1031110 сапогꙋ понести · тъ васъ крьститъ д꙯хомь с꙯тъꙇмь
1031120 ꙇ҅ огн҄емь ·
1031200 Емꙋже лопата въ рѫкꙋ его · ꙇ҅ потрѣбитъ
1031210 гꙋмъно свое · ꙇ҅ съберетъ пьшеницѫ · въ житьницѫ
1031220 а плѣвꙑ съжежетъ огн҄емь негасимъꙇмь ·
1031300 тогда приде и꙯с отъ галилеѩ на ꙇ҅орꙿданъ · къ
1031310 ꙇ҅о꙼а꙼нꙋ крьстити сѧ отъ н҄его ·
1031400 ꙇ҅о꙼анъ же възбран҄ѣше емꙋ г꙯лѧ · азъ трѣбꙋѭ
1031410 отъ тебе крьстити сѧ · а л꙯и꙯ тꙑ къ мнѣ грѧдеши ·
1031500 отъвѣштавъ же и꙯с рече къ н҄емꙋ · остани нꙑн҄ѣ ·
1031510 тако бо подобьно намъ естъ съкончати всѣкѫ꙼
1031520 правъдѫ · тогда остави его ·
1031600 крьшть сѧ и꙯с · ꙇ҅ възи꙯де отъ водꙑ · ꙇ҅ се
1031610 отвръзошѧ сѧ емꙋ · ꙇ҅ видѣ д꙯хъ б꙯жіи
1031620 съходѧшть · ѣко голѫбь · ꙇ҅ грѧдѫшть на н҄ь ·
1031700 ꙇ҅ се гласъ съ н꙯бсе г꙯лѧ · сь естъ с꙯нъ мои ·
1031710 възл҄юбл҄енъꙇ · о немьже благов[о]лихъ ·
1040100 тогда и꙯с възведенъ бꙑстъ д꙯хомь въ пꙋстꙑн҄ѭ ·
1040110 ꙇ҅скꙋсити сѧ отъ неприѣзни ·
1040200 ꙇ҅ пошть сѧ дьниі · к꙯ · ꙇ҅ ноштиі к꙯ ·
1040210 послѣдь възлака ·
1040300 Ꙇ пристѫпи къ н҄емꙋ диѣволъ · ꙇ҅скꙋшаѩ и ꙇ҅
1040310 рече · аште с꙯нъ еси б꙯жіи · рьци да камение
1040320 се хлѣби бѫдѫтъ ·
1040400 о꙼нъ же отъвѣштавъ рече · пишетъ · не о хлѣбѣ
1040410 единомь поживетъ ч꙯къ · нъ о꙼ всемь г꙯лѣ
1040420 ꙇсходѧштиімь ꙇз ꙋстъ б꙯жіи ·
1040500 тогда поѩтъ і диѣволъ · вь с꙯тъꙇ градъ · ꙇ҅
1040510 постави і на крилѣ цръкꙿвьнѣемь ·
1040600 ꙇ г꙯ла емꙋ · аште с꙯нъ еси б꙯жіи · пꙋсти себе
1040610 долꙋ · пишетъ бо ѣко а꙯ꙉломъ своимъ заповѣстъ о
1040620 тебѣ · ꙇ҅ на рѫкахъ възъмѫтъ тѧ · да не когда
1040630 прѣтъкнеши о камен?? ногѫ своѭ ·
1040700 Рече же емꙋ и꙯с · пакꙑ пишетъ · не ꙇскꙋсиши
1040710 г꙯а б꙯а своего ·
1040800 пакꙑ поѩтъ его неприѣзнь на горѫ вꙑсокѫ ѕѣло ·
1040810 ꙇ҅ показа емꙋ вьсѣ ц꙯рствиѣ мира ꙇ҅ славѫ его ·
1040900 ꙇ҅ г꙯ла емꙋ вьсѣ си дамь ти · аште падъ
1040910 поклониши ми сѧ ·
1041000 тогда г꙯ла емꙋ и꙯с · отиди диѣвол҄е · пишетъ бо
1041010 г꙯ю б꙯ѵ своемꙋ поклониши сѧ ꙇ҅ томꙋ
1041020 единомꙋ послꙋжиши ·
1041100 тогда остави его диѣволъ · ꙇ҅ се а꙯ꙉли
1041110 пристѫпишѧ ꙇ слꙋжаахѫ емꙋ ·
1041200 Слꙑшавъ же и꙯с · ѣко ꙇ҅о꙼а꙼нъ · прѣданъ бꙑстъ
1041210 отиде въ галилеѭ ·
1041300 ꙇ҅ оставь назаретъ · пришедъ вьсели сѧ въ
1041310 каперьнаꙋмъ · на поморие · въ область
1041320 завѵлон҄ѭ · ꙇ҅ невъфꙿталимл҄ѭ ·
1041400 да съ[к]оньчаатъ сѧ · реченое ꙇ҅саꙇемь пророкомь

1041410 г꙯лѭштем?? земл҄ѣ завѵлон҄ѣ ·
1041500 земл҄ѣ невъфꙿталимл҄ѣ · пѫть морѣ на ономь полꙋ ꙇорꙿда??
1041510 галилеѣ ѩзꙑкомъ ·
1041600 люди сѣдѧштиі въ тъмѣ видѣшѧ свѣтъ велиі · ꙇ҅
1041610 сѣдѧштиімъ въ тъмѣ ꙇ҅ въ сѣни съмрътьнѣ · свѣтъ
1041620 въсиѣетъ на насъ ·
1041700 Ѡтътоли начѧтъ и꙯с · проповѣдати ꙇ г꙯лати · покаꙇте сѧ
1041710 приближи бо сѧ ц꙯рствие н꙯бское · кон ·
1041800 ходѧ же при мори галилѣꙇсцѣмь · видѣ дъва братра · симона
1041810 нарицаѭштааго сѧ петра · ꙇ҅ анꙿдрѣѭ братра его ·
1041820 въмѣтаѭшта мрѣжѧ въ море · бѣашете бо рꙑбарѣ ·
1041900 ꙇ҅ г꙯ла ꙇ҅ма · грѧдѣта въ слѣдъ мене · ꙇ҅ сътвор҄ѭ вꙑ
1041910 ч꙯комъ ловьца ·
1042000 она же абие оставьша мрѣжѧ · по немь ꙇ҅досте ·
1042100 ꙇ҅ прѣшьдъ тѫдѣ видѣ ꙇ҅на дъва братра · ꙇ҅ѣкова
1042110 зеведео꙼ва · ꙇ҅о꙼ана брата емꙋ · въ кораби съ зеведеомь
1042120 о꙯цемь ею · завѧзаѭшта мрѣжѧ своѩ · ꙇ҅ възъва ѣ ·
1042200 о꙼на же абие оставьша кораб҄ь · ꙇ҅ о꙯ца своего по
1042210 н҄емь ꙇ҅досте ·
1042300 ꙇ прохождааше вꙿсѭ галилеѭ и꙯с · ꙋчѧ на сънъмиштихъ ꙇ҅хъ ·
1042310 ꙇ҅ проповѣдаѩ е꙯ваꙉлие ц꙯рствиѣ · ꙇ҅ цѣлѧ вьсѣкъ недѫгъ ·
1042320 ꙇ҅ всѣкѫ ѩзѫ въ л҄юдехъ ·
1042400 ꙇ҅ изиде слꙋхъ его въ вьсеи сꙿѵриі · ꙇ҅ привѣсѧ емꙋ вьсѧ
