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ι. Η ΑΡΧΗ τοΰ ευαγγελίου τοΰ

Ιησοΰ ΧριςΌυ, τοΰ υίου τοΰ Θεοϋ.

α. Καθώς είναι γεγραμμένον ει;

τους προφη'τας* να, εγώ όζου ς-έλ-

λω τον άγγελόν μου όμπρος-ά σου,

ό όποιος θέλει ετοιμάσει την «τράταν

σου όμπρος•ά σου.

3. Η φωνή εκείνου όπου βοα εις

τήν ερημον* ετοιμάσετε την ς-ράταν

τ;ΰ Κυ^ίιυ, ΐσιάσετε τους σρομου; του.

4• Ητον ό Ιωάννης όπου έβάπτι-

ζεν εις την ίρημον, και έκη'ρυττεν

βάπτισμα μετανοίας εις συγχώρη-

σιν αμαρτιών.

5. Και έπάγαιναν εις αυτόν όλη

ή χώρα της Ιουδαίας, χαΐ οί Ιερο-

σολ'»μΤται' και έβαπτίζουνταν όλοι

εις τον Ιοροάνην ποταμών άπ' αυτόν,

έξομολογούμενοι ταΐς άμαρτίαις το.ς-

6. Και ό Ιωάννης ητον ένίυμένος

από ταΐς τρίχαις της καμήλας, και ζω

νάρι δερματένιον εις την μέσην του' και

ίτρωγεν ακρίδες και μέλι άγριον.

η. Και έκηρυττε, λέγωντας* έρ

χεται ό ουνατώτιρό; μου οπίσω μου,

τοΰ όποιου εγώ οέν είμαι αζιος να

σκύψω να λύσω το λουρί των υπο

δημάτων του.

8. Εγώ σας έ^άπτισα με νερο'ν"

άμή αυτός θέλει σας βαπτίσει μέ

Πνεΰμα άγιον.

9• Και εγινεν έκείναις ταϊς ^μέ-

ραις, ηλθεν ό Ιησοΰς άπο την Να

ζαρέτ της Γαλιλαίας, και έβαπτί-

σθη άπό τον Ιωάννην εις τον Ιορίάνην.
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Ι Μ Α Ρ Κ Ο Σ β.

Κρίε Επάρ$ α. ι.

ι. ΝΙΣΕΓΕ έ ΟύγγΟίιτ έ Ιησούιτ

Κρίΐΐτιτ Πίΐίιτ σι ΙΙεοντίσΐ.
Γ ι ι - ι

2. Σϊ κούντρί |"*τ| σκρούαρε ντί

προφητίρ, να, ούνι όερΡοιγ Ιΐγγν>.ιν§

τίμ περπάρα φάκεσί σάτε , άτι κ§ οο

τε όερτογε ού£§νί τέντε πίρπάρα τέγε.

3. Ζξ,νιερίουτ ϊ\ Οίρΐτ ντ' έρημί,

Λένι Ράτι ού'σ"ίν' β ζότιτ, πένι τ§

ϊτρούαρα μονοπάτετ έτίγ.

4• Ού π§ σ: παίίζοντε Ιωάννη

μπ' έρημί, έ κηρύς παΓ§ν.μ τε μετα-

νίσ|, περ τε ντεγίερε φάγετ§.

5. Ε βίγνε ντε άί ίι'6§ βεντι Ιου-

δ*«ί§σί, έ ο"έ Ιιροσολιμίτε' έ πάίεζόνε-

σινί Ρίθ| πρέιγ σίγ μπελιούμε τείορ-

σ*άνιτ , έ ρεφέιγνϊ φάγετ' έτοΰρί.

6. Ε Ιωάννη ίστε βέδουρβ με λΐϊ

τε ίαμίλεσε , έ ίέ ίρέζ τε λεκούρτί

μπε μές τε τίγ, έ δ*ε χάίγτε βλας-άρε,

έίϊ μγιάλτε τ' έίκρ;.

η. £ κηρΰζ , έ θόστε, βγιεν πα;

μέγ* άί κί Ι^τΐ μΐ φουκίτζιμ σε ούνί,

κε άτιγ νού/.ϊ γιαμ ούνε ίζο'τι τε οϋ-

νιεμ έ τι σγ'ιο* ρίπν' * χ|πούτζεβ*τ

σε τίγ.

8. Σέ ουν| παΡιζο'βα γκύβετ με

ούγε , πό άί & τοΰ παίεζόγε γιούβετ

με .Ζπιρτ Λενγτ.

9• Ε ού Αε μπα τό δίτ, ερίι Ιη-

σούϊ γκα Ναζαρέτι Γαλιλαί^σί, έ ού

παίεζούα πρέϊγ Ιωάννητ μπ| Ιορα'άν.
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IIIΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ.

ίο. Κα! παρευθύ; άνχβαίνωντας Ι ίο. Ε άτε τζάστ σί&βι γκα οίγε"

ί,πο το χερον, είσε τους ουρανού; ό- τε,πά Κ«Χτ| κε ού γάπνχ , ί 5έαπο

ττοΰ εσχίζουνταν, και το Πνεύμα ό-

■ποΰ έκατεβαινίν ώσχν περκτέρι απά

νω του.

II. Κα! φωνή έγε'νετο άπο τοΰ;

ύβανούς, ( όπου ελεγεν ' ) εσύ εΐσαι

ό υίο'ςμου ό άγαπηαε'νο;. ει; τον ό

ποιον αναπαύομαι.

12. Κα! παρευθύ; το Πνεΰμα

τον εΰγαλεν εις την ίρημον

1 3. Κα! ητον εκεί" εις τήν ερή

μην σαράντα ήμε'ραις, κα! επειράζε-

τον άπο τον Σατανά* κα! ήταν μ;

τα βϊΐρία" κα! οί άγγελοι τον υ

πηρετούσαν.

ι4• Κα! ύς•ερα άγ' ού ΐπαραδο-

ΘϊΙ ό Ιωάννη;, Υ,λΊεν ό Ιησοΰ; ει; την

Γαλιλχίαν, κ%! έκη'ρυττε τι» εύαγ-

γελιον τη; βασιλεία; τοΰ Θεοΰ,

13. Και ελεγεν' ό καιρός έπλη-

•>ώ5η, κα: ν5 βασιλεία τοΰ Θεοΰ έ~

ση'μωσεν* μετανοη'σετε, κα! ρεύε

τε ιίς το εύαγγίλιον.

1 6. Κα! περιπατωντα; «ΐ; την

θάλασσαν της Γαλιλαίος, είίε τόν

Σίμωνα κα! τον Ανάρέαν τον αδελ

φό/ του, όποδ ερριχναν τα ίίκτυα

εις την θάλασσαν* ( ο\ατ! ήταν ψ»•

ρχοες.)

17. Και λέγει του; ό Ιησούς" ε

λάτε οπίσω μου, κα! βε'λω σα; κά

μει ν* γενητε ψαράίε; ανθρώπων.

1 8. Κα! παρευθύ; άρίνοντις τα

οίκτυά τους, τον ακολούθησαν.

Ι9• Κα! πηγαίνωντας ολίγον έμ-

προςντερα, εΐοε τον Ιάκωβον τον

υίον τοΰ Ζεβεοαίου, κα! τον Ιωάνην

τον άοελφόν του, κα! ετούτους μέσα

*»ί το μονοΐίυλον, όπου έμπάλωναν

τα ίίκτυα.

•ίο. Κα! παρευθύ; τού; εκραςε*

Λπίρτιν§ κε ζπρίτι μπέ τ§ πο'σι Πε-

λούμπε.

1 1 . Ε ού π§ ζε γ*α Κίελτι' τ! γέ

πίρρι ψ ΐ δά*ουρι, κε μπε τ!γ πρέχεμ.

12. Ε άτ§ τζάστ έ Γκρίγτι άτε

■ίπιρτι μπ ερημ•..

1 3. Ε ϊϊτε άτγέ μπ' ερημ! διζίτ ί&τ,

ε' Γουτζίτειγ γκ« σατανά! , έ* ϊστε *ά-

3κε μέ έΡκρϊσίρα , έ εσίρ^εΊγν άτϊ

Ιγγςϊγτβ.

ι4• Ε πασαντάιγ σι ού παοαίίι;

Ιωάννη , ερίι Ιησού'ι' μπέ Γαλιλαίε, ΐ

κηρύξ Ούγγίϊ' έ μπρετερίσε Περντίσ§.

*5. Ε θοστε" σε κο'χα ούσο;, έ

μπρετερία έ ΙΙερντίσε άφέρ εστ§ , με-

τανονίσνι , έ Αεσόνι ρίπε Ούγγίλ'.

1 6. Ε τεκ ετζεντε μπάνε δε'τιτ

σ& Γαλιλαίεσε , πα Σίμωνε , έ ίέ Αν-

ορεανε βελάν' έτ!γ , κε ίίτίννε ργιε'τε•

τε μπε δετ (^ σέ ψέ κε'νε πιϊκΐτορε. )

\η. Ε ού θα άτοΰρε Ιησού» ' έ"γι*νι

πά; [χε'γε , έ δο τοΰ Λί"ίγ γιούβετ τε

πένενι πισκετόρ§ τε νιερεζετ.

1 8. Ε άτε τζάστ λιάνε ργε'τ|τ'

έτοΰρε, έ βάνε πας σίγ.

19. Ε πόκ| βάτε πάκίζε ριε τέγε,

πα Ιάκωβονε τε ί.ίρρ** ε Ζεβεοαίοσί,

έ ο'ε Ιωάνν| τε βελάν' έτϊγ , κ| μπα-

λόσνε έ ίέ άτά ργέτετε μπξ βάρκε.

20. Ε άτ§ τζαστ ί θύρρΊ «τά, ί σ!
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και ετούτοι άφησαν τον πατέρα τους λιάνε παπάν' ίτοϋρε Ζεβέβαιον* μπε

τον ΖίβεοΌΐον με'σα εις <ό μονόζυ-

λον μαζύ μέ τους εργάτας, χαι έπη-

βάρκε πάΐ}/.§ μέ έργάτ§, ί 6άν' άτΐγ

πάς

γαν καταπόοι του"

αι. Και εμβηκαν μέσα εις την

Καπερναούμ* και παρευΟύς τα σάββα-

τα εμβτκι μέσα εις την συναγωγών,

και έχασκε.

2α. Και ίτρόμαζαν εις τήν σ\-

οαν/τίν του* ύ\ατι τους έοίοασκε ω

σάν ίνας όπου έχει εζουσίαν. κα' ό

χι ωσάν οι γραμματείς.

23. Και εις τό συναγώγι τους τ,-

τον ένας άνθρωπος, όπου είχε πνεύ

μα άκάΟαρτον, και έκραζε,

24• Λέγωντας' άφες, τί έχεις

να κάμης μετ' εμάς ώ Ιτισοϋ Να-

ζαρηνέ ; τ,λΟες να μας χαλάσης ; ίζεύ-

ρω αί ποιος είσαι, ό άγιος τοϋ Θεοΰ.

25. Και ό Ιησοΰς τό επρό<Γαςε

με όργην, και είπε* άπος-ομώδητι,

και εύγα άπ' αύτοΰ.

26. Και τό πνεύμα τό άκάθαρ-

τον τον εσπάραζε, και έκραζε με

γάλων φωνήν, και εΰγ/;κεν άπ' εκείνον.

27. Και έτρόμαςαν όλοι, εις τό

σον όπου έζητοϋσαν ανάμεσα τους,

και έλεγαν" τί είναι ετούτο; τί εί

ναι ετ•νύτ»ι τ" καινούρια διδαχή, ότι

με εζουσίαν προτάσσει και τα πνεύ

ματα τα ακάθαρτα, και τοϋ ύπα-

κούουσι;

28. Και ίΰβΰς εΰγίκεν ή φτίμη

του εις όλα τα περίχωρα τί"; Γα-

λιλαίας.

29• Και παρευβΰς, όπουεύγίκανάπό

την συναγωγην, επήγαν εις τό σπίτι

του Σίμωνος και του Ανδρέου, μαζύ

με τον Ιάκωβον και τον Ιωάννην.

3ο Και ή πενθερά τοϋ Σίαωνος

•κείτετον θερμασμϊνη' και παρευθΰς

τοϋ εΐίΓΛσι οι* αύτ/ίν.

2ΐ. Ε χίν§ πρέντα ντ§ Καπερνα

ούμ. Ε άτε τζάστ τε σετούνε χίρι μπε

Συναγόϊγ , έ οιοάζτε.

22. Ε τζιουδίτεϊγνε μπε διδαχΐ

τ§ τιγ, σε ί διδάζ άτά σι νιε κ§ κχ

οΰρδερ , έ γιο σι Γραμματέιγτε.

23. Ε ιστέ ντε συναγούαιγ τετοΰ-

κΐ9 Σπί Μρε νιε νιερί •ζ| κίί Ζπιρτ τ|πει|ρξ, β

θε^ρίτ.

24• Ε θοϊτε' λε'να, τζκέ με νεβετ

ώ Ιησού Ναζαριότ; ερδε τι να πριτ^

νάβετ; ουν§ τε & τίγ σέ τζίλι γέ .

Σ§νγτι ί Περντίσ|.

. Ά ε κερτοι ατε Γ/ισουι , ε ι βα

βουβόσου , έ οίλλ γκα άί.

26. Ε σι έ Λρόδι άτ| Σπίρτι ί πε-

Ρέρε, δολΊ γκα άί τούκ' £ ούλεριγ-

τουρε.

27. Ε οΰ τζιουόιτνε Ρίθε κάκε Λ

πιέτισνϊ νιέρι με τγιάτερινξ , έ θό-

^2, τζέστε κέγιο, τζέστε κεγιό διδάχο

έ «κε με ουρδερι πορσίτ « δέ Σπίρτε-

ρατ' έ πεΡέρα, έ διΡιόγίνε πορσίν' έτίγ •

28. Ε ζερι ί τιγ βύ όιΡιούα ίτ§

τζάσ ντ§ πΐρ Ριδε βεντε χ§ γιάν§ άφ§ρ

Γαλιλαίεσε.

29. Ε άτε χίρε σι οούαλ'ε γκα συ-

ναγόγι , βάνε μπε δτεπι τέ Σίμω-

νιτ έ τε Αν^ρεασε, πάίίκε μέ Ιακω-

βονε έ οέ μέ Ιωάννε.

3ο. Ε βγιεχερα έ Σίμωνιτ δερΡεΐγ

γκα έΌετε, έ άτε τζάστ ί Οό* άτΐγ

πεο άτε.
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3ι. ΚαΙ παγαίνωντας κοντά, την

ίτίασεν από το χέρι, και την έβη'χω-

«* και παφευβϋς την άφησεν ή βερ-

μη" χαί τους υπηρέτα.

32. Και ωσάν έβραίίασε, χαΐ ό

^λιος βασίλευε, έφεραν τον όλους τους

άσβίνηαένους , χαί τους οαια.ονι-

σαένους.

33. Κα\ όλη ή τπίλΐς ίτον μα-

ζωμένη ει; την θύραν.

34• Και ίάτρευσε πολλούς, όπου

ήταν άρρως-οι άπό διάφοραις άσθέ-

νειαις' χαί πολλά δαιμόνια εδγαλε,

και δεν τα άφινε να λαλοΰσιν, ότι

τόν ίζεύρασι.

35. Και τ» ταχύ πολλά την αύ-

γήν έσηκώθη, και εϋγηκεν έ*ξω ό Ιη-

οοίς* χαί έπϊ.γεν εις ένα ερηαον

τόπον, χαί έχει ε-ροσεύχετον.

36. ΚαΙ επήγε καταπόδι του ό

'Σίαων και εκείνοι όπου ήταν ρια"

ζν του.

37. Και ώβαν τον ηύραν, του λέ-

γουσιν* ότι όλοι σε γυρεύουν.

38. Και λέγει τους' άς ΰπά|Λεν εις

τα:ς νώραις, όπου είναι έοώ κοντά,

δια ν* κηρύξω χαί έκεΓ ότι δώ τού-

την την άφοριζήν έζέβηχα.

39. Και έκηρυττεν εις ταΐς συ-

ναγ^γαΐςτους, εις -όλην την Γαλιλαί

ο•», και εΰγχλε τα δαιμόνια.

4ο. Κα» έρχεται εις αύταν ?κας

λϊπρος, χαί τον έπαρακάλει και «γο

νάτισε, χαί λέγει του" ότι, αν θέλης,

ημπορείς να (/.ί κα9αρίσης.

4ι. Και ό Ιησούς τόν εσπλαγχνί-

βθη, και άπλωσε το χε'ρι του και έ

πιασε τον, χαί λέγει του* Θέλω να

καίχρισθης.

42. Και ώ*αν το είπε, παρευθΰς

«•!»γτ,χίν άπ' εκείνον ή" λίπρα, και έκα-

ΟαρίσΟη.

3ι. Ε σί γιου χιας α^ρΐρ, ε ζουρι

άτε γχίτ βόρρα, έ «Ρχρίγτι, έ άτε τζάστ

ε λ ι* άτι εθεα,έζοίι ΐ 3|ρπέν μπα

τα.

32. Ε σί πεο§ντόΐ Δίελι Ι ου Βί,

προύνε ντέ άί ΡίΘε τε σ§αούρ§τ§, ί δ»

τ§ δαιίΛονίσουριτε.

33. Ε ίίθξ χιουτέτι χέν| (χπ§γέοΌυ-

ρε ρ.πάνε δέρδετε.

34. Ε σΐρόϊ σούρε τε σίαούρε γχα

τζδό λοι σεμούντε., έ δε 8ούυ.ε τέπα

ούόε χρέου , έ νούχ ΐ λίγ τ§παούό|τ§

τε θο'σνε, περ άτι σί «δίγνε,.

35. Ε σί ου ίκρέ νέσερετ *"βύ[χ{

[Α§γγές , βόλι γιάστ| , έ βάτε ντί νιε

βέντ κε νούκε χένε νιέρϊζ, έ άτγέ φάλεϊγ

36. Ε βάνε πάς σίγ- 2ίυ.ωνι, ε δε

Γίθ' άτά κε χένε πά^κε, με τ|.

37• Ε σί έΡένε ί Θάνε άτίγ* ί\ τε

'/.ερκόγενε Ρΐθε.

38. Οΰ θότ' άτοΰρε' έγιανι •τϊ βέ-

[Αΐ [Λπε φϊιάτερα τ' άφερα , κΐ τ$ κη-

ρΰζ Ι δέ άτγέ* σέ οίνε πέρ κ|τ| { πού

νε ) οολ\χ.

39. Ε κηρύςτε ν,τϊ συναγόγ» τ§

τοΰρε , έ δέ ρ•.π^ Ρίθε Γαλιλαίε, έ κρέν

ε παούί&τε.

4ο. Ε £γιέν ντέ άί νι^ νιερί ΐ λε-

χρόσουρε , ϊ ί λιούτεϊ'γ , έ Λίγτε (Απ|

χέριπε τέ τίγ, έ ΐ θόατε" κε ντέ οάτζ

[Αούντ τέ (Α^ βεροτζ.

4ι. Ε σί ί ερδι κέϊ* Ιησούιτ, ντέρι

Λορόϊνε , έ ΐ ζουΰρι άτέ , έ ί Οοτε,

όούα, σερόου.

4ί. Ε [ύ τε θέν' άϊ, άτε. τ![άβτ

ϊχου πρέιγ σίγ λέπρα , έ οΰ κερούα.

«4
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43. Κα: προς-ά'£ωντάς τον μ* φο-

βερισμόν, παρευθΰς τον εύγαλε.

44• Καί -λέγει τον»* φυλάγου ν*

|ΐην είπτς εις κανε'να τίποτε;" άλλα

ούρε, «ίς τον ίερέα δείξε τοΰ λόγου

σου, καί πρόσφερε δια τον κα&αρι-

σμόν σου εκείνα, όπου επρός-αξεν ό

Μωϋσης, οιά μαρτυρίαν αυτών.

45. Και εκείνος ωσάν εύγηκε1» έ

ξω, άρχισε να κηρύττη πολλά, καί

νά εύφημίζτ, τ6 πράγμα, το'σον όπου

οεν ήμπόρει ό Ιησούς να εμβη φανε

ρά μέσα ει; καμίαν πόλιν, άλλα η-

τον έ"ςω εϊ; έρημους τόπους" καί τίρ-

χουνταν εις αυτόν άπό κάθε λίγης

τόπον.

Κεφ. β. 4»

ι. Καί πάλιν υς-ερον με καμπόσαι;

τμε'ραις εμβήκεν μέσα εϊς την Καπερ

ναούμ" καί άκούσΟη, ότι είναι εις το

σπητι.

3. Καί παρευ&ύς έμαζώ/θηκκν πολ

λοί, όπου οέν τους έχωροΰσαν οϋίέ

ί»ί τόποι όπου ήταν όμπρος^ά εις την

θυραν' καί τού; έίί^ασκε τον λόγον.

3. Καί ηλθασιν εϊ; αυτόν, καί έ

φεραν έ*ν» παράλυτβν, τον όποιον έση'-

κωναν τέσσαρες.

4• Καί μην ήμποοώντες νά τον

σημώσουν άπό τον λαόν, έξες-ί'γασαν

τό σκέπασμα τοΰ σπητίου έκεΐ όπου

•ητον' λαί άνοίςαντες {κρέμασαν τό

κρεββάτι, όπου εκείτετον μέσα ό πα

ράλυτος.

5. Καί ό Ιησοΰς, ωσάν είΑε την

πί>7ΐν αυτών, λέγει εις τον παοάλυ-

τον* τε'κνον, σοΰ είναι συγχωρημέναις

«ί άι/.αοτίαι; σου.

,6. Καί ήταν κάποιοι άπό τους Γρα-

μματίΐ-:, εκεί όπου εκάΟουνταν, καί έ-

43. Ε σί έπορσίτι άτε με κανοσί,

άτε χέρε ε κρε'ου άτε γιάστε.

44• Ε ΐ δότ' άτίγ' βεστρό μίρρέ

τε μός ΐ θούατζ νιερίουτ φάαε Ρε, πο

χαιγδε ε δ§φτό βέτιχενε τίντε ντε ποί-

φτη , ΐ σπγι>'ρ§ πίρ τε κερούαριτε

τάτ, «τό κε πορσίτι Μωυσιου , πέρ

μαρτυρί τ'; τοΰρε.

45. Ε άί σί δόλι νιάστε νίτι τε

κήρυξ σούμε,έ τε μπίλ φγιάλλεν{,

κάκε κε νούκε μούντ τε χίντε άι ντε

ντονιε κιουτέτ φάκεζα , πό ρίγτε γιά-

στε μπε βεντ κε σκέν& νιέρεζ, ε βίγνε

ντε αι γκα τ,δο αν§ τ| β|ντιτ.

Κρίε Ε&τί.. β. ι.

ι. Ε πάς τζά δίτετ χίρι πάΡενε

ντί Καπερναούμ" έ ού διτιούα σϊ ΐΐ-Γΐ

ντε στεπί.

2 Ε άτε τ,άστ ού περμπεγιούαδε

βούμ§. κάκε /.ε νούκε μοΰντ τι ντζίντε

ά; βεντι κε κέ περπάρα πόρτεσε , ί ί

^ιδάξ άτά οΊδ"αχίνε.

3. Ε ερδε ντε άί έ ϊ προύνι νιε τ§

μπάϊγτουρε, κ» έΡκρίγνε κάτ|ρ βε'τε

4. Ε σί σμούντνϊ τε κιάσεΓγνε άφερ

άτίγ γκά τούρμα , ζπουλιούανε τζά-

τίν' έ ""τεπίσε κε κε πρέντα , έ σί γά-

πν$ ζπρίτν| »τράτν| κε δε'ρΓεϊγ μπΐ

τέ ί μπάΐγτουρι.

5. Ε όέ Ιησούι σί πά πε'σεν' έτοΰ-

ρε , ί θοτι α\ μπάιγτο^ριτ , άίόρ", του

ντεγίενε τίγ φάγετ' έτούα.

6> Ε κενέ τζά γκά Γραμματε'«γτ|

ύ ρι'γνε άτγέ, έ μ|ντόνεϊγν| ν.ε ζεμίρα
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«τοΰ

ίιαλογίζουνταν {«<τα είς ταϊς καρ- • τε τοΰρε

'ίίαις τους.

η. Τί βλασρηαα έτοΰτος τε'τοιας

λογτ.ς βλασ^/ιαίαις; ποίος ημπορεί ν*

«υγχωρέστι άχαρι ιαις, παρ» μόνος ό

θεό/;

8. Και παρευθΰς ό Ιησοΰ; γνωρί-

ζωντχς ίι« του πνεύματος του, ό'τι έ-

τζι διαλογιζουνται μίσα τους , λεγεί

τους" ί.ατί λογιάζετί ετοΰτα με'σα

εις τοις καροΊ'αις σας;

9• Τί ίίναι εύχολώτερον, να ειπώ

εις τον παράλυτον, σοΰ ίίνα•. συγχω-

ρτμίναις ή άμαρτίαις σου, τ, να ειπώ-

στίχο, χαί επαρε το κρεββάτι σου, και

περιπατεί ;

ίο. Κα;. δια να γνωρίσετε, ότι ό

υιός τοϋ άνϋρώΐϊου ε/ει έ;Γιυσίαν να

συγγιβρα άμαρτίαις «πάνω εις τ/,νγΐν'

( λέγει εις τον παράλυτον" )

υ. Εσένα λε'γω, ση'κο, και έ'παρε

τι κρεββάτι σου, /.αϊ σΰρε εις το σ^οτί

•',νε.

ία. ΚαΙ παρευθΰς έβηχώΟ-η, και ε-

σΐιωσε το κρεββάτι του, και εύγηκεν

έξω όμπρο<7α εις δλους" όπου όλοι έ-

τρώμβξαν και »<ίόξασαν τον Θίόν, και

ελε-»*»" ότι ποτέ όεν εϊόαμεν τε'τοι-

η. Ψΐ βλασφιμίς κοιί/γ κεστούί

τ£ίλι μούντ τ\ ντϊγε'γι φάγε βετζμε

νιε Περντία.

8. Ε άτί τζαστ σί έκουπίτοΊ Ι/,σούϊ

μέ ί'πίρτ τε τ'ιγ , κε μεντόνεϋγνί κε-

με βίτιχε τε τοΰρε, ού 6οτ'

άτοΰρβ" ψί μεντόνενι κΐτό με ζέυ.3εα

του'αιγ;

9• ϊζεατϊ μέ κολάιγτζμε τί 06α σ§

μπάίγτουριτ τοΰντόνίεν| φάγετ ετοΰα,

α τι θομ γκρε'ου έ μέρ στράτΟινε τ|ντ,

έ έτζε οΰδεσε σάτε;

ίο. Π6 κε τε σίχνι σε ί ίίρρι νιε-

ριο,ΛΤ κα ουοίρ μττι οε τε ντεγεγε

φάγετε , (ϊ 6^'τϊ σε μπάίγτουριτ.)

ιι. Τί τε θόμ, γκρε'ου, έ μέρ στρα'-

τνε τε,ντ, έ χάϊγδε μπε στεπί τέντί^

ο# πράγμα.

1 3. Και πάλιν εύγηκεν εξω και 4-

πίγεν εις το παραγιάλι' και όλος ό λα

ό; τρχετον εις αυτόν, και τους I-

ι4• ΚαΙ περνώντας ό Ιησούς εΐ-

ίε τον Λευί τον υίόν τοϋ Αλκαίου,

ότου εκάΟεταν εις το κουμερκι, και

λί'γεί του' ακολούθα μου' και ίσηκώ-

6) χαί τοϋ ακολούθησε.

1 5. Και όταν έκάΟίτον ει; τί» τρα-

-//. ει; το σπίτι του, πολλοί τελώ-

ι%. Ε άτε. τζαστ οΰ γκρέ, έ σι

μορι στράτν*, οο'λι πξρπάρα σ| ίίθί-

βετ, κάκ| κε οΰ τζιουδίτνί Γί6ϊ , έ λε-

βόο'ιγνε Περ^τίνε, έ Οο'αν|' σε /.ίστοϋ.

νοΰ/.ί παα κούρε.

νζι **'• *:Λα?τωλοι
•/ιρ/ο•.

υ. τ αν και ε-

^^ίουνταν ααζί» αέ τον Ι/,σουν και

Ι Χ, Ε δο'λ'ι πάΓενε γκα άν' β

Λε'τιτ,,έ ιί^ϊ τούρλα βίντε ντε άί,ΐ

ι οιο ας ατα.

ι4• Ε τεκ Νκάντε (Λπούί3 πα Αε-

βίνί τε Λίρρ' έ Αλφαίοσε, κε ρίγτε υ-π'ε

κουυ.έρκ, έ ϊ θότ άτίγ' έγια πας [λέ

γε, έοΰ γκρέ, ΐ βάτε πας τίγ.

ι5. Ε οΰ Άε κοΰρ ρίγτε άΐ ντε [χ,ι-

σάλε ντε δτ;-ί τα τίγ , ρίγνε Λάσκε

αέ ί/,σουνΐ , έ δε »Λε (ΑαΟητίτ' έτιγ

'ρΐ , ί δε Γινα/κιάρ^,
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μ» τους μαδητάδες του" δια•>-ί ή-αν

πολλοί, καί τοΰ ακολούθησαν.

1 6. Και οι Γραμματείς και ο'ι Φζ-

ρισαΐοι βλέποντες τον όπου έτρωγε με

τους τελώνας καί αμαρτωλούς, έλε

γαν εις τους μάθη τάδες του* διχτι ε

κείνος τρώγει και πίνει με τους τ£-

λωνας και αμαρτωλούς;

17. Καΐ ό Ιησούς άκούωντάς το,

τους λέγει" οι γεροί δεν χρειάζονται

ϊατραν, άλλα εκείνοι όπου είναι άρρως•οι"

ΐγώ δέν ήλθα να καλίσω δικαίους,

άλλα τους άμαοτωλούς εις μετάνοιαν.

ιδ. Καί οι μαθητάδες τοΰ Ιωάν

νου και των Φαρισαίων έν^ς-ευαν" και

έρχονται καί λέγουν του* διατί οι

μαθητάδες τοΰ Ιωάννου και των Φα

ρισαίων νης-εύουσι, και ο.ΐ μαθητάόε.;

σου δέ< νης-εύονσι*.

19. Και λέγει τους ό Ιησοΰς* μί

να υιοί τοΰ νυμοίανος, όσον είναι ό

νυμ«ρίος μετ' αυτούς, ημποροον να νη-

ς•εύσουν 5 δσον καιρόν έχουσι μαζύ τους

τον νυμφίον, δέν ημπορούν να νη-

ς•εύσουν'

2θ. Αμή θέλουσιν ελθη ήμέραις,

όταν π*ρθη άπ' αΰτοϋς ό νυμφίος, και

τότε εις έκείναις ταϊς ήμέραις θέλου-

σι νης•εύσει.

21. Και ουδέ κανένας μπαλώνει

μπάλωμα άπό πανί καινούριον εις φό

ρεμα πάλαιαν* εϊ δέ μη, τό καινούρι

ον μπάλωμα χαλά άπό τό πάλαιαν,

και γίνεται χειρότιρον σχίσμα.

2 2. Και ουδέ κανένας βάλλει νέον

κρασί εις δερμάτια παλαιά* ει δε μη,

τό νέον κρασί σπάζει τα δερμάτια, και

χύνεται και τό κρασί και ταδερμά-

τια χαλοΰνται* άλλα πρέπει να βάλλη

τινας νέον κρασί εις δερμάτια και

νούρια.

σέ ψέ κένε σούμ£, έ ερδ^ πάς τίγ.

1 6. Ε σι έπάν άτε γραμματέϊγτε,

έ δε φαρισέϊγτε χε χάιγτε πάσ/ε με

κουμερκιάρε , έ δέ Ριναχκιάρε, ού θόσνξ

μαθητίβετ σΐτίγ, ψέ χα έ δέ πι άί μέ

κουμερκιάρε ΐ δέ μέ Ριναχκιάρε;

\η. Ε δέ Ιησούι σι έοιΡιόϊ ού θ*

άτοΰρε* τε δεντόσετε νού/ε οούχενε για

τρό , πό άτά κε γιάνε τε σεμούρε' νούκ'

«ρτζΐ ~ϊ θερρές μπε μετανί τε Ορέιγτε-.

τ§, πό φγγετο'ρετ§.

ϊ8. Ε μαθητίτ έ Ιωάννητ , ι δέ τι

ΦαρισεΊγετ άΡερόιγνξ, έ ερδε έ ϊ θόν'

άτΐγ* ψέ μαθητίτ' έ Ιωάννητ έδέ τ^

Φαρισέιγετ άΡερόγενξ, έ μαθητίτ' έτοϋ

νούκ' ά?£ρο'γ|ν|;

Ι9• Ε δέ Ιησού» ού θα άτοΰρε*

μός μούντγ|νετ|ϊ φτούαριτε μπε 5άσμε

τ* άίερόγενε,γγέρα σα εστε δέντερι

μέ τα πάβζε; σα κόχε κάν| μέ βέτεχε

τε τοΰρε δίντερινε νούκε μούντγενε τ

άΡερο'γενξ.

2θ. Πό & τε βίγξνε οίτ, κοίιρ τε

Ρκρίχετε γκα άτα δίντερι, έ «χιέρε μπα

τό §ίτ §0 7 άΡ|ρο'γ§νε,

2ΐ. Ε άς ντονι§ νιερί νούχ§ β§

μπαλόμε τε ρέ έ τ| πα οερκούαρε μπί

ρ\>*§ τε βγιε'τε,ρ:, ε ντε μός μπαλόμα

έ ρέ οό τ$ πρίσγε, άτε άν| τ§ σΐ βγιέ-

τερεσε κε ού βού μπί τε , έ οό τέ πέ-

νετε τε τζγιέρετε μ$ λίκξτϊ.

22. Ε δέ ντον| νιερί νούχε β'ε βέρε,

τε ρέ μπ§ κατζιούπε τε βγιέτερα , έ

ντε μός βέρα έ ρέ οό τ\ 8πογ| κατζιού -

πετε , έ δέ βέρα οό τε οερδετε , έ δέ

κατζούπετε οό τ| πρίθενε,' πο βέρα

έ ρέ μπε κατζιούπε τ£ ρα οο,ύχετε τΐ

βίχετε.
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23. Και ϊτυχεν τ* σάββατα και

ίπέρναν υ.έ•α ά«ό τα σπαρτά, και

όργισαν οι [ΐαθιιτάόίςτου περίπατων-

τες «ί; τΑν ς-ράταν ι(α αααοΰσι ςάχυα.

24• Καϊ οι Φαρίσαΐοι τοΰ έλεγαν"

ϊδες, τι κάρινουσι τα σάββατα ΐκεϊνο

ίποΰ δέν πρέπει;

25. Και αυτός τους έ*λεγε* ποτέ

«ΐς δεν έδιαβάσετε, τί έκαμεν ό Δα

βίδ, δταν ειχεν ανάγκην, και έπείνα-

σε και αυτός χα! εκείνοι, όπου ήτον

(ί,αζΰ [«τ' αύτο'ν;

26. Πώς έυ-βήκεν ει; τό σπίτι τοΰ

θεοΰ, εις τον καιοόν τοΰ Αβιάθαρ τοΰ

Αρχιερέως, και έφαγε τα ψω;/.;α

τ?,ς προθέσεως, τα όποΐα δέν εί^εν

άλλος ΐςουσίαν να τα φίγ*}, πάρα

ρ,οναχα ο'ι Ιερείς, και έσωκε και εις

«κείνους, όπου ήταν (ΐ.αζύ του;

27. Και ό Ιησοΰς τους έλεγε ' τό σά-

βίατον έγιν; δια τον άνθρωπον, και

όχι ό άνθρωπος δια τό σάββατον.

28. Εϊς τόσον όπου ό υιός τοΰ άν-

θιώττου είναι κυ,ί',ο; και τοΰ σαββάτου.

Κεφ. γ. 3.

ι. Και πάλιν έυ-βίκε εις τό συνα-

γώγι, και ίτον έκεΐ ένας άνθρωπος,

όπου είχεν τό χέρι του ζηρόν.

2. Και έπαραφύλαγαν άνίσως και

■τόν ΐατρεύση τό σάββατον , να τόν

κατντγορτίσουν.

3. ΚαΙ λέγει τοΰ άνθρωπου εκεί

νου, όπου ν/ ει τό χέρι του ξτιρόν' στί

χο εις την (λέσην.

4• Και λέγει τους" «[«.πορεΐ κανένα;

•τό σάββατον να κάν.η καλόν, η κα

κόν; να σώση άνθρωπον, ί\ να σκοτώ-

σ~Λ; Καϊ. εκείνοι έσιώπεναν.

5. Και βλέποντας τους \ά θυρών,

χα'ι συλλυπού^ίνος εις τήν πώρωσιν

23. Ε ού ντόδ τε σκόντε άι νιε τ5

σετουνε ντ& περ άρρ*α τε (Απγιέλα,

έ νίσν& (Ααθ-Λ,τίτ' έτϊγ τούκ' * έτζουρε,

απούδε τ| φερκόιγνε κάλε*ε.

24• Ε Φαρισέιγτε ί θόσν' άτιγ" βε-

*τρό σέτζ πέγενε τε 3ίτούν|, άτέ >\

νου'κ' εστ' ί οΰδεσε.

23. Ε 5ε άι ού θότ άτοΰρε' νουκ§

διαβάστε κούρ& σέτζ περί ΔαβίδΊ κοϋρ

πάτι στ»εγγιυ. , ε ί έρδι ου άτίγ, έ όέ

άτοΰρί. *ε κι* [*« βέτεχε τε τίγ;

26. Κούϊ'ί χίρι [*πε στεπί τε Περ.

ντίσεντΐκόχετε σεπάριτ σε πρίφτερετ

Αβιάθαριτ , έ χάΓκρι ποΰκετ' έ προ'-

θεσιτ , άτό κε νούκ' ί'ίτε ντεγίερε περ

βέτζριε πρίφτερετ, έ ού δα ί δέ δο'κε-

βετ κ^ πάτι ρώ βέτεχε.

27. Ε ού θόστε άτοΰρε' έ Ιε,τούνα

περ νιερίνε ούπε, » γιο νιερίου πΐρ τ|

ϋ*τουνϊν|.

28. Κ ντ' Ιστ' αστού ί πίρρι ΐ νιε-

ρίουτ |στ« ζότ έ δέ σε σίτούνεσε.

Κρίε Ετρέτε. γ. 3.

ι.Ε χίρι πάΡενε ντε 2υναγουα»γ,

ΐ άτγέ 'ίστε •0;'ε νιερί κε κίδ οόρρενε τ§

θάτε.

2. Ε βίγνε έέ άτε τϊ σίχνε ντ|

οαυαν τα δίοον ατε τε σετουνε , κ§ τα

καλεζόιγνε άτί•

3. Ε ΐ θότε νιερίουτ κε κισ δόρρί-

ν| τε θάτε, γκρέου ΐ εγια ντε {ί,ές.

4. Ε ού θο'τ, άτοΰρε' εστί ντεγίερε

τε *εγε νιερίου τ| ριίρρε τε ΰϊτούνατε,

α τε ΐέγε τε κέικ; τε σόσγε ^πιρτ,

ά τα χουιιπάσνε; έ άτα νούκε φλίσνε.

5. Ε σι ΐ βείτρόι άτα [Χβ τε ζεαε-

'.ούαοε, σε ψέ :. Ιλε/,'λονίσίϊγ περ τξ
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τις καιδίας τους , λένε•, ει; τον άν-

'.'.ωπον άπλωσε το /ε'οι σου' και τό

. :λωσε' κα! έκατες-άΟ"/! τ, χέρι του γε-

£ ,ν ωσάν και τό άλλον.

?. Κα! παοευβύ; οι Φαρισαΐοι ώ-

εύγγ,καν έξω, έσυμβουλεύθτ,χαν

ϋ τνϋς Ηρωδιανοΰς εναντίον του,

πώς •;* τον χαλάσουν.

-. Και ό Ιν.σοΰς άνε-/ώρτ;σε με

τους μαθνιτάδες του εις το μέρος τής

θαλάσσης" και πλΫ,Οος πολϋ τοϋ ακο

λουθούσαν άπό τ/,ν Γαλιλαίαν, και

άπό τ/,ν Ιουόαίαν,

8. Κα: άπό τ ν Ιερουσαλήμ, καΐ

άπό τ/,ν Ιδουμαίαν, και άπότήνπέρα

μ;ρίαν του Ιορδανού* και άπό τα πε-

ρίχωρα τΐ,ς Τύρου και τ•?,ς 2•.δώνος,

πλήθος πολϋ, άκοΰσαντες οσα έκαμνε,

■ί,λίαν εις αυτόν.

9• Κα; λέγει εις του; μαθ/,τάδες

του, να τον κ»ρτερή μονόςυλον διά

το πλήθος, να μήν τον ςινο~/ωη\>ν,

ίο. Διατί ίάτρευσε πολλούς, εις τό

σον όπου" έπεφταν άπα. ω του, να τον

πιάσουν, όσοι είχαν ολα•>/,ααΓα.

ιι. Κα! τά πνίϋ'Λατα τά ακάθαρ

τα, όταν τον έβλεπαν, έπεοταν όμ-

προς-ά του, κα! έκραζαν και έλεγαν*

ότι εσυ είσαι ο υιός τοϋ θεού.

12. Κα! ό Ι/ίσους τα έμπρο'περνεν

πολλά , να μ*ν τον φανερώνουσιν.

1 3. Και ανεβαίνει εις τό ορός, ναι•.

ακάλεσεν εκείνους, όπου τΟελε' και

έπ?,γαν εις αυτόν.

1 4• Κα! έκαμε δώδεκα, να είναι

μετ' αΰτον , και διά να τους ςίλλ/,

νά κ/,ρύττονσι,

1 5. Κα; νά εχουσιν έςυυσίαν νά ί-

ατρεΰουσι ταϊς άσίίένειαις , και νά ε *-

γάνουν τά δαιμόνια.

ιύ'. Κα! έβαλεν τοϋ" Χίμωνος τό δ-

βερήοόχριτ' ί ζέμίρισε τοΰρε' ί Οοτι

νιερίουτ , ντ§ρ ^ίΐίΊί τεντε, έ έ ντε-

ρι, * οϋ τ\ όόρρ' »τ!γ έ σίντόσΐ, πόσι

έ δε τγιέτερα.

6 Ε ά'τϊ τζάστ σι ?>ουα">| Φαρι-

σε'ιγτϊ £ά4κε μι Ηρωοιανότϊ , Λέν§

μουσαβερέ >.όντρ' άτίγ, κε τά βρί-

σνϊ άτε.

