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ΤΟΓ ΑΟΪΚΑ.

Κεφ β. ι.

ι . Επειδή πολλοί έπιχειρη'σ9ηχαν να

βάλουν εις τάςιν την διτίγησιν των

πραγμάτων όπου Ιπληροφορηθηκα-

μεν,

α. Καθώ; μας τα έπαράδωκαν ε

κείνοι όπου τα είδαν με τα μάτια

τοος άπο την αρχήν χ*1 έγιναν ύπηρέ•

ται τοΰ λόγου"

3. Εφάνη και ε'μένα , όποίϊ άκο-

λονΟησα άπό την αρχήν εις ολα, ώ

κράτις-ε θεόριλε, να σοΰ τα γράψω

καταλεπτως κατατάξιν.

4• Δια να γνωρίσης το βέβαιον ε

κείνων των πραγμάτων όπου έδιδά^-

ίης.

5. ΕΙ2 ταΐς ήμίραις Ηρώδου τοϋ

βασιλε'ως της Ιουλίας , ητον κάποι- [

ο; ιερεύς, το όνομα του Ζαχαρίας, ά-

πί» την έφημερίαν του Αβιά' και ή γυ- ,

να«ά του ητον άπό ταϊς δυγατε'ραι; '

τοΰ Ααρών , και το όνομα της ητον

Ελισάβετ.

6. Και ήταν και οί δυο τους δί

καιοι έμπροτα εις τόν Θεόν , καί έπερ-

ν,νσαν ει; όλα;; τα"; παραγγελίαις Ι

και εις τά δικαιώματα τοϋ Κυοίου ι

χωρϊ; καμίαν κατηγορίαν.

η. Και οΐν είχαν -ιι^ίον , δ'.ατ•. ι

ή Ελισάβετ τιτον <7£ΐια' και οί δυο
ι

τους ί,ταν περασμένοι άπό τόν και

ρόν τους.

8. Και έκεΐ όπου αυτός ίεράτευεν

«ις την τάξιν της έφημίρίας του 37.π30-

Γάεϊς τ•ν θεόν,

9• Κατά τήν συντ}9ειαν της ί:ρα-

1 8 Ν Τ Ι Ο Γ Γ Γ Ι Αϊ

Ι Α Ο Τ Κ Α Ι Τ.

Κρίε Επάρί. α. ι.

ι. 2ε ψε βοΰνε δόόρε σούμε τΐ

ρΊ^,έγενε μέ ταζ Ιστορίν' έ άτοΰρε

πουνεραβετ *$ ^ε'^ετ ί &μ§ φόρτ

μίρ4ε.

2. 21 κουντρε να ί οεοτουχνϊ νά-

βετ άτα κ| ΐ πάνε με σί τε τοΰρε κΐ

κρίε χε'ρεσε , ί κ§ ο; πέν§ πουνετόρι

τε φγιάλλεσε.

3. Μου οοΰκ ΐ δέ μουα μίρόε , ώ

ίλιάρτι Θεοφιλ, κ| άρτζ& κ; «οίε χί•

ρξσ$ πάς άτοΰρε τ§ τι σκρουαιγ τι νι$

ε γκα νιε μέ ταζ.

4• Κε τέ νιοχτζ τε βερτετενβ έ ά

τοΰρε πουνξραβετ κέ γέ διδάξουρε μ-$

ι

ΤΟ.

5. Ριάου ντέ 5κτ τε Ηρώδητ μπρε'-

τιτ ΰϊ Ιουδαίεσε, κέ νιεπρίφτκε κιοΐ-

χαεϊγ Ζαχαρία, γκα εφημερία έ Αβιάίτ'

έ δε Γρουαγια βτιγ κέ γκα πίγιατ' ΐ

Ααρώνιτ, ε δέ Ιμίρ' ί σάίγ Ελισάβετ.

6. Ε ΐσν& κε τε & περπάρα Πό

ντισε τε δρή'γτΕ, έ ετζεϊγνε ντέ ίϊθί

πορσι, 6 τ| δρέΐγτα τέ. ζότιτ πά τ§

σιάρΕ.

-. Κ. νου'κε πάτνε άτα δγιάλλε, σέ

■Ιϊ Κ/.ισάβετγια κε στε'ρπε , ί τ^ &

κε'^ί ?έ σκόραρε ντε μοτ τε τοΰρε.

8. Κ ,-ιάου τέκ ΐίντε άί πουνίτ'

έ πριφτερίσε ( μεσόντε ) μπ* τ^ζ τ|

έ-ρημερίσε τίγ , π.ρπάρα περντίσε.

^. Σι κουντρ' Ιστέ ά&τι ί «φημί-
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τείας , έλαχε να θυμίαση , ΐμδαίν**ν-

τβες εις τον ναόν τοΟ Κυρίου.

ίο. Καί όλον το πλήθος του λαοΰ

ητον ΐζω όπου έπροσεΰχετο εις την

ώραν τοΰ θυμιάματος.

1 1 . Και εφάνη εις αυτόν άγγελος

Κυρίου , ς•εκάμενος από την ίεξιάν

μεριαν τοΰ θυσιαςτιρίου τοΰ θυμιά

ματος.

13. Και ωσάν τον είίεν ό Ζαχα

ρίας , έταράχθη , καί φόβος μεγάλος

τον επλάκωσε.

1 3. Και 6 άγγελος τοΰ είπε" μην

φοβάσαι Ζαχαρία* ίιαπ. άκούσθη η

δε'ησίς σου" καί ή γυναικά σου τ» Ελι

σάβετ θέλει σου γεννήσει υίόν, και

θε'λεις καλ•σει το όνομα του Ιωάννην.

ι4• Καί θέ*λει σου είναι χαρά και

άγαλλίασις, και πόλοι θέλουν χαρεί

εις την γέννησίν του.

1 5. Διατΐ θε'λει είναι μέγας εμ

πρός•* εις τον θεόν' κα•. κρασί καί

σίκερα να μην πιη* καί θίλει γεμίσει

«ίπά Πνεΰμα άγιον,, άκόμι από την

κοιλίαν της μάνας του.

1 6. Καί θέλει γυρίσει πολλοΰς άπο

τους υίοΰς τοΰ Ισραήλ εις τόν ΑύΟέν

την τον Θεο'ν του;.

ι η. Καί αυτό; θέλει υπάγει έμπρο-

Γ-άτου με πνείμα καί δύναμιν Ηλί

ου , καί (ίέλει γυρίσει ταϊς καρ&αις των

πάτερων εις τα παιο*ία, καί τούςάπει-

Οεϊς ει; τήν φρονημάδα τών σΊχαίων,

να κατασκ:υάση λαόν έτοιμον εις τον

Αΰθε'ντην τόν θεο'ν.

1 8. Καί είπε Ζαχαρίας πρϊις τον

άγγελον' καί πώς να το γνωρίσω τού

το , διατί εγώ είμαι γε'ρωντας , καί ή

γυναικά μου περασμένη άπο τον και-

ίο'ν της.

ι ρ. Καί άπεκρίίη ό άγγελος, καί

ειπε'ν του' εγώ είμαι ό Γαβριήλ όπου

ρίσε , •» νιόί <\ Βυμγιατις, ί χίρι ντί

Ναι» ( κί3| ) τι ζο'τιτ.

ίο. Ε Είθε τούρμ' ε λαοίτ ίσνΐ χι

φάλεϊγνε γιά-3τε ντε κόχί τε θυμγιά-

μεσ|.

ιι. Ε ου οοΰκ ντε άι Εγγΐλ' ί Ζο'

τιτ χε ρίγτε μπχνε τΐ ογιάθϊτε τεθυ-

σιαστίριτ σέ θυμγιχμ|σ$.

13. Ε σί έπα Ζαχαρία •ΰ <$::Λ, •

ρα μπί τ4 τέ τρ4μπονρε.

1 3. Ε θα Εγγίίι ντεάί, μος οΰ-

τρέμπ Α Ζαχαρία, σε οΰ οιάοΰα τϊ

λιουτουριτε τατ* ί Ελισάβετγια Γροίί-

αγια γιότε οό τε τέ πγιέ"λε τι πίρ^, «

οο τι βέτζ Ιμίριν» ίωάνν.

ι4• Ε & τέ γε'τε τέκ τί Ρε^ιμ έ

λιόδρί , ί σούμί οό τε Γί,όνεν| μπ§ τέ

λίρι τε τίγ.

1 5. Σ* οό τ| γέτ' ΐμάο" πβρπάρ*

ζότιτ , ί οό τε μος πίγι ας βέρίε «ς

σίκερα, * & τε μπούσετ» γκα Σπίρτ

Σένγτ κε γκα πάρκου ί μ{αεσ$ τίγ.

ι6. Ε σούμί γκα κίγτ' ε ΙσραΛιτ

& τε κθίγι μπε ζότν$ Περντίν' ε'τοΰρε.

\η. Ε άί ο"ό τε βίγβ πίρπάρα ά-

τίγ με Σπίρτ ε με φουκί τε Ηλια

σε , τε κθέγξ ζέμερατ' έ γιάτετ μπ;

ογιέμ , ί τε πα διΡιούαριτε ντ οϋρτε-

τζί τε σε δρεΊγ-τίβετ , ί τί ;"•£γε ίατί

ζότιτ λαό τε δερτούαρξ.

1 8. Ε Ζαχαρία ίθχΕγγελιτ• κίσ οο

τα κουπ«τόϊγχ|τε πούνε; σέουν§ γιάμ

πλιακ . έ Ρρο^αγια ίμε σκούαρ§ γκχ

νΛγ έ•>άΐγ.

ΐί). Ε γιου ΧΖζΗΧχ ξγγ|λ'ι , ( ίθ*

άτίγ' ουνε γιαμ Γαβριτίλη ί.ε ρί π|ρ
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παροες-έχομαι «μΐϊρο?α ει; τον Θεόν'

χαί ΐς-άλθηχανα λαλήσω εις ΐσένχ ,

χαί νά σε εΰαγγελίσω ίτοΰτα.

•»υ. Κη νά, όπου θέλει; εΐσθαι

βουβό;, χα: να μην ήμπυρτ,; να συντΰ-

χης, εως την ημεραν εκείνην όπου να

γένουν ετοϋτα οιατί ίίν ίπίς-ευσε;

τά λογία μου , τά όποια θέλουν τελει-

ωΘή ει; τον καιρόν του;.

2ΐ. ΚαΙό λαό; ένέκετο *« ανά

μενε τον Ζαχαρίαν' και «θαύμαζαν πω;

«ργοϋσε μέσα ει; τον ναον.

13. Και ωσάν εύγτ,κε δ"έν ημπο

ρούσε νά τους συντΰ/η' και έγνώρι-

σαν ότι όπτασίαν εΐόε μέσα εις τον

ναον" χαι αυτό; του; ϊννιυε χαΐ από

μεινε βουβό;.

33. Και ωσάν ετελειώΟησαν αί ή

μέρχι της λειτουργία; του, έπηγϊν ει;

το σπήτίτου.

34• Κ» ΐτ3ρον άπ' έκείναι; ταΓς

ίμεροι; συνέλαβίν ή Ελισάβετ ή γυ

ναίκα του* και έκρυβε τοίϊ λο'γου τ/;;

πέντε μηνι;, και έ*λεγεν"

35. Οτι τέτοια; λογή; με εκχμεν

ό Αύθέντη; μου ίί; ταϊ; ήμε'ραι; ταϊ;

όποίαι; έπίβλεψεν ει; έμενα νά εύγά-

λη τό όνειδος μου άπό του; ανϋρώ

που;.

36. Και ίί; τον έκτον μίνα άπε-

ϊάλΟη ό άγγελο; Γαβριήλ ύπό του Θε-

οΰ ει; πόλιν τ5ί; Γαλιλαία; , τη; ο

ποίας το όνομα είναι Ναζαρέτ,

37. Ει; μίαν παρθένον άρραβωνια-

τμένην μέ άνόρα, τό όνομα του Ιωσήφ,

άπό τό οπήτι του Δαβίό* χαί τά όνο

μα τή; παρθένου, Μαριάμ.

38. Και ωσάν έμβήκε ό άγγελο;

προ; αυτήν, ειπε' ναΐρε χεχαοιτομένη'

ό Κυ.ιος μετά σο/ έσΰ είσαι ευλογη

μένη ανάμεσα ει; ταϊ; γυναίκες.

■Μ). Και εκείνη ωσάν τον είόεν έ-

πάρα ΙΙερντίοε, έ γιάμ ί|ρΡοόαρι τ|

τε Οόμ τίγ , ε τε τί άπ τΐγ λ|τϊ να-

λέρ τί μίρ£«.

3θ. Ε δε για δ» τε πουσότζ «τ

δι έ τούτγε , έ τε μό; μουντζ τ§ φλι-

άτζ, γγίρα μπά τε δίτε κ§ τε Χενενε

κετό. σε' ψε νού/ε Αεσόβε ντ§ φγιάλλε

τ» μία , *\ οό τε παΡουχενι μπέ χο'νί

τ§ τοϋρε.

3ΐ. Ε λαό• έ πρίτνϊ Ζαναρίανε.

• τζουδίτειγνί περ τ$ μ$νούαρ$ τ| τίγ

ντε ναο'. ( κίσε. )

33. Ε σι δόλι νουκε μοϋντ τοϊ

φλιτ άτοϋρε. έ χουπετουανι χ| πά

ντονε τζουδί ντί ναο'. έ άί οΰ Λ|ντ4

άτοΰρε ϊίίαρέτ , έ μπέτι πά Γόγε.

33. Ε οΰ π§ σι οΰ σόσν|5ίτ'τ' έ

πούνεσε σε πριφτερίσε, τίγ , βάτε μπί

3:επί τΐ τίγ.

34. Ε πα; κετοΰρε οίτετ οΰ μπαρ€

έλισαβεη ια Ρρουαγια «τίγ , ε φσίχ 6έ-

τε/εν' έσάιγ πέσε μούαγ , έ θόστε.

35. Σε χεστοΰ Αέρι ζότι τέκ μεγε,

μπά τί» δίτ κοΰρ §εΐίι τε κϋένειγ τέ

βεατρόν περ τε γκρίγταυρί *ούνεν|

τίμε γκά νιε'ρε^ιτε.

36. Ε ντε τε Ριάί}τιν| μουαίγ ού

δερΡούα Εγγε'λι Γαβριήλ γκά Περντία,

ντε νιε κιουτετ τε Γαλιλαίϊσ^, χ| κιοΰ-

χαβτ§ Ναζαρέτ,

37. Μπε νιε βερίερέσε χε κε άρρα-

βωνιάσουρε με ποΰρρε γκά ίτεπί έ

Δαβί^ιτ κε κιουναειγ Ιωσήφ, έ βερ-

Ρ|ρέσα κιούχαειγ Μαριάμ"

38. Ε σι χίρι Εγγ$λι τέκ άγιο ί

θο'τϊ" ίέζό , ώ έ Γεζοΰαρε , Ζότι εατϊ

πάσ/| με τίγ , τί γε έΑεκουαρε ν-|

μες τε ^ρα6ετ.

3}). Ε άγιο σι έ πά, οΰ 8ρό5
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«υγνύσθ•/) εις τά λόγια ' του * και έσυλο-

-ιζετο , τί λογτ,ς ίίναι ετϋτος ό

γαιρετισμός.

3ο. Καϊ λέγει της ό άγγελος* μ-^ν

«ροβάσαι Μαριάμ" διατί ηύρες χάριν

«ιμα εις τον θεόν.

3ι. Και θέλεις έγγα<τρωθτϊ , και θέ

λεις γεννήσει υίόν" και να καλέσ/ις το

ίίνομά του Ινισοΰν.

32. Ετούτος θέλει εΐσθαι μέγας,

και θέλει καλεσ&τί υιός του ύψίς-ου'

και ό Αύ'ίέντν',ς ό θεός θέλει τους

δώσει τον θρόνον τοϋ Δαβίδ τοϋ πα

τρός του '

33. Και θέλει βασιλεύσει εις τό

βπΐτι τοΰ Ιακώβ εις τους αιώνας, χαι

τό βασίλεια του δέν θέλει έχει τέλος.

3^. Και•/| Μαρίας είπε προς τον άγ-

γελον πώς θ:λει εϊσθαι ετούτο , όπου

εγώ άνδρα 5εν γνωρίζω;

3:"ί. Κα! άπεχρίθη ό άγγελος, χαι

«ίπέντης' ΙΙνεΟμαάγιον θέλει ελυ•/| εις

ϊσένα , χαί δΰναμις τοΰ ύψίς•ου θέλει

σε επισκιάσει" δια τοϋτο χαι εκείνο ό

που με")λει να γεννηθτ, άπό σένα άγι-

ον, θέλει χαλεσθτ, υιός Θεού.

36. Καϊ να, και ιί Ελισάβετ ή

συγγενής σου , όπου συνέλαβεν χαι αυ

τή υίόν εις τό γτράς της" χαί με τού

τον τόν μτνα έχει εξ μΫ,νες έγγατρω-

μέν/ι , αυττ όπου τ,τον τεϊρα.

3^• Και σιμά εις τόν θεόν κανέ

να πράγμα δεν είναι άόύνατον.

38. Καϊ είπε Μαριάμ" νά, ή δούλη

τοΰ Κυρίου" και ας μοΰ γένη κατά τόν

λόνον σου χαί έό\εβη άπ' αύτην ό άγ

γελος.

3γ. Και τα~; ημέραις ε'/.είναις έ

οηκώθη ή Μαριάμ, και επηγεν εις την

όριιντ,ν μι σπουο/•,ν εις πόλιν τοΰ

Ιούδα.

4©. Και ίμοτκεν μέσα »ί; τό «πη-

πΐρ Χίτ» φγιάλλί , ϊ μεντόνεϊγ μι 6έ-

τεχε τϊ σαιγ, τζοό τ^ γέτι χού«γ

χαιρετισμό.

3ο. Ε Εγγελι ί θότ' άσάιγ' μάς

οΰ τρέμπ Μαριάμ* σε ψβ Ρε'τβ ντέρ

άφερ Περντίσε.

3ι. Ε για δό τε Αενετζ με *άρΑ|,

έ οό τε πγιέλτζ δγ»άλλ§, ε δό τί [3§τζ

'έμίρινε Ιησού.

3». Κουϊγ 6ο τ§ γέτ| ίμαδ, έ δο

τ| θούχαετ| ϊ πίρρι ί σ§ λιάρτιτ , β δα

τί άπε άτίγ Περντία φρόν' έ ΔαβίοΊτ

ΐαπά•τ σε τίγ.

33. Ε δό τε μπρετερόγβ μπ| στί-

πί τε Ιακώβιτ περ ίίθ§ γίτε* έ μπρβ-

τερία έτίγ νούκε κα τε σόσουοε.

34. Ε δε Μαριάμι ΐ θα Εγγί^ιτ"

κί3 δό τε γέτε ί.εγίό , σε ούνε πούρ£§

νού/Ιε νιόχ;

35. Ε οΰ π§ρΡέιΡχ Εγγελι, έ ί θότ'

άσαιγ* ^πίρτ Σενγτ δό τ| βίγε μπί τίγ,

ε φουχί έ σε λιάρτιτ δό τε τε μπου-

λιόγε τίγ* πρά άντάιγ έ δε άγιο α

κόμα χ§ τε λέγε γκά τε'γε 2(νγτ, §ο

θο,ίχαετε πίρρ ί Περντίσ§.

36. Ε για Ελισάβετγια Γξρία γιό-

τε , ε δε άγιο ού μπάρσ δγιάλλε ντ'

πλεχερΐ τε σάιγ' έ κούιγ μούαϊγ |στ8

ί Ριάίίτι ί άσάιγ χε χιουχαεϊγ στέρπβ.

?>η. 2έ νοιίκ' εξ^τ' έπα μουντουρί

ντονιξ πούνε άφιρ Περντίσε.

38. Ε Μαριάμι ί 6α* για κοπί>.ια

έ Ζότιτ , ού πέφτε τέκ μέγε σι κούν-

τρ§ θούα" * ϊκου γχά άγιο Εγγελι.

39. Ε Μαριάμι ού γκρβ μπα τό

δίτ , έ βάτε με τέ 3πέιγτα μπ| νιε

μάλλ τΐ Ιουδαί§σε.

4<>. Ρ. χίρι ρ.π{ <ίτ$πί τι Ζαχαρί
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■τι τοΰ Ζα/ αριού, χαϊ ίχίΐρέτ-Λβεν τήν

Ελισάβετ.

4ΐ• Κ» ωσάν ίχουσαν ^ Ελισά

βετ τον χαιρίτισμον ττς Μαρίας , επτρ

ίησε το βρέφος με'σα εις την χοιλίαν

τ'ί' καϊ έπλη'σ&γ] Πνεύματος αγίου ή

Ελισάβετ.

42. Και έζεφώντησι φωνήν μεγάλην,

χμ είπεν' ΕϋλογΥΐμίντ; είσαι έσϋ μέσα

*ΐς ταΐς γυναίχαις, χαΐ ευλογημένος ό

χάριτος της χοιλίας σου.

43. Και άπό που μοϋ «ναι ετούτο

να ελίη ή μητηρ του Αύθέντη μου εις

εμένα;

44• Και Διατί εύθΰς όπου ηλθεν ή"

φ*ινη τοΰ χαιρετισμού" σου εις τα αυ

τιά του , το βρίοος έπη'δ'ησεν άπό την

χαράν του μίσα εις την κοιλίαν μου.

45. Κ αϊ καλότυχη είναι έχείν/ι ό-

χοΰ ε-ίς-ευσεν' ότι Οελουσι τελειωΟή"

ί/-ίΓ,2 όττοδ ελαλη'θηχαν εις αυτήν «ττό

τόν Κύριον.

46. Καϊ είττεν Μαριάμ* μεγαλύνει

ί ύυχη' μου τον Κύ^ιον'

47• Και τ6 πνεΰ'μά μ-,υ ήγαλλί-

«5εν έτϊϊ τω Θεω τωσωτηρίμου,

48. Οτι έπέβλεψεν ίτά την τα-εί-

χοσιν τη; δούλης αύτοΰ' χα! να, άπο

τώρα καϊ έμπρος-α θέλουν με καλοτυ-

χησει όλαις αϊ γενεαΐς'

49 Δ'.ατϊ ό δυνατός εχααεν εϊς έ

μενα μεγάλα θαύματα, χα! το όνομα

τ ..υ είναι άγιον "

5ο. Καϊ ή ελεημοσύνη του είναι εις

γενεάν εις εκείνους όπου τον φοβούν

ται.

5ι. Εχαμε ούναμιν με το χέρι

του- διεσκόρπισεν υπερήφανους με την

οιάνοιαν της καρδίας των"

53. Εχατε'βασε δυνάς•ας άπό τα

Ιρονιά τους , και ύψωσε ταπεινού;"

53. Τους πεινασμένους έ/ορτασεν

ασ§ , ε ί Οο'τ' Ελισά|5ετ3| , ίεζό.

4 1. Ε πόκε διΡιόΐ Ελισάβετγια Γε-,

ζίμν' ί μαρίασε , λιτζέου δγιάλλι ντ^

πάρχ τϊ σάιγ, έ οΰ μποΰσ πρέίγ Σενγ-τ

τιτ Σπίρτ Ελισάβετγια.

4^. Ε θύρρι με ζϊ τϊ μάο , έ θα'

έ 7?εκούαρϊ γέ τϊ ντε μες τε Γράβετ,

έ δέ ττί'μμ' β λάρκουτ σιτ §3τ' έ πε-ι

κούαρε.

43. Ε γκα με ερ5ι κεγιό , τε βίγ$

τέκ ου . μέμ' έ ζότιτ σίμ;

44• 2ε για πόχε ερδι Γέρι ί Ρε^ίμιτ

σϊτ ντέ βέ^ε τε μία, Αε,τζέου δγιάλ-

λι ντε παρκ τϊμ γκα Γ$ζίμι.

0. Ε έλιούμουρα άγιο "/§ πεσόι,

κε οό τϊ τελιόσενε άτό *ε οϋ φόλλε

γκα ζότι τέκ τίγ.

46. Ε Μαριάμ; 8ά' μαδετζόν 2πίρ•<

τι ίμ Ζο'τν|.

47• Ε Ρεζόνετε 2πίρτι ϊμ μπϊ Ζό-

τ;§, κε μϊ σπετόι μούα.

4&. Σε ψέ κΟε'ου σίτε τϊ σίχ μούα

κοπίλεν' έτϊγ τε βόίϊλενε , σε για κε

νταστι ε σότ ο•. ιτάρι, οό τϊ μϊ Οόνί,

τϊ λιούμουρε ίιθ| φυλίτϊ.

49- 2έ ψέ άι κε |5τε ίφο'ρτε ^ερι

πούνερα τε μεδα τέκ οΊί. ε Ιμίρ" ί τϊγ

εατ§ ^ενγτ.

5ο. Ε ίέ ντίγέσ' έτίγ |3τ§ ίρέζ

πά; πρέζιτ , μπα τα κ§ κάνε, φρί-

/.|ν' ετίγ.

5 1, ΰε.ι πούνερα τϊ φόρτα μι

λέρ^Ι τϊ τϊγ" περ/άπι φοδούλετ» μέ

τύλοι τε ζεμεραβετ σε τοΰρε'

5α• Ζπρίτι τϊ φόρτετε γκα φρόνε-

τε, ί γκρίγτι τε. €όι"ίΐγτ|.

53. Τ' ού'ρ|-ιτ|ί μπούζι τ| μίρ'ρα,
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αγαθά , κα'ι τους πλουσίου; ιύγαλε, και Ι ( τ{ πάσθ¥ριτ$ ϊ δερίοι μπράζετε.

του; έιτειλεν εύκαιρους-

54. Εβοη'θησε τον Ισραήλ το παι

δί του, να ένθυμηθη τήν ελεημοσύ

νη* του ,

55. (Καθώς το έταξε εις τους πα

τέρας μας, ει; τον Αβραάμ και ίίς το

σπέρματου) ει; τον αιώνα.

56. Και ή Μαριάμ έμεινε μαζϋ με

την Ελισάβετ έως τρεις μήνες" και υ-

ς•ερον εγυρισεν ει; το σπητί της*

5^. Καίέπληρώθη ό καιρός της Ελι

σάβετ να γέννηση" χαϊ έγέννησεν υίόν.

53. Και άκουσαν τον οί γειτόνοί-

τη; και οί συγγενέΐ; της , ότι έμεγά-

λυνε Κύριος τό έλεος του μετ' αυτήν"

και τήν έσυγχαίρουνταν.

59. Και ει; ταΐ; οκτώ ήμέραι; ήλ

θαν να περιτμη'σουσι το παιίίον , και

το έκραζαν ει; το όνομα τοϋ πατρός

του Ζα^αρίαν.

6ο. Και άπεκρίθη ή μάννατου, κζΐ

είπεν" όχι Ζαχαρίας" άλλα Ιωάννη;

θέλει καλεσθή.

6 1. Και λέγουν τη;' ότι κάνει; οϊν

είναι εις τήν γενεάν σου , όπου να κα-

λητε με το όνομα τούτο.

Οι. Κα! ίνευαν και τον πατέρα του,

τί θέλει να τον καλέσουν.

63. Και έζητησε πινακίδα, και έ

γραψε , λέγωντα;" Ιωάννη; είναι το ό

νομα του. Και έθαύαασαν όλοι.

64. ΚαΙ παοευθύς άνοί/θη το ς"ό-

μα τοΰ Ζαχαρίου, και ή γλωσσά του"

κα'ι έλάλει και ΰμνει τον Θεόν.

65. ΚαΙ φόβο; ήλθ/ιν ει; όλους ό

που έκατοικοΰσαν τρυγυρω τους" κα'ι

εις όλα τα όρια τη; Ιουόαίας έό:αλα-

λοΰνταν όλα τα λόγια έίούτα.

66. Και όλοι τα έβαλαν μέσ» ει;

τήν χαρδίαν τους όσοι τα ηχούσαν,

κα'ι έλεγαν* τιάρα θίλει είσΟαι τό παι-

54 Ι ντίχου Ισραήλιτ ρο.τιτ σ|

τίγ, τέ μός χαρόγε έλεημοσίν' ίτΐγ,

55. (2ί κουντρί ού τάςι παλαλά-

ρίβετ σάνε. Αβραάμιτ έ δε φάρΐσε τιγ)

π§ρ Ρίθ§γέτε.

56. Ε μπέτι Μαριάμι με άτ| πά

σχε γγέρα μπε τρε μούαιγ , έ πασαν-

τάίγ ού κθίε ντε 3γ|-1 τε σάϊγ.

5^. Ε Ελισάβεσε ί έρδι κόχα πξρ

τ§ πγιέλε , έ πόλι δγιάλλε.

58. Ε οΐΡιονανε τε άφεριτϊ , έ Ρε-

ρίτ' έσάιγ, χε δτόι Ζότι έλεημοσίν' έ

τιγ τΐκ άγιο , έ Ρεζόνεϊγνε, πάσσκε με

άτε.

5<^. Ε ού π§ ντε τε τέτενξ οίτί,

είδε τε περιτέμνε ογιάλλενε, έ ί βίγν§

εμιριν' έτΐγ μπ§ εμ|ρ τε γιάτιτ σ«

τίγ Ζα•/αρία.

6ο. Ε έμμα έτ'ιγ ού πε.ρΡέΐΡκ , ί θα.

γιο , πό οο τί κιούχαετε Ιι•:άνν.

6ι- Ε ί θάν' άσάΐγ. σε νούχ' ΐατ%

νιερί ντε Ριρί τούαϊγ. κ§ τι κιουχα•-

τε μέ /.ετε εμεβ.

62. Ε ί ϋέΐγνε ίϋαρέτ έδέ γιάτιτ

σε τίγ, τζοο κε τε κιούχαετ' άι.

63- Ε σι κερκόϊ «ε τζόπβ δόΓ|*

έ Θό3 " Ιωχνν "φ~ϊ Ιμίρ' ίτιγ

έ ού τζοοίτνε τε Ρίθε.

64• Ε άτε τζαστ γιοι» χαπ Ρόγια

έτ'ιγ, έ δε Ριούχα έτίγ" έ φλιτ, έλεοδον

Περντίνε.

65. Ε Ρίθε Ριτονίνε ί μούαρρ φρί-

κα . έ φλίτεϊγνε «το φγιάλλί ντε Ρίθε

ααλλ τε Ιουδαίεσε.
- - -

66. Ε ΡίΟ' άτα Αε ί &Ριόϊγνξ ί βίγνε

ντερ μέντ τ'ε τοΰρε, έθό'Λε βάΧε τζου

τ| γέτ| κούϊγ σγιάλλε ; έ &'$' έ ζό-

σκρόί
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δίον ετούτο; χ» το χέρι τοδ Κυρίου

ήτον (<.•τ' αυτό.

6•». Και Ζαχαρίας ό πατν'ρ του

έΊϊλτ,ρώθη Πνεύμα άγιον' και έπροφτι-

τευσε, λέγωντας"

68. Ας «ιναι ευλογημένος Κύριος ο

©ίος του Ισραήλ , δτι έπεσκέψατο και

έκαμε λυτρωσιν εις τον λαόν του.

69• Και έσηκωσε σΰναμιν σωτν,ρί-

«ς εις το σπίτι του Δαβίδ του παι-

•ός του"

70. Καθώς το είπε δια μέσου του

{■οματος τ£5ν αγίων των άπ' αιώνος

των προφητών του.

7ΐ• Σωτηρίαν άπο τους εχθρού;

μα; , καΐ άπί> το χέρι όλων έκεινών

όπου μα; μισόΰσι*

7». Νάκάιί,•/] βλεος μετά .των πα

τέρων μα;, χ» να ενθυμηθεί της αγίας

του όιχ^/,χτ,;"

?3. Τον όρχον εκείνον όπου ώμο-

σεν ε:ς τον Αβραάμ τον πατέρα {/.ας,

*α μα; δώση ,

74• Ν* έλευθερωΟοΰμεν εμείς χω

ρίς φόβον άπί» τα χέρια τών εχθρών

μας , να τόν λατρευωμεν,

7-»• Μέάγιωσυνην και δικαιοσυνών

εμπρ^ά του , εις όλαις τα"; ήμέραις

τη; ζω^ς μας.

7^. Και έσϋ παιδίον, θέλει; κα

λεστή προφήτης του ύψίς-ου" διατί ίέ-

λεις ύ—άγει έμπρος-α εις το πρόσω

πον του Κυρίου, να έτοιμάσης ταϊς

τρα'ταις του,

77• Να δώσης γνώσιν σωτηρίας

ίις τον λαον του , εϊς άφεσιν τών ά

μαρτιών τους*

78. Δια τήν εΰσπλαγχνίαν της ελε

ημοσύνες θεοΰ ημών, μέ τα όποϊα

μά* επίσκεψεν ή άνατολΐ, άπδ υψηλά.

79• Να φέξη εις εκείνους όπου

τιτ κι ι; ι τε.

67. Ε γιατί ί τΐγ Ζ*ναοία ού

μπου? γκα -ώπιρτ 2Λνγ, ε προφητ»-

ψι, έ θα'.

98. Ι λεβδούαρε κιόφτε Ζο'τι Περ-

ντία έ Ισραηλιτ, σε ψε κθέου σ&ε, έπα,

έ λεφτερο'σι λαο'ν' έτίγ.

69. Ε γκρίγτι περ νέβετ νι| 3τε*

πι τϊ Δαβίδ ιτ δγιοίλλιτ σ| τίγ φουκϊ"

ε οο τε να σπετογε.

70 21 κούντρί πατ φόλλε με Ρόγϊ

τ| Σενγτόρεβετ Προφγίτετ κε χέρεν' β

πάρε..

7ΐ< Γκρίγτι σπετιμ τε να ίτπετόγε

γκα όούαρ^τ' έ χάσμερετ σόνε , ε δε

γκοί ΓίΟ' άτα ύ να δούανε ντε λίϊλ.

ηι. Τε πίνΐ ντεγέσε με περίνγτΐ

τάνε , έ τέ χουΊ'γτόγι δγιάτεν' έτίγ τέ

2ϊνγτ|ρούαρενε.

73. Πένε κε κε 'Λετούαοε ντέ ά-

βραάμι Αα.τάϊ ίνβ, τέ να ϊπ νέβετ.

74 *Ι τ| να 8ιτετον γκα οοϋαρότ1"

έ χάσμίρετ σόνε, ί τά λ§βδόγεμ§ άτ|

πα «ρρίκε.

75. Μέ 2'ενγτερι έ ο*έ μετ| βερτέ-

τ| π§ρπάρα τιγ, Ρίθε δίτ' έ γετεσ5

σο'νε.

76. Ε δε τι ογίαλε δό τ| κιούχα-

4τζπροφ7/τ ίσίλιάρτιτ. σε δο τεσκοτζ

πςρπάρα φάκεσι. Ζο'τιτ , τε Αετζ Γατί

ούήετ' έτίγ,

77• Τ^ απτζντε λαο τ| τίγ τε δί

νε τζ0τε σπετίμ ί τοΰρε , περ τί ντε-

γίερε «ράγετ' βτοϋρε.

78. Μέ άνε τ'ε ζέμερεσε λειγμοίιά-

ρε τε περντίσε σόνε , κε μέ άτό να πα

ΔίεΧι Αε λεν λιάρταζιτ.

79• Πξρ τε ντρίτουρε ντα τά Αε £ίγ-

καθουνται εις τό σκο'τος καί εις τίιν[νεντέ χίε, έ ντέ σκοταδ τέ β§έκ|γεσι,
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ϊαιάν τοδ ίανάτου , να σιάσ* τους πό

Λος μας »ΐς τήν ς-ράταν τής «ΐρτίντ.ς.

8ο. Και το πα:δίσν ηύςανε , χαΐ ε-

ίυνάμονετο κατά το πνεΰμα* καί ή-

τον είςταΓς ερτ,μίαις Ιω; την ήμέραν

•ποϋ έπρεπε να φανερωθώ εις τον Ι

σραήλ.•*

Κεφ. β. 3.

ί. Και εγινεν εις ταίς ήμεραις εκίί-

ναις, και εύγήκεν ορισμός άπό τόν Καί

σαρα τον Αύγουςον, νά απογραφή ό

λη ή οικουμένη.

2. (Ετούτη ή απογραφή έγινε πρώ

τη, αϋθεντευοντος του Κυρηνίου τήν

2υρίαν.)

3. Καί έπήγαιναν όλοι να άπογρά-

φωνται, πάς ίνας εις τήν έσΊχη'ν του

πόλιν.

4• Και άνε'βη και ό Ιωσήφ άπο τήν

Γαλιλαίαν, άπο τήν πόλιν τήν Ναζα

ρέτ, εις τήν Ιουδαίαν, εις τήν πόλιν

τοΰ Δαβίδ ή οποία καλείται Βηθλεέμ,

■ ( μέ το να είναι αυτός άπο το ο-πήτι

και άπό τήν φαμηλίαν τοΰ Δαβίδ, )

5. Να άπογραψβή μαζϋ (/.ε τήν Μα

ριάμ όπου τήν εϊχεν άρραβωνιασμε'νην

οΊά γυναικά του, ή οποία ήτον έγγα-

ερωμένη.

6. Και όταν τ,ταν αυτοί έκεϊ, έτε-

ίεκόβησαν αί ήμε'ραις να γενη^,η αύτη.

η. Και έγέννησε τον υίόν της τον

πρωτο'τοκον, και τόν ετυλιξε, και τόν

«πλαγίασεν εις τό παχνί' δΊατί οεν εί

χαν αυτοί τόπον εις τό κονάκι.

8. Και τ,ταν καί ποιμένες εις τήν

χώραν εκείντ,ν, όπου έμε'νασιν εζω εις

τά χωράφια, καί έφυλαγαν τήν νύκτα

τό κοπάοιτους.

9• Καί παρευΟύς άγγελος Κυρίου

ν.λθιν εις αυτούς, καί δόξα Κυρίου ί-

πϊρ τϊ ντρίκιου•{ χίμπετϊ τόν* μποΰ-

υε τε πάικεσε.

8ο. Ε ογιάλλι ^ίτειγ , έ φορτζό-

νεϊγπρεΊγ άνετ αϊ Σπίρτιτ, έ ίίτε μπ'

έρημίρα, γγε'ρα μπ$ οίτε, κεού τζφάϊ*

άί ντί Ισραήλ;

Κρίε Γ.δίτε. β. 2.

ι. Ε οΰ *ε μπα τό όίτ ά/ίίρε, &>«

Χι ουροΊρ πρέίγ αΰγους-οιτ χαίσαριτ

χϊ τϊ σχρουχαισνε περ πάΡε ίίθ| πότ*

σα ούρδερόντε άι.

α. ( Κετα τ| σκρουαρ*. τ« πάρβ ,

οϋ πεκούρ κίσ ζοτ|ρίν' ε συρίϊσϊ κυιί-

νιοι. )

3. Ε βίγνξ Ρίδε ι). 3κρουχαϊσνί , έ

τε ίπν| εμίρινβ τζίλ» οό ντ§ κιουτέτ

τε τίγ

4• Χίπι Ι οέ Ιωσ^φη γκά γαλιλαία

πρέίγ νάζαρέτιτ ντε Ιουδαίε, ντε κ<-<

ουτέτ τϊ Δαβίδιτ χ§ κιουχαετε Βι(Ι-<

λεέμ ( σε άί ίσ γκα στεπία , έ δ*έ γκα

φεμίγ' • ΔαβίδΊτ, )

5. Τ§ σκρου/αειγ , ε τίπ Ιμεριν*

ετ'ιγ πάσχε μέ Μαβιάμνε. , *ί έ χ'Λ άό-

ρ'αβονιάσουρε περ ίρούα , έ ά•"ΐό /.Ι μ

*άρρ§.

6. Είιάου κοΰρ κέν' άτα άτγε, ϊ

άρρίγτινε οίτ$ άσάϊγ π§ρ τε πγιελ5>

η. Ε πόλι τε πίρρ' έσάιγ τε πά*

ριν' έ τε βέτεμινε, έ έλίοΊ άτ§, έ έ βοΰ-

ρι ντε Τραστ, σέ νούχ§ κέ βέντ τέκ κί.

σνε κονέψουρξί

8. Ε κεν| όελριέρξ μπα τό ίνε τα

τίτ β|ντιτ χ| ρούαϊγνε με ράδί κοπέτ'

έ ο|ντετ ίίθ{ νάτ§νί ρο'του)λ.

9• Ε για 6γγ§Λΐ ί Ζότιτ •ΰ οοΰκ

απα τά άφιρ , έ δρίτε γκα Ζότι ί
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λάμψε τρυγύρο» τους" χαί έφοοίΐ'θηχαν

μίγαν φόβον.

ίο. Και ό άγγελος Κυρίου τους ει-

πί" μην φοβεΐσθε' όιατί σας εΰαγγε-

λίζω χαραν μεγάλην, ιή οποία θε'λει ει-

οθαι εις όλον τον λαόν*

1 1 . Οη σας εγενντίίη σήμερον σω-

τήρ, ό όποιος είναι Χρις•ός Αύθεντης,

εις την πόλιν του Δαβίδ.

1 2. Και τοΰτο βίναι τ6 σημάδι*

ότι θέλετε εύρ« βρέφος τυλιγμε'νον, να

Λίτεται με'σα ίϊς τό παχνί.

1 3. Κ.αΙ παρευθϋς μχζύμέ τον άγ-

γελον ίύρίθη πλ?,θο; ς-ρατεύματος ου

ρανίου, όπου υμνούσαν τον θεόν, χαί

θαμπόσι ατά. ί ού φριχούανς φοίχι

τ| μάδε.

ίο. Ε ού θότε Εγγελι άτούρί. μος

τρ(μπι. σε ψέ οΰ βαγγιλΐς γιούβετ,

Ρεζίμ τε μαδ, *§ τίι τ& γέτ$ ντ| Ρί-

θ| λαό.

ιι. Σι οϋ λεου γιούβετ σότ ντ|

χιουτετ τ| Δαβιδιτ άι χ^ ού ϋπ§τί.ν,

έ άΐ |3τ5 Κρίστι Ζότι.

12. Ε χούϊγ |3τί νισαν μπ}".

γιούβετ. οο τέ Ρε'νι φόσνιε τέ φα3χιό-

«χουρί, χ| Ρ^ντετε. ντε Ρράττ.

1 3. Ε άξαφνα χάίί*ε με Εγγ|λ\ν{

Ριάου νιε τούρμ' άσχιρ Εγγεγετ Κίε-

λετ , λε λιβοόέγνί Ζότνξ, έθόσνξ.

γης ειρήνη, έν άνθρωπο ι ς ευδοκία.

έλεγαν*

ι4• Αόςαεν ΰψι'τοι; θεω, χαί επί ] ι4• Λεβ&μ ντεπειντίακέ ε^τίμι^

τ| λιάρτινε Κί«λ, έ παιχ ρίπε δέ , ντ|

νιε'ρεζ κε χάνε ζέμερε τ§ μίρόε.

1 5. Ε οΰ π§ σί οϋ χόικνί πρεΊγ ά-

τουρε Εγγεϊγτε, έ βάνε ντερ Κίελ , ό

•Οιέρίζιτε οελμϊ'ρετί θάν| νι^5ι μέ γιά-

τϊρινε' λε τ| βεμι γγέ"ρα μπ^ Βιθλε-

έμ , ε τε 3όχ§με χ§τε ιτούν» χλ οΰ *&,

σί χοΰντρί να Ι ό$φτό» Ζότι νάβετ,

1 5. Και ώσαν επέρασαν άπ' αυτούς

οι άγγελοι χα! επήγαν έίς τον ούρανον,

οί ποιριε'νες είπαν άνάμεσόν τους για ας

πάμεν λοιπόν εως την Βηθλεέμ, να εΐ-

δοΰμεν το πράγμα τοΰτο όπου έγινε,

το όποϊ',ν ό Κύριος εχαμε να γνω-

ρίσωμεν.

ι6. Και επήγαν γλίγωρα, χαί εύ-

ρηχαν την Μαριάμ χαί τον Ιωσήφ, χ»

το βρέφος όπου εχείτετο εις το παχνί.

ι η. Καί ώσαν είδαν εύφνίμησαν τον

λόγον όπου τους είπαν δια το παιδί

έτοϋτο.

1 8. Και όλοι όσοι το ηχούσαν ί-

θαύμασαν εις έχεΐνα όπου του; είπαν <λ

ποιμένες.

19. Καί ή Μαριάμ εφύλαττεν ετού

τα όλα τά λόγια, βάλλοντας τα μέσα

εις την χαρδίαντης.

2θ. Και οι ποιμε'νες {γύρισαν, δο-

ζάζοντες χαί ύμνοΰντες τον Θεον ει; ό-

ιβ. Ε ?ρδ| μέ τέ σϊτεΊγτα, 2 ίε'ν}

Μαριάμνε, έ δε Ιωση'φνε, έ δε δγιάλ-

λίνε λϊ Θτε ντ| Ρράίίτ.

17• Ε σί έ πάν§ Ι χουπετ*>ύαν5

φνιάλλενϊ κε ού χέ θέν' άτοϋρε π^ρ

κϊτε δγιάλλε.

1 8. Ε Ρίθ' άτα /| ε διίιούχνε ού

τζιουδίτνε' περ άτο κ| ού ρΐφ,ίενε, ά

τοϋρε δελμέρετε.

ΐ9• Ε Μαριάμι ί βεστρόν Ρίθε χϊ-

τό φγιάλλ§, έ ΐμπάν ντ| ζεμίρ! Ή

σάϊγ.

20. Ε ού χθίεν| δελμέρετξ , το^x'

ελεβδούαρε, Ι τούχ' εμπούρτουρί πέρ

λα όσα ηχούσαν καί είδαν, χαθώς τους Ι ντίνε , π|ρ Ρίθ' άτο χε §ιΡιούαν| έ πά-

ίλαλτίθη. Ι νί , σί κούντρ' ού χέ θίν' άτοΰρε μ§

23
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31. Και ώσαν ετελιιώθτ,σαν οχτώ

χαίραις να περιτμ*ίσωσι τό παιδίον,

χβ! το ώνόμασαν Ιησοΰν, χαθώ; τό ώ-

πε,ρπάρα.

αι. Ε σΐ οΰ μποόονε τ& τίτε οΊ'τε

π|ρ τε πρέρε βέτε,χεν' έ ο*γιάλλιτ, ΐ

γιου βοΰ Ιμίρ' ϊτιγ ΙησοΟ. , σι κούν-

νόμασεν ό άγγελος, προ τοΰ να συλλη- τρε ΐ κέ θένε γκα ΕγγξΧι, πα κίνί ο ε

^Ο'ί αυτό εις την καλίαν

33. Και όταν ετελιιώθησαν αϊ η

μέρας τοΰ καθαρισμοΰ της, κατά τον

νόμον τοΰ Μωϋσέως, τον άνε'βαταν ιΐς

τα Ιεροσόλυμα, να τον παρας-/{σουν εις

τον ©εον,

33. (Καθώς είναι γεγραμμένον εις

τον νόμον τοΰ Κυρίου* δτι κάβε άρσι-

νικόν όπου ανοίγει μτίτραν, θέλει κα-

λεσθη άγιον εις τον Θεο'ν')

α4• Και να δώσουν θυσίαν, καθώς

το λίγει εις τον νόμον τοΰ Θεοΰ, Ινα

ζευγάρι τρυγόνια, $ δυο περις-ερό-

πουλα.

35. Και τότε εκείνον τον καιρόν •?,•

τον ίνας άνθρωπος εις τ/,ν Ιερουσαλήμ

το όνομα του 2υμεών* και έ άνθρωπο;

ίτοΰτος ίτον δίκαιο; και ευλαβής, και

άπαντε'χαινε παρηγορίαν τοΰ, Ισραήλ*

και Πνεΰμα άγιον «τον εις αυτόν.

36. Και ητεν εις αυτόν προφητευ-

μενον άπό τό Πνεύμα το άγιον, να μην

είδη θάνατον, προ τοΰ να εϊδ•^ τον Χρι-

ςόν Κυρίου.

37. Και ηλθεν εις τό ιερόν κινού

μενο; άπό τό Πνεΰμα' και εκεί όπου

ϊμβάζασιν οι γονείς τ* παιδίον τον I-

ησοΰν, να κάμουν αύτοι κατά την συ-

νηΌειαν τοΰ νόμου οι αυτό.

38. Και αυτός τό εδέχθη μέσα εις

ταϊς άγκάλαις του, και εύχαρίς-ησε τον

θεόν, και είπε

29. Τώρα ελευθερώνεις τον δοΰλόν

σου, Αύθέντη, με εΐρνίνην, κατά τον

λόγον ιτου'

3ο. Δ;ατί τα μάτια μου είδαν τό

•ωτη'ριόν σου,

ζίν| άι ντε π<»ρκ τΙ μξμμεσε.

33. Ε κουρ ερδε δίτε τ§ κιρούαριτ

σε σάιγ, σι κούντρε θόστε νόμι ί Μωϋ-

σίουτ, ε*πουν' άτε ντε Ιερουσαλίμ,

τα ντζίρε περπάρα Ζότιτ.

23. (21 κούντρ' ε'ίτε σκρούαρε ντ»

νόμ τϊ Ζότιτ * σε τζοό μάίκουλ χ|

δέλλ περπάρα γκα χάρκου ί μ§μμεσ§,

δό τϊ θουχαετε 2§νγτ ί Ζότιτ. )

ί4• Ε τε ίπνε κουρπάν σι κουντρϊ

"0τι σκοούαρί ντε νόμ τ| Ζότιτ, νι$

παρ τοΰρα , ά οι λιτζουνε πελουμπα-

βετ.

3 5. Ε για, ΐθτε νώνιερί ντε Ιερού-

σαλίμ, κε κιουχαειγ 2υμεών, ί κοΰΐγ

νιερί Είτε ί 3ρέ(γτ§, ε με φρίκΐ τε Περ-

ντίσε , ε πρίτ παρηγορίν' ε Ισραηλιτ, '

ε Σπίρτι Σ§νγτ κέ μπα τέ.

36. Ε ΐ κέ οεφτουαρε άτϊγ γκα

Σένγτι Σπίρτ, κέ τε μός σιχ βοεχϊγε,

πα πάρβ Κρίστιν' ί Ζότιτ.

•χη. Ε ί πρου Σίνγτι Σπίρτ ντς

ναό, ί κουρ σπούνε περίνγτε ογιάλ-

λ|νε Ιησουνε, κε τε π^γν* άτά πΐρ τι

σι κοΰντρε κέ άόετι ί νόμιτ.

28. Ε άί ε πρίτι άτ| ντε ^^χ

ί;\ τιγ, ί λ|βοόϊ Πίρντίνϊ, ΐ θά.

39• Νταστι τ1λ§σότζ ρόπν*. τεντ,

ω Ζότ , μέ πάΰϊ σι κούντρε κέ Οένε .

3ο. 2έ πάνϊ σίτ' εμία λιφτίιίνι

χ$ ού δα γκα τίγε.
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3 1. Το όποιον ετοίμασες εμπρός

»ίς το "πρόσωπον ολω* τώνλαών'

3α. Φως να φωτίση τα έθνη, και

βό!;αν τοΰ λβοΰ σου τοΰ Ισρα/ίλ.

33. Κ*ί ό Ιωσήφ και ή μητέρα του

«"θαύμαζαν ίίς εκείνα όπου έλε'γουνταν

ϋ αυτό.

34• Και ό Συκιών τους ευλόγησε,

χαί είπεν εις την Μαριάμ την μητέ

ρα του" να, έτοΰτος κείται εις πέσιμον

κ» άνάς-ασιν πολλών ανθρώπων εις το

γέ<ος τοΰ Ισραήλ, και εις σημεΐον όπου

ίναντιόνεται"

35. (Αμη εσένα, και μέσα εις αύ-

την την ψυχην σου θέλει περάσει σπα-

•ί' ) δια να ξεσκεπχσθώσι διαλογισμοί

πολλών καρδίων.

36. Κ.αι (τότε) ητον και ή Αννα

η* ττροφήτις ή θυγατέρα του Φανουήλ,

άπο την φυλήν τοΰ Αση'ρ" και αυτή

περασμένη πολλών χρόνων, με το να

εζησβ επτά χρόνους με τον άνδρα ά-

φόντις ί—ανδρεΰθη.

3^. Κ.αι ετούτη ητον χη'ρα έως όγ-

δοηκοντα τεβσάρων χρόνιον, ή οποία

■ποτέ οεν εμακρυνιν αιτο το ιερόν ,

λατρευουσα τον θεόν νύκτα και ή-

|«-ερα« με νης-είαις και με δέησες.

38. Κ«ϊ έτουτη ες-ωντας να ήλθ;ν

εκείνην τήν ώραν ανταποκρινόμενη έ-

δόςαζε τον θεον, και έλάλει δια το

^αιδιον εις όλους ϊκείνο^ όπου άναμέ-

νασιν έλευθερίαν εις τήν Ιερουσαλη'μ.

3ρ. Και ώσαν έτελείωσαν όλα εκεί

να όπου είναι κατά τον νόμον τοΰ Κ,ι-

ρίου, ίγυρισαν οπίσω εις την Γαλιλαί-

«ν, εις τήν πόλιν τους τήν Ναζαρέτ.

4ο . Κ.αι το παιδίον ηυξανε, και έ-

δυναμώνετο κατά το πνίΰ&α, και «-

■πληίοϋτο σοφίας* κα; χάρις τοΰ Θεοΰ

ητον »ΐς αΰΐ'ί.

4ΐ. Κ» έπηγαννκν οι γονείς του

3 1 . Κ£ ϊ Αίόίε ίκτΐ π|ρπ*ρα Ρίί ι

φυλίβετ.

3λ. Αρίτ» πίρ τ§ ντρίτουρ§ φυλίτ$,

έ πΐρ ντέρ τε λαόιτ σιτ Ισραηλ,ιτ.

33. Ε Ιωση'φη , 6 δε μέμ' ίτ'ιγ

τζιουοίτειγνί περ άτό κε θουχαϊσνε;

κ§ρ τέ.

34. Ε ί πεκόϊ άτα Συαεώνι , Ι θα

ντε μέμ' ίτϊγ Μαριάμι , για χούϊγ

Ρέντετε περ τε ίκρεμίσουρί, έ πέρ τ^

γκρίτουρέ σούμιβετ ντ| Ισραήλ, ί δε

περ νισαν νιε δό τε θόνε κόντρε π|ρ τ§.

35. (Εδέ ντέ πίρ ζέμερ! τίντβ§ό

τέ σΛογε κόρδε ) >\ τέ τζφάκ$ν| γκα

σούμε ζέμϊρα συλοτίρα.

36. Ε ΐστί Αννα προφητεία ί πίγ

έ Φανουτίλιτ , πρέιγ φυλίσ' ΐ Αση'ριτ,

άγιο κέ σούμε έ μότζμε , Ι βόΊ μέ'

πουρρε τέ σάΊγ 8τάτε βγιετ γκα βαδί-

ζέγια έσάιγ.

37. Ε άγιο κέ εβέ γγέρ« τιτ|-

δγιέτί έκάτερ βγιέτζ , *<ε άγιο νουχ§.

χίκεΐγ γκα ναόΐ τε φάλειγ νάτ' ί ?\ίτϋ

με άΡεριμ Ι με τε λιούτουρα.

38. Ε δέ άγιο οΰ οοΰκ άτγε άτ^

σαχάτ, έ πέντε εϋχαριστί ντέ Ζότι, ε

φλιτ περ άτε Ρίθεβετ άτοΰρε 9\ πρίτν^

8π|τιμ ντ^ Ιερουσαλϊμ.

3ρ. Ε σϊ ΐ *ι?νε Ρίθ' άτο χΛ θό»

νόμι ΐ Ζότιτ, ού κθίενε ντε Γαλιλαίε,

ντε κιουτέτ τ*ί τοΰρε ντε Ναζαρέτ.

4ο. Ε δγιάλλι ρ^ίτειγ, έ φορτζόνεϊγ

με ϊπιρτ, έμπούσειγ με σοφι' Ι δου-

ρίτί ί Περντίσε κε μπε τ{.

4 1. £ βίγν» ΐΕίρίντ' έτϊν νχλ μο»
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κάθε χρο'νον εις τήν Ιερουσαλήμ εις την

έορτήν τοϋ πάσχα.

42. Και όταν έγινε δώδεκα χρόνων,

ανέβηκαν εις την Ιερουσαλήμ κατά τήν

συνη'Οειαν τις εορτής.

43. Και τελειόνοντες ταΐςήμέραις,

ίκεΐόποΰ έγύριζαν εκείνοι, άπο'μεινε το

παιοίον ό Ιησοΰς εις την Ιερουσαλήμ,

και ό Ιωσήφ και ή μητέρα του δεν το

εΐξευραν.

44• Αμή λογιάζοντες πώς να είναι

με την συνοόίαν, ήλίίαν μιας ήμερος

ς-ράταν' και τον άναζη'τησαν εις τους

συγγενείς και εις τους γνωρίμους.

45. ί\χΙ με τό να μην τον είρουν,

«γύρισαν εις τήν Ιερουσαλήμ, γυρεύον-

τες τον.

46. Και ωσάν έπέρασαν τρεις τ,με'-

ραις, τον εύρήκαν μέσα εις τό ίερΐν ό

που έκά()ετον ανάμεσα εις τους διδα

σκάλους, και του; άκουε, και τους

ερώτα.

47• Κ Ί έθαύμαζαν όλοι όνοι τον

ήκουσαν, εις τήν γνώσιν του και εις

ταΐς άπο'κρισές του.

4?. Κ.αί ωσάν τόν είδαν έξεπλά-

γησαν και >έγει του ή μητέρα του' Παι

δί μου, διχτί μας έκαμες ετζι; »ά, ό

πατήρ σο•> και έγώ λυπούμενοι σε 4-

γυρεύ>μεν.

49• Και εϊπέντους" διατίμέ γυρεύ

ετε; δέν εϊζεύρετε πώς κάμνει χρεία νά

είμαι εις τά πράγματα τοΰ πατρόςμου ;

5ο. Και ετούτοι δέν έκατάλαβαν

τόν λο'γον ύ-οϋ τους είπε.

5ι. Και έκατέβη μαζύτους, καίήλ-

θεν είς τήν Ναζαρέτ" και τοϋςϋποτάσ•

βετο' καί ή μητέρα του έφύλαττεν ό

λα τα λογία ετούτα μέσα ίίς τήν καρ•

δίαν της.

5^ Κα;. ό Ιησϋος ε-ρο'κοπτε και αντ

ντε ΙερουσαλΙμ , ντε τε κρίμτε τϊ

πάσκισε. .

42. Ε κοί>ρ ου *§ διμπεδγιέτί

βγιέτζ , χίπνε άτά ντε Ιερουσαλίμ,

σι κούντρε κέ ά&έτι ΐ σε κρεμπτεσΐ.

43. 1£ σί τελειόσνε δίτε μπε τξ

κβίερί τε τοΰρε, Ιησούι δγιάλλι μπέτι

ντϊ Ιερουσαλίμ, έ νούκ' έ κουπετόΐ 1ω-

σηφη, 6 όε μεμ ετιγ.

44• 2έ ψέ Οάν| σέ ίστε άί ντε σο-

κ&ρί, έ ετζνίίιε δίτε ούδ§ έ έχϊρκόϊρ>§

άτε ντε Ρερί , έ ντε τε νιόχουρε,

45. Ε σϊ νούκ' έ Ρέν' άτε , ού κθί-

εν§ ντε Ιερουσαλίμ τουκ' έ χίρκούαρ

άτ{.

ά.6. Ε οΰ π{ν§ τρί δίτ σα ε Ρέν"

άτε, κέ ρίγτε ντε μες τε δασκάλίβετ,

ί ΐ δίίιόν άτά , έ δε ί πιέτ.

47• Ε τζουδίτειγν§ Ρίθ' άτά κ'εεδι-

ίιοιγν' άτε , μπε ούρτετζί , έ δέ μπε

τξ πίρΓέίιουρε τε τίγ.

48. Ε σί έπάν' άτε λιάνε μ§ντε, β

ΐ θότί εμμα έτίγ' πίρ*ρ" , τζνά ίςρε

νάβετ χωστού; για γιάτι ίτ , έ δέ ούν|

τε κίρκο'γΐμΐ τίγ μέ πικελίμ.

4() Ε ού θότ' άτοΰρε' ψέ μ§ κ§ρ-

κο'γετε γιούβετ μούα; νούν.' έ οίγϊτβ

σέ ούνε δό τε γέμ ντε πούνερα τέ

παπάϊτ σίμ;

5ο. Ε άτά νούκ' έκουπετούανε

φγιάλενε, κ$ ού θά άτοϋρε.

5ι. Ε ζ*ρίτι πάσχε μετά, ε ερδι

ντέ Ναζαρέτ , έ ΪΉε ντε ού'ρδερ τε

τοΰρε , έ έμμ' έτίγ βθε κετό φγιάλλε.

ί μπ^γίδ έ ΐ μπάντε ντε ζέμερε τϊσάίγ.

03. Ε Ιησού» τζιούτίϊγ μπ$ σοφί,
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ζανιν χ.*•, εις τη< σοφίαν και εις την

ήλιχίνν, χα; εις την χάριν σιμά εις τον

θιον και μ; τους ανθρώπους.

Κεφ. γ. 3.

ι. Κα! εις τους δεκαπέντε χρόνους

της αΰθεντείας τοΰ Τιβερίου Καίσα

ρος, όταν αύθέντευεν ό Πο'ντιο; ό Πι

λάτος εις την Ιουδαίαν, καϊ όταν ό Ηρώ

δης ήτον τετράρχης της Γαλιλαίας, και

ό αδελφός του ό Φίλιππος τετράρχες

της Ιτ-,υραίας και Τραχωνίτιόος χώ

ρας, και Λυϊανίας τετράρχης τις

Λβιληνης,

ι. Εις τόν καιρόν των άρχιερε'ων

Ανν* και Καϊάφα, ήλθε λόγος Θεοΰ εις

τον Ιωάννην τον υίόν τοΰ Ζαχαρίοιΐ με'-

ςχ ιίς την ίρημον.

3. Καϊ έπηγεν εις όλην την περί-

χωρον τοΰ ίορόά ου, και έκη'ρυττε βά

πτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρ

τιών"

4- Καθώς είναι γεγραμμένον ιίς το

βιβλίον τών λόγων τοΰ Ησαίου ταυ

προφήτου, όπου λεγει' φωνή εκείνου ό

που βοα μέσα εις την ερημον' ετοιμά

σετε τήν 7ράταν τοΰ Κυρίου, κάμετε

ίσους τους δρόμους του.

5. ΚάίΙε λαγκάδι θε'λει γεμίσα, καϊ

χάθε όρο; και βουνό θέλει ταπεινωθη"

και τα ς-ραβά θελουσιν ΐσιάσει, και η

χακοπεριπάτηταις ς•ράταις θέλουν γέ•

νει ίσαις"

6. Και κάθε άνθρωπος θέλει είδη το

βωτη'ριον τοΰ Θεοΰ.

7• Ελεγε λοιπόν εις τους ό'νλους ό

που ευγαιναν να βαπτισθοΰσιν άπ' αυ

τόν* παιδία της οχεντρας, τίς σας ε-

οειξι να φύγετε άπό τ•?,ν όργήν όπου

μέλλει να ελθη;

8. Κάμετε το λοιπόν καρποΰς ό-

ε μπ§ τ§ ρΊ'τουρί τ| κούρμιτ, έ μπ|

δουρετι περπάρα Περντίσε , * περπά-

ρα νιε'ρεζετ.

Κρίε Ετρέτε, γ. 3.

$. Ντ| τ§ πεσεμπεδγιε'τινε βϊτ τ|

μπρετερίσε Καίσαριτ Τιβέριοϊτ, κοΰρ

μπρετερον Πιλάτουαγκά Πόντουα ντΐ

Ιουδαίε" έ Ηρώδη κΐδ Τεταρχίν' έ*

Γαλιλαίεσε , έ βελάϊ τιγ Φίλιπποι

κϊ?ϊ Τεταρνίν' Ι Ιτουραίξσε , έ όέ τ^

βέντιτ σε Τραχωνίσο , έ Ελυσανίου

κϊίί Τεταρχίν' έ ΑβΛινίσε,

2. Ντε κόχ| κε ί3ν§ τ| πάρ| τ\

πρίφτε,ρετ Αννα , έ δε Καίάφα , ερδι

φγιάλε Περντίετ μπε Ιωάνν| , τε πίρρ*

έ Ζαχαρίουτ ντ' έρημί.

3. Ε βάτε μπε Ρίθ' άτε βίντ *|

κέ ρότουλ Ιορδάνιτ , τουκ' έκηρύζου-

ρε παΡϊζίμ τε μετανίσε , περ τε ντε-

γίερε φάγετε.

Α, 2ϊ χούντρ' «*τ| δκρουαρε ντ|

κάρτε τ| φγιάλεβετ τε προφνίτιτ Η-

σαΐουτ, κε θότε' ζένιεριουτ κε θεόρέτ

ντ' ίρημΐ, ί θότε* πένι Ρατι οΰδεν'

έ Ζότιτ, πένι τε σεϊουαρα μονοπάτετ'

έτίγ.

5. Τζδο προυα οο π1> μποιί^ετε,

έ δέ τζοο μαλλ έ πρέΐκ §ο τε οΰνιετε,

ί ούδερατε κε γιάνε τ*, στρέμπερα

οό τε Λενενε τε όρειγτα, έ Ρκρεμίνατϊ

όό τε πένενε ούδερα τε δεσούαρα.

6. Ε οο τε σόχενε Ρίθ• νιε'ρεζιτί

σπετίμν' έ Ζότιτ.

η. Ε θόστε ντ| τουρμερα χ^ βίγνί

τε παίεζόνειγνε πρε'ιγ σι" πγιέΤ,ατ' β

νεπ^ρκαβετ , τζίλι γιου δεφτόι νιου-

βετ τέ ϊκενι γκα ούρΓία κε βγιεν μπί

8. Πένι άδα πε'μϊ τί μίρρ"α τ«
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*ο5 να ειν*ι α;ιοι μετάνοιας και μην

αρχίσετε να λέγετε άνάμεσον σας* «ρ,εΐς

ένομεν πατέρα τον Αβραάμ" διατί σα;

λέγω, ότι ό θεός δύνεται άπό ταϊς

πέτ^αις έτούταις να έζαναςτίση παι

δία εις τον Αβριάμ.

9, Και να και το πελέκι όπ' ϋ κεί

ται εις την ρίζαν του δένδρου" κάβε

δένδρον όπου δεν κάμνει καλόν καρ-

πον, κόπτεται, χαι βάνεται εις την

φωτίαν.

ίο. Και οι όχλοι τον ερωτούσαν και

του έλεγαν" τί νακάμωμεν λοιπόν;

ιι. Και ό Ιωάννης άπεκρίθη. καί

λε'γει τους" εκείνος όπου έχει δύο φο

ρέματα, ?ς δώση το ένα εκείνου όπου

δεν έχει τί» αύτα ας κάμη και εκείνος,

όπου έχει φαγητά.

ία. Και ήλθαν και οί τελωναι να

βαπτισβώσι, και λέγουν του" διδάσκα

λε, τί να κάμωμεν;

ι3. Και τους είπε" τίποτες περισ-

σότερον μην ζητάτε έζω άπό το διατε-

ταγμένονσας.

ι4• Ερωτοϋσίν τον και ο; ς•ρατιώ-

ται, και έλεγαν" άμη έμεϊς τί να κάμω

μεν; και είπέντους* κανένα να μην δια•

σείσετε, μηδέ να συκοφαντη'σετε* και

να εισβε εύχαρις-ημένοι εις την ρώ-

γαν σας.

ι5. Και έλπίζωντας ό λαός, και

ίιαλδγιζόμενοι όλοι μέσα τους δια τον

Ιωάννην, μήπως και ηΰελεν εΐσΟαι

αυτός ό Χρις•ός,

1 6. Απεχρίθη ό Ιωάννης ε'ς όλους,

και είπεν* έγώ σας βαπτίζω με νερόν"

κι/.ή έρχεται ό δυνατώτερός ρου, τοϋ

οποίου έγώ δεν είμαι άζιος να λύσω

το λουρίον τών υποδημάτων του" αυ

τός θέλει σας βαπτίσει με Πνεύμα ά-

γιον, και ιαϊ φωτίαν,

\η. Εις τοΰ οποίου το χέρι είναι το

μετανίσι, • μός ζίρι τ* 6ό* α* βέτεχε

τούαιγ, νέβετ κέμι παπα Αβραάμνϊ,

σέ οΰ θόμ γιούβετ, κε μοΰντ Περντία

γκα κετα ίούρρε τ§ γγιάλγί βγιέλμ

τ' Αβραάμιτ.

3• 2ε ψε για έ δε σοπάτα μπάν§

^έ-λαβετ σι λισαβετ Ι^τε" έ τζδό λίσ

άδα κε νούκε πεν πέμε τε μ.ίρίε, πρί-

τετε, έ βίχετε μπί ζγιάρ.

ίο. Ε έπιέτνί άτε τούρμετί,έ ΐ βο

άνε" τζτε πξγξμε. να άδά;

ιι. Ε άϊ οΰ περΡέϊΡκ άτοΰρε, ε ού

θότε" κοΰ9 κα §ί πάλε ρό.:», λε τι

απε. ατιγ κε σκα, εόβ αι κ§ κα γ§

τ\α τ| γκρένε , λέ τ| π§γε κίατού.

12, Ε έρδε έ δέ κουμερκιάρε τ•

παΡϊζόνιανε" έ ί δάν' άτίγ' δάσκαλ ,

τζτε πέγεμε;

ι3. Ε δέ άί ού θο'τ' άτοΰρε* μός

κερκάνι με τέπερ γκα άγιο κε γένι

πορσίτουρε,.

ι4• Ε έ πιέτν* άτε έ δέ τρίμα-

τε , έ ί θόσνε" έ νχ τζτε πέγΐμε; « ού

θα άτοΰρε. μός μίόρι με παχιρ ίέν

ε Αότ|σ|* ας τε καλϊζονι νιερι, πό τ«

ίνι χοΐίνοϋκ ντε λιουφέ τούαϊγ.

1 5. Εκούρ δπερέντε λαοί , ε μεν-

τόνεϊγν^ τέΡίθε ντε ζεμερε τε τοΰρε

περ Ιωάννε , βά)'ε μός ε^τ' άι Κρίστι.

1 6. Ού περίέϊΡκ Ιωάννη Ρίί&βετ , έ

ού Οό'ίτε" ούνΐ ού παΡεζόϊγ γιούβετ με

ούγε , πό βγιέν νιε μί φόρτε σε οΰνβ'

κε ούν' άτιγ νού^-ε γι»μ ί ζότι τι ζγϊδ

ρίπν' ε κεπούτζεβετ σε τίγ, άί οο τοϋ

Ζπ'ιρτ Σενγτ,παΓβζόγε γιούβετ με

έ δέ με ζγιάρ

17. Ε άί δό τε κετί λιοπάτενε μπ§
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φτυά;ι" και 8£λεΛ καθαρίσει το κλωνί Ι §ορρ§ τι τιγ* ϊ& τε κ,ϊρ^γ* λέμϊν*

τον" και θέλει μαζώξει το σιτάρι εις ; ετίγ , ε & τε μπεγέδε Ρκρούρετξ ντ'

το αμπάρι του" και το άχυρον θέλει άμπαρ τ| τιγ . ί κάστενε οο τα Ογιέ-

τό κατακαύσει με φωτίαν όπου οεν Ρε μέ ζγιαρ τ^ πα σουαρέ.

σβεϊ ποτε'.

ι8. Και άλλα πολλά παρακινών «ύ- ι8. Ε δι 3ούμ§ τ& τγιέρα πούνε,ρϊ

αγγελιζε τον λαόν. διδάζτε , έ μψόν λαόν^.

ιρ. Και ό Ηρώδης ό τετράρχης, ί- 19. Ε Τετράρχη Ηρώδη σε ψέ ΐστβ

ς-ωντας να ελεγχετο άπ' Λύτόν, δια κερτούαρε πρέιγ σι π|ρ Ηρωδιάδίν»

την Ηρωδιάδα την γυναίκα του άδελ- Ρρούαν' ί Φίλιπποϊτ βελάϊτ σε τιγ,

φοϋτου τοΰ Φιλίππου, και δια όλα έ- 1 δε τ.ϊα τ§ τγιέρα τ£ κεκία & κ13

κείνα τα κακά όττοϋ έκαμεν ό Ηρώ^ν,ς, ) πέρε Ηρώδη.

2θ. Επρο'σθεσε και τοΰτο απάνω

ίΐ; έλα, και έσφάλισε τον Ιωάνν/,ν [λί

βα εις την φυλακών.

2ΐ. Και όταν έβαπτίζετο όλος ό

λαός, εκεί όπου έβαπτίσθη ό Ιησοϋς, λαο'ϊ , οΰ παΡεζουα έ δε Ιησούι , έ σι

και έπροσεύχετο, άνοίχθησαν οι ού-Ι ού φαλλ, τ| χάπεϊγ Κίε^ι.

ίο. 2τόϊ έ δέ ">.|τ§ μπ£ τ^ Ρίθα , Ι

μπιΐι Ιωάννε ντε χαψάνε.

αι. Ε Ριάου σι ού παΡεζούανε Ρίθ§

ρανοι,

32. Και το Πνεΰμα το άγίον ίκα-

τεβη μέ σωματικϋν είδος, ώσαν περι-

ς-έρι, απάνω εϊςαϋτο'ν' και να, και ήλ

θε φωνή άπό τόν οΰρανόν, όπου ελεγεν

εσύ είσαι ό υιός μου ό ήγαπημε'νος, εις

εσένα αναπαύομαι.

23. Και αυτός ό Ιησούς ήτον ώσαν

να άρχιζε τριάντα χρονών, καθώς έλο-

γιάζετο να είναι υιός τοϋ Ιωση'φ' και

ό Ιωσήφ τοϋ Ηλί.

α4• Και ό Ηλί τοϋ Ματθάτ' και

ό Ματθατ τοΰ Λευΐ* και ό Λευίς τοΰ

Μελχί' και 6 Μελχις τοΰ Ιαννά" και ό

Ιαννά τοΰ Ιωση'φ.