1042410 болѧштѧѩ · различьнъꙇми недѫгꙑ · ꙇ҅ страстьми
1042420 о꙼дръжимꙑ · ꙇ҅ бѣсънꙑѩ · ꙇ҅ мѣсѧчьнꙑѩ зълꙑ недѫгꙑ
1042430 ꙇ҅мѫштѧ · ꙇ҅ ослабл҄енꙑ жилами · ꙇ҅ ицѣли ѩ ·
1042500 ꙇ по н҄емь ꙇдошѧ народи мноѕи · о꙼тъ галилеѩ ꙇ҅
1042510 декаполѣа꙼ · ꙇ҅ отъ ꙇ꙯лма ꙇ и юдеѩ · ꙇ҅ съ оного полꙋ
1042520 ꙇ҅о꙼рдана
1050100 ꙋзьрѣвъ же народꙑ вьзиде на горѫ · ꙇ҅ ѣко сѣде
1050110 пристѫпишѧ къ н҄емꙋ ꙋченици его ·
1050200 ꙇ҅ отвръзъ ꙋста своѣ ꙋчааше ѩ г꙯лѧ :
1050300 Блажени ништиі д꙯хомь · ѣко тѣхъ естъ ц꙯рсо н꙯бское :
1050400 блажени плачѫштеи · ѣко ти ꙋтѣшѧтъ сѧ :
1050500 блажени кротьци · ѣко ти наслѣдѧтъ земл҄ѭ ·
1050600 блажени алꙿчѫштиꙇ ꙇ҅ жѧждѫштиі правъдꙑ ради ·
1050610 ѣко ти насꙑтѧтъ сѧ :
1050700 блажени милостивиі · ѣко ти помиловани бѫдѫтъ :
1050800 блажени чистиі сръдцемь · ѣко ти б꙯а ꙋзьрѧтъ :
1050900 блажени съмирѣѭштиі · ѣко ти с꙯нов꙯е꙯ б꙯жіи нарекѫтъ сѧ :
1051000 блажени ꙇзгънани правъдꙑ ради · ѣко тѣхъ естъ ц꙯рство н꙯бское :
1051100 блажени есте егда поносѧтъ вамъ · ꙇ҅ ижденѫтъ вꙑ ·
1051110 ꙇ҅ рекѫтъ · вьсѣкъ зълъ г꙯лъ на вꙑ · лъжѫште мене ради :
1051200 Радꙋите сѧ ꙇ веселите сѧ · ѣко мъзда ваша многа естъ на
1051210 небесехъ : тако бо ꙇ҅згънашѧ пророкꙑ · ꙇже бѣшѧ прѣжде
1051220 васъ ·
1051300 вꙑ есте соль земи · аште же соль обꙋѣетъ · чимь осолитъ сѧ ·
1051310 ни чьсомꙋ же бѫдетъ къ томꙋ · да ꙇ҅сꙑпана бѫдетъ вънъ · ꙇ҅
1051320 попираема ч꙯кꙑ · з꙯ач꙯ ·
1051400 Вꙑ есте свѣтъ мирꙋ · не можетъ градъ ꙋкрꙑти сѧ вр?хꙋ горꙑ стоѩ ·

1051500 ни въжагаѭтъ свѣтильника · ꙇ҅ поставл҄ѣѭтъ его подъ спѫдомь ·
1051510 нъ на свѣштьницѣ · ꙇ҅ свѣтитъ вьсѣмъ · ꙇ҅же въ храминѣ сѫтъ ·
1051600 тако да просвѣтититъ сѧ свѣтъ вашь прѣдъ ч꙯кꙑ · да ꙋзьрѧтъ
1051610 дѣла ваша добраѣ · ꙇ прославѧтъ о꙯ца вашего ꙇжь естъ
1051620 на н꙯бхъ ·
1051700 Не мните ѣко придъ разоритъ закона ли пророкъ · не придъ
1051710 разоритъ нъ ꙇ҅сплънитъ ·
1051800 аминꙿ · аминꙿ · г꙯лѭ вамъ · доꙇдеже прѣꙇдетъ н꙯бо ꙇ҅ земл҄ѣ ·
1051810 писмѧ едино · ли едина чръта не прѣꙇдеть отъ закона ·
1051820 доꙇдеже всѣ бѫдѫтъ ·
1051900 ꙇ҅же бо разоритъ единѫ заповѣдь · ꙇ҅ сихъ малъꙇхъ · ꙇ
1051910 наꙋчить тако ч꙯кꙑ · мьниі наречетъ сѧ въ ц꙯рси н꙯бсцѣмь ·
1051920 а ꙇ҅жь сътворитъ ꙇ҅ наꙋчитъ · сь велиі наречетъ сѧ
1051930 въ ц꙯рси н꙯бсцѣмь ·
1052000 Г꙯л҄ѭ бо вамъ · ѣко аште не ꙇзбѫдетъ правъда ваша · паче
1052010 кънижьникъ ꙇ҅ фарисеи · не ꙇ҅мате вьнити въ ц꙯рсо н꙯бское ·
1052100 слꙑшасте ѣко речено бꙑстъ древьниімъ · не ꙋбиеши · ꙇ҅жь бо
1052110 ꙋбиетъ · повиненъ естъ сѫдꙋ ·
1052200 азъ же г꙯лѭ вамъ · ѣко гнѣваѩ ꙇ сѧ на брата своего спꙑти ·
1052210 повиненъ естъ сѫдꙋ · ꙇ҅жь бо речетъ братꙋ своемꙋ · ракꙿка ·
1052220 повиннъ естъ сънъмиштю · а ꙇ҅жь речетъ бꙋе · повиненъ естъ
1052230 ꙉеонѣ огньнѣи ·
1052300 аште ꙋбо принесеши даръ свои къ олꙿтар҄ю · ꙇ҅ тꙋ помѣнеши
1052310 ѣко бръ твои ꙇ҅матъ нѣчто на тѧ ·
1052400 остави даръ твои тꙋ прѣдъ олꙿтаремь · ꙇ҅ шедъ прѣжде съмири сѧ
1052410 съ бротомь твоімь · ꙇ҅ тъгда пришьдъ принеси даръ свои ·
1052500 Бѫди ꙋвѣштаѩ сѧ съ сѫпьрьмь своꙇмь скоро · доꙇ҅деже еси
1052510 на пѫти съ н҄имь · да не прѣдастъ тебе сѫпьрь сѫдиі · ꙇ҅
1052520 сѫдиі тѧ прѣдастъ слꙋѕѣ ꙇ҅ въ темьницѫ въвръжетъ тѧ ·
1052600 а꙯мнь · г꙯л҄ѭ ти не ꙇ҅зидеши отътѫдѣ · доньдеже въздаси
1052610 послѣдьниі · конъдратъ ·
1052700 Слꙑшасте ѣко речено бꙑстъ древьн҄имъ · не прѣл҄юбꙑ сътвориши ·
1052800 азъ же г꙯л҄ѭ вамъ · ѣко вьсѣкъ ꙇ҅же възьритъ на женѫ съ
1052810 похотиѭ · ꙋ꙼же л҄юбꙑ сътвори съ н҄еѭ · въ сръдьци своемь ·
1052900 аште же око твое десное съблажн҄ѣетъ тѧ ꙇ҅стъкни е · ꙇ҅
1052910 отъвръзи о꙼тъ себе · добрѣе бо ти естъ да погꙑбл҄етъ единъ ꙋдъ
