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Matthew 1-21

Matt 1:1-17
1:1: βιβλος γενεσεως ιησου χριστου 
υιου δαυιδ υιου αβρααμ

1:2: αβρααμ εγεννησεν τον ισαακ 
ισαακ δε εγεννησεν τον ιακωβ 
ιακωβ δε εγεννησεν τον ιουδαν και 
τους αδελφους αυτου
1:3: ιουδας δε εγεννησεν τον φαρες 
και τον ζαρα εκ της θαμαρ 
φαρες δε εγεννησεν τον εσρωμ 

Luke 3:23-38 
23 και αυτος ην ιησους αρχομενος 
ωσει ετων τριακοντα ων υιος ως 
ενομιζετο ιωσηφ του ηλι... 
[The names of the Greek text follow 
now in inverted order to make it more 
comparable to Matthew]
του θεου
του αδαμ 
του σηθ 
38 του ενως 
του καιναμ
του μαλελεηλ 
του ιαρετ 
του ενωχ 
37 του μαθουσαλα 
του λαμεχ
του νωε 
του σημ 
του αρφαξαδ 
36 του καιναμ
του σαλα
του εβερ 
του φαλεκ 
του ραγαυ 
35 του σερουχ 
του ναχωρ
του θαρα 
του αβρααμ 
του ισαακ 
34 του ιακωβ

του ιουδα

του φαρες

1 The Greek text of John is given according to the "Westcott-Hort edition of 1881" with variant readings of 
Nestle 27th edition / UBS 4th edition shown.The text is taken from the Sword-Bible-Module, see 
http://www.crosswire.org . [See: Westcott, Brooke Foss; Hort, Fenton John Anthony, The New Testament in 
the Original Greek,  London: Macmillan 1881; Nestle, Eberhard et Erwin; Aland, Barbara et Kurt; Elliger, 
K; Rudolph, W, Biblia Sacra Utriusque Testamenti Editio Hebraica Et Graeca, Stuttgart: Deutsche 
Bibelgesellschaft 1994.] This book has been prepared for the ZBI students, Rawalpindi 2009 by E. Lanz.
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εσρωμ δε εγεννησεν τον αραμ
1:4: αραμ δε εγεννησεν τον αμιναδαβ 

αμιναδαβ δε εγεννησεν τον ναασσων 
ναασσων δε εγεννησεν τον σαλμων
1:5: σαλμων δε εγεννησεν τον βοες εκ 
της ραχαβ 
βοες δε εγεννησεν τον ιωβηδ 
εκ της ρουθ 
ιωβηδ δε εγεννησεν τον ιεσσαι
1:6: ιεσσαι δε εγεννησεν τον δαυιδ 
τον βασιλεα 
δαυιδ δε εγεννησεν τον σολομωνα εκ 
της του ουριου
1:7: σολομων δε εγεννησεν τον 
ροβοαμ ροβοαμ δε εγεννησεν τον 
αβια 
αβια δε εγεννησεν τον ασαφ
1:8: ασαφ δε εγεννησεν τον ιωσαφατ 
ιωσαφατ δε εγεννησεν τον ιωραμ 
ιωραμ δε εγεννησεν τον οζιαν
1:9: οζιας δε εγεννησεν τον ιωαθαμ 
ιωαθαμ δε εγεννησεν τον αχαζ 
αχαζ δε εγεννησεν τον εζεκιαν
1:10: εζεκιας δε εγεννησεν τον 
μανασση 
μανασσης δε εγεννησεν τον αμως 
αμως δε εγεννησεν τον ιωσιαν
1:11: ιωσιας δε εγεννησεν τον 
ιεχονιαν και τους αδελφους αυτου 
επι της μετοικεσιας βαβυλωνος
1:12: μετα δε την μετοικεσιαν 
βαβυλωνος 
ιεχονιας εγεννησεν τον σαλαθιηλ 

σαλαθιηλ δε εγεννησεν τον ζοροβαβελ
1:13: ζοροβαβελ δε εγεννησεν τον 
αβιουδ 
αβιουδ δε εγεννησεν τον ελιακιμ 
ελιακιμ δε εγεννησεν τον αζωρ
1:14: αζωρ δε εγεννησεν τον σαδωκ 
σαδωκ δε εγεννησεν τον αχιμ 

του εσρωμ 
του αρνι 
του αδμιν
33 του αμιναδαβ 
του ναασσων
του σαλα 

του βοος 

του ιωβηδ 
32 του ιεσσαι 

του δαυιδ

του ναθαμ 
του ματταθα 
του μεννα 
31 του μελεα 
του ελιακιμ
του ιωναμ 
του ιωσηφ
του ιουδα 
30 του συμεων 
του λευι
του μαθθατ 
του ιωριμ 
του ελιεζερ 
29 του ιησου 
του ηρ 
του ελμαδαμ 
του κωσαμ 
του αδδι 
28 του μελχι 
του νηρι 
του σαλαθιηλ 
του ζοροβαβελ 

του ρησα 
27 του ιωαναν 
του ιωδα 
του ιωσηχ
του σεμειν
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αχιμ δε εγεννησεν τον ελιουδ
1:15: ελιουδ δε εγεννησεν τον 
ελεαζαρ ελεαζαρ δε εγεννησεν τον 
ματθαν 
ματθαν δε εγεννησεν τον ιακωβ

1:16: ιακωβ δε εγεννησεν τον ιωσηφ 
τον ανδρα μαριας 
εξ ης εγεννηθη ιησους ο λεγομενος 
χριστος
1:17: πασαι ουν αι γενεαι απο 
αβρααμ εως δαυιδ γενεαι 
δεκατεσσαρες 
και απο δαυιδ εως της μετοικεσιας 
βαβυλωνος γενεαι δεκατεσσαρες 
και απο της μετοικεσιας βαβυλωνος 
εως του χριστου γενεαι δεκατεσσαρες

του ματταθιου 
26 του μααθ 
του ναγγαι 
του εσλι 
του ναουμ 
του αμως 
25 του ματταθιου 
του ιωσηφ 
του ιανναι 
του μελχι  
του λευι 
24 του μαθθατ 
του ηλι
23 ... ιωσηφ 

Matt 1:18-25
1:18: του δε ιησου χριστου η γενεσις 
ουτως ην μνηστευθεισης της μητρος 
αυτου μαριας τω ιωσηφ πριν η 
συνελθειν αυτους ευρεθη εν γαστρι 
εχουσα εκ πνευματος αγιου 
1:19: ιωσηφ δε ο ανηρ αυτης δικαιος 
ων και μη θελων αυτην δειγματισαι 
εβουληθη λαθρα απολυσαι αυτην
1:20: ταυτα δε αυτου ενθυμηθεντος 
ιδου αγγελος κυριου κατ οναρ εφανη 
αυτω λεγων ιωσηφ υιος δαυιδ μη 
φοβηθης παραλαβειν μαριαν την 
γυναικα σου το γαρ εν αυτη γεννηθεν 
εκ πνευματος εστιν αγιου 
1:21: τεξεται δε υιον και καλεσεις το 

ονομα αυτου ιησουν αυτος γαρ σωσει 
τον λαον αυτου απο των αμαρτιων 
αυτων 
1:22: τουτο δε ολον γεγονεν ινα 
πληρωθη το ρηθεν υπο κυριου δια 
του προφητου λεγοντος 
1:23: ιδου η παρθενος εν γαστρι εξει 
και τεξεται υιον και καλεσουσιν το 
ονομα αυτου εμμανουηλ ο εστιν 
μεθερμηνευομενον μεθ ημων ο θεος 
1:24: εγερθεις δε ο ιωσηφ απο του 
υπνου εποιησεν ως προσεταξεν αυτω 
ο αγγελος κυριου και παρελαβεν την 
γυναικα αυτου 1:25: και ουκ 
εγινωσκεν αυτην εως ου ετεκεν υιον 
και εκαλεσεν το ονομα αυτου ιησουν
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Matt 2:1-23
2:1: του δε ιησου γεννηθεντος εν 
βηθλεεμ της ιουδαιας εν ημεραις 
ηρωδου του βασιλεως ιδου μαγοι 
απο ανατολων παρεγενοντο εις 
ιεροσολυμα 2:2: λεγοντες που εστιν ο 
τεχθεις βασιλευς των ιουδαιων 
ειδομεν γαρ αυτου τον αστερα εν τη 
ανατολη και ηλθομεν προσκυνησαι 
αυτω 
2:3: ακουσας δε ο βασιλευς ηρωδης 
εταραχθη και πασα ιεροσολυμα μετ 
αυτου 
2:4: και συναγαγων παντας τους 
αρχιερεις και γραμματεις του λαου 
επυνθανετο παρ αυτων που ο 
χριστος γενναται 
2:5: οι δε ειπαν αυτω εν βηθλεεμ της 
ιουδαιας ουτως γαρ γεγραπται δια 
του προφητου 
2:6: και συ βηθλεεμ γη ιουδα 
ουδαμως ελαχιστη ει εν τοις 
ηγεμοσιν ιουδα εκ σου γαρ 
εξελευσεται ηγουμενος οστις 
ποιμανει τον λαον μου τον ισραηλ
2:7: τοτε ηρωδης λαθρα καλεσας 
τους μαγους ηκριβωσεν παρ αυτων 
τον χρονον του φαινομενου αστερος 
2:8: και πεμψας αυτους εις βηθλεεμ 
ειπεν πορευθεντες εξετασατε 
ακριβως περι του παιδιου επαν δε 
ευρητε απαγγειλατε μοι οπως καγω 
ελθων προσκυνησω αυτω 
2:9: οι δε ακουσαντες του βασιλεως 
επορευθησαν και ιδου ο αστηρ ον 
ειδον εν τη ανατολη προηγεν αυτους 
εως ελθων εσταθη επανω ου ην το 
παιδιον 
2:10: ιδοντες δε τον αστερα 
εχαρησαν χαραν μεγαλην σφοδρα 
2:11: και ελθοντες εις την οικιαν 

ειδον το παιδιον μετα μαριας της 
μητρος αυτου και πεσοντες 
προσεκυνησαν αυτω και ανοιξαντες 
τους θησαυρους αυτων προσηνεγκαν 
αυτω δωρα χρυσον και λιβανον και 
σμυρναν 
2:12: και χρηματισθεντες κατ οναρ 
μη ανακαμψαι προς ηρωδην δι αλλης 
οδου ανεχωρησαν εις την χωραν 
αυτων 
2:13: αναχωρησαντων δε αυτων ιδου 
αγγελος κυριου φαινεται κατ οναρ 
τω ιωσηφ λεγων εγερθεις παραλαβε 
το παιδιον και την μητερα αυτου και 
φευγε εις αιγυπτον και ισθι εκει εως 
αν ειπω σοι μελλει γαρ ηρωδης 
ζητειν το παιδιον του απολεσαι αυτο
2:14: ο δε εγερθεις παρελαβεν το 
παιδιον και την μητερα αυτου νυκτος 
και ανεχωρησεν εις αιγυπτον 
2:15: και ην εκει εως της τελευτης 
ηρωδου ινα πληρωθη το ρηθεν υπο 
κυριου δια του προφητου λεγοντος 
εξ αιγυπτου εκαλεσα τον υιον μου 
2:16: τοτε ηρωδης ιδων οτι 
ενεπαιχθη υπο των μαγων εθυμωθη 
λιαν και αποστειλας ανειλεν παντας 
τους παιδας τους εν βηθλεεμ και εν 
πασιν τοις οριοις αυτης απο διετους 
και κατωτερω κατα τον χρονον ον 
ηκριβωσεν παρα των μαγων 
2:17: τοτε επληρωθη το ρηθεν δια 
ιερεμιου του προφητου λεγοντος 
2:18: φωνη εν ραμα ηκουσθη 
κλαυθμος και οδυρμος πολυς ραχηλ 
κλαιουσα τα τεκνα αυτης και ουκ 
ηθελεν παρακληθηναι οτι ουκ εισιν 
2:19: τελευτησαντος δε του ηρωδου 
ιδου αγγελος κυριου φαινεται κατ 
οναρ τω ιωσηφ εν αιγυπτω 
2:20: λεγων εγερθεις παραλαβε το 



Matt 2:1-23 Go to Table of Contents 9

παιδιον και την μητερα αυτου και 
πορευου εις γην ισραηλ τεθνηκασιν 
γαρ οι ζητουντες την ψυχην του 
παιδιου 
2:21: ο δε εγερθεις παρελαβεν το 
παιδιον και την μητερα αυτου και 
εισηλθεν εις γην ισραηλ 
2:22: ακουσας δε οτι αρχελαος 
βασιλευει της ιουδαιας αντι του 

πατρος αυτου ηρωδου εφοβηθη εκει 
απελθειν χρηματισθεις δε κατ οναρ 
ανεχωρησεν εις τα μερη της 
γαλιλαιας 2:23: και ελθων 
κατωκησεν εις πολιν λεγομενην 
ναζαρετ οπως πληρωθη το ρηθεν δια 
των προφητων οτι ναζωραιος 
κληθησεται

Matt 3:1-12
1 εν δε ταις ημεραις 
εκειναις 

παραγινεται ιωαννης ο 
βαπτιστης 
κηρυσσων εν τη ερημω 
της ιουδαιας 
2  [και] λεγων 
μετανοειτε 
ηγγικεν γαρ η βασιλεια 
των ουρανων
3 ουτος γαρ εστιν ο 
ρηθεις δια ησαιου του 
προφητου λεγοντος 

Mark 1:1-8
1 αρχη του ευαγγελιου 
ιησου χριστου 
[υιου θεου]...

4 εγενετο ιωαννης [ο] 
βαπτιζων εν τη ερημω 
και κηρυσσων 

βαπτισμα μετανοιας 
εις αφεσιν αμαρτιων

[2 καθως γεγραπται εν 
τω ησαια τω προφητη 

Luke 3:1-18
εν ετει δε 
πεντεκαιδεκατω της 
ηγεμονιας τιβεριου 
καισαρος 
ηγεμονευοντος ποντιου 
πιλατου της ιουδαιας 
και τετρααρχουντος της 
γαλιλαιας ηρωδου 
φιλιππου δε του 
αδελφου αυτου 
τετρααρχουντος της 
ιτουραιας και 
τραχωνιτιδος χωρας και 
λυσανιου της αβιληνης 
τετρααρχουντος
2 επι αρχιερεως αννα 
και καιαφα 
εγενετο ρημα θεου επι 
ιωαννην τον ζαχαριου 
υιον εν τη ερημω
3 και ηλθεν εις πασαν 
[την] περιχωρον του 
ιορδανου κηρυσσων 

βαπτισμα μετανοιας 
εις αφεσιν αμαρτιων

4 ως γεγραπται εν βιβλω 
λογων ησαιου του 
προφητου 
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φωνη βοωντος εν τη 
ερημω ετοιμασατε την 
οδον κυριου ευθειας 
ποιειτε τας τριβους 
αυτου

4 αυτος δε ο ιωαννης 
ειχεν το ενδυμα αυτου 
απο τριχων καμηλου και 
ζωνην δερματινην περι 
την οσφυν αυτου 
η δε τροφη ην αυτου 
ακριδες και μελι αγριον

5 τοτε εξεπορευετο προς 
αυτον ιεροσολυμα και 
πασα η ιουδαια και 
πασα η περιχωρος του 
ιορδανου
6 και εβαπτιζοντο εν τω 
ιορδανη ποταμω υπ 
αυτου 
εξομολογουμενοι τας 
αμαρτιας αυτων
7 ιδων δε πολλους των 
φαρισαιων και 
σαδδουκαιων 
ερχομενους επι το 
βαπτισμα αυτου ειπεν 

ιδου αποστελλω τον 
αγγελον μου προ 
προσωπου σου ος 
κατασκευασει την οδον 
σου
3 φωνη βοωντος εν τη 
ερημω ετοιμασατε την 
οδον κυριου ευθειας 
ποιειτε τας τριβους 
αυτου]

[6 και ην ο ιωαννης 
ενδεδυμενος τριχας 
καμηλου και 
ζωνην δερματινην περι 
την οσφυν αυτου 
και εσθιων ακριδας και 
μελι αγριον]

5 και εξεπορευετο προς 
αυτον πασα η ιουδαια 
χωρα και οι 
ιεροσολυμιται παντες 

και εβαπτιζοντο υπ 
αυτου εν τω ιορδανη 
ποταμω 
εξομολογουμενοι τας 
αμαρτιας αυτων

φωνη βοωντος εν τη 
ερημω ετοιμασατε την 
οδον κυριου ευθειας 
ποιειτε τας τριβους 
αυτου
5 πασα φαραγξ 
πληρωθησεται 
και παν ορος και βουνος 
ταπεινωθησεται 
και εσται τα σκολια εις 
ευθειαν και αι τραχειαι 
εις οδους λειας
6 και οψεται πασα σαρξ 
το σωτηριον του θεου

7 ελεγεν ουν τοις 
εκπορευομενοις οχλοις 

βαπτισθηναι υπ αυτου 
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αυτοις 
γεννηματα εχιδνων τις 
υπεδειξεν υμιν φυγειν 
απο της μελλουσης 
οργης
8 ποιησατε ουν καρπον 
αξιον της μετανοιας
9 και μη δοξητε λεγειν εν 
εαυτοις πατερα εχομεν 
τον αβρααμ λεγω γαρ 
υμιν οτι δυναται ο θεος 
εκ των λιθων τουτων 
εγειραι τεκνα τω αβρααμ
10 ηδη δε η αξινη προς 
την ριζαν των δενδρων 
κειται 
παν ουν δενδρον μη 
ποιουν καρπον καλον 
εκκοπτεται και εις πυρ 
βαλλεται

γεννηματα εχιδνων τις 
υπεδειξεν υμιν φυγειν 
απο της μελλουσης 
οργης
8 ποιησατε ουν καρπους 
αξιους της μετανοιας 
και μη αρξησθε λεγειν εν 
εαυτοις πατερα εχομεν 
τον αβρααμ λεγω γαρ 
υμιν οτι δυναται ο θεος 
εκ των λιθων τουτων 
εγειραι τεκνα τω αβρααμ
9 ηδη δε και η αξινη 
προς την ριζαν των 
δενδρων κειται 
παν ουν δενδρον μη 
ποιουν καρπον καλον 
εκκοπτεται και εις πυρ 
βαλλεται
10 και επηρωτων αυτον 
οι οχλοι λεγοντες 
τι ουν ποιησωμεν
11 αποκριθεις δε ελεγεν 
αυτοις 
ο εχων δυο χιτωνας 
μεταδοτω τω μη εχοντι 
και ο εχων βρωματα 
ομοιως ποιειτω
12 ηλθον δε και τελωναι 
βαπτισθηναι και ειπαν 
προς αυτον 
διδασκαλε τι ποιησωμεν
13 ο δε ειπεν προς 
αυτους 
μηδεν πλεον παρα το 
διατεταγμενον υμιν 
πρασσετε
14 επηρωτων δε αυτον 
και στρατευομενοι 
λεγοντες 
τι ποιησωμεν και ημεις 
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11 εγω μεν υμας 
βαπτιζω εν υδατι 
εις μετανοιαν 
ο δε οπισω μου 
ερχομενος ισχυροτερος 
μου εστιν 
ου ουκ ειμι ικανος 
τα υποδηματα βαστασαι 

αυτος υμας βαπτισει εν 
πνευματι αγιω και πυρι
12 ου το πτυον εν τη 
χειρι αυτου και 
διακαθαριει την αλωνα 
αυτου 
και συναξει τον σιτον 
αυτου εις την αποθηκην 
το δε αχυρον 
κατακαυσει πυρι 
ασβεστω

Matt 3:13-17
13 τοτε παραγινεται ο 
ιησους απο της 

7 και εκηρυσσεν λεγων 

ερχεται ο ισχυροτερος 
μου οπισω μου 

ου ουκ ειμι ικανος 
κυψας λυσαι τον ιμαντα 
των υποδηματων αυτου
8 εγω εβαπτισα υμας 
υδατι 
αυτος δε βαπτισει υμας 
εν πνευματι αγιω

Mark 1:9-11
9 και εγενετο εν εκειναις 
ταις ημεραις ηλθεν 

και ειπεν αυτοις 
μηδενα διασεισητε 
μηδε συκοφαντησητε 
και αρκεισθε τοις 
οψωνιοις υμων
15 προσδοκωντος δε του 
λαου και 
διαλογιζομενων παντων 
εν ταις καρδιαις αυτων 
περι του ιωαννου 
μηποτε αυτος ειη ο 
χριστος
16 απεκρινατο λεγων 
πασιν ο ιωαννης 
εγω μεν υδατι βαπτιζω 
υμας 

ερχεται δε ο 
ισχυροτερος μου 

ου ουκ ειμι ικανος 
λυσαι τον ιμαντα των 
υποδηματων αυτου 

αυτος υμας βαπτισει εν 
πνευματι αγιω και πυρι
17 ου το πτυον εν τη 
χειρι αυτου 
διακαθαραι την αλωνα 
αυτου 
και συναγαγειν τον 
σιτον εις την αποθηκην 
αυτου το δε αχυρον 
κατακαυσει πυρι 
ασβεστω
18 πολλα μεν ουν και 
ετερα παρακαλων 
ευηγγελιζετο τον λαον
Luke 3:21-22
21 εγενετο δε εν τω 
βαπτισθηναι απαντα τον 
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γαλιλαιας επι τον 
ιορδανην προς τον 
ιωαννην του 
βαπτισθηναι υπ αυτου
14 ο δε ιωαννης 
διεκωλυεν αυτον λεγων 
εγω χρειαν εχω υπο σου 
βαπτισθηναι και συ ερχη 
προς με
15 αποκριθεις δε ο 
ιησους ειπεν προς αυτον 
αφες αρτι ουτως γαρ 
πρεπον εστιν ημιν 
πληρωσαι πασαν 
δικαιοσυνην τοτε 
αφιησιν αυτον
16 βαπτισθεις δε ο 
ιησους 
ευθυς ανεβη απο του 
υδατος 

και ιδου 
ηνεωχθησαν [αυτω] οι 
ουρανοι 
και ειδεν 
[το] πνευμα [του] θεου 
καταβαινον ωσει 
περιστεραν [και] 
ερχομενον επ αυτον
17 και ιδου φωνη εκ των 
ουρανων λεγουσα 
ουτος εστιν ο υιος μου 
ο αγαπητος 
εν ω ευδοκησα

ιησους απο ναζαρετ της 
γαλιλαιας 

και εβαπτισθη εις τον 
ιορδανην υπο ιωαννου
10 και ευθυς αναβαινων 
εκ του υδατος 

ειδεν 
σχιζομενους τους 
ουρανους 

και το πνευμα 
ως περιστεραν 
καταβαινον 
εις αυτον
11 και φωνη εγενετο εκ 
των ουρανων 
συ ει ο υιος μου 
ο αγαπητος 
εν σοι ευδοκησα

λαον 

και ιησου βαπτισθεντος 

και προσευχομενου 

ανεωχθηναι τον ουρανον

22 και καταβηναι το 
πνευμα το αγιον 
σωματικω ειδει ως 
περιστεραν επ αυτον 
και φωνην εξ ουρανου 
γενεσθαι 
συ ει ο υιος μου 
ο αγαπητος 
εν σοι ευδοκησα

John 1:32-34
32 και εμαρτυρησεν ιωαννης λεγων 
οτι τεθεαμαι το πνευμα καταβαινον 
ως περιστεραν εξ ουρανου και 
εμεινεν επ αυτον 33 καγω ουκ ηδειν 
αυτον αλλ ο πεμψας με βαπτιζειν εν 

υδατι εκεινος μοι ειπεν εφ ον αν ιδης 
το πνευμα καταβαινον και μενον επ 
αυτον ουτος εστιν ο βαπτιζων εν 
πνευματι αγιω 34 καγω εωρακα και 
μεμαρτυρηκα οτι ουτος εστιν ο υιος 
του θεου
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Matt 4:1-11
1 τοτε ο ιησους 

ανηχθη εις την ερημον 
υπο του πνευματος 

πειρασθηναι υπο του διαβολου
2 και νηστευσας ημερας 
τεσσερακοντα και νυκτας 
τεσσερακοντα 
υστερον επεινασεν
3 και προσελθων ο πειραζων ειπεν 
αυτω 
ει υιος ει του θεου 
ειπε ινα οι λιθοι ουτοι αρτοι 
γενωνται
4 ο δε αποκριθεις ειπεν 
γεγραπται ουκ επ αρτω μονω ζησεται 
ο ανθρωπος 
αλλ επι παντι ρηματι εκπορευομενω 
δια στοματος θεου
5 τοτε παραλαμβανει αυτον ο 
διαβολος εις την αγιαν πολιν και 
εστησεν αυτον επι το πτερυγιον του 
ιερου
6 και λεγει αυτω 
ει υιος ει του θεου 
βαλε σεαυτον κατω 
γεγραπται γαρ οτι 
τοις αγγελοις αυτου εντελειται περι 
σου 

και επι χειρων αρουσιν σε 
μηποτε προσκοψης προς λιθον τον 
ποδα σου
7 εφη αυτω ο ιησους 
παλιν γεγραπται 
ουκ εκπειρασεις κυριον τον θεον σου

8 παλιν παραλαμβανει αυτον ο 

Luke 4:1-13
1 ιησους δε 
πληρης πνευματος αγιου 
υπεστρεψεν απο του ιορδανου και 
ηγετο εν τω πνευματι εν τη ερημω 

2 ημερας τεσσερακοντα 
πειραζομενος υπο του διαβολου 
και ουκ εφαγεν ουδεν εν ταις ημεραις 
εκειναις 

και συντελεσθεισων αυτων επεινασεν 
3 ειπεν δε αυτω ο διαβολος 

ει υιος ει του θεου 
ειπε τω λιθω τουτω ινα γενηται 
αρτος 4 και απεκριθη προς αυτον ο 
ιησους γεγραπται οτι ουκ επ αρτω 
μονω ζησεται ο ανθρωπος ...

[9 ηγαγεν δε αυτον εις ιερουσαλημ 

και εστησεν επι το πτερυγιον του 
ιερου 
και ειπεν αυτω 
ει υιος ει του θεου 
βαλε σεαυτον εντευθεν κατω 
10 γεγραπται γαρ οτι 
τοις αγγελοις αυτου εντελειται περι 
σου 
του διαφυλαξαι σε 
11 και οτι επι χειρων αρουσιν σε 
μηποτε προσκοψης προς λιθον τον 
ποδα σου 
12 και αποκριθεις ειπεν αυτω ο 
ιησους οτι ειρηται 
ουκ εκπειρασεις κυριον τον θεον σου]
...
5 και αναγαγων αυτον 
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διαβολος εις ορος υψηλον λιαν 
και δεικνυσιν αυτω πασας τας 
βασιλειας του κοσμου και την δοξαν 
αυτων

9 και ειπεν αυτω 
ταυτα σοι παντα δωσω 

εαν πεσων προσκυνησης μοι

10 τοτε λεγει αυτω ο ιησους 
υπαγε σατανα 
γεγραπται γαρ 
κυριον τον θεον σου προσκυνησεις 
και αυτω μονω λατρευσεις
11 τοτε 
αφιησιν αυτον ο διαβολος 

και ιδου αγγελοι προσηλθον 
και διηκονουν αυτω

εδειξεν αυτω πασας τας βασιλειας 
της οικουμενης 

εν στιγμη χρονου 
6 και ειπεν αυτω ο διαβολος 
σοι δωσω την εξουσιαν ταυτην 
απασαν και την δοξαν αυτων οτι εμοι 
παραδεδοται και ω εαν θελω διδωμι 
αυτην 
7 συ ουν εαν προσκυνησης ενωπιον 
εμου εσται σου πασα 
8 και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτω 

γεγραπται 
κυριον τον θεον σου προσκυνησεις 
και αυτω μονω λατρευσεις 
 13 και συντελεσας παντα πειρασμον 
ο διαβολος απεστη απ αυτου 
αχρι καιρου

Mark 1:12-13
12 και ευθυς το πνευμα αυτον 
εκβαλλει εις την ερημον
13 και ην εν τη ερημω τεσσερακοντα 

ημερας πειραζομενος υπο του 
σατανα και ην μετα των θηριων και 
οι αγγελοι διηκονουν αυτω

Matt 4:12-22
12 ακουσας δε οτι 
ιωαννης παρεδοθη 
ανεχωρησεν εις την 
γαλιλαιαν
13 και καταλιπων την 
ναζαρα ελθων 
κατωκησεν εις 
καφαρναουμ την 
παραθαλασσιαν εν 
οριοις ζαβουλων και 
νεφθαλιμ
14 ινα πληρωθη το 
ρηθεν δια ησαιου του 

Mark 1:14-20
14  μετα δε το παραδο-
θηναι τον ιωαννην 
ηλθεν ο ιησους εις την 
γαλιλαιαν 

Luke 4:14-15
14 και υπεστρεψεν ο 
ιησους εν τη δυναμει 
του πνευματος εις την 
γαλιλαιαν 
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προφητου λεγοντος
15 γη ζαβουλων και γη 
νεφθαλιμ οδον 
θαλασσης περαν του 
ιορδανου γαλιλαια των 
εθνων
16 ο λαος ο καθημενος 
εν σκοτει φως ειδεν μεγα 
και τοις καθημενοις εν 
χωρα και σκια θανατου 
φως ανετειλεν αυτοις

17 απο τοτε ηρξατο ο 
ιησους κηρυσσειν 

και λεγειν 
μετανοειτε ηγγικεν γαρ η 
βασιλεια των ουρανων

18 περιπατων δε παρα 
την θαλασσαν της 
γαλιλαιας 
ειδεν 
δυο αδελφους σιμωνα 
τον λεγομενον πετρον 
και ανδρεαν τον 
αδελφον αυτου 
βαλλοντας 
αμφιβληστρον εις την 
θαλασσαν 
ησαν γαρ αλιεις

κηρυσσων το ευαγγελιον 
του θεου

15  και λεγων οτι 
πεπληρωται ο καιρος 
και ηγγικεν η βασιλεια 
του θεου μετανοειτε και 
πι-στευετε εν τω 
ευαγγελιω

16 και παραγων παρα 
την θαλασσαν της 
γαλιλαιας 
ειδεν 
σιμωνα και ανδρεαν τον 
αδελφον σιμωνος 

αμφιβαλλοντας εν τη 
θαλασση 

ησαν γαρ αλιεις

και φημη εξηλθεν καθ 
ολης της περιχωρου περι 
αυτου 
15 και αυτος εδιδασκεν 
εν ταις συναγωγαις 
αυτων δοξαζομενος υπο 
παντων

Luke 5:1-11
1 εγενετο δε εν τω τον 
οχλον επικεισθαι αυτω 
και ακουειν τον λογον 
του θεου 
και αυτος ην εστως 
παρα την λιμνην 
γεννησαρετ 
2 και ειδεν 
δυο πλοια εστωτα παρα 
την λιμνην 

οι δε αλιεις απ αυτων 
αποβαντες επλυνον τα 
δικτυα 
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3 εμβας δε εις εν των 
πλοιων ο ην σιμωνος 
ηρωτησεν αυτον απο της 
γης επαναγαγειν ολιγον 
καθισας δε εκ του 
πλοιου εδιδασκεν τους 
οχλους 
4 ως δε επαυσατο λαλων 
ειπεν προς τον σιμωνα 
επαναγαγε εις το βαθος 
και χαλασατε τα δικτυα 
υμων εις αγραν 
5 και αποκριθεις σιμων 
ειπεν επιστατα δι ολης 
νυκτος κοπιασαντες 
ουδεν ελαβομεν επι δε 
τω ρηματι σου χαλασω 
τα δικτυα 
6 και τουτο ποιησαντες 
συνεκλεισαν πληθος 
ιχθυων πολυ 
διερρησσετο δε τα 
δικτυα αυτων 
7 και κατενευσαν τοις 
μετοχοις εν τω ετερω 
πλοιω του ελθοντας 
συλλαβεσθαι αυτοις και 
ηλθον και επλησαν 
αμφοτερα τα πλοια ωστε 
βυθιζεσθαι αυτα 
8 ιδων δε σιμων πετρος 
προσεπεσεν τοις γονασιν 
ιησου λεγων εξελθε απ 
εμου οτι ανηρ 
αμαρτωλος ειμι κυριε 
9 θαμβος γαρ περιεσχεν 
αυτον και παντας τους 
συν αυτω επι τη αγρα 
των ιχθυων ων 
συνελαβον 
10 ομοιως δε και 
ιακωβον και ιωαννην 
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19 και λεγει αυτοις 

δευτε οπισω μου και 
ποιησω υμας 

αλιεις ανθρωπων
20 οι δε ευθεως 

αφεντες τα δικτυα 
ηκολουθησαν αυτω
21 και προβας εκειθεν 
ειδεν αλλους δυο 
αδελφους 
ιακωβον τον του 
ζεβεδαιου και ιωαννην 
τον αδελφον αυτου 
εν τω πλοιω 
μετα ζεβεδαιου του 
πατρος αυτων 
καταρτιζοντας τα δικτυα 
αυτων 
και εκαλεσεν αυτους

22 οι δε ευθεως αφεντες 
το πλοιον και τον 
πατερα αυτων 

ηκολουθησαν αυτω

17 και ειπεν αυτοις ο 
ιησους 

δευτε οπισω μου 
και ποιησω υμας 
γενεσθαι 
αλιεις ανθρωπων
18 και ευθυς 

αφεντες τα δικτυα 
ηκολουθησαν αυτω
19 και προβας ολιγον 
ειδεν 

ιακωβον τον του 
ζεβεδαιου και ιωαννην 
τον αδελφον αυτου 
και αυτους εν τω πλοιω 

καταρτιζοντας τα δικτυα

20 και ευθυς εκαλεσεν 
αυτους 
και αφεντες 
τον πατερα αυτων 
ζεβεδαιον εν τω πλοιω 
μετα των μισθωτων 
απηλθον οπισω αυτου

υιους ζεβεδαιου οι ησαν 
κοινωνοι τω σιμωνι και 
ειπεν προς τον σιμωνα ο 
ιησους 
μη φοβου 

απο του νυν 

ανθρωπους εση ζωγρων 
11 και καταγαγοντες τα 
πλοια επι την γην 
αφεντες παντα 
ηκολουθησαν αυτω 

John 1:35-51
35 τη επαυριον παλιν ειστηκει ο 
ιωαννης και εκ των μαθητων αυτου 
δυο 36 και εμβλεψας τω ιησου 
περιπατουντι λεγει ιδε ο αμνος του 
θεου 37 και ηκουσαν οι δυο μαθηται 
αυτου λαλουντος και ηκολουθησαν 
τω ιησου 38 στραφεις δε ο ιησους και 
θεασαμενος αυτους ακολουθουντας 
λεγει αυτοις τι ζητειτε οι δε ειπαν 
αυτω ραββι ο λεγεται 

μεθερμηνευομενον διδασκαλε που 
μενεις 39 λεγει αυτοις ερχεσθε και 
οψεσθε ηλθαν ουν και ειδαν που 
μενει και παρ αυτω εμειναν την 
ημεραν εκεινην ωρα ην ως δεκατη 40 
ην ανδρεας ο αδελφος σιμωνος 
πετρου εις εκ των δυο των 
ακουσαντων παρα ιωαννου και 
ακολουθησαντων αυτω 41 ευρισκει 
ουτος πρωτον τον αδελφον τον ιδιον 
σιμωνα και λεγει αυτω ευρηκαμεν 
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τον μεσσιαν ο εστιν 
μεθερμηνευομενον χριστος 42 ηγαγεν 
αυτον προς τον ιησουν εμβλεψας 
αυτω ο ιησους ειπεν συ ει σιμων ο 
υιος ιωαννου συ κληθηση κηφας ο 
ερμηνευεται πετρος 43 τη επαυριον 
ηθελησεν εξελθειν εις την γαλιλαιαν 
και ευρισκει φιλιππον και λεγει αυτω 
ο ιησους ακολουθει μοι 44 ην δε ο 
φιλιππος απο βηθσαιδα εκ της 
πολεως ανδρεου και πετρου 45 
ευρισκει φιλιππος τον ναθαναηλ και 
λεγει αυτω ον εγραψεν μωυσης εν τω 
νομω και οι προφηται ευρηκαμεν 
ιησουν υιον του ιωσηφ τον απο 
ναζαρετ 46 και ειπεν αυτω ναθαναηλ 
εκ ναζαρετ δυναται τι αγαθον ειναι 
λεγει αυτω [ο] φιλιππος ερχου και 

ιδε 47 ειδεν ο ιησους τον ναθαναηλ 
ερχομενον προς αυτον και λεγει περι 
αυτου ιδε αληθως ισραηλιτης εν ω 
δολος ουκ εστιν 48 λεγει αυτω 
ναθαναηλ ποθεν με γινωσκεις 
απεκριθη ιησους και ειπεν αυτω προ 
του σε φιλιππον φωνησαι οντα υπο 
την συκην ειδον σε 49 απεκριθη αυτω 
ναθαναηλ ραββι συ ει ο υιος του 
θεου συ βασιλευς ει του ισραηλ 50 
απεκριθη ιησους και ειπεν αυτω οτι 
ειπον σοι οτι ειδον σε υποκατω της 
συκης πιστευεις μειζω τουτων οψη 
51 και λεγει αυτω αμην αμην λεγω 
υμιν οψεσθε τον ουρανον ανεωγοτα 
και τους αγγελους του θεου 
αναβαινοντας και καταβαινοντας επι 
τον υιον του ανθρωπου

Matt 4:23-5:12
23 και περιηγεν εν ολη τη γαλιλαια 
διδασκων εν ταις συναγωγαις αυτων 
και κηρυσσων το ευαγγελιον της 
βασιλειας και θεραπευων πασαν 
νοσον και πασαν μαλακιαν εν τω λαω
24 και απηλθεν η ακοη αυτου εις 
ολην την συριαν και προσηνεγκαν 
αυτω παντας τους κακως εχοντας 
ποικιλαις νοσοις και βασανοις 
συνεχομενους [και] δαιμονιζομενους 
και σεληνιαζομενους και 
παραλυτικους και εθεραπευσεν 
αυτους
25 και ηκολουθησαν αυτω οχλοι 
πολλοι απο της γαλιλαιας και 
δεκαπολεως και ιεροσολυμων και 
ιουδαιας και περαν του ιορδανου
Matt 5:1 ιδων δε τους οχλους ανεβη 
εις το ορος και καθισαντος αυτου 
προσηλθαν αυτω οι μαθηται αυτου
2 και ανοιξας το στομα αυτου 
εδιδασκεν αυτους λεγων
3 μακαριοι οι πτωχοι τω πνευματι 

Luke 6:20-26

6:20 και αυτος επαρας τους 
οφθαλμους αυτου εις τους μαθητας 
αυτου 

ελεγεν 
μακαριοι οι πτωχοι 
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οτι αυτων εστιν η βασιλεια 
των ουρανων
4 μακαριοι οι πενθουντες 
οτι αυτοι παρακληθησονται
5 μακαριοι οι πραεις 
οτι αυτοι κληρονομησουσιν την γην
6 μακαριοι οι πεινωντες και διψωντες 
την δικαιοσυνην 
οτι αυτοι χορτασθησονται

7 μακαριοι οι ελεημονες οτι αυτοι 
ελεηθησονται
8 μακαριοι οι καθαροι τη καρδια οτι 
αυτοι τον θεον οψονται
9 μακαριοι οι ειρηνοποιοι οτι αυτοι 
υιοι θεου κληθησονται
10 μακαριοι οι δεδιωγμενοι ενεκεν 
δικαιοσυνης οτι αυτων εστιν η 
βασιλεια των ουρανων
11 μακαριοι εστε 

οταν ονειδισωσιν υμας 
και διωξωσιν 
και ειπωσιν παν πονηρον καθ υμων 
[ψευδομενοι] 
ενεκεν εμου
12 χαιρετε 
και αγαλλιασθε 
οτι ο μισθος υμων πολυς εν τοις 
ουρανοις ουτως γαρ εδιωξαν τους 
προφητας τους προ υμων

οτι υμετερα εστιν η βασιλεια 
του θεου 

21 μακαριοι οι πεινωντες νυν 

οτι χορτασθησεσθε 
μακαριοι οι κλαιοντες νυν 
οτι γελασετε 

22 μακαριοι εστε 
οταν μισησωσιν υμας οι ανθρωποι 
και οταν αφορισωσιν υμας 
και ονειδισωσιν 

και εκβαλωσιν το ονομα υμων ως 
πονηρον 
ενεκα του υιου του ανθρωπου 
23 χαρητε εν εκεινη τη ημερα 
και σκιρτησατε 
ιδου γαρ ο μισθος υμων πολυς εν τω 
ουρανω κατα τα αυτα γαρ εποιουν 
τοις προφηταις οι πατερες αυτων 
24 πλην ουαι υμιν τοις πλουσιοις 
οτι απεχετε την παρακλησιν υμων 
25 ουαι υμιν οι εμπεπλησμενοι νυν 
οτι πεινασετε 
ουαι οι γελωντες νυν 
οτι πενθησετε και κλαυσετε 
26 ουαι οταν υμας καλως ειπωσιν 
παντες οι ανθρωποι κατα τα αυτα 
γαρ εποιουν τοις ψευδοπροφηταις οι 
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πατερες αυτων 

Matt 5:13-16 
υμεις εστε το αλας της 
γης 

εαν δε το αλας μωρανθη 

εν τινι αλισθησεται 
εις ουδεν ισχυει ετι 

ει μη βληθεν εξω 
καταπατεισθαι υπο των 
ανθρωπων

Matt 5:14 

υμεις εστε το φως του 
κοσμου 
ου δυναται πολις 
κρυβηναι επανω ορους 
κειμενη
15 ουδε καιουσιν λυχνον 
και τιθεασιν αυτον υπο 
τον μοδιον 
αλλ επι την λυχνιαν 

και λαμπει πασιν τοις εν 
τη οικια
16 ουτως λαμψατω το 
φως υμων εμπροσθεν 
των ανθρωπων οπως 
ιδωσιν υμων τα καλα 
εργα και δοξασωσιν τον 
πατερα υμων τον εν τοις 
ουρανοις

Mark 9:49-50

49 πας γαρ πυρι 
αλισθησεται 
50 καλον το αλας 
εαν δε το αλας αναλον 
γενηται 
εν τινι αυτο αρτυσετε 

εχετε εν εαυτοις αλα και 
ειρηνευετε εν αλληλοις

Mark 4:21 
και ελεγεν αυτοις 

μητι ερχεται ο λυχνος 
ινα υπο τον μοδιον τεθη 
η υπο την κλινην 
ουχ ινα επι την λυχνιαν 
τεθη 

22 ου γαρ εστιν κρυπτον 

Luke 14:34-35

34 καλον ουν το αλας 
εαν δε και το αλας 
μωρανθη 
εν τινι αρτυθησεται 
35 ουτε εις γην ουτε εις 
κοπριαν ευθετον εστιν 
εξω βαλλουσιν αυτο 

ο εχων ωτα ακουειν 
ακουετω

Luke 8:16 

ουδεις δε λυχνον αψας 
καλυπτει αυτον σκευει 
η υποκατω κλινης 
τιθησιν αλλ επι λυχνιας 
τιθησιν 
ινα οι εισπορευομενοι 
βλεπωσιν το φως 

17 ου γαρ εστιν κρυπτον 
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εαν μη ινα φανερωθη 
ουδε εγενετο αποκρυφον 

αλλ ινα ελθη εις 
φανερον 
23 ει τις εχει ωτα 
ακουειν ακουετω 
24 και ελεγεν αυτοις 
βλεπετε τι ακουετε 
εν ω μετρω μετρειτε 
μετρηθησεται υμιν και 
προστεθησεται υμιν 
25 ος γαρ εχει 
δοθησεται αυτω 
και ος ουκ εχει 
και ο εχει 
αρθησεται απ αυτου

ο ου φανερον γενησεται 
ουδε αποκρυφον 
ο ου μη γνωσθη 
και εις φανερον ελθη 

18 βλεπετε ουν πως 
ακουετε 

ος αν γαρ εχη 
δοθησεται αυτω 
και ος αν μη εχη 
και ο δοκει εχειν 
αρθησεται απ αυτου

Matt 5:17-20
17 μη νομισητε οτι ηλθον καταλυσαι 
τον νομον η τους προφητας ουκ 
ηλθον καταλυσαι αλλα πληρωσαι
18 αμην γαρ λεγω υμιν 
εως αν παρελθη ο ουρανος και η γη 

ιωτα εν η μια κεραια ου μη παρελθη 
απο του νομου εως αν παντα γενηται
19 ος εαν ουν λυση μιαν των εντολων 
τουτων των ελαχιστων και διδαξη 
ουτως τους ανθρωπους ελαχιστος 
κληθησεται εν τη βασιλεια των 
ουρανων ος δ αν ποιηση και διδαξη 
ουτος μεγας κληθησεται εν τη 
βασιλεια των ουρανων
20 λεγω γαρ υμιν οτι εαν μη 
περισσευση υμων η δικαιοσυνη 
πλειον των γραμματεων και 
φαρισαιων ου μη εισελθητε εις την 
βασιλειαν των ουρανων
Matt 5:21-26
ηκουσατε οτι ερρεθη τοις αρχαιοις 
ου φονευσεις 

Luke 16:17

ευκοπωτερον δε εστιν τον ουρανον 
και την γην παρελθειν 
η του νομου μιαν κεραιαν πεσειν
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ος δ αν φονευση ενοχος εσται τη 
κρισει
22 εγω δε λεγω υμιν οτι 
πας ο οργιζομενος τω αδελφω αυτου 
ενοχος εσται τη κρισει 
ος δ αν ειπη τω αδελφω αυτου ρακα 
ενοχος εσται τω συνεδριω 
ος δ αν ειπη μωρε 
ενοχος εσται εις την γεενναν του 
πυρος
23 εαν ουν προσφερης το δωρον σου 
επι το θυσιαστηριον κακει μνησθης 
οτι ο αδελφος σου εχει τι κατα σου
24 αφες εκει το δωρον σου εμπροσθεν 
του θυσιαστηριου και υπαγε πρωτον 
διαλλαγηθι τω αδελφω σου και τοτε 
ελθων προσφερε το δωρον σου
25 ισθι ευνοων τω αντιδικω σου ταχυ 
εως οτου ει μετ αυτου εν τη οδω 

μηποτε σε παραδω ο αντιδικος τω 
κριτη 
και ο κριτης τω υπηρετη 

και εις φυλακην βληθηση
26 αμην λεγω σοι 
ου μη εξελθης εκειθεν 
εως αν αποδως τον εσχατον 
κοδραντην

Luke 12:58-59
58 ως γαρ υπαγεις μετα του 
αντιδικου σου επ αρχοντα εν τη οδω 
δος εργασιαν απηλλαχθαι απ αυτου 
μηποτε κατασυρη σε προς τον κριτην 

και ο κριτης σε παραδωσει τω 
πρακτορι 
και ο πρακτωρ σε βαλει εις φυλακην 
59 λεγω σοι 
ου μη εξελθης εκειθεν 
εως και το εσχατον λεπτον αποδως

Matt 5:27-32
27 ηκουσατε οτι ερρεθη 
ου μοιχευσεις
28 εγω δε λεγω υμιν οτι 
πας ο βλεπων γυναικα 
προς το επιθυμησαι 
αυτην ηδη εμοιχευσεν 
αυτην εν τη καρδια 
αυτου
29 ει δε ο οφθαλμος σου 
ο δεξιος σκανδαλιζει σε 
εξελε αυτον και βαλε 

Mark 9:47
και εαν ο οφθαλμος σου 
σκανδαλιζη σε 
εκβαλε αυτον 
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απο σου 
συμφερει γαρ σοι 
ινα αποληται εν των 
μελων σου 

και μη ολον το σωμα 
σου βληθη εις γεενναν

30 και ει η δεξια σου 
χειρ σκανδαλιζει σε 
εκκοψον αυτην και βαλε 
απο σου 
συμφερει γαρ σοι 
ινα αποληται εν των 
μελων σου 
και μη ολον το σωμα 
σου εις γεενναν απελθη

31 ερρεθη δε 
ος αν απολυση την 
γυναικα αυτου 
δοτω αυτη αποστασιον
32 εγω δε λεγω υμιν οτι 
πας ο απολυων την 
γυναικα αυτου 
παρεκτος λογου 
πορνειας 
ποιει αυτην μοιχευθηναι 

και ος εαν απολελυμενην 
γαμηση μοιχαται

καλον σε εστιν 
μονοφθαλμον εισελθειν 
εις την βασιλειαν του 
θεου 
η δυο οφθαλμους εχοντα 
βληθηναι εις την γεενναν
Mark 9:43
και εαν σκανδαλιζη σε η 
χειρ σου 
αποκοψον αυτην 

καλον εστιν σε 
κυλλον εισελθειν εις την 
ζωην 
η τας δυο χειρας εχοντα 
απελθειν εις την γεενναν 
εις το πυρ το ασβεστον

Mark 10:11-12
11 και λεγει αυτοις 
ος αν απολυση την 
γυναικα αυτου 

και γαμηση αλλην 
μοιχαται επ αυτην 
12 και εαν αυτη 
απολυσασα τον ανδρα 
αυτης 
γαμηση αλλον μοιχαται 

Luke 16:18

πας ο απολυων την 
γυναικα αυτου 

και γαμων ετεραν 
μοιχευει 

και ο απολελυμενην απο 
ανδρος γαμων μοιχευει

1 Cor 7:10-11
10 τοις δε γεγαμηκοσιν παραγγελλω 
ουκ εγω αλλα ο κυριος γυναικα απο 
ανδρος μη χωρισθηναι 11 εαν δε και 

χωρισθη μενετω αγαμος η τω ανδρι 
καταλλαγητω και ανδρα γυναικα μη 
αφιεναι

Matt 5:33-37
33 παλιν ηκουσατε οτι ερρεθη τοις 

αρχαιοις ουκ επιορκησεις αποδωσεις 
δε τω κυριω τους ορκους σου
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34 εγω δε λεγω υμιν μη ομοσαι ολως 
μητε εν τω ουρανω οτι θρονος εστιν 
του θεου
35 μητε εν τη γη οτι υποποδιον εστιν 
των ποδων αυτου μητε εις 
ιεροσολυμα οτι πολις εστιν του 
μεγαλου βασιλεως

36 μητε εν τη κεφαλη σου ομοσης οτι 
ου δυνασαι μιαν τριχα λευκην 
ποιησαι η μελαιναν
37 εστω δε ο λογος υμων ναι ναι ου 
ου το δε περισσον τουτων εκ του 
πονηρου εστιν

Matt 5:38-48
38 ηκουσατε οτι ερρεθη 
οφθαλμον αντι οφθαλμου 
και οδοντα αντι οδοντος
39 εγω δε λεγω υμιν 
μη αντιστηναι τω πονηρω 
αλλ οστις σε ραπιζει 
εις την δεξιαν σιαγονα [σου] 
στρεψον αυτω και την αλλην
40 και τω θελοντι σοι κριθηναι και 
τον χιτωνα σου λαβειν 
αφες αυτω και το ιματιον
41 και οστις σε αγγαρευσει μιλιον εν 
υπαγε μετ αυτου δυο
42 τω αιτουντι σε δος 
και τον θελοντα απο σου δανισασθαι 
μη αποστραφης
43 ηκουσατε οτι ερρεθη 
αγαπησεις τον πλησιον σου και 
μισησεις τον εχθρον σου
44 εγω δε λεγω υμιν 

αγαπατε τους εχθρους υμων και 

προσευχεσθε υπερ των διωκοντων 
υμας

45 οπως γενησθε υιοι 

Luke 6:29-30
29 τω τυπτοντι σε 
επι την σιαγονα 
παρεχε και την αλλην 
και απο του αιροντος σου το ιματιον 

και τον χιτωνα μη κωλυσης 

30 παντι αιτουντι σε διδου 
και απο του αιροντος τα σα 
μη απαιτει 

Luke 6:27 αλλα υμιν λεγω 
τοις ακουουσιν 
αγαπατε τους εχθρους υμων 
καλως ποιειτε τοις μισουσιν υμας 
28 ευλογειτε τους καταρωμενους 
υμας 
προσευχεσθε περι των επηρεαζοντων
υμας 

Luke 6:35 
πλην αγαπατε τους εχθρους υμων και 
αγαθοποιειτε και δανιζετε μηδεν 
απελπιζοντες 
και εσται ο μισθος υμων πολυς 
και εσεσθε υιοι 
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του πατρος υμων του εν ουρανοις 
οτι τον ηλιον αυτου ανατελλει 
επι πονηρους και αγαθους 
και βρεχει επι δικαιους και αδικους

46 εαν γαρ αγαπησητε 
τους αγαπωντας υμας 
τινα μισθον εχετε 
ουχι και οι τελωναι 
το αυτο ποιουσιν
47 και εαν ασπασησθε τους αδελφους 
υμων μονον 
τι περισσον ποιειτε 
ουχι και οι εθνικοι το αυτο ποιουσιν

48 εσεσθε ουν υμεις τελειοι ως ο 
πατηρ υμων ο ουρανιος τελειος εστιν

υψιστου 
οτι αυτος χρηστος εστιν 
επι τους αχαριστους και πονηρους 

Luke 6:32
32 και ει αγαπατε 
τους αγαπωντας υμας 
ποια υμιν χαρις εστιν 
και γαρ οι αμαρτωλοι 
τους αγαπωντας αυτους αγαπωσιν 
33 και [γαρ] εαν αγαθοποιητε τους 
αγαθοποιουντας υμας 
ποια υμιν χαρις εστιν 
και οι αμαρτωλοι το αυτο ποιουσιν 
34 και εαν δανισητε παρ ων ελπιζετε 
λαβειν 
ποια υμιν χαρις [εστιν] 
και αμαρτωλοι αμαρτωλοις 
δανιζουσιν ινα απολαβωσιν τα ισα...
36 γινεσθε οικτιρμονες καθως [και] ο 
πατηρ υμων οικτιρμων εστιν 

Matt 6:1-8
1 προσεχετε [δε] την δικαιοσυνην 
υμων μη ποιειν εμπροσθεν των 
ανθρωπων προς το θεαθηναι αυτοις 
ει δε μη γε μισθον ουκ εχετε παρα τω 
πατρι υμων τω εν τοις ουρανοις
2 οταν ουν ποιης ελεημοσυνην μη 
σαλπισης εμπροσθεν σου ωσπερ οι 
υποκριται ποιουσιν εν ταις 
συναγωγαις και εν ταις ρυμαις οπως 
δοξασθωσιν υπο των ανθρωπων 
αμην λεγω υμιν απεχουσιν τον 
μισθον αυτων
3 σου δε ποιουντος ελεημοσυνην μη 
γνωτω η αριστερα σου τι ποιει η 
δεξια σου
4 οπως η σου η ελεημοσυνη εν τω 
κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν 
τω κρυπτω αποδωσει σοι
5 και οταν προσευχησθε ουκ εσεσθε 

ως οι υποκριται οτι φιλουσιν εν ταις 
συναγωγαις και εν ταις γωνιαις των 
πλατειων εστωτες προσευχεσθαι 
οπως φανωσιν τοις ανθρωποις αμην 
λεγω υμιν απεχουσιν τον μισθον 
αυτων
6 συ δε οταν προσευχη εισελθε εις το 
ταμειον σου και κλεισας την θυραν 
σου προσευξαι τω πατρι σου τω εν 
τω κρυπτω και ο πατηρ σου ο 
βλεπων εν τω κρυπτω αποδωσει σοι
7 προσευχομενοι δε μη 
βατταλογησητε ωσπερ οι εθνικοι 
δοκουσιν γαρ οτι εν τη πολυλογια 
αυτων εισακουσθησονται
8 μη ουν ομοιωθητε αυτοις οιδεν γαρ 
ο πατηρ υμων ων χρειαν εχετε προ 
του υμας αιτησαι αυτον
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Matt 6:9-13

9 ουτως ουν προσευχεσθε υμεις 
πατερ ημων ο εν τοις ουρανοις 
αγιασθητω το ονομα σου
10 ελθετω η βασιλεια σου 
γενηθητω το θελημα σου ως εν 
ουρανω και επι γης
11 τον αρτον ημων τον επιουσιον 
δος ημιν σημερον
12 και αφες ημιν τα οφειληματα 
ημων 
ως και ημεις αφηκαμεν 
τοις οφειλεταις ημων
13 και μη εισενεγκης ημας εις 
πειρασμον 
αλλα ρυσαι ημας απο του πονηρου

Luke 11:1-4
1 και εγενετο εν τω ειναι αυτον εν 
τοπω τινι προσευχομενον ως 
επαυσατο ειπεν τις των μαθητων 
αυτου προς αυτον κυριε διδαξον 
ημας προσευχεσθαι καθως και 
ιωαννης εδιδαξεν τους μαθητας 
αυτου
2 ειπεν δε αυτοις 
οταν προσευχησθε λεγετε 
πατερ 
αγιασθητω το ονομα σου 
ελθετω η βασιλεια σου

3 τον αρτον ημων τον επιουσιον 
διδου ημιν το καθ ημεραν
4 και αφες ημιν τας αμαρτιας 
ημων 
και γαρ αυτοι αφιομεν 
παντι οφειλοντι ημιν 
και μη εισενεγκης ημας εις 
πειρασμον

Matt 6:14-15

14 εαν γαρ αφητε τοις ανθρωποις 
τα παραπτωματα αυτων 
αφησει και υμιν ο πατηρ υμων ο 
ουρανιος

15 εαν δε μη αφητε τοις ανθρωποις 
ουδε ο πατηρ υμων αφησει τα 
παραπτωματα υμων

Mark 11:25
και οταν στηκετε προσευχομενοι 
αφιετε ει τι εχετε κατα τινος 

ινα και ο πατηρ υμων ο εν τοις 
ουρανοις αφη υμιν 
τα παραπτωματα υμων

Matt 6:16-18
16 οταν δε νηστευητε μη γινεσθε ως 
οι υποκριται σκυθρωποι αφανιζουσιν 
γαρ τα προσωπα αυτων οπως 
φανωσιν τοις ανθρωποις 
νηστευοντες αμην λεγω υμιν 

απεχουσιν τον μισθον αυτων
17 συ δε νηστευων αλειψαι σου την 
κεφαλην και το προσωπον σου νιψαι
18 οπως μη φανης τοις ανθρωποις 
νηστευων αλλα τω πατρι σου τω εν 
τω κρυφαιω και ο πατηρ σου ο 
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βλεπων εν τω κρυφαιω αποδωσει σοι
Matt 6:19-34
19 μη θησαυριζετε υμιν θησαυρους 
επι της γης οπου σης και βρωσις 
αφανιζει και οπου κλεπται 
διορυσσουσιν και κλεπτουσιν

20 θησαυριζετε δε 

υμιν θησαυρους 
εν ουρανω 
οπου ουτε σης ουτε βρωσις αφανιζει 
και οπου κλεπται ου διορυσσουσιν 
ουδε κλεπτουσιν
21 οπου γαρ εστιν ο θησαυρος σου 
εκει εσται και η καρδια σου

22 ο λυχνος του σωματος εστιν ο 
οφθαλμος 
εαν ουν η ο οφθαλμος σου απλους 
ολον το σωμα σου φωτεινον εσται
23 εαν δε ο οφθαλμος σου πονηρος η 
ολον το σωμα σου σκοτεινον εσται 

ει ουν το φως το εν σοι σκοτος εστιν 
το σκοτος ποσον

24 ουδεις δυναται δυσιν κυριοις 
δουλευειν 
η γαρ τον ενα μισησει 
και τον ετερον αγαπησει 
η ενος ανθεξεται και του ετερου 
καταφρονησει 
ου δυνασθε θεω δουλευειν και 
μαμωνα

Luke 12:33-34
33 πωλησατε τα υπαρχοντα υμων και 
δοτε ελεημοσυνην 
ποιησατε εαυτοις βαλλαντια μη 
παλαιουμενα 
θησαυρον ανεκλειπτον 
εν τοις ουρανοις 
οπου κλεπτης ουκ εγγιζει 
ουδε σης διαφθειρει 

34 οπου γαρ εστιν ο θησαυρος υμων 
εκει και η καρδια υμων εσται 
Luke 11:34-36
34 ο λυχνος του σωματος εστιν ο 
οφθαλμος σου 
οταν ο οφθαλμος σου απλους η 
και ολον το σωμα σου φωτεινον εστιν 
επαν δε πονηρος η 
και το σωμα σου σκοτεινον 
35 σκοπει ουν 
μη το φως το εν σοι σκοτος εστιν 

36 ει ουν το σωμα σου ολον φωτεινον 
μη εχον μερος τι σκοτεινον 
εσται φωτεινον ολον ως 
οταν ο λυχνος τη αστραπη φωτιζη σε 
Luke 16:13
ουδεις οικετης δυναται δυσιν κυριοις 
δουλευειν 
η γαρ τον ενα μισησει 
και τον ετερον αγαπησει 
η ενος ανθεξεται και του ετερου 
καταφρονησει 
ου δυνασθε θεω δουλευειν και 
μαμωνα
Luke 12:22-32
ειπεν δε προς τους μαθητας [αυτου] 
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25 δια τουτο λεγω υμιν 
μη μεριμνατε τη ψυχη υμων 
τι φαγητε [η τι πιητε] 
μηδε τω σωματι υμων τι ενδυσησθε 
ουχι η ψυχη πλειον εστιν της τροφης 
και το σωμα του ενδυματος
26 εμβλεψατε εις τα πετεινα του 
ουρανου 
οτι ου σπειρουσιν ουδε θεριζουσιν 
ουδε συναγουσιν εις αποθηκας 
και ο πατηρ υμων ο ουρανιος τρεφει 
αυτα 
ουχ υμεις μαλλον διαφερετε 
αυτων
27 τις δε εξ υμων μεριμνων δυναται 
προσθειναι επι την ηλικιαν αυτου 
πηχυν ενα

28 και περι ενδυματος τι μεριμνατε 
καταμαθετε τα κρινα του αγρου 
πως αυξανουσιν 
ου κοπιωσιν ουδε νηθουσιν
29 λεγω δε υμιν οτι 
ουδε σολομων εν παση τη δοξη αυτου 
περιεβαλετο ως εν τουτων
30 ει δε τον χορτον του αγρου 
σημερον οντα 
και αυριον εις κλιβανον βαλλομενον 
ο θεος ουτως αμφιεννυσιν 
ου πολλω μαλλον υμας ολιγοπιστοι
31 μη ουν μεριμνησητε λεγοντες 
τι φαγωμεν η τι πιωμεν η τι 
περιβαλωμεθα

32 παντα γαρ ταυτα τα εθνη 
επιζητουσιν 
οιδεν γαρ ο πατηρ υμων ο ουρανιος 
οτι χρηζετε τουτων απαντων
33 ζητειτε δε πρωτον την βασιλειαν 
[του θεου] 
και την δικαιοσυνην αυτου 
και ταυτα παντα προστεθησεται υμιν

δια τουτο λεγω υμιν 
μη μεριμνατε τη ψυχη 
τι φαγητε 
μηδε τω σωματι τι ενδυσησθε
23 η γαρ ψυχη πλειον εστιν της 
τροφης και το σωμα του ενδυματος
24 κατανοησατε τους κορακας 

οτι ου σπειρουσιν ουδε θεριζουσιν 
οις ουκ εστιν ταμειον ουδε αποθηκη 
και ο θεος τρεφει 
αυτους 
ποσω μαλλον υμεις διαφερετε 
των πετεινων
25 τις δε εξ υμων μεριμνων δυναται 
επι την ηλικιαν αυτου προσθειναι 
πηχυν
26 ει ουν ουδε ελαχιστον δυνασθε 
τι περι των λοιπων μεριμνατε
27 κατανοησατε τα κρινα 
πως αυξανει 
ου κοπια ουδε νηθει 
λεγω δε υμιν 
ουδε σολομων εν παση τη δοξη αυτου 
περιεβαλετο ως εν τουτων
28 ει δε εν αγρω τον χορτον 
οντα σημερον 
και αυριον εις κλιβανον βαλλομενον 
ο θεος ουτως αμφιεζει 
ποσω μαλλον υμας ολιγοπιστοι
29 και υμεις μη ζητειτε 
τι φαγητε και τι πιητε 

και μη μετεωριζεσθε
30 ταυτα γαρ παντα τα εθνη του 
κοσμου επιζητουσιν 
υμων δε ο πατηρ οιδεν 
οτι χρηζετε τουτων
31 πλην ζητειτε την βασιλειαν 
αυτου 

και ταυτα προστεθησεται υμιν
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34 μη ουν μεριμνησητε εις την αυριον 
η γαρ αυριον μεριμνησει εαυτης 
αρκετον τη ημερα η κακια αυτης

32 μη φοβου το μικρον ποιμνιον 
οτι ευδοκησεν ο πατηρ υμων 
δουναι υμιν την βασιλειαν

Matt 7:1-2

1 μη κρινετε 
ινα μη κριθητε

2 εν ω γαρ κριματι 
κρινετε κριθησεσθε 
και εν ω μετρω μετρειτε 
μετρηθησεται υμιν

Mark 4:24
και ελεγεν αυτοις 
βλεπετε τι ακουετε 

εν ω μετρω μετρειτε 
μετρηθησεται υμιν 
και προστεθησεται υμιν

Luke 6:37-38

37 και μη κρινετε 
και ου μη κριθητε 
και μη καταδικαζετε και 
ου μη καταδικασθητε 
απολυετε και 
απολυθησεσθε
38 διδοτε 
και δοθησεται υμιν 
μετρον καλον 
πεπιεσμενον 
σεσαλευμενον 
υπερεκχυννομενον 
δωσουσιν εις τον κολπον 
υμων 

ω γαρ μετρω μετρειτε 
αντιμετρηθησεται υμιν

Matt 7:3-29

3 τι δε βλεπεις το καρφος 
το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου 

Luke 6:39-42
39 ειπεν δε και παραβολην αυτοις 
μητι δυναται τυφλος τυφλον οδηγειν 
ουχι αμφοτεροι εις βοθυνον 
εμπεσουνται
40 ουκ εστιν μαθητης υπερ τον 
διδασκαλον 
κατηρτισμενος δε πας εσται 
ως ο διδασκαλος αυτου
41 τι δε βλεπεις το καρφος 
το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου 
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την δε εν τω σω οφθαλμω δοκον 
ου κατανοεις
4 η πως ερεις 
τω αδελφω σου 

αφες εκβαλω το καρφος 
εκ του οφθαλμου σου 
και ιδου η δοκος εν τω οφθαλμω σου

5 υποκριτα 
εκβαλε πρωτον εκ του οφθαλμου σου 
την δοκον 
και τοτε διαβλεψεις 
εκβαλειν το καρφος εκ του οφθαλμου 
του αδελφου σου
6 μη δωτε το αγιον τοις κυσιν 
μηδε βαλητε τους μαργαριτας υμων 
εμπροσθεν των χοιρων 
μηποτε καταπατησουσιν αυτους εν 
τοις ποσιν αυτων 
και στραφεντες ρηξωσιν υμας