α5 Και ό Ιωσήφ τοΰ Ματταθίου'

και ό ΜατταΟίας τοΰ Αμώς" και Α

μώς τοΰ Ναούμ' και Ναούμ τοΰ Εσλί'

και ό Εσλίς τοΰ Ναγγαί.

α6. Και ό Ναγγαί τοΰ ΜαάΟ. κάί

Μααθ τοΰ Ματταθίου' καϊ ΜατταΟίας

τοϋ Σεμεί' και 2ίμ»ί τοΰ Ιωση'φ' και

Ιβσήφ τοϋ Ιούδα.

■χη. Και Ιούδας του Ιωάννα* και

22. Ε τ& ζλριτ Σένγτι Σπίρτ μπε

τε, έ μπ§ τ^ οούκουρε ιϊ τιγ, δού"

κειγ πόσι πελούμπξ' έ Ριάου τε πένειγ

ζ| γκα Κίέΐι, ε τΐ θόσ' τι γέ πίρ£;

ϊμ ί δάσουρι , κ§ μπϊ τι ούνε πρεχεμ.

23. Ε Ιησούϊ νίσι τ'| κίϊτε άχιέρβ

τριδγιε'τς βγ:έτ μπε τε νίσουρε, κ|

ϊστε ( σι κούντρ' έ Οο'ν^ε) ί πίρ^ι ΐ Ιω-

στίφητ , ί Ηλίουτ,

24. Ι ΜατΟάνιτ , ί Αεβίουτ , ί

Μελχίουτ, ΐΐαννάϊτ, ί Ιωστίφητ,

25. Ι Ματταθίουτ, ί Αμμώσιτ,

ί Ναούμιτ , ί Εσλίοοτ , ί Ναγγαίουτ,

26. Ι Μαάδιτ , ί Ματταδίουτ, Ι

Σ'.μεΐουτ, ί Ιωση'φητ, ί Ιούδαισ$»

*η. Ι Ιωαννάϊτ , ΐ Ρκσάϊτ, ΐ Ζβρο-
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Ιωάννας τοϋ Ρττ,σά* και Ρτ,σα τοϋ Ζο- βάβελιτ , ι Σαλ αίηίλιτ

ροβάβελ" και Ζοροζάβελ τοϋ ΣαλαίΙι-

γ,λ' και Σχλαθιίιλ τοϋ Νηρί'

α8. Και Ντ,ρίς του Μίλ/ί' και

Μελχίς τοΰ Αδδί" και Αδ*δΐς τοΰ

Κωσάα* και Κωσαρ•. τοΰ Ελρ.ωδ'ά'ΐΑ'

και Ελαωίάα τοϋ Ηρ.

α9• Και Ηρ τοϋ Ιωστ'φ' και Ιωιτ,φ

τοϋ Ελιε'ζερ' και Ελιεζερ τοΰ Ιωρείυ.*

και Ιωρεία τοϋ Ματθάτ' και Ματ&ατ

τοϋ Αευι.

3ο. Και Αευι τοΰ Συρμών* και Συ-

αεών τοΰ Ιούδα" και Ιούδας τοϋ Ιω

ση'φ' κιί Ιωτηγ τοϋ Ιωννάν' και Ιω•

νναγ τοϋ Ελιακείρ;.

3ι. Και Ελιακείυ. τοΰ Μελεα' καΐ

Μελεας τοϋ Μαϊνάν' και Μαϊνχν τοΰ

Ματταίά' και ΜατταΟας τοΰ Ναδαν"

και Λαβαν τοϋ Δαβίδ.

32. Και Δαβίδ τοΰ Ιεσσαί" και Ιεσ

σαί τοΰ Ωβηδ* κ» Ωβήδ τοΰ Βοόζ'

σαι Βοοζ τοΰ Σχλαών' καϊ Σαλαών

τοϋ Ναασσών.

33. Και Ναασσών τοΰ Ααιναδάβ*

και Α[/.ιναβαδ τοϋ Αράα' και Αραα

τοΰ Εσρώρι" και Εσρώρι τοΰ Φάρες- και

Φάρες τοΰ Ιούδα.

34• Και Ιούδας τοΰ Ιακώβ* και Ι

ακώβ τοΰ Ισχακ' και Ισαάκ τοϋ Α

βραάμ" και Αβρααρι τοΰ θαρρν και

Θάρρας τοΰ Ναχώρ.

35. Και Ναχώρ τοΰ Σαρούχ' και

Σαροΰ^ τοϋ Ραγαΰ' κ» Ραγαϋ τοϋ

Φαλε'κ' και Φαλεκ τοϋ Εβερ* και Ε-

βερ τοΰ Σαλά.

36. Κ« Σάλα τοΰ Καί'νάν. και

Καΐνάν τ» Αρφαξάδ' και Αρφαξαδ

τοΰ Σιί|χ.' και Στίρι τοΰ Νώε' και Νώε

του Αάριεχ.

Άγ. Και Αάριεχ τοϋ Μαβουσάλα"

και ΜαΟουσάλα τοΰ Ενώχ* και Ενώχ

τοΰ Ιάρεδ' καΐ Ιάρεδ τού Μαλελίηλ'

ΐ Νιρίουτ,

28. Ι Μελχί-,υτ , ί Αδδίουτ , ί

Κωσάαιτ , ΐ Ελριωδα'αιτ , ί Ηριτ,

29• Ι Ιωσίουτ , ΐ Ελιε'ζεριτ , ΐ Ιω-

ρειρ.•.τ , ί ί Ματθατιτ , ί Αεβίουτ ,

3ο. ί Σιαεώνιτ , ί Ιουό αισί ΐ Ιω~

ιτίφτοτ, ί Ιωννάν.τ , ί Ελιακίαιτ,

3 1. Ι Μελεάιτ, ί Μαϊνάνιτ, ί Ματ-

ταθάίτ , ί ΝαΟάνιτ , ΐ Δαβίδιτ,

32. Ι Ιετε'ουτ, ί Ωβιίδιτ, ΐ Βοό-

ζιτ , ΐ Σαλριώνιτ , ί Ναασόνιτ,

33. Ι Αυ.ιναδάβιτ , ί Αράμ,ιτ. £

Εσρώμιτ, ί Φαρε'ζιτ , ϊ Ιούδεσε,

34• Ι Ιακώβιτ, ΐ Ισαάκουτ , ί Α-

βραάριτ, ί θάρεσ$, ί Ναχόριτ,

35. Ι Σαρούχουτ, ί Ραγάβιτ, ΐ

Φαλέκουτ , ί Εβεριτ , ί Σαλαϊτ,

36. Ι Καϊνανιτ , ί Αρφαζάδιτ , ΐ

Στίιχιτ , ΐ Νώεσ», ϊ Λααίχουτ,

37. Ι Μαθουσάλϊσι , ί Ενώχουτ,

ί Ιαρεδιτ , ΐ Μαλιληβατ , ΐ Καϊνάνιτ,



Κί?. 4• ΚΑΤΑ ΑΟΪΚΑΙί.
»9»

χκί Μαλιλεόλ τοΰ" Καινά». (

38. Και Καϊναν τοϋ Ενώς' χαί Ε- Ι 38. Ι Ενώβιτ

νώ; τοϋ Στί9' χαί 2ή9 τοϋ Αδάμ" χαί μιτ, ί Πρντί<Τ|.

Αδάμ τοϋ θεοϋ.

1•β*ν, ί Αδά-

Κεφ. 5. 4•

ι. Και ό Ιγ,σοϋς γεμάτο; Πνεϋμ*

κγιον ε'γύρισεν άπο τον Ιορδάνην και

έφερετο δια μίσα τοϋ Πνεύματος εις

την ερημον ,

2. Καί ί-ί•.ρ*ζβτο άπο τον διά-

βολον σαράντα ήμε'ραι; και τίποτες

δεν εφαγεν ίχείναις ταΐ; ήμε'ραι;* και

ωσάν έτελειώθτ.σαν αύταί; αϊήμεραις,

2?ερον επείνασε.

3. Και λί'γει του ό διάβολο;* Αν

είσαι υίο; τοΰ Θεοϋ, είπε τή; πε'τρα;

ίτοϋτης να γένη ψο>[Λΐ.

4- Καί ό Ιησ»2; άικχρίβη, χαί εί•

ιτεν εί; αύτόν' Είναι γεγραμένον , ότι

όχι μόνον μ: ψωμί να ζη ό άνθρωπο;,

άλλα με χά9ε λόγον Θίοΰ.

5. Καί άνεβάζωντά; τον ό διάβο

λος εις εναΰψηλόν όρος, τοϋ έδειξε ό-

λαι; ταΐς βασιλείαι; τοΰ κόσμου εις

μίαν ς•ιγμλν καιρού".

6. Καί εΐπε'ν του ό διάβολος* εσέ

να θίλω δώσει έτουτην τήν έζουσίαν

όλην και τήν δόςαν του;" οτι ε'μίνα

επαραδόθη , καί ότινος 9ίλω , τήν δί

δω.

η. Εαν ε'συ λοιπόν με προσκυντι'τνις

εμπρος-ά μου, Οίλονν είσθαι όλα εδι

κά σου.

8. Καί ά-εκρίΟτ} δ Ιηροΰς , χχί ει

π'ν του' ΰπαγε όπίσωμοο 2ατανά

Αιατί είναι γίγραμμε'νον/ 9£λ«ι; πρα-

ακαν/ίσει τον Αύθίντη•* τον 0ίόν σου ,

καί αΐτάν μόνον βέλεις λατρεύσει.

9. Καί εφ&ρέ τον εις την Ιερουσα

λήμ, *αί ίς-ίισί'ν τον απάνω εις την άκ-

Κρίε Εκϊ'τίρτξ δ. 4•

ι. Ε Ιησούϊ πλώτ γκα Σ^νγτι

Σπίρτ ού κθίε γκα Ιορδανι" έσπίρε'ϊγ

πρέϊγ Σπίρτιτ ντ' ΐρημί,

3. Ε π^ρ διζίτ 3ίτ ίουτζίτεΐγ γκα

ί παουδι" ε* σχάγκρι φάρε Γ$ μπα τ&

όίτ' ε σι ού σο'σνΐ άτο οίτ , παστάϊγ

ι εροι ου.

3. Ε ΐ θότ άτίγ ΐ παουδι* ντ^ γέ

ΐ πιρρι ί Περντίσί, 9οΰαϊγ Χίτίγ ίουρ-

ρ\τ τ§ βένετε ίου/.:.

4• Ε γιου περΡε'ϊΡχ άτίγ Ιησούϊ, •

ί 9ά" ε3τ| 3κρουαρ|* κ§ νΟΛΛϊ ρον μ•

λουχβ. βετίμι νιερίου, π6 μίτζ §ο

φγιάλ| τε Περντίσε.

5. Ε σι έ χιπι άτ$ ί παουδι ντ&

ίιε μάλλ τί λιάρτε , ΐ £ε.φτόϊ άτίγ σ«

τε πϊρπγιέχτζ σίν§ Ρί9§ μπρετερίτ' ί

γέτΐσ».

6. Ε ί θο'τ' άτίγ [ παουδι. τί &

τϊ τα άπ Ρίθ$ κίτε οΰρδΐρ , « δε ντε'-

ρετ' έτοΰρε. σε μοΰ-χ μι |'ίτί δέν§, Ι

χουεγτ τέ δουα ούν| για άπ άτε.

7• Τί άδά ντί ού οΰνιετζ περπά-

ρα μίγε τέ- μι φάλετζ, δο τί γε'νΐ.

'ί9ε τε τουατΐ.

8. Ε γιου περΓάϊ.:κ άτίγ , ε* ί θότ»

Ιησούϊ" ίκ: γκα με'γε σατανά , σέ |στ;

ακρούαρί" τι φάλετζ Ζότιτ Περντίσί

σάτε , έ άτίγ βε'τεμ& τί Αετζ λ^οίίίμ,

Ι λατρί.

$. Ε Ι προί» άτξ ντ| Ιερουσαλίμ,

.• ίβουρι μπί χοϋλμ τ$ Ιίροιτ , έ ΐ 9α
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ρην τοΰ «ροΰ, και είπεν τΟυ' «αν εί

σαι υιός τοΰ Θεοΰ , ρίζε τοδ λόγου σου

άπ' έδω κάτω*

ίο. Διατι είναι γεγραμμε'νον" δτι

θέλει προς-άςει τους αγγέλους του δια

λόγου σου, να σε διαφυλάξουν,

1 1 . Και να 5ε φέρουν «πάνω εις

τα χεριά τους δια να μην σκοντάψη

εις την πε'τραν το ποδάρι σου.

13. Και άπεκρίθη ό Ιησούς, και

λέγει του' Ελαλη'θη, δεν θέλεις δοκι

μάσει Κύριον τον ©εόν σου.

1 3. Και τελειόνωντας κάθε πειρα-

σμόν, ά διάβολος έμάκρυνε άπ' αύτον

ίως ( τον διωρισμένον ) καιρόν.

1 4- Και ΐγύρισεν ύ Ιησοΰς μέ την

δυναμιν τοΰ Πνεύματος εις την Γαλι-

λαίαν* και ή φη'μη είγηκεν εις ό"λην τ/,ν

Γαλιλαίων δια λόγου του.

ι5. Και αυτός έδίδασκεν ίί; ταϊς

συναγωγαϊς τους, δοξαζόμενος άπό

όλους.

ι6. Και ?,Χ0βν εις την Ναζαρέτ ,

εκ:ΐ όπου ητον αναθρεμμένος* και έμ-

βηκε κατά την συνηθειάν του την •Κ-

μέραν τοΰ σαββάτου εις την συναγω

γών" και έσηκώθη να" διάβαση.

ι η. Και τοΰ εδωκεν τό βιβλίον τοΰ

Ησαίου τοΰ προφη'του' και άνοίγωντας

τό βιβλίων, εϋρηκε τον τόπον όπου η

τον γεγραμμέν ιν*

ι8. Τό πνεΰρτα τοΰ Κυρίου απάνω

εϊςέμέ,καϊ δια τοΰτο μέ έχρισε" και

μέ ες-ειλε δια να εϋαγγελίσω τους πτω

χούς , να ίατρεύσω εκείνους όπου ε-

/ουν καρδίαν ραγισμένην, να κηρύξω

έλευθερίαν εις τους σκλαβωμένους, και

ξανάβλεψιν εις τους τυφλούς, να πέμψω

μέ σνγχώρησιν τού< πληγωμε'νους.

Ι9• Και να κηρύζω χρόνους Κυρίου

δι/.του;.

άτιγ' ντε γέ ί πίρρι ι Περντίτε Ρκρϊ-

μίς βέτεχενε κϊτέγε περπόσ μπε δε'.

ίο. Σέ εστε ίίκοουαρε' σε δό τ*

πορσίτγε Εγγίΐγτ έτΐγ περ τι , κε τε

τε ρουαϊγνε.

1 1 . Ε δε σι δό τε τί γκρένε τι

μπε δούαρρ*, κε τε μός περπγιεκτζ /.έ-

μπίνε τ£ντε μπε Ροΰρρ.

ία. Ε γιου περΡέιίκ, έ ί θότ' «τίγ

Ιησουι σέ 'έστε Οένε πάμέτα , τι μός

Ρουτζίτζ Ζότν§ Περντίν* τεντε

ι3. Ε σι σόσι ί πάουδι Ρίθε Ρου-

τζίτε , ϊκου πρέιγ σι γγίρα μπε τγιί-

τ»ρ κόχε,

ι4 Ε οΰ κθίε Ιησουι μέ φουκί

τε Σπίρτιτ ντε Γαλιλαίε , έ ζέρι δόλι

πέο τε ντε Ρί0' ατό βέντε ρότουί'ι.

1 5. Ε άϊ διδας ντέ συναγυγε τε

τουρ», ί ντερόνειγ γκα ΡίΟε>

1 6. Ε ίρδι ντε Ναζαρέτ τικ πάτ

κενέ ρίτουρε, έ νίρι σέ κουντρε κέ

μψουαρε , ντ| συναγουαιγ τε σετούνε,

έ οΰ γκρέ τε διαβάς.

\η. Ε γιου δα άτ'ιγ μπε §ορρε νιε

κάρτε έ προφη'τιτ Ησαίουτ , έ σι £

χάπι κάρτίνε, Ρέτι β§ντ•νε τέκ κ&

σκρουαρε.

1 8. Σπίρτ' ί Ζότιτ μπιμουα, πρα

άντάιγ μ'ε χρ^σι' τε βαγγελ'ις τ§ βάρ-

φεριτ§ μΐ καδερΡούαρε, τξσΐρόίγάτ»

κε κάνε ζ£α§ρεν$ τζόπα τζόπα , τε δε-

φτήγ σκλέβετ σπ|τίμν' έτοΰρε\ έ τ|

βέρπερετ ΐ\ τοΰ χάπενε σίτ|, έ τε

λεφτερός άτα κέ γιάνε ντ'ί στρεγγίμ^

19. περ τέ διδάςουρε βίτν' έ δέσε,-

ροναρε τε Ζότιτ , ί δίτεν' ε σπετίμιτ.

ίο. Και σραλΰντα; τό βιβλίον, και ] 2ο. Ε σι μπίλι κάρτίνε, ε' για δα
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δ-.ιτ'ωντάςτο το3 ύ~κμτο•ι, έκα'Οισε"

και τά μάτια ολωνών όπ<ιύ* ήταν εϊ;

το συναγώγι άτε'νιζαν εις αυτόν.

3ΐ. Και άρχισε να τους λέγη* ότι

σήμερον έτελειώθη ή γραφή ετούτη

εϊ; τά αύτία σα;.

22. Και όλοι έ μαρτυρούσαν εί; αυ

τόν, καί έθαύααζα/ ει; τα λόγια τά

χαριτωμένα, όπου εύγαιναν άπό τ6 ς•ό•

μ.α του , καί έλεγαν* όέν είναι έτοϋτο;

ο υιό; τ•ϋ Ιωσήφ;

23. ΚαΙ είπεν εις αυτού;" εξάπαν-

τω; θέλετε μοϋ ειπεί" την παραβολήν

ΐτουτην" Ιατρέ , θεράπευσε του λόγου

σου" ίσα άκούσαμεν όπου έγιναν εις

την Καπερναούμ, κάμε τα και εοώ ει;

ΤΎ,ν πατρίόα σου.

*4- Και ι'ιπίν* βέβαια *άς λέγω ,

δη ούίέ κανένα; προφη'τη; είναι δε

κτός εί; τήν «ατοίδα του.

25. Καί ε'—' αληθείας σα; λέγω ,

πολλαΓς /νίραι; ήταν εις τον καιρόν

τοΰ Ηλίου εϊ; το γένο; τοΰ Ισραήλ,

όταν έσφάλιοί* ό ουρανός τρεις ήμισυ

χρόνους, εις τόσον όπου έγινε μεγάλη

πείνα εις όλην τον γ?ίν

26. Καί εις καμίαν άπ' αύται;

ο•ν ές-ίλΟη ό Ηλίας , πάρα εϊς 2άρε-

«θα τής Σιδωνος, εϊς γυναίκα χ/ρα

27• Καί πολλοί λεπροί ήσαν εις

ταϊς ήμε'ραις του Ελισσαίου του προ

φήτου εις το γένο; του ΐ€ραήλ" καί κα

νένα; άπ' αυτού; δεν έκαΟαρίσθη , πα-

ρχ Νεεμαν ό 2υρος.

28. Καί όλοι έ ι-ε'μισ&ν θυμόν ει; το

κοπίλιτ , ντένι μπ'ε ύί' ε σίτ' έ Ρίθε

συναγόγιτ κ;'ν| κθίερε , έ β»ϋτρό»γνί

μπε τε.

2ΐ, Ε νίσι τοΰ θίϊτε άτοϋρε" «έ

βότ ίιίιούατε τ| βϊρτέτεν' έ κεσάϊγ

κάρτετ μέ βέίτε τούαίγ.

22. Ε Ριθε Οο'σνε σε κεστού εττε,

έ τζουΒίτειγνε περ φγιάλλε τέαπλια,

ύ δίλε γκχ Ρόγ' έτίγ, έ θό^νε , νούκ'

|^τε κούίγ ί Αί^ι ί Ιωσήφητ;

23. Ε ού θότ' άτουρι' βερτετ δό

τϊ μι θόϊ κετ| παραβολί' γιατρό ,

δερό βέτεχενε τέντε" ίίθ' άτό πούνερκ

χ{ διΡιούαμ , κ« ού πίν| ντε Καπερνα

ούμ , Αένι έ δέ κ^τοΰ ντε πατρίίε

τέντε.

34• Ε ού θα" μέ τ| βερτέτα ού

Οόμ γιούβετ, σε ντονιε προφήτ νούκ'

φτ ί πελκίερε ντε πατρίδι τι τίγ.

25. Ε ού θόμ γιούβετ μέ τι βερ-

τέτα , σούμε Ρρά τε [ία κε'νε μπε δϊτ

τε Ηλίουτ ντέ Ισραήλ, κοϋρ ού μπίλ

Κίε^ι τρί βγιέτ , έ δε ΓιάίΗε μούαιγ,

σα ού τ.ϊ ου έ μάδε μπε Ρίθε δε.

36. Ε μπε ντονιε γκά άτό νούκ'

»ύ δερΡούα Ηλίου, πίρβετ^μι ντε Σάρε-

πτα βεντ τ§ ϊιο'όνϊσϊ μπε Ρροΰαν' έβέ..

•χη. Ε οέ σοίμε τε λεπρόσουρε κε

νέ, ντε κόχϊ τε προφη'τητ Ελισσαίουτ

ντε Ισραήλ, ε ντονιΐ γκα άτα νούκ' ού

κερούα , περβε'τζρΐϊ Νεεμάνιτ 2ύροσε.

28. Ε σί διΡούανε Αετό Ρίθε σα κε'-

συναγώγι, άκούοντε; τά λόγια έτοι- νε ντε συναγούαίγ , ού «ρρίν| Ρίθ§ μέ

τε ζξμιρούαρε.

29. Καί έ»ηκώθηκαν και έδίωςάν

τον εζω από την πόλιν" καί επήγαν

τον έ'ω; εις τό όφρύόι του όρους , εις το

όποιον ήτον ή π ίλις των κτισμένη , Λια

νβ τ^ν ςί.;ρ/,μνίσουν.

29. Ε ού γκρε'νε έ έ κρίενί ατέ περ-

γιάστα κιουτίτιτ' έ έπρούνε, ντε Αούζε

τϊ μαλλιτ , τ*κ κέ {ΐένί Αινάγια «

κιουτέτιτ σ'ι τοίϊρε, /.§ τά γκρεμίσν|

άτέ.
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5ο. Αμή αυτός επίρασεν άπό τί,ν

μίστ,ν τους , χαϊ ί 5ιεβ /, .

3ι. Καί ίν,ατέβΐ) εις τήν Καπερ-

ναοϋα ή οποία «ναι πόλι; τής Γαλι

λαίος* καί τους έδίδασκε εις τα σάβ-

βάτα.

32. Καί έξεπλνίττουνταν ει; την δι

ίαχην του* ότι τα λόγια του ήταν έ-

ξουσιαςΊχα.

33. Και ίΐς τήν συναγωγήν τ,τον ί

να; άνθρωπο; όπου ιίχβ πνεύμα δαι

μονίου ακαθάρτου , καί :<ρώναςε μέ με-

γάλην φωνήν,

34- Καίεΐπεν' Αφες ώ Ιησού" Να-

ζαρτ,νέ , τί έχεις να κάμ/ις μέ τοΰ λό

γου μας ; ήλθες να [Λα; χαλχστς ; εί-

ζευρω ποίο; είσαι* ΰ άγιο; τοΰ Θεού.

35. Καί ό Ιησοϋς τοΰ εΐπεν" Απο-

ς-'.μώσου; καί εύγαάπ' αυτόν. Καί τό

δαιμόνιο* τ6 έρ;ιζ£ν εις τήν με'σην ,

καί εύγηχεν άπ' αυτόν, καί δεν τον έ

βλαψε τίποτες.

36. Καί μεγάλ•» τρομάρα τού; 1•

πίασεν δλους' καί εσυντύχαιναν ανάμε

σα τους , κα•. έλεγαν" Τί είναι ετοΰτο

το πράγμα, ότι με ίςουσίανκαί δυνα-

μιν προτάσσει τα ακάθαρτα πνεύμα

τα, καί εύγαίνουν;

3?. Καί ή φήμη του εύγήκεν ει; ό

λον τον τόπον της περ/χώρου.

38. Καί στ,χονώμενος άπό τήν συ-

3ο• Ε άί σχόϊ ντε περ μις τ4

τοϋρε , έ ίχου.

Ε ζΑρίτι ντί Καπερναούμ ,3ι. £. (,πριτι

χιουτέτ τ| Γαλιλαίεσί' έ διδάξτε άτα

τε (Λτοΰνατί.

33. Ε τζιουδίτείγνε. πϊρ διδαχι

τ| τίγ κ§ οΰ πεν' σε ψέ διδαχί έτΐγ

ϊϊ με ΐζουσί , ε μέ οΰρδε,ρ.

33. Ε ΐίτε ντε συναγουαιγ νιέ ίιε-

ρί χ'ί χ'/ΐ ζπίρτ τέ δαίμονιτ αϊ πεΡ(-

ρΐ, έ πρίτι μέ ',ί τ ε μχδ.

34. Ε θόΊτί" λενα , τζχειχι να τ*

*έγ§«•1 |*ε τί Ιησοτΐ Ναζαρινό; ά ε'ρδε

τε να πρίτζ νέβετ; ούνε τί δί τζιλι,

γέ τίγ , *|νγτι ί Περντίσΐ.

35. Ε έ κερτόι.άτϊ Ιησούϊ, β ί θα.

πουσιό, ί οίλλ γκχ άί' έ σί έ ϋϊίου'

ατε μπε όε ιπαουόι, ίο?.ι γχχ αν

πα Αίρε ντονιε τε κέ.'κ.

36. Ε τρομάζνε τ§ Ρίθε, έ κουβεν-

τόϊγνϊ νΐί'ρι μέ γιάτερινε, έ θόϋνϊ.

τΓέϊτε κ&γιό φγιάλί , 2§ με οϋρδΐρ ,

έ μέ φουκί πορσίτ ϋπίρτερετ' ΐ πε-

Γίρα, ε&ίλλενε;

37. Ε Γέρ' ί τίγ βεϊγ τοΰκ" ί περχχ-

πουρί μπε τζδό έεντ, μπε τζδό άνε

38. Ε σί ού γκρέ γκχ συναγόγι,

ναγωγήν, έμβήκεν εις το σπίτι του χίρι ντ§ στεπί τε σίμον;τ. ε βγιέΑ§ρα

2ίμωνος' καί ήπενθερα του Σίμωνο; έ- έ σί^ονιτ μπάχεϊγ γκα νά εθε έ χίκε,

χράτειίτο άπό μεγάλην θέρμην" καί έ ΐ λιούτεϊγν' άτ'ιγ π|3 άτε.

έπαρακάλεσάν τον ίι' αυτήν.

39• Καί άιρ' ού έστάθη επάνω ά- 39. Ε σί οΰ χίας μπί τ^, έπορ-

πό αυτήν, έπρόσταςε τήν Οερμνιν, σίτι έθενε, έ ελιά άτε άτε τζάστ, Ι

καί άφησίν ττν' καί παρευθϋς έσ•/;χώ- άγιο οΰ γκρέ , έ ού 8ερΑέν άτοΰρε.

ίη καί τους ύπν,ρέτα.

4ο. Καί όταν εβασίλευεν ό ίλιος, 4°• Ε σι περεντόϊ Δίελι, Ρίθε σα χ.ί-

όλοι όσοι είχαν άσθενημένους άπό δια- σν$ τ'ΐ σεμουρι, μέ τζδό φάρε σς-

φοραις άσδίνίίαις, τους έφεραν »ί; «ύ- μούντ|ρα, ί .ϊιγν' ά;ά τέκ άί , έ άί σί
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τόν. και κύτος βοίνωντγς ά-ά.ω ιί;

χιΟίνα το χέρι του, τους ΐατρευε.

4•- ΚϊΙ εύγαιναν και πολλά δαι

μόνια άπά πο/λοϋς, όπου έκραζαν και

ίλεγαν' ότι ΐ'συ είσαι ό Χρις•ος ό υιός

τοΰθεοΰ. Και ΐΛί όργίτ» τα έπρός-αζε,

χαΐ ίϊν τα όψιν* να λαλοίίσιν, ότι εί-

ςίνραν πώς είναι αυτός ό Χριτο'ς.

4^• Και ώσχν ένηαέ'ρωσεν, εύγίχεν

χαΐ ίίΐί^7) εις ίνα ερτ,ριον τόπον , χαί

το πλτ,θος τον έγυρίνιε , χαΐ έπίγεν έ

ως έχει χαΐ τον εμπόδιζαν να ρν/ιν

«αγαιντι «π' αυτούς.

43 Κα! ό Ιησούς τους είπεν* ότι

χαί εις τ«ς άλλαις πίλεις κάμνει χίεία

να εύαγγελίσω την βατιλείβν του Θε

ού" δτι δια τοϋτο έ^άλθηκα.

44» Και ίχηςυττίν «ς ταΐς συνα-

γωγαΐς ττ,ς Γαλιλαίας.

Κίφ. ι 5.

βίγ δούαρτξ μπί τζοό νι| γκα άτά §

ί Β^ρόνάτα.

4 1 - Ε δε δαιρονίτε δίλλε γκα ο*ού•

(ΐ|. 3 δϊρρίσνε, ε θόΊτν§• σε τί γέ Κρί

στι ίπίρρι ί ΠΥρντίσε, ί ΐ χ|ρ:όν, ί

νούκ' ί λίγτε άτά τ| 6ο'ίνί, σί χούντρ'

έδίγνε, 4 άί 'ϊ^τϊ Κρίστι.

42. Εσΐ ού χδί, §όΧι £ βάτε ντ$

βεν- έρτ,υ.1, ί τούρ;Λ|τ' έ'χίρχο'ίγν' άτ«,

ϊ ερδϊ γγε'ρα τέχ χ; ά?, ί έ7.πίϊγν' ά

τι, χε "|υ.ος ίχΐν γκχ άτά.

43. Ε άί ο!» θ!ί άτούρε. χι δού/χβ-

τε τε Βαγγελίς [Λπρετερίν' ί Περντί•

σε., έ οι ν -ξ τε τγιε'ρατε χιουτέτε.

) σιπερ χετε γιαα ^ε,ρΡούαρε.

44• Ε διδάξτε ντί συναγόγε τ\

γαλιλαίεσε.

Ι. Κ «•. όταν ό όχλος τδν επλάκωτε να

άκούη τον λόγον τοϋ Θεού, χαΐ αύ

τος ες-έχετο εις τ/,ν λί;χνγ)ν της Γεννη-

οα;£τ"

α. Και είδε δύο μονόςυλα όπου ε-

ς-εχουνταν εις τήν λίαντ,ν' χαΐ οι ψαρά

δες εύγαίνοντες άπο τα [λονόςυλα έςε'-

πλυναν τα δίχτυα.

3. ΚαΙ ύ Ιτ,ιοΰς έαβίχεν εΐςενα α

πό τά (Λονόξυλα , το όποιον ητον τοΰ

Σ-.αων-,ς , και τον επχραχάλεσε νχ τον

ααχρίνη ολίγον άπί) την γτ,ν χαΐ ε/.ά-

βισε χαί έ^ιδασχ» τους ό/λους άπό το

μονύξυλον

4 Και ώσαν έπαυσε να λΆΐ, εΐπεν

•ίς ττ» 2ί|ΐΊ>να' Πάγαινε βαθύτερα, χαι

^ίζετε τα δίχτυα σας να ψαρέψετε.

5. Και άπεκρίθη ό Σίυ,ων, χχ;. λέ

γε» του' διδάσκαλε, όλχν τήν νύκτα ί-

χοηιάσ/αεν, και δ^ν ϊτηάσααεν τίπο-

Κρίε Επε'σίτε. ε. 5.

ι. Ε ού πε χοΰρ οΰ πϊρ(/.πϊγιούαδ

τούρλα η| διΡ.όίγνε φγιαλίν' ί Περ-

ντίσι , ε άί ρίγτε υ,πάνϊ Ριόλλιτ σε γεν-

ν/ισαρίτιτ.

2. Ε π χ δί βάρκα κε "3νε (/.πάνε

τ^ Γιο'λλιτ, έ π^χϊτο'ρετε σι δούαλε γκα

άτο, λιάϊγνϊ ργιίτετε. ■

3. Ε σΐ ^ίρι ντ| •5ι'ε γχα άτο βάρ

κα κε χέ £ 2.(Λονιτ, ί θότε •χ|>ιαρΡόν

π; χ^ζϊ γκα οέου, έ ν:§/ΐ έ διό^άςτί

τούρμ^τε γκα βάρκα.

4• Ε σί πουσόϊ γκα διδανία ί θό*-

τ| 2ψ.ωνιτ , χίχνι (χ$ πρ|ντα ντ$

Ριόλ , ί στίρι ρ'γιετετι τούαχγ περ Ριά.

5. Ε γιου πϊρίίίΡκ 2ί(χωνι , έ ί

θότ' άτίγ' δάσκαλ , Ρίθε νάτεν$ ού'

αουντούαρ. , ί νούΑ^ ζούρι Ρ| , ντόνΐ|
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τες' άυ.ή τώρα \ά τόν λο'γον σου να ρί- σε ρ,έ φγιάλενε τίντε τε ατίε ργιβ

6". Ε σι Αένε χ»τ| ου ριπίλε νιε

ςω τό δίχτυ. τ.ν;

6. Κα'ι ωσάν ίν.αμ.α.ν έτ<:ΰτο, εσφά-

λ'.σαν πολύ πλήθος ψαρίων, τόσον όπου τούρ&' Ίυ.ά<$ι πίσκετ , ε οϋ τζίρειγ

τό δίχτυ του; έ<τ/ίζουνταν.

η. Και ένιψαν τους συντρόφου;

ργιετι του ρε.

7• Ε οΰ λένε ίδαρέτ 3όχεβετ χ»

τους όπου ήταν εις τό άλλο ριονόςυ- ■ κένε ντε τγιέτξρϊνε βάρχε, τε βίγνε,

λον, νά έλθουν να τους βοηθήσουν" και έ του ντίννέ άτοΰρε" έ ερδε έ ΐ [/.πού-

ήλθαν, και έγέρσαν και τα όύο (*ο- σνε τε δι βάρκατε , σα κ§ ριπίτεσιν'

νόςυλα, τόσον όπου ή'θελ*ννά βολίσουν. άτό.

8. Και ωσάν είυεν ετούτο ό Σίι/.ων

Πέτρος, επεσεν εις τα γόνατα του Ιη

σού, λε'γωντας' Αϋθέτη, εύγα άπό ρα-

να, οτι έγί•^ εϊριαι άνθρωπος αμαρτωλός

9 Διατί τους έπιασε τροριάρα, κάι

8. Ε σί πα Σίριων Πέτρου», όά

ντ*ρ χε;Λπ| τ| Ιησούιτ, έ ί ίόσ* δίλλ

γκάριέγε ζότ, σε γιάιχ νιερι φαγετο^αρ.

9• 2ε ψε » ζο!;Ρι *Τί ^Ρ^^Ρ*»

αυτόν τον ΙΙέτρον και τους άλλους ό- έ δε «τα χε κένι πάσχε [λέ άτε , γκχ

πιΰ ήταν Μ.αζύ του, διά τό κυνήγι τών Γιαγιά έ ριάδε έ πίσκετ κε ζούνε,

ψαρίων όπου έπιασαν"

ίο. Ομοίως και τόν Ιακωβον και ίο. Αστού έ δέ Ιάκωβονε έδείω-

τον Ιωάνν/ιν, τους υιούς τοΰ Ζεβεδαί- άννε, τε πίγτ' έ Ζεβεδέοσε, χε κέν&

ου, οι όποΐίΐ ήταν σύντροφοι ρ.έ τόν σιόκε τε σίαονιτ. έ ίθότ' Ιησού! σίριο-

Σί[*.ωνα' και λέγει ό Γ/ισοΰς εις τόν 2ί- νιτ. ριός ού τρεαπ σε σότ α έ πάρε ,

(Αωνα' (λήν φοβάσαι" άπό τώρα και έ|Λ- &ο τ| ζετζ νιέρεζ.

προς-ά θέλεις πιάνει ανθρώπους ζων-

χι. Ε σϊ χόχνί βάρκατε ρίπε δι,

ία. Ε οϋ πε κούρ Ρεντειγ άί ντε νά

τανους.

ιι. Και ωσάν εΰγαλαν τα ριονόξυ-

λα εϊς την γήν, τα άφηκαν όλα,, και ΐ λιάν§ τε Γίθα, έ βάνε πας σιγ.

τόν ακολούθησαν.

13. Και ριίαν φοράν ευρισκόμενο;

εις ριίαν πόλιν, ήλθεν ίνας άνθρωπος κιουτέτ, για έ βγιέν νά νιερι ρ.πλιού-

γεαάτος λέπρα" και ωσάν είδε τόν Ιη- αρε ριέ λέπρε, έ πόκε πά Ιησούνε ρά

σοΰν, έπεσε κατά πρόσωπον, και τόν περριπίς, έ ί λιούτειγ , έ ΐ θοσ' ζότ,

έπαρακάλει, λέγωντας' αΰθέντη, έάν ντε §άτζ [χούντ τ^ \>.ι κερότζ

θέλη;, δύνεσαι νά ριε καθαρίσης.

ι3. Και ό Ιησούς άπλωσε τό χέρι ι3. Ε ντέρι δορρενε, ί σι έ ζοΰρι

του, και τόν έπιασε, και είπε" θέλω, άτε (χέ 2>όρρε, ί θά* §ούα κερόου, β

καθαρίσου. Και παρευθύς εύγήκεν άπ' άτε. τζάστ ϊκου λέπρα πρέιγ σίγ.

αύτον ή λέπρα. {

ι4• Και αυτός τοΰ έπαράγγειλε νά Ι ι4• Ε άι έ πορσίτι άτε τϊ {ώς

ΐν εΐπή κανενός τίποτες" άλλα . τοΰ θόβ νιερίουτ" πό χάΐοβ έ διφτό βίτε-

χενε. τίντε πρίφτιτ, ε σπγιέρΙ οουρξ-

|χην ειπ*(ΐ κανενός

είπε" πάγαινε, δεϊζε τοΰ λόγου σου εις

τόν ίίρία, και πρόσφερε τό δώρόν σου τινε περ τε κ^ρουαρε τατ, σι κουντρ»
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δια τόν κα()αρισμόνσου, καβώς ίπρό-

ςαξεν ό ΜωυιΖί, δια μα*τυρίαν αύ-

τωνών.

1 5. Και ή φτ;'{χ.ϊΐ του περισσότερον έ-

■πάγαινε τριγύρω" και έμαζώνουνταν ό

χλοι πολλοί να άκουουν, καίναϊατρευ-

ουνται άπ' αυτόν άπο ταϊ; άσδε'νειαί;

τουί.

1 6. Α ;λλ, αυτά; έπαραμε'ριζεν ει;

έρημίαι;, και έπροευχετο.

1 7. Και έγινε μία των ημερών , και

αΰτος έδίδασκε' και έκάθουνταν ο'. φα

εισαΐ ,: και οί νομοδιδάβκάλοι, οι ό

ποιοι ηλΟασιν άπο κάθε τόπον τις Γα

λιλαίο; και Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ

και δύναμις τοϋ Κυρίου ήτον εις το να

ίατρεύωνται αυτοί.

ι8. Κα* να, και (ϊρχονται) άνδρε;

και ΐση'κωναν άνθρωπον επάνω ει; κρεβ<

ττορσίτι Μωϋ-ιίου περ μαρτυρί τ^

το&Όε.
ι

1 5. Ε ζίρι περ/άπείγ μ« τέπεο'

κουοό, * μπεγίδετνί 3ούμε τουρμε τ|

οιίιόιγνε , ϊ τε σϊρόνιθνε πρε'ιγ σι γκχ

σεμουντετ' έτοΰρε. .

-,: ε ν

1 6. Πό άι ^ τί;Λ5γγ£ΐγ ντΐ βέντε κ|

!Ρ*
φάλεϊγ.

βάτι , ό όποΐοί -«τον ποφάλυτος' και

«γύρευαν να τον εμβάσουν μέσα, και βίγνξ περπάρα τίγ.

να τον βάλουν όμπρος-ά του.

19. Και με το να μήν εΰρικαν ά

17. Ε οΰ ■κι νιε §ίτε τέκ διδάξ

άι, ε ρίγν§ φαρισέΊγτε , έ δε δασκά-

λ;τ έ νόμιτ κε κί<ίνε άρδουρε γκα

τζδό φϊιατ τε Γαλίλαίεσε , έ τε Ιου-

δαίεσε, έ τε ΙίΜυσαλίμιτ , έ φουκί έ

Ζο'τιτ κε άτγέ, περ τε δίνε σεντεΐ

άτούρεβετ.

1 8. Ε για τζά νι=ρεζ πίγνί ντξ •5ι^

στράτ νιΐ νιερϊ τε μπάϊγτου>ε, ε κιο-

κόιγνε τα ίπίγν' άτε λοεντα , έ τα

•πο που να τον εμβάσουν, δια τον ο-

/λον, ανέβηκαν απάνω εις το δώμα,

και άπο τα κεραμίδια τον ίκατάβα-

οαν μαζΰ με τ6 κρεββάτι εις την με'

στ,ν, και εβαλάντον έμπρος-ά εις τον

Ιησοΰν.

αο. Και ό 7ησοΰς ώσά-ν είδε τήν

πί7ΐν αυτών, είπεν εις τον παράλυτον

άνθρωπε, *αϋ" είναι συγχωρημε'ναις νί

άμαρτίαις σου.

2ΐ. ΚαΙ άρχισαν οι γραμματείς

και Φαρισαϊοι να διβλογίζουνται, και

■ν* λε'γουν' τίς είναι ετούτος όπου βλα

σφημά ; τίς δύνεται να συγχώρεση ά

μαρτίαις, παρά μόνος ό Θεός ;

2ΐ. Και ό Ιησούς γνωρίζωντας τους1

διαλογισμούς τους, άπεκρί&η, και το^ς

είπε" τί διαλογίζεστε με'σα εις ταΐς

καρδία ι; σας;

19. Ε σι νουκί Ρε'νϊ σΰδε γκχ τα

κλίσνε άτ§ , πεο τοΰρμε τε μάδε κΛ

χ.ί , χίπνε μπί 5τεπί , ί έ λλ»3ούεεν' ά

τε πάσκϊ με 3τράτ γκα κεραμίδετε,

ντ'| μες τε στεπίσε, περπάρα Ιησουίτη

2θ- Ε σι πα πε'σίν* ε*τουρε , ί θότ'

Ίγ" ώ νιβρι , τε γιάνί ντεγίερε τίγ

φαγετ έτουα.

αι. Ε Γραμματεϊγτε νίσνε τ^μεν-

τόνειγνε. ί τέ Οόσνε* τζίίτε κουϊγ κε

φλέτ βλασβριμίρα; κοϋσ μοΰντ τε ντε-

γίγε φάγετί, περβε'τζμε ββ'τεμε ΓΙερ—

ντίσε.

2 2. Ε Ιησουϊ σέ ψέ κουπετόϊ σι-

λοϊτ' έτοίίρε, ού περΡέϊΓκ, Ι οϋ Οότ'

άτοΰρε' ψέ μεντόνίνι ντε ζέμίρα τοΰ-
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33. Τί είναι ίύ/.ολώτιρον, να ίίτ.ϊ

«τινάς* σο3 είναι συγχωρν:αέναις ή ά-

μαοτία•.ς σου* η να είπη Ση'χω απάνω

χαί περιπατεί ;

α4• Αλλα ο*ιά να είδνίτβ ότι ό υιός

του άνθρωπου ε/ει έςουσίαν να συγχω

ρά άμαρτίαις απάνω εις την γην, (λέ

γει εις τόν παράλυτον') Εσένα λί'γω,

ο/'κω, καί σηκόνωντας το κρεββάτι

σου, σ ^05 ε!ς τΰ σπητί σου.

α5. Καί παρευθΰ; έοηκώθτ; όμπρο-

ς•« τους, και έση'κωσεν εκηνο όπου έ-

χείτετο επάνω, καί επίγεν εις το σπη-

τίτου, εύχαρις ώντας τόν Θεόν.

36 Καίέτρόμαςαν όλοι, καί έδυ'ςα

σαν τον Θεόν* καί {γέμισαν όλοι φοβον,

λέγοντες ότι ο-»ίμερον εϊίαμεν παρά

δοξα.

27. Κα! ίς-ερον εΰγ7κίν ε;ω, και

εΐοεν ενα κουμερκιάρην, το όνομα του

Λευι , όπου ε'κάδετο εις το κουμέρκι,

χαί είπίν του* ακολούθα με.

α8. Καί εκείνο; άψίνωντας όλα, »-

ΟΥ-,κώθν) καί τόν ακολούθησε.

29• Κ.αι ό Αευίς τοϋ έκαμε μεγά-

λην φιλίαν εις το σπητί του* καί ήταν

όχλος πολΰς τωνκουμερκιάρων, καί άλ

λων οί όποιοι έκάθουνταν εις τό τρα

πεζι μετ' αυτούς.

3ο. Καί έγόγγυζαν οί γραμματείς

τους καί οί Φαρισαϊοι εις τοΰ; μαθη-

τάδες του, καί ελεγαν' ο\ατί τρώγετε

καί πίνετε με τους τελώνα; κα! αμαρ

τωλούς ;

3ι. Καί ό Ιησούς άπεκρίθη καί το'ις

«ΐπεν* Εκείνοι όπου είναι γίρόοί δεν

χρειάζονται ίατρόν , άλλα οί άσθί-

νημίνοι.

3α. Εγώ ίέν ί,λθα να καλέσω τους

δικαίους, άλλα τους αμαρτωλούς, να

93. Τζί*>ια *^'.\ μ» κολάϊγτ•. , τ\

θόμ. τέκιοφινί τίγίερε φάγετ ί τούα,

α ι% θομ, γκρεου,έ ετζ{;

24• Πό κϊ τι σίχνι σέ ί πίρ^ι ίιε-

ρίουτ κα έζουσί τΐ ντίγέγί φάγετε μπί

οί ( ΐ θότε σε μπάΐγτουριτ ) τι τ^

θομ , γκρέου, ί μέρρ* στράτνί. τΐντ , ί

χάϊγδεντε στεπί τ£ντε.

25. Ε σί ού γκρε άτ& τζαστ περ-

πάρα Ρίθίβετ, μόρρ\ θτράτθινε κε §ερ-

Ρεϊγ μπί τ& , έ βάτε ντε δτ«πί τι τίγ

τούκ ίλϊβ^οΰαρϊ Πεοντίνΐ.

26. Ε τζιου&τείγνε , ί λίγνε μεν-

τ§ τ§ Ρίθΐ , ε λιβίόίγνί ΙΙερντίνί, έ οϋ

μπού5ν§ φρ'-^ίτ, Ί θόϊνί, σε παμ

τζιουΒίρα σότ.

27. Ε πασαντάϊγ Λο'λι, ί π% νΛ

κουμερκιαρ , κε κιούχαεϊγ Λεβι , κε

ρίγτε μπ§ κουμΐρκ, έ ί 6α άτίγ, εγια

πας μέγε.

28. Ε σίλια τ| Γίθα, οΰ γκρ'ε,ί

βάτε πας τίγ.

2(). Ε ί •κ\-λ Ρο'5τί χϊ μάδε άτίγ

Λεβίου ντέ στεπι τϊ τίγ , ε ίϊνΐτο•!ρ•

με κουμερκιάρεβετ ίμάόε , ε πότεσ|

τγιέρε , κι κένΐ μ-έ τέ πάϊ/.ε ντε μ|-

σάλε.

3ο. Ε μτζόϊγν4 Γραμματεϊγτ' ετου-

ρε , έ ίέ Φαρισίιγτε μπε μα'ίητίτ' έ-

τϊγ , Ι οΰ Ο&νε' ψέ χάϊ έ πίι Αάίχ|

μέ κουμερκιάρ§, έ με φαγ&τόρΐ;

3ι. Ε δε Ιη-ίοΰί οΰ περΓέϊΡκ , • οΰ

θα άτοΰρε* νουκ| δούναενε τε σίντο'-

'ΐιτξ γιατρό , πό άτά κ'| κάνε, τ4 «Λ

3». νούκ' άρτζς τ| δερρ^< τεδρεΐγ-

τ|τ§ ντ^ μιτανί , πό φαγετόριτε.

μετανοήσουν.

33. Καί εκείνοι τοδ ε'παν' ο*ιατί| 33. Ε <5ι άτά ίθάν' άτίγ, ψε μα
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οί μαθτ,τάο'ες τοΰ Ιωάννου νη^'ύ^-ίσι

πυκνά ; και κάμνουν όέησε; , χαΐ οί

μαθητάδες των φαρισαίων ομοίως , και

οί εδικοί σου τρώγουν και πίνουν ;

34- Καί ό Ιησούς τους είπε* ρίνα

τΐα-πορεΐτε να κάμετε να νης-ευουν οί

υιοί τοϋ νυμφώνος , όσον καιρόν είναι

ό νυμφίος μετ' αυτούς; Ι

35. Αλλά θέλουσινελθη ήμέρ-ζις ό

ταν παρθη ά-' αΰτοΰς ό νυαφίος, και

το'τε εκείναις ταϊς ^μέραις θέλουν νη-

ς-ευσει.

36. Και είπέντους και μίαν πα-

ραβολη'ν' ότι κανένας άνθρωπο; δεν βά

νει μπάλωμα καινουριον εις φόρεμα

πάλαιαν* εϊ ο*έ μή, και το καινουριον

σκίζει, και ιίς το παλαιόν δεν συμφω

νεί το μπάλωμα τό καινουριον..

3^7. Και μη δ"έ κανένας βάλλει κρα

σί νέ»ν εις άσκία παλαιά" εϊ οέ μή' το

νέον κρασί και τα άσκία θέλει σπάσει,

και το κρασί θέλει χυθη , και τα ά

σκία χαλοΰσι.

38. Αλλα το νε'ον κρασί κάμει

Υοεία να το βάλλωμεν εις καινούρια ά

σκία* δια να φυλαχθοΰν χαί τα δύο.

39• Και μηδέ κανένας όπου πίνει

παλαιόν κρασί, ιϋθύς θέ)ει καινουριον-

διατί λέγει" τό παλαιόν είναι καλλί-

τερον.

θητίτ' έ Ιωάννητ, ά3του έ δέ άτα τι

Φαρισέϊγετ άΓερο'γενε νίντουρΙ, έ δε φ«-

λενε , ί τ| τούτε χάνι έ πίνε;

34• Ε οε άΐ ου θο'τ' άτοϋρε" μός

μούντνι γιούβετ τε πένι σο'κιτ' έ δ»ν-

τεριτ τ' άίιρόγενε κουρ κάνε δέντε»•.νε

μπάνε τε τουρ»;

35. Πό §ο τΐβίγίνε <$ίτ,κοΰρ <τ\

μφρετε δέντερι γκα άτά, έ άχιέρε

μπα τό οίτ όό τ' άΓερόγενε.

3ο. Ε οΰ Οοσ άτοδρε ε' δέ παρα-

βολί κε ντονιε νιερΐ νουκί κολίσ μπί ψ\

^όπε τε βγ'έτρε νι| τζο'πε γκ« ^όλε τ|"

£έ' Ι ντε μός ί ρέγια πρίδ τε βγιέτε-

ρενε έ νούκ' ούγδίσ μπάλωμα έ ρε.

37. Ε άς ντονιε νουκε βε βέρ£«τΙ γ»

ντε κατζουπε τέ βγιέτερα, μα ντ«

βούφτεοό τεσπόγε βέρρα έ ρε κατζου-

πετ|, έ δέ άγιο οό τε όέιδετε, έ δε

κατζουπετε οό τε χουμπάσενε,.

38. Πό βέρρΊν' έ ό{ ντε κατζουπε

τε ρά οούχαετε. τα β|με, έ τ^8ία &

τε ρούχαεν*.

3ρ. Ε αςντονιεκε πίβέρόε,τίβγιέ-

τερ|, άτ| τζαστ δά τε £έ* σε ψε θότ§*

ί βγιέτιρα ε^τε μέ μίρρε.

Κεφ. τ* 6.

ι . Και τό πρώτον σάββατον, άπ <>

την δεύτερην τήμέραν τοΰ πάσχα ίτυ-

γε και έπερνουσαν άπό μέσα άπό τα

σπαρτά* και οί μαθητάδες του ανα

σπούσαν ς"άχυα, και τα ετρι3αν μέ τα

χέρια τους, και έτρωγαν.

2. Και κάποιοι άπό τους Φαρισαίου;

τους είπαν* διατί κάμνετε εκείνο οπού

δεν πρέπει να γίνεται τό σάββατον;

Κρίε ΕΡιά&τετε. ς. 6.

ι . Ε τέπάρενε σιτούνε χε κέ γκα ί

<ΐίτα οίτε έ πάότίεσε , οΰ ντόδ τε "*κόν

ντε περ μες τ\ άρραβετ σε μπγιέϊα ,

ί μαθητί-ι' έτίγ μπεγίδνε κάλεσε , έ σι

ί φερκο'ϊγνε με δούαρ^ . ί χάϊγνβ.

ί. Ε τζά γκα Φαρ'.σέιγτβ ου θάν'

άτοΰρε' ψέ πίνι γιουβετ ά-\ ίΐνούκ'

'ί'ίτε ντεγίερε τ| πίνετε ντέ τε σετουνε;

3*>
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3 . Κ «Ι ό Ιησοΰε άπεκρίθη χαι τους

ειπεν* ουδέ τοΰτο διν άνεγνώτετ», το

όποιον εκααεν ό Δαβίδ, δταν έπείνασεν

αυτός και εκείνοι όπου ήταν [/.α,ύ του;

4• Πώς έμβήκεν εις το σπίτι του

θεοΰ, και επήρε και εφαγ» τα ψωμία

της προθέσεως, και έδωκε χαι εις ί-

χείνους όπου η-αν ριαζύ του" τα όποι

α δεν είχαν έζουσίαν να τα φάσιν άλ

λοι παρά [/,οναχά οι ιερείς;

5. Και ελεγέν τους" ότι ό νιος του

ανθρώπου είναι αύΟέντης και τοϋ σαβ-

βάτου.

6. Κα! πο?λιν άλλο σάββατο έτυχε

να ί\)&% [λέσα εις την συναγωγήν, χαϊ

εδίδασκε* χαι ητον έ*εΐ ένας άνθρωπος,

χαι το ϊνατου χέρι, το δεςιόν, ητον

ξ-ιρόν.

η. Και τον έπαραφύλαγαν οι γραμ

ματείς χαι οί Φαρισαϊοι, αν τον ΐα-

τρεύση το σάββατο" δια να εΰρουν κά-

τηγορίαν εναντίον του.

8. Αρ.ί| αύιόςεϊξευρετού; διαλογι-

σαούςτων, χαι εϊπεν εις τον άνθρωπον

όπου εϊγε το χέρι του ςηρόν' ση'κω α

πάνω, και ς-άσου εις την [««ην. Και ε

κείνος σηκονώαενος *τ«Θυι .

9• Και ό Ιησούς λοιπόν τους είπ•* [

θέλω να σα; ερωτήσω ϊναλο'γον' τί πρέ

πει τα σάββχτα να κά;χνη κανείς, κα

λόν, η κακόν ; να σώση ψυχήν, η να

την χαλάση ;

* ίο. Και σηκανωντας τα ματιά του

να είδη όλους τριγύρω, εϊπεν εις τον

άνθρωπον έκεΐνον* άπλωσε το χέρι σου.

Και εκείνος το άπλωσε" και άπεκατα-

•τάθη το /έρι το» γερό ώσχν και το

άλλον.

ιι. Και αυτοί εγέμμιαν μανίαν*

και ίσυντύ-/*ιναν ανάδεσα του;, τι να

ήθελαν κάανι τον Ιησοΰν.

12. Και ταΐς ήμέραις ε'κείναις εύ-

3. Ε ού πΐρίέϊΓχ άτοΰρε Ιησούι,

ί οΰ θα , άς χετε νούκε διαβάστε λϊ

πίρι Δαβίδι, χοΰρ πάτι οΰ άΐ, έ δέ

άτά λί χένΐ ρ.ί τε πάσχ{;

4. Κιοϋ3 χίρι ντε δτεπί τ» Πεοντί-

σε , έ μόρρι Αουχετ έ πρόθεσιτ έ ί χά-

γκρι , έ ού δα Ι δέ άτοΰρε /.§ κ*ν§

αϊ τ» πάσχε , χε άτό σίστε ντίγίερε

τι χάγ§ νιερΐ, περβέτζμε πρίφτερετ.

5. Ε οΰ θοσ άτούρε' κε ί Αίρρι ί

νιερίουτ εστε Ζότ έ δε ί σ'εαετούνξσε.

6. ε ού ντόδ ε δέ ντε τγιάτερ τ^

σετούνέ τε χίν άΐ ντε • συναγούα'.γ , *

τε διδάζ, έ άτγέ κέ νιί νιερι κε κα οόρ-

έίν' ϊ §γιάθ>τε τ^ θάτε.

η. ε έ βίίτρόϊγνε άτΙ γραμματέίγ-

τ| , έ δι Φαρισέίγτε ντ' ίσεοόν τε £ε-

τούν§ , κε τι Γε'ιγν' άτιγ τε σιάρε..

8. Ε άΐ ί δίγ συλοη'τ' έτοΰρε, ΐ ί θότ'

άτιγ νιερίουτ κ| κϊσ οόρρενε τε θάτ|"

γκρεου ε κέντρο ντε υ.ι;" έ δέ άι ού

γκρέ, ε κεντρόι μπε κίμπε.

9• Ού θότ' άδά Ιησούί άτοΰρε" ού

του πκσ γιούβετ νι$ φγιάλε' "εδτ' έ

ούδίσε τ| σιτούνατε τε πέγεριε τΐ

[Λίρρϊ, α τεπέγίριε τξ κίϊ/., τε σόσγε-

αε ϊπϊρτ, α. τα χουριπάσεριΐ;

ίο. ε σι ού κθίε ε βίστρό'ι ΓίΟ'

άτα , ί θα νιερίουτ" ντειγ οό44ρενε τέν-

τε , έ δέ άΐ περί σι ί θα* ί γιου Χ«

οορρα έτιγ έσίντόσε σι ε δέ τγιέτερα.

ιι. ε άτά ού [Αποϋ/ίνε γκα πικ£-

λίρι , ί κουβεντόϊγνβ ''ιΐρι (** γ<άτε-

ρινε , ι,'γάα πούνε τι πειγνί Ιητούίτ.

12. Ε ού πι {*πά το δίτ δο'λι ντε
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γΐκεν εις το όρος να προσιυχτιθίί' καί έ-

ν «κτ ;' ρευεν εις τήν προσευχν,ν τοΰ Θίοΰ.

1 3. Και όταν έζτιμε'ρωσεν, ίλάλησε

τους μαθητάδεςτου" και έδιάλεξεν άπ'

αυτούς 'ίώί5ζ.α, τους ότϊοίους και άπο-

ς-όλου; ώνόριασε*

1 4- (Σίμωνα, τον όποιον ώνόμασε

Πέτρον, και Ανδρέαν τόν άδελφόν του,

Ιάκωβον κ» Ιωάννην, Φίλιππον και

Βαρθολομαϊον'

1 5. Ματθαίον καί θω[λαν, Ιάκωβον

τον υίον τοΰ Αλφαίου, και Σίμωνα τον

όποιον έκραζαν Ζηλωτην

ι6. Ιοΰδαν τον υίον του Ιακώβου,

και Ιούδαν τον Ισκαριώτη, ό όποϊΌς

έγινε προδότ/ις' )

Ι7• Και καταβαίνωντα; μετ' αυ

τού;, ίς-ά^Λ εις ενα τόπον όπου τ,τον

κάμπος" καί όχλος τών μαθνχτών του,

και πολϋ πλήθος τοΰ λαοΰ άπό ολνιν

την Ιουδαίαν και την Ιερουσαλνμ, καί

άπό το περιγιάλιον τις Τύρου καί τή";

Σιοώνος, οι όποιοι ίλθαν να τον ακού

σουν, καί να ίατρευθοΰν άπό ταΐς

άρρως'ίαιβ τους.

ι8. Και εκείνοι όπου έπειράζουνταν

άπο πνεύματα ακάθαρτα •όρ/ουνταν καί

έθεραπεύουνταν.

19. Καί όλος ό όχλος έζνίτει να τον

πιάση" ότι δύναα'.ς εύγαινεν άπ' αυτόν,

καί ΐάτρευεν όλους.

2ο. Καί αυτός σηκόνωντας τα [/.ά

τι* του εις τους μαθητάδες του, έλε

γε" καλότυχοι έσεϊς οι πτωχοί" ότι έ-

ίικ*ί σας είναι η* βασιλεία τοΰ Θεοΰ.

2ΐ. Καλότυχοι είσθε έσεΐς όπου πει

νάτε τώρα" ότι θέ"λετε χορτάσει. Κα

λότυχοι εΐσβε εσεϊς όπου κλαίε τε τώρα"

ότι θέλετε γελάσει.

23. Καλότυχοι θιλιτε είσθαι όταν

•ας μισήσουν οι άνθρωποι, καί όταν σας

μάλλ τ§ φάλεϊγ, έ σκόντε Ρίθι νάτ|-

νε μπ§ τβ φάλλε τε Περντίσί.

1 3. Ε κουρ οΰ κδί Ι ού π» όίτε,

θύρρι μαβητίτ ίτίγ , έ σι ζΡιόδι γκά

άτά §ιμπεδγιέτ§ . [Απα τα δα έ δε \-

[/.ιρινί Αποστόιγ.

ι4• ^ Σί[ζ.ων§ /Λ ί βοϋρ• ϊ'ΑϊρινϊΠί-

τρο , ε δε Ανδρέανι βέλάν' ίτίγ, Ιάκω•

βονε, ε δε Ιωάννΐ , Φίλιππονε, Ι δε

Βαρθολοιχαίονί.

1 5. Μτθαίονε, έ δέ Θωράνε, Ιά-

κωβονε τ§ πίρρ" έ Αλ^αίοσε, ϊ 5ί Σί

μωνε λϊ θούν/αετϊ Ζηλωτή*.

ι6. Ιούδενι τε ίίρρ' έ Ιάκωβοιτ,

1 δέ Ισκαριότνι Ιούδί . άτι κι ού 7*;ϊ

προδότ. )

\η. Ε σί ζΐρίτι με τα πάίκε

>•ΐντρόι ντ^ νι| β§ντ τι σε'ϊούαρί άΐ

ε δε μαθητίτ' έτίγ, ε δε νιΐ τούρμ'

έί/.άδε λαόιτ γκά Ρίθε βέντ' ίΐουδαίεσ*,

έδέ Ιερουσαλίμιτ, ίδέ πρίΐγ άνίβετ οϊ-

τιτ σι Τύροσϊ , έ δε τ| Σ'.δώνεσβ , κ|

κετά ερδε τϊ ^ίΡιοιγν} άτι, ε τΐ 3ί-

ρόνιϊίνε γκά σίμούντετ' ε'τοϋρε,

»8. Ε δέ άτά κε πιράξιίτνε γκα

Σπίρτετ' ϊ πείερα βίγνε έ σίρόνιϊνί.

ιρ Ε Ρίθε λαόι κίρκον τά ζίγ μβ

οόρρε , σε ψί δίλλτε γκά άί ίι| φουκί,

ε ϊ ίτερον τι Ρίθε.

αο. Ε άί σί γκρίγτι σίτε μπί ριαθ•/;-

τίτ' έτίγ , οΰ θοϊ' λιουμ γιου τ^ βάο-

φεριτε, σε γιούαγια "είτε [/.πρετ$ρία

έ' Περντισϊ.

21. Λιοΰμ γιου κ^ κίνι ντα^τί οΰ*

σέ οό τ^ φρίχι' λιούρι γιου κι κιάϊ

νταίίτί , σέ §ό τι κίίίνι.

22. Τέ λιούαουρί οο τ'| γε'νι άχιέ-

ρε κοΰρ τοΰ ζλόγίνε νιούβετ νιερί^ι-

φορίσουν,καί σ»ς όνειδί•ο>ν, καί ιύ-|τ|, έδε κοΰρ τοΰ βετζιόγΐν| γιου
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γάλουν το όνορά σας ώς κακόν, δια τον

υιον του άνθρωπου.

33. Χαρείτε έκείνην την ηρκραν χα1

πτ,δάτε' διατί να, ή πλ/ιρωρί σας εί

ναι πολλή εις τον ούρανο'ν' διατί τα

όρ.οια ίκαααν οί πατέρες τους εις τους

προφτίτας.

^4• Ορνως άλλοί|ΐονον ιίς «σας τους

πλουσίους, ότι έπη'ρετε τν,ν παρ/,γο-

ρίαν «ας.

25. Αλλοίιχ,ονον εις εσάς τ•ΰς χόρτα

τους* ότι θέλετε πεινάσει* Αλλοίρωνον

εις εσάς όπου γελάτε τώρα* ότι θέλετε

λυπηθη και θέλετε κλαύσει.

26. Αλλοίριονον εις εσάς όταν σας

χαλολογοΰσιν όλοι οί άνθρωποι* διατί

τα οριοια έκαμαν εις τους ψευδοπροφη-

τας οί πατε'ρες τους.

27. Αλλα λε'γω βΐς εσάς όπου άκού-

«τε' αγαπάτε τους εχθρούς σας* /.«άνε

τε καλόν εις εκείνους όπου σάς (Αίσουσιν.

28. Ευλογείτε εκείνους όπου σάς

καταροδνται* παρακαλείτε δια εκείνους

όπου σάς πειράζουν.

29. Εκείνος όπου σε κτυπ/ίσει εις

το ίνα (χάγουλον, γυρκτέτου και το άλ

λον* καί όποιος πάρει το φόρερια σου,

άφηνε του καί το ύποκάυ-'.σόν σου.

3ο. Καί ει; κάθ' έναν όπου σου ζη

τά, δίδε* καί άπ' εκείνον όπου πε'ρνει

ιχ εδικά σου, μην τα ζητάς όπίτω.

3 1. Καί καθώς θέλετε δια να σάς

κάμουν οί άνθρωποι, ϊτζι κάμνετε καί

«σεις εις εκείνους.

32. Καί αν αγαπάτε εκείνους όπου

σάς άγαποΰσιν, τί χάριν έχετε ; διατί

χαί οί αμαρτωλοί άγαπουσι «κείνους ό

που τους άγαποΰν.

33. Καί αν κάρινετε καλόν εις ε

κείνους όπου σάς κάμνουν καλόν, τί

βετ , ε τοϋ δουνόγενε , ε του χρέγϊν 5

εμερινε τουα»γ σι τι λίΓκ έ τέ ντγέτΙ

πέρ σεπέπ τέ πίρριτ σέ νιερίουτ.

23. Ε»ζο'νι μπα τε δίτ^, ε χίδι, σε

ψέ , βίστρόνι σα έμάδε εϊτε πάΡα

γιούαιγ ντέ Κίελ' , σε τε τΐλιατε πί

νε μπέ προφη'τερ παπαλάρετ' έτοΰρε.

24• Πο βέ μπέ γιου τ| πάσουριτε,

σέ ίεζίμνε τούαιγ ε μούαρτε.

25. Βε μπέ γιουβετ χ.ε γένι τε γκό-

σετε' σέ δό του βίγε οϋ* βέ μπε γιου

βετ κέ κε'σνι νταϋτί , σέ δο τ£ χελμο-

νενι , έ λο τ§ κιάΐ.

α6. Βέ μπέ γιουβετ κοϋρ τοΰ πε-

Χ0'γ|νί, έ του ντερόγενε νιε'ρεζιτε, σέ

κϊστοΰ πέι'γνε ντε προφη'τερ τϊ (ρέμ

παπαλάρετ' έτουρε.

27. Πο γιουβετ οϋ θομ κε διΡιόνι*

δο'ε χάσμεριτε τουαϊγ. πένι τέ μίρ^ε

μπα τα κε νούκ' οϋ δούανε γιουβετ.

28. Οΰρο'νι άτα κ| οϋ νίμγ|ν§ γιου

βετ, έ οΰ μαλεκόγίνε' έ λιούτουνι π5*Ό

ατά κε οΰ Ρουτζίτγενε γιουβετ.

29. Ντέ άί κ| τε τε πγιε'ρε τίγ μέ

σουπλιακε ντε νιέρενε φάκε, κθέι άτίγ

ε δέ τγιάτερ|νε" έ άτίγ κ£ τε τε μάρρ&

τίγ Ροϋνξνε , λέΐ έ δε κ|μίί$ενε.

3ο. Τζίλιτ §ο /.§ τέ κερκόγε, έπι*

έ δέ άτίγ κέ τέ μ,άρρε τέ τούατε, μός

για κερκό πράπε.

3 1 . Ε δέ σι κούντρε δόι τ' οϋ πέγεν3

νιε'ρ|ζιτ| γιουβετ, άστοϋ πένιέ δέ γιου*

βετ άτοϋ'ρε.

2. Ε ντξστε κε τε 8οι ατα κε ου

δούανε γιουβετ, τζδουρετί κίνι γιου

βετ; σέ ψέ έ δέ φα^ετόρε,τε §ούαν| α

τέ κέ ί οό άτά.

33. Ε ντέστ| κε τέ πίνι τέ μίρρΐ

(/.πα τα κ§ οϋ πίγίνξ γιουβετ τέ μίρ-

χάριν ε/ετε ; διατί καί οί αμαρτωλοί ρ4, τζπάΡε, χίνι γιουβετ; σέ ψέ έ δέ
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Ου ΤΟ κχμνονσι.

34• Κ.» έαν δανείζητε εις εκείνου;

άπο τους όποιους έχετε ελπίδα να τα

πάρετε πάλιν, τί χάριν έχετε ; διατί

και οι ϊ'μαρτωλοί εις αμαρτωλούς δα-

νείζουσι, δια να απολαύσουν τα Ισα.

35. Αλ'λα εσείς αγαπάτε τους έχ-

ίΐρούςσας, και κάμνετε τους καλόν, και

δανείζετε και μην ελπίζετε τίποτες ά-

«0 τούτο" και θέλει είσθαι ιή πληρομή

σ«ς πολλή, και θέλετε γίνει υιοί τοΰ

ΰψίςΌυ* δτι αύτδς είναι άγαθδς εις τους

άγαμους και πονηρούς.

36. ΓίνεσΘε λοιπόν και έσεϊ; ελεή

μονες, καθώς είναι έλεη'μων και ό

πάτερα σας.

"2>η. Μην κρίνίτε, και δέν θέλετε κρι

θή* κα? μήν κατακρίνετε, και δεν θέλε

τε καταχριθη συγχωράτε, και θέλετε

σνγχωρεθη.

38. Δίνετε, χη θε'λει σας δοθή* μ.έ-

τρον καλόν, και πατημένον και σεισμέ-

νον, και όπου να χύνεται θελλουν σας

δώσει εις τον κόρφον σας* διατί μέ το

αύτδ μετρον όπου μετράτε , θε'λει με-

τρηθή και εις εσάς.

39• Και εΐπέν τους και ρ,ίαν παρα-

Εολη'ν' ρίνα ημπορεί ό τυφλός να ^ί

χνη την ς-ράταν τοϋ τυφλού; δεν θέ-

λουσι πέσει και οι δυο εις τον λάκκον ;

4ο. Δεν είναι μαθητής παραπάνω

άπδ τον διδάσκαλόν του- άμή κάθε

μαθητής τελειωμένος, θε'λει εϊσθαι ώ-

σίιν ό διδάσκαλος του.

4*. Και τί βλ:πεις το ξυλαράκι ό

ποϋ είναι εις το μάτι τοϋ άδελφοΰ

σου' και το παλούκι όπου είναι εις ίο

μάτι σου δέν το βάνεις εις τον νουν σου ;

4*»• Η πώς ημπορείς να είπης του

άδελφοΰσου' αδελφέ, άφησε' με να εΰ-

γάλω τ6 ξυλαράκι όπου ε/εις εις το

μάτι σου' κά: :σϋ δεν βλε'πει; το -χ-

ίινα'/κιάρϊτί τί τίλιατε Λιγίνί.

34• Ε ντε'ίτε κ§ τέ νούανι μπα τχ

•ξε κίνι όμοΰθ κ| τί μίρρΊ πράπί,

τζπάΡε κίνι γιούβετ; σέ ψέ έ δε φαγ^•»

το'ρετε χούαγ§νε φαγετόρεβετ , κ* τί

μάρρ|ν| τ^τίλιατί.

35. Π6 τε δόΐ χάσμεριτε τούαιγ,

έ τοΰ κίνι τε μίρρε, έ τέ ν/ούανι πα ό

μοΰθ τε μίρρι Ρ§* έ δδ τέ γίτε πάτα

γιούαιγ έμάδε , ε δο ΐνι τξ *ίγτ ί σ^

λιαρτιτ, σέ ψέ άι εστϊ ίμίόρ'ϊ μπα τα

Α| ε μτζόγενε. , ί μπ$ τε λεκϊνγ.

36. ΙΙςνουνι δα λεΐγμονιάρΐ , σί

κούντρε ίστ£ έ δε παπά» γιούαιγ λεϊγ»

μονιάρ.

"ί>η. Ε μδς χίκνι μπε Γογ», Λ τε

μδς οϋ χέϊκεϊγνε' μδς καλεζόνι, τεμος

καλεζο'νενι* ντίγένι, κε τοΰ ντεγεγ|ν?.

38. Ιπνι , ί δδ τοΰ ΐπετ' έ δε γιοι.•

βετ' μάτεδ τε μίρόε τε γγέσουρε, έ τί

τούντουρε, ε τε ζεχιλίσουρ| δο τ' απενε

ντε Γι τούαιγ* σι μέάτε μάτες κε μά-

τνι, μέ άτ§ δό τοΰ κθε'νετε τοΰ ματετ'

έ δε γιούβετ.

39. Ε οΰ θα άτοΰρε έ δε 3ιε παρα-

βολι , μδς μοΰντ ί βε'ρΑ|ρΐ τε χε'ικγε

τέ βε'ρΑίρινε; νούκε δδ τε πίεν§ τε δι

ντε τράπ;

4ο. Νούκ' ί*ΓΓ§ μαθητι μπϊ δά-

ακαλιν ετίγ' μα τζίλι δδ τ| γέτε ί

σόσουρε σι δάιτκαλ' ίτίγ.