1052920 твоꙇ҅хъ · а не все тѣло твое · въвръжено бѫдетъ въ ꙉео꙼нѫ ·
1053000 ꙇ҅ аште деснаѣ твоѣ рѫка съблажнаетъ тѧ · ꙋсѣце ѭ · ꙇ҅
1053010 о꙼тъвръзи о꙼тъ себе · добрѣе бо ти естъ да погꙑбл҄етъ единъ ꙋдъ
1053020 твоꙇ҅хъ · а не все тѣло твое въвръжено бѫдетъ въ ꙉеонѫ ·
1053100 речено же бꙑстъ · ꙇ҅же а꙼ште пꙋститъ женѫ своѭ ·
1053110 дастъ еи кънигꙑ распꙋстънꙑѩ ·
1053200 азъ же г꙯л҄ѭ вамъ · ѣко вьсѣкъ пꙋштаѩи женѫ своѭ · развѣ
1053210 словесе л҄юбодѣꙇнааго · творитъ ѭ прѣл҄юбꙑ дѣати · ꙇ҅ иже
1053220 подъпѣгѫ поемл҄етъ · прѣл҄юбꙑ дѣетъ
1053300 пакꙑ слꙑшасте ѣко речено бꙑстъ древьн҄иімъ · нъ въ
1053310 лъже кльнеши сѧ · въздаси же г꙯ви клѧтвꙑ своѩ ·
1053400 азъ же г꙯л҄ѭ вамъ · не клѧти сѧ вамъ · не клѧти сѧ
1053410 отънѫдь · небомь · ѣко прѣстолъ естъ б꙯жіи ·
1053500 ни земл҄ѭ · ѣко подъножие естъ ногама его · ни е꙯лммь

1053510 ѣко градъ естъ великааго ц꙯рѣ ·
1053600 ни главоѭ своеѭ кльни · сѧ · ѣко не можеши власа единого бѣла ·
1053610 ли чръна сътворити ·
1053700 бѫди же слово ваше · еи · еи · ꙇ҅ ни ни · лихое бо сею отъ
1053710 неприѣзни естъ ·
1053800 слꙑшасте ѣко речено б꙯ꙑс꙯ · око за око · ꙇ҅ зѫбъ за зѫбъ ·
1053900 азъ г꙯л҄ѭ вамъ · не противити сѧ зълꙋ · нъ аште къто тѧ
1053910 ꙋдаритъ · въ деснѫѭ ланитѫ · о꙼брати сѧ емꙋ дрꙋгѫѭ ·
1054000 ꙇ҅ хотѧштюмꙋ сѫдъ приѩти съ тобоѭ · ꙇ҅ ризѫ твоѭ
1054010 вьзѧти · о꙼тъпꙋсти емꙋ ꙇ҅ срачицѫ твоѭ ·
1054100 ꙇ҅ аште къто поꙇ҅метъ тѧ по силѣ · пръпьриште едино
1054110 ꙇ҅ди съ н҄имь двѣ · з꙯ач꙯ ·
1054200 Просѧштюмꙋ ꙋ тебе даи ꙇ҅ хотѧштааго отъ тебе заѩти ·
1054210 не отъврати ·
1054300 слꙑшасте ѣко речено бꙑс꙯ · вьзлюбиши подрꙋга своего · ꙇ҅
1054310 възненавидиши врагꙑ своѩ ·
1054400 Азъ же г꙯л҄ѭ вамъ · л҄юбите врагꙑ вашѧ · благословите
1054410 клънѫштѧѩ вꙑ · добро творите ненавидѧштиімъ васъ · ꙇ҅
1054420 молите · за творѧштѧѩ вамъ напасти · ꙇ҅ изгонѧштѧѩ вꙑ ·
1054500 да бѫдете с꙯нове о꙯ца вашего · ꙇ҅жь естъ на небесехъ · ѣко
1054510 слъньце свое сиѣетъ · на зълꙑ ꙇ҅ благꙑ · ꙇ҅ дъждитъ на
1054520 праведънꙑѩ · ꙇ҅ неправьдънꙑ ·
1054600 аште л҄юбите л҄юбѧштѧѩ вꙑ · кѫѭ мъздѫ ꙇ҅мате · не ꙇ҅
1054610 мьздоꙇмьци ли тожде творѧтъ ·
1054700 ꙇ҅ аште цѣлꙋете дрꙋгꙑ вашѧ · токмо чьто творите · не ꙇ҅
1054710 мьздоꙇ҅мьци ли тожде творѧтъ ·
1054800 бѫдѣте ꙋбо съвръшени · ѣко ꙇ о꙯ць вашь н꙯бскъ
1054810 съвръшенъ естъ · к꙯он꙯ · з꙯ач꙯ ·
1060100 Вънемл҄ѣте милостꙑн҄ѧ вашѧ · не творити прѣдъ ч꙯къ[і] да
1060110 видими бѫдете ꙇ҅ми · аште ли же ни · мъздꙑ не ꙇ҅мате отъ
1060120 о꙯ца вашего · ꙇ҅жь естъ на небесехъ ·
1060200 егда ꙋбо твориши милостꙑн҄ѭ · не въстрѫби прѣдъ собоѭ · ѣко
1060210 ѵпокрити творѧтъ въ сънъмиштихъ · ꙇ҅ въ стъгнахъ · да
1060220 прославѧтъ сѧ о꙼тъ ч꙯къ · аминь г꙯л҄ѭ вамъ ·
1060230 въсприімѫтъ мъздѫ своѭ
1060300 тебѣ же творѧштю милостꙑн҄ѭ · да не чюетъ шюꙇца твоѣ ·
1060310 чьто творитъ десница твоѣ ·
1060400 да бѫдетъ милостꙑн҄и твоѣ въ таꙇ҅нѣ · ꙇ҅ о꙯ць твои видѧ
1060410 въ таꙇнѣ · въздастъ тебѣ авѣ ·
1060500 ꙇ҅ егда молиши сѧ не бѫди ѣко ꙇ҅ лицемѣръ · ѣко л҄юбѧтъ ·
1060510 на сънъмиштихъ · ꙇ҅ въ стъгнахъ · на распѫтиꙇ҅хъ ·
1060520 стоѩште молити сѧ · да ѣвѧтъ сѧ ч꙯комъ · аминь г꙯л҄ѭ
1060530 вамъ · ѣко въспримѫтъ мъздѫ своѭ ·
1060600 тꙑ же егда молиши сѧ · въниди въ клѣть твоѭ · ꙇ҅ затворь
1060610 двьри твоѩ · помоли сѧ о꙯цю твоемꙋ въ таꙇнѣ · ꙇ҅ о꙯ць
1060620 твои видѧи въ таꙇнѣ · въздастъ тебѣ авѣ ·
1060700 Молѧште же сѧ не лихо г꙯лѣте · ѣкоже ꙇ҅ ѩзꙑчьници ·
1060710 мьнѧтъ сѧ ѣко въ мноѕѣ г꙯лани своемь · ꙋслꙑшани бѫдѫтъ ·
1060800 не подобите сѧ ꙋбо ꙇмъ · вѣстъ бо о꙯ць вашь ꙇ҅хъже
1060810 трѣбꙋете · прѣжде прошениѣ вашего ·