7 αιτειτε και δοθησεται υμιν 
ζητειτε και ευρησετε 
κρουετε και ανοιγησεται υμιν
8 πας γαρ ο αιτων λαμβανει 
και ο ζητων ευρισκει 
και τω κρουοντι ανοιγησεται
9 η τις εστιν εξ υμων ανθρωπος 
ον αιτησει ο υιος αυτου αρτον 
μη λιθον επιδωσει αυτω
10 η και ιχθυν αιτησει 
μη οφιν επιδωσει αυτω

11 ει ουν υμεις πονηροι οντες 
οιδατε δοματα αγαθα διδοναι 
τοις τεκνοις υμων 
ποσω μαλλον ο πατηρ υμων ο εν τοις 
ουρανοις δωσει αγαθα 
τοις αιτουσιν αυτον

την δε δοκον την εν τω ιδιω 
οφθαλμω ου κατανοεις
42 πως δυνασαι λεγειν 
τω αδελφω σου 
αδελφε 
αφες εκβαλω το καρφος 
το εν τω οφθαλμω σου 
αυτος την εν τω οφθαλμω σου δοκον 
ου βλεπων 
υποκριτα 
εκβαλε πρωτον την δοκον εκ του 
οφθαλμου σου 
και τοτε διαβλεψεις 
το καρφος το εν τω οφθαλμω του 
αδελφου σου εκβαλειν

Luke 11:9-13: 
9 καγω υμιν λεγω 
αιτειτε και δοθησεται υμιν 
ζητειτε και ευρησετε 
κρουετε και ανοιγησεται υμιν
10 πας γαρ ο αιτων λαμβανει 
και ο ζητων ευρισκει 
και τω κρουοντι ανοιγησεται
11 τινα δε εξ υμων 

τον πατερα αιτησει ο υιος ιχθυν 
και αντι ιχθυος οφιν αυτω επιδωσει
12 η και αιτησει ωον 
επιδωσει αυτω σκορπιον
13 ει ουν υμεις πονηροι υπαρχοντες 
οιδατε δοματα αγαθα διδοναι 
τοις τεκνοις υμων 
ποσω μαλλον ο πατηρ [ο] εξ ουρανου 
δωσει πνευμα αγιον 
τοις αιτουσιν αυτον
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12 παντα ουν οσα εαν θελητε 
ινα ποιωσιν υμιν οι ανθρωποι 
ουτως και υμεις ποιειτε αυτοις 
ουτος γαρ εστιν ο νομος και οι 
προφηται

13 εισελθατε δια της στενης πυλης 
οτι πλατεια η πυλη και ευρυχωρος η 
οδος η απαγουσα εις την απωλειαν 
και πολλοι εισιν οι εισερχομενοι δι 
αυτης
14  τι στενη η πυλη και τεθλιμμενη η 
οδος η απαγουσα εις την ζωην και 
ολιγοι εισιν οι ευρισκοντες αυτην
15 προσεχετε απο των 
ψευδοπροφητων οιτινες ερχονται 
προς υμας εν ενδυμασιν προβατων 
εσωθεν δε εισιν λυκοι αρπαγες

16 απο των καρπων αυτων 
επιγνωσεσθε αυτους 
μητι συλλεγουσιν απο ακανθων 
σταφυλας η απο τριβολων συκα
17 ουτως παν δενδρον αγαθον 

καρπους καλους ποιει 
το δε σαπρον δενδρον 
καρπους πονηρους ποιει

18 ου δυναται δενδρον αγαθον 
καρπους πονηρους ποιειν 
ουδε δενδρον σαπρον 
καρπους καλους ποιειν
19 παν δενδρον μη ποιουν καρπον 
καλον εκκοπτεται και εις πυρ 
βαλλεται
20 αρα γε απο των καρπων αυτων 
επιγνωσεσθε αυτους

Luke 6:31 
και καθως θελετε 
ινα ποιωσιν υμιν οι ανθρωποι 
ποιειτε αυτοις ομοιως

Luke 13:24
αγωνιζεσθε 
εισελθειν δια της στενης θυρας 

οτι πολλοι λεγω υμιν ζητησουσιν 
εισελθειν 

και ουκ ισχυσουσιν

Luke 6:44 
εκαστον γαρ δενδρον εκ του ιδιου 
καρπου γινωσκεται 
ου γαρ εξ ακανθων συλλεγουσιν συκα 
ουδε εκ βατου σταφυλην τρυγωσιν
Luke 6:45 ο αγαθος ανθρωπος 
εκ του αγαθου θησαυρου της καρδιας 
προφερει το αγαθον 
και ο πονηρος 
εκ του πονηρου προφερει το πονηρον 
εκ γαρ περισσευματος καρδιας λαλει 
το στομα αυτου
Luke 6:43 ου γαρ εστιν δενδρον 
καλον ποιουν καρπον σαπρον 
ουδε παλιν δενδρον σαπρον 
ποιουν καρπον καλον
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21 ου πας ο λεγων μοι 
κυριε κυριε 
εισελευσεται εις την βασιλειαν των 
ουρανων 
αλλ ο ποιων το θελημα του πατρος 
μου του εν τοις ουρανοις
22 πολλοι ερουσιν μοι εν εκεινη τη 
ημερα κυριε κυριε ου τω σω ονοματι 
επροφητευσαμεν και τω σω ονοματι 
δαιμονια εξεβαλομεν και τω σω 
ονοματι δυναμεις πολλας εποιησαμεν
23 και τοτε ομολογησω αυτοις οτι 
ουδεποτε εγνων υμας αποχωρειτε απ 
εμου οι εργαζομενοι την ανομιαν
24 πας ουν οστις ακουει μου τους 
λογους τουτους 
και ποιει αυτους 
ομοιωθησεται 
ανδρι φρονιμω 
οστις ωκοδομησεν αυτου την οικιαν 

επι την πετραν
25 και κατεβη η βροχη 
και ηλθον οι ποταμοι 
και επνευσαν οι ανεμοι και 
προσεπεσαν 
τη οικια εκεινη 
και ουκ επεσεν 
τεθεμελιωτο γαρ επι την πετραν
26 και πας ο ακουων μου τους 
λογους τουτους 
και μη ποιων αυτους 
ομοιωθησεται ανδρι μωρω 
οστις ωκοδομησεν αυτου την οικιαν 
επι την αμμον
27 και κατεβη η βροχη 
και ηλθον οι ποταμοι 
και επνευσαν οι ανεμοι 
και προσεκοψαν τη οικια εκεινη 
και επεσεν 
και ην η πτωσις 

Luke 6:46 τι δε με καλειτε 
κυριε κυριε 

και ου ποιειτε α λεγω

47 πας ο ερχομενος προς με 
και ακουων μου των λογων 
και ποιων αυτους 
υποδειξω υμιν τινι εστιν ομοιος
48 ομοιος εστιν ανθρωπω 
οικοδομουντι οικιαν 
ος εσκαψεν και εβαθυνεν 
και εθηκεν θεμελιον επι την πετραν 
πλημμυρης δε γενομενης 

προσερηξεν 
ο ποταμος τη οικια εκεινη 
και ουκ ισχυσεν σαλευσαι αυτην 
δια το καλως οικοδομησθαι αυτην
49 ο δε ακουσας 

και μη ποιησας 
ομοιος εστιν ανθρωπω 
οικοδομησαντι οικιαν 
επι την γην χωρις θεμελιου 

η προσερηξεν ο ποταμος 

και ευθυς συνεπεσεν 
και εγενετο το ρηγμα 
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αυτης μεγαλη
28 και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους 
τους λογους τουτους 

εξεπλησσοντο οι οχλοι επι τη διδαχη 
αυτου
29 ην γαρ διδασκων αυτους ως 
εξουσιαν εχων και ουχ ως οι 
γραμματεις αυτων

της οικιας εκεινης μεγα
Luke 7:1 επειδη επληρωσεν παντα τα 
ρηματα αυτου 
εις τας ακοας του λαου 
εισηλθεν εις καφαρναουμ

Matt 7:28
και εγενετο 
οτε ετελεσεν 
ο ιησους 

τους λογους 
τουτους 

εξεπλησσοντο 
οι οχλοι επι 
τη διδαχη 
αυτου

Matt 11:1
και εγενετο 
οτε ετελεσεν 
ο ιησους 

διατασσων 
τοις δωδεκα 
μαθηταις 
αυτου 
μετεβη εκειθεν 
του διδασκειν 
και κηρυσσειν 
εν ταις 
πολεσιν 
αυτων

Matt 13:53
και εγενετο 
οτε ετελεσεν 
ο ιησους 

τας 
παραβολας 
ταυτας 

μετηρεν 
εκειθεν

Matt 19:1
και εγενετο 
οτε ετελεσεν 
ο ιησους 

τους λογους 
τουτους 

μετηρεν απο 
της γαλιλαιας 
και ηλθεν εις 
τα ορια της 
ιουδαιας 
περαν του 
ιορδανου

Matt 26:1
και εγενετο 
οτε ετελεσεν 
ο ιησους 
παντας 
τους λογους 
τουτους 

ειπεν τοις 
μαθηταις 
αυτου

Matt 8:1-4
1 καταβαντος δε αυτου 
απο του ορους 
ηκολουθησαν αυτω 
οχλοι πολλοι
2 και ιδου 
λεπρος προσελθων 

προσεκυνει αυτω 
λεγων 
κυριε 
εαν θελης 

Mark 1:40-44

40 και ερχεται προς 
αυτον λεπρος 

παρακαλων αυτον 
[και γονυπετων] 
και λεγων αυτω οτι 

εαν θελης 

Luke 5:12-14
και εγενετο εν τω ειναι 
αυτον εν μια των 
πολεων 

και ιδου ανηρ 
πληρης λεπρας 
ιδων δε τον ιησουν 

πεσων επι προσωπον 
εδεηθη αυτου λεγων 
κυριε 
εαν θελης 
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δυνασαι με καθαρισαι

3 και εκτεινας την χειρα 
ηψατο αυτου 
λεγων 
θελω καθαρισθητι 
και ευθεως 
εκαθαρισθη αυτου η 
λεπρα
4 και 

λεγει αυτω ο ιησους 
ορα μηδενι ειπης 
αλλα υπαγε σεαυτον 
δειξον τω ιερει 
και προσενεγκον το 
δωρον 
ο προσεταξεν μωυσης 

εις μαρτυριον αυτοις

δυνασαι με καθαρισαι
41 και σπλαγχνισθεις 
εκτεινας την χειρα αυτου 
ηψατο και 
λεγει αυτω 
θελω καθαρισθητι
42 και ευθυς 
απηλθεν απ αυτου η 
λεπρα και εκαθαρισθη
43 και εμβριμησαμενος 
αυτω 
ευθυς εξεβαλεν αυτον
44 και λεγει αυτω 
ορα μηδενι μηδεν ειπης 
αλλα υπαγε σεαυτον 
δειξον τω ιερει 
και προσενεγκε περι του 
καθαρισμου σου 
α προσεταξεν μωυσης 

εις μαρτυριον αυτοις

δυνασαι με καθαρισαι

13 και εκτεινας την 
χειρα ηψατο αυτου 
λεγων 
θελω καθαρισθητι 
και ευθεως 
η λεπρα απηλθεν απ 
αυτου
14 και αυτος 

παρηγγειλεν αυτω 
μηδενι ειπειν 
αλλα απελθων 
δειξον σεαυτον τω ιερει 
και προσενεγκε περι του 
καθαρισμου σου 
καθως προσεταξεν 
μωυσης 
εις μαρτυριον αυτοις

Matt 8:5-13

5 εισελθοντος δε αυτου 
εις καφαρναουμ 
προσηλθεν αυτω εκατονταρχος 

παρακαλων αυτον 
6 και λεγων 
κυριε 
ο παις μου βεβληται εν τη οικια 
παραλυτικος δεινως βασανιζομενος

Luke 7:1-10
1 επειδη επληρωσεν παντα τα ρηματα 
αυτου εις τας ακοας του λαου 
εισηλθεν 
εις καφαρναουμ
2 εκατονταρχου 
δε τινος δουλος κακως εχων 
ημελλεν τελευταν 
ος ην αυτω εντιμος
3 ακουσας δε περι του ιησου 
απεστειλεν προς αυτον πρεσβυτερους 
των ιουδαιων 
ερωτων αυτον 

οπως ελθων διασωση τον δουλον 
αυτου
4 οι δε παραγενομενοι προς τον 
ιησουν παρεκαλουν αυτον σπουδαιως 
λεγοντες 
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7  και λεγει αυτω 
εγω ελθων θεραπευσω αυτον

8  και αποκριθεις ο εκατονταρχος 
εφη 
κυριε 

ουκ ειμι ικανος 
ινα μου υπο την στεγην εισελθης 

αλλα μονον ειπε λογω 
και ιαθησεται ο παις μου
9 και γαρ εγω ανθρωπος ειμι 
υπο εξουσιαν εχων 
υπ εμαυτον στρατιωτας 
και λεγω τουτω πορευθητι 
και πορευεται 
και αλλω ερχου 
και ερχεται 
και τω δουλω μου ποιησον τουτο 
και ποιει
10 ακουσας δε ο ιησους 
εθαυμασεν 

και ειπεν τοις ακολουθουσιν 
αμην λεγω υμιν 
παρ ουδενι τοσαυτην πιστιν εν τω 
ισραηλ ευρον
11 λεγω δε υμιν 
οτι πολλοι απο ανατολων και 
δυσμων ηξουσιν 
και ανακλιθησονται μετα αβρααμ και 
ισαακ και ιακωβ 
εν τη βασιλεια των ουρανων
12 οι δε υιοι της βασιλειας 
εκβληθησονται εις το σκοτος 

οτι αξιος εστιν ω παρεξη τουτο
5 αγαπα γαρ το εθνος ημων 
και την συναγωγην αυτος 
ωκοδομησεν ημιν
6 ο δε ιησους 
επορευετο συν αυτοις 
ηδη δε αυτου ου μακραν 
απεχοντος απο της οικιας 
επεμψεν φιλους ο εκατονταρχης 
λεγων αυτω 
κυριε 
μη σκυλλου 
ου γαρ ικανος ειμι 
ινα υπο την στεγην μου εισελθης
7 διο ουδε εμαυτον ηξιωσα προς σε 
ελθειν 
αλλα ειπε λογω 
και ιαθητω ο παις μου
8 και γαρ εγω ανθρωπος ειμι 
υπο εξουσιαν τασσομενος 
εχων υπ εμαυτον στρατιωτας 
και λεγω τουτω πορευθητι 
και πορευεται 
και αλλω ερχου 
και ερχεται 
και τω δουλω μου ποιησον τουτο 
και ποιει
9 ακουσας δε ταυτα ο ιησους 
εθαυμασεν αυτον 
και στραφεις 
τω ακολουθουντι αυτω οχλω ειπεν 
λεγω υμιν 
ουδε εν τω ισραηλ τοσαυτην πιστιν 
ευρον
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το εξωτερον 
εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος 
των οδοντων
13 και ειπεν ο ιησους τω 
εκατονταρχη 
υπαγε 
ως επιστευσας γενηθητω σοι 
και 

ιαθη ο παις [αυτου] εν τη ωρα εκεινη

10 και υποστρεψαντες εις τον οικον 
οι πεμφθεντες 
ευρον τον δουλον υγιαινοντα

Matt 8:14-17

14 και ελθων ο ιησους 
εις την οικιαν πετρου 

ειδεν την πενθεραν 
αυτου βεβλημενην και 
πυρεσσουσαν

15 και ηψατο της χειρος 
αυτης και 
αφηκεν αυτην ο πυρετος 
και ηγερθη 
και διηκονει αυτω
16 οψιας δε γενομενης 

προσηνεγκαν 
αυτω 
δαιμονιζομενους 
πολλους 

Mark 1:29-34
29 και ευθυς εκ της 
συναγωγης εξελθοντες 
ηλθον 
εις την οικιαν σιμωνος 
και ανδρεου 
μετα ιακωβου και 
ιωαννου
30 η δε πενθερα σιμωνος 
κατεκειτο 
πυρεσσουσα και ευθυς 
λεγουσιν αυτω περι 
αυτης
31 και προσελθων 

ηγειρεν αυτην 
κρατησας της χειρος και 

αφηκεν αυτην ο πυρετος 

και διηκονει αυτοις
32 οψιας δε γενομενης 
οτε εδυ ο ηλιος 

εφερον 
προς αυτον 
παντας τους κακως 
εχοντας και 

Luke 4:38-41
38 αναστας δε απο της 
συναγωγης 
εισηλθεν 
εις την οικιαν σιμωνος 

πενθερα δε του σιμωνος 
ην συνεχομενη 
πυρετω μεγαλω 
και ηρωτησαν αυτον 
περι αυτης
39 και επιστας 
επανω αυτης 
επετιμησεν τω πυρετω 

και αφηκεν αυτην 
παραχρημα δε αναστασα 
διηκονει αυτοις
40 
δυνοντος δε του ηλιου 
απαντες 
οσοι ειχον ασθενουντας 
νοσοις ποικιλαις 
ηγαγον αυτους 
προς αυτον 
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και εξεβαλεν τα 
πνευματα λογω 

και παντας τους κακως 
εχοντας 
εθεραπευσεν
17 οπως πληρωθη το 
ρηθεν δια ησαιου του 
προφητου λεγοντος 
αυτος τας ασθενειας 
ημων ελαβεν και τας 
νοσους εβαστασεν

τους δαιμονιζομενους
33 και ην ολη η πολις 
επισυνηγμενη προς την 
θυραν

34 και 
εθεραπευσεν πολλους 
κακως εχοντας 
ποικιλαις νοσοις 
και δαιμονια πολλα 
εξεβαλεν 

και 
ουκ ηφιεν λαλειν τα 
δαιμονια 
οτι ηδεισαν αυτον

ο δε ενι εκαστω αυτων 
τας χειρας επιτιθεις 
εθεραπευεν αυτους

41 εξηρχετο δε και 
δαιμονια απο πολλων 
και λεγοντα οτι 
συ ει ο υιος του θεου 
και επιτιμων 
ουκ εια αυτα λαλειν 

οτι ηδεισαν τον 
χριστον αυτον ειναι

Matt 8:18-22
18 ιδων δε ο ιησους 
οχλον περι αυτον 
εκελευσεν απελθειν εις το περαν
19 και προσελθων εις γραμματευς 
ειπεν αυτω 
διδασκαλε 
ακολουθησω σοι οπου εαν απερχη
20 και λεγει αυτω ο ιησους 
αι αλωπεκες φωλεους εχουσιν 
και τα πετεινα του ουρανου 
κατασκηνωσεις 
ο δε υιος του ανθρωπου ουκ εχει 
που την κεφαλην κλινη

Luke 9:57-60
57 και πορευομενων αυτων εν τη οδω 

ειπεν τις προς αυτον 

ακολουθησω σοι οπου εαν απερχη
58 και ειπεν αυτω ο ιησους 
αι αλωπεκες φωλεους εχουσιν 
και τα πετεινα του ουρανου 
κατασκηνωσεις 
ο δε υιος του ανθρωπου ουκ εχει 
που την κεφαλην κλινη
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21 ετερος δε των μαθητων [αυτου] 
ειπεν αυτω 
κυριε επιτρεψον μοι 
πρωτον απελθειν και 
θαψαι τον πατερα μου
22 ο δε ιησους λεγει αυτω 
ακολουθει μοι και 
αφες τους νεκρους 
θαψαι τους εαυτων νεκρους

59 ειπεν δε προς ετερον 
ακολουθει μοι 

ο δε ειπεν 
[κυριε] επιτρεψον μοι 
απελθοντι πρωτον 
θαψαι τον πατερα μου
60 ειπεν δε αυτω 

αφες τους νεκρους 
θαψαι τους εαυτων νεκρους 
συ δε απελθων 
διαγγελλε την βασιλειαν του θεου
61 ειπεν δε και ετερος 
ακολουθησω σοι κυριε 
πρωτον δε επιτρεψον μοι 
αποταξασθαι τοις εις τον οικον μου
62 ειπεν δε [προς αυτον] ο ιησους 
ουδεις επιβαλων την χειρα επ 
αροτρον και βλεπων εις τα οπισω 
ευθετος εστιν τη βασιλεια του θεου

Matt 8:23-27

23 και εμβαντι αυτω 
εις το πλοιον 
ηκολουθησαν αυτω 
οι μαθηται αυτου

24 και ιδου 

Mark 4:35-41

35 και λεγει αυτοις 
εν εκεινη τη ημερα 
οψιας γενομενης 
διελθωμεν εις το περαν

36 και αφεντες τον 
οχλον παραλαμβανουσιν 
αυτον ως ην εν τω 
πλοιω 
και αλλα πλοια ην μετ 
αυτου

Luke 8:22-25
22 εγενετο δε εν μια των 
ημερων 
και αυτος ενεβη 
εις πλοιον 

και οι μαθηται αυτου 
και ειπεν προς αυτους 

διελθωμεν εις το περαν 
της λιμνης 
και ανηχθησαν

23 πλεοντων δε αυτων 
αφυπνωσεν 
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σεισμος μεγας εγενετο 

εν τη θαλασση 
ωστε το πλοιον 
καλυπτεσθαι 
υπο των κυματων 

αυτος δε 

εκαθευδεν
25 και προσελθοντες 
ηγειραν αυτον 
λεγοντες 
κυριε 

σωσον 
απολλυμεθα
26 και λεγει αυτοις 
τι δειλοι εστε 
ολιγοπιστοι 
τοτε εγερθεις 
επετιμησεν 
τοις ανεμοις 
και τη θαλασση 

και εγενετο γαληνη 
μεγαλη

27 οι δε ανθρωποι 
εθαυμασαν 
λεγοντες 

ποταπος εστιν ουτος 
οτι και οι ανεμοι 
και η θαλασσα 
αυτω υπακουουσιν

37 και γινεται λαιλαψ 
μεγαλη ανεμου 

και τα κυματα 
επεβαλλεν εις το πλοιον 
ωστε ηδη γεμιζεσθαι το 
πλοιον

38 και αυτος ην 
εν τη πρυμνη 
επι το προσκεφαλαιον 
καθευδων 
και 
εγειρουσιν αυτον 
και λεγουσιν αυτω 
διδασκαλε 
ου μελει σοι 

οτι απολλυμεθα

39 και διεγερθεις 
επετιμησεν 
τω ανεμω και 
ειπεν τη θαλασση 
σιωπα πεφιμωσο 
και εκοπασεν ο ανεμος 
και εγενετο γαληνη 
μεγαλη
40 και ειπεν αυτοις 
τι δειλοι εστε 
ουπω εχετε πιστιν
41 και εφοβηθησαν 
φοβον μεγαν 
και ελεγον 
προς αλληλους 
τις αρα ουτος εστιν 
οτι και ο ανεμος και 
η θαλασσα 
υπακουει αυτω

και κατεβη λαιλαψ 
ανεμου 
εις την λιμνην και 

συνεπληρουντο 
και 
εκινδυνευον
24 

προσελθοντες 
δε διηγειραν αυτον 
λεγοντες 
επιστατα επιστατα 

απολλυμεθα 

ο δε διεγερθεις 
επετιμησεν 
τω ανεμω και 
τω κλυδωνι του υδατος 

και επαυσαντο 
και εγενετο γαληνη

25 ειπεν δε αυτοις 

που η πιστις υμων 
φοβηθεντες δε 
εθαυμασαν 
λεγοντες 
προς αλληλους 
τις αρα ουτος εστιν 
οτι και τοις ανεμοις 
επιτασσει και τω υδατι 
και υπακουουσιν αυτω
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Matt 8:28-9:1
28 και ελθοντος αυτου 
εις το περαν 

εις την χωραν 
των γαδαρηνων 

υπηντησαν αυτω 

δυο δαιμονιζομενοι 

εκ των μνημειων 

εξερχομενοι 
χαλεποι λιαν 
ωστε μη ισχυειν τινα 
παρελθειν 
δια της οδου εκεινης

Mark 5:1-17
17 και ηλθον 
εις το περαν 
της θαλασσης 
εις την χωραν 
των γερασηνων

2 και εξελθοντος αυτου 
εκ του πλοιου 
ευθυς 
υπηντησεν αυτω 

εκ των μνημειων 
ανθρωπος εν πνευματι 
ακαθαρτω

3 ος την κατοικησιν 
ειχεν εν τοις μνημασιν 

και ουδε αλυσει 
ουκετι ουδεις 
εδυνατο αυτον δησαι
4 δια το αυτον πολλακις 
πεδαις και αλυσεσιν 
δεδεσθαι 
και διεσπασθαι υπ 
αυτου τας αλυσεις και 
τας πεδας συντετριφθαι 
και ουδεις ισχυεν αυτον 
δαμασαι
5 και δια παντος 
νυκτος και ημερας 
εν τοις μνημασιν 

Luke 8:26-39
26 και κατεπλευσαν 

εις την χωραν 
των γερασηνων 
ητις εστιν αντιπερα της 
γαλιλαιας
27 εξελθοντι δε αυτω 
επι την γην 

υπηντησεν ανηρ τις 
εκ της πολεως 

εχων δαιμονια 

και χρονω ικανω 
ουκ ενεδυσατο ιματιον 
και εν οικια ουκ εμενεν 
αλλ εν τοις μνημασιν
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29 και ιδου 

εκραξαν 

λεγοντες 
τι ημιν και σοι 

υιε του θεου 

ηλθες ωδε 
προ καιρου 

βασανισαι ημας

και εν τοις ορεσιν ην 
κραζων και κατακοπτων 
εαυτον λιθοις

6 και ιδων τον ιησουν 
απο μακροθεν 

εδραμεν και 
προσεκυνησεν αυτω
7 και κραξας 
φωνη μεγαλη 
λεγει 
τι εμοι και σοι 
ιησου 
υιε του θεου 
του υψιστου 

ορκιζω σε τον θεον 
μη με βασανισης
8 ελεγεν γαρ αυτω 

εξελθε 
το πνευμα το ακαθαρτον 
εκ του ανθρωπου

9 και επηρωτα αυτον 

τι ονομα σοι 
και λεγει αυτω 
λεγιων ονομα μοι 
οτι πολλοι εσμεν

10 και παρεκαλει 

28 ιδων δε τον ιησουν 

ανακραξας 

προσεπεσεν αυτω 
και 
φωνη μεγαλη 
ειπεν 
τι εμοι και σοι 
ιησου 
υιε του θεου 
του υψιστου 

δεομαι σου 
μη με βασανισης
29  παρηγγειλεν γαρ τω 
πνευματι τω ακαθαρτω 
εξελθειν 

απο του ανθρωπου
πολλοις γαρ χρονοις 
συνηρπακει αυτον και 
εδεσμευετο αλυσεσιν και 
πεδαις φυλασσομενος 
και διαρρησσων τα 
δεσμα 
ηλαυνετο υπο του 
δαιμονιου 
εις τας ερημους
30 επηρωτησεν δε αυτον 
ο ιησους 
τι σοι ονομα εστιν 
ο δε ειπεν 
λεγιων 
οτι εισηλθεν δαιμονια 
πολλα εις αυτον
31 και παρεκαλουν 
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30 ην δε μακραν απ 
αυτων 

αγελη χοιρων πολλων 
βοσκομενη

31 οι δε δαιμονες 
παρεκαλουν αυτον 
λεγοντες 
ει εκβαλλεις ημας 
αποστειλον ημας 
εις την αγελην 
των χοιρων

32 και ειπεν αυτοις 
υπαγετε 
οι δε εξελθοντες 

απηλθον 
εις τους χοιρους 
και ιδου 
ωρμησεν πασα η αγελη 
κατα του κρημνου 
εις την θαλασσαν 

και απεθανον 
εν τοις υδασιν

33 οι δε βοσκοντες 

εφυγον 
και απελθοντες 

εις την πολιν 

απηγγειλαν 

αυτον πολλα 
ινα μη αυτα αποστειλη 
εξω της χωρας

11 ην δε εκει 

προς τω ορει 
αγελη χοιρων μεγαλη 
βοσκομενη

12 και 
παρεκαλεσαν αυτον 
λεγοντες 

πεμψον ημας 
εις 
τους χοιρους 
ινα εις αυτους 
εισελθωμεν
13 και επετρεψεν αυτοις 

και εξελθοντα τα 
πνευματα τα ακαθαρτα 

εισηλθον 
εις τους χοιρους 
και 
ωρμησεν η αγελη 
κατα του κρημνου 
εις την θαλασσαν 
ως δισχιλιοι 
και επνιγοντο 
εν τη θαλασση

14 και οι βοσκοντες 
αυτους 
εφυγον 
και 
απηγγειλαν 
εις την πολιν 
και εις τους αγρους 

αυτον 
ινα μη επιταξη αυτοις 
εις την αβυσσον 
απελθειν
32 ην δε εκει 

αγελη χοιρων ικανων 
βοσκομενη 
εν τω ορει 
και 
παρεκαλεσαν αυτον 

ινα επιτρεψη αυτοις 
εις 
εκεινους 

εισελθειν 
και επετρεψεν αυτοις

33 εξελθοντα δε τα 
δαιμονια 
απο του ανθρωπου 
εισηλθον 
εις τους χοιρους 
και 
ωρμησεν η αγελη 
κατα του κρημνου 
εις την λιμνην 

και απεπνιγη

34 ιδοντες 
δε οι βοσκοντες 
το γεγονος 
εφυγον 
και 
απηγγειλαν 
εις την πολιν 
και εις τους αγρους
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παντα και τα των 
δαιμονιζομενων
34 και ιδου 
πασα η πολις 
εξηλθεν 

εις υπαντησιν 
τω ιησου 
και ιδοντες 

αυτον 

παρεκαλεσαν 

οπως μεταβη 
απο των οριων αυτων

9:1 και εμβας 
εις πλοιον 

και 

ηλθον 
ιδειν τι εστιν το γεγονος
15 και ερχονται προς 
τον ιησουν 
και θεωρουσιν 

τον δαιμονιζομενον 

καθημενον 
ιματισμενον 
και σωφρονουντα 
τον εσχηκοτα τον 
λεγιωνα 

και εφοβηθησαν
16 και διηγησαντο 
αυτοις οι ιδοντες 
πως εγενετο τω 
δαιμονιζομενω και 
περι των χοιρων
17 και ηρξαντο 
παρακαλειν αυτον 

απελθειν 
απο των οριων αυτων

18 και εμβαινοντος 
αυτου εις το πλοιον 

παρεκαλει αυτον 
ο δαιμονισθεις 

35 εξηλθον δε 
ιδειν το γεγονος 
και ηλθον προς 
τον ιησουν 
και ευρον 
καθημενον 
τον ανθρωπον 
αφ ου τα δαιμονια 
εξηλθεν 

ιματισμενον 
και σωφρονουντα 

παρα τους ποδας του 
ιησου 
και εφοβηθησαν
36 απηγγειλαν δε αυτοις 
οι ιδοντες 
πως εσωθη ο 
δαιμονισθεις

37 και ηρωτησεν αυτον 
απαν το πληθος της 
περιχωρου των 
γερασηνων 
απελθειν 
απ αυτων 
οτι φοβω μεγαλω 
συνειχοντο 
αυτος δε εμβας 
εις πλοιον 
υπεστρεψεν

38 εδειτο δε αυτου 
ο ανηρ αφ ου εξεληλυθει 
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διεπερασεν 

και ηλθεν 
εις την ιδιαν πολιν

ινα μετ αυτου η
19 και ουκ αφηκεν αυτον 
αλλα λεγει αυτω 
υπαγε 
εις τον οικον σου 
προς τους σους 
και απαγγειλον αυτοις 
οσα ο κυριος σοι 
πεποιηκεν 
και ηλεησεν σε
20 και απηλθεν 

και ηρξατο κηρυσσειν 
εν τη δεκαπολει 
οσα εποιησεν αυτω 
ο ιησους 
και παντες εθαυμαζον
21 και διαπερασαντος 
του ιησου [εν τω πλοιω] 

παλιν εις το περαν 
συνηχθη οχλος πολυς επ 
αυτον 
και ην παρα την 
θαλασσαν

τα δαιμονια 
ειναι συν αυτω 
απελυσεν δε αυτον 
λεγων
39 υποστρεφε 
εις τον οικον σου 

και διηγου 
οσα σοι εποιησεν ο θεος 

και απηλθεν 
καθ ολην την πολιν 
κηρυσσων 

οσα εποιησεν αυτω 
ο ιησους

Matt 9:2-8 Mark 2:1-12
και εισελθων παλιν εις 
καφαρναουμ δι ημερων 
ηκουσθη οτι εν οικω 
εστιν
2 και συνηχθησαν 
πολλοι 
ωστε μηκετι χωρειν 
μηδε τα προς την θυραν 
και ελαλει αυτοις τον 
λογον

Luke 5:17-26
17 και εγενετο εν μια 
των ημερων 

και αυτος ην διδασκων 

και ησαν καθημενοι 
φαρισαιοι και 
νομοδιδασκαλοι 
οι ησαν εληλυθοτες εκ 
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2 και ιδου προσεφερον 
αυτω παραλυτικον 
επι κλινης βεβλημενον 

και ιδων ο ιησους 
την πιστιν αυτων 
ειπεν τω παραλυτικω 
θαρσει 
τεκνον 
αφιενται 
σου αι αμαρτιαι
3 και ιδου τινες 

των γραμματεων 

ειπαν εν εαυτοις 

ουτος 
βλασφημει

4 και ιδων 

3 και ερχονται φεροντες 
προς αυτον παραλυτικον 
αιρομενον 

υπο τεσσαρων

4 και μη δυναμενοι 
προσενεγκαι αυτω 
δια τον οχλον 
απεστεγασαν την στεγην 
οπου ην 
και εξορυξαντες 
χαλωσιν τον κραβαττον 
οπου ο παραλυτικος 
κατεκειτο
5 και ιδων ο ιησους 
την πιστιν αυτων 
λεγει τω παραλυτικω 

τεκνον 
αφιενται 
σου αι αμαρτιαι
6 ησαν δε τινες 

των γραμματεων 

εκει καθημενοι 
και διαλογιζομενοι εν 
ταις καρδιαις αυτων
7 τι ουτος ουτως λαλει 
βλασφημει 
τις δυναται αφιεναι 
αμαρτιας 
ει μη εις ο θεος
8 και ευθυς επιγνους ο 

πασης κωμης της 
γαλιλαιας και ιουδαιας 
και ιερουσαλημ 
και δυναμις κυριου ην 
εις το ιασθαι αυτον
18 και ιδου 
ανδρες φεροντες 
επι κλινης ανθρωπον 
ος ην παραλελυμενος 

και εζητουν αυτον 
εισενεγκειν και θειναι 
[αυτον] ενωπιον αυτου
19 και μη ευροντες 
ποιας εισενεγκωσιν 
αυτον δια τον οχλον 
αναβαντες επι το δωμα 
δια των κεραμων 

καθηκαν αυτον συν τω 
κλινιδιω εις το μεσον 
εμπροσθεν του ιησου
20 και ιδων 
την πιστιν αυτων 
ειπεν 

ανθρωπε 
αφεωνται σοι 
αι αμαρτιαι σου
21 και ηρξαντο 
διαλογιζεσθαι 
οι γραμματεις 
και οι φαρισαιοι 

λεγοντες 

τις εστιν ουτος 
ος λαλει βλασφημιας 
τις δυναται αμαρτιας 
αφειναι 
ει μη μονος ο θεος
22 επιγνους δε 
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ο ιησους 

τας ενθυμησεις αυτων 

ειπεν 

ινα τι ενθυμεισθε 
πονηρα 
εν ταις καρδιαις υμων
5 τι γαρ εστιν 
ευκοπωτερον 
ειπειν 
αφιενται 
σου αι αμαρτιαι 
η ειπειν 
εγειρε 

και περιπατει
6 ινα δε ειδητε 
οτι εξουσιαν εχει ο υιος 
του ανθρωπου 
επι της γης αφιεναι 
αμαρτιας 
τοτε λεγει 
τω παραλυτικω 

εγερθεις 
αρον σου την κλινην 
και υπαγε 
εις τον οικον σου
7 και εγερθεις 

απηλθεν 
εις τον οικον αυτου

8 ιδοντες δε οι οχλοι 

εφοβηθησαν 
και εδοξασαν τον θεον 

ιησους 
τω πνευματι αυτου 
οτι ουτως διαλογιζονται 
εν εαυτοις 
λεγει 
αυτοις 
τι ταυτα διαλογιζεσθε 

εν ταις καρδιαις υμων
9 τι εστιν 
ευκοπωτερον 
ειπειν τω παραλυτικω 
αφιενται 
σου αι αμαρτιαι 
η ειπειν 
εγειρε και 
αρον τον κραβαττον σου 
και περιπατει
10 ινα δε ειδητε 
οτι εξουσιαν εχει ο υιος 
του ανθρωπου 
αφιεναι αμαρτιας επι 
της γης 
λεγει 
τω παραλυτικω
11 σοι λεγω 
εγειρε 
αρον τον κραβαττον σου 
και υπαγε 
εις τον οικον σου
12 και ηγερθη 
και ευθυς 

αρας τον κραβαττον 
εξηλθεν 

εμπροσθεν παντων 

ωστε εξιστασθαι 
παντας 

και δοξαζειν τον θεον 

ο ιησους 

τους διαλογισμους 
αυτων 
αποκριθεις ειπεν 
προς αυτους 
τι διαλογιζεσθε 

εν ταις καρδιαις υμων
23 τι εστιν 
ευκοπωτερον 
ειπειν 
αφεωνται σοι 
αι αμαρτιαι σου 
η ειπειν 
εγειρε 

και περιπατει
24 ινα δε ειδητε 
οτι ο υιος του 
ανθρωπου εξουσιαν εχει 
επι της γης αφιεναι 
αμαρτιας 
ειπεν 
τω παραλελυμενω 
σοι λεγω 
εγειρε και 
αρας το κλινιδιον σου 
πορευου 
εις τον οικον σου
25 και παραχρημα 
αναστας 
ενωπιον αυτων 
αρας εφ ο κατεκειτο 
απηλθεν 
εις τον οικον αυτου 

δοξαζων τον θεον
26 και εκστασις ελαβεν 
απαντας 

και εδοξαζον τον θεον 
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τον δοντα εξουσιαν 
τοιαυτην τοις 
ανθρωποις

λεγοντας οτι 
ουτως ουδεποτε ειδομεν

και επλησθησαν φοβου 
λεγοντες οτι 
ειδομεν παραδοξα 
σημερον

Matt 9:9-13

9 και παραγων ο ιησους 
εκειθεν 
ειδεν ανθρωπον 

καθημενον επι το 
τελωνιον 
μαθθαιον λεγομενον 
και λεγει αυτω 
ακολουθει μοι 
και 
αναστας 
ηκολουθησεν αυτω
10 και εγενετο αυτου 
ανακειμενου 
εν τη οικια 
και ιδου πολλοι 
τελωναι 
και αμαρτωλοι 

ελθοντες 
συνανεκειντο τω ιησου 
και τοις μαθηταις αυτου

11 και ιδοντες οι 
φαρισαιοι 

Mark 2:13-17
13 και εξηλθεν 
παλιν 
παρα την θαλασσαν 
και πας ο οχλος ηρχετο 
προς αυτον 
και εδιδασκεν αυτους
14 και παραγων 

ειδεν λευιν τον του 
αλφαιου 
καθημενον επι το 
τελωνιον 

και λεγει αυτω 
ακολουθει μοι 
και 
αναστας 
ηκολουθησεν αυτω
15 και γινεται 
κατακεισθαι αυτον 
εν τη οικια αυτου 
και πολλοι 
τελωναι 
και αμαρτωλοι 

συνανεκειντο τω ιησου 
και τοις μαθηταις αυτου 
ησαν γαρ πολλοι και 
ηκολουθουν αυτω
16 και οι γραμματεις 
των φαρισαιων ιδοντες 
οτι εσθιει μετα των 

Luke 5:27-32
27 και μετα ταυτα 
εξηλθεν 

και εθεασατο τελωνην 
ονοματι λευιν 
καθημενον επι το 
τελωνιον 

και ειπεν αυτω 
ακολουθει μοι
28 και καταλιπων παντα 
αναστας 
ηκολουθει αυτω
29 και εποιησεν δοχην 
μεγαλην λευις αυτω 
εν τη οικια αυτου 
και ην οχλος πολυς 
τελωνων 
και αλλων οι ησαν μετ 
αυτων 

κατακειμενοι

30 και εγογγυζον οι 
φαρισαιοι και οι 
γραμματεις αυτων 
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ελεγον τοις μαθηταις 
αυτου 
δια τι μετα των τελωνων 
και αμαρτωλων εσθιει 
ο διδασκαλος υμων

12 ο δε ακουσας 
ειπεν 

ου χρειαν εχουσιν οι 
ισχυοντες ιατρου 
αλλ οι κακως εχοντες
13 πορευθεντες δε 
μαθετε τι εστιν 
ελεος θελω 
και ου θυσιαν 
ου γαρ ηλθον 
καλεσαι δικαιους 
αλλα αμαρτωλους

αμαρτωλων και τελωνων 
ελεγον τοις μαθηταις 
αυτου 
οτι μετα των τελωνων 
και αμαρτωλων εσθιει

17 και ακουσας ο ιησους 
λεγει 
αυτοις [οτι] 
ου χρειαν εχουσιν οι 
ισχυοντες ιατρου 
αλλ οι κακως εχοντες 

ουκ ηλθον 
καλεσαι δικαιους 
αλλα αμαρτωλους

προς τους μαθητας 
αυτου λεγοντες 
δια τι μετα των τελωνων 
και αμαρτωλων εσθιετε 

και πινετε
31 και αποκριθεις ο 
ιησους ειπεν 
προς αυτους 
ου χρειαν εχουσιν οι 
υγιαινοντες ιατρου 
αλλα οι κακως εχοντες

32 ουκ εληλυθα 
καλεσαι δικαιους 
αλλα αμαρτωλους 
εις μετανοιαν

Matt 9:14-17
14 τοτε 

προσερχονται αυτω 
οι μαθηται ιωαννου 
λεγοντες 

δια τι 
ημεις 
και οι φαρισαιοι 

νηστευομεν 
[πολλα] 

οι δε μαθηται σου 
ου νηστευουσιν

Mark 2:18-22
18 και ησαν 
οι μαθηται ιωαννου 
και οι φαρισαιοι 
νηστευοντες 
και ερχονται και 

λεγουσιν 
αυτω 
δια τι 
οι μαθηται ιωαννου και 
οι μαθηται των 
φαρισαιων 
νηστευουσιν 

οι δε σοι μαθηται 
ου νηστευουσιν

Luke 5:33-39

33 οι δε ειπαν 
προς αυτον 

οι μαθηται ιωαννου 

νηστευουσιν 
πυκνα 
και δεησεις ποιουνται 
ομοιως και οι των 
φαρισαιων 
οι δε σοι 
εσθιουσιν 
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15 και ειπεν αυτοις ο 
ιησους 
μη δυνανται οι υιοι του 
νυμφωνος 
πενθειν εφ οσον μετ 
αυτων εστιν ο νυμφιος 

ελευσονται δε ημεραι 
οταν απαρθη απ αυτων 
ο νυμφιος 
και τοτε νηστευσουσιν

16 ουδεις δε επιβαλλει 
επιβλημα 
ρακους αγναφου 

επι ιματιω παλαιω 

αιρει γαρ το πληρωμα 
αυτου 
απο του ιματιου 
και χειρον σχισμα 
γινεται

17 ουδε βαλλουσιν 
οινον νεον 
εις ασκους παλαιους 
ει δε μη γε 
ρηγνυνται 
οι ασκοι 
και ο οινος εκχειται 
και οι ασκοι απολλυνται 
αλλα βαλλουσιν 
οινον νεον 

19 και ειπεν αυτοις ο 
ιησους 
μη δυνανται οι υιοι του 
νυμφωνος 
εν ω ο νυμφιος μετ 
αυτων εστιν 
νηστευειν οσον χρονον 
εχουσιν τον νυμφιον μετ 
αυτων ου δυνανται 
νηστευειν
20 ελευσονται δε ημεραι 
οταν απαρθη απ αυτων 
ο νυμφιος 
και τοτε νηστευσουσιν 
εν εκεινη τη ημερα

21 ουδεις 
επιβλημα 
ρακους αγναφου 
επιραπτει 
επι ιματιον παλαιον 
ει δε μη 
αιρει το πληρωμα απ 
αυτου το καινον 
του παλαιου 
και χειρον σχισμα 
γινεται

22 και ουδεις βαλλει 
οινον νεον 
εις ασκους παλαιους 
ει δε μη 
ρηξει ο οινος 
τους ασκους 
και ο οινος απολλυται 
και οι ασκοι 
αλλα 
οινον νεον 

και πινουσιν
34 ο δε ιησους ειπεν 
προς αυτους 
μη δυνασθε τους υιους 
του νυμφωνος 
εν ω ο νυμφιος μετ 
αυτων εστιν 
ποιησαι νηστευσαι

35 ελευσονται δε ημεραι 
και οταν απαρθη απ 
αυτων ο νυμφιος 
τοτε νηστευσουσιν 
εν εκειναις ταις ημεραις
36 ελεγεν δε και 
παραβολην προς αυτους 
οτι ουδεις 
επιβλημα απο ιματιου 
καινου σχισας 
επιβαλλει 
επι ιματιον παλαιον 
ει δε μη γε 
και το καινον σχισει 

και τω παλαιω ου 
συμφωνησει το επιβλημα 
το απο του καινου
37 και ουδεις βαλλει 
οινον νεον 
εις ασκους παλαιους 
ει δε μη γε 
ρηξει ο οινος ο νεος 
τους ασκους 
και αυτος εκχυθησεται 
και οι ασκοι απολουνται
38 αλλα 
οινον νεον 
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εις ασκους καινους 

και αμφοτεροι 
συντηρουνται

εις ασκους καινους εις ασκους καινους 
βλητεον

39  [και] ουδεις πιων 
παλαιον θελει νεον 
λεγει γαρ 
ο παλαιος χρηστος εστιν

Matt 9:18-26
26 ταυτα αυτου 
λαλουντος αυτοις 

ιδου 
αρχων εις ελθων 

προσεκυνει αυτω 

λεγων οτι 
η θυγατηρ μου 

αρτι ετελευτησεν 
αλλα ελθων 
επιθες την χειρα σου 
επ αυτην 

και ζησεται
19 και εγερθεις ο ιησους 

Mark 5:21-43
21 και διαπερασαντος 
του ιησου 
[εν τω πλοιω] 
παλιν εις το περαν 
συνηχθη οχλος πολυς 
επ αυτον και 
ην παρα την θαλασσαν

22 και 
ερχεται εις των 
αρχισυναγωγων 
ονοματι ιαιρος 

και ιδων αυτον 
πιπτει προς τους ποδας 
αυτου
23 και παρακαλει αυτον 
πολλα 

λεγων οτι 
το θυγατριον μου 

εσχατως εχει 
ινα ελθων 
επιθης τας χειρας 
αυτη 
ινα σωθη 
και ζηση
24 και απηλθεν μετ 

Luke 8:40-56
40 εν δε τω υποστρεφειν 
τον ιησουν 

απεδεξατο αυτον ο 
οχλος 

ησαν γαρ παντες 
προσδοκωντες αυτον
41 και ιδου 
ηλθεν ανηρ 
ω ονομα ιαιρος και 
ουτος αρχων της 
συναγωγης υπηρχεν 

και πεσων παρα τους 
ποδας [του] ιησου 
παρεκαλει αυτον 

εισελθειν εις τον οικον 
αυτου
42 οτι 
θυγατηρ 
μονογενης ην αυτω 
ως ετων δωδεκα 
και αυτη απεθνησκεν 

εν δε τω υπαγειν αυτον 
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ηκολουθησεν αυτω 
και οι μαθηται αυτου

20 και ιδου γυνη 
αιμορροουσα 
δωδεκα ετη 

προσελθουσα 
οπισθεν 
ηψατο του κρασπεδου 
του ιματιου αυτου
21 ελεγεν γαρ εν εαυτη 
εαν μονον αψωμαι 
του ιματιου αυτου 
σωθησομαι

22 ο δε ιησους 

στραφεις 

αυτου 

και ηκολουθει αυτω 
οχλος πολυς 
και συνεθλιβον αυτον
25 και γυνη 
ουσα εν ρυσει αιματος 
δωδεκα ετη
26 και πολλα παθουσα 
υπο πολλων ιατρων 
και δαπανησασα τα παρ 
αυτης παντα 
και μηδεν ωφεληθεισα 
αλλα μαλλον εις το 
χειρον ελθουσα
27 ακουσασα περι του 
ιησου 
ελθουσα εν τω οχλω 
οπισθεν 
ηψατο 
του ιματιου αυτου
28 ελεγεν γαρ οτι 
εαν αψωμαι καν των 
ιματιων αυτου 
σωθησομαι
29 και ευθυς εξηρανθη η 
πηγη του αιματος αυτης 
και εγνω τω σωματι οτι 
ιαται απο της μαστιγος
30 και ευθυς ο ιησους 
επιγνους εν εαυτω 
την εξ αυτου δυναμιν 
εξελθουσαν 
επιστραφεις εν τω οχλω 
ελεγεν 
τις μου ηψατο 
των ιματιων

31 και ελεγον αυτω οι 
μαθηται αυτου 

βλεπεις τον οχλον 

οι οχλοι 

συνεπνιγον αυτον
43 και γυνη 
ουσα εν ρυσει αιματος 
απο ετων δωδεκα 
ητις [ιατροις 
προσαναλωσασα ολον 
τον βιον] 

ουκ ισχυσεν απ ουδενος 
θεραπευθηναι

44 προσελθουσα 
οπισθεν 
ηψατο του κρασπεδου 
του ιματιου αυτου 

και παραχρημα εστη η 
ρυσις του αιματος αυτης

45 και ειπεν ο ιησους 

τις ο αψαμενος μου 

αρνουμενων δε παντων 
ειπεν ο πετρος 

επιστατα 
οι οχλοι συνεχουσιν σε 
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και ιδων αυτην 

ειπεν 
θαρσει 
θυγατερ 
η πιστις σου σεσωκεν σε 

και εσωθη η γυνη απο 
της ωρας εκεινης

συνθλιβοντα σε 
και λεγεις 
τις μου ηψατο

32 και περιεβλεπετο 
ιδειν την τουτο 
ποιησασαν
33 η δε γυνη 

φοβηθεισα και τρεμουσα 
ειδυια ο γεγονεν αυτη 
ηλθεν 
και προσεπεσεν αυτω 
και ειπεν αυτω πασαν 
την αληθειαν

34 ο δε ειπεν αυτη 

θυγατηρ 
η πιστις σου σεσωκεν σε 
υπαγε εις ειρηνην 
και ισθι υγιης απο της 
μαστιγος σου

35 ετι αυτου λαλουντος 
ερχονται απο του 
αρχισυναγωγου 
λεγοντες οτι 
η θυγατηρ σου απεθανεν 
τι ετι σκυλλεις τον 
διδασκαλον
36 ο δε ιησους 
παρακουσας τον λογον 
λαλουμενον 
λεγει τω αρχισυναγωγω 
μη φοβου 

και αποθλιβουσιν

46 ο δε ιησους ειπεν 
ηψατο μου τις 
εγω γαρ εγνων δυναμιν 
εξεληλυθυιαν απ εμου

47 ιδουσα δε η γυνη 
οτι ουκ ελαθεν 
τρεμουσα 

ηλθεν 
και προσπεσουσα αυτω 
δι ην αιτιαν ηψατο 
αυτου απηγγειλεν 
ενωπιον παντος του 
λαου 
και ως ιαθη παραχρημα
48 ο δε ειπεν αυτη 

θυγατηρ 
η πιστις σου σεσωκεν σε 
πορευου εις ειρηνην

49 ετι αυτου λαλουντος 
ερχεται τις παρα του 
αρχισυναγωγου 
λεγων οτι 
τεθνηκεν η θυγατηρ σου 
μηκετι σκυλλε τον 
διδασκαλον
50 ο δε ιησους 
ακουσας 

απεκριθη αυτω 
μη φοβου 
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23 και ελθων ο ιησους 
εις την οικιαν 
του αρχοντος 
και ιδων τους αυλητας 
και τον οχλον 
θορυβουμενον

24 ελεγεν 
αναχωρειτε 

ου γαρ απεθανεν το 
κορασιον 
αλλα καθευδει 
και κατεγελων αυτου

25 οτε δε εξεβληθη ο 
οχλος 

εισελθων 

εκρατησεν της χειρος 
αυτης 

μονον πιστευε

37 και ουκ αφηκεν 
ουδενα μετ αυτου 
συνακολουθησαι 
ει μη τον πετρον και 
ιακωβον και ιωαννην 
τον αδελφον ιακωβου

38 και ερχονται 
εις τον οικον 
του αρχισυναγωγου 
και θεωρει θορυβον και 
κλαιοντας και 
αλαλαζοντας πολλα
39 και εισελθων 
λεγει αυτοις 

τι θορυβεισθε και 
κλαιετε 
το παιδιον ουκ απεθανεν 
αλλα καθευδει
40 και κατεγελων αυτου 

αυτος δε εκβαλων 
παντας 

παραλαμβανει τον 
πατερα του παιδιου και 
την μητερα 
και τους μετ αυτου 
και εισπορευεται οπου 
ην το παιδιον
41 και κρατησας της 
χειρος του παιδιου 

λεγει αυτη 
ταλιθα κουμ ο εστιν 
μεθερμηνευομενον 

μονον πιστευσον 
και σωθησεται
51 ελθων δε 
εις την οικιαν 
ουκ αφηκεν εισελθειν 
τινα συν αυτω 

ει μη πετρον και 
ιωαννην και ιακωβον 

και τον πατερα της 
παιδος και την μητερα

52 εκλαιον δε παντες και 
εκοπτοντο αυτην 

ο δε ειπεν 

μη κλαιετε 
ου γαρ απεθανεν 

αλλα καθευδει
53 και κατεγελων αυτου 
ειδοτες οτι απεθανεν

54 αυτος δε κρατησας 
της χειρος αυτης 
εφωνησεν 
λεγων 
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και ηγερθη 
το κορασιον

26 και εξηλθεν η φημη 
αυτη 
εις ολην την γην εκεινην

το κορασιον 
σοι λεγω 
εγειρε

42 και ευθυς ανεστη 
το κορασιον 
και περιεπατει 
ην γαρ ετων δωδεκα και 

εξεστησαν [ευθυς] 
εκστασει μεγαλη

43 και διεστειλατο 
αυτοις πολλα 
ινα μηδεις γνοι τουτο 
και ειπεν 
δοθηναι αυτη φαγειν

η παις 

εγειρε
55 και επεστρεψεν το 
πνευμα αυτης 
και ανεστη παραχρημα 

και διεταξεν αυτη 
δοθηναι φαγειν

56 και εξεστησαν οι 
γονεις αυτης 
ο δε παρηγγειλεν 
αυτοις 
μηδενι ειπειν το γεγονος

Matt 9:27-34
27 και παραγοντι εκειθεν τω ιησου 
ηκολουθησαν [αυτω] δυο τυφλοι 
κραζοντες και λεγοντες 
ελεησον ημας υιος δαυιδ
28 ελθοντι δε εις την οικιαν 
προσηλθον αυτω οι τυφλοι 
και λεγει αυτοις ο ιησους 
πιστευετε οτι δυναμαι τουτο ποιησαι 
λεγουσιν αυτω 
ναι κυριε
29 τοτε ηψατο των οφθαλμων αυτων 
λεγων 
κατα την πιστιν υμων γενηθητω υμιν
30 και ηνεωχθησαν αυτων οι 
οφθαλμοι 
και ενεβριμηθη αυτοις ο ιησους 

λεγων 
ορατε μηδεις γινωσκετω
31 οι δε εξελθοντες διεφημισαν 
αυτον εν ολη τη γη εκεινη
32 αυτων δε εξερχομενων 
ιδου προσηνεγκαν αυτω 
ανθρωπον κωφον δαιμονιζομενον
33 και εκβληθεντος του δαιμονιου 
ελαλησεν ο κωφος 
και εθαυμασαν οι οχλοι 
λεγοντες 
ουδεποτε εφανη ουτως εν τω ισραηλ
34  οι δε φαρισαιοι ελεγον 
εν τω αρχοντι των δαιμονιων 
εκβαλλει τα δαιμονια
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Matt 9:35-38
35 και περιηγεν ο ιησους 
τας πολεις πασας 
και τας κωμας 
διδασκων εν ταις 
συναγωγαις αυτων και 
κηρυσσων το ευαγγελιον 
της βασιλειας και 
θεραπευων πασαν νοσον 
και πασαν μαλακιαν

36 ιδων δε τους οχλους 
εσπλαγχνισθη περι 
αυτων 
οτι ησαν εσκυλμενοι και 
ερριμμενοι 
ωσει προβατα μη εχοντα 
ποιμενα

37 τοτε λεγει τοις 

Matt 4:23-5:2
23 και περιηγεν 
εν ολη τη γαλιλαια 

διδασκων εν ταις 
συναγωγαις αυτων και 
κηρυσσων το ευαγγελιον 
της βασιλειας και 
θεραπευων πασαν νοσον 
και πασαν μαλακιαν 
εν τω λαω
24 και απηλθεν η ακοη 
αυτου εις ολην την 
συριαν και προσηνεγκαν 
αυτω παντας τους 
κακως εχοντας ποικιλαις 
νοσοις και βασανοις 
συνεχομενους [και] 
δαιμονιζομενους και 
σεληνιαζομενους και 
παραλυτικους και 
εθεραπευσεν αυτους
25 και ηκολουθησαν 
αυτω οχλοι πολλοι 
απο της γαλιλαιας και 
δεκαπολεως και 
ιεροσολυμων και 
ιουδαιας 
και περαν του ιορδανου
ιδων δε τους οχλους 

ανεβη εις το ορος και 
καθισαντος αυτου 
προσηλθαν αυτω 
οι μαθηται αυτου
2 και ανοιξας το στομα 

Luke 10:2

2 ελεγεν δε προς αυτους 
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μαθηταις αυτου 

ο μεν θερισμος πολυς 
οι δε εργαται ολιγοι
38 δεηθητε ουν του 
κυριου του θερισμου 
οπως εκβαλη εργατας εις 
τον θερισμον αυτου

αυτου εδιδασκεν αυτους 
λεγων
3 μακαριοι οι πτωχοι τω 
πνευματι οτι αυτων 
εστιν η βασιλεια των 
ουρανων

ο μεν θερισμος πολυς 
οι δε εργαται ολιγοι 
δεηθητε ουν του 
κυριου του θερισμου 
οπως εργατας εκβαλη 
εις τον θερισμον αυτου

Matt 10:1-4
1 και προσκαλεσαμενος 
τους δωδεκα 
μαθητας αυτου 

εδωκεν αυτοις 
εξουσιαν 
πνευματων 
ακαθαρτων 
ωστε εκβαλλειν αυτα 
και θεραπευειν 
πασαν νοσον 
και πασαν μαλακιαν

2 των δε δωδεκα 
αποστολων 

Mark 6:7
7 και προσκαλειται 
τους δωδεκα 

και ηρξατο αυτους 
αποστελλειν δυο δυο 
και εδιδου αυτοις 
εξουσιαν 
των πνευματων 
των ακαθαρτων

Mark 3:13-19
13 και αναβαινει εις το 
ορος 

και προσκαλειται ους 
ηθελεν αυτος 
και απηλθον προς αυτον
14 και εποιησεν 
δωδεκα 
[ους και αποστολους 
ωνομασεν] 

Luke 9:1
1 συγκαλεσαμενος δε 
τους δωδεκα 

εδωκεν αυτοις 
δυναμιν και εξουσιαν 
επι παντα τα δαιμονια 

και νοσους θεραπευειν

Luke 6:12-16
εγενετο δε εν ταις 
ημεραις ταυταις 
εξελθειν αυτον εις το 
ορος προσευξασθαι 
και ην διανυκτερευων εν 
τη προσευχη του θεου
13 και οτε εγενετο ημερα 
προσεφωνησεν τους 
μαθητας αυτου 

και εκλεξαμενος απ 
αυτων δωδεκα 
ους και αποστολους 
ωνομασεν
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τα ονοματα εστιν ταυτα 
πρωτος σιμων ο 
λεγομενος πετρος 
και ανδρεας ο αδελφος 
αυτου και 
ιακωβος ο του 
ζεβεδαιου 
και ιωαννης 
ο αδελφος αυτου

3 φιλιππος και 
βαρθολομαιος 
θωμας και μαθθαιος 
ο τελωνης 
ιακωβος 
ο του αλφαιου 
και θαδδαιος
4 σιμων 
ο καναναιος 

και ιουδας ο ισκαριωτης 
ο και παραδους αυτον

Matt 10:5-15
5 τουτους τους δωδεκα 
απεστειλεν ο ιησους 

παραγγειλας αυτοις 
λεγων 

ινα ωσιν μετ αυτου 
και ινα αποστελλη 
αυτους κηρυσσειν
15 και εχειν εξουσιαν 
εκβαλλειν τα δαιμονια 
(3-16) [και εποιησεν 
τους δωδεκα]

16 και επεθηκεν ονομα 
τω σιμωνι πετρον

17 και ιακωβον τον του 
ζεβεδαιου 
και ιωαννην τον 
αδελφον του ιακωβου 
και επεθηκεν αυτοις 
βοανηργες ο εστιν υιοι 
βροντης
18 και ανδρεαν 
και φιλιππον και 
βαρθολομαιον και 
μαθθαιον και θωμαν 

και ιακωβον 
τον του αλφαιου 
και θαδδαιον 
και σιμωνα 
τον καναναιον

19 και ιουδαν ισκαριωθ 
ος και παρεδωκεν αυτον 
(3-20) και ερχεται εις 
οικον

Mark 6:8-13

8 και παρηγγειλεν 
αυτοις 

14 σιμωνα ον και 
ωνομασεν πετρον 
και ανδρεαν τον 
αδελφον αυτου και 
ιακωβον 

και ιωαννην 

και φιλιππον και 
βαρθολομαιον 15 και 
μαθθαιον και θωμαν 

και ιακωβον 
αλφαιου 

και σιμωνα 
τον καλουμενον ζηλωτην
16 και ιουδαν ιακωβου 
και ιουδαν ισκαριωθ 
ος εγενετο προδοτης

Luke 9:2-3
2 και 
απεστειλεν αυτους 
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εις οδον εθνων μη 
απελθητε 
και εις πολιν 
σαμαρειτων μη εισελθητε
6 πορευεσθε δε μαλλον 
προς τα προβατα τα 
απολωλοτα οικου 
ισραηλ
7 πορευομενοι δε 
κηρυσσετε λεγοντες οτι 
ηγγικεν η βασιλεια των 
ουρανων
8 ασθενουντας 
θεραπευετε 
νεκρους εγειρετε 
λεπρους καθαριζετε 
δαιμονια εκβαλλετε 
δωρεαν ελαβετε 
δωρεαν δοτε
9 μη κτησησθε 
χρυσον μηδε αργυρον 
μηδε χαλκον εις τας 
ζωνας υμων

10 μη πηραν εις οδον 

μηδε δυο χιτωνας 

μηδε υποδηματα 
μηδε ραβδον 

αξιος γαρ ο εργατης της 
τροφης αυτου

ινα μηδεν αιρωσιν 
εις οδον 
ει μη ραβδον μονον 
μη αρτον μη πηραν 
μη εις την ζωνην χαλκον
9 αλλα υποδεδεμενους 
σανδαλια 
και μη ενδυσησθε δυο 
χιτωνας

κηρυσσειν 
την βασιλειαν του θεου 
και 
ιασθαι [τους ασθενεις]

3 και ειπεν προς αυτους 
μηδεν αιρετε 
εις την οδον 
μητε ραβδον 
μητε πηραν μητε αρτον 
μητε αργυριον 

μητε [ανα] δυο χιτωνας 
εχειν

Luke 10:7
7 εν αυτη δε τη οικια 
μενετε εσθιοντες και 
πινοντες τα παρ αυτων 
αξιος γαρ ο εργατης του 
μισθου αυτου 
μη μεταβαινετε εξ οικιας 
εις οικιαν
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11 εις ην δ αν πολιν η 
κωμην εισελθητε 
εξετασατε τις εν αυτη 
αξιος εστιν 

κακει μεινατε 
εως αν εξελθητε
12 εισερχομενοι δε εις 
την οικιαν 
ασπασασθε αυτην
13 και εαν μεν η η οικια 
αξια 
ελθατω η ειρηνη υμων 
επ αυτην 
εαν δε μη η αξια 
η ειρηνη υμων προς 
υμας επιστραφητω
14 και ος αν μη δεξηται 
υμας 
μηδε ακουση τους 
λογους υμων 
εξερχομενοι εξω της 
οικιας η της πολεως 
εκεινης 
εκτιναξατε τον 
κονιορτον των ποδων 
υμων

15 αμην λεγω υμιν 
ανεκτοτερον εσται 
γη σοδομων και 
γομορρων 
εν ημερα κρισεως 
η τη πολει εκεινη

10 και ελεγεν αυτοις 
οπου εαν εισελθητε εις 
οικιαν 
εκει μενετε 
εως αν εξελθητε εκειθεν

11 και ος αν τοπος μη 
δεξηται υμας 
μηδε ακουσωσιν υμων 

εκπορευομενοι εκειθεν 

εκτιναξατε τον χουν τον 
υποκατω των ποδων 
υμων 
εις μαρτυριον αυτοις

12 και εξελθοντες 
εκηρυξαν 
ινα μετανοωσιν
13 και δαιμονια πολλα 

Luke 9:4 και εις ην αν 
οικιαν εισελθητε 
εκει μενετε 
και εκειθεν εξερχεσθε

5 και οσοι αν μη 
δεχωνται υμας 
εξερχομενοι 

απο της πολεως εκεινης 
τον κονιορτον απο των 
ποδων υμων 
αποτινασσετε 
εις μαρτυριον επ αυτους
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εξεβαλλον 
και ηλειφον ελαιω 
πολλους αρρωστους 
και εθεραπευον

Matt 10:16-22
16 
ιδου εγω αποστελλω 
υμας ως προβατα 
εν μεσω λυκων 
γινεσθε ουν φρονιμοι ως 
οι οφεις και ακεραιοι ως 
αι περιστεραι
17 προσεχετε δε απο 
των ανθρωπων 

παραδωσουσιν γαρ υμας 
εις συνεδρια 
και εν ταις συναγωγαις 
αυτων μαστιγωσουσιν 
υμας
18 και επι ηγεμονας δε 
και βασιλεις 
αχθησεσθε 
ενεκεν 
εμου 

εις μαρτυριον αυτοις 
και τοις εθνεσιν

19 οταν δε παραδωσιν 
υμας 

μη μεριμνησητε 
πως η τι λαλησητε 
δοθησεται γαρ υμιν 

Mark 13:9-13

9 βλεπετε δε υμεις 
εαυτους 

παραδωσουσιν υμας 
εις συνεδρια 
και εις συναγωγας 
δαρησεσθε 

και επι 
ηγεμονων και βασιλεων 
σταθησεσθε 
ενεκεν 
εμου 

εις μαρτυριον αυτοις
10 και εις παντα τα εθνη 
πρωτον δει κηρυχθηναι 
το ευαγγελιον
11 και οταν αγωσιν υμας 
παραδιδοντες 