4 1. Ε πδ ψέ 3έχ χάλλ$ν6 κϋ-

'ίτί ντε σι τε βελάιτ σίτ, έ νούκέ κου-

πετδν ταία κϊ ίϊτε ντέ σι τίντ;

42. Α κίσ μοΰν: τι θούατζ βελάιτ

σιτ , λέ ώ βέλα τε τζγιέρ. χάλενβ κ$

|στξ ντε σί τεντ. κοΰρ νούχε σεχ τίγ

τβάνί χ\ ί.''7ϊ ντε σ'ι τ|ντε; ΥποκριτΙ
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λοϋκι όπου ίχεις εις το μάτι σου; Τπβ-

κριτη, εΰγαλε πρώτα το παλούκι όπου

ϊχεις εις το μάτι σου και υς-ερα θε'λιι;

«ΐδεΐ ν* εϋγάλης το ξυλαράκι όπου ει-

ναι εις το μάτι τοδ άδελοοΰ σου.

43. Διατί δέν είναι κανένα δε'ν-

δρον καλόν, όπου να κάμνη καοπάν

οάπιον' μηδέ όε'νδρον σά^ιον, όπου να

κάμνη καλόν καρπόν.

44- Διατί κάθε δε'νδρον άπο τον

καρπόν του γνωρίζεται" διατί άπο τα

αγκάθια δέν μαζώνουσι σΰκα, ουδέ α

πό τους βάτους τρυγοΟσι ς-αφυλια.

45 Ο αγαθό; άνθρωπος άπο τον

καλόν θ/ισαυρόν της καοδίας του εύ-

γάνει το άγαθο'ν' κ» ό πονηρός άνθρω

πος άπο τον πονηρόν θησαυρόν της

καρδίας του εϋγάνει το πονηρο'ν' διατί

από τα περισσεύματα της καρδίας λα

λεί το ς-όμα"

46. Τί με κράζετε, Αΰθέντη, Αϋ-

θε'ντη' και εκείνα όπου λέγω δέν κά

μνετε;

47• Κάθε άνθρωπος όπου έρχεται

(ίς έμενα, και ακούει τα λο'γιά (/.ου, και

τά κάμνει, να σας δείξω τίνα ομοι

άζει.

(μέ δίφάκι) ντζίρ μ) περπάρα τράνε

γκα σίρι ίτ , έ ά/ιέρε §ό τέ σόχτζ τε

νζγιέρτζ χάλενε κε εστ» ντί σι τ§ β»-

λάιτ σίτ.

43. Σε σέ^τε ντοΊελίσ ΐ μί3ο| κι τ§

πέγ« πέμμε τ» κάλπετε" άς λίσ ί χαΐ-

λετε τε πεγε πέμμε τε ρ,ίρόβ.

44• Τζδά λϊσ γκα πέμμα ετίγ νί-

χετε , σέ ψέ νούκε μ-εγέδενε φ« γκχ

Ρεμπατ$ > *ί γκα φερρα βγιέλενΐ

ρου*.

45. νιερίου ΐ ρίβι γκ» χαζινεα έ

Ρ-ίρρΐ έ ζέμερεσε τίγ ντζγιέρ τε μίρρε-

νε" έ νιερίου ί λίΡκ γκα χχζινέγια ε λίίε

• ζί^ερίσϊ τίγ ντζγιέρ τε λίΡενε" σέ

γκα άγιο κε τεπερόν ντε ζεμερ§ φλέτ

Ρόγια έτίγ.

48 Είναι όμοιος με άνθρωπον όπου

οικοδομα σπητι, ό όποϊβς έσκαψε και

έβάθυνε, και ε'βαλε θεμέλιον απάνω εις

την πέτραν' και όταν έγινε πληαυ-ύ-

ρα, εκτύπησεν ό ποταμός το σπητι ε

κείνο, καΐ δέν ημπόρεσε να το σαλέψη"

διατί ητον θεμελιωμένον εις τηνπέ-

τραν.

49• Αμή ε'κεϊνος όπου ακούσει και

δέν κάμνει, ομοιάζει ίνα άνθρωπον ό

που έκτισε το σπητι του απάνω εις την

γήν χωρίς θεμέλιον" το όποιον το έκτυ-

πησεν ό ποταμός" και παρευθύς έπεσε,

και το πε'σιμον του τπητίου εκείνου έ

γινε μεγάλον. |

46'. Ε ψέ μΐ θοι γιούβετ μου*

Ζότ, ω Ζότ, έ νούκε πένι άτά κΐ οΰ

θόμ;

47• Τζίλι §ό κε βγιίν τέκ ου , έ &-

Ρι*ν <ργιάλ|τ' ε'μία, έϊ Αεν άτό , §ο τοΰ

δίφτόϊγ γιούβετ μέ τζίλινε Ριάν.

4ο. Αι Γι*ν με νιε νιερι κε κουρ πεν

στεπίνε ρβμάν, έ θελόν' έ βε πινάνε

μπί δπέλε, » κοΰρ ερδι θίγετε, ΐ ί•α

λιούμι άσαιγ στεπίετ , σαουντι τα

λιουαν άτε στεπί, σέ ψέ κίίί Αινάνϊ

μπί Ρουρρ".

4.9• Ε άί κέ διΡιόν έ νουκε πεν, Ριαν

μέ νιε νιερί χε -ίεν δτίπίνε μπί δε

πα πινα' μπα τε ρα λιούμι , ε άτ?

τί,αστ ρα , ε ου πε τε ραριτ ε ασαιγ

στίπίετ τε μαδ.
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ι . Και επειδή ετελείωσεν όλα τοΰ

τα λογία «ς τάς άκοας τοΰ λαοΰ, ε'μ-

βϊ,κεν εις την Καπερναούμ,

α. Και κάποιου έκατοντάρχαυ δού

λος ητον άρρω70?ι και έμελλε να ά-

ποθάνη, τον όποιον εϊχεν ό αΰθέντης

του πολλά άκριβο'ν.

3. Και ώσαν άκουσε δια τόν Ιη-

σοΰν, ές-ειλεν εις αυτόν τους πρεσβυ

τέρους των Ιουδαίων, να τόν παρακα

λέσουν, δια να ύπάγ/| να βοηθηση τον

οοΰλο'ν του.

4' Και εκείνοι ώσαν επήγαν εις τον

Ιτ,σοΰν , τον έπαρακαλουσαν μέ μεγά-

λην σπουδών , λέγοντες ότι είναι άξι

ος να τοΰ κάμνης την καλοσύνην αύ-

τη'ν"

5. Διατι άγαπα τό ίθνος μας, και

τ6 συναγώγι μας αυτός τό ϊκτισε.

β Και ά Ιησοΰς επάγαινε μαζΰ μετ'

αυτούς" και σχεδόν δεν ητον μακράν

άπό τό σπητι, και έπεμψε φίλους ό έ-

κατόνταρχος , λεγωντάςτου" Αύθέντη,

μην πειράζεσαι" διατι δεν είμαι άξι

ος να ελθνις εις τό σπητί μου.

η. Δια τοΰτο ουδέ τοΰ λόγου μου

οέν έκρινα άςιον να έλθω εις εσένα"

άλλα είπε μονάχα λόγον, και θέλει ία-

τρευθη ό δουλευτής μου.

8. Διατι και έγώ είμαι άνθρωπος

όπου είμαι άπό κάτω εϊς έςουσίαν ΰπο-

τασσο'μενος, και ε/ω και εγώ άπό κά

τω μου ς-ρατιώτας" και λέγω εις τοΰτον

2ύρε , και παγαίνει, και εις άλλον" έλα,

και έρχεται" και εις τόν δουλευτή μου'

Κάμε τοΰτο , και τό κάμνει.

ρ. Καί ώσαν ά/.ουσεν ό Ιησοϊς ε

τούτα , τόν εθαύμασε' και έγύρισεν εις

τό πλήθος όπου τοΰ ακολούθα, και εΐ-
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ι. Ε σι ϊ σο'σι Γίθι φγιάλβτ' ετίγ ντε

Εέσ» τέ λαόΊτ , χίρι ντε Καπερναούμ.

2. Εκοπίλιί νι&ιτ Εκατοντάρνουτ,

κε ε Λιβ τέ δάσουρε , κέ σοΰμε σ§αού«

ρ§, έ κέ άφιρ πίρ τε β§έκουρε.

3. Ε σΐ διΡιο'ί κε φλίτνε περ Ιησού-

ν|, δερίΌ'ϊ ντε άί γκα πλίΐκτ' έ Τζι-

φβύτετ, ε ΐ λιούτεϊγ, κέ τε β'ιν , έ τ|

σερόν κοπίλ' έτίγ.

4. Εδέ άτα σι βάνε ντέ Ιησούϊ, ί

λιούτισνε άτιγ Ρίθε νιε , έ ΐ θοσνε" σ•

ϊσΥ έ οΰδ§σε κ§ τι πετζ κετε τε μίρ-

Ρ§.

5. 2έ ψέ §ό φιλίνε τ§νε, ίδέ συ-

ναγόΐγνϊ άί νά έ §ΐρτο'ϊ νάβετ.

6. Ε δέ Ιησούϊ βίγτε μέ τα πά

σχε ' έ κοόρ κέ πακ λιαρίκ γκα στ},.

πία δ§ρΓο"ι ντέ άί Εκατοτάρχου, μίκκ

έ ί Θό3 άτίγ' μις οΰ μουντό Ζότ" σέ

νούκε γιάμ ί ζο'τι κέ τε χίτζ μπε

στεπί τίμε.

η. Πρα άντάίγ νούκ' ε'σιλο/σα μίρ-

ρε χ§ τε βίγ| βέτε έ δε ου τέκ τίγ πό

θούαϊγ μέ φγιάλϊ, έ & τέ σΐρόνετε. κο-

πίλι 'ίμ-

8. Σέ ΐ δέ ουνε γιαμ νιερί ντένε

ούρδερ, ε κάμ ντίνε βέτε^ε τίμε τρί

μα , έ Ϊ θόμ κίτίγ, χάϊγ§ε, Ϊ βέτί. έ

τγιάτεριτ εγια, έ βγιέν, ε δέ κοπίλιτ

σίμ πέν κίτέ, έ έ Λεν.

9• Ε σι διίιο'ΐ κετό ί^σουϊ , ού

τζουδίτ μπετί. ΐ ούκθίε ί θα μπε,

τοΰρμε /.$ ί βίν πράπα. οϋ θόμ γιου
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πε>" Λέγω σα; , ότι ουδέ εΐ; τό γένο;

τοΰ Ισραήλ δέν εΰρτκα τόστ;ν μεγά-

λην πίς-ιν. '

ίο" Και εγύρισαν οπίσω οι άπ«ς•αλ-

μένοιεϊ; τό σπήτι, και εϋρίκαν τον

άσθεντμένον δοΰλον γερόν.

1 1 Και την άλλην ήμέραν έυγηκεν

«ς (ΐίαν πάλιν όπου την έλεγαν Ναίν*

και μαζί» μετ' αυτόν «πάγαιναν και μα

θητάδε; αρκετοί, και όχλος πολύ;.

ία. Και ώσαν έσιίμωσεν εις τον

πυλώνα τη; πόλεω;. να, και εύγάνα-

σιν ίνα άπεθαμένον , ό όποιο; ητον

υιό; μονογεντ,; τη; μάννα; του , και ε

κείνη χήρα, και ό/λο; αρκετό; τι; πο'-

λεω; ητον μαζί» μετ' αΰτη'ν.

1 3. Και ωσάν τον εΐδεν ό Κύριο;,

ττ,ν ίσπλαχνίσθη, και λέγει ττ;* Μτ.ν

κλαίει;.

ι4• Και έπίγεν κοντά και επίασε

το κρεββατι , ( και εκείνοι όπου το ε

βας-οΰσαν ές•άθηκαν,) καΐ είπε ει; τον

άπεθαμένον* Ω νεανίσκε , εσένα λόγω,

σήκω απάνω.

1 5. Και ό νεκρό; έσνκώΟη καί εκά

θισε , και άρχισε να λαλη, κ» εδωκέν

τον τη; μάννα; του.

ι6. Κ» φόβο; μεγάλο; τοΰ; επία-

«σεν όλου;, και εδόζαζαν τον Θεόν ,

λέγοντε;" ότι μέγας προφηττ; έσχκώθη

«ΐ; το γένος μα; , και ότι ό θεός έπε-

σκέψατο τον λαόν του.

1 7. Κβά η" φνίμη ετούτη «ύγηκεν

«ς όλην τήν Ιουδαίαν δια λόγου του ,

και εις όλα τα περίχωρα.

1 8. Καί είπαν ει; τον Ιωάννην οί μα•

θητάδε; του δια όλα ετούτα.

1 9• Καί ό Ιωάνντ,ς έπροσκάλεσε δύο

άπο του; μαθητάδε; του , και τοΰ; ε

πέμψε ει; τον Ιησοϋν, ν» τοΰ εΐποΰν'

«συ είσαι εκείνο; όπου μέλει να ελθη ,

η ά'/λον άπαντέ/ομεν.

βετ, σε ά; ντε Ισραήλ νού/.§ Γέτζΐ

κακ$, πέσε.

ίο. Ε σι ου κθίενε τε δερΓούαριτε

ντ^. ϋτεπί, έ Γένε κοπίλίσερούαρξ , άτ^

κε κέ σεμούρε.

ιι. Ε Γιάου τγιέτερενε &τί, βίγ

ντ| νιε κιουτέτ κε κιούχαιτε Ναίν , έ

βίγνε με τέ πάσκε. σούμί γκα μαθητίτ'

έτιγ, ί δί τούρμ' έμάδε.

12. Ε κοΰρ οΰ άφερούα μπε δείρε

ύ κιουτέτιτ , για έ ντζίρε νιε τε βδέ-

κουρε, κε ε κίδ τ» βέτεμε μέμ' «τΐγ'

« άγιο κ* «βέ' έ κέ δούμε τούρμ$ κιου

τέτιτ πάσκε μέ τ{.

ι3. Ε σι « πα άτ| Ζότι, ί ερδι

λίκξτε περ τε, « ί θα άσάίγ, μό; κιάϊγ.

ι4• Ε σι οΰ άφερούα. ζοΰρι 3τράτ-

νί μέ δόρρε ( * άτα κε « κίσν§ μπε

κράχε κεντρούανε) έ ΐθα* τριμσάρ. τι

τε θόμ , γκρέου.

ι5. Ε ού γκρέ μπε πίθε ί βδέκουρι,

έ νίσι τέφλίτ' έ για ία άτε μ ίμισέ

τίΥ•

ι6. Ε ΐ ζοΰ τε ΓίΘ$ νι§ φρίί.β, * λ$-

βδίιγνί Περντίν| , ΐ Θόσνε* σε προφν,τ

ίμαδ οΰγκρέ ντερ νέ, έ λι χίέου σίτ|

Περντία μπ$ λαό τ£ τίγ.

ι τ. Ε ού περχαπ άγιο φγιάλξ π«ρ

τ§ ντε Ρί6ϊ Ιουδαίε, « δέ ντε Ρίθ| άτε

β|ντ ρότουλε.

1 8. Ε μαθητίτ' « Ιωάννητ ί ρ^φί-

ενε άτΐγ π'ερ Ρίθε κετό.

ι<ϊ. Ε Ιωάννη σΐ θύρρΊ οι •(αά μα-

μαΟητίτ' «τίγ, ί δερίόϊ ντε Ιησούι, «

ι θοσ τι γε αι κ| 6ο τ£ 6ιγε, α πρε-

σεμε τγιάτ«ρ;

1
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ϊο. Και παγαίνοντες οί άνδρες βΐς

αΰτον, τοϋ είπαν" ό Ιωάννης ό βαπτις-'/ϊί

μα{ ες-ειλεν (ίς «σένα, και λέγει" εσύ

είσαι εκείνος όπου μέλει να ελΟτι, η

άλλον άπαντέχωμεν;

αι. Και εϊς αύτην την ώραν ΐάτρέυ-

σε πολλοί/ς άπό άσθένειαις και από μά-

ς-ΐ}•ας και άπό πνεύματα ακάθαρτα" και

πολλ'..ΰς τυφλούς τους έχάρισε τό φως

τους.

32. Και άπεκρίθη ό Ιησοϋς, και εί

πε•* τους" Σύρτε και εϊπέτε εις τον Ιω-

άνντ/ι εκείνα όπιΰ εϊδετε, και εκείνα ο

ποί ακούσετε* ότι τυφλοί βλέπουσι ,

χουτζοι περιπατοϋσι , λεπροί καθαρί

ζονται, κουφοί άκούουσι, νεκροί ανα

φαίνονται, πτωχοί ευαγγελίζονται.

23. Και καλότυχος εϊναι εκείνος ό•

χοϋ δεν σκανδαλισθεί εις εμένα.

24• Καί ωσάν έδιέβηκαν οί μαν

τατοφόροι τοΰΐωάνου, άρχισε, να λέγη

*1ς τον όχλον δια τον Ιωάννην" τί εύ-

γί'κετε εις την ερημον νά είδητε ; κα

λάμι όπου κουνιέται άπό τον άνεμον;

25. Αλλα τί εύγη'κετε να εΐδήτε;

άνθρωπον ένδυμένον με μαλακά φορέ

ματα } νά, εκείνοι όπου φοροίσιν ό

μορφα φορέματα και τρυφοΰσιν, είναι

ίίς τά απητια των βασιλέων.

36. Αλλα τί εύγηκετε νά είδητε ;

προφη'την; ναι, σας λέγω, και περισ-

σότερον προφήτου.

•χη. Ετοΰτος είναι έκεΐνος δια τον

όποιον έγράφη." να, εγώ ύποΰ ς-έλλω

άγγελόν μου όμπρος-ά εις τό πρόσωπον

σου, ό όποιος θέλει κατασκευάσει τν,ν

ξ-ράταν σου όμπρος•* <το"•

28. Διατι σας λέγω, ότι εις εκεί

νους όπου ΐγεννιίθηκαν άπό γυναίκαις

μεγαλύτερος προφήτης δεν είναι κανέ

νας, πάρα ό Ιωάννης ό βαπτις•η';' «μη

ό μικρότερος εις τη' βασιλεία; τοΰ Θ:•

%ο. Ε άτά σ'ι βάνε τ*κ άί ί θάνε*

Ιωάννη Βαπτηστίου νά όίρΡόϊ νάίετ

τέκ τέγε, τουκ' ί θίνε" τί γέ άί Χ&

οό τ§ βίγι, ά πρέσεμε τγιάτϊρ;

2ΐ. Ε άτϊ χέρι σεροί σούμί γκά

σίμούντϊ , ε γκά πλιάΓα, έ γκα Σπίρ-

τερα τ» πείερα , έ μπε σούμε τ| βέρ-

περε δερόϊ δρίτενε.

32. Ε ού πΐρίέιίκ Ιησούϊ, ί οϋ θα

άτοϋρε" σι τ» βένι ρϊφένι Ιωάννητ άτό

Μ πάτε, έ δεδιίιούατε, σέ τε βέρπερε

3όχενε, τε τζάλλε έτζεγίνί, έ τε λεπρό-

σουριτε, κερόνενε, τε ϊούρδεριτε διΡια-

γενβ , τϊ βδέκουρ^τε γγιάλενε, τε βάρ-

φεριτε βαγγέλίσενε.

23. Ε ί λιούμουρ' 'εστ' άί κε τε μίις

σκανδαλίσετε μπε μοΰα.

24• Ε σι ίκνδ άτά κί κένε δερίούαρε

γκα Ιωάννη , νίσι τε θόίτ μπε το .ίομε

περ Ιωάννε' ψε δούαλτί τ|3όχ»τεντε

έρημί, καλάμ κε τούντετε γκά έρρα;

25. Μα περ σέ ^ούχλτε τε 5-ίχίτε

νιερί βέϊουρε μι ρο'/ϊα τί πούτα; γιά

άτά κε κάνε ρόπα τε ντέρτζουρα , < Χ|

ρόγϊνϊ με χουζούρε , άτά γιάν§ ντε

ατεπίοα τεμπρέτερ*τ.

26. πό τζείΐτε κ; δουαλτβ τε σα'χε-

τε; προφη'τ; βερτέτ οΰ θόμ γιούβετ,

> δέ με τέπερ σε προφη'τ.

37. Κοΰϊγ 'έστ' άί χ.), περ τ'ε εστί

ϋκρουαρβ , για ού'νε ΗερΡόϊγ Εγγελιν|

τιμ περπάρα φάκεσε σάτε . άτε κ| δό

τ» οερτόγ» ουδέν» τέντ» περπάρα τέγε.

28. 2έ ψέ ού θόμ γιουβετ γκά άτα

Χ| λένε γκά Ρρά προφήτ μϊ μάδ γκά

Ιωάννη Βαπτιστίου νούκ' εστε ντονΛ'

έ μι βόΐ":λι ντ| μπρετ|ρί τϊ Περντ.'σϊ

ί'ίτί μϊ μάδ σΐ άΐ.

3(1
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κδ,ηΐνκι μιγαλίτιρο; απ' «ΰ-όν

30. Και £λ''« ο λαός ωσάν τον ■?,-

κουταν, και οί τελωναι, έ'δικζίωσαν

τον Θεϋν , μι το να έβαπτίιθηκαν τό

βάπτισμα τοΰ Ιωάννου

3ο. Αμη οίΦαρισαΐοι χαΐ οί νομι

κοί αθέτησαν την βουλήν τοΰ Θεοΰ ίΐς

τοΰ λόγου του;, μι το να μην βαπτί-

«θηκαν άπ' αυτόν.

3ι. Και εϊπεν ο ΐΥ.σοΰς' με τί λοι•

π',ν θέλο» όμοιάσίΐ του; ανθρώπου;

τ?,;γεν£α; ετούτη;; /.αϊ τίόαοια,ουσιν;

3 2. Ουχιάζουσι παιοία όπου κά-

Ιουνται ε•!; τον φόρον , και κράζουσιν !-

ν χ; ει; τον άλλον, και λέγονσι σα; έπαί-

Σαμεν, και δεν έχορίψετε' σα; έμυρο-

λογνίταμεν, κα: δεν έκλαύσετε.

33. Διατί ίλ'ίεν ό Ιωάννη; ό βά

πτιση; μηδι τρώγωντα; ψκμ'ι μηδέ

πίνωντα; κρασί, καϊ λένετι' δαιμύνιον

*χ«•

34• Ηλθεν ό υίο; τοΰ ανθρώπου,

και τρώγει και πίνει- καϊ λέγετε" να ,

«νθοωπο; φάγο; και οίνοπότη;, φίλο;

χ .ιυμιρκιαρών κ»ί αμαρτωλών.

'άί. Αλλα εδικαιώθη χ σοφία άπό

ίλα τη; τα παίδια.

36. Και κάποιο; «πο τοΰ; Φαρισαί-

ου; τον {παρακαλεί να φάγ•« μαζΰ μετ'

«ύτόν" και έπήγεν εί; το σπητι τοΰ Φα-

ρισαίου, και εκάθισε.

'όγ. Και να, και μία γυναίκα ν.ς

*ην πόλιν έκείνην , γ} όποια ητον αμαρ

τωλή, και έμαθε πώ; «"κάθετο ει; την

< τράπίζαν εί; το σπητι του Φαριιαίου,

και έπίρε ίνα κανί μΰρον"

38. Και ί7α&η οπίσω τοΰ Ιησοΰ ,

και εκλαιεν, καϊ άρχισε να βρέ^η τα

«,ιδάρια τοΰίησοοΰ (/.ε τα δάκρνάτης,

κα• (Αϊ τα μαλία τη; κεφαλή; ττ,; τα

•οφούνγιζί , και ΐκαταφίλειι τάποδά

ίΐα'τυ, και τά «λίίρι μΰρον,

30 Ε Ρι'δι λαοΊ' σ'ι διΓιούανι, έ* δέ

κουμερκιάρίτ: , δάνε λεβδιμ Περντίσι,

σε ψέ παΡεζο'νισ-.ε με παΡεζίμ τξ Ιω

άννη τ.

3ο. Ε Φαρισε'ίγτε , ε δε δασκάλετ*

έ νόμιτ περ οεμ τε τοΰρε λιάνε σκοπόν'

έ Περντίσι . σε ψέ νούκ' ου παΓε^ούαν}

πρέϊγ σί.

3ι. Ε θα Ζότι' με σέ τ; σ§μπ§λί.'ν

νςέρεζιτ' έ Χ;τιγ πρε'ζιτ; Ι μέτζ φάρβ,

τέριτ σϊμ*ελλέγεν§;

32. Ατα κάνε τε Ριάρι με ογιΐλμ

κι ρ^ίνε μπούδε, ε θϊρρέσενί ίιέρι μι

γιάτερινε, ί θόνΐ' ί ραμ φλλιοέρεσε, •

γιούβετ νούκε λιοναιγτιτι βάλε, οΰλ|-

ρίγτΐ(Α, έ γιουβετ νούχϊ χιάϊγτιτϊ.

33. 2ε ψέ ?ρδι Ιωάννη Βαπτιστίου,

ί\ ά; Αούχ; σχα , ά; βε'ρρ^ σπι , έ θόΓ

σέ τί παοΰδ| κά.

34• ΕροΊ ί πίρ£ι ί νιερίουτ /λ/% Ι

πι, ίθόί' για νι:ρι χάρες, 2 βορρ"επί-

(Α|; " (Αΐκου ί κουριερκιάρίβετ , ΐ 5*έ ί

φαγίτόρεβετ.

35. Ε οΰ ντερουα σοφία γκα Ρίθι

Λίγτ' έσάϊγ.

36. Ε ί λιούτεϊγ άτΐγ νιε γκα Φα-

ρισέϊγτ» τ| χάγί μλ ι\ πάσλ: , ΐ οί

χίρι ντ| στεπί τ| φαρισέουτ ντ(νι ντ|

ρι.εσάΑ§.

3^. Ε για νι£ Ρρούα Χί κέ φαγίτό-

ρεντέ κιουτετ , πο'κί οΛο'ϊ κ\ Ρέντετδ

ντ£ μΕσάλε ντ^ στεπι τε φαρισεουτ,

(Αο^ρι ν;? ρΓί πα οό;ί? με μύρο.

38. Ε(Ί κ^ντροΐί πράπαζι άφίρ

χίμπεβετ σί τιγ τούκ' έκιάρε, νίσι τί

λιαΡκ χέμπετ' έτ'ιγ με λιοτ , έ τί φ&ίν

μέ λε'οερατ' έ χρεΐτ οι σάϊγ , ί ί ποΰδ

χεμπετ' ε'τίγ, « ΐ λίϊν μϊ μύρο.
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39. Και ό Φαρισαΐος εκείνος οπού

τον έκάλεσεν εις το σπητί του , ωσάν

ιϊδεν , είπε μίσα του, λεγωντας' ετού

τος ό άνθρωπο;, άν ητον προοη'της,

ήθελε γνωρίση ποία είναι, και τί λογής

γυναίκα «ναι όπου τον πιάνει* ότι

«ναι άμαρτωλη'.

4ο. Καϊ άπεκρίβη ό Ιησοϋς, και

λίγειτου* ώ ίίμων , κάτι ε/ω να σοϋ

είιτώ. Αί'γίΐ ό 2ίμων" Διδάσκαλε, είπ;;.

4χ• Δυο χρεωφΐΐλέται έχρεως-οΰσαν

κάποιου σονέτου ο ενα; εν_ρεω7ει πεν

τακόσια ύηνάρια' και ό άλλος πενήντα-

4^. Και με το να μην ει/αν και οι δύο

να τα δώσουν, τάένάρισεκαΐτώνδύο"

3ο. Β οι 1-λ φαρίΐχί.ιυχ, -Χ: λ\ ϊ Αί>

θίρτουρϊ άτ| , βα μι Ρ* "5/.• τ^ τΐγ

ντε κι κού«γ προφήτ τούαιγ τ* 5ϊγ

τζίλια •' τζφάρε Ρρούα »ίτ' άγιο κ| 4 ζ|

άτε , σι άνιο ί*τ} φαγε,το'ρί.

4ο. Ε ού περΡε'ϊίκ Ιησούϊ, 4 ί βόΥ «-

τιγ' Σίμων, τ| καμ π|ρ τ| Θ4ν| τίγ νι|

φγιάλλε' ε δέ άί ίθ» , βούχιγ. δα«κάλ.

4ι. Νι| μαμελετζί Αι* & χριοφιλί-

τ|, νιέρι ί §ούαίγ πεσ§κίντ δηνάρί. , 4

τνιάτεοι πεσβδγιετε,

43. Ε σέ ψε νούκ> Αί'ίν} άτα τ| για

ίπνΐ, οΰ ά διρόϊ Αϊ σ§ δίβετ' τζίλι άδ*

ιίπεμου λοιπόν, ποίος άπ6 τους δύο γκά άτα, θούαϊγμε,ού τα δόγε, «τ^ μ^

τους δελει τον αγαπήσει περισσύτερον; σούμε;

43. ΑπεκρίΟη ό Σίμων, και είπε" 4*• Ε δε Σίμωνι οΰ πίρΓίΐΡχ 4 Οα'

λογιάζω ότι εκείνος του όποιου αυτός με οούΑίΤ§ σέ άι Αϊ ί δε,ρόί μ& τ|

ε'χάρισε το περισσότερον. Και ό Ιησούς σου'μεν!. » δε άι ϊ δίτ' άτίγ' μ•'(Μΐ ού

του είπε" καλά το έκρινες. περΡεΐΓε.

44- Και γυρνώντας εις την γυναί- .\&.. Ε οί ού κΟίε γκα Γρούαγια, ί Οί

κο, λέγει εις τον Σίμωνα" βλέπεις ί- τε Σίμωνιτ' ΐ 5έχ ΑϊτΙ Ρρούα; χίρα ντ|

τούτην την γυναίκα ; εγώ ε'μβήκα εις , στετι τίντι , 4 τι ούγε ντ& Α^Απι, τ^

το σπητί σου, και (κάν )νερον εις τα μία νούκε με οε'ρδε' ε Αίγιο λιαίου Αι-

ποδάρια μου δέν έχυσες" και ετούτη μπ$τ' ίμία μέ λιότ , ε δι μι φϊίον μ*

με τα δάκρυα τν,ς έβρεξε τα ποδάρια λεο-ϊρατ' ί κρίΐτ σ| βάϊγ.

μου, και με τα μαλία της κεφαλής τη;

Γα εσφουγ• ι$ε.

4^. Εσύ όε'ν με ε'φίλησες" και έτού- 45. Τι τ| πούθουρα νούΑ< μ^ δϊ.

τη , άπο τήν ώραν όπου έμβί,κα, δέν ε Αίγιο κ| άτ§ χε'ρί κί ερδι νουΑ| που-

Γλειψε να φιλ'^ τα ποδάρια μου. οόι τούκ' ΐ πούΟουρί χ^Απετ' 4 μια.

46. Εσύ με λάδι το κεφάλι μου δέν 4^• Μέ βάιγ κρίετβ τίμ νούΑ^ μα

το άλειψες" καϊ ετούτη άλειψε με μϋ- λε'βε , έ Α^γώ μ^ λε'ου Α4μπ| τ' 4μία

ρον τα ποόαριά μου.

47• Δια τούτην την αφορμήν σοΰ

μι μύρο.

47• Περ κϊτ| πούνε τλ Οόμ τιγ, ί

λίγω, είναι συγχωρημέναις αί άμαρτί- ντ«γίνεν| φάγετ' 4σάιγ τ^3ούματ|, βϊ

«ι; της αί πολλοίς, ότι άγάπησεν πο- ψέ &5ι σούα$* πάκ όο άδα άί ί\ ί

ντίγίνεν§ πάκ.λύ' άμή όποιος συχ^ωραται ολίγον , ο

λίγον άγαπ^.

48• Και ιίπε'ν της* 2υγν^»ρημε'ν*ι;

«Ιναι αί άμαρτίαι; ι<^.

48. Ε ί θόΥ άσάιγ' τ| ντ{γ•ν•ν|

φαγετ' έτούα.
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49• Και ?ρ-/ισ«ν εκείνοι όπου έκά•

(ίουντάν μαζΰ να λέγουν (ΑέΌατους

τί άνθρωπο; είναι έτοΰτος όπου συγ•

4$. Ε νίσνε άτά κε κεν| ντϊ Ρο•3τι

τ4 θο'ϊνβ [Αβ βε'τεχε τε τοΰρε, τζιλι

ίδτ| κούιγ χ| ντιγέν ε ο"έ φάγετί;

χω α άΐΑαρτιαις;

5ο. Και εις την γυναϊχα ειπεν' τι

πις-'.; σου σε έσωσε ' σύρε ιϊς τό καλόν.

Κεφ. τί. 8.

ι. Και δς-ερον άπότοΰτο επεριπά-

τει άπό 7Γθλιν εις πάλιν, και άπό χω

ράν εις χώραν , χαι έκύρυττε και εύαγ

γε/.ιζε την βασίλείαν τοΰ Θεού"" χαϊ οί

ίώίεκα μαθητάο'ες μαζύ του .

2. Και κάποιαις γυναίκες, αί όποί-

«ις ϊατρεύίΐν/.αν άπο πνεύματα πονη

ρά και άσθένειαις* ή Μαρία όπου έκα-

λεϊτο Μαγδαληνή , άπο ττ,ν οποίαν

•ύγηκασιν επτά δαιμόνια,

3. Και ή Ιωάννα ή γυναίκα Χουζά,

ό όποιος ήτον επίτροπος τοΰ ΗρώοΌυ,

χαι ή Σουσάννα, και άλλαις πολλοίς,

αί όποίαις τον έδΊακονοΰσαν άπό τα

πραγαριατά τους.

4• Και ες•ωντας να συντρέχη πολΰς

όχλος, καινά πκγαίνο λ εις αυτόν άπο

εκείνους όπου ήταν εις τάς πόλίις , εί

πε με παραβολη'ν.

Γ). Εύγτκεν Ιξω ό σπορεύς οΊά να

'.πείρη τον σπόρον του" κ» έκεϊ όπου

ϊσπερνεν, άλλο επεσ«ν εις την ς-ράταν,

και έκαταπατηθη, και τά πετεινά τοΰ

ουρανοί το έκατάφαγαν'

6. Και άλλο έπεσεν εις την πετραν,

και άφο'ντις έφύτρωσαν έξηράνθη, («

το νά μην εχη ΰγρασίαν.

η. Και άλλο επεσεν («σα ίΐς τά α

γκάθια, και με τ•• νά έφύτρωσεν μαζύ

τά αγκάθια τό έπνιξαν"

6. Και άλλο έπεσε εις τί,ν γην την

καλήν, και έφΰτρωιε και έκαμε κ«ρπον

ίκατονταπλασίονα. Ετούτα οΊίάσκων]

5ο. Ε ΐ θά Ρρούασε, πέσα γιότε τ§

σόσιτι, χάϊγδε μ.π§ τ| μίρρ§.

Κρίε Ετέτετί. η. 8.

Ε» •Α * • .* » •Α /Οι

ου πε πας χϊτουρε , ε αι £ιγ

κιουτέτ μπε κιουτέτ, έφϊιάτ, μπε φσιατ

τούκ έ δΊίάςουρβ , ί τουκ' έ βαγγελί-

σουρί μπρετερίν' έ Περντίσε, έ ίέ τ§

διμπείγιέ-ξ π^σχε με τε.

2. Ε σε τζά Ρρά χι πάτνε κενέ %•

ρούαρ| γκά Σπίρτερα τε κεκία , ε σε

γκά σϊμούντερα' Μαρία κ| κιοΰ•/αεϊγ

Μαγδ"αλινή , κε γκά άγιο πάτνε δάλλ*

ίτάτι ογιάΐγ.

3. Ε σ"έ Ιωάννα ίρούαγια έ Χου-

,αιτ ε πιτροπιτ σε Ηρωόητ , β βε

Σουσάνα, έ ίέ 3ουμ§ τε τγιε'ρα, άτό

/.| έ δίοπειγν! άτε με Ρε τε τοΰρε.

4• Ε σι ροοΊ σουαε το•ίρ;χ|, έ (λπε-

γίόισνε ντε άι γκά νιέρι κιουτέτ έγ/.ά

τγιάτερι , θά )ΐίτ& παραβολι.

5. Δο'λι πούιγχου τί ρ.πϊλ φαίρίν'

ίτιγ, ί τέκ (Απίλτε άί, τζά ρά απου'ί|,

Ϊ ού σχέλλ , έ εχάγχρε ζο'«γκτ' ε Κίελΐ7.

6. Ε τγιάτϊρ ρά (χπι Ροΰρό έ πό-

κε »ίου οϋ θά, σέ ψέ νοΰχϊ χίϊ νοτί.

η. Ε τγιάτερ ρά ψκχ μες τε Ρέ-

ριπαβετ' ε πο'κε πίνε Ρέιιπατι ε [Απί-

τνε άτέ.

8. Ε τγιάτίρ ρ"ά μπΐ δε τε [Αίρίί,

έ σι πίου, πέρι φάρίε νιεκίντ περ νιε"

έ σι θά «-ε θύρρι" άΐ κε κά βέσε πΐρ
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τας έ^ώναζεν" δποιος ίχει αύτία διά να

άκ,ούη, άςάχουϊ.

9• Και οι μαΟητάδες του τον ερω

τούσαν, καί έλίγ'αν" τ: Οελει να είπη

•ή παραβολή ετούτη ;

ίο. Και ό Ιησοϋς ε'ιπεν" εσάς εδό

θη να γνωρίζετε τα μυς-/]'ρια της βασι

λείας του Θεοΰ' άμή εις τους λοιποΰς

λαλδ μέ παραβολαϊς δια να μην βλέ-

πουσιν βλέποντες, και άκουοντες να

ρ,ν άχουουσι.

ιι. Και ή παραβολή ετούτη είναι"

ό οπόρος, είναι ό λόγος τοϋ θεοΰ.

1 2. Και εκείνοι όπου είναι σπαρμέ

νοι ιΐς την ς-ράταν, είναι εκείνοι όπου

άκουουν, έπειτα έρχεται ό διάβολος,

καί σηκόνει τον λόγον «πό την καρ-

δίαντους, διά να μν,ν π•.ς•ιυσο.>ν και

σωΟώσι.

ι3. Και οί άλλοι όπου είναι εσπαρ-

μένοι εις την πέτραν , είναι εκείνοι οί

οποιοιοταν ακούσουν, μεταχαοα; οεχον-

ται τόν λ.όγον" άμή έτοΰτοι ρίζαν δέν

έ/ουσιν, οί όποιοι ιΐς ολίγον καιρόν πι-

ς-εύουσι , και όταν ελθη πειρασμόν άπο-

μ;αρ^νν.τ;ίΐ.

1 4• Καί έκεΐνο όπου ίπεσιν εις τα

άγχάίΐια, είναι εκείνοι όπου άκουσαν τον

λόγον , καί άπο ταΐς φροντίδες τοΰ κό

σμου, και άπο τόν πλοΰτον, καί άπό

ταΐς ήδοναϊς της ζωής πνίγονται , καί

δΐν τελεσφοροΰσι.

1 5. Καί ε'κεΐνο όπου επεσεν εις την

γην την καλήν, είναι εκείνοι, οί ίποΐοι

άκουσα1/ τόν λόγον του Θεοΰ , καί τόν

κρχτοϋσι μέσα εις την καρδίχν την

καλ'*ν καί άγαήήν, καί με την •πομο-

νήν καρποφοροΐσ•..

1 6. Καί κανένας δεν άνάπτει τόν

λ.υ/»ον, καί τόν σκεπάζει με άγγεΐον,

■η τν> βάνει άπό κάτω εις την κλίνην'

άλλα τόν βάνει εις τόν λυννθ7«την, διά

τ| διΡιούαρι , λέ τ^ ύιΓιόγί.

ρ. Ε ε πιέτν' άτΙ μαθητίτ" έτίγ, •

ί θόσνε. τζφάρε παραβολίετ £στ§ χε-

ίο. Ε δε άί ού θα' γιουβετ οϋ Ι

στέ δένε τ& νί/νι τϊ φσένουρατ' «

μπρετερίσε σε Περντίσε' έ σε τγιέρε-

βετ οϋ Οόμ με παραβολίρα, χε τούκ'

επάρε τε μός σόχενϊ, έ τουκ' εδιΡιουα-

ρε τΐ μός κουπετόγίνε.

ιι. Παραβολία δα |"ίτε κεγιό"

φάρ^α εστε φγιάλλια ε Περντίσ§.

12. Ε άτά κ| γιάνε μποϋδε, γιάν*

άτά κε σι διίιόγενε, παστάϊγ βγιέν

ογιάλι έ μΕρρφγιάλενε γκάζεμερατ' ί

τοΰρε , κ§ τε μός σόσενε με τε πε-

σουαρί.

1 3. Ε άτά πά κ| μουαρε φγιάλενβ

μπί Ροΰρρ' άτα κοϋρ διΡιόγίνε μάρενβ

φγιάλενε με Ρεζίμ , πό κϊτά σκάνε ρέ-

νιε , τξ τίλετε πεσόγενε περ τζά κόχϊ,

τε Ρο•—"'■'

■ϊ >

ι κουρ ϊιγιεν ντονιε

λιαρΡόνενε,

Γουτ,ιτουρϊ

ι4• Ε φάρόα κ| ρά μπε Ρόμπα σ|-

νόν, άτά κε §:ίιόγεν§, π& γκά τε λια-

κεμούαριτ' έ Ρέριτ , έ γκά τε πελκία-

ρατ' έ κίσάίγ γέτετ , μπίτενϊ • νουκί

πέγίνε τε μπρόίουρε.

Ε δευ. Ε άγιο /.| ρα μπε όε τε μιρρί

σϊνόν άτά, 'λϊ τε τΓ/.;τε σί διίιόγενΐ

με ζεμερε τε μίρρε, μπάγίνε φγιάλενε

κε διΡιόγίνί, έ ννέγενε φάρρΐ μέ άν| τε

οουρίμιτ.

ι β. Ε ντονιε νοΰ/.ε δέζ φωτίνε, έ

ε μπουλιον άτε μέ ντονιε ένε, ά έ βξ

ντε^ε στράτ' πό έ βε μπί σαμπτάν,

κέ τε &όχινϊ δρίτενε άτά κέ χίγενε •;τ|
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να βλέπουν το φώ; ίκίίνοι 4π©0 ίμβαί- 5τ»-ί.

νονν'

17. Δ'.αΐί δεν «ίναι κανένα κρυ?όν

όττοΰ να μην φανερωβ•/|" οΰδε άπόκρυ-

φον όπου να μί,ν γνωρισΟί , και νά

«υγη εις το φανερόν.

1 8. Βλέπετε λοιπόν πώς άκούετε"

διατΐ όποιο; έχει ( τίποτες χάρισμα )

θέλει του δ*οΰη κ»Ί άλλο περισσότερων

και όποιος δ*έν ε/ει ( χάρισμα ) και ε

κείνο όπου φαίνεται πώς εχη θέλει

παρΟΐ άπ' αυτόν.

19. Καί έπη'γασιν εϊν αυτόν ν} μάν-

να του και οι άοελφοίτου, και Οίν η

μπορούσαν να τον «μίζουν άπό τι

πλήθος.

2θ. Και κάποιοι τοϋ είπαν" ότι ν5

μάννα σου και οί αδελφοί σου ςζινΜτχί

εςω,καί θέλουν νά σε ε'όοΰν.

2ΐ. Και ό Γ/ισοΰς άπεκρίίη, και εί

πε τους" ή μάννα μου και οί άόελφοί

μου, έτοΰτοι είναι ύποΰ άκουουντονλό

γον του Θοοϋ, και τον κάμνουν.

22. Και μια τών ημερών και αυτό;

άνίβη μέσα εϊς καράβι, και οί μα9η-

τάδες του μαζύ" και είπέν τους" ας

περάσουν πέρα άπ!> την λίμνην. Καί

•σηκώθηκαν.

α3. Καί εκεί ύποΰ αρμένιζαν, ύ Ιη-

βοϋς εκοιμη'θη και έκατέ βη άνίαΐς-ρί-

βιλος εις τήν λιμνών ' καί τι» καρζβι

•γέμιζε, και έκινδύνευαν.

»4• Και οί μαθητάδες επήγαν /.ον

τά και τον έςύπνηταν, λίγοντίς' δι

δάσκαλε , διδάσκαλε , χανόμεσθε" και

ό Ιησοΰς ϊσηκώΰη και επρό<τα;ί τον ά-

νεμον καί την ταραχην τού νερού* και

έπαυσαν, καί έγινε γαλη'νη.

α5. Καί είπέν το^ς' ποΰ είναι ή πί-

ς•ιςσας; καί άπό τον φο'βυν του; ϊ θαύ

μασαν, λέγοντες άνάμβσο'ντους" τίς εί

ναι λοιπόν «τούτος , όπου προ7άσσει

17. Σενουκ' |•3τί ντονιΐΐ ερίτε, κ^

νούκεδό τε τζοάκετε, ας έφσέ/ουα, *6

& τί μός νίχιτε, : τ§ μός οούκετί.

1 8. Βεδτοόι άδά κι3 διΡιόνι" σε ά-

τιγ κε κα δο τι ιπετε, ε γκα αι >4

σκι, έ δ*ε άγιο κε δούκ:τε σέ κα οί

τι μίρ^τΐ πρέϊγ σί.

19. Ε έ*ρδ"ε ντε άί εμμα « δε βε-

λάζεριτ' έ τίγ , έ νους; μούντνί τα

πίκνϊ άτ§ νκα τούρμ' έμάδ».

2ο. Ε ί ρεφίενϊ άτίγ, έ ί Οάν|" μέ-

μα γιότε , έ δε βελάζ;ριτε τατ £ίν|

γιά^'τϊ ϊ δοΰανί τε τε ^όχενϊ τίγ.

αϊ. Ε δε άι οΰ πΐρίέ«Γκ, έ οΰ θα

άτοΰρε" μίμα ίμε, έ δε βελάζεριτ' έμί

κιτά γιάνε , κε διΡιόγϊνε φγιάλίν' <

πε^ντίσε, έ έ/χέγίνί άτε.

22. Ε Γιάου νιε δίτε, έ ^ίπι άί β

δι μαΟητίτ' έτίγ ντε βά:κ;, έ οΰ Οότ'

άτοΰρε. λί τε χίίίμι μπάν» τ^ πίρτέϊγ-

με ι§ Ριόλιτ" έ λίσου'αν§.

α3. Ε κοΰρ κ{ίι άτα πλεχούρβ, έ

μ-ίόρι Γιουμι ί ζήρίτι νιε θελίμ έρρ"ε?

ντε ΡιοΑ" ί μποΰίίινσνε ουγε , έ ριζι-

κούϊγνξ•

ι\. Ε σί ερδε άφερ, • ζγιου'αν|

άτε, έ ί Οόνε, όάσκαλ, ώ όάσκαλ ,

μείιεντ νουαπάσεμΐ" έύέ άΐσί οϋ-^κρβ

κεοτο'ι' εόίενΐ, ε όέ θϊλίαν' β οϋνιτ" β■Γ ΓΓ* *» - * .

πουβΟ» , β οϋ Αε .ϊουνάτζε.

ι5. Ε ού θα άτοΰρε" κου !$τί πέ-

σα γιούαιγ; έ οΰ τ;ίμν|, ε ού τ$ιου-

δίτνί, « ϋόανε, ίιίρι με γέτερι\$" βά>§

τζιλι ^ατί κούϊγ , κ; πορσίτ ίό^ε
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χαί τους άνεμους χβα τι νερά , και του

«•παχούουσι ;

α6. Και ίκατε'πλίυσαν ιΐς ττ,ν χώ

ε»οτν τών Γαδαρηνών, ό οποία (ϊναι αν

τίπερα ττ,ς Γαλιλαίος.

27 ΚϊίώτάνεύγηκίνεςΜείςτηνγην,

τον «-άντησεν Ινας άνθροιπο; άπο την

πόλιν, ό όμοιος είχε δαιμόνια άπο πολ

λούς χρόνους, και φόρ;μα δεν ένδυνε-

ιο , λ.αΐ εις το σπίτι δεν εμενεν , άλλα

ε!ς τζ μνήματα.

ι8. Κα! ώσαν είδε τον Ιησοϋν , ε-

^ώναξε , και επήγε και έπεσεν ιΐς τα

ποδάρια του, και μέ μεγάλν,ν φω/,ν

ίι-εν" Ιν,ιοδ υίέ τοϋ Θεοΰ του ύψίς-ου,

«έχει; νχκάμη; μετ'ε'με'να; παρακα

λώ σε {«.η ρ βατανίτ/,ς.

319. &ιατι είαρηγγειλεν ιΐς το πνεύ

μα το άκάθαρτον να βυγη άπ6 τον άν-

βρωττον' διατί πολλούς χρόνου; τον

ιχίάτα' και έδένετο μέ αλυσίδες καϊ

μέ κλαπαις το «φύλαγαν* άμή εκεί

νος έκοπτε τα δεσίματα, και έδιώ-

χνετο άπο τον δαιμόνια εις τους ερτί—

ρους ( τόπους. )

3ο. Και ό Ιησονς τον έροΐτησε,

καϊ «ιπε* τί είναι το όνομα σου ; κ,α! ε

κείνος είβε' λεγεών' ίτι πολλά δαιμό

νια εμβήκαν εις αυτόν.

3ι. Κα» τον έπαρακάλει να μ?,ν

τους προτάςη να πάσιν εις τ/,ν άβυσ

σον.

32. Και έκεΐ εις το όΐος ίτον αγέλη

τών χοίρων ό^οΰ έβοσκε* κοϊ τον έπα-

ραχαλοϋσαν να τους δώση άδειαν να

Ιμβουν εις εκείνους. Και τους έδωσε.

33. Καϊ ωσάν «ϋγΐκαν τα δαιμόνια

έπο τον άνθρωχον, εμβηκαν εις τους

χοίρους" χαί έκίνησεν η* άγάλη εκείνη

άπο τον κρημνον εις την λίμνην' χαί

•πνίγη.

3 ,". Κη ώσαν είδαν οί βοσκοί έκεΐ-

τ| , Ι δε ονγ$τί , έ ε δίΓιόγενΐ, άτί;

36. Ε ού χουαδε ντε βεντ τε Γαδα-

ρινυβετ , κε |5τί περτέ«γ Γαλ:λαί§σε.

ιη, Ε πόκε δο">•ι άί μπ& δέ , ί £ό>!ι

πξρπάρα νιε νιερι γκα κιουτε'τι *ε

'Ά/Ί τεπαούδέ κ§3ουμε μοτζετ,έρόίυ

νούκε μπαν ντε βέτξχε, άς ντε στεπί

χίν , πό ρίγ ντε βάρρε.

α8. Ε σι έ πα Ιησουνε. ί ρα ντ;ρ

κ£μπε, έ θυ'ρρι με Γ| τε μαδ, ί θα*

τζκαμ ού'νε τε πέΐγ μέ τί Ιησοΰ ί πίρ-

ρΊ ί Περντίσε σε λιάρτιτ* τ§ λιουτεμ

τίγ τε μ6ς με μουντότζ.

29• Σε έχορσίτι Σπίρτιν* ε π|Γ{οί

τϊ δίλλ γκα νιερίου, σίσου'με βίτερα

έ μπάν άτϊ, ί κε λίδουρε μέ χίκου-

ρα , έ έ ρουχίγνε ντε κουτζουρ , έ 'Ητ

ποίιτ χε'κουρατε, Ι ζλόνειγ γκα ίπα-

ουδι ντ' έρημίρα.

3ο. Ε Ιησουΐ ε πιίτι άτ^ , ε ϊ6α*

τζέ1* πε Ιμερι ίτ, έ δε άί ϊΟα' Λεγεών*

σέ κί>-« χίρί τέκ άΐ σουμί τε παοΰδ|.

3 1. Ε ΐ λιουτείγ άτίγ τ| μος ί

πορσίτγε άτα τε χίγϊνί ντε δε'τ.

32. Ε κϊ άτγέ νιε κοπέ έμάδε όε'ρ-

ραβετ, χε κουλότνβ ντ§μαλλ, «,ίΧιου•

■τντΛ άτίγ του άπ| οΰρδ|ρ τ£ βε'νξ

μπε δίρρα , έ ί ποριίτι τε βε'νε.

33. Ε σί §ουαλε τε παουδετε γκα

νιερίου, χίνε ντε οε'ρρ'α" έ ού βϊοσοϋλ

κοπε'για μπί ^ρεμίν! , έ ού μπίτ ντ^

Ριόλλ.

34. Ε «ί ε πα'ν$ είτα κ^ £ου«ϊγνΐ
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νο όπου ϊγινεν, ίφυγαν* καί επήγαν εις

τήν πάλιν καί εις τα χωράφια καί εί

παν το.

35. Και οι άνθρωποι εύγήχαν να ει

πούν εκείνο όπου έγινε" και ήλθαν εις

τύν Ιησοϋν, καί εΰρηκαν τον άνθρωπον

όποίϊ έκάΟετο , άπό τον όποιον εΰγη-

καν τα δαιμόνια, ένδυμε'νον και σωφρο•

νισμένον ει; τά ποδάρια του Ιησοΰ" και

έφοβη'θηκαν.

36. Και εκείνοι όπου το είδαν το εί

παν εις αύτουνοΰς. πώς ό δαιμονισμέ

νος ελευθερώθη.

3^. Και το πλήθος Ολον της περί•

χώρου τών Γαδαρηνών έπαρακάλεσαν

τον Ιησοΰν, να εύγη να πάγη άπ' αϋ

τους, ότι είχαν μεγάλον φόβον' και αυ

τός έμβηκεν εις το καράβι, και έγύρι-

σεν οπίσω.

38. Και ό άνθρωπος έκεΐνος, άπρ

τον όποιον εΰγηκαν τα δαιμόνια, έπα-

ρακάλει τον Ιησοΰν, να είναι μαζύ του"

«μη ό Ιησοΰς τον απόλυσε, λέγωντας*

39. Γύρισε εις το σπητί σου, και δι

ηγου όσα σου εκαμεν ό Θϊός. Και έπή-

γεν εις όλην την πόλιν και έκνίρυττεν

όσα τοΰ εκαμεν ό Ιησοΰς.

4ο. Και όταν εγυρισεν ό Ιη«ο~ς, τον

εδέχθηκεν ό όχλο;" διατί όλοι τον ά

νάμ?ναν.

4ι. Και εκείνην την ώραν ήλθεν έ

νας άνθρωπος το όνομα του Ιάειρος

και αυτός ήτον άρχωντας της συναγω

γής" καί επεσεν εις τά ποδάρια τοΰ Ιη-

βον, καί τον έπαρακάλει να πάγη εις

το σπήτίτου*

42. Οτι είχε μίαν θυγατέρα μονο

γενή, έως δώδεκα χρονών, καί εκείνη ά-

πε'θανε. (Καί έκεϊ όπου έπάγενεν ό Ιη

σούς το πλήθος τοΰ λαοΰ τον έ^ενο/ω•

ροΰσαν.

43. Καί μία γυναίκα ή οποία είχε

δερ^ατ§ άτε κε οΰπ§, ίκνί ε βάνε, έ

ρ"εφιενε ντ| κιουτέτ έ ντ| τζιφλίκε.

35. Ε οούαλε τε σίχνε άτε κε ο!»

πε , ε ερδε τέκ Ιησούι, έ Ρε'νε νιερίνε

κε οούαλε πρέΐγ σί τ| παούδίτε/, "".ξ

ρίγτε ντε πέμπε τε Ιησούϊτ , βέίουρε,

έ ούρτετζοΰαρε, έ ού τρέμπνε,

36. Ε δέ άτα κ^ έ πάνε ού §ε/ρτού-

ανϊ άτοΰρε κίσ ού δϊρούα ΐ δαί'ζονί-

σουρι.

37. Ε γιου λιούτνε άτίγ Ρίθε τουρ-

μα κ§ οόλι γκα βεντι ί Γαδαρινόβετ

τε ίκϊν γκα άτα , σε ί ζοΰρι νιέ φρί*.'

έμάδε" έ άί χίρι ντ| βάρκε , έ ού κθέ

μπε τε πράπε.

38. Ε νΐίρίόυ κ| οούαλε πρέΐγ σι

τ| παούδίτε, ί λιούτεϊγ άτίγ τε ρίγ

με τε πάσχε* έ Ιησούι έ λεσόι άτι β

ί θά. "

39. Χάιγδε ντε στεπί τέντε έ ρ§<ρ&

σα Αέρι Περντία περ τιγ, έ άί βάτε,

έ κηρϋξ ντε περ Είθε κιουτέτ σα πίρι

ντε άί Ιησού».

4ο. Ε κουρ ού κθίε Ιησούι, ε πρί-

τι άτε τούρμα, σε ψέ ίϊθ'* δε/ίερόιγνε.

4 1. Ε για βγιέν νιε νιερί κέ κίσ

εμερινε Ιαιρο, έ κούιγ ίστε ί πάρι ί

2υναγόγιτ , έ σί ρά ντε κέμπε τ§ Ιη

σούϊτ, ί λιούτεϊγ άτίγ, τΐ βίγ ντ§

5τ|πί τε τίγ.

4*2. Σέ κία νιε βάσιζε τί βε'τεμε

γγέρα οΊμπεδγιέτβ βγιέτζ, έ χξγιδ με-

νιεντ ί βόίσ' (έ μπούδι τέκ β:γ , β

μπιτ άτε τούρμ' έ νιέρεζετ.

43. Ε νιε Ρρούα κε χίκτε γκα τε
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χίνησιν αίαατο; δώΰίκα χρόνου••:, και »-

ςβδίασεν όλον τη; τον βίον ίί; τοΰ; ι

ατρού;, καϊ δεν ήαπόρεσεν άπο κάνί'-

νχ να ίατρευδή"

44• 2ϊ<*όνωντας οπίσω του, επία-

«« την άχραν τοΰ φοοέαατόζ του* και

ι-αρευύϋς ίς-άΟτι το τρεςιριον τοΰ αΓ;Αα-

το; της.

45. Και ό Ιησοϋ; είπε" ΙΙοϊο; εί

ναι εκείνο; όπου {<,» έπιασε ; και έπειοη

όλοι αρνούνταν , λί'γ»ι ώ Πί'τρο; και ε

κείνοι οπού ήταν |χΐ τον Πε'τρον' Δι

δάσκαλε, οί όχλοι οέ σφίγγουν και

«ί τενοχωροΰν, και λέγει;" ποίο; είναι

όπου υ.» έπιανε;

46. Καϊ ό Ιησοΰ; ειπε' κάποιο; (Αβ

έπίασ•* <ϊιατι εγώ έγροίκησα οόναα,ιν

όπου εύγτ,κεν άπό λόγου ρ,ου.

47• ^αι «ισάν εϊοεν ή γυναίκα ότι

οεν τον έλάνθασεν, ήλθε τρορ.ασ(Αε'ν/ι,

και επεσεν εϊ; τα ποοάρια του Ιησοΰ ,

και δια ποίαν άφορριήν το έπιασε, τοΰ

το είπεν έμπρος-α εϊ; όλον τον λαόν,

και πω; ίατρεΰθη παρευθό;.

48. Κα! ό Ιησοΰ; την είπεν* ώ θΰ-

γατερ εχ* θάρρος, νί πίς•ι;σου οι ελευ

θέρωσε* ουρί ει; το καλόν. )

49• Και δταν άκό|Αη ό Ιησοΰ; έλε

γε τον λόγον, έρχεται ενα; άπό τόν άρ-

χισυνάγωγον, και λέγει του* ότι άπέ-

6ανιν ή θυγατέρα σου" (Αήν πειράζη;

τον οιδάίκαλον.

3υ. Και ό Ιησοΰ; ώσαν το ήκουσίν,

άπεχρίθνι και είπίντου' ριήν φοβάσαι'

μόνον πις"*υε, και θέλει γλυτώσει.

5 1. Και ωσάν έμβήκεν εϊ; τό ?π/,-

τι, δεν αφ•/ικ« κανένα να ί"ριβ{ΐ [Α^σα,

χαρά μόνον τυν ΙΙίτρον και Ιάκωβον

και Ιωάνντ,ν, και τον πάτερα τ?,;κορα•

«ιδα; και τ/>ν μητέρα.

\>λ, Κ«ί έκλαιον όλοι και έλυποΰν-

ταν. Κκι- μ Ιησού; •ι,;«* μ,; κλαίγε.

ργιίδουριτ' ί ΓΛκουτδιμπεδγιέτΐ Ργιέτ,

* ?§ χιΰ πρίσουρί ίίθί ίέν' ίσχίγ ντ»

τ,ερά^», ΐ σμοϋντ τ| δίρόνειν γχά

ντονιί.

44• 21 γιου άφ$ρουα άτΐγ πράπα-

ζε. ζοΰρι άνεν' ί ρόκί.σ§ τϊγ' • άτ»

τζάστ ΐ μπίτι τε ^γιεδουριτ' ΐ Γεάκουτ

σέ σάιγ.

45. Ε Ιησουϊ θα* τζίλι εστ' άΐ κϊ

μξ ζοϋ μουα; $ σι θοσν& ίιθί σέ γιό,

Πε'τρουα έ δέ σοχίτ' ετϊγ ϊ Οάνί' ία»

ικαλ, τε που-ιτόϊ τούρρια, ΐ τε στίπΐ•

(γν|, ί πιίτ, σε τζίλι ιά ζοΰρι.

46. Ε ο-» Ιησοΰι 6α τζιόκουδ (χ; ζοΰ

ρι ' σέ ουνϊ ύΐιΓ;α'£α '/.'ί όά'Η γκάριζε

φουκί.

47• Ε σί πα Ρροΰαγια κ| οΰ τζφακ ,

έ'ρίι τουκ' έ ^ρε'ίουρξ, » ο", ία περ-

πάρα τίγ , ί ριφέου άτΐγ πϊρπαρα Ρί-

6ϊ λα'ίίτ πέρ σέ ε ζοΰρι, » <ίε κε κίίϊ

οϋ σεροΰα ρ.• νιε χί[ ε.

48. Ε 5έ άΐ ΐ 6α άσάϊγ" κίγ 6αρό;

ώ λίγε, «ε πεσα γιότε τι σόσι τ γ

^άϊγδε ρίπε τε (*ίρρ&. )

49• Ε πα σο'σουρ* άι ε ίε φγιάλ*-

νϊ, βγιέν νιε γκά ϊ πάρι ϊ συναγώγιτ,

έ ϊ Οότ' άτιγ' σέ βδίκι |5άϋ;ζα γιότε π<*

(αο; υ-ουντο δάσκαλε.

5<>. Ε ιίέ Γ/ισούΐ σϊ οιίιόί, γιοίι

πίρίειίκ άτίγ, έ ί 6ά' ριο; ού τρΐριπ,

πό πισό βέτϊμΐ, έ δο τ§ ϋπ$τόγ*.

5 1. Ε σί χίρι ν 7ι ϋτϊπί νυυΧί Ζ•.Χ

νιερί τε ίν πρ$ντα, πό 11ε'τρον«, έ ό»

Ιακωβονε. έ όε Ιωάννη ί οέ γιάτν -όί

(Α^Α-ν έ υαίϊ,ίΟί.

5α. Ε κιάϊγνϊ Γίβε « ρΊ'χεσ;ν| π'ίρ

.'ί' < ϋ άί' οΰ Οότε !αο; χι,.», νουκί.

3*7
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δίν άπε'θανεν, άλλα κοιαάται.

53. Και τ;ιν ί'καταγελ.οΰσαν, είξεύ-

οοντε; πώς απέθανε

5.ί• Καί αύτο; εύγάλωντά; του; έ

ξω όλους, ΧνΙ πιάνωντάςτην άπό το

χέρι τη;, έφώναςεν' ίϊ κορασίδα, σνί-

'/.ω απάνω

ί5. Καί τό πνεΰΐλά τη; εγύρισϊν ε:;

αυτήν, και πχρευβϋ; έσηκώϋη'καί είπε

να τ?ς δώσουν να φάγη.

56. Και οι γονείς της ετρόιι.α;αν'

και ό Ιησοϋς τους {παράγγειλε ν» αήν

είποΰν κανενός εκείνο οπού ίγινε.

Κεφ. θ. 9•

ι. Κοά ό Ιησοϋς προσκαλώντας ΐοϋς

δώδεκα ριαθητάδε; του, τού; έδωκε

δύναιαν καί εξουσίαν εις όλα τα σαι-

μόνια, και να ΐατρεύουν άσΟένειαι;.

ι. Καί τοΰ; ίς-ειλε να κηρύττουν

την βασιλείαν τοΰ Θεοΰ, καί να ΐα-

τρεύουν τους άσΟενηριένους.

3. Και λίγα τους" [λην σηκώνετε

τίποτίς εις την ς-ράταν, |/.ηδέ ραβόί,

•χηδί σακοϋλ*, [ληδέ ψωριί, μηδέ άση-

(λι' αηο» να έχετε άπο δύο φορε'ριατα'

4- Καί *ίς όποιον σπητι έρ^βητε, ε

κεί ρ.ε'νετε, καί άπ' «κεϊ να εύγαίνε-

τε εζω.

5. Καί όσοι δεν σας δεχθοΰσι, »ύ-

γαίνοντες άπο την πάλιν έκείνην, καί

τον κονιορκτόν τινάξετε άπο τα ποδά

ρια σας, να ηναι διχ ριαρτυρίαν εις

αυτούς.

6. Καί όταν εύγαιναν επερνοΰσαν ά

πο ρσα άπ6 τα χώρια, κηρύττοντές

το ίύαγγέλ•ον καί ΐατρεύοντες εις κά&ε

τόπον.

η. Καί ό Ηοώοης ό τετράρχης η-

κουσεν όλα ί/.εϊνα όπου ίγίνηκαν άπ

αυτόν τόν Ιησοιϊν' καί άπο'ρει ΰ'ιατί ε-

βόΊ'κι πο φλ§.

53. Ε ε'περκε'σνβ άτ§ σ• οϊγνε κ^

βοΐκι.

5.{. Ε άί σι ί ντζόρι τβ Ρι'θί γιάστε,

ε ε;Λπάιγτι άτε γκα οόράα, θίρό•., ί ί

δχ. ώ τζούπ|, γκρε'ου.

55. Ε ού κΟε ^πίρτι ρίπε τε, έ ού

γγιαλ άτε χέρε ' έ πορσίτι τι ϊπνε ά-

σα»γ τε χάίγ'

56. Ε ού τζιουδίτνε, έλιάνε [Αιντε

περίνγτ έσάίγ' ε άί ΐ πορσίτι άτ* τ§

[/.ό; Οόϊν| νιερίουτ άτ§ *ε ού £ε.

Κρίε Ενέντετε. 6. 9-

ι. Ε σι Ούρρι τε Λια.πϊδγιε'τε ιια-

Οητίτ' ίτίγ, ού δα άτοΰρε «ρουκί, έ δί

οΰρδ§ρ ρ•.πί ίϊθε τε παούδ§τ§, β δε τε

σερόγενε σϊ^ούντετί.

α.• Ε ί £ερίόι άτά τε κηρύξνε ρι,ποε*

τερίν έ Περντίσε, έ του ϊπν; σεντίτν^

ο| σεαούί§βετ.

3. Ε ού &ά ατού 3ε* ιαο; ιιε'ρρι οάό-

ρε Ρε [Απ-οίδε, ας στοπ , άς τόρβε, ά;

ποΰκε, άς άσπρε* άς οι πάλλε ρόΛα τ§

κίνι.

4• 1'• δε (Λπε τζοο στεπί ίί τε χίνι,

ρ.πε'τι άτγέ γγερα σα τε §ίλλι.

5. Κουδο ί'ε τε αος ού κιάσγενε

γιούβετ, κοϋρ τέοίλλι γκά άί λιουτέτ,

δκούντνι έ δέ πλιούχουριν$ γκα κέαπε-

τ& τούαϊγ,περ ριαρτυρΐ κόντρ' άτοΰρε.

6. Ε σί οούα)1| νίϋνε τε βίγνε ^ο'του

λε ντε περ φ"ίιάτερα, τούκ' έβαγγελί-

σουρε, έ τούκ έσεροΰαρε ΛΟτ*νε ρ,πε

τζδο άν|.

η. Ε ύιΓίόι Ηρώόη Τετάρχη άτοκε

πίνισνε γ/.χ άί τέ ΚΟα' έ τζιοΆτε«γ"

σε ψε Ουσν^ τ,α, κε Ιωάννη ούγκρέ
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λ*γαν κάποιοι, ό'τι ό Ιωάννης άνέ<τη εκ

νεκοϊόν.

8. Και κάποιοι, ότι ύ Ηλίας έφάνη

και άλλοι, ότι ένα; προφ/ι'τη; άπο του;

παλαιού; άνες-άθη.

ρ. Και ό Ηρώδης εϊπεν* έγώ άπε-

κεοαλισα τον Ιωάννην' και ποίος ιϊναι

ετούτο;, οιχ τον όποϊον έγω ακούω τέ

τοια; Και έζητα να τον είδη.

ίο. Και γυρίζοντ!; οι άπός-ολοι ει;

τόν Ιτ,σοΰν τοΰ έδιηγηβηκαν όσα εκα

γ*α τ| β&'κουριτε.

8. Κ τζα τ\ τγιε'ρε θόσνε' £ϊ ού

δοΰκ Ηλία, έ τϊτγιε'ρε πα κε ού γκρέ

νιε προφήτ ί.λιάστε.

9• Κ θα Ηρώδη Ιωάννητ ουν' ΐ

πρέ'ία κρίετε* ιτο τζίλι Ί^τϊ κούιγ, κ|

διΡιόϊγ τ§ Οο'νε πιο τέ κάκε πούνξρα; «

κιρκόντε τα ί*ϊχ άτέ.

ίο. Ε σι ού κβίενε άποστο'ϊγτε , ΐ

ρϊφίενε άτϊγ ΡίΟ1" άτο κε Αενβ' * σϊ ί

ρ.αν' και εκείνο; τού; έπηοε, καϊ άνε- |ΑΟρ?ι άτά (λέ βε'τεχε, ού χόικ μπε

νιε βίντ τε σκιούαρ§ τε, κιουτέτιτ κΐ

κιούχκετε ΒιΟσαϊδά.

/ώρτ,οεν ςεχωρις-κ ει; έ"να εοηίΑον τό•

«ιν τ?,; πόλεως όπου έκαλεΐτον ΒηΟ-

σαίία'.

ιι. Και οι όχλοι ώσχν το έγνώρι-

σαν, τόν ακολούθησαν- και ί7ωντα; να

του; δεχβή, τοϋ; έλάλει δια την βχσι-

λειαν τοϋ θεού", και εκείνου; όπου •-

/.Ρ«*•,ουντα•; ΰιραπειαν του; ιατρευ!.

12. Και ή ηυ,ί'ρα άρχισε να βραδι-

β,η* καϊ ερχόμενοι οι δώόεκα, του εί

παν* απόλυσε τον όχλον, δια να ύπά-

η τριγύρω ει; τα; χώρα; καϊ ει; τα

χωράφια, να κονε'ψουν, και να εΰρουν

κ» φαγητόν* ότι εδώ εί'υ.εσ()εν εϊ; εοη-

(Αον τόπον.

1 3. Αί'γει του;* δοτέ του; έσεϊ; να

φάσιν. Και εκείνοι είπαν- ία,εΐ; δεν ε-

χοριεν περισσότερον άπο πε'ντε ψαψ.ία

και δύο ψάρια, εςω παρά να ϋπάρνε, να

αγορασωυ,εν φαητα οια όλον τον λαον

έτοΰτον.

1 4- Διατϊ ήσαν άναρε: εω; τε'ντε

χιλιάδες* και ε'ιπεν εϊ; τοΰ; ριαθητάδες

του" βάλλετε του; ει; τά;ιν να καθί

σουν άπο πενήντα.

ίο. Και έτζι εκαιιαν* και τοΰ; έκά-

Οισχν όλου;.

1 6. Και ό Ιησού"; πε'ρν<οντα; τα πε'ν

τε ψωμία και τα δύο ψάρια, άτε'νισεν

εϊ; τον ούρανον, κχϊ τα ευλόγησε* καϊ

ιι. Ε σι δΐΓιούαν{ κετ4 πούνε τουρ-

(Αετέ , ί βάνε πα; σϊ ' έ σί ϊ πρίτι ά

τά , ού κουζίντόν άτοΰρε πΐρ (Απρετε-

ρϊ τί ΙΙερντίσε , ε σερόντε άτά κε κί-

σν| 'ττρεγγίρι.

ία. Ε νίσι ?>ίτα τ'ε Οίχειγ' ί γιο!»

άφερούανε άτϊγ τε βιι/,πεδγΐί'Λΐ, ί ΐ

θο'ν' άτϊγ" λείο τούρ(*«ν5 , τ» βε'νϊ |1ό-

τυυλε φσιάτεραβετ έ τζεφλικεβετ, τέ

κονέψγενε , * τξ Ρεγενε τε γκ:ίν4 , «έ

κετου γευ.ι ντε &ίντ ε'.ετου γει 4 β'ε ίρη(Αΐ.

1 3. Ε ού 6ότ άτοΰρε* επουνι γιου-

βετ άτοΰρε τε χάνε. έ όέ άτά ί Οάν|*

νού/.ε χ.ίαΐ νά{ϊ«τ αϊτού [Α* τί'πϊρ πέ.ν

βε'τζε πε'σΐ πούκϊέετ, έ δε δϊπίσκετ"

βί'τζρ'.εντε βά φτζιυ. νάβετ τι πλε'γβίΑΐ

τε γκρένα περ ΡίΟί /.:τί λαο'.

ι4• 2έ ψέ κεν§ γγερα πέ»ε (Αίγί

πούρρα" έ ού <)α ρια^ητίβετ βε τϊγ' βί-

ρι άτά τε ρίνε τούφα τούφα γκ* πε-

σεδγιετ».

1 5, Ε πενϊ κεϋτοΰ * έ ίβούνε '

ντέϊγ^ε τι ΡίΟι.

ι6. Υ. σϊ ^όρρι τε πε'σε. πούκετε,

έ δε τε §ϊ π.'ί/.'.τε, έ γκρίγτι σίτε ντέρ

Κίελ, ί Λεκόι άτό , : ί Οεου. έ ού ά
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τκ «"κατώιού•, κ*ί {"διδέ* τα ιίς τοΰς|ίπ ααΟητίζιτ, τοϋ ά &γν? τούραΐβ•

ρ.αβιηταίίί τον» , να τα βάλλωβιν εις

τον όχλον.