1060900 тако ꙋбо молите сѧ вꙑ : Ѡ꙯че нашь · ꙇ҅же еси на небесехъ ·
1060910 да с꙯титъ сѧ ꙇ҅мѧ твое ·
1061000 да придетъ ц꙯рствие твое · да бѫдетъ вол҄ѣ твоѣ ·
1061010 ѣко на н꙯си ꙇ на земл҄и ·
1061100 хлѣбъ нашь настоѩшт??????? даждь намъ днесь ·
1061200 ꙇ҅ отъпꙋсти намъ дльгꙑ нашѧ · ѣко ꙇ҅ мꙑ отъпꙋштаемъ
1061210 дльжьникомъ нашимъ ·
1061300 ꙇ҅ не въведи насъ въ напасть · нъ ꙇ҅збави нꙑ отъ неприѣзни ·
1061310 ѣко твое естъ ц꙯рствие · ꙇ҅ сила ꙇ҅ с꙯лав꙯
1061320 въ [вѣк꙯] вѣк[омъ ·] аминь : з꙯ач꙯ :
1061400 Аште бо отъпꙋштаете ч꙯комъ съгрѣшениѣ ꙇ҅хъ · отъпꙋститъ
1061410 ꙇ҅ вамъ о꙯ць вашь н꙯бскъꙇ ·
1061500 отъпꙋститъ вамъ · съгрѣшениі вашихъ ·
1061600 Егда постите сѧ · не бѫдѣте ѣко ѵ҅покрити · сѣтꙋѭште ·
1061610 просмраждаѭште бо лица своѣ · да бишѧ сѧ авили ч꙯комъ
1061620 постѧште · аминь г꙯л҄ѭ вамъ · ѣко въсприімѫтъ мъздѫ своѭ ·
1061700 тꙑ же постѧ сѧ помажи си главѫ своѭ · ꙇ҅ лице твое ꙋмꙑ ·
1061800 да не авиши сѧ ч꙯комъ постѧ сѧ · нъ о꙯цю твоемꙋ · ꙇ҅жь
1061810 естъ въ таꙇнѣ · ꙇ҅ о꙯ць твои видѧи въ таꙇнѣ · въздастъ
1061820 тебѣ авѣ ·
1061900 не съкрꙑваите себѣ съкровишта на земи · ꙇ҅деже чръвь ꙇ
1061910 тьл҄ѣ тьлитъ · ꙇ҅деже татие подъкопаваѭтъ ꙇ҅ крадѫтъ ·
1062000 съкрꙑваꙇте себѣ съкровишта на н꙯бсе · ꙇ҅деже ни чръвь ни
1062010 тьл҄ѣ тьлитъ · ꙇ҅деже ни татие подъкопаѭтъ ни крадѫтъ
1062100 ꙇ҅деже бо естъ съкровиште ваше · тꙋ естъ ꙇ҅ срдьце ваше ·
1062200 Свѣтильникъ тѣлꙋ естъ о꙼ко · аште ꙋбо бѫдетъ о꙼ко твое просто ·
1062210 все тѣло твое бѫдетъ свѣтъло ·
1062300 аште ли о꙼ко твое лѫкаво бѫдетъ · все тѣло твое тьмъно бѫдетъ ·
1062310 аште ꙋбо свѣтъ ꙇ҅же въ тебѣ · тъма естъ · тѣ тъма кольми :
1062400 Никъꙇ же рабъ не можетъ двѣма г꙯ма работати · ли бо единого
1062410 възненавидитъ · а дрꙋгаго възлюбитъ · ли единого дръжитъ сѧ ·
1062420 а꙼ о дрꙋѕѣмь небрѣшти въчьнетъ · не можете б꙯ѵ работати
1062430 ꙇ҅ мамонѣ :
1062500 Сего ради г꙯л҄ѭ вамъ · не пꙿцѣте сѧ д꙯шеѭ своеѭ · чьто ѣсте
1062510 ꙇ҅ли что пиете · ни тѣломь вашимь · въ что облѣчете сѧ · не
1062520 д꙯ша ли больши естъ пиштѧ · ꙇ҅ тѣло одеждѧ ·
1062600 възьрите на птицѧ н꙯бскꙑѩ · како не сѣѭтъ ни жьн҄ѭтъ · ни
1062610 събираѭтъ въ житьницѫ · ꙇ҅ о꙯ць вашь н꙯ебскъꙇ питѣетъ ѩ ·
1062620 не вꙑ ли паче лꙋчьши ꙇ҅хъ есте ·
1062700 кꙿто же отъ васъ пекꙑ сѧ · можетъ приложити тѣлеси своемь
1062710 лакъть единъ ·
1062800 ꙇ҅ о꙼ одежди чьто сѧ печете · съмотрите цвѣтъ селънъꙇхъ
1062810 како растѫтъ · не трꙋждаѭтъ сѧ ни придѫтъ ·
1062900 г꙯л҄ѭ же вамъ · ѣко ни соломѵнъ · въ всеи славѣ своеи
1062910 облѣче сѧ · ѣко единъ отъ сихъ ·
1063000 аште же сѣно дьньсь сѫштее · а ꙋ꙼трѣ въ огн҄ь въмѣтаемо · б꙯ъ
1063010 тако одѣетъ · колми паче васъ маловѣри ·
1063100 не пꙿцѣте сѧ ꙋбо г꙯л҄ѭште · чьто ѣмъ ли чьто пиемъ ·
1063110 ли чимь одеждемъ сѧ ·
1063200 всѣхъ бо сихъ ѩзꙑци ꙇ҅штѫтъ · вѣстъ бо о꙯ць вашь н꙯ебскꙑ ·

1063210 ѣко трѣбꙋете сихъ вьсѣхъ ·
1063300 ꙇ҅штѣте же прѣжде ц꙯рствиѣ б꙯жиѣ · ꙇ҅ правъдꙑ его · ꙇ҅ си
1063310 всѣ приложѧтъ сѧ вамъ · к꙯он꙯ ·
1063400 Не пꙿцѣте сѧ ꙋбо на ꙋтрѣи · ꙋтрьн҄и бо днь собоѭ печетъ сѧ ·
1063410 довьл҄етъ дьни зълоба своѣ · з꙯ач꙯ ·
1070100 Не осѫждаите · да не осѫждени бѫдете ·
1070200 ꙇ҅мьже бо сѫдомь сѫдите · сѫдѧтъ вамъ · ꙇ҅ вь н҄ѭже
1070210 мѣрѫ мѣрите · възмѣрѧтъ вамъ ·
1070300 чьто же видиши сѫчьць ꙇ҅жь естъ въ оцѣ братра твоего ·
1070310 а꙼ брьв҄на еже естъ въ оцѣ твоемь не чюеши ·
1070400 ли како речеши братꙋ своемꙋ · остави · ꙇ҅ изъмѫ сѫчець ꙇ҅з
1070410 очесе твоего · ꙇ҅ се бръвъно въ оцѣ твоемь ·
1070500 лицемѣре · ꙇ҅зъми пръвѣе бръвъно ꙇ҅з очесе твоего ꙇ҅ тъгда
1070510 ꙋзьриши ꙇ҅зѧти ꙇ҅ сѫчьць · ꙇ҅з очесе брат꙯а꙯ твоего ·