μη προμεριμνατε 
τι λαλησητε 
αλλ ο εαν δοθη υμιν 

Luke 10:3
3 υπαγετε 
ιδου αποστελλω 
υμας ως αρνας 
εν μεσω λυκων

Luke 21:12-19
12 προ δε τουτων 
παντων 
επιβαλουσιν εφ υμας 
τας χειρας αυτων και 
διωξουσιν παραδιδοντες 

εις τας συναγωγας 

και φυλακας 
απαγομενους επι 
βασιλεις και ηγεμονας 

ενεκεν 
του ονοματος μου
13 αποβησεται υμιν 
εις μαρτυριον

14 θετε ουν εν ταις 
καρδιαις υμων 
μη προμελεταν 
απολογηθηναι
15 εγω γαρ δωσω υμιν 
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εν εκεινη τη ωρα 
τι λαλησητε
20 ου γαρ υμεις εστε 
οι λαλουντες αλλα το 
πνευμα 
του πατρος υμων 
το λαλουν εν υμιν

21 παραδωσει δε 

αδελφος αδελφον 
εις θανατον 
και πατηρ τεκνον 

και επαναστησονται 
τεκνα επι γονεις και 
θανατωσουσιν αυτους
22 και εσεσθε 
μισουμενοι υπο παντων 
δια το ονομα μου 

ο δε υπομεινας εις τελος 
ουτος σωθησεται

εν εκεινη τη ωρα 
τουτο λαλειτε 
ου γαρ εστε υμεις 
οι λαλουντες αλλα το 
πνευμα 
το αγιον

12 και παραδωσει 

αδελφος αδελφον 
εις θανατον 
και πατηρ τεκνον 

και επαναστησονται 
τεκνα επι γονεις και 
θανατωσουσιν αυτους
13 και εσεσθε 
μισουμενοι υπο παντων 
δια το ονομα μου 

ο δε υπομεινας εις τελος 
ουτος σωθησεται

στομα και σοφιαν 

η ου δυνησονται 
αντιστηναι η αντειπειν 
απαντες οι αντικειμενοι 
υμιν
16 παραδοθησεσθε δε 
και υπο γονεων 
και αδελφων 

και συγγενων 
και φιλων και 

θανατωσουσιν εξ υμων
17 και εσεσθε 
μισουμενοι υπο παντων 
δια το ονομα μου
18 και θριξ εκ της 
κεφαλης υμων ου μη 
αποληται
19 εν τη υπομονη υμων 
κτησασθε τας ψυχας 
υμων

Matt 10:23-33
23 οταν δε διωκωσιν υμας εν τη 
πολει ταυτη φευγετε εις την ετεραν 
αμην γαρ λεγω υμιν ου μη τελεσητε 
τας πολεις ισραηλ εως 
ελθη ο υιος του ανθρωπου
24 ουκ εστιν μαθητης υπερ τον 
διδασκαλον 
ουδε δουλος υπερ τον κυριον αυτου
25 αρκετον τω μαθητη 
ινα γενηται ως ο διδασκαλος αυτου 
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και ο δουλος ως ο κυριος αυτου 
ει τον οικοδεσποτην βεελζεβουλ 
επεκαλεσαν 
ποσω μαλλον τους οικιακους αυτου
26 μη ουν φοβηθητε αυτους 
ουδεν γαρ εστιν κεκαλυμμενον 
ο ουκ αποκαλυφθησεται 
και κρυπτον 
ο ου γνωσθησεται
27 ο λεγω υμιν εν τη σκοτια 
ειπατε εν τω φωτι 
και ο εις το ους ακουετε 

κηρυξατε επι των δωματων

28 και μη φοβεισθε 
απο των αποκτεννοντων το σωμα 
την δε ψυχην μη δυναμενων 
αποκτειναι 

φοβεισθε δε μαλλον τον δυναμενον 
και ψυχην και σωμα απολεσαι εν 
γεεννη

29 ουχι δυο στρουθια 
ασσαριου πωλειται 
και εν εξ αυτων ου πεσειται επι την 
γην ανευ του πατρος υμων
30 υμων δε και αι τριχες της κεφαλης 
πασαι ηριθμημεναι εισιν
31 μη ουν φοβεισθε 
πολλων στρουθιων διαφερετε υμεις

32 πας ουν οστις ομολογησει εν εμοι 
εμπροσθεν των ανθρωπων 
ομολογησω καγω εν αυτω 
εμπροσθεν 
του πατρος μου του εν [τοις] 
ουρανοις
33 οστις δ αν αρνησηται με 
εμπροσθεν των ανθρωπων 
αρνησομαι καγω αυτον εμπροσθεν 

Luke 12:2-9
2 ουδεν δε συγκεκαλυμμενον εστιν 
ο ουκ αποκαλυφθησεται 
και κρυπτον 
ο ου γνωσθησεται
3 ανθ ων οσα εν τη σκοτια ειπατε 
εν τω φωτι ακουσθησεται 
και ο προς το ους ελαλησατε 
εν τοις ταμειοις 
κηρυχθησεται επι των δωματων
4 λεγω δε υμιν τοις φιλοις μου 
μη φοβηθητε 
απο των αποκτεινοντων το σωμα 
και μετα ταυτα μη εχοντων 
περισσοτερον τι ποιησαι
5 υποδειξω δε υμιν τινα φοβηθητε 
φοβηθητε τον μετα το αποκτειναι 
εχοντα εξουσιαν εμβαλειν εις την 
γεενναν 
ναι λεγω υμιν τουτον φοβηθητε
6 ουχι πεντε στρουθια 
πωλουνται ασσαριων δυο 
και εν εξ αυτων ουκ εστιν 
επιλελησμενον ενωπιον του θεου
7 αλλα και αι τριχες της κεφαλης 
υμων πασαι ηριθμηνται 
μη φοβεισθε 
πολλων στρουθιων διαφερετε
8 λεγω δε υμιν 
πας ος αν ομολογηση εν εμοι 
εμπροσθεν των ανθρωπων 
και ο υιος του ανθρωπου ομολογησει 
εν αυτω εμπροσθεν 
των αγγελων του θεου

9 ο δε αρνησαμενος με 
ενωπιον των ανθρωπων 
απαρνηθησεται 
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του πατρος μου 
του εν [τοις] ουρανοις

ενωπιον των αγγελων του θεου

Matt 10:34-42
34 μη νομισητε οτι 
ηλθον βαλειν ειρηνην επι την γην 
ουκ ηλθον βαλειν ειρηνην 
αλλα μαχαιραν

35 ηλθον γαρ διχασαι 
ανθρωπον κατα του πατρος αυτου 

και θυγατερα κατα της μητρος αυτης 

και νυμφην κατα της πενθερας αυτης
36 και εχθροι του ανθρωπου 
οι οικιακοι αυτου

37 ο φιλων 
πατερα 
η μητερα 
υπερ εμε ουκ εστιν μου αξιος και 
ο φιλων 

υιον η θυγατερα υπερ εμε 
ουκ εστιν μου αξιος

38 και ος ου λαμβανει 
τον σταυρον αυτου 
και ακολουθει οπισω μου 
ουκ εστιν μου αξιος

39 ο ευρων την ψυχην αυτου 
απολεσει αυτην 
και ο απολεσας την ψυχην αυτου 

Luke 12:51-53
51 δοκειτε οτι 
ειρηνην παρεγενομην δουναι εν τη γη 
ουχι λεγω υμιν 
αλλ η διαμερισμον
52 εσονται γαρ απο του νυν 
πεντε εν ενι οικω διαμεμερισμενοι 
τρεις επι δυσιν και δυο επι τρισιν
53 διαμερισθησονται 
πατηρ επι υιω 
και υιος επι πατρι 
μητηρ επι την θυγατερα 
και θυγατηρ επι την μητερα 
πενθερα επι την νυμφην αυτης 
και νυμφη επι την πενθεραν

Luke 14:26-27
26 ει τις ερχεται προς με 
και ου μισει 
τον πατερα εαυτου 
και την μητερα 

και την γυναικα 
και τα τεκνα 

και τους αδελφους και τας αδελφας 
ετι τε και την ψυχην εαυτου 
ου δυναται ειναι μου μαθητης
27 οστις ου βασταζει 
τον σταυρον εαυτου 
και ερχεται οπισω μου 
ου δυναται ειναι μου μαθητης
John 12:25
25 ο φιλων την ψυχην αυτου 
απολλυει αυτην 
και ο μισων την ψυχην αυτου 
εν τω κοσμω τουτω 
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ενεκεν εμου 
ευρησει αυτην

40 ο δεχομενος υμας 
εμε δεχεται 
και ο εμε δεχομενος 
δεχεται τον αποστειλαντα με

41 ο δεχομενος προφητην εις ονομα 
προφητου 
μισθον προφητου λημψεται 
και ο δεχομενος δικαιον εις ονομα 
δικαιου μισθον δικαιου λημψεται

42 και ος αν ποτιση 
ενα των μικρων τουτων 
ποτηριον ψυχρου μονον 
εις ονομα μαθητου 
αμην λεγω υμιν 
ου μη απολεση τον μισθον αυτου

εις ζωην αιωνιον φυλαξει αυτην

John 13:20
20 αμην αμην λεγω υμιν 
ο λαμβανων αν τινα πεμψω 
εμε λαμβανει 
ο δε εμε λαμβανων 
λαμβανει τον πεμψαντα με

Mark 9:41
ος γαρ αν ποτιση 
υμας 
ποτηριον υδατος 
εν ονοματι οτι χριστου εστε 
αμην λεγω υμιν 
οτι ου μη απολεση τον μισθον αυτου

Matt 11:1-19
1 και εγενετο 
οτε ετελεσεν ο ιησους 
διατασσων τοις δωδεκα μαθηταις 
αυτου 
μετεβη εκειθεν 
του διδασκειν και κηρυσσειν 
εν ταις πολεσιν αυτων
2 ο δε ιωαννης 
ακουσας εν τω δεσμωτηριω 
τα εργα του χριστου 
πεμψας δια των μαθητων αυτου

3 ειπεν αυτω 
συ ει ο ερχομενος 
η ετερον προσδοκωμεν

Luke 7:18-35

18 και απηγγειλαν ιωαννη οι μαθηται 
αυτου 
περι παντων τουτων
19 και προσκαλεσαμενος δυο τινας 
των μαθητων αυτου 
ο ιωαννης επεμψεν προς τον κυριον 
λεγων 
συ ει ο ερχομενος 
η αλλον προσδοκωμεν
20 παραγενομενοι δε προς αυτον 
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4 και αποκριθεις ο ιησους 
ειπεν αυτοις 
πορευθεντες απαγγειλατε ιωαννη 
α ακουετε και βλεπετε
5 τυφλοι αναβλεπουσιν 
και χωλοι περιπατουσιν 
λεπροι καθαριζονται 
και κωφοι ακουουσιν 
και νεκροι εγειρονται 
και πτωχοι ευαγγελιζονται
6 και μακαριος εστιν 
ος εαν μη σκανδαλισθη εν εμοι
7 τουτων δε πορευομενων 

ηρξατο ο ιησους λεγειν τοις οχλοις 
περι ιωαννου 
τι εξηλθατε εις την ερημον θεασασθαι 
καλαμον υπο ανεμου σαλευομενον
8 αλλα τι εξηλθατε ιδειν 
ανθρωπον 
εν μαλακοις ημφιεσμενον 
ιδου οι τα μαλακα φορουντες 

εν τοις οικοις των βασιλεων εισιν
9 αλλα τι εξηλθατε ιδειν 
προφητην 
ναι λεγω υμιν 
και περισσοτερον προφητου
10 ουτος εστιν περι ου γεγραπται 
ιδου εγω αποστελλω τον αγγελον μου 
προ προσωπου σου 
ος κατασκευασει την οδον σου 
εμπροσθεν σου

οι ανδρες ειπαν 
ιωαννης ο βαπτιστης απεστειλεν 
ημας προς σε λεγων 
συ ει ο ερχομενος 
η αλλον προσδοκωμεν
21 εν εκεινη τη ωρα εθεραπευσεν 
πολλους απο νοσων και μαστιγων 
και πνευματων πονηρων και τυφλοις 
πολλοις εχαρισατο βλεπειν
22 και αποκριθεις 
ειπεν αυτοις 
πορευθεντες απαγγειλατε ιωαννη 
α ειδετε και ηκουσατε 
τυφλοι αναβλεπουσιν 
χωλοι περιπατουσιν 
λεπροι καθαριζονται 
και κωφοι ακουουσιν 
νεκροι εγειρονται 
πτωχοι ευαγγελιζονται
23 και μακαριος εστιν 
ος εαν μη σκανδαλισθη εν εμοι
24 απελθοντων δε των αγγελων 
ιωαννου 
ηρξατο λεγειν προς τους οχλους 
περι ιωαννου 
τι εξηλθατε εις την ερημον θεασασθαι 
καλαμον υπο ανεμου σαλευομενον
25 αλλα τι εξηλθατε ιδειν 
ανθρωπον 
εν μαλακοις ιματιοις ημφιεσμενον 
ιδου οι εν ιματισμω ενδοξω και 
τρυφη υπαρχοντες 
εν τοις βασιλειοις εισιν
26 αλλα τι εξηλθατε ιδειν 
προφητην 
ναι λεγω υμιν 
και περισσοτερον προφητου
27 ουτος εστιν περι ου γεγραπται 
ιδου αποστελλω τον αγγελον μου προ 
προσωπου σου 
ος κατασκευασει την οδον σου 
εμπροσθεν σου
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11 αμην λεγω υμιν 
ουκ εγηγερται 
εν γεννητοις γυναικων 
μειζων ιωαννου του βαπτιστου 
ο δε μικροτερος εν τη βασιλεια 
των ουρανων 
μειζων αυτου εστιν
12 απο δε των ημερων ιωαννου του 
βαπτιστου εως αρτι 
η βασιλεια των ουρανων βιαζεται 
και βιασται αρπαζουσιν αυτην
13 παντες γαρ οι προφηται και ο 
νομος εως ιωαννου επροφητευσαν
14 και ει θελετε δεξασθαι 
αυτος εστιν ηλιας ο μελλων ερχεσθαι
15 ο εχων ωτα ακουετω

16 τινι δε ομοιωσω 
την γενεαν ταυτην 

ομοια εστιν παιδιοις 
καθημενοις εν ταις αγοραις 
α προσφωνουντα τοις ετεροις
17 λεγουσιν 
ηυλησαμεν υμιν και ουκ ωρχησασθε 
εθρηνησαμεν και ουκ εκοψασθε
18 ηλθεν γαρ ιωαννης 
μητε εσθιων μητε πινων 
και λεγουσιν 
δαιμονιον εχει
19 ηλθεν ο υιος του ανθρωπου 
εσθιων και πινων 
και λεγουσιν 
ιδου ανθρωπος φαγος και οινοποτης 
τελωνων φιλος και αμαρτωλων 
και εδικαιωθη η σοφια 
απο των εργων αυτης

28 λεγω υμιν 
μειζων 
εν γεννητοις γυναικων 
ιωαννου ουδεις εστιν 
ο δε μικροτερος εν τη βασιλεια 
του θεου 
μειζων αυτου εστιν

29 και πας ο λαος ακουσας και οι 
τελωναι εδικαιωσαν τον θεον 
βαπτισθεντες το βαπτισμα ιωαννου
30 οι δε φαρισαιοι και οι νομικοι την 
βουλην του θεου ηθετησαν εις 
εαυτους μη βαπτισθεντες υπ αυτου
31 τινι ουν ομοιωσω 
τους ανθρωπους της γενεας ταυτης 
και τινι εισιν ομοιοι
32 ομοιοι εισιν παιδιοις 
τοις εν αγορα καθημενοις και 
προσφωνουσιν αλληλοις 
α λεγει 
ηυλησαμεν υμιν και ουκ ωρχησασθε 
εθρηνησαμεν και ουκ εκλαυσατε
33 εληλυθεν γαρ ιωαννης ο βαπτιστης 
μη εσθιων αρτον μητε πινων οινον 
και λεγετε 
δαιμονιον εχει
34 εληλυθεν ο υιος του ανθρωπου 
εσθιων και πινων 
και λεγετε 
ιδου ανθρωπος φαγος και οινοποτης 
φιλος τελωνων και αμαρτωλων
35 και εδικαιωθη η σοφια 
απο παντων των τεκνων αυτης
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Matt 11:20-24

20 τοτε ηρξατο ονειδιζειν τας πολεις 
εν αις εγενοντο αι πλεισται δυναμεις 
αυτου 
οτι ου μετενοησαν
21 ουαι σοι χοραζιν 
ουαι σοι βηθσαιδα 
οτι ει εν τυρω και σιδωνι 
εγενοντο αι δυναμεις 
αι γενομεναι εν υμιν 
παλαι αν εν σακκω και σποδω 
μετενοησαν
22 πλην λεγω υμιν 
τυρω και σιδωνι ανεκτοτερον εσται 
εν ημερα κρισεως η υμιν
23 και συ καφαρναουμ μη εως 
ουρανου υψωθηση 
εως αδου καταβηση 
οτι ει εν σοδομοις εγενηθησαν αι 
δυναμεις 
αι γενομεναι εν σοι 
εμεινεν αν μεχρι της σημερον
24 πλην λεγω υμιν 
οτι γη σοδομων ανεκτοτερον εσται εν 
ημερα κρισεως η σοι

Luke 10:12-15
12 λεγω υμιν οτι 
σοδομοις εν τη ημερα εκεινη 
ανεκτοτερον εσται η τη πολει εκεινη

13 ουαι σοι χοραζιν 
ουαι σοι βηθσαιδα 
οτι ει εν τυρω και σιδωνι 
εγενηθησαν αι δυναμεις 
αι γενομεναι εν υμιν 
παλαι αν εν σακκω και σποδω 
καθημενοι μετενοησαν
14 πλην 
τυρω και σιδωνι ανεκτοτερον εσται 
εν τη κρισει η υμιν
15 και συ καφαρναουμ μη εως 
ουρανου υψωθηση 
εως του αδου καταβηση

Matt 11:25-27
25 εν εκεινω τω καιρω 
αποκριθεις ο ιησους 

ειπεν 
εξομολογουμαι σοι πατερ 
κυριε του ουρανου και της γης 
οτι εκρυψας ταυτα 
απο σοφων και συνετων 
και απεκαλυψας αυτα νηπιοις
26 ναι ο πατηρ 
οτι ουτως ευδοκια εγενετο 

Luke 10:21-22
21 εν αυτη τη ωρα 
ηγαλλιασατο [εν] τω πνευματι τω 
αγιω 
και ειπεν 
εξομολογουμαι σοι πατερ 
κυριε του ουρανου και της γης 
οτι απεκρυψας ταυτα 
απο σοφων και συνετων 
και απεκαλυψας αυτα νηπιοις 
ναι ο πατηρ 
οτι ουτως ευδοκια εγενετο 
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εμπροσθεν σου
27 παντα μοι παρεδοθη 
υπο του πατρος μου 
και ουδεις επιγινωσκει 
τον υιον 
ει μη ο πατηρ 
ουδε τον πατερα τις επιγινωσκει 
ει μη ο υιος 
και ω εαν βουληται ο υιος 
αποκαλυψαι

εμπροσθεν σου
22 παντα μοι παρεδοθη 
υπο του πατρος μου 
και ουδεις γινωσκει 
τις εστιν ο υιος 
ει μη ο πατηρ 
και τις εστιν ο πατηρ 
ει μη ο υιος 
και ω εαν βουληται ο υιος 
αποκαλυψαι

Matt 11:28-30
28 δευτε προς με παντες 
οι κοπιωντες και πεφορτισμενοι 
καγω αναπαυσω υμας
29 αρατε τον ζυγον μου εφ υμας 
και μαθετε απ εμου 

οτι πραυς ειμι 
και ταπεινος τη καρδια 
και ευρησετε αναπαυσιν 
ταις ψυχαις υμων
30 ο γαρ ζυγος μου χρηστος 
και το φορτιον μου ελαφρον εστιν

Matt 12:1-14
1 εν εκεινω τω καιρω 
επορευθη ο ιησους 
τοις σαββασιν 
δια των σποριμων 
οι δε μαθηται αυτου 
επεινασαν 
και ηρξαντο τιλλειν 
σταχυας 
και εσθιειν

2 οι δε φαρισαιοι 

ιδοντες 
ειπαν αυτω 
ιδου 
οι μαθηται σου ποιουσιν 
ο ουκ εξεστιν ποιειν 
εν σαββατω
3 ο δε ειπεν αυτοις 

ουκ ανεγνωτε 
τι εποιησεν δαυιδ 
οτε 

Mark 2:23-3:6
23 και εγενετο αυτον 
εν τοις σαββασιν 
παραπορευεσθαι 
δια των σποριμων 
και οι μαθηται αυτου 

ηρξαντο οδον ποιειν 
τιλλοντες τους σταχυας

24 και οι φαρισαιοι 

ελεγον αυτω 
ιδε
τι ποιουσιν 
τοις σαββασιν 
ο ουκ εξεστιν
25 και λεγει αυτοις 

ουδεποτε ανεγνωτε 
τι εποιησεν δαυιδ 
οτε χρειαν εσχεν και 

Luke 6:1-11
1 εγενετο δε 
εν σαββατω 
διαπορευεσθαι αυτον 
δια σποριμων 
και 

ετιλλον οι μαθηται 
αυτου 
και ησθιον τους σταχυας 
ψωχοντες ταις χερσιν
2 τινες δε των 
φαρισαιων 

ειπαν 

τι ποιειτε 
ο ουκ εξεστιν 
τοις σαββασιν
3 και αποκριθεις προς 
αυτους ειπεν ο ιησους 
ουδε τουτο ανεγνωτε 
ο εποιησεν δαυιδ 
οτε 
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επεινασεν 
και οι μετ αυτου
4 πως εισηλθεν εις τον 
οικον του θεου 

και τους αρτους της 
προθεσεως εφαγον 

ο ουκ εξον ην 
αυτω φαγειν 
ουδε τοις μετ αυτου 
ει μη τοις ιερευσιν 
μονοις

5 η ουκ ανεγνωτε 
εν τω νομω 
οτι τοις σαββασιν οι 
ιερεις εν τω ιερω το 
σαββατον βεβηλουσιν 
και αναιτιοι εισιν
6 λεγω δε υμιν 
οτι του ιερου μειζον 
εστιν ωδε
7 ει δε εγνωκειτε 
τι εστιν 
ελεος θελω 
και ου θυσιαν 
ουκ αν κατεδικασατε 
τους αναιτιους

8 κυριος γαρ εστιν 
του σαββατου 
ο υιος του ανθρωπου
9 και μεταβας εκειθεν 

επεινασεν αυτος 
και οι μετ αυτου
26  πως εισηλθεν εις τον 
οικον του θεου 
επι αβιαθαρ αρχιερεως 
και τους αρτους της 
προθεσεως εφαγεν 

ους ουκ εξεστιν 
φαγειν 

ει μη τους ιερεις 

και εδωκεν και τοις συν 
αυτω ουσιν

27 και ελεγεν αυτοις 
το σαββατον δια τον 
ανθρωπον εγενετο 
και ουχ ο ανθρωπος δια 
το σαββατον
28 ωστε κυριος εστιν 
ο υιος του ανθρωπου 
και του σαββατου
3:1 και 

επεινασεν αυτος 
και οι μετ αυτου [οντες]
4 [ως] εισηλθεν εις τον 
οικον του θεου 

και τους αρτους της 
προθεσεως λαβων 
εφαγεν 
και εδωκεν τοις μετ 
αυτου 
ους ουκ εξεστιν 
φαγειν 

ει μη μονους τους ιερεις

5 και ελεγεν αυτοις 

κυριος εστιν 
του σαββατου 
ο υιος του ανθρωπου
6 εγενετο δε 
εν ετερω σαββατω 
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ηλθεν 
εις την συναγωγην 
αυτων

10 και ιδου ανθρωπος 
χειρα εχων ξηραν 

και επηρωτησαν αυτον 
λεγοντες 

ει εξεστιν τοις σαββασιν 
θεραπευσαι 
ινα κατηγορησωσιν 
αυτου
11 ο δε ειπεν αυτοις 
τις εσται εξ υμων 
ανθρωπος 
ος εξει προβατον εν 
και εαν εμπεση τουτο 
τοις σαββασιν 
εις βοθυνον ουχι 
κρατησει αυτο 
και εγερει
12 ποσω ουν διαφερει 
ανθρωπος προβατου 
ωστε εξεστιν τοις 
σαββασιν καλως ποιειν
13 τοτε λεγει τω 
ανθρωπω 

εισηλθεν παλιν 
εις την συναγωγην 

και ην εκει ανθρωπος 
εξηραμμενην εχων την 
χειρα
2 και παρετηρουν αυτον 

ει τοις σαββασιν 
θεραπευσει αυτον 
ινα κατηγορησωσιν 
αυτου

3 και λεγει τω ανθρωπω 
τω την ξηραν χειρα 
εχοντι 
εγειρε 
εις το μεσον

4 και λεγει 
αυτοις 

εξεστιν τοις σαββασιν 
αγαθον ποιησαι 
η κακοποιησαι 
ψυχην σωσαι 
η αποκτειναι 
οι δε εσιωπων

εισελθειν αυτον 
εις την συναγωγην 

και διδασκειν 
και ην ανθρωπος εκει 
και η χειρ αυτου η δεξια 
ην ξηρα
7 παρετηρουντο δε 
αυτον οι γραμματεις και 
οι φαρισαιοι 
ει εν τω σαββατω 
θεραπευει 
ινα ευρωσιν κατηγορειν 
αυτου
8 αυτος δε ηδει τους 
διαλογισμους αυτων 

ειπεν δε τω ανδρι 
τω ξηραν εχοντι την 
χειρα 
εγειρε 
και στηθι εις το μεσον 
και αναστας εστη
9 ειπεν δε ο ιησους 
προς αυτους 
επερωτω υμας 
ει εξεστιν τω σαββατω 
αγαθοποιησαι 
η κακοποιησαι 
ψυχην σωσαι η απολεσαι
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εκτεινον σου την χειρα 
και εξετεινεν 
και απεκατεσταθη υγιης 
ως η αλλη
14 εξελθοντες δε οι 
φαρισαιοι 

συμβουλιον ελαβον 

κατ αυτου 
οπως αυτον απολεσωσιν

5 και περιβλεψαμενος 
αυτους 
μετ οργης 
συλλυπουμενος επι τη 
πωρωσει της καρδιας 
αυτων 
λεγει τω ανθρωπω 
εκτεινον την χειρα και 
εξετεινεν και 
απεκατεσταθη η χειρ 
αυτου
6 και εξελθοντες οι 
φαρισαιοι ευθυς μετα 
των ηρωδιανων 

συμβουλιον εδιδουν 

κατ αυτου 
οπως αυτον απολεσωσιν

10 και περιβλεψαμενος 
παντας αυτους 

ειπεν αυτω 
εκτεινον την χειρα σου 
ο δε εποιησεν 
και απεκατεσταθη η χειρ 
αυτου

11 αυτοι δε επλησθησαν 
ανοιας 
και διελαλουν προς 
αλληλους 

τι αν ποιησαιεν 
τω ιησου

Matt 12:15-21
15 ο δε ιησους 
γνους 

ανεχωρησεν εκειθεν 

και ηκολουθησαν αυτω 
[οχλοι] πολλοι 

Mark 3:7-12
7 και ο ιησους 

μετα των μαθητων 
αυτου 
ανεχωρησεν προς την 
θαλασσαν 

και πολυ πληθος 

απο της γαλιλαιας 
[ηκολουθησεν] 
και απο της ιουδαιας
8 και απο ιεροσολυμων 
και απο της ιδουμαιας 
και περαν του ιορδανου 
και περι τυρον και 
σιδωνα 
πληθος πολυ 

Luke 6:17-19
17 και καταβας μετ 
αυτων 

εστη επι τοπου πεδινου 

και οχλος πολυς 
μαθητων αυτου 
και πληθος πολυ 
του λαου 

απο πασης της ιουδαιας 
και ιερουσαλημ 
και της παραλιου 

τυρου και σιδωνος (6-
18) 
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και εθεραπευσεν αυτους 
παντας

16 και επετιμησεν 
αυτοις 
ινα μη φανερον αυτον 
ποιησωσιν
17 ινα πληρωθη το 
ρηθεν δια ησαιου του 
προφητου λεγοντος
18 ιδου ο παις μου 
ον ηρετισα ο αγαπητος 
μου εις ον ευδοκησεν η 
ψυχη μου 
θησω το πνευμα μου επ 
αυτον και κρισιν τοις 
εθνεσιν απαγγελει

ακουοντες οσα εποιει 
ηλθον προς αυτον

9 και ειπεν τοις 
μαθηταις αυτου 
ινα πλοιαριον 
προσκαρτερη αυτω 
δια τον οχλον 
ινα μη θλιβωσιν αυτον
10 πολλους γαρ 
εθεραπευσεν 

ωστε επιπιπτειν αυτω 

ινα αυτου αψωνται 
οσοι ειχον μαστιγας

11 και τα πνευματα τα 
ακαθαρτα 
οταν αυτον εθεωρουν 
προσεπιπτον αυτω 
και εκραζον λεγοντες οτι 
συ ει ο υιος του θεου
12 και πολλα επετιμα 
αυτοις 
ινα μη αυτον φανερον 
ποιησωσιν

οι ηλθον 
ακουσαι αυτου 
και ιαθηναι απο των 
νοσων αυτων

18 και οι ενοχλουμενοι 
απο πνευματων 
ακαθαρτων 
εθεραπευοντο
19 και πας ο οχλος 
εζητουν 
απτεσθαι αυτου 

οτι δυναμις παρ αυτου 
εξηρχετο 
και ιατο παντας
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19 ουκ ερισει ουδε 
κραυγασει ουδε ακουσει 
τις εν ταις πλατειαις την 
φωνην αυτου
20 καλαμον 
συντετριμμενον ου 
κατεαξει και λινον 
τυφομενον ου σβεσει 
εως αν εκβαλη εις νικος 
την κρισιν
21 και τω ονοματι αυτου 
εθνη ελπιουσιν

Matt 12:22-32
22 τοτε προσηνεχθη 
αυτω δαιμονιζομενος 
τυφλος και κωφος 
και εθεραπευσεν αυτον 
ωστε τον κωφον λαλειν 
και βλεπειν
23 και εξισταντο παντες 
οι οχλοι και ελεγον 
μητι ουτος εστιν ο υιος 
δαυιδ
24 οι δε φαρισαιοι 
ακουσαντες ειπον 

ουτος ουκ εκβαλλει τα 
δαιμονια ει μη εν τω 
βεελζεβουλ αρχοντι των 
δαιμονιων

25 ειδως δε τας 
ενθυμησεις αυτων 
ειπεν αυτοις 

πασα βασιλεια 
μερισθεισα καθ εαυτης 

Mark 3:22-30

22 και οι γραμματεις οι 
απο ιεροσολυμων 
καταβαντες 
ελεγον 
οτι βεελζεβουλ εχει 
και οτι εν τω αρχοντι 
των δαιμονιων εκβαλλει 
τα δαιμονια

23 και προσκαλεσαμενος 
αυτους εν παραβολαις 
ελεγεν αυτοις 
πως δυναται σατανας 
σαταναν εκβαλλειν
24 και εαν βασιλεια εφ 
εαυτην μερισθη 

Luke 11:14-23
14 και ην εκβαλλων 
δαιμονιον [και αυτο ην] 
κωφον 
εγενετο δε του 
δαιμονιου εξελθοντος 
ελαλησεν ο κωφος 
και εθαυμασαν οι οχλοι

15 τινες δε εξ αυτων 
ειπον 

εν βεελζεβουλ τω 
αρχοντι των δαιμονιων 
εκβαλλει 
τα δαιμονια
16 ετεροι δε πειραζοντες 
σημειον εξ ουρανου 
εζητουν παρ αυτου
17 αυτος δε ειδως αυτων 
τα διανοηματα 
ειπεν αυτοις 

πασα βασιλεια εφ 
εαυτην διαμερισθεισα 
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ερημουται 

και πασα πολις η οικια 
μερισθεισα καθ εαυτης 
ου σταθησεται

26 και ει ο σατανας τον 
σαταναν εκβαλλει 
εφ εαυτον εμερισθη 
πως ουν σταθησεται η 
βασιλεια αυτου

27 και ει εγω εν 
βεελζεβουλ εκβαλλω τα 
δαιμονια 
οι υιοι υμων εν τινι 
εκβαλλουσιν 
δια τουτο αυτοι κριται 
εσονται υμων
28 ει δε 
εν πνευματι θεου εγω 
εκβαλλω τα δαιμονια 
αρα εφθασεν εφ υμας 
η βασιλεια του θεου
29 η πως δυναται τις 
εισελθειν εις την οικιαν 
του ισχυρου 

και τα σκευη αυτου 
αρπασαι 
εαν μη πρωτον 

δηση τον ισχυρον 

και τοτε την οικιαν 
αυτου διαρπασει
30 ο μη ων μετ εμου 

ου δυναται σταθηναι 
η βασιλεια εκεινη
25 και εαν οικια εφ 
εαυτην μερισθη ου 
δυνησεται η οικια εκεινη 
σταθηναι
26 και ει ο σατανας 
ανεστη εφ εαυτον 
και εμερισθη 
ου δυναται στηναι 
αλλα τελος εχει

27 αλλ ου δυναται 
ουδεις εις την οικιαν 
του ισχυρου εισελθων 

τα σκευη αυτου 
διαρπασαι 
εαν μη πρωτον 

τον ισχυρον δηση 

και τοτε την οικιαν 
αυτου διαρπασει

ερημουται 
και οικος επι οικον 

πιπτει

18 ει δε και ο σατανας 
εφ εαυτον διεμερισθη 
πως σταθησεται η 
βασιλεια αυτου 

οτι λεγετε 
εν βεελζεβουλ εκβαλλειν 
με τα δαιμονια
19 ει δε εγω εν 
βεελζεβουλ εκβαλλω τα 
δαιμονια 
οι υιοι υμων εν τινι 
εκβαλλουσιν 
δια τουτο αυτοι υμων 
κριται εσονται
20 ει δε 
εν δακτυλω θεου [εγω] 
εκβαλλω τα δαιμονια 
αρα εφθασεν εφ υμας 
η βασιλεια του θεου
21 οταν ο ισχυρος 
καθωπλισμενος 
φυλασση την εαυτου 
αυλην 
εν ειρηνη εστιν 
τα υπαρχοντα αυτου

22 επαν δε ισχυροτερος 
αυτου επελθων 
νικηση αυτον 
την πανοπλιαν αυτου 
αιρει 
εφ η επεποιθει 
και τα σκυλα αυτου 
διαδιδωσιν
23 ο μη ων μετ εμου 
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κατ εμου εστιν και 
ο μη συναγων μετ εμου 
σκορπιζει
31 δια τουτο λεγω υμιν 
πασα αμαρτια και 
βλασφημια αφεθησεται 
τοις ανθρωποις 

η δε του πνευματος 
βλασφημια 
ουκ αφεθησεται

32 και ος εαν ειπη λογον 
κατα του υιου του 
ανθρωπου 
αφεθησεται αυτω 
ος δ αν ειπη κατα του 
πνευματος του αγιου 
ουκ αφεθησεται αυτω 
ουτε εν τουτω τω αιωνι 
ουτε εν τω μελλοντι

28 αμην λεγω υμιν οτι 
παντα αφεθησεται τοις 
υιοις των ανθρωπων 
τα αμαρτηματα και αι 
βλασφημιαι 
οσα εαν βλασφημησωσιν
29 ος δ αν βλασφημηση 
εις το πνευμα το αγιον 
ουκ εχει αφεσιν εις τον 
αιωνα 

αλλα ενοχος εστιν 
αιωνιου αμαρτηματος

30 οτι ελεγον 
πνευμα ακαθαρτον εχει

κατ εμου εστιν και 
ο μη συναγων μετ εμου 
σκορπιζει

Luke 12:10
και πας ος ερει λογον 
εις τον υιον του 
ανθρωπου 
αφεθησεται αυτω 
τω δε εις το αγιον 
πνευμα βλασφημησαντι 
ουκ αφεθησεται

Matt 12:33-37
33 η ποιησατε το δενδρον καλον 
και τον καρπον αυτου καλον 
η ποιησατε το δενδρον σαπρον 
και τον καρπον αυτου σαπρον 
εκ γαρ του καρπου το δενδρον 
γινωσκεται

34 γεννηματα εχιδνων 
πως δυνασθε αγαθα λαλειν 
πονηροι οντες 
εκ γαρ του περισσευματος της 
καρδιας το στομα λαλει
35 ο αγαθος ανθρωπος εκ του αγαθου 
θησαυρου 
εκβαλλει αγαθα 

Luke 6:43-45
43 ου γαρ εστιν δενδρον καλον 
ποιουν καρπον σαπρον 
ουδε παλιν δενδρον σαπρον 
ποιουν καρπον καλον
44 εκαστον γαρ δενδρον εκ του ιδιου 
καρπου γινωσκεται 
ου γαρ εξ ακανθων συλλεγουσιν συκα 
ουδε εκ βατου σταφυλην τρυγωσιν

45 ο αγαθος ανθρωπος εκ του αγαθου 
θησαυρου της καρδιας 
προφερει το αγαθον 
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και ο πονηρος ανθρωπος εκ του 
πονηρου θησαυρου εκβαλλει πονηρα

36 λεγω δε υμιν 
οτι παν ρημα αργον 
ο λαλησουσιν οι ανθρωποι 
αποδωσουσιν περι αυτου λογον 
εν ημερα κρισεως
37 εκ γαρ των λογων σου δικαιωθηση 
και εκ των λογων σου καταδικασθηση

και ο πονηρος εκ του πονηρου 
προφερει το πονηρον 
εκ γαρ περισσευματος καρδιας λαλει 
το στομα αυτου

Matt 12:38-45
38 τοτε απεκριθησαν αυτω τινες των 
γραμματεων και φαρισαιων 
λεγοντες 
διδασκαλε 
θελομεν απο σου σημειον ιδειν
39 ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις 
γενεα πονηρα και μοιχαλις 
σημειον επιζητει 
και σημειον ου δοθησεται αυτη 
ει μη το σημειον ιωνα του προφητου
40 ωσπερ γαρ ην ιωνας 
εν τη κοιλια του κητους 
τρεις ημερας και τρεις νυκτας 
ουτως εσται ο υιος του ανθρωπου εν 
τη καρδια της γης 
τρεις ημερας και τρεις νυκτας
41 ανδρες νινευιται αναστησονται 
εν τη κρισει μετα της γενεας ταυτης 
και κατακρινουσιν αυτην 
οτι μετενοησαν εις το κηρυγμα ιωνα 
και ιδου πλειον ιωνα ωδε
42 βασιλισσα νοτου εγερθησεται 
εν τη κρισει μετα 
της γενεας ταυτης 
και κατακρινει αυτην 
οτι ηλθεν εκ των περατων της γης 
ακουσαι την σοφιαν σολομωνος 
και ιδου πλειον σολομωνος ωδε

Luke 11:29-32
29 των δε οχλων επαθροιζομενων 

ηρξατο λεγειν 
η γενεα αυτη γενεα πονηρα εστιν 
σημειον ζητει 
και σημειον ου δοθησεται αυτη 
ει μη το σημειον ιωνα
30 καθως γαρ εγενετο ιωνας 
τοις νινευιταις σημειον 

ουτως εσται και ο υιος του 
ανθρωπου τη γενεα ταυτη

31 βασιλισσα νοτου εγερθησεται 
εν τη κρισει μετα των ανδρων 
της γενεας ταυτης 
και κατακρινει αυτους 
οτι ηλθεν εκ των περατων της γης 
ακουσαι την σοφιαν σολομωνος 
και ιδου πλειον σολομωνος ωδε
32 ανδρες νινευιται αναστησονται εν 
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43 οταν δε το ακαθαρτον πνευμα 
εξελθη απο του ανθρωπου 
διερχεται δι ανυδρων τοπων 
ζητουν αναπαυσιν και ουχ ευρισκει
44 τοτε λεγει 
εις τον οικον μου επιστρεψω 
οθεν εξηλθον 
και ελθον ευρισκει σχολαζοντα 
σεσαρωμενον και κεκοσμημενον
45 τοτε πορευεται και παραλαμβανει 
μεθ εαυτου επτα ετερα πνευματα 
πονηροτερα εαυτου 
και εισελθοντα κατοικει εκει 
και γινεται τα εσχατα του ανθρωπου 
εκεινου χειρονα των πρωτων 
ουτως εσται και τη γενεα ταυτη τη 
πονηρα

τη κρισει μετα της γενεας ταυτης 
και κατακρινουσιν αυτην 
οτι μετενοησαν εις το κηρυγμα ιωνα 
και ιδου πλειον ιωνα ωδε
Luke 11:24-26
24 οταν το ακαθαρτον πνευμα 
εξελθη απο του ανθρωπου 
διερχεται δι ανυδρων τοπων 
ζητουν αναπαυσιν και μη ευρισκον 
[τοτε] λεγει 
υποστρεψω εις τον οικον μου 
οθεν εξηλθον
25 και ελθον ευρισκει 
σεσαρωμενον και κεκοσμημενον
26 τοτε πορευεται και παραλαμβανει 
ετερα πνευματα πονηροτερα εαυτου 
επτα 
και εισελθοντα κατοικει εκει 
και γινεται τα εσχατα του ανθρωπου 
εκεινου χειρονα των πρωτων

Matt 12:46-50
46 ετι αυτου λαλουντος 
τοις οχλοις ιδου 

η μητηρ 
και οι αδελφοι αυτου 
ειστηκεισαν εξω 

ζητουντες 
αυτω λαλησαι

47  [ειπεν δε τις αυτω 
ιδου η μητηρ σου 
και οι αδελφοι σου 

εξω εστηκασιν 

Mark 3:31-35

31 και ερχεται 

η μητηρ αυτου και οι 
αδελφοι αυτου 
και εξω στηκοντες 

απεστειλαν προς αυτον 
καλουντες αυτον
32 και εκαθητο περι 
αυτον οχλος 
και λεγουσιν αυτω 
ιδου η μητηρ σου 
και οι αδελφοι σου 
[και αι αδελφαι σου] 
εξω 

Luke 8:19-21

19 παρεγενετο 
δε προς αυτον 
η μητηρ 
και οι αδελφοι αυτου 

και ουκ ηδυναντο 
συντυχειν αυτω 

δια τον οχλον

20 απηγγελη δε αυτω 
η μητηρ σου 
και οι αδελφοι σου 

εστηκασιν εξω 
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ζητουντες σοι λαλησαι]
48 ο δε αποκριθεις 
ειπεν τω λεγοντι αυτω 
τις εστιν η μητηρ μου 
και τινες εισιν οι 
αδελφοι μου
49 και εκτεινας την 
χειρα αυτου επι τους 
μαθητας αυτου 
ειπεν 
ιδου η μητηρ μου 
και οι αδελφοι μου
50 οστις γαρ αν 

ποιηση το θελημα του 
πατρος μου 
του εν ουρανοις 
αυτος μου αδελφος 
και αδελφη 
και μητηρ εστιν

ζητουσιν σε
33 και αποκριθεις 
αυτοις λεγει 
τις εστιν η μητηρ μου 
και οι αδελφοι [μου]

34 και περιβλεψαμενος 
τους περι αυτον κυκλω 
καθημενους 
λεγει 
ιδε η μητηρ μου 
και οι αδελφοι μου
35 ος [γαρ] αν 

ποιηση 
το θελημα του θεου 

ουτος αδελφος μου 
και αδελφη 
και μητηρ εστιν

ιδειν θελοντες σε
21 ο δε αποκριθεις 
ειπεν προς αυτους 

μητηρ μου 
και αδελφοι μου 
ουτοι εισιν οι 
τον λογον του θεου 
ακουοντες 
και ποιουντες

Matt 13:1-23
1 εν τη ημερα εκεινη 
εξελθων ο ιησους 
της οικιας 
εκαθητο 
παρα την θαλασσαν
2 και συνηχθησαν 
προς αυτον 
οχλοι πολλοι 

ωστε αυτον εις πλοιον 
εμβαντα 
καθησθαι 
και πας ο οχλος 

επι τον αιγιαλον 
ειστηκει
3 και ελαλησεν αυτοις 

Mark 4:1-20
1 και παλιν ηρξατο 
διδασκειν 

παρα την θαλασσαν 
και συναγεται προς 
αυτον 
οχλος πλειστος 

ωστε αυτον εις πλοιον 
εμβαντα 
καθησθαι εν τη θαλασση 
και πας ο οχλος 
προς την θαλασσαν 
επι της γης 
ησαν
2 και εδιδασκεν αυτους 

Luke 8:4-15

4 συνιοντος 

δε οχλου πολλου 
και των κατα πολιν 
επιπορευομενων 
προς αυτον 

ειπεν 
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πολλα εν παραβολαις 
λεγων 

ιδου 
εξηλθεν ο σπειρων 
του σπειρειν

4 και 
εν τω σπειρειν αυτον 
α μεν επεσεν 
παρα την οδον 

και ελθοντα 
τα πετεινα 

κατεφαγεν αυτα
5 αλλα δε επεσεν 
επι τα πετρωδη 
οπου ουκ ειχεν 
γην πολλην 
και ευθεως εξανετειλεν 

δια το μη εχειν 
βαθος γης
6 ηλιου δε ανατειλαντος 

εκαυματισθη 
και δια το μη εχειν ριζαν 
εξηρανθη
7 αλλα δε επεσεν 
επι τας ακανθας 
και ανεβησαν 
αι ακανθαι 
και επνιξαν αυτα

8 αλλα δε επεσεν 
επι την γην την καλην 

και εδιδου καρπον 

εν παραβολαις πολλα 
και ελεγεν αυτοις 
εν τη διδαχη αυτου
3 ακουετε 
ιδου 
εξηλθεν ο σπειρων 
σπειραι

4 και εγενετο 
εν τω σπειρειν 
ο μεν επεσεν 
παρα την οδον 

και ηλθεν 
τα πετεινα 

και κατεφαγεν αυτο
5 και αλλο επεσεν 
επι το πετρωδες 
οπου ουκ ειχεν 
γην πολλην 
και ευθυς εξανετειλεν 

δια το μη εχειν 
βαθος γης
6 και οτε ανετειλεν ο 
ηλιος 
εκαυματισθη 
και δια το μη εχειν ριζαν 
εξηρανθη
7 και αλλο επεσεν 
εις τας ακανθας 
και ανεβησαν 
αι ακανθαι 
και συνεπνιξαν αυτο 
και καρπον ουκ εδωκεν
8 και αλλα επεσεν 
εις την γην την καλην 

και εδιδου καρπον 
αναβαινοντα και 
αυξανομενα 

δια παραβολης

5 εξηλθεν ο σπειρων 
του σπειραι 
τον σπορον αυτου 
και 
εν τω σπειρειν αυτον 
ο μεν επεσεν 
παρα την οδον 
και κατεπατηθη 
και 
τα πετεινα 
του ουρανου 
κατεφαγεν αυτο
6 και ετερον κατεπεσεν 
επι την πετραν 

και φυεν 
εξηρανθη 
δια το μη εχειν 
ικμαδα

7 και ετερον επεσεν 
εν μεσω των ακανθων 
και συμφυεισαι 
αι ακανθαι 
απεπνιξαν αυτο

8 και ετερον επεσεν 
εις την γην την αγαθην 
και φυεν 
εποιησεν καρπον 
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ο μεν εκατον 
ο δε εξηκοντα 
ο δε τριακοντα

9 ο εχων ωτα 
ακουετω
10 και προσελθοντες οι 
μαθηται 
ειπαν αυτω 

δια τι εν παραβολαις 
λαλεις αυτοις
11 ο δε αποκριθεις 
ειπεν αυτοις οτι 
υμιν δεδοται γνωναι 
τα μυστηρια 

της βασιλειας 
των ουρανων 
εκεινοις δε 
ου δεδοται
12 οστις γαρ εχει 
δοθησεται αυτω 
και περισσευθησεται 
οστις δε ουκ εχει 
και ο εχει 
αρθησεται απ αυτου
13 δια τουτο εν 
παραβολαις αυτοις 
λαλω 
οτι βλεποντες 

ου βλεπουσιν 
και ακουοντες 
ουκ ακουουσιν 
ουδε συνιουσιν
14 και αναπληρουται 
αυτοις η προφητεια 
ησαιου η λεγουσα 
ακοη ακουσετε 

και εφερεν 
εν τριακοντα 
και εν εξηκοντα 
και εν εκατον
9 και ελεγεν 
ος εχει ωτα ακουειν 
ακουετω
10 και οτε εγενετο κατα 
μονας 
ηρωτων αυτον 
οι περι αυτον 
συν τοις δωδεκα 
τας παραβολας

11 και 
ελεγεν αυτοις 
υμιν 
το μυστηριον 
δεδοται 
της βασιλειας 
του θεου 
εκεινοις δε τοις εξω 

εν παραβολαις 
τα παντα γινεται
12 ινα βλεποντες 
βλεπωσιν 
και μη ιδωσιν 
και ακουοντες 
ακουωσιν 
και μη συνιωσιν 

εκατονταπλασιονα 
ταυτα λεγων εφωνει 
ο εχων ωτα ακουειν 
ακουετω

9 επηρωτων δε αυτον 
οι μαθηται αυτου 

τις αυτη ειη η παραβολη

10 ο δε 
ειπεν 
υμιν δεδοται γνωναι 
τα μυστηρια 

της βασιλειας 
του θεου 
τοις δε λοιποις 

εν παραβολαις 

ινα βλεποντες 

μη βλεπωσιν 
και ακουοντες

μη συνιωσιν
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και ου μη συνητε 
και βλεποντες 
βλεψετε 
και ου μη ιδητε
15 επαχυνθη γαρ η 
καρδια του λαου τουτου 
και τοις ωσιν βαρεως 
ηκουσαν 
και τους οφθαλμους 
αυτων εκαμμυσαν 
μηποτε ιδωσιν τοις 
οφθαλμοις 
και τοις ωσιν ακουσωσιν 
και τη καρδια συνωσιν 
και επιστρεψωσιν και 
ιασομαι αυτους
16 υμων δε μακαριοι 
οι οφθαλμοι οτι 
βλεπουσιν και τα ωτα 
υμων οτι ακουουσιν
17 αμην γαρ λεγω υμιν 
οτι πολλοι προφηται και 
δικαιοι επεθυμησαν ιδειν 
α βλεπετε και ουκ ειδαν 
και ακουσαι α ακουετε 
και ουκ ηκουσαν

18 υμεις ουν 
ακουσατε 
την παραβολην 
του σπειραντος

19 παντος ακουοντος 
τον λογον της βασιλειας 
και μη συνιεντος 

μηποτε 

επιστρεψωσιν 
και αφεθη αυτοις

13 και λεγει αυτοις 
ουκ οιδατε 

την παραβολην ταυτην 

και πως πασας τας 
παραβολας γνωσεσθε
14 ο σπειρων 
τον λογον σπειρει
15 ουτοι δε εισιν οι 
παρα την οδον 
οπου σπειρεται ο λογος 
και οταν ακουσωσιν 

11 εστιν δε 

αυτη η παραβολη 

ο σπορος εστιν 
ο λογος του θεου
12 οι δε 
παρα την οδον 

εισιν οι ακουσαντες 
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ερχεται ο πονηρος 
και αρπαζει 
το εσπαρμενον 
εν τη καρδια αυτου 

ουτος εστιν ο 
παρα την οδον σπαρεις

20 ο δε επι τα πετρωδη 
σπαρεις 
ουτος εστιν ο τον λογον 
ακουων 
και ευθυς μετα χαρας 
λαμβανων αυτον
21 ουκ 
εχει δε ριζαν εν εαυτω 
αλλα προσκαιρος εστιν 

γενομενης δε θλιψεως 
η διωγμου 
δια τον λογον 
ευθυς σκανδαλιζεται
22 ο δε 
εις τας ακανθας 
σπαρεις 
ουτος εστιν 
ο τον λογον ακουων 
και η μεριμνα του 
αιωνος 
και η απατη του 
πλουτου 

συμπνιγει τον λογον 
και ακαρπος γινεται
23 ο δε 
επι την καλην γην 
σπαρεις 
ουτος εστιν 

ευθυς ερχεται ο σατανας 
και αιρει τον λογον τον 
εσπαρμενον εις αυτους

16 και ουτοι εισιν 
οι επι τα πετρωδη 
σπειρομενοι 
οι οταν ακουσωσιν τον 
λογον 
ευθυς μετα χαρας 
λαμβανουσιν αυτον
17 και ουκ εχουσιν 
ριζαν εν εαυτοις 
αλλα προσκαιροι εισιν 

ειτα γενομενης θλιψεως 
η διωγμου 
δια τον λογον 
ευθυς σκανδαλιζονται
18 και αλλοι εισιν 
οι εις τας ακανθας 
σπειρομενοι 
ουτοι εισιν 
οι τον λογον ακουσαντες
19 και αι μεριμναι του 
αιωνος 
και η απατη του 
πλουτου 
και αι περι τα λοιπα 
επιθυμιαι 
εισπορευομεναι 
συμπνιγουσιν τον λογον 
και ακαρπος γινεται
20 και εκεινοι εισιν οι 
επι την γην την καλην 
σπαρεντες 
οιτινες 

ειτα ερχεται ο διαβολος 
και αιρει τον λογον 

απο της καρδιας αυτων 
ινα μη πιστευσαντες 
σωθωσιν

13 οι δε 
επι της πετρας 

οι οταν ακουσωσιν 

μετα χαρας 
δεχονται τον λογον 
και ουτοι 
ριζαν ουκ εχουσιν 
οι προς καιρον 
πιστευουσιν 
και εν καιρω πειρασμου 

αφιστανται
14 το δε 
εις τας ακανθας 
πεσον 
ουτοι εισιν 
οι ακουσαντες 
και υπο μεριμνων 

και πλουτου 

και ηδονων του βιου 

πορευομενοι 
συμπνιγονται 
και ου τελεσφορουσιν
15 το δε 
εν τη καλη γη 

ουτοι εισιν 
οιτινες 
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ο τον λογον ακουων 
και συνιεις 

ος δη καρποφορει 

και ποιει 
ο μεν εκατον 
ο δε εξηκοντα 
ο δε τριακοντα

ακουουσιν τον λογον 

και παραδεχονται 
και καρποφορουσιν 

εν τριακοντα 
και εν εξηκοντα 
και εν εκατον

εν καρδια καλη και 
αγαθη 
ακουσαντες τον λογον 

κατεχουσιν 
και καρποφορουσιν 
εν υπομονη

Matt 13:24-30
24 αλλην παραβολην παρεθηκεν 
αυτοις λεγων 
ωμοιωθη η βασιλεια των ουρανων 
ανθρωπω σπειραντι καλον σπερμα εν 
τω αγρω αυτου
25 εν δε τω καθευδειν τους 
ανθρωπους 
ηλθεν αυτου ο εχθρος 
και επεσπειρεν ζιζανια ανα μεσον 
του σιτου 
και απηλθεν
26 οτε δε εβλαστησεν ο χορτος 
και καρπον εποιησεν 
τοτε εφανη και τα ζιζανια
27 προσελθοντες δε οι δουλοι του 
οικοδεσποτου ειπον αυτω 
κυριε ουχι καλον σπερμα εσπειρας εν 
τω σω αγρω 

ποθεν ουν εχει ζιζανια
28 ο δε εφη αυτοις 
εχθρος ανθρωπος τουτο εποιησεν 
οι δε δουλοι λεγουσιν αυτω 
θελεις ουν απελθοντες συλλεξωμεν 
αυτα
29 ο δε φησιν 
ου μηποτε συλλεγοντες τα ζιζανια 
εκριζωσητε αμα αυτοις τον σιτον
30 αφετε συναυξανεσθαι αμφοτερα 
εως του θερισμου 
και εν καιρω του θερισμου ερω τοις 
θερισταις 
συλλεξατε πρωτον τα ζιζανια και 
δησατε αυτα εις δεσμας προς το 
κατακαυσαι αυτα 
τον δε σιτον συναγαγετε εις την 
αποθηκην μου

Matt 13:31-32
31 αλλην παραβολην 
παρεθηκεν αυτοις 
λεγων 
ομοια εστιν 
η βασιλεια των ουρανων 

κοκκω σιναπεως 

Mark 4:30-32

30 και ελεγεν 
πως ομοιωσωμεν 
την βασιλειαν του θεου 
η εν τινι 
αυτην παραβολη θωμεν
31 ως 
κοκκω σιναπεως 

Luke 13:18-19

18 ελεγεν ουν 
τινι ομοια εστιν 
η βασιλεια του θεου 
και τινι 
ομοιωσω αυτην
19 ομοια εστιν 
κοκκω σιναπεως 
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ον λαβων ανθρωπος 
εσπειρεν 
εν τω αγρω αυτου
32 ο μικροτερον μεν 
εστιν 
παντων των σπερματων 

οταν δε αυξηθη 
μειζον 
των λαχανων εστιν 
και γινεται δενδρον 

ωστε ελθειν 

τα πετεινα του ουρανου 
και κατασκηνουν 
εν τοις κλαδοις αυτου

ος οταν σπαρη 
επι της γης 
μικροτερον 
ον 
παντων των σπερματων 
των επι της γης
32 και οταν σπαρη 
αναβαινει και 
γινεται μειζον 
παντων των λαχανων 
και ποιει 
κλαδους μεγαλους 
ωστε δυνασθαι υπο την 
σκιαν αυτου 
τα πετεινα του ουρανου 
κατασκηνουν

ον λαβων ανθρωπος 
εβαλεν 
εις κηπον εαυτου 

και ηυξησεν 

και εγενετο εις δενδρον 

και 

τα πετεινα του ουρανου 
κατεσκηνωσεν 
εν τοις κλαδοις αυτου

Matt 13:33
33 αλλην παραβολην ελαλησεν αυτοις 
ομοια εστιν 
η βασιλεια των ουρανων 

ζυμη 
ην λαβουσα γυνη 
ενεκρυψεν 
εις αλευρου σατα τρια 
εως ου εζυμωθη ολον

Luke 13:20-21
20 και παλιν ειπεν 
τινι ομοιωσω 
την βασιλειαν του θεου
21 ομοια εστιν 
ζυμη 
ην λαβουσα γυνη 

εις αλευρου σατα τρια 
εως ου εζυμωθη ολον

Matt 13:34-35
34 ταυτα παντα 
ελαλησεν ο ιησους εν παραβολαις 
τοις οχλοις 

και χωρις παραβολης 
ουδεν ελαλει αυτοις

35 οπως πληρωθη το ρηθεν δια του 
προφητου λεγοντος ανοιξω εν 
παραβολαις το στομα μου ερευξομαι 

Mark 4:33-34
33 και τοιαυταις 
παραβολαις πολλαις ελαλει 
αυτοις τον λογον 
καθως ηδυναντο ακουειν
34 χωρις δε παραβολης 
ουκ ελαλει αυτοις 
κατ ιδιαν δε τοις ιδιοις μαθηταις 
επελυεν παντα
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κεκρυμμενα απο καταβολης [κοσμου]
Matt 13:36-52
36 τοτε αφεις τους οχλους 
ηλθεν εις την οικιαν 
και προσηλθον αυτω οι μαθηται 
αυτου λεγοντες 
διασαφησον ημιν την παραβολην των 
ζιζανιων του αγρου
37 ο δε αποκριθεις ειπεν 
ο σπειρων το καλον σπερμα εστιν 
ο υιος του ανθρωπου
38 ο δε αγρος εστιν ο κοσμος 
το δε καλον σπερμα ουτοι εισιν 
οι υιοι της βασιλειας 
τα δε ζιζανια εισιν 
οι υιοι του πονηρου
39 ο δε εχθρος ο σπειρας αυτα εστιν 
ο διαβολος 
ο δε θερισμος συντελεια αιωνος 
εστιν 
οι δε θερισται αγγελοι εισιν
40 ωσπερ ουν συλλεγεται τα ζιζανια 
και πυρι [κατα]καιεται 
ουτως εσται εν τη συντελεια του 
αιωνος
41 αποστελει ο υιος του ανθρωπου 
τους αγγελους αυτου 
και συλλεξουσιν εκ της βασιλειας 
αυτου 
παντα τα σκανδαλα 
και τους ποιουντας την ανομιαν
42 και βαλουσιν αυτους 
εις την καμινον του πυρος 
εκει εσται ο κλαυθμος 
και ο βρυγμος των οδοντων
43 τοτε οι δικαιοι εκλαμψουσιν 
ως ο ηλιος 
εν τη βασιλεια του πατρος αυτων 
ο εχων ωτα ακουετω
44 ομοια εστιν η βασιλεια των 
ουρανων 
θησαυρω κεκρυμμενω εν τω αγρω 

ον ευρων ανθρωπος εκρυψεν 
και απο της χαρας αυτου 
υπαγει και πωλει παντα οσα εχει 
και αγοραζει τον αγρον εκεινον
45 παλιν ομοια εστιν η βασιλεια των 
ουρανων 
ανθρωπω εμπορω 
ζητουντι καλους μαργαριτας
46 ευρων δε ενα πολυτιμον 
μαργαριτην 
απελθων πεπρακεν παντα οσα ειχεν 
και ηγορασεν αυτον
47 παλιν ομοια εστιν η βασιλεια των 
ουρανων 
σαγηνη βληθειση εις την θαλασσαν 
και εκ παντος γενους συναγαγουση
48 ην οτε επληρωθη 
αναβιβασαντες επι τον αιγιαλον 
και καθισαντες 
συνελεξαν τα καλα εις αγγη 
τα δε σαπρα εξω εβαλον
49 ουτως εσται εν τη συντελεια του 
αιωνος 
εξελευσονται οι αγγελοι 
και αφοριουσιν τους πονηρους 
εκ μεσου των δικαιων
50 και βαλουσιν αυτους εις την 
καμινον του πυρος 
εκει εσται ο κλαυθμος 
και ο βρυγμος των οδοντων
51 συνηκατε ταυτα παντα 
λεγουσιν αυτω 
ναι
52 ο δε ειπεν αυτοις 
δια τουτο πας γραμματευς 
μαθητευθεις τη βασιλεια των 
ουρανων 
ομοιος εστιν 
ανθρωπω οικοδεσποτη 
οστις εκβαλλει εκ του θησαυρου 
αυτου καινα και παλαια
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Matt 13:53-58
53 και εγενετο 
οτε ετελεσεν ο ιησους 
τας παραβολας ταυτας 
μετηρεν εκειθεν
54 και ελθων 
εις την πατριδα αυτου 

εδιδασκεν αυτους 
εν τη συναγωγη αυτων 

Mark 6:1-6
1 και εξηλθεν εκειθεν 

και ερχεται 
εις την πατριδα αυτου 

και ακολουθουσιν αυτω 
οι μαθηται αυτου

2 και γενομενου 
σαββατου 
ηρξατο διδασκειν 
εν τη συναγωγη 

Luke 4:16-30

16 και ηλθεν 
εις ναζαρα 
ου ην τεθραμμενος 

και εισηλθεν κατα το 
ειωθος αυτω 
εν τη ημερα των 
σαββατων 

εις την συναγωγην 
και ανεστη αναγνωναι
17 και επεδοθη αυτω 
βιβλιον του προφητου 
ησαιου και αναπτυξας 
το βιβλιον ευρεν τον 
τοπον ου ην 
γεγραμμενον
18 πνευμα κυριου επ εμε 
ου εινεκεν εχρισεν με 
ευαγγελισασθαι πτωχοις 
απεσταλκεν με κηρυξαι 
αιχμαλωτοις αφεσιν και 
τυφλοις αναβλεψιν 
αποστειλαι 
τεθραυσμενους εν 
αφεσει
19 κηρυξαι ενιαυτον 
κυριου δεκτον
20 και πτυξας το 
βιβλιον αποδους τω 
υπηρετη εκαθισεν και 
παντων οι οφθαλμοι εν 
τη συναγωγη ησαν 
ατενιζοντες αυτω
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ωστε 

εκπλησσεσθαι αυτους 

και λεγειν 
ποθεν τουτω 

η σοφια αυτη 

και αι δυναμεις

55 ουχ ουτος εστιν 
ο του τεκτονος υιος 
ουχ η μητηρ αυτου 
λεγεται μαριαμ 
και οι αδελφοι αυτου 
ιακωβος και ιωσηφ 
και σιμων και ιουδας
56 και αι αδελφαι αυτου 
ουχι πασαι προς ημας 
εισιν 
ποθεν ουν τουτω 
ταυτα παντα
57 και εσκανδαλιζοντο 
εν αυτω 
ο δε ιησους ειπεν 
αυτοις 

και πολλοι ακουοντες 

εξεπλησσοντο 

λεγοντες 
ποθεν τουτω 
ταυτα 
και τις η σοφια 
η δοθεισα τουτω 
και αι δυναμεις 
τοιαυται δια των χειρων 
αυτου γινομεναι
3 ουχ ουτος εστιν 
ο τεκτων 
ο υιος της μαριας 

και αδελφος 
ιακωβου και ιωσητος 
και ιουδα και σιμωνος 
και ουκ εισιν αι αδελφαι 
αυτου ωδε προς ημας 

και εσκανδαλιζοντο 
εν αυτω
4 και ελεγεν 
αυτοις ο ιησους οτι 

21 ηρξατο δε λεγειν 
προς αυτους οτι 
σημερον πεπληρωται η 
γραφη αυτη εν τοις ωσιν 
υμων
22 και παντες 
εμαρτυρουν αυτω 
και εθαυμαζον 
επι τοις λογοις της 
χαριτος 
τοις εκπορευομενοις εκ 
του στοματος αυτου 
και ελεγον 

ουχι 
υιος εστιν ιωσηφ ουτος

23 και ειπεν 
προς αυτους 
παντως ερειτε μοι την 
παραβολην ταυτην 
ιατρε 
θεραπευσον σεαυτον 
οσα ηκουσαμεν γενομενα 
εις την καφαρναουμ 
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ουκ εστιν προφητης 
ατιμος ει μη 
εν τη πατριδι 

και εν τη οικια αυτου

58 και ουκ εποιησεν εκει 

δυναμεις πολλας 

δια την απιστιαν αυτων

ουκ εστιν προφητης 
ατιμος ει μη 
εν τη πατριδι αυτου 
και εν τοις συγγενευσιν 
αυτου 
και εν τη οικια αυτου

5 και ουκ εδυνατο εκει 
ποιησαι 
ουδεμιαν δυναμιν 
ει μη ολιγοις αρρωστοις 
επιθεις τας χειρας 
εθεραπευσεν
6 και εθαυμαζεν 
δια την απιστιαν αυτων 

ποιησον και ωδε 
εν τη πατριδι σου
24 ειπεν δε 
αμην λεγω υμιν οτι 
ουδεις προφητης δεκτος 
εστιν 
εν τη πατριδι αυτου

25 επ αληθειας δε λεγω 
υμιν πολλαι χηραι ησαν 
εν ταις ημεραις ηλιου εν 
τω ισραηλ οτε εκλεισθη 
ο ουρανος επι ετη τρια 
και μηνας εξ ως εγενετο 
λιμος μεγας επι πασαν 
την γην
26 και προς ουδεμιαν 
αυτων επεμφθη ηλιας 
ει μη εις σαρεπτα της 
σιδωνιας προς γυναικα 
χηραν
27 και πολλοι λεπροι 
ησαν εν τω ισραηλ επι 
ελισαιου του προφητου 
και ουδεις αυτων 
εκαθαρισθη ει μη ναιμαν 
ο συρος