ιτ. Κα' ίΐιανοτν, χαΐ εγόοταβαν ό-

λοι" χαί ετ/χωσαν τα χο'λαάτια όπου ε-

περίστευσαν, δώδεκα χοφίνια.

1 8. Και όταν έποοο-εΰνίτο χατα

ρ/νας, ήταν ααζύ οι ααίητάδες του*

χ«ί τους ΐρώτησ»" ποίον αϊ λε'γουσιν οί

ό^λοι να είααι ;

ι«). Και ε'κεϊν'.ι άπεκρίθηχαν, και

ιΐΓταν* άλλοι λενουν πώς να ησαι ό Ιω

άννης ό βαπτιςτίς' χαί άλλοι, ό Ηλί

ας- χαί άλλοι, ότι κανένας προφήτης α

πό τους πχλαιούς άναςτίθη.

•>ο. Καί λέγει εις αυτούς" ά•./.τ £-

»τε?ς ποίος λέγετε να είααι; Και άπι-

κρίθη ό Πέτρος, χαί «ίπβν* ό Χρις•ός τοϋ

θιοϋ.

3ΐ. Κβί Ι Τησοΰς τους έ'φοβί'ριτε,

χαί τους έπαρτίγγειλι κανενός ν* αήν

το είπωσιν έτΓϋτο"

33. Λιγωντας* Οτι χάανει γοίία ύ

υίνς του ανθρώπου να πάθη πολλά, χαί

ν« άποηοχΐ|Αασ^7; άπό τους ποεσβυτε-

ρους χαί αρχιερείς χαί νρααρ,ατκΐ;* κ•χί

ν« σκοτωθη, χαί τ?ί τρίτη ήαίρα να

άνα^αΟη.

3.3. Κ«1έ"λεγεν »ίς όλους" ε"αν κα

νένας θέλη να ελθη καταττόδι αου. άς άρ-

ντ,θη τοϋ" λόγου του, χαί άς σηχώιτη τον

ς-κυρόν του κάθε ηοέραν, χαί άς αε α

κολούθα.

»4• Διατί όποιος θέλει να «ουλάςη

τήν ζιοτ'ν του, θέλει την χάσει* και ό

ποιος χ*«ιτην ζ&ιηντου δια λόγου αου,

ετούτος θίλει την κερδέτει.

^5. Διατί τί (ϊ'.άφορον είναι εις τόν

«τν'ίβΜπον, ε<*ν κίοήιιη τον κοσιίον >*-

λον, καί τού λόγου του να /α'ση, η ν»

ζτ«Αΐ».>θίί :

3<ϊ. Διατί ογττ.ο; ΐντρττ"; «ί; ίυ.έ-

περπαρα.

ι-. Ε γάνχςί, ΐ ού *οίνί τέ ΓίΟϊ.

ί νχρίγτινε άτε κ§ ού τεπερόι άτυϋρι.

διαπεδγιέτε κοοίνα.

1 8 . Ε οΰ πέ_ κούρ άί κέ [Απέ νιάνε κ*

■ραλίϊγ, κέν' ί δε ααίητίτ' ετίγ πάδκϊ

αέ τι* έ ΐ πιέτι άτα, έ ού θα" τ,ιλι•-

Ίόνε τού:υ.£τ| σε για<Λ ουνε>

ΐ(). Ε δε άτα ού πίρΡέιΓκνε , Ι ί

Θάνε" Ιωάννε Βα-πτιστίνε, ί τί τγιέρί

Ηλίανε,ίτε τγιέρε σέ ντονιε προφήτ ί

λιαστέ ού γγιάλ".

2ο. Ε ού Θότ' άτοΰρε" ε πΰ γιο'ί-

βιτ τζίλι Θόΐ σέ για•Λ; έ ού π*ρΡε'«.Γχ

Πέτρουα, ί ί θα" Κρίστι ϊΠερντίσε.

3ΐ. Ε άϊ ί φοβερίσι άτα φορτ, β ΐ

πορσίτι τέ αος ϊ θόνε -ίιερίουτ '/4τ|.

33. Ε ού θα" βε ί «φρι ΐ νΐίρίουτ

οο τε π£σόγξ 3ου|Α| , ί δό τε ^τίρετ$

έ τε ξεντερόνετε γκά πλεικτε , ί τ£ π^-

ρ6τ' ί πρίφτερετ, έ γραΐΑ'ΛατεΊγτί , Ι

τε ^ρίτετε, έ τ| τρίτενί δίτβ τε γγι«-

Αε-ρε.

33. Ε θό^τε πα ντε Γίθ|" άί 4 &

τε βίγϊ πας αέγε, λέ τε άρνίσγ§ βέ-

τε^εν' έτίν , β λέ τι αβίρίβ Κρούι/.ν

έτίγ δίτι περ βίτε, έ λέ τ^ βίγ| πάς

[λέγΙ* . • , * -

24• -* Ψ* «ι « λο τε σόσ-,Ι Σπίρ-

τιν' έτίγ , οό τα γν»»χάη άτ| , * άι

κ» *ά /ουΆπβσΐ 2πίρτιν έτίγ π|ρ

(Αούα , κούιγ οο τα σόσγί άτέ.

3Γ). 2ε ψέ τ^ι βε•/£ν -"ιεοίουτ τεχο-

χ,τίσγί ίΐθ» δινιάνε, έ τε ^ουαπάσ£ β«-

τ*^εν' έτΓΐγ , α τα ^εαετόνε.

:>.(*>. 3ί ψέ κού!- μ τ'| κίτε το'^ρτ
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να και εις τους λόγους ριου, κβΐ ό υ:.ς>ς

του άνθρωπου βΛ.ίΐ ίντραπη 5ΐ αυτόν,

όταν ίλθη »ΐς την ίόζαν του και εις την

οόζαν τοϋ πατρός του, •Α*ζΰ [Μ τους α

γίους αγγέλους.

9». Και λέγ» σας αληθινά, είναι

χα.τοιοι άπό έκεί<ους όπου 7'κουνται

ίίώ, οι όποιοι δεν Οίλουτιν αποθάνει,

ίως όπο3 να εϊδωσι την βασιλείχν

του Θίοϋ.

28. Και ΰτερα άττχ» τους λόγους

τούτους, εως οκτώ ηι*ί:«ι;, έητίρε τον

Πίτρον κ* Ιάκωβον και Ιωάννην, κα!

άνεΌη ί•.ς το όρος να προσευνηθη.

39• Κα! έχει όπου προσεύ/ετο, το

ιίσος τοϋ προσώπου του έγινεν άλλης

λογής, και τα φορίματά του λευκά και

ά7{**ταν.

3ο. Και ν», και δύο άνδρες του έ-

βυντυν/αιναν, οι όποιοι ήταν ο Μωϋσΐ,ς

και ό Ηλία;"

3 1. Οπου ίφάνηκαν μέ δόςαν, και

ελεγον τ6 ευγαλμά του, το όποιον εαελ-

αε να πλήρωση («σα Εις τ/,ν Ιερουσα

λήμ.

3α. Και ό Πέτρος και εκείνοι όπου

ήταν (Αοζυ του ήταν βεβαρυμενοι άπϋ

τον ΰπνον' και ωσάν ΐξυπνισαν είδαν

τϊν δόξαν του, και τους δυο άνδρες ό

που «ςεκουνταν ρ.αζύ του.

33. Καί έκεΐόποΰ «χώριζαν αυτοί

από τον Ιησοΰν, ίιπίν ό Πέτρος ίίς τον

Ιησοΰν' διδάσκαλε, καλόν βίναι να εϊμε-

βθεν ί[Α£Ϊς έδώ'και θΛοι/,ίν κάμει τρεις

καλΰβαις , Ισίνα μίαν, και δια τον

Μωυσην («αν, και δια τον Ι Ι λίαν αίαν'

μήν ΐιξίΰρωντας τί λε'γει.

34. Καϊλέγωντας ίτοΰτα τά λόγια

ό Πίτρος, ήλθεν ενα σΟννεφον, και τους

εσ/απασε" και οί μαθτ,τάδίς εφοβτίίη-

καν όταν εμβήκαν εκείνοι με'σα.ίίς τό

σόννεφον.

περ μουα, έδΐ πίρ φγιάλίτ' ίμία , περ

άτε οο τε κέτε τοΰρπ έ 5» ΐ Αί54ι ί

νιερίουτ κοϋρ τε βίγξντ'ί ντέρ τ§ τίγ,

ε δε τε γιάτιτ σ§ τϊγ , έ δε τ| Σενγ-

τόρίβετ Εγγϊγετ.

α^. Ε βξρτέτ οΰ θ»μ γιούβετ, γιά-

νι τζά γκά χ.£τά >.§ ρ\'ν{ χετοΰ , χε ά-

ά δο τε μος βδε'σενε , γγέρα σα τ§

δόχενε μπρετερίν' ε Περντίσ§.

ιη. Ε 3κουαν$ σ'ι Οα κετο φγιαλ;

γγίρα τετϊ. διτ, ε μόρρΊ με βετίχι

Πίτρονί, ί δε Ιωάνν|, ε δέ Ιάκωβο-

νε , ε χίπι ντε μαλλ τ| φάλε<γ.

2^. Ε Ριάου τικ φάλειγ άί , έ γιου

/;ε τε οουκουριτ' ΐ φάκισε τϊγ τγιά-

τϊρλοί, έ ρόίατ ετιγ τϊ παρία κ^

λααπουρίτ/ξ πόσι βετ|τί;/.|.

3ο. Εγια <^ι Λόυρρα κ| κουβεντόιγνι

[ύ τε πά3κε , * ατά κένε Μωϋσίου •

ίέ Ηλία

3 1. Κε άτα οΰ οουκνε με ντϊρ , Ι

Οόίίνε περ τε δάλλε τε τι'γ κε δο τί

7;έν ντε Ιερουσαλίμ.

3α. Ε Πίτρουα, ί δε σόκϊτ' ετ!γ

κε'νε ρεντοναρε γκα Ριουριι, ε σι ού

ζγιούανε πάνε τ'| (Λ,άίτ' έτίγ , έ ο*έ τ»

δί κούρρ'ατί κβ ρΊ'γνΐ ι».έ τέ Λά3κϊ.

33. Ε κοΰρ ού ντάνε άτα πρέ«γ σι,

ί Οότε Πε'τρουα Ιησοώτ, ίάσκαλ, πουν'

εαίρρε είτε τε ρίαε νάβετ κ|τού• λ»

τε πέγεαε τρΐ τε'ντα, νιε περ τι, ίνΐ5

πέρ Μωϊίνε , έ νιε π'ϊρ Ηλίανε , πα

διΡιουαρ} σΐτζ Θό9.

3^. Ε τέκ θο^ άί κϊτί» φγιάλλε, οΰ

γκρέ νιε [χ,γΐί'ρΓουλε, ε ίπουστροι άτα,

έ οΰ τρέ(Απνεκοΰρ χίν; άτα ντ§ (χγίίρ—

Γουλε.
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35. Κα! <ρωνί άκούσδη άπα ριέσα

«πο το σ,ίννεφον, όπ»ϋ ελεγεν ετούτος

είναι ό «ίος μου ό αγαπημένος, αύτον

άκούετε.

36. Και όταν εγινεν ή φωνή, ευ

ρέθη ό Ιησούς μοναχός" και αυτοί τα. έ-

σιώπησαν, καί δεν είπαν κανενός τίπο•

τις εκείναι; ταΐ; ήμε'ραις άπό εκείνα ό

που εϊδασι.

Λ^. Και την άλλην ή|Λε'ραν, ώσχν

εκατέβηκαν ά-ό το όρος, ταν απάντη

σε πολΰς όχλος.

.38. Και να, ένας άνθρωπος άπό αε•

σ* άπο το πλήθος έβόησε, και είπε"

«^δάσκαλε, παρακαλά σε, <7ονάσου δια

τον υϊόν μου, ότι μοΰ είναι μονογενές.

39. Καί πιάνει τον το δαιμόνιον,

και παρευθύς κράζει, καί τον σπαράσσει

με άφροΰς, καί μόλις τον άφίνει συν-

τρίβωντάς τον.

35. Ε δό^ι νι$ ζε γκα μγιέρίουλχ

κε θο9 κουϊγ §£τ| Αίρ^ι ΐμ ϊ οάοουρι,

άτίγ τι Βιίιονι.

36. Ε πας κετίγ ζέριτ, όύ Γεντ Ιη-

σούϊ βε'τεμε" έ άτά πεδούανε , έ νούχ.

ί Θάνε μ| νιεείουτ μπ' άτά §ιτ φάρε

περ άτο κε πάνε.

3^• Ε ού Αε βίτίν' ί -χστάϊγμε»

κουρ ζπρίσνε άτα γκα μάλλι , ΐ δόλι

άτίγ μποΰδε νιε τούρμ' έμάδε.

38. Ε γι* νιε νιερί γκα τούρλα,

θυρρι, έ θα" δασκΛ , τξ λιούτεμ τίγ,

τΐ ροτουλότζ σίν| μπε πίρρε τίμ , σε

μί'ϊτε ί βέτεμε.

3_9• Εγια, ε '€% άτε ίπβοΰδι, έ θΐρ-

ρέτ άςαφνα, ε έ πΐρίίκιεν άτε μέσκου-

μ§ , ί με ζί ε λε άτ§ , σι έ θερμόν ί

παστάϊγ.

3ο. Ε ού λιούτζε μαθητίβετ σε τον»,4ο, Καί έπαρακάλεσα του; μαθη-

τάοεςσου να το εύγάλουν, καί £έν ήμ- κ| τα ντζίρε άτε, έ νούκί μούντνε

πόρεσαν.

4ΐ• Καί άπεκρίθη ό Ιησοΰ;, καί ει- 41• Ε Ιησού» οϋ περΡ«'«Γκ, ε θα* &

πεν" ώ γενε* άπις-ος καί διες-ραμμένη, φυλί έ πα πέσε , έ έ στρέρ.τιερε, γγε'ρα

εως πότε θίλω εΐσδαι {Αβτ' εσάς, εως κοΰρ & τε γέμ με νιου , έ τοΰ δου-

πότε θέλω σας υπομένει; φέ^ε τον ί• ρό«γ γιούίετ; πγιέρ'ρε κΞτοϋ πίρρε τεντ.

•ώ τόν υίόν σου. . ;

42. Καί ερχόμενος « υιός του, τον ' 43 Ε τέκ άφερόι άί τε βίν , ε <ϊτί-

έπίασε τό δαιμόνιον, καί εσχισέν τον ου άτε ί παούδι μπε βε', έ « περ'ίκ'-ίν"

και τον έσπάραξε' καί ό Ιητοΰς φ\ όρ έ Ιησούι έπορσιτι Ζπίρτιν' ί πειεο*

γήν ΐπρός-αζε το πνεϋρια το άκάΟαρτον, ' αι οϋρίί , έ ι σιρόΐ ογιάλενε , ε για ίκ

καί ΐάτρευσί το παιίίον' καί τ6 είω- άτι γιάτιτ σ; τίγ.

κεν ό-ίσω τοΰ πατρο'; του.

43. Καί όλοι ε;ετ;ληττουνταν εις 43 Ε τζιου&τισνε Ρ-.θε π'ερ τε ;/.ά-

την ρ.εγαλεΐ'ίτητατοϋ Θεοϋ" κ*ί έ'ς-ων- 5τ' έ Περντίσε" έ κούρ λίγνε |/.ίντι Γί-

τας ό λα^ς να θαυ^-άζη εις έ/.ίϊνα όπου Οε περ ΡιΟ' άτό κε ίερι Ιησοΰί, οϋ θα

ί'καμεν ό Ιησούς, είπεν εις τους α* ριαΟητίβετ σε τίγ.

Ο/,τάίίς του.

44• Τα λόγια ϊτο~>-χ βάλλε-ϊί τα 44• ^ί?ι γιοΰβετ ντε 6ε"3ϊ του'αιγ

[ϋ'σα εϊί τααύτιά σα;" οΊατί ό υίος τοΰ :κϊτί) φγιάλε,σί ί πίϊρι ί νιερίουτ δό τβ

άνθοώπου αίλλει να παοαδΌΟή εις τα ϊπετΐ ντε δούαΐρ τε νιέρΙ^ετ.
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45. Ε άτα νουκε καυπε,τόιγνί κϊτ|

χι ού θα* ί χι |*πουλιουαρί γκχ άτα,

κε τι [Αος 3 χουπϊτόιγνε, άτε, ε τρέα-

πισνε τα πιε'τν άτι περ χΐτζ φγιάλε.

46. Ε σ Λοησκν* |Αε βε'τ$χε τξτοϋ"

'/ε'ρ'.α τ»ν ανθρώπων.

45 Και έχιϊνοι &ν έγνώριζαν τον

λόγον έτοΟτον, χαϊ ί,τον σκεπασμένος

απ αυτούς, σιαναρνην τονγροικν,σουν

καί έροβοΰνταν ν* τον ερωτήσουν δια

τον λόγον έτοΟτον.

46". Καί έ&ιαλογίζουνταν ένας με

τον άλλον, το, τίς να τ,ναι (Αεγαλνίτερος ρε' « τζίλι είτε ιαι ααί ντί τά.- '

απ' αυτού;.

4~• Και ό Ιησοϋ; έ^ωντας να εΐόίί 47• ^- Ι'^υΐ σί κά άτό κ'ε. ρ,ίντό-

τοϋ; διαλογισμούς τϊ,ς καρδία; αυτών, νιθνε \ύ ζεν.ζρΐ τ& τοΰρε , [Αορρι γχά

έπίασεν ίνα παισι, χαϊ εςΎ,σε'ν το χον- οόρρα νιε δγιάλλε , έ ε βοΰρι 7. πανί τ|

τά του" τίγι

48. Και είπίν τους* όποιος δεχθή | 4^• Ε ού θότ' άτοϋρε* τζιλι δο χ'|

Ιτοΰτοτό παιάίον δια όνομα μου, έμενα τ| πίρμπεγέδε νι§ δγιάλλξ τ| τΛΐ μπε

δέχεται* και όποιος δίδεται έμενα, δε- |μερ τίμ, πίρμπεγέδ μουα" έ τζίλι δό

^εται εκείνον όπου με έ'^ειλε' διχτί ε- χ* τ* πίρμπεγέδϊ μουα, π{ρμπ|γεδ ά-

κεϊνος όπου είναι μικρότερος άνάμεσόν ' τε κε χα δ|ρΓουαρ§ μουα* σε άι κ§ ε3τ|

σας, έκιΐνος θέλει εισΟαι μεγαλη'τερος. ' μί βόίέλ§ ντέ γιοι» Ριθε., άί εστί, μί μαδ.

49- Και έ^ωντας να άποκριθή ό Ι- Ι 49• Ε Ιωάννη οΰ περΡέιΓκ έ θα "

ωάννης, εί-ε' διδάοκαλε, εί'δαμεν κά- δασκάλ , πάμ νιε νιερί κε ντζγέρ τί

ποιον ο όποιος με τό όνομα σου ίϋ'γανε παουδξτ* μπξ |μ§ρ τεντ, ε έμποδίσμ

δαιμόνια* και τον εμποδίσαμε•; δια- άτϊ, αϊ ψε νοΰ/ίϊ βγιέν πας νε'βετ

■τι δέν ακολουθεί μετ' εμάς.

5ο. Και λέγει του ό Ινισίϋς' μ/,ν τον 5ο. Ε ί θότ' άτίγ Ιν,σοόϊ , μός έ-

έμποίιζετε' «ϊιατί όποιος ^ίν είναι έ- |(Αποίίβνι άτί"σέψέ κοϋθνουχ' ΐστί κόν

ναντίος αας, εκείνος είναι <ϊια λο'γοιι (Αας

5 1. Και όταν έτελείωσαν αϊ τ,[Αεραις

τί,ς άναλη'ψεώς του, και αυτός έγύρισε

*αι εττίριζε τό πρόσωπον του να πάγ•^

εις τν,ν 1ερουσαλ•/;Α.

5ί. Και ές-ειλε (Ααντατοφόρους έα-

προτα εις τό προ'σωπο'ν του" και επή

γαν και έίΛβτ.καν εις [λίαν ^ώραν των

ϊαριαρειτών, ίιά να τοΰ έτοΐ|Αασουν

τόπον.

53. Καϊ ίεν τον ίίε'χθτ,χαν, ότι τό

πρόσωπον του ήτον να πάγη εις τήν

1*ρουσαλ•/ίρ..

54# Και ώσαν είίαν οί (Ααθητά^ες

του, ό Ιάκωβος καϊ ό Ιωάννης, είπαν"

τρί νά(ίετ , ε'ίτε π|ρ νάβετ.

5ι. Ε κοϋρ οϋ άφερούα κο/α τε σε

γκρίτουριτ σε τίγ, έ άι κθε'ου φάκεν'

έτίγ τ| βίγ ντ{ Ιερουκαλί;*•

52. Ε δερίόι χαπερδαρε πίρπάρα

φάχεσί τίγ , ί σί βάνε χίν| ντε νιε κιου-

τέτ τε Σαριαρίτετ 1 5 πί'ιγνε Ρατί ά

τιγ βέντ.

53. Ε νοΰκ' ε δε'ςν| άτε, σε οϋ

ί'πτε τ§ νίχνε άτα κε βίγ ντ| Ιερου-

σαλίΐΑ.

54• Ε σί πάνε χετε [Ααθτ,τίτ' έτίγ

Ιάκωβοι, είέ Ιωάννη , ί θόνί' Ζότ, ?ό

αύθίντν;, Οέλ:ί; να είποΟαεν να κατεβη τε Θο';αι τε ζόρισε ζγιάρ γκα Κ•.;Λί, 2
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φωτιά απο τον ουρανον, να του; χα-

λάση, καθώς εκα;χε καί ό Ηλία; ;

55. Και γυρίζωντας ό Ιησοΰ; τους

ώνείσΊσε, καί είπε" £έν εΐξεύρετε τι λο

γής πνεύματος είσθαι εσείς*

56. ΔιατΙ ό υίος τοΰ άνθρωπου οέν

ήλθε να χαλάση ψυχαίς ανθρώπων, άλ

λα να σώση. Κχί επήγαν ει; άλλην

χείρον.

5^. Και έχει όπου έπάγαιναν ει; την

ς-ράταν, τοΰ είπε κάποιο;* αύθέντη, θέ

λω σε ακολουθήσει όπου και άν πάγης.

58. Και λέγει του ό Ιησοΰς" τΐ άλω-

ποΰσε; έχουσι φωλίαι;, και τα πουλία

τοΰ ούοανοΰ, κατοικίαι;• άαη ό υίο;

τοΰ άνθβώπου ίέν έχει ποΰ να κλίνη τίι

κεφάλι του.

59. Και λε'γει ει; άλλον" β'κολούθα

(ιλ' και εκείνο; είπεν' αύθέντη, συγχώ

ρησε αου πρώτο* να πάγω να θάψω τον

πάτερα ρου.

6ο• Και ό Ιησοΰ; τοΰ εϊπεν" άφησε

τους νεκρού; να θάψουν τοΰ; έσικοιί;

τους νεκοού;" άαη έσί» ΰπαγε καί

οιαλάλει την βασιλείαν τοΰθεοΰ.

6ι. Κα! άλλο; είπεν" αύθέντη, θε'-

λω σε ακολουθήσει1 άαη• πρώτα να αέ

συγχώρεσης νά υπάγω ν' αποχαιρετή

σω εκείνου; όπου είναι εις το σπητίαου.

62. Και ό Ιησοΰ; τοΰ ειπε' αηδέ κα

νένας όπου βάλλει το χέρι του είς το α

λέτρι, καί βλέπει οπίσω, είναι άςιο;

£ια την βασελείαν τοΰ Θεοΰ.

τί ογιέίί άτα , σι κουντ*; «ίρι ϊ <ίϊ

ΙΙλία ;

55. Ε οΰ κθίε * ί κυτόΐ άτά αϊ* ■» *

φοβερί, ί ού Οά' νουκ: δίγι γιου, γκατζ

λοί Σπίρτιτ ίνι γιου.

56. 2έ ψε ϊ πίρρι ί νιερίουτ νούκ'

έρδι τί χουαπάσε. Σπίρτε νιέρεζετ, π^»

τε σο'σγε , έ βάν| ντ§ τγιατίρ φϊιάτ.

Κ:ο. ίο.

ι . Καί ύς-ερον άπο τοΰτα ό Ιησοΰ;

έκατάς-/.σεν άλλους εβοΌαλκυντα αα-

θητάίε;, καί τοΰ; ίς-*•λεν άπο ίύΌ όα-

προς•α ει; το πρόσωπον του, ει; κάθε

πόλιν κΛ τόπον, όπου ΐαελλεν αϊτό;

νά «:άγη.

57. Ε 'τεκ βίγνΐ άτα απούίε ΐ θότί

νιε νιερί, Ζοτ, τ§ β;γ πα; τέγε, κοΰ

τε βέτζ τί;

58 Ε ί Οότ' άτίγ ΙησουΓ ίέλπΐρατε

κάνε φωλέτ έτοΰρε. , « 5έ ζόϊ?τ' έ Κί-

ελιτ τε ντένιουρε* έ ί ή'ίϊόιϊ νιε:ίουτ
- Γ* 14 ι

νου/ε κα κοΰ τ» κουαπίσγϊ κόκννϊ.

5(). Ε ΐ θότί νιϊϊτ τγιάτίριτ, έγια

πα; αέγε ' έ £έ άί ΐ θα , Ζΰτ, άα|

ουρίο τε βέτε αβ πίοπάοα τε κ"»άσ

τια ατ απε οε.

6ο. Ε ί θότ' άτίγ Ιησού* ' λΐ τι

βδέκουοιτε τε κλάσεν* τέ βδέκουβιτ"
ι - - — — - ι

έτοΰρε* έ τί σι τ| βέτζ ρίφε απρετϊ-

ρίν ΐ Περντίσε.

6ι. Ε νιε τγιάτερ ΐ θα* ζοτ, οϋνε

Λο τεβίγ πα; τέγε, πο λέαε [4 πίρ-

πάρα τ§ περδίντέτ άτα τί ΰτίπίσί

σίαε.
ι

62. Ε •5έ Ιησου'ϊ ί θα άτίγ* κουρ^ΐ

ντονιε σι τ| βίρρε οόρρίν' έτίγ ντ|

παραίντε , έ τε κθένετε τε βρτρόγί

πράπα, σέστί ΐ ζότι π|ί απ^τ^ρί τί

Περντίσε.

Κρίε Ε5γιέτετϊ.. ι. ίο.

ι. Πασαντάΐγ ζγιόίι Ζότι έέε

στατίίγιέτε τ» τγιέρε , έ ΐ Βερίόϊ άτα

πίρπάρα φάκεσά τίγ , γκά δι έ .V, ντ|

τζώ κιουτετ ί β^ντ λ\ §ούαν τ^ 5ίγ

ιί..
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«. Καν τους ελίγεν' ό Οερισμος εί

ναι κοίλυς, άμη οί ε'ργάται είναι ολίγοι"

παρακαλέσετε λοιπόν τον Αύθέντην τοϋ

βερισμοϋ, δια να ιΰγάλλη εργάταις εις

το θέρος του.

3. Σύρτε, να, όπου σα; πέμπω ωσάν

άρνία εις την μέσην των λύκων.

4• Μην βας-άτεπουγγίον, μηδη σακ-

χοΰλι, Ληδϊ ΰποοίματα" και κανένα

εις την ς•ράταν να μην τδν χαιρετήσετε.

5. Και εις όποιον σπίτι εμβητε,

■πρώτον να λέγετε" Είρη'νηεϊς τδ σπί

τι τοϋτο.

6. Και εάν ηναι έκεΐ υιός τίς ειρή

νης, Οελει άνακκυΟη απάνω εις αυτόν ή

«ϊ ρη'νΛ «ας " είδε μη, Οε'λει γυρίσει εις ε

σάς.

η. Και εις έκεΐνο το σπητι μένετε,

χχι τοώγετε και πίνετε άπό τα φαγη

τά τους" διατι άζΐίς είναι ό εργάτης

τί; πληρωμής του. Μην μετατοπίζετε

από Ινα σπίτι ει; άλλο.

8. Και εις οποίαν πάλιν έμβαίνετε,

χαΐ σας δέχουνται, εκείνα όπου σας

βανουσιν έμπρος-ά τρώγετε.

9• Και ίατρεύετε τους άσθενημέ-

νουςτων' χαΐ λέγετε τους" Εστίμωσεν

εις εσάς ή βασιλεία τοΰ Θεοΰ.

ίο. Και εις οποίαν πάλιν έμβαίνε-

τ:, και δεν σας δέχονται, εύγαίνβν-

τε; εις τα πλατώματα της, λε'γετε"

ιι. Και τον κονιορκτον όπου μας

έκοίλησεν άπο την πο'λιν σας, να, ό

που σας τον τινάζωμεν" όμως τούτο

είςεύρετε, ότι έση'μωσεν εις εσάς ή βα

σιλεία τοΰ Θεοΰ.

ι α Και λέγω σας, ότι πλε'ον συμπά

%. Ε οϋ Οοδ άτθΰρε. τε κόρβετε

Ιστέ 8ούμε, πό χόρρξσιτδ γιάνε τε

πάκ|, λιούτουνι άδά ζότιτ τϊ σε κόρ-

ριτ , κ| τ| δερΡογβ άργάτε ντε τ& κορ-

£ετ5 τίγ.

3. Χάϊοενι για , οϋ δίρΡόΐγ γιούβετ

ουνε πόσι 3τγιέρα ντε μες τε ουγκετ.

4• Μος μπάϊ μβ βέτεχε άς κουλέτε,

άς τράιγστε, άς κεπούτζε, ε άς τε μός

χαίρετίσνι ντονά μπούδε.

5. Ε ντε τζδ6 στεπι κε τε χίνι,

πρωτοπάρε θό•. πάκια κιο'φτε ντε χε

τε σπεπί.

6. Ε ντε χιόφτ* άτγε ντονΛ πίρρ ί

πάκιτ, δο τε πρέχετε μέ τί πάκια γι-

ούαιγ. β ντ| μός, & τε κθε'νετε πάκια

μπε γιούβετ.

η. Ε μπα τε στεπί μπέτϊ, έ νάι,

έ πίϊ , γκά άγιο χε κάνβ. σέ ψβ άργά-

τι §*τ' ί ζότι π§ρ πάίε τ'ϊ, τΐγ. έμος

γκρίχι γκά δτεπί μπε τγιατερ στεπΐ.

8. Ε μπε τζδό κιουτετ χ^ τε χίν:,

& χε τε οΰ δέζγξνε γιούβετ , χαΐ γκά

άτο Χ& τοΰ βένε πιρπάρα γιούβετ.

9. Ε σερο'νι τε σεμούρετ' ίσάίγ , έ

θόιάτοΰρε, Ϋ\ οϋ άφερούα μπ|| γιούβετ

μπρετερία έ Περντίσε.

ίο. Ε ντε τζδδ χιουτετ χε τε χίνι

ί τε μος ού οε'ζγεν'ϊ γιούβετ , οι τβ

δνλλι ντε ρΌύγερα τ^ σάιγ θόϊ.

ιι. Ε δε πλιούχουρινε κί κέ κολί-

σουρ§ ντε νάβετγκάκιουτε'τι γιούαιγ,

οΰ άσκούντγεμε γιούβετ" πο χε τε οίγι

σέ ού άφερούα μπ| γιούβετ μπρετερία

ε Περντίσε.

12. Ε ού Οομ γιούβετ, σε με ί

διον Οε'λει είσΟαι την ήμε'ραν ε'κείνην εις ! λεχ εΛτε μουντίμι ΐ Σοδόμεσε. μπα τε

τα Σόδομα, παρά εις την πόλιν εκείνην

1 3. Λλλοίμονον εις έσίνα Χωραζίν,

άλλοίαονον εις εσένα Βηϋσαϊδά' διατί

λί ίνίνουνταν ει; την Τύρον και εις

όίτί, σε άτίγ κιουτέτιτ.

1 3, Ε βε μπε τίγ ώ Χοραζιν, βί

μπε τι & ΒηΟσαιδά , σε τε χένε «έρ^ϊ

ντε Τύρο , ί ντ§ Σιδ ίν§ τ'ιονδίη >\

38
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την Σιδώνα αϊ συνάμεις ότο& εγίνηκαν

εις ίσας, •πό πολύν καιρόν ήθελαν με-

τανοη'σει, καθεζόμεναι με σαχκία καϊ με

<Γ«κτ«ις.

ι4• Ομως πλέον συμπάθιον θέλει

•ίσθαι ίίς την ήμέραν της κρίσεως εις

την Τυρον και ΣιδΊονα, παρά εις εσάς.

35. Και σύ Καπερναούμ όπου ΰψώ-

θης ίως τον οΰρανον, θέλεις καταβιβα-

«γΟϋι Ιως τον Αδην.

1 6. Εκείνος όπου ακούει έσας, ε

μένα ακούει* κ«ι όπου αθετεί έσας,

εμένα άθετεΐ, και εκείνος όπου αθετεί

εμένα, άθετεΐ έκεϊνον όπου με ες-ειλε.

ιη. Και έγυρισαν οι έβίοριίντα με

τά χαράς , λέγοντες" αΰθέντη, και τά

ίαιαόνια μας ύπονάσσοντειι δια όνο

μα αου»

1 8. ΚχΙ εϊπέν τους" έβλεπα τον Σα-

τανάν , όποδ επεσεν άπό τον οΰρανον

ωσάν άς•ραπη\

19. Να, όπου σας ϊίοω τήν έζου-

•ίαν να πατητε «πάν» εις τα φίοια

χ«1 εις τους σκορπιούς, και εις όλην την

δύνακΛν του εχθρού" και κανένα πράγ

μα δ*έν θέλει σας βλάψει.

2θ. Ομως εις τοΰτο μην χαίρεσθε,

ότι σας υποτάσσονται τα πνεύματα*

άλλα χαίρεσθε, ότι τα όνο'ματά σας

•γράφθηκαν εις τον οΰρανον.

21. Εκείνην την ώραν {χάρηκε κα

τά το πνεϋμα ό Ιησούς, και εϊπεν* Εύ-

χαρις•ώ σε, πάτερ, αύθέντη του" ουρα

νού και της γη;' ότι έτοϋτα τα έκρυ

ψες άπό τους σοφούς και γνωστικούς,

και τα έφανέρωσες εις μικρά παιοία'

ναι βέβαια, ώ πάτερ, ότι ετζι σου ά

ρεσε' και γυρίζωντας εις τους μαθητά-

ο*ε εϊπεν'

32. Ολα μου τά ίπαράοΊοχεν ό πά-

ττίρμου* και κανένας ίεν γνωρίζει τις

οΰ πένε ντερ γιου, χΐνιε χέρε οο τ& «-

νε πουΚτρούαρε μ* θέσ, β 8ο τί ρίγνβ

ντέ χί τε μετανοιίσνε.

1 4. Πό Τύοοσε, εδ*έ ΣιδΌνεσε μ$

ί λέχ οο του γέτε μουντίμι ντ§ §ίτ§

τε Ριούκιτ, σε γιουβετ.

χ5. Ε δ*έ τϊ Καπερναούμ κε ο»

γχρίγτε γγέρα μπε Κίελ, 8ύ τ'ε §Ξρ—

μοτζ γγέρα μπ| πίσε.

1 6. Αι χε ούδιΡιόν γιουβετ, οιίιόν

μούα, ε άι χ§ ξεντετρδν γιουβετ , ζε-

ντερόν μούα' ί άΐ χ£ ξεντερόν μούα. ζε-

ντερον άτε κε με δίρΡοι μούα.

ιη. Ε ού χθίενε τε «τατε^γι&τε μέ

Ρ•ζίμ , έ ί θο'ν»* Ζότ , ε δε τε παούδε-

τε νά διΡιόγενί νάβετ μπ' ?μ»ρ τεντ.

1 8. Ε ού θότ' άτουρε, έσόχβσιι-

τανάνε κ§ πΐγ γκά ΚίεΧι πο'σι «κρε-

πετίμε.

ιρ. Ε γιά ού απ γιουβετ εξουσϊ τ§

σκέλνι μπϊ Γερπίνγ, ε μπι σφούρκε,

έ όέ μπι Ρίθΐ φουκϊ τ§ άρμίκουτ, έ ο»

τε μός ού οεμετόγε γιουβετ ντονιε

πούνε.

αο. Πό περ χετε μός ού Ρεζο'νι σ»

γιου διΡιόγενε γιουβετ τε παούδετε

πό τε Ρεζόνενι με τέπερ , σε εμεοετε

τούαιγ ού γιάν| «κρούαρε ντε Κίελ';

αϊ* Ε άτι τζάστ ού μπούϊ Ρεζιμ

πρέιγ Σένγτιτ 2,'πϊρτ Ιησούί, έ θά*

λεβδίμ μπε τί ΑαΑά, Ζότ ϊ Κίε-

λ\τ, έ ίε ί ιϊέουτ, σε ψέ ί ψνίχι χε-

τό γκά νοφίτε έ τε κουπΐτούαριτε, ΐ ί

ζπουλιόβε άτό ντε τε βο'ίειγ. Κεστού

εστ ώ Γιάτ , σε αστού τε πελχέον» τί.

22. Μου δ*άνε Γίθε πούνερατε γκά

παπάϊίμ' έ ντονι^ νο^x| νιέχ τζίίΐτε ί•

είναι ό υιός, παρά ό πατη'ρ" και τίςεΐ•]ήίόρι, πιο βέτζμε γιατί, » ίέ ιζίϊτε
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34- Διατι σας λέγω, ότι πολλοί

προφηται και βασιλείς έπεθυ'μησαν να

εΐοοϋν εκείνα όπου έσεΐς βλέπετε, χ*1

δεν τα είδαν, και να ακούσουν εκείνα

οπού άκούετε , και δέν άκουσαν.

13. Και παρευθύς έσηκώθηϊνας νο•

μοί-.οάσκαλος, πειράζωντά; τον, και

λέγει• διδάσκαλε, τί να κάμω ν χ κλη

ρονομήσω τήνζωήν τηναίώνιον;

26. Και ό Ιηαοΰς τοϋ είπεν" εις

τοννίμοντί «γράφηκε; πώς άναγινώ-

σκει:;

27• Και εκείνος άπεκρίθη, και εΐ-

πεν" να αγάπησες Κόριον τον θεο'ν

σουμέόλην την καρδίαν σου, και με

όλην την ψυχην σου, και με όλην την

δϋ'ναμίν σου, και με όλην σου την δι-

ανοιαν" και τον γείτονα σου ώσχν και

τοϋ λόγου σου.

28. Και λε'γει του ό Ιησοϋς' Καλά

άπεκρίθης. ετούτο κάμε, και θέλεις ζι(-

σει.

29. Και εκείνος, θε'λωντας να δι

καίωση του λογού του, είπεν εις τον Ιη-

σοΰν' και ποΐος' είναι ό γείτονας μου;

3ο. Καϊ ό Ιησούς διαδεξάμενος τον

λο'γον, είπεν 'ένας άνθρωπος έκατέβαι-

νεν από την Ιερουσαλήμ, εις την Ιερι

χώ, και επεσεν ιϊς τα χέρια τών λη-

ί"ών' οί όποιοι τον έζεγυμνωσαν καϊ

τον έδειραν, και τόν άφησαν μισαπο-

(ίαμένον και έδιάβηκαν.

γιάτι , περ βέτ^με πίρρΥ έ δε άί κιναι ό πατήρ, παρά ό υιός, και είςό" , ■ • , ,Κ-

πονον θέλει 6 υιός να τοϋ το άποκα- τ§ ίΐόγε πίρρι τε για ζπουλιόγ

"λίψτΐ.

α3. Τότε έγυρισεν εις τους μάθη

τάδες ζεχωρις-ά, και τους είπε" Καλο' .. ..., ...... ... ,α ....,.„ .

τυχα είναι τα μάτια όπου βλέπουσιν σόχενί ατό ίλ σί/νι γιούβετ

•κείνα όπου βλέπετε έσεϊς

"7

23. Ε σι οΰ κθίι πρέϊγ μαθητίβετ

ού θότε μπ| νιάν»* λιοΰμ άτό σι λ\

»4• 2ε ού θόμ γιουβετ, κ» σουμε

προφητερ έ μπρέτιρ §εσν§ τ| σίχνε, ά

τό ίε σίχνι γιούβετ , έ νούκ' ΐ πάνε"

ε τ| οΐΓίοιγνε , ατο κε ύιΓιονι , ε νουκ

ΐ διΡιούανε.

25. Ε για, ε οϋ γκρέ νιε δασκάλί

νόμιτ , περ τ| Ρουτζίτουρ§ άτ§, έ ίθό-

τε' δκσκάλ, τζτ& λέιγ κε τ§ ρ-*?4

πγιέσε γέτϊν' ε πα σόσουρϊ;

26. Ε δε άί ί Θο'τ' άτιγ' ντ& νου

τζέστε σκρούαρε; κϊσ διαβάς τίγ;

α^. Εδεάίοΰ περΡέϊΡκ, έ ϊ θότε" τ|

δούατζ ζότνε Περντίνε τέντε μέ Ρίθε

Γίμερε τέντε, έ δε μέ Ριθ» 5πιρτ τέντ,

ί δέ μέ Ρίθε φουκι τξντε , Ι δέ με Ρίθε

μεντιε τίντ' έ δέ Ριτόνε τεντ σι έ δέ βέ•

τεχενε τέντε.

28. Ε ί θότ' άτίγ μίρρε οϋ περΡέΡε"

κ*τε π|ν έ όά τ§ ρότζ.

29. Ε &έ άί σι δούαν τε «φτόν

βέτεχεν' έτιγ τε δρειγτε' ί θότ' Ιτπ -

σουιτ. £ τζίλι £στ§ Ριτόνι Γμ;

3ο. Ε δε Ιησούι μόρρι «ργιάλενε, έ

ΐ θότ^' •5ι^ νιερι ζ*ρίτ γκα Ιερουσαλί-

μι ντ^ Ιεριχό , ε ρ"α μπε κουσάρε . ί α

τά ΐ οόπν' άτ| , έ σι ϊ λένε Ρίθε πλιάΡα,

έ λιάνε τε βδε'κουρε περ Ρίσμί , έ Γκνί.

3ι. Και κατά τΰχην ίνας ιερεύς έ-

• κατεδαινεν εις την τράταν ικείνην' και νιε πρίφτ, έ σι έπα ά:

ελέπ*>ντάς τον, ίπέρασε άπαγνάντια. ! ΐ σκό«.

3ι. Ε ού ντόδ τε σκόν Άπατε οΰίε

λιά οΰ'ύν5ν|.
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33. 0/•,:ω; χαί κάποιος λευίτης,

περνώντας άπό τόν τόπον εκείνον, έ-

πτ,γεν χ» τον ι'δι, χα» έπέρασε άπα

γνάντια.

33. Α|χη κάποιος Σαμάρειας πε

ριπατώντας την ς-ράταν εκεί/ην, ίττί-

γιν εις αυτόν, χαί ώσαν τον είδεν, τον

έσπλαγχνίσθη.

34. ΚαΙ έπηγε κοντά καΐ έδεσε ταϊς

πληγαΐς του, χύνωντα; απάνω λάδι

χαί κρασί' χαί τόν εβαλεν απάνω εις

το κτίνός του, και τον έπτ,γεν εις το

ξενοδο/εΐον, και τόν έπιαελη'θηκε.

35. Και επί την αΰριον όταν εΰγη

χι να πηγαίνη, ευγαλε δύο δηνάρια χαί

ΐδωκεν εις τόν ξενοδόχον, χαί είπέν του

επιμελητού έτοΟτον τόν άνθρωπον' χαί

ό,τι έξοδιάσης παραπάνω, εγώ ώσαν

γυρίσω^Ιέλω σου τα δώσει.

36. Ποίος λοιπόν από ετούτους τους

τρεις σοΰ φαίνεται να έγινε γείτονας ει;

εκείνον όπου επεσεν εις τα χέρια των

λτ,^ων;

37. Ο νομικός είπεν' Εκείνος όπου

τοΰ ίχαιιε την ελεημοσύνης. Και ό Ιη

σούς είπε* . 2υ:ε λοιπόν , και έσΰ κάμε

ομοίως.

38. Και όταν έπη'γεναν .εις την

ς-ράταν, ό Ιησοϋς έμβηκεν εις μίαν

χωράν" και κάποια γυναίκα -ό όνομα

της Μάρθα τόν έδέχθηκεν εις το σπη-

τί της.

39 Και ετούτη είχεν άδελφήν όπου

την έλεγαν Μαρίαν, ή οποία έπηγε και

έκάθισε κοντά εις τα ποδάρια τοΰ Ιη-

«οδ, και άκουε τα λόγια του*

4ο. Αμή τί Μάρθα ενοχλούνταν α

πό ταϊς πολλαΐς ύπηρεσίαις' και πάγει

και λέγει του* αφέντη, δεν σε μέλει

τίποτες όπου με άφησεν V) άδελφη' μου

μοναχήν να υπηρετώ; είπε της λοιπόν

να με βοηθήσει.

3α. Αστού έδέ νιε Αεβίτ, σι ερδ'

μπάτε βεντ , ε έ πα , δκόι π»ρπάρα"

33. Μα ίιί Σαμαρίτ /Λ σκον ού~

δεσί τίγ, άΐίίου τέκ άι, ε σι ε πα ά-

τ§, ι ερόι /(ίΐκπιρ τε.

34. Ε γιου κια; έ ίλίδι πλιάΡατ'

έτίγ, έ ί δι'ρδι ,χπί τό βάϊγ «δε βέρ-

ρί' ε σϊ έ χίπι άτε μπ§ κάοσβ τε τίγ ,

«σπούρι ντ§ χάν , έ έ πάτι χουιγόίς.

33. Ε οίτίν' έπαστάϊγμε ντζόρι &

δηνάρε, έ για δα χαντζίουτ , ε ί 6α'

κίγε κουιγ&ς άτε, έ τζτε πρίτζ με

τέπερ, κοόρ τε κθένεμ ού'νε λο τε τι

άπ τίγ.

36. Τζίλι δα γκα κετα τ\ τρε τ&

δούκετε τίγ σε γιου πε Ριτόν άτίγ κε

ρα μπε κουσάρε;

37. Ε δέ κου'ΪΥ ί θότε• άί κε περί

μπε τε τε μίρρ^τε " ί δέ Ιησοιί ί θότ"

ατιγ χαιγ& ο«, ε πεν ε οε τι τε τι-

λιατε.

38. & ου πε κουρ ετ,ειγνϊ ατχ

ρ.πουόε , ε αι χιρι ντε νι| •ρ'ίατ , ε ν:§

Ρρούα κεκιούχαεΐγ Μάρθε, έ πρίτι άτε

ρίπε στεπί τ* σάιγ.

39. Ε κεγιό κίσ νιε ριότρε χε κιού-

χαεϊγ Μαρίε, ε κεγιό σι ντένι ιιπάνε

κέριπεβετ σε Ιησούιτ , §ιΓι•ν φγιάλεν'

«τίγ.

4ο. Ε Μάρθα ΐΛουντονειγ σούαί ντς

πούνε τε δτεπίσε* έ οόλι περπάρα,

θότ|, Ζότ, νούκί κε κουιγοίς « (*ό—

τρα ϊριε ρι^ λια βέτεια τ» πουνοϊγ;

θούαιγ δα άσάίγ τ$ {ΐάπε &όρε ί τ§•

ν\ ντίχγε.
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4«• Και ο Ι-Λυοϊς άπεκρίθη, κχί εί

πε-* ττ,ς" Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και

«υγγίζΐσαι ίιά πολλά.

4>. Αλλά Ινα κάμνει χρεία- άμη ν»

Μαρία ε'σΊάλεζε το καλόν μερτικον, το

όποιον ίέν Θε"λειπαρθ7, άπ' αύττ'ν'

Κεφ. ιά. ιι.

4 1. Ε δε [τι<ϊοΰι ού πϊρΓεϊΓκ, ί ίθά

άσάιγ' Μάρθε, Μάρθι' τι χολιάς, έ

βγΐίν ρότουλε περ σοΰμε πούνερα.

ί\ΐ. Ν τόνε σέ νιε πούνε βε'τεμε λί-

ψετ'ε" έ Μαρία ζγιόδι με τε μίρρενε

πγιε'σε, λϊ «ι τε μος μίρρετε γκά άγιο.

ι. Κ» μίαν φοράν όταν ίτον εις

κάποιον τόπον και έπρσεύχετο, ωσάν

έπαυσε, λίγει του ένας άπο τους μα-

θϋτάίες του" αύθέντν;, οίσ'ίξέ' μας να

—νσυ/ώμεθα , καθώς και ό Ιωάνν/ίς

ί ϋ';ία;ε τους μαθτ,τάίες του.

2. Και λέγει τους* όταν προσευ-

/εσθε, λέγετε" Ω ΠΑΤΕΡΑ μας όπου

είσαι εις τους ουρανούς, ας άγιασθη

τοόνορνά σου" α; ελθη ή βασιλεία σου ,

«ς γένη το θελνιμά σου, καθώς εις τον

ούρανον, ετζι και εις την γην.

3. Τ• ψωμί μας το καθημερινών

οό; μας το σήμερον"

4- Και συγχώρεσε" μας ταΐ; άμαρ-

τίαις μας" ο\ατί καϊ έμεΓς συγχωροΰ-

μεν κάθε ίνα όπου μας χρεως•εΐ' και

μην μας βάλης εις πειρασμον, άλλα

*λίυθέρ&)σεμας άπο τον πονηρόν.

5. Και εϊπέντους* ποίος άπο σας

νά ηθελεν εχη φίλον, και νά ήθελε ύ

πάγη εις αυτόν τη ώ;αν το3 μεσονυ

κτίου, να τοΰ εϊπη' Ω φίλε, δάνεισε

μου τρία ψωμία.

6. Επειοη φίλος μοϊί τ,λθεν άπο τρ'-

τα, και δεν εχω τί νά τοΰ βάλλω εμ-

προς•ά του"

η. Και εκείνο; νά -ηθελεν άποκριθη

άπο μέσα νά εΐπη* μη'με πίΐράζης,

ότι τώρα ή θύρα μου έσφάλισε, και τα

παιίία μου κοιμούνται μαζύ|7θυ'καί

Οεν ημπορώ νά σηκωθώ νά σοΰ οωκω.

8. Αίγω σας, άγκαλά καϊ δ"έν θ:-

Κρίε Ενΐ|μπεδ*γιέτετε ια. 1 1.

\ ου ;;εκουρ ι^τεαι ντε νιε [ίεντ

ε φάλειγ , πο'κε σόσι τε φάλε,τε ίΟοτε

νιε γκά μαθητίτ' έτιγ " Ζότ, οεφτόνα

νάβετ τε φάλεμι , σι κούντρε. ού δε-

φτό» έ δε Ιωάννη μαθητίβετ σε τίγ.

2. Ε ού θο'τ' άτυυρε" κούρ τε φά-

λενι θούαϊγνι. ΙΙαπάϊ ϊνί κε γέ ντερ

Κίελ κιόφτε λεβδουαρϊ εαεριΐτ, άρδ-

τε μπρετερία γιότ* , ού πέφτε Οελί-

μα γιότε, σι ν-ερ Κίελ\ έ δέ ντε 8έ.

3. ΙΙούκϊνε τόνε ύ νά μπάν επνα

γκά δίτε νάβετ.

4• Ε λε'να νάβετ φάγετε το'να , σέ

ψέ έ ο*ί νάβετ λέμε, τζίλιτ 8ο *ε νά

κά νε'βετ" Ι μος νά κά)'| νάβετ ντ§

πιραξί, πό σπετόνα νάβετ γκά ί λίΡοι*.

5. Ε ού θο'τ' άτοΰρε' τζίλι γκά

γιούβετ §ο τε κέτϊ νιε μίκ" έ οό τε

βε'γε τέκ άί ντε μές τε νάτεσε Ύ έ τί

θο'τε μίκ , χούαιγμε τρί Λούκε.

6. Σε νά μίκου ίμ γκά οΰον» ερ5ι

τίκ οΰ' ΐ'σκά[/ σέτζ τί βέ άτίγ περ-

πάρα.

η. Ε άι §ο τί περίέΓετε Αρενταζι,

ε τί θότ|* μος με επ ζαχμετ σέ νταστι

είίτε πόρτα μπίλτουρε, 4 δγιέλμτ' εμί

κάνε ράρε με μοιία πασκε ντε στρόμβ,

νούκε μούντ τε γκρίχεμ τ| τί απ τιγ.

8. Ού θομ γιούβεν , * $έ ντ| μος
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λει -σηκωθη να τοΰ δώση δια την φι- Ιού γκρέρτε τί άπ§ άτίγ, σέ ψέ είίτ-5

λίαν* όμως δια την άδιαντροπίαν ταυ μίκ ίτίγ' ντόνεσέ, οό τε γκρίχετε τι

θέλει σηκωθη να τοΰ δώση όσον /ρει-

άζεται.

9• Και εγώ σας λέγω* Ζητάτε, και

θέλει σας δοθή" γυρεύετε, και θέλετε

είίρει" κρούετε, και θέλει σας άναιχθη.

ίο. Διατί όποιος ζήτα, πέρνει' και

όποιος γυρεύει, ευρίσκει* και όποιος

κρούει, θέλει τοΰ άνοιχθη.

1 1 . Και άποτ' εσάς ποίος να ητον

πατέρας, και να τοΰ ζήτηση ό υίο'ς του

ψωμί , μη'να ήθελε τοΰ δώσει πέτραν;

και έαν (ήθελε τοΰ ζήτηση) ψάρι,

μη'να αντί ψάρι ήθελε τοΰ οώσει φίδι ;

1 2. Η και αν ήθελε ζητ/ίση αύγόν,

μ/ίνα ήθελε τοΰ δώσει σκορπίον;

1 3. Αν το λοιπόν εσείς όπου είσθε

πονηροί ,είξεύρετε να δίδετε καλά δο

σίματα εις τα παιδία σας, πο'σω μάλ-

λον ό πατήρ ό ουράνιος θέλει δώσει

ΙΙνεΰαα άγιον ιϊς εκείνους όπου τοΰ

ζτ,τοΰσι ;

ι4• Και το'τεείχεν εύγάλει ίνα δαι-

μόνιον, τό όποιον ητον βουβο'ν' και

ό'ταν εύγηκεν τό δαιμόνιον, ελάλησεν ό

βουβός" και οί όνλοι έθαύμασαν'

1 5. Και κάποιοι άπ' αυτούς είπον'

μι τον Βεελζεβούλ τον άρχοντα των

οαιμονίων εύγάνει τα δαιμόνια.

1 6. Και άλλοι τον έπείραζαν, και

«ζητούσαν άπ' αυτόν σημάδι άπό τον

ούρανόν.

17. Και αυτός γνωρίζωντας τους δι

αλογισμούς τους, τους είπεν' κάθε βα

σιλεία όπου να διαμοιρασθϊί εις τοΰ λό

γου της έρημόνεται, και τό σπητι ( άν

μοιρασθΫί ) εις τοΰ λόγου του πέφτει.

ι8. Και αν ό Σατανάς διεμοιράαθη

ϋίς τοΰ λόγου του, πώς θέλει ς•αθή η

άπε άτίγ σα ϊ δούχαετ», σέ ψε ε^τ' ίπα

τού^πτζιμ.

9• Ε δε οΰνε οΰ θόμ γιούβετ, λί-

πενι, έ οο τοΰ ίπετε γιούβετ * κερκάκι*

έ οό τε Γένι ' τζοκανίσνι , £ οο τοΰ χά-

πετε γιούβετ.

ίο. Σε τζίλι δό κε λίπξν μέρρ* Ι άι

κ| κβρκόν Ρέν' έ άτίγ κε τζοκανίς* οο

τι χάπετε.

ιι. Ε ντε κερκόφτε ντονιε δγιάλλε

γκά τούαΐγτε γιάτιτ σε τίγ πούκ§, μός

οο τί άπε άτίγ Ρούρρ; έ ντί κϊρκόφτε

πίσκ , μός σό τί άπε άτίγ ντε βεντ τε

πίσκουτ Ριάρπερ;

ία. Α ντί κερκόφτε βέ , μός δό

τί άπε άτίγ σφούρκ;

1 3. Ε ντεϋτε κε γ••ούβετ ντόνε σε

ϊνι τε κεκίνγ, οίνι τε ϊπνι ντί δγιελμ

τούαίγ τε δενα τε μίρρα, σα με τέπίρ

γιάτι γιούα'ίγ ίΚίελιτ,οό τεάπ&Σπίρτ

2§νγτ μπα τα /.ε γι* κερκόγενε άτίγ.

ι4• Ε άτ§ χέρι κίσ ντζγιέρε νιε τδ

παούδε , κε κέ βουβάκ , ε κούρ οόλι *■

παοΰδι, φόλι βοΰβι, έ τούρμετε ού

τζιουδίτνε.

1 5. Ε τζά γκα άτά Θάνε* μέ φου-

κί τε βερζεβούλιτ, τε σε πάριτ σε

δγιάγετ , ϊ ντζγιέρ δγιάγτε.

ι6. Ε τε τγιέρε περ τ'ε πιράζουρε,

κερκόϊγνί πρέιγ σί νιϊάν γκα Κίελι.

\η. Ε άί σί ού νίχ λογισμότ' έτοΰρε,

ού θότ' άτοΰρε* τζοο μπρετερί κούρ τε

ντάχετε μπε σούμε πγιέσε χουμπέτ'

έ δε τζΛά δτεπί ντε ού ντάφτε γκά

βετίου Ρρεμί;ετε.

1 8. Ε ντείτε κε ού ντά σατανάϊ γκα

βέτεχ έτίγ, κίδ οο τε κεντρογε μπρετε.

βασιλεία του ; διατί λέγετε, ότι με τον ρία έτίγ; σε ψέ θό», κ$ μ» φουκί τε βερ
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Βεελζεβοΰλ εύγάζω τα δαιμόνια.

19. Και άν εγω ιΰγάνω τα δαι

μόνια υ.ί τό/ Βεελζεβοΰλ, οι υιοί σα;

μέ τί τα ίΰγάνουσι; δια τοΰτο αυτοί

Οελονν γένει χριτάδες σας.

2θ. Αμη αν εγί» εΰγάνω τα δαι

μόνια Μ.έ το όάχτυλον του Θεοΰ, έφ

θασε λοιπόν εις εσάς ή βασιλεία του

βεοΰ.

αι. Οταν ό δυνατά άοματωαένος

^υλάγη ττ,ν αΰλη'ν του, είναι ειρήνη εις

τα υπάρχοντα του.

ϊΐ. Αμή οπόταν έλθη ό δυνατώτε

ρός του και τον νικη'ση, περνει ττ,νάρ-

ματωσιάν του, εις την οποίαν ήλπιζε,

και διαμοιράζει τα κουρσευματάτου.

33. Εχεΐνος όπου δεν είναι μετ' έ

μενα, ε'ινα•. ενάντιος μου" και εκείνος

όπου δίν μαζώνει μαζυ μετ' εμένα,

♦χορπίζει.

%4• Οταν τό άκάθαρτον πνεύμα

εϋτ/ι έξω από τον άνθρωπον, περνά άπό

μέσα άπο άνιίδρους τόποβς, και γυ

ρεΰει άνάπουσιν" κ*ί ωσάν δέν εΰρη ,

λέγει" άς γυρίσω εις τό σπητί μου άπ'

έχει όπου εϋγηκα.

35. Και ωσάν ελίτ; και τό είίρτι σα•

ρωμένον και ς•ολι«μένον.

26. Τότε πάγει και πέρνει άλλα

επτά πνεύματα πονηρότεοα άπο λόγου

του, χαίέρχουνται και ΐμβαίνουν και

κατοικούν έχει* και γίνεται τα ΰς-ερα

τοΰ άνθρωπου εκείνου χειρότερα άπο

τα πρώτα.

37. Και όταν ελεγεν ό Ιησούς ετού

τα, μία γυναίκα άπο το πλήθος έση'-

χωσε φ»»νήν, και είπέντου' Καλότυχη

ή κοιλία όπου σι εβάς-αξ», και τά βυ

ζιά όπου ϊβυζασες.

38. Και αυτός είπεν' (/.άλλον περισ-

σότερον καλότυχοι είναι εκείνοι όπου

ζεβούλιτ ντζγιέρ ού'νε τε παοίδετε.

Ι9• Ε ντεστε κε οΰνε ί ντζγιέρ τί

παούδιτε με φουκί τε βερζεβούλιτ,

Αίγτε τουκιγ μέτζ φουκί ί ντζγέρ|νε;

τε| γεν| ιουκατε-πρα ανταιγ ατα όό

σίτε τουαιγ.

2ο. Ε ντέ^τε κε με Ριστ τε Περ-

ντίσε ντζγιέρ ού'νε τεπαουδίτε, άρρίου

άδά μπρετερίαέ Περντίσεμπέγιούβετ.

2ΐ. Κούρ ϊ φόρτι άρματόσουρε ροό-

αν δτϊπίν' έτιγ , γιάνε σΰγουρε Ρίθε

πλιάσχατ έτίγ κε κά.

21. Μα ντε ού ντόδτ§ τε βίγί μπι

τε [Α.! φόρτι, έ τα μουντγε άτε, ί μέρρ^

άρμετε ϊϊ κί# όμοόθνε μπε τό, έ ντάν

πρε'ν' έτίγ.

α3. Αι κε σεττε με μουα , εϊτΐ

κόντρί [Αούα , έ άΐ κε νούκ§ μπίγέδ

με μουα , περχάπ.

24• Κοΰρ τ$ οάλλε Ζπίρτι ί πΐΡέρί

γκά νιερίου, βε'τε ντε περ βεντε τ§

θάτα, έ κερκόν τϊ πρίιγτουρε' έ σι νου-

κε Ρέν , θότε" λΐ τε κθένεμ ντε στεπί

τίριε γκά οόΧα.

25. Ε σι βγιέν, έ Ρέν τε φίτίρε » *

τε παστρούαρε.

26. Αχιε'ρε βέτε έριέρρ" [Αβ βέτίχβ

έ 5έ στάτε τε τγιέρα Σπίρτερα [/.» τε

κεκίνγ σέ βέτεχεν' έτιγ, * χίγενς έ ρίν|

άτγέ" έ Αενενε τε παστάϊγριετ' έ άτίγ

■ίιερίουτ [Α» τε λίΡα σε τε πάρατ».

ιη. Ε Ριάου κουρ ού θόίϊτε άΐ κετό,

νιε Ρρούα πρ^ντα γκά τουρ;χα γκρίγτι

ίά ζϊ, έ ί θά άτίγ' λιουρ. πάρκου χε

τε κά (χπάϊγτουρβ τίγ , έ δέ σίσετ• κ^ -«Γ

Θί6ε.

38. Ε δ» άί θά" (Α» τίπερ γιάνε τί

λιούριτουρ» άτά κ| διΡιόγ^νΐ φγιάλ|ν

ι
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ΕΪΛΠΤ'ΛΙΟΝ Κεφ.

άκούουν τον λόγον τοΰ Θεοΰ, χαί τον

φυλάττουν.

αρ. ΚαΙ συ|Α[Α«ζωνόρ.ενον το πλή

θος άρχισε να τους λέγη* ή γενεά έ-

τούτη είναι πονηρη'" και γυρεύει σημά

δι, χαί σημάδι δεν θέλει της δοθή,

πάρα μοναχά τό σημάδι τού Ιωνά τοΰ

προφήτου.

3ο. Λιατι καθώς εγινεν ό Ιωνά;

σημάδι εις τους Νινευίτας, ετζι θέλει

είσθαι και ό υιός τοΰ άνθρωπου εις τήν

γε,νεάν ετούτων.

3ι. Βασίλισσα του νότου θίλει ση-

κωθή εις την κρίσιν με τους ανθρώπους

της γενεάς ετούτης, και Οελει τους κα

τακρίνει" ότι ηλθεν άπα ταΐς ίκραις

της γίς να άκούση την σοφίαν του

Σολομώντος" καί νά εδώ περισσο'τερον

άπ6 τον Σολομώντα.

3α. Οί άνδρες της Νινευΐ θέλουσιν

άναςαθή εις την κρίσιν μέ τήν γενεαν

ετούτην, και θέλουν τήν κατακρίνει* ό

τι εκείνοι έμετανόησαν εις τό κνίρυγμα

τοΰ Ιωνά' και νά, έοώ περισσο'τερον

άπ6 τον Ιωνά.

33. Και κανένας δεν άνάπτει λύ-

χνον, και τον βάνει εΐςκρυφόν το'πον,

ουδέ τον βάνει άπό κάτω εις το μόδι,

χαί τόν σκεπάζει, άλλα τον βάνει ει;

τον λυχνοςάτην, δια να βλέπουν το

αως εκείνοι όποϊ έμβαίνουν μέσα.

34• Ο λύχνος τοΰ κορμίου είναι το

μάτι' δταν το μάτι σου ηναι καθαρον,

και όλον το χορμί σου είναι φωτεινόν.

άμή όταν ηναι διεφθαρμίνον, καιτό κορ

μί σου είναι σκοτεινόν.

35. Στοχάσου λοιπόν, μτίπως τό

φως όπου είναι εϊς έσε'να, είναι σκότος.

36. Εάν λοιπόν όλον σου τό κορμί

ηναι φωτεινόν, και δέν έχει κανένα

{/.έρος σκοτεινόν, θέλει είσθαι όλον φω

τεινόν ωσάν όταν ό λύχνος βοΰ φέγ-

Περντίσε , ί ϊ ρΌύαγεν' άτέ.

αρ. Ε κούρου μπεγιούαδε τούρμετε,

νίσι τοΰ Οόδ' «γιο φυλι ε'ίτ' εστρέαπ^-

ρε' νισάν κερκόν* ε νισάν & τϊ μός ί

ίπετε άσάιγ , πό νιδάνι ί προφητητ

Ιωνάϊτ.

3ο. Σέσίκούντρ' ου π§ νι'ίάν ΐΝι-

νεβίτετ Ιωνάΐ, ζεστού §ο τέ γέτε ί δβ

ΐ Λίρρι ί νιερίουτ μπε κϊτξ φυλί.

3ι. Μπρετΐρε'3αέΝοτίσε δότεγκρί-

χετε ντε Ριούκ κόντρε νιέρεζετ σε κΐ-

σάιγ φυλίετ , έ οο τι οεμετόγε άτά' σε

ψέ άγιο ερδι γκά άν' ε δέουτ , περ τε

όιΓιούαρε σοφίν' έ Σολομόιτ , » για

Αετού εστε με σούμε σέ Σολομόϊ.

32. Νιέρεζιτ' έ Νινεβίσβ & τε γχρί-

/ενε μπε Ριούκ κόντρε κεσάεγ φυλίετ,

ε δό τά δεμετόγενε άτε , σέ ψέ μετα-

νοη'σνε μπε διδαχί τε Ιωνάιτ, έ για

με δούμε σέ Ιωνάϊ αετού.

33. Ε ντονιε κούρ δέζ φωτίνε νούκ*

ε 6έ ντε βεντ τε φσέχουρε, άς ντενε &Ι-

νίκ , πό μπί σαμπτάν , κε τϊ σόΫεν§

δρίτενε άτά κε χίγ»ν§ πρίντα.

34• Φωτι έ κούρμιτ ΐστε σίρρι, έ*

κούρ τε γέτε σίρρι ΐτ ί παστρούαρε, ίΐ-

θ| κούρμι ίτ οό τ| γέτε ΐ ντρίτουρε" έ

κούρ τε γέτϊ ΐ λιίκ, έ δε κούρμι ίτ

οο τε γέτε ί έρρετε.

35. Βεστρό δα τε μός γέτε ^ρίτα

γιότε σκοτάδ.

36. Ε ντε κιόφτε ίίθε κούροι ίτ ΐ

ντρίτουρε , έ τ^ (Αος κέτε ντονιέ άνε

τ' ερρετε, δό τι γέτε ί ντρίτουρ§ Ριθε,

πόσι φωτία κούρ τε ντριτ τ'ιγ ιχε ορί-
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γτ( ρ.έ την "λά|ΐψιν τβυ.

3^- Και ωσάν ίλάλησε τον λόγον,

Ζνας Φαρισαΐος τον έπαρα*άλει να πά-

-τε τε σαιγ.

37. Ε κούρ χουβεντόντε ί λιούτιΐγ

άτιγ νιέ Φχρισέο , χΛ τε βίγ τέ δρέχεϊγ

γ•$ να φάγτ; μετ' α•}τόν' και πηγαί- Ι μέ τε" έ σι χιρι νπε στιπί ντένι ντέ

νωντας εχαβισε.

33. Και ό Φαρισάϊος ωσάν τον εΐ-

οίν οτι δεν ένίφΟη πρδτον προ του να

φάγη, έδαύμασε.

3ρ. Καί ό Κύριο; ειπεν εϊ; αύτόν'

ίιΐίΐ; οί Φαρισαΐοι τό εςω τοδ ποττρίου

καί τοΰ πινακίου πας-ρείετε' άαη το γ.ί•

σα σας είναι γεμάτον άπόάρπαγαϊς καί

πβνξίίαις

4ο. Ω άγνως-ο••, εκείνος όπου έκαμε

Το ίζω, δέν έκαμε και το μέσα;

4 1. Μέ όλον τούτο έκεΐνα όπου έ

χετε ο*ότι τα έλεημοσύνην, και όλα σας

βίλιι ιϊσθαι καθαρά.

42. Αλλα άλλοίμονον »ϊς ίσάςτοΰς

Φ«'.σχ:'ους, ότι αποδεκατίζετε το ή-

ο-,ίοσμον χαΐ το πη'γανον και κάθε λά-

χβνον, και άφίνετε την κρίσιν κα• την

«γάπην τοΰ Θεοϋ' έτοΰτα έπρεπε να

κάμετε, και εκείνα να μην άφίνετε.

43. Αλλοίμονον εις εσάς τοϋςΦαρι-

βαίους, ότι αγαπάτε τήν πρωτοκαΟε-

δ^ίαν εις τα συναγώγια, και τους α

σπασμούς εις τους φόρους.

44• Αλλοίμονον εϊ; ^σά; γραμμα

τείς κα! Φαρισαϊοι ύποκριταί, ότι **-

βίε ωσάν τα μνιίματα όπου δεν φαί-

νουνται, και οί άνθρωποι περιπατοΰσι

απάνω και όέν είςεύρουσιν.

45. Απεκρίθη ένας από τους νομι

κού;, και λέγει του' διδάσκαλε, έσΰ

λέγωντας έτοΰτα και *μάς υβρίζεις.

46. Και ό Ιησούς ειπεν' άλλοίμονον

*αί εϊς εσάς τους νομικούς, ότι φορ

τώνετε τοΰ; ανθρώπους φορτία δυσκο-

λοσνίκωτα, καί εσείς κάν μηδέ μέ ϊνα

ίΟίτυλο* δέν θίλετενά τα εγγίζετε

μέσα λ*.

38. Ε Φαρισαίουα σί πα χε νούκ'

>ΰ λιά πεοπαοα πουχίσεεσε , οΰ τζιου&τ.

3ο. Ε δε ζότι ΐθα άτίγ" νταστί

γιούβετ φαρισέιγτε. λιάνι τέ, περγ•ά-

στεσμεν' ε κούπεσε, ε' τέ σκουρέσε , : ί

Αρέντεσμεγια •}ΐούχίγ §*?-§ πλιότ γκά

τέ 4§μπϊερα , ί δγιαΐεζίρα.

4ο. Τεπά μεντ, κοΰτ πέρρΊ τ| πεο-

γιάστξσμινε , νούκε. κα πέ:£ί άΐ έ δέ τ»

λρέντεσμενε ; "

4ι. Ντόνε σε ίπνι έλεημοσίν γκζ

ατό κε οϋ τεπερόγενε , έ παατάϊγ Ρίθϊ

γιάνε τε παστρουαρα π|ρ γιούβετ.

43. Πό βέ ρίπε γιούβετ φαρισέϊγτ»,

σέ ιπνι τε όγιε'τ€ν" εόγιόσριοσι, ε τέ

πίγανοιτ , ε τε ίίΟε λιά/.ίραβετ , ε λίνι

Ριούϊκνε ε δέ δασουρίν' ε Περντίσε"

δού/αειγ τε Αίρετε κετό, ε δε άτο τέ

(Λος ί λερετε.

43 Βέ (Λπε γιούβετ φαρισεϊγτε, σέ

δόϊ βίντν' έπάρε ντέ συναγόγε, έ δέ

τοΰ περσϊντέτγενε ριπ' ο(δερα.

44• Βέ (ΐπε γιούβετ γρα^ψατέΐγ,

ί φαρισεΊγ ριέ α φάκε , σέ ψέ ίνι πό-

σι βάρρετί κε νούκε όούκενε, Ι νιε'ρεζι-

τ| ετζεγενε μπί τό , ε νουκ' ί δ7ν§.

4^. Ε νιε γκά δασκάλε,τ' 2 νόμιτ

ου πϊρΡε'ϊΓκ, έ ΐθά άτίγ' δασκάλ, μέ

κ§τό κε θούα να σαν έ δέ νίβετ.

46. Ε δέ ά£ ϊ θότι' βέ ί δέ [Λπ|

γιούβετ δασκάλετ' ε νόμιτ, σέ γκαρ-

κόνι νιέρεζίτε πάρρ^ε χε νούκε γκρίνενΐ,

έ γιούβετ κετό πάρρε νούχ§ §όϊ τί νγκί-

σνι άς [Λ8 Ρίϊτ τούαίγ.

2ρ
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\η. Αλλοίιχονον ει; έσα;, ότι οίκο-

ίοιι.εΐτε τα αντ,μεΐα των προοττων, κα!

ο! πατερε; σας τους έσκο'τωσαν.

^8 Τό λοιπόν μαρτυρείτε, και συμ-

φ£.•ν*7τε εις τα καμώματα των πατέ

ρων σας" ότι αΰτο'ιτοϋ; ε'σκίτωσαν,καί

ίσεΐς κτίζετε τα μνημεία το ;ς.

4~• Β* (Α** γιουβίί σέ ψέ δΐρτο'νΐ

βα'ρρ:τ' έ προφτιτετ, έ Λαλάλάρετί τοϋ-

α«γ ί βράνΐ άτα'.