1070600 Не дадите с꙯таго псомъ · ни помѣтаꙇте бисеръ вашихъ прѣдъ
1070610 свин҄иѣми · да не поперѫтъ ꙇ҅хъ ногами своꙇ҅ми · ꙇ҅
1070620 враштьшѧ сѧ растръгнѫтъ вꙑ ·
1070700 Просите · ꙇ҅ дастъ сѧ вамъ · ꙇ҅штѣте · ꙇ҅ обрѧштете ·
1070710 тлъцѣте ꙇ҅ отвръзетъ сѧ вамъ ·
1070800 вьсѣкъ бо просѧи приемл҄етъ · ꙇ҅ иштѧи обрѣтаетъ · ꙇ҅
1070810 тлъкѫштꙋмꙋ отвръзетъ сѧ ⁖ к꙯он꙯
1070900 ли къто естъ отъ васъ ч꙯къ · еже аште въспроситъ с꙯нъ твои
1070910 хлѣба · еда камень подастъ емꙋ ·
1071000 ли аште рꙑбꙑ · подаси ли емꙋ змиѭ ·
1071100 аште ꙋбо вꙑ лѫкавьни сѫште · ꙋмѣете дааниѣ блага даѣти
1071110 чѧдомъ вашимъ · колꙿми паче о꙯ць вашь ꙇ҅жь естъ на
1071120 н꙯бхъ · дастъ благаѣ просѧштиімъ ꙋ н҄его :
1071200 Вьсѣ ꙋбо елико хоштете да творѧтъ вамъ ч꙯ци · тако ꙇ вꙑ
1071210 творите ꙇмъ · се бо естъ законъ ꙇ҅ пророци ·
1071300 вьнидѣте ѫ꙼зъкꙑми вратꙑ · ѣко пространа врата · ꙇ҅ широкъ
1071310 пѫть · въводѧи въ пагꙋбѫ · ꙇ҅ мнози сѫтъ
1071320 въходѧшти ꙇмь ·
1071400 коль ѫзъка врата ꙇ҅ тѣснъ пѫть · въводѧі въ животъ ·
1071410 ꙇ҅ мало ꙇхъ естъ ꙇже ꙇ҅ обрѣтаѭ ·
1071500 Вънемл҄ѣте отъ лъжиі꙯хъ пророкъ · ꙇ҅же приходѧтъ къ вамъ
1071510 въ одеждахъ овьчахъ · вънѫтрьѭдꙋ же сѫтъ вльци ·
1071520 хꙑштьници ·
1071600 отъ плодъ ꙇ҅хъ познаете ѩ · Еда обьемл҄ѭтъ отъ тръниѣ
1071610 гроздꙑ · ли отъ рѣпьѣ смокъви ·
1071700 тако всѣко дрѣво добро · плодꙑ добрꙑ творитъ · а зъло дрѣво
1071710 плодꙑ зълꙑ творитъ ·
1071800 не можетъ др꙯ѣво добро плода зъла творити · ни дрѣво зъло
1071810 добра плода творити ·
1071900 всѣко дрѣво еже не сътворитъ плода добра · посѣкаѭтъ ·
1071910 ꙇ҅ въ о꙼гн҄ь въметаѭтъ :
1072000 Тѣмь же ꙋбо отъ плодъ ꙇ҅хъ познаете ѩ ·
1072100 не всѣкъ г꙯лѧи мнѣ г꙯и г꙯и · вьнидетъ въ ц꙯рство н꙯бское · нъ
1072110 творѧи вол҄ѭ о꙯ца моего · ꙇ҅жь естъ на н꙯бсхъ ·
1072200 Мноѕи рекѫтъ мнѣ въ тъ дꙿнь г꙯и г꙯и · не въ твое ли ꙇ҅мѧ
1072210 пророчьствовахомъ · ꙇ҅ твоꙇ҅мь ꙇ҅менемь бѣсꙑ ꙇ҅згънахомъ ·

1072220 ꙇ҅ твоꙇ҅мь ꙇ҅менемь силꙑ многꙑ сътворихомъ ·
1072300 ꙇ҅ тогда ꙇ҅сповѣмь ꙇ҅мъ · ѣко николиже знахъ васъ ·
1072310 отидѣте о꙼тъ мене дѣлаѭштиі безаконие · з꙯ач꙯ ·
1072400 Всѣкъ ꙋбо ꙇ҅же слꙑшитъ словеса моѣ си · ꙇ сътворитъ ѣ ·
1072410 ꙋподобл҄ѭ и мѫжю мѫдрꙋ · ꙇ҅жь съзъда храминѫ своѭ
1072420 на камене ·
1072500 ꙇ҅ сънидѫ дъжди ꙇ҅ придѫ рѣкꙑ · ꙇ҅ вьзвѣашѧ вѣтри · ꙇ҅
1072510 нападѫ на храминѫ тѫ · ꙇ҅ не паде сѧ · основана бо бѣ
1072520 на камени ·
1072600 ꙇ҅ всѣкъ слꙑшѧи словеса моѣ си · ꙇ҅ не творѧ ꙇ҅хъ ·
1072610 ꙋподобитъ сѧ мѫжю бꙋю · ꙇ҅жь съзъда храминѫ своѭ
1072620 на пѣсъцѣ ·
1072700 ꙇ҅ съниде дъждь ꙇ҅ придѫ рѣкꙑ · ꙇ҅ възвѣѣшѧ вѣтри · ꙇ҅
1072710 опьрѣшѧ сѧ храминѣ тои · ꙇ҅ паде сѧ · ꙇ҅ бѣ
1072720 раздрꙋшение еѩ велие ѕѣло ·
1072800 ꙇ҅ бꙑстъ егда съконча и꙯с · всѣ словеса си · дивл҄ѣахѫ сѧ
1072810 народи о ꙋчениі его ·
1072900 бѣ бо ꙋчѧ ѣко власть ꙇ҅мꙑ · ꙇ҅ не ѣко кънижьници ꙇ҅хъ ·
1072910 ꙇ҅ фарисеи :
1080100 Съшедъшю же емꙋ съ горꙑ · въ слѣдъ его ꙇ҅дѫ народи мнози ·
1080200 ꙇ҅ се прокаженъ пристѫпь клан҄ѣаше сѧ емꙋ ꙇ҅ г꙯лѧ · г꙯и
1080210 аште хоштеши можеши мѧ ꙇ҅штистити ·
1080300 ꙇ҅ простьръ рѫкѫ и꙯с · коснѫ и г꙯л҄ѧ · хоштѫ ꙇ҅штисти сѧ ·
1080310 ꙇ҅ абие ꙇ҅штисти сѧ отъ проказꙑ ·
1080400 ꙇ҅ рече емꙋ и꙯с · бл҄юди никомꙋже не повѣждь · нъ шьдъ
1080410 покажи сѧ арꙿхиереови ꙇ҅ неси даръ · ꙇ҅же повелѣ моси ·
1080420 въ съвѣдѣние ꙇ҅мъ :⁓
1080500 Въшедъшю же е꙼мꙋ въ кафꙿерънаꙋмъ · пристѫпи къ н҄емꙋ
1080510 сътьникъ молѧ и
1080600 ꙇ҅ г꙯҄лѧ · г꙯и · отрокъ мои лежитъ въ домꙋ ослабл҄енъ ·
1080610 л҄ютѣ ѣко страждѧ ·
1080700 ꙇ г꙯ла емꙋ и꙯с · а꙼зъ пришедъ ꙇ҅сцꙿѣл҄ѭ и ·