28 και επλησθησαν 
παντες θυμου 
εν τη συναγωγη 
ακουοντες ταυτα
29 και ανασταντες 
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και περιηγεν 
τας κωμας κυκλω 
διδασκων

εξεβαλον αυτον 
εξω της πολεως 
και ηγαγον αυτον εως 
οφρυος του ορους 
εφ ου η πολις 
ωκοδομητο αυτων 
ωστε κατακρημνισαι 
αυτον
30 αυτος δε διελθων 
δια μεσου αυτων 
επορευετο

Matt 14:1-13
1 εν εκεινω τω καιρω 

ηκουσεν 
ηρωδης ο τετρααρχης 
την ακοην ιησου

2 και ειπεν 
τοις παισιν αυτου 
ουτος εστιν ιωαννης 
ο βαπτιστης 
αυτος ηγερθη 
απο των νεκρων 
και δια τουτο 
αι δυναμεις ενεργουσιν 
εν αυτω

Mark 6:12-30
12 και εξελθοντες 

εκηρυξαν 
ινα μετανοωσιν
13 και δαιμονια πολλα 
εξεβαλλον 
και ηλειφον ελαιω 
πολλους αρρωστους 
και εθεραπευον
14 και ηκουσεν 
ο βασιλευς ηρωδης 
φανερον γαρ εγενετο το 
ονομα αυτου 
και ελεγον οτι 

ιωαννης 
ο βαπτιζων 
εγηγερται 
εκ νεκρων 
και δια τουτο 
ενεργουσιν αι δυναμεις 
εν αυτω
15 αλλοι δε ελεγον οτι 
ηλιας εστιν 
αλλοι δε ελεγον οτι 
προφητης ως εις των 

Luke 9:6-9
6 εξερχομενοι δε 
διηρχοντο 
κατα τας κωμας 
ευαγγελιζομενοι και 

θεραπευοντες πανταχου
7 ηκουσεν δε 
ηρωδης ο τετρααρχης 
τα γινομενα παντα 
και διηπορει 
δια το λεγεσθαι υπο 
τινων οτι 
ιωαννης 

ηγερθη 
εκ νεκρων

8 υπο τινων δε οτι 
ηλιας εφανη 
αλλων δε οτι 
προφητης τις των 
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3 ο γαρ ηρωδης 

κρατησας τον ιωαννην 

εδησεν [αυτον] 
και εν φυλακη απεθετο 
δια ηρωδιαδα την 
γυναικα φιλιππου του 
αδελφου αυτου

4 ελεγεν γαρ ο ιωαννης 
αυτω 
ουκ εξεστιν σοι εχειν 
αυτην

5 και θελων αυτον 
αποκτειναι 

εφοβηθη τον οχλον 
οτι ως προφητην αυτον 
ειχον

προφητων
16 ακουσας δε 
ο ηρωδης ελεγεν 
ον εγω απεκεφαλισα 
ιωαννην 
ουτος ηγερθη

17 αυτος γαρ ο ηρωδης 

αποστειλας εκρατησεν 
τον ιωαννην 
και εδησεν αυτον 
εν φυλακη 
δια ηρωδιαδα την 
γυναικα φιλιππου του 
αδελφου αυτου 
οτι αυτην εγαμησεν
18 ελεγεν γαρ ο ιωαννης 
τω ηρωδη οτι 
ουκ εξεστιν σοι εχειν 
την γυναικα του 
αδελφου σου
19 η δε ηρωδιας ενειχεν 
αυτω 
και ηθελεν αυτον 
αποκτειναι 
και ουκ ηδυνατο
20 ο γαρ ηρωδης 
εφοβειτο τον ιωαννην 
ειδως αυτον ανδρα 
δικαιον και αγιον 

αρχαιων ανεστη

9 ειπεν δε ηρωδης 
ιωαννην εγω 
απεκεφαλισα 

τις δε εστιν ουτος 
περι ου ακουω τοιαυτα 
και εζητει ιδειν αυτον
Luke 3:19-20 
19 ο δε ηρωδης 
ο τετρααρχης 
ελεγχομενος υπ αυτου 
περι ηρωδιαδος της 
γυναικος του αδελφου 
αυτου και περι παντων 
ων εποιησεν πονηρων 
ο ηρωδης
20 προσεθηκεν και τουτο 
επι πασιν [και] 
κατεκλεισεν 
τον ιωαννην 

εν φυλακη
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6 γενεσιοις δε 
γενομενοις του ηρωδου 

ωρχησατο η θυγατηρ της 
ηρωδιαδος 

εν τω μεσω και 
ηρεσεν τω ηρωδη

7 οθεν μεθ ορκου 
ωμολογησεν αυτη 
δουναι ο εαν αιτησηται

8 η δε προβιβασθεισα 
υπο της μητρος αυτης 

δος μοι φησιν 
ωδε επι πινακι 

και συνετηρει αυτον και 
ακουσας αυτου πολλα 
ηπορει 
και ηδεως αυτου ηκουεν
21 και γενομενης ημερας 
ευκαιρου 
οτε ηρωδης 
τοις γενεσιοις αυτου 
δειπνον εποιησεν 
τοις μεγιστασιν αυτου 
και τοις χιλιαρχοις 
και τοις πρωτοις της 
γαλιλαιας
22 και εισελθουσης της 
θυγατρος αυτου 
ηρωδιαδος και 
ορχησαμενης 

ηρεσεν τω ηρωδη και 
τοις συνανακειμενοις 
ειπεν ο βασιλευς τω 
κορασιω 
αιτησον με ο εαν θελης 
και δωσω σοι
23 και ωμοσεν αυτη 
[πολλα] ο τι εαν με 
αιτησης δωσω σοι εως 
ημισους της βασιλειας 
μου
24 και εξελθουσα 
ειπεν τη μητρι αυτης 
τι αιτησωμαι 
η δε ειπεν την κεφαλην 
ιωαννου του 
βαπτιζοντος
25 και εισελθουσα ευθυς 
μετα σπουδης προς τον 
βασιλεα 
ητησατο λεγουσα 
θελω 
ινα εξαυτης δως μοι 
επι πινακι 
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την κεφαλην ιωαννου 
του βαπτιστου
9 και λυπηθεις 
ο βασιλευς 
δια τους ορκους και 
τους συνανακειμενους 
εκελευσεν δοθηναι

10 και πεμψας 

απεκεφαλισεν [τον] 
ιωαννην εν τη φυλακη
11 και ηνεχθη η κεφαλη 
αυτου επι πινακι και 
εδοθη τω κορασιω 

και ηνεγκεν 
τη μητρι αυτης

12 και προσελθοντες 
οι μαθηται αυτου 
ηραν το πτωμα και 

εθαψαν 

και ελθοντες απηγγειλαν 
τω ιησου
13 ακουσας δε ο ιησους 

την κεφαλην ιωαννου 
του βαπτιστου
26 και περιλυπος 
γενομενος ο βασιλευς 
δια τους ορκους 
και τους ανακειμενους 
ουκ ηθελησεν αθετησαι 
αυτην
27 και ευθυς αποστειλας 
ο βασιλευς 
σπεκουλατορα επεταξεν 
ενεγκαι την κεφαλην 
αυτου
28 και απελθων 
απεκεφαλισεν αυτον εν 
τη φυλακη (6-28) 
και ηνεγκεν την κεφαλην 
αυτου επι πινακι και 
εδωκεν αυτην τω 
κορασιω 
και το κορασιον εδωκεν 
αυτην τη μητρι αυτης
29 και ακουσαντες 
οι μαθηται αυτου 
ηλθον 
και ηραν το πτωμα 
αυτου 
και εθηκαν αυτο εν 
μνημειω

30 και συναγονται οι 
αποστολοι 
προς τον ιησουν 
και απηγγειλαν αυτω 
παντα 
οσα εποιησαν 
και οσα εδιδαξαν
31 και λεγει αυτοις 
δευτε υμεις αυτοι 
κατ ιδιαν εις ερημον 

Luke 9:10 
10 και υποστρεψαντες οι 
αποστολοι 

διηγησαντο αυτω 

οσα εποιησαν 

και παραλαβων αυτους 
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ανεχωρησεν εκειθεν 
εν πλοιω 
εις ερημον τοπον κατ 
ιδιαν 
και ακουσαντες οι οχλοι 
ηκολουθησαν αυτω 

πεζη 
απο των πολεων

τοπον 
και αναπαυσασθε ολιγον 
ησαν γαρ οι ερχομενοι 
και οι υπαγοντες πολλοι 
και ουδε φαγειν 
ευκαιρουν
32 και απηλθον 
εν τω πλοιω 
εις ερημον τοπον κατ 
ιδιαν
33 και ειδον αυτους 
υπαγοντας και 
επεγνωσαν πολλοι 
και πεζη 
απο πασων των πολεων 
συνεδραμον εκει και 
προηλθον αυτους

υπεχωρησεν 

κατ ιδιαν εις πολιν 
καλουμενην βηθσαιδα
11 οι δε οχλοι γνοντες 
ηκολουθησαν αυτω 

και αποδεξαμενος 
αυτους 
ελαλει αυτοις περι της 
βασιλειας του θεου 
και τους χρειαν εχοντας 
θεραπειας ιατο

Matt 14:14-21

14 και εξελθων 

Mark 6:34-44

34 και εξελθων 

Luke 9:11-17

11 οι δε οχλοι 
γνοντες 
ηκολουθησαν 
αυτω 

John 6:1-13
1 μετα ταυτα 
απηλθεν ο ιησους 
περαν της 
θαλασσης της 
γαλιλαιας της 
τιβεριαδος
2 ηκολουθει δε 
αυτω οχλος πολυς 

οτι εθεωρουν τα 
σημεια α εποιει 
επι των 
ασθενουντων
3 ανηλθεν δε εις 
το ορος ιησους 
και εκει εκαθητο 
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ειδεν 
πολυν οχλον και 

εσπλαγχνισθη επ 
αυτοις 

και εθεραπευσεν 
τους αρρωστους 
αυτων
15 οψιας δε 
γενομενης 
προσηλθον αυτω 
οι μαθηται 

λεγοντες 
ερημος εστιν ο 
τοπος 
και η ωρα ηδη 
παρηλθεν 
απολυσον τους 
οχλους 
ινα απελθοντες 
εις 

τας κωμας 

ειδεν 
πολυν οχλον και 

εσπλαγχνισθη επ 
αυτους 
οτι ησαν ως 
προβατα μη 
εχοντα ποιμενα 
και ηρξατο 
διδασκειν αυτους 
πολλα

35 και ηδη ωρας 
πολλης γενομενης 
προσελθοντες 
αυτω οι μαθηται 
αυτου 
ελεγον οτι 
ερημος εστιν ο 
τοπος 
και ηδη ωρα 
πολλη
36 απολυσον 
αυτους 
ινα απελθοντες 
εις 
τους κυκλω 
αγρους και κωμας 

και αποδεξαμενος 
αυτους 

ελαλει αυτοις 
περι της 
βασιλειας του 
θεου 
και τους χρειαν 
εχοντας 
θεραπειας ιατο
12 η δε ημερα 
ηρξατο κλινειν 
προσελθοντες δε 
οι δωδεκα 

ειπαν αυτω 

απολυσον 
τον οχλον 
ινα πορευθεντες 
εις 
τας κυκλω 
κωμας και αγρους 

μετα των μαθητων 
αυτου
4 ην δε εγγυς το 
πασχα η εορτη 
των ιουδαιων
5 επαρας ουν 
τους οφθαλμους ο 
ιησους και 
θεασαμενος οτι 
πολυς οχλος 
ερχεται προς 
αυτον 
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αγορασωσιν 
εαυτοις 
βρωματα

16 ο δε [ιησους] 

ειπεν αυτοις 
ου χρειαν εχουσιν 
απελθειν 
δοτε αυτοις υμεις 

φαγειν

17 οι δε λεγουσιν 
αυτω 
ουκ εχομεν ωδε 
ει μη 
πεντε αρτους 
και δυο ιχθυας

αγορασωσιν 
εαυτοις 
τι φαγωσιν

37 ο δε 
αποκριθεις 
ειπεν αυτοις 

δοτε αυτοις υμεις 

φαγειν 

και λεγουσιν αυτω 

απελθοντες 
αγορασωμεν 

δηναριων 
διακοσιων 
αρτους 
και δωσομεν 
αυτοις φαγειν

καταλυσωσιν 
και ευρωσιν 

επισιτισμον 
οτι ωδε εν ερημω 
τοπω εσμεν
13 ειπεν δε 

προς αυτους 

δοτε αυτοις υμεις 

φαγειν 

οι δε ειπαν 

ουκ εισιν ημιν 
πλειον 
η αρτοι πεντε 
και ιχθυες δυο 
ει μητι 
πορευθεντες ημεις 
αγορασωμεν 
εις παντα τον 
λαον τουτον 

βρωματα

14 ησαν γαρ ωσει 
ανδρες 
πεντακισχιλιοι 

λεγει προς 
φιλιππον 

ποθεν 
αγορασωμεν 
αρτους ινα 
φαγωσιν ουτοι
6 τουτο δε ελεγεν 
πειραζων αυτον 
αυτος γαρ ηδει τι 
εμελλεν ποιειν
7 απεκριθη αυτω 
[ο] φιλιππος 

διακοσιων 
δηναριων 
αρτοι 

ουκ αρκουσιν 
αυτοις 
ινα εκαστος 
βραχυ [τι] λαβη
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18 ο δε ειπεν 
φερετε μοι ωδε 
αυτους
19 και κελευσας 
τους οχλους 

ανακλιθηναι 

επι του χορτου 

λαβων 
τους πεντε αρτους 

και τους δυο 
ιχθυας 

38 ο δε λεγει 
αυτοις 
ποσους αρτους 
εχετε 
υπαγετε ιδετε 
και γνοντες 
λεγουσιν 

πεντε 

και δυο ιχθυας

39 και επεταξεν 
αυτοις 

ανακλιναι 
παντας 
συμποσια 
συμποσια 
επι τω χλωρω 
χορτω
40 και ανεπεσαν 
πρασιαι πρασιαι 
κατα εκατον και 
κατα πεντηκοντα

41 και λαβων 
τους πεντε αρτους 

και τους δυο 
ιχθυας 

ειπεν δε προς 
τους μαθητας 
αυτου 
κατακλινατε 
αυτους 
κλισιας [ωσει] 
ανα πεντηκοντα

15 και εποιησαν 
ουτως και 
κατεκλιναν 
απαντας

16 λαβων δε 
τους πεντε αρτους 

και τους δυο 
ιχθυας 

8 λεγει αυτω εις 
εκ των μαθητων 
αυτου ανδρεας ο 
αδελφος σιμωνος 
πετρου
9 εστιν παιδαριον 
ωδε 
ος εχει πεντε 
αρτους κριθινους 
και δυο οψαρια 
αλλα ταυτα 
τι εστιν εις 
τοσουτους

10 ειπεν ο ιησους 

ποιησατε τους 
ανθρωπους 
αναπεσειν 

ην δε χορτος 
πολυς εν τω τοπω 
ανεπεσαν ουν οι 
ανδρες 

τον αριθμον ως 
πεντακισχιλιοι
11 ελαβεν ουν 
τους αρτους 
ο ιησους 
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αναβλεψας εις τον 
ουρανον 
ευλογησεν και 
κλασας 

εδωκεν τοις 
μαθηταις 
τους αρτους 
οι δε μαθηται 
τοις οχλοις

20 και εφαγον 
παντες 
και εχορτασθησαν 

και ηραν το 
περισσευον 
των κλασματων 

δωδεκα κοφινους 
πληρεις

21 οι δε 
εσθιοντες ησαν 

ανδρες ωσει 
πεντακισχιλιοι 
χωρις γυναικων 
και παιδιων

αναβλεψας εις τον 
ουρανον 
ευλογησεν και 
κατεκλασεν 
τους αρτους 
και εδιδου τοις 
μαθηταις [αυτου] 

ινα παρατιθωσιν 
αυτοις 
και τους δυο 
ιχθυας 
εμερισεν πασιν

42 και εφαγον 
παντες 
και εχορτασθησαν

43 και ηραν 

κλασματα 

δωδεκα κοφινων 
πληρωματα 

και απο των 
ιχθυων
44 και ησαν 
οι φαγοντες 
[τους αρτους] 
πεντακισχιλιοι 
ανδρες

αναβλεψας εις τον 
ουρανον 
ευλογησεν αυτους 
και κατεκλασεν 

και εδιδου τοις 
μαθηταις 

παραθειναι 
τω οχλω

17 και εφαγον 
και εχορτασθησαν 
παντες 

και ηρθη το 
περισσευσαν 
αυτοις κλασματων 

κοφινοι δωδεκα

και ευχαριστησας 

διεδωκεν 

τοις ανακειμενοις 
ομοιως και εκ των 
οψαριων 

οσον ηθελον
12 ως δε 
ενεπλησθησαν 

λεγει τοις 
μαθηταις αυτου 
συναγαγετε τα 
περισσευσαντα 
κλασματα 
ινα μη τι 
αποληται
13 συνηγαγον ουν 
και εγεμισαν 
δωδεκα κοφινους 
κλασματων 
εκ των πεντε 
αρτων των 
κριθινων 
α επερισσευσαν 
τοις βεβρωκοσιν
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Matt 14:22-36

22 και ευθεως 
ηναγκασεν 
τους μαθητας 
εμβηναι εις το πλοιον 
και προαγειν αυτον εις 
το περαν 

εως ου απολυση 
τους οχλους
23 και απολυσας τους 
οχλους 

ανεβη 
εις το ορος 
κατ ιδιαν 
προσευξασθαι 
οψιας δε γενομενης 
μονος ην εκει

24 το δε πλοιον 

ηδη σταδιους πολλους 
απο της γης απειχεν 

βασανιζομενον υπο των 
κυματων 
ην γαρ εναντιος 

Mark 6:45-56

45 και ευθυς 
ηναγκασεν 
τους μαθητας αυτου 
εμβηναι εις το πλοιον 
και προαγειν εις το 
περαν 
προς βηθσαιδαν 
εως αυτος απολυει 
τον οχλον
46 και αποταξαμενος 
αυτοις 

απηλθεν 
εις το ορος 

προσευξασθαι
47 και οψιας γενομενης 

ην το πλοιον 

εν μεσω της θαλασσης 

και αυτος μονος επι της 
γης
48 και ιδων αυτους 
βασανιζομενους εν τω 
ελαυνειν 
ην γαρ ο ανεμος 

John 6:14-25
14 οι ουν ανθρωποι 
ιδοντες ο εποιησεν 
σημειον ελεγον οτι 
ουτος εστιν αληθως ο 
προφητης ο ερχομενος 
εις τον κοσμον

15 ιησους ουν γνους 
οτι μελλουσιν ερχεσθαι 
και αρπαζειν αυτον 
ινα ποιησωσιν βασιλεα 
ανεχωρησεν παλιν 
εις το ορος 
αυτος μονος

16 ως δε οψια εγενετο 

κατεβησαν οι μαθηται 
αυτου επι την θαλασσαν
17 και εμβαντες εις 
πλοιον 
ηρχοντο 
περαν της θαλασσης 
εις καφαρναουμ 
και σκοτια ηδη εγεγονει 
και ουπω εληλυθει προς 
αυτους ο ιησους

18 η τε θαλασσα 

ανεμου μεγαλου 
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ο ανεμος
25 τεταρτη δε φυλακη 
της νυκτος 

ηλθεν προς αυτους 
περιπατων επι την 
θαλασσαν

26 οι δε μαθηται 
ιδοντες αυτον επι της 
θαλασσης περιπατουντα 
εταραχθησαν 
λεγοντες οτι 
φαντασμα εστιν 
και απο του φοβου 
εκραξαν

27 ευθυς δε ελαλησεν [ο 
ιησους] αυτοις λεγων 
θαρσειτε 
εγω ειμι 
μη φοβεισθε
28 αποκριθεις δε αυτω 
ο πετρος ειπεν 
κυριε ει συ ει 
κελευσον με ελθειν προς 
σε επι τα υδατα
29 ο δε ειπεν 
ελθε 
και καταβας απο του 
πλοιου [ο] πετρος 
περιεπατησεν επι τα 
υδατα και ηλθεν προς 
τον ιησουν
30 βλεπων δε τον 
ανεμον [ισχυρον] 
εφοβηθη και αρξαμενος 
καταποντιζεσθαι 

εναντιος αυτοις 
περι τεταρτην φυλακην 
της νυκτος 

ερχεται προς αυτους 
περιπατων επι της 
θαλασσης 
και ηθελεν παρελθειν 
αυτους
49 οι δε 
ιδοντες αυτον επι της 
θαλασσης περιπατουντα 

εδοξαν οτι 
φαντασμα εστιν 
και 
ανεκραξαν
50 παντες γαρ αυτον 
ειδον και εταραχθησαν 
ο δε ευθυς ελαλησεν μετ 
αυτων και λεγει αυτοις 
θαρσειτε 
εγω ειμι 
μη φοβεισθε

πνεοντος διεγειρετο

19 εληλακοτες ουν ως 
σταδιους εικοσι πεντε 
η τριακοντα 
θεωρουσιν τον ιησουν 
περιπατουντα επι της 
θαλασσης 
και εγγυς του πλοιου 
γινομενον 

και εφοβηθησαν

20 ο δε 
λεγει αυτοις 

εγω ειμι 
μη φοβεισθε
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εκραξεν λεγων 
κυριε σωσον με
31 ευθεως δε ο ιησους 
εκτεινας την χειρα 
επελαβετο αυτου 
και λεγει αυτω 
ολιγοπιστε 
εις τι εδιστασας
32 και αναβαντων 
αυτων εις το πλοιον 
εκοπασεν ο ανεμος
33 οι δε εν τω πλοιω 
προσεκυνησαν αυτω 
λεγοντες 
αληθως θεου υιος ει

34 και διαπερασαντες 
ηλθον επι την γην 
εις γεννησαρετ

51 και ανεβη προς 
αυτους εις το πλοιον 
και εκοπασεν ο ανεμος 

και λιαν [εκ περισσου] 
εν εαυτοις εξισταντο
52 ου γαρ συνηκαν επι 
τοις αρτοις 
αλλ ην αυτων η καρδια 
πεπωρωμενη
53 και διαπερασαντες 
επι την γην ηλθον 
εις γεννησαρετ 
και προσωρμισθησαν
54 και εξελθοντων 
αυτων εκ του πλοιου 

21 ηθελον ουν λαβειν 
αυτον εις το πλοιον 

και ευθεως εγενετο 
το πλοιον επι της γης 
εις ην υπηγον

22 τη επαυριον ο οχλος 
ο εστηκως περαν της 
θαλασσης ειδον οτι 
πλοιαριον αλλο ουκ ην 
εκει ει μη εν και οτι ου 
συνεισηλθεν τοις 
μαθηταις αυτου ο 
ιησους εις το πλοιον 
αλλα μονοι οι μαθηται 
αυτου απηλθον
23 αλλα ηλθεν εκ 
τιβεριαδος εγγυς του 
τοπου οπου εφαγον τον 
αρτον ευχαριστησαντος 
του κυριου
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35 και επιγνοντες αυτον 
οι ανδρες του τοπου 
εκεινου 

απεστειλαν εις ολην την 
περιχωρον εκεινην 
και προσηνεγκαν αυτω 

παντας 
τους κακως εχοντας

36 και παρεκαλουν 
αυτον 
ινα μονον αψωνται του 
κρασπεδου του ιματιου 
αυτου 
και οσοι ηψαντο 

διεσωθησαν

ευθυς επιγνοντες αυτον

55 περιεδραμον ολην 
την χωραν εκεινην 
και ηρξαντο 
επι τοις κραβαττοις 

τους κακως εχοντας 
περιφερειν 
οπου ηκουον οτι εστιν
56 και οπου αν 
εισεπορευετο 
εις κωμας η εις πολεις 
η εις αγρους 
εν ταις αγοραις ετιθεσαν 
τους ασθενουντας 
και παρεκαλουν 
αυτον 
ινα καν του κρασπεδου 
του ιματιου αυτου 
αψωνται 
και οσοι αν ηψαντο 
αυτου 
εσωζοντο

24 οτε ουν ειδεν ο οχλος 
οτι ιησους ουκ εστιν εκει 
ουδε οι μαθηται αυτου 
ενεβησαν αυτοι εις τα 
πλοιαρια και 
ηλθον εις καφαρναουμ 
ζητουντες τον ιησουν
25 και ευροντες αυτον 

περαν της θαλασσης 
ειπον αυτω 
ραββι ποτε ωδε γεγονας

Matt 15:1-20
1 τοτε προσερχονται τω ιησου 
απο ιεροσολυμων 
φαρισαιοι 
και γραμματεις 

Mark 7:1-23
1 και συναγονται προς αυτον 

οι φαρισαιοι 
και τινες των γραμματεων 
ελθοντες απο ιεροσολυμων
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λεγοντες

2 δια τι οι μαθηται σου 
παραβαινουσιν 
την παραδοσιν των πρεσβυτερων 
ου γαρ νιπτονται τας χειρας [αυτων] 
οταν αρτον εσθιωσιν

3 ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις 
δια τι και υμεις 
παραβαινετε την εντολην του θεου 
δια την παραδοσιν υμων
4 ο γαρ θεος ειπεν 
τιμα τον πατερα και την μητερα 

και ο κακολογων πατερα η μητερα 
θανατω τελευτατω
5 υμεις δε λεγετε 
ος αν ειπη 
τω πατρι η τη μητρι 
δωρον 
ο εαν εξ εμου ωφεληθης 
ου μη τιμησει 

τον πατερα αυτου
6 και ηκυρωσατε τον λογον του θεου 
δια την παραδοσιν υμων

2 και ιδοντες 
τινας των μαθητων αυτου 
οτι κοιναις χερσιν 
τουτ εστιν ανιπτοις 
εσθιουσιν τους αρτους
3 οι γαρ φαρισαιοι και παντες οι 
ιουδαιοι εαν μη πυγμη νιψωνται τας 
χειρας ουκ εσθιουσιν 
κρατουντες 
την παραδοσιν των πρεσβυτερων
4 και απ αγορας εαν μη βαπτισωνται 
ουκ εσθιουσιν 
και αλλα πολλα εστιν α παρελαβον 
κρατειν βαπτισμους ποτηριων και 
ξεστων και χαλκιων [και κλινων]
5 και επερωτωσιν αυτον 
οι φαρισαιοι και οι γραμματεις 
δια τι ου περιπατουσιν οι μαθηται 
σου κατα 
την παραδοσιν των πρεσβυτερων 
αλλα κοιναις χερσιν 
εσθιουσιν τον αρτον
Mark 7:9-13
9 και ελεγεν αυτοις 

καλως αθετειτε την εντολην του θεου 
ινα την παραδοσιν υμων στησητε
10 μωυσης γαρ ειπεν 
τιμα τον πατερα σου και την μητερα 
σου 
και ο κακολογων πατερα η μητερα 
θανατω τελευτατω
11 υμεις δε λεγετε 
εαν ειπη ανθρωπος 
τω πατρι η τη μητρι 
κορβαν ο εστιν δωρον 
ο εαν εξ εμου ωφεληθης
12 ουκετι αφιετε αυτον 
ουδεν ποιησαι 
τω πατρι η τη μητρι
13 ακυρουντες τον λογον του θεου 
τη παραδοσει υμων 
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7 υποκριται καλως επροφητευσεν 
περι υμων ησαιας 
λεγων
8 ο λαος ουτος τοις χειλεσιν με τιμα 
η δε καρδια αυτων 
πορρω απεχει απ εμου
9 ματην δε σεβονται με 
διδασκοντες διδασκαλιας 
ενταλματα ανθρωπων

10 και προσκαλεσαμενος 
τον οχλον ειπεν αυτοις 
ακουετε και συνιετε
11 ου το 
εισερχομενον εις το στομα 
κοινοι τον ανθρωπον 
αλλα το εκπορευομενον εκ του 
στοματος 
τουτο κοινοι τον ανθρωπον
12 τοτε προσελθοντες 

οι μαθηται λεγουσιν αυτω 

οιδας οτι οι φαρισαιοι ακουσαντες 
τον λογον εσκανδαλισθησαν
13 ο δε αποκριθεις ειπεν 
πασα φυτεια ην ουκ εφυτευσεν ο 
πατηρ μου ο ουρανιος εκριζωθησεται
14 αφετε αυτους τυφλοι εισιν οδηγοι 
[τυφλων] τυφλος δε τυφλον εαν 
οδηγη αμφοτεροι εις βοθυνον 
πεσουνται
15 αποκριθεις δε ο πετρος 
ειπεν αυτω 
φρασον ημιν την παραβολην [ταυτην]

η παρεδωκατε 
και παρομοια τοιαυτα πολλα ποιειτε
Mark 7:6-8
6 ο δε ειπεν αυτοις 
καλως επροφητευσεν ησαιας περι 
υμων των υποκριτων 
ως γεγραπται [οτι] 
ουτος ο λαος τοις χειλεσιν με τιμα 
η δε καρδια αυτων 
πορρω απεχει απ εμου
7 ματην δε σεβονται με 
διδασκοντες διδασκαλιας 
ενταλματα ανθρωπων
8 αφεντες την εντολην του θεου 
κρατειτε την παραδοσιν των 
ανθρωπων
Mark 7:14-23
14 και προσκαλεσαμενος παλιν 
τον οχλον ελεγεν αυτοις 
ακουσατε μου παντες και συνετε
15 ουδεν εστιν εξωθεν του ανθρωπου 
εισπορευομενον εις αυτον 
ο δυναται κοινωσαι αυτον 
αλλα τα εκ του ανθρωπου 
εκπορευομενα εστιν 
τα κοινουντα τον ανθρωπον 7:16
17 και οτε εισηλθεν εις οικον 
απο του οχλου 
επηρωτων αυτον οι μαθηται αυτου 

την παραβολην
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16 ο δε ειπεν 
ακμην και υμεις ασυνετοι εστε
17 ου νοειτε 
οτι παν το 
εισπορευομενον εις το στομα 

εις την κοιλιαν χωρει 
και εις αφεδρωνα εκβαλλεται

18 τα δε εκπορευομενα εκ του 
στοματος 
εκ της καρδιας εξερχεται 
κακεινα κοινοι τον ανθρωπον
19 εκ γαρ της καρδιας 

εξερχονται διαλογισμοι πονηροι 
φονοι 
μοιχειαι 
πορνειαι 
κλοπαι 
ψευδομαρτυριαι 
βλασφημιαι

20 ταυτα εστιν 

τα κοινουντα τον ανθρωπον 
το δε ανιπτοις χερσιν φαγειν 
ου κοινοι τον ανθρωπον

18 και λεγει αυτοις 
ουτως και υμεις ασυνετοι εστε 
ου νοειτε 
οτι παν το εξωθεν 
εισπορευομενον εις τον ανθρωπον 
ου δυναται αυτον κοινωσαι
19 οτι ουκ εισπορευεται αυτου εις 
την καρδιαν 
αλλ εις την κοιλιαν 
και εις τον αφεδρωνα εκπορευεται 
καθαριζων παντα τα βρωματα
20 ελεγεν δε οτι 
το εκ του ανθρωπου εκπορευομενον 

εκεινο κοινοι τον ανθρωπον
21 εσωθεν γαρ εκ της καρδιας 
των ανθρωπων 
οι διαλογισμοι οι κακοι εκπορευονται 
πορνειαι 
κλοπαι 
φονοι
22 μοιχειαι 
πλεονεξιαι 
πονηριαι 
δολος 
ασελγεια 
οφθαλμος πονηρος 
βλασφημια 
υπερηφανια 
αφροσυνη
23 παντα ταυτα τα πονηρα 
εσωθεν εκπορευεται 
και κοινοι τον ανθρωπον

Matt 15:21-31
21 και εξελθων εκειθεν ο ιησους 
ανεχωρησεν 
εις τα μερη τυρου και σιδωνος

Mark 7:24-37
24 εκειθεν δε αναστας 
απηλθεν 
εις τα ορια τυρου 
και εισελθων εις οικιαν 
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22 και ιδου γυνη 
χαναναια απο των οριων εκεινων 

εξελθουσα 
εκραζεν λεγουσα 
ελεησον με κυριε υιος δαυιδ 
η θυγατηρ μου κακως δαιμονιζεται
23 ο δε ουκ απεκριθη αυτη λογον 
και προσελθοντες οι μαθηται αυτου 
ηρωτουν αυτον λεγοντες 
απολυσον αυτην 
οτι κραζει οπισθεν ημων
24 ο δε αποκριθεις ειπεν 
ουκ απεσταλην ει μη εις τα προβατα 
τα απολωλοτα οικου ισραηλ
25 η δε ελθουσα 
προσεκυνει αυτω 

λεγουσα 
κυριε βοηθει μοι

26 ο δε αποκριθεις ειπεν 

ουκ εστιν καλον 
λαβειν τον αρτον των τεκνων 
και βαλειν τοις κυναριοις
27 η δε ειπεν 
ναι κυριε 
και γαρ τα κυναρια εσθιει απο των 
ψιχιων των πιπτοντων απο της 
τραπεζης των κυριων αυτων
28 τοτε αποκριθεις ο ιησους ειπεν 
αυτη 
ω γυναι 
μεγαλη σου η πιστις 

γενηθητω σοι ως θελεις 

ουδενα ηθελεν γνωναι 
και ουκ ηδυνηθη λαθειν
25 αλλ ευθυς ακουσασα γυνη 
περι αυτου 
ης ειχεν το θυγατριον αυτης πνευμα 
ακαθαρτον 

ελθουσα 
προσεπεσεν προς τους ποδας αυτου
26 η δε γυνη ην ελληνις 
συροφοινικισσα τω γενει 
και ηρωτα αυτον 
ινα το δαιμονιον εκβαλη εκ της 
θυγατρος αυτης
27 και ελεγεν αυτη 
αφες πρωτον χορτασθηναι τα τεκνα 
ου γαρ εστιν καλον 
λαβειν τον αρτον των τεκνων 
και τοις κυναριοις βαλειν
28 η δε απεκριθη και λεγει αυτω 
κυριε 
και τα κυναρια υποκατω της 
τραπεζης εσθιουσιν απο των ψιχιων 
των παιδιων
29 και 
ειπεν αυτη 

δια τουτον τον λογον υπαγε 
εξεληλυθεν εκ της θυγατρος σου το 
δαιμονιον
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και ιαθη η θυγατηρ αυτης απο της 
ωρας εκεινης
29 και μεταβας 
εκειθεν ο ιησους 
ηλθεν 
παρα την θαλασσαν της γαλιλαιας 
και αναβας εις το ορος 
εκαθητο εκει
30 και προσηλθον αυτω οχλοι πολλοι 
εχοντες μεθ εαυτων 
χωλους τυφλους κυλλους 
κωφους 

και ετερους πολλους 
και ερριψαν αυτους παρα τους ποδας 
αυτου 
και εθεραπευσεν αυτους

31 ωστε τον οχλον θαυμασαι 
βλεποντας 

κωφους λαλουντας 

κυλλους υγιεις 

30 και απελθουσα εις τον οικον 
αυτης ευρεν 
το παιδιον βεβλημενον επι την κλινην 
και το δαιμονιον εξεληλυθος
31 και παλιν εξελθων 
εκ των οριων τυρου 
ηλθεν δια σιδωνος 
εις την θαλασσαν της γαλιλαιας 
ανα μεσον των οριων δεκαπολεως

32 και φερουσιν αυτω 

κωφον και μογιλαλον 
και παρακαλουσιν αυτον 
ινα επιθη αυτω την χειρα

33 και απολαβομενος αυτον απο του 
οχλου κατ ιδιαν εβαλεν τους 
δακτυλους αυτου εις τα ωτα αυτου 
και πτυσας ηψατο της γλωσσης 
αυτου
34 και αναβλεψας εις τον ουρανον 
εστεναξεν και λεγει αυτω 
εφφαθα 
ο εστιν διανοιχθητι
35 και [ευθεως] ηνοιγησαν αυτου αι 
ακοαι και ελυθη ο δεσμος της 
γλωσσης αυτου και ελαλει ορθως
36 και διεστειλατο αυτοις ινα μηδενι 
λεγωσιν 
οσον δε αυτοις διεστελλετο 
αυτοι μαλλον περισσοτερον 
εκηρυσσον
37 και υπερπερισσως εξεπλησσοντο 
λεγοντες 
καλως παντα πεποιηκεν 
και τους κωφους ποιει ακουειν 
και [τους] αλαλους λαλειν
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και χωλους περιπατουντας 
και τυφλους βλεποντας 
και εδοξασαν τον θεον ισραηλ

Matt 15:32-39
32 ο δε ιησους 

προσκαλεσαμενος τους μαθητας 
αυτου ειπεν 
σπλαγχνιζομαι επι τον οχλον 
οτι ηδη ημεραι τρεις 
προσμενουσιν μοι 
και ουκ εχουσιν τι φαγωσιν 
και απολυσαι αυτους νηστεις 

ου θελω 
μηποτε εκλυθωσιν εν τη οδω

33 και λεγουσιν αυτω 
οι μαθηται 
ποθεν ημιν εν ερημια αρτοι τοσουτοι 
ωστε χορτασαι οχλον τοσουτον
34 και λεγει αυτοις ο ιησους 
ποσους αρτους εχετε 
οι δε ειπαν επτα 
και ολιγα ιχθυδια
35 και παραγγειλας τω οχλω 
αναπεσειν επι την γην
36 ελαβεν τους επτα αρτους 
και τους ιχθυας 
και ευχαριστησας εκλασεν 
και εδιδου τοις μαθηταις 
οι δε μαθηται 
τοις οχλοις

37 και εφαγον παντες και 
εχορτασθησαν 
και το περισσευον των κλασματων 

Mark 8:1-10

1 εν εκειναις ταις ημεραις 
παλιν πολλου οχλου οντος 
και μη εχοντων τι φαγωσιν 
προσκαλεσαμενος τους μαθητας 
λεγει αυτοις
2 σπλαγχνιζομαι επι τον οχλον 
οτι ηδη ημεραι τρεις 
προσμενουσιν μοι 
και ουκ εχουσιν τι φαγωσιν
3 και εαν απολυσω αυτους νηστεις 
εις οικον αυτων 

εκλυθησονται εν τη οδω 
και τινες αυτων απο μακροθεν ηκασιν
4 και απεκριθησαν αυτω 
οι μαθηται αυτου οτι 
ποθεν τουτους δυνησεται τις 
ωδε χορτασαι αρτων επ ερημιας
5 και ηρωτα αυτους 
ποσους εχετε αρτους 
οι δε ειπαν επτα

6 και παραγγελλει τω οχλω 
αναπεσειν επι της γης 
και λαβων τους επτα αρτους 

ευχαριστησας εκλασεν 
και εδιδου τοις μαθηταις αυτου 
ινα παρατιθωσιν 
και παρεθηκαν τω οχλω
7 και ειχον ιχθυδια ολιγα 
και ευλογησας αυτα ειπεν 
και ταυτα παρατιθεναι
8 και εφαγον και 
εχορτασθησαν 
και ηραν περισσευματα κλασματων 
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ηραν επτα σπυριδας πληρεις
38 οι δε εσθιοντες ησαν 
τετρακισχιλιοι ανδρες 
χωρις γυναικων και παιδιων
39 και απολυσας τους οχλους 
ενεβη εις το πλοιον 

και ηλθεν εις τα ορια μαγαδαν

επτα σπυριδας
9 ησαν δε 
ως τετρακισχιλιοι 

και απελυσεν αυτους
10 και ευθυς εμβας εις το πλοιον 
μετα των μαθητων αυτου 
ηλθεν εις τα μερη δαλμανουθα

Matt 16:1-4
1 και προσελθοντες 
οι φαρισαιοι 
και σαδδουκαιοι 
πειραζοντες 
επηρωτησαν αυτον 

σημειον εκ του ουρανου 

επιδειξαι αυτοις
2 ο δε αποκριθεις 

ειπεν 
αυτοις 
[οψιας γενομενης 

λεγετε 
ευδια 
πυρραζει γαρ ο ουρανος

3 και πρωι 

σημερον χειμων 
πυρραζει γαρ 
στυγναζων ο ουρανος 

το μεν προσωπον 

Mark 8:11-13
11 11 και εξηλθον 
οι φαρισαιοι 

και ηρξαντο 
συζητειν αυτω 
ζητουντες παρ αυτου 
σημειον απο του 
ουρανου 

πειραζοντες αυτον
12 και αναστεναξας τω 
πνευματι αυτου 
λεγει 

Luke 12:54-56

54 ελεγεν δε 
και τοις οχλοις 
οταν ιδητε [την] νεφελην 
ανατελλουσαν επι 
δυσμων 
ευθεως λεγετε οτι 
ομβρος ερχεται 

και γινεται ουτως
55 και οταν νοτον 
πνεοντα 
λεγετε οτι 
καυσων εσται 

και γινεται
56 υποκριται 
το προσωπον 
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του ουρανου 
γινωσκετε διακρινειν 
τα δε σημεια των καιρων 
ου δυνασθε]

4 γενεα πονηρα και 
μοιχαλις 
σημειον επιζητει 

και σημειον ου 
δοθησεται αυτη 
ει μη το σημειον ιωνα 
και καταλιπων αυτους 

απηλθεν

τι η γενεα αυτη 

ζητει σημειον 
αμην λεγω υμιν 
ει δοθησεται τη γενεα 
ταυτη σημειον

13 και αφεις αυτους 
παλιν εμβας 
απηλθεν εις το περαν

της γης και 
του ουρανου 
οιδατε δοκιμαζειν 
τον καιρον δε τουτον 
πως ουκ οιδατε 
δοκιμαζειν

Matt 16:5-12
5 και ελθοντες οι μαθηται 
εις το περαν 
επελαθοντο αρτους λαβειν

6 ο δε ιησους ειπεν αυτοις 

ορατε και προσεχετε απο της ζυμης 
των φαρισαιων 
και σαδδουκαιων
7 οι δε διελογιζοντο εν εαυτοις 
λεγοντες οτι 
αρτους ουκ ελαβομεν
8 γνους δε ο ιησους ειπεν 
τι διαλογιζεσθε εν εαυτοις 
ολιγοπιστοι 
οτι αρτους ουκ εχετε
9 ουπω νοειτε 
ουδε μνημονευετε 

Mark 8:14-21
14 και 

επελαθοντο λαβειν αρτους 
και ει μη ενα αρτον 
ουκ ειχον μεθ εαυτων εν τω πλοιω
15 και διεστελλετο αυτοις 
λεγων 
ορατε βλεπετε απο της ζυμης 
των φαρισαιων 
και της ζυμης ηρωδου
16 και διελογιζοντο προς αλληλους 
οτι 
αρτους ουκ εχουσιν
17 και γνους λεγει αυτοις 
τι διαλογιζεσθε 

οτι αρτους ουκ εχετε 
ουπω νοειτε 
ουδε συνιετε 
πεπωρωμενην εχετε την καρδιαν 
υμων
18 οφθαλμους εχοντες ου βλεπετε 
και ωτα εχοντες ουκ ακουετε 
και ου μνημονευετε
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τους πεντε αρτους 
των πεντακισχιλιων 
και ποσους κοφινους 
ελαβετε

10 ουδε τους επτα αρτους 
των τετρακισχιλιων 
και ποσας σπυριδας 
ελαβετε

11 πως ου νοειτε 
οτι ου περι αρτων ειπον υμιν 
προσεχετε δε απο της ζυμης των 
φαρισαιων και σαδδουκαιων
12 τοτε συνηκαν 
οτι ουκ ειπεν προσεχειν απο της 
ζυμης των αρτων 
αλλα απο της διδαχης 
των φαρισαιων και σαδδουκαιων

19 οτε τους πεντε αρτους εκλασα 
εις τους πεντακισχιλιους 
ποσους κοφινους κλασματων πληρεις 
ηρατε 
λεγουσιν αυτω 
δωδεκα
20 οτε τους επτα 
εις τους τετρακισχιλιους 
ποσων σπυριδων πληρωματα 
κλασματων ηρατε 
και λεγουσιν [αυτω] 
επτα
21 και ελεγεν αυτοις 
ουπω συνιετε

Matt 16:13-28
13 ελθων δε ο ιησους 

εις τα μερη 
καισαρειας 
της φιλιππου 

ηρωτα τους μαθητας 
αυτου λεγων 
τινα λεγουσιν 
οι ανθρωποι 
ειναι 
τον υιον του ανθρωπου
14 οι δε ειπαν 

Mark 8:27-9:1
27 και εξηλθεν ο ιησους 
και οι μαθηται αυτου 
εις τας κωμας 
καισαρειας 
της φιλιππου 
και εν τη οδω 

επηρωτα τους μαθητας 
αυτου λεγων αυτοις 
τινα με λεγουσιν 
οι ανθρωποι 
ειναι

28 οι δε ειπαν αυτω 

Luke 9:18-27
18 και 

εγενετο εν τω ειναι 
αυτον προσευχομενον 
κατα μονας 
συνησαν αυτω οι 
μαθηται 
και επηρωτησεν αυτους 
λεγων 
τινα με λεγουσιν 
οι οχλοι 
ειναι

19 οι δε αποκριθεντες 
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οι μεν 
ιωαννην τον βαπτιστην 
αλλοι δε ηλιαν 
ετεροι δε ιερεμιαν 
η ενα των προφητων

15 λεγει αυτοις 

υμεις δε 
τινα με λεγετε ειναι
16 αποκριθεις δε σιμων 
πετρος ειπεν 
συ ει ο χριστος 
ο υιος του θεου 
του ζωντος
17 αποκριθεις δε ο 
ιησους ειπεν αυτω 
μακαριος ει σιμων 
βαριωνα 
οτι σαρξ και αιμα 
ουκ απεκαλυψεν σοι 
αλλ ο πατηρ μου 
ο εν τοις ουρανοις
18 καγω δε σοι λεγω 
οτι συ ει πετρος 
και επι ταυτη τη πετρα 
οικοδομησω 
μου την εκκλησιαν 
και πυλαι αδου ου 
κατισχυσουσιν αυτης
19 δωσω σοι τας κλειδας 
της βασιλειας των 
ουρανων και 
ο εαν δησης επι της γης 
εσται δεδεμενον εν τοις 
ουρανοις και 
ο εαν λυσης επι της γης 
εσται λελυμενον εν τοις 
ουρανοις
20 τοτε διεστειλατο 
τοις μαθηταις 

λεγοντες [οτι] 

ιωαννην τον βαπτιστην 
και αλλοι ηλιαν 
αλλοι δε οτι 
εις των προφητων

29 και αυτος επηρωτα 
αυτους 
υμεις δε 
τινα με λεγετε ειναι 
αποκριθεις 
ο πετρος λεγει αυτω 
συ ει ο χριστος

30 και επετιμησεν 
αυτοις 

ειπαν 

ιωαννην τον βαπτιστην 
αλλοι δε ηλιαν 
αλλοι δε οτι 
προφητης τις 
των αρχαιων ανεστη
20 ειπεν δε αυτοις 

υμεις δε 
τινα με λεγετε ειναι 
πετρος δε αποκριθεις 
ειπεν 
τον χριστον του θεου

21 ο δε επιτιμησας 
αυτοις παρηγγειλεν 
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ινα μηδενι ειπωσιν 
οτι αυτος εστιν ο 
χριστος
21 απο τοτε ηρξατο ο 
ιησους 
δεικνυειν 
τοις μαθηταις αυτου 
οτι δει 
αυτον 
εις ιεροσολυμα απελθειν 
και πολλα παθειν 

απο των πρεσβυτερων 
και αρχιερεων 
και γραμματεων 
και αποκτανθηναι 
και τη τριτη ημερα 
εγερθηναι

22 και προσλαβομενος 
αυτον ο πετρος 
ηρξατο επιτιμαν αυτω 
λεγων 
ιλεως σοι κυριε 
ου μη εσται σοι τουτο
23 ο δε στραφεις 

ειπεν τω πετρω 

υπαγε οπισω μου 
σατανα 
σκανδαλον ει εμου 
οτι ου φρονεις 
τα του θεου 
αλλα τα των ανθρωπων
24 τοτε ο ιησους 

ειπεν 

ινα μηδενι λεγωσιν 
περι αυτου

31 και ηρξατο 

διδασκειν 
αυτους 
οτι δει 
τον υιον του ανθρωπου 

πολλα παθειν και 
αποδοκιμασθηναι 
υπο των πρεσβυτερων 
και των αρχιερεων 
και των γραμματεων 
και αποκτανθηναι 
και μετα τρεις ημερας 
αναστηναι
32 και παρρησια τον 
λογον ελαλει 
και προσλαβομενος 
ο πετρος αυτον 
ηρξατο επιτιμαν αυτω

33 ο δε επιστραφεις 
και ιδων τους μαθητας 
αυτου 
επετιμησεν πετρω 
και λεγει 
υπαγε οπισω μου 
σατανα 

οτι ου φρονεις 
τα του θεου 
αλλα τα των ανθρωπων
34 και 
προσκαλεσαμενος τον 
οχλον 
συν τοις μαθηταις αυτου 
ειπεν 

μηδενι λεγειν 
τουτο

22 ειπων 

οτι δει 
τον υιον του ανθρωπου 

πολλα παθειν και 
αποδοκιμασθηναι 
απο των πρεσβυτερων 
και αρχιερεων 
και γραμματεων και 
αποκτανθηναι 
και τη τριτη 
ημερα εγερθηναι

23 ελεγεν δε 
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τοις μαθηταις αυτου 
ει τις θελει οπισω μου 
ελθειν 
απαρνησασθω εαυτον 
και αρατω τον σταυρον 
αυτου 

και ακολουθειτω μοι
25 ος γαρ εαν θελη την 
ψυχην αυτου σωσαι 
απολεσει αυτην 
ος δ αν απολεση την 
ψυχην αυτου 
ενεκεν εμου 

ευρησει αυτην
26 τι γαρ ωφεληθησεται 
ανθρωπος 
εαν τον κοσμον ολον 
κερδηση 
την δε ψυχην αυτου 
ζημιωθη 
η τι δωσει ανθρωπος 
ανταλλαγμα της ψυχης 
αυτου

27 μελλει γαρ 
ο υιος του ανθρωπου 

ερχεσθαι 
εν τη δοξη 

του πατρος αυτου 
μετα των αγγελων 
αυτου 
και τοτε αποδωσει 
εκαστω 

αυτοις 
ει τις θελει οπισω μου 
ακολουθειν 
απαρνησασθω εαυτον 
και αρατω τον σταυρον 
αυτου 

και ακολουθειτω μοι
35 ος γαρ εαν θελη την 
ψυχην αυτου σωσαι 
απολεσει αυτην 
ος δ αν απολεσει την 
ψυχην αυτου 
ενεκεν εμου 
και του ευαγγελιου 
σωσει αυτην
36 τι γαρ ωφελει 
ανθρωπον 
κερδησαι τον κοσμον 
ολον 
και ζημιωθηναι την 
ψυχην αυτου
37 τι γαρ δοι ανθρωπος 
ανταλλαγμα της ψυχης 
αυτου
38 ος γαρ εαν 
επαισχυνθη με 
και τους εμους λογους 
εν τη γενεα ταυτη τη 
μοιχαλιδι και αμαρτωλω 
και 
ο υιος του ανθρωπου 
επαισχυνθησεται αυτον 

οταν ελθη 
εν τη δοξη 

του πατρος αυτου 
μετα των αγγελων 
των αγιων

προς παντας 
ει τις θελει οπισω μου 
ερχεσθαι 
αρνησασθω εαυτον 
και αρατω τον σταυρον 
αυτου 
καθ ημεραν 
και ακολουθειτω μοι
24 ος γαρ αν θελη την 
ψυχην αυτου σωσαι 
απολεσει αυτην 
ος δ αν απολεση την 
ψυχην αυτου 
ενεκεν εμου 

ουτος σωσει αυτην
25 τι γαρ ωφελειται 
ανθρωπος 
κερδησας τον κοσμον 
ολον 
εαυτον δε απολεσας η 
ζημιωθεις

26 ος γαρ αν επαισχυνθη 
με 
και τους εμους λογους 

τουτον ο υιος του 
ανθρωπου 
επαισχυνθησεται 
οταν ελθη 
εν τη δοξη 
αυτου 
και του πατρος 
και των αγιων αγγελων
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κατα την πραξιν αυτου

28 αμην λεγω υμιν 
οτι εισιν τινες των ωδε 
εστωτων 
οιτινες ου μη γευσωνται 
θανατου 
εως αν ιδωσιν 
τον υιον του ανθρωπου 
ερχομενον 
εν τη βασιλεια αυτου

9:1 και ελεγεν αυτοις 
αμην λεγω υμιν 
οτι εισιν τινες ωδε των 
εστηκοτων 
οιτινες ου μη γευσωνται 
θανατου 
εως αν ιδωσιν 
την βασιλειαν του θεου 
εληλυθυιαν 
εν δυναμει

27 λεγω δε υμιν αληθως 
εισιν τινες των αυτου 
εστηκοτων 
οι ου μη γευσωνται 
θανατου 
εως αν ιδωσιν 
την βασιλειαν του θεου

Matt 17:1-13
1 και 

μεθ ημερας εξ 
παραλαμβανει ο ιησους 
τον πετρον 
και ιακωβον 
και ιωαννην 
τον αδελφον αυτου 
και αναφερει αυτους 
εις ορος υψηλον 
κατ ιδιαν
2 και 

μετεμορφωθη 
εμπροσθεν αυτων 
και ελαμψεν το 
προσωπον αυτου 
ως ο ηλιος 
τα δε ιματια αυτου 
εγενετο λευκα 
ως το φως

3 και ιδου ωφθη αυτοις 
μωυσης και ηλιας 
συλλαλουντες 

Mark 9:2-13
2 και 

μετα ημερας εξ 
παραλαμβανει ο ιησους 
τον πετρον 
και τον ιακωβον 
και τον ιωαννην 

και αναφερει αυτους 
εις ορος υψηλον 
κατ ιδιαν μονους 

και 

μετεμορφωθη 
εμπροσθεν αυτων

3 και τα ιματια αυτου 
εγενετο στιλβοντα λευκα 
λιαν 
οια γναφευς επι της γης 
ου δυναται ουτως 
λευκαναι
4 και ωφθη αυτοις 
ηλιας συν μωυσει 
και ησαν συλλαλουντες 

Luke 9:28-36
28 εγενετο δε 
μετα τους λογους 
τουτους 
ωσει ημεραι οκτω [και] 
παραλαβων 
πετρον 
και ιωαννην 
και ιακωβον 

ανεβη 
εις το ορος 

προσευξασθαι
29 και εγενετο εν τω 
προσευχεσθαι αυτον 

το ειδος του προσωπου 
αυτου ετερον και 

ο ιματισμος αυτου 
λευκος 
εξαστραπτων

30 και ιδου 
ανδρες δυο 
συνελαλουν 



116 Go to Table of Contents Matt 17:1-13

μετ αυτου

4 αποκριθεις δε 
ο πετρος 
ειπεν τω ιησου 
κυριε 
καλον εστιν 
ημας ωδε ειναι 
ει θελεις 
ποιησω ωδε 
τρεις σκηνας 
σοι μιαν 
και μωυσει μιαν 
και ηλια μιαν

5 ετι 
αυτου λαλουντος 
ιδου νεφελη 
φωτεινη 
επεσκιασεν αυτους 

και ιδου 
φωνη 

τω ιησου

5 και αποκριθεις 
ο πετρος 
λεγει τω ιησου 
ραββι 
καλον εστιν 
ημας ωδε ειναι 

και ποιησωμεν 
τρεις σκηνας 
σοι μιαν 
και μωυσει μιαν 
και ηλια μιαν
6 ου γαρ ηδει 
τι αποκριθη 
εκφοβοι γαρ εγενοντο
7 και 

εγενετο νεφελη 

επισκιαζουσα αυτοις 

και εγενετο φωνη 

αυτω 
οιτινες ησαν 
μωυσης και ηλιας
31 οι οφθεντες εν δοξη 
ελεγον την εξοδον αυτου 
ην ημελλεν πληρουν εν 
ιερουσαλημ
32 ο δε πετρος 
και οι συν αυτω 
ησαν βεβαρημενοι υπνω 
διαγρηγορησαντες δε 
ειδον την δοξαν αυτου 
και τους δυο ανδρας 
τους συνεστωτας αυτω
33 και εγενετο εν τω 
διαχωριζεσθαι αυτους 
απ αυτου 
ειπεν 
ο πετρος 
προς τον ιησουν 
επιστατα 
καλον εστιν 
ημας ωδε ειναι 

και ποιησωμεν 
σκηνας τρεις 
μιαν σοι 
και μιαν μωυσει 
και μιαν ηλια 
μη ειδως 
ο λεγει

34 ταυτα δε 
αυτου λεγοντος 
εγενετο νεφελη 

και επεσκιαζεν αυτους 
εφοβηθησαν δε εν τω 
εισελθειν αυτους εις την 
νεφελην
35 και 
φωνη εγενετο 
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εκ της νεφελης λεγουσα 
ουτος εστιν ο υιος μου 
ο αγαπητος 
εν ω ευδοκησα 
ακουετε αυτου
6 και ακουσαντες οι 
μαθηται 
επεσαν επι προσωπον 
αυτων 
και εφοβηθησαν σφοδρα
7 και προσηλθεν ο 
ιησους 
και αψαμενος αυτων 
ειπεν 
εγερθητε 
και μη φοβεισθε
8 επαραντες δε τους 
οφθαλμους αυτων 
ουδενα ειδον 
ει μη αυτον ιησουν 
μονον

9 και καταβαινοντων 
αυτων εκ του ορους 
ενετειλατο αυτοις 
ο ιησους λεγων 
μηδενι ειπητε το οραμα 

εως ου ο υιος του 
ανθρωπου εκ νεκρων 
εγερθη

10 και επηρωτησαν 
αυτον οι μαθηται 

εκ της νεφελης 
ουτος εστιν ο υιος μου 
ο αγαπητος 

ακουετε αυτου

8 και εξαπινα 
περιβλεψαμενοι 
ουκετι ουδενα ειδον 
αλλα τον ιησουν 
μονον 
μεθ εαυτων
9 και καταβαινοντων 
αυτων εκ του ορους 
διεστειλατο αυτοις 

ινα μηδενι α ειδον 
διηγησωνται 
ει μη οταν ο υιος του 
ανθρωπου εκ νεκρων 
αναστη

10 και τον λογον 
εκρατησαν προς εαυτους 
συζητουντες 
τι εστιν το εκ νεκρων 
αναστηναι
11 και επηρωτων 
αυτον 

εκ της νεφελης λεγουσα 
ουτος εστιν ο υιος μου 

ο εκλελεγμενος 
αυτου ακουετε
36 και εν τω γενεσθαι 
την φωνην 

ευρεθη 
ιησους μονος 

και αυτοι εσιγησαν και 
ουδενι απηγγειλαν 
εν εκειναις ταις ημεραις 
ουδεν ων εωρακαν
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λεγοντες 
τι ουν 
οι γραμματεις λεγουσιν 
οτι ηλιαν δει ελθειν 
πρωτον
11 ο δε αποκριθεις ειπεν 
ηλιας μεν ερχεται 
και αποκαταστησει 
παντα

12 λεγω δε υμιν οτι 
ηλιας ηδη ηλθεν 
και ουκ επεγνωσαν 
αυτον 
αλλα εποιησαν εν αυτω 
οσα ηθελησαν 

ουτως και ο υιος του 
ανθρωπου μελλει 
πασχειν υπ αυτων
13 τοτε συνηκαν οι 
μαθηται 
οτι περι ιωαννου του 
βαπτιστου ειπεν αυτοις

λεγοντες οτι 

λεγουσιν οι γραμματεις 
οτι ηλιαν δει ελθειν 
πρωτον
12 ο δε εφη αυτοις 
ηλιας μεν ελθων 
πρωτον αποκαθιστανει 
παντα 
και πως γεγραπται επι 
τον υιον του ανθρωπου 
ινα πολλα παθη και 
εξουδενηθη
13 αλλα λεγω υμιν οτι 
και ηλιας εληλυθεν και 

εποιησαν αυτω 
οσα ηθελον 
καθως γεγραπται επ 
αυτον

2 Peter 1:14-18
14 ειδως 
οτι ταχινη εστιν η αποθεσις του 
σκηνωματος μου 
καθως και ο κυριος ημων ιησους 
χριστος εδηλωσεν μοι
15 σπουδασω δε 
και εκαστοτε εχειν υμας 
μετα την εμην εξοδον 
την τουτων μνημην ποιεισθαι
16 ου γαρ σεσοφισμενοις μυθοις 
εξακολουθησαντες 
εγνωρισαμεν υμιν 

την του κυριου ημων ιησου χριστου 
δυναμιν και παρουσιαν 
αλλ εποπται γενηθεντες 
της εκεινου μεγαλειοτητος
17 λαβων γαρ παρα θεου πατρος 
τιμην και δοξαν 
φωνης ενεχθεισης αυτω τοιασδε 
υπο της μεγαλοπρεπους δοξης 
ο υιος μου ο αγαπητος μου 
ουτος εστιν 
εις ον εγω ευδοκησα
18 και ταυτην την φωνην 
ημεις ηκουσαμεν 
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εξ ουρανου ενεχθεισαν συν αυτω οντες εν τω αγιω ορει

Matt 17:14-21

14 και ελθοντων 

προς τον οχλον 

προσηλθεν αυτω 
ανθρωπος 
γονυπετων αυτον
15 και λεγων 

κυριε 
ελεησον 
μου τον υιον 

οτι σεληνιαζεται και 
κακως πασχει 

πολλακις γαρ πιπτει εις 
το πυρ 
και πολλακις εις το 

Mark 9:14-29

14 και ελθοντες 

προς τους μαθητας 
ειδον 
οχλον πολυν 
περι αυτους 
και γραμματεις 
συζητουντας προς 
αυτους
15 και ευθυς πας ο 
οχλος ιδοντες αυτον 
εξεθαμβηθησαν 
και προστρεχοντες 
ησπαζοντο αυτον
16 και επηρωτησεν 
αυτους 
τι συζητειτε προς 
αυτους

17 και απεκριθη αυτω 
εις εκ του οχλου 

διδασκαλε 
ηνεγκα 
τον υιον μου 
προς σε 

εχοντα πνευμα αλαλον

18 και οπου 
εαν αυτον καταλαβη 

ρησσει αυτον 

Luke 9:37-42
37 εγενετο δε τη εξης 
ημερα 
κατελθοντων αυτων 
απο του ορους 

συνηντησεν αυτω 
οχλος πολυς

38 και ιδου ανηρ απο 
του οχλου εβοησεν 
λεγων 
διδασκαλε 
δεομαι σου επιβλεψαι 
επι τον υιον μου 

οτι μονογενης μοι εστιν
39 και ιδου πνευμα 

λαμβανει αυτον 
και εξαιφνης κραζει και 
σπαρασσει αυτον 
μετα αφρου 
και μογις αποχωρει 
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υδωρ

16 και 
προσηνεγκα αυτον 
τοις μαθηταις σου 

και ουκ ηδυνηθησαν 
αυτον θεραπευσαι
17 αποκριθεις δε 
ο ιησους ειπεν 
ω γενεα απιστος και 
διεστραμμενη 
εως ποτε μεθ υμων 
εσομαι 
εως ποτε ανεξομαι υμων 
φερετε μοι αυτον ωδε

και αφριζει 
και τριζει τους οδοντας 
και ξηραινεται 
και ειπα 
τοις μαθηταις σου 
ινα αυτο εκβαλωσιν 
και ουκ ισχυσαν

19 ο δε αποκριθεις 
αυτοις λεγει 
ω γενεα απιστος 

εως ποτε προς υμας 
εσομαι 
εως ποτε ανεξομαι υμων 
φερετε αυτον προς με

20 και ηνεγκαν αυτον 
προς αυτον και 
ιδων αυτον το πνευμα 
ευθυς 
συνεσπαραξεν αυτον 
και πεσων επι της γης 
εκυλιετο αφριζων
21 και επηρωτησεν τον 
πατερα αυτου 
ποσος χρονος εστιν 
ως τουτο γεγονεν αυτω 
ο δε ειπεν 
εκ παιδιοθεν
22 και πολλακις και εις 
πυρ αυτον εβαλεν 
και εις υδατα 
ινα απολεση αυτον 
αλλ ει τι δυνη 
βοηθησον ημιν 
σπλαγχνισθεις εφ ημας
23 ο δε ιησους ειπεν 
αυτω 
το ει δυνη 
παντα δυνατα τω 

απ αυτου 
συντριβον αυτον

40 και εδεηθην 
των μαθητων σου 
ινα εκβαλωσιν αυτο 
και ουκ ηδυνηθησαν

41 αποκριθεις δε 
ο ιησους ειπεν 
ω γενεα απιστος και 
διεστραμμενη 
εως ποτε εσομαι προς 
υμας 
και ανεξομαι υμων 
προσαγαγε ωδε τον υιον 
σου
42 ετι δε προσερχομενου 
αυτου 
ερρηξεν αυτον το 
δαιμονιον και 
συνεσπαραξεν 
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18 και επετιμησεν αυτω 
ο ιησους 

και εξηλθεν απ αυτου το 
δαιμονιον 

και εθεραπευθη ο παις 
απο της ωρας εκεινης

19 τοτε προσελθοντες οι 

μαθηται τω ιησου 
κατ ιδιαν 
ειπον 
δια τι 
ημεις ουκ ηδυνηθημεν 
εκβαλειν αυτο
20 ο δε λεγει αυτοις 
δια την ολιγοπιστιαν 

πιστευοντι
24 ευθυς κραξας ο 
πατηρ του παιδιου 
ελεγεν 
πιστευω 
βοηθει μου τη απιστια
25 ιδων δε ο ιησους 
οτι επισυντρεχει οχλος 
επετιμησεν 
τω πνευματι τω 
ακαθαρτω 
λεγων αυτω 
το αλαλον και κωφον 
πνευμα 
εγω επιτασσω σοι 
εξελθε εξ αυτου 
και μηκετι εισελθης εις 
αυτον
26 και κραξας 
και πολλα σπαραξας 
εξηλθεν 

και εγενετο ωσει νεκρος 
ωστε τους πολλους 
λεγειν οτι 
απεθανεν
27 ο δε ιησους κρατησας 
της χειρος αυτου 
ηγειρεν αυτον 
και ανεστη

28 και εισελθοντος 
αυτου εις οικον 
οι μαθηται αυτου 
κατ ιδιαν 
επηρωτων αυτον 
οτι 
ημεις ουκ ηδυνηθημεν 
εκβαλειν αυτο
29 και ειπεν αυτοις 

επετιμησεν δε ο ιησους 
τω πνευματι τω 
ακαθαρτω 

και ιασατο τον παιδα 

και απεδωκεν αυτον τω 
πατρι αυτου
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υμων 
αμην γαρ λεγω υμιν 
εαν εχητε πιστιν ως 
κοκκον σιναπεως 
ερειτε τω ορει τουτω 
μεταβα ενθεν εκει 
και μεταβησεται 
και ουδεν αδυνατησει 
υμιν 
17:21 τουτο το γενος εν ουδενι 