48. Μέ ~\ βίρτε'τα οϋ 6/λ ^'ΐου-

βετ, τϊίνι του νιόχίνε Αότα , κέ 6:-

βαιο'σνι π'.ύ/ίτ' έ πα,ϊαλαρίζετ <3Ό-ί-

αιγ* σέ ά'.% ί βρανί άτα , 2 γιοό?ίτ

ού δίοτόνι βϊϊρέτ' ίτοΰρε.

4<). Πρα άντάϊγ ε όέ σοφία έ Περ-

ντίσϊ θα" δο τε δίρΡο'.'γ (/.πα τα ττρο-

4ρ. Δι» τοΰτο εϊπεν τ, σοφία του

θεου' 6ελω ς-είλειείς αϋτοΰ; πίον/ίτας

και άττος-όλους, και θέλουν σκοτώσει ' φτίτε-ι , έ <5ε Απόστολε, ίγκαά:άτζ«

άτ. αΰτοϋ;, και θίγουν οιώςει.

5ο. Δια να ζγ;ττ,θνί το λιίλ όλο-

δο τΐ βράσξ/ε , ί τζα δι» τι ντγιίκινε.

5ο. Κε τι ήΐΐκο'νετί Γιάκου ί Γι(>ί

νων των προφητών, ότοΟ ε'νίθτ, άττό προφ•/τ:§ρετ , κι ΐ•5τ| δέρ^ουρε κε ντ§

τ/,ν άρντ,ν τοΰ κόσμου, άτ;ο τ.,νγενεαν τΐ νίσουρί τ| γετίσε, γκα >^γιο φυλί.

Ιτούττν,

5ι. Απο το αίμα του Αβελτβΰ δί

καιοι», ?ως το αίν.α τοΰ Ζα^αίΐου, ό-

τΛ έσκοτώθτ] άνάυ,εσα ει; το Ουσία

ς-/;':ιονκαϊ εις το σπίτι (του θεοΰ") βε

ί>αια σα; λό'γω, άπό νήν γενεάν έτου

τ/ΐν Οίλίι ζητ-ίθη.

52. Αλλοίμονον εΐ; έσα; τους νομι

κούς δτι έσ/,κώσετε το κλειδΊ τ^ς γνώ

οεως' και ε'σεΐ; ίέν έμβη'κετε, και έ

κείνους όπου «μβαιναν τους εμποδί

α-.ι.

53. Κα! λίγων τα; έτοΰτα τα λόγια

ό Ιν,σοΰς εΐ; αυτούς, άρχισαν οι γραμ

5ι. Κ§ γκα Γιάκου ΐ Αβελιτ γγίρ*

μ-§ Ριακ τ§ Ζα^αρί-§ , κε ού ζέα «τε

μ:; τε θυτιαστίίΐτ, έ τ| στίπί«ϊ

( Πίρντισε V β;θτέτ οϋ θομ γιοΰ^ετ,

δο τε Χ^ρκόνετί γκα κϊγιο φυλί.

5,1. Βέ μ::ε γιοΰβετ ο"ασκάλετ' ί

νόμιτ , σε ψέ μουαρτ» κιουτζνε έ ο§

Χίγτουριτ' ε ας γιούβετ νοΰκ; χίνι ,

έ δε μποδίστΐ άτϊ κΐ χ'γνί.

53. Ε κοΰ:ι δόΐίτε άϊ^το [Λ-α τα,

νίσνί γοα;Α7.ατίιγτε, ε &ί φαρι^εΐντί

(ΐατεΐς και οι Φαρισαΐος να τον εχ- τε ρίγνί κοντρί μ.ε 3ο^'[Λί «ρου^'.ι , έ τζ

(Ιρεύωνται πιζρά, και να τον ε'ρωτοΰν άντραλότνϊ άτε τούκ' ( ϊτιε'τοορ» «ί^

οιά πολλά, δίλοντες να τον παγιδε'- σού<ζ.| πούνερα.

ψουν.

54- Καί έγιίρευαν να παροι>ν από το

ς-ό;Λα του λογον, όια να τον κατν,γι-

ρ/ίσουν.

Κ.£^ &. 12.

Ι. Ανάμεσα εις τοΰτα (τα λίγια)

ίσυνίχΟΐσαν μυριάο*ί{ όχ>χ; , τ-ίσον

4που«καταΐθΐτοΰβανΙνκ( τίν άλλον"

54- Ε ε περΡιοΤγνι άτ^ , 1 ί;ρ-

κόίρε τε ντζίρϊ Ρί γκα Ρόϊγ' ΐϊ'ιγ, κ^

τα καλε,οίγνε; ατ^.

Κρίε Εδιμπί^γιετίτε. ιβ 1 3.

χ. Ντε μ»ς τε χϊτοϋρε , ού ριπ{-

γιοΰαό» δ'. ίμΐ ιι,ίγίροε τούραετ, σα

βίέλνί ί4(.ι γκ-τ^Λί £ νίσι «ού 6όύ
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και άρ*/.ζσ* ** ^•'νι? •'» τουί μαθτ,τάδε;

του" πρώτον έχετε τον νουν σα; άπο

τ>,ν ζΰμτ-ν των Φβρισαίων, ή όκοία είναι

υπόκρισις.

2 Κ ζ: «ίέν είναι κανένα οκεΓ.ασ'χί-

νον οποΰ ν* μήν ςεσκεπασθη* και κρυ-

γόν, όπου να μήν γνωρισθή.

3. Δ'.χ τοΰτο όσα είπετε εις τα σκο

(ΑαΟν,τίβίΤ σλ τίγ' πρ«*τοπ•«ρ| Αοόαιγνι

βέτεχενε τούαιγ γκα προόμϊτ' • φαρι.

σέϊγε'τ, κ§ '&τ' ϋποκρισί.

2. Ε νοΰκ' εστε ντονιε εμπουλιου-

αρε , *ε -:$ μός ζλουλιονετ| , < έφ>ίί-

χουρε κε τε μός ίί/ετϊ.

3. Ανταΐγ σα θατε ντ' έρεσίρί,<&

τεινα,'έλουσιν άκουσθη «ς τ6 φως* κ«1 τ§ διΜνενε ντε δρ'τί' » άτί κε θάτ•

έκεΤνο όττοΟ έλαλνίσετε κρυφά εις το : ντε βέσ μπε ίίτιπίρα , δό τε δ•.Ρι^νβτ|

β-ύτΐ ίΐς τάΐ; καμβραΐς σας, θέλει κτ,- μπί κιραμί^ε

(^Ι^είς τα ιϊώμβτα.

4• Και λέγω εϊ; εσάς τους φίλου;

(ίου' μην φοβηθητε άπ' ε'κβίνους όπου

4. Ε ίε ού θδμ γιού^βτ μ'κετ σ\

μί , μδ; κίνι φρ'κϊ γκα ατά ί\ ού βρά.

«οτόνουν τό κορμί, «αϊ ΰς-ερον £έν νϊα- ' σ§νϊ κοόρμινί , ε κ\ παστάγε νοΰκί /.ά•

κοροΐίν να κάμουν τίποτες περισσότε- ! νι σέτζ τοΰ 'Γ^γίνΐ μ| τέπερ.

ί:ι.

5. Αμή εγώ να σα; όείςω ποΐον να

Ϋ&ή-ϊ &&&%'.% άκεΐνονόποΰ άφόν-

"*■; σχοτώση , ε/ίΐ έξουσίαν να 6άλτι

£:; Τ0 γε'εναν* να1, βέβαια σας λέγω,

τούτον φββτ,θτίτε.

6. Δεν πουλοϋνται πέντε πουλία <ίύΌ

φΌ.λαις, καΐ^το ?να άπ' αυτά ίέν εί

ναι άλϊΐτμοντιμένον έμπρο7* εις τον

θιο'ν.

Αλλα και αϊ τρίχες τι; κεφα-

5. Π6 οϋνί δδ τον δ§φτό«γ "\ιού-

βετ γκα τζίλι τε κίνι φρίχ;. Τ^ τρέ-

μπι άτι λ\ σι του γκρέρε γε'τεν| , κ*

έξουσί τε βέρε ντε πίοε' κϊτ§ ού θδμ

βερτέτ τ| τι^χπι.

6. Νούκ' είίτϊ βερτέτ κ< πέσε ζό'.Γκ

σίτενε πέρ δι άσπρε, έ ά; νιε γκα κε-

τά νούκ' |3τ§ χα^οΰαρα περπάρβ

Περντίσε;

η. Πδ έ δε κίμίτ' έ κρε'ιτ σούαιγ ού

λτ,ς σα; όλβις είναι μετρΥΐμέναι;" μγ,ν ιγια'νε νίμερουαρε' υ.ος ού τρίμπνι άίχ

φοβτ;δ•?,τί λοιπόν" άπο πολλά πουλλία

διαφέρετε.

8. Κά: λίγω σα;" ότι όποιο; με ό-

μολογτ{ο*»ι εμπρος-α ει; τοΰ; άνθρωπου;,

κα'ι δ υίο; τοΰ άνθρωπου δ λει τον ό-

μ0.ογίσ«ι έμπροτα ί'-ί τοΰ; άγγίλου;

'λ\ Θεοϋ.

9• Και εκείνο; ό"θϋ μ* άρν/;0η ε'μ-

*ρο7α ει; τοΰ; άνθρωπου;, θί'λει τον άρ-

Υί/ίτ, και ό υίο; τοΰ άνθρώτου Ιχποο

ία. εΐ; τοΰ; άγγίλου; τού Θϊο3.

ίο. Και κάδ' ενα; όπου Θέλει εϊ-

χν. λογον εις τον υίον τοΰ άνθρωπου,

δίλει ιοΰ αυγχωρηθΐ" άμ/, Ικίΐνο; ύπ&ϋ

ι γιοΰβετ ΐνι μ.| τε λιαρτε γκα ϊου-

με ζόίίκ.

8. Ε ού θομ γιουβετ, κ*, τζ-.λι §4

χΛ τε κουιγτόγε μουα πϊρπάρα νιέρί-

ζετ , έ όέ ί πίρρι νιερίουτ δο τχ κουιγ•

το'γ| άτε περπα'ρα Εγγεγετ σ| Πίρ-

ντίσε.

V-
Ε κϊ τε μ αρνισ-ε μουα

πίοπάρα νίΞρίζετ, δο τ' άρνίσετί π.3•

πχ'ρα Εγ/ί,ετ ο§ Περντ.'σε.

ι». Ρ ίέ τζίλι δό κε τ? ',λ-.άσι

φνιάλε κόντρε πίρριτ σ^ νιεο'ιυτ,

δο τι ντεγένετε άτιγ" μα άτίγ κε -,^
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βλασφημ/σε* εις το Πνεύμα το άγιον Ι βλασφημίσγβ κο'ντρε Σίνγτιτ *π£ρτ,

ίϊν θίλει συγχωρηθη

ιΐ. Και ό'ταν σας φέρωσιν έμπρο-

<•α εις ταΐς συναγωγαϊς και εις ταΐς άρ-

γαΐς χαί ϊΐς ταϊς ΐξουσίαις, μήν έχετε

ίγ-,οιαν πώς ίι τι λογής να άποχριθήτε,

η τι θέλετε είπεΐ" '

12. Δικτι το άγιον Πνεύμα θί*Λει

σα; διδάξει εις έκιίνην τήν ώραν, ε

κείνα όπου κάμνει 7Ρι'α να ,Μϊ*ί'Γβ•

1 3. Κ.αΙ κάποιος άπό τον όχλον του

»1:.« διδάσκαλε, είπε τοΰ άδελφοϋ μου

να μοιρά«η μαζύ ρυ την χληρονομίαν.

ι4• Και ό Ιησοϋς τοΰ είπεν' ώ άν

θρωπε, και τίς ρ χατές-ησι οιχατην ίί

ρι;ας-Γ,νεΐ;έσάς;

ι5. Και λέγει τους" βλέπετε και

φυλάγεσθε άπό τήν πλεονεζίαν" διατ•.

άνκαλά και περισσεύουν τινός τ* υπάρ

χοντα του, ή ζωτί του δέν είναι ά-'

εκείνα.

1 6 Και εΐχέν τους μίαν παραβο-

λήν, λέγωντας" Ενός ανθρώπου πλου

σίου «ύτύχησαν τα χωράφια του.

17. Και έδιαλογιζουνταν μεσάτο»,

και έλεγε" τί θέλω κάμη; όπου δέν έ

χω που νάμαζο>ξω τους καρπούς ρυ

ι8. Και εΐπεν Ετούτο θέλω κάρι'

θέλω χαλάσει ταϊς άποΟη/.αις μου, και

θέλω ταϊς κάρι μεγαλνίτεραις" κχϊ θε'-

λω ρζώςει έκεϊ όλα τα γεννήματα

ρυ και τα αγαθά μου"

19. Και θέλω εϊπεϊ εις την ψυχήν

μου* ώ ψυχή, έχεις πολλά αγαθά όποΟ

κείτουνται εις πολλοϋς χρόνους" άνα-

παύου, φάγε, πίε, εύφραίνου.

3θ. Αμή ό Θεός τοΰ είπεν* ώ α-

γνως-ε άνθρωπε , έτονιτην την νύκτα

ζητοΰσι τήν ψυχήν σο» άπο σένα" και

εκείνα όπου ετοίμασες, τίνος θέλουτιν

είσϋαι.

αι. Ετζι γίνεται εις έκ.ΐνον όπου

δό τΐ μος ϊ ντεγε'νετί.

ίί. Ε κοΰρ τοΰ πίενΐ γιούβετ ντ%

συναγο'γε , έ περπάρα άρνο'ντΐβετ, έ Λέ

ζοτέρίνετ , μός βιρρι ντερ μξντ κί3,

έ τζφάρε λοΐ τ| περΓίίι, ά τζτε θιίί.

ία. 2ε Σίνγτι Σπιρτ οο τοΰ δι-

δάςγε γιούβετ άτϊ χέρε ατό κε δού-

χαενε τί θόι.

1 3. Εϊ θα άτιγ νιΐ γκά τούρλα*

δασκαλ , Οούαϊγ βίλάϊτ σίμ τΐ νταγε.

μέ μούα κληρονομίνϊ.

ι.|. £. ύί α.ι ι θα ατιγ ω νιερι

κού» με βούρι μούα τοΰ Γιουκο'ιγ , «

τοΰ ντάιγ πγιεσε γιούζετ;

1 5. Ε οΰ θότ' άτούρε' βίδτρο'νι, »

ρούαγιουνι γκά λιακίμίμι" σέ ψε, νουκε

κ»ντρόν γέτ' έ νιερί&υτ γκά μπξγέάε-

για έ Ρέιιτ κέ κά.

ι6. Ε ού θα άτοΰρε νιΐ παραβολί,

έ ού θο'τε' νι|ίτ νυρίουτ σε πάσου^ε ί

πόλι αρρα.

\η. Ε μεντο'νεϊγ μέ βέτίχε τέ τ:γ,

ε Οοστε' τζτέ ί. έΐγ; σέ νουκε κάμ κοϋ

τε μζεγέο ορίθερατ' έμία.

ι8. Ε θα" ίβ'τού & τε ί1έ~γ , τε

— .ίί άμπαρετ' »ρ.ια , έ τε /.εϊγ \Λ

τέ μξόά , έ ύο τε μττεγϊο άτγέ ί:'-»ζ

δρίδερατ' εμία , έ δε τε μίρρατ' έμία.

ίο. Ε δό

-£πιρτ

τι οομ 2>πιρτιτ σιμ, ώ

κε σούρ τε μίρ^α ;.ε.ε

μπεΌιάνε πέρ σούμε βίτερα , χα , ί

πι, έ πρεγιου , έ Ρεζόου.

20. Ε ϊθότ' άτιγ Περντία, ί •πί

μΐντ, κετε νά-ε τε κερκο'γενε πρέϊγ

τέγε Σπίρτιν|, έ άτό κε κ» βέν» μπε-

ίιάνε , τε κούιγτ δό τε γέν^;

αι. Κ^στοΰ βε'τε πέρ άτέ κε ρίγε'ί
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βγ.βαυρίζει εις τοΰ λόγου του, χαί 5έν

πλουτέϊ εις τον Θεο'ν.

33. Καί είπεν εϊς τοΰ; μαθητάδες

του* δια τοΰτο σας λ.έγω, (/.ην έγνοιάζε-

«9ε δια τίιν ζωην σ«ς, τι να φάτε, μηδέ

διά τ• χορμί σας, τί να ΐνάυΟητε

23. Η ψυχή είναι περισσότερεν οΐττο

τό φαγί, χαί το κορμί, από το φόρεμα

34- Καταλάβετε τους κόρακας, ότι

ούοι σπέρνουσιν, ο-!»<5έ Οερίζουσιν" οι

όποιοι ουδέ χελλάρι ενουν, ουδέ αμπά

ρι, χαι ό θεός τους τρέφει" πο'σω μάλ-

λον διαφέρετε έσεΐς από τα πετεινά ;

ι5 Και ποίος άπο σας φρον.ι'ζωντας,

ήα-τορεΐ να βάλλη παραπάνω εις την

ή/.ιχίαν του καν μιαν πηχυν ;

:ι6. Εάν το λοιπόν δέν δύνεσβε διά

τό «ολλά μικρόν, τί έγνοιά^εσΟε όιά τα

λοιπά ;

•ιη. Καταλάβετε τά κρίνα, πώς I-

να&ρε'οονται' χαί ίέν κοπιάζουν , ουδέ

νε'δοΐΛΐ" χαί λέγω σας, ουδέ ό Σολομών

μέ ολην του την δο'ςαν ΐνο ύθη ωσάν

ένα άπό τοΰτα.

28. Και άνίσως τό νορτάρι οποί εί

ναι ση'μερον εις τό χωράφι, χαί αύριον

τό βάλουσιν εις τον φούρνον ό θεός έ'τ-

(,ι το ενουνει, ποσω [/.άλλον εσάς, ο-

λιγο'πις-οι ;

2.ρ. Και εσείς μην γυρεύετε τί νά

φάτε, η τί νά πιητε" χαί μήν ύψ/ιλο-

φρονίΐτι.

3ο. Διατί έτοΰτα ολα τά είνη τοΰ

κόσμου τά ζητοϋσιν' ά(/.ή ό πατέρας ό

εδικός σας είξεύρει ό'τι τά χρειάζεσθε

έτοΰτα.

3 1 . Μάλις-α ζητάτε την βασιλείαν

τοΰΘεοϋ, χαί έτοΰια όλα θέλουν σας

προτεθή.

32. Μην φοβάσαι, ω μικρόν ποιμνί

ων ίτιό πατήρ σου ήΟέληοε νά σου δώστι

την βασιλείαν.

πέρ βε'τ»χ«, ί νουχ' \ϊτ' ϊ πάσουρ'ι πέρ

Περντίνε.

22. Ε οΰ θο'τί μαίητίβετ σ!*. τίγ"

πρα άντάΐγ ού 9όμ γιούβετ- μός ού

ουλοη'σνι με Σπίρτ τούαϊγ τζτβ /άϊ, ά

τζτέ βί^νι , ντε χούρμ τούαΐγ'

23. ϊπίρτι βεγέν με τέπ§ρ σέ τ§

γχρένίτ-2, ε δέχούρμι μ» τέπερ σι ρο'πα.

24• ΣυλοηΌ"νιχόρ*ετ3,κε άς μπγιέ-

λενε , ας κόρργϊνβ. , έ νούκε χάνε. ας

κιλιάρ ας άμπάρ , ε Περντία ί ούϋκέν

ατά ' σά φάρχ ϋίνι γιούβετ γχά ζόι'Γ-

χτε;

25. Κούϊ ίατε γχά γιουα, ίε με σούμε

τε συλοηΌουρε τ§ μέντιτ σε τίγ, μοΰντ

τε στόγεντξ 3τάτ τς τίγ νιε χοΰτ;

2(5. Ε ντε μός μούντνι ντ'ε. τε βό-

Γε^^νβ, ψέ βρίτνι χόχενε π'ερ τε τγιέ-

ρατε;

ιη. Βεϊτρόνι λιούλετ» χί3 ρίτενΐ*

νούκε μουντόνενε , ας τγιέρενε ' ί οΰ

θόμ γιούβετ , κε ας Σωλομόνι με Ρί9ί,

ντέρ τϊ τίγ οΰ βέϊ σί νιέ γχά χετα'.

28. Ε ντέ'ϊτε κ"{ *άρρ*ε, « σότ

είτ» ντε «ρούσε , ε νέσερ βίχετε ντ|

φούρνε ί βέ9 Περντία κεστοΰ , σά μ|

τέπίρ δό ι\ βέίίγε γιονβετ πέσε παχϊ;

29. Ε δε γιούβετ μο'ς λερχο'ϊ τζτί

μος §όοι τε γ^ί'Χ•χαι , α τί,τε πιι ,

σούμε λιάρτ.

3ο, 2έ ψε τε Ρίθα χίτό πούνΐρ»

νιέρεζιτ' ε χϊσάιγ γέτετ ί κερχο'γενβ,

μά Αα/τάϊ γιούαϊγ »δί χε ο'ύ δούχάεν|

Γίθε Χίτό.

3ι. Πό κερκονι μπρετερίν' ε Περ-

ντίσε , ε Ρι()ε Χίτό £ό τοΰ ίπενε γιούδετ

με τε στούαρε.

32. Μός ου τρϊμπ τί ώ Ρχρίχ ί

οό'ϊλε , σε χεστοΰ ί πελχέου Ααχάϊτ

βούαϊγ τοΰ απε γιούβετ μπρετίρίνϊ.
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33. Πουλήσετε τα υπάρχοντα σα; ,

χαί,δότε έλεημοσύνην. Κάμετε εις τον

λογού σας σαχκιυλια ύποΰ" δέν παλαιώ

νουν, θησαυρον εΐςτόνοΰρανόν όπου να

ρ,τ,ν ") είπει ποτέ" έκεϊ όπου ουδέ κλέ

πτες φθάνει, ούδε σκουλήκι χαλά.

34- Διατί όπου εΐναι ό θηταυρό; σας,

εκεί θελε; εισθαι και -ή καρδία σας.

35. Ας τ.ναι ^ μέσαις σας έζωσμέ-

ναις, και οί λύχνοι σας ας άνάπτουν'

36. Κάμετε και έσεϊς ώσαν τους

ανθρώπους εκείνους όπου άναμένουσι

τον βύθβνττν τους, πότε να γυρίση α

πό τοις γάμους* και όπίταν ελθη και

κτυπΥίση νζ τοΰ ανοίξουν παρευθιί;.

3^ Καλότυχοι εΐναι εκείνοι οι δοΰ-

λοι, τους οποίους όταν έλθ* ό «ύθεν-

ττςτους να το••ς εϋρτ, ξυπνιτούς' βέ-

33 2ίτνι πλιά3κατϊ. τουαιγ ί*

κίνι , έ ΐπνι ελεημοσΰν* πένι πΙρ βέτξ-

χε τουαιγ κουλε'τα κε νοΰκε βγιετεοό-

νενε , χαζινέ ντε Κίελ κ§ νοΰ/.ε πρ;.5ε-

τε ' τέκ νου/ίε κιάσετε κουσαρ, άς κ:ί-

μπι έ" πρέτ.

3^. ίίψετέκ' 'έστε χα^ινε'α γιοΰαιγ,

άτγε δό τ| γέτε έ 5ε (εμΐ?α γιο-'αϊγ.

35. Λέ τ'ε γίνε μέσετε τουαιγ γγί-

σουρέ , έ δε λαμπά^ατε ύέ,ςιυρε.

$6 Ε πένι γιοΰδετ σ; άτα Χ§ πρέ-

σ§νε ζότν' έτοΟρε , κούρ δό τε κθ;νε-

τ| γκχ δάσμετε " κε κοΰρ τε βίγε, έ

τι πγιίρι πόρτεσε' άτϊ τζ'/.στ τί χά-

πγίνβ άτίγ.

Ζη. Λιθάρι άτα κοπιγ, Α κοΰρ τ§

βίγϊ ζότι δό τ'ι ίε'•(•ε ζΓιούχ:| " με τϊ

βεοτέτα οΰ θόμ γιουβετ, κε οό τ|

βαια σα; λέγω, δτι θέλει περ'.ζωσθη, ' περβέσγί ρό,ΐατε , » δό τί βέ^ί άτίε

χλι θέλει τους καθίσει, και θέλει περά

σει •.« τους ύπ-Λ,ρετ-Λ'σ-Λ.

38. Και έαν ελθτ, εις τ/,ν δεύτερον

βίγλαν, και εις τ/,ν τρίτν,ν βίγλαν, και

τους εϋρτ) ετζι, καλότυχοι είναι οί δού

λοι εκείνοι,

3<}. Και τοΰτο είξ -υρετε, ότι αν

τε ρίνΐ' ί δο τ| 3κάγ§ τέ γιο•.• ~{-;ϊ

χΟυσμέτ «τοϋρε.

38. Ε ντάρτ* μπε τε δίτε τε νά-

τίσε , ά μπ| τ& τρατ§ τε νάτίσε, έ τι

Ρέν§ κν'ίτοΰ , τε λιούμαυρε γικν' άτ*

κοπίγ.

3(}. Ε δ"έ κετε δ'ίγι, σε τα οΐγ ί

ςευρεν ό αύθίντ7ΐς τοΰ σ-ητίου ποίαν ζο'τι ί στεπίσι τ'ζκόχε βγιΐν κουσάρι,

ώραν ό κλε'πτ/.ς έρχεται, ηϊελεν άγρυ- δό τε ρίγτε ζΡιούαρ» , έ νούκί δοΰκιγ

πννίσ-Λ, και δεν •ί;8;λ;ν άφίστ, να τρυ- τ§ λίγ τί ΰπυνεϊγ στεπία »τίγ.

πέσουν τό σπήτί του.

4ο. Και έσεΤ; λοιπίιν γίνεσθι ετοι- 4ο. Ε δέ γιουβετ δα ;;|νουνι Ρατι,

μοι' ότι τ/ιν ώραν όπου δέν Οκ:ρίΤτε, σε μπα τε κο'χε κέ νουκ' ίπαντε'χνι

ιρχετε ο υιός του ανδρο^που.

4ι. Κ«ί ό Πέτρος του είπεν' αύθέν-

Τ71, διάλο'γου μα; λίγε•.; ττ,ν παρα,ΐο-

λ/,ν ιτούτϊΐν, η και εϊς δλους;

4^ Και ε.πέν του ά Κύριος* ποΓο; λοι

πόν είναι εκείνος ό πΐ70ς οικονόμο; και

φρόνιμος, τον όποιον θέλει κατα7"/;σ;ι

ό Κύριο; εις τήν ύπ/,ρεσίαν του, να δι-

δ^ τοΰ καθενός εις τον καιρόν τό μερ-

τικόν της τροφτ; του;

(ίγιέν ΐ ίίρρι ΐ νιερίουτ.

4ΐ, Ε ϊ θο'τ' άτίγ ΙΚτρουα, Ζότ,

περ νε'βετ έ θουα κετε παρκβολί , *

έ δε περ τε Ριθε;

4^. Ε δε Ζότι ί θα" τζΐλι βάλε 1-

Βτβ κονόμι ίπεσούαρι, ί ΐ οϋρτί , κ.»

δό τα βε;ρε ζα'τι μπε φίμίγΐ τε τίγ,

πϊρ τ| δίνε μπΐί κόχε μάο^ν' ϊ 'ρουριτ;
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4^• Καλότυχο; ι'.ιτ. 6 δοΰλο; έχ•~-

νος, όταν ΐλ% ό «ύίί'νττι; του και τον

ιδρει να χάμντι ίτζι.

44- Αλ/ήινά βάς λέγω, ότι θέλει

τν\ι καταΓη'ϊίί εις όλα του τα ύπάρ-

4•'». Α•;./, αν ϊ•.~?ί ό δοΰλος εκεΐνο;

ρ,/τχ ϊί; τον λογιβ^νν τνυ' ό αΰΐίντη;

ρου *.'.γε~νχ ΓλΟλ* και <*-^•/'.η-/\ νχ δέρ-

ν^ τους £..;>λε.ί7άύ3ς κχί τα7ς ίουλεύ-

τρα•.;, να τρώγ•/;, να πίνη, και ν* [μ9ζ.

46. θίλίΐ ελθη ό αύΟ;ν :τ,; τοΰ δού

λο;* κείνου [χ-ίαν ήχέραν όπου δεν ά•

πζντί/χίνΓ.,καίε'.ς ώραν όπου ίΐν γνω-

(ίζζι, κα•. θίλιι τον χωρίσει, και το ριέ

ρος το.» θέλει το βάλλει [λέ τοΰ; άπί-

47• Και έ>.εΐνος ό δ\>ΰλος όπυΰ γνω

ρίζει τόΟ;λν;υ.α τοΰ χύθίντόςτου, και

* ν έτοίαασε του λο'γου του να το κάρι/,,

ν/λίΐ 8ζΑ7, πολλαΐς (ξυλιαΐς*)

48. Αυ.η ίΧίΐνος ό~οΰ όέν το γνω-

ρζει, και κάρινει πράγυ,ατα όπου είναι

άςια νχ £χρ()"?,, θ,λ.ει οαρθί όλίγαι;" και

καθ' ενός όπου τοϋ έδίθη πολΰ, θέλει

ζτ:θϋ και πολΰ άπό λόγου του' και έ-

Χεινοΰ όπου άφηναν πολΰ, θέλουσι τοΰ

ζ.-,τνίιει π£ρισσότερον«

49• Φωτίχ τ,λΟα να βάλω εις την

γί.ν, και τί θίλω, επειδή και άναψε

5ο. Και ίχω βάπτισμα να βαπτι-

ς.ϋ, και πώ; ς-ανωχωοοϋριχι εως ου

να τελει•»6ή ;

5 1 Λογαριάζετε ίτι τ,λθα νά δώ-

οω ιίρηντ,ν ει; την γ/.ν ς όχι, σας λέ

γω, άλλα χωριταόν.

52. Διατί άπό τώρα κ» εαπρος-α

θίΐιυν «ϊσθαι πέντε είς ενα σπήτι χω-

ρι4(«'νΆ' οί τρ£ς ΘΑνυν φιλονεικεΐ (ΐε

43. Λιουμ άί κοπίλ , *2 κοΰρ χ\

|3ίγ» ζότι ί τίγ δό τα ίε'γε κε π§ν κ^-

στου.

44• Βε,ρτετ οΰ θόρι γιουβετ , κ§ δ»

τα βέρρε άτε πιτράπ {ί,π£ ίίθ»πού\ετ'

ίτίγ.

45. Ε ντ* θζστε άί κοπίλ ντε ζε-

[4ρ| τε τίγ , |Α;νόν ψ ζότ" τε βίγι, ί

τε νίσγε τε ράχε κοπίγτί, * δε κο-

πίλετε, έ τε χάγξ, ε' τε πίγϊ, ε τί

46 Δό τε βίγί ζότι ΐ άτίγ κοπί •

λιτ , ντά τέ δίτϊ '/% σε παντέχ, <

ριπά τε σανάτ κΐ νουκ' ε όί ' ε £>ο τα

/';έγε άτι δι τζόπα , έ πγιε'^ίν' ίτίγ άο

τα βέροι ο.έ τε πα/(ί'σϊτί.

47• Ε άΐ κοπίλ χϊ 8ί βενίλεν" εζό•

τιτ σε τ;γ , ί σε3τ| ϊΈέρϊε Γατί, ε' άν

κα €άτουρΐ πάς θελί^ίσί τίγ, οό τί

ρίχετί 3ού|Λ|" σκοπίνγ.

48. Ε άί κε σέ δι, έ κά Α§'§ που-

ν|ρα περ τ| ^ά/ουρε , δο τ'| ρίχ,ίτΙ

πακίζε* έ ντέ τζίλ•. δο ί.έ ε^τε <$ί ι&

ϊουρΐ| , 8ού;Α| §ο τί χ|ρκόνετε γκα άί*

έ «ί ε ντε άί χι έ Ίεσούαν« , ε ΐ άάν|

σού{/.ε , |4 τέπϊρ δό τί κιρχόγίνξ άτίγ.

49• Ζγώρ άρτΓί τί βΐ μπε 5ε ,

έτζδουα , ντ' ε'ΐτε κ« οΰ ίέζ νταδτί}

5». Ε παίίζίμ. χαρι τε παίεζόνερι,

έ σα [Αουντίυ. κά(Α γγέρα β-χ τί βόσετίί

1>ι. Παντε'χνι βέ άρτ^ε τε ί\ (Απ|

ϋ πάίκ; γιο, οϋ Οου- γιουβετ, πο τ§

π§ρτζούαρί

53. Σε οότ δί • πάρε , δο τ| γί'νξ

πε'σε ντέ ν^ «τεπι πιρτ^ουαρξ, τ^έ

κάντρί δίβετ , έ & χόντρε τρε'βετ.

ψ'.ν. 4•ίο, και Ά <5•ί'> ρ.ί τοϋ; τίίΓς.

ϋ.' υΊτα-ηι^ 6ίλε•. χώρισδίί άπ*| ίϊ. Κ δο ^ ν•»άχ»τ& χαλά* ιτρείγ,
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Τον υίον , κα» ό υίος από τον ιτατί'ρα"

ή μάννα θέλει χωρίσει άπο τί,ν θυγα

τέρα, και ή θυγατέρα από τ:,ν μητέρα-

ή πενθερα άπο την νύιι,φην, κ»ί η"

νύμφη άπο την πενθεράν της.

■(>4. Και ελεγεν ει; τους όχλους*

όταν εϊδητ* την νεφέλην όπου άνατέλ-

>,ει άπο την δύσιν, παρευθύς λέγετε-

ότι έρχεται βροχη'" και ετζι γίνεται.

Ιναι είόηι ε οπού φυσά

ό νότος, λέγετε- ότι καϋμα θέλει γέ

νει" και ετζι γίνεται.

56. Υποκριται, το πρόσωπον της

γης και τοΰ ουρανού εΐξεύρετε να όο-

κιμάζετε" και τον καιρόν έτοϊτον πώς

£έν τον δοκιμάζετε.

5^. Και ίιατί άπό λόγου σας οέν

κρίνετε το δίκαιον;

58. Διατί όταν ΰπάγης μέ τον

άντίοικόν σου εις τον άρχον*α, εις την

ς-ράταν κάμε κάθε λογής τρόπον να γλυ-

τώσης άπ' εκείνον ' μη'πως και σέύπά-

γη εϊς τον κριτην,καΐ ό κριτής σέ πα

ράχωση εις τα χέρια εκείνου άπου ζη

τα τά δικαιώματα, και «κείνος σε

βάλη εις την φυλακών.

59. Λέγω σου πώς οέν θέλεις εύ-

γει άπ' έκεΐ, ?ως ου να πλήρωσης το

χρέος σου όλον, ϊως το ΰς-'ρον λεπτόν.

Κεφ. ιγ. 1 3.

ι . Κ α! εις έκεΤνον τον καιρόν ήταν

παρόντες και κάποιοι, οι όποιοι έ"λεγαν

ιίς τΰν Ιησοΰν οΊα τους Γαλιλαίους, των

•ποίων Γαλιλαίων το αίμα ό Πιλάτος

τό ανακάτωσε μη ταίς θυσίαις των.

3. Και άπεκρίθη ό Ιησούς και εϊπέν

τους" Λογιάζετε ότι ετούτοι οί Γαλι

λαίοι να έγίνηκαν άμαρτωλότεροι άπο

όλους τοΰ; Γαλιλαίους, διατί έπαθα•

σιν τέτοιας λογής •

πίϊίιτ, έ πίΐρι πρέίγ ;*ία°;ά«τ, ΐ (λίμα

πρέϊγ πίγεσε, έ πίγια πρέϊγ μ.ίν.ίηΐ'

δγιέχέοα πρέιγ νούσεσε σάΐγ, ΐ νου'σια

πρέϊγ βγιέχερεσε. βάίγ

54- Ε οΰ θό*τε έ ο*έ τούρμαβετ,

κοΰρ σίχνι μγιέρΡουίε κε δέλλ γκα πε-

ρίντόν Λίελι , άτ| χέρε θόϊ' σί βγιέν"

έ πίνετε αστού.

55. Ε κοΰρ σίχνι κε φριν έρρΐ νοτ'ι,

θίϊ' σε βάπί δό τ'ε λίγξ, έ πίνετε.

56. ϊίιέρεζ μέ δί φάκ:, τέδούκου-

ριτ έ δέουτ ΐ δέ τε ΚίεΧιτ δίϊ -5 νίχνι,

ί χίτε κόχε νταϋτι σι νούιί§ μούντνι τ|

57- Ε κίσ νούκϊ μούντνι τε νίχνι

γκα βετίου τε δρέιγτ£νέ;

58. Κοίιρ τε βέτζ πα μέ άρμίκνϊ

τεντ τέκ άΐ κε οϋρδερόν , πεν μπούίε

τζδό λοι πούνε κε μούντ , τέ δπϊτότζ

πρέϊγ σι . σε μός ντόδετε έ τε χέι/.γ»

τιγ τέ ίιουκα'τίσι , έ Ριουκάτΐσι τε επ

τέ Τζλίρι, έ τζίίρι τε β£ ντε χαψάνε.

59. Τε θομ τΊγ, δό τ£ [Αος δαλτζ

άτέγε , γγέρα σα τε παΡούατζ έ δέ ά-

σπριν' « παστάίγριε.

Κρίε Ετρε[Απεο>γιέτ§τ|. ιγ. 1 3.

1 1 Μπα τε κόχε κεν' άτγέ περπά-

ρα ι ίέ τζα κέ ϊ θόίν' άτίγ περ άτα

Γαλιλέιγτ|, κε ού πιρζέου Πιλάτουα

Γιάκν' ετοΰρε πί>ϊν.ι ριέ κουρ*άνβ τ|

τοϋρε.

3. Ε ού περβίΓκ Ιησούι, ί* ού θα

άτοΰρε' παντεχνι γιου σέ κετα Γαλι-

λέιγτί •ΰ πίνε υ.έ φαγετόρε σέ γκά ίί-

Η•. Γαλιλι•,'γτε , σ» ψέ Αεσούαν£ τ| τί-

λιατί;
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3. Οχι, σϊ;λ£'γω• άλλα και «σας Ι 3. Γώ,οϋΟομ γιουβιτ' πο ντε μάς

αν δεν μετανοήσετε, όλοι ίτζι θέλετε 'μ«τανοήτζι , Ριθ' άστοΰ & τε χου-

ά^χνισθτ•.

4 1ί έχεΓνοι οί δέκα και οκτώ, εϊς

τους οποίους επεσεν ό πύργος εις το

2ιλω«μ, και τους έσκότωσε, λογιάζετε

ότι εκείνοι έγίντ,καν άμαρτωλότεροι

τταρχ όλους τβύς ανθρώπους όπου κά-

βουνται («σα εις τήν Ιερουσαλήμ;

5. Οχι, σας λέγω- άλλα έαν δεν

μετανοήσετε, δλοι τέτοιας λογής θέλε

τε αφανισθώ.

6. Και ελεγεν ετουτην τήν παραβο

λών' κάποιος άνθρωπο; είχε μίαν συκι

ά» εις τό αμπέλι του φυτεμέν/,ν' καιέ-

πήγεν εις έκείνην να γυρεΰση χαρπόν,

και 'ίίν εύρηκε.

7- Και είπε του αμπελουργού" να,

τρεΐ; χίόνους εχω τώρα όπου έρχομαι

κα; γυρεύω καρπόν εις τήν συκιάν έτου-

ττν, και δεν εΰρίσχω' κόψε τιττν" διατί

εμποδίζει και τήν γήν•

8. Και ό αμπελουργός άπεκρίθη και

λ^γ8ιτου' αύθεντη, άφησε την ακόμη και

τοϋτον τον χρόνον, έως όπου να σκάψω

τριγιίρω, και να βάλλω κοπρίαν.

9• Και άν κάμη καρπόν καλά" εϊ δε

ρ-νί, τ&ΰ χ:όνου θέλεις τήν κόψει.

ίο. Και έδίδασκεν «ίς ίνα συναγώ-

γι τα σάββατα.

ιι. Και εκεί ητον και μία γυναΤ-

κα τ, οποία είχε πνεύμα άσί)ενίίας δε

καοκτώ χρόνους" και έκαμπουργίασε ,

και Ιέν ημπορεί καθόλου νά ίσάση

τοΰ λόγου της.

12. Και ωσάν τήν εϊδεν ό Ιησούς,

της έλάλησε, και της είπεν* ώ γυναι,

ελευθερώσνυ άπο τήν άσθε'νειάν σου.

1 3. Και εβαλεν τα χέριάτου α

πάνω της" και παθευθΰς ίσάσθϊΐ, και

εύχαρίςτίσε τον ©εόν.

1 4• Καϊ άπεκρίθη ό άρχισυνάγωγος,

χου-

μπισνι.

4 Α άτα τι τετεμπίδγιέτε, /\ ρα

μπι τα ταράτζα ντε Σιλωαμ, ε ί βράου

άτα, παντέχνι σε κ&τά κέν§ με φα

γετόρι γκά ίίθ| νιε'ρ|ζιτε χϊ ρίνε ντε

Ιερουσαλίμ;

5. Γιο, ου θόμ γιουβετ' πδ ντϊ

μός μετανοτίτζι, Γίθ' άατοϊ» §ο τε νου-

μπίσνι.

6. Ε δέ ού Θ69 χετε παραβολί' νιΐ

νιερι χιδ φυτέψουρί ντε βέττί τε τιγ

νιε <ρίκ ' ί ϊρδι τέ κϊρκόν μπ'ε τε

πε'μμε, έ νουκε Γέτι.

η. Ε ί θότ' άτίγ χε πουνόν βεστε-

ν»' γιά, τρί βγιετ βϊγ τούκ' έ χίρχού-

αρε πε'μμε μπε χ*τε φίκ, ϊ νοΰκί

Ρε'ιγ' πρέε άτε , ψέ τε λέρε έ δι βέντν4

ό*κρέτ.

8. Ε δε άί ού περΓέϊίκ , ε ί θα ά

τιγ* ζότ, λε'ε ά^ε έ δέ κε.Ι βίτ. γγε'-

ρα σα τε ρέμόϊγ ρότο^ε τίγ, έτιδτίϊ

πλέχι.

9 Ε ντε Α^φτε πε'μμ» , μίρρί , ε

ντε μος τα πρέτζ άτε μότν| ϋί βγιίν.

ι υ. Ε κι κε ίιδάξτε ντε συναγου-

αίγ νιε Λ βιτουνε.

ιι. Ε γι» έ βγιέν νιε Ρρουα κε χΐ3

τετεμπιδγΐίτϊ βγιέτ νιε 2,πίρτ ?ε έ-

μπάν τ! σεμουρι " έ κέ καμπουργιά-

σουρε , « νούκε μοΰντ τ§ γκριγ σίτε

φάρεσε λιάρτιτ.

ία. Ε σ'ι 6 πα άτε Ιησούϊ, Ι Ούίόι

άφερ, ί ϊ θα άσάίγ' ύ Γρουα , γ» λε-

σουαρε γκα σϊμοόντα γιότε.

ι ϊ. Ε βοΰρι όοΰαρτ' «Υιγ σίπερ

μπι τΐ, ε άτε τζάστ ού γχρέ λιαρτ,

έ ού ντρέΐκ , έ λε€§ον Περντίνί.

ι4• Ε ι πάρι ί συναγόγιτ ού περ-

όο



>4*
ΚΪΑΙΤΕΛΙΟΝ Κεφ. ι.3«

αδημονώντας σαατϊ τό σάββατον ιά-

τρευσεν ό Ιησούς, καίελεγεν εις τό πλή

θος ' ίζ ήμε'ραις είναι όπου πρέπει να

δουλεύουν οι άνθρωποι" εις τούταις λοι

πόν ταΐς ήμέραις έρχεσθε να ϊατρεύε-

οΟε, και όχι την ήμεραν του βαββάτου.

1 5. Ο Κύριος λοιπόν άπεκρίθη, και

ειπέντου' ύποκριτά, καθένας άπό σας,

τό σάββατον, δεν λύει τό βόοι του η

τον γαι>)αρόν του άπό τό παχνί του,

και πάγει και τό ποτίζει;

ι6. Κάι έτούτην όπου είναι θυγατε•

ι'ϋΓχ τούχ ί ζε,μερούαρε σέ ψέ « "τϊρό/

1τ,<7&•>ι τέ αιτούνε, ΐ θοσ ντέ τούραί'

ίιαντ; δίτ γιάνε χέ μπέ κίτό εστ' ί

οϋόεσε τε πουνόγεμ^' ντε κ;τό ΰά

έγιανι , έ σΐρόουνί , * γιά ντε δίτε τέ

σετούνε.

[5. Ε δ*έ ζο'τι γιου περΓε'ϊΡκ, άτΐγ,

έ ίθά' ώ νιερί μέ δί φακε' τζίλι δό

γκά γιούβετ νουκε ζγ'ιδ κάν' έτ'γ , ά

ίομάρε γκά ίραδτι τέ σετοόνί, έ *

5. Ε χΐτε κε ε πιγ Α

ρα του Αβραάμ, την οποίαν είεσεν ό βραάμιτ /.ε « κά λίίουρε σατανάϊ γιά

Σατανά; τώρα δεκαοκτώ χρόνους, δέν|τετ§μπεόγιε'τε βγιέτ , νούκε Βούχαεϊγ

έπρεπε νά λυθη άπό τό σε'σιμον ετούτο

την ήμεραν τού οαββάτου;

\η. Και λε'γωντας αυτός ετούτα τά

λόγια, έντροπιάζουνταν όλοι έκεΐνοι ό

που έναντιούνταν' και όλος ό όχλος ί-

χάρηκεν εις όλα ε'κεΐνα τά ενόοςα όπού-

«-ίνουνταν άχ' αϋτον.
ι

ι8. Κα! ελεγε' μέ τίόμοιάζειή βα-

βιλεία τού θεού; χαί μέ τί νά την ο

μοιάσω;

ίο,. Ωμοιάζει το κοκκί του συν»-

πίου, τό όποιον το επηρεν ένας άνθρωπος,

καΐ τό εσπειρεν εις τό περιβόλι του' και

αύ'ζηνε, και εγινεν ωσάν όένορον με-

γ;•λον,καΙτά πενεινά τοΰ ουρανού έ-

φωλίασαν εις τα κλαδίατου.

20. Και πάλιν είπε* μέ τί νά ομοι

άσω την βασιλείαν τοΰ θεού;

21. Ομοιάζει προζύμι , τό όποιον

μ•.α γυναίκα το έκρυψε με'σα εις τρία

κοιλά αλεύρι, έως όπου έζυίλώθη όλον

22. Και ό Ιησούς ίπε'ρνα άπό μέσα

άπό ταΐς χώραις και άπό τά χωριά, Λι-

δάσκωντας , κα» πηγαίνωντας εις την

Ιερουσαλήμ.

23. Και κάποιος τοΰ λέγει* αΰ&ε'ν-

τη, αν ήναι ολίγοι έχεϊνοι οπού σώζουν-

τα•.; κα. ύ 1η«ούς τους είπεν'

ιέ ζγίδειγ γκά /ίτά τέ λιδουίε ντε δι-

τε τ£ σετούνε,.

ιό. Ε κοϋρ θόστε άί κετό φγιάλι

τουρπερόνισνε άτά κι ί ρίγνί κόντρ'

άτιγ' έ Γιθε τούρμα Ρεζόνι^ν^ πέρ Ρι&ϊ

πο^νετ' έ ντίρτζουραχέ Αίνισνϊ πρέιγ

σί.

1 8. Ε θόστε' μέτζ φάρε ίεϊτ κ*

νέ Γιάρε μπρετερία έ Περντίσε; έ μέτζ

φάρε πούνε τά λαραίαρίς άτε;

19. Κά τε ίιχρε με φάρε τε σ•νά-

πιτ , κε έ ο•.όρι νιε νιερι , έ έ ριπόλι

ντε κόφστε τε τίγ , έ οΰ ριτ , έ ού ί>5

πίμ' έ(Λά(ίε, « έ'ρ^ί έ νιίιγνε ντε όεΓα

τέ σα<γ ζόίίτ' ε ΚίεΑιτ.

2ο. Ε πάΡενε θά' μέτζ φάρε πο'ίνε

τέ Ααραπαρϊς ρ.πρετ|ρίν' έ Περντισε;

2ΐ. Κα τέ Ριάρε αε άτά -ίρούμί /.*

νιε Ρρούα ΐ νακατόσι ριέ τρέ [ΐατϊβε

μίελ , γγε'ρα σά οϋ μποοϋ ΡιΟε.

23. Ε βίγ τούκ' έ οΊ^αίουρί κιου>-

τέτ (Λπ'ε κιουτέτ, έ φοιατ ρίπε φΰιάτ,

έ Α|ν ούό*§ πρειγ Ιερουσαλίαιτ.

α3. Ε τζιό τζιλι ί θά άτϊγ' Ζοτ,

ντέ γ'.ϊ'νό τέ παχε άτα χι σόσενί; έ ίέ

άί ού ί)χ άτούρε.
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•ϊ4. Ανωνί^εσίί νϋμβττι άπό ττ.ν| *»4• Φορτζο'ουνι τ| /ν"., ντϊ π?ρ

Γ-εντ,ν τήν θύραν' ότι πολλοί, σας λέ-ω, : δέρρϊ τ& γγούστε' τέ ψ• ού θόμ γιο'ί-

βέλουν ζχτ/,αι νά εμβουν, κάί ο*έν θε'-'β»τ, «δούμε δό τε κϊοκόγ&νβ τέ χι

μούν ημπορέσει, '^ϊνί , β δο τβ αός μούντγξν».

35. 4?ο'ντις στ,κωθΫί 6 οϊκοκύρτς,| 25. Κοΰρ τ§ γκρίχετε ί ζότι ί 'ίτί-

χαί σψαλίση τήν θύραν, και αρχίσετε πί'σβ , * τέ μπίλγε §έρόςν| , δό τ$ ζίρι

νά ς-ε'κεσθε εΐω, και να κτυπάτε τήν τ§ όίγι γιάστε, , ί τι πίρι δέρρεσε τούκ'

9υ':αν, νχλεγτιτε' αΰθέντ/!, ίύθέντη, ά- « 1%νϊ" Ζότ, ώ Ζδτ, χάπνα νέβετ' *

νοιςε' μα;* και εκείνος θέλει άποκριθτ , «ι δο τοϋ πβρΡέΓβτε , ί δο τοϋ θο'τε

να σάς είπη' Πένσας βίξεύεω, από ποϋ !γιούβϊτ' νούκ' ού οιγιούβϊτ γκά γίνι.

είσθε"

26. Τότε θέλετε αρχίσει νά λένετε' 26. Αχιέρε δό τ\ νίσνι τ| θοΊ' να

ϊοάγαμεν, και έπίαμεν έμπρος-ά σου, ' χάγκρεμ περπάρα τε'γε , ε πίμ , ε 5ε

Χ3Ϊ εϊς τα πλατώματα μας έίίίαξες. '.ντϊ ρουγερα το'να δίδαξε

2^. Και εκείνος θέλει είπεΐ' λέγω | 27. Ε όό του θότε' ού θόμ γ•.ού-

οις, •ίέν «ας είΕεύρω από ποϋ είσθε" βετ , κε νούκ' ού δι γκά γίνι γιο^ετ'

παγαίνετε άπό μένα όλοι οίε'ργάται τΐίς μΐρίοουνι γκά μέγε γιούβιτ κέ "Ηγε-

άδιχίας.

38. Εκεί θέλ,ει εΐοθαι ό κλαυθμόςκαί

τ* παοανομιτε.

28 Ατγεδό τ'ε γέτετί κιάρετβ, ε τβ

<5 βρυγμος των όοοντων, οι;/•/ είδί,τε δρέοουριτ' έ σεμπιβετ, κουρ τι σίχνι

τόν Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ια-1 Αβραάμνί, ί ίί Ισαάκνί , έ δι Ια

κώβ, και όλους τους προφητας μέσα εις κώβνί , έ δ*ε ΡίΟί προφήτες ντε μπρε-

ττ,ν βασιλείαν τοϋ Θεοΰ, και εσάς εϋ- τερϊ τε Περντίσε , έ νιούβετ τοϋ

γαλμένους εςω

29• Και θελουσιν ίλθη άπό την ά-

ντί,γιερενε γιαστε.

29 ' Ε 5ό τ& βίνίνε τότε γκά δίλλ,

νατολί.ν καί άπό τν,ν δύσιν, και άπό τόν «δε γκά περϊντόν ώίείι , έ πρέίγ βε-

βορράν καί άπό τόν νότον' και θέλουν ' ρίοοτ • νοτίτϊ, ε 8ό τ§ ρίνϊ ντ| μπρε-

καθίσει εις τ/,ν βασιλείαν τον Θεοϋ.

3ο. Και νά, κάποιοι όπου είναι ΰ-

Τερινοί καί θέλουν γένει πρώτοι, καί

οι πρώτοι θέλουν γένει ΰς-ερινοί.

3ι. Εκείνην την ήμέραν ήλθαν εις

τον Ιησοΰν κάποιοι Φαρισαΐοι, καί τοϋ

ίλεγαν' εΰνα, καί πάγαινε άπ' ε'ίώ , ό

τι όΗρώοΎ,ς θέλει νά σε φονεύσνι'

32. Καί εϊπέντους' συρτέ καί είπα

τε ττς άλεπίϋς έτούτγ:ς' νά, όπου εύ-

γάΤω δαιμόνια, καί ίατρεύω σήμερον

καί αΰριον, καί τήν τρίτον τ,μέραν τε

λειώνομαι.

33. Ομως πρέπει στ'μερον καί αύ

ριο•/, καί τήν άλλτ,ν κάμνει χρεί« νά

τερι τέ Περντίσε.

3ο. Ε γιά, γιάν» τί παί/ταιγμε, κ|

άτά δό τε γέν§ τε πάρε, ί γιά-ε τ|

πάρε "/έ άτά δό τεγένε τε π*ϊτοί<γμ|.

3 1 Μπά τι δίτ! ερίϊ άφΐρ τζά

γκά Φαρισέιγτε , έ ί θΊν' άτίγ' δίλλ,

έ ϊ/.ε )•5τέγε, σέ Ηρ<ό6'η δό τε τε βρ»-

σ§ τίγ

32. Ε ού θοτ άτοΰρε γαιγίι-'δ 3ν1 4

θόϊκ§σάιγάέλπ|ρ|σ|" γιά, /ϊ ντζγιερ τϊ

παούάετε , έ ό'ί λ έιγ σιρίμί σότ ί ίέ

νέσερ, * τ| τρέτίνε δίτ» τελιόσεμ.

33. Πό πϊρ σότ < ίέ νέσίρ « π •ρ

δίτ|ν| κί βγιέν δούχαεο$ τί Λέ""; Γ'-"
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πτΊγοίνω' ότι ίεν ^(/.ττορβΓ να χαλοι-

σθνί προφτίττις εζω άπό τήν Ιερουσα

λήμ.

34• Ω Τίρουσαλτ,}! , Ιερουσαλ-ψ, ό

που" σκοτόνεις τους προφητας, χαι λι

θοβολάς τους άπες-αλριενους εις εσένα,

πόσαις φοριας ήΟΛ-^σα να μαζώξω τα

παιδιά σου, χαθώ; ή όρνιθα μαζώνει τα

πουλιά ττ,ς άπό κάτω ιΐς ταΐς πτερού-

γ«ί; ττς, και δεν ^θελήσετε.

Λ 5. Να, τοιρα όπου σας άφίνεται

το σπητί σας ?ργΐ(Λθν" και λέγω σας, ό

τι δέν θέλετε με είδη πλέον, έως όπο3

να ελθη καιρός, όπου να εΐπΐτε' Ευ

λογημένος ό ερχόμενος «ν ονόματι Κυ

ρίου.

Κεφ. ιί 1 4>

ι . Και όταν επίγεν εις ίνα σπητι

κάποιου «πό των αρχόντων των Φαρι-

βαίων το σάββατον να <ράγ•/ι ψωμί, και

αυτοί τον έπαραφΰλαγαν.

2. Και να, και ένας άνθρωπος 0-

δρωπικός εμπρός ά του.

3. Και άπικρίθη ό Ιησούς, και εί-

πεν εις τους νομικούς και εις τους Φα-

ρισαίους, λέγωντα; άν είναι εξουσία το

σάββατον να ΐατρεύη τινάς;

4• Και εκείνοι τίσύχαιαν. Καιό Ιη

σούς πιάνωντάς τον τον ΐάτρευσε, και

τον άπόλυσεν.

5. Και άπεκρίθη, και εΐπίν τους-

άν ήθελε πέση τινός γάιδαρο; η βο'δι

ει; πηγάδι, παρευθΰς δεν ήθελε το εύ-

γάλει το σάββατον ;

6. Και Λεν ημπόρεσαν να του α

ποκριθούν εις ετούτα.

η. Και ειττεν και μίαν παραβολην

ει; του; καλεσμένους, επειδή ίίΐεπε

πω; έοΊάλεγαν ταϊ; πρωτοκαθεδρ^αις,

λίγωντά; του;"

δ§ν§ τίμε' σε νουχε μοϋντ τϊ βρίτετί

προφητ περγιάστα Ιερουσαλίμιτ. '

34• Ιερουσαλίμ , Ιερουσαλίμ, /.5

βρέτ προ<ρη'τε-.§, έ κ| στίπ με Ρονρίβ

άτά χε ^ξρίόνενε τεκ τέγε' σα χέρί δέ-

σα τ\ μπεγέδ§ ογιέλμτ' ίτούα , σι

κοΰντρε μπεγέδ πουλιά ζοιΡκτ έσάιγ,

ντίνε τΛ/-.ξ -.έσάιγ, έ νούκε δέστε.

35. Για κε οΰ λίχετε στεπία γιου-

αϊγ Ι σκρε'τ|, έ οΰ θόμ γιούβετ με τ§

βερτέτα , κ$ νούχ§ δό τε σίχνι μούα

υ.| γγέρα σα τ ε 6ίγε κε τε με θόϊ, ί

ίεκοΰαρε άί κ§ βγιέν μπ' §μ§ρ τε

Ζότιτ.

Κρί| Εκατερμ-εδγιέτετε. ιδ. ι4•

ι. Ε κουρ βάτε άι ντέ στεπ: τε

νιίϊτ γκχ τ£ πάρετ' έ Φαρισέϊγετ τε

αιτούνε, τέχάϊγ πούκ§, έ άτά ρίγνε ,

ε βε$τρόιγν§ άι{.

α. Ε για νιε νι«ρί ΐ δροπικιάοουρβ,

ί βγιέν —|ρπάρα άτίγ.

3. Ε οΰ πίρΡε'ΐχ Ι/.σ'.ύϊ ε θ* μπε

δάσκαλε ι\ νόρι^τ , έ δέ |/.πε φαρι-ΐίϊγ,

ντ' "&11 ντ§'λερ| τε σ$τ•'Λ| τε '^|:ο'>-

αϊγτουριτε;

4• Ε άτά που'Ίουανε, έζουρι, έβ

%'/><■ άτε , έ ο"ι έ λείοι.

5. Ε οΰ περίεΊΡκ ριπα τα, Ι θα" τζί-

λιτ γκά γιβύβετ ντε ΐ ράφτε ντε ποΰσ

Ροριάρι, ά κάου, ε νοΰχβ οο τά ντζγιέε,

άτε άτε τζάστ ντ| δίτ§ τε σ|τούν§;

6. Ε ά; ντε χετό νούχε (ΑούνΓνε τι

περΡεΓιοΛ» άτίγ.

η. Ε οΰ θο'στε έ δε τε σε φτουαρετ

ντε Γοστι παραβολ'ι* σέ ψε πα κε ζγί-

5νε βέντετ' ί πάρα, έ οΰ θα άτοΰρε.
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8. Οταν καλισθί;; από κανένα εις

τον γάμον, (Α7,ν πάγτ,ς να καθίστ,ς ει;

τον πρώτον τόπον, μ•/(πως καί είναι άλ

λος λαλείμένο; τιμιώτϊρός σου*

9 Κβϊ έΤλθγ, «κείνος όπου εκάλεσ8

καϊ «σένα καί εκείνον, καί θέλει ειπεί

υβς «τούτου τόπον* και τότε θέλεις αρ

χίσει μέ «ντροπην να κρατης τον πα

ρακάτω τόπον•

ίο. Αμή όταν καλεσθτ;;, σύρε, κά

θισε εις τον κατώτερον τόπον* και ό

ταν ελθτ, εκείνος όπου σε έκάλεσε, και

σοΰ ίίπτ, ώ φίλε, άνε'βα παραπάνω" τό

τε θέλει είσθαι τ;υ.τί σου εμπρός•* «•'ς

εκείνους όπου κάθονται μαζύ σου.

ιι. Οτι κάθε ένας όπου υψώνει τοΰ

λίγου του, θέλει ταπε:νωθνϊ' καί εκεί

νο; όπου τα-εινώνει του λόγου του, θέ

λει ύψωθί;.

1 1. Και ελεγεν εις εκείνον όπου τον

ίκάλεσεν' όταν κάμνν;; γίϋμα ίι δεΐ-

πνον, μην καλείς τους φ.λους σου, μη

δέ τους αδελφού; σου, μηδέ τ?)ν γενε-

άνσου, μηδέ τους γειτόνουςσου τους

πλουσίους* [«[πως και αύτοΐ σε άντι-

καλεσουν, καΐσοΰ τό άνταποδώσουσιν.

1 3. Αμή όταν κά(Λνγ;ς κάλεσμα, κά

λεσε τους πτωχούς, τους βλαμμένους,

τους κουτζούς, τους τυφλ»ΰς"

ι4• Και θέλει; είσαι καλότυχος* δι

ατί δέν έχουν να σοΰ τό ανταποδώσουν"

κϊί θέλει σοΰ άνταποδοθη εις την άνά-

7«σιν των δικαίων.

1 5. Και ώσαν τ* ηκουσεν Ινας άπ

εκείνους όπου έκάθετο μκζύ έτοΰτατα

λόγια, τοΰ ιίπεν" καλότυχος είν.π εκεί

νος όπου φάγει ψωμί εις την βασιλεί-

αν τοΰ Θε-,ΰ.

1 6. Καί ό Ιν: σους τοΰ είπεν* «να;

άνθρωπος έκαμε μεγάλον δεΐπνον, κά.

«κάλεσε πολλούς.

8. Κούρ τε φτόνετζ γκα νιερί μπϊ

?)ά<ασμε, μο; ριτ, ντε δεντ τ» παρ|" σε

μος ντόδετε. έ κά φτουαρε ί ζο'τι ί

στεπίσε ντονιε με τε ντέρτζουρε γκα

τε'ϊε•

ο. Ε σί τε βίγε άι /.§ κα φτουαεε

τίγ £ δε άτε, όο τε τε θότϊ τίγ, λ}|

βεντ κετίγ' έ άχιέρε με τούρπ §ό τε

ρίτζ ντε βέντ τε πα"}τά(γμ§.

ίο. Πό κοΰρ τε φτονετζ, γάιγδε ί

ρί ντε βεντ τε παστάιγμ , κξ κούρ τξ

βίγε άι χε τε κα φτουαρε τίγ, τε τε

θότε τίγ , μίκ , σκό με λιαρτ ' άχιέρε

8ό τε τεγέτε τίγ ντέρ πεντάρα ίίθϊ-

βετ άτοΰρε κε ρίνε ντ'ε μεσαίε.

ιι. 2έ τζίλι §ό κέ λιαρτζόν βε'τε-

χεν ετίγ , δό τε οΰνιετε , ε άι κε ου-

ίιετί , οο τε γκρίχετε.

ιαοσ ε όε ατιγ χε ε κισ θιρ-

τουρί άτέ, κούρ τ§ πετζ δρέκϊ, α δάρ-

κ§ , μός φτό μίκτ' έτοΰ, άς βελάζεριτ

ϊτοΰ, ας Ρερίτ" έτοόα' άς Ριτόνε τ| πά-

σουρε, σέ μός ντόδετε έ τε φτόγενε έ δέ

άτά τίγ, έτε παΡουχαετε Ροστία Ριότε.

1 3. Πό κούρ τε πέτζ Ροδτί θυρρ*§

τε βάρφερε , σακάτίρ , τε τζιάλλε , ί

τε βέρΑερε.

ι4• Ε οά τε γέτζ ί λιουμουρε' σε

νουκε κάνε τε τά ξεσπΐρΑλέγεν'ε τίγ,

έ δό τε τ^ ζεϋπερτΐλένετε τίγ κούρ τ§

γγιάλενε τ| δρέϊγτε/τί.

1 5. Ε σί διΡιόι νιε γκα τε φτοιί-

χ^ιτϊ ντ| Ροίίτ'. κετο , ι ΰοτ ατιγ

λιούμ άί χε τε χάγς πουχε ντε μπρε-

τερί τε Περντίσ|

. Ε σε αι ι θοτ ατιγ νιε νιερί

.;ίρι νιε Βρέχε τε μάδε, έ φτόΐ ίίουμε.
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ι η. Και εις ττ]ν *>ραν του δείπνου Ι ι^• Ε ίεβΓο'ϊ κοπίλ' έτίγ ντε κό-

ίς-ειλε τον δουλευτνίν του να είπη εις χ| τέ ορε'κεσί τοϋ θο*"" σέ φτο«α:ετ"

τους καλεσμένους* ελάτι, ότι τώρα εί- εγιανι σέ μενιέν τ τέ Ρίθα γιάνε Ρατί.

ναι ολα έτοιμα.

1 8. Και άρχισαν όλοι με μίαν γνώ- ι8. Ε ζουν§ τέ ΓίΟε πέρ νιΐ φγιά-

μπν να παραιτούνται. Και ό πρώτος τοΰ λέ τέ χίκισνΐ' ί πάρι ΐ 6ότ' άτΝ.γ" χλε'-

ιΐπε' χωράφι αγόρασα, και ν/ω άνάγ- βα νιΐ άρρ| . έ κάμ στρεγγίμ τέ βε'τε

κτ,ν να πάγω νά τά εϊδώ" παρακαλώ σε,

ίνε με παραιττιμίνον.

19. Και άλλος είπε" πέντε ζευγάρια

βόδια άγο'ρασα, και ύ.-άγω νά τά δοκι

μάσω" καΐ παρακαλώ σε, έχε με παραι

τημένο*.

2θ. Και άλλος είπε" έγώ έπανδρεό-

ίν,κα, και δεν ημπορώ να έλθω.

αι. ΚαΙέπί,γεν ό δουλευττ,; έχεΐνος,

και εϊπεν τοϋ" αϋθέντη του εκείνα. Το'τβ

εθυμώθη ό οικοκύρης εκείνος, και εΐπεν

του δούλου του' εύγα εςω όγλίγωρα εις

τά πλατώματα και εις ταϊς ^ύμαις τΐίς

χώραις, και τους πτωχούς και βλαμμέ

νους και κουτζούς και τυφλούς, φε'ρε

τους ίσιο.

22. Και είπε ν ό δουλευτής* αύθέν-

τη, έγινε καθώς ώρισες, και ακόμη εί

ναι τόπος άδειος.

α3. Και "λέγει ό αύΟέντης εις τον

δοϋλόν του' εύγα εςω εις τκϊς ς•ράταις

τά $<*-/ άτι" τ'ϊ λιούτεμ, τέ με ντε-

γέτζ.." ' '

ιρ. Ε νιε τγιάτερ ί Οά' πλίβα πέ

σε πέντε κέ, έ δο τέ βε'τε τι σοχ α

τά , τε λιούτεμ τέ με ντεγέτζ.

20 Ε ίιέ τγιάτίρ θα" μοίρα Ρρου'α,

πρά άντάϊγ νουκε μούντ τε βίγ.

αι. Ε σι έρδι άί κοπίλ ΐ ρεφέου

"'ΐτο ζότιτ σε τίγ" άχ•.ε'ρε ού ζίαίρούα

ζότι ί στεπίσε, ε ί θότ$ κοπίλιτ σε

τίγ, χάιγ§ε, σπε«γτο , ντε πέρ Ρεί*^,

έ ντε περ ρούγα τε κιουτε'τιτ , έ κχλ-

μϊ κετού π^εντατέ βάρφερε, σακάτίρ,

τέ τζάλε , έ τέ βέρίερε.

32. Ε ΐ 6ότε κοπίλι ζότιτ , ε π§ρ«

σι κούντρε με- πορσίτε , έ τεπερόν έ ο-»

β εν τ.

33. Ε ί θότε ζότι κοπίλιτ, δίλλ

μπούδερα , ί μπέ Ράρδε , ΐ άναγκάσι

καί εις τους φραγμούς, και ανάγκασε τέ βίγ§ν§, κέ τέ μπλιόνετε ""τεπίγια

τους να έλθουν μέσα νά γεμίσν; το ϊν.ε.

σπίτι μου.

24• Διατ'ι λέγω σας, ότι μηδέ κανέ

νας άπο τους άνδρας εκείνους τους κα

λεσμένους θέλει γευματίσει το δαΐπνόν

μου.

35. Κα! όχλοι πολλοί έπηγαίνασιν

μαζύ με τον Χρις-όν" και ό Χρ••7ύ; έγιί-

ρισε καί τους ιιπεν*

26. Ανίσως καί κανένας ει/εται εις

34• Σϊ οΰ ίομ γιουβετ , κέ ντονιε

γκά άτά νιέρίζιτ' έ φτούαρε οό τε μος

χάγί ^ρέκενε τίμε.

άδε ίιε'οεζετ , έ σι ού κθίε ού Οότ'

23. Ε βίγ με τέ πάακε τουρμ' έ-

μαδε ίιε'οεζετ ,

άτοΰρε.

26. Ντέ βγιέν νιερι τέκ ού*ν£, ί

εμένα, καί όένμισεϊΓτον πάτερα καί την νο'.'κί μτζον πα^άν' έτίγ, έ δε υί?Λ-

μτ,τε'ρατου, καί την γυναικά του καί τά νί , έ δε Ρροόανε, ί δε ογιΛμτίι ί δέ

παιδία του, καί τους άδελφουςτου καί 6|λάζ$5ΐτϊ , ε δέ μότρατί , ϊ άκόαχ
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ταίς άδελφαίς του, άκο'μη καί την ζωη'ν

του, δέν ημπορεί νάήναι μαθητής μου.

27. Καί όποιος δέν βας-α τον ς-«υ~

ρόν του, καί να έρχεται καταπόόι μου,

»*έν ήμπορεΓ να ήναι μαθητής [Αου.

28. Διατί ποίος άπο εσάς, θελων-

τας νά κτίση ένα πύρνον, δέν καθίζει

πρώτον και λογαριάζει τόέςοδον,αν

«χη να τον τελείωση;

29• Μ^πως και βάλη θεμέλιον,

και δέν ημπορέσει να τον τελειώοη ,

και αρχίσουν όλοι όσοι τον βλέπουν

νά τον περιπαίζουν,

3ο. Λέγοντες" ότι ετούτος ό άνθρω

πος άρχισε νάκτίζη , καί δεν ημπόρεσε

να το τελείωση.

3 1 . Η ένας βασιλεύς όπου πάγει να

κτυπηθη με άλλον βασιλέα εις πόλε-

μον, δεν καθίζει πρώτον καί συμβου

λεύεται, αν ήμπορνί με δέκα χιλιάδες

νά απάντηση εκείνον όπου ίρ^εται άπά*

νω του με είκοσι χιλιάδες ;

32. Είδε μη, καί δεν ημπορεί, άκό

μη ώντας εκείνος μακράν, ς-έλλει παρα-

καλες-άό'ες, καί παρακαλεί ( νά κάμη )

ϊερη'νην.

33. Ετζι λοιπόν καί κάθε Ινας άπό

σ«ς, όπου δέν παραιθνί όλα του

τά υπάρχοντα, δέν δύνεται νά ηναι

μαθητής μου.

34• Καλόν το άλας• άμή εάν το ά

λας γένη άναλατον, με τί νά, άλατι-

.}5. Ουδέ οιά την γήν, ουδέ δια

την κοπρίαν είναι καλόν" άλλα το ρίγ-

νουσιν ίςω. Οποιος ε^ει αυτιά νά ά-

κο-ιη, άς ακουη.

Κεφ. ιέ. 1 5.

ι. Και όλοι οί τελώναι καί αμαρ

τωλό•, έπηγαιναν καιεσηιχωναν, να τοΰ

ί δέ ϊπίρτιν' έ τίγ , νούχε μοϋντ τ§

γίΤί μαθητίου ϊμ.

•χη. Ε δέ άί κε νούχ; μέρρ μπέ κράχε

Κροώκν' έτίγ, έ μ| βγιέν πάς μέγε,

νουκε μούντ τέ γέτ» μαθητίου ΐμ.

*8. Σέ ψέ τζΟ.ι γκά γιούβετ κοΰρ

οο τε ί;έγε νιε ταράτζε, νούκε ρί πρω-

τοπάρε τε συλ,οη'ογε ξοδίνε κε δού-

χαετε, έ ντε κά με σε τα σόσγί;

2^• Σε μός σι τε ^ία'^ί πινάνε, ε τ«

μος μούντγί τα σόσγε , νίσγίνε Ρίθ'

άτά κε έ αόνενε. τί κέσγίν* με τε.,

3ο. Ε τέ θο'νε" κούί'γ νιερι ζοίϊρι

τε δίρτόν στιπί , έ νούκε μούντι τά

σόσ.

3 1. Α τζίλι |>*τ άίμπρέτ, χε κοΰρ

Λο τ| «εν! λιούφτε μέ νιέ τγιάτερ

μπρέτ , νούκι ρί πρωτοπάρε τέ συλο-

η'σετε , ντεδτε ί ζότι τί δάλλε περπά-

ρα μέ δγιέτϊ μίγε τγιάτεριτ >§ βγιέν

μπί τέ μέ νιί,ετ μίγ|;

3 2 Ε ντε μός κοΰρ 'ίστ' άι ακόμα

λιάρΡ, δίρΡόν ελτζι * ΐ ^ιούτετϊ. τ£

ΐίγε πάά.

33. Κε'Ήοΰ οά τζίλι δό γκά γιού

βετ κε νούκ' ί μτζόν Ρίθ' άτό κε κά,

νούκε μούντ τε γέτ§ μαθητίου ΐμ.

