'περινελάσδη «.το τους μάγους ,

ΐΗ^υ.ωαι κατά πολλά' και ε>ειλεν άν-

ίρώπου; , κα! έφόνευσεν Λα τα παι

δία , όπου τ,ταν εϊ; την Βηθλεέμ , και

ει; όλα της τ* σύνορα άπύ δύο χρο

νών και κ,άτω , κατά τον καιρόν όπου

έβεβαιώθηχεν καταλεπτώ; άπό του;

μάγου;.

17. Τότε έτελειώθη εκείνο, όπου έ-

λαλήθη «πι τον Ιερεμίαν τ•ν προφνί

την , όπου λέγει"

1 8. Φωνή άκούσθη ε!; την Ραμα,

πολΰ; θρϋνο; και πολλχ κλάματα ,

γυπτο , έ ρί άτγε , γγερβ σα τ| τ§

θομ οϋνε , σι ψέ Ηρώ,ϊη & Ί\ ^.

κο'γϊ ογιάλϊνϊ τα ζ^ί^'ΐ.

ι4• Εδ< άΐ σι ού γκρε μόρρ\ §γι»Ά

λ|ν|, έ δε μίμεν' έτ?γ νάτ|νί, έ βάτε

ντε Αίγυπτο.

1 5. Ε *;ντροΐ άτγέ γγιρ* ντ^

βδέκεγΐ τ' Ηρώδητ , /& τε παΕούχε-

τ| άγιο κε ού θα γκα ,ζο'τι με άνε

τ* Προφη'τητ , κε θότε, γκα Αίγυ-

πτογια ί θύϊία ίίϊίε τία

ιδ. Αχιε'ρε σι πα Ηρώδη κε οΰ

κιε3 γκα ΜαΡιίίτγιάρετε , ού ζίαεοούα

φόρτ, έ&ρΓόϊ έ βράου ΐί'Ιζ σγιέλμτε

*ξ κενέ ντε Βιθλεέ[Α , έ ^« ντε ίίΟί

σύνύρετ' έσάιγ κε ριττί §1 βγιέτ έ

πόϋ'τϊ σι κούντρί μψόι κύ/ίν5 γκα

ΜαΡιϊτγιάρετε.

Αχιερε ού παΡούα άγιο /Χ

γκα Προ^/ίτη Ιερ:;χία , κε

*7•

ού 6α

θόϊ.

ιδ. Ζζ ού οιΓιούα ντε Ρααα, τε

κιάρέ έ τι ούλ|ρίγτουρ| . έτ% ρίκού-

και πολλοί άνας-εναγρί , όπου εκλαι- Ι αρε σού(Αϊ Ρα/ίλι κιαν δγιέλριτ έσά•

εν η Ρα/ήλ τζ παιοΊ» τ/;;' και δεν Γιγ, έ νούκε §ούα'ι'γ τε παρηγορίσείγ

ί/ΐίλε να παρ•ηγορη')•^ , Οιατι 5έν είναι Ισε νούκε γιάνε
Ί,

πλέον.

19. Κα! ώσαν άπίίΐανεν ό Ηρώδης,

τ:αρευΟύ; άγγελο; Κυρίου έ(ράνη τοϋ

Ιω-ϊ/ιφ εί; το όνειρόν του εις την Αϊ-

γυ τττον.

2θ. Λίγωντα;" σηκόιου και επαρε

το παι^ίον καϊ την [Αητίρα του , και

19- Ε σι β&κι ΉρώοΎι . για

Εγγελ' ΐ ζότ-.τ ού §ούκ μπε Ριούαε

•»-;1 Ιωσηφη ντε Αίγυπτο.

αο. Ε ΐ9ότ|, γκρέου* έ [λερ ογνά-

λλενε , ε δ"έ |^•έα|ν' έτιγ , έ εΐζε. (/.πε
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ΰ'τταγε εις τήν' γην τοϋ Ισραήλ . ο*ια- \ ββντ τ§ Ισραν{ντ, σε ψ» βδίκνϊ άτχ

τΐ ί/.ϊϊνοι , ύ~οϋ ίγιίρευαν να ττάοουν

την ζω.^,ν τακ παιδιού , ά^αναν.

αϊ Καί ό Ιωσηρ έσηκώ9ηχ3, και

ί-ίρί το παιόίον καί την ριτέρχ του

καί έ7Γ?,γίν ϊίς την γην τβΰ" Ισραήλ.

2α. Ααή ωσάν ε;Αανεν,οτι ό Αρχέ

λαο; βασιλεύει εις την Ιουόαίαν αντί;

όι-χ τον Ηρώοην τον πατέρα του, έ-

φοβη'Οη να ΰ-χγη εκ^ΐ' καί ες-οντα;

να του αποκάλυψη εϊ; τό ό'νειρόν του,

άν^/ώ^ησεν εις τααέρη τή; Γαλιλαίος.

α3. Κα: πνιγαινωντας έκατ&ίκησίν

ε•!; τ?:ν πίλιν, ότ.οΰ" λέγεται Ναζαρέτ

$'.λ να τϊλ«ι<ο>7ϊ εκείνο, όπου είπαν

οΐ προφηται , οτι 6ε'λ;ι χαλισΟη Να-

ζωραΐο;

Κερ. γ. 3.

ΚΑΙ εν; ε'κίννχις τα~; ή;/.ίραις "ρ-/ετχι

ύ Ια-άννης ό βαπτις•ής , κηρυτ;ωντα;

εϊ, τ,•ν £;τ;/.ον τη; Ιουδαία; ,

α. Κμ λ ίγωντας' ρ.3τανοεϊτε' ότι ΐ-

ση'αωσεν ή βασιλ'ΐα των οΰοχνών.

3. Ετ'ϋτο; είναι εκείνος, όπου έ-

λαλη'Οη από τον Ησαίαν τον προρη*"

την, λέγοντα* φιβνη ίκίίνου , όπου

βοχ (Αΐ'σα *ί; την έ'ρη|Λον**'^τό'.;Αχσετϊ

Τον ςραταν του Κυρίου, κάθετε ίσου;

τοΰ; όρκους του.

4 Και ετούτο; ό Ιωάννη; ειν/ε το

?νόυυ.χ του άπό [ΑολΙ τη; καυ./]λας ,

χαί |χε ζωνάρι ο^ραατενιον ήταν ζωσ

μένο;" καί τό φαγί του νΐταν ακρίδες

χαί α:λι άγριο ν.

3. Γοτε έπη'γαινεν εςω '0 Ιερουσαλήμ,

βίς αύτβν , χ» δλη ή Ιουδαία , /.χ.

ολα τα περίχωοχ τοΰ Ιορδανού.

6. Κα• ΐβαπτίζουνταν ει; τον Ιορ-

ίανην «,τ' ΐί^τ'// ) ίςο>ΑθλογουΑ3νΟΐ

ταΤ; άχαρτίχι; ;ιυ;.

χ| κ:«κόιγνί ϊπίρτιν' έ όγιάλιτ.

αι. Ε οε άί ού γχρέ , ί [/.όροι

δγιάλλϊνί, έ δε |Α^Σν' έτίγ, 4 έρίι

(Απ| 6§ντ τε Ισραηλιτ.

αα. Ε σι μψόί σε [/.πρετΐρόν ντε

Ιουδαίί Αρχέλαο» ντ§ βεντ τϊ Η-

ρώδιτ ϋχ.ΐάιτ σι τίγ, ού τρίυ-π τ&

4ίγ άτγέ , έσί γιου όοΰχ ντ' ίντίρε,

βάτε ντε σύνορ τ§ Ραλιλαί»σί.

α3. Ε ερδι ϊ χίντρόι ντ§ χιουτετ

& κιού/ετί Ναζαρέτ , κ» τ| χαίο>-

χετ| άγια κι ού θα γκχ Προοητίρι-

τ» , σε Ναζαραΐο δο τ^ θουχετε.

Κ οίε ετρίτε γ. 3.

Ι. Ε (λττχ το Είτ άχ'-ίρε, ερ^ι 'Γ&ί-

άννη παΓΐζόρι ε κηρΰ; ντ| έρϊυ;ή τ|

Ιουσ'αίίσι.

α. Ε Ο^τε. (Αετανοη'σνι , σε άφερρ

ίϊτϊ ;/.πρετ|ρία ϊ Κίελβετ.

3. Κοϋιγ &τ άι »ί ού θχ γχχ

Προφτίτη Ησαΐα , κι 0ό3τε , ζ\ ϊ ά-

τίτ κ| 9ίρετ ντε ερηυ-ί. δϊρτίνι ού'ιϊίν

ί ζο'τιτ , ι\ ίΐ^νι τ& δρε'ιγτα ρ-οναπά-

τετ' έτίγ.

4• Ε «ϊ Ι»*άννη Ρό :χτ έτίγ ί

κ.ϊ γκχ 7.ε''7τ' ί Ραιι-ίλεσί, * <ϊε ΐί.π'|

|Αί; τ'έ τιγ .ΐρϊζ τ$ λϊκούρτΐ. Ε <ϊ*

τί γκρένίτ ετιγ χέ βλαστάρι , Ι ο*έ

αγιάλτϊ τ' Ιτκρε.

5. Α/:ε'*3 ίρ'ίϊ τϊκ ά; Ρί8§ τί Ιε-

ρουσαλίαιτ, ί ίέ ΡίΟί σα κίν» ςΖφϊ>ρ

Ιοροάνιτ.

0. Ε ίταΡΐζίνείν: ντί Όρ^χν γκ«

ά'ί', έ;ο^.ολογίσεϊν• φχγετ' έτοίρε.
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η. Και ώσαν εΓίε πολλούς άπο του;

Φαρισαίο«,' και άπο τού; Σαίόουκαίου;

όπου ί:χοι»νταν εις το βάπτισμα του

τού; λ-'γεΓ γεννήματα ιών όχε'νορων

πωο; σα; :δί<£αςε , να φύγετε άπο την

<«^•/.ν , όπου μέλλει να ελθη;

8. Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίου;

ττ,ς μετανοίας.

Ο. Και μντν σας φαίνεται να λε'γε-

τε μέσα σας" ήμεΐ; ε/ομεν πατέρα τον

Αβραάμ" ίιχτΐ σα; λέγω, ότι ό

®ιύς ^απορεί *«ί «πό ταΐς π.'τραις

ϊτούταις να σήκωση παιαία ει; τον

Αβραάμ.

ΙΟ. Καινά, και το πελίκιείς την

όίζαν τοΰ Άνδρου κείται" κάθε £&-

ίρον λοιπόν , ύποΟ δεν κάμνη καλόν

καρπον, χόπτιται και βάλλεται εις

τί,ν φωτιαν.

II. Εγώ σϊς βαπτίζω με το νερον

εις μετάνοίαν' άμϊ εκείνος , όπου έ*ρ-

γεται οπίσω μου, είναι ουνατώτε-

*•ίς μου , τοΰ οποίου έγώ οέν είμαι

άξιος ν'-ι σηκώσω τα ύποσ/ίμτχ του,

αύτχ 9;λ»ι σας βαπτίσει μέ ΙΙνεϊμα

Αγιον κχϊ με φωτίαν.

ΧΊ. Ει; τοΰ οποίου το χέρι είναι το

»τυ«μ , και Οίλει καθαρίσει το άλώ-

ν; του , και θίλει μαζώξει το σιτάρι

του , άμή τό άχυρον θέλει το κατακαύ•

αει με φωτίαν, όπου ίέν σβεϊ ποτέ.

1 3. Τότε ίρχεται ό Ιησούς άπο την

Γβλιλαίανεί; τον Ιροσανην εις τον Ιω-

«ννην , να βαπτισθώ άπ' αύτο'ν.

ι4• Αμή ό Ιωάννης τον εμπόδιζε

Ι/γωντας" ίγ» έχω χρείαν να βαπτι

σθώ άπό ε'σινα , και σι» έρχεσαι δί;

έμενα;

η. Ε σί πα σιούμε γκα Φαρισίτΐ,

ί Σα^ουκί'γτ^, Ά βίγνε ντ£ πα&ζίμ τ§

τίγ, ού θάάτουρε. πγ&ατ' έ νεπέρχα-

βετ , τζίλι ού δεφτόι γιούβετ κε τ$

ίκίνι γκα βύρΓίγια κε βγΐίν.

8. Πένι £ά πέμμε κε τ| Γΐάγξ με

μετανί.

9• Ε μος 9)'ί με βε'τ!/»" κε Αβρά-

μν: κίμι πα.ΐα, σέ ψέ ού θϋμ γιούβετ,

σέ Περντία μούντ έ .$* γκα κετ* Ροΰρρ"|

Λ κρί'γϊ δγιΛμ τ' Αβράαμιτ.

ίο. Για ί & <τοπάτα α?§?? £&*•

σ£ λίσαβετ |ατξ τζ3ο λί3 4 £*1»

πίμμ| τ| μί4ρ"ΐ, πρίτετε , έ βίχετί

{Μτ| ζγιάρ.

11. Ού"νί παΡεζόΐγ γιουβετ με ο•>γ|,

Λί τϊ μετανοτίσνι , πδ άί' κέ βγιε» πας

με'γε ίυ'τε μϊ ί φόρτε γκ,α μίγε, ά-

τίγ νούκε γιαμ ί ζότι τι μπάϊγ κεπου-

τ-,ετε. Αι ϋό τοΰ πα'ϊζόγε γιοΰβετ,

με 2πίρτ τ\ 2ίνγτ.:ούαρϊ έ 5έ με

12. Αι κ* ντ* δίρρί τ^ τιγ

λιοπάτενϊ , Ι §ο τ£ κερο'γε λ(μεν'

ετίγ , «' οό τε βίόρε ντάμπαρ Ρροΰ-

ρ|τ' έτίγ , έ κάΊτίνε & τα §γιεΤ|

με ζγιαρ τε πα ίίούαρε.

1 3. Αχιέρε ερίνι έ δε Ιι»σουι γκ*

Γαλιλαία ντε Ιορ^άν ντε Ιωάνη , τ"}

παί|ζόνε«γ πρε'ϊγ τίγ.

ι ί- Πο Ιωάννη έμποίίς άτε Ι

ΐ θόίτΐ. οΰνε καμ 9τρ$γγίμ τε παΓε.

ζόνεμ πρε'ϊγ τεγε , έ τι βγεν τέκ

μίγε;

ι5. Απεκρίθ-»ι ό Ιησούς, καίλίγει- 1 5. Ε ίέ Ιησού* ού περίεϊκ έ ΐ θκ

«>' τώρα άφησε" οιατι ετζι πρε'πει ■ άτίγ. λί άτδ νταϊτι" σε αίτοΰ ε#τ'

■1; ΐμας, να τίλε'.ώϊωμ5ν κάβε λογη; : £ ού'όεσε ντε νέβετ , τ§ ί>ίγεμε Ρίθδ

οικ«ι«^ΤΛ,ν :ύτε τον *φησεν.

Ι. ~*„Ζ-*Χ ..» .— . , . ._ ,.5,

καιίιο'τΰν; , άχιίρε έλια άτέ
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1 6 Και άφόντι* ίβαπτίσθγι ό Ιη• |

σν3ς , ί"υθΰς άνε'βη άπο το νερό' και ι

\α, και τοΰ άνοίχθησαν οι ουρανοί , '

και είδε το πνεϋμ* τοΰ Θκου , όπου

έχατεβαινεν ώοάν περις•ίρι, <ιαι 'ήρχί-

τον απάνω του.

17• Και εύθΰς φωνή άκούσθη άπο

τους ούρανοΰς, όπου ίλεγεν" ίτοΰτος

(•ναι ό υιός (Αου ύ ήγαπημένος , εις

τον όποιον κναπαύί.'ϊ.κα.

Κεφ. δ. 4•

1 6. Ε «ι ού παΡ§ζοία Ιησούϊ, <$ό-

5.ι «τ§ τζάστ γκα ούγίτι, & για ίγιοΰ

χάπν§ Κίελτ|, έπα σπίρτιν' ΐ Περ-

ντίσ$ , ί| ζτϊρίτι πο'σι «§λούμπε. έ

ϊρδι μπ'ΐ ατέ.

17. Ε για ζΐ γκα Κίίλτε χΐ θόα

κούϊγ |3τ§ ΐ πίρόι ίμ ί οάσο:>ρι, >-^

μπ* τ& πρίχεμ.

ΤΟΤΕ ό Ιησοΰς έφε'ρθη ύπό τοΰ πνεύ

ματος ε!; την ερν,μον , δια να πειρα-

χΟν άπο τον δικοολον.

2 Κα! νης-εύοντκς ταράντα ήμε'ραι;

και σαράντα νύκταις, ί>7ερον έπείναοε.

3. Και πηγαίνωντας σιμά του ό πει-

ρα',ων , του λέγει, αν τ,σαι υιός του

θεοΰ, είπε δια να γίνουν ετούταις η

πε'τραις ψωμία.

4• Και ό ΙησΛς τοΰ άπεκρίθη. εί

ναι γεγραμμε'νον. όχι μο'νον με ψωμί

να ζη ό άνθρωπος , άλλα μέ κάθε λο'-

γον , όπου εβγαίνει άπο το ζΌμα τοΰ

θεού.

5. Το'τε -τί,ν έπηιεν ό διάβολος, και

τί>ν έπηγε'ν εις τΫ,ν άγίαν πο'λιν , και

τον ίς-ησ«ν ε'ς τν,ν άκρην τοΰ ίεροΰ.

6. Κα'ι λε'γειτου' άν ίσαι υιός τοΰ

Θεοΰ , ρίψου κάτω. διατΐ είναι γρα

μμών ό'τι θέλει προτάξει τους αγ

γέλου; του δια λο'γουσου , και θέλουν

σε σηκώσει απάνω εις τά χεριά τους ,

να μην σκοντάψτ,ς ποτέ εις πετραν τό

ποδάρι σου.

η. Λε'γει του ο Γ/^οΰς* πάλιν γραμ-

μένον είναι και ίτοΰτο- ότι τον Αϋ-

β:ντην τον Θεόν σου να μήν δοκιμά-

σης.

8. Πάλι•; τον πίίνει ο διάβολος

Κρίε ίκάτΙρτί. δ. 4•

ι. Αχ-ίρε Ιησσΰι ού προΰ γκα

σπίρτι ντε ερημι, τ^ Ρουι^ίτειν

γκα ΐ παοϋδι.

α. Ε σί ά/εροιοιζέτ διτ έ δέ §ι-

ζετ νέτ, παστάγε ί ίρδι βυ.

3. Ε ού κια; τέκ άί Δγιάίι ε ί θά'

ντί |στε κι γέ πίέρι ί Περντίσε , 0ου-

αϊγ τΐ χένενε κ|τό Ρούρρε κοΰκΐ.

4. Ε άϊ ού περΡέϊΓκ έ ί θα, |στ§

σκρούαρί σέ νιερίου γιό με πούκ: 6έ-

τ|Άϊ μουντ τ| ρ\ίγε , πο έ δε μέ τζδο

φγιά}.ε κε οέλλ γκα Ρο'για ΐ Περ-

ντίσε.

5. Αχιε'ρε έ μόρρι κτε Λγιάλι, έ

έσπούρι ντΐ σίντ κιουτέτ έ έβοϋρρι

μπι κου^έ τΐ κίσίσε.

6. Ε ί θί άτίγ. ντΐ εϊτξ » γί

ί πίρόι. ί Περντίσε στγιε'ρε βέτεχενε

πόδτε, σε |δτ| σκοούα^ε, κΐ Βο τβ

πορσίτγε ντ| 6ΥΥ- ιΤ' *τ}ϊ ^-Ρ τ''

ί §ο τε τΐ γκρε'νε ντε §ούαρρ , τι

μός π|οπγιίς μπ| Ρούρρ κίμπενί

τέντε.

η. Ι θα άτιγ Ιηϊοΰϊ. παμίτα

εστε σκρουαρε έ δε χ|γιο , τ| μος πει-

ραξ Ζότνε τέντε Περντίνε

8. Πάμίτα ψ^ί'- άτε <5γιά*λ\



ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ.

«• ■

χαι

ϋύηλό'

λείαις

ο. Και λέγει του" έτοΰτα ολα 6ε

£ώσει αν π;σης ναϊί α»

9• Ε ί θα άτίγ. & τ| τί ομϊ τι

ντε £άοτζ τε {λ• φάλετζ μούα ίίθε

σχρούαρε , τι φάλετζ ζότιτ σίτ Περ.

ντίσ§ , ε $ϊ άτίγ βέτίμΐ τί άπτζ

λεβοίμ.

ιι. Ατ§ #ρ§ ϊχου ί παοΰίιγχχ

για ίρό^ε ίγγελλτ' έ ί σε.ρ.

ιέίγνε

λω «ϋ τα

τρ&σχυνη'σης. χετ

ίο. Τότε τοΰ λέγει ύ Ιησούς- ΰπα- ίο. Αχιέρε ί θο'τε άτίγ Ιησούϊ.

γ» όπίσ» μου Σατανά" £ιατί είναι γραμ- χάϊγδϊ πράπα μέγε σατανά, σε ε'στ}

μένο . ότι τον ΑύΟέντην τον Θεύν-

οου θέλει; προσκύνησε•. , %αί αυτόν μό-

νον 6:λει; λατρεύσει.

ιι. Τότε τον άφησεν ό λ άβολος*

χ* παρευίίΰς ηλίΐασιν άγγελοι χαι τον

οπτρετοΰσαν.

12. Καί ωσάν ηχουσεν ό Ιησούς ,

οτι ό Ιωάννης έπχραόόθτ) , άνενώρησεν

εϊς την ΓαλιλαΙαν.

ι3. Και άφίνωντχ; την Ναζαρέτ

Τ,λίε χα: ΐχ.α-οί/.γ,αν εις την Καπερ-

ρναοΰμ την πα:α§αλασίαν , εις τα σιί-

νορζττςΖαοουλώνχαι της Νεορθάλείμ.

ι4• Δια να πληρωθη έχεϊνο, όπου

ειπιν ό θεός ίιχ («σου τοΰ προφή

του 1 Ισαίου , όπου λέγει"

13. Γη του Ζαβουλων χαί γη του

Νεφθαλείμ, ς-ράτα της θαλάσσης,

πέραν τοΰ Ιορίάνου, Γαλιλαία τών

εθνών.

ίο. Ο λαός όπου έχάΟουνταν εις το

αχότο; είίε φως μέγα, χαί εκείνοι ό

που έχάθουνταν εις τον τόπον χαί εις

την σκιάν του θανάτου το οώς εφαιξεν

εις αυτούς"

ΐ7• Και άπο το'τε άρ/ισεν ό Ιησούς

»χ χυρύττη χαι να λίγη* μετανοείτε

§τι εσημωσεν ή βασιλεία των ουρανών.

1 8. Και περιπατώντας ό Ιησούς σή

μα εϊ; την θάλασσαν της Γαλιλαίας,

είίε έ*ίί άοελφούς, τον Σίμωνα, όπου

λέγεται Πέτρος, χαί τον Ανδρέαν, τον

άοελφόν του, όπου έρριγναν οΊχτυα εις

τ/,ν θάλασσαν" (ο*ι%τι ήταν ψαράδ*!.;")

12. Ε σι διΓιο'ϊ Ιησούϊ σι Ιωάν-

ντι οΰ παραδός , ίχου « βάτε ντ| Γα

λιλαίε.

1 3. Ε σι Γχουγχα Ζίαζαρέτι ερ•

δι έ μπέτι ντε Καπερναούμ 4 "Φ"τ%

άφερ δέτιτ, ντε συνούαρ τε Ζαβοιι-

λόνιτ ΐ δέ τί Νεοθαλίμιτ.

ι4• Λε τε παΓούχετε άγιο λ» ού

θα γχα Προφήτη Ησαί'ου , χ§ θότε.

1 5. Δέου ί Ζαβουλο'νιτ, ε δε δέου

ί Νεφθαλίμιτ, οΰδε,ν' ε $έτιτ, περτέϊγ

Ιορδάνιτ , Γαλιλαία έ ΰ\ πα.ϊέσϊβετ.

ϊ6. Λαο'ι χξ Ρ'γ ντε έρ§σίρε , πα

ορίτε τε μάδε, έδέ άτχ χ$ ρίγνε.

ντ§ ερεσί , έ δέ ντί σκοταδ τ^ βδέ-

χε,γεσε δρίτε φέξι μπα τα.,

Ι7• Αχιέρε νίσι Ιησούϊ τ$ διδαξ,

έ τ\ θόϊ. μετανοη'σνη' σε άφιρ |στε,

Μπρετερία έ Κίελβετ.

1 8. Ε σί ετΓ^ν Ιησούϊ αφςρ δέτιτ

σε Γαλιλαίεσε πα δι βελάζερ Σίμονς

/-ϊ χιούχαεΊγ Πέτρο , έ δ* Ανδρέανε

βελάν' έτιγ #.ε βίγνε ργιέτϊτε ντ^

οετ , ( σε χένε πιϊχετο'ρϊ. )
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19. Και λέγει τουζ" έλατε όπίσω-

ρου, χκί βίλ** σας χάαει ψαράδες άν-

Ορώ-ων

αο. Και παρευθΰς ίχεΐνόι άφησαν

τ* δίχτυα , χα: του ακολούθησαν.

21. Και Τ7χγα:νωντα; -αρκκεϊ'ΐί , εί

δε•/ άλλους δύο άόΛ-ρους, τον Ιακω-

βον τον υίόν του Ζεβεδαίου , και τΐν

ασελγώ* του τόν Ιωάννη ν, μέσα ει;

το ριονόςυλον μαζϋ (ιέ τον ΖεοεδαΓον,

τον πατίρα του;, άπου έμπ άλωναν τα

-δίχτυα τους, και τους £κά?.εσβ.

23. Και παρευίϋ; εκείνοι άφησαν

και το ;ιονόξυλον και τ^ν ίτατερα τους,

χα! το5 άκολού.ϊΐσ*ν.

α3. Και ό Ιησοϋς βγύριζεν δλην τήν

Γαλιλαίαν, διδάσχωντας ει; τα'.'ς συ-

νβγωγαϊς τους, χαι χηρύττωντας το εύ-

αγγέλ'Λν της βασιλεία- , κα• ίατρεύων

τα; χά3ε λογής «55ως•ίχν, χα: κά

θε άσθίνειαν εις τον λ*όν.

34• Και εΰγχκεν ή γί,γ,-η του -';

ίλην την Συρίαν" χαι τοΰ εφερζν όλους

τους άρ^ώς-ους , όπου έκρατοϋνταν

άπο διάφοραις άρίωτίαις και βάσανα

χαι δαιμονισμένους , και «ληνικσαί-

νους , χαι παραλύτους* καί τοΰ; ίά-

τρευσι.

α5. Και τον ακολούθησε πολύς λαός

απο τ^ν Γαλ•.λα:αν, και άπο την

Δεχάπολιν, και άπο τα Ιεροσόλυμα ,

χαι άπο την Ιουδαίαν, και άπο πέραν

του Ιορδανού.

Κεφ. :'. 5.

ΚΑΙ ίκεΓ/ος βλίπωντας τον λαΐν ,

ά.ε'βη απάνω εις το όρος* και ίκά3ισε,

χαί οί μαοητάδις του επήγαν σημά

τ»«.

3. Και άνοιγαντας τό ς*•ίματου ,

τ»>ς έδίδασχε, λίγωντα;"

Ι9• Ε ο"ι 6α άτοϋρ€. ίγιανι πας

μέγε , 6 δο τοΰ .'.ί'.γ γιούβετ πιαχί-

το'ρΐ τ§ νιε'ρϊ^ετ.

2θ. Ε δε άτα άτε -τζάστ λ•.χν$

£γιε'τετϊ, ε βάνε πας τίγ.

3ΐ. Ε σι βάτε μ& τίγε , πα δ

τ| τγιίρί β^λάΤερ , Ιάχωβονε « δέ Ι-

ωάνΐ ιϊ /ίίγτε έ Ζεβεδεοσε χε ρ"ίγνϊ

ντε βάρχε ίά3κε μ» *α.*άν' βτοϋρε

ΖεβεδεΌνε , ε §ερτο'ϊγνε ρΎ^τετ' »τοΰ-

ρε , ε ί Ούρρι ί" δε άτα'.

22. Ε δέ άτα άτ| τζάστ λιανί

βάρυνε έ δε ;*;α<ίάν' έτοΰρε, ' βά

νε πας τίγ.

33. Ε Ιησούϊ Γεμίστε ντε πίρ

<"ίθε Γαλιλαίε , τοΰχ' έδιδάξουρε ντε

Ζυναγογε τετοίρε, έ τοΰχ' έ έκηρύ»•

ξουρε ΟύγγίΧν' ε μπρετίρίσε , έ δε

3ίρον Ρί&ϊ σείΛουντετ" έ λαοϊτ, έ Ρί9ϊ

τε λίΡατ».

34- Ε εαίρ ΐ τιγ (χο'ρρι Ρίθ|

συρίοτ/ε , ί ;';ίγνε ντε άί' ίίθ' άτα /\

κε'νϊ σεαούρε χίιχ, =' βασανίϊεσιν: γχ^

τ,οο λο: 5ι|Αθυντι, ε οί γκα όαια.ον«>

έ δε γκα -Ίίτάγε , έ δέ γχχ τΙ (Απάί'γ.

τουρ5 , έ ί δερον άτά.

35. Ε δε γκα Γαλιλαία ερδ^ &ου•

«■$ τουραερα πας τίγ, Ι δε γκά Δε-

χάπολι, Ι Ιερουσαλίμι , έ\Ι«υδαία,

έ δε πίρτε'ϊγ Ιορδχ•«τ..

Κρίί επε'σίτε. Ε. 3.

ι. Ε σί πα τουρ|χετε χίπι ριπι

ριάλ , έ χιντρόϊ άτγέ , ε ερδε τίχ

άί ριαΟητίτ' έτίγ.

3. Ε σί '/χ-ι Ρο'γϊνί , ΐ διδαξ

χτχ , ί ου ο^Λ
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3. Κκλότυ/οι εκείνοι , όπου είναι Ι 3' Αιου'μ άτ* χΛ γιάνε τε βάρ-

πτωχοί κατά τό πνί•ϊι/.α' ότι αυτών

εΐνχι •)ί βασιλεία τών ουρανών,

4- Καλότυχοι εκείνοι , όπου λυπούν•

τα:* ίτι 0:λουσι παρηγορεί)/;.

5. Καλότυχοι ΐκ:ϊνοι , όπου είναι

ίμεροι" ότι ούτοι «ε'λουσι κληρονομή

σει την γτ;ν.

6. Καλότυχοι εκείνοι , όπου πεινοϊ-

σι κβ: οΊψοΰσι ο\ά τ.,ν οϊχαιοσύνην' ότι

κύτ;: ίίλου• χοβτασδη.

η Καλότυχο; εκείνοι , ότου είναι

ί).εν;αον•/ιΤΐχοί. ότι Οελουσιν έλεηΟη.

8. Καλότυχοι εκείνοι, όπου είναι

καθαροί εις την χοφίίάν' ότι αυτοί

ίΐίλουσιν ειίεΐ τον θεόν.

9• Καλότυχοι έχεϊνο•., όπο3 κάμνουν

ίίοτ,ντ,ν οτι αύται βίλουσι χαλεσΟη υίοι

τοϋ θεοΰ.

ίο Καλο'τυχοι ί'κεΓνοι , όπου* ο\ωχ

βοΰσι αιχ τ/ν σΊχαιοσύνην' 5τι αυ

τών ίίναι ή βασιλεία τών ουρα

νών.

ιι Καλότυχοι θί'λετε είσ9αι , «5-

ταν αχ; ονΐ;ο.οΌυν και σας όιώςου-

•ι , ΧχΊ οα; είποΰσι κάθε λογτ;; κ*-

χον λόγον ίνχντίον «α; , ψευδόμενοι ,

οι* λόγου μου.

ι». ΧαίρεσΟε και εύρραίνεσίε ότ

ή πληρωμή σα; είναι πολλή εις τους

ουρανού;. Διατϊ τέτοια; λογί; έο\'ω

ςαν τοϋ; προφητα; , όπο3 νίτζν προτί-

τιρά <τας.

ΐ3 Εσεΐ; είσ9ε το άλα; τίς γ7,ς

χα'ι ϊάν τό άλα; γένν; άνάλατον , με

τί να βλατισΟτ); πλε'ον ο*εν «χρήζει

τιποίέ;, παρά να ριχαη ές*>, και να

χαταπα γτΟτΙ άπό τοί/ς άν&ίώπου;.

ι.), ϋσίΐ; αα.ίε τ^φώ; του κόσμου

φίρΐ ντε "χπιρτ, σε άτουρί Ϊ3τε, μπρι-

τέρία έ Κίελβετ.

3. Λιούμ άτά Ά κιάγεν$ , σέ άτά

ο τΐ παρν;γορίσ5ν3.

ο. Λιούμ άτ* "ίε γιανε τε ουρτ$

τε .;ουτϊ , σέ άτα δο τ§ χεροε'σιν$

τέ μίρρατ' ε ίεουτ.

6. Λιούμ «τα κ§ χάνι ού' ί" 5% »τ

περ τΐ δρε'ίγτενί. , σι άτα §6 τε γγο-

σενε.

7ι Λιούμ ατά χε ελε^σινε, σέ άτα

οο τ£ ε'λιη'αενε

8. Λιούμ άτά κ| κάνε Γίαερε τ&

πας-ρουαρί, α\ άτά & τέ ϋόχίνε

Περντίνε.

9• Λιούμ άτά κέπακτζόγενε Κό

τινε σέ άτά & τ| Οούχενε τέ Αίγ»

ϊ Περντίσε.

. ίο Λιούμ άτά χε ντίκενε περ

τε §ρέϊγτ|νε , σέ άτοΰρε ϊϊτί μπρε-

τ»ρία έ Κίελβίτ.

ιι. Τέ λιουμουρί γένι κουρ τοίί

ίάγΐνε γιουβετ νΐί'ρϊ'ιτέ, έ τοΰ ντγιί-

Χ§ν{ , έ του θόνϊ κόντρί γιουβετ

τζόό φγιάλί τέ λίίι, με τέ ρεμ» σέ

ψέ Βο'( μοιία.

ία. ί'ν,όουνι ί δε λιουμπουρόνΓ σέ

πάΓα γιουαίγ "άτι "ίοΰμε ντέ Κίί)'.

σέ «3τοί) ντόανε έ δ*έ Προφνίτϊριτε

λϊ λν/ΐ πϊρπάρα- γιουβετ.

1 3. Γιουβετ γένι κρίπ' έίέΌυτ. (

κούρ.τΙ πρί^ετε κρίπα , κί3 μοϋντ τ^

κρίπγί τ» τγιέρα, ζβίγεν μ^ περ

τνιετίρ, πο τε στίχετΐ γιάϋ-τί έ τ$

ότιελετί γκά νιέριζίτε

1 4• Γιου γε'νι δρίτ' έ δινιάσ|,ι- » ----- . - Τ •> ••Μ' Λ>υίΛ>\>. •*ν• * •*^ ί νι**» * νινκΑ^3«

(Α.α πόλι; , όπου είναι «πάνω ει; : τμοϋν κιουτέτι τέ φσίχετε κουρ %3τ%

" ^ι* ^» , Ι Α * \ « «

ό>ος, ϊς;ν η;χπο?ίΐ να κρυφίΐη. μπέ μάγε τ| μ λλιτ.

ιϊ. Ούυί άνάπτουαι λυ'χνον, καΐ| 1 5. Α; ^οτίν' ΐ ίέζγενε έ έ β|ν|
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τον βάνουσιν άπό κατ» (ίς τό ρνίο\ , ντενε μόδ", (ίίινϊκ) πό έ βέν{ ντΐ σα(Α-

κλλα τόν βκνουσιν εις τον λυχνοΓοί- .ντάν, έ ντρίτ |ΐ.πε Ρίθ'άτα κε γιάνε

τη , και φέγγει εις όλους , όπου είναι ντε στξπί

ι«σα εις τ6 οπν,τι.

1 6. Τέτοιας λογής ά; λάαψη το

αως σας ειχτροσθε* εις το^; ανθρώπους,

ίιϊ ν* ε'ίϋιοιι τα καλά σα; εογα,

και να δοξάσουν τόν πατέρα σας , έ

που '.ΐναι εις τους ουρανού;.

ι^. Μήν^οχασθί,τε, δτι εγώ τ,λθα

να χαλάσω τον νόίχον , η τους προφη-

τας' δέν *λθα να τα χαλάσω, άλλα

να τα τελειώσω.

ι8. Διατΐ βέβαια σας λέγω* έως

όπου να παρέλθη ό ουρανός και ή γί ,

μία <7ΐγ[*•ή δεν θέλει παρέλθη από τόν

νόαον, εως όπου να τελειωθοΰσιν

ολα.

Ι9• Οποιος λοιπόν χαλάση {/.ίαν α

πό τούτα:ς ταΐ; παραγγελίαι; ταΐ;

πολλά (χικραϊς, και διδά;η τέτοιας

λογίς τους άνθρωπου; , πολλά (αι-

κρό; θέλει καλίσθη εις τήν βασι>.είαν

των ουρανών, ά'ΐ/ι οποίο; ταΐ; κάιχ,η

χ«1 διδάςτι, έτοϊτος θέλει καλεσθή

(«,έγας εις την βασιλείχν των ουρανών.

2ο. Διατι εγώ σας λέγω' ό'τι αν

δέν περισσίύση ή δικαιοσύνη σα; πε-

ρισσότερον άπα την δ,ικχισύνην των

Γραααατέων και Φχρισχίων , δεν θέ

λετε ίΐι,ζζ'. ει; την βασιλείαν των ου

ρανών .

1 1 . Ακούσετε, δτι ίλαλη'θη «ς του;

παλαιού; να |/.ην φονίύσης' και οποί

ο; φβνευσ/ι, θέλει ίΐσθαι πταντη; εις

την κρίσιν.

22. ΛίΑη εγώ σας λε'γω' ότι κάθε

άνθρωπο; , όπου όργισθη τόν άδελφίν

του χωρίς άρορα',ν , θέλει εΐσθαι

πταίς-ης εις την κρίσιν" και οποίος εί-

πη εις τόν βΐδελ^ίν του ρακά , θίλ^ι

βϊσθαι πταί^Λς εις τό συνέδριον. και

ι6. Κεστοΰ τελάρίψγί δρίτα γιού-

αίγ περπάρα νιέρϊζετ, κε τε σόχεν§

πούνξρατε τούαιγ τε ρ.ίρρατ|, έ τε

λεβδογ^νε τατεν§ τούαιγ κε |5τ|

ντ^ Κίελ.

\η. Ε (ΐός θο'« σε ερδα τΐ πρι3

ΝόΐΑνε , ά Προφητεριτε. , νουκ άρτζε

τι πρισ, πό τι δ§ρτό'ιγ.

1 8. Με τε βερτέτα οΰ θόρι γιού-

βετ , σε γγερα σα τε πρίϊετε Κίελι,

έ 5ε δέου, κε νε γιατί, ά νε κερί όο

τέ (Λος πρίσετε γκα Ρίόαι , γγερ*

σά τ| Λεχενε Ρίθε.

19. Αί ο"α κε τε ζγί^γ& •ίε γκα

κετό πορσί τε βο'Ρ^λια , έ τε διίάς-

γ| νέρεζιτ: κϊστοΰ , ά'ι δό τ| θούχε-

τ| ί βο'Ρελε ντε [Απρετερι τ\ Κίείβετ.

ε αι κε τε πεγε ε τε οιόαςγΙ, αι

δό τε θούχετε ϊααδ ντ« (/.πρετίρι

τε Κίε)1βετ.

2ο. Ε οΰ Οό;χ γιούβετ, σ» ντε

(ιός τεπερο'φτε έ δρέιγτα γιούαίγ [ΐϊ

τέπερ σέ τε γραρΐ[«.τικόβετ , ΐ τε Φα-

ρισέϊγίτ δο τε ριός χίνι ντε (Απρετ|ρι

τε Κίελβετ.

2ΐ. Α §•.Γιούατε, σέ οΰ ίστϊ θένε

σε λ'.άίτϊβετ. ρς βρατζ νιερι, σε

άι κέ βρέτ, §ο τ| γέτε φαγίτούαρ ντί

Ριούικ.

22. Ε οΰνε οΰ θό{* γιούβετ , σε

τζίλι δό *§ ζεΐΑϊρο'νετε τΐ β|λάι τιγ

πα φαϊγ; δο τε γέτε φαγετούαρ ντε

Ριούϊκ. έ 5έ τζίλι δό κε θο'τε βελάιτ σε

τιγ ρακα ( πρέ τι ) , δο τε γέτε <ρα-

γίτούαρ απα τα κ| ΡιουκόγϊνΙ ί «*'
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ίποιος είπί μω«» βελει είσθαι πταί-

ςττ,ς ει; Τ7;Ύ γε'ίνναν του πυρός.

33. Αν προσφε'ρτ,ς λοιπόν το δω

ρόν ρο^ ει* το θυσιαιρίριον , και εκεί

««^χη&Τί, ό*τι ό άόελφό; σου είχε

τ:•κτί; εναντίον σου.

24• Αφν;σε εκεΓ το δωρόν σου εμ

πρός-* εις το θυσιας-ηριον , και σύρε

πιώτον , φιλιώσου με τον άόίλοόν-

σου , «β το'τε , ώσαν ελΟτ;ς , προ'σ-

φερε το οώράν σου.

23. Φιλιώσου μέ τον εναντίον σου

γλήγορα, ίως όπου ευρίσκεσαι ει;

•ίόν βρόμον μετ' άυτο'ν 'μη'πως και σε

πα:α5ιόση ό ενάντιος ε:ς τον κριτήν,

και ό κριτές σ» παράχωση εις τον ΰ-

πΥΐρέτην , και δϊλεις βαλ9ή εις τϋν φυ

λακίων.

36. ΒίβϊΜΤ Λί λέγω" δΥν Οί'λεις

•ϋνει β π" ε'χεί, εως ιίττοΟ να πλ ιρώ-

στς ώ; καϊ το ΰς-ερον λεπτο'».

27. Ηκούσετε , ό'τιέλαλη'θ•/; εις τους

παλαιούς* μην μοιχεύσνις.

28. Αμτι εγώ σα; λί'γω , Οτι κάΕ)ί

άνθρωπος , όπου βλίπει γυναίκα , δια

να την επιΟυμηση, σνεδόν τ/•,ν ε-

μ-.ίχευσε εις τ/,ν καρδίαν του.

29. Κα! αν το (/.άτι σουτόδεζιον

σέ σκανίαλίζν; , εύγαλί' το , και ρ*ίξετο

«το λ-ίγου σου" διατί ώφέλιμ•ν σου

«ναι, να χαλασθτί ένα άπο τα με'λ?,-

σο * , και όχι όλον το κορμί σου να

βαλϋτί εις τήν γί'ενναν.

3ο. Καί αν το δεξιόν σου χέρι σε

σκαν&αλίζϊ) , κο'ψε και ρίςε το άπα

λόγου σου ' διατί καλλίτερόν σου είναι,

να χαλασ&η ίνα από τα με'λη σου ,

και όχι όλον σου τό κορμί να βαλθ/ί

ιΐς τήν γίενναν,

3ϊ, Και ελαλνίθτι , ό"τι όποιος χω-

ρίστί τήν γυναΐκ:: του , να τίς δώσνι

^ιαζύγιον.

τ^ίλι οό κ§ τι θο'τε ι/.ορέ , §ο τε γ£-

τ§ φαγετούαρ ντ§ πίσε τ§ ζγιάριτ.

23. Ε κοΰρ οό τί ίϊίετζ δουρε»

τίνε , ([Λί'σ|, ά. κερί) τξντε ντ$ θυ-

σιαστνίριο (ντί κίσί) έ άτγε ι\ κουϊγ-

τόνετζ , σέ βελάϊ ιτ κα μ§ τί μερί.

2 4- Λε'ε άτγέ δουρ§τίν§ τ^ντε

μ.τ\ θυσιαστήριο (κίσϊ) έ έτ^ί μ^

περπα'ρα, ΐ παιγτόου με βϊλάνε τ^ντ,

ί φιίρι σί τε κΟενετζ σ-γι/ρί, δου-

ρετίνί (μίσϊν§, ά κερίνξ ) τ|ντε.

25. Παίγτο'ου με χάζμινε τ^ντ

δπείγτ , γ"/ίρά σά γέ πάσκε μ» τ^

μπουΛί , σε μός τί άπ§ χάζμι ντε

Γιουκάτϊσι , ί Γιουκα'τίσι τ^ έπ τε

κοπίλ' ί τίγ, ε βίχ;τζ ντ^ χαψάνε.

ί6. Τε 6:ρτέτ!νϊ τ» θομ τίγ, σε

νούκε & τε§αλτζ άτίγε, γγερα σα

τι παΡούατζ Ρί(3&.

27. ΔιΓιούατι κε είτ; θένί σ||

λκχστεβετ. μός κουρβερό.

28. Ε οΰν' ού θόμ γιοΰβετ , σε

τζίλι δο κϊ βϊατρόν Ρρούα π^ρ &σερ'ιμ

τ| σάίγ, ποσι κοΰρ ε κουρβερόϊ άύ

ντί ζίμερί τι τίγ.

29. Ντέίίτε 4 τε σκανδαλίς τί

σίου ίτ ί δγιάΟετι, κρε'ε άτ^ , έ θτγιέ-

ρε γι.χ τε'γε, σε με μιρρΐ §στ% πϊρ

τι τε χουμπάσ-/ε ν| τζόπ| πρε'ϊγ

τέγ! έ τ'| μο- βίχετί Ρί6ε κούρμι

ιτ ντε πισί.

3ο. Ε δέ ντ| τί σκαν^αλίς τι §όρ-

ρα γιότε ί ογιάΟετα, πρε'ε άτε ε στΊ'ΐε'-

ρε γκίί τε'γε, σε με μίρρ^ε "&τε

πίρ τί, τι χουμπάσι Λ τζόπε πρίϊγ

τε'γε έ τε μό; βίχετί Ρίθε κούρμι ίτ

ντε πίσε.

3ι. Ε ίέ εστε θενε. σέ άΐ Α τβ

λέ:ρϊ Ρρούαν' έτίγ, λε τί απ* καρτών"

ΐ σ| ντάριτ.
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32. Αμή εγώ σας λεγω' ότι όποιος

«οτ*7ΐ την γυναικά του , έςω άτό

άςορμην πορείας , την κάμνει να μοι-

χάται. και ό-οιβς ϋπανδρευθτι τί,ν χω

ρσμένην , μοιχαται.

33. Ηχούσατε πάλιν, ότι έλαλ.τ'Οτ

*ί; τους παλαιούς" να μήν όμώστ,ς ψί'υμ

ματα , άλλα να δωστ,ς τψ Κυρίω τους

όρκους ίου.

34 Αμή εγώ σα; λ/νω , να μήν ό•

μώσετε καθόλου* μ-/ίτε ει; τΰν οΰρανόν,

όιχτί ό ουρανό; είναι θρόνο; τοϋ* θεού

35. Μη'τί ε•!; τήν γτ;ν, οτι ιίναι

υποπόδιον τίΐν ποδών του" μη'τε

ε?ς τά Ιεροσόλυμα, ότι είναι

ΤΓ.λ.ις τοϋ με,γάλόυ βασιλέως.

36. ί!-/;τε εις τ» κεφάλι σου

να μήν όμώστις , διατί δεν δύνε

σαι να κάμτ,ς χαμίαν τρίχα άσπρων

4 μαόρην.

3γ. Αλλά 1 λόγος σας άς

είναι το ναι, ναι, και το όχι,

όχι" Διατί το περισσότερο» άπό

αουτά είναι τοδ πονηρού.

38. Ηκούσατε, ότι έλαλν'θη. μάτι

σντϊ ματιού, και δόντι αντί δον-

τίου.

3ρ. Αμή εγώ σας λε'γω, να μήν

άντις-αΟήτε τον κακόν" αλλά όποι

ος σε κτυτΓίίβνι ράπισμα εις τό

οεξιόνσου μάγουλον , γυρισετου και

το άλλον.

4ο. Και όποιος θέλει να σε τραβίσν;

•ΐζ τν,ν κρίσιν να παρ;•, το υποκαμισον

«ου, αφες τουκαίτόάπανωφό^εμά σου.

4ι. Και Οποιος σε αγγαρεΰστη ίνα

μίλι, σύρε μαζΰ του δυο.

42. Οποιος συΰ ζητεί, δόςτ•»*

και όποιος σοΰ γυρε'ψν; δανεικόν μήν

τον άποδιώςης.

43. Κκούσετε , ότι έλαλ.ηδη* «γ^- 1

(-.:; ...3ι. Ε

ϊο κε τε ντάνε Ρρ

ντε οΰ κουρβερόφτε, έ

#.ο^ετ, -ϊ'Λι

ροΰαν' έτ;ν βιτε'χί

εν άτι τε

ίνετΐ χουρβε, ε' δε τζΟ.ι <?ο >.ε τ| μάο-

ρϊ ίρουα κε ρ Λ Λο•ίρι , έ έ*χ λίνϊ.

κιου/ετε κουοβνιάο.

33. Πάμετα διίιοόατε, >\ "φτϊ

θ^ν, ντ'ε τελιάϊτε, τε μις ά'ετζ ί":έ

με τε ρ/αί , πό τ| θουατ, τέ ζότι

Ητ ε'τουα τί βϊΟΤί'τα.

34. Ε οϋ'ν' οϋ θόμ γιούβετ , τι

μό; ίξγι <τε οάρεσ3γί , άς μπϊ Κίελ,

σε ϊ<3τϊ Φρόν ί Πίρντίσι.

35. Α; μπέ δέ4 σέ ίστε Φρον ί

£{μπ§βετ σε τιγ, ά; μπ$ Ιερουσα-

λΐμ , σέ 1"τΐ κιουτ»•» ί μπρέτιτ ηί

μάδ.

36. Τ£ μός Α'ετζ άς ντε κριέ τατ,

σε νούκι μοΰντ τ\ "-ετ, νε κίμι τε

3^. Πο λε τΐ γε'τ: φγιάλ.ια γιοέ-

αϊγ, βερτετ, βερτέτ, άγιο, γιό. σέ

ψέ * τεπερ' έ κετοϋρεβετ '&'ίτε έ σε

παούδΊτ.

38. ^ιΓιουα« κε §3τί Οενε, σίου

πεο σι, ί δεμπι πξρ 5εμπ.

39• Ε ού'νε ού θόμ γιουβετ, τζ

μος ϊ ρίγι καρσί σε λίίουτ. πό ντί

τ'ε ράφτ$ νιερί σουπλιακε μπ& φάκε

τέ/τε τε ^'ΐάθετϊ, κΟ« άτιγ β όε

τε με-γ-ίρινί.

4ο. Ε όέ άτίγ κε §ο τε Γιουκό-

νετε με τίγ , ε τε τε μάϊρί Γουν|ν£,

έπι έ ίε κεμί^ν».

4 1. Ε δέ ντε τ§ αγγαρίψτϊ τι

νιερί νιέ μίλλ', ετζε με άτέ δί.

42. Επι άτίγ νί ^ρκον , έ δέ γκα

άί Μ κ*ρκόν τε -/ούχετΐ γκχ τε'γε,

αός κθέ χρίετε μπε \ιάν».

43. Διγιούατ; κε Ιθτε Οενε" τ§
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πα τον γείτονα" σου , και μίϊα τον ι- Βούατζ Γιτόνε. τεντ, < χο£μιν$ τ£ μί,ς

χδρο'νσου. τά §ούατζ.

44• Λμ4 »'γώ σα- Άεγω- άγαπίτ» 44• Ε ούν$ ού θομ γιουβιΤ , τ£

-τΟΜί εχίρούς σας, και ευλογείτε έκεί-ί&νι χάζμ§ριτ$ τούαϊγ, 15 πεκόνι ό

νους, όπου οας καταρώνται, κάμετε τα, /.« μαΧεκ^γενί γιούβετ , τ$ ττένι

κιλόν εις «κείνους , όπου σας μισοΰσι,

καί παρακαλάτε οια εκείνους, όπου

οίε πειράΤουν και οας κατατρέχουν

45. Δια νά γεννΚε υ'.οΐ τ&2 -πατρίς

σας, οποΰ είναι εις τους ουρανούς, ότι

ανατέλλει τον ΐλιον του ε'ς τους κο-

ντοους και εις τους αγαθούς , και βρε'

ν ει εις δικαίους και άόίχονς.

46. Διατί έαν αγαπάτε έ/είνους ,

όπου σας αγαπούν, τι μισθον έχετε;

ίέν κάανουσιν τοϋτο και οι τελω-

ναι;

47• Ανίοως χαιρετάτε τους α

δελφούς σας μονάχα, τί Τίερισοον

κάμνετε; οεν κάμνονσι και οΐ τελώναι

τέτοιας λογής;

48 Ας «ίσθ( λοιπόν τέλειοι και ε-

βεΤς , καθώς και ό παττ'ρ σας , ό-

π',ΐ είναι εις τους ουρανούς, είναι τέ

λειος.

Κε^. τ. 6.

Π;Λ<?ε'/ετε, να μην κάμνετε την

ελίτμοσύντ,ν σα;έμπρο7α εις τους άν-

1-ι*~ζ\>;, οια νά «ρανήτε εις αυτούς,

εϊ οε μί,, δεν έχετε μισθον σιμά εις

τον πατε'ρασας, όπου είναι εις τους

ουρανούς.

2. Οταν κάμνης το λοιπόν έλεημο•

•ύντ,ν , μην κωδων'σης έμπρος-ά σου,

καθώς κάμνουσιν οί ΰποκριταί εις τά

συναγώγιά τους, και εις τους δρό

μους , δια νά δοζασθώσιν άπο τους

ανθρώπους" βέβαια σα; 7.^'γω, ότι

χάνουσι την π7.ηρωμη'ν τους.

3. Συ όμως όταν κάμνη; έλεημο-

έ μίρόί άτοΰρε χ$ σου οούανι,ί δ?

τε λιουτενί τ;1ρ άτά ί§ ού γκάσίν|,

έ* 5έ συ £πόγ§••ς γιουίετ.

45. Κε τε .'.ένενι «ίγτ' έ γιατιτ

σουαϊγ $ |οτ» ντ| Κίΐλ' , σε άί Ι*

διέΐιν' έτίγ ντ| τ'| *£ανγ, έ δέ ντ|

τ| μίρρε ε δέ σίν§ έ ε'π ντ$ τ\ §ρείγτ$,

Ι δέ ντε τί ίίτρέμπερε.

46. Σε ψέ ντί3τ5 χ\ τ\ οχίνι ατά

κ* ού οούανί γιούβετ, σκε'νι ντον£

πα'Γί, μός νούκ'ε τίεγινε. άτι έ δέ

Τελώνίριτε,.

47• Ε δέ ντ{στ§ κ| πούθενι μ*

βέλάζερ, τούαϊγ βετί,με, τζ-ΐένι μ$

τε'πϊρ; νούκε λ£γεν2 κίϊίτού ϊ 5έ Τί-

λών^ριτε;

48. ΓΙέχουνι άίά τί τε)>ιόσουρ|,

σι κουντρ' εδτε έ 5ε γιάτι γιουαιγ

ί Κίελβετ.

Κρίε ί Ριαστίτΐ, 7. 6.

ι. Βεσΐο'νι τί [ΐ.οζ π|γι ίλεημοσίνε

τουαιγ πίρπάρα νιίρ:ζ2τ , περ τ| Κού

κου ρε ντά τά σε ντΐ '•ίφτζι άίίτού

νοΰκε κένι ντοίΐ πόΐΐ γ/.χ γιάτι γι-

οΰαϊγ ί Κίελβετ.

2. Πο κούρ τί πετζ έλενιμοσίνί,

μος διΡιο'νετζ πίρπάρα βέτεχεσε , σΐ

κούντρε »ίγεν§ Υποκριτετε πρ|ντα

ντ| Συναγο'γε , έ δ"έ μπούο*ιρα , κ^

τί μπούρενε γκά νιέρεζιτ^. βϊρτετ

ού θομ γιούβετ , σε άτά ί χουμπά-

σενε πάΡ*ν' έτοΰρε.

Πο τι κούρ τε ί^νζ ίλειιμοβύν,
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βυντ,ν, άς ρ.ήν ϊςεύρη ή ζερβιά σου με-

ρ.α, "Λ κάμνει η δεξιά σοι*.

4• Δια να ήναι ή ελεημοσύνη σοι»

ε:; το κρυφόν. και ό πατήρ σου, ό-

τ.'Λ βλέπει εις το κρυφόν , αυτός θέ-

7.0- το άποδο'σει είς το φανερόν.

5. Και όταν προσεύχεσαι, μτ,ν

λέ τξ μός νιο'χι δόρόα ΐτε έ μ{γγ&*

ρα , άτε κε τ:§ν έ δγιάθετα.

4• Κ| τε βένετε έλεημοσίνι ίτ

φσέχουρα , έ γιάτι ίτ ίε 5έχ ντ§ τ{

φβεχουρί , άί δό τ| τα απέ τι εά

ν
κε,α.

5. Ε δε κοΰρ & τε φάλετζ, τ*

είσαι ωσάν οί ϋποκρυτα'ι, ότιάγα-Ιμός ίέτζ σί Υπικιιτέτ» - σέ άτα

πωσι να προσεύχονται ς•εκόμενο•. εις κανί ζακον τε οίνε έ τε φάλενε ντε

τα συναγωγια , και εις ταις γωνιαις

των πλατωμάτων, οι» να φανώσιν

ει; τους ανθρώπους- αληθινά σα; λέ

γω , ότι χάνουσι την π">ηρωμη'ν του;.

6. Αμη ΐσΰ όταν προσεύχεσαι , έμ-

βϊ μέσα εις τ6 κελίσου, και κλείσε

την θύραν σου , και προσεύςου εις τον

Πατέρα σου , όπου είναι εις τ• κρυφον,

καί ό πατέρας σου, όπου βλέπει εις

το κρυφον , θέλει βοΰ το αποδώσει ε.ς

το φανερον.

η. Και όταν προσεύχεσθε , μη περισ-

σολογεΐτε ώσαν οί εθνικοί- Διατί εκεί

νοι λογ•.α*,ουσιν , δτι μέ την πολυλ.-

γίαν τους θέλουσιν εισακουσθώ.

8. Μην ομοιάσετε λοιπόν εκείνους*

Δι»τί ό πατέρας σα; ΐςεύρει, ποΐβ

χ:ε,.α.εσθε προτίτερα παρά να τοϋ

ζητήσετε.

9• Τέτοιας λογής λοιπόν να προ

σεύχεσθε εσείς" ώ Πατέραμας, όπου

είσαι εις τους ουρανούς, άς άγιασθ?,

το δνομά σου.

ίο. Ας Γλθγι ή βασιλεία σου* ά';

γένη το θέλημα σου, καθώς είς τον

ουρανό/ , ίτζι και είς την γην.

11. Το ψωμί μας το καθημερινον

δο'ς μας το ση'μερον.

12. Και συγχώρησε μας τά χρέη

μας , καθώς καί ήμεϊς συγχωροΰμίν

τους χρεωφειλέτας μας

1 3. Και μην μΐ; φ/ρη;είς πειρα-

ρινε ε τε φαλε

τε μπγιέ^ουρα έ ντε πε,ρ άνε. τ

ουοιραοετ , /§ τ| σ^νε νιερείιτε,

με τι βερτέτα οΰ θόμ γιούβετ σέ

άτα έχουμπάσενε πϊΐ^ν' έτοΰρε.

6. Πό τι κοόρ τέ φάλετζ , χίρε

.τρέντα ντε στεπί τέντε τε βόΓίλενε,

έ σί τε μπίλτζ δέϊρενε. τέντε φάλιου

τέ γιάτι ίτ , ί§ ρί μπέ, τε φσίχου-

ρι , έ γιάτι ίτ κ§ δεχ ντε τε ^'ίί-

χουρί οό τε τα παΡούαγε τι φάκε,α.

η. Ε δέ κοΰρ τε φάλενι , μό; Οοί

φγιάλε τέ τέπερα, σί κούντρξ ':ί\%\

Εθνικο'τί , σέ άτοΰρε ού οούκετε , οέ

κοΰρ τ» θόνξ δούμε, φγιάλε οό τέ

οιΡιο'ν§ν§

8. Πό γιούβετ μός ού Ριάνι άτον-

ρε , σέ ψέ γιάτι γιούαίγ ί οί σέτζ

ού όούχετϊ, πα /*ρκούαρ« ακόμα

γιούοετ πρείγ σίγ.

9• Φάλιουνι ά8χ γιούβετ κε'ίτού,

Γιάτι ίν6 κ§ γ* μ »| χίί^ , κιο'φτϊ

ίί|ντξρούαρ| §μ5ρι ίτ.

ίο. Αρτε μπρίτερία γιότε. ού

"έφτ{ ούρδερι ϊτ, σί κούντ^ι ίένετε

ντε Κίελ άδτού έ δε μπ| δέ.

ιι. Επνα νάβετ ίού/.εν έ σόρμε

•/.έ να δούχετε πέρ οϋσ τεν|.

ιι. Ε δέ ντΟ,ένα φάγετε το'ν«,

σί κούντρε ντελέ^εμι έ ίέ να άτα Λ

φελέγενε ντ| νέβετ.

1 3. Ε δε μός να λ§κίτζ νέβετ,
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ρ^όν' άλλα Λ:υίίρωσέρ.ας από τό•

ποντρόν" οτι ε'όικτίσου είναι ή1 βασι

λεία, χ*\ί δύναΐΑΐς και ή δόςα ει;

τους αιώνας. Αρνην.

ι^- ΔιατΙ άν έιεΤς συγχωρέσετ;

των ανθρώπων τα σφάλαατάτων .

6/λει συγχωρέσει και εσάς ό καττίρσα

ό ούοανιος.

ι5 Εάν δέ εσίΓς δέν συγχωρέ

σετε των ανθρώπων τοις άααρτίαις

των, ουδέ ό παττίρσας θέλει συγ

χωρέσει ταϊς ά{ζαρτίαις σας.

ΐ5. Και οτχν ντς-εύετε, [/.ήν γί-

νεσάε σκυθωρποί ωσάν οι ΰποκρ'ιτα'.'

Διατι εκείνοι ναλνοΰσι τν,ν όψιν τους

δ•.ά νά φανώσιν εις τους ανθρώπους

πως ντ.ς^•ίον»ν βέβαια οά; λέγω , ό'τ'-

χάνουβι την πλτ,ρω;Ατ(ν τους.

\η. 2ΰ οαω; οτ*ν νγ;ς-ευΥΐς , άλει-

ψχι τό χ,ίψχλί σου, και τ6 πρόσωπον

σου νίγχι.

ΐ8- Δια να [Αην φχννίς εις τους αν

θρώπους πώς ντς-εύεις , άλλα εις τον

πατέρα σου , όπου εΐναι εις το κρυ-

φόν' κ» ό πατέρας σου , όπου βλέπει

εις το κρυφόν , θέλε: σου τό αποδώσει

εις τό ψανερόν.

19. Μτ,ν θ/,κιάζετε θ/,σαυροΰς δια

λόγου σας εις την γην , εκεί όπου τό

βκουληκι και ή σκουριά τα χαλά ,

/.τ. ε'κίϊ όπου ο'ι κλίπται τρυπούν και

κλε'πτουσιν.

2ο. Αλλά θτκιάζε-τε διά λόγου σας

θησαυρούς εις τον οΰρανον , έκεΐ όπου

ούτε σκουλήκι τους τρώγει, ούτε

σκουριά τους σαπίζει, ουδέ οι κλέπ-

ται τρυποΰσιν , ούόέ κλέπτουσι.

2ΐ. Διατί έκεΐ, όπου είναι ό Θυγ

σα,ιρός σας, έκεΐ θέλει είσθαι και ή

καρδία σας.

22. Ο λύχνος τοδ κορρ.ίου είναι

το αάτι" εάν λοιπόν είναι τό ρ.άτισ&υ

»τ| ντονε πιρασυ,ό. πδ *πετόνα νά-

■λτ γκά ΐ λίίου. σε γιότιγια ε^τε

/.πρετερία , έ δε φουκία, έ δε λεέδί-

ια ντε γέτ* τε πα σόσουεε βϊΐτε'τ.

ι4• 2έ ψέ ντε ντελέφι νέ;εζετ

;άγετ ετοΰρε , έ δέ γιάτι γιοΰαϊ'γ

κίελβετ οό του ντελέγε γιουβετ.

1 5. Μα ντ| ιχός ντεγέφι νιέρεζεβετ

^άγετ ετοΰρε , άς γιάτι γιούαϊγ §ό

;| ντιγέγι φάγετε τούαιγ.

ι6. Ε κοΰρ άΡίρόνι, [Λος βάρρι πού•

'ϊνε τούαιγ , οι κούντρξ πέγενε Γπβ-

ν.ριτέτε. σέ ατά λίίεγενε φάκετ ετοΰ

ρε , /.Ι τε όούκενβ ντε νιέρεζ σέ άΓερό-

Ίνε. [λέ τε βερτέτα οϋ Οόρι γιουβετ,

σέ ατά έχουρ.πάσ»νε πάίεν έτουρε.

ιη. Πό τι κοΰρ δό τ' άΡεροτζ,

λίειγ κρίετε τάτ , έ δέ λιαιγ «ρακεκ'

έτούα.

1 8. Κε τ| (λός δού*ετζ ντε νιέρεζ

σέ άίερόν , πό ντέ γιάτι ίτ /.ε 1<-τ§

ντε τε φ*έχουρε , έ γιάτι ΐτ "'§ »έχ

έ δέ ντε τε φ^έχουρε , δά τε τα πα»

Ρούαγε τι <ράκεζα.

ιρ. Μός ρνπεγίδι γιου Ρε σούριβ

|Λπε δέ, άτγέ /.ε έ δέ κρψ,πι ί δέ

κοπίτζα έ πρίσ, έ δέ άτγέ ν\ βπό-

γενε κουσάρετε , έ βγέδενε.

2ο. Πό μπεγιδι Γε πέρ βέτίχε τούαιγ

ντε κίελ, άτγέ >-ε ας κρψπι, ας κοπί-

τζα έ πρίσ. έ άτ/έ •>.ε κουσάρετε νούκ^

οπόγίνε , έ νοΰκ' έ βγιέόενε.

2ΐ. Σέ ψε άτγέ κε |βτε Γερι γι-

ούαιγ , άτγέ δό τε γέτε > δέ ζί[<•|ρ*

γιούαιγ.

22. Δρίτ έ κούρ[λΐτ |^τε σίου, ε

ντε κιοφτε σίου ϊτ ί πα^τρούαρι, Γί
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χΐκθαρον χ«ί δλον σον» το κορμ! φω-

τινον Οίλει εΐσΟαι.

23. Αμη άνίσως χα•. τι» μάτι σου

είναι ποντ,ρον , όΓ>.ον σου το κορμί

• 6ίλει ίΐίθα; σκοτεινόν. Ανίτω; λοιπόν

το φ?>; , ό~οΰ ίίναι :ί; «σένα ίίναι

σκότος, πόσον θέλει είσθαι το σν.ο'το;;

2,{• Κανένα; δεν δύνεται να δου-

λεύη δύο αΰθεντάδες Διατϊ τι τόν ε

ν» θέλει μιστ^ει , και τον άλλον θέ

λει βναΐΓίίοη' ίι τον ένα θέλει κρα

τήσει, και τον άλλον θέλει χαταφρο-

ντ'σει" δεν ημπορείτε να δουλεύετε

τον θεον, χαϊ τον πλοΰτον.