δυναται εξελθειν 
ει μη εν προσευχη

Matt 17:22-23

22 συστρεφομενων δε 
αυτων εν τη γαλιλαια 

ειπεν αυτοις ο ιησους 

μελλει ο υιος του 
ανθρωπου 
παραδιδοσθαι εις χειρας 
ανθρωπων
23 και αποκτενουσιν 
αυτον 

και τη τριτη ημερα 
εγερθησεται 
και ελυπηθησαν σφοδρα

Mark 9:30-32
30 κακειθεν εξελθοντες 
παρεπορευοντο δια της 
γαλιλαιας 
και ουκ ηθελεν 
ινα τις γνοι

31 εδιδασκεν γαρ 
τους μαθητας αυτου 
και ελεγεν αυτοις οτι 

ο υιος του 
ανθρωπου 
παραδιδοται εις χειρας 
ανθρωπων 
και αποκτενουσιν 
αυτον 
και αποκτανθεις 
μετα τρεις ημερας 
αναστησεται

32 οι δε ηγνοουν το 

Luke 9:43-45

43 εξεπλησσοντο δε 
παντες επι τη 
μεγαλειοτητι του θεου 
παντων δε θαυμαζοντων 
επι πασιν 
οις εποιει 
ειπεν προς 
τους μαθητας αυτου

44 θεσθε υμεις εις τα 
ωτα υμων τους λογους 
τουτους 
ο γαρ υιος του 
ανθρωπου μελλει 
παραδιδοσθαι εις χειρας 
ανθρωπων

45 οι δε ηγνοουν το 
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ρημα 

και εφοβουντο αυτον 
επερωτησαι

ρημα τουτο και 
ην παρακεκαλυμμενον 
απ αυτων 
ινα μη αισθωνται αυτο 
και εφοβουντο ερωτησαι 
αυτον 
περι του ρηματος 
τουτου

Matt 17:24-27
ελθοντων δε αυτων εις καφαρναουμ 
προσηλθον οι τα διδραχμα 
λαμβανοντες τω πετρω και ειπαν 
ο διδασκαλος υμων ου τελει [τα] 
διδραχμα
25 λεγει 
ναι 
και ελθοντα εις την οικιαν 
προεφθασεν αυτον ο ιησους λεγων 
τι σοι δοκει σιμων 
οι βασιλεις της γης απο τινων 
λαμβανουσιν τελη η κηνσον 
απο των υιων αυτων 

η απο των αλλοτριων
26 ειποντος δε 
απο των αλλοτριων 
εφη αυτω ο ιησους 
αρα γε ελευθεροι εισιν οι υιοι
27 ινα δε μη σκανδαλισωμεν αυτους 
πορευθεις εις θαλασσαν 
βαλε αγκιστρον 
και τον αναβαντα πρωτον ιχθυν αρον 
και ανοιξας το στομα αυτου 
ευρησεις στατηρα 
εκεινον λαβων δος αυτοις 
αντι εμου και σου

Matt 18:1-11
1 εν εκεινη τη ωρα 

προσηλθον οι μαθηται 
τω ιησου 

λεγοντες 

τις αρα μειζων εστιν 
εν τη βασιλεια 
των ουρανων

Mark 9:33-50

33 και ηλθον εις 
καφαρναουμ και 
εν τη οικια γενομενος 
επηρωτα αυτους 

τι εν τη οδω 
διελογιζεσθε
34 οι δε εσιωπων 
προς αλληλους γαρ 
διελεχθησαν 
εν τη οδω 
τις μειζων

Luke 9:46-48 

46 εισηλθεν δε 
διαλογισμος εν αυτοις 

το τις αν ειη μειζων 
αυτων

47 ο δε ιησους ειδως τον 
διαλογισμον της καρδιας 
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2 και προσκαλεσαμενος 
παιδιον 
εστησεν αυτο 
εν μεσω αυτων

3 και ειπεν 
αμην λεγω υμιν 
εαν μη στραφητε και 
γενησθε ως τα παιδια 
ου μη εισελθητε εις την 
βασιλειαν των ουρανων
4 οστις ουν ταπεινωσει 
εαυτον 
ως το παιδιον τουτο 
ουτος εστιν ο μειζων 
εν τη βασιλεια των 
ουρανων
5 και ος εαν δεξηται 
εν παιδιον τοιουτο 

επι τω ονοματι μου 
εμε δεχεται

35 και καθισας 
εφωνησεν τους δωδεκα 
και λεγει αυτοις 
ει τις θελει πρωτος ειναι 
εσται παντων εσχατος 
και παντων διακονος
36 και λαβων 
παιδιον 
εστησεν αυτο 
εν μεσω αυτων και 
εναγκαλισαμενος αυτο 
ειπεν αυτοις

37 ος αν εν των 
τοιουτων παιδιων 
δεξηται 
επι τω ονοματι μου 
εμε δεχεται 
και ος αν εμε δεχηται 
ουκ εμε δεχεται 
αλλα τον αποστειλαντα 
με

38 εφη αυτω ο ιωαννης 
διδασκαλε ειδομεν τινα 
εν τω ονοματι σου 
εκβαλλοντα δαιμονια 
και εκωλυομεν αυτον 
οτι ουκ ηκολουθει ημιν

αυτων 

επιλαβομενος 
παιδιον 
εστησεν αυτο 
παρ εαυτω

48 και ειπεν αυτοις 

ος εαν δεξηται 
τουτο το παιδιον 

επι τω ονοματι μου 
εμε δεχεται 
και ος αν εμε δεξηται 
δεχεται τον 
αποστειλαντα 
με 
ο γαρ μικροτερος εν 
πασιν υμιν υπαρχων 
ουτος εστιν μεγας
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6 ος δ αν σκανδαλιση 
ενα των μικρων τουτων 
των πιστευοντων 
εις εμε 

συμφερει αυτω 

ινα κρεμασθη μυλος 
ονικος περι τον 
τραχηλον αυτου 
και καταποντισθη 
εν τω πελαγει της 
θαλασσης

7 ουαι τω κοσμω απο 
των σκανδαλων 

αναγκη γαρ 
ελθειν τα σκανδαλα 
πλην ουαι τω ανθρωπω 
δι ου το σκανδαλον 
ερχεται
8 ει δε 

39 ο δε ιησους ειπεν 
μη κωλυετε αυτον 
ουδεις γαρ εστιν 
ος ποιησει δυναμιν επι 
τω ονοματι μου 
και δυνησεται ταχυ 
κακολογησαι με
40 ος γαρ ουκ εστιν καθ 
ημων υπερ ημων εστιν
41 ος γαρ αν ποτιση 
υμας ποτηριον υδατος 
εν ονοματι 
οτι χριστου εστε 
αμην λεγω υμιν 
οτι ου μη απολεση 
τον μισθον αυτου

42 και ος αν σκανδαλιση 
ενα των μικρων τουτων 
των πιστευοντων 
[εις εμε] 

καλον εστιν αυτω 
μαλλον 
ει περικειται μυλος 
ονικος περι τον 
τραχηλον αυτου 
και βεβληται 
εις την 
θαλασσαν

43 και εαν σκανδαλιζη 

Luke 17:2 
λυσιτελει αυτω 

ει λιθος μυλικος 
περικειται περι τον 
τραχηλον αυτου και 
ερριπται 
εις την 
θαλασσαν 
η ινα σκανδαλιση των 
μικρων τουτων ενα

Luke 17:1-2
1 ειπεν δε προς τους 
μαθητας αυτου 
ανενδεκτον εστιν του τα 
σκανδαλα μη ελθειν 
πλην ουαι 
δι ου ερχεται
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η χειρ σου 
η ο πους σου 
σκανδαλιζει σε 
εκκοψον αυτον 
και βαλε απο σου 
καλον σοι εστιν 
εισελθειν εις την ζωην 
κυλλον η χωλον 
η δυο χειρας 
η δυο ποδας 
εχοντα 
βληθηναι εις το πυρ 
το αιωνιον

9 και ει ο οφθαλμος σου 
σκανδαλιζει σε 
εξελε αυτον 
και βαλε απο σου 
καλον σοι εστιν 
μονοφθαλμον εις την 
ζωην εισελθειν 

η δυο οφθαλμους εχοντα 
βληθηναι εις την γεενναν 
του πυρος

σε η χειρ σου 

αποκοψον αυτην 

καλον εστιν σε 
κυλλον εισελθειν εις την 
ζωην 
η τας δυο χειρας 

εχοντα 
απελθειν εις την γεενναν 
εις το πυρ το ασβεστον 
9:44
45 και εαν ο πους σου 
σκανδαλιζη σε 
αποκοψον αυτον 
καλον εστιν σε εισελθειν 
εις την ζωην χωλον 
η τους δυο ποδας 
εχοντα 
βληθηναι εις την γεενναν 
9:46
47 και εαν ο οφθαλμος 
σου σκανδαλιζη σε 
εκβαλε αυτον 

καλον σε εστιν 
μονοφθαλμον εισελθειν 
εις την βασιλειαν του 
θεου 
η δυο οφθαλμους εχοντα 
βληθηναι εις την γεενναν

48 οπου ο σκωληξ 
αυτων ου τελευτα 
και το πυρ ου σβεννυται
49 πας γαρ πυρι 
αλισθησεται
50 καλον το αλας 
εαν δε το αλας αναλον 
γενηται 
εν τινι αυτο αρτυσετε 
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10 ορατε 
μη καταφρονησητε ενος 
των μικρων τουτων 
λεγω γαρ υμιν οτι 
οι αγγελοι αυτων εν 
ουρανοις 
δια παντος 
βλεπουσιν το προσωπον 
του πατρος μου 
του εν ουρανοις 
18:11

εχετε εν εαυτοις αλα 
και ειρηνευετε εν 
αλληλοις

Matt 18:12-15
12 τι υμιν δοκει 
εαν γενηται τινι ανθρωπω εκατον 
προβατα 
και πλανηθη εν εξ αυτων 
ουχι αφησει τα ενενηκοντα εννεα 
επι τα ορη 
και πορευθεις ζητει το πλανωμενον

13 και εαν γενηται ευρειν αυτο 
αμην λεγω υμιν 

οτι χαιρει επ αυτω μαλλον 
η επι τοις ενενηκοντα εννεα 
τοις μη πεπλανημενοις

14 ουτως 

Luke 15:4-7

4 τις ανθρωπος εξ υμων 
εχων εκατον προβατα 
και απολεσας εξ αυτων εν 
ου καταλειπει τα ενενηκοντα εννεα 
εν τη ερημω 
και πορευεται επι το απολωλος 
εως ευρη αυτο
5 και ευρων 

επιτιθησιν επι τους ωμους αυτου 
χαιρων

6 και ελθων εις τον οικον 
συγκαλει τους φιλους και τους 
γειτονας λεγων αυτοις 
συγχαρητε μοι 
οτι ευρον το προβατον μου το 
απολωλος
7 λεγω υμιν 
οτι ουτως χαρα εν τω ουρανω εσται 
επι ενι αμαρτωλω μετανοουντι 
η επι ενενηκοντα εννεα δικαιοις 
οιτινες ου χρειαν εχουσιν μετανοιας
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ουκ εστιν θελημα εμπροσθεν του 
πατρος υμων 
του εν ουρανοις 
ινα αποληται εν των μικρων τουτων

15 εαν δε αμαρτηση [εις σε] 
ο αδελφος σου 
υπαγε ελεγξον αυτον 
μεταξυ σου και αυτου μονου 
εαν σου ακουση 
εκερδησας τον αδελφον σου

Luke 17:3
3 προσεχετε εαυτοις 
εαν αμαρτη 
ο αδελφος σου 
επιτιμησον αυτω 

και εαν μετανοηση 
αφες αυτω

Matt 18:16-20
16 εαν δε μη ακουση 
παραλαβε μετα σου ετι ενα η δυο 
ινα επι στοματος δυο μαρτυρων η 
τριων σταθη παν ρημα
17 εαν δε παρακουση αυτων 
ειπε τη εκκλησια 
εαν δε και της εκκλησιας παρακουση 
εστω σοι ωσπερ ο εθνικος και ο 
τελωνης
18 αμην λεγω υμιν 
οσα εαν δησητε επι της γης 
εσται δεδεμενα εν ουρανω 
και οσα εαν λυσητε επι της γης 
εσται λελυμενα εν ουρανω

19 παλιν [αμην] λεγω υμιν 
οτι εαν δυο συμφωνησωσιν εξ υμων 
επι της γης περι παντος πραγματος 
ου εαν αιτησωνται 
γενησεται αυτοις παρα του πατρος 
μου του εν ουρανοις
20 ου γαρ εισιν δυο η τρεις 
συνηγμενοι εις το εμον ονομα 
εκει ειμι εν μεσω αυτων

John 20:23 
αν τινων αφητε τας αμαρτιας 
αφεωνται αυτοις 
αν τινων κρατητε 
κεκρατηνται

Matt 18:21-35
21 τοτε προσελθων ο πετρος 
ειπεν αυτω 
κυριε 
ποσακις αμαρτησει εις εμε ο αδελφος 
μου 
και αφησω αυτω 
εως επτακις
22 λεγει αυτω ο ιησους 
ου λεγω σοι εως επτακις 
αλλα εως εβδομηκοντακις επτα
23 δια τουτο ωμοιωθη η βασιλεια 
των ουρανων ανθρωπω βασιλει 

ος ηθελησεν συναραι λογον μετα των 
δουλων αυτου
24 αρξαμενου δε αυτου συναιρειν 
προσηνεχθη αυτω 
εις οφειλετης μυριων ταλαντων
25 μη εχοντος δε αυτου αποδουναι 
εκελευσεν αυτον ο κυριος πραθηναι 
και την γυναικα 
και τα τεκνα 
και παντα οσα εχει 
και αποδοθηναι
26 πεσων ουν ο δουλος προσεκυνει 
αυτω λεγων 
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μακροθυμησον επ εμοι 
και παντα αποδωσω σοι
27 σπλαγχνισθεις δε ο κυριος του 
δουλου εκεινου 
απελυσεν αυτον 
και το δανειον αφηκεν αυτω
28 εξελθων δε ο δουλος εκεινος ευρεν 
ενα των συνδουλων αυτου 
ος ωφειλεν αυτω εκατον δηναρια 
και κρατησας αυτον 
επνιγεν λεγων 
αποδος ει τι οφειλεις
29 πεσων ουν ο συνδουλος αυτου 
παρεκαλει αυτον λεγων 
μακροθυμησον επ εμοι 
και αποδωσω σοι
30 ο δε ουκ ηθελεν 
αλλα απελθων 
εβαλεν αυτον εις φυλακην 
εως αποδω το οφειλομενον
31 ιδοντες ουν οι συνδουλοι αυτου 
τα γενομενα 
ελυπηθησαν σφοδρα 
και ελθοντες διεσαφησαν τω κυριω 
εαυτων παντα τα γενομενα

32 τοτε προσκαλεσαμενος αυτον 
ο κυριος αυτου 
λεγει αυτω 
δουλε πονηρε 
πασαν την οφειλην εκεινην αφηκα 
σοι 
επει παρεκαλεσας με
33 ουκ εδει 
και σε ελεησαι τον συνδουλον σου 
ως καγω σε ηλεησα
34 και οργισθεις ο κυριος αυτου 
παρεδωκεν αυτον τοις βασανισταις 
εως ου αποδω παν το οφειλομενον
35 ουτως και ο πατηρ μου 
ο ουρανιος ποιησει υμιν 
εαν μη αφητε εκαστος τω αδελφω 
αυτου απο των καρδιων υμων

Luke 17:4 
και εαν επτακις της ημερας 
αμαρτηση εις σε 
και επτακις επιστρεψη προς σε 
λεγων 
μετανοω 
αφησεις αυτω

Matt 19:1-9
1 και εγενετο 
οτε ετελεσεν ο ιησους τους λογους 
τουτους 
μετηρεν απο της γαλιλαιας 
και ηλθεν εις τα ορια της ιουδαιας 
περαν του ιορδανου
2 και ηκολουθησαν αυτω 
οχλοι πολλοι 

και εθεραπευσεν αυτους εκει
3 και προσηλθον αυτω φαρισαιοι 
πειραζοντες αυτον 
και λεγοντες 
ει εξεστιν ανθρωπω 

Mark 10:1-12
1 και 

εκειθεν αναστας 
ερχεται εις τα ορια της ιουδαιας 
[και] περαν του ιορδανου 
και συμπορευονται παλιν 
οχλοι προς αυτον 
και ως ειωθει 
παλιν εδιδασκεν αυτους

2 και προσελθοντες φαρισαιοι 

επηρωτων αυτον 
ει εξεστιν ανδρι 
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απολυσαι την γυναικα αυτου 
κατα πασαν αιτιαν

4 ο δε αποκριθεις ειπεν 
ουκ ανεγνωτε 
οτι ο κτισας απ αρχης 
αρσεν και θηλυ εποιησεν αυτους
5 και ειπεν 
ενεκα τουτου καταλειψει 
ανθρωπος 
τον πατερα και την μητερα 
και κολληθησεται 
τη γυναικι αυτου 
και εσονται οι δυο εις σαρκα μιαν
6 ωστε ουκετι εισιν δυο 
αλλα σαρξ μια 
ο ουν ο θεος συνεζευξεν 
ανθρωπος μη χωριζετω

7 λεγουσιν αυτω 
τι ουν μωυσης ενετειλατο 
δουναι βιβλιον αποστασιου 
και απολυσαι [αυτην]
8 λεγει αυτοις οτι 
μωυσης 
προς την σκληροκαρδιαν υμων 
επετρεψεν υμιν 
απολυσαι τας γυναικας υμων 
απ αρχης δε ου γεγονεν ουτως

9 λεγω δε υμιν οτι 
ος αν απολυση την γυναικα αυτου 
μη επι πορνεια 
και γαμηση αλλην 
μοιχαται

γυναικα απολυσαι 

πειραζοντες αυτον

Mark 10:6-9
6 απο δε αρχης κτισεως 
αρσεν και θηλυ εποιησεν αυτους

7 ενεκεν τουτου καταλειψει ανθρωπος 
τον πατερα αυτου και την μητερα 
[και προσκολληθησεται 
προς την γυναικα αυτου]
8 και εσονται οι δυο εις σαρκα μιαν 
ωστε ουκετι εισιν δυο 
αλλα μια σαρξ
9 ο ουν ο θεος συνεζευξεν 
ανθρωπος μη χωριζετω

Mark 10:3-5
3 ο δε αποκριθεις ειπεν αυτοις 
τι υμιν ενετειλατο μωυσης
4 οι δε ειπαν 
επετρεψεν μωυσης 
βιβλιον αποστασιου γραψαι 
και απολυσαι
5 ο δε ιησους ειπεν αυτοις 

προς την σκληροκαρδιαν υμων 
εγραψεν υμιν 
την εντολην ταυτην
Mark 10:10-12
10 και εις την οικιαν 
παλιν οι μαθηται 
περι τουτου επηρωτων αυτον
11 και λεγει αυτοις 
ος αν απολυση την γυναικα αυτου 

και γαμηση αλλην 
μοιχαται επ αυτην
12 και εαν αυτη 
απολυσασα τον ανδρα αυτης 
γαμηση αλλον 
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μοιχαται

Matt 19:10-12
10 λεγουσιν αυτω οι μαθηται [αυτου] 
ει ουτως εστιν η αιτια του ανθρωπου 
μετα της γυναικος 
ου συμφερει γαμησαι
11 ο δε ειπεν αυτοις 
ου παντες χωρουσιν τον λογον 
[τουτον] 
αλλ οις δεδοται
12 εισιν γαρ ευνουχοι 

οιτινες εκ κοιλιας μητρος 
εγεννηθησαν ουτως 
και εισιν ευνουχοι 
οιτινες ευνουχισθησαν υπο των 
ανθρωπων 
και εισιν ευνουχοι 
οιτινες ευνουχισαν εαυτους 
δια την βασιλειαν των ουρανων 
ο δυναμενος χωρειν 
χωρειτω

Matt 19:13-15
13 τοτε προσηνεχθησαν 
αυτω παιδια 
ινα τας χειρας επιθη 
αυτοις 
και προσευξηται 
οι δε 
μαθηται 
επετιμησαν αυτοις
14 ο δε ιησους 

ειπεν 
αφετε τα παιδια και 
μη κωλυετε αυτα 
ελθειν προς με 
των γαρ τοιουτων εστιν 
η βασιλεια των ουρανων

15 και επιθεις τας 
χειρας αυτοις 
επορευθη εκειθεν

Mark 10:13-16
13 και προσεφερον αυτω 
παιδια 
ινα αυτων αψηται 

οι δε 
μαθηται 
επετιμησαν αυτοις
14 ιδων δε ο ιησους 
ηγανακτησεν 

και ειπεν αυτοις 
αφετε τα παιδια 
ερχεσθαι προς με 
μη κωλυετε αυτα 
των γαρ τοιουτων εστιν 
η βασιλεια του θεου
15 αμην λεγω υμιν 
ος αν μη δεξηται την 
βασιλειαν του θεου 
ως παιδιον 
ου μη εισελθη εις αυτην
16 και εναγκαλισαμενος 
αυτα 
κατευλογει 
τιθεις τας χειρας 
επ αυτα

Luke 18:15-17
15 προσεφερον δε αυτω 
και τα βρεφη 
ινα αυτων απτηται 

ιδοντες δε 
οι μαθηται 
επετιμων αυτοις
16 ο δε ιησους 

προσεκαλεσατο αυτα 
λεγων 
αφετε τα παιδια 
ερχεσθαι προς με 
και μη κωλυετε αυτα 
των γαρ τοιουτων εστιν 
η βασιλεια του θεου
17 αμην λεγω υμιν 
ος αν μη δεξηται την 
βασιλειαν του θεου 
ως παιδιον 
ου μη εισελθη εις αυτην
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Matt 19:16-30
16 και ιδου 

εις προσελθων αυτω 

ειπεν 
διδασκαλε 
τι αγαθον ποιησω 
ινα σχω ζωην αιωνιον

17 ο δε ειπεν 
αυτω 
τι με ερωτας 
περι του αγαθου 
εις εστιν 
ο αγαθος 
ει δε θελεις εις την ζωην 
εισελθειν 
τηρησον τας εντολας
18 λεγει αυτω ποιας 
ο δε ιησους ειπεν 
το ου φονευσεις 
ου μοιχευσεις 
ου κλεψεις 
ου ψευδομαρτυρησεις

19 τιμα τον πατερα 
και την μητερα 
και αγαπησεις τον 
πλησιον σου ως σεαυτον
20 λεγει αυτω 
ο νεανισκος 

παντα ταυτα 
εφυλαξα 

Mark 10:17-31

17 και εκπορευομενου 
αυτου εις οδον 
προσδραμων εις 
και γονυπετησας αυτον 
επηρωτα αυτον 

διδασκαλε αγαθε 
τι ποιησω 
ινα ζωην αιωνιον 
κληρονομησω
18 ο δε ιησους ειπεν 
αυτω 
τι με λεγεις 
αγαθον 
ουδεις αγαθος 
ει μη εις ο θεος

19 τας εντολας οιδας 

μη φονευσης 
μη μοιχευσης 
μη κλεψης 
μη ψευδομαρτυρησης 
μη αποστερησης 
τιμα τον πατερα σου 
και την μητερα

20 ο δε εφη αυτω 

διδασκαλε 
ταυτα παντα 
εφυλαξαμην 
εκ νεοτητος μου
21 ο δε ιησους 

Luke 18:18-30
18 και 

επηρωτησεν τις αυτον 
αρχων 
λεγων 
διδασκαλε αγαθε 
τι ποιησας 
ζωην αιωνιον 
κληρονομησω
19 ειπεν δε 
αυτω ο ιησους 
τι με λεγεις 
αγαθον 
ουδεις αγαθος 
ει μη εις ο θεος

20 τας εντολας οιδας 

μη μοιχευσης 
μη φονευσης 
μη κλεψης 
μη ψευδομαρτυρησης 

τιμα τον πατερα σου 
και την μητερα

21 ο δε ειπεν 

ταυτα παντα 
εφυλαξα 
εκ νεοτητος
22 ακουσας δε ο ιησους 
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τι ετι υστερω
21 εφη αυτω ο ιησους 
ει θελεις τελειος ειναι 
υπαγε 
πωλησον σου τα 
υπαρχοντα 
και δος [τοις] πτωχοις 
και εξεις θησαυρον 
εν ουρανοις 
και δευρο ακολουθει μοι
22 ακουσας δε ο 
νεανισκος τον λογον 
απηλθεν 
λυπουμενος 
ην γαρ εχων 
κτηματα πολλα

23 ο δε ιησους ειπεν 
τοις μαθηταις αυτου 
αμην λεγω υμιν οτι 
πλουσιος δυσκολως 

εισελευσεται εις την 
βασιλειαν των ουρανων

24 παλιν δε λεγω υμιν 

ευκοπωτερον εστιν 
καμηλον δια τρυπηματος 
ραφιδος 
διελθειν 

εμβλεψας αυτω 
ηγαπησεν αυτον 
και ειπεν αυτω 
εν σε υστερει 

υπαγε 
οσα εχεις πωλησον 

και δος [τοις] πτωχοις 
και εξεις θησαυρον 
εν ουρανω 
και δευρο ακολουθει μοι
22 ο δε στυγνασας 
επι τω λογω 
απηλθεν 
λυπουμενος 
ην γαρ εχων 
κτηματα πολλα
23 και περιβλεψαμενος 
ο ιησους 

λεγει 
τοις μαθηταις αυτου 

πως δυσκολως 
οι τα χρηματα εχοντες 
εις την βασιλειαν του 
θεου εισελευσονται
24 οι δε μαθηται 
εθαμβουντο επι τοις 
λογοις αυτου 
ο δε ιησους παλιν 
αποκριθεις λεγει αυτοις 
τεκνα 
πως δυσκολον εστιν 
εις την βασιλειαν 
του θεου εισελθειν
25 ευκοπωτερον εστιν 
καμηλον δια [της] 
τρυμαλιας [της] ραφιδος 
διελθειν 

ειπεν αυτω 

ετι εν σοι λειπει 

παντα οσα εχεις 
πωλησον 
και διαδος πτωχοις 
και εξεις θησαυρον 
εν [τοις] ουρανοις 
και δευρο ακολουθει μοι
23 ο δε ακουσας 
ταυτα 

περιλυπος εγενηθη 
ην γαρ πλουσιος 
σφοδρα
24 ιδων δε αυτον ο 
ιησους 
[περιλυπον γενομενον] 
ειπεν 

πως δυσκολως 
οι τα χρηματα εχοντες 
εις την βασιλειαν του 
θεου εισπορευονται

25 ευκοπωτερον γαρ 
εστιν καμηλον δια 
τρηματος βελονης 
εισελθειν 
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η πλουσιον εισελθειν εις 
την βασιλειαν του θεου

25 ακουσαντες δε 
οι μαθηται 
εξεπλησσοντο σφοδρα 
λεγοντες 
τις αρα δυναται 
σωθηναι
26 εμβλεψας δε ο ιησους 
ειπεν αυτοις 
παρα ανθρωποις 
τουτο αδυνατον εστιν 
παρα δε θεω 
παντα δυνατα

27 τοτε αποκριθεις 
ο πετρος ειπεν αυτω 
ιδου 
ημεις αφηκαμεν παντα 
και ηκολουθησαμεν σοι 
τι αρα εσται ημιν
28 ο δε ιησους ειπεν 
αυτοις 
αμην λεγω υμιν οτι 
υμεις οι ακολουθησαντες 
μοι 
εν τη παλιγγενεσια 
οταν καθιση ο υιος του 
ανθρωπου 
επι θρονου δοξης αυτου 
καθησεσθε και υμεις 
επι δωδεκα θρονους 
κρινοντες τας δωδεκα 
φυλας του ισραηλ
29 και πας 
οστις αφηκεν 
οικιας 

η αδελφους 
η αδελφας 
η πατερα η μητερα 

η πλουσιον εις την 
βασιλειαν του θεου 
εισελθειν
26 οι δε 

περισσως εξεπλησσοντο 
λεγοντες προς εαυτους 
και τις δυναται 
σωθηναι
27 εμβλεψας αυτοις ο 
ιησους λεγει 
παρα ανθρωποις 
αδυνατον 
αλλ ου παρα θεω 
παντα γαρ δυνατα 
παρα τω θεω
28 ηρξατο λεγειν ο 
πετρος αυτω 
ιδου 
ημεις αφηκαμεν παντα 
και ηκολουθηκαμεν σοι

29 εφη ο ιησους 

αμην λεγω υμιν 

ουδεις εστιν 
ος αφηκεν 
οικιαν 

η αδελφους 
η αδελφας 
η μητερα η πατερα 

η πλουσιον εις την 
βασιλειαν του θεου 
εισελθειν
26 ειπαν δε οι 
ακουσαντες 

και τις δυναται 
σωθηναι

27 ο δε ειπεν 
τα αδυνατα παρα 
ανθρωποις 

δυνατα παρα τω θεω 
εστιν
28 ειπεν δε 
ο πετρος 
ιδου 
ημεις αφεντες τα ιδια 
ηκολουθησαμεν σοι

29 ο δε ειπεν 
αυτοις 
αμην λεγω υμιν οτι 

ουδεις εστιν 
ος αφηκεν 
οικιαν 
η γυναικα 
η αδελφους 

η γονεις 
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η τεκνα 
η αγρους 
ενεκεν 
του ονοματος μου 

εκατονταπλασιονα 
λημψεται 

και ζωην αιωνιον 
κληρονομησει
30 πολλοι δε εσονται 
πρωτοι εσχατοι 
και εσχατοι πρωτοι

η τεκνα 
η αγρους 
ενεκεν 
εμου 
και ενεκεν 
του ευαγγελιου
30 εαν μη λαβη 
εκατονταπλασιονα 
νυν εν τω καιρω τουτω 
οικιας 
και αδελφους 
και αδελφας 
και μητερας 
και τεκνα 
και αγρους 
μετα διωγμων 
και εν τω αιωνι τω 
ερχομενω 
ζωην αιωνιον

31 πολλοι δε εσονται 
πρωτοι εσχατοι 
και [οι] εσχατοι πρωτοι

η τεκνα 

ενεκεν 
της βασιλειας 
του θεου
30 
ος ουχι μη  [απο]λαβη 
πολλαπλασιονα 
εν τω καιρω τουτω 

και εν τω αιωνι τω 
ερχομενω 
ζωην αιωνιον

Matt 20:1-16
1 ομοια γαρ εστιν η βασιλεια των 
ουρανων 
ανθρωπω οικοδεσποτη 
οστις εξηλθεν αμα πρωι 
μισθωσασθαι εργατας 
εις τον αμπελωνα αυτου
2 συμφωνησας δε μετα των εργατων 
εκ δηναριου την ημεραν 
απεστειλεν αυτους 
εις τον αμπελωνα αυτου
3 και εξελθων περι τριτην ωραν 
ειδεν αλλους εστωτας εν τη αγορα 
αργους
4 και εκεινοις ειπεν 
υπαγετε και υμεις εις τον αμπελωνα 
και ο εαν η δικαιον 
δωσω υμιν

5 οι δε απηλθον 
παλιν [δε] εξελθων περι εκτην και 
ενατην ωραν εποιησεν ωσαυτως
6 περι δε την ενδεκατην εξελθων 
ευρεν αλλους εστωτας 
και λεγει αυτοις 
τι ωδε εστηκατε ολην την ημεραν 
αργοι
7 λεγουσιν αυτω οτι 
ουδεις ημας εμισθωσατο 
λεγει αυτοις 
υπαγετε και υμεις εις τον αμπελωνα
8 οψιας δε γενομενης 
λεγει ο κυριος του αμπελωνος 
τω επιτροπω αυτου 
καλεσον τους εργατας 
και αποδος αυτοις τον μισθον 
αρξαμενος απο των εσχατων 
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εως των πρωτων
9  και ελθοντες οι περι την ενδεκατην 
ωραν 
ελαβον ανα δηναριον
10 και ελθοντες οι πρωτοι 
ενομισαν 
οτι πλειον λημψονται 
και ελαβον [το] ανα δηναριον και 
αυτοι
11 λαβοντες δε εγογγυζον 
κατα του οικοδεσποτου
12 λεγοντες 
ουτοι οι εσχατοι μιαν ωραν εποιησαν 
και ισους ημιν αυτους εποιησας 
τοις βαστασασιν το βαρος της 

ημερας και τον καυσωνα
13 ο δε αποκριθεις ενι αυτων 
ειπεν 
εταιρε ουκ αδικω σε 
ουχι δηναριου συνεφωνησας μοι
14 αρον το σον 
και υπαγε 
θελω δε τουτω τω εσχατω δουναι 
ως και σοι
15  [η] ουκ εξεστιν μοι ο θελω 
ποιησαι εν τοις εμοις 
η ο οφθαλμος σου πονηρος εστιν 
οτι εγω αγαθος ειμι
16 ουτως εσονται οι εσχατοι πρωτοι 
και οι πρωτοι εσχατοι

Matt 20:17-19
17 και αναβαινων ο 
ιησους 
εις ιεροσολυμα 

παρελαβεν 
τους δωδεκα [μαθητας] 
κατ ιδιαν 
και εν τη οδω 
ειπεν αυτοις

18 ιδου αναβαινομεν 
εις ιεροσολυμα και 

ο υιος του ανθρωπου 
παραδοθησεται 
τοις αρχιερευσιν και 
γραμματευσιν 

Mark 10:32-34
32 ησαν δε εν τη οδω 
αναβαινοντες 
εις ιεροσολυμα 
και ην προαγων αυτους 
ο ιησους 
και εθαμβουντο 
οι δε ακολουθουντες 
εφοβουντο 
και παραλαβων παλιν 
τους δωδεκα 

ηρξατο αυτοις λεγειν 
τα μελλοντα αυτω 
συμβαινειν
33 οτι 
ιδου αναβαινομεν 
εις ιεροσολυμα και 

ο υιος του ανθρωπου 
παραδοθησεται 
τοις αρχιερευσιν και 
τοις γραμματευσιν 

Luke 18:31-33

31 παραλαβων δε 
τους δωδεκα 

ειπεν προς αυτους 

ιδου αναβαινομεν 
εις ιερουσαλημ και 
τελεσθησεται παντα τα 
γεγραμμενα 
δια των προφητων 
τω υιω του ανθρωπου
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και κατακρινουσιν αυτον 
θανατω
19 και παραδωσουσιν 
αυτον τοις εθνεσιν 
εις το εμπαιξαι και 

μαστιγωσαι και 
σταυρωσαι 
και τη τριτη ημερα 
εγερθησεται

και κατακρινουσιν αυτον 
θανατω 
και παραδωσουσιν 
αυτον τοις εθνεσιν
34 και εμπαιξουσιν 
αυτω και 

εμπτυσουσιν αυτω και 
μαστιγωσουσιν αυτον 
και αποκτενουσιν 
και μετα τρεις ημερας 
αναστησεται

32 παραδοθησεται 
γαρ τοις εθνεσιν 
και εμπαιχθησεται 

και υβρισθησεται 
και εμπτυσθησεται
33 και μαστιγωσαντες 
αποκτενουσιν αυτον 
και τη ημερα τη τριτη 
αναστησεται

Matt 20:20-28
20 τοτε προσηλθεν αυτω 
η μητηρ των υιων ζεβεδαιου 
μετα των υιων αυτης 

προσκυνουσα 
και αιτουσα 

τι 
απ αυτου
21 ο δε ειπεν αυτη 
τι θελεις 
λεγει αυτω 
ειπε 
ινα καθισωσιν ουτοι οι δυο υιοι μου 
εις εκ δεξιων σου 
και εις εξ ευωνυμων σου 
εν τη βασιλεια σου
22 αποκριθεις δε ο ιησους ειπεν 
ουκ οιδατε 
τι αιτεισθε 
δυνασθε πιειν το ποτηριον 
ο εγω μελλω πινειν 

λεγουσιν αυτω 
δυναμεθα
23 λεγει αυτοις 

Mark 10:35-45
35 και προσπορευονται αυτω 

ιακωβος και ιωαννης 
οι υιοι ζεβεδαιου 

λεγοντες αυτω 
διδασκαλε 
θελομεν ινα 
ο εαν αιτησωμεν σε 
ποιησης ημιν
36 ο δε ειπεν αυτοις 
τι θελετε [με] ποιησω υμιν
37 οι δε ειπαν αυτω 
δος ημιν 
ινα εις 
σου εκ δεξιων 
και εις εξ αριστερων 
καθισωμεν εν τη δοξη σου
38 ο δε ιησους ειπεν αυτοις 
ουκ οιδατε 
τι αιτεισθε 
δυνασθε πιειν το ποτηριον 
ο εγω πινω 
η το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι 
βαπτισθηναι
39 οι δε ειπαν αυτω 
δυναμεθα 
ο δε ιησους ειπεν αυτοις 
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το μεν ποτηριον μου πιεσθε 

το δε καθισαι εκ δεξιων μου 
και εξ ευωνυμων 
ουκ εστιν εμον [τουτο] δουναι 
αλλ οις ητοιμασται 
υπο του πατρος μου
24 και ακουσαντες οι δεκα 
ηγανακτησαν 
περι των δυο αδελφων
25 ο δε ιησους προσκαλεσαμενος 
αυτους 
ειπεν 
οιδατε 
οτι οι αρχοντες των εθνων 
κατακυριευουσιν αυτων και 
οι μεγαλοι 
κατεξουσιαζουσιν αυτων
26 ουχ ουτως εσται εν υμιν 
αλλ ος εαν θελη εν υμιν μεγας 
γενεσθαι 
εσται υμων διακονος
27 και ος αν θελη εν υμιν ειναι 
πρωτος 
εσται υμων δουλος
28 ωσπερ ο υιος του ανθρωπου 
ουκ ηλθεν 
διακονηθηναι 
αλλα διακονησαι 
και δουναι την ψυχην αυτου 
λυτρον αντι πολλων

το ποτηριον ο εγω πινω πιεσθε 
και το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι 
βαπτισθησεσθε
40 το δε καθισαι εκ δεξιων μου 
η εξ ευωνυμων 
ουκ εστιν εμον δουναι 
αλλ οις ητοιμασται

41 και ακουσαντες οι δεκα 
ηρξαντο αγανακτειν 
περι ιακωβου και ιωαννου
42 και προσκαλεσαμενος 
αυτους ο ιησους 
λεγει αυτοις 
οιδατε 
οτι οι δοκουντες αρχειν των εθνων 
κατακυριευουσιν αυτων 
και οι μεγαλοι αυτων 
κατεξουσιαζουσιν αυτων
43 ουχ ουτως δε εστιν εν υμιν 
αλλ ος αν θελη μεγας γενεσθαι εν 
υμιν 
εσται υμων διακονος
44 και ος αν θελη εν υμιν ειναι 
πρωτος 
εσται παντων δουλος
45 και γαρ ο υιος του ανθρωπου 
ουκ ηλθεν 
διακονηθηναι 
αλλα διακονησαι 
και δουναι την ψυχην αυτου 
λυτρον αντι πολλων

Matt 20:29-34

29 και εκπορευομενων 
αυτων 
απο ιεριχω 

ηκολουθησεν αυτω 
οχλος πολυς

Mark 10:46-52
46 και ερχονται εις 
ιεριχω 
και εκπορευομενου 
αυτου 
απο ιεριχω 
και των μαθητων αυτου 

και οχλου ικανου 

Luke 18:35-43
35 εγενετο δε 

εν τω εγγιζειν 
αυτον 
εις ιεριχω 
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30 και ιδου 
δυο τυφλοι 

καθημενοι 
παρα την οδον 

ακουσαντες 

οτι ιησους 
παραγει 
εκραξαν 
λεγοντες 
ελεησον ημας [κυριε] 
υιος δαυιδ
31 ο δε οχλος επετιμησεν 
αυτοις 
ινα σιωπησωσιν 
οι δε μειζον εκραξαν 
λεγοντες 
ελεησον ημας κυριε 
υιος δαυιδ
32 και στας ο ιησους 
εφωνησεν αυτους 

και ειπεν 
τι θελετε ποιησω υμιν
33 λεγουσιν αυτω 
κυριε 
ινα ανοιγωσιν οι 
οφθαλμοι ημων
34 σπλαγχνισθεις δε 

ο υιος τιμαιου 
βαρτιμαιος τυφλος 
προσαιτης 
εκαθητο 
παρα την οδον

47 και ακουσας 

οτι ιησους ο ναζαρηνος 
εστιν 
ηρξατο κραζειν και 
λεγειν 
υιε δαυιδ ιησου ελεησον 
με
48 και επετιμων αυτω 
πολλοι 
ινα σιωπηση 
ο δε πολλω μαλλον 
εκραζεν 
υιε δαυιδ ελεησον με

49 και στας ο ιησους 
ειπεν 
φωνησατε αυτον 
και φωνουσιν τον 
τυφλον λεγοντες αυτω 
θαρσει εγειρε φωνει σε
50 ο δε αποβαλων το 
ιματιον αυτου 
αναπηδησας 
ηλθεν προς τον ιησουν
51 και αποκριθεις αυτω 
ο ιησους ειπεν 
τι σοι θελεις ποιησω 
ο δε τυφλος ειπεν αυτω 
ραββουνι 
ινα αναβλεψω

52 και 

τυφλος τις 

εκαθητο 
παρα την οδον 
επαιτων
36 ακουσας δε 
οχλου διαπορευομενου 
επυνθανετο τι ειη τουτο
37 απηγγειλαν δε αυτω 
οτι ιησους ο ναζωραιος 
παρερχεται
38 και εβοησεν 
λεγων 
ιησου υιε δαυιδ ελεησον 
με
39 και οι προαγοντες 
επετιμων αυτω 
ινα σιγηση 
αυτος δε πολλω μαλλον 
εκραζεν 
υιε δαυιδ ελεησον με

40 σταθεις δε ο ιησους 
εκελευσεν αυτον αχθηναι 
προς αυτον 

εγγισαντος δε αυτου 

επηρωτησεν αυτον
41 τι σοι θελεις ποιησω 
ο δε ειπεν 
κυριε 
ινα αναβλεψω

42 και 
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ο ιησους 
ηψατο των ομματων 
αυτων 

και ευθεως 
ανεβλεψαν και 
ηκολουθησαν αυτω

ο ιησους 
ειπεν αυτω 
υπαγε 
η πιστις σου σεσωκεν σε 
και ευθυς 
ανεβλεψεν 
και ηκολουθει αυτω 
εν τη οδω

ο ιησους 
ειπεν αυτω 
αναβλεψον 
η πιστις σου σεσωκεν σε
43 και παραχρημα 
ανεβλεψεν 
και ηκολουθει αυτω 

δοξαζων τον θεον 
και πας ο λαος ιδων 
εδωκεν αινον τω θεω

Matt 21:1-11
1 και οτε 

ηγγισαν 
εις ιεροσολυμα 

και ηλθον 
εις βηθφαγη 

εις το ορος των 

ελαιων 
τοτε ιησους 
απεστειλεν 
δυο μαθητας

2 λεγων αυτοις 
πορευεσθε 
εις την κωμην την 
κατεναντι υμων 
και ευθεως 

ευρησετε 
ονον δεδεμενην 
και πωλον 
μετ αυτης 

Mark 11:1-11
1 και οτε 

εγγιζουσιν 
εις ιεροσολυμα 

εις βηθφαγη 
και βηθανιαν 
προς το ορος των 

ελαιων 

αποστελλει 
δυο των μαθητων 
αυτου
2 και λεγει αυτοις 
υπαγετε 
εις την κωμην την 
κατεναντι υμων 
και ευθυς 
εισπορευομενοι 
εις αυτην 
ευρησετε 

πωλον δεδεμενον 
εφ ον ουδεις 

Luke 19:29-44
29 και ειπων 
ταυτα επορευετο 
εμπροσθεν 

αναβαινων 
εις ιεροσολυμα
29 και εγενετο 
ως ηγγισεν 
εις βηθφαγη 

και προς το ορος 
το καλουμενον 
ελαιων 

απεστειλεν 
δυο των μαθητων

30 λεγων 
υπαγετε 
εις την κατεναντι 
κωμην 
εν η 
εισπορευομενοι 

ευρησετε 

πωλον δεδεμενον 
εφ ον ουδεις 

John 12:12
12 τη επαυριον ο 
οχλος πολυς 
ο ελθων εις την 
εορτην 
ακουσαντες οτι 
ερχεται ο ιησους 
εις ιεροσολυμα

John 12:14-16
14 ευρων δε ο 
ιησους 
οναριον 
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λυσαντες 
αγαγετε μοι
3 και εαν τις υμιν 
ειπη 
τι 

ερειτε οτι 
ο κυριος αυτων 
χρειαν εχει 
ευθυς δε 
αποστελει αυτους

4 τουτο δε 
γεγονεν ινα 
πληρωθη το ρηθεν 
δια του προφητου 
λεγοντος
5 ειπατε τη 

θυγατρι σιων 
ιδου ο βασιλευς 
σου ερχεται σοι 
πραυς και 
επιβεβηκως 
επι ονον και 
επι πωλον υιον 
υποζυγιου

6 πορευθεντες δε 
οι μαθηται και 

ουπω 
ανθρωπων 
εκαθισεν 
λυσατε αυτον και 
φερετε
3 και εαν τις υμιν 
ειπη 
τι 
ποιειτε τουτο 
ειπατε 
ο κυριος αυτου 
χρειαν εχει και 
ευθυς αυτον 
αποστελλει παλιν 
ωδε

4 και απηλθον και 

πωποτε 
ανθρωπων 
εκαθισεν και 
λυσαντες αυτον 
αγαγετε
31 και εαν τις 
υμας ερωτα 
δια τι λυετε ουτως 

ερειτε οτι 
ο κυριος αυτου 
χρειαν εχει

32 απελθοντες δε 
οι απεσταλμενοι 

εκαθισεν επ αυτο 

καθως εστιν 

γεγραμμενον

15 μη φοβου 
θυγατηρ σιων 
ιδου ο βασιλευς 
σου ερχεται 

καθημενος 
επι πωλον ονου

16 ταυτα ουκ 
εγνωσαν αυτου οι 
μαθηται το 
πρωτον αλλ οτε 
εδοξασθη ιησους 
τοτε εμνησθησαν 
οτι ταυτα ην επ 
αυτω γεγραμμενα 
και ταυτα 
εποιησαν αυτω
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ποιησαντες 
καθως συνεταξεν 
αυτοις ο ιησους

7 ηγαγον την ονον 
και τον πωλον 

και επεθηκαν επ 
αυτων τα ιματια 

και επεκαθισεν 
επανω αυτων

8 ο δε πλειστος 
οχλος εστρωσαν 
εαυτων τα ιματια 
εν τη οδω 
αλλοι δε εκοπτον 
κλαδους απο των 
δενδρων και 
εστρωννυον εν τη 
οδω

9 οι δε οχλοι οι 
προαγοντες αυτον 

ευρον 
πωλον δεδεμενον 
προς θυραν εξω 
επι του αμφοδου 
και λυουσιν αυτον

5 και τινες των 
εκει εστηκοτων 
ελεγον αυτοις 
τι ποιειτε λυοντες 
τον πωλον
6 οι δε ειπαν 
αυτοις 
καθως ειπεν ο 
ιησους και 
αφηκαν αυτους
7 και φερουσιν 
τον πωλον 
προς τον ιησουν 
και επιβαλλουσιν 
αυτω τα ιματια 
αυτων και 
εκαθισεν επ αυτον

8 και πολλοι τα 
ιματια αυτων 
εστρωσαν 
εις την οδον 
αλλοι δε στιβαδας 
κοψαντες εκ των 
αγρων

9 και οι 
προαγοντες 

ευρον 
καθως ειπεν 
αυτοις

33 λυοντων δε 
αυτων τον πωλον 
ειπαν οι κυριοι 
αυτου προς 
αυτους 
τι λυετε τον 
πωλον
34 οι δε ειπαν οτι 

ο κυριος αυτου 
χρειαν εχει

35 και ηγαγον 
αυτον 
προς τον ιησουν 
και επιριψαντες 
αυτων τα ιματια 
επι τον πωλον 
επεβιβασαν τον 
ιησουν
36 πορευομενου 
δε αυτου 
υπεστρωννυον τα 
ιματια αυτων 

εν τη οδω

37 εγγιζοντος δε 
αυτου ηδη προς 
τη καταβασει του 
ορους των ελαιων 
ηρξαντο 
απαν το πληθος 
των μαθητων 

John 12:13
13 ελαβον τα βαια 
των φοινικων και 
εξηλθον εις 
υπαντησιν αυτω 

και εκραυγαζον 

ωσαννα 
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και οι 
ακολουθουντες 

εκραζον λεγοντες 

ωσαννα 
τω υιω δαυιδ 
ευλογημενος 
ο ερχομενος 

εν ονοματι κυριου 

ωσαννα 
εν τοις υψιστοις

και οι 
ακολουθουντες 

εκραζον 

ωσαννα 

ευλογημενος 
ο ερχομενος 

εν ονοματι κυριου
10 ευλογημενη η 
ερχομενη βασιλεια 
του πατρος ημων 
δαυιδ 

ωσαννα 
εν τοις υψιστοις

χαιροντες 
αινειν τον θεον 
φωνη μεγαλη 
περι πασων ων 
ειδον δυναμεων
38 λεγοντες 

ευλογημενος 
ο ερχομενος 
ο βασιλευς 
εν ονοματι κυριου 

εν ουρανω ειρηνη 
και δοξα 
εν υψιστοις

39 και τινες των 
φαρισαιων απο 
του οχλου 
ειπαν 

ευλογημενος 
ο ερχομενος 

εν ονοματι κυριου 
[και] ο βασιλευς 
του ισραηλ

John 12:17-
17 εμαρτυρει ουν 
ο οχλος ο ων μετ 
αυτου οτε τον 
λαζαρον 
εφωνησεν εκ του 
μνημειου και 
ηγειρεν αυτον εκ 
νεκρων
18 δια τουτο [και] 
υπηντησεν αυτω ο 
οχλος οτι 
ηκουσαν τουτο 
αυτον 
πεποιηκεναι το 
σημειον
19 οι ουν 
φαρισαιοι 

ειπαν 
προς εαυτους 
θεωρειτε οτι ουκ 
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προς αυτον 
διδασκαλε 
επιτιμησον τοις 
μαθηταις σου
40 και αποκριθεις 
ειπεν 
λεγω υμιν εαν 
ουτοι 
σιωπησουσιν 
οι λιθοι 
κραξουσιν
41 και ως ηγγισεν 
ιδων την πολιν 
εκλαυσεν 
επ αυτην
42 λεγων οτι 
ει εγνως εν τη 
ημερα ταυτη και 
συ τα προς 
ειρηνην νυν δε 
εκρυβη απο 
οφθαλμων σου
43 οτι ηξουσιν 
ημεραι επι σε και 
παρεμβαλουσιν οι 
εχθροι σου 
χαρακα σοι και 
περικυκλωσουσιν 
σε και συνεξουσιν 
σε παντοθεν
44 και εδαφιουσιν 
σε και τα τεκνα 
σου εν σοι και 
ουκ αφησουσιν 
λιθον επι λιθον εν 
σοι ανθ ων ουκ 
εγνως τον καιρον 
της επισκοπης 

ωφελειτε ουδεν 
ιδε ο κοσμος 
οπισω αυτου 
απηλθεν
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10 και 
εισελθοντος αυτου 
εις ιεροσολυμα 
εσεισθη πασα η 
πολις λεγουσα 
τις εστιν ουτος
11 οι δε οχλοι 
ελεγον ουτος 
εστιν ο προφητης 
ιησους ο απο 
ναζαρεθ της 
γαλιλαιας

11 και 
εισηλθεν 

εις ιεροσολυμα 

εις το ιερον και 
περιβλεψαμενος 
παντα 
οψιας ηδη ουσης 
της ωρας 
εξηλθεν εις 
βηθανιαν 
μετα των δωδεκα

σου

Matt 21:12-17

12 και εισηλθεν 
ιησους 
εις το ιερον και 

εξεβαλεν 

Mark 11:15-19

15 και ερχονται 
εις ιεροσολυμα 
και εισελθων 

εις το ιερον 

ηρξατο εκβαλλειν 

Luke 19:45-48

45 και εισελθων 

εις το ιερον 

ηρξατο εκβαλλειν 

John 2:13-16
13 και εγγυς ην το 
πασχα των 
ιουδαιων 
και ανεβη 
εις ιεροσολυμα 
ο ιησους
14 και ευρεν 
εν τω ιερω 
τους πωλουντας 
βοας και προβατα 
και περιστερας 
και τους 
κερματιστας 
καθημενους 
15 και ποιησας 
φραγελλιον εκ 
σχοινιων 
παντας εξεβαλεν 
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παντας 
τους πωλουντας 
και 
αγοραζοντας 
εν τω ιερω 

και τας τραπεζας 
των κολλυβιστων 

κατεστρεψεν και 
τας καθεδρας των 
πωλουντων τας 
περιστερας

13 και λεγει 
αυτοις 

γεγραπται 

ο οικος μου οικος 
προσευχης 
κληθησεται 

υμεις δε αυτον 
ποιειτε 

σπηλαιον ληστων

τους πωλουντας 
και τους 
αγοραζοντας 
εν τω ιερω 

και τας τραπεζας 
των κολλυβιστων 
και τας καθεδρας 
των πωλουντων 
τας περιστερας 
κατεστρεψεν

16 και ουκ ηφιεν 
ινα τις διενεγκη 
σκευος 
δια του ιερου
17 και εδιδασκεν 
και ελεγεν 
αυτοις 

ου γεγραπται οτι 

ο οικος μου οικος 
προσευχης 
κληθησεται 
πασιν τοις εθνεσιν 
υμεις δε 
πεποιηκατε αυτον 

σπηλαιον ληστων

τους πωλουντας

46 λεγων 
αυτοις 

γεγραπται 
και εσται 
ο οικος μου οικος 
προσευχης 

υμεις δε αυτον 
εποιησατε 

σπηλαιον ληστων
47 και ην 
διδασκων 

εκ του ιερου 

τα τε προβατα και 
τους βοας 
και των 
κολλυβιστων 
εξεχεεν το κερμα 
και τας τραπεζας 

ανετρεψεν

16 και 
τοις τας 
περιστερας 
πωλουσιν ειπεν 
αρατε ταυτα 
εντευθεν 

μη ποιειτε 
τον οικον του 
πατρος μου 
οικον εμποριου
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14 και προσηλθον 
αυτω τυφλοι και 
χωλοι εν τω ιερω 
και εθεραπευσεν 
αυτους
15 ιδοντες δε οι 
αρχιερεις και οι 
γραμματεις 
τα θαυμασια 
α εποιησεν και 
τους παιδας τους 
κραζοντας εν τω 
ιερω και λεγοντας 
ωσαννα τω υιω 
δαυιδ 
ηγανακτησαν

16 και ειπαν αυτω 
ακουεις 
τι ουτοι λεγουσιν 
ο δε ιησους λεγει 
αυτοις 
ναι ουδεποτε 
ανεγνωτε οτι 
εκ στοματος 
νηπιων και 
θηλαζοντων 
κατηρτισω αινον

17 και καταλιπων 
αυτους 

18 και ηκουσαν 
οι αρχιερεις και 
οι γραμματεις 

και εζητουν πως 
αυτον απολεσωσιν 

εφοβουντο γαρ 
αυτον 

πας γαρ ο οχλος 
εξεπλησσετο επι 
τη διδαχη αυτου

19 και οταν οψε 
εγενετο 

το καθ ημεραν 
εν τω ιερω 

οι δε αρχιερεις 
και οι γραμματεις 

εζητουν αυτον 
απολεσαι 
και οι πρωτοι του 
λαου
48 και ουχ 
ευρισκον 
το τι ποιησωσιν 
ο λαος γαρ απας 
εξεκρεματο αυτου 
ακουων
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εξηλθεν 
εξω της πολεως 
εις βηθανιαν και 
ηυλισθη εκει

εξεπορευοντο 
εξω της πολεως

Matt 21:18-22
18 πρωι δε 
επαναγων εις την πολιν 
επεινασεν
19 και ιδων συκην μιαν 
επι της οδου 

ηλθεν επ αυτην 
και ουδεν ευρεν εν αυτη 
ει μη φυλλα μονον 

και λεγει αυτη 
μηκετι εκ σου καρπος γενηται εις τον 
αιωνα 

και εξηρανθη παραχρημα η συκη
20 και ιδοντες οι μαθηται 
εθαυμασαν 
λεγοντες 

πως παραχρημα εξηρανθη η συκη
21 αποκριθεις δε ο ιησους 
ειπεν αυτοις 

αμην λεγω υμιν 
εαν εχητε πιστιν 
και μη διακριθητε 
ου μονον το της συκης ποιησετε 
αλλα καν τω ορει τουτω ειπητε 
αρθητι και βληθητι εις την θαλασσαν 

Mark 11:12-14
12 και τη επαυριον 
εξελθοντων αυτων απο βηθανιας 
επεινασεν
13 και ιδων συκην 
απο μακροθεν 
εχουσαν φυλλα 
ηλθεν ει αρα τι ευρησει εν αυτη 
και ελθων επ αυτην 
ουδεν ευρεν 
ει μη φυλλα 
ο γαρ καιρος ουκ ην συκων
14 και αποκριθεις ειπεν αυτη 
μηκετι εις τον αιωνα εκ σου μηδεις 
καρπον φαγοι 
και ηκουον οι μαθηται αυτου

Mark 11:20-26
20 και παραπορευομενοι πρωι 
ειδον 
την συκην εξηραμμενην εκ ριζων
21 και αναμνησθεις ο πετρος 

λεγει αυτω 
ραββι ιδε 
η συκη ην κατηρασω εξηρανται
22 και αποκριθεις ο ιησους 
λεγει αυτοις 
εχετε πιστιν θεου
23 αμην λεγω υμιν οτι 

ος αν ειπη τω ορει τουτω 
αρθητι και βληθητι εις την θαλασσαν 
και μη διακριθη εν τη καρδια αυτου 
αλλα πιστευη οτι ο λαλει γινεται 
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γενησεται

22 και παντα 
οσα αν αιτησητε εν τη προσευχη 
πιστευοντες 

λημψεσθε

εσται αυτω
24 δια τουτο λεγω υμιν 
παντα 
οσα προσευχεσθε και αιτεισθε 
πιστευετε 
οτι ελαβετε 
και εσται υμιν
25 και οταν στηκετε προσευχομενοι 
αφιετε ει τι εχετε κατα τινος ινα και 
ο πατηρ υμων ο εν τοις ουρανοις 
αφη υμιν τα παραπτωματα υμων 
11:26

Matt 21:23-27

23 και ελθοντος αυτου 

εις το ιερον 

προσηλθον αυτω 
διδασκοντι 
οι αρχιερεις και 

οι πρεσβυτεροι 
του λαου 
λεγοντες 

εν ποια εξουσια ταυτα 
ποιεις 
και τις σοι εδωκεν την 
εξουσιαν ταυτην

24 αποκριθεις δε 
ο ιησους ειπεν αυτοις 
ερωτησω υμας 
καγω λογον ενα 
ον εαν ειπητε μοι 

Mark 11:27-33

27 και ερχονται παλιν 
εις ιεροσολυμα 

και εν τω ιερω 

περιπατουντος αυτου 
ερχονται προς αυτον 

οι αρχιερεις και 
οι γραμματεις και 
οι πρεσβυτεροι

28 και ελεγον αυτω 

εν ποια εξουσια ταυτα 
ποιεις 
η τις σοι εδωκεν την 
εξουσιαν ταυτην 
ινα ταυτα ποιης
29 ο δε ιησους ειπεν 
αυτοις 
επερωτησω υμας 
ενα λογον 
και αποκριθητε μοι 

Luke 20:1-8
1 και εγενετο εν μια των 
ημερων 

διδασκοντος αυτου τον 
λαον 
εν τω ιερω 
και ευαγγελιζομενου 
επεστησαν 

οι αρχιερεις και 
οι γραμματεις 
συν τοις πρεσβυτεροις

2 και ειπαν λεγοντες 
προς αυτον 
ειπον ημιν 
εν ποια εξουσια ταυτα 
ποιεις 
η τις εστιν ο δους σοι 
την εξουσιαν ταυτην

3 αποκριθεις δε ειπεν 
προς αυτους 
ερωτησω υμας 
καγω λογον 
και ειπατε μοι
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καγω υμιν ερω εν ποια 
εξουσια ταυτα ποιω
25 το βαπτισμα 
το ιωαννου ποθεν ην 
εξ ουρανου 
η εξ ανθρωπων 

οι δε διελογιζοντο 
εν εαυτοις 
λεγοντες 
εαν ειπωμεν 
εξ ουρανου 
ερει ημιν 
δια τι ουν ουκ 
επιστευσατε αυτω
26 εαν δε ειπωμεν 
εξ ανθρωπων 
φοβουμεθα τον οχλον 

παντες γαρ ως 
προφητην εχουσιν τον 
ιωαννην
27 και αποκριθεντες τω 
ιησου ειπαν 
ουκ οιδαμεν 
εφη αυτοις και αυτος 

ουδε εγω λεγω υμιν 
εν ποια εξουσια ταυτα 
ποιω

και ερω υμιν εν ποια 
εξουσια ταυτα ποιω
30 το βαπτισμα 
το ιωαννου 
εξ ουρανου ην 
η εξ ανθρωπων 
αποκριθητε μοι
31 και διελογιζοντο 
προς εαυτους 
λεγοντες 
εαν ειπωμεν 
εξ ουρανου 
ερει 
δια τι [ουν] ουκ 
επιστευσατε αυτω
32 αλλα ειπωμεν 
εξ ανθρωπων 
εφοβουντο τον οχλον 

απαντες γαρ ειχον τον 
ιωαννην οντως οτι 
προφητης ην
33 και αποκριθεντες τω 
ιησου λεγουσιν 
ουκ οιδαμεν 
και ο ιησους λεγει 
αυτοις 
ουδε εγω λεγω υμιν 
εν ποια εξουσια ταυτα 
ποιω

4 το βαπτισμα 
ιωαννου 
εξ ουρανου ην 
η εξ ανθρωπων

5 οι δε συνελογισαντο 
προς εαυτους 
λεγοντες οτι 
εαν ειπωμεν 
εξ ουρανου 
ερει 
δια τι ουκ 
επιστευσατε αυτω
6 εαν δε ειπωμεν 
εξ ανθρωπων 
ο λαος απας 
καταλιθασει ημας 
πεπεισμενος γαρ εστιν 
ιωαννην προφητην ειναι

7 και απεκριθησαν 

μη ειδεναι ποθεν
8 και ο ιησους ειπεν 
αυτοις 
ουδε εγω λεγω υμιν 
εν ποια εξουσια ταυτα 
ποιω

Matt 21:28-32
τι δε υμιν δοκει 
ανθρωπος ειχεν τεκνα δυο 
και προσελθων τω πρωτω ειπεν 
τεκνον υπαγε σημερον 
εργαζου εν τω αμπελωνι
29 ο δε αποκριθεις ειπεν 
ου θελω 
υστερον δε μεταμεληθεις απηλθεν
30 προσελθων δε τω ετερω ειπεν 
ωσαυτως 

ο δε αποκριθεις ειπεν 
εγω κυριε 
και ουκ απηλθεν
31 τις εκ των δυο εποιησεν το θελημα 
του πατρος 
λεγουσιν 
ο πρωτος 
λεγει αυτοις ο ιησους 
αμην λεγω υμιν οτι 
οι τελωναι και αι πορναι προαγουσιν 
υμας εις την βασιλειαν του θεου
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32 ηλθεν γαρ ιωαννης προς υμας εν 
οδω δικαιοσυνης και ουκ 
επιστευσατε αυτω 
οι δε τελωναι και αι πορναι 

επιστευσαν αυτω 
υμεις δε ιδοντες ουδε μετεμεληθητε 
υστερον του πιστευσαι αυτω

Matt 21:33-46

33 αλλην παραβολην 
ακουσατε 
ανθρωπος ην 
οικοδεσποτης 
οστις εφυτευσεν 
αμπελωνα και 
φραγμον αυτω 
περιεθηκεν 
και ωρυξεν εν αυτω 
ληνον 
και ωκοδομησεν πυργον 
και εξεδετο αυτον 
γεωργοις 
και απεδημησεν

34 οτε δε ηγγισεν ο 
καιρος των καρπων 
απεστειλεν τους 
δουλους αυτου 
προς τους γεωργους 
λαβειν τους καρπους 
αυτου

35 και λαβοντες 
οι γεωργοι τους 
δουλους αυτου 

ον μεν εδειραν 

Mark 12:1-12
1 και ηρξατο αυτοις 
εν παραβολαις 
λαλειν 
αμπελωνα ανθρωπος 

εφυτευσεν και 

περιεθηκεν φραγμον 

και ωρυξεν 
υποληνιον 
και ωκοδομησεν πυργον 
και εξεδετο αυτον 
γεωργοις 
και απεδημησεν

2 και απεστειλεν προς 
τους γεωργους τω καιρω 

δουλον 

ινα παρα των γεωργων 
λαβη απο των καρπων 
του αμπελωνος
3 και λαβοντες 

αυτον 
εδειραν 
και απεστειλαν κενον
4 και παλιν απεστειλεν 
προς αυτους αλλον 
δουλον 
κακεινον 
εκεφαλιωσαν και 
ητιμασαν

Luke 20:9-19
9 ηρξατο δε προς τον 
λαον λεγειν την 
παραβολην ταυτην 
ανθρωπος [τις] 

εφυτευσεν 
αμπελωνα 

και εξεδετο αυτον 
γεωργοις 
και απεδημησεν 
χρονους ικανους
10 και καιρω απεστειλεν 
προς τους γεωργους 

δουλον 

ινα απο του καρπου του 
αμπελωνος δωσουσιν 
αυτω 
οι δε γεωργοι 
εξαπεστειλαν 
αυτον 
δειραντες 
κενον
11 και προσεθετο ετερον 
πεμψαι δουλον 

οι δε κακεινον 
δειραντες και 
ατιμασαντες 
εξαπεστειλαν κενον
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ον δε απεκτειναν 
ον δε ελιθοβολησαν
36 παλιν απεστειλεν 
αλλους δουλους 

πλειονας των πρωτων 
και εποιησαν αυτοις 
ωσαυτως

37 υστερον δε 
απεστειλεν προς αυτους 
τον υιον αυτου 
λεγων 
εντραπησονται τον υιον 
μου
38 οι δε γεωργοι ιδοντες 
τον υιον 
ειπον εν εαυτοις 

ουτος εστιν ο 
κληρονομος 
δευτε αποκτεινωμεν 
αυτον 
και σχωμεν την 
κληρονομιαν αυτου
39 και λαβοντες αυτον 

εξεβαλον εξω του 
αμπελωνος 
και απεκτειναν
40 οταν ουν ελθη ο 
κυριος του αμπελωνος 
τι ποιησει τοις γεωργοις 
εκεινοις

5 και αλλον απεστειλεν 

κακεινον 

απεκτειναν 

και πολλους αλλους 
ους μεν δεροντες 
ους δε αποκτεννοντες

6 ετι ενα ειχεν υιον 
αγαπητον απεστειλεν 
αυτον εσχατον προς 
αυτους λεγων οτι 
εντραπησονται τον υιον 
μου
7 εκεινοι δε οι γεωργοι 