η. Ε δε Γ/,σουι οΰ χόικ μπ'ε νιάνε,

έ βάτε γκά αν $ οε'τιτ /ίάσ/ε μέ μα-

Ο^τίτ έτίγ , έ σου;/,! τουρμε γκά Γα-

λιλαία βίντε π/ς τ!γ , έ δε γκά Ιου

δαία.

8. Ε δε γκά Ιβρουσάλίμι , ί δε γκά

ΐδουμαία, έ δε γκά άνΐτ έ περτε'ίγμε

τ» Ιοροάνιτ , » όέ γκά άνετε >§ γιάνϊ

ρότου'ϊ Τυροσΐ, έ άϊ Σ'.δόνίσϊ, δοΰμΐ

νιέρεζ σ! δίΓΐούανί άτό/.ε ,:ίντε 1/,σοΰ(,

ε§ο~ ντι αι.

9• Ε οΰ Οά μαΟ/,τίβετ σΐ τ!γ , κε

τ| πρε'σε άτε νιε βάρ/.ε τε χίγϊ μπ»

τ§ περ τούρμι, >Χ ~\ μός έίίτίπείγνι

ατ» τουρμ εν.ερ^-,ετ.

ίο 2έ ψέ σϊρόϊ σούμε, κά/ξ Χ|

«ί-,-νε απί τε άτά /.ε κίσνε τε κίΐκ, ζ|

τι γ/.ίσνε μέ όόίίε πρε'ιγ σί.

1 1. Ε 2πιρτετ ε πιΓερα ποκ εσ•./_νί

άτε , <;ίγνΐ μπ| κέμπε τε τιγ , έ θ^όόί-

σν| , έ 6ό3νε- « τι γε ί ^ίρρι ί ΙΙερ-

ντισί-

υ. Ε ί κΐρτον άτά σουμε, κε τε

μός έδεοτόιγνϊ άτε.

ι3. Εσ! χίπι απε νιε μάλλ, δύρρρι

πάς τ!γ άτά κε 6έσι άί, έ βάνε άφερ.

ι4• Ε σγόδι δ•.μπ|δγιετ« , κε τ|

γε'νε ίίά*κε μέ τέ, έ δέ τ! %ρί"όγε άτά

τε όιόαςγεν§.

ι5. Ε δε τε χε'νί οΰρδερ τε σερό-

γίνϊ σεμούντετϊ, ϊ δε τε ζ.'όγίνε τ§

παοϋδίτί.

1 6. Ε ί βοΰρι 2ίαωνιτ, ΙμΙρινε



ι£5. ^9Λ. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

νομα Πέτρον.

ι η. Καί Ιάκωβο•; τον υίόν τοΰ" Ζ;-

βεδέου , και Ιωάνν/ν τον άοεδφόν τοΰ

Ιακώβου, (καί τους ονόμασε Βοανερ-

γες, τό όποιον θέλει να «ϊπ/ι υίοι

βροντής-)

ι8. Και Ανδρέαν, και Φίλιππον,

χμ ΒαρΟολομαΐον , και Μ ατΟέον , και

θωμχν, και Ιάκωβον τον υίόν του

Αλκαίου, και θαδδαΐον, και Σίι/.ωνα

τον Κανανίτν,ν ,

1 9• Και Ιούδαν τον Ισκαριώτη ,

ό όποιος τον έπαρχόωκε* και άπέκει

τ,λδαν εις το σπίτι.

ϊο. Και πάλιν έμαζώ^θτικεν πο

λύς ό^λος, τόσον όττοΰ ο εν ημπορού

σαν μτίτε να «ξιάσι ψωμί.

21. Και ώσαν το άκουσαν οι εδι

κοί του , εύγίκεν ε;ω να τίιν πιάσουν"

διατί έλεγαν" Πώ; εύγ/,κεν άπό τίιν

νοίϊν του.

2 2. Καϊ οί Γρ*μματεϊς, όπου «-

κατέβηκαν άπό τίιν Ιέρουσαλ/,μ , έλε

γαν" ότι Βεελζεβοΰλ έχει" καί #τι μέ

τον άρχοντα τών δαιμόνων εύγάνειτα

δαιμόνια.

23. Καί προσκαλώντας του;, του;

έλεγε μέ ταραβολαΓς* πίος ημπορεί ν*

διώξη ό Σατανάς τον Σατάνάν;

24. Κάι έαν μία βασιλεία μο'.οα-

«Οτ ίίς τοΰ λόγου ττ,ς, δέν ημπορεί

να '-Άτ, τ, βασιλεία έκείντ).

23. Και έαν έ'να σπίτι μοιρασθτ;

εις τοΰ λόγου του, δεν ημπορεί να ς-α-

ίτ, το σπίτι «'κεϊνο.

26. Καί έαν ό Σατανάς έστ,κώήν!

ενάντιος εις του λόγου του, καί έόια-

ρ,οιρβσθτι , δεν δύνεται να ς"αΟ^ άλλα

τέλος έ/ί•..

2~. Κανένας δεν όυνεται να πάρη

τα πράγματα τοΰ άνδρεΐ6)μένου , έμ-

Πέτρο.

17. Ε δέ Ι«κα>βον| τε Λίράε έ Ζε-

βεδαίοσε, ε δε Ιωάννε τε βιλάν' έ Ιά-

κωβοιτ , ( έ ού βουρι άτούρε ΐμερε

Βοανεογές, δό με 8έν§ τε πίγτ έ ;τρου-

μπουλίμιτ. )

ι8. Ε δέ Ανδρέανε, έ δϊ Φίλίπνϊ,

έόέ Β->ρθολομαίονΐ, έ δί ΜατΟαίονί,

έ δέ θωμάνε, έδέ Ιάκωβονί τε ':ία^' ί

Λλφαίοσε, έ θε Θαδαίων&, έ δέ Σίαω-

νε Κανανίτνε.

ΐ9• Ε δέ Ισκαριότνε Ι^ύδενε, άτ|

λϊ βίνενεεπαραόόσι, ε &&γ§νί μπε 3τ|πι.

ιυαδε2ο. Ε ού περπμξγιούαΛ'ε παΓενε

τουραε, κάκε κ§ νουκι μουντνϊ άς

πού/.ε τ| νάιγνε.

2ΐ. Ε σί δίΡιουανε Αϊτό νι«ρ£ιτ'

έτίγ , δουαλε γιά'ϊτ^ τα μπάιγνϊ άτε,

σέ 0ό3νε ζε δο'ϊι γκα μέντϊ.

22. Ε Γρ»μματέιγτ§ κε ερδε γκχ

Ιερουσαλίμι, Οό'ίνε' σέ κά Βεελζεβοό-

λε, έ με άνε τε σε πάριτ σε παοϋιίϊ •

βετ, κοέν τε παούδετε.

23. Ε σί θυρρ•. άτά ΓίΟε, ού θό5 ά•

τοΰρε με παραβολίρα" κίΐτ μοΰντ Σα-

τανάι τέ κρέγ» σατανάνε;

24• Ε ντ* κιόφτε Λέ τϊ ντάχότε

νιε μπρετε,ρί μπε βέτεχε τε σάΐγ, νού-

κε ρ.οΰντ τε κεντρόγε άγιο ρ.πρετίρί.

2.5. Ε δέ ντε κιόφτε κε τε ντάχετε

νι| βτίπί μτ.ε βέτεχε τε σάΐγ νου/.§

μουντ τε κεντρόγε άγιο στίπί.

26. Ε ντε ού Ρκρέοτε σατανάι κόν-

τρ| βέτε^εσε τίγ, έ τε ντάχετϊ, νουκε

μουντ τ| κεντρο'γε, πι» εϋτε σόσϊγ'

έτίγ"

ιη. Σμο^ντ ντονιε νιεοί τε χίγε

ντε στϊπί τε σ'ε οόρτιτ, έ τί μάρρε

έαίννντβίς εις τό σπτ,τί του, «ν δεν | άρν.ίτε, ντε μός λίδτ| μέ περπάρ* τ|
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δέση ποωτον το» άνδρειωμένον" και

τότε να κουρσέψη το σπητίτου.

38. Βέβαια σας λέγω, οτι δλα τα

άααρτηματα των ανθρώπων θέλουσι

του; συγχωρεθη, και ή βλαβφν,μίαις

όσαι; βλασφν,μησουσιν.

α<)• Αμη οποίος βλασφημεί εί;

το ΙΙνεΰμα το άγιον, δεν τοΰ συγχω-

ραται εις τον αιώνα, άλλα κατακρί

νεται αίοινίως.

3ο. Διατι έλεγαν" ότι έχει πνεύ

μα άκάθαρτον.

3ι. Ερνονταΐ λοιπόν οι αδελφοί

του, και ή μητέρα του" και 7ε*ώμε-

νοι εξω ες-ειλαν εις αυτόν, και τον έ-

λαλούσαν.

Λ 2. Και Οχλος πολύς εκάθουνταν

τρυγύρω του' και λέγουν του* να, ή1

μάνα σου και τα αδέλφια σου σέ γυρεύ

ουν εςω.

33. Και άπεκρίθη και λέγει τους"

τίς εΐναι ή μάνα μοΰ η αδελφοί μου;

34 Και βλέποντας εκείνου*, δποϋ

ίκάθουνταν τρυγύρω του , λέγει" να ή

μάνα μου καί τα άόέλφιά μου.

35. Διατι οποίος κάμνει το θέλντ

ματοϋθεοΰ, ετούτος είναι αδελφός

μου, και άδελφη μου, και μάνα μου. '

Κεφ. δ. 4•

ι . Και πάλιν άρχισε να διδάσκει σι

μά εις την θάλασσαν, και έμαζώχθηκεν

πολύς όχλος εις αύτον , τόσον όπου έμ-

βηκεν μέσα εις το μονόξυλον, και έκά-

θησεν εις την θάλασσαν" και όλο< ό λα

ός ένέκουνταν εις το περιγιάλι εις την

γην.

ι. Και τους έδίδασκε πολλά με

παραβολαϊς, και έλεγε τους εις την

διδαχην του*

φόρτινε, ε παστάίγ τι ΡκραΛίτγεβτε-

πίν' έτίγ.

28. Με τεβερτέταού θομ γιούβετ,

σε Γίθ| φάγετε οό τοΰ ντεγένενε *ί-

γετ σε νιέρεζετ, *όέ βλασφημίρα σα

κ§ τε βλασφημίσγϊν§.

29. Πό άι κε τε βλασφημίσγξ ντε

Ζενγτι 2πίρτ , νούκε κα τε ντ§γίέρ§

μπε Ρίθε γέτ§, πό ε3τέ φαγετούαρ περ

Γιούκ τβ πα σόσουρε..

3ο. 2έ ψέ θόσνε" 2πιρτ τΐ πείέρ§

κα.

3ι. Ε ί βίγνε δα βελάζεριτε ε δε

έμ' έτιγ, έ σι κέντρούανε γιάστε, δεο-

Ρούαν& ντε άί τα θώρίσνε.

32. Ε ρΊ'γνε τούρμε ρότουλ άτίγ, £

ΐ θάν' άτΐγ, για, εμμα γιότε, ε δε βε-

λάζ|ριτ' έτού , τε /.ερκόγΐνε τι γιάστ§.

33. Ε ού π§ρΡέΡκ άτούρε , έ οΰ θα*

τ,ίλια εστε μεμα ιμε , α ί>|λα,εριτ

34. Ε σι βεατρόι ρότουλ μπα τχ

κι ρίγνϊ πράνε τιγ, δότε* να μεμκ

'ίμε , έ δε βελάζεριτ' έμί.

35. 2ε αι κε τξπεγε ατο κ§ ι πελ-

κέγίνξ Περντίσε, άι εστί βελάιΐμ, ΐδ•

μυτρα 'ίμε, έ δε μεμα.

Κρίε Εκάτερτε. δ. 4•

ι. Ε περσξρΊ νίσι τε διδαξ μπάν*

τε δε'τιτ, ε ούμπεγιούαδε ντε άι δού

με τούρμε , κάκε σα χ'ρι άι μπε. νιε

βάρκε , έ ρίγτε μπε $έτ, έ Ρί!)§ τούρμβ

ρίγνε μπε δε μπάνε τε δέτιτ.

2. Ε ί διδ*ζ άτα σούμε με παρα-

βολίρα , ε ού θόσ άτοΰρε μπ| διδαχί

τε τίγ.
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3. Ακουετε* νά, όπου εύγτίκεν ό

βπορεΰς να οττείρτ;.

4• Και έχεΓ όπου ίσπερνεν , άλλο

επεσεν εις ττΐν ς-ράταν, χαΐ ήλθαν τα

■πετεινά τοί ούρανοϋ, χαι το έχατάβα-

■γαν.

5. Και άλλο επεσεν εις τόπον πε-

τρύύτί, όπου οέν είχε πολλτ,ν γήν

χαϊ εύδΰς έφύτρωσε αϊ το να μήν είχε

πολλήν γην'

6. Και ωσάν άνεΊειλεν ό ήλιο;,

έχαυματίσοτι, χαι με το να μήν έχη

ρίζαν, ίζεράνΟη.

7• Και άλλο ίπεσει εις τα αγκά

θια* χαϊ ανέβηκαν τα άχάνΟια, και <ϊϊν

ϊλχίλ καρπόν'

8. Και άλλο επεσεν εις την γην

την καλην" χαι έκαμε καρπόν και ά-

νε'βη και αυςανε' και άλλο έκαμε το

ίνα τριάντα, και άλλο εκαι/.ε τό ενα

έξηντα, και άλλο το ίνα εκατόν.

9• Και ίλεγέντους' όποιος έχει

αΰτία νά άκουη, ας ά/.ουη

ίο. Και όταν απόμεινε μοναχός,

τον ερώτητιν την παραβολήν εκείνοι,

3. ΔιΓιόνι,νά, βόλι πουι'γκου πέρ

τε μπγιέλε.

4• Ε ού πΙ άτγέ τέκ μπίλτε , τζά

<ράρ§ ρά μπονδε, έ ίρδε ζόιγίτ' έ Κί-

ελιτ έ εχάγχρί άτέ.

5. Ε τγιάτερ ρά μπε β|ντ χε χέν|

Ρουρρ*| , άτγέ τέκ σκέ χά'ίγτε βουμ§,

έ σε ψέ νοΰκε χίί δε τε θελε πίου μέ

νιε χέρι.

6 Ε σι λε'ου Δίελ\, ού σκρουμπουα

γκά βάπα , έσέ ψέ νοΰζε χισ £4ν§,

οϋ Οα'.

η. Ε τγιάτερ ρά μπί Ρέμπα , έ ού

μαοΌυανε Γέμπατε, έ έμπίτνε άτ5,

έ νεύχϊ ζοόρι άοΰκκί.

8. Ε τγιάτξρ ρά μπί δέ τε μίβρβ,

έ δα φάρΐ κέ χίπεν , έ ού στούα, έ π^ρι

κού νιε τριδγιε'τ}, έ κού νά Ριαστ§-

δγιέτΐ. , έ κού νά ίιεκίντ.

9• Ε ού θόσ άτοΰρε' άί κ§ κά βί-

3± π£ρ τε οΊίιουαρε, λέ τέ 5ιΡιόγ§.

ίο. Ε κοϋρ μπίτι βέτεμε , ε πι-

ε'ν' άτ\ άτά χέ. κέν§ πράν| τίγ πά-

όποΰ ήταν τρυγυρ» του , μαζύ μέ τους < στκε με τέ διμπ&δγιε'τε παραβολίνε.

ϋώον/.ζ μαθητάδες.

ιι. Κα! τους εϊπεν" εσάς εδόθη νά

γνωρίσετε τα μυςτίρια της βασιλείας

τοΰ θεού" άμή εις εκείνους όπου είναι

άττίςω, γίνονται όλα με παραβολαϊς.

ία. Ινα βλέποντες βλε'πουσι, χαι

■-ι μήν καταλαμβάνουσι' και άκουοντες

νά άχούουσι και νά μην εννοούν ' μη7-

πως και μετανοήσουν, χαι τους συγ-

χαΛεθονν τά άμαρτνίματά τους.

*3 Και λέγει τους* ετούτην την

παραβολην δεν είζεύρετε, και πώς θε'•

λ*τ• γνωρίσει όλαις ταϊς παραβολαΐς;

ι4• Εχιϊνος όπου σπέρνει, σπέρνει

τον λόγον.

ιό. Και ετούτοι είναι εκείνοι, όπου

ιι. Ε ού θόΊ άτούρε' γιούβετ ού

|ϊτε ο*ίν§ τϊ νίχνι τε φσεχβυρατ' ί

μπρετίρίσ!. ίμπά τά τε γιάστισμιτ$

τέ ίίθα μ* παραβολ''ρα π£νενε.

ία. Κε τούκ' έπάρ5 τε σόχ|νε, ε

τε μος κουπιτο'γενε, ΐ τοόκ' έ ντίερί

μέ βέσε τέ ντίεγεν|, έ τε μός ί^ιΓιο'γΐ-

νε. κε τέ μος βίγενε ντε μέντ, ε τού"

ντεγε'νεν| φάγετ έτουρε.

1 3. Ε ού θότ' άτοΰρε. νουκ-' έ οίνι

/.ϊτέ παραβολι; * πό κίσ δό τέ νίχνι

ίίθε παραβολίτε;

1 4. άί λϊ μπγιέλλ φγιάλενε , 8υΤ|

ποώγκου.

1 5. Ε άτα κε ού μπουαλλ§ μπάν|

ι5
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είναι σπαρμένοι ει; την ς-ρκταν, εις

τους οποίους δηλονότι σέρνεται ό λό-

γος' και όταν τόν άχοΰσουσι, παρευ-

Οΰς έρχεται ό Σατανάς, και σηκώνει

τον λόγον, όπου είναι έσπαρμένος μέ

σα εις ταϊς καρδίαις τους.

1 6. Οαοίως και ετούτοι είναι ε

κείνοι, όπου σπερνουνται εις τα πε

τρώδη, οι όποιοι, δταν άκού-ιουν τόν

λόγον, ευθύς μετά χαράς τον πέρνουσι.

\η. Αμή όέν εχουσι ρίζαν εις τοϋ

λόγου τους, άλλα είναι πρόσκαιροι*

και άπέκει ώσαν γένη Ολίψις η διωγ

μός δια τόν λόγον, παρευθΰς σκανδα

λίζονται

ι8. Και εκείνοι είναι πάλιν, όπου

σπερνουνται εις τα άγκάβι», όπου ά-

κουουτι τόν λόνον.
ι

19. Και ή φροντίδες τοϋ κόσμου

ετούτου, και ή άπατη του πλούτου,

και ή άλλαις έπιθυμίαις, όπου" έμβαί-

νουσι μεσάτου;, πνίγουσι τον λόγον,

κκι γίνεται άκαρπος.

2θ. Και εκείνοι είναι πάλιν όπου

εσπάρδηκαν εις την γ7,ν την καλην,ό-

τ' οΰδεσε , γιάν' άτα κε μπίλλετε

φγιάλια , πό ο-ΐ ί 5Λογ^ν§, άτίτζαστ

βγιέν σαταναι, έ ού άμερ φγιάλενε κε

εστε μπγιέλε ντ& ζεμερα τΐ τουρε.

1 6. Αστοί» γιάν' έ δέ κίτα κε ού

μπούαλλε. μπε βεντ κΐ κε'νι Ρούρε. άτα

*ούρ ΟιΓιόγενε φγιάλίνϊ , έμάρρενε μέ

νιέ χέρε άτε με Ρΐζίμ.

Ι7• Ε νούκε καν* ρένϊ μπε βέτξ-

χε τε τουρε , πό γιάνε π&ρ πάκ κό-

χ|, έ κουρ χενετί στρεγγϊμ , α ντγιέ-

)ί•ΐγ§ περ φγιάλε, σκανδαλίσεν§ μέ νιε

Χ«Ρ§-

ι8. Ε κετα κε γιάνε μπγιέ/ε μπε

Ρέμπα, γιάν' άτα κε διΡιόγίνϊ φγιάλενΐ.

Ι9• Πο τι λια/εμούαριτ' έ κ:σάιγ

γετετ, έ δε τε Ρενίεριτ' έ Ρεριτ, έ δε

δεϊϊρίμετί κε κάνε μπε τ§ τγιέρα, σι

γιου χίγενϊ πρέντα, έ μπίτγενε φγ-.ά-

λενε, ε χένετε ε πά ίΐγίερΐ.

2θ. Ε κετα κε γιάνξ μπγιε'Χε μπε

δέ τεμίρόε γιάν' άτα, /.ε διΓιόγίνϊ φγιά

που άχούουν τον λόγον, και τον δέ- [ λένε, έ έμάρενε" έ ^έγίνε φάρε, τζιλι

χονται" και καρποφορεί, το ενα τριάν- | τριδγιέτε , έ τ^ίλι Ρια3τίδγιέτΐ, έ τζί-

τα, και τό άλλ•< εξήντα, και το άλ- λι νιεκίντ.

λο εκατόν.

2ΐ. Και τους έλεγε' μήπως ό λύ

χνος έρχεται, να βαλθη από κάτω εις

το μόδι, η εις τό κρεββάτι; χαί όχι

να βαλθη απάνω εις τόν λυχνος-άτη;

22. Διατί δεν είναι κανένα κρυφον,

όπου να μήν φανερωθτ,' ουδέ έγινε

κανένα άπόκρυφον, όπου νά μην ελϋη

εις τό φανερόν.

23. Οποιος έχει αύτία να άκουη ,

«ς άκούη.

24• Και ελεγέν τους" έχετε τόν

νοΰνβϊί εις εκείνα όπου άκουετε. Μέ

τό μετίον έκεΐνο, όπου μετράτε, θίλει

2ΐ Ε ού 8όΊ άτοΰρε* μός βγιέ^ρ φω

τιά χ§ τε βίχετ| ντένε δινιχ , ά ντένε

στρατ; νούκε βγιΐν περ τε £|ν| μπί

σαμπτάν;

22. Σέ ψέ ν•ύκ' Ιϊίτε ντονιε έ φτέ-

χουρε, >ΐ τϊ μός τέοάΧε μπε μ**γ-

οαν , άς ού π§ ντονιε έφΐέχουρε , χ|

νούχ' ού τζφακ-

23. Αί « χα βέσ| περ τ| §ιίιούα-

ρε, λέ τε οιΡιόγε.

24. Ε ού βόσ άτοΰρε" βίρι ρε μ•'ρ-

ρί μπα τό κε διΡιόνι" με ατέ μάτες κε

μάτνι, μέ άτε Αο τοϋ μάτετξ ε δ(
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σας μετουθη, καί θέλει βαλθη παραπά

νω εις εσάς όπου άχουετι.

ι5. Οποιος «χει, θ&λει τοΰ 5Όθνί

*αί άλλο* χαί κείνος όπου δεν έχει,

και εκείνο όπου έχει, θίλει παρθη άπ'

αυτόν.

25. Και έλεγε* τέτοιας λογίς εί

ναι η βασιλεία τοΰ Θεοΰ, ώσαν ίνας

άνθρωπος, όπου να ρίξη τον σπόρον

εις την γην.

^7• Και να κοιμάται, και σηκώνε

ται νίκτα και ημέραν" και ό σπόρος

βλα7«νει, και μακρύνει μέ τρο'ττον ο

πού αυτός £έν είζεύρει.

28. Διατϊ η* γη μο'νη της κάμνει

τον καρπόν, πρώτα χορτάρι, και ΰς-ε-

ρα <τάχυ, μετέπειτα γία,άτον σιτάρι

το <"•άνυ.

29- Καί όταν ψωμώση, παρευθύς

μέλλει το σρεπάνι, οΊατί έφθασε το

θειος.

3ο. Και έλεγε* με τίνα όμοιάσω-

μεν την βασιλείαν τοΰ Θεοδ; η μέ ποί

ον παραβολών νύ. την συγκρίνωμεν;

3ι. Ωσάν τί) κουκκί τοΰ συναπίου,

το όποιον , όταν στϊαρΟη εις τήν γην,

είναι μικρότερο•/ άπο όλα τα σπέρμα

τα όπου είναι εις την γην*

3α. Και ωσάν σπαρβη , ανεβαίνει,

και γίνεται μεγαλη'τερον άπο όλα τα

λάχανα , καί κάμνει κλαο*ία μεγάλα,

τόσον όπου είμποροΰν, τα πουλία τοΰ

ούρανοΰ να φωλεύουν εις τον ϊσκιόν του.

33. Καί με τίτοιας λογής πολλαϊς

παραβολαϊς τους έλάλει τον λόγον,

/.αΟως έούνουνταν να άκούουν.

34- Κάι χωρίς παραβολήν 5έντούς

ελάλει'κκί καταμόναςεΐς τους μαΟητά-

*ες του τα έςεο*ιάλυνεν όλα.

35. Καί λέγει τους έκείνην την ή-

γιούβετ' έ σέ δο τοΰ στόνετε γιούβετ

κε διΓιονε.

2-5 Σέ άτίγ κ"; κα & τι Γπετ» β 5ε*

τγιάτερ , έ άτίγ κ| σκα , έ ίέ άγιδ χ|

κά δό τί μίρίετε ποέιγ σί.

26. Ε θόστε' κεατοϋ Ϊ3τ£ μπρετξ-

ρία έ Περντίσε, σί νι"; νι»ρί κι τ|

δτγιέρ» φάρενϊ μπε ο*έ.

27- Ε ψλ4ι « Τ'ρίχιτί νάτ' έ δ'ίτε,

έ φάρα Λίν' έ ρίτετε, κούρ άί σέδί.

28. Σέ ψέ βετίουτ ίέου πγιέΧ, μ|

πιρπάρα Ααρρ* , πά»τάιγ καλί , ί υλ

παστάιγ πλιότ με κο'κε.

29. Ε σί τ§ ζίρΐ χοόί*, ατέ χέρ§

οερίον δράπ§ρινϊ, σέ ερδ*ι τε κόρρίτε.

μέραν , ωσάν ϊβιαδιασε' ας περασωμεν

--17.Ί.

3ο. Ε δόίίτί' μέτζ φάρε νιερί τα πη

γεμέ τε Λ,άγϊ μπρετίρία έ περντίτε; ά

μέτζπαραβολί τα ί':αραΛαρίσγίμ§ άτέ.

3ϊ. Ηο'σι μέ νιε κόκε τέ σινάπιτ,

κ| ά-) ιο κούρ μπίλετί. μπε ο"έ , |ατΐ

με βόΓϊλε γκα ΡίΟί φάρίτϊ 'λϊ γιάνε

μπί ο"ε'.

32. Ε κούρ τε μπί)'ετ|, ρίτετϊ, έ

πένενε με μάο*ε γκά ΡίΟ| λιάκερατί,

Ι πεν 5έ.Γα τ| μ|δ*ά κάκε κ» μοίντγ&ν§

ζόιίκτ* έ Κίεϊ'Ίτ τ§ Αίγενί φωλέρα

ντίνΙ χ« τε σα'ϊγ.

33. Ε μέ Βουμε παραβολίρα τ^

τίλια ού φλιτ άτοΰρε διδαχίνε, σί

κούντρί μοιίντνε τ£ διΡιο^γνε.

34. Ε πα παραβολί νοκ' οΰ φλιτ

άτοΰρε* έ κοΰρ μπετειγνί βέτ§μϊ, οΰ

άξιγίστε τ§ ΓιΟα μαΟητίβετ σι τίγ.

35. Ε σί οΰ έρρ άτε δίτε, ού Ο'ίτ'

άτοΰρε* λέ τε χί^εμι μπάνε τε τέιγμε

Ι τε όέτιτ.
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36. Καί οί μαθητάδες άφησαν το

πλήθος , χα! τδν «"πήραν καθώς ήταν

μϊσα εις το μονόξυλον' και ήταν μα-

νιί του καί άλλα μονόζυλα.

δ^. Κ «Ι εγινεν άνεμοταρα•/ή με

γάλη" χαί κύματα έκτυποΰσαν καί

έμβαιναν με'σα εις τι» καράβι, τό

σον άπου Ικόντεψε να γεμίση.

38 ΚαΙ αυτός ητον εϊ; τήν πρύ-

μνην, και έκοιμάτο ει; το προσκε'φα-

λον' καΐ τον έζυπνησαν, και λέγουν

του* διδάσκαλε, δεν σε μεΤιεν, όπου

χανόμεσθε ;

3ρ. Και έσηκώθη και έπρο'ς-αςε μέ

ο•. οερισμόν τον άνεμων , και είπε της

θαλάσσης* σιώπα, άπο7ομώθητι. Και ό

άνεμος έπαυσε, και έγινε γαλήνη με

γάλη.

4ο. Και λέγίΐ τους' διατι «ίσθαι

ϊτζι φαβητζιάριδες; πδς δεν ΐγιτί

η'7'ν ;

4ι• Και έφοβη'θησαν φο'βον μεγά-

λον, και ίλεγαν ένας εις τον άλλον"

τάχα τίς να ηνοτι ετούτος, όπου τοϋ*

ύπακ',ύουσι καίό άνεμος και η" θάλασ

σα;

Κεφ. ε'. 5.

ι . Κ»! ώσζν έπε'ρασαν πε'ραν της θα

λάσσης ίΐς τήν χώραν των Γαδαρηνών.

2. Ευθύς όπου εύγηκεν άπο το μο-

νόζυλον , τους άπάντησεν ίνα; άνθρω

πος όπου ηρχίτο άπό τα μνη'ματα ,

μέ πνεϋμα άκάθαρτον.

3. Ο όποιος έκατοί/.* εις τ* μνη'

ματα, και κάνεις δεν ημπίρεσε να τον

οε'ση ουδέ με αλυσίδες*

4• Διατί πολλαϊς φοραϊς και με

ταϊς κλάπαις και με ταΐς άλυσίδ:;

τον ε^ε'ΐχν, και αυτός και ταΐς αλυ

σίδες έκοψε, κα•. τ^ϊς κλά~α•.ς ίσύντί'.-

36. Ε σι λιάνε τούρμινε, ί μού-

αρ^ε άτε ντ^ βάρκε, σί κοΰντρε ίσ , *

μέ άτ| πάσχε, κε'νε ί δε τε τγιεριχ

βάρκα.

3*7. Ε πένετε θίλίμ ίμαδ μπε οέτ

γκα ίρρα, ί «τζειγνβ. ταλάζετε, ί χίγνε

πρέντα ντ§ βάρκ» , κάκε, κ§ περ νιε-

τζίχβζξ τ^ μπουόειγ.

38. Ε άί κέ μπάν| τ| πράπεσμε

τ^ βάρκεσε μπι νι& γιαστ&κ, έφ"»ίγτε,

ε έ ζγιούανε άτε , ϊ ί θόν*" δασκάλ

νουχε τ& πρέτ τίγ χ| μενιέντ χουμπά-

«•!μ«;

3<>. Ε «ι οΰ γκρέ, κερτοι ερρΕνε,

5 δ» δίτιτ ί θα* πουσιό, μός ού ντί-

ε«γ* ί μπέτι έρρα, έ ού"Η «ουνατζ' έ-

μάδε.

4ο Ε οΰ Θ6τ άτοΰρε* ψε ίνι κ|-

ίίτού τρίμπελιάχε; κΐϊ νούκϊ κίνι κί-

4 1 Κ ού φρικούαν| φρί« -τΙ μάόε,

έ θόΐίνϊ νι«ρ,> με γιάτϊρινε βάϊε τζίλ•.

|5τε κοΰιγ , κ§ έ «δε ερρα , έ δέ δίτι

ε διίιόγενε;

Κρίε Επέσετε. β. 5.

ι. Ε ού χο'5ϊ μπάν| τε τίΐγμβ τβ

δε'τιτ, μπ•, φσιατ τβ Γαδαρινόβετ.

* 2, Ε πόκ§ οόλι άΐ γκα βάρκα, άτε

χέρε έ πβκι «ϊτί νιί νιερί με 2π1ρτ τε

■*Λρ* > '& οουαλ' γκα βάρρετε.

3. Αίκιττε τε ντένιουριτ' ίτιγ ντ§

βάρρε , ε ας μέ ζιντζίρε σμοϋντ τβ

λίδ άτ| νιερι.

4• 2ϊ ντόνϊ σί ελίδε άτ^ σουμ»

χίρι μέ ζιντζίρε , έ δε με χίκουρχ

Απε κέμπε , έ δ; ζιντζίρετί ΐ κεπούτ,

] όέ χε'λουρατ' ί κέμπϊβετ, έ ντονιδ
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ψι, χα\ κανένα; ίέν ήμπο'ρει να τον

δαμάσ).

5. Και πάντοτε νύκτα και ήμίραν

«φώναζεν ει; τα μνη'ματα και ει; τα

ίίρη , και ε'κατάκοπτε τοΰ λόγου του

μέ τχϊς πέτραις"

6". Και ώσαν ειοε τον Ιησούν άπό

>ραμε, και τον επρο-μΧΧίαν ,

«κίνησε.

η. Και κράςα; μεγαλοφώνω; , ιί

πι' τί έχει; εσύ να κάμη; μετ' ε'αένα

Ιησού υιέ τοΰ θεού" τοΰ ΰψίς•ου; ό•κ.Ί

ζω σε εις τον Θεόν , μή μϊ βασανί*•*;,

8. (Διο'τι τοΰ ίλεγε' «σϋ πνεύμα

«κάθαρτον, εύγα από τον άνθρωπ•ν

ετούτο•/ )

9• Και το ερώτησε* ποίον είναι το

όνομα σου ; Και άπεχρίθη , και είπε-

λεγεων είναι τό ονο•«£ μου" δτι είαεσθε

πολλοί.

ίο. Και τον ίπαρακάλει πολλά ,

ν» μην τοΰ; ς•είλη εξω άπό την χώραν.

ζι. Και ητον έκεΐ εις τα όρη με

γάλη αγέλη των χοίρων , όπου έβο

σκε.

12. Και τον επζρακάλεσαν όλοι οί

ίαίμον:;, λέγοντες" πέμψε μας εις τους

χοίρου; , να «μβοΰμεν εις αυτού;. Και

παρευθϋ; ό Ιησού; τους εϋωσεν άδειαν.

1 3. Και ώσαν εύγηκαν τα ακάθαρ

τα πνεύματα, εμβήκαν εις τους χοί

ρους" και ώρμησεν ή άγελη άπό τον

κρεμνόν ει; την , θάλασσαν , ( και ή

ταν έως ούω χιλιάδες, ) και επνίγουν-

ταν εις την θάλασσαν.

ι.}• Κα: εκείνοι, όπου έβοσκαν

τους χοίρου;, έφυγαν και έπηγαν , και

τ> είπαν ει; τίιν πολιν και εις τα χω

ράφια.

1 5. Και οί άνθρωποι, ωσάν το η

χούσαν , εύγηκαν να εΐοοΰν τι είναι

εκιΤνο όπου «γίνε. Και ήλθαν εϊ; τον

σμούντ τα μπάντε άτί.

5. Ε Γίθϊ κόχενε νάτ' ε δίτι ρίγτ»

ντί πξρ μχλλε , έ ντ'ι π^5 βάό'ιε, τούκ'

έ πρίρϊ βετεχίν' έτίγ μι Ρούρί.

6. Ε σι πα Ιησούν: πιρ σε λιάρ-

Γουτ, ού λείτούα μέ βραπ,έ ού φχλλ

ντε αι.

η. Ε σι Αρίτι με % τε μχ£, ίθα'

τζκέ τε Αετζ τί μέ μούα Ιησού ί ;'*•'ρρι

ί Περντίσξ σε λιάρτί; τε πετόιγ τέ

Περντία τί μό; μϊ μιυντοτζ.

8. ( Σέ ψέ ί θο3 άτίγ" ό;λλ γιάστε

γκα νυρ'.ου 2,πιρτ ι π$Γ§ρε. )

9• Ε ε'πιϊτ άτε. τ'ίίίτζ εμερι ίτ;

έ ού πϊρίειίκ, ε" θα' λεγεόν ΐ2τε εμερι

ίμ , σέ γέμι σοίμϊ.

ίο. Ε ΐ λιούτειγ άτιγ σούμΐ* ί\

τί μό; ί δερΓόν άτα γιάίτ^ γκα βέντι.

11. Ε άτγέ ρο'τουλ μάλλεβετ Ίστε

νιέ κόπε δέρ^αβετ εμάίε , κε κου-

λότνε.

12. Εΐλιούτείγν' άτιγ Γίθ!τ|πα--

ούίε,τΐ, Ι θόσνε" δίρΡόνα νάβετ τ§ χίγί-

με μπε οερρα, ε τε ρίμε μπα τα, ΐ άτ|

χε'ρε ού οχ ούροϊρινε άτουοε Ιησούϊ.

1 3. έ σι δούαΧε Σπίρτίτ' * πίΓε-

ρα , ^ίνε μπ§ δίρρα , ΐ ού βίρσοϋλ

κοπε'για μι βραπ, έ ού γκρεμις μπε

δέτ, (κ& κενέ γγέ'ρα δι μίγι; έ ού

μπίτνε μπε δι'τ.

ι4• Ε άτα κε κουλότνε δε'ρ^ατϊ

ικνε , έ βάνε τε ριφίίγνε ντε κιουτέτ

ί 5ΐ ντε φ•ϊί;άτερα.

ι5. Ε δούα"λ« τεσι'χνε τζείτε ί.ε-

γιό κε ούίε' «' βίγϊνϊ τέκ ΰτε Ιησούι,

ί 3όχενε τε ίαιαο^ίσουρινε, άτ§ κε /.Ιί
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Ιτίσοΰν' και βλ•'πουσι τον οαιμονι-

σμένον , όπου είχε τον λεγεώνα, και έ-

κάθετο ένδυμένος , και σωφρονισμέ

νος* και έφοβηθ-ζικαν.

ι6. Και εκείνοι όπου τό είδασι,

τους το έδϊίηρίθηκαν , πώς έγινεν

εις τον δαιμονισμένον, και οιά του;

χοίρους.

ιτ. Κ«Ί άρχισαν να τον παρακα-

λοϊν , να φύγιη άπό τα σύνορα τους.

1 8. Και ώσαν έμβτ,κε μέσα εις το

μονόςυλον , τον έπαρακάλει εκείνος ,

όπου τ,τον προττ'τερα δαιμονισμένος ,

να είναι μαζύ του.

19. Και ό Ιησοΰς δεν τον άφηκεν,

άλλα τοΰ είπε* σύρε εις το σπίτι σου,

και εις τους έόικούς σου , και εϊπέ τους

δσα σου έκαμεν ό Κύριος, "και σε

ΛυπηΟη.

2θ. Και έδιεβιτ, , και άρχισε να

κνίρύττνι εις τί,ν Λεκάπολιν, όσα του

έκαμεν ό Ιησούς* και όλοι έθαύμαζαν.

21. Και ώσαν έπέρασεν ό Ιησοΰς

πέρα με τ6 καράβι, έμαζώχθη πο-

λΰς λαός εις αυτόν* καϊ εκείνος ητον

εις το παραθαλάσσιον.

22. Και να , και έρχεται ένας άπό

τους άρχισυναγώγους , το όνομα του

Ιάειρος' κ»ί ώσαν τον ειδεν, επεσεν

εις τα ποδάρια του*

23. Και τον έπαρακάλει πολλά,

λέγωντας" δτι ή θυγατέρα μου εΐν»ι

εις τα όλοίσθια* και να έλθτ;; ν* βλ-

λης τα χέρια σου απανωτής, δια να

ίχτρευθίί' και θέλει ζήσει.

24- Και έπηγε μαζύ του* καϊ τον

ακολούθα πολϋς όχλος, και τον ές-ε-

ναχωροΰσαν.

25. Και κάποια γυναίκα, όπου

τ,ταν αίμορροοΰσα δώδεκα χρόνους,

26. Κα! έπαθε πολλά άπο πολλοΰς

ιατρούς, και έξωόίασε τά υπάρχοντα

λεγεόνε κε ρίγτε βέσουρε ρόκατε, έ δε

οΰρτξτζούαρ!, * ν' «ρρικούανε.

1 6. Ε άτα κε έ πάν! , ού ρεφίενί

άτοΰρε τ» Ρίθα τζοΰ *ένε τέ ί δαιμο-

νίσουρι, ί δε τζοϋ »ξ ντε όέρρα.

τη. Ε νίσνε τίλιούτειγν' άτιγ, κι

τε δΐλλ γκα συνόρετ' ίτοϋρε.

1 8. Ε σι χίρι άί μπε βάρκε , ί

λιούτειγ άτιγ άί κϊ πατ τε παούδετε,

χ§ τε ριγ χάσκε με τε.

Ι9• Ε Ιησού» νούκ' * λια άτ& , πβ

ί θα άτιγ* χάιγδε μπί δτίπί τέντε,

μπε νιέρξζ τε του, * θούαιγ άτοΰρε

σα πέρι τέκ τέγε ζίτι , έ ί £ρδι κέικ

περ τί.

2<». Ε βάτε* « νίσι τε ρεφέντε ντ§

ΔεκαποΧ, σά 5»§ρι ντε άί Ιησούϊ, έ*

τζιουδίτεσιν| τε Ρίθε.

2ΐ. Ε σϊ σκόι πάΡενϊ Ιησού» μπα.

ν§ τι περτέιγμε με βάρκε , ού μπε-

γιούαδε ντε άί δούμε τούρμξ* έ κέ

μπάνε δέτιτ

22. Ενα, έ βγιέν νι* γκα τεπά-

ρετ' έ συναγόγιτ, κε κΐσ εριερινί Ιά«-

ρο , έ σι ε πα άτε , ί ρά μπε ίέριπε

τε τίγ.

23. Ε ί λιούτεϊγ άτιγ δούμξ, Ι ί

θόδ' σε βά3εζα ϊμε |στ| μπε- τε βδέ-

κουρε* ντζιτό, έ τε βίτζ μπί τε δοΰ*

<»ρτ|, τε σπ|τόγ| , ι τέ ρόγ§.

24 Ε βάτε λάσκε με τε , έ βίντ'

πας σι σούμ| τούρμξ , ί εστρίγγόιγν»

άτέ.

25. (Έ νιε Ρρούα κεχίσ τε ^γιέίου-

ρ{ τε Ριάκουτ δίμπεδγιίτε βγιετ.

26- Ε κίστε χέκιουρε δούμε γκα

δούμε τΓεράχε, έ κι"} πρίδουρί Ρίθε
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τ.•,; δλα , Χ«1 ο**ν ώφελη'θη τίποτες,

άλλα περισσότερον έπνίγενεν εις το χει-

ρότβρον"

27• Εμώντας ν* ηκουσε δια τον

Ι/.σοϋν, ηλβε μέσα εις το πλήθος οπί

σω του, και έπιασε τ6 φόρεμα του.

28. Διατί ϊλεγεν* οτι κάν μόνον

το ρόρεμά του νχ πιάνω, θέλω ία-

τρευθη.

39• Κ• α. παρευθΰς ες-άθη το τρέ-

ξιμον του αίματος της" και ΐγνώρισεν

εις το κορμί ττ,ς , οτι ΐατρευί)/) άπα το

βάσανον έχεϊνο.