1080800 ꙇ҅ отъвѣштавъ сътьникъ рече емꙋ · г꙯и нѣсмь достоꙇнъ да въ
1080810 домъ мои вьнидеши· нъ тъкꙿмо рци слово · ꙇ҅ ицѣлѣетъ о꙼трокъ мои ·
1080900 ꙇ҅бо азъ ч꙯къ есмь подъ владꙑкоѭ · ꙇ҅мꙑ подъ собоѭ воꙇнꙑ ·
1080910 ꙇ҅ гл҄ѭ · семꙋ ꙇ҅ди · ꙇ҅ идетъ · ꙇ҅ дрꙋгꙋмꙋ приди · ꙇ҅ придетъ ·
1080920 ꙇ҅ рабꙋ моемꙋ сътвори се ꙇ҅ сътворитъ ·
1081000 слꙑшавъ же и꙯с · диви сѧ емꙋ · ꙇ҅ г꙯ла грѧдѫштиімъ по н҄емь ·
1081010 аминꙿ г꙯л҄ѭ вамъ · ни въ ꙇ꙯ли толикꙑ вѣрꙑ не о꙼брѣтъ ·
1081100 г꙯л҄ѭ же вамъ · ѣко мноѕи о꙼тъ въстокъ · ꙇ҅ западъ · придѫтъ ꙇ҅
1081110 възглагол҄ѭтъ съ авраа꙼момь ꙇ и꙼сакомь · ꙇ҅ ѣковомь ·
1081120 въ ц꙯рси н꙯бсцѣмь ·
1081200 а с꙯нове ц꙯рствиѣ ꙇ҅згънани бѫдѫтъ · въ тъмѫ кромѣшьн҄ѭѭ ·
1081210 тꙋ бѫдетъ плачь ꙇ скрьжьтъ зѫбомъ :⁓
1081300 ꙇ҅ рече и꙯с сътьникꙋ · ꙇди ѣкоже вѣрова бѫди тебѣ · ꙇ҅ ицѣлѣ
1081310 отрокъ его въ тъ часъ · к꙯он꙯ · ꙇ҅ обрашть сѧ сътьникъ въ тъ
1081320 часъ въ домъ свои о꙼брѣте и съдрава ·
1081400 Ꙇ пришедъ и꙯с · въ домъ петровъ · видѣ тъштѫ его лежѫштѫ
1081410 огн҄емь жегомѫ ·
1081500 ꙇ҅ прикоснѫ сѧ рѫцѣ еѩ · ꙇ҅ остави ѭ огн҄ь ·

1081510 ꙇ҅ въста ꙇ҅ слꙋжааше емꙋ ·
1081600 поздѣ же бꙑвъшю · привѣсѧ къ н҄емꙋ бѣсънꙑ многꙑ · ꙇ҅ изгъна
1081610 словомь дꙋхꙑ · ꙇ вьсѧ недѫжьнꙑѩ ꙇ҅цѣли ·
1081700 да събѫдетъ сѧ реченое пророкомь ꙇ҅саиемь г꙯л҄ѭштемь · тъ
1081710 недѫгꙑ нашѧ приѩтъ꙼ · ꙇ҅ болѣзни понесе ·
1081800 ꙋзьрѣвъ же и꙯с · многꙑ народꙑ окръстъ себе · повелѣ ꙇ҅ти
1081810 на онъ полъ ·
1081900 Ꙇ пристѫпь единъ кънижьникъ рече емꙋ · ꙋчител҄ю ꙇ҅дѫ по тебѣ ·
1081910 ѣможе колиждо ꙇ҅деши ·
1082000 ꙇ҅ г꙯ла емꙋ и꙯с · лиси ѣзвинꙑ ꙇ҅мѫтъ ꙇ҅ пꙿтицѧ н꙯ебскꙑѩ гнѣзда :
1082010 а с꙯нъ ч꙯скъꙇ не ꙇ҅матъ кде главꙑ подъклонити ·
1082100 дрꙋгꙑ же отъ ꙋченикъ рече емꙋ · г꙯и повели м꙯и прѣжде ꙇ҅ти ·
1082110 ꙇ҅ погрети о꙯ца моего ·
1082200 и꙯с же г꙯ла емꙋ грѧди по мнѣ · ꙇ҅ остави мрътвꙑѩ ·
1082210 погрети своѩ мрътвьцѧ ·
1082300 Ꙇ вълѣзъшꙋ емꙋ въ корабл҄ь · по н҄емь ꙇ҅дошѧ ꙋченици его ·
1082400 ꙇ҅ се трѫсъ вели бꙑстъ въ мори · ѣко покрꙑвати сѧ корабл҄ю
1082410 вльнами · а тъ съпааше ·
1082500 ꙇ пришедъше ꙋченици его · възбꙋдишѧ и г꙯лѭште ·
1082510 г꙯и с꙯пи нꙑ погꙑбнемъ ·
1082600 ꙇ҅ г꙯ла ꙇмъ · чьто страшиви есте маловѣри · тъгда въставъ
1082610 запрѣти вѣтромъ ꙇ҅ мор҄ю · ꙇ҅ бꙑстъ тишина велиѣ ·
1082700 ч꙯ци же чюдишѧ сѧ г꙯лѭште · къто сь естъ ѣко вѣтри ·
1082710 ꙇ҅ море послꙋшаѭтъ его : к꙯он꙯ · з꙯ач꙯
1082800 ꙇ҅ пришьдъшюмꙋ на онъ полъ · въ странѫ ꙉерꙿꙉесинꙿскѫ ·
1082810 сърѣтосте и дъва бѣсъна · отъ гребишть ꙇ҅хъ · ꙇ҅сходѧшта
1082820 л҄юта ѕѣло · ѣко не можааше никꙿтоже · минѫти пѫтемь тѣмь ·
1082900 ꙇ҅ се възъписте г꙯л҄ѭшта · чьто естъ нама ꙇ҅ тебѣ и꙯се · с꙯не
1082910 б꙯жіи · пришелъ ли еси сѣмо · прѣжде врѣмене мѫчитъ насъ ·
1083000 бѣ же далече отъ н҄ею · стадо свин҄иі много пасомо ·
1083100 бѣси же мол҄ѣахѫ и г꙯л҄ѭште · аште ꙇ҅згониши нꙑ ·
1083110 повели намъ ꙇ҅ти въ стадо свиное ·
1083200 ꙇ҅ рече ꙇ҅мъ · ꙇ҅дѣте · они же шьдъше вънидѫ въ свиниѩ ·
1083210 ꙇ҅ абие ꙋстръми сѧ стадо все по брѣгꙋ въ море · ꙇ҅ ꙋмрѣшѧ ·
1083220 ꙇ҅ ꙋтопошѧ въ водахъ ·
1083300 ꙇ҅ пасѫштеи бѣжашѧ · ꙇ҅ шьдъше въ градъ възвѣстишѧ вꙿсѣ ·
1083310 ꙇ҅ о бѣсънꙋю ·
1083400 ꙇ҅ се всь градъ ꙇ҅зиде противѫ и꙯сви · ꙇ҅ видѣвъше и молишѧ ·
1083410 да би прѣшьлъ отъ прѣдѣлъ ꙇ҅хъ ·
1090100 ꙇ҅ вьлѣзъ въ корабь и꙯с · прѣѣде ꙇ҅ приде въ свои г꙯рад꙯ :
1090200 Ꙇ се принесошѧ емꙋ ослабл҄енъ жилами · на одрѣ лежѧшть ·
1090210 ꙇ҅ видѣвъ и꙯с вѣрѫ ꙇхъ · рече ослабл҄енꙋемꙋ · дръзаи чѧдо
1090220 о꙼тъпꙋштаѭтъ ти сѧ грѣси твои ·
1090300 ꙇ҅ се е꙼тери отъ кънижьникъ рѣшѧ къ себѣ · сь власвимисаетъ
1090400 ꙇ҅ видѣвъ и꙯с помꙑшл҄ениѣ ꙇ҅хъ · рече · въскѫѭ вꙑ мꙑслите