προς εαυτους ειπαν οτι 

ουτος εστιν ο 
κληρονομος 
δευτε αποκτεινωμεν 
αυτον 
και ημων εσται η 
κληρονομια
8 και λαβοντες 
απεκτειναν αυτον 
και εξεβαλον αυτον 
εξω του αμπελωνος

9 τι [ουν] ποιησει ο 
κυριος του αμπελωνος 

12 και προσεθετο τριτον 
πεμψαι 
οι δε και τουτον 
τραυματισαντες 
εξεβαλον

13 ειπεν δε ο κυριος του 
αμπελωνος 
τι ποιησω 
πεμψω τον υιον μου τον 
αγαπητον 

ισως τουτον 
εντραπησονται
14 ιδοντες δε αυτον οι 
γεωργοι 
διελογιζοντο προς 
αλληλους λεγοντες 
ουτος εστιν ο 
κληρονομος 
αποκτεινωμεν 
αυτον 
ινα ημων γενηται η 
κληρονομια

15 και εκβαλοντες αυτον 
εξω του αμπελωνος 
απεκτειναν 

τι ουν ποιησει αυτοις ο 
κυριος του αμπελωνος
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41 λεγουσιν αυτω 

κακους κακως απολεσει 
αυτους 
και τον αμπελωνα 
εκδωσεται αλλοις 
γεωργοις 
οιτινες αποδωσουσιν 
αυτω τους καρπους 
εν τοις καιροις αυτων

42 λεγει αυτοις ο ιησους 
ουδεποτε ανεγνωτε εν 
ταις γραφαις 
λιθον ον απεδοκιμασαν 
οι οικοδομουντες 
ουτος εγενηθη εις 
κεφαλην γωνιας 
παρα κυριου εγενετο 
αυτη 
και εστιν θαυμαστη εν 
οφθαλμοις ημων
43 δια τουτο λεγω υμιν 
οτι 
αρθησεται αφ υμων η 
βασιλεια του θεου 
και δοθησεται εθνει 
ποιουντι τους καρπους 
αυτης
44 [και ο πεσων επι τον 
λιθον τουτον 
συνθλασθησεται 
εφ ον δ αν πεση λικμησει 
αυτον]
45 και ακουσαντες 
οι αρχιερεις και 
οι φαρισαιοι 
τας παραβολας αυτου 
εγνωσαν 
οτι περι αυτων λεγει

ελευσεται 
και απολεσει τους 
γεωργους 
και δωσει τον αμπελωνα 
αλλοις

10 ουδε την γραφην 
ταυτην ανεγνωτε 
λιθον ον απεδοκιμασαν 
οι οικοδομουντες 
ουτος εγενηθη εις 
κεφαλην γωνιας
11 παρα κυριου εγενετο 
αυτη 
και εστιν θαυμαστη εν 
οφθαλμοις ημων

16 ελευσεται 
και απολεσει τους 
γεωργους τουτους 
και δωσει τον αμπελωνα 
αλλοις 

ακουσαντες δε ειπαν 
μη γενοιτο
17 ο δε εμβλεψας 
αυτοις ειπεν 
τι ουν εστιν το 
γεγραμμενον τουτο 
λιθον ον απεδοκιμασαν 
οι οικοδομουντες 
ουτος εγενηθη εις 
κεφαλην γωνιας

18 πας ο πεσων επ 
εκεινον τον λιθον 
συνθλασθησεται 
εφ ον δ αν πεση λικμησει 
αυτον
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46 και ζητουντες 

αυτον κρατησαι 

εφοβηθησαν 
τους οχλους 
επει εις προφητην αυτον 
ειχον

12 και εζητουν 

αυτον κρατησαι 

και εφοβηθησαν 
τον οχλον 

εγνωσαν γαρ 
οτι προς αυτους την 
παραβολην ειπεν 
και αφεντες αυτον 
απηλθον

19 και εζητησαν 
οι γραμματεις και 
οι αρχιερεις 
επιβαλειν επ αυτον τας 
χειρας εν αυτη τη ωρα 
και εφοβηθησαν 
τον λαον 

εγνωσαν γαρ 
οτι προς αυτους ειπεν 
την παραβολην ταυτην

Matt 22:1-14

1 και αποκριθεις ο ιησους 
παλιν ειπεν εν παραβολαις αυτοις 
λεγων
2 ωμοιωθη η βασιλεια των ουρανων 
ανθρωπω βασιλει 
οστις εποιησεν γαμους τω υιω αυτου

3 και απεστειλεν τους δουλους αυτου 

καλεσαι τους κεκλημενους 
εις τους γαμους 

και ουκ ηθελον ελθειν

4 παλιν απεστειλεν αλλους δουλους 
λεγων 
ειπατε τοις κεκλημενοις 
ιδου το αριστον μου ητοιμακα 
οι ταυροι μου και τα σιτιστα 
τεθυμενα 
και παντα ετοιμα 

Luke 14:15-24
15 ακουσας δε τις των 
συνανακειμενων ταυτα 
ειπεν αυτω 
μακαριος οστις φαγεται αρτον εν τη 
βασιλεια του θεου
16 ο δε ειπεν αυτω 

ανθρωπος τις 
εποιει δειπνον μεγα 
και εκαλεσεν πολλους
17 και απεστειλεν τον δουλον αυτου 
τη ωρα του δειπνου 
ειπειν τοις κεκλημενοις 

ερχεσθε οτι ηδη ετοιμα εστιν
18 και ηρξαντο απο μιας παντες 
παραιτεισθαι 
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δευτε εις τους γαμους
5 οι δε αμελησαντες απηλθον 
ος μεν εις τον ιδιον αγρον 

ος δε επι την εμποριαν αυτου

6 οι δε λοιποι κρατησαντες τους 
δουλους αυτου 
υβρισαν και απεκτειναν

7 ο δε βασιλευς ωργισθη 
και πεμψας τα στρατευματα αυτου 
απωλεσεν τους φονεις εκεινους 
και την πολιν αυτων ενεπρησεν
8 τοτε λεγει τοις δουλοις αυτου 
ο μεν γαμος ετοιμος εστιν 
οι δε κεκλημενοι ουκ ησαν αξιοι
9 πορευεσθε ουν επι τας διεξοδους 
των οδων 
και οσους εαν ευρητε 

καλεσατε εις τους γαμους
10 και εξελθοντες οι δουλοι εκεινοι 
εις τας οδους 
συνηγαγον παντας 
ους ευρον πονηρους τε και αγαθους 

και επλησθη ο γαμος ανακειμενων
11 εισελθων δε ο βασιλευς 
θεασασθαι τους ανακειμενους 
ειδεν εκει ανθρωπον ουκ ενδεδυμενον 

ο πρωτος ειπεν αυτω 
αγρον ηγορασα 
και εχω αναγκην εξελθων ιδειν αυτον 
ερωτω σε εχε με παρητημενον
19 και ετερος ειπεν 
ζευγη βοων ηγορασα πεντε και 
πορευομαι δοκιμασαι αυτα 
ερωτω σε εχε με παρητημενον
20 και ετερος ειπεν 
γυναικα εγημα 
και δια τουτο ου δυναμαι ελθειν

21 και παραγενομενος ο δουλος 
απηγγειλεν τω κυριω αυτου ταυτα 
τοτε οργισθεις ο οικοδεσποτης 

ειπεν τω δουλω αυτου 

εξελθε ταχεως εις τας πλατειας και 
ρυμας της πολεως 
και τους πτωχους και αναπειρους και 
τυφλους και χωλους 
εισαγαγε ωδε
22 και ειπεν ο δουλος 

κυριε γεγονεν ο επεταξας 
και ετι τοπος εστιν
23 και ειπεν ο κυριος προς τον 
δουλον 
εξελθε εις τας οδους και φραγμους 
και αναγκασον εισελθειν 
ινα γεμισθη μου ο οικος
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ενδυμα γαμου
12 και λεγει αυτω 
εταιρε 
πως εισηλθες ωδε 
μη εχων ενδυμα γαμου 
ο δε εφιμωθη
13 τοτε ο βασιλευς ειπεν τοις 
διακονοις 
δησαντες αυτου ποδας και χειρας 
εκβαλετε αυτον εις το σκοτος το 
εξωτερον 
εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος 
των οδοντων

14 πολλοι γαρ εισιν κλητοι 
ολιγοι δε εκλεκτοι

24 λεγω γαρ υμιν οτι 
ουδεις των ανδρων εκεινων των 
κεκλημενων 
γευσεται μου του δειπνου 

Matt 22:15-22
15 τοτε πορευθεντες 
οι φαρισαιοι 
συμβουλιον ελαβον 
οπως αυτον 
παγιδευσωσιν εν λογω
16 και αποστελλουσιν 
αυτω 
τους μαθητας αυτων 
μετα των ηρωδιανων 

λεγοντες 

διδασκαλε 
οιδαμεν 
οτι αληθης ει 
και την οδον του θεου 
εν αληθεια διδασκεις 
και ου μελει σοι 
περι ουδενος 
ου γαρ βλεπεις εις 
προσωπον ανθρωπων

Mark 12:13-17

13 και αποστελλουσιν 
προς αυτον 
τινας των φαρισαιων 
και των ηρωδιανων 
ινα αυτον αγρευσωσιν 
λογω
14 και ελθοντες 
λεγουσιν αυτω 
διδασκαλε 
οιδαμεν 
οτι αληθης ει 

και ου μελει σοι 
περι ουδενος 
ου γαρ βλεπεις εις 
προσωπον ανθρωπων 
αλλ επ αληθειας την 

Luke 20:20-26
20 και παρατηρησαντες 
απεστειλαν εγκαθετους 
υποκρινομενους εαυτους 
δικαιους ειναι ινα 
επιλαβωνται αυτου 
λογου ωστε παραδουναι 
αυτον τη αρχη και τη 
εξουσια του ηγεμονος
21 και επηρωτησαν 
αυτον λεγοντες 
διδασκαλε οιδαμεν οτι 
ορθως λεγεις και 
διδασκεις και ου 
λαμβανεις προσωπον 
αλλ επ αληθειας την 
οδον του θεου διδασκεις
22 εξεστιν ημας καισαρι 
φορον δουναι η ου
23 κατανοησας δε αυτων 
την πανουργιαν ειπεν 
προς αυτους
24 δειξατε μοι δηναριον 
τινος εχει εικονα και 
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17  ειπε ουν ημιν 
τι σοι δοκει 
εξεστιν δουναι 
κηνσον καισαρι η ου

18 γνους δε ο ιησους 
την πονηριαν αυτων 
ειπεν 
τι με πειραζετε 
υποκριται
19 επιδειξατε μοι 
το νομισμα του κηνσου 
οι δε προσηνεγκαν αυτω 
δηναριον
20 και λεγει αυτοις 
τινος η εικων αυτη 
και η επιγραφη
21 λεγουσιν αυτω 
καισαρος 
τοτε λεγει 
αυτοις 
αποδοτε ουν τα 
καισαρος καισαρι 
και τα του θεου τω θεω
22 και ακουσαντες 
εθαυμασαν 
και αφεντες αυτον 
απηλθαν

οδον του θεου διδασκεις 

εξεστιν δουναι 
κηνσον καισαρι η ου
15 δωμεν η μη δωμεν 
(12-15) 
ο δε ειδως αυτων 
την υποκρισιν 
ειπεν αυτοις 
τι με πειραζετε 

φερετε μοι 
δηναριον ινα ιδω
16 οι δε ηνεγκαν 

και λεγει αυτοις 
τινος η εικων αυτη 
και η επιγραφη 
οι δε ειπαν αυτω 
καισαρος
17 ο δε ιησους ειπεν 
αυτοις 
τα καισαρος αποδοτε 
καισαρι 
και τα του θεου τω θεω 
και 
εξεθαυμαζον επ αυτω

επιγραφην οι δε ειπαν 
καισαρος
25 ο δε ειπεν προς 
αυτους τοινυν αποδοτε 
τα καισαρος καισαρι και 
τα του θεου τω θεω
26 και ουκ ισχυσαν 
επιλαβεσθαι αυτου 
ρηματος εναντιον του 
λαου και θαυμασαντες 
επι τη αποκρισει αυτου 
εσιγησαν

Matt 22:23-33
23 εν εκεινη τη ημερα 
προσηλθον αυτω 
σαδδουκαιοι 
λεγοντες 
μη ειναι αναστασιν 
και επηρωτησαν αυτον
24 λεγοντες 
διδασκαλε 
μωυσης ειπεν 
εαν τις 

Mark 12:18-27

18 και ερχονται 
σαδδουκαιοι προς αυτον 
οιτινες λεγουσιν 
αναστασιν μη ειναι 
και επηρωτων αυτον 
λεγοντες
19 διδασκαλε 
μωυσης εγραψεν ημιν 
οτι εαν τινος αδελφος 

Luke 20:27-40

27 προσελθοντες δε 
τινες των σαδδουκαιων 
οι [αντι]λεγοντες
αναστασιν μη ειναι 
επηρωτησαν αυτον
28 λεγοντες 
διδασκαλε 
μωυσης εγραψεν ημιν 
εαν τινος αδελφος 
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αποθανη 

μη εχων τεκνα 
επιγαμβρευσει 
ο αδελφος αυτου την 
γυναικα αυτου 
και αναστησει σπερμα 
τω αδελφω αυτου
25 ησαν δε παρ ημιν 
επτα αδελφοι 
και ο πρωτος γημας 

ετελευτησεν 
και μη εχων σπερμα 
αφηκεν την γυναικα 
αυτου τω αδελφω αυτου
26 ομοιως 
και ο δευτερος 

και ο τριτος 

εως των επτα

27 υστερον δε παντων 
απεθανεν η γυνη
28 εν τη αναστασει ουν 

τινος των επτα εσται 
γυνη 
παντες γαρ εσχον 
αυτην
29 αποκριθεις δε 
ο ιησους ειπεν αυτοις 
πλανασθε 
μη ειδοτες τας γραφας 
μηδε την δυναμιν του 
θεου

αποθανη 
και καταλιπη γυναικα 
και μη αφη τεκνον 
ινα λαβη 
ο αδελφος αυτου την 
γυναικα 
και εξαναστηση σπερμα 
τω αδελφω αυτου
20 επτα αδελφοι 
ησαν 
και ο πρωτος ελαβεν 
γυναικα και 
αποθνησκων 
ουκ αφηκεν σπερμα

21 και ο δευτερος 
ελαβεν αυτην και 
απεθανεν 
μη καταλιπων σπερμα 
και ο τριτος ωσαυτως

22 και οι επτα ουκ 
αφηκαν σπερμα 

εσχατον παντων 
και η γυνη απεθανεν
23 εν τη αναστασει 
[οταν αναστωσιν] 
τινος αυτων εσται 
γυνη 
οι γαρ επτα εσχον 
αυτην γυναικα
24 εφη αυτοις 
ο ιησους 
ου δια τουτο πλανασθε 
μη ειδοτες τας γραφας 
μηδε την δυναμιν του 
θεου

αποθανη 
εχων γυναικα 
και ουτος ατεκνος η 
ινα λαβη 
ο αδελφος αυτου την 
γυναικα 
και εξαναστηση σπερμα 
τω αδελφω αυτου
29 επτα ουν αδελφοι 
ησαν 
και ο πρωτος λαβων 
γυναικα 
απεθανεν 
ατεκνος

30 και ο δευτερος

31 και ο τριτος 
ελαβεν αυτην 
ωσαυτως δε και οι επτα 
ου κατελιπον τεκνα 
και απεθανον
32 υστερον 
και η γυνη απεθανεν
33 η γυνη ουν 
εν τη αναστασει 
τινος αυτων γινεται 
γυνη 
οι γαρ επτα εσχον 
αυτην γυναικα
34 και ειπεν αυτοις 
ο ιησους 

οι υιοι του αιωνος 
τουτου γαμουσιν 
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30 εν γαρ τη αναστασει 

ουτε γαμουσιν 
ουτε γαμιζονται 

αλλ ως αγγελοι 
εν τω ουρανω εισιν

31 περι δε της 
αναστασεως των νεκρων 
ουκ ανεγνωτε 
το ρηθεν υμιν 

υπο του θεου 
λεγοντος
32 εγω ειμι 
ο θεος αβρααμ και 
ο θεος ισαακ και 
ο θεος ιακωβ 
ουκ εστιν [ο] θεος 
νεκρων αλλα ζωντων

33 και ακουσαντες 
οι οχλοι εξεπλησσοντο 
επι τη διδαχη αυτου

25 οταν γαρ εκ νεκρων 
αναστωσιν 
ουτε γαμουσιν 
ουτε γαμιζονται 

αλλ εισιν ως αγγελοι 
εν τοις ουρανοις

26 περι δε των νεκρων 
οτι εγειρονται 
ουκ ανεγνωτε 
εν τη βιβλω μωυσεως 
επι του βατου 
πως ειπεν αυτω ο θεος 
λεγων 
εγω 
ο θεος αβρααμ και 
[ο] θεος ισαακ και 
[ο] θεος ιακωβ
27 ουκ εστιν θεος 
νεκρων αλλα ζωντων 

πολυ πλανασθε

και γαμισκονται
35 οι δε καταξιωθεντες 
του αιωνος εκεινου 
τυχειν 
και της αναστασεως της 
εκ νεκρων 
ουτε γαμουσιν 
ουτε γαμιζονται
36 ουδε γαρ αποθανειν 
ετι δυνανται 
ισαγγελοι γαρ εισιν 

και υιοι εισιν θεου 
της αναστασεως υιοι 
οντες
37 οτι δε εγειρονται 
οι νεκροι 

και μωυσης εμηνυσεν 
επι της βατου 
ως λεγει κυριον 

τον θεον αβρααμ και 
θεον ισαακ και 
θεον ιακωβ
38 θεος δε ουκ εστιν 
νεκρων αλλα ζωντων 
παντες γαρ αυτω ζωσιν

39 αποκριθεντες δε τινες 
των γραμματεων ειπαν 
διδασκαλε 
καλως ειπας

Matt 22:34-40
34 οι δε φαρισαιοι 

ακουσαντες 

Mark 12:28-34
28 και προσελθων 
εις των γραμματεων 
ακουσας 

Luke 10:25-28
25 και ιδου 
νομικος τις ανεστη 
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οτι εφιμωσεν τους 
σαδδουκαιους 
συνηχθησαν επι το αυτο
35 και επηρωτησεν 
εις εξ αυτων [νομικος] 
πειραζων αυτον
36 διδασκαλε 

ποια εντολη μεγαλη 
εν τω νομω
37 ο δε εφη αυτω 

αγαπησεις 
κυριον τον θεον σου 
εν ολη τη καρδια 
σου 
και εν ολη τη ψυχη 
σου 
και εν ολη τη διανοια 
σου

38 αυτη εστιν η μεγαλη 
και πρωτη εντολη
39 δευτερα δε ομοια 
αυτη 
αγαπησεις τον πλησιον 
σου ως σεαυτον

40 εν ταυταις ταις δυσιν 
εντολαις 
ολος ο νομος κρεμαται 

αυτων συζητουντων 
ιδων οτι καλως 
απεκριθη αυτοις 

επηρωτησεν 

αυτον 

ποια εστιν εντολη πρωτη 
παντων
29 απεκριθη ο ιησους 
οτι πρωτη εστιν 
ακουε ισραηλ 
κυριος ο θεος ημων 
κυριος εις εστιν
30 και αγαπησεις 
κυριον τον θεον σου 
εξ ολης της καρδιας 
σου 
και εξ ολης της ψυχης 
σου 
και εξ ολης της διανοιας 
σου 
και εξ ολης της ισχυος 
σου

31 δευτερα 
αυτη 
αγαπησεις τον πλησιον 
σου ως σεαυτον 
μειζων τουτων αλλη 
εντολη ουκ εστιν

εκπειραζων αυτον λεγων 
διδασκαλε 
τι ποιησας ζωην αιωνιον 
κληρονομησω
26 ο δε ειπεν προς 
αυτον 
εν τω νομω τι γεγραπται 
πως αναγινωσκεις
27 ο δε αποκριθεις ειπεν 

αγαπησεις κυριον 
τον θεον σου 
εξ ολης [της] καρδιας 
σου 
και εν ολη τη ψυχη σου 

και εν ολη τη ισχυι 
σου 
και εν ολη τη διανοια 
σου 

και τον πλησιον 
σου ως σεαυτον
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και οι προφηται

Matt 22:41-46 
συνηγμενων δε των 
φαρισαιων 
επηρωτησεν αυτους 
ο ιησους
42 λεγων 

τι υμιν δοκει περι του 
χριστου 
τινος υιος εστιν 
λεγουσιν αυτω 
του δαυιδ
43 λεγει αυτοις 
πως ουν δαυιδ 

32  και ειπεν αυτω ο 
γραμματευς 
καλως διδασκαλε 
επ αληθειας ειπες 

οτι εις εστιν και ουκ 
εστιν αλλος πλην αυτου
33 και το αγαπαν αυτον 
εξ ολης της καρδιας και 
εξ ολης της συνεσεως 
και εξ ολης της ισχυος 
και το αγαπαν τον 
πλησιον ως εαυτον 
περισσοτερον εστιν 
παντων των 
ολοκαυτωματων και 
θυσιων
34 και ο ιησους 
ιδων [αυτον] οτι 
νουνεχως απεκριθη 
ειπεν αυτω 
ου μακραν ει απο της 
βασιλειας του θεου 

και ουδεις ουκετι ετολμα 
αυτον επερωτησαι
Mark 12:35-37

35 και αποκριθεις ο 
ιησους 
ελεγεν 
διδασκων εν τω ιερω 
πως λεγουσιν 
οι γραμματεις οτι 
ο χριστος 

υιος δαυιδ εστιν

36 αυτος δαυιδ 

28 ειπεν δε αυτω 

ορθως απεκριθης 
τουτο ποιει και ζηση

Luke 20:40-44
40 ουκετι γαρ ετολμων 
επερωταν αυτον ουδεν

41 ειπεν δε προς αυτους 

πως λεγουσιν 

τον χριστον 

ειναι δαυιδ υιον

42 αυτος γαρ δαυιδ 
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εν πνευματι καλει αυτον 
κυριον 
λεγων

44 ειπεν κυριος 
τω κυριω μου 
καθου εκ δεξιων μου 
εως αν θω τους 
εχθρους σου υποκατω 
των ποδων σου
45 ει ουν δαυιδ καλει 
αυτον κυριον 
πως υιος αυτου 
εστιν

46 και ουδεις εδυνατο 
αποκριθηναι αυτω λογον 
ουδε ετολμησεν τις 
απ εκεινης της ημερας 
επερωτησαι αυτον 
ουκετι

ειπεν εν τω πνευματι τω 
αγιω 

ειπεν κυριος 
τω κυριω μου 
καθου εκ δεξιων μου 
εως αν θω τους 
εχθρους σου υποκατω 
των ποδων σου
37 αυτος δαυιδ λεγει 
αυτον κυριον 
και ποθεν αυτου εστιν 
υιος 
και [ο] πολυς οχλος 
ηκουεν αυτου ηδεως

λεγει 
εν βιβλω ψαλμων 
ειπεν κυριος 
τω κυριω μου 
καθου εκ δεξιων μου
43 εως αν θω τους 
εχθρους σου υποποδιον 
των ποδων σου
44 δαυιδ ουν 
κυριον αυτον καλει 
και πως αυτου υιος 
εστιν

Matt 23:1-3
1 τοτε ο ιησους 
ελαλησεν τοις οχλοις 
και τοις μαθηταις αυτου
2 λεγων 
επι της μωυσεως καθεδρας εκαθισαν 
οι γραμματεις και 

οι φαρισαιοι
3 παντα ουν 
οσα εαν ειπωσιν υμιν ποιησατε και 
τηρειτε κατα δε τα εργα αυτων μη 
ποιειτε 
λεγουσιν γαρ 
και ου ποιουσιν

Matt 23:4-7
4 δεσμευουσιν δε 
φορτια βαρεα [και 
δυσβαστακτα] και 
επιτιθεασιν επι τους 
ωμους των ανθρωπων 
αυτοι δε τω δακτυλω 
αυτων ου θελουσιν 
κινησαι αυτα
5 παντα δε τα εργα 

Luke 11:45-46
45 αποκριθεις δε τις των 
νομικων λεγει αυτω 
διδασκαλε ταυτα λεγων 
και ημας υβριζεις
46 ο δε ειπεν 
και υμιν τοις νομικοις 
ουαι 
οτι φορτιζετε τους 
ανθρωπους φορτια 
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αυτων ποιουσιν 
προς το θεαθηναι τοις 
ανθρωποις 
πλατυνουσιν γαρ τα 
φυλακτηρια αυτων 
και μεγαλυνουσιν τα 
κρασπεδα

6 φιλουσιν δε 

την πρωτοκλισιαν εν 
τοις δειπνοις και 
τας πρωτοκαθεδριας εν 
ταις συναγωγαις
7 και τους ασπασμους 
εν ταις αγοραις 
και καλεισθαι υπο των 
ανθρωπων ραββι

Mark 12:38-40
48 και εν τη διδαχη 
αυτου 

ελεγεν 
βλεπετε 
απο των γραμματεων 
των θελοντων 
εν στολαις περιπατειν 

και ασπασμους εν ταις 
αγοραις
39 και πρωτοκαθεδριας 
εν ταις συναγωγαις και 
πρωτοκλισιας εν τοις 
δειπνοις

δυσβαστακτα 
και αυτοι ενι των 
δακτυλων υμων 
ου προσψαυετε τοις 
φορτιοις

Luke 20:45-47
45 ακουοντος δε παντος 
του λαου 
ειπεν 
τοις μαθηταις [αυτου]
46 προσεχετε 
απο των γραμματεων 
των θελοντων 
περιπατειν εν στολαις 
και φιλουντων 
ασπασμους εν ταις 
αγοραις 
και πρωτοκαθεδριας εν 
ταις συναγωγαις 
και πρωτοκλισιας εν 
τοις δειπνοις
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40 οι κατεσθιοντες τας 
οικιας των χηρων και 
προφασει μακρα 
προσευχομενοι 
ουτοι λημψονται 
περισσοτερον κριμα

47 οι κατεσθιουσιν τας 
οικιας των χηρων και 
προφασει μακρα 
προσευχονται 
ουτοι λημψονται 
περισσοτερον κριμα

Matt 23:8-10
8 υμεις δε μη κληθητε ραββι 
εις γαρ εστιν υμων ο διδασκαλος 
παντες δε υμεις αδελφοι εστε
9 και πατερα μη καλεσητε υμων 
επι της γης 

εις γαρ εστιν υμων ο πατηρ ο 
ουρανιος
10 μηδε κληθητε καθηγηται 
οτι καθηγητης υμων εστιν εις ο 
χριστος

Matt 23:11-14

11 ο δε μειζων υμων εσται 

υμων διακονος

12 οστις δε υψωσει εαυτον 
ταπεινωθησεται 
και οστις ταπεινωσει εαυτον 
υψωθησεται

13 ουαι δε υμιν γραμματεις και 
φαρισαιοι υποκριται 
οτι κλειετε την βασιλειαν των 
ουρανων εμπροσθεν των ανθρωπων 
υμεις γαρ ουκ εισερχεσθε 

Luke 22:26
26 υμεις δε ουχ ουτως 
αλλ ο μειζων εν υμιν γινεσθω 
ως ο νεωτερος 
και ο ηγουμενος 
ως ο διακονων
Luke 18:14
14 λεγω υμιν 
κατεβη ουτος δεδικαιωμενος εις τον 
οικον αυτου παρ εκεινον οτι 
πας ο υψων εαυτον 
ταπεινωθησεται 
ο δε ταπεινων εαυτον 
υψωθησεται

Luke 11:52-54
52 ουαι υμιν τοις νομικοις 

οτι ηρατε την κλειδα της γνωσεως 

αυτοι ουκ εισηλθατε 
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ουδε τους εισερχομενους αφιετε 
εισελθειν 
23:14

και τους εισερχομενους εκωλυσατε

53 κακειθεν εξελθοντος αυτου 
ηρξαντο οι γραμματεις και οι 
φαρισαιοι δεινως ενεχειν και 
αποστοματιζειν αυτον περι πλειονων
54 ενεδρευοντες αυτον 
θηρευσαι τι εκ του στοματος αυτου

Matt 23:15-22
15 ουαι υμιν γραμματεις και 
φαρισαιοι υποκριται 
οτι περιαγετε την θαλασσαν και την 
ξηραν ποιησαι ενα προσηλυτον και 
οταν γενηται 
ποιειτε αυτον υιον γεεννης 
διπλοτερον υμων
16 ουαι υμιν οδηγοι τυφλοι 
οι λεγοντες 
ος αν ομοση εν τω ναω 
ουδεν εστιν 
ος δ αν ομοση εν τω χρυσω του ναου 
οφειλει
17 μωροι και τυφλοι 
τις γαρ μειζων εστιν 
ο χρυσος 
η ο ναος ο αγιασας τον χρυσον
18 και ος αν ομοση εν τω 

θυσιαστηριω 
ουδεν εστιν 
ος δ αν ομοση εν τω δωρω 
τω επανω αυτου 
οφειλει
19 τυφλοι 
τι γαρ μειζον το δωρον 
η το θυσιαστηριον το αγιαζον το 
δωρον
20 ο ουν ομοσας εν τω θυσιαστηριω 
ομνυει εν αυτω 
και εν πασιν τοις επανω αυτου
21 και ο ομοσας εν τω ναω 
ομνυει εν αυτω 
και εν τω κατοικουντι αυτον
22 και ο ομοσας εν τω ουρανω 
ομνυει εν τω θρονω του θεου 
και εν τω καθημενω επανω αυτου

Matt 23:23-39
23 ουαι υμιν γραμματεις και 
φαρισαιοι υποκριται 
οτι αποδεκατουτε το ηδυοσμον 
και το ανηθον και το κυμινον 
και αφηκατε 
τα βαρυτερα του νομου 
την κρισιν 
και το ελεος 
και την πιστιν 
ταυτα [δε] εδει ποιησαι 
κακεινα μη αφιεναι

Luke 11:42-43
42 αλλα ουαι υμιν 
τοις φαρισαιοις 
οτι αποδεκατουτε το ηδυοσμον 
και το πηγανον και παν λαχανον 
και παρερχεσθε 

την κρισιν 
και την αγαπην του θεου 

ταυτα δε εδει ποιησαι 
κακεινα μη παρειναι
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24 οδηγοι τυφλοι 
οι διυλιζοντες τον κωνωπα 
την δε καμηλον καταπινοντες

25 ουαι υμιν γραμματεις και 
φαρισαιοι υποκριται 
οτι καθαριζετε το εξωθεν του 
ποτηριου και της παροψιδος 
εσωθεν δε γεμουσιν 
εξ αρπαγης και ακρασιας
26 φαρισαιε τυφλε 

καθαρισον πρωτον το εντος του 
ποτηριου 
ινα γενηται και το εκτος αυτου 
καθαρον

27 ουαι υμιν 
γραμματεις και φαρισαιοι υποκριται 
οτι παρομοιαζετε ταφοις 
κεκονιαμενοις 
οιτινες εξωθεν μεν φαινονται ωραιοι 

εσωθεν δε γεμουσιν οστεων νεκρων 
και πασης ακαθαρσιας
28 ουτως και υμεις εξωθεν μεν 
φαινεσθε τοις ανθρωποις δικαιοι 
εσωθεν δε εστε μεστοι 
υποκρισεως και ανομιας

43 ουαι υμιν τοις φαρισαιοις 
οτι αγαπατε την πρωτοκαθεδριαν εν 
ταις συναγωγαις και τους ασπασμους 
εν ταις αγοραις

Luke 11:37-41
37 εν δε τω λαλησαι 
ερωτα αυτον φαρισαιος 
οπως αριστηση παρ αυτω 
εισελθων δε ανεπεσεν
38 ο δε φαρισαιος ιδων εθαυμασεν 
οτι ου πρωτον εβαπτισθη 
προ του αριστου
39 ειπεν δε ο κυριος προς αυτον 
νυν υμεις 
οι φαρισαιοι 
το εξωθεν του ποτηριου και του 
πινακος καθαριζετε 
το δε εσωθεν υμων γεμει 
αρπαγης και πονηριας
40 αφρονες 
ουχ ο ποιησας το εξωθεν 
και το εσωθεν εποιησεν
41 πλην τα ενοντα δοτε ελεημοσυνην 

και ιδου παντα καθαρα υμιν εστιν

Luke 11:44
44 ουαι υμιν 

οτι εστε ως τα μνημεια 
τα αδηλα 
και οι ανθρωποι [οι] περιπατουντες 
επανω ουκ οιδασιν
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29 ουαι υμιν γραμματεις και 
φαρισαιοι υποκριται 
οτι οικοδομειτε τους ταφους των 
προφητων 
και κοσμειτε τα μνημεια των δικαιων
30 και λεγετε 
ει ημεθα εν ταις ημεραις των 
πατερων ημων 
ουκ αν ημεθα αυτων κοινωνοι 
εν τω αιματι των προφητων
31 ωστε μαρτυρειτε εαυτοις 

οτι υιοι εστε των φονευσαντων τους 
προφητας

32 και υμεις πληρωσατε το μετρον 
των πατερων υμων
33 οφεις γεννηματα εχιδνων 
πως φυγητε απο της κρισεως της 
γεεννης
34 δια τουτο 

ιδου εγω αποστελλω προς υμας 
προφητας 

και σοφους 
και γραμματεις 
εξ αυτων αποκτενειτε 
και σταυρωσετε και εξ αυτων 
μαστιγωσετε εν ταις συναγωγαις 
υμων 
και διωξετε απο πολεως εις πολιν
35 οπως ελθη εφ υμας 
παν αιμα δικαιον 
εκχυννομενον επι της γης 

απο του αιματος αβελ του δικαιου 

Luke 11:47-51
47 ουαι υμιν 

οτι οικοδομειτε τα μνημεια των 
προφητων 

οι δε πατερες υμων απεκτειναν 
αυτους

48 αρα μαρτυρες εστε 
και συνευδοκειτε 
τοις εργοις των πατερων υμων 

οτι αυτοι μεν απεκτειναν αυτους 
υμεις δε οικοδομειτε

49 δια τουτο και η σοφια του θεου 
ειπεν 
αποστελω εις αυτους 
προφητας 
και αποστολους 

και εξ αυτων αποκτενουσιν 
και διωξουσιν

50 ινα εκζητηθη 
το αιμα παντων των προφητων 
το εκκεχυμενον 
απο καταβολης κοσμου 
απο της γενεας ταυτης
51 απο αιματος αβελ 
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εως του αιματος ζαχαριου 
υιου βαραχιου 
ον εφονευσατε 
μεταξυ του ναου και του 
θυσιαστηριου
36 αμην λεγω υμιν 
ηξει ταυτα παντα 
επι την γενεαν ταυτην

37 ιερουσαλημ ιερουσαλημ 
η αποκτεινουσα τους προφητας 
και λιθοβολουσα τους 
απεσταλμενους προς αυτην 
ποσακις ηθελησα επισυναγαγειν 
τα τεκνα σου 
ον τροπον ορνις επισυναγει 
τα νοσσια αυτης 
υπο τας πτερυγας 
και ουκ ηθελησατε
38 ιδου αφιεται υμιν 
ο οικος υμων ερημος
39 λεγω γαρ υμιν 
ου μη με ιδητε 
απ αρτι 
εως αν ειπητε 
ευλογημενος ο ερχομενος 

εως αιματος ζαχαριου 

του απολομενου 
μεταξυ του θυσιαστηριου και του 
οικου 
ναι λεγω υμιν 
εκζητηθησεται 
απο της γενεας ταυτης

Luke 13:31-35
εν αυτη τη ωρα προσηλθαν τινες 
φαρισαιοι λεγοντες αυτω 
εξελθε και πορευου εντευθεν 
οτι ηρωδης θελει σε αποκτειναι
32 και ειπεν αυτοις 
πορευθεντες ειπατε τη αλωπεκι ταυτη 
ιδου εκβαλλω δαιμονια 
και ιασεις αποτελω 
σημερον και αυριον 
και τη τριτη τελειουμαι
33 πλην δει 
με σημερον και αυριον και τη 
εχομενη πορευεσθαι 
οτι ουκ ενδεχεται 
προφητην απολεσθαι εξω ιερουσαλημ
34 ιερουσαλημ ιερουσαλημ 
η αποκτεινουσα τους προφητας 
και λιθοβολουσα τους 
απεσταλμενους προς αυτην 
ποσακις ηθελησα επισυναξαι 
τα τεκνα σου 
ον τροπον ορνις 
την εαυτης νοσσιαν 
υπο τας πτερυγας 
και ουκ ηθελησατε
35 ιδου αφιεται υμιν 
ο οικος υμων 
λεγω [δε] υμιν 
ου μη ιδητε με 

εως [ηξει οτε] ειπητε 
ευλογημενος ο ερχομενος 
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εν ονοματι κυριου εν ονοματι κυριου

Matt 24:1-41
1  και εξελθων ο ιησους 
απο του ιερου 
επορευετο και 
προσηλθον οι μαθηται 
αυτου 

επιδειξαι αυτω 

τας οικοδομας του ιερου
2 ο δε αποκριθεις ειπεν 
αυτοις 
ου βλεπετε ταυτα 
παντα 
αμην λεγω υμιν 

ου μη αφεθη ωδε 
λιθος επι λιθον 
ος ου καταλυθησεται
3 καθημενου δε αυτου 
επι του ορους 
των ελαιων 

προσηλθον αυτω 
οι μαθηται κατ ιδιαν 

λεγοντες 

ειπε ημιν 
ποτε ταυτα εσται 
και τι το σημειον 
της σης παρουσιας 
και 
συντελειας του αιωνος
4 και αποκριθεις ο 
ιησους ειπεν αυτοις 
βλεπετε 
μη τις υμας πλανηση

Mark 13:1-32
1 και εκπορευομενου 
αυτου εκ του ιερου 

λεγει αυτω εις των 
μαθητων αυτου 
διδασκαλε 

ιδε 
ποταποι λιθοι και 
ποταπαι οικοδομαι
2 και ο ιησους ειπεν 
αυτω 
βλεπεις ταυτας 
τας μεγαλας οικοδομας 

ου μη αφεθη ωδε 
λιθος επι λιθον 
ος ου μη καταλυθη
3 και καθημενου αυτου 
εις το ορος 
των ελαιων 
κατεναντι του ιερου 
επηρωτα αυτον 
κατ ιδιαν 
πετρος και ιακωβος και 
ιωαννης και ανδρεας

4 ειπον ημιν 
ποτε ταυτα εσται 
και τι το σημειον 

οταν μελλη ταυτα 
συντελεισθαι παντα
5 ο δε ιησους ηρξατο 
λεγειν αυτοις 
βλεπετε 
μη τις υμας πλανηση

Luke 21:5-36

5 και τινων λεγοντων 

περι του ιερου 

οτι λιθοις καλοις και 
αναθημασιν κεκοσμηται 
ειπεν

6 ταυτα α θεωρειτε 

ελευσονται ημεραι 
εν αις ουκ αφεθησεται 
λιθος επι λιθω 
ος ου καταλυθησεται

7 επηρωτησαν δε αυτον 

λεγοντες 
διδασκαλε 

ποτε ουν ταυτα εσται 
και τι το σημειον 

οταν μελλη ταυτα 
γινεσθαι
8 ο δε ειπεν 

βλεπετε 
μη πλανηθητε 
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5 πολλοι γαρ ελευσονται 
επι τω ονοματι μου 
λεγοντες 
εγω ειμι ο χριστος 

και πολλους 
πλανησουσιν

6 μελλησετε δε ακουειν 
πολεμους 
και ακοας πολεμων 
ορατε 
μη θροεισθε 
δει γαρ γενεσθαι 

αλλ ουπω εστιν το τελος

7 εγερθησεται γαρ 
εθνος επι εθνος και 
βασιλεια επι βασιλειαν 
και εσονται λιμοι 
και σεισμοι 

κατα τοπους

8 παντα δε ταυτα αρχη 
ωδινων

6 πολλοι ελευσονται 
επι τω ονοματι μου 
λεγοντες οτι 
εγω ειμι 

και πολλους 
πλανησουσιν

7 οταν δε ακουσητε 
πολεμους 
και ακοας πολεμων 

μη θροεισθε 
δει γενεσθαι 

αλλ ουπω το τελος

8 εγερθησεται γαρ 
εθνος επ εθνος και 
βασιλεια επι βασιλειαν 
εσονται 
σεισμοι 

κατα τοπους 
εσονται λιμοι 
αρχη ωδινων ταυτα

9 βλεπετε δε υμεις 
εαυτους 

παραδωσουσιν υμας 
εις συνεδρια 
και εις συναγωγας 
δαρησεσθε 

πολλοι γαρ ελευσονται 
επι τω ονοματι μου 
λεγοντες 
εγω ειμι 
και ο καιρος ηγγικεν 

μη πορευθητε οπισω 
αυτων
9 οταν δε ακουσητε 
πολεμους 
και ακαταστασιας 

μη πτοηθητε 
δει γαρ ταυτα γενεσθαι 
πρωτον 
αλλ ουκ ευθεως το τελος
10 τοτε ελεγεν αυτοις 
εγερθησεται 
εθνος επ εθνος και 
βασιλεια επι βασιλειαν

11 σεισμοι 
τε μεγαλοι 
και κατα τοπους 
λιμοι 
και λοιμοι εσονται 
φοβητρα τε 
και απ ουρανου 
σημεια μεγαλα εσται

12 προ δε τουτων 
παντων 
επιβαλουσιν εφ υμας 
τας χειρας αυτων 
και διωξουσιν 
παραδιδοντες 

εις τας συναγωγας 

και φυλακας 
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9 τοτε παραδωσουσιν 

υμας 

εις θλιψιν και 
αποκτενουσιν υμας 

και εσεσθε 
μισουμενοι υπο παντων 
των εθνων 

και επι ηγεμονων και 
βασιλεων σταθησεσθε 
ενεκεν εμου 

εις μαρτυριον αυτοις
10 και εις παντα τα εθνη 
πρωτον δει κηρυχθηναι 
το ευαγγελιον
11 και οταν αγωσιν υμας 
παραδιδοντες 

μη προμεριμνατε 
τι λαλησητε 
αλλ ο εαν δοθη υμιν εν 
εκεινη τη ωρα 
τουτο λαλειτε 

ου γαρ εστε υμεις 
οι λαλουντες 
αλλα το πνευμα το 
αγιον
12 και παραδωσει 

αδελφος αδελφον 

εις 
θανατον 
και πατηρ τεκνον και 
επαναστησονται τεκνα 
επι γονεις και 
θανατωσουσιν αυτους
13 και εσεσθε 
μισουμενοι υπο παντων 

απαγομενους επι 
βασιλεις και ηγεμονας 
ενεκεν του ονοματος 
μου 
13 αποβησεται υμιν 
εις μαρτυριον 

14 θετε ουν εν ταις 
καρδιαις υμων 
μη προμελεταν 
απολογηθηναι 
15 εγω γαρ δωσω υμιν 

στομα και σοφιαν 
η ου δυνησονται 
αντιστηναι 
η αντειπειν 
απαντες οι αντικειμενοι 
υμιν 

16 παραδοθησεσθε δε 
και υπο γονεων 
και αδελφων και 
συγγενων 
και φιλων και 

θανατωσουσιν εξ υμων 

17 και εσεσθε 
μισουμενοι υπο παντων 
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δια το ονομα μου
10 και τοτε 
σκανδαλισθησονται 
πολλοι 
και αλληλους 
παραδωσουσιν και 
μισησουσιν αλληλους
11 και πολλοι 
ψευδοπροφηται 
εγερθησονται και 
πλανησουσιν πολλους
12 και δια το 
πληθυνθηναι την 
ανομιαν ψυγησεται η 
αγαπη των πολλων 

13 ο δε υπομεινας εις 
τελος ουτος σωθησεται

14 και κηρυχθησεται 
τουτο το ευαγγελιον 
της βασιλειας 
εν ολη τη οικουμενη 
εις μαρτυριον πασιν 
τοις εθνεσιν 
και τοτε ηξει το τελος
15 οταν ουν ιδητε 
το βδελυγμα της 
ερημωσεως 
το ρηθεν δια δανιηλ του 
προφητου 
εστος 
εν τοπω αγιω 
ο αναγινωσκων νοειτω

16 τοτε οι εν τη ιουδαια 
φευγετωσαν εις τα ορη

δια το ονομα μου 

ο δε υπομεινας εις 
τελος ουτος σωθησεται

14 οταν δε ιδητε 
το βδελυγμα της 
ερημωσεως 

εστηκοτα 
οπου ου δει 
ο αναγινωσκων νοειτω 

τοτε οι εν τη ιουδαια 
φευγετωσαν εις τα ορη

δια το ονομα μου 

18 και θριξ εκ της 
κεφαλης υμων ου μη 
αποληται 
19 εν τη υπομονη υμων 
κτησασθε τας ψυχας 
υμων 

20 οταν δε ιδητε 
κυκλουμενην υπο 
στρατοπεδων 

ιερουσαλημ 
τοτε γνωτε 
οτι ηγγικεν 
η ερημωσις αυτης 
21 τοτε οι εν τη ιουδαια 
φευγετωσαν εις τα ορη 
και οι εν μεσω αυτης 
εκχωρειτωσαν 
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17 ο επι του 
δωματος μη καταβατω 

αραι τα εκ της οικιας 
αυτου
18 και ο εν τω αγρω 
μη επιστρεψατω 
οπισω 
αραι το ιματιον αυτου

19 ουαι δε ταις εν 
γαστρι εχουσαις και 
ταις θηλαζουσαις εν 
εκειναις ταις ημεραις
20 προσευχεσθε δε 
ινα μη γενηται 
η φυγη υμων 
χειμωνος 
μηδε σαββατω
21 εσται γαρ τοτε 

θλιψις μεγαλη 

οια ου γεγονεν 
απ αρχης κοσμου 

εως του νυν 
ουδ ου μη γενηται
22 και ει μη 
εκολοβωθησαν 
αι ημεραι εκειναι 
ουκ αν εσωθη πασα 
σαρξ 
δια δε τους εκλεκτους 

15 ο [δε] επι του 
δωματος μη καταβατω 
μηδε εισελθατω 
αραι τι εκ της οικιας 
αυτου
16 και ο εις τον αγρον 
μη επιστρεψατω 
εις τα οπισω 
αραι το ιματιον αυτου

17 ουαι δε ταις εν 
γαστρι εχουσαις και 
ταις θηλαζουσαις εν 
εκειναις ταις ημεραις
18 προσευχεσθε δε 
ινα μη γενηται 

χειμωνος

19 εσονται γαρ αι 
ημεραι εκειναι 
θλιψις 

οια ου γεγονεν τοιαυτη 
απ αρχης κτισεως 
ην εκτισεν ο θεος 
εως του νυν 
και ου μη γενηται
20 και ει μη 
εκολοβωσεν κυριος 
τας ημερας 
ουκ αν εσωθη πασα 
σαρξ 
αλλα δια τους εκλεκτους 
ους εξελεξατο 

και οι εν ταις χωραις 
μη εισερχεσθωσαν 
εις αυτην

22 οτι ημεραι 
εκδικησεως αυται εισιν 
του πλησθηναι 
παντα τα γεγραμμενα
23 ουαι ταις εν γαστρι 
εχουσαις και ταις 
θηλαζουσαις εν εκειναις 
ταις ημεραις 

εσται γαρ 

αναγκη μεγαλη 
επι της γης 
και οργη τω λαω τουτω
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κολοβωθησονται 
αι ημεραι εκειναι

23 τοτε εαν τις υμιν 
ειπη 
ιδου ωδε ο χριστος 
η ωδε 
μη πιστευσητε
24 εγερθησονται γαρ 
ψευδοχριστοι και 
ψευδοπροφηται και 
δωσουσιν σημεια μεγαλα 
και τερατα ωστε 
πλανησαι 
ει δυνατον 
και τους εκλεκτους

25 ιδου προειρηκα υμιν

26 εαν ουν ειπωσιν υμιν 
ιδου εν τη ερημω εστιν 
μη εξελθητε 
ιδου εν τοις ταμειοις 
μη πιστευσητε
27 ωσπερ γαρ η 
αστραπη εξερχεται απο 
ανατολων και φαινεται 
εως δυσμων 
ουτως εσται η παρουσια 
του υιου του ανθρωπου
28 οπου εαν η το πτωμα 
εκει συναχθησονται οι 
αετοι
29 ευθεως δε 

εκολοβωσεν 
τας ημερας

21 και τοτε εαν τις υμιν 
ειπη 
ιδε ωδε ο χριστος 
ιδε εκει 
μη πιστευετε
22 εγερθησονται γαρ 
ψευδοχριστοι και 
ψευδοπροφηται και 
δωσουσιν σημεια 
και τερατα 
προς το αποπλαναν 
ει δυνατον 
τους εκλεκτους
23 υμεις δε βλεπετε 
προειρηκα υμιν 
παντα

24 αλλα εν εκειναις ταις 
ημεραις 

24 και πεσουνται 
στοματι μαχαιρης και 
αιχμαλωτισθησονται εις 
τα εθνη παντα 
και ιερουσαλημ εσται 
πατουμενη υπο εθνων 
αχρις ου πληρωθωσιν 
καιροι εθνων

25 και 
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μετα την θλιψιν των 
ημερων εκεινων 
ο ηλιος σκοτισθησεται 
και η σεληνη ου δωσει 
το φεγγος αυτης 
και οι αστερες 
πεσουνται απο του 
ουρανου 

και αι δυναμεις των 
ουρανων 
σαλευθησονται
30 και τοτε φανησεται 
το σημειον 
του υιου του ανθρωπου 
εν ουρανω 
και τοτε κοψονται πασαι 
αι φυλαι της γης 
και οψονται 
τον υιον του ανθρωπου 
ερχομενον 
επι των νεφελων 
του ουρανου 
μετα δυναμεως 
και δοξης πολλης
31 και αποστελει 
τους αγγελους αυτου 
μετα σαλπιγγος μεγαλης 
και επισυναξουσιν 
τους εκλεκτους αυτου 
εκ των τεσσαρων 
ανεμων 
απ ακρων ουρανων 
εως [των] ακρων αυτων

μετα την θλιψιν 
εκεινην 
ο ηλιος σκοτισθησεται 
και η σεληνη ου δωσει 
το φεγγος αυτης
25 και οι αστερες 
εσονται εκ του ουρανου 
πιπτοντες 

και αι δυναμεις αι εν 
τοις ουρανοις 
σαλευθησονται
26 και τοτε 

οψονται 
τον υιον του ανθρωπου 
ερχομενον 
εν νεφελαις 

μετα δυναμεως πολλης 
και δοξης
27 και τοτε αποστελει 
τους αγγελους 

και επισυναξει 
τους εκλεκτους [αυτου] 
εκ των τεσσαρων 
ανεμων 
απ ακρου γης 
εως ακρου ουρανου

εσονται σημεια εν ηλιω 
και σεληνη 

και αστροις 

και επι της γης συνοχη 
εθνων εν απορια ηχους 
θαλασσης και σαλου
26 αποψυχοντων 
ανθρωπων απο φοβου 
και προσδοκιας των 
επερχομενων τη 
οικουμενη 
αι γαρ δυναμεις των 
ουρανων 
σαλευθησονται
27 και τοτε 

οψονται 
τον υιον του ανθρωπου 
ερχομενον 
εν νεφελη 

μετα δυναμεως 
και δοξης πολλης

28 αρχομενων δε τουτων 
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32 απο δε της συκης 
μαθετε την παραβολην 

οταν ηδη ο κλαδος 
αυτης γενηται απαλος 
και τα φυλλα εκφυη 

γινωσκετε 
οτι εγγυς 
το θερος
33 ουτως και υμεις 
οταν ιδητε παντα ταυτα 

γινωσκετε 
οτι εγγυς εστιν 
επι θυραις

34 αμην λεγω υμιν οτι 
ου μη παρελθη η γενεα 
αυτη 
εως αν παντα ταυτα 
γενηται
35 ο ουρανος και η γη 
παρελευσεται 
οι δε λογοι μου 
ου μη παρελθωσιν
36 περι δε της ημερας 
εκεινης και ωρας 
ουδεις οιδεν 
ουδε οι αγγελοι των 
ουρανων 
ουδε ο υιος 
ει μη ο πατηρ μονος

28 απο δε της συκης 
μαθετε την παραβολην 

οταν ηδη ο κλαδος 
αυτης απαλος γενηται 
και εκφυη τα φυλλα 

γινωσκετε 
οτι εγγυς 
το θερος εστιν
29 ουτως και υμεις 
οταν ιδητε ταυτα 
γινομενα 
γινωσκετε 
οτι εγγυς εστιν 
επι θυραις

30 αμην λεγω υμιν οτι 
ου μη παρελθη η γενεα 
αυτη 
μεχρις ου ταυτα παντα 
γενηται
31 ο ουρανος και η γη 
παρελευσονται 
οι δε λογοι μου 
ου μη παρελευσονται
32 περι δε της ημερας 
εκεινης η της ωρας 
ουδεις οιδεν 
ουδε οι αγγελοι εν 
ουρανω 
ουδε ο υιος 
ει μη ο πατηρ

γινεσθαι ανακυψατε και 
επαρατε τας κεφαλας 
υμων διοτι εγγιζει η 
απολυτρωσις υμων
29 και ειπεν παραβολην 
αυτοις 
ιδετε την συκην 

και παντα τα δενδρα
30 οταν προβαλωσιν ηδη 

βλεποντες αφ εαυτων 
γινωσκετε 
οτι ηδη εγγυς 
το θερος εστιν
31 ουτως και υμεις 
οταν ιδητε ταυτα 
γινομενα 
γινωσκετε 
οτι εγγυς εστιν 

η βασιλεια του θεου
32 αμην λεγω υμιν οτι 
ου μη παρελθη η γενεα 
αυτη 
εως αν παντα 
γενηται
33 ο ουρανος και η γη 
παρελευσονται 
οι δε λογοι μου 
ου μη παρελευσονται

34 προσεχετε δε εαυτοις 
μηποτε βαρηθωσιν υμων 
αι καρδιαι εν κραιπαλη 
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37 ωσπερ γαρ αι ημεραι 
του νωε 
ουτως εσται η παρουσια 
του υιου του ανθρωπου

38 ως γαρ ησαν εν ταις 
ημεραις [εκειναις] ταις 
προ του κατακλυσμου 
τρωγοντες και πινοντες 
γαμουντες και 
γαμιζοντες 
αχρι ης ημερας εισηλθεν 
νωε εις την κιβωτον
39 και ουκ εγνωσαν εως 
ηλθεν ο κατακλυσμος 
και ηρεν απαντας 
ουτως εσται [και] η 
παρουσια του υιου του 
ανθρωπου

40 τοτε δυο εσονται εν 
τω αγρω 
εις παραλαμβανεται 

και εις αφιεται
41 δυο αληθουσαι εν τω 
μυλω 
μια παραλαμβανεται 
και μια αφιεται

και μεθη και μεριμναις 
βιωτικαις 
και επιστη εφ υμας 
αιφνιδιος η ημερα εκεινη
35 ως παγις 
επεισελευσεται γαρ επι 
παντας τους καθημενους 
επι προσωπον πασης 
της γης

36 αγρυπνειτε δε εν 
παντι καιρω 
δεομενοι 

ινα κατισχυσητε 
εκφυγειν ταυτα παντα 
τα μελλοντα γινεσθαι 
και σταθηναι εμπροσθεν 
του υιου του ανθρωπου

Matt 13:33-37
βλεπετε 
αγρυπνειτε 

Luke 12:35-38
35 εστωσαν υμων αι 
οσφυες περιεζωσμεναι 
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Matt 24:42
42 γρηγορειτε ουν 
οτι ουκ οιδατε 
ποια ημερα 
ο κυριος υμων 
ερχεται

ουκ οιδατε γαρ 
ποτε ο καιρος εστιν
34 ως 

ανθρωπος αποδημος 
αφεις την οικιαν αυτου 
και δους τοις δουλοις 
αυτου την εξουσιαν 
εκαστω το εργον αυτου 
και τω θυρωρω 
ενετειλατο 
ινα γρηγορη

35 γρηγορειτε ουν 
ουκ οιδατε γαρ 
ποτε 
ο κυριος της οικιας 
ερχεται 

η οψε 
η μεσονυκτιον 
η αλεκτοροφωνιας 
η πρωι

36 μη ελθων εξαιφνης 
ευρη υμας καθευδοντας
37 ο δε υμιν λεγω 
πασιν λεγω 
γρηγορειτε

και οι λυχνοι καιομενοι

36 και υμεις ομοιοι 
ανθρωποις 
προσδεχομενοις τον 
κυριον εαυτων 

ποτε αναλυση εκ των 
γαμων 
ινα ελθοντος και 
κρουσαντος 
ευθεως ανοιξωσιν αυτω
37 μακαριοι οι δουλοι 
εκεινοι 
ους ελθων ο κυριος 
ευρησει γρηγορουντας 

αμην λεγω υμιν 
οτι περιζωσεται και 
ανακλινει αυτους 
και παρελθων 
διακονησει αυτοις
38 καν 
εν τη δευτερα 
καν εν τη τριτη φυλακη 

ελθη και ευρη ουτως 
μακαριοι εισιν εκεινοι
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Matt 24:43-51
43 εκεινο δε γινωσκετε 
οτι ει ηδει ο οικοδεσποτης 
ποια φυλακη ο κλεπτης ερχεται 
εγρηγορησεν αν 
και ουκ αν ειασεν 
διορυχθηναι την οικιαν αυτου
44 δια τουτο και 
υμεις γινεσθε ετοιμοι 
οτι η ου δοκειτε ωρα 
ο υιος του ανθρωπου ερχεται

45 τις αρα εστιν ο πιστος δουλος 
και φρονιμος 
ον κατεστησεν ο κυριος επι της 
οικετειας αυτου 
του δουναι αυτοις 
την τροφην εν καιρω
46 μακαριος ο δουλος εκεινος 
ον ελθων ο κυριος αυτου ευρησει 
ουτως ποιουντα
47 αμην λεγω υμιν 
οτι επι πασιν τοις υπαρχουσιν αυτου 
καταστησει αυτον
48 εαν δε ειπη 
ο κακος δουλος εκεινος 
εν τη καρδια αυτου 
χρονιζει μου ο κυριος
49 και αρξηται τυπτειν 
τους συνδουλους αυτου 
εσθιη δε και πινη 
μετα των μεθυοντων
50 ηξει ο κυριος του δουλου εκεινου 
εν ημερα η ου προσδοκα 
και εν ωρα η ου γινωσκει
51 και διχοτομησει αυτον 

Luke 12:39-48
39 τουτο δε γινωσκετε 
οτι ει ηδει ο οικοδεσποτης 
ποια ωρα ο κλεπτης ερχεται 

ουκ αν αφηκεν 
διορυχθηναι τον οικον αυτου
40 και 
υμεις γινεσθε ετοιμοι 
οτι η ωρα ου δοκειτε 
ο υιος του ανθρωπου ερχεται
41 ειπεν δε ο πετρος κυριε προς ημας 
την παραβολην ταυτην λεγεις 
η και προς παντας
42 και ειπεν ο κυριος 
τις αρα εστιν ο πιστος οικονομος 
ο φρονιμος 
ον καταστησει ο κυριος επι της 
θεραπειας αυτου 
του διδοναι 
εν καιρω [το] σιτομετριον
43 μακαριος ο δουλος εκεινος 
ον ελθων ο κυριος αυτου ευρησει 
ποιουντα ουτως
44 αληθως λεγω υμιν 
οτι επι πασιν τοις υπαρχουσιν αυτου 
καταστησει αυτον
45 εαν δε ειπη 
ο δουλος εκεινος 
εν τη καρδια αυτου 
χρονιζει ο κυριος μου ερχεσθαι 
και αρξηται τυπτειν 
τους παιδας και τας παιδισκας 
εσθιειν τε και πινειν 
και μεθυσκεσθαι
46 ηξει ο κυριος του δουλου εκεινου 
εν ημερα η ου προσδοκα 
και εν ωρα η ου γινωσκει 
και διχοτομησει αυτον 
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και το μερος αυτου μετα των 
υποκριτων θησει 

εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος 
των οδοντων

και το μερος αυτου μετα των 
απιστων θησει 
47 εκεινος δε ο δουλος 
ο γνους το θελημα του κυριου αυτου 
και μη ετοιμασας η ποιησας προς το 
θελημα αυτου 
δαρησεται πολλας

48 ο δε μη γνους ποιησας δε αξια 
πληγων δαρησεται ολιγας 
παντι δε ω εδοθη πολυ πολυ 
ζητηθησεται παρ αυτου και ω 
παρεθεντο πολυ περισσοτερον 
αιτησουσιν αυτον

Matt 25:1-13
τοτε ομοιωθησεται η βασιλεια των 
ουρανων δεκα παρθενοις 
αιτινες λαβουσαι τας λαμπαδας 
εαυτων 
εξηλθον εις υπαντησιν του νυμφιου
2 πεντε δε εξ αυτων ησαν μωραι 
και πεντε φρονιμοι
3 αι γαρ μωραι λαβουσαι τας 
λαμπαδας αυτων 
ουκ ελαβον μεθ εαυτων ελαιον
4 αι δε φρονιμοι ελαβον ελαιον εν 
τοις αγγειοις 
μετα των λαμπαδων εαυτων
5 χρονιζοντος δε του νυμφιου 
ενυσταξαν πασαι και εκαθευδον
6 μεσης δε νυκτος κραυγη γεγονεν 
ιδου ο νυμφιος 
εξερχεσθε εις απαντησιν [αυτου]
7 τοτε ηγερθησαν πασαι αι παρθενοι 
εκειναι και εκοσμησαν τας λαμπαδας 

εαυτων
8 αι δε μωραι ταις φρονιμοις ειπαν 
δοτε ημιν εκ του ελαιου υμων 
οτι αι λαμπαδες ημων σβεννυνται
9 απεκριθησαν δε αι φρονιμοι 
λεγουσαι 
μηποτε ου μη αρκεση ημιν και υμιν 
πορευεσθε μαλλον προς τους 
πωλουντας και αγορασατε εαυταις
10 απερχομενων δε αυτων αγορασαι 
ηλθεν ο νυμφιος 
και αι ετοιμοι εισηλθον μετ αυτου εις 
τους γαμους 
και εκλεισθη η θυρα
11 υστερον δε ερχονται και αι λοιπαι 
παρθενοι λεγουσαι 
κυριε κυριε ανοιξον ημιν
12 ο δε αποκριθεις ειπεν 
αμην λεγω υμιν ουκ οιδα υμας
13 γρηγορειτε ουν οτι ουκ οιδατε την 
ημεραν ουδε την ωραν

Matt 25:14-30

14 ωσπερ γαρ ανθρωπος 
αποδημων 

Luke 19:12-27
12 ειπεν ουν 
ανθρωπος τις ευγενης 
επορευθη εις χωραν μακραν 
λαβειν εαυτω βασιλειαν 
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εκαλεσεν τους ιδιους δουλους και 
παρεδωκεν αυτοις 
τα υπαρχοντα αυτου
15 και ω μεν εδωκεν πεντε ταλαντα 
ω δε δυο 
ω δε εν 
εκαστω κατα την ιδιαν δυναμιν 

και απεδημησεν ευθεως

16 πορευθεις ο τα πεντε ταλαντα 
λαβων 
ηργασατο εν αυτοις 
και εκερδησεν αλλα πεντε
17 ωσαυτως ο τα δυο 
εκερδησεν αλλα δυο
18 ο δε το εν λαβων 
απελθων ωρυξεν γην 
και εκρυψεν το αργυριον του κυριου 
αυτου
19 μετα δε πολυν χρονον 
ερχεται ο κυριος των δουλων εκεινων 

και συναιρει λογον μετ αυτων

20 και προσελθων ο τα πεντε 
ταλαντα λαβων 
προσηνεγκεν αλλα πεντε ταλαντα 
λεγων 
κυριε 
πεντε ταλαντα μοι παρεδωκας 
ιδε αλλα πεντε ταλαντα εκερδησα
21 εφη αυτω ο κυριος αυτου 
ευ δουλε αγαθε και πιστε 

και υποστρεψαι
13 καλεσας δε δεκα δουλους εαυτου 
εδωκεν αυτοις 
δεκα μνας 

και ειπεν προς αυτους 
πραγματευσασθε εν ω ερχομαι

14 οι δε πολιται αυτου εμισουν αυτον 
και απεστειλαν πρεσβειαν οπισω 
αυτου λεγοντες 
ου θελομεν τουτον 
βασιλευσαι εφ ημας

15 και εγενετο 
εν τω επανελθειν αυτον 
λαβοντα την βασιλειαν 
και ειπεν φωνηθηναι αυτω τους 
δουλους τουτους 
οις δεδωκει το αργυριον 
ινα γνοι τι διεπραγματευσαντο
16 παρεγενετο δε ο πρωτος 

λεγων 
κυριε 
η μνα σου 
δεκα προσηργασατο μνας
17 και ειπεν αυτω 
ευγε αγαθε δουλε 
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επι ολιγα ης πιστος 
επι πολλων σε καταστησω 

εισελθε εις την χαραν του κυριου σου
22 προσελθων [δε] και ο τα δυο 
ταλαντα ειπεν 
κυριε δυο ταλαντα μοι παρεδωκας 
ιδε αλλα δυο ταλαντα εκερδησα
23 εφη αυτω ο κυριος αυτου 
ευ δουλε αγαθε και πιστε 
επι ολιγα ης πιστος 
επι πολλων σε καταστησω 
εισελθε εις την χαραν του κυριου σου
24 προσελθων δε και ο το εν 
ταλαντον ειληφως ειπεν 
κυριε 

εγνων σε 
οτι σκληρος ει ανθρωπος 

θεριζων οπου ουκ εσπειρας 
και συναγων οθεν ου διεσκορπισας
25 και φοβηθεις απελθων 
εκρυψα το ταλαντον σου εν τη γη 
ιδε εχεις το σον
26 αποκριθεις δε ο κυριος αυτου 
ειπεν αυτω 

πονηρε δουλε και οκνηρε 
ηδεις οτι 

θεριζω οπου ουκ εσπειρα 
και συναγω οθεν ου διεσκορπισα
27 εδει σε ουν βαλειν τα αργυρια μου 
τοις τραπεζιταις 
και ελθων εγω εκομισαμην αν το εμον 
συν τοκω

28 αρατε ουν απ αυτου το ταλαντον 
και δοτε τω εχοντι τα δεκα ταλαντα

οτι εν ελαχιστω πιστος εγενου 
ισθι εξουσιαν εχων επανω δεκα 
πολεων

18 και ηλθεν ο δευτερος 
λεγων 
η μνα σου κυριε 
εποιησεν πεντε μνας
19 ειπεν δε και τουτω 

και συ επανω γινου πεντε πολεων

20 και ο ετερος ηλθεν 
λεγων 
κυριε 
ιδου η μνα σου ην ειχον αποκειμενην 
εν σουδαριω
21 εφοβουμην γαρ σε 
οτι ανθρωπος αυστηρος ει 
αιρεις ο ουκ εθηκας 
και θεριζεις ο ουκ εσπειρας