3ο. Καίεύθΰςόίησοΰς γνωρίζωντας

«ς τοΰ λόγου του , ότι ουναμις εΰγί-

χεν άπ' αυτόν, έγυρισεν εις το πλή

θος, χαι ίϊι:ε' τίς έπιασε τα φορέμα-

τά μου ;

3ι. Κ«ί λ«νουν του οι μαθν,τάδες

του" τον όχλιν έλέπίΐς, όπ^ϋ αϊ ςί-

νο/ωροΰν, καί λέγ«ι;' τίς μ• επία»π;

3α. Και εβλεττε τρυγυρωτου νχ εί-

4>, έκίί-νην , όπου τί» έκχμε.

33. Κ» ή γυναίκα έφοβ/ίθη και έτρε

με , εϊςευρωντας εκείνο όπου έγινεν εις

τοΰ λόγου της, ηλίΐε καίτοΰ έπρόσπεσε,

και είπέν του σλην τήν άλ/θε.αν.

34- Και ό Ιησοΰς της λέγει. Ω

θιίγατερ,ή π;7ι? σου σε ίσωσεν* καί

σΰρε εις τι καλόν, και άς είσαι γε-

ρί άπα το βάσα/όν σου. )

33. Και ένω άκόμι αυτός έλάλει,

έρχονται άτο τοϋ άρχισονχγώγου , και

λέγ.υντου' ή θυγατέρα σου »πέ)ανί'

καί τί πειράζεις πλέον τον οΊδάσκαλον;

36. Και ό Ιησοΰς παρευθϋς ώσχν

άκουσε τον λόγ•ν όπου έλεγαν , λέγει

εις τόν άρχισυναγωγον* μήν φοβάσε ,

μόνον πίς-ευε.

3^. Κα δεν άφησε κανένα να τον ίκο-

λουθηση, πάρα τον Πίτρον καίΐάκωβον

κ» Ιωάννην τόν άόελφον τοΰ Ιακώβου.

Ρ£ν' έσάιγ πα μπρόίουρε, πό ίϊτε ΜΛ

μΐ κέϋΐ.

37• ΣΊ οιΡιόϊ περ Ιησοόνΐ, ερίι

πράπαζί ντε τουρμε., έ ζοϋρι ρό^εν

έτίγ.

α8. Σέ •}ε βόσ-χείο'έ ^ίπ&ν' Ιτιγ

ντε ζουφτζα, όο τε ίερόνεμ.

29. Ε άτε τζαστ γιου δα τί ργιέ-

δουρ'τ ι Ριάκουτ σεσάιγ, έ διΡιόϊ μπ|

κουρμ τί σάϊγ σέ οΰ σεροόα γκα ά

γιο πλιάΡε.

3ο. Ε Ιησουι άτε τζαστ σι διΡιόΐ

Αρίντα μπ§ βέτεχε τ| τίγ φουκίνί κ|

οόΧι γκα βέτεχεγια έτίγ , οΰ κθίε ντ$

τούρμε, έ θοϊτε, τζ:λι με ζοΰρι γκα

ρό/ίατε;

3 1. Ε μαδητίτ έτίγ ΐ Οό'ίνβ άτίγ,

σϊχ τούρμίνε κε τε ίίτρίγγόν , έ θουα

τζιλι μ* ζοΰρι;

32. Ε βεστρόν ρότουλί τε δίχ_ άτ$

κε Λέρι Αετέ.

33. Ε Ρρούαγια, σι έτίγ άτΙ >.$

οΰ «£ μπε τε, ού <ρρικούα, έ δρίο"είγ,

έ έρίι έ ί ρά μπΐ /.έμπϊ τ| τίγ , έ ί

θα άτίγ Ρίθε τ| είρτέτινε.

34• Ε ίέ άι ί θα άσά»γ , ίίγϊ , πέ-

σα γιότε τε σόσι τί, έτζε ντε τε μίρ-

ρί τέντε , έ σ:ροου γκα τ| κέ»γτ|

τχτ.)

35. Ε πα σόσουρε άί φγιάλενξ

βίγ|ν| γκα ί πχ'ρι συναγώγιτ , έ θόνϊ,

σέ βάϊϊζα γιότε βδίκι , ψέ ί έπ τγιά-

τϊρ ζαχμέτ δασκχΧιτ;

36. Ε δέ Ιησούΐ άτΐ τζχστ ποκϊ

δίΡιόϊ φγιάλενΐ κ|θάν5, ί Οότε σε πα

ρ ιτ σ^ συναγόγιτ, μός ού τρέμπ πϋ

*1έτ|μ| Αεσό.

37. Ε νουχελια Οιερί τε 6ίν:ε πχς

σί" περβέτζμε Ιΐίτρονϊ, έ 5έ ίάκωβο-

νϊ, έ ο"έ ΙωάννΙ τε βελχν' έ Ιακώβ οϊτ.
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38. Καί έρχεται είζ το σπητι του

άρχισυναγωγού, και βλέπει σύγχυσιν,

και τους ανθρώπους ότου έκλαιαν και

εαοιρολογοΰσαν κολλά.

39. Και ωσάν έριβήκε ρ.έσα , τους

εϊπε' τί συγχίζεσθε και κλαίετε; το

παιδίον δεν άπέθανεν, άριή κοιμάται.

4ο. Και τον «γελούσαν* και ό Ιη

σού; τους εύγάλεν εςω, και πέρνει

τον πάτερα τοΰ παιδίου καί την ριη-

τε'ρα κα'ι εκείνους όπου ήταν ριαζύ του,

καί υπάγει έκιϊ όπου ίκείτετο τ 6 κο-

ριτζη.

4ι• Καί πιάνωντάς το- άπό το χέ

ρι , τοΰ λέγει* ταλιθα κοΰμα' το όποι

ον θέλει να εΐπίί' κοράσιον (ε'σένα λέ

γω,) σνίκω απάνω.

4ΐ- Καίπαρευθΰς ίστ/ιχώθη απάνω

το κοράσιον, καί έπεριπάτει' διατί

ητον ίώ<ϊί/.α χρονών" *αί έγιναν ε;ε-

ς-/)κοί άπό το ριεγάλον θαΰ;Αα.

43 Και τους «παράγγειλε πολλά ,

κανείς να (χήν το είξεύρη' κ»ί είπε , να

της δώσουν να φάγη.

Κεφ. ς-. 6.

ι. Καί άπ' έκεΐ εϋγηκε, καί επη-

γεν εις την πατρίδα του* καί οί ρνα-

θητάδες του τον ακολουθούσαν.

2. Καί ώσαν ήλθε το σάββατον,

άρ/ιιε να διδάσκη εις την συνάγω*

νη'ν* καί πολλοί άκούοντίςτον έ;ε-

πλη'ττουνταν, καί έλεγαν" άπό που

τοΰ ήλθαν έτοΰτα ίτουτβυνου; καί τί

είναι ετούτη ή σοφία όπου το3 εδό

θη, ότι καί τέτοιας λογής δυνάμεις

γίνονται δια [Αέσου των χειρών του ;

3. Δεν είναι έτοΰτος ό τέκτων, ό

υιός της Μαρίας, κζί αδελφός τοΰ Ια

κώβου καί τοΰ Ιωση καί τοΰ Ιούδα

καί τοί ΣίΐΑονος; καί δεν είναι αί ά-.

38. Ε βγιέν ριπ| στεπί τε σ£.

πάριτ σε συναγόγιτ , έ βζγ σούριε να-

κατοσί , ε σούρ.ε κε κιάγνε, ε δε οΰ-

λερίγνε φο'ρτ.

39. Ε σι χίρι πρεντα οΰ θότ' άτου-

ρε* ψέ νακατόσενι, ε κιάνι; βάσιζα.

νού£? βδίκι, πά φλε.

4ο. Ε έπερκέσνε άτε' έ δέ αϊ σί

ί κρέου τε Ρΐθϊ γιάστε, (Λορόι ριέ βέ-

τεχε τ$ γιάτν' έ δγιάλιτ , έ δέ ριέριε-

ν&, έ δέ άτα έί πάτ [αε βέτεχε, έ βά

τε πρεντα τέκ κέ βάσιζα στρίγτουρί.

4ι• Ε σι έ έζουρι βάσεζενε γκά

δόρρα , ΐ θο'τ' άσάιγ ταλιθα κούρα,

κε δό ρ.ε Οένε βά^εζα ( τί τ| Θο;λ )

γκρέου.

4*ί. Ε οΰ γ/ρέ άτε τζάστ βά*εζ«

μπ! *ίρ"•π§ , ϊ έτζεντε" σε ψέ ίδτε δι-

(Λπεδγιέτε βγιέτζ, έ ού τζουδίτνε τζου-

δί τε [Ααδε.

43. Ε ί πορσίτι άτά θούριε , κε

τε ρ.ός έ δίγε ντοίιε νιερί «τε* έ οΰ

Θα τί άπενε άσά«γ τε χάγε.

Κρίε Είιάστετε. ς•. 6.

ι. Ε δολι άτέγε , ε βάτε ντ§

πατρίδε τε τίγ , έ βάνε πάς τίγ έ δέ

(ΑαΘητίτ' έτίγ.

2. Ε σι ?ρδι ε 3ετούνα νίσι τ'| δι-

δάξ ντε συναγούαιγ* έ θούριε κουρ

εδιΡιούανε τζουδίτεϊγνε, ε θόσνϊ" γκα ί

ερδε κετίγ κετό; έ τζέστε κεγιό σάφί

κε γιου δα κετίγ; ε τζφάρε θαυριατουρ•

γίρα πένενε γκά δούαόρτ' έ *§τίγ$

3. Νούκ, εστε κοϋιγ άί κε πεν

άρκαζε , ί πίρρι Μαρίίσε , ί βελάι ί

Ιάκωβοιτ , έ Ιωσίουτ , έ ΐ Ιούδεσε έ ί

ΣίΐΑωνιτ; έ νούκε γιάνε ριότρατ έτίγ
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οελ^α~ς του εδω ει; ε'αχς; Και έσ/.αν-

οαλιζουνταν εις αύιόν.

4• Κίίϊ ο Ιησοΰς τους ελεγεν" ότι

οεν είναι χανίνας προφήτης άτιμος,

πάρα ίί; την πατρίδα του, χα•. εις

τοΰ; ί'ίίικο•^; του, και ει; τ6 σπ?-

τί του.

5. Κ» δεν ήρ,πο'ρει ί'χίΓ να κά-

[Αη χαΐΑ'χίαν ένεργειαν, πάρα εϊ; ολίγου;

άρρώς-ου; Ιβανε τα χεριά του απάνω

τους, καί. τους ϊάτρευσεν.

6. Και ίΟαύμαζε δια την ά πς-ί-

*ν του;. Και έγύρ^ζε ταΐ; τριγύρω

5Τώ;*ι;, διδά-κωντας.

γ. Και έκάλεσε τοΰ; ίώδ;/.α, κ*/1

άρχισε να τοΰ; ς-ε'λη δύο δ,ίο' καί

εδι >ίν τους έςουσίαν εις τα πνιύαί-

τ* τα ακάθαρτα.

8. Και επ'ράγγείλε'ν τους, να μή

στιχόν/υν τίτοτι; εις την στ.άταν,

πκρα ΐίονχγιΐ £»βδί, (Α/ίτε δισάκ/.ι,

ιιη'ϊέ' ψωμί, μηδέ άσπρα εις τα ζω

νάριά τους*

9• Αλλ' ύποδημε'νους υποδήματα"

/.ίτοΰ *α'5/.« α» νίβετ , Ι σκανδα/.ί-

ιϊ£ΐ)'νϊ μπ| τε.

4• Ε Ιησούϊ οϋ 0ί)5 άτοΰρε' σε

νούκ' ι'ίτε προφίΐτ ΐ πα ντερτ,ουρ:,

πε,ρβε'τζμε ντε κιόφτί ντ^ βέντ τ'|

τ'ιγ, έ ντί νιέρϊζ τε τίγ , ε ντε άτι•

πϊ τε τίγ.

5. Ε νοϋκϊ μούντ άτγε τ\ "{ντε

ντονιε θαύμϊ , π|ρ βε'τζμε ντε πά/.^ζί.

τ\ σεμούρί, βούρι δουαρρτ», έ ί 9*ρ>ίι.

6. Ε τζούδίτεϊγ περ παΛεσΗκν' έ-

τουρε ' έ Ρεζδίστε ρότουλ» φΐίΐάτίραβιτ

τούκ ε'διδάςουρ*.

η. Ε ΟΟρρΊ τ| διμπΐδγιε'τ§ , έ νί-

σι τι δ|ρΓον άτα ό•. έ Λί " έ οϋ ίπτε ά-

τουρε ουοιρ μπι Ζινιρτίοα τ| πΐΓε;α

8. Ε ί πορσίτι άτα κε τε μος μάρεν$

Ρε μπούδε, πϊρ βέτζμε ϋτάπιτ βέτ;-

με, ας τράιγστε, ας λούκϊ, άς /:α-

κερ ιιπ§ πρέζ τΐ τοΰρε.

καί να μην ένδύνωνται οιίο φορέματα.

ίο. Και ελεγε'ν του;" εις όποιον

σπν,τι και άν έμβήτε,έκεΐ μένετε εως,

όπου να εύγητε άπ' εκεί".

ιι. Και όσοι δέν σας δεχθούν,

μηδέ σα; ακούσουν, εύγαίνοντες άπ'

εκεί, τινάζετε τον κονιορκτον, όπου

είναι άπό κάτω εις τα ποδάρια σας,

3.x μαρτυρίαν αύτών' βέβαια σας

λέγω, ότι ελαφρότερα κόλασις θέλει ει-

σθαι τίν ήξεραν τής κρίσεως εις τκ

2ίο*ο(Αα καϊ εις τά Γό'ΐΑορρ'α, πάρα εις

την πΛιν έκείνην.

ία. Και ωσάν εύγηκαν ί^ω, έ*ηρυτ-

ταν να (ΐετανοησωσι"

1 3. Καί δαιμόνια πολλά ευγαναν

9• Πο τ| μπάΟειγνε σόλλί, ε τΐ αδς

κίν» δϊ πάλλε ρο'*α πέρ τ» βε'ϊουρε.

ίο. Ε οΰ Οόϊτί άτούρε' ριπέ τζδ6

#τεπΐ κ| τ| χίνι, άτγέ τ$ κίντρόνι

γγερα σα τε δίλλι άτέγε.

ιι. Ε άτά κε τβ ριος οϋ δ*ίζγίν4

γιούβετ, ί 8ί χϊ (Αος οΰ διίιόγανί

γιούβετ, κοΰρ τε δίλλι άτεγ» , τ^

σκούντνι Ι δ"ε πλ'ού^ουοιν' • κίΐΑ.-

πεβετ σούαϊγ,περ (Λατυρί τ» τοΰρε.

σε πα τγιάτερ ού θίΐ(Α γιούβετ, κ| |α{

τ| λέχ [Αθυντί[Α οο τέ κίν| σοδοριίτΐ ,

έ δε γο[Αορίτε ντέ <§ιτ» τ| Ριούκιτ,

σε άι κιουτετ.

ία. Ε σι δούαλϊ γιάστε, βάνετέκη-

ρύζν», κε τε (Αετεη'σιν:.

1 3 Ε σού[Λ| τε παούδί ντζούαρί,

και πολλούς άρρο>7θυς άλειφαν λχλ, ' έ λίειγν} (Αε βάϊγ δαίμΐ τέ σ|«.ούρ|,

χα'ι τού; ίάτρ: ;αν. | ε ί σ*ρόϊγνϊ.

ι6
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ι4• Και το άκουσενό Ηρώδης 6

βασιλεύς, (διατί εφανερώθη το ονομά

του,} χαί ελεγεν' ότι ό Ιωάννας ύ βά

πτιση; άνε<-η'9η άχό τους νεκρούς,

χαί δια τοΰτο ένεργοϋσιν αί δυνάι/εις

εις αυτόν.

ίο. Αλλοι έλεγαν" ότι Ηλίας είναι"

και άλλοι έλεγαν" οτι προφήτης είναι,

η ώσαν ίνα; από τους προφη'τας

ι6, Αμί, ωσάν το άκουσεν ό Ηρώ

δης, είπεν' οτι έτοϋτος είναι ό Ιωάν

νης εκείνος όττοΟ έ^ώ «πεκεφάλιοα,

αυτός άνες-η'Οη άπό τους νεκρούς"

ι^. Διατί αυτός ό Ηρώδης ες-ίΐλε

και έπιασε τόν Ιωάννην, και τον εδε

σε μέσα εις την φυλακην, δια την Η-

'ρωδιάόχ την γυναίκα τοΰ Φιλίππου

τοΰ άδελ*ροΰ του, όπου τον ί-

πανδρεύθη.

1 8. Διατί ό Ιωάννης ελεγι τοΰ Η

ρώδη" δεν είναι δίκαιον να «χης την

γυναίκα τοΰ άδίλφοί σου.

ΐ9• Και ή Ηρωδιάδα τον ί/θρεύετο

καί ήθελε να τον φονεύση* άμή δεν

ήμπόρει*

2ο. Διατί ό Ηρώδης έ^οβίΐτο τόν

Ιωάννην, εΐζεύρωντάς τον άνδρα δίκαι

ον και άγιον' καΐ τόν εύλαβοΰνταν'

και άκούωντάς τον, έκαμνε πολλά, και

τόν ήκουε μετά χαράς.

2 1. Και όταν ήλθε μία ήμερα ε

πιτήδεια, κι ό Ηρώδης εις τα γενέ

θλια έκαμε δεΐπνον, και (κάλεσε τους

αύθεντιίδες του και τους χιλιάρχου;

και τους πρώτους της Γαλιλαίας

/ 22 Ηλβί και ή θυγατε'ρα της Η-

ρωδιάδος, και εχορεψε, και άρεσε τοΰ

Ηρώδη και εκείνων όπου έκάθουνταν

εις τό τραπε'ζι" και είπεν ό βασσιλεύς

εις τό κοράσιον* ζη'τησε' μον εϊτι θέλεις,

και να σου το οωσω.

33. Και της ώμωσεν" ότι εί τι κα•.

ι4• Ε ΧιΡιο'ί μπρέτι Ηρώδη (σε

ψέ ού διΡιούα |μ|ρ' ί τ'ιγ ) • 6ό3τε.

σε Ιωάννη κε παΡιζόν ού γκρέ γκα

τε βοε'κουριτϊ, πρά άντάιγ λίνινξκε-

τά τζουδί πρε'ιγ σί.

1 5. Ε τί τγιε'ρβ πά θόανε. σε |στ

ηλίαγια. έ τε τγιε'ρε θόσνί πάμετα* σε

'έστεπροφήτ, άσί νιε γκα προφη'τεριτε..

ι6. Ε κοΰρ διΡιόι ήρώδη, Οχ" σε Ιω

άννη ύ ί πρε'βαούνε κρίετε, άί |5τ|, άί

ού γγιάλ" γκα τε βΛε'κουριτε-

\η. σε ψέ άί ήρώδη κίστε οερΡού-

αρε έ ζούρι Ιωάννε , ΐ ί λίδι άτέ ντε

χαψάνε , περ σεπεπ τε ήρωδιάδ|σ§

Ρρουασε φιλίπουτ βελάιτ, σέ τίγ, κ*

ί μούαρ άτε Ρρούχ.

1 8. Σε ψε Ιωάννη ί θόστε Ηρώδητ,

νοΰκε τε*τ| ντεγίερε τε κέτζ τι Ρρούα-

ν' ε βελάιτ σίτ.

19. Ε ήρωδιάόα κίθ ΐνατ μπε τ'ΐψ

ί όούχν τα βριτ άτέ, πό νούκ; μουντέ

20. Σέ ψέ ήρώδη ί τρέμπειγ Ιωάν-

νιτ , σε »δίγ άτε κε κε νιεοί ί δρέϊγτε,

ΐ δέ θένγτ , Ι έμπουρόν άτε, έ σι έ

μπαν βές, πέντε σούμε πούνιρα με άν§

τε τίγ , έ έΒιΡιόν άτε μέ 3ούμί τ' εμπλε.

2ΐ. Ε σί ερδι νΛ δίτε έμπάρε , ά-

χιέρε κ§ Λέν Ηρώδη Ροστί περ δίτβ

τεσ'ελέριτ σε τίγ. έ Οΰρρ"ι άρχόντετ"

έτίγ ε δε χιλιάρχετε, έ δε τε πάρετ'

έ Γαλιλαίεσε.

22. Ε σί χίρι πρίντα Ι δέ βάδϊζ»

ε άσάϊγ Ηρωδιάδεσεε ε λιούαϊγτι βά-

ϊ« Ι ί πελκε'ου Ηρώδητ ί δε άτοϋρβ

κε κε'νε μέ άτε πάσκε ντέ σουφρα , ί

θα μπρε'τι βάσίζεσε, κ§ρκό τζ^ό χ^ τ^

^ΟΜχτζ έ οό τε τα άπ τίγ.

33. Ε ΐ ίερι άσάιγ *έ Α τζδό χ§
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γ>π Τ-,«ν μου ',τ,τήβ^ς, να σοΰ το ίώσω, I-

ως το ήμ^ της βασιλείας [/.ου.

24• Κ« εκείνη εύγηκεν έξω, και

ίίπεν της μάνναςτης" τίνα ζητη'σω;

Κ« εκείνη της εΐπεν' τήν κεφαλήν Ιω

βννοκ τοίϊ βαπτι^οΰ".

α 5. Και παρευθ,ίς έμβηχι μέσα μέ

σπουίήν εις τον βασιλέα, και έζη'τη-

σε, λέγουσα" να μου ίωσης έτούτην

την ώραν εις ένα πινάκι την κεφαλήν

Ιωάννου τον βαπτι^οΰ.

26. Και ό βασιλεύς έλυπη'θη πολ

λά, όμως οια τους όρκους όπο3 έκαμε,

και οια τους καλεσμένους, ότου έκά-

Οουνταν μαζύ του, ο*έν ηθέλησε να την

άποβάλΐ}.

27• Και παρευθΰς ίς-ίΐλί ό βασι

λεύς οη'μιον, και «"πρός-αξι να φερθη

ή κειαλη' του.

α8. Και αυτός έπηγε, και άπεκε-

ί.άλ'.σ* τον μέσα εις την ουλακην και

έφερε την κεφαλήν του μέσα εις ίνα

πινάκι, και εοωχέν την του κορασίου'

και το κοράσιον τήν έοωκεν τη; μάν-

νας της.

29- Και ωσάν τό άκουσαν οι μα-

δητάίεςτου, ήλθαν και έση'κωσαν τά

κορμί του, και το έβαλαν μέσα εις

το μνήμα.

3ο. Και εμαζώχθησαν οί άπός•ολοι

εις τον Ιησοΰν, και εΐπάν του όλα ο

«α κ «ι αν έκαμαν και δσα έο'ίδαξαν.

3ι. Και λίνειτους* άμέτε έσεΐς

χώριάσας εις ερηαον τότον, και

άναπαυΟήτε ολίγον" οΊατι ήταν πολ

λοί «κείνοι όπου επάγενεν και όπου

ήι/ουνταν' και μηοε καν νχ φάγωσιν

άίϊιάζασι.

32. Κα! επήγαν εις ?να ερημαν τό

πον μέ καΐκι ξεχωριστά.

33. Και οί όχλοι τβύς είδαν όπου

τέ μέ κερκοτζ, & τε τά απ τιγ>

ε ο*έ ντε κιόφτε Γιου'σμεν' έμπρετίρίσ*

σίμε.

24- Εδ"έ άγιο σι §ο'Χι, για θα με-

μεσε σάΐγ , τζτε κερκόϊγ ,• ΐ £έ άγιο

ΐ θ* κρίετ' έ Ιωάννητ Βαπτιστίουτ.

23. Ε άτϊ τζάστ ού κθίε έ χίρι

ντε μπρε'τι μέ τέ σπε';'γτα, έ ί κίρκοι",

έ ί θα δου'α τέ μ' άπτζ μούα ντα.

στ•. μπε νιε κουπί κρίετ' « Ιωάννητ

Βαπτιστίουτ.

26. Ε μπρε'τι ντοΟε σέ ού χελ-

μούα σούμε , πό περ Αέ χε πέοι, έ οβ

περ τούρπ τά τοΰρε κε ρίγνε μέ νέ

πάσκ» χ νούκε δεσι τι πρΐ3 ζεμ§ρ§ν§.

27. Ε άτε τζάστ §ιρΡόϊ μπρε'τι

τ,,ελιάτ , ί πορσίτι τε Αίρετε κρίετ'

ετιγ.

28. Ε άί σι βάτε , έ πρέΐου άτέ,

πρίντα ντε χαψάνε, έέ προύρι κρί

ετ' άτίγ , ντέ μάατρεκ . ε για 5α άτ§

τζούπεσε, ϊ τ^ούπα για ο"α μέμεσε

σάΐγ.

29 Ε σι έ^ιΓιουανί μαθητιτ' ςτίγ,

έ'ρίί, έγκρίγτινί κούρμν' «τίγ, ΐ έκά-

λϊ ντε βάρ*

3ο. Ε ού μπεγιούαδί άπος-οΓγτέ

ντ| Ιησούι, έ ϊ ρεφίεν' άτϊγ τε Ρίθα

έ δέ σα πίνε, έ ίέ σα διίάξνε.

3ι. Ε ού θα άτοΰρε. έτζίνι γιού-

βετ βέτζε ντε βεντ τεσκιούαρί, έ πρέ-

νουνι πάκεζε , σε κέν' άτά κε βίγνε,

εί* άτά ίε ίκ|ΐγν» κάχί ίίοΰμε, ύ

άς πουκε τε /,άίγν| νούκε κίσνε κο'χε.

32. Ε βάνε βέτζ< μέ βάρκ» μπέ

βεντ τε σκιούαρε.

33. Ε τούρματ' ΐ πάν' άτ* κοϋρ
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βίγνε, ε ε•>ιόχν§ άτε Ηούμε , » ού λε-

σούανΐ ε βάν' άτγέ [Απε κέρ.—§ γκα

Ρί&ϊ φ'ΐιάτερατε. ί άρίγτιν' άτγε αέ

περπάρα σε άτα, έ οϋ πΐρ;.ιπεγιού-

αόϊ ντε άι.

34. Ε ο! οο'λι Ιτσούι γιάϊτε •-/.ί

βάρκα , πα σούμε τούραϊ, Ε ί ερδι

κίί/. πε:> άτα , σε κενέ πόσι δέντε πα

δελ(Αίερ , έ νίσι τι οΊίχς άτα σού(Λ§.

3'"). Ε σι 3χο« κόχα, νιου κιχσνε

[Ααθτ,τίτ' έτίγ, έ ΐ Θάνε" σε ^έντι 'εσ-'

επάγεναν' χαι πο/λ-.ι {γνώρισαν τον

Χρις-όν" και ετρεςαν πεζοί άπο ολαις

ταϊς πόλεις έκεΐ, χα! επήγαν ει; αΰ

τους, και έααζώχθτ,καν εις αυτόν.

34- Και εΰγχίνωντας ε;ω ό Ι/;σο5ς

ίϊοε πολΰν ό/λον, και του; εσπλαγ-

χνίσϋη, ότι τ,ταν ωσάν πρόβατα όπου

ο εν έχουν ποιμένα* και άρχισε να τους

οιίζσκγΐ πολλά.

3ϋ. Και ώσίν έττίρασε πολλή ώρα,

έπ/γαν κ.ντά οί ααΟτιτάοΊς του, και

λε'γ-.υν του Ο τόπος είναι έρημος, και έρημί , έ δε κόχα εστε βκουαοε.

•ή ώρα είναι πολλή"

36. Απόλυσε τους, να πάσι τρι- 36. Λείόΐ άτα τε δένε ρότουλ

γύρω ει; τ • χωράφια και εϊ; ταΐς χώ \ φίιάτίραβετ , Ι κιουτε'τεζετ , τε ίλβ-

ρα•.ς, να αγοράσουν ψωμί όιζ λόγου1 γίνε £ο4;.ίρα π'ερ βέτεχβ τε τοϋρβ' σβ

τους" διατί Οεν έχουν τι να φάγωσι' ί ψέ σκάνε σέτζ τε χάνε

3^ Και ό Ιησούς άπεκρίθν;, κοίλε--! 3

γει τους" οοτετους εσεις να φάγωσι- Ι άτοΰρε" επουνι γιούβετ άτοΰρε τ£ χάνε,

Κ »ι λέγουν του' να πάμε να άγορά-

σωμεν όι? χορίων ίντ/αρίων ψωμί, να

τους οώσωμεν να φάγωσι.

38. Και ό Ι/σοΰς τΛΰς είπε" πόσα

ψ<•.μία εγετε; σύρτε, είοετε. Επήγαν

και ειοαν, και λέγουν του πέντε, και

ούο ψά.ιχ.

39- Και επροΓ-αζε'ν τους να τους

βάλλουν όλους να καθίσουν εις τζχλω-

\ οί αι ου περΓείΓΧ,ε ου <)χ

ε όε ατα ι ίον ατιγ τε ί>εμι τ| ~λ=-

γΐμε δικίντ σν.νχρξ ίού/ε;χ, ε τοΰ

άπίμϊ άτοΰρε τε /άνί;

38. Ε ι^έ άί ου (Ιότ' άτοΰρε" σα

κούκε ρα κενι; χάϊγύενι είΚχ.ι έ <ιί

βάνε

πίΐ/..

; ττϊνί, ι Οάνε" πε'σ», ε ό^έ ό*

39• Ε ί πορσίτι άτα ί| τί βένε τ|

ρίνε τ£. ΓιΟε σουφρά, σουφρα «.πι

παρ ρ τε νιόριε.

4». Ε ντέιγνβ ποστβ τζε'τε τζετε"

ιζα γκα νιεκίντ , έ τζα γκα πέσε•

δγιε'τε.

4ΐ• Ε βι (λόρρι τε πε'σβ πούχετε,

ρα χορτάρια, τραπε'ζια τραπέζια.

4ο. Και ε'κάθισχν πρασίαις ποασί-

αις. άλλου άπο εκατόν, άλλου άπο

πενί,ντα.

4ΐ• Και έπτρε τα π/ντε ψω(Λίί

κα! τα ούο ψάρια, και άτε';ισεν εις Ι δε τε&πίσκιτε,ε σι βεατρο» λιαρτ

τόν ολανόν, και ευλόγησε, κα'ι <ατε'- ντερ Κίελ, ί πεκόϊ, έ ί θε'ου πούχετε,

κουε τα ψωμιά, και έόωκε'ν τα εις τους ε οΰ άόα ριαθτιτίβετ σ$ τίγ , τι βίγνε

[ΑαθΥίτάοε; του, να τους τα βάλλουσιν περπάρα άτοΰρε, ε δε τ§ ίι πίδκιτεί

όμπροςτί τους" και τα όύο ψάρια τα ντάου ντε ΡίΟ|.

ίμοίρασεν εις όλους. |

43 Καί έφαγαν όλοι, και Ιχόρ 4^. Ε χάγχρξ τε ΡίΟι, * ού <ρ:ίν|.

τασαν. |
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43. Και ΐσηχβσχν κομμάτια δώ-

δ«κα κοφίν.α νίμάτα" καί άπο ψάρια.

44• Κϊί ήταν εκείνοι όπου έφα

γαν τα ύωμία, σχεδοι πέντε χιλιά

δες άνύρε;.

4>. Και εύίΐυς ανάγκασε τους μα•

Οτ,τζόις του να έμβοΰν »ίς το κα-

«ι να περάσουν πίρα εις την Βηθ-

σαιδαν, εω; όπου να απόλυση τον

ο»ν.

46. Και εκείνος άφινωντάς τους,

έπτ,γεν ει; το όρος να προσευχηθη.

47- Καί ώσαν «βράδιασε, το καίκι

7.τον εις την με'σην της βαλάσης,

και ούτος τ,τον (Λονανος είς την γην.

48 Και εϊ4ε τους όπου «βασανί-

ζουνταν νά λάμνουν- (ίιατίό άνεμος τούκ' εχέκιουρε κουπίτε , (σε ψέ εόρ'

Ϋ,τον έναντίοςτους')καί την τετάρτηνίκέ κο'ντρε ντά τα1, έ μπε τε'κάτερτενβ

βίγλαν τί; νυκτός έπτ,γιν είς «κείνους τέ νάτεσε, βάτε μπα τά του/, έετζουρε

περιπατώντας απάνω είς τν,ν Οάλασ-' μπί δετ, έ δούαίγ τού σκον με πάρε

βχν' καί -ίΟίλε να τους πέραση.

43. Εγκρίγτινε γκα τζο'πατ* Λιμπί•

σ"γιε'τ| σπο'ρτα πλιότ, έ 5ε γκα πίσκιτε»

44• Ε άτα /ε νάγκρε πούλετ' ϊ3ν$

γγε'ρα πε'σε μίγε «τούρλα.

45. Ε άτε τζάστ άναγκάσι μάθη•

τίτ ετίγ τ§ χίγίΊ ντε βάρ/ε, ε τε

σκόγενε με πϊρπάρχ περτε'ιγ ντ| ΒιΟ-

σαιόά, γγε'ρα σα τε λειυ'γε άί τούρ-

μ§ν§.

4ί). Ε άί σι ί λεσόι άτα , βάτε

μπ§ μάλλ τε φάλεϊγ.

47• Ε σι ού έρ£ βάρκα κέ μπ|

μές τε δε'τιτ , ί άί κέ βε'τεμε ντε 5ε.

48. Ε ί πα άτα κ§ μουντο'νειγν$

α

49• Και εκείνο•., ώσχν τάν «ιόαν 49- Ε όε ατα σι «παν ατ| /§ ετ,^ν

όπου έπεριπίτει απάνω εις την 6ά- μπί δέτ , ού δούκ ντχ τα σε 0τ»

λαισαν, ΐλογίαζαν πώς να ί,ναι «^άν- ' φαντασί , έ νίσνϊ τε Οερίσνε.

ιασαα, και έψοίναζαν.

5ο. (Διατι όλ.οι τον εΐόαν, και ε• 5ο. ("11 ψβ £ πάν' άτε τε βθ§ Ι

συγχίσδηκαν. ) Και παρευθύ; τους έ- ού οροί;), ε άτϊ τζάστ ού φο"λλι ά-

σύντυχε, καί λε'γει τους' έχετε θάρρος,

εγώ είμαι' μην φοβί,σθε.

5ι. Και άνέβη απάνω ει; το κα-

τούρε , ε ου Ούτε κινιοαρος, σ; ουνϊ

γ-.άμ , μός ού τρέμπνι.

5 1. Ε χίπι μπε τα σίπερ μπί

ράβ;" και ό άνεμος έπαυβε' και πολ-'βάρ/.ε, 5 πουσόϊ έρρα , έ κάκε μέ τε'-

λά περισσά ετρο'μαξαν μέσα τους, καί πίρ τρομάςνε με βίτίχε τε τούρί , ί

ίδαύμαζαν.

0 2. ΔιατΙ οεν ίκατά'ί.αβαν το'π:άγ•

ού τ^ιουδίτνε.

52. Σέ νούκ' έ/.ί'ίνϊ κουπϊτοϋαρί

μα τίϋν ψωμίων' οτι ή καρδία τους'μίρίε άτε ί.ε ού πέ ντε Λού/*ρα , σέ

ΐτον τρχ/ιΐα. Ιού κέ βερΛοΰαρ; ζεμερ' έτοΰρϊ.

53. Κα;. «πέρασαν και επήγαν εί;| 53. Ε «ί ού νόΊϊε περτε'ιγ ΡιΛιτ,

τ"ί;ν γήν της Γεννησαρίτ* και άίρα- ερύ'ε μπε β|ντ τε Γενισαρε'τιτ' έ άτγί

ςζν ε!ς τον λιμένα. ιάράξνε ντελιμάν.

54• Καί ώσαν εύγοχαν αύτο'ι «πο 54• Ε πο'/.ε δοΰαΧε άτα γκα βάρ•

το κ^ράβ'., εϋ6ύς (ό λαο; ) τον έ- /.α , άτ| τζά^τ ενιο/νε άτί.

γ/ίόρισ:, |
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55. Και έτρεξαν εις όλα τά πε-

ρί/ιοοα εκείνα, και άρχισαν να φε'ρνουν

«πάνω εις τά κρεββάτια όλους του;

άρρως-τμε'νους, όπου άκουαν ότι έχει

είναι.

56. Καί όπον ήθελε πάγη εις χω

ρία, ϊί εις πο'λεις , η εις χωράφια, εις

τους φο'ρους του; έβαναν τους άσδε-

νημε'νους, καί τον ε'παοακαλουσαν, καν

την ακραν του φορέματος του να πι

άσουν* και όσοι ηΟΛαν τον πιάση, έ-

γλίτωναν άπό τήν άσΟε'νίΐαν.

Κεφ. ζ. η.

ι. Και «μαζώχΟηκαν εις αυτόν οί

Φαοισηοι, καί κάποιοι άπό τους

Γραμματίϊς, όπου ήλθαν άπϊ τά

Ιεροσόλυμα"

α. Και ωσάν είδαν κάποιους άπό

τους !Λα9ν)τά5ε; του, όπου έτρωγαν με

μολυσμένα χέρια, ( τουτε'71 μ= άνι-

πτα, ) τους εψεζαν.

3. (Διατί οί φαρισάΐοι και Ολοι οί

Ιουδαίοι, άν δεν νίπτουν καλά εω;

τον άγκω α, δεν τρώγουν, βας-ώντε;

την παράδοσιν των ποεσβυτέρων.

4• Και όταν γυρίζουν άπό τον φο'-

ρον, όέν τρώγουσιν, άν δεν είναι τά

χε'ριάτους πλυμένα καλά* και άλλα

πολλά είναι όπου τά έτταράλαβαν νά

τά κρατούν* πλυσίματα ποτηριών κάι

λαγηνιών καί χαλκωμάτων καί κρεβ-

βατιών.,)

5. Μετά ταΰτα τον ερωτοΰσιν οί

Φαρισάΐοι κα. οί Γραμματείς* διατίοί

μαΟητάδε; σου δέν πεοιπατουσι κατά

την παράδοσιν των πρεσβυτέρων, ά

μη τρώγουσι ψωμί άνιπτα τά χεριά

τους;

6. Καί αυτός άπεκρίθη, καί λέ

γει τους* καλά έπροφη'τευσεν ό ΙΙσαία;

55. Ε σί Γεζ&σνϊ ντε περ Ρίβ' άτό

βίν-ε κε κένε ρ^ίτουλ , νίσνξ τε Αίγνε

μπί στράτε 5ίθ ατά κε κένε σϊμουρε

κέικχ , τέκ δό κ| διίιόιγνϊ σε άτγέ

|3τε.

56. Εδέ τέκ δά κε βίγ ντε φ'ίιά-

τ|ρα, ά ντε κιουτε'τε , χ ντε τζιρλί-

κε βίγν| οίίόεβετ τε σεμούρετ&, έ ί

λιουτειγν' άτίγ, κε τι ζίγνί βε'τεμε

πεκίν' έ ρό.ΐαβετ σε τίγ , έ σα κε έ

^ίγνε , σερόνίίγνε γκά σεμούντα.

Κρίε Ε-ίτάτετε. ζ. 7.

ι. Ε ου μπεγιούαδε ντε άϊ Φαρι-

σέιγτε, έ δέ τζά γκά Γρρμματέιγτε,

κε ερδε γκά Ιερουσαλίμι.

α. Ε σί πάνε τζά γκά μαθητίτ*

έτίγ, κε χάιγνε «ούκϊ με δούαόο τϊ

πίΡέρα (<5ό μέ 6ένε τε πά λιάρα)

ί σάιγτινϊ.

3. (2έ ψέ Φαρ•.σεΊγτ|, ε δέ ΡίΟε

τζιφουτϊ , ντε μός λ'.άφινι οουαρρτε

γγε'ρα μπε πιλιούρε, νούκϊχάνΐ , σέ ψέ

μπάγίνΐ πορσίν' έ πλε'ικετ.

4• Ε δε κούρ κΟίνενε γκά παζάρι,

ντε μος ού λιάφινΐ νοΰκε χάνε , έ ό»

σουμε τ§ τγιε'ρα γιάν' άτό κε μούαρε

τίρούαιγνί, τε. λιάρα τε ποτηρεβετ,

έ τε ξέστραβετ , έ τ§ πακίρεβετ, έ τ§

στράτεβετ. )

5. Πασαντάιγ ί πίετν' άτ§ Φαρι-

σέίγτε , έ δε Γραμματέιγτε , περ «έ

μαθητίτ' ε'τοΰ , νούκ' ετζεγενί. σί κούν

τρί πορσίτνϊ πλέικτε , πό χάνε, πούΑε

με όούαρρ τε πά λιάρα;

6. Ε δέ άί οΰ περΓεΐτκ , έ οΰ &ά

άτοΰρε' σε μ'•ρρ§ προρητέψι Ησαιου
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διατ* έσας τους ΰζοχριτάς" χαθώ; εί

ναι γεγραμμϊνον' έτοΰτος ά λαχ μ£

το ς-υμα ρ τιμά, άμή ή καρδία του

είναι μαχρχν άπο μένα.

7- Ειϊχζ'.ρα μέ τ•.μοϋσι, μέ τι» να

ίιδάσκουσι διδασκαλίας, παραγγελί

ας άνδοώπων.

8. Διατι ά&ίνοντες την έντολ/,ν

τοϋ θεού", βας-άτε την παράδοσιν των

ανθρώπων, πλυσίματα λαγηνιών και

ποτηάων' και άλλα παρόμοια τέτοι

ας λογής πολλά κάμνετε.

ο. Και ελίγέν τους" χαλά ναλνάτε

την παρχγγελίαν του θεοΰ, οιά να φυ

λάξετε την παράδοσιν την έδικη'ν ιας.

ίο. Διατι ό Μω';σης είπε" τίμα

τον πατί;α σου χαι τήν μητε'ρα σου'

και δπο:ος κακολογεί τον πάτερα η

τ/,ν μτ,τίρα το:/, νά τον θανατο'νουν.

11. Κ*! έσεΐς λέγετε* αν είπη άν

θρωπος εις τΐν πατέρα του, η εις τ/,ν

μάννα του* κορβάν(τό όποιον Θέλει νά

είπη, δώρον,) είναι εκείνο, όπου θε'λεις

ώφεληθη από μένα.

12. Και δεν τον οίφίνετε πλε'ον να

κάμη εϊς τον πατε'ρα του η ίΐς την

μητέρα του τίποτες.

1 3. Κάμνοντες τόν λόγον του Θεοΰ

άχυρον δια την παράδοσιν τήν β'

διχη'ν σας, όπου έπαραδώκετε' και ά'-

λα πολλά παρόμοια ωσάν αυτά κά

μνετε.