2:"». Δια τοΰτοσας λε'γω" μτ,ν φρον

τίζετε δια τΫ,ν ζωτίν σα; , τί να

^χτε , και τί να πι^τε" μ/ύέ το

κοραί σας, τίνα το ενδύσετε" τ, ,ωή

δέν ε'ναι περισσότερη άπο τ6 φαγί,

χαϊ το κορμί σας άπο τ/,ν ίνδυμα-

σίαν;

26. Στοχασθήτε τα πουλία , όπου

πετούν εις τον αέρα, ότι μ/,όε

σπε'ρνουσι, μτ,δέ θερίζουν. , μτ,δέ

μαζώνουσιν εις ταϊς άποθνίκαις, χ«[

ύ παττ'ί σας ό ουράνιο: τα θρέφει και

εσείς δεν διαφέρετε πολύ άπ' αυτά;

2~. Ποιος άπο έοάς φροντίζωντας

ημπορεί να πρόσθεση καμίαν πϊ,/υν

ει; την τ,λικίαν του;

28. ΚαΊ δια την ενδυμασία•/ σα;

τί εγνοιάζεσθε; μάθετε καταλεχτώ,

τα λουλούδια του λειβαδίου, πως αΰ-

ξάνουσι' δεν κοπιάζο.ν, οϋόέ νίθουσι.

»9• Και λε'γω σας . δτι μη^έ ό

Σολομών με δλτ,ν τοιι την δο^αν εν-

δύθηκεν ώσαν ίνα άπ6 τούτα.

3ο. Και έαν τα χορτάρια του λει-

βαδίονι, όποϊϊ ίιναι ση'μερον , και

*ϋριον τα βαλλουσιν εις το'ν φοϋρνον,

4 θεός τέτοια; λογής τ* τολίζη,

πόσω μάλλον έίά; , όλιγο'πιτοι;

β| χούρμι ιτ δ6 τ| γέτε ί ντρίτουοξ.

23. Μα ντ§ κιόφτε. «ίου ϊτ ί

λίΡκ , Ρίθε κουρμι ϊτ δο τ§ γέτί ί

ερίτε. έ ντ£*τ£ >.| δρίτα γιότε Ι^στ*

ίρεσίρ» σα μ| τέπ§ρ ί'-τε, ερισίρα.

24• Σμουν νιερι τε πουνόγί δϊ

ζοτίρίνγ. σε για νιέρινί δο τ^ ούρέγε,

έ τγιάτίρινί δο τ^ οόγί.. για νιίρινξ

§6 τέ ντερρό^ί, έ τγιάττϊ;ινε δο τ^

ξεντ|ρόγ|. νούκε μούντνι τ§ πουνο'νι

ντ§ νί κο'χϊ Περντίν§, ε δε Μάμω

νά•> ε.

25. Πρα άντάιγ ού θόμ γιούβετ,

μος μεντόνενι ντ* 6πιρτ τούαιγ. τζδό

τε χάι , ε' δε τζδο τί πίι, έ δε ντξ

κοίιρμ τούβαγ τζδο τ| βί^ι, μος νούχ'

|*τί δτϊίρτι με ί ντέρτζουρ§ γκα τ|

γκρένίτε , ε δε κουρμι γχά τε βί-

βουριτ|.

26. Εε/ίτονιντε ζό? τξ χίελιτ, κ|

ας μη'ΐίλίνε άς κούαργίν| , ας μτ;^.

γέδίνί ντά μπάρε. , έ γιάτι γιουαιγ ί

κίελιτ ί ούσ/.έν άτα. ε κι» γιούβετ.

νοϋ>| πίνι φάρκ μ| τέπίρ σε ατά;

α^. Τζίλι γκα γιούβετ με 3ούμί

συλοίμούντ τε μαδο'γε νι| κοντ στάτν'

έτίγ.

38. Ε δε περ τ"| βέσουρί ψε μ§ν-

τόν.νι , βεστόνι λιοΰλετ' ε αραβετ.

χ!3 μαδο'νενί άς μουντο'^ενε ας τγι«•

29• Ε ού θομ γιούβίτ, χ$ άς Σω-

λομο'νι μπε ίί6| τε μαδ τε τιγ' σμούντ

:ε βίσειγ σι νι| γχ« χίτό.

3ο. Ε ντέττε χε βέσ Περντί* χ|-

στοί» παΐρίρατί έ άϊίαβετ , κ| σότ

γιάνε , έ νέο|ρ βίχενε ντε φούρε 9»ύ;Λξ

με τε'~5ρ γιούβετ λέσ» «αχί.
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3ι, Μην :ννοιαζεσ9ε τό λοιπόν,

λέγοντες- τί να φάμεν , και τί να

ίνόυΟώα.'ν.

3ί. 4»'τι ετοϋτα ολα τα εδννιτα

γυρεύ^σι' Διατι ό πατέρας σας ό

•ΰράνιος ίςεύρει πώς τα /ρειάζεσίΐε

ιΥοίτα όλα.

33. Π:ώτα £έ ζητείτε τ',ν βασι-

λείαν τοΰ θεοϋ καΐ τ/;ν οικαιοσυ-

νηντου, και τούτα όλα Θέλουν σας

αϋγατισδη.

34- Μήν έχετε έγνοιαν λοιπόν ο\α

το αύριον' διατΐ τ, αΰριοσυνή θίλει

φροντίσει τα έδικάττ,ς' σώνει πασαν

4αε':αν ή* πείοαξίτ ττ.ς.

Κεφ. ζ. 7.

ι. ΜΙΙ κρίνετε, λα <» μηκρι-

βΐτε

2. Λΐίτϊ ό", τι λογής κρίσιν κρί-

νβτί, ίελετε κριθή" και ε'σεϊς' και μέ

«κείνο -Ζί μετρον,όποΰ μετράτε τους

«ΑΑους Οίλίΐ μετρηΊή" και ίϊς βσα-,

3. Και τί βλέπει; το ξυλα'κι, ό

που είναι «■; τί», μάτι τον αδελφού σου,

χα'ι το οοκάρι όπου είναι εις το

μάτι σου , δεν τ6 ς-οχάζεσαι;

4• Η πώς θέλεις εϊπίΓ τ οΰ αδελ

φού σου* αφ/,σέ με νά εύγάλω το

ζνιλάχι από το μάτισου ' καΐ να , το

οΌχάβι μέσα εις τό έόικον σου μάτι;

5. Ιποκριτά, είγαλε πρώτα το

δί,κάρι «πό το μάτι σου, και τότε

6 λεις εΐόή να «ΰγάλης το ζυλά*ι

κτλ τό μάτι τοΰ αδελφού σου.

6. Μ'λν όίί:τϊ τα άγια εϊς τους

βκΰλους, μ*5ε βάλετε τά μαργα-

::-..• ;\α. σας ίμπροσΟα εις τους χοί

ρους" μτ[πως και καμίαν φοράν τα

καταπατήσουν μέ τά ποδάριάτους,

χ*• γυρίσουν και ;ετχίσου*ι και έι*;.

3ι. Μός οό μίντόνι 8ου;/ε Ι θόι,

τζδό τέχάμς, « τζοό ιϊ πίμϊ, . ο'*

τ^όο τ'| βεσγϊμί.

32. Σ« ψίΡίθι νΐ/τό Εθνηκότβ. ί

*&ρκόγΐνί,, ε' γιάτι γιούαιγ ί κίελιτ

έ δΙ σέ γιου δούχενε, ίίβι >.§τό.

33. Πο ζ^ρκόνι μΐ πίρπάρα μπρε•

τερίν' ε* ΙΙερντίσΐ, έ όί ~.\ δρέιγτίν

έτίν , έ ΓίΟε /^τό δό του ϊπενι γιού[ίετ.

34• Μός οΰ μεντόνι δα πέρ τ§

νεσε,ρμενί, σέ έ νε'σίρμεγια δό τι πγι»-

ζ% τι σάιγτενε. έ μέ άφτ ντε τζδο δίτΕ

τε κξκίατ' έσάιγ.

Κρίε Ε4τάτ§τ$. ζ. η.

ι. Μός χίκνι μπ'ε. Γόγξ, τ^ μός

ού χε'κεγνε.

2. Σε' ψε σί κούντρε Γιουκο'νι, δό

τ'| Ριουκο'νενι, έ $» μέτζ μάτ;ς Α|

μάντνι, δό τοΰ" μάτετί έίέ γιούβετ.

3. Ε δΊ ψε ίίέν Ρόζτσ&νί κ| ί«τ£

ντε σι τ$ βελάϊτ ι'τ , ένου^ε β^τρόν

τράνΐ , <\ "&%ι ντε σι τίντ.

4• Α *ις οο τι θούατί β§λάϊτ

σίτ, λε τ| ντζγιέρ γκα σίου ΐτ χα

λάνε, κουρ Γίντετί τράου ντ| σι

τέντ;

5. Τποκριτνι ( με 8ί φάκε ) ντζΐρ

α§ περπάρα τράνί γχ.χ σιου ίτ , πρα

παστάίγ μπάσε & τ^ μοΰντζ τ|

ντζγίερτζ /άλίνι γκα σίου ί σιτ β$λά.

6. Μός Ητίνι τέ β£ντίρούαρατ{

κε'νετ , ί ο*ε μός βίί μαργαρίτα ρετ|

τουα*γ π§ρπάρα δίρραβετ. σέ μός

ί Βκε'λγϊνϊ άτο μέ /^μπε τέ τοΰρε,

έ κθενενϊ έ ού τζιαπΐλόγ^ν; έ όέ γν-

οΰδίτ.
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η. Ζητείτε , και δε'λει σας δοθη

γυρεύετε , και θεΟ.ετό βύρει* κτυπάτε

χα' Οελει βάς άνοιγα η

8, Διατί κάθε ένας όπου ζητεί,

πέρνει^ και όποιος γυρεύει, εύρισκε•.,

και εις εκείνον όπου κτυπά Οελει του

«νο'.χΟη

9• Η ποίος άνθρωπος είναι από

εσάς , τοΰ οποίου έκν ό υίο'ςτου του

γυ ρεύση ψωμί, μη'πως θέλει τοΰ σώ

σει πε'τραν;

ίο. Καϊ άν τοΰ γυρεύσνι ψάρι,

μήπως ίΐε'λει τοΰ σώσει φείιϊι;

ιι. Αν το λοιπόν εσείς, με όλον

όπου ειαΟε πονηροί είςεύρετε να οί-

ο^τε καλά χχρίσμζτα εις τα παι^ιά-

βας, πόσω μάλλον ό πατη'ρ σας,

ό ουράνιος, θέλει δώσει καλά εις

•κείνους όπου τοΰ ζητοΰσι;

12. Ολα λοιπόν, όσα θέλετε να

σας κάμνουν οί άνθοωπαι, ίτζικχα-

νετε και εσείς εις αυτούς" Διατί ετού

τος είναι ό νομός και οί προφήται.

1 3. Εμβάτε άπό την ς^'ίν

θύραν. ότι πλατεία είναι ή Ούρα,

και πλατύχωρη ή <7=*τα, όπου φέρ

νει εις την άπώλειαν , και πολλοί

«ίνα*. , οπού περνούν άπ' αύτη'ν.

ι4• Οτι ή θύρα είναι ς•εν/ί, και

τεθλιμμένη ή ς-ράτα, όπου φέρνει

•ΐς την ζωήν, και ολίγοι είναι εκεί

νοι, όπου την ευρίσκουν.

1 5. Και φυλάγεσθβ άπό τους ψευ•

Οοπροφητας, οι οποίοι έρχονται εις

έσά; με φορέματα προβάτων, καϊ

από μ«σα είναι λύκοι άρπαγες.

1 6. Από τους καρπούς τον; θε~.ε-

τε τους γνωρίσει" μήπως από άκάνΟια

μαζ<όνουσι ς•αφύλ•.α; η άπό τριβόλια

η. Λίπενι, ε δό του "πετ| γιού-

βετ. χερκο'νι , έ δό τε Γένι. πίοι

δε'ρρεσε ί δό τοΰ χάπετε γιούβ;τ.

8. 2ε ψε τ,ίλι δό /.ε λίπ|ν. με'ρρ,

ϊ $έ άί /ε κερκόν Ρε'ν. έ δε άτίτ κξ

τζοκανίς πο'ρτίνε δό τι χάπετί.

9• Βά>ΐ ίεντετϊ νιερί γκα γιού-

βετ /ίε τε κερκο'γξ πρε'ιγ σίγ Λ:ρρι ί

-ίγ πούκ:, αός §ό τι άπε άτϊγ ίούρρ;

ίο. Α ντε /.ίρκο'φτε πΐσκ μός δό

τι άπε Γιάρπϊρ;

ιι. Ντέ^τί γιούβετ , ντονε σέ

γένι τ§ χεκίνγ . δίνι τ§ ίπνι τ^ οενα

τί μίρρα ντε Λγιελμ τούαιγ , σα μ»

τε'περ γιάτι γιούαιγ ί κίελβετ δό " τί

κϊοχ.ονϊνϊ■/.-.

γκά αν.

12.

τε μιρρα ντα τα κε

,χ δχ τε μίίρα δύνι τ£ γιου

πέγϊνϊ γιούβετ <.ιέρεζιτ§ , τ§ τίλια τ|

Λένι έ δέ γιούβετ μπατα, σέ ψέ /.§-

νιό %^τξ νο'μι έ οέ Προφη'τΐ:ετ§.

1 3. Χίνι γκα οερρ' έγγοΰϊτε σε

δέρρα ε«~ έ Ρε'ρόϊ έ ό*έ ού'ο"α εστ έ

/άπετε /Α πίε «ε πίσε, έ γιάνίβούμ

άτα κε βκο'γενε γκα άγιο.

ι.(. 2ε '^τ' έγγο-ύ«τί ίέίίζ, έ£έ

ε ζαχμε'τετΓμε ούόα /ε πίε ντε γέτ|

τε πα σόσουρΐ, ί γιάνε τε πά/.ε ατα

χε έ ίεγενε άτέ.

1 5. Ε τε ρούχενι γκα προφτ'τε-

ριτ' ε ρέμ , σε άτα βίγ§νε μπϊ γιον»

με λίκούρερα τ'| §£λεβίΤ, πό πΐρ

πρέντα για'ν| οΰλκ|ρ •/.§ ρΊμπε'γενί.

1 6. Γκα πούνερατ ετοΰρε δό τί

νίννι άτά. μός βγιΛενε γκα Ρέμπα-

τ» ρουϋ α γκα μουρίζατε φίκ/.^

ϊ7• Τέτοιας λογίς κα'θε ίένίρο»-; Κ"|στού τζ§ο λί» ί μίρόε Φ ™>

χαλόν κάμνει καρπούς καλού;" και το ! μ§ρα τ| μίρρα , έ. λίσι ί καλ*ίτ•*,
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χμην ίίνο^οΝ, κάμνει κακούς καρ

πούς.

ιδ. Δί'ν ίαποοεΤ το καλόν δε'ν-

δρον, νϊ κάμ.Ύΐ ιτοντίροΰ; καρπούς

οό& τό κακόν δένδρον, να κάμν;

κολώς καρπούς.

ιρ. Κάθε δε'νδρον όπου δεν κάμ-

νει καλόν καρπόν, κόπτεται, και

βάλλεται εις τ/ιν φωτίαν.

20. Από τους καρπούς των τό

λοιπόν Ίέλετε τους γνωρίσει.

1 1 . Οχι καθένας όπου μέ λ.εγει ,

Κύβιε, Κύριε, θέλει ειχβει εις τήν

βασιλείαν των ουρανών" άλλα έκεΓ-

*ος, όπου κάμνει τό θέλημα τοΟ

πατεός μου , όποϊί είναι εις τους

ουρανούς.

2,2. ΊΙολλοΛ δελουσι μου ιίπεί

εις έκείντν χ& ιίμ/ραν' Κύριε, Κύ

ριε, δέν επίος^τεύσαμεν εις το

ον'-,μ* σου, χαί με τό όνομα σου

ίύγάλαμεν δαιμόνια, και με τό έδι-

κόν σου όνομα έκάμαμεν πολλάς δυ

να;Λ£'-ς;

23. Τότε θέλω τους ειπεί και έγω

παρρτσία, •τι ποτέ δέν σας έγνώ-

»:σα" «να/ωρεΐτε άπό έμενα οι εργά-

ται τϊ.ς ανομίας.

α4• Καθ ίνας λοιπόν , όπου ακούει

τα λόγια ρ.ου τοΰτα, και τα κά

μνε:, θέλω τον ομοιάσει με εν«

ά/ίρα φρόνιμον, ό όποιος έκτισε τό

σπίτι του απάνω εις τν:ν πε'τραν.

α5. Και έκατέβη ή βρονν) , και

νλθαν οί ποταμοί , χα! έ<ρύσν;σαν οί

άνεμΉ , και εκτόπισαν εις τό σπίτι

εκείνο, χαί δέν έπεσε ' διατί ίτον

θεμελιωμίνον εις τν,ν πέτραν.

ν6. Και κάθε άνθρωπος, όπου

ακούει τά λόγια μου τοΰτα. καί δεν

τα κάμνει, "θέλω τον όαοιάσει ωσάν

«>ζ άνδρα λαιλόν, όπου έκτισε τό

π§ν πε'μερα τε λί•Γα.

1 8. Σμούντ λί# ί μίρ^ε, τε Λίγε

πε'μμερα τε λίία , ας λι» ΐ χάλΛε,-

τ| τ| τ.ί-β πέμερα τε μίρρα.

ΐ9• Τζοό λι8 ύ νούχε Λΐν πέΉ.-

μερρα, πρίτετε , έ ^ίχετε μπέ ζγιάρ.

2ο. Γκά «ε'μετε δα τε τοΰρε, 5$ό

τι νίχνι άτά.

2ΐ. Γίούχε δό τε χίγ§ ντ| μπρε•

τερί τ* κίελβετ τζ& νιερι /ε με θό-

τε μούα , ό ζότ , ζότ , πό άί χ$

Λεν άτό /§ δό γιάτι ίμ κ§ Ι^τε ντε

κίελ\

22. Μπα τε δίτξ «ούμε §ό τ|

με θο'νε , ό ζότ ό ζότ νούκε προφν,-

τε'ψμ νάβετ ντε εμερ τάτ , έδέ ντε

εμερ τάτ ντζούαρμ τ£ πχούδετ§,

ε δε ντε |μ§ρ τάτ Λεν 3ούμ§ θαυ

ματουργά

23. Ε άχιέρε §ό του θόμ άτοΰρε,

σε κούρδε νούκ' ού νιο'χα γιούβετ,

γιου χε Λέγετε τε χεχίατε.

2/{• Τζίλιδό ?»τ' άί ζε ΚιΓιόν Αε

τό φγιάλετ' ε'μία , ε ί Λ|ν άτό, ού

δό τά Λε'ιγ άτε τε Ριάγε μέ νξ νιε'ρι

τ| μέντζουρε, ί.ε βούρρι Λιναν' ί

στεπίσε τίγ μπί Ρούρρ.

25. Ε δίρμόϊ Βίου έ ερδε, λιού-

μερατί , έ φρίγτινε έ'ρρετϊ , έ ού περ-

πό'ικνε μπα τι δτεπι έ νού/^ ρ*ά, σε

κέ Λινά έσάϊγ μπί Γού^ρ.

26. Ε τζίλι δό '/Α διΓιόν φγια-

λετ' έμία , έ νούκ' ί Μν άτό άι Γιάν

μέ νιέ νιερι πα μ|ντ , κΐ βούρρι

πινάν' ε βτίπίσε τίγ μπς ρίρρ£•
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ντ.ν,τι του «πάνω εις τ/,ν αμμον.

37. Κ*ί κατέβ» ή βροχή, και

ίλΟαν οι ποταμοί , και έφύσησαν οί

άνεμοι, και έκτύπησαν εις το σπτ,τι

έκεΐνο* χ» έπεσε, χαί το πίσιμόν-

του έγινε μεγάλον.

αο. Και τότε όταν έτελείωσεν ό

Ιϊ,σουυς τους λογούς τούτους εφρικτον

ιί πλη'6η εις τ^ν όΊο^αχην του.

29• Διατί τοχις έδί^ασκεν ώσαν

3που ε-.χεν έςουσίαν , καί όχι χα-

θώς έχασκαν οί γραμματείς.

Κε?. >ί. 8.

ΚΑΙ ωσάν εκατεβνι άττο το όρος

τον ακολούθησε πολΰς όχλος.

2. Και παρευΟϋς ί,λθεν ίνα; λε

πρός, και τον έπροσκύνα, καί έλεγεν.

«'Λέντη , (*χν θέλης , ημπορείς να

με καθάρισες.

ο. Και άπλωσε το -/έρι του ό Ιτ-

•οΰς, και τον έπιασε, καί είπε" θέ

λω , καδαρίσου. καί παρευδΰς έκαΟα-

ρίσθη ή λε'πρα άπ' αύτο'ν.

4• Καί λέγει του ό Ιτησοΰς* φυλά-

γου, ν* μ}|ν το ίίπτίς τινός• άλλα

βγαίνε, και δεϊςε του λο'γου σου εις τον

«ερα, και προ'σοερε και το ίωρον,

όπΰ έπρός-αξεν ό Μωϋσής ί« μαρ-

τυρίαν ίϊς αυτούς.

5. Και ώσαν έμβηκεν ό Ιησοΰς εις

την Καπερναούμ, ί,λ&εν εϊς κύτον

εκατονταρχος , παρακαλώντας τον.

6. Κ*1 λέγωντας" αΰΟέντν; , το

π«ι*ί μου κείται εις το σπίτι παρά-

λυτον , και τιμωρείται κακά.

7• Και λέγει του ό Ιησούς ' εγώ

θέλω ελδ•/) να τον ίατρεύσω.

8. Καί άπεκρίθη ό έκατο'νταβνος ,

καί ειπεν' αΰΟέντη , ίέν είμαι άςιο; ,

νχ έλθης εις το βπί,τί μου* άλλα

27. Ε £§ρμόι σϊου , ε' ερ^ε λιού.

μ§ρατ§ έ φρίγτινε έρρϊτε, , έ ού πίρ-

πί<κν| μπα τ| δτε,πί , έ &α , έ τ)

Ρρεμίσουριτ εσάιγ ού *| τίι μάο\

28. Ε ού *§ °' ί βο'σι Ιησούϊ

κετδ φγιιλε, ού τζιούδιτνε λαο'ι ντ}ϊ

διδαχί Τ4 τΐγ.

29. Σε ψε ί ίιίαζ άτα σι >| κίί έ•

ςουσί , £ γιο σί ίιδάζνι γράμμα τι•-

κότε,.

Κρίε έτέτετε-, η. 8.

Ι. Ε σί ζ*ρίτι άί γκα μάλλ; , Ι

οάνί πας σίγ Βούμϊ τούρμί.

2. Ε για ν•Λ ί φϊλίχιουρε. ίρδι

έ γιου φχλλ άτίτ, έ 0οί. ζ6τ, ντ|ΐ

^ατζ τί μούντ τέ μ'ε χεοο'τζ.

3. Ε σί ντέρι δόρρενε, £ ζούρι

άτε Ι',σούί έ ί θά. §ο•ία, -/£ρόοι> , 2

χτϊ τ^αίτ ού κε,ρούα λέπρα έτίν.

4• Ε ί 8ο'τ' άτίγ Ιησού•, βώ'-'τΐ

τ| μος δούατζ νιερίουτ , π*» Ϋ*ι^*

έ δί9το €έτεχεν| τέ πρίφτη, έ "ίπγΐί-

ρ5 δουρΐτίνϊ, άτΙ >.§ οΰρίϊοΓΗ Μωύ•

σίου π'ερ μαρτυρί ντα τα.

5. Ε σί ρίου Ιησούί ντε Καπεο»

νααΰμ, ερ^ι ντε άΐ νά έκατόνταοχ,

έ ί λιούτεϊγ.

6 Ε ΐ θο*. ζοτ ίμ πίρρ §έρ.Γετ£

μπε θτεπί ί μπαιγτουρε, Ι μουντά-

νετε Ρ|μούαρε.

η. Ε 5έ 1τ/<;ούι ΐ Οοτ' άτςν. ούν^

όο τ§ βΐγ , έ οο τά ίϊρόιγ άτ^.

8. Ε 5ϊ Εκατόνταρχοϊ ού τ.\•£ν

ϊΓχ., έ ί δ* ζοτ, οϋνε νο•ϋΐ γιοεχ ί
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είπε μονάχα λο'γον, χαι θέλει ία-Ιθούαϊγ <ργιάλ$ βίτ|α.|, ί ψ. ήίίρ &

τρε»θη το πχιίι μ.ου. τΐ #ίρόνετ$.

9• 2ϊ ψέ ί 5έ θΰν| νιερί γα,χ ντίν|9- Διατΐ χαί εγώ είμαι άνθρωπο;

άποχάτω εις έςουοίαν , χαί έχω ά-

ποχχτω μου ς-ρατιώτας" και λέγω

•ι'ς τούτον , πήγαινε , χαί πηγαίνει" χαι

ι:; άλλον , ελα , χαί έρχεται χαί εις

τον δοϋλόν μου, κάμε τούτο» κχί

τϊ χάανει.

ίο Και άχουωντα; ό Ιησούς,

{θαύμα ;ε, χαί εϊπεν εις εκείνους,

όπου τον ακολουθούσαν* αληθινοί σας

λί'γω' μηόέ ι'ς τον Ισραήλ δεν

ενρηχα το'σην μεγάλην ιτίς-ιν.

1 1 Και λέγω σας, ότι πολλοί άπύ

την άνατολτ,ν και άπύ τον ίύσιν

δίλουοιν ελθτ., και θέλουσι συγκα-

6;.σει με. τον Α^οαάμ και τον Ισαάκ

χαι τόν Ιακώβ, ιΐς την£«σιλεί:ιν των

ουρανών.

12 Και οϊ υιοί της (Βασιλεία;

6/λοκσΐν εύγαλθή εςω εις το σκότος

Το εξώτερον* εκεΐ θέλει είσίΐαι ό κλαυ-

ίμος και ό Ερυγμος των όόό των.

1 3 Και εΐπεν ό Ιησούς εις τον ί-

κατόνταρχον πήγαινε, και καθώς έπί-

ς-ευσες, να σου γένη" και ϊατρεύ',ΐη! το

παιόί του την ώραν εκείνην.

ι4 Και πηγαίνωντας ό Ιησούς ει;

το στττ.τι του Πέτρου, εΐόε την ττενίίε-

^α'ν του χοιταμένην όπου έθερμαίνετο.

1 5 Και έπιασε το χέρι της, χαί

ά^ησέν την ή θέρμη χαι έοηκώθη, και

τ&ύς υπηρέτα.

1 6 Και ώσαν εβοαόίασε, του ε-

φεραν πολλούς δαιμονισμένους* και

με λόγον έδιωξε τα πνεύματα , και

•λους τους ά^ως-ημένους τους ΐά-

τρευβε.

\η Δια να τελειωθώ ή προφητεία

*ον προφήτου Ησαίου, όπου λέγει

ζοτερί , ΐ καμ ντένε, βέτ$χε τίμε τρί-

μα, ί ί Οομ κετίγχάϊγΕε, έ &τε,4

τγιάτεριτ έγια , έ βγιεν. ί δε ΧΟπί•

>ατ σίμ /".{.ν κ^ε ί 4 π{ν.

ίο. Ε δέ Τησούε σι οιΓεόΓ κίτ^,

ού τζιουοίτ ί Οότ| μπα τα κε, βίγν§

πας σι , με τΐ βε,ρτέτα οΰ θομ γιού-

βετ, κ| ας ντε Ισραήλ νούχε, ?έτζ|

κα'κε. ττέσ|.

11. Πρά άντάιγ ού θομ γιουβετ,

σε οο τ| βίγενε σούμ| γκά δέλλ, έ δε

γκά περεντόν δίελι , ζ δο τ| ρ^ίν£ ϊία

σκί ριέ Αβραάρινε Ι 51 γ.1 Ισαα'κν|, Ι

5έ μέ Ιακώβνί, ντ| μπρετ|ρί τ| Κί-

ελβετ.

12. Ε τ| ίίγτξ ε |Απρ2Τ|ρίσ§ δο

τ| βίχεν» ντ| σχοταδ τ' ερετ^. άτγέ

"φ-%. τε κιάρϊΤξ, ίδέ τε ορέδουρετ ί

δίαπεβετ.

ι3. Ε ϊ θά Ιησουϊ Εκατονταρ•

χουτ , χάιδε , έ λέ τ| Αενετ; τεκ τεγε

σί κούντρε πεσο'^ε. έ άτε τζάστ οΰ

σϊροΰα "ί^ρι ΐ τίγ.

ι4• Ε σί ερδι Ιησού* ντϊ στ§πί

τε Πέτροσε , πα δγέχερεν' έτίγ ί.»

δέρίειν ντε στ(ΐόρι§ γκά έ'Οετ}.

1 5. Ε έ ζού γκα Βόρρ'α ί έλιανξ

άτε έΌετ| , β ού 8ερπ»ν άτοΰρε.

. 1. πα βι ου ερρ , ε ου π| να-

τ|, προύνε ντέ άι σούαετΙ ο*«ΐ|ΐ.ονί-

σουρε, 4 ϊ ντζίρ μΙ φγΐϊίλ^ βίτε,ριε,

τ| παούίετί, ί ο*έ Ρίθε άτα κΐ κένε

σϋ|Λθύρε έ ίεαούάρί ί βρόντε.

Ι7• Κέ τΙ δάλλε έ β§ρτέτ| άγιο

λ| ού θά γκα προφη'τη Ησαία, κ| Οο'-

αύτος έπηρε ταΐς άβθενείαίς μας . και Ι τε καυτού, «ί να γχοίγτι σεμούντετί
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ταΓ; αρρως•ιαις μας εσηκωσε.

1 8 Κα! ωσάν είοεν ό Ιησοϊς πολύν

οχλον τρυγύρω του, έ~ροσταξε να

περάνουν πέρα.

19 Κα! σημόνωντας Ινας γραμμα

τεύς , τοϋ λέγει" διδάσκαλε , εγώ Ιε'-

λω σέ ακολουθήσει όπου και άν πά-

αο Κ« λέγει του ό Ιησοϋ; ή ά-

λωπουδες εχουσι φωλ'.αΐ;, και τα πε-

τεινα του ούοανου κατοικίαις* άμη ό

υίο; του άνθρώτϊου δεν εχ_2ΐ πού να

κλίνη το κεφάλι του.

2ΐ Και άλλος άπύ τους μαθητά;•

του λε'γει* αύθε'ντη, δο'σμου άόειαν

πρώτον να υπάγω, να βάψω τον

πατέρα μου.

22 Και ό Ιησού"; τοϋ λέγει" άκο-

λούθαμε, και άφησε τοϋ; νίκροΰ; να

βάψουν τους νεκρούς των.

23 Κα! έμβηκε μέσα ει; το καοά-

βι, και τον ακολούθησαν οί μαθηταί

του.

24• Και παρευθύς έγινε σεισμό;,

μέγας εις την θάλασσαν, τόσον

οπού" τό καράβι έσκεπάσθη άπο τα

κύματα" κα! αύτδς έκοιμάτο.

25. Κα! οί μαθητά! επήγαν κοντά

και τον έςύπνισαν, λέγοντες" αύθέν-

τη , γλύτωσέμας, χανόΜ,είΙα.

26. Και λέγει του;, Διατι είσθε

φοβητζιάριδες ό"λιγ<ίπις"θΐ; το'τε έση-

κώδη κα! έπρο'~α;ε μέ οοβερισμόν

τους άνεμους κα! την θάλασσαν" κα!

ίγινε γαλη'νη μεγάλη.

27. Κα! οΐ άνθρωποι έθαύμασαν ,

λέγοντες" τί 'λογης άνθρωπος είναι

ετούτος, ότι κα! οί άνεμοι κα! ή θά

λασσα τοΰ υπακούουσι.

_28. Κα! περνώντας άντίπεοα εις

την χώραν των Γεργετηνών, τον α

πάντησαν δύο δαιμονισαένοι, οπού

τονα , έ τ| λιγκατί να ί νό/.ι.

1 8. Ιί σ! πα Ιησούι σ^ύμ& £ο'τϊ

ίο'τουλε τίγ, ί πορσι'τι κε τε χίδεν»

-ερτέγε.

1 9• Ενα ερδι έ γιου κιας νιε γκα

γραμματικότε , έ ί θα άτίγ. δάσκαλ,

>>> τε 6•.γ πάς τέγε γκα οο κε τε

2ο. Ε δε Ιησούι ί θο'τ' άτ!γ. δίλ.-

περάτε κάνε φωλέτ' έτούρε, έ δε ζό-

ιγτ' έ Κίεητ τε ντένιουριτ έτοϋρε,

ττο ί πίρρι ί ί'.ερίουτ σκα κοΰ τε βερ-

ίε κρίετ' έ τίγ.

2ΐ. Ε δε νιε τγιάτερ γκα Μαθη-

τίτ' έτ!γ, ΐ θα άτίγ. Ζοτ, άμε ούρ-

δεο περπάρα τε βέτε τ| κλαϊ ντ&

βάρρ γιάτνε τίμ.

22. Ε 5ε Ιησούι ΐ θο'τ' άτνγ" εγιΛ

τ:ας μέγε, έ λέ τε βόέκουριτε τε /.Άχ-

7ίνε τε έδέκουριτ' έτούρε.

23. Ε κούρ χίρι άΐ ντε βάρκε,

βάνε πας σι ε δέμαθητιτ' έτίγ.

24• Ε για, ε ού Η τίραετ ί μαδ

ντι δετ, άκε κε άφερύι τε μπού9ειγ

βάρκα γκα ταλάζετε, έ άΐ φλίγτε.

20. Ε μαθητίτ' έτ!γ ού κιάτνε

πράν' άτίγ , ε έ ζγιούανε , έ ί θάνϊ,

Ζότ, σπετόνα νάβετ, σέ μπίτεμι.

20'. Ε ού θα άτούρε" ίέσί π#§,

ψέ γένι κάκε τρ|μπ|λ•.κ/.ε , ά/ιέρε

ού γκρέ, έ πορσίτι έρόετε, έ όε δέτνϊ,

έ ού πέ χουνάτζ' έμάδε.

27. Ε ού τζού<Ητν| νιέρεζιτε, έ Θά

νε, τζλοί νιερ! εστί κο-ιΐγ κε έ δε

έρρεετ , έ δε δέτι έ διίιόγενϊ;

28. Ε σ! σκόι άί' μπάνε τε τέίγ-

αε , ντε φσιατ τε Γεργεσινόβετ , ί

δούα)'ε πιρπζρα τίγ δ! τε δαιμονί
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ε-ΐίγανναν ϊξω «'^ΰ τα μνη'μκτα, ά

γριοι πολλΐί, το'<τον, όπου οίν ίονίν*-

το να πιρα'στ, κανένα; άπο τήν κρα

τάν εχιίνην.

30. Και παρευίΐύς έκραζαν , λεγον

•π;' ΙτίΦοΐ υίε τοΰ θεοϋ, τί έ^οιχβν

μ χάμωμεν τμιΐ; μέ «σένα; τ,λΟες

ίίίι νϊ μα; βασάνίση; προτη'τερα απέ

τον καιρόν;

3ο. Και μακράν άπ' αυτούς ί,τον

αγέλη χοίρων πολλών όπου εβοσχι.

$ι. Και οί δαίμονες τον ϊ-αραχά-

λουν, λέγοντες- άν μα; ιύγάλης οος-

μας «ίειαν να ίιπάγωμεν εις την

'βγελην των χοίρων.

3α. Και τους ι!πε*π*;γαίνίΤ8' χαί

εκείνοι ιύγήκαν, και επήγαν ίίς τήν

'άνίλ'Λν τών '/χλγα*' και παρευθΰς

ώεαησι•» δλη ή άγελί) τών χοίρων

ώπο τον Χ3£ανον εί; τήν θάλασσαν

Χαϊ ε'πνίγησαν μ/σα εις τα νερά.

31 Και οί βοσκοί έφυγαν , χα! ε

πήγαν εις τήν πάλιν , και •ίπαν δ-

λην τήν ύπάθεσιν , «αί τα πράγματα

των οαιμονισμενων.

3.{ . Και ιύδύς ό*>Λΐ ή πολις εύγήκε

και απάντησε τον Ιησοΐίν" χ«ι ωσάν

τον εΐίαν , τον έπαραχάλεσαν να ευ-

γη άπο τα σύνορα τους.

ϊουρ» χι δίλ\ γχα βάίρετί έ Αέΐγν|

σουμ$ τ^ χϊχία χι σμοΰντ τι σχον

νΐίρί γχα άγιο ούδί.

Κεφ. (Γ. ο

ι. Και έμβ αινώντας [/.ίσα εις το

χαράίι , έπε'ρασε , χαι έττήγεν «ίς την

ΐδιχτ'ν του πάλιν.

3. Και παρευΟύς τοΰ έφεραν ενα

πιραλυτιχον βαλμίνον έπανω εις

χρίββάτι' χαί βλέπωντας ό Ιησοϋς,

τήν τλςν» τβυς , λε'γει «ΐς τον παρα

λυτικών ' ίγι βάρδος παιδί μου, ίσυγ-

χι«ε(ΐηκαν αϊ άμα*τίαι σου.

3. Και να, κάποιοι από τοΰ; γραμ-

39. Κ για , Οι;ρίϊν| φδρτ , « θά-

σνί' τζκε μέ νίβιτ τι Ιησού άίρρι ί

ΙΙερντίσί, ίρδΊ κΐτού τ^ μουντο'τζ

νάβετ π|ρπάρ* κοχϊσί;

3ο. Ε μΐ τέ<γ γχα «ίτα κε νιε χο-

πέ γκά σούμ$ ίέρρα , κ§ κουλάτνι.

3 1 . Ε δαιμον^τί ΐ λιούτε3ιν|, ί ΐ

βόδνϊ" ντ§ 6ο τΐ να ντζγιερτζ νάβετ,

ίπνα ουραίο τ$ χίγίμΐ ντ^ *±τ\ κό

πε τ^ δε'ρρ'αβίτ.

3ϊ. Ε ού θα άτ°ΰρ»" χάΓγ&νι Ιδ^

ατά σι δοΰαΫ§ , βάν» ντ» κόπε τ^

$ερραβετ . ί για Ρίίε κοπε'για έ 8ίρ-

ρ"αβετ, ού δερό* με βράπ , έ £ά γκα

Γριμία ντ^ δετ ΐ ού μπίτν» ντ| ού-

γί3α>

33. Ε τζοΛάνίριτι ίΑ ϊ κουλάτν|

ικνί , έ σι βάν} ντ| κιουτίτ , ρί^ε'ιγνί,

Γι&| σα ού πένϊ, ί 5ϊ π^ρ τ^ ίαι-

μονίσουριτϊ Λ οΰ 5§ρούανί.

34- έ γι* ε δόΧι γιά*τ& Γίθί χιου•

τίτι , πίρ 'Λ πρίτουρϊ Ιησούνϊ. Ι

σι έπάν| , γιου λιοΰτνϊ , *\ τ| ίχίγϊ

γχά συνόοίτ' έτοΰοε.

Κρίε ένέντ|τί. 0. 9.

Ι. Ε σι χίρι ντ§ βάρχί ού νο)

πίρτώγ, ί βάτε ντϊ χιουτετ τ§ τίγ.

3. Ε άτι τ,«στ ί πρου'ν} νιε τΐ

μπαιγτουρί (παραλυτικό) κι λίνίον

ντϊ στράτ , ί σι πα Ιησούι Αε'σεν'

ϊτοΰρε , ί βότί σ^ μπάίγτουριτ, μος

ού τρΐμπ *ίέρ , τ| χιάφιν| ντ|γίερϊ

οάγετ' έτούα.

3. Αχιερετζα γχά Ή ίιαβάσου
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[>.ατεΐς έλεγαν κ/αΐΛίίόντους" ετοΰτος

βλασο'ί/.α.

4• Καί γνωρίζωντας ό Γοτους τους

ίιαλογισίΛούς των , εΐπεν. Διατί οΊ,α-

λο-'ίζίσθε εσείς κακά εις ταΐς καρ-

οίαις σας.

:">. Ποΐ'.ν είναι εύ/.ολώτερον , να.

ειπώ" σου συγχωρούνται αϊ άααρ-

τίαις" η να είπώ" σν;κω «αί περί

πατε;;

6'. Καί οιά νά έγνωρίσετε , ό"τι ό

υιό; τοΰ* άνθρώπυ έχει έςουσίαν ει;

την γ-?,ν •ά συγχ^ρί. ά;/."ρτίας, το'τε

λέγει του παραλυτικοί" στίζω και ε-

χαρε το κριββάτισου, καί πτίνκιν* ;ίς τ6

σπΐ,τί σου.

7• Καί έσν,κώΟ•/) , καν ίπίγίν ει;

ριτ§,0άν| ρ.έ βίτεχε τε τοΰρε, κούίγ

ΐιερί βλασφτ,μίς.

4. Ε £έ Ιτσοΰ» σι κουπετόϊ άτι

κε (Λ|ντόν2'>.νε άτά \ύ βέτίχε, ού

θα. ψέ γιου'^ετ κουιγτο'νι άτο τ§ ζϊ-

κία ν:» 'ίί'ΐ.ζζα τούαίγ;

5. Τζίλια εστε (λέ κολάιγτε ζϊ

6θ|Α, τ'| κιο'φιν§ ντεγίερε (ράνετε. ά

τε 6ο{Α , γκρέου , έ ετζε.

το σπ/,τι του.

8. Και βλα'-ωντας ό λαός εΟχυα,α-

σαν , καϊ έδόςασαν τον Θεόν , όπου

ί•)(.).'..: τετο'.α; λογίς. έςοοσίαν εις

Τοί/ς ανθρώπους.

9• Και περνώντας ό Γ/,σοΰς άπ' έ

χει, εΐίεν άνθρωπον, όπου έκάθττα

«ίς το κου[ΛΕρκι, καί τον ελ:γαν Μα

τθαίον" και λέγει του' ά;.ολοΰθα μ.»,

καί εσν,κώίν] , καί τον ακολούθησε.

ίο. Καί έχοντας να άναπαυθη ό

Ιησούς εις το σπ/,τίτου , καί να, πολ

λοί τελωνα» καί αμαρτωλοί ί,λθαν ,

καί έκάΟησαν αα;ϋ ;;.έ τον Ι/,τονν καί

(λί τους [/.αΟ/ίτάς του.

ιι. Καί βλε'πωνταί οι ΦαρισαΓοι,

ελεγον εϊς τους ααΟν,τάς του' Δια-

τί ό #ι<ΐάσκχλο'ς σας τροίγει ;χέ τους

τελώνας καί μΙ τού; αμαρτωλούς;

ία. Καί ό Γ/•,σοΰς, ωσάν το άκου-

σ; , τους εί-εν' οι γερροί όέν

χρειάζονται ΐατρόν, αλλά οί α

σθενείς.

ι 3. Υπάγετε καί ρ.άδετε , τ; εΐναι'

Ελεον θέλω καϊ όχι Ουσίαν' δΊατί δεν

6. πό κ'ε τε σίχνι σε ί ίίρ'ρΊ ί.

νιερίουτ κα οΰρόϊρ ριπί οέ τε ντεγε'γε^

φάγετε, ( άτ| χό'ρε ΐ Οοτ2 σε |Λπάιγ-

τουριτ) γκρεου * [λϊρρ (χπε κράχ$

στράνε τ'εντ , έ ετζε ντε στ|πί τέντε.

η. Ε σί ού γκρι βάτε ντ| στ?πί

8. Ε πο'τα ΓιΟΐ σί πάνε κ;τε ού

τζί°υδίτν|, β λίβδό«γνε Περντίνε, κ§

όά τέ τί"-ί§ εξουσία ντε νιε'ρεζ.

ρ. Ε σί σκόν Ι•/;σοΰι άτγέ πα νι,β

νιερί κΐ ρίγ ντε κουαέρχ , έ κιούχαίϊγ

Ματθαίο , έ ί 6ά , εγια πας ρ-έγε, έ £β

άί σί ου γκρε , βάγε πάς σίγ.

ίο. Ε ού π'ε σί ερόι Ιτ,σούι, £

ντένι ντε στεπί τά τΐγ, να ερ^είίου-

(χ| κου^ερκιάρε , έ §έ οαγ|τόρ| , &

ντε'<γν| πάσκε αέ Ιτ,σούνε, έ ^έ (χβ

|Λα&7,τίτ' έτίγ'

ιι. Ε σί πάνε Φαρισε'ιγτε, ού Θά

νε |Α«θν;τίβέτ σ| τίν, ψέ ΔάσκχΧι

γιούαιγ χά ποΰκε γ£ κουμτρκιάρε, έ

μ οαγ|τό:ε.

ία. Ει5:Ιν;σούι σί διίιο'ι, ού θα ά-

τοΰρε' άτά /ε γιάνε τε σίντοσε νου-

^ε δούχενε γιατρό , πό «τά κϊ γιοίν»

"ί σΐίΛουεϊ.

. λαιγίενι , ε μψονι τ,εστ?,

ε'λε'^αοσίν δούα , ΐ γιο κουρΐάν, β«
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ίτλθα να καλέσω το•!»; δικαίους , άλλα

τους άαχρταιλοϋ; εις τί,ν {Αΐτά-

νοιαν.

1 4- Τότε •ζί>.6αν οι [ΐαίτιταί

τοΰ Ιωάννου , και τοΰ λέγουσιν. Δια-

;•. Ιϊίή και ο*, φαρισαΐοι ντ,ς-εΰοΐΑΐ^

ίτολλα , και οι ΐΑα&ν,τάόε; σου δεν

1 5. Και ει-ίτου; ό Ιτ,σοϋ;" ρίπω;

οι νιοι τοΰ νυ;χφώνο; ηαποροΰΜ να εί

ναι 6λιαμ.ι'νοι , ε:; δσον καιρόν είναι

ό νυριφίο; υιαζΰ [Λετ' αυτού; } όριω;

ίέλει έλθει καιρός, όπου να παρΟή

άπ' αΰτους ύ νυαφίος, και τότβ 6έ-

λουν ντ^-ιόσει.

ι6> Κα'ι ουδέ κανένα; βάλλει

μπάλωμα από πανί άτριβον ί,ίς φόρε

μα παλαιό•/ Διατι το μπάλοψ,α το

/.αννούριον πέρνει άπό το παλαιόν ,

και γίνεται χίψ-ίτιρον σχίτμα

ΐ7• Μί ύΐ βάλλοι/<7ΐ νέον κρασί ει;

οΐ3μ.χηα παλαιά ' εΐόέ μτι , σπάζουΰΐ

τα βίρμάτιχ, και τό κρασί χύνεται,

χαί τα δερμάτια χάνονται" άλλα το

νίον κρασί τό βάλλουσιν ει; καινού

ρια δερμάτια , και φυλάττονται

κ» τα <5ύο.

ι8. Και λέγοντας ετούτα τα λό

για, να, και τ'/Λίν ένα; άρχοντα;,

καΐ τον επροσκύνησε και Λέγει του.

7, δυγατίρα μο"υ άπό τώρα άπέ')ανε"

άλλα έλα, βάλλε τό χέρι σου άπάνω-

ττ,; και θέλει ζήσει.

1 9• Και «σηκώΟη ό Ι'/ισοΰ; και άκολού-

ίτ,σάν του, και οι μαθγπτάδε; του μαζύ.

2θ. ( Και να, και μία γυναίκα,

•πεΰ είχε κίντριν αΐματοί δώδεκα

χρόνου; , έστίαωσεν οπίτω, και έπιασε

ττ,ν άκραν του φορέματό; του.

■λι. Διατι έλεγε μέσα τκ' άν

πιάσω μονάχα τό φόρεμα του, θέ

λω '.ατοευΟί•

νουκ' άρτζ| τ| δί*ρές ντε μετανί τ{

δρέϊγτιτί , πό φαγίτό^τ£.

ι4• Ατ| χέρε έ'ρδε ντ» άί μαθη-

τίτ' έ Ιωάνντ,τ, ε ί Θάνε , ψέ να, έ οι

Φαρισέιγτί άΡερόγεμ| #ούμι , έ μα-

τίτ ετούα νουκ' άί|ρόγεν|;.

1 5. Ε ου 9α άτοΰρε Ιτ,σοόϊ, μός

μ.ούντγ|ν§ άτά ί£ φταίνε, ντξ <$άσμ£

τ άΓε,ρόγίνϊ , έ τ§ χελμόνενξ , γγερ*

σά ίέντ,ετε μέ τα »α3κϊ δ{ντερι. πβ

οό τ§ βίγ:νξ όίτ , καΰρ τ,ε γκρί^ετς

γκα άτ,ά ΰέντ-:^, έ ά^ιε'ρε οό τ' ά?|»

ρόγενε,

ι β. Ε ντο-'ε νιερι νοόχ.ε κ;π κοόρρ{

μπί ρό.τε τ| βγιέτϊρε απαλόμε τ$ π«

λιάρϊ, έ τε τ.χ φερκοΰαρΐ, «ε άγιο θα

τε γκρέρε άνϊ-' έ ρό^σε [ογιέτερε έ

οό τ| ϊΐένετ.4 ιά λίκ;τ§ τ.^ τζγιίρετϊ.

ι^. Α; ντε κατζούπε τξ ογιίτερα

βένε βέρόϊ τ|:έ, [/.αντϊ βοΰφσινε, έ δε

κατζοόπίτϊ τζίρεν| , έ δε 6έρ^α δέρ

νετε, πό βέρίε τε ρε. , βένε ντε κα

κέ τε δία^.

2Ρ?ί

τ,ουπε τε ρα, ε ρ&'-'/.εν

. ]'. κουρ ΰοσ αι /.;το ντα τα,

να, ε ερδι νε Αρχόντ, έ ί ψάλειγ

άτΐγ , έϊ θοίτ, 04 ο'άί,,α ίαε νταστι

ριε πάρε >;. | β$ίκ, πό εγια έ βουρρϊ (Απι

τεδόρίϊνί τέντε, έ δό τε γ^'ΐά>.ετ|.

19. Ε ο» ί'/•,σοόι οΰ γκρέ έ βάτε

πας τιγ, έ δε (/.α()•/:τΐτ, έ τίγ.

■μι. Ε για ίε Ρρουα κ| κέ σίαουρΐ

οί;;.πεόγιέτί βγιετ γκα τε ργιέδουριτ'

έίιάκουτ, ΐρδι πράπαζε , ϊ ϊζοό άνεν'

έ ρο'';εσί τίγ.

2ΐ. Ε Οοΐ ιαε βε'τεχε τε σάϊγ, ντ«

[Λ^ύντζια τε ζ| βέτϊαϊ ρόίίν' έτί-' δό

τε 5ϊ?όνεΆ.
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33. Καί ό Ιησούς ιγίρισε χαιί 23. Ε £§ Ιν,σοΰϊ σί ού κθΐ , επί:

«ΐδε'ν την και λίγκ" φ θύγατβρ , ίχι , «?τ& , ΐ θα , μος ού τρ|μπ *ίγΐ , ««

θάρρος" ιΐ πίς-ις βον» σ» έσωσε" καί πέσα γιοτε τ$ σ^ρόι τι , * ού σεοού*

ίατρεύθ» ή γυναίκα άπ4 τήν ώραν

ίκίίντ,ν. )

33. Και ώ«αν ίλβεν εις το βττίίτι

του άρχοντος, καί είοε τους μυρολο-

γτ,ταΑος, καί τον λαον όπου έσυγχί-

ζουνταν,

34- Λ:γιι τους τραβτιγΟητε άπ' αυ

τοί Διάτί το κοκίσιον ίΐν άπε'θανεν,

*μο κοιμάται- καί τον άναγελ<»ΰβαν.

3ί>. Καί ώσαν εύγίκεν ό λαός ε

ξ» , βμβΐκι {Λίβα ό Ι/ισοΰς , κ*!

έπιασε τ« κοράσιον άπο το χε'ίΐ'

και ίοηκώθη άπαν*».

36. Καί ιύγίκεν ή φν'μη του ει;

ίλτ;ν τ/,ν γτ;ν έκείνν,ν.

37. Καί περνώντας απ'έκεϊ'ό Ιη

σούς , τον ακολούθησαν άιίο τυφλοί ,

καί έ?ώναζαν, καί ελ&γαν" ω υί* του

Δ«&ο, έ'λί'ησο'ν (/.ας.

38. Καί Α*άν ίφθασιν εις το σπίτι,

ίλΟαν καί ο; τυφλοί, καί λέγει

τους ό Ιησοΰς' πις-εύετι, πως ίύνα-

υ.»'. νά το κχ'μω τοΰτο ; καί λί'γουν

του" ναι, αύβίντη.

39• Τότε έπιασε τα ματιά τους,

XX• Χ«'γ£1 Του;• χατα τί•ν ^ίς•ιν σας

«ς σί; γεντι.

3ο. Καί άνοίχθησαν τα ματιάτους"

και 4 Ιησούς μβ φοβεβισο,ον τους

ίπρο'ς-αζ», λέγοντας* βλέπετε άς ρ.ν;ν

το ίίιόρνι τινάς.

3 1. Καί εκείνοι ,όσαν εύν?;καν 3ζο>,

τον εύφτ'μηβΌν «ίς όλτιν Την γ?,ν

«κείνων.

3ί. Καί «σαν εύγήκαν *ΰτοί, να,

και τοΟ έφεραν έναν άνβρωπον βουβον

οαιμον.σμε'νον.

33. Καί «σαν .εύγηκε το ίαιμο'-

νιον , εσώτυνεν ό βουβο';" καί έθαύ-

Γρούαγεα Α| *τΐ βαχάτ.

3.3. Ε σί Γρϊττ Ιηαούι ντί 8τΐπι

τ Αρχο'ντιτ, β πα μιρολογίς-ρατε με

φλογερέ , ΐ σ"έ πο'τίνΐ κι» πε'ϊγνε. Ρέμε

τε μχ-ϊε.

34. Ού θα άτουρε' Ικ§νι σε ψε

βάσ&,ζα νούκι βδίκ , πο φλ|. ε άτα,

*§ρκε'σν« με τ{.

35. Ε σί δούαλε γιάστ} πο'τα, χίιιι

πρ^ντα, ε ζοϋρι οο'ϊίεν' £»«ιν , ε ή,ύ

γκρέ βάσιζα.

26. Ε Χίγιύ θαύμί, οο όιίο•;ίχ απε

Γίί' άτ'ε ίε'.

37. Ε σί ακον άτγέ Ι»σου ι βίγνε

πας σί & τε βε'ρϊΐερε, τούκ' ίθίρτουρε,

έ τοΰκ' ε βένϊ. ώ Αίρί ΐ Δαβίίιτ , ί-

λετίσνα ε' ο"έ ναβετ.

38. Ε σΐ έ'ροΊ ντί στεπί £'ρδ| άοει

τίγ τ| βε'ρτεριτ§, έ ού θα «τουρε. ;';ϊ.

σο'νι γιούβετ σε ουνε μούντ τε Χε'ϊγ κ|-

τΐ, ε'ίέ άτά ί θάν' «τίγ, *ισόγΐ;Λ«
ζότ. '\ 'Κ

39- Α/ιίρε ού ζοίι με ίοόρ1! σίτ'

έτουρε, ί βύ θα" σί κούντρι πε<τόνν

γιούβετ, λβ τ| Λίνετε ντί γιου.

3ο. Ε ού χάπν§ σίτ' έτοΰρδ , έ I-

νΐσ»ύί ί πορβίτι με φοβερί , έ ού θα.

ίβστονι , τΐ μός τα διΡιο'γε, -Οιειί.

3 τ. Πο άτα σί ίκνε άτίγι βάνε

ϊ κυρύ;ν§ άτέ μπΐ ίίθ' άτε ^6'.

33. Ε σι ϊκνί άτέγε , να , ί -οο»-

νε ντέ κΐν| νιερ» βοΰβ, τε σούχ^ε

ε ο. τε οαιμονισουρί.

33. Ε σί &'Χι ί παοΰδι φο'λιζου^ι, |

Γίθε Αο'τα »ύ τζ•.ού§ιτνε , ί |0'9νί «4
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XI έ).£ααααν ο: ον/,οι, και έλεγαν ουοεκοτε

ΙοοίνΛ τέτοιας λογί; ίίί το γένος τοΰ

Ισραήλ.

3^• Α^ιΐ 06 γοίξίαχΐοι ελεγον' αϊ

το,ν άί/οντβ των δαιμόνων ίτοΰτ•;

ΐννάνί•. τα ίαιρώνια.

35. Και ό Ιίσοΰ; ετριγύρισεν

ίλα; τά; ττολίΐς και τά; χώρας , ο\-

ίίσκωντας ϊΐ; τα βυναγώγιί το»; ,

και κίρύττωντα; το εύαγγέλιον τίς

βζτιλιία;, καί ίατρεΰωντας κά6ί λ•-

γί? άοΟίνείας και άχάαν.αν ε•!.;

τί>ν λαο'ν.

36. Και ό Ιν,σοΰς βλί'πωντα; τον

σγλον , τον; εύσ-λανννίσθ•/) , βτι

τ,ταν άττοταυ-ένοι και σκορ—ισι^ένοι

ώοαν τ:ρόοατα νποΰ δέν ενο«ν 7«Οι-

1».ένα.

3-. Τότβ λ/ν££ {^ τον; ρ.αΟν;-

χά; του' τό θίίος είναι ττοα^' άα/|

ο• ίΐγάται είναι ολίγοι,

38. Παρακαλέσατε λοιπόν τον

«ύδί'νττ* του Οί'ρου; , να βάλλη έ*ρ-

γατας «ς το βέρος του.

κούρίε νουκ οΰ &οΰ;ϊ ντον» ί τ0*5 ντ§

Ισρατίλ.

Κε?. ι. ΙΟ,

ι. Κα'ί {προσκάλεσε τοΰ; δώίεκα

ι».*6ϊ•,τάοΈ; , και του; εο\οσεν ίξου-

*:αν εναντίον των πνευμάτων των

ακαθάρτων να τα εΰγάνουν , και να

.-;-•-; κάθε λογη; άρρωςίαν και

κάίΐί λογτ,; άγαίΛνοσΰντ,ν.

α. Και τών ό\ό5εκα άττος•ο'λων

τα όνόιχατα είναι έτοΰτα" ττ:ωτο;

είναι ό 2ίμων, όττοΰ λέγεται Πέτρος,

και Ανδρέα; ό άίίλφο'; του* Ιάκωβο;

• υίο; τοΰ Ζεβίόαίου, και Ιωάνντ,;

ό βϊίελοό; του'

3. Φίλιχττος, και Βαρθολομαίο;"

θω;*.α; , και Ματθαίο; ό τελών/;;"

Ιάκωβο; • «ίο; τοί Αλφαίου , και

34- Ε Φαρισέΐγτε, ()ό5νΐ' αϊ γ.1

ψουκι τε τζάοιτ σΐ παούδίβετ, ντζγι:^

τ^ παοΰδετ|.

35. Ε Ιτ-,σουι Γεζοί; ντ^ π§ρ ΓίτΊ κι-

ουτέτε, ί ντε (ρσιάτερα, τουκ' » δΊδά-

ςουρε Οΰγγίλν ε ρ.ιτρ«τ!ρίσ| , ί τοΰκ'

έ σερουαρ$ τ^δο σίι/.οΰντί, ί τζ§ο τ|

λίί§ τ£ λαοΊτ.

3(5. Ε σι πά τοΰρρίτε, ί ερΑΊ,

λίκςτϊ π|ρ τ* , οϊ κένί λιοσουρ] ί

περχαπουρ! , πο,σι ίίντί κε σκανα

,07." «ν.

37• Ατί ^ε'ιε οΰ θα ΐΛα&τ,τίβετ ΰ\

τίγ, ο» τι κο'ρρετί είίτ| σΟυΐΑΐ, Ι

άτ« κε κουαργινί γιάνε τ^ ιϊκχϊ.

38. Λιούτουνι ία Ζότιτ τ^ σ|

^ΡΡιΤ> ^-^ '$ ντζγυ'ρΐ ίργάτΐ ντί

τε κόρρ§ τ| τίγ.

Κρίε είνι»'τ£τ§ ν. ία.

ι, Ε σι Ούρρι τ» δίΐΑΐτ5^γετ$ Μα-

ίητϊτ' έτίγ, ού ία εξουσΐ κόντρί τ^

παοΰίεβιτ, κ| τι ζ"όγ|ν| άτα, ε τε

Ιίϋο'νίνε τζίίο οί'Λονντϊ Ι τζοο Ά

λίΡε.

α. Ε 5έ εα|ρετ' έ «τε δία-§ίγιίτ'

Απος-όλεβετ γιάνί κ£το , ί πάρι Σί-

;χονι , κι κιούχαετε Πέτρο . £ ί« Αν-

ίρέα β|λαΐ τιγ. Ιάκωβοϊ ί Ζε,δείί'οΐί,

ί δ* Ιωάννη δελάι τίγ.

3. Φίλιιτποι, έ ί» Β«ρΟο"'.ομαίουα.

θωριαί, ί δ*έ ιχατΰαίουα Τελώντ,(κου-

ρ,ερκιάρι) Ιάκωβο» ϊ Αλοαίοσε,, ΐ *έ
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Λεββαϊος ,

Θαδδαΐος'

& όποιο; επωνον.άσΟη Λεβχίουχ, & κιού.£αε•γ Θα'δαΐο.

4. Σίαων ό Κανανίτης , και ! 4• Ξίυ.ωνι Κανανίτη , ι δε Ιού&χ

5. Κ2τα τέ δίυ.πϊδγιε'τε ί όίρίο'ι

Ιούδα; ό Ισκζριώτη; , εκείνος όπου ! Ισκαριώτη , κι /.έ παραόο'σι άτί.

και τον έπαράόον.ε.

5. Ετούτους το'ις δώδεκα τους νιετ»

ετειλεν ό Ιησοδς, και του; επαράγ- Ιησούϊ , σι ί πορσίτι άχ-ζ, ϊ οΰ θα.

ντε οϋ'δε τ% Εβνηκόβετ [ΐλς βίγιχ

ϊ δέ ντε χιοψτέτ τε Σαυιαρίτεβετ-

ωνγειλε , λέγοντα;" εις την ς-ραταν τ

εθνών να ρ,τ,ν πηγαίνετε, και εις την

πόλιν τών Σαμαρειτών να [χ.ήν έ;/.- [*ος χίνι.

βΐτε.

6. Αλλα πεοισσο'τίρον ν ζ πηγαίνε

τε εις τα πρόβατα τα χαμένα του

σπητίου τοΰ Ισραη'λ.

7. Και πηγαίνοντες κηρύττετε ,

λε'γοντες" δ:ι έση'αωσεν ή βασίλεια

τών ουρανών.

8. Τους ασθενεί; ίατρεύετε ,

τους λεπρυΰς καθαρίζετε, τους νε

κρούς άν ραίνετε , τα δαιμόνι» εύ-

γάλετε' -/όρισμα τ6 έπηρετε , χά

ρισμα το δίδετε.

ρ. Να [/.ην αποκτήσετε χρυσα'ιρι , ρ. Μος ποχτίσνι άς άρρ ας ερί^ντ,

μηδέ άση'αι, μηδέ /άλκωμα εις τα άς πακέρ ντε '/:ρε'ζα τούαιγ.

ζουνάρια σας.

ίο. Μη δε σακκοΰλι εις την ' ίο Ας τόρβε τί χίκνι μπούδε, ά;

«τρ^ταν , [>ηδε δύο φορε'ματα, μηδέ ' όί πάίε ρόπα άς κίποντζε , άς στάπ

ΰποδη'ματα , μηδέ ραβδί* Διατ'ι ό 1 ντε δόρρϊ. σε ψέ πουνετόρι 'εϊτ' ν ζό-

έργάτης είναι άςιος διά την τρο-ρη'ν τι περ τε ^κρένϊτ' έτίγ.

6•. ΙΙο τε βέν.ι μ'ε 'όΆγχ ντ§ δεντ

τ,Ι χούμπουρα τε ΰτεπίσ ϊ Ισραη'λιτ.

7. Ε δε σι τ'ε βε'νι, τε κη;ύ;νι ί

τ| ία'νι , σε ά'ρΐρ είτε μπρετερία έ

Κί«ίβ«τ. ' '

8. Τε σερόνι τε σείΛούε-^τΐ , τε λζ~

ρόνι τε λεπρόσουριτϊ , τε γγιάΧνι τε

(ίόε'χουριτε,, τ| κρε'νι τε παούδίτε,

δουρετί μοΰαρτί , δουρετι ϊπνι.

1 1. Και εϊς οποίαν πόλιν η ^/ώραν

ίςετά;ετε , ποϊος είναι ει;

αυτήν κςιος , και £κεΐ μείνατε εω;

εμβητε ,

Οπου ν<ζ ευγητε.

12. Καϊ όταν ΐαβητε αε^α

το σπητι, να το χαιρετάτε, ^ λενον-

τες' ειρήνη εις το σπητι τούτο. ),

1 3. Και αν είναι το σπητι ά;ιον,

κ; ελΟη ή ίίρη'νη σα; εις αυτό. αν

•εν είναι άςιον , ή ειρήνη σα; ά;

γυρίση ει; έσα;.

ι4• Και οποίος δέν σα; δεχΟή ,

ιι. Ε δε ντε τΏο κιουτετ ά φ'^ιατ

/.ι

Ϊ7 ί (Λ

ο.' ,
τζίλι ντά.-ί πιετνι.

ϊ ντέ άί τε οινι , *•-'ίζ%

σα τέ Ιχενι.

12. Ε (ίί κοΰρ τε χίνι ντε στίπι,

τα οώιονι έ τα ιΊεκόνι.

1 3. Ε ντεκιόοτΐ άγιοϊτϊπΐε ;Αίρρ|

έ άςιο,λέτε [Λπετετε οΐιράτα γιούαεν

(Λπά τέ' έ ντε ριο; κιόφτϊ άςιο , λέ τ§

κΟενετε οΰράτα γιοΰαιγ «Λπε γιου.

ι4• Ε όε τ,ιλι &. /.ί τε •Λο; ττοετε
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μτ.^έ άκουΤΐ τα λίγιά σας , όταν

εύγτ,τε «ττο το σττϊ,τι , η βίττο τ/,ν

ττόλιν έχίίντν , τινάξετε τ/,ν σκόνιν

■τών Μ^ιρίων <:χζ.

ι5. Βέβαια σας λεγω' πλέον

συ'/ττάθ'.ον θέλει έϊσθαι ϊί; τν,ν γίν

των Σοδόμων καΐ των Γομο'ορων εις

ττ,ν τμε'ραν ττ,ς κρίσεως , παρά εις

ττ.ν ττο/.ιν ικείντ,ν.

1 6. Ν» οιτοδ σας τίέμ-ω ώσαν

πρόβατα μέσα εϊς του; λύκους- γε

νείτε το λοιττον φρόνιμοι ώσαν τα

^ίο•.α , και άττλοί ωσάν τα ττε-

17. Και προτέχετε άττο τους

άνθρώττους' Διατί θέλουν σας παραδώ

σει εις τα ^'.η.ι^ψ.ι , και μέσα ει;

τας στ>ναγωγός των θέλουν σά"ς οείρει.

