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7:35 εηπνλ νπλ νη ηνπδαηνη πξνο εαπηνπο πνπ νπηνο κειιεη πνξεπεζζαη νηη εκεηο νπρ επξεζνκελ 

απηνλ κε εηο ηελ δηαζπνξαλ ησλ ειιελσλ κειιεη πνξεπεζζαη θαη δηδαζθεηλ ηνπο ειιελαο 

 

7:36 ηηο εζηηλ ν ινγνο νπηνο νλ εηπελ δεηεζεηε κε θαη νπρ επξεζεηε [κε] θαη νπνπ εηκη εγσ πκεηο 

νπ δπλαζζε ειζεηλ 

 

7:37 ελ δε ηε εζραηε εκεξα ηε κεγαιε ηεο ενξηεο εηζηεθεη ν ηεζνπο θαη εθξαμελ ιεγσλ εαλ ηηο 

δηςα εξρεζζσ πξνο κε θαη πηλεησ 

 

7:38 ν πηζηεπσλ εηο εκε θαζσο εηπελ ε γξαθε πνηακνη εθ ηεο θνηιηαο απηνπ ξεπζνπζηλ πδαηνο 

δσληνο 

 

7:39 ηνπην δε εηπελ πεξη ηνπ πλεπκαηνο ν εκειινλ ιακβαλεηλ νη πηζηεπζαληεο εηο απηνλ νππσ 

γαξ ελ πλεπκα νηη ηεζνπο νπδεπσ εδνμαζζε 

 

7:40 εθ ηνπ νρινπ νπλ αθνπζαληεο ησλ ινγσλ ηνπησλ ειεγνλ νπηνο εζηηλ αιεζσο ν πξνθεηεο 

 

7:41 αιινη ειεγνλ νπηνο εζηηλ ν ρξηζηνο νη δε ειεγνλ κε γαξ εθ ηεο γαιηιαηαο ν ρξηζηνο εξρεηαη 

 

7:42 νπρ ε γξαθε εηπελ νηη εθ ηνπ ζπεξκαηνο δαπηδ θαη απν βεζιεεκ ηεο θσκεο νπνπ ελ δαπηδ 

εξρεηαη ν ρξηζηνο 

 

7:43 ζρηζκα νπλ εγελεην ελ ησ νρισ δη απηνλ 

 

7:44 ηηλεο δε εζεινλ εμ απησλ πηαζαη απηνλ αιι νπδεηο επεβαιελ επ απηνλ ηαο ρεηξαο 

 

7:45 ειζνλ νπλ νη ππεξεηαη πξνο ηνπο αξρηεξεηο θαη θαξηζαηνπο θαη εηπνλ απηνηο εθεηλνη δηα ηη 

νπθ εγαγεηε απηνλ 

 

7:46 απεθξηζεζαλ νη ππεξεηαη νπδεπνηε ειαιεζελ νπησο αλζξσπνο 

 

7:47 απεθξηζεζαλ νπλ απηνηο νη θαξηζαηνη κε θαη πκεηο πεπιαλεζζε 

 

7:48 κε ηηο εθ ησλ αξρνλησλ επηζηεπζελ εηο απηνλ ε εθ ησλ θαξηζαησλ 

 

7:49 αιια ν νρινο νπηνο ν κε γηλσζθσλ ηνλ λνκνλ επαξαηνη εηζηλ 

 

7:50 ιεγεη ληθνδεκνο πξνο απηνπο ν ειζσλ πξνο απηνλ [ην] πξνηεξνλ εηο σλ εμ απησλ 

 

7:51 κε ν λνκνο εκσλ θξηλεη ηνλ αλζξσπνλ εαλ κε αθνπζε πξσηνλ παξ απηνπ θαη γλσ ηη πνηεη 

 

7:52 απεθξηζεζαλ θαη εηπαλ απησ κε θαη ζπ εθ ηεο γαιηιαηαο εη εξαπλεζνλ θαη ηδε νηη εθ ηεο 

γαιηιαηαο πξνθεηεο νπθ εγεηξεηαη 

 