ι4• Και επροσχάλεσε το πλήθος ό

λον, και τους ελεγεν" άκουετέ μου όλοι,

και καταλαμβάνετε.

1 5. Δεν είναι κάνίνα πράγμα, ό

που να έμβαίνη άπίςω μέσα εις τον

ανθρωπον, τό όποιον να ιίμπορηνά τον

μολύνη' άλλα εκείνα όπου εΰγναίνουσιν

άπ' αυτόν, εκείνα είναι όπου μολύνου-

«ι τον ανθρωπον.

:§ρ γιουβετ *ρσεχϊράκίτξ , οι κούντβ'

;•ϊτϊ σκροΰαρί" κούιγ λαό μ| ντερόν

ιούα μέ ποΰζ| , ε* ζέμερ' ΐτοΰρε |τΐ5|

ϊοΰμΐ λιάρΡ γκά μέγε.

η. Ε μέ τ| μπράζϊτε μεντερόγε-

ν|, κοΰρ διδάξγεν§ διδαχίρα, πορ-

σίτ' ί νιέ'ρεζετ.

8. Σέ ψέ λιάτε πορσίν' ε Περντί•

σ§ , ε μπάνι πορσίν' έ νιε'ρεζετ , τ\

λιάρατ' έ" ζεστραβετ, έ* τέ ποτηρίβετ,

έ δε σουμε τε τγιερα πούνίρα τι τί-

λια σι ι δε κετό πένι.

Ο. Ε οΰ θόσ άτοΰρί, γιου μίρρε

πρίσνι πορσίν' έ Περντίσε , περ τ^

ρούαιγτουρί πορσίν§ τούαιγ.

ίο; Σε ψέ Μωϋσίου θα" ντερό πα-

πάνε τ§ντ, έδέ μέμενε τέντε" έδέ

άί ί.% τε θο'τε φγιάλε τ§ λίΡε ντε πα-

ϊ':άϊ τΐγ , α ντέ μεμ' έτίγ, λέ τ|

μουντόνετε μέ τε βράρϊ.

1 1 . Ε γιουβετ - θο'ι , ντϊ θάστέ

ντονιε νιερί γιάτιτ α σέμεσε τζ^ά λοί

κουρ.'τάν ( κ&γιό ΐστε δουρετ'ι ) ν\

πέΐγ Π|ρντίσε , §ό τ| β§γέγί.

ία. Ε νούκ' ε λίρι μ|άτ| τε *§γ§

ντονιε ντίχμ| ντέ γιάτι τιγ, ά ντε,

μέμα έτίγ.

1 3. Ε σκέλνι φγιάλεν' έ Περντίσε

περ άτε πορσί τοόα«γ, χΐ γιου δάτε*

έ δούμε τε τίλια σι κετό πένι.

1 4- Ε σί Ου'όά ΡίΟ» τουρμ^νε , οΰ

Θό9' άτοΰρε' διΡόνι μούα τ« Ρίθε,

Ι μψόνι.

ι5. ΝτονΑ Ρέ κ| |δτ| γιάϊτδ

ίιερίουτ , έ" χίν μπε Ρόγε τε τίγ ,

νούκε μούντ τα π&Ρέγΐ νιερίν|, πό α

τό '/Χ δάλλενεπρέιγ σϊγ, άτό γιάν|<|

έ πεΡέγενε νιερίνε.
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1 6. Οποιος ίχει αΰτία να ακούν;,

ας άκούη,

17. (Και όταν ε'χκρισεν άπό το

πλήθος) και επήγεν εις το σπίτι, τόν

ερ*»τοδσαν οι άπο'7θλοι διά την πα-'

ραβολη'ν.

1 8. Καί λέγει τους" ετζι είσθε καί

ίσεϊς άγνωροι; δέν γροικάτε, ότι κά

βε πράγμα όπου έμβ/ίνει άπέςω μέ

θα εις τον άνθρωπον, δέν ημπορεί να

τόν μολύνη ;

19. Διατί δέν πάγει εις την καρ-

οίαν του, άλλα εις την κοιλίαν του.

και εΰγοίνει εις τον άφεδρώνα, και κα

θαρίζει όλα τα φαγητά.

αο. Και ελεγεν, ότι εκείνο όπου

•ϋγαίνει άπό τον άνΟρωπον, έκεΐνο μο

λύνει τον άνθρωπον.

αι. Διατί άπό μέσα άπό την καρ-

ίίαν τών άνβοώπων εύγαίνουσι κακοί

διαλογισμοί, μοιχείαις, πορνείαις,

©όνοι,

22. Κλεψίαις, πλεονεςίαις, πονη-

ρίαις, δόλος, επιθυμία, φθόνος, βλα

σφημία, ΰπίρηφάνεια, άγνωσία.

23. Ολα έτοΰτα τα κακά άπό μέ

σα εύγαίνουσι, και μολύνουσι τον άν

θρωπον.

%.\. Καί άπ' εκεί έσηκώθη, καί έ-

πηγεν εις τα σύνορ» της Τύρου καί

της Σιδώνος" καί έμβαίνωντας εις ενα

σπήτι, δέν ήθελε να τον εϊςεύρη κα-

%είς" άλλα δεν ημπόρεσε νά τους

λανθαση.

23. Διατί ωσάν τό άκουσε μία γυ

ναίκα, της οποίας ή θυγατέρα είχε

πνεΰμα άκάθαρτον, ήλθε καί έπρόσπε-

ρεν εις τα ποδάρια του,

26. (Καί ή γυναίκα τ,τον Ελλιί-

νισσα, τό γένος Συροφοίνισσα,) καί τον

έπαρακάλει, νά εΰγάλλη τό δαιμόνιον

άπό την θυγατέρα της.

ι6- Αι ζε κά βέσ{ π|ρ τε §ιΡιού-

αρ§ , λέ τε διίιόγε.

1 6. Ε σί σκόι γκά τούρμα, ε ερδς

ντε 3τεπ1 , έ πιετν άτ§ μαθητίτ' έτίγ

περ παραβολί-

ι8. Ε ού θότ' άτοΰρε" κά-ίί τ^

πα μεντ γένι έ δε γιούβετ; νούκ* κου-

πετόνι σε Ρίθ' άγιο κ| χίν τέ νιερίου

περγιάστα, νοΰζι μοΰντ τά π^έγε άτί;

19. 2έ ψέ νού/.ε χϊν ντε ζξμερβ τ^

τίγ, πό ντε παρκ , έ μπάνε τ§ πό-

στιρμε δέλλ, γκά κ«όνεν§ Ριθϊ τ§

γκρένατ|.

ου θοστε σε άγιο κ| ύυΧ

γκά νιερίου , άγιο πε/έν νιερίνε.

31. 2ε ψε πρεντα,ι γκα ί,ΐμίρ

έ νιέρεζετ, δάλλενε συλο'ί'τ' έ /..κία,

μοιχίτΐ, κουρβερίτε, έ βρέγ;λιατ2.

22. Κουσερίτε, λια/.εμίμετϊ , δρε/.ΐ-

ζίτβ , ί=νιέΐ•τρατε , $|Ί/£ρίμι, ζηλία,

τε σιάρατε , περίφανία , μαρεζία.

23. ¥ί% κετό τε κεκία λρενταζιτ

δάλλεν| γιάστε , ί πιΡέγενε νιερίνϊ.

α4• Ε σί ού γκρέ άτέγε , βάτε γκά,

συνόρετ' έ Τύροσί , έ τ§ 2ιόώνεσε.

έ σί χίρι πρίντα ντε Ό;§ ίίτεπί , νού/4

δούαν τά δίγτε νιερί, πό ναύχε μοΰντ

τε μπέτειγ πά νιόχουρε.

25 11 πό/.ι 2>ιΡιόΐ περ άτε './ι

ίρούα, ζί κίσ βάσιζεν' έσάιγ μέ 2πίρτ

τ| πε5ερ|, ερδι ΐ ρά μπί ζέμπι τ§

τίγ.

26. ( Ε άγιο Ρρούα κέ Ελληνίδ§

γκά φυλί έ 2ιροφινίκετ . * ί λιούτεϊγ

άτίγ, λ| τ| ντζίρ ι\ παούδιν» γκά

βάδεζ' ΐσάϊγ.
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2,7. Α[χ.7) ύ Ιησ»3ς της είπεν" άφη-

βί πρώτον να χορτάσουν τα παιοια

δεν είναι καλόν να πάρτι τινας το Ψω-

{αΙ των παιοΐων, να τό ρίζη βΐς τα

σκυλάκια.

λ8. ΚαΙ εκείνη άπεκρίθη, και λέ

γει του" ναι, Κύριε" υιατί και τα σκυ

λάκια άπο κάτω άπό τι» τραπέζι τρώ

γουν άπο ταϊς τριυ.«.όψιχαι; τών

παιόίων.

29- Και λέγει της" οΊά έτοΰτον

τον λόγον σύρε' εύγηχί το οαιριόνιον

άπο την θυγατέρα σου.

3ο. Και ώσαν έπηγεν εις το σττη-

τι της, εΰαήκε το οαιαόνιον όπου εύ-

γηκε, και την θυγατέρα τ/ις όπου ή-

τον βαλυ-ένη απάνω εις τό κρεββάτι.

3ι. Και πάλιν (ό Ιησούς) εΰγη-

κεν άπό τα σύνορα της Τύρου και

της Σιιϊώνος, και ηλθεν εις την θά

λασσαν της Γαλιλαία;, ανάδεσα εις

τα σύνορα της Δεκαπόλεοι;.

3α. Και του έφεραν Ινα κουφών,

όπου μόλις ώμίλειε και τον ίπαρα-

κάλεσαν, να βάλλη το χέρι του α

πάνω του.

33. Και ξεχωρίζωντάς τον άπα το

πλ.ηθο; κατά μονάς, έβαλε τα δά

κτυλα του εις τα αυτιά του" και έ

πτυσε καϊ έπιασε την γλώσσάν του.

34• Και άτένισεν εις τον ούρανόν,

και άνατέναςε, χ»ί λέγε του" έφφαθα,

27• Ε 5• Ιησούΐ ί θα άσάϊγ , λε

Ή γγόσ*ν§ [Λε περπάρα 8γιέλ|Ατ§" σε

νούκ' ΐστε πούν' εαίρρε τε. μάρρΐ νιε-

ρίου πούκεν' ί δγιέλμετ, έτοΰ ά χέδβ

κένετ.

28. Ε δε άγιο ού περΡατκ, έ ί θα

άτίγ" βερτέτ, ώ ζότ, πό έ δ"ί κί^τε.

πϊρποσ ντένε σουφρα χάνε γκα θρί-

[λετ' έ δγιέιζ,ετ.

29. Ε ι θα άσάϊγ, π|ρ κετ|

φγιάλε χάιγδε , §όλι ί παούοΊ γκα

τζούπα γιότε.

3ο. Ε σί βάτε ντ| στεπί τε

σάΐγ, Ρέτι τ| παούοΊνε §άλλε, έ δε

τε πίγενε κ§ ϊστε στρίγτουρε υ.πί

στρατ.

3 1, Ε σι ού κθίε περσερί γκα συ-

νο'ρετ' έ Τύροσ3 , έ τ| Σιδόνεσε, έρδι

ντε δέτ τ| Γαλιλαίεσε, τοκ' έ σκούαρε

ντε περ μές τε συνόρεβετ σε Δε-

κα-όλιτ.

32 Ε προύν* ντε άί νιε τ| σούρδε-

^ε, έ τε βουβόσουρϊ , έ ί λιούτειγνε,

άτίγ , τ| βίγ δόρρινε μπί τε.

1

το οποίον θέλει να ειπη, ανοιςε.

35. Και παρευθύς άνοιςεν η άκοη'

τοι>" καϊ έλύθη τόδέσψ,ον της γλώσ

σης του, και έλάλει ορθά.

36. Καϊ (ό Ιησούς) τους έπαράγ-

γειλί, να (χν;ν εΐποϋν κανενός τίπο

τες" καϊ όσον εκείνος τους έπαράγ-

γειλί, τόσον εκείνοι περισσότερον έ-

κη'ρυτταν.

37. Και πολλά περισσότερον έςε-

οο. ϊα σι β χοκι ατε μπε νιανε

γκα τούρλα, ί βοΰρι βστερετε ρίπε

βέδϊ τ& τίγ, Ι σί πί'ίτίγτι, ζοΰρι

Γιουχεν ετιγ.

34• Ε σί βεϊτρόϊ ρι,π| Κίελ' , ρε•

κόι, ε ΐ θα άτίγ, έφφαθα, κε δό τε

θότε, χάπου^

35. Ε άτΐ τζάστ γιου χάπνε άτίγ

βένετε, έ γιου σγίδ1 τ| λίδουριτ ί Ριού-

χ^σε τίγ, έ φλίτ κερούαρε.

06. & ι πορσιτι ατα κε τε ρ,ος

για θόσνε ντονέϊτ, έ σα ΐ πορσίτι άί ά-

τα, κακί |4 τέπΐρε κηρύξνε άτά.

37. Ε κάκϊ μ\ τέπίρ τζουΒίτειγνε,

ι7
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πλη'ττουνταν, και έλεγαν" κ«λχ τα ε

καμεν όλα" και τον; κουφούς κάμνει

να άκούουν, και τους β(,υβοΰ< να

συντυχαίνουν.

Κεφ. η. 8.

ι. 'Εκείναις ταϊς ήμε'ραις, εςων-

τας να ητον πολύ πλήθος, και να

μ>,ν εΐχαν τι να φάγωσιν, έπροσκάλεσεν

ο Ιησοϋς τους μαθητάδεςτου, και λε'-

γ;ιτους"

α. 2ι:λαγχνίζομαι τον όχλον" ότι

σγεδόν είναι τρεις ήμέραις όπου με

καρτεροΰσι, και δέν εχουσι τι να φάγουν.

3. Και αν τους άφη'σω νης-ικοΰς να

πάσιν εις το σπν,τί τους* , θέλονσιν

αποκάμει εις την στράταν' διατί κά-

77οιοι άπ' αυτούς ηλθασιν άπο μακρά.

4• Καί άπεκρίθηκάντου οί μαθη-

τάδεςτου, λέγουν του" και άπό ποΰ η

μπορεί τινας νχ τους χόρταση έτού•

τους ψωμί εδώ εις την ερημίαν ;

5. Και τους ερώτα" πόσα ψωμία ε

νετέ ; και λέγουν του' έπτα.

6. Και έπρο'ς-αςε το λαόν να καθί

σουν απάνω εις την γην' και έπηρε τα

έπτα ψωμία, και εύχαρίς-ησε καί τα εκο-

ψε'ν, και τχ εόιδεν εϊς τους μα-

ϋητάδες του , να τα βάλλουν έμπρο-

ςί' και τα έβαλαν ε'μπρος-α εΐ« τόν

όχλον.

π. Και εΐχαν καί ψαράκια ολίγα"

και ευλόγησε , καί είπε να τα βάλλουν

έμπρο^ά.

8. Και έφαγαν, καί έχόρτασαν" καί

έτηκωσαν τα κομρ-άτια όπου έπερίί-

σευσαν, έπτα σεμπίλια.

9, Καί εκείνοι όπου έφαγαν , ητον

έως τε'σσαρες χιλιάδες" καί ί<ερα τοϊς

απόλυσε.

& θό""νε. ί πίρι μίρρβ Ρίθε. πούνετι,

έδέ τι σουρδεριτε ί ΐιν τε ντίεγίνε,,

ε δι βούβ§:ιτ| τ| φλιάσίνε.

Κρίι Ετετετ§. η. 8.

ι. Ατό οίτ άχιέρε, σ» ψέ ίσνε

μπίγε'δουρί δούμε τούρμ' έμάδβ , ι

νούκε κίσνε σέτζ τε χάιγνε , θύρρι Ιη

σού» μαθητίτ' ετίγ , έ οΰ θα άτοΰρε.

α. Μ| βγιέν κέικ περ κ£τ§ τουρμε,

σε ψέ γιάν| άφερ τρί δίτ σότ , κε α.§

πρε'σενε μούα, έ νούκε, κάνε σέτζ τε

χάνε.

3. Ε ντ§ ί λε>"όφτ(α άτα τ£ βεν§

μπε στεπίρα τε τοΰρε τ' οΰ'ρετε , οο

τ§ παγιαλοίσγ$νε μπούο$ γκα οϋ'για" σέ

τζά γκα άτα κάνε άρόουρε λιάρΡουτ.

4• Ε γιου περΡείκν' άτίγ μαθητίτ'

έτίγ , γκα οο τε μούντγεμε κϊτοϋ

ντ' έρημί τ£ γκόσγεμ§ κίτά μέ νΊούκι;

5. Ε ί πίετ άτα σα πού/.ε_ κενΐ}

έ δε άτα ί Θάνε , δτάτε.

6. Ε πορσίτι τούρμενε τ\ ρίγνε

πόστε μπε δε, ε σι μόρρι τ| στάτε

πουκετε , έ εύχαριστίσι , ί θέου , ί ού

άδά μαθητίβετ σε τίγ, τοδ ά βίγν§

περπάρα , ι οΰ ά βούνΐ περπάρα τούρ-

μεσ».

η. Ε κίί$ν§ έ δ» πάκεζε πίσκ τε βό-

ίξϊγ , έ σι ί πεκό» , θα του ά βίγνβ

ί δέ άτό περπάρα.

8. Ε χάγκρβ , ε οΰ φρίν| , ι γκ.ρίγ—

τινε τε τεπερούαρατ' έ τζόπαβετ στά-

τε ζιμπίλε.

ρ. Ε άτα κε χάγκρε κ=νϊ γγέρα

κάτερ μίν§, ε ί λίσόι άτά.
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ίο. Και παρευθΰς ε'μβηκεν εις το

καΐκι μέ τους μαθητάδες του , και

ήλθεν ί.ΐς τά μέρη Δαλμανουθά.

1 1 . Και «ύγήκαν οί Φαρισαϊοι , και

άρχισαν νά τίιν προβάλλουσι, ζητοΰν-

τις απ αυτόν σημειον απο τον ουρανον ,

δοκιμαζοντές τον.

12. Και ό Ιησοΰς άνας-ενάζας εις

το πνεϋμα του , λέγει* διατί ή γενεά

αύτη γυρεύει σημειον; βέβαια σα;

λε'γω , πώς δέν θέλει δοθή εις τήν γε-

νεαν έτούτην σημάδι.

ι3 Και άφησέν τους, και έσέβ/]

πάλιν ιίς το καΐκι και έπέρασε πέρα.

ι4• Και αλησμόνησαν να πάρουν

ψωμία οί μαθητάδις , και δέν εί^αν

μχζύ τους πάρα ένα ψωμί εις το

καΐκι.

1 5. Κα! τους έπαράγγελνβ , λέγω-

τας" βλέπετε, έ/ετ» τον νουν σας άπο

την ζυμην των Φαρισαίων, και άπδ την

£ιίμην τοΰ Ηρώδου.

1 6. Και έόιαλογίζουνταν ανάμε

σα τους, λέγοντες* ότι ψωμία δέν I-

17. Καί γνωρίζωντάς το ό Ιησούς,

τους λέγει' τί διαλογιζεσθε , ότι δέν

έχετε ψωμία; ακόμη δέν γροικάτε,

ουδέ καταλαμβάνετε ; ακόμη άναίσθη-

τον έχετε την καρδίαν σας ;

1 8. Μάτια έχετε, και δέν βλέπε

τε ; καί αΰτία έχετε , καί δέν άκούε-

τε ; και δεν ένθυμάσθε ;

19. Οταν έκοψα τα πέντε ψωμία

εις πέ/τε χιλιάδες ανθρώπους, πο'σα

κνρίνια γεμάτα κομμάτια έσηκώσετε;

και λέγουν του, δώδεκα .

2θ. Και δταν έκοψα τους έπτα άρ

τους εις τάς τέσσαρες ^ιλιάΰες, πό

σα σεμπίλια γεμάτα κομμάτια έσηκώ

σετε ; καϊ έκεϊνοι τοΰ ειπαν' έπτ,ά.

31. Καϊ εκείνος τους βεγε' πώς

ίο. Κ άτ< τ,αστ σι χίρι ντε

βάρκι , πάτΛϊ μϊ μαθητίτ' *τιγ, Ζρδι

γκά άν' Ι Δαλμανουθάιτ.

ιι. Ε δουαλ§ Φαρισέϊγτ§, $ νί-

σνε τ§ κερτόιγνϊ με άτ|, έ τ« κερ-

κόΐγνε γκά άί νισάν γκά Κίε>ι , τούκ'

έ ίουτζίτουρε ατέ.

12. Ε σι πτζερετίγτι με 2πίοτ

τε τΐγ , οΰ θότε' τζφάρε νισαν λερκδν

χ.ίιγο φιλί; μέ τε βερτέτα οΰ θομ

γιουβετ , σε δο τ| μός ΐ ίπετ* κίσάιγ

φυλίετ νισαν.

1 3. Εσίίλια άτα, χϊρι περσίρΐντε

βά^κε, ί βάτε μπάνί τέ πίρτέιγμε.

1 4- Ε χαρούανϊ τ| μίρρϊ πούκε, ε

νουκϊ κίσνε τγιάτερ , περ βέτζιχϊ νιε

που^ί κέ κί3νϊ ντ£ βάρκι.

ι5. Ε ί πορσίτι ατά, Ι ού θδν

βείϊτρόνι , 2 ^ούχουνι γκα προυμετ' ε

Φαρισέιγετ , έ δέ γκα ίρούμετ' έ

Ηρώδιτ,

1 6. Ε ατά μϊντόνεσινί, Ι Θό9ν3

νιέρι μέ γέτερινε , σε πούκ§ νούκε κέμι.

ϊ^. Ε σι έ κουπίτόϊ Ιησού», οί

θότ' άτοΰρε' ψε μίντόνενι σε σκένι

Αου/|; ακόμα νοόκ» κουπετόνι , ας

σμουντ τε διΡιόνι; έ δέ πο τε βέρίερε

έ κένι ζέμερενε τουαϊγ;

1 8. Ντόνε σε κίνι σ» νουκ* βίχνι,

ί δέ ντό.ε σε κίνι βε'ίίΐ νούκε διίίόνι

ας μπάνι μεντ;

19. Κοΰρ θέβα τε πέσϊ πουίετε,

ντέ τε πέσϊ μίγετε, σα κανίστρα

πλιοτ γκα τζο'πάτε /§ τεπ|ρούανε

μπεγιούαδτε; ί θάν' άτίγ διμπεδγιέτϊ.

20. Ε κούρ ντάβα τε στάτ» ντε

τ| κάτερ μίγετε, σα ζιμπίλε πλιότ

γκά τζόπατε κ| τεπερουανί μπεγιού-

αδτ|; έ δέ άτα ί θάνί δτάτί.

2ΐ Ε οΰ θοί» άτοΰρε, κι•3 νοόκ' ί
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δε'ν το βάνετε «ς τον νουν σα;;

22. Και ερχετϊ εις την Βηθσαϊ-

δάν* και φίρνουσίν του ίνα τυφλον , και

τόν παρακαλούν, να τον πιάση.

23. Και πιάνωντας το χε'ρι του

τυφλοί, ευγαλεν τον έςω ά»6 την

χώραν. και έπτυσε ει; τα μάτια του ,

και έβαλε τα '/ίζ'Λ του απάνω, και

τον ερώτα, άν βλέπη τίποτες.

24• Και εμώντας να εΐδεν απάνω ,

έλεγε" βλέπω τους ανθρώπους ώσαν

δένδρα περιπατοϋντα;.

25. Και πάλιν εβαλλί τα χεριά

του απάνω εις τα μάτια του, και ε-

καμε'ν τον να ξαναιόίί' καί έκατα7ά•

6η και εΐδεν καθαρά όλους.

26. Και ες-ειλε'ν τον εϊ; το σπητί

του, και τοϋ εΐπε" Να μην έμβης

μέσα εις τη'ν χώραν, μηδέ να το εΐ-

πης κανενός μέσα εις την χώραν.

ιη. Και εύγηκεν ό Ιτ,σοΰς και οι

μαθητάδες τοο εις ταΐς χώραις της

Κεσαρίαας τοΰ Φιλίππου. Και την

στράταν ερώτα τους μαθητάδες του ,

λε'γωντάς τους" ποίον μέ λέγουσιν οι

άνθρωποι να είμαι;

28 Και αυτοί άπεκρίθηκαν' (τινές

λεγουσι Ιωάννην τον βαπτις-η'ν" και

άλλοι, Ηλίαν και άλλοι, ενα άπο του;

προφ/ίτας.

29. Και ο Χρις"ος τους λεγει' άμη

έσεΐ; τίνα μ: λε'γετε να είμαι ; και ά-

πεκρίθη ό Πέτρος, και λέγει* έσΰ εί

σαι ό Χρις•ός.

3ο. Και εκείνος τοΰ; επροπηρε μέ

φββερισμον , να μην εϊπωσιν κανενός

τίποτε; οι αύτο'ν.

3 1 . Και άρχισε να τοΰ; διδάσκη ,

πώς κάμν:ι χρεία ό υίό; του άνθρω

που να πάθη πολλά , και να κατα/.ρι-

θ?, άπό τοΰ; πρεσβυτε'ρου; και άΓχιε-

ρεϊ; ν.χ'. Γραμματεΐ; και να σκοτωίνί'

βίρί ντξρ μέντ τούαιγ;

22. Ε βγιέν ντε Βιθσαϊδα' έ ί πί?ν'

άτίγ νιε τε βέρΑερε, έ ίλιούτειγνε κε

τα ζϊγ άτε μέ δορρε.

2'5. Ε σι έ ζουρι γκα δόρόά τ'§

βε'ρΑερινε , ε κρέου γιάστε γκα φίίιάτι,

έ ο*ι πεατίγτι ντε σι τε τιγ , βοΰρι

δούαρρτε μπΐ τε , έ έπίετ άτε ντίϊτε

/.ε σ;χ Γ§;

24• Ε σι βεστρόΐ άί μπε τε λιάρ-

τε, θοσ' σοχ νιέρεζιτε πόσι λίσα κβ

ετζεγενε.

25. Ε περσερι ί βοΰρι πάμετα δού-

αρρτε μπι σι τ| τιγ , έ έπέρι άτε τ§

δίχ* ί ού κίρουα κάκε, /§ πα ίίθϊ μίρ-

3| έ δέ κεροϋαρε.

26*. Ε έ δερίόϊ άτε ντε στεπι τε

τίγ, έ ίθα' άς ντε φσιατ πρίντα τ|

μός χιτζ , ά; ντονιέϊτ μος γιά θούατζ

ντ| ιρσιάτ.

27. Ε &λ\ Ιησούϊ, ε δε μαθητίτ*

έτ'ιγ ντί ιραιάτιρα τε Καισαρίσΐ /§

θούχαετε έ Φιλίπουτ" έ μπούδε πιέτ

μαθητίτ' έτίγ , ε ού θάσ άτοϋρε" τζίλε

θο'νϊ νιερεζιτα σέ γιαμ ουνε;

28. Ε δε άτα γιου περΡε'ϊΡκνε• θονε

σέ γέ Ιωάννη βαπτιστιου' έ τε τγιέρε

Ηλία, έτε τγιέρε νιε γκα προ<ρη'τετ;.

οε αι ου ΰοτ ατουρε ε πο

γιούβετ τζίλι θόι σε γιαμ ουνε; έ ού

περΡέιΓκ Πέτρουα, έ ί θότ' άτίγ, τι

γέ Κρίάτι.

3ο. Ε ΐ πορσίτι άτα τε μός θόν|

ντονέΊτ περ άτέ.

3 1. Ε νίσι τι διδαζ άτα, σέ οού-

χαετί τε πεσόγ* σούμε ί πίρρι ί ίιερί-

ουτ, έ τέ στίρετε πό3τ|, ε τε σάχετϊ

γκα πλέικτ' ί λαόϊτ , έ δέ γκα τε πά-

οετ' ί πρίφτίρετ , έ δέ γ/.α γράμμα
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χχΐ μ.ετά τρεις ήακας νχ άνα<7*Β?;.

3α. Και {δίδασκε ΐϊαρόησία τον

λόγον* χαί πιάνωντάς τον ό Πέτρος

άονι« να το* ΐπιτιμα.

33, Και ό Ιησούς γυρνώντας,

χαΐ βλέπωντα; του; μαθητάδες του ,

ώνίίδισβ τον Πέτρον , και λέγει του*

σΰρε οπίσω μου Σχτανα" ότι δεν φρο

νείς τα ιοϋ Θ«>5, άλλα τα των αν

θρώπων.

34. Και «προσκάλεσε το πλήθος μέ

τον; ααθητάδες του , και λέγει τους'

όποιο; θέλει να μέ ακόλουθη, ά; άρ-

νηθη τοϋ λόγου του , και ας πάρη τον

ς•αυρόν του , και άς μέ άκολουθηση,

35. Διατι όποιος Θέλει να φύλαξη

την ζωήν τον > βέλει την χάσει* και ο

ποίος χάσει την ζωήν του δια λόγου

μου και δια το εύαγγέλιον , βτοϋτος

6έλει την φυλάξει.

36. Αιατ: τί θέλει ώφεληθη άνθρω

πος , άν κερίέστ] όλον τον κόσμον, και

χάση την ψυχη'ντου;

37. Η τίνα δώση άνθρωπο; άλλα-

ζίαν δια την ψυχη'ν του.

38. Διατι οποίος εντραπΐί εμένα

κ» τους λόγους μου εις την γενεάν

ετουτην τήν μοιχαλίδα και άμαρτω-

λην, και ό υίός τοϋ άνθρωπου θέλει

έντραπη να τον ύμολογη'ση , δταν ελ-

6η εις την δυξαν τοΰ πατρός του μα-

ζΰ ρ τους αγίους αγγέλους.

Κεφ. θ. 9•

ι. Και ελεγέν τους* Βέβαια σας λέ

γω , ότι είναι κάποιοι άπ' αΰτοΰς ό

που ς-έκονται έδώ, οί όποιοι δέν θέ-

λουσι γευθη θάνατον , ϊω; όπου να εί-

δοΰν την βασιλείαν του Θεοΰ, πώς

ηλθ» μέ δυναμιν.

τέιγτΐ, έ 8ο τι βρίτετί , ί πας τον

δίτετ δοτέ γγιάλετξ.

3α. Ε ού φλιτ φγ'.άλϊνΐ φάκεζα, ε

ε μόρδι άτΙ Πέτρουα ρίπε νιάνε , έ νί-

σι τα κίοτον άτέ.

33. Ε δε άί σι οΰ κθίε, έ βι^τρόϊ

μαθητίτ' έτίγ , ί κερτό» πέτρον§ , ί ί

θα* χάϊγδε πράπα μ,έγε σατανά , σέ

νουκε μεντόνε πουνερατ ϊ Περντίσε,

πό ι\ νιέρεζετ.

34- Ε σι θυρρι ίφερ τιγ τουρμ§νε,

πάΚκε ρ,ς μαθητίτ' έτιγ , οΰ θάάτοΟρε.

άί κε δο τε βίγ& πας μέγε ,λέ τε άρ-

νίσγι βέτξ,χεν' έτίγ , έ λ* τΙ ΤΛί-&

κρούίκν' έτίγ , ε λέ τε βίγε πας μέγε.

35. 2ε άί κέ δό τε ρου'αγε βέτίχεν'

έτίγ, δα τα χουμπάσϊ, ί άί κ| τ| χοα-

μπάσε βέτίχεν' έτίγ π§ρ μουα, έ δέ περ

Ούγγίλ' τί;/., άί §ο τα ρουαγε άτέ.

36. Σε ψέ τζί β§*)έν νιερίουτ ντ§

κερδέστε Ριθε δινιάνε, έ τε δεμετόνε-

τ| 2<π•:ρτιν ετιγ;

37. Α τζδό τε άπε νιερίου ξε-

σπεοπλϊΐΛ περ Σ'πίρτ τε τιγ;

38. 2έ τζίλιτ δο κε τί βίγε τοΰρπ

περ μουα , έ δέ φγιάλετ' έμία ντε κε-

τ| σόιγ κουρβγιαρ έ δε φαγ|τουαρ,

έ δε ί πίρρι νιερίουτ δο τ§ τουρπϊρό-

ν*τ| π|ρ ά^έ κοΰρ τε βιγϊ [λέ λεβδίρι

τε γιάτιτ σε τίγ, λάσ/.ε ρνέ δενγτόρε-

τε Εγγειγ.

Κρίβ Ενεντετε. θ. 9•

ι. Ε οΰ θο9 άτοΰρϊ," ρ.έ τ| βερτέ-

τα οϋ θόρι γιούβετ' σέ γιάνε τζα

γκα κετα /ε ρίνε κετοΰ,, κ§ άτα δο

τϊ [λός σόχενε βδέκϊγε γγέρα σα τε

σόχίνε (Λπρετερίν' έ Περντίσε τ' άρ-

δο ρε (λέ φουκί τέ σάιγ.
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ι. Κϋά δτίρον άπό Εζ ίμέραις έ*πί|-

εεν ο Ιτ,σοϋς τον Πέτρον και Ιάκωβον

και Ιωάννο* , και άνάβασέ τους εις Ε

να δρος ΰψηλόν ξεχωρις-α μοναχούς,

και έμεταμ'.ρφώθνι έμπρος-ά τους.

3. Και τα φορέματα του έγιναν

λαμπρά, και άσπρα κοίτα πολλά ωσάν

το /«ίνι , όπου βαφέας δεν ημπερεΐ α

πάνω εις την γην να τα λευκανη.

4• Και έφάνη είς αυτούς ό Ηλίας

με τον Μωϋσην" και ώμίλουν μέ τόν

Ιησοϋν.

5. Και άπεκρίθη ό Πέτρος ; και λέ

γει εις τόν Ιησοΰν" διδάσκαλε , καλόν

εΐναι να είμεθα έμεϊς εδώ" και «ς

κάμωμεν τρεις καλύβαις, δια εσένα

μίαν , και δια τόν Μωϋσην μίαν, και

δια τόν Ηλίαν μίαν.

6. Διότι δεν εϊξευρεν τίναείπϊΓ δι-

ατί ήταν τρομασμένοι.

-/. Και έγινεν ενα σύννεφον και

τους έσκέπασε' και ήλθε και φωνή από

τό σύννεφον , όπου έλεγε* ετούτος εί

ναι ό υΐο'ς μου ό ήγαπ«μένος , αύτοΰ

άκου'ετε.

8. Και εςαφνα βλέποντες τριγύρω,

■πλέον δεν είδασι κανένα , πάρα μόνον

τόν Ιτ.βοϋν μαζί» με αύτοΰς.

9• Και όταν έκατέβαιναν άπο τό

βουνόν, τους έπαράγγειλε να μην εΐ-

ποϋσι κανενός εκείνα όπου είδαν , πά

ρα μοναχά όταν άνας-/ίθ?ί εκ νεκρών

ό υιός τοΰ ά•Ό;ώ—ο ί.

ίο. Και ί^νΚχΈ,ΐΝ τόν λο'γον, και

ανάμεσα τους ιζητοϋσαν, τί θέλει να

είπη τό εκ νεκρών άνας-ηναι.

11. Και τόν ερωτούσαν, λέγοντες"

διατί λέγουσι οι γραμματείς, πώς

κάμνει χρε'α ν* ^? ° Ηλίας πρώ

τον;

12. Και <5 Ιησοϋς άπεκρίθη, καίεΐ-

πέν τους* ό Ηλίας έρχεται πρώτον ,

2. Ε πάς Ριά3τ$ &τ»τ μερρ Ιησοΰ»

μ» βέτ|χε Πέτρονε, Ι δε Ιάκωβονε, '

ί δε Ιωάννϊ, έ ΐ *ζίπε* άτά ντε νι§

μαλΧ τέ λιάρτ». βέτεμε, « μεταμαρ-

φόσετε περπάρα τοΰρε.

3. Ε οΰ *έν§ ρο'Αατ' έτιγ τ| ντρί-

τοαρα, έ τε πάρδα δούμε πόσι ζπό-

ρα, τέ τίλια κε άι κ§ ζπαρδ μπί δε

νουκε μουντ τί ζπάρδγε Λεπτού.

4• Ε ου δοΰκ μπα τα Ηλία πά-

σκε με Μωϋσίνε , έ κουβεντόιγνϊ πά-

σκε με Ιησουνε.

5. Ε οΰ πϊβΡέιΓκ Πέτοουα, Ι ΐ θότ'

Ιησούίτ' δάσκαλ , μίρρΙ !#τ§ τε ρίμε

νάβετ κετου, έ τε πεγεμε τρί κασόλε,

•ίι| περ τί, ί νιε περ Μωϋσίνε, έ δε

νι« π§ρ Ηλίαν|.

6. 2ε ψέ νουκε &γ τ^τε Θυ3" σι

ψέ κένϊτε'ίθε τρομάςουρε γκα φρίκα.

η. Ε οΰ γκρέ νιε μγιέρίουΐϊ , έ ί

μπβυλιόϊ άτα, ί έρδι ζ« γκ* μγιέρΡου-

λα κε (ΐίΛ' κοΰ*γ |5τε πίρό; ίμ ί δά-

σουρι, άτίγ τί διΡιόνι.

8. Ε άτϊ τζαστ κοΰρ β|5τρούανϊ

έότουλ , νοΰκε πάνε με ντονιε , πό βέ-

τεμ| Ιτ,σοίνε με άτα πάϊκε-

[). Ε σι ζπρίτνε άτα γκα μάλλι,

ί πορσίτι άτα φόρτ , κε τε μόςόεφέ-

γ|νε ντονιέιτ άτό κε πάνε , περ 8έτζ-

με κούρ τε γγιά).ετε ί Λίρρι ί νιερίουτ

γκά τε βοέκουριτε.

ίο., Ε άτα έμπαιγτιν: φγιάλενΐ

φσέ/ουρί , έ κερκόιγνε τζοο μέ κένβ τ§

γγιάλετε γκα τ§ βοέκουριτε.

ιι Ε έπίετν' άτε, έ ΐ θόσνϊ ψΐ

θο'νϊ γραμματάγτ», σι Ηλία δό τ§

βίγ$ προτοπάρε;

12. Ε δέ άί οΰ πϊρίειίκ, ε οΰ θα

άτοΰρε" Ηλία βγιέν περπάρα, Ι €%
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να άποκατας^στιίλι (τ& πράγματα") Γίδι ποιίνϊρατΙ (*.πουδ| , 4 σι κουντρ'

κ.αι καθώς είναι γεγρα|λυ.ένον δια τον «"τ* σκρουαρε πξρ τ§ πίρρ' β νιερίουτ,

υ ιόν τοΰ άνθρωπο», ετζι πρέπει να πά- οό τ|| πεσόγε 3ου;/.», έ §ό τ'ε ςεντε-

Ολ πολλά, χα να καταφρονεδη.

1 3. Αλλα λέγω σας, ότι και ύ Η

λία; ήλθε και έκαμαν του όσα ηδελαν"

ΧΛ$ως είναι γεγραρ^ριένον δι' αυτόν.

ι4• Κ» χαγαίνωντας εις τους μα-

θητάδες του . είδε» όχλον πολύν τρι

γύρω τους , και τους γραμματείς όπου

τους επροβάλλασι ζητη'ματα.

1 5. Και παβευδΰς ώσαν τον είδεν

όλος ό όχλος εςυπάσδη, και έτρεχαν

και τον έχαιρίτοΰσαν.

1 6. Και ερώτησε τους γραμματείς.

τί τους πίοβάλλετί ;

17- Και άπεκρίδη Ινας άπό τόπλη-

6ος, και είπε* όιδάσκαλε, νίφεια τόν

υίόν μου εις εσένα , ό όποιος έχει πνεύ

μα άλαλον"

1 8 Και όπου τόν φθάση , τόν κά

μνει χαί ξεσχίζεται" και αφρίζει, καΐ

τρίζει τα δόντια του, και ξηραίνεται*

*ιι είπα εις τους ρ.αθητάδες σου , να

τό εΰγάλουν, και όέν ημπόρεσαν.

19. Και άπεκρίθ7) ό Ίησοΰς και λέ

γει τους" Ω γενεά άπιτος, εως πο'τε θέ-

λω είσθαι μετ' εσάς; Εως πότε να σας

υπομένω, φέρετε τον εις εμένα.

2ο. Και έφεραν τον εις τόν (Χρι-

τόν") και ώσαν τόν εΐδ"ε (τό παιδίον,)

-αρευθϋς τό δαιμονιον τό έσπάραξε"

και έπεσεν κάτω εις την γην. και έκοι-

λίετο αφρίζων.

12. Και ( ό ΧριςΌί ) ερώτησε τόν

πατέρα του" Πόσος καιρός είναι όπου

τό έπαθε; και λέγει του* άπό μικρόν

παιδίον.

22. Και πολλαϊς φοραϊς τόν έρριςεν

εις την φωτίακαιεΐς τα νερά, δια να

ρονετί.

1 3. Πό οΰ θόμ γιουβετ, κ| Ηλία

ερδι, έ ϊ λένε άτιγ σα δεσνε, σι κούν-

τρε κέ σκρουαρε πέρ άτέ.

ι4• Ε σι ερδι ντε μαθητί, πα ρό-

τουλ άτοΰρε σουμε τουρμε νιέρεζεί,

έ δε γραμματέϊγ, κε * πίετν' ατά.

ιδ. Ε άτί χέρ§ πολ' «πάν* άτ^

ίίθϊ τούρλα, οΰ τζιουδίτνε, έ βέιγν$

με βράπ , έ ί φάλειγν' άτίγ.

1 6. Ε ί πιέτι γραμμάτέϊγτε τζκερ-

κόνι με άτά;

17. Ε οΰ περΡέιΓκ νΐ| γκά τουρμι,

έ ί δα" δασκάλ , προυρα ογιάλενε τίμ

τέκ τέγε, κε κά 2πιρτ τέ βουβόσου-

ρε , • τ§ πα φγιάλε.

1 8. Ε τέκ όό κε τα Ρέγε άτε, έ

στίε μπϊ δε , 4 σκούρων , έ κϊρτζελίν

δεμπετ' έτιγ, ε ΐ πίε δίλ§, έ οΰ θάτζε

μαδητίβετ σ& τοΰ, έ νουκε μουντνε

τά ντζίρε.

ΐ{). Ε δέ άί γιου περΡέϊΡκ άτίγ, έ

ί Οότε" ω φυλί ί πα Αέσε, γγέρα κοΰρ

δό τε γέμ οΰ'νε με γιουβετ Λάσκε;

γγέρα κοΰρ οό του οουρόιγ γ;ουβετ;

πίριε άτε τ|κ [λέγε.

ί• 8 προυν ατε ντε αι, < σι ε

πα άτε άτε τζάστ ε §ρόδ*ι άτε Ζπίρ-

τι , ε σί ρά (Απ| δ*» , κιλισειγ τουκ'

έ σκουριούαρε.