1090410 зъло въ сръдьцихъ вашихъ ·
1090500 чьто бо естъ ꙋдобѣе решти · отъпꙋштаѭтъ ти сѧ грѣси твои ·
1090510 ли решти въставъ ходи ·
1090600 нъ да ꙋвѣсте ѣко власть ꙇ҅матъ с꙯нъ ч꙯скъꙇ на зем҄и · отъпꙋштати
1090610 грѣхꙑ · тъгда г꙯ла ослабл҄енꙋмꙋ · въставъ · възьми одръ твои ꙇ҅

1090620 иди въ домъ твои :
1090800 видѣвъше же народи чюдишѧ сѧ · ꙇ҅ прославишѧ б꙯а
1090810 давъшааго власть такѫ ч꙯комъ ·
1090900 Ꙇ прѣходѧ и꙯с · отътѫдꙋ · видѣ ч꙯ка на мьздьници сѣдѧшта ·
1090910 ꙇ҅менемь матꙿтꙿеа ꙇ г꙯ла емꙋ по мнѣ грѧди ·
1090920 ꙇ҅ въставъ по н҄емь ꙇ҅де ·
1091000 ꙇ҅ бꙑс꙯ емꙋ вьзлежѧштю въ домꙋ · Ꙇ се мнози грѣшьници · ꙇ҅
1091010 мьздоꙇ҅мьци пришедъше възлежаахѫ съ и꙯сомь ·
1091020 ꙇ҅ съ ꙋченикꙑ его ·
1091100 ꙇ҅ видѣвъше фарисѣи · г꙯лаахѫ ꙋченикомъ его· по чьто съ
1091110 мъздоꙇ҅мьци · ꙇ҅ грѣшьникꙑ · ꙋчител҄ь вашь ѣстъ ·
1091200 и꙯с же слꙑшавъ рече ꙇ҅мъ · не трѣбꙋ
1092110 с꙯пена бѫдѫ ·
1092200 и꙯с же обрашть сѧ ꙇ видѣвъ ѭ рече · дръзаи дъшти · вѣра
1092210 твоѣ с꙯пе тѧ · ꙇ҅ с꙯пена бꙑс꙯ жена отъ часа того ·
1092300 ꙇ҅ пришедъ и꙯с въ домъ кънѧжь · ꙇ҅ видѣвъ свирꙿцѧ ·
1092310 ꙇ҅ народъ мльвѧшть · г꙯ла ꙇ҅мъ ·
1092400 отидѣте · не ꙋмрѣтъ бо дѣвица нъ съпитъ · ꙇ҅ рѫгахѫ сѧ емꙋ ·
1092500 егдаже ꙇ҅згънанъ бꙑс꙯ народъ · въшьдъ же ѩтъ ѭ за рѫкѫ ·
1092510 ꙇ҅ въста дѣвица ·
1092600 ꙇ҅ изиде вѣсть си по всеи земи тоі ·
1092700 ꙇ҅ прѣходѧштю и꙯сви · по н҄емь ꙇ҅дете б꙯ слѣпца · зовѫшта ꙇ҅
1092710 г꙯л҄ѭшта · помилꙋꙇ нꙑ и꙯с с꙯не д꙯авъ ·
1092800 пришьдъшꙋ же емꙋ въ домъ · пристѫписте къ н҄емꙋ слѣпꙿца · ꙇ҅
1092810 г꙯ла ꙇ҅ма · и꙯с · вѣрꙋета ли · ѣко могѫ се створити ·
1092820 г꙯ласте емꙋ · еі г꙯и ·
1092900 тъгда коснѫ ѣ въ очи г꙯л҄ѧ · по вѣрѣ ваю бѫди вама ·
1093000 ꙇ҅ отвръзосте сѧ очи ꙇ҅ма · ꙇ҅ запрѣти ꙇ҅ма и꙯с · г꙯лѧ ·
1093010 бл҄юдѣта да никтоже не ꙋвѣстъ ·
1093100 она же шедъша прослависте и по всеи земи тои ·
1093200 тѣма же ꙇ҅сходѧштема · се привѣсѧ ч꙯къ къ н҄емꙋ · нѣмъ бѣсенъ ·
1093300 ꙇ҅ изгънанꙋ бѣсꙋ · п꙯рогла нѣмꙑ · ꙇ҅ дивишѧ сѧ народи г꙯лѭште ·
1093310 николиже ави сѧ тако въ ꙇ꙯ли ·
1093400 Фарисеи же г꙯лахѫ · о кънѧзи бѣсъ ꙇ҅згонитъ бѣсꙑ ·
1093500 ꙇ҅ прохождааше и꙯с · градꙑ всѧ ꙇ҅ вси · ꙋчѧ на сънъмиштихъ
1093510 ꙇ҅хъ · ꙇ҅ проповѣдаѩ е꙯ваꙉлие ц꙯рсиѣ · ꙇ҅ ицѣлѣѩ всѣкъ
1093520 недѫгъ ꙇ҅ вьсѣкѫ ѩзѫ въ л҄юдехъ ·
1093600 Видѣвъ же народꙑ и꙯с · милосръдова о н҄ихъ · ѣко бѣахѫ
1093610 съмѧтени · ꙇ҅ отъвръжени ѣкоже овьцѧ не ꙇ҅мѫштѧ пастꙋха ·
1093700 тъгда г꙯ла ꙋченикомъ своꙇмъ · жѧтва ꙋбо многа · а дѣлател҄ь мало ·
1093800 молите сѧ ꙋбо г꙯днꙋ жѧтвѣ · да ꙇ҅зведетъ дѣлател҄ѧ ·
1093810 на жѧтвѫ своѭ ⁖
1100100 Ꙇ призъвавъ оба на десѧте ꙋченика своѣ · дастъ ꙇ҅мъ власть · на
1100110 дꙋсѣхъ нечистꙑхъ · да ꙇзгонѧтъ ѩ · ꙇ҅ ицѣлѧтъ вьсѣкъ недѫгъ ·
1100120 ꙇ҅ вьсѣкѫ болѣзнь ·
1100200 Ѡбѣма же на десѧте а꙯полома · ꙇ҅мена сѫтъ си · пръвъꙇ же симонъ
1100210 ꙇ҅же нарицаетъ сѧ петрь · ꙇ҅ анꙿдрѣа · братъ емꙋ ·
1100300 филипъ · ꙇ҅ варꙿтоломѣи · ꙇ҅ тꙿома · ꙇ҅ матꙿтеи мꙑтарь · ꙇ҅ѣковъ
1100310 а꙼лфꙿеовъ · ꙇ҅ келевеи нареченъꙇ тадеи ·
1100400 симонъ кананѣі · ꙇ҅ юда ꙇ҅скариотьскъꙇ · ꙇ҅же ꙇ прѣдастъ ·

1100500 Сиѩ оба на десѧте посъла и꙯с · заповѣдѣвъ ꙇ҅мъ · г꙯лѧ · на пѫть
1100510 ѩзꙑкомъ не ꙇдѣте · ꙇ҅ въ градъ самарѣнъ не вънидѣте ·
1100600 ꙇ҅дѣте же паче къ овьцамъ погꙑбъшиімъ домꙋ ꙇ꙯лева ·
1100700 ходѧште же проповѣдаꙇте г꙯лѭште · ѣко приближи сѧ
1100710 ц꙯рсие н꙯ебское ·
1100800 Болѧштѧѩ ꙇ҅цѣлите · мрътвꙑѩ въскрѣшаите · прокаженꙑѩ
1100810 очиштаите · бѣсꙑ ꙇзгоните · тꙋне приѩсте · тꙋне же дадите ·
1100900 Не сътѧжите злата ни съребра · ни мѣди при поѣсѣхъ вашихъ ·