34- Ε μίρρε |στ§ κρίπα* πό ντί

κιόφτε κρίπα έπά πουλμίμε, μέ σι οό

τε κρίπετε,

35. Νούκ' εστ' έ βεγίερε. άς περ δέ

ας περ πλέχε , πά έ στίενι άτε πό-

στε" άί κε κά βέ#§ π£ρ τ$ §ιΡούαρ§,

λέ τ§ διΡιόγξ.

Κρί» Επεσ5μπ|δγιέ«τε. ι*' 1 5.

ι . Ε γιου άφερούανϊ άτίγ Ρίθϊ χου-

μί^κιάρΐτ^ έδέ φαγε,τόρετε, περ τ|
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ακούσουν .

2. Και οί Φαρ'.σαΐοι και οι Γραμ

ματείς έγογγυζαν, χαΐ έλεγαν" ότι ε

τούτος αμαρτωλούς άνβρώπους δέχε

ται, και τρώγει μαζύτους.

3. Και εΐπέντους την παραβολΐ,ν

έτούττ,ν, λέγωντας*

4• Ποίος άπό εσάς ν* εϊχεν εκα

τόν πρόβατα, και να Ϋ#ελε χάση ένα

άπ' άύτα, δεν άφίνει τάέννενη'κοντα εν

νέα εις την ερημον, και πάγει εις το

χαμένο,ν, έως όττοΟ νά το εΰρη ;

5. Και ωσάν το εδρίΐ το βάνει α

πάνω εις τους νώμους του, και '/ή%'•-

ται.

6. Και ωσάν ελδη εις το σπητί του,

{ιΡιουαρ* ατέ.

2. £ Φαρισέίγτί, έίέ Γραμματέιγ-

τ| μουρμουρίσνε, έ βο'σνε ' σέ χούιγ

μίρρ ά',,έρ ίαγΐΤόρίτι, έ χα κάδΧϊ

μέ τά.

3. Ε οΰ βοίϊρι άτοΰρε περπάρα κϊτε

παραβολι, έ οΰ θά.

4• Τζιλι νιερί πρε<γ γιούβετ τ§

/.έτε νιεκίντ δεντ, έ ντε χούμπτε νιε

γκά άτό, νοΛΪε λε τε νίντε&γιέτ' ένέν-

τα ντ ερημί , έ νοι'κε βέτε τ§ κίρχόγξ

τε χούμπουρ|νϊ γγέρα σα τα ΡεΎε άτε;

5. Ε σι τα Ρε'γε, έ βε μπε κράχε

τέ τίγ, τούκ' έΡίζούαρε.

6. Ε σί τε 6ίγε μ-ε στεπι , θερρετ

κράζει τοϋ; φίλους και τους γειτο'νους, ; μίκτ», ί ύί Ρ'τόντε/ έ οϋ θυ'τ' άτοΰρε

χλ\ λέγει τους' χαρητε και εσείς μετ' έ•

ριίνα , ότι ευρηκα το χαμένον μου πρό

βατον.

η. Λε'γω σας, ότι τέτοιας λογής χαρά

θέλει είσθαι εις τον οΰρανον διά ενα ά-

μαρτωλόν όπου ριετανοεϊ, πάρα εις τους

ιννενη'κοντα εννέα δικαίους, οι όποιοι

δέν χρειάζονται μετάνοιαν.

8. Η καμία γυναίκα, όπου να έχη

δέκα δραχμάς, άν ήθελε χάση (λίαν δρα-

χμην, δεν άνάπτε: λυχνον, και σαρώνει

το σπήτι, και γυρεύει επιμελώς, εως

όπου να την ευρη ;

ο. Και ωσάν την ευρη, κράζει ταϊς

φιλενάδες και ταΤς γειτονισαίς τιης,

και λέγει, χαρητε και έ«εϊς μετ' έμενα,

οτι εΰρηκα την δραχμών όπου έχασα.

ίο. Τέτοιας λογής, σας λέγω, χαρά

γίνεται έμπροςά εις τους αγγέλους τοΰ

Θεού δια ενα άμαρτωλόν όπ»ΰ μετα

νοεί".

ιι. Κα; είπε" κάποιος άνθρωπος εί

χε δύο υιούς.

12. Και είπεν ό μικρότερος άπ' αυ

τού; εις τον πατέρα του" μ πάτερ, δό;

Ρεζο'ουνι πάΰκε μέ μούα , σέ Ρέτα όέλ-

λενε τίμε τ§ χούμπουρενε.

η. Οΰ θομ γιούβετ* σε κεΰτοΰ &

τε γέτε Ρεζϊμ ντέρ ΚίεΧ πέρ νιε φα-

γετούαρ >λ μετανοής , σέ περ νεντε-

ογιέτ ένίντε τε δρέιγτξ ν.ι νούλ| κάνε

χρί περ μετανί.

8. Α τζίλια εστ' άγιο Ρρούα κε τ*

κίστε δγιέτ§ δραχμίρα , έ τ§ χουμπιτ

νιε δραχμΐ, νούκε δέζ φωτίνϊ, ε νο«-

κε φσιν στεπίνε . έ νούκί κερκόν μέ

κουιγοές γγέρα σα τα Ρέγΐ;

9• Ε σι τά Ρέγ| , θεϊρέτ μίκατε,

έ δε Ριτόνετε, έ ού θότε' Ρεζόουνι πά-

3κε με μούα, σέ Ρέτζε δραχμίνε κε

πάτζε χούμπουρε.

ιυ. Κώτοΰ οΰ 6όμ γιούβετ, Ρ|ζΐμ

ΐενετε πίρπάρα Εγγεγετ σε Περντίσε,

περ νιε φαγετούαρ )ΐε μετ«•;οιίς.

ιι. Ε 9α* νιε νιερί κί3<$ϊ ογιέλμ.

ία. Ε μ: ρίου γκά άτά ΐ θο'τε σ|

γιάτιτ , τάτε, νέμε πγιέοεν' έ Ρέριτ
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μου το μερτιχον όπου μοϋ τυχαίνει

τ/,ς κληρονομιάς. Και έχώρισέν τους

τον €ιοντου.

1 3. Και «ς όλίγαις ήμέραις εαά-

ζωςεν Λα ό μικρότερος υιός, και ίμί-

ο-υεν ίί{ χώραν μακράν ' και έκεϊέσκόρ-

πισε τα πρ*γματά του, ζώντας άϊώ-

τως.

1 4- Και ώσαν τα έξοοΛασεν αυτός

όλα, έγινε πείνα μεγάλη ιΐς την χω

ράν εκείνην' και αυτός άρχισε να γίνε

ται «νόεη'ς.

ι5 Και επήγε και έκόλλησεν εις ε

ν» άπά τους πολίτας τ•?,ς χώρας εκεί

νης" και έπεμψε τον *ΐς τα χωράφιατου,

να βόσκη τους χοίρους.

ιό. Και έπεθύμα να γεμίση την

Χ'.ύ.ίαν του άπο τά ζυλοκερατα όπου

ε τρ*/γαν οί χοίροι* κα'ι κανένας οέν τοΰ

«οΊοΊ.

ι η. Και ώσαν ίλθεν εις τον εαυ

τόν του, είπε" πόσοι ς•ειχ*ιτοΐ τοΰ πα

τρός ριου χορταίνουν ψωμί, και έγώ

χάνοα. οι άπο πην πεΐναν ;

1 3. Ας σηκωθώ, και άς πάγω εις

τόν πάτερα ρ.ου, και θέλω του ειπεί

ω πάτερ, ημαρτον εις τον οΰρανόν,

και ενώπιον σου.

ι«). Και <5έν είΐΛαικ'ίος να καλεσθώ

υιός σου* κάμε με και έμενα ώσαν ενα

άπο τους ς-ειχητούς σου.

2ο. Και σηκονώμονος ί,λθεν ίίς τόν

πατε'ρα του. Και ακόμη ώντας μακράν,

τίν ε'ιόεν ό πατη'ρ του, και τον έσπλαγ•

χνίσβη' και έτρεξε, και επεσεν εις τόν

λαιμίν του, και τόνέκατεφίλησε.

2ΐ. Και λέγει του ό υιός* ω πά

τερ, ήμαρτον εις τόν οΰρανόν και ενώ

πιον σου, και πλέον ο*έν είμαι άξιος να

καλεσθώ υιός σου.

22. Και εϊπενό πατηθείς τους σου-

λίυτάο*ς του' «ύγάλιτε τ^ν φορεβίαν

λε μέ ;Κε' ι ού ντάο'., άτοϋρε τ\λ.

ι 3. Ε πάς γιο δούμε δίτετ ΐ μπε-

γιόδΊ Ρίθε μί ρΊΌυ πίρρ1 έ Γκου* ε βά

τε ντε βΐντ τε λιάρίε' έ άτγε πεοχά-

π: Γ|/ έτίγ , ντε πούνερα χ\ λίία.

ι ί- Ι- σι έ πρίίίι άι Ρίθε , οΰ πέ

οί έμάδε μπα τε £έντ " έ άι νίσι τ4

μός ίίσ.

ι5. Ε βάτε Ι οΰ κολίς μέ νιε γκα

φσιατάρίτ έ άτίγ έέντιτ, έ έ δερΓο'*

άτι ντε τζιφλίκε τ§ τιγ τέ ρΌύαν

οέρρατε.

ι6 Ε κϊ3 όεί)ερίμ τΐ γγός πάρ-

κουν' έτ'ιγ γκα λεντετε κε χάιγνϊ δε'£-

ρ"ατε. έ νοΰκ' ί ϊπτε νιερί άτ'ιγ.

\η. Ε σι ΙρδΊ ντ| βέτεχε τε τιγ, θά.

σα ^οΡετάρε νιΐ σ-.επί τϊ τχάχιτ

σιμ κάνε πού/.ε κε ού τεπερόν , έ οίνε

λετοϋ βόες ούριε τ;

1 8. Αό τΐ γκρίχεμ τε βίτε τε πα-

Αά< ΐμ , έ τι θόμ παπα, φιγεβα κόν «

τρε Κίελιτ, ίσε κόντρε τε'γε.

19- Ε με νούκε γιαμ ί ζότι τ£

κιούχαεμ *ίρρΊ Ιτ' Λέμ§ πόσ; νιε γκα

ροίϊτάρϊτ' ετου'α.

2ο. Ε ού γκρέ ε εροΊ ντε παπάί

τίγ* έ σί κϊ ακόμα λιάρΡ γκα άι, έπα

άτΙ παπάι τιγ , ε ί ϊρδΊ κε'ικ π&ρ τ&'

4 οΰ λίσούα ί ί Βτίου δούαρρτ* μπί

κιάφί τ^ τιγ , ί* ί πούθτε άτ^.

2ϊ. Ει ΑίρρΊ ί θότ' άτ'ιγ' παϋ,

φεγε'βα κόντρε ΚίεΧιτ , Ι ο"έ κόντρε

τέγε , έ νούκ» γιαμ ί ζότϊ με τ| κιού

χαεμ ΑίρρΊ ίτ.

22 Ε *α*άϊ ού θότ| »£ρΛ|τόρεβ»τ

(Γ^ τιγ' κρένι γιάστ§ μι τ^ μί^ατί

3ι
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τ/,ν •η»«όττ^, καί έν<)ύσ<τέ τον, καϊδό-

τ* και δακτυλίδιον ιΐς το χέρι του, καί

ϋττοδνίματα ίϊς τα ποΛάριάτου'

33. Και φέρετε και το μοσχάρι το

θριπτόν και σφάξετε, να φάμε, να χα-

ροϋμε/'

α4• Οτι ετούτος ό υιός μου δτον

νεκρός, και άνέζτσε, και χαμένο;, και

εΰρέθγ). Και άρχισαν να εΰφραίνωνται.

ί5. Κ αϊ 6 μεγα7.νίτερός του υιός τ,-

τον εις το χωράφι" και καθώς τνρχετο

καϊ έσνίμωσεν ίϊς το σπήτι, άκουσε

τραγούδια και χορούς.

ι6. Και έλάλησεν ίνα άπο τους

δουλευτάδες του, καϊ έρώττισε τί νά ή-

ναι αυτά.

ιη. Και εκείνοι του ειπεν.Οτι ό α

δελφός σου τ,λθε' και ό πάτερα σου έσ

φαζε το μοσχάρι το θρεπτόν, διατϊτόν

απόλαυσε γερο'ν.

28. Και ώργίβθϊ], και δεν ήθελε να

ίμΡ»! μέσα. Ο πατιίρ του λοιπόν εύγαί-

νωντας εξω τον έπαρακάλει.

•Μ). Και εκείνος άπεκρίθη και είπεν

του πατρός του" να, τόσους χρόνους ό

που σε δουλεύω, καί ούδε' ποτέ δεν ε

παρ/ίκουσα την έντολτίν σου, καϊ έμε

να καμμίαν ψοράν δεν μου έδωκες έ'να

κατζίκι, νά ευφρανθώ καϊ εγώ με τους .

φίλους μου*

3ο. Και τώρα διατϊ ηλθεν ό υιό;

σου έτοϋτος, όπου εκατάφαγε τον βίον

σου με ταΐς πόρναις, έσφαξες το μο

σχάρι το θρεπτόν δια τήν άγάπτν του.

3ι. Καϊ «κείνος του είπεν' ώ παιόί

μου, έσύ πάντοτε μετ' έμε'να είσαι, καϊ

όλα τα έοικά μου εδικά σου είναι.

3?. Α μ/, έπρεπε νά χαρώμεν καϊνά

εΰφρανθώμεν, ότι ό αδελφός σου ετού

τος ίτον νεκρός, καί άνέζτ,σε" και χα

μένος, καί ευρέθη.

ρίλα, ε βίσνιε άτι, ε' βίρρι ούνά^ε μ-ί

δόρρ» τ& τίγ' ε τί μπάθουρα ντε χί-

μπε τΐ τίγ.

23. Ε πίνι βίτζν' ε ούσκίερε με

Γρουρς, έ θέρριε" έ τί χάμί, ί τε Ρ*ζό-

νεμι.

24• Σ» κούιγ πίρρΊ ΐμ , κέ ί βδ?-

κουρ| , έ πα ρόι , έ ί χούμπουρε , ε οΰ

τέντ" » νίσνε χϊ Ρε'(όνι3ν|.

2Ϊ). Ε *ίρρι μι μάό ϊ τίγ κε μπ' άόρ?,

έ μπι τ{ κδ:'ίρί πόκε οϋ άφεροΰα Κτ^-

πίσε , δίΡιόι τι κεντοΰαρα έ βάλερα.

26. Ε σι θύρόι νιε γκα κοπίγτε, *

πιέτι τζοό τε γέν«, κετό. τ

27• Ε δε άι ί θα άτίγ' σε Βελάι

ΐτ ίρδι , ϊ θέρρι πάλαι ίτ βίτζν' έ οΰ

σκίερε με Ρρουρε, σε ψί ε πρίτι άτι μι

ϊϊντέτ.

28.• Ε άί οΰ ζεμερούα, έ νοΰ/.ε όο'5-

αν τε χίν Αρεντα , έ παπάϊ τίγ , §ο-

)ίι γιάδτε. , έ ί λιούτειγ άτίγ.

29. Ε άι οΰ περΡέϊΡκ , ί ί θα λα-

πάιτ σε τίγ" για, κάκε βγιέτ ι\ πουνόϊν

τϊ, έ ντοίι§ πορσίνουκε τ* σκέλια, έ μού-

α νονκε μ& δε κούρε, ν£ κέτζ, τε Ρ|ζόνεμ

με μί/.τ έμί.

3ο. Ε κοϋρ ερδι κού«γ πίρόι ΐτ,

κε τέ χάγκρι Ρςνε με Ρρά τε λίΓα , ϊ

θέρρ* άτίγ βίτζν' έ ούσκίερε. με Ρροΰρ|.

3ι. Ε δέ άί ί θότ' άτίγ' πίρρ", τί

κούρδο με μουα τοί-'λί γέ, (Ρίθε. τε

μίατε τ& τοϋατί γιάνε

32. Πό ϊστε έ οΰόεσε τε ίέγεμ§

Ρο3τί ΐ Ρε^ίμ , σε ψέ κούϊγ β{λαϊ ίτ κ•

ί βδέκουρι έ πα ρόν , έ ί χουμπουρ&, ί

ού Ρίντ.
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Κεφ. ις\ ιδ.

ι . Κσί βλβγε εις τους μαθητάδες του

όΧρις-ο'ς' κάποιος άνθρωπος πλούσιος

εϊχεν ?να οίκονόμον' κκι διεβάλθτ. ιΐς

αυτόν, πώς σκορπίζει τα υπάρχον ι ά

του.

2 . Κ αϊ φωναζωντάς τον, τοΰ ειπε'

τί είναι έτοΰτα όπου ακούω διά λόγου

οου; οός μου λογαριασμον διά τγ,ν οί-

κονομίαν όπου Ικαμες' διατί δεν θέλεις

ημπορέσει πλέον να οικονομάς.

3. Κα; ύ οικονόμος είπε μέσα του"

τί να κχμω, επειδή πέρνει ό αΰβέντνις

μου τΫ,ν οίκονομίαν άπό τοΰ λίγου μου;

να σκάπτε* δ»ν δύνομαι" να ζτ,τώ έν-

«τρέπομαι.

4• Εΐξεύρω τί θέλω χαμέ ι, δια να μέ

δεχθώσι τινές εις τα σπίτια τους, 5-

ταν αλλαχθώ άπό τ/,ν οίκονομίαν.

5. Και προσκαλώντας κάθε ένα ά-

πο τους χρεωφειλέτας τοΰ αύθεντο'ς

του, είπεν εϊς τον πρώτον" Πόσα χρεω

θείς του αΰθεντο'ς ρ.ου;

6. Κ«ί εκείνος είπεν' Εκατόν μέ

τρα λάδι. Και λε'γει του" επαρα την

άπόδειξίν σου, και κάθισε γλίγωρα και

γράψε πεννίντα.

7• Και εις τον άλλον είπεν" καί ε

σύ πο'σα χρεως-εϊς; Και εκείνος είπεν"

εκατό κοιλά σιτάρι. Και λέγει του* β-

παρε ττ,ν άπόδειξίν σου, και γράψε όγ•

δοτίκοντα.

8. Και έπαίνεσεν ό αύθέντης τον οί-

κονόμον τή"ς αδικίας, ότι φρόνημα ίπο-

ρεύθν,κ*- διατί οι υιοί του αιώνος τού

του είναι φρονιμώτεροι περισσότερον ά-

ιη τους υιούς τοΰ φωτός εις τ/,ν γενι-

*ν τους.

9 Και εγώ σας λ?γω" κάμετε φί-

}•<<υς εις τοΰ λο'γου σας άπό τον πλοΰ-

Κρίι ΓΡιαστεμ-εδγιέτίτ'ε. 17. 1 6.

ι. Ε θο'ίίτε έ δέ ντί μαθττίτ'έτίγ'

ίι§ νιερί κέ ϊ πάσουρί, ά"ι Χιδτε νιέ κο-

νόμ" ε άτέ Ι κα)'|ζούανε τικ άί σε ί

περχάπ Ρίν' έτίγ.

α. Ε σι ίθ^όι άτΙ, ίθότ' άτϊγ' τζ*>

στε Αεγιό κε διΡιόιγ πΐρ τί; επ λο*

γαρίν' έ κονομϊεκουτ σΐτ, σι νουΧ|

μουντ τ§ κονομιτζ σότ δΐ πάρε.

3. Ε κονόμι θότί μ» βέτεχε τϊ τίγ'

τζτϊ πέιγ , σε ζο'τι ίμ δό τε μ»

ντζγιέρε μούα γκά πούνα; τ| ρίμόιγ

νούκε μούντ , ί\ λίπ|ΐγ με βγιέν

τούρπ.

4• Κουπετόβα σετζ τ| πε'ίγ, χ^

κούρ τε δάλλ γκά χονομλεκου τϊ μι

δέζγενε ντε στεπίρα τε τοΰρε.

5. Ε σι θύρρί άφ|ρ νΛ γκά νιε πορ-

τζλίτ' έί,ότιτ νϊ τίγ, ΐ θότε σε πάριτ,

σα ΐ δό ζότιτ σίμ;

6. Ε δέ άί ΐ θότε" νιεκίντ χουτζε'-

λια βάϊγ ' έ ϊ θο'τ* άτ'ιγ" μέρρ" κάρτε-

ν* τέντε , έ όι έ σκρούαϊγ σπέϊγτ πε-

σιδγιε'τε.

η. Πασαντάίγ ί θότ§ τγιέτεριτ" ί

τίγ σα ί δό; έ δε άί ϊ 0ο'•»ε' νιεκίντ

μάτεσε Γρούριι" έίθίτ' άτ'ιγ' μέρρκάρ-

τενΐ τ|ντε , έ Ηκρούαϊγ τετίδγιε'τε.

8. Ε έ μπουρί ζότι κ•νόμν' έ πα

πέσε , σε τίίρι με μεντ. Σέ ψέ τί

πίγτ' έ χεσάιγ γέτετ γιάνε ντε Αρέζ

τε τοΰρε μι τε μίντζουρε σέ τί πίγτ'

έ δρίτε,τε.

^, Ε οδν» ού θόμ γιοΰβετ' πίνι μΛ

γκά ί^ρι ί άδικίσ{' χ)[ κούρ τϊ ύόίσνι
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τον τΨ,ς αδικίας" 7.0α. οπόταν αποθάνετε,

Οι/,'.χν σας δεχίϊ; ίίς τζς αιωνίους τχτ,-

νάς.

ίο. Εκείνος όπου είναι ε'μπις-ευμέ-

νος εις το ολίγον, και εις τό πολΰ έμ-

πις-ευμένος είναι- και έκεΐνος όπου ιίναι

άδικος ιίς το ολίγον, και ε•ς τό πολϋ ά

δικος «ϊναι.

1 1. Αν λοιπόν εΐί τον άδικον πλοΟ-

τον δεν εγεντίκετε ε'μπις-ευμε'νοι, ποίος

θέλει σας Ιΐί,ιηςινθί τον άλχθινο'ν;

13. Και ίαν εις τα ξένα δεν έγενη-

κετε ί'μπις-ευμε'νοι, τον ίδικόν σαςπλοϋ-

τον τίς θέλει σας τον δώσει;

1 3. Κανένας δουλευτές δέν δύνεται

να δουλεύη δυο αύΟεντάδες' διατϊ ί,

τον ενα θέλει μισήσει, και τον άλλον θέ-

λε» άγαπτσει" η τον ενα θέλει διαλέξει,

και τον άλλον θέλει καταφρονέσει" δεν

δύνεσθενά δουλουετε Θεόν και πλοΰτον.

ι4• Και οι φαρισαΐοιτκουσανέτοΰτα

όλα, και τον έγελοΰσαν' διατϊ τ,ταν φι

λάργυροι.

1 5 Και λε'γιι τονς" έσεΐς είσθε όπου

Οικαιόνετβ του λόγου σας έμπρος-α εις

του δέξνεν$ γιοΰβετ ντ| τεντιρα τέ

πα σόσουρα.

*§ν§ >

ίο Αΐ χε εδτ' ΐ πέσεσε ντε τ§ πά-

στ' ί ϊ'ε'τίσι έ δε ντε τ§ £όυ-

μενί' έ άΐ /Λ ΐστ' ϊ στρίμπερε ντί τΐ

π7Χ.εν§ , εστ' ί στ:έμπ|ρί έ όέ ντε τε.

δούμενε;

1 1. Ε ντέστ'άδα, κενουκ ού§οΰκτ|

τε λε'σ|«ντ« Ρεχε κέ γκά άδικΐ, τζίλι

δο του χεσόγεγιοΰβετ μπετε βερτέτίν?>

12. Ε ντέστεάδακε νούκ οϋ δού-

κτ$ τε πε'σίσε ν-§ τε ν^υαιγνε , τζιλι

£ό του άπ| γιουβετ τουαίγνε;

ι3. Ντονιε σε.πετούαρ νουκϊ μοόντ

τεσίρλε'γε οι ζοτερίνγ* σ» ψέγια £ό τ^

μός δο'γε νιέρινε,έ ?ο τ§ £όγετγιέτ§ρινε>"

για δο τ§ π|λκέν§ νιέ:ινε, έ δό τε μός

πελκέγε τγιέτερινι' νοΰχε μούντνι τ*

πουνόνι Περντίνε, έ δε μαμονάνι"

ν λια*ερ.ίμνε. )

»4• Ε ΐ οΊΡιόϊγνί Ρίθε κ|το έ δ«

Φαρισέϊγτε, χε χένε τε στρίϊγτβ, έ

περκέ^ν» μέ τε.

ι5. Ε ού θότ άτοδεε, νιούβίτ νίν-

άτά χε διφτόνι βε'τε,Ένε τουαιν -Λ

τους ανθρώπους" άρ.η ό Θεές γνωρίζει• §ρε•γτ'| πίρπιρα νιίρεζετ" μαΠερντία

ταις καρδιαιςο-ας οιατι εκείνο όπου ει

ναι ύ{τ;λον ίμς-ρος-ά εις τους άνθβώ-

πους, είναι συγχασία έμπρος-α εις τον

θιο'ν.

1 6 Ο »όμος καϊ οι προφίται Ζως τον

καιρόν του Ιωάννου ίταν" άπο το'τε γ)

βασιλεία τοϋ Θεοΰ ευαγγελίζεται, χαί

κάθε άνθρωπος εις αυτήν βιάζεται.

17- Εύκολώτερον είναι να παρέλθτ)

ό ούραν^ ς χα! ή γγ;, ττοφά να πίΊ^ άπό

τόν νο'ίΛον (Λΐ'α άκρη.

ίο. Κα'θε άνθρωπος όπου άφ/οει τν,ν

γυ- αΐχά του. χαί πανδρευθτϊ άλλ/,ν , εί

ναι μοιχός* καϊ κάθε ίνας όποΰπανδοεύ-

«τ«ι γυντΐκα απολυμένων άπο τον άν-

<•ιέν ,έαίρατε τ'.ϋαϊγ , σε ψέ ά' ιό. κι

εί'τΐ έ λιάρτί παπάρα νιέρεζετ, πιρπά.

ρα Περν-ίσί Ιστ' έ ντγιε'τΐ.

1 6, Νόμι έ δί προφνίτετε γγί'ρρ»

τέ Ιοίάννη κε'νΐ' ίε άχ•.έρε έ παστάγε

διδα'ξετε μπρετερία ί Περντίσε, *

τζίλιδο ρ.έ στρίγγίμ χΐν μπε τέ.

\η. Με κολά(γτ| ίστί τέ σκόγβ

Κίελι Α δε δε'ου , α τε πγιέρε μ^β

δέ νι| μάγε γκα νόμι.

ι8. Τζίλι £ό κε ζήόν Ρρούαν' έτΐγ,

έ μαρτόνετε μέ τγ-άτ|ρ, |ητε κουρ-

βγιαρ• έ δ» τζιλι £ο κε μέό^ ίρούα τε

έτε πα ντάρι,,,πο-.'αρϊ γκά πούροι ,
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δρα τη;, μοιχεΰει.

ΐ9• Και κάποιος άνθιωπος ήτον

πλούσιος, χαί ενδυνετο κόκκινα και

βύσσινα φορέματα, και εΰφραίνετο καΟ'

ήμε'ραν λαμ-εώς.

20 Καίήτον και Ινας πτωχός το

όνομα του Λάζαρος, ύ όποιος ήτον έρ-

ρΥχμε'νος :ρ.προς-« εις πην θυραν του,

πλίγωμε'νος.

31. Και επεθύμα να χόρταση άπό

ταΐ: ψίχαις όπου έπε'φτασιν άπό την

τρά~ε,αν του πλουσίου" άλλα και οι

οχ,λοι ηρχουνταν και έγλυφαν ταΐς

πλττγα'Γς του

22. Και •ηλ')ε κακός και άπείΐανεν

ί πτωχός, καϊ έπΫ,ράν τον οι άγγελοι,

κ» £—?,γάν τον εις τον κολπον του Λ-

βίζζμ'καί άπεήανε και ό πλούσιος και

£(;ά-ττ,.

23 Κει με'σα εις τον Αδτιν, εΰρισκό

μ:νο;εί; τά βάσανα. έσ/κωσετλμάτια

του, και ιΐόι τον Αορααρ. απομακοκν,

«6 τον Λέζαρον εις τοί^ κόλπους του

24 Καϊ αυτός ε'φώναςε, καίείπιν'

Ωπάτερ Αβραάρ. λυπήσου αε, και πέμψε

τόνΛά,αρον, να βουτη'σητήν ακόρντου

δακτύλου του εις το νερόν. να δροσίση

ττ,ν γλώσσάν μου' όιατΐ βασανίζομαι

(«δα εις τ/,ν φλόγαν έ του την.

25. Και ό Λβ:ααμ τοΰ εΐπεν' ώ

πιιδί μου, ένθυμη'σου, οτι εσΰ από

Ιϊυσες τά άγα&α σου εις την ζωη'ν σου,

Χαί ό Λάζαρος ομοίως τά κακά" καϊ τώ

ρα ετούτος παρακαλείται, και έσύ λυ-

ιτίΓσαι.

26. Και απάνω εις όλα /τούτα, α

νάμεσα εις εσάς καϊ εις εμάς είναι με-

γάλον χάσμα, δια να μην δονούνται

εκείνοι ό~οΰ θ.λουν να περάσουν άπ'έοώ

«■•ς εσάς, μηδέ :κείνο•. όπου είναι άπ' ί

κει, να πεονωσιν εις ε'αάς.

37. Και εκείνος είπε" παρακαλώ

έν κουοβεοί.

ι ρ. Κέ νιε νιερί ί πάσουρε, ί βί-

σειγ με πορφυρέ , έ δε με βίσνιε , ί λεν

Ροστίρα τί μ|δά γκα δϊτα.

2ο. Ε κέ άτγέ νι§ νιερί κε κιουχα-

εϊγ Λάζαρο , κε Βε'ρίεϊγ ντε πόρτ§ τ*

τίγ, πλίότ με πλιαΤα.

31. Κ δϊσϊρον τε φρίχεϊγ γκα Ορί-

μετε κε πίγνε γκα μεσάλα έ σέ πάσου-

ριτ' πό έ δέ κε'ντί βίγνε έ ϊ λεπίγνε

■κ7.<.ά.ίατ έτίγ.

'λι. Ε ερδι κόχα κέ βΒίκι ΐ βάρ-

οερ:. έ έ σπίγνβ Εγγεγτε άτέ ντε Ρι ι\

Αβραάμιτ" ζ βδίκι έ δε ί πάσουρι, έ έ

καίε ντε βάρα.

23. Ε γκρίγτι σίτ' έ τίγ «τε πίσ•

κε κέ, σε κέ ντε μουντίμ, έ σέχ Αβρά"

άμνε περ σΙ λιάρίουτ , έ δέ Λάζαρινβ

ντε ίι τε τίγ"

24• Ε άί θΰρρι έ θα" γιατ Αβρα

άμ , λέ τε τ| βίγε κέ»κ περ μούα , β

8§ρΡδ Λάζαρινε , τε γγιε'γε μάγ|ν' β

Ρί'ίτιτ ο ε τίγ μέ οΰγί , έτε ρ.ελιάίκ-

γε Ριούχίνε τίμε' σέ διΡεμ ντε κετ&

φλιάκε

25. Ε δέ Αβραάμι ΐ θότε' 7:ίρρ,

κουΐγτόου σέ τί ί μόρρε τε μίόρατ' έ-

τούα ντε γίτϊ τεντε" αστού έ1 δέ Λά-

ζαρι τε κΐκίατί" ζ ντα^τί κουϊγ πρε-

χετ|, ΐ τί χέκ μουντίμ.

α6. Ε δέ μπί Ρίθε κετό-, ντ| ρ ες

τουαιγ έ δέ ν^'βετ ΐστε ίι| γκρεμίν' εμά-

δε, κε τε ρ.ός μουντγενε τε σκόγενβ άτα

κε δούανε τε βίγενε κετε'γι ντέ γιου,

άς άτα κε δουανε τε βίγϊν$ γκα γιου-

βετ ντε νε'.

ατ. Ε δέ άι ί Θότ5' οίνε τ'$ λιου
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σι λοιπόν, ω πάτερ, να τον πέμψης

ίΐς το σπίτι τοΰ πατρο'ς μου•

α8. Διατί ε/ω πέντε αδελφούς, να

τοΰ; ρ-αρτυρτίστ; έτοΰτα , δια να μτν

έλθουν και αυτοί ει; τον το'πον έτοΰ-

νον ττς βασάνου.

29• Αέγει του ό Αβραάμ" εχουσι

τον Μωϋσιακαί τους προφτίτας' α; α

κούσουν αυτούς.

3ο. Και εκείνος είπεν' Ο/ι, πά-

• τερ Αβραάμ" «μ-/; αν πάγτ, κανένας α

χό τους νεκροΰς εϊς εκείνους, θέλουν με

τανοήσει.

3ι. Και ό Αβραάμ τοΰ εϊπεν" άν

τον ΜωϋσΫ,ν και τους τροοτίτας δέν

άκούουσιν, ουδέ άν άνας•αθ•?, κανένας

άπίι τους νεκροΰς, θέλουν τον πιςεύσει.

Κεφ.
V

τεμ, ω γιάτ , τα ίιοΓοτζ ατέ ντε 5τ§-

πί τε χχπάιτ σίμ.

28. Σε κάμ πέσί βιίάΓερ , χ§ τον

*εφτόγ£ άτοϋρε περ κίτε, κε τι μ•ς

βίγ|ν| έ δέ άτά κετού ντε ζετε ^έντ

τε μουντιμιτ.

29. Ι θο'τ άτίγ Αβραάμι' κάνε

Μωϋσίνί , ί δε προφητετε , λέ τοί δι-

ίιο'γίνί άτοΰρε.

3ο. Ε δέ άί ϊ θα , γιο , ω γιατ

Αβραάμ, 170 ντ§ βάφτε νΐίρί μ-ίε

τα γκά τι βδέκουριτε, & τε μετανο-

ιίσγδνί.

3ι. Ε ΐ θο'τ' άτίγ. ντ| μός £ιΓιό-

γενε Μωϋο"ίουτ, ε δε π^οφνίτεβίτ, ΐ

έ ®ί;δέ γκα εκουριτε ντε ουγγια/τδ

ι . Καίείπεν ει; το•;ς μαθ/,τάδες το»*

αδύνατον είναι να μΐ,ν έλθουν τα σκάν

δαλα- άμτ; ά)Λοίμονον εις εκείνον, δια

μέσου τοΰ οποίου έρχονται.

2. Καλλίτερόν του είναι, να τ,ναι μί*

μυλόπετρα τριγύ:ω εις τί,ν λαιμόν του, '

και να ριφΟΐ εις τί,ν θάλασσαν, πάρα να

σκανδαλίσω ένα άποτοί;; μικοοΰς ετού

τους. |

3. Εχετε τον νουν σας, Και ΐάνσφαλ-

λτι ό άόίλφο'; σου εις εσένα, επιτίμησε

τον'καίέαν μετανοησ•/;, συγχώρεσέτου

4• ΚαΙαν σου σφάλλν; έπτα φοοαΓς'

τί,ν ώριέραν, και ει: ταί: έπτα να γ,ιρί-

σΤί εις εσένα να εΐπτ,' μετανοώ" να τόν

συγχώρεσες

5. Και οι άπος-ολοι είπαν ιϊς τόν

Κύριον' αυςν-,σέμας πίς-ιν.

6. Και ό Κύριος ε'πεν' ε'αν έχετε

πίς•ιν ωσάν το κοκκί του συναπίου, ήθέ-

λετε είπιΐ (ϊς έτούτην ττ,ν *υκαμινέ-

ν.ερι νούκ» δό τι '-ΐεσόγενί.

Κρίε ΕστατεμπεδγιέτΕτε. ιζ. 17.

Ι. Ε οΰ Οο'τϊ μαθτ,τίβίτ νού/.' ι

στέ μουμκίμ -έ μός βίγενι σκάνδά-

λετε' πό 6έ άτίγ κ§ πρέιγ σι 6ίγ§ν§.

2. Με μ•'ρρ& χέ περ τε κε τι κί

λίοουρΐ μ~ϊ κιάοε τε τίγ νιε Γοϋρρ μου-

λίριτ, έ τε κέ χέδουρε ν•7ί &τ , σε τί

πενετε σκάνταλο ντε νιε νκά κχτα τ|

βο'ίίιγτβ .

3. Κίνι κουίγδές βέτίχενε τούαϊγ*

Ι ντεϊτε κε τ§ φίγέγε £Λάι ίτ τέκ

τέγε, κίρτο'γε άτε' έ ντΐ μετανο^στε,

τα ντενετζ ατε.

4• Ε δέ ντε φεγέφτε στάτε χέ:§

δίτενε κοντρί τέγε, έ ΰτάτε χέρε δίτε-

νε τι κθένετε τέκ τι , έ τε θο'τε" με-

τανοτ,ς' τα ντεγέτζ άτέ.

5. Ε άποστοι-τΐ ϊ θάνϊ Ζο'τιτ"

στόνα νάβετ πέσί.

6. Ε ου θα Ζο'τι, ντΐ χέοβτε Αέσβ

σα κόκε σινάπιτ, ?ό τέ θόσίτε χίτίγ

λίσιτ μάνιτ, νκούλιον , ΐ β^υτέψου ντ$
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αν* ςεριζώσου, καί φυτίΰσου εις -νίιν | ?ίτ , 1 ύο του" ύιίιόν γιούβετ.

θάλασσαν" και ■/•θε'λε σας υπακούσει.^ν^_

η. Κα; ποίος άπό εσάς εχωνταί

δοΰλον οποί να κάμνη το άλέτρι,,^ν*

έο'σκν: τα π:ο'βατα, ό όποιος, όταν ελ•

θη μέσα ει; τό σπνίτι άπό το χωράφι,

του λέγει παρευΰύς' πέρασε, κάβισε ;

8. Και δεν θέλει τοΰ εϊπεΓ ετοί

μασε τίποτες να όίίπνη'σω, και περι-

ζίόσου και υπηρέτα ρε, εως όπου να φά

γω* και να πίω'καί ίίς-ερον νελεις φάγει

και (ίίλεις πιει και εσύ ;

9^Τάχα εΰχαρις-εϊ τον δοϋλον έκεΐ-

νον, οτι εκαμεν εκείνα οπού τον εοια-

ταξεν; δέν λογιάζω

ίο. Ετζι και έσεΐς , όταν κάμετε ό

λα εκείνα, όπου σας εδιατάχθτ,σαν , νίε

λέγετε* ότι άχρης-οι δουλευτάόες εΐ-

μεσβεν* ότι εκείνο όπου έχρεως-ουσαμεγ

να κάμωμεν, έκάμαμεν.

ιι. Καιόταν αυτός έπη'γαινεν εις

την Ιερουσαλήμ, ίπέρνα δια μέσου της

Γαλίας.

ία. Και ε'μβ>.ίνωντας εις κάποιον

χώραν, τον απάντησαν ίε'κα λεπροί άν

δρες, οί όποιοι ές-άθηκαν άπό μακράν.

1 3. Και εΐίγαλαν φωνήν, και εί

παν* ω διδάσκαλε Ιησοΰ", λυπήσου

μας.

ι4• Και ό Ιησοΰς ώσαν τους «ϊδεν,

είπεν* άμετε, δείξετε τοΰ λόγου σας

εις τους ιερείς. Και αυτοί έκεΐ όπου έ-

πάγαιναν έκαΟαρίσθηκαν.

1 5. Καί ίνας άπ' αυτούς, ώσαν

είδεν πώς ίατρεύθη , εγύρισεν, ( εις

τον Χρις-ον,)μέ μεγάλαις φωναϊς δο-

ζάζωντας τον ©εόν .

ι6. Καί έπεσε προύμητα εις τα

ποδάρια του, εύ^αρις-ωντάς τον* καί

αυτό; ήτον Σαμαρείτης.

ιη. Καί άπεκρίβη ό Ιησοΰς, καίεΐ-

η. Ε τζίλι ε^τε γκά γιούβετ κ*?

■** νιε σερπετούαρ κε λιρόν ντάρ^ΐ , ά

?.§ ρούαν δέντϊ , κούρ κίΐένετ' άί γκά

άρια ί θ';τ; με νιε. εγια , έ ρί ντ| με-

σα)'|;

8. Ε νούκ ί δο'τ' άτίγ ^ξ τέπερ

•'ίμί δάρ/.ε , έ περβίϊου τε μ'| πίτζ

χουσμέτ , γγέρα σα τε χα έ τε πί* *

παστάγε οο τ| χ«"ζ ε τε πίτζ ί δέ

τίγ;

9 Μός ί νιέχ ντοίΛ χατερ άτίγ

ϋξρπίτο'ριτ , σε ψΐ περρι άτό κέ *

πορσίτι άτε; με δούκ-τ* γιό.

ίο. Κεστοΰ ε δε γιούβετ, κο'ρ τε

πένι Ρίθ' άτό κε ού πορσίτγενε γιούβετ,

θώ σέ γέμι κοπίγ τε πα βίγίερ& , «

ψέ άτό /εκεσίμ πόρτζ τε *έγ|μ, πέμ.

ιι. Ε κούρ βίντε άί ντε Ιερουσα-

λίμ , σκόν ντε π§ρ μες τε σαμαρίσ§,

ί τε Γαλιλαίεσξ.

ία. Ε κούρδο τε χίν άί ντ* νιε

φσιατ, δούαλε περπάρα τίγ δγιέτε νιε•

ρεζ τε λεπρόσουρε, ί άτα κ^ντρούανε

περ σ| λιάρίουτ.

1 3. Ε γκρίγτινε ζενε, τούκ' έ θεν§*

Ιησού δάσκαλ, λέ τε τε βίγε κέικ π'εο

νέβετ.

ι4• Ε σι ί πα , ού 6ά άτοΰρε'

χάϊγδενι , ΐ δϊφτο'νι βέτεχενε τούαιν

ντε πρίφτιρ" έ τέκ βίγν'άτά μπούδε,

ού κερούανε .

1 5. Ε νιξ γκα άτά, σι πα κε ού

αερούα , ού κ6ί» έ λεβδον Περντίνε μι

ζ^ τε μάδ.

1 6. Ε ρ"ά π|ρμπίς παπάρα κ$απ§-

βετ σε Ιησούϊτ , ί εφχαριστίς άτ», ί

μ κε Σαμαρίτ.

ΐ7• Ε ίέ Ιησούϊ ού πε,ρΡίϊΡκ έ δά'
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πεν' δίν ΐκαθαρίςθηκαν και οι οϊκα,|νού/.' ού κίρούανε τέ δγ.ίτϊ; έ πό τέ

αι/.•/ι οι εννία που είναι;

1 8. Δεν ευρέθηκαν να γυρίσουν να,

δώσουν οο'ςαν τω Θίώ, πάρα [/.ον α

νά έτοϊτος ό άλλοεθν/ίς ;

ι Γ)• Και λέγει του' στίζω, πάγενε' ή

πίς•ις σου σε έ'σωβε.

2θ. Και οί Φαρισαΐοι τον έρώτη-

σαν" πότε έρχεται ή βασιλεία του θε•

οϋ; άπεκρίθη, και ιί-έντους' οέν έρ

χεται ή βασιλεία του Θεοΰ |λέ φύλα-

&*•

2ΐ. Ουδέ θίλουσιν εϊπεϊ' να εοώ,

VI, να έϊ.εϊ είναι* διατί να, ή βασιλεία

τοΰ Θεοΰ είναι (χ,ε'σα σας.

22. Και ει; τους [λαθητάοες εί-εν'

θέλουσιν ελθη ήαέραις, να έπιΟυαη'σε-

τε αίαν άπό ταϊς ήμέραις τοΰ υίοΰ του

άνθριυπου να εΐοήτε, και οέν θέλετε

την είδεΐ.

α3. Και θέλουν σας εΐπεΓ να εδώ

εΐναι' να εκεί ειναι' και έσεϊς να

ρ.τ,ν «ατε , μηδέ να τους ακολουθή

σετε.

24- Διατι καθώς ή άς-ραπί) όπου ά-

ς-ράπτει άπό την ρ.ίαν μερίαν άπό κά

τω άπό τον ούρανόν , λάρντει έως τήν

άλλην [Λεραίαν άπό κάτω εις τον ού

ρανόν- τέτοιας λογής θέλει εισθαικαι ό

υιός τοΰ άνθρωπου εις την ήξεραν του.

25. Και πρώτα κάμνει χρεία να

πάθη πολλά, και να καταφρονεθώ άπό

την γενεαν ετουτην.

26. Και καθώς έγινεν εις ταϊς ήμέ-

ραις τοΰ Νώε, ετζι θέλει εΐσθαι καϊ

εις ταΐς ήιχέραις τοΰ υίοΰ τοΰ άνθρωπου.

2η. Ετρωγαν και έπιναν, έπάνδρευ-

αν και έπανδρεύουνταν, έως την ήξε

ραν έκείνην όπου εριβη'κεν ό Νώε εις την

κιβωτον' και ηλθεν ό κατακλυσμός ,

και τους έχά*λασεν όλους.

α8. Τέτοιας λογής άκό|Α7ΐ ώς κα-

νίντετι κου γιανε;

1 8. Νούκ ού Ρ§ντν§ τι κθίν;">ιν£

τέ ίπνί λίβδφ. Περντί« , πέρ βέτ^με

κετιγ σι χούαιγιτ;

Ι9• Ε ί θα άτϊγ, γκρέου , ϊ χάιγ-

δε' πεσα γιότε τέ σό<» τίγ.

2ο. Ε σι έπιίτνί πα Φαρισεϊγτϊ,

κούρ ίίίτϊ περ τ' άρδουρε [Απρετίρία

έ Περντίσε, ού πιρΓίίΐκ άτοΰρε, ί

ού Οα' ρνπρετερία ί Περντίσϊ νούκί

βγιέν ψί τ'ε πείρε Ρατί.

αι. Ας νο•.κ; θο'νϊ' γιάβουα κ$τού,

α γιάβουα άτγέ" σέ ψέγιά, ριπρετ|-

ρία έ ΙΙερντίσε ντε μες τούαιγ ίστε.

22. Ε οΰ θα έ δε ι/.αθητιβετ' δό

τέ βίγενε δίτ /.ι τέ δί^ϊρόνι τέ 5 /νι

νιέγκα δίτ§ τέ πίρριτ σε νιερίουτ" έ δα

τε (λός έ σίχνι.

2 3. Ε δό τοΰ Οόν$ γιούβετ , γιά

βουα κ^τού, ά, γιάβουα άτγε" μός βίϊ,

ας μός ί ντίκνι πάς άτά'

α4• 2έ ψέ σι κούντρε λαμπουρίτ

βετιτίμα γκα νιέρα άν' ί Κίεϊιτ, β

γγέρα μπάνί τγιάτερ φέζ , κϊστού οο

τέ γέτε Ι δε ΐ κίρόι ί νιερίουτ ντε δί

τ! τε τίγ.

α5. Πό περπάρα δουνκετ! τε πε-

σόγε άι (ίούμε, έ τβ στρίρετ| πόστε,

γκα κεγιό φυλί.

26. Ε σ; κου'ντρε Ριάου ντέ δίττβ

Νώεσι' κίστοϋ οό τε γέτί ε δέ ντβ

διτ τε Αίρριτ σε νιερίουτ.

»7• Χ,άί,'γνε, ΐπίγνε, (Ααρτόΐγν• , »

(χαρτόνισνΐ, γγέρα (Λπά τέ δίτϊ κΙ

χίρι Νώεα ντέ κιβωτό * ί ερδι κατα-

κλυσριόι , έ ί χούμπι τέ, Ρίθβ.

28. Κώτου Ριάου έ 5έ ντε δ\τ τ^
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6«; εγινεν εις τ«ΐ; τ5ρ.ίραις τοΰ Λώτ* ϊ- Λώτιτ" χαιγνί, ίπίγν», πλέϊγνε., Ιδίτ-

τρωγαν και έπιναν, αγόραζαν, έπουλοΰ- ν|, φυτέψνε , έ δβρτο'ϊγνε, στ|7ϊίρα.

«αν, ίούτευαν, έκ/μναν σ~/»'τια.

'^9• Ι^-αί την ήιχίραν ό-οΰ εύγηκεν ό

Λώτ άπό τα Σο'οΌμα, έβρεξε φωτία

και θειάφι άπό τόν ουρανών, και τους

εχάλχσεν όλους.

3ο. Τα όμοια θέλουν εΐσθαικαίεϊς

την ήιχ,έοαν έκεινην ό—οϋ ό υιός τοΰ αν

θρώπου θέλει φανερωθη.

3ι. Εκείνην την ημέραν , ότνειος θέ

λει εΐσθαι εις το οδαα, και τα άγγιΐα

ό-οΰ έχει [/.ίσα εις τό σπητί του, ν*

ριήν κατεβη να τα πάρτ,' και έκεΓνος ό-

ίχϋ είναι ει; το χωράφι, ομοίως άς μην

7υ;-ιση οπίσω.

ο 3. Καί ένθυμάσθε την γυναίκα τοϋ

Λώτ.

33. Οποιος ζητήσει νά φύλαξη τήν

ζωη'ν του, θέλει την χάσει" και όποιος

τ/,ν χάσει, θέλει την φυλάξει.

34- Λέγω σας, εις έκείνην τη'ν νύ

κτα θίλουσιν είσθαι 6ύο εις Ινα χρεββά-

τι' καί ό ένας θέλει παρθη, και ό άλ

λος θέλει άφεθνί.

35. Δυο θέλουσιν άλέθη είς μίαν με-

ραίαν' και ή μία θέλει παρθίί, και ή άλ

λη θέλει άφεθη.

36. Δυο θέλουσιν εΐσδαι εις το χω

ράφι" ό ίνας θέλει παρθή, και ό άλλος

θέλει άφεθή.

3^. Και άπεκρίθηκαν καί λέγουν του"

•που, Κύριε; Και ό Ιησούς τους ειπεν'

όπου" »Ιναι το πτώμα, έκεΐ θέλουν μα-

ζωχθη καί οί αετοί.

Κεφ. ιη'. ιδ.

29. Πο άτε §ίτ| χΛίόΙι Αώτι γκα

ΣοσΌ'μα, ρα σι ΐ ζγιάρτε ε ί σκιούφουρ-

τε. γκα Κίελι , έ ί χούμπι Ρίθε.

3ο. Κϊστοΰ έ τίλια δό τέ γέτ§ μπε

δίτε « δό τ| διφτο'νετβ, ίπίρρΊ ί νιε-

ρίουτ.

3 1. Μπα τξ δίτε άί κ| τε ίεντε-

τε μπί ταράτζε , έ τ§ χίτε μπ| στί-

πί ρό&ατ' έτΐγ , λέ τε μος ζλρέσε τί

μάρρϊ άτό* έ άί κε ίεντετε ντ' α}ξ\, α

στού έ ο"ε άί λε τε ριός κθένετε πράπε.

3> Μπάι μεντ Ρροίβν' 1 Λώτιτ.

33. Τζίλι&ό χΐκερκόν τ* σπετόγε

Σπίρτιν" ε τιγ , δό τα χουμπάσε άτε"

έ τζίλι δό κε τα χουμπάσε άτε , δό

τα ρ^ούαγε άτί.

34- Ε οΰ θόμγιούβιτ,& ντε *ετ&

νάτε δί δό τε γένε ντε νιε στρο'με,

νιέρι δό τε μίρ^ετε , ί τγιάτερι δό τ§

λίχετε.

35. Αί δο τε γένε πάσχε χι τ«

πλιούαϊγνε. , νιέρα §ό τε μίρρετε , »

τγιάτ«ρα δό τί λίχετε.

'36. Αΐ δό τε γένε ντ' άρρΊ νιέρι δο

τε μίρρετε , έ τγιάτερι δό τε λίχετί..

37 Ε γιου περΡέϊΡκνε, έ ί θάν' ά-

τιγ' κού , ώ Ζότ; έ ο"έ άί οΰ θότ' ά-

τοΰρε' τέκ εστε κούφωμα , άτγ» δό τ^

α,πιγίίενιι έο"β σκιπόνιατε.

Κρίε Ετετ«απεδ*γιέτετε. ιη. 1 8.

ι. Καί ϊλεγέν τους καί παραβολην, ι. Ε ού θόα άτοϊρε Ι δέ παραβο-

^ως πρέπει πάντα να προσεύχουνται, Ι λί περ τί φάλτουρί Ρίθΐ νιε, έ τ\ ριός

καινά μ.ήν ό/.νοΰσι. ' λιόοεν|.

32
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2)1

3. Αίγωντβς' ίτον ?ν«ς κριτής εις

ραν'χώραν, και ρ*» τον Θβον έφα-

βοϋντα, ρ.** ™υς άνθρωπου; έντρε-

*ουντα. ^ % ,

3. Ητ•ν καϊ ρ-ία χη'?* ε?•ί τ^ ™~

λ« *χίίνιν• και %ουντα «ί τοϋτον

τον κβιτην,και έΐεγε•/ αϋθέντη, εκδικε-

«έ αε άπό τόν εναντίον αου.

4. Και δεν ήθ&λησεν ε!; ι/.ερικον και

ρόν- ΰ<•ερα εΐ-τβν μεσάτου" άγκαλακαί

τον Θ<όν δίν φοβούμαι, και άνθρωπον

δέν »ντρεπορ.αι'

5. Ομως διατι να με πειράζη ή χη-

ρα ετούτη, άς τ*ν ζεκδικησω" δια να

„->,ν ερ•/εται εω; το τέλος και μέ θλί-

6 Καιό Κύριο; εΐπεν* Ακούσετε τι

λέγει ό κριτές τις αδικίας"

• η. Και ό Θεός, πως να μην κάμη

την έκδίκν,οιν των διαλεγμένων του ό

του βοοΰν εις αυτόν /αέρα και νύκτα.

και άπου μακροθυμιϊ εϊ; αυτού; ;

8 Αίγω σα; ότι θέλει κάμει τηνέκ-

δίκησσιν αυτών γλίγωρα" όμω; ό υίος

του ανθρώπου ωσάν Γλθη, τάχα θέλει εϋ-

ρΐι την πίς-ιν απάνω ίίς την γίν ;

ο. Και ειπεν και εις κάποιου;, ό

που επίς-ευαν εις του λόγου του; πως

είναι δίκαιοι, και έκαταφρονοΰσαντούς

ίλλους, έτούτηντην παραβολνίν•

ίο. Δύο άνθρωποι ανέβηκαν ει; το

ιερόν να προσευχηθοΰσιν1 ό ίνα; φαρι•

οαϊος, και ό άλλος κουμερκιάρης.

, , . Ο Φαρισαϊο; εμώντας να ς-αθη

ιί; του λόγου του ίπροσεύχετον ετού

τα τα λόγια• ώ Θεέ. εύχαρις-ω σε, δι-

«τί δ*ν ιίμαι 'Υώ ώ,ϊ*ν θί λθΐπ.°>1 *ν'

θρωποι, όπου είναι άρπαγες, άδικοι

μοιχοί, η και ωσάν ίτοΰτο; όκουμερ

κιά:*;. /

ι -λ. Νητεύω δύο φοραϊ;τήν έβδομα

ία, αποδεκατίζω όλα όσα κ» αν έχω

ι. Τούκ' έθίνε' ντε νιε κιουτέτ κέ

■5.1 Ρ.ουκάτασ, ύ νού/.ι τρεμπειγ Περ-

ντίσε, άς κίϊ τούρ-ν' έ νιερεζετ.

3. Ε μπα τε κιουτϊτ ίστε νιε Ρρούα

ϊβϊ, έ άγιο βίγ τεκ άΐ , έθόσ" Αέμί

Ριούϊκμέ άρμίκνε τίμ.

4• Ε π§5 σούιχβ κόχ£ νοόκ; οέ'ίι τι

ίΐΐν" υ.ι '.ζ παστάιγμενε θότί αϊ βέτίχε

τ» τίγ' ντύνε σε ΙΙερντισί σι τρεμπεμ,

έ γκά νιερι νο,'κί κάμ τουρ-.

5. Μα σέ ψε μ§ ρ&ντόνκ..γιό Ρρούα

ε/3« , λέ τι πεΤγ Ριούικνε/ κ* τε μας

βίγε Ρι&ε νιε, τε υ.ε τζιάγί κρίδτε.

6. Ε Βιίιούατε , θα Ζότι , «ετζ θχ

Γιουκάτεσι ί ΰτρίαπερι.

η. Επο Περντία §ό τε αός ίεγ»

Ριουάνί τι ζγιέδουρετ ς ε τίγ, κε θί;-

όέσϊν» ντέ άί οίτ' έ νάτϊ" έ όο τε περ

τόγϊ π|3 δεα τε τούρε;

8. Οΰ θθ[Λ γιουβετ κι §ό τέ "ί-

γε Ριούικν' έτοΰρε ϊπέΐγτ" πο κουρ τί

ρίγε ΐ λ:ρρι ίνιερίουτ, δο' τε βγΐ βά-

λϊ πέσίνί ρ.πε όέ;

ο. Ε θά έ δε *ετε παραβολι π?ρ

τζ* Χι κί^ν* όαοΰθ απε βε'τξχ* τε

τουρε , σέ κένε τ* §ρέιγτ§ , ϊ σιάγν»

τε τγιέρίτί.

ίο. Λ νιε; «ζ χίπν| ντ| Ιερό τε ρά-

λιτνε, νιέβι Φαρισαϊο , ΐ τγιάτιρι κου-

αερκιάρ.

ιί. Φαοισαίουα κιντρόι β ε)άλε«γ

κ§το (Λ« βέτεχε τε τιγ' ώ Περντι τξ

λί^όιγ , σε νουκε γιάμ σι νιέρΐζιτ' έ

τγιέρε• ρίαπίες, τ| στρέαπίρΐ, κουρ-

βγιάρε , ας σι έ δέ κούϊγ Κουαίρκιάρι.

ι». ΑΡερόϊγ §ΐ χερε απε γι*'β§. χκ

τε δγιέτετϊ/ϊ ντ'ε σα Ρέ *ί κά(Α.
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1 3 Καϊ ό κουμίρ/.ια'ρη; ίς-έκιτο ά- | 1 3. Ε κο»»μερκι*ρι κίντρόι ττ%ρ σ|

π?> μακράν, και δεν ηΟελεν ούδί τα μά λιάρΡουτ, ΐ νού*Ι δούίΐγ ας^σίτετ*

τιά του να τα σηκώβη εις τον ούρανόν* γκρίγ ντϊ Κίϊλ" πο ρίχτι Γιόςν' ίτιγ,

άλλϋκτυπα το ς-/;θόςτου, και ίλιγεν' £ βόα* ντιγ;με, ώ Περντί, μου« φαγι

ά θ. ο; ίλα'σΟητί μοι τω άμαρτωλφ. . τούαρί.

ι4• λέγω σα;• έτοϋτος ίκατ-βη δ» | 1 4, Οϋ θόμ γιούβετ, *ΐ κούϊγ ού

δικαιωμένος εις το σπν,τί του, πάρα ε

κείνο;" όιατι κάθε άνθρωπο; ό—οΰ υψώ

νεται, θελες τα—εινωθη' και Οποιος τα

πεινώνει τοϋ λόγου του, θέλει ύψωβη

1 5. ΚαΙ ιφερα'ν του και τα μικρά

παιδία, να τα πιάση και οι μαθητο

ύ ε; του ώσαν είόχ'ν τού; ώνείοισαν ε

κείνους όπου τα έφεραν

1 6. Κα: ό Γησοΰς τα έπροσκχλεσε,

και είπεν άφνίτε τχπαιδία να ίρχουν-

ται εις εμένα, και μην τα εμποδίζε

τε" διχτ'ι των τοιούτων "είναι ή βασι

λεία του θεού".

17. Βί'βχια σα; λε'γω, ότι όποιος

κΟέ ίορέι'γτί ντϊ στεπί τ» τίγ, ί γιο

τγιοίτερι. Σε τζίλι δό κι γκ.ρ§ βίτεχ•/

έτιγ , 66 τε γκρεμίσετε. , ί άί κ* οίν

βέτίχιν' έτ'ιγ , δό τϊ γκρίχετί.

ι5. Ε ί πιγνί άτίγ, άκίμα ί δ» φό-

3νιετ§, κέ τι ζΐγ άτα, έ σι πανί μαθη-

τίτ' ίτίγ , ί κίρτοΰανε άτα.

ιδ. Ε Ιησούϊ ί θυ'όρΊ άτα, » θά'

λίρι δ'γιέλμτΐ τε βίγινϊ τέκ οΰ « μδς

ί απάνι άτα , σέ τ» τίλλί'νετ ί.ϊτΐ

μπρετερία έ Περντισ»

ιη. Με τι βερτέτα οΰ θόμ γιουβιτ,

δεν άεγβΐ, την βασιλείαν του θεο5 ώ ! « άΐ χε τι ρ.ος δέ;γΐ μπριτίρίν' »

«?άν παιδί, δΐν 9ιλει έμβιι ιίς αύτη ν. ' Περντισ» πόσι φόϊνιι, &> τϊ μός χίγ!

[Λπΐ τί.

ι8. Ε έπιε'τι άτϊ νιΐ γκα τι πά-

ρώτησε, καϊ βΐπβν' Διδάσκαλε αγαθέ , ' ρ«τ» , » θα' ώ δάσκαλ ί μί??ε τζτϊ

τήν ζωην κέίγ ουνε « τι μάρρ πγιίσι γέτεν' ί

1 8. Και κάποιο; αρ/»ντ«ς τον ί

τησε, καϊ είπεν" Διδάσκαλε αγαθέ

τι να κααω να κληρονομήσω την ζωην

την αίώνιον ; πα σοσουρί;

ι9• Κ«ϊ ύ Ιησούς του •1ι»ν' τί με ! ιρ• Ε ίέ Ιτι«ούϊ ί θα άτΊγ* ψέ μι

λέγεις «γα8όν; κανένας δεν είναι άγα- | θούα τϊ μίρρί; ντονιί νουκ' "ψτ' ί μίρ-

ρί πΐρ βέτζμε περντίσε βέτιαι.

8ο. Πορσίτΐ ΐ §Ί, μος κουρβίρο,

μδς βρα , μος βίδ , μ6; *ΐν ααρτυρί

τϊ ρέμε- ντερο λαλάνε τεντ , ΐ δ^ μέ-

μενε τίντε.

2ΐ. Ε δε αϊ ί θα" τι Γι6α κίτΐ ί

κάμ όούαϊγτουρε κι μπ| τε ρι τίμ.

ία. Ε σι διΡιόϊ κετδ Ιησοΰϊ, ί 6α

άΥιγ, έ δ« νιε ακόμα τι λίψετί τΊγ'

σιτ Ρίδ» σα κε , ί ντάγιου» σϊ βάρφ§-

ρετ , ϊ §6 τ| κ'τζ χβζινέ ντι Κίε/ , έ

ίγια πάς μέγε.

6ός, παρ* ίνα;, ό θεό;

αο. Ταΐς παραγγελίαις ταΐς εξεύ

ρεις- Λΐην μοιχεόσης' μην φονευσ/,ς'

μήνχ/ίψης' α,ην ψιυδομαρτυρησης" τί

μα τον πατέρα σου και τ^ν μητέρα σου.

21. Και εκείνος είπεν* έτοϋτα όλα

τα ιφύλαξα από την νεότητα μου.

22. Κ,αί άκουωντά; τα ό Ιησούς ,

του είπεν' ακόμη ίνα σου λείπει* ο'λα

όσα και άν έ'νης πούλησε τα, και μοί

ρασε τα εις τους πτωχούς, καϊ θέλεις

αποκτήσει θ/,σαυρον ει; τον ούρανόν'

και έ*λα, ακολούθα μου.
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33 Κα} έχεϊνος, ωσάν το ηκουσεν,

έλυπη'θη πολλά ' διατιητον πολλά πλού

σιος.

α4• Και ό Ιησοϋς ωσάν τον ε'δεν

πώς έλυπηθη πολλά, είπεν' πώς έκεϊ-

23 Ε άί σί δ\Ριόι χ|το, οΰ χέ"λμούατ

»ί ψί κέ δούμ' ΐπάσουρε.

24• Ε σί ί πά άτ§ Ιιίσού» , χ'ε ού

χελμούα, θά' σέ ρ.έ ?ίου[/.ε ζα^, μ:τ δο τ'|

νοι όπου «χουν τά χρ/ίματα, δύσκολα 'χίγενε άτά Χ| χάνε Ρΐ, ντε. μπρε-.ερί

θίλουν εμβει εις την βασιλείαν τοϋ θε

ού.

τε Περντίοε.

α5. Μι χολά'ίγτε |σ:« τε σχόγε

Ραμίλια ντε π§ρ βί;(ε τε Ρελπέ:εσ§,

σε τι χηβ ί πάσουρι ντε μπρετερί τ»

Περντίσί.

26. Ε άτά /.ε οιΡιόϊγνεθά ε- έκούίτ

μούντ τ^ σο'σετί;

37. Ε δέ άί ού θά' «το κε σγιάνβ

τ§ κολάϊγτα μπά-.ε τε νιέρεζετ , γιάν§

τε κολάϊγτα μπά\§ τε Περντίσί.

28. Ε Πέτρουα ΐ θο'τε' γιά νάβετ

25. Εύκολώτερον είναι νά περάστι

ή χαμηλός άπο την τρύπαν της βελόνα;,

παρά ό πλούσιος νά έμβη ει; τ/,ν βα

σιλείαν του Θεοΰ.

36. Κα'ι εκείνοι όπου το αχούσαν,

είπαν' χαι τίς δύνεται νά σωθη ;

ο.η. Κα! εκείνος είπεν' εκείνα όπου

ιΐναι αδύνατα συμά εις τους ανθρώπους,

είναι δυνατά συμά εις τον θεόν.

28. Και ό Πέτρος είπεν' νά, εμείς

όπου άφηχαμεν δλα, χαί σ• άχολουθη'- χείλιάμτε Ρίθα, ε ερδμ πάς τε'γε.

ναμεν.

29. Και ό Ιησοΰς τους είπεν' βε- 29. Ε δε άΐ ού θότ' άτοϋρε' με τ»

βαια σας λέγω, ότι δεν είναι κανένας ! βερτέτα οΰ θόμ γιούβετ , σέ νούκ' *■

ό όποιος άφηκ» σπητι, η γονείς, η αδελ

φούς, η. γυναίκα, η τέκνα, δια την βα-

βιλείαν τοϋ Θεοΰ,

3ο. Οπου νά μην τά απόλαυση πολ•

στε ντονά λε κά λέν§ στεπί, ά π|(ΐίνγ,

ά βελάζερ , ά Ρρούα, ά δγιέλμ , πιο

δασουρί τε μπρετερί« σ§ Περντίσε,

3υ. Κ^ τέ μ6ς μάρόβ με δούμί ντβ

λαπλάσια εις τον καιρόν έτοΰτον, και χ|τε κόχ» , ε γέτί τβ πά σόσουρε ντβ

εις τον ϊρχόμενον αιώνα, ζωήν αϊώνιον.

3 1 . Και ό Ιησοϋς περνώντας τους

γετε κε ογιεν.

3 1 . Ε σι μο'ρρι τ» διμπίδγιέτϊ ν.-\

νιάνε, οΰ Οότ' άτοΰρε' γιά, η (ίέμιντϊ

Ιερουσαλίμ, έ δο τε παίούχαενί Γ.Ο'

άτο χϊ γιάνε σκρούα^β γκά προ^ητετί

πίρ τί πίρρ' έ νιερίόυτ.

32. Ιέ ψέ & τΐ ϊπετί ντε δου'αρί

τε σ» παλεσίβετ , ε δο τι περκε'ϊετβ ,

έ δο τϊ πϊστιχετε.

33. Ε σι τά ρά/ενϊ μέ καμτζί ,

οό τά βράσεν' άτε, έ τβ τρέτενΐ δίτί

οο τε γγιάΧετε.

34. Ε άτά νούχε κουπετούανε <ρά-

δώόεκά μαΟητάδες, τους είπε' νά, ό

που άναβαίνομεν εις τά Ιεροσόλυμα, και

θέλουν τελειωθη όλα όσα είναι γραμ

μένα άπο τους προφη'τας, διά τον υίον

τοϋ άνθρωπου.

32. Διατ'ι θέλει παραδοθη εϊ; τά έ

θνη, και Οέλιι έμπαιχθη. και θέλει ΰβρι-

σθη, και θέλει πτυσθη'

33. Και ωσάν τον δείρουν θίλουν

τον σκοτώοει" και τ/)'ν τρίτην ήμε'ραν

θϊλει'άνας'αθη.

34• Και αυτοί δίν «γροίκησαν τί

ποτε; ά:Ά τοϋτα' και ίτούτο; ό λο'γο; ρε Ρ| γκά κετο' έ κέ Χ|γιέ φγιάλλε έ
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ήτον χρυ[/.(ί.ίνο; άπ' αϋτοΰς, και δεν έ-|φ'ίΐ/ουρ§ γκα άτα, & νουΧί νοηΌν» άτυ

κε οϋ Οούχαί'Ηί.

35. Ε κοϋρ οΰ άφίρούχ άί ντε Ιε-

ριχο' , νιε ίβε'ρϋίρε ρίγτε [Απούόε ϊ λί-

ΤΤϊν.

36. Ε τι διΡιο'ϊ τούραενε *ε σκ^ν,

πιέτ τζε'τε κ§γιό;

37. Ε ί ρίφίενε *τΐγ "'-ί &κόντε Ιη-

σούΐ Ναζχρινόι.

38. Ε θυρρι, ΐ θα' Ιησού ί πίρρι

Λαβίδιτ , λε<γ(Αθνίσι.ΛΕ αούα.

39. Ε άτα κε 6ίγν§ περπάρα ί

χερτόϊγν' άτ§ τε πουσόν * » άί ΡίΟε νι|

Οίόόιτ ιλΙ τεπερ' ί πίρρι Δαβίόιτ,λεϊγ-

[λονίσ{/.| ρ.ούα.

/)!>. Ε Ιησούί κϊντοοϊ , έπορσίτι τ|

για λί:ν| άτε περπάρα, ΐ κοΰρ έρδι άί

ζφερ , έ πιε'τι άτε,

4ΐ- Ει θα" τζδό τε τε πειγ τί;

ΐ δε άί ί θα- Ζοτ, τε σο'χ.

42. Ε δε Ιησούί ΐ θα άτιγ' σίχ, πε-

ο-α γιοτε τε σπετο'ι τί.

43.. Ε ατε τζαστ πα αι, * ι βιγ

πας σϊ, τονίκ* ελεβί>οΰο£ρε Περντίνε* »

ίίθε λαοί σι πάνε κετε, όάνε λ;βδ:|Α

Περντίσε.

Κρίε Ενεντειι.πεδγιέτετε. ιθ. ιρ.

ι. Ε σι χίρι ντε Ιεριχο, σκόντε ντ|

περ [λές τε κιουτε'τιτ.

2. Ε για, νιε νιερι κ| κιούχαεΐγ

Ζακχαϊο, β άΐ ϊστε ί πάρι ί κουιχ,ερκιά-

:εοετ . έ ΐστε σούρι' ΐ πάσουρε.

3. Ε δείερον τε σίχ Ιησούν$. ντ$

φακέ , έ νούκ« ροοΰντ γκα τούρλα, σέ

ψέ κβ ΐ βόίβλλε ντε στάτ.

4• Ε σκο'ι περπάρα , ί χίπι μπε νι&

[Αανεζε , τα σΐχ άτ§ , σε γκά άγι&

γνώριζαν έκηνα όπου έλεγουνταν.

3δ. Και όταν έσνίαωνεν εις την Ιε

ριχώ, έκάθουντα Ινας τυφλός εις την

ς-ράταν και έζήτα.

36. Και ώσαν άκουσεν όπου επερ-

να το πλήθος, έροιτ^σβ τί είναι ετού

το ;

3^. Και είπαν του, ότι ό Ιησούς ό

Ναζωραΐος περνά.

38. Και ίβο'ησί, και εΐπεν' ώ Ιησοΰ,

υιέ τοΰ Δαβίο, λυπήσου ρ.ε.

3ο, Και ?κεϊνο•. όπου έπάγαιναν ό;/.•

προς-*, τον άποπίρνασιν δια να σιω-

πη'ση' και αυτός πολλά περιοσο'τερον

εκοαζεν' υιέ του Δα'ίιδ, έλετ,σόν α.ι.

4ο. Και ό Ιτ,σοΰς !ς-α6η και έπρό-

ς-αςε να τοΰ τον φε'ρουν" και ώσαν ίσ>|-

ρ.ωσ:ν αυτός, τόν ε'ρώτ/,σε,

4 1. Και είπε" τί θ&ί^ς να σου κά-

ρ.ω ; Και έ/.εΓνος είπεν" αύΟίντ•/), να εϊ•

όώ .

42. Και ό Ιτ,σοΰς τοϊ εϊπεν' ίδί'ς"

η πί<7Κ σου σε εσωιε.

43. Και παρευβΰς εΐΰε, και τοΰ α

κολούθησε δοζάζωντας τόν Θυ'ν" και

όλος ό λαός ώταν το είόαν, ιί>/ α^ίςγ,•

σαν τόν Θεον

Κεφ. ιθ. ιρ.

ι. Και ώσαν ίαβτ,κεν [λε'σα, έπέρ-

να άπό την [/.έσην της Ιεριχώ.

2. Κα; να, και ένας άνθρωπος όπου

τόν εκοαζαν τό όνο[/.ά του Ζακχαΐον'

και ετούτος ήτον πρώτος κουαερκιάρης,

και πλούσιος.

3 Και έίητα να εΐδ^ τόν Ιησοΰν

ποίος είναι* και δέν έδυνετον άπό τό

•κληθος, ότι ήτον κοντός εις τό κορμί.

4• Και ετρεςεν όμπρο^α, και άνε'βη

απάνω εις ριίαν συκοι/.ορε'αν, δια να τόν
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είδη* ότι άπο έκείνην τήν «-ράταν εμελ- οϋδί^ουαΐγ τέ 3κον

λίνα πέραση. ί

5. Και ώσαν τ>θεν ό Ιησοΰς εις τον

τόπον εκείνον, ατένισε και είδέν τον,

και είπεν" Ζκκχαΐε, κατέβα όγλίγωρα*

διατϊ σήμερον κάμνει /ρεί« να μείνω εις

το σπήτί σου.

(>. Και έσπουδασε *αι έκατέβη, και

τον έδεχθηκε χαρούμ&νος.