22 λεγει αυτω 
εκ του στοματος σου κρινω σε 
πονηρε δουλε 
ηδεις οτι 
εγω ανθρωπος αυστηρος ειμι 
αιρων ο ουκ εθηκα 
και θεριζων ο ουκ εσπειρα

23 και δια τι ουκ εδωκας μου το 
αργυριον επι τραπεζαν 
καγω ελθων συν τοκω αν αυτο 
επραξα
24 και τοις παρεστωσιν ειπεν 
αρατε απ αυτου την μναν 
και δοτε τω τας δεκα μνας εχοντι
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29 τω γαρ εχοντι παντι δοθησεται 
και περισσευθησεται 
του δε μη εχοντος 
και ο εχει αρθησεται απ αυτου
30 και τον αχρειον δουλον εκβαλετε 
εις το σκοτος το εξωτερον 
εκει εσται ο κλαυθμος και ο βρυγμος 
των οδοντων

25 και ειπαν αυτω 
κυριε εχει δεκα μνας
26 λεγω υμιν οτι 
παντι τω εχοντι δοθησεται 

απο δε του μη εχοντος 
και ο εχει αρθησεται

27 πλην τους εχθρους μου τουτους 
τους μη θελησαντας 
με βασιλευσαι επ αυτους 
αγαγετε ωδε και 
κατασφαξατε αυτους εμπροσθεν μου

Matt 25:31-46
οταν δε ελθη ο υιος του ανθρωπου εν 
τη δοξη αυτου 
και παντες οι αγγελοι μετ αυτου 
τοτε καθισει επι θρονου δοξης αυτου
32 και συναχθησονται εμπροσθεν 
αυτου παντα τα εθνη 
και αφορισει αυτους απ αλληλων 
ωσπερ ο ποιμην αφοριζει τα 
προβατα απο των εριφων
33 και στησει 
τα μεν προβατα εκ δεξιων αυτου 
τα δε εριφια εξ ευωνυμων
34 τοτε ερει ο βασιλευς τοις εκ 
δεξιων αυτου 
δευτε 
οι ευλογημενοι του πατρος μου 
κληρονομησατε 
την ητοιμασμενην υμιν βασιλειαν 
απο καταβολης κοσμου
35 επεινασα γαρ 
και εδωκατε μοι φαγειν 
εδιψησα και εποτισατε με 
ξενος ημην και συνηγαγετε με
36 γυμνος και περιεβαλετε με 

ησθενησα και επεσκεψασθε με 
εν φυλακη ημην και ηλθατε προς με
37 τοτε αποκριθησονται αυτω οι 
δικαιοι λεγοντες 
κυριε 
ποτε σε ειδομεν 
πεινωντα και εθρεψαμεν 
η διψωντα και εποτισαμεν
38 ποτε δε σε ειδομεν 
ξενον και συνηγαγομεν 
η γυμνον και περιεβαλομεν
39 ποτε δε σε ειδομεν 
ασθενουντα 
η εν φυλακη και ηλθομεν προς σε
40 και αποκριθεις ο βασιλευς ερει 
αυτοις 
αμην λεγω υμιν 
εφ οσον εποιησατε ενι τουτων των 
αδελφων μου των ελαχιστων 
εμοι εποιησατε
41 τοτε ερει και τοις εξ ευωνυμων 
πορευεσθε απ εμου 
[οι] κατηραμενοι 
εις το πυρ το αιωνιον 
το ητοιμασμενον 
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τω διαβολω και τοις αγγελοις αυτου
42 επεινασα γαρ 
και ουκ εδωκατε μοι φαγειν 
εδιψησα και ουκ εποτισατε με
43 ξενος ημην και ου συνηγαγετε με 
γυμνος και ου περιεβαλετε με 
ασθενης και εν φυλακη 
και ουκ επεσκεψασθε με
44 τοτε αποκριθησονται και αυτοι 
λεγοντες 
κυριε 
ποτε σε ειδομεν 

πεινωντα η διψωντα η ξενον 
η γυμνον η ασθενη η εν φυλακη 
και ου διηκονησαμεν σοι
45 τοτε αποκριθησεται αυτοις λεγων 
αμην λεγω υμιν 
εφ οσον ουκ εποιησατε ενι τουτων 
των ελαχιστων 
ουδε εμοι εποιησατε
46 και απελευσονται ουτοι εις 
κολασιν αιωνιον 
οι δε δικαιοι εις ζωην αιωνιον

Matt 26:1-5
1 και εγενετο οτε 
ετελεσεν ο ιησους 
παντας τους λογους 
τουτους 
ειπεν τοις μαθηταις 
αυτου
2 οιδατε οτι 
μετα δυο ημερας το 
πασχα γινεται 

και ο υιος του 
ανθρωπου παραδιδοται 
εις το σταυρωθηναι
3 τοτε συνηχθησαν 
οι αρχιερεις και 
οι πρεσβυτεροι του λαου 
εις την αυλην του 
αρχιερεως του 
λεγομενου καιαφα
4 και συνεβουλευσαντο 
ινα τον ιησουν 
δολω κρατησωσιν 
και αποκτεινωσιν
5 ελεγον δε 
μη εν τη εορτη 
ινα μη θορυβος γενηται 
εν τω λαω

Mark 14:1-2

1 ην δε το πασχα και τα 
αζυμα μετα δυο ημερας 

και εζητουν 
οι αρχιερεις και 
οι γραμματεις 

πως αυτον 
εν δολω κρατησαντες 
αποκτεινωσιν
2 ελεγον γαρ 
μη εν τη εορτη 
μηποτε εσται θορυβος 
του λαου

Luke 22:1-2

1 ηγγιζεν δε 
η εορτη των αζυμων 
η λεγομενη πασχα

2 και εζητουν 
οι αρχιερεις και 
οι γραμματεις 

το πως 

ανελωσιν αυτον 

εφοβουντο γαρ 
τον λαον
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Matt 26:6-13

6 του δε ιησου 
γενομενου εν βηθανια 

εν οικια σιμωνος του 
λεπρου

7 προσηλθεν αυτω γυνη 
εχουσα αλαβαστρον 
μυρου 
βαρυτιμου 

και κατεχεεν 
επι της κεφαλης αυτου 
ανακειμενου

8 ιδοντες δε 

οι μαθηται 

ηγανακτησαν 

λεγοντες 
εις τι η απωλεια αυτη

9 εδυνατο γαρ τουτο 
πραθηναι 

Mark 14:3-9

3 και οντος αυτου εν 
βηθανια 

εν τη οικια σιμωνος του 
λεπρου 

κατακειμενου αυτου 

ηλθεν γυνη 
εχουσα αλαβαστρον 
μυρου ναρδου 
πιστικης πολυτελους 
συντριψασα την 
αλαβαστρον 
κατεχεεν 
αυτου της κεφαλης

4 ησαν δε τινες 

αγανακτουντες 
προς εαυτους 

εις τι η απωλεια αυτη 
του μυρου γεγονεν
5 ηδυνατο γαρ τουτο το 
μυρον πραθηναι 

John 12:1-8
1 ο ουν ιησους 
προ εξ ημερων του 
πασχα ηλθεν εις 
βηθανιαν οπου ην 
λαζαρος ον ηγειρεν εκ 
νεκρων ιησους

2 εποιησαν ουν αυτω 
δειπνον εκει 
και η μαρθα διηκονει 
ο δε λαζαρος εις ην 
εκ των ανακειμενων συν 
αυτω
3 η ουν μαριαμ 
λαβουσα λιτραν 
μυρου ναρδου 
πιστικης πολυτιμου 

ηλειψεν 

τους ποδας του ιησου 
και εξεμαξεν ταις θριξιν 
αυτης τους ποδας αυτου 
η δε οικια επληρωθη 
εκ της οσμης του μυρου
4 λεγει δε ιουδας ο 
ισκαριωτης 
εις [εκ] των μαθητων 
αυτου 
ο μελλων αυτον 
παραδιδοναι

5 δια τι 

τουτο το μυρον ουκ 
επραθη 
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πολλου 

και δοθηναι 
πτωχοις

10 γνους δε ο ιησους 
ειπεν αυτοις 

τι κοπους παρεχετε τη 
γυναικι 
εργον γαρ καλον 
ηργασατο εις εμε

11 παντοτε γαρ τους 
πτωχους εχετε μεθ 
εαυτων 

εμε δε ου παντοτε εχετε

12 βαλουσα γαρ αυτη το 
μυρον τουτο 
επι του σωματος μου 
προς το ενταφιασαι με 
εποιησεν
13 αμην λεγω υμιν 
οπου εαν κηρυχθη 
το ευαγγελιον τουτο 
εν ολω τω κοσμω 
λαληθησεται και 
ο εποιησεν αυτη 
εις μνημοσυνον αυτης

επανω 
δηναριων τριακοσιων 
και δοθηναι 
τοις πτωχοις 
και ενεβριμωντο αυτη

6 ο δε ιησους 
ειπεν 
αφετε αυτην 
τι αυτη κοπους παρεχετε 

καλον εργον 
ηργασατο εν εμοι

7 παντοτε γαρ τους 
πτωχους εχετε μεθ 
εαυτων 
και οταν θελητε δυνασθε 
αυτοις ευ ποιησαι 
εμε δε ου παντοτε εχετε
8 ο εσχεν εποιησεν 
προελαβεν 
μυρισαι 
το σωμα μου 
εις τον ενταφιασμον

9 αμην δε λεγω υμιν 
οπου εαν κηρυχθη 
το ευαγγελιον 
εις ολον τον κοσμον 
και ο εποιησεν αυτη 
λαληθησεται 
εις μνημοσυνον αυτης

τριακοσιων δηναριων 
και εδοθη 
πτωχοις

6 ειπεν δε τουτο ουχ οτι 
περι των πτωχων εμελεν 
αυτω αλλ οτι κλεπτης ην 
και το γλωσσοκομον 
εχων τα βαλλομενα 
εβασταζεν

7 ειπεν ουν ο ιησους 
αφες αυτην 

ινα εις την ημεραν του 
ενταφιασμου μου 
τηρηση αυτο
8 τους πτωχους γαρ 
παντοτε εχετε μεθ 
εαυτων 

εμε δε ου παντοτε εχετε

Luke 7:36-50
36 ηρωτα δε τις αυτον των 
φαρισαιων 

ινα φαγη μετ αυτου 
και εισελθων εις τον οικον του 
φαρισαιου κατεκλιθη
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37 και ιδου γυνη 
ητις ην εν τη πολει αμαρτωλος 
και επιγνουσα 
οτι κατακειται εν τη οικια του 
φαρισαιου 
κομισασα αλαβαστρον μυρου
38 και στασα οπισω παρα τους 
ποδας αυτου 
κλαιουσα 
τοις δακρυσιν ηρξατο βρεχειν τους 
ποδας αυτου 
και ταις θριξιν της κεφαλης αυτης 
εξεμασσεν 
και κατεφιλει τους ποδας αυτου 
και ηλειφεν τω μυρω
39 ιδων δε ο φαρισαιος 
ο καλεσας αυτον 
ειπεν εν εαυτω λεγων 
ουτος 
ει ην προφητης 
εγινωσκεν αν 
τις και ποταπη η γυνη 
ητις απτεται αυτου 
οτι αμαρτωλος εστιν
40 και αποκριθεις ο ιησους ειπεν 
προς αυτον 
σιμων εχω σοι τι ειπειν 
ο δε 
διδασκαλε ειπε 
φησιν
41 δυο χρεοφειλεται ησαν δανιστη 
τινι 
ο εις ωφειλεν δηναρια πεντακοσια 
ο δε ετερος πεντηκοντα
42 μη εχοντων αυτων αποδουναι 
αμφοτεροις εχαρισατο 
τις ουν αυτων 
πλειον αγαπησει αυτον

43 αποκριθεις σιμων ειπεν 
υπολαμβανω 
οτι ω το πλειον εχαρισατο 
ο δε ειπεν αυτω 
ορθως εκρινας
44 και στραφεις προς την γυναικα 
τω σιμωνι εφη 
βλεπεις ταυτην την γυναικα 
εισηλθον σου εις την οικιαν 
υδωρ μοι επι ποδας ουκ εδωκας 
αυτη δε τοις δακρυσιν εβρεξεν μου 
τους ποδας 
και ταις θριξιν αυτης εξεμαξεν
45 φιλημα μοι ουκ εδωκας 
αυτη δε 
αφ ης εισηλθον 
ου διελιπεν καταφιλουσα μου τους 
ποδας
46 ελαιω την κεφαλην μου ουκ 
ηλειψας 
αυτη δε μυρω ηλειψεν τους ποδας 
μου
47 ου χαριν λεγω σοι 
αφεωνται αι αμαρτιαι αυτης αι 
πολλαι 
οτι ηγαπησεν πολυ 
ω δε ολιγον αφιεται 
ολιγον αγαπα
48 ειπεν δε αυτη 
αφεωνται σου αι αμαρτιαι
49 και ηρξαντο οι συνανακειμενοι 
λεγειν εν εαυτοις 
τις ουτος εστιν 
ος και αμαρτιας αφιησιν
50 ειπεν δε προς την γυναικα 
η πιστις σου σεσωκεν σε 
πορευου εις ειρηνην

Matt 26:14-16

14 τοτε πορευθεις 

Mark 14:10-11
10 και 

Luke 22:3-6
3 εισηλθεν δε σατανας 
εις 
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εις των δωδεκα 
ο λεγομενος ιουδας 
ισκαριωτης 

προς τους αρχιερεις

15 ειπεν 
τι θελετε μοι δουναι 
καγω υμιν παραδωσω 
αυτον 

οι δε εστησαν αυτω 
τριακοντα αργυρια

16 και απο τοτε εζητει 
ευκαιριαν 
ινα αυτον παραδω

ιουδας 
ισκαριωθ 
ο εις 
των δωδεκα 
απηλθεν 

προς τους αρχιερεις 

ινα αυτον παραδοι 
αυτοις
11 οι δε ακουσαντες 
εχαρησαν και 
επηγγειλαντο αυτω 
αργυριον δουναι 

και εζητει 
πως αυτον ευκαιρως 
παραδοι

ιουδαν τον καλουμενον 
ισκαριωτην 
οντα εκ του αριθμου 
των δωδεκα
4 και απελθων 
συνελαλησεν 
τοις αρχιερευσιν και 
στρατηγοις 

το πως αυτοις 
παραδω αυτον

5 και εχαρησαν και 
συνεθεντο αυτω 
αργυριον δουναι
6 και εξωμολογησεν 
και εζητει 
ευκαιριαν 
του παραδουναι αυτον 
ατερ οχλου αυτοις

Matt 26:17-19
17 τη δε πρωτη 
των αζυμων 

προσηλθον 
οι μαθηται τω ιησου 

λεγοντες 

που θελεις 

ετοιμασωμεν 
σοι φαγειν το πασχα

Mark 14:12-16
12 και τη πρωτη ημερα 
των αζυμων 
οτε 
το πασχα εθυον 

λεγουσιν αυτω 
οι μαθηται αυτου 
που θελεις 
απελθοντες 
ετοιμασωμεν 
ινα φαγης το πασχα

Luke 22:7-14
7 ηλθεν δε η ημερα των 
αζυμων 
[εν] η εδει 
θυεσθαι το πασχα

8 και απεστειλεν 
πετρον και ιωαννην 
ειπων 
πορευθεντες 
ετοιμασατε ημιν το 
πασχα ινα φαγωμεν
9 οι δε ειπαν αυτω 

που θελεις 

ετοιμασωμεν



Matt 26:17-19 Go to Table of Contents 189

18 ο δε ειπεν 

υπαγετε 
εις την πολιν 
προς τον δεινα 

και ειπατε 
αυτω 

ο διδασκαλος λεγει 
ο καιρος μου εγγυς εστιν 
προς σε 

ποιω το πασχα 
μετα των μαθητων μου

19 και εποιησαν οι 
μαθηται 

ως συνεταξεν αυτοις 
ο ιησους 
και ητοιμασαν το πασχα

13 και αποστελλει δυο 
των μαθητων αυτου 
και λεγει αυτοις 

υπαγετε 
εις την πολιν 
και απαντησει υμιν 
ανθρωπος 
κεραμιον υδατος 
βασταζων 
ακολουθησατε αυτω
14 και οπου 
εαν εισελθη 
ειπατε 
τω οικοδεσποτη οτι 

ο διδασκαλος λεγει 

που εστιν το καταλυμα 
μου 
οπου το πασχα 
μετα των μαθητων μου 
φαγω
15 και αυτος υμιν δειξει 
αναγαιον μεγα 
εστρωμενον 
ετοιμον 
και εκει ετοιμασατε ημιν
16 και εξηλθον οι 
μαθηται 
και ηλθον εις την πολιν 
και ευρον 
καθως ειπεν αυτοις 

και ητοιμασαν το πασχα

10 ο δε ειπεν αυτοις 
ιδου 
εισελθοντων υμων 
εις την πολιν 
συναντησει υμιν 
ανθρωπος 
κεραμιον υδατος 
βασταζων 
ακολουθησατε αυτω 
εις την οικιαν 
εις ην εισπορευεται
11 και ερειτε 
τω οικοδεσποτη 
της οικιας 
λεγει σοι ο διδασκαλος 

που εστιν το καταλυμα 

οπου το πασχα 
μετα των μαθητων μου 
φαγω
12 κακεινος υμιν δειξει 
αναγαιον μεγα 
εστρωμενον 

εκει ετοιμασατε
13 απελθοντες δε 

ευρον 
καθως ειρηκει αυτοις 

και ητοιμασαν το πασχα

Matt 26:20-25
20 οψιας δε 
γενομενης 
ανεκειτο 
μετα των δωδεκα 

Mark 14:17-21
17 και οψιας 
γενομενης 
ερχεται 
μετα των δωδεκα
18 και 

Luke 22:14
14 και οτε εγενετο 
η ωρα 
ανεπεσεν και 
οι αποστολοι συν 
αυτω 

John 13:21-30 
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21 και εσθιοντων 
αυτων 
ειπεν 

αμην λεγω υμιν 
οτι εις εξ υμων 
παραδωσει με

22 και λυπουμενοι 
σφοδρα 
ηρξαντο λεγειν 
αυτω 
εις εκαστος 
μητι εγω ειμι 
κυριε

ανακειμενων 
αυτων και 
εσθιοντων 
ο ιησους ειπεν 

αμην λεγω υμιν 
οτι εις εξ υμων 
παραδωσει με 
ο εσθιων μετ εμου

19 ηρξαντο 
λυπεισθαι 
και λεγειν 
αυτω 
εις κατα εις 
μητι εγω

Luke 22:23
23 και αυτοι 

ηρξαντο συζητειν 
προς εαυτους 

το τις αρα ειη 
εξ αυτων 
ο τουτο μελλων 
πρασσειν

21 ταυτα ειπων 
[ο] ιησους 
εταραχθη τω 
πνευματι και 
εμαρτυρησεν 
και ειπεν 
αμην 
αμην λεγω υμιν 
οτι εις εξ υμων 
παραδωσει με

22 εβλεπον εις 
αλληλους 
οι μαθηται 

απορουμενοι 

περι τινος λεγει

23 ην ανακειμενος 
εις εκ των 
μαθητων αυτου εν 
τω κολπω του 
ιησου ον ηγαπα ο 
ιησους
24 νευει ουν 
τουτω σιμων 
πετρος πυθεσθαι 
τις αν ειη περι ου 
λεγει
25 αναπεσων ουν 
εκεινος ουτως επι 
το στηθος του 
ιησου λεγει αυτω 
κυριε τις εστιν
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23 ο δε 
αποκριθεις ειπεν 

ο εμβαψας 

μετ εμου 
την χειρα 
εν τω τρυβλιω 
ουτος με 
παραδωσει
24 ο μεν υιος του 
ανθρωπου 
υπαγει 
καθως γεγραπται 
περι αυτου 
ουαι δε τω 
ανθρωπω εκεινω 
δι ου ο υιος του 
ανθρωπου 
παραδιδοται 
καλον ην αυτω 
ει ουκ εγεννηθη 
ο ανθρωπος 
εκεινος
25 αποκριθεις δε 
ιουδας ο 
παραδιδους αυτον 
ειπεν μητι εγω 
ειμι ραββι 
λεγει αυτω 
συ ειπας

20 ο δε ειπεν 
αυτοις 
εις των δωδεκα 
ο εμβαπτομενος 

μετ εμου 

εις το τρυβλιον

21 οτι ο μεν υιος 
του ανθρωπου 
υπαγει 
καθως γεγραπται 
περι αυτου 
ουαι δε τω 
ανθρωπω εκεινω 
δι ου ο υιος του 
ανθρωπου 
παραδιδοται 
καλον αυτω 
ει ουκ εγεννηθη 
ο ανθρωπος 
εκεινος

Luke 22:21-22
21 πλην ιδου 
η χειρ του 
παραδιδοντος με 
μετ εμου 

επι της τραπεζης

22 οτι ο υιος μεν 
του ανθρωπου 
κατα το 
ωρισμενον 
πορευεται 
πλην ουαι τω 
ανθρωπω εκεινω 
δι ου 

παραδιδοται

26 αποκρινεται
[ο] ιησους 
εκεινος εστιν 
ω εγω βαψω 
το ψωμιον 

και δωσω αυτω 

βαψας ουν το 
ψωμιον [λαμβανει 
και] διδωσιν 
ιουδα σιμωνος 
ισκαριωτου

John 13:27-30
27 και μετα το ψωμιον τοτε εισηλθεν 
εις εκεινον ο σατανας 
λεγει ουν αυτω ο ιησους 
ο ποιεις ποιησον ταχιον
28 τουτο [δε] ουδεις εγνω των 

ανακειμενων προς τι ειπεν αυτω
29 τινες γαρ εδοκουν επει το 
γλωσσοκομον ειχεν ιουδας 
οτι λεγει αυτω [ο] ιησους 
αγορασον ων χρειαν εχομεν εις την 
εορτην 
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η τοις πτωχοις ινα τι δω
30 λαβων ουν το ψωμιον εκεινος 

εξηλθεν ευθυς 
ην δε νυξ

Matt 26:26-30

26 εσθιοντων δε 
αυτων 
λαβων ο ιησους 
αρτον 
και ευλογησας 
εκλασεν και 
δους 
τοις μαθηταις 
ειπεν 
λαβετε 
φαγετε 
τουτο εστιν 
το σωμα μου 

Mark 14:22-26

22 και εσθιοντων 
αυτων 
λαβων 
αρτον 
ευλογησας 
εκλασεν και 
εδωκεν 
αυτοις 
και ειπεν 
λαβετε 

τουτο εστιν 
το σωμα μου 

Luke 22:15-20
15 και ειπεν 
προς αυτους 
επιθυμια 
επεθυμησα τουτο 
το πασχα φαγειν 
μεθ υμων 
προ του με παθειν
16 λεγω γαρ υμιν 
οτι ου μη φαγω 
αυτο εως οτου 
πληρωθη εν τη 
βασιλεια του θεου
17 και δεξαμενος 
ποτηριον 
ευχαριστησας 
ειπεν 
λαβετε τουτο και 
διαμερισατε εις 
εαυτους ...

Luke 22:19
19 και 

λαβων 
αρτον 
ευχαριστησας 
εκλασεν και 
εδωκεν 
αυτοις 
λεγων 

τουτο εστιν 
το σωμα μου 
το υπερ υμων 
διδομενον 
τουτο ποιειτε 
εις την εμην 
αναμνησιν 

1 Cor 11:23-25
23 εγω γαρ 
παρελαβον απο 
του κυριου ο και 
παρεδωκα υμιν 
οτι ο κυριος 
ιησους εν τη νυκτι 
η παρεδιδετο 

ελαβεν 
αρτον 24 
και ευχαριστησας 
εκλασεν 

και ειπεν 

τουτο μου εστιν 
το σωμα 
το υπερ υμων 

τουτο ποιειτε 
εις την εμην 
αναμνησιν 
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27 και λαβων 
ποτηριον 

και ευχαριστησας 
εδωκεν αυτοις 
λεγων 
πιετε εξ αυτου 
παντες

28 τουτο γαρ 
εστιν 
το αιμα μου 
της διαθηκης 

το περι πολλων 
εκχυννομενον 
εις αφεσιν 
αμαρτιων

29 λεγω δε υμιν 
ου μη πιω 
απ αρτι 
εκ τουτου του 
γενηματος της 
αμπελου 
εως της ημερας 
εκεινης 
οταν αυτο πινω 
μεθ υμων καινον 
εν τη βασιλεια 
του πατρος μου
30 και υμνησαντες 
εξηλθον εις το 
ορος των ελαιων

23 και λαβων 
ποτηριον 

ευχαριστησας 
εδωκεν αυτοις 

και επιον εξ 
αυτου παντες
24 και ειπεν 
αυτοις 
τουτο εστιν 

το αιμα μου 
της διαθηκης 

το εκχυννομενον 
υπερ πολλων

25 αμην λεγω υμιν 
οτι ουκετι ου μη 
πιω 
εκ του 
γενηματος της 
αμπελου 
εως της ημερας 
εκεινης 
οταν αυτο πινω 
καινον 
εν τη βασιλεια 
του θεου
26 και υμνησαντες 
εξηλθον εις το 
ορος των ελαιων

20 και το 
ποτηριον 
ωσαυτως 
μετα το δειπνησαι 

λεγων 

τουτο το 
ποτηριον 
η καινη διαθηκη 
εν τω αιματι μου 

το υπερ υμων 
εκχυννομενον

18 λεγω γαρ υμιν 
[οτι] ου μη πιω 
απο του νυν 
απο του 
γενηματος της 
αμπελου 
εως ου 

η βασιλεια του 
θεου ελθη

25 ωσαυτως 
και το ποτηριον 

μετα το δειπνησαι 

λεγων 

τουτο το 
ποτηριον 
η καινη διαθηκη 
εστιν εν τω εμω 
αιματι 

τουτο ποιειτε 
οσακις εαν πινητε 
εις την εμην 
αναμνησιν

1 Cor 11:20-22.26-34
20 συνερχομενων ουν υμων επι το 

αυτο 
ουκ εστιν κυριακον δειπνον φαγειν
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21 εκαστος γαρ το ιδιον δειπνον 
προλαμβανει εν τω φαγειν 
και ος μεν πεινα 
ος δε μεθυει
22 μη γαρ οικιας ουκ εχετε εις το 
εσθιειν και πινειν η 
της εκκλησιας του θεου καταφρονειτε 
και καταισχυνετε τους μη εχοντας 
τι ειπω υμιν 
επαινεσω υμας 
εν τουτω ουκ επαινω ...

26 οσακις γαρ 
εαν εσθιητε τον αρτον τουτον 
και το ποτηριον πινητε 
τον θανατον του κυριου 
καταγγελλετε 
αχρις ου ελθη
27 ωστε ος αν εσθιη τον αρτον η πινη 
το ποτηριον του κυριου αναξιως 
ενοχος εσται του σωματος 

και του αιματος του κυριου
28 δοκιμαζετω δε ανθρωπος εαυτον 
και ουτως εκ του αρτου εσθιετω 
και εκ του ποτηριου πινετω
29 ο γαρ εσθιων και πινων 
κριμα εαυτω εσθιει και πινει 
μη διακρινων το σωμα
30 δια τουτο εν υμιν πολλοι ασθενεις 
και αρρωστοι 
και κοιμωνται ικανοι
31 ει δε εαυτους διεκρινομεν 
ουκ αν εκρινομεθα
32 κρινομενοι δε υπο [του] κυριου 
παιδευομεθα 
ινα μη συν τω κοσμω κατακριθωμεν
33 ωστε αδελφοι μου 
συνερχομενοι εις το φαγειν 
αλληλους εκδεχεσθε
34 ει τις πεινα εν οικω εσθιετω 
ινα μη εις κριμα συνερχησθε 
τα δε λοιπα ως αν ελθω διαταξομαι

Matt 26:31-35
31 τοτε λεγει 
αυτοις ο ιησους 
παντες υμεις 
σκανδαλισθησεσθε 
εν εμοι 
εν τη νυκτι ταυτη 
γεγραπται γαρ 
παταξω τον 
ποιμενα και 
διασκορπισθη-
σονται τα 
προβατα της 
ποιμνης
32 μετα δε το 
εγερθηναι με 
προαξω υμας 
εις την γαλιλαιαν

Mark 14:27-31
27 και λεγει 
αυτοις ο ιησους 
οτι παντες 
σκανδαλισθησεσθε 

οτι γεγραπται 
παταξω τον 
ποιμενα και 
τα προβατα 
διασκορπισθη-
σονται

28 αλλα μετα το 
εγερθηναι με 
προαξω υμας 
εις την γαλιλαιαν

Luke 22:31-34

31 σιμων σιμων 
ιδου ο σατανας 

John 13:36-38
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33 αποκριθεις δε 
ο πετρος ειπεν 
αυτω 

ει παντες 
σκανδαλισθη-
σονται εν σοι 
εγω ουδεποτε 
σκανδαλισθη-
σομαι

34 εφη αυτω ο 
ιησους 

αμην λεγω 
σοι οτι 

εν ταυτη τη νυκτι 
πριν 

29 ο δε πετρος 
εφη 
αυτω 

ει και παντες 
σκανδαλισθη-
σονται 
αλλ ουκ εγω

30 και λεγει αυτω 
ο ιησους 

αμην λεγω 
σοι οτι 
συ σημερον 
ταυτη τη νυκτι 
πριν 

εξητησατο υμας 
του σινιασαι ως 
τον σιτον
32 εγω δε εδεηθην 
περι σου ινα μη 
εκλιπη η πιστις 
σου και συ ποτε 
επιστρεψας 
στηρισον τους 
αδελφους σου
33 ο δε 
ειπεν 
αυτω 

κυριε 

μετα σου ετοιμος 
ειμι και 
εις φυλακην 
και εις θανατον 
πορευεσθαι
34 ο δε ειπεν 

λεγω 
σοι πετρε 
ου φωνησει 
σημερον αλεκτωρ 
εως 

36 λεγει αυτω 
σιμων πετρος 

κυριε 
που υπαγεις 
απεκριθη [αυτω] 
ιησους 
οπου υπαγω 
ου δυνασαι μοι 
νυν ακολουθησαι 
ακολουθησεις δε 
υστερον
37 λεγει αυτω ο 
πετρος 
κυριε 

δια τι ου δυναμαι 
σοι ακολουθησαι 
αρτι 
την ψυχην μου 
υπερ σου θησω
38 αποκρινεται 
ιησους 
την ψυχην σου 
υπερ εμου θησεις 
αμην αμην λεγω 
σοι 
ου μη αλεκτωρ 
φωνηση 
εως 
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αλεκτορα 
φωνησαι 
τρις απαρνηση με

35 λεγει αυτω ο 
πετρος 
καν δεη με συν 
σοι αποθανειν 
ου μη σε 
απαρνησομαι 
ομοιως και 
παντες 
οι μαθηται ειπαν

η δις 
αλεκτορα 
φωνησαι 
τρις με απαρνηση

31 ο δε 
εκπερισσως ελαλει 
εαν δεη με 
συναποθανειν σοι 
ου μη σε 
απαρνησομαι 
ωσαυτως δε και 
παντες 
ελεγον

τρις με απαρνηση 
ειδεναι

ου αρνηση με τρις

Matt 26:36-46
36 τοτε 
ερχεται μετ αυτων ο 
ιησους 
εις χωριον 
λεγομενον γεθσημανι 

και λεγει τοις μαθηταις 

καθισατε αυτου 
εως [ου] απελθων 
εκει προσευξωμαι

37 και παραλαβων 
τον πετρον 
και τους δυο υιους 
ζεβεδαιου 

ηρξατο λυπεισθαι 
και αδημονειν
38 τοτε λεγει αυτοις 
περιλυπος εστιν η ψυχη 

Mark 14:32-42
32 και 
ερχονται 

εις χωριον 
ου το ονομα γεθσημανι 

και λεγει τοις μαθηταις 
αυτου 
καθισατε ωδε 
εως 
προσευξωμαι

33 και παραλαμβανει 
τον πετρον 
και [τον] Ιακωβον 
και [τον] Ιωαννην 
μετ αυτου 
και ηρξατο εκθαμβεισθαι 
και αδημονειν
34 και λεγει αυτοις 
περιλυπος εστιν η ψυχη 

Luke 22:39-46
39 και εξελθων 
επορευθη 
κατα το εθος 
εις το ορος των ελαιων 

ηκολουθησαν δε αυτω 
και οι μαθηται
40 γενομενος δε επι του 
τοπου 
ειπεν αυτοις 

προσευχεσθε 
μη εισελθειν 
εις πειρασμον
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μου εως θανατου 
μεινατε ωδε 
και γρηγορειτε μετ εμου
39 και προελθων 

μικρον 
επεσεν 
επι προσωπον αυτου 
προσευχομενος 

και λεγων 
πατερ μου 
ει δυνατον εστιν 

παρελθατω απ εμου το 
ποτηριον τουτο 
πλην ουχ ως εγω θελω 
αλλ ως συ

40 και ερχεται 
προς τους μαθητας 
και ευρισκει 
αυτους καθευδοντας 

και λεγει τω πετρω 

ουτως ουκ ισχυσατε 
μιαν ωραν 

μου εως θανατου 
μεινατε ωδε 
και γρηγορειτε
35 και προελθων 

μικρον 
επιπτεν επι της γης 

και προσηυχετο 
ινα ει δυνατον εστιν 
παρελθη απ αυτου 
η ωρα
36 και ελεγεν 
αββα ο πατηρ 
παντα δυνατα σοι 

παρενεγκε το ποτηριον 
τουτο απ εμου 
αλλ ου τι εγω θελω 
αλλα τι συ

37 και ερχεται και 

ευρισκει 
αυτους καθευδοντας 

και λεγει τω πετρω 
σιμων 
καθευδεις 
ουκ ισχυσας 
μιαν ωραν 

41 και αυτος απεσπασθη 
απ αυτων 
ωσει λιθου βολην 
και θεις τα γονατα 

προσηυχετο

42 λεγων 
πατερ 

ει βουλει 
παρενεγκε τουτο το 
ποτηριον απ εμου 
πλην μη το θελημα μου 
αλλα το σον γινεσθω
43 [[ωφθη δε αυτω 
αγγελος απ ουρανου 
ενισχυων αυτον
44 και γενομενος εν 
αγωνια εκτενεστερον 
προσηυχετο και εγενετο 
ο ιδρως αυτου ωσει 
θρομβοι αιματος 
καταβαινοντες επι την 
γην]]
45 και αναστας απο της 
προσευχης 
ελθων 
προς τους μαθητας 
ευρεν 
κοιμωμενους αυτους 
απο της λυπης
46 και ειπεν αυτοις 

τι καθευδετε 
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γρηγορησαι 
μετ εμου
41 γρηγορειτε και 
προσευχεσθε 
ινα μη εισελθητε 
εις πειρασμον 
το μεν πνευμα προθυμον 
η δε σαρξ ασθενης
42 παλιν εκ δευτερου 
απελθων 
προσηυξατο 

λεγων 
πατερ μου ει ου δυναται 
τουτο παρελθειν εαν μη 
αυτο πιω γενηθητω το 
θελημα σου
43 και ελθων παλιν 
ευρεν αυτους 
καθευδοντας 
ησαν γαρ αυτων 
οι οφθαλμοι 
βεβαρημενοι

44 και αφεις αυτους 
παλιν απελθων 
προσηυξατο 
εκ τριτου 
τον αυτον λογον 
ειπων παλιν
45 τοτε ερχεται προς 
τους μαθητας 
και λεγει αυτοις 
καθευδετε [το] λοιπον 
και αναπαυεσθε 

ιδου ηγγικεν η ωρα 
και ο υιος του 
ανθρωπου παραδιδοται 
εις χειρας αμαρτωλων
46 εγειρεσθε αγωμεν 

γρηγορησαι

38 γρηγορειτε και 
προσευχεσθε 
ινα μη ελθητε 
εις πειρασμον 
το μεν πνευμα προθυμον 
η δε σαρξ ασθενης
39 και παλιν 
απελθων 
προσηυξατο 
τον αυτον λογον 
ειπων

40 και παλιν ελθων 
ευρεν αυτους 
καθευδοντας 
ησαν γαρ αυτων 
οι οφθαλμοι 
καταβαρυνομενοι 
και ουκ ηδεισαν 
τι αποκριθωσιν αυτω
41 και ερχεται 

το τριτον 

και λεγει αυτοις 
καθευδετε το λοιπον 
και αναπαυεσθε 
απεχει 
ηλθεν η ωρα ιδου 
παραδιδοται ο υιος του 
ανθρωπου εις τας χειρας 
των αμαρτωλων
42 εγειρεσθε αγωμεν 

ανασταντες 
προσευχεσθε 
ινα μη εισελθητε 
εις πειρασμον
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ιδου 
ηγγικεν ο παραδιδους με

ιδου 
ο παραδιδους με ηγγικεν

Matt 26:47-56
47 και 
ετι αυτου λαλουντος 
ιδου 

ιουδας 
εις των δωδεκα 
ηλθεν 
και μετ αυτου οχλος 
πολυς 
μετα μαχαιρων και 
ξυλων 
απο των αρχιερεων και 

πρεσβυτερων του λαου
48 ο δε παραδιδους 
αυτον εδωκεν 
αυτοις σημειον λεγων 
ον αν φιλησω αυτος 
εστιν κρατησατε αυτον

49 και ευθεως 
προσελθων τω ιησου 
ειπεν 
χαιρε ραββι 
και κατεφιλησεν αυτον
50 ο δε ιησους ειπεν 
αυτω 
εταιρε 
εφ ο παρει 

τοτε προσελθοντες 
επεβαλον 
τας χειρας 
επι τον ιησουν και 
εκρατησαν αυτον

Mark 14:43-50
43 και ευθυς 
ετι αυτου λαλουντος 
παραγινεται 

ιουδας 
εις των δωδεκα 

και μετ αυτου οχλος 

μετα μαχαιρων και 
ξυλων 
παρα των αρχιερεων και 
των γραμματεων και 
των πρεσβυτερων
44 δεδωκει δε ο 
παραδιδους αυτον 
συσσημον αυτοις λεγων 
ον αν φιλησω αυτος 
εστιν κρατησατε αυτον 
και απαγετε ασφαλως
45 και ελθων ευθυς 
προσελθων αυτω 
λεγει 
ραββι 
και κατεφιλησεν αυτον

46 οι δε επεβαλον τας 
χειρας αυτω και 
εκρατησαν αυτον

Luke 22:47-53

47 ετι αυτου λαλουντος 
ιδου 
οχλος και ο λεγομενος 
ιουδας 
εις των δωδεκα 
προηρχετο 
αυτους 

και ηγγισεν 
τω ιησου 

φιλησαι αυτον
48 ιησους δε ειπεν 
αυτω 
ιουδα 
φιληματι τον υιον του 
ανθρωπου παραδιδως

49 ιδοντες δε οι περι 
αυτον το εσομενον ειπαν 
κυριε ει παταξομεν 
εν μαχαιρη
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51 και ιδου εις των μετα 
ιησου εκτεινας την χειρα 
απεσπασεν την 
μαχαιραν αυτου και 
παταξας 
τον δουλον του 
αρχιερεως 
αφειλεν αυτου 
το ωτιον
52 τοτε λεγει αυτω ο 
ιησους 
αποστρεψον την 
μαχαιραν σου εις τον 
τοπον αυτης 
παντες γαρ οι λαβοντες 
μαχαιραν 
εν μαχαιρη απολουνται
53 η δοκεις οτι ου 
δυναμαι παρακαλεσαι 
τον πατερα μου και 
παραστησει μοι αρτι 
πλειω δωδεκα λεγιωνας 
αγγελων
54 πως ουν πληρωθωσιν 
αι γραφαι οτι ουτως δει 
γενεσθαι

55 εν εκεινη τη ωρα 
ειπεν ο ιησους 
τοις οχλοις 

ως επι ληστην εξηλθατε 
μετα μαχαιρων και 
ξυλων συλλαβειν με 
καθ ημεραν 
εν τω ιερω εκαθεζομην 
διδασκων 

47 εις δε [τις] των 
παρεστηκοτων 
σπασαμενος την 
μαχαιραν 
επαισεν 
τον δουλον του 
αρχιερεως και 
αφειλεν αυτου 
το ωταριον

48 και αποκριθεις 
ο ιησους ειπεν 
αυτοις 

ως επι ληστην εξηλθατε 
μετα μαχαιρων και 
ξυλων συλλαβειν με
49 καθ ημεραν ημην 
προς υμας εν τω ιερω 
διδασκων 

50 και επαταξεν εις τις 
εξ αυτων 

του αρχιερεως τον 
δουλον και 
αφειλεν το ους αυτου το 
δεξιον
51 αποκριθεις δε ο 
ιησους ειπεν 
εατε εως τουτου 

και αψαμενος του ωτιου 
ιασατο αυτον
52 ειπεν δε ιησους 

προς τους 
παραγενομενους επ 
αυτον αρχιερεις και 
στρατηγους 
του ιερου και 
πρεσβυτερους 
ως επι ληστην εξηλθατε 
μετα μαχαιρων 
και ξυλων
53 καθ ημεραν 
οντος μου μεθ υμων εν 
τω ιερω 
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και ουκ εκρατησατε με

56 τουτο δε ολον 
γεγονεν 
ινα πληρωθωσιν αι 
γραφαι των προφητων 

τοτε οι μαθηται παντες 
αφεντες αυτον εφυγον

και ουκ εκρατησατε με 

αλλ 

ινα πληρωθωσιν αι 
γραφαι

50 και αφεντες αυτον 
εφυγον παντες

ουκ εξετεινατε τας 
χειρας επ εμε 
αλλ 

αυτη εστιν υμων η ωρα 
και η εξουσια του 
σκοτους

John 18:1-11
1 ταυτα ειπων ιησους εξηλθεν συν 
τοις μαθηταις αυτου περαν του 
χειμαρρου του κεδρων οπου ην 
κηπος εις ον εισηλθεν αυτος και οι 
μαθηται αυτου
2 ηδει δε και ιουδας ο παραδιδους 
αυτον τον τοπον οτι πολλακις 
συνηχθη ιησους εκει μετα των 
μαθητων αυτου
3 ο ουν ιουδας λαβων την σπειραν 
και εκ των αρχιερεων και εκ των 
φαρισαιων υπηρετας ερχεται εκει 
μετα φανων και λαμπαδων και 
οπλων
4 ιησους ουν ειδως παντα τα 
ερχομενα επ αυτον 
εξηλθεν και λεγει αυτοις 
τινα ζητειτε
5 απεκριθησαν αυτω 
ιησουν τον ναζωραιον 
λεγει αυτοις 
εγω ειμι 
ειστηκει δε και ιουδας ο παραδιδους 
αυτον μετ αυτων

6 ως ουν ειπεν αυτοις εγω ειμι 
απηλθον εις τα οπισω 
και επεσαν χαμαι
7 παλιν ουν επηρωτησεν αυτους 
τινα ζητειτε 
οι δε ειπαν 
ιησουν τον ναζωραιον
8 απεκριθη ιησους ειπον υμιν οτι 
εγω ειμι 
ει ουν εμε ζητειτε αφετε τουτους 
υπαγειν
9 ινα πληρωθη ο λογος 
ον ειπεν οτι 
ους δεδωκας μοι 
ουκ απωλεσα εξ αυτων ουδενα
10 σιμων ουν πετρος 
εχων μαχαιραν ειλκυσεν αυτην και 
επαισεν τον του αρχιερεως δουλον 
και απεκοψεν αυτου το ωταριον 
το δεξιον 
ην δε ονομα τω δουλω μαλχος
11 ειπεν ουν ο ιησους τω πετρω 
βαλε την μαχαιραν εις την θηκην 
το ποτηριον ο δεδωκεν μοι ο πατηρ 
ου μη πιω αυτο

Matt 26:57-68
57 οι δε κρατησαντες 
τον ιησουν 
απηγαγον προς καιαφαν 

Mark 14:53-65
53 και 

απηγαγον τον ιησουν 

Luke 22:54-55
54 συλλαβοντες δε 
αυτον ηγαγον και 
εισηγαγον εις την οικιαν 
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τον αρχιερεα 
οπου 
οι γραμματεις και 
οι πρεσβυτεροι 
συνηχθησαν
58 
ο δε πετρος ηκολουθει 
αυτω απο μακροθεν 

εως της αυλης του 
αρχιερεως 

και εισελθων εσω 
εκαθητο 
μετα των υπηρετων 

ιδειν το τελος

59 οι δε αρχιερεις και 

το συνεδριον ολον 
εζητουν 
ψευδομαρτυριαν κατα 
του ιησου 
οπως αυτον 
θανατωσωσιν

προς τον αρχιερεα και 

συνερχονται παντες 
οι αρχιερεις και 
οι πρεσβυτεροι και 
οι γραμματεις
54 και ο πετρος απο 
μακροθεν ηκολουθησεν 
αυτω 
εως εσω εις την αυλην 
του αρχιερεως 

και ην συγκαθημενος 
μετα των υπηρετων 
και θερμαινομενος προς 
το φως

55 οι δε αρχιερεις και 

ολον το συνεδριον 
εζητουν 
κατα του ιησου 
μαρτυριαν 
εις το θανατωσαι 
αυτον 

του αρχιερεως 

ο δε πετρος ηκολουθει 
μακροθεν 
55 περιαψαντων δε πυρ 
εν μεσω της αυλης 

και συγκαθισαντων 

εκαθητο ο πετρος 
μεσος αυτων ...

Luke 22:63-71
63 και οι ανδρες 
οι συνεχοντες αυτον 
ενεπαιζον αυτω 
δεροντες
64 και περικαλυψαντες 
αυτον επηρωτων 
λεγοντες 
προφητευσον 
τις εστιν ο παισας σε
65 και ετερα πολλα 
βλασφημουντες ελεγον 
εις αυτον
66 και ως εγενετο ημερα 
συνηχθη το 
πρεσβυτεριον του λαου 
αρχιερεις τε και 
γραμματεις 
και απηγαγον αυτον 
εις το συνεδριον αυτων 
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60 και ουχ ευρον 
πολλων προσελθοντων 
ψευδομαρτυρων

61 υστερον δε 
προσελθοντες δυο (26-

61) ειπαν 

ουτος εφη 
δυναμαι καταλυσαι 
τον ναον του θεου 

και δια τριων ημερων 

οικοδομησαι

62 και αναστας 
ο αρχιερευς 

ειπεν αυτω 
ουδεν αποκρινη 
τι ουτοι σου 
καταμαρτυρουσιν
63 ο δε ιησους εσιωπα 

και ο αρχιερευς 

ειπεν αυτω 
εξορκιζω σε κατα του 
θεου του ζωντος 
ινα ημιν ειπης 
ει συ ει ο χριστος ο υιος 
του θεου

64 λεγει αυτω ο ιησους 

και ουχ ηυρισκον
56 πολλοι γαρ 
εψευδομαρτυρουν 
κατ αυτου και ισαι αι 
μαρτυριαι ουκ ησαν

57 και τινες ανασταντες 
εψευδομαρτυρουν κατ 
αυτου λεγοντες
58 οτι ημεις ηκουσαμεν 
αυτου λεγοντος οτι 
εγω καταλυσω 
τον ναον τουτον 
τον χειροποιητον 
και δια τριων ημερων 
αλλον αχειροποιητον 
οικοδομησω
59 και ουδε ουτως ιση 
ην η μαρτυρια αυτων
60 και αναστας 
ο αρχιερευς 
εις μεσον 
επηρωτησεν τον ιησουν 
λεγων 
ουκ αποκρινη ουδεν 
τι ουτοι σου 
καταμαρτυρουσιν
61 ο δε εσιωπα και ουκ 
απεκρινατο ουδεν 
παλιν ο αρχιερευς 
επηρωτα αυτον 
και λεγει αυτω 

συ ει ο χριστος ο υιος 
του ευλογητου

62 ο δε ιησους ειπεν 

λεγοντες

67 ει συ ει ο χριστος 

ειπον ημιν 
ειπεν δε αυτοις 
εαν υμιν ειπω 
ου μη πιστευσητε



204 Go to Table of Contents Matt 26:57-68

συ ειπας 
πλην λεγω υμιν 
απ αρτι οψεσθε 
τον υιον του ανθρωπου 
καθημενον εκ δεξιων της 
δυναμεως 
και ερχομενον επι των 
νεφελων του ουρανου

65 τοτε ο αρχιερευς 
διερρηξεν τα ιματια 
αυτου 
λεγων 
εβλασφημησεν 
τι ετι χρειαν εχομεν 
μαρτυρων 
ιδε 
νυν ηκουσατε την 
βλασφημιαν
66 τι υμιν δοκει 
οι δε αποκριθεντες 
ειπαν 
ενοχος θανατου εστιν
67 τοτε ενεπτυσαν 
εις το προσωπον αυτου 

και εκολαφισαν αυτον 
οι δε εραπισαν
68 λεγοντες 
προφητευσον ημιν 
χριστε 
τις εστιν ο παισας σε

εγω ειμι 

και οψεσθε 
τον υιον του ανθρωπου 
εκ δεξιων καθημενον της 
δυναμεως 
και ερχομενον μετα των 
νεφελων του ουρανου

63 ο δε αρχιερευς 
διαρρηξας τους χιτωνας 
αυτου 
λεγει 

τι ετι χρειαν εχομεν 
μαρτυρων

64 ηκουσατε της 
βλασφημιας 
τι υμιν φαινεται 
οι δε παντες κατεκριναν 
αυτον 
ενοχον ειναι θανατου
65 και ηρξαντο τινες 
εμπτυειν αυτω 
και περικαλυπτειν αυτου 
το προσωπον 
και κολαφιζειν αυτον 

και λεγειν αυτω 
προφητευσον 

και οι υπηρεται 
ραπισμασιν αυτον 

68 εαν δε ερωτησω 
ου μη αποκριθητε

69 απο του νυν δε εσται 
ο υιος του ανθρωπου 
καθημενος εκ δεξιων της 
δυναμεως του θεου

70 ειπαν δε παντες 
συ ουν ει ο υιος του 
θεου 
ο δε προς αυτους εφη 
υμεις λεγετε οτι 
εγω ειμι
71 οι δε ειπαν 

τι ετι εχομεν 
μαρτυριας χρειαν 
αυτοι γαρ ηκουσαμεν 
απο του στοματος αυτου
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ελαβον

John 18:12-15.19-24
12 η ουν σπειρα και ο χιλιαρχος και 
οι υπηρεται των ιουδαιων συνελαβον 
τον ιησουν και εδησαν αυτον
13 και ηγαγον προς ανναν πρωτον 
ην γαρ πενθερος του καιαφα 
ος ην αρχιερευς του ενιαυτου εκεινου
14 ην δε καιαφας ο συμβουλευσας 
τοις ιουδαιοις οτι συμφερει ενα 
ανθρωπον αποθανειν υπερ του λαου
15 ηκολουθει δε τω ιησου σιμων 
πετρος και αλλος μαθητης 
ο δε μαθητης εκεινος ην γνωστος τω 
αρχιερει και συνεισηλθεν τω ιησου 
εις την αυλην του αρχιερεως ...
19 ο ουν αρχιερευς ηρωτησεν τον 
ιησουν περι των μαθητων αυτου 
και περι της διδαχης αυτου
20 απεκριθη αυτω ιησους 
εγω παρρησια λελαληκα τω κοσμω 

εγω παντοτε εδιδαξα εν συναγωγη 
και εν τω ιερω 
οπου παντες οι ιουδαιοι συνερχονται 
και εν κρυπτω ελαλησα ουδεν
21 τι με ερωτας 
ερωτησον τους ακηκοοτας 
τι ελαλησα αυτοις 
ιδε ουτοι οιδασιν α ειπον εγω
22 ταυτα δε αυτου ειποντος 
εις παρεστηκως των υπηρετων 
εδωκεν ραπισμα τω ιησου ειπων 
ουτως αποκρινη τω αρχιερει
23 απεκριθη αυτω ιησους 
ει κακως ελαλησα μαρτυρησον περι 
του κακου 
ει δε καλως τι με δερεις
24 απεστειλεν ουν αυτον ο αννας 
δεδεμενον προς καιαφαν 
τον αρχιερεα

Matt 26:69-75

69 ο δε πετρος 
εκαθητο 
εξω εν τη αυλη 
και προσηλθεν 
αυτω 
μια 
παιδισκη 

Mark 14:66-72

66 και οντος του 
πετρου 
κατω εν τη αυλη 
ερχεται 

μια των 
παιδισκων 
του αρχιερεως
67 και ιδουσα τον 
πετρον 
θερμαινομενον 

Luke 22:56-62

56 ιδουσα δε 
αυτον 

παιδισκη τις 

καθημενον προς 
το φως και 

John 18:16-18
16 ο δε πετρος 
ειστηκει προς τη 
θυρα εξω εξηλθεν 
ουν ο μαθητης ο 
αλλος ο γνωστος 
του αρχιερεως και 
ειπεν τη θυρωρω 
και εισηγαγεν τον 
πετρον

17 λεγει ουν 
τω πετρω 

η παιδισκη 
η θυρωρος 
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λεγουσα 
και συ ησθα μετα 
ιησου του 
γαλιλαιου

70 ο δε ηρνησατο 
εμπροσθεν 
παντων λεγων 
ουκ οιδα 

τι λεγεις

71 εξελθοντα δε 
εις τον πυλωνα 

ειδεν αυτον αλλη 

και λεγει 
τοις εκει 
ουτος ην μετα 
ιησου του 
ναζωραιου
72 και παλιν 
ηρνησατο 

εμβλεψασα αυτω 
λεγει 
και συ μετα 
του ναζαρηνου 
ησθα 
του ιησου
68 ο δε ηρνησατο 

λεγων 
ουτε οιδα 
ουτε επισταμαι 
συ τι λεγεις και 

εξηλθεν εξω 
εις το προαυλιον 
[και αλεκτωρ 
εφωνησεν]
69 και η παιδισκη 
ιδουσα αυτον 
ηρξατο παλιν 
λεγειν τοις 
παρεστωσιν οτι 
ουτος εξ αυτων 
εστιν

70 ο δε παλιν 
ηρνειτο 

ατενισασα αυτω 
ειπεν 
και ουτος συν 
αυτω ην

57 ο δε ηρνησατο 

λεγων 
ουκ οιδα 
αυτον γυναι

58 και μετα βραχυ 

ετερος ιδων αυτον 

εφη 

και συ εξ αυτων 
ει 

ο δε πετρος 
εφη 

μη και συ εκ των 
μαθητων ει του 
ανθρωπου τουτου 

λεγει εκεινος 

ουκ ειμι

18 ειστηκεισαν δε 
οι δουλοι και οι 
υπηρεται 
ανθρακιαν 
πεποιηκοτες οτι 
ψυχος ην και 
εθερμαινοντο ην 
δε και ο πετρος 
μετ αυτων εστως 
και θερμαινομενος 
...
John 18:25-27
ην δε σιμων 
πετρος εστως και 
θερμαινομενος 

ειπον ουν αυτω 

μη και συ εκ των 
μαθητων αυτου ει 

ηρνησατο εκεινος 
και ειπεν 
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μετα ορκου οτι 
ουκ οιδα 
τον ανθρωπον
73 μετα μικρον δε 

προσελθοντες 
οι εστωτες 
ειπον τω πετρω 

αληθως και συ 

εξ αυτων ει και 
γαρ η λαλια σου 
δηλον σε ποιει
74 τοτε ηρξατο 
καταθεματιζειν 
και ομνυειν οτι 
ουκ οιδα τον 
ανθρωπον 

και ευθεως 

αλεκτωρ 
εφωνησεν

75 και εμνησθη ο 
πετρος του 
ρηματος 
ιησου 
ειρηκοτος 
οτι 
πριν αλεκτορα 
φωνησαι 

τρις απαρνηση με 
και εξελθων 
εξω 

και μετα μικρον 
παλιν 

οι παρεστωτες 
ελεγον τω πετρω 

αληθως 

εξ αυτων ει και 
γαρ γαλιλαιος ει

71 ο δε ηρξατο 
αναθεματιζειν και 
ομνυναι οτι 
ουκ οιδα τον 
ανθρωπον τουτον 
ον λεγετε
72 και ευθυς 

εκ δευτερου 
αλεκτωρ 
εφωνησεν 

και ανεμνησθη ο 
πετρος το ρημα 

ως ειπεν αυτω 
ο ιησους οτι 
πριν αλεκτορα 
φωνησαι 
δις 
τρις με απαρνηση 
και επιβαλων 

ανθρωπε ουκ ειμι

59 και διαστασης 
ωσει ωρας μιας 
αλλος τις 
διισχυριζετο 
λεγων 

επ αληθειας και 
ουτος 
μετ αυτου ην και 
γαρ γαλιλαιος 
εστιν
60 ειπεν δε ο 
πετρος 

ανθρωπε ουκ οιδα 

ο λεγεις 
και παραχρημα 
ετι λαλουντος 
αυτου 
εφωνησεν 
αλεκτωρ
61 και στραφεις ο 
κυριος ενεβλεψεν 
τω πετρω 
και υπεμνησθη ο 
πετρος του 
ρηματος 
του κυριου 
ως ειπεν αυτω 
οτι 
πριν αλεκτορα 
φωνησαι σημερον 

απαρνηση με τρις
62 και εξελθων 
εξω 

ουκ ειμι

26 

λεγει εις εκ των 
δουλων του 
αρχιερεως 
συγγενης ων ου 
απεκοψεν πετρος 
το ωτιον 
ουκ εγω σε ειδον 
εν τω κηπω 
μετ αυτου

27 παλιν ουν 
ηρνησατο πετρος 

και ευθεως 

αλεκτωρ 
εφωνησεν
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εκλαυσεν πικρως εκλαιεν εκλαυσεν πικρως

Matt 27:1-2
1 πρωιας δε γενομενης 
συμβουλιον ελαβον 

παντες οι αρχιερεις και 
οι πρεσβυτεροι 
του λαου 

κατα του ιησου 
ωστε θανατωσαι αυτον

2 και δησαντες αυτον 
απηγαγον και 
παρεδωκαν 
πιλατω τω ηγεμονι

Mark 15:1
1 και ευθυς πρωι 
συμβουλιον ποιησαντες 

οι αρχιερεις 
μετα των πρεσβυτερων 

και γραμματεων 

και ολον το συνεδριον 

δησαντες τον ιησουν 
απηνεγκαν και 
παρεδωκαν 
πιλατω

Luke 22:66
66 και ως εγενετο ημερα 
συνηχθη το 
πρεσβυτεριον του λαου 
αρχιερεις τε 

και γραμματεις 
και απηγαγον αυτον 
εις το συνεδριον 
αυτων ...