Λ ι. Ε πιέτι γιάτν' έτΐγ' σα ριότ

κά κε κοΰρ ΐ Ριάου κεγιό άτιγ; ί δε άί

ί θα κ| πΐρ σε βόίελιτ.

22. Ε αουριε χέρε έίττίου άτε Ι δέ

ρίπε ζγιάρ , έ δε [Λπ' ουγερα , κ| τα

τόν χϊλάση'άλλα άν δύνεσαι τίποτες, χουαπάσε άτ| , πό τζδό κ| ριούντ,
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βοη'θησέ μας , σπλαγγν•."όμενός μας.

23. Κα! ό Ιησοΰς του λέγει" αν

δύνεσαι να πις-εύσης, Λα είναι δυνα

τά εις εκείνον όπου πιςεύει.

24• Και παρευθυς κράζωντχς ό πά

τορ του παιδιού, με δάκρυα έλεγε"

πις-εύω, Κύοιε, Βοήθησε μου εις την

άπις-ίαν.

25. Κα! ό Ιησούς ώσαν εΐδεν ότι

συντρέχει ό λαός, μέ όργην και φό

βε ρ ισιιον έπρός^αζε το πνεϋματό άκά-

θαρτον, λέγωντάς του" το πνεϋμα το

άλαλον και κωφον, εγώ σε προστάζω,

ευγα άπ' αυτόν , και πλέον μή έμβης

εις αυτόν.

26. Και (το δαιμόνιον) έκραξε,

χζι πολλά τον έσκάραζε, και εΰγηκε"

και ( ό άνθρωπος ) εγινεν ώσαν νεκρός,

όπου πολλοί έλεγαν, όπ άΐϊέθανε.

ιη. Αμή ό Ιησούς τον έπίασεν άπό

το χέρι, και έσηκωσέν τον" και έση-

χώθη.

28. Και ώσαν έμβηκίν ( ό Ιησούς)

μέσα εις το σπίτι, τον ερωτούσαν οι

μαθητάδες του κατά μόνας' δια ι! ε

μείς δεν έδυνηθ/ίκαμεν να εύγάλωμεν

αυτό (το δαιμόνιον;)

29• Καν λέγει τους" ετοΰτο το γέ

νος μέ άλλον τρόπον δεν ημπορεί να

εϋγη, πάρα μέ προσευχην και μέ νη-

ς-είαν.

3ο. Και ώσαν εύγηκαν άπ' εκεί,

έπερνουσαν άπ6 την ιιέτίΐν της Γαλι-

λαίας" και δεν ήθελε, να τόν γνωρίση

τινάς.

3ι. Διατι έδίδασκε τ•ύς μαθητά-

δεςτου, και τους έλεγε" ότι ό υιός

τοΰ άνθρωπου παραδίδοται εις χέρια

ανθρώπων, και θέλουσι τονθανατώσει'

και ώσαν θανατωθη, την τρίτην ;δμέ-

ραν, θέλει άνας-αθϊ.

ντί/να νάβετ , ί λε τ$ τι βίγΐ κέικ πει

νά6ετ.

23. Ε δε Ιησού» ΐ θα άτ'γ" ντ*

μοΰντ τε λεσότζ, τξ Ρίθα γιάνε τε

κολάιγτα ντέ άΐ χϊ πεσόν.

24- Ε άτε τζάστ θύρρι μέ τε φόρ

τε ί γιάτι ογιάλιτ , έ θόστε με λιοτ,

Αεσόιγ , ώ ζότ, ντίχμε μούα ντε πα-

Αεπεσίεκ τίμ.

2 3. Ε σΐ πα Ιησού» χι μπιγί-

δείγνε όούμε τούρμε , έ φοβερίσι 2πίρ-

τιν' έ πεΡέρε, ε ϊ θα άτίγ' τι ^πϊρτ

ί βουβόσουρε, έδέ ί σούρόερε, ούνϊ

τε πέϊγ πορσι , οΐλλ γκα άί ίιερι , έ

τεμος χιτς με ντε αι.

26. Ε σι /ίρίτί, έ σί ί όρόόι άτε

σούμε , οοίι" Ι οΰ πε πόσι ί βοέκου-

ρ§ , κάκε κε θόσνε ίίούτΛε σε βΒίκι.

27 Ε δέ Ιησούϊ σι έζοΰρι άτε γκά

δορρα , > γκρίγτι άτε, έ οϋ γκρέ.

28. Ε σι χίρι άί ντ| στεπι , έ πι-

έτν' άτ| μαθητίτ' έτίγ βέτζε , ψέ

νάβετ νού/.| μούντμ τα ντζγιέρξμ άτέ;

29• Ε ου θα άτοΰρε" κούϊγ σιρι

τε παούδιτ, μέ ντοίιε τγιάτερ νούκε

μούντ τε οάλλ§ , βέτζμε μέ τε φάλε,

έ δέ μέ άΡερίμ.

3ο. Ε σι δούαΧε άτέγε, σχ.όΐγν§ ντε

περ μ:ς τ| Γαλιλαίεσί , Ι νούκε δού-:

αϊγ τα νίχ άτ§ νιερί.

3 1. 2έ διδας μαθητίτ' έτιν, έ οΰ

θο5 άτοΰρε* σε ί κ'ιρρι ί νιερίουτ , οο

τε ΐπετε ντε οούαρρ" τε νιέρ^ζετ, έ ίο

τα βράσενε άτε, έ σϊ τ| βρίτετε , τ|

τρέτενε οίτε όο τ| γγιάλετε..
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3ι Και εκείνοι δέν Ιγνώριζαν τον ] 33. Ε άτα νούκ' 4 χουπίτόϊγνί

φγιάλενε , £ τρίμπειγν* τά πιέτν' άτε."λόγαν και έφοβοΟνταν να τόν έρω-

τνίσουν.

33. Και ηλθεν εις την Καπερνα

ούμ* και ώβ-αν έμβηκε εις το σπητι,

τους ερώτησε* τί έόιαλέγουσθαν εις την

ς-^άταν ανάμεσα σας;

34• Κοα εκείνοι έσιώπαιναν* δικτί

ίδιχλέχδτ,σαν εις τί)ν ς-ράταν ανάμεσα

τους, ποίος είναι μεγάλίτερος.

35. Και ώσαν έκάθισεν, «κάλεσε

τους δώδεκα, και λε'γει τους' όποιος

θέλει να είναι πρώτος, θέλει εΤσθι ύςτε-

ροτερος άπό όλους, και όλονών υπη

ρέτης.

36. Κώ πιάνωντας ένα παιοίον ,

τί» ες-Γ,σεν εις την μέσην τους" και άγ-

χαλιάζωντάς το, τους λε'γει.

Ζη. Οποιος δεχθΐί ενα μικρόν παι

οίον ώσαν ετούτο δια το όνομα μου,

έμενα δέχεται" και όποιος δεχθη έμε

να, δέν δέχεται εμένα, άλλα εκείνον,

όπου μέ ες-ειλεν.

38. Καϊ ό Ιωάννης τοϋ άπεκρίθη ,

λέγωντας* διδάσκαλε, εΐδαμεν κάποι

ον όπου εις το όνομα σου εύγανε δαι

μόνια , ό όποιος δεν μας ακολούθα* και

ίαποδίσαμίν τον , ότι δεν μας άκολου-

6α.

3^. Καιόίησοϋς ε'ιπε'μην τον εμ

ποδίζετε- διατι δέν εΐναι κανένας όπου

να κάμη τίποτες δύναμιν εις τί» όνο

μα μου . καϊ να δυνηθη εΰθΰς να μέ κα

κολογ-/ση*

4ο. Διατι εκείνος, όπου δέν είναι

ενάντιος μας , είναι δια λόγου μας.

4 1 . Και όποιος σας ποτίσει ενα πο

τήρι νερό δια όνομα μου, ότι είσθαι

τοϋ Χρινοΰ, βέβαια σας λέγω, δέν

θέλει χάσει τ/|ν πληρωμ/ι'ντου.

4"». Κ» όποιος σκανδαλίσει 2να ά«ο

33. Ε ίρδι ντέ Καπερναούμ* έ* σι

χίρι ντε στεπί » ΐ πιέτ άτά , τζμεντό•

νεσιτε μπόύδε μέ βέτεχε τούαιγ;

34• Ε άτα. νούκε φλίσνε, σέ ψέ

μπούδε Αέΐ'γνε κουβεντ νιεοι μέ γιά-

τεριν* , σέ τζίλι εστε μί μάδ.

35. Ε σι ντένι, θύρρι τέ §ιμπ§-

ογιέτί , έ ού θότ' άτοΰρε' άι κε §ο τι

γέτε ί πάρε , λέ τε γέτε μι παστάιγμι

γκά τε Ρίθε, έ δέ σερίεαορ' ϊ σε Ρίθϊ-

βετ.

36. Ε σι μόρρι ίιέ 8γιάΊ, ί

βοΰρι άτε στρούαρα ντε μες τε τουρ»"

έ σι ί άγκαλιάσι άτέ , ού θα άτο^ρε.

37. Αί κε τέ δέξγε νι§ γκά τέ

τίλετε δγιέλμ περ εμερ τιμ , μούα με

δέξ* ε άί κ| τί δέξγε μούα, νυύκε

δέξ μούα , πό άτε κε με §ερΡόϊ μούα.

38. Ε ού περΓέϊίκ ντέ άι Ιωάννη,

έ ΐ θα* δάσκαλ , πάμ νιε νιερί κ»

κρέν τέ παούδετ» μέ εμερ τεντ, κ§

άι νούκε βγιέν πάς νέ** , ί έμποδίσμ'

άτε , σέ νούκε βγιέν πας νέϊ.

39• Ε δέ Ιησούι ού θα* μος εμπο-

δίσνι άτ'ε, σέ σεστε ντονΛ κ» τε *εγ§

θαύμε με εμερ τιμ, ί τε μούντγϊ

παϊτάιγ τε φλιάσε τε κέικ περ μούα.

4ο. Σέ άί κε σεστε κόντρ* νέβετ,

εστε περ ντίχμε τόνε.

4ι. Σέ τζίλι δό >.| τοΰ άπί γιού-

βετ νΛ κούπε ούγε μπε εμ|ρ τίμ,

σέ ψέ ίνι τε Κρίστιτ, μέ τε βε,ρτέτα

ού θόμ γιούβετ, δό τε μος χουμπά-

15. μουντίμν' έτίγ.

4*ι. Εδέ τζίλι&4τϊ^*,'δ«λίσγ|

ϊ8
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τους αικροίις ετούτους, ύπο* πιςεύουν Ινιί γκα κίτα τΐ βόΓεϊγτί , κ| κε-

ΐΐς έ|Αε'να,καλλίτερόν του «Ιναι, βαλ- Ισόγενε μοι'α, ίστ$ αε αίρρε ντε ά(

Οη αία αυλόπετρα ιίς τον λχι•/.όν του ,

και να ριχΟη εις την θάλασσαν.

43. Και ίαν σέ σκανδαλίζη το χε'-

■ι σου , κόψε το' καλλίτερόν σου είναι

αέ ενα χε'ρι να πάγης ει; την ζωήν ,

πάρα να ε'χης δύο χέρια, και να πάγης

είς την γέενναν, εις το πΰρ το άσβε-

ί"ον*

44• Εκεί όπου ό σκώλη; αυτών

λεν έχει τέλος, και η φωτία δέν σβεΐ.

45. Και ίζν σε σκανδαλίζη το πο

δάρι σου, κόψε το" καλλίτερόν σου εί

ναι να Λίγης εις την ζωην κουτζός ,

πάρα να εχης δύο ποδάρια, και να πά

γης εις την γεενναν, εις το πΰρ το ά-

σβες-ον.

46. Εκίΐ όπου ό σκώλης αυτών δέν

τελειώνει , και τ, φωτία δεν σβεΐ.

47• Καί εάν σε σκχνδαλίζη το αά-

τισου, ευγαλε το" διατί καλλίτερόν

σου είναι αε έ"να αάτι να εαβης εις την

βασιλείαν του Θεοΰ , πάρα να εχης όύο

(«.άτια, και να ε^βηςεΐς την γε'εν-

ν«ν ΤΟϋ πυρός"

48. Εκεί όπου ό σκώληζ αυτών δέν

«ποίνη'τκει, και ή φωτία δέν σβεΐ.

49 Διατί καθ' ίνας αέ φωτίαν θέλει

άλατισίτη' και κάθ: (ΐυσία αε το άλας

θέλει άλατισθ/;.

5ο. Καλόν είναι τό άλας" άαη άν

τί» άλας γένη άναλον, [Αε τί να άλατι

οθη αυτό; έχετε ε•!ς τοΰ λόγου σας ά

λας, καί ειρηνεύετε άνάαεσά σας.

Κεφ. ί. ίο.

ι Και άπ* έκεϊ εσηκώθη και ηλ-

θίν εις τα σύνορα ττ.ς Ιουδαίας, δια

ρ. σου της Χ'^Ρ01* όπου •'•νβ* πίρτν

κε τί βάρετε νιΐ αοκερ» αουλί:ιτ απϊ

κιάφε τι τίγ; έ τε στίχετε απε δέτ.

43. Ε ντε τε σχανδαλίσ τι οόρόα

γιότε , πρέε άτ§ , αε αίΐρι |*τε π'|ρ

τι τε χίτζ ντε γέτε αε νιε οοορε , σε

τε κιτζ τ| οι οουα;ρτ§, ε τε ρετ,

ντε πίσε, ντεζγιάρ τε πα σόσουρε.

44• Ατγε χε κρίαπ' ίτοΰρε νού/.|

βοές , ε δε ζγιάρι νούκε σούχετε.

45. Ε ντ' ε>7τΐ κε τεπεγγόν τ! κί-

απα γιότε , πρεε άτε, αϊ αίρρΐ |5τ»

περ τι τε χιτ; ντι γετΐ ι τ,ιαλε, σε

τε κέτζ τε 51 κέαπετί, έ τε βίχετζ

απεπίσι, ντε ζγιαρ τε πα σόσουρε.

46. Ατγε >§ κρίαπ' ίτούρε νούχΐ

βδές , ε δε ζγιάρι νούκΐ σούχετξ.

47• Ε ντ' |στϊ χε τέ σκανδαλίσ

τι σίου ίτ , ντζίρε άτε , ρ.ε αίρρΐ ε'τ§

περ τι τε χίτζ ντ| απρετίρι τε Περ-

ντίσε ψϊ νιε σι , σε τε χέτζ τε οί σί

τε, ε τ* 6'χετζ ντε πίσε τε ζγια'ριτ.

48. Ατγε κ| κρί;Απ' ίτουρε νού«

βδε'ς , ε δε ζγιάρι νούχε σούχετε.

49• 2ε πζίλι οο ψϊ ζγιάρ οο τε

κρίπετξ, ι δε τζοο κουρ<:άν [λι ν.-.-.ι

δο τε κρίπετε.

5 1. Ε αίρρε |στ| κρίπα, πο ντ*

ίϊτε κε τ| 7'ξνετε κρίπα ε πα κουλ-

[Λε'ταε, ±>λ σε οο τα κουλαίτνι γιούβεντ

άτε; χίνι απ{ βετ£χε τούαιγ κρίπε, «

Α.'νι τ.άιλ νιξ:ι αέ γιάτερινε.

Κρίε Εδγιε'τϊτε. ι. ίο.

Χ. Ε σι ού γκρε άτε'γε, βγιεν ντϊ

συν'.ρε τε Ιουδαίεσε, περτέιγ Ιορδά-

νιτ' ί πάαιτα βίγ$ν| ρ.ε τί πά3κ$
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του Ιορδανού* χαί πάλιν ο! όχλοι ί

παγαίνασι μαζί» ει; αύτο'ν' καί, καδώ;

•ιχί συνήθεια», πάλιν του; έδίδασκε.

α. Και ίς-ωντας να ΓλΟουν ίί; αυ

τόν Ά Φαρισαϊοι, τον «ρωτούσαν1 αν

•χει εςουσίαν άνδρα; να άφη'ση την

γυν^κ* του ; δοκι^άζοντε"; τον,

3. ΚαΊ ό Ιησού; άπεκρίδη, και εί-

πεν του;* τί σας έπαράγγειλεν ό

Μωύσή; ;

4• Κ αϊ εκείνοι ε'παν' ό Μωϋση; ε-

οωκεν α ειαν να ιαζυγιον,γρα?η

και να την άρίντ•,.

5. Και άπεκρίδη ό Γησους, χαι

του; είπεν" δια την σκλ/:ροκαρδίαν

μ; σχ; έγραψε την έντολην αύτην'

6. Αχή άπα τ/ν άρχΐ,ν της κτίσε•

«ί, άρσεν και δηλυ τοϋ; εχαα:ν ό

θεό;.

7• Και είκί* δια τούτο θίλει α

φήσει ανδρωπο; τον πατέβα του κα'ι

Τίν ριητίρατου, και θέλει προσκόλ

ληση αε τήν γυναΓκά του.

8 Κα•. Οελουσιν εισδαι οι Λύο εις

οίον σ•ρ/.α' ει; τόσον ό—ου δεν είναι

πλέον δύο, αλλά ιχία σχρ/.χ.

9• ΕκεΤνο λ.οιπον όπου ό Θεο; ε-

σαιςεν, ά*Ορωπο; ά; μιήν το /ωρίζη.

ίο. Κα'ι ει; το σπ7,τι πάλιν '.ί ι/,α

βητάδεςτου τον ερώτησαν δια τοΰτο.

ιι. Κα'ι λε'γητου;" κάθε άνθρω

πο; όπου να άφη'ση την γυνχΐκά του,

και νά ΰπανδρευβή άλλην, γίνεται ρη

χός ίΐ; αύτη'ν.

12. Κα'ι έαν ή γυναΤκα απόλυση

τον άνδρα τ/;;, και ΰ.ϊανδρευδνί \ύ ά

λλον, ε'ναι (λοιχη'.

ι3. Και έφεραν του παιδία, δια

να τα πιαση, και οί ριαδητάδίς όνεί-

«ιζαν εκείνου; όπου τα εφιρνχν.

χ 4- Κα'ι ό Ιησοϋ; ώσαν το είδαν,

■ογόνΐισι, και λέγει τοιις' άφήτι τα

αουριΐ τοΰρίΑϊ νιίρεζιτ, έ πίρσϊρ'ι ί

διδαζ «τ» σ'ι ί δι περπάρα,

3. Ε σι γιου κιάσν} πράν§ φαρι-

σέϊγτξ , έιτιέτν' άτι , ντε^τΐ ντί-

γίερί τ* ντάγί κούροι ί'ροΰαν!, , τουκ'

έ Γουτ,ίτουρ§ άτ{.

3. £ δε ά» ού πίρΡειΓκ , ί οΰ θά

άτούρε' τζιού πορσίτι γιούβετ Μωυ-

σίου;

4• Π δε άτα ϊ Οάν&' Μωϋσίου να

πορσίτι τξ ό"κροΰα'ιγ;Λΐ κάρτ$ τϊ ο'|

ντάριτ , έτα ντάγί(Α§.

5. Ε δε Ιησού» ού περΡέι'Γκ , ϊ ου

θα άτούρε' σ'ι πα ζέαερεν» τούαιγ τξ

κε'κενΐ ού 3κροΊ" γιούβετ κίτε πορσί.

6. Χίο λ\ κούρ ού «ε πλάσι, ριάίχουλ

έ δε φε>ν.ερΐ ί /ΐερι άτα ΙΙερντία.

7• Ε περ χετε δϊ τι λερ§ νιερίου

πα.';άν έτ'ιγ , ϊ δε ρ.έ[Αίνε, ί §ο τ\

ίαϊκόνετε με Ρρούα τε τίγ.

8. Ε δο τ\ πένενϊ τε δι νι| κουρρι,

κάκε χε σγιάνί [Λξ §ι, π6 νά κούρ|Α.

9• Α.ι\ δχ κε *α9κο'ϊ Πϊρντία,

νιερίου λε τ| [αο; έ ντάγϊ.

ίο. Ε πακέτα ντε στϊπί ΐ πιέτν'

άτε ριτΟητίτ έτ'ιγ π§ρ άτέ.

ιι. Ε ού θο'τ' άτοΰρ:" τζοο νιερ'ι

ύ ι\ ντάγε Ρρούαν' έτϊγ, έ τε [Α«ρ-

το'νετι ιιε τγιάτερ ίεν (ΑΐχΙ (χπε τί.

13, Ε πακέτα ντε ντάϊγτιτί Ρρού-

αγια Αο•ί^'|ν' έσάιγ, έ τε [Λαρτο'νετί

(λέ τγιάτ§ρ, άγιο πΐν (".ιχΐ. (κουρβερί/.

1 3. Ε ί προύν' άτ'ιγ δγιελρι, κε :ε

βίγ δούαρ'ρ'τε ι/.π'ι τα, έ ριαδητίτί ί

κερτόιγνϊ άτα ί\ ί προύνε.

ι4• Ε σ'ι πά Ιησούι, ού ζ||λ|ρούα,

ί οΰ δα άτοϋρι* λίρι 6γιελ(*τΐ Η (■'•*
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παιδία νά ερχουνται ιίς έμενα, και

μην τα εμποδίζετε" διατί των τοι

ούτων ίίναι ή βασιλεία τοϋ Θεού".

1 5. Βέβαια σας λέγω, δτι όποιος

δέν θέλει δεχθή την βασιλείαν του

Θεοϋ ωσάν παιδίον, δεν θεΤλβι έμβει

«ίς αύτη'ν.

ι6 Και άγκαλιάζωντάς τα, εβα-

λλε τα χέρια του απάνω εις αυτά, και

τα ευλόγησε.

\η. Καί εύγαίνωντας αύτδς εις την

ς-ράταν, ετρεξεν ένας, και γονατίζον

τας, τον ερώτα- διδάσκαλε αγαθέ,

τί νά κάμω δια να κληρονομήσω τήν

ζωήν τήν αΐώνιον;

ι8. Και ό Ιησούς του είπε" τίμε

λέγεις αγαθόν; ούδί'νας είναι αγαθός,

παρά ένας, ό Θεο'ς.

19. Ταΐς παραγγελίαις ταΐς ίζεύ-

ρεις' μήν μοιχεύσης" μήν φονεύσης'

μήν κλέψης" μήν ψευδομαρτυρεύσης'

ιιήν κάμης ζημίαν τινός" τίμα τον

πατέρα σου και τήν μητέρα σου.

2ο. ΕκεΤνος άπεκρίθη, και του εί

πε" διδάσκαλε, έτοΰτα όλα τα έφύ-

λαζα άπ6 την νεότητα μου.

αι. Και ό Ιησούς βλέποντας τον,

τον αγάπησε, και εΐπέν του" ένα άκό-

μι σοϋ λείπει" σύρε, και όσα έχεις

πούλησε τα, και δός τα εις τους πτω

χού;" και θέλεις έχει θησαυρόν εις τον

ούρανον' και έλα, ακολούθα μου, οη

κώνωντας τον ς-αυρόν.

32. Και εκείνος ες-ωντας να πι-

κρα&?ι είς τον λόγον εκείνον, έδιέβη

λυπημένος" διατί είχε πολλά πράγ

ματα.

33. Και δ Ιησούς έγΰρισε και είδε

τριγύρω, και λέγει είς τους μαθητάδες

του" πώς δύσκολα εκείνοι όπου έχουν

τον πλου τον, θέλουν εμ.βει είς τήν βα

σιλείαν του Θεού;

γίνί ντέ κοΰ , έ μό{ ί μποδίσνι άτα,

σε σε τίλεβετ |στ| μπρετερία έ Περ

ντίσε.

1 5. Μέ τ| βερτέτα ού θόμγιού-

βετ , άί κέ τ| μός μάρρε μπρετερίν'

έ Περντίσε πόσι ογιάλε , §ο τ§ μός

χίγε μπε τί.

1 6. Ε σι ί άγκαλιάσι άτά, έ βοΰ-

ρι Λούαρρτε μπι τα, ΐ *εκόϊ άτά.

\η. Ε τέκ δόΧι άί τί μιρρ* οΰδε,

οΰ λεϊούα νιε μέ βρχπ, ε ί ρα μπ§

κέμπε, ε έπιέτ άτε , « ίθοσ" δάσκαλ ί

μ:ρρ§, τζτε πέιγ κέ τε μαρρ πγιέσε

γέτεν έπα σόσουρε;

1 8. Ε δέ Ιησούϊ ί θα άτΐγ* ψέ

μ£ θούα τε μίρρε; σέστί ντονιεί μίρρϊ,

πέρ βέτζμε νιε, Περντία.

19. Πορσίτε ί §1* μός μιχέψ έ

κουρβερότζ, μός βρατζ νιερί , μός

βίδ' μος πεν ματυρί μπε τε ρέμ.

ντερό πα/;άνε έ δέ μέμενε τέντε.

2θ. Ε δέ άί ού περΡέιίκ έ ί θα

ατΐγ" δάσκαλ , κετό τί Ρίθα ί ρούαιγτα

κε ντε τε ρι τίμ.

3ΐ, Ε δέ Ιησούϊ σι βε^τροι ντέ άί

μέ σι τε μίρρΐ , έ δέΐι άτε , έ ΐ θα

άτϊγ" ε δέ νιε τ| λίψετϊ" χάιγδε έ σα

κέ σίτι , έ έπουα σε βάρφερ:τ , έ όό

τε κετζ ^α,ινε ντε Κιελ , ε εγι» , &

σι τέ γκρετζ Κρούικνε, έτζε πάς

ίιούρμεβετ σε μία.

22. Ε δέ άί ού βρε πέρ /.ε-ε

φγιάλς , έΐκου χελμούαρε, σ» ψέ κίστε

Γε σούμε.

ί3. Ε σι βεστρόϊ ρ*ότουλ Ιησούι' ού

θα μαθητίβετ σε τίγ" σέ τε πάσουριτε

ρ.έ σούμ§ στρεγγιμ δό τ» χίγ§νΙ ντ|

μπρετίρί τι Περντίσε.
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14 Και οίμαίητάδες ίξεπλη'ττουν-

ταν εις τα λόγια του. Και ό Ιησοϋς

πάλιν άπεκρίθη, χαι λέγει τους" ώ παι-

οία, πώς δυσκολον είναι εκείνοι όιτοΟ

έχουν το θάρρος τους εις τα άστρα να

έμβοϊσ:ν εις τί,ν βασιλίίαν τοϋ Θεοΰ.

20. Εύκολώτερον είναι να περάο-η

χαμηλά άπο την τρύπαν τις βελόνας,

παρά ό πλούσιος να εμβη εις την βα-

οιλείαν τοΰ Θεοΰ.

26. Και εκείνοι περισσά έξεπλη'τ-

τουνταν, και έλεγα ανάμεσα τους" και

ποΐος δύνεται να σωθη;

2^. Και ατενίσας ό Ινισοΰς εις αύ

τους, τους εΐπεν" εις τους ανθρώπους

είναι αδύνατον, άμή όχι εις τον Θεον'

διατι όλα είναι δυνατά συμα εις τον

θεόν.

28. Και άρχισεν ό Πέτρος να τοδ

λέγη" να, έμεΓς όπου άφη/,αμεν όλα,

καϊ σέ άκολουθη'σαμεν.

2θ. Και άπεκρίθηκεν ό Τη σους, και

εΐπεν" βέβαια σας λέγω* ότι δεν εί

ναι κανένας όπου να άφηκεν σπήτι, η

άόελφοΰς η άόελφαϊς, η πατέρα η μητ

τίρα, η γυναίκα η παιδία, η χωρά

φια, δια λο'γου μου και δια το εύ»

αγγέλιον,

3ο. Οπου να (/.ην δέν τα πάρη έ-

κατονταπλασίονα, τώρα εις τούτον τον

κα:ρόν, σπητια, και αδελφούς καίά-

δελοαΐς, και μητέραις και παιδία, και

χωράφια. με διωγμούς, και εις τον αι

ώνα τον έρχόμενον ζωήν αϊώνιον.

3ι. Καί πολλοί πρώτοι Οέλο/σιν

εισθαι ΰς-εροι' και οί ΰς-εροι πρώτοι.

32. Καί ανέβαιναν την ς-ράταν εις

τα Ιεροσόλυμα" καί ό Ιησοϋς ίπάγαι

νεν όμπρο7α, "*ί απορούσαν, καί ά-

κολουΟοΰντες έφοβοΰντο. Καί (ό Ιϊτ

24• Ε μαθητίτϊ τζοδίτειγνε πίρ

φγιάλε τί τίγ" έ Ιησούι πάμετα ού.

πίρίεϊΓκ, έ ού θα άτοΰρε" δγιέλμ, σα

ζαχμέτ είίτε τε χίγ£νε ντε μπρετϊρί τ|

Π&ρντίσε, άτα κε κάνε όμούθνε ντε Ρε.

»5. Με κολάιγτε |"τ| τε σκόγε

Ραμίλια ντ| π'ερ βέρρί τε Ρ*λπ{οεσ§,

σέ τ| χίγε ΐ πάσουρι ντε μπρετερί τξ

Περντίσε.

26. Ε άτα ρΛ τέπ|ρ τζιουδίτειγ-

νε , έ θο'3νε με βέτεχε τε τοΰρε' κ|

τζίλι βάίε μούντ τε σόσετε.

27. Ε σι βεστρόί μπα τα Τησούι,

θότί" μπάνε νιέοεζετ σμούντ τ& πενε-

νετε , πό γιο μπάνε τε περντίσε" σέ

μπάνε τε Περντίσε τε ίιθα γιάνε τ&

κολάίγτα.

28. Ε Πέτρουα νίσί τί θόσ άτίγ*

για νάβετ κί ΐ λιαμ τ^ Γίθα έ έ'ρδμ

πας τέγε.

29. Ε δε Ιησούι ού περΡέιΓκ , έ ού

θα" με τε β&ρτέτα ού θόμ γιούβετ,

νούκ' εστε ντονιε κε τε λέρ§ σ,τεπι, ά

βελάζερ , ά μότρα , ά πα/ϊά , ά με-

μ| , ά Γρούα , α δγιέλμ , ά άρρα περ

μούα « ε δε περ Ούγγίλ.

3ο. κ| τε μός μάρρε ίιεκίντ περ

νιε νταίίτί ντε κετε γέτε, στεπίρα, ε

βιλάζιρ , έ μότρα , ϊ μεμ§, έ δγιέλμ,

έ άρρα, ντε μες τε βδέκεγεσε , έ όέ

ντ§ γέτε κε βγιέν , γέτε τε πα σό-

σουρε.

3 1 . Ε ϋούμε γκά τ'έ πάρετε δό τε

κένενε -\ πα'ίτάιγμε , έ γκά τ| πα-

στάίγμιτε τε πάρε.

32. Ε ίσν| μπούδ§ κ| χίπεΐγνε

πρειγ Ιερουσαλίμιτ , έ Ιησούι ού.

σκόν περπάρα άτουρε , έ τζοδίτεΐγνε , ί

ί βίγνΐ πας μέ φρίλε' έ σι μόρρι πά -

σους) περνώντας πάλιν τους δώϊεκα, Ι μετά μπ| νιάνε τέ διμπ|δγιέτε. νί



130 ιο-ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ» Κβφ.

«ρχισε να τους λέγη εκεΐνβ Οπον έμε

λλαν να τοΰ συνε'βουν"

33. Οτι να, όττοΰ άναβαίνομεν ιίς

τα Ιίροσόλυμ», και ό υιός τοΰ άνθρω

που θέλει παραδοθη εις τους αρχιερείς

και γραμματείς, καί θέλουν τον κατα

κρίνει εις θάνατον, και θέλουν τον πα

ραδώσει εις τα εθνη'

34- Κα•, θε'λου; τον εμπαίξει, και

θέλουν τον δείρει, θέλουν τον σκοτώ-

σίΐ καί την τρίτην ήμέραν θέλει ά-

να7*θη.

35. Και επήγαν κοντά εις αυτόν ό

Ιά/.ωβο; και όΙωάν<ης οί υιοί του ζε-

βεδαίου, και λέγουν του" διδάσκαλε,

θέλομεν να μας κάμης ί'κεϊνο όπου να

σοΰ ζητη'σωμεν.

36. Καϊ ό Ιησοΰς τους είπε* τί θε'-

λετε να σας κάμω;

3^ Καί εκείνοι τοΰ είπαν" δο'ς μας

σι τοϋ £εφίν άτοΰρε άτό χε δούα«γν§

τι 6ιγνί ατιγ.

33. Σε γιά κλ (ίε'μι νάβετ λιαρτ

ντί Ιερουσαλίμ , Ι ί πίρ4ι ίιερίουτ. δό

τέ ΐπετε ντε τί πάρετ' ί πρίφτερετ,

έ δέ ντε ΓραμματεΊγ , ΐ δό τα Ριου-

κο'γενε άτε περ βδέκεγε, έ δό τα ά-

πενε άτε ντε μιλε'τε τε τγιέρα.

34- Ε δό τα περκε'σγενε άτ| , Ι

οο τα όάχξνε με καμτζί , έ δό τα πε-

στίγενε μπε φάκε, έ δό τα βράσενε,

ε τε τρέτ^νϊ δίτε δο τε γγιάλετε.

35. Ε γιοι) κιάσνϊάφερ άτίγ Ιάκω

βο* , έ δέ Ιωάννη , τε Αίγτ έ Ζεβε-

δαίοσε , έ ΐ θο'νί' δάσκαλ , δούαμε τ»

να τΑτζ νάβετ άτε κέ δο τε τε κίρ-

κόγίμε.

36. Ε δέ άί ου θα άτοΰρε" τζδονι

τε γιου ίέιγ ού'νί γιούβετ;

3τ. Ε δε άτα ί Οάν' άτίγ" επνα νά-

να καθίσωμεν εις την δόςαν σου, Ενας βετ >1 τέ ρίμί ^τ§ μπρετερί τέντ«

άπό την δεξιάν σου, και άλλος άπο ; νιί ρι μπάνϊ τε δγιάθετε, έ νιίρι μπά-

την ,,ερΒιαν.

38 Και ό Ιησοΰς τους ίίπεν* δέν

Ι ^ -
:νε τε μεγγερε.

| 38. Ε δέ Ιησούϊ ου θα άτοΰρε"

ΐξεόρετε, τι ζητάτε' δΰνεβθε να πιητε νούκε δίγι σίτζ Χιρκόνι. μουντνι τ|

το ποτη'ριον όπου εγώ πίνω, και τό πίγι ποτη'ρε /.§ πι οίίνε , έ δέ τε πα-

βά-τισμα όπου βαπτίζομχι, να βαπ- Ρεζόνενι παΡεζίμν» κε παΡ&ζόνεμ οΰν|;

τισθητε ;

39 Και εκείνοι τοΰ είπαν" δυνο'-

[ΐ.ίσ'ΐί. Καί ό Ι/ισοΰς τους εΐπεν" αλη

θινά, τ6 ποτηριον όπου εγώ πίνω, θέ

λέτε πίει" καί τό βάπτισμα όπου βα

πτίζομαι, θέλετε βαπτιτθή-

4ο. Αμή τό νά καθίσετε άπΐ την

ϋεςιχν καί χπο τήν ζερβιαν, δεν είναι

εις τοΰ λόγου μου σιά να τό δώσω,

3ρ. Ε δέ άτα ΐ θάν' άτίγ, μουντ-

γεμε" έ δε Ιησοΰι οΰ θο'τ' άτοΰρε" βϊρ-

τέτ ποτήρι κε ττί ούνί , δό τα πίγι,

έ δε με πα^ζίμ κε παΡεζόνεμ οϋ'νε 5ό

τε παΡεζόνενι.

4ο. Πό τε ρίγι μπάνε τίμε τΛ

δγιάθετί , έ δε μπάνε τίμε τε μίγγί-

ρ| , νουκ' ιΊίτί ίμ•* τοΰ ά άπ , πό

άλλα (θέλει δοθη) εις εκείνους δια ( δό τίπετε) άτοΰρε χι ΐστε Αέρρ"^

-.τους οποίους ετοιμάσθηκε.

4«• Καί ωσάν τό ή'κουσαν οι δε'κα,

άο/_ισαν να άδημονοΰσι δια τόν Ιά-

χι υλν καί Ιωάννην.

4'Ζ• Καί ί Ιησούς προσκαλώντας

Ράτι περ τα.

4 1. Ε σι ε διΡιουανί τε δγιε'τ§ νί"

σνξ τε ζεμερόνισνε περ ΙιΆωβονε, ίδ•

περ Ιωάννε.

4>. Ε δε Ιησο»ι ί θΰρ^ι άτά' έοΰθα*
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ίο. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

τους, τ•ιϊ>ς >.εγίΐ* ίζεύρετι ότι ίχεϊνοι

όπου θαρροϋσι πώς να αϋθεντεύουν τα

ίΊνη, τα κατακυριεύουσι' καί οι [λεγι-

£"άν£,ς τον; έςουσια,ουν αυτά.

43. Αλλα εϊς εσάς δ"έν θέλει ε!-

οθαι ίτζϊ άλλα όποιος θέλει ν χ γέ

νη ^εγαλίτερος άπο σας, θέλει εΐσθαι

υπηρέτης σας.

44 Καί όποιος ά-ί> σας θέλει νχ

γένη πρώτος, θέλει είσθαι όοϋλος ό-

λονών.

45. Διατί ό υιός του ανθρώπου δεν

χλθε να ύπηρετηθη, άλλα να ύπηιε-

τη'ση, χαι να όώση την ψηχη'ν του ε-

ζαγο'ρασ^α αντί πολλών.

46. Και ήλθαν εις τ/,ν Ιεριχώ* χαί

«ΰγαίνωντας αυτός, άπ6 την Ιερι/ώ,

χαι οι ^.αϋητάδεςτου, χα•. όχλος άρ-

χετός, ό υιός του Τιριαίου ό Ιίαρτί-

ιιχιος ό τυφλός έκάθετο εις την ς-ρχ-

ταν χαί έ^η'τα.

47• Και ώσαν άχουσεν ότι ό Ιη

σούς ό Νχζωραΐος είναι, άρχισε να

κράζη, χαί να λέγη' ώ Ιησού" υί« του

Δαβΐ'ί, λυπη'σου ψι.

48. Και πολλοί τόν όνείδΊζα* χαί

τ'ϊ» άπο'περναν, να σιωπη'ση' ά;λή ε-

χεΐνος περισσυ'τερον έκραζεν' υιέ Δα

βίδ, έλέησόνριε.

49• Και ύ Ιησοΰς ές-άθηκε, χαί εί

πε νά τόν λαλήσουν" χαί λαλοΰσι τον

τυφλόν, λίγ.ντ ς του" έχε θάρρος, ση'-

κω άπάνω' ηράζεισε.

5ο. Και εκείνο; ρίχνωντας το φο-

ρεαχ του, έσηκώίη χαί ηλθεν εις

τον Ιησοΰν.

5 1. Καί άπεχρίθη ό Ιησούς, χαί λέ

γει του' τί θέλεις να σοϋ χάμω; Καί

ό τυφλός τοΰ είπε" ίιίάσχαλε, να ζα

ναβλέψω.

5α. Καί ό Ιησοΰς τοϋ είπε* σύρε*

ι» χίς'.ς σου σι έσωσε* χαί παρευθύς ά-

έ δίγι γιουβετ Λ άτχ *\ βένε ντΙβ

μεντ τί οΰρδίρόγενε φυλίτ' * τγιέρα.

άτά δεφτο'γ|νε οΰρίίρίνϊ ρ,πί το, έ

τε παρετ έ άτουρε ί ριουντο'γενϊ ατό.

43, Πό ντε γιουβετ νοΰ/.ί δι τί

γέτ§ Χιστοΰ* πό άί κ§ οό τε γέτε νί

μάο* ντ| γιούβίτ & τεγέτ» σερίτ-'ίο'ρι

γιούαϊγ.

44• Ε δ*έ άί γχα γιουβετ ίΑ &• τί

γέτε ΐ πάρε, §6 τ'ε γέτ| χοπ'λ ΐ σε

ίίθίβετ.

45. Σε ψέ ΐ πίρ^ι ί νιερίουτ νούχ*

έρδι τε 3ΐρ*ένετί, το τ§ αερκέγε, έ

τε άπε 2πίρτιν' έτίγ π|ο ξεϊπίρ.ιλίρι,

τε σε ΰου|Λ|βετ.

46. Ε βίγίνε ντε Τεριχο , έ σί δολι

άί έ ίέ {/.αθητίτ' έτίγ , έ ο*ε σούρι$

τούρΐΛ* γχα Ιεριχο'για, Βαρτί{«οϊ ί

βέρΛίρι ί πίρρι ΊΊριέοσι , ρ*ίγτε ο.πά-

νετ' ουίίσε , έ λίπϊν.

47• Ε σί &Ριο'ϊ σε |στ| Ιησούϊ

Ναζαρινο'ϊ , νίσι τε θερρίτ , έ τ£ Θ53"

Ιησού ί κίρρι Δα^ίίιτ λειγριον^σαί

(Λουα.

48. Ε έ κερτο'ϊγν' άτε σουριε, χ^

τ| που!?όγΐ , έ άί ΐίού|/.ί ριε τέπϊρ θϊ>

ρίτ* ί πίρρι Δαβίδιτ, λείγ^ιονίσ^

α,ούα.

4.9• Ε σί κίντρο'ϊ Ιησούϊ, θχ τχ

ύιορί'η' άτε , ΐ ί θίρρέσϊν» τε βέρ-

.*;εριτ, έ ί Θο'λ«, 5Ϊίγ θαρος , γχρέου,

τε θίρρέτ τίγ.

οο. ΐ!, όε αι σι σ6ε.;ι Γουν|ν ετιγ,

οΰ γκρέ , έ έρο*ι τέ Ιησούϊ.

5 1. Ε γιου πϊρΡέϊτκ Ιησούϊ, έ ί δο'-

τ» τ;όο τε τε ,ίειγ τι; ε οε ι 6ερ-'ερι

ί θόΥ άτίγ, δάσκαλ , κ| α^ "ίο'χ.

5α. Ε 5ί Ιησούϊ ί θοΥ άτίγ*

χάϊδν *έσα γιότ» ι\ σο'σι τ<* Ι άτ!
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νέβλίψε, χα! ακολούθα τον Ιησοϋν βίς

τήν ς-ράταν.

Κεφ. ιά. ιι.

ι. Και όταν έσ/•'μωσαν εις την Ιε

ρουσαλήμ, εις Βηθφαγο και Βηθανί-

αν, ει; τό όοος των ελαίων, έτ-ειλε δύο

άπο του; μαθητάδες του,

2. Και λέγει τους' σύρτε εις το χω

ρίον όττοΟ είναι αγνάντια σας* και εύ-

θΰς καθώς έμβαίνετε μέσα εις αύτο,

θέλετε εΰρει ενα πουλάρι δεμένον, εις

το όποιον κανένας άνθρωπος δεν έκά-

θισεν απανωτού" και λύσετε και φέ

ρετε [/.ου το.