1 8. Και θέλετε 9'?^ έμττος-α

ι;ς βύθεντάοί; /.α! βασιλείς δια λό

γου «οο, οία μαρτυρίαν ίίς αύτοΰ;

χχΐ «ς τά έθνη.

ι ρ. Και ίταν σας παραδίδουν ,

μ-/,ν έγνοιασθ-ίτε , τώς , •/, τι θέλετε

λαλήσει. Διατί θέλει σας δοίνί εις

εκείντ,* τήν ώραν, τι θέλετε λα

λήσει.

2ο. Δ'.ατι οέν είσθε ε?εϊ{ , όπου

λαλείτε, άλλα το πεύμα του πα-

τρο'ςσας, έπου λαλεί εις έσας.

21. Κα•. άδελ^ος άδελφον θέλει

πιραδώσει εις θάνατον , και ό πατηο

τί, παιοί του' καί θέλουν στκωΟη τά

~α•.όια καταπάνω εις τους γονείς

τους , και θέλουν τους θανατώσει.

32. Και θΐλετε είσθαι μισημένοι

άτο όλους δια το όνομα μου. άμή

όποιος υπομείνει εως εις το τέλος ,

6ί/-ει σωΟη.

ι3. Κ αϊ όταν σας διώκουν εις

τούττ^ τν,ν ττόλιν , οευγετ* ει; ττ,ν

«λλην' Διατι βέβαια σας λέγω , δεν

μίρρί γιουβετ, έ δέτε μας διΑόγϊ <ρ•ιχ»

λέτε τοϋαιγ, κοΰρ τε ΐίινι γκα άγιο

στεπί,ά γκά άί κιουτέτ , τ§ σκο-Λτνι

έδέ πλιουνουρινε γκά /έ(/π;τε τουαϊγ.

1 5. Με τε βερτέτα ού θομ γιο-ί-

βετ, σέ με ί τ.ί<.\ δο τε γίτε μουν-

τίμι ντ& οίτ| τ'ε Ριουκίμιτ ντε βεντ

τ| Σοδόμεσε, έ τε Γομόρεσε , σέ μπχ

τ| κιουτέτ.

1 6. Για, οΰνΐ ού οερΓόϊγ γιουβετ

πόσι δέντε ντε μές τε οϋλκερετ, πέ-

χουνί δα τέ μέντζουρε πόσι ϊ§ρπίγτ§,

ε 61 τε ποΰτε πο'σι ιτ;λουμιτατε.

17. γ. όε τε ρουχαενι γκα νιερΐ,ιτί,

σέ άτά οο του τταραίόσινϊ ντε Ριουκε-

ρα; έ δο του ράχϊνί γιουβετ ντί 2υ*

ναγο'γε τε τοίίρε.

1 8. Ε οε όο του σπίενε π§ρπάρ«

μτίρέτερετ , ε δέ ττερπάρα ζο.ερίνιετ^

σέ ψέ δο'ϊ μουα, περ μαρτυρι ντά τα,

ί όϊ ντ| μιλέτε τε τγιέρα.

19. Ε κοΰρ του παρίόσγενΐ γιου

βετ , μος ού μεντονι ί.Ισ , έ ^έ τζώο

τοΰ τ;ερίέίενι , σέ ψέ άτε χέρ| οο του

ϊπετε γιουβετ άγιο ί.ε δού^αετ$ τ|

τίρΡέΓενι.

2ο. 2έ νούκΐ "ένι γιουβετ άτά κε

φλιάσενε , ττο |-7τ| *τ:ίρτι ΐ Γιάτιτ

σοΰιγ κέ φλέτ με γιου.

2ΐ. Ε δε οο τέ παραδο'σγε βίλά,Ι

βελάνε τ:ε3 β^έκεγΐ ■> ί γ'άτι χ\ ίίρ-

ρΊ , έ δο τε γκρίχενε πίγτε. κο'ντρε

περίνιετ, έ δο τι βράσίν^.

22. Ε §ο τε γένι τ| μτζούαρε γ^α

τε Γιαε ττ|ο εμίρ τιμ,πο αικετί,οου-

ρόγε γγέρ τ* τταΐτάίγμενε , άι δο τ|

σο'σετ$.

23. Ε δέ κοΰρ τοΰ" ντγ'ΐέίΐνε γιου

βετ ντε κετε κιουτέτ, χάϊγοενι ντε

τγιετερινί , σέ με τε 6|ρτέτα ού θομ
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ήϊλϊτί τελιιώτίΐ τα; πόλεις τοϋ

ϊσρχ^,λ , εώς όπου ν* ϊλθτ) ό υιό;

τον άνβρώπου.

34• Δέν είναι ίί,αΟτ,τ/,ς παραπά

νω άπ• τον διδάοκαλόν του, ουδέ

δουλευτής άπό τον αϋ0ίνττ;9 του.

αυ. ΦΟα'νίΐ εις τον |χ.«βν;τνίν , νά

γίνη ωσάν ό διδάσκαλος ταυ" καί ό

ίουλέυττ,ς , ώσαν ό αύΟένττ,ς του'

«τ/ίσως και τον αΰΟε'ντν;ν τοΰ σπητίου

«κάλεσαν Βεελζεβουλ, πο'σω μάλλον

του; εσικους τοο;

α6. Μην τους φοβ/,Οί,τε λοιπόν"

Διατί δεν είναι κανένα σκεπασμε'νον ,

όπου να μτ,ν ξί•κεπασθ•?,, και κρυφόν,

έπου να [Α-ίιν γνωρισθώ.

Λ7• Ετοΰτο, όπου σας λε'γω εις

το σκότος , να το εΐπητε εις το φω;"

και τούτο , όπου άκούετε κρυφά εις

το «Οτι , να το κηρύςετε απάνω εις

τ« δώματα.

ί8. Καί μ•?,ν φοβηΟητε άπ' εκεί

νους , όπου φονεύουν το κορμί , καί

την ψυχην δεν δύνανται ν4 τήν

φονεύσουν" άλλα περι»σότερον πρέπει

να φοβηΟητε εκείνον, όπου δύνεται

να χαλάση καί την ψυχήν καί τό

κβρμί εις την γϊ'ενναν.

39• Δεν πουλουνται δύο πουλία

βιά ?να άσπρον , καί ενα άπ' αύτα

δεν θε'λει πέσει εις την γή"ν χωρίς

τοϋ πατρός σας ;

3ο. Εσάς όμως καί αϊ τρίχες όλαι

της κεφαλής σας είναι μετρημ^ναι.

3 1. Μην φοβάσθε λοιπόν" άπό

ττολλα πουλία διαφε'ρέτε έσεΐς.

32. Πάς άνθρο>πος λοιπόν, •ποΰ

όμολογη'σει «ΐς ΐμ,έ ίμπρος-α εις

τους ανθρώπους , βίλω ομολογήσει

καί έγ£> εις αυτόν έμπρθ7* εις τον

ΙΙατε'ρα μου τον οΰράνιον.ί

33. Καί ό'ποιός με άρνηίή έ*μ-

γιούβετ, νού/.| όό τ§ σο'σνι κιουτετίτ

έ' Ισραηλιτ , γγβρα σα τε βίγΐ ί ίί^ι

ί νιερίουτ.

24• Νοϋκ' εστί μαθητί (κάλιρ!,)

με ί μάδ σέ δάσκαλι ( ούστάί) τίγ,

ά{ κοπίλ μι ί μάδ σέ ζο'τι τίγ.

25. Με άφτ 1 |στ§ μαθητίουτ,' τ$

πίνετε σι δάσκαλι τίγ, ε δέ κοπίλιτ

σ.ι ζότι τίγ. ντ'ξ ΐστ» κί ζότν' ε στίπί•

σε έ* Θάνε Βεελζεβοΰλ, σα τε'πϊρ δό τ^

θίν{ νιέρεζιτ ε στϊπίσε τίγ.

26. Ε γιούβετ μός ού τρίμπνΐ γ/.χ

άτα , σε νούκ Ιστέ ντονε έμπουλούχ-

?: ) *Ι τε μός ζπουλιόνετί , ί ντον^

«'φσέχουρε κε τε μός νίχετϊ.

27. Ατό '/λ οϋ θόμ γιούβετ ντε

«ρεσί ^ τί θόι ντε δοίτε , έ άτό κε ντί-

ενι ντε βέσ φσίχουρα , τί δο'ι ε τί κή-

ρύ^νι ντ| ίίτεπίρά.

ι8. Ε μός οΰ τρ|μπνι γκα άτα κ$

βράσενε κούρμινε, έ νού/.| μούντγςνξ.

■τϊ βράσενε σπίρτινε, πό τ4 τρέμπεν*

με τε'περ άτε κε μοΰντ τ§ &ίΐ?~ ντ\

πίσ^ έ δέ σπίρτινε ε δέ κούρμινε.

39. Νούκε σίτενε §ί ζόΐΓ πΐρ ν£

αστ:ρϊ; ί ντον} γκα άτα νούκε §6 τ^

πγιε'ρϊ μπ| δέ, πα οΰρδερί τε γιάτι-τ

σούίγ;

3ό. Ε γιούβετ ί δέ κίμετ ε κόκϊ-

σε συύαϊγ Ρίθε γιάνε ν|μ|ρούαρε.

3ι. Μος οϋ τρέμπνι δα, σέ γχ.*.

δούμε ζόίΡκ π^νι φαρκ γιούβετ.

32. Ε τζδο νιερί νΧ οό τ| μολο•,4'ί-

σγ§ μούα περπάρα νιε'-εζετ , όο

μολοίσ έ δέ οϋνε άτ^ περπάρα Γιχ—

τιτ σίμ ν\ |στε ντ| Κίίλ\
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προς-α. εις τοί»ί άν8ρ<όπους , 6Λω' μούα περπάρα νιε'ρίζετ, Βδ τα αρνί-

σεμ ϊ δε οΰίν' άύ, πίρπάρα Γιάτιττδ* άρντ,θή χαι «γώ εμπρος-ά εις

τ*ν Πατ/ίβμου τον ούράνιον.

34. 3ίήν λογιάσετε , ότι $λ8α

σιμ κε |3τε ντ£ Κίελ\

34. Μος παντεχνι βε κρτζε τ^ β|

>α βάλλω εΐριίνην εις την γτν, πάϊ* ρ,τρι δέ. νούχ' άρτζ§ τϊ β£ πάκε,

δεν ίλβα ν» βάλλω ιϊρνίντιν, άλλα πό τ\ βε 8ϊί*ί.

*τ«ίί.

35. Διατι έγ£» τ,λβα νχ 5•.α•/ω-

ρ'«ω άνβεωπον ίναντίον τοΰ πατρός

του , χα! βυγατε'ρα ΐναντίον τίς

μητρός ττ,ς, χαι νύμφην εναντίον

της πενΟεράς της.

36. Και ενθροι τοΰ άνθ:ώΐΐου

θιλοιιν είναι οί οικιακοί του.

3-. Εχεϊνος, όπου αγαπά πατέρα

Τ μητέρα περισσότεοον «πδ έμενα ,

δεν είναι άξιος δια λόγου μου* και

«ποιος «γαπα υΐδν η 0υ

■περιασότερον άπδ ίιιί/α , δεν βίναι

άξιος δια έμενα.

38. Και οποίο; δεν πε'ρνει τον

ς'αυρόν Του , χαι να άκολουδη όπίο~ω

(ίου, δεν είναι άξιος δια λόγου μου.

3ρ. Εκείνος, όπου εΰρει την ζω-/ίν

του , βίλει την χάσει" και εκείνος,

όπου την 7.*°"£ι ^ι* λόγο» μου , βελει

την «Ορεϊ.

4ο. Εχεϊνος, δποϋ δέχεται εσάς,

Ιοί δέχεται* και οποίος δέχεται

ίμί , δέχεται εκείνον , όπου με

Ις-ειλε.

4ΐ. ΕκεΤνος, όπου δε'χεται προ

φη*την εις όνομα προφήτου , θέλιι

πάρει πλτρωμ/,ν προφήτου, χαι εκεί

νος, όποδ δε'χεται δίκαιον εις όνο

μα δικαίου , &ε>.ει πάρει πληρωμήν

δικαίου.

42. Και όποιος έαν ποτΐση ίνα άττδ

τούτους , τους μικρούς , ενα πο-

τ/ρ:'Λ νερδν χρύον εις όνομα μ*βη•

35. 2έ άρτζε. τ£ ντάϊγ νι«ρίν|

κόντρϊ τ£ γιάτι τίγ, έ άίγίνε χον

τρέ, τέμ^σί, σάΐγ, έ νούσενε, κόντρ$

βγυίχεο$σ' έσά/γ.

36. Ε τ§ ά^νενι χά^μίρ τϊ ίιερί-

ουτ , άτα κΐ γιάνε ντ£ ϊτίπί τί τίγ.

3^. Αϊ κε 6δ γιάτνε ά μ£μϊν$ μ^

τίπερ σε μούα νούκ' |"*τ' ΐ ζό π περ

μοόα. έ άΐ κε όδ τ§ Αίρόε α λίγϊνϊ,

μι τέπιρ σε μούα νοιίκ' "$δτ ί ζότι

περ μουα.

38. Ε δε άΐ ϊλ νθυ'κ§ μερ Κρουί-

κν έτΐγ έ τέμ| βί-^ε πας, νουχ' |5τ ΐ

ζότι πίρ μοΰα.

39. Ε δε άί ίε §δ τΙ ρουαγε γε'τϊν'

έτΐγ, δδ τα χουμπά(Γϊ, έ άΐ λ| τΙ χου-

μπάίϊ γέτ|ν' έτΐγ π|ρ μουα , όδ τ«

4ο. Αϊ )ί| δό τε πρε'σε γιοίβετ, άϊ

πρετ μουα. έ άι ί.§ πρέτ μούα άΐ πρέτ

άτε κ| μ| §§ρΓό* μούα.

4ι. Αΐ κε πρετ Προφιίτ ντίμ^ρ

προφτίτιτ , πάΡ^ν' έ προφτίτιτ όδ τ^

μά^^ε , έ δέ άΐ /-ί τ| πρίσε τ| §ρίϊγτι-

ν| ντΙμίρρ" τ| α'ι δρε'ϊγτιτ , πάΓ4ν' έσ|

δρίϊγτιτ δδ τ^ μάρ£|.

4ί. Ε δέ άί *2 τ^ ποτίσγϊ >ΐ γκα

κ=τα ι\ βόί|λιΤ4 ν| ποτηρ οϋγ5 τ|

φτόχϊτΐ βε'τιμε , μπ& |μϊρ^ τΐ μαβνι-

τ*ί, βέ•αια οάς λιγω, δίν 6ελει τίουτ, βερτΐτ οΰ θόμ γιούβετ , βί

χά«ι ττ,ν πληρωμην το». ,νού»ϊ δδ τ§ χουμπάιτί πβίίν' ίτίγ.
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ΐί Και εγινεν , ώσαν ετελείω-

βεν ό Ίησοΰς να διατάσση τους

δώδεκα μαθητάδες του, έδιε'βη άπ'

έκεΐ να διδάίκη και να κηρύττη

εις τα; πόλεις αυτών.

2. Και ό Ιωάννης έχοντας να

'/ίκουσε μέσα εις την φυλακήν τα

έργα του Χρις-οϋ , έπεμψε δύο

«ιίο τοΰ; μαθητάς του.

3. Και λέγει του' έσΰ ιΐσαι

εκείνος , όπου μέλλει να ελθη , η

άλλον καρτεροΟμεν;

4< Και ό 'ίησοϋς άπεκρίθή και

ίΐπέν τους* πηγαίνοντες είπέτε του

Ιωάννου ετούτα , όπου βλε'πετε

και άκούετε.

5. Τυφλοί άναβλε'πουσι, κουλοί

περιπατοΰσι , λεπροί καθαρίζονται ,

και κουφοί άκούουσι , νεκροί άνατΛ-

νονται , και οι πτωχοί ευαγγελί

ζονται.

6. Καί καλο'τυχος είναι ε'κεϊνος,

έπου ,δέν σκανδαλισθώ εϊς του

λο'γου μου.

η. Και πηγαίνυντες έτοΰτοι, άρ*

χησίν ό Ίησοΰς να λε'γη εις τον

λαον δώ τον Ίωάννην' τ'ι εύγνΐ-

κετε εις την ερημον να εισητε ,

Χα) άμ* , όπου ταράσσεται άπο τόν

ανεμον ;

8. Άλλα τι εύγη'κεΐε να είδα

τε ; άν'ίρωπον ζ-ολισμίνον με μα

λακά φορε'ματ* ; να , εκείνοι ,

οποί φοροΰσι• τα μαλάκα , είναι

μ:'σα εις τα σπη'τια τα Βασιλικά

9 Άλλα τι εΰγη'κετί να ε!-1

ο-7-ζ • προφη'την ; ναι λε'γω σα:,

χ-Λ —:οισσότ£ρον άπ> προφη'την.

ίο. Διατι ε'τοΰτος είναι εκεϊ-

Κρίε ένεμπε,δγιέ'τιτίί ια. 1 1.

ι. Ε οΰ £1 σΐ ΐσο'σι Ιησούι «τ*

πορσί κ§ οϋ θα τε δίμπεδγιέτε μαθη-

τίβετ σ'| τιγ , οΰ γκρέ άτεγί , έ βάτε

τε διδάξγε έ τε κηρύξγεε δε νιε-Λίου-

τέτε τα τοΰ&ε.

2. Ε Ιωάννη σι ντγιέο ντε χαψάνβ

ποννερατ' β Κρίστιτ δερΓόι δι γκα

μαθητίτ ετιγ.

.5. Ε ι θα ατιτ τι γε αι /ε εστε τίψ

τ' ά'ρδουρε , α τγιέτερ πρέσ§μί;

4' Ε δε Ιησού» οΰ πξρΡεϊΡκ, ί ού

θα άτοΰρε. σι τ§ βένι , θό» Ιωάννητ,

άτό ;ε ντίενι , ε δε σίχνι.

5. Τε βε'ρπερε σόχενε , έ τε τζιάλε

ετζεγενε, τε φελίκιουρξ -/.ερόνενϊ , έ τι

βδεκουρε γγιά>'εν|, έ ντ| τε βάρφερ%

ρεφε'νετε Ούγγίλ\.

6. Ε δέ ΐ λιούμουρ' 'φτ' άί κε νου-

κ§ σκανδαλίσετε ντε μούα.

η. Ε κοΰρ Γκνε /ετα νίσι Ιησούι του

θο5 πο'τεσε περ Ιωάννε , ψέ όουαλ-?§

ντε ερημι τε <*ίχνι καλαμ κ^ τούντετδ

γκά- έρρα.

8. Βάΐε ψέ Βούαλτε τεβίχνι, νι§ρΙ

τ| βέ^ουρε με ρό•'•α τ£ κούτα , νια ,

άτα κε βισενϊ τ§ πούτατ§ ντζ ϋ-ί-

πίρα τε Μπρε'-^ρετ γιάν^.

9• Πί» τζ^ούαλτϊ ι\ ^'/.νι; προφν;τ;

βϊρτέτ ού 06μ γιούβετ , κε μέ τέτΐΐρ

γκα προφη'τ.

ίο. ϋέ Κουιγ ίίίτ' άι /.ε περ τ%
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νος ^ οι* τον όποιον έγράφ/ι να,

όπου εγώ (*/λ/.ω τόν άγγελόν ιιου

10.7:0072 «», ό οποίος θέλει ετοί

μασε: ■:};/ ^ράταν του έμπροσθεν σου.

ιι ];_,'; αια οάς λί'γω , <£;ν

ι<τ«(•ί&ί από εκείνους , όπου ίγε/-

ν^σαν άπό γυναίκας, μεγαλνίτεοος

άπό ιόν Ίωα'ν-'ν τον β«πτις-/ίν

άμή ό μικρότερος εις τ/,ν βατι-

λείαν των ουρανών , είναι μεγαλ.ϊί-

Τίρος απ' αύτυν.

Ι'ίτε σκρουαρί, γι* , κ§ υύ"ν§ διρΡΰϊ,'

Εγγελινε τίμ τΐ σκάγι πιρπάρα τίγί,

άί οο τ£ οερτόγι ούί;νϊ τίντε πίρπά-

?« τε'γί.

ιι. Μέ ι^ βϊρτί'τα οϋ Οομ γιου-

βετ, νούχ' οΰ γχοέ ντο\ϊ νι^ρϊ γκα

άτ* /.| γιανί λέρρε πρε'ιγ Ρράβετ , μ|

ιμαό σέ Ιωάννη Βαπτιτίου πο μ§ ί 6(1-

Ρϊλι ντ& πρετίρΐ τε Κ.ίί>'[ίϊτ, ίστε με.

ίμάο" γκα «ί.

ία. Κ: απο ταις ν,μίραις του

Ίωα'ννου τοΰ βαπτκτοϋ εα»ς τώία

τ, βασιλεία των οΰρανίον βιάζεται,

χα; οι βίας-αϊ τ?,ν άρπάζουσι.

ΓΓρα/ρί,ται

Ιωάννου

να τον

ΙΠ '•Ί'

1 3. ΔιατΙ όλοι οι

και 6 νόμος ΐω; τοΰ

«ΐϊρος,•/,τε\ιοβν.

ι4• Και άν ί:ϊ;τε

0£χί)ίΓε , «>τΐί είναι ή

ό.τοϋ" ίμ,Μι να ελθη.

ι5. Οποιος ί/('. αΰτία να άκου'-/;,

ας άκούη.

ι6 Και μέ τι νίι παρομοιά

σω τ/,ν γενεαν έτούτ/,ν ; όμοια

ζει μέ παιο\α μικρά, όπου κάΟουνται

«ίς τοίις <ρόρ υς, και λαλοΰσιν εις

τους συντίΛΟους των

ιη. Κα•. λί'γουν' εμεΓς σας ε'πχί-

ζαμεν , και ε'σεΐς Ο"έν έ/ορε'ψίτε'

•ας ε'μυρολογη'βαμεν , και ίέν ίλυ-

πτ^ηκετε .

1 8. Διατί ν;Λϊΐν ό Ιωάννης ,

ότου μηίέ έτρωγεν , μηδέ επινεν'

και λεγουσιν , ότι δ ϋ ι μίνιον ε/ει.

19. ΗλΟεν ό υιός τοΰ ανθρώ

που , όπου τρώγει και πίνει" και

λεγουσιν" να, άνθρωπος φάγος και

οΐνοπόττ,ς , φίλος τών τελωνών

κ*ι τών αμαρτωλών" άμή ή σο^ία

«ίικαιώθη άπό τα παιδία της.

2ο, Τότε άνισε ν,ά ύνει&ζη

ία. Ε *ε γκα δίτ' τ'ί Γωάννητ Βα-

πτιστίουτ γγερα νταίίτί μπρετ^ρία έ

Κίε/ίβετ μίρόετί μι τϊ σπ:ίγτου'αρ{,

ε άτχ /Χ *π£ϊγτόγεν§ ε όΐμπίγ^νϊ άτ^.

ι3. Σέ Γίθϊ 11ροφ/ί'τίριτ|, Ι 3ί νο'-

μ' γγ2'?* ν-^ βΐτ τ£ Ιωχ'ννητ ΐΓροφτ,-

τίψν^.

ι4• Ε £ε ντΐ §όϊ τα δνξνι, άί |3τ5

ΙΙλία >4 οουαιγ τέ βίντε.

1 5. Τ'Λλι κα βε'3| πΐρ τι §ιΓκ>•ί-

αρ5, λέ τε διΡιόγε.

1 6. Μέτζ φάρ^ί νιερί Ριαν >'|γιο

σιρΐ ε /"ϊτοΰρί νιε'ρϊζετ; χετα Ριάγενε

μέ άτα ογιέλμ ίε ρίν| μπούίε , ε Οεό-

ρ;'σ|ν| σο'/.^βετ ο| τοΰρε.

ϊη. Ε ού θο'νε. ί ^αμ φλιοί-

ρ»(7§ πΐρ γιου, ε νούχ$ λιούαιγτιτί

εάλε. ού χια'γτιμ γιοΰβετ, έ νούκ

ού Ϋελρ.ούατξ.

ι8. ίέ ψέ ερι^ι Ιωάννη κι ας ϊάιγ

ας πιγ , ί θ,ίνε, τε παούόε κά.

ιγ). Ερ<ϊι ί ΛίόρΊ ΐ νιερίουτ, χι ίίέ

χα, έ δέ πι, έ θόνΐ να νιερϊ γκρένει

έ ^έ βέρρε πίμεσ , μίκου ΐ Τελ^νεδετ,

έ οέ ί φαγ|τό:ϊβετ. ε ού Γιουκούα

ηγ.Λ γκα δγιίλμτ' ΐιάιγ.

20. Α/ιε'οί νίιι τε <ίιάν άτύ κιου
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τα; πο"λεις , «ς ταΓς όποίαις ίγί• τέτε, 9\ ντατό ού Λ{ν| μξ τ$ σούρ,ϊτί

νουνταν αϊ περισσότεραις του δυ-

νοίαε•.; , ότι δεν εμετανόν,σαν,

2ΐ. Αλοίμονον εις εσένα Χω-

ραζίν, αλοίμονον ίίς εσένα Βν<θ-

«αϊδα* ότι αϊ δυνάμεις , οπού* βγί'

νν,καν εις εσάς , εάν έγίνουνταν

εις τν,ν Τύρον και ίίς την Σιδώ-

να , κάποτε Ϋίθίλαν μετανοιίσ» ( να

βάλλουσι ) σάκκους και ςάκταις.

33. Με όλον τοϋτο λέγω σας"

εις τίν ήμέραν τίς κρίσεως πλέον

τυμπάθιον θέλει ιιναι ίίς την Τύ

ρον χαι <ί; τήν Σιδώνα , πάρα

θαύμε,ρα τΙ τίγ , Ι νούκ$ μετανοεί.

3ΐ. Βε μτ:£ τίγ Χοραζίν , 6ε μ,ιςβ

τίγ Βιθσαϊδά , σέ ντί ϊ*ν$ πίνε ντί

Τύρο, έδεντί Σιδο'νε θαυματουργίτι

Α| ού *4ν§ μπ§Υ1(ώ» *§ |*$ ττ^ρπα'ρα

§ο τ| κίσνί μετανονίσουρ*,, ε δο τ|

βί3νε δέσε, έ δε δο τ| βίγν$ ντ§

33. Πάμετα ού δομ γιούβετ, σε

Τύροσ| ε δέ Σιδϋνεσι, δο τοΟ γέτί ρΑ

λεν ντί δϊτ§ τ£ Γιουκίμιτ, σε γιού

βετ.

εις εσάς.

23. Και σι» Καπερναοίιμ , όπου Ι 33. Ε δε τι ώ Καπερναούμ, «Ι γ4

ύψώθι^ς ?ως εις τον ούρανόν, θέ- , γκρίγτουρί. γγέρα μπ^Κίελ γγέρα μ*ε

λεις χαταβιβασβίί , ϊαζ τον άδην* ι πίσε, δό τϊ γκρεμίσετζ,.σε Γίθί /^ιο

διατί αί δυνάμεις , όπου έγιναν ; θαύμίρχ χ| ού «ένΐ τέχ τέγε , τί, ζέ

εις εσένα , εαν έγίνουνταν εις τ* νε πίνε. ντί Σοδομϊ δο τε κέν$ μπί-

ΐΑίΐντι εως τήνΣόδομα , ήθελαν

σήμερον.

24• Ομως λέγω σας, ότι πλέον

νυμπάθιον θέλίΐ είναι ε'ς τα Σό

δομα εις την τίμέραν τίς κρίσεωξ,

παρά εις εσένα.

35. Εις εκείνο» τήν ώραν άπε-

κρίθτι ό Ίτ,σοΰ; , χαί εΐτιεν" ιύ-

τουρε γγέρα κϊσά»γ δίτιτ.

34• Πι» ού'ν' ού Οομ γιούβετ, ι β

μ| ί λέχ δο τ| γέτε μουντίμι ντε ο'εν-τ

τ| Σοδόμεσε. ντ§ όίτ| τ| ίιουκίμιτ , σβ

μπ£ τίγ.

33. Ατε χέρε, ού περΡίίκ Ιησού», ε

θά. ΐ λε,βδούαρί κιόφτζ ώ τάτΐ. ζοτ

ναρις-ί) σε, Πάτερ , αύθίνττ, του ι ί Κίελιτ έ δε ί δέουτ, σέ ίφσέ/ε/ετϊ

ουρανού χαί τής γ7,ς , ότι τα ί- γκα σοφότ» , έ δε γχα τί μεντζουρι-

.Λ.
τε , έ ού ά όίφτόοε φόσνε^ετ.

•^

χουψις ιτουτα απα τους σοφούς

χαί τους φρονίμου; , και τα εφα-

νέρωσις εις τα ννίπια.

26. ίίαί βέβαια ώ Πάτερ , 26. Κ0τον» βερτετ ω τάτ§, σε ά-

ότι {τζι συϋ άρεσε. Λτο!» ού δουκ μίράε περπαρα τέγε.

37• Ολα μοϋ επαραδό&7ΐκαν ά^ό | •χη. τε ΡΛα μοϋ δάνϊ γκα για.?ι

τον Πατέρα μου' χαί ούδένας γνω- ϊμ , έ ντοί| νι^ρί νούί-5 νεχ τ'| πίρρϊ,

ρίζει τον υίον , πάρα ό Παττίρ' ού- περ βέτζμε ί γιάτι. ί δε ας τ$ γιά-

δέ γνωρίζει τινάς τον Πατέρα, πάρα Ι νε σε νεχ νιερί π^ρ βετζμ§ ί κί6ζ:,

ό υίος , και εις όποιον θέλει ό υιός ! έ δέ άί 'ί% ι\ ίίο'γε ί Λίΐρι ~\ γιαε <ν^

να τ*ΰ τ» φανίρΜοη. [ φτόγί.

28. Έλατε εις έμενα όλ•ι <>ί ] 28. Εγιανι τεκ ου Γίθε σα γίνε τ^
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«πιασμένοι *α: οί φορτωμένοι ,

και εγώ *)&-> σας αναπαύσει.

»9• Έβρετι τον ζυγον μου ά-

-άνω Γ2,-, χαΐ μάθετε ά~6 έαέ-

νβ, ότι είμαι ήμερος και ταπει

νό; εις τ»ν χαροΐαν' χαί θέλετε

ύμΐ άνάπαυεην εις ταϊς ψκχαϊ;

ί«ς.

3ο. Διατί 6 ζ«γ4ί μοι> είναι χα

λέ»; , χα ι το φορτίον μου ελα~>ρον.

λιο'οουρί• ε ^ί τ\ γ*αρκοΰαρ§ , • ούν»

δο τοΰ πρ{«γ γιοόβετ.

29. Μερ^ι ζνγίνΐ τίμ ( τζίο'ίνί. )

μπί χιά«ρ§ τούαϊγ , έ μψονι γκά με'γε,

σϊ οΰν| γιάμ ΐ *ούτ| , ε ΐ οΊρτί ντ$

ζ»μ|ρ| , » §4 τ$ Ρενι τΙπρέΐγτουρ$. ντ|

σπίρτε τούαιγ.

Κε«>. «β*. 12.

ι. Εις ίχεΐνον τον χαρον επΫ,γεν

ύ Ιησούς τα οά&βχ-τχ άπδ μέσ

βπό ταΐς σποραΐς' χαί οϊ μαθττ

τάδες τον* έπείνασκν , και άρχισαν

να τοφονν αςάχυα, χαί να τρώ-

γονν.

α. Και οί Φ»ισαΐοι ώσαν το

είόαν , τοϊ είπαν ' να, οί μαθητά-

οίς σοι* ϋποΰ κάμνουν εκείνο , όπου

ίεν είναι σι>γχωρ7)α$νον να τό κάμουν

το σα,βίίατον.

3. Λέγει τους ό Ιν-,σοϋς' ο*ϊν

ϊδιαβάσΐτε , τί έκαμεν ό Δαβίδ ,

όταν ΐ-είνασεν αυτός , χαί εκείνο•.

όπου τ. τον μαζιί του ;

4• Πώς έμβηκεν εις τό σπίτι

τοΰ θεοΟ, χαί έφαγε τα ψωμ'α της

προΟε'σιως , τα όποια αυτός δέν εΐ-

7.εν έζουσίαν να ν» «ράγνι , ουδέ εκεί

νοι όπου τ,ταν μαζύ μετ' άύτόν ,

άλλ£ μοναχά οί ιερείς μόνοι ;

5. Η δέν διαβάσετε εις τον

νο'μον , ότι τα σάββατα οί ίερεΓς

εις το ιερόν χαταλυουσι τι» σαββα-

τον , χαί είναι άχατηγόρνιτοι ;

υ". Και λίγω σα; , ίδώ είναι με

γαλύτερος από το ιερόν.

7• Αν τίβε*λετε γνωρίσ/ι , τί είναι'

»λεον Οελω χ*ί όχι Ουσίαν, δίν ή-

3ο. Σε ψε ζυγόΊ" ϊμ (τζ^α Γμε) '#τ

ί μίρ^ε , έ δί Αχαρα νμε ί'ίτ' ε λί;ζ$.

Κρίε ί&μπίδγιε'τίτΐ. ιβ. 1 2.

ι, Ατ| χέρί σχο'ντε Ιτισού» τ| Ζ|-

τούν§ ντ,Ι π^ρ άρια τί μπγκ'λα, *

μαΟτιτίβετ σ^ τιγ ού βίν Οϊ3 , ε* ζούν|

τ§ φ§ρκ")ϊγν| κάλί,σί (ούΰτίρα) ί τί

χά'ι'^ϊ,

2. Ε σί ί τίάν| φαρισείγτί , ί 6άν

άτίγ. για μαίητίτ ίτουα πέγΐνϊ άτ|

ϋ\ νο^χ |<*τ§ ντίγίιρί τ^ *4γ^ν4 -τ\

Λίτοΰνατε.

3. Ε &1 άι ού θα άτοΰρι, νο«^

διαβάστε τ\ δίχνι τζ«ίρι Δαβίδ*ι χοΰρ

ί εροΊ οΰγ άτίγ, έ ο*έ άτούρεβετ >\

κίνϊ με τ'ί;

4. Κί» χίρι ντϊ »τ$τ{1 τΐ Περντίσί,

- χίγ^-ρ• "Ουχ^τ' ε χρόΟεσισι, ίξ σκέ

ντεγίερί ντε άί τί χάϊγ , άς ντα τ*

&1 κένε μέ τ^ Λάσκ^ , π'ΐρ βέτζμ*

ντ^ πρίφτϊρ βετίμι;

5. Α νουχι ο*ιαβα'στ$ ντ^ νόμ , σέ

ντ| τε όΊτοώνατί πρίφτϊριτ$ ν4 *«*ϊ

ττι/ίγενί τ| σέτούνατε έ γιάν| τ& πα

6. Πό οϋν ού θομ γιουρετ , «έ

|(1τ! μέ &οιίμ8 γκα χί^ία κετου.

7• Ε* ντε κέ *\ 4 νιόχ^τξ , τφ*§

)«£γιο. ελεημοσίν &υα, Ι γώ χουρ*«ν,
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θέλετε καταδ\κάση εκείνου; , όπου

δέν έπταισαν.

8. Δ'.ατί ό υ'.ος τοΰ άνθρωπου εί

ναι αύθέντης και τοΰ σ?β βάτου.

ο. Και εύγαίνωντας άε' έκεΐ, έπ/τ

γεν ε•ς το συναγώγι των.

ίο. Κ'ΐ νά , και ί,τον ϊν <; άν

θρωπος , όπου είχε το χέρι του ζ/,-

ρον* χαΐ ίρώτν,σάν τον , λέγοντίς'

«ν ίναι δυνατόν ν χ ίατρεύση τινάς

το σάββατον; δια να τον κατηγο

ρήσουν.

11. ΚαΙ αύτ'ς τοίι; ειπεν* ποϊςς

άνθρωπος θέλει είναι άπό σας ,

όπου νά έ/η ένα πρόβατον , και να

πέση εις ενα λάκκον το σάββατον,

οεν τ;3ελε το πάση να το σηκώση ;

12. Και πυσην σιαφοραν ε/ει ό

άνθρωπος άπό το προ'βατον ; εις

τόσον όπου και ίο σάββατον είναι

δυνατόν να κάμη τίνα; καλοσυνην.

1 3. Τότε λέγει τοΰ άνθρωπου

•κείνου* άπλωσε το χέρι σου , και

το άπλωσε* και έκατας-άθη όλό-'ε-

ρον , ώσαν και τδ άλλον.

ι4• Και οί Φαρισαΐοι ώσαν εΰγτ,-

καν *;ω , (συμβουλεύθηκαν εναντίον

του , σια να τον γαλασουν.

1 5 Και ό Ιησούς γνω:ίζωντάς

το άνεχώρησεν άπ' έκεΐ* και τον ακο

λούθησαν όχλοι πολλοί , και όλου;

τοΰ; ίίεράπευσε.

1 6. Και τους έπρός•α!|ε , να Άην

τον φανερώσουν.

\η. Δι* να τελειωθώ εκείνο όπου

ελαληθη δι* μέσου τοΰ προφήτου

Ησαΐου , όπου ελεγεν"

1 8. Να, το παιδί μου, το όποιον

«όιάλεςα το άγαπημένον , ει; το

όποιον αναπαύεται ή ψυχνί μου* θέλω

βάλλει το πνεΰμά μου ε'ς αυτόν,

και θέλει μηνύσει εϊ; τα έθνη κρίσιν.

νουκ: κατηγορισγετε τ| πα φαιγτε-

8. Σε ί ζότι έ δέ σε σϊτούν*.σ§

ι ό?τε ί *ίρρι ί νιξρίουτ.

ο. Ε σί ίκου άτέγ* , ?ρδι ντ& συ•

Ι ναγούαιγ τέ τοΰοε.

ίο. Ε για ατγβ ι*"τι νε νιερι /λ

κι1» δό^ρϊνξτέ θάτϊ, έ έπίίτνί άτε , έ

ί Θάνε , ντίστι ντϊλίερ» τΐ σερόγίν}

τε 3ετούνατε, περ τξ κατηγορίσουρ|

II. Ε δε άί ού θα άτοΰρε. τζιλε

ν.ερί γκα γιου'βετ οό τε γέτ| , κε άι

τε κέτε νε δέλλε , ΐ ντί ράφνε, κ£γιό

δέλλε ντέ Ρρόπε τ$ σετούνϊ, , νοΰ/.ϊ §ο

τα μπάγε άτ| , ε τα γκρέρί;

ιι. Σα ία ΐΐερίου π'ίν φαρκ γκα

δέλεα; πρα. άντά«γ |*»τ§ ντελίερε τε

σίτουνατΐ τ& π§γεμ$ τβ μί^ίέ.

ι3. Αχιέρε ί ^όΥ άτιγ νιερίουτ,.

ντερ δορρίνε τέντ• , ε έ ν τέρι , έ γιου

Γ•ί έ (ίεντόίε σΐ > δέ τγιέτερα.

1 4• Ε Φαρισέιγτε σ'ι Λούαλε γιά»

στϊ, ού μπίγιοΰαίε έ πένε κουβ'ντ

κόντρ' άτίγ, κι τ* βρ'^Ί άτ|.

1 3. Ε ίέ Ιησοιίϊ σί έ διΓιόι φικίρ'

έτοορε. ϊκου άτέγε, έ ί βάνε ιτας τίγ

σου;/.: πότϊ , * ί δερο'ί άτά τέ Γίθε.

ιδ. Ε ίπορσίτι άτα με φρίχε, κε

ν| μός τα δε.φτόγεν^ άτέ.

ι-. Κε τε παΡοι'χετε κγιό '/ί όύ

θα γκα Προφήτη Ησαΐου, /ε θότε.

1 8. Για, πίρρι ίμ άί κε ζγιόία, ί

δάοουρι ίμ , κε μπέ τε πρίχετε ίίπίρτι

ία , οο τε βέ σπίρτινε τίμ μπα τε,

έ δο τε ρϊφέγε Ριο•ί<κνε ντε Γίθε μι-

λέτε.
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ίο. Δίν &έ"Χει φίλονιχησει, ού οι

θέλει φβ»>ά;£ΐ, ού δί κανείς (Ιε'λει

άχο-*σει τίν οον<;ν του εις τα πλα-

τώ'-ΐατζ.

:><>. Κζλά(Αΐ συντριμαένον ο εν θέ

λει τζιχίσΐΐ , και λινάρι όπου νά

χβτνίζγι , οεν θέλει σβέσει* εως ό-

ίτοΰ ν* ΐυγάλτι έζω εις νίκην τήν

κρίσιν.

α γ. Και εις το όνοαάτου θέλουν

Ιλπίσει τα Ώντ.

23. Τότε τοΰ ίφε'ρθτι ίνα; δαι-

«.ονιορνος , τυφλές και βουβές"

και τον ίάτρευσε , τόσον όπου ό

τυφλός και βουβός και ί'βλεπε και

έ*λάλει.

23. Και έθαύυ.αζαν όλοι οι όχλοι,

και ϊλεγαν ^.-ίκως είναι ετούτος ό

υιός τοΰ Δαβίδ ;

24• Και οι ΦαρισαΓοι , ώσαν το

ίκβυσαν, ίλίγαν' ετούτος δέν »ύ-

γήιι τα δαιμόνια, παρά [ά τον

Βεελζεβοΰλ , όπου είναι άρχων των

•«ιαόνων.

α5. Ο δε Ιν^οϋς γνωρίζωντας

τους διαλογισμούς των , τους εϊπε'

πάσα βασιλεία , όπου να διαμοιρα-

οθτ, εναντίον εις τοΰ λόγουττ,ς, έρνι-

μόνεται" και πάσα πόλις και σπήτι,

όπου να μοιρασθώ εναντίον εϊ; τοΰ

λόγου του , δέν θέλει ς-αθη.

26. Και αν ίσως και ό Σατανάς

εύγάνει τον Σατανάν, έαοιράσθν] κα

ταπάνω τοΰ λόγου του" πώς το λοι

πόν "θέλει ταθη ή βασιλεία του;

ιη. Και άν έΎώ εύγανω τα δαι

μόνια υλ τον Βεελζεβούλ , οί οίοί

«ας μι τίνα τα έυγάλουσι; διάτοΰ-

το αϋτοι θέλουσιν είσθαι κριτάδες

σας.

28. Αιιή άνίσως και εγώ μέ το

χνείιχα τοΰ Θεοΰ εύγα'νω τα δαι-

19- Νουχί οο τ| π{γε φγιχλ$, έ δέ

νούχί δό τε θίρρε'σί , ας οο ιϊ διΡιόγε,

•Οιερί ζέν' ετίγ ντε ούδ§ρ£α.

αο. Καλάμ τ| στίποιιρε νούκιδβ

τεθίεγε , έ λί τ\ τιριόσουρϊ νούκε οο

τε διούαγε , γγί'ρα σα τέ όόσγ» Ρκ>ύ•

κιν ΐτιγ.

2ΐ. Ε δε ντέ[Λ|ρ τι τϊγ δό τΐ κενί.

ελπίίξνΐ Ρίθε [ΐιλε'τετε.

22; Αχιε'ρί ί προΰν' άτιγ •ϊι| τ^

δαιμονίσουρε, τ§ βε'ρ.'^ρε., * δί τ&όου-

βώσουρξ ΐ έ σ-ρόι ατέ. κακέ /.§ ί βε'ρ-

•':-;.'. έ οί ί βουβόσουρι φόλλι έ δ* πα.

23. Ε Βϊθ§ πότα τζιουύίτεΉν» ί

θόσνε. βάλε [ιός "στε κουΐγ ΐ πίόρι

Δαβίδιτ.

Ε Φαρισε'γτε σι οιίούανι, Θάνε..

κουιγ ν,ύκε ντζγιερ τ| παούδετ§, π4

[ύ άνε τξ Βεελζεβούλιτ , τε πάριτ σ|ι

παού5"ίβετ.

25. Ε ο"έ ΐΓ,σούι σι κουΓετό»

φικίρετ' «τοΰρε , οΰ 6ά άτοΰρε τζοά

(ΐπρετίρι κοόρ τ| ντάχετϊ, ντξ βε'τεχί

τε σάϊγ νου'/-| κίντρόν. έ δε τζδό κιου-

τέτ , α στ^πι κούρ τε ντάχετε ντ$

βετεχε τε σά/γ , νουκε κεντρόν.

26. Ε ντε'ίτε κε σατανά» ντζγιερ

σατανάνε ού ντα ντε βέτεχε ι\ τίγ,

κιΐ οα οο τε κιντρόγί μπρετερία

«τίγ;

%η. Ε ντεδτ| κξ ρ.ε άνε τ| €α\•

ζεβούλιτ ντζγιερ ού'νε τ\ παούδιτε,

πίγτϊ τούαιγ ριέ σέ ΐ ντζγιέρί,νξ ( πρά

άντάϊγ ατά οο τε πένενί ίιουκάτασιτ{

τούαιγ.

α8. Μα ντεδτε κε οΰν$ (χέ σπίρτν'

ΐ Περντίσε ντζγιέρ τεπαούδετε , άρ
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μόνι» , έφθασε λοιπόν ή βασιλεία

του Θεού" εις ίσα;.

29• Η ^ώς ειμπορεΐ κανένας

£ίου «δα ντε γιούβέτ μπρετερί» ί

Περντίσε.

29. Ε Χιϊ μου'ντ νιερί τ| χ'γϊ ντίσ

να £μβη εις το σπητι τοϋ" δυνα- Βτί,πί τ&σε φόρτιτ, β τ^ ^ -(Λττίγϊ εν^τ

ε'τΐγ, ντ'| μός λίδτε, με περπάρα τε

φόρτινε, »' «χ'-ί'ρι τί ^εΐΑ—6γΐ ίνϊτ' ε*

«τ§πίσε;

3ο. Αι κε σεΉΐ μέ μοιία , κίνι-οε.

μοόαετ 1<ίτε. έ άί #4 νοΰκί μπί,γίδ

μέ μούα ί π§ρχάπ.

3 1. Πρα άτάϊγ ού θόμ γιο<ίβετ,

σε τζίίο «ρα'ϊγ, έ δέ τ£ »ιάρρε , & τ§

ντεγένετξ ντ* νιέρεζ. μα βλασφημία

έ τε «ιάρ'ρίτί ύ Σέντιτ 5τίρίτιτ νου-

του", και να αρπάξη -ία αράγμα

τα του, αν δεν δέση πρώτα τδν δυνα-

τόν, και τότε να κουρσέψω τ'όσπητιτου;

3ο. Εκείνος , όπου δεν είναι [λτ.-

ζιί μου, είναι ενάντιος μου* και ε

κείνος , όπεϋ" δεν μαζο'νει μαζί μου ,

σκορπίζει.

3 1. Δια τοΰτο σας λέγω* πάσα

αμαρτία και βλασφημία θέλει συγ-

χωρηθη «ίς τους άνθροίπόυς" άμή

ή" βλασφημία το£ϊ πνεύματος δεν

θέλει συγχωρηθη.

3ί. Και δποιος είπίϊ λο'νον

εναντίον τ</ΰ υΐοΰ τοϋ" άνθρωπου >

θέλει τβϋ- συγχωρηθη* «μ/, όποιος

ίίπεΓ λο'γον εναντίον του πνεύματος

τοΰ αγίου , δεν θέλει συγχωρηθη ,

οΰτε εις έτοϋτον τον αιώνα , ού'

τε «ϊς τόν μέλλοντα.

33. Η κάμετε το δε'νδρον κα

λόν, και τον κκρπον του καλο'ν'

τί κάμετε τό δένδρον σάπιον . και

τον καρπο'ν του σάπιον* διατί άπό

τον καρπόν γνωρίζεται το δένδρόν.

34• Παίδια όχέντρας , πώς ημ

πορείτε να ειΛητε καλά , δντες κα

κοί ; διατί άπό τό περίσσευμα της

καρδίας λαλεΓ τό <7*%*.

35 Ο καλός άνθρωπος εύγάλει

τα καλά άπό τον καλόν θησαυρόν

της καρδίας του, και ό πονηρός άν

θρωπος *ύγάλει τά πονηρά άπό τον

κ>κόν θησαυρόν της καρδίας του.

36. Άμη λέγω ««ς , ότι κάθε

λογής λο'γον άργόν , όπου νά εΐ-

ποϋσιν οι άνθρωποι , θέλουν δώσει

λογαριασμόν δι αυτόν εις τήν ήμέ-

ραν της κρίσεως.

κ§ δό τοΰ ντεγενετε νιέρε/,ετ.

3ί. Ε δε τζίλι" §ό *{ τ* Οότι

ιργιάλε κο'ντρε ΠίρρΊτ σε νιερίουτ,

όό τί ντελέχενε άτίγ. μ* άί κξ> τε

θότί κο'ντρΐ &πίρτιτ «έντιτ , νου/β

δό τί ντεγένετϊ άτίτ άς ντε λ£ΐ^

γέτε, £ς ντα τ£ >.§ §ό τ« β.γε.

33. Α πενι λίσνε τ| μ'?ρε> *δέ

πϊμμετ' έτίγ τε μίρρ"α , α ήένι λίίν§

τ§ κάλπετε , Ι δε πέμμίτ' βτίγ τ*

κάλΛετα , ©έ γκα πέμμα νίχετε λίσι.

34• ϋγιέλαΐ έ νεπέρκαβετ , κι*

μουντνι χϊ φλίτνι τε μίρ^α , κοϋρ γέ

νι τε κεκίνγγκα τε τεπερούαριτ' έ ζέ-

μερίσε φλέτ Γόγια.

35.' Νιερίου ί \^ί γκ* χ«ζινέ έ

μίρρΊ ε* ζίμ.ρεσϊ τίγ ντζγιέρ τ\ μίρ-

ρ*ατ5 , έ νιερίου ί λίίκ γκα χαζινέ ί

λίί^ ντζγιέρ τ§ λίΓατε.

36. Ε οΰ θόμ γιουβετ σ| τζ&

φγιάλε έ πα βεγίερε , ^ε τ| φλιά<τεν5

νιέρεζιτε, δό τε άπ^νϊ λογαρί πι^ Όξ

ντε δίτϊ τ§ Γιουκίμιτ.
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Αιχτί άπο τα λόγια σου θε'-3"

λεις όιχβωίή , καί άπο τα λόγιχ-

«ου θελίις κατακριθη.

38. Τότε άπεκρ θτ,καν κάποιοι

«το τους γραμματείς και φαρισχίους,

αχ: είπαν" ΐκίάϊκα/.ε , θελομεν ,

να «ϊόοΰμεν άπο λόγου σου τίποτες

«/μείον.

39. Και ούτος του; άπεκρίθη, και

είπεν' ή γενεά ή πονηρά και μοιχευ-

τρια ζητεί σημεΐον' και σημείον ίέν

θέλει ίοθη εις αύτην , πάρα τ6 ιύ,-

μχ$ι τοΰ Ίωνχ του προφήτου.

4ο. Διατι καθώς ό Ιωνάς ητον εϊς

την χοιλίχν τοΰ κοίτους τρεις ήμέ'ρχς

καί τιεΐς νύκταις' ετζι θεΓλει είσθαι και

4 υίος τοί άνβ^ώπου εις τ/)ν καοοίαν

τις *γ"Λί τρεις ημέρας καί τρεις νύ

κτας.

4ι. Ανθρωποι ΛΤινευϊται θελουσιν

άναζ-α&η εις την κρίσιν μαζΰ μέ την

■}-εν*άν έτουτην, και θέλουν την κατα

κρίνει* ίιατί εκείνοι έμετανόησαν εις

το κήρυγμα τοΰ Ιωνά' χαί να , έδύ

«ναι περισσότερον άπο τοΰ Ιωνα.

4^. Η βασίλισσα τοΰ νότου θέλει

«υκωθη εις την κρίσιν μαζύ μι την

γενεάν έτουτην , και θέλει την κατα

κρίνει* οιατί ηλθεν άπο την άκραν

της γης να άκούση την σοφίαν τοΰ

Σολοαωντος* και να , έίώ όπου είναι

περισίότερον άπο τοΰ Σολομώντος.

43. Και όταν τ6 άκάθαρτον πνεΰ-

μ« «υγη άπο τον άνΟρωπβν, περ

νά άπο τόπους άνυορους, γυρεύ-

ωντχς άνάπαυσιν και ο'έν ευρίσκει.

44• Τότε λέγει* ας γυρίσω εις

το σπητί μβυ, άπ' εκεί όπου ευγη-

χα' καί πηγαίνοντας, τό ευρίσκει

βίειον, και σαρωμενον, καί ς-ολι-

σμε'νον.

45. Τότε πηγαίνει, καί πε'ρνει

37. Σε ψέ γκα φγιχλ§τ' ίτουχ §4

τε §«λτζ ΐ δρέ'γτε, ί ^έ γκα φγιοίλ»τ'

έτουα δο τί μουντόνετζ.

38. Ατί χε'ρε ού πίρΡέίκνϊ τζα γκχ

γραμματικότε, έ ίε γκα φαρισεΊγτε

έ ί Θάνε. ίάσκαλ, νε'βετ δουαμε, τ^

βόχεμε πρε'ιγ τε'γε νι^αν, ( Οαυμε. )

39- Ε £ε άϊ ού περΡε'ΐΓκ , έ ού θ»

ατοΰρε. μιλέτ ί χε'ικ, έ δί κουρβγιαρ,

νιβάν κερκόν , έ νιίίάν §6 τε μος ί Γ-

πετε , περ βέτζμε νιίάνι ί προφη'τιτ

Ιωναιτ.

4ο- 2ε ψε σίκουντρί κέ Ιωνχΐ ντ*

παρκ τ& Κίτιτ ( πε'ίκουτ σε μάδ ) τρί

δίτ, ε δ"έ τρί νέτ, ίϊάτού δο τι γέτ•

ε οέ ί *ίρρι ΐ νιερίουτ ντ| ζέμερε, τί

δ'έουτ τρί δίτ, έ ίε τρί νε'τ.

4ι. Πουρατ' ε Νινεβίσ| δα τ|

γκρίχενε μπλ Ριουικ με κ§τΙ μιλετ,

ε δό τα καταδικάσγ|νε άτ^ , σε άτα

μετανοη'σνε ντ| τί κηρΰξουρε τϊ Ιω-

νάϊτ , έ για κετοΰ με τε'περ γκα

Ιων χι.

42. Μπρετερέσ' ε Ανατολίσε γκα

νοτία δό τξ γκρίχετε τ^ Γιουκόνετ^

με κ§τ» φάρ^ϊ τ| νιέρίζετ, ί δο τί

κατχοΊκάσγε άτα , σε ερίι γκα «νίτ'

έ ίέουτ περ τι δίΡιούαρε σοφίνε , έ τ*

δίγτουριτ « 2ωλομόιτ , ε για κετον»

μ^ τεπίρ γκα Σολομοί.

43. Μα κούρ τί δάλε ί π»Ρίρι

ί παουδί, γκα νιερίου σκον ντ| περ

βίντε τϊ θάτα πα οΰγι , ε κερκόν ί^ντ

τε πρεχετί ε νουκε Γε'ν.

44• Αχιε'ρε θότε. λέ τ^ κθε'νεμ ντΐ

στεπί τι'με γκα δό)α , ε σί βγιέν, $

Γεν μπράζετ§ , τε φβίγτουρί έ τ» στο-

λίσουρε.

45. Αχιερε βετε , έ μεϊί με βε
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μαζύ του άλλα επτά δαιμόνια πο- Ι τεχε τε τίγ 8τάτε τε τγιέρε τε πα-

νηρότερα από λόγου του, και έ|λβαί- | ουόε , |αΙ τε /εκίνγ σε βε'τε,χεν' έτίγ,

νουν καί καθίζουν έκεΓ καί γίνον- ί χί'β'Ί έ ρ'-νί άτγέ , έ *έν;νε τ'ε πα-

τ«ι τα ΰς-ερα του ανθρώπου εκεί

νου χειρότερα άπό τα πρώτα, τε'-

τοιας λογής Θέλει είσθε και εις την

γενεαν ετούτων την πονηρη'ν.

46. Εν ω άκό[Αΐ έσυντόναινεν

«ύτος ίΐς του; όχλους, να, ή υ.ά-

να του και τα αδέλφια του ές-έκουν-

ταν ιςω, γυρευοντες να τον συν-

τυχουν.

47• Και κάποιος του είπε" να,

ή (λίνα σου και τα αδέλφια σοΜ

ίέκουνται εζω, γυρέυνντες να σε

•νντύχουν.

48. Και ό Ιησοΰς άπεκρίθη έ-

Ίταεγριετ ε ατιγ νιεριουτ |Μ τε •/§-

κία «έ τεπάρατε. χ.εϊτοΰ οό τ|γέτ|

έ δε ν τ'ε κετε ριελέτ τε λίΓκ.

46. Ε τεκ φλΙτ άϊ άκόιχα ντε

Λότ§, να, έ έ'ρΟΐ αέοια έδέ (ίε'άζϊ-

ριτ' έτιγ, έ ρίγνε γιάϊτε, ε έ κ=ρ-

κόιγνε τι φλίσν§ φγιάλε.

47* Ε ΐ θά νε νιερί άτίγ. για,

ριίιχα γιότε , έ δε βεΧά^ξ.ιιτ' έτού,

ρίνε γιάίτε έ κερκόγϊν| τίγ τε ιϊ

φλιάσενε.

48. Ε δε άί ού περΡε'ΐΓκ,έ ίθα άτίγ

κείνου, όπου τοΰ το είπε" ποία εϊ- | κξ για θά' τζίνια εστε^έ^α ίυ,ε, έ δέ

ναι ή υ.άνα ρνου , καί ποιοι είναι οί τζιλετε γιάνε βίλάίϊοιτ' έυ.ί;

αοελφοι [Λου;

49• Καί άπλόνωντας το χέρι του 49• ^ σ<ι ντϊ?ι οό^ρί^' έτιγ ντι

ε!; τοΰ; ραθητάς του, εϊπε' να ή [Ααθητίτ' έτίγ , ού θ** κετά γιάνβ

(«,άνα [ί,ου, καί οί αδελφοί (Λου. [*§«•* ΐ;λε, έ δε βελά'ίριτ' έ;χί.

5ο. Διατί όποιος θέλει. κα^.ει το 5υ. Σέ ψέ άί >.§ τε 7:εγ£ θελίαε,ν*

θέληαα τοΰ πατρός ρ.ου, αυτός είναι έ γιάτιτ σίρι κε §^τε ντε ίεΛ άί' 'ί'τ*

αδελφός (Αου , καί άδελφη' (Αου , καί βελάι ί|Α έ δέ (Αο'τρα , έ δε (Α&[Αα Ί'υ.ε.

ρ,άνα μου.

Κεφ. ιγ. 1 3.

ι. ΚΑΙ εκείνον την ήξεραν εύ-

γη>.εν ό Ιησούς άπό τά σπητι, καί

ίχ-ίήισεν εις το παραθαλάσσιον.

3. Καί έριαζώ^θ/,σαν εις αυτόν

«ολλοί όχλοι, εις τόσον όπου έα-βη- !

κε μέσα εις τό καράβι καί έκάθισε,

καί ό"λος ό όχλος ες-εκουνταν εις τόν

«ίγιαλόν.

3. Καί τους είπε πολλά λόγια

(Αε παραβολαίς, λέγοντας" να, όπου

«ύγηκεν ό σπείρων να σπείρη.

4• Καί εκεί οπού" έσπερνε τό»"

Κρίε έτρε[Απείγιετετε. ιγ. 1 3.

κ Μπα τε δίτε άχιέρε,ίόλι Γη7θύ«

γκα στ§πία έ ντένι πράνε δετιτ.

η. Ε οΰ (Απεγιούαδε βου;Α§ πότβ

πράνε σίγ , κάκε /.§ άί χίρι ντε ν| βάρ-

κ| τε ρίγ, έ ΡίΟ§ πότα /4ντΡ°^^ν1

(Απάν§ δε'τιτ.

3. Ε ού φό).λι άτοΰρε 8ο\ί[Α| (α•

παραβολίρα , έ ού θά' για, /ε Εόλι άί

κε [ΑπίεΧ τ'ε ρ.πγιέ'Χΐ.

4. Ε τε» (Απλετε άί τζα φάρρ<
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οπ-ίρον, άλλα ίπεσαν είςττ-,ν «τρχταν,

και -ίνλθ*ν τα πετεινά τοδ ουρανού",

κα-, τα ί'.-.ατϊοαγχν.

5. Και άλλα έδεσαν ίίς τόπους

ΊΓίτρωλις, όπου δεν τ,τον γη πολλή"

κβ: π*:ευδϋς έφύ;•οο>*αν ριέ το ν*

ρχ,ν ε/η βάθος ή γη.

6. Καί ώσαν άνέτειλεν ό ήλιος ,

ΐκαυχατίσθησαν" καί «.έ το νά |ΐην

ί/ουσι όίζβ', έςηράνθησαν.

7• Καί άλλα έπεσαν ει; τα άγχ.ά-

!•.«, και ανέβηκαν τα αγκάθια, και

τα επνιςαν.

8. Και άλλα έπεσαν εις την

γην την καλήν, καί έκαρποφόρησαν ,

τό ένα έκατον , άλλο έςηντα , και

άλλο τοιά/τα.

9• Οποιος Ι-/ί•. αυτιά νά άκούη,

«ς άκού/ι.

|ο. Και βτ?«α'νοντες ο*. 'λαθητά-

β£{ το.ι, του εί;ταν' διατί τοϋ; λα-

λίΓ; ^.ί παεαβολαΐς ;

ιι. Και εκείνος τους άπεκρίθη'

ίτι έσίς έίόθη να γνωρίζετε τα |χυ-

ςτ'ρ'.α της βασιλείας των ουρανών ,

άαί, εις εκείνους δεν έοόθη.

12. Διατί οποίος ε^ει, θέλει του

ίοθή, και να τοϋ περισσεύση. άμη

©ποιο; δεν εγει, και εκείνο, όπου έ

χει , θέλει παρθη άπα λόγου του.

1 3. Δια τούτο τοΰ; λκλ£> \ύ

χαραβολαΐ; , οτι βλέποντες δέν

Ρλέπουσι, και άκοΰοντες δεν άκούου-

•ιν, ουδέ γροικούσι.

ι4• Και πληρόνεται εις αΰτοΰς

τ, τίροφητεία τοϋ Ησαΐου, όπου λέγει

με την άκοήν θέλετε ακούσει , καί

$~ί θέλετε γροικ/ίσα' καί βλέπον

τες θέλετε Βλέψει, καί δεν θέλετε

*ίδη.

1 5. Διατι έπαγυνθη η καρδία

ρά μπάνε οϋδίσε, ϊ ίρδ$ ζοιγκτ* 2

37*ϊ*ρ§•

το» λαοΰ ετούτου, και ['■'- τα αυτιά

5. Ε τγιάτερ ρα μπί β£ντ & κέν{

Γούρρΐ, άτγέ κ» σκέ «ούαε πάιγτε,

ε' άτί τζάστ πίου , σέ ψέ νούχε κι

δε'ου ΐ θί'ϊί.

6. Ε πόκε §-ίΧι (λε'ου) άίελι ού

οοκΤκ, έ σε ψέ νου/.ι κίί ρ"ένϊ οΰ θά.

•}. Ε τγιάτερ ρ" α ρίπε Ρέαπα, έ σι

ού ρίτν§ Γέ|;.πατε , έυ,πίτν» άτέ'

8. Ε τγιάτερ $χ ριπί δε τΐ (Αΐρρ$,

έ ΐπτε φαΐ ρ* α πγιε'σε, νε νεκίντ , • ν|

ίιαστίδγιε'τϊ,, ε νε τριδγιε'ΐ|.

9• Κοίισ κα βε'σε περ τ§ οΊίουαρ»,

λέ τε διΡιόγϊ.

ι β. Ε γιου κιάίνε {λαθητίτ', ί ί

θάνϊ άτίγ' ψ» (/.ε παραβολίρά ού

φλ<τ άτοΰρε;

ιι. Ε δε άΐ ού περΡε-τκ , ΐ ού θα

άτοΰρε. σέ γιοΰβετ ού ϊ'ίτε δένε τ£

ίί^νι τε (ρΓίε'•/ουρατ ε ριπρετιρισε Κί-

ελβετ. έ ντα τα νούκ' ε'^τε δ^νε.

ία. 11 ψέ κούσ κα, ντέ άί οο τ'

ϊπετ» , * δε οο τε τεπιρόνετε, ΐ κοΰσ

νούκ» κα, ί δε άγιο /ε κά §6 τε ρ.ίρ-

ρετε πρε'ιγ σί.

ι3. Πρα άντάιγ (λέ πραβολίρα

φλιαδ ντα τα , σέ ντόνξ κ§ σόχ|ν|,

νούχε *όχ»νε, < ντόνΐ σέ οιΡιόγίνε, νούχ.δ

οιΡιόγίνε έ δε νουΧϊ κουπετόγ5νΐ.

ι4• Ε πα5ούχετε ριπα τά προφη-

τία ε Ησαίουτ, χ-ε θο'τε. ρ,έ βίσε, οο

τε ντίενι, έ οϋ τε [Λος οιίιόνι, ΐ δέ [χέ

σί δο τε σίχνι , * οο τε μος σίχνι.

1 5. 2ε ψέ ου ντρασ ίε^Ιϊ* ε χ.ίτιτ

λα'ίΐτ, έ \ύ Ζϋ\ διΡιούανε ^ίντε, ί
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βαρέως άκουσαν, και τ* μάτιάτους

έκάλυψαν, μήπως και καμίαν ψοραν

είδοΰσι με τα μάτια τους , και με τα

αυτιά τους άκούσωσι, και με την

καρδίαν τους γροικη'σουσι, και γυρί

σουν, και εγώ τους ΐατρεύσω.

- 1 6. Αμη καλότυχα τά μάτια σα; ,

•τι βλ.'-υυσι' και τα αύτιάσας , δτι

άκούουτι.

\η. ΔιατΙ αληθινά σας λέγω, ό-

<ι πολλοί προφήται και δίκαιοι έ-

πεθύμησαν να είδοΰν έτουτα, όπου

βλέπετε , και δεν τα είδαν , και να

ακούσουν ετοϋτα , όπου άκούετε ,

και δεν τα ηκουσαν.

1 8. Εσεΐς τό λοιπόν ακούσετε

τήν παραβολήν τοδ σπείροντος.

Ι9• Κάθε άνθρωπος, όπου ακού

ει τον λο'γον της βαλιλίίας, και δεν

γρικά, ερ-/εται ό πονηρός, και άρπα

\ν. τό σπαραε/ον εις την καρδίαν

του" ετούτος είναι ό σπόρος, όπου

έιπάρΟη εις τήν ς-ράταν.

2θ. Αμη ό σπόρος όπου έσπάρ-

θη εις τα πετρο>όη , είναι εκείνος ,

όπου ακούει τον λο'γον, και εύ04ς

μετά χαράς τον πε'ινει.

2ΐ. Αμη %'ί-ι έχει ρίζαν εις του

λόγου του , άλλα είναι προσωρινο'ς'

και όταν γένη λύπη η διωγμός δια

τον λο'γον , εύΟΰς σκανδαλίζεται.

22. Αμή εκείνος όπου σπε'ρνεται

ίΐς τα αγκάθια , ετούτος είναι όπου

ακούει τον λόγον. και ή φροντίδα

του αιώνος ετούτου , και ή άπατη

τοϊ πλούτου πνίγει τον λόγον, και

βέν κάμν«ι καρπόν.

2.5. Και εκείνος όπου δέρνεται εις

Την γήν την κ::λην, είναι εκείνο; οπού*

«κούει τον λο'γον, και τον γροικά* ό

όποιος καρποφορεί, και κάμνει , άλλο

εκατόν, άλλο έ;ί,ντα, άλλο τριάντα.

βίτ' έτοΰρεί μπουλιούιινί, τε μός *56'

χϊνε ντονέ χε'ρε με σι, έ τ| μός διΡίίί-

γενε με ζέμερξ , έ τ§ κδε'νενε , : ού τι

σίρόιγ άτά.

1 6. Ε γιούοετ λιοΰμ σίτϊ τούαιγ,

σε ψέ σόχινΐ , * δέ βέσϊτβ τούαιγ σέ

ψέ διΡιογενε.

\η. 2ε με τ« βερτέτα ού Οόιι

γιούβετ. κε σούμε προφνίτερ , Ι δέ τε

δρέιγτε δεσίρούανα τε αίχίε κετό κ§

όΗ'χνι γιούβετ , έ νούκ' ί πάνε , έ τ§

διΡιοιγνε κετό κε. διΡιόνι γιούβετ, ί

νούκ' ί διΓιούανε.

1 8. Γιούβετ δα διΓιονι παραβολίν'

έ μπγιελεσιτ. (πουύιγκουτ.)

19. Τε τζίλι οό κι διΡιόν φγιάλεν'

έ μπρετ|ρίσ§ , έ νούκ' έ β^ ντε μεντ•,

βγιέν ογιάίι, έ ρίμπέν άτι '/\ θ'>

μπούαλ ντε ζέμερε τε τίγ, κ&γιό 'ίτν

άγιο κι οϋ μπούαλ" μπάνε οϋ'δίτι.

2θ Ε άγιο κε ού μπούαλ μπί

Γούρρί, εστ' άί κε διίιον φγιάλενϊ έ

έμερρ σπε'ιγτ με Ρ|ζίμ.

2ΐ. Ε νού/Λ κα ρεν{ ντε βέ"τεχ»>

πό εστε περ πακ κο'χε, ί βί τ^ πέ-

νετ» ντονε στρίγγίμ ά τε ντγιε'κουββ

περ φγιάλε, άτ| χέρε σκανόαλίσ-ετε.

22. Ε άγιο φάόρε κε ού μπούαλ

μπί Ρέμπα, κεγιό εστί άϊ κ§ όιΡιόν

φγιάλινε , πο σιλοϊτε έ κίσάγ γί'τετ,

έ δέ Ρενε'στρα έ Ρεοιτ, £μπίτγ§ν§ φνιά»

λεν;, £ πένετ' έ πα βΐγίερϊ-

23. Ε άγιο κε οΰ μπούαϊ ντ| δέ

τ'ε μίρρε , 'έίίτ* άί κ^ διΡιόν φγιάλενβ,

έ δέ έ βένε ντε μ^ντ, άτίγ δα ΐ προ-

κόψ φάρρα, ί πεν νΐ νεκίντ , έ -/έ Ρι*

στε.δγιε'τϊ , έ •% τριδγιέτε.
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24• Αλλη» παραβολήν τους έπρό-

£*λλε , λέγωντα;* τ, βασιλεία των

ουρανών ό;χο:χΤ*' ώσαν ίνα άνθρωπον

όπου σπέρνει καλόν σπόρον εις το χω

ράφι ην.

25. Κα! ώσαν ίκοιμοΰνταν οι άν-

0;ωτοι , £πτ,γεν ό εχθρό; του , και

Γσπειρεν αϊραν ανάδεσα εις το σιτά

ρι" και £οι;'βη.

α6. Και όταν ίβλάς-ησε τδ ^ορ-

τά;ι , και έκαμε καρπόν , το'τε εφά-

ν/,καν καί ή αΤραις.

27. Καϊ επίίγαν οι δουλευτάο*ε;

τοΰ οίκοκυροί εκείνου , και λέγουν

τον" αύίιένττ, , δεν 2σπειρε; καλόν

«πόρον εις τδ χωράφι σου; άπΐ ποΰ

λοιπόν *-/» ταϊς άίναις ;

28. Κοα αώτός του; ειπεν' */θρός

ίΛρωπο; τδ έκαμε τοΰτο. λέγουν

του οι όοϋλοί του' αύθέντη , θέλεις

λοιπόν νά ϋ-άγωμεν , να ταϊς μαζώ-

ζωαίν ;

29• Και εκείνος ειπεν. όχι* μΥ|-

-ω; και μαζώνοντες ταΐ; αΐραις , ξερι

ζώσετε μα,ύ μετ' αύται;, καΐτδ σιτάρ•..

3ο. Αοτ,τε να ρ.εγαλώσουν και

τκ ο"ΰο μαζί» εως τδ θέρος* και

εϊ; τδν χχιρδν τοΰ θερισμοΰ θέλω εί-

π?, εις τους βερςς-άδες" μχζώζετε

πρώτον ταϊς αίραις, και δέσετε ταις

ιίεμάτια, νά ταΐς κατακαύσωμεν' και

τ-., σιτάρι μαζώςετε εϊ; τδ άμπάριμου.

3 1 . Λλλτ,ν παραβολην πάλιν τους

είτρόβχλλ.ε, λέγωντας* η βασιλεία

των ουρανών είναι όμοια ώσαν τδ

σπειρί τοΰ «υναπίου, τδ όποιον πέ•

νν»ντάς το άνθρωπο; τό ίσπειρεν εις

η χωράφι του.

3α. Τδ όποιον είναι μικρότερον

άπό όλα τα σπέρματα* άμ/, όταν

«όςτ,θτ,, γίνεται μεγαλκίτερον άπδ όλα

τα λχ/ανιχά' χ«ι νίνιται ίένδ*/Λ-/Λ

24• Τγιάτίρ παράβολε ού βοδ

περ-άρα τουρε , £ οϋ θά. μπρετίοία

έ Κίελβετ Ριάν με ίε νιερι Λ» μπίλ"

φάρρε τ» μίρρε μπάρρε τ!| τίγ.

2 5. Ε κόχενε κε φλίγνε νιέρεζιτ'

ετίγ ερδΊ χάζμι τίγ , έ μπόλι εΤερρα

ντε πΐρ ρ.ές τ§ Γρούριτ , έ ϊκου.

26. Ε κουρ άίου "άρ^ι , £ Λίρι

φάρρϊ , ά/ιέρε ού δοϋκνε ε ο*έ ίΐίβ-

ρατί.

27. Ε σί οΰ κιάσνε καπίγτϊ τε ζό-

τι στίπίσϊ, ϊ θάν' άτίγ. ζδτ, νούκ|

μπόλε φάρρ** τε μίρρξ ντάρρα ι\

τοΰα ; γκα βάλε γιάν' άτδ εΓίρρα;

28. Ε ίέ άί ού θά άτοΰοε. γάζα

νιερι έ π£ρι κετΐ' έ ^* κοπίγτ' ΐ

Θάνε άτιγ, οο ία τ'ε, βέμι, τΐ

ρνπεγέ5ερι| άτό;

29. Ε δ*ε άϊ οΰ θα, γιο. σε (Λ*ς τουκ'

έ πεβρ.π§γιέ5ουρ§ εΐ|ρρατ§, ίίκούλνι

έ οΗ Γροΰρρ*ετε με τδ πάοκί.

3ο. Λίρ^ι τ}| ρίτενε τε δία Αά-

3κ| , γγέρα ντε τε κο'ράε , £ ντε κόχε

τε σε κυρόιτ , οδ του θδμ κόρρΊσετ,

μπεγίδ"νι με περπάρα ετιόρατι , £ λί-

ο*νι οόρραζε περ τέ ογιέΡουρε άτδ, £

Ρρούρ*ρΊτ| μπ|γί5νΐί μπ|{ άμπάρε τ(|

μία.

3ι. Τγιάτίρ παραδολι ού βου

περπάρα άτοΰρε £ ού θά* μπρετερίά

£ Κίελβετ Ριάν με κοκε τ| συνάπιτ,κΐι,

£ |/.έρ• νιερίου, έ ε'μπγιελ' ντε άρρ!|

τε τίγ.

33. Αγιο 'έστί με βόΡιλλί γκα Κ-

θε φάρόιτε , μα κούρ τ^ ^ίτετε 'ίίίτ|

μι μάί γκ* Ρίθε λιάκ§ρατε, £ πενίτε,

λ!» , κάκε κΐ τϊ βίγ|νε ζόί'κτ' £ Κίε-ρον
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τόσον, όπου τ* πουλιά του ουρανού λιτ , έ τ£ ρίνε ντε §ε'ία τι τίγ.

να πηγαίνουν, καί να φω).ιάσουν εϊς

τα χλασΊ'α του.

33. Αλλην παραβολήν τους ίΐ- 33. Τγιάτερ παραβολί ού θα άτοΰ-

«ν* ότι ή βασιλεία των ουρανών ρί' μπρετίρία έ Κίε^βετ ίιάν με πρου-

όμοια,ει μέ προ,υμι, το όποιον πε'ρνων- με , χι σι έμέρρ Γρουαγια έ <ρ<%

τάς το μία γυναίκα , το άνακάτωσεν λρέντα ντε τρεκίϊα μίεϊ, γγίρα σα τι

εις τρία σάτα αλεύρι , έως όπου έζυ- μπρούχετε Ρίθϊ.

μώθη όλον.

34- Ετοΰτα όλα τα ελεγεν ό Ι»- 34- Ρίθΐ χΐτό ί θόσ Ιχσούε ντ§

σους μέ παραβολαϊς εις τον όχλον, *ότε μέ παραβολίρα- ε πα παραβο-

καί χωρίς παραβολών δεν έλάλει «ς λίρα «οϋ ^όλλι άτοΰρε.

βΰτούς. ί

35. Δια να πληρωθη έχεϊνο, ό- 35. Κε τε παΡούχαεϊγ άγιο χέ ού

που ΐλαλη9η Λια μέσου τοΰ προφη'- θα γκά Προφη'τη • "/-! θότε. δό τε ^αιτ

του , ό-οΰ λΐγει' &ΐλω άνοιξη εις πα- ίογίνϊ τίμε μέ παραβολίρα , έ &> τ4

ρρβ*λαϊ; το ς-όμα μου" χαϊ θελ» ντζγιέρ «το χ§ χένε φ3έχουρ§ χε πιρ-

•ύγάλει εκείνα, όπου είναι χεκρυμ- παοα "'έτίσε.

μένα από την αρχήν τοΰ κόσμου. |

36. Το'τε άφησε τον όχλον ό Ιη•- 36. Αχιε'ρε λια πότενί Ιησούϊ, έ

σους, χαϊ ε'πηγεν εϊς το σπίτι" χαι βα'τε ντε στϊπί , έ βάνε έ ίέ μαθητίτ

Ιπηγαν οί μαθητάόες του κοντά του, έτίγ πας σι, έ ί Θάνε, θοιίαϊγνα νε'βετ

και λε'γουν του" ερμήνευσε μας την παρϊδολίν' ί εΐερραβετ σ' άρρεσε..

παραβολήν τ?,ς αίρας τοΰ χωραφιού.

37. Και ούτος άπεκρίθη , και λε- 3γ. Ε ίέ άί ού περΓέϊίχ, έ ού 8*

γει τους" εκείνος, όπου σπέρνει το άτοΰρε. άι κε μπόλι φάρριν' έ μίρρ§,

καλόν σπίρτα , είναι ό υιός τοΰ άν- \ϊ~ί ί #ί:ρι ί νερίουτ.

θρώπου.

38. Κα! τϋ χωράφι , είναι ό κόσ- 38. Ε ο*έ άρια |στ| χεγιο γε'τε, ε

μος, χαι το καλόν σπέρμα, έτοΰτοι φάρρ' έ μίρρε , γιάνε τε πίγτ' έ μπρε-

είναι οι υιοί της βασιλείας" και αϊ τίρίσ| , έ ένερρατε γιανϊ τι πίγτε έ σι

αφαι , είναι οϊ υίο; του πονηρού. παο•;5ιτ.

39 Και ό εχθρός , όπου ταΐς 3«). Ε χάζμι /.§ μπόλι άτό εστ|

ίσπειρεν, είναι ό οιάβολος" καΐ ό θε- δγιάλι , ε τε κο'ρρϊτε εστε τε σόσαυ-

ρισμος, είναι τό τε'λος τοΰ κόσμου" ριτ' έ γε'τίσε , έ κόρρεσ'τε γιάνεΕγ-

Χαί οί Οερις-άίες, είναι οί άγγελοι, γεϊγτε.

4ο. Καθώς λοιπόν μαζώνουνται 4°• Ε σι κουντρϊ (Απεγίο"ενί είερ-

«ι αιραι , χαί καίονται με φωτίαν* ρατε , έ βίχενε ντε ζγιαρ , έ &Γενε,

τέτοιας λογής θέλει εΐσθαι χα! εις το άίττού §ο τ'| γε'τε ντε τε σόσουρ» τΐ

τέλος τοΰ κόσμου τούτου. κεσάι-' γϊ'τετ.

4 1 θέλει ς-είλει ό υιός τοΰ άν- 41- Λΐ τε &οΡόν| ί ίίρρι ί νερίου-ί

Ιρ«π•» τ•ν»ς άγγίλους τ•υ, και θέ/.ου- Εγ-;|γιτ' έτίγ , έ §4 τ'ε μπεγε'ο"|νΕ γκα
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σι μαζώξει άπό τ£ν βασιλείαν του

όλα τα σκχνϊαλβ, καί έκει'νυυς, όπου

κάμνουσι ττ/ν άνομίαν.

42. Κα: θέλουσι τους βάλλει εις

τήν χάμινον του πυρός" έχει θέλει

εισθαι ο χλαυθμο; χαί ό βρυγρώς των

όί,'νΤων

43. Τότε οι δίκαιοι θέλουσι λάμ

ψη ώσαν ό ήλιος, ει; την βασιλείαν

τοΰ πατρός τους. όποιος έχει αύτία

να άκούη, ας άχοώη.

44• Πάλιν η βασιλοία των ουρα

νών ομοιάζει με θησαυρόν κρυμμένον εις

τό χωράφι, τον όποιον έχοντας και

να τό» ιΊ;τ άνθρωπο;, τον έκρυψε ,

καί άπό τήν χαράν του υπάγει, χαϊ

πουλεΊδ.τι και αν 2χη, και αγορά

ζει το γω-ά^ι εκείνο.

45. Πάλιν ή βασιλεία των ουρα

νών όμοια,ει με άνβρωπον πραγματευ-

νήν, όπου γυρεύει χαλχ μαργαριτάρια.

46. Ο όποιο; ευρίσκονται ενα πο-

λύτιμον μαργαρίτ/ιν , επήγε , και έ-

ποΰλησεν όλα όσα είχε , χαί τον αγό

ρασε.

47• Πάλιν ομοιάζει ή βασιλεία των

ούοινών ώσαν συοτικόν, όπου έ βάλ-

»»> εις τήν θάλασσαν, και έμάζωξεν

από κάθε λογής γεννεά;"

48. Και όταν έγέμισε, συονον-

τε'ς το εις τό περιγιάλι , καί καθί-

σαντες , εμάζωξαν τα καλά εις αγ

γεία , χαί τ* σάπια τα ερό•.;αν, εξω.

49• Τέτοιας λογής θέλει εισθαι

χ» εις τό τέλος τοΰ κόσμου" θέλου-

σιν ελθη οί άγγελοι , καί θέλουσι χω

ρίσει τους κακούς άπό μέσα άπό τους

6ικοίους.

5ο. Καί θέλουσι τους βάλλει εις

τήν κάμινον του πύρο;" έκεΐ θέλει

ιισθαι ό κλαυθμός καί ό βρυγμός τών

όίοντ»*ν.

μπρετερί έτίγ Ρίθε σκανδάλετε, 4 ΰί

άτα κε λενενε παοανομίνε..

4^. Ε όό τί βέν' άτα ντε φο•,'ρ£§

άτγε 8ό τε γέτ: τι κιάρε-

, έ οέ τξ δρέοΌυριτ' έ δέμπεβετ.

τ| ζγιάι.

43. Αχιέρε τε δρέιγτετε. & τ§

λάμψινε πο'σι δίε^ι ντε μπρετερί τί

γιάτιτ σε τεΰρε. άί κε κα δέσε τ\α

τέ διΡιοΰαρε, λέ τε διίιόγε.

44• Πάμετα μπρετερία έ Κίελβετ

Ριάν με νξ χαζινέ τε <ρ<!ίέχουρε ντάρες,

κε σι έ Ρέν νιερίου , έ 9^Ζ » * Υ**

ίεζίμι ΐ τίγ βετε, έ σα κχ ΐ δετ τε

ίίθα, έ Λλέν άτε όρρε.

4ί>. Πάμετα μπρετερία έ ΚίεΧβετ

Ριχν με νε νιερί παζίρΡιαν χ| *ϊρ*όν

μαργαριτάρε τε μίρρα.

46. Ε σί Ρέτι νε μαργαριταρ δού

με τε βεγίερε , βάτε ε σίτι Ρίθε σα

χι* , έ ε πλένυ «τε.

47. Πάμετα μπρετερία ε Κίε;βετ

Ριαν μέ νε ργιέτ, κε έ βένε ντε έετ

έ περμπίγέδ τζδό ^άρέ» Ρέριχ.

48. Ατε χοΰρ μπούδετε, έ ντζγιέ-

ρξνε μπάνι τ£ οετιτ , έ ρίν| Ι ντζγιε'-

ρενε τε μίόόατί ντ εν^ρα, έ τε λίΡα-

τε ί στίενε γιά?τϊ.

4$). Κεστού οό τε γέτι ντί τ§

σο'σουρε τ^ γέτεσε. δό τε δάλλενε Εγ-

γειγτε, ε δό

γχά μες ί σ'| δρέιγτεβετ.

ε ντάγενε τ| κ:χίνγτΐ

5ο. Ε οό τί βένε άτα ντί «ρούρρε

τ§ ζγιάριτ , άτγέ όό τ| γε'τε τε κιά-

ρετε, έ ο^έ τ| δρέδουριτ' ί δίμπεβετ.
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5 1. Αεγίΐ τους ό Γ^σοϋς• τα έκα-

τβλάβετε όλα ετούτα; λίγουν τον"

ναι αύθέντη.

5α. Και αύτβς του; ειπε' Δια

τούτο κάθε γραμματεύς, όπου ε'μα-

θητεύθη εις τ/;ν βασιλείαν των ουρα

νών, όμβιάζει μί ενα άνθρωπον οίκοκύ-

ριον , όπου εΰγάλει άπό τόν Οησαυ-

•όν του και καινούρια και παλαιά'

53. Και εγινεν , όταν έτελείωσεν

ό Ιτισοΰς τ*ΐς παραβολαϊς αύται; , έ-

βηκώθη άπ' έκεΐ.

54• Και ίίβαν ηλθεν εις την πα

τρίδα του , τβΰς εδίδασκεν έίς το συ-

ναγιίγι τους, τόσον όπου να θαυμχ-

ζουν , κ«έί να λέγουν άπό που του

ηλθεν η σοφία ετούτη , και ή δύνκ-

μαις;

55. Δεν εΐναι ετούτος ό υίός του

λεπτουργοΰ ; δεν λέγεται ή μάνα του

Μαριάμ, και οι αδελφοί του Ιάκωβος,

χαί Ιωσης, και Σίμων, και Ιούδας;

56. Και ή άδελφάίς του ολαις

δεν είναι ριετ' ε'μας; άπό πού λοιπόν

του ίλθεισιν έτοϋ'τα όλα;

5^. Και έσκανδαλίζουνταν ίΐς αύ-

τόν' και ό Ιησούς τους είπε" δεν

είναι προφήτης άτιμος, πάρα εις την

πατρίδα τ•υ, και εϊς το σπητί του.

58. Κ«ί δέν εκαμεν έκεϊ πολλαϊς

δύναααις δια την άπιςΐαν τους.

Κε^ρ. ιδ'. 1 4•

ί. £12 εκείνον τόν καιρόν ακου-

«εν ό ΗρώΛης ό τετράρχης την φνίμην

τού" Ιηβ»ΰ.

». Και είπε* εις τους ΰπηρέτας του.

ετούτος είναι ό Ιωάννης ό βαπτιςης" αυ

τός άνας-νίθη άπο τους νεκρούς, και δι»

τοΰτο αϊ δυνάμεις ένεργοϊσιν εις «ϋτο'ν.

5ι. Οΰ θότ' άτούρε Ιησούι. Ι κου*

πετούατε Ρΐθε κ§το\ έ δέ άτα ί θάν*

ατιγ. ί κουπετούαμ ω ζο'τ.

52. Ε δε άί ού θα άτουρε. πρα άν-

τάιγ τζδο γραμματικό χ§ ού μψού*

ντε μπρετερι τε Κίελ'βετ , άί Ριαν μ|

νε ζότ στίπίιπ , κε ντζγιέρ γκα /αζι-

νέ έτίγ τί ρά, έ δε τε βγιέτίρα.

53. Ε Ού πί κθΰρ σο'σ'. Ιησού» κ^το

παραβολίρα, ού γκρέ άτέγε.

54. Ε σι ερδι ντε πατρίδε τε τίν,

ί διδαξ άτα ντί Σνναγο'ιγ χ\ τοΰρε,

σα κε τζιούδίτεσιν' «τ* , ί Οο'σν,Γ, γκ«

ού Ρεντνε ντε κουίγ κάκε σοφία , έ δβ

κάκε φουκίρα;

55. Νούκ' εττε κούϊγ ί ΑίρρΊ μ• ιε-

3τριτ , νοΰκε κιούχαετε μ|μ έτιγ

Μαριάμ , έ δε β§>ίάζίριτ' έ τίγ Ιάκω

βο έ οε Ιωση'. έ δε Σίμων, έ ίέ Ιούδε;

56. Ε μο'τρατ' έτ!γ νοΰκε γιάνε

τι Ρίθα ντε νέβετ; γκα ού Ρέντνε βάλε

Ρίθε κετό τέ κούιγ;

5^. Ε σκανδαλίσίϊινε μπ| τε, έ δ»

Ιησούι ού θα άτοΰρε. νούκ' ί^τε Προ-

φήτ ί πα ντέρτζιουρε, περ βε'τζμε ντλ

βίντ τε τίγ, ί δε ντϊ στ|πί τε τίγ.

58. Ενούκε πέρι άτγε θαυματουη-

γίρ« (νιδάνε) σούμϊ, π|ρ πα-τεσ^έΛν*

έτοΰρε.

Κρίε ε'κάτ£ρμπεδγιέτετε ιδ. ι4•

ι. Αχιε'ρε ρ.π* τε κόχς,διΡο'» Η

ρώδη Τετράχη ζέν έ Ιησούντ.

3. Ε ού θα ογιέλμετ σϊ τίγ. κούιγ

ίστε Ιωάννη Βαπτιστίου, άί ού γχρέ

γκα τ| βδέκουριτε, έ άντάϊγ Αένενε

τικ άί Ρίβε Λί'ο τζιουοί.
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3. Δ,ιατι ό Ηρώδης πιάννωντας το»

Ιωβίνγπν, τον ίίίσε, και τον εβαλεν εϊς

τ/,ν ^υλ«ί>, ο\« τήν ΗρασΊάΐα την

γυναίκα Φιλίππου του άίελφοΰ του.

4- Λιατίτοΰ ελεγεν ό Ιωάννης- ο*έν

<τοί είναι συγχιορ/,μένον ν* την ενης.

5. Και Θέλοντας (Ηρώοης ) να τόν

φονειίνη, Ιφοβη'θη τον ό^λον. ότι τον

ιίχ«ν ώσαν προφη'την.

6. Και οτκν έορτάζουνταν τα γενέ-

Ιλια τοΰ Ηρώοου, εχόρεψεν ή θυγατέ

ρα της Ηρωίιάδος εις την {Αεστον, και

«;ίσε τοΰ Ηρώσου.

η. Δια τούτο ώμολόγησε ιχέ δρκον

να της ίωση δ, τι πράγμα τοΰ ζη γτ-οτι.

8. Και ες-ωντα; να παρακιν.}0?, ε'κεί-

ν, άπυ τήν μάνα τη;, λέγει* 5ός μο»

*δώ Εις ενα πινάκι την κεφαλήν τοΰ

Ιωάννου τ•2 βαπτις-&ί

9• Και ό βασιλεύς έλυπ/(ίη' άλλα

οιέ τούί ίίχους και τ•ίις καθισμέ

νους μαΓ'ϋ, ίπρ07αςε να ίοθίί.

ίο. Και πέμπωντα< άπεκεφάλισε

τ»* 1*>άννην βΐς την φυλακών.

ιι. Και έ^έρθη το κεφάλι του εις

«τινκχι, και έόόθη τοΰ κορασίον». και το

ίπϊ,γε τη; μάνας τη;

ία. Και πηγαίνονιες οί μαθητάίες

τοΰ Ιωάννου έσηκωσαν το κοριιίτου

χαί το έβαψαν" και επήγαν και το είπαν

εις τον Ιησοΰν.

ι3» Και ό Ιησούς, ώσαν το ηκου

«ν, άνεχώρησεν άπ' εκεί ρ,έ καράβι

ζίχωρις-ά *'•ς ?να ερημον τόπον" και

οί ό'^λοι , ωσάν το έμαθαν , τον άκο

λουθησαν πεζοί άπο τα; πόλεις.

ι4• Και εύγαίνωντας εξω ό Ιησούς

ειόε πολύν λαον και τον εόσπλαγχνί-

οθη, και ίκτοβυβε τους άρ5ώς-ους των.

ι>. Και ώσαν έβραδίασεν, ήλθαν

οί μαθ/ 7«ί του , και λεγοκν τοιι" ό τό-

*Λ' ίιναι ί(>/ι«•θί και ή ώρα τώρα έπε-

\ίϊ

3. Σε Ηρώδη έζοΰρι Ιωάνν|, ί |

ίο\ έ έβοΰρι ντ§ /αψάν| περ Ηρω-

ιάόίνε Ρρούαν' ε' Φίλιπποίτ βελάϊτ σ'|

τίγ.

4• Σε ΐ θοσ άτίγ Ιωα'ννη , νουκ' Ι

στέ, ντεγίερε τεκ τι τί κετζ άτί.

5. £ οούαιγ τα βρίτ άτ| πο τρ£.

μπίϊγ γκά πότα , σε ϊ κίσν' άτ^ πόσι

Ηρβφτίτ.

6. Ε μπ| ^ίτ§ τε σΐ λε'ριτ σ^

Ηρώίητ, λιου'αιγτι βά£ε βάϊίζα έ

ΗρωΙιάίεσί ντ|ΐ μις τ^ τοΰρε , « ϊ

πελκέου Ηρώίητ όΌιίμε.

7• Πρά ανταίγ ί τάξι με ίέ Αε τί

ϊπ τζοο /Λ τί κ$ρκόν.

8. Ε οέ άγιο σι ίμψο'ι μίμ' ε'σάϊγ,

ί θο'τε , άμε μούα κετού ντ4 ήϊ κο»π$

κρίετ' « Ιωάννητ βαπτιστίουτ.

9• Ε μπρε'τι οΰ χελμούα- π6 π^ρ

Αε « Αέρι , « ίι περ «τ* κ» ρίγν^

μέ τ§παακ§., πορσίτι κ^ τί ίπ»τ§.

ίο Ε δϊρίο'ί , έ ΐ πρε'ου κρίετ|

Ιωάννητ ντ$ ναψάν*.

1 1 . Ε έ προιίν$ κρίετ' έτίγ ντι

κούπε, έγιάίάνί τζούπϊσί, ϊ έ προΰρι

τε ί[λμ εσάιγ.

12. Ε βάνε μαθητίτ' ε'τίγ , > γκρίγ-

τιν| κοιίραινε , « ε κάλε ντϊ βάρρ. ε

ερ^5 ντε Ιησοΰι, έ ί δάν' άτε κι ού Αί.

1 3. Ε ο^έ Ιησούι σι διίιόι, Γκου

άτέγε με βάρκί . έ ντενι βε'τεαε ντ$

βεντ κε σκέ νιερί , ί σί διΡούανε πό

τα , βάνε πάς σίγ μπε κεμπ; γκα

κιουτε'τετί.

1 4- Ε σι οόλι Ιησουι πα σου[χ»

πότε , ί ί ίρδι λίκζτ• πΐρ άτά, έ οΰ

σε,ρόι τ'| σεριουρίτ' έτοΰρε.

1 5. Ε σι ού Λΐ νάτι (ού ερρ) γιου

κιάσν' άτίγ μαθητίτ έτίγ , έ ϊ Θάνε.,

β&ντι εϊτ' ερήμί, » ίέ κό^α "φ^ι δκοιί
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ρασόν* άπο'λυσβ τον λαύν να υπάγουν κρε , >§<ίι πότίνί τι βένι ντ| πΐρ

εις τα νωρΐα, να αγοράσουν δ« λόγου φσιάτερα , * τ* πλέγ^νε τ» γκρένα π£ρ

τους φανΛ,τά. βέτεχε τι τουρε.τους φ αν/, τα.

1 6. Λελ
τους ό Γ/ισοΰς' 5Ίν κα•

οοβετε' του;ΐΑνιι ΧΡ'ΐ* να υπάγουν

ίσεΐς να φάγουν.

17. Και εκείνοι τοϋ ειπαν' έαεΐ";

δΐν (Υθ|**ν έόώ πάρα πέντε ψωαία

χκι δύο ψάρικ.

1 8. Και λέγει του;" φέρετέτα

ίοώ.

ι<). Και έπρο'ς-κζ• τον λκ•ν νχ κα

θίσουν άπαν•» εις τα χορτάρια, χαϊ

π»:ν»ντας τα πέντε ψωιχία χχι τα δύο

ψάρια, άτένισιν εις τόν ούρανΰν , /.αϊ

•ύλογησί' και κοπτωντας τα ψωαίχ ,

τα έδωκεν εις τους |Λα5τ;τάδβς, κκϊ οι

ρ.αί)ν;τάδες εις τον λ.χόν.

αο. Και έφαγα* Λίι, χκι έχο'ρτα-

σαν, και εσ*;κωσαν τ* κοαμάηκ, ό

που έπερίσσευσαν , δώδεκα χοφίνια

γεαάτα.

31. Καϊ «κείνοι, όπου έφαγαν,

τ,ταν έως πεντεχιλιάδες άνδρες, χω

ρίς γυναίκες και παιάια.

22. Και παρευδΰς άνάγκασεν ό

Ιν,σοΰς τους |Λ*9ν;τάοες του να εαβοΰ-

σιν εις το καράβι , να περάσουν προ-

τίτερα πέρα, ΐως ου νά άπολύστι τους

ο/λονς

23 Και ώσαν απολύσε τους οχ"

λονς άνίβν) ιϊς το όρος κατααίνα,

να προσευχηθίΓ και εμώντας να βρα-

διάση, Υ,τον ρκ>ναχο{ έκεΐ-.

9-4- Και το καράβι σνεόον ήτον

(Λίσ'ίτε'λαγα, και έπίΐράζετο άπο τα

κΰ|Λκτ*' οιατί ν,τον άνεμος ενάντιος.

2^. Και εις ττ,ν τετάρτν,ν βίγλαν

τ/ς νυκτός επήγεν ύ Ιησούς εις τους

(ΐϊΟτ,τάοις , περπατώντας απάνω εις

τήν Οά/.ασσαν.

*ίϊ. Και ώσαν τον είδαν οί [/.α9•/>-

ι6. Ε δε ίησουί ού Οοτ' άτοΰρε.

νουκί δούχαετϊ τ§ έέν$, επουνι γιοι»

τι /άνϊ.

οε ατα ι ι» αν ατιγ νουχ*

κε'ριι /.ίτού, π|ρ ίί'^.ι πέσε Λούκ§,

ΐ δε δι πίσκ.

1 8. έ ύέ Ιιοσουι οϋ θότί, παπγιέρ-

ιχενι άτο κϊτού.

ΐ[}. Ε σΐ πορσίτι ποτίν§ τέ ρίγν§

(Απΐ πάρϊρα, έ [Λ•>ρόι τι πέσε πού-

κΐτ;, ί δ» τ& οί πίσκετί, ε ί§'*τόε

ντΐ Κίελ έ ί Λεκόϊ, ε' ϊΟέου , ε οϋ δα

(Λκθιητίβετ ;τούκετ$ * ρ.αΟητε.'.γτ! ί

ντάιγτινϊ νι§ 7:ο'τε.

2ο. Ε χάγκρβ ΡίΘε , ΐ οΰ φρίνί «

γκριγτιν| τζο'πατε κι ού τίπίρουαν|,

θί|Λ-εδγΐ8τ| χοφίνα πλιο'τ.

2ΐ. Ε άτχ κέ ^άγκρε κένε λούρα*

γγε'ρα πέσί ρ-ίγΐ , πίρ βέτζριε Ρρά-

βετ , έ δε ογιελ[Αετ.

22. Ε άτι τζάστ άναγκάσι Τησοΰε

[χαθητίτ έτϊγ τϊ χίγ|νε ντε βάρκε , έ

τι πρνσΛΐ άτι πϊρτέγε γγέρα σα τϊ

7νί!ίογ§ πότ|νΐ.

2υ. Ε σι λίσ^ι Λο7|νϊ /'.πι ντ|

•λάλλ βέτ£7.| τ» ;'.*ν τι φαλτουριτ'

έτιγ , έ σι ού εβρ , (Λπέτι βέτί^δ

?..{. Ε οάοκα ι3τε ά/ιέοι ντε αες

τε ύέτιτ , έ π|ρπίκ;:γ γκα ταλά^ιτε,

σε κέ έ'ίρα κόντρξ.

23. Ε ντε τε κάτερτίνί πγιέσϊ

τε νάτίσί, βάτε [τπά τα Ιτ,σουτ,

τοιίκε έ'τζουρε μπί δέτ.

26. Ε σί έ πάνε άτι (7.α0•οτέ<γτε,
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•τάοε; , ό—ου έτΐριπάτει άττάνω εις την

0:1}α<χβζν , Ϊ5υ•^ίτβν;σ*ν , κα! &εγ«ν ,

ότι είναι ©άνταστ,α" και άπα τ•ν <ρό-

(ίον τον: ε'οώναςκν.

2-. Και πκρευίΰς του; ελάλτισεν

ό Ιησοϋς, λέγοντας" εν/ετ» ίάρρος'

ινβ εϊριαι" [λή φοβεϊοΟε.

28. Και ό Πε'.ρος του άττεκρίίη,

χ«ι ειττεν* Κύριε, άν τ,ται έσΰ, ττρό-

ςαξε ;χί να έλθω ει; «3ε'να «πάνω εις

τα νεοά.

3Γ>• ΚαΙ εκείνος τοΰ βίττεν* ε).*"

χαΐ καταβαίνοντας άχο το καράβι

ό Πέτρος, έΊτερ'.πάττ,σεν «-άνω ι•!ς νχ

νερά, νά ελθη »ίς τον Ιησβΰν.

3ο Α {/.ή βλέπωντας τ•ν άνεμον

βυνατί>ν , ί^',βνβτι' κ«\ αρχίζοντας ν*

Ρ<Λ'.,τ, , ε/.βα;5 , λίγωντ»; «ύδί'νττι,

νώσί αε.

3 1 Και Γζρίϋίύ; ό Ιησούς άχλο-

ν»»ντ*ί τί χίρι του, ετ^ασε' τον, και

λ/γει του" ώ όλιγο'-ις-ε , διοιτί κ&φί-

ρίζλλις;

32 Κα: έ^ί,βαΐνοίντϊς αΰτος μίσα

εις το καράβι , ό άνεμος έχεσε.

33. Και έκεΐν'.ι, όπου ήταν [/.•'σα

«ί; το κ*ράβι, τ,λθαν και τον έ-ρο-

«κύντ,σαν, και ελβγαν* άλν,θώς 6εοΟ

»ίο; είσαι.

34- Και οιαβάινοντες , τ,λΟχν εις

τγυ γτν ττ; Γεννν,ο-αρε'τ.

35. Και ώϊάν τον έγνώρ-.σαν οι

«νωρίς τνυ τό~ου εκείνου , ά—Ϊ7εΛ*ν

*:,- όλτ> ττ,ν τερί/<!>ίον εκείνο» , και

του έφεοαν ολο^ τους άαΟεντ,αένους.

36. Και τον έ-<τοακαλ•ΰσ«ν μο

νά/ α, ν« ττιάίουν τ/;ν άκραν του φ•-

ρε'ν.ατο; τον.* καΐ ίσοΑ έχασαν, ολ'ΐ

ιατ:εΰίτ;*αν..

χι ετζεν ρ.ττί $ίτ, ού φρικοΰανί , *

ίόσνε' σε ίσ-ε φαντασι, έ γκα «ρρίκα

ιη. Ε ίτε τζάστ οϋ φολλι άτοϋρ»

Ιϊ,'ίούί , ε οϋΟά" ί.ίνι (ίαοος , ούν§

γιαίΛ, έ μος ού τρίμπνι.

23. Ε Πετρουα γιου περΓέιίκ ά-

τίγ , έ ΐ βζ' ζοτ, ντί γέ τ•, θούαιγ-

ρ.ε κε τί βίγ τικ τιγ απί ού'γερα.

2.9. Ε δε άΐ ί θο'τϊ. ίγια , ΐ 5•

Γίε'τρουα ζ^ρίτι γκα βάρκα , έ ετζεν

\ι~λ σΰγερα, τε έίν ντε Ιησουε.

3ο. Ε σι τζα. «•ρίνϊ τί φοοτΐ , ού

φρικουα, έ σι νίσι τε ρ.πίτε»γ , ίυρ;'ΐι

ε 6α , ζοτ σπετό'Λϊ.

3ι. Ε άτε γ(ρε Τησούϊ ντίρι 5ο'ρ-

ϊϊνΐ, ί ΐ ζοΰρι, ε ί Οοτ: ντε σε διστάςε-

Ηοί πά%

32. Ε >ι χίνε άτά ντε β «ρ*!,

κ,ντβόι εβίκ.

33. Ε άτά κ| κε'νε ντ? βάρίί,

ερδε, έ γιου φάλνε , έ ΐ θ</ίν§ , βερ-

τετ Αίόρι ϊ Πίρντίσ» γε'.

34- Ε σι δκούανβ περτε'γί, βάνε

ντε βεντ -ϊ Γενιταοί'τ'.τ.

35. Εσιέ ίιό/νί άτε πουρατ' ί

».τ1τ βέντιτ , δίρΓούανί ροτουλε Ρίδ'

άτΐτ βεντιτ , έ προύνδ ντε άι Ρί9'

άτα κε Ίΐνι κέικ έ ΓίριούαρΙ.

56. Ε ί λιούτε"•.ν' άτιγ, κ| τι

ζίγνί πεκίν, έ ρ'.'.εσι τίγ βέτία! έ

«α /.ε έ ζοΰνϊ , οΰ σι^ουανε.
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Κεφ. ιέ. 1 5.

ι. Τότε ηλβασιν εις τον Ιησοϋν οι

γραμματείς και οι φαρισα'ιοι «πο τα

Ιεροσόλυμα, λε'γοντες'

2. Διατί οι μαΟηταί σου παρα-

βαίνουσι την παράδοσιν των πρεσβυ

τέρων ; οτι δέν νίπτουσι τα νέριά

τους, δταν τρώγωσι ψωμί.

'5. Καί αυτός άπίκρι'Οη, και τους

ϊίκε' καί εσείς διατί παραβαίνετε την

παραγγιλίαν τι,Ο θεο$ δια την πα-

ρχδοσίν σας }

4- ΔίΗτί ό Θεός έττρός-αζε, λέτ

γωντας' τίμα τον πατέρα σου, καί

την μητέρα σου* καί εκείνος, •ποΰ"

κα/.αλ•γ*ϊ πατέρα η μητέρα, να ά-

Γ.Ά'/.ψ^ μ» θάνατον.

5. Καί έσεΐς λέγετε" ότι ίποιος

ΐΙΛίν εΪ7:•?, ε•ς τόν πατέρα καί εις

την μητέρα, Δωρον είναι κάθε πρά

γμα, όπου ημπορείς ν* ώφεληΟίίς

«λο λόγου μου* καί να μην τιμη'ση

τόν πατέρα του, καί την μητέρα του.

6. Καί έκάματε άκυρην την π*-

βαγγελίβν του βεοϋ δια τ*ν παρά-

οοσίν σας.

7• Ιποκριταί, καλά έπροφη'τευ-

0* δια λόγου σας ό Ησαίας, λέγων-

τας.

8. Ετούτος ό λαός με τό ς-όμα-

του μέ εγγι,,ει, καί με τα χέιλ*ι του

με τίμα" άμή ή καρδία το» 5είπ«

μακράν από έι/.ένα.

9• Εύκαιρα με λατρεόουσι, διδά

σκοντες διδασκαλίαις , παραγγελίαις

άνΟ'ώπων.

ίο. Καί ε'προσκάλεσε τόν δ/λ»ν,

και λέγει τους' άκουετε καί καταλά-

Μ.

1 1" Οχι εκείνο, όπου έμβαίνει

Κρίε έπεσίμπεδγιέτετέ ιε. 1 5.

ι. Ατβ χέρι βίγ|ν§ τι Ιησούϊ γκα

Ιερουσαλίμι Γραμτικότε, « δέ Φαρι-

σέιγτξ, έ ί βόνε.

α. Ψέ μαθητίτ ετο,υα νούκε μπά-

γίνε πορσίτ' έ πλέικετ, σε νούλε λιά-

γενε δουαρρτε κοΰρ χάνε Αουκε;

3. Ε δε άί οΰ περίέϊΡκ άτουρε,

Ι ού δα. ψέ * δε γιου νουκ» μπάνι

πορσίν' ε Περντίσε , περ πορσί του-

αϊγ;

4• 2έ ψέ Περντία πορσίτι, έ θα*

ντερό πα-τάνε έ δε μ£μ$ν| τεντε,

έ όέ άί κβ θότε τέ λίΡε ίαίάϊτ α

μέμισέ , λέ τ| β§έσ§ με 6^έ,'ίγί.

5. Μα γιου θόι, κοίκί τί θοτΐ **-

παΐτ ά μέμισϊ, βουρετί ϊστε , τζ?0)

τ| μίρρε κ§ τί σόχτζ τί γκα με β.

ί τε μός ντερόγε παΛάν' έτίγ , χ μέ-

μ|ν' έτίγ.

6. Ε πρίστί πορσίν έ Πεοντίσ^,

π}ρ πορσί τουαιγ.

η. Υποκριτίγ (με δί φάκε) μφρ2

πβοφητέψι Ησαΐου περ γιουβετ, , έΟ*"

8. Κουιν λαό άφερόνετε τέκ μέγβ

με Γόγΐ τε τοΰοε, έ δϊ μ$ ντερ•ν

μέ *ούζ§, έ ζίμίρα έτουρε |ο•τ| σού-

υ.ί λιάοΡ V-.*. "λένε.

9• Γ. δε πα βίγίερε μ^ φάλλενε,

κουρ διδάξινε διδα«καλί πορσίτ' «

νιερ^Ι,ετ.

ίο. ξ θυ'ρρι πότ|νί, έ οΰ Οά ά^

τοΰρε , ώιίιόνι , έ δέ κουπίτόνι.

II. Νουκε πιίεν ν:ε^ίν£, άγιο /\ γ•.ι
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εις το «τόμα, μαγαρίξει τον άνθρω-

πον* Λλλά εκείνο, όπου εΰγαίνει άπδ

τ• ς^αα, εκείνο {λαγαρίζει τον άν-

θρωπον.

13. Τ«τε ήλθαν οί (ΐαθητάδες

του, %ια. τοΰ εϊ-ταν" είςεΰρεις ότι οί

Φί^δβΐοι άκουσχντες τον λόγον, ε-

σκανίαλί'β&ησαν ;

1 3. Και α»τος άπεκρίθη, κ» λί-

γει το. ς" κάβε φυτεία, την οποίαν

οεν έ^υτευβιν ό Πατήρ ρ.ου ό ουράνιος

θέλει ςεριζωθή.

ι4• Αεν/,τε του;" είναι τυφλοί

δοΎιγοί τνι-ίλΑν* και έχν ό τυφλοί

όοχγτ, τον τ^φλον , και οί βύο θέ-

λουσι -ίιν. εις τον λχκκον.

1 5. ϊ^*\ άπεχάθη ό Πέτρος,

και "λέγει τοχ' ερμήνευσε μας την

χαραβολην ε'τουτην.

1 6. Κ« ό Ιησούς ειπεν' ακόμη

χαΐ ίσιΐς άγροκοι εΐσθε ;

17. Α'ν γροικίτε, δτι κάθε πρά

γμα, όπου έμβαίνει με«α εις τδ

Γόμα, υπάγει εις την κοιλίαν, και

ενγαίνει εις την πυ'ριψιν

1 8. ΟιΛως εκείνα, όπου* εύγαίν.υ-

«ν άτδ τό ςΌμα, εύγαίνουσιν από

τν,ν καρόίαν, και εκείνα μαγαρίζου-

οι τόν ί•/):ωιιον.

Ι9• Δ-.ατΙ άπα την καρ^ίαν εΰγαί-

νουν έιαλογιαχοι κακοί, φο'νοι, μο.-

/'•.«■:;, πορνείαις, κλεψίαις , ψενδο-

μαςτυρίαις, βλασφημίαις.

αο. Ετοϋτα είναι, όπου μαγαρί-

^ονϊΐ τον ανθρωπον' άμή το να φά-

γη κάνεις με άνιπτα χέρια , 3εν μα

καρίζει τον άθρωπον.

3ΐ. Και εύγαίνωντας άπ' εκεί ό

Ι/,σοΟς, άνεχώρησεν εις τα με'ρη Τύ

ρου και Σιοωνος.

ία. Και να, (/.ία γυναίκα Χχνχ-

μπέ ίογί, τγο άγιο /'§ δ:λλ γκά ίότ

για , άγιο πιΡεν νιερίνΐ,.

ία. Αχιε'ρε ϊίίε. μαθητίτ έτιγ έ ΐ

θάν' άτίγ' 4 διί:ο'β« σε Φ«ριθο«γτί,

σι §ι/ιουαν§ φγιάλε>| οϋ σκανίαλίσνε,.

1 3. Ε £έ άί οΰ πϊρίε'ϊίκ έ Οά'

τζδδ φυτϊ (βίστί) *ε νούκ' ε φυτέψι

λαπάι ΐ Κίελβετ , οδ τ5 3κούλετ%

γκά ρίνιατ|.

ι4• Αύρρι άτά, «ε ατά γιάνε. τ§

βέρπερε, κ§ §§φτ«ίγ%ν§ οΰδενί σε βέρ-

π^ρετ; έ ί βέρπίρι ν.1 ί'εφτόφτε ού'-

ί'νί ο» βίρΛίριτ , κε ιλ <5ι & τ§ "ίί-

ενε ντ| προύα.

ι5. Ε ΙΙε'τρουα ού πϊρίέιΡκ, ί ΐ

θα άτίγ. θοιίαιγνα νέβίτ κίτί παρα

βολή.

1 6. Ε 5ε Ιιισουι ϊ Οά' έ δε πδ τ|

πά ριεντ γένι ε £έ γιοΰβετ•

\η, Ακόρια νβύ/•« κουπ£τουατϊ βλ

τζδίι σα χίγΐνί ντε Ρόγε, ντλ «αρ*

βίνί, ε' [Απάνε. τέ πο'ϊτερμε Χάλλενε.

1 8. Ε άτδ ίε δάλλίνε γκά Γο'για,

§άλλβν§ γιάϋτε γκά ζί(*•!ρκ, έ άτδ

πϊ/εγενε νιερίνε.

19• 2έ ψέ γκά ζί^δρα δα'λλενε

σιλοΐ τε κ|κία , β^έΊλια , ρκχίερ* ,

κουρβίρίρα , τ! βγιε'5ουρα, [λαρτυρι

τε ρέμε , βλασφημίρα.

αο. Κίτδ γιάν' άτδ κ^ πε/έγ£ν£

νιερίν§ , μα τε χάγε νιεριου πούχε

ριέ δούαρρ' τε πά λια'ρα νού/5 «εΡ{-

3ΐ. Ε σί δο'Χι άτε'γε Ιησούι , βάτε

γκά άνετ έ Τύροσε, έ τε 2ιδο'νεσ&.

33. Ε γιά νιε Ρρούα γκά Χ*ν«
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ναίκ, ίτ:ου ϊςίβ'/ι άπο τα σύνορα έ

κεΐνκ, τ•!;ν ενρκζε, λέγουσα" αΰ&έν-

τη , υιέ του Δαβ'.ο , λυπνίσου |Λε , ή

θυγατέρα |λθυ κακά δαιμονίζεται.

23. Κ«•. αΰτύς δϊν τϊ,ς ά-ν.γ.-

6•/1 ίνα λόνον , και γ,λδαν οι μαΟνιτά

θες του , και τον έπαραχ.αλοϋσαν,

λέγι,ντες' απόλυσε τνιν, ότι. φωνάζει

όπίιω ρ.*ς

^4» Κ** εκείνος «πι/.ρίΐη , κκί

•■πεν' εγώ οΐν ές~«ίλ.θ'Λχα , -αρα ει;

τα πρόβατα τα /αι/.ε'να τον σ^ητίου

τοΰ Ισραν,λ.

α5. ΚαΙ εκείνη , ώί«ν τλίίν. έπίο-

«τ/.υνησέ' τον, /.«ι Γλεγεν' αύΟέντη , βο-

ι'/7.(τί μου.

α6. Και κύτος της κπεκρίΟτι' δέν

ίιναι καλόν να πά:•/| τινας το ψωαΐ

των τέκνων , και να το ρί'η εϊς του;

«/.όλους.

27. Κκι εκείνη είχε ναι Κόαε'

Διατι και τίι σκυλάκια τρώγουσιν

κ—ο τκ'.ί ψιχαις , οπού πέφτουν α~ο

την τ^άτεζαν τ£»ν αϋθεντάίων τους.

α8. Τότε κπεκρίΟη ό Ιησού;, και

ειτν/ν •, η;" ώ γυναι, ρνεγάλη εινκι τ»

πίς-ις σου" χκί ά; σοΰ γένη καδω;

ΟΓ/ε^ς, και ϊκτρεόΟη ή θυγατέρα της ά-

πο τ/,ν ώραν έκείνην.

29. Και εύγαίνωντας άπ' ικεΐ ό

Ιησού; επηγεν ει; την θάλασσαν τη;

Γαλιλαίας. και αφ ου «νέβη ει;

τό όρος , έκάθετο έκεϊ.

3ο Κκί επήγαν εις αύτον πολλοί

όχλοι, έχοντες ριέ λόγου τους κου-

τ,ού;, τυφλούς, βουβού; , κουλού; και

κλλο«ς πολλού;* και έρριξίν τους εις

τα ποδάρια τοί Ιησού" κκί του; ίά-

τρευσε.

3ι. Εί; τόσον όπου να θαυμά

ζουν οί λαοί , βλε'ποντες του; βου

βούς «—βϋ έλαλοίίκν, τους κουλού;

νέα , χ| δόλι γκα άτο συνόρε , έ θερ-

ρίτ ττάςτίγ, έ θο^' έλεη'σίλβ, ζοτ,

πίρίι Δαβίδιτ , πίγια ϊαε δαιμονί

ζετε κέικ. • ,

23. Ε άί νουκ ού περίέιΓκ κσκίγ

ά; νιε ογ'.άλι. έ ερδε πράνε μαθητίτ,

ϊτιγ, έ ί λιούτείίινε . έ ί 6ό^ν|' λί/ϊόγι

τϊ βε'γϊ , σε Οερρέτ πα; νέβετ.

. Ε αι ου τίρΓείΓκ ε οα νουκ

οΰ οίρΡουατζς , πο βέτζαε ντ^ δίντ

τε χουμπουρκ -Λ στεπίσ' έ Ισρανιλιτ.

3!). Ε Γρουαγια ΐ φάλειγ κτιγ, &

ί θο3. ζςτ , ντίχ|Α§ (αουα.

2&. £ δε άίγιού πίρΡί'ιΓκ , • ίδκ.

νουκ' Ιΐτ' ί^ίρόί τ| ρ,αρρς νιερίον>

Αού'Αεν' έ ^γιέλ(ι/.ετ , ε τού ά ίίτγιερϊ

κένετ.

27• Ε δε άγιο 6ά, β$ρτέτ, ζοτ,

τ:ο έ δε κε'ντε χάνε γκα θρί(/.ετε χ«

Λί'εν§ γκα σουφράγια έ ζοτϊρίνετ σ*

τοΰρε.

α8. Αχιε'ρε ού περΓέιίκ Ι/,^ουι , Ι

ΐ 6α άσάιγ , ώ Ρρούα , ΐε'σα γιο'τε £-

στ' έΐλάύε, λέ τβ πίνετ» τέκ τε'νε σί

κοΰντρε δί> τί. έ γιου βερουα πίγια

ίσαιγ κε άτϊ σαχάτ.

29. Ε σι ού γ'κρε «τέγε Ιησουι,

ερδι κφίρ Εε'τι,τ σε Γαλιλέίσϊ , ί χί-

πι ντε ;>.άλλ, έ ρίγ άτγε'.

3ο. Ε ερδ§ ντε άί 6ου;χε ίότε,

κε κίσ•;| [/» βετεχε τε τ'^ιάλε, τε βε'ρ-.

^ϊρ: > τΐ ^όρδιρε, τε κουσπουλοΰαρε,

έ δέ 'όα(.γΛ τ| τγιε'ρε, έ ί χουαδε α

τά •π|ρπάρα κέιχπεβετ σε 1/,σούιτ , ϊ

ί σϊρο'ι ατά.

3ι. Κάκϊ κ» ού τζιουόίτνε Γίίε

»ότα κούρ πάνε βούβεριτί >'ε φλίονε,

τ'| κο'υ,σ-ουί,ού.αρ'.τί τε ο;ντό3^, τ4.
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γερούς , τους κουτιού; οπού ετερι-

«ατουσαν , χ*ϊ τυφλού; όπου εβλε-

ιταν' και £•}ο';αοαν τον Θεον του 1-

βραιΓλ.

33. Καί ό Ιτ,σοΰ; έποοσχάλεσε

του; μοΑτ,τζζ του, καί είπε" σπλα-

γ^νι,ομαι έτοΰτον τον λκον , ότι

σχεδόν τρεις τίμε'ραι; είναι, όπου

εαρααίνουσι μαζύ (ίου εδίϊ , καί δεν

ίχουν τι νά φάγουσι' καί δεν 6κλο>

να τους 307; οω νιητικου;, ρίπως καί

άκοβτάβουν ιΐς την ς-ράταν.

33. Καί λέγουν του οι μα^τάδες

τβυ κοα άπο ποΰ να μας ελίουν το'σα

ψωμία έδώ ει; τί.ν ερτμίαν, τόσον

όι»οΰ να χορτάσωμεν τόσον πλΐ6ος;

34• Καί λέγε•, τους ό Ι^σοΰ;" πόσα

ψαιαίχ Γ/ετε; καν εκείνοι του ΐιπαν'

έτετα. καί ολίγα ψα:άκί«.

35. Και ί'τ^όίΓΛζΐ τους όχλους νά

καθίσουν ίί; τ^ν γτ,ν.

36. Καί π/ρνωντα; τα επτά ψω-

|άα, καί τα ψάρια, εύχαρί<ττισε, καί

ϊκοψι , καί έδωκε εις τους μαθητάδες

τον" κ» οι μαδητάδ»; του εις τον

ί,λον

3τ. Κα: έφαγαν όλοι, καί ίχο'ρτα-

«χν* και έστ'καισαν τα κομμάτια, όπου

^περίσσευσαν, επτά κοφίνια γεμάτα.

38. Καί «κείνοι , οποϋ έφαγαν

/τον τέσσαρες χιλιάδες άνδρες, νω

ρίς γυναίκες καί παιδία.

3^ Καί ωσάν απόλυσε του; όχ

λους, ίαβΐ;κ•ν εις το καράβι, καί

•πίγιν εις τα σύνορα Μαγδαλά.

τζιάλε,τε κ§ έτ&ϊγν• , έ τι βέ-,πίρ'.τί

κε ϋίννι, ΐ λιβ^ουανϊ Πβρντίν' έ ί-

Κεφ. Τ ιδ.

ι . Καί άφοϋ ίλίαν οι Φαρι-

ταϊοι καί Σαδδοκκαϊοι, δοκιμάζοντας

τον, του ίζ^τησαν να του; δείςνι 9Π•

μεΐον «π• τον οΰρχ/όν.

σρατίλιτ.

3α. Ε Ιτισουί διίρρι μαθητίτ ίτίγ,

έ οϋ 9α'• με βγιέν λικξτε π§ρ Γί6§ «"Ϊ

έο'τί. σε γιάνε τρί ίίίτ κε μϊ πρε'σε,νε, «

νοΰχς ίούα τι λείΚίγ άτά πα γκρίνϊ,

σϊ μός οΰ έίγ. όιλ| μπούδ^.

33. Ε ί δόν' άτίγ μαθτιτίτ, έτίγ.

κοΰ τι βγ|μι νάβετ ντ ερημί κάκι

σουμί πούκίρα, σα τι φρίχενι κάκ{

'Ιίουμϊ νιε'^1,;

34• Ε δε Ιησοόι οΰ θ* άτοΰρε"

σα χουίίρα /.ίνι; ί δε ατά ΐ 6άν5,

ατάτί, έ όέ πάλι, ι πίχιε.

35. Ε πορσίτι ίί6ε Λοτίνξ τ'ε έίγ-

ν§ πόίίτϊ μπί δε'.

36". Ε σ£ μουαρρ ιε '?:άτ$ πούκε-

τ§, ε δε πίσκιτι, έ σί έφχαριστίσ*,

ί ί .:.5κόι ί Οειυ, ε γιου άίά μαθη-

τίβετ οϊ τίγ, έ μαθΛΤ»ίγτ| ΐ δάν}

ντΐ ίιΟΐ νιε'ρϊζ.

37. Ε χα'γκρι τε βθι, < οΰ φρίνί

έ γκρίγτιν» τϊ τίπίρούαρατ' ΐ τζόπα*

βετ, στάτ» σπόβτα πλιοτ.

38. Ε άτά νε χ«γκ?§ '*ν| κάτ^ρ

μίγΐ Λουδία , περ βε'τζρ.8 Γράβετ,

έ δε ογιέλμίτ.

3(). Κ σί λισόι τουρματ' ε* νιε'ρί-

^ετ , χίπι ντε βάρκί , «' βάτε ντ§

συνόρϊ τ^ Μαγδαλάσΐ.

Κρίί ΕΡιαίίτεμπιδγιε'τιτε ις. 1 6.

ι. Ε ΐ ερδε πράνε Φαύίσέΐγτ», ε* δΐ

Σαδουκίίγτι , έ έδοκιαά'ϊνί , έ ί θο'-

ίτ/ϊ άτίγ , τϊ γιου δβ•ρτίν άτοΰρε νι-

3αν (τ^ιουδί) γκά Κίελι.
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2. Και ό Ιησούς άπεκρίθη , και

»ΐπ*ν το.ις' όταν βραδιάζν) , λί'γετε,

6έλίΐ γίνη εύοία' Διατι κοκκινίζει ό

ουρανός.

3. Κ«Ι το ταχύ λέγετε, στίμερνν

γίνεται /ειμώνας. Διατί κοκκινίζει

συννεφιάζοντας ό ουρανός, ώ ύτοκρι-

«ται, το τρο'σωπον του ούρανοΰ ίξεύ-

βετε να διακρίνετε, και τα σημάδια

των καιρών δεν δυνεσβε να διακρίνετε;

4• II κακή γενεά χ«ί μο•./εΰτρια

ηΐμάδι γυρεύει" και σημάδι δέν

θίλει της δοθη, παρ» τι σημάδι Ιω-

νά του προφήτου. Και άφίνωντχςτους,

ίδιίβη.

5. Και παγαίνοντε; οί μαθητάδες

τ•υ πέραν, αλησμόνησαν να πάρουν

ψωμία.

6. Και ό Ιησοϋς τους ει-εν' βλε'-

πετε και φυλάγεσθε άπο τό προζόμ•.

τών Φαρισαίων και Σαδδ',ιυκαί'βν.

η. Και εκείνοι ίδιαλογίζωνταν, λί'-

γοντες,ότι ψωμία δεν έπη'ραμεν.

β. Και ό Ιησοΰς γνωρίζωντάς το,

τους εΐπεν' ώ βλιγόπις•οι, τί διαλογίζε

σαι ιχ,ίσα σας, ότι αέν έπη'ρετε ψωμία;

9• Ακ•μι δέν ς•οχάζεσδ> μηδέ εν-

θυμασθε τα πε'ντ• ψωμία τών πέντε

χιλιάδων, και πόσα κοφίνια έπη'-

«ετβ;

ίο Ουδέ τα έπτα ψωμία τών τε

σσάρων χιλιάδων, και πόσα κοφίνια

ίπηρετι;

1 1 Πώς δεν γροικατε, ότι δέν σας

ιιπα δια ψ«ομί, να φυλάγεσθε άπο το

προζύμι τών Φαρισαίων και Σαδδου-

καίων;

ιϊ Το'τε έκαταλάβασιν , ότι δίν

ίους είπε να «χουν τον νουν τους

άπδ το προζύμι του ψ«μίου , άλλα

άπ6 την διδαχήν τών Φαρισαίων και

Ιαίδουκαίων.

3. Ε δε άι ού περΡειίκ, έ οΰ 6α

άτοΰρε. κούρ έρρετε , θοι §ο ν§ χένετ*

κο'χα έμίρρβ, σε ψέ εστ' ί κοΰϊκ Κίελι,

3. Ε ντε (Αεγγές θο'ι , σοτ εστε

; δίΐΑβρ σε οΰ γγούικ Ι ού Ζι\ κίελι.

νιέρίζ μέ δΐ φάκε. ( Χποκ3ΐτειγ) φά-

κεν' έ Κίελιτ δίνι τα νί^νι , έ νιίάνετ'

5 κόχεβετ νούκ3 μοΰντνι τι νίχνι;

4• 2όιγ ί χεϊκ ε δε κουρβγιαρ νι-

σαν κΐρκόν ε νισάν 5ο τ'ε μος τέ ϊττε-

τί, περ βέτζμε νισάνι ί Προφη'τιτ

Ιων αϊ τ. • ί λια άτα , έ ΐκου.

5. Ε σι ερδϊ μαδητίτ' ετίγ μπά*•

ν» τ» περτε'ιγμε , χαροΰανε τι μίρρ-

ποΰ/.ί μέ βέτϊχε.

6. Ε Ιησ•«» οΰ θα άτοΰρε. βίστό-

νι, έ κίνι κου»γόέ; γκα προΰμμα ε

Φαρισε'γε'τ , έ δέ Σαδουκε'γετ.

η. Ε άτα μεντόνεϊ:νε με βε'τεχε τ§

τοΰρε, ε 6ό3ν», σένοΰκί μουαρόμ ποΰκί,.

8. Ε Ιτ,σοΰι ΐχουπέτόι , έ οΰ Οχ

άτοΰρε. ψέυ.|ντο'νενι ψί βέτεχε τοΰαιγ

πέσί πκκε, σε πούκ* νοΰ/.ε (Αοΰαρρτε;

9• Ακόμα νοΰκ* κουπετόνι , έ νοΰ/.ε

μπάνι μεντ τ§ πε'σε πούκίτί , κοΰρ

χάγκρϊ τ| πέσί μίγβτ* νιε'ρβζ, έ δβ

σα κοφίνα μούαάρνε,;

ίο. Ας τε στάτβ πβύκίτε , κοϋρ>

χάγκρε τε κάτϊρ μίγιτ* νιε'ρίζ , ΐ δβ

σ« κοφίνα μούαρρτ|;

ιι. Κΐ^ νούκε κουπετόνι σε νοΰκ

ού θάτζε γιουβετ πίρ ποΰκί, τε £ού-

χενι γκα προΰμΐτ' ε Φαρισεΐγετ, ΐ τβ

2αδουκέγετ;

12. Αχιερε « κουπετοόανε σέ νουκ

ού 6α τέ ρουχόνϊ γκα προμετ' ε άοΰ-

κεσε , πο γκα διδαχία έ Φαρισέγετ,

ί δέ 2αδουκε'γετ.
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ϊ3. Και δταν ηλθεν δ Ιησούς εις

τα μέρτ> της Καισαρεία; της Φιλίπ

που, έρωτα τοίς μαθητάόε; του, λέ-

γωντας' τίνα μέ /έγουν οι άνθρωποι

να είμα: εγώ ό «ίος τοϋ ανθρώπου;

!.'{' Και εκείνοι τοΰ είπαν" άλλοι

λί'γουν, πως να είσαι ό Ιωάννη; ο

Εβττιςτίξ* καί άλλοι, ό Ηλίας" και

άλλοι, ό Ιερεμία;, η ένας άιτο τοΰ;

προφητα;.

1 5. Αε'γει τους, οίρ,-ή εσιΐ; τίνα

μι λέγετε να είμαι;

ι6. Και άπεκρίθη ό Σίμων Πέτρος,

κα: είπε, σύ είσαι ό Χρις"β;, ό υίος τοΰ

0ίο5 τοΰ ζώντος.

ι τ. ΚαΙ άπεκρίθη ό Ιησούς, και

ίιπεν του, καλότυγος είσαι 2ιαων υιέ

Του Ιωνα, ότι σάν/.α και αίμα δεν

βοϋ το εφανέρωσεν, άλλα ό πατήρ μου

ΐχοδ *ινα: ει'ί τον ούρανόν.

1 8. Και εγώ σοΰ* λέγω, δτι ΐσΰ

είσαι Πέτρος" χαί απάνω εις έτούτην

την πετραν θέλω χτίσει την έκκλησίαν

μου" χαί ή πόρταις τοΰ Αδου δεν θέ-

λουν ττ,ν χαταπονέσει.

Ι9• Και θέλω σοΰ δώσει τα κλει

διά ττ,ς βασιλεία; των ουρανών*

και ζ, τι και αν δέση; απάνω εις τήν

γην, θέλει εΙσΟαι δεμίνον και εις τους

ουρανού;- και ό,τι και άν λύ<:η; απά

νω εις ττ,ν γην, θέλει εϊσθαι λυμένον

και εις τον ούρανόν.

2ο. Τότε επαράγγειλε τους μαθη-

τάδε; του , να μί,ν εϊποΟσι ει; κανένα,

έτι αυτές είναι ΙησοΟς ο Χρις•ό;.

2ΐ. Απο τότε άρχισεν ο Ιτ,σους

ν* φανερώνη εις τοΰ; μαθητάδες του,

ότι πρέπει να ύπάγη εις τα Ιεροσόλυμα,

και να πάθη πολλά άπ6 τους πρεσβυ

τέρους και αρχιερείς, και άπό τους γρα

μματείς, και να φονευθη, και τϊ) τρίτη

ήμερα να άνας-αθη.

ι3. Ε σι ερδι Ιησούϊ ντ§ συνόρι

τι Κοισαρίσε σε Φιλίπουτ, ί πίετ μα-

θτ,τίτ' ίτιγ, ϊ ού θόϊ. τζίλινε. 6ον$

νιέρ|ζιτ| μουα σε γιαμ ΐ άίρρΊ ΐ νιε-

ρίουτ;

1 4. Ε δε ατά ΐ Θάνε. τζί θόνί

Ιωάννϊ Βαπτιστίνί, έ τ§ τγ-.έοε Ηλί-

αν*. έ τ| τγιέρε. πα Ιε^εμίανε. , ά νι|

γκά προφνίτ|ριτ|.

1 5. Ού Οοτ' άτουρε. έ γιούβετ

τζίλι θίι σε γιαμ ούνξ;

6. £ ού πξρίέίίκ Σίμων Πίτρουα,

ε ί θα" τι •)έ Κρίστι, ί ΛίρρΊ ί Περ-

ντίσε σε Ριάλε.

ιη. Ε δε Ιησούϊ ού περΓέϊίκ , έ ί

θα άτίγ" ϊ λιούμουρε. γέ τι Σίμων,

ί πίρρ"ι Ιωνάιτ, σε κοόρμι * δέ Ριάκου

νοόκ' ΐ δεφτόιντέ τι *ετο, πο τία-

πάϊίμ, >\ ϊ3τί ντ'ε. Κίιλ\

1 8. Ε δέ ούν§ τ£ θόμτιγ. σι τι

γέ Πέτρο , ί σίπίρ μπΐ χε,τΐ Ρούρρ*

οο τε β; πίνάν' έ* κίσε,σε. τίμε , έ §ί-

ερρτ' έ πίσεσ$ δο τϊ μδς μουντγε,ν}

τι βίγενε κόντρ άσάιγ.

19. Ε δό τ^ τ^ άπ τίγ κίτζετ§ τ|

μπρετ^ρίσ* §' Κίελβετ, Ι άτε ν\ τ§

λίδτζ τι μπι δέ , τε γέτε λίδουρε έ δέ

ντ| Κίελ, έ άτ| *\ τ| ζγίδιτζ τι μπί

δέ, τϊ γέτ& ζγίδουρε έ δέ ντί Κί&Α.

2θ. Αχιέρε πορσίτι μαθτ,τίτ* ετίγ,

τ| μος θόν| ντονιέ νιερίουτ σέ άΐ ϊ-

3τ§ Ιησούι Κρίστι.

2ΐ. Κε άτ§ χέρι ζουρι Ιησού» τ|

γιου τρείον μαθητίβ*τ σ^ Τιγ, «έ

δοόχετ§ τρ. βέγί άΐ ντ^ Ιερουσαλήμ , Ι

τε π|σόγ| 3ούμ| γκα πλεκεσία, ΐ γκα

τΙ πάρ^τ' έ Πρίφτερετ , ί •τ\ Γρκμ-

ματέψουριτ| , έ τε βρίτετι, £ τε. τρί-

I τ|ν§ δίτί τί γγιάλετε.

7
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22. Και πιάνωντάς τον ό Πέτρος,

άρχισε να τόν όνειοίζη, λέγωντάς του'

βύθέντη, λυττησου του λόγου σου' άμ

ποτε να [/.ήν σου γένη έτοϋτο.

23. Καί ό Ιησούς έγυρισε, και είπε

τοΟ ΙΤ•'τ:ου, ΰπαγε οπίσω [/.ου Σατα

νά, έατόΉόν [/.ου είσαι, δτι οέν ς•ο-

ν'<ζεται τα πράγι/, -τα του Θεοΰ, άλ

λα τα -ράγριατα των ανθρώπων.

24• Τότε είπεν ό Ιησοΰς εις τους

[ΑαΟ/,τάδ'ες του' οποίος θέλει να ελθη

καταπότι [/.ου, άς άρνηθη τον λόγου

του, καί άς πάρη τον ς-αυρόν του, καί

«ς μέ ακόλουθη.

α5. Διατί όποιος θέλει να φυλά;η

τήν ζωνίν του, θέλει τήν χάσει" καί ό

ποιος την χάση δια λογού .[/.ου, θέλει

τήν ευρη.

26. Διατί, τί ωφελείται άνθρωπος,

έάν χεροη'ση τί.ν κόσμ,ον όλον, καί τήν

ψυν Λ/ του ζημιωθϊ,; η τί θέλει οώ-

ιει άνθρωπο; έξαγόρασμα ο\ά τήν ψυ-

νην του.

ιη. Διατί ό υίος του άνΟρώ-ου

μέλλει να ελθη μέ τήν 5όξ-/ν τοϋ πα-

22. Ε Πέτρουα έ άγκαλιάσι άτ|,

''3. κουρτζέέ ζού τα κερτόν , έ τι

βέτεχενε τέντε ζότ, μός κιόφτε κ*

γιο τέκ τέγε.

23. Ε 0*8 άί οΰ κθέ έ ί θα Πέτρο-

σε , ικε πράπα μέγε σατανά, <τκάνο*αλ"

γέ έ [/.§ μποδις, σε νου/ε μεντόνε

πούνίρατ ε Περντίσβ, πο πουνερατ'

έ νιέρεζετ.

24- Αχιέρε Ιησουϊ ού θα μαθη-

τίβετ ο§ τίγ. άί «ε Χό τέ βίγΐ πας [λέ

γε, λέ τε άρνίσετξ βέτ|χεν' έτίγ, έ

λέ τε γκρ£ρε Κρουΐκν' έτίγ, έ λε τε

βίγε πάς [λέγε.

25. Σε ψέ άί κέ δο τ^ ρΌυαγε σπίρ-

τιν' έτίγ , δουχαετε κέ τα χουμπάσε,

έ άί ;':ε τα χουμπάσε σπίρτιν"

έτίγ , περ μουα §ο τα Ρέγϊ.

26. Σε ψέ τζί βεγέν νιερίουτ ντ§

κερδέίτε Ρίθε δινιάνε , έ τέ §&μετόνε-

τε ϊπίρτιν έτίγ, α τζοο τέ άπε νιε»

ρίου περ τέ κεμπίερέ σπίρτιν' έτίγ.

ο.η. Σε ψέ ί πίρρι ί νιερίουτ κα

τ.|> τ' άρίουρί μέ Ρίθξ ντέρρετε,β

τοος του, [/.αζΰ [/.έ τους αγγέλους του' , λίβδίμετε τέ παΛάίτ σε τίγ, πά>5/.§

καί τότε θέλει αποδώσει εις κάθε ενα [/.έ εγγεγτ' έτίγ, έ άχιέρε δο τέ άπ§

μπε τζίλεβοσί κούντρ§κά πουνούαρ&.

2&. Με τε βερτέτα οΰ θόμ γιοιί~

και α τα έργα του.

28. Αληθινά σας λέγω, ότι είναι

κάποιοι άπό τούτους, όπου ςέκουντκι

έδώ, οι όποιοι δ"έν θίλουσιν γευθή θά

νατον, έως όπου να εΐοώσι τόν υίόν

τοΰ ανθρώπου, όπου να έρχεται εις τήν

βασιλείαν του.

Κεφ. ιζ. χη.

Ι. Καί ίίς-ερα άπό Ζξ ημέραις πέρ-

νει ό Ιησοΰς τον Πέτρον, καί Ιάκωβον,

βετ , γιάνε τζά γκά ϋετά κέ £ίν§ >.§-

τοΰ , κέ άτά §6 τε μος »όχίν§ βόε'κϊ-.

γε , γγέρα σά τέ δόχονε τ$ Αίρρ- £

νιερίουτ , £έ τ| βίγε ντε μπρετερί

τε τίγ.

Κρίε Εστατεμπεδγιέτετε ιζ. χη.

ι. Ε πάς Ριάστε δίτετ, μούαρό

Ιησουϊ Πέτρον§ έ 5έ Ιάκωβονε , έ δβ

καί Ιωάννην τόν άδελφόν του' καί τους Ιωάννε β$λάν' έτίγ , έ ί χίπι άτά

ανεβάζει εϊς Ινα όρος ΰψηλόν κατά ' ντέ νιέ μάλλ τέ λιάρτ§ βέτζ» [*π^

ρνας. νιανε.
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α. Καί μ.ετ£^οροώ8•»ι έμπροςά τους,

και ελχαψε το πρόσωπον του ώσαν

ό ήλιος, κχί τα φορέματα του έγίνηκαν

άσπρα ώ?αν το' φώς

3 Κα; να , έφάνηκαν εις αυτούς ό

ΊΐΙωϋστς και ό Ηλίας , καί ώμιλοΰσαν

μέ αυτόν .

4 Και άπεκρί&η ό Πέτρος , και λέ

γει εις τόν Ιησοϋν, αύβέντη, καλά εί

ναι να εΐαεσΟεν έμεΐς έδώ' άν βέλης, ας

χάμωμεν ε$ω τρεϊς κάλυβαι;, διά λό

γου σου μίαν, καϊ μίαν δια τον Μοϋ-

σην, και μίαν δια τον Ηλίαν.

5. Και εν ώ άκόμι έκεΤνος έσυντυ-•

χαινίν, ϊδοϋ ευθύ; Ινα συννεφον φωτεινών

τους έσκέπασε, και φωνή εϋθΰ; ήκοΰσΟη

άπό το συννεφον, όπου έλεγεν" έτοΰτος

«ιναι ό υιός μου ό ήγβπημένος, εις τόν

όποιον άναπαύήττΑα, αυτόν άκουετε.

6. Και ωσάν τ^ν ηχούσαν οί μα,θη-

τάδε;, έπεσαν πίκουπα καί έφοβη'9η•

σαν δυνατά.

7• Καί ηλθεν ό Ιησούς καί έπί-

ασέν τους, καί εΐπε' σηκωθητί, καί

μην φοβ είσθε.

8. Καί έσνίκωσαν τα ματιά του;,

καί δεν είδαν κανένα, παρχ μονάχα

τον Ιησοϋν.

ο.• Καί καταβαίνοντε; αυτοί άπό

τό όρος, ό Ιησούς τους έπαράγγειλε,

λίγωντας" να μήν είπητε κανενός ε

τούτο όπου ειίετε έως όπου να άνα-

ςτθη ό υιός του άνθρωπου άπό τους

νεκρούς.

ίο. Καί οί μα9ητάδες του τόν η-

ρώτησαν" Διατί λοιπόν λέγουσιν •ί

γραμματείς, πώς ό Ηλίας κάμνει χοεία

να έλ9η πρώτα;

1 1 . Απεκρίθη ό Ιησοΰς, καί ιΐπέν

τους. βέβαια ό Ηλίας έρχεται πρώτα,

να άποκαταςτίση Ολα.

»2, Αμή λίγω σας, Οτι 4 Ηλία;

α. Ε ού μεταμορφός (ντίρόϊ τ$

πάρειΐ ) περπάρα άτοΰρε , έ φάκεα

έτίγ ί ντρίτι πόσι Δίελι, έ ρ^.τατ' ίτίγ

οΰ πεν§ τ§ πάρδα πόσι δοίτα.

3. Ε να έ ού όουκ ντά τα Μωϋ-

σίου έ δε Ηλία, έ κουβ*ντόίγν§ »ά-

όν.ϊ με τ(.

4• Ε Πέτρουα οΰ π^ρΡέΐΓκ , £ ί9χ

Ι/σοΰίτ , ζότ, μίρί| 1>*τ£ τ| ρΊ'υ.| νά-

βετ κίτού. ντ§ §ό τ§ *ίγεμε χ§τοΰ

τρέ τέντα , νιε τ.\λ τι , έ νιξ π£ρ Μω-

σίνί, έ ν4 π?? Ηλίαν$.

5. Ε τεκ φλιτ άί ακόμα, να, έ

ί-Λ ι νιε ρε έ φέςουρε, έ ί μπουλιο'ι άτα,

έ να, νιε ζε γκά ρ'έγια Χ{ θόϊ' κονίιγ

\ά-% πίρρι ϊμ ΐ δάϊίουρι , /ε μπα τ^

πρέχεμ οίνε , άτίτ τι διΓιόνι.

6. Ε σί εδιΓουανί μαθητέιγτε ρΌίνε

πίρμπίς μπί φάκε τξ τοΰρε,έ οΰ φρι-

κοΰανε, βούμε.

η. Ε Ιησουι έρδι πράνε , έ ί ζουρ»

άτα, έ ού θά" γκρέουνι, μός ού φρι-

κόνι.

8. Ε κούρ γκρίγτινε σίτ' έτοϊίρε,

σπάνε ντονιε τγιάτϊρ πξρ βέτζμε 1η-

σουνε (ίέτευ-!.

ρ. Ε κοϋρ ζΑρίτν' άτα γκα μάλλι»

ί ποοσίτι άτα Ιησοΰι , έ ού 6α" μός

9όϊ νιερίουτ κϊτε ύ πάτί γγέρα σα τ|

γγιά>ίτε γκα τ\ βΙέκουριτ» ΐ πίρρ\

νιερίουτ.

>ο. Ε έ πίετν' άτε μαΟητίτ έτίγ,

έ ι Οάνε' ψε γραμματέιγτί θόνε δα,

σε Ηλία δό τε βίγε. περπάρα;

ιι. Ε δέ Ιηιούι οΰ πίρΓε'Ί'Γκ, β

ούβα άτοΰρε" σε Ηλία βγιέν περπάρα,

έ §ό τε 6ίραί ^ίθ| Αότ|νε ντε τάξ.

ι». Ε δέ οΰ θόμ γιούβετ σέ Ηλία
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τώρα πλέον ήλθε* καί δεν τον εγνώρισαν

άμή έκαμαν εϊς αυτόν, όσα ηθέλησαν1

τέτοιας λογη; καί ό υιό; του ανθρώ

που μίλλει να πάθη άπ αυτούς.

1.5. Τότε έγνώριοαν οι μχθητάδες,

ότι δια τον Ιωάννην τον βαπτις-ην

τους ειπεν έτουτον τον λόγον.

ι4• Και ώσαν ί,λΟαν αυτοί εις τον

λαόν, έση'μωσεν <νας άνθρωπος εις τον

ϊησουν γονατίζοντας εις αυτόν,

1 5. Κ«ί λέγωντας* αύθίντη, λυπη'-

βου τον υίον μου δτι σεληνιάζεται,

και κακοπαθεΐ* και πολλαΐς φοραϊς πέ

φτει εϊς την φωτίαν, καί εις το νερόν.

ι6. Καί τον η•ρερα εις τους μχθη

τάδες σου, και δεν ημπόρεσαν να τόν

ίχτρευσουν

17. Κα' άπεκρίθη ό Ιησούς, καίεΐ-

πεν' ώ γενεά άπιςτι καί διες-ραμμε'νη,

«ως πο'τβ θα είμαι μετ' «σας; Ζως

πότε θέλω σας ύπομεν«ι; φέρετε μου

το'ν έόώ.

ιδ. Καί έπρός-αξε με θυμόν ό Ιη

σούς το δαιμόνιον, καί εϋνήκεν άπ ε

κείνον* καί ΐατρίύθη το παιδί άπό την

ώραν έκείνην.

19- Τότε ίπηγιν οί μάθη τάδες εις

τόν Ιησοΰν κατά μόνος καί είπαν του"

Διατί εμείς δεν έδυνη'θημε» να εϋγα'-

λωμεν αυτό;

30. Λε'γει τους ό Ιησούς* Διά την

άπις-ίαν σας* βέβαια σας λ γω* άν έ

χετε πίς-ιν ώσαν ένα κουκκίτοίί σηνα-

πίου, θέλετε εΐπη εις έτοϋτο τό βουνον'

μίτατο'πισαι άπ' εδώ εκεί, καί θέλει

μετατοπίσει" καί δεν θέλει εισΟαι κα

νένα πράγμα αδύνατον εις «σας;

3ΐ. Αμή έτοϊκο το γένος δεν εΰ•

γαίνει, πάρα μέ προσευ/ην καί μέ νη-

ς«ίαν.

32. Καί «κεΓ όπου έσυναναςφ/φουν,-

ταν ούτοι εις τιίν Γαλιλαίαν, «ΐπν

ι νταστί" πο νουκ' έ νιόχν' άτ&,

έ ί κέν| άτίγ , σα ϊ\ δέό'ν£. κ§*3του

έ δε ί πίρ^ι ΐ νιερίουτ §ό τ§ π£σόγε

γκα ατά.

1 3. Α^ιέρε κουπ|τούαν| μαθητέϊγ-

τε σε περ Ιωάννη βαπτιστίνε γιου

θόσ άτοΰρε.

ι4• Κ σι ερό ατα τ«κ κε τουρα

» ίιε'ρι^ιτ , ερδι ντέ άι νιε νιερί , Ι

γιου περΡέϊίκ.

1 5. Ε ί Θό3 ζότ, λΐ τΐ τ$ βίγ|

λίκξτ| περ τ»μ Αίρ^, σε « ζ& πετάγια,

έ μουντόνετί σούμε. σούμε, χέρ§ πί«

ντε ζγιάρ , « δούμε χέρι ντ| ουγξ.

1 6. Ε ε προύβα άτε ντ| μαθητ-1

τ| τουα έ νου/.ε μούντνε τα σερόϊννϊ.

17. Ε δε Ιησουϊ ού πίρΓε'ϊΓκ, «* "θά"

ώ σόϊγ ΐ πα ίε'σε , έ" δε ί στρέμπε,ρ!,

γγέρα κουρ τέ γέμ μέ γιούβετ; γγέ-

ρα κούρ τε οϋ οουρό'γ γιουβετ; Λι

μάνι άτε λ|του.

ι8. Ε έ κϊρτόϊ άτι Ιησουϊ, ΐ §ο)λ

γκά άί ί παοΰδι, « ού δ|ρούα άτ^

ααγϊιτ δγιαλι.

Ί9- Αί"?ε «Ρ*Ι μαθητίτε ντέ Ιη-

σούε βε'τίμι μπέ •3;άν£ , « ί Θάνε,, ψε

νάβετ -νοΰκε μούντμ τα κρίγεμΕ άτέ;

3θ. Ε δε Ιησουϊ ού θίί άτοΰρε.

σε νού/| *«σόνι μίρρ"ε. σέ ού θόμ μΐ

τε βερτβ'τα , ντέ πάτζι Λίσε σα νι|$

κόκε σινάπιτ , §ό τ| θόϊ /.ετίτ ΐλάλιτ,

γκρε'ου κετε'γε, ΐ ^άϊγδε άτγε,' ί δό

τ« ^6γΐ, ί δό τ\ μός γε'τι ντ| γιου

ντονιϊ ί\ τϊ μός βένετε.

3ΐ. Πό κουιγ σόϊγ ί §γιαγετ νούχε

δελλ ντρί»« , πΐρ βε'τζμΓ μέ τε φάλ-

τουρε , Ι δε μέ τ' άΡερουαςε.

33. Ε σι βίγνε άζχ ρ*ότουλ ντ|

Γαλιλαίε , ού θά άτοΰρε Ιτ,τούϊ
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τους ό Ιησοΰ;" ό υ•ος ταϋ άνθοώ-ου

{χελλει να ::αραδοΟη ει; τα χίρια των

άνθρώ-ων.

23. Και θίλουσι τον φονεύσει, και

την τρ την ήξεραν θλει άνας-αθ/,.

Κ«: ελυπη'θηκαν πολύ.

34• Και όταν ήλθαν εις την Κα

περναούμ, εκείνοι, ό—οΰ εΐΑαζωναν τα

δίδραχμα, ηλθχσιν εις τον Πέτρον, και

ιιπαν δίν πληρώνει ό διδάσκαλο; σας

το δόσιαον των διόρά/αων ;

α5. Λέγει ό Πέτρος, ναί' και όταν

«μβηκεν εις το τττ?,τι, τον έπρόλαβεν

ό Ιτσοΰς, καΐ λ.γει του' τί σοΰ φαί

νεται, Ιιυων; οί βασιλείς της γη; άπδ

ποίους π;ρνουσι δόσιμον, η κηνσον; ά-

ττό τ*ϋς υν.ύς τους, ή άπο τους ζε' ου;;

3.6. Λ -γει του ό Πέτρος* άπα τους

ξένους, "λε'γει το^ ό ί^οΰς* Λεύτεροι

λοιπόν εΓναι οί ΐ/ίοι.

27• Ααήόιάνά μην τοίις σκανδαλί

ζω*;ν, τΐτ,γζινζ εϊς τήν θχλασσαν, και

£ίςε το άγκι•τρι σου, και -ό πρώτον

ψάρι, όπου ε^ίγη, πιασε' το, και άνοιξε

το ^όμα του, κ /ι θέλεις εϋρη ?να 7ατη-

^χ, και περνώντας εκε^ον οοσ;ου;

τον δια λόγου {ίου και δια λόγου σου.

Κεφ. 11). ι8.

ι. Εις έκείνην την ώραν ήλθαν οί

(ΐαθττάδίς εις τον ΙησοΟν, λέγοντες"

ποίο; τά/α εΐναι μεγαλύτερος εϊ; την

βασιλείαν τών ουρανών;

2. Και προσκαλεσμένο; ό Ιησοΰς

Ινα παιδίον, ίτκ<ήν το εις τί,ν με'σην

του;.

3. Κα! λίγει' βίβαια σας λι'γω* αν

Οεν γυρίσετε, ν* γένη: ε ωσάν τα μι-

χρα παιδία, δεν θέλετε εμβη είς τή•

βασιλείαν τών ουρανών.

ι\. Οποιο; λοιπόν ταπεινώστι το"

οο τί ι-ετϊ, ι "*ιρρι νιιοιουτ ντ* οου**

ορό τέ νιε'ρεζετ.

α3. Ε οο τα βράσενε άτΙ , Ι τ|

τρε'τενε οίτε. ο!> -εγκοί/ετε, £ ού χελ-

μούανε ίίούμε.

24• Ε ©ί ε'ρδε άτα ντε Καπερνα-

ίύμ, γιου κιχίνϊ Πετροσε άτα κ| μπί-

γε'δενε χαράτζετε, ΐ ΐ θάν: Δάσκαλι

γιούαιγ νούκε, παΡούαν χαράτσι;

25. Ου θότϊ παΓούαν. ε κοΰρ χίρι

ντε στεπί , ί θα άτίγ με -ϊρπάρα 1η-

σούι' σι τ4 οού/.ετε. Σίμων; μπρετίριτ'

έ δε'ουτ γκά τζιλετ* μάρίνε. τε δίνατε,

ά χαράτζνε; γκα κίγτ' έτοΰρε, ά γκα

τ| χούαίγτε.;

1 6. Ε ΐ θοτ' άτϊγ Πέτρουα, γκα

τ§ χούαιγτι. ΐ θότ' άτίτ ίησούι" ντ§»

στί /ιϋτοΰ τ§ •'"ίγτί γιάν ελεύθερο.

ο,η. Πό ν\ τ§ μίις σκανδ«λίσγ§μ%

άτα, χ_άεγ§ε ντεδέτ, έ βο.ρ'ρϊ άγγί-

στρίν; . ί άτε πί"κ κζ τϊ δάλλ| /ϊερ-

πάρα , γκρε'ι , ί χάπι Γόγεν' έτίγ , ϊ

οο τε Ρέτζ ν:§ στατη'ρϊ , Ι σι τα ιχαρτζ

άτι επουα άτοΰρε πέρ ριούα , ίό\πίρ

τίγ.

Κρίε Ετετί{•.πεδγΐίτ|τ|. μι. ι&.

ι. Ατ* τζα2τ έ"ρδε. ρ.«θητίτε ντέ

ίησούι, έ ι Θάνε," βά>| τζίλι εστί. ^

ΐ ιιαδ ντ^ [;.πρετίρι τ| Κίεί|ϊ:τ;

2. Ε Ιησούι θύρ'ρ'ι νι| δγιάλλε , ί

έβοΰρι άτε στρούαρα ντ| ρ.ές τε τοΰρε.

3. Ε θα' μ.ε τ| βιρτίτα οΰ Οο;*

γιούβετ , ντ£ ριος ού κθε'φι , ε τ^ π(-

νενι σι έ δέ δγ'.ίλρι.τ$ , §6 τ| (Αος χίνι

ντί (Απετίρι τ| Κίελβετ.

4• Ε άί 5α >Λ τ| ταπινο'ιγί $έ
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λαγούτου, ώσαν το παιδί έτοΰτο, ε

κείνος είναι μεγαλύτερος εις τί,ν βα

ί'.λίίαν των ουρανών.

5. ΚαΙ όποιος δε/θη ένα παιδί

τέτοιας λογής, δια δν μά (ίου, έμέ-

να δέχεται.

6. Αμη' όποιος σκανδαλίση ίνα α

ϊτό τους μικρούς ετούτους, όπου πι-

ς•ευουσ:ν εις έμενα, καλητερον του είναι,

να κρεμασθη πέτρα του μύλου εις τόν

λαιμόν του, καί να καταποντισί)•/; ει;

τ6 πέλαγος τ?,ς θαλάσσης.

η. Αλλοίμονον εις τόν κόσμον άπό

τα σκάνδαλα" διατί ανάγκη είναι να

ίλθουσι τα σκάνδαλα" όαω; αλλοίμονον

«ϊ; τόν ανθρωπον εκείνον, άπό τόν ό

ποιον έρχεται το σκάνδαλον.

8. Αν δι σε σκανδαλίζη το χέρι

Τίχεν' έτίγ σι καύιγ δγιάλλε , άί ξ^τε

μί ΐμάδ ντε μπρετερί τε Κίιλβετ.

5. Ε άί κε τε πρέσ,ε νιε τε τίλλ^

δγιάλλε μπ| εμΐρ τΐμ , με πρέτ μούα.

6\ Ε άί πα λ\ τε σκκνίίαλίο-γΐ νιΐ

γκα χ§τα τι βόΓελιτε, λ§ Λι.σόγιν|

μπε μούα , 'φτί μ§ μίρρί περ τε, κ§

τι βάρετϊ ντε κιάιρι τί τϊγ μο'*ίρ' έ

μουλίουτ , ( τε στίχετϊ ντε φοΰντ

-ε δέτιτ.

7• Βέ ντε πότε γκα σκανδάλες

σέ είϊτε στ/ρίγγίμ τε βίγινε σκάνδαλε-

τε. πο 6ε μπα

βγιέν σκανδάλι.

οία 1ΐί•σου, η το ποοαρι σου, κόψε τα, και

ρίξε τα άπό λο'γου σου' καλητερον εί

ναι να εμβης εις την ζωην κουτζός η

κουλός, πάρα όπου νά έχης δυο χέρια

και δύο ποδάρια, και να βαλθης εις

τό πυρ το αΐώνιον.

9• ΚαΙ άνίσως τό (/.άτι σου σε

σκανοαλίζη, εύγαλέ το και £ίςε το άπό

λόγου σου* καλτίτερον σου είναι να πας

μέ ένα μάτι εις της ζωην, πάρα να ε-

χης δύο μάτια, και να βαλθης εις

την γε'ενναν του πυρός.

ίο. Βλέπετε να μην καταφρόνεσετ ί

κανένα άπό τούτους τους μικρούς, δι

ότι σας λέγω" δτι οι άγγελοι αυτών

εις τους ουρανούς βλέπουσι πάντα τό

πρόσω—ον του πατρός μου, όπου είναι

εις τους ουρανούς.

1 1. Διατί ό υιός τοΰ άνθρωπου ήλ

θε να σώση τό χαμένον.

ία. Τί σας φαίνεται; άν τύχη κα

νένας άνθρωπος να ε/η εκατόν πρόβα

τα, και να πλανηδη ένα άπ αυτά, δεν

άφίνει τα έννεν/,ντα εννέα, και παγαί-

8. Ε ντέίτε & Λορρα γιοτε , ά /.έ-

μπα γιότε τε σκανύαλίς τι, πρέι άτο,

έ στγιέρι γκα βέτ|χεγι« , σε ΐ-3τ| α§

μίρρε περ τϊγ τε χίτζ ντε γέτε ίτ^ά-

λ§ , α πα οοόρε , σε τε κ;τζ δι οού-

αρ4, ί & χέμπ§ , έ τε. βίχίτ^ ντΐ

φλιάκε τ| πα σόσουρ|.

^. Ε ντέϊτε σίου ίτ κε τε σκαν-

δαλίς, κρέε άτε , « στγιέρε γκχ βε'τί-

χεγια, σέ εττΐ με μίρρϊ πέρ τιγ τ|

χϊτζ νΗ γέτί μέ νΛ σϊ, σέ τ^ Λίτζ ά

σι, 2 τε βίχετζ ντε πισε τε ζγιάριτ.

ίο. Βεστρόνι τε μός καταφρονίσνι

ντονά γκα κετα τι βό."ιλιτε , σε οΰ

θόμ γιούβετ, κΙ βγγίλιτ' έτοΰρε ντε

Κίί>' κοϋρ §0 βόχ;νε φάκεν' ε γιάτιτ

σίμ , κε Ιστέ ντε ΚίεΧ.

ιι. Σέ ?ρδι ί πίρόι ί νιερίουτ πε^

τ\ λεφτερόσουρε τε /ούμπουρενε.

12. Τζιοϋ δούκετε γιιούβετ, ντ|

πάατ5 ντονιξ νιερι νιϊκίντ δ|ντ , έ τί

χουμπάσε νιε γκα άτό , νούκε λέ τί

νίντίδγιέτ' ένέντα , ε βετε ντ5 περ
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νωντας εις τα δρυ, γυρεύει το πλανε-

μένον}

1 3. Και «ν τ»χη να τι» είίρη, βέ

βαια σα; λίγα», ότι περισσότερον χαί

ρεται δι* εκείνο, πάρα σιά τα εννεντ,ντα

ίννία. όπου όέν έπλανη'θηκαν.

ι4• Τέτοιας λογτ,ς δέν είναι θέλη

μα έμπροσθεν τοΰ πατρός «ας τοϋ εν

οΰρανοΐς, να χαθη ίνας άπό τους μι

κρούς τούτον;.

1 5. Καί αν «φάλλη ό αδελφό; σου

εις έσίνα, πάγαινε, και έλεγξε τον άνά-

μ;σόν σου και εκείνου μονάχου" αν σέ

άκούση, έκέρδεσες τόν άδελφόν σου.

ι6. Αμή ιάν οέν σί άκουση, έ.ταρε

ρε λόγου σου άκόμι ίνα η δύο* δια

να βεβαιωθτ, κάθε λόγος άπό το ς-ό-

μ* όύο τ» και τριών μαρτύρων.

ι^. Και αν παράκουση και αύτοΰς,

«ΐττέ το εις την έκκλησίαν* καΐ άν πα

ράκουση και τη; εκκλησίας, έχε τον

ωσάν τόν έ&νικόν και τον τ=λώνην.

1 8. Βέβαια σας λέγω" δσα άν δ•-

βτίτε απάνω ει; την γην, θέλουσιν εΐ-

σθαι δερ^ένα εϊς τ!»ν οΰρανόν καί δσα

λύσετε απάνω ει; τί,ν γην, θέλουσιν

€ΐτθαι /υμένα ει; τόν οΰρανόν.

19- Πάλιν βέβαια σα; λέγω, ότι

αν συμφων/ίσουσι δύο άπό σα; απάνω

μάλλ» τι *!:κόγ| τ| χούμπουρ|νε;

ι3. Ε ντ£ κιόφτ| *Ι τα Ρέγί άτϊ, μΐ

τι βϊρτέτα οΰ θόμ γιουβετ , σέ Ρ|ζό•»

νετε π|ρ άτ\ μέ. τέπ|ρ, σέ π^ρ τι ν§ν-

τ&δγιέτ' ένέντα , κέ σκένε, χούμπουρε,

ι4• Κεστοί» νούκ 5^τ' ούρδίρί περ-

πάρα γιάτιτ σούαιγ κξ ϊστί, ντε Κί-

εΧ , κέ τε χουμπάσ§ νιξ γκά χετά τ|

βόίΐγιτ§.

1 5. Ε ντέστί κέ ι\ φ§γέν τι βί-

λ'άϊ Γτ, χάϊγδε, έ κ|ρτόγε άτϊ βέτί-

με , τι ε δε άί π&ΰλξ , ε ντε τ§ ξ|ι-

Γιόφτί , έ κερδέσε βε)άν§ τέντ.

1 6. Ε ντέ μό; τΙ διίιόφτξ, μέρρ*

μέ βέτεχε νι| α α βέτϊ ακόμα κέ πίρ

πάρα Ρόγεσε. δι ά τρέ μάρτυρίβετ , τ§

κίντρόγί τζοο φγιάλί.

17. Ε ντε μό; διίιόφτ^ έ δέ άτά,

θοόαγια Κιί)|σϊ ε δέ λαόιτ , ί ντέ μός

ΟίΡιοφτε ε δέ κί5±σε, λέ τέ γέτϊ τέκ τέγ»

σι κούντρε 1"τί ΕΟνηκόϊ έ δέ Τελόνι.

1 8. Σέ ού θόμ μέ τε βερτέτα, σα

τε λιδνι μπί δέ , δο τέ γένε λίδουρς,

ντέ Κίίϊ , έ σα τε ζγίδνι μπί δέ,

δο τε γέν| ζγίδουρι έ δέ ντΐ Κίελ\

19. ΠϊρσίρΙ οΰ Θοϊλ γιουβετ, σε

ντέστε χέ τε συαφωνίσγεν§ δ' γκά

εις την γην δι* κάθε πραγ[Αα όπου : γιουβετ τς|ρ τζδο 9*?^Ι πούν| χε τ'|

θέλουσι ζητήσει, θέλει τους γένη άπό

τον πατέρα μου, τόν οΰράνιον.

αο. Διατ! όπου είναι δυυ η τρεις

κερκόγϊνε , δο του κένε-' άτοϋρε γκά

γιάτι ίρι κε |^τε ντέ Κίελ.

αο. Σέ τέκ γιάν| δι ά τρέ ριπϊγέ-

ΐΛαζωαένοι ει; το όνομα μου, έκεΐ ει- δουρε μπί εμερ τιμ , άτγέ έ δ* ουν

μαι και εγω εις ττς ρ.εσην τους.

31. Τότε έρχεται εις αυτόν ό Πέ•

γιάμ ντ£ μες τ| τοδρε.

21. Ατι χέρ» γιου κιάς άτΐγ Πέ

τρος, και λέγειτου' αϋΟέντη, πασαις φο- τρουα , έί θά' ζοτ, <?ά χέρ§ τ§ φε-

ραΐς να μου πταίση ό αδελφό; μου, και γί'γΐ τέκ ού' βίλάι ΐμ ετί γ.ιά ντελέ«γ

νά τόν συγχωρέσω ; έως επτά φοραΐς; άτίγ; γγέρ μπέ στάτϊ.

αα. Λέγει του ό Ιησοΰς' δεν σου 22. Ι Οά άτιτ Ιησούί' νουκ| τ^

λέγω έως επτά φοραΐ;, άλλα έως ίβ- θόμ τι γγέρα μπ§ στάτε , πό γγέρρα

ίομηντα φοραΓ; επτά. μπ| «τατεδγιέτε χίρί γκά βτάτϊ.
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α3. Δια τοΰτο ομοιάζει ή βασιλεία

των ούρα/ών ενα άνίίρωπον βασιλέα,

6 όποιος ήθε*λγ|σι να κάρκι λογαρια-

ΊΐΛον ριί- τους δουλευτάδες του.

24- Και ωσάν άρχισε να λογαρια,ττ,,

τοΰ εφ'ρΟη *να?> όπου τοΰ έχρεώςχι

δέκα χιλιάδες τάλαντα"

2 δ. Και (Λ/,ν ίχωντας νά τχ άπο-

δώση, έπρός-αςεν ό αύθίντνίς του να

ΐ:ου>.τ,6•?; και αυτός, και •ό γυναικά του,

και τα παιδιά του. και όλα όσα •ϊχ_εν

καϊ νά άποδοθϊ) τό χρέος.

26. Πέφτωντας λοιπόν ό δούλος

εκείνος τον έπροσκύνα. λ;γο,ντας" αύ-

θέντη, ριακροθύρΜτ,σέ [«, και νά σοΰ τά

•ίώσω όλα"

27. Και έσπλαγ-/νίσθϊ! ό αΰθέντνϊς

τον δοϋλ.ον εκείνον, και τον άφησεν

και εχάρισέν τονι και το /ρε'ος του.

28. Και εόγαίνοιντας εξω ό δο',λος

εκείνος, τύρεν Ινα άπό τους σννδού-

λους του, ό όποιος τοΰ έχρεώς-ει εκατόν

δηνάρια" χαι πιάνωντάς τον τον ές-ε-

ναχώρη , λέγωντας' δο'ς [/.ου εκείνα ό

που ρ.οΰ χρεως^ς'

29• Επεσε λοιπόν ό σύνδουλόςτου

ι;ς τά ποδάρια του, καϊ τόν έπαρακά-

λει, λεγωνπας' ρ.ακροθϋ|Λγ;σί (Αί, και

όλα νά σοΰ τά πλνφώσω"

3ο. Και εκείνος δεν ήθελε" άλλα

ίΐτί-γί, και τόν έβαλε ρ>.εσα εις την

^.υλακήν, ?ως ου νά πλτ,ρώσγι το -/ρέ-

ο; του.

3ι. Βλέποντες δέ οί σύνδουλοί του

τά γενόμενα, έλυπτίθηκαν πολλά" καϊ

Ϋ,λθ/ν καϊ έφανέρωσαν εις τόν αύδέν-

ττ,ν τους καταλεπτως όλα τά γενόμενα

32. Τότε τόν εκραξεν ύ αύ6έντ7)ς

του , καϊ λέγειτου, δούλε πονηρέ, εγώ

βοΰ έ/άρησα όλον έκεΐνο το χρέος, έ-

ττειο'/ι ρέ έπαοακάλεσες.

33. Δεν έπρεπε και έσΰ νά λυπηθ^ς

α3. ΙΙρά άντάίγ Ριάν ιεπριτερίβ β

Κίελβετ με νιερι μπρέτ, >.ε σεό"ι τ§

πεν λογαρι μέ κοπίγτ' ίτίγ.

24• Ε κούρ νίσι τε πεν λογαρι ί

προυν άτιγ ίά ίιερι κ§ ί δούαιγ δγιέτε,

μηε κουλε'τα»

. Ε σι νουκε κι•3 αι τε για νκ

ί πορσίτι άτε ζότι τιγ τε 'τίτετε άι,

έ δε Ρρούαγια έτιγ, ϊ δε όγιέλμτε, ί δ»

Ρίθϊ σά κίσ , ε τε παΡουχαετε.

26. Ε κοπίλι ρ*ά ττό3τ|,β ί λιού-

τείγ άτΙγ, έ ί θάα' ζότ, μός οϋ ζεμε,..

ρό τ?κ ριέγε, πό πρίτμε, έ οό τε τΐ

απ τ§ Ρίοα.

27< Ε ζότιτ (Τατίτ κοπίλιτ ί έ*ρδΐ

λί/.ξτε ί έλεσόι άτ§ , έ δ| Ρίθ§ πόρ-

τζινε γιά δερόι.

28. Ε σι δόλι άτεγε άι κοπιλ,

Ρε'τι νιε τγιάτϊο κοπίλ (ίόκν »τ!γ , κ'ε,

ί οουαίγ άτΐτ νιίκίντ δχνάρε , β σς

ί ζουρι άτε « [Απιτ , ε ί 6οϊ. Λ^,ξ

άτό « ρ.ί δό.

29. Ε άι κοπίλ σόκου ΐ τιγ σι ί

ρά ντε '.{υ.τ:ΐ τε τίγ , ΐ ηούτειγ άτΐτ,

έ ί θό^' [χος οϋ ζεαερό τεκ [Λεγ*, ττ»

πρίτι/,ε , έ 8ό τ| τι απ τε ΡίΟα.

3ο. Ε άι νούκε δούαιγ, •πό βάτε,

έ βοΰρι άτι ντε χαψάνε , γγερα σά τς

άπί άτό κε ί δούαιγ.

3 1. Ε σι πάνε κοπίγτ' ΐ τγιερ|

άτό /ε οΰ κένε , οΰ χελριούιινιι θού

ριε , έ ερδ|, έ ΐ ρεφίενϊ ζότιτ σ| τοΰ-

οε ΓίΟ άτό κε οΰ τΐένε.

32. Αχιερε Θύρρι άαϊ ζότι τίγ, ί

ί Οά' κοπίλ ΐ κέικ, οϋνε. τ^ δίρόβα τ»

ΡίΘ άτε ί'ίόρτζ κε ριε οογε , σε ψέ (αο5

λιούτε.

33. Κούκ| δού/αεϊγ τ'ί δερο'γε έ δέ
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τ%ν βίν&ουλ.όν σο», χαθώ; σε ελυπ/ί-

βηκα χαί εγω;

33. Και ί'9υμώθη ό αύθενττ;; του,

και τον εζζιάοωχΑν εις τους βασάνι

ζα;, Ιως ου να ο ώση όλον του το

34- Τέτοια; λογη; και ό πατη'ρ

ρου, ό ουράνιος, θέλει κάμει ει; έσα;.

«ν ίέν συγνωρε'ση άπό καρδία; κάθε

δνας τα σφάλματα τοδ άοΥλφοΰ" του,

Κεφ. ιθ. 19.

ι. Και εγένετο, όταν έτελείωσεν

έ ΙϊΐσοΟ; τα λόγια ετούτα, έαετατόπι-

•εν ά-ό τήν Γαλιλα:αν, χαί ηλθεν εις 1

τα σύνορα της Ιουδαίας, πε'ραν του

Ιορδανού.

2; Και τον ακολούθησαν πολΰ

«λτ.θο;• χαί έχει τ•.ύς ΐάτρεβέν.

3. Και ήλββν Φαοισαΐοι, ίοκιαά-

ζοντίςτον, χαί λέγοντες εις αυτόν, αν

ήμπορη άνθρωπος να γωρίση την γυ

ναικά του με χάθε λογής αϊτίαν;

4- Και ό Ιησούς άπεκρίθη, χαί

ειπέν τους" δεν έοΊαβάσετε, ότι εκεί

νος , όπου έκαμε τους ανθρώπους

άττο την «ρ/ην, τους εκαμεν αρσενι

κόν χαί θηλυχόν;

5. Και εϊπεν' σΊ& τούτην την

άφορμήν θέ*λει αφήσει άνθρωπο; τον

χατε'ρατου και τ/|ν μητέρα του , και

θίλει προσκολληθη ρ.έ την γυναικά

το»' χαί θε'λουσιν (ΐσθαι οί δυο εις

«άρκα μίαν.

6 Και Τόσον όπου δεν είναι πλέον

βυο, άλλα μία σάρκα" εκείνο λοιπόν,

όπου ό θεό; εσμιξεν, άνθ;ωπος άς

μην το χωρίζη.

η. Λέγουν του" οΊατί λοιπόν ό

Μεβϋσής ίπαράγγειλί να δίδη δΊχ-

ζΰγιον, χαί να τήν χ,ωρίζη;

τί κοπίλιτ βόκουτ σΐτ, κουντβε τ£

δ&ρόβα έ δε ου;

34• Ε σι ού ζεμερουα ζότι τίγ,

έ 5α άτε ντα τα Αι ^ουντόγε,νί, γγί;»

σα τ| άπ» Ρίθ άτό κ§ λσ πόρτζ.

35* Κ&στού έ δέ γιάΐι ίμ ί Κίι'λ-

βετ, δό τ§ πίγϊ ντ^ γιούβετ, ντ|

μό; λιάφτζι τζίλι Ι5ό βεΧλάιτ α\ τίγ

γχα ζέαερα γιοΰαϊγ, φάγετ' ετοΰρε.

Κρίε Ενίντεμπ|δγ'.ε'τ§τ|. ιθ. 19.

ι. Ε ού λ| κούρ σόσι Ιησούΐ

χίτό φγιάλε, ού γκρέ γκα Γαλιλαία,

έ ίρδι ντε συνόρ| τ| ίουδαίεσ», λίρ-

τέιγ Ιορδάνιτ.

α. Ε ί βάν{ πα; σι σουμί 4ότ£,

Ι ί 'άίοόι άτα άτγε'.

3. Ε ού χιάσνΐ ντε άϊ Φαρισέΐγτί,

ε έ πιράςν άτ§, • ίθόσνϊ,' ντ» μοϋντ

νιερίου τε νταγ§ Ρρουαν ίτίγ μ• τζοο

λοί σεκεπ.

4. Ε δέ άί ού πίρΡέϊΓκ, ε ού θ* ά-

τουρε' νούχε διαβάστε , σε άί '.§ ΐ*έ.ρι

λ\ χέρδν' έπάρε μάσκουλ έ δε φίμίρΐ

ί ί-έρι άτα;

5. Ε θα' περ -/χύ ίο τϊ λ|ρ| νιε

ρίου παλάν' ί τίγ ε ο"ε μί;λ5ν§ ι ί *ό

τί χαίϊκόνετε με Ρρούαν' ίτίγ , » οβ

-Ι γε'ν» τ^ δι νι^ κοΰρμ.

6. Νά, κΑ νούκ| γιάνι δι «ό νιΐ

κούρμ* ά-ε άοΊα Χ| «ασκό ι Περντία,

νιερίου λι τί μός εντάγι.

η. Ι θόν' άτίγ' ψέ Μωύσίου πορ-

σίτι τάπεμε κάρτ| τ^ σ|ντάριτ , ΐ τ»

ντάγίμϊ.
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8. Λεγίι τους" οτι ό Μωϋσης διά 8. Ού θότ άτουρβ" *ε Μωϋσίον γκ*

την σκληχοκαρδίαν σας «ας εδωκεν ζί|Α|ρα γιουαιγ ϊ λίΡα β ί^-έκια ού δά

αδειαν να χωρίζεσθε ταΐς γυναίκαιςι ούρδερ γι™βίτ τ& ντάνι Ρράτε τούαιγ,

βκς" άρι από τήν άρχί,ν δεν έγινεν πο φ\ περπάρά νούχ§ κ• χωστού.

9• Εγώ δέ σας λ<γω" ό*τι

#π<ιΐος χωρισθώ την γυναικά του, έςω

άτο πορνείαν, χαί ΰπανδρευθη άλλην,

γίνεται |Α0ΐχός" και εκείνος, όπου

{•πανδρευθη γυναίκα ξεχωρίσουν»*, γί

νιται ριοιχός.

ίο. Λέγουν του οι μαθητάδες του,

αν είναι τέτοιας λογής ή άφορμη του

Λ/Ορώ-ου (Αί την γυναικά του, δεν

(ίναι συμφέρον να ύπανόρευθη.

ιι. Και αύτος τους ειπεν" έτού-

τον τον λόγον ολ•ι δεν ημπορούν να

τον χωρίσουν, άλλα εκείνοι, ιΐς τοΰ;

οποίους εδόθη.

ία. Διατί είναι ευνούχοι, όπου

•γεννήθηκαν ετζι άπό τήν κολίαν τι;

ικίναςτων" και είναι ευνούχοι όπου

•ύνουχίσθησαν άπο τους ανθρώπους" και

«ιναι ευνούχοι, όπου εύνου/ισαν του λό-

γουτους διά τήν βασιλείαν των ουρανών.

Εκείνος, όπου" ημπορεί να χωρεση , £ς

χωρέση.

1 3. Τότε τε>υ έφεραν (λίκρα παι

δία, να βάλλη τα χεριά του απάνω,

και να τα εύχηθη, και οί ρίαθηταίτου

τα επροπηραν.

ι4• Και ό Ιτσοΰ; εΐπιν" ίφετε

τα παιδία, και μ,ην τα εμποδίζετε

να έλθουν εις έμενα" διατι των τοι

ούτων είναι ή βασιλεία τών ουρανών.

1 5. Καί βάνωντας τα χί'ο.άτου

απάνω εις τα παιδία, εδιέβη άπ' ίκε"Γ.

1 6. Και ευθύς ηλθεν ένας, και λε'-

γει του. διδάσκαλε αγαθέ , τι καλόν

*α κάμω, δια να εχω ζωήν αΐώνιον;

\η. Και ό Ιησοϋς τοΰ λέγει,

τι με λέγεις αγαθόν; κανένας δεν εϊ-

9• Ε δε ού θδμ γιουβετ, σέ άί χ|

τε ντάγε Ρρούαν' ετιγ π-ά κίνε κου•-

βερί ντε μές, ΐ τβ μάρρε τγιάτερ, πέ-

νετε μινό ( κουρβγιαρ ) έ δε άί χε τ§

μάρρε Γρουα τε ντάρέ» , κε ρον πουρί

σάίγ, πένετε κουρβγιαρ.

ίο. Ι θο'ν' άτΐγ μαθίτ' έτίγ' ντε*

3τ§ κιστού πουν » νιερίουτ μέ Γρούαν

ΐτΐγ , νούκ' εϊτ' εμί^ρί τ§ μαρτο'νετί.

1 1 . Ε δε άί ού θα άτοΰρί. νου*§

μούντ τα δέξ§ιγνε Ρίθε χετε φγιάλε,

πέρ βετζμε άτοΰρε χε γιου εδτε δέν§.

ΐί. Σε γιάνε τε δρεδοορε, χε ού λί&

ζΐϊτού γκα πάρκου ί αί;Λ!σ§ , ε γιάνι τ^

Βρέδουρε, ίλ ού 8ρόδ$ γκα Ο'.ίρίν.τε,

ί γιάνε τε ορέδουρ!, χεΒρουαδε βέτί-

χεν' έτοίϊρε πέρ ρ.πρετ|ρίν' • Κ,ίελβετ.

άί χε ϋ,ούντ τε χίγ!, λ* τ^ χίγε.

1 3. Ατί χέρι ΐ «ρουν* άτΐγ £γιελ[Λ,

χε τέ βίγ (Λπά τα Λούαρτε , έ τι πε-

κον, * [Λαδ'Λτίτ! ί κερτόίγνε άτά.

ι4• Ε δε Ιτμιουΐού θα* λίρι ογιελ-

ατι, έ ιλύς ΐ ριπάνι άτά τε βίγβν{

τεκ ριεγε. σε τ| τίλεβετ §3τ§ υ.πρε-

τερία ί Κίε)'βετ.

1 5. Ε σι βοΰρι υ.πι άτα οοιίαρρ" τι,

«ου άτέγβ.

1 6. Ε για νιενιερι ού κιας ντέ άί,

έ ΐθά' δάσκαλ ί (^ίρρ*, τζτε μίρ^ε "έ

πέίγ, χ| τε κέρ; γέτ| τε πα σόσουρε;

ι η. Ε δέ άί ΐ θα άτΐγ* ψέ ρ.ε θοϋα

τε μίΐρί; ντον^ σί^τ' ί"•ίρρ| π*ρ βέτί»
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ναι αγαθός, παρ* ίνας, ό θεός. Αμη

άν θέλης να ίμβης εις την ζωήν,

-ρύλκζε τβζ παραγγελίαις.

ιδ. Λίγειτου* Ποίαις; καίό Ιησούς

λέγει" το , Να μη φονεύσης Να

μιΐ αοιχεύστ;" Να μη κλέψης* Να

μι) ψευβΌμαρτυρτ'σης.

19. Τίμα τον πατέρα σου , καί την

μητέρα «ου. καί' Να αγαπάς τον γεί

τονα σου ώσαν και του λόγου σου.

αο. Λε'γει του εκείνος ό νέος- Ετού

τα όλα τα έφύλαζα άπο την νεότητα

ρ»- τί αϊ λείπει άκόμι;

αι. Λέγει του ό Ιηβοΰς' Αν Οελης

να γένης τέλειος, πη'γαινε, πούλησε δ, τι

χαΐ άν εγης, και δόςνα εις τους πτω

χούς" και θέλεις έχει πλοΰτον εις τον

•ύρανόν" και ίλα, ακολούθα ιχί.

αα. Και ό νέος, ώίΐν ακουοε τον

λογον, ί^κγί λυ«7;•χενος' «Ίατί είχε

πολλά πράγματα

23. Καίό Ιησούς λε'γει εις του;

μαθττάο*εςτου" Βί°αια σας λέγω,

ίτι πλούσιβς δύσκολα θέλει εμβη ει;

ττ.ν βασιλείχν τών ουρανών.

α4• Και πάλιν λέγω σας, εύκολώ-

τιρον είναι ιΐ κάμηλος να πέραση

ίίπό τίιν τρύπχν της βελώνας, πάρα

ί πλούσιος να εμβη εις τήν βασιλείαν

του θεού.

25. Και άκούσαντέ; το οι μχΟη-

τάίες του, έθαύμασαν κατά πολλά ,

και ελεγαν' Ποίος τι» λοιπόν ήμπορεϊ

»α σωθή;

26 Και βλέπωντχς τους ό Ιησούς,

λέγει τους* Τούτο είναι αδύνατον ει;

τους άνθρωπου;, εϊ; τονθεονδμω; εί

ναι όλα όυνατά.

27. Τότε άπ-κρίθη ό Πέτρος , και

«ίπεν του. Να, έμίΐς όπου άφη'σχμεν

ίλα, και σε ακολουθήσαμεν ' τί λοιπόν

Ιέλει ι/ας γέν/,'

μι νι» ΙΙερντια. ι ντι δο τ| χιτζ ντ§

γέτ| , ρούαιγ πορσίτ».

1 8. Ι θότ' άτίγ. τζίλια-η; ΐ £ί

Ιησούι ί θα* χίτο' τ» μος βρατζ νι«ρί,

■τϊ μδ; κουρβίροτζ, τ» μος βγιείτζ,

τ» μος μαρτυρίτζ ρ'έμ.

19. Τ» ντεροτζ *α*«νΐ , * ί* μ(-

μεν§ , Ι δε τε οούατζ ίιτόν§ τ|ντ σι

έ δε βέτιχενβ τίντ».

20. Ι 6ότ' άτίτ τριμ^όρι, Γίθ$ χε•

τί» ΐ ρούαίγτα >Χ ντβ τ^ ρ"ί τίμ , ΐ δι

τ,μ» δου/ετ ακόμα;

3ΐ. Ι θα άτίτ Ιησούι, ντε δο τ'|

γετζ τέλιο, "ζαιγοι έ όΗτ πλιάτζκατ'

έτούα , ί ίπουα "ί βα'ρφίριτ, έ οό

τ* χετζ χαζινι ντ§ Κίιϊ, ί ίγια πας

0.1. Ε σι διίιόι τριμ'ίόρ', *ργιάλ»νί,

ίκου χελμούαρε' οε κ» χ^ χιΐ σούμ»

[Λούλκε.

23 Ε Ιησούι οϋ θά μαΟητίβετ ολ

τιγ' με τ^ βερτέτα ού ίομ γιούβετ,

σε με ζα/μέτ §ο τ^ χίγ% ί πάτουρι

ντε μπρετίρί τε Κίε>βετ.

α4• Ε παμέτα ού θάμ γιούβετ"

μΐ κολάϊγ ΐ'ίτ» τ^ σ<όγ| γκα ^ίρρα »

ί^λπίρισΕ ίαμίλια , σέ τϊ χίγ» ΐ πά-

σονρι ντ| μπρετίρί τ^ Περντίσ|.

α 5 Ε σι διΡιούαν! μαθητίτ' »τίγ

οΰτζιουδίτνί δούμί , ί θοσν5* δ«λ5

κούϊ μούντ τε σόσετί.

α6. Ε δε Ιησού» στίου σίτ$, ε β»•

στόι, 4 ού θα άτούρε. ντάν| τ^ νιέρί•

ζετ Χίγιο εστ' έ ζαχμίτζμε , πο ντά.

νε τ| Περντίσε ίίθε γιάνε τ» κολάιγτα.

27. Αχιέρε οϋ πίρίέίΓκ Πέτρουα,

έ ί θϊς άτίγ, για ναβετ Χ| ί λιαμ

ίίθί , έ ερδμ πας τεγε" βάλ'ε τζοο τ^

γέτϊ μέ νέβετ.



β8 Κεφ. >η.ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

38. Λέγει τους ό Ιησούς* Βέβαια Ι 38. Ε σ"έ Ιησούΐ ού θα άτοΰρε*

»:ας λέγω, ότι έσεϊς, όπου μέ «ίκο-,ρι» τξ βερτέτα ού θο|χ γιούβετ, σέ

λουθη'σκτε, εις την άναγέννησιν , όταν ' γιου κε ερίτε πας [λέγε, ντε γέτε τ|^

καθίση ό υΐΰς τοΰ άνθρωπου επί θρό

νου οοςης αύτοΰ, θέλετε κζθίσει και

ίσίς εις οώόεκα θρόνους, να κρίνετε

τ^ΐς όώδίΛΖ φυλαΓς τοΰ ΙσραηΧ

39• Καϊ χχ'θί 2ν«ς . βποΰ άφηκε

σπίτια, η άίελφοΰς, η άίολφας, η

πατέρα, η μητέρα , η γυναίκα, η

πιαδία, η χωράφια, ο*ιχ το όνομα

μου, έκατονταττλασίο.α θέλει τα πά

ρα, κοά θέλει κληρονομήσει και ζωήν

βϊώνιον.

3ο. Και πολλοί πρώτοι θέλουσι

γένη δς-εροι' και ύς-εροι , πρώτοι.

Κεφ. κ. 3ο.

ρε , κουρ δο τε ρίγε ί πίρρι νιερίουτ

μπι φρον τ& λιβδούαρί τε τίγ, άχιέρε

οο τερίνι έ ίέ γιούβετ μπί διμπεσγιέτε

φρόνε, τ^ ίιου*όνι τε οΐ[ΐ.π»5γιέτε

εηλίτ' ϊ Ισραιίλιτ.

29 Ε τζίλι δο Λ λια στεπίρα , χ

βελάζ&ρ , α μότρα , α παπα, α μέμε, *

δγιέμ, ά άρ|ία, περ Ιμερο τϊμ, νιεκίντ

περ νιε δό ι§ μάρρε, έ δε γέτε. τ$

πα σόσουρε δο τε κληρονομίσγ;,

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

τ| παστάΐγμε έ τ| παστάΐγμε -ε πάρβε.

Κρίε Ενιεζέτμε κ. 3θ.

ι. Διότι ή βασιλεία των ουρανών

όμοιοι ενα ανίίρωπον οΐχοκύριον, ό

όμοιος εύγηκ,ε την αύγην άπο το

βπήτί του να μίσθωση έργάταις ίια

το άμ~ελι του.

α. Καϊ {συμφώνησε με τους έ>

γάτας άπο ίνα οΎ,νάρι την ιήμέραν,

και ές-ειλέν τους εις το αμπέλι του.

3. Κ- 1 εύγαίνωντας εις την τρίτην

ώραν, είοεν άλλους, οποί ε'ςέκοντκν

εις τ«ν φόρ^ν «χολας-οί.

4• Καϊ τους είπεν' Πηγαίνετε και

ίσεΐ; ε:ς το αμπέλι" και ό,τι είναι

το ίικ,αιον, θέλω σας τό σώσει.

5. Και έοιέβησαν καϊ έκεΐ'οι. Πά

λιν εύγηκε τίν ίκτην καϊ την έ«να-

την «•>:ϊν , και «καμεν όμοίοις.

6. Κ»ΐ εύγαίνωντας εις τήν ένθ£-

κα.ην ώραν, εΰρηκε και άλλους, όπου

«ς£κουνταν αργοί, καϊ λέγει τους"

Δι&τίς-εχεοθε ίο'ώ όλην τίίν ή|Λ£:αν χω

ρίς Οι,^'/ί.αν;

Γ•.ά

ι. 2έ μπρετϊρία έ Κίε/βετ κα τΙ

=,: τ,αρε με νιε νιερι ςοτ στεπιετ,:ε αι

δόΧι /έ ντε ριβγγίς τε

ντ| βέατί τ§ τίγ.

='••;•
πουν ε το ρ 5?5

3. Ε σϊ Λερι παζαρ ρ,έ πουνετόρ$

'ρίχ νιε δηναρ δίτίνε, ί δερΡόι νιε εί

στε τ| τίγ.

3. Ε πα σι βοϊι ντ| τρε σαχάτ,

πα τε τγιέρί >ε ρίγνε ντ§ παζάρ πά

πουνξ.

4• Ε οε άτοίίρε ού χα.γδενι ίόέ

ι

γιούβετ ντέ βέατε, έ άγιοκέτεγέτδ

έ ούόί«ε, ?ο τοΰ άπ ί οέ γιούβετ.

5. Ε ίέ άτα βα'νι. έ πάν.ετα »ι

ίόλι ντε Ριά?ίτ| έ ντ| νέντε βαχάτ,

γ.^:ι ά^ίτοΰ σϊ θάμ.

6. Ε σι δό/ι ντε τ'ε νιΐυ.πίί^ ιέτετινε

σαχατ, ίέτι τε τγιέ:« , « ρίγνε, πα

πούνϊ έ ού θοτ' άτοΟρί, ψ» ρινι κετβί»

Ρί6ί έίτίν: πα πβύν^
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η . Καα λέγουν εις αύτον, Διατί κανέ

νας £έν μας ε'μίτωσε. Λέγει τους" πη

γαίνετε καί ε'ϊεΐς εις το αμπέλι, και εκεί

νο όπε>5 εΐναι δίκαιον, θέλετε το πάρει.

8. Και ώσαν έβραδίασεν, λε'γει ό

βΰΐι/της το5 αμπελιού εις τον έπί-

τροπόν τον»* Κράςε [ίου τους έργάτας,

κιί πλήρωσε τους, άρχίζωντας άπο

τον ϋς•;ρινον έως τον πρώτον.

9• Και ήλβαν εκείνοι, όπου έπν,-

γαν εις την ένδεκχτην ώραν, και κα9ί-

νας έπηρεν άπο εν* δηνάριον.

ίο. Και ώσαν τ,λίον οί ποΰτοι,

ελονίασαν, ότι θέλουσι πάρει περισοό-

τερον' καί έπτραν και αυτοί άπδ εν>

Ιηνάρι,

ιι. Και ώσαν το επήραν, έγόγγυ-

Χαν εναντίον εις τ'ν* <;πητονοικοκύρην,

ι '* Λέγοντες" Οτι έτοΰτοι οί ντ*"

ρινοί έκαιαν μίαν ώραν, και τους

έκαμε; Γσα μετ' εμάς, όπου έβας-ά

£αμ«ν το βάρος της ημέρας, και το

καϋμα;

1 3. Και εκείνος άπεκρίθη και λέ

γει εις Ινα άπ' εκείνου;" Φίλε, δέν σέ

αδικώ τίποτες" δέν έαυμβάσθης μετ'

•μένα δια Ινα δηνάρι;

ι4• Επαρε το έύικόν σου, και π>ί-

-αιναι εις τ• καλο'ν' θέλω να ό«σω και

τούτον τοΰ ϋς-ερινοΰ ώσαν καί εσένα.

1 5. Η δέν έχω έςουσίαν να -/Αηχα

εκείνο, όπου θέλω εις τα εδικά μου;

«ν τ,ναι το «.άτι σον πονηρόν, διατί

«γ» είμαι αγαθός;

ι6. Τίτοιας λογής οί ύς-ερινοί θέ

λουσι γένη πρώτοι" καί οί πρώτοι,

•ς-ε^ινοί* διατί πολλοί είναι καλεσμέ

νοι, άμή ολίγοι εΐν»ι διαλεγμένοι.

\η. Καί αναβαίνωντας ό Ιησοϋς

§ΐ; τα Ιεροσόλυμα, έπΐρε τους δώδε-

χμ. μαθηταδίς κατά μόνας εϊς την

Τράτ-ν , κ«ί λίγει τους.

η. Ι θάν' άτίγ' σε νουκε να μπ)'όϊ

νιερί" οϋ θότ' έ δ» άτοΰρε. χαιΐϋενι

έ δέ γιούβίτ ντε έί*τ§ , ί άγιο '/ε -\

γέτ' έ όύ'δίσε ύο τε μίρ4ι.

8. Ε σι οϋ έρρ θότ' ί (ότι βί,Ήιτ,

πιτρόπιτ σε τίγ. θόρρε πουνίτνρϊτε, έ

έπου άτοΰρε παΓϊν$, έ νι•ϊ γκα τε πα-

στάιγμετ* , γγερα ντ| τε πάριτ|.

9• Ε σι ερ3Έ άτα λϊ κίσνε άρδου-

οε ντε τ» νιεμπΐδγιε'τινε σαχατ, μου-

αρρε γκα νιε δηνάρ.

ίο. Ε σ'ι έρδε ε δέ τε πάρετε,

παντέχνε σέ 8ο τε μίρρΐ μΐ τέπίρ , ί

μούαρρε έδέ άτα γκα •5ι§ δηνάρ.

ιι. Ε σι έμούαρίί κιάχεϊινε γκα

ζότι Κτεπίτε.

12. Ε θόσνε. σε «τα τε παδταιγ-

μ|τϊ νιε σαχατ πουνουανί , ε πάρρα

με νέβετ ί περε άτα κε δουρούαμ

μουντίμν' έ δίτίσ| , έ δε βάπίνί.

1 3. Ε ίε άί ού περΓίΪΓκ , έ ί θα

νιέϊτ γκα άτα , μίκ. ατέ δεμετόιγ τι,

νκυκε λέτε με μουα παζάρ περ νιε

ίηνάρ;

ι4• Μέρρ τίντενε ϊ χάιγδε. δουα

τί άπ έ δε κετίτ ο| πασταιγμιτ σι

έ δε τί.

1 5. Α νου/ε μουντ τε ΐέΊ-'γ οΰνϊ,

άτέ κε §ουα ντί τε μίατε , ά σίου ιτ

|«τ' ί ^'κ , σί ψέ οΰνε γιαμ ί μιρρΐ;

1 6. Κ^στοΰ δ* τε γένε τ| πα-

ϊταϊγμιτε τέ πάρ^ε , έ τ^ πάρρετε τε

παστάϊγμε. σουμε γιάνε τί θίρτουρε,

ΐ τε πάνε γιάνε τε ζγιέίουριτϊ.

ιη. Ε κούρ χίπι Ιησούι νΊϊ Ιερου-

σαλίμ , μόρρι τ| διμπεδγιέτε μαθη-

τίτι μπ^ νιάν| ί*:\ ού'δε, έ οϋ Ο*

Ι άτοΰρε.
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1 8. Ν*, όπου άναβαίνομεν εις τα

Ιεροσόλυμα, καί ό υιός τοΰ άνθρωπου

θέλει π*ραδοί)ή εις τα χέρια των Αρ

χιερέων καί των Γραμματέων , καί

θέλουν τον κατακρίνει εις θάνατον.

19. ΚαΙ θέλουν τον παραδώσει

«ΐς τα έθνη, να τον περιπαίζουν , και

γα τον δείρουν, και να τον ς-αυρώ-

σουν, και την τρίτην ήμέραν θέλει ά-

νας-ηθη.

3θ. Τότε ηλθεν εις αύτον η" μάνα

τών υιών τοΰ Ζεβεδαίου, μαζϋμέτοΰς

νιους της; προσκυνούσα, και ζητούσα

κάποιον τι άπ' αυτόν.

3ΐ. Και ό Ιησοΰς της λέγει* Τί

θέλεις; Λε'γει του" Είπε, δια να κα-

θίσωσιν οί δύο ετούτοι υιοί μου, ίνα;

«πό τήν δεξιάν σο» , καί άλλος άπό

την ζερβιαν εις τ*ν βασιλιίαν σου.

32. Απεκρίθη ό Ιησούς, και λέγει"

Αέν ειζεύρετε τι ζητείτε" δύνασθε να

πιητε το ποτη'ριον, όπου εγώ μέλλω

να πίω, και τβ βάπτισμα, όπου εγώ

βαπτίζομαι, να βαπτισθήτε; Λέγουν

του* Δυνάμεθα.

33. Καί λέγει τους" Τ6 ποτη'ριον

μου θέλετε το πίει, και το βάπτι

σμα, όπου βαπτίζομαι, θέλετε βα-

χτισθή άμή το να καθίσετε άπο την

σεςιάν μ«υ κάν άπο την ζερβιάν μου,

δεν είναι έδικόν μου να το δώσω ,

άλλα εις έκείν•υς, όπου ίτοιμάσθη

από τον πατέρα μου.

24• Και άκουσαν τές το οί δέκα,

άδημόνησαν διά τους δύο αδελφούς.

25. Καί ό Ιησοΰς τους έκραξε,

καιειπεν' Εξεύρετε, ότι έκεΐνοι, ύποΰ

«ΰθεντεύουσι τα έθνη, τα κατακυρι-

«υουσι, και οί μεγάλοι αΰΟεντευου-

σιν αυτά.

26. Αλλά εις εσάς δεν θέλει εί-

σθα'. ετζι* άμή δποιος θέλει να ήναι

1 8. Για κίχίπεγεμε ντε Ιερουσα-

λίμ έ ί πίρρι νιερίουτ δϊ τί παραδό-

σετε ντί τβ πάρετ' < Πρίφτερετ, *

ντ'ι τ* Γραμματέψουριτε , « οο τα

Ριουκόγενδ άτξ περ βοεκβγβ.

Ι9• Ε οο τα άπενε ντ& φιλί τ»

τγιίρα περ τβ περκέίίονρε, ΐ ττ<|ρ τ^

όάχουρί μέ καμτζί, ε περ τί μπ$ρθί-

ερ| ντ§ κρουίκ, ΐ τί τρέτεν• δίτε δα,

ιϊ γγιάλετί.

2θ. Αχιερε ερδι πράν' άτϊγ εμμα

έ Λιγετ σ§ Ζίβεδέοσε, Λάίίκε μ•

δγιέλμτ' εσάιγ , τί φάλείγ, ΐ τί κερ-

κόν ντονιε τ^ κερκούαρε πρέ«γ σίγ.

2 1 . Ε δε άί ΐ θα άτάιγ , τζ&»;

ί θότ άτίγ' πορσίτ, κε τε όίν| «το»

δγιέλμτ' έ μι τε §ί, νιερι μπάνε τ*

δγιάθίτί τέντξ, ε τγιάτ§ρι μπάνε τ|

{/.ίγγε ρβ , ντε μπρετίρί τεντε.

3 2. Ε δέ Ιησούι οΰ περΡέϊΡκ, β Ι

θα" νούκ| δίνι σέτζ κξρκόνι. μούντπ

τέ πίνι ποτηΌε κε ο• τ§ πι οϋ'νί , ί δβ

πχΡίζίμνε, κε & τβ. παΡεζόνεμ οΰνί,

τ§ παΡεζόνενι ε δέ γιούβετ; ΐ θάν' ά-

τίγ , μούνγεμε.

β3. Ε»ύ Θ6τ άτοΰρε, ποττίρε τίμ,

8ο τα πίν; , ε δέ παΡίζι'μνε , άτε κ§

παΡεζόνεμ ούν» δό τί παΡεζόνενι, μόε

τε ρίνι μπάνε τ| ογιάθετε τίμε , έ δ^

μπάνε τε μίγγϊρς τίμε, νούκ' εστί

ίμεα τοΰ άπ , πο ί+τ§ π^ρ άτα κ^

γιου Ιστέ *ίνϊ Ράτι γκ* πα*«ι ίμ.

34. Ε σι §ιΡιουαν§ τ| δγιέτϊ,

οΰ ζβμϊρούανε περ τ» οί βίλάζερ.

35. Ε Ιησουϊ ϊ θυρρι άτά , ε οϋ

θα" έ &νι , κ| άρχόντίτε • σε τγιε'ρα-

βετ «>ιλί , ί οΰρδερόγε,νΐ άτα , ε τ%

μεδίνγτε ί μουντόγ|ν§ άτά.

α6. Μα ντ^ γιουβετ νούκε δΰ τβ

γ:τ£ /ε^τού , π6 άί >■& δά τε Αενιτϊ
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μέγας «;.ς εσάς, ας ιιναι ύττηρίτ/ι;

ο»;-

α?• Κ» ί^«ος βέλει ανάμεσα σας

να, τ,ναι Γ»ώτος, ας «ναι οοΰλός σας*

28. Κχί,ώ; ό υίο; του ανθρώπου

ϊϊν /λ6ί να ύπ•/!ρετΐ|65ί, άλλα να

Λ-ίΓρεττίση, χαί να βάλλη τήν ψυ-

^?ίν το» «:ς ΐς«γο'ραο-ιν αντί πο>-

λων.

αρ. Και εΰγαίνοντες αυτοί άπο τ-λν

Ιί:ι/ώ, τύν ακολούθησε λαός πολύς.

3ο. Και να, ούο τυφλοί, όπου

ίκάθουνταν εις τ-/|ν ς•ράτ«ν, ωσάν

άκουσαν, οτι περνά ό Ιτ.σους, άρα

ζαν, λί'γοντίς' Ω Αύθε'νττ;, υίε Δα-

βίί, λυπτ'βου μας.

3 1* Και ό λαός τους επροπ-ορε ,

οια να σιωπήσουν* χαί εκείνο ι εκρα-

ξαν δυνατώ ί-α' Αϋβί'ντη, υιέ του

Δαβίί, λυπήσου μας.

3α. Και ό Ιησούς ές-«θη, και τους

Ιχραζι, χαί λέγει τους* Τί θε'λετι

νά σας χάμω;

33 Αέγουν του, Αϋθίντη, να άνοι-

χδοΰν τα μάτια μας.

34• Και ό Ικϊοίς τους έλυπτίθη,

χαί ίπίασε τα ματιά του;" χαί πα-

ρευθΰς «νεβλεψαν τα ματιχ τους χαί

τ•ν ακολούθησαν.

XX. 31

χ Και όταν έσημωσαν ίΐς τί,ν

Ι«ρουσάλημ^ και ήλθαν (ΐς τ/,ν Β/,0-

φαγη ιίς το όρος τών ελαίων, τίτε

ό Ιτ.βοϋ; άπε'πιλ• ούο μχθητάσε;,

λεγωντάς τους"

α. Πηγαίνεται εις τηννώραν, αντίκρυ

ί»ς' /.λ: παρευθύς θέλετε εΰρη μίαν

δνον ίεμίνην, χαί Ινα πουλάρι μ*£ϋ

μ*τ' αύτην" λύσετε καί «ρίρετί με τά.

3. Και «ν σας ι•'~τ τινάς τίπο

ί μα£ ντι γιοι) , λε τί γε'τε χουσμε*.

κιάρι γιούαίγ.

ό» αι χβ 5ο τί γετε ι πα*

ρ{ , λε τϊ γε'τι χοπίλι γιούαιγ.

28. Γι ί οΐ ϊ πίρρι ίνιερίουτ, >ί

σερο*ι τι σϊρ*ε'νετ§ πο τ^ θερ.τεγβ,

ί δί τ^ άπ§ σπίρτιν' ΐτίγ ξε'ίπερ Λλί{1

περ σούμΐ.

29. Ε σί βούαλβ άτα γκα Ιερι/ο'για

βάνε πας σιγ σούμϊ τούρμ§ νιερεζετ.

3ο. Ε να δί τβ βε'ρπ§ρ& ρ\'γνε άφερ

οϋίεσι , β σι διΓιούαν§ σί Ιτισούε

σκον , ί θύρόβ , ί ί θο'ίίνΙ , έλε/ίσνα

νε'βετ, ζότ, κίρρ*" ί Δαβίο\τ.

'. Ε τουρμ ε νιερε,ετ ι κίρτοίγν

ατά κι τ§ μος θερίσνε, έ άτά μι φορτ

θερίσνε έ θόίίνϊ. ε'λενίσνα νε'βίτ, ζοτ,

Αίρρ" ί ΔαβίοΊτ.

3ζ. Ε σι κι.τρο'ι Ιησούι ίθύ^όιάτά,

( ού θα* τζόο'νι τί γιου Λε'ιγ γιούβετ;

33. Ε ϊ θάν' άτιγ' ζότ , τι να

χάπενϊ σίτ| το'να.

34• Ε σι ί έ'ρίι χε'ιχ Ιητούιτ, ζου

με δορρί σίτ' ετουρε, ε πάν| λιαρΓχ

σίτ' ετοΰρε, ι βάνε πάς σίγ.

Κρίί ΕνΛζϊτ ενιίτί. χά. «.

Ι. Ε σί οΰ χιαΛί ντ5 Ιερουσα-

λιμ , Ι εροί ντ| Βιθφαγι , άφίρ μάλ-

λιτ σ^ ούΐίίνετ, άτ§ χε'ρ§ Ιησουι ίΐρ.

Γόι δι μαθητΐ, έ οΰ θα άτοΰρε.

2. Χάίγδενι ντ^ φ3ιάτ Α εστί π|ρ-

τέιγ γιούβετ, Ι με νι* δο τί Ρενι νι|

ίομάρι λίίουρί , έ ίί χρότζν{ με τ|

Αχσχί , ε σί τά ζγίίνι πίμανι μ,ούα.

3, Ε ντ| γιου θάϋτε γιούβετ νιερί
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τες, θέλετε είπε", οτι ό ΑϋΟίντης

των τ* χρειάζεται- και παρευίΰ; θέ

λει τα ζ-είλει.

4• Και τοΰτο δλον έγινε, δια να

βληρωθη εκείνο, όπου έλαληΟη δια

ΐλίσου του προφήτου, όπου λέγει*

5. Είπατε εις την θυγατέρα τι;

2ιών' Να, ό βασιλεί»; όπου σου έρ

χεται ιλαρό;, και καβαλάρης απάνω

βίς την όνον, καί εις το πουλάρι το

παιδί τοΰ ύπο,υγίου.

6. Καί παγαίνοντε; οι [ΑαΟηταί,

ίκαααν κ«.θα)ς τού; έπρόσταξεν ό

Ιησούς.

•7. Και έφεραν την όνον και το

πουλάει, και έπαλλαν άπαν» τα

€ορί«.ατά τους, και τον άπανωκάθι-

ναν ει; αυτά.

8. Καί ό περισσότερος ίχλος

ϊς-ρωσαν τα φορέματα τους »ί; την

ς-ράταν και άλλοι έκοπταν κλαδία

από τα δένδρα, και ες-ρωναν ιίς

την ς-ράτκν.

9• Και οί όχλοι, όπου έπη'γαΐναν

όαπρος-α, και εκείνοι, όπου ακολουθού

σαν, έκραζαν, λέγοντες- Ωσαννά τω

υίω Δαβίδ- ευλογημένος ό έρχόμεν-ς

εν ονόματι Κυρίου" Ωσαννά έν τοις

ΰψίς-οις.

ίο. Και όταν έμβηκε μέσα εις

τ* Ιεροσόλυμα, έσείσθη όλη ή πόλις,

καί έλεγε" Ποίος είναι έτοΰτος;

ιι. Καϊ οί όχλοι έλεγαν* Ε-

τβΰτος είναι Ιησούς ό προφήτης,

όπο8 είναι άπό την Ναζαρέτ της

Γαλλιλαίας.

ι α. Και έμβηκε μίσα ό Ιησοΰς εις

το ίερίιν τοΰ θεοΰ, και ευγαλεν έςω ό

λους εκείνους, όπου «πυυλοΟσαν κ« α

γόραζαν *ϊς το ιερόν, καί τ*ϊς τραπέ-

ζαιςτων σαραφίδων έγύρισεν άνω κά

τω, καί τα θρονία έκενίων , όπου

γ§ , θό«, ζότ' ί τουρε ί δό , έ δό τί δ§ο»

Γογ| άτό μέ νιΐ χέρε.

4• Ε δέ Ρίθι κεγιό ού ί§ , κέ VI

παΓούχαετε άγιο κι ού θα γκα προφη'-

τη, κ$ θότε.

δ. Θόϊ βά*εζ§σε σε Σιόνιτ, για,

μπρέτι ίτ βγιέν τέκ τίγ ί πούτε , έ ί

χίπουρ* καλιουαρ μπί Ρομάρε, έ μπί

κρότζ πίρρ1 τ§ Ρομάρεσε σι μουντού-

αρ$.

6. Ε σί βάνε μαθητίτε , έ Αίνε σι

κούντρ§ πορσίτι ντα τα Ιησονϊ.

ίυν» Ρ< δέη. & προυν» Γομαρεν| , β όε κρο -

τζν« , έ βουνε μπί άτό ρόλατ' έτουρε,

έ χίπι σίπίρ μπί τό.

8. Ε τουρμ' έ νιέρ&ζετ , βτρόϊγνβ

ρ"όπατ' έτοΰρε μπουδε, ε τ§ γτιέρε

πρίσνΐ <5έΡα γκάλίσατϊ,έ* ί στρόϊγνε

κ.π' ούόε.
ι -

Ε' .» ι . / V * ρ/

τουρματ ε νιερε,ετ χ| οιγνβ

περπάρα, β δέ πράπα , θερίσνε, έ θά*

σνί* Ωσανά τε πίρρι Δαβίδιτ, ί πβ—

κούαρε εστ' άΐ κε βγιέν ρίπε «μ§ρρ τε

ζότιτ, ώσανά μπ§ τε λιάρτατί.

ίο. Ε σί χίρι άι ντ& Ιερουσαλί(χ,

ού δρόδ Ρίθε κιουτέτι, έ θόίίνϊ , τζί-

λι ίατε κουιγ;

ιι. Ε τούρματ έ νιέρεζετ θάϋνε,

κουϊγ εστί Ιησούι προφήτη , κ§ |5τ|

γκα Ναζαρέτι Γαλίλαί»σ|.

ία. Ε χίρι Ιησουι ντε κίίίι τε

Περντίσί, έ ντζόρι γιάατ| ίϊθ' α

τά /.§ σίτνε ε Αλέ<γν| ντέ κί'ίβ , έ δε

τραπέζετ, έ σαράφίβετ γιου ά γκρε|χί-

σι , ί δε φρόνβτ' ί άτοΰρε κΐ *ί""νΐ πί

λου(Λπατε.
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επουλοΰσαν τα περις-έρια.

1 3. Κ» λέγει του;" είναι γεγρα-

μ,μένον" το σπίτι [αοκ θέλει κα>ί*'.)ή

σπητι τί; προσευχής" και εσείς τό

εκαμ:τε σπηλαιον των λη7ών.

ΐ). Και Ύ.νίααν εις αυτόν τυ

φλοί και κουτζοί εις το ιερόν ' και

τους ϊάτρευσεν.

1 5. Και ωσάν εΐβαν οι Αρχι*•

ρεΐς, και οι ΓραματεΓς τα θαύματα,

όπου ϊ'καμ£, καί τα παιδία, ό-οΰ

έκραζαν εις το ΐερον, και έλεγαν,

ίΐσαν/α τω υίω Δαβίο*, άσηαο'-

νησαν.

ιδ. Και εϊπάν του* Ακουεις τί

λ$γουν ΐτοΰτοι ; Και λέγει τους ό

Ιησοΰ;' "»«' ίεν εοΊαβασετε πυ-

τε , δτι άπο τί» ςβμα τών νηπίων

και εκείνων, όπο3 βι/$χνουσι, έκατα-

«κεύαβες εταινον;

17 Κ« άφίνωντάςτους, εύγηκεν

ίξω από τήν πόλιν, και έπηγεν εϊς

τ /ν Βηθανίαν, και εκόνεψι εκεί.

1 8. Και το τβχϋ γυρίζωντας εις

την πόλιν, έπείνασε

ι ρ. Και βλέπωντας μίαν συχίαν

«ϊ; την ς-ράταν, έπηγεν εις έκεί-

ντ-<, και σ«ν εΰρηκε τίποτες εις αύ-

. την, παρά αονα/α ^υλλα" και λί•

γει της" πλέον να μην γένη καρ

πός άπο λόγου σου «ί; τον αιώνα.

Και παρευθϋς εζηρχνθη ή συκία

αο.' Και ώσαν το εϊίαν οι μα-

Ιητάίες, έθαυμασαν, και είπαν '

1 3. Ε εύ θοτ άτοΟ"ρε. $3τ|

σκρουαρε. στ^πία ίμε & τξ χιουχαετς

στϊπι έ σε φχ'λτουριτ , έ γιου ε π§τ§

άτ'% σπηλέ τί κουσάρε,βίτ.

ι4• Ε οΰ κια'σνϊ ντε άι τ& βέρ-

*ερί , έ τε τζιάλε, ντ| Ιερό, έ έ σ§ρόϋ

άτά.

1 5. Ε σι πάνε τ| πάρίτ' ε πρί-

φτερετ, ί οέ Γραμματικότε, Αε,το

τζου&ρα κ$ Αέρι, ί §γιέλμτ| κε θ§-

ρίσνε. ντ^ κίαε, , Ι Θολ3• Ωσανά τ§

ΑίρρΊ Δαβίδιτ, οϋ ζεμ§ρουαν|.

1 6. Ε ί θάν| άτίγ, « <κίιδ σετζ

θόν§ κ,τα; έ δε Ιησούϊ ού θυτ' άτοϋ-

ρε' δΛόϊγ• νοώ| διαβάστ» κοΰρρ^, σε

γκά Ρόγια έ φόσνεβετ, έ ίε άτουρε Λ

ίίθιγϊν| κιοιίμεττ§ & τ£ ντζγιέ» λ|-

β&μ;

17• Ε σι ίλιάάτα οο'Χι γιάϊτε γκ*

κιουτετι νν| ΒιΟανί , έ ριπέτι άτγέ.

1 8. Κ ντ$ {Α§γγ«ί κοΰρ κδε'νεϊγ

ντε κιουτετ, ίριόρρ* ουγια,

ιρ. Ε σι πα νιε ρένΐ φΐκ ντ| ου-

5*1, ερδΊ |Λπε τ|, έ νουκϊ ίίτι *γιά-

τε,ρ ψτϊ% ι\ , περ βέτζριε φλίταβετ

βίΤ5[Α§ , έ ί θότί φίκουτ , μος οϋ

*4τ"Τ§ πέ;48 κοΰίρ"ε ντε γε'τε , γκ« τί"

γε , έ οϋ Οχ άτι χέρε φίκου.

αο. Ε σΐ πάνε μαδητέϊγτί, οΰ

τζιουίίτν|, έ Οάνϊ' κίουίτ οϋθχ φίκου ;'.έ

πώς παρευθΰς Ιςηράνθη ή συκία;

2ΐ. Και άπεκρίήη ό Ιησούς και

«ί»έν τους' βέβαια σας λέγω. άν έ

χετε πίς-ιν, και δεν αμφιβάλλετε,

•χι (Αοναχα το πράγμα τϊ^ συκης

(έλετε κάμει, άλλα άν εΐνητε είςίχξτξ κ§ οϋ /Λ τε φίκου ^6 τί χενι,

»» όρος έτοΰχο" στίχο, και ρίςου είςίπο έ ίέ ίίςτίτ μάλλιτ ντ| ΐ θ^φτζι,

ιί.* θάλασσαν, βέλει γίνε*. Ι γχρβου * Αγιέρε, ντ§ §»τ, & τϊ «ίνετι.

νιε χερε;

χι. Ε ζότι Κρίστ ού περΓέιΓκ, ί

οϋ θα άτοΰρε' με τ§ β§ρπτέτα ού

θομ γιούβετ , ντ* πάτζι λέσί, έ νΗ

μός κιόφι μέ δι ζίμίρα , γιο βετεμ§

9
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ι». Και ίσα ζητήσετε εις την

προσενχ/ν σας, έχοντες πίς•ιν, θέλε

τε τα πάρει.

33. Και «σαν επήγεν εις το ι

ερόν, τοΰ τ,λίαν οι Αρχιερείς και οι

Πςειβνίπροι του λαοΰ έκεϊ, όπου

έπασχε, καί Γλίγαν* |*έ ποίαν έ-

ξουσίαν τα κάμνεις αΰτα; και τίς

•οΰ την εδ«χε τήν έξουσίαν ε-

τ•ΰτην;

34• Απεχρίθτι ό Ιησοϋς, χαί \έ•

γιι τους* θέλω να σας ερωτήσω χαί

2υμ Ινα λόγον, τον όποιον αν |Αβϋ"

τον εϊπίτε, θίλω σας εϊπεϊ χαί ί-

γί», [χ» ποίον »;ο.σίαν χάρ-ω ε

τούτα.

ί5. Τ6 βάπτισμ-α του Ιωάννου

πόθεν $ταν ; άιτο τον ούρανον, η ά-

πο του; ανθρώπους; Και εκείνοι •-

διαλογίζουνταν μεσάτους, λέγοντες*

αν εΐποΰυ.εν, άπο τον ούρανόν* θέ

λει («Ες ειπεί* διατί λοιπόν δεν τον

ΐπις-εύσατε;

36. Και αν είποΟμιεν, είναι ά

πο τους ανθρώπους* φοβουυ.εσίε τον

ό-/λον* όιατί όλοι εχουσιν τον Ιω-

άννην ώσαν προφη'την.

37• Και άπεκρίθηχαν, χαί λίγουν

ιΐς τον Ιησοΰν" δεν ΐζίύρορ,εν. Αί•

γει τους χαί αυτός* ουδέ εγώ σας

λέγ», ΐλδ ποίκν έξουσίαν τα κάμνω

ίτοϋτα.

38. Αμη τί σας φαίνεται; Ενας

άνθρωπος είχε δύο καιδία, χαί έπη-

γιν εις τον πρώτον, χαί λέγει του*

1 Ιαιδί μον, σύρι σνίμερον εις το αμπέ

λι μου, καί δούλευε.

29• Και εκείνος άπεχρίθη, χαί εί

πε* 'ίέν θέλω* άμή ΰ?ΐρον έμεταν•-

ησε, χαί έπηγε.

3ο. Καί πηγαίνωντας εις τον δεύ-

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Κεφ. *ι.

33. Ε σα τί λίπενι ντ§ τί φάλ-

τευρεμε πέσε, τί Γίθα δό τί μίρρ1»•

23. Ε σί ί:ί'. άΐ ντΐ κί9ί , ού

χιάσνε ντε άί τεχ διδάζ τ\ πάρετ' έ

πρίφτερετ , έ δέ πλεχεσί έ λαοιτ, • ί

θόσνε" μέτζ 0'ϊροΊρ πέν χ|τό , ε δ§

χβίιδ*• τα <ίά τί χετε οΰδερ;

ί

34• Ε δε ΙησούΤ ού περΡίίΓκ , ε* ού

θα άτοΰρε" 5ο τοΰ πίεσ ε δε ουν| γιοιί-

βετ νιΐ φγιάλε, έ ντ| [λα θάτζι μούα

άτε, έ δέ ούνε δό τοΰ θόμ γιούβε;

μέτζ οδρδερ πέιγ κετό.

35. Παίεζίμι ί Ιωάννητ γχα Κίελς

χε, ά γχα νιε'ρεζιτε; έ άτα ρι.εντόνι*ν$

ρ.ε |5έτ8/ε τε τοΰρε , έ θόίτνε , ντ\ ίαφ-

τζιυ. γχοί Κίείι , βο τΐι να ίότε νί-

ό'ετ, ψε άο-χ νούχε Αεσουατε;

36. Ε ντι θαφτζιρι. γχα •ϊιέρ|ζιτ§,

τρίαπεαι ΐότίνε, σε τ\ Ρίθ» έχάνς,

Ιωάννε πόσι προφητ.

37. Ε γιου π|ρΡείΡχν| Ιησούϊτ , • ί

θκν«* νούχε δί(Λε, ε ίε άίοΰ• θα άτοΰ

ρε. έ δε ούν| νούχ' οΰ Θοια γιούβετ, σβ

(χετζ ούρδερ ΑεΊγ χετό.

38. Τζίου Ιξούχετ» γιούβετ; νι4

νιερί χίσ $ί όγιελμ, έ γιου χιας τ\

πάριτ, ε ΐ θα πίρρ* , χάιγδε σοτ β

πουνο ντ^ βίστε τί(Α.

39. Ε δε άί οΰ περίεϊΓχ , έ ί θά*

νου« δούα, ρ.1 παστάϊγ ντίρόι (ΐ^ντνβ,

• βάτε.

3ο. Ε γιου χιας ε ο"έ α\ ίίτιτ,

τερον, είπε τά ό(Αθΐα. Καί »χεϊνος|» ίθα ε δε άτίγ , άίτοίι' έ άί γ«οί»
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*4

βηίκριϋιη, και εΐπεν' ε'γΑι να ύπάγ» | περΡεΐΡκ , ΐ ί 6α ουν§ ζοτ , ε νούκε

αώυενττ,' και ίεν ϊπτγε. | βάτβ.

3ι. Τι; άπδ τοί>ς ίόο Ικα(Αε

το θέλταα το5 πατρός; Λε'γουντευς'

ό πρώτο;. Λέγει τους ό Ιησοΰς.

Ρίβαχ σας λέγω, £τι οι τελωναι

και αϊ πόρναι πηγαίνουν άρνπροςτίτε-

^2 σας ίΐς την βασιλειαν τοΰ"

θεοϋ.

3α. ΔιατΙ ό Ιωάννης τ,λδιν εις

ίσα; γί τράτα οΊκαιοσύνης, χαί ίεν

τον επις-εύβετε* άρνίΐ οι τελωναι και

χ πόρναις τον έπίς-ευσαν" και βσβΐς,

έπου είίετι, ίεν έ(Αίτανοη'σετί ίίς-ερον,

να τον πις-ιύσιτε.

33. Αλλον παραβολην ακούσατε.

Ητον κάποιος άνθρωπος οικοκύρης,

ό ό-ποϊος έ^ύ:ενσ»ν Ιια αμπέλι, και

το ϊφραζε τρυγύρω, και εδκαψεν (Αε'-

σα εις αΰτο λντνον, χαί ί/.τι-ε πύρ-

γον" χαί το ίίωαεν τι^Α/,σάρικον εις

τους γεωργού;, χαί ε'^ίσευσ**

34• Και όταν έση'ΐΑωσεν ό και

ρός των καλπών, ες-ειλε τους δουλευ

τεί; του ει; τους γίωργούς να πάρουν

τους καρπού; του.

35. Και οι γεωργοί πιάνοντες του;

ίούλους του, άλλον έδειραν , άλλον

3ι. Τζίλι ία γκά χετα τϊ 2)1 π^-

• ι θελίΐΑίνε ϊ σέ γιάτιτ , ι ί Οα'νϊ ί

παρι , •ΰ θότ' άτοϋρε Ιησού», υ.ΐ τ|

βίρτέτα ού Θ6(Α γιούβετ , σε Τελόν|-

ριτ§ , < <« κουρβγιάρετ• , οο τ» βενε

(Λ* περπάρα σε γιούβίτ ντε (ΑπρετίρΙ

τϊ Περντίσε.

32. Σι ερδι ντίρ γιου Ιωάννη με

ούδε τε «ε δρίιγτ£σ«. ί νούχ' ί *ι-

σούατε" ΐ Τελόνιτε ε δ» κουρβγιάρετ{

κεσούανε (χπϊ τε , * γιούβίτ ντονιε σέ

πάτε,, νδύκε, ντίρούατε μίντε παστάϊγ

τε πεσόγε,τε ρ,πΐ τέ.

33. Τγιε'τερ παραβολ'ι ^ιΡιο'νι , ίι^

νιερί ζοτ στεπίετ , ε «ί βοΰρι ( φυτέ'-

ψι) νΛ βε3τ|, * ε θοΰρι άτ§ ιχι Ράρ-

3ε , ερε(ΑΟϊ ριπί τ\ πατητίρ , • ίχτίσι

|Λτ:ί τε πύργ• ( κούλλε ) έ έδά άτι ντ|

έ*κοτ«βσαν, και άλλον Λιθοβόλησαν.

35. Πάλιν ϊς-ί'.λίν άλλους δούλου;,

περισσοτέρου; άπο τους πρώ:ου; και

εχαααν εις αϋτΐιΰς τα 'Ίίλ•.ά.

Τ>η. Και υς-ερον ες•ειλεν εις αύ-

το-ς τον »ίύν του, λεγωντας' ΘΛου-

«ν έντριπεΐ τον υΐβν (Αου.

38. Ααή οι γεωργοί ώσαν ει5α-

βι τον υίόν του, εΐπαν ανάδεσα τους"

ίτοότος είναι ό χλτιρονό(Λος' ελάτε

νι τον «κοτώσωρεν, και να κρατη'-

•**/.«•/ τήν κληρονοαίαν του.

39. Και πιάνοντε'ς τον εΰγαλάν τον

{ζω άπΐ» το άριπί'λι,καίτονίσκότωσαν.

ϋβύίγκ, ι ίκου.

34- Ε χοΰρ άφΐρόΐ κόγ' ε "κί\}.\-

βετ , Βϊρίόί κοπί>τ' ίτίγ ντ^ π•»ιγι-.ι»

τε {λίρρε πί(λρ.ετ' έτιγ.

35. Ε οέ πούιγκίριτε σι ί ζούν§

κοπίγτ' έτΐ^, νιέριν§ έ ^άχνί, ε τγιά•

τεριν' ε (ΐούαρρε (χ,έ Ρούρρ"ι.

36. Πάμετα δερΡόι τε τγιερί κο-

πιγ, (Αί τ^ »ούρ.« σετε πάρετε, έ ού

ά πένί έ δε «τούρεβετ άίίτού.

Ζη. Ε [/.ξ τϊ πα8τάϊγ(Αεν§ δε»Γόΐ

ριπά τά τι πίρ^' ετ'ιγ , έ θά' οο τϊ

κε'ν| τούρπ γκα πίρ^ι ί(Α.

38. Ε οέ πούίγκεριτε σι πάνε τ\

Λίρ^ε θάνξ (Αϊ βέτεχε τετοΰρε. κούιγ

Ιστί κληρονό{Αΐ, ίγιανι τά βράσΐ(Α|

άτε, έ τι [Απάγετε κληρονρν' ετϊγ.

39• Ε σι ε ζούνε άτεΤ εχρίενε γιά-

8τε γκα βέστι , ΐ έ βράν**
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4ο. Ε πδ χούρ η\ βίγί ί ζο'τι ί

βεστιτ, τζοο τλ γιου πεγε άτοΰρε

Λούιγχί,ρετ;

4 1. 1 θάν' άτΐγ" κ$τα τ§ χεχίνγ,

ί>ς Ιίλιι τους άφανίτει χα- σεύμε κε'ικ οο -τι βράσε, ί βέστίνε

, χοη τ» αμπέλι τοο θέλει οδ τα άπε ντξ τέ τγιέρε λούιγχερ, χ|

ά-ία οό τί άπενε άτίτ £ε'μμ|τ§ μπ|

>"ίχ§ τε τοϋρί.

4ο. Οταν λοιπόν ελθη ό «ύθε'ν-

τν.ς τοϋ αμπελιού, τ( θέλει χάμει εις

τους γεωργούς εχείνους;

4χ. Λέγουσιν εις αυτόν* τούτους

τους κακ&ύς

κτ,ν κακώς

τ β ύώσει μισυαχδν εις άλλου; γεωρ-

γους, οπού να του σιοωσι τον καρ

πόν εί; το» καιρόν του.

43. Αεγει τους ό Ιησούς* χαμμίαν

φι ε αν δεν άνεγνώσετε εις ταΐς γρα-

^,αΓς' τ.-ν πίτρκν ίκε'νην, όπου <!κα-

τί^ρ-'ν/,βαν οι κτίς/άδες, «ύτη ίγινε Χε-

$αλ•η της γωνίας ' από τον θεον έ*γΐνεν

•τοϋτο, χαί »ίν»ι θ*υμ*?όν εϊς τα

μάτι* μας ;

43. Δια τοΰτο σας λε'γω, δτι η

βαοιλείχ τοΰ θεοΰ θέλει παρθη" άπό

σας, χαί θίλει σ*οθη είς έθνος, όπου νά

χάρη τους κβρπούς της.

44- Και όποιος πε'σίι εις τον πέ-

τραν έτούτην, ίέλει συντριφθή- και εις

ίττςιον «πάνω πέσε», θέλει τον λι-

χνίσε».

45. Και ώσαν αχούσαν οί άργιίρεΐς

και οί φαριοαΐοι ταΐς παραβολαΓ; του,

«γνώρισαν, οτι £ι« λο'γου τους τα λέγει.

46. Και γυρεύοντες νά τ•ν πιά

σουν, έφ*βη'θηκαν τους όχλους, δΊατϊ

οί όχλοι τΐν είχζν ώσαν προ^ητην.

Κεφ. χβ. 22.

Ι. Και αποκριθείς ό Ιησούς, πάλιν

τους είπε μι παρβολαϊς.

2. Ομοιάζει ή βασιλεία τών ουρα

νών ώοάν Ινα άνθρωποι* βατιλέα, ό ό

ποιος έκαμε γάμους τ•ΰ υίοΰ του.

3. Και ες-ειλε τους ίουλευτάδε; του,

να κράξουν τους καλεσμένους εις τους

γάμους* καί ίεν ηθέλησαν νά έλθουν.

4- Πάλιν ίς-ειλεν άλλους δούλους,

42. Ού θ(ίτ' άτοΰρε Ιησούί , νούκ|

διαβάστε χούίόε νιξ καρτερά, άτε

,/*ΰρρ 2| καταφρονίσνε μ-Ίέϊτρίτε, άί

ού %\ ι ού βού χρίε ντε χιο^'έ' γκα

ζ<5τΤι ού &\ χίγιο , ϊ ουύ/ίετβ τζιουδι

ντε σι τόνα.

43. Πρα άνταιγ ού θαμ γιούβετ,

•τέ μπρετερία ΙΙερντι<>ε ήό

χϊτε γκά γιούβετ , έ 2ο τε ίτ;ετ: ν-.ΐ

μιλέτ , κΐ τ| λέγε π'μετ' έσάιγ.

44• Εδέ ά'ί )ί| τε ιϊγιε'ρε μπί κϊ-'ί

Γοΰρρ" , δο τ| θϊρμ^νετε , ί 5ε ν.<

τζίλι κε τίπγιέρε σίπερ,άτε ύο τ.%

*1•β πλιούχουρ.

45. Ε σί ντίενί τΐ πάρετ' έπρί-

οτερετ , ε' ο"έ φαρισέιγτε παραβολΐτ

έτίγ, χουπετούανί σε π$ρ άτά ί Θοτε ,

46. Ε χ«ρκο'ίγν|, κ| τα ζίρίνί άτε,

π6 ού τρίμνε γκα *ο'τα , σε έ χίσνε

άτΙ πόσι προφη'τ.

Κρίε Εν^όζετ έ5ίτ§. κβ. 22.

ι. Ε Ιησί'^ ού περΡέΓΓχ πάμετα

άτοϋρε με παραβολίρα, έ οΰ θό^.

2. Μπρετερία ε Κίελβετ κα τ^

Γ'.άρε ρ.{ νιερί μπρέτ , χϊ άι ίε^ρ*

οαου.ετ' ε ίίγιάλλιτ πι τίγ.

3. Ε δξρίόϊ κοπίγτ' ΐτιγ τε θεόρί—

σνϊ άτά >β κε'νε φτουαρε ντί δασμι—

ρα , έ νουκ^ ^οναιγνε τ* 6ί•*γν£.

4• Πάριετα οΐρίοί τ| τγ^ερί κοπ.γ.
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χαί "λέγει του;* είπετ» ει; τους κα-

λεσμίνου;" νά, όπου το γεΰμά μου

ετοίμασα, τα ταυριάμου χαί τα θρε-

φτα είναι σφαγμένα, χαί όλ* είναι έ

τοιμα" ελάτε -*ϊς τους γάμους.

5. Κοκ έχεϊνοι ες•οντας νχ άμέλ»/•

«ϊμ, άλλος έπηγεν εις τ6 χωράφι του,

«'λλος εις τη'ν πραγματείαν του.

6. Κ» οι επίλοιποι έπιασαν τοΰ;

δούλους του, και τους δβρισαν, και

τους ί σκότωσαν.

η. Και ωσάν το άκουσεν ό βασιλεύς,

έ*ΐυμώί)/Γ και ετειλε τα ς-ρατεύματά

τνυ, και έχάλασε τους φονειάδε; εκεί

νου;, χαί την πόλιν του; την έκατά-

<Χ2γϊ.

8. Τότε "λέγει ει; τους ίοιίλους του*

ό γάμος είναι έτοιμος , οι δε κα

λεσμένοι ο"έν ητ*ν άξιοι.

9• 2-ρτε λβιπον εις ταί'ς ς-ρά-

τ«ς, χαί όσους εϋρετε, καλέσετί

τους ιΐς τους γάμους.

ίο. Και εύγαίνοντες έξω οι Κου

λοί έκεϊνοι εις ταΐς ς-ράταις, "μά

ζωναν ίσους εύρηκαν, χαχοϋ; χαί

χαλούς• *» έγέμισεν ό γάμος κα

λεσμένους.

ιι. Και ό βασιλεύς έμβαίν&ν-

τχς να εϊοη εκείνους, όπου έκαθουν-

ταν «ς την τραπεζαν, ειαΊν έχεΐ

εν* άνθρωπον, όπου &ν "φό;ει φό-

ρίμχ τοΰ γάμου.

ι α. Και λέγει του" φίλε, πω; έμ-

£τ,κι; έδώ, όποδ δέν έχεις φόρε•

μα τοΰ γάμου; Και εκείνος άπο-

ς-ομώθη.

1 3. Τότε εΐπιν ό βασιλεύς εις

τους υπηρέτα; του" δέσετε τον νέ-

ριχ και ποίάςια, χαί σηκώσετε τον,

χαί βάλλετε τον εις το σκότος τ6

«ςώτερον' εκεϊ θέλει εΐσΟαι ό κλα,υ,-

•,*.όί κ*ί ό "ρυγμ'; των όρνιων.

έ ού θα , θόι μπα τα #4 γιάνϊ φτου»

αρε, να χ» δρέχα ίμε «*τ* χ*1ίρ,

βίτίιρετ' έμία έδέ ίέρατ' έμάιγμεγιά-

νε Οέρτουρί , ' δε ΡίΟ| σα δουχενε γιά*

νε Τ^αζερ , πύ ίγιανι ντΐ οασαερα.

5. Ε άτά πιρτούανε , ί σβάνί,

πο νιέρι βάτε ντάίρί τε τίγ' ε τγιέ-

τ|ρι ντ£ πραματί τε τίγ.

6. Ε τε τγιέρετϊ σι ζουν$ χοπίγτ'

"τίγ ΐ Βάιγτινϊ, έ ο"έ ί βράνε.

η. Ε σι έδιΡιόϊ μπρέτι ού ζεμιρούα,

έ δίρΡο'ϊ άσχέρετ' έτίγ , έ βράου άτά

χ» βράνε κοπίγτ' έτίγ, ί δε χιουτέ-

τν' έτοΰρε έπίρβελιόϊ.

8. Αχιε'ρε ού θοτε χοπίγετ αϊ τίγ,

σε δάσμα §>*τε χαζερ, πο άτά #.1 χέν|

τι φτουαρί νου/.ε χέν| τι ζότί ( άξιο. )

9• Χάιγδενι ία ντϊ πϊρ τε δά-

λιουρα τε οΰίεραβετ , έ σα χ| τε Ρένι,

τι φτόνι μπΐ δάσμερα.

ίο. Ε σι δοόα>'ε άτα χοπίγ μπϊ|

οΰίερα, μπ!γιουαδ"ε Ρίθ' άτα χί Ρένε,

-Ι λίΡχ έ τε μίρ'ε , έ ού μπ^ιουα δά-

-μα γχα άτά #Λ ρίγν|.

ιι. Ε σι χίρι μπρέτι τέ *ίχ άτα

"έ |1ίγνϊ , πά άτγε νιε νιερί χ^ νοΰ/.ε

/Ηδ βεβουρε 'όΑα ι% δάσμεσε.

ία. Ε ΐ θοτ' άτίτ , μίΛ, χίί" χίρβ

«Τοΰ , χοΰρ νοόχΐ Χί ρό*α τ| δάσμί,

σε; ΐ ο*έ άι σμοΰντ τϊ φλίτ.

ι3. Αχιε'ρε ού θότί μπρέτι που-

νετόρεβετ , σι τι λίίνι άτίτ δουαρ-

ρτε , γχρένιε άτέ, ε βίνιε γιάίίτε ν-:β

έρίσίρε ιϊ (ΙέΤίε άτγέ δο ι\ γέτί τ ε

χιάρετε , έ δε τ£ δ'.ίίουριτ « ίίμ~ϊ•

βετ.
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ι4• Διατί πολλοί είναι οί καλε

σμένοι, άμη ολίγοι οί διαλεγμένοι,

1 5. Τότε επήγαν οί Φαρισαΐοι,

χαί ίσυμβουλι&θησχν, πώς να τον

παγιδεύσουν «ΐς τίποτες λο'γον.

1 6. Και τοϋ ς-ίλουσι τους μαθι-

τάβες τ»»ν με τους Ηρωοιανοΰς, λε'-

γοντες' 5ιδ*α'σκαλε, ΐζεύρομιν ότι εί

σαι αληθινός, χαί αληθινά διδάσκεις

την ς•ράτ*ν τοϋ βίου, χαί 5έν σι με-

λ•ι διχ κανέναν άθρωπον' διατί δεν

βλέπεις ε•!ς πρόσωπον άνΟριύπων,

ΐη. Είπε μας λοιπόν, τι σοΰ φαί

νεται; ν]μποροΰμεν να δώσωαεν ' κην-

σον *ΐς τον Καίσαρα, η όχι;

1 8. Και ό Ι-,-,σοΙς γνωρίζωντας

την πονηρίαν τους, είπε' τί με πει

ράζετε ϋποκριταί;

*9• Δ?ίξίχί μου το νόμισμα τοΰ

χωνιού ' Και «/.ιϊνοι τοδ έφεραν έ

να οηναριον.

2ο. Λβ'γιι τους" τίνος είναι ή ει-

χίνα αύτη χαί ή επιγραατ/ί;

3ΐ. Λέγουν του" τοϋ Καίσαρος.

Τοτ• τους εΐπε' πληρώσετε λοιπόν

εκείνα, όπου είναι του Καίσαρος, εις

τον Καίσαρα, χκί εκείνα, οποί είναι

του Θεοΰ, εις τον Θεόν.

23, Και ώσαν ηχούσαν, εθαΰ-

μασαν, χαί άφησαν τον χαί εδι-

άοηχαν.

33. Εχείνην . την νΐμε'ραν ήλθαν

εις αυτόν χαί οί 2αδδουχαΐΌι, οί

όποιοι έλεγαν, ότι ί^ν είναι άνχςοι-

σις, χαί ερώτησαν τον λε'γοντες'

24. Διδάσχκλε, ό ΜωϋσΫίς εί-

πεν* εάν αποθάνω κανένας, χαί δεν

άφησϊ) παι5ία, ν* ύπανδρευθ^ ό

αδελφός του την γυναικά του , ' χα;

να άνας-η'ση σπε'ρμα εις το'ν εί-

•ελφόν του.

35. Και ιΐς εμάς ίταν Ιπτ*

ι4• Σε ψε σουμ$ γιανε τ{ φτοΰα-

ρ|, •' τ^ πακε τε ζγιε'δουριτί'

1 5. Αχιίρε βάνε Φαρισέιγτε , & τ.{•

ν{ τ& μπίγέδουρε , έ μεντόνεσινε^ κί3

τα ζίγν$ άτε ντε φγιαλε.

1 6. Ε δερΓουανϊ ντέ άι μαθητίτ'

ετοΰρε, πάσχε με ήροδιανότε., ε ί Θά

νε, δάσκαλ, β δίμ§ χε γε ί βίΐτετί,

έ δέ διόχζ ουδεν' έ Περντίσϊ με τι γ':γ.-

τε'τ| , έ νούχε χε δέρτ τί πΐρ ντον.ε,

σε νούχε β^τρόν ντ& φάχε τ$ νιε'ρεζετ.

\η. Θούαϊγνα θα νε'βετ , σι τί

βούχετε τί; »Λτ' έ οΰδεσε. τε απεμ|

χη'νσο (χαρατζ) ντε Καισαρι, ά γιο';

1 8. Ε σι νιόχου Ιησουΐ πονηρίν'

ετοΰρε , ού θα , ψέ μ| πειράςνι Υπο-

κριτέγ. ( με δι φάκε. )

19. Δ«φτόμενι άτπρϊν ε Κη'νσοσε,

έ δε άτά ί προύνε νιε δηνάρ.

30. Ε οΰ θότ άτοΰρε' έκούιγτ |3τ|

ζεγιό χον• , ί δέ τε δχρούαριτε μπ' τί;

2ΐ. Ι 6όν άτίγ' τε Καίσαριτ. «-

χιίρε ου θα άτοΰρε. παίουανι ο"* ατό

ύ γιάνϊ τ^ Καίσαριτ , ντε Καίσαρι.

ε ατό κε γιάνε τ$ Περντίσε, ντε Περ-

ντία.

33. Ε σί έντ(εν|, οΰ τζιουοίτνε^

έ Γ/.ιανε άτξ, έ ϊκν&.

33. Ντα τί δίτί ερ^εντε άί 2α-

ίουκε'ιγ , άτα χε θο'νε σε νού/.ε, γγιά-

Χεγί τε βδ&κουριτ» , έ έ πιε'τν| άτ| , 4

ί θόνε.

24• Δάσχαλ , Μωσίου ίά' ντε (ί5ί-

κτί νιερί χ| τε μός λίρόε δ^-ιέλμ , τ§

μαρτόνετί με Ρρούαν' ετίγ δϊλάι τ'ιγ,

έ τ^ γγιάλγε φάρ^ε ντέ βιλάι τίγ.

20. Ε π^άν| νίβετ χίνέ «τ«τ& β^
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άύύ.ίν.' χ.» ο* πρβτος ΰπανίρίύβ/;,

χαί άττέβανι' και ρ.•ή ίχωντας παι-

οι , άτ<τ>.£γ την γυναικά του ιΐ; τον

άύίλφοντου.

36. Οριοίως χαί ό δίύτςρος, και

4 τρίτος, ίως τοΰ; έιττά.

3^• ϊζ"ϊρον άπδ δλου; άπίδανι

χαί ν} γνιναΓχα.

*8. Ει; τήν άνκς-ββιν λοιπόν,

■ποίου άπδ τους έπτχ θίλιι ιΐσθαι

ι} γυναΐχ*; ίιατί όλοι την ιΐχαν.

*9• Απίχρίθη ό Ι»βο2ς, χαί λ»Υ!ΐ

τους" πλανασθβ ριν γνωρίζοντις τας

γρβ^βς, ρ{τι την ίυνα^ιν τοδ

θιοΰ.

3ο. Αιχτι «ς τήν άνάς-ασιν οί-

τβ «παντρεύουν ούτι ϋχανδριύονται,

άλλα είναι ωσάν άγγελοι θιοΰ *ΐ;

τον ούρανόν.

3ΐ. Αριή ίι* την άνάς-ασιν των

νεκρών, ίεν εδιαβάσετι ίκιΐνο, όπου

σας ελαλ.ίδη άπδ τον θεδν, λεγε»ντας.

33. Εγώ ειρΛ ό θευς Αβραίφ.,

χαί ό θεός Ισαάκ, και ό θεός Ια

κώβ; ό Θίο; οιν ιίναι Θΐος νικρών,

άλλα θίδς ζωντανών.

33. Και ώσαν το ακονσιν ό λα

ός, εΟαύ^,ασεν •ϊ; την οιίαχη'ν του.

3^. Και οι φαρισαϊοι, ώσαν η

χούσαν £τι άποςΌ,ι/.ωσι τους Σαβ-

δουκαίους, ίμαζώχθησαν.

35. Και Ινας άπ' ικιίνους , νομό-

οΊοάσκαλος, τον ερώτησε, δοκιρνάζων-

τάς τον, και λίγιεντας*

36. Διόάσκαλε, ποία εντολή ει-

*αι ριεγάλη εϊ; τδν νο'μον ;

"}>η. Και ό Ιησοΰς τοΰ ιίπε' να

άγαπη'σης τον Αύβεντην τον Θεόν

βον υ.ί δλην τήν καρδίαν σου, και

(χι ολην την ψυχτίν σου, και |/.έ £-

λίν «μ την ίνάνοιαν.

λάζ|ρ , ΐ σι οΰ [λάρτοΰα ΐ πάρρΊ βδίκ,

ι σε ψέ νοΰκ< χϊ# ?*??? , λια Ρρούαν'

έτίγ ντί βϊλαι τίγ.

36. Αστού Ι £ϊ ί δίτι, $ $1 ΐ τρέ*

τι, γγίρ ντϊ τι στάτ|,

37. Ε ρι» παστάίγε γκα τέ Ρί9|,

βδίκι ΐ 5» Ρρούαγια.

38. Επο κούρ τ• γγιάλλενετε β§«-

κουριτ|, τζίλιτ γκα τ^ στάτε οό τ§

γίτε, Ρρούαγια; σε ψ» Ρίθε * πάτνί

άτέ.

35. Ε ίε Ιησουϊ ού πίρΡίίίκ,Ι ού θα

άτοΰρ». γίνι Γβνίβρ*, σϊ ψβ νούκ§ κου

πί τόνι κάρτ§ρατ§, άς φουκίν' » Π«ρ-

ντίσι.

3». 2« ντί κόχ» κε §ο τΐ γγια'Χιν$

τϊ β^ί'κουριτ* άς (Ααρτόγίνι άς (Λ»ρ-

τόνίν|, πδ γιάν» πόσι «γγϊλιτ • Π«ρ-

ντίσι *τβ κί(λ.

3ι. Ε πϊρ τί γγιχλτουρΙ τ^ σ^

βδέκουριτ νοΰ/« ίιαβάστ^ «τϊ^ΐ έ"Τί

θίνί ντ€ γιούβιτ γκα Πίρντία κ^ θότί.

3ί. Οίνΐ γιαρ1. Πίρντία ί Αβραά^ιτ,

»5ί Πίρντία ί Ιυαάκουτ, ΐ ίέ Πίρντία

ί Ιακόβιτ , νούκ' §>*τί Πίρντία, Πιρντϊ

ΐ σ| βώέκουρίτ, πδ ΐ σ» γγιά>ίββτ.

33. Ε σι διΓιούαν» τούρμιν' ί νι«-

ρ•ζιτ, ού τζιουίίτνί ντϊ ^ιίαχι τί τίγ.

34• Ε Φαρισίιγτ» σι διΡιουανε , κ$

ού (Απίλι Ρόγ|ν5 Σα^ουκίιγίτ, ού ριπ|-

γιούαί| τ^ ΡίΟ* ντί νιε βίντ.

35. Ε νΛγκα «τα κ| ίιίάξινϊ νό-

ριν§ , ϊ πίίτι τούκ' ΐ γκαιγτοϋρχ άτ^,

ΐ ί θοσ.

36. Δάσκαλ , τζίλια πορσί «στί

(Λ§ ΐ(Ααοι ντϊ νό|Α.

'ίη. Ε ίΐ Ιησουϊ ΐ θά άτΐτ τϊ δού-

«τζ ζο'τνί Πίρντίν» τίντί [Λί Ρίθί ζί-

[χερί τίντι , ϊ ^ί ριέ Ρί6& σ7ΐίρτινε τεντ,

ί £» [αϊ Ρίθ| (λίντιενί τ4ντ*.
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38. Ετούτη είναι πρώτη και με

γάλη εντολή.

39. Και δευτέρα όμοί* μέ έτού-

την είναι* να άγατίίση; τον γεί

τονα σου ώσιν χαι τοΰ λόγου σου.

4ο. Εις τούταις ταϊ; δύο ίν-

τολαΐς όλο; ό νόμο; χαί οί προ-

φήται χρίμονται.

4ι. Και ώσαν ιμαζώχθησαν οί

Φκρισαΐοι, τους έρώτησεν ό Ιησοϋς

42. Λέγωντας' τί σας φαίνεται

ίια τον Χρΐ7θν ; τίν,ς «ίο; ίίναι ;

Λέγουν του, τοΰ Δαβίδ.

43. Λέγει του;* πώς το λβιττον

ό Δαβίδ προφητεύωντας, με τό ά-

γιον πνεΰμα τον λέγει Αύθε'ντην ;

λέγωντας"

44- Εί~«"' ό Κύριο; τω Κύρίω

μου" Κάθου εκ δεξιών μου, ίως ό

που να θέσω τοΰ; εχθρού; σου ύ-

ποπόόιον των π•δών σου.

45- Αν το λ•ιπον ό Δαβίδ τον

καλεί Αύθε'ντ/,ν, πω; είναι υιός ίου;

46. Και κανείς δίν έδύνετ• να

του άποκριθϊί λόγον' μηδέ άποκό-

τν,σε χάνεις άπ' εκείνην την ήμεραν,

να τον ματαρωτηση πλέον.

Κεφ. χγ. α3.

ι. Τότε ό Ι/,σοϋ; είπεν ιί; τους

όχλους, και εις τοΰ; μαθ/,τάδ'ε;*

3. Εις την καθε'δραν τοΰ Μωδ

σεως έκάθισαν οί Γραμματείς χαι οί

Φαρισαΐοι.

. 3. Ολα λοιπόν, όσα σας είπεΰσι

να φυλάγετε, φυλάγετε* τα, χαί κά-

μνετέτα* άμη κατά τα έργα του;

μ*ίν Λάμνετε" διατί λε'γουν, χαι δεν

χάμνουν.

4• Διατί δένουσι φορτία βαρέα

χαί δνσχολοση'κωτα, χαί βάνουν τα

38. Κεγιο εστί έ πάρρ* , έ δε

εμάδε πόρσί.

39- Ε έοίτ§ χε Ρίαν με άτξ, τε ^ου-

ατζ Ριτόνε τίντ, σι έ δε βε'τίχεν*

τέντε.

4ο. ντε χετο τϊ οί πορσίρα ίϊθΐ

νόμι, έ ο*ε προφητεριτξ βάρρενί.

4ι• Ε σι οΰ μπεγιούαδε φαρισέΐγ-

τε , ί πίετι άτχ Ιτ,'ϊούι.

42. Ε ού θότε. ΰΐ ιού «ούζετε

γιούβετ πέρ Κρ&τινε, ΐ χουϊγ "ίρρ"

ίστε; ί θάν' άτά , ί Δαβίδιτ.

43. Ού θότ' άτοΰρε" ψέ άδχ Δα-

βίδι με σεντ Σπίρτ . έ θϊρόϊτ άτξ

ζοτ; έ Οότε.

44• θ* ζότι , ζότιτ σίμ" ρν μ~ά-

ν§ τίμε τι 8γιάθετ§, γγε'ρα <"* Ά 6ϊ

χάσμεριτ έτού, ντένε κέμπ§ τε τούα.

45. Ε ντ£ ε θϊρόετ άτί Δαβίδι

ζότ, χΐ9 ν*τΐ *ίόρι τί;;

46. Ε Ντοίιε νούχι μοΰντ τιπερ-

ΡέΡεϊγ άτίγ φγιάλε, ας χουτουρίσι νιερί

κε γχα άγιο οίτ| τ§ πίεσε άτε με"

Κρίε Ενιεζετ ίτρέτΐ. χγ. 23.

ι. Αχιέρε Ιησούι ού φόλλι τούρμα-

βετ σενιερεζετ, έδεμαθητίβετσέ τίγ.

2. Ε ού θά' μπί φρον τ| Μωϋσί-

ουΤ ντϊϊγνε ΓραματεΊγτε , έ δ*έ Φαρς-

σέιγτϊ.

3. ΡίΟε σα τέ θόνε ντ| γιούβετ Λ

ρούανι , τι ρούανι , έ "οε τι χενι, πβ

σι πούνερατ' έ άτοϋρε μος *ίνι. σ4

ψέ θόνε έ νούχε χέγενε.

4• 2έ λίο'γενί πάρε τε μεδα,

έ 5ί τε ρέντα δούμε, έ ί γχαρχόγενε.
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εις τους νομούς των ανθρώπων'

και αυτοί όέν θέλουν ουδέ με το

δάκτυλόν του; να τά σείσουν.

5. Κχΐ ολα τους τά έργα τα

κάμνουσι διά να φανοϋν είς τους

άνθίώίτους" πλατύνουσι τα φυλακτη'-

ρ ια τους, και μεγαλύνουσι τά χ.ρώ-

«α τών φορεμάτων τους.

6. Κα1, άγαπώσι νά προκαδίζων-

ται είς τά δείπνα, και είς ταΐς συ-

ναγωγαΐς.

η. Και αγαπούν να τους ναι-

ρετοϋν εις τους φόρους, και νά κρά-

ζωνται άπο τους ανθρώπους, διδά

σκαλε, διδάσκαλε.

8. Εσείς δε μή κραχθητβ δι

δάσκαλοι" διατι Ινας είναι ό διδά

σκαλος σας, ό Χριτός" και όλοι ε

σείς είσθε αδελφοί.

ρ. Και κανένα μην κράζετε

ττζτίρα σας επάνω είς την γην" διατί

ένας είναι ό πατέρας σας, όπου είναι

4Ϊς τους ουρανούς.

ίο. Μηδέ νά κραχθητε διδάσκ*•

λοι' διατί ένας είναι ό διδάσκαλο'ς

σας, ό Χριςτίς.

ιι. Και ό μεγαλύτερος σας, ας

«ΐναι υπηρέτης σας.

ιι. Και οποίος υψώσει τον εαυ

τόν του, θέλει ταπεινωθη' και όποιος

ταπεινώσει τον ίαυτόν του, θέλει

έ νιέοε^ετ , πο άί ν.Ι Κ-

ΰψωθη.

1 3. Και άλλοίμονον είς εσάς

Γραμματείς και Φαρισαϊοι ύποκριταί,

διατί κλείετε την βασιλείαν τών ού-

£ανων έμπρος-ά είς τους άνθρ<όπους'

διατί έσεϊς δέν έμβαίνετε, ουδέ ε

κείνους όπβϋ έρχονται, άφίνετε νά

έμβοΰσιν.

ι4• Αλλοίμονον είς εσάς Γράμμα

τεϊ; και Φαρισαϊοι ύποκριταί, ότι

κατατρώγετε τά βπη'τια τών χηρά

μπι κραχ! τίνιερ&,ετ, πο ας μέ

στιν' έτοΰοε νούκε οούανε τι τούντινξ

άτο'.

5. Ε δε ίίθε πούνίρατ' έτοΰρε ί

Λέγεν§ Ήρ τέ δούκουρ} ντέ νιέρεζ, ε

ζγερόγενε φύλακατ' έτοΰρε, ε μαδόγί-

νε κλόσετ έ ^ο'παβετ σέ τοΰρε.

6. Ε δούανε ντέ τε γκρέν§ τέ £ίνξ

μέ σίπ|ρ σέ Ρίθε , έ ντέ τέ μπεγέδου-

ρα τ| Λένε βέντν' έ πάρρε.

η. Ε δε τε πούθουρατε ντέ παζά-

ρε, έ τε θε,ρρίτενε γκά νιερεζιτε, δά-

σκαλ , δάσΛ.αλ.

8. Π6 γιούβετ τέ μός θερρίτενι

δασκάλλϊ, σέ ψε νιε ίίττε δάσκ/λι

γιούαιγ , Κρίστι, έ Ρίθε γιούβετ γένι

βίλάζερ.

9• Ε δε Λαπά τούαίγ τε μδς θε£-

ρίσνι μπί οε , σέ ίιέ ξ#τε παπάι γιού-

αιγ , άϊ κε εστε ντέ Κίελ.

ίο. Ε δί τί μος θερρίτενι τε πάρρε,

σε νιε είτε ί πάρρι γιούαιγ Κρίστι.

ιι. Ε μέ ϊ μάίι γκά γιούβετ , λέ

τέ γέτε χουσμεκιάρι γιούαιγ.

12. Ε οέ άί κέτέ γ*ρέρε βέτεχεν'

έτίγ , οο τέ οΰνιετε, έ άί κέ τέ ούνει-

γε βέτεχεν ' έτίγ δο τ§ γκρίχετι.

1 3. Εβέ μπέγιούβετΓραμματικότε

έ δε Φαρισέιγτε Υποκριτέίγτί, , σέ

μπίλνι μπρετερίν έ Κίελβετ περπάρα

νιέρεζετ, σε γιούβετ νού/.ε χίνι, ας

άτά κέ χίγεν§ νούκ' ί λίρι τέ χίγ|νε.

ι4• Βέ μπέ γιούβετ Γραμματικό-

τ§, έ δε Φαρισέ»γτ§ ύποκριτέιγτβ, σέ

χάνι δτε,πίτ' β σ§ β*β«Ί μβ *-

ίο
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οων, μέ άφορμ.',ν ότι προσεύχεσθε πο- Ι φορμί , σε- λιούτενι 9οιίμε , ε" άντάίγ

λλά' δια τοΰτο θε'λετε πάρει περκτ- όό τι μίρ£ι με τεττίρ Ρινάχ.

σο'τιρον κρίμα.

ι5. Αλλοίμονον -εις εσάς Γραμ

ματείς καί Φαρισαϊοι ύποκριταί, ότι

γυρίζετε την θάλασσαν χαί τ/,ν γίν

ν* κάμετε «να προστίλ^τον' χαί ό

ταν γέντι, τον κάμνετε υίυν γεε'νντ;ς

σιπλο'τεοον άπ' εσάς.

1 6. Αλλοίμονον εις ίσα; οδηγοί

τυφλοί, όπου λέγετε* όποιο; όμώση

εις τον ναόν, δεν ίίναι τίποτες" άα,η

όποιος όμώστ| εις το χρυσάφι του

ναοΰ, χρ»ω7ίϊ.

17. Αγνωροι χαί τυφλοί, ποίος

«ίναι με^αλητερος, τό> χρυσάφι, ^ ό

♦αός, όπου αγιάζει τό χρυσάφι;

1 8 Καί όποιος νίθελεν όαώστι εις

τό Ουσι^νίριον, όέν είναι τίποτες,

άμ-δ όποιος ηθελεν όμώσν; εις: τό δώ-

0ον, όπου είναι επάνωτου, χρεο^ςτεϊ.

ι ρ. Μωροί χαί τυφλοί, ποίον

εν/αι μεγαλύτερων; τό δωρον, ν|. τό

βυσια7"/ίρ»ν, όπου αγιάζει τό δώρον;

2 ο. ΕίεΐνΓς λοιπόν, άπου όμώσει

<ϊς τό θι»σιας*ιίριον, όμόνει εϊ; αυτό

χ» εις όλα ίκεϊνα, άπου είναι α

πάνω του.

αϊ. Καί εκείνος, άπίιύ* όμο'σειεΐς

τον ναόν, όμο'νει ει; αυτόν χαί εις

εκείνον, όπου κατοικα εις αύτον.

ιι. Κτί έκεϊνο;, όπου όμώσει ει;

εις τον οΰρανόν, όμόνει ει; τον θρό-

νον τοϋ ΘεοΕί, καί εις έ; *.>ον, όπου

κάθεται- επάνω του.

3-3'. Αλλοίμονον εις εσάς Γραμματείς

καί Φχοισαΐοι ΰποχριταί, ότι δεκατί-

ζετε τό ήδύοσμον, χαί τό άν/ίΟον, χαί

τόν κύμ-.νον, χαί άονίκκτε τα βαρύ-

τεοα τοΰ νο'μου, τ-ήν κρίσιν καί τόν

ον, και τν,ν πις-ΐν' •τουτα έπρεπε- να

1 5. Βέ μπέ γιουβετ Γραμματικό-

τε, έ* Φαρισε'ίγτ* ύποκριτειγτε , σε

κθένενι οετν§ έ δέ στερίνί τέ πίρρΊ νιε

ντε πέσε τούαίγ, έ κοΰρ τε πίνετΐ, έ

πένι άτξ πίρ^ν' έ πίσίσε σι πγιέσϊ γκα

βε'τεχεγια γιούαίγ.

1 6. Βέ μπε γιουβετ δάσκαλε τε

βε'ρπςρε , κε θό«. άί *§ τξ πετόνετε ντε

Κί3ε νούκ' εστεΓε, πό άί κέ τε πε

τόνετε, ντε όρρ" τε ΚΛεσε , φεγέν.

17. Τεπα μεντ, έ δέ τε βέρίερε,

τζίλια |^τϊ με μάδ», άρρι, ά Κίσχ

κε σεντερόν άρόε;

1 8. Ε δέ άί κε τϊ πετόνετε ντε

βέντ κε βένβ δουρετίνε , νούκ' |στ|

ίε , πό άί κέ τ| πετόνετε ντε δουρίτ-ί

κ§ ί^τί μπί τξ φίγεν.

ιρ. Τβ πα ρ.εντ, έ ο*έ τε βε'ρΗρξ,

τζίλια |^τε μέ μάίε, δουρ|τία, «

βέντι. κε σίνγτερόν ίουρίτίν|;

αο. 2ε άί κ£ τε πετόνετε ντΐ βεντ

κε βίχετε ίουρετί*, πετόνετε μπα τε^

έ ο*ε μπί ίίθ' άτό κε γιάνε σίπϊ^

μπί τε.

αι. Ε άί κε Λετο'νετε ντε Κί5ε, *«,

τόνετε μπ' άτ|, έ ίε ντε άί κε ρί «ρέν

τα μπί τε.

2». Ε άί κε πετ&νετ» ντε ΚίεΧ.

πετόνετε ντε φρόν τε Π-ερντίσε, έ ο>

ντε άί χ| ρΊ σίπίρ μπα τέ^.

»3. Βέ μπί γιουβετ Γραμματικό-

•ϊε, έ Φαρισε'ίγτε ϋποκ^ιτε'ιγτε, σέ ο*β-

κατίσνι ίγιόσμονε , έ δε μαράιγνε,,

έ ίέ κίμινονε , έ με τέ ρ'εντατ έ νό-

μιτ ί λιάτε , Ριου«κν£, ε ο"έ έλεημοσί-

νε, 1 δ*έ πε'σίνι" έ ο< κίτό οουχαε^

τα κάμνετε, χαί εκείνα να μήνάφίνετε. τί χέγ&τς, έ δε άτό τϊ μός τίλέρρίτί.
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^4• Οδηγοί τυφλοί, ό-οΰ ς-ρ»γ- [ α4• Δάσκαλε τί βέρ.';|ρί, χ$ στρί-

γΐ-,ετί τον κώνωπα, και τ/,ν καμη-

λον καταιπ'νίτε.

λ5. Αλλοίμονον ίΐς έσά; ΓραΐΑτχα»

τεΐς και Φαρισαϊοι ύποκριται, ότι

καθαρίζετε το «πέςω του ποτηριού

χχ τού" πινακίου, και από μέσα είναι

γεμάτα από άρπαγαϊς καί άδικίχις.

α6 Φαρισαϊε τυφλέ, καθάρισε

πρώτα το μέσα τοΰ ποτηοίοΐ) καΐ

τ»ΰ πινακίου, να ήναι καί το έςω

χχίαρόν.

27• Αλλοίμονον ιϊ; έσας Γραμμα

τείς καί Φαρισαϊοι ύποκριται , ότι

ομοιάζετε μέ τάφους άσβεστωμένους,

οί όποιοι άπέςω φαίνονται εΰμορ-

φοι, και άπο μέσα είναι γεμάτοι κ*•

κα/.α τ3»ν άπεΟαμμίνων και άπο κά

θε λογής άκα!)αρσ:'*ν.

α8. Τέτοιας λογής και έσεϊ;

βπέίω φαίνεσβί εις τους ανθρώπους

δίκαιοι" καϊ «πο μέσα εΐσ()ε γεμά

το; ύπόκρισιν καί άνομίαν.

29» Αλλοίμννον εις έσίς Γραμ-

μχτεϊς καί Φαρισαϊοι ύποκριται ότι

κτίζετε τους τάφους των προφητών,

καί ςΌλίζετι τα μνήματα τών δι

χαίων.

3ο. Καί λέγετε* «ν ειαασθ» έ

μεΐς εις ταϊς τιμέραις των πατέρων

μας, όέν ήθέλαμεν συμφωνηση με

αυτούς «ΐί τχ αίματα τών προφητών.

3ι. Τόσον όπου μαρτυρείτε τον

εαυτόν σας, πώς είσθε υιοί εκείνων,

όπου ^σκότωσαν τους προφη'τας.

32. Και εσείς άναπληοώσατε το

μέτρον τών πατε'ρων σας.

33. Οφ.δια, γενννίματα τών ό

δνι κουνούπνζ , ι Γαμίλενί ε χάι τΐ

20. Βέ μτε γιο'ίβετ Γρααματικό-

τί , έ Φαρισε'ϊγτΐ, σε παστρόνι τ^

γιάστεζμεν' έ κέλκιτ , » δέ τ*, κούπι-

σε, έ πίρ '-ΐρεντα γιάνε πλιοτ γκα τι

ρϊμπίερα έ δε τε λί^α,

26. Φαρισέίγ ΐ βέρ.ΐιρε κίρο μΐ

π$ρπάρα τ§ πρέντξν' έ κε"λκιτ , ϊ δέ τ^

κούπεσε , κε τί Αένετϊ ε δέ έ γιά»τ*-

σμεγια έ πάκμε.

•ιη. Βέ μπέ γ.ούβετ Γρχμματικό-

τε, ε Φαρισε'ιγτ» ύποκριτέιγτΐ , σέ

Ριάνι μέ βάρέε ->\ λίερα με κερκέλε,

κ§ ατά περγια^τα Λούκιν| τί /ίούκου-

ρα, ε ήρέντχ γ',άνΐ πλιοτ Ιίτερα τ^

σε [ιδέκουρετ , έ δε τζδο λοί τ£ "ΐ-

Γέρα.

28, Α*τού ε δί γιούβετ πξργιάϊτα

δούκενι ντ| νιέρ|ζ τ§ δρέίγτί , 4 π|ρ

Αρίντα γε'νι π/.ώτ γκα δγιαλ§ζί , *

τε κ^κία.

2^• ΰε μπέ γιούβετ Γραμματικό-

τε , έ Φαρισέιγτε ύποκριτέίγτΐ , σε

ο§ρτόνι βάρρετ' ε προφη'τερετ, έ στο»

λίσνι μντ.μόρετ έ σε δρέϊγτεβετ.

3ο. Ε θόΐ τϊ γέΐεμ νε'βετ ντε. οί-

τ'ε τ| γιάτίοετ οένε, νοΰκ' ούγοίσιμ

μέ άτχντϊ ίιακ τ& προφητερετ.

3ι. Κάκε κι ααρτυρίσνι |ϊε'τεχενί

τούαίγ , σέ γένι πίγτ| έ άτοΰρε ^4

βράνΐ προφη'τεριτ».

3^. Ε δε γιούβετ μπουσνι μάτϊσιν'

έ γιάτιτ σούαιγ.

33. Ρερπΐνγ , πγιέ7>ατ' ε νεπίρκα-

χενδρων, πώς ο*ελετε φύγει άπο τ/ίν βετ , κίσ δο τε σπϊΤο'νι γκα Ριουκίμι

κρίσιν της γεένντ,ς;

34- Δια τούτο, να, έγο> όπου

ι πισίσε.

34• ΓΙρά άντάιγ, για οϋν| οερΡόί'γ

•ας πέμπω προφητας, κ-χι σοφούς, ντε γιούβετ προφητερ. ε βε σοφορ»,ίβε έ §έ
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και γραμματ*ις και απ αυτούς Θέ

λετε σκοτώνει, και θέλετε ^ί^υρώ-

σει, και άπ αυτούς θέλετε δείρει εις

ταϊς συναγωγαΐς σας , και θελβτε τους

ίιώ/νίΐ άπο πάλιν εις πάλιν"

35. Δια •« ελθη επάνω σας κάθε

αίμα δίκαιον, όπου εχύθη επάνω εις

την γήν άπο το αίμα τοΰ Αβελ του

δικαί•υ,' έως το αίμα τοΰ Ζαχαρίου

του υίοΰ τοϊ Βαρα^ίου , τον όποιον

«φονεύσατε αναμεταξύ τοΰ ναοΰ και

τβΰ θυσιαςτιρίου .

36. Βέβαια σίίς λέγω , ότι έτοΰτα

ολα Οέλουσιν ελθη εις την γενεάν

ίτούτην .

3-. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, όπου

σκοτώνεις τους προφητας , και πετρο

βολάς εκείνους, όπου ές-άλθηκαν εις ε

σένα, πόσαις φοραϊς ηθέλησα να μα

ζώξω τα παιδιά σου, καθώς μαζώνει

χ ό'ρνιθα τα πουλιάτης άπο κάτω εις

τ^Γς πτερούγαιςτης, και δέν ^θελήσετε.

38. Να δποϋ σας άφίνεται το σπη-

τίσας έρημον.

39. Διατι λεγωσας' οιί από τώ-

ρ<χ και έμπρος-α δεν θέλετε με είδη ,

έ δε τε γραμματέψουρε , έ γκα άτα

δο τ$ βρίτνι , • δο τε μπερθένι ντε

κρουικ , έ δε γκα «τα δο τε ρί^νι μί

καμτζι ντε συναγόγερα τούαιγ , έ δό

τι ντίκνι κιουτίτ μπε κιουτέτ.

35. Κε τε βίγε σίπερ μπι γιο•!»

τζδό Ριακ ί δρέιγτε, κε ού δέρδ σίπερ

μπι δε, "/ε γκα ίιάκου ί σε δρίιγτιτ

Αβελιτ , γγέρα τέ Γιάκου ΐ Ζαχαρίασε.

πίρρΊτ σε Βαρα^ίασε άτΐγ κε έ βράν§

ντε π$ρ μες τε Κίσεσε , έ δε τε βέν-ι

τιτ χι βίχετε δουρετία.

36. Μέ τε βερτέτα ού θόμ γιουβετ,

δο τε βίγενε Ρίθϊ ^τό μπ| κϊτε μιλέτ.

3τ\ Γερουσαλίμ , Ιερουσαλίμ, κ|

βράσε προφη'τίριτε, έ μάρρε μέ Ρούρόε

άτά η ού δε,ρΡούανε τέκ τέγε, σ*

χέρε δέσα τ| μπεγεδε δγιέλμτ' έτούα,

σι κούντρι μπεγέδ πούλια ζο'ίγκτ' έ-

σα«γ περπόσ πέ,ντε,βετ, * νούκε δέστ§.

38. Για κ| μπέτετε ατεπία γιου-

αϊγ έ σκρέτε.

39. 2« ψε ού θομ γιουβετ, δό τι

μός μ| «Κχνι κ\ νταστί έπιρπάρα γγέρα

εως όπου να εΐπητε" Ευλογημένος ό έρ• ' σα τ\ θόι , ί πεκούαρε εστ' άί Χ}

χόμενος έν ονόματι Κυρίοο .

Κεφ. κδ. 24*.

ι . Και εύγαίνωντας ό Ιησοΰς εδιά-

β«ινεν άπο' το ιερόν, και έπηγ*ν κον-

τ;ί οι μαθηταίτου να τοΰ δείξουν ταΐς

οΐκοσομαΓς τοΰ ίεροΰ .

ί. Και ό Ιησοΰς το&ς είπε* δεν βλέ

πετε έτυΰτα ^λα ; βέβαια σα; λέγιο ,

οιν Οέλ.ει απομείνει πέτρα επάνω εις

τ/,ν πέτραν , όπου να μην χαλασθη.

ο. Καί καθεζόμενος αυτός απάνω

εις το όρος τών έλαιων, επήγαν κοντά

του οι μαίίηταίτου ξεχωρις-α, λέγοντες"

βγιεν ντίμερ τ| ζο'τιτ.

Κρί» Ενι|ζέτ έκάτϊρτβ. κδ". α4•

ι. Ε σι δολ\ Ιησούι είκου γκα Κί-

Λα* ί βάνε πράνί μαθητίτ' ετίγ , τε

οε-ρτόγίνε ντε άί τϊ δϊρτούαρατ' •

Κίτεσο.

2. Ε 02 (ησούι ού θα άτοΰιε'νοόχ*

ί σίχνι Ρίθί χΐτό^ με τ| βερτέτα ού θομ

γιουβετ, 5ό τ^ μός μπίτετε Ρούρό

μπι Ροΰρρ, άι κε τ| μός γκρεμίσετε.

3. Ε σι έΐγ άΐ *ί~ϊρ ντε μαλλ τί

ούλλίνετ, ερδ* ντε άΐ μαθητίτ: βέτϊ-

μΐ, ε ί θάνί' θούαιγνα νϊ'βετ κοίιρ δί,
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είπί μας, πότε θέλουν γίνει έτοΰτα; τε γενί. κετδ; ε <ϊέ τ*ίλι §δτβ νιθάν»

Χ7.1 τι 6έλϊΐ ίϊσθχι το σημεΐον τοΰ £ρ-

•/οαοϋσου χα! τοΰ τέλους τοΰ κόσμου;

4- Κα: άπεκρίθη ό Ιησοΰς, και είπεν

τους" προσέχετε , μήπως και σας πλα-

νίση κανείς.

5. Διάτί θέλουσιν ελθη' πολλοί εις

το όνομάμου να λέγουν* εγώ είμαι ό

Χοΐ7ος , και θέλουν πλανέσει πολλούς.

6. Και θέλετε ακούσει πολέμους

και άκοζς πολέμων. Βλέπετε μην «υγ-

/ίζεσθε* δ*ιατί κάμνει χρεία να γενοΰν

έτοΰτα ολα, άλλα άκο'μη οίν είναι τ6

τέλος .

η. Διατι θέλει συκωθη έθνος επά

νω εις άλλο έθνος, και βασιλεία έπάτ.

\ω εις άλλην βασιλείαν' καί θέλουσι

γε«εϊ πεϊναι, και πανούκλας, και σει-

σαοι κατά τόπου; .
ι

8. Τοΰτα ίέ Λα είναι άρχαϊς

Τ«ν πόνων.

9• Τότε θέλουν σας παραδώσει εις

θλίψιν, κα'. θέλουν σας σκοτώσει" καί

θέλετε είσθε μισημένοι άπ6 όλα τα

ίθννι οιά το όνομα α,ου.

ίο. Και πολλοί θέλουν σκανδα-

λισθη τότε* καί θέλουν παραοίοει ί

νας τόν άλλον, καί θέλουν μιση'σει

ίνας τον άλλον.

1 1 . Καί πολλοί ψευδοπροφηται θέ

λουσι σηκωθη, καί θέ/λουσι πλανέσει

πολλούς.

1 2. Καί μέ τδ νά πληθύνη τή ά-

«ομία, ή αγάπη τών πολλών θέλει

χρυώ«ει.

1 3. Αμή οποίος υπομείνει ?ως το

τέλος, ετούτος θέλει βωθη.

ι4• Και θέλει κηρυχθϊ τοΰτο τι.

«υαγγέλιον της βασιλείας εις όλην την

«>ίκν.ιμένην, •ιά μαρτυρίαν- όλων των

ιθνών* καί τότε θέλει έλθη τδ

τε σ' άρδΌυριτ σάτε , ε σ*ε τξ σ| σα-

σουρεσε γέτεσε;

4• Ε δε Ιησούι ού πίρίίΐΓκ , έ βυ

θα άτοΰρε' 8ίχνι σε μδς οϋ κέϋγε νιερΐ.

5. 2έ δδ τ'ε βίγ$νε δούμε ντε ε-

μερ τίμ , ε δδ τε θο'νί, οϊνε γ'.άμ

Κρίστι, ε δέ σούμε δδ τι κέσγίνί.

6. Ε δδ τ| διΓιο'νι λιούφτερα, έ οΊ

ζέρα τε λιούφτϊραβετ , βί#τρόνι έ

μδς οΰ φρικόνι, σε οούχαενε. τι *ένεν$

Ρίθε /ετδ, πδ άκο'μα νούκ' εστε τ|

σόσουριτ έ γέτεσε.

η. Σέ ψε δδ τε γκρίχετί φιλί μπί

φιλί, έ μπρετίρί μπί μπρετερί, ε £δ

τε γέτε ουρί , ε ο*ε μουρτάγ3 ντ4

β|ντε βέντε.

8. Ε Ρίθε κίτδ γιάνε τ§ νίσουρατ'

έ σε όεμπουραβετ.

§. Αχιέρε δδ του άπενε γιούβετ

ντε #τρε.γγίμε , έ δδ του βράσενξ, έ

δδ τ| γένι ιϊ μτζούαρε γκά Ρίθ4 φι-

λίτε περ εμε,ρ τίμ.

ίο. Ε άτε χέρε δδ τε σκανσ'αλίσενί

σούμ|, έ δδ τι παραοΌ'σγενε νιέρι γιά-

τερινε , ε δδ τε μτζο'γίνε ^ιέρι γιάτε-

ρινε.

ιι. Ε δδ τέ γκρίχεν§ Φούμε προ-

φητίρ τϊ ρέμ , έ όδ τε κέσγενε (ίβύαε.

12. Ε σ*ι σε ψέ δδ τ| τεπ$ρόγε

έ κέκια , δδ τε φτόχετ! δα'ίουοία έ

σε σούμιβετ.

1 3. Ε άί κ| τ^ δουρόγε γγέοα

ντάνε, άί δδ -τϊ σο'σετε.

1 4• Ε δδ τε όΊίάξετε κούιγ Οΰγ-

γίλ' ί μπρετίρίσϊ μπέ ίίθΐ ίέ *\ γιά-

ν{ νιέρεζ, περ μαρτυρί ντε Ρίθε μιλέ-

τε , ε ά/_ιέρί δδ τ| βίγε τε σο'σουριτ'

έ γέτ|«.
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1 5. Οταν λοιπόν είδητε τό συγ-

χαμα της έρημώσεως , εκείνο όπου

έλάλη'θη δια Δανιήλ του προφήτου, να

νίκεται εις τον τόπον τον άγιον' (1/,ϊϊ-

νος όπου διαβάζει άς εννοεί. )

ι6 Τότε εκείνοι, όπου θέλουν εΐ-

βθαι ιΐς την Ιουδχίαν, ιέ; φεύγουσιν

Ι.ΐ; τα όρη.

Ι7• Εκείνο; όπου είναι επάνω ει;

τό δώμα, άς μή καταβτί να πάρη

τιπρτε"; άπο τό σπήτί-του.

1 8. Καί ΐκίΐνος, όπου είναι ει; τό

χωράφι, ας μήν γυρίση άπίσι* να πάρη

τα φορέματα του.

ίο. Κα! άλλοίμονον εις ταΐς έγκα-

ςρωμέναις, καί εκείναις όπου βυζά

νονται εις έκείναις ταϊς ήμίραις.

3 ο. Καί παρακαλείτε να μήν γέ

νη ή φυγη'σα; τον χειμώνα, μηδέ τό

σάββατον.

31. Διατί θέλει είσθαι μεγάλη θλί

ψις τέτοιας λογίς όπου δέν έγ ντικ»ν

«πό την αρχήν τοδ κόσμου εω; τώρα,

ούόέ θέλει γίνει.

αα. Καί άν δέν ήθελαν κολοβωθη

εκείναι; ή ήμερα•.;, δέν ήθελε γλυτώτη

καμία σάρκα ' άμήδια τους διαλεγμέ

νους θέλουν κολοβωθή έκείναις ή μέραις

α3. Καί τότε άν σας εΐπή κανένας.

Να, εόο» ό Χρ'.ς-ό;, ή έδώ,νά μην πι-

ς-είσετε.

α4• Διατί ίίλουσι συκωθή ψευδό-

χριτοι καί ψευδοπροφήται, καί θέλουν

δώσει μεγάλα σημεία καί τε'ρατα,

τόσον όπου να πλανίσουν, αν ήτον

δυνατόν, καί τους δΊαλεγμένους.

α5. Να, άπου σας τό προεϊπα.

α6 Εαν τδ λοιπόν σας εϊποΰσιν' νά,

όπου είναι εις τήν ερημον" να μην

εύγητε έ;ω. να όποδ είναι εις τα κελ-

λάριζ νζ μην πι?ευσίτε.

1 5. Ε πα κουρ τε σίχνι ΐδόλίνε *§

ςφτόν τ| σκρετούαριτί, κ§ "Φ^\ Η<ί

γκα προφήτη Δανιήλ, τΙ ρίγε ντε

βεντ τ& αϊνγτεροΰαρ|. ( άί & διαβά; λέ

τ^ κουπετόγ*. )

1 6. Αχιε'ρ» άτα ύ γιάνε ντε Ιου-

δαίϊ , λέ τε Κίγενε. ντε μαλλί.

17. Αι κε Ρέντετε μπί στίπί , λέ

τε μδς ζλρίτγε τ* μάρί ί\, γκα στί

πί ίτίγ.

1 8. Ε δε άί 4 |•*τΐ ντάρ'ρε , λέ τ|

μδς κθένετε πράπα τε γκρίρί ρόΛατ

έτίγ.

19. Ε δε βέ μπα τρ « γιάν§ τι

μπάρσουρα , έ μπα τδ /ε κάνε, ογιέλμ

μπε σίσε ντα το δίτ άχιερε.

α<>. Π6 λιούτουνι τ§ μ6ς *4νετ|

τε ϊκουριτι τουαιγ ντ^ δίμ§ρ, ας ντ^

τ{ δετούνε.

31. Σε ψέ άχιερε δο τε γέτε στρεγ.

γίμ ί μαδ , κε ΐ τίλλι νούκ' ού *ϊ

κούρρε κε κούρ οΰ πι πότα , γγερα

νταστί , ί δε ας οο τέ Λενετξ.

22. Ε δέ τ§ μός κεν£ σκουρτο-ία-

ρε άτ• δίτ , σμούντ τε σοσεεγ , τζοο

κουρμ, πό π|ρ τ^ ζγίδουριτϊ δο τ|

σκουρτόνενε άτό δίτ.

ί3. Αχιίρε ντε θάστε ίιερί γιούβετ,

κετοϋ |στί Κρίϊτι, ά κετοΰ, μό^ πε-

σόνι.

:>4• Σε ψέ δο τε γκρίχενί Κρί9τ|ρ

τε όέμ , ί δέ προφη'τϊρ τϊ ρέμ, έ δδ

τε άπενε νικάνε τ^ μϊδά , ί δε τζιου-

δίρα , γ)'έρα σα τε κέσγενε ντε μούν-

τζιν§, ί δ» τε ζγίδουριτε.

3 5. Για, κέ οΰ θατζ§ γιούβετ μ|

π*ρπάρα.

26. Ε πα ντί ού θάφτζινε γιούβετ,

για , ντ' ερημί ίστΐ μός δίλλι γιάστϊ,

για ντε κελη'ρα Ιίίτε, τ& μός πεβόνι.
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•χη. Διατι καθώς ή άς-ραπηεύγαίνει

άπο ττιν άνατολην, χβά φαίνεται εω;

τί-,ν Ουσιν, τίτοιας λογτ,ς θέλει εισίαι

χχι ό έρ/ακος τοΰ νιου τοΰ άνθρωπου

α8. ίΐΐϊτί έκεϊ όπου είναι τό νε/.ρον

κοραι, ίχίΐ ίίλουσι ρα^ωχ')?, και οι

• 1

α»τβι.

2ρ. Και παρευθΰς ΰς-εοον άπ» ττ,ν

ςίνον/ωρίαν των /,ριερών «κείνων, ό Ή

λιος θέλει σκοτεινιάσει, και το φεγγά

ρι ίίν θέλε* 9^ε'•» χ"1 °' «ς-έρες 6ί-

λουσι πέσει άπο τον ούρανον, και αί

4υνχι/.εις των ουρανών θέλουσι σαλευθη.

3ο. Καϊ τότε θέλει φανη τ6 ηυ.%-

£ι τοΰ υίοΰ τοΰ άνθρωπου ιίς τον ού

ρανον" χχι τότ» θέλουιι κλαυσει ό"λαις

} φυλχΐς ττ,ς γτ,ς, και θέλουσιν εΐίεΐ

τον υ'ών τον» ανθρώπου, όπου νά έρχε

σαι επάνω εις τα συνετά τοΰ ουρανού,

|*«τά ίκνάριεω; χχί ο&ζης πολλίς.

3ι. Και βΰ.ι: πέρτψει του; άγγέ-

λουςτου ριί σάλπιγγα και [ζ,έ μεγάλη•/

φωντ,ν, και θέλουσι [/.αζώςει τους £ι-

«λεγ^ιένους του , άπο τους τεσσάρας

ανέμους άπο ταϊς ακραις τών ουρανών,

Ζως ταΐ; άλλαι; άκραις αυτών.

33. Και άπο την συκίαν [/.άδετε

την παραβολών. Οταν σχεδόν γένουσι

τα χλκοΊάτης απαλά, καϊ φυτρώ-

βουν τα φύλλα, γνωρίζετε ότι συυ,υ-ά

είναι το θέρος.

33. Τέτοια; λογίς καϊ έσεΐς, όταν

είοτ,τ» ετοΰτα όλα, γνωρίζετε ότι εί

ναι συ[/.ά εις ταΐ; θύραις

34• Βέβαια σα; λέγω, ότι όέν βέ

λη -περάσει ή" γενεά έτουΤ7ΐ, ϊως οίνου

»* γενοΰν έτοΰτα όλα.

35. Ο ουρανό; και ή γη θέλουνε

παρέλθτ, άα.ή τα λο'γιάαου θ"έν θέλου

σι χβρέλθη.

36. Α[χ.λ οιά την ^ιιέραν έκείνην

Χα» την ώραν κανεί; 5ιν εϊζεύρει, ιιη-

27• 2ε σι κουντρς δέλλ βετετίαα

γκά οέλλ Δίελι, έ δουκετε γγέρ άτγε

κέ περεντον , αστού οο τ| γέτε » ο*έ

τάρδουριτ έ πίρριτ σε νιερίουτ.

α8. 2ε ψέ άτγε λ\ |στ| λίσι άτ•

γέ όο τε [ΐ.πεγίο'ενε, > ο*έ 2κιπόνι*τ|.

αο. Ε πάραυτα πας στρεγγίριτ

σ' άτοΰρε δίτ«τ, *ο τ§ μός ντρίτγΐ

Δίελι ΐ δ'έχένϊζα οο τε [/.ός άπε §ρίτ|ν'

έσάιγ , έ σ"έ θ'ϊλλετ§ δο τε πίεν§ γκά

Κίελι , ί οϊ τε φο'ρτατ' έ Κίε/βετίνΐ

τε τούντενί.

3ο. Αχιερε όο τε ύούκετϊ νιίίάνι ί

*ίρριτ σε νιερίουτ ντε ΚίεΧ' ΐ άτ^

χέρ§ & τ| κιάγ§ν§ Ρίθε φιλίτ' έ ίέουτ,

έ δο τέ σοχ|ν| τε πίρρ" ΐ νιερίουτ *6

™ Ή βίγί σίπερ [χπί ρ*έ τε Κίεϊιτ [/.έ

φουκί , έ ίέ |/.έ 3ούρι| λ:βδί[χ.

3ι. Εδό τε ΛερΡο'γε Εγγ$λλιτ* έτ/γ

αέ ζουρνά ίλ κά ζε τε |/.ά^, έ §ο τε

ριπιγέόΊνί τε ζγιέίουριτ' έτίγ γκά τι

κάτερ ερρίτε , γκά άν|τ* Ι ΚίεΧβετ^

γγέρα ντε τγιέτ|ρατ άν§τ' έ τοίϊρε.

3». Ε γκά φίκου κουπετόνι πάρα*

βολίνε, κοϋρ &ά Αένετε δέΓα έτιγ

έλουτε, έ ί δάλλίνε φλετετε , β διΓιο'νι

σε άφ|ρ ε'ίτ» τε κο'ρρετε.

33. Α<$τ•ύ έοΗγιούβετ, κοϋρ τ^

σίχνι Ρίθ§ χ|το, διΓιόνι βέ άφερ εστε

[Απε δίερ^.

34• Με τε βερτέτα ού θοα. γιού^

βετ , οο τ| ριος σκο'γε κούιγ πρέζ ί

νιέρεζετ, γγέρα σά τε πενεν5 Γίθε κετό.

35. Κίελι ϊ 6*8 δέου οο τ§ ντίρο'-

νενε , έ φγιάλλετε ί^ία οο τε [ώς

ντερο'νενε.

36. Πο περ «τε δίτ| ί 5*έ σαχάτ

νιερί »ου/.| « , ας βγγελλιτ' έ Κίεί
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άγγελοι τών ουρανών, πάρα ό<η οι

Πατη'ρ |Α•υ μ.οναχός.

3^. Και καθώς ήταν αϊ ήαε'ραι; τοΰ

Νώε, τέτοιας λογής θέλει είτ&αι και

ο έρχθ[Αος τοΰ υϊοΰ τοΰ άνθρωπου.

38. Διατί καθώς ήσαν ει; ταΐς τ";-

(Αΐ'ραις έκείναις προτη'τεραάπότόν κα

τάκλυσαν, όπου έτρωγαν και έπιναν,

ύπανδρεΰουνταν και ΰπάνδρευαν, έως

την τ,(Λε'ραν εκείνον, όπου ό Νώ* »ρι-

βΐ,κεν εις ττ,ν κιβωτο'ν.

39- Και δεν έννώρισαν, έως όπου

ν,λΟεν ό κατακλυσμός, και τους έση'-

κωσεν όλους" τέτοιας λογής θέλει εί-

σθαι κα'ι ό έρχορ.ός τοΰ υίοϋ τοΰ άν-

θοώπου.
Γ

4ο. Τότε ίύϊ θ&λουσιν είσθαι εις

το χωράφι* ό ένας πιάνεται, και ό

άλλος άφίνεται.

4 1 . Δύο όπου αλέθουν εις τον ριυλον'

ή [ί.ία πιάνεται, και ή άλλη άφίνεται.

4^. Στέκ:σθε λοιπόν έξυπνοι, ότι

βϊν :ι;ευρετε ποί*ν ώραν έρχεται ό

αύθέντης σας.

43. Εκείνο είςεύρετε, ότι «ν ηθε-

λεν εϊξίύρη ό αΰθέντης του σπητίου,

εϊ; ποϊαν βίγλαν της νυκτός έρχεται

ό κλέπτης, ηθελεν άγρυπνη'ση, και δέν

ηθελεν άφηση το σπητίτου να τΰ τρυ-

πη'σουν.

44• Δι* τοΰτο ας είσθε και έσεϊς

έτοιμοι, ότι την ώραν , όπου δεν θαρ

ρείτε, έρχεται ό υιός τοΰ ανθρώπου.

4^. Ποίος λοιπόν είναι εκείνος ό ίυ.-

πΐ7ευ[/.ένος δούλος και φρόνιριος, τον

όποιον έκατάς-ησεν ό αύθέντηςτου εις

τους δούλους του, να τους δίδη το φα-

γητο'ντους εις την ώραν;

46. Καλότυχος είναι εκείνο; ό δού

λος, τον όποιον, όταν έλθη ό αΰθέν

της του, θέλει τον εΰρει να κάριη τ»ι-

ουτοτρδπως.

βετ , περ βε'τζριε γιάτι ί|Α βέτε;χί.

Ζη. Ε σι κούντρε κενέ οίτετ' ε

Νοεσι , άστοΰ οο τε γέτε « δέ τ' άρ-

δουριτ' ε πίρριτ σ| νιερίουτ.

38. 2έ σι κούντρϊ κενϊ ντε δίτ

περπάρα κατακλησυ-όιτ , τουκ' εγκρί

νε, έ τούκ έπίρε, ριαρτόνεσινε, ε ριαρι

τοιγνε , γγε'ρα ντα τ$ οίτε κε χίρ*

Νώεα ντε Κιβοτό.

3ο,. Ε *ούκε διίιούανε γγέρα σα ερ-

δι κατακλησριο'» , έ ί Ρρίγτι τε ΡίΟι,

αϊτοί» οο τε γέτε έ δέ τ' άρδουριτ' ε

Αίρριτ σε νιερίουτ.

4ο. Αχιε'ρε βί οο τε γέν§ ντ' αΐ-

ρ| , νιέρι (λίρρετε , έ νιέρι λίχετϊ.

4ι. Δι κ§ πλιούαγενε ντε (Αουλι,

νιερα [λίρρετε , έ νιερα λίχετε.

42. Ρίνι ζγιούαρε ία , σε νοΰκ*

£ δίνι (Απ&νζ σαχατ βγιέν ζο'τι γούαιγ.

43. Ε δε άτε τε δίνε , σε κε τε

δϊ,γ ί ζο'τι στ§πίσε ντέτζ κόχ^ τε νά-

τεσ| βγιέν κουσάρι , δο τε ριός φλίγ-

τε , • οο τε ριός λίγτε τι σπόνειγ 3τε-

πι έτίγ.

44• Πρα άταιγ έ 5*8 γιούρετ π§-

νουνι χαζ|ρ , σε (Απατε σαχάτ Ά νου-

κε παντέχνι ί πίρρι νιερίουτ βγιέν.

45. Τζίλι βάλε ε-ίτε άί κοπίλ ί-

πεσούαρε έ δ*έ ί (Αεντζουρε, κε άτε,

ί βοΰ πιτρόπ ζο'τ' ίτιγ ντε κοπ'ιγ τΐ"-

τίγ , τε γιου άπε τε γκρενετ έτοΰρε

ντε κόχε τε σε γκρένιτ.

46. 1λιού(Αουρι είίτ' άΐ κοπίλ, κε

άτε κοϋρ τε βίγε ζότ' ίτίγ , ο» τ*

Ρέγε κέ Αΐν Αεστού.
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47• Βέβαια βχς λέγω, ότι «πάνω

ιίς όλα του τα υπάρχοντα θέλει τον

καταςτίσιι.

48. Αίΐή αν ι'.τ.τ, ό κ«.ο ; οοϋλος

έχεϊνος μέσα εις τήν καρδίαντοο" ό

αύβίντ7£{4θυ άργεϊ να ελθη.

49• Και να άρχ^ίστα να δέρ«ι τους

ίυνδούλους του, και να τρώγη καί να

αίνη {ί.έ τους ριεθυ^άδες.

5ο. θέλει ίλθη ό αύθέντη; τοΰ δού

λου εκείνου εις («αν ή|Αέραν όπου δέν

ελπίζει, και εις μίαν ώραν όποδ δέν

γνωρίζει.

5ι. ΚαΙ θέλει τον χωρίσει, και

το μέροςτου θέλει τό βάλλει μέ του;

ύποχριτάς' έκίϊ θέλει εΐσθαι τα κλά-

μαατα χαι τβ τρίςιμον των οδόντων.

Κ.3. >.{. 25.

Το'τε ίίλει όμοιωδί ή βασιλεία τών

ουρανών ώ*άν δέκα παρθένοι ις , "ή όποίαις

Ιπϊραν ταΐς λαμπάδες των, και εύ-

γϊ,καν να συναπαντησουν τον νυμ-

φίον.

α. Και αί πέντε άπό τούτάις ή

ταν φρόνιααις χαι αί πέντε λωλάΐς.

3. Αί όποίαι λωλαΐς, ώσαν έπη

ζαν ταΐς λαμπάδες των, δεν επήραν

μαζύ των λάδι.

4- Αμή αί φρόνιμαις επήραν λάδι

εις τα αγγεία των μέ ταΐς λαμπά

δες των.

5. Και επειδή αργοπόρησε ό νυμφί-

•ς, ένίς-αςαν όλαις και ίκοιμοΰνταν.

6 Και τα μεσάνυκτα έγινε βοή,

να, ό νυμφίος όπου έρχεται, εϋγάτε

να τον απαντήσετε.

η. Τότε έσηκώθηκαν όλαις έκείναις

^ παρθέναις, καί ετοίμασα* ταΐς λαμ-

παδεςτων.

2. Και τ5 λωλαΐ; εΐπχν ει; ταΐ;

47• Με -Χ βερτίτα ού Οομ γιου»

βιτ , σέ μπε Ριθε Ρίν' «τίγ δο τα β§>

ρ» άτέ, πιτρόπ.

48. Μά ντ| θά^τε άί κοπίλ ί κέικ

ντ1 ζέμ|ρ§ τ| τΐγ, σέ ζοτι ίμ μ|νόν

τ| βίγξ.

49• Ε τ& νίσγξ τ§ ^άχε κοπίγτ$

σόκετ' έτίγ , έ τέ χάγε. , έ τ| πίγ§

Λάσκε, μέ τξ δέίγμιτί.

5ο. Δό τΐ βίγε ζότιί άτίγκοπίλιτ,

ντί νιε οίτε κ§ σέ πρέτ , έ ντ^ νι^

σαχάτ Λ§ νούκ' έδί.

5ι. Ε δο τα ντάγε μπε δι, έ* δέ

βίντ' ΐτιγ *ϋ τε γέτε πά3κε μέ Τπο-

κριτέίγτΐ , άτγέ εστε τε κιάρίτε έ δέ

τ^ δρέδουριτ' ε δέμπεβετ.

Κρίε Ενίεζέτ «πέσετε. χ«. α5.

Ι. Αχιέρε οό τ| Γιάγξ μπρετερία

έ ΚίεΧβετ μέ δγιέτε βάσιζα τ'ε πα

νιόχουρε πούόρε, κ| άτο σι μούαόρϊ

λαμπάδατ' έτοΰρε , δούαίε τ| πρίτνε

δέντ|ριν§ π§ρπάρα.

3. Ε γκα άτο , τε πέσα κένε τ|

(λέντζουρα, έ τε πέτα τε |χα;ρ.

3. Ε άτο τ| α-άρρατε, σι [Λούαρ§

λαρ,πάδατ έτοΰρε, νου/.ε ριούαρ^Ι

βάιγ (λέ βέτίχε.

4• Ε τε μέντζουρατε ιιούαρδε βάιγ

ντ| ένε τ| τοΰρε πάσκε ρ.έ λαμπά-

δατ έτοΰρε.

5. Ε σι ού σούαλ δέντίρι τε βίγ,

ΐ ζού Ριού;χι τ| Ρίθα έ φλίγνε.

(>. Ε ντ| (Αίς τε νάτ|ο•ε οΰ^ε νι^

τ| θίρτουρε, για, Δέντίρι βγιέν, δίλλι

περπάρα άτιγ τα πρίτνι.

η. Ατε χέρε ού γκρέν§ Ρίθ' βάσα-

ζετε έ ζούνε τϊ ντρέικνε λαριπάδατ*

«τοΰρε.

8. Ε τε [/.άρίατί οΰ Θάνε σ'ί μ-ίν
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φρόνι>Λ2ΐς* δότε(Λ*ς άπΰ το λάδι σας.

ότι ή λατπάδεςρ,ας σβυνοντο».•

9• Και άπεκρίθνικαν γ( φρόνιααις,

χαι είπαν" μήπως και δέν «ρΟάττι

και έριάς χαι εσάς" σύρτε καλλίτερα

εις εκείνους, όπου το πονλοΰσι, και

αγοράσετε δια λόγου σας

ίο. Πτγαί;οντες αύταϊς να αγο

ράσουν, ίλθεν ό νυιχφίος, και γ Ιτοι-

μαις έΐΑβΐκαν (Λ,ετ' αύτδν εις τους

γάμους, και έσφαλίσθη ή θύρα.

ιι. ϊς•ερον τιλΊαν και αϊ λοιπαι

παρΟέναι, λέγουσαι' αύθέντ/;, αύθέν-

ττι, άνοιξε μας.

13. Αμ/ι εκείνος ταϊς άπεκρίθη'

αληθινά σας λίγω , δεν σας γνω

ρίζω.

ι3. Αγ:υπνάτε λοιπόν, ότι δέν εΐ-

ζεύρετε την ήμί'ίαν ουδέ τϋν ώραν

εις τήν όποιον ό υϊος τοΰ άνθρωπου

«ρ/εται.

1 4- Διατϊ ωσάν ίνας άνθρωπο;,

ό όποιος θέλωντας να ταξιδεύση εκά-

λεσε τους δουλευτάδες του, και τους

ΐπαράόωκε τα υπάρχοντα του.

1 5. Και άλλου £δωκε πε'ντε τά

λαντα, άλλου έδωκε δυο, και άλλου

έ^ωκε Ινα" κάθ' ένο; κατά τ•/)ν δΰνα-

μίν του ' και έμίσευσε παρευθύς.

1 6. Και εκείνος, όπου έπίίρε τα

πίντε τάλαντα, παγαίνωντας έδούλευ-

σε μετ* αυτά, κ.*ί εκαμεν άλλα πέντε

τάλαντα.

ι η . Ομοίως και εκείνος, όπου Ιπΐρε

τα δ•ίο, εκίοδεσε καϊ αΰτος άλλα δυο*

ι8 Α (Λ•/) εκείνος, όπου έπηρε το

ίνα, παγαίνωντας εσ/.αψε τ/ιν γ^ν,

και έπαράχωσε το άσημι τ-,ϋ αύ-

θεντο'ς του.

ιρ• Και υτερα με πολύν καιρόν

ηλΟεν ό «ύίίε'ντνις των δούλων εκεί-

τζουραβετ, ίπνανι ε δέ νέβετ γκά βά-

γι γιούαιγ , σε λαμπάδατβ τόνα ν*

σούχενε.

9• Ε δε τε μεντζουρατε οΰ περ-

Γε'ιΡκνε , ε οΰ Θάνε, μός νούκε να σο-

σγε ναβετ ί δε γιοΰβετ , πό μ| (χίρό*

^αιγδενι ντά τα κέ σεσενε , ί πλένι πέρ

βε'τ|χε τούαιγ.

ίο. Ε σί βάν' άτο τε πλέ'ιγνε, ερ-

δι δέντερι , έ άτό κ.ε κε'νε χαζερ, χί-

νε μέ άτ» λάσκε ντε δάσ^.ξρα , έ ού-

μπίλ' δέρρα.

ιι. Ε μΐ παστάιγ έ*ρδ§ ί δέ τ|

τγιέρατί βάσιζα , έ θόσνε , ζότ , ζότ,

νάπνα ε δέ νέβετ.

13. Ε δέ άίοΰ περΡεΐίκ, έ οΰ θά'

με τ$ βε,ρτετα οΰ θόμ γιοΰβετ, σέ

νούκ' οΰ νιόχ γιοΰβετ.

1 3. Ρίνι δά ζγιοΰρε, σέ νούκε δίνε

δίτενε, άς ιαχάτνε, ντά τ| κι βγιέν

ΐ Λίρρι ί νιερίουτ.

ι4• Σέ ψέ ποσι νι| νιερί κ| οοΰαίγ

τι βίγ ντε ξενιτϊ , θύρρι κοπίγτ' ιΥιγ,

έ οϋ δά άτοϋρε Ρεν' έτίγ.

1 5. Ε Όιέριτ ί δά πέσ§ κουλέτα,

έ τγιάτεριτ οι, ί τγιάτεριτ νι|, Ρίθϊ

κ.οΰΐγτ σι κοΰντρί κιϊ φουκίνε, ε άτε

τζάστ ΐκου.

1 6. Ε άι κ.ε (Λούαρ^ τε πε'σε κου-

λέτατε , σι βάτε' , πουνόϊ ρ.έ άτο,

έ φυτόϊ τε τγιερα πέσε κου>ε'τα.

17. Αστοϋ έ δε άι [ΐέ τε οία, φυ-

τοι ε όε αι οι τε τγιερα.

1 8. Ε άι κ.ε μόριι νιέρενε, βάτε,

έ ρ'ϊριόι (ΐπε δέ , έ » (ρίίε'χου ε'ρΡέντ/

ε ί,οτιτ σε τιγ.

19. Ε πάς σούριε κο'χετ νά έ βγιέν

ί ζότι άτοΰρε κοπίγετ, έ ζοΰ τ$ Λεν
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νων, και κάμνει λογαριασμοί μετ' | μέ άτά λογαρί.

αυτούς.

2θ. Και τ,λθίν εκείνος, ώττου έ-

πΐραν τ* πέντε τάλαντα, και •η<ρε-

ρεν άλλα πέντε τάλαντα, λέγωντας*

Αΰβίνττ, πέντε τάλαντα μοϋ" έδωκες*

ίίες, να, άλλα πέντε τάλαντα έκερ»

<5ί;χ μετ αυτά.

3ΐ. Και λίγε* του ό αύθέντηςτου,

ΰγιάσου, δούλε αγαθέ και πις"έ* εις

τα ολίγα έγινες εμπις-ευμένος, θέλω

αϊ καταςτίσει εϊς πολλά* εμβα μέσα

εις τήν χαράν τοΰ αύθεντόςσου.

32. Και ήλθε και εκείνος, όπου

επτ.ρε τα όύο τάλαντα, και λέγει*

Αύθέντη, δύο τάλαντα μοΰ παράδω-

κε;, να, άλλα δύο τάλαντα έκέρδε-

βα μετ' αυτά.

2$. Αέγει του ό αΰθέτης του* ύ*

γιάσου, δούλε αγαθέ και έμπις-ευμέ-

νβ* «ς τα όλ:γα έγινες έμπις-ευμέ-

νος, εις πολλά θέλω σε καταχνίσει *

ΐμβα εις την χαραν χ°ν κυρίου σου.

ϊ4• Ηλθε και έκεϊν-ς, όπου επή

ρε το ένα τάλαντον, και λέγει" Αύ-

θίνττ, έγώ σε έγνώρισα, πώς είσαι

άνθρωπος σκληρός, θερίζωντας έ>εϊ

όπου δεν έσπειρες, και μαζώνωντας

εκεί όπου δεν έσκο'ρπισες.

35. Και ές-ωντας να φοβηθώ, ε

πήγα /.αϊ επαράχωσα το τάλατόν

»ου εις την γην" ϊόές, να, όπου έχεις

τό έδικόν σου.

36. ΑπεκρίΟη ό αϋθέντης του,

χι'ι λέγει του' ώ κακέ δούλε και ό-

κνν,κ, ίζευρες ό'τι έγώ θερίζω έκεϊ

όπου δέν έσπειρα, και μαζονω έκεΐ

#ποϋ δέν έσκόρπισα,

V]. Επρεπε λοιπόν να «ώσης δα-

νίΐκον τό άργύριόν μου εϊς τους σαρά-

οιδες* και ερχόμενος εγώ, ήθελα πα

ρ, το έδνκυμου με τον κάματον.

3θ. Ε γιου κιας άί κέ κ!*ί μάρρ|

τξ πέσε κουλ έτατ| , έ πρού τε τγιέρα

πέσε κουλέτα, Ι θα* ζότ, πέσε κου-

λέτα με δέ μούα . δεστά , πέσι τ'|

τγιέρα κουλέτα φυτόβα μέ άτό.

3ΐ. Ε δέ ζότ' ί τιγ ί θα άτ'ιτ,

άφερίμ κοπίλ ΐ μίρρε, ε δέ ΐ λεσου-

αρρε , ντ§ τε πάκα ού Αέρ^ε ί πιβού-

αρε , ντε τε δούμα §ό τε πεσόϊγ, χί-

ρε Αρέντα ντε Γεζίμ τ§ ζο'τιτ σίτ.

32. Ε σι γιου κιας έ δέ άί λ* :!.1ϊ

μάρρε τε δι κουλέτατε , ί Οά' ζότ, δϊ

κουλέτα με δέ μούα , βεστό ε δέ &1

τε τγιέρα κουλέτα φυτο'βα μέ άτο'.

Ι αα ατιγ ζοτ ι τιγ αφεριμ

κοπιλ ίμίρρε, έ δέ ΐ ?Εεσούαρ| , ντ§

~\ πάκα ού πέρρε Ί Λεσούαρε , ντε

τε "ίούμα όο τε Λεσόιγ, χίρε πρέντα

ντι Γεζίμ τε ζότιτ σίτ.

24. Ε σι ού κιας έ δέ άί κε μο'ρρι

νιερενε κουλέτε, ϊ θχ ζότ , οΰνε τε ίιό-

χα τι κε γέ νιερί ί πράπε , •}\ κούα^

«τγέ "/§ νοΰκε μπόλε, ί μπεγέύ άτγέ

>.§ νού/4 π^ρχάπε.

2). Ε σέ ψέ ού τρέμτζε βάίγτα

έ <ρί?έχα κουλέτϊνε τέντε μττε ύέ, βϊ-

στό έ κέ τ^ντεν}.

α6. Ε ζο'τ' ί τιγ ού περίέιΓκ, ί ΐ

Οά άτιγ, κοπιλ ί κέικ έ δέ ίπϊρτούαρε,

τι δίγε σέ ού'νϊ κούαρ^ «τγέ ; ε νού*{{

μπο'/α , έ μπεγέδ άτγέ κε νού/ε περ-

χάπα.

, 37. Δούχαεϊγ δά έρΡξντνε τϊμ τα

δ»ρρβ ντά τα κε κεμπέγενε άσπρετε, ϊ

σ'ι τ| βίγε ούν§, §όγ§ τα μάρρί τίμε-

νε μέ φαϊγδέ. „
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28. Επάρετε λοιπόν άπ' αυτόν τό

ταλαντον, καί δό,τετο εκείνου όπου

έχει τα δέκα τάλχντα.

29- (Διατί κάθε ένας όπου έχει,

θέλει του οοθη, και θέλει περισσευθη'

άαή άπ' εκείνον άπου δέν έχει, καί

έκεΐνο, όπου έχει, θέλει παρθΐ ά~'

αότο'ν.)

3ο. Και βτοΰτον τον άχρις-ον δοΰ-

λον ρ^'ζετέ τον έζω εις τ6 σκότος το

έςώτερον* έκεΐ θε'λει είσθαι το κλαύ-

σιμον και το τρίζιμον των οδόντων.

3ι. Και δταν έλθη ό υιός του άν

θρωπου μέ τήν δόξαντου, και όλοι οί

άγιοι άγγελοι αύτοΰ όμοΰ μέ αυτόν,

τότε θε'λει καθίσει εϊς τον θρόνον της

δόζης του.

3 2. Και θε'λουσι μαζωνθη όα-

προτ* του όλα τα έθνη, και θέλει τους

χωρίσει ίνα άπό τον άλλον, καθώς ό

ποιαί'νας χωρίζει τα πρόβατα άπό τα

κατζίκια.

33. Και θε'λε.ι βάλλει τα πρόβατα

άΐϊΐ την ίεςιάντου, καί τα κατζίκια

«ιϊο τήν ζερβιάντου.

34- Τότε θέλει είπε,Γ β βασιλεύς

εις εκείνους, όπου είναι άπο τό δεξι-

όντου (Λέρος" έλατε εσεΐς οί ευλογη

μένοι του πατρός μου, κληρονομήσετε

την βασιλείαν, όπου σας έτοιμάσθη

άπό την αρχήν τοΰ κόσμου.

35. Διατί έπείνασα, καί μου έδώ-

κετε να φα'γω' «δίψασα , καί με ε'πο-

τίσετε" ήίΑουν ξένος, καί μέ έΊτήρετε

εις τό σπητί σζς.

36- Ημουν γυμνός , καί μ• ενδύσε

τε- άρρώς-ησα, καί μέ έπιμεληθη'κετε'

εις την ιρυλακήν ήμουν, καί ήλθετε

ίίς έαένα.

3^. Τότε θέλουν άπεκριθη οί δίκαι-

οι, να τοΰ ειπούν ' άύθέντη, καί πό-

28. Μίόρι ία γκα άΐ κουλέτινε , έ

επνιε ντε άΐ κέ κα τέ δγιέτε κουλέ-.

τατξ.

29- Σέ ψέ ντε άί κε κα δο τε ΐπετε,

έ δό τέ τεπϊρόνετε, έ γκα άί κ| σκά,

έ δε άγιο κε κά , δο τέ γκριχετ§

γκα ά(.

3ο. Ε δε κοπίλν' έ πα βεγίβρί

βτίριε γιά3τε ντέ σκοταδ τε θέίί, άτγέ

§ο τε γέτ| τε κιάρετ§ , έ δέ τ§ ορέδου-ι

ριτ' ε οέ^πεβετ.

3 1. Ε δέ σί τε βίγε ί πί£όι ί νιε-

ρίουτ μέ λεβδίμ τ| τίγ, έ δέ Ρίθε

βένγτερ Ιγγεγιτξ [λέ τξ πάσ/.ε' , άχιέρδ

δο τ§ ρίγε μπί φρόν τ§ λεβδίμιτ σ|

τίγ.

32. Ε οο τε μπε,γίδενε πξρπάρα

τίγ Ριθε φιλίτε , έ δό τι β«τζόγε ατά

νιίρινε γκα γέτερι, σί κούντρε βετζιόχ

δέντε γκα δίτε.τζοΛ'ανι

33. Ε δέντε δο τι βέρρΊ μπάνϊ τε

τίγ τέ δγιάθετ§ , έ δίτε μπάνε τ^

{4τηρΐ•

34. Αχιέρε δο τέ θότε μπρέτι ντος,

τα κε γιάνε μ.πάνε τε δγιάθϊτε τε τίγ,

έ'γιανι γιούβετ τε πέκοΰαριτ' β γιά-

τιτ σίμ, τραίεΡόνι μπρετερίνε, κ|

|9τ| π»ν§ Ράτι π§ρ γιουβετ , πα Αέν'

ε δε κεγιό δινιά.

35. 2έ ψέ μ| μούαρρ* οΰγια, έ μ£

όάτε τέ χά' μ^ μουαρρ ετι^ι , έ μ| $α•

ΤΙ τΐ πι" γεσε ί χουα»γ, ε μέ πεα.

[λπεγιουαίτε.

36. Ι σβέϊουρϊ , ί μέ βέ^τε' οΰ σ?-

Λ(χουρτίε ε με πατ| κουιγόες' ντε χα-

ψάνε γεσε, έ ερδτε τέκ μέγε,

3^, Αχιε'ρε δό τ^ πίρΡέΓενε ντε άί

τε δρ=Ίγτιτε , έ δο τε θόν^' ζότ, κού#

<ψί σέείδαμεν πεινασίλένον,καί σΗΟοέ-|τε πάμτε οΰρρΐτε, έ τε οϋ3;4ίε;7.} ά
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ψααιν; τι ο\ψασμένον, και σε Ιποτίσα-

ρ,ίν;

38. ΊΙίτι σέ εΐδαμεν ξένον, και

σέ επηραμεν εις το σπητί μας ; η γυ

ρίνο - , χ >ΐ σέ ένό >σ*μεν ι

3#. ίΐο'τε σε εΐδαμεν άσθενημένον,

ί ά; την φυλακήν , κα! ηλθαμεν προ;

το3 λόγου σου;

4<>. Και αποκριθείς ό βασιλεύς θέ

λει τους εϊπεΐ' βέβαια σας λέγω, όσον

έκαμε- ε εις ενα άπο ετούτους τους ά-

δελφν,ί μου τους πολλά ευτελείς , εϊς

έρένα το έκάμετε.

4«• Τότε θέλει ειπεί και εις εκεί

νους όπου είναι άπο την ζερβιαν με-

ραίαν' σύρτε άπ' έι/ενα οί κατακαμέ

νοι ε•.; το πΰρ τ6 αϊώνιον, όπου εί-

ναν έτοιμασμένον δια τόν διάβολον,

και δια τους αγγέλους του.

4'2. Διατϊ «πείνασα, και δεν μου

ίδώκετε να ράγω' έδίψασα, και δεν

μέ ε'.τοτίσετε.

/|3. Ημουν ξένος, και δέν μέ έβά-

λλετε εις το σπητί σας' ήμουν γυμνός

κ» ίέν με ενδύσετε* ήμουν άσίενή;

χαΐ εις τον φυλακών , και δεν με έ-

ιηυαληθη'κετε.

44• Τότε θέλουν του άποκριθη και

«ύτοί, να είποΰσιν' αύθέντη, πότε σε

εΐδαμεν πε.νασμένον , η οΊψασμένον,

η ξένον, τι γυμνον, η άσθενη , ί) ει; την

φυλακών, κκι ίεν σε υπηρέτησαμεν ;

45. Τότε θέλει τους άποκριθη , λέ-

γωντας" βέβαια σα; λέγω, δσον δέν

έκάμετε εις ενα «πο τούτους τους α

δελφούς μου τους πολλά ευτελείς , και

εις έμενα οεν το εκααετε.

4>). Και θελουσιν υπάγει έτοΰτοι

εις ττ,ν κολασιν την αϊώνιον* κκί οί

δίκαιοι εις την ζωήν την αιώνων.

τ| ετουρρε έ τί δάμ έ τίβε;

38. Ε δέ κοΰρ τ'ε παμ τ| χούαϊγ,

ε τε περμπεγιούαδμ; ά τ| σβέσουρε^

έ τε βέσμ;

39- Ε δέ κούρ τ| παμ τ§ σεμού-

ρ| , ά ντί χαψάνε, έ ερδμ τέκ τεγε;

4ο. Ε δε μπόέτι οο τοΰ περΡέίίτΐ,

έ οί» τοΰ θότ' άτοΰρε, μέ τ& βεοτέτα

ού. θόμ γιούβετ, σα τε μίρρε τ.ίιζ

ντε νιε γκά κετά βελάζεριτ' έμι τ'ε δάο-

φεριτε, τικ μένε έ πετε.

4ΐ• Αχιέρε οο τε θυτ| έ δ; μπα

τα κε γιάνε μπάνε τε μένΡερε, ΐκενι

γ/,χ μέγε γιου τε μαλεκούαριτί ντ|

ζγιαρ τε πα σουαρέ , κΐ ϊ'ίτε *§νε •/*.-

ζερ περ δγιάλινε, έ δι Ιγγεγιτ' ίτίγ.

4^. Σε ψέ με μούαρρ* οϋγια, ε

νούκε με δάτε τε /άγε , με μούαορ

έ'τια , έ νούκε με δάτε τε, πίγί.

43. Ι χούαιγ γέ*ε ε νούκε με περ-

μπεγιούαδτι, ί σβέϊουρί, έ νούκε μ§

βέΐ*τε , ί σεμούρε , έ ντε χαψάνε, έ

νούκε ερδτε τ§ μ| κένι κου»γ&;.

44• Αχιέρε δό τίπερίέΓενε άτιγ έδε

άτα, έ οο τί θόνε' ζοτ, κούρ τεπαμ

' τε ουρρ"ετε, α τε ετουρρε, ά τε χο ίαιγ,

' ά τ& σβέσουοί , ά τι σεαούρε , έ νού-
) - Γ* ' - -ι Γ- '

ϋλ τε Λεμ τί χουσμέτ ε ντί/μ:;

4^. Αχιέρε §ο τε πίρΡέίετε μπ«

τ* , έ οο τοΰ Οίτε, μέ τε βερτέτα ού'

Οίιμ γιούβετ , σα τε μίρρΐ νούκε >\{-

τϊ ντε νιε γκκ κίτα τέ βάρφϊριτ;, ας

.τεκ μίγε νούκε ϊίέτΐ.

' 4^• Ε §ο τε βέν§ κβτα ντ| πίσε τε

πα σόσουρε. έ τε δρέιγτιτΐ ντι γέτϊ

|τ§ πα σόσουρ§.
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Κ«?. χς-, χδ.

ι. Κ* ι έγινεν Οταν έτελείωσεν ό Ι

ησούς όλους τούτους τους λόγους, εί-

π:ν ει; τοί»ς μαθητάδες τ•υ'

ι. Ιςεύρετε ότι ύς-ερα άπό δύο ή-

μίραις γίνετε το πάσχα" και ό υιό;

του άνθρωπου παραδίδεται δια ν»

ζ-αυρωβη.

3. Τότε έμαζώχθησαν οί αρχιερείς,

καί οί γραματεϊς και οί πρεσβύτεροι

τοΰ λαοΰ είς την αΰλήν τοΰ άρχιερί-

ως, οποί έλέγουνταν Καϊάφας.

\. Και έσυμβουλεύθηκαν, νά πιά-

κουν τον Ιησοΰν με δόλον, κιί νά

τον σκοτώσουν.

5. Και έλεγαν ' μην το κάμωμεν

εις την έορτην, διάνα μην γένη σύγ-

χυσις είς τον λαόν.

6. Καί όταν έπηγεν ό Ιησοϋς εις

τ/,ν Βηδανίαν, είς το σπητι τοΰ Σί-

μωνος τοΰ λεπρού,

η. Επηγεν είς αυτόν μία γυναίκα,

όπου είχεν ένα κανί μύρον πολύτιμον,

και τό έ'χυσεν απάνω είς το κεφάλι

του, έκεϊ ύποΰ έκάΟετον.

8. Καί ώσαν τό εϊόαν οί μαΟητά-

δες του, άδημόνησαν, καί είπαν ' δια

τί έγινεν « χαλασμός ετούτος;

<}. Οποί ήμπόρειεν έτοΰτ» τό μύ

ρον νά πουλη&η δια πολλά , και να

δοθή είς τοΰ; πτωχούς.

ίο. Κ αϊ γνωρίζωντάς το ό Ιητοΰς,

λέγει τ υς" τί πειράζετε, τήν γυναίκα;

όπου έκαμε καλόν έργον είς έμενα"

ιι. Διατί τους πτωχούς τους έχε

τε πάντα με του λόγου σας, άμή έμε

να πάντα δέν με έχετε

12. Διατί ετούτη, όπου περιέχυ-

Κρίε Ενιεζέτ έ Ριάστετ|. Χ7• λ6.

ι . Ε ού π\ σί σόσι ίησοι'ϊ Γίθ» χετό

φγιάλβ, , οΰ θα μαδητίβετ σ| τίγ.

3. Ε δίνι χε πας δι δίτετ πένετξ

πάβκα. Ε ί Αίρρι ί νιερίουτ ίπετε. τ|

μπερθένετϊ ντέ κρούϊκ.

3. Αχιέρε »ΰ μπεγιούαδε τε πά-

ρςτ' έ πρίφτερετ , έ δέ τ| γραμματέ-

ψουριτε, έ δέ πλέκεριτ' ελαόιτ, ντέ

αυλή τι σε πάριτ σ$ πρίφτερετ , κ*

κιούχαειγ Καγιάφε.

4• Ε Λένε μουσαβερε χ| τε ζ§ν§

Ιησούνε με δγιαϊεζί έ τα βράσενε.

5. Ε ο*ε θόΐνε/ μός τα πέγεμε τ\

κρέμπτενε . σε μός πενετ§ καλαμπα-

λέκ ντε πότε.

6. Ε *ί δάτε Ιησούι ντ| Βιθανί,

ντ& 9τ§πί τε Σίμωνιτ σ| λεπρόσουριτ.

η. Ού κιάς ντε άι νιε Ρρούα χ& /.ί»

νιε κέλκ με μύρο γκά έστρέιγτα , έ έ

δέρδι σίπίρ μπί κρίε τε τίγ άτγέ

τ εκ £ίγ.

8. Ε σί έ πάνε μαθητίτ' έτίγ, ού

ζεμερούανε , έ θάνξ' ντΐ σε βίγέν κετ«

τ| χούμπουρι;

§. Σέ ψέ μοΰντ τε σίτειγ κϊγιό)

μύρο , περ δούμε , έ τε ϊπεσινί ντε τε

βάρφϊρε.

ίο. Ε σί κουπετοι Ιησούι, ού Οοε

άτοΟρε' ψέ ίπνι ζαχμέτ ντέ Ρρού-

αγια; σε ψέ άγιο Αέρι πούνε τ| μίΐρε

τέκ μέγε.

ιι. Σέ ψέ τ» βάρφεριτε, ί κίνι κούρ

οο μέ βέτεχε , έ μούα κοΰρ οό νούκε

μΐ κένι

12. Σέ άγιο χε δέρδΊ κετ| μύροσί
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α•ι έτοϋτο το μύρον εις το κορμί μου ,

οια ττν ταφτ'ν μου τ^ έκαμε.

1 3. Λέγβο-ας βέβαι», ότι όπου

χαί αν χ^ροχθ-Λ ΐτοΰτο το εύαγγέλι-

«ν «ΐς όλον τον κόσμον, θέλει λαληθη

χαά «τούτο όπου έκαμεν αύτη , εις

μντμοσυνο'ν της.

ι4• Τότε Ιπΐγεν ένας άπό τους

όώόΐΛχ, όπου έλέγουνταν Ιούδας Ι

σκαριώτης, εις τους αρχιερείς,

1 5. Κ αί εΐπεν' τί θέλετε μου δώσει,

χαί ΐγω να σας τον παραδώσω; Καί

εκείνο εταςαν νά του δώσουν τριάν

τα αργύρια.

1 6. Και από τότε έ γύρευε εύκολί-

ιτ. Και εϊς τίιν πρώτην των ά-

ζύμων έπτ,γαν οι μαθητάδες εις τον

Ιησοΰν , χαί λέγουν του" που θέλεις

ν» σου ετοιμάσαμε* ν* φας το πάσ/α;

1 8. Και ε'χεΓνος ενπεν* υπάγετε

•ίς την πολιν, εις τον δείνα, χαι εΐ-

πίτετου' ό διδάσκαλος λέγει* ό και

ρός (/ου είναι κοντά, ει; εσένα θέλω νά

κάμω ιό πάσχα με τους μαθη-

τάδες μου.

Ι9• Και έκαμαν οί μ*Οητάδες τοΰ

χαθώ; τοΰ έπαράγγειλεν ό Ιησούς"

καϊ ετοίμασαν το πχσ/*•

30. Και ωσάν έβραδίασεν , έχάθε-

τον μέ τους δώδεκα.

2ΐ. Και έχει όπου έτρώγασι, λέ

γει* β*"βα•α σας λέγω , ότι Ινα από ε

σάς θέλει με παραδώσει.

22. Και αυτοί λυπούμενοι πολλά ,

όργισαν χάθε ένας νά τοΰ λε'γει" μι{-

να είμαι εγώ αΰθέντη ;

α3. Και εκείνος άπεχρίθη, και τους

ίίπεν' έκεΐνος όπου βουτά το χέρι του

εις το πινάκι , εκείνος θέλει μέ παρα

δώσει.

24• Καί ό υιός του άνθρωπο» ΰ-

περ μπί κούρμ τϊμ , πιρ τ| χάλτουρ|

μούα ντε βάρρ έ περί.

1 3. Μέ τε βίρτέτα ού θόμ γιούβετ,

χουΛο Λ τε κηρύξετε κού«γ ΟύγγΓλ' ντ£

Ρίθι δινιά, οό τι θούχετι έ δε κεγιό

κε πέρρΊ άγιο, περ τε κουϊγτούαρρ$

τε σάιγ.

ι4• Αχιέρε βάτε νΛ γκά τε §ι-

μπεδγιέτε , χ| κιούχαεϊγ Ιούδε Ισκα-

ριότ, ντε τε πάρετ' έ πρίφτερετ.

1 5. Ε ού θα' τζδό τϊ μ» ΐ—νι μούα,

έ οϋ'νε τε προδός ά;§ ντε γιου; έ δέ

άτά ΐ τάςνε άτΐγ τριδγιέτε αργύρια.

( τ' έρΓέντα.)

1 6. Ε κεάτ& χέρε κερκόν κόχε τ^

μίρρ*ε κ^ τε προδος άτέ.

17. Ε τε πάρενε §ίτ§ τ| λιψο'βετ,

ού κιάσνε μαθ•/ιτίτ§τέ Ιησούϊ, έ ί θάν'

άτίγ" κού δό τε τε πέγεμε χαζίρ τ^

χάτζ πάδκίνε;

1 8. Ε δέ άί °ύ θα" χάϊγδενι ντ^

κιουτέτ τε άκ§ τζίλι , έ θόϊ άτίγ, δά-

σχαλι θότε , κόχα ΐμε βΐφερ "εστε , τέχ

τέγε πέίγ πάσκενε μέ μαθτίτίτ' έμί

πάσχε.

19. Ε μαθητίτέ :%<§ σι κούντρε ί

πορσίτι άτα Ιησού* , έ πίνε /αζ§3 πά

σχεν§

2ο. Ε σι οΰ ερό, £ίγ πάσ/ε μέ τε,

διμπεδγ.ετε.

αι. Ε τέκ νάϊγνε άτα πουκε, ού

ίότε' μέ τε βίρτέτα ού θόμ γιούβετ,

σε νιε γκα γιούβετ δό τεμεπαραδόσγε.

22. Ε σι ού χελμούανξ σούμε, νί-

σν| νι& γκα νιε τϊ θόσν' άτίγ , μός

γιάμ ούνϊ ζότ;

23. Ε δέ άί ού περΡε'ϊΓκ έ θα' άί

κ| γγέο.* δόρρϊν£ πάδκέ μέ μούα ντ^

τζανάκε άί οό τ| με παοαδόσγ^.

24• Ε ί πίόρι ΐ ίιερίουτ βέτι , σι
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«άγει, χαθως είναι γέγραμμένον δια

λόγου του* άμή άειλύμονον εις τον άν-

θοωπον εκείνον, δια μέσοο τοϋ οποί

ου ό υιός τοϋ άνθρωπου παραδίδεται"

καλλίτερόν του ητον , να μή ηθελε γεν-

νηθη ώ άνθρωπος εκείνος.

25 Και άττεκρίΟη ό Ιούδας, όπου

τον έπαρά ϊο>κεν , καί είπε' μήνα έγι

εϊ'Λα•. όιδάσκαλε; Λέγει του" ίσίι τό

ε«πε:.

26. Και εκεί έπου έτρωγαν, έπη

ρεν ό Ιησούς το ψωμί , και ώσαν εύ•

•/αρίς-ησε, τό έκοψε, και το έδιδεν εις

τους μαθητάδες, καί είπεν' έπάρετε,

φάγετε* τούτο είναι το κορμίμου.

ιη. Και περνώντας τό ποττίριον ,

και ώσχν εύχαρίςτ;σε , τους τό εδωκεν,

λέγωντας' πίετε άπ' αυτά όλοι.

28. Διατί τοϋτο είναι τό αίμα μου

τηςκαινουριαςδιαΟ/(κης, όπουχύνετε δια

τους πολλούς εις συγχώρησιν αμαρτιών.

29- Καί λέγω σας* άπό τώρα

καί ομπρός δεν θέλω πιει άπό τοίϊ-

το τό γέννημα τη"ς ασπίλου , έως

την ημέραν εκείνην, όταν αυτό ιτί•

νω ορίου με έσας νέον εις την βα-

σιλείαν τοΰ πατρός μου.