Luke 23:1-2
1 και ανασταν απαν το 
πληθος αυτων 

ηγαγον αυτον 

επι τον πιλατον
2 ηρξαντο δε κατηγορειν 
αυτου λεγοντες 
τουτον ευραμεν 
διαστρεφοντα το εθνος 
ημων 
και κωλυοντα φορους 
καισαρι διδοναι και 
λεγοντα εαυτον 
χριστον βασιλεα ειναι

John 18:28-32
28 αγουσιν ουν τον ιησουν απο του 
καιαφα εις το πραιτωριον 
ην δε πρωι και αυτοι ουκ εισηλθον 
εις το πραιτωριον 
ινα μη μιανθωσιν αλλα φαγωσιν το 
πασχα
29 εξηλθεν ουν ο πιλατος εξω προς 
αυτους και φησιν τινα κατηγοριαν 
φερετε [κατα] του ανθρωπου τουτου
30 απεκριθησαν και ειπαν αυτω 

ει μη ην ουτος κακον ποιων 
ουκ αν σοι παρεδωκαμεν αυτον
31 ειπεν ουν αυτοις ο πιλατος 
λαβετε αυτον υμεις και 
κατα τον νομον υμων κρινατε αυτον 
ειπον αυτω οι ιουδαιοι 
ημιν ουκ εξεστιν αποκτειναι ουδενα
32 ινα ο λογος του ιησου πληρωθη 
ον ειπεν σημαινων 
ποιω θανατω ημελλεν αποθνησκειν
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Matt 27:3-10
3 τοτε ιδων ιουδας ο παραδιδους 
αυτον οτι κατεκριθη 
μεταμεληθεις 
εστρεψεν τα τριακοντα αργυρια 
τοις αρχιερευσιν και πρεσβυτεροις
4 λεγων 
ημαρτον παραδους αιμα αθωον 
οι δε ειπαν 
τι προς ημας 
συ οψη
5 και ριψας τα αργυρια εις τον ναον 
ανεχωρησεν και απελθων απηγξατο
6 οι δε αρχιερεις λαβοντες τα 
αργυρια ειπαν 
ουκ εξεστιν βαλειν αυτα εις τον 

κορβαναν 
επει τιμη αιματος εστιν
7 συμβουλιον δε λαβοντες 
ηγορασαν εξ αυτων τον αγρον του 
κεραμεως εις ταφην τοις ξενοις
8 διο εκληθη ο αγρος εκεινος 
αγρος αιματος εως της σημερον
9 τοτε επληρωθη το ρηθεν δια 
ιερεμιου του προφητου λεγοντος 
και ελαβον τα τριακοντα αργυρια 
την τιμην του τετιμημενου 
ον ετιμησαντο απο υιων ισραηλ
10 και εδωκαν αυτα εις τον αγρον 
του κεραμεως 
καθα συνεταξεν μοι κυριος

Acts 1:16-19
16 ανδρες αδελφοι 
εδει πληρωθηναι την γραφην 
ην προειπεν το πνευμα το αγιον 
δια στοματος δαυιδ περι ιουδα 
του γενομενου οδηγου τοις 
συλλαβουσιν ιησουν
17 οτι κατηριθμημενος ην εν ημιν 
και ελαχεν τον κληρον της διακονιας 
ταυτης
18 ουτος μεν ουν εκτησατο χωριον 

εκ μισθου της αδικιας και 
πρηνης γενομενος ελακησεν μεσος 
και εξεχυθη παντα τα σπλαγχνα 
αυτου
19 και γνωστον εγενετο πασιν τοις 
κατοικουσιν ιερουσαλημ 
ωστε κληθηναι το χωριον εκεινο τη 
ιδια διαλεκτω αυτων 
ακελδαμαχ 
τουτ εστιν χωριον αιματος

Matt 27:11-14

11 ο δε ιησους 
εσταθη εμπροσθεν 
του ηγεμονος 
και επηρωτησεν 
αυτον ο ηγεμων 
λεγων 
συ ει ο βασιλευς 

Mark 15:2-5

2 και επηρωτησεν 
αυτον ο πιλατος 

συ ει ο βασιλευς 

Luke 23:3-5

3 ο δε πιλατος 

ηρωτησεν αυτον 

λεγων 
συ ει ο βασιλευς 

John 18:33-38
33 εισηλθεν ουν 
παλιν εις το 
πραιτωριον 
ο πιλατος 
και εφωνησεν τον 
ιησουν 

και ειπεν αυτω 

συ ει ο βασιλευς 
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των ιουδαιων 
ο δε ιησους 
εφη 

συ λεγεις

των ιουδαιων 
ο δε αποκριθεις 
αυτω λεγει 

συ λεγεις

των ιουδαιων 
ο δε αποκριθεις 
αυτω εφη 

συ λεγεις

των ιουδαιων
34 απεκριθη 
ιησους 
απο σεαυτου 
συ τουτο λεγεις 
η αλλοι ειπον σοι 
περι εμου
35 απεκριθη ο 
πιλατος 
μητι εγω ιουδαιος 
ειμι 
το εθνος το σον 
και οι αρχιερεις 
παρεδωκαν σε 
εμοι 
τι εποιησας
36 απεκριθη 
ιησους 
η βασιλεια η εμη 
ουκ εστιν εκ του 
κοσμου τουτου 
ει εκ του κοσμου 
τουτου ην η 
βασιλεια η εμη 
οι υπηρεται οι 
εμοι ηγωνιζοντο 
[αν] ινα μη 
παραδοθω τοις 
ιουδαιοις 
νυν δε η βασιλεια 
η εμη ουκ εστιν 
εντευθεν
37 ειπεν ουν αυτω 
ο πιλατος 
ουκουν βασιλευς 
ει συ 
απεκριθη ο ιησους 
συ λεγεις 
οτι βασιλευς ειμι 
εγω εις τουτο 
γεγεννημαι 
και εις τουτο 
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12 και εν τω 
κατηγορεισθαι 
αυτον 
υπο των 
αρχιερεων 
και πρεσβυτερων 

ουδεν απεκρινατο
13 τοτε λεγει 
αυτω ο πιλατος 

ουκ ακουεις 

ποσα σου 

3 και κατηγορουν 

αυτου 

οι αρχιερεις 

πολλα

4 ο δε πιλατος 
παλιν επηρωτα 
αυτον λεγων 

ουκ αποκρινη 
ουδεν 
ιδε 
ποσα σου 

4 ο δε πιλατος 
ειπεν 
προς τους 
αρχιερεις 
και τους οχλους 

ουδεν ευρισκω 
αιτιον εν τω 
ανθρωπω τουτω
5 οι δε επισχυον 
λεγοντες 

οτι ανασειει τον 
λαον διδασκων 
καθ ολης της 
ιουδαιας και 
αρξαμενος απο 
της γαλιλαιας εως 
ωδε

εληλυθα εις τον 
κοσμον 
ινα μαρτυρησω τη 
αληθεια 
πας ο ων εκ της 
αληθειας 
ακουει μου της 
φωνης
38 λεγει αυτω ο 
πιλατος 
τι εστιν αληθεια 
και τουτο ειπων 
παλιν εξηλθεν 
προς τους 
ιουδαιους 

και λεγει αυτοις 
εγω ουδεμιαν 
ευρισκω εν αυτω 
αιτιαν
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καταμαρτυρουσιν
14 και ουκ 
απεκριθη αυτω 
προς ουδε εν 
ρημα 
ωστε θαυμαζειν 
τον ηγεμονα λιαν

κατηγορουσιν
5 ο δε ιησους 
ουκετι ουδεν 
απεκριθη 

ωστε θαυμαζειν 
τον πιλατον

Matt 27:15-26
15 κατα δε εορτην 
ειωθει 
ο ηγεμων 
απολυειν ενα 
τω οχλω δεσμιον 
ον ηθελον

16 ειχον δε τοτε 
δεσμιον επισημον 
λεγομενον 
[ιησουν] 
βαραββαν

17 συνηγμενων 
ουν αυτων 

ειπεν αυτοις ο 
πιλατος 

Mark 15:6-15
6 κατα δε εορτην 

απελυεν αυτοις 
ενα δεσμιον 
ον παρητουντο

7 ην δε 

ο λεγομενος 

βαραββας 
μετα των 
στασιαστων 
δεδεμενος 
οιτινες εν τη 
στασει φονον 
πεποιηκεισαν
8 και αναβας ο 
οχλος 
ηρξατο αιτεισθαι 
καθως εποιει 
αυτοις
9 ο δε πιλατος 
απεκριθη αυτοις 
λεγων 

Luke 23:13-25

13 πιλατος δε 
συγκαλεσαμενος 
τους αρχιερεις και 
τους αρχοντας 
και τον λαον
14 ειπεν προς 
αυτους 

προσηνεγκατε μοι 
τον ανθρωπον 
τουτον ως 
αποστρεφοντα 
τον λαον και ιδου 
εγω ενωπιον 
υμων ανακρινας 

John 18:39-19:16
39 εστιν δε 
συνηθεια υμιν 

ινα ενα απολυσω 
υμιν 

εν τω πασχα 
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τινα θελετε 
απολυσω υμιν 
[ιησουν τον] 
βαραββαν 
η ιησουν τον 
λεγομενον 
χριστον
18 ηδει γαρ 
οτι δια φθονον 
παρεδωκαν αυτον

19 καθημενου δε 
αυτου επι του 
βηματος 
απεστειλεν προς 
αυτον η γυνη 
αυτου λεγουσα 
μηδεν σοι και τω 
δικαιω εκεινω 
πολλα γαρ επαθον 
σημερον κατ οναρ 
δι αυτον
20 οι δε αρχιερεις 
και οι 
πρεσβυτεροι 
επεισαν τους 
οχλους ινα 

θελετε 
απολυσω υμιν 

τον βασιλεα των 
ιουδαιων
10 εγινωσκεν γαρ 
οτι δια φθονον 
παραδεδωκεισαν 
αυτον 
οι αρχιερεις

11 οι δε αρχιερεις 

ανεσεισαν τον 
οχλον ινα 

ουθεν ευρον εν τω 
ανθρωπω τουτω 
αιτιον 
ων κατηγορειτε 
κατ αυτου
15 αλλ ουδε 
ηρωδης 
ανεπεμψεν γαρ 
αυτον προς ημας 
και ιδου ουδεν 
αξιον θανατου 
εστιν 
πεπραγμενον 
αυτω
16 παιδευσας ουν 

αυτον απολυσω 
23:17

βουλεσθε ουν 
απολυσω υμιν 

τον βασιλεα των 
ιουδαιων 
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αιτησωνται τον 
βαραββαν 

τον δε ιησουν 
απολεσωσιν
21 αποκριθεις δε 
ο ηγεμων 
ειπεν αυτοις 
τινα θελετε απο 
των δυο απολυσω 
υμιν 
οι δε ειπαν 

τον βαραββαν

22 λεγει αυτοις ο 
πιλατος 

τι ουν 
ποιησω ιησουν 
τον λεγομενον 
χριστον 

λεγουσιν παντες 

σταυρωθητω 

23 ο δε 
εφη 
τι γαρ κακον 
εποιησεν 

μαλλον τον 
βαραββαν 
απολυση αυτοις

12 ο δε πιλατος 
παλιν αποκριθεις 
ελεγεν αυτοις 

τι ουν [θελετε] 
ποιησω 
[ον λεγετε] τον 
βασιλεα των 
ιουδαιων
13 οι δε παλιν 
εκραξαν 

σταυρωσον 
αυτον
14 ο δε πιλατος 
ελεγεν αυτοις 
τι γαρ εποιησεν 
κακον 

18 ανεκραγον δε 
παμπληθει 
λεγοντες 
αιρε τουτον 
απολυσον δε ημιν 
τον βαραββαν
19 οστις ην δια 
στασιν τινα 
γενομενην εν τη 
πολει και φονον 
βληθεις εν τη 
φυλακη
20 παλιν δε ο 
πιλατος 
προσεφωνησεν 
αυτοις 
θελων απολυσαι 
τον ιησουν 

21 οι δε 
επεφωνουν 
λεγοντες 
σταυρου σταυρου 
αυτον
22 ο δε τριτον 
ειπεν προς αυτους 
τι γαρ κακον 
εποιησεν ουτος 
ουδεν αιτιον 

40 εκραυγασαν 
ουν παλιν 
λεγοντες 
μη τουτον 
αλλα 
τον βαραββαν 
ην δε ο βαραββας 
ληστης
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θανατου ευρον 
εν αυτω 
παιδευσας ουν 
αυτον απολυσω

19:1 τοτε ουν 
ελαβεν ο πιλατος 
τον ιησουν 
και εμαστιγωσεν
2 και οι 
στρατιωται 
πλεξαντες 
στεφανον εξ 
ακανθων 
επεθηκαν αυτου 
τη κεφαλη και 
ιματιον 
πορφυρουν 
περιεβαλον αυτον
3 και ηρχοντο 
προς αυτον και 
ελεγον 
χαιρε ο βασιλευς 
των ιουδαιων και 
εδιδοσαν αυτω 
ραπισματα
4 και εξηλθεν 
παλιν εξω ο 
πιλατος και 
λεγει αυτοις 
ιδε αγω υμιν 
αυτον εξω 
ινα γνωτε οτι 
ουδεμιαν αιτιαν 
ευρισκω εν αυτω
5 εξηλθεν ουν ο 
ιησους εξω φορων 
τον ακανθινον 
στεφανον και το 
πορφυρουν 
ιματιον 
και λεγει αυτοις 
ιδου ο ανθρωπος
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οι δε 

περισσως εκραζον 

λεγοντες 
σταυρωθητω

οι δε 

περισσως εκραξαν 

σταυρωσον αυτον

23 οι δε 

επεκειντο φωναις 
μεγαλαις 
αιτουμενοι 
αυτον σταυρω-
θηναι 
και κατισχυον αι 
φωναι αυτων

6 οτε ουν ειδον 
αυτον 
οι αρχιερεις και 
οι υπηρεται 
εκραυγασαν 

λεγοντες 
σταυρωσον 
σταυρωσον 

λεγει αυτοις 
ο πιλατος 
λαβετε αυτον 
υμεις και 
σταυρωσατε 
εγω γαρ ουχ 
ευρισκω εν αυτω 
αιτιαν
7 απεκριθησαν 
αυτω οι ιουδαιοι 
ημεις νομον 
εχομεν και κατα 
τον νομον οφειλει 
αποθανειν οτι 
υιον θεου εαυτον 
εποιησεν
8 οτε ουν ηκουσεν 
ο πιλατος τουτον 
τον λογον 
μαλλον εφοβηθη
9 και εισηλθεν εις 
το πραιτωριον 
παλιν και λεγει τω 
ιησου 
ποθεν ει συ 
ο δε ιησους 
αποκρισιν ουκ 
εδωκεν αυτω
10 λεγει ουν αυτω 
ο πιλατος 
εμοι ου λαλεις 
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24 ιδων δε ο 
πιλατος 
οτι ουδεν ωφελει 
αλλα μαλλον 
θορυβος γινεται 

15 ο δε πιλατος

βουλομενος τω 
οχλω το ικανον 
ποιησαι 

24 και πιλατος 

επεκρινεν 
γενεσθαι το 
αιτημα αυτων

ουκ οιδας οτι 
εξουσιαν εχω 
απολυσαι σε και 
εξουσιαν εχω 
σταυρωσαι σε
11 απεκριθη 
[αυτω] ιησους 
ουκ ειχες 
εξουσιαν κατ εμου 
ουδεμιαν ει μη ην 
δεδομενον σοι 
ανωθεν δια τουτο 
ο παραδους με 
σοι μειζονα 
αμαρτιαν εχει
12 εκ τουτου ο 
πιλατος εζητει 
απολυσαι αυτον 
οι δε ιουδαιοι 
εκραυγασαν 
λεγοντες 
εαν τουτον 
απολυσης ουκ ει 
φιλος του 
καισαρος πας ο 
βασιλεα εαυτον 
ποιων αντιλεγει 
τω καισαρι
13 ο ουν πιλατος 
ακουσας των 
λογων τουτων 
ηγαγεν εξω τον 
ιησουν 
και εκαθισεν επι 
βηματος εις τοπον 
λεγομενον 
λιθοστρωτον 
εβραιστι δε 
γαββαθα
14 ην δε 
παρασκευη του 
πασχα ωρα ην ως 
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λαβων υδωρ 
απενιψατο τας 
χειρας απεναντι 
του οχλου λεγων 
αθωος ειμι απο 
του αιματος 
τουτου 
υμεις οψεσθε
25 και αποκριθεις 
πας ο λαος ειπεν 
το αιμα αυτου 
εφ ημας και επι 
τα τεκνα ημων

26 τοτε απελυσεν 
αυτοις τον 
βαραββαν 

τον δε ιησουν 

φραγελλωσας 
παρεδωκεν 

απελυσεν αυτοις 
τον βαραββαν 

και παρεδωκεν 
τον ιησουν 
φραγελλωσας 

25 απελυσεν δε 
τον δια στασιν 
και φονον 
βεβλημενον 
εις φυλακην 
ον ητουντο 
τον δε ιησουν 
παρεδωκεν τω 

εκτη και 

λεγει τοις 
ιουδαιοις 
ιδε ο βασιλευς 
υμων
15 εκραυγασαν 
ουν εκεινοι 
αρον αρον 
σταυρωσον αυτον 
λεγει αυτοις 
ο πιλατος 
τον βασιλεα υμων 
σταυρωσω 
απεκριθησαν οι 
αρχιερεις 
ουκ εχομεν 
βασιλεα ει μη 
καισαρα
16 τοτε ουν 

παρεδωκεν αυτον 
αυτοις 



Matt 27:15-26 Go to Table of Contents 219

ινα σταυρωθη ινα σταυρωθη θεληματι αυτων ινα σταυρωθη 
παρελαβον ουν 
τον ιησουν

Matt 27:27-31
27 τοτε οι στρατιωται 
του ηγεμονος 
παραλαβοντες τον 
ιησουν 
εις το πραιτωριον 

συνηγαγον επ αυτον 
ολην την σπειραν
28 και εκδυσαντες αυτον 
χλαμυδα κοκκινην 
περιεθηκαν αυτω
29 και πλεξαντες 
στεφανον εξ ακανθων 
επεθηκαν επι της 
κεφαλης αυτου 

και καλαμον εν τη δεξια 
αυτου 
και γονυπετησαντες 
εμπροσθεν αυτου 
ενεπαιξαν αυτω 
λεγοντες 
χαιρε 
βασιλευ των ιουδαιων
30 και εμπτυσαντες εις 
αυτον 
ελαβον τον καλαμον και 
ετυπτον εις την κεφαλην 
αυτου

31 και οτε ενεπαιξαν 
αυτω 
εξεδυσαν αυτον την 

Mark 15:16-20
16 οι δε στρατιωται 

απηγαγον αυτον 

εσω της αυλης 
ο εστιν πραιτωριον και 

συγκαλουσιν ολην την 
σπειραν
17 και ενδιδυσκουσιν 
αυτον πορφυραν και 
περιτιθεασιν αυτω 
πλεξαντες ακανθινον 
στεφανον

18 και ηρξαντο 

ασπαζεσθαι αυτον 

χαιρε 
βασιλευ των ιουδαιων

19 και ετυπτον αυτου 
την κεφαλην καλαμω και 
ενεπτυον αυτω 
και τιθεντες τα γονατα 
προσεκυνουν αυτω
20 και οτε ενεπαιξαν 
αυτω 
εξεδυσαν αυτον την 

John 19:1-3
1 τοτε ουν 

ελαβεν ο πιλατος τον 
ιησουν 

και εμαστιγωσεν
2 και οι στρατιωται 

πλεξαντες στεφανον εξ 
ακανθων 
επεθηκαν αυτου τη 
κεφαλη 
και ιματιον πορφυρουν 
περιεβαλον αυτον

3 και ηρχοντο 
προς αυτον 
και ελεγον 

χαιρε ο 
βασιλευς των ιουδαιων 

και εδιδοσαν αυτω 
ραπισματα
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χλαμυδα και 
ενεδυσαν αυτον τα 
ιματια αυτου και 
απηγαγον αυτον 
εις το σταυρωσαι

πορφυραν και 
ενεδυσαν αυτον τα 
ιματια αυτου 
και εξαγουσιν αυτον 
ινα σταυρωσωσιν αυτον

Matt 27:32-44
32 εξερχομενοι δε 

ευρον 
ανθρωπον 
κυρηναιον 
ονοματι σιμωνα 

τουτον 
ηγγαρευσαν 
ινα αρη τον 
σταυρον αυτου

Mark 15:21-32
21 και 

αγγαρευουσιν 
παραγοντα τινα 
σιμωνα 
κυρηναιον 
ερχομενον απ 
αγρου 
τον πατερα 
αλεξανδρου και 
ρουφου 

ινα αρη τον 
σταυρον αυτου

Luke 23:26-43
26 και ως 
απηγαγον αυτον 

επιλαβομενοι 

σιμωνα τινα 
κυρηναιον 
ερχομενον απ 
αγρου 

επεθηκαν αυτω 
τον σταυρον 
φερειν οπισθεν 
του ιησου
27 ηκολουθει δε 
αυτω πολυ πληθος 
του λαου και 
γυναικων αι 
εκοπτοντο και 
εθρηνουν αυτον
28 στραφεις δε 
προς αυτας [ο] 
ιησους ειπεν 
θυγατερες 
ιερουσαλημ μη 
κλαιετε επ εμε 
πλην εφ εαυτας 
κλαιετε και επι τα 
τεκνα υμων
29 οτι ιδου 

John 19:17-18

17 και βασταζων 
εαυτω τον 
σταυρον 
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33 και ελθοντες 
εις τοπον 
λεγομενον 
γολγοθα ο εστιν 
κρανιου τοπος 
λεγομενος
34 εδωκαν αυτω 
πιειν οινον μετα 
χολης μεμιγμενον 
και γευσαμενος 
ουκ ηθελησεν 
πιειν
35 σταυρωσαντες 
δε αυτον 

22 και φερουσιν 
αυτον επι τον 
γολγοθαν τοπον ο 
εστιν 
μεθερμηνευομενον 
κρανιου τοπος
23 και εδιδουν 
αυτω 
εσμυρνισμενον 
οινον 
ος δε ουκ 
ελαβεν
24 και σταυρουσιν 
αυτον 

ερχονται ημεραι 
εν αις ερουσιν 
μακαριαι αι 
στειραι και αι 
κοιλιαι αι ουκ 
εγεννησαν και 
μαστοι οι ουκ 
εθρεψαν
30 τοτε αρξονται 
λεγειν τοις ορεσιν 
πεσετε εφ ημας 
και τοις βουνοις 
καλυψατε ημας
31 οτι ει εν τω 
υγρω ξυλω ταυτα 
ποιουσιν εν τω 
ξηρω τι γενηται
32 ηγοντο δε και 
ετεροι κακουργοι 
δυο συν αυτω 
αναιρεθηναι
33 και οτε ηλθον 
επι τον τοπον τον 
καλουμενον 
κρανιον 

εκει εσταυρωσαν 
αυτον και 
τους κακουργους 
ον μεν εκ δεξιων 
ον δε εξ 
αριστερων
34 [[ο δε ιησους 
ελεγεν πατερ αφες 
αυτοις ου γαρ 

εξηλθεν εις τον 
λεγομενον 
κρανιου τοπον 
ο λεγεται εβραιστι 
γολγοθα

18 οπου αυτον 
εσταυρωσαν και 
μετ αυτου αλλους 
δυο εντευθεν και 
εντευθεν μεσον δε 
τον ιησουν
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διεμερισαντο τα 
ιματια αυτου 

βαλλοντες κληρον

36 και καθημενοι 
ετηρουν αυτον 
εκει

και διαμεριζονται 
τα ιματια αυτου 

βαλλοντες κληρον 
επ αυτα τις τι αρη

25 ην δε ωρα 
τριτη και 
εσταυρωσαν 
αυτον

οιδασιν τι 
ποιουσιν]] 

διαμεριζομενοι δε 
τα ιματια αυτου 

εβαλον κληρους

John 19:23-24
23 οι ουν 
στρατιωται οτε 
εσταυρωσαν τον 
ιησουν 
ελαβον τα ιματια 
αυτου και 
εποιησαν τεσσαρα 
μερη εκαστω 
στρατιωτη μερος 
και τον χιτωνα 
ην δε ο χιτων 
αραφος εκ των 
ανωθεν υφαντος 
δι ολου
24 ειπαν ουν προς 
αλληλους μη 
σχισωμεν αυτον 
αλλα λαχωμεν 
περι αυτου τινος 
εσται 
ινα η γραφη 
πληρωθη [η 
λεγουσα] 
διεμερισαντο τα 
ιματια μου 
εαυτοις και επι 
τον ιματισμον 
μου εβαλον 
κληρον 
οι μεν ουν 
στρατιωται ταυτα 
εποιησαν
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37 και επεθηκαν 
επανω της 
κεφαλης αυτου 
την αιτιαν αυτου 

γεγραμμενην 
ουτος εστιν 
ιησους 

ο βασιλευς των 
ιουδαιων

38 τοτε 
σταυρουνται συν 

26 και ην 

η επιγραφη της 
αιτιας αυτου 
επιγεγραμμενη 

ο βασιλευς των 
ιουδαιων 

27 και συν αυτω 
σταυρουσιν δυο 

Luke 23:38
38 ην δε και 

επιγραφη επ αυτω 

ο βασιλευς των 
ιουδαιων ουτος

John 19:19-22
19 εγραψεν δε και 
τιτλον ο πιλατος 
και εθηκεν επι του 
σταυρου ην 

δε γεγραμμενον 

ιησους 
ο ναζωραιος 
ο βασιλευς των 
ιουδαιων
20 τουτον ουν τον 
τιτλον πολλοι 
ανεγνωσαν των 
ιουδαιων οτι 
εγγυς ην ο τοπος 
της πολεως 
οπου εσταυρωθη 
ο ιησους και ην 
γεγραμμενον 
εβραιστι ρωμαιστι 
ελληνιστι
21 ελεγον ουν τω 
πιλατω 
οι αρχιερεις των 
ιουδαιων 
μη γραφε ο 
βασιλευς των 
ιουδαιων αλλ οτι 
εκεινος ειπεν 
βασιλευς ειμι των 
ιουδαιων
22 απεκριθη ο 
πιλατος 
ο γεγραφα 
γεγραφα
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αυτω δυο λησται 
εις εκ δεξιων και 
εις εξ ευωνυμων

39 οι δε 
παραπορευομενοι 

εβλασφημουν 
αυτον 

κινουντες τας 
κεφαλας αυτων
40 και λεγοντες 

ο καταλυων τον 
ναον και 
εν τρισιν ημεραις 

ληστας 
ενα εκ δεξιων και 
ενα εξ ευωνυμων 
αυτου 
15:28

29 και οι 
παραπορευομενοι 

εβλασφημουν 
αυτον 

κινουντες τας 
κεφαλας αυτων 
και λεγοντες 
ουα 
ο καταλυων τον 
ναον και 
οικοδομων εν 

Luke 23:35-37
35 και ειστηκει 
ο λαος θεωρων 
εξεμυκτηριζον 

John 19:25-27
25 ειστηκεισαν δε 
παρα τω σταυρω 
του ιησου η μητηρ 
αυτου και η 
αδελφη της 
μητρος αυτου 
μαρια η του 
κλωπα και μαρια 
η μαγδαληνη
26 ιησους ουν 
ιδων την μητερα 
και τον μαθητην 
παρεστωτα ον 
ηγαπα λεγει τη 
μητρι 
γυναι 
ιδε ο υιος σου
27 ειτα λεγει τω 
μαθητη 
ιδε η μητηρ σου 
και απ εκεινης της 
ωρας ελαβεν ο 
μαθητης αυτην 
εις τα ιδια
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οικοδομων 

σωσον σεαυτον 
ει υιος ει του 
θεου [και] 
καταβηθι απο του 
σταυρου
41 ομοιως και 
οι αρχιερεις 
εμπαιζοντες 

μετα των 
γραμματεων 
και πρεσβυτερων 
ελεγον
42 αλλους εσωσεν 
εαυτον ου 
δυναται σωσαι 

βασιλευς ισραηλ 
εστιν 
καταβατω νυν 
απο του σταυρου 

και πιστευσομεν 
επ αυτον
43 πεποιθεν επι 
τον θεον 
ρυσασθω νυν 
ει θελει αυτον 
ειπεν γαρ οτι 
θεου ειμι υιος

τρισιν ημεραις

30 σωσον σεαυτον 

καταβας απο του 
σταυρου
31 ομοιως και 
οι αρχιερεις 
εμπαιζοντες 
προς αλληλους 
μετα των 
γραμματεων 

ελεγον 
αλλους εσωσεν 
εαυτον ου 
δυναται σωσαι
32 ο χριστος 
ο βασιλευς ισραηλ 

καταβατω νυν 
απο του σταυρου 
ινα ιδωμεν 
και πιστευσωμεν 

δε και 
οι αρχοντες 

λεγοντες 
αλλους εσωσεν 
σωσατω εαυτον 

ει ουτος εστιν ο 
χριστος του θεου 
ο εκλεκτος

36 ενεπαιξαν δε 
αυτω και οι 
στρατιωται προσ-
ερχομενοι οξος 
προσφεροντες 
αυτω
37 και λεγοντες 
ει συ ει ο 
βασιλευς των 
ιουδαιων 
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44 το δ αυτο και 
οι λησται οι 
συσταυρωθεντες 
συν αυτω 
ωνειδιζον αυτον

και 
οι 
συνεσταυρωμενοι 
συν αυτω 
ωνειδιζον αυτον

σωσον σεαυτον ...
Luke 23:39
39 εις δε των 
κρεμασθεντων 
κακουργων 

εβλασφημει αυτον 
λεγων 
ουχι συ ει ο 
χριστος 
σωσον σεαυτον 
και ημας
40 αποκριθεις δε 
ο ετερος επιτιμων 
αυτω εφη 
ουδε φοβη συ τον 
θεον οτι εν τω 
αυτω κριματι ει
41 και ημεις μεν 
δικαιως 
αξια γαρ ων 
επραξαμεν 
απολαμβανομεν 
ουτος δε ουδεν 
ατοπον επραξεν
42 και ελεγεν 
ιησου μνησθητι 
μου οταν ελθης 
εις την βασιλειαν 
σου
43 και ειπεν αυτω 
αμην σοι λεγω 
σημερον μετ εμου 
εση 
εν τω παραδεισω

Matt 27:45-56
45 απο δε 
εκτης ωρας 
σκοτος εγενετο 
επι πασαν την γην 
εως ωρας ενατης

Mark 15:33-41
33 και γενομενης 
ωρας εκτης 
σκοτος εγενετο 
εφ ολην την γην 
εως ωρας ενατης

Luke 23:44-49
44 και ην ηδη 
ωσει ωρα εκτη και 
σκοτος εγενετο 
εφ ολην την γην 
εως ωρας ενατης

John 19:28-30
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46 περι δε την 
ενατην ωραν 
ανεβοησεν 
ο ιησους 
φωνη μεγαλη 
λεγων 
ηλι ηλι 
λεμα σαβαχθανι 
τουτ εστιν 

θεε μου 
θεε μου 
ινα τι 
με εγκατελιπες
47 τινες δε των 
εκει εστηκοτων 
ακουσαντες 
ελεγον οτι 

ηλιαν φωνει 
ουτος

48 και ευθεως 
δραμων εις εξ 
αυτων και 
λαβων σπογγον 
πλησας τε οξους 
και περιθεις 
καλαμω 
εποτιζεν αυτον

34 και τη ενατη 
ωρα 
εβοησεν 
ο ιησους 
φωνη μεγαλη 

ελωι ελωι 
λεμα σαβαχθανι 
ο εστιν 
μεθερμηνευομενον 
ο θεος μου 
ο θεος μου 
εις τι 
εγκατελιπες με
35 και τινες των 
παρεστηκοτων 
ακουσαντες 
ελεγον 
ιδε 
ηλιαν φωνει

36 δραμων δε 
τις 
[και] γεμισας 
σπογγον οξους 
περιθεις 
καλαμω 
εποτιζεν αυτον 

45 του ηλιου 
εκλιποντος 
εσχισθη δε το 
καταπετασμα 
του ναου μεσον

28 μετα τουτο 
ειδως ο ιησους οτι 
ηδη παντα 
τετελεσται 
ινα τελειωθη η 
γραφη λεγει 
διψω
29 σκευος εκειτο 
οξους μεστον 

σπογγον ουν 
μεστον του οξους 
υσσωπω περι-
θεντες 
προσηνεγκαν 
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49 οι δε λοιποι 
ελεγον 
αφες 
ιδωμεν 
ει ερχεται ηλιας 
σωσων αυτον 

50 ο δε ιησους 

παλιν 
κραξας 
φωνη μεγαλη 

αφηκεν το πνευμα
51 και ιδου 
το καταπετασμα 
του ναου εσχισθη 
απ ανωθεν 
εως κατω εις δυο 
και η γη εσεισθη 
και αι πετραι 
εσχισθησαν
52 και τα μνημεια 
ανεωχθησαν και 
πολλα σωματα 
των κεκοιμημενων 
αγιων ηγερθησαν
53 και εξελθοντες 
εκ των μνημειων 
μετα την εγερσιν 
αυτου εισηλθον 
εις την αγιαν 
πολιν και 
ενεφανισθησαν 

λεγων 
αφετε 
ιδωμεν 
ει ερχεται ηλιας 
καθελειν αυτον

37 ο δε ιησους 

αφεις 
φωνην μεγαλην 

εξεπνευσεν
38 και 
το καταπετασμα 
του ναου εσχισθη 
εις δυο απ ανωθεν 
εως κατω

46 και φωνησας 
φωνη μεγαλη 
ο ιησους ειπεν 
πατερ εις χειρας 
σου παρατιθεμαι 
το πνευμα μου 
τουτο δε ειπων 
εξεπνευσεν

αυτου τω στοματι

30 οτε ουν ελαβεν 
το οξος 
[ο] ιησους ειπεν 
τετελεσται 
και κλινας την 
κεφαλην 

παρεδωκεν 
το πνευμα
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πολλοις
54 ο δε 
εκατονταρχος 
και οι μετ αυτου 
τηρουντες τον 
ιησουν 
ιδοντες 
τον σεισμον 
και τα γενομενα 

εφοβηθησαν 
σφοδρα 
λεγοντες 
αληθως 

θεου υιος 
ην ουτος

55 ησαν δε εκει 

γυναικες πολλαι 
απο μακροθεν 

θεωρουσαι 

αιτινες ηκολουθη-
σαν τω ιησου 
απο της γαλιλαιας 
διακονουσαι αυτω

56 εν αις ην 

39 ιδων δε ο 
κεντυριων 

ο παρεστηκως 
εξ εναντιας αυτου 

οτι ουτως 
εξεπνευσεν 

ειπεν 
αληθως 
ουτος ο 
ανθρωπος 
υιος θεου 
ην

40 ησαν δε και 

γυναικες 
απο μακροθεν 

θεωρουσαι 

εν αις και 

47 ιδων δε 
ο εκατονταρχης 

το γενομενον 

εδοξαζεν τον θεον 

λεγων 
οντως 
ο ανθρωπος 
ουτος 
δικαιος 
ην
48 και παντες οι 
συμπαραγενο-
μενοι οχλοι 
επι την θεωριαν 
ταυτην 
θεωρησαντες τα 
γενομενα 
τυπτοντες τα 
στηθη υπεστρεφον
49 ειστηκεισαν δε 
παντες 
οι γνωστοι αυτω 
απο μακροθεν 

και γυναικες 
αι συνακολουθου-
σαι αυτω 
απο της γαλιλαιας 

ορωσαι ταυτα

John 19:25
25 ειστηκεισαν δε 

παρα τω σταυρω 
του ιησου 
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μαρια η 
μαγδαληνη και 

μαρια η του 
ιακωβου 
και ιωσηφ μητηρ 
και η μητηρ των 
υιων ζεβεδαιου

μαρια η 
μαγδαληνη και 

μαρια η ιακωβου 
του μικρου και 
ιωσητος μητηρ 
και σαλωμη

41 αι οτε ην εν τη 
γαλιλαια 
ηκολουθουν αυτω 
και διηκονουν 
αυτω 
και αλλαι πολλαι 
αι συναναβασαι 
αυτω 
εις ιεροσολυμα

[Luke 24:10
ησαν δε 

η μαγδαληνη 
μαρια 
και ιωαννα και 
μαρια η ιακωβου 

και αι λοιπαι συν 
αυταις 
ελεγον προς τους 
αποστολους 
ταυτα]

η μητηρ αυτου και 
η αδελφη της 
μητρος αυτου 
μαρια η του 
κλωπα και 
μαρια η 
μαγδαληνη

John 19:31-37
31 οι ουν ιουδαιοι επει παρασκευη 
ην ινα μη μεινη επι του σταυρου τα 
σωματα εν τω σαββατω ην γαρ 
μεγαλη η ημερα εκεινου του 
σαββατου ηρωτησαν τον πιλατον ινα 
κατεαγωσιν αυτων τα σκελη και 
αρθωσιν
32 ηλθον ουν οι στρατιωται και του 
μεν πρωτου κατεαξαν τα σκελη και 
του αλλου του συσταυρωθεντος 
αυτω
33 επι δε τον ιησουν ελθοντες ως 
ειδον ηδη αυτον τεθνηκοτα ου 

κατεαξαν αυτου τα σκελη
34 αλλ εις των στρατιωτων λογχη 
αυτου την πλευραν ενυξεν και 
εξηλθεν ευθυς αιμα και υδωρ
35 και ο εωρακως μεμαρτυρηκεν και 
αληθινη αυτου εστιν η μαρτυρια 
και εκεινος οιδεν 
οτι αληθη λεγει ινα και υμεις 
πιστευ[σ]ητε
36 εγενετο γαρ ταυτα 
ινα η γραφη πληρωθη 
οστουν ου συντριβησεται αυτου
37 και παλιν ετερα γραφη λεγει 
οψονται εις ον εξεκεντησαν
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Matt 27:57-61
57 οψιας δε 
γενομενης 

ηλθεν ανθρωπος 

πλουσιος 
απο αριμαθαιας 
τουνομα ιωσηφ 

ος και αυτος 
εμαθητευθη 
τω ιησου

58 ουτος 
προσελθων 
τω πιλατω 
ητησατο το 
σωμα του ιησου 
τοτε ο πιλατος 

Mark 15:42-47
42 και ηδη οψιας 
γενομενης 
επει ην 
παρασκευη 
ο εστιν 
προσαββατον
43 ελθων 

ιωσηφ [ο] 

απο αριμαθαιας 

ευσχημων 
βουλευτης 

ος και αυτος 
ην προσδεχομενος 
την βασιλειαν του 
θεου 
τολμησας 

εισηλθεν 
προς τον πιλατον 
και ητησατο το 
σωμα του ιησου
44 ο δε πιλατος 
εθαυμασεν ει ηδη 
τεθνηκεν και 
προσκαλεσαμενος 
τον κεντυριωνα 

Luke 23:50-56
50 και 

ιδου ανηρ 

ονοματι ιωσηφ 

βουλευτης 
υπαρχων [και] 
ανηρ αγαθος και 
δικαιος
51 ουτος ουκ ην 
συγκατατεθει-
μενος τη βουλη 
και τη πραξει 
αυτων 
απο αριμαθαιας 
πολεως των 
ιουδαιων 
ος 
προσεδεχετο την 
βασιλειαν του 
θεου

52 ουτος 
προσελθων τω 
πιλατω 
ητησατο το 
σωμα του ιησου

John 19:38-42
38 μετα δε ταυτα 

ηρωτησεν τον 
πιλατον 
ιωσηφ [ο] 

απο αριμαθαιας 

ων 
μαθητης 
του ιησου 
κεκρυμμενος δε 
δια τον φοβον 
των ιουδαιων 

ινα αρη το σωμα 
του ιησου 
και επετρεψεν ο 
πιλατος 
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εκελευσεν 
αποδοθηναι

59 και λαβων το 
σωμα ο ιωσηφ 
ενετυλιξεν αυτο 
[εν] σινδονι 
καθαρα

60 και εθηκεν 
αυτο 

εν τω 
καινω αυτου 
μνημειω ο ελατο-
μησεν εν τη πετρα 

επηρωτησεν αυτον 
ει παλαι απεθανεν
45 και γνους απο 
του κεντυριωνος 
εδωρησατο το 
πτωμα τω ιωσηφ
46 και αγορασας 
σινδονα 

καθελων 
αυτον 

ενειλησεν 
τη σινδονι 

και εθηκεν 
αυτον 

εν 
μνημειω 
ο ην λελατομημε-
νον εκ πετρας 

53 και καθελων 

ενετυλιξεν αυτο 
σινδονι 

και εθηκεν 
αυτον 

εν 
μνηματι 
λαξευτω 

ου ουκ ην ουδεις 
ουπω κειμενος

ηλθεν ουν 
και ηρεν το σωμα 
αυτου
39 ηλθεν δε και 
νικοδημος ο 
ελθων προς αυτον 
νυκτος το πρωτον 
φερων μιγμα 
σμυρνης και 
αλοης ως λιτρας 
εκατον
40 ελαβον ουν το 
σωμα του ιησου 
και εδησαν αυτο 
οθονιοις 

μετα των 
αρωματων 
καθως εθος εστιν 
τοις ιουδαιοις 
ενταφιαζειν
41 ην δε εν τω 
τοπω 

οπου εσταυρωθη 
κηπος 
και εν τω κηπω 
μνημειον καινον 

εν ω ουδεπω 
ουδεις ην 
τεθειμενος
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και προσκυλισας 
λιθον μεγαν 
τη θυρα του 
μνημειου 
απηλθεν
61 ην δε εκει 
μαριαμ η 
μαγδαληνη 
και η αλλη μαρια 

καθημεναι 
απεναντι του 
ταφου

και προσεκυλισεν 
λιθον 
επι την θυραν του 
μνημειου

47 
η δε μαρια η 
μαγδαληνη και 
μαρια η ιωσητος 

εθεωρουν 
που τεθειται

54 και ημερα ην 
παρασκευης 
και σαββατον 
επεφωσκεν

55 κατακολουθη-
σασαι δε αι γυναι-
κες αιτινες ησαν 
συνεληλυθυιαι 
εκ της γαλιλαιας 
αυτω 
εθεασαντο 
το μνημειον και 
ως ετεθη το σωμα 
αυτου
56 υποστρεψασαι 
δε ητοιμασαν 
αρωματα και 
μυρα και 
το μεν σαββατον 
ησυχασαν κατα 
την εντολην

42 εκει ουν δια 
την παρασκευην 
των ιουδαιων 

οτι εγγυς ην το 
μνημειον 
εθηκαν τον ιησουν

Matt 27:62-66
τη δε επαυριον ητις εστιν μετα την 
παρασκευην συνηχθησαν οι αρχιερεις 
και οι φαρισαιοι προς πιλατον
63 λεγοντες 
κυριε εμνησθημεν οτι εκεινος ο 
πλανος ειπεν ετι ζων 
μετα τρεις ημερας εγειρομαι
64 κελευσον ουν ασφαλισθηναι τον 
ταφον εως της τριτης ημερας 
μηποτε ελθοντες οι μαθηται αυτου 

κλεψωσιν αυτον και ειπωσιν τω λαω 
ηγερθη απο των νεκρων 
και εσται η εσχατη πλανη χειρων της 
πρωτης
65 εφη αυτοις ο πιλατος 
εχετε κουστωδιαν 
υπαγετε 
ασφαλισασθε ως οιδατε
66 οι δε πορευθεντες ησφαλισαντο 
τον ταφον σφραγισαντες τον λιθον 
μετα της κουστωδιας
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Matt 28:1-10

1 οψε δε 
σαββατων 
τη επιφωσκουση 
εις μιαν 
σαββατων 

ηλθεν 
μαριαμ η 
μαγδαληνη και 
η αλλη μαρια 
θεωρησαι 
τον ταφον

2 και ιδου 
σεισμος εγενετο 
μεγας 
αγγελος γαρ 
κυριου 

Mark 16:1-8
1 και διαγενομε-
νου του σαββατου 
μαρια η 
μαγδαληνη και 
μαρια η [του] 
ιακωβου και 
σαλωμη 
ηγορασαν 
αρωματα 
ινα ελθουσαι 
αλειψωσιν αυτον
2 και λιαν πρωι 

τη μια των 
σαββατων 

ερχονται 

επι το μνημειον 
ανατειλαντος του 
ηλιου
3 και ελεγον προς 
εαυτας 
τις αποκυλισει 
ημιν τον λιθον 
εκ της θυρας του 
μνημειου

Luke 24:1-12

1 τη δε μια των 
σαββατων 
ορθρου βαθεως 
επι το μνημα 
ηλθον 

φερουσαι 
α ητοιμασαν 
αρωματα

John 20:1-18

1 τη δε μια των 
σαββατων 

μαρια η 
μαγδαληνη 
ερχεται 

πρωι σκοτιας ετι 
ουσης εις το 
μνημειον 
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καταβας εξ 
ουρανου και 
προσελθων 
απεκυλισεν τον 
λιθον 
και εκαθητο 
επανω αυτου
3 ην δε η ειδεα 
αυτου ως 
αστραπη και το 
ενδυμα αυτου 
λευκον ως χιων
4 απο δε του 
φοβου αυτου 
εσεισθησαν οι 
τηρουντες και 
εγενηθησαν ως 
νεκροι

4 και αναβλεψα-
σαι θεωρουσιν οτι 
αποκεκυλισται ο 
λιθος 

ην γαρ μεγας 
σφοδρα
5 και εισελθουσαι 
εις το μνημειον 

ειδον νεανισκον 
καθημενον εν τοις 
δεξιοις 
περιβεβλημενον 
στολην λευκην και 
εξεθαμβηθησαν

2 ευρον δε 

τον λιθον αποκε-
κυλισμενον 
απο του μνημειου

3 εισελθουσαι δε 
ουχ ευρον το 
σωμα του κυριου 
ιησου
4 και εγενετο εν 
τω απορεισθαι 
αυτας 
περι τουτου 
και ιδου ανδρες 
δυο επεστησαν 
αυταις 
εν εσθητι 
αστραπτουση
5 εμφοβων δε 
γενομενων αυτων 
και κλινουσων τα 
προσωπα εις την 

και βλεπει 

τον λιθον ηρμενον 

εκ του μνημειου
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5 αποκριθεις δε ο 
αγγελος ειπεν 
ταις γυναιξιν 
μη φοβεισθε υμεις 
οιδα γαρ οτι 
ιησουν τον 
εσταυρωμενον 
ζητειτε

6 ουκ εστιν ωδε 
ηγερθη γαρ 
καθως ειπεν 

δευτε 
ιδετε τον τοπον 
οπου εκειτο
7 και ταχυ 
πορευθεισαι 
ειπατε τοις 
μαθηταις αυτου 

οτι ηγερθη απο 
των νεκρων 
και ιδου προαγει 

6 ο δε λεγει 

αυταις 
μη εκθαμβεισθε 

ιησουν ζητειτε τον 
ναζαρηνον τον 
εσταυρωμενον 

ηγερθη ουκ εστιν 
ωδε 

ιδε ο τοπος οπου 
εθηκαν αυτον
7 αλλα 
υπαγετε 
ειπατε τοις 
μαθηταις αυτου 
και τω πετρω 
οτι 

προαγει υμας 

γην 
ειπαν 

προς αυτας 

τι ζητειτε τον 
ζωντα μετα των 
νεκρων
6  ουκ εστιν ωδε 
αλλα ηγερθη 
μνησθητε ως 
ελαλησεν υμιν 
ετι ων εν τη 
γαλιλαια
7 λεγων 
τον υιον του 
ανθρωπου οτι 
δει παραδοθηναι 
εις χειρας 
ανθρωπων 
αμαρτωλων και 
σταυρωθηναι και 
τη τριτη ημερα 
αναστηναι
8 και εμνησθησαν 
των ρηματων 
αυτου
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υμας 
εις την γαλιλαιαν 
εκει αυτον οψεσθε 

ιδου ειπον υμιν
8 και απελθουσαι 
ταχυ 
απο του μνημειου 
μετα φοβου και 
χαρας μεγαλης 

εδραμον 
απαγγειλαι τοις 
μαθηταις αυτου

εις την γαλιλαιαν 
εκει αυτον οψεσθε 
καθως ειπεν υμιν

8 και εξελθουσαι 
εφυγον 
απο του μνημειου 
ειχεν γαρ αυτας 
τρομος και 
εκστασις 
και ουδενι ουδεν 
ειπαν 
εφοβουντο γαρ

9 και 
υποστρεψασαι 
απο του μνημειου 

απηγγειλαν ταυτα 
παντα τοις ενδεκα 
και πασιν τοις 
λοιποις

10 ησαν δε η 
μαγδαληνη μαρια 
και ιωαννα και 
μαρια η ιακωβου 
και αι λοιπαι συν 
αυταις ελεγον 
προς τους 
αποστολους 
ταυτα
11 και εφανησαν 
ενωπιον αυτων 
ωσει ληρος τα 
ρηματα ταυτα και 
ηπιστουν αυταις

12  ο δε πετρος 
αναστας εδραμεν 

2 τρεχει ουν και 
ερχεται προς 
σιμωνα πετρον 
και προς τον 
αλλον μαθητην ον 
εφιλει ο ιησους 
και λεγει αυτοις 

ηραν τον κυριον 
εκ του μνημειου 
και ουκ οιδαμεν 
που εθηκαν αυτον
3 εξηλθεν ουν ο 
πετρος και ο 
αλλος μαθητης 
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επι το μνημειον 

και παρακυψας 

βλεπει 
τα οθονια 
μονα 

και ηρχοντο 
εις το μνημειον
4 ετρεχον δε οι 
δυο ομου και ο 
αλλος μαθητης 
προεδραμεν 
ταχιον του 
πετρου και ηλθεν 
πρωτος εις το 
μνημειον
5 και παρακυψας 
βλεπει 
κειμενα 
τα οθονια 
ου μεντοι 
εισηλθεν
6 ερχεται ουν και 
σιμων πετρος 
ακολουθων αυτω 
και εισηλθεν εις 
το μνημειον και 
θεωρει 
τα οθονια κειμενα

7 και το 
σουδαριον ο ην 
επι της κεφαλης 
αυτου ου μετα 
των οθονιων 
κειμενον αλλα 
χωρις 
εντετυλιγμενον εις 
ενα τοπον
8 τοτε ουν 
εισηλθεν και ο 
αλλος μαθητης ο 
ελθων πρωτος εις 
το μνημειον και 
ειδεν και 
επιστευσεν
9 ουδεπω γαρ 
ηδεισαν την 
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9 και ιδου ιησους 
υπηντησεν αυταις 

και απηλθεν 

προς εαυτον 

θαυμαζων 
το γεγονος

γραφην οτι δει 
αυτον εκ νεκρων 
αναστηναι
10 απηλθον ουν 
παλιν 
προς αυτους 
οι μαθηται

11 μαρια δε 
ειστηκει προς τω 
μνημειω εξω 
κλαιουσα ως ουν 
εκλαιεν 
παρεκυψεν εις το 
μνημειον
12 και θεωρει δυο 
αγγελους εν 
λευκοις 
καθεζομενους ενα 
προς τη κεφαλη 
και ενα προς τοις 
ποσιν οπου εκειτο 
το σωμα του 
ιησου
13 και λεγουσιν 
αυτη εκεινοι γυναι 
τι κλαιεις 
λεγει αυτοις οτι 
ηραν τον κυριον 
μου και ουκ οιδα 
που εθηκαν αυτον
14 ταυτα ειπουσα 
εστραφη εις τα 
οπισω και θεωρει 
τον ιησουν 
εστωτα και ουκ 
ηδει οτι ιησους 
εστιν
15 λεγει αυτη 
ιησους 
γυναι τι κλαιεις 
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λεγων 

χαιρετε 

αι δε 
προσελθουσαι 
εκρατησαν αυτου 
τους ποδας 
και προσεκυνησαν 
αυτω
10 τοτε λεγει 
αυταις ο ιησους 

μη φοβεισθε 
υπαγετε 
απαγγειλατε 
τοις 
αδελφοις μου 

ινα απελθωσιν 
εις την γαλιλαιαν 
κακει με οψονται

τινα ζητεις 
εκεινη δοκουσα 
οτι ο κηπουρος 
εστιν λεγει αυτω 
κυριε ει συ 
εβαστασας αυτον 
ειπε μοι που 
εθηκας αυτον 
καγω αυτον αρω
16 λεγει αυτη 
ιησους 
μαριαμ 
στραφεισα εκεινη 
λεγει αυτω 
εβραιστι 
ραββουνι 
ο λεγεται 
διδασκαλε

17 λεγει αυτη 
ιησους 
μη μου απτου 
ουπω γαρ 
αναβεβηκα προς 
τον πατερα 

πορευου δε 

προς τους 
αδελφους μου 
και ειπε αυτοις 

αναβαινω προς 
τον πατερα μου 
και πατερα υμων 
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και θεον μου και 
θεον υμων
18 ερχεται μαριαμ 
η μαγδαληνη 
αγγελλουσα τοις 
μαθηταις οτι 
εωρακα τον 
κυριον και ταυτα 
ειπεν αυτη

Matt 28:11-15
11 πορευομενων δε αυτων 
ιδου τινες της κουστωδιας ελθοντες 
εις την πολιν 
απηγγειλαν τοις αρχιερευσιν απαντα 
τα γενομενα 
12 και συναχθεντες μετα των 
πρεσβυτερων συμβουλιον τε 
λαβοντες αργυρια ικανα εδωκαν τοις 
στρατιωταις 
13 λεγοντες 

ειπατε οτι οι μαθηται αυτου νυκτος 
ελθοντες εκλεψαν αυτον ημων 
κοιμωμενων 
14 και εαν ακουσθη τουτο επι του 
ηγεμονος ημεις πεισομεν [αυτον] και 
υμας αμεριμνους ποιησομεν 
15 οι δε λαβοντες τα αργυρια 
εποιησαν ως εδιδαχθησαν 
και διεφημισθη ο λογος ουτος παρα 
ιουδαιοις 
μεχρι της σημερον [ημερας]

Luke 24:13-35
13 και ιδου δυο εξ αυτων εν αυτη τη 
ημερα ησαν πορευομενοι εις κωμην 
απεχουσαν σταδιους εξηκοντα απο 
ιερουσαλημ η ονομα εμμαους
14 και αυτοι ωμιλουν προς αλληλους 
περι παντων των συμβεβηκοτων 
τουτων
15 και εγενετο εν τω ομιλειν αυτους 
και συζητειν και αυτος ιησους 
εγγισας συνεπορευετο αυτοις
16 οι δε οφθαλμοι αυτων εκρατουντο 
του μη επιγνωναι αυτον
17 ειπεν δε προς αυτους 
τινες οι λογοι ουτοι ους αντιβαλλετε 
προς αλληλους περιπατουντες 
και εσταθησαν σκυθρωποι
18 αποκριθεις δε εις ονοματι 
κλεοπας ειπεν προς αυτον 
συ μονος παροικεις ιερουσαλημ και 

ουκ εγνως τα γενομενα εν αυτη εν 
ταις ημεραις ταυταις
19 και ειπεν αυτοις 
ποια 
οι δε ειπαν αυτω 
τα περι ιησου του ναζαρηνου ος 
εγενετο ανηρ προφητης δυνατος εν 
εργω και λογω εναντιον του θεου και 
παντος του λαου
20 οπως τε παρεδωκαν αυτον οι 
αρχιερεις και οι αρχοντες ημων εις 
κριμα θανατου και εσταυρωσαν 
αυτον
21 ημεις δε ηλπιζομεν οτι αυτος 
εστιν ο μελλων λυτρουσθαι τον 
ισραηλ αλλα γε και συν πασιν 
τουτοις τριτην ταυτην ημεραν αγει 
αφ ου ταυτα εγενετο
22 αλλα και γυναικες τινες εξ ημων 
εξεστησαν ημας 
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γενομεναι ορθριναι επι το μνημειον
23 και μη ευρουσαι το σωμα αυτου 
ηλθον λεγουσαι 
και οπτασιαν αγγελων εωρακεναι 
οι λεγουσιν αυτον ζην
24 και απηλθον τινες των συν ημιν 
επι το μνημειον και ευρον ουτως 
καθως και αι γυναικες ειπον 
αυτον δε ουκ ειδον
25 και αυτος ειπεν προς αυτους 
ω ανοητοι και βραδεις τη καρδια 
του πιστευειν επι πασιν 
οις ελαλησαν οι προφηται
26 ουχι ταυτα εδει 
παθειν τον χριστον και 
εισελθειν εις την δοξαν αυτου
27 και αρξαμενος απο μωυσεως και 
απο παντων των προφητων 
διερμηνευσεν αυτοις εν πασαις ταις 
γραφαις τα περι εαυτου
28 και ηγγισαν εις την κωμην 
ου επορευοντο και αυτος 
προσεποιησατο πορρωτερον 
πορευεσθαι
29 και παρεβιασαντο αυτον λεγοντες 

μεινον μεθ ημων οτι προς εσπεραν 
εστιν και κεκλικεν ηδη η ημερα 
και εισηλθεν του μειναι συν αυτοις
30 και εγενετο εν τω κατακλιθηναι 
αυτον μετ αυτων 
λαβων τον αρτον ευλογησεν 
και κλασας επεδιδου αυτοις
31 αυτων δε διηνοιχθησαν οι 
οφθαλμοι και επεγνωσαν αυτον και 
αυτος αφαντος εγενετο απ αυτων
32 και ειπαν προς αλληλους ουχι η 
καρδια ημων καιομενη ην [εν ημιν] 
ως ελαλει ημιν εν τη οδω ως 
διηνοιγεν ημιν τας γραφας
33 και ανασταντες αυτη τη ωρα 
υπεστρεψαν εις ιερουσαλημ και 
ευρον ηθροισμενους τους ενδεκα 
και τους συν αυτοις
34 λεγοντας οτι 
οντως ηγερθη ο κυριος και ωφθη 
σιμωνι
35 και αυτοι εξηγουντο τα εν τη οδω 
και ως εγνωσθη αυτοις εν τη κλασει 
του αρτου

Luke 24:36-43
36 ταυτα δε αυτων λαλουντων 

αυτος εστη εν μεσω αυτων 
και λεγει αυτοις 
ειρηνη υμιν 
37 πτοηθεντες δε και εμφοβοι 
γενομενοι εδοκουν πνευμα θεωρειν 
38 και ειπεν αυτοις 
τι τεταραγμενοι εστε και 
δια τι διαλογισμοι αναβαινουσιν εν 
τη καρδια υμων 

John 20:19-23
19 ουσης ουν οψιας τη ημερα εκεινη 
τη μια σαββατων 
και των θυρων κεκλεισμενων οπου 
ησαν οι μαθηται δια τον φοβον των 
ιουδαιων 
ηλθεν ο ιησους 
και εστη εις το μεσον 
και λεγει αυτοις 
ειρηνη υμιν 
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39 ιδετε τας χειρας μου και τους 
ποδας μου 
οτι εγω ειμι αυτος 
ψηλαφησατε με και ιδετε 
οτι πνευμα σαρκα και οστεα ουκ εχει 
καθως εμε θεωρειτε εχοντα 
40  και τουτο ειπων 
εδειξεν αυτοις τας χειρας 
και τους ποδας 

41 ετι δε απιστουντων αυτων 
απο της χαρας 

και θαυμαζοντων 
ειπεν αυτοις 
εχετε τι βρωσιμον ενθαδε 
42 οι δε επεδωκαν αυτω ιχθυος 
οπτου μερος 
43 και λαβων ενωπιον αυτων εφαγεν 

20 και τουτο ειπων 
εδειξεν τας χειρας και 

την πλευραν αυτοις 

εχαρησαν ουν οι μαθηται 
ιδοντες τον κυριον 

21 ειπεν ουν αυτοις [ο ιησους] παλιν 
ειρηνη υμιν 
καθως απεσταλκεν με ο πατηρ 
καγω πεμπω υμας 
22 και τουτο ειπων ενεφυσησεν και 
λεγει αυτοις 
λαβετε πνευμα αγιον 
23 αν τινων αφητε τας αμαρτιας 
αφεωνται αυτοις 
αν τινων κρατητε 
κεκρατηνται 

Mark 16:9-20
[[αναστας δε πρωι πρωτη σαββατου 
εφανη πρωτον μαρια τη μαγδαληνη 
παρ ης εκβεβληκει επτα δαιμονια
10 εκεινη πορευθεισα απηγγειλεν τοις 
μετ αυτου γενομενοις πενθουσιν και 
κλαιουσιν
11 κακεινοι ακουσαντες οτι 
ζη και εθεαθη υπ αυτης ηπιστησαν
12 μετα δε ταυτα δυσιν εξ αυτων 
περιπατουσιν εφανερωθη εν ετερα 

μορφη πορευομενοις εις αγρον
13 κακεινοι απελθοντες απηγγειλαν 
τοις λοιποις ουδε εκεινοις 
επιστευσαν
14 υστερον [δε] ανακειμενοις αυτοις 
τοις ενδεκα εφανερωθη και ωνειδισεν 
την απιστιαν αυτων και 
σκληροκαρδιαν οτι τοις θεασαμενοις 
αυτον εγηγερμενον ουκ επιστευσαν
15 και ειπεν αυτοις 
πορευθεντες εις τον κοσμον απαντα 
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κηρυξατε το ευαγγελιον παση τη 
κτισει
16 ο πιστευσας και βαπτισθεις 
σωθησεται 
ο δε απιστησας κατακριθησεται
17 σημεια δε τοις πιστευσασιν ταυτα 
παρακολουθησει 
εν τω ονοματι μου δαιμονια 
εκβαλουσιν 
γλωσσαις λαλησουσιν καιναις
18 [και εν ταις χερσιν] οφεις αρουσιν 
καν θανασιμον τι πιωσιν ου μη 

αυτους βλαψη επι αρρωστους χειρας 
επιθησουσιν και καλως εξουσιν
19 ο μεν ουν κυριος ιησους μετα το 
λαλησαι αυτοις ανελημφθη εις τον 
ουρανον και 
εκαθισεν εκ δεξιων του θεου
20 εκεινοι δε εξελθοντες εκηρυξαν 
πανταχου 
του κυριου συνεργουντος και τον 
λογον βεβαιουντος δια των 
επακολουθουντων σημειων]] 

Luke 24:44-49
44 ειπεν δε προς αυτους 
ουτοι οι λογοι μου ους ελαλησα προς 
υμας ετι ων συν υμιν 
οτι δει πληρωθηναι παντα τα 
γεγραμμενα εν τω νομω μωυσεως και 
τοις προφηταις και ψαλμοις περι 
εμου 
45 τοτε διηνοιξεν αυτων τον νουν 
του συνιεναι τας γραφας 
46 και ειπεν αυτοις 
οτι ουτως γεγραπται 

παθειν τον χριστον 
και αναστηναι εκ νεκρων τη τριτη 
ημερα 
47 και κηρυχθηναι επι τω ονοματι 
αυτου μετανοιαν εις αφεσιν 
αμαρτιων εις παντα τα εθνη 
αρξαμενοι απο ιερουσαλημ 
48 υμεις μαρτυρες τουτων 
49 και [ιδου] εγω αποστελλω την 
επαγγελιαν του πατρος μου εφ υμας 
υμεις δε καθισατε εν τη πολει 
εως ου ενδυσησθε εξ υψους δυναμιν 

John 20:24-31
24 θωμας δε εις εκ των δωδεκα ο 
λεγομενος διδυμος ουκ ην μετ αυτων 
οτε ηλθεν ιησους 
25 ελεγον ουν αυτω οι αλλοι μαθηται 
εωρακαμεν τον κυριον ο δε ειπεν 
αυτοις εαν μη ιδω εν ταις χερσιν 
αυτου τον τυπον των ηλων και βαλω 
τον δακτυλον μου εις τον τυπον των 
ηλων και βαλω μου την χειρα εις την 
πλευραν αυτου ου μη πιστευσω 
26 και μεθ ημερας οκτω παλιν ησαν 
εσω οι μαθηται αυτου και θωμας μετ 
αυτων ερχεται ο ιησους των θυρων 
κεκλεισμενων και εστη εις το μεσον 
και ειπεν ειρηνη υμιν 
27 ειτα λεγει τω θωμα φερε τον 

δακτυλον σου ωδε και ιδε τας χειρας 
μου και φερε την χειρα σου και βαλε 
εις την πλευραν μου και μη γινου 
απιστος αλλα πιστος 
28 απεκριθη θωμας και ειπεν αυτω ο 
κυριος μου και ο θεος μου 
29 λεγει αυτω ο ιησους οτι εωρακας 
με πεπιστευκας μακαριοι οι μη 
ιδοντες και πιστευσαντες 
30 πολλα μεν ουν και αλλα σημεια 
εποιησεν ο ιησους ενωπιον των 
μαθητων [αυτου] α ουκ εστιν 
γεγραμμενα εν τω βιβλιω τουτω 
31 ταυτα δε γεγραπται ινα οτι ιησους 
εστιν ο χριστος ο υιος του θεου και 
ινα πιστευοντες ζωην εχητε εν τω 
ονοματι αυτου
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John 21:1-25
1 μετα ταυτα εφανερωσεν εαυτον 
παλιν ο ιησους τοις μαθηταις επι της 
θαλασσης της τιβεριαδος 
εφανερωσεν δε ουτως
2 ησαν ομου σιμων πετρος και 
θωμας ο λεγομενος διδυμος και 
ναθαναηλ ο απο κανα της γαλιλαιας 
και οι του ζεβεδαιου και αλλοι εκ 
των μαθητων αυτου δυο
3 λεγει αυτοις σιμων πετρος υπαγω 
αλιευειν λεγουσιν αυτω ερχομεθα και 
ημεις συν σοι εξηλθον και ενεβησαν 
εις το πλοιον και εν εκεινη τη νυκτι 
επιασαν ουδεν
4 πρωιας δε ηδη γενομενης εστη 
ιησους εις τον αιγιαλον ου μεντοι 
ηδεισαν οι μαθηται οτι ιησους εστιν
5 λεγει ουν αυτοις [ο] ιησους παιδια 
μη τι προσφαγιον εχετε απεκριθησαν 
αυτω ου
6 ο δε ειπεν αυτοις βαλετε εις τα 
δεξια μερη του πλοιου το δικτυον 
και ευρησετε εβαλον ουν και ουκετι 
αυτο ελκυσαι ισχυον απο του 
πληθους των ιχθυων
7 λεγει ουν ο μαθητης εκεινος ον 
ηγαπα ο ιησους τω πετρω ο κυριος 
εστιν σιμων ουν πετρος ακουσας οτι 
ο κυριος εστιν τον επενδυτην 
διεζωσατο ην γαρ γυμνος και εβαλεν 
εαυτον εις την θαλασσαν
8 οι δε αλλοι μαθηται τω πλοιαριω 
ηλθον ου γαρ ησαν μακραν απο της 
γης αλλα ως απο πηχων διακοσιων 
συροντες το δικτυον των ιχθυων
9 ως ουν απεβησαν εις την γην 
βλεπουσιν ανθρακιαν κειμενην και 
οψαριον επικειμενον και αρτον
10 λεγει αυτοις ο ιησους ενεγκατε 
απο των οψαριων ων επιασατε νυν
11 ανεβη ουν σιμων πετρος και 

ειλκυσεν το δικτυον εις την γην 
μεστον ιχθυων μεγαλων εκατον 
πεντηκοντα τριων και τοσουτων 
οντων ουκ εσχισθη το δικτυον
12 λεγει αυτοις ο ιησους δευτε 
αριστησατε ουδεις δε ετολμα των 
μαθητων εξετασαι αυτον συ τις ει 
ειδοτες οτι ο κυριος εστιν
13 ερχεται ιησους και λαμβανει τον 
αρτον και διδωσιν αυτοις και το 
οψαριον ομοιως
14 τουτο ηδη τριτον εφανερωθη 
ιησους τοις μαθηταις εγερθεις εκ 
νεκρων
15 οτε ουν ηριστησαν λεγει τω 
σιμωνι πετρω ο ιησους σιμων 
ιωαννου αγαπας με πλεον τουτων 
λεγει αυτω ναι κυριε συ οιδας οτι 
φιλω σε λεγει αυτω βοσκε τα αρνια 
μου
16 λεγει αυτω παλιν δευτερον σιμων 
ιωαννου αγαπας με λεγει αυτω ναι 
κυριε συ οιδας οτι φιλω σε λεγει 
αυτω ποιμαινε τα προβατα μου
17 λεγει αυτω το τριτον σιμων 
ιωαννου φιλεις με ελυπηθη ο πετρος 
οτι ειπεν αυτω το τριτον φιλεις με 
και λεγει αυτω κυριε παντα συ οιδας 
συ γινωσκεις οτι φιλω σε λεγει αυτω 
[ο ιησους] βοσκε τα προβατα μου
18 αμην αμην λεγω σοι οτε ης 
νεωτερος εζωννυες σεαυτον και 
περιεπατεις οπου ηθελες οταν δε 
γηρασης εκτενεις τας χειρας σου και 
αλλος σε ζωσει και οισει οπου ου 
θελεις
19 τουτο δε ειπεν σημαινων ποιω 
θανατω δοξασει τον θεον και τουτο 
ειπων λεγει αυτω ακολουθει μοι
20 επιστραφεις ο πετρος βλεπει τον 
μαθητην ον ηγαπα ο ιησους 
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ακολουθουντα ος και ανεπεσεν εν τω 
δειπνω επι το στηθος αυτου και 
ειπεν κυριε τις εστιν ο παραδιδους 
σε
21 τουτον ουν ιδων ο πετρος λεγει 
τω ιησου κυριε ουτος δε τι
22 λεγει αυτω ο ιησους εαν αυτον 
θελω μενειν εως ερχομαι τι προς σε 
συ μοι ακολουθει
23 εξηλθεν ουν ουτος ο λογος εις 
τους αδελφους οτι ο μαθητης εκεινος 
ουκ αποθνησκει ουκ ειπεν δε αυτω ο 

ιησους οτι ουκ αποθνησκει αλλ εαν 
αυτον θελω μενειν εως ερχομαι [τι 
προς σε]
24 ουτος εστιν ο μαθητης ο 
μαρτυρων περι τουτων και ο γραψας 
ταυτα και οιδαμεν οτι αληθης αυτου 
η μαρτυρια εστιν
25 εστιν δε και αλλα πολλα α 
εποιησεν ο ιησους ατινα εαν 
γραφηται καθ εν ουδ αυτον οιμαι τον 
κοσμον χωρησαι τα γραφομενα 
βιβλια

Matt 28:16-20
16 οι δε ενδεκα μαθηται επορευθησαν 
εις την γαλιλαιαν εις το ορος 
ου εταξατο αυτοις ο ιησους 
17 και ιδοντες αυτον προσεκυνησαν 
οι δε εδιστασαν 
18 και προσελθων ο ιησους ελαλησεν 
αυτοις λεγων 
εδοθη μοι πασα εξουσια εν ουρανω 
και επι [της] γης 

19 πορευθεντες ουν μαθητευσατε 
παντα τα εθνη 
βαπτιζοντες αυτους εις το ονομα του 
πατρος και του υιου και του αγιου 
πνευματος 
20 διδασκοντες αυτους τηρειν παντα 
οσα ενετειλαμην υμιν 
και ιδου εγω μεθ υμων ειμι 
πασας τας ημερας 
εως της συντελειας του αιωνος

Luke 24:50-53
50 εξηγαγεν δε αυτους [εξω] εως 
προς βηθανιαν και επαρας τας 
χειρας αυτου ευλογησεν αυτους 
51 και εγενετο εν τω ευλογειν αυτον 
αυτους διεστη απ αυτων και 
ανεφερετο εις τον ουρανον 

52 και αυτοι προσκυνησαντες αυτον 
υπεστρεψαν εις ιερουσαλημ μετα 
χαρας μεγαλης 
53 και ησαν δια παντος εν τω ιερω 
ευλογουντες τον θεον

Acts 1:1-11
1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην 
περι παντων ω θεοφιλε 
ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε 
και διδασκειν
2 αχρι ης ημερας εντειλαμενος τοις 
αποστολοις δια πνευματος αγιου 
ους εξελεξατο ανελημφθη
3 οις και παρεστησεν εαυτον ζωντα 
μετα το παθειν αυτον εν πολλοις 
τεκμηριοις δι ημερων τεσσερακοντα 

οπτανομενος αυτοις και λεγων τα 
περι της βασιλειας του θεου
4 και συναλιζομενος παρηγγειλεν 
αυτοις απο ιεροσολυμων μη 
χωριζεσθαι αλλα περιμενειν την 
επαγγελιαν του πατρος ην ηκουσατε 
μου
5 οτι ιωαννης μεν εβαπτισεν υδατι 
υμεις δε εν πνευματι βαπτισθησεσθε 
αγιω ου μετα πολλας ταυτας ημερας
6 οι μεν ουν συνελθοντες ηρωτων 
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αυτον λεγοντες κυριε ει εν τω χρονω 
τουτω αποκαθιστανεις την βασιλειαν 
τω ισραηλ
7 ειπεν δε προς αυτους ουχ υμων 
εστιν γνωναι χρονους η καιρους ους 
ο πατηρ εθετο εν τη ιδια εξουσια
8 αλλα λημψεσθε δυναμιν επελθοντος 
του αγιου πνευματος εφ υμας και 
εσεσθε μου μαρτυρες εν τε 
ιερουσαλημ και [εν] παση τη ιουδαια 
και σαμαρεια και εως εσχατου της 
γης
9 και ταυτα ειπων βλεποντων αυτων 

επηρθη και νεφελη υπελαβεν αυτον 
απο των οφθαλμων αυτων
10 και ως ατενιζοντες ησαν εις τον 
ουρανον πορευομενου αυτου και 
ιδου ανδρες δυο παρειστηκεισαν 
αυτοις εν εσθησεσιν λευκαις
11 οι και ειπαν ανδρες γαλιλαιοι τι 
εστηκατε εις τον ουρανον ουτος ο 
ιησους ο αναλημφθεις αφ υμων εις 
τον ουρανον ουτως ελευσεται ον 
τροπον εθεασασθε αυτον 
πορευομενον εις τον ουρανον

1 Cor 15:1-11
1 γνωριζω δε υμιν αδελφοι το 
ευαγγελιον ο ευηγγελισαμην υμιν ο 
και παρελαβετε εν ω και εστηκατε
2 δι ου και σωζεσθε τινι λογω 
ευηγγελισαμην υμιν ει κατεχετε εκτος 
ει μη εικη επιστευσατε
3 παρεδωκα γαρ υμιν εν πρωτοις ο 
και παρελαβον 
οτι χριστος απεθανεν υπερ των 
αμαρτιων ημων κατα τας γραφας
4 και οτι εταφη και 
οτι εγηγερται τη ημερα τη τριτη 
κατα τας γραφας
5 και οτι ωφθη κηφα 
ειτα τοις δωδεκα
6 επειτα ωφθη επανω πεντακοσιοις 
αδελφοις εφαπαξ 
εξ ων οι πλειονες μενουσιν εως αρτι 
τινες δε εκοιμηθησαν

7 επειτα ωφθη ιακωβω 
ειτα τοις αποστολοις πασιν
8 εσχατον δε παντων ωσπερει τω 
εκτρωματι ωφθη καμοι
9 εγω γαρ ειμι ο ελαχιστος των 
αποστολων 
ος ουκ ειμι ικανος καλεισθαι 
αποστολος 
διοτι εδιωξα την εκκλησιαν του θεου
10 χαριτι δε θεου ειμι ο ειμι 
και η χαρις αυτου η εις εμε ου κενη 
εγενηθη 
αλλα περισσοτερον αυτων παντων 
εκοπιασα 
ουκ εγω δε αλλα η χαρις του θεου [η] 
συν εμοι
11 ειτε ουν εγω ειτε εκεινοι 
ουτως κηρυσσομεν 
και ουτως επιστευσατε
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