3. Και έαν σας εϊπη κανείς* δια-

τί τδ κάμνετε τοΰτο; είπέτε του* ό

τι ό αύθέντης του τ6 χρειάζεται* και

παρευθΰς θέλει το ς-είλει εδώ.

4• Και επήγαν και εΰρτ,καν το που

λάρι έζω εις την θύραν δεαένον εις το

δίτρατον, και έλυσαν το.

5. Και κάποιοι άπ' εκείνους, όπου

ες-έκουνταν έκεϊ, τους έλεγαν* τί κά

μνετε και λύετε τό πουλάρι;

0. Και εκείνοι τους είπαν καθώς

τους έπαράγγειλεν ό Ιησούς* και τους

άφτ,καν.

η. Και έφεραν το πουλάρι εις τον

Ιτ,σοΰν, και έβαλαν τα φορέματα τους

απανωτού" και εκάθισεν απάνω εις

«ύτό.

8. Και πολλοί ες-ρωναν τα φορέ

ματα τους εις την ς-ράταν" και άλλοι

έκοπταν κλαδία άπο τα δένδρα, καί

τα ?ς-ρωναν εις την ς-ράταν.

9• Και εκείνοι όπου έπάγαιναν όμ-

προ7α, καί εκείνοι όπου άκολουθοϋ-

σαν, έκραζαν, λέγοντες* ωσαννά, ευλο

γημένος ό ερχόμενος ίίς το ό»ομα του

Κυρίου.

τζάστ , χα , 1 βάτι πας Ιησούϊτ μπε

οδ*ι.

Κρίί Ενιεμπεδγιέτετε. ια. 1 1.

ι. Ε σι ερδε άφερ Ιερουσαλίαιτ

ντε Βηθφαγϊ , ε ντε Βηθανι , άφερ

μάλλιτ σε οϋλλίνι«τ , ΛερΡον δι γχχ

μαθητίτ' έτίγ.

2. Ε οϋ θότ" άτοΰρε* νάιγδενι ψτ\

φ"ίιατ >& ε'ϊτε πιρτέιγ γιούβετ,έ άτ»

τζαστ κ§ τε χίνι π ρέντα δο τέ Ρένι

νιε κροτζ λίδουρε , κε μπα τε νούκϊ

χίπι ντονιε νιερί, έ ;ϊ τα σγίδνι άτέ ,

έίριε κετού.

3. Ε ντου θάδτε ΐιερΐ. γιούβετ"

ψε έ πένι κετε; θο'ι σε ϊ δούχαετε ζό-

τιτ σε τιγ* έ άτ§ χέρε δο τα &οΡόγΙ

άτ§ κετού. •

4• Ε βάνε έ Ρέν§ κρότζνε περγιάίτα

όέρεσι λίδουρε , ντε νιε ούδε κροΰικϊ-

γε, έ έσγίδνε άτέ.

. Ε τ,α γκα ατα κε ριγνε ατγε,

οΰ θόν άτοΰρε* τζίένι, κε σγίδνι

κρο'τζνε;

6. Ε δε άτα ού θάν' άτοΰρε , σι

κούντρε ί πορσίτι Ιησούι, έ ί λιάν'

άτά.

7• Ε έ προύνε κρότζνε ντε Ιησούι,

ί βούνε μπι τε "κίιΐατ' έτοΰρε , ε

ντένι μπι τέ.

8. Ε δούμε στροϊγνε ροτϊατ' έτοΰ

ρε μπούδε , έ τε τγιέρε πρίσνε δέία

γκά λίσατε , έ ί περχάπνε μπούδε.

9• Ε άτα κε βίγνε περπάρα, έ δέ

άτα κε βίγνε πάς θερρίσνε, έ θόσνε*

Ωσαννά , ί πεκούαρ§ ξστ' άί κε βγιϊν

μπ' Ίμερ τε ζο'τιτ.
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ίο. Ευλογημένη ή «"ρχομένη βασι-

"λεία έν ονόματι Κυρίου, τοΰ πατρός

τ,αων Δαβίδ" Ωσαννά έν τοις ύψίς•οις.

ίο. Επελούαρε μπρετερία κ§ βγιϊν

μπ' |[Λ|ρ τε ζότιτ, τε γιάτιτ σον§

Δαβιδιτ. Ωσαννά ντε με τε λιάρτιν§

Κίελ".

ιι. Ε χίρι Ιησούϊ ντε Ιερουσαλίμ,

έ 06 ντε Ιερό* έ σι βίστρόι ίίθε ρΌ'-

τουλ§ , σε ψέ κόχα κε αφερ ρίπε τε'ρ-

τουρ|' δόλι ί βάτε ντε βιθανί πά£κ|

με τ| $ιμπ£δγιέ*τ$.

ιι. Και ό Ιησούς έμβίκε μέσα ει;

τα Ιεροσόλυμα, καί εις το ιερόν* και

βλέπωντας Λα τριγύρω, μέ το να ε-

πλησίαζε να βραδιάση, εύγηκε καίέ-

πηγεν εις την Βηθανίαν μαζΰ μέ Τού;

δώδεκα.

12. Και τ7; επαύριον όταν εΰγη-

κχν άπο την Βηθανίαν, έπείνασε.

1 3. Και βλέπωντας μίαν συκιάν

άπο μακράν , ή οποία είχε φύλλα, έπη-

*^ίν αν τύχη να εΰρη τίποτες εις αύ-

τη'ν" και ώιάν έπηγεν εις αΰτην, όέν

ν,υοεν άλλο πάρα μονάχα φύλλα* οι-

«τί, δίν ήτον καιρός των σύκων.

ι•4• Και άπεκρίθη και λέγει εις αΰ*

Την*, πλέον να μη φάγη κανείς καρ-

■ττον άπο σί»« εις τον αιώνα" και ηκου-

βν οί μάθη τάδες του.

1 5. Και επήγαν εις τα Ιεροσόλυ

μα* και έμβαίνωντας ό Ιησούς εις το

ίίρόν άρχισε να εϋγάνη εκείνους όπου

ίπουλοϋσαν και αγόραζαν με'σα εις το ρό, έ δε τραπέζετ' ε σαραφεβετ, ε δε

12. Ε νέσΙρετ σι δούαλε άτα γκκ

ΰιθανία , έμοΰαρ ούγια.

ι3. Ε σί πα νιε φίκ περ σε λιάρ-

Ρουτ κε κί'ί φλε'τα , οΰ άφερούα τε Ρέν

Ρε μπί τε" έ σί ίρδι μπϊ τ| νούκ§

Ρε'τι τγιάτερ , π|ρ βέτζμε φλε'τα , σε

νούκ$ κε κόχ' έ φίκετ.

ι4- Ε ού πε,ρΡείΡκ Ιησούϊ μπε τε,

ε' θα" μδς χάγκρ|τϊ μ& νιερί γκά τε'γε

πε'με ντ^ γέτε* έ μαθητίτ' έτίγ ί§ι*

Ριούανϊ.

1 5. Ε βίγξνε ντε Ιερουσαλίμ, ε σί

χίρι Ιησούϊ ντε Ιερό , ζοΰρι τε ντζίρ

γιά3τ§ άτα >*§ σίτνε ε πλέϊγνϊ ντέ ίε-

ιερον και ταις τραπε,αις των σαρα-

φίδων, καί τα θρονία εκείνων, όπου

«πουλούσαν τα περι?ίρια, τα βγύρι-

α/ άνω κάτω.

1 6. Καί δεν άφινε να π;ράση κα

νένας τίποτες άγγεϊον άπο την μέ-

βην τοΰ ίεροΰ.

\η Καί ιοΰς έδίδασκε, λέγωντας'

βε» είναι γεγραμμένον" δτι το σπήτί

μου θέλει καλεσθή σπητι της προ

σευχής εις όλ* τα έθνη ; καί έσεΐ; τί»

ΐκάμετε σπηλαιον "λη^ών.

1 8. Καί το άκουσαν οί Γραμμα

τείς κα• οί αρχιερείς, καί εγύοευαν με

.τί τρόπον νά τον χαλάσουν" διατί

φρόνετ έ άτοϋρε κ§ σίτνε πΐλούο.πα•

ου μπάν| τγιατερ.τε, ού άκθε'

τον ε
1* — » ,.
τε , σε ψέ ί τρί

1 6. Ε νούκε λίγτε νιερί κε τε Βκο*

ντοτ.ε ενε ντ£ περ μές τε ναόϊτ.

ιη Ε ΐ διδας άτα , Ι οΰ Θό3•. νούκ'

ι5τε σκρούαρε. σε στ|πία "με όο τ»

θούχαετ» βτεπί έ σ| φάλτουριτ περ

Ρίθε μιλέτε ; ε γιούβετ έ Αετέ άτέ

σπη'λέ τ'ε κουσάρεβετ.

1 8. Ε διΡιούανε Γραμματίή'τε,

ϊ δε τ\ πάρετ' έ Πρίφτ|ρετ , ε κερ-

κόιγνΐ μέτζ φάρε τρόπι τα β^ίσνε ά-

ΡίΟιε ι τρεμπειγν ατιγ σε

'ί"
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ξίπληττβυντ«ν Μ{ τήν διδαχη'ν τον. τουρμα τζουδιτεΓγν» ντέ διδαχΐ τίτίγ.

γιάστε γκαευγη-19. Και ωσάν έβραδιασεν

χιν ίςω άπό την πόλιν.

2<>. Και το ταχΰ περνωντες ού

τοι άπ' έκεϊ, είδασι την συκιάν ςε-

ρτ,ν άπό ταϊ; ρίζαις.

αι. Και ό Πέτρος ες-ωντας να ά-

ναθυμη'θη, λέγιι του* διδάσκαλε, να,

τί συκιά όπου έκαταράσθης, έζεράνθη.

22. Και άπεκρίθη ό Ιησούς, καί

τους εΐπεν' έχετε πι'ιτιν Θεού".

23. Διατί βέβαια σας λέγω, ό"τι

οποίος ειπεί εις το βουνόν ΐτοΰτο' ση-

*ώσου, και ρίζου εις την θάλασσαν"

και να (/.ην άμφιβάλη μέσα ει; την

χαρδίαν του, άλλα να π»τευση, δτι

ίχεϊνα όπου λέγει γίνονται* θέλουν

του γένει δ,τι και άν εΐπη.

24• Δια τοΰτο σας λέγω" όλα ό

σα ζητάτε προσευχόριεναι, πΐ7εΰετε

πώς τά πέρνετε' και θέλουν οά; γένει.

25. Και δταν ς•έ/.εσθε και προ-

«ΰ/εσθε, συγχωρέσετε αν έχετε τίπο

τες εναντία κανενός* δια »α σας συγ

χώρεση και ό πατη'ρ σας ό ουράνιος τά

σφάλματα σας.

26. Αμη έάν έσεϊς δεν συγχωρά

τε, ουδέ ό πατήρ σας ό ουράνιος θέ

λει συγ/ωρέσει τα σφάλι/ατάσας.

27. Και επήγαν πάλιν εις τα Ιερό

σόλυμα" και έκεϊ όπου έπ:ριπάτει μέ

σα εις το ίερόν, ήλθαν οι αρχιερείς

και οι γραμματείς κ«ί οί πρεσβύτεροι.

28. Και λέγουν του* με ποίαν έ-

ξουσίαν τα κάμνεις αυτά; και τίς σοί

την έδωκε έτούτην την έςουσίαν να

κάμνης αυτά;

29• Και ό Ιησούς άπεκρίθη, και ει

πεν τους* να σας ερωτήσω και εγώ ίνα

λογον' κχί άποκριθήτέ μου, και θέλω

σας ειπεί με ποίαν ίςουσίαν τα κά

μνω έτοΰτα.

ερρ δόλι»9• Ε σ' °ν

κιουτέτι.

2 ο. Ε ντε μίγγες σι σκόιγν' άτέγε,

πάνε φίκνε κ'έ ίστε θάρρε κέ γκά ρε-

νιατε.

2 1 . Ε Πέτρουα οΰ κουιγτούα , «

ί θότ' άτίγ' δάσκαλ , για φίκου χί*|

ί δε ν§με\ε, οΰ θα.

22. Ε οΰ περΡέιΡκ Ιτ,σοιί, ι οΰ>

θότ' άτοΰρε' κίνι πέσε μπε Περντίνε.

23. 5έ μέ τ|ϊ βερτε'τα οΰ θόμ

γιουβετ' κε τζίλι όο κε τι θότε κετϊγ•

μάλλιτ' γκρέου, έ Αγιέρε μπε Κέτ • τ|

μος κέτε δι μέντε ντε ζέυ.ε ε τε τίγ,

π6 τε πεσόγε σέ άτο κε θότε πένενε,

δο τ§ πενενε ντε άι τζδυ κέ -ε θότ£.

24• Πρα άνταιγ οΰ θομ γιουβετ' Γι-

θ§ σα τε κερκόνι κοϋρ φάλενι, ί:σίνι,

σέ ί μίρρι, έ δό του πενεν* νιοΰ|ίετ.

25. Ε κοΊρ τέ ρίγι ντε τε φάλλε,

ντεγένι ντε κίνι Ρε χασμερϊ μέ ντοίιέ,

χί τοίϊ ντίγέγϊ γιούβετ έ δέ γιάτς

γιούαιγ κέ ίστί. ντε Κίελ φάγετε τού-

αιγ.

26. Ε ντε μος ντεγέφι γιούβετ,

άς γιάτι γιοϋαϊγ κέ Ι^τί νιε 1^ί;Χ §ο

τοΰ ντεγέγε φάγετε τούαϊγ.

2^. Ε βίγενε πάίενε ντε Ιερουσα-

λίμ, ί τέκ ε'τζεντε άί ντε Ιερό βίγε-

νε αφ|ρ τιγ τε πάρετ' έ πρίφτϊρετ,

έ δέ Γραμματε'ιγτε , έ δέ πλέατε

28. Ε ΐ θόν' άτίγ' μετζ οϋ'ρδίί

«εν τι Χετό; έ δέ τζιλι τά δά τι κν

τε ουρδερ τϊ ?.ετί

29• Ε δέ Ιησούι οΰ περΓέίΓκ , • σΰ

θότ' άτοΰρε' δό τοΰ πιες ί δε οΰν}

γιούβετ νιεφγιάλλε, έ τέ. μέ περΡέΓενι

μουα , ΐ δέ οΰνε δ6 του θόμ γιοΰβ•τ

μϊτζ οίρδ|ρ ί *αϊγ χιτο.
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3ο. Το βά-τυιια τοϋ Ιωάννου, ά-

πο τον ούρανον ίτον, ή άπύ τού; άν

θρωπου;; βττοχριθητβ μου.

3ι. Και ίσυλλογίζουνταν μεσάτου;,

λέγοντε;* ε'άν είιτουμεν, άπο τον ού

ρανον ήτον, 6ίλίΐ εΐπεΓ διατί λοιπόν

ο*ν το ετης-εύσετε ;

32. Κα! αν εϊποΰμεν' ά~ύ τους

ανθρώπου;, έφοβουνταν τον λαόν' δι

α τ'ι όλοι είχαν τον ίωάννην, δτι ΐ,τον

έϊο/'.α προφτίτν:;.

33. Και ά-εκρίθηκαν , χά λε'γουσιν

εί; τον Ι?,<;οΰν Λεν εϊςεύρομεν' και ό

Ιησοϋ; ά-εκρίΟν], και λέγει τους" ουδέ

*χώ σα; λε'γω μι ποίαν έζουσίαν κά

μνω ετούτα.

Κεφ. ιβ. ία.

ι. Και άρτιοι με παραβολαϊς να

τοϋ; λεγν;" ενα; άνθρωπο; έφύτευσεν

άμπε'λ;, καϊ το έ:ρά<ρωσε, και ίσ*α-

ψεν εί; αύτ6 πατητήρι, καΐ έκτισε

πύργον , και το Εδωσε τιμησιάρικον

ίί; τοϋ; γεωργού;, κάι έμίσεψε.

α. Και εϊς τον καιρόν (τοϋ καρ

πού" ) ί^ίΛιν ενα δοΰλον , να πάρη τον

κζρπον του αμπελιού άπο τοΰ; γεωρ

γού;.

3. Και οί γεωργοί, πιάνοντας τον,

τον έδειραν, και τον ές-ειλαν εύ'καιρον.

4- Κάι πάλιν άπές-ειλεν άλλον δοΰ-

λον ιΐς αυτού;* και εκείνον λιθοβο-

λνϋντές τον τον έπλνίγωσαν εί; τ6 κε

φάλι, και τον άπες-ιιλαν άτιμασια••

νον.

5. Και πάλιν άπέ^ειλεν άλλον*

κάι εκείνον τον έσκότωσαν" και άλλου;

πόλου; (?7ειλε* ) και άλλους έδειραν,

καέ «"' / >υς έσκότωσαν.

6. Ακο'μι λοιπόν ίνωντας ίνα υί-

ίν του «γαττημε'νον , κ» αυτόν ύ^ερα

3ο. ΠάΓεζίμι ι Ιωαννίτ γκά Κί-

ελ-ί κ», ά γκά νιίρίζιτ*• πίρΡεΤιουνι

μούα.

3 1. Ε μίντόνείγνί μΙ βε'τεχι τ|

τοΰρε , έ 6'ίΐνε* ντεθάφτζιμ γκά Κί-

ελτΐ , δ!< να 6ότ§ νάβετ , « πύ γιοι»

ψί νού^ι πεαούατι άτίγ;

3ι. Ε πάμιτα ντ| θάφτζιμ γκά

νιε'ρεζιτξ, τρίμ-ειγν§ τούρμίνι , σε τ\

ίίΟ» έ κί3ν| Ιωάννε. σε κι προοήτ ί

β»ρτε'τ§.

33. Ε γιου πίρΓέϊί"*ν$ έ ί θάν' Ιη-

σούιτ' νούκ' έΒίμί* ι δι Ιησούι ού

περΓε'ιτκ, ΐ ού Οότ' άτοΰρί' α; ούν|

νούκ' ού δο[Α γιού£ετ μιτζ ούρδίρ ΐ

πέϊγ Χϊτό.

Κρίι Ε^ιριπ|δγιίτ|Τ| ιβ. ι ».

ι. Ε νί<ιι τοΟ φλιτ άτοΰρι μ!

παραβολίρα , » τοΰ 6 /ά' ν•\ νιερί Φυ-

τέψι βίστε , ί ιίέίρι ρότουλ Ράρδ , ε

ρ|μό« ΰκίλίς , ί §ιρτόΊ κούλλί , έ ού

άάά πού'γκετ, έ ίκου λιαρΡ.

3. Ε μπ| κο/ι τι σ|ϊ βγιίλιτ δΐρ."ο'ι

μπέ πούιγκ κοιτίλλι , τ» (Αά^ρ| γκβ

Λούιγκτί πέ|•.§ βίΐίτιτ.

3. Ε δ» άτά βί εζούν' άτΙ , ί ρα-

χνε, έ έδ|ρΡούαν» ρνέ ϊϊούαρ'ι ριπράζετί.

4• Ε πάΡενε δερίο'ϊ ριζά τα τγιά-

τ|ρ κοπί^λ, ί δέ άτ^ σι ί "τίγνε ;/.ε

Ρούρρδ, ϊ τζάϊγτινε κρίετε, έ ΐδίρΓού•

ανε τουρπερούαρ*;.

5. Ε πΐρσίρ! δϊρΓο» τγιάτερ, ϊ δέ

άτί έ βράνϊ' ϊ δι έίούριί τ» τγιε'ρί

κε §ερί4ι τζά ί ^άχνξ « τζά ΐ βράνε,

β. Ακόμα δα χ.-ϊ νιε *τ'•.ρρ τ} ^ά-

ϊουρ| ι« τίγνε , ι ΐ ί|ρΡο'ι * δί *έτ%
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τον άπίς-ειλεν ϊίς αυτούς, λέγωντας"

ότι θέλουσιν έντραπητον υίο'νμου.

η. Α (1/1 εκείνοι οι γεωργοί είπαν

άνάαεσόν τους" Οτι ετούτος είναι ό κλη

ρονόμος" ελάτε, να τον σκοτώσωμεν,

και ιί κληρονομιά θέλει εί-ιθαι έδικη'

μας.

8. Και πιάνοντ/ς τον , τον έσκό-

τωσαν , και τον ερόιξαν εςω άπδ το

άαπέλι.

9• Τί θέλει κάμει λοιπόν ό αύθέν-

της του άυ,πελιονος; θέλει ελθη και

θέλει χαλάσει τους γεωργούς , και θέ

λει δώσει τό αμπέλι εις άλλους.

ιο• Ουδέ «τούτην την γραφών δέν

την άνεγνώσετε; ότι την πέτραν όπου

{καταφρόνεσαν οί κτις-άδες, αύτη ε-

γινεν εις το κεφάλι της γωνίας"

ιι, Απο τον Κύριον εγινεν «τού

το* και είναι θαυμας-ον εις τα μάτια

12. Και έζητοϋσαν ν<* τον πιά

οουν* άμή έροβηθηκαν τον 5/λον" δι-

ατι εγνώριβαν ότι δια λο'γου τους «ι

πε την παραβολη'ν* και άφίνοντές τον

έδιάβηκαν.

1 3. Και πέμπουσ-.ν εις αύτον τινας

άπο τους Φαρισαίους και τους Ηράίδι-

«νούς, δια να τόν παγιδέψουν «ί

κανένα λο'γον.

ι4• Και εκείνοι εμώντας να πασι

τοϋ είπαν" διδάσκαλε, εΐςεύρομεν ότι

ϊΐσαι αληθινός, και δέν σε μέλει δια

κανένα" διατί δέν αποβλέπεις εις πρό

σωπον άνθϋώπων , άλλα αληθινά την

ς-ράταν τοϋ θεοϋ διδάσκεις" Πρέπει

να δώσωμεν δόσιμον εις τον Καίσαρα ,

ΤΙ όχι; να δώσωμεν, ίι να μην δώ

σωμεν,

ι5. Και (5 Ιησούς ες-ωντας και να

♦γνώρισε τήν νποκρισίν τους, τους ει-

απα τα με τί πασταιγμενε, ε θο5, σε

άτά οο τε τουρπερο'νενΐ, έ τΐντερό••

γεν& τίΐΛ Αίΐό.
Ι - - * Γι

η. Πό άτα πούιγκξρ Θάνε με βέ-

τεχε τε τοΰρε , σε κούίγ ε'ίτϊ ζότι ΐ

βέϊτιτ " εγιανι τα βράσίμε άτ§ , έ οο

τε μπέτετϊ ντε νάβετ πγιέσε

8. Ε σι έμουαρε άτε, ε βράνί, ε

έστίνε περγιάϋτα βεϋτιτ.

9• Τζ& τοϋ π|γε δα ί ζο'τι βε-

£τιτ ; λο τε βίγε , έ οό τε χουμπάσ»

άτα πούίγκ, ε δε βέ'ίτενε οο τα άπ§

ντέ τ§ τγιέρε.

ίο. Ας /.|τ| κάρτε νού*ε διαβά

στε; άτ| ίούρρ κε έ έστίνε πόστ§

μγιέστρετε, κοΰιγ ού π'§ κρίε έκιοΰτζ

ί κιοϋέσε.

ιι. Πρέιγ ζότιτ οΰ *§ κεγιο, β

ιστ' έ τζιουΛιτουρε περπάρα σίβετ

σόνα.

13. Ε κερκοΤγνε τα ζίγν' άτϊ, πδ

τρέμπεϊγνξ γκα τούρμα , σ» έκουπε ■

τούανε , /ε περ άτα έ θα παραβολίνε,

έ έλιάνι άτε , ί ίκνε.

1 3. Ε ^ερΡογενΐ τέκ άί τζα γκίζ

Φαρισέιγτ*., έ δέ Ηρωόιανότε, κε τα.

ζίγν' άτε μπ§ ντονιε φγιάλε,

ι4• Ε δέ άτα σι ερδε, ΐ θο'ν' ά-

τιγ" δάσκαλ, νάβϊτ έδίμ» κε γέ ίβερ-

τέτε, ί νούκε κερκον ίε, σένο^κεβε-

ϊτρον /ατέρ' έ ίιέρεζετ , πο διδάς

δρέιλ οϋδίν' ε Περντίοΐ, εΪ7& ντεγίερε

τ' άπειιε ναράτζνε Καίσαριτ, α γιο;

τ| άπεμί , α τε μος άπεμϊ;

1 5. Ε δέ άι σι κουττ|τόι τ* φ^έ-

χουρ^ν' ίτοϋρε, °ΰ θα άτοϋρε" ψέ (ΐ^
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πε* τί {Αί πειράζετε; φβρετέ [*ου Ενα

δηνάρι, να εϊδώ.

1 6. Κα; εκείνοι τοΰ έφεραν" και

λέγει τους* τίνος είναι ετούτη ή εικό

να και ή άπανωγραφη'; κ»ι εκείνοι τοΰ

είπαν ' τοΰ Καίσαοος.

17. Και άπεκρίθη ό Ιησοΰς, και

«π/ν του;" Απόόοτε εκείνα όπου είναι

τοΰ Καίσαρος, εις τον Καίσαρα* και

εκείνα ό—οΰ είναι τοΰ" Θεοΰ, εις τον

θεόν.Καί έθαύ[Αασαν εις αυτό.

ι8. Και ηλθασι καί ΣαδόουκαΓοι

ιίς αΰτον, οί οποίοι λε'γουσι πως δέν

είναι άνα7ασις' και ερώτησαν τον , λέ

γοντες*

19- Διδάσκαλε* ό Μωΰσης έγραψεν

ίίς τον νόυ,ον, εάν άποθάνη κανενός

αδελφός, και άφη'ση γυναίκα, και παί

δι να {Αην άφητη , να πάρη ό αδελ

φός του τ^ν γυναικά του, να εςανα-

ς-η'ση σπέρμα εϊς τον άδελφόν του.

3θ. Επτά άόελφοί ήταν* και ό

πρώτος έπηρε γυναίκα, και ές-ωντας

να απέθανε δεν άφηκε σπίρτα.

21. Και έπηρέ την ό όεύτερος, και

απέθανε, και ουδέ αύτος άφησε σπέρ

μα* όριοίως καί ό τρίτος.

22. Και έπηράν την καί οί επτά,

και δίν άφηκαν σπέρμα* ΰς-«ρα άπο

ίλους απίθανε και ή γυναίκα.

23. Εις την άνάς-ασιν λοιπόν όταν

ά/ας:αθοΰν, τίνος άπ' αυτούς θέλει εί-

ν» ή γυναίκα; διατι και οί επτά την

«ίναν γ,ιναΐκα

24. Και άπεκρίθη ό Ιησοΰς, καί «ί-

πε'ντους* δεν έίσθαι πλανεαένοι δια

τούτο, μιέ το να [/.ην γνωρίζετε τάς

γραοάς, ιχ,η^έ δύνααιν τοΰ Θεοΰ;

25. Διατί όταν άνας-ηθοΰσιν εκ νε

κρών, ούτε ϋπανδρεύουν, ουδέ ύπαν-

δρευουνται* άλλα είναι ώσχν άγγελοι

βποΰ είναι εις τον ούρανον.

χγγι

ίουτζίτνι; Λίρ|Α;νι |Αθύα κετού νιε δη-

νάο τα σοχ.

1 6. Ε δε άτά ί προύνξ , έ ού θότ'

άτούρε* έ κούγια ΐ'ίτε κεγιο κόν§, έ δέ

κούιγ ευ.ερ; ΐ 6ϊ ατά ί θάν' άτϊγ,

γιάνε τ§ Καίσαριτ.

ιη. Ε δε Ιησούι ου πΐρΓέΐΓκ, έ οΰ

θότ' άτοΰρε ' επνι άτο κε γιάνε τε

Καίσαριτ , τέ Καίσαρι , Ι άτο κ§

γιάνε τε Περντίσε , τε Πίρντία* ε

οΰ τζιουδίτνε , έ λίγνε ρ.ίν—β. [Α,πε τε,

ι8» Ε β'.γϊνε ντε άί Σαδουκέιγτ»,

άτά χε Οόνε σε νούκ* γγιά'Αεν$ τ'ε.

βδέκουριτε , έ έπιετν' άτε, έϊ Θάνε.

1 9• Δάσκαλ , Μωσίου νά σκρόε

νάβιτ , σέ ντί βδ|κτϊ ντονιέιτ βελάι,

έ τε λερέ Ρρούαν" έτ'ιγ, έ τε [;.6ς λίρΐ

ογιέλρι , τε [<•άρρε βελάι τίγ Ρρούχν'

έτίγ, έ τε γγιάλγϊ φάρρ§ τέ βίλάι

τίγ.

2ο. Κέν§ δα 8τάτε βελάζερ , έ ί

πάρι ριόρρι ίρούα , έ κούρ βΒίκι νού/ΐϊ

λιά φάρρε

2 1 . Ε έ [λόρρΊ έ δε ΐ δίτι άτε , ε

βδίκι, άς άί λιά φάρρ! , έ ύέ ί τρέτι

κεστοΰ.

22. Ε έ [Αουαόρϊ άτεκετε ίίτάτι" ί

νού*ε λιάνι φάρρΙ, |α§ παίίτάιγ γκά

τε ίίθ' άτά β&κι έ δί Ρρουαγια.

23. Ε πο ντε τ^ γγιάλτουρε, άχι./-

ρε κε οο τε γγιάλενε , ε τζίλιτ γκά

άτά §6 τε γε'-ε Ρρουα; σε κ| τε 3τά-

τ| έ πάτνε α-\ Ρρουα.

ι\. Ε ού πϊοΡ-ίι-κ Ιησούι, ί ού

θά άτοΰρε , νούκε γένι γιου τέ ίενίερϊ

πέο χ.ι•\, σέ ψέ νούκε κουπετόνι κάρ-

τ|3ατ§, ας' φουκίν' έ Περντίσε;

20. Σέ ψέ κοϋρ τε γ•^ιά)'ενεγκά τε

β^έκουριτε, άς μαρτόνενε , άς Ρράτε ί

άπενε ντ« Αούρΐα , πο γιάνε ποσι

|γγειγτ| ϋ\ γιάνε ντε Κίελ.
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30. ΚαΙ διά τους νεκρούς, ότι α

νακρίνονται, δεν ΐδιαβάσετεεΐς το βι

βλίον τοϋ Μωϋιεως, όπου τοϋ είπεν

ό Θώς εις την βάτον εγώ είααι ό Θε

ός Αβραάμ, και ό Θεός Ισαάκ, και

ό Θεός Ιακώβ;

27- Ο Θεός δεν είναι Θεο; νεκρών,

άλλα Θεός ζωντανών" εσεΐί λοιπόν πολ

λά πλανάσθε.

»8. Και εμώντας ν* είλθεν ίνας από

τους Γραμματείς, και άκούωντας αυ

τούς όπου έδιαλέγουνταν, :ΐζεύοωντα'ς

ότι καλά τους άπεκρίθ-.-,, τον ερώτησε*

Πΐϊα εντολή είναι χρώτη άπό όλαι:;

29. Και ό Ιησοϋς του άπεκρίθη*

ότι πρώτη άπό όλαις ταΐς ίντολαΕς εί-

α6. Ε περ τϊ Ρ*5ε'κουριτ» κι γγιά-

λενε νούκε ίίνι διαβάσουρε ντε κάρτ§

τε Μωϋσίοϋτ, ντε φερόε , κίσ ϊ φόλλι

άτίγ Περντία, έ ίίιά' οΰνε γιάμ Περ

ντία έ Αβράμιτ, έ δε Περντία έ Ισα-

άκουτ , ε δε Περντία έ Ιακώβιτ.

27. Νούκ' ε*τ§ Περντία , Περντι

ε σε βδέκουρετ, πό Περντι έ οε γγιά-

)*βετ" γιούβετ ϊνι 5α σούυ.§ Ρενίεοε.

28. Ε η γιου άφίρούα νιε γκά

Γραμματε'ιγτε , ζε κΐσ διΡιούαρε τ?

πιε'τουρατ' έ άτοϋρε, ε κουπίτόι κι

ού περΡε'ιΡκ μπα τα μίρίϊ' ε πιε'τι άτε,

τζίλια πορσί |3τε έ πχρ§ γκά τε Ρ.θα;

39• Ε δε Ιησούί γιου πίρΡέΐΓκ άτίγ*

σε έ πάρα γκα τξ Ρίθα πορσίτϊ ε3"ί>

<«ι" άκουε Ισραήλ, Αΰθε'ντης, ό Θεός ) §ιΡιά ω Ισραήλ , ζότι Περντία γιότε,

μας, Αύθέντης ίνας είναι.

3ο Και να άγαπη'σης τον Αΰθέν-

τ/;ν τόν Θεο'ν σου μέ όλην την καρδί-

αν σου , καί μέ όλην την ψυ/η'ν σου,

και μέ ολην σου τήν διάνοιαν, και μέ

όλην την δύναμίνσϊυ" ετούτη είναι

*ρώτη εντολη'.

3 χ Και δευτέρα όμοια με έκείνην,

είναι ετούτη* να άγαπη'στ,ς τον γείτο

να σου ωσάν και τοϋ λόγου σου" μεγα

λύτερη άπό τούταις άλλη δεν είναι.

32. Και λέγει του ό Γραμματεύς"

διδάσαλε, καλά είπες έπ' άλλϊ,θη'ας ,

ότι ίνας είναι ό Θεός, και άλλος δέν εί

ναι εςω άπ' αυτόν.

33. Και νά τον άγαπα τινας μέ

όλην του την καρδίαν, καί μέ όλην

του την σύνεσιν , και μϊ όλην του την

ψυ/ήν, και μέ όλην του την δύναμιν,

και νά άγαπα και τάν γείτονα του ώ

σαν καί τοΰ λόγου του . και είναι πε-

ρισσ,οτερον ετοϋτο άπό όλα τά ολο

καυτώματα και ταϊς θυσίαις.

34• Καί ωσάν είδεν ό Ιησοϋς, ότι

ζοτ , νιε "$*τε.

3ο. Ε δε τε $ούατζ ζότνε Περ-

ντίνε τέντε μέ ΓίΟ§ ζξμερξ τέ,ντε,

έ δε μέ Ρίθε Ζπιρτ τεντ, ε δε μ»

Ρίθε μέντ τ«ντ , έ δι με Ρίθί φουκί

τέντε" χεγιό Ιττϊ πορσί επάρί.

3ι. Ε εδίτ| σι ε δε κίγιό, |ατ|

£*γιό' τ'ε οούατζ Ριτόνε τεντ πόσι

έ δε βέτεχενε τέντε" με έμάδί γκά

«το τγιάτερ πορσί νούκ είτε..

32. Ε δε Γραμματέί ί θά άτίγ"

μίρρ$ ω δάσκαλ , τ| βερτέτ$ν$ φόλλε,

σε νιε ε'ίτε Περντία, έ τγιάτ5ρ νούκ'

εϊτΐ περ βέτζμε άσάΐγ"

33. Ε δέ τε ^όγε άτε νιερίου με Ρίθ|

ζίμερε , έ με ΡίΟε μέντ , ί μέ Ρίθ{

2-ίρτ , έ μέ Ρίθί φ-.υκί , έ δε τε &ογ§

Ριτόνί πόσι βέτεχεν' έτίγ, ε#τεμ{ ?ού-

μξ σε Ρίθ| δουρετίτε, έ ΡίΟε κουρήάν

νιτ|.

34 Ε δ* Ιησού» σί έπά άτ| 4γω6

φρόνιμα το3 ά-εκρίθη, λε'γει του* #•ν κ^ρΡϋΡκ μ(ντζου»ϊ , ί θα άτϊγ" νβύ<|
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είσαι μαχράν άπδ την βασιλείαν τοΰ

θεοϋ. Κ.«ΐ κανείς πλέον δεν άποκότησί

ν« τον ερώτηση

35. Κ»ί άπεκρίθη ό Ιησοϋς και

έλεγε, οιίάσκωντας μέσα ίί; το ιερόν*

πω; λ/νουσιν οι Γραμματίΐ;, ότι ό

Χρ:ς-3; είναι υίο; τοΰ Δαβίύ ;

36. Διατΐ αύτυ; ό Δαβίδ με το

πνεΰμα το άγΐίν λέγει* είπεν ό Κύρι

ος εις τον Κύριόν μου" κάθου εκ οεςι•

ων μου, Ιως ου να βάλλω τους ε^-

θρούς σου ΰποποόιον των ποδών σου.

3^. Αυτός λοιπόν ό Δαβίδ τον λέ•

γϊ λιοτρΡ γχα μπρετερία ι Περντίσ|,

• νιερί νούχ$ Ρουτζόν τα π«έτ μ& άτι.

35, Ε ού περΡέιΤχ Ιησούϊ τούχ' I-

διδάξουρε ντε Ιερό" έ θα" κίό* θό*|

Γραμματέ<γτε, σε Κρίστι ε#78 ί Λίρρι

Δαέίδιτ,

36; Σε ψε άΐ Δαβίδι θα με 2•πίρ-

τνε χίνγτ , (Ια Ζο'τι ντε* Ζότι Γα , £ί

μπάνε τίμε τέ δγιάθετί , γ^ ε'ρα σα

τε $ϊ χάζσμεριτ ίτού πε,ρπόσ ντένε

ίεμπε τε τούα.

37. Αί άδα βέτε Δαβίδι Ι θότ*

γει χύριον' χα: άπο ποΰ είναι υίο'ς '■ άτε ζότ , έ* πό γχα εστε πίρρ' ί τίγ;

του; χαϊ το πολϋ πλήθος τοΰ άκουε ' έτούρμ' «σούμε ε διΡιό'γ'Ι άτε [/.£ τ^

μετά χαράς.

38. Και τους έλεγεν εις την διδα-

χήν του" έχετε τον νουν σας άπο τους

πελχίερε.

38. Ε ού θόσ άτοΰρε ντε διδαχή

τ| τίγ' ^οίχουνι γχα γραμματέιγτ» ,

πούδι.με τε πϊρσεντετουοα μ

3^. Ε χ| οούανε βέντν' έ παρ! ντ»

μπεγέδεγια, έ τε ρ"ίνε ντ$ χρίε τ|

σουφράσϊ ντε Ροστίρα'

4<>. Ατα 3ΐ& χάνϊ στεπίτ' • Ρράβετ"

σ& βά, Ριο'για σε φάλενε σούμε. χ|τ»

§ο τε μ,ουντόνενε, με σούμϊ.

Γραμματείς" όπου θέλουν να περιπα- . χε δούανε τε έτζεγινε με στολίρα , ϊ

τοΰν ς-ολισμένοι, χαϊ να τοΰ; χαιρε

τούν εις τους φόρους.

3ρ. Και άγαποΰν ταΐς πρωτοκαθε-

δ:.α•.; εις τα συναγ<όγια, χαϊ να προ-

χαθ;ζονται εις τα δείπνα.

4ο. Οί όποιοι χατατρώγουσι τα

σπήτια των νηρών , και άφορτη

πώς χάμνουσι μεγάλαι; προσευναΓ;"

ίτοΰτοι θέλουσι πάρει περισσότερον

χρίμ,α.
ι ι

4ΐ• Και ό Ιησοΰς χαθίζωντας α

γνάντια εις το γαζοφυλάχιον , έβλεπε

«ώ; ό όχλ.>ς βάλλουσι, ναλχον εις τ6

χουτίον της ελεημοσύνης" και πολλοί

πλούσι-.ι έβαλλαν πολλά.

4». Και ήλθε χαϊ μία /νίρα πτωχή,

χαϊ έβαλε δύο φόλλαις, ή οποία είναι

το τέταρτον τοΰ άστρου.

43. Καίό Ιησοΰ; έπροσχάλεσε τους

μα!</,τάόνίς του, χα! λε'γει τους' Βέ-

ίοαα σας λέγω, ότι ή χη'ρα ετούτη ή

■κτωχή εβαλ* περισσότερον άπο όλους

Ααΐνους όπου έβαλασιν εϊ< τό χουτίον.

4ι. Εσ!ντέ•5ι Ιησού'ι καρσί κουτίΐ|

κ| μπεγίδνε ελεημοσύνε, έ βίγτε ρε κ'ιϋ

βίγνε τούρμα άσπρε ντε κουτί τε έλε•

ημοσύνιτ , ί σούμε τε πάσουρε βίγν§

σούμε.

4α. Ε σι ού χιας νιε Ρρούα ε βε Ι

βάρφιρϊ, βοΰρι δι άσπρε, κ| ίϊτε νι^

κοδράντ.

43. Ε θύρρι μαθητίτ' έτΐγ αφ3"»

έ ού θα άτοΰρε* μέ τε βερτέτα ού θόμ

γιούβετ , Χ§ κεγιο Ρρούα ί βέ έ βάρ-

φερί βοΰρι με σούμε σέ ΡίΟε γχα άτ*

/\ βούν| ντ{ χουτι τ| ΐλεημοσύνιτ.
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44• Διατι έχεΐνοι όλοι έβαλαν άπ'

Ιχεΐνο οπού τους έπερίσσευεν" άμή αυ

τί•, άπ' εκείνο όπου εί/ε χρείαν* όλα ό

σα και άν εΐχεν τα έβαλεν, όλον της

τον βίον.

Κεφ. ιγ. ι3.

ι. Και εΰγαίνωτας άπό τυ ίερίτν ό

Ιησούς, τ -υ λέγει ένας άπό τους μα-

(Ηττιάοες του" διδάσκαλε , για ΐόές τι

λογής πέτραις, χαί τι λογής οΐκεδο-

(λη'αατα.

α. Και άπεχρίθη ό Ιησούς, και λέ-

γειτου' βλ-έπεις έτουταις ταΐς μεγά-

λαις οΐχοδομαΐς ; δεν θέλει απομείνει

πέτρα απάνω εις την πέτραν , όπου να

μην ναλασθη.

3. Καίχαθηζόμενος αυτόν εις το όρος

των Ελαίων αγνάντια τοϋ ιερού", τον

ερωτούσαν κατά μόνας ό Πέτρος καϊ ό

Ιάκωβος και ό Ιωάννης χαί Ανδρέας*

4• Διδάσκαλε , είπε μας πότε θέ-

λουν γένει ετούτα, και τί είναι το

σημάδι όταν μέλλουσιν ετούτα όλα να

.τελειωθούν ;

5. Και ό Ιησούς ες-ωντας να "ούς

άποκριθη, άρχισε να τους λέγη' έχετε

τον νουν σας να μην σας πλανέση κά-

νίνας.

6. Διατι πολλοί θέλουσιν έλθη εις

το ονομά μου, να λέγουν" ότι εγώ εί

μαι ό Χρΐ7'•>ί" χαί θέλουν πλανέσει

πολλούς.

η. Και όταν ακούσετε πολέμους

και άκοχς πολέμων, μην συγχιτθητε"

διατι κάμνει /,ρείαν να γενούσιν ετού

τα" ά'Α/ι ά/.'ίν.ι δεν είναι τό τέλος.

8. Διατι θέλει σηκωθή εθνο; άτά-

νω εις άλλο έΌνος, και βασιλεία άτά-

νω εις άλλην βασιλείαν' και θέλουσι

γένει σεισμοί κατά τίπους, χα; θέλου-

44• 2ε ψέ τ£ Ριθε βούνί γκα άγιδ

κε ου τεπ§ρόν , έ χ*για γχα λίψιΐγ*

έσάίγ βοΰρισά κε κισ, Ρίθ§ ίέν'έσάϊγ.

Κρίε Ετρεμπεδγιέτετ|. ιγ. 1 3.

ι. Ε κοΰρ δίλλτε άί γκα Ιεροί, ι

θότ άτ.γ νι§ γκα μαθητίτ' έτίγ" δά-

σκαλ. , σγ_ τζφάρε Ρούρρ\, ΐόέ τ,φάρ*

τι δϊρτούαρα γιάνε;

2. Ε δε Ιησούϊ ού περΓέϊτκ , έ ΐθαε

άτίγ' 'άν/ κϊτο πινάρα τε μεδά, δο τ|

μο; μπέτετ| Ρούρρ' μπί ίόϋρρ, κ| τ^

μός Ρρεμίσετε.

3. Ε σί ρΊ'γτ* άι ντε μαλλ τ' Ού-

λλίνιετ, κιρσί Ιερόιτ, ε πιέτν' ά•Λ

μπί νιάνε Πέτρουα, έ δε Ιάχωβοΐ, έ ο έ

Ιωάννη , έ δέ Ανδρέα.

4- θούαϊγνα ίάβετ χούρ δό τ\

Γ.ένενϊ κίτό, έ τζίλι |'3τ| νισάνι άχιε-

ρε κ* δο τε ίένενε Είθε /.;το';

5. Ε δε Ιησούι σί ού πΐρΓέ^κ μπί

τα , νίσι τού θόσ' βεϊτρόνι τε μός

οΰ Ρίνιε'γϊ γιούβετ νιερί.

6. Σέ ίτούμε δό τε βίγενε μπ'εμερ

τίμ , ϊ δο τε θο'νε' σε οϋ'νε γ«μ, έ δο>

τέ ίίνιέγεν| δούμε.

η. Ε χούρ τε ντίενι λιούφτΞρχ,

έ δέ ζε τε λιούφτϊραβετ, μός οΰ τρ£-

μνι, σε δούχαετε τε ?ϊ§νενΐ κετό,

πό σέ'ίτ' έ δέ τέ σόσουριτ' έ γέτεσε.

8. Σε δό τε γκρί/ετί φυλί σίπερ

μπι φυλί, ε μπρετερί σίπίρ μπί μπρε-

τϊρί, » δό τε πένενε τερμέτε ντ| τ.*

έέντ:, » δο τ| πένετε οϋγ» ί ίί νκ
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*\ γένει πειναις και συγχυτεις.

9• Ετοΰτα είναι άργαΐς των πό

νων" ».« φυλάγετε έσεϊς τοΰ λόγου σας"

οιατι θέλουν σας παοαδώσει εις τα συ

νέδρια, και εις ταΐ^ συνανωγαΐς θέλε

τε οαρήη κη θέλετε ς•αθή" ο^ττοος-α

εις αύ6εντάδες και βασιλείς δια λό

γου μυυ, εις μαρτυρ'αν εναντίον τους

ίο. Και ανάγκη είναι να κηρυχθη

πρώτον το εύαγγέλιον εις όλα τα ίθνη.

1 1 . Και όταν σας υπάγουν να σας

παραδώσουν, να μην μεριμνάτε προ-

τίτερα τι να εΐιτήτε, μ»,δέ μελετάτε"

άλλα εκείνο όπου σας ίοθη ίκείνην την

ώραν, τοΰτο λαλείτε" διατί δεν θέλε

τε είσθαι έσεΓς όπου λαλείτε, άλλα το

πνεϋμα το άγιον.

ι α. Και θέλει παραδώσει αδελφός

τα* άδελφον ε'.ζ τον θάνατον, καίό

πατέρας το παιδί του" και τα παιδία

ίέλουν σηκωθη «πάνω εις τους γονείς

τους, κ*ί θέλουν τους θανατώσει.

1 3. Κα!. θέλετε είσθαι μισημένοι ά•

«ο όλους δια τό όνοιιάμου" άιι.η όποι

ος υπομείνει ?ως τό τέλος, εκείνος θέ-

λει σο»θη.

ι4• Κα'ι όταν είδη τ* τό συγχαμα

τις έρημώσεως εκείνο όπου είπεν ό

Αανιήλ ό προφήτης, να ς-έκη εκεί ό

που δεν πρέπει, ( εκείνος όπου το δι

αβάζει άς έννοη , ) τότε εκείνοι, όπου

είναι εις τ/|ν Ιουδαίαν, ας φει'γουσιν

ίίς τα βουνά.

1 5. ΚαΙ έκεΤνος, όπου είναι άπα

ν*) εις τό δώμα, ας μην κατε'βη εις

τό σπίτι, μηδέ να έμβη μέσα να πάρη

τίποτες άπό τό σπητί του.

1 6. Και εκείνος όπου είναι εις τό

•/ω ράφι, άς μήν γΛρίση οπίσω να πα

ρ το φόρεμα του.

\η. Και άλλοίμονον εις ταΐς έγγα-

ς-ρΜμέιαις, και ϊκείναις όπου βυζάνον-

κατοσιρα.

9• Κ§τό γιάν νίσεγιατ' ε πικ§λίμιτ#

πό γιουβιτ ρουαιγνι βέτίχίν§ τουαϊγ'

*έ δό του άπενε νιουβετ ντ| Ριουκά-

τες , ε ντ& μπεγέδεγια δό τε ρίχενι,

έ δό τ§ όίλλι πίρπάρα ζοτεοίνιετ , ΐ

μπρέτερετ πέρ μουα , κε του γι'τ|

μαρτυρι άτοΰρε.

ίο. Ε δό τε κηρύξετε μ^ πε,ρπάοα

ΟΰγγΟ'ι ντε Ρίθϊ φυλιρα.

ιι. Ε κοΰρ του άπ|ν§ γιουβετ, ί

τοΰ σπίενε ντε χαψάνε, μός οϋ μιντόνι

μέ περπάρα τζδο τέ θόϊ, ας μός 66

σιλοή'ονι' πό άγιο χ§ τοΰ Γπετ§ γιοό-

βετ μπά τ| κόχ», άτέ θόϊ' σι νου#|

ίνι γιουβετ κ| φλίτνι, πό ^ίτι, 5έ.νγτι

Σπίρτ.

12. Ε δό τ| απε ντϊ βδΥκίγΐ β|-

λαϊ βίλάν| , ί γιάτι πί#ι, ί δό τι

γκρίχενε δγ:έλμτε σίπερ μπί πε,ρίνγ,

« οο τι 6ρασίν| ατα.

1 3. Ε §6 τ| χίνι Γίθε Αότ:νί άρμίκ

π|ρ |μερ τίμ' πο άί χ^ τ^ δουρόγ}

γγέρα μπάν§, άί δό τ| σόσετ|.

ι4• Ε κούρ τϊ βίχνι Ιδ4όί|νε κ'|

δ^φτάν τε σκρετουαριτί , κι θα προ

φήτη Δανιήλ , *5 τ^ ίίγε τικ νοιίκΐ

/.ίϊ βεντ Ι άί κε διαβας λέ τϊ νοτίβγ$)

άχιέρε ά α χι Ρέν^ενε ντ& Ιουδαίε, λέ

τέ ΐκεγενε ντε μάλλε.

1 5. Ε δε άί /.ε '^τ| μπϊ ταιάτζε,

λέ τε μός ζ-ΐρέσε μπε στεπί , άς τ|

μός χι'γι πρέντα τε μάρρ"ί Ρε γκα

3τ§πι έτιγ.

1 6. Ε δε άί κε τέ Γίντετε ντϊ άρρ§

λέ τέ μός κθένετε πράπα , τέ μάρ&{

ρόίατ' έτίγ•

17. Ε βέ μπα τό Ρρα κε γιάνξ μέ

πάρρί , Ι δέ μπα τό χΛ κάν| δγΐΐΑμ

3»
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ται εκείναις ταΐς τ^μέραις.

1 8. Κ« παρακαλείτε να μην γεν*

•}, φυγιίαας εις τί<ν ώραν τοΰ χει-

μώνος.

19 ΔιατΙ θλίψις ίχβι να γένη έκεί-

ναις τκϊς ήμέραις, όπου τέτοια δεν ί-

γινεν άπ• την άρχην τις κτίσεως,

την οποίαν έκτισεν ό Θι•ς, Εως τώρα ,

και μηδέ να γένι}.

30. Και εάν ό Κύριος δέν όλιγό-

ζ-ευσε ταΐς ήμέραις ΐκείναις, οέν ήθελε

σωθή καμία σάρκα* άλλα δια τους

διαλεγμένους, τους οποίους έδιάλεςε,

•κίντεψί τ*ϊς ήμέραις.

31. Και τότε εάν «ας εΐπη κανένας,

να,ίδώ ίίναι ό Χρις-υς' ή' να εκεΐ ( εί

ναι*) μήν τον πλεύσετε.

33. ΔιατΙ θέλου« σηκωθή ψευδό-

νρι^οι και ψευδοπροφηται' και θέλου-

«ι κάμνει «ημεϊα και τέρατα, εις το να

ϊΛανο5ν , και να σύρουν ( άν ήτον δυ

νατόν ) και τους διαλεγμένους.

33. Αμή εσείς έχετε τον νουν σας"

δτι ν», όπου σας τα είπαν προτίτΐ-

ρ* όλα.

34• Και ει; εκείναις ταΤς ήμέραις,

ίίς-ερα άπο την θλίψιν έκείνην , ό ήλι

ντ| σίσι μπα το δίτ.

ι8. Ε λιούτουνι τξ μος ου ίενετε

τ' Γκουριτε τούαιγ μ-ε δίμερ.

Ι9• 2ε μπα τ6 §ίτ δό τΙ γέτε

βτρϊγγίμ ίααδ , κάκε ;;^ ίτίλλι νονίκ'

οΰ πι κούρ! , κΐ ντε τε νίσουοϊ τε

δινιάσϊ κε Κρι Περντία, γγέρα ντα-

στι ας μος οϋ πεα»τε.

3ο. Ε τε μος κίΰ σκουρτούαρε ζο'τι-

δίτε, δο τ§ μος ΰπίτυν-ε ν:ερι, πίι -ερ

τε ζγιίδο»ριτε , άτά κε ζγιάδι Ιτ/,ουρ-

τόι δίτε.

3ΐ. Ε άχιέρε ντε γιου θά'ίτί ν;;ρΙ

γιούβετ, για, κ§τοΰ 'έστε Κρ.ο-τι, «■

για άτγέ , μο; λεσόνι.

22. Σε δό τε γκ^ίχενε Κρίίτερ τε

ρέμ , έ δε προφη'τεο τε ρέμ , έ οο τ\

άπενε νικάνε , έ τ^ιουοίρα , περ τε Γί-

νίερϊ ντε μούντζινε, έ δε τε ζγιίδου-

ριτ».

:»3. Π6 γιούβετ βεΐτρό^ι , για κε

ού ά θατ^ε γιούβετ τε Ρίθα «.ε περ--

πάρα.

24• Πό μπά τ6 δίτ, πα; άτΐγ

στρεγγίμιτ , Δίελ\ & τε ερόετε , έ ίΐ

ος θέλει σκοτινιάσει , και το φεγγάρι Χενϊζα όο τε μός άπε δρίτεν έσαϊγ.

δέν θέλει οώσει το φως του'

35. Καί οι ά^έραις τοϊ ουρανού θ«-

λουσι πέ ;ει , και αϊ δυνάαει; όπου εί

ναι «:-ς τον οΰρανόν θέλουσι ίλετα,'.ινΛ,ίιη.

ι6. Και το'τε βέλουσιν «ΐδεϊ τον υΐ-

ον τοϋ άνθρωπου νά έρχεται εις τα σύν

νεφα (αϊ πολλήν δύνααιν και δο'ζαν.

37, Και τότε θέλει ς-είλει τους άγ-

2 5. Ε δε Οϋλλετ' έ Κίελιτ δί» τΐ

πίενϊ, έόέ φουκίτε κε γιάνε ντεο Κί-

ιλ όο τε τούντεν|.

26. Ε άχιέρε δο τε 3ο'χενε τ§ .:ίρρ' ϊ

νιερίοιτ κε βγιέν ριπί (ΛγιέρΡου>α ρ.«

σούΐλε φουκί , ΐ δέλεβ&ρι»

27. Ε άτί χέρε & τέ οερΓο'γΙ Εγ-

γέλους του, να ααζώ;•/ι τους δ:αλεγ- ' γειγτ' ίτίγ, έ §ο τ| μπεγέίενε τ^

μένους άπο τους τεσσάρας άνεμους , | ζγέδουριτ' έτ'ιγ γκα τε κάτίρ έρρετε

άπο την άκραν τής γτ,ς ϊως την άκ- γκα άν έ δέουτ, γγέρα μπάν» τ•

■αν του ούρανοβ. ι Κίελιτ.

28. Και άπο την συκιαν μάθετε 28. Ε γκα φίκου μψο'νι παραβο-

τήν παραβολην' όταν μαλακίνουν τά )α'νί, κοϋρ ζ.ΐούτενε δέΓατ' • ντζγιέρ
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χλχδία ττις, και εύγάλλη φύλλα, είξεύ-

ρετε ότι κοντά είναι το Θέρος.

29. Ετζι χαϊ έσεΓς, όταν εΐδητε ε

τούτα όπου γίνονται , να γνωρίζετε ό

τι σΐ!/.ΐ είναι αύτο »ίς ταΐς .θύρας;.

3<ι. Βέβαια σας λέγω, ότι δεν θέ

λει περάσει ή γενεά ετούτη , έως ού" νχ

γενούν έτοΰτα δ\α.

3 1. Ο ουρανός και ή γη" θίλουσι

χιρίλδτι' ά{ΐή τα λόγια αου δεν θέλουν

ζαιέλθη.

32. Αμ,ή δι* την ήμ.έραν έκείνην

κάί τήν ώραν , κάνεις δεν τήν εϊξευρει,

βϋοέ οι άγγελοι όπου είναι εις τον οΰ

ρανόν, οΰόέ ό υίος, πάρα ό πατήρ.

33. Εχετε τόννοΟν σας, αγρυπνά

τε και παρακαλείτε" διατι δενείςεύρετε

νότε είναι ό καιρός.

34• Ωσάν ένας άνθρωπος, όπου ξε

νιτεύεται άφίνωντας το σπήτί του, και

δίδει εις τους δούλου; του την έςου-

σίαν, και εις καίε'ναν την δουλείαν του,

και τον πορτάρην παραγγέλνει νά ά

γρυπνα.

35. Αγρυπνάτε το λοιπόν, (και έ-

βεϊ; , ) ( διατί δεν ειζεύρετε πότε ερ/2-

Τ» ό αύθέντης τοΰ σπητίου, άποσπε-

ρΐς, η τό μεβάνυκτον , η »-αν λαλη το

οβνιΟι, ί) το ταχύ.)

36'. Μήπως και ελθη έξαφνα, και

«ά; εΰρη να κοιριάσθε.

3-. Και έχεΐνα όπου σας λέγω,

εις όλου; τα λέγω* έζυπνάτε.

Κεφ. ιο*. ι4•

ι. Και ύς-ερα άπο δύο ήμέραις η

τον το πάσχα και τα άζυ(ΐ.α' και εζη-

τείσαν ο: ,Αρχιερεϊ; καϊοί Γραι/,ιια-

τεΐ; πώς νά τον πιάσ•υν (Λί δόλον να

τον σκοτώσουν.

α. Κα; έλεγαν, όχι εις τήν έο;τήν,

«ρλέτατι, « κουπετόνι σε άφερ |ίΤϊ

βέρρ"α.

39• Κεστοΰ ε δέ γιούβετ , κούρ τι

«ίχνι κϊτό κε τ§ πενενε, νίχνι σέ άψ§ρ

'ίστε ρίπε £ίερ.

3ο. Με τε βερτέτ* οϋ θόρι, γιού-

Εετ , /.§ δό τε ριός ον.όγε κούίγ ϊρέζ,

γγέρα σα τε πίν»νε Ρίθε *ετό.

3 1 . Κίε> τε έ δε Δίου δο τ» σκόγενε

« φγιάλετ* ευ,ία & τε ρώς σκόγ|νε.

32. Πο περ^ άτε δίτε, έ δε περ άτΙ

σαχάτ νούχε δι ΐιερι, ας εγγεϊγτε χι

γιάνε (Απ= Κίελ' , «ς ί Αίρρι, περ βέτζ-

\ίΐ γιάτι βέτ|(Α|.

33. Γεϊτόνι, ιχ,ος φλίγνι, ε λιού-

τουνι , σε νούχε δίνι κοΰρ εστε κό/α.

34• Πόσι νιε νιερί κε βε'τε ντε ξε

νιτί , έ κε λιά στεπίν' ετιγ , ε δά ντ§

κοπίγ τε τίγ ούρδεριν§, β δε ντέ τζί-

λι όο πούνεν' έτίγ, ε πορτάρι ε πορ-

σίτι τε ρίγε ζγιούαρε.

35. Ρίγι δά ζγιούαρε (σε νούχε

δίνε τζκόχε βγιέν ΐ ζότι στεπίσε ,

|λπρέ[Λανετ, α ντε ρ,ές τε νάτεσ» ά

κοϋρΟίρρέτ κοκόσι, άντεριεγγ»ς. )

36. Σε ρνος βίγε πα παντέχουρί,

ε ού 5έγε γιούβετ ρίπε Γιούριε.

\η. Κετο κε ού θό(Λ γιουβετ ί οΰ

άΟθ(Α Γίθίβετ , ρίγι ζγιούαρε.

Κρίε Εχ*τερ|Απ§δγ•.έτετ5. ιδ. ιή.

ι. Ε πάς <5ί δίτετ χέ Πάσχα έ δέ

λιψότε, έ τε πάρετ' έ Πρίφτεοετ ϊ δε

Γρα[ψατέϊγτε κερχόϊγνε κΐδ τά ζίγν•

άτι ρ.έ δελπερί , »•τ« βρίσν»,

2. Ποθό'ίνε, γιό ντε τ^ κοε^πτε-
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μη'πως και συγχυσβτ} ό λαός.

3. Και όταν ίτον ( ό Ιησούς ) *ΐς

τ?|ν Βηθανίαν , ιΐς το σπίτι .τοΟ Σί-

μωνος του λεπροΰ, ϊ/.εΐ όπου έκάΟε-

το , ίλ6ί μία γυν»ΐκα και έκράτει μέ

σα εις ίνα άγγεϊον άλαβάς-ρινον μΰ-

ρον, ναρίόν άκρατον πολύτιμον* και

έσύντριψε το άγγεϊον, χαι έχυσε το

μΰρον ει; το κεφάλι του.

4 Και ήταν κάποιοι όπου άδηαονοΰ-

σαν άνάμεσάτου;, και έλεγαν" εις τί

ίγινεν ό χαλασμό; έτοΰτος του μύρου;

5. Ημπόρειεν έτοΰτο το μύρον να

πωληΟί, απάνω άπο τριακόσια δηνάρι

α, και να υο0?, ει; τοϋ; πτωχούς* και

την όργίζουνταν.

6. Α μη ό Ιησοΰς εΐπεν' άψητε την"

τί τήν πειρα,ετε; καλόν έργον έκαμεν

ιί; έμενα.

η. Διατι τους πτωχοΰς τους έχετε

πάντοτε μα^ΰ σας, και όταν θέλετε ,

Ημπορείτε να τους κάμετε καλόν- άμή

έμενα πάντα δεν με έχετε.

8. Εκεΐνο όπου έόύνετο αΰτη, έ'

καμέν το" έπρόλαβε να μυρίση το κο>

μι μου οια τον ενταφιασμον μου.

9• Αληθινά σα; λε'γω, Οπου κηρυ/-

θί το εύαγγέλιον έτοΰτο ει; όλον τον

κόσμον , και ετούτο ότου έκαμεν ετού

τη, θέλει λαληθή οια μνημόσυνυν τη;.

ίο. Και ό Ιούόα; ό Ισκαριώτη;, έ

νας άπο τους δώδεκα, έπί,γεν ει;

τους αρχιερείς-, να τους τον παραυώση.

1 1 . Καί εκείνοι άκούυντές το έχά-

ρηκαν' και έταζαν του να του δώσουν

άτπρα' και έζ/,τα με τί τρόπον έπι-

τήδειον να τον παραδώση.

12. Και την πρώτην ήμέραν των

ά,ύμων, όπο'ταν έθυσίαζαν το πάσχα,

νε, σε μός πένετε να\ατοσί ντε λαό.

3. Ε κοϋρ ίστε άί ντε Βιθανι,

μπε στεπι τε Σ•'μωνιτ σε λεπρόσου-

ριτ , τέκ ρίγτε άι ντε σουφρά , έρδι

νιε Γρούα , έ κίίτε "*4 γα?ά"?ϊ 1Γ*

δόρρε , πλιότ με μύρο γκα Νάρδο τε

κερούαρε. Σούμε τέ στρέιγτε , έ σι έ

θεού γαράφινε πα οορρΐ, για όέρδι

μπι κρίε τ| τίγ.

4• Ε κέ'νϊ τζα κ§ ού ζεμερούανί

με βέτεχε τε τοΰρε , έ Οόσνε" μπε σ ί

ου ίε τε χούμπουριτ' έ κίσάιγ μύροσε;

5. Σε "ί~γ-ιο μοΰντ τε σίτειγ με τ*-

πίρ σε τρεκιντ δηνάρε, έτ' ί,'πεΐγνε τ&

βάρφερετ, έ ζεμερόνειγνε μπε τε.

6. Ε Ιησούι θα* λίριε άτε, ψε ί ϊ-

πνι άσάϊγ μουντίμ; τ§ μ'??ί πουν;»

κερί μπε μούα.

η. σε τ§ βάρφεριτε ΐ *ένι κούρδο•

με βέτεχε τούαϊγ , έ κούρδο τ§ οό«,

μούντνι τε π£νι ντα τα-τε μίρρ§ , πό>

μούα νούκΐ μ£ λένι κούρδο.

8. Ατε κε μούντι κεγιό έ :;ερι , ά-

ρίγτι μέ πϊοπάοα τ§ λίεγε κούρμινε

τίμ μέ μύρο , περ τε βενε ντε βάρρ.

9• Μέ τε βερτε'τα ού θόμ γιούβετ,

τέκ 66 κε τε όεφένετε κούιγ Οΰγγίλ ντε

ΓιΟε ποτέ. δο τε κου&εντονετε ε ό&δέ

τ,Λερι κϊγιό κε τε μπάχετε μΐντ άγιο.

ίο. Ε Ιούδα Ισκαριώτη νιε γκά τε

διμπεόγιετε, βάτε ντε τε πάρετ' έ Πρί-

φτερετ , κε τοΰ ϊπ άτε μπε οούαρρ.-

ιί. Ε άτασί δι5ιούανεού Γεζουανε*

έ ί τάςνι τί ί'πνε άτίγ άσπρε" έ κϊρ-

κόν λϊ τοΰ ά ίπ άτε μπξ δούαϊρ μβ

κολάίγ.

12. Ε όίτίν έ πάρε τ§ λιψόββτ,

κούρ χαιγνε ΠάότΙενε , ΐ θόν' άτίγ μα••

λέγουν του οι μχθηταδες του' πού &.-|0ητίτ' έτίγ , κοϋ §ό τε βέμι , »' τί

λ*ις να υπά^ να ί.-οιμασωμίν , νά '^έγίμ^ Γατί τ£ *,'*•» Πάϋχ^

«ράγ-/!; το πασ^α; |
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ι3. ΚαΙτΓί;ι-ί•. ούο άπό τους μα-

6ητάδες του , χαϊ λέγει τους" 2ύρτε

•ΐς τ/ιν πόλιν' κχί θέλει σα; απαντή

σει ίνα; αΛρωπος . όπου βας-αζει ένα

ς-χμνίον νερό" χχι νχ τον άκολου-

ι4• Και όποο εμβει, να εΐπήτε

«ί; το» α^θένττν τοΰ σπτιτίου* ότι ό

διδάσκαλος λέγει* που είναι τί> κονάκι,

όπου νχ οάγ*> το πάϊχα μαζϋ μέ τους

μχθτ,τάόες μου ;

1 5. Και εκείνο; θέλει σα; δείζ'ΐ «-

νχ άνώνίον ς-ρωμένον, έτοιμον' έκεϊ

ετοιαάσετέ μα;.

ι6. Κοί εύγίχχν ο; μαθτιτάδες του,

χ« έπίγαν ίίς ττ,ν πάλιν , χα•. εΰρν.καν

χχίΐω; τους είπίν" και ετοίμασαν τα

πάσ/χ.

\η. Και ωσάν έβραδΐασεν, ί,λθε

μαζΰ μέ τοϋ; δώδεκα.

1 8. Καϊκαθεζο'αονοι αΰτοΐ έ/.εϊ, και

τρώγοντες , είπεν ό Ιτ,σοΰ;" Βέβαια

«ας λέγω , ότι ίνα; άπό σα; θέλει με

παραδώ«ι, έχίϊνο; όπου τρώγει μα-

ζ'ί μου.

19. Και οί άπο'ς-ολοι άρχισαν να

λυπούνται , χαί να τοΰ λέγουν ίνα;

ίνα; μήνα είμαι εγώ; χαι άλλο;" μη

να είμαι εγώ ;

2θ. Καϊ ό Ιησοΰς άπεχρίθνι , χαι εί-

πέν του;" ένα; ^ είναι) άπο τοΰ; δώ

δεχα, όπου βουτά μαζύ μου ε•.; το

σχουτέλι.

2ΐ . Κα* άλτίθεια ό υιό; του άνθρω

που υπάγει, χαθώ; είναι γεγ&αμμένον

δια λαγούτου* άμή άλλοίμυνον εις εκεί

νον τον άνθρωπον όπου δια μέσου του

Παραδίδεται ό υίο;τοΰ ανθρώπου" καλ

λίτερο» του ί,τον , να μί,ν ήθελε γεν-

νηθν" ό άνθρωπος εκείνος.

3». Κ*ί όταν έτρώγασιν, επίίρεν

ό Γίσους ψωμί , και ευλόγησε και εκο-

1 3. Ε οίρΡον & γκα μαΟητίτ' έτιγ,

ί οΰ θο'τ' άτοΰρε' έτζενι ντε κιουτετ,

ε' οο τξ πίκετΐ μέ γιου νι§ νιερι χ£

υ.παν νιϊ στάμν; με οϋγε,, έ χάιγδενι

πα; τίγ.

1 4• Ε τέκ οο κ§ τέ χίγε θόϊ ζο'τιτ

σΐ στεπίηι, σε δάσκαλι Οότε, κοΰ ε"- τξ

κονάκου κ& οο τ4 /χ πά^ιίϊνε, πάσχι

μέ μαθητίτ έ;χί;

1 5. Εάί§ο τοϋ&ιρτο'γΐ γιούβεϊ νι$

τζαρδάκ τ|μάδ στρούαρι μέ μ§σάλε,

Ρατ'.' άτγέ Αένανι Ρατι περ νάβετ.

ιό'. Ε §οΰαϊ| μαΟητίτ' έτιγ, έ

βάν| ντ| κιουτετ , έ Ρένε σι κοΰντρ'

οΰ θαι άτοΰρε' ΐ '/.ϊνι ΡατΙ πά5κχν|.

ιη. Ε σ'ι ούέρρ βγιέν ;":ά3κΐ με τ|

«[Λπί^γιέτί,

ι8. Ε τεκ ρίγν' άτα [Απε σουφρχ

ΐ χάιγν| , οΰ θα Ιησούί" με τ| βερτέ-

τα οΰ θό[Α γιούβετ , σε νι| γκα γιοΰσ

5ο τ| μ| παραδο'σγε , άι κε /% μέ

μούα πάσκί.

1 9• Ε νίσνε τε χέλμόνεϊγνε , Ι τΙ

Θό5ν' άτιγ νιέρι πα; γιάτΐριτ, μος

γιαμ οΰνϊ; έ τγιάτερι μό; γιαμ οϋνε;

αο. Ε δέ άί οΰ πεοΡέιΡκ, έ οΰ θίί

άτοΰρε νιε γκα τ^ διμπίίγιέτε, άί κ^

γγίεν δόρρίνε ντε κούπε πασκε μέ

μοΰα.

αι. Ε ΐ πίρρ\ νιίρίουτ βέτε σι

κούντρε εστ* σκρουαρε π|ρ άτε, πό βέ

άτιγ νιίρίουτ, ίε πρέιγ άτίγ παρα-

ίο'σε-κ ί πίρρΊ ί νιερίουτ, με μίρ^ε κε

πέρ άτε νιερι τεμός κέ λέρε.

.23 Ε τέκ χά«γν' άτα, μο'ί^ι Ιη

σού* άυυχε,, έ σι έ πέκο'*, έ θέου, έ
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ψέν το" καί εόωκέν τους , καί είπε" λά

βετε, φάγετε" τούτο είναι τό κορμί

μου.

23. Καί έπηρε το ποτήρι, και εύ-

ναρίτίοε και εόωκέν του;* και επιαν

άπ'έκείνο όλοι.

24• Καί εϊπέν του;" τούτο είναι το

ο} άδα άτούρε' έ ού θά' μίρρι, χά«,

κ§γιό ι'ίτε κούροι ιμ.

α3. Ε σι μόρρι ποτη'ρε, έ εύχαρι-

στίσι , ού ά δα άτοΰρε , έ πίν§ πρέϊγ

σίγ Ρίθε.

α4• Ε ού θα άτοΰρε* κούϊγ ξ'ίτε Ριά-

αίμά μου, όπου είναι ττίς νέας δια- κου ίμ Ί δγιάτεσε. σε ρε, κε σο τϊ οέρ-

ίη'κης, όπου χύνεται δια πολλού;, 'δετε περ σούμ§.

25. Βέβαια σας λέγω, ότι πλέον | α5. Με τε βερτέτα οϋ θοεχ. γιου»

δεν θέλω πίει από τον καρπόν ττίς βετ , όό τε μός πι με γκα τζπγιΐλ

αμπέλου, έ'ως την ^μέραν εκείνην, ό- βέΐίτι γγέρα μπα τέ οίτε, κούρ τα

ταν το πίνω αυτό καιν•ύριον εις την πι άτε τε ρε ντε μπρετερί τε Περ-

βασιλείαν τοΰ Θεοΰ.

α6. Και ωσάν έψαλαν υμνον, εύ-

γηκαν εις το όρος των Ελαιών.

αγ. Και λε'γει τους ό Ιησούς" ότι

όλοι θέλετε σκανδαλισθώ δια έμενα

ίτούτην την νύκταν" ότι είναι γεγραμ-

μένον" θέλω κτυπήσει τον ποιμένα,

και θέλουν σκ•ρπισί)ή τα προ'βατα.

28. Αλλα ΰς-ερον ά<ρ' ού άνας-ηθω ,

θε'λω σας προλάβη εις την Γαλιλαίαν.

29. Καί ό Πέτρος τοΰ λέγει* αν καΐ

όλοι σκανδαλισθούν , άλλα έγώ όχι.

3ο. Καί λέγει του όΐησοΰς' βέβαια

σου λέγω" ότι ση'μερον την νύκτα έτού-

την , προ του να λαλ/ίση ό πετεινός

δύο φοραΓς, θέλεις με άρνηθη τρείς

φοραΐς.

3ι. Και εκείνος ίλεγε περισοοτε-

ρον* αν και κάμη χρεία Λ άποθάν»

•μαζύ σου , δεν θέλω σε άρνηθη. Καί

τα όμοια έλεγαν καί όλοι.

. 32. Και επήγαν εις τό χωρίον τό

Γεθσημανη" και λέγει εί; τους μαθητα-

οες του* Καθίσετε εδώ εως ού να προ

σευχηθώ.

33. Καί πέρνειτόν Πέτρον καί I-

άκωβον καί Ιωάννην μαζύ του" και

άρχισε να τρομα;η και να άδημθνη.

ντισε.

26. Ε σί εύχαριστίσνε οούαΛε ντε

|μαλλ τ{ ούλί"«τ.

27. Ε ού θο'τ' άτοΰρε Ιησού» , κι

Ρίθε §ό τε »κανδαλίσενε περ μούα

ντε . κετε νάτε' σ» |στε Λκρούαρ§,( &•

τε Ρο&τ <?ελμούαρε, έ & τε περχά-

πενε δίντε.

28. Ε πό πας σε γγιάλουριτ σία,

οό τε βέτε περπάρα γιούβετ ντε Γα

λιλαίε.

29. Ε Πέτρουα ΐ θα άτίγ' ε δε τ|

Ρίθε ντου σκανδαλιτζινι, πό ού'νε γιο.

3ο. Ε ϊ θο'τ' άτίγ Ιησούϊ, με τε

βερτέτε τε θόμ τϊγ, /ε σατ ντε λΐτε

νάτ§ , πα κ&ντούαρε έ δε κοκόίΗ οι

χέρι, οό τέ με άρνίσετζ τρί χέρε.

3ι. Ε άί «τόντε ί θο*• έ δέ ντοί»

οα*τε κε τε βδές με τι πά'ίκε, νούκε

οό τε τ' άρνίσεμ τίγ" ί αστού θο^ίν^

* δέ τε Ρίθε τε τγιέρϊτε.

32. Ε βίγίνε ντε νιε φ8ιατ κε κιού-

χαεϊγ Γεθσιμανί" έ ού θο'τε μαθητί-

βετ οί τίγ' ρίγι Αετού γγέρα σα τ|

φάλεμ.

33. Ε μέρ^ πάσ/ε με βέτϊχε τέ τίγ

Πέτρονϊ έ δε Ιάκωβονε, έ δέ Ιίοάννΐ,

έ ζούρι τε τροαάς, ε τε χΓ/.ρ.ύνίΐγ.
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34• Και λίγει τους* ή. ψυχν) [λου

ιϊναι λυπηαίνι; έως θανάτου" ς-αΟ^τε

ιό α» , και αγρυπνάτε.

35. Και παγαίνωντας παρακεϊθ'ν

ολίγον , έπεσεν απάνω εις τ,',# .ην" και

επροσευχετο , αν είναι δυνα τον , ν«

περάση απ αύτον ή ώρα.

36. Και ελεγεν' άββά ώπατ/,ρ,

ό)α είναι δυνατά εις εσένα" ας περά

ση το ποττίριον τοϋτο άπο ΐλένα" άλ

λα όχι δ, τι έγώ θέλω , άλλα δ, τι

θέλεις εσυ

37. ΚαΙ έρχεται και ευρίσκει τους

όπο3 έκοιίλοΰνταν" και λέγει εις τον

Πέτρον* Σίαων, κοιμάσαι; δέν τίαπό-

ρεσες (λίαν ώ$αν να άγρυπν/ίσης ;

38. Αγρυπνάτε και προσεύ-/εσθε,

•ιά να {λ'ΐ,ν πέσετε εις πειρασαόν.

Το πνευαα είναι πρόΟυαον, άυν") ή σάρ

κα είναι ασθενής.

3<). ΚαΙ πάλιν επίγε και έπρο-

«ίυχν;'6νι, λϊγωντας τον όαοιον λόγον.

4ο. Και γυρίζωντας 7|ύρέ τους πά

λιν όπου ίκοιριοΰνταν, διατί τ,ταν τα

αάτιά τους βαρεμένα ( άπο τον ΰπνον )

και δέν ειςευραν τι να τοΰ αποκρι

θούν.

4<• Και έρχεται το τρίτον, και

λέγει τους' κοιίλάσθε το λοιπόν και ά-

ναπαόεσθε' σώνει, εφθασεν ή ώρα' να,

όπου παραδίδεται ό υίός τβΰ άνθρω

ποι εις τα χέρια των αμαρτωλών.

4». Σηκωτέ• να πάαε' να, εκεί

νος όπου μέ παραδίδει έσηΊλωσε.

43. Και άκο'ν.1 ενώ ώριίλει έρχε

ται ό Ι»ΰόας, ό όποιος ήτον ένας α

πό τους όώδεκα, και ρ.αζύ του πολΰ

π/.ηΟο; ριε σπανία και ςΰλα, άπο τους

αρχιερείς και γραμματείς και πρέ-

«£υτέρους.

44• Και εκείνος όπου τον έπαρά

34- Ε ού θότ' άτοΰρε' σουμε χελ-

μούαρε είτϊ Σπίρτι ία γέρα ρίπε 65ε-

κίγε,' μπέτουνι έ ρίι κετοΰ , ε μός φλίγι.

35. Ε σι βάτε πάκεζε με τέίγ. ρα

περμπίς" £ φάλειγ, ντεμούντ, τε μερ-

Ρόνείγ γκά άΐ κου'ίγ σαχάτ.

36. Ε θόϋτε* άββά ώγιάτ, Ρίθε, τΐ

κολάεγτα γιάν§ τέκ τι, ρ,ερΓο γκά (λέ

γε κετε ποτϊΐρ" πό γιο άτε κε <$ου'α

ουνε, πο «'.ε κε 04 τι.

37. Εβγιέν, ε ί Γέν άτά κε φλίγ-

νί' έ ί θο'τε ΙΙέτροσε' Σίμων, φλε; νου-

κε μουντέ τ| ρίγε ζγιου'αρ§ νιε σαχάτ;

38. Ρίγι ζγιουαρε, έ δέ φάλλι, κε

τ| (λός πίνι ντε πιραζί' ΐπίρτι εστί

ίατΐ, πό κούρμι εστ' ΐ σμουντουρ§.

39• Ε πάμετα βάτε ε ού.φάλλ,

του'κ' έ Οένΐ άτε φγιάλλε.

4<). Ε σι οϋ κθίε ί Ρέτι άτά περσερί

χ4 ^λίγνε, (σε ψε κενέ σίτ' ετουρ»

ρε,ντουαρε ) έ νούκε οίγνε τζτι πίρΡέ-

Ρί5ιν άτίγ.

4ι. Εβγιέν τε τρέτενε χέρι, εού

θότ' άτοΰρε' έ δε πό φλίγι , έ ποί-

χενι" σαδό, ερύι σα-/άτι,νά, ΐ πίρ^ι

νιερίουτ κε ίπετε [λπε δουαρρ τε <ρα-

γΐτο'ριβετ.

45. Γκρίχι τε βέαι" να, άί κε οο

τε ρ.ε άπε , έ'ρδι ά<ρ|ρ.

43. Ε άτε τζάστ, πα σόσουρε κι

«ργιάλενε , βγιέν Ιούδα , κέ κε νιε γκα

τε διαπεδγιέτε , έ δε Αάσκι (λέ άτί

ίτοώλε τούραε (λέ δίκ»ρα , ε δέ αέ οροΰ-

νυρ , γκά τε πάρετ' έ Πρίφτερετ , «

δε γκά ΓραΐλίΑατέιγτε , ε δέ πλέϊκτε.

Α4• Ε άί κε έ πκραόόσι άτε, ού

ύίόϊ τους έδωσε (τ/ι^άδι, λέγωντας" | κίϊ δένε άτοϋρε νιίίάν , « ού κίΐί Οενε'
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ίτι όποιον εγώ θέλω φιλγίσει, αύτος σι άτί κε όο τ§ πούί, άί |στ§' ζί^ιβ

*Ιναι" χιάσετε τον, και υπάγετε τον άτε, έ σπίριε μέ κελίμ.

φυλαγμένα.

45. Και ώσαν ίλ9ε, παρευθΰς έ-

«ίγί κοντά του, και λέγει του" δι

δάσκαλε, διδάσκαλε" και έφίλν,σέν τον.

46. Και εκείνοι έβαλ*ν τα χε'-

ιιά του; απάνω του, και τον έπιασαν.

47' Και Ινας κάποιος άπ' εκείνους

όπου ές-:'κοι.νταν εκεί, εύγαλε το μχ-

χαίριον, και εκτύπωσε τον δοϋλον τοΰ

άρχιερέως, και εκ,οψε τ6 αυτί του.

48. Και άπεκρίθη ό Ινιτοΰς, και

ειχέν τους" ώσαν εϊ; ένα ληςτιν νίλθε-

τε μέ σπαΟία και μέ ξύλα να ριέ

πιάσετε;

4$• Κάθε τ,μέρα ΐμουν μετ' εσάς

ιΐς το ίεοον διδάσκωντας, και δεν με

έπιάσετε' άλλ: τοΰτο ένινε δια να

πλτ,ρωΟωσιν αί γραφα'ις.

5ο. Καί άφίνοντές τον έφυγαν όλοι

5 ι. Και Ινας κάποιος νέος τον α

κολούθα, ένδυμένος σενδο'νι κατάσαρ-

κα* και έπιασαν τον οι νέοι.

5α. Καί εκείνος άφίνωντας το

σενδο'νι, έφυγε γυμνό: άπ' αϊτούς.

53. Καί ΐπτ,γαν τον Γτ,σοΰν εις

τον άρχιεοέα" καί έμαζώχθηκαν μα-

'ζϋ μετ' αύτον όλοι οϊ άρ-/ιερεϊ; καί οι

πρεσβύτεροι καί οί γραμματείς.

54• Καί ό Πέτρος τον ακολούθα

άπο μακράν, Εως μέσα εις ττ,ν αϋλν-,ν

τ•ΰ άργιεοέως" και έκάθετο μαζΰ μέ

τοΰ; ύπτοέτας καί έζες-αίνουνταν εις

την φωτίαν.

55. Καί οί αρχιερείς καί όλη η σύ-

ναςις έγύρευαν μαρτυρίαν εναντίον τοΰ

Ι/,σοΰ, δια να τον θανατώσουν, καί

ίϊν είίριτκαν.

56. Διατί πολλοί έμαρτυροΰσαν

ψεύματ» εναντίον του" άμη" ι μαρτυ-

ρίαις τους διν ήταν ϊσαις.

45. Ε πο'κε έρδι, άτε τζαστ γιου

κιάσ *τϊγ , έ ΐ θότ|" δάσκαλ , δά-

σκαλ , έ έ πούδι ατέ.

46. Ε δε ά-α 3τίνε §ούαρρτ§ μπί

τε , έ έ ζυύν' ατέ.

47• Ε ίιε γκα άτά 4 ρίγν" άτγέ,

κρέου θικΐνε , έ Ροδίτι κοπίλ' • σε πά-

ριτ σε πρίφτερετ, έ ίπρέου άτίγβέίνι.