1101000 ни мошьнꙑ на пѫти · ни дъвою ризꙋ ни сапогъ ни ????а · достоꙇнъ
1101010 бо естъ дѣлатель пиштѧ своеѩ ·
1101100 Въ н҄ьже колиждо градъ ли въ вьсь вьнидете · ꙇ҅спꙑтаꙇте · къто
1101110 вь н҄емь достоꙇнъ естъ · ꙇ҅ тꙋ прѣбѫдѣте доньдеже ꙇ҅зидете ·
1101200 въходѧште же въ домъ цѣлꙋꙇте и ·
1101300 Ꙇ аште ꙋбо бѫдетъ домъ достоꙇнъ · придетъ миръ вашь на н҄ь ·
1101310 аште ли же не бѫдетъ достоꙇнъ · миръ вашь къ вамъ
1101320 възвратитъ сѧ ·
1101400 Ꙇ иже колижьдо не приметъ васъ · ни послꙋшаѭтъ словесъ вашихъ ·
1101410 Ꙇсходѧште ꙇ҅з домꙋ · ли ꙇ҅з града того · отътрѧсѣте ·
1101420 прахъ отъ ногъ вашихъ ·
1101500 а꙼мин г꙯л҄ѭ вамъ · отърадьнѣе бѫдетъ земи содомьсцѣ · ꙇ҅ земи
1101510 гоморсцѣ · въ дьнь сѫдънъꙇ неже ли градꙋ томꙋ ·
1101600 Се азъ съл҄ѭ вꙑ · ѣко овꙿцѧ посрѣдѣ влькъ · бѫдѣте же мѫдри
1101610 акꙑ змиѩ · ꙇ҅ цѣли ѣко ꙇ҅ голѫбие ·
1101700 вънемл҄ѣте же отъ ч꙯къ · прѣдадѧтъ бо вꙑ на сънъмꙑ · ꙇ на
1101710 сънъмиштихъ вашихъ · ꙋбьѭтъ вꙑ ·
1101800 ꙇ҅ прѣдъ владꙑкꙑ же ꙇ ц꙯рѧ · ведени бѫдете мене ради · въ
1101810 съвѣдѣние ꙇ҅мъ · ꙇ҅ ѩзꙑкомъ ·
1101900 Егда же прѣдадѧтъ вꙑ · не пцѣте сѧ како ли чьто в꙯ъзгл҄ете ·
1101910 дастъ бо сѧ вамъ въ тъ часъ · чьто г꙯лете ·
1102000 не вꙑ бо есте г꙯лѭштеі · нъ д꙯хъ о꙯ца вашего г꙯лѧи въ васъ ·
1102100 прѣдастъ же братъ брата на съмръть · ꙇ҅ о꙯ць чѧдо · ꙇ҅
1102110 въстанѫтъ чѧда на родител҄ѧ · ꙇ҅ ꙋбиѭтъ ѩ ·
1102200 ꙇ҅ бѫдете ненавидими всѣми · ꙇ҅мене моего ради · прѣтръпѣвꙑ
1102210 же до конца с꙯пенъ бѫдетъ : к꙯он꙯
1102300 Егда же гонѧтъ вꙑ въ градѣ семь · бѣгаите въ дрꙋгъꙇ · аминь бо
1102310 г꙯л҄ѭ вамъ · ѣко не ꙇ҅матъ ꙇ҅сконьчати сѧ градъ ꙇ꙯левъ ·
1102320 донꙿдеже придетъ с꙯нъ ч꙯скъꙇ :
1102400 Нѣстъ ꙋченикъ надъ ꙋчител҄емь · ни рабъ надъ г꙯мь своꙇмь ·
1102500 довьл҄етъ ꙋченикꙋ да бѫдетъ ѣкоже ꙇ҅ ꙋчител҄ь его · ꙇ рабꙋ
1102510 ѣкоже ꙇ҅ г꙯ьнъ его · а꙼ште г꙯ина домꙋ вельзѣвола нарѣшѧ ·
1102520 колми паче домашьн҄ѩѩ его ·
1102600 не ꙋбоꙇ҅те сѧ ꙇ҅хъ : з꙯ач꙯ Ничьтоже бо естъ покръвено еже не
1102610 окръвено бѫдетъ · таꙇно еже не ꙋвѣдѣно бѫдетъ ·
1102700 Еже г꙯л҄ѭ азъ въ тъмѣ · рьцѣте въ свѣтѣ · ꙇ҅ еже въ ꙋхо
1102710 слꙑшите · проповѣдите на кровѣхъ ·
1102800 ꙇ҅ не ꙋбоꙇте сѧ ꙋбиваѭштиіхъ тѣло · а д꙯шѧ не могѫшть
1102810 ꙋбити · ꙋбоите сѧ паче могѫштаа꙼го · ꙇ҅ д꙯шѫ ꙇ тѣло
1102820 погꙋбити въ ꙉео꙼нѣ ·
1102900 не дьвѣ ли птици пѣнѧзꙋ вѣните сѧ · ꙇ҅ едина же отъ н҄ею не
1102910 падетъ на земи · безо о꙯ца вашего ·

1103000 вамъ же ꙇ҅ власи главꙑ · вси ꙇ҅штьтени сѫтъ ·
1103100 не ꙋбоꙇте сѧ ꙋбо мнозѣхъ птиць лꙋчьше есте вꙑ · к꙯он꙯ · з꙯ач꙯ ·
1103200 Вьсѣкъ ꙋбо · ꙇ҅же ꙇ҅сповѣстъ мѧ прѣдъ ч꙯кꙑ · ꙇ҅сповѣмь і
1103210 азъ прѣдъ о꙯цмь · моимь · ꙇ҅же естъ на н꙯бхъ ·
1103300 а ꙇже отъвръжетъ сѧ мене прѣдъ ч꙯кꙑ · отъвръгѫ сѧ ꙇ азъ
1103310 его прѣдъ о꙯цемь моꙇ҅мь ꙇ҅же естъ на н꙯бсхъ ·
1103400 не мьните · ѣко придъ положити мира на земи · не придъ
1103410 положити мира · нъ мечь ·
1103500 придъ бо ????????? ч꙯ка на о꙯ца своего · ꙇ дъштерь на м꙯рь
1103510 своѭ · ꙇ҅ невѣстѫ на свекръве своѭ ·
1103600 ꙇ҅ врази ч꙯кꙋ домашьн҄иі его :
1103700 Ꙇже л҄юбитъ о꙯ца ли матерь паче мене · нѣстъ мене достоꙇ҅нъ ·
1103710 ꙇ҅зе любитъ с꙯на ли дъштерь паче мене · нѣстъ мене достоꙇнъ ·
1103800 ꙇ҅ иже не прііметъ к꙯рста своего · ꙇ҅ въ слѣдъ мене грѧдетъ ·
1103810 нѣстъ мене достоꙇнъ ·
1103900 Ѡбрѣтъꙇ д꙯шѫ своѭ погꙋбитъ ѭ · а ꙇже погꙋбитъ д꙯шѫ своѭ
1103910 мене ради · обрѧштетъ ѭ ·
1104000 ꙇ҅же вꙑ приметъ · мѧ приемлетъ · ꙇ҅ иже приемлетъ мѧ ·
1104010 приемлетъ посълавъшаго мѧ ·
1104100 приемл҄ѧі пророка · въ ꙇмѧ пророче · мъздѫ пророчѫ приметъ ·
1104110 ꙇ҅ приемл҄ѧи праведьника · въ ