
2ψ> ΕΥΑΓΓΈΛΙΟ» Κϊ<ρ. ,,{-■

4<>- Και να, έγω όπου ςί>.\<•> το! 4}}• Ε γι* ο•ϊνε Λ όερΡόιγ ρ.ζ?

τάΕιαον του πατρίς αου εις εοάς' και γιούΐετ ταςιγίν ι Πα.ΐαίτ σί|ί." ί γιοιί»

έσεις καθίσατε εϊς ττ,ν πόλιν Ιερου-τα-; βιτ ρίγι ντε κιουτετίερουσαλία γγε'ρα

λν,ιι, εως ού να ένδυΟίτε ο.ίναρ.'.ν άπο ' σα τε βίσενι φουκί λιάρταζιτ.

πάνω.

κ.5ο. Και εύγαλέν τους εςω έ'ο>ς ε*;

»•/;ν Βτ,Οανίαν' και ΐσηκωσε τα "/Λ117-

του, και τους ίύλο'γτ.σε.

5ι. Και έχει όπου αΰτος τους εΰ-

λογοΰσεν, έ^ωρίσθτι άπ' αύτοΰ;, καί »-

^,ε'ρίτο απάνω εις τον οϋρανόν.

53. Και αϋτοι ώσαν τον ε'προβκυ-

ντσαν, έγυρισαν εϊς τν,ν Ιε-ρ',υοαλτ;(λ [/.ε

•/&ραν μεγάλην.

:~>3. Και εϋρίσκουνταν πάντοτε ει;

το ϊερον, ύ|λνοΰντεςκαί εύλογούντες τον

Θεον. Αρίν.

ι σπουρι α~χ γιαστ§ γγευβε5ο. Ε

ια~! Ιΐιβανί, ε σι ν/.ρίγτι δοΰαρρτ' έτίγ,

ϊ πε/.ο'ϊ άτά•.

5 1. Ε άτγέ τ«. πεκόντε αχ άτ*α,

ούντα πρεΐγ σοϋρε, ε οίντε σίπίρ πρέ•.ν

Κίελ\τ.

52. Ε άτα σι γιου <ράλλ| άτίγ"

ού κ&ίενϊ ντε Ιερουσαλίρι ρ.έ ^|Για τ%

ρ.α4.

53. Ε ρίγν» ΓιΟ| νιε ντε Ιειο, τουκ>'

ΐ λε^δούαρε, έ τοΰκ' ΐ πεκοΰαιε Πεο-

ντίνε. Βίβτε'τ.

ΤΟ ΛΠΟΝ ΕΤΑΓΓΕΛΙΟΝ

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Κεφ. ά. ι.

ι. Εις τήν άρνήν /,τον ό-λόγος" καϊ

ό λόγος ίτον [χέ τον θεόν' και Θεός

ήτον ό λο'γος.

α. Ετούτος ήτον εις τ/,ν άρχ^ν ριε

Τον Θεο'ν.

3. Ολα (τα πράγ;Λατα ) δι* (λ&σου

τοϋ (λόγου) έγίν/,καν, και χωρίς αυ

τόν δεν έγινε κανένα άπο όσα έγιναν.

4• Εις αΰτον ί,τον ζωνί' και ή ζω-

ΐ ί,τον το φως των ανθρώπων"

5. Και το φώς εις τί,νσκοτίαν φε'γ-

γει , και ή σκοτία ο*έν το έκατάλαβε.

6. Εγινεν ενα; άνθρωπος άπες-αλ•

ια'νος άπο τον θεόν , το όνοαάτου Ιω•

«νν/.;.

2ξΝΤ1 ΟΥΓΓΙΛ"

Ι ΙΩΑΝΝΗ Τ.

Κρί» Επα'ρ| α. ι.

ϊ. Κ§ περπάρα ϊσ Φγιάλλια , •

Φγιά*>.λια ίσ |« ΙΙ:ρντίνί πάσχε, , «

Φγιάλλια Ισ Περντί.

α. Κεγιό 'νί κεπερπάρα πάσκε ρ.»

Περντίνε.

3. Τ§ Γίθα ττρεεγ άσαΐγ οϋ πενε, έ

πα άτε νούκ οϋ π| ντο-νιε γκα σά γιά-

νε Μ'??ί•

4. Μπα τε ϊστε γέτα , ί γε'τα ίσ

Χρίτ' έ νιίρεζετ.

5. Ε διίτα λά[ί.ψ ντε ερ§σίρε, ΐ ί-

ρεσίρα σριοΰντ τα {ΐπάγε άτε.

6. Κέ νιε νιερί 8ερΡούαρε γκα Πε^-

ντία , ίαερ' ]τίγ Ιωάνν.



Κεφ. ι *9'

ΚΑΤΛ ΙΩΑΝΓΪΗΧ•

η. Ετούτος τ,λθεν είς μαρτυρίαν ,

ι>« μαρτυρ/ση οΊά τό φώς, οιά να πι-

■^εΰσουν όλοι δια μέσον αϋτοΰ.

8. Δεν ήτον εκείνος το φως , αλ

λά να μαρτυρη'ση οιά το φώς.

Ο. Ητον το φως τό άλ'ίθινόν , το

οποίον φωτίζει κάθε άνβρωπον όπου έρ

χεται είς τον κόσμον.

ίο. Είς τον κόσμον ητον' καί ο

κόσμος όιά με'σου αόπ>5 εγινεν* άμή

ό κόσμος οέν τον έγνώρισεν.

1 1 Είς τα εδικά του Υ,λΟεν, καί οί

ίόικοίτου δέν τον έδε'γ6ηκαν'

ι α Και ό'σρι τον έδένΟνικαν, είς αύ-

τουνους εσωκεν εςουσιαν να γενούν τέ

κνα Θεού", (τοΰτ' ετιν,) «ίς εκείνους

όπου ττις-εύουν *ϊς ΤΟ ονομά του'

1 3. Οί όποΐο* ούόέ από αίαατα ,

ούοέ άπό τό βε'λημα της σαρκός, ουδέ

«ι-ό τό θέλημα του ανδρός, άλλα ά

πό τον Θεόν ε'γεννη'Οηκαν.

ι4• Και ό λόγος έγινε σάρς, καί

ΐκατοίκησεν εις εΊλάς, και εϊδαμεν την

η. Κοΰ<γ έ"ρδι πίρ μαρτυρί. τ§

μαρτυρίσγϊ π§ρ δρίτ-3 , Μ τι πεσόγϊ-

νΐ ΡίΟξ με άνϊ τέ τίγ.

8. Αι νοΰχϊ κέ ?>ρίτα , πό πέρ τ»

δένε ΐλαοτυί'ι πέο όρίτε.

9• Ιδτε §ρίτα έ βερτέτε, κέ ντρίτ

τζ£ό νιερί κέ βγιέν ντε κετ$ γέτε.

ίο. Ντε πο'ιί *« > « 'ότα πρέϊγ

σί κέ *ίρρί, * *υτα νουκ' ί λόχον

άτί•

ιι. Ντε τέ τίγτΐ ερδι, έ τέ τίγτ§

άτ| νουκ' έ 5 ε';νε.

12. Κ σακί έδέξνε άτε,ούδά άτοϋ".

οε έςου/ιί τέ Τίένισνε Αίγτ έ Ιίερντιτι,

μπ' άτά κέ πεσουανε μπ' ^μερ τέ τίγ,

ι\ Ατα άς πρε'ιγ Γιάχουτ , άς

πρέ<γ Οόλίμετ σε κουρμιτ , ας πρέιγ

Οελίμετ σε πουρριτ , πό ττρειγ Περντί.

σε λεν»,

ι/ί• Ε φγιχλιαού ί§ νιερί, ε ντίνι

μπέ νέβετ ν;§ κουρμ τε νιερίουτ, (£

δόξαν του, δόςαν ωσάν ( υίοΰ;μονο-,πάμ λεβ&μν' έτίγ , πο'σι λίβδίΐΑ τ§

γένους άπό τον πατέρα, γεμάτος χά- πίΐριτ σε βέτίμε γκά πατάι) πλιότ μέ

ριν χαί άλη'θειχν. δουρετί, ί με τέ βερτέτε.

1 5. Ο Ιωάννης έμαρτϋρηβε δι' αϋ- 1 5. Ιωχ'ννη επ μαρτυρί π§ρ άτέ* ί

τον, και έκραζε, λέγωντας" Ετούτος , 6§όρέτ έ δότε, κοΰίγ & άί κέ πϊρ τ!

είναι εκείνος τόν όποιον σας είπα" ότι θάι,!* ά'ι χε ύό τε, 6ιγε πας μεγε , ού

ε'κίΐνος όπου έρχεται όπισω μου εγινεν

ίμπρος-ά μου' ότι Ϋ,τονπροτίτερός μου.

1 6. Και άπό τό πλήρωμα του έμεΐς

όλοι άπόλαυσαμεν, και έπη'ραμ;» χά

ριν απάνω είς χάριν,

1 7•Οτι ό νο'μος έ^όδη οιά μ?σου του

Μοιυσέως' (άμ/,) η χάρις και ή άλη'-

6εια έγινε δια μέσου του Ι/,σοΰ Χρί

σου.

1 8. Τόν Θεόν ουδέ κάνε'νας ποτ*

ίίν τόν είιίεν' ύ μονογεν/ίς υιός, όπου

είναι είς τυν κ>Λπον τοΰ πχτρός, εκεί

νος τόν εξηγηθη.

πε περπαρα μεγετ , σε ιστέ ι παρι ιμ.

ι6. Ε γκά άγιο κέ ί τεπ|ρόν άτιγ,

ριούαρμ τέ ίίδί νε'βετ, έ δουρετί ντα-(ε

δουρίτίσ».

Ι7• 2ε νο'ΐΑΐούδά με άνετέΜοιυ-

ν.-ηχ , δουρετί* Ί δέ ϊ £§ρτέτ« οΰ πί

γκα Ιησού Χριστοι'.

ί8. ΙΙερντίνΐ ντ'Ίν'.Ε νοΰκ'ΐπά κού

ρε, ί βε'τεμι Πίρί « Ψ'Ι ντε Γι τ|

' ίο υλλ,ν-ίΐ•
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ι$. Και ΐτο» τ* είναι η" ααοτυρία| 19. Ε Χέγιο £στϊ ααρτυρία >ί Α*

*ού Ιωάννου, οπόταν «πές-ϊ'.λχν οί 1- Ι Ιωάννη . άτε χέρε &| ό£ρίούαν| Τζι-

ουΟαϊοι άπο τα ίεροσόλυρ.* ιερείς και

Λευΐτας, να το ερωτήσουν έσϋ. χοϊος

«ίσοι ;

2β. Και ώι«.Άόγησε και ίέν το άρνγ{-

θτ/ και ώριολόγησε, λε'γωντας'• ότι δεν

ίίααι ενώ ό Χρΐ7θς•

2ΐ. Ι./•, ερώτησαν τον* τί είσαι

ϊιιπόν; Ηλιος είσαι έσυ ; και λίγει

δεν εΐααι. Ο προφη'τν,ς είσαι; και άττε-

χρίθη" όχι.

22. Καί λέγουν του" ποίο; είσαι λοι-

ϊ « > > / > / <■Β>ν; Οι» να Οωσων,εν αποκ:ισινεις ε-

καινους όπου ρυα; ίς;ειλαγ" τί λέγεις

£.ά λόγου σου;

23. Ειπεν' εγώ είριαι ή φωνή εκεί

νου όπου βαιά(Λε'σα εις την ίρηαον' ΐσ>-

«σατε την Γ-ράταν του Κυρίου" καβώ;

είπεν Ησαΐας ό προφήτης.

2/(• Και οί άπίς-αλαε'νοι ήταν άπο

τους Φαρισαίους.

;ι5. Ιναί ερώτησαν τον, και είπαν

του' ί\ατί λοιπόν βαπτίζεις, έπειο*η

χχί ίέν είσαι έσΰ ό Χρ'.τος, οίτι ό Η

λίας, ού'τε ό προφήτης ;

•Λ. Και ό Ιωάννης χπεκρίθη, λέγων-

'.ος' εγώ βαπτίζο> εις νερόν' οί»Α'^ εκεί

νος ςεκεται εΐς τν,ν ρσηνσας, τον ο

ποίον ίσίΐς ί•ν τον γνωρίζετε"

27. Αυτό; είναι όπου ερνεται οπίσω

ρ.0υ ιος εγινεν (υ.ποςοι ριου του ο

ποίου έγώ ίέν εί[χαι «;ιος να λνσω τύ

λουρίον τοϋ ^ποδη'αατός του,

29. Ετούτα εγίνηκχν εις την Βη8α•

βαοχν πέραν τοΰ Ιοιίάνου, έκεΐ όπου

ο Ιωάννη; έβάπτιζε.

29. Την αύριοοινην, (ήαί'ραν ) βλέ

πει ό Ιωάννη; τον Ιησαΰν ώττοΰ ηοχουν

ταν εϊς αυτόν, καίλε'γει' ναόάρινός του

©εου όπου σηκώνει τ/ν ά|ΐαρτί«ν τοϋ

κόσίΑου,,

φοΰτε γκα Ιερουσαλί</.ι ΙΙρϊφτϊρ • ο•

Αεδίτερ, *{ τα πιε'τν' άτ| τζιλι γέ τί",

3ο. Ε (Ααρτυρί-ίΐ , ί νοώε' άρνίιι'

ε (Ααρτυρίσι, ε 8α* « νοΰ/α γίαρι οί

νε Κρίστι.

31. Ε έ πιε'τν' άτ'ε/ τζθούα τι δα';

ρςγε Ηλία τί; έ ού δότε" νοΰ/.ε "•'**{"•'

ρώς γί τί Προφήτη; έ ού π;ρΡά•χ γιό.

22. ΙΜε πασταγε ι 9αν ανιγ τ,ι-

λι γε'; χ| τ'ε περΓε'ίεαι (Απα τα λϊ νχ

4ρ'Γοΰαν4 νάβετ; τζθοΰα ττερ ^έτ-χ»

τίντε;

23. Ε Οότί' οΰνε γιαα ζ{μ άτίγ >\

θεΐρετ ντ' έρτ,ι/,ι' σίδόνι οϋόεν' έ Ζο'-

τιτ' σι κοΰντρί θα προοτίτ») Ησαΐα.

24- Ε κ:τα ίί κέν| ^ΕρΓο^αρ§ ί'ίν•

γκα ερεσι ί Φαρισΰγετ.

2ί>. Ε έ πιέτν' άτε , ί ί θαν' άτίγ"

χο ψέ παΡεζόν , κοΰρ νουχε γέ τί Κρί

στι ι ά; Ηλία, ας Προφήτη;

ί6. Ε 5έ Ιωάννη ού πίρΡίΊΊκ, Ι

ού ία άτοΰρί' ού'νε παΡεζόϊγ ντ' οΰ•.ί"

πο ντε περ αες τούαιγ 'εστ| ν-4, χ§

γιούβετ σέ νι^νι.

27. Αι |στε κε βγιέν πας (λίγε, κε

άί ΐστι «ίρρ! ρ•! π|ρπα'ρα γκα μ.ε'γε"

κε οόν' άτίγ νού/.| γιαα ίζότι τι ζγιί

ρίπατ' έ όπίγκαβετ σέ τίγ.

28. Κετο οϋ *έν5 ντϊ ΒϊΐΟαβαοα,

πίρτε'ιγ Ιορδάνιτ , τέκ κέ Ιωάννη κε

παΡεζόν.

29. Δίτεν' έ νέσίρριε δέχ Ιωχ/ν^

Ιησουνε κ'ϊ βίντε τεκ άΐ, ίθότε" γι*

κε'γγι ί Περντ^ί , άί κε γκρε «ράγ^τ*

ί ΡίΟΐ ' ίότι*ι.
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3ο. Ετούτο; είναι ( εκείνο; ) δια τον

όποιον ΐγω είπα* άνθρωπο; εύχεται ό-

τ.ίσω που, ό όποιο; έ'γινεν έμποοςτά μου'

δτι ί,τον πρώτο; μου.

3χ. Κα! ε'γω δεν τον ίςευρα' άμή

Λα να ιρανερωΟη ιίς τον Ισραήλ, δια

το"ιτα ήλθα εγώ βχπτίζωντα; ει; τον

νίοόν.

3ί. Και εμαρτΰρησεν ό Ιωάννης ,

λίγωντα;" δτι είδα το Πνεΰμα όπου έ-

χατίοϊ'.νίν ώσ*ν περι^'ρι άπό τον οϋ-

^ανϊ.ν , και εμίΐνεν άΐϊάνω του.

33. ΚχΙ εγώ δεν τον εγνώριζα" ά-

μή ΐΛίΓνο; όπου μι επεμψϊ να βαπτίζω

ει; τι» νερόν , «κείνο; μου είπεν ει; οποί

ον χα! αν είδης τ6 ΠνεΰμαοποΟ να χα-

ταοα-.νν; χαϊ να μίνη εί; αυτόν, ετού

το; ιιναι όπου βαπτίζει με Πνεΰμχ

Αγιον.

ο.{. Και |γώ τον είό α, καί έμαρ-

τΰρησα, δτι ετούτο; είναι ό υιό; τοΰ

θεοΰ.

35. Και τ/,ν, αύριοσινην ήξεραν πά

λιν ές-ί'χ:το ό Ιωάννη;, και άπό τοΰ;

μαθητάδε; του δύο.

36. Και βλε'πωντας τόν Ιησοΰν ό

που επεριπάτει, λέγει- Ιδέ; ναό αμνός

τοΰ θεοΰ.

Ζη. Κ αϊ ηχούσαν τον οι δύο του μα-

θη-.άόε; όπου το είπε, χαϊ άκολούδΐ-

σαν τόν Ιησοΰν.

33. Και ό Ιησοΰς γυρίζωντα;, χαϊ

βλίπωντά; του; όπου τόν ακολουθού

σαν, λέγει τους"

3(^. Τί γυρεύετε; Και εκείνοι τοΰ

είπαν ' Ραββϊ, (το όποιον θέλει να ει

πεί μεταγλωττι.ζό'μενον, Διδάσκαλε,)

που μένεις;

4ο. Και λέγε» τους* ελάτε και βί-

δητε. Ηλβχ; χαϊ είδαν ποϋ μένει" και

ίμιιναν τΐ,ν ήμε'ραν έκείνην σ/,μχ του'

3ο. Κούϊγ |στ άΐ χε πέρ κ|τ$ δά•

τζβ οίνε, πάς μέγε, βγιεν νιερ; χ» *»

ϊτε *έρρ{ περπάρα μεγί , σε ψε χι μ£ .

πίρπάρα τεγε5| ού'νξ.

3 1 . Ε ού'νί νούχ' έ νι ίχα άτε , πο

περ τε τζφ*χιουρ| ντ'ε Ισραήλ , ιτρα

άντάϊγ άρτζε ούγ§ , έ πχίίζόίγ ντο^γξ.

32. Ε μαρτυρίκι Ιωάννη, έ θα" σέ

πάτζε 2ίτίρτν§ λ| ζίρίτι πόσι πϊλού-

μπε πρε'ϊγ ΚίεΧιτ , έ κέντρο* μπί τ£.

33 Ε οϋνε νούχ' έ ν:όχα άτε, πό άΙ

χε με σάλι μούα τ§ παΓξζόϊγντ' ούγ$,

αί ρε θα μοΰα" μπ' άτέ κετϊσόχτζ τέ

ζ.ΐρε'σί ^πίρτι , ϊ τε κεντρόγε μπϊ τε^

κουιγ εστ αι κε παΓί^ον μι Ζπιρτ

Σενγτ-

'4• Ε δέ ουνε έ πάτζε , έ δάτζε

«,αρτυρίνί, σέ κουιγ Ι'ίτε ϊπίρρι ίΠερ-

ντίδε.

3ο. Ε νε'σϊρετ πίρσιοί, τέκ ^ίγτι

Ιωάννη, έ δε δϊ γκα μαΟητίτ' ετίγ.

36. Ε τεκ οοΰρ: ^έ Ιησοΰνε, χ^

σκο'ντε άτγέ, δα" για'βουα χεγγι ί

Περντίσε.

37. Ε §ιΡιου'ανε φγιά),ετ έτ'ιγ τ|

& μαδητίτ' ΐτΐγ, ί βάνε πχ; Ιησοΰίτ.

38. Ε σι οΰ χθίε Ιησοΰι , έ ί πα

άτα Α |ίίγνι πα; σΊ, ού 9χ άτοΰρΐ"

3(> Τζκερκο'νι,• έ δε ατά ί δάν' ά-

τΐγ" Ραβί* ( κ'ε §ό με Η'Ι Δασκαλ )

χοΰ 4στ| τε ντ^νιοοριτί τάτ;

4ο. Ού θότ' άτοΰρε" ίγιανι" έ σίχ-

νι" ίάνϊ ε πάνε τέκ χ..σ τε ντ(-Ηουριτι*

ε μπετνε πράν$ τίγ βθ' άτϊ *.τί' ί

χαί ητονώς δεκάτη ώρα (. τη; ήμί'ρ«ί• ) )οαχάτι κε γγίρα ίγιε'τί.
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4ι. Ητον ό Ανδρέας ύ αδελφό; τοΰ

2ίαωνος Πέτρου, ΐ'νας άπό τους όύο,

άπου άκουσαν άπό τον Ιωάννων εκείνον

τον λο'γον, και άκολουθη'σασι του Χρι-

Γρΰ.

42. Και ετούτος πρώτος εύρε τον

ΐδιόν του άδελφόν τον Σίμωνα, και λέ-

γίΐ του" •ϋρήκαρ.εν τον Μεσσίαν, το

όποιον (Λεταγλωττιζόριινον θέλει να εΐ-

π;ΐ, ύ Χρις-ός.

43. Και εφερίν τον εις τον Ιτισοΰν.

Και ό Ιησούς ωσάν τον ειόεν, είπεν"

»7υ είσαι ό Σ'.ν.ων ό υιός του Ιωνα' έσϋ

θέλεις καλεσθή Κηφας, το όποιον θέ

λει να ειπεί Πέτρος.

44• Και την αύριοσινήνήαέρανπ*

λιν ήθίλησεν (ό Ιησούς) να εύ'γη ίςωείς

τήν Γαλιλαίαν' και ευρίσκει τον Φίλιπ•

πον, και λέγει του* άκολοϋθά ιιου.

4•>• Και ό Φιλ•.ππο; τ,τον άπό τήν

Βηθσαϊδά, άπό χήν πάλιν του Ανδρέ

ου καϊ Πέτρου.

46. Ο Φίλιππος ηδρε τον Ναθα

ναήλ, και λέγει του* εκείνον όπου ε-

γρα^εν όΜωϋσής ει; τον νο'αον και οι

χροφήται εΰρήκαμεν, Ιησοΰν τον υίόν

του Ιωσήφ άπό τήν Ναζαρέτ.

47• Και λέγει του ό Ναθαναήλ* α

χό τήν Ναζαρέτ ημπορεί να είναι τί

ποτες καλυ'ν; Λέγει του ό Φίλιππος*

ελα καϊ ΐδέ.

48. Καϊ ό Ι/,σοΰς δΐ5ε τον Ναθα

ναήλ όπου ήρχουνταν εις αυτόν, και εί

πε δΐαύτο'ν' ϊδές αληθινά Ισραηλίτης,

εις τόν όποιον δεν είναι δόλος,

49• Λέγει του ό Ναθαναήλ" άπ:> που

μέ γνωρίζει;; Απεκρίθη ό Ιοσοΰς, και

είπεν του' προ τοΰ να σε λαλήση ό Φί

λιππος, όπου ήσουν άπό κάτω εις τήν

συκιάν, σε ει5α.

5ο. Ο Ναθαναήλ άπεκβίθη, καϊ λέ

γει του" διδάσκαλε, εσύ είσαι ό υιός

4 1 " - < • ν 1 ϊ*\ »..

ι. γ. νιερι γκα ατχ τε οι ιστέ

Ανδρέα ί βελά( 2ίμων Πέτροσ» , κ|

κίσνε. οιΡιούαρι φγιάλετε γκα Ιωάννη,

ϊ κίσνϊ βάτουρε πας τίγ.

4^• Ι πάρι μπ' άτε χ| ού ποΊΑ

κοΰΐγ με τε , κέ άί 2•'μωνι βελαι τίγ,

έ- ΐ Οο'τ' άτίγ' Ρεμ Μεσίανε, κε (θοΰ-

χαετε Κρίστι.

43. Ε ε πρου'ρι άτΙ τέκ Ιησουι*

έ σι έβοΰρι άτε ρε Ιησουΐ μίρρϊ , ί θο'*

τ&' τϊ γέ 2ίμωνι ί πίρρΊ Ιωνάιτ , τι δό

χε κιού^αετζ Κηφά, κε ξηγίς Πέτρο.

44• Ε τε νέσ|50.3ν| οέϊι Ιησοΰι τε

βϊγ ν-ϊ Γαλιλαίε" έ οΰ πο'ιχ μέ Φί-

λιππονε , έ ί θότ' άτϊγ" εγια πάς [λέγε.

45. Ε Φίλιπποι ΐ/ίτε γκα Βηθσαί-

δα'για, γκα <ρϊι»-ι ί Ανίρέασϊ, ΐ ί

Πέτροσε.

4ο'. Ρεν Φίλιπποι Ναθανήλνε, £ ΐ

Οο'τ' άτ-ίγ* Ρε ια άτε , κε π'ερ τε σ/.ρόι

Μωύσίουντίνόμ, έ δέ προφήτίριτε, Ιη-

σουνε τε πίρρ' έ Ιωση'φητ γκα Ναζα-

ρ<τι,

47• Ε ί Οο'τ' άτϊγ Ναθαναήλη' γκα

Ναζχρέτι μοϋντ τε δάλλε ντονιε έμίρ-

ρϊ; ίθυτ' άτϊγ Φίλιππο», εγια, ί ύ'ί/.

48. Ε πα Ιησούΐ Ναθανανίλνε κι

βϊν τέκ άΐ τα Ρεν , ε θά π'ερ τε " γι»

1σρα•/;λήτ ί βερτέτε, κε απε τε νουκ'

1<ίτί δγιαλεζί.

49• Ι θότ' άτϊγ Ναθιναήλη* γκα

σέ [αϊ νιέχ; γιου περΡίϊΡκ Ιησοΰι , •

ί Οίτ' άτίγ' κε πζ θΰρτουρε δί τί Φί

λιππο», κοϋρ γί5ε ντένί οίκ, τ^ ^~Λ

τί.

5ο. Ο^ πίρΡέίΐκ Ναθαναήλ-/) , έ ί

Ο'^τ άτϊγ* Δάβκαλ τϊ γι ί κί(^ό•. ί
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τοΰ Θεοΰ" έσϋ είσαι ό βασιλεύς τοΰ

Ιτραηλ.

5ι. Απεχρίθη ό Ιησούς χα! «ίπε'ν

του" £ιατϊ σου είπα πώς σέ είδα άττο

κάτω ει; την συκιαν, πις-εόεις ; μεγα-

λητερα άπό -τούτα θέλεις; εϊοη.•

52. Κα! λέγει του' βέβαια, βέ*βαια,

σας λέγω" άπο τώρα χα! όμπρος-ά θέ

λετε είίη τον ούρανον άνοικτόν, και

τους αγγέλους τοΰ Θεοΰ όπου να άνα-

βαίνουσιν και να καταβαίνουσιν εις τον

υίον τοΰ άνθρωπου.

Κεφ. β . 2.

ϊ. Κα! τον τρίτην ήξεραν έγινε γά

μος εις την Κανά της Γαλιλαίος* χα!

εκεί ητον ή (Λητε'ρα τοδ Ιησοΰ.

2• Κα! έχάλεσαν και τον Ιησοΰν,

χα! τους μαθητάδες του εις τον γάΐΛον.

ί. Κα! εμώντας να λείψη κρασί, λέ-

■γει εϊς ιόν Ιησοΰν ή [Λητε'ρα του' χρα-

«! δέν ένουσιν.

4. Λε'γει της ό Ιησοΰς* ώ γυναίκα,

Τι ε/εις (να κήλης) έσΰ μετ' έμενα;

«κόμη οέν ηλΟεν ή ώρα μου

5. Λέγει ή (Λητε'ρα του εις τους ύ-

«τηρέτας" ό,τι κα! άν σας εΐπη, κάμε

τε" το.

6. Κα! ήταν εκεί πιθάρια πέτρινα

ϊξνι, όπου έκείτουνταν δια καθαρισμον

(κατά την συνη'θειαν) τών Ιουδαίων"

τα όποια (πιθάρια) έχωροΰσαν άτο δύο

χαι τρία μέτρα.

η. Λέγει τους ό Ιησοΰς' Γεμίσετε τα

πιθάρια νερο'ν. Κα! τα έγέμισαν ώς ά•

πάνω.

8. Κα! λέγει τους εύγάλετε τώρα,

χα! φέρετε εις τόνκελλάρην. Κα! έφεραν.

9• Καϊ ωσάν το έγεύθηχεν ό κελ-

λάρης το νερον όττοΰ έγινε κρασ!, ( κα!

Περντίσε τ! γι μπρέτι ί Ισραηλιτ.

5ι. Ού πϊρΓεϊ/κ Ιησούϊ, ε ί θο'τ' ά-

τ!γ" σε ψέτ; θάτζε τι, τε πάτζε ντ§ν$

φικ•, πεσόν; δο τ| σοχτζ πούνερα μ§

~§ μεδα σέ λιτό.

Ε ίθοτ' άτίγ' βίρτέτ βϊρτέτ ου"

θομ γιούβετ' κ& ν7αστ! » τούτγε δό

τε σί/νι Κιελινε χάπϊτε, , έ οέ Εγγ&τ.

γιτ' ε Περντίσε τε χίπεγενε , ϊ τι δ§ρ

μο'γενε τεκ ΐ πίρρι νιερίουτ.

ί ίν ιςευρεν απο που είναι, αμη οι υ-

Κρίβ Είτε. β. 2.

ι. Ε τε τρέτενε δίτε πενειγ ίιΐ

δάσμε ντε Κανά τε Γαλιλαίεσί, έ χ&

άτγε έ σε έμμα έ Ιησούίτ.

2. Ε ου φτούα έ ίέ Ιησούϊ , ί σε

μαθητίτ' ετίγ μπε δάσμε.

3. Ε σι νίσι βερρα τε σόσεϊγ, θότ§•

εμμα έ Ιησούίτ ντε άί , βέρρ§ νούκ*

κανί.

4• Ι θότ' άσάιγ Ιησούϊ " τζκέ με

μούα τ| πετζ τι , ω Ρροΰα, έ ο"έ σκά

ά'ρδουρε κόχα ϊμε.

5. Οϋ θότε εμμα έτ!γ άτοΰρε κβ

σ|ρπέιγν|; πέ^νι άτε κε δο τοΰ θότε άί<

6. Ε άτγε Ρέντε"τινε Ριάστε χιούπε

τε Ρουρρτα π|ν§ Ρατ! περ τε λιάρε τ*

τζιφούτετ, κ§ ντζίγνί Λρίντα γκα δ! α

γκα τρέ μάτεσε.

η: Οό θότ άτοΰρε Ιησούϊ" μπούσ\«

κιούπετί μέ οΰγ§ , έ ί μπούμε γγέρα

μπε γκρούι>.|.

8. Ε οϋ θότ' άτοΰρε" νίτζριντα'ΐτ!,

έ πίρρι τέ κιλιαρτζίου, έ ϊ προύνε.

9• Ε κιλιαρτζίου πόκ« έ βοΰρι μπε

πούζε ούγίτ§ κε κι πέρρε βέρρε^ΐ

νούκ' ί §!γ γκα κέ , έ σ§ρλιπόρετ« έ
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πηρίται οπού" «νάσυβαν τόνερόν το ϊςιυ•

•αν, ) ελάλησε τον γαμβρον,

• ο. Και λέγει του' κάθε άνθρωπος

πρώτα βάνει το καλόν κρασί, και ωσάν

μεθύσουν (βάνει) το άχαμνόν' και εσύ

ίφύλαξε; το καλόν κρασί εω; τώρα.

1 1 . Ετουτην την άρχην των σημεί•

«ν έκαμεν ό Ιησούς εις την Κανά της

Γαλιλαίος, και έφανέρωσε την δόξαν

του* κα» έπίς-ευσαν οι μαθητάδές του

έΐς αυτόν.

ία. Και ΰς-ερα από τοΰτο Ικατέβη

(ΐς την Καπερναούμ, αυτός και ή1 μη-

τέρα του, και οι αδελφοί του, και οι μα-

θητάδες του" και δεν ές-άθηκαν εκεί

πολλαϊς ημέραις.

1 3. Και ητον συμά τ6 πάσχα των

Ιουδαίων" και ό Ιησού"; άνέβη εις τά Ιε

ροσόλυμα.

ι4• Και ηύρε μέσα εις το ϊεραν έ

κείνου; όπου επουλοΰσαν βόδια και πρό

βατα και περις-ε'ρια, και εκείνους όπου

άλλαζαν τα άσπρα καθήμενους.

ι5. Και κάμνωντας Ινα φραγγέλι

ίπο σχοινιά, τους εϋγαλεν έςω όλου;

άπο το ίερ^ν, με τα πρόβατα και μέ τα

Κόόια' και τα άσπρα των σαοάφιδων

ϊχυσε, και ταΤς τράπβζαίς τους ταϊς έ-

γύρισεν άνω κάτω.

1 6. Και εις εκείνους όπου* έπουλοϋ-

βαν τα περ•ς•έρια, είπε" σηκωτέ τα αυ

τά άπ' ίδώ* και μην κάμνετε το σπί

τι τοϋ πατρός μου σπητν πραγματείας.

17. Και οίμαθητάδες του ενθυμή

θηκαν, πως είναι γραμμένον' ότι ό ζ•?,-

λος τοΰ οίκου σου κατέφαγέ με.

1 8. Απεκρίθηκαν λοιπόν οί Ιουδαί

οι, κ» είπαν του* τί σημάδι μας δεί

χνεις, ότι κάμνει; έτοϋτα;

19. Απεκρίθη ό Ιησούς και «πέν

τον<* χαλάσετε έτοϋτον τον ναόν•, καί

4Ϊ< *ιης τίμε'ραις θίλβ τον «ικώσει.

δίγνε κε κ2•νε μπάρτουρε οϋγετε) Οεΐ-

όέτ κιλιαρτζίου δίντβρινε.

ίο. Ε ί θότ' άτΐγ' τζδο νιερί ββ

βε'ρρίν' έ μίρίε με περπάρα , έ κοΰρ τ$

δεχενε , άτε χε'ρε ζϊ 1Ϊ λίπενε " έ τί

ροΰαίγτε βέρόεν' έμίρόε γ*)έρα νταστ•'.

1 1 . Κιάτου Ιησουϊ ζοϋ^ι τε τίέν με

περπάρα θαυμίρα ντε Κανά -ε Γαλι-

λαίε«, έ δίφτόι λεβδίμν' έτΐγ , έ Αε-

σοΰανε ντέ άί μαθητίτ ίτίγ.

12. Πας κεσάϊγ ζ.ΐρίτι ντε Καπερ

ναούμ, άί έ όέ εμμ' έτΐγ , ί δέ βϊλά-

ζεριτ' έτίγ' έ άτγέ μπέτνε πάκ δίτ.

ί3. Ε κε άφερ Πάσκα έ τζι^ουτετ"

έ Ιησουϊ βάτε ντε Ιερουίαλίμ

ι4• Ε Ρέτι ντε Ιερό άτα /.ε σίτνί

κέ, ε δεντ , έ πελοόμπα, έ δέ σαρά-

φετε κε £ίγνε ντε πάγγο.

1 5. Ε σί Αέρι νιέ καμτζΐ πρέΐγ

κουλμάκουτ 2 ντζόρι τέ ίίθϊ γιαατε,

γκα Ιεροί , ε δέ δέντε, ε δε κε'τε, έ 3έ

άσπρετ' ί σαράφϊβετ οΰ ά δερδι , έ δέ

Αάγγοτ' οϋ ά κθε'συ μπάν» τγιάτερ.

ιβ. Ε ο 4 άτοΰρε κ ε Λίτνε πελου-

μπατε , οΰ θα" γκρίνι κ^τό κετε'γε •

μός ίένι στ|πίν' ε παίάϊτ σίμ , στεπι

τε σε 5ίτουριτ έ ο| πλέριτ.

17• Ε οΰ κουιγτουανϊ μαθητίτ" ί•

τιΤ ι *Ι ί^τε σκρο'Λρε . Ζηλία β 8τε-

πίσί σάτε μετρέτι μουα.

1 8. Ε οί πΐρίέί/κνετζιφουτε, ίί

θάν άτιγ• τζφάρε νισά•Λτ δεφτόν ντ|

νε'βίτ ^ *| μούντ τι πέτζ κετό;

ΐ(>. Ε οΰ περΡε'ιΐκ Ιηιουί , έ οΰ θ*

άτοΰρε* πρίσνι κίτΐ ϊίαό , έ μπέ τρί

8ΐτ οο ι * γκρ£ άτε μπξ κίμκί.
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3θ. 01 Ιουδαίοι λοιπόν είπαν" δ

■ναός έτοϋτος ίχτίσθ /ι »'!ς σαρανταε'ζη

χρόνους , και εσύ εις τρεις ήμέραις να

τόν οΐχοδομη'στ,ς;

2ΐ. Αλλα εκείνος έλεγε δια τον ναον

τοϊ κορμιού του.

23. Οταν το λοιπόν άνες•άθη έκνε-

κρδν, ένθυμη'θησαν οί μαίητάδες του,

ότι ίτοϋτο τους έλεγε* και έπίς-*υσαν

ττ,ν γραφήν, καΐ τον λόγον όπου ειπεν

ό Ιησοϋς.

23. Και όταν ήταν εις τα Ιερο

σόλυμα εις την έορτην τοϋ πάσχα, πολ

λοί έ-ίς•ευσαν ιΐς το όνομα του, βλέ

ποντες τα σημεία όπου έκαμε.

3/$• Κ. «ι αυτός ό Ιησού"; δέν επις•εύ-

ετο του λόγου του εις αΰτοΰς, διατι αυ

τός εϊςευρεν όλους.

25. Και ότι δέν εΐχε χρείαν να μαρ-

τυοηση κάνεις δια το» άνθρωπον" δια

τι αυτός έγνώριζβ τι ητον <ΐς τόν άν

θρωπον. '

Κεφ. γ. 3.

3ΐ». Ε δε τζιφοότ| ΐ βάν»' μπέ^ 8ι•

ζέτ ί Γιάστε ίγιέτ ού §ερτούα κοόιγ

Ναό , ί τι μπε τρϊ «τ, δό τά γκρετζ

άτέ;

21. Ε άΐ θόσπερ Ναό τε κούρμιτ

<>1 τίγ.

33. Ε κοΰρ οΰ γγιχλ γ/, β τϊ βδε-

κουριτε , οϋ κουΐγτούανε [ία^ητίτ' ε-

τίγ *έ οϋ κίδ θενε >.ετε άτοΰρε. έ πι-

σούαν§ ντε κάρτε, ε δε ντε φγιάλε )φ

θα Ιησούι.

33. Ε ντε κόχε πα κε Γίτε ντ» Ιι-

ρουσαλίμ περπάσκε, έ πέρ τέ κρ£μ-

πτενε, δούμε λεσούανε ντ' εμερ τί τιγ

σι σίχνε νισάνετε κ§ πεν άί.

24. Ε άί Ιησούι νούκε λβτόν βέτϊ-

χεν' έτ'ιγ μπ άτά' σέ ψέ 4 Ϋί/ν§ άτι

τε Γίθί.

25. Ε σε ψένβύκ* κι3 χρία κέ τ»

ίπ ντοίΛ τγιάτερ μαρτνρΐ π|ρ νιε

τγιέτέρ' σε ψέ γκοτ βέτε βετίου ί 41γ

σέτζ κέ πρίντα μπέ^ νιερίνε.

ι. Και ητον ίνας άνθρωπος από

τους Φαιισαίους, το όνομα του Νικό

δημος, άρ/ωντας των Ιουδαίων.

2. Ετούτος ήλθε την νύκτα εις τόν

Ιησοϋν, και εϊπέν του" διδάσκαλε, εΐ-

ζεύρομεν ότι άπό τόν Θεόν ήλθες δι

δάσκαλος" διατι αύτα τα σηριεϊα όπου

κάμνεις έσΰ, κάνεις δέν ημπορεί να τα

κάμη, άν δέν είναι ό Θεός μετ' αύτο'ν.

3. Απεκρίθη ό Ιησοϋς καΐ είπέν του"

Βε'βα-.α βέβαια σοϋ λε'γω, άνίσως καΐ

χάνεις δέν γεννηθί) άνωθεν, δέν ημπο

ρεί να είδη την βασιλείαν του Θεοΰ.

4' Αε'γει τοϋ ό Νικόδημος" πώς ημ

πορεί ίνας άνθρωπος όπου είναι γίρων-

τ«ς να γεννηθ•^; μήνα ημπορεί δεύ

τερον να Ζμβη μέσα εις την κοιλίαν της

Κρίε Ετρίτε. γ. 3.

ι. Ε κε νι'ε νιερί γκά ϊρεσι ί Φχ-

ρισέϊγετ, κε κιούχαεϊγ Νικόδημο, γκά

τε πάρετ' έ Τ^ιφούτετ.

3. Κούιγ ίρδι νάτενε τέχ Ιησούΐ, •

ί θότ' άτίγ' δάσκαλ, έ δίμε κε γέ δ»ρ-

Ρούαρε γκά Περντία, πΐρ τε διδάζου-

ρε , σε ψέ ντονΛ σμούντ τ| πέγί κ$τό

θαύμ|ρα κ^ πεν τί, ντί μός πάφτ|

Περντίνε μέ βέτ|χε

3. Ε γιου πβρΡέϊίκ Ιησούι, έ ί θότ

άτίγ' βερτέτ βερτετ τί θόμ τιγ , ντΐ

μόςλέ<ρτ§ νιερί σίπεριτ , νούκ» μοΰντ

τίσΰχ» μπρετξρίν' έ Περντίσ».

4• Ι θότ' άτιγ Νικόδημοι , κΐϊ

μοΰντ κούρρι νι§ νιερι τί λέγε πέρ σ*

όίτιτ κοϋρ εστί ιτλιακ; μος μοΰντ άι

τί χίγ| π|ρ •& δίτιτ ντε *ϊρκ τέ μί

37
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ρ.αννας του να γεννηίη ;

Γ). Απεκρίθη ό Ιησούς- Βέβαια βέ

βαια σου λέγω, Οτι όποιος διν γίννη-

θη από νερόν και ΠνεΟρ,α, δεν ήρ,πορεΐ

να <(χβ-/ι εις τ/ιν βασιλείαν τοδ Θεού".

[χισΐ τιγ , ί τ'| λέγε πίρσιρί;

5. Γιου πίρΡέιίκ Ιησούϊ, βϊρτετ

βερτέτ τι θάρ. τιγ' κοΰσ νού*| λέν πίρ

β. Εκείνο όπου εγεννη'θη από την

σάρκα, είναι σάρκα* και εκείνο όπου ε-

γίνννίθϊ! άπό πν£ΰ(Αα, είναι πνεϋρ.α.

7• Μην θαυρ.άση; διατϊ σου είπα'

άνάγκ*. είναι να γεννηθήτε εσείς άνω

θεν.

8. Ο άνίΐιος όπου θέλει φυσα' και

την φωνη'ντου άκούεις, άρ.ή δέν είξεύρεις

πόθεν έρχεται και ποΰ υπάγει* τέτοιας

λογής είναι κάθε Ινας όπου εγεννη'θη

από το ΠνεΟρ-α.

9• Ο Νικόό*ηρ.ος άπεκρίθη, καΐ είπέν

του' πώς ημπορούν νά γίνουν ε

τούτα;

ίο. Απεκρίθη ό Ιησούς και ιΐπέν

■του' εσύ είσαι ό διδάσκαλος του Ικρα-

ήλ, και δεν τα ΐζεύρεις έτοΰτα ;

1 1 . Βέβαια βέβαια σοϋ λέγω, ότι

ίριιϊς εκείνο όπου είδαρ,εν ρ.αρτυροΰρ.εν*

και την ρ.αρτνρίαν ρ.ας δεν την πιάνετε.

13. Ανίσως και σας είπα τά επί

γεια, και διν πις-εύετε* πώς θέλετε πι-

{ΐύσει, άν σας «ϊπώ τά επουράνια ;

1 3. Και κανένας δεν άνέβηκεν εις

τον ούρανόν, παρά εκείνος όπου έκα-

τέίη από τον ούρανόν, ό υιός το» αν

θρώπου, όπου είναι εις τον ούρανόν.

1 4. Και καθώς ό Μωϋσης ύψωσε

τό φίδι εις την ερηρ-ον, τέτοιας λογής

κάρ,νει χρ''α νά ύψωθη και ό υΐος του

άνθρωπου*

ιΰ. Διά νά μην χαθί| κάθ' Ινας όπου

πΐ7εύει εις αυτόν, «λλά να ε/η ζωήν

«ίώ/ΐον.

σέ δίτιτ πρειγ οϋγιτ , έ πρέιγ Ζπίρ-

τιτ σενγτιτ , νούχε ρ,ούντ τέ χίγ§

ντε ρ-πρετερι τε Πείντίσε.

6. Τζδο χε |«τ§ λέρ| πρέιγ κουρ-

ρ.ιτ , κούρρ. εστε, έ τζδο κε "ϋίτι λέ-

ρε πρέιγ Σπίρτιτ, Ιπίρτ εστ«.

η. Μός ού τζιουδίτ ντε τ| θάτζ%

τϊγ , κε δούχαετε τ» λέχενι γιούβετ

σίπίριτ.

8. Ερρ*α τ«κ όο φρίν , έ δε ζίν' ε-

σάιγ γιά δι/ιΎν, πό νούκε δι γκά βγιεν,

έ δέ κοΰ βέτε" κε,ϋτοΰ εστί έ δε τζίλε

δό κε εστ» λέρε πρέϊγ ^πίρτιτ.

9• Γιου περΡέΐίκ Νικο'δηαοϊ , ε ί

Οότ' άτίγ* κια ρ.ούντγεν§ τ§ πένεν»

χετό ■

ίο. Γιου περΡέΐΡκ Ιησούι, έ ί θοτ'

άτιγ " τι γε δάσκαΧι ί Ισρατίλιτ , •

νούκε κουπετόν κετό;

ιι. Βίρτέτ, βερτέτ τ|θ•βτϊγ" σέ

νάβετ ατό κέ δίρ.ι κουβεντόγεα», έ α

τά )"ε κέριι πάρ§ ριαρτυρίσγεριε, ί γιοι*

νούκ' ίπνι πέσε ντε (Ααρτ«ρΐ το'νε.

ία. Ε ντ£ττ§ χε οΰ θάτζί γιουβίτ

πιρ ποΰνερα τξδέουτ. έ νούκε ρ.ε Αε-

σούατε, ντου θάφτζα γιούβετ πούνε-

ρατ' έ Κίελιτ δό τε πεσόνι;

1 3. Ε ντονιξ νού/.ε χίπι ντέο Κί-

εΧ , περ βέτζμε άτίγ χε ζ*ρίτι γκά

ΚίεΧι, ί Λίρρι νιερίουτ, χε ίατδ ντ^

ΚίεΧ.

ι4• Ε σι χούντρε γκρίγτι Μωϋσίου

Ριάρπερινε ντ' ίρηυ.1, κ0τοΰ δούχαετε

τ§ γκρίχετ| έδε ί κίρρι νιβρίουτ'

ι5. Κέ τΐριός χουμπάσε τ1[ίλι &

κ$ τε πεσόγε τέκ άί , πο τε χετε γί-

τίν' έ πα σόσβυρε.
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1 6. Διατί τέτοιας λογής άγάπησεν

β Θεός τον κο'αμον, όπου ίοωκε τον υί-

όν του τον μονογενή, 5ια να μην γχΗ

χα'6' ίνας όπου πις-ευει ίϊς αυτόν, άλλα

να εχη ζωήν αΐώνιον.

17. Διατί ό Θεός ίεν ες-ειλβ τον

«ιόν του εις τον κόσμον οΊα να τον κα-

ταχρίνη , άλλα οΊα να σωθή ό κό•μος

οία μέσου αυτού.

ι8. Οποιος πις-ευει εις αυτόν, <ϊέν

κατακρίνεται" άμή οποίος 5έν πς-βύει,

«πό τώρα έκατακρίθη, ότι σ*έν επί-

^ευσεν εις το όνομα τοϋ μονογενούς

•ίοΰ τοΟ θεού".

19. Καί ή χατάκρισις ί τούτη είναι,

ίτι το φώς ηλθεν εις τον κο'σμον, χαί

<ι1 ανΊρωποι άγχωσαν περισσότερον το

σκότος, πάρα το φώς' οΊατί τα ϊργα

τους ήταν χαχά.

30. Και χάδ' ίνας όπου χάκ,νει χα-

• > ■ ϊ>• » ' .
χα, μισά το φως, και οεν ίρ/εται ες

το ς^ώς, οΊα νά μήν έλεγχδώσι τα ίρ-

γα του.

αι. Αμή εκείνος όπου κάμνει τήν

άλη'δειχν, έρχεται εϊς το φΐς , ο\α νά

φανερωθούν τα έργα ίου, ότι τα έκα

με εις τον Θεο'ν.

11. Ϊ7«ρον ηλθεν ό Ιησοϋς καί οί

μαθητάδες του εις τήν Ιουδαίαν" και

•κει έο*ιέτριβε μετ' αυτούς και εβά-

κτίζε.

ιύ'. Τι ψέ Περντία κά/.ε ε 8ίσι *ό-

τενί, σα κ? 5α τε Αίρρ' έτΐγ τ\ βε'-ε-

μινΐ, κε τζίλι δο χϊ τε λεσο'γε ντέ άι

τ| μός χουμπάσε. , πό τε χετε γε'τ|ν'

ϊ ~χ σόσουρί.

ΐ7• Σέ ψέ νούχε δερίόΐ Περντία τ4

χίρό' ε'τίγ ντε Λο'τε . χε τ& 3|μξτόγ$

Αότίνε , π* ύ -τϊ σόσετε πότα μέ άν§

τε τιγ.

1 8.. Αι χε πεσόν τέκ άί, νουκ' £στ§

όεμετούαρί' έ άι χϊ νοϋχε λεσδ ι , χε

νταίίτί ίστε δεαετοΰαεε , σέ ψέ νούχε

χεσόϊ μπϊ |μ|ρ τε πίρ^ιτ αϊ περντίσ§

σ| βε'τεμιτ,

19. Ε τε δεμετούαριτε Ι^τε ντ§

*ετ§, σέ δρίτα ερίι ντε πότε, έ νιε'ρε-

ζ•τε δε'ίνί μ» σούμ! ερωτίρενί , σέ δρί-

τενϊ" σέ ψέ κενέ τϊ χεκία ποΰνϊοατ' £-

τοΰρε.

αο. Σέ ψέ τζίλι δό κε πουνόν που-

νερα -νϊ λίία, νουχε δό δρίτϊνί , • νου-

>'| βγιίν άφερ δρίτ&αί, χ( τε μος τζ<ρά-

κενε ποΰ^ιρατ' έτίγ."

3ΐ. Ε άί κ| πουνόν σι χούντρί ε-

'ότ' Ι βιρτε'τα. βγιέν ά^.|ρ δρίτ|σ|, χ.ϊ

τ\ δοϋχενε πούνϊρατ' ίτΐγ, κ| γιά;ε

πέρρ§ σί δό Περντία.

>3. Πασαντάϊγ βάτε ίησούϊ, ε ίέ

μαδητίτ' ετίγ ντ| ίουοαίε, ε' άτγε ντί-

νι πάσχε μέ τα, ε παΡ|,όν.

α3. Και ό Ιωάννης ίτον εις την

Αίνων, χβντα εις τοΰ Σαλείμ, καΊ ε'βά-

πτιζεν, ότι έκεΓ ήταν πολλά νερά' καί

ί.τάγαιναν καί έβαπτίζουνταν.

ι\. Διατί ό Ιωάννης ακόμη τότε ίεν

•ϊ,τον βαλμένος εις τήν φυλχκη'ν.

α5. Εγινε λοιπόν ζη'τησις άπο τους

μαΟητάίις τοϋ Ιωάννου με τους 1ο«-

*«ους Ο ά τον κβθαρισμόν .

36. Καί ηλ6αν εις τον Ιωάννην καί

είτάν του- ^ισ'άβκχλε, εκείνος όποΰ' η-

α3. Ιστέ ε δε Ιωάννη /.ε παίεζόν

μπε Αίνων , άφερ Σαλίμιτ , σέ ψέ ά

τγε κενέ ουγερα *ούμε , έ ρίγν| ϊ πχ-

ζόνιδνε.

34• Σε ψέ νούχ' ϊ» βίν| έ ίέ ντ| •/«-

ψάνε Ιωάννη.

■ 5. Ε οϋ πΐ κιάρτε π|ρ τ£ λιάρϊ

ντε μές τέ μα&τιτίβετ σ|[ Ιωάνητ, έ ίέ

τζιφούτετ.

^6. Ε βάνίντέ Ιωάννη , : ί ίάν' ά-

τίγ ' Δντχαλ, άί χ\ χι 'ΐνΆχ.-ά \>λ τι
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τον μαζΰ μιτ' ί«ίνα τ:•ρον τοϋ Ιορ

δανό», τόν όποιον έσΐ» {μαρτύρησες,

να, όπου εκείνος βαπτίζει, καί όλο; πη-

γαίνουσιν εις αυτόν.

37. Απεκρίθη ό Ιωάννηςκαί είπε* δεν

ημπορεί άνθρωπος νά πάρη τίποτες «ν

δε / του είναι δομενον άπό τον ούρανόν.

38. Εσείς αυτοί σας μοΰ μαρτυράτε

ότι είπα" Λεν είμαι έγώό Χριςύς, άλ

λα Οτι είμαι άπες-αλμίνος έμπρος-α ά-ι'

εχεΐνον.

39. Εκείνος όπου έ/ει την νύμφην,

είναι γαμβρός* χαί ό φίλος τοΰ γαμ

βρού όπου στε'κει χαί τον ακούει, ναί-

I ίται πολλά δια την φωνήν τοΰ γαμ

βρού* αύτη λοιπόν ή χαρά ή εδικ/ί μου

ένληρώ9ηκεν.

3ο. Εχεϊνος είναι ανάγκη να αύξα

να,, και εγώ να όλ.γος-εύω.

3ι. Εκείνος όπου έρχεται άπό πά

νω, είναι απάνω εις όλους* ε'κεΐνος ό

που είναι από τήν γην, άπό την γην

ε:να», και άπό την γην λαλεί" εκείνο;

οπυΰ έρχεται από τον ούρανόν, είναι

απάνω άπό όλους.

33. Καί εκείνο όπου είδε και άκου-

σεν, εκείνο μαρτυρεί* καί τήν μαρτυ-

ρίαν του κάνεις δεν την πιάνει.

33. Εκείνος όπου πιάνει τήν μαρ-

τυρίαν του, έβεβαίωσεν ότι ό Θεός εί

ναι αληθινός.

34 Διατί εκείνον όπου ες-ειλεν ό Θε

ός, εκείνο; τα λο'για τοΰ Θεοϋ λαλεί*

διατί ό θεός δεν τοϋ δίδει τό πνεύμα

με μετρον.

35. Ο πατήρ άγαπα τον υίόν, καί

Ολα τα εδωκεν εις τα /ε'ριά του.

36. Εκείνος ό^οΰ πΐ7εύει εις τόνυί-

*ν5 *7.ίι ζωήν αίώνιον" άμή εκείνος ό

που ίέν πείθεται εις τον υίόν , δεν θέλει

περτέϊγ Ιορδάνητ , κι πέρ άτ§ δ: μαρ-

τυρί τί, για, κοΰιγ πατε,ζόν, έ Ρι&ι πί

τα βε'ν* τέκ άί.

»7• Ε ου περΡέιΡκ Ιωάννη, έ θα* νού-

κε μοϋντ τ| μάρόε νιερίου ντονιε πού

νε, ντε μος ΐ "(β~ί δένε άτίγ γκα Κίελι.

38. Γιοϋβετ βέτε μξ γίνι μαρτυρί,

•/.§ θάτζε* σε νούχε γι*μ οΰνί Κρίϊτι,

πό γι*μ ί δερΡούαρ* τε σκοιγ περπά-

ρα τίγ.

39. Αι κε κα νούσενε , δέντερ ε-

στε" μα μίκου ί δεντεριτ χε ρί μπ§

«μπ& περ τε διΡιούαρε άτίγ, (■πούσε-

τε με Γεζίμ περ ζ§ τε δεντεριτ* καύ-

ϊγ άόά Ρεζίμι ίμ Ιστ' ί σο'σουρϊ.

3ο. Αι δούχαετε τε ρίτετξ , ε οΰ-

νε τι ουίιεμ

3 1. Αι χε βγιέν λιάρταζιτ , ε^τ*

σίπερ μπί Ρϊθΐ τέ τγιέ;|7|* έ άί χε

βγιέν γκα δε'ου, εϋτ' ί δε'ουτ , ί γκα

τε δε'ουτ κουβεντόν* άί χε βγιέν γκα

Κίελι, εδτε σίπ|ρ μπί ίίθε τε τγιέρετί.

33. Ε άτε χε κά πάρε , έ κα δι-

Ριούαρε, άτε μαρτυρίς' ί ντονιε νοΰ/ΐε.

επ πε'σε ντε μαρτυρί τ* τίγ.

33. Αι χε πεσόν μαρτυρίν' έτίγ,

δι^τόν, χε Περντία 'ε/ίτ' έ βερτετε.

34• 2ε ψέ άι χε οϋ δερΡούα γκα

Περντία , φγιάλετ' • Περντίσε θότε'

σε ψέ υερντία νοΰκε για επ Σπιρτινε

με μέρξ

35. Παπάι έ δό τε πίρρ! , έ για δα

Ρίθε πούνερατε ντ| δόρρε τε τίγ.

36. Αι κ£ πεσόν ντε ίπίρρικαγε'τί

τε πα βόσουρ», μα κοΰα νούκί επ πί-

σε μπε τε πίρρι, δό τε μός σόχί γετε,

είδιΐ ,ωήν, άλλί; ή δρ•-ή του Θ»οϋ* με'- πό ούρΡϊ έ Περντίσ$ μπε'τιτ| μπί τ|.

ν«'. •ίς αΰτο'ν. [
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Κί?. ί. 4-

)αίαν, καί έπνγε

Κρίε Εκάτ$ρτΙ. δ. 4•

ι. Ε σι κουπϊτόϊ Ζότι σε Φαρισέ-

ϊγτε χί9ν§ διΡούαρ| χς Ιησούι π$ν μΐ

σούμε μαθητί σε Ιωάννη,

α. (Ντόνιεσέ Ιησούΐ νούχε, παΓεζάν

βέτε , πό μαΟητίτ' έτίγ. )

3. £ λιχ Ιουδαίενί, έ βάτε πάΓεν»

ντε Γαλιλαίε.

4• Ε κέ χρία τε δκο'ντε άί ντ§ π|ρ

Σαμαρί.

5. Ερδ*ι άδα ντί κιουτέτ τε Σαμ6-

ρίσε , χε θού/αετε ίυχάρ, α<ρΐρ βξντιτ

χε πάτ δένξ Ιακώβη πίρρΊτ σε τίγ

Ιωση'φητ.

6 Ιί άτγέ χε πούζι ί Ιακώβιτ "

ντε•5ι δα Ιησούι σι χέ λιόδουρε γκα

ούδα άτγε ντε ποϋζ ' έ σαχάτι κε

γγέρα ρίπε Γιά'^'τε.

^. Βγιέν νιε Ρρούα γκαΣαμαρία πίρ

τε ντζγιέρε οϋ'γε , % Ιησού» ί θο'τ' ά-

σαιγ' νέριε τίπί.

8. Σέ ψέ μαθητίτ' έτίγ πάνε βά-

τουρε ντε κιουτέτ , πΙρ τ| Λλε'ρε τ\

γκρένα.

9• Ε ί θο'τ' άτιγ Ρρούαγια Σαμα-

ι . Ωσάν ίγνώρισεν λοιπόν ό Κύριος

ότι άκουσαν οι Φαρισαϊοι, ότι 6 Ιησούς

περισσο'τερους μαθητάδες κάμνει χα'ι

βαπτίζει, παρβ ό Ιωάννης*

2. (Αγκαλάκαί αυτός ό Ιησοϋς δέν

«βάπτιζεν, άλλα οι μαθητάδες του')

3. Αφηκε τήν Ιουδαί

πάλιν εϊς την Γαλιλαίαν

4• Και έκαμνε χρεία να περάση άπό

τήν με'σην της Σαμαρείας.

5. Ηλθε λοιπόν εις μίαν πόλιν της

Σαμάρειας όπου τήν έ"λ•γαν Συχαρ, σή

μα εις τον τόπον όπου εδωκεν ό Ια

κώβ του Ιωσήφ τοΰ υίοϋτου.

6. Και έκεϊ ητον πηγάδι τοΰ Ιακώβ.

Ο Ιησούς λοιπόν κοπιασμε'νου; από τήν

ς-ράταν, χαΐ ετζι έκάθισεν ει; το πηγά

δι* και ητον ώσαν ίκτη ώρα.

η. Ηλθε λοιπόν μία γυναίκα από

την Σαμάρειαν νά άνασύρη νερό* και

λέγει της ό Ι/ισοΰς' δός μου νάπίω.

8. Διατιοί μαθητάδες του είχαν πά

γε: εις τήν πο'λιν, δια να αγοράσουν

φαγητά.

9• Λε'γει του λοιπόν ή γυναίκα ή

Σαμαρείτισσα' πώς εσύ ώντας Ιουδαίος ρίτε , κίσ κερκόν τι κΐ γέ τζιφοΰτ οΰ-

ζητεϊ; να πιτί; άπό με'να, όπου είμαι γεπρέϊγμέγε, κέ γιαμ Ρρούα Σαμαρί-

γυναϊκα Σαμοιρείτισσα; διατι οι Ιου-' τε; σε τζιφούτε νούκϊ νακατόσενε μι

Σαμαοίτ.δαΐοι δεν σμίγονται με τους Σαμαρεί-

τας.

ίο. Απεκρίθη • Ιησούς και είπέντη;"

αν είςευρίς τήν δωρεάν τοΰ Θεού", και άσάίγ* τέ νιόχε τί δουρετίν' έ Περντι-

ποΐις είναι εκείνο; ότου σοϋ λέγιι' δο'ς σε, έ δέ τζίλι $3τ' άΐ /ε τε θο'τε τι,

μου να πίω' έσϋ ήθελες τοΰ ζήτηση, ' νέμε τε πί' τι ?>έίίε τι κερκόγε άτιγ,

ίο. Ε γιου περΡέϊΡκ Ιησουΐ, έ ί 9ότ

και ήθελε σοΒ δίόση νεοό ζωντανο'ν

1 1 . Αέγει του ή γυνχΐκα' αΰΟέντη ,

ΐσϋ άνασυρτάρι δέν ε/ης' και τό πη

γάδι είναι βαθύ" άπό που λοιπόν έχει:

το νερό τό ζωνταν-ίν ;

έ άΐ ?>έσ τε τε ΐπ τί ουγε τε ίιάλ'ε.

ιι. Ι θύτ' «τίγ Γρουαγια" Ζότ, τί

κουβά σκ* , έ δ» πούζι |στ' ί θέλε*

γκά έ κέ οϋγετ' ι Γιάλε;
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ία. Μίνα «σΰ »Ισαι μεγαλύτερος

άπό τον πατέρα μα; τον Ιακώβ, όπ•ΰ

μας έδωκε το πηγάδι, και ίτ.ιι και

αυτός άπ' αυτό, και οί υίο'ι το», και τα

6ρ:α;;.ατά του;

1 3. Απεκρίθη ό Ιτισοΰς, καίείπέν της"

κάθ' ίνας όπου πίνει άπο τό νερόν έτοΰ-

το, θέλει διψάσει πάλιν.

1 4• Αμή όποιος πίίΐ άπο το νερόν ό

που θέλω τοΰ δώσει εγώ, δεν θέλει δι

ψάσει εις τον αΐώνα' άλλα τό νερόν ό

που θέλω τοΰ δώσει, θέλει γένει εις αυ

τόν βρύσις νεροΰ όπου να άναβρύη εις

«ην ζωην την αίώνιον.

1 5. Λέγει του ή γυναίκα" αύθέντη,

οός μου ετοΰτο τό νερό , δια να μην

διψώ, ρ.ν;5ί να έρχωμαι έδώ να άνα•

σύρνω.

ι6. Λέγει της ό Ιησούς" σύρε, λά

λησε τον άνδρα σου, και έλα έδοί.

\η. Απεκρίθη ή γυναίκα, καί είπε-

δεν έχω άνίρα. Αέγει της ό Ιησοΰς'

καλά είπες, ότι δεν έχεις άνδρα.

1 8. Διατι πέντε εΐνες' καί τιίρα

αυτός όπου έχεις , δεν είναι άνδρα σου'

ετοΰτο άλτίθεια τό είπες.

1 9• Λέγει του ή γυναίκα" αύθέντη ,

βλέπω ότι προφήτες είσαι.

2θ. Οί πατέρες μας εις τό όρος τοϋ-

το £προσκϋνησαν' καί εσείς λέγετε , ό

τι εις τα Ιεροσόλυμα είναι ό τόπος ό

που κάμνει χρεία να προσκυνώμεν.

31. Λέγει της ό Ιησούς ' ώ γυναίκα,

πίς^ευσόν μου, ότι έρχεται ώρα, όπου

ούτε εις τό όρος τοΰτο , ούτε εϊς τα Ιε

ροσόλυμα, θέλετε προσκυνήσει τον πα

τέρα.

23. Εσείς προσκυνάτε εκείνο όπου

δεν εϊζίύρετε" εμείς προσκυνοΰμεν εκεί

νο όποΰείξεύρομεν* ότι ή σωτηρία είναι

από τους Ιουύαίους.

23. Αλλ* Ιβ-ιται ώρα, καί τώρα

12. Μός γέ τί μί μαδ γκα γιβίτι

ίν§ Ια\ώβι, κ§ να δα νέβετ χετε ποΰζ,

ε δε άί γκα κο/ιγ πίου, έ δε δγιίλμιτ*

έτίγ , έ δε παίετί ετίγ;

ι3. Γιου περΡέιΓκ ΙησούΤ, έ ί θα

άσαιγ* τζίλι δό κ§ πι γκα κϊτα οΰγί,

πα οό τί βίγε ?τ.

ι4. Μα τζίλι δό κε τε πίν* γκα α

τά ουγ$ χϊ τί άπ οίνε άτίγ , δό τι μός

κέτί ετ ντ| γέτϊ τί πα σόσουρε" π»

οΰγετι Αϊ δά τί άπ οΰν§ άτίγ, δό τε δί

νετε ντεάι ργιέδεγε ντε γέτΐιί πα σό-

σουρ|.

ι5. Ι θότ' άτίγ Ρροίαγια' Ζότ, νέ

με μουα κιτά οΰγικε τέ μός μ| βίγε ίτ,

έ τ§ μός βίγ κετοΰ τε ντζγιερ οϋγ§.

1 6. Ι θότ' άσάιγ Ιησοΰι' χάιγδε'

θυρ'ρι πουρριτ σίτ, ε εγια κετου.

ιη. Οΰ πίρΡέϊΡκ Ρρούαγια έ θα"

νουκ§ κάμ λουρρε" ί θότ' άσάϊγ |η-

σουϊ* μίρρΐ θε, σέ νοΰκ» καμ Λούρρ|.

ι8. 2έ ψε πέσί Αουρρα πάτε, έ

νταστί άτε & κε , νουκ' Ι'ΐτε χουρρι

ίτ' κ§τϊ βίρτέτ έ θέ.

ΐ9• Ι θότ' άτίγ Ρρουαγια , Ζότ,

3όχ κ§ προιρητ γέ τί.

3ο. Παίαλάρετί τάνε ντε κ.|τε

μα>λ ού φάλλε , έ γιουβετ θόι >ϊ ντε

Ιερουσαλίμ ε#τ$ ίέντι κ| δουχαετε ~\

φάλεμι.

2 1 . Ι θότ' άσάιγ Ιησουι , ώ Ρροόα,

ίεσόμε, σέ βγιέν κόχι. κε ά; μζε κε-

τε μάλ, α; ντε Ιερουσαλίμ δό τε φάλλι

Ααίάϊτ.

33. Γιουβετ λεβδόνι άτε κι νου'χ.3

§ίγι , νέβετ λεβδόγιμε άτε κ& δίμι, σέ

σπ$τίμι Ιστι γκα τζιφουτί.

3 3. Πό βγιεν κό/ί, ε δε νταστί
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είναι, Οταν οι αληθινοί προ«χυνηταί

θελουσι προσκυνήσει τον πατέρα μέ πνεύ

μα και αϊ βλη'θειαν' διατί χαι ό πα

τήρ τέτοιους ζήτα εκείνους όποδ τον

προσκυνοίσιν.

24- Ο θεός ϊΐναι Πνεΰμα* χαί ε-

κείνο: όπου τον προσχυνοΰσι, κάμνιι

χρείχ να τον προσκυνοΰσιν μέ πνεΰμα

και μέ άλη?ΐ5ΐαν.

35. Λέγει του ή γυναΐχα' εΐζεύρω ότι

έρχεται Μεσσίας, ό λεγόμενος ΧριςΌς*

και όταν ελθη εκείνος , θέλει μας τα

ειπεί όλα.

α6. Λέγει της ό Ιησοΰς' εγώ όπου

σου λαλώ, είμαι εκείνος.

ιη. Και απάνω εις τοΰτο ήλθαν α

μάθητάδες του, και έθαύμασαν πώςί-

«υντύχαινε μέ γυναίκα ' όμως κάνει;

δεν είπε* τί ζητείς ; η, τί συντυχαίνεις

ιιετ' αύτην;

2 8. Αφηκε λοιπόν το λαγήνι της η1

γυναίκα, και ε'πηγεν εις την πόλιν, και

λε'γει εις τους άνθροιπους'

29• Ελάτε, να είίητε «ίνα ανθρω-

πον όπου μοΰ" είπεν όλα όσα έκαμα-

μη'πως καϊ είναι ετούτος ό Χρις-ός;

3ο. Εϋγηκαν λοιπόν άπο την πο'-

λιν χαΐ ηρνουνταν εις αύτο'ν.

3μ. Και ανάμεσα εις τούτο τον ε-

παρχκαλοΰσαν οι μαθητάδες , καί του

έλεγαν" διδάσκαλε, φάγε.

33. Αμη έκεΐνος τους ίΐπεν' εγώ

ε/ω φαγί να φάγω , το όποιον έσεϊς

δεν το εϊξεΰρετε.

33. Ελεγαν λοιπόν οί μαθητάδες

ανάμεσα τους' μη'πως και του έφερε κα

νείς να φάγη;

34" Λέγει τους ό Ιησούς* έδικόν μου

φαγί είναι, να χάμω το θέλημα εκεί

νου όπου με έπεμψεν , χαί να τελειώ

σω την δουλείαν του.

35. Δεν λέγετε εσεΐς, ότι άκομη

εστί, λξ *^-»ρ« λεδδο'ρϊτ' ΐ βερτέιί,

όό τξ λϊβδόγ|ν» πακάν» μέ *πίρτ, ΐ

με τε βερτέτε- σε ψε παίάϊ τ$ τίλλ»

*ίρχόν άτά χ§ λεβδόγενε άτι».

ι4, Περντία ίστε Σπίρτ, έ ατά κ|

έ λε5δόγ|ν| άτι , δούχαίτ$ τα λιβδό-

γ|ν| μέ *πίρτ, έ μέ τ| βε,ρτέτε.

ι5. Ι θο'τ' άτίγ Γρούαγια* έ §ί χι

βγιέν Μισία /.ε θούχαετ| Κρίστ "

κοΰρ τί βίγε άί, οό τε να ίδςφτάγι

νέβετ τ* Ρίθα.

26. Ι θότ' άσάϊγ Ιησούϊ' ουνί γιαμ

χ'| κουβιντόϊγ με τί.

27• Ε μπί κ§;ε φγιάλλί ερδ* μα-

θητίτ' ετίγ ' έ ού γζιουδίτνί χε κου-

βξντόν μέ νιε Ρρούα' πό ντονι§ σι θα.

τζχΐρχον , κ τζκουβεντόν μέ άτέ;

28. Μα Γρούαγια λια στάμνεν' »-

σά«γ, έ βάτε ντέ χιουτέτ , έ οΰ θότ§

νιέρί,ζετ.

39- Εγιανι, τε σίχνι νι'; νιερΐ χε με

θα μούα σα πούνερα πάτζε πέρρί, ,

μός εστί βάλε κούϊγ Κρίστι;

, 3ο. Δούαίε δα γκά χιουτέτι, έ βίγ-

ν| τέχ άί.

3 1. ΕντΙ μες τι κε,τοΰρε, ί λιού-

τείγν' άτίγ μαθητίτ' έτιγ , έ ΐ θόίΛ,

δασκάλ , χα πάκεζε πουΧΕ.

32. Ε δέ αί' οΰ θα άτουρε' οϋ'νϊ

χάμ νιί ίέϊ| τ§ χα , κ}• γιοΰβετ νουχ'

έ δίνι.

33. Ε μαθητι'τί ίόσνε νιέρι μέ γιά-

τερινε' μός ί προ» βόλι. νιεοί άτίγ π{ρ

τ| γχρβνί;

54. Οΰ θότ άτοΰρε Ιησοΰϊ, τ»

γχρίνίτ» τίμ ε?*τ| , κ§ τ^ πέϊγ θελίμίν*

έ άτίγ χε μ» χα διρΡοΰαρε , $ τι τε-<

λιόσ άτίγ πούνενε.

35. Νοΰχ| θο'ϊ γιοΰβετ, σε πας κά
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τεσυαρε; αν/ας είναι έως το θέρος ;

να όπου σας λέγω" σηκώσετε τα μά

τια σα; απάνω, και είόέτε τχ χωράφι

α, ότι είναι άσπρα 7;'>η διά Οέ:ος.

36. Και εκείνος ότου θερίζει, πέρ-

νει πληρωμ/,ν, καί μαζώνει και παρπόν

εις ζωΐ,ν αίώνιον' δια ναχα.'ρεναι μαζύ

εκείνος όπου σπέρνει, και εκείνος όπου

θειίζει.

3τ. Διατϊ εις τοΰτο ( το πράγμα)

αληθινός είναι ό λόγος, ότι άλλος είναι

όπου σπέρνει , και άλλος όπου θερίζει.

38. Εγώ σας ές-ειλα να θερίζετε έ-

χοΐνο , δια το οποίον δέν έκοπιάσετε'

άλλοι έκοπίασαν , και ίσεΐς ίλθετε καϊ

ίαβ/κετε εις τον κόποντους.

39• Και άττο τΫ,ν -οΟ.ιν έκε.'ντ,ν πολ

λοί άπό τους Σαμαρείτας έπίς-ευσαν εις

αυτόν, δια τόν λο'γον ττ.ς γυναικός, ό

που έμαρτΰρτίΊεν, ( λε'γουσα" ) ότι εΐπέ

μου όλα όσα έκαμα.

4ο. Ωσάν γ,λθαν λοιπόν οί 2αμα-

ρεΐται εις αυτόν , τόν έπαρακαλοΰσαν

να άπομείνη εις αυτούς" και απόμεινε

δύο ν,μέραις.

4ι. Και πολλά περισσότεροι έπί-

ς-ευσαν δια τα λόγιάτου.

4^. Και εις την γυναίκα έλεγαν* ότι

πλέον δέν πι,-εύομεν δια τα λόγια τα

εδικά σου* διατί έμεΐς οι ίδιοι άκουσα-

μεν και εϊδαμεν , ότι έτοΰτος είναι α

ληθινά όσωτηρ τοΰ κόσμου, ό Χρις-ο'ς.

43. Και ΰς-ερον άπό δυο ήμέραις

εύγ?;κεν άπ' ίκεϊ, και έπήγεν εις ττ,ν

Γαλιλαίαν.

44• Διατί χυτός ό Ιησούς έμαρτύ-

ρησεν, ότι προφήτης εις την πατρίδα

του δ»ν Ιχει τιμήν.

45. Οταν το λοιπόν ηλίεν εις την

Γαλιλαίαν , τόν εδέχθηκαν •ϊ ΓαλιλκΓ-

οι, όπου «δον όλα όσα ίκαμιν εις τα

ί» μούαγετ βγιΐν τι κο'ϊρίτ|; για,

κε οΰθόμ γιουοετ , γκρίγι σίτϊ τοΰαεγ,

έ βίρι ρε φού~-|ρατε, κέ ού ζίάρ^ε. ντα-

3τί περ τε κοΰαρτουρε.

36. Ε δε άί κε κούαρρ μέρ πάΡ|-

νε,Ι μπεγέί κόχε περ γέτί τε πα σό-

οουρε * κέ τέ Ρεζόνε-.ε πάσκί άί χ§

μπγιελ , έόέ άΐ κε κούαόό.

Ζη. Σε ψ: μπε >ίτε δέλλ έ β§ρτέτ§

φγιάλία κέ θότ§" σ* τγιάτερ εϊτ' άί

/.ε μπγιελ , έ τγιάτερ άί κε κούαρρ

38. Ούνε οΰ δϊρίο'^α γιούβ;τ τ$

κουαρρνι άτέ κέ νοΰχϊ κίνι γιούβετ που-

νούαρε μπε τέ" τέ -τγιερε ού μουντού-

αν|, έ γιούβετ χίτε ντε μουντία τ§

τοϋρε.

3ο. Ε γκα άί κιουτέτ σοόμε πε-

σούανε ντέ άί γκα Σαμαρίτε, πέρ φγια-

λξ τέ Γρούζσε , κε θόϊ ' σε με θχ

Ρίθ| σα πάτζε πε:ρε.

4<>• Ε σί ίρδε δα Σαμαρίτε τικ

άι, ΐ λιοΰτεϊιν' άτΐγ κε τε κεντράν

μπα τα, έ μπέτι άτγ» δϊ δίτ.

/\ΐ. Ε ν.\ σουμε πεσούανε μπε τξ

νκα φγιάλια έτ:ν.

4». Ε ί θο'ϊνε Ρρούασε, νάβετ νούκ{

ίεσόγεμί με γκα φγιάλια γιο'τβ, σ=

νέβετ βέτξ διΓιούαμ, έ δε πχμ, σέ

κούϊγ Ιστέ με τε βερτε'τε άί κε λεφτε-

ρός πότενε , Κρί'ίτι.

43. Ε πας σε όϊ όίτετ ΒοΟ.ι άτέγε,

έ βάτε ντε Γαλιλαίε.

44• 2« βέτ' άί Ιησούι βε?αιώσι, χ§

προφητ ντε βεντ τ§ τίγ νούκε χα ντερ.

45. Ε νί ερδι ντε Γαλιλαίε, ε πρίτν'

άτε Γαλιλαιιγτε, άτα πάτνε πάρείιθ'

άτό κι Αέβίι ντε 1ερου•αλια ντί δίτΐ
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Ιεροσόλυμα εΐ; τήν ίορτη'ν' διατί καί

«ΰτοί έπνιγαν εις την εορτών.

46. Ο Ιησοΰς λοιπόν ήλθε πάλιν

«ίς την Κανά της Γαλιλαίας , έκεΐ ό'-

ποΰ εκααί τό νερό κρασί" και ήτον κά

ποιος βασιλικός τοϋ οποίου ό υιός ητον

ασθενής εις τ>ιν Κεπερναούμ.

47• Ετοδτος ωσάν η/.ουσεν, ότι

τ,λθεν ό Ιησοΰς από την Ιουδαίαν εις

την Γαλιλαίαν , έπηγεν εις εκείνον, και

τον έπαρακάλει, να καχέβη να ϊατρεύ-

βη τον υίόν του* οιατί έμελλε να άπο-

θάνη.

48. Είπέν του λοιπόν ό Ιησοΰς. ε

άν δεν είδητε σημεία και τέρατα, δεν

θέλετε πις•εύσει.

49• Αέγει του ό βασιλικός" αΰθίντη,

κατέβα προ τοϋ να άποθάνη τό παι

δί αου.

5ο. Λέγει του ό Ιησοΰ;" πήγαινε, και

ό υίο'ς σου ζη" και ό άνθρωπος έπίς•£υ-

σε τόν λόγον όπου τοΰ ειπεν ό Ιησοΰς,

και έπάγαινε.

5 1. Κχί έκεΐ όπου έκατό'βαινε , τόν

απάντησαν οι δουλευτάδες του, καί

είπαν του" ότι τό παιδί σου ζη.

5 α. Ερώτησε λοιπόν αύτοΰς τήν ώ-

ραν έκείνην εις την οποίαν έγινε καλλί

τερα* και τοΰ είπαν" δτι εχθές την εβ

δόμην ώραν τόν άφηκεν ή θίρμη.

53. Εγνωρισε λοιπόν ό πατήρ τοΰ

παιδιού, ότι έκείνην την ώραν ό-οΰ τοΰ

•ΐπεν ό Ιησοΰς, ότι ό υιός σου ζίί , έκεί

νην την ώραν ?όν άφηκεν ή θέρμη" καί

•πίς-ευσεν αυτός, και όλον του τό σπητι

54- Ετοΰτο πάλιν έκαμεν ό Ιησοΰς

δεύτερον σημεΐον, άφ' ου ηλθεν άιτό την

Ιουδαίαν εις τήν Γαλιλαίαν.

τέ σέ κρίμπτβσε' σέ Αϊ 1 δέ άτά πάνι

βάτουρβ ντε τ| κρέμπτε.

46* Ερδι δα Ιησούϊ περσερί ντ4

Κανά τε Γαλιλαίεσε, άτγέ κε πέόρ"ς

ουγ|τ| βέρόε" έ κέ ίιέ νιερί ί μπρέτιτ,

κε κί**• όγιάλίν' έτίγ «§μούρ§ ντέ Κα

περναούμ

47• Κούϊγ σί §ιΡιοϊ τέ θόσν» κι

Ιησούϊ πάτ άρδονρϊ γκά Ιουδαία ντέ;

Γαλιλαίε , βάτε ντέ άί , έ ΐ λιούτεϊγ ά-

τίγ . κε τε βίγ τε Ιερόν τέ. *ί*ψ' έτίγ,

κε κέ πέο τέ βδέκουρε.

48. Ε δέ Ιησούϊ ί θότ' άτϊγ, γιο»

ντε μός πάφτζι θαύμερα έ τζιουδίρα,

νούκε πεσονι.

49• Ι θότ' άτίγ νιερ'ου ί μπρίτιτ'

Ζυτ , έγια πα βδεκουρε δέ δγιάλι ίμ .

5ο. Ι θότ' άτίγ Ιησούϊ, χάΐγδ»,

πί^ρι ίτ ρ'όν' έ δα Αέσ» νιερίου μπ||

φγιάλε, κε ί θα άτίγ Ιησούϊ , έ βάτε.

5ι. Ε κοϋρ κέ άφερ ίίτεπίσ», ου

ποικνε μέ τε κοπίγτ' έτίγ* έ ί θάν§.

ί| πίρρι ίτ ρόν.

52. Ε ί πιέτι άτά ντέτζ κόχ» νίσι

τε πένειγ με μίρ\4«" έ ΐ θάν' άτίγ κέ,

δγιέθινε μπέ στάτβ σαχάτ έ λίά άτ»

ε"θεα,

53. Ε κουπετόι γιάτι κέ άγιο κέ

έτίλια κόχε κέ ΐ θα άτίγ Ιησού»" 2έ

Αίρρ•. ίτ ρόν, έ πεσόϊ άι έ δέ Ρίθ| δτε-

πία έτίγ.

54- Κεγιό κε θαύμ» εί5ίτε κέ Λ$ρρι

Ιησού» περσερί, •ί ού κθίε γκά Ιουδαία

ντέ Γαλιλαίε.

38
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Κ£?. έ. 5.

τ. Και ΰ'7ερον άπό πΰτανιτον εορ

τή των Ιουδαίων, /.αϊ ό 1/,σοϋς άνέβη εις

τα Ιεροσόλυμα.

3. Κ.αϊ εις τα Ιεροσόλυμα εις τήν

προβατικήν (άγοράν) υ,τον κολυμβη-

(ίρα, ή" όποια έλέγετο Εβραϊκά Βη-

Οεσδα, ή οποία εί/β πέντε καμάραις.

3. Μέσα εις «ΰταϊς έκείτετο πο

λύ πλήΊος άσδενημένων, τυψλων, κου-

τζών, ζηρών, οί όποιοι έκαρτεροΰσαν

την άνχκάτωο'.ν τοΰ νεροΰ.

4• Διατί άγγελος εις κάποιον και

ρόν έκατέβαινεν εις την κολυμβη'Ορχν,

καίέτάραττε το νερό" καΐό πρύτοςλοι-

πόν όπου ή'Οελεν έμβη υ7ερα άπό τήν

ταραχήν τοϋ νερυ, έγίνετον όλόγερος,

άπό δ,τι λογΫ,ς άσΟένειαν ήθελε κρατιέ-

ΤΧΙ.

5. Και έκεϊ ητον ένας άνθρωπος, ό

όποιος είχε τριανταοκτώ χρόνους άσθε-

νηαένος.

. 6. Ωσάν τον εϊόεν ό Ιησοΰς όπου

ίκείτετο , και γνωρίζωντας ότι έχει πολ

λούς χρόνους άσβενημένος, λέγει του'

θέλεις να γένης καλά;

η. Καί ό άσθενημένος του άπεκρί-

6η' αύβέντη, άνβρωπον οέν έχω, δταν

ταραχβη το νε^ό,νάμέ βάλλη εις την

κολυαβήΟοαν' καί τήν ώραν όπου έρχο

μαι έγώ, καταβαίνει άλλος προτίτερα

άπό μένα.

8. Λέγει του ό Ιησοΰς* ση'κω, ε-

παρε το κρεββάτι σου. και περιπατεί.

9« Και παρευθϋς έγινε γερρός όάν

θοωπος' και έση'κωσε το κρεββάτι του ,

και έπεριπάτει' και έκείν/ιν την ήμέ-

ραν Υ,τον σαββατον.

ίο. Κλεγαν λοιπόν ο! Ιουοαΐοι εις

τον ΐατρευμένον' σαββατον είναι , και

Κρίε Επέσΐτε. ι. 5.

ι. Ε πας ζετοδρε κέ έκρεμπτε ί

τζιφούτετ, ϊ Ιησοΰι βάτε ντε Ιεοου-

αλιμ.

2. Ε άτγέ ντε Ιερουσαλιμ *νϊτ%

κολυυ.βίθρε έ πίσκετ, κε θούχαετε τζι-

'-,ουτ^ρίστ Βιθεσδά' κίγιό κα πέσε κου-

πέρα.

3. Ε μπα το δίρΡείγ τουρμ' έμάδε

τε σεμουρρε, τε βέρπερετ, τε τζιά-

λεβετ , τε μπάιγτουρετ , κέ πρίσνε

τε λιουαν ουγετε

4• Σε ψέ Εγ•ε)Ί ζ*ρ!τ μπε νιέκό-

χ| ντε κολυμβίΟρε , έ νακατός οϋγίτε,

έ τζίλι οό 'λϊ τε ζπρίτ ί πάρι μπε τε

πας τ§ ντκατόσουριτ σε ού'γιτ , 9ερό-

νεϊγ γκα τζόο σεμοΰντε κε τε κέ μπάΐν-

τουρε.

5. Ε άτγέ κέ ί•.§ νιερί κε κΐσ σκο■>-

αρε τριδγέτ' έ τέτε βγιέτ ντε σϊμουν-

τε τ| τίγ.

6. Ε Ιησούϊ σί έ πα χετε κε &';-

Γειγ , ε σι έ νιόχου κέ κίσ **νίμε. κόχε ,

ί Οότ' άτιγ' όό τι τέ σ^ρόνετζ;

η. Γιου περΡέιΓκ άτίγ ί σεαοόιι*

Ζότ, νου/.ε κάμ νιερί κέ τε με /_έ >'-'§.

ντε κολυμβίθρε κοϋρ τε νακατόσετε ού-

γ§τ|* σε ψέ κβΰρ κιάσεμ ού'νί, τγιάτερ

ζπρέτ με περπατά γκά μέγε.

8. Ι θότ άτιγ Ιησούϊ' γκρέου , β

μέρ στράτνε τίντ, έ χάιγδί.

9• Ε άτε τζάστ ού πε ί ΐίίντοσί

νιερίου , ί γκρίγτι Στρα'τΟιν έτ•.γ , έ

ετζεν' έ άγιο δίτι ϊστε έ *ετουνε.

ίο. Ε άνταΓγ ί θο'τνε τ,ιοου'τέ νιε-

ρίουτ κε οΰ σεροΰα' 'εατ' έίετβϋνι, έ
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ο εν σου πρέπει να στχώντις το κ»εββά

τι σου.

ιι. ΑπεκρίΟη τους" εκείνος όποϋριέ

ιάτρευσεν, ε'κεϊνος ρνοΰ είπε* σήκωσε το

χοεββάτι σου, και περιπατεί.

12. Ερώτν,σάν τον λοιπόν" Ποίος

είναι ό άνθριοπος όπου σοΰ είπε" σήκω

σε το κρεββάτι σου, και περιπατεί ;

ι3. Και εκείνος όπου ίατρευίΐ7] δεν

ΐςευρε ποίος είναι" διατί ό Ι^σοΰς ριέ

το να εΐναι πλήθος πολΰ εις τον τό

πον ε'κεΓνον, ές-ράφηκεν έξω.

1 4- Και ΰς-ερα τον 7;ύρεν ό Ιτσου;

*ις το ίερόν, και είπεν του" να, όπου

έγινες όλόγερρος" πλέον να (Α-/)ν ά;ζα&-

ταντ.ς, δια να ρϊν σοΰ γένη τίποτες

ττειοότεοον.

1 5. Επηγεν ό άνθρωπος, και είπέν ι! Ε νιερίου βάτε, έ οΰ όεοέου

το εις τους Ιοιιόαΐους, δτι ό Ιησούς τζιρουτιτ , σε Ιησοΰί 2'ί;§ άί κι ί *ϊ-

τ,τον οποΰ τον εκαοιε γεϊόόν. ρο'* άτέ.

ι6. Κα! δια τούτην την άφορίλήν Ι ιο'. Πρα άντάιγ ε' ντίκνε Ιησουνε

έκατάτρεναν τον Ιησοΰν οι Ιουδαίοι, ' τζιφουτε , έ" κερκόίγνε τα βρίσνε άτε,

και ίγΰρευαν να τον σκοτώσουν, ότι βέ ψέ πεν κίτό τε Ζι<τούν|.

το σάββατον εκαριεν ϊτοϋτα.

1 7- Και ό Ιησούς τους άπεκρίθη' « Ι7? Ε Γησοΰιοΰ πξρίέίκ άτοΰρε"

πατη'ρ ιιου εργάζεται έως τώ:α, και έρ- ' Πα πάϊ ί[Α γγέρα ριπί σότ πουνόν,

•γάζο7.αι και εγώ. ! έ δε ουνε πουνυϊγ.

ι8. Αία τοΰτο λοιπόν περισσότερο* ι8. Πρα άντάιγ κερκόΐγν* τ,ιφου-

τον έ,ητουσαν οί Ιουδαίοι να τον τε α| τέπερ τα βρίσνε άτε, σε ψέ νοΰ-

βκοτώσουν.

νοΰκ' είτε ντϊγίερί κε τε γκρετζ ϊτρά-

τνε

ιι. Ε άί γιου περΡέι'Γκ άτοΰρε" άί

λ| ;λ| σίρο'ϊ (λούα, άί με θά [λούα γκρέ

ϊ-.ράτΟινε τίντ, έ ^άιγδε.

12. Ε πιε'τνε ία άτ|, τζίλι 1*τΐ

κούιγ νιερϊ κε ΤεΟά τίγ, γκρέ στράτνί.

τέντ , έ έτζε;

1 3. Ε ίιερίου κε οϋ σεροΰα, νουκ'

ε'έιίγ τζίλι ΐ}' σέ ψέ Ιησούι κέ στεαί-

γγουρε γκά τοΰρριακεκέ {/.πα τι βέντ.

ΐ4• Πασαντάιγ ε" Γέν άτέ Ιησουϊ

ντε Ιερό , έ ί Ηίτ' άτίγ' βεϊτρο' οΰ

ίΗρόβε' (Λος Αετζ ρ.ε «ράγε , κε τε αός

ρ ριε έ κεικε.τε τε βίγε ντονιέ τγια

>ιατί ν/\ μόνον «λυε το

σάοβατον, άλλα και πατέρα ίδιον έλε

γε τον Θεον, κάμνωντας τοΰ λόγου του

ίσα μ* τον Θεόν.

ι$. Απεκρί9η λοιπόν ό Ιησοΰς, καί

ί'.πεν τους" Βε'βαια βε'βαια σας 7,εγω ,

οέν Λύνεται ό υιός να κά«.η τίποτε;

αττο λόγου του, αν ίέν βλε'πη τον πά

τερα να το κά|Α•/|• διατί έκεΤνα όπου

και«.νε•. εκείνος, αυτά (τα ίοΊα) ότ.οί-

ω; κάιχνει και ό υιός.

3θ. Διατί ό πατήρ άγαπα τον υ'.όν,

κ» όλα του τά ίιίχνιι εκείνα όπου κά-

κε πρίίί βίτεαε τε ϋ-ετουνενί, πό 6ό•3

ρνε τε'περε πχ'χχ τε τίγνε Περντίνε , ΐ

πεν βε'τΐχενε Λάρα αέ Περντίνϊ.

19• Ού περίέϊίκ δα Ι"-σουι , έ ου

θότ' άτοΰοε' βϊρτέτ , βιρτέτ οΰ Οόα

γιούβετ* νουκε μιούντ ΐ Λίρρι τε πέγ|

ν το νιε πούνε βετίουτ, ντε [Αος πάφτ|

παπάνε τε ,νέγε" σέ ψί άτό κε Α|ν πα-

πάϊ , αϊτού έ δε ί πίρρι κετό Λίν.

20. Σε ψέ λαπάι ί ύό τϊ Αίρόϊ , έ

Ρίθ' άτό κε κεν άί, για δεόταν άτγ,'
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μν*ι «βτός' και μεγαλύτερα άπϋ τοΰτα

Οέλίΐ τνΰ ίίίζη, δια να θαυμάζετε ε

σείς.

2ΐ. Διατί καθώς δ πατήρ άνας-ή-

νι ■- τους νεκρούς και του; ζωοποιοί ,

ί'τζι και ό υιός όποιου; θέλει ζωοποιεΐ.

22. Διατί ό πατήρ δεν κρίνει κι

νίνα, άλλα όλην τήν κρίσιν την ίδωκε

του υίοϋ.

23. Δια να τιμοΰσιν όλοι τον υίον,

καθώς τιμοϋσι τον πατέρα* εκείνος

οπού οεν τίμα τον υιον, οεν τίμα τον

πατέρα όπου τον έπεμψε

α4• Βέβαια βέβαια σας λ'γω, ότι

(κείνος όπου ακούει τον λόγον (/.ου, και

πις-εύει εις εκείνον όπου μέ έπεμψεν,

ε/ει ζωήν αίώνιον, και δέν έρχεται εις

τήν κρίσιν, άλλα έμετέβη άπό τον θά

νατον εις την ζωήν.

:*5. Βέβαια βε'βαια σας λέγω, ότι

έρχεται ώρα, και τώρα είναι, όταν οι

νεκροί θέλουν ακούσει της φωνής τοϋ υι

ού του θεοϋ' και εκείνοι όπου τήν α

κούσουν θέλουσι ζήσει.

ι6. Διατί ΐαθώς ό πατήρ έχει ζω

ήν εις τού λόγου του, ετζι έδωκε και

τοϋ .(ίου να εχη ζωήν είς τοΰ λόγου του.

27. Και είωκέν του έξοκσίαν και

ν ζ κάρντι κρίσιν, ότι είναι υίος ανθρώ

που.

38. Μήν θαυμάζετε τοΰτο' ότι έρ

χεται ώρα είς τήν οποίαν όλοι όπου εί

ναι εις τα μνήματα θέλουσιν ακούσει

■»ήν φωνήν Τ'.υ'

■χ§. Και θέλουσιν ευγει εςω εκείνοι

όπου έκαμαν τα άγαθα, ίίς τήν άνά-

ϊ-ασιν τής ζωής' και εκείνοι όπου ?κα-

μ*ν τα κακά, εις τήν άνάς-ασιν τής

κατακρίσεως.

3ο. Δεν δύνομαι εγώ να κάμω άπο

λόγου μου τίποτες- καθώς ακούω, κρί

έ δέ με ύ μίδά πούνίρ* 56 τι δεφτό-

γε άτίγ, κε τε τζιουδίτενι γιούβετ

2ΐ. Σε ψέ σί κούντρί γγιαλ παπά»

τε βδέκουοιτε, ε ί πεντ τε ρόγενε, /.ίστου

έ δέ ί πίρρι Λεν τε όόγίνε άτα κε οο.

22. 2& ψέ Λαπάϊ νούκί ίιουκόν ντο-

νιΐ , πό Ρίθ» Ριούικ^ε ■) ια κα δένε σί

πίρριτ.

3 1*/% \ / * Γ/Λ « ■ /»
. Κε τε ντερονξνε τε γιΘϊ τε πιρ-

4ε, σί κούντρε ντερόγβνε ε δέ παπάν*"

άί κε νούκ» ντερόν τϊ πίρρε , νούκϊ

ντερ&ν παπάνε κ§ έ δίρ£!ΐ άτε.

24- Βερτέτ, βερτϊτ ού θομ γιού

βετ , σε άι κε διάόν φγιάλενε τίμε , έ

πεσ•ν ντε άΐ κε με δΐρίόι μούα, κ* γέ-

τ| τι πα σόσουρε, έ μπε Γιούικ νούκΐ

βγιέν, πόσκον γκα βύίκίγια μπίγίτί.

25. Β*οτ»τ, βίρτέτ ού θομ γιού

βετ , κΐ βγιέν κόχϊ, έ όέ ντα'άτί Ι'ϊτί,

κε κοϋρ τε οιίιόγενί τ| βδίκουριτι ζέν'

έ πίρριτ σε Περντίσί' έ άτά κε τε κί-

ν| διΡιούαρί δίι τε ρ'όγενε.

α6. Σέ ψέ σί κούντρί έ κα παλάι

γέτϊνι μπε βίτΐχε, κ§3ϊθύ για δα εδέ.

σε πίρριτ τα κε'τε γίτενε μ-ε βέτεχε.

27• Ε ί δα ουρδερ άτϊγ τξ πέγ$

έ δέ Γιούϊκ, σί πίρρι νιερίουτ κε §5τε.

α8. Μος οΰ τζιουδίτνι μπϊ κετε'

σ» βγιέν κόχε κούρ Ρίθ' άτά κε γιάνε

ντ| βάρρε οό τε §ιίιόγεν£ ζεν' έτίγ.

29 Ε §6 τε §άλλενε γιά5τ§ άτα

κε κα'νε πείρε πουνερα τε μίρρ*> τε

γγιάλενε περ τε ρούαρε' ί άτα κ| κάν|

πέρρε τί κεκίατε , Τε γγιάλενε π'ε• τ$

δεμετούαρ;.

3ο. Νοΰκε μοΰντ ουνε τε πέϊγ ντο-

νι'ε πούνε γκα βετίου' σί κούντρί δί

νω κα; ή κριτις μ«υ είναι δικαίχ' οΊα- ,Ριόϊγ ίιουκόϊγ, έ Ριούκι ίμ ίβτ' ί δρεϊγτε*
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τι δεν ζήτω το ΘΓ/.ηρ* το ίδικόν ρου,

άλλα τ6 βίληρα τοϋ πατρίς ρου όπου

ρ. ι ϊπερψιν.

3 1. Αν εγώ ραρτυρω οιχ λόγου ρου,

05 μαρτυρία ρου δεν (ίναι άληΟινη'.

3 2. Αλλος ίΐναι όπου μάρτυρα διά

λογού ρου, και ϊζευρω ό'τι αληθινή εί

ναι ή ραρτυρία όπου ραρτυρα δια λό

γου ρου.

33. Εσείς βς-ίίλίΐ 6 ιΐς τόνίωάννην,

και ικανός έραρτυρησε την άλη'δειαν .

34 Αρη βγω δεν πίρνω άπί, αν-

θρωπον την ραρτυρίαν" άλλα σας λέγω

•τοϋτα, δια να σωθήτε εσείς.

35. Εκείνος ητον ό λύχνος όπου έ

καιε™ καΐ έφεγγε- καΐ έσεΐς ήΟελη'σε-

τε προς ώραν νά χαρητε εις χο φως του.

36. Αρη εγώ έχω ραρτυρίαν ρεγαλ-

λίτερην (από την ραρτυρίαν) τοΰ Ιω

άννου* διατι τα έργα όπου ροϋ έδωκεν

ό πατήρ διάνα τελειώσω, αΰτα τα έρ

γα όπου κάρνω εγώ, ραρτυ^οΰν δια

λίγου ρου, ότι ό πατήρ ρε άπές-ειλε.

Ζη. Και ά πατήρ όπου ρε έπερ-

ψεν, αυτός έραρτυρησε δια λόγου ρου"

οΰόέ τήν φωνήν του ακούσετε ποτέ, ού-

0£ τί» είδος του είδιτε.

38. Και τον λόγον του δεν τον έ

χετε όπου να ρίνη εις εσάς* ότι όέν

■π.ς-είετί τοδτον, τον όποιον εκείνος σας

ετειλεν.

39. Εςετάζέτε ταϊς γραφαΤς , ότι

εσείς λογιάζετβ να έχετε εις αύταΐς

ζωήν αίώνιον' και εκβίναι; αϊ γράφοι;

είναι όπ^ϋ ραρτυροΰν δια λόγου ρου.

4ο. Αρή εσείς δεν θέλετε να έλΟη-

τε εις ίρε'να, δια να έχετε ζωη'ν.

4 1. Εγώ βίζαν άπό ανθρώπους

βίν περν*»"

σε ψέ νοΰκί κίρκόιγ άτι κε οου'α ουνί.

πο α-ε κε όο πα.ται ιρ κε ρε δ;ρΓοΐ

ρουα.

3 1 Ντέστε ουνε « τ' άπ ραρτυρι

περ ββτεχβ τίρε' ραρτυρία Γρε νούκ'

'έστ' έ βε,ίτέτε.

3^. Τγιάτερ ΐ3τ' άΐκε έπ ραρτυρι

π'έρ ρουα, έ δέ έ & κ| »ϊτ| ραρτυ:ι ε

β|ρτίτ§ άγιο ραρτυρι κε έπ άι π|ρ

αουα.

33. Γιουβετ πάτε δερΡουαρ&τε πιέ-

σετ' Ιωάννξ , ε άΐ δα ραιτυρί ρπ| τξ

βερτετε.

34- Μα οΰνϊ νουκϊ ραρί ραρτυρι

γκα νιε νιερί* πο κετό ού ίορ , κε τ§

σο'σενι γιουβετ.

35. Αί ϊ'ίτε λαρπάδα έδέζουρε ?\

φε'ςτε" έ γιουβετ δί'ΐτε τε Ρεζόνιΐττβ,

περ πακ κο'χε ρπξ δρίτε τε τίγ.

36. Πό ού'νϊ καρ νιε ραρτυρι , ρ|

τε ράδε σέ τε Ιωάννητ' σί ψέ πουνϊ

ρατί κ| μ§ δα παλαΐ μου» τε τέλειος

άτό, πουνϊρα κε πέιγ οΰνϊ βέτε,

ίϊφτόγινί περ ρουα, κε μ'ε, κα δΐρίου-

αρ& παπαΐ.

3 7, Ε δε παΐάϊ κι ρε κ* δερΓου-

αρ| ρουα, άι βετε δα ραρτυρι περ

ρουα* έ γιουβετ ας για κ!νι Λΐ'ιουαρ'ρΊ

ίξν' έτίγ κουρί, άς για κίνιπάρρΊφά-

κεν έτίγ.

38. Ε φγιάλλεν' 'ετίγ νοι.κ' έ /.ίνι

τε ντένιουρε ρπ| γιουβετ" σε ψέ άτ§

κϊ δ^ρΡόϊ άΐ γιουβετ ντε άΐ νοό/χ πε-

ίόνι.

39. Χάϊγδενι, έ βίρίι ρε καρτερά

τε,, σε ψέ γιουβετ Οόϊ τ\ κίνι ρπε το

γε'τίν' έ πα σόσουρ;" ί άτό γιάνε )<4

ραρτυϋίσγενε πίρ ρουα.

4ο. Ε νούκ§ δίι τέ βίνι τέκ ρε'γι,

/.ε τε κίνι γέτί.

4ΐ• Ε ού\ε.ίθυχε δέξερ ντε'ρε χ^

βγιΐν γχχ νιε'ρϊζιτί
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4^. Αλλα σας έγνώρισα, ότι τήν

άγάπην τοΰ Θεοΰ δεν τήν έχετε εις του

λόγου σας.

43. Εγώ ήλθα εϊς το όνομα του

πατρός [Αου, και δεν [Αε δέχεσθε* «αν

έλθη άλλος εις τ6 όνομα τό έόικόν του,

εκείνον θέλετε δεχθή.

44• Πω? μπορείτε έσ«ς να πι-

ς-εύσετε, όπου πέρνετε δόξαν Ινας ά

πα τον άλλον, και τήν δόξαν όπου εί

ναι άπό τον μόνον Θεόν Λεν τήν γυ

ρεύετε.

45. Μήν λογιάζετε, ότι έγ&> θέλω

σας κατηγορήσει εις τον πατήρα' εί

ναι ό Μωϋσής όπου σας κατηγορά, εις

τ,όν όποιον έσεΐς έλπι,ετε.

46". Διατί αν έπκτευετε εις τον

Μωϋσήν, ήθέλετε πες-εύση και βΐς έρ.£-

να' διατί εκείνος δια λόγου [Αου εγρα-

47• Και άνίσο»ς και ίκείνου τα γράμ

ματα δεν πιςευετε, πώς θέλετε πις-ευ-

σει τα εδικά [/.ου λόγια;

42. Πό οΰ καμ νιόχβυρε γιουβετ κ§

νουκε κίνι ντε βε'τεχε τούαιγ δασουρίν'

έ Περντίσε.

43. Οΰνε άρτζε ντ' εμ§ρ τ$ παπάϊτ

σιμ, ε νούκι με δέςνι μουα, ντ' άρ

τε, ντοΌιε τγιάτερ μπε εμερ τε τίγ ,

άτξ δά τε μίρρι.

44• Κισ μούντνι γ;ούβετ τε λεσό-

νι, κοΰρ /.ε-.κόνι ντέρ νιέρι γκά γιάτε-

ρι . ε νού/.ε κίρκόνι άτι ντέρ κε βγιέν

βέτεμε γκά ΙΙερντία.

45. Μός θόϊ σε ουνε δό του καλ§-

ζόϊγ γιοΰβετ περπάρα παπάϊτ' κα

κοϋσ τοΰ καλίΓόγί γιουβετ , χι Μωϋ-

σίου κε γιουβετ κίνι όμουθνϊ ντε άί

46- 2έ ψέ τε κίϊετε πεσουαρε ντε

Μωϋσίου , έ όέ τέκ μέγε δό τε ίέ-

σετί πεσούαρε ' σέ άί περ μου* πάτ

σκρούαρε.

47• Ε ντέ μός πεσόνι [Απα το κε

κα άί σκρούαρι , κίίΐ οο τ| πεσόνι μπϊ

φγιάλλε τε μία;

Κεφ. ς-• 6.

Και^υς-ερον άπο τοΰτα έπηγεν ό Ιη

σούς πε'ρ άπό τήν θάλασσαν τής Γα-

λιλαίας, τής Τιβεριάόος.

2. Και τον άκολουΟοΰσεν δχλος πο

λυς, διατί έβλεπαν τα σημεία όπυΰ έ-

καμεν εις τους άοθενημένους.

3. Και άνίβη εις τό όρος ό Ιησοΰς,

και εκεί έκάθετο [Ααζΰ ι:. ι τους μα-

θητάόε; του.

4• Και ήτον σημοι τό πάσχα, ή ε

ορτή των Ιουδαίων.

5. Εσήκωσε λοιπόν ό Ιησούς τα μά-

τιά του, και ώσαν είόεν ότι πολύς λαός

έρχεται εις αυτόν, λέγει εις τον Φίλιπ-

πον' άπό που να άγοράσωριν ψωμία,

δια να φάγουν ετούτοι;

Κρίε ΕΓιάστετε ς•. 6'.

ι. Πασαντάίγ βάτε Ιησουϊ περ"

τέϊγ δέτιτ σε Γαλιλαίϊσϊ , δά με θένϊ

τε Τιβεριάίεσ».

2. Ε ΐ βίν πας τίγ νιε τουρμ' ί-

μάδε , σέ ψέ σίχνι θαΰΐΛείατ' έτίγ κΐ

π'εν μπε τε σ εμοΰρε.

3 Ε χίπι Ιησοΰι [Απέ νιε μχλλ , έ

ντένι άτγέ πάσΧϊ μέ μαθητίτ' έτίγ.

4. Ε άφερόντε πάσκα, έ κρέαπτια

έ τζιφουτετ.

5. Ε σι γκρίγτι σίτε Ιησοΰί , έ πα

κε βίν τουρίΑ' έαάδε ντε άΐ, ί θότε Φί-

λιπποιτ' [Απε τζιάνε οό τε πλέγε[ν.§

πούκε , κε τε χάνε κετά;
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6. Και τούτο το εΐπεν δοκιμάζων-

τάς τον" διατί αυτός ϊξευρε τι ψελλέ

να κ χ μη.

η. Απεκρίθη του ό Φίλιππο;* δια

κοσίων δηναρίων ψωμία δεν τους φθά

νει, να πάρη κάθε ένας άπό κομματάκι.

8. Λε'γει του ένας άπό τους μαθη-

τάδες του, Ανδρέας ό αδελφός τοΰΣί-

μωνος του Πέτρου"

ο,. Είναι έόώ ένα παιδί όπου ν/α

6. ( Ε χίτί ε θόσ π'ερ τι δοκιμά-

σουρ' άτε , σε άί έδίγ άτε κε δουαϊγ

τε πεν. )

η. Γιοΰπερίί'ιίκ άτίγ Φίλιππο*- δ>

κίντ δηνάρε λουχί νούκε σος πίρ κετα"

κε τε μάρρε τζίλι δό γκά κ:τά •5ιέ τζιΛϊ.

8. 1 θότ' άτίγ νιε γχα μαθητίτ'

έτίγ , Ανδρέου ί βιλάί ί Σίμων Πέ-

τροσί.

ι). Εστε κ|τ*ϋ νιε δγιάλλε κε χα

πίντε ψωμία κριθαρένια και δυο ψάρια" ^έσε πο'ϋε τε έλπτα, έ δε δι πίίκ*

άλλα τί είναι αυτά εις τόσους άνθρώ- ιπό τ£νΐι

πους;

ίο. Και ό Ιησοΰς εΐπεν" κάμετε τους

;γιανε κίτδ ντε κακέ νιερεζ,

ι». Ε ού θότ' Γησουϊ' πορσίτνι

άνθροίπους να καθίσουν. Και εις εκείνον νιέρε,ιτξ τ'ε ρίνε μπε δέ' έ κέ παρρ 8ου-

τόν τόπον τ,τονπολΰ χορτάρι. Εκάθι- |μ§ [Απατε βεντ' Ντέιγνε δα νιέρεζιτε

βαν λοιπόν οί άνδρες κοντά πέντε χι- κε κένε γγέρ* πέσε μίγ*.

λιάόες τον αριθμόν.

1 1. Και έπη ρε τα ψωμία ό Ιησοΰς, ιι. Ε Ιησουϊ μόρρ\ που'κετε" έ σι

καίεύχαρίς-ησε καίτάέμοίρασενείς τους έφχαριστίσι ού άδά μαθητίβετ, ε μα-

μκθητάδες του" και οί μαθητάδες (τα θητέϊγτε οΰ ά ντάνϊ άτοΰρε κέ ρίγνε,

έμοίρασαν ) εϊς εκείνους όπου έκάθουν- αϊτού ε δε γκά πίίκιτξ. σα οούάΐγ Η"

ταν" έτζι και άπό τά ψάρια όσον ηθϊ- θίκουσ.

λαν.

12. Και ωσάν έχόρτασαν, λέγει εις 12. Ε σι ού φρίνε, ού θότεμαθιτί-

τοϋ; μαθητάδες του" μαζώξετε τά κομ- βετ °ί τίγ' π§ρμπεγίδνι τζόπατε κ»

μάτια όπου έπερίσσευσαν, νά μην χα- τεπερουανε , τε μός χουμπάσ| Ρί.

θή τίποτες.

1 3. Εμάζωξαν λοιπόν, και έγέμι- 1 3. Ε δέ ατα ί μπεγιουαδε, έ μπού^

σαν δώδεκα κοφίνια κομμάτια άπό τά σνε διμπεδγιέτι κοφίνα τζόπερα, γχά

πέντε ψωμία τά κρίθινα, τά όποΓα έπε- τί πέσε Αούκϊτ έ έλπτα , κ§ τιπ|ρου-

ρίσσευσαν άπ' εκείνους όπου έφαγαν, ανε γκά άτά κε χάγκρε.

1 4- Οί άνθρωποι λοιπόν ωσάν είδαν | ι4• Ε νιέριζιτε σι πάν' άτε θαυμϊ

το θαΰμα ύποΰ έκαμε* ά Ιησούς, έλε- κε πίρρι Ιησουϊ, θόσνε' σε κοΰιγ ε5τΐ

γαν' έτοΰτος είναι αληθινά ό προφήτης μέ τ§ βερτίτα άι προφητ Χ.Ϊ δουάιγ

όπου έμελλε να έλθη εΐς'τόν κόσμον, τε βίν ντε πότε.

1 5. Ωσάν έγνώρισε λοιπόν ό Γησοΰς,

οτι μέλλουν νά έλθουν νά τον αρπά

ζουν νά τον κάμουν βασιλέα, άνεχώρησε

πάλιν εις τό όρος αυτός μοναχός του.

1 6. Και ωσάν ίβραδίασεν, έκατέβη•

καν οί μαθτιτάδες του εϊς την θάλασσαν, τιτ' ίτίγ μπάνε δέτιτ.

1 5. Μά Ιησουϊ σι ί νιόχου κ$ &

τε βίγνε τά μίρρ! άτε μέ πα$ρ, έ

τά *(ιγν| μπρέτ , ού στεμ^ί* πχ

άι ντΐ μάλλ βέτεμί.

ι6. Ε κοΰρ ού ερρ ζΑρίτνι μάθη-,
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17. Και έμβηκαν εις το καράβι, καί

επερνουσαν περ' άπό την θάλασσαν εις

•την Καπερναούμ* καί ηδη έσκοτεινίασε,

καί ύ Ιησούς ακόμη δεν ηθελίν ύπάγη ίΐς

αυτού*.

1 8. Κα! ϊ, θάλασσα έφούσκωνε, δια•

τι έφύσα μεγάλος άνεμος.

19• Λοιπόν ώσαν έκαιαν εικοσι

πέντε η τριάντα ς-άδια, βλέπουσι τον

Ιάσοΰν όπου έπεριπάτει απάνω εις την

θάλασσαν, και ήλθε κοντά εις το καοά-

βι' και έφοβήθηκαν.

2θ. Και ό Ιησοΰ; τους είπεν" εγώ

είμαι, μην φοβάσθί.

3 1 . Ηθελαν λοιπόν να τον πάρουν

ει; τό καράβι- και παριυθύς το καράβι

εΰρέθ•/ι εις την γίν όπου έσπούδαζαν

( να πάσιν.)

22. Και την άλλην τίμε'ραν ό λαός

όπου ές-ε'κετο πέρ'άπό την θάλασσαν,

βλε'πωντας ότι άλλο καράβι δεν είναι

εκεί, πάρα ένα εκείνο εις τό όποιον έμ

βηκαν οί μαθητάδες του, και ότι δεν

έμβήκε μαζύ με τους μαθητάδες του

ό Ιησούς εις τό καράβι, άλλα μοναχοί

οί μαθητάόες του έδιε'βηκαν*

23. Ηλθαν δε και άλλα μικρά κα

ράβια άπό την Τιβεριάδα, κοντά εις τον

τόπον εκείνον όποΰ,εύχαρις-ώντας ό Κ.ύ-

ρι»ς, έφαγαν τό ψωμί.

24. Καιόταν λοιπόν είδαν τό πλή

θος, ότι ό Ιησούς δεν είναι εκεί, ούδε

οί μαθητάδες του, έμβηκαν και αυ

τοί εις τα καράβια, καί επήγαν εις

την Καπερναούμ, γυρευοντες τον Ιη-

σοΰν.

25. Καί ώσαν τον ηύραν πε'ρ' άπό

την θάλασσαν, είπαν του* διδά€<ιαλε ,

πότε ήλθες έδώ ;

26. Απεκρίθη ό Ιησούς καί είπεν

τους" βέβαια βε'βαια σας λέγω , με γυ

ρεύετε, όχι διατί είδετε σημεία, άλλκ

\η. Ε ;ί χί•>ί ντΐ *ίΛι ίέιγνί

περτε'γε δετιτ ντε Καπερναούμ ' έ κέ

περόε άχίέρε ερεσίρε , ε νούκε πάτ βά-

τουρι μπα τα. Ιησού».

ΐ8. Ε δέτι νακατόσεϊγ, σε ψέ φρίν-

τε ερρ' έμάδε.

ιρ. Ε σί βάνε γγέρα μπε νιεζέτ

έ πέσε , α τριδγιετε στάδε , σόχενε

Ιησούνε κε ετζεν μπί οε'τ , έ κέ βίν

άφ|ρ βάρκίσι' έ οΰ φρικουύανε.

2ΐ>. Ε 5ε άί ού θότ' άτοϋ ρε* οΰν?

γιάμ , μός ού τρέμπνι.

2ΐ. Ε άτά δε'σνί τα μίόόε άτε ντε

βάρ'/.ε. ε άτε τζαστ ού Γίντ βάρκα

μπ§ δε , μπ' άτε βεντ κ£ κίσνβ περ τι

βάτουρε.

22. Ε νίσερετ τούρμα χ§ η9 μπε'-

τουρ* περτε'ίγ &τιτ , σί πα Χ( ν•ΰκ'

ί'ίτε άτγέ τγιάτερ βάρκε , περ β.τ^μί

νιε κεμπε τε χίνε μαθητίτ' έτίγ, έ ο"έ

χ§ νούκΐ χίρι έ δέ Ιησούϊ ντε οάρχ|

με μαθητίτ' έτίγ , πό βε'τεμε μαθη

τίτ' «'τίγ βάνε.

23. Πό Ιο8ί τϊ τγιε'ρα βάρκα γκα

Τιβεριάδα, άφερ βεντιτ, τέκ χισνι

γκρένι λούκ|ν•, κούρ έφχαριστίσι Ζότι.

34• Σί πάνε δα τούρμα χε νούκ*

εστ άτγέ άς Ιησούϊ, ας μαθητίτ' έ

τίγ, χίπνε έ δε άτ* ντε βάρκα , έ ερ-

δϊ ντε Καπερναούμ τούκ' έκερκουαρ$

Ιησούν|.

25. Ε σί έ Ρε'νε άτ* περτε'ίγ δέτιτ,

ί θάν' άτ'ιγ' Δασκαλ, κούρ έρδε Χϊτού;

26. Ού περΡέΐίκ άτοΰρε Ιησούϊ • οΰ

θότ§" βερτέτ , β*ρτέτ ού θόμ γιούβετ,

με χ§ρκίνι μούαγιό σε ψέ πάτε, θαύ-
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3Μ

»λ Λ,ίτ1. ενάγετε απο τό ψωμί, και εχορτα

α-•. Μή δουλεύετε δια το φάγι ό-

τ:οΰ ερθείνεται, αλλά δα το φαγί όπου

μένει εις την' ζωήν την αΐών'ιον, το ό-

π«ον ό υιό; τοΰ άνθρωπου θέλει σας

το δώσεΓ οιχτι τοΰτον β πατήρ ό Θε

ός ΐσφράγισενι

28. Είπαν τουλοιπόν' Τί να καμω-

μίν, διανακάμωμεν τα εργάτου ΘεοΟ.

29- Απεκρίθηό Ιησοΰςκαί εΐιτεν τους'

τ»δ"ον είναι το έργον τοΰ θεοΰ, να πι-

ς-ευσετε εις εκείνον έπου ές•ειλεν αυ

τός.

3ο. Είπαν του* τί σημεϊον λοιπόν

κάμνεις έσΰ, να εϊδοΰμεν, να σέ πιτεύ-

βωαεν; τί κάμνεις;

3 1. Οίπατέρες μας έφαγαν τό Μάν

να εις τν.ν ερημον , καθώς είναι γεγραμ- .

μ.ένον' αρτον άπό τον οΰρανόν τους ί-

Αωκε να φάσι^

32. Και ό Ιησοϋ; τοΰ; είπε" Βέβαια

βίβαια σα; λέγω* δτι ογ>. ό ΜωΟσης

σα; έδωκε τό ψωμί άπό τον ούρανόν'

άΟ.α ό πατνίρ μου σα; δίδει τό ψωμί

τό άλν,θινόν άπό τον οΰρανόν-

33. Λιχτί τό ψωμί τοΰ Θεοΰ βίναι

εκείνο όπου καταβαίνει άπό τον οΰρα

νόν, και δίδει ζωήν εις τον κόσμον.

34- Και Ικεϊνοι του είπαν αϋθε'ν-

τη, δός μας πάντοτε τό ψωμί έτοΟτο;

35. Και ό Ιησοϋς τους είπεν" ίγώ

«Ιμαι τό ψωμί της ζωη;" εκείνο; όπου

ίρχεται εϊς έμε'να, δ*έν θέλει πεινάσει"

και όποιος πκτεύέί εις έμε'να, δέν θέλει

ίιψάσει ουδέ ποτέ.

36. Αλλα εϊπά σα;, ότι καΐ εΐδετέ

με , και δέν π^εύετε.

3^. Ολον εκείνο όπου μου οίοει ό

πίτηρ θέλει ελθη εις ίμένα' και εκεί

νο; όπου έρχεται ίΐς εμένα, δέν θίλω

τόν ιύγάλβι έξω.

μερα,,πό σέ ψε χίγκίβτξ γκΐι χοΰΚΐτΐ.

ϊ οΰ γκό-7-τ».

27• Μός φυτανι τί γκ:|νίτε.• κι

σκόν , πό τε γκρένετ» κι §ουρόν γγέρα

ντε γέτΐ τι πα σο'σουρε" άτε κε δο το»

απε γιούβετ ΐ Αίρρι ίιερίουτ* σέ μπε

/^Τι βοΰρι βουλϊν' »τίγ ΠαΑάϊ Πεο-

ντία.

28. Ι θάν' άδα άτΐγ, τζτε πΙνΕι/.ί^

/.ε τ§ πουνόγεμε πούνϊρατ' ί Περντίσε;

29• Οΰ περΡέίΡκ Ιησουί, έ οΰ ήότ'

άτοΰρε' κίγιό \στζ πουν' έ Περντίσι^

κ} τι πεσόνι ντε άί ίε όίρΡόϊ άί.

ο. 11ο ατα ι δχν ατιγ τ,Οαυμί

λεν τί άδα , κε τε #όχεμ§ , * τί &«<ϊ<>-

γεμε ; τζπξ,ν τί;

3ι. Οαπαλάρετε τένϊ νάγκρε Μά-

ν|ν| ντ' έρημί, σι κουντρ' ίστεσκρου-

αρε. Οΰ δ"α άτυυρε τϊ χάϊγνϊ *οΰκ?

γκα Κίελι.

32. Οΰ θότ' άτοΰρε Ι/ισουί * βΐρ-

ίετ , βερτέτ οΰ θόμ γιο'ύβετ' 'νουκ' οΰ

ά δα γιοΰβε,τ Μωϋσίου πούκ|νί ποίΊγ

Κίελιτ" πό παπάι ίμ οΰ έπ γιοΰββτ

πούκεν' έ ββ^τέτ» πρέιγ Κίείιτ.

33. 2έ ψί κουκ έ Π:ρντίσε εστ'

άί κέ κα ζΑρίτουρί γκα Κίελ:., Ιϊττ

τ| ^ούαριτ^ ντε Λ'ίτβ.

34• Ε ο"έ άτα ϊ θάν άτίγ" Ζότ, I-

μνα νάβετ κονρδό κίτε ποΰκϊ.

35. Ε ο"έ Ι'/ιιτοΰϊ οΰ θότ' άτοΰρε"

ού'ν| γιαμ Αοΰκ' έ γέτ|σε' άί κί βγιέν

τέκ μέγε, δό τ\ μός κέτε οΰ" έσ"ε άί

ίΛ Αεσόν μπε μούα δο τι μός λέτε έ"τ

κούρρϊ.

36*. Πό οΰν' οΰ θάτζε γιουβετ" κϊ

έ δε με πάτ| μοΰα, ΐ δε νούκε πεσόνι.

3^. Ρίθ άτε κι μι ί-α μοΰα Αχλάϊ,

τέκ μέγε δό τε βίγδ, έ οΰνϊ.οο τ| μός

ντζγιέρ γιάστε άτε κε -βγιέν τ« μέγε.
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38. Διατι έγω εκχτεβηκα άπό τον

τ>ΰρανόν, ό/ι να κάρΐΜ το ϋεληρα το ϊ-

δικόν ρ.ου, άλλα το ΘΛη;».α εκείνου ό-

ττοΰ |Αί έπεμψε.

39- Και τοϋτο είναι το θέλημα του

πατριός όπου (*.ί έπεαψ*, να μην χάιω

κανένα άπ' εκείνα όπου μοΰ εδωχεν, άλ

λα να το άναςτίίτω είς^την ύς-ερινηνιή-

1«ρα».

4ο. Αιατί τ•5το είναι το θέλημα ί-

κίίνου όπ•ΰ ρ επεμψίν* ότι κάθε ίνας

38. 2ε ψε £χρίτα γκα 'Κίείι , γι%

*5 τ'| χε.'γ άτε λε όουα οΰνε , πό άι \

>4 §ο «ι >4 υ\ χχ 8§ρΡοΰαρ§.

39 Ε χεγιό |3τ§ θέλίμ' * χαπάίτ

χι ω ν.χ $ερίούαρ|, χε γκα Ρίθ' άγιο

ί§ μι ία άι μουα , τε μος χουμπάς

Ρ| γκα άγιο-, πό ταγγίαλάτΐ ντέοί-

τ4 τε παστάϊγμ».

4ο. Ε κεγίό |*τί θιλίμ' ϊ άτΐγ κ»

'μ'ι χα δερΡοναρε αου'α, κ4 τζίλι δο λϊ

όποδ βλέπει τόν-υίόν καΐπιτεύΐι εις «ύ- δέ£ τ^ *τ*?5 » ' *εσον ντε *> τ- *,τ$

τον, να «χη ζΐτήν αΐεόνιον• και έγώ να γέτιν' ί πα Λ> σούρε" ε οΰνε λ» τα γγιαλ

τον ανατηοτ» *ι? την υς-ερινην ημεραν

4ι. Εγόγγυζαν λοιπϊν βί Ιουδαίοι

*ίι' αίτό», ότι «Ι«ν, έγ& είμαι -ό άρ'-

•τος, όπου όχατέβηχίν άπ» τον οΰρΛο'ν.

■ 43.ΤΓάιίλιγ4ιν' δ» είναι ετοΰτ•ς ό

Ιϋ»οδ; ό-»ίος τοϊ Λίβτ,φ, του όποιου

ίμεΐς ίξετίρομε* τον πατέρα*» την μη

τέρα ; πώς -λοιπόν λέγει 4 Γβίτος" ότι

■άπο τον ούρανον έκατέβηχα-;

43. Απεκρίθη λοιπόν ό 1η*οΰς 1έ«ι

^ίπέντοος ' μην γογγ,ίζετ* άνάμε*ά

σας.

44• Κανένας δεν δύνεται να Ιλθη

«ίς εμένα, άνίσως και ό πατήρ όπου

μέ *ν«λ* δεν τον σύρει, και «γώ θέλω

τον άνατΛ**ι εις την ΰς-ερινίν ήριέραν.

45 Είναι γίγραΐί.[Λΐνον ει; τους προ-

(ρνίτας* και όλοι θέλοικτι γένει ίιδακτοι

τοΰ θεοί" κάθε ίνας ( άνθρωπος ) το ντία' τζίλι &> άίά « τέ • διΡεόγ* * τ|

λοιπόν, όπου άκοιί«ι άπο τον πατ«ρα (ί.ψόγ| γκα παχάι βγιέντεκ ού.

κ«ϊ (λάίει, ^?/«τ*ι πρβς ία.ενα,

«ίτϊ ντε δίτΐ τί παστάϊγ(«.ί.

4ι. Ε ^ονρ(χουρί(ΐν| δα (ΑπΙ τ|

πιο ίίτί τζιφοώτΐ, βί ψ* ^α" °5νε γιαρι

άγιο πουκί κι ζπρίτι γκα ΚίιΧι,

4». Ε ♦ο'σνε* νούκ' |5τ| χούΐγ 1η-

ίίουϊ ΐ πίρρ\ Ιωσήίφ'ϊΐτ , κι νε'βετ κετιγ

ί βί{ΐΕ πατάνε • δε ριέ&{ν£; κί<τ 6ο'τ&

<δα κούϊγ σε κχ{*. ζπρίτουρ* γκα Κίε)'ις

43. Οΰ πίρ/ειίκ άδα Ιΐσοιη, ί «4

βα άτοΰρε* ^ιός ριουρ{ΐο«ρίσνι νιέρι Β.έ

γε'τ|ριν|.

44• Ντονά νούκί (ΐονντ τί βίγβ

τεκ ριέγε, ντε ριος έ χέίκτί άτ£ κχ~

πάι /.| (Χ^ κα §£ρΡ« «ρε μούα,έάτί οό

τα γγιαΧ ουν| ντί §ίτ§ τϊ πα^τάϊγρίί•.

4?». Ε3τ| δκρούαρε ντί προφη'τίρ"

οό τϊ γένί βΟ| δασκαλε'ψουρι γκα Περ-

46. Ο/ι πώς χάνεις είδε τον πβτε'

βα, πάρα εκείνος όπου είναι άπο τον

Θεο'ν" ϊτοδτος εΐόε τον πατε'ρα.

47• Βέβαια βέβαια βάς λέγω, ότι

έκεϊνος όπου πιςΊνει εις έρ.ένα, έχει ζω-

ην αϊώνιον.

48. Εγίι ίίρια» το ψω|χΐ της ζω/.ς.

4ο. Ο: πατέρες σκς "φαγαν το Μ-:ν->

4δ. Γιο »έ χα πάρ»ε ντονιΐ χαχά*

νε , περ βέτζριε άΐ κε |5τε γκα Περ-

ντία' χούϊγ έ *« πάρε χαλάνε.

47• Βερτετ , βίρτΐτ «ύ θορι γιού-

βίτ , άί κέ Χΐβόν (Λ-ί ιχ.ουα , χά γέτ|

τι πα οοτουρί

48. Ούνε γιζίλ χο-ίχα Ι γέτεσε»

4</. Παίαλάρΐτί του*ιγ χ*γχρ•



Κεφ. 6. 3τ£&ΛΤΑΙΩΛΝΝΗΝ.

Μάν§ν« ντ' έρη*ί, » ββίκνί.

5ο. Κοάϊγ ί.'1τϊ Λούκα χ^ ζλρίτι .

γχα Κίελι, χ§ τι αός βδίίΐάί Χ\ τ|

χάγ§ πρέϊγ σόε.

6ι. Οΰν| γι«υ: Χουχα ε Ρι*'ί| 3ί| -.

ζπρίτα,γχα ΚίβΧι' άί χ» τί χάγ}•)χχ

ιίιγιό π»»χ4', οό Η'^όγϊ- ν τ»• γέτί, τ|

π« σόσουρί, ϊ τίουχα χί 5ό τί &π βίν§,

χούραι ΐ» »#τε, 3$ μ ,τ£ «π *£ν*

π||ρ σπιτιρι Τ| »οτ§<Η•

5λ. Ε τζιφοιίτι Γκρί»τ•Β*ν| ίιίρι αΑ

γιάτ»ρςνί. , * θο'ΐνι' χκί ]*οΰντκο&γ τί .

ν^άπ» νίβετ χούραΐν' ίτίγ τ| χάρ:| ;

53. Ού Οο'τ' άϊί άτοίρβ Ιήβοόϊ*

βίρτέτ , βιρτέτ- οΰ θόρι γι»>>β«τ, ντϊ

ρ,ός χίγχρετζι χούραν' ΐ *ίρρ« σι νιί-

ρίουτ, ΐί» τ» πίγι Γιχζν' έτίγ, νού*ΐ ,

χίνι γέτί απ$ βίτρ/» του»Εγ.

54• Αι χι χα κούραν» τίρι , 4

Λ^ πι Γιάχ,νβ τΐ[Α , χ* γετϊ τέ πί» *ο-

^^τ ϊ. οάν| 8ό .τλ,.γγΜίΧ .άτ| α«|

55. 2β ψ έ κουραι Γα α» τε βίρτίτα .

4*τ| τι γχρ§ν|> έ ϋ ίιάκο» ία' αε ,

τι βιρτέτα ί'ίτι τί "ΛίρΑ*.

56. «ί χί χα χρύρανε τϊα ίδε πι

(ίου, και πίνει το αίαχ αου, αένει εις Γιάκνε, τία. , |Χ.π^τ«τ| τεχ ρέγε , 4 £β

ΐαίνα, χαί εγώ εις »ύτόν. οιϊνε τέκ *ν?

5 7• Καθώς ό ζών. πατήρ αϊ άπές-«ι- 5^. Σι χούνηκί αϊ δερΡο'ι (>αΰα άί

λ», χαί ίγώ ζώ #ιά τον πατέρα* ϊτζι παπάι >ά ρόν, έ &έο•ϊνι £ο"ιγ π£ρ Λαπά.

χαι εκείνος όπου αέ τρώγει, θέλει ζη'- νε, άστοΰ έ 4έ άί χι τ| χάγϊ |ϊούα δι

σει καί εκείνος αιάτ' έαίνα.

58. Ετοΰτος είναι ό άρτος όπου I-

κατέβηκεν άπό τον οϋρανόν' όν/ι κα

θώς έφαγαν οι πατέρες σας το Μάννα,

και άπίΟαναν' εκείνος όπου τροίγει ΐ

ν#ι; »ϊς τήν ίρηαον, χαί «πέθαναν.

5α. Ετούτος είναι το ψιοαϊ όπου

καταβαίνει άπο τον ούρανόν, οΊ» νχριήν

άποθάνη όποιος τ> «άγει.

5ι. Εγώ εΐααι τ• ψωαι το ^»»ντα•

ϋον, όπου εκατέβτ,κεν άπο τον οϋρανόν'

χαϊ όποιος φάγει, άπο τοΰτο το ψωαι,

ίΛει ζΐίσιι. εις τον αϊώνχ" και το ψιορ»

όπου θέλω •ώσει ε'γώ, είναι ή αάρχα

α•υ, τνιν. 4ποΐ^ν ίγώ ίελω ττίν. ίώσει

ίια τ,^ν ζωτ,ν τβΟ κό^αρυ.

43. Εαάχουνταν . λοιπόν. άνάρ.«ο"ά

τοι^ς οι Ιουίαϊοι, και Ιλεγαν' πώς ήα-

πορεϊέτοϋΓος να ριάς ίωση τήν βάρ

κα του να τήν φαρίίν^

53» Ειπίν τους λοιπόν ό Ιησοΰς" βέ

βαια £έβαια σας λέγω, (αν «ϊέν φάτε

τίιν «άρκα τοΰ υίοΰ τοΰ άνθοώπου, και

«ι πιίίτι το α'ψχ του, ίίν εχετι ζω^ν

ΐΐς τοδ λογού βας.

54. Εκείνος όπου τροίγει τ/,ν σάρ-

χαρ,ου, και πίνει το αίαά αου, ε/ ει

ζωήν αΐώνιβν' καί εγώ θέλω τον ά•»α-

5"/ί«ι εις τήν ύς-ερινήν ήαέραν'

$5, Διατί ή βάρκα αου είναι αληθι

νός φαγί, και το αί{/.ά ριου είναι άληθί-

νόν πιοτόν.

56. Εκείνος όπου τρώγει την σάρκα-

τί έόγε , αϊ άνι τίρίίν

58. £[§γιό ίστ' άγιο *θλί>-β κ^ ζ#ρί•

τι γχά Κίε'λι , νοΰχί δό τ^ γίτί βί ε Α*•

Λαλάρεβετ σούαϊγ , ί)? χάγκρι Μάνε-,

ν|, β 6&κνε* άί χΛ χα χιτ^ ύνίΐι δβ

τοΰτο το ψ«ρ, θέλει ζη'βει εις τν(ν «- τι ρο'γε γέτι -.^ π« σόσουρε

«να.

ϋ^• Ετοΰτα ειπεν εις την *υναγ«- ( ί$. Κετο οΰ θβί ϋ χτΛ^ βι#ά;τβ ,

γ/,ν,. ΙιΙάνχηντας κϊ τήν £*π«ρνα<»•.ί|Α. | νφ 1υν«νσ'ίβϊγ τ^. ^«πίρναο'ίαιτ.



3ιδ ΕΤΑΠΈΑΙΟΝ Κι<->. τ.

6ο. Πολλοί λοιπόν άπό τον; μα-

"ίτ,τάδες το¥ ύποϋ αχούσαν έτοϋτον

τον λογον, «παν* σκληρός είναι ετού

τος ο λόγος* τίς ημποριεΐ να τοϋ α

χού-/;•.

6τ. Και ό Ι^σοΰί γνωρι,ωντ-ας ει;

του λόγου του, οτι γογγύζουσιν οί μα-

ΐϊΐτάοίς του δια τοϋτον τον λόγον, τους

είπε* τοο το σα; σκανδαλίζει ;

6α. Αν λοιπόν ήθέλετε είδη -ίαν υΐον

του άνθρωπου να άναβαίν/ι εκεί όπου

ήτον εις την άρχην ;

63. Το Πνεύμα είναι εκείνο όπου

6ο. Ανταϊγ σούμΐ γκα μαθητί-"•

έτίγ, σί&ιΡιούανί, θανε' έ άτπ,:» εστ§

/.εγιρ φγιάλλε' κοΰσ μούντ τι οιΡιόγΙ

άτίγ;

6ι. Κ <η νιόνου Τησούι βετίουτ, χ»

μουρμουρίσνε μαθττίτ' έτίγ πΐρ χίτ|,

οΰ θ,ότ' άτοΰρί' πίρ χετ§ σκανδαλίσι.

γιούβετ.

6α. Ε ντέστβ δα χβ τι 3ίχνι τ^

πίρρ' έ νιερίο«τ, ϊ\ τ§ χίττ&γε τίχ ΐί κ»

πϊρπα'ρβ;

63. ίπίρτι 'εστ' άί χέ επ γέτενΐ,

ζωοποιεΓ $ σάρχα δέν ωφελεί τίποτες* 'κούρμι νούχε β§γέν φάρρε £§, φγιάλετβ

τάλο'γιαόπού σας λαλώ εγώ, είναι πνεΰ- λϊ ού 6όμ ού'νε γιούβετ, γιάνε Σπίρτν

β δε γέτ§.μα και ζωτί.

64• Αλλα είναι άπ,6 εσόίς κάποιοι 64• Πό γιάνϊ τζα γκα γιουδετ >.

όπου δεν πις-εύουσιν* διατί ό Ιησούς νούκ| πεσο'γενί , σε ψέ Ιηιούϊ έ &γ χε

εϊςεμ^ίν άπο την. άρχΐν, ποίοι είναι ό- χρίε χ£ρ|σε τζίλετε, γιάν' άτα λϊ νοΰχϊ

πού δεν πις•*ύουσι, και ποίος είναι έκεΐ- , πεοόγενί, έ δέ τζιλι ιίτ άΐ >§ δούαίγ τ*

παραδό; άτι,

65, Ε Οό'ί" άντάιγ ού δάτζε γιού-

γο; όπο.ϋ μέλλει να τον παραδώση.

65. Και έλεγε* δια τοΰτο σας εί

χα, ότι κανένα; όέν δύνεται να Ιλθη βετ , σε νούχε μούντ τέ βίγε νι£ρί τϊχ,

εις έμενα, άν δεν «ναι δεδομένον ε;ς οΰ , ντ& μος ί κιο'<ρτΐ ££*' άτίγ γκκ

«ΰτον από, τύ.ν πατέρα μου. ΛαΛάϊ ίμ.

66. Δια τοΰτο πολλοί «ποτού; μα- 66. Κε άνιέρε έ παϊτάγε σούμε γκά

6γ,ταοε;του ίγύρ.ισαν οπίσω, και πλέον μαΟητίτ' έτίγ, ού χόϊκνε μπετε πρα'-

δεν έπεριπατούσαν μετ' αύτο'ν. π£, έ νούκ' έτζ|ϊγνε. με με τέ πίσχΐ.

6•]. Ειιιε λοιπόν, ο Ι/,σοϋς εις τοός

δώδεκα* μη\ια Οε^ετ» και εσείς να πα

γαίνετε ;

68. Ο 2ίμων Πέτρος τοϋ άπο/.ρί-

Ο.νΊσεν* αΰθεντη, εις τίνα να πίμεν; έ-

βύ έχεις λόγια ζωνίς αιωνίου.*

69. Και έμεΐς έπις-ίύσαμεν, και έ-

γνωρίσαμεν δτ; εσύ είσαι ό Χί'.ζΌς ό

χιϊος τοΰ Θεού τοΰ ζώντος.

70. Και ό ί•/;σοϋς τους άπεχρίβη* 70. Ού περίέιϊχ άτοϋοε Ιησουί"

Λεν είιαλεςα εγώ. εσάς τους δώδεκα, ινοΰκ' ού.ζΓιόδα. ούνΐγιού|ίϊττεδιμπε-

*»ί άπό σα; είναι έ'να; διάβολο; • [δγιέτε, έ νιε γκα γιούβετ Ι^τ» §γιαλ;-

η ι . Και τούτο το ίλεγε δια τον Ιου- ηι. Ε ού θόσ Ιούδενε , τ| πίϊρ' β

«*''τήν ¥«ν τού 2ίμωνο; τον Ιεκαρι- [ϊίμωνν,τ Ιβκαοιώτνί' σ» κούϊγ, ί^

6.^. Ε άντάϊγ ού βά τ'ε διμπεδγιε»

τεβετ Ι-/ισούϊ * μας οο'γι ΐ δε γιούβετ•

τ£ βίγι;

68. Ε γ•ού περίειΓκ άτίγ Σίμων

Πε'τρουα* Ζοτ , ντε τζίλι τ| βε'μΐ} τι

κε φγιάλι τε γε'τίσε πα σόσουρε.

. 69. Ε νέβετ πεσούαμ, έ νιο'/μ, σε

τι γε Κρίστι ί πίρρι Παοντισε ίιάΧϊ.



ΚΑΤΑ ΙΩΛΝΝΉΚ. 3,7

ύτν*' διατί εκείνο; έμελλε ν* τον πα-'

ραοώστ,, ό όποιος ήτον {νας «πό τοος

δώδεκα.

Κεφ. £ ?.

ι. Καί δΥερον ιίπό τοϊτα ίπερι-

*άτει ό Ιτ,σοϋί εις τήν Γαλιλαίαν' ίι-

ατί δέν -ήθελε ν* περιπατί ίίς τήν Ιου-

«αίαν, οτι τον έζν;τοΰσαν οι Ιουδαίοι

να τον φονεύσουν.

2. Και ή εορτή των Ιουδαίων τίς

•χ^νοττηγίας ήτον κοντά.

3. Καί οί άόίλιροί του του" είπαν"

ιυγα άπ' εδώ, καί σύρε είς τήν Ιουδαί-

*ν, δια να είδοΰσιν οί ρ.αθ•/)τάίίς σου

τα έργα όπου κάμνεις*

4• Διατί ούδε κανένας κάμνει τί

ποτες κρυφά, και αυτός ζητεί να φανε-

ρωθη* £-:ιίή και κάμνεις έτοϋτα, φα

νέρωσε του λόγου σου εις τον κόσμον.

5. Λιατί ουδέ οί αδελφοί του δέν ΐ-

«ίς-ευαν εις αυτόν•

6. Λέγει τους λοιπόν ό Ινισοϋς' ο

καιρός ό εδικός μου άκόμνί δέν ηλθεν'

*μή ό εδικός σας πάντοτε είναι ένοικος.

η. Ο κόσμος εσάς δέν ημπορεί να

«α; μισή άμή έμε'να με μισά, ότι έγώ

μαρτυρώ δι' αυτόν, ότι τ* έργα του

«ναι κακά.

8. Εσείς ανεβάτε είς τήν έοοτη'ν'ε-

γώ άχόρ"/] δεν αναβαίνω εις τήν ίορ-

τήν έτουτ/,ν, οτί ό καιρός ό εδικό; μου

ακόμη δεν έφθασε.

9• Καί ώιαν τους εΐπεν έτοΰτα τα

λόγια, αυτός άπόμεινδν ίίς τήν Γαλι-

λαίαν.

ίο. ΚαΊ ωσάν άνε'βηκαν οί αδελφοί

του, τότε άνί'οη καί αυτός είς τήν έορ-

τήν, όχι φανερά, άλλα ωσάν κρυφά.

ιι. Οί Ιουδαίοι λοιπόν τάν έζήτη-

«αν είς τήν ίορτήν, καίίλεγαν' τ,νϊιν

κέ νι| γκά τ^ διμπ|Ιγι*τ| ( ήςυαϊγ τ*

προδός ατ\.

Κρ'ε Ε3τάτ£τ|. ζ. η.

ι. Ε πάς κετοδρε βίγ Ιι»σούΊ τουκ

ετζουρε ντ| περ Γαλιλαίε, σι νοό/.εόου-

α»γ τε βίγ ντέ Ιουδαίε , σΙ ψ* ε κερ.-

κόιγν' ατέ τζιφουτε, τά βρίτ^.

2. Ε ε κρεμπτεα ϊ τζιφουτετ , Ι

τενταβετ , ίσ άφερ.

3. Ε ί θόν' «τίγ βελάζεριτ' ε'τίγ'

ϊκε κετέγε, ε χάϊγδε ντί Ιουδαίε, κ^

τε σόχ|ν§ έ δε μαθητίτ' «του πούνϊτ|

/.§ τλί τι.

4. Σε ντονιέ /Α όό τά μπούργενε

πότα, σι λεν που^τ* ετίγ φσίχουρα,

ντί π|ν τκ τίλια πούνε,ρα, οεφτό βετ§-

χενϊ τέντε ντε πότε.

5. 2έ ψέ άς βιλάζίριτ' *τίγ νουκε

Λεσό«γ\ε ντε άί.'

6. Αντάϊγ ού'Οότ' άτοΰρ» Ιϊΐσο,ΰϊ'

νουκ' ερδι ε' δέ κόχα ϊ|Αε , ΐλά κόχα

γιουαιγ 'ε^τΙ κούρδο Ράτί.

η. Νουκε [λοΰντ κότα του υ-τζόγί

γιουβετ ' μά ρ.ούα ρ.^ (χ.τζάν, σε ψ»

οΰν| Αέιγ τε ι^ουκεν£ πούνιτ' έσάϊγ /.ε

γιάνε τέ κίκία.

8. Χάϊγδενι γνουβετ ντέ χίτέ τε

χρέμπτε , οΰνε νουχε βίτε ντε λιτι

■τϊ χρερ,πτε , σέ νουκ' |5τ{| ρ.ποΰϊιουρ'

ε δέ κόχα ιι/.ε.

9• Ε σί Οά [Απά τά κ«τό , ριπετι

ντί Γαλιλαίε..

ίο. Μα πο'κε βάν» βελά^εριτ' ετίγ,

άχιε'ρε βάτε ε δέ άΐ ντ^ τέ κ^ί[Απτί,

γιο φάκεζα , πό σί φϋεχουρα.

ιι. Ε τζιφοΰτ| « Αϊρκόίγν'άτ^ ντ^

1§ί-,| ^^ «ϊ κ^έ^πτεσΐ, ΐ 0<**ν§/ κο» \



3ι* ΕΪΑΓΓΚΛΙΟΝ

και εκείνος;.

ι». Και πολνς γογγυσμος τ,τι» με'->

«α »ϊς τον ό/_λον ίιά λόγου του. άλ

λοι Γλεγαν' καλός είναν.* άλλοι ίλίγαν'•

ΐχι' άλλα πλάνα τον ό^λον.

ιϊ. Ομως κανένας παρρ^σία-οΊν έ-

λάλίΐ ο\α λόγου του,. οΊα τον ε^όβον

τών Ιουδαίων.

ι4• Και τί^Ί) ίτκν ίμε'οασεν .ή εορ

τή, άνεβη όΐν^σοϋς ί,ίςτό άρον χ#ιεδΊ'•

βασχι.

1 5. Κ.αΐ οί Ιουδαίοι έδαιίμαζαν ,

χα'ι έλεγαν" πώς ΐξεόρει ϊτοΰτος γράμ

ματα, ί-οϋ. όεν ϊααΟί ;

1 6. ΑπεχρίΟη ό Ιτ,σοΰς και το,ύς ει-

πεν" νί οΊία/η' μου δεν ίίναι έσΊχνί μου,

άλλα εκείνου όπου μέ έπεμψε.

\η. Κάι άνίσως και κά,νε'ις βέλη να

χάμη τό βελτμα τοΰ Θεοΰ, θέλει γνω

ρίσει, έαν από τον Θεόν είναι έτουτη

ή οΊσαχή, ΐ εγώ άιτό λόγου μου λα- β.ετίου.τ,

λώ.

ιδ. Εκείνο; όχοΰ λαλεϊ άπο. λόγου

του, γυρεύειτί;νίθΊκην του δόξαν' άμ/,

ί/.ίΐνος όπου ζνιτα την όόξαν «κείνου ό

που τον επεψεν, έτοΰτος είναι άληθι-

'ίτ αϊ;

13. £ .τ|ν.'ΐγ νιε μουρμούν έαάίε

ντί τούρμίρα π'ιρ τ ε τζά θόα\§, σι

§στ§ ΐ μίρρί* » τι τγιε'ρ» πα οόσν^'

γιο" πο Ρενιέν τοάρμ$ν§.

1 3. Πό ντονι'ι νού/.§ κουβ|ντόν μ*

λεφτβρι π§£ άτ§γκ* «ρρίκ' • τζι«>ούτ•τ.

1 4". Σίσ/.ουανϊδα ηβυ.α,τ' έ σε κ:4-

α-εβίτ, χίπι Ιησού» ντ§ Ιερό, εοΊ&αςτί.

1 5^ Ε τζιου.§ίτισνΐ τζιφούτι, ε 6ο-

5νΓ χία οι χουϊγ γραμματί πα μψοό-

ι6. Κ δε Ιησούι οΰ πίρΡέιίχ α- χ

τα,έ ού 6ότ!' τ» ίιίαςουριτί τιμ,.

νούκ' &ϊτι τίμτ» , πυ άτΐγ χ§ ρ.» κ»

ύερΡούαρ».

! ι^. Ντ§[ δο νιερί τ| πίγ§ βελίμεν,'

έ άτΐγ, 5ο τ| «όχ§ \ιτ§3τΐ.:ίίγιό•\ο*α/ί ϊ

Περντίσ», ά ο.ύν$ κουβ*ντ;όίγ πρίϊγ

νός, και άίικία εις αυτόν ίέν είναι.

Ι9• Δεν σας έύωκίν ό Μωϋσης τον

νόμον, χαι κάνε'νας άπο «ας Α»ν κά

μνει τον νό|λον ; ίιατ'ι γυρεύετε να ρ.»

«κοτώσητε;

αο. Απεκρίδη ό όχλος και εϊπΓ ίαι-

αόνιον

ι8. Αι κϊ κουββντον πρεϊγ βετίουτ,

/-ϊικον ντέρ' ίτίγ' (λ* χ•ίκί χίρχόν ντε ρ*

ί άτΐγ χ{ έ χα οερΓοΰαρε άτε , κοΰϊγ

ε^ςεις τις σε γυρεύει νκ σε

«κοτώσ/, ;

3ΐ. Απεχρίθη ό Ιησούς και τους εϊ-

πιν' εν* έργον έκαμα, και «λοι σας

θαυμάζετε.

33. Δια τούτο ό Μωϋσης σας ί5ω•

Κ» τβν περιτομην, (ό/ι διατϊ είναι

άπο τον Μωϋσΐν, άλλ' άπο τους τ.χτί-

ρα;, ; καΐ ίτεΓς το β*ν•ατον περιτί-

μν^τε άνΟρω-ον.

|3.τ ί ^ίρτί'τ§, έ σκά τι ρέμβ μπ^ τ4•

ι}• Νού* ού 5α Μωϋσίου γιοόβετ

νομνι , ϊ ντονιΐ γχά γιού?ί σέ ροΰαν

νόμνε; ψέ /.ίρχ.όνι τι μ| βρίτνΐ}

30. Γιου π|ρΓε'ΐΓκ τουρμα, έ ΐ 6ά*

τι γέ ί τζιντόσουρε, κούσ κερχόν τε τ|

βρά«;

21. Οΰ περΓέΐΓχ Ι/ισουΐ, • ού θότ

άτοΰρε* ν^ πούν| ^ε'τ|μ| Λ^ρΛ, • Γι•8|

τζιουοίτενι.

33. Ντον} σε Μωϋσίου, ού ο α

γιοΰβετ πε^ιτομίνί ( γιο σε %Βτ§ γχ.χ

Λΐωυσ'.ου,πό γκα *άΑαλάρ|-|)» γ,Μ»

-εριτεμνι νιίρϊ ~.{ !Σ|τ«υν.|.
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α3. Αν το λοιποί• άνθρωπος περι-

τεμνεται το «άββατον, ίιχ να μην

/χαλάση ό νόμο; τοϋ Μωϋσέως, -πώς με

■οργίζεσθε οΊχτί Ικαμα όλον τον άνθρω-

-πον γερρον το σάββατον ;

24• Μηνχρίνετε κατ όψιν, άλλατϊ|ν

'σιχχίαν κρίσιν κρίνετε.

25. Ελεγανλο*>πόν κάποιοι άποτοίις

Ιεροαολυμίτας' δέν είναι έτοΰτος εκεί

νος όπου γυρεύουν να χαλάσουν ;

26. Και να, όπου συντυ£αίνει *αρ-

ρν,τ•*, *αί ο'ν τοΰ λέγουσι τίποτες"μ^

πως τάχα οι άρχοντες βγνώρισαν άλη-

'Φινβ, ότι «τούτος είναι αληθινά ό Χρι-

27» Αλλα εμείς τούτοι τον «ϊζεόρο'-

Ιμ*ν, άπό ποϋ εΐναι' και ό Χριτος όταν

έρχεται, κανένας δεν είξεύρε: άπ&_ που

«ηαι.

αβ. Εκραζε λοιπόν ό Ιησούς εις το

ιερόν έκεΐ όπου έδίδασκέ, και είπε ' και

Αμενα ϊξεύρετε, και άπό που είμαι" ε

γώ άπό λόγου μου δεν ήλθα, άλλα εί

ναι αληθινός εκείνος όπου με έπεμψε ,

«όν όποιον δέν τον εΐζενρετ».

^9• Αμη βγω τον εΐζευρ», ότι άπ'

εκείνον είμαι, και εκείνος με ες-ειλε.

3ο» Εζητοΰταν λοιπόν οι Ιουδαίοι

νχ τόν πίάβοβν" άμη κανένας δέν άπ•

λωνεν απάνω του χίρι, διχτί ακόμη

δ. ν ίϊ/εν ελθη ή ώρα του.

3 1. Και πολλοί άπό το πλήθος ε*

ττίς-ευβαν εις αυτόν, και Ιλεγαν" ότι Ιντέ άί, έ θόσν|* σέ κοϋρ δό τ| βίγβ.

2,3. Ε ντέϊτε Αί περιτέμνετί ν.ερίο»

τι Σ»τούν| , Αϊ τ^ μός πρίσ;τ* νόμι ί

Μωϋσίουτ' ψέ ζεαερόνι μπ$ μου χ, αϊ

σϊρόβα ίίθε νι^ νιερί τί Ζετουν»,.

>4• Μός Ριουκόνι σί κουντρ' οΰ δου-

Αετε, πό Ριουκόνι μέ Ριοΰϊκ τί δρί.γτ|,

2 5. Ε θόσνί τζα Ιεροσολιμίτ, νου**

εστε κουΊγ λϊ έ Αέρκόϊγνξ τα βρίσνε;

α6 Ε για, τεκ κουβεντόν φάκίζα,

έ σί θόνε,φχρρε Ρεάτίγ"βάί| μός ένιόχν*

άρχόντετε., ϊί$ άί ξσηι μέ τε. βερτετα

Κρίστι^

α7 Πό Α|τε έ §ίμε γκα |3τϊ• Ι

Κρίΐτι κοϋρ τ| βίγε ν9υ*' » οι νΐίβΐ

γκα |στε.

28. Θόρρι άδα ντί. Ιερό Ιησούΐ

τβύκ' έ διδάξουρε , ί θόσ" έοέ μουα

μΐ νίννι, έδέ γκά γιαμ με ν,ίχνι, *

ουν| νούκί καμ άρδουρε γκις δί'τεχε-

για 'ίμε , πό "φτ' ϊ β»ρτίτ| άί Αε μ4

κα ^ρΡοΰαρϊ, κ§ γιούβετ σέ νί^νι άτ^

29. Μχ οΰν' ε νιόχ άτε, «« γιαμ

γκα άί, ε άΐ με κα ΟίρΡουαρί μούα.

3ο. ΑντάΓγ έ Αερκβϊγν' άτε τα ζίγ-

ν| , μα ντο5ιί σχό5ι δόρρέν» ^πί τ|,

<ίϊ ψέ νού/.ε χ'ι'ϊ ά(ΐδουρ^ «αχάτι ί τίγ.

3 1 . Ε δούμε γκα του'ρμα πεσοόαν|

Χμτός όταν *λθη, μήνα θέλει κάμει

^περισσότερα άπό τοΰτα τα αομεϊα όπου

*/.αμ<ν έτοϋτος ;

3?. Οι Φαρισαΐοι λοιπόν άκουσαν το

πλήθος όπου ίγόγγυζαν ετούτα δια

λόγου του" καί ες*ειλαν οι Φαρισαΐοι και

οί άρχιε^εϊς^πηρε'τας,να τόνπιάοουσι.

33. Καί ό Ιησοδς είπεν" άκόμ'/ι ο

λίγον καιρόν είμαι μετ' ε«ας, έπειτα

Κρίστι, μός δό τί πέγε μίσουμε τζου-

οίρα,γκα κίτό Α| Αέρρι κο^γ^

32. ΑιΡιου'αν§ ΦαρισεΊ'γτε τ,ξμρυρ-

μουρίσουριτ' « τουρμεσε περ άτέ* 4

ίερΡούανί ΦαρισεΊγτι, έ τί πάρίτ' έ

πρίφτερετ νιέρ|1,, λ| τα ζίγν' άτί.

33. Ού θα άδά άτοΰρε Ιησούϊ, έ δί

πακ κό^ γιαμ μέ γιουβετ, ί πα«τά
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«πάγω ιΐς ΐκΛνον όποδ" μέ έπεμψε.

34• ΟΛετε με γυρέψει, χα: δεν θέ

λετε με εΰρει' και έχει όπου είμαι εγώ,

ι«εϊς δεν ημπορείτε ν* ελθητι.

35. Και οί Ιουδαίοι είπαν ανάμε

σα τους" ποΰ ρ.βλ'λει να ΰπάγη έτοΰτος,

όπου ε'μιΐς δεν θελομιν τον έυρει ; μή•

να εις την διασποράν των Ελλήνων

μέλλει να βπάγη , ν* διδάσκη τους

Ελληνας ;

36. Τί θέλει να εΐπ)| ετοΰτός ό λό

γος όπου είπε" θέλετε με ζητήσει, καί

ίίν θέλετε με ευρει" καί εκεί όπου είμαι

{'••», εσείς δέν δυνεσθε έλθετε}

3^. Και εις την ύς-ερινήν ήμε'ραν

τ/;ν μεγάλην της έορτης ές-εκετο ό Ιη

σούς, και έκραξε, καί είπεν" έάν, διψά

κάνίνας, ας ϊλθηείς εμένα, και άςπίτ;.

38. Εκείνος όπου πις-εύει εις έμε'-

να, καθώς είπεν ή γραφή, ποταμοί νε

ρού ζω <τ*νοδ θέλουσιν τρέ;ει άπό την

κοιλίαν το».

39• (Και τοϋτο το είπε δια τό

Πνεύμα όπου έμελλαν νά πάρουν οί πι-

ς•εύοντες (ίς αυτόν* διατί ακόμη δέν

ΐτον δομένον Πνεϋμα άγιον, ότι ό Ιη

σούς ακόμη δεν εδοξάιθη. )

4ο. Πολλοί λοιπόν άπο το πλήθος,

ώταν άκουσαν ετούτα τα λόγια, έλεγαν '

ετούτος είναι αληθινός ό προσιτής.

4ΐ• Αλλοι ίλεγαν' Ετούτος είναι ό

Χρις-ός' και άλλοι ίλεγαν' μήνα άπό

τήν Γαλιλαίαν έρχεται ό Χρις-ός;

42. Δεν είπε ή γραφή, ότι άπο το

σπέρμα του Δαβίδ, καί άπο τον Βηθ

λεέμ τήνΧώραν έκεΐ όπου ητον ό Δα

βίδ, ό Χρις-ός έρχεται;

43. Διχος-ασία λοιπόν έγινον είς τό

πλήθος οι' αυτόν.

44- Και κάποιοι άπ' αΰτους ήθελαν

νά τον πιάσουν' άλλα κάμεις δέν άπ

λωνε απανωτού νέοι*.

ετε τεκ α-, χι μι κα ίί ύΓουαρΙ.

34• Δο τε με κ,ϊρκόνι, έ δό τε μός

μι Γε'νι' έ άτγε κε γιάμ ούνΐ, γιούβετ

νούκί μοΰντνι τί βίγι.

35. Ε τζιφούτ§ θόίτνϊ ίιε'ρι με γιά-

τ«ριν$' κου ήό τι βέγε κουϊγ, ίί νέβετ

δό τι μός έ Ρέγεμε άτε; βάΖε μός §ί

τε βέγι ντε φυλίρα τε πιρχάπουρα τ§

Ελλη'νιβετ , έ τ§ διδάξγε Ελλη'ν|τε;

36. τζ^ά με θένε Αίγιο φγιάλί /.§

θα" οό τ| με ί.ερκόνι μοΰα , έ §ό τ£

μός μ$ Γε'νι' έ τέκ γιαμ οϋνε, γιουβετ

σμουντνι τ§ βίνι;

3^. Ε δίτεν' ε παστά-γμε τε μά-

δενΐ τε ^ε κ:έ;Λπτεσί,γκο'.>λι κεμπίν'

Ι/,σουϊ, έ θυρρι με φόρτ, έ θό'ί,τε' κουα

/.*, έτ, λι τ| βίγ| τέκ ου, έ λε τε πίγ».

38. Ατίγ κι πειόν μπ'ε μουα ( σι

κοΰντρε θα κα'ρτα ) δό τί όγιε'ίενε λιού-

μερα γκα πάρκου ΐ τίγ ουγιτ σ| ΓιαΛί.

3^9• (Ε κϊτΐ ε θα περ 2-ίρτ κϊ

οουαϊγνί τέ μίρρί άτα κ\ ήεσόίγνενΐβ

άί, σε ψέέδέ σκέ δέ^ε ^ί:νγτι ^πίρτ^

σέ σκε Ι δέ ν τερουαρε Ιησουι. )

4<*. Ανταιγ σούμε γκα τουρμα, σ»

διΡιουανε κίτ'ι φγιάλϊ , θυ'σνί' κοΰιγ ε

στί με τί βερτέτί προφήτη.

4ΐ. Ε τετγιε'ρε θό!>ν|" κοΰιγ |•ίτί

Κρίίίτι* έ τϊτγιε'ρΐ πα θόΐν§* σϊ μός

βγιεν Κρίστι γκά Γαλιλαία;

4^. Κούκε, θότε κάρτα, σε γκα

φάρρ' έ Δαβίδιτ, έδέ γκά κιουτίτι ί

Βιθλεέμιττέκ ριγ Δαβίδι, βγιιν Κρί-

43. Ε οϋ πε, τε σκίερε ντε τούρμε

περ τ|.

44• Ε τζα γκα άτά οουαϊγνε τ*

ζίγν' άτ§ • πό ντονι^ νουκί βοίϊρι δβΰ-

κρτ| μπί τ|.



Κ«φ. ?. 32ίΚΑΤΑ 1ΏΑΝΝΗΝ

4">. ΪΙλΟίίν λοιπόν οι ΰπηρέται εις

τους άργυρεΐ; καί Φαρισαίους' καί εκεί

νοι τοΰςεϊτταν' οιατί οέν τόνέφέρετε;

46. ΑπεχρίΟν,κχν οι ύπρέται' ουδέ

χαμίαν φοράν τίτοικς λογής «λάλησε

κανένας άνθρωπο;, ώσχνύποΰ έλάλησεν

ετούτος ό άνθρωπος.

47• Οί Φαρισαϊοι λοιπόν τους άπε-

κρίβτ,καν" μήπως και έπλανηθη'κετε και

έ«ΐ;;

48. Μίνα κανένας «πό τους άρ

χοντες ϊπίς-ευσεν εις αυτόν, η άπό τους

φαρισαίους;

49• Αλλα ετούτος ό ό/λος όπου οέν

γνωρίζει τόν νόμον, είναι καταραμένος.

5ο Αέγει τους ό Νικόδημος, ό όποϊ-

βς εΐχεν ΰπα'γει την νύκτα εις αυτόν,

ώντας Ινας άπ' αυτούς*

5ι. Μήνα ό νόμος μας κρίνει τόν

£νθρωπον, άν οέν άκούση προτίτερα

αυτόν, καί να γνωρίση τι κάμνει;

52. Αποκρίθηκαν, καΐ εϊπάν του'

μήνα είσαι καί έσϋ από την Γαλιλαίαν;

έςέτχξε καταλεπτίό; και ΐδε, δτι προ-

©η'της από την Γαλιλαίαν δέν εσηκώθη.

53. Και πάς 2νας έπηγ:ν εις τό

οπητί του.

45. Οΰ κθίενε ία κοπίγτ| ντί τ^

πάρετ' £ πρίφτερετ, έ ντ& Φαρισέίγ"

έ άτχ ού Θάνε κετοΰρε' ψέ νούκ' β πρού-

τ» ατε;

46. Οϋ περΡε'ΐΓκνί κοπίγτε' ντονι$

νιερί •τκ« φόλτουρί κε/ίτού κούρρε, σι

κούϊγ νιερί.

4">• Ε φαρισέϊγτε γιου περΡίϊΓκν*

άτοΰρε. μός γίνί !•£νίε ρε μπάσε έ δε γιου;

48. Μός πίσο'ΐ ντέ άί ντοίιϊ γκα άρ*

-/όντετέ,ά γκα Φαρισέιγτε;

4<). Πό κεγιδ τούρμα, χε νούκ: κου•»

πετόν νόμνε, εστ' έ μαλεκούαρε.

5ο. Οΰ θότ' άτοΰρε Νικόδημοι, κ$

πατ άρδουρ§ νάτενϊ ντεάί, έ κ* κι

■5ι§ γκα άτά.

5 1 . Μός νόμι γιούαιγ δξμίτόν νιε*

ρίνε, πα διΡούαρι άτεμε περπάρχ, έ

πα νιόχουρε σέτζπέν;

52. Γιου πίρΡέιίκνε, έ ΐ θάν'άτίγ,

μός γέ έ ϊέ τϊ γκα Γαλιλαία ; κίρκο

καρτεράτε. , έ 5ιχ, κε προφήτ γκ£

ΓαΛίλαία νούκ' οΰ γκρέ.

53. Ε ού κθίε ίίΟε. κοϋσ ντ^ στεπι

Κεφ. η. 8.

ι . Καί ό Ιησοϋς έπηγεν εις τό όρος

τών Ελαίων.

». Καί πάλιν την ώραν του όρθρου

Ϋ,λοεν εις τό ίερόν' καί όλος ό λαός ηρ-

^ουνταν είς αΰτόν' καί εκείνος έκάθι-

βε καί τους έδίδασκε.

3. Καί ο'ι Γραμματείς και οι Φα-

ρ'.βαϊοι έφεραν μίΐν γυναίκα εις αυ

τόν όπου την έπιασαν εις μοιχείαν* καί

την ές-ησαν εις την μέβην.

ή. Καί λέγουν του' διδάσκαλε, ετού

τε τιγ.

Κρίε Ετέτετε. ή. 8.

ι. Ε Ιησούι βάτε ντε, μαλλ τ* Οΰ•

λ'ίνιετ.

2. Ε σοΰμ§ μεγγίί ού κθίε περσί-

ρί ντε Ιερό, έ Ρίθ§ λαόϊβίγ τικ άί, έ

ντίνι, έ ί διδαζ άτά.

3. Ε Γραμματέίγτε έ δε Φαρισέϊγ-

τε πρ*ύν| τέκ άι νιε Γρούα , κε πάν5

ζςν| ντε κουρβερί , έ σί ε κεντρούανε

άτε ντε μες,

4• Ι θόν άτίγ' Δάσκαλ , /-ΐγώ

4ο
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την την γυναίκα έπιάσααεν απάνω είςίΡρούα νταστι ού ζού ντε κουρβερί.

το κακόν όπου έμΛΓ/εύτο* | ^

5. Ιϊ Μωϋσιου νακαπορσιτουρενα

το κακόν όπου ε[*Λΐχ

5. Και εις τον νο'ΐΛον ό Μωϋσης

μας έπαρνίγγειλεν, η τέτοια-.; γυναίκες

να λιθοβολούνται" λοιπόν έσΰ τί λέγεις;

6. Και τούτο το έλεγαν δοκιαάζον-

τές τον, δια να έχουν άφορρ,ν να τον

κατηγορώσιν . Αριη ό Ιησούς έσκυψε . . ,

κάτω, και ρ ν> δάχτυλον του ϊγραφιν | ε σκρούαν |ΐ& Ρίδτ μ,«ι «ε.

εϊς την γην.

βετ ντε νό«. , κε τε τίλιατε τι ρίπου-

λιόγενε με Ρου'ρόε' πό τι τ^θουα;

6. Ε χετε έ θο'3ν§ πίρ τ§ Γο,^τζί-

τονρε άτε,κετ^ [Αούντνε τα καλεζο'ιγ

νε άτ^ ' (*.α Ιησούϊ οΰ ούνγ {/πε ο γ,

η. Και ώσαν ανέμεναν ερωτώντες τον,

ίσηκώθη απάνω και ιΐπέν τους- όποιος

άπό σας δεν έχει άμαρτίαν, Ικεϊνος πρώ

τος ας $ίξη πέτραν εις αΰτη'ν.

8. Και πάλιν έσκυψε κάτω, και Ρ-

γραφεν εις την γη».

ρ. Και εκείνοι ώσαν τό ηκουσαν, ί-

λεγνο'μενοι άπό την συνείδησίν τους ,

εύγαιναν ίνας ένας έςω, άρχίζοντες α

πό τους γεροντότερους εως τους ύπε

ρους" και άπόμεινεν ό Ιησούς μοναχός,

Χαίνί γυναίκα όπου ές-έκετο «ϊς τί;ν

ιιέσην.

ίο. Και ό Ιησούς έσηκώθη, και ώ-

οαν δεν ίϊδε κανένα, πάρα την γυναϊ-

κα εϊπέν της' ώ γυναίκα, ποΰ είναι ε

κείνοι οι καττίγοροί σου; κανένας δεν σι

κατε'κρινε ;

ίο. Και εκείνη ειπεν" ουδέ κανένας,

Αΰθέντη. Και ό Ιησούς της ιΐττεν'οΰ-

ίέ εγώ σε κ*τακρίνω' σύρε, και από

τώρα και έμπροςα πλέον να μην άμαρ-

τάνης»

ία. Και ό Ιησούς πάλιν τους έλά

λησε, και είπιν" έγώ είμαι τό φώς τοδ

κόσμου* εκείνος όπου με ακολούθα, δεν

θέλει περιπατη'βέι *ΐς την σκοτίαν, άλ-

λα θέλει έχει τό φώς της ζ«η«.

1 3. Και οι Φαρισαΐοι τοϋ είπαν- 1-

σΰ μάρτυρας δια λο'γου σου* ή μαρτυμ•

κ σου δεν είναι άληθινη'.

ι4• Απεκρίθη ό Ιητοϋς και είπέν

η. Ε σί ρΊ'γνε έ πιέτν' άτα Ρίθε •5ι«

άτε', γκρίγτι κρίετΐ έ ου θότ' άτοΰρε'

άί κ§ εστξ γκά γιούβετ ί πα φάιγ, λέ τΐ

ίίτγιέρε πρωτοπάρε μπί τε Ρούρό.

8. Ε π§ρσϊρ'ι ουνι κοκίνϊ ί ϋ/.ρούαν

μπί δε'.

9- Ε άτα, πόκ| διΡιούαν§ κετε, έ δε

φίκίρι τοΰρε ί σιχν , νίσνε νιέ γκα νιε

τέ §ϊλλε γιάδτί, κεγκα πλέικτε, γγέρα

ντε τΐ παστάιγίλίτε* έ μπετι Ιησούϊ

βέτεμε, έ δε Ρρούαγια κε κεντρόν ντ4

μές.

ίο. Ε σί γκίγτι κρίετε Ιησούι , Ι

σπα ντοίιε περ βέτζε Ρρούασε , ί θότ'

άσάϊγ' ώ Ρρούα , κοΰ γιαν' άτα χε τΐ

καλεζόϊγνε, ντονιε στε δε^ετόϊ τί;

1 1. Ε & άγιο θα* ντονιε Ζότ* έδέ

Ιησούϊ ί θο'τ' άσά'ιγ* ας ο•ΐνε στε ^|(Α£-

τόϊγ τί' χάϊγ§ε, έ {λός φΐγέ ρ•4•

12. Περσερι Ιησούϊ ού φο"λι άτοϋ-

ρε , έ οϋ θά' ούνε γιάρι δρίτα έ Αο'τε-

σε' άί κε βγιέν πας ριέγε, δά τε [Λος

ετζενε ντ' έρεσίρε , πό λο τε κέτε ορί*

τεν' έγέτισε.

ι3. Αντάϊγ ΐ θάν' άτΐγ φαρισέιγτί"

τί επ ααρτυρί περ βέτεχε τ£ντβ" {Ααρ-

τηρία γιότε σ^στ' ί βερτέτε.

ι4• Ού περίέϊΡκ Ιησούϊ, Ι ού θο'τ*
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τους' καν εγώ μαρτυρώ διαλόγου μου,

αληθινή είναι ή μαρτυρία μου" διατι

είξεύρω άπο ποΰ ήλθα, *«ΐ 'κα• υπάγω*

«μη έσεϊς δεν ήξεύρετε άπο που άρχο

μαι, και που υπάγω.

1 5. Εσείς κατά τήν σάρκα κρίνετε"

ί'.ω ϋ;ν κρίνω κανένα.

ι6. Και αν εγώ κρίνω, ή κρίσις ή

ιδική μου είναι άληθινη'" διατί δεν εί

μαι μονάχος, άλλα είμαι εγώ, και ό.

πατήρ όπου με έπεμψε.

\η. Και εις τον νόμον τον έδικόν

σας είναι γεγραμμένον, δτι δύο ανθρώ

πων ή μαρτυρία είναι αληθινή,

1 8. Είμαι εγώ όπου μαρτυρώ δια

"λόγου μου' και μαρτυρεί και ό πατ/ιρ

ήποΰ με έπεμψε.

19. Ελεγαν του λοιπόν" που είναι

όπατη'ρσου; άπεκρίθη ό Ιησούς" ουδέ

•μένα είξεύρετε,ούόέ τον πατέρα μου"

αν ήξεύρετε έμενα, -/".θέλετε ήζειίρη και

τον πατέρα μου.

2θ. Ετούτα τα λο'για έλάλησε ό

Ιησαυς εις τόγαζοφυλάκιον, διδάσκων-

τας εις τ6 ίεοόν" και κανένας οέν τον

επίασεν, δτι ακόμη δέν είχεν έλΟη ή

ώρα. του.

αι. Είπέντους πάλιν ό Ιησοϋς' ε

γώ υπάγω, και θέλετε με ζητήσει, και

εις την άμαρτίαν σας θέλετε αποθάνει"

και εκεί οπού υπάγω εγω, εσει; οεν

ημπορείτε νά έλθητε.

32. Οϊ Ιουδαίοι λοιπόν έλεγαν" μή

πως και θέλει σκοτώσει του λόγου του,

κ*ι δια τοΰτο λέγει" δπου υπάγω εγώ,

εσείς δεν ημπορείτε να ελθητε;

23. Και είπέν τους" έσεϊς είσθε α

πό τους κάτω, εγώ είμαι άπο τους α

πάνω" έσεϊς είσθε άπο τον κόσμον έ-

άτοϋρε" ντόν§ σε ουνε απ μαρτυρι π*ρ

βέτίχε τίμε , έ βερτέτε εστ| μαρτυρία

ίμε" σε ψέ ί §ί γκα καμ άρδουρε, ε κοΰ

βέτε" μα γιούβετ νούκε δίγι γκα βίγ

ουν§ , έ κού βέτε.

1 5. Γιούβετ Ριουκόνι σι κούντρ' ού

θότ{ κούρμι , ού'νί νταστι νούκΐ Ρίου»

κόιγ ντονι£.

1 6. Ε δε ντ| Ριουκόφσια οΰνε, Ριού-

κια ίμε ξστ' έ βερτέτε" σε νού*ε γιαμ

βέτίμ!, πό οΰνε, ε δε γιάτι ϊμ *ϊ μι

κά δϊρΓούαρΙ.

17. Ε δέ ντε νόμ τούαϊγ Ίβ'ί

σκρούαρε, κ* μαρτυρία έ δ'ι νιέρκζετ ί-

στ ε [ίερτετε.

1 8. Γιαμ οΰνεκΐ άπ μαρτυρι π?ρ.

βέτίχε τίμε, έ επ μαρτυρι πΐρ μου*

τχϊ:ό. *1 με δερΡόι.

ΐ(). Εδέ άτα ΐ θάν' άτΐγ' κοϋ *έ-

ΰτϊ πααπάϊ ϊτ; οΰ πξρΡέιΡκ Ιησού»,

νούκε νίχνι άς μούα, άς παπανε τίμ'

τε ίιόχϊτε μούα, <& τε κέσετ*. νιόχου-

ρΐ έ δέ παπάνε τίμ.

αο. Κετό φγιάλΐ θα Ιησούι ντε Γα-

ζοφυλακί , κοΰρ διδάς ντΐ Ιερό , ΐ ντο-

νι| νούκ' έ ζοΰρι άτε, σε νούκε &δ άρ

δουρε έ δέ σαχάτ' ίτίγ.

21. Οΰ θα πάΡενε άτοϋρε Ιησούι"

ουνε. μ|νιϊντ βέτε, έ δό τε μ• κερκόνι

μούα, ε 2>ό τε β&σνι ντε φάΐγ τούαϊγ"

τέκ βέτε οΰν§ , γιούβετ σμούντνι τε

βίνι.

2 2. Αντάϊγ θόσνε τζιφούτε" μόςδό

τε βράσε βέτεχεν' ετίγ, *ε θότ| , τέ*-

βέτε ούνε, σμούντι γιούβετ τ* βίνι;

α3. Ε ού θότ' άτοϋρε* γιου γίνι γκα

τ£ πόστίρμιτί, οΰνε γιαμ γκα τε λιάρ.

τεσμιτε' γιοι» γίνι γκα κϊγιό δινια ,

τούτον, εγω

«τούτον.

δ£εν ειααι »πο τον
κόσμον ουνί σγιάμ γκα κεγιό δινιά

)
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»4. Είπα σας λοιπόν, ότι θέλετε α

ποθάνει εις τοις άμαρτίαι; σα;* διατί

«ν δεν πις-εύετι ότι έγώ είμαι, θέλετε

αποθάνει εις ταϊς άμαρτίαι; σας.

35. Ελεγαν τους λοιπόν* και ποίος

είσαι ΐσύ; και ό Ιτ,σοϋς τοΰ ιϊπίν' ε

κείνος είμαι όποδ σας λαλώ άπά τ/,ν

άρχτίν.

ί6 . Πολλά ?/ω να ειπώ και να κρί

νω διά λόγου σας" αλλά εκείνος όπου

με ίπεμψεν είναι αληθινός" και έγώ ε

κείνα όπου άκουσα άπ'αυτόν, αυτά λα

λώ εις τον κόσμον.

37. Δέν έγνώρισαν ότι διά τον πα

τέρα τιοϋς έλεγε.

38. Ειπέν τους λοιπόν ό Ιησούς* ό

ταν ΰψώσητε τον υίόν τοϋ άνθρωπου, τό

τε θέλετε γνωρίσει, ότι έγώ είμαι, και

«πο λόγο» ριου δεν κάμνω τίποτες, άλ

λα καθώς με βδίδαζεν ό πατήρ μου, ε

τούτα λε'γω.

39. Και εκείνος όποδ μέ έΤπ;ε(χ.ψβ,

μετ' έμενα είναι" και δέν με άφηκε μο-

ναχον ό πατήρ, ότι εγώ κάμνω πάντο

τε εκείνα όπου τοδ άρε'σκουν.

3ο. Αε'γωντας αυτός έτοΰτα, πολ

λοί έπίς-ευσαν εις αυτόν.

3 1 . Ελεγε λοιπόν ό Ιησούς εις τους

Ιουδαίους όπου έπίς-ευσαν εις αύτόν'

«αν ϊσεΓς μείνετε εις τον λόνον τόν ε-

δικόν μον, αλήθεια μαθητάδες μου εί-

«θε.

33. Και θέλετε γνωρίσει τήν άλη-

ίειαν' και ήάλτι'θεια θέλει σας ελευθε

ρώσει.

33. Απεκρίθηκάν του" εμείς εΐμε-

βθε σπέρμα του Αβραάμ, και κανέναν

οίν έδουλεύσαμεν ποτέ" πώς εσύ λέ

γεις* ότι θε'λετε ελευθερωθή;

34. Απεκρίθη τουςόίησοΰς" βέβαια

ίέβαια σας λέγω, <τι κάθε άνθρω-

"•»; οποί κάμνκ την άμαρτίαν είναι

34• Αντάιγ οΰ θάτζε γιού,ϋετ,

χε δό τε βδισνι μπε */άγε τούαιν• «

ψε ντε μός χεσόφτζι χ| οΰ'νε νιαα, &

τε βδίσνι μπ| <">άγε τούαιγ.

35. Ε ΐ θόίν' άτίγ" τί τζιλι γέ;

• δε Ιτ.σούΐ οΰ θα άτοΰρε" άϊ γιαμ 'Ά

ου χουβεντόϊγ γιούβετ κε χέρεν' ;πά;ί.

5ΐ6. Σούμε κάμ τ| θόμ περ γιού

βετ , έ του δεμντόεγ" πο άΐ χ§ με δεο-

Γοι εστ ι Ε,ερτετε ε ο•-ΐνε ατο κε 8ι• ιο-

βα γκά άί, άτό θόμ ντε πότε.

37. Ε άτα νούκε κουπίτουανε , κε

περ Λαλάνε ού θοσ άτοΰρε.

38. Αντάιγ οΰ θά άτοΰρε Ιτ,σούϊ"

κοΰρ τε γχρίρ^ι γκά δέου τε πίρρ' έ

νιερίουτ, άχιέρε δό τενίχνι σέοΰνξ γιαμ,

έ βετίουτ νουκε Αέιγ ντονιε πούνε, πό

φλιάσ σι κούντρί μϊ διοάξι μούα ^α-

*άϊ ίμ.

39. Ε άΐ χε με δερΓόΓ, ε•"τε μ«

μουα" νού/ε με λιά μούα βέτεμε "ία-

πάϊ' σε ψέ οΰνε ίί. 'γ κούρδο άτό κε ΐ

πελκέγινε άτίγ.

3ο. Ε κοΰρ θόϊ «ι κετό φγιάλε,

σουμ{ πεσουανε ντέ άί.

3ι. Ε οΰ θόσ άδά Ιησουι άτοΰρε

τζιφούτετ κε πάν» πεσούαρί ντέ άί'

ντε ρουαιγτισι φγιάλετ' έμία γιούβετ,

οο τέ γίνι μαθητίτ* έμί τ| βερτέτι.

3α. Ε δό τε ίίννι τε βερτέτενε, έ έ

βερτέτα δό τοΰ λεφτερόη'ε γιούβετ.

33. Γιου περΡέΊΓκνϊ άτίγ" γέμι γκά

φάρρ' ί Αβραάμιτ, έ νού\' ού "τ|μ

κούρρε σκλεβ ντε ντονιε , κί# άδά θούα

τί , δό τε λεορτερόσι;

34. Ού περΕέΐΓκ μπά τά Ιησού»"

βίρτέτ, βερτέτ οΰ θόμ γιούβετ, κέ

τζίλι οο Λε πεν «>άϊγν3, εϊτ£ σκλά(°>
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ίοΰλο; ττ,ς αμαρτίας.

35. Και ύ ίοϋλος δεν μένη εις το

σπίτι παντοτεινά* όυίος μένειπάντο

τε.

36. Εαν λοιπόν δ νιος σά; ελευθε-

ρώστ;, βίβαια ελεύθεροι ΘΓ/.ετι εισθαι.

37- Εΐξεύρωότι σπέρμα του Αβρα-

αιι εισθε' άλλα γυρεύετε νκμέ φονεύ-

στ,τε, ότι ό λόγος ό »ο\κός μου δεν

χωρεί εις εσάς,

38. Εγώ εκείνο όπου είδα συμα

«ς τον πατέρα μου λαλώ- και έσεϊς

λοιπόν έχεΐνο όπου είοετε άπό τον πα

τέρα σας κάμνετε.

3ρ. Απεκρίθν,σαν και είπαν του" ό

πατέρα μας είναι ό Αβρααα. Λέγει τους

• Ιτ,σούς' αν τ,σθαν παιάία τοΰ Αβρα

άμ, ήθέλετε κάμνει τα έργα τοΰ Α

βραάμ.

4ο. Αμή τώρα ζητάτε να μέ φο

νεύσατε, άνθρωπον όπου σα; έλάληια

•την άλη'Ίειαν, όπου άκουσα άπο τον

Θεόν' έτοΰτο ό Αβρααα δεν τό έκαμε.

4 1 . Εσείς κάμνετε τά έργα του πα

τρός σας. Είπαν του" έμεΐς άπό πορνεί-

«ν 5εν εγεννηθτίκαμεν' ένα πατέρα ε-

γ_ο•«ν, τον Θεο'ν,

4'-ί• Ο Ιησούς χους εΐπεν' αν ό Θε

ές ητον ό πατέρας σας, ήθέλετε άγα

πα έμίνα" οΊατι εγώ άπό τον θεόν εϋ-

γηκα καϊ ήλθα' σΊατί άπό λόγου μου

ίέν ήλθα, άλλα εκείνος με ές-ειλε.

43. Διατι 5έν γνωρίζετε την λα-

λιάν μυυ ; έπειοή δεν ημπορείτε να ά-

κοΰητε τά λόγια μου.

44• Εσείς είσθε άπο τον πάτερα

«ας τον οΊάβολον, και θέλετε να κά

μνετε τ«ΐς έπιΟυαίαις τοΰ πατρός σας'

ι «ραγιτ.

33. Ε σκλάβι νου/.* κεντρί. Ρίθε,

ίι§ μπε στίπί' πίρρι κεντρόν ΡίΟ* νι'ϊ

ντε στεπί.

36. Αντάιγ ντου σπετόφτε πίόόι

γιουβετ, δό τε γίνι με τε β|ρτέτε τ*

σπετούαρ*.

37. Ε δι 'λϊ γίνι γκα φάρρ' έ Αβρά-

άμιτ' πό κ^ρκόνι τε με βρίτνι μούα,

σε ψέ φγιάλια ίμε νούκε χιν μπί γιου-

β".

38. Οΰν§ θομ άτι κ§ καμ πάρε,

μπά«ε τε παπάϊτ σΐμ' αστού έ οε γιοι»

άτε πενι χε μψούατε γκα χαπάϊ γιού-

αιγ.

3ρ. Γιου πϊρΡέϊΡκν* άτιγ, έ ί Θάνε."

παλάΐ ίνε |3τ' Αβραάμι* ού θότ ά-

τοΰρε Ιτ,σοίϊ' τ* γέσίτϊ πίγτ' έ Αβρα-

άμιτ, δό τέ πέγ|τϊ πούνιτ' έ Αβρα-

άμ^τ.

4<> Μ* ντα3τι κίρκόνι τϊ με βρί

τνι μούα , νιερι κι ού θάτζε γιουβετ

τε βίρτέτενί , κε διΡιόβα γκα Περντία•

κϊτ^ Αβραάμι νουκ * πέρρΊ.

4ι. Γιουβετ π§νι πουνερατ' ε πα-

πάϊτ σουαϊγ ' γιου π$ρΡέϊΡκν' άτΐγ "

νέβετ σγέαι γκα φάρρΊ κουρβ|ρίσ8' νι^

παΛα β?τεμ| λίμι, Περντίν*.

4^. Ε Ιησούϊ οϋ θότ' άτουρε' ντε

κέ Περντία λαλαϊ γιουαιγ, πα γέτϊ.5*

οο τε με δόγετε μουα' σε οίϋνε γκα

Περντία δόλλα, έ άρτζε' σε ψέ νού*!

καμ άρδουρε βετίρυτ , πο άι με δίρΓοι

μουα.

43. Π^ρ τζφάρξ πουνί νουκ{ κου-

πετόνι γιουβετ Ριούχενε τίμε; *έ ψΐ

νουκ* μου^τνι τ^ ντίενι φγιάλενε τίμε.

44• Γιουβετ κίνι περ παπα δγιάΧι-

νε* έ οο» τ* π^νι άτ6 κε δε,'ίερον Λαπάϊ

γιουαϊγ' άιϊίί χϊ βράου νιερίνε κεχέρ*ν'

«κεΓνος άπό τήν άρ/ί,ν τ,τον άνθρωπο- έ πάρε" έ ντ* τε βερτέτε νουκε κ*ντρό«,

κτόνος, και εις τήν άληθειοτ/ 4»ν ίς-ά-|σ• ψε σε'ίτ' * β|οτέτ| ντε άι' κούρ
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βηκε' διατί άλη'θεια εις αυτόν δεν ει- φλέτ ΡΐνιέστρενΙ , φλέτ άτε >.ε Ριάν ά-

ναι* όταν λαλη το ψεΰμα, από τα ί-

ίικάτου λαλεΐ" ότι ψεύςτ,ς είναι, και

ό πατήρ ψεύδους.

45. Εγώ διατί λε'γω την άλη'θει-

«ν , δέν με πις-εύετε;

46. Ποίος από σας μέ ελέγχει «•"

ρ•. αμαρτίας; άμή «ν έγώ λέγω άλη-

Οειαν, 3ιατΙ εσείς δεν μ; πις-εύετε;

47• Εκείνος όπου είναι άπά τον Θε-

ον, ακούει τα λόγια τοΰ θεού* δια

τοΰτο εσείς δεν άκούετε, διατί δεν εί

σθε από τον θεόν.

48. Απεκρίθηχαν λοιπόν οι Ιουδαί

οι, και είπαν του" δέν λέγομεν έμεΐς

χαλά ότι Σαμαρείτης είσαι, και δαι-

μόνιον έχεις ;

49• Απεκρίθη ό Ιησούς" εγώ δαι-

μόνιον 6 εν έχω, άλλα τιμώ τον τατίρα

μου, και έσεΐ; μέ ατιμάζετε.

5ο. Και έγώ δέν ζητώ την δόξαν

μου" είναι εκείνος όπου την ζήτα και

κρίνει.

5ι. Βέβαια βέβαια σας λε'γω, ότι

όποιος φυλάξει τον λόγον μου, δέν θέ

λει ίδεΐ θάνατον εις τον αιώνα.

52. Ειπάν του λοιπόν οί Ιουδαίοι"

τώρα έγνωρίσαμενπώς έχεις δαιμόνιον"

ό Αβραάμ απέθανε και οί πίοφηται ,

καί έσύ λέγεις" όποιος φυλάξει τον λό

γον μου, δέν θέλει γευθή θάνατον εις

τόν αιώνα.

53. Μί,να είσαι εσύ μεγαλητερος α

πό τον πατέρα μας τόν Αβραάμ ; ό ό

ποιος απέθανε, και οί προφηται άπεθα•

ναν" ποιον κάμνεις ΐσΰ τοΰ λόγου σου ;

5 4• Απεκρίθη ό Ιησοΰς" αν έγώ δο

ξάζω τοΰ λόγου [Αου, ή δόξα μου δέν

είναι τίποτες" ό πατέρας ριου είναι ό

που μέ δοξάζει, τόν όποιον ίσεϊς λέγε

τε, ότι είναι Θεός σας.

τίγ, σέ ψέ είΐτ» ίενιε'ίτγιαρ, έ δέ άα-

ϊη ί Ρε•5;έδτεϊσ|.

45. Πό μούα νού/.§ με πεσόνι, σέ

ψέ ού θόμ τε βίρτέτξνε.

46. Κοϋσ γκα γιοϋδ με κερτον πίρ.

φάιγ; έ ντου θόμ τε βερτέτενί, περ σϊ

γιο'ίβετ νούκ* μ* πέσόνι μοόα;

47> Αι Χί |3τ| γκα ΙΙερντία, φγιχ-

λετ' έ Περντίσε §ιΡιόν" γιούβετ άντάιγ

νουκ' ΐ διΡιόνι, σέ ψέ σγίνι γκα Περ-

ντία.

48. Γιου περΡεΊΡκνε τζιφούτε, έ ί θά-

ν' άτίγ, νου'χί θόμινάβετ μίρρϊ, σΐ τι

γέ *ι'ε, Καμάριτ, έ ί τζιν τόσου ρι;

49 Ού πε,ρΡέΐίκ Ιητούί, οίνε σγιχμ

ί τ,ιντόσουρε , πό ντερόιγ παπάνε τίμ,

έ γιουβετ με ςεντερόνι μούα.

5ο. Μα ουνΐ νούκ' έ ζε φίλ' ντέρρε

τίμ , εστ§ κοϋσ έ ίερκόν έ §ό τ| Λέγε

Ριούίχ.

5 1. Β§ρτέτ, βερτέτ ού Οόμ γιούβετ,

κούϊ τε ρούαγε φγιάλ|ν§ τίμε, οό τε

μός σόχ| βδέκεγε ντε γέτε τε πα σό-

σούρε.

52. Ι θόνε δα «τίγ Τζιφούτε, ντα-

ίίτι πα έ νιοχμ , Χξ τι γέ ί τζιντόσου-

ρϊ, Αβραάμι βδίκι, έ δέ προφη'τεριτί,

έ τί θούα' κούϊί ρούαν φγιάλίνε τίμε,

δό τ| μός χάγε βόεκεγ| ντε γέτε τ£ πχ

σόσουρε.

53. Μός γε τί μι μαδ σέ Αβρα

άμι, παπάΐϊνε, κε βόίκι; έδέπροφητερι

τε β^ίκνε, τζίλινε έ πεν τί βέτε/ενϊ τεντ-;

54• Ού περΡέιΡκ Ιησούϊ' ντε ντερόιγ

οϋνε βέτεχενε τίμε , ντέόόια ΐμε σέ'1τ|

Ρε" |5τ| παπάϊ ϊμ άι κε μ§ ντερόν" άί

κε θόι γιούβετ σέ |στε Πεοντία

γιούαϊγ.
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55. Και δεν τον {γνωρίσετε" άμή

εγώ τον εϊςεύρω* χ&ί αν ειπώ, πώς οεν

τον είξεόρω, βέλω είσθαι και ϊγώ μιας

λογΐς ώσαν χμ εσάς, ψεύτης" άλλα τον

εϊξευρω, και φυλάττω τον λο'γον του.

56. Αβραάμ ό πατέρας σα; χαρά το

είχε να εϊδίί την η1 μέραν την έδικην μου*

και είδε, και έχάρη.

5^. Και οι Ιουδαίοι τοϋ είπαν" α

κόμη πενήντα χρονών δέν είσαι, και ει-

ϊεςτόν Αβραάμ;

55. Ε νουκ' έ νιο'χτ$ άτξ, μα ουν*

έ" νιδχ άτ^' έ ντε βάφτζια κ§ σέ νιόχ ά-

τε, §ο τέ γέμ Ρενιεϋτγιαρ πόσι γιου-

βετ' πο Ι οι «τ£, Ι φγκχλε^* έτίγ

έ ρουαίγ.

56. Αβραάμι παπάΐ γιούαϊγ, Γάζ

τε μαδ έ πατ , κϊ τ^ σίχ^ οίτε,νί τίμε,

ε ο ε ε πα , ε ου ι$,ουα.

57. Ι θάν§ πα τζιφουτ' άτίγ* ε δέ

π&σεδγιέτε. βγιέτζ σγέ , ε κέ πάρε Α-

βραάμνε;

58. Καί ό Ιησούς τοϋ; είπε" Βέβαια! 58. 04 θότ* άτοΰρε Ιησούϊ" βερ

βέβαια σας λέγω, προ του να γένη ό Α

βραάμ, εγώ είμαι.

5<). Εσηκωσαν λοιπόν πέτραις να

ρίζουν απάνω του" άμηό Ιησοϋς έκρυφ-

8η , και εύγηκεν άπο το ίερον , περ

νώντας άπο την μέσην τους' και έτζι

έπερασε καί έδιέβη.

Κί-ρ. θ. ί).

ι. Καί περνώντας είδεν ένα ανθρώ

πων όπου ητον τυφλός άφόντις έγεν-

νη'θ/).

2. Καί τον ερώτησαν οί μαθητάδες

του, **αί είπαν* Διδάσκαλε, τίς ημαρ-

τεν, ετούτος η οί γονείς του, να γίννηθη

τυφλός ;

3. Απεκρίθη ό Ιησούς" ουδέ ετού

τος ημαρτεν, ουδέ οι γονείς του" άλλα

(εγεννηήη τυφλός ) δια νά φανερωθούν

τα έργα του θεοΰ εις αυτόν.

4• Εμένα πρέπει νκ κάμνω τα έργα

εκείνου όπου με επεμψεν εως όπου εί

ναι ημέρα, έρχεται νύκτα, όπο'ταν ουδέ

κανένας δέν δένεται να εργάζεται.

5. Οταν είμαι εις τον κο'σμον, εί

μαι φώς του κόσμου.

6. Ετοϋτα είπε, καί έπτυσε κάτω ,

τετ, βερτέτ ου θδμ γου'βετ , σε π*

πάρρε δέ Αβραάμι , γιαμ οΰνε.

59• Αντάιγ μούαρρε Ρούρρ"| τ$ πίγ-

νβ μπΐ τε." μα Ιησοΰι ου φσέχ, έ §ό-

Χι γκα. Ιερόΐ , έ δκόϊ ντε π§ρ μίς τ§

τούρε, έ άστοΰ βάτε.

Κρίε Ενίντΐτε. Θ. 9• *

ι. Ε μπ|τ| σκουαρ; πα νιε νιερ;

τε βέρπϊρε, κ| γκα τελέρρετ' έτίγ.

2. Ε έ πιετν' άτ^ μαδητίτ' έτίγ,

ε ί Οάνε' Δασκαλ, τζίλι φ|γέου. κοΰιγ.

ά περίνγτ' έτίγ, Χ| τ^λεχετε ί βέοΑίο»;

3. Οΰ περΡέείκ Ιησίύί, άς κου«γ

φεγέου, ας περίνγτ' έτίγ" πο χετ|

τζφάκενε πουνετ' έ Περντίσε μπ§ τ§.

4. Δουχαετε τε πεϊγ ουνε πουνετ'

έ άτίγ χϊ με δερΡόΐ γγέρα σα Ίστε δί-

τε* βγιέν νάτ§, κοΰρ σμούντ τ§ που-

νόγε ντονι|.

5 Γγέρα σα γιάμ ντε ποτ», γιαμ

δρίτ' έ πότεσεΛ

6. Ε σι Οά χετο" πεδτίγτι μπ| δέ,

έ πέρρι μέ πίδτίμΐ λιουτζ$ , ί λέουκαι ίκαμε πηλόν άπο το πτυσμα του ,

καί έχρισε τον πηλον εις τα μάτια τοΰ λιούτ^νϊ μπί σι τε ο-| βέρπίβιτ

τυφλοϋ.
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η. Και είπίν το•»" «ύ(ΐε, νίψο» κ; | 7• Ε ί θο'τ' άτίγ" χάίγδε, λιάου ντ4 .

♦ην κολυαβη'θραν τοΰ Σιλωά</.' (το ό-| Κυλυμβιθρε ιέ Σιλωάριιτ, (κε §6 υ.•

ποίον θέλει να εΐπη", άπε7αλ[Αενος") Ε

πήγε λοιπόν καί ένίφθη, καί εγύρισε

βλέπωντας.

8. Οί γειτο'νοι λοιπόν και εκείνοι ό

που τόν έβλεπαν προττίτιρα ότι ητον

τυφλός, έλεγαν" ίίν είναι ετούτος όπου

κάθετο και εζητα;

9• Αλλοι έλεγαν" ότι ετούτο; είναι"

άλλοι έλεγαν* τοΰ" ομοιάζει" καί εκείνος

έλεγαν" ότι έγω|Ααι.

ίο. Ελεγαν του" και πω; λοιπόν ά

νθιζαν τα [Αίτια σου ;

II. Απεκρίθη έκεΐνος, καί εΐπεν' ί

νας άνθρωπος όπου τόν λέγουν Ιησοΰν ,

Γ/.-/7.ε πηλόν, και εβαλεν απάνω εις

τά [λάτιά [Αου, και είπε μιου" σύρε εις

την κολυαβη'θραν του 2ιλωχα, και νί

ψου. Και επήγα και ένίφθηκα, καί είοα.

ία". Είπαν του" και που είναι εκεί

νος; Λέγει τους* όένεΐξεύρω.

1 3. Και έφεραν εις τους Φαρισαίους

εκείνον, όπου ητον ενα καιρόν τυφλο'ς.

1 4• Και όταν έκααεν ό Ιησούς τόν

πηλόν, και άνοιξε τα ριάτιά του, ητον

σάββατον.

1 5. Πάλινλοιπόν τόν ερωτούσαν και

οί Φαρισαϊοι, πώς άνέβλεψε, καί εκείνος

τους είπε" πηλόν εβαλεν απάνω εις

τά [ΐάτιά [Ααυ, και ένίφθηκα, και βλέ

πω.

ι6. Καί κάποιοι άπότοΰ; Φαρισαί-

ους έλεγαν" ετούτο; ό άνθρωπος δ"ίν

είναι άπό τόν θεόν, διατί δέν φυλάγει

•τό σάββατον. Αλλοι έλεγαν" πως δύ

νεται άνθρωπος αμαρτωλός νά κά[Αη

τε'τοιας λογής σηίΑεϊα; Καί ήταν ίι-

χος•ασία άνάρι,εσάτους.

χη. Αέγουσι πάλιν τοΰ τυφλού, ε

σύ τί λέγεις διάτ' αυτόν, ότι άνοιζε

τά ρ.άτιάσου; Καί εκείνος είπεν' ότι

θένε ίδερίούαρε) ΐ σι βάτε, έ ούλια}

ού κθίε τούκ' έ πάρξ.

8. Αντάϊγ Ριτόντ§, έ δέ άτα κι ί

κίσνε πάρε άτε π§ρπάρα κε ί/ί \ β•ρ-

περε, θόσνβ* νούκ' νίτεκούϊγ κε ρίγ, «

λίπεν;

ρ. Τζα θ<#νε* κε κούϊγ εστε* έ τβ>

τγιε'ρε πα , κε τγιάτ|ρ κε ί Γιαν άτίγ

εστε" |/.ά άί θόστε, σε ουνε γιά|Α.

ι ο» Ε ΐθο'ν'άτίγ, κίδ τοΰ χάπνι

σίτε;

ιι. Ού περίέϊΓκ άί ε θα" νιε νιερί

«5 θούχαετε Ιησού, Λέόριλιούτζι, έρ.§

λέου σίτ|, έ ψχ θα" χάϊγδε ντε Κολυρ-

βίθρε τέ Σιλωάριιτ , έ λιάου" έ βάϊγ-

τα , ι ού λιάτζε , έ ϊο'χ.

13. Ατ| χίρε ΐ θάν' άτίγ* κοΰ ίδτ'

άί; ού θότε , νούκβ δί.

1 3. Ε προύν' άτε κ§ κέ νιε χέρ§ ί

βέρΑίρε ντέΦαρισέϊγ.

ι4• Ε κούρ Λ&ρρι λιούτζίνε Ιησούί,

ε ί χάπι άτίγ σίτε, Ια §ίτ' έ2|τούνβ.

1 5. Περσεοί πα ε οέ Φαρισέϊγτ| ε

πιέτν'άτε, [Αετζ φάρε λοί πούνε πβ-

χτίσι ορ:τενξ * έ δ"έ άί ού θο'τ' άτοΰρε"

λιούτζε βοϋρι ριπί σι τ| |*ία, έ ού λιά-

τζε , έ σόχ.

1 6. Αντάϊγ τ£ά γκα Φαρισέϊγτε,

θο'ϊνε." κούϊγ νιερί , κε νούκε ρούαν τί

χετούνενε, νούκ' εστί γ*« Περντία, τ$-

τγιέρε θο'ϋνε* χ\σ (ΐ,ούντ νιε νιερί φαγε-

τούαρ τε Λίγε τε τίλια τζιου&ρα; ε κε

ριπα τα τϊ σκίερξ.

17. Αντάίγ ΐ θο'νξ περτίρί αϊ βερ-

Αιριτ , τί τζθούα περ άτ|, κε τ| χά-

α' σέ προφ^τπι σιτ ετούα; έ δϊ αϊ
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προφΐίτ?ίς βΐναι.

1 8. Δέν ΐχίς&σα,ν λοιπόν οι Ιου-

Λαΐοι ίι' αυτόν, ότι -τ,τοντυφλός καί

ιΐίεν, ίω; όπου έλάλ/,σαν τους γονείς

εκείνου όπου άνέβλεψε.

*9• Και έρώττ,σάν τους, καί είπαν"

"ετούτος είναι ό υιός σας, όπου λέγετε

ότι τυφλός έγενν/ίθν) ; πώς λοιπόν τώρα

βλέπει ;

αο. Οι γονείς του τους άπεκρίθνι-

καν χαΐ είπα•)" εϊςεύροΐλεν ότι ετούτος

βίναι ό υίο'ς ρΐας, και ότι- τυφλό; έγεν-

ννίδ>}•

21. Α[/η τώρα πώς βλέπει, δεν εΐ-

',δτε.

1 8. Πο τζιφούτϊ νου/.ϊ πεσούαν|

περ άτι σε κέ ί β*'ρλερ§ , έ πο/τίσι

δρίτενϊ, γγέρα «α Ούρρί περίνγτ' έ ά

τίγ κε όύ σερούα γκα (ϋερΑϊτζίρα.

ι<). Ε ί πιέτν' άτα, έ όύ βάνε"

κόύιγ ί,θτε πίρρι γιούαιγ , χε θόϊ γιού-

βετ σέ λίόυ ΐβέρ/τερε' κί3άόά<ΐέχ

νταδτί;

2ο. Γιόΰ περΡεϊΡκνϊ. άτοϋρε περίνγτ'

έτίγ, έ ου Θάνε* να έδίιχε κε κούιγ

ιστέ Λίρρι ίνε', έ δ"έ κε λέΌυ ΐ βε'ρϋϊρί.

άι'. ΜακΙδ σέχ νταϊτί', νούκ' £ δί-

Σ.ίύρωριεν" $ τίς άνοιξε τα |<.άτιά του, Ι [ίε, ά κοΰσ ί χάπι άτίγ σίτε, να αέ 5ί-

έΐλίΐς δΊν εΐςέύροριεν" . αύτος έχει -/,λικί

Λν, αύτον έρώτνίσατε' αυτός ίια λό

γου του θέλει σας ειπεί.

32. Ετούτα είιταν οΐ γονείς του ,

οιατί έφοβούνταν τους Ιουδαίους" <ϊια•

τίκαί προτνίτερα έσυ|Λφών/]σαν οι Ιου

δαίοι, ότι όποιος ομολόγησε» αυτόν πώς

είναι Χρ»70ί, να τό* διώχνουν άπό

τό συναγώγι.

α3. Δια τόΰτο είπαν οι γονείς τόυ'

ότι ήλικίαν • ϊχει, αυτόν ερωτήσετε.

34- Ελάλησαν λοιπόν δεύτερον τον

ανθρωπον; όπου τ,τον τυφλός, και εί

παν του' δοςασε τον θίόν' εριεΐς ΐςεύ-

ροαεν, ότι ό άνβρωπ»; ετούτος είναι

αμαρτωλός.

α5. ΑπεκρίΟ•/) έιέΐνος; καί είπίν'

αν τ,ναι άυ-αρτωλός, δέν νίςεύρω" ενα

μόνον ήςεύρω; ότι άτί' «"κει οποί ηριούν

τυφλός, τώραβλε—ω:

26. Καί πάλιν είπαν τοϋ' τί σόΰ ί-

καυ.ε ; πώς άνοιςε τα [λάτιά σου ;

ιη. Τους άπεκρίβ/,' προτνίτερα σας

τό είπα, καί δέν ακούσετε" τί πάλιν 0έ-

λΓτε να ακούσετε; [»-?,να θέλετε καί ε

σείς να γενάτε ααίητάόε; του ;

ρ•.!, «ί εττε Αούΐρε, πιέτνι άτ§, ε άί ού

τόΰ δότι περ βετεχε τ§ τίγ.

22. Κίϊτόυ Θάνε περίνγτ' έτίγ, αϊ

ψέ κί5ν| φρίκε γχα τζίφούτϊ * σέ ψέ

χίίνϊ Λέρρε κουβεντ τζιφούτε , κε ντε

νιο'χτί άτε νιερί πίρ Κρίϋ τά ντζίρϊ

γκα 2υναγώγί1

23. Πρα άντάΐγ Θάνε περίνγτ' έ

τίγ" σέ είίτε πόύρρε, έ πιεχνι άτί.

24^ Ε θόρρέ ία π'ερ σε δίτίτ νιερίνί

άτ^ χέ χέϊβέρπέρϊ' έ ί Οάν' άτίγ" Ιτϊ

λιβδίμ Περνΐίσε' να Ι οίαε κε κούϊγ

νιερί ϊ5τϊ φαγιτοιίαρ,

ί5. Ού περΡέϊΡκ άι άτοΰρε, » ού

βο'τϊ' ντέδτί φαγετούαρ, νούκ' έ δι, κ|τ

τί δι, κε γέίίε ί βέρπιρε; ΐ νταδτί θίχ.

26. Ε ίβάν' άτίγ περσερί" τζπέρί

τέκ τέγε; κί5 τε χάπι σίτ' έτούα;

%η. Ού περΡέίΡκ' άτόΰοε* όύ θάτζί

(*.| περπάρα γιούβετ, ϊ νούκε διΡιού-

άτε" ψέ δόι τά διΡίόνι π£ρσ|ρί; μός δον

' τε Λένενι έ δέ γιοΰβεί (ί.α6γιτίτ' έτίγ;

38. Υβρισαν τον λοιπόν, και είπχν'Ι 28. Μα άτά έδάιγτινε., έ ί Οάνι

4ι
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ίσϋ είσαι (/.αβ•/.τίί εκείνου- άυ.η «{Αίϊς' τι γε ααΟ/,τίου ΐ τίγ , ί νά£:τ γε'•ζ*

ίναίσΟϊ [ΑζΟτ,τάϊίς τοΰ Μωντέω;.

29. Εριεΐ; ήςεύ^&αεν, ότι ό Θεό; ί

μ*6•/;τενγ τε Μωϋσίουτ.

2ο. Να ίδια» κϊ ι/.έ Μωΰσίνε χου-

αυ'*τυ/ε αέ τον Μωϋσήν' άρ, έτβοτον, βέντόϊ Περντία" ρά ίίετε νονχ' έδίαβ

ίίν τόν τ;ςε•'ροιί.εν ττόΟεν είναι

3ο. Α-εκρίβτ; ό άνθρωπο;, και εί-

ίίεν του;" έτοϊτο είναι το Οαυ^ατο*,

ότι εαεί; £έν γ&ίΰρετί πο'ϊεν είναι, κ«!

ανοιςε τα [«.άτια αου,

3ι. Οιι,ως τϊςεΰρον.εν ότ* άιιαρτω-

1£»ν ό Θίί)3 δέν ακούειΆλα- άν ήναι

χάν$νκ;• όπου σε'οεται τον θϊον, χα'ι

ϋάανει το Οί'ληαά του, ετούτου ακούει.

3ι. Από ττ> άρ•//,ν τοΰ κόταου οέν

«ΣκούσΟηχεν, ότι κανένας να άνοιξε ΐλά-

νια κάνε,νοΰ, όπου να έγενννίίΐηκί τ,υο-

νίς. '

33. Αν αεν ν,τον έτοΰτο; άπό τον

Οίον, ύέν ή|/.πο'ρ?ι να χχιλύ; τίποτί;

34• Απεκρίθτ,καν και είπαν του" έ-

ίΰ όλο; οΊολου «γεννηβης ει; ταϊ;- ά

(Λαρτίαι;, καϊ εσύ υ,*; διδάσκη;; Και

Τ>ν ιΰγαλαν έςω.

35. Ηκουσεν ό ΐΥ,σοΰ;, ότι τον ίΰ

γχλαν εςω" και ώααν τον ν;υρι, του εί

πε•/ πις-εύει; ε-τί* ει; τονυίον τοΰ θεοΰ;

36. Εκείνο; άπεκοίβ/ι κχι ειπε'ν

▼ου* και -οίο; είναι, Αΰβε'ντϊΐ, να πι-

ξ-εϋσω ει; αΰτο'ν ;

3^. Καίό Ι/ιοϋς του είπίν" και τον

είίό;, καϊ εκείνο; είναι όπου συντυ/αί

νει ρ.ετ' ε'τένα.

38. Και έκεΐνο; είπεν' τ<~ί)ω, Αϋ.

βέντη* καϊ τον ΐποοσκύν/κτεν

3(). Καϊ ό Ιησοΰ; ιίπεν' ε'γω ει;

ζρίσιν ίλδα *ί; τούτον τόν κοσαον' ίικ

•»ά είίοϋν εκείνοι όπου" αΐν βλέπουν, και

«κείνοι όπου βλέπουν να γενούν τυφλοί.

4ο. Καϊ εκείνοι όπου ν,τον μιτ' αυ

τόν άπό του; Φαρισαίου;, τα άκουσαν

*ύτα τα λόγια, καί εί-άν χου α,ηνα και

ψ& τυφλοί είαίσδε ; • |

γκα εστε

3ο. Οΰ περίεΊ'"κ ίκρίου , ί οΰ Οο'τ'

άτοΰρε' κίγιυ ΐατ,ϊ τζκ,υδία, κ| γιου-»

6«τ «έ οίγι γκα ';ί;τ' άί, « ρ,ουα ιλϊ

χάπι σίτ|.

3ι» Μά ΐ δί|ΐ.| κε Περντία νούκε

δι^ιόν «ραγ|τόρ^τε, πο κούδ ντεών

Περντίνί, έ ;;ϊν άτβ χέ δό Περντία,

κετίγ ϊ διΡιόν'

3α. Κ| κοΰρ ίϊτεγε'τα, νερΰκ'εδτε

δι^ιοΰαρε τε 6ον5 , κε τε χε'τε χα'πουρδ

ντονιέ σίτ' έ άτιγ ϋί χα λε'ρρε ί βε'ρ»

*§Ρ5•

33. Ντε μ.ό; ΐ5 κοΰϊγ γκα Περ-•

ντία νούχί [Λουντ τε Α|ν ίε ς>αρρ•.

34. Γιο» πέ-Γεϊίκνί, έ ί θάν' άτιγ'

τι ού λε'βε ί τέρε [Αχουλιούαρε αί φα'•»

γε , έ τι να διίάς νε'βΐτ; έ έ ντζοΰαρϊ

άτί για'3τ§.

35. ΔιΡιοϊ Ιτ,σούϊ&έ ντζου'αρβ άτβ

γιχστε, έ σΐ ού πο'ϊκ (λέ τί, ί 6α άτιγ*

Αεσόν τίγ ρ.π| τ| Αίρρ" β Περντίσε;

36. Γιου περίε'ιΓκ άί, έ ί θο'τι*

τζίλι |στ| , Ζο'τ, λ| τε Αεσόϊγ ντε άί;

37» Ι Οο'τ' άτιγ Γ/τσο-υϊ* ί δε ΐ &ϊ

πάρρε άτέ , έ 5έ άί' κέ κουβεντίιν (Λί

τί , ά'ί ^ε'τ| §#τε.

38. Ε οξ: άί ί θά' Α&σοϊγ, ώ Ζό*ρ,

ε' ρί{ [Λπε ίέ- β γιου <ρά/λ.

39. Ε θο'τ' ί7,σοΰϊ" οίνε χά(Α άρ-

(ϊαυρε ντε χετε δινιά τε πέϊγ ίΊοιίϊκ*

ίξ τ& ϊο'χενε άτα χε νούχε 8ίννε , έ ά»

τα κε »όχεν| τε βερ*όνεν|.

4°• Ε δι^ιοΰανε τζά γκα Φαριβεϊγ*

τ|, ίε κε'νε ο>ί τ|, ί'ί θάν'άτϊγ' |ΑΟί

γ«';λΐ ί ίΐ να τ.Ι βε'ρπ^οε^
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4 1•. Καν β Ιησοϋ; τοΰ; «ίπ«ν* «ν

*,σ*Κιν τυφλοί, ίέν εΐχ;βτί άμαρτίαν. ά•

αη τώραλέγετε' ότι βλίπομιν* ή αμαρ

τία σα; λοιπόν μένει»

Κεφ. ί. ΙΟ.

ϊ. Βέβαια βέβαια σα; λέγω-, εκείνο;

οποϋ δεν ίαβαίνίΐ «770 την θύραν εϊ; την

αΰλν,ν των προβάτων, άλλα αναβαίνει

«-' άλλ•.δ , έκίϊνο; είναι κλέπτη; καί

α. Ααή εκείνο; ότου έμβαίνει άπό

τ>ρ» θνραν, «κείνο; είναι βοσκό; των

προβάτων.

3. Ετοϋτουνοΰό πορτάρη; τοϋ ανοί

γει" και τά πρόβατα άκούουν την φω-

νη'ν του' και τα Ιδια πρόβατα κράζει

κατά το όνομα του;, και τα εύγάνει

ιν>-

4- Και όταν εϋγάλη εξω ία ίδια

ποόβατα, παγινει έμπροστά του{* και

τα πρόβατα το* ακολουθούν, ότι εΐξευ-

ρ>υσι την φωνη'ν του.

5. Αυνη του ςένου δεν θέλουν τοϋ

4 1 . Ου δότ' άτο3•ί ϊησου'ϊ" τε γέ-

3|τ5 τι βε'ρλερί, νου/.ι χίσ§τ« φ*ιγ"

αά ντα'ίτί κϊ θόι σε «όχεμε' μπίτετϊ,

άδά $»«γι γιουαεγ-.

Κρίε Εδγιίτϊτ!. ι. ί'Λι

ι. Βερτέτ, Γ|ρτετ-•»ύ Οΰμ γιουβιϊ'"

άί χι ##ν γκά §έ:ρα ντ' άδλΐ τί δί-

ντετ, πο /ίπιν γκα τγιάτερ άνί, «ί 'ί

ίτε κουσαρ , έ -/«ιγδοΰτ.

α. Μα άί 4 χιν γκα &ρρα , 1στ|

<$|λμουαριί δέντετ.

3. Κϊτίγ ί /απ πορτάρι, ί $έ δεντε

.§ιΡιόγ|ν§ ζεν' έτίγ' έ δε δ£ντ' «τίγ ι

θ.€.ρρέτ ,μπ| 'έμ£ρ, ί ίντζγιέράτό γιά-

στε.

4• Ε κουρ ί ντζγιέρ γιάίτε δεντ'

έτίγ, ϊκον περπάρα τουρε' ί όεντε ι

βε'νί πα; άτ'ιγ, σ« ϊ νιόχίνε ζεν' έτίγ.

5. Μα νουκε & τ£ βένί πα; σε /ου-

«κολοβΟησί., άλλα θέλουν βυγει άπ\ «γ*τ: ~° §6 τ^ Γ*^ν| ~& °\' <ή

αυτόν* διό ότι δεν γνωρίζουν τών ξίννν ψ» 54»' « *ΐ χο««γ« *οόκ » "Φ1-•

την φωνη'ν.

<5. Ετουττν την παροιμίαν τοΰ; ει-
6. Κ|τϊ παριμί ού Οά άτοϋρε Ιλ-

«« ό Ιηϊοϋ;• άμη εκείνοι δεν έγνώρι- <*><"" πο άτά νουχε κουπετουανε. σετ.

σαν, τί ήταν «κείνα ύποΰ τοΰ; ελάλει

»: Είπέντους πάλιν ό Ιησοΰ;" Βέ

βαια βέβαια σα; λέγω, ότι έγφμαι ^

θύρα των προβάτων*

β. Ολοι όσοι ί,λίαν πρβτητερα άπό

(ΐενα, «ίναι κλέπται και λης-άδε;" άλλα

τά πρόβατα δέν τοΰ; άκουσαν.

ρ. Εγώ είμαι ή θόρα" *άν εαβνι τι

νά; δι* αέσου τοΰ λόγου μου, θέλει

«ωΟϊί' και δελει ε'μβει χαί 6έλ«ι ευγει,

»αί θέλει εϋρει βοσκην.

ίο» Ο χ/ί'πτη; δεν (ρχεται, "*?*'

κένξ άτό κέ ού θόί άτοϋρε.

τ. Ού 6ότε δά άτοϋρε περσερι Ιη-

ο•ουι'• β|ρτετ , βίρτετ οϋ θόμ γιουβετ,

Χί οίνε γιάμ 8έρ^α ί δεν τετ.

■8. 1'Ίθι σα κάν§ άρδουρί περπάρα

μένε, νιάνί κουσάρε έ δε χαιγδοΰτ,

πό σοΰ διΡιούανί άτουρε δεντε.

<}. Οϋνέ γιάμ ?ϊ«'ίρ«» »»ΰσ τε σκό-

γε ντ* περ μου'α, §ό τί 'ίπετόγΙ' έ £>ό

τί χίγί ί"^εντ*, έ §ό τεδα).λε, ί δό Τ4

ί»γβ τε κουλότουρί.

ίο. Κουσα^'. νουκε βγιεν , πό π^
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δ;ά να κλίψη, και να σεράςη, και να

χαλάση" έγώ ηλβ* δια να έχουν ζωήν,

και να έχουν και ε^πορίαν περισσην.

1 1 . Εγώ είααι ό ποΐ|«νας 6 καλός"

ό ποιμένας όκαλ^ς βάνειτην ζωηντου

δια τ* πρόβατα.

1 2. Ααη εκείνος όπου είναι τοιχη-

^ς, και όΐν είναι ποιι«νας, τοϋ οποί

ου δεν είναι τα πρόβατα έόικάτου, ό

ταν βλέπη τον λΰκον όπου έρχεται, ά-

«,ίνει τα πρόβατα, και φεύγει" και ό

λύκος αρπάζει και σκορπίζει τα πρό

βατα.

1 3. Και ό ςοιχητός φεύγει, ότι εί

ναι ς-οιχητός, και δεν τον α.ίλει δι* τα

πρόβατα.

»4• Εγώ είιχ,αι ό ποιμένας ό κάλος,

και γνωρίζω τα εδικά ριου, και γνω-

(μζοίλ,αι άπό τα εδικά ιιου.

1 5. Καθώς >/.ϊ γνωρίζει ό πατήρ,

γνωρίζω και εγώ τον πατέρα" και βά-

χ** την ψυχη'ν [ίου δια τα πρόβατα.

1 6. Εχω και άλλα πρόβατα τα ό

ποια ο εν είναι άπό την αύλην έτούτην"

και κάρινει χρεία να τα [Ααζώςω* και

εκείνα να ακούσουν την φωνη'ν (Χ,ου'. και

6ε).ει γίνει «.ία ποί|ί.νη, και ένας ποι

μένας.

ι-. Δια τοϋτο ό πατήρ αε άγαπα,

ότ•. εγώ βάνω την ψυχήν ριου, δια να.

την πάρω πάλιν.

1 8. Κανένας Λεν την περνειάπ; [Λί

να" άλλα εγώ την βάνω άπό λόγου αου"

ίχω έςουσίαν να. την θέσω, και έχω

έςουσίαν πάλιν να τον πάρω" έτουτην

την παραγγελίαν επήρα άπό τ»ν πα

τέρα [Λου.

ΐ9• Και έγινε πάλιν διχοστασία α

νάμεσα εις τους Ιουδαίους δια πα λό

για ετούτα,

2θ. ΚαΙ πολλοί άπ' αύτοΰς έλεγαν

τι βγι*'δαυρ|, έτι βε'ργί, ϊ τ§ χου-

(Λπάσ|" ουνε άρτζε κε τΙ κέν| γε'τε, ΐ.

τε γέν| ντ$ τέ στουαρί.

11. Οϋνε. γιάρι. οελίΑουαρι ί {Λ•'ΐρ?,

&λ(Αθυαρι ί ΐί.ίρίε , 6ε Σπιρτιν' ετίγ

πέρ δέντ' έτιγ.

ία. Μα ρογετάρι,έάί κί^ΐτί λΛ-

αίερ, άι ί$ σγιάνε τε τίγτε δέντε, δ=χ_

κέ βγιέν Οϋλκου, ί λε δέντε * ϊίεν,

ε ουλκου ρ§απ$ν άτρ, ι περ/απ δέντε.

1 3. Ε ρογετάρι ΐκεν, σε ψε είτε

ρογίταρ , έ σκα συλοι περ δέντ.

ι4• Ουνε γιαυ. δ|>αουαρι ί [>•ίρ£§,

έ νιοχ τε [λίατε, έ τε ριίατε ριέ ίιόχίνε

(Λουα.

1 5. Σι κουντρε ια§ νιΐχ [ίουα *α-

άάΐ, έ δε ούνε νιοχ παπάνε, έ β§ Σπιρ-.

τινε τίιι περ δεντ τ§ αία.

ι6. Ε καρι έ δϊ τε τγιε'ρα δέντ,

/.ε άτό σγιάν* γκα κουιγ Ρρικ* πό

έ δε κετό δουχαιτε. κε τι απεγέδ οΰνε,

ε οο τε |λΙ διίίόγίνε ζέν§ τιιι . έ δο τβ

κένετε νιε Ρκρίκ βε'τείλε, έ νιε θίλριίερ.

ιη. Πρα ά-/τάΐγ α\ 6ο ριούα πα-

Αά« , « ψέ ουνε βε ϋπίρτινε τιρι, κ*

τά |Λ.αρό πάίενε άτέ.

ι8. Ντονιε οριαριέρ μουα άτε, π•

οΰν' έ λβ άτ'ε γκα βετίου" είτε ντούρ-

δερ τιρι τα λέ άτέ, έ ντουιδερ τΐι*.

τά (Λορρ άτέ πάΤενε" κεγιό |ί)τ§ πορ-

σία κε καυ. ράρρε γκα παπάι Ι;• .

1.3. Τε δκίερε πα οΰ π| ντε τζι-

φοΰτ περ Αετό κουβεντε.

2(>. Σε ψ* βόανε σου;Αε γκά άτα,

δαιαόνιον έχει, κκί λωλαίνεται' τί τοϋ |ιίί Ι^τ' ί τζιντόσουρί" ίκ^ χουαπουρί
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κκουετε ;

3 1 . Αλλοι έλεγαν' ϊ*τοί»τα τα λόγια

ϋν είναι ίαιμονισμε'νβυ' μήνα το ί«ι-

μονιον αυνεται να ανοιγ/ι τα μάτια των

τυφλών ;

33. Κα! τότε εγίνηκαν εις τα Ιερό

*όλυμα τά εγκαίνια" και ητον χει•

μωνας-

33. Και ό Ιησοϋς έπεριπάτει μέσα

είς τ6 ιερόν, εις την καμάραν του 2ο-

λομωντος.

2^. Ετρυγυρισάντον λοιπόν οίΐου-

σοΓοι, και τοΰ έλεγαν* έως πότε έχει;

κρεμασμε'νην την ψυχην μας ; άν ησαι

*σϋόΧρις-ός είπε μας το παρρησία.

35. Απεκρίθη τους ό Ιησούς/ είπα

σας, και 5εν πι^υετε" τα έργα όπου εγώ

κάμνω ιΐς τό όνομα του πατρο'ς μου,

αύτα μαρτυρούν Φια λόγου μου .

26. Αλλα έσεΐς δεν πις•εύετε' δια-

τι βέν ιίσδε άπο τα πρόβατα τα έοΊ-

κάμου, καθώς σας είπα.

2-. Τα πρόβατα τα εδικά μου ά-

κουουντην φωνη'ν μου' και έγώ τα γνω

ρίζω, καί μόϋ ακολουθούν.

38. Και έγώ. των δίδω ζωήν αΐώνι•

ον, και δέν θέλουν χαλασθη εις τον αί•

ώνα' καί χ.άνένας δ*έν θείει τα ^ρπάςε^.

άπο τα χεριά μου.

29. Ο πατήρ μου όπου μοΰ τα ε-

δωκεν, είναι μεγαλύτερος άπο όλους

και κανένας δέν δύνεται να τα άρπας/!

απο τα χέρια του πατρός αου.

3ο. Εγώ καί ό πατήρ ένας εί,'με-

«ίεν.

3 1. Καί πάλιν έπιασαν, πε'τρας οι

Ιουοαΐοι, να τον λιίάσουν.

3α. Καί ό Ιησούς τους άπεκρίΟη'

πολλά καλά έργα σας εο*ειξα άπο τον

μεντ ίτιγ τ;ριγι ι ι δΐΓ*νι ατιγ;

2ΐ. Τίτγκρί πα θόσνε κετό κου-

β^ντί νουκεγια'νϊ τε σε τζιντόσουριτ"

μοςμοΰντ ΐ παουδι τε χάπγε σίτ'έ

σε βε'ρπ|ρετ;

22. Ε πίνισνξ ντ' Ιερουσαλίμ τ§

κρέμπτετ' έ έγγενίβετ , έ κέ δίμ|ρ.

πατέ;ρα μου όια ποιον έργον απο τού

τα με λιβάζετε;

23,. Ε Ιησουι ετζεν ντε π£ρ Ιερό,

ντε κουπέ τε Σωλομόιτ.

24. Ε πουστρουανϊ 5α άτέ τζιφοΰ-

τζ ρότουϊε, ε ΐ Οό5ν.•' άτ>γ* γγί'ρα κούρ

άπαν 2πίρτιν.ε τόνε βάρτουρε; ντε γέ

τι Κρίστι, Οούαϊγνα νε'βετ φχ'κε,α.

2,5. Οϋ πϊρΓί'ΐΓκ κτοϋρε Ιησουϊ' οΰ

θατ^ί γιουβετ , έ νοό/.ε Αίσόνι" που-

νετε κε Αεΐγ οϋνε μπί ίαεο τέ παΑάϊτ

σίμ , άτό <ρλι*'σ|ν§ π£ρ μουα.

26 Πό γουβετ νοϋε πεσόνι, σέ ψέ

σγίνι γκα δέντ' .μία , σί κουντρε οΰ

δάτζε γιουβετ.

2^" Δεντ' ε'μία, διΓιόγΐν» ζένξ τίμ^

έ 5» ο,ύνε ί νιόχ άτό, έ άτό βίγ|/*

πας μεγε.

28. Ε δέ ουνε ού άπ άτοϋρε γε'τε

τε πα σόσουρϊ , έ δό τε μος χουμπα-

σινε γε'τε πας γε'τετ, β 5ό τε μος ί

ριμπεγί άτό ντονι'ε γκα δόρρά ίμε.

29. Ηαπάΐ ϊμ /.ΐ μί ία μουα, ι

στέ μι μαί σε ΡίΟε, έ ντονιε σμοΰντ

τι ρΊμπε'γε γκα οόρρ" $ πχπίπ σίμ.

30^ Ουνε έ οέ Αα/τάϊ νιε πουνϊ

3 1. Αντάίγ πα μούαρρε ίουρρ|

τζιφουτε, τε Γούίτνε μπε τέ.

3ί. Ού περΓε'ϊίκ άτοΰρε Ιησουϊ*

σουμϊ πουνερα τε μίρ^α ού δεφτόβα

γιουβετ γκα παπάϊ ίμ" περ τζιλίνϊ

γκα κετό πουνερα με Γοδίτνι μουα μ^

Γουρόε;
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33. Οί Ιουδαίοι άπεκρίδϊΐκαν , και

ιΐπάν του* δια καλόν έργον οε'ν σε λι-

(ίάζοαεν, άλλα δια βλασφτ,μίαν' Οτι

εσύ ώντα; ανΟρωπ*; κάμνει; τοϋ λό

γου σου Θίόν.

34• Ο Γ»,τοϋ; του άπεκρίδτ," δϊν

είναι γεγραμμένον ιί; τ•ν νόμον η*ί

ότι έγώ είπα, θεοί ίςί;

35. Εαν εκεϊνουί είπεν Θεούς, εϊς

τον»; οποίους εγινεν ό λόγος τοϋ θεού,

και ή γραφίί δεν ήμπορεΐ να λυθτί,

36. Εκείνον όπου ό παττ,ρ άγ'κσε

και άπί'<ριλεν έϊς τον κόσμον, έσεϊς

λέγετε* ότι βλασφημείς) διατ» σας ε,ί-

π«, ότι «ιός είμαι το9 θεού";

37 Αν δέν Κάμνω τα έργα τοϋ πα

τρός μου, (ίή μέ πιις/εύετε'

38. Λμή άν τα κάμνω, καν ειΑίνα

δεν πις-εύετε, τα έργα μου πις-εύσετε'

δι* να γνωρίσετε, και να πις-εύσετε,

ότιόπ*τ-ΐρ είναι εις εμενα^ και εγώ ει;

τον πατε'ρ*.

39. Εζνιτοδσαν λοιπόν πάλιν ί% τον

Λιάσουν4 άμή έςεβη άπο τα χεριά τους

4ο. Και ίπτγε πάλιν πέραν του

Ιοοδάνου, εις τον τόπον όπου ίτον

Ιωάννης πρώτα κάί έδάπτιζε* και έ•*

ς-άδήέκε".

4 1 1 Και πολλοί νίλΟασιν εις αυτόν,

Και έλεγαν* ότι ό Ιωάνντ,ς δεν εκα;Αε

κανένα σημεΐον* άμή ό'λα όσα είπεν ά

Ιωάννης δια έτοΰτον, είναι άλτ,θινά.

4ι. Και πολλοί ί*ίς-ευαν ε'κεΓ εις

«ύτόν»

Κεφ. ιά. τι.

ι. Ητον και κάπίίος ασθενής Λά

ζαρο; άπο τ/,ν Β/,θανίαν, άπο το χωρίον

τη; Μαρία; και της Μάρθα; τί; άδελ-

γ•>.ς ττ;.

3. (Και ή Μαρία •*•,τον όπου αλει^ι

33. Γιου περΓέϊΓκνε, άτίγ τζιφούτε^

έ ί Οάνε" πΐρ πούνε τ» ρ.ίρίί στε *ίε-

μ{ μ» Ρβύρ£$ τίγ; πά περ βλασφτμί,

έ ίέ σε ψέ τΐγ , ντονί σέ γέ νιερί, πεν

βε'τεχενε τεντε Περντί.

34; Ού πιρΡέεΡκ άτοϋο» Ιτ,σούι'

νούκ' εσσ$ σκρούαρέ ντ| νόμ τούαϊγ^

ούν| θάτζε *ε γιου γίνι Περντίρα;

35. Ντ0τί /.§ Ο» Περντίρα άτα,

Α ε κουβεντόΐ Περντία με τα* έ νούκ»

μοϋντ τε δότε ντρί"*ί κάρτα.

36. Ατε /.ε **ϊνγτε•οι λαπάί, έ £**»-

Ρόϊ ντε, πότ}, γιούβετ βόι, κε βλασφη-

μί;, τι ψέ ού θάτζί , λί Αίρρι ϊ Περ-•

ντίσ| γιάμ;

37. Ντε μός *§ϊγ ποιίνετ' ε πα••

«αι'τ σίμ , μος μ'ε, πίσόνι.

38. Μα ντεδτ» κε ΐ «$ιγ, τζόόί τε

<;εϊόνι μοόα, Λεσόνι ντ» πουνερα τ»

μία , Λε τ^ -"ΐχνι , ΐ τε ίεσόνι κε παπά»

"Ιΐτε, τέκ ού , έ ού τε ήαήάι.

3ρ. Ε κερκόΐγνβ πα πϊβσερι τα γ,ψ

ν| άτε, πο 5όλι γκά δόρρ' έτοΰρε.

4» Ε βάτε πάΡενε περτεΐγ Ιορ*

5άνητ, ντα τ{ βεντ Αε κέ περπάρ*

Ιωάνντι, έ παΓιζόν, έ μπε'τι άτγε'.

4 1. Ε βάνε 3ουμε τέκ άϊ, ε; 8όϊ*

ν|' σε Ιωάννη νούκϊ ^ίρρι ντοίιε θαό-

με* μα σα 6ά περ κίτε Ιωάνη, Γον$

ε βϊρτ-'τα.

4ΐ•. Ε πεσούαν} δούμε άτγέ τέκ ϋ»

Κρίε Ενιίμπΐο'γ:έτετ|. ια. 1 1.

ι. Κε σεμόύρί νιε Λάζαρ γκα 1>ι-

Οανία, γκα φ'-ίιάτι ί Μαρίεσΐ, * δει

ΜάρΟϊσε μότριτι σάίγ.

3. ( Ε Μαρία ϊίί άγιο ϊ\ λ:'ίυ Ζότ



Κ»ο. ιι' « ΚΑΡΑ ΙΩΛΝΝΗΝ. 335

τον Κύριον μυρον, και ρ.» τα μαλιάττι;

ίσοουγγισε τα ποδάρια του* τής οποίας

ώ αδελφός Λάζαρος τ,τον άσθεννίς.

3. Ες•ίΐλαν λοιπόν αϊ αδελφοί τον

*ΐς αυτόν, και έλεγαν" αϋθίντχ, ίδέ έκεϊ-

νον όπου αγαπάς, έκεϊνο( ασθενεί.

4• Και ό Ιτ,σοΰ; ωσάν τι) τίκουσεν•

εϊπεν' ίτούττ, •/, ασθένεια δεν είναι δια

βάνατον, άλλα είναι οιά την οόξαν τοΰ

' θεοΰ, δια να δοςασθν, ό υιός το•3 Θεοΰ

δια μέσου αυτής.

5, Καίό Ιν,σοϋς «γάτία τν,ν Μάρθαν

και την άδελφην τν,ς καΙτόνΑάζαρΟν.

6. Ωσάν άκουσε λοιπόν ότι ασθενεί,

νότε ές-άθη εις τον τόπον όπου ν,ΤΡν,

δυο ν,μέραις,

η. Επειτα μετά τοΰτο λέγει εις

νους μαΟ/ταδες' άς πάμε πάλιν ει; τΫ,ν

Ιουοαίαν.

8. Λέγουν του οί μαθητάδες* διδά

σκαλε, άπά τώρα σε έζητοϋφαν οί Ιου

δαίοι να σε λιάσουν, και πάλιν ^τί-

γει; έχεΓ;

9• Και ό Ιησοΰ; άπεκρίΟ•/•,* δεν εί•

ναι δώδεκα ώραιι τ λ; ημέρας; όποιος

περιπατεί ττ,ν ιίμέρβίν, δεν σκρντάπτεν'

ότι βλέπει το φώς τρΰ κόσμου ετούτου"

ίο. Αμή όποιος περιπατεί την νύκ

τα, σκοντάπτει' ότι. δεν εχε(, τό φώς

«ΐς τοΰ λόγουτου.

ιι. Ετούτα είπεν' καί ΰ<*ερον άπο

τοΰτο τους λέγει- λάζαρος ό φίλος μας

έκοΐ[Α•»ίθ7ΐ- καίχ/,γένω να τον έ^υ-πν(σω

13. Και οί μαθτιτάδες είπαν' αϋ-

ίένττ,, άν έκοιμνίθτ,, θέλει σν,κωθή.

1 3. Καί ό Ιησούς τους είπε δια τον

θάνατον του" και εκείνους τους ίοάντ;,

ότι διά τό κοίμησμα τοΰ ύπνου 'λε'γει.

1 4• Τότο λοιπόν τους είπε παρρησία*

Λάζαρος απέθανα"

1 5. Καί χαίρομαι διάτ* εσάς, (δια

•να πις-ίΰ(τι') ότι •γώ δεν ίμουν «Χ">

τνε μ.» μόρο , * ΐ φ3ίον χεμπι,τ' έτΐγ,

με λεσίρατ' β κρέϊτ σι σαϊγ, » βελάϊ

κεσάγια κέ σίμουρξ.)

3. ΔερΡουανε. δα μότρατε ντε άί,

τ'ι Οόσνε' Ζότ , για άΐ χε οό τϊ , ΐϋτι

οίΐΑουρε.

4• Ε σι οιίιόι Ιησουϊ, ία" λίγι^

ο;εμούντ| νούκ' ίστί περ βδέκεγε , ιϊό

πΐρ λεβ&μ τ| Περντίσι, χ§ τελεβορ-

ν?τε ί Λίρρι ί Ρερντίσϊ με άν| τασάίγ,

5. Ε ί δρυ(χΊ'γ Ιν,σρύ'ν Μάρθενε, £ ο*£

μότρεν' εσάίγ , ί δε Λάζαρνε,

6. Ε πόκε διΓιόί δά »ε "ξβ-ι σε-

μοόρε, ντένι άγιέρβ μπά τ§ βέντ Οι

&Τ.

η. Ε «ασαντάΐγ οϋ θότε μαθητή

βετ' λ* τε βέμι περσε,ρί ντε. Ιουδαίε.

8. Ι θόν" άΥή μαθν,τίτε" Δάσκαλ,

ντα^τι τε κερκυϊγνε τι τέ Ή βρίσνε

τζιφρύτε μ* ίουίέε , > πϊρσεοι βέτε

ο. ΟνπερΓέϊΡκ Ιησούι" νου/ε κα δι*

μπεδγιέτε σαχάτ δίτα; κοϋρ ίτζεν

νιερίου δίτενί, νούκε σκοντάψ' σε ψε

'ίέ/_ δρίτεν' έ χεσάϊγ §ινιάΐε.

ίο. Μα κοΰρ τί ετζεγ§ ίερίνά-

τενί, σχοντά<|/, σε ψέ αγα δρίτί μπζ

βέτεχί.

ιι. Κε,τό Οά ' £ «ασαν-ίάιγ ου

θότ' άτοϋρε' Αάζαρι μίκου ϊν| φγιέτι'

πό βέτε τα ζΡιόιγ λι\ γκά Γιουμι.

ι». Ι Θάνε. δα μ«θ•/ιτίτ' ετϊγ* Δά

σκαλ, ντε φλε, οό τϊ γέτε π$ρ σϊντέτ.

ι3. Μα Ι/;σοόϊ οΰ 6ά περ ίίδέ<ί|γϊ

τϊ •Λγ , έ άτοΰρε γιοι» οουκ σε ο,ϋ θόσ

περ τϊ φλ'έτουριτ' έ Ριουμιτ.

ι4• Αχιε'ρε πα οΰ θα άτουρ» 1/,-

βούϊ χάπίτε' Λάζαρι βδίκι.

1 5. Ε καμ ίεζίμ περ γιουβετ(κ*

, τε πεσόνι ) χ$ ούνί ογέόΊ άτγε , π•
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άλλα άς πάμεν εις «ύτόν.

1 6. Κ«ί ό Θωριάς όπου έλέγετο Δί

δυμος, ίίπεν εις τους συ|Α|Ααθητάοες

του" άς πάμεν και ψεΐς, να άποθάνω-

αεν [Αετ' αυτόν.

Ι η. Οταν λοιπόν έπηγεν ό Ιησιιΰς,

τόν ηυρεν όπου είχεν σχεδόν τέσσαρες

ήμέραις εις το ρήμα.

1 8. Και ή Βηθανία ητον κοντά εις

τα Ιεροσόλυμα εως δεκαπέντε ς-άδια.

13. Και πολοί άπατους Ιουδαίους

επηγασιν εις την Μάρθχν και Μαρίαν,

να ταΐς παρηγορήσουν δια τον άδελ-

<ρο'ν τους.

αο. Η Μάρθα λοιπόν ωσάν άκουσεν

οτι έρχεται ό Ιησοΰς, τόν έπροϋπάντη

σεν" άμη ή Μαρία ίκάθετο εις το σπί

τι.

αι. II Μάρθα λοιπόν είπεν του

Ιησού" αϋθέντη, άν ήσουν εδώ ό άδελ-

φο'ς μου δεν ηθελεν αποθάνει"

21: Αλλα και τώρα εΐξεύρω, ότι ό

σα ζητη'σεις από τόν Θεόν ό Θεός θέ

λει σου τα όώσει.

α3. Λέγει ττς ό Γ/,σοΰς* θέλει ανα

ληθή ό αδελφός σου.

ι/\. Λεγειτου ή Μάρθα" είςευρω ο

τι θέλει αναληθή εις την άνα'7ασιν εϊ;

την νς-ερινην ήμέραν.

25. Λέγει της ό Ιησούς" Εγώ είμαι

ήνά^ασις και ή ζωη'" όποιος πις-εύει έ-

ρ.ένα, άν και άποθάνη, θέλει ζήσει:

α6. Και κάθε άνθρωπος όπου ζη και

πις-εΰει εϊς εμένα, δεν αποθάνει εις τον

αιώνα. Πις-εύεις τοΰτο;

27. Λεγειτου ή Μάρθα" ναι Αϋθέν

τη" έγώ έπί^ευσα, ότι έσϋ είσαι ό

Χρκτός ό υιός του» Θεοΰ, όπου έρχεται

ιίς τόν κόσμον.

28. Και ωσάν εΐπεν βτοΰτα , επή

γε και έλάλησε την Μοερίαν την άδελ-

χάϊγδενι τε βέιη τεκ άί.

1 6. Θότ» δα Θωμάι κε θούχαεϊγ•

Δίδυμο δόκεβετ σε τίγ" χάίγδενι τ|

βέμιέδέ να, τ| β&'σεμε πάσΑε μι

άτ£.

\γ:Έ χουρ Ιρδι άτ^έ Ιησούΐ , έ Ρέ-

τί άτξ κ§ κίσνεσκούαρε κάΐίρ δίτ /.§

κ! ντί βάρρ.

1 8. ( Ε Βιθανία κέ άφίρ γκά Ιερού -

σαλίμι γγέρα πε«μπίδγιέτ| στάδε. ^.

ΐ(). Ε δούμε γκα τζιφούτε βάν§

τέ Μάρθα έ τε Μαρία /.ε τι παρηγ^>-

ρίσνε άτό περ βελαν' έτοΟρε.

αό. Ε Μάρθα πόκ* διΡιόί κε βγιε•^

Ιησού», ΐ δόλι περπάρα * ΐ Μαρία ντί-

νι ντΐ ϋτεπί.

2ΐ. Ι θότε' δα Μάρθα Ιησούϊτ ^

Ζότ, τε γέ'ίε κε,τοΰ, νοϋκε δουαϊγ -. £

βύΐσ βίλάϊ ΐμ.

22. Πα ί όέ'νταϊτί »δϊ" σε σα κ&

τι κερκότζ Περντίσε, δό τε τι άπϊ τίγ•

Περντία.

1.3. Ι θο'τ' άσάΓγ Ιησοΰΐ" δο τε

γγιάίετε {ίΐλάι ίτ.

24- Ι θο'τ'. άτ'ιγ Μάρθα" ΐ δι κε§ά

τε γγιάλετε, ντε τ§ γγιάλτουρε τ| §ί-

τεσ» παϊτάιγριε.

α5. 1 θο'τ' άσάϊγ ΙησΌΰϊ* οΰνε γιαιχ.

τε γγιάγτουριτί, έ δέ γέτα' κοϋ# πε

σόν ριπ ε (χ,ούα , έ δε ντε βΛέκτ|, οί(

τε ρογε.

20': Ε τζοό νιερι κε ρόν, έ πεσόν

(λουα , νού/ί (ίδές ντε γέτε τε πα σο-

σουρέ' πεσόν τί κ|τέ;

27. Ι θότ άτ'ιγ Μάρθα" βίρτέτ ω

Ζότ , οϋν| πεσοβα κε τί γ» Κρίστι ί

Λίρρι ί Περντίσε, κε κέ άρδουρε ντ*

πότε.

38. Ε σι θα ίετό φγιάλλι ϊκου , £

θυρρι φ^έχουρα Μαρί$νε μότρεν' ίσαιγ,"
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©Αν τς; κρυφά, καί τι; Είττεν* ό δ*ι-

δάικαλο; είναι έδώ, χαΐ σι κράζει.

2_9• Εκείνη ώσαν το ΐκουτίν, «177;-

χώθη γλίγωρα, καϊ έπΐίγεν ίϊ; αυτόν.

3ο. ( Καν ό Ι/,τοϋ; «κο'μ•/; δεν ε!/εν

ίλΟη ιί; το /ωρίον, άλλχ τ,τον ιί; τον

τόπον ύποϋ τον άπάνττ,σεν η Μάιθα.)

3ι. Οί Ιουοάϊοί λοιπν; όπου ήταν

μετ' αΰττ,ν ϊΐς το σπίτι, και τ/,ν έπα-

ρνιγοροϋσαν, ώσαν εϊίάν ττ,ν Μαρίαν

δτι εβτ,κώθ'/, γλίγωρα καί εύγΫ,κεν ε;ι•>,

την ακολούθησαν, λογιάζοντε;" οτι πά

γει .ει; τ6 μνήμα, <$ια να κλαύτ/, έ/.εί".

32. II Μαρία λοιπόν ώ<ιαν επ/,γεν

έκέϊ όπου ήτον ό Ιησοΰ;, και τον εί-

ίεν, έπ!σ«ν ει; τα ποδάρια του, λέγον

τας του* αύΟϊνττ;, έαν ήσουν έ£ώ, δεν

νίΟελεν άπο&άνν; ό άδελοό; μου

33. Ο Ιησού"; ωσάν τ/,ν εΐοεν όπου

έκλαιε, και τοΰ; Ιουδαίους όπου ήταν

ρ.α,ύ και έκλαιαν, έπίνεσενή ψν/νί του,

και ίσυγχύσδη'

3,{. Και είπεν" ποα τον έβάλετί •

Λε'γουν του" αύθεντη, έλα και ϊοε.

3"ή Και ό Ιυι&ο'Ϊ; έοάκρυσι.

36. Ελεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι" Ι-

οές πιο; τον αγάπα!

39. Κάποιοι άπ' αύτου; είπαν, ε

τούτο; όπου άνοιςε τα μάτια του τυ

φλοί", δεν έδύνίτά να κάμη, και ε'-

τοΰτό;, να μην άποθάνη ΐτόϋτος;

38. Και ό Ιησοΰ; πάλιν βρυγιόιιε-

τος μίσατου, επήγε* ει; το μνημεΤον"

και ητον σπηλαιον, και απάνω ϊΐς αύ-

το εκείτέτε πίτρα.

3μ Και λε'γει ό Ιτ,ηΰξ' σηκώσετε

την τίε'τραν. Λε'γει τβυ ή άδελφη του

άποθαμένου ή Μάρθα" αύθεντη, σνε-

ϊόν βρωμά" διατϊ ίχιι τέσσαρες /,-

με'ραι;.

4ο. Λε'γει τη; ό Ιησοϋ;" δέν1 σου

έ ί θα" ί»τ* κετοΰ Δάσκαλι, ί τ§ θϊρρ-'τ.

«Ο. Αγιο πόίξ 5ιίιόί, οΰ γκρέ μ: τε

'ίπε'ίγτα , έ βάτε τέκ άί.

3ο. (' Σε ψέ έ δε νού/.ε κ;.3 χί;|

Ιησού'ι ντ| φσιατ; πο ί""} ντε βίντ κε

ί πόκ•. άτε Μάρθα. )

3ι. Ε άντάϊγ τζιφούτί κέ Γίνί [Λί

τε ντε στίπί ε έ παρη-ορίσνε άτ|, <τί

πανί Μαρίίνε, κε ού γκρι με τι 'άκίϊν-

τα, έ &ο"λι γ:χθ•τε, ΐ ιϊάν' άσάή' πα; ,

σί ψΐ συλθϊ(σν| κέ βε'τε ντε βαϋ τ$

κιάγί άτγί.

3». Ε Μαοίαγια π•)'κε βάτε τεκ

κέ Ινίτοΰί, έ πόκ> ε πα άτε, ρ"α π:ρ-

μπίς ντέρ κίαπε τε τιγ, ε ί Οόσ" Ζότ,

τ& γιϊε κετού ; νουκε δουαιγ τέ βδΐ;

ίίλάϊ ί*4<ί,.

33. Ε Ιησού; σ: ε πα άτ'ί κε κι:<•.',

ε' ίέ τ^ιφουτε λ'ι κίαν' άρίούρε ΐλέ τ|

κε κιάίννϊ , ί α:άπο'ϊ μπέ ϊίίνΛ . β

οροοι βε'τϊχεν' ετίγ.

34. Ε θα" κοϋ έ κίνι ?Λίι άτέ; (

9ο'ν άτίγ' Ζοτ, εγια, έ ο:/.

35. Ε 1•ι<τουν: έ μοΰάρρε λιότε.

36". Αντάϊγ (Μϊνβ τζιφοΰτϊ , σίχν'ι

(τϊ έ οαύαϊγ άτέ.

!>η. Μά τζά τίτγιε'ρε γ/.χ άτα Θά

νε* νοόκε μοΰντ κουίγ, κε /άπι αίτ'

έ σ| βέρπεριτ , τε πεν κε τε μά; 6&;

έ ίέ κουϊγ;

38. Μα Ινι^τούϊ περσέρι του/Ι' έ <τ«-

μπούαρ^ μπε Γέαερε , βγιέν μπέ βάρό;

κε κέ νιε σπηλέ, £ μπα τι κε βένε νιε

Γοϋρ4 σίπίρ.

3(>' Ε θο'τί ΙκσούΓ γκρίνι Ρουόρί . ί

βο'τ' άτΐγ έ μο'τρ' ϊ σε β^εκουριτ Μάρ

θα , Ζοτ , κέλλπετε νταϋτί , αϊ ^ίτί

κάτερ δίτζ.

4°• Ι Οο'τ' άσάίγ Ιτίσόύϊ ' νούκε τ§

»ϊπα, δτιέαν πίς-εύσΛί, ΘΛΐι; εΐ^την θάτζβ τίγ, κε ντέ Λεσο'φτζ §6 τε σοχτζ

4*
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υυ'ίαν τοϋ" θεοϋ;

4ι• Εστι'κωσαν λοιπόν τν,ν πίτραν

βπό έκεΐ", όπου έκείτετο ό άποθααε'-

νος' και ό Ι/,σοΰς έ<7-/;κωσε τα ιμάτια

του άπανω, κα! είπε" πάτερ, εύχαρι-

ς•δ> σε, ότι μ.οΰ άκουσες.

4^. Κα! εγώ τςευρα ότι πάντοτε

μου άκουεις' άλλα οια τον λάόν όπου

ς-ε'κεν τριγύρω είπα, ίΐανα πλεύσουν

Οτι εσΰ με ες-ειλες.

43. Και ώσαν «ίπεν έτοΰτα, μέ με

γάλων <ρων/;ν εχραξε' Λάζαρε, ευγα εςω.

44• Κα! εύγίκεν ό άποθαμένος,

δεμένα τα ποδάρια του κα! τα '/ε'ρ'.ά

τον, χα! το πρ'ίσωπόν του μέ μανδΰλι

δεμε'νον' λέγει τους ό Ι /ίσους" λυσ'τέ

τον, κα! άφήτε τον να ΰπάγνι.

45. Κα! πολλο! άπο τοϋ Ιουδαίους

όπου ί,λθαν εις τήν Μαρίαν, κα! είδαν

εκείνα όπου εκαμεν ό Ι/,σοϊς, έπίςευσ»/

εις αύτο'ν.

46. Αμνι κάποιοι απ* άύτους επή

γαν εϊς τους Φαρισαίους, κα! είπαν

τους εκείνα όπου εκαμεν ό Ιν,σοΰς.

47. Κα! οί αρχιερείς λοιπόν κα! οί

Φαρισαΐοι έκαμαν σύνοδον, κα! έλεγαν"

τί να κάμωμιν ; ότι ά άνθρωπ)ς έτοΰ-

τος κάμνει πολλά σημεία.

48. Αν τον ά^ϊ-'σουμεν έτζι, όλοι

θΛουν πιςευσει εις αϋτΰν' καΐ Οε'λουν

ίλθ•/; οί Ρωμαίοι, κα! θίλουν χαλάσει

κ*! τον τόπον κα! το έθνος μας.

49- Και'κάποιος άπ' αΰτοΰς, Καϊά-

οας, ό όποιος ν,τον άρχιερεΰς τοϋ γίό-

ν>» εκείνου, τ.οϋς είπε*" έσεΐς δ;ν νϊξεΰ-

ρετε τίποτες"

δο.Οϋόέ βάνετε εις τον νουν σας,

ότι καλλίτερόν μας είναι, να άποθάνν;

λίβδίμν* ε Περντίτε;

4 1. Γκρίγτινϊ δα Ρούρρε τέκδ'ρΡεϊγ

ί βδε'κουρι, ε ϊχηνΆ γκρίγτι σίτΐ λιαρτ,

έ θα* παέά τ' έο/αριστίς τ'ιγ, σε ψε

με δίΡιόβε.

42. Πό ούν' { <§ίγε ίϊ κούρδο μΒ

διΡιόν μούα, ριαέ θάτΓε πεο τούρμξ κέ

Ρέντετε κετοΰ ρότουλε , ί\ τε πεσίγινε

σέ τ! (4 κέ δίρΡούαρε.

43-. Ε σ! θα κίτό , Ουρρι μι & τ|

μαδ , Λάζαρ , 8ίΧλ γ•άϊτϊ.

44• Ε δο'λι ί βϊε'κουρι λίδουα κε-

μπετΐ, έ δε δοϋαρρτϊ με φβσκϊ" Ι δε

φάκε τίγ κέ πεϊτγιέλε με δεστεμΕ*λ"

οϋ θότ άτοΰρε Ιτ,σσυϊ* ζΡίδνιε «τε, β

■λίρριε- τε βέγε.

45. Αντάιγ θούμε γκα τζιοούτε κέ

πατνΐ άργυρε τε Μαρία, ΐ πάν' άτε

/ε πίρρι Ιτΐσούϊ , χεσοόανε ντέ άί

Φαρισέιγ

46. Μα τζα γκά άτα βάνε ντέ

έ οϋ ρί<ρίεν' άτοΰρί άτο χέ-

Αέόρι Ιτισοιίι.

47• Οΰ μπεγιό-ίαδε δα π|ρ κιτε

πούνε τ• πάρξτ' ε πρίφτίοετ, έ ά&

Φβρισειγτί, έ &ο'5ν|* τζτε πέγ|ΕΑ|; σε

ψέ κοΰίγ *κρ! πεν σούα,| νιαάνε , ε

θαύΐΑΕρα.

48. Ντε έΐιά-ρτζια άτε κί^του, &

τε Αε<7<}γ|νί Ρίθε ντε άί ε όο τε βίγϊ-

νε Ρωμάνετε τϊ να σκοΰλγινε έ ίέ

βέντν§ , έ δέ φιλίνε τένϊ.

49• Μα νιε γκα άτα κέ κιουχαεϊγ

Καγιάφε, κε ΐσ ί πάρι ΐ πρίφτερετ ί

άτΐγ μότιτ, οό θο'τ' άτοΰρε" γιου νο4•

λί δίγι φάρρε Ρ^.

5ο. Ας συλονίσνι, *ε \>ίτ' έμπάρί

περ νε'βετ τε βδε'σε νι» νι»ρ! π|ρ Ρί6|

ίνας άνθρωπος άντις δια τον λαόν, χα!|λαόν§, έ τϊ (αός χουρνπάσς Ρ'θ* φιλία.

ν* μήν χαλασθτ όλ.ον το έθνος.

5». Κα! τοΰτο δεν το ειπιν άπο| 5ι. Ε Χ|τε νου'κ' ίθα γκ« βίτί^β-
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λόγου του" αλλά μέ τδ να ίναι άρ/'•ε-

ρεΰς τοΰ χρόνου εκείνου, έπροφνίτευσεν,

ότι εμελλεν ό Ιησούς να άποθάνη διί

το έθνος

5ί. Κα! όνΐ μόνον Οιά το εθνο;, «λ

λα οιά να μαζώξη ίϊ; Ινα τα Τέκνα τοΰ

βίου τα οΊασκορπισμίνα.

53. Απ' έκε!νην την ήμε'ραν λοιπόν

«συμβουλεύθηκαν, να τον ναλάϊουν.

54• Ο Ιησοΰς λοιπόν πλέον παό-

ρησία 5έν έπεριπάτει εϊς τους Ιουδαί

ους, άλλα έπηγεν άπ' εκεί- ει; την ν<!ΐ-

ραν όπου είναι κοντά ει; τ/,ν ερημον,

ίΐ; πόλιν όπου λέγεται Εφραΐμ" και έ

χει έστριβε μέ τοΰ; μαθητάδες του.

55. Και ήτον σημά το πάσ/α των

Ιουόαίων" και ανέβηκαν πολλοί άπό

τ/,ν χώραν «ϊ; τα Ιεροσόλυμα προτίτ

τερα άπο το πάσχα, ίιά νά καθαρί-

ρου< τοΰ λόγου τους.

56. Και έζητοΰσαν τον Ιησοΰν, και

«λεγαν ένας μέ τον άλλον, εκεί όπου έ-

Γ"ε'χουνταν ει; το ιερόν" τί σα; φαίνε

ται, ότι (τάχα) να υ ην £λθη εις την

έορτη'ν ;

5^. Και οί αρχιερείς και οί Φαρι-

σαϊοι έδωκαν παραγγελίαν, άνίσοις και

γνωρίση κανένα; ποΰ είναι, ν$ τοΰ; τό

•ΐπ^, οΊά να τον πιάσςυν.

για ε'τίγ' πι) σέ ψέ κέ ί πάρι ί πρίφτξ"

;ιτ ί άτΐγ μότιτ, προφητε'ψι. κ§ §ο•>

Κεφ. ιβ. ίΐ.

ι , Ο Ιησοΰ; λοιπόν ε; ήμ^ραις προ•»

τίτερα άπο πάσχα ήλθεν εϊς τ/,ν Βη-

θανίαν, έκεΐόποΰ ήτον ό Λάζαρος όπου

άπε'θανε, τον όποιον άνάτητεν ΐκ νεκρών.

2. Εκαμαν του λοιπ,ν ίεΐπνον εκεί,

και η Μάρθα υπηρέτα" κζί ό Λάζα-;

ρος ητον ώ; ένας άπ' εκείνους όπου ε-

κάδουνταν εις τήν τράκίζαν μα^ύ μέ

τ>ν 1/,ίο.νΛ

χαεϊγ τέ έσί; Κ ρί'ίτι πέρ, φυλί.

5ϊ. Ε γί,ο περ φυλί βέτίμί, πρ

έ οε π|ρ τί π|ραπϊγε'οΌυρε ΡίΟϊ ίά'ίχι

δγιίλμτ έ Περντίσί κε κε'νε πΐρνά-

πουιε.

53. Ε ίΐ γκά άγιο §ίτϊ πενε υ,ου-

3αβερέ κέ τα βρίσνί άτ§.

54. Ιησούϊ άόά νουκ' ετζεν με φά-

κεζα ντ§ περ τζιφοΰτ , πό ίκου ε

βάτε ντ§ νιε 6ΐντ άφε,ο έρημίσ» , ντε

κιουτέτ κε κιουχαεϊγ Εφραΐμ" έ άχγέ

ρ"1γ Λάϊκε με μαθητίτ' έτίγ.

55. Ε ΐί άφερ πάακα ί τζίφουτετ'

ί χίπνε δούμε γκά άί βέντ ντ§ Ιερου

σαλήμ πιρπάρα πάϊ/Ιϊαε" πέρ τέ πα-

στρουαρε βίτε,χεν' έτοΰρε.

56. Ε έ χϊρκόϊγνε Ιησουνε" έ θόσνί

νιέρι μέ γιάτερινε τέκ ρΊ'γνΐ ντε Γερο,

κΐ3 οΰ δοΰκετε γιοϋζετ, κέ τέ μός

βίγε βάλ'ί ντε τέ κρέμπτε.

$7; Ε ΤΙ "πτοερίτ' έ πρίφτερετ ε δε,

Φαρισέΐγτε. πάνε δίνε, /ϊορσί, ςέ κούα

τα δίγε σέ κοΰ »3τ' άΐ, τοΰ ρεφε'γΐ,

ίέ τί( ζεν' άτ|.

Κρί{ Εδιμπείγιέτετε. ιβ. 1 3,

Ι. Ιησοόΐ δχ ρ.έ πΐρπάρα Ριά^τε

όί-τετ σε πάσ/.ε*§ •ρ'ί' ντΐ Βι&ανί τ^κ

κέ Λάζαρι βδε'κουρε μέ πάρε , λέ ί

πατ γγιαλτουρ^ γκά 6άρ^ι.

3. Ε ί πίνε ά-ίγ άτγέ Γοστί , έ

Μάρ3α ίΗρπέν ντϊ μεσάΧ•. ί Αάζαρι

κέ νιε γκά άτά λ\ ρίγνι Ηί'λι μέ τ.|

/;ί υ.^άλί.
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3- Η Μαρία λοιπόν έπηρε μίαν λί-

, . > - Λ -.

Τ56ν ο.υ:ον-«7:ο νχοοον υγ5ον π'/λυτι-

μητον, καί άλίΐψί τα ποίάρια του Ιη-

σοΰ, καί με τα μαλίάτηςτα έσφούγγι-

οί' και το σπί.τι έγε'μισεν άπό την μυ-

ροίιαν του μύ;ου,

4• Λέγει λοιπόν Ινα: άιτο του; μα-

θητάδες του, Ιούδας ό υιός του Σίμω-

ννς ό Ισκαριώτης, όπου έμελλε να τον

πχραδώση'.

5. Διατί όίν έπουληθη έτοντο το

μύρον όια τριακόσια δηνάρια, να δοθη

εις τους πτω/ούς }

6'. Και τοΰτς> τό είπιν, όνι πως τον

ΐμελε δια τους πτωχούς, άλλα διατί

ήτον κλε'πτης, κ,αί έβά^α το πουγγίον,

και έκράτει εκείνα άπου έβάνασι.

η. Καί ό Ιητοϊς είπε/ αιρες την"

(ότι) το έφύλάξεν εις την ήμέραν του

ενταφιασμού μου.

8. Διατί τους πτωχοϋς τους έχετε

πάντοτε μα,ύσχς, ά^μή έμε'να πάντο

τε δ;'ν με έχετε.

9• Και πολΰς όχλος των Ιουδαίων

έμα'.)αν ότι εκεί είναι" καί ηλβαν όχι

μοναχά δια τον Ιησοΰν, άλλα δια να

έίόώσι καί τον Λάζαρον, τόν όποιον

άνα'77,«ν εκ νεκρών.

ίο. Καί οι άρχιερεΓς έσυμβουλεύ-

ί,ηκαν, να σκοτώσουν καί τόν Λάζαραν'

1 1 . Διατί πολλοί από τους Ιουδαί

ους δια τόν ( Λάζαρον) παρακινούμενοι

έπη'γαιναν, και έπίς-ευαν εις τόνίησοϋν.

1 2. Την άλλην ήμέραν ό πολΰ,ς Ο

χλος οποί επϊ,γεν *ίς την έορτήν, ωσάν

άκουσαν, ότι έρχεται ό Ιησούς εις τα Ιε

ροσόλυμα,

1 3. Επτραν τα βαία τών φοινίκων,

καί εΰγηκαν να τόν απαντήσουν, καί

έκραζαν" ωσαννά, ιύλογημε'νος ό ερχό

μενος έν ονόματι Κυρίου, ό βασιλεύς

το5 Ισραήλ,

3. £ Μαρία σι μόρρι '<'! λίτρί

μύρο τ§ ντζγιέρξ γκά Κάρδο τι κ&-

ρούαρ| έ τε δτρειγτ», λε'ου κίμπιτ' ε

Ιησουΐτ , ε για φα ου κεμπ§τ' «τίγ με

λε2;ρα τε σάΐγ" έ δΓίπία ού μποΐκϊ

γκα μυρουδιά έ μύροσε.

4; θότ§ δα νιε γκα μαθητίτ' έτίγ,

Ιούόα ί Σίμωνιτ Ισκαριώτη" άι κ&

οούα«γ τα παραδός άτε.

5. Ψέ νούκ οΰ σίτ %/ίό μύρο

τρεκίντ δηνάρε, ί τίπειγνε ντΐ τε

βάρφερυ

6. Ε κετε έ θα , γιο σε ψό κίσ συ-

λοί πίρ τε βάρφερε, πό « •}έ /.:

κουσάρ , έ κίσ κουλέτ|ν|, ί μπαν άτα

κ* βίγνε λρεντα.

7• θότ' άόα ΙησούΓ λίρριε άτε" πΐρ

ντε ήίτε τε σε κάλτουριτ σίμ ντε βαρρ

β ρούαιγτι τα π§γ§ Χίτε.

8. Σε όέ τε βάοοειιτε κουοοό αβ

βε'τεχε τουαϊγ ί κίνι, πό μούα σμ5

κίνι κουρόό.

ο. Ε μψόι δα δούμε τούρμ! γαχ

τζιφούτε ίέ ΐ3 μπα τε βέντ' έ ερδξ

γιο περ Ιησούνε βέτεμ!, πό τε σίχ-

ν» ί δε Λάζαριν^ κε έ γγιάλι γκα τ^

βοε'κουριτ!.

ίο. Έ τε πάρετ' έ πρίφτερετ *ίν§

κον€ε»τ τε βρίσνε έ δε Λάζαρινξ.

1 1 . 2έ ψέ δούμε γκα τζιφούτε χ§ρ

τ| πάρρ" άτε βίγνϊ , έ πεσόιγνε ντέ

Ιησούϊ.

ΐϊ. Τε νεσ^ρμενε δούμε τούρμξ, >-*

πάτν' άρδουρ» ντε τε κρέμπτε , σι δι-

Γιούανε κε βγιέν Ιησούϊ ντε Ιερουσα-

ι3. Μούαρρι δε'Ρατ' ε κουρμάβετ,

έ ί δούαλε άτίγ περπάρα , έ θξρρίσνε.

Ωσανά, ί Αεκουαρε άί κε βγιεν μπ| \-

μερ τε Ζότιτ , μπρε'τι ί Ισραηλιτ.
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ι4• Κ*ι ό Ιησού"; ηύρεν ίνα γαϊ-

δουράκι, και εκάθισεν απάνω του, κα-

6»; ϊίνα•. γεγραααένον*

1 5. Ω δυγατερ Σιων |*ην φοβάσαι"

νά, ό βασιλεΰ; σου όπου ερ/εται καβα

λάρη; απάνω εϊς το πουλάρι τις γαϊ-

οα'ρας.

1 6. Και ιτ,οϋτα δέν τα έγνώρισαν

οί [/.αθητάδες του εις την «ρχτίν* άλλα

$ταν εδοζάσθ») ό Ιησο,ΰς, τότε ίθυ;χη8νι-

καν, ότι ετούτα ήταν γρα[Αυ.ε'να $ί αυ

τόν, και ετούτα εκα«.αν ίί; αυτόν.

17. Το πλήθος λοιπόν «μαρτύρα ό

που ήταν αετ' αυτόν, δτι ελάλησε τον

Λοξζαρον άπό το [/.νηυ.α, χαί τον ά-

νάς•ησεν 5Λ νεκρών.

ι8. ΚαΙ ^ια τούτο τον απάντησε

τι» πλ•?,0ο;< ότι άκουσε πώς εκαρν αυ

τός ετούτο το σηριεϊον.

ΐ9• Οί φαρισαίοι λοιπόν είπαν α

νάδεσα του;- βλε'πετε πώς δέν ωφελεί

τε τίποτε; ; να, ό χο'σριο; όλος όπου έ-

πηγεν κατόπιν του.

2θ. Η ταν χαί κάποιοι Ελληνες άπό

«κείνους όπου άνε€αιναν να προσκυνη'-

«ουν εις την εορτην

31. Ετούτοι λοιπόν έπηγαν εις τον

Φίλιππον όπου ^τον άπό την Βηθσαϊ-

ο*α (ή οποία είναι πόλις) της Γαλι-

λαίας, και τον ερωτούσαν, και έλεγαν*

«ύΟε'ντη, Οε'λο(ί.εν νά εΐό.ού;/.εν τον, Ιη-

βοΰν.

22 Ερχεται ό Φίλιππο; καΐλε'γειτο

εις τόν Ανδρε'αν' και ό Ανδρέας κα'ι ό

Φίλιππος πάλιν το εϊπεν «ς τόν Ιη-

•ούν*

23, Και ό Ιησούς τους άπεκρίθη,

κϊί εΐπεν" τ,λίεν ή ώρα, να δοςασθη ό

υιός τοΰ άνθρωπου.

24. Βέβαια βίβαια σα; λέγω* έαν

ι4. Ε Ιησούΐ σι Κτ\ νιε Κρότ^

ντ{νι ριπι τι , σι κούντρ' ί^τί σχρού»

αρ}.

ι Ζ. Μό; οΰ τρ5«.π ώ πνν» έ Σιώ-

νιτ' για , μ.πρέτι ίτ βγιέν , καλιούαρ

(ΑπΙ νιε κρότζ τ§ Ρου;άρεοΐ.

1 6. Ε [Ααθητίτ' ετίγ νοόκ' ί κου-

τΐτρύαν§ κετό χερ|ν" έπάρε* πό κοΰρ

οΰ ντερρούα Ιησούΐ, άχέρε οΰ κουΐγτού-

ανε κξ άτό κένε σκρούαρί περ άτε , ε

κ§τό ί χένε άτίγ.

ιη. Ε τούρλα ϋ\ κε (/.ε άτε ραρ-

τυρίσνε , κε Λάζαροι ε Ούρρι γκά βάρ-

δι , ε έ γγιά'Αι άτε γκα τε βοέκουριτε..

ι«. Πρα άντάϊγ ϊ §όλ\ π|ρπάρα ά

τίγ τούρλα, σε ψέ 5ιί«1* *\ Λερρι άι'

χ=τ§ θαύαε.

19. Ε φαρισείγτε Θάνε ■νιερι ρ.έ γιά-

τεοινε* σί/νι ' κε νούκε λειγ^ϊ Γε νά-

€ετ φάόρε; για πότα βέν| πα; ατιγ.

2θ. Ε κε'νε τζα Ελληνε γκα άτι*

κε κί3ν§ άρδουρε τε φάλισνε. ντε τ§

κρείΛπτε.

2ΐ. Κ*τα δα γιοι» κιάσνε Φίλιπ-

ποϊτ κε κέ γκα. Βηθσαϊδάγια έ Γαλι-

λαίεσε" έ ίλιούτεϊγν' άτίγ , έ ί θόσνϊ,

Ζότ, δοΰαν.ε τε σόχϊαε Ιηβούνι.

23. Βγίέν Φίλιπποι, έ ί Οότ' Αν-

δρεασε, έ πα Ανδρέα έ δέ Φίλ^οϊ ί

θόν' Ιησούιτ.

23. Ε δε Ιησούϊ γιου περΡαΓκ ά.-

τοΰρε' έ ούθοτε* ερδι κο'χα κε τε ντε^-

ρόνετε ί Αίρρ1 νιεριουτ.

24. Βϊρτετ , βερτέτ οϋ θό[Α γιου'-

δένπε'ση τό σπιιρί τοΰ σιταριού ει; την. ' £ετ* ντί υ.ός ράφτε ρ.πί δέ κόκια ε

γην να άποΟάννι, αυτό (ΑΟ,να/όν άπο•χέ- ;Ρρουριτ , ί τεβδίσι, άγιο £ετ^|
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γει' άμή άν 'άποθάνη, φέρνει πρλόν

καρπόν.

»5. Εκείνος όποδ άγαπί τήν ζωνίν

του, θέλβι τήν χάσει* και όποιος την

μισά ει; τον κόσμον ετοΰτον, θέλει τήν

φυλάςει εί; την ζωήν την αΐώνιον.

ι6. Εαν με υπηρέτα κανένας, ά; 26. Κοϋα με ςίρΑέν μούα , λε τ%

μου ακολούθα" καί όπ,ου είμαι έγώ, ε'κεΐ βίγε πας [λέγε" έ άτγε κ& γιαμ οίνε,

μπίτετ|' μα ντε βδέκτε. πεν σούμ§

κόκε.

α5. άι κε δό Ζπίρτιν' έτίγ , ο6 τ*

χουμπάσε. άτε" έ άί κΙ ούρρέν 2πίρ-

τιν' ίτιγ ντε «τε οινια , δό τα σ-ε-

τόγ' άτ$ περ γε'τϊ τε πα >?όσουρε.

θέλει είσθαι και ό ύπηοέτης ό εδικός

μου* καϊ άν >ά ϋ-ηρετα κανένας, θέ

λει τον τιμήσει ό πατη'ρ.

ιη. Τώρα ή" ψυχη' μου είναι ταραγ

μένη- και τίνα ειπώ; Ω πάτερ, ελευ

θέρωσε με άπό τήν ωραν ετοΰ^την, άλ

λα δια* τοΰτο ί,λθα εΐ$ την ίίραν έ,τού-

Την•

28. Ω πάτερ, ο*όζασον τό όνομα

ρου. Φωνή ήλθεν λοιπόν άπό τον οϋ-

οανόν ( λέγουσα") Και το έδόξασα, και

πάλιν θέλω το δοξάσει-

29• Ο όχλος λοιπόν όπου έτέκουν-

ταν και άκουαν, έλεγαν ότι είναι βρον-

τη'. Αλλοι ίλεγαν" άγγελος του έσύν-

3ο. Απεκρίθη ό Ιησούς και είΐζεν" ε

τούτη ή φωνή δίν έγινε δια λο'γο,υ, μουχ

άλλα δια λόγου σας.

3ι. Τώρα είναι ή κρίσις του κο•

«τμου τούτου* τώρα ό άρχων του κυ

©μου τούτου θέλει £ιχθή έ;ω.

3ί. Και εάν υψωθώ άπό τήν γην,

θέλω σύρει όλους εις του λόγου μου.

33. (Και τοΰτο το έλεγε σημαίνων-

τας μ& τι λογής θάνατον έμελλε νάά-

ποθάνη.)