η. Και ώσαν τον είόαν όλοι εγο'γ-

γυζαν, και έλεγαν* ότι εις άνθρωπον

άμαρτωλον επήγε να κονέψη.

8 Και ό Ζακχαϊος ϊς-άβη και είπεν

εις τον Κύριον" να, Αΰθέντ-/) , τα ημι-

5. Ε σι ερδι (/.πα τε βίντ, γ*ρίγ-

τι σίτε Ιτ,σούΐ, έ έ π '. άτέ, έ ί θοτε*

Ζακχαϊο ϊπείγτο , ζπρίτ μπε ί ,

σέ οοτ δό τξ κονέψ ντε στεπί τίντε.

ι με τε σπειγτα, ε ε-υ. ι^ ,.•[<'.

πριτι άτε μι Γεζ'.μ.

7• Ε σι πάνε χίτ|, μουρμιυρίσνείίΟϊ,

ε θόσνε, κε βάτε τ» κονέψγ» ντε στεπί

τ» νιεϊτ νιερίουτ φαγετίριτ.

8. Ε Ζακ^αίουα.δόλι περπάρα Ζο-

'ϊ )
ά, κε οΰ'νε ώ Ζότ, Ρ•.<

•υ των υπαρχόντων μου δίδω ει; τους μεν' ε ίεριτ σίμ έ άπ ρ.π§ τ§ βάρ«.§-

πτωχους και αν εσυκορατησα τίνος

τίποτες , το δίδω οπίσω τετράδι-

πλον.

9• Και ό Ιησούς τοϋ εϊπεν* ότι σνί

μερον έγινε σωτ/ρία εις το σπήτι ε

τούτο, εις όσον είναι και έτοΰτος υι

ός τοί Αβραάμ"

ίο. ΔιατΊ ό οίος τοΰ ανθρώπου ήλ

θε να ζητήστ) και να σώσ/, τί» χαμε-

νον.

1 1 . Και άκούοντα; εκείνοι ετούτα,

έπρόσθεσε και είπε μιαν παραβολών,

με το να είναι κοντά εις τήν Ιερουσα

λήμ, και να λογαριάζουν , ότι παρευ- , άτ» τζάστ δοιίαιγ τι τ,-ρακ-ιγ μπρε-

θΰς μέλλει ή βασιλεία τοϋ θεοΰ να ά- τΐρία έ Πεοντίαε.

ναφανη.

ία. Λοιπόν είπεν' ένας άνθρωπος | ία. θα δά" νιε νιερι πουΓιαο βάτε

ευγενής έπήγεν εις χώραν μακράν, να ντε νι$ βίντ τ§ λιάρΓί τι μϊρρ >ι«

πάρη δ•.ά λόγου του βασιλείαν, και να μπρετίρΐ πίρ βετίχε τε τιγ, έ τε

ρ!" έ ντί κ«μ μάρρΐ νιερίουτ ίέ με

τε'πίρ γκά χάκα , για άπ πράπ»

κάτερ πγιεσε.

9• Ε όέ Ιησοΰι ΐ θότ' άτιγ' «τοτ

κ»γιο στίπΐ μόρρι σπίτίμνε, σε ψΐ

έ δε κούιγ ΐ χιρρι Αβραάμιτ εστε.

ίο. Σείπίρρι ήερίουτ ερδι τε κερ-

κόγε , έ τε σόσγε άτά κε κένε τ'ε χοιί-

μπουρε.

ιι. Ε σι διΡιουανϊ ατά ζέτο , δτο'ΐ

έ θα νιε παρκβολι, σέ ψέ ίίτε άί &ψι*

Ιερουσαλίμιτ , έ σε ψέ κεσόιγν' άτα σ*

•■ ι

γυριση. καε/ειγ πζΓενε.

1 3. Και έκραξε δε'κα του δουλευ-| 1 3. Ε σι θυράι δγιε'τ| γκα σϊρ.τε-

τάδες, και τους ίδωκεν δέκα μνάς, και τό^τ' έτιγ, ού δάάτοΰρε δγιε'τί μνά-

τοΰς είπε" να πρα^ματεΟϊσΟε έως όπαϋ ρα , ε ού θότ' άτουρε' πουνόνι Χ;τ6

να Ώ.Οω. ΥΥ'Ρ01 σ* τέ κθε'νεμ.

ι4• Και οί πολίταις του τον έμι- 1 4- Ε ιρΰιατά^ετ' έτιγ νουκ'ίδοΰ-

σοΰσαν, και ες-ειλαν πρέσβεις άποπί- αιγνϊ άτε , ί οερΡουανε πλεκίσϊ πάς

σω του, και έλεγαν" Δεν τ•ν θέλομεν τϊγ , έ θόϋνι" νοιίζε, δουαμί κετε τε



Κ::., ιυ ΚΑΤΑ ΛΟΪΚΛΝ. αί3

να βασνλεύσ.ι ει; έρνάς.

ι5. Και δταν έγύρισε και έπ/ίρί

τςν βασιλείαν, είπε να του λαλήσουν

τους ίουλευτάδες εκείνους, ει; τοϋ; ο

ποίους είωκε το άστίαι του' οιά νά[Αα-

θ'ί τι ε'κέίόεσεν κάθε ένας εις την πραγ-

[Αατείαντου.

ι6. Καίί,λΟεν ό χρωτός, χμ εΐ-

τεν' αύΟέντη, τη [Αία σου [Ανά έκαμε

• παραπάνω όέκα [Ανά;.

ι-. Και λέγει του* Υγιάσου, οοϋ"λε

β.-»α(π' ίζίώτ, εις το ολίγον έγινες έ-

ρ"ΐ72>αί'νος, έχε έξουσίαν απάνω εις

&άα πόλεις.

»8. Και ήλθεν ό δεύτερος, και εί-

Βίν" αϋ(ΐίνττ;, ή [Ανά σου έκα[Αεν άλ-

«Κ πέντε [Ανάς.

ι^. Κα1είπεν και εις ετοΰτον' καΐ

σ•; γ.'ΐγ, εςουσιας^ς απάνω εϊς πέντε

Γολις.

3ο. Καΐ ό άλλος ήλθε, και εϊπεν'

βϋδίντη, να, ή [Ανά σου, όπου την ει

να βαλαε/ην εις το [Αανϊίΰλιον.

3ΐ. Διατί σε ε'φοβοΰΐΑουν, δτι εί

σαι άνθρωπο; αϋς-τίρο'ς, σηκώνει; εκεί

νο όπου δεν έβαλες, και θερίζει; εκείνο

οποΟ δεν έσπειρε;.

22. Και λέγει του ό αύθίντη; του'

από το ς-όμασου θέλω σε κρίνει, πο

νηρέ δοΆι' ϊςευρες ότι εγώ ε?τ.αι άν

θρωπο; αύςηρό;, σηκκώνω εκείνο όπου

δ;ν έβαλα, και θερίζω έκιϊνο όπου όέν

έσπειρα.

23. Κα'ι οιατι Λεν έοωκε; το άργύ-

6ιόν [Αουεϊς την τράπεζαν, και εγώ ώ-

σαν ΐρχουιΑουν, ήθελα το πάρη ριέ τον

καματον ;

24• Και ει; εκείνον όπου επαρας-ε-

κουνταν έκεΐ, είπεν' Επάγετε άπ' αΰ

τον την [Ανάν, κα•. όότε την «κείνου ό

που έχει τα; ίέκα [Ανά;.

α5. Κάι λίγουν του' αϋθέντ/;, έχει

[Απρετερογε [/.π» νεοετ

1 5. Ε σ'ιμο'ρρι [Απρετίρίνε, ε οϋ κθίε,

πορσίτι τέ βερρίσνϊ τέκ άι κετά #ερ-

π;το'ρε , κε ού κ;ί δένε άσπρετε , τϊ

[λψόν σέτζ φιτΐ[Α κίϋ πένί ίίθϊ κούϊ.

ι6\ Ε Ργΐίν ΐπάρι ε θο'τε, ζότ,

ανάγια γιο'τε τζό'ί ογιέτί τ» τγιέρα.

\η. Ε ΐ θο'τ' άτιγ' [Αΐρόί περ τι

/.οπιλ ϊ πεσοΰαρϊ σε ψέ ντε τ| πάκε-

νε ού περρε ί πίσειε δό τϊ γέτζ, ζότ,

ντεόγιέτε κιου:•έτε.

ι8. Ε βγιέν ί δίτι , έ Οο'τί' ζοτ,

ανάγια γιο'τε, τζο'ϊ πέσε (Ανάρα.

ΐ9• Ε ί δα ε ίέ άτίγ' έ οέ τιγ §ο

τ; γέτζ ζότ ντ§ πέσ§ κιουτί:ε.

2ο. Ε βγιέν τγιάτΐρ , ί δο'τε' ζοτ,

γικ [Ανάγια γιο'τε , λί έ ρούαϊγτα πϊ-

ιτγιέλε ντε νιε δεστεμελλ.

3ΐ. 2έ ψέ οϋ τρίατζε τίγ, σε γ»

νιερί ί άσπρ| , γκρε άτέ κί νου/.ε ίο >

ρε , έ κουαρρ άτε κι νουκί [Από)'ε.

' 22. Ε ϊθότ' άτίγ , γκα φγιάλια ό'τε

3ό τι τε Ριουκο'ιγ τι σερπετόρ ΐ λίίκ,

ί §ίγ• κε γιαρ. ούνενιερί ίάδπρε, έ γκρί

άτε κ^ σβούρρα , έ κου'αρρ άτί χ\

νούκε [Απο'>α.

23. Ε ψέ νούίε δε άσπρετ' έ[Αΐ'α

ντε σαράφι, κε ντε τ& κΟίερ» τΐ[Α δο'γε

τ'ι [Ααρρε ριέ ^γιαφουαρ;

ί4• Ε οϋ θο'τ' άτοΰρε κε κέν| περ-

πάρα, [Αερρι γκά άΐ [Ανάνε, έ έπγιανι

άτιγ κ| κά τ'ε ίγιέτε [Ανάτε.

2Γ). Ε γιου πίρΓέϊ'κνε άτιγ, ζοτ, άί
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δέκα μνάς*

α6. Διατί εγώ σας λέγω, κάθε ενα;

όπου έχει, θέλει τοΰ δοθη' καί άπό ε

κείνον όπου δεν έχει, και έκεϊνο ό-οΰ

έχει, θέλει παρθη άπ' αυτόν.

•χη. Και άπέκει τους έχθρούςμου ε

κείνους, όπου δεν ηθέλησαν να βασι

λεύσω εις αυτούς, φέρετε μου τους ε

δώ, και κατασφάξετε τ•υς έμπρβτά

μου.

28. Και ώσαν είπεν ετούτα ό Ιη-

σοΰς, επάγαινεν ε'μπρος•^, άναβαίνων-

τας είς τα Ιεροσόλυμα.

29• Και ώσαν έση'μωσεν εις την Β/)θ-

φαγή και Βηθανίαν, εις το όρος όπου

κράζεται έλαιών, ες-ειλε δυο άπο τους

μαθητάδε; του.

3ο. Και εΐπεν' Συρτέ εις τό χωρίον

όπου είνχι αγνάντια" και εκεί όπου έμβαί-

νεται εις αυτό θέλετε είίρει ενα πουλά

ρι δεμένον, είς τό όποιον κανένας άν

θρωπος άκόμι δεν έκάθισε' καί λύσετε

και φερετέ μου το.

3ι. Και άν σας έρωτη'ση κχνένας"

διατί τό λύετε; να τοΰ εϊπητε ετζι" ό

τι ό Αύθέντης του το χρειάζεται.

32, Και ώσαν έπνιγαν οί άπες-αλ-

μένοι, εύρηκαν καθώς τους είπε.

33. Και έκεϊόποΰ έλυναν τό πουλά

ρι, τους είπαν οί αύθεντάδες του" δι

ατί λύνετε τό πουλάρι;

34• Και έκεΐνοι είπαν* ότι ό Αύθέν

της του τό χρειάζεται.

35. Καί ηφεραν τό πουλάρι εις τον

Ιησοΰν. Καί Ιβαλλαν απάνω τα φορέ

ματα τους , και έκάθισαν τον Ιησοΰν.

36. Καί εκεί όπου επέρνα, ε7ρώνα-

σιν άπό κάτω τα φορέματα τους εις

την ς-ράταν.

'λη, Καί ώσαν έσημωσεν ηδη εις

τον κβτη'φορον τοΰ βουνοΰ των ελαίων,

α^/ισανόλον το πλήθος των μαθητών

κα δγιέτϊ μνάρα.

αύ. Ε οϋ θόμ γιούβιτ, κε τζίλιτ

δυ λι κα δο τι ιπετε, ε •)κα αι κι

σχα, έ δέ άγιϋ κε κ», §ό τε μίρόετι

πρέίγ σί.

27. Πό σά πΐρ «τα χάσμιριτ' έμί,

κι νούκε δείχνε τ'ι μπρετερο'ίγ μπι τα,

πίρμενι κετού, έ θέρρι περπάρα μέγε.

α8. Ε σί θα >"-ΐτό, σκόντε περπάρχ

σ§ τγιέρεοετ , έ χίπεν ντε Ιερουσαλίμ.

29• Ε κοϋρ οΰ άφΐρούα ντε βιθφα-

γί , ε ντε βηθανί , ντε μαλλ κι θούχα-

ετε ί οΰΧίνιτ, δερΡόϊ 3ι γκχ μαθη-

τίτ έτίγ,

3υ. Ε οϋ θα" χάίγδενι ντΐ φϊιατ τε

π|ρτέιγμε, έ σί τε χίνι άτγϊ , δό τε

Γένι νιε κρότζ λίδουρε, κε έ δι σ/.α νί-

πουρε μπί τέ νΐίρί, ζγίδνιε άτε, έ ίίρ-

μανι κετού.

3ι. Ε ντου πίετί νιερί γιούβετ , ψε

έ ζγίδνι; κεϊτιϋ δό τι θό« άτίγ' σε ί

δούχαετ• ζο'τιτ σε τίγ.

2. Ε σι 5ανε ατα κΐιίΐρΓοι, ε Γί

νε σί κούντρ ού θα άτοΰρε.

33. Ε κοϋρ ζγίγδνε άτα κρότζνε,

ού θάν άτοΰρε ζοτϊρίνγτ' ετίγ, ψέ ί

ζγίδνι κρότζνϊ;

34• Ε δέ άτα ού θάνΐ" κι ζότιτ σϊ

τίγ ί δού/αετε.

35. Ε ί προύνι άτι τέκ Ιησούί.

έ σί στίνι άτα ρόλατ' έτοΰρε μπί

κρότζνε, χίπνί μπί τϊ Ιησούν|.

36. Ε άτέγε /.ε σκο'ντε άι, στραιγ-

νΐ *ότα ρόπατ' ίτοδρε μπ' οΰδ|.

"ί>η. Ε κούρ ού κιας άι μπ§ τε

ζπρίτουρί τ\ μάλλιτ σ^ ούλίνιετ, νίσν|

Ρίθϊ τούρμα έ μαθτ,τβιτ τ$ λίβδόϊγνε
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καί ϊχαίρουνταν, καί υμνούσαν τον Θ«-

ον με μεγάλην ^ων^ν ό\ά ολαις ταϊ; δΰ-

νί-μα•.;, όττοϋί ίί<ίαν.

38. Καί έλεγαν" Εύλογτ,μένο; ό

ερχόμενο; /3«σιλεΰ; έν ονόματι Κυρί

ου- ειρήνη εν ούρανω καί οΌ'ζα έν ΰψί-

70!,-•

3ρ. Καί κάποιοι από τοϋ; Φαρι-

«κ'ου; από μέσα από το πλί,Οο; του

είπαν" διδάσκαλε, φοβέρισε . του; μα-

θΐταόε; σου.

4ο. Καί άπεκρίθτι και ίΐπίν του;*

ϊίγω σα;, ότι εάν αυτοί σιωπ/ίσουν, ή

πέτραι; θέλουν λαλ•/;σ?ι.

4 1. Καί ωσάν έσνίμωσεν εϊϊι την

πο'λιν, καί ττ,ν έκλαυσε,

4^. Λέγωντα;" ότι άν έγνώριζες καί

ί«ϋ, καν εις τήν τίμίραν σου τούττιν ,

τα πράγματα όπου είναι ει; τ/,ν είρη-

νϊν σου" ά[*η τώρα έκρΰ:ρθ>5 «το τά αά

τια σου"

43. Οτι θέλουσιν σου ελθ/ιήαέραι;,

καί οί εχθροί σου Οέλουσι βάλει τρυ-

γυρωσου χαντάκι, καί Οίλουσ: σε τρυ-

γορίσει, καί θέλουσι σέ θλίψει από λά

δι τόπον"

44• Καί θέλ»υν σι ζεπατώσει εω;

τα θεμέλια, και τα παιδιά σου θέλουν

χαλάσει μέσα ει; εσένα" καί δέν θε'λουν

ίου άφνίσει πέτραν απάνω ει; τν;ν πέ

τρα•/" διατί οέν έγνώρισε; τον καιοον

τί; έπισκοπί; σου.

45. Καί ωσάν έμβηκε μέσα ει; το

ιερόν, άρχισε να εΰγάν/) ί;ω εν.είνου; ό

που έπουλοΰσαν μέσα καί αγόραζαν.

46. Λέγωντά; του;" είναι γεγραμ-

(«'νον, ότι τό σπχίτί μου είναι σπήτι

προσευντ,;" καί έσεΓ; τό έκααετε β~ι\•

λειά τών κλεπτών.

47. Καί εδίδασκε κάθε Ϋ,μέραν ε!;

το ιερόν" καί οί άρ/ιερεϊ; καί οί γρκμ-

ματεΐ; έγυρευαν να τον χαλάσουν, καί

[ίρντίνξ του'κ' έΓε''οΰαρε μέ ζ§ τέ μάδ

|ρ Ριθ άτό τζιου&ρα Χ! πάνε.,

38. Ε Οόσνε" ί κεκουαοε μπρέτι, άί

κΐβγιεν μπε §μ§ρ τε Ζότιτ, πάϊκ ντέρ

Κίελ, ε λεβ&μ ντε (Αί τε λιάρτξ.

3(;. Ε τζά γκά Φαρισέίγτε πα'ίκου'-

αρ| μ; τούρμε ί θόν' άτίγ" δασκάλ,

κερτό μα!)/;τίτ' έτουα.

4». Ε γιου πξρίέίΓκ άτοΰρε, £ ού

θζ" ού ίΐόμ γιουβετ , χε ντε πουϊο'φ-

τζινε κ:τά, δό τε θερρέσϊν§ Ρουρ^τβ.

4 1. Κ ιί οϋ άφερούα, ι πα κιου-

τε'τνε, κιάου πει τε,

4ί. Ε θα" σέ τε ίιόχγε ε δέ τίγ,

έδέ ντ§ ζε:ε δίτε, ά:ε κ§ βγιέν περ

τ£ (Αίρ';;ε τέντε' μα νταϊτί χ;γίό 'έοτ|

μπουλιούαρί γκα σίτ' ί:οΰα.

/β. Σέ ψέ δο τε βίγε/| ί$ί.τ πέ: τι,

κούρ τε τέ π|ϊΐγ'ΐε'λλ|νε χάσμεριτ έ-

τοΰ με χεντέκ , » τ} τΐ μπουλιο'γίνε

ρότου/ε , ί τε τ$ στρεγγο'γίνε μπε τϊ

Ρίθ' άν£.

44• Ε τε τε γκρεμίσγίνί περ ίι-

ουτ τι , έ δε δγιελμτ έτουα με τι

λάοκ.:, εδο τε μο; λ^ν{τεκ τζ'γε ίοϋόρ

μπί Ροϋρρ" σέ ψέ νοΰκ^ ν.ο'χΐ κο'χ£ν£

τε πάριτ χ'ε ο!ι πε τέκ τέγε.

45. Ε σι χίρι ντ§ Ιερίι , ζουρι τ|

κρέν γιάστϊ ατά Χ| σίτνε έ κλΛγν*

πρέντα μπε τϊ,

4<). Ε ού θοίί άτοΰρε" |ίίτε 3κρου-

αρε, ίίτεπία ίμε, εστε στίπί «σε οάλ-

τουριτ, έ γιοΰοετ ί Α(τ» άτ'ε σπιλλέ τι

κουσάρίβετ.

47• Ε διδάζτε γκα δίτ| ντε Ιερό"

πό τε πάρετ' έ πρίοτερετ, ί ίέ γρ*μ-

ματέϊγτε , έ δέ τε πάρίτ' έ λαοίτ,

33"
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ο! πρ&τοι τοβ λ.αοΰ.

48. Και δέν «ΰρισκαν το τι να ήθε

λαν τοΰ κάμη' διατϊ ό"λος ό λαό; έκρε'*

μ«το άπ' αυτόν να τον άκούη.

Κεφ. κ αο.

χ^ρχοϊγνϊ τα νουμπίσν» άτί.

48. Ε νουχε οίγνβ σέτζ τε *£ϊγν§

περ τί. σέ Ριθϊ λαόι ρίγτ» μ* Ρόγ§

χάπετ§ τα διΡιόν άτ{.

ι. Και ιΐ; [λίαν των ημερών εκείνων,

διδάσκοντας τόν λαόν (ΐς το ιερόν, και

εύαγγελίζωντας , άπροσδοκτίτως ίπη-

γαν οϊ αρχιερείς και ή Γραμματείς μα

ζί» μέ τους πρεσβυτε'ρους,

3. Και ειπάντου* είπε μας μέποί-

αν εξουσίαν κάμνεις βτοΰτα; η ποίος εί

ναι «κείνος όπου σοϋ έδωκε την εξου

σίαν «τούτην ;

3. Και άπεκρίθη και είπε'ν του;" να

•ά; ίρωτνίσω και ίγώ ενα λόγον' και

ιίπετε μου'

4• Το βάπτισμα Ιωάννου από τον

οΰρανάν ίτον, η από τους ανθρώπους ;

5. Και εκείνοι έσυλλογίζουνταν (Λί

βα τους, και έλεγαν" ότι αν «ΐποΰμεν'

άπό τον οϋρανόν' θδλει ειπεί" διατί λοι

πόν δέν το έπις•εΰσ«τ« ;

6. Αν είποΰμίν" από τους ανθρώ

πους" όλος ό λαός θελε: μας λιθάσει'

διατί είναι καταπεισμένος, πώς ό Ιω

άννης να είναι προφήτης.

η. Και άπεκρίθηκαν πώς δένείξεύ-

ρουσιν άπό που είναι.

8. Και ό. Ιησοΰς τους ειπεν' ουδέ

εγώ σας λέγω μέ ποίαν έξουΐίαν τϊ

κάμνω έτουτα.

9• Και άρχισϊ νίί λέγη εις τον λα-

όν «τούτην την παραβολην' ίνας άν

θρωπο; έφύτευσεν αμπέλι, και το «δω-

ο»ν ϊξω «ΐς τους γεωργούς να το άμ-

πελουργουν' καί «οιε'βη καϊ ίλειψι χρό

νους ρρικούς.

ίο. Και «ϊς τον καιρόν άπ»7«"•λ«

δουλιυτην «ϊί τονς γιωργοϋς , νχ τοΰ [ ντ\ Αούιγκ χι τϊ ;πν§ άτίγ γκα πε'μΐτ

Κρί« Ενι§ζε'τε. κ. 3θ.

ντ§ νι§ γκα ατο οιτ, τεκ δι-

δάζ ά'ι λαο'ν| ντε Ιερό , ί βαγγελ'ισ,

οΰ μπεγιούαδε τέ πάρετ' έ πρίφτε-

ρετ , « δε γραμματειγτε, μέ πλεκε-

σίνε πάσχε.

2. Ε έ πιε'τνε άτϊ ε ί Θάνε* θοΰαιγνα

νέβετ μέτζ οΰρδερ πεν τϊ κίτό πού-

νερη;; α τί,ιλι ε^τ αι κε τε όα τι

κίτέ ούρδΐρ;

3. Ε οϋ περΡειΓκ, ί οΰ θα άτοϋρε.

δό του πιες έ ο; οΰνε γιού&τ νι| ογιά-

λ|, έ τε μα θούανι

4• ΠαΡ|ζίμι ί Ιωάννητ γκα Κίελ'ς

κέ , ά γκα νι;'ρ|ζιτε;

5. Ε άτα (ΛΖντο'νιτ/ε με βί'τεχε τβ

τουρε , « Οό^νε' σέ ντέ θάφτζιμ γκα

Κίΐλΐ , οο τε να θο'τ}, ψί «δα νούκ'

ί πεσούατε άτίγ;

6. Ε πα ντέ θάφτζιμ γκα νιέρβζι-

τ|, δό τε να βράσε νάβετΡίΟ| λαόι μβ

Ρουρρϊ' σέ οί ΐστε μπούσουρε κόκα σβ

Ιωάννη ία προ^ητ.

η. Ε οϋ πειΡε'Ί'Γκνί νο•υχ| ίϊίμϊ, σ4

γκά^α |5τε.

8. Ε δ« Ιησούι οΰ θα άτουρε* άς

οΰνβ ού θομ γϊούββτ, μέτζ οϋρδίρ Ι

πί'ίγ κετό.

ψ Ε νίσι τ| θϊσ λαόιτ κετ^ παρα-

βολί, •5ι£ νιερι βοΰρι ίι| βέ'ΐτε' « βύ

άδά άτϊ πούιγκετ' « «Ιΐ βάτβ τζα

ογιέτ ντε τγιάτίρ β|ντ.

ίο. Ε μπέ κόχ: δερΓόι νιε κοπΐλ
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δώσουν άπο τον καρπόν τοΰ άμπελίου"

χοα οι γεωργοί τόν ίδειραν, χαί τον ε-

ξ-ειλαν εΰχαιρον.

ιι. Καί πάλιν άπές-είλεν άλλον οοΰ-

λον" χα! οι γεωργοί τον «δειραν καί ε

κείνον, χαΐ τον ατίμασαν χαί τον έςα-

7τ/ς•ί!λ«ν εΰχαιρον.

12. Και πάλιν επεμψεν ακόμη χαί

τρίτον" χαί εκείνοι χαί τοΰτον τον επ-

λη'γωσαν χαί τον εΰγαλαν ε;ω.

ι3. Καί ύ αϋθέντης τοΰ άμπελίου

είπε" τί^άκάμω ; ας πέμψω τον υίόν

μου τον άγαπημένον* χαί ίσως ώσαν

τον είοΌΰσι θέλουσι τον ίντραπεΐ.

ι4• Αλλα οι γεωργοί ώσαν τον εί

δαν, ίσυλλογίζουνταν μέσα τους, χαί

έλεγα/ ετούτος είναι ό κληρονόμος"

•λατε, χαί ας τον σκοτώσωμεν, δια να

γένη ή κληρονομιά του έδικη'μας.

ι5. Καί εΰγαλαν τον έ";ω ά~ό τ6

αμπέλι, καί τον έσκότωσαν. Τί θέλει

κάμει λοιπόν ό αύθέντης τοΰ αμπελιού

•ίς εκείνους τους γεωργούς ;

1 6. Θίλει ελθη χαί θέλει χαλάσει

τους γεωργούς ετούτους, καί το αμπέ

λι θέλει τ6 δώσει εις άλλους. Καί εκεί

νοι ώσαν τ6 νικούσαν, είπαν" μη γένοιτο.

\η. Καίό Ιησοΰς εγύρ'.σε καί τους

είδε , καί είπε" τί είναι λοιπόν ετούτο

το γεγραμμίνον' ότι •\ πέτρα την οποί

αν έκαταφρόνισαν οι κτιςνκδες, εκείνη

έγινε κεφάλι της γωνίας ;

ι8. Καί οποίος πέσει απάνω εις αυ

τήν τήν πέτραν, θέλει συντριφθή' καί

«ΐς όποιον πέσει , οε'λει τόν λιχνίσει.

ι

19. Καί οι αρχιερείς καί οί γραμ

ματείς ηθέλησαν έκεινην τήν ώραν να

απλώσουν τα χεριά τους απάνω του"

«μή έφοβη'θηκαν τόν λαόν' διατί {γνώ

ρισαν, ότι δια λόγου τους ίίπίν τήν

παραβολήν ϊκείνην.

έ βίίτιτ' ΐ Λουϊγκτί σι ε ράγνί άτε ,

έ διρίούανε με δο^ρρ μπράζ|τ|.

ιι. Ε περσερί δξρΡόί ε δί νιε τγιά-

τερ κοπίλ' έ «τα σι ί ρ"ά^ν| • δ» άτι,

έ έςεντερούανε, έδερΡιύαν} με §ούαρ4

μπρά'^τί.

12. Ε πβρσερί <?ερίόΐ » δέ νιΐ τ^

τρέτΐ" έ δέ άτ« σί έπλιαΡόσν}, ΐ οέ χε

τε , ε ντζούαρε γιάίίτβ.

ι3. Ε θα ί ζότι ΐ βείτιτ" τζτ§

."έϊγ; δό τ§ δερΡόϊγ πίόρ| τίμ τί δά-

ϊουρινε' μπάσε σί τϊ σόχξν§ χ|τ§, οο

τ| τουρπιρο'Μενϊ.

ι4• Ε Αούιγκτί σί επάνξ ατέ, συ-

λοη'συνε με βέτίχε τϊ τοΰρε , ί θάν|"

χούιγ Ιϋτ' ί ζότι βέ'ΐτιτ , χ^ ί πίβ

πγιέσε' εγιανι τα βράσ|μ$ άτ§ , τ§ να

μπέτετϊ νέβετ κληρονομιά.

1 5. Ε σί έ ντζοΰαρί άτ$ γιάστ|

γκαβείτι, ε βράνί" τζδό τοΰ Λίγε δ*

άτοΰρε ί ζότι £0-ιτ}

1 6. Αό τε βίγϊ, ε δό τ| ϋιούαγί

κετα Αούιγχ" ε δό τα άπε βε^τίνε σξ

τγιέρ|βετ, έ άτά σί διΡιούανί κετ^ Θά

νε" μός κιόφτε κούρε κίγιό πούνε.

17. Ε δε άΐ σί ού κΟί», έ βεατρόί

μπε τα, ού θα" τζείτϊ 3α «γιο κε ?-

στ§ σκρούαρε" Ροϋρ: κε έ ατίνε πόίίτ»

μγιέστρϊτι κε πέή-νε στεπίτε , χούιγ

ού πε κιούτζ ί κιοσίσε;

1 8 Ε τζίλι δά κε τε πγιέρε μπί ά-

τ» Ροΰρρ" δό τε θξρμόνετί, έ μπί τζί-

λινϊ δό κ» τε πγιέρξ άί, δό τά -;γ§

πλιούχουρ.

ιΐ) Ε τ| πάρετ έ ποίφτΐριτ, έ ίέ

γραμματέϊγτί κερκόίγνε τε 3τίγνε

δούαρρ"τβ μπί τ» ίίΐ τζάστ" πό ού

τρεμπνξ γκ» λαο'ι' σε ψέ ίνιό/νί κ§

περ άτκ • θα κ(τε παραζολι.
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3ΐι. Και πα^αψυλάγοντε'ς τον εΓ-ϊν-

λα» ανθρώπους επίβουλους, οι όττοΓοι

ί» εταπλάτουνταν να τ,ναι δίκαιοι" δια

να πάρωσιν άπ' αύτον λο'γον, να τόν

παραδώσουν ει; την αύθεντίαν , και

εις τ/,ν ίζουσίαν το6 ήγεμο'νο;.

2ΐ. Και τ;ν ερώτησαν , και είπαν*

διδάσκαλε , είςεύροαεν ότι κάλα λέγεις

και διδάσκεις, και δεν άποβλε'πεις εις

προ'σωπον , άλλα έπ' άληθείας την ς•ρά•

ταν τοϋ Θ:οΰ διδάσκεις"

23. Ημποροϋμεν εμεΐς να δίδιομεν

χαράτζι ει; τον Καίσαρα, η ό/ι;

33. Και γνωρίζωντας την πανουρ•

3<ι. Ε σι ρίγνε τονίκ* έ ^ούαΐγτον

ρ§ δίρΡούανε κουλαούΤε, κε δεφτο'ϊγνε

βε'τ|/_εν έτοΰρε' σέ γιάνε νϊε'ρε, τέ

δρειγτϊ' κε τα ζίγνε άτε ντ§ ντονιε

ο-/ια7ε, ϊ τα ίπνε άτ'ε ντε δούαρό τί

ζοτερίσε , ; δέ ντε δουαρρ τ§ ρι—ρέτ'.τ.

3ΐ. Ε έ π'.ίτνε άι\, ί ί Θάνε" δο?-

σκαλ, νάβετ έ δίμϊ /.ε τϊ <ρλέτ έ δι-

δάξ τέ §ρε'ΐγτεν§, ένόυ/.ε (Απαν χαι?ρ

οϋδεν' ί Ζότιτ

Γ ί
•νιερίουτ , πο Γεοτον

ρΛ τέ ρ ε-.τετα.

23. Ε5τε ντεγίερ'ε τ' άπεαε νάβετ

πάΓε ντε Καίσαρι, ά. γιο;

23. Ε σι ού κουπετόε άτοΰρρ δρί-

γίαν τους, τοΰςλεγιι" τί με πειράζετε; ; νε^ίνε, ού θα άτοϋρε, ψέ μεΡουτζίτνι;

3^• Δείςετε' μου ίνα δηνάρι' τίνος Ι 24• Αεφτόμενι νιε δηναρ" * κούγια

ΐ5τ& κονα, ε δέ §μ§ρι κε κα κούιγ

σίπερ, γιου περΡέϊΡκνξ έ ί βάνε" β Καί-

σαριτ.

3 5. Ε δέ άί ού 6α άτοΰρε' επν&

άδά άτο >λ γιάνε τε Καίσαριτ τέ

Καίσαρι , ί άτ6 κε γιάνε τ« Περντί-

σε , ντε Περντία.

26. Ε νοιίκε μουντνε τα ζίγνί μπ|

φγιάλλε περπάρα λαο'ιτ" έ* σι ού τζιου-

δίτνϊ ντέ τε π[ρΡε'Ρουρε τ$ τιγ ποβ-

σιούανε.

37. Ε σι δούαίε περπάρα τζα γκα

Σαδουκίίγτε ( άτα λέ νουκε πεσο'- ενε

σε δο τ'εγετε ι\ γγιάλτουρε) έ πιε'τν'

38. Ε ΐ Θάνε" δασκάλ , Μωϋσίβυ

να λια νάβετ σκρούαρί, κε ν-; ί βδε'-

κτ§ ντονιέιτ βελάϊ , /ε είττ' ί μαρτού-

οτρβ, β τε μος /έοί δγιέλμ , τ| μάρρί

Ρρου'αν' ΐτΐγ ί βίλάι τιγ , έ τί λέρε

φάρρε βελάιτ σε τίγ.

ΐ(). Κενέ δα στάτε βελάζερ Γ ί ί

π ο^ι ρ-όρρι Ρροΰα, έ βδίκι πα ογΐίλλα.

3ο. Ε έαο'ρρι ί οίτι Ρρουανί , έ δέ

εικόνα ε*/ει και άπανώγραιιαα ; άπε-

κρίθτ,καν και ιιπαν' τοϋ Καίσαρος.

35. Και ό Ιτ,σοΰς τους είπβν' άπό-

δοτε λοιπόν τα πράγματα τοϋ Καί

σαρος εις τον Καίταρα' και τα πράγ

ματα τοϋ Θεοϋ εις τον Θεόν.

ί6. Κ Ά δέν ιΐμπο'ρεσαν να τον πι

άσουν ει; λόγον εμπρος-α εις τον λα-

ο'ν' και (θαύμασαν εις την άπο'κρισίν

του , και έοιώπασαν.

•χη. Κ αι κάποιοι άπο τους Σαδδου-

καίου; ό^οϋ έναντιοΰντπ πω; να μην

είναι ά•ν«7α<ιις , επήγαν κοντά, και τον

ερώτ/,^αν,

α8. Και είπαν" διδάσκαλε, ό Μω-

Ισή"; εγραψεν εις τον νο'μον' εάν άπο-

βάν/ί κανενός άώ'ελβος, όπου να εχη γυ

ναίκα. κ«ί ετούτο; να αποΟάντ, άτεκ-

νος , να πάρΐ0 ό άδϊλφο'ς-του τήν γυ

ναικά του, νά ίξενας-η'σ/ι σπε'ρμα εις

τον άδελφο'ν του.

20. Επτά λοιπόν τ,ταν άδίλφοί'

και ό πρώτος ί*τρ« γυναίκα, και ά-

7[έθανε> ατεκνος.

Οί. Κα4 »π>,ρεν ό δεύτερος τήν γυ-
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ναΐχα, και απέθανε και ε'κίίνος άτεκνος

3ι. Και έπΐρέν την ό τρίτος* ομοί

ως και •. ί ίττά* και δεν άφησαν παι

δία, και άπέθαναν.

3α. Γς-ερα άπό όλους απέθανε και

7, γυναίκα.

33. Τίνος λοιπόν άπ' αυτούς όλους

εις την άνάς•ασιν θέλει είσθαι ή1 γυναί

κα ; διατ! την είχαν και οι έπτα γυ

ναίκα.

Λ4• Καίάπεκρίθη όίησοΰς και είπέν

του;" οί υίοι τοΰ «ίώνος τούτου παν-

ορίυουν και πανδρεύουνται.

35. Αριη εκείνοι όπου καταξιοίθώ-

σι να τύχουν τοΰ αιώνος εκείνου , και

τΐ,ς άνας-άσεως των νεκρών, οΰτεπαν-

ορεύΌυν, ούτε πανδιεύουνται.

36.. Ούτε ή^ποροΰσι πλέον να άπο-

δανωσι* διατι είναι ίσα «.β τους αγγέ

λους* και είναι υιοί του Θεοΰ, και υι

οί της άνας-άσεως.

37. Και ότι οί άποθα(Λ(Αε'νοι σηκώ-

νονται, και ό Μωϋσης το ίση'|/.ανεν

«ϊς την βάτον, εκεϊ όπου λέγει Κύριον

είναι τον Θεόν τοΰ Αβραίιυ., χαί τον

θεόν τοΰ Ισαάκ, και τον Θεον τοΰ Ια

κώβ.

38. Και 4 Θεός δεν είναι νεκρών

θίός, άλλα εκείνων όπου ζοΰσι' διατ'ι

όλοι εις αυτόν ζοΰσι.

39. Και άπεκρίθ/,καν κάποιοι από

τοβς Γραμματείς και είπαν* διδιίσκα-

λι, καλώς είπα;.

4<>. Και πλέον δεν άποκοτοΰ*αν νά

τον έρωτη'σουν τίποτες.

4'• Και είπεν εις εκείνους* πώς

λέγουσι τον Χρις-όν να είναι υιός τοΰ

Δαβίδ;

ί\'ΐ Κα! βιύτό; ό Δαβίδ ιΐς το βι-

%λίον των ψαλμών λέγει* ιϊπεν ό Αύ-

ίεντης εις τον Αύθέντην μου* κάδου ά•

ι»ό την δεςιάν μου ,

κού'ίγ βδίκι πα δγιέλλμ.

3 1 . Ε έμο'ρ*ρι άτε ε δε ί τρέτι , ί

κίστού ε δε τε "ίτάτι , ε νούχ» λιάνς

&γιέλλμ, έ βδίκνι.

3ι. Ε παίτάγε γκα τε ίίθ$ βοίκι

ε δε Γοούαγια.

33. Ρ, ντέ τε γγιάλτοΛρε, δα τ? ο»

βόέκουρετ ' τζίλι γκά άτά δό τα χετε

Γρούα; σε κε τε στάτε 4 πάτνε άτι

περ Ρρουα.

34- Ε δέ Ιησούι ού περΡέιΡκ, ε οΰ θχ

άτοΰρε" δγιελλμτ' έ κεσάιγ γέτετ μαρ-

τόγενε , έ δ; μαητο'νενε.

35. Μα άτά κε γιάνε Ριουκούαρί

περ ντά τε γέτε τε ζο'τε , ε τε γγιά-

λενε γκα β&'κϊγια άς μαρτόγενε ας

μαρτόνενε,

36. Σε ά; τε οδέΐϊνε μούνγϊνε με"

πό γιάνε λάραιγ μέ Εγγϊϊγτε , έ γιάνε

Αι'γτ' έ Περντίσε , κούρ γιάν§ τε πίγτ'

έ σε γγιάλτουριτ

37. Ε πα κε γγιάλενε τε βύέκου-

ριτε , ε δέ Μωυσίου έ οβφτό* μπάνξ τ|

φέρ"ρΐσε, κούρ θότβ Ζα'τνΐ , Περντίν' ε

Αβραάμιτ , ε Περντίν' έ Ισαάκουτ , ε

Περντίν' έ Ιακώβιτ.

38. Ε Π:ρντία νούκ' εστ' ί σε β§έ-

κουρετ , πό ί σε ΓιάΧεβετ, σε ψέ πξρ

άτε γιάνε τε Γίθε τε Ριάίϊ.

3μ. Ε οΰ περίε'<κνε τζά γκα Γράμ-

ματέίγτί, έ ΐ Θάνε* δασκχλ, μίρ6| θέ.

4ο. Ε νουκε ίουτζόν ρι| τα πίετ

άτε νιερί ίε.

4 1 Ε ού θα άτοΰρε* κι* θο'ν|

Κρίστινι κε εϋτε πίράι ί δαβίδιτ;

42. Ε βέτε Δαβίδι θο'τ» ντε κάρ-

τε τεΨαλ(Αο'βετ. ©« Ζότι, Ζο'τιτ σΐρ-'

ρν ΐΛπχνε τψι τε 5γιά9ίτ|,
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43. Ε*κ ό-ο5 να βάλλω τους ί-

χθρούς σου άπό κάτω εις τα παζάρια

«ου;

44• Ο Δαδΐδ το λοιπόν τον κράζει

Αΰθέντην, και πώς είναι υϊόςτου;

45. Και άκούωντας όλος ό λαός ,

εϊπενεΐς τού; [Λαθητάδεςσου"

46. Εχετε τον νουν σας άπό τους

γρα;χ[Λατεΐς όπου θέλουν ν* περιπατώ-

«ι \ύ ς-ολάΓς, καιάγαποΰν τους χαιρε

τισμούς εις τους φόρους, και ταϊς πρω

τοκαθεδρίαις εις τα συναγώγια, και

ν« προκαβέζωνται εις τα δείπνα*

47• Οι όποιοι κατατρώγουσι τα

βπη'τια τών χηρών, και κάμνουν άφορ-

μήν πώς προσεύχονται μεγάλαι; προ-

«ευχαϊς' έτοΰτοι θέλουσι πάρει περισ-

«ότερον κρίυ,α.

Κεφ. χά. 31.

ι. Και άτενισεν δ Ιτ,σοΰς και εί

δε πλουσίους όπου έβαλαν να δώρα

τους ίίς τό χουτίον τις ελεημοσύνης.

α. Και είδε και κά'ποιαν χηραν

πτωχην, η1 όποια έβαλε δύο λεπτά.

3. Και εϊπεν" αληθινά σας λέγω,

ότι 1[ ντίρα ή πτωχή «τούτη έβαλε

περισσότερο άπό όλους"

4• Διατι όλοι έτοΰτοι ίβαλαν εις τα

δώρα του Θεού" άπό «κείνο όπου τους

ίπερίσσευεν' άμή αύτη άπό τό πτωχι-

κόν της όλον τΥΐς τον βίον όσον καϊ άν

εϊχεν τον «βαλε.

5. Και δια κάποιους όπου ϊλεγαν

δια το ιερόν, ότι είναι ς•ολισμένον με

πε'τραις «ύμορφαις και με αφιερώματα,

•ϊπεν'

6. Αύτα όπου βλε'πετι , θέλουν ελ-

θη ήμε'ραις, όπου να μη άπομείνη πε'-

τρα απάνω εις την πίτραν, όπου να

μήν χαλασθη.

43. Γγε'ρα σα τ& βε άρμίκτ' έτούχ

πόσι φρόνϊ ντέν» '/εμπε τε τούα .

4<ί. Δαβίδι δα έ Οο'τ' άτΙ, Ζότ, ε

κισ |5τ' άί ί λίρρι τίγ;

45. Ε τεκ §ιΡιο'ντε Ρίθε λαόΐ, ού

θα μαθητίβετ σε τίγ'

46'. Ρούαγιουνι γκα Γραμματειγ-

τε , λ§ δ»ΰανί τε ετζεγινε, μέ ρό Λα τ|

Γιάτχ, έ οούανε τι π|3?ί&ντίτγ£ν| πά

τα μπούδερα, έ δέβ§ντετ' έπάρα ντ|

τ£ μπδγέδουρα, ε τ| ρ"ίν§ ντε κρίι

τε μετάλεβετ ντε ίοστίρα.

47• Ε άτα κε μι σείέπ κε φάλε-

ν$ σούμε χάνί στϊπίτ' Ι σε βάβετ" κετα

οό τέ μάρ^ενε μουντίμνε μ§ τε τέπερε

Κρίε Ενιεζέτ ένιέτε. κα. *ι.

ϊ. Ε σι γκρίγτι σίτ|, έ β-'γτε όε,

πα τ& πάσουριτε κε βίγνε δουρετίτ'

ίτοίρε ντ| κουτί τ' έλεημοσύνητ.

2. Ε πα έ δε νι| Ρρούα τε βέ τΐ

βάρφξρξ , κε βοϋρι άτγε δι άσπρε.

3. Ε θα" βίρτέτ ού θόμ γιούβετ,

κε κενιό έ βέγια έ βάρφερε βοΰρι μ§

σούμε σε ίίθε.

4• 2έ Ρίθε κετα βούνε ντ'ε δουρετ'ι

τε Περντίσε γκα άγιο κε ού τεπερόν

άτοΰρε" ΐ κεγιό γκα τε πα πάτουριτ

έ σάϊγ βοΰρι Ρίθ' άτε Ρε κε κί$.

5. Ε κούρ θόσνε τζά περ Ιερό (κί-

σε) σε |στ$ Βξρτούαρε |χέ Γούρρ* τε

ριίρόα, έ στολίσουρε ριέ δουρετίρα, ού

περΡεΊΡκ.

6. Κετό κλ σίχνι γιούβετ, οο τΐ

βίγενί οίτ , >ε οό τ^ μός (Απέτετε

Ροϋρρ (χζ". Γούρρ' , κ§ τ^ μό; π4νετ|

θρί(Α•.
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ΚΑΤΑ ΑΟΥΚΑΝ

η. Και ερώτησαν τον, λέγοντες* δι-

δασχκλε, πότε λοιπόν θέλουν γένει έ-

τοί•τα:,καί τί είναι τό σημάδι όταν μέλ

λουν να γίνουν έτοΰτα;

8. Καί ό Ιησοΰς είπε" βλέπετε να

μην πλανη&ητε* διατί πολλοί θέλουσιν

«λθη εις το όνομα μου, νά εΐπωσιν* ότι

ίγώ είμαι* καί ό καιρός έση'μωσε" μην

«άτε λοιπόν οπίσω τους.

9• Καί όταν ακούσετε πολέμους καί

«καταςασίας, μην φοβηθήτε' ^ιατίκά-

μν.ι χρε'* ν» γένουν έτοΰτα πρώτα*

«λλα όέν είναι παρευθΰς τό τέλος.

ίο. Τότε τους ελεγεν' θέλε; σηκω-

θί ίνα έθνος απάνω εις άλλο έθνος, καί

6«σιλεία απάνω εις άλλην βασιλείαν'

ιι. Καί θέλουν γένει σεισμοί μεγά

λοι χατά τόπους, καί πείναις, καί πα-

νούκλαις, καί πράγματα όπου να δί

δουν φόβον καί σημάδια μεγάλα από

τόν οϋρανόν θέλουσι εισθαι.

ία. Καί προτνίτερα από τοΰταόλα

θέλουν απλώσει τα χέρια τους απάνω

σας, καί θέλουν σας κατατρέχει, νά

σας παραδώσουν εϊς συναγώγια καί εις

φυλακαϊς, νά σας πάσιν εις βασιλείς καί

«ϋθεντάδε£, διά τό όνομα μου.

1 3. Αμή θέλει σας ιϋ'γει εις μαρ

τύριο•;.

ι4• Βάλλετε λοιπόν εις την καρδί

α/ σας, νά μην προμελετάτε τι νά ά-

ποκριθητε.

ι5. Διατί εγώ θέλω σας δώσει ςά-

μα καί σοφίαν, όπου νά μην ημπορέ

σουν νά σας εναντιωθούν, μηδέ νά αν

τιπαθούν όλοι οι έναντίοι σα;.

>6. Καί θέλετε παραδοθη χαι από

γονείς καί άπό αδελφούς, καί άπό συγ

γενείς καί φίλους* καί θέλουν θανατώ

σει μερικούς άπό σας.

ιη. Καί θέλετε εισθαι μισημένοι ά- \

η. Ε ίπιίτν' ατέ, ε ί Θάνε" δασκάλ,

κοϋρ άδά δό τε λένενε κετό; έ δέ τζί-

λι |3τε ν." αν: κούρ τ' άφϊρόγενε τέ

λένενε κετό;

8. Ε δε άΐ ου θα* κίνι κουιγδές τξ

μός ίένιένενι' σέ σούμε δό τε βίγεν§ ντβ

εμερ τίμ , έ τέ θόνε' σέ γιάμ οΰ'νε.* «

κόχα οΰ άφερούα . μός βίγι δάπάς ά-

τουρε.

9• Ε πά κουρ τε διΡιόνι λιούφτερα

έ κιάρτρρα, μός οΰ τρέμπνι σέψέκϊτό

δό τ| πένενε πρωτοπάρε* πό νούκ' |ίίτ$

με νιε χέρε σόσεγια.

ίο. Ατ§ χέρε οΰ θοσ άτοΰρε" δό

τε γκρίχετε νιε φυλί κόντρε τγιάτερί-

σε φυλί, ε νιε μπρετερί, κόντρε τγιά-

τερεεε μπρίτερί.

ιι. Ε δό τέ γένε τξρμέτε τε μ^δά

ντε 3ούμε βέντε, έ οΰγε , έμουρτάγε-

ρα, ε νικάνε τε φρικούαρα ντέρ Κίελ,

έ τζιουδίρα τε μεδά.

ία. Ε πιρπάρα Ρίθε κίτούρεβετ,

δό τ§ β|νε μπέ γιούβετ δούαρρνέτοϋ-

ρε, ί δό τοΰ ντγιέκενε, έ δό του ίίπίε-

νε ντε συναγώγε, εντέχαψάνα, έ τοΰ

ζπρανίσγενε ντΐ μπρετερί, έ ντε τέ

πάρε περ εμερ τίμ.

ι3. Εκεγιόδό τ^ βίγ| πέρ μαρ-

τυρί τούαϊγ.

ι4• Βίρι δά κεντρίμ ντε ζέμερα

τούαϊγ, τε μός συλοη'σνι μ§ π§ρπάρα

σέτζ δό τε πε,ρΡε'Ρενι.

1 5. Σε ψέ οΰνξ δό τοΰ απ γιούβετ

Ρόγε έ δέ σοφί , κε μπά τέ δό τέ μός

μούντγενε τέ ρίνε κόντρε, έτέ. περΡέΡε-

νε άρμίχτξ τούαϊγ.

ι6• Ε δό τε προδόσενι » δέ γκά

παπαλάρετε. του'αιγ , έ δέ γκά βελάζε-

ριτε , • δέ γκά Ρερία, ε δέ γκά μίχτ§*

ε τζά γκά γιούβετ &ό τοΰ βράσενε.

17. Ε δό τ{ γένι τ| μτζο,/'αρε. γ/.κ
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ιΛ Ολους δ« το όνομα μου. 1'ίθε κότα περ εμ!ρ π>-

1 8. Αρ, τρίχα άπό το κεφάλι β«ς 1 8. Μα νιί κίμι γκά κρίετε. του

δέν θέλει χαθη

19. Με την ΰπομοννίν σας θέλετε

απόκτηση ταΓς ψυχαϊς σας.

αο. Και όταν εϊδητε την Ιερουσα

λήμ να είναι τριγυρισμένη άπό φου

σάτα, τότε νά γνωρίζετε ότιή έση'μωσεν

ΐρνίμωσίς της.

αι. Τότε εκείνοι όπου είναι εις την

Ιουϊαίαν, άς φεύγουσιν εις τα όρη* και

εκείνοι όπου είναι εις ττ,ν μέσην ττις,

ας άνα/ωρησουν' και εκείνοι όπου είναι

εις ταις χώραις, ας \Φ έμβοΰσιν εις

αύττίν.

αα. Οτι αύταϊς είναι ήμέραις εκδι-

κη'σεως, νά πληρωθούν όλα τα γεγραμ-

μίνα.

α3. Και άλλοίμονον είς ταϊς έγγα-

ς-ρωμέναις, καί έκείναις όπου βυζάνουν-

ταιεϊς έκείναις ταϊς ήμέραις" ίιατί θέ

λει είσθαι μεγάλη ανάγκη απάνω εις

την γην, καί όργη μεγάλη εις τον λαόν

ιτοϋτον.

α4• Και θέλουν πέσει εις το ς-όμα

του σπαθιού, καί θέλουν σκλαβωθη εις

όλα τα έθνη' καί η Ιερουσαλήμ θέλει εί

σθαι καταπατημένη από τα έθνη, ίως

όπου να τελειωθώσιν οί καιροί των ε

θνών.

α5. Καί θέλουσιν είσθαι σημεία εις

τον ίίλιον, καί εις το φεγγάρι, καί εις

τα άς-ρα' καί ς-ενοχωρία εθνών απάνω

ίίς την γην, ή θάλασσα να ίΰγάζη η-

χον καί ταραχη'ν.

α6. Νά αποβαίνουν οί άνθρωποι ά-

■κο τον φόβον τους, καί από προσδοκίαν

εκείνων των αραγμάτων όπου ερχουν-

ται εις την οίκουμένην' διατί αϊ δυνά

μεις τών ουρανών θέλουσι σαλευθη.

•χη. Καί τότε θέλουσιν είδη τον υίόν

του άνθρωπου νά έρχεται εις συννεφον.

αϊγ, §ο τε μός χουμπάσε.

19. Ε με ϋπομονίνε τουαιγ , δό τς

φυτόνι Ζπίρτετί τούα«γ.

αο. Ε κοΰρ τε σίχνι πα Ιερουσα-

λίμνε πεστγιέλτουρε γκά άσκέρετι.

άτ| χέρ| κουπετόνι σε §3τ' άφερ τ»

σκρετουαριτ' έσάιγ.

αι. Αχιέρε άτά κε Ρέντενε ντε Ιου

δαίε , λέ τε ϊκίγενε ντε μάλλε , ί άτοε

κέ γιάνε πρέντα μπε τε, λέ τ'ε. χίκε-

ν§ μπε νιάνε" * άτά κε Ρίντενι ντβ

φσιάτξρα λέ τε μός χίγ§ν§ μπε τ|.

23. Σέ κετό γιάνε δίτε έ τεκόικη'-

σ•υοιτ, κε τε παΡουχαενε Ρίθ άτό κ&

γιάνε σκρουαρε.

α3. Ε |ίέ μπά το Ρρά κ§ γιάνε με

πάρρε , έ μπά το κε κανί δγιέλμ μπε

σίσ| μπά το δίτ' σέ ψέ δό τε γέτ§

9τρ|γγϊμ ίμάδ μπί δε , έ δε ούρΓι μπβ

κίτε λαό.

*4• Ε & τι βδέσενε. με &η*!, Ι δ»

τ£ σκλαβόσενε νΗ Ρίθξ φυλίρα* £ Ιε-

ρουσαλίμι δό τΐ σκελετέ γκά τ^ τγυί-

ρα φυλί, γγέρα σά τε σόσενε μότε &

κ|τουρε φυλίβετ.

25. Ε δό τ* γένί. νιδάνε ντε Δίελ",

ί ντε Χένεζε, έ ντ§ ΰλλε" έ ντε δέ

Ρίθε φυλίτε μπε τ§5ρέδουρ£ γκά φρίκ*

κε Λεν πρέϊγ Ρξμίμιτ σε δέτιτ έ πρέϊγ

θελίμιτ.

26. Τε βδέσενε νιέρεζιτε γκά φρί-

κα, έ γκά άτό κε πρέσενε τε βίγενβ

ντε Ρίθε δινιά' σέ ψέ δό τε τουντενϊ

φουκίτ' Ι Κίελβετ.

ηη. Ε άχιέρε δό τε σόχ?ν| τε »ίρ^

έ νιιρίουτ τε 6ίγε μπί νιε ρ"έ μέ δούμ§
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[Αί δύνχαη και δαςαν πολλη'ν.

α8. Κ,αΐ όταν αρχίσουν έτοΰτα να

γίνω•/ τα1., σηκώτε απάνω, και σηκώσε

τε τα κεφαλιά σας" διατι σηαώνει ή ε

λευθερία σα;.

29- Κ,αι είπεν του; και παραβολη'ν'

ιΐοίτε την συκιαν, και όλα τα δένδρα"

3ο. Οταν ανοίξουν, τότε βλέποντες

γνωρίζετε από λόγου σας, ότισυρ.αεϊ-

νια το θέρος.

3ι. Ετζι και έσεΐ;, όταν είόητε ε

τούτα όλα πω; γίνονται, γνωρίζετε ότι

συαα είναι ή βασιλεία του Θεοΰ.

3α. Βέβαια σα; λέγω, δτι δεν θέ

λει περάσει ή γενεά ετούτη, έως όπου

να γενοΰν έτοΰτα δλα.

33, Ο ουρανό; και ή γη θέλουσι

παρέλθη , άριή τα λόγια «.ου δεν θέλουν

παρέλθη.

34- Καΐ έχετε τον νουν σα; ρ.η'πω;

καίχααίαν φοράν βχουνθοΰν ή καρδίαι;

σα; ει; την σιτατάλην και εις την ψί-

θην και ει; φροντίδες κοσμικαϊ; , και

έλθ/, εςαφνα εις εσάς ή ήριέρχ εκείνη"

35. ΔιατΙ ώσαν παγίδα θέλει έλ-

6η (ίς όλου; όπου κάθουνται απάνω εις

τό πρόσωπον της γης.

36. Αγρυπνάτε τό λοιπόν, και πα

ρακαλείτε κάθε καιρόν, να άξιωθήτε

να φύγετε έτοΰτα δλα όπου μέλλουν

να γενοΰν , και να ς-αθητε έρ,προς-α εΐί

τόν υίόν τοΰ άνθρωπου.

3;». Και, την ήξεραν έδίδχσκεν ό

Ιησοΰς εις τό Ίερόν' και την νύκτα

εϋγαινεν έξω και εριενεν είς τό όρος όπου

κράζεται Ελαίων.

38. Καί όλος ό λαός έσηκώνετον

»ΐς τόν όρθρον και «πάγαιναν ιΐς τό ιερόν

να τοΰ ακούσουν.

φουκί , έ ρ.ε ντέρ.

28. Ε κούρ τ| νίσγίνι κετό πούνΐ-

ρα τε πένενι , βεϊτρόνι λιάρτ έ γκρίνι

κρίετϊ τούαϊγ" σέ ψέ σπετίρ.•. γιούαϊγ"

§3τ' άφ|ρ.

29. Ε οΰ θα άτοΰρε νιε παραββλί'

βεδτρόνι φίκνε έ δε Ρίθε λίσατε.

3ο. Κούρ κρέγενε πουήούκετί, σίγ-

νι βετίουτ , 4 κουπετόνι , κϊ εατ» άφε»

τε κόρόετϊ.

3ι. Κεστοΰ έ δε γιούβετ , κοϋρ τέ

σίχνι κετό κε τε Αένενε, διΡιόνι σέ 5-

φερ εστε ρ,πρετερία έ Περντίσε.

32. Μέ τε βερτέτα οιΐ θόρ. γιού

βετ , κε δό τε ρ.ός σκόγε κούϊγ χρέζ,

γγέρα σα τε *ένεν& Ρίθ|.

33. Κίελι έ δέ δέου §ό τΐ σκόγενε, έ

φγιάλετ' έρ.ία δά τ| ρ-ός σκόγενί.

34• Γίγι ζΡιούαρε ρίπε βέτεχε τού•

αϊγ, τ| ρ.ός οϋ ρεντόνενε ζ|;χερατ«

τούαιγ ρ.πέ τε πίρ^ε , έ ρ,πε τ\ Ιέίγ-

τουρε , έ ρίπε συλοή τεκίσαϊγ γέτβτ , &

γιου βίγβ σίπερ ρ.πϊ γιου ριέ ξαφνί ά

γιο οίτε.

35. Σε ψέ οό τ| βίγε πόσι λιακ ϊ\

δό τ| πγιέρε ριπι Ρίθ' άτα χε ρΊ'νε ρ,πι

φάκε τ| Ρίθε δέουτ.

36. Ρίγι άδα ζΡιόυαρε ρ.π| τζδό

κόχε τούκ' έ λιούτουρε κε τέ πεχι τ|

ζότε περ τ' ίκουρε Ρίθε κετό κε νιάνΐ

περ τε πένε, έτ| ριγι πε,ρπάρα πίρ"ρΊτ

σ$ νιερίουτ.

3^. Ε κοΰρ ίστε δίτε' ρίγτι Ιησούϊ,

έ διδαζ ντε Ιερό" έ νάτξνε !$Ίλλ έ πέν

τε τε ντένιουριτε ντ| (χαλλ κ| κιού-

ναειγ ΐ Ούλίνιετ.

38. Ε ΡίθελαόϊβΙγ κε ρ.ΐγγες τ«

άί ντέ Ιερό , τα διΡιόϊγν' «τ^.

34
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Κιφ. χβ. 11.

Ι. Και η" ίο;. τι) των ά^υαων, ό

που έλεγετο Πάβχα, έστ'αωνε.

3. Και οϊ αρχιερείς καί οϊ γρ*α-

υ.ατιϊς ίζ•/•,τουσαν, αέ τι τρόπον νά τον

οκοτώσουν' οιατί έφοβουνταν τον λα-

όν.

3. Και ό Σατανά; έ^βηχί α/σα ε:;

τον Ιούδαν όπου ίκράζετο Ισκαριώτης,

ό όποιος ήτον από τον άριδαόν των «ίώ-

ίε-κα.

4• Και έπίγε καί ίσυντυχε αέ τους

αρχιερείς καί αέ τους ς-ρατηγούς, το,

πώς να τους τον παραοώσν).

5. Και «"χάρηκαν" χαι ίσυαφώντ,σαν

να τοΰ δώσουν άργύριον.

6. Και αυτός ετα;ε (να το χάμη')

χαί έζη'τα ίϋχολίαν να τους τόν «αρα

ίωση χωρίς αυγχισιν.

η. Και ηλδεν ή ήα?ρα τών ά,υαων,

όπου ίκααε χρ«ί« να θυσιάσουν τό πα-

«χα.

8. Καί (ό Χριςός) έ*7ίΐλε τόνΠε'τρον

χαί Ιωάννην , χαί εΐΓίν* Υπάγετε χαί

ίταιοασετε αας οια να φάμε το πασχα.

ο. Καί ίχεϊνοι τοΰ εϊπαν' ποΰ δέλεις

να έτοιαάσωαεν•

ίο. Καί έχεΐνος τοΰ ειπεν' εϋΟΰς

•ποΰ έσεΐς έαβήτε είς την πο'λιν, θε'-

λει σάς απαντήσει ίνας άνθρωπος, ό

όποιος σηκώνει ίνα λαγήνι νερό* καί ά-

χόλου Εΐη'σετε του έως είς τό σπητι όπου

ία βαίνει.

1 1 . Καί δε'λετε εΐπεϊ" εις τόν οίκο-

κύριον τοΰ σπητίου' ό οιόάσκαλος σοΰ

λέγει* ποΰ είναι τό κατοίκηαα, ό'που

μέλλω να φάγω τό πάσχα αα^ύ αέ

του: ααβητάςμου;

12. Καί εκείνος Οελει σας δα'ςει ά•

Κρίε Εν.ίζίτ έ &τ§. χβ. 23.

ι. Ε οϋ άφεροόα ε χ.έχπτεα * λς-

ύο'βϊτ, « 6ου/αετε πάΉί.

2. Ε κίεκοϊγνί «πάρετ έ πρίφτε-

ρετ , έ ο"ε γραααατΗγτί αιτ., φάρε

λοί πούνε τα βρίσνε άτε' σε ψέ τρί-

(λπιϊνε γκα λαόι.

3. Ε χίρι σατανάΐ ντε Ιούοα , χι

κιουχαειγ Ισκαριώτ , κε άΐ κέ νιε γκα

τέ διαπιογιέτε.

4- Ε βάτε, ε κουβεντόί αέ τεπά-

ρετ' έ πρίφτϊ:ετ, έ αέ τί πάρετ έ

βίντιτ, μέτζ φιρί πουν| του ά ϊπ χι

άτε απέ οόρ:ί άτοϋρε.

5. Ε οΰ Γε^ούανεϊ πενϊ χουβεντ τί

ϊπνε άτίγ άσπρϊ.

6.. Ε οΰ στέρξ, έ κίρκόν κόχ§ του ά

ίπ άτε άτούρε απέ οόίρε πα νακατο^ί.

η. Ε ερδι 8ίτα 3 λ'.ψόβετ κε α—χ

τε οοϋχαεϊγ τι 6έρρ& πέρ πασ/.ϊ.

8. Ε δερΓοι Πίτρονε, έ οέ Ι<οάνν§,

ε ού δα" νάίγ^ενι , ε πίνανι ίατί πχ-

σκίνε, τε χάμ§.

ρ. Ε ο"έ άτά ΐ θάν' άτίγ" χού οό

τε Αίγξυ'•* ίατί;

. ίο. Ε όέ άί ο} δα άτοΰρε' γΐ'/,(χέ

τε Ϋίγτουρί τε πάρε τούαιγ ντεκιου-

τίτ , οό τε πίκενι (χέ νιϊ νιερί κε άπαν

νιε στάανί αέ οΰγϊ, χάίγ^ενι πάς ά

τίγ, ντά τί <ίτ§πί *ε τ| χίγε.

ιι. Ε δά τί δο'ϊ ζο'τιτ σε στίπίσε,

ο'ασκάλι τίδο'τϊ τίγ,κού 1*τε τε ντέ-

νιουριτ| τέκ δό τι ■/& πάσχίνϊ πάΐΐκ}

αέ ααδτ,τίτ ΐ[ν.]

12. Εάί?ό τοΰίίφτο'γΙ γιούβετ νιε
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■νώγεον μεγάλον στρωμένον' εκεί ετοι

μάσετε.

ι .5. Και ώσαν έπίγαν, εύρτίκαν χα

θώ; του; είπε* και ετοίμασαν τό πάσχα.

14• Και δταν Υ,λθεν ή ώρα, έκάθι-

σε, και οί σ'ώο'εκχ άπότολοι μαζυ μετ'

«ύτο'ν.

1 5. Και είπέν του;" μέ μεγάλην έ-

πιθυμίαν έπεθυμτ,σανχ φάγω τοΰτο τό

τιασ/χ μετ' έσά; , προ τοΰ να πάθω.

1 6. Διατί σα; λέγω , ότι πλέον Φίν

6έλω οάγειχπ' αυτό, έω; όπου να τε-

λε'.ωθϊ; ει; τ/,ν βασιλείαν τοΰ Θεοΰ.

ι η. Καΐ ίπ/,ρε ποτνίριον, και εύχα-

ρίς-ν,σε και είπεν" έπάρετε τοΰτο , και

διαμοιρασθητέ το ανάδεσα σα;"

1 8. Λιχτι σα; λέγω, ότι Λεν θέλω

πί ι από τό γέννημα τν;; <ίμτέλ'.ιυ, εω;

ο :οΰ να ελΟτι ή βασιλεία του Θεοΰ.

Ι9• Και πέρνωντα; ψωμν , και εύ-

χαριςώνταί, τό έκοψε" και τοΰ; εόωκε,

και είπε- τούτο ε'.να•. το κορμί μου, ό

■ποΰ σείεται όιά λόγου σα;" ετούτο κα-

ΐλίτε ει; τ/,ν ένθύμτ,σιν μου.

2θ Οαοίω; έπΐίρε καί τό ποττίρι-

ον, και του; τό έδωκε, ΰς-ερον άφόντις

ί-ϊείπντ',σε, λένωντας" τοΰτο τό ποτ/ι'-

ριονεΐναιή καινούρια όιαθ'/ι'κη εις το

αιααμου , -. ο οποίον χύνεται οια λο

γού οας.

3ΐ. Ομως να, τό χέρι εκείνου όπου

μέ πχραό\νει, είναι μχζόμου ε.; τό

τραπέζι.

22. Και ό μέν υιό; τοΰ άνθρωπου

παγαίνει καθ*•; είναι ώρισμένον" όμω;

άλλοίμονον εις τον άνθρωπον εκείνον,

£ιχ αέσου τοΰ οποίου παραόίόεται•

2.3. ί\αΙ αυτοί άρχισαν να γυρεύ

ουν ανάμεσα του;, τό, ποίο; άρα να

-λ αι άπ' αϋτοό; όπου μέλει να κάμ/ί

έτοΟτο.

τζαρονκ τϊ μϋ , τ» ϊτρουαρ», άτ-

V* τιΛένι Γατί.

ιϋ.Ε σϊβά/5 Γενί »•. κο,ίντρε γιοϋθχ

άτοδρε' έ πένΐ Γατί πχϊχΐνί.

ι4• Ε κοϋρ εροι κο'χα, ντ^νι ντ|

μέσα! ε , ε' δέ τ| δίμπεϊγιέτ| άπο-

στίιγτι λχδκϊ με τέ.

1 5. Ε ού θα άτοΰρε' μέ σουαε δε-

ϊίρία. δέΐία τε /α.λ-.-Χ ίάσκίμέ γιο„-

βετ πάα/.ε, με περπάρα τέ πεσουαριτ

σίμ.

ι6. Σέ οϋ 8όμ γιουβετ, /.ινουκϊ. οό

τ| χα με γκα άγιο, γγέρα σα τί μποΰ-

'ίετε άγιο ννε μπρετίρι τε Περντισ*,

1 7, Ε σι μο'ΐρι ποτνίρί , έφχαρι-

στίσι έ θα" μέρρι κ|"Ι> * ντάνιε νίίρι

με γιάτ|ριν§

ι8. 2ϊ ού θομ γίουβετ, κε δο τί

μό; πι γκατζ πγιέλ βέϊτι, γγέρα σα

τε βίγε μπρετ|ρί« έ Περντίσϊ.

19. Ε μόρρι Αοΰχ.ε, ε σί έφχαρί-

στίσι, έ θέου, έ ού άόά άτοΰρε . ΐ οΰ

θα" κοΰϊγ Ιστί κοΰρμι ϊμ, κε ϊπετ«

π'ερ γιοΰβετ' κετ| Αενι περ τεμπαι^-

τουρ| μεντ μοϋα.

3ο. Αστού έίέ ποτ•/ί(-§ σί ι|ρ-

κουϊγτι , ε θα" κοΰ'.γ |3τί ποτΐ.ρι ί

ίγιάτεσε σ« ρε μπε ίιακ τίμ , λϊ όό

τε δέρίετΙ πίρ γιουβετ.

2ΐ. Πό για, βορρ' έ άτίγ κί δό τι

μ| παραίόσγί με μούα πχϊχι ντε με

σάτε.

ιι. Ε σα π^ρ τϊ Αίρρ' ε νιερίουτ

άι βέτε σι κοΰντρ' "φτ& θ|νε, πό βε

μπα τ» νιερι , κε πρέιγ οι παραίόσετ».

23. Ε άτα ζοΰνε τε κερκο'ιγνί ν έ-

ρι με γιάτερινε , βαΧε τζιλι γκα τχ ία

είίτί κούϊγ κ» δό τα ΐίγί κετε.



*-)6 23.ΕΪΑ1ΤΕΑΙ0Ν Κεφ.

λ/,. Και ϊγιν» και φιλονειχία εϊς αύ- ί

τους, το, ποίος άπ' αυτούς νά είναι ό ;

μεγκλητερος. Ι

2.5. Καϊ ό Ιησοδ; τους είπεν ' οι

βασιλείς των εθνών κυριεύουσιν αυτά

τα εθν>ι' καί εκείνον όπου τα έζουσιά-

ζουσι κράζονται εύεργέται.

36. Αμή εσείς δέν είσθε ετζι* άλ

λα ό μεγαλύτερο; ανάμεσα σα;, ας γέ

νη ωσάν ύ μικρότερος" και ό προες-ώ;,

ώσαν ό υπηρέτης.

37. Διατί ποίος είναι μεγαλη'τεοο;,

εκείνος όπου κάθεται, η εκείνος όπου

υπηρέτα ; δέν είναι μεγαλητερος εκεί

νος όπου κάθεται ; άλλα εγώ είμαι

*ϊς την μέσην σας ωσάν εκείνος όπου

υπηρέτα.

28. Και έσεϊ; είσθε εκείνοι ύποϋ έ-

μείνατε μαζύ μου εις τού; πειρασμού;

μου.

2ο,. Και καθώς ό πατήρ μου διέ-

βεσεν εις έμενα την βασιλείαν, ετζι καί

*γώ διαθέτω έκείνην εις έσάν

3ο. Να τρώγετε και να πίνετε εις το

τραπέζι μου εις τον βασιλείαν μου, καί

να καθίσετε •ΐς τους θρόνους, να κρί

νετε τάς δώδεκα φυλάς του Ισραήλ.

3ι. Καί ό Κύριος είπε* 2ίμων, Σι

μών, να, ό σατανάς όπου σας έζη'τη-

σε νά σας κοσκινίηρ καθώς κοσκιν.'ζουν

το σιτάρι"

33. Καί εγώ έπαρακάλεσα δια λο'-

γου σου , διά ν χ μην ΐκλείπη η* πίς-ι;

σου" καί έσυ το'τε ωσάν γυρίσης, ς-*ί-

ριζε τοίις αδελφούς σου.

33. Καί ό Πέτρος τοΰ είπεν* Αύθέν-

τη' έτοιμος είμαι μετά σένα νά πάγω

καίει; την φυλακήν καί εις τον θάνατον.

34 Καί εκείνο; τοΰ είπεν" λέγω

σου, Πέτρε, οτι προ τοΰ νά λαλη'ση ό

πετεινός σήμερον, θέλει; άρνηθη τρέΐς

φοραΐς πώς δέν με είςεύρεις.

