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13:27 θαη κεηα ην ςσκηνλ ηνηε εηζειζελ εηο εθεηλνλ ν ζαηαλαο ιεγεη νπλ απησ ν 

ηεζνπο ν πνηεηο πνηεζνλ ηαρηνλ 

 

13:28 ηνπην [δε] νπδεηο εγλσ ησλ αλαθεηκελσλ πξνο ηη εηπελ απησ 

 

13:29 ηηλεο γαξ εδνθνπλ επεη ην γισζζνθνκνλ εηρελ ηνπδαο νηη ιεγεη απησ [ν] 

ηεζνπο αγνξαζνλ σλ ρξεηαλ ερνκελ εηο ηελ ενξηελ ε ηνηο πησρνηο ηλα ηη δσ 

 

13:30 ιαβσλ νπλ ην ςσκηνλ εθεηλνο εμειζελ επζπο ελ δε λπμ 

 

13:31 νηε νπλ εμειζελ ιεγεη ηεζνπο λπλ εδνμαζζε ν πηνο ηνπ αλζξσπνπ θαη ν ζενο 

εδνμαζζε ελ απησ 

 

13:32 [εη ν ζενο εδνμαζζε ελ απησ] θαη ν ζενο δνμαζεη απηνλ ελ απησ θαη επζπο 

δνμαζεη απηνλ 

 

13:33 ηεθληα εηη κηθξνλ κεζ πκσλ εηκη δεηεζεηε κε θαη θαζσο εηπνλ ηνηο ηνπδαηνηο 

νηη νπνπ εγσ ππαγσ πκεηο νπ δπλαζζε ειζεηλ θαη πκηλ ιεγσ αξηη 

 

13:34 εληνιελ θαηλελ δηδσκη πκηλ ηλα αγαπαηε αιιεινπο θαζσο εγαπεζα πκαο ηλα 

θαη πκεηο αγαπαηε αιιεινπο 

 

13:35 ελ ηνπησ γλσζνληαη παληεο νηη εκνη καζεηαη εζηε εαλ αγαπελ ερεηε ελ 

αιιεινηο 

 

13:36 ιεγεη απησ ζηκσλ πεηξνο θπξηε πνπ ππαγεηο απεθξηζε [απησ] ηεζνπο νπνπ 

ππαγσ νπ δπλαζαη κνη λπλ αθνινπζεζαη αθνινπζεζεηο δε πζηεξνλ 

 

13:37 ιεγεη απησ ν πεηξνο θπξηε δηα ηη νπ δπλακαη ζνη αθνινπζεζαη αξηη ηελ 

ςπρελ κνπ ππεξ ζνπ ζεζσ 

 

13:38 απνθξηλεηαη ηεζνπο ηελ ςπρελ ζνπ ππεξ εκνπ ζεζεηο ακελ ακελ ιεγσ ζνη 

νπ κε αιεθησξ θσλεζε εσο νπ αξλεζε κε ηξηο  

14:1 κε ηαξαζζεζζσ πκσλ ε θαξδηα πηζηεπεηε εηο ηνλ ζενλ θαη εηο εκε πηζηεπεηε 

 

14:2 ελ ηε νηθηα ηνπ παηξνο κνπ κνλαη πνιιαη εηζηλ εη δε κε εηπνλ αλ πκηλ νηη 

πνξεπνκαη εηνηκαζαη ηνπνλ πκηλ 



 

14:3 θαη εαλ πνξεπζσ θαη εηνηκαζσ ηνπνλ πκηλ παιηλ εξρνκαη θαη παξαιεκςνκαη 

πκαο πξνο εκαπηνλ ηλα νπνπ εηκη εγσ θαη πκεηο εηε 

 

14:4 θαη νπνπ [εγσ] ππαγσ νηδαηε ηελ νδνλ 

 

14:5 ιεγεη απησ ζσκαο θπξηε νπθ νηδακελ πνπ ππαγεηο πσο δπλακεζα ηελ νδνλ 

εηδελαη 

 

14:6 ιεγεη απησ [ν] ηεζνπο εγσ εηκη ε νδνο θαη ε αιεζεηα θαη ε δσε νπδεηο εξρεηαη 

πξνο ηνλ παηεξα εη κε δη εκνπ 

 