34. Ο όχλος τοΰ απεκρίθη* εμεί; ά-

κοΰσαμεν άπό τόν νόμον, ότι ά. Χρις•ος

μένει εις τόν αιώνα" καϊ πώς έσυ λέγεις,

κάμνει χρεία να ΰψωθή ό υιός του άν

θρωπου; ποιος είναι ετοΰτος ό. υιό;

τ^ΰ άνθρωπου;

άτγέ δο ~\ γέτε έ δέ άι /.ε ϊϊρπέν μούα,*

έ κοϋσ τε με σερπέγε μούα, δό τβι

ντερρόγΐ άτε παπαι.

απ. Κταστί ^πίρτι ίμ μου δραδ"

?τζ τε θόμ; ώ. παπά, σπϊτόμϊ γκχ

κούϊγ σαχάτ* μα άντά(γ άρτζε ντε κε•:

τε σαχάτ.

28. Ω πα*α , ντίρρό εμερινε τεντ"

ερδι άχιέρε ζ| γκά Κίελι, έ δε ΐ ντερ?

ρόβα , έ δέ πάίενε δο τα ντερρόΐγ.

29• Ε τούρμα κε ρίγν' άτγε , έ κ§

όσν» σε ού Λί Ρ»μίμ. τε->

τγιέρε θόσνί' Εγγ|λ' ί φόλλι άτίγ.

διΡιούαν$,

3ο, Ού περίε'ϊΡκ Ιησούϊ Ύ ί οΰ 9ότε*

νούκ ού Αε π|ρ μούα κούϊγ ζε , πό

περ γιούβετ.

Αι. Λταστι 6υτε Γιουικ ι κεσαιγ

§ινιάσί" ντα'ίτί άρχόντι ί κεσαϊγ δι-

νιάσε δό, τε χίδετε γιά^τε.

3ϊ. Ε ουνϊ κοΰρ τέ γκρίχεμ λιαρτ

γκα ίέου, Εώ$ δό τι χέϊκ πας ζετί-

ουτ.

33. ( Ε κ|τε ε θοσ, π'εο τι δενού-

αρ» μετζ φάίρε 6ύέϊΙ(ϊ δό τε βδ,ς. )

3.4• Γιοϋπ|:ίειβο άτίγ τούρμα" ν χ-

βετ διίιούαμ γκά νρ'μι κε Κρίϊτι "Α»

γέτε πάς γετετ" έ κίσ θούα τίγ , /.§

δούγαετε τε γκρί^ετε ί Αίΐρι ί νιερίουτ

τζίλι εστί κούϊγ ί π.ρρι ί νιειίουτ ;
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3!*>. ΕΙπε'ν του; (πάλιν) ό Ιησοΰ;,| 35. Οι θότ' άδχ ατοϋρε Ιησούϊ' ί*

ακόμη ολίγον καιρόν το φω; (ίνα•, μετ' κόμα πάκεζϊ κόχ§ *ΐστ§ μέ γιούβετ 8ρί-

εσα; περι,τβτειτε εω; οπού ε/ετε το

φίο;, οι* να μην σα; πλάκωση το σκο-

ταοι καιο;:οιο; περιπατεί ε•.; το σκο

τάδι^ δεν ήςεύρει —οΰ υπάγει.

36. Εοί; ό-οΟ έχετε τ6 ^ρώ;, πί^ί"

τε ει; το <ρώ;, όια ν* γενάτε υιοί ίϊοϋ

φωτός. Ετούτα έλάλτισεν ό Ιησού;, έ

πειτα επήγε και έκρυ'ρθη άπ' αυτού;.

3^. Και τόσα σημεία όπου εκαμ'ν

εμπρος•ά τον;,'δεν έπλευσαν ει; αϋτόν'

38. Δια να πληροιθη ό λόγο; τοϋ

ί£ρ}φη'"ΐου Ησαίου, όπου ειπεν" αύθεν

τη, τίς επίς-ευοε το κη'ρυγμά (/.ας ; και

ά Τραχιών Κυρίου ει; τίνα απεκαλύφθη;

3ρ. Δια τοΰτο' δεν ημπορούσαν να

πις•ευοουν, ότι πάλιν είπεν Ησαία;"

4<». Ετύολωσε τα μάτια του;, και

εσ'.λη'ρυν» τηνκαρδίαν τους* δια να μην

εϊ)ωσι μέ τα μάτια του;, και νονίσουν

μ: την καρδίαν του;, και γυρίσουν, και

τΐιϋς ϊατρεύσω.

4 1 • Ετοϋτα εϊπεν Ησαΐα;,• όταν «-

οε την δόςαν του* και ελάλησεν δια

αυτόν.

42. Ομως ακόμη και άπό τους άρ

χοντα; πολλοί έπίς-ευσιιν ει; αυτόν* άλ

λα δια τοΰ; Φαρισαίου; δεν τον ομο

λογούσαν, δια να μην διωχθώσιν άπό

τό συναγώγι"

43. Διατί αγάπησαν πίρισσότερον

την δόςαν των ανθρώπων, πάρα την

δόζαν τοΰ Θεοΰ.

44• Κ,αΙ ό Ιησούς έκραξε καί «ιπεν'

εκείνος όπου πις-εύει εις έμενα, δεν πι-

ς-εύει εις έμενα, άλλα εις εκείνον όπου

με έπεμψε.

45. Και εκείνος όπου βλέπει εμένα,

βλέπει εκείνον όπου με έπεμψε. . .

τα, ίτζενι γγερα σκ κε'νι δρίτε, τι μός

ούζί?$ γιο'ίβδΤ «ρεσίρ*. ί άί Λϊ ίτζίν

ντ' έρίσίρι , νούκ£ οϊ σε κοΰ βίτε.

36. Γγε'ρα σα κίνι δρίτΐνί, πεσονί

μπ| δρίτε , κ| τε π|νενι τ'ι πίγτ' Ι

ορίτεσε' ι":ϊτό θα Ιησούι, 1 βάτε 1 ού

φ9έχ πρέϊγ σούρ^εσ.

37• Ε νΊτόν$ σε *^ κακ| θαύμε-

ρα τε με,δά άίπερπάρα άτοϋρε, νούκε

λε<τούαν« ντέ άί,

38. Κϊ χϊ παΓούχαετί φγιάλια έ

προφνίτητ Ησαίουτ; /.ε πατ θίν§. Ζότ;

κοΰσ πεσόι" άτε κ§ <5ιΡιόι γκα ν£ϊ; ε μπε

τζίλινϊ ίστε ζπουλιούαρε φο'υκία Ι

Ζότιτ^

39- Πρα άντάϊγ νο'ύ*§ μου'ντνε. τΐ

πεσόιγνε, σέ ψέ πάμετα 6ά Ησαίου;

4ο. Οϋ βερπόΐ άτοΰρε σίτε , ί ού

ίουρετζόί ζίμερενε, κε τ§ μός σόχενε

με σι , έ τε μός §ιΡιόγ|νέ με ζέμίρ! ,'

έ τ| κθενενε ί τι σερόιγ άτά.

4ι. Κ|τό θα Ησαίου κοΰρ παντε'ρρ"

ίτΐγ, έ φόλλι περ τ{:

4ϊ. Ντο*»! σέ έ δί γκα άρχόντετε

πεσουανε σουμε ντε άι' πό γκά φρίκ'

ε φαρισέϊγετ νούκ' > μολοησνε, κε τε

μός ΐ ντζίρέ γιάστε γκα Συναγώγι.

43. 2έ ψε &'8νε μϊ τέπερ ντε'ρρ" Ι

ίιε'ρεζετ , σέ ντερρ^' « Περντίσε,.

44• Ε ΙησοΛ &υρρι με φόρτ , ε θα*

άι κε πεσόν μπε μούα, νούκ| πεσόν

μπε μούα, πό μπα τε κε μϊ §5ρ£όι

μούα.

45. Ε δέ άι κε 'όιχ μουα , σέχ άτ|

κε με δίρίόι μούα.
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, 4^• Εγώ τ,λία <ρώς ει; τον χόσμον,

οια να ριν,ν μείν7| εις το σκότος εκείνο;

όπου πιτευει εις εμε'να.

47• Και όποιος ακούσει τί λόγια

μου, και οέν τα χις-ευσει, έγώ δέν τον

κρίνω. Δνατι ίέν τ,λθα να κρίνω τον

κόσυ,ον, άλλα ν* τον σώσω.

48. ΕχεΓνος όπου μέ καταφρονα, και

ίέν πιάνει τα λόγια μου, έχ^ει εκείνον ό

που τον κρίνει" ό λόγος όπου έλάλτ,σ*

έγώ, εκείνος θε'λίι τον κρίνει εις την ΰ-

ς-ερινήν ήμέρ*ν.

49• Οτι έγώ άτό λόγου ρου 5έν έ-

λάλκσα' άλλα ό πατήρ όπου μέ επεμ-

ψεν, αυτός μου έπαράγγειλε τίνα ειπώ,

και τι να λαλήσω.

5ο. Και εΐςεύρω ότι ή εντολή του

είνβι ζωή αιώνιος* εκείνα λοιπόν όΛοΟ

Ινώ λαλώ, καθώς μόδ τα ίιπόν ό πατήρ,

ίτζι τα λαλώ.

ι
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ϊ . Και προτίτερα άπό την έορτήν

του πάσ-/α, είζευρώντας ό Ιτ,ιιοΰς ότι

τ,λθεν ή ώρα του, να εδγη από τοΟτον

τόν χόσμον να πάγη εις τον πατε'ρα,

με τό να άγάπτίσΐ τους εδικούς του ό

που τ,ταν ιϊς τον κόσμον, έως τό τί'-

λος τους άγάπ/#ε'

α. Και ώβάν έγινε τό δεϊπνόν, ( ε

μώντας να εβαλεν τότε ό ^άβολος

*ΐς τήν καρό\'αν τάϋ Ιουία τοΰ υίοΰτου

Σίαωνος τοΰ Ισ^αρίώτου, νά τόν πα-

ρα#ώ*•$* )

3. Είξευρωνταςά Ιησούς ότι όλα τα

εοωκεν ό πατήρ εϊς τα χε'ριά -ίου, και

ότι άπό τόν ©ιόν ί;λθε, και εϊς τόν

Θεόν υπάγει*

4; 2/,κόνεται άπό τό δεΐπνον, και

6άνΛ κάτω τα φορέματα του. καί περ-

46. Ουνε ίιτ^ε δίίτε ντε §ινια, κ§

χοϋ3 τε πεσόγ» [/πέ μουα, τ§ μός

μπέτετί ντ§ μες τ' έρισίρΐσί.

47- Ε τζίλι 8ά κε τε με διΡιόγε

©γιάλετε , έ τε μός ίίσόγε , οϋνε νοϋκ'

έ Ριουκοΐγ άτε , σε ψέ νούκ' άρτ^ι πίρ

τε Ριουκουαρε πότινε , πό πιρ τε σώ-

σουρε πο'τίνί.

48. Αί χ! 3τίε πο'ίττε μουα, έ νοΰ-

χϊ £ές φγιάλετ' έμΐα, κ'α κοΰϊ τα

ίιουκόγ» άτε/ φγιάλια ίμε κε Οάτζε, ά

γιο 5ό τα Ριουκόγί άτ§ μπε &τΐ τ'|

παστάίγμε.

4,9• 2ε ουνε πρίιγ βετίουτ ν>ΰ>*£

Οάτζε Ρε* πό Λαπά» κέ με &ρΡόι μουα^

άί με πορσίτι μάυα τζτΐ δόμ, έ τζιϊ

κουβεντόιγ.

5ο. Ε έ οϊ /.§ πορσι ϊτίγ εστε γε'τ'

έπα σο'σουρε' άτό άόα κε Οψ. ουνε, σι

κουντρέ με 6α μουα κα;ϊ*ϊ, άίτοΰ •ΰ

ά θόα.

Κρίε Ετρι(%π§δγΐ5Τ|τί. ιγ. ϊΖ.

ι. Ε πίρπάρα σε κ^εμπτεσε τε τζά-

σκεσί, σι ΐ όίγ ΙησοόΙ κέ ίρ^ι κό^τα έτΐγ

τε σκόν γκα κεγιο ?ίιν*Λ τί' παπάϊ,

σε ψέ ΐ δε'σι τε τίγτβ χϊ κε'ν^ ντβ πό

τε , έ ί «ίι γγε'ρα ^ίπε τ£ ιΫαστάίγ-

μεν$.

3.' Εκοΰρ οΰ πί δάρκε, (§γιάλι πατ

βενε μ| περπάρα ντε ζέμερε τε Ιουίε-

σε σε Σίμώντ,τ ϊσκαριώτητ, <ε ταί

παραίός άτ^.)

3. ΣΙ φ! Ι % Ιτκτού',• κ| γώ *ά

ΡίΟ| ποΰνϊτε πακάι μπε ^οΰαρρ τ|

τίγ* Ι χε κισ άρίουρε γκα Περντΐα, ε

τέ Περντί* βίγ.

4• Γκρίχετε γκα δάρκα , ε σι ντζο-

ρι ρόΑβτ'ϊτϊγ μόρρι νι§ φο^τα ,• ί γγε-'
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σι ίέτ|}?βν|.νώντας φουτα, έζώσθη.

5. Και άπέκεΐΐβαλε νερό εις την λε-

κάνην, και άρ/ισε ν* νίπτη τα ποδάρια

των μαθητών, χα! να τα σφουγγίζτ, μέ

τον φο^τά όπου ητον ζωσμένο;.

6. Ιϊρ/εται λοιπόν εις τον Σίμω

να τον Πέτρον, και εκείνος τοϋ είπε"

αΰθίντη, έσϋ νίπτεις τα ποδάρι* μου;

7• Ο Ιησούς άττεχρίθτι καΐ τοϋ εΐ<-

πεν* έκεΤνο ότ:οΰ κάμνω εγώ, εσύ τώ

ρα δεν τό γνωρίζεις, άμή ύ^ερον θέ

λεις το γνωρίσει.

8. Αε'γει του ό Πέτρος* να μήν νί

ψης τα ποδάρια μου εις τον αιώνα. Ο

Ιησοϋς τοϋ άπεκρίθη" Αν δένσέ νίψω,

δεν έχεις μέρος μετ' εμένα.

9• Αεγει του ό Σίμων Πέτρος" αύθέν

τη, όχι μοναχά τά ποδάρια μου, άλλα

χχϊ τα χεριά [ίου, και το κεφάλι μου.

ίο. Λέγει δ Ι/,σοΰς' ό λουσμένος

5έ» εχείΥοείαν πάρα να νίψη τα πο

δάρια του, άλλα είναι καθαρός όλος* και

ίτεΐς καθαροί είσθε, άλλ' όχι όλοι*

1 1 . ΔιατΙ ηςευρεν εκείνον όπου τον

ίπαράδιδε' δια τοΰτο εΐπε' δεν είσθε

όλοι* καθαροί.

12. Οταν ένιψε λοιπόν τα ποδάρια

τών μαθητών, καί επίρε τα φορέμα

τα του έκάθισε πάλιν, και λέγει τους.

γνωρίζετε τί σας έκαμα;

1 3 Εσεϊς με κράζετε" ό διδάσκαλος

και ό αΰθέντης* και καλά λέγετε, ότι

είμαι.

ι.\. Αν εγώ λοιπόν ό αύθέντης και

ό διδάσκαλος ένιψα τα ποοάριά σας,

χρεως-εϊτε και έσεΐς Ινας τον άλλον να

νίπτετε τα ποδάρια.

1 5. Διατι παράδειγμα σας έδωκα,

δια να κάμετε και εσείς , καθώς έκα

μα εγώ εις εσάς.

5. Παϊτάγε βοϋρι οΰγ§ ντ§ νιέμ*.

Ρε, ; ζοΰ τ§ λίαν κέμπετ' ε μαθητίβετ

οε τίγ" έ τι φσίν μ- φουτα κ'ι ΐσ γγε'-

σουρε.
Γ*

6. Βγιέν άδα τέ Σίμων Πέτρουα"

ε ΐ θότ' άτη άϊ' Ζότ, τί μ^λιάν μ•υ«

κεμπε,τα;

η. Γιου πίρΡέϊΡχ. ϊ ί θο'τ' άτίγ Ιη-

σούϊ' άτ* κε Αί'.γ οίνε, τι νταστί

νουκ' έ κουπϊτόν, πό πασαντάϊγ $4

τα κουπετότζ.

8. Ι θότ' άτίγ Πέτρουα* δό τ| α,ός

λιατζ κίμπετ' εμία ντϊ γέτε πάς γί-

τετ" γιου περΡέιΡκ άτιγ Ιησσυϊ' ντ«

μός τέ λιάφτζια , νού/.ε χέ πγιε'σί με

μουα.

9• Ι θο'τ' άτιγ Σίμων Πέτρουα"

Ζότ, γιο βέτεμί πέμπετε, πό έ δέ

δούαρρτί έ δε κό^-νε.

ίο. Ι θο'τ' άτίγ Ιησουΐ' ίλιάρ^ι νονί-

κί κα χρία -έ λ.άχετξ πέρ βέτζμε χία-

π^βετ , πό εατε Ρίθ§ ί κερουαρε/ έ δέ

γιουβετ τ| κερουαρί γίνι , πό γιο Ρίθ§.

1 1. Σέ ψέ έ δ-γ άτε κε έ προδός

άτε, έ άντάϊγ θά' χε νούκε. γίνι Ρίθ$

τε κερούαρε.

ία. Ε σΐ οΰ λιάου δα κέμπετ' ά-

τοϋρε, ε βέσι ρο'πατ' έτίγ, ντένι π«

ντε μισάλε , έ οΰ θότ' άτοϋρε' κουπε-

τόνι κετ§ λέ ού π£ρρα ουνε. γιουβετ;

1 3. Γιου με θΐρρίτνι μούα, Δασκάλ,

Ι Ζότ, έ μίρρϊ 0 οϊΓ , σέ ψέ γιάμ.

ι4• Ντέ'ίτε άδα κέ ουνε ο*• λιάβα

κίμπίτ» τούαϊγ , Ζότι, ε δέ Δασκάλι,

οοΰχαετί κε τε λιάνι έ δέ γιουβετ κέ

μπετ' έ νιε'ρι- γιάτεριτ.

1 5^ Σέ ού δάτζε ουνε γιουβετ ζί-

μπλε , κε σι κου'ντρε Αέρρα ουν» ντ'ε,ρ

' γνούβετ , τέ π|νι ΐ δέ γιουβετ.

43
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ι6. Βέβαια βέβαια σας λέγω, #έν|

είναι κανένας δουλευτής μεγαλη'τερος

άπό τον αϋθέντην του, ούοέ άπες•αλμέ-

νο; μεγκλητερος άπ' εκείνον όπου τον

έπεμψεν.

17• Εάν εΐζεύρετε ετοΰτα, καλο'τυ-

χοι θέλετε εϊσδε, άνίσως και τά κά

μνετε.

1 8. Εγώ δ*ν λέγω δια όλους σας '

διατι εϊζεύρω εκείνους όπου είιάλεςα*

άλλα δια να πληρωθη ή γραφή ( όπου

λέγει* ) Εκείνος όπου τρώγει ψωμί

μετ' εμένα έσν{κωσεν εναντία μου την

πτίρναν του.

Ι9• Από τώρα σας το λέγω πρό τοί>

να γένη» ^ια ν* '^'Γίύσετ* όταν γένη ,

ότι εγώ είμαι.

αο. Βέβαια βέβαια σ*ς λέγω" ότι

εκείνος όπου δέχεται εκείνον όπου θέ

λω πέμψει, έμενα δέχεται* και έκίίνος

όπου δέχεται εμένα, δέχεται εκείνον

όπου με έπεμψεν.

χι. Ετούτα είπεν ό Ιησούς, και έ-

ταράχθη ίίς την ψυχη'ν του, και έμαρ-

τύρησε, και εΐπε' βέβαια βέβαια σας

λέγω, ότι Ενας άπό σας θέλει με παρα

δώσει.

χ 2. Και οί μα&ητάδες έβλεπαν έ

νας εις τον άλλον, και απορούσαν δια

ποίον λέγει.

χ3. Και Ινας άπό τους μαθητάδες.

του ήτον πλαγιασμένες εις την άγκά-

λην τοΰ ΙησοΟ' τον όποιον αγάπα ό Ιη

σούς.

34• Και ό Σίμων Πέτρος του εννε-

ψε να τον ερώτηση, ποίος είναι εκεί

νος δια τον όποιον λέγει.

χ5. Και εκείνος επεσεν εις το ς-τ,θος

τοΰ ΙησοΟ,καϊ λέγει του* αύΟέντη, ποί

ος είναι;

•»6. Αποκρίνεται ό Ιητοδς καϊ λέ

γει του' οποίου έγώθέλωδώσει το ψω-,

ι6. Βϊρτέτ , βίρτετ οΰ θ«μ γιού

βετ, νούκ' |στ£ κοπϊλλ μϊ μαί σε ζο'τι

τίγ, άς ί ίερίούαρε μϊ μάό σε άί κ§

έ ΰϊρΐΌ'ί άτέ.

ι*7• Ντε κουπετούατί γιου «το, .

δό τ| γίνι τ§ λιούμουρε, ντ| κιόφτ&

κέ τε π{•»ι άτό.

1 8. Νούκί θόμ περ Γίθε γιούβετ,

οΰν' ΐ Λι άτά κ» ζΡΐ'ίία, πό δούχαέτε

κε τε δαλλξ έ βιρτετϊ κάρτα " νΐ{

κέ χα ϊ.ούχινε με μου'α γκριγτι θούν-

τρεν' έ χεμπεσε τίγ κόντρ§ μέγε.

ι^. Κε νταστι οϋ θόμ γιούβετ,

πα Ριάρε δε, χε "*°'>ρ τϊ Ριάγενε τ»

πεσο'νι κε ούνε γιάμ.

χο. Βίρτετ , βερτέτ. οΰ θόμ γιού

βετ , κε άΐ κε δες «τε κε 6ο τε ίρ-

Ρο'ϊγ ούνν|, μου'α δέζ* έ άί χε δεξ μού»

α , δεξ άτ§ χε &ρ?οϊ μούα.

χι. Κ σι θα χ*.™ Ιησ•ύϊ, οϋ νκ-

κατος π-ένταζι, έ μαρτυοίσΐτ , έ θα*

βερτέτ , βερτέτ ού θόμ γιούβετ , σ»

νιε γκά γιοΰδ <5ό τε μι παραδόυγε μούα.•

χχ. Ε μαθητίτε βεστρόϊγνί νΐέρς

γιάτιρινε, έ νούκί 2>ίγνε πέρ τζίλι-

νί όύσ.

χ3. Ε Όιε γκά μαθητίτ», κεκέ ί §ά-

σούρε γκά Ιησούι, κε κουμπίσουρε ντ|

Γι τέ ϊίγ.

χ4• Ε ι πεϊ ρ ι νόημε Σίμων Πέ-

τρουα , >.{ τα πίετ τζίλι "φχ' άί, νλ

θότί περ τ|

χ 5. Ε σι ρά άί μπϊ Ριόκς τ» Ιη-

σούιτ* ϊ θο'τ' άτϊγ' Ζότ , τζίλι |στ|;

26. Γιου περΓέϊΡκ Ιησούϊ, έ ίθά" «ί |9

τ| χέ σι τ^ γγι:ιγ ού'νε, νι|τζόπ| £ούχ§Τ
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μ-άκιον όπου βουτίσω, «κείνος είναι.

Και βουτώντας ένα ψωμάκιον, το έ

δωσε του Ιουία του Ισκαί-.ώτή του

υιού" του Σίμωνος.

37• Κ*ί ύ>ερον από το ψωμάκιον,

έμβηκεν εις έκεΐνον ό Σατανά;. Και λέ

γει του ό Ιησοΰς- 5, τι έχεις να κάμης,

καμέ το γλίγωρα.

28. Και οϋίϊέ κανένας άπ' εκείνους

όπου ήταν εκεί καθήμενοι δεν το έγνώ-

ρισανό\ατίείπεν ετούτο ει; τον Ιού^αν.

39. Διατί κάποιοι ϊλο'γιαζαν, έπει-

οη ό Ιούδας ει/ε το πουγγίον, οτι ό 1η-

*οΰς του ειπεν" οτι άγυ'ρασε Ικανά ό

που χρειαζο'μεσθεν είς την έορτη'ν, ί

»ιά να ίωση τίποτες εις τους πτω/ούς.

3ο. Εκείνος λοιπόν ωσάν έπηρε τό

ψωμίον, ΓαρεΛϋς εύγήκεν έςω" και η-

τον νύκτα.

ιι. Οταν λοιπόν εύγηκεν λέγει ό

Ιησούς" τώρα έίοξάσθη ό υίός του άν

θρωπου, και όΘεός έίοξάσθ/ί είς αϋτο'ν.

3ϊ. Εάν ά Θεός εδοξάσθη είς αυτόν,

και ύ «ίος θέλει τον δοξάσει ει; του

λογού του,, καί παρευθύς θελα τ^ν σΜ-

ζα«ι.

όό. Ηαιοάκιά μου, ακόμη ολίγον

καιρόν είυαι μετ' εσάς" θέλετε με ζητή

σει, καικα,ΐώ; είπα είς τους Ιουίαίους'

οτι όπου ύπαγωεγώ, έκεϊ ό'ίν ημπορεί

τε νά έλθετε, καί προς εσάς τώρα λέ-

34• Καΐνου'ριαν ε'ντολήν σας δίδω,

να αγαπάτε ίνας τον ά'λλον' καί καθώς

οάς αγάπησα, ε'τζι καί έσεϊς νά άγα-

πάτε ένας τον άλλον.

35. ΛΙέ τούτο θε'λουν σα; γνωρίσει

όλοι πώς είσθε μαθητάδες μου, εάν νμ-

τε αγάπην ένας με τον άλλον.

'όΰ, Λέγει του όΣίμων Πέτρος" αύ-

θίντη, που ϋπάγίΐς ; Ο Ιησούς του ά-

οό τε για άπ' ε σι έ γγέου *ούχ§ν§,

•νια έπ Ιούδεσε ΛίρρΊτ 3§ Σίμωνητ I-

σκαριώτητ.

27. Ε πας άσάι'γ καπτζιάτεσϊ ά-

^ε':ε χίρι ντϊ άί σατανά» , ε" Ι/,σούϊ ί

θο'τ' άτίγ- άτε ίε *έ π;ρ τε πε £ πένε

οπέιγτ.

•.δ. ΙΙό ντονι| γκα άτα /Λ κένε ντε

μίσά>.| σκουπίτο'ϊ πέρ σε ϊ θα άτίγ.

39. Ε τ^ά οΰ συλοη'σνϊ , $\ σε ψέ

ίίϊ Ιούδα κουλέτ|ν| , ΐ θα Ιησούί ά

τίγ" Αλένα γκα άτό κ§ νά δούχαεν»

ντε τ£ κρέμπτένί•"ά τ' άπε Γ§ τ| βάρ-

<Ρ•Ρ"'

3ο. Μα λΪ ποκε μο'ρρι καπτζιάτε-

νΐ ι άτι τζάίτ ίκου , ί κέ δέ νάτε.

3 1. Επόκε&Χι δα άί,θ<ίτ§ Ιησουϊ,

νταϋτί ού ντερου'α ί πίρρι νιερίουτ*

έ όέ ΙΙερντία ού ντίϊρούα μπε τε.

32. Ντου ντερρούα ΙΙερντία μπ|

τε, έ οέ Περντία ίο τα ντερρο'γε άτέ

μπε βέτίχε τε σάίγ , έ άτί τζάϊτ &

τά ντερρόγε άτέ.

33. Δγιελλμ, ε ίε πά/ΐ^ε κό/»

γι?μ μέ γιούβιτ' ίό ΐΐ με κερκο'ν. , ί

κούντρε' θάτζε τζιφοΰτίτ' κε τέκ τ|

οέτ» ού'ν| , γιοΰζετ σμου'ντν» τε βίνι'

έ όέ γιοΰβετ ού θόμ νταϊτί.

34. νι4 πορσί τε ρέ ού «π νταϊτί

γιοόβετ, κε τε §ο'ι νιέρι γιάτιρινΐ σι

κούντρ' ού <^έαα οΰνε γιούβετ , ά3τού

έ οέ γιούβετ τε 8όϊ νιέρι γιάτερινε.

45. Ντε κετέ §ό το•3 νΊόχ|ν§ Γίθε,

<| γίνι μαθητίτ' έμί , ντ| πάτζι ^α-

Όυρί νιέρι μέ γιάιίρινε.

36. Χ θότ άτίγ Σίμων Πέτρουα*

Ζότ, κοΰ βέ.τε;'γιοϋ περίέϊίκ άτίγ Ιή-

πεκρίθη' έκεΐ όπου υπάγω εγώ, έσϋ Ι σούϊ' τέκ βέτε ούν|, νούκε μούν
-ιη
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τώρα Λΐν ημπορείς νά μου «κολουθη- '

βτ,ς, αρ./, ΰς-ερα θέλει; μοΰ άκολουθη-

0(1.

3?• Λέγει του ο Σίμων Πέτρος* αύ-

θέντη, διατί δεν δύναμαι να σοΰ άκο*

λουθη'σω τώρα; την ζωη'ν μου να βάλ

λω διά λογού σου.

38. Ο Ιτβοΰς τοΰ άπεκρίθη' τνΐν ζω-

/ίνσου να β αλλ•/; ς διά λόγου μου; βέ-

β ηα βέβαια σοΰ λέγω, ό πετεινός δεν

θέλει λαλη'σει, ίως όπου να μί «ρνηθτ,ς

τρεις φορβας.

Κ εφ ι ιδ. ι4•

ι. Ας μλν ταράσσεται/] καρδία σας"

πις-εύετε ιίς τον θ*όν, πις/εύετε και

εϊ; έαένα,

2. Είς το σπητι τοΰ πατρός μου

είναι 'πολλαΤς κατοικίαις" και εάν δεν

τ,ταν, ήθελα σας εΐπη* έγώ πάγω να

σα; ετοιμάσω τόπον προτίτερα.

3. Και εάν -άγω, και σάχ ετοιμά

σω Γοπον, πάλιν έρχομαι, και θέλω σας

πάρει είς τοίϊ λόγου μου* διά να είσθε

και εσείς έκεϊ όπου είμαι και εγώ.

4• Κ αϊ όπου υπάγω έγω* έσεϊς το

ηξεύρετε, και την ς-ράταν ήξεύρετε

5. Λέγει του ό Θωμάς* αύθέντη,

εν ηςευρομεν ποϋ υπάγεις* και πώς

*ημποροΰμεν να ήξεύρωμεν την ς-ρά-

ταν;

6. Λέγει του ό Ιησούς" εγώ είμαι ή

Τράτα, και ή άλη'θεια, και ή ζωη'* κά-

νένας δεν ερ•/εται εϊς τον πατέρα, πα

ρά δια μέσου εμοϋ.

η. Αν ήθέλετε γνωρίζη εμένα, ηθέ-

λετε γνωρίζη και τόν πατέρα μου" ά-

πο τώρα τον γνωβίζετε, και τόν εί-

ί.,ε.

8. Αέγει του ό Φίλιππος" αΰθέντη,

•ιΐξέ μας τόν πατέρα, καϊ σώνει μας.

»ί

βίτζ πάς νταδτί , πό παϊτάγε όο τί|

μ* βιτζ πάς.

Ζη. Ι θότ' άτ'ιγ Πέτροϋα* Ζότ,

ψέ νούκε μοΰντ τε £1γ πάς τέγε ντα-

άτι; 2πίρτινε τιμ §ό τά βε π|ρ τίγ,

38. Γιου πίρΓέϊί* άτΐγ Ιησούϊ"

5πνριν| τεντ §ά τά βετζ π§ρ μ^ύα;

βιρτέτ ; βίρτέτ τε θόμ τίγ', δο τ*

μός κεντόγί κοκόίίι , γέρα σα τ| μ

{άρνίσετζ τρϊ χέρ|.

Κρίε Εκατερμπεδγιέτετε.. ιδ. ι ί

ι. Λέ τε μός οΰ τρου*ουλόνετί -4-

μ|ρα γιούαϊγ , πεσόνι μπε Περντίν§,

έ δε μπξ μούα πεσόν..

2. Ντε 3τ|πΙ τε παπάϊτ σιμ, σο£-

μ| νομέ γιάνε, έ ντε μός, δό τοΰ χέ"ίε

θίν§ γιούβετ* βέτε τ§ Αέϊγ Ρατϊ βέντ

περ γιούβετ.

3. Ε κοϋρ τε βέτε, έ τοΰ πέίγ Γα

τί γιούβετ βίντ, βίγ περσερί έ δό το,ϋ

μάρρ γιοάβΐτ με βέ.εχε, κε τεκ τε

γϊμ ούνε, τέ γίνι ε'δε γιούβετ.

4. Ε δ*έ τεκ βέτε ούνε ΐ δίγι , έ δέ

ούδενε έ δίγ*.

5. Ι θότ άτιγ Θω,μάϊ* Ζότ' νοΰχε

δίμε χοϋ βέτε , έ κι* μούντγεμε τ$

όίμε οΰόε^β;

6. Ι θότ' άτιγ Ιτ,σοΰϊ οΰνε γιάμ

οΰοΝχ , έ δε έ δερτέτα , ε δε γέτα"

ντονιε σβέτε τέ Αα«ίάϊ , πέρ βέτ,με,

με άνε τίμε.

η. Τε νιόχετξ μούα, οο τε νιόχετ|

έ δε πάπάνε τϊμ. έ δέ κξ νταϋτι £

νίχνι άτξ , έ δέ έ χίνι πάρε άτέ.

8. Ι ίότ' άτιγ Φίλιπποι" Ζοτ, δε•^

φτόνα νάβετ παπάν&; έ νά 'ίστ| σαώό.
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ρ. Αέγει του ο Ιησούς" τόσον και-

βον είμαι μετ εσάς, και οέν με εγνώ-

ρΐ'.ες, Φίλιππί; εκείνο; •ποΰ εΐόβν έμέ-

ν*, εΐοε τον πάτερα" και πω; -έσυ λέ

γει;" «ϊεΐςέμα; τον πατέρα ;

ίο. Δεν πιιτΐυει; ότι εγώ είααι ει;

τον πατέρα, και ό πατέρας είναι ει; έ-

μένα; τα λόγια όπου σα; λε'γω, άπό

λόγου μου δεν τα λε'γω' άλλα ό πα

τήρ όπου ευρίσκεται ει; έμενα, αυτός

κάμνει τα έργα.

II. Μ: πις-ευετε ότι εγώ είμαι ει;

τον πατέρα, και ό πατήρ είναι ει; εμέ

να; ει ίιμή,όί αΰτάτα- έργα πις•ευετέ

ία. Βέβαια βέβαια βάς λέγω, εκεί

νο; όπου πις-εύει εϊ; έμενα, τα έργα ό

που κάμνω εγώ, θέλει τα κάα,ει και έ-

κ:ϊ•.ο;, και ήέλει κάμει και μεγαλήτερα

«πό τοΰτα"

1 3. Οτι εγώ παγίνω ει; τον πατέ

ρα μου, και ό,τι και αν ζητήσετε ει; τό

όνομα μου, θέλω τό κάμει, δια να ίο•

ζασ^ή ό, πατήρ ει; τον υίόν. .

ι4• Εαν ζητήσετε τίποτε; εις τό ό

νομα μου, εγώ θέλω τ• κάμει.

1 5. Εάν μέ αγαπάτε, ταϊ; παραγ

γελία•.; μου φυλάξετε..

ι6. Και έ('ώ θ;λω παρακαλέσει τον

πατίρα, και θέλει βα; δώσει άλλον πα-

ράκλητον, δια να ευρίσκεται μετ' ε

σάς ει; τον αιώνα"

ΐ7• (Δηλαδή) τό Πνεΰμα της ά-

λτ,θε'Ια;" τό όποιον ό κόσμος δεν ημ

πορεί νά τό πάρη, οτι δεν τό βλέπει,

ουδέ τό γνωρίζει" άμή ιιιΐς τό γνωρί

ζετε, ότι ει; έσί; ευρίσκεται, και ιϊ;

έσά; θέλει είσθαι.

ι8. Και δέν θέλω σα; άφηΌει οργά

νου;" έχομαι (π,άλιν) εϊ; εσάς.

ΐ9• Ακόμη ολίγον, και ό κόσμο;

ν/.ίον ίέν μέ βλέπει" «μή έσεΐς μέ βλέ-

9• Ι 9ότ' άτίγ Ιησουϊ" κάκε κόχ|

γιαμ μέ γιουβετ πβί!ΐκ§ , έ νουλε μζ

ίιόχε; ώ Φ.λιππο, άΐ κ| πα μουα, πα

ι';απάν|" έ κιϊ τϊ θουα §|φτόνα νάβετ

ιΐαΛάν§;

ίο. Νουκε πεσόν κι οΰνε γιάμ τε

Λα•ΐάι, έ πα-ίάϊ &τε τέκ ου; φγιάλξ-

τ& χ§ ού θόμ γιουβετ , ναΰκ' ί θόμ γκίι

βετίου' πό Ααπάι κι Ιστέ τέ* οΰ , άί

ί λεν πο^νετ$.

ιϊ. ύεσόμινι μουα *& οΰνε γιαμ

τέ παλάϊ , έ Ααπάι μπΐ μουα εστί;" έ

ντε μο; , συλοη'σνι κίτό ίτουνετε, έ πβ-

σόμενι μουα.

ία. Βε^τέτ, βερτέτ οΰ.θ,όμ γιου

βετ, κου3 πεσόν μπί μουα , πού-

νετι *ε π£ιγ ούν» , ε δε άι & τϊ *εγ§"

ε δέ με τέ με,δά γκά κ*τό δό τ§ χί-

γΐ , σε ψέ οΰνε βέτε τέ λαπά» ίμ.

1 3. Ε τζδό κε τε λίρκόνι μπ§ |-

μ§ρ τίμ, δό τοΰ ά Αειγ ού χε;έ" χ£

τε ντερρόνετε πατάϊ μπ| τε πίρρε.

ι4• Ε ντέ ί|:κόφτζι ντονΛ πουν§

μ^ί Ιμιρ Τιμ > * τ°" * *ί•γ οΰν|.

1 5. ντε με δυΐ μουα , £ούανι πορ-

σίτ' έμία.

1 6. £ οίνε δό τι λιουτεμ παπάϊτ,

έ δό του άπι τγιέτερ Παράκλητο

γιουβετ , κέ τέ γέτϊ )ίάί/.| μέ γιουβετ

ντε γέτί τ| πα σόσουρε.

ί1}. ίπίρτιν' έ σ| βερτέτισε, κε ά-

τε Αότα σμοΰ'ντ τα μάρρ| , σε ψέ

νουκ' έ ά\/ άτε , α; έ νι;χ άτι" μα

γιο;> ε ίίχνι άτ$ , σέ ψε μέ γιουβετ

ίίντετ» , έ μπ| γιου δό τοδ γέτί.

1 8. άο ύ μό; οι λΐ γιουβετ τ'|

βάρφβρε' κθένεμ μπέ γιου.

ιϊ). Ε δε περ νιε τζίί;, έ πότα μι

νουκ| με 8έχ" μά γιουβετ με σίχνι"
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ιτετε'ότι εγώ ζω, και έσεΐ; θέλετε ζη'-

αει.

20. Και εις εκείνον την ήμίραν θέ

λετε γνωρίσπ έσεϊς, ότι εγώ είμαι εις

τον πατέρα μου, και έσεΐς εις έμενα,

και εγώ ει; ε'σάς.

2 1 . Εκείνος όπου έχει ταϊς εντολαϊ*;

μου, και ταϊς φυλάττει, έκεΐνος . είνιιι

όπου μέ άγαπα' και εκείνος όπου μέ α

γάπα, θέλει άγαπηθή άπό τον πατέρα

μου' και εγώ Οίλω τον αγαπήσει, και

θέλω φανερώσει του λόγου [/.ου εις αυ

τόν.

22. Λέγει του ό Ιούδας, (όχι ό Ι

σκαριώτης" )Αύθέντη, τί έγινε ότι μέλ

λεις να φανέρωσης του λόγου σου εις

έμά;, και όχι εις τον κόσιιον.

23. Απεκρίθη ό Ιη<?οϋ; και εϊπε'ν

του" άν μέ άγαπα τινάς, θίλει φυλά

ξει τον λύγον μου" και ό πατήρ θέλει

τόν αγαπήσει, και θέλομεν-έίθη ει; αυ

τόν, και θέλομεν κάμει κατοικίαν *ϊ;

αυτόν.

24- Εκείνο; όπου ίέν με άγαπα, δεν

φυλάτ.ει τοϋς^ λόγου; μου" και ό λόγ

γος όπου άκούετε, δ"έν είναι εοικός μου,

άλλα τοΰ πατρός όπου μέ έπεμψε.

25. Ετούτα σας έλάλησα ευρισκό

μενο; εϊ; ίσα;"

26. Και ό παράκλητος, το Πνεύμα

σε ψέ ούνί ρόι'γ , έ ' & τέ όόνι » δέ

γιούβετ.

2«>. Μπα τ'ε. δίτέ 8ό τ| νίχνι γίού-τ

βετ,.κε ούνεγιαμ ~πέ παπάνε' έ πά

λαι εϊτί μπ§ μούα ; έ ουν§ μπε γιού

βετ.

2ΐ. Αι κε μπαν πορσίτ' ε'μία, 4*

ΐ όούαν άτό , άι ίίττΐ κε με δό μούα" έ

άι κέ μ'ε Ιο μούα , δό τε. δουχετε γκ*

Λα.τάϊ ίμ , ι ίέ ούνί δ > τα δούα άτί,

έ άτιγ δό τι &φτόΐγ βέτιχενε τίμε"

22. Ι θότ' άτιγ Ιού^α γιο Ιτ/.χ-

ριώτη) Ζότ, περ τζφαρρΐ πούνε κε δό

τί δίφτότζ βέτε,χενϊ τέντε ντε νέβετ,

ε γιό ντέ πότε;

23. Γιου περΡέιΓκ Ιησούι , ί ί θότ'

άτιγ" κοϋϊ μέ δό μούα , δο τέ ρούαγε

φγιάλενε τίμε" ε •';απαϊ ίμ δό τα οίγε

άτέ, έ δό τε βίγίμϊ ντε αι έ δο τ| πε-

γεαε τε ντ|νιουριτ| μπάνί τιγ.

24• Κοΰ* νούκε με δό μούα, νούκε,

ρΌύ«ν φγιάλ^τ' έμία" έ φγιαλια κέ δι-

ίιόνι νούκ' εστ' ίμεα . πό ε παπαϊτ κε

με *ά δίρΡού«ρ§.

25. Κετό οΰ θάτζε γιούβετ , κοΰρ

Γίντεσ§ μέ γιου.

ιβ. Μα ΙΙαράκλητοϊ,ΐίνγτιΣπίρτ,

το αγιον, όπου μέλλει νά πέαψη ά πα- Ι κε δό τέ δίρίόγε παΛάϊ μπέ Ιμ^ρ τίμ,

τηρ εις το Ονομα μου, έκεΐνος θέλει σα; : άι δό τοΰ ί ΐίίαξγε γιούβετ Ριβε , έ δο

οιοάςει (ετούτα) όλα, και θέλει σα; ' τοΰ κουιγτόγε' γιού[ίετ , Ρίθ' άτό >έού

άναθυμίσει ό"),α όσα σας είπα.

27. Κίργ(νϊ|ν σα; ^φίνω, την ειρηνην

Ιατίε γιούβετ

27. Πάικενε οΰ λ| γιούβετ, πάι/.ε-

τν;ν έ'ϊι/.ν;'ν μου σας όιίω' όχι κα./ώ; ν| τίμε οΰ άπ οϋ'νί γιούβετ, γιό σι,

ΟιΟει ο κόσμος εγώ σας ίίάω' και αν κούντρΙ έ έπ άότα, ούά άπ γιουβετ' λέ

μήν ταράσσεται % καρίια μας, μ•/;(}ενά

φοβάται.

28. Ακούσετε ότ> εγώ σας είπα" υ

πάγω και πάλιν έρχομαι εις εσάς. Αν

μέ άγαπούσετε, ήθέλετε χαρή, ότι εί

τε μός δρί<ίετε ζέμερα γιούαϊγ, ας τέ.

μός τ:ξμπετ|.

28, Αιίιούατικε ούθάτζί οΰ'νε γιού

βετ" βέτε, έ βίγ ντε γιού' ντε με δο-

γετ$, δο τ\ Ρεζόνιίίτι, σε ψέ οΰ θά-
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ν.

πα, παγαίνω εις τον πάτερα* ότι όπα- τΓε, βέτε τ* παπάϊ, σε ψέ πα*άϊ "μ

τνίρ μου είναι μεγαλύτερος μου. εστε μι μάδ σε οϋνε.

33• Και τώρα σας το είπα προ του 39•• •' νταστί ού θάτζί γιοόβετ πα

να γένη* δια να πλεύσετε δταν γέννί. <Η?£• , ε κοϋρ τι πένενε τι «εσόνι.

3ο. Πλέον δεν θέλω συντύχει πολλά 3ο. Νουχε δό τε κουβεντό'ϊγ με σου-

( λόγια Ι με τοΰ" λόγου σας* διατι ερ-/ε- , με μέ γιοΰβετ, σε ψε βγιέν άργό/τι ί

ται ό αρ/ων έτουτουνοΰ τοΰ κόσμου, ; χεσαϊγ δινιάσε, ε σχά τε πεγε μέ μουα

και ίίέν έχει τίποτες εις έμενα, φάρίε.

3ι. Αλλα δια να γνωρίσνι ό κόσμος, 3ι. Πο' χϊ τε νό^ενΐ πο'τα, χ§ οϋνε

ότι άγατ:ώ τον πάτερα* χαί χαΟώς μου δουα παΑάνε , έ σι καυντρε μι πορσίτι

•χταράγγειλεν ό πατήρ, έτζι κάμνω" ση- μςύχ παίάϊ, χε^τού πειγ' γκρίνι τε

κωθήτε να πααεν άπ' έδώ.

Κεφ. ιέ. 1 5..

ι. Εγώ είμαι ή άμπελος ή οΐ^."Λθι-

νη, και έοε'ς τα κλτίματα, χαί ό πα*

τνίρ μου εΐναν ό γεωργός.

2. Κάθε κλίμα όπου δεν χάμνίΐ

ϊχεγΙμε χετέγε.

Κρί* Επε3ϊμπ§δγιέ:ε«, ιι. 1 5.

ι. Ουνεγιαμ βέϊτ-.ί β§ρτέτ|, ί για

τί ϊμ ε3τε /ίοϋιγκου.

2. Τζοό 0*51 χλ νουχί πίν τεπ οΰ

καρπόν εις έμενα, το κόπτει και το, πέμμι, έ χέδ πόστ' ατέ*' έτζ&ό δρί κε

ρίχνει* και κάθε κλίμα όπου κάμν:ι

καρπόν, το καθαρίζζι, όιά να κάμν/ι πε-

ρισσότίρον καρπόν.

3. Τώρα έβίΓς καθαροί είσθε διά

τόν λόγον όπου σας είπα.

4. Μείνετε εις έμενα, κα•. έγώ εις

Ισος* καθώς το κλτ,μα δεν ημπορεί να μπ| γιοΰ' σί κοόντρε ορί* νούλΙ μούντ

κάμη καρπόν από λόγου του, «ν 'ίέν γκ» βέτεχεγια τε πεγϊ πέμε ντε μός

ς-αθή εις τό αμπέλι* έτζι οό<ϊε έσίϊς, αν κεντρόφτε ντε βέΐτ^ * κεέτοΰ έ δέ

ο"έν μείνετε εις εμένα. γιοΰζετ ντε μός κεντρόφι τεκ ου.

5. Κγώ εΐμαι ή άμπελος, έσεΐς τα 5. Ού'νι γιαμ βί'ΐτι , έ γιούβετ δρί-

εν πέμμε , έ κ|ρόν άτ* , & τε π§γ§

μ! σουμι πέμμ$.

3. Γιοι» νταίτί γίνι τε κερούαρε

μέ άνί τε φγιάλεσε κε οϋ θάτζε γούβετ.

4 Κίντρόνι μπ| μούά, έ δέ ουνε

κλήματα- εκείνος όπου μένει εις έμενα,

και έγώ εις αυτόν, έκ;ΐνος κάμνει πο-

"λΰν καρπόν* ό'τι "/_ωρίς εμένα δέν ήμ*

-ϊτορεΐτε νά κάμετε τίποτες.

6. Εαν όέν μείν/ι κανένας εις έμε

να, έρόίχθνι έξω ωσάν τό κλίμα, καίέ-

ξεράνΟϊΐ' χ,αι τα μαζώνουσιν εις την

φωτίαν και καίονται.

-;. Εαν εϋρίιτκεσθε εις έΐΛένα, και

τα λόγια μου ευρίσκουν ται εις έιας, β,

τι πράγμα θέλετε ζητήσει, θέλει σας

τ§' άι χι κδντρόν μπέ μουα , έ μπά

τ| κε κεντρόιγ ουν| , κού'ϊγ λεν »ου-

με πέμμε , σε ψέ πα μουα νού^Ι μοΰν-

τνι τε .τένι φάρρε ίε.

6. Αΐ κ^ τΐ μος κεντρόγε τέκ ουνε,

οό τε χίδετε πόστε πόσι δρία, έ §ο

τϊ θάχετε , έ ΐ μπεγέδεν§ ατό , ε ί

β^νε μπε ζγιάρ έ οίΡενε.

η. Ντ| κεντρόρτζι μπ| μουα , Ι

φγιάλετ' ίμία τ| κεντρόγενε μέ γιοΰ

βετ, τζίό φάρε πουν^ τε§όι, έ τϊ χ|ρ
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γ;νει.

8. Είς τοΰτο ίδοξάσθη ό πατη'ρριου,

δια να καρποφορήσετε πολύ- καί ετζι

θε'λετε γενεί μαθ/ιτάδες μου.

9- Καθώς με' ήγάπτ,ιεν ό πατήρ ,

ηγάπτ,σα και εγώ εσάς* μείνατε εις την

άγάπ/;ν μου.

ίο. Εάν φυλάςετε ταΐς παραγγε-

'λίαιςμου, θε'λετε μείνει εις την άγά-

πην μου" καθώς.έγώ έφύλαςα ταις πα

ραγγελίας το 5. πατρός μου, και με'νω

εις την αγάπην του.

1 1 . Ετοντα σας έλάλησα, δια να

με!νη ή χαρά μου εις ΐσας, και ή χαρά

σας να 7τληρωθΫί*

ία. Ετούτη είναι ή παραγγελία ή

εδικη' μου, να αγαπάτε ίνας τον άλ

λον, καθώς σας αγάπησα.

1 3. Μεγαλητέραν άπο τούτην την

«ίγάπην κανένας δεν έχει , άπο τδ να

βαλλη κάνε;.ς την ζωη'ν του δια τους

φίλους του.

ι4• Εσεΐς φίλοι μου είσθε, άν κά

μνετε όσα σας παραγγέλλω.

1 5. Δεν σας λέγω πλέον δούλους,

ότι ό δούλος δε είζίύρει τί κάμνει ό

αύθέντηςτου' άμη έσάί σας είπα φί

λους, οτι ολα όσα ηκουσα άπο τόν πα

τέρα μου σας τα {φανέρωσα.

1 6 Εσείς δέν με έδιαλέξετε, άλλα

εγώ σας έδιάλεξα,κα'ι σας έβαλα , δια

να πάτε έσεΐ;, να φέρετε καρπδν ,καί

ό καρπός σας να μένη' δια να σας

δώση ό πατηρ; ό,τι και άν του ζη

τήσετε δια το όνομάαου.

ιη. Ετούτα σας παραγγέλνω, να

αγαπάτε ίνας τον άλλον.

1 8. Εάν ό κόσμος σας μισά, εϊζεύ•

ρετε δτι εμένα έμίσησεν προτίτερα α

πό σας.

19. Λν τ,σδίτί άπο τον κοσμιν, ό

κόνι; οο του πίνετε γιούβετ.

8. Μπε κϊτί οΰ λεβδούα παπάί ί<χ,

κ! τε πένι 5ούμ§ πεμμε" έ τε πένενι

μαθητί τε μίτε.

9• 21 κοόντρβ με δέσι μούα πα^άϊ,

αστού έ δέ οΰνε οΰ δε'3ια γιούβετ , κεν-

τρονι ντε οαίουρϊ τίαε.

ίο. Ε ντε ρούαϊγτιΐι πορσίτ' «μία,

μ τ§ κεντρόνι ντε δασουρί τίμε" ί\

κουντρί ρουαιγ ο3ν§ πορσίτ' έ παπάϊτ

σίμ , ί κεντρόϊγ ντε δασουρί τε τίγ.

ιι. Κ&τό ού θάτζ§ γιούβετ , χε τε

Ρεζόνι γιου Γε^ίμνί τίμ, έ ίεζίμι γιβύ-

α•γ τέ γέτε ί πλιότε.

ία. Κίγιο |στ§ πορσία ΐμε , χ§ τε

οόΐ νιε'οι γ-άτςρινε , σί κούντρξ οΰ 3έ-

ίΗα γιούβετ.

1 3. Λτονιε νούχε κα με τε αάδε

δασουρί σε κϊγιό , κε τε λέρε νιερί χό-

χίν§ περ μΐν. τε τί^ .

ι4• Γιούβετ μίκ τε μίτε γίνι ντε

π^ρτζι άτό κϊ πορσίτ' οΰνε γιούβετ.

1 5. Νούκ οΰ θ&ρρές με γιούσετ δϊρ.

χετόρε, σε σερ^ΐτόρι νουκε δί σέτζ πεν

ζότι ί τίγ" πο οΰνε οΰ θάτζε γιοΰββτ

(αλ, σε ψέ Ρίθ' άτο κέ όιίιόβα γ*ά

*αΑάϊ ι;*, οΰ ά&φτόβα γιούβετ.

. 1 6". Γιουζετ νοΰκί ριβ ζίιούαδτε

(λούα, πο οϋν' ού >α(α ζίε'δουρε γιού-

•βετ , ε ού βοΰρρα γιούβετ , χε τε βίγ»,

έ τε Λ4νι πε'ριμε , έ πε'μαα γιούβίϊγ -έ

γε'τ έ οουρούατ,αε' έ άνταΐν τζοο Ρε

κε ~Ί κερκόνι γκά πα.';άϊ (χπί ίαε»

τιμ , δο τοϋ ά άπε γιούβετ.

\η. Κετο ού πορσίτ γιούβετ, κ| τί

δό» νιέρι γιάτερινί

ι8. ντε ού ούρρέν γιούβετ άότα, ί

δίγι κι π|ρπάρα γκα γιούβετ ;χε οΰρ-

ρέου μούα.

19- Τε γεσίτε πρε'ϊγ πότετ, ποτ*
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κόσμος ηθελεν άγαπτίσϊ) τό ίδιον του" δούαϊγ τ£ δούβν ποίνεν' ί σάΐγ" πό σβ

άλλα διατί δέν είσθε άπό τον κόσμον. ψέ σγίνι πρέίγ πότεσε, πό ουν' ου καμ

άλλα ενώ σάς έδιάλεξα άπό τον κό

σμον, δια τοΰτο σας μισά ό κόσμος.

3ο. Ενθυμάσθε τον λόγον όπου σας

είπα" 5έν είναι δουλευτής μεγαλύτερος

άπό τον αϋθέντνιν του' άν εμένα έδιω

ξαν, και εσάς θέλουν διώξει" άν έφύ-

λαξαν τον λόγον μου, και τόν εδικόν

σας θέλουν φυλάξει.

αι. Αλλα έτοΰτα όλα θέλουν σας

τα κάμνει διάτό όνομα μου" διατί δέν

•ίξεύρουσιν έχεΐνον όπου με επεμψεν.

33> Εάν δέν ήθελα έλθη, και δέν

ίθελα τους λιΛηση, άμαρτίαν δέν εί

χαν" άμή τώρα πρόφαβιν δένέχουσιδιά

τήν άμαρτίαν τους.

33. Εκείνος όπου μισά εμένα, μισά

και τόν πατέρα μου.

34• Αν δέν έκαμα τα ίργα έκεΐνα

•ίς αυτούς, τα όποια άλλος κανένας όέν

τα έκαμε, δέν είχαν άμαρτίαν" άμή

τώρα και είδασι, και έμίσησαν και εμένα

και τόν πατέρα μου.