3ο. Καί ές-ωντας να ΰμντίσουν,

εύγ/ίκαν εις τό όρος των έλαιων.

'όι. Τότε τους λέγει ό Ιησούς '

Ετούτην την νύκτα όλοι σας θέλετε

σκανδαλισθη εις έμένα' διατί είναι

γεγραμένον" ότι θέλω κτυπήσει τον

ποιμένα, και θέλουν σκορπισθη τα

πρόβατα της μάνδρας.

32. Καί ΰ'ς-ερα άφόντις άνας•α-

θώ, θέλω υπάγει έγώ προτίτερα

από σας εί; την Γαλιλαίαν.

33. Καί ά::ε/.ρίθη ό Πέτρος, καί

βίπεντου" αν καί όλοι σκανδαλισθοΟ-

σιν εϊς εσένα, άμή έγώ ποτέ δεν

θέλω σκανδαλισθη.

κούντρ' εό*Ύε σκρούαρβ περ τί πό βε

μπα τ§ νιερί, κ: γκα άι παραδόσετβ

ί πίρρ\ ί νιερίουτ, ρ•.§ μίρά§ κέ ντα τβ

>ΐ ~\ μός κέ λέρξ άι νιερί.

25. Ε δε Ιούδα άι κε παραδόσι

άτι, ού περΡέιΡκ έ θα* μός γιαμ όύνί

δασκάλ; ΐ θότ§ άτίγ, τί έ θέ.

36. Ε κούρ χάιγνε άτα μόρρι Ιη-

σούι χούκενξ, έ σι έ .ΐεκόι , έ θεο^,

έ έ Γπτε μαθητίβετ , έ ού θχ' μίρ\:ι,

έ χαι, σε κούιγ εστε Χούρμι ϊμ.

ιη. Ε μούαρρ έ δέ ποτη'ρνε, έ σϊ

έφχαρις-ίσι, έ δα ντά τα , έ ού θά'

πίγι γκά κ§γιό τε Ρίθε.

28. Σε κεγιό |ί*τε Ριάκου ϊμ, έ διά-

τεσε σέ, £έ, κε §έρδετ| περ δούμε,

περ τ§ ντ§γίερε φάγετε.

29. Ε δέ ού θόμ γιούβετ , σέ Μ

τέ μός πι σοτ έ πάρρε γκα κεγι»

πέμ' έ δρίσε , γγέρα μπα τε δίτε κού•

τα πι άτε τβ ρε μέ γιούβετ πάσχε,

ντε μπρετϊρί τε γιάτιτ σίμ.

3ο. Ε σί βύ φάλλβ, οουαλ*ε έ βχνβ

ντε μαλλ τε Ούϊίνιετ.

3ι. Αχιέρε θότε μπα τα Ιησούί,

Ρίθε γιούβετ δό τ$ σκανδαλίσενι μπ£

μούα ντε κϊτενάτε, σέ εστε σκρούα-

ρε όο τι πΐί τ,οπανιτ, ε οο τε περ-

χάπενε δ|ντ' έ στάνιτ.

32. Ε πας σε γγιάλτουριτ σίμ ώο

τ| βέτε μέ πίρπάρα σέ γιούβετ ντε

Γαλιλαίε.

33. Ε Πέτρουα ού π|ρΡέ?.Ρκ, έ ΐθχ

άτίγ, έ δέ τε Ρίθε ντί ού σκανδχ-

λίτζινΐ μπέ τί , ούν| οό τε μός σκαν-

δαλίσεμ κούρί|.
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34- Αέγει του ό Ιησούς" βέβαια

οοΰ λέγω, ότι έτούτην την νύκτα,

προ τοΰ φωνάζη ό πετεινός, τρεις <ρο-

ραΐς θέλει; αϊ άρνηθη.

35. Λέγει του ό πετρος' άν καί

χάυ-η χρεία νά αποθάνω ρ.έ εσέ

να, <^εν θέλω σε άρνηθη. Το αυτό ε;

παν και όλοι οι (Λαθητάδες.

36. Τότε έπηγεν ό Ιησοΰς ρ,ετ'

«ύτούς εις ένα χωρίον όπου τό έ

λεγαν ΓεΟοτ,αανη' και λέγει εις τους

[Λαθητάδες του" καθίσετε άυτοΰ, έως

όπου να υπάγω νά προσευχηθώ

3^. Και επίρε τόν Πε'τρονκαι τους

δύο ύιοϋς τοΰ Ζεβεδαίου , καϊ άρχισε

νά λυπηται και νά άδη[Λονη.

38. Τότε τους λέγει ό Ιησοΰς '

•πολλά "λυπεΐται ή ψυχή [Λθυ [Λε'χρι

θανάτου* ραίνετε έδώ, καί άγρυ

χνεΐτε ρετ' ε'ρε'.

39. Καϊ έπηγεν εμπρός καμπό-

σον, καϊ έπεσε προύμιτα, και έπρο-

αύ-/ίτι, καί ελεγεν' Ω πάτερ μου,

«ν ηναι δυνατόν, άς περάση έτοΰτο

τό ποτήρι από λ.όγου μου" όμως όχι

χαθώ; θέλω εγώ, άλλα καθώς θέ

λεις εσύ.

4ο. Και εύχεται εις τους μάθη•

τάδες, και τους ευρίσκει όπου έκοι•

μοΰνταν, και λίγει εις τόν Πε'τρον

τόσον οέν έδυνηθη'κετε μίαν ώραν νά

αγρυπνήσετε μετ' έμενα;

4ΐ• Αγρυπνείτε και προσεύχισθε,

διά να μην εμβητε εις πειρασμόν'

το πνεύμα είναι πρόθυμον, άμή η"

σά;κ •ί είναι άσθενη'ς.

42, Πάλιν δεύτερον έπηγε καί έ

προσευχηθη, λίγωντας' Ω πατέρα μου,

άνίσως καϊ δεν είναι δυνατόν έτοΰτο

τό χοτνίριον να χεράση άπ' εμένα, αν

δεν τό πίω, άς γίνη το θίλημά σου.

43. Και ήλθε πάλιν, και τους

34- Ι θα άτίγ Ιησούι , βερτέτ θόμ

τεκ τίγ* σε ντε κετε νάτί πα κεντού-

αρε έ δέκοκόσι, τρί χέρι οο τ|μ§ άρ•

νίσετζ μούα.

35. Ι θότ' άτίγ Πέτρουα, έ δε ντε

ού δάδτε τε βδές μέ τι λάσκε , δό τ^

μός τε άρνίσεμ τι , αστού Θάνε έ δε Ρί-

θέ μαθητίτε.

36. Ατ| χέρ! βγιέν πά3κ§ αε α

τά Ιησούι ντε φσιάτ κέ κιούχετί IV)-

σιμανί, έ ού θότε μαθητίβετ, £ίγι Αϊ

τού, γγέρα σά τε βέτε άτγέ τ$

φάλλεμ.

37. Ε σι μόρρι Πέτρονε , έ δε τί

δι δγιέλμτ' έ Ζεβεδέοσ|, ζού τε χελ-

μόνεϊγ , έ Τί πικετόνειγ.

38. Αχιέρε ού θότ άτουρε' χελ-

μούαρε εστ5 ίΐπίρτι ίμ γγέ.α ντε βίέ-

Λεγε, μπέτουνι κϊτού , έ ρίνι ζγιούαρ|

λάσκε [/.ε μούα.

39. Ε σί βάτε πά/.εζε μ| τέγε,

ρά πϊρμίς μπί φάκε τε τίγ , τούκ' ε

λιούτουοε , έ τούκ' έ Οένε' παπάι ιμ,

ντε μούντ τε πένετε, λέ τ| σκόγί γκά

ριέγε κούϊγ ποτ/,ρ, πό γιο σί οούα

ουνε , πο σι οο τι.

4ο. Ε βγιέν ντί (ΛαθητΙγ , έ ί βν

ατά κε φλίγνε , έ ίθότε Πέτροσ|* /:-

στού νούκ$ ΐΛούντί τε ρίγξτί νιϊ σα-

χάτ τε ζγιούαρε πά-3κε (Λε [Λούα.

4*. ρίνι ζγιούαρε, έ λιούτουνι, κέ

τ^ (Λος ρίγι ντε πιραςί , σέ σπίρτι ε-

στ' ί φόρτε, έ κούρριι νούκε (Λούντ.

4ι. Πά(Α!τα περ σε ίϊίτιτ βάτε,

έ ού φάλλ, ί θό'ί.' παΛάι ϊ[Λ, ντε

(Λος [Λούντ τε σκόγε κούιγ ποτηρ

γκά [λέγε , ?ε τε [Λος ί πι άτε , λ» τ§

πενετε ούρδερι ϊτ.

43. Ε σί ερδι, ί Ρέτι περσερί

12
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εύρ/,κεν όπου έκοιμοΰνταν' διατί •?,-

ταν τα μάτια του; βαρεαέν*.

44• Καί άφίνωντάς τους πάλιν,

έπίίγε και «προσευχήθηκε τ:ίτον, λί

γων τα; τον αυτόν λογον.

45. Τότε τ,λθεν εις τους μαθ/τ

τάδες του, και λ^'γει τους" κοιμάσθε

το λοιπόν, και άναπαύε*θε* να, ό

που έσ/ίμωσεν η ώρα, και ό υιός τοΰ

άνθρωπου παραδίδεται *ίς χέρια α

μαρτωλών.

46. Σηκωθητε, ας ϋπαγωμεν άπ'

εδώ* να όπου εοτίαωσεν εκείνος, όπου

μέλλει να μέ παραδώση.

47• Χ"1 *ν Φ «όρΐ ώμίλει να,

ό Ιούδας ίνας από τους δώδεκα καί

έφθασε, και μετ* αύτον πολΰ πλτ,θος

με σπαθία και μέ ξύλα, άπο τους

αρχιερείς και άπο τους πρεσβυτέρους

τοΰ λαοΰ,

48. Και εκείνος, όπόΰ τον έπα-

ράδωςε, τους εόωκε σημάδι, λε'γων-

τας' εκείνον όπου εγώ φιλήσω, ε

κείνος είναι" πιάσετε τον.

49• Καί παρευ&ύς επήγε κοντά

εις τον Ιησοΰν, και είπε" χαίρε, διδά

σκαλε" και τον έφίλησε,

5ο. Και ό Ιησούς τοΰ λέγει* Ω

φίλε, εις ποίον ήλθες; Το'τε επήγαν

κοντά εις τον Ιτ,σοΰν, κ» άπλω

σαν τα χεριά τους απάνω του, και

τον έπιασαν.

5 1. Και να, ένας άπ' εκείνους ό*

που ήταν όμοΰ με τϋν Ιτ,σοΰν, ά-

πλώνωντας τό χε'ριτου, εϋγαλε το

μαγαίριον του, καί έκτύπησε τον δοϋ-

λον τοΰ άρχιερε'ως, και έκοψε τό•

αυτί του.

5 2. Το'τε του είπεν ό Ιησούς*

•'ύοισι τό μαχαίρι σου εις τον το-

πιν του* διατί οσ'.ι κτυπήσουν μέ

μαχιίρι, μέ μαχαίρι 6*λουν χαλασθη.

>ί φλίγνι, σε ψέ κενέ ρέντουρ} γκα

5ιούμι σίτ < τυϋρε.

44• Ε σι ίλιάάτα, βάτε πάμιτα

ε οϋ λιούτ πΐρ σ« τρε'τιτ, τούκ' έ θέν§

άτε φγιάλε.

45. Αχιε'ρε ερδι ντε μαθητίγ τε

τίγ , ε οϋ θα άτοΰρε' • δε πό φλίγι,

ε πρεχενι , για, ού άφερούα κο'χα, έ

ί πίρρι νιερίουτ ίπετε ντε οούαρρ τ$

φαγετόρεβετ.

46. Γκρεουνι, ί λέ τ& βίμι, να,

ερδι άφίρ άι κεοό τίπαραδόσγϊ αού*.

47• Ε πα σόσουρε άίφγιάλϊν:, να,

Ιούδα νι* γκα τ$ οίμπεδγιε'τί ερίι,

έ δέ με άτε πάσ/ε τούρμ' έμάδί , μέ

θηκιρα , έ με §ρούνι|ρ γκα τε πάρζτ'

έ πρίφτίρετ , έ πλέΊκτ' ΐ λαόϊτ.

4^• Ε άί κΙ παραδόσι άτε , δίί

ντα τα νισάν , έ οΰ θα άτε κ| τ4

πούθ , άί ίστε, πό ζίριε άτε.

49• Ε άτ| τζαστ ού κιας ντε Ιη-

σούϊ, • ί θα'ίε,ζό δάσκαλ, έ δέ έ πούθι

άτέ.

5ο. Ε δέ Ιησούϊ ί θα άτίγ" μίκ ψέ

ίρδε; άτε χε'ρε οΰ κιάσνε, έ στίνε

οούαρ^τε μπί Ιησούν§ , έ έ ζούνε,.

5». Ε νιε γκ* άτά χε κε'νε με Ιη-

σούνε , ντέρι Εόρρ^νε έ κρέου θιίκίν' ί-

τίγ , έ Ροδίτι κοπίλν' β σε πάριτ σ*

πρίφτερετ, ε ί πρέο• βέσν' έτίγ.

5». Ατε χέρε ί θότ άτίγ Ιησούν

κθέ θτίκ|ν& ντε βεντ τέ σά»γ , σε Γίθ'

άτα /ε ζίνε θηκε , μέ θηκ& §ό ι4

χουμπάσενε.
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53. Ηλογιά^εις, ότι δεν ίύνκ-

μαι τώρα ν* παρακαλέσω τον πα

τέρα μου, χαί θε'λει μοΰ παρα-/)'σιι

περισσοτέρους παρά δώδεκα λεγεώ

νας αγγέλων;

5^. Πώς το λοιπόν θέλουσι τε-

λίΐωδη α; γραφαι, ότι τέτοιας λογής

πρέπει να γίντι ;

55. Εις έκείντν την ώραν είπεν

• Ιησούς εις τον λαόν" ώσαν εις λη-

*-ήν εύγη'κετε, και ίλθετε με σπαθία

χαί ρ.» ζύλ* να μέ πιάσετε" δλην την

τίαίβαν έχάθομουν μετ' εσάς διδα-

ιερον, κ«ι ι) εν
ι*1

β-κωντας εις το

«πιάσετε.

56. Και τούτο όλον έγινε, ίια

νιε τελειωθωαιν αϊ γραφαϊ των

ΐΓϊο^ητ&ν. Τότε τον άφ/,σαν βί μα-

βητάδες όλοι, χαί έφυγαν.

5γ. Και έχεΓνοι πιάνοντες τον

Ιτ,σοΟν , -τον επήγαν εις τον Καιά-

φαν τόν αρχιερέα, έχει ΰποΰ ίταν

οι γραμματε* χαί οι πρεσβύτεροι

μαλωμένοι.

58. Και ό Πέτρος τον άκολου-

θοϋσεν άπο μακράν, ίως εις την αΰλήν

τοΰ άργιερέως* και επαινώντας μέ

σα, έχάθισε όμοΰ με τους σουλευ-

τάίες, να είδη το τέ*λος.

5ρ. Και οι αρχιερείς, και οι πρί-

«βύτεροι, και όλη ή σΰναςις εγύρευ-

αν ψευδομαρτυρίαν εναντίον του Ιησού,

δια να τον θανατωθούν.

6ο. Και δεν εύρήκαν' μ' όλον ότι

πολλοί ψευδομάρτυρες ήλθαν , όμως

δεν εΰρτ,καν' άμή ΰς•ερα ήλθαν δύο

ύευδομάρτυρες.

6ι. Και είπαν* ίτοΰτος είπεν" έ-

γω ημπορώ να χαλάσω τ6 ναον τοΰ

θεού , και ει; τρεις ήμε'ρχις να τον

κτίσω.

62. Και έβηχώθη ό άρχιερενς, καΐ

53. Α τ| οούκβτε. σε νούκε μούντ

νταϊτί τι λιούτεμ γιάτιτ σίμ , • ι%

μ» δϊρίο'γϊ με τέπερ σε διμπεδγιέτε,

τάγμε εγγίγετ ;

54. Κίίί ία οο τ| παΓούχενι καρ

τεράτε, σε κϊ'ίτου δούχαετε τε πίνετε.

55. Ατε σαχατ ού θα Ιησούϊ τούρ-

μεβετ, πόσι μπ& κουσάρ δούαΧτ$ μ.ί

θτ;/.§ρα , έ ύέ με όρούνιερ τΙ ζερι μούα.

γκά δίτα μέ γιούβετ ρίγ», έ διδάζγ|

ντε κί»| , έ νούκε με ζοι'τε.

56. Ε κϊγιο ΓίΟι ού £§, κε τΙ π«-

Γούχαενϊ κάρτίρατ' έπροφητερετ. Ατ§

χέρε Ρίθί μαθητέϊγτε έ λιάνε άτε, ε ί'κνε.

5^. Ε άτα σ'ι Ιζούνε έ προύνε ντε

Καγιάφα τέ ΐ πάρι πρίφτε,ρετ, άτγέ

χί ού μπεγιούδε, Γραμματέίγτε , έ *ί

πλεκ^αία.

58. Ε Πίτρουα βίγ πάς σίγ π|•

σε λιάρΓουτ , γγέρα ντε αυλή τε σε πά-

ριτ σΐπρίφτερίτ, ε σι χίρι Λρέντα, ρ*ιγ

πάσκί μ8 κοπιγ , τε σίχ τ| παδτάϊγ-

μενε.

% Ε τ^ πάρετ' ε πρίφτίρετ, έ ίέ

πλεκεσία , έ ίέ ίίθε συνο'ίι κίρκο'ϊγν$

μαρτυρι τι όε'με κόντρ' ί/ισοιίϊτ , κε τα

βρίσνε.

6ο. Ενούκε Ρε'νε, ΐ ντόνε αϊ ερο*ΐ

«ούμε μαρτύρ| τε ^έμ , νευ/.| Ρε'νε. έ

με παδτάϊγ σι ίρ^ι δι μαρτύρε τε ρεμ,

6 1 . θάν*' κούϊγ θά, μοΰντ τ| γκρι-

μις Κίδεν' έ Περντίσε, ΐ ντε τρι &τ

τα δερτόιγ άτε.

62. Ε σι ού ^αρε ί πάρι πρίφτι
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λέγει του" ο"έν αποκρίνεσαι; τί είναι

ΐτοΰτα όπου μαρτυρούν ένατιονσου;

63. Και ό Ιηβοΰς έσιώπαινε. Και

άπεκρίθη ό άρν ιερεύς, καϊ είπέντου"

εξορκίζω σε εις τον Θε6ν τίν ζώντα,

νά μας εΐπης , αν είσαι έιί> ό Χρις•ος,

ό υιός τοΰ θεοΰ.

64- Λέγει του ό Ιησούς" έσί» το

είπες " όμως λέγω σας, άπό τώρα και

έμπρος-α θέλετε εΐδη τόν υίόν τοΰ αν

θρώπου να κάθηται άπό τήν ίεξάν

της δυνάμεως του Θεοΰ, και να έρχε

ται απάνω εις τα σύννεφα τοΰοϋοανοΰ.

65. Το'τε ό άρχιερεύς εσχισε τά

οορί'ματάτου, και εΐπεν" οτι έβλα-

ρετ, ί θα άτίγ' φάρρε νούκε περΡέΡε;

τζθόνε *ετα κόντρε τιγ;

63-, Ε Ιησούι πουσόντε , έ οΰ πίρ-

ΡέιΡκ ί πάρι πρίφτερετ , έ ΐθα άτιγ,

τε β§ μπ& πέ Περντίν' έ γγιάϊε , τ§ να

θοίατζ νέβετ ντε γέ τι κρίδτι, ΐ λίρρι

ί Περντίσε;

64• 1 θότ' άτι•) Ιησούι, τι έ θέ. πό>

ού Θ6μ γιού€ετ , κ§ σότι έ τοίτγε οο

τε ίίννι τε πίρρε έ νιερίουτ, κέ τ§

ρίγε μπάνε τε ογιάθετι τε φουκίσε,

ε τέ βίγε μπϊ ρε τε Κίελιτ.

65. Αχιέρε ί πάρι ί πρίφτερετ τζορι

ρόπατ έτίγ , έ θοσ. σε βλαοφημίση"

σοίίμησε" τί χρεία μας κάμνουσι πλέ- ντζά όούχαενε με μαρτύρί; να,νταστί

ον μάρτυρες; νά όπου ακούσετε τώρα ε διΡούατε βλαιφημίν' έ τίγ.

τήν βλασφημίαν του.

66. Τί σας φαίνεται; Και εκείνοι

άπεκρίθηκαν, και είπαν" άξιος είναι

ήανάτου.

6η. Τότε τον έπτυσαν εις το πρό

σωπον, και τον έρράπισαν" και άλλοι

τόν εκτιμούσαν μέ ραβδία.

68. Και του έλεγαν" προφη'τευσέ

μας Χρις•έ, ποίος είναι όπου σέ έκτύ-

πτ,σε.

69- Και ό Πε'τρος έκάθουνταν έξω

εις την κϋλην" και έρχεται μία ίου-

λιυτροποΰλα, και λέγει του" καί συ

όμοΰ ή'οουν μέ τον Ιησοΰν τόν Γαλι-

λαΐον.

ηο. Καί αυτός άρνη'θηκεν έμπρος-α

εϊς όλοιις, καί έλεγε" £έν ίξεύοω τί

λέγεις.

71. Και εύγαίνωντας εςω εις την

θ'^ραν, τον εί«ϊεν άλλη, καί λέγει εις

εκείνους όπου ήτον εκεί" καί έτοΰτο;

όμο) ήτον μέ τόν Ιησοΰν, τον Ναζω-

ραΐον.

72. Καί πάλιν άρν/θηκε μέ όρκον*

•τι οέ'• ίξεύρω τόν άνθρωπον.

66. Σί γιου δού/.ετε γιούβετ; ί δα

άτα ού πίρΡέιίκνε , έ Θάνε" |5τε φα-

γετούαρ π|ρ βδέκεγε.

67. Αχιέρε πεστίγτινε μπε φάκβ

τε τιγ , έ δε ί ράνε μ,έ πουγγί, ε ο*β

τζα ί ρ"άνε μέ σουπλιάκα.

68. Ε Θόσνε προφητέψ ντε νέβετ

Κρίότ, τζίλι εστ' άι κε τε ρά.

6$, Ε Πε'τρουα ρίγ γιάστε ντε

αυλή , έ εροι άφ|ρ τιγ νιε κοπίλλε,

ε ί θα, ε δέ τι γέ#ε πάσκε μέ Ιη σούνε

Γαλιλαίονί.

ηο. Ε άί "ίρι άρνισι περπάρα Ρί-

θεβετ , έ θα" νούκ§ δι σέτζ θούα.

71. Ε σι δο'Χι άιντε πόρτε, έ πα;

άτε νιε τγιέτερξ , έ Οότ| ντα τά Η κε'-

νΐ άτγέ" έ όέ κούιγΐσ Λάσκε μέ Ιησού-

νε Ναζωρε'ονε.

7*

νού/.'

Ε παμ.ετα οΰ άρνίσ μέ ίέ, /.?.

ί υί νιερινι.
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^3. Και εις ολίγον ΰς-ερα επΫίγαν

κοντά του έκεΓνοι, όπου ί^ίκουνταν

έ"κεΐ, καίλένευν τοΰ Πέτρου" αλήθεια,

και σΰ βτ' αυτούς είσαι" διατί

τό οαίλίμά σου σε φανερόνει.

74• Τότε άρχ,ισε ν* αναθεματίζω

τοϊ λόγου τ•υ, και να όμώνν ότι

ίίν ίςεύίω τον άνθεωπον* και πα.ίυ-

θυς ελάλ/,σεν ό πετεινός.

^5. Και ό Πε'τρος έθυμηθη τον

λόγον τοΰ Ιν,σοΰ, όπου τοΰ είπεν' ότι

τλ τοΰ να λαλτίο-η ό πετεινός τρεϊς

^οραΐς θέλει; με άρνηθί. Κ« (ϋγ?;κεν

ίζω, χα•, έκλαυσε π•./.ρχ.

Κεφ. χζ. 27•

ι. Καν ώοαν έςημέρωσεν, εσυμ-

βουλεύ^τρυΓ» όλοι οι αρχιερείς και οι

τρεσβύτεροι το5 λαοί εναντίον τοΰ Ιτ,-

σοΰ, νά τον ίανατώσο>ν.

2. Και «ϊέσαντες τον , επήγαν, κ»ί

τϊν ετ:αράο.ι.καν εις τον Πο'ντιον Πι-

λάτον τον ηγεμόνα.

3. Το'τε ωσάν εϊ'ϊεν ό Ιούδας, ό-

π-,ΰ τον ίπαράόωκεν , ότι ρκατεκρί-

§71 , έμετανυν,σε , και έγύρισεν οπίσω

τ» τριάντα αργύρια εις τους αρχιερείς

χα! εις τους πρεσβυτέρους.

4- Λε'γωντα;" εσφαλι, όπου έπρό•

ίωσ» αίαα άθ«ον. Καϊ εκείνοι είπαν"
Ι

τί μας μέλει ημάς; συ όψει.

5. Και έρριξε τ« αργύρια μέσα εις

τι,ν ναον , και άνεχώρησε" και επί,γε,

χχ. έκρεμάσθΐ).

6. Καϊ οι αρχιερείς επτραν τα άρ-

■/ύ;ιτ, και είπαν" ό:ν π;έπει νά τα

€άλλ»μεν αυτά εις το θησαυροφυλάκιο*

ιί,ς έχχλ/,σίας" έπεισή είναι τιμή

αίματος.

η. Και ωσάν έσυμβουλεύθ/καν, ά-

•ώρασαν με εκείνα το χωράφι του

73. Ε μι νιετζί/^ί , σί έρό*; ά>ερ

ατά /.ε ^ίγνε άτγέ, ί Θάνε ΙΙίτροσε,

βίρτετ έ όέ τί γχά ατά γε, σε τε φύλ•

τουοιτε. τάτ τί δεφτότ τί.

74• Ατε χερε νίσι τ£ άνάθεματί-

σγί, ε' τε «τόνετε, χε νούκ' έ νι6χ

Ϋιερίνε" έ άτε τζάϊτ κεντό» χοκοΥι.

7?). Ε οϋ κουιγτοΰα Πε'τρουα ογιά-

λεσε Ιηίούιτ , κε ί κί# θενε άτίγ , σί

πά κ.ντούαρί κοκόσι, τρί χέρι 556 τί

με άρνίσ«τζ, Ι όόϊι γ'άίτ§, έ κιάου

με πικελίμ.

Κρίε Είΐίζέτ έ στάτιτε. κζ. 27.

ι. Εσί οΰ Μ μίγγες, ού μπεγιού-

α$ε ίίΟε τε πάρετ' έ πρίφτεοετ, έδ*ί

πλεχεσία έλαόίτ , έ κου&ντούανε κόν-

τρε Ιησούΐτ περ τί βράρε άτέ.

α. Ε σι έ λίον» άτε , ε σπούνε, έ ί

όάνε ντε Ηγεμόνι ΙΙό.τιο Πελάτουα.

3. Αχιε'ρε σι πα Ιούο'α άίχεπαρα-

ίοσι άτ;, σε οΰ δεμετούα' οι' ρ,ενδούα,

ε κθε'ου πραπε τε τρισ"γιε'τε τ' ΊρΡεν-

τατε , ντε τε παρετ' έ πρί<ρτ;οετ είέ

ντε πλεκεσι.

4• Ε οϋ Οά' φεγέβα, >1 παραίο'σα

(Ίακτεπάφάγΐ. Εο"έάτα ίθα'νΐ,τζδέρτ

Χε'μι νά , ντε κιάφε τεντε.

5. Ε σί χόοΊ άπρετε ντε Κί^ε, ίκου,

έ βα'τε έ ού βούαρρ.

6. Ε οέ τϊ πάρ|τ' ε' πρίφτερετ , σί

μούαρ^ϊ άσπρίτε, Θάνε, νούκ' ΐϋχ' ί οϋ-

ο'ΐσε τί βεμϊ κετο ντε Κορβανά, σέ

ψέ γιάνε τε σπερπλίεριτ έ Ριάκουτ.

7• 1ί σί ίένε κουβεντ, ίλενε ;ύ άτο

«όρί»' έ χεραμκίτν'ουτ, π'ερ τε κάλ
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κεραμέως, να θάπτουν τους ξένους.

8. Δια τοΰτο ώνομάσθη το χωράφι

εκείνο, χωράφι αίματος, εως την

*7ί!Λ£50ν.

9• (Τότε έτελειώθη εκείνο, όπου

έλαλη'Οη οΊά μέσου Ιερεμίου τοΰ προ

φήτου, λέγοντος* και επήραν τα

τριάντα αργύρια, την τιμήν τοΰ τετι-

μημένου, τον όποιον ετίμησαν από

τ•ύς ιιίους τοΰ Ισραήλ.

ίο. Και τα έδωκαν εις το χωράφι

τοΰ κεραμέως , καθώς μέ επαράγγείι•

λβν ό Κύριος.)

1 1 . Και ό Ιησοΰς ες-άθτο ίμπρος-ά

«ίς τον ηγεμόνα, και έρώτησέν τον ό

ήγεμων, λέγωντας' έσΰ είσαι ό βα

σιλεύς των Ιουυαίων; Και ό Ιησοΰς

του λί'γει' <ιΰ είπας»

12. Και έκεΐ, όπου τον κατηγο

ρούσαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτε

ροι, οέν άπεκρίθηκε τίποτες.

1 3 Τότε λέγει ό Πιλάτος* ο*έν «-

κούεις πόσα μαρτυρούν εναντίον σου;

ι4• Και οέν τοΰ άπεκρίθη καθό

λου εις κανένα λόγον' τόσον όπου έ-

Οαύμασεν ό ήγεμων πολλά.

1 5. Και εις την έορτήν είχαν συ-

νη'&ειαν, να ελευθερόνη ό ήγεμ»ν ένα

άνθρωπον άπό τους δεμένους δια τον

όχλον, όποιον ήθελεν.

ι6. Τότε είχαν δεμένον κάποιον

βνο(Λα70ν , όπου έλί'γουνταν Βαραββάν.

\η. Οταν λοιπόν εσυναθοοίσθηκαν,

λέγει τους ό Πιλάτος* ποιον θέλετε

να σας απολύσω; τον Βαραββάν, ή

τον Ιησοΰν, όπου λέγεται Χρις-ός;

1 8. Διατϊ ϊςευρεν, ό'τι άπό τον

τουρβ ντξ βάρρε τ» χούαιγτε.

8. Πρά άνταιγ ΐ θόν' άσάίγτ άρρετ

γγέρα σότ άρρ' έ Ριάκουτ.

9• Αχιέρε οΰ παΡούα άγιο κι ού θα

γκα προφη'τη Ιερεμία , κε θότί , μού-

αρρε τι τριόγιέτί τ' ερΡέντατε, -χ\

σπερπλέριτ' ε άτίγ κε πλένε με παζάρ

γκα τι πίγτ' έ Ισραηλιτ.

ίο. Ει δ"άν§ ατό ντ' όρρε ΐ| κε-

ραμιφτζίουτ, σι κούντρε με δεφτόι

μούα ζότι.

ιι. Ε Ιησούι ού προΰ περπάρα

Ηγεμόνιτ, έ έ πίετι άτε Ηγεμόνι, έ

ί 0ο*?, τι γέ μπρέτι ί Τζιφούτετ; έ σ"«

Ιησοιί! ί θο'τ' άτίγ* τι έ θούα.

12. Ε κοΰρ εκαλίζόιγνε άτε τεπά»

ρ|τ έ πρίφτερετ , έ δε πλέικτε, νούκ§

περΡέΡειγ φάρρε.

1 3. Αχιέρε ί θότε Πιλάτουα, νού/.§

οιΡιόν σα Θάνε /.§τά κόντρε τίγ;

ι4• Ε νούχε γιου περΡέϊίκ άτίγ ας

ντε νιξ φγιάλε, κάκε κε ου τζιουΛίτ

Ηγεμόνι "ίούμε..

1 5. Ε ντά το οίτ τε πάθκεσε κί-,

στε ζακόν Ηγεμόνι κε τε λείον

λαο'ϊτ νιΐ τ| ζιντζίριτ τζίλινε κε τ«

δούαιγνε.

1 6". Ε άτε χέρε κί'τνε ντε ζιντζιρ νι|

τε διΡιούαρε κε έ θασνε Βαραβά.

17. Ε σι κένε μπεγέδουρί άτα, ού

Θα άτοΰρε Πιλάτουα, τζίλινξ οό» τ$

οΰ λεσόιγ γιούβετ , Βαραβάνε, ά Ιη-

σούνε , κε κιούχαετ| Κρίστι;

1 8. Ία ψέ έκουπετόι κεγκα ζηλίοε

φθόνον τους τον έπαράδωκαν (οί «ρ- % κίσν' άτ| παραίόσουρε

χιερεΐς. )

ΐ9• Και καθεζόμενος αΰτος εις τό 19. Ε σι ντέίι μ μ

κριτη'ριόντου, τοδ έμηνυσιν ή γυναϊ- ' Ρόϊ Ρρούαγια έτίγ, έ ί θα)' μός ού

κάτου, και τοΰ λέγει* να μήν έχη; τραζό ντε πούνερα τα τίγ νιερίουτ

Ε σι ντέίι άί μπί φρον ί &ρ
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έσΰ να κάμτ,ς μ* τον δίκαιον έκεΐνον'

διατί £γω έπαθα πολλά «ίμερον »ΐς

το όνειρόναου οιβ λόγου του.

2ο. Και οι αρχιερείς και οι πρε

σβύτεροι έκ«τάπ>ισαν τον λαον , να ζτί-

τησουν τον Βαραββάν, και τον Ιτ,σοΰν

να /αλάσουν.

21. Το'τε άπεκρίθη ό ήγεμων, καί

τους ερώτησε" ποίον θε*λετε άπ6 τους

βΰο να σας απολύσω; και εκείνοι εί-

»αν, τον Βαραββάν.

22. Λίγες τους ό Πιλάτος" «ρ.-#>

τον Ιησοΰν, όττοΰ λέγεται Χοις-ος , τί

να τον κάμω; Λέγουν του όλοι, ας

ς-αυρωθη.

23. Και ό τίγεμών είπε" καί τί

κακόν έκαμε; Και εκείνοι ίφώναςαν

ικερισ•** ας ςΌυρω'ΐτ,.

24. Και ώσαν είδεν ό Πιλάτος, ότι

Λν κά;χνει τίποτες, άλλα περισβοτε-

ρον γίνεται σύνχυσις, έπηρε νερον, και

ίνιψβ τ* χ/ρ:άτου ίμπρος-α εις τον

λαον, λεγωντας" καθαρός είμαι άπο

το αίμα του δικαίου ετούτου" έσεΐς

όψεσίε.

2α. Και άπεκρίδπ όλος ό λ•»ος,

χαί είπε" το αίρα αύτοΰ άς είναι

(πάνω εις έμας, και εις τα παιδίαμας.

26. Τότε τους απόλυσε τον Βα

ραββάν" και άφοΰ τον Ιησούν έδειρε

τους τον έπαράοωκε, να ς-βυρωθίί.

Υ}. Τότε οι ς-ρατιώται τοΰ ήγε-

μόνος έπτίραν τον Ιΐισοϋν εις το πρΌτι-

τώριον και έπεριμάζωξαν έκεϊ εις αυ

τόν όλον το τάγμα των στρατιωτών.

28. Και εχδυσάν τον, καί τοΰ έ

βαλαν κόκκινον φόρεμα.

29• Και ίπλεςαν καί ίνα στεφάνι

ά-πο αγκάθια, καί το έβαλαν απάνω εις

το κεφάλι του" καί εις το δεξιόν του

χέρι τοί έδωκαν Ινα καλάμι* καί έ-

γον*τιν*ν εμπροτα του, κα» του ελε-

σ§ Λρε'ιγτε, σέ ψε δούμε πΜοβ* σοτ?

μπε Ριούμε περ άτε.

2θ. Ε τεπάρίτ' έ πρίφτερε-τ, ΐ δ)

πλεκεσία μπούσν§ κόχεν» πότϊσι , Χ|

τι κερκογ§ν5 Βαραβάνε , ΐ Ιησούνε, τοί-

βρίσνε.

2ΐ. Ε 5ε Ηγεμόνι οϋ περΡέιΡκ, 4

ού θα άτοΰρε. τζίλινε. δόϊγκά τε & τ&

ού λεσόϊγ γιούβετ; έ 5» άτα ΐ θάνε^

Βαραβάν$.

22. Οϋ θότ' άτοΰρε. Πιλάτουα.

τζτα ΑεΊγ ία Ιησούνε. κε κιούχαετϊ

Κρίδτ; ί θάν' άτίγ τ| Ρίθε λ» τ\ μπερ*

Οε'νετε ντε Κρούίκ.

ι3. Ε δε Ηγεμόνι οΰ θα- σετζ τ$

Χί'ικ π*ρρ\; ^ άτα με τε'περ θερίσνε,

έ ίο'σν§,λι τε μπ?ρθε'«τ| ντ{ κρούικ.

24. Ε σί ΐ πα Πιλάτουα , λϊ νού-

Χί μούντ τ& πίγί ΡΙ , πο μ| ίτουμ*

καλαμπαλεκ πενετε , μόρρι οΰγε , ό

λιαου οούαρ^τε περπάρα λαόιτ, ε θα"

γιάμ πα φ«ιγ γκά Ριάκου ί κετίγ σ|

δρε'ιγτιτ, γιου έ πάτ'^ι μπε κιάφε.

25. Ε ού ιτερίε'ΊΊκ Ρίθε λαόϊ ε θα"

Ριάκου ΐ άτίγ μπί νάβετ , έ δε μπι

όγιέλμ τάνε.

26. Αχιε'ρε οϋ λε"ίόί άτοΰρε Βαρα

βάνί, έ Ιησούνε, σί έ ράχου μέ καμ-

τζί , έ δα τά μπερθε'«γν| ντ\ Κρουίκ.

27• Αχιε'ρε τρίματ' ε Ηγεμόνιτ*

έμουαρρί Ιησουνε , ντί Πρετόριο , ί

μτε,γιουαδε μπί άτε Ρίθ§ ίτόκετε.

28. Ε σί * σβκίνε, ί βοιίνε σίπερ

νιε Χλαμίδε τε κούκε.

29. Ε πλέξνε κουρόρε γκα Ρέμπα,.

ε βούνε μπί χρίε τε τίγ, » ί δάνε »δέ

καλάμ μπε δόρρε τε δγιάθετ» τ| τίγ,

έ πίγνε μπε Ριουνιί περπάρα τίγ , *

περκεσνε μ4 άτι έ ί Θό5ν§, Ρεζο ώ μπρέτ
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γαν' χαΐοε ό βασιλεΰ; τών Ιουδαίων.

3ο. Και πτυοντές τον, επήραν το

καλάμι, και το» έκτυποΰσαν ιίς το

κεφάλι.

3 1 . Και άφ' ου τον ένέπαιζαν, τον

•κδυααν το κο'κκινον φόρεμα, καΐ τον

ένδυσαν πάλιν τα φορέματα του" και

τον έπη'γαιναν να τον ς-αυρώσουν.

32. Και έχει" όπου ευγαινχν έ;ω, εΰ-

ρήκαν ένα άνΟρωπον Κυρηναΐον, τό

όνομα του Σίμωνα* έτοΰτον ήγκάρευ-

σαν, να σηκωτή τον ς•αυρόντου.

33. Και ώσαν ήλθαν εις τον τό

πον, όπου έλέγουνταν Γολγοθά, το

όποιον θέλει να είπίί κρανίου τόπος.

34• Τοϊ έδωκαν να πιη ξύδι ά-

νχκατωμένον μι χολήν* και ώσχν το

έγευθηκε, δεν ήθελε να το πιή.

35. Κμ ώσαν τόν ές-αυρωσχν, έ-

μοίρασαν τα φορέματα του, ρίχνον-

τες κλήρους* δια να τίλειωθή εκείνο ,

όπου έλαλήθη δια μέσου τοΰ πρ φή-

«Όυ* έδιαμοιράσθήκαν τα φορέμα-

τά μου άνάμεσόν του;, και εις τήν έν-

δυμχσίανμου «ρριζαν λαχνούς.

36. Και εκάΟουνταν, και τον «φύ

λαγαν εκεί.

7>η. Και έβαλαν απάνω ιΐς το κε

φάλι του την άφορμήν του γεγραμμέ-

νν;ν• ΕΤΟΪΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο 1Η-

ΣΟΪΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΪΣ ΤΩΝ ΙΟΪ-

ΔΑΙΩΝ.

38. Τότε έσταυρώίηκαν όμοϊ μετ'

αυτόν δυο λης-άδες, ένας από τήν δε-

ξιάν του, καί άλλος άπό τήν ζερβιάν

του.

39. Και εκείνοι, όπου έπερνοΰσ?ν

£'ί τήν ς-ράταν, τον έβλασφημοΰσαν,

κουνοΰντες τα κεφάλια τους*

4ο. Και λέγοντες* έσΰ όπου χαλ-

νί?; τον ναόν και εις τρεις ημέρα; τόν

οικοδομείς, σώσε τοΰ λόγου σου* αν

ι τζιφουτετ.

3ο. Ε σι πε'ίτίγνε ντε άί μουαρίε

καλάμνε, έ ΐ πίγνβ μπε κόκ§ τε τίγ.

3 1 . Ε σι ε πξρκείνε άτΙ , ί ντζου-

αρξ χλαμίδίνϊ, έ ί ζέσνε ρόπατ' έτιγ,

ε ε σπούν§ τα μπερθέίγνε ντε Κρουικ.

3ί. Ε σι Λουα^ΐ Γένε νι§ νιερ» γκχ

Κυρίνι , κ| έ θό*νε Σίμον , άτε μοΰαρρ*

άγκαρι, κε τξ γκρέρε Κρουϊκν' έτίγ.

33. Ε σι ερδι ντε βεντ κΙ κιουχαε-

τε Γολγοθά, άί εστ& "4 Οοό/αετε βίντ'

ί κρέρεβετ.

34• Ι δάνε άτίγ τε πιγ ουθουίε

τραζουαρε μέ βερερ, έ σι έβοΰρι ντε

Γόγε , νου/ε δουαιγ τε πίγ.

35. Ε σι έκρουκιάσνε άτε, ντάιγ-

τινε ρόίατ' «τιν, σι στουνε σόρτε,

κ§ τ§ παίούχαετε άγιο κε ** θ&νβ γκα

προφη'τη, ί ντάιγτινε ρό/τατ' έμία μέ

βέτίχε τε τουρ», έ μπι ρόίί τίμ«

στίν^ σορτ.

36. Ε ρίγνε, ί ρ\>υαιγνε άτε άτγε'.

3^. Ε βοιίνε μπι κρίε τε τίγ φαιγν'

έτιγ σκρουαρε* ΚΟΥΪΓ ε2τΕ ΙΗ-

ΣΟΪ ί ΜΠΡΕΤΙ Ι ΤΖΙΦΟΓΤΕΤ,

38. Ατε χ«ρε οΰμπ£ρΟίεν§ ντ§

Κρουικ μέ άτε Αάσκί δι κουσάρε, νιε-

ρι μπάνε τε ογιάθετε , έ •5ιέρι μπάνε

τέ μέγγερξ.

3ρ. Ε άτχ κε σκοιγνε έ ϋάιγνε άτε,

τουκ' έ τουντουρ* κόκξ,ν' έτοΰρε.

4ο. Ε τοόκ' έ θένε* τι κΙ γκρεμί-

σγε Κίσενε , έ μπε τρί διτ έ οεοτόγε,

ίίπίτό βέτεχενί τέντε' ντε γέ ί πίρρι
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είσαι υ"Ας τοϋ Θίοΰ, κατε'βχ άπδ Περντίσ§, ζΛριτ γά. Κρούικι.

τον «ταύροι

4ι. Ομοίως χαί οι αρχιερείς, παί

ζοντες τον όμοΰ μέ τοΰ; γραμματείς

κχί τους πρεσβυτέρου; και φαρισαί-

ους, ε*λεγον"

4λ. Αλλους έσωσε, και τον εαυ

τόν του £έν δύνεται να σωση' αν εί

ναι βασιλεύς τοΰ Ισραήλ, ας κατεβη

τώρα άπό τον ς-αυρδν , χαι (ίέ/.ον.ί^

τον χιςΐύσιι.

43. Ες τον θεον ε/ϊΐ τδ θάρρος

του" ας τον γλυτώση τώρα, αν το α

γαπά- διατί είπεν" ότι Θεοΰ υιός

811401
ι

44 Το αύτο τδν ονείοιζαν και

οΐ λτΗ«τάδες, όπου ίς-χυοώ,Ιτιχχν μχζύ

του.

45. Και ττο τ^ν ίχτήν ώρα* έγινε

«κο'τος είς όλην τήν γΫ,ν ϊως την 8ννά•

ττν.

46. Κ*ί χοντα εις την έννατ/ιν ώ-

ραν εβόησεν ό Ιτ,σοΰς μέ μιγάλην

φωνήν, χχί είπεν* ΠλΙ, Ηλί, λ ι μα

σαβαχθανί; τοΰτ' ϊςτ', Θε• μου, Θεε'

ρου, οιατι με άφησε;;

47• Και κάποιοι άπδ εκείνους,

όπου έστέκουνταν έ/.ίΐ, ώταν το ήχου-

«αν , έλεγαν* ότι τον Ηλίαν φωνάζει.

48. Και παρβυθΰς έτριζαν Ενας

ά-' αυτούς, κχι έπτορεν ένα σφογγχ-

ρι, και γεμίζωντά; το ξΰοΊ κχί βχ-

ζωντά; το εις ένα καλάμι, τδν 8-

ποτι,εν.

49• Κχί οί άλλοι έλεγαν* ίψτ

τ», ν* εΐοωμεν, αν έρχεται ό Η

λίας να τδν γλυτώση.

5υ. Και ό Ι/,σοΰς , πάλιν φωνά-

ξας μεγάλην φωντ,ν, άφηκε τδ

■χνεϋμα.

5ι. Και παρευθΰς τδ χαταπεΊα-

νψΛ τοδ ναοΰ ε'σχίσθϊΐ εις δυο, άπ'

4ι. Α<ίτου έ <ϊέ τΙ πχρ$τ ίπρίφτε-

ρβτ, ε' πϊρκέσνε πάίχκε μέ Γραμματι-

κο'τε , ε <5ε με πλεκεσίνε , έ νΊ&νε..

4α. Τε τγιε'ρε &τνίτ<ίΓ , έ βίτφν'

έτίγ νού/ε μοΰντ τε σπ|τόγί" >τέ. ε-

«τε μπρέτ ί Ισρατίλιτ , λέ τέ, ζπρε'τί.

νταστί γκα Κρούίκι, έ δδ τ| Λεσ.!-

γ|με μπε τε.

43. Κά θάρόσνξ ντε Π:ρντία, λ»

τα 8π§το'γε νταϊτί ά-\ ντέ,ϊτε. κέ ί ^δ

άτε, σε άι 6χ* ν\ *ί?^ ' Περντί•7|

44• Τ| τίλιατε, 6όσν§ έ δέ χουσά-

ρετ§ ~/.ϊ κε'νί χρουχιάσου9| ριέ τε Λά*-

χ& , ε έσάϊγνε άτέ.

45. Ε χ| γχχ τΙ Γιάϊτε σαχάτΐ,

γγέρα ντε νέντε,, ού *ε ίρ§σίρ§ ντ'§

Ρί8| 5ε.

46. Ε [Αϊτέ τέ νέντ|ν| σαχατ, θΰϊ 5ι

Γπσου» μέ ζε τε [Λαί , έ θχ* Ηλι, Ηλ.ι,

λάμα σαβαχθανί , κε δδ τι θότ| , Περ-

ντία ιμε , Περντία ί;χε , περ σε μ| λέ;

47• Ε τ,α γχχ ατα χ| ριγνϊ ατγε,

σι εδιΡιούανί Θάνε, αϊ χούίγ θΐ^έτ

Ηλιανε.

4Η. Ε άτε τζάστ ού λε^ούα ίΛ

γχχ άτα , έ ρ.ο'ρρΊ νιε σφογγαρ , ί σι

εμπούϊι μέ ού'9ουλΊ, β βοϊ ντ| νι§

χαλχμ έ 8 ποτισ άτε

49- Ε τετγιε'ρε θο'ανε, λβ τβ λέ

με, τΐ <503ζμ£, ντε βγιεν Ηλία τχ

σπ^τόγε άτέ.

5ο. Ε άέ Ιησούι θιίρίι πάμετα μέ

ζ| τ| μαί , έ (ϊά σπίρτιν|.

5ι. Ε γιχ περδε'γιχ Ι ναό^τ οϋ

τζιου'αρ μπ'ί δι , κ^ σί-κρ Ι γγίρα π|ρ
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επάνω 2ως κάτω* καί ή γη έσείσΟνι

καί »ί πε'τραις έσχίσθηκαν'

52. Και τ* μνήματα ανοίχθη

καν* και πολλκ κορμία τών ά-

ιτίθαμένων αγίων άνας-η'θηκαν.

53. Και εΰγηκαν εξω άπό τα

μνη'ματα υ^ερα άπό τη'ν άνάς-ασιν

του Χρις-οΰ, και επήγαν εις την

άγίαν πόλιν, καί έφάνηκαν εϊ; πολλού;.

54• Και ό έκατόνταρ/ο; καί ε

κείνοι, όπου ήταν όαοΰ μέ αυτόν,

όπου έφύλαγαν τον Ιησοΰν, βλέπον

τες τον σεισμόν και εκείνα όπου έ-

γίνουνταν, έφοβη'Οηκαν κατά πολλά,

καί είπαν" αληθινά θεοΰ υιό; ητον

ετούτος.

55. Και ήταν και γυναίκαις έ-

κεΐ πολλαΐς, όπου έβλεπαν άπό μα-

κρά" αϊ όποίαις ακολουθούσαν τον

Ιησοΰν άπό την Γαλιλαίαν, και τον

υπηρετούσαν.

56. Ανάαεσα εις ταϊς όποίαις ή-

τον ή* Μαρία η" Μαγδαληνή, καί Μα

ρία ή μητέρα τοΰ Ιακώβου καί τοΰ

Ιωση, καί ή μητέρα των υιών τοΰ

Ζεβεδαίου,

δ^τ. Καί ώσχν έβραόίασεν, ηλθεν

ίνας άνθρωπος πλούσιος άπο την Αρι-

μχθχίαν, τό όνομα του Ιωσήφ, ό όποιος

ί,τον καί αυτό; μαίΙητή; τυϋ Ιησοΰ.

58. Ετούτος έπήγεν εις τόν Πι-

ποσ έ δέ δε'ου οΰ τοΰντ , ε Ροϋρρετί

ου τζαιγτινϊ

52. Ε δέ βάρρετε οΰ χάπνί , ΐ δέ

Βοΰμε κούρμε τε '3:νγτόρ|βετ κε φλίγνε

οΰ γγιάλνϊ.

53. Ε σί οΰ γγιάλε γκα βάρΐετε,

πάς σ§ γγιάϊουριτ' ε άτίγ, χίνε ντε

κιουτέτ τε σΐνγτεροΰαρε , ί οΰ δοΰκνε

ντε σούυ.ε.

54. Ε Κίντεσι έ δ§ άτα *§ κε'νε

με τε λάϊκε , έ ρούαιγνε Ιησοΰνε,

σί πάνε τίρμε'τνε , ί δέ άτό κε οΰ

Α|νε, οϋ φρικούανϊ σούμε, ε Θάνε, β=ρ•

κοΰιγ.τετ πίρρι ί Περντίσε κι

λά:ον, κχί έζη'τησε το κορμί τοΰ"

Ιησοΰ. Τότε ό Πιλάτος έπρ'ις-αξε να

τοΰ δωθή το κορμί.

5(). Καί~ περνώντας τό κορμί ό

Ιωσήφ, τό έτΰλιςε με σεντόνι

καθαρόν.

6ο. Καί τό εβαλεν εις τό και-

νουριόν του τό μνήμα, τό όποιον

τό έσκαψεν εις τήν πε'τραν" καί κυ

λώντας μίαν πέτραν μεγάλην ει; τό

Γο'μα τοΰ μνημείου, ίοιάβηκεν*

55. Ε Ατγε κε'νε ε δέ Ρρα σουμε,

ί βίστρο'ίγνε. πέρ σί λιάρΓουτ, άτό ερ-

δ| πάς Ιησούιτ γκά Γαλ'.λαίχ, ί ί

όΊρίεϊγνε άτίγ.

56. Πάσ/§ με άτό ~<Λ Μαγδαλινη

Μαρία , ι δέ Μαρία μεμα ί Ιακώ-

βιτ , ί δέ Ιωσίουτ , ε δε μεμα ί Ο-

γετ οε ζεβεδαίοσε.

57• Ε σί οΰ ερρ , ερδι $ι| νιερί ί

πάτουρε γκάΑρ•μαθία, >.ε κιούχαειγ Ιω

σήφ, κε έ δε άΐ κε μαθητί ί Ιησούϊτ.

58. Κοΰιγ βάτε ντέ Πιλάτου» , ΐ

κίρκοι κοίρμιν' έ Ιησοΰίτ, άτε χε'ρ*

Πιλάτουα πορσίτι τε ϊπετε κούρμι.

59. Ε σί μο'ρρΊ κούρμνε, Ιωσ7ίφχ,

έ τιλίξι ντε νιε τζαρτζάφ, τ$ πα-

στροΰαρε.

6ο. Ε έ* βοΰρι άτε ντε βάρ£ τε τίγ

τ| ρ« , κε έ κίδ ρεμούαρε ντε 3πέ^|,

ί σί βοΰρι νιε Γοΰρό τε μχδ ντε δεί

ρε , ί'κου.
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§ι. Κ.Ά ήταν έκει η Μαρία ή

Μαγδαληνή, καί ή άλλη Μαρία, καί

έκάθουντα/ αγνάντια του τάφου.

62. Και ρεθαύριαν, η οποία εί-

να; 5ς•ερα «πύ την παρασκευών, έ-

συναίροίσθηκαν οί αρχιερείς και οι

φαρισαϊοι ί ς τον Πιλάτον,

6-}. Λέγοντες- Αύθέντη, Εθυριη-

ίηκααεν, ό*τι εκείνος ό πλάνος άκό-

μι ζώντας είπεν" ΰς•ερα άπο τρεΓς

ήαέοαις άναταίνοιχαι .

64- Πρόταξε λοιπόν να σφαλι-

«θτ, ό τάφος έως την τρίτην ήριέ-

ρ7ν" |ΐηπως και οι μαθητάδες του

έλθουν την νύκτα, και τον κλάψουν,

καί εϊποΰ* εϊς τόν λαον, άνες-ϊί*

βν) άπο τους νεκρούς" και θέλει εϊ-

ο6αι Ά ϋς-ερινη πλάνη χειοότεαι ά

πο τήν πρώτην.

65. Λέγει του; ό Πιλάτος* ε^ε-

•τε φύλακας' σΰρτε, σφαλίσετέ τον

καθώς ειζεύρετε

66. Καί εκείνοι επήγαν, καί έ-

σφβλ'.σαν τον τάφον, βουλώνοντες

τον λίθον. ριαζΰ ιύ τους φύλακας.

6ι. Ε Ατγέ κέ Μαγδαλινη Μαρία,

ε δε τγιάτξρα Μαρία, κε ρίγν§ περτε'ιγ

βάρέιτ.

■>.. Ε -τϊ νέσεραενε κ^ |^τ| πας ι\

πρέ|/.τεσε , οΰ ριπεγιούαδε τε πάρετ

£ πρίοτερετ , ε δε φαρισέιγτε ντέ Πι-

λάτουα.

63. Ε ί θάνι* ζοτ, οΰ κουϊγτούαα

σέ άΐ Ρ|"•ιε'ίτγιάρι (Ιακούρ κέ ί Γιάλί,

« πας τρί δίτετ δο τε γγιάλειχ.

6{• Πορσίτ δα τε ^ουχετε βάρρι,

γγέρα τ& τρέτενε δίτϊ* σε μος βίγ|ν|

(Λαδητέί'γτ' έτίγ νάτίνε , έ έ βγιέϊενξ

άτε, έ θονξ τέ λαόϊ, ού γγιαλ" γκκ

τ§ β<$έκουριτ§, ε $ο τ§ Αένετξ Ρ&νιέ-

στρα ε παστάιγριε, \ι\ έ λίΡε σε έ

πάρα.

65. Ε δέ Πιλάτουα ού θα άτοϋρε"

ζένι κουστοδίνε, (τρψ.ατ§ κε ρούαιγ-

ν|) ^άιγοενι, έ ρούαιγνι σι κούντρτοίνι.

66. Ε §έ άτα σί βάνε, ρούαϊγτινέ

βάρρι* έ βουλιίκίνε Ρούρρΐ [λέ κουστο

δίνε πά^κε.

Κεφ. κη\ 28.

ι. Καί το σάββατον βράδυ, ό

ταν άρχιζε να χαράζη ή κυριακη,

ή πίώτη ήίχέρα ττ.ς εβδομάδος, ί,λ-

6?* ή Μαρία ή Μαγδαληνή, καί ή

άλλη Μαρία, να εϊδοον τον τάφον.

2. Καί να, καί έγίνηκεν μεγά

λο; σεισμός* διατί άγγελος Κυρίου

ίκατέβη άπο τον ούρανον, καί επή

γε καί εκύλισε τον λίΟον άπο την

θύίβν του μνημείου, καί έκάθουνταν

«πάνω ε:ς την πέτραν.

3. Καί ητον ή δψις του «σαν

ιφ «Γραπ/,ν, καί το φόρεμα του ά-

«προν *>σαν το χιόνι.

Κρίε Είιϊζέτ έτέτετε. κη. α8. "

ι. Ε τεβετούνί [ΐπρέαα, κοϋρ νί-

σι τε κδίχεϊγ ε Λίελια β πάρα οίτε

έ γιάβεσε, ερδι Μαγδαλινη Μαρία έ 5έ

τγιάτερα Μαρία τε σίχνε βάρρϊ.

2. Ε να έ ού *ε τΐρ[Αετ ί μαδ , «

ΐγγίλ' ί ζο'τιτ ζπρίτι γκα ΚίελΊ, έ ίρ•

δι ε ρουκουλίσι Ρούρρ^ γ-κα οε'ρρα, ί

βάρριτ, έ ρ\'γ σίπ|ρ μιττΐ τέ.

3. Ε κέ πουκουρία έτίγ πο'σι βετε-

τία.ε , ε τϊ βέσουριτ' έτίγ τ| Αάρ^Ι

πόσι ζΛόρρα.
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4• Και «πό τον φο'βον αύτουνοΰ

ίτρο'μαξαν εκείνοι, όπου εφύλαγαν

τον τάφον, καί έγίνηκαν ωσάν ά-

πεθαμενοι.

5. Και άπεκρίθτι ό άγγελος, κα'ι

εΐπεν ει; ταΐς γυναίκαις' μή ψοβεϊ-

οδί έσεΐς' διατί εϊζεύρω, ότι τον Ιη-

σόΰν τον ές-αυρωμίνον γυρεύετε.

6. Δεν είναι έδώ" οίατί άνεςά-

θη, καθώς εΐπεν" ελάτε, να είδήτε

και τον τόπον, όπου ικείτετο ό

Κύριος.

η. Και όγλίγωρα σύρτε, και εί-

πέτε τους μαθητάδες του, ότι άνέ-

ς-η άπά τους νεκρούς" και να, όπου

υπάγει προτίτερα άπο εσάς εις την

Γβλιλ^ίαν* έκεΐ θέλετε τον είδη" να,

όπου σας το είπα.

8. Και εύγτκαν όγλίγωρα άπο

το μνήμα με φόβον και μέ μεγάλην

χαραν, και έτρεξαν να το ίΐποΰσι εις

τοΰ; μαθητάδες του.

9• Και καθώς έπιίγαιναν να το

είποΰν ε'ς τους μαθητάδες του, να,

και ό Ιησούς και ταΐς απάντησε, κα:

ταΐς είπε" χαίρεσθε. Και έκείναις £

πήγαν κοντά, και έπιασαν τκ πο

δάρια του, και τον έπροσκύνησαν.

ίο. Τότε ταΐς εΐπεν ό Ιησοΰς'

μην ψοβεΐσθε, σύρτε, μηνύσετε το

εις τους αδελφούς μου, να έλθουν εις

την Γαλιλαίαν, και εκεί θε'λουν

μέ είδη.

ιι. Και καθώς έπ^γαιναν αύταϊς

»ΐς την πολιν, να, και κάποιοι α

πό τους •ς•ρατιδτας, όπου" εφύλαγαν,

ίπηγαν εις την πάλιν, και είπαν εις

τους αρχιερείς όλα τα γενόμενα

13. Και ε'χεΐνοι έμαζώχθησαν μέ

τους πρεσβυτέρους, και εσυμβουλεύ-

θηκαν, και έδωκαν καμπόσα άσπρα

ίΐς τους τρχτιώτας,

4. Ε γκα φρίκ' έτΐγ ου $ρούαδε

άτα κ§ ρΌυύαίγνε , έ ου πένε πόσι τ|

βδεκουρ§.

5. Ε εγγελι ου περΡέιΡκ , έ ού θο'τε

Γράβετ, μός ού τρέμπνι γιου, σέ

ουν' έ δι κ£ κερκόνι Ιησούνε τε μπ§ρ-

θίερινε ντε Κρούικ*

6. Νούκ ί^τε κετου, πό ούγγιαλ,

σι κούντρε θα' έ'γιανι ί #ίχνι βέντνε

τέκ κέ ζότι.

η. Ε χάιγδενι ί.ξτ| τζαστ , έ θόι

μαθητίβετ σ& τιγ , σε οΰ γγιαλ' γκα τ§

βδε'κουριτε, έ για βετε με πϊρπάρα γκα

γιούβετ ντ$ Γαλιλαίε, άτγέ δό τα σί-

χνι άτε , για , ού άίάτζε γιούβετ.

8. Ε δούαϊε άτΙ τζάστ γκα βάρ-

ρι μέ φρίχε , έ δέ μέ ίάζ τξ μαδ , έ

βάνε μέ βράπ τοΰ ρουφέιγνί μαθητί-

βετ σε τΐγ.

9• Ε τέκ βε'ι'γνε τοΰ ρεφέιγνε μα-

θητίβετ σε τιγ , να , έ οΰ δούαλ περ-

πάρα ντα το Ιησούι , ε ού θα' Γε•-

ζόνι, έ δε άτό οΰ κιασνϊ έ ΐ ζούνε

κέαπετ' έτιγ , ε γιου φάλλε.

ίο. Ατε χε'ρε οΰ θότ' άτοϋρε Ιν,-

σούϊ, μός οΰ τρέμπνι, πό νάίγδενι,

έ ρεφένι βελάζερετ σε μι, τε 6ίγάν§

ντε Γαλιλαίε , έ άτγέ §ό τε με 3όχεν|.

ιι. Ε κοΰρ βέΊγν' άτό, να τζικ

γκα τρίματε χε ρούαϊγνϊ , σι ίρδε ντε

κιουτέτ , δεφτούανε ντε τε πά*4τ' 6

πρίφτερετ, Ρίθ' άτό )••ε ού π£νΐ.

12. Ε σι ού μπεγιούαδι πάΐκε με

πλεκεσίνε , έ λεν$ μιυσαβερέ , ού δα

νέ τρίμαβετ σούμε άσπρ^.



Κβφ. »8. ιο^ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

ι3. Αέγοντές τους" εΐπέτε, οτιοί

μαθτ,τάδες του τ,λθαν την νύκτα, όταν

ϊκοιμώμασθιν, και τον έκλεψαν.

ι4• Και έαν άκουσθή τοΰτο «ίς

τον χγεμο'να, έμέϊς θέλομεν τον κα-

ταπείσει, και εσάς θέλομεν κάμει

ήινοανανς•

1 5. Και ϊχεϊνοι πέρνοντες τα ά-

βπρα, έκαμαν καθώς τους έδίδαςαν*

και όιεφτ,μίσθη έτοΰτος ό λόγος εις

τους Ιουδαίους Εως τνιν σήμερον.

1 6. Και οί ένδεκα μαθττάδες έ-

■πίγαν εϊ; ττ,ν Γαλιλαίαν, εϊς το ό

ρος, έκεΐ όπου τους έδιώρισεν ό Ιησοΰς.

ιη. Και αΰτοι βλέποντες τον, τον

ίπροσκύντ,ιαν' άαή κάποιοι άμ-

οίβαλαν.
■

ι8. Και πηγαίνοντας κοντά ό Ιη

σούς, τους έσυντυχε, και τους εϊ-

πεν" μοϋ ε'ό'ο'θη κάθε εξουσία εις τον

ούρανόν καί εις την γην.

Ι9• Υπάγετε λοιπόν, διδάξετε ό

λα τα έθνη, βαπτίζοντές τα εις το

όνομα του Πατρός και τοΰ Υιού

*« τοΰ άγιου Πνεύματος.

ίο. Διδάσκοντες τους να φυλάτ-

τουν όλα όσα σας έπαράγγειλα' και

να, εγώ όπου είμαι όμοΰ μετ ισας

όλον τον καιρόν εως το τέλος τοΰ

κόσμου. Αμήν.

1 3. Ε οΰ Θάνε, τε θο» σε μαθητίτ

έτϊγ έρδε νάτενϊ , κούρ «ρλέρεμ νάβετ,

έ ί βούαδί άτί.

ι4• Ε ντου διΡιο'φτε κεγιδ ντε ^γε•

μόνι , νέβετ έ τζιούτγεμε άτ| , έ γιοΰ

βετ οΰ *έγξμΐ τε μος κένι ντονι| τ|

κέικ.

1 5. Ε ^ί άτα σι μούαρε άσπρ§τ|

πενε σι κούντρ ί μψούανε , έ οο'/'ι XI-

γιό φγιάλε γ*ά τζιφούτε γγε'ρα €οτ.

ι6. Ε τε οίμπεδγιέτί μαθητίτε.

βάνε ντ^ Γαλιλαίε, ντε μχλλ χ§ οΰ θα

Ιησοΰϊ άτοΰρε.

ι η. Ε σι έ πάνε άτε , γιου φάλλε,,

έ τζά κενέ με δι μέντ.

1 8. Ε σι ερδι άφερ Ιησοΰι, ου

φο'λλι άτοΰρε, ε οΰ θά' μοϋδάτζΧό οΰρ-

δ§ρ ντξ Κίελ' ί δέ ντ( δί.

19. Χάίγδενι άδα , έ διδαςνι Ρίθ§

φιλίτε , έ τι παΡεζόνι άτάντ' 1μ|ρ τβ

Γιάτιτ,έδβ τε Πίρριτ, έ δέ τε Ζιένγτιτ

Ζίρτ.

2θ. Ε διδάζνι άτα τ| ρούαγε.ν§

Ρίθε σα οΰ πορσίτα γιοΰβετ , « για

οΰνε γιαμ με γιοΰβετ ίίθε όίτε, γγε-

ρα ντ& τ§ «όσουρε τ§ γέτε.σε," βιρτέτ.