48. Ε ου περΓέΐΓκ Ιησούΐ, έ ού 9κ

άτοΰρε' πόσι μπ§ κουσαρ οούαλτε

μέ θίκερα έ με δρούνιερ τε ζίοι μοι'α;

4<). Γκα όίτα πά3/5 μέ γιαύβετ

γέίε τούκ' έδιδάξουοε ντε Ιεοο, •
4 — » ^ - - γ »

νούκί μ| ζούτϊ , πο δ'^ύ/αετε τε δάλ-

λίνε τέ βϊοτέτα κάρτξοατϊ.

5ο. Ε έλιά/ε άτε τε ίίΟε. έ ίκνε.

5ι, Ε νιεδγιαλλιόάβίγτε πας τίγ,

/ε κέ τιλίξουρε μέ τζαρτζα© μπί ίε-

κουρε , έ έ^ν' ατέ τρίματε.

ι. ν. ο ε α•. σ; λϊχοι τ,αρτ,αφνε,

ίκου γκά άτα λιακουρίκ.

53. Ε έ σπούνε Ιν,σούνε τέκ ίπά-

ρι πρίφτίρετ , έ ού μπΐγιόάε άτγέ

μέ τ§ πάσΛε, Ρίθε τέ πάρετ' έπρίφτε-

ρετ, έ οέ πλέικτί, έδέ γραμματέιγτε.

54• Ε Πέτρουα βίγ πας τίγ πέρ

σελιάρΡουτ, γ^'έρα πρέντα ντε άβλί τε

σέ πάριτ σέπρίφτϊρετ , έ ρίγτε πά!;κ|

μέ κοπΐγ , έ γκρόχειγ μπε ζγιαρ.

3 Ε τε π•'ρϊτ ε πριφτΐρετ, ε όε

• ίθε μπϊγέδεγια κεοκόιγνε μαρτυρί

κο'ντρ Ιτ,τούιτ , περ τε βράρε άτ|,

πο νούζΐ ίέιγ<;ε.

56. Κ 9ούμΐ μαρ^^ρίσνΕ ρέμ, κο'ν-

τρ' άτίγ , πο νούκε. κε'νε πάραΐγ μαρ-

τυρίτ' έτοΰρι.
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5^• Κοα εστ,κώίησαν κάποιοι, καί

•ψευοΌμαρτυροΰσαν εναντίον του, λέ

γοντες"

58. Οτι έμεΐς τον άκουσαμεν ό

που ελεγεν, ότι εγώ να χαλάσω τον

ναον έτοΰτον τον χειροποίητον , καί

•Κ τρίϊ; ήμέραις να κτίσω άλλον ά-

χ«ιροποί7,τον.

59• Και μτ,ίε ετζι ίτον ίση ■/>

μαρτυρία τους.

6ο. Καί στ,κονώμενος ό άρνίϊρεΰς

«ς το μέσον, ερώτησε τον Ιησοΰν, και

•ΐπε' όέν αποκρίνεσαι τίποτες; τί εί

ναι ετοϋτα όπου μαρτυροΰσιν ετούτοι

εναντίον σου;

6ι. Και εκείνος «σιώπα, και ο*έν ά-

πεκρίθ/ι (τίποτες.) Πάλιν ό Αρχιερεΰς

τον έρωτα, και λέγει του" έσίι είσαι ό

Χρις"ος 6 υιός τοϊ ευλογημένου ;

62. Καί 6 Ιησοΰς είπεν' «γώ εί

μαι" και θέλετε είίεί τον υίδν του άν

θρωπου να κάθετε έκ δεξιών της δυ

νάμεως, καί να έρχεται με τα σύνβ-

9* το» ουρανού.

63. Καί ό άρχιερεΰς ίσχισβ τα

φορέματα του, κάι είπε" τί χρείαν I-

χομεν πλέον άπο μάρτυρας;

64- Ηκούσετε πώς έβλασφ^μησε.

τί σας φαίνεται ; Καί εκείνο; όλοι τον

•κατάκριναν να είναι άξιος θανάτου.

6ο. Κοά άρχισαν κάποιοι να τον

«τυουν, χαί να τον σκεπάζουν το

πρόσωπον του, καί να τον κτυπούν,

καί να τοΰ λέγουν" προφη'τευσε, τίς

•ιναι εκείνος ύπού σε έκτύπησε; καί

οι ύπηρίται τον εκτυποϋσαν ίαπί-

«ματα.

66. Καί ώντας 6 Πέτρος εις την

•ύλην κχτω, $λθί μία άπα ταϊς κο-

κέλαις τοΰ άρχιερίως"

6η. Καί ωσάν είδε τδν Πέτρ»ν

57. Ε ού γχρένΐ τζά, ί μαρτυρίσν|

ρ"εμ κοντρ' «τίγ , ε^θάνΐ.

58. Σέ να'βετ ΒΑουαμ άτ£ *1

θοσ" σέ οίνε. §6 τ\ πρϊδ κ|τ& Να4

κε εστϊ πέ,ρε μέ §ου'«^ , έ πέρ τρί

όίτ & τε πεϊγ «£ τγιάτερ τ$ πα

π£ρ[1ε με οούαρρ".

59. Ε ας κείϊτοΰ νούκε. κε νι| (χαρ-

τυρία έτοΰρε.

6ο. Ε σί ού γκρέ ντε μες ί πάρι ί

πρίφτ§ρετ , έ πιέτι Ιησούνε. , έ Θ<μ"

νου'κε περΡεΐε φάρε; τζμαρτυρί 6<ίν|

κετά κεντρί τέγε;

6 1. Ε άί πουσόντι , έ νούκ' οΰ

περΓέιί* φάρε" έ έ πιέτι άτε περσερί ί

πάρι ί πρίφτερετ, έ ί θότ' άτίγ" τί

γ! Κρίστι ί πίρ^ι ΐ σε πεκου'αριτ;

62. Εο*έ Ιησούι ί θα, οΰνί γιάμ

Ι ο*έ & τ§ σίχνι τ& πίρρ" είιερίουτ τ$

ρΊ'γε μπάν| τ^ §γιάθετ| τ& φουκίσΐ ,

ε 0*8 τε. ρΊ'γε μπ4 μ τ§ Κί&λιτ.

63. Ε ί πάρι *ρίφτερετ σί τζορι

ρΌ'πατ έ τίγ θο'τ§" τζνα §ουχαενε μαρ-

τίρίτε.

64. Ε διΓιούατι βλασφημίνϊ , τζού

όούκετε γιούβετ ; έ ο*ε άτά τε Γίθ* ε

άποφασίσνε άτε έ θάν§ , κε ΐατε φα-

γ$τούαρ π$ρ β^έκεγε.

65. Ε νίσν§ τζά τα π|5τίγν' άτι

ντ| φίκε, έ τ| μπουλιο'ϊγν§ σουράτν*

«τίγ . ϊ τί πίγνβ άτΐγ με ίίουπλιχκα,

έ τϊ θό^νε" προφητέψ' ε ίέ κοπίγτϊ

ΐ πίγν' άτίγ με σουπλιάκα.

66. Ε τέκ κί Πέτρουα π»ρπ•ΐ9 ντί

άβλί, βγιεν νι| γκα κοπίγετ' έ σ|

πάριτ σ& πρίφτερετ.

67. Ε βί πα Πέτρονί *4 Ρ1»1^/.•^)
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ότου έζες-αίνετο, άτένισεν εις «ύτον,

χαϊ 7ίγει* *«ϊ Ά Ρ•α*υ ^"οκν ρ.έ τόν

Ιτ,σοδν τον Να*αρ7|νόν.

68. Και εκείνος άρννίθη, λέγων-

τας' ίέν ήξεΰρω τί "λέγεις" και ϊύγνί-

κεν ?ςω εις το προαΰλιον" χαϊ 6 πε

τεινός έλάλν,σε.

6ρ• Και ή κοπέλα ώσαν τον εί

δε, πάλιν άρχισε να λέγγ) εις τους πα-

οατεκά^ενους' δη έτοϋτος άίϊ' αυ

τούς είναι.

ηο. Καϊ εκείνος πάλιν άφφΐί*&.

ΚαΙ πεονώντας ολίγον πάλιν οι πα-

ρας•εκά|λενοι λέγουν του Πέτρου* ά-

λνι'θεια και σΰ «κ αϋτουνοϋς είσαι δι-

ατί και «υ Γαλιλαίος είσαι, και νί

λαλιά σου όαοιάζει.

η\. Και άρ/ισε να άναθεματίζ•/)

και να ό[*.ο'ν•ο' ότι ο*έν τϊςεύρω τον άν-

θρωπον έτοϋτον όπου λέγετε.

η•χ. Καϊ ό πετεινός ελάλγ,σ* δεύ

τερον* και άνεΟ υΐί,η'Οΐ) ό Πε'τρος τον

λόγον όπου τοΰ είπεν ό Ι/,σοϊς' δτι

προ τοΰ να λάληση ό πετεινό; δυο φο-

ραΐς, θέλει; ρ.έ άρν/ιΟο τρεϊς. Και άρ

χισε να κλαίγ•/).

Κεφ. ιέ, ιί>.

ι. Και παρευθΰ; άπό τανΰ ίσυρι-

βουλευθ^καν οι αρχιερείς ριέ τους πρε

σβυτέρους και γραμματείς, καϊ όλον

το συνέδριον, και έδεσαν τον Ινισοΰν

καϊ έπΐγάν τον, καϊ έπαράσωκάν τον

. «ς τον Πιλάτον.

α. Και ά Πιλάτος τον ίρώτνισεν'

έσΰ είσαι ό βασιλεύς των Ιουδαίων;

Καϊ ό Ιτ,σοΰς άπεκρίθντ, καϊ είπιν του*

εσύ το λέγεις.

λ. Καϊ έκατ/,γοροΰσάν τον οι άρ-

-{ ιερείς πολλά, (καϊ αυτός δεν άπε-

κριί)•/, τίποτεςΥ)

έ β^τοοΊ ρ.ίρρ£ άτ{ , ε ί θ«τε. ΐδέ

τι γε'*ϊ πά3κ| μέ Ιν;σούνΐ ναζαρι-

νόνε,.

63. Εάί άρνίσεϊγ, εθόδ' νού/ε &,

ας κουπιτόιγ άτό κε θούα τί. έ δο'λι

γιάατϊ μπ§ £ούγ§, έ κοκο'σι λΐντόί.

69. Ε σϊ έπα άτε περσερι κοπίλι-

α, νίσι τοϋ θϋσάτοΰρεκε ρ*ίγνε άτγέ

ύ κούϊγ γκα άτά εδτε.

-ο. Ε άί πάμετα άρνίσεϊγ" έ πας

νιετζίκετ ί θο'νε Πέτροσε άτα κε ρίγ-

ν' άτγε' (/.ε τε βερτέτα γκα άτα γέ"

σέ Γαλιλαίο γε , έ τε φόλτουριτ τατ

Ριάν.

7». Ε άί νίσι τε άναθεματϊς, έτε

πετόνειγ , Λε σέ δι κ|τ$ ν>ερϊ κ§ θόι.

η•ϊ. Ε π|ρ σε &'τιτ >.εντόι κοκοτι"

έ οΰ κουίγτούα Πέτρουα φγιάλεσε κε

ί θα άτϊγ Ιτισούι* κ§ πα κεντούαρε

κοκο'ΐι οι χέρί, δό" τε μ§ άρνίσετζ

μούα τρϊ χέρε, έ νίσι έ κιάντε.

Κρίε Επεσεμπειγιετετε. ιε. 1 5.

ι. Ε άτε τζαστ ντ& [*•§γγες οΰ

[λπεγιούαο^ε τε πάρετ' έ πρίφτερετ,

Αάσζε ριέ πλέιγ^ε , έ 5ε (χ.έ γραρψα-

τεϊγτί , ε δε ψϊ Ρίθε ριπεγέδεγενε, έ

σϊ έ λίόνΐ Ιηνούνε , έ Οπούνε , έ ϊ

ίάνΐ ρίπε δουαρρ τ| Πιλάτοσ§.

2. Ε έπιέτι άτε Πιλάτουα, τι γε

[ΐπρέτι ί Τζιφούτετ; έ δε άί ού π$5-

Ρέϊίκ, έ ί θα άτϊγ" τι έ θοιία.

3. Ε θόσνί σούριί καττηγορι κοντρ'

άτϊγ τε πάρετ' έ π^ιίφτίρετ.
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4- Κα! ό Πιλάτο; πάλιν τον ε'-

μετερώτησε, λέγωντας' δΐν αποκρί

νεσαι τίποτες; για ίσες πόσα σου κα-

ταμβφτυοοΰν.

5. Και ό Ιησούς πλέον δέν άπε-

κρί9η τίποτες, τόσον όπου έθαύμαζεν

ό Πιλάτος.

6. Κα! κάθε έορτήν τους έλευθέ-

ρονεν ενα δερ,ίνον, όποιον ήθελαν

ζηττίσιι.

η. Κα! ητον ίνας, όπου τον ελε-

γαν Βαραββάν, δεμένος ο.αζύ με ε

κείνους όπου άπες-άτησαν μαζύ του ,

ο'ι όποιοι εις την άπο^ασίαν είχαν

κάμει φόνον.

8. Και ό όχλος έβόησε, και άρχι

σαν να ζητοΰσι, (να τους κάμη,) κα

θώς τοΰ; έκαμε πάντα.

α. Και ό Πιλάτος τους άπεκρί-

6η, λένωντας* Θέλετε νά σας απολύ

σω τον βασιλε'α τών Ιουδαίων ;

ίο. ( Διατ! ηςευρεν ότι διχ φθό-

νον τον έπαράδωκαν οι αρχιερείς)

ιι. Αμή οι αρχιερείς έπαρακίνη-

σαν τόν όχλον, να τους άπολύση. τόν

Βαραββάν καλύτερα.

ία. Και ό Πιλάτος άπίκρίΟη πά

λιν, και λέγει τους" λοιπόν τί θέλετε

να κάμω εκείνον όπου λέγετε βασιλέα

τών Ιουοαίων ;

1 3. Και εκείνοι πάλιν εκρα;αν*

σταύρωσον αύτον'

1 4 Και ό Π.λάτος τους έλεγε- ^-α!

τί κακόν έκαμε ; Κα! εκείνοι περισσό•

τερον έκραζαν* σταύρωσε τον.

1 5. Και ό Πιλάτος θέλωντας ν«

καμ,η ικεϊνο όπου άρεσε τοΰ λαοΰ, ά-

πολυσέντους τόν Βαραββάν, και τόν

Ιησοΰν οέρνοιντας, τους τόν επαράδω-

κε, να ς-αυρωθη.

1 6. Και οί <7ρ*τιωται τόν «πήραν

και τόν επήγαν μέσα ει; την αύλήν,

4• Ε Πιλάτουα ί πιέτι ά~ί παίενί»

έ ί θότ§* νου/.ε. π|ρΓέΡ» φάρ£«; *"/.

μπ§ σα τ§ καλι'ζογεν$ κιτα τίγ.

8. Ε Ιησού» μ^ νούκ' ού πίρίέιΓχ

φάρρε, κάκε λ§ οΰ τζιουοϊτ πιλάτουα.

6. Ε ντε τζ& τί κρεμπτε οΰ λϊ/ϊόν

άτοΰρ» νιε τ* χαψυσουρί. τζιλιν| <$ό

&§ τε κερκόιγν»..

7. Ε κέ νι§ χ$ κιοΰχαεϊγ Βαρ«€βα

λίδουρε; ντΐ χαψάν| πάσ/.ε με σώίΛτ

έτϊγ, κ§ κί3ν$, Μρ| βρέσ*γι ντ§ να-

κατοακ.

8. Ε ϊΐ Λρίτν| τούρμα , νίσνε τ|

κίρκο'ϊγνί, σϊ κούντρ' οΰ /'^ντε άτοΰ-

ρε κούρδο.

3• Ε δε Πιλάτουα ού περίέιίκ άτοί-

ρε, * ού θά' 2>όΐ του λίίίόιγ γιούβετ

Μπρέτν' « τζι^ούτετ;

ίο. ( Σε ε δίγ κε γκα ζηλία ε δάν'

άτ| ντε άίτ§πάρ&τ' ε πρίφτερετ. )

ιι. Ε τ| πάρ|τ' ε πρίφτ§ρετ βού-

νε τούρμενϊ κ§ τ| κερκο'ΐγνε πρέιγ σ!γ

τοΰ λεσόν με τίπερ Βαραββάνϊ.

ία. Ε Πιλάτουα ού περ?έΐΓκ, ε οΰ

θα άτοϊρε πάΓενε' τζδόι δα τοΰά /φγ

άτ§ /.έ 0οί Μπρέτ τ| τζιφούτετ;

1 3. Ε δε άτα πάΓενε πρίτνί μ}

φόρτ, μπερΟέε άτ'ε ντε Κρού«κ.

ι4• Ε Πιλάτουα ού θο3 άτουρε'

τζτέ "<έϊκ ού Αέρι; έ άτα με σούμ§

θερρίσνε μπερΟέε άτϊ ντε Κρούικ.

1 5 Ε δέ Πιλάτουα σε ψέ δϊοι τε

πεν ζέμερεν' έτούρμ|σ$ , ού λε3όι ά-

τοΰρε Βαραββάνε , έ Ιησούνε σι έ ρά-

χου μέ καμτζι, ί δα τ| μπερδέν«γ

ντ^ κρούιλ.

ι6. Ε ϊμούαρρΐ άτε τρίματ§, έ £

σπούνί ντε άβλΐ, τέκ' ίστι Πραιτόρι,
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όπου είναι το πραιτώριον* χμ Ιαάζω-

ξαν $λον το τάγμα.

17. Και ένδυσαν τον χόχχινον φό

ρμα, χαι ίπλεςαν ς-εφάνι άχάνθινον,

χαι το έβαλαν ει; το χεφάλι του.

ι8. Και άρχισαν να τον χαιρετούν,

χαίνα τοΰ λίγουν' χαΐρβ έασιλεΰ των

Ιουδαίων.

19. Καί τον έχτυποϋΌαν εις το

χεφάλι μι χαλάει, χαΐ τόν έπτυοΰσαν,

χαι {γονάτιζαν χαι τον έπροσχυνοΰσαν.

αο. Και ώσχν τον Τάιζαν, το*

ίχδυιαν το χόχχινον φόρεμα, χαι τον

ίνο^υσαν τα φορέματα τα έόιχά του"

χαι εΰγαλάν ίο/ (να τον ΰπάν ) να τον

^κυρώσουν.

3ΐ. Και άγγάρευσαν κάποιον Σί

μωνα Κυρηναΐον, όπου έπέρνα (άπ'

ίχεϊ) χαι ηρχετο " από τ6 χωράφι,

(τον πατέρα τοΰ Αλεξάνδρου χα'ι Ρου-

φου ) δια να σηχώστι τον ς-αυρόν του.

33. Και έφεραν τον (Ιηοοΰν) ει;

τον τόπον του Γολγοίά' ό όποιο; έρ•

μηνευεται, τόπος κρανίου.

33. Και τοΰ έδιδαν να πίη κρασί

«ναχατωμένον με σμΰρναν, άμή έχει•

να; δεν το έπίϊρι.

34 Και ώταν τόν ές-αυρωσαν, έμοί-

ραζαν τα φορέματα του, χαι έρέιχναν

λαχνοί»;, ποίον να πάρη κάθε ίνας

άπ αυτά.

35. Κα; τ,τον ώρα τρίτη, όταν τον

ς•αύρωσαν.

Ι 26. Και τ" επιγραφή τη; αιτία; του

ητον απάνω γεγραμμένη" Ο ΒΑΣΙ

ΛΕΥΣ ΤΩΜ ιοτδαιων.

*η. Και μαζύ μετ' αΰτον ές-αυοω-

βαν δυο λης-άς' 2να άπό την δεξιαν,

καϊ άλλον ά*ο Την ζερβιάν του.

3?. Και έτελειώθη ή γραφή όπο5

• έλ^γαβιάβΟη ΐιβζύ .α* τού;

λ«"•1 χ*1

< θείίέαίνε ίίΟ| πιλίχνί.

ΐ7• Ε Ι Οέσνε άτξ με ρ\ί*| τ*

χούχβ" έ πλέζνε νά κουρόρε γ>α Ρίμ-

πα , Ι για βούν» ρίπε κόκε.

1 8. Ε νίσνε τα περβεντέτν' άτ^,

έ τι θόσνε, Ρεζό ω μπρε γ ΐ τζιφούτετ.

19. Ε ρ"ίχνί κόκεν' ετίγ με χα-

λάμ, έπεστίγνε μπε τι, έ πίγν| μπ&

δέ , έ ί φάλείγν' άτίγ.

3θ. Ε χοΰρ περκέδνε με τε, ΐ σβί-

3νε ρ'όλεν' έχούχε , έ ΐ βέ9ν| ^ό*ατ

έτϊγ , ΐ ί ντζούαρι γιάδτε, τα (*.ττξρ-

θέιγν' άτε ντε. Κρουιχ.

31. Ε άγγαρέψν» τεχ σχόν άτε'γ•

νιε Σίμων Κυρινέο (κ§ βίντβ γ/Λ

άρρ'α , παπάν' έ Αλέςανδροΐτ β ο* Ρου-

φοσβ) τε μίρρ" Κρουϋχν' έτίγ.

33. Ε έλίενε άτε ντ^ βεντ τ^

Γολγοθάΐτ. χε οο μέ 6ενε βεντ ί χρε'-

ρεβ•τ.

33. Ε ΐ Γπνε άτιγ τε πίγ βέρρ*|

ναχατόσουρε με σμύρνε , έ άι \θύχ" ί•

μόρρΊ.

34- Ε σι έ μπϊρθίίνε άτΙ ντ$

χρούιχ , ντά^τινε ίό-'"ατ έτιγ, ΐ βουνε

36ρτ μπι το , ' τζτε μΐρρ" Ρίθ§ χούσ.

35. Ε χε σαχάτι τρε, έ ι μπερΟίιν}

άτι ντε χρούα

36. Ε γράμ' έ χατηγορίοί τιγ χε

σχρούαρΓ ΜΠΡΕΤΙ Ι ΤΖΙΦΟΪΤΕΤ.

37. Ε ταχΆλί με άύ μπερΟίενϊ ντί

χρούώ οι χουσάρε, νιέρινς μπάνε τϊ

Λγιά9|τε , Ι τγιάτ|ριν§ μπάνς τ$ μδγ-

γερε τ^ τίγ.

38. Ε δολι έ βίρτέτί χάρτα κ|

βοβ' έ δε μέ παρανόμ* ού με^τοοα.
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39. Καί «κείνοι οχοΟ ίπ»ρνοΟσαν

(άπο •τγ,•ν ς-ράτβν) τόν ίβλασφηρ.οϋ-

σαν, κουνοΰντε; τα κεφαλιά τους, καί

λέγοντες" οϋαί, ίσΰ όπου χαλά; τον

ναόν, καί εις τρεις ημέρας τον οΐκο-

ίοριεΓς*

3ο. Σώσε του λόγου σου, και χα-

τίβα άπο τον ς-αυρόν.

3 1. Ομοίως καί οί άρχειρεΐς παί

ζοντες ανάμεσα τους με του; γραμμα

τείς, έλεγαν" άλλους έγλύτωσε, και τοΰ

λόγου του ίέν ίυνεται να γλυτώση

3α. Ο Χρις•ος ό βασιλεύς τοΰ Ισρα

ήλ, ας κατίβη τώρα άπ:> τον ς-αυρόν,

να εΐδοΰμεν και να πις-εόσωμεν. Και

Ικεΐνοι όπου ίταν μαζΰ μετ' αυτόν

ς-αυρωμένοι τον ώνείοΊζαν.

33. Και όταν εγινεν έκτη ώρα, ί-

σκοτεινίασεν ή1 γη όλη, εως την έννα-

την ώραν.

34• Και την έννάτην ώραν έβόη-

30, Ε άτά Αϊ σκόϊγν*, ουϊίσ$ !

ολασφημίσν" άτΙ τουκ Ι τουντουρξκο'-

κεν' ΐτοΰρε μπε τε, £ Θό3ν§* πολό μ;. |

τίγ )>.§ πρί* Ναόν$ , έ μπ§ ΤΡι διτ *

οερτόν.

3ο. "δπετό βε'τι^ενε τίντ•, Ι ζ•τρ.τ

γκα κρουικι.

3ι. Κεδτοΰ έ δε τ| πάρετ' έπρί-

φτίρετ θοϋνε τούκ επερκε'σουρε νιερι

μέ γιάτερινε, πάσχε με γραματίΊγτ."

τε τγιε'ρε "ίπετόι , Ι βετι^κ' ίτ^γ

σμοΰντ τε σπετο'γε.

3α. Κρίστι μπρέτι ί Ισραη*λιτ, λ»

τι ζΐρε'σϊ νταόΜ γκα κρουικι , κε τι

σόχίμϊ ί τ& πεσόγεα»" έ ο"έ άτά κε κί-

ν| μπερθίερε <ίάί?κϊ με τ§ ντ'| κρούΐκ,

ϊϊάιγν άτ{.

33. Ε σι ου χε σαχάτι Γιάστί,

ου 3ϊ| ίρίσίρε μπε Ρίθί ο*έ, γγε'ρ* μπί|

νέντε σαχάτ.

34• Ε ντε τε νεντενε σαχάτ, θυ^-

σεν όίησοΰς μεγάλην φωνήν, και •1> ΙρΊ Ιησούι μέ ζ^ τέ μάδ", 'θά*«"Όί,

πεν, Ελωί, Ελωί, λα-χ-χα σαβαχθανί , έλοΐ, λαμμά σαβα/θανί; κε όά με θε

τό όποιον μεΟερμηνευόμίνον (θέλει νά νϊ , ώ Περντι , ώ Περντί, •}έ μ§ λε;

ιΐπη') Ο Θεός, ό Θεός μου, σΊατί μέ

έγκκτίλιπίς ;

35. Καί κάποιοι άπό εκείνους όπου 35. Ε σί έ όιΓιούανε τ,ά γκα άτα

ίπαρας-ίκουνταν έκεϊ, ωσάν το ηκουσαν, . κι ρ\'γν' άτγέ, θο'3νϊ" για, Ηλίαν$

«ίπαν' Κα όπου φωνάζει τον Ηλίαν. θεόρ^τ.

3ο'. Και τρε'χωντας ?να; έγει/.ισε | 36. Ε ού λεϊούα νιε , έ απου*»ι

ζύδΊ ενα σφογγάρι, και το εβαλλεν ει; . -Οι| σφογγαρ οϋθουΧϊ , ί σϊ έ βοΰρι ντ|

καλα'αι, και τον «πότιζε, καί ελεγεν' νιε καλάυ., για ίπ τϊ πϊγ , * θοτ'

άφητί να εϊ^οΰ;λεν, έαν έρχεται ό Η

λία; νά τον κατεβάση.

37. Καί ύ Ιησούς άφίνωντα; [Αί-

γβίλην φων/,ν, έζεψϋ^ησε.

38. Καί το βηρ.όθυρον τοΰ ναοϋ

«σχίσβη «ϊς δύο (κο(;.[Αάτια) από πα

νω ίως κάτω.

3$. Καί ωσάν τό ιισΊν ό έκατόν-

λίρι τϊ ϊόχϊ(Αί, ντ| βγιίν Ηλίαγια

τα ζπρεσγ' ατέ.

3^. Ε Ιησουι σί ντζόρι νιξ ζ| τ|

αά'ϊ, οά Σπίοτινι.

38. Ε περδεγια έ ναόιτ ού τζιοΰ-

αρ "Χ^νδί , κ^ σίπίριτ , έ γγ*?* *ίρ•

7Γ''""

ίβ. Ε σί κι Κεντυρίονι 4 ^Υ
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ταρχος, όπου β'παρας-ίΧΛυνταν άπό α

γνάντια του, ότι τέτοιας λογής κρά-

ζωντας έςεψΰχησεν, ίΐπεν' αληθινά ά

άνθρωπος έτοΰτος θίοϋ υιός η τον.

4<>. Ηταν και γυναϊκαις όπου I-

βλεπαν άπό μακρά" ανάμεσα ίΐς τας

οποίας ήταν ή Μαρία η" Μαγδαληνή,

και Μαρία ή μη'τηρ τοΰ Ιακώβου τοΰ

μ'.κροΰ, και τοΰ Ιωση, και η Σαλώμη'

4ΐ- Αϊ όποίαις τον ακολουθούταν,

καιόταν ίτον ίΐς τ/,ν Γαλιλαίαν, και

τ•ν υπηρετούσαν" και άλλαις πολλαΐς

όπου ανέβηκαν μαζϋ μετ' αυτόν εις τα

Ιεροσόλυμα.

4^. Καιόταν εβραδΊασεν πλέον (ε

πειδή ήταν παρασκευτ, ή οποία είναι

προτ»ίτερα άπό τ6 σάββατον)

43. Η^εν ό Ιωσήρ (ό όποιος ή

ταν) άπό την Αριμαθαίαν, τίμιος βου

λευτής, ό όποιος και αυτός έπερίμενε

την βασιλείαν του Θεοΰ, «τόλμησε

και «μβήκε εις τον Πιλάτον, και έζνίτη-

σ« τό κοραί τοΰ Ιησοΰ.

44• Και ό Πιλάτος έθαύμασεν άν

έχείνην τήν ώραν απέθανε* και καλών

τας τον έκατονταρχον, τον έρώτησεν

αν άπέθανεν άπό πολλήν ώραν.

45. Και ώσαν τό εμαθεν άπό τόν

έκατονταρχον, (πώς απέθανε) «χάρι-

βεν εις τον 1<υσήφ τό κορμί.

46. Και εκείνος άγόρασεν ενασεν-

δόνιον, και έκατέβασε τό κορμί τοΰ

Ιησοΰ άπό τον ς-αυρόν, και τό ένετύ-

λι;ι μί σενδόνι' και τό εβαλεν μέσα

εις τό μνήμα, τό όποιον μνήμα ήτον

πελεκημένον άπό πέτραν' και έκυλισε

μίαν πέτραν μεγάλην και ίφραζι τό

70μα τοΰ μνημείου.

47• Και ή Μαρία ή Μαγδαληνή

κ» ή Μαρία ή τοΰ Ιωσήφ εβλ«ν% < ποϋ

βάνεται.

καρσί άτιγ, 4 « βυ#ι «στου δ*

2πίρτιν§ , θα" βερτετ ΐ πί^ι ί Περ-

ντίσι κι κοώγ νιερί.

4ο. Ε ί3ν§ έ δε Ρρα 4 &3ρόίγν$

περ σε λιάρΡουτ, ε πάσλ§ μ» άτό κΐ

ε δέ Μαγδαλινή Μαρία , ε δε Μαρία

μίμ' έ Ιάκοβοϊτ σε βόΡίλΐ , ε δε Ιω-

σίουτ , ε δε Σαλάμι.

4ι. Ατό κε έ δε κοΰρ κε ντε Γαλι

λαίε βίγνε πας σιγ, έ ΐ σίρπέιγν' άτιγ"

ε δε σούμι τς τγιε'ρα κε πάτν' αροου-

ρϊ πά'3/.ί. με άτε ντε Ιερουσαλιμ.

4*. Ε πό« οΰ ερρ" (σε ψ« κΐ

έπρέμτε, επχο§ έ σε Σετουνϊσε. )

43. ΕρδΊ Ιωση'φη κε κε γ*α Α-

ριμαθία, πλιακ πουγιαρ, κε έ δέ ά*

κε κε πρίτ μπρετερίν' έ Περντίσε, ΐ

ίουτζόι έ χίρι ντε Πιλάτουα, έ κίρκο»

κούρμιν' έ Ιησούιτ.

44• Ε Πιλάτουα ού τζιουοϊτ ντέ-

#τε κε β&κι, έ σι θύρρι Κεντυρίονε,

έ πιέτι πα άτι ντε βδίκιι.

4». Ε σι μψόι γκα Κεντιρίονι,

για δεοόι κοΰρμινε Ιωσηφητ.

4ο. Ε σι πλεου νιε τ,αρτ,αφ, ε σι

έ δϊρμόι άτε γκα ΚρυύΐΑΐ , έ πΐ^τόΧι

ντ'ε τζαρτζαφ* έ έ βουρι ά-ϊ ντε βαϊρ

κε ΐϊτε π:λικίσουρ| γκα απε'λε, ελιου-

κουοίσι νιε Ροΰόρ τε υ-αοΐΛπε δί'όόϊ τ&

βάόοιτ.

Μαρία ί ϋ47• Ε Μαγδαλινι

Μαρία ε Ιωσίουτ , β|5τρόιγ4 κοϋ •

κλάσεντ.
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ι. Κα» ώσαν έπέοασε το σάββα-

τον, Μαρία ή Μαγδαληνή και Μαρί

α (ή μη'τηρ) τοΰ Ιακώβου και η" Σα-

λώμη' αγόρασαν μυρίσματχ, δια να υ

πάγουν να τον αλείψουν.

α. Και πολλά ταχΰ τήν πρώτην

τη; εβδομάδος ήλΟασιν «ίς το μνήμα,

όταν εύγαινεν ό ήλιος.

3. Και έλεγαν άνάμεσόν τους" τίς

να μας κυλίση τ/ν πέτραν άπο την

βύραν τοΰ μνημείου ;

4• Και ετωντα; νά ε'κύτταζαν βλέ-

πουσιν ότι ό λίθος είναι κυλιόμενος" δι-

ατΐ ητον πολλά μεγάλος.

5. Και έμβαίνοντες ε!ς το μνήμα

«Τδαν ?να νέον όπου έκάθετο εις την

^εζιχν (μερι'αν} ένδυμένος φορεσίαν ά•

οπρην' καϊ έςετρόμαξαν.

6. Καί εκείνος ταΓς «Ιλ»" μήν φο-

€χσ9ε' τόν Ιησουν ζητάτε τον Ναζα-

ρηνον τον ες-αυρωμένον* άναςτ^η, δεν

είναι εδώ" να, ό το'πος όπου τον

έβαλαν.

η. Αμή συρτέ, εΐπε'τε εις τους μα-

θητάδες του, και εις τον Πέτρον, δτι

υπάγει προτη'τερά σας εις την Γαλιλαί»

αν" έκεΓ θέλετε τον είδεΐ, καθώς σας

είπε.

8 Καί άφοϋ εύγήκαν εζω, έφυγαν

απο το μνήμα οιατι ταις έπιασε τρο

μάρα και εκς-ασι;" και δεν είπαν κα

νενός τίποτες• διατί έφοβοΰνταν,

9• Και εμώντας νά άνας-ηθή το τα

χύ την πρώτην της εβδομάδος, έφάνη

πρώτον εις την Μαρίαν την Μαγδαλη-

νήν, άπο τήν οποίαν εύ'γαλεν ίπτά

δαιμόνια.

ίο. Εκείνη επήγε και το είπεν (ΐς

εκείνους όπου" ήταν (προτη'τερά) μαζΰ

Κρί• ΕίΊβίττϊμπίδγιίτίτΐ. |ς•. ι β.

ι. Ε σ'ι σκόΐ έ £ετοΰνα, Μαγδα-

λινή Μαρία , ε δε Μαρία , μέμ' \ 1«.

κοβοϊτ έ δε Σαλάμι, πλε'νε μύρο, τ{

βίγνε , » τα λίεϊγν| άτ§.

α. Ε οίτίν' έπα'ρε τΐ γιάβίσί σου'-

Η ΗΤΪ^ βι'γίν5 \>-Α βάρί,κοΰρ λεου

&ελ\.

3- Ε 6όσν§ νιέρα γιάτερεσί, κού5

βο τέ να ρΌυκουλίσγε νάβετ Ροΰόί|.

γκα §έρρ"' ε βάρρΊτ;

4• Ε κοΰρ β^στρο'ϊγνε 5ο'χ|νί ύ

Γοιίρ'ρι κε στίμέγγουρε, σέ ψέ κέ 'άαΊ-

μ' ίμάδ.

5. Ε σι χίν| Αρέντα ντε βάρί,

σοχενε νιε δγιαλλο'σ, κ| ρ"ίγτε μπάνβ

τ| δγιάθίτε, β&ουρε μέ ρο'πα τέ. πάρ

α , έ ού τζουδίτνε.

6. Ε άι οΰ θο'τ' άτουρε' μος ού

τ,ουδίτνι , Ιησου'νε Ναζαριώνε , τ^

μπ|ρθίεριν| ντε Κρούϊχ χΐρκυνι, οΰ

γγιάΧ, σε#τ§ χ|τοΰ" για (ίεντι τϊκ'

ε κίτνξ κάλτο,ιρε.

η. Πύ χάϊγδενι ε θοϊ μαθητίβετ σε

τίγ , έ δέ ΙΙέτροσΐ . σέ άρρίου π|ρπά-

ρα γιου'βετ, ί οΰ πρέτ ντε Γαλιλαίί,

άτγέ δο τά σίχνι άτε, σι κούντρ' ού θά

γιούβετ.

8. Ε σι δούαλ' άτο γκα βάόέι μέ

τε σπείγτε, ίκν|' πο ί μόρόι άτ6 φρί-

Χϊ, ε δέ τζουδί, ε νούκε βάνε νιερίουτ

Γ|" σέ ψέ τρέμπεϊγνε.

9• Ε σι ού γγιάλ ντε μίγγές τ$

πάρεν* οίτί τ| γιάβΐσε, ού §οϋκ χε'οεν'

έπάρε Μαγδαλινή Μαρίασ$, χ| ΐ /.ΐβ

κρίερ$ τ| 3τάτ| δγιάϊγτε..

ίο. Ε άγιο βάτε έ ού δά χαπϊρ

άτοΰρε κε ϊτνί τίάλι μέ τ|, χι κε'ν§
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του, οι όποιοι ίλυποδνταν και έκλαιαν.

ιι. Κοά εκείνοι, ώσαν το αχούσαν,

ότι πώς ζη, και τον είδεν αΰτγι, δεν

ϊπίς-ευσαν.

ία Κ» ΰς-ερον ««ο τοΰτα έφανε-

ιώδτι εις άλλον είδος «ΐ; δύο άπ' αύτ'.ΰς,

όπου έπεειπατούσαν χαί έπαγανναίΐ εις

το χωράφι.

1 3. ΚαΙ εκείνοι παγένοντες τό εΐ-

τ•αν και εις τους άλλους, και ουδέ ε

κείνους εκίστευσαν.

ι4• έτερον, όταν έκάθουνταν οι έν

δεκα έφανερώθτ) εις αΰτοΰς, και ώνεί-

δ'ισε την άπιςήαν, και ττ,ν σκληροκαρ-

δίαντους' πώς δεν έπίς-ευσαν εκείνους

όπου τον είδαν άνατ^οένον.

1 5. Και τους εϊπε' σύρτε εις όλον

τον κόσαον, κηρύξετε το εΰαγγέλιον εϊς

όλτιν τήν κτίσιν.

ι6. Οποιος πις-εύσν) χαί βαπτισθη ,

θέλει σωθή' και όποιος δεν πλεύ

σει, θέλει κατακριθή'

\η. Καίεΐς έχείνουςόποϋπκτεύσβυν,

ε'το ;τα τ* στιαάδια (ΐε'λουν τους ακο

λουθήσει- ί'ς το ό'νοαάαου θε'λουσιν εύ-

γάλει δαιμόνια" γλώσσαις θέλουν συν-

τύ^ει καινούριαις'

1 8. Φίδια θέλουν πιάσει" κάν φαρ-

|Ααχι θανάσιαον πιοΰσι , δεν θέλει

τους βλάψει" άττάνω εις άρρω7θυς θε'-

λουσι βάλει τα χε'ριά τους , και θίλου-

σιν ΐατρευθη.

19-0 Κύριος λοιπόν άφόντις τους

ε'ιύντυχε τά λόγια ε'τοίτα, άνεληφθη

εις τό οΰρανύν , και ίκάθισεν εκ δεςι-

ών του θεοΰ.

3ο. Και εκείνοι εύγένοντες έκιίρυ-

ζαν ίΐςκάθί το'πον τον λόγον, συνερ-

γοΰντος τοϋ Κυρίου, και βεβαιοΰντος

τ»ν λο'γον δια μέσου τών σχαείων ό-

χι<υ τβϋς άκολουΟ»ϋ«αν.

τξ χελμούαρί , Ι χιαίγνι.

ιι. Ε δι άτα σι διΡιούανί σι άί

ρ"όν, ε τ! οοϋκ τεκ' άγιο, νού*| δάν§

πε'σε..

1 1 Παστάϊγ ου δεφτούα αϊ τγιάτε,ρ

σουρατ μπ& οί γκα άτα χ§ ϊτζιϊγνί,,

ι βίγνϊ ντε άρρϊ.

ι3. Ε δε άτα σι βάνί ού φε<ρίιν|

σε τγιε'ρίβετ , ί ας άτοΰρι νούκ' •4

δάνί Λέσ£.

ι4• Επασαντάιγ ού οοΰκ μπα τ*

τ'ε •Οι|απ|δγιίτΐ, άτγέ τέχ 4ίγν«, ί Ι

κ§οτόϊ σε ψέ νούχε πεσούαν$ μπα τκ

/.§ ΐ πανί άτε τΐγγιάλτουρ», ί δι π|ρ

ζεμερϊν' ίτοϋρε τ§ πα κθίερε.

1 5. Ε οΰ (θχ άτουρε' χάΐ&νι ντ&

ίίθϊ πο'τϊ , ϊ χηρύζνι ΟύγγίΧ| ντ^ ίίθ|

οινιά.

1 6. Αι κε τΐ πισόγι, ί τ| πα-

ίΐζόνετί, δο τι σόσετε, ΐ άί χ^ τ^

μος πεσόγ| , οο τε κολάσετε.

17. Ε κετο γιάνε θαΰαετξ χ$ οί»

τϊ βε'νε πας άτοϋρε Χ| πειόγίν»" ντ^

εμερ τίμ δό τ| ζπο'γενϊ τε παούδ|τϊ,

Ριούχε τε ρα 6ο τε φλιάσίνί.

1 8. Ρΐρπίνγτ|οο τί ζίν$ αε οο'ρρξ,

έ δέ ντοίιϊ τϊ χελαούαρι ντε πίφτζινξ,

§6 τε αος Ί §ε;χετόγε' απί τέ σ|υ.οΰρ%

δίι τε βένϊ οούαρρτϊ, ϊ οο ιέ δϊρο'νενί.

ΐ9• Ε πας χ$τοΰρι κουβίντιβιτ ,

κε ου θα άτοΰρε ζο'τι, χίπι ντ^ρ Κίεί

ί ντ|νι απάν^ τ$ ογιάθίτ$ τ^ π»ρ-

ντίσε.

αο. Ε άτα σί οοΰαλϊ κηρύξν} απ§

τζοο β£ντ, σι ί ντίχ ί πουνόν πάσκ} α*

άτα ζο'τι, * οΰ βιβαιος ργιάλίν| γΑ

θαύα$ρα κϊ Α^νιϊγνί,