34- Ε ού πέ έ δε πάρτε ντϊ περ.

μές τε τοϋρε μπί λΐ'Χ , τζίλι πρέιγ

άτούρε δούκετε τξγέτε μίμάδ.

25. Εδέ άί οΰ θα άτοΰρε' μπρέτε—

ριτ' έ φυλίβετ σε τνιέοα ϊ ζαπετόγενί.

με φουκί, έάτάκε ί ούρδ§ρόγενε άτό>

θόνε σέ ού πέγενε τε αίρρε.

26. Ε ντερ γιου νούκ* εστί κεστού"

πο άί κε |3τε μί μχδ ντερ γιου , λε

τε πενετί 7.όσι με ί βοΓελι , έ ΐ πάρι

πόσι σερίετόρ».

27. Σέ ψέ κούσ είίτ§ με ίμαδ, άί"

ύ ρ"ί ντε μεσά/§ , ά άί κε σίρίτΐ*;

νούκ' εστε μί μαδ άί κε ρί; έ οϋ'νε

γιάμ ντε μές τούαϊγ πόσι νιε κι δερ-

Αέν.

28. Ε γιούβιτ γίνι άτά κε κίνι

μπέτουρε πάϋκε με μούα ντε πιρα-

σμόνιε τε μία,

39. Ε σί κούντρε με πέοι μούα

Γατί παπάι ίμ μπρετερίνε , αστού έ δε

ούν» δό τοΰ ά πειγ γιούβετ.

3ο. Κε τε νάι , έ τι πίγι ντε με-

σάλϊ τίμε , ντε μπρετερί τίμε, έ

τ§ ριγι μπί διμπεόγιέτε ορόνε , τε Ριαυ-

κόνι τί διμπεδγιέτε φυλίτ' έ ΙσραηΊιτ.

3ι. Ε ίθά Ζότι Σίμωνιτ , Σίμων,

για, σατανάϊ κε^κόν του σιόσγε γιούβετ *

σί κούντρε σιόσγενε Ρρούρετϊ.

32. Ε ούνε ού λιούττΓ» περ τί,κε

τ| μός τε τε λίψγε πέσα γιότε , £

ντο νιε χέρε κούρ τε κθένετζ , στερεός

βελάζεριτ' έτούα.

33. Ε δέ άίίθότ' άτίγ' Ζοτ, γιαμ

Γατί τε (ϊέτε \ιϊ τι πά3/.| έ δέ ντε χ«.

ψάν5, έ δέ ντ| βδεκίγϊ.

34- Ε δέ άί ί θότ§' τ| θόμ τι &

Πέτρο , 6ό τ§ μο; κεντόγ» κοκόΗι σο τ

περπάρα σέ τί -:§ μ' άρνίσετζ τρί /ί-

ρε , κϊ σμ» κι νιό^-ουρε.
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35. Και ειπίν τους" όταν σας ίςιι•

"λα /ωρις π;υγγ:, και οακκοϋλι, και ύ-

•Λοδτίματα, μ/)'να ύ7ερ/)θτ;'κ»τε τίπο

τες ; και έκ:ϊνοι τοϋ είπαν" τίποτες

■>.α; όίνΓ/.ίΐψ.'.

36. Είπε'ντου; λοιπόν" άλλα τώ

ρα, όποιο; ε/ει πουγγΐ, α; τ6 πάρη'

τον όμοιον τρόπον και όποιο; ε^ει σα/.

κοΰλι, ά; το πάρει* και οποίος δέν ε-

χει σπαθί, ας πουλτίσίΐ το φόρεμα του,

και α; αγοράσει σπαθί.

37 Διατί σας λ;'γω, ότι ακόμη £-

τοΟτο τογραμμένον κάμνει χρεία να τε-

λ:ιωΟί ει; ε'μίνα, το" πώς έλογαριάσθ•/;

με τοΰ; άνομου;. Διατι εκείνα όπου εί

ναι γραμμένα £ια λόγου μου τελειώ-

νουνται.

3Ρ. Κα: εκείνοι του είπαν" αΰθί'ν

τα, να έ)ώ δύο σπΛθία. Και έκεϊνο;

τοΰ; είπεν" φθάνει.

^9 &*<■ ώσαν εύγν.εν εςω έοΊε'βη

ζατ'< τ/,ν συνη'θειαν ει; το όοο; των

Ελαιών' και ακολούθησαν τον και οι

μα^ητάϋες του.

4'). Και παγαίνωντας εις τόν το'πον,

τοΰ; είπε. προοεύ/εσθε να μήν πέσετε

ει; πειρασμό•;.

4ι. Και αυτό; άνεχώρησε μακρά

απ' αυτούς ώς μίαν πετροβολίαν τό

πον* και γονατί^ωντα; ίπροσευ/ετο"

4ι. Λε'γωντα;' ώ πάτερ, αν θε'λ/,ς,

να πέραση τούτο τό ποτήρι άπό λόγου

μου" όμως όνι το θέλτιμά μου, άλλα τό

έοικόν σου άς γένει.

43. Και έφάνη εις αυτόν άγγελος

απ) τον ούρανόν ό όποιος τον έάυνά-

μωνε.

44• Κ. αϊ ες-ωντας να ελθη εις ς-ενο-

χωριαν, επροσεύχετο πλέον σφοορό-

«ρον' και ό ϊό^,ω; του έγινεν ώσαν κόμ

35. Ε οΰ θ ζ άτουρε' κοϋρ ού οΐρ-

ί"ό£α γιούοετ πα κουλίτΛ , έ πα τόρ-

βϊ, έπα κεπου'τζε, οϋ λίψι Ρε κούρ-

ρί; έ 5έ άτα ΐ Θάνε , νούκε να λίψι Ρε.

36. Ε οΰ θα άτούρι" πό νταίτ: άί

λϊ κα νιε κουλέτε , λε τα μάρρΐ, κ;-

'ίτοΰ έ όε' τόρβ;" ϊ άί κε νουκε κα, λε

τε σίσ| κεμί^ν' έτιγ , έ λε τε πλε'γε

θ•/ί*§.

37. Σέ ψΐ ού θομ γιούοετ , σε

δούχαίτε τε παίΌυχαετεμπι μούα έο*3

κϊγιΰ κϊ |δτ* σκρούαρε* κε έ ίέ με τε

πα νόμτϊ οΰ νεμϊρούα" σε ψέ πούνετϊ

κε κενέ πϊρ μούα γιάν» μπε τε σόσου-

ρ; τέτοΰρε.

38. Ε ίϋ άτα ΐ Θάνε" Ζότ, για δι

θ/,/.ίρα /.|7θύ' ί άέ άί ού θα άτουρε"

σαδό |'5τϊ.

3<^. Ε σι δό)ι βάτε σι κούντρε κί'ί

άοε'τνε ντε μαλλ τ' Ού>ί';ιετ" έ ΐ βάνε

πας άτίγ έ ίέ μαθ•/ιτίτ' έτίγ.

4<> Ε πόκε βάτε ντα βέντ , ού θότ'

άτοΰρε' φάλλιουνι κε τε μος χίνι ντ?5

πιραςι.

4 1. Ε άί οΰ λιαρΓουα γκά ατά σα

τε στίετζ νιε Ρούρρ" , έ ρα μπε Ριοιί-

νι| , έ φάλειγ,

42. Ε θόϊτε' παπα, ντε δό λιαρΡό

γκα μέγε κϊτε ποτίιρ' μα λέ τ| μό;

π|νετε θελίμα ίμε , πο γιότεα.

43. Ε ού δούκ ντέ άί νιε Εγγ|λ'

γκα ΚίεΧι , περ τέ φορτζούαρ| άτ4

44• Ε σι ερδι μπξ στρεγγίμ, φά-

λεϊγ μ§ νεντουρ§" ΐ γιου πε τγιέρσ' έ-

τίγ πόσι πίχχ Ριάκουτ κ| πίγνε μπε ίε'.

ποι αίματος και έπεφταν εις τν,ν γτ,ν.

45. Καί ώσίιν ίτ/•,κώθτι άπο τ/,ν' 4^• Ε σι ού γκρ» γκα τΐφάλλτου
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«ροσευχήν, ηλθεν ει; τους μαθητάδε; ριτε, ί ερύι ντε μαθητίτ έτίγ, ίίίτ:

ταυ, και του; ηυρεν οπού εκτιμούνταν

άπό την λύπηντους.

46'. Και τους είπε" τί κοιμάσθε ;

βηκώτε, προσεύχεσθε, δια ναμήν εμ

είτε εις πειρασμόν.

47• Και ακόμη έκεΐ όπου το έλεγε,

και να όχλος και έφθασε, και ό λεγό

μενος Ιούδας Ενας από τους δώδεκα έ-

πάγαινεν έμπρο^α άπ' αυτού;" καίέση-

μωσεν εις τον Ιησνΰν να τον φιλη'ση.

48. Καί ό Ιησού; τοϋ εϊττεν" ώ Ιού-

άτ ά φλε'τουρϊ γκά χελμι.

46. Ε οΰ δα άτούρε" ψέ φλίρι; γκρί-

νι , έ φάλλιουνι , τι μο; χίνι ντε κι-

ραξί.

47- Ε πα σόσουρί έ όέ άί' φγιάλϊ-

ν|, να ε ΐ,ρρ.',ν νιε τούρμε νιί-εζετ,

ϊ δέ άί /.έ θούχαϊγ Ιουο'ε , κε κέ νιε

γκα τε δΐ'/.πεδγιετε , βίντε περπάρα

άτοΰρε' έ ού ά9ΐρ'•>ύα ντε Ιησουΐ, ΐ §ου•

αν τα πούθ άτε.

48. Ε δε Ιν,σούϊ ΐ θ* άτίγ" Ιούδί.

δα, με φίλημα παραδίδει; τον υϊόν του με *Λ τέ πούθουρί παραδο; τε ,ϊίρό' 3

άνθρωπου ; νιερίουτ;

49 Και ώσαν εΐδαν εκείνοι όπου \ 4$• ^ σς 7Γα'ν' *~* *§ κενέ ρότθΑ»λ"

ήταν τριγύρω του εκείνο όπου έμελλε , άτίγ , άτε κε δο τε κίνϋγ , ί Οαν'

να γένη, λέγουν του* αΰθε'ντη, θε'λει;να άτίγ, Ζοτ , δο του Λί«μί με θηκί;

κτυπη'σωμεν με το σπαθί;

5ο. Και ένας άπ' αυτού; έκτύπη-

σε τον δούλον του άρ/ιεοεω;, και α

φαίρεσε το αύτίτου το όίξιόν.

5 1. Και ύ Ιησού; άπεκρίΟη, καί εί-

ιτεν' άφητε, φθάνει εως εδώ. Κ αϊ «πι

άσε το αυτί του, καί τόν ΐάτ:ευσε.

3 2. Και ό Ιησού; είπε προ; τού;

άρνιερεϊ; καί τού; ς-ρατν.γοΰ; τού ιε

ρού, καί τού; πρεσβυτ/ρου;, οπού ήλ

θαν απάνω του* ώσαν ει; λητην εύγη'-

κετε ει; έμενα με σπαίΙία καί με ξύλα;

53. Καθ' ήμε'ραν ήμουν μετ' έσά;

εις τ6 ιερόν, καί δεν απλώσετε τα /ί-

•ιά σας απάνω μου" άμή ετούτη είναι ή

ώρα σας, καί ή έςουσία τού σκότους.

54- Καί ώσαν τον έπιασαν, ηφεραν

καί έμβασαν τον ει; τό σπητι τού άο-

5ο. Ε νιί γκ* άτα ί ρ* με θ-η/ε

κοπίλιτ τε σε πάριτ ο| πρίφτε;ετ, ί ί

πρέου άτίγ βε'ϊν' έ δγιάθετί.

5 1. Ε ίησούι ού περίίίΓκ, έ Οα'

σαδο γγε'ρα ζ&τού" έ ζούρι βε'ϊν' ί ά

τίγ , έ για αίρ λ άτε.

5 4. Ε ού θότι Ιησούϊ τε πάρεβετ

Γ<% πρίφτερετ , έ τ§ πάρίβετ σε Ιερόιτ,

έ πλε'κετ κε κενέ άρδαυρε μπε τε" πό-

σι μπε νιεκουσάρ δούαλτε, άρματόσου-

ρε με θη/.ίρα , έ με ίκοπίνγ;

53. Κούρ Ρέντεσΐ ουνβ (ίέ γιούβετ

Αάσ/.; γκα δίτα ντε Ιίρό, νούκϊ 3τίτ§

δούαρρτ| μπέ μούα" πό Λέγω έ^τϊ

κό^α γιούαιγ, έ δέ φουκί έ έρεσίρεσε.

54 Ε σί ε ζούνε άτε, έ σπούν' ά

τε πρεντα ντε στίπί τ^ σϊ πάριτ σε

χιερε'ω;. Καί ό Πε'τρο; ακολούθα άπό ! πρίφτίρετ' έ Πε'τρουα βίγ πά; σϊ

μακράν.

55. Καί επειδή αν/ψανφοιτίαν ει;

την μέσην τή; αΰλη;, έκάθισαν μχζύ,

καί ό Πέτρο; έκάθιτο ιίς την μεσην

του;.

περ σε λιάρΌ^τ.

55. Ε σί δε'ζνε ζγιαρ ντε μις τ|

βάθιτ , έ ντί'γνί άτά,ντίνι έ δε II*—

τρουα ντΐ μι; τι τούρε.
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56. Και ώσαν τον είδε μία κοπε'-

7α όπν3 ε/.ά9ετον αυτός εις την ψωτί-

«ν , και άτε'νισίν εις αυτόν, είπε' και

ίτνϊτος μαζύ μετ' αυτόν Τίτον.

5-. Και ό Πέτρος τον άρννίΟπ, λε-

γωντας' ώ γυναίκα, ίίν τον είςευρω.

58. Και ώσαν έπέραοεν ολίγον τον

είόεν άλλος, και είπε" και σύ άπ' αΰ-

τοϋς είσαι. Και ό Πέτρος είπεν' ώ

χΑζίΛτ.ι, ό;ν ε'.ααι.

;>9• Και περνώντας εως μία ώρα,

κχπο;ος άλλος το έβεβαίονε , και 'ί/,ι-

"/:•/' «'-' αληθείας και έτοΰτος μετ' αϋ

τον £τον' «ϊιατί Γαλιλαίος είναι.

6ο. Καϊ ό Πε'τρος είπεν' άνθρωπε,

Οίν είςεύρω τι λέγεις. Καίπαρευβυς, ά-

Χ'ί|Λ•/1 εκεί όπου το έλεγε, και ό πετει-

ν;,; ίλα'λ./ισε.

6ι. Και γυρίζωντας ό Κύριος είδε

τον ΙΙέτρον' και ό Πε'τρος άναΟυ-

μτ/ΐτ, τόν λόγον του Κυρίου, όπου του

ΐ'.πιν' ότι προ τοΰ να λαληση ό πετει-

ν'.ς, θέλεις μέ άρνΥ,θή τρεις φοραΐς.

62. Και εϋγήκεν έ;ω ό Πέτρος και

έκλαυσε πικρά.

63 Και οι άνδρες όπου έκρατυϋσαν

τί,ν Ιτ-,σοΰν, τον άνέμπαιζαν καϊ τον

*4ε:ναν.
Ι

64- Και σκεπάζοντές τον, τον έκ-

τυττοΰσαν εις το πρόσωπον, και έλε

γαν" πιοφητευσε τίς είναι όπου σε έκ

τόπτ,σε;

65. Και άλλα πολλά βλ*σφγ,μοϋ"ν-

τες ε"λεγαν εις αυτόν.

66. Καϊ ώσαν ές^μέρωσεν, έμαζώ-

/Οτ,καν το πρεσβυτέριον του λαοΰ, και

οι αρχιερείς καί οί γραμματείς, και α

νέβασαν τον εις τίίν σύναςίν τους,

67. Καϊ τοΰ ελεγαν' είπε μας, άν

εσϋ είσαι ό Χριςός; Καί λέγει τους'

έχν σας ειπώ, δεν θέλετε μου πι-

?εΰσει.

56. Ε πόκε έ πα αι\ νιε κοπίλι

κι ρίγτε μπάνϊ τ§ ζγιάριτ, έ βεδτρόϊ

άτι μίρρε, έ &*' έ δε κούί'γ με άτ§

πάΐκε κέ.

$η. ¥λ αι ε αρνισι ατί , ε θα νου*

ε Ει ώ Ρρουα ατέ.

5σ. Ε περ νιε τ,ιχε, σι «π* ατι

νιξ τγιάτίρ, θχ' έ δε τίγ γκα άτα

γε' έ Πέτρουα θα" σγιαμ ώνιερί.

5ρ. Ε σι δκόι άφερ νιε σα^ατ έ

παστ-άγε, βέβαιος νιε τγιατερ , έ 6ό-

δτε" βίρτίτ ί δέ κουίγκέ μέ άτα , σέ

ψέ είτε Γαλιλαίο

6ο. Ε Πέτοουα ΐ θίτε' ίι«ρί νουκε

δ'ι σέτζ θουα" ε άτε τ^άστ πα σόσουρ

άΐ χίτε φγιάλε, κίντό* κοκόϊι.

6ι. Ε Ζότι σ; οϋ κθίε βϊστροί Πε'-

τρονε , έ Πέτρουα ου κουϊγτουα ιργιά-

λλίσϊ Ζότιτ, κι ϊ θαάτίγ' σέ πα κ»ν-

τούαρίδέ κοκόσι, δό τ'| μ' άρνίσετζ τρ»

λ¥-•

62. Ε σί &λΊ γιάίτϊ Πε'τρουα ,

κιάου μέ πικϊλίμ.

63. Ε άτα πουρρα κε μπάιγνε Ιττ

σουνε λίδουρε , έ περκέσνε άτε , * Ι

64• Ε ί μπουλιόϊγνε σίτ ΐτΐγ , ε ί

πίγνε σουπλιάκα φάκεβετ , έ επιέτνβ,

έ ί θόσ/ε' προφητέψ σέ τζιλι είΐτ' άι

κε τε ρά.

65. Ε δε τε τγιε'ρα βλασφιμίρα

6όσνε κόντρί τίγ.

6ϋ. Ε σι ού κδΐ, ε οΰ τ\ οίτε , ού

μπ|γιόδ Ρί()& πλεκεσία ί λαόΐτ , ί τί

πάρετ' ί πρίφτερετ, έ γραμματέϊγτε, •

έ σπουνε άτε ντε μπεγεδεγε τ| τοΰρε,

67• Ε ί θόσνε" ντε γέ τι Κρίστι

θουαϊγνα ε δέ νάβετ; ε οΰ θότ' άτοϋρε'

ντοίι ά 6άφτζια γιούβετ , γιου $ο μός

ρ.ε πεσόνι.
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68. Και έανκχί σα; εροττί^ω, δίν

θέλετε [Αθϋ άποκριθη, ρν/,οέ θϊλετε γλ

απολύσει.

69. Α—ο τώρα και έρνπροτα ό υιός

του άνθρώπυο θέλει χαρίζει έκ δεξιών

τις δυνάμεως του Θεοΰ.

70. Και όλοι είπαν* έσύ λοιπόν εί

σαι ό υιός του Θεοΰ ; Και εκείνος τους

ιιπεν' «σεις το λέγετε, ότι έγώείιχαι.

ηι. Και εκείνοι είπαν* τί χρείαν ε-

/οο.εν πλε'ον μαρτυρίας ; αυτοί έμεΐ;

το άκούσααεν άπά το ς*όρια του.

Κεφ. κγ. α3.

ι. Και στ,κωνο'(Λενον όλον τό πλή

θος των Ιουδαίων, τόν έφεραν εις τον

Πίλάτον.

ι. Και άρχισαν να τόν κατηγορώ-

σι, να λε'γωσιν* έρ.εΐς εϋρηκαριεν έτού-

τον οποΰ έγύρι,ε τό εθνο;, και εμπό

διζε" τους να δίδουν δόσιαον του Καί

σαρος, λε'γωντας του λόγου του, πώς

να τ,να•. Χριτ°ς βασιλεύς.

3. Και ό Πιλάτος τόν ερώτησε, και

ειπεν* έσύ είσαι ό βασιλεύς τών Ιου-

δαίω/; Και ό Ιησούς άπεκρίθ/ι και εί-

πε'ντου* έσύ τό λέγεις.

4• Και ό Πιλάτος είπε εις τους αρ

χιερείς και εις τόν δχλον* εγώ δεν ευ

ρίσκω καρΐ(ΐίαν άφορμήν εις τόν άν-

ΰρωπον έτοΰτον.

5. Αρ( εκείνοι φιλονεικούντες δυ-

νατώτερα έκαταπονοϋσαν, λέγοντες* ό

τι συγχύζει τόν λαόν, διδάσκωντας

ει; δλην την Ιουδαίαν, άρχίζωντα; ά-

ιτό την Γάλιλαίαν έως έόώ.

6. Και ό Πιλάτος ώσαν ηκουσεν Γα

λιλαίαν, ίρώτησεν, αν ό άνθρωπος εί

ναι Γαλιλαίος.

η- Και ώσαν ευ,αθεν πώς είναι α

πό την έζουσίαν τ•2 Ηρώδου, τόν ί

68. Ε δε ντε γιου πιίττζα δό τι

αό; (λλ περΓέΤενι , άς δό τε ;-τ.ός μ» λε-

σόνι.

69. Μα νταστί έ παστάγε , οό τ*

ρίγε ΐ Πίρρι νιερίουτ μπάν* τε §γιάθί-

τι τε φουκίτε Περντίσε.

ηο. Ε ί Θάνε τ» Ρίθε, τί άδά γε ί

πίρόι ί Πίρντίσε; έ δέ άί ού θα άτοϋ-

ρε' γιούβετ θο'ι σε ούν| γιάι*.

η\. Ε οέ άτα θάνι* τζνα οούχαετι

[Α» μαρτυρία , νάβετ διΡιούχμ γκα

βε'τε Ρόίγ' έτίγ.

Κρίε Είιεζέτ έτρε'τε. κγ. ί3.

ι . Ε σι ού γκρένΐ Ρίθε τούρα' έ ά-

τοΰρε, έ προύνε άτι τϊ Πιλάτουα.

2. Ε νίσνε τα καλεζόϊγν» άτε, έ τ«

θο'ϊνϊ' κϊτε έ Ρέμ κε να νακατό; φυλίνε

τένε , έ μποδί; τε πβΡούαϊγμε Καίσα-

ριτ τε δέν£τ*' ε χ] θο'τε βε'τεχεν' έτίγ

σε &τι Κρίστ μπρέτ.

3. Ε δέ Πιλάτουα ΐ πιε'τι άτε, * ί

θα* τί γε' Μπρετι ί Τζιφούτετ; » δέ

άΐ γιου περΡέϊΡκ άτίγ, « ί θα' τι ίθούα.

4. Ε δε Πιλάτουα ού θα τε πάοε-

βετ σε πρίφτερετ, έ δε τούρριεβετ,

νούχ» Ρεϊγ ντονιξ φάϊγ {Απ| χετε νιερί.

5. Ε άτα στρεγγόνιδνε ριε φόρτ,

ί Θό9ν$" χε νακατάς λαόν* , τούκ' *δι-

δάζουρε ντε περ Ρίθ' Ιουδαίε, σϊ νίσι

γκά Γαλιλαία, γγερα χετον.

6. Ε Πιλάτουα σι διίιόϊ Γαλι>-

λαίε, πιετι πα ντ' εστ» νιερίου γκχ

Γαλιλαία.

η. Ε σι (ΐψόϊ σε Ϊ9τ« ντ(«| ούρ<-

δ{ρ τ' Ηρώίητ . ΐ οερίόϊ άτ| περσε^ί
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πί'λψεν ει; τμ ΙΙρώόνιν, 'ί ότ?ο~•>; ή

ταν έκίίναι; τα~; ήμεραις ει; την Ιε-

βουσα^ημ.

8. Καΐ 'ί Ηρό'ϊη;, ώτζν ε!<)ε τον

Ιησοϋν, έ/άρη κατά πολλά" ο'.χτι ττ

Ίελεν άπο πολΰν καιρόν νι τον «3γ;'

ίιΛτϊ άκουε πολλά πράγματα δι αυ

τόν" και -ήλπιζε να είόν; τίποτε; σ/,-

μείον όπου* ν ά γενΐ άπ' αύτον.

ο,. Και έρώτητίν τον ει; πολλά λο

νια" άμν) αυτό; δεν τοΰ ά~εκ,ρ'.Οτ, τι-

ποτε;.

ίο. Και οι άρ/.ΐ£ρε~; και οί γρα;•"•4

[Αατεϊ; ε?/•κουνταν κα'ι τον έκατηγυροΰ-

βαν δυνατά.

ιι. Και ό Ηρώδν,; ι/αζϋ με του;

ς-ρατιώτας του τον ατίθασε, και τον

ίνεπαιζε, και ίνούνωντά; τον ενα φό

ρεμα λαμπρον, τον ε^-ειλε πάλιν ει;

τον Πιλάτο '.

12. Και έκείνην τ},•ι ήαέραν ίγίννι-

καν φίλοι ό Ηρώο/; και ό Πιλάτο; έ

να; με τον αλλον' οιατι προτίτερα εί-

γαν εχΟραν άνάμεσο'ν του;.

1 3. Και ό Πιλάτο; εμάζοιςε τοΰ;

άρ/ιερεΐ;, *» τοΰ; άρχοντα;, και τον

λαόν ,

ι4• Και είπίντου;" έσεί; μου ε'φε-

ρετε τον ανΟρωπον έτοΰτον, ώσχν όπου

διάτρεφε; τόν λαον. καΐ να, εγώ όπου

ίμποος-ά σα; τον έςεταξα, καί 5έν *;υ-

ρτ,κα τίποτε; αφορμών ει; τόν ά'νΟρω-

πον άπϋ εκείνα όπου τον κατηγορείτε.

ιδ. Αλλά [Α•/;ήδ ό Ηρώδ/ς ν,ίίρτ,κε

τίποτε;" λιατί έγώ έπί -τούτου σά; έ

πεμψα εϊ; αυτόν, και νά, ότου αέν ί-

καα; τίποτ:; όπου να -ήναι »^ιον Ία-

νάτου.

ΐ6. Να τον παιδεύσω λοιπόν, και

να τον απολύσω.

π. Εί/εν και άνάγκ-.',ν εΐ; τ•':ν έ-

βρτήν, να τοΰ; άπολύ^'ί ενα φυλοτκω-

τι Ι1ρώ•>η , ί

ντ'ί ΙεοουσαλίΆ υ.~

εθ3 αι

άτό δίτ.

ίϊ. Ε Η;ών/| σι :• πά Ιησοννε, οί

Γϊ,οόα σούμε' σι •1έ σοΰμε κο/ί δί'ίϊ-

ρόν τα σΐχ άτε, σε ψ* κ!1* διΓιούαρϊ. ζ'ϊ

(Ιίϊ/ϊ σούμΐ πεο τε. β σττι^ν τί "ν/

Χι τ| Λίνϊίγ ντονιε Οαύμϊ γκά άϊ.

ο,. Ε έ-•.ίτι άτι ϊούμϊ τε πΐϊ'του•*

ρα' έ άΐ νού'.ί γιου πϊρίείίκ άτιγ άς

ντΐ ντονι|.

ίο. Ε κε'νΐ πΐρπάράτϊπάηίτ' ε ~ρί-

'ότϊρίτ, έ όϊ γρν.ίΑτ.ατ5.'γτε, /.ε έ κχ-

'•|,ο'ιγνΐ άτί σοΰαϊ οο'^τ.

ιι. Ε Ιίρώιϊτι υ.ϊ άίκ-ίρ' ΐτΐγ , σ!

£ ςεντερό•; άτε, ε έ πίρκε'ϊι , ποριίτι τι

ρίΐνϊ άτιγ ρο',ΐα τε [Λ•:άα , έ ί 3$ρ?όΐ

>ΪΤ5. τε ΠΟ,άτουα.

12. Ε άτέ δίτϊ οΰ ?;|νϊι*'κ Πιλά•

τουα ;/,ί Ηϋώύνϊ νιέρι μέ -".•χτί3ΐν''

•ύ αε πεοπάοα κένε ντε νασίλεοί.

ι3. Ε σι [ί,πϊγιόοι ΠΛάτουα τι

τάοίτ' β Πρίφτϊρετ , έ 5ε άρ^ο'ντίτ;,

ι Ηϊ λαόνε ,

ι |. Ού θα άτοΰρί' με προύτί αού*

-ϊρπ'άρκ κι-ε νιερΐ, πόσι νακατοϋιάβ

τε λα-Η'τ' έ για ούνΐ ί πιε'τα πξρττάοα

γιούβετ , ί νούκε ίετ'ε ['•τϊ *%~\ νι= ϋ.

ντονίξ φάϊγ γκά άτο κε έ κα>'«ζονί

γιούόετ.

ι5. Ε ά; Ηρώδη Γίτι Ρε* σε ψέ τι»

άί οϋ δίρβ,ίΐα γιούρ•τ . έ για, χΛ νο </.-.

-άτ ,;έρρί ντον'Λ ραιγ /Λ τι ϋγιε'ρϊ 2 ;ί-

ι β. Λο10. αο τα 5άν ά^ά άτΈ, ποά υί>

τα λε«το;ν.

17. ί'". κίίτε : ί; Ητ.Ίεννιο. τϊ νιοί»

λείιον «τοορε γκα ^αιΐάνα , ν.§ \ιερ•.

35
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1 8. Και όλον το πλν.Οος έχραξαν,

λέγοντες* ιίγαλε τούτον άπο ττν αε'-

στ,ν, και- άπόλυσ» £«; :ον Παρχβόχν.

ι<). Ο όποιο; Βχραββχς Υ.τον ζ'αλ-

Λε'νος ει; τ/,ν φυλαχήν, δια κκποιχν οι-

νο<ς•ασίαν όπου ίγινιν ει; τΫ,ν πολ'.ν και

Αιχ νο'νον.

αο. θέλωνταςλοιιτον νΠιλάτο-ςνχ

απόλυση τον ΙΎ,σούν , τ^ϋ; έλάλγ,σε

πάλιν.

«Κ-Αρι εκείνοι «"φώναζαν και έλε

γαν* ς•αύρωσ«, Ταύρωσε τον.

23. Και ό Πιλάτος είπε- τρίτον εις

εκείνους" και τί χ*ών Ι&ΔιΑί ετούτος

ό άνθρωπος ; εγώ δέν /,ϋρν,χα εί; αυτόν

βΰίϊ μίαν άφοραήν θανάτου" νχ τον

■παιδεύσω λοιπόν, και να τον απολύσω.

23. Καν εκείνοι έπίρνεναν φωνά-,ον-

τεςρεγάλαις φωναϊς, ζττώντ:; νζ ^αυ-

ϊίο6'«* και Ϋ, φω«»ΐς αυτών και τών «ρ-

χιεβέων ύπερνίχοΟσαν»-

ν -Λ &τ; τε σι /.αρΕπτειι.

1 8. Ε Ριβ; τουρ(Αίτε ι/.πεγε'δοορβ.

παίζε 6ύρρε, έ βάνε" γχρε'νχ χε:§ γχχ

αε'σι , έ >ε'"ΐο'να νεβετ Βαραβάνί.

19. Κοϋϊγ Βτε βέ»/§ ντε χαψάνε

πε? ΐ•έ ναχατοσΐ χε χέ ;ίέ?όεντ| κιου-
-^ - -ι » - —

τετ, έ περ νιϊ βρε'-ελε.

2ο. Ε περσερί ού θα Πιλάτουχ, σ*

δούαν τκλίαιον Γ/,σούνε.

2 1 . Ε άτα ίεί,τίτνε, έθό^νΐ* υ.π|ρθίε

ντίΚεουικ\ ριπερθέε ντε Κρο,ιχ άτε.

ι•λ. Ε δε Πιλάτουα ού Οχ άτούρε

π|5 σε τρέτ'.τ" σε τζτε χει* χχ πέρρί

κούϊγ; νούχε Γέϊγ τ.κ άί ντο νιε φάιγ

περ €ύί/.:•;ί" τχ ία/. άδά «Η π?* τ*

λ|'3υΊ'γ,.

23. Ε άτ* έ ΰ-τρεγγόΐ^ν' άτε {*%

τ-'περ ριε τε (Ιύρρί -ε φόρτε έζ-ρκοίγν!

χ.'ί τ| [ΑπίρΟίνίϊγ ντε ΚρούΓ/.' ε' σα

βίγνί πο στόνειγνί τ'ε Οίρτουρατ' ί σε

πάρεβετ σε πρί'ρτερετ ) έ δε τ'ε τούρ-

^4' Ε δε Πιλάτουχ άποφασίσι,

κ| τοΰ Κνεϊγ, άγιο ζ'ε δούαϊγνε.

2 5. Ε ού λ.ίοίϊ άτούρε άτε χε χέ

ζε.εντϊ /αψάνϊ πίρ νακατοσί έ 7.|ρ

[ίρε'^ελ|, /.§ ϊ/.ερκόϊγν' άτα' έ Ιτ.σούνί

34. Και ό Πιλάτος αποφάσισε νά

*$<η τί» ζτίττ,αά τους

Ϊ5. ΚαΙ τους άποίοσίν εκείνον ό

που έζητοΰσαν' ό όποος ν,τον βχλρ.ί-

νος [Λ«σα εις ττ,ν φυλοκην δια δ'./ος•α ^ .

σίχν χχ! δια φόνον* καΐ τον Ιη-ϊοΰν τον Ι « δα ντε 6ελ•/;αΐ τε τοΰρε

επαράδωχί εις το θέλημα τους,

26. Και ένω τον έπάγχ'.ναν έπι

ασαν κάποιον Σίρκανα ΚυρυναΤο* ό ό

ποιος -ίνρχίτο *~ό το /ωράφι , και έ

βαλαν επάνω του τον ς-αυρον να τον

*έίννι όπ&ω άπο τον Ιησοϋν.

2^ Και άκολουβοϋσαν τον Χριςον

πολύ πλίθος τοΰ λαοδ χαΐ τών γυναι

χών' αί όποίαις τον έλυποΰταν κ/ί

-ϊύν έχλαιαν.

28. Και ό Ιτ,σοΰς ίγόρτισαν εις οώτβΧς

*αΙτ«ς είπεν" ώ δυγατε'ραις τίςίερβυ-

26. Ε κούρ έ σπίγνε άτ'ε ζούνε νιϊ

Σίαων γχα Κυρίνι χε χβένϊϊγ γχα άρρα,

έ ί βούνΐ άτίγ ρίπε κράχε Κρούίχν•

τα πιγ πας Ιησούϊτ.

27. Ε βίγτε πας τΐγ 3ού|*ε τούρ(ΐ«

λαώτ έ Ρράβετ" ε άτο ί χιχϊγνβ, έπρί-

τεϋινε περ τε.

28. Ε Ιησόυΐ σι ού χθίε μ•κα το,

ού θα ' πίγιατί ε Ιερουσαλί^ίτ , ριος
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ναλ/,μ,. [Ατ,ν κλαίετι «αά'ν», άλλα κλαί

εται τοϋ λόγου σα;, και τα παιδιά σα;.

39• Οτι να , όττοΰ ερνουνται ϋ,ιαϊ'-

ρα'.ς εϊ; τ*Γ; όττβίαι; Οελον εί^ίΓκα-

λτίτυ^αι; >ί τείραι; , και γ; κοιλίαι; ό-

-5•; ίϊν ί'γε'νν/,σαν , •<αι τα βυζιά ό -

ττου ο;ν εου,αςαν.

3ο. Τοτι θέλουν άοχίτν, να λέγουν

*•.; τα ορη — «τε ε'ττάνω ψιας χ αϊ τα

£ουνά" σκεπάσετε1 [Αα;.

3'. Οτι άν ει; το χλω:όν ςύλον

κάανουσιν αΰτα, εί; το ξ'ρ,ν τι Οίλίΐ

33.

κικγι -Ι;, «.ου* , τη κιάγι ττ»5 βε'τε/ί

τούαιγ, έ ίϊ —ΐ(3 δγιιλα τούαιγ.

21)• -5 ψί νι* 1^'[ϊΊ <&Τ ?.ί δί» Τί

Οίνί' λιον;Α υ-:ίρτ:ατί, « Λάρκετί κέ

να../.ϊ κ:ίν| τ;-".ί>ε, ί σί^ϊτε /.£ νο'^κ*

*,••.•/.νί 6;0θυ5ϊ.

>.« έφερναν και άλλου; ώΰο

3ιο. Λ/'.ίί δο τε ζένί χ§ ίν,ς

α'/λλί^ΐτ Λί^ι 'αττι νίζίτ, έ ;;:ίΡ:ίετ

'/.7:•,υ\•..ί;ανι νάζετ

3 1. 2έ ψί ντ£ ίέ'|νε τε τίλι* ιοί-

ν|5α ν-.ε δροϋ τΐ νιοαΐ, ντε τ'| Οά-

τίνϊ τζ'δό τε Η''ι'ί;

3α. Ε βίγνε Λαϊκέ |αϊ τϊ ϊ ίί §1

ίΐΐοίν.

33. Και όταν εττίγαν ει; τον το'-

χακοΰργου; να σκοτο»Οωο> ν.αζΰ ;λ« τον τίτγι::*. κί κίνί Ρια/.ετό.ϊ τε βρίτί3ι•

νε π •<•"/.£ αϊ χ{.

33. Κ κούρ βάνε ντε β[;ντ /Λ κιού.

τ>ν όϊτοΰ έκρά^ετο Κρζνιον, έκε~ τόν /.αί•'; '• "Ρ*,^**1» άτγί ίυνττερΟι'ενε άτι

ίτα,ίρωο-αν, καΐ ιοϋ;κχκουΰ;γου;" τον ντε Κρουικ, έ ίέ Ριαίιτόρετϊ' νι°'ριν§

ενα άττο τ/,ν οαςιαν. χχΐ τον άλλον ά- $*~ζ'νε τε όγιάΟετϊ, ε νιε'ρινί «.-άνΐ τε

το τ/;ν ζερβια'ν. | [Αϊγγ*?ΐ

34 Και ό Ιν,σου; ίλεγεν' ώ πάτερ, Ι 3.}. Ε Ιηίουΐ Θοδ" παπα ντεγε'ΐ

^Υ/ώρν.εί τους* ίιατι ό';ν ίϊςεύρουν τί «τα' σε ψί νοΰκϊ δίνε σϊτζ πέγινε1 «

καανουσι. Και ίιααοιράζοντί; τα φο- ει ντάϊγνιν» ρυλατ'έτιγ, θτίγνε 3ίρτι.

ρί[Αατάτου, ερριχναν λάγνους.

35. Και ό λαό; ές-ε'κετβ και εβλε- 35. Ε λαό» £ίγτε, ε βε,ϊτρον" έ ίά-

«»' κ«1 μιαζν ριετ' αύτοΰς^αιοί άρ/ον- δ*• [^έ άτα έ ίέ άρχο'ντετ» έ ΐϊίρκεβνί,

τε; τόν εγελοϋσαν, και ίλεγαν' άλ-' ί Οό5νί τέτγιε'ρε ίπιτοΊ", λε τ^ σ-ίτο'^

λου; ε'σωσεν, ά; σώσει και τοί λο'γου γί « £* βε'τε^εν' έτϊγ, ντ^ίτ» κοΰϊν

το», άν είναι ετοΰτος ό Χρΐ7»ί ό ό\α Κρίστι ί ζγε'ίουρι ί Ιίερντίσε.

λεγρνο; τοΰ Θεού.

36. Και τόν άνεμπαιζαν και οι <τρα-

τιωται, .έρ/ί!αενοι κοντά, «ρί'ρνοντε'; του

ξΰίι,

3^τ. Και ελ:γαν' αν εσν» ίσαι ί βα*

σιλεύ; των Ι^υίζ.άΐν, σώσϊ '.ου λόγου

«ου.

3^. Ητον καν ή άπανωγραφνι γ-γρ«•

|Α%ϋνν, άποττανίοτο^ ρνέ γρά|Λ;ν.ατα Ϊ^Χ-

λ-.-νικα καϊ Ρωααικα κ<ί Κβραικα '

ΕΓΟΓΤ03 ΕΙλΑΙ Ο 11Α21ΑΕΓ2

Ϊ.2.Ν ιοηνι^Λ.

36, Ε κέ?νί (αϊ άτι » ^* τρίβατε,

έ ί κιάίίϊγνί άφϊρ., « ί ϊτν£ άτιγ •ΰ-

θου'Ί.

3τ* Ε ί (Ιόϊνί' ντί γέ τί [Αττρετι ί

Τ,ιοουτετ, 9~ιτό εε;ί/ενϊ τί^τε.

38. Ε κίϊνε β(/ΐ ιαττι τε ίι§ τ§

1κ:ούαρϊ Ειρκί^τι, Λατινίρίΐίτί , έ ίί

Γ^<ρουτίρ•.στι. Κο•^γ 'ί3τ| (ατ^ηπ ί

Ί\'•.ρούτιτ.
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!ί<}. Κα! Ινα; άπο ττι; κχχ-,ιποηϋ;

τν>; κρει*.*σμένου; ευλασν/ίμ* ιό-

τον, κα! ίλεγεν' έχν ιί-ιζι έσ^ ό Χρι-

ΓΟ€,νλύτωσ; κα! του λνΌ-ι ο .υ κα; χ-

4ο. Και ό άλλο; Ίτ.ν/.γ.'η, και τον

όνϊίόισα, κα! το•} ει—α' ύεν• φοβάσαι |

τον ϋ: -ν, ο ;; ίσϋ είσαι αίς τ , αύτοκρίμα;

3ο. Ε νιιν. "χί/. Ρ.α/ίτο';ϊτϋ2ί Λίνΐ

οάετουρΙ, £ βλασφιμ'.; άτϊ. ίΟ,ς'ντί

γά τι Ν,οίϊτι, ϋ',τετΰ βίτϊ/:νϊ τε/τί*

ΐ δι νΧ',27,

4ι. Κα; ΐ[).ι~; δ•./.αίω: τα παΟαίνο-

μεν" ΰιατ! άπολαμβάνομεν άξια έ/.ϊί-

νων άπου ΐκάααΛ=ν' «α/; ετούτο; "/.:•:-

ν«να άτοττον δεν έκχμ:.

4^. Κα! ελεγεν ει; τί,ν Ιτ,οοϋν' αΰ-

βε'ντη, ένθυαησου με^ότα•* Γ/.0/.;είςτ/,ν

(.'ασ'.λεία* σου.

43. Κ αϊ λίγειτου ό Ιηιοϋ";- ^.'βαια

οοϋ λέγω, σ/ίμερον μετ' έαίνα θέλει;

ίϊσαι μίσα ει; τον παίάδ;;σον.

44• Και ήτον κοντά έκτη ώρα τΐ-ς

•/,αίρχ;, καΐ έγινε σκοτάόι εϊ; ολν,ν τ/,ν

γ?,ν, ε'ω; ττ,ν έννάττ,ν ώραν.

45. Καΐ ο ήλιο; ϊσκοτίσΟτ;, και το

σκέπασμα τοΰ ναοΰ' έ?/•.οΟ•/ι ει; τ/;ν

μέσην.

46". Κα! ό Ιν;σοϋ; έφώναςε φων/,ν

μεγάλην,κα! είπεν' ώ πάτερ, «ϊ;τά χε

ριά σου πχραΛίδω το πνεΰαά μου. Κα!

ώσαν ειπεν έτοϋτα, έςε.« ίνησ*.

4~• Και ο έκατόνταρχο; ώσαν ι-

δεν εκείνο όποΟ έγινεν, έδ-ίξασε τον Θε-

ον, λίγωντα;" βίβαια ετούτος ό άν

θρωπο; ήτον δίκαιο;.

48. Καίολος ό λαό; όπου έπτγε μα-

ζΰ ει; τν-,ν θεωρίαν ίκείν/ϊν, βλε'πωντα;

έμεινα ό-ου έγίνουνταν , κτυπώντε; τα

ξΓη'θτ, του; ί,'ύριζαν.

49• ^•α1 ές"ί'κουνταν ολ\ι οι γνώρι

μοι του άπό μακράν, κα! γυναΐκαι: τ, ό-

ποίαι; τον ακολουθούσαν απο τ/)ν Γα-

λ'.λαίαν,κα! έβλεπαν έτοϋτα.

5υ. Κα! να, χα! ί,τον ίνας ά'/Ορω-

4". Ε τγιε'τίρι γιου ττερίτίϊΓκ με τ|

κ:ρτουαρί. ί ί θα' ά; τ! νουίϊ ί ~'χ\.\>~

πε 11:ρντισ& λί Γέντε ντξ τι τίλλ§

μουντίμ;

4 1 . Ε σα π£ρ νε'οετ κέ με /άκε"

σϊ ύέ μ?ΐ;ΐμ| άτο /.ε πουνούαιι , έ^

κοϋιγ νο-/«ί ,";ίρι ντονΛ τι λίιλ.

43. Ε ί Ο ,υ Ιησουϊτ" Ζοτ κουϊγ-

τό',/.ε ϋ.οΰα,κοϋ; τε β!τΓ ντΐ αττεετί-

:ί/τε.

4-5. Ε ΐ Οίτ άτιγ Ινισούϊ" βϊρτετ

τε θομ τ!γ, κι σοτ Βί) τε γε'τ, ί:χ3λ^

μι μοΰα ντΐ πα:αόί;.

44• 5'• κα γγερα μ~ε Γικ"'75 σα/ ά

τι, ε οΰ πϊ σκοταό μπε ίίΟϊ δέ, ■"ν^-

ρα μπε νεντε σα/άτ.

4^. Ε Δ'.ελι οΰ έΐρ, έ κιούλμ έ

Λ'αό'ίτ ού τζιούαρ ντΐ με';.

46. Ε 1/,σοΰι σι Ουΐρι μι Γέ τ»

μαο , θα' 1Ία.':ά, ντε δοΰαρρ τε τοϋκ

3ο τε λε ϋζίρτινε, τίμ" έ τ*κ Βόίί

κ|το οά Ι,ττίοτ'.νε

47> Ε σ! πά Κίντεσι άτε ί| οΰ

ί,ε , λ;οΟόι ΙΙαρντίνε, έ (/ά' βεοτϊτ

κουϊγ Ό'.ιρί κε ϊ ίνίιγτε.

48. Ε Ρίθί τουρμετέ κε κίϊνε άρ-

δουρί άτγέ , πέρ τε --/'ρί κ;τ| ποΰνε,

σι πάνϊ >4~° *Λ "ίνεϊγνε κ^ν.τνε ποά-

πε τούκ έ ρά/ουρί Ρίο'κςν' έτου^ε.

/\Γ). Ε ΡιΟί τε νιο'χουριτ' έτΐγ ίίγν;

τ:1ρ ιε μερΓοΰαριτ , σ! έ δε Ρράτϊ 'Ά

κισν άρδουρε πα; σ! γκα Γαλιλαία, έ

'ό.'/νί κ^το ποΰν{;α.

5υ. Ε -ιάλε ν;£ί! κ' κου/α:ιν Ιο»
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πο;, τό όνοαχ τβυ Ιωσήψ, άνθρωπος

αγαθός χχ δίκαιος, ό ύποΐ'.ι; ίτον |2ου-

λίντιί;.

->ι. Ετούτος οΐν έσυαοώνηδεν εϊ;

τ/•,ν οουλήν και εΐ; τόν πράςιν αυτών,

ό οποίο; Ϋ,τον άπό τήν Αίίχαίαίαν πό;

λιν των Ιουδαίων, και ϊπροσεδε'χετο

κζϊ αυτό; τήν βασιλείαν τού Θεού.

5α. Ετούτο; ίπτγεν ει; τον Πιλά-

τον, και έζνίττσε το κοραί του Ιησοΰ.

53. Και τό έκατιβασε και το «τΰ-

/.ι;εν |λς ε/α σεντόνι, και τ'. ε"(ϊαλενεί;

ίνα [Αγημα πελίκητόν . ει; το όποιον ά-

χνχτ, κάνεις όέν ήτον βαλχίνος

54- Και ή τ,αε'ρα ήτον πζρασκίυή,

καί έσήαίυνε το σαββατον.

55 Κ αϊ έ'ς-ωντα; να ακολουθήσουν

χ« γυναίκαι;, ή όποίαι; είχαν ελΟ/;

(«.αζΰ ;;.ετ' αΰ.-όν άπό τ/,ν Γα/,ιλαίαν,

.ν.α'ι είίασι τό ιχνήιχα, και -φ; εβαλί)•/;

το σώαά του έκεΐ.

56. Καϊ γυρίζοντε; έτο(ι/.αταν ά-

ρώακτα και |χύρα' και ήσό/ασαν -ίό

ίαέ'βατον κατά τν,ν εντολή/.

Κερ. κδ 2/(,

ι. Αιχή τν,ν πρώτν•ν ήαε'ραν τή;

ίβδο|Λάοος,«'ίννυ^τα, ήλθαν ίϊ; τό χνη-

γ:ι. αϊ γυναίκες ίκείναι;, και εοερναν

τα τ,ουσαατα οπού ετοίμασαν και κά

ποιοι; αλλαι; μαζϋ αετ' αύταίς.

3. Και εΰρήκαν τήν πε'τραν κυλι-

σμίννιν από τό ιχνήμα.

3. Και εμβαίνοντε; με'σα δέν εΰρή

καν τό κορμί του Κυρίου 1/,σού.

4• Και έκεΐ όπου απορούσαν οικ

τούτο τό πράγμα, να, κχ; ούο ά'/όρες

και ήλθαν *ϊ; αύτιΐ; αέ οοιε'αατα όπου

α7ραπταν.

5, Κα; ίς•ωντα; να φοβ/,θώσιν έκεί-

*«;, κα: να *άλλουν τό πρόσωπον τους

σήο, κέ κέ νιϊ γκα Γιουκ•ίτ$7ΐτί , νΐδίί

ί α.ιίόί, έ ίϊ ΐδοε'ιντε,1 » ι - 1 Τ ι Ι -■

5ι. ( Κ,βυϊγ νούκί 7.1 ντί μουϊ;:β«*

ρε ί ντί πρας τι τουρε) γκα Αριμα-

Οία. κιουτίτ ί Ιου'ίαίισε , κί σπί3;ν

έ όέ κουίγ αποετίριν ί Πίν/τίϊΐ.

52. Κούϊγ δολι περπάρα ΠΛάτο-•

ο|, έ κιρκο'ι κοιίρμιν έ Ιησούΐτ.

53. Ε οι έ ζΛ^ίτι άτέ , ί πιστόλι

με νιε τζαρτζάφ , έ ε βούρι άτϊ ντέ νι§

βαόί τε πελεκίσου:ί , κέ νου/Λ κέ ,ϊ^-

ν^ ντ άτ| ντονιε νίερϊ κούρί».

5^. Ε άγιο κέ ύίτϊ Είρέαπτε , ί

αίνιίτ νίσιϊγ έ χετούνα.

55. Ε σ^ έ'ρ&ε. πά; σι έ 5ε Ρρκτί,

κΐ /.ί!;/ϊ άρύο,υρϊ /τάϋ/.ε ρ•.έ τε γκ» Γα-

λιλαία , πκνε βάρρί , έ δε κου κάλ|

κ,ουο'Λίν' ετιγ.

■λΓ). Ε [ΐ.~ϊ -ι /.Ύ.ι-.ί ,';ίνε Ρατί α-

ρήΐλίτ| , έ ρ.ύρατί ' ί σε ψέ κίε—|-

τοΰ/5 νου^ λιοΰαϊγτινΕ σί κουντρ^ 0•'<3

Κρίε Ενι|1έτ έκάτερτί. κί. ^4-

ι. Ε τε πχ;εν' έ -^ιάβ^ε , πακοί-

ρ$όέ, βα'νΐ νιϊ £αρρ , έ π:ν;νϊ άρ•>-

ρ•.ατε κέ πχνί .'.ίνϊ Γατί , ΐ δί τίκ τ&

τνιε'οί 'ύ άτό -«α^;'.:.

2. Ε Γί'νΐ ΓοϋόόΞ /.ί κϊ γ/.ϊί 'τουοε

γκα βαρρι

3. Ε σί )ζίνί Αρεντα νου/.} Ρενϊ

κουρανε τ^ Ζόπ~ Ι/,σουτ.

4• Ε τέκ ρίγνε έτζιουίίτε;!νϊ άτό

π|ο κίτε, νά, έοΰ δοΰκ-ι ά',ίρ άτ',ιύ-.ϊ

§ϊ πουρρλ με ρό'.:α κε βετίτιγνΐ.

5. Ε β! ού φρικουαν: άτό, έ οϋ'γνε

«ράκενε ντί δέ, οό Ο^ν' άτούρε" ψ«
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*«τω ιις την γ*ν, ται; είπαν

τεΐτ» τον ζωντανον μ« τους νεκρού;;

6. Δεν είναι ε'δ», άλλ' άναςτί&ν ίν-

•δυμνιβίίτ» χαί**; σας είπε τότε, όταν

άκόμι εύρίσκετο εις την Γαλιλαίαν ,

7• Λεγωντας' δτι κάμνει χρεία ό

υιός του άνθρωπου να παραδοθείς

/έρια ανθρώπων αμαρτωλών, χα! να

ς•*υρω6η' κα! τίί τρίττ0 τ,|Μρα να άνα-

8. Κα! εν9υμ•/;θτ(καν τα λογιά του.

κίρκόνι γιοόβετ ντί τ» βίίχονρ» , άτΙ

χϊ '&τ ί Για/|;

6. Νουχ' "0τ' άί «τοΰ, πο ούγγιάΧ,

κουϊγτόουνι τζιού χα δένε γιούβετ,

κούρ κε ακόμα ντε Γαλιλαίε,

η. Κϊ ού βχ' |5τ| χοία τε ίπετε ί

πίρρι νιερίουτ ντί οούαρρ" τε νιερεζετ

Ριουνχχκιάρί , < τΐ μπερθένετε ντί

Κ ρούικ' έ τϊ τρέτενε. οίτι τεγγιά)1ετϊ"

9• Και ώσαν εγυρισαν άπό το μνή

μα, τα ίπαν όλα έτοΰτα (ί; τους έν

δεκα, κα! εις όλου; τοΰ; επίλοιπους.

ίο. Κα! τ,ταν ή Μαγδαληνή Μα

ρίκ, χαι Ιωάννα, χαί Μαρία τοΰ Ια-

χώβου , χαι ή έπίλοιπχι; μαζύ μετ' αύ

ται;, ή όποίαι; έλεγαν ίίς τους άπο

φίλους ετούτα.

1 1 . Κα! εφχντίχαν έμπρος•ά του; ώ-

<7*ν φλυαρία τα λόγια τον; , και δεν

ταϊ; ίπΐς-ευσαν,

1 1. Και ό Πέτρο; ίΌ-τ,κώΟτ,καί ετρε*

ξεν χαι ί,λΟεν εις τι) μνήμα* χα! σκύ-

πτει και βλέπει μοναχά τα σενδόνια" ό-

■τοΰ έκείτουνταν' χα! έγύρισεν οπίσω,

χα! έΟαύμαζε μέσα του έκεΐνο όπου έ

γινε.

ι3. Και να χα! δυο άπ' αυτούς I-

πνίγαίνασιν αύτίιντήν ήμε'ραν εις μί-

«ν χωράν , Ά ύποία είναι μακράν άπό

τήν Ιερουσαλήμ εξήντα ς-άδια, το όνο

μα τ•/ις Εμμαούς"

'4• Κα! ετούτοι ίσυντύχαιναν ανά

μεσα του; διά όλα ίτοΰτα όπου έσυνέ-

6/,καν.

ιΓ>. Κα! έκεΐ όπου ε'συνωμιλοΰσαν

κα! ΐδιαλίγουνταν, κα! αυτός ό Ινϊσοΰς

«σίμωσε χα! έπάγαινε μετ' αύτου;.

ι6'. Κα! τα αίτια του; ϊμ ποδίζουν

ταν να ν.ήν τον ννω:ίσουν•.

8. Ε ού κουϊγτουανι φγιάλϊβετ α\

τίγ.

9• Ε σ! οΰ κθίεν» γκά βάρρι ρίφίε-

ν£ Ρίθ| χϊτο τε διμπεδγιετεβετ , έ δ*»

Ρίθ» σε τγιερεζετ.

ίο. Ε άτό κ£ οΰ ρίφίινϊ /.ίτό άπό-

στόγετ χενι Μαγ<ϊαλ•.νή Μαρία , έ 5ί

Ιωάννα , έ Οί Λίαρία ϊ εΆα' ί Ιαχώβιτ,

ε ο*έ τετγ«ρατ| ^εκίν» με το άά3χ$.

ιι, Ε ί.τό φγιάλε οΰ ύο•ίκν| π|ρ-

πάρα άτοΰρε πόσι μαρε^ι , έ νούκϊ 5ά-

νΐ πε'σβ μπε τό.

ιι. Ε Πε'τρουα ού γχρε έ βάτε ντ{

βάρρ μέ βραπ, έ σι οΰ οΰγν 'άϊχ τζαρ-

τζάφετξ μπε σ*έ βε'τΓΑε' ί οΰ κθίι

πράπε , Ι" τ^ιουδίτειγ μ» βέτεχε τ).

τ!γπερ άτο κε ού ίφε.

1 3. Ε να, δ! γκα ατά χ| βίγϊνε

άτε δίτε ντε νιε φ3ιατ κε κι λιαρί γκα

Ιεριυσαλίμι Γιαίϊτεδγιε'τε στάδ*ε, κ|

κιοιί/αειγ Εμμαου;.

ι4• Ε κ&τα κουβίντόιγν* νιέρι με

γιάτϊρινε περ Ρ!0$ κετο κε Ριάίγτιν|.

ίο. Ε τέκ κουβξντόίγνε, άτα, ε όε-

φίίγνξ νιε'ρι γιάτεριτ, ού άφίροΰα ε δέ

Ιτ,σούϊ, ί βίγ μ? τά ίάϊ/.ί.

1 6. Ε σίτ' ετούρε ού κίν$ 9α-

μπότουρε, Λε τ» μϊς έ ν'χνε άτ|.
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17. Καί εΐπίντους" τί είναι τ* λό- ] 17. Ε ού ΟοΥ άτοδρι" τζκουβε,τ&

για αυτά όπου συτυχΊχίνετε ίνας (Λ» τόν ι γιάν* χετό *ί *ενι ΐιε'ρι μϊ γιάτ§ρινϊ

άλλον έδώ όπου περιπατείτε, καί είσθε τοΰκ' έ ίτζουρε, » ψέ γίνι-τί χελμούαρ§•

Σκυθρωποί;

1 8 Και άπεκρίδη ό ίνας•, το όνομα

το» Κλεο'πας, και εϊπεν του" ΐσΰ κα

τοικώντας «ίς την Ιερουσαλήμ, μο'νος

βέν εΐςεύρεις εκείνα όπου έγίν/,καν ι«σα

«ίς αυτήν εις ταϊς ήμί'ραις ίτ-.υται;^

ϊ9• Και λίγ« τους" ποία; και »-

χεϊνοι τοϋ είπαν, τα πράγματα όπου

ε'γίνηκαν ο\ά τον Ιησοϋν τον ΝαζωραΓ-

ον, ό όποιος έγινε άνθρωπος προφτίτν,ί,

ουνατΐς- και εις έργα και «ϊς λο'για £α-

ι*ρος•ά εις τον Θεόν, και ιίς όλον τον

λαόν.

3ο. Και πία» τον έπαράαωκαν οΐάρ*-

χιερεϊς και οι άρχοντες μας εις κρίμα

θανάτου, και τον «7αύρωσαν.

2 1. Και ε'μίΤς ηλπίζαμεν ότι αο- ί

τος είναι ε'κεί<ος όπου με'λλει να ελευθέ

ρωση τον Ισραήλ" όμως μέ τοΰτα όλα

τρεις ήμε'ραις μέ τούτνιν την ήμεραν έ

χει ση'μίρον, άφο'ντις έγίνηκαν έτοϋτα.

23. Αλλα κα! κάποιαις γυναΐκί; α

πό ταΐς εο\καΐς μας μα; έςετρο'μαζαν ,

αι όποίαις έπηγαν την αύγήν εις το

μνήμα-

α3. Και μέ το να μην ευρηκαν τό κορ

μί -«ου Ιησού", ήλθαν και είπαν πώς να

εΐαασι καί όπτασίαν αγγέλων, οί όποιοι

άγγελοι λε'γουσιν αυτόν πώς να ζη.

α4- Καί επήγαν κάποιοι άπ' εκεί

νους όπου ί,ταν μαζί» μετ' εμάς εις τό

μνήμα, καί ευρηκαν ϊτζι καθώς είχαν

και αί γυναίκες* άμή αυτόν ίέν τον ί-

δαν.

>5. Καί«ι αυτός τους ειπεν" ώ άγνω

ροι καί βραβεϊ; τίίκαο'ία εις τό να πι-

ς-εύετεείς εκείνα όλα όπου Λάλησαν

«ί προφήται

ι8. Ε νιερι γκα ατά κι κιου'ναεϊγ

Κλεο'πε , οό περίεΐίχ , έ ί θότ' άτίγ»

τι βε'τίμε γε' ί χούαϊγ, ντε Ιερουσαλίμ,.

» νοϋκι δι χετό /.§ γϊα'νε Λένε μπε τέ

ντε /.ετό δίτ;

19. Ε ού θοτ•' άτοΰρε* τζιλιατε;

έ οέ άτα ί θάν' άτίγ' πούνίρατ§ κ"• ού

*£"§ ρ^'τουίε Ιησούη- Ναζαρέουτ , χ&

κέ προφήτ ΐ φο'ρτε, , ντε πούνε, έ &'*

ντ|( φγιάλε, περπζ'ρα Περντίσε , ΐ ό'έ•

Γιθε λαόϊτ.

2ο. Ε ό*έ ίίσ τε πάρετ' ε' πρίφτΐ-

ρετ έ 5ε «ρχο'ντετε τ4\ϊ έ δάνί άτε τ§

μουντόνετε μέ β&κίγε. , έ έαπ^θίενε

άτ| ντε Κρουίκ.

αι. Ε νάβ:τ κίμι όμοΰθ οέ άϊ 1-

*τε, χ| δό τε λεφτερόσγε Ισραηλνί•

πό νταδτι πέρ βε'τζι χε:οΰρε τρί &<

κα σότ κε κοϋρ ού Αζνε κιτο'.

αα. Μα έ δε τζα Ρρά γκα νε'βετ

να ντζούα^ί γ*α ρ•ίντ| , σί• βάνε κι

μβγγε'5εν$ ντε βάρρ\

α 3•^ Ε σί νουκ' ΐ Ρίν| κορμιν' ε-

τίγ, ?ρίε ε βάνε κε πανί ■ ο*έ τβ

δου'κουρί Εγγεγετ κ| Οόίτνε, σέ «ί ε-

'άτ' ί ίιάλε.

34• Ε βάνί τζά γκα νε'βετ ντ|[

βοτρρ" , έ Ρενε κείτοϋ , σι Οάν' έ δε Γρά-

τε, πά άτε νουκ' έ πάνε.

35. Ε*έ άί ού θο'τ' άτουρε" ώτε πα

{Αεντ, έ τϊ μίνούαρε πρεϊγ ζ^μερετ, *!

τέ πεσο'νι ντ| Ρίδ' άτο κ§ 9άν£ προφη-

ΐτετί•
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οΰ-1$. Δέν έπρετκ νζ τα πά'Μ έτ'

τ* Χρς•ο;, μΙ να Γζ,β^ εις τ^ν 5β-

ξαν του ;

η". Και άρ-/'.,ωντας άπο τόν Μωϋ

οέακαί περνώντας άτϋ όλους τους προ

βτίτας , τους ΐςτ/ρ^εν τα πράγματα

ίποΰ εγίάφτ,καν οια λόγου τουεϊςόλαις

ταϊς γραοαϊς.

α8. Και έον'αωσαν ε!ς τί,ν -/ώραν

όπου έπάγαιναν' και αΰτ;>ς ίκαμ Ι •

τιΌ; πάγει μακρύτερα.

29. Και τον ίβίασαν, λέγοντες.

ίλ£~νί (Λδτ' έμα;, ότι βραοιάζη : και **-

πίρασεν ή ύ^ιλ^λ. Και έαβί,κ» (ϋ'σα νκ

μείν* μετ' αυτού:.

3ο. Κα•. όταν έκάί)ιο-ίν αυτί.; |/.έτ'

αυτούς, επΐρε 7ο ψωμί, και το εϋλό-

γν,σί , χα! έκοψε και τους ε'ϊιιίι.

3ί. Και το'τε ανοίχθηκαν τα μάτι

α τους, και τον έγνώριο-αν' και αυτός

ϊνινεν άφαντο; άπ' αυτούς.

32. Και είπαν ανάμεσα τους" 5έν

ί,τιν ή καοοιά αας καΐμίν/•, εις έμας , ό

ταν [χάς Ιλάλει εις τν,ν τράτα, και ό

ταν [/.ας ίξτ,γα τ*ΐς γκαφαΐς;

33 Και αϋτο'ι σνικονώμενοι , ε'/.ίί-

νγιν τ•/|ν ('ίραν ένυσσαν εις τί,ν Ιερου

σαλήμ, και εύρήκαν μα,ωμε'νους τοϋ;

ϊνδεκα. και τους ά).λους όπου ήταν μκ-

ζύμετ' αυτούς,

34• Οπου έλεγαν* ότι ") Κύριος άνα-

ς••>ίυ•/ι βε'βαια , και έφάννι εις τον Σί

μωνα .

3ο. Και αΰτοι οί ούο όπου ήλθαν

εί'.τ,γοΰνταν τα πράγματα όζου έγιναν

εις τήν ς-ρ^αν" καϊ πώς τον έγνώ-

ρισαν έκεϊ όπου έκοπτε το ψωμί.

36. Και έκεϊ όπου ελ;γαν αυτοί αΰ-

τα τα λογία, αϋτος ό Ιτίσιυς 37x6η εις

τήν μίττιν τους, και λε'γει τους" είρνίν/

(ΐ( έ«ά;"

26. Νιυ'ίϊ όου/αΐϊγ τ| πϊσόν Κρί

στι τι τίλια , ί κεϊτού τ* χίν ντΐ λε•»

βδίμ τΐ τίγ.

27• Ε νίσι κε γκά Μωϋσίο*. έ γκχ

Ρίθε προφνίτετε, ι οΰ ςιγίς άτοΰρε ντε

ίίθε καρτερά , άτο κι κε'νϊ Θ4ν6 ~ϊρ ~ί•

28. Γ. οΰ άφιρούανί ντε <ροιάτ χ§

βίγνε" έ «ί έεοτόν σίκουρ οό τε βίγ αϊ

τε'γε.

29. Κ άτα » 3τρ§π»ύανϊ άτε, έ ί

θότνί" μπίτου με νεβετ" σέ ψ* οΰ εόϊ,

ί ο'ύ Οίε δίτα ' 3 χίρ•. τ» ρ'ιγ ι/.ϊ τΐ

πά5κϊ•

3ι». Ε Γιάου κοΰί ντένι άί ντΐ ;χς-

σάλε αέ άτα Λά5/.ι , ^'οίι .';ού>'βνϊ, ε

ΐ ;<εκο'ί', » σι 3 θε'ου, ί βοί π•ιπχοα

άτοΰρε.

3γ. Ε άχιέρε οΰ χάπνϊ σίτ :τι^:ί,

; ένιόχνε άτ!, πό «ί οΰ ^ούαπι γκ^

σίτ' ΐτοΟίί.

32. Ε άτα Θάνε νιερ•. (/.έ γιάτ|ρι•.|,

νΤϋ>'ε να 6ίΓείγ ζί^ίρα γιονε ντΐ Ιίε'τί-

νε τόνε, κούρ να κουβεντον (Λπ'οϋ-5^

έ να ζΛουλιόν νάβετ καρτϊρατΐ;

33. Ε οΰ γκ:ε'νε άτ* τζάο-τ, έ οΰ

κθί'ν| ντε Ιερουο-αλΙα , έ Ρένε ;;.πΐγ&-

οουρί ί;ά-Χ| τε ν^απε^νιίτε , 5 ίϊ ά

τα χϊ κε'νε (αϊ τά,

34. Κε θο'ανε , σε Ζότι \ύ τε βεο-

τε'τα ούγγιαλ, έ γιου &ύκ ϋριωνιτ.

35. Ε άτα γιου ρε•ρ:ΐγνϊ άτο > ε ού

Ρια'ιγτινε (Λπούίε ' έ ίε κισ έ πάτν$

νιό/ουρ| ντ§ -.£ θίερρε τε πούκΐο•§.

36. Ε τεκ κουβεντο'ιγνε άτα χετο

κουΐντα , βε'τΐ άΐ Ιητούϊ κεντρο'ι

ντε |/.ές -ί τοΰρε ' έ οΰ θο'τ' άτοίβε'

πάικ απε γιούί'ετ.
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φοβνι^οΰ'0>>σΐ

μη οι--»

μάζουν,

3~. Καί εμώντας να

ουνατα καί να τρομάζουν, τους επαι

νετό να βλέπουν πνεύμα.

38. Καί λέγει τους" δΊατί είσθε συγ•

χοσμένοι; καί ο\ατί λογισμοί άναβαί-

νοοσιν εις ταΤ; καρδίαι; σας;

39. Ι^έτε τα χέρΐάμόυ καί τα πο-

οάριζ ι/.ου" οτι αυτό; είμαι εγώ" ψνιλα-

γύτιτί αε , και ίίέτε μί " οίατί το

πνεύμα, σάρ/.α καί κό/.αλα δέν έχει, κα•

βώ; βλέπετε εμένα όπου ίχω.

4ο. Και ώσαν είττεν έτοΰτο, τοΰ;

έδειξε τά χέρια καί τα ιίοοάρ•.*.

4 1. Καί Ι^ωντά; να άπις-όΰν άκό*

ην χαράν του; , και να θαυ-

:οΰ; ειπεν" εχετί τίποτε; φά-

γισερόν έοώ;

4^. Καί έκεΐνοι τοΰ έδωκαν ίνα

κομμάτι ψα'ρι ψτιτόν, καί άπό μελόπτ•,-

τα.

43. Καί έπνίρε εμπρος•ά τους και ε"•

φάγε.

44• Καί βΤίΡίν τους" έτοΰτα είναι

ίκεΤνα όπου σα; έλάλ^σα ακόμη ώντα;

μετ' εσάς, δΠ πίϋ; κάμνει χρεία νά

πληρωθούν όλα «κείνα όπου είναι γραμ

μένα εϊ; τον νόμον τοΰ Μωΰσέω; , και

ιϊ; του; προφη'τας, καί ει; τους Ψαλ-

ρ.ους δια λόγου μου.

45. Τότε τους άνοιζε τον νουν τους,

ίχ καταλάβουν ταϊ; γραφαΐ;.

46. Καί είπέν του;" ότι ετζι είναι

γραμμένσν" καί τέτοια; λογής έκαμνε

χρεία να πάθη σ Χρ^ς-ός* καί τήν τρί-

ττ,ν ήαέραν να άνας-τίθ^ί άπό τους νε-

χρο^ς.

47• Καί να κηρυχθί; εις το όνομα

του μετάνοια καί άφεσις αμαρτιών εϊ;

όλα τα έθνη , άρχίζωντα; άπο την Ιε

ρουσαλήμ.

48. Καί εσείς εΐβθαι μάρτυρες ε

τούτων.

"ί>η. Γ. άτα σί »ύ τρ|μπν§ σού•Λ?.

έ ού ιριικούανε , ο» οού*;ιγ σίκουο '¥.ί

χνί ντονιε ϊπίοτ.

38. Ε ού βότ άτοϋρε" ψέ γένι τΐ

νακατόσουρί, έ ψέ χίπεγεν» ντ§ ζέμίρχ

τούαΐγ συλοη'ρ»;

39• ^ίχνιδούαρτ'έ'μία,εδ'έ ^μπιτ*

έμία, σε ούνε γιαμ άί βέτε' ζίρμϊ»*

μέ §όρ[ίε, ε σίχμενι" σέ Απίρτι νού*ΐ

κα μία , έ δε έστίρά , σί κούντρε <Κχνι

μούα ίλ κάμ.

4». Ε σί ού θα Αετό , ού 8ε:ρτόϊ ά

τοϋρε οοΰαρτε έ #έ κίμπετξ.

4 1. Ε τέκ νού/.ί πεσόιγν' έ δέ ά-

τ4 , ί κέν$ γ'άστε βετίουτ γκα Ράζι^

ού βότ' άτοΰρε' κίνι Γ§ Αετού π^ρ τ&

γκρίνξ;

42• Ε 5ε άτα ί ντζούαρϊ, περπά^χ

νι§ τζόπί χίσκ τ'| «γιέκουρβ , ί &« πί-

τε μγιάλτβ.

43. Ε σί έ μο'ρ^ι , έ χάγκρι περπά*

ρά τοΰρε,

44• Ε ού θότ' άτοϋρε* Αετό γιάν$

πουνίρατί Αε ού θό^ε ούνε γιούβετ

κούρ γέίε Ρίθ| νι| μέ γιου , σε δοΰχα-

ετ| τε παΡουχαενβ Ρίθ' άτό κε γιάν|

σκρουαρε ντε νόμ τέ Μωυσίουτ, έ ντ$

προφνίτε , ε ντ'ε ψαλμόρα πΐρ μούα.

4.Τ. Αχιέρε ού χάπι μέντιεν' άτοΰ«

ρε, λϊ τε κουπΐτόιννε κάρτίρατί.

46. Ε ού βά άτοϋρε" σε Α|3τού $»

3τ§ σκροόαρί,έ ίίβτοϋ δοΰχαειγ τ!|

πεσόν Κρί'3τι , έ τε γγιάλεϊγ γκ,α τ|

βδέκαυριτε τι τρέτενε δίτε.

47• Ε τε ο'ιο'άζεΐγ ντ' εμερ τι τίν

μετανί , Ι-.ϊ ντεγίερε τε φάγεβετ ντ([

ίί&ϊ φυλίρα, ί δό τε νίσνι γιούβετ γκα

Ιερουσαλίμι,

48. Ε γιούβετ ύό τ\ γεν* μα(»τύι4

τ\ «τουρ» πούνί-οαβΕτ

α
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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.