35. Αμή δια να πληρωθή ό λόγος

όπου είναι γεγραμμένο; μέσα εις τόν νό-

μον τους" ότι δωρεάν μέ έμίσνισαν.

36. Και όταν έλθη ό παράκλητος'

τόν όποιον εγώ σάς θέλω πέμψει άπό

τόν πατέρα, τό Πνεύμα τής αληθείας,

( τόν όποιον εκπορεύεται άπά τόν πα

τέρα, ) εκείνο θέλει μαρτυρήσει δια λό

γου μου.

37. Αλλά καί εσείς μαρτυράτε, ότι

«πό την αρχήν μετ' εμένα είσθε.

Κεφ. ις\ 1 6.

ζΤέδουρί γκά μέσι λότ§σε , άντάϊγ οΰ

ούρρέν γιούβετ πότα,

3θ. Μπάνι μ|ντ φγιάλενε κε οΰ

θάτζε ουνί γιούβετ" σέϊτί κοπιλλ μι

μάδ σέ ζότι ί τιγ* ντ| ντόϊκνε μούα,

δό τε ντγιέκενε έ δέ γιούβετ ' ντε

όούαιγτινε φγιάλενε τίμε , δό τ| ρού-

αιγνε έ δέ τούαίγνί.

3ΐ. Πό Κθε κετό §ό τοϋ ά κέγενε

γιούβετ περ σ*πέπ τε Ιμεριτ σίμ , σε

ψέ νούκ' έ δίνε άτε *§ με δερΡόϊ μούα.

33. Τε μός χέσε άρδουρε, £ τε μός

ού κε^ε θεν' άτοΰρε , δό τέ μός κισνε

φάϊγ" μα νταστι προφας ,νούκε κάν|

π|ρ φάϊγ τε τοΰρε.

α3. Αί κΐ ούρρέν μ•ύα, ε δέ πα-

κάν§ τιμ οϋρ^έν.

34• Τε μό; χέσε πάσουρε π£όό§

μπα τα πούνίρα τ§ τίλια κ§ κοϋρρϊ

νιερϊ σί Λερρι , δό τε μός κίσνί, ψάιγ,

μα νταστι ί δέ ΐ πάνε, έ δέ με ούρρέ-

νε β δέ μούα, < δέ χαπάνϊ τίμ.

35. Πό δούχαετξ τβ δάλλε έ βερ-

τέτί άγιο φγιάλε κ| §στ§ σκρούαρε ντε

νόμ τ» τοΰρε" μέ οϋρόέν§ πα τούτγε

πα τεχού

36. Μα κούρ τε βίγε Παράκλητο»,

χ| δό του δερΡόιγ οΰνε γιούβετ γκά πα-

πάί, (^πίρτι ϊ σε βερτέτεσε κ£ έκπο-

ρέψετ| γκά ΛαΑάι ) άί δό τ| άπ|

μαρτυρί περ μούα.

27• Ε δέ γιου ιπνι μαρτυρι, «έ

ψέ γίνι μέ μούα *§ μπ$ τε νίσουρε.

Κρίί ΕΡιάστεμπεδγιέτετ|. ις•. ι6.

ι. Ετοΰτα σάς έλάλησα, δια να

μήν σκανδαλισθτ,τε

Ι. Κετό οΰ θάτζε γιούβετ κΐ τε

μός σκανδαλίσενι.

3. Θέλουν σάς διώξει άπό τοις €υ- 1 3. Δό τοί ντζγιέρ|νε γιούβετ γκα

' 44
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νχγωγχϊς" άλλα *» νί'λει ελ&η ώρα, ο

ποί κάϊ' ενχς όπου σας σκοτώσει, να

τοΰ φανη πώ; φέρνει ΐΐυσίαν εϊ; τον

θε<ίν.

3. Και έταΰτα θέλουν σας τα κά

μει, διατι δεν έγνώρισαν τον ιτατίια,

ούίί ϊμίνα.

4- Αλλα ϊτοϋτβ <ιά; τα εϊπχ, α;α

νχ ένθυμϋσδε, όταν έλθ/; ή ώρα, ότι

έγώ σας τα είπα" χχί άπό την άχήν ο εν

βάς τα είπα, οΊατ'ι τ,μαυν μετ' έσά;.

5. Αμή τώρα ύπχγω εί; εκείνον ό

που μ» έπεμψε χαί κανένας άπο σα;

δέν μι έρωτά' που πχγένεις ;

6. Αλλα οΊατΐ σας Λάλησα *το3-

τχ ή λύπη έγέμισε την χαρόίαν σα;.

7 Αλλ' έγώ <τά; λέγω την άλη'θει-

αν, ώφίλιμον είναι εί; εσάς, νχ υπάγω

έγώ' ό'ιατι αν εγώ δεν απάγω, ό παρά-

κλητος δεν θέλει έλθη εί; έσάς' άμή άν

υπάγω, θέλω σας τον πέμψει.

8 Κ*! εκείνος ώσχν έλθη,θίλει ελέγ

ξει τον κόσμον περί αμαρτίας και πε

ρί ί;καιοσ•ί»•/;; και περί κρίσεως.

9• Πε;ί αμαρτίας ό'ιατι δεν πις-εύ

ουσιν ει; έμένα'

ίο. Περί δικαιοσύνης, ότι εγώ υπά

γω εϊ; τον πατέρα μου, και πλέον δεν

θέλεται με εϊοη'

ιι. Και περί κρίσεως, ότι ό άρχων

τοΰ κόσμου ετούτου εκρίθη.

12. Ακόμη πολλά εχω να σας ειπώ.

άμή τώρα δεν ημπορείτε να τα βας-χτε.

1 3. Αλλ' όταν ελθη εκείνος, τδ ΠνεΟ-

μα της αλήθεια;, θέλει σας όσηγ/σει

ολην τήν άλη'θειαν* διατί ίεν θέλει λα-

λησει άπό λόγου του, άλλ' όσα χ.αί άν

άκούση, θέλει λαλήσει, και εκείνα ^ποΰ

Συναγώγετί , πο ί ίέ & τε βίγε κό/?,

κέ κουσ τοΰ βράϊ| γ^ούβε^ τε ζεσύγ§

κε έϊν ντέρρ Περτίσε.

3. Ε λ*τδ δο τοΰ ά πίγενε γιου

βετ, σέ ψέ νοσχε νιόχνε παπάνε, ας

μου'α.

4- Πο κετό ού ά θάτζε γιούβετ, κ§

κοΰρ τε βίγε χο'χα τ| κουϊγτόνι άτο,

£§ οΰ πάτζε θενε γιούβετ* μα κετο

νούκ οϋ ά θάτζε γιούβετ κε περπάρα,

σέ ψέ Ρ&ντεσε. με γιούβετ.

5. Μα νταστί βέτε τέκ άί κε μ|

δερΡόϊ , έ ντονιέ γκα γιοΰσ *ούκ« μ&

πιετ μοΰα' κού βετε;

6. Πο σέ ψέ οΰ θάτ^ε γιούβετ κε

το πούνερα, οΰ μπουλιόϊ ζ^μερϊνε τού-

7< Μα ουν' ού θδμ γιούβετ τε βίο-

τέτενε, σέ ψέ |στ' ε βίγίερε μπέ γιου

χε τε βέτε οΰνε, σέ ντε μδς βάφτζια

οΰν| Παράκλητοϊ δο τε μός βίγε μπ|

γιου , έ ντε βάφτζια ούνε , οό τα &ρ-

Ροϊγ άτε μπε γιούβετ.

8. Ε πόκε τε 6ίγε άί , δο τε κερ-

τόγε πότενε περ φάϊγ , έ περ τε ορεϊγ-

τε , ε πέρ Ριούϊχ.

9• Σα π|ρ φα'ιγ, σέ ψέ νούκε πε-

σογενε μπε μούα.

ίο. Ε περ τε δρέιγτξ, σέ ψέ ουνκ

βέτε τέ χαπάϊ ίμ, έ* νούκε με σίχνι με.

1 1 . Ε πξρ ίιούικ πα, σέ ψέ άρ^όν-

τι ί κεσάϊγ δινιάσε, ού δ§μ»τούα.

ία. Ε <5έ δούμε τετγιε'ρα κάμ περ

τ| θενε γιούβετ, πο νούκε μούντνι τΙ

μπάί νταστί.

1 3. Μα κοΰρ τ£ βίγ| άι, ίπίρτι ί

σέ βερτε'τεσε, δο τοΰ δεφτο'γε γιούβετ

ίίθϊ τε β|ρτε'τενε, σέ ψέ δο τ| ρ.ος

θότε γκά βετίου , πδ δο τε θο'τξ βΟ'

άτό κε δο ιΐ δι/ιόγι , έ δο τοδ δι^τό
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μέλλουν να ΐλ'ιουν θέλει σας τα είπεΓ.

1 4- Εκείνος θέλει δοξάσει έμενα" ό

τι θέλει πάρει άπό το έόικόν μου, και

θέλει σας το είπεΐ.

1 5. Ολα Οσα έχει ό πατήρ έδιχ,ά

μου είναι οια τούτο είπα οτι απο το

έδκόνμου πέρνει, και θέλει σας το ει

πεί.

ι6 Θέλει περάσει ολίγος καιρός ,

και δεν θε'λετε με είδη και πάλιν •λί-

γον, και θε'λετε με είδη, ότι εγώ υπάγω

εις τον πατέρα μου.

17. Είπαν λοιπόν ( κάποιοι) άπό ι η. Θάνε, ία τζα γκά μαθητίτ' έ

τους [Λάθη ;άδες του ανάμεσα τους'τί τίγ νιίρι μέ γιάτϊρινε, τζέατί Χϊγιό κ|

«ιναι έτοΰτο όπου λέγει" ολίγον, και ' να θότε νε'βετ πέρ νιετζ'ΐκΐζε ί νού*|

δεν με βλέπετε" και πάλιν ολίγον, και μέ σίννι, έ πα πέρ νΐίτζίκεΤε, έ & τ'ϊ

θέλετε με. είδη" και, ότι ΐγώ παγαίνω μέ σίννι ' ι λ} ού'νε βέτε τέ *απ«ϊ•

εις τον πατέρα μου;

γΐ γιούβετ Ριθ' άτό ιίέ δό τέ βιγ$νϊ.

ι Λ. Αι δό τέ ντερρόγ$ μούα , σε ψ»

γκα ϊμεα δό τε μάρ^ε, ε δό τοϋ §§-

φτόγε, γιούβετ.

υ. Κίθε σα «.ά παπάΐ τέ μίατ|

γιάν| , πρα άντάιγ θάτζε κ§ δό τ^

μαρ5| γκχ τε μίατε , ί δό τοΰ δεφτό-

γε γιούβετ.

ι6 Πέρ νιετζίκέ*ε, ί νούκϊ μέ &χ-

νι, έ πέρ νιετζικϊζι, έ δο τε μέ. Νίχνι,

σε ψέ ουνε βέτε τέ παπάϊ.

1 8. Ελεγαν λοιπόν* τί είναι ετού

το όπου λέγει, το ολίγον; δεν ήςεύρο-

μεν τι λαλεί

19. Εγνώρισε λοιπόν ό Ιησούς δτι

ι8. θόϊνε δα" τΤ0τε κζγιο 4 θό-

γι. γ
_^τϊ νι|τ,ικε;ΐ; νουκε κουπίτογεμι σετζ

θότε.

ΐί)• Ε νιόνου όά Ιησούϊ κέ δούαϊγ-

ΐθελαν να τον ερωτήσουν, και είπέν νΐ τα Κιέτν' άτέ, έ οΰ θο'τ' άτοΰρε'

τους" δια τούτο ζττάτε άναμεσά σας

ότι είπα* Ολίγον, και δεν με βλέπετε*

και πάλιν ολίγον, και θέλετε μέ είδη ;

2θ. Βέβαια βέβαια σας λέγω, ότι

θέλετε κλαύσει έοεΐς και θέλετε θρηνη-

πέρ ΛϊτΙ κερκόνι νιέρι μέ γιάτίριν§, σέ

ψέ οΰ θάτζε γιούβετ" πέρ νιετζίκεζε •

νούκβ μέ ?*ίχνι , Ι πα πέρ νιετζίχϊζε, «

δό τε με σίχνι;.

20. ΰ&ρτέτ , βερτετ ού θόμ γιού

βετ, /.ε γιου δό τε κιάί έ δό τε μυΓ,ο-

σει, άμή ό κόσμος θέλει χαρεί" και ε'σεΐς λοΐσνι, πότα δό τε ίΈ^όνετε. £ γιούβετ

θέλετε λυπηθή, άλλα ή λύπη σας θέλει

γένει είςναράν.

22. Η γυναίκα όταν γεννά,, έχει λύ-

πην, ότι ήλθεν ή ώρα τη;" άμή όταν

γεννη'σνι τό παιδίον, πλέον, δεν ένθυμά-

ται τήνλύπην, δια την χαράν, ότι έ-

γεννη'θη άνθρωπος εις τόν κόσμον.

22. Και έσεΐς λοιπόν τώρα ί"ν$τε

λύπτιν" άμή πάλιν θέλω σας είδη, και

ή καρδία σας θέλει χαρεΐ" και τήν χα-

^άν σας κανείς δεν Οε'λει την πάρει ά

πό λόγου σας.

δό τέ χελμόνενι, πό χέλμι γιούαιγ δό

τέ κθένεν| ντε Ρϊζίμ.

2ΐ. Ρρούαγια κοΰρ πγιελ κα χέλ>μ,

σέ ψέ έ'ρδι κόχ' έσάιγ" πό κοΰρ τ^

πγιέΧ| δγιάλλινε, νούκ' ε κουιγτόνετε

μ| δτρεγγίμνε . γκά Ρίζίμι , σέ ψέ ού

λιέ νιερί ντε πότε.

2 2. Ε δέ γιου άδα νταϊτί κίνι

χελμ, μ» δό του σόχ περσίρί, έ δό το*3

ίεζόνετε ζ^μερα γιούαιγ, έ Ρϊζίμνΐ τού-

αιγ δό τ§ μός έ μάρρε νιερι γκά γιου*.
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α 3. Και έκείνην τήν ήμέραν έμενα

ίεν θέλετε μέ ερωτήσει τίποτες. Βέβαια

βέβαια σας λέγω, ότι όσα ζητη'σετε α

πό τον πατέρα εις το όνομα μου, θέλει

σας τα δώσει.

α4• Εως τώρα δεν έζητη'σετε τίπο

τες εις το όνομα μου" ζητάτε, και θέ

λετε τάρει, «ια να ηνχι ή χαρά σας τε

λειωμένη.

35. Μέπαροιμίαιςσας έλάλησ»• άλ

λα έρχεται άρα, όπου δεν θέλω σας λα

λήσει πλέον με παροιμίαις, άλλα θέλω σας

λαλήσει παρρησία οΊα τον πατέρα.

26. Εκείνην την ήμέραν θέλετε ζη

τησει εις το όνομα μου* και δεν σας

λέγω ότι εγώ θέλω παρακαλέσει τον

ί & * «ν /

πάτερα οια λογού σας"

27• Διατΐ ούτος ύ πατήρ σας αγα

πά, ότι εσείς αγαπήσατε εμένα, και έ-

πις-ευσετε ότι έγώ άπο τον θεόν εύγη-

33. Ε μπα τ4 οίτΐ οό τ» μός μέ

πιέτνι μούα περ ντονιέ πούνε, β§ρτέτ,

βερτέτ ού θομ γιούβετ , *§ τζοό οχ-Λ

πούνε κ| τι κερκόνι παχάΐτ μπε Ιμ$»

τιμ , οο τοϋ ά άπε γιούβετ.

24. Γγέρχ νταστί νούχε χξρχούκτ|

ντονιέ πούνε ντ' εμερ τιμ * κερκόνι, ί

οο τε μίρρΥ χ| τε γέτ£ Ρεζίμι γιούαϊγ

πλιότ.

25. Κετο ού θάτζε γιούβετ με πχ-

ριμίρα, πό βγιέν χόχε κε τε μος ού θόμ

με γιούβετ μέ παριμίρα, πο φάχεζα

οο τοϋ. θομ γιούβετ περ παπάνε.

26. Μπα τ| δίτε §ό τε χερχόνι μπ'

ε,μερ τιμ , ε νούχ' ού θομ γιούβετ οι

ούνε οο τι λιούτεμ παχάιτ πέρ γιούβετ.

χα.

20. Εύγηχα άπο τον πατέρα, και

ηλθ* εις τόν χο'σμον"πάλιν άφίνω τον

χο'σμον, χαΐ παγαίνω εις τον πατέρα.

29. Λέγουν ίου οι μαθητάδες του"

να, τώρα όπου λαλείς παρρησία, χαΐ

βεν λέγεις χαμίαν παροιμίαν.

3ο. Τώραήξεύρεμεν, ότι όλα τα γνω-

ρι,εις, χαϊ δίν χάμνει χρεία να σε έρω

τα τινας* εις τοϋτο πις-«ύομεν, ότι από

τόν θεόν ήλθες.

3ι. Απεκρίθη τους ό Ιησούς" τώρα

πις-εύετε ;

3α. Να, όπου έρχεται ώρα, και τώ

ρα ηλθεν, να σχορπισθητβ χάθε ένας εις

τα ίδια, χαΐ έμενα νά αφήσετε μονα-

χον αλλαόεν είμαι μοναχός, ότι όπα-

τη'ρ μου είναι μετ' έμενα.

33. Ετούτα σας τα είπα, δια ναέ'-

χετε «ίρη'νην εις έμενα, εις τόν χο'σμον

θέλετε έχει θλίψιν, άλλα έχετε θάρόος,

εγώ «νίκησα τόν χο'σμον.

27. Σε ψέ άί ταπάι βέτε ού 6ο γιού

βετ σε ψέ γιούβετ δείτε μούα . έ χε-

σούατε, κε ουνεγκα Περντία οολα.

28. Δόϊα γκα χαπάϊ, έ άρτζε ντ&

χο'τί' έ λ$ τερσερί πο'-ενε, έ βέτε τέ

παΑάϊ.

29. Ι θο'ν' άτίγ μαθητίτ' έτίγ" για,

ντοοτί φάκε,,α να κιυβεντόν , έ ντονιΐ

παριμί νούκε να ίούα

3ο. Ντα3τί έ νιόχμ κε ί & τεΡί-

θα, ένούκι χέ χρία ίε τε τε πίεσε νιε οι"

"""§? Λέτε Λεσο'γιμε κ§ γκα Περντία οολ'ε.

3ι. Ού περΡέϊΓκ άτοΰρε ΙησούΤ

νταδτι πεαόνι;

32. Για, βγιέν κο'^ξ,, έ δε νταστί

έρδι , κε τ| π|ρχάπι ίίθε χου» ντ4

βεντ τε τίγ , έ μούα τε με λίρι {3έτ§-

μ| , ε νούχ§ γιαμ βέτεμε , σε ψέ πα-

χάϊ §3τ§ μέ μούα.

33. Κετο ού θάτζε γιούβετ , κε τ«

χίνι χάϊκ μπε μούα" ντε *ότ| στριγ-

γΐμ οό τε χίνι , π• χίι θαρός , ούν|^

έ μουντά Αότίνξ.
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ι. Ετούτα είπεν ό Ιησούς, και έστί-

χωσε τα μάτια του εις τον ούρανόν,

χ*ί είπεν" ώ Πάτερ, ηλθεν ή ώρα, δό

ξασε τον υΐόν σου, δια να σε δοζάση

χαί ό υιός σου*

2. Καθώς του έδωκες έξουσίαν κά

βε σάρκας, οι* να δώση ζωήν αϊώνιον

εις όλου; όσους του εδωχες.

3. Ετούτη είναι ή ζωή ν) αιώνιος, να

γνωρί^ουσιν εσένα τον μόνον άληθινόν

0εάν, και εκείνον όπου ες-ειλες τόν Ιη-

«οϋν Χρ•<?όν.

4• Εγώ σε έδόζασα εις την γην* το

έργον όπου [χοΰ έδωκες δι* να κάμω,

το ε'τελ;ίωσα.

5. Και τώρα, ώ Πάτερ, έσΰ δόξα

σε με σημά σου την δόξαν, όπου είχα

εις εσένα προτίτερα παρά να γένη ό

κόσμος.

6. Εφανέρωσα το όνομα σου εις ε

κείνους τους ανθρώπους όπου μου έδω

κες άπό τον κόσμον' εδικοί σου ήταν,

χαί μου" τους έδωκες, και έφύλαζαν τόν

"λόγον σου.

η. Τώρα έγνώρισαν, ότι όλα όσα

μοϋ έδωκες άπό λόγου σου είναι.

8. Οτι τα λόγια όπου μου έδωκες,

του; έδωκχ' και αυτοί τά επήραν, και

•γνώρισαν αληθινά, ότι άπό εσένα εύ-

γγ.καν, και έπίς-ευσαν ότι έσΰ με άπέ-

^ειλες.

9• Εγώ δι' αΰτοΰς παρακαλώ" όχι

οΊά τόν κόσμον παρακαλώ, άλλα δια 4-

κείνους όπου μοϋ έδωκες, διατί είναι 'ε-

οικοί σου.

ίο. Και τα εδικά μου όλα, 'είικά

«ο» είναι, και τα έδιχχ σου. εδικά μου*

και έδοξάσθηκα εις αυτούς.

ιι. Και ίέν είμικ πλέον «ίς τόν κό-

Κρίε Ε&τατεμπεδγιέτετε. ιζ. \η.

ι. Κετό θά Ιησού•, έ γχρίγτι σίτ'

έτίγ λιάρτ μπΙ ΚίεΧ, έ θά* παπά ερ•

οΊ χόχα, ντερρό πίρρε τ^ντ, χ§ τε τ§

ντιρρόγε τίγ ε δε πίρρΊ ιτ.

α. Σι κούντρ' ΐ 5ε άτίγ εξουσί μπι

Ρίθϊ ""ιέρεζ, κέ τάπε γέτεν' έ πά σόσουρ|

μπι ίίθ' άτά χε ί κε δένε άτίγ.

3. Ε γέτα έ πά σόσουρε 'ε'ίτβ κε-

γιό, κέ τ| νιο'χενε τίγ Περντίν' έ'βερ-

τέτε τε βέτεμεν^ , έ δε Ιησοόν» Κρί-

στινί κε ΒερΡόβε τίγ

4• Οϋ'ν§ τέ ντερρόβα τ'ι μπε δε"

πούνενε έ πείρα κε με πάτε δένε μούχ

περ τ£ πέρρε.

5. Ε νταστί ντερ^όμε μούα τι ώ

παπά αφκρ τέγε, μέ άτέ ντέρρ λϊ πά-

τζε άφερ τέγε πά κ|νε όέ πότα.

6. άεφτόβα Ιμεριν» τ|ντ μπα τά

νιερεζ χ& με πάτε δένε μούα γκά πο'-

τα' τξτούτε κέν§, έμί δέ άτά μο,ία, Ι

φγιάλ|νε τίντε έ ρ*οΰαϊγτιν|.

}, Ντα^τί νιόχνε χε Ρίθ' άτό κε

με πάτε δ^νε, γκά τεγε γιάνε.

8. 2έ ψέ φγιάλετε κε με δε μούα,

οΰ ά δάτζε άτουρε" έ άιά ϊ μούαρρε, έ

ίιο'/νε με τε βερτέτε κε γκά τέγε §ό-

λα, Ι Αεσούανε κε τί με χέ δερΓούαρί.'

ί). Οδνε π|ρ άτά τί λιούτεμ . περ

πότε νούκε τε λιοΰτεμ , πό περ άτά κ^

πάτ» δένε μούα, σε ψέ γιάν| τέ του-

α-ρε.

ίο. Ε Γίθε τε μίατ|, τ| τούατε

γιάνε , έ τε τούατε τε μίατε' έ γκά

άτά γιάμ ντερρΌΰαρε.

1 1 . Ε οϋνε νούκ», γιάμ με ντε πότε,, έ
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βμον, άμή «τούτοι «ίναι «ίς τον χόσμον,

και έγώ έρχομαι εις «σένα. Πάτερ άγιε,

φύλαξε του; «ίς το όνομα σου, εκείνους

όπου μου έδωκες, ίώ νά ηναι Ινα ώ-

*άν κατ έμ.«Γ;.

12. Οταν ήμουν μετ' αυτούς εις

Τον κόσμον, έγώ τους έφυλαγα εις τ6

ό*νομά σου* εκείνους όπου μου είωκες

το ς έφύλαξα, και κανένας άπ* αύτοΰς

ίέν ίχάθη, παρά ό υιός της άπωλεία;•

#ιά ν* πληρωθ^ ή γραφή.

1 3. Αμή τώρα έρχομαι εις εσένα,

καί λαλώ έτοΰτα «ΐς τον κόσμον, ό\ά

να «χωσι τ^ν χα;άν έό*ιχην μου τβλϊί-

«ν εις του λο'γου του;,

ι4• Ρ.γώτοϋς είωκατον λο'γον σου,

και ό κόσμος τους εμίσησε, ο\ατί 5έν

είναι άπο τον κόσμον, καθώς χαί έγώ

οέν είμαι άπο τον κόσμον.

1 5. Δεν παρακαλώ να τους σήκωσης

άπο τον κόσμον, άλλα νά τους φύλα

ξης απο τον πονηρο'ν.

1 6. Εκείνοι ίέν είναι άπο τον κοσ

μον, καθώς και εγώ &ν είμαι άπο τόν

κόσμον.

Ι7• Αγιασε τους εις την άληθειάν

«υ* 6 λο'γος ό έίιχός σου «ίναι αλή

θεια.

^ 1 8. Καθώς ές-ειλες έμενα «ς τον

Ίο'ιμον, και έγώ ε"ς-ειλα αϋτοΰς «ίς τον

κο'συ,ον.

19• Και ίιβ αύτοΰς αγιάζω έγώ

του λο'γου μου, ίιά νά τ,νϊΐ και αυτοί

αγιασμένοι ει: την άληθειάν.

3θ Και δχι μόνον ό\ά τούτους πα

ρακαλώ, άλλα και ίιά εκείνους όποΟ

μέλλουν νά πις-εύσουν ό\ά μέσου τοΰ

λογού αυτών ει; έ'/,ένα.

2ΐ. Διά νά ηναι όλοι ένα, καθώς εί

σαι και έσϋ, πάτερ, εις έμέν*, και έ

γώ :1ς εσένα, νά ηναι και αυτοί ίνα «ίς

«μας- ίιά ν« πΐΓ-εύιι • κο'σμος ίπ εσί

χετα ντ$ πότε γιάνε , έ οϋνξ βίγ τϊχ.

τέγε' Παπά ί δενγτερούαρε, ρούαϊγ ντε

εμερ τεντ άτά κε πάτε <$ε.§ μούα,

4 τ§ γένε νιε σι κούντρε γέμι νά.

13. Κοϋρ γέ$ϊ ντε πότε πάΗε μ«

τα , ούν ΐ ρούαγε άτά ντ' εμερ τεντ"

ατα χε με πάτε ο^ενί ί ρούαϊγ τα έ

ντονιε γχά άτά νουχε χούμπι , περ

βετ,με άτίγ πίρριτ σε χούμπϊγεσε, χε

τ ε δάλλε κάρτα έ (Ιεοτέτε.

1 3. Ε ντα^ίτί πά βίγ τέκ τι , «

κετό ϊ θομ ντέ πότε , χι τε κίνε μ-^

βέτεχε τε τοΰρε ίιζίμνε τίμ τε πλιότ«"

ϊ4• Οϋν' ού πάτζε 5|ν' άτοΰρε φγιά,

λένε τ|ντε , έ πότα ί ούΐρέου άτά,

σε ψέ νούκε γιάνε γκά πότα, σι κούν-

τρ| σγιάμ ας ούνε γκά κότα.

<δ. Νούκε τε λιούτεμ κε τι γκρέζτ

άτά γκά πότα, πό τι ρούατζ άτά

γκά ί λιΓου.

1 6. Γκά πο'τα νούκε γιάνε σι χουν

τρε σγιάμ άς ούν§ γκα πότα.

37• ^ίνγτίρο'Ί" άτά ντε τε βερτέτβ

τεντε, φγιάλια ότε ϊστ' έ βερτέτε.

1 8. Σι κούντρε &ρΡόβ« τι μούα

ντε πο'τ§ , αστού έ £έ ούνε ΐ δερΓο'ζ'α

άτά ντε /;ότε.

ΐ9• Ε περ άτά ουνε σενγτερο'ϊγ

βέτίχενΐ τίμε, κε τε γένι έ ίέ άτά

τ§ σίνγτίρούαρε ντε τε βερτίτε.

ϊο. Ού νούχε λιούτετ περ #§τά

βέτεμε, πό έ 5« περ άτά /.ε & τέίϊεσό-

Υέν§ (*πε μούα με φγιάλε τε χετοϋρε.

αι. Κε τε γένι τείίθε νιε, σι χούν-

τρ| γέ τι , παπά , μπί μούα , « ούνε,

μπ| τί' κ§ τε γένε έ ο*έ άτά νιε μπε

νέίιτ , χ§ τ» πεσο'γενε πότα σέ τι μ$
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δ§ρίόβε.μέ άπές-ειλες.

αϊ» Και εγώ του; έδωκα τήν δόςαν

•που μοΰ εόωκες" δια να τιναι Ενα, χα

θώ; και ε'μείς εΐμεσθεν Ινα.

33. Εγώ είμαι εις αυτούς, χα! εσύ

εις έμενα, δια να ήναι χαί αυτοί τελει-

ωμε'νοι ει; Ινα, ν.χ: δια να γνωρίζη ό

κόσμο; ό'τι εσύ μέ άπε^λες, και τους

αγάπησες, κχθώ; άγ»7ηισες έμενα.

24. Ω πάτερ, εκείνους όπου μου ί-

σωκ:ς, θέλω έκεΐ όπου είμαι έγώ να η-

ναι και εκείνοι μετ' έμίνα' δια ν* βλέ-

πωσι την ύόςαν την έδικη'ν (/.ου όπου

μοΰ έσωκες, δτι μέ αγάπησες προτίτε-

ρα άπίι την αρχήν του κόσμου.

αδ. Ω πάτερ δίκαιε, ά κόσμος δεν σε

Ιγνώρισε, άμή έγώ σε έγνώρισα, και ε

τούτοι έγνώρισαν ότι εσύ με άπεχειλες.

26. Και έκαμα να γνωρίσουν το δ-

22 Ε Ουνε ντίρόε κε τι μξ δέ μου•-

α, ού ά ίάτζε. ατοΟρε' χ§ τε γε'νξ

να , σι κούντρε γεμι νε'βίτ νιξ,

2.ί. Οΰνε μπα τα, ί τι μπ§ μούα,

Αε τε γε'ν| τελειόσουρε μπε ίι§, κέ τ|

νιόχε έ 5ε Αότα , σε τϊ με δερίοβε , ί ί

δε'ΐίε άτα, σι κούντρε οέαε υςύα.

24- Παπα, οΰνε δούα , άτα κε μΐ

δέ μούα , τε γε'νξ έ δι άτα μέ μούα,

άτγέ τέχ γιάμ ονίνβ-" χε τε σοχϊν§

ντε'ό£| τίμ, κε με δε μούα τι, σέ ψ»

με κέ δάσουρί μούα πα Αίνε ε δ»

Αότα.

25. ΙΙαΑα ί δρεϊγτε , πάτα νούκι

τε νιόχου τι , μα ούν| τε κάμ νιό-

νουρ§ , έ δε Χίτά έ κάνε νιοχουρ| κ|

τι με §ερΡόβε.

26. Ε Αέρρα , έ δο τε λεϊγ τε ήό-

νοχάσου, και ακόμη θέλω το κάμειίχΐνε άτα εμίρινε τϊντ, κε τϊ γέτ§

γνύρ-.μον ει; αύτούς' δια να ιΰρίσκηται μπα τα δασουρία λ£ μέ τ^ με δεσ•

ει; α•.. του; η αγάπη οπού με αγάπησες,

και εγώ να εΰρίσκωμαι εις αυτού;.

Κεφ. ιη'. ι8.

ι. Ωσάν εϊπεν έτοΰτα ό Ιησοϋς, εύ-

γηκε μαζύ μέ τους μάθη τάδες του Ι και

ίΐτί,γε) πε'ρ' άπό τό ποτάμι όπου λε'γε

ται Κέόρων, έκεΐ όπου ήτον κήπος, εις

τον όποιον έμβί,κε μέσα αυτός και οι

μαί)τ,τάδε;του.

α. Κ,άι ό Ιούδα; όπου τόν έπαράδι-

δ«ν, είςευρε τον τόπον' διατίπολλαϊς φο

ρά!; ό Ιησούς έπηγεν έκεΐ μαζύ μέ τους

μαθητάδες του.

3. Ο Ιούδας λοιπόν επήρε τό τάγ

μα των ς•ρατιωτών, και ύπηρίτας άπό

τους αρχιερείς και Φαρισαίους, χαί ηλ•?

ββν έκεΐμέ φανούς και λαμπάδες και άρ

ματα.

μουα , ε ουνε μπα τα.

Κρίε Ετετεμπεδγιε'τετβ. ιη. 1 8.

ι. Σι θα Αϊτό Ιησού», δολι λάσκε

μέ μαθητίτ' έτιγ περτέγε γκα πρόϊ ί

Κεδρόνιτ, τέκ κέ νιε κόφστε, ί μπα

τ| χίρι άΐ , έ δέ μαθητίτ' ίτίγ,

2. Ε *ετ| βέντ < % ί* δέ Ιούδα

κε οούαίγ τα προδός άτ|* σέ ψέ ^θύ

με χέρ| κίί βάτου ρ§ Ιησούϊ άτγέ πά

σχε μ; μαθητίτ' ετίγ.

3. Ε Ιούόα σι μόρρΊ τρίματε, έ δ»

κοπίγ γκα τε πάρετ' έ πρίφτερετ , »

γκα φαρισέϊγτε, βάτε άτγέ μέ φανάρι,

Ι μέ λαμπάδα , έ μέ άρμ|.
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4• Ο Ιησούς λοιπόν, ωσάν είδίν όλα

εκείνα όπου ηρχουνταν απάνω του, εύ>

γίίκβν εςω και λέγει τους" τίναζητάτε

5. Τοϋ άπεκρίθηκαν' Ιησοΰν τον

Ναζωραϊον. Λε'γει του; ό Ιησούς" έγώ

είμαι. Και ε'ς-εκετο μετ' αυτούς και ό

Ιούδας όπου τον έπαράδιδε.

6 Ωβάν τους εϊπεν λοιπόν" ότι εγώ

είμαι, έσυρθηκαν ό~ίσω, και έπεσαν

κάτω.

η. Και πα'λιν τους έμετερώτησε' τί

να ζητάτε; Κ αϊ ίκεϊνοι εΐπαν' τον Ιη

σοΰν τον Ναζωραϊον.

8. Ο Ιησοΰς τους άπεκρίθη' εΐπά

σας ότι έγώ είμαι* εάν λοιπόν ζητάτε

ίμε'να, άφητε τούτους νάπάσιν.

9• Δια να πληρωθτ, ό λόγος τον ό

ποιον εϊπεν' ότι εκείνους όπου μοΰ ϊδω-

κες, •έν έχασα άπ' αΰτοΰς κανένα"

ίο. Ο Σίμων Πε'τρος λοιπόν είχε

σπαθί, και εΰγαλε'ν το, και έκτύπησε

τον δοΰλον του άρχιερέως, και έκοψε

το αυτί του τό δεξιόν" και το όνομα

τούτου δούλου ητον Μάλχος.

ιι. Ο Ιησοϋς λοιπόν είπε του Πέ

τρου" βάλε το σπαθί σου εις τό θηκάρι.

Το ποτη'ριον όπου μοΰ εδωκεν ό πατη'ρ

μου, να μην τδ πίω ;

ία. Το τάγμα λοιπόν τό ς•ρ«τιω-

4• Μα Ιησουϊ χϊ ί <£γ Ρίθ' ατό *1

οό τι βίγνε σίπερ, Αολιπερπάρα, ί ού

θότ' άτοΰρε' τζίλινε κερκόνι;

5. Γιου περΡέιΤκνβ άτίγ " Ιησουνβ

Ναζαρινονε' οΰ θότ' άτοϋρε Ιησούι*

ούνε γιαμ' έ κε με ατά πάϊκε ί δε

Ιούδα, χι έ παραδόστε άτ{.

6. Ε πόκε οΰ θά άτοΰρε , σε οΰν§

γιαμ , ού χόιχν| μπί τ![ πράπε, ε ρά

νε μπε δέ.

η. Περσερ; πά ί πιίτι άτά' τζίλ|

κ§ρχόνι; έ ατά ί Θάνε Ιησοΰνε Ναζα-

ρινόν{.

8. Ού περΓίΡκ Ιησού»- ού θάτζι

γιούβετ , οίνε γιάμ , ντε κερκόνι «δα

μουα, λίρι κετά τε βε'νε.

υ,. Κε τε παΡούχαετε φγιάλια κε

θά' σε γκά άτά κε με δέ, νοόκε ρού

μπα ντονιέ.

ι υ. ΛΙά Σίμων Πέτρουα σι&σ Οη-

κί, έ ντζόρι άτε γκά μ.ίλι, ζ ξοοίτι χο>-

πίλν έ σε πάριτ σε πρίφτερετ , έ Ι

πρέΌυ άτιγ βε'σν' έ δγιάθετε/ ε 'ίμίρ'

ΐ κοπίλιτ κε Μάλχο.

ιι. Πό Ιησουι ΐ θότ( Πέτροσ**

βοόρρε θηκίνε τέντε ντε μίλ" ποττίρδ

κε με δά μούα παλάι , τ$ μός ί π»

ατέ;

12. Ε τρίματ», έ δε' Χιλιάρχου,

τικόν και ό χιλίαρχος, και δουλευτάδες ' έ δέ κοπίγτ' έ τζιφουτετ έ ζοϋνί Ιη~

των Ιουδαίων έπιασαν τον Ιησοΰν, και

ίδεσάν τον.

1 3. Κ«α τον έπηγαν πρώτον εις τον

Ανναν" διατί ό Αννας ητον πενθερός

του Καϊάφα, ό όποιος ητον άρχιερεύς

τοϋ χρόνου ίκίίνου.

ι4• Και ό Καϊάφας ητον όπου έσυμ-

βούλευετούς Ιουδαίους, ότι συμφέρει έ

νας άνθρωπος νά χαλασθή διάτόν λαόν.

1 5. Καιό Σίμων Πε'τρος και ό άλ

λος μαθητής ακολουθούσαν τον Ιησοΰν.

σουν{, έ έ λίδνε.

1 3. Ε πρωτοπάρε ε σπουνε άτε τέ

Αννα" σε ψέ ίστε βγιεχερι ί Καϊάφβ-

ιτΕ, έ κοΰιγ κέ μπά τέ μότ ί Πάρε ί

πρίφτερετ.

ι4• Ε Καϊάφα ίστε άί κε ού δά τζ:~

φουτετ νασιχάτ , σε εστε πούν' ε βί-

γίερε χ\ χουυπάσε νιε ν^ρΐ π£ρ Ρίθ*

λαόνε.

1 5. Ε Χ'μων Πέτρουα &γ πάς

Ιησουϊτ, έ δέ τγιά«ρι μαΟητι* έ κούιγ
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Και 6 μαθητής εκείνος ητον γνώριμο; μαθητί κέ ί ίώ/οκρ» μέ τι πάριν' «

^ άρχ«ρίως, και εμβηκε μέσα μέ τον πρί<ρτ|ρετ, ί χίρι *-«3χ| μέ Ιησούς

Ιτ,«ούν ίίς τηναΰλην τοΰ άρχιερέω;. ντ| Αβλί τ,ε ΙΤ» ιτ*ριτ σε πρίφτ§ρΐτ.

ιδ. Αμη ό Πντρο; ές-έκουντο ε*;ω | ι6. Ιί Πίτρουα κεντρόΐ γιάϊ^ £.

?ϊ? τορτΙσΐ> «>'ίι <** μαθητίου τγιά-

τερ , άι χέ χέ ί νιοχουρε τε ί πάρι ί

πρίφτερετ , » ί θα πορτάρίσε , ί 6 χά

λι Πέτρον» λρέντα.

17. Ε κοτίλεα πορτάρέ ί 8ά Ηβ-

τροσε" μός γέ βάλε Ι δ*έ τίγ γκα μ«.

ίητίτ' ε Αίτίγ νιερίουτ; ε άϊ ού περ-

ΡέΪΓχ , νούκε γιάμ.

ϊ8. Ε ίίερπβ,τόρίτ* , έ δ*έ κοπίγτε.

πάνε, πέρρε ζγιαρ , ά ρΊ'γνϊ , * γκρόχι-

σνί, σέ ψέ κέ τϊ φτόχίτ|• ρίγ ί ί«

Πίτρουα (/.ι τα λάσκε, ε γχρό^βϊν.

19. Ε πιετι άδ*ά ί πα'ρι Ι πρί«-

τίρετ Ιν^οΰνε πέρ μαθητίτ' έτίγ, έ £έ

περ διδαχί τ§ τ'γ.

2ο. Ε Ιησούϊ γιοι» πϊρΓέϊΡκ άτίγ"

ούνε φάκεζα κουβ|ντο'βα ντ{ *ότί, ου-

ν» όιδάςα κουρσό ντέ Συναγούαϊγ, ε <ϊέ

ντί Ιερό τέκ μπϊγίδένΐ γκα τζ£ό άν|

τ,ιφούτ$, & ντί τ£ φ^ίχουρί νούί| θά-

τ,ε ντονιΚ φγιάλε.

2ΐ. Π|ρ σέ μ$ πιέτ μού«; ιτιίτ

κβτά κε διΡιούανβ σέτζ ού Οάτζ» άτοδ-

ρε' γι*, χ§τα ε' §ίνί σέτζ $άτζί ούν§.

2α. Είσί 6*ά άίχϊτό, νι| γκα βίρ-

Αετίίρετε κΙ Γίντεσινε άτγέ ί δ*ά νι&

9ιθυπλιάΛ| Ιήσούϊτ , ε ι θα * <&.βτόυ

περΡέΡε ντέ ί πάρι ί πρίφτερέτ;

2 3. Γιοι» περΡέϊΡκ άτίγ ίησουί' ντΐ

φόλλια λίκξτ'ε, οϊφτόμϊ' τε λίΡε,νϊ* υ.%

ντε φόλλια μίρ(5ε., ψέ μ| ρ"έχ;

24. Ε Αννα! «$ ί 3§*ρΡΛ ατ$ ϊί-

δουρε τε Καιαφα Ι πάρι ί πρίφτερετ.

33. Ε Σίμιαν ΠιΗρουα £'γτ#, Ι

βίί την θύρχν. εύγηκε λοιπόν ό ααβη-

τ-Ας 6 άλλος, ό όποιο; τ,τον γνώριμος

του άρχιερέως, και είπε τη< «ορτάρι-

σα;, καΙ εβαλέ μίοα τον Πε'τρον.

17. Αέγει λοιπόν ή ίουλεύτρα ήποο-

τάρισα τοΰ Πε'τρου' Μήνα είσαι χαΐ

«σΰ άπό τους (λαθ/ιτάίες τοΰ άνθρωπου

ίτοιίτου ; Λέγει έκεΐνος' ίέν είμαι.

ι3. Και οί οοΰλοι ΰπηρε'ται ϊςέ-'.

χουνταν και άναπταν άνθρακοφωτιάν ,

ότι. τ,τον κρύο και έζεΓαίνουνταν' κ?ί

είέκετο και ό Πέτρος μαζί» μετ' αυ

τοί*; και έζεΓαίνετο.

19 Ο άρχιερεί»; λοιπόν ερώτησε τον

Ιτισοΰν οιχ του; μαθητάίε; ίου, και

4ια τήν δΊο^αχην του.

2θ. Ο Ιησοΰ; τοΰ άπεκ:ίθη* εγώ

παρρησία ϊλάλτισε ει; τον κόσμον' εγώ

πάντα είίο'α'ία είς τ/)ν συναγωγην και

ει; ιό ιερόν, όπου πάντοτε μαζώνουν

ται οί Ιουδαίοι, και κρυφά τίποτε;

ίέν έλάλνισα*

αϊ; Τί με έρωτα;; ερώτησε εκείνου;

ίποΰ μέ άκουσαν, τί τοί»; έλάλησα" να,

ετούτοι είςεύρνυσιν εκείνα όπου είπα

«γώ.

22. Κ.αί ωσάν είπεν έτοΰτα, ενα; ά-

ιίο τους υπηρέτα; όπου έιταρα7έκου —

ταν έκεΐ, τοΰ «κτύπησε ρ'άπισμα, και

ίίπεν' ίτζι αποκρίνεσαι ει; τον αρχιε

ρέα;

23. Ο Ιησοΰ; τοΰ άπεκρίδη' αν έ-

βυντβχα κίκα, μαρτύρησε δια το κα

κόν" άμή αν (έσύνίυχα) καλά, τί μέ

ίέρνεις ;

24- Ο Αννα; λοιπόν τόν έ*ς-ειλε δβ-

μένον εις τόν Καϊάφαν τον αρχιερέα.

25. Και ό 2ίμων Πέτρος ές-έκετο

45
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κοκ εζε^αίνουνταν. Κα! λέγουν του' μή

να είσαι και εσΰ άπο του; αα^τά^ϊ;

■του ; Και εκείνος άρνηθη, χαί είπε" δεν

Λλμ.

26. Λέγει ένας άπο τους δουλευτά-

ες του αρ•/ΐί;ίως, ο οποίος ητον συγ

γενές εκείνου όπου εκοψεν ό Πε'τρος το

αυτί του' δε* σε είόαέγώ ιίς τόν χ•?,-

πον μβτ' αυτόν ;

27. Πάλιν λοιπόν άρνηΌτριεν ό Πέ

τρος, και παρευθΰς ό πετεινός έλάλτ.σε.

28. Φίρνουσι λοιπόν τον Ιησοΰν άπο

τοΰ Καϊάφα εις το πραιτώριον. Και τ,-

τον τα•/'ί' και αυτοί δεν εμβΐ,καν μέσα

«ς το πραιτώριον, δια να μ.τ,ν μιανθΰ-

σιν, άλλα δια να φάσιν το πάσχα.

2ρ. Εΰγΐκε λοιπόν εξω ό Πιλάτος

«ίς αυτούς, και είπεν" τί καττιγορίαν 1•

2*ετε εναντίον τοΰ άνθρωπου ετούτου ;

3ο. Απεκρίθτ^αν καί είπαν του" αν

δεν τ,τον «τοΰτος άνθρωπος κακοποιός-,

δεν νϊΟό'λαμεν σ&3 τον παραδώσει.

3ι. Είπέν τους λοιπόν £ Πιλάτος""

«πάρετε τον εσείς, καί κατά τον νψον

σας κρίνετε τον. Καί οί Ιουδαίοι τοΰ

είπαν" εμείς δεν εχομεν «ζουσιαν να

σκοτώσωρεν οΰδένα.

32. Δια να πληρωθίί • λόγος τοΰ

Ινισοΰ, τον όποιον είπε σημαδεύωντας

ι/4 ιί θάνατον εμελε να άποθάνη*.

33 Εμβίκε λοιπόν πάλιν ό Πιλά-

γκρο^ειγ" ΐ θανβ δλ άτίγ' 6ά/§ μός γ•

έ δέ τί γκα μαθητίτ' έτίγ; * « * άρ-

νίσι έ Οα' νούκε γιάμ.

26. θότέ νιϊ γκά 9ίρπ|το'ρ|τ' ί

πρίφΐιτ σε πάρ* , χ\ κε Ρερί ί άτίγ χε ί

ιίρέου βέδν§ Πέτρουα" νοΰίϊ τ| πάτζ§

ουνε τί μέ άτε ήάΦίε ντε κόφστε;

27- Ε Πε'τρουα ε άρνίσι περσερί, •

ατε τζάστ κεντόι κοκόσι.

28. Ε τιΐενι δα Ιησούνε γκα Καϊ

άφα ντε Πραιτούαρ, ε* κε μίγγές' έ ά-

'τα νού/ε χίν§ ντε πραιτούαρ, χε τ%

μός πε/ίχι3ν§, πό κε τι^άϊγνε πά3κϊν|.

29 Δόλ'ι άδα Πιλάτουα γιάβτεμπα

τα , ε οΰ θά' τζκα&ζΐ χίνι κόντρ§ κε-

τϊγ νιερίουτ;

3β. Γιου πέρΓεΊίκ'νί, ε ΐ θάν' άτίγ'

τε μός κέ κούΐγ νιερί κε π§ν τε κ;ϊχ,

νούχε. ΐ* κέσεμ δίνε μπε &>ύαρρ τ|

τ»ύα.

3ί, Ού θότ' άδα άτοΰρε Πιλά

τουα. μέρριε άτ£ γιούβετ έ ίίουκόνυ'

ατε σι κούντρί χίνι νόμνε τούαϊγ' «.α

τζιφούτΐ ΐ θάν' άτίγ * σκ*τ§ ντεγίερβ

ντ§ νέόετ τε βράσει ντονιε.

32. Κε τε παΡούχαειγ φγιάλια χ|

θ* Ιησούΐ, χι σενον μέτζ φάρε β^ε'χεν}

βούαϊγ τε βδίς.

33. Ε Πιλάτουα χι'ρι περσερί ντ^

τος εις το πραιτώριον, καί ε'κραξε τ.ιν Ι "ρβΊΤούαρ , έ θύρρι Ιησούνι , ί ί 0^

Ιτ,σοΰν, καί είπέν του" έσύ είσαι ό βα- άτίγ' τί• γέ ριπρέτι ί τζιφούτετ;

σιλεύς των Ιουδαίων ;

34• Ο Ιησούς τοδ άπίκρίθϊ)•" άπο

λόγου σου τί» λε'γΛς έτοΰτο, η άλλος σο5

το είπε διαλόγου (ίου ;

35. Απεκρίθη ό Πιλάτος" ριήνα έγώ

ιιατ. Ιουδαίος ; τό έθνος το έδικόν σου

καί οί άρν".£:εΓ; σέ έπαράδωκαν εις ι->

μένα" τί ίλααες '?

34- Γιου περΓεΊΡι άτίγ Ιϊίσβΰΐ' γκοί

βετίου έ θούα τί κε.'τ£; α. ;§ τγιε'ρε τ|

θαν| τί πέρ μοΰα;

35. Ού περΓί'ϊΓκ Πιλάτουα" μοί

γιάμ οΰνε τ^ιφοϋτ; φυλία ότ* , έ δε τέ

πάρίτ' έ πρίφτερετ τ|. δάν§ τίγ μ-^

/οούαρρ τε μία' τζΛέρε τί^
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36. Ο Ι»•.«οΟς τοΰ άπ»κρι'9η' ^ 3α- 1 36. Ού πίρίεϊΡκ Γησ•νΓ (Απρετε,ρίιι

σιλεία /, έδικη ρυ δέν είναι άπό τον ?|/.ε σέ'*τ§ γκα κεγιό *ότί,τί κέ γκ*

κόσμο•/ έτοΰτον' αν ητον η βασιλεία ή χεγια πότε μπρετϊρία "με, τρίμκτ' *-

*<5Ίχν;' μου άπό τόν κόσμον ετοΰτον, οι μΐ §ο τε λεφτόϊγνε λΐ τι μός Αίε ντ&

ύπνιρέται μου νί9ίλαν άγω»ίζεσθαι να,δούαρρτε τζιφούτετ' πό νταϊτί μπρ»-

ρ,ήν παραδοθώ εις τους 1ουδα•.ους" άμή

τώρα τί βασιλεία ή έίικη μου όέν είναι

άπ έ'ϊώ.

37. Ο Πιλάτος του είπι' το λοι

πόν βασιλεύς είσαι ; Απεκρίθη ό Γ»ισοΰς'

έσΰ το λί'γεις, ότι εγώ είμαι βασιλεύς"

έγώ δια τούτο έγενν/ι'θτικα, και δια τού

το ίλθα εις τον κόσμον, δια να μαρ

τυρήσω την άλτίδειαν, Εκείνος όπου εί

ναι άπο την άλίίθειαν, ακούει τήν <ρω-

ντ'ν μου.

38. Λέγει του ό Πιλάτος" τί είναι

αλήθεια; Και ωσάν είπεν ετούτο, πά

λιν εύγτ,κεν έξω εις τους Ιουδαίους, και

λέγίΐ τους" εγώ δεν ευρίσκω κάμμίαν ά-

φορμήν εις αυτόν.

39. Και είναι συνήθεια εις εσάς, ίνα

να σας απολύσω εν α εις το πάσ/α' θέ

λε™ λοιτ^ν να σας απολύσω τον (ίασι-

λε'α των Ιουδαίων;

4'». ΚαΙ πάλιν «"κραξαν όλον και

είπαν" μ^ έτοΰτον, άλλα τόν Βαραβ•

τερία ίμε β|ϊτ| Α|τ8γ«.

37. 1 βότϊ δα «τίγ Πιλάτονα' μπρετ

«δα γε τί; γιου πϊρΡέιΡκ Ιησούϊ* τι ΐ

θούα κι γιαμ αϋ'νε μπρετ" ουνί περ

χίτϊ πούν| ού λίντζε , Ι περ κετ|άρ-

τζ| ντε #οτ§, χ^ τ' «π μαρτυρί μπ^

τ| βειτέτε" άΐ ζε ΐατε γκα ί βερτίτκ,

διΓιόν ζενε τίμ .

38, Ι 6ότ* άτΐγ Πίλάτουα" τζ{ϊτ'

έ βερτέτα; ί πόχ| θα κετ'ί, δόΧι π§ρ-

σίρί τ4 Γέν τζκρούτε, έ ού θότ' άτοΰ-

ρ«" ούνί νούχε Ρέί'γ ντονιϊ φα'ίγ μ-ε τ{.

3ρ. ΝταΉ* *ίνι ν>.1 άο$τ , χε ταϋ

λεσοιγ νι& νιερί ντε πάίχΥ οόϊ άδά τον

λε&ίϊγ γιούβετ Μπρέτν' έ τζιφούτετ;

4ο. Ούρ4| πα Ρίθε νιέρι πας γιάτί-

ριτ , έ Θάνε" γιο «τ» , πϋ Βαρα3κν$"

έαν" χαΐ 4 Β*ραβ£*£ τ,νον !ναςλν;ς•γ;ς. έ Βαραβα» ίσ νι£ κονσάρ

Κ•ιρ. ά. ιρ.

ι . Τότ» λοιπόν επία•εν ό Πιλάτος

τον Ιησοΰν, και τον έδειρε.

3. Και οι ς-ραιιωται έπλεξαν ίνα

ς•εφάν» από αγκάθια, και το έβαλαν εις

Κρί» Εν§ντ!απεδγιέτ{τ§. ιθ. 19•

ι . Αχιίρι έ μό&ρι Πιλάτονα Ιησού-

νί> έέρκχου.

3. Ε τρίρνατ! πλέζνε νι^ -κουρο'ρί

πρε"ιγ Ρ{α.παβετ έ για βοΰνξ ντε κοί.|

το κεφάλι του, και τον ένδυσαν ίνα τ4 Τ*γ* 4δέ ί βε'σνΐ νιε ^ο'Αε^ τ| κούχι

φόρεμα κόκκινον

3. Και έλεγαν" /«"ρ* ό βασιλεύς

Των Ιουδαίων, και τόν έό&ρναν.

4- Ιϊύγτ,κι πάλιν έζω ό Πιλάτος,

3. Ε β<8νε" Ρ$ζο ώ Μπρέτ ί τζι-

φούτετ, έ ΐ ίπνε άτίγ 9θυπλιάκα.

4• ^όλι δα π?;σ$ρί Πίλάτουα, περ-

καί λέγει τους" να, όχοδ σας τόν φί'ρ- ' γιάστα έ ού βότ' άτοΟρε' για , «| ού χ

νω έ^ω, δια να γνωρίσετε, ότι εις «ύ-,ντζγιερ άτ| γιάττε γιβύβετ, *\ τ| *βυ-
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τ•ν Αέν ιΰρίσχ» *ιύ^« χαμμίαν αίτίαν. πετόνι η οΰν| χούΑ; ίέϊγ ντονιΐ φάϊ"Γ,

μπ| τε.

ί. Και «5 Ιησόΰς εύγΐχεν ίζ« χχι , 5. Λόλι Α« γιάστί. [ησουϊ βέσουρίμι

ίφόρει το άγχαθένιον «τεφάνι, και το χουρόρε τι Γέμπτε, έ με ρόπε τι χού-'

φορεμ* το κ-ίχχινον. Και λέγει τους όΐ χε' & οΰ 6ογ' άτοΰοε" γιάβουά νιερίοιι.

Πιλάτος" να ό άνθρωπος.

6. Και ώσ«ν τον είδαν λοιπόν οι

αρχιερείς και οι ύπτρ^ται, έφώναζαν,

χαι είτταν' ς•αύρωσον αυτόν. Λέγει τους

ό Πιλάτος" έπάρετέ τον εσείς, χαι ς-χυ-

ρωσ:τε τον, οιατι εγω χαμμιαν αφορ-

μήν ίέν εϋρίσχω ιΐς αυτόν.

7• Οι Ιουσ*?ΐοι τοΰ αποκρίθηκαν" ε

μείς ε'χομεν νόμον, χ» χατα τον νόμον

μα; χρ*ως-εΐνά άποθάνη, ότι ίκαμεν

τοΰ λόγου τον »ίον τοΰ Θεοΰ.

8. Οταν λοιπόν άχουσεν ό Πιλάτος

ίτοϋτον τον λόγον, περισσότερον έωοβη'•

9• Και έμβίχϊ πάλιν εις το πραι-

τώριον, χαι λέγει τοΰ Ιτησοΰ* άπο που

•Ισαι έσυ; Κα; ό Ιτισοίς $έν τοΰά-

πεκρίθη.

ι λ, Αέγβι τουό Πιλάτος" αετ' έμε

να ίίν λαλείς; Αέν εΐξεΰρεις ότι ΐ/ω

έξουοίχν να σέ ς-χυρώσω, καί ε'χω έξου-

βίαν να σε απολύσω;

1 1. Ο Ιησοΰς άπεκρίθη' ούδειιίαν έ-

ξουσίαν ίέν ήθελες ίχει εναντίον μου,άν

οέν σοΰ ητον δεδομενον άποπάνω" ο\χ

Τ•ΰτο έχεΐνος όπου μι έπαράοωχε εις

«σένα, ίχει μεγαλτρτέραν άμαρτίαν"

12. Απο ε'κείνην την ώραν «ζήτα,

4 Πιλάτος να τον άπολΰση άμη οι Ιου-"

ίαΐοι έκραζαν, χαι ίλεγαν" αν απόλυσης

ετοΰτήν, ο*έν είσαι φίλος τοΰ Καίσαρος.

Κάδε ίνθρωποςόποΰ χάμνει τοΰ λόγου

τ•υ βασιλέα, ίναντιενται τον Καίσα- Καίσαριτ

>•

ι3, Ο Πιλάτος λοιιρν ύςίρ άχου-

(". Μα πόχε έ πάν' άτι τε πάρ§τ

έ πρίφτίρετ , έ δέ χοπίγτι . Οΰρίε με

φορτ έ θχν§ ' μπίρθέε μπβ Κρούϊχ,

μπερθέε μπ§ χρούϊ/." οΰ θότ' άτοΰρε

Πιλάτουα'μίρόιεγιοϋβίτ άτε, έ μτερ-

θί'νιε μπε χρούιχ' σε ουν§ νούχ.| Ρέϊγ

ντονιΐ φάί'γ μπέ τ§.

η. Γιου περΡέϊίχν» άτίγ τζιφουτε*

νέβετ χε'μι νόμ , έ σϊ χούντρ' ΐ^τε νό-

μι ίνε , ί δούχχετι τ| βδέσε , σέ Α^ϊόι

βέτεχεν' ςτιγ Λ'.ρρ τΐ Περντίσί.

8. Κοΰρ διίιόι δα. Π.λάτουα χΐτ^

φγιά>| , ού τρέμπ με τέπίρ.

9- Ε χίρι περσίρι ντε πραιτούαρ, •

ί 6ότ' Ιγισούϊτ" γχά γ* τί; μα Ιησοΰϊ

νοιίχ' ΐ ^α άτίγ τε πε;Γε'Ρουρί..

ίο. Αντάϊγ ί Οχ άτίγ Πιλάτου**

μουα νουχε με <ρλϊτ; νοΰχ' έ δ ϊλ χαμ

ούρσΊρ τε τε μπερθέιγ τϊ μτέ χρουϊχ,

έ $ί οϋρ^ΐρ χάμ ζϊ τε λεϊόιγ τί;

II. Γιου π6ρΡέ«?χ Ιη^οΰϊ" νού« δ6

τ£ χέ^ε ντονιε οΰρδερ μπί μούα , ντέ

μός χέ δε\§ τέχ τέγε λιχρτα^' πρχ

άντάιγ άί χε μ£ ο"ά μουα ν-ε οούαρρτβ

τουα, εστί φαγ|τούαρ ντε φάϊγ τ$

12,. Κ§ άχιέρε έ παστάγε κερχόν

Πιλάτουα τα λιϊιόν άτε, έ τζιφούτ§

θερρίσνε, έ Οόίίνξ' ντε λ|5ό^τζ χετε, σγέ

μίχοϋ ί Καίσαριτ' σέ ψε τζίλι δα /ι

π|ν μπρέτ βέτεχεν' ίτΐγ , βέτε χόντρ|

3. "Σΐ.δΛόί ί« χ^τ»; φγιχ>.5 Πιλά-
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£«ν ετοΰτα τα λόγια, εΰγαλεν έξω τον

Ιησοΰν , καί αυτός έκάθισεν εις τό Χρι

τη'ριον, εις Ινα τόπον όπου τόν λέγουν

Διθός-ρωτον, καί Εβραϊκά Γαββαθά.

ι4• Και η τον ή παρασκευή του πά-

σχα, κοντά εκ τη ώρα" καί λέγει εις τους

Ιουδαίους" να ό βασιλεύς σας.

1 5. Καί εκείνοι έφώναξαν' σνίκωσ•,

σ^κακε, ς-αύρωσέτον. Λέγει τους ό Πι

λάτος" τον βασιλέα σας να 7«υρώσω ;

Απεκρίθηκαν οί αρχιερείς και είπαν" έ-

μεϊ; όεν έχομεν βασιλέα πάρα τόν Καί

σαρα.

ι6. Τότε λοιπόν τους τον έπαρά-

δωκεν διά να ς-αυρωθη ; και ίπηραν

τόν Ιτ,σοΟν καί τόν (πάγαιναν,

ι η. Και έση'κωνε τον ς•αυρόν του

και εύγίκεν έςω εις τον τόπον όπου

ελέγετο τόπος Κρανίο,υ, ό οποίος λέ

γεται Εβραϊκά Γολγοθά.

1 8. Εκεί όπου τόν ές-αύρωσαν, και

μετ' αυτόν άλλους δύο, ένα από την

μίαν μεραίαν, κ»ί άλλον άπά την άλ-

λην, κ«1 εις χην μέσην τόν Ιησοΰν.

19- Και ο Πιλάτος έγραψε καίάπα-

νωγραφην, καίεβαλεν απάνω εις τόν

^■αυρόν. καί ητον γεγραμμένη. ΙΗ-

2<)Υ2 Ο ΝΑΖΩΡΑ1ΩΣ Ο ΒΑΣΙ

ΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ.

αο. Ετούτην την άπανωγραφήν πολ

λοί άπό τους Ιουδαίους την ανέγνω

σαν" διατί ητον κοντά «ς την πόλιν ό

τόπος. όπου ές-αυρώΟη ό Ιησούς" καί η

τον γραμμένη Εβραϊκά, Ελληνικά,

καί Λατινικά.

2ΐ. Και οί αρχιερείς των Ιουδαί

ων έλεγαν εις τον Ιΐιλάτον" Μην γρά

φεις" Ο βασιλεύς των Ιουδαίων- άλλ'

ότι «κ«νος είπε* Βαίΐλευς είμαι των

Ιουδαίων.

λζ. Απεκρ'&η ό Πιλάτος* έκΛο ό

που ί'γρψ*; «γ(*ψ«.

νουα, έ ντζόρι για'9τ| Ιησούν|, έ ντίνι

μπ| βίμε. ντε βϊντ κ§ θού/αετε Λι•?

θόστροτο, έ ΤζιφουτερΙστ Γαβαθα.

Μ• ΕΓάέΠρίμπτε έπά'ίχεσι, Ι

σα/άτι γγέρα μπε Ριά'ίτϊ " έ ού Οότ|

τζιφούτετ' γιά, μπρέτι γιούαΓγ.

1 5. Ε άτάθύρρξ μέρρε μέρρ*, μ^?-

Οέε άτ'ε. μπε κρούϊκ * ού θότ' άτοΰρε

ΙΊιλάιουα" μπρέτνε τουαιγ τ§ μπϊρ-

θίϊγ μπ| κρούϊκ; ού πε,ρίέϊίκνε. τ§ πά-

ρίτ' έ πρί<ρτ|ρετ νοΰκε χέμι μ<τρέτ περ

βέτζε Καί^αειτ.

1 6. Ατε χέρε δα , έ δά άτ'| μπ§

3ούαρρ" τ| τουρ» τ§ μπίρΟένειγ ντ$

κρούϊκ" έέμοΰαρρ"; Ιησούνε έ έ 3πίγν?^

Ι7• Ε μπάϊγ κρού'.κν' έτίγ μ-ε

κραχ» , έ όόϊι τ§ 6ίγ ντε βΐντ *\ θού-

χαετϊ ί κρέρ|βετ, έτζιφουτερίϊτ Γολ

γοθά.

ι8. Ατγέ τέκ ϊ μπϊρθίενε άτϊ μπ?

κρουικ , έ δε πάί&ε, μέ τ£ δι τε,τγιέ.ί,

νιε τέγε, ϊ νιε κΐτέγε , έ ντέ μες Ιη

σουνε.

19- Ε δε Πιλάτουα δκρόϊ νιΐ χάρ-

τε, έ γιά βοΰρι μτί κρούϊκ, έ ΐσδκρου•

αρξ' Ιησούϊ Ναζωρεου Μπρέτι ΐ Τζ\-

φούτετ.

8ο Ε «τέ κάρτε έ διαβάσν• δού

με γκά τζιφούτε" σέ ψέ κέ άφε,ρ γκά

κιουτέτι βέντι κε ού μπερβίε Ιησουι ντ|

κρουϊχ * έ ί9 σκρο,υαρξ ΤζκρουτίρΛτ,

1?ΐρκιστ , έ δε Αατιν|ρι$τ.)

31. Αντάϊγ ΐ Οόσν§ Πιλάτοιε τί

πά:§Γ' έ πρίφτϊρβτ σε Τ^ιφούτετ*.

μΊς «κρουαιγ Μπρέτι ϊ Τζιφούτετ, πό

>4 άί θα, μπρέτι ί Τζιφοάτε,τ γ*άμ.

3ί. Ού περΓέϊτκ Π•λάτουα' άτ& /«

•κρόβα λ 'ίχρόβ.•.
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23. Οταν λ•ιπόν ΙςαύμΜΟΝ οι ς-ρα-

«ιώται τον Ιησοΰν, .πήραν τα φορέμα

τα του, Ι καί εκαμχν τα τέσσαρα μερ

τικά, κάθ'ένο; ς-ρ*τιώτου το μερτικον

του, ) καί τον χιτώνα Κα! ό νιτών

ί,τον άρραφο;, άττοπάνω έως κάτω ό

λος.

α4• Είπαν λοιπδγ ανάμεσα του; ' ας

μην τον σχίσωμεν, άλλα α; ρ^ξωμεν

λαχνού; ίι' αύτον, τίνο; θέλει εϊσθαι'

ίια νά πληρωίϊ ή γραφή όπου λέγει"

.μοίρασαν τα φορέματα μου ανάμεσα

τους, καί •ΐς τήν φ•ρεσίαν μου έρριξαν

λαχνού;" οι ς-ρ*τιω,ται λοιπόν «κάρα-

«ιν ετούτα.

25. Και 8<Γίκουνταν κοντά *ί; τον

ςταυπρον τοϋ Ιησού" ή μνιτέρα του καί χ

«Λελφή τι; μητρο'; του, Μαρία ή γυ

ναίκα τοϋ Κλωπα, και Μαρία ή Μαγ-

δαληνη'.

26. Ωσάν είδε λοιπόν ό, Ιησοϊ; την

αητέρατου, καί τον μαθητην όπου άγα

πα οπού ές-έκουνταν συμα, λέγει εις

τήν μητέρα του" ώ γύναι' να ό υίο'; σου.

27. Απέχει λε'γει εις τον μαθητην"

να ή ματέρα σου' και άπ' έκείνην την

ώραν την έπηρεν ό μαθητή; εκείνο; εϊ;

το σ.τήτί του.

28. Και υς-ερον από τούτο, ώσαν

εΐοεν ό Ιησοϋ; ότι είχαν πάντα τελει

ώσει ό\α »α πληρωθίί ή γρα-ρή, λέγει δι-

ψώ.

29 Λοιπόν εκείτετον εκεΐ άγγεΐον

γεμάτον ζυοΥ καί εκείνοι γεμίζοντε;

το σφογγάρι ξύδι , καί έμπη'γοντέ; το

*ί; το καλάμι, το έβαλαν εϊ; το ς-ο'-

μα του.

3ο. Οταν λοιπόν" ίπτρε τ6 ξύδι ό

Ιησούς , ειπεν" έτελειώθη' καί σκύπτων-

κχς το κεφάλι τον, έπαράδωχ* τό πν«ΰ•

Ρ*•

31. Κ«ϊ οΐ Ιουδαίοι, δια ν* μήν

23. Ε τρίμ.ατ|πο'κ£ ίμπί:Οίενε 1ΐ}-

σούνε ντε κρουϊκ, μούαρε ρόπατ' έτίγ'

(έΐπένε /άτερ πγιέσε, νιε_ πγιέσε πίρ

τ,,οό τρίμ' ) ϊ δε χιτο'ν§. έ χιτόνι κ»

πα τε κεπουρε , πό οΰαρ| γκα άνα

έ σίπ|ρμε μπε τ§ ποδτε.

2<ί. Ε άντάιγ Θάνε νιέρ* με γιάτε-

ρινε' λέ τι μό; τα τζγιέρεμε άτε, πό >1

τε στίεμί 3ιόρτ περ τε, τζίλιτ τι πγιέρε"

περ τε δάλλ; έ |ί§ρτέτε κάρτα κε θοδ'

ντάιγτινε ροΊτατ' έμία νιέρι μέ γιά-

τερινε , έ 3τίν| 8όρτε μπε ρο'πε τίμε'

κϊτο άδα /ι&ι τρίματε.

35. Ε ά^ίρ Κρούϊκιτ σέ Ιτ,σούΓτ

ρίγν' έίμμ' έτιγ, έ δε μο'τρ' έο£μεσ§ τίγ,

Μα^ία έ Κλοπάϊτ, έ δε Μαγδαλιν^

Μαρία.

26. Ι/;σούϊ άδα σι πα μέμε,νε, & δι

Μαθητίν' έ οάσουρξ Αε κέ μπάνι, *

ίο'τ| μίμ|σ$ τίγ, Ρρούα, για πίρριΐτ.

27• Ε παστα»γ ΐ θότε μαθητίουτ"

για μίμα ότε* έ κε άτε χέρε, έ μο'ρρι

άτ| μαθητίου ντξ 3}τ£πί τ| τίγ.

28. Πά; νεσάΓγ σι έ νιο'χου Ιησού*

κΐ ά^ιερε κε'ν| σο'σουρ; Γίθ| , κ'ε τ^ πα»

Γούχαεϊ} κάρτα, θότε, καμ ίτ.

2<). Ε κέ βένι άτγέ νιε «νε πλιοτ;

μέ οϋθουλε' έ άτα σί βουτίσνδ νιε σφν

γγαρ ντ' οΰθουίε, έ έ τιλίξνε ντε κ,α-•

λαμ, για προύνε ντε Ρόγϊ τ| τίγ.

3ο. Ε πο'κε μο'^ρι ούθουίενε Ιησού*,

θα* ού τε>*ιο'σνό" έ σί ονγνι κο'κϊνε ία

Λπιρτιν{.

3ι. Μα Τζι^ούτί, χ» τ«μο; μπέ-
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|».είνου«ι τα κορμία απάνω ει; τον ς-αυ- τ.3ν4 ν-& χρούιχ κούρμετϊ.τ^ Χετούνε,

ρόν τό σάββατον έπειοή ητον παρα-

σ<ευή, (και ή ήμερα τοΰ σαββάτου έ-

χίίνου ητον μεγάλη, ) έπαρακάλεσαν

τον Πιλάτον, δια να τζακίζουν τα σκέ

λια τους, και να τους σηκώσουν απέχει.

32. Ηλθαν λοιπόν οί ς-ρατιώται ,

και του προιτου έτζάκισαν τα σκέλια

του, και τοΰ άλλου όπου ές-αυρώΟη μα-

ζϋ μετ' αυτόν.

33. Καϊ ζώντας να έλθουν και εις

τον Ιησοΰν, ώσαν είδαν δποΰ /ιτον ά-*

ποθαμένος, δεν έτζάκισαν τα σκέλιάτου.

54- Αλλα ένας• άποτοϋς'ς-ροίτιώτας

έχέντησε την πλευράντου με λόγχην.

και παρευθύς εΰγηκεν αίι/.α και νερόν.

35. Και εκείνος όπου τό είδε τόέ-

μαρτη'ρησε, και αληθινή είναι ή μαρ

τυρία του' καϊ εκείνος τό είζεύριι ότι ά-

λη'θεια λέγει, δια να πλεύσετε έσεϊς,

36 Διατί έτοΰτχ έγιναν δια να

πληρωθή ή γραφή όπου λέγει- Χο'κκα-

λον δεν θέλει τζακισθή άπ' αΰτο'ν.

3^. Και πάλιν άλλη γραφή λέγει"

θέλουν είδη εις εκείνον όπου έκέντησαν.

38. Και ΰς-ερον άπότοΰτα ό Ιωσήφ

όπου ητον από τήν Αριμαθαίαν, ( ό ό

ποιο; ήτον μαίητής τοΰ ίησοΰ, άμή

ητον κρυμμένο; δια τον φόβον των

Ιουδαίων, ) ΐζη'τησεν άπό τον Πιλά-

Τ'.ν, να σήκωση τό κορμί τοΰ Ιησοΰ"

και ό Πιλάτος τοΰ εδωσεν άδειαν' ε

πήγε λοιπόν και έση'κωσε τό κορμί τοΰ

Ιηηοΰ.

39• Και ήλθε και ό Νικόδημος ( ό

όποιος ήλθε τό πρώτον εις τόν ΙησΌΰν

νύκτα, ) και έφερεν ένα μίγμα, σμύρνα

και άλόην έως εκατόν λίτραις.

4ο. Επήραν λοιπόν τό κορμί τοΰ

Ιησοΰ, και έδεσαν το με «ενδόνια μα-

σε ψέ ίδ έ Πέμπτε (σε δίτ' Ι άσάϊγ

έ Σίτοΰνετ κέ ί ρ.άδε' ) γιου λιούτνε.

Πιλάτοσε περ τε θίερ$ άτουρε κο'φϊί^

τ§ έ τε γκρίχεν§.

3α. Βάνε δα τρίματε, έΐθιενε, κό

φτετε, σε πάριτ, έ δε τγιάτεριτ ί-

κε μπίρθίίρΐ πά^/'ε με τ| μπ§ κρούϊ/Λ

.•

33. Μα πόκε ίρδε τέκ Ιησούϊ, σΐ

έ πάνε άτε ϊι πάτ βδίκουρε ά;ε χί-

ρε, νούκ' ί θίενε άτίγ κόφ3§τ§.

3/». Π* νιε γκα τρίματε, ί χάπι

πρίίιεν' έτΐγ με 3•ϊ, έ άτ$ τζά•τ §όλ\

Ριάκ έ δε οϋγε.

35. Ε κοίκί έ πα έ δεφτόν' έ μαρ

τυρία έτίγ ίσΥ έ β^ρτέτε', ί άΐέ &

χε Οότε τι £έρτέτ§ν§ , χε τε πεσόνι

έ όέ γι^,ύβετ.

36. Σε ψέ χ{το ού *{•.$, •ί.\ τ^

δάλλε κάρτα έ βε;τετ§" 8ο τ§ μός θί-

χετε ντονιε γκα ε^τίρατ' έτίγ.

37. ΕπάΡενετγιάτερ κάρτε, θότ§•&

τε β|στρο'γ|ν§ μπα τε κέ έ κάνε 3πόύ-

αρ$

38. Πάς κετοΰρε Ιωσ/φη γκα Α-

ριμαθία ( μαθητίου ί Ιησοΰΐτ , πό ί

φσέ/ουρε π|ρ φρίχε τ§ Τζιφούτετ )

γιου λιούτ Πιλάτοσ§ περ τε μάρρ|

κούρμιν' έ Ιησούϊτ , ϊ ΐ δα οϋρδβρ Πι•-

λάτουα * βάτε άδα έ έ γχρίτι κούρμιν'

έ Ιησούιτ.

39. Ερδι Ι δι Νικόδημοϊ ( άί κ*

πάτ βάτουρε νάτενε τέκ Ιησούϊ ίέρε,ν'

έ πάρ|) ε'πρού νι| μίγμ| -\ σμύρν$

οί έ τ' άλόΐτ γγέρα μ-ε νιικϊντ λίτρ{<

4<>. Ε μούαρρι άδά κούρμιν' έ \/•~

σούϊτ, έ έ π|στούαί§ άτε με τζαρτζά-

ζι» με τα μυρι^ικά, καθώς είναι συνιί-, φε Αάσί$ μέ μυρουδϊ, σΊ κοΰ•/τ:ε, εκ«ν|



363 |}«
ΙΪΑΓΓ

δίΐα εις τοΰς'Ιευδαίοβς•

4ι. Κ αϊ εκεϊ εις τον τόπον όπου ε-

ς-αυρώΟη ό Ιησοϋς ττον κήπος, και με-

σα εις τον κήπον ητον ίνα μνήμα και-

νουριον, εις το όποιον ακόμη κχνε'νας

δένέβάλθη.

4α. Εκεί λοιπόν έβαλαν τον Ιησοΰν

δια την παοασκευήν τ(ϋν Ιουδαίων, όι-

*τι ητον το μνήμα κοντά.

Κεφ. κ. αο.

ί . Και τήν πρώτην ήμί'ραν της Ιβ-

δου.άδος,έ'ργεται Μαρία ή Μαγδαληνή

τήν αΰγ/,ν, οπού ητον ακόμη οκοταοι,

ιΐς το μνήμα" και βλέπει τήν ιτέτραν

ονκωμίνην από το μνήμα.

2. Τρέχει λοιπόν και ε'ρχεται ττρος

τον 2ίμωνατόν ΙΙετρον, και τόν άλλον

ααθητήν, όπου αγάπα ί Ιησούς ' και

λε'γειτους' έσηκωσαν τόν Κυριον άπό

τό μνήμα, και δεν ήζευρωμεν ΚοΟ τόν

ίβαλαν.

3. Εϋγηκε λοιπόν εζω όΠε'τροςκαι

ό άλλος μαθητής, και ηχούνταν εις

τό μνήμα.

4. Και έτρεχαν και οι δυο μαζί/, ά-

μή ό άλλος μαθητής έπρόδρα-χε γλι-

γωρότερα άπβ τόν Πέτρον , καϊ ήλθε

πρώτος εις τό μνήμεϊον.

5. Και σκυπτωντας βλε'πει όπου ε-

κείτουνταν τ* σενδόνια" όμως δεν έμ-

βήχε ( μέσα• )

6. Ερχεται λοιπόν ό Σίμων Πε'τρος

ακολουθώντας τον, και έμβήκεν μέσα

«ς τό μνήμεϊον, και βλέπει τα σενδό-

νιαόποΰ έκείτουνταν,

η. Καίτόμανδύλι,τό όποιον ητον

«ίπάνω εις τό κεφάλι του, όχι με Τα

«νδόνιακείμενον,άλλά χώρια τυλιγ-

αίνον ίίς ενα τόπον.

8. Τότε λοιπόν ίμβήκι μέσα και ό

αι

σέ

6;

5τι

β«

του

βαρ

κριέ

τί«ρ

βεντ

8.

!«*

-

^«Χ***

. 1^
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άλλος (ΑαΑητης, όπου ήλθε πρώτος «ΐς

το ^Ανϊ.^.α, και είδε, και εττίσς-ευσ»

ι). Αι*τι άκόαη 5έν είςευραν την γρα-

φην, ότι κάανει χρείαν αυτός να άνας-α-

θη έκ νίκρών.

ίο. Εγύρισαν πάλιν οί ,Ααδητάδες

εις τους ιδικούς τ ϊύ<.

ιι. Και ή Μ*ρία ίς-ε'κουντα εςω

«ΐς το [ίνχρια. και έκλαιεν* ωσάν έκλαιε

λοιπόν, έπαράσκυψεν εις το |Ανη;Αα"

12. Και βλί'τει δύο αγγέλους όπου

έκάθουνταν |*έ άσπρα φορέματα, ένα

ίίς τί,ν κάφαλίίν, κάϊ ένα εις τα ποδά

ρια, έκεΐ όπου έκείτουντα το κορμ.1

τοΰ Ι.ήσοΰ.. ,

1 31 Και λέγουν της εκείνοι" ώ γυ

ναίκα, τίκλαίεις; Λέγει τους" ότι έση'-

κωσχν τον Αύθένττην |αο«, και δεν εί-

ξεύρω που τον ίβαλαν.

ι4• Και ωσάν εΐττεν ετούτα, έγύρι-

σεν οπίσω, και βλέπίι τον.Ιησοΰν ότ:ού

?τεκ«'καϊδένεΐ$ευρεν ότι είναι ύ Ιησούς.

1 5. Λέγει της ό. Ιησούς" ώ γυναί

κα, διαη κλαίεις ; τίνα ζητάς ; Εκείνη,

λογίάζωντας ότι είναι ό περιβολάρης,

τοΰ λε'γέί' αύθέντη , έαν έβΰ τον έπια

σες, είπε μου ποΰ τον έβαλες" και εγώ

θέλω τον σηκώσει.

ι6. Λέγει τ/;ς ό Ιησούς" Μαρία. Ε

κείνη έγύρισε, και λέγει του" ραββουνί"

τό όποιον βέλεί να είπη, διδάσκαλε.

τη. Λέγει της ό ΙησοΟς" (*η'μ« πι

άνεις" διατί ακόμη δεν ανέβηκα εις τον

πατέρα αου' ά[Αη σίρε εις τους άδελ-

βούς ιιου, και είπε τους" αναβαίνω εϊς

τον πατέρα [Αου και πατέρα σας, και

Θεο'ν ριου και Θεο'ν σας.

1 8: Ηλθέν ή Μ«ρία ή Μαγδαληνή,

και είπεν έτοϋτα εϊς του; [Ααθητάόες,

Οτι είδε τον Κύριον, και πώς της ειπεν

αύτχ τά λόγια.

19. Ωσάν έβραδίβσε λοιπόν την ■}[-

(Ααθητι κέ πατ ίρδουρί μϊ περπά:*

ντε βάρρ , έ π* , έ πεσόϊ.

ρ. 2ε ψέ σε δίγνε έ δε κάρτεν|, κε

άί όού^αε«γ τ§ γγιάλειγ γκά τε 5χ•

κουριτε,

ίο. Ού κθίενε δα πβρσερϊ ριαδη-

τέΐγτ» ντ£ ατεπί.

ιι. Ε Μαρίαγια ρίγτε π|ργιά"-τ«

βάρριτ , έ κιάϊγ, ε τέκ κιάντε , ούγνι

κόκ$νξ ντε βαρρ.

13. Ε σέν δι Εγγεϊγ βέ'ίουρε. ντ\

τε πάρδά , κε ρίγνε νιερί γκα κρέι , έ

τγιάτερι γκα *ί|Απ$τ». άτγέ τέκ πά-

σουρε κε,νε κούραι ί Ιησούιτ.

1 3. Ε άτα ΐ θάνί άσάιγ ' ώ Ρρούα;

ψέ κιάν; οϋ βότ' άτοΰρε" σε ψέ γκρίγ-

τινε Ζότνε τί(ί> έ νούκε δι σε κού ί

βούν άτ».

ι4• Ε τκίκ» θα κετό ού κβίε (Απ'ί τε

πράπε , έ σίχ Ιησούνε |Απ§ κέαπε' πι

νοίκ' έ νιόχου κε κέ Ιησούΐ.

1 5. Ι θότ άσάιγ ίησούι" ώ Ρρούα,

ψέ κ•.άν; νζίλε κερκόν τί; * άγιο παν-

τέ/ου σέ κέ ζότι ί κο'φστιτ,'ί &ότ'

άτΐγ , Ζοτ , ντε (Αορρέ τί άτε , θου-

αϊγΐΑ| κού ΐ βοΰρρε άτέ, έ οϋνε δο τα

γκρ$ άτί.

ιύ'. Ι θο'τ' ασάϊγ Ιησούϊ" Μαρι'ί*

ού κ^Ιίε άγιο" ε ΐθότ' άτίγ* Ραβουνί" κ^

δό ρ.ε θένε , Δάσκαλ"

ι$. Ι θότ' άσάιγ" Ιησούι (Αος (/.ε ζέ.

σε ψέ νούκε κα|Α χίπουρί :' δέ τέ Λα-

ίάϊ Γ[α" πό χάιγδε ντε βΛάζίρ τε (αι,

ί θούαγιου άτοΰρε" χίττειγ τέ πα;;άι ψϊ

ί παπάΐ γιούαϊγ, ΐ τέ Π«ρντίαΐ(Λε, έ

ΙΙερντία γιούαιγ.

ι8. Βάτε ΛΙαγδαλινή Μαρία, του

ρίφεγε ριαθητίβετ , κε πα Ζοτνε , έ λ|-

τό ΐ 8α άσάΐγ.

19; Ε σι ού ?ρό άτε οίτ} τ§ πχρ|ν'

4«
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μέραν έκείνην την πρώτην της ε&δομά-

δος, οντες ή θύραις σφαλισμέναις, έκεϊ

όπου ητον οί μαθητάδες μαζωμένοι διά

τον ©όβον των Ιουδαίων, τ,λθε-ν ό Ιη

σούς, και έ*<:άθη εις τό [«σον, και λέ-

έ γιάβ'εσε , κούρ κίνε δίέρτε μπίλτου-

ρΐ, τέκ κένε μπεγέδουρε μαθητέΐγτε

γκά φρίκα έ Τζιφούτετ, ερδι Ιησούϊ,

έ ντένι ντε (/.ες τε τοΰρε, ε ού θότ' ατ'

τοΰρε' Πάικ μπ| γιούββτ.

γει-.ους' ειρη'νη εις εσάς.

2ο. Και ώσάνίίπεν έτοΰτον -ιόνλό-

γον, τους έδειςε τα χέρια του και την

πλευράν του. Καί-οί μαΟητάδες ί/,%»!-

καν ωσάν είδαν τον Κύριον.

2ΐ. Και ό Ιησοϋς πάλιν τους εΐπεν"

εΐρτίν/ι εις εσάς." καθώς μέ ες-ειλεν ό

πατήρ, χαϊ εγώ πέμπω εσάς.

22. Και ώσαν είπεν έτοΰτο, ένεφύ-

σν.σεν εις αυτούς, χαϊ είπε" λάβετε Πνεύ

μα άγιον

α3. ΚαΙ οποίων άμαρτίαις συγχω

ρήσετε, είναι συγχωρημάναις* χαι οποί

ων κρατητε, είναι κρατημέναις.

α4• Και ό Θωράς, ό λεγόμενος Δί

δυμος, ένας άπό τους δώδεκα, δέν ητον

έχει μετ' α•ΰτούς όταν ηλθεν ό Ιησούς.

25. Ελεγαν του λοιπόν οί άλλοι

μαθητάδες, εΐδαμεν τον Κύριον. Και

εκείνος τους είπεν' άν δεν είδώ εις τα

/έριά του τ» σημάδια των χαρφίων, και

αν δεν βάλλω τόν δάχτυλον μου εις τα

σημάδια των καρφιών, και άν δενφάλ-

λ» τό χέρι μου εις την πλευράν του,

δ:ν Θέλω πλεύσει.

αδ.Και ΰς-^ρα άπό οχτώ ήμέραις,

πάλιν ήταν οί μαθητάδες με'σα, χαϊ ό

Θωμάς. μ*?' αυτούς" χαϊ ήλθεν ό Ιη

σούς, δννες ή θύραις σφαλισμέναις, χαϊ

ες-άθη εις τό μέσον, χ« είπεν*' είρην/;

εί: εσάς.

%η. .Απέχει λέγόι εις τόν Θωμάν?

<ρερ; τόν δάχτυλον σου εδώ, χαϊ ϊδέ τά

νέριά μου* και φέρε τό χέρι σου} και

£ άλλε το εις την πλευράν μου" κα^μήν

γ•νείαι άπΐ7θς, άλλα πις-ο'ς.

αο. Ε σι θα κ|τ|, ού Λφτόι' άτοΰ-'

ρε§ούαρρτ|, έ δε πρίνιεν" έτίγ' ί ού

Ρίζούανκ μαθητέΐγτε σι π*ν§ ζότν|.

αι. Ού θότ? δα περσερί άτοϋρε Ιη

σούϊ" πάόί ~π§ γιούβετ' σ'ι κούντρί μ|

&ρΡόϊ μούα παπάι, ε δε ούν' ού Ε|ρ-

Ρόιγ γιούβίτ.

22. Ε σι θα κετό, φφίγτι μίΛ τά, *

>>ύ θότ' άτοΰρε" ρέρρ\ ϊπίρτ ^ένγτ.

, 23. Κούί'γτ τι ντεγένι φάγετί, ί

γιάνε ντίγίερε , ί χούιγτ τ| για μπάϊ,

ΐ γιάνε μπαιγτουρε.

α4• Ε Θωμά! νιε γχά τ| §ιμπε-"

δγ,£έτε, Λε κιούχαειγ δίδυμο , νούκ* ίδ-

με ατά πά^/.ε κοϋρ ερδι Ιησού*"

25. Ε ί θό3νε άτίγ τε τγιε'ρετε μα-

θη-τί, ιτάμ Ζο'τνε, μά άι ού θά άτοϋ

ρε" ντε μος πάτζια ντέ Βούαϊρ τε τίγ

πλιαΡεν' έ περο'ναβετ , έ τ| βε Ρίστίνε

τίμ ντξ βεντ τέ περο'ναβετ, έ τε }ίε

δο'ρρξκε τίμε ντ| πρίνιε τλ-.τιγ , νο-.Ίχί

ϊίεσόΐγ.

26. Ε πάς τέτε δίτετ πάμετα χέ-

νε μαθητίτε ντ4στεπί, έ δε Θωμάι *«■

3/.ε με τά' βγιέν Ιησούϊ ντονε σί χέ*

ν§ δίερ^τβ μπίλτουρί, β Χ|ντοόϊ ντ^

μές, β ού θά' πάϊχ μπε γιούβετ-,

2^• Ε παίίτάϊγ ί θο'τε Θωμάϊτ•

πγιέρε Ρίδτινε τεντ κϊτού , έ θίχ_ δού-

αρρτ' έμι" έ πγιέρί οο'^νε τίντε, Ι

βοΰρρ"ε ντε πρίνι| τιμε-, έ μός ού Αϊν

ί πά πέσε , πο Αεσο'.
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28• Κ «Ι άπεκρίΟη ό Θωμάς, καί εί-

-πέν του" ό Κύριας μου, καί ό θεό; μι»»,

29. Λέγει του ό Ιν;*τοΟς" διατι μέ

είδες, Θωμάς, έπίς-ευσίς" καλότυχοι εί

ναι εκεΐνοιόποϋ δΐν είδαν,καί έπίτευσαν.

3ο. Και άλλα πολλά σημεία λοιπόν

έκαμεν ό Ιησούς όμπρος-α ίΐς τοΰ; μα-

ίητάδε; του, τα όποια δεν είναι γραμ

με'να εις τ6 βιβλίον ετούτο.

3ι. Καί έτοΰτα έγράφηκαν, δια να

πιτεύσετε, δτι ό Ιησοΰς είναι ό Χρι^ο;

φ υιό} του θεοΰ, χ.αί δια να ε/ητε ζωην

αΐώνιον, πις-εύοντες εις το όνομα του

Κε?. χα. %ι.

ι. Και υς-ερον άπο τοϋτα πάλιν

έφ*νέρωσαν του λόγου του ό Ιησοϋς εις

τους μα&ητάδες του εις την Οάλρ&σσαν

της Τιβεριάδες" καίέφανε'ρωσε τέτοια;

λογής.

2. Ησαν μαζύ ό Σίμων Πέτρο; και

Οωμάς οποί έλέγετο Δίδυμος, και

.Ναθαναήλ όπου ήτον άτϊό την Κ.ο<να

της Γαλιλαίος, καΐ οι δύο υιοί τοΰ Ζε•

βεδαίου, και άλλοι δύο ά-ο τους . μα-

Οητάδες του.

3. Λε'γει τους ό Σίμων Ιίετίος" έγώ

«άγω ν» ψαρεύω, Λέγουντου οί άλλοι"

έρχόμεσθε και έμεϊ; μαζύ σου. Εύγηκαν

έξω και έμβηχαν εις το μονόξυλον εύ

Οΰς, και έκείνην την νύκτα δεν έπια

σαν τίποτες.

4• Καί όταν ε<ρεγςεν, έτάθη ό Ιη

σούς εις το παραγιάλι' ό'μω; οί μϊβη-

τάδες δέν είξευραν ότι είναι ό Ιησοΰ;.

5. Λέγει τους ό Ιησοΰς' παιδία,

μήνα έχετε τίποτες προσφάγι; Απε-

χρίίηκάν του' όχι,

6. Καί ό Ιησοΰ; τους είπε* ρίξετε το

δίχτυον εί; δίξιαν μιρίαν τοΰ μονοςύ-

λου, καί (Ιίλετ* είίρει. Ερριξάν το λ'.ι-

38. Κ οΰ περΓέιΡκ θωμάϊ, ί ίΟότ'

άτίγ" Ζότι ϊμ , έ δε Περντία ϊμε.

29. Ι βότ' άτίγ Ιησούί, σε ψέ με

πέ θωρά, λεσόβε* λιοΐιμ άτα κενού»

κ§ πάνε. , ε πεσούαν|.

3ο. Γιάνε έ όέ σούμε τ|.τγ•ε'ρα

νιϋιάνε πίόόί. γκα Ιησούί π$ρπάρα μά

θη τίβετ σ^ τίγ , *5 σγιάνε σκρούαο§

ντε χετε κάρτε.

3 1 . Ε χετο οΰ σκρούαν$ , κε τε πε-

σόνι, σε Ιησούί ε/ίτε Κρίϊτι ί ίΐίοόι ί

Πίρντίσι' έ)ί§ σι ίελεσόνι ντ',ιμερ τ§

τίγ, τε χίνι γίτ| τ§πα σόσουρξ.

Κρίε Ενι^έτ ένιέτε. κα. 2 1.

ι. Πας κίτουρε §εφτόί πεοσερί βί-

τε^εν' έτίγ Ιησούί ντ$ μαθητί τε τίγ

ντ| οίτ τε Τίβεριάδίσ»* ε έ δϊα>τόϊ κε-

στοΰ,

2. Κε'νε ΓίΘ§ ίτάδκί 2ίμων Πε'τρουα,

ί δε θωμάϊ κε κιού/αεϊγ δίδυμο , έ δέ

Ναθαναη"λη λι κε γκα Κανάγια έ Γα-

λιλαίεσε, έ δε πίγτ' έ Ζίβεδαίοσε' έ δε

δι τε τγιέρε γχα μαδητίϊγτ' «τίγ.

3. Ού Οότ' άτοΰρε Σίμων Πε'τρουα,

βετε τε Ριούαϊγ πίϊΐχ' ϊ &όν' άτίγ' βί-

γεμε έ δέ να μέ τι πάσχε- δούαλί ί

χίπνε με τε ."ίπέιγτα ντε βάρλ|, έ άτ|

νάτ« νούχε ζοΰνε Ρί φάρρε,

4• Ε πό/.ε οΰ χδί, Ιησούί ρίγ μπά-

νε τ| ίϊετιτ , πο μαΟητε'ϊγτε νοΰκ' έ

•5ιύχν| /\ κε Ιησού*.

5. Οΰ 9ότ' άδα άτοΰοε Ιησιώ"

δγιελμ , Χ.νι Γ| κά<ρ3ε π|ρ τέ γκρ|νε;

γιου περΡε'ΐΓκν| άτίγ γιό.

.(»'. Ε δ» άί οί Ο* άτοΰρε" στίρίι

όγιε'τν| μπάν| τ^ ΛγιάΟετε τε βάρκε-

ι* , ΐ ^ό -'ι Ρε'νι' έ στίνε δα , έ νού/«5
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πόν, χχι πλέον δεν ημπορούσαν να το

σόρουσιν άπό το πλί,Οος τών ψαρίων.

η. Ο μαθητής λοιπόν εκείνος όπου

αγάπα ό Ιησούς λέγει τοΰ Πέτρου* ό

Κόριος είναι. Κ αϊ ό 2ίμων Πέτρος, ω

σάν άκουσεν οτι ό Κύριος είναι, ίζώσθη

το ύποκάμισον, (διατί ητον γυμνός,)

χαί ερριςε τοΰ λόγου του εις την θά

λασσαν.

8. Και οι άλλοι μαθητάδες ήλθαν

ρ.ί το μονόςυλον, ( διατί δεν ήταν μα

κρά άπό την γην, άλλα ?ως όιακόσϊαις

ιτ,ν/αις,) σ.υρνόντες το β-ίχτϋον των ψα

ριών.

9• Ωσάν εύγήχαν λοιπόν £'ί την

γί,ν, βλέπουσι άνθρακοφωτιάν όπ'.ΰ έ-

χίίτετο , χαί ψάρι όπου εχείτετο απά

νω εις την άνθραχοφωτιάν, και ψωμί.

ιυ. Λίγει τους ό Ιησοΰς' Φέρετε

άπό τα ψάρια όπου έπιάσετε τώρα.

1 1 . Ανέέη ύ Σίμων Πέτρος, χαί έ

συρε τό δίκτυον απάνω εις την γ?;ν, γε-

μάτον ψάρια μεγάλα έχατον πενήντα

τρία" χαί τόσα όπου ΐταν, δέν έβ/ίσθη

τό όίκτυον.

12. Λέγει τους ό Ιησούς '. έλατε ,

φάτε. Και κανένας δέν άποχο'ταν άπό

ιοϋς μαθητάδες να τον εξετάςη, Εσϋ

τ.άος είσαι; ΐ'ευ'ροντες ότι τ,τον ύ Κυ

ρ ος.

1 3. Ηλθε λοιπόν ό Ιησόΰς, χαί ε

πήρε τό ψωμί, χαί τους τό έδωσε, χαί

τό ψάρι ομοίως.

ι4• Ετούτη ητον τότε τρίττι φορά

όπου εφανερώθη ό Ιησοΰς εις τους μα-"

θητάόες του, άφόντις άνα7άθη εκ νε

κρών.

1 5. Αφοντις λοιπόν έφαγαν, λέγει

ό Ιησούς εϊς τάν 2ίμωνα Πέτρον' ω

2ίμων (υίέ τοΰ) Ιωνα, άγατας «.ε πε-

ρισσότερον άπό τούτους; Λέγει του' ναι

Αύθεντη' εσϋ εξεύρεις ότι αγαπώ σί.

μουντν» με τα χίκνε άτ§ γ» α πίσχιτ

έ σοΰμε.

η. Ε μαθητίου χ§ χέ ίοα'ϊουρίγκά

Ιησουϊ ί θότε, Πέτροσ»" Ζότι εστε' έ

Σίμων Πέτρουα , πόκε δι/ιό» αϊ Ζότι

ίδτε. βοΰρρι ρ"άσ|ν| μπε κράχϊ' ( αϊ ψ»

ίϋ λιακουρίχ ) έ ού /όδ ντε ο«τ.

8. Ε τί τγιέρε.τ§ μαθητέΐγ ερδ«

με βάρχε (σε σκένε λιζρΡ γχά δέου,

πό γγέρα δικίντ κοΰτ ) * χίκνΐ ργιετνί

πάσ/.§ με πι3/..

<;. Ε τ.',/.ι §ούα)'{ μπεδέ, σόχίνε

Γατί θυγγίλλ δέζουρε , έ μπ: άτό κς

οένϊ νι§ πια* , έ ό'ϊ πούκε.

ίο. Ού θότ' άτοΰρε Ιησοΰί' *ίρόι

γχά Αίοχιτί χε. ζοΰτ§ ντα3τί.

ιι. Χίπι 2ίμων Πέτρουα, έ /όχι

ρ^γιέτνε μπε δε, πλιότ. μέ νιεχιντ έ πε-_

σεδγιέτ§ έ τρέ πίδχ τε μ&δίνγ'έ ντό-

νιε σε κένε κάκε, νουκού τζιούαρ ρ^γιέτι.

ία. Ού θότ' άτοΰρε Ιησουϊ* έγιαν*

τε §ρέκενι* έ νούχε Ρουζόν ντονιξ γκά

μαΟητέί(γτε τα ςεταξ άτ§ , τζίλι γέ

τί; «έ ψέ έ &γνε κε κέ Ζότι.

1 3. Κιάσετε δα Ιησουϊ, ί μϊρρ

Λουχενε, έ ού ντάν άτοΰρε, αστοί» έ 6ε

πίσκνε.

ι4• Κεγιό εϊτ' ε τρέτα χέρβ χ| ού

$5φτούα Ιησουϊ ντε μαθητέιγ τ| τίγ*

σι ού γγιάλ γχά τε βδέχουριτε.

ι5. Ε σι ού Λρεχνβ, ϊ θότβ Ιησού»

Σίμοίν Πέτροσε* 2ίμων ί πίρ^ι ί Ιων-

ναιτ, με δο μούα μέ τέιτερ σε Χ|τ«;

ΐ θότ' άτϊγ μέ τε βερτέτα ώ Ζότ.' τι 5

δι /.= τε Βούα τί* ΐ θότ' άτϊγ ' χουλότ
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Λέγει του* βόσκε τά άρνία μου.

1 6. Λέγει του, πάλιν δεύτερον" ώ

2ίμων (υίε του) [ωνα, αγαπά; ρ ; Λέ

γει του" ναι Αϋθέντη* έσϋ εΐξεύρεις ότι

αγαπώ σε. Λί'γίΐ του: ποίμαινί τα πρύ-

βατά μου.

17. Λέγει του το τρίτον ' ώ Σίμων

(υίί του) ίωνά, <ρ*λεϊ;με; Ελυπ/οθη

ό Πέτρος, ότι του είπεν τ6 τρίτον' <ρι-

λεϊς με ; και λέγει του* αύθέντη, έσϋ εί-

ξεύρει; όλα" έσϋ γνωρίζεις οτι σε αγα

πώ Λέγει τουό Ιησούς" βρίσκε τα πρότ

βατά (ίου.

1 8. .Βέβαια βέβαια σου λέγω, όταν

ήσουν νεώτερος, έζώνουσου», και ^πε

ριπατεί; όπου ήθελες" άμή δταν γηοά-

ς,ης, θέλεις απλώσει τα χεριά σου, καί

άλλο; θέλει σε ζώσίΐ, /.αϊ θέλει σι πάγιι

έχει όπου δέν θέλεις.

ΐ9• Και τοϋτο το είπε, σημαδεύων-

τας μι τι λογη; θάνατρν θέλει δοξάσει

τον Θεόν. Και ωσάν είπεν ετούτο λέγει

ακολούθα μου.

2θ.• Και γυρίζωντας ό Πέτρος βλέ

πει όπου ακολούθα ό μαθητής όπου

αγάπα ό Ιησούς, ό όποιος ίπεσεν εις

το <τηθο|ς του εις τον δεϊπνον, καί «17

πεν" Αΰθεντη, ποίος είναι όπου σε πα

ραδίδει ;

2 1 . Ωσάν είδε,ν ό Πέτρος έτοΰτον,

λέγει εις τον Ιησοΰν" αύθέντνι, άμή ε

τούτος τί ( θέλει γένει; )

22. Λέγει του ύ Ιησούς" έάν ε'γώθ,έ-

λω να τέκη αυτός έως όπου να έλθω ,

τί σε μέλει εσένα ; έσϋ ακολούθα μου.

23. Εύγηκε λοιπόν (ξω ό λίγρς ε

τούτος εις τους άδελφοϋς, ότι ό μαθη

τή; εκείνος δεν αποθνήσκει" άμή δίν

τού ειπεν ό Ιησούς ότι δέν άποθαίνει"

αλλά" έάν έγώ θέλω να ευρίσκεται έως

όπ <ϋ να έλθω, τί σε μέλει εσένα;

2^. Ετούτος είναι ό μαθητής όπου

δτγιέρατ' «μία.

ιβ. Ι θότ' άτίγ τζία σλ §ίτιτ

Σιμών ί ϊ:ίρρι ί Ιωνάϊτ , με οό μούα;

ί θότ' άτίγ * μι τ^ βερτέτα, ώ Ζότ"

ί ί & κε τε δούα τί* ϊ νότ' άτίγ" κου -

λότ δέντ' έμία.

17. ί θο'τ' άτίγ τ| τρέτ*νε χέρι;

Σίμων ΐ πίρρι Ιων»«ϊτ , μ| δό μόύα"

οΰ χέλμοΰα Πέτρουα, σε ψέ ΐ θα ά

τίγ τε τρέτ£γ§ χέρι" μ» οό μούα; έ ί θα.

άτίγ" Ζότ, τί ϊ §1 τ$ Ρίθα , τί * ίιεχ

κε τε δ'ούα τί" ΐθ,ότ' άτίγ Ιησού'ι*.

κουλότ δέντ' έμία.

ι8. Βεοτέτ, βερτέτ τε θόμ τίγ,

κούρ γέσε μ* ίρρ"ι, « γγε'ίγβ βέτεχενε,

ε ετζεγε τεκ δόγε" μα κοϋρ τε μπλιά-

κετζ,'δά τε ντερτ,ζ οούαρρτ.' έτ^ύα, έ

§ό τε τε γγέαγϊ τγιάτερ , » δά τε βέτ^

τέκ νούκε δυ.

ΐ}}. Εκετ'ε. για θά' τε <*ενόν μέτζ

φάρε βδέκίγΙ ^οΰαιγ τι ντερρ"όν Περ-

ντίνε". έ σί θάκετ§, ί θότ' άτίγ*. εγια

π,άς μέγε.

2ο. Ε Πέτρουα σί οϋ κθίε ρπ\ τ$

πράπε 'άϊγ λι ί βίν πάς άι μαθιιτίου

ίε κέ ί δά'ίουρί τέ Ιησούϊ , άι κε πατ

ρ άρε μπ{ ίίός τ\ τίγ , έ'ί πάτ Θϊ•.?,

Ζότ , τζίλι "&τ άί κε & τ| τ'| παρα-

δο'σγ&;

21. 2ί πα κετε Πέτρουα , ί θο'τ' Ιυι-

σούϊ-ξ' Ζότ , πϊρ Λίτ'ε τζδό τε γέτ§;

23. Ι θότ' άτίγ Ιησού» ντε δάτζια

Ο'ϊνε κ| τε μπέτετ| άί γγέρα σα τε βίγ,

"""ζτε β§γεν τίγ; τί έγια πάς μέγε.

- 23. Αντ:.ιγ αύ νάπ κεγιό φγιά),3

ντε βϊλάζερ , σε άί μαθητί νούνε βύές"

ΐ νούκε θά Ιησούί σε νούκε β&ες , πό

ντε δάτζια κε τρ μπάτετε. άί γγέρα σα

τ| βίγ , τζτϊ μπρόδουρε λϊ τί;

24• Κούΐγ "0τ« μαθητίου , κε ;π
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μάρτυρα δια ετούτα, και όπου ίγρα-

4« ΐτοϋτα- και «ίςεύρομεν οτι αληθι

νή είναι ή μαρτυρία του.

25. Καϊ «ναι και άλ)α πολλά όσα

εκατόν ό Ιησοΰς, τα άποΐα εάν γράφουν

ταικάθ/ ίνα, λογιχζω οΰίε ούτος ό κ-ία

μος η&ιλε χωρεοη τα βιβλία όπου ΐ-

ίΐίλαν γ:«9ί, Αρην.

[λα ρ τυρί "^τηρ ίί>ο , ί /.§ σχρόι κϊτό'

έ ο*έ ϊ &μ| χ§ $#τ' » βίρτέτϊ μαρτυρία

έτίγ.

α5. Γιάνε « δέ τε τγιε'ρα πούνερ*

Α(ρό| γκα Ιησούϊ , κε τ§ κέ τε σκρο'ί-

χι$ν| νιΐ γκα νιε, χεσώγ κξ ας ίίβ*

#έου σμοϋντ τι ντζΐγ κάρτ|ρ»τε *§

οεΐίνι τ$ 3χροΰ;ζ0νε. Βερτίτ.

ΠΡΑΞΕΙ^

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟίΤΟΛΩΝ

Κεφ. ά. ι.

ι. ΕΓΩ, ώ θίόφιλ», έγραψα τΐ,ν

«ρώτον λόγον <$ιά όλα «κείνα, όπου άρ

χισε* ό Ιησοϋς να κάμνη καϊ να ίιίά-

οκη.

2. Εως την ημέραν έκείνην όπου ά-

νιλη'φνΊ), ές-ωντος και να επρο'ς-αξε τους

άποτόλους δια μέσου του άγίο» Πνεύ

ματος, τους οποίους ίίιάλ«ς£ν.

3. Εις τοίις όποιους και έ^αράττ,-

σεν τοΰ λόγου του ζωντανσν ύ>•ίρ*ν α

πό τ<) πάθος, μέ πολλά σημάδια , σα

ράντα ήμέραις φαινόμεινος εις αΰ-

τοΰς , και λεγωντας τ» πράγματα της

βασιλείας τοΰ θεοΰ.

4• Και συνανας-ρεφομεν ς μετ' αυ

τούς τους ίπαράγγελεν, άπϊ την Ιε

ρουσαλήμ ν« μην χωρέσουν, άλλα να

προσμένουν το τάζιμον του παχρος, το

(όποιον ακούσετε, όπου σας είπα/

5. Οτι ό Ιωάννης έβάπτισε >« νε-

ρον, άμή ίσεϊ; θέλετε βαπτισθή με Πνεύ

μα άγιον, εις όλίγαις ήμε'ραις.

ΤΕ. ΠΕΡΑΤΕ.

Κ 2ΐ«ΪΝΓΤΟΡΕΒΕΤ ΑΠΟΪΓΟΓΕΤ,

Κρίε Επάρ{. α. ι.

ι. ΦΓΙΑΛΕΝ' » πάρξ, ώ θεοφίλ,

έ θκρο'ίία περ Κθ' «το *§ νίσι ίησοΰϊ

τε Λεν , Ι τ'| διδάς,

2. Γγέρα μπα τε δίτί *§ «ι δα «βρ-

σίτ§ μέ άν§ τε λένγτιτ 2πίρτ άπονοι

γετ >ίε πάτ ζίιε'δουρξ, χίπι ντ$ρ Κίελ\

3. Μπα τα Χι όεφτόΐ έ δέ βε'τεχεν'

ϊΥιγ τ§ γγ^άϊί σι πε'ΐόι ? παϋτάΐγ μβ

θούμι , νικάνε, έ οοΰκεϊγ μπα τα ο\ζέτ

οίτ, έ ού κο^βίντόν περ μπρετερΐ. τε

Κίείβετ.

4- Ε κοΰρ κε πά^κε αε τα, ί πορ-

ίίτι, κ| τ^ μός ντά^ίν| γχχ Ι«ρουσα-

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

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

5. 2ε Ιωάννη π*Γεζο'ί αε ο'ϊγε, έγιοϋ

βό τ§ παίίζόνενι μ• ^πΐρτ ζέινγτ,

νταϊτί πάς πάκ αίτετ.


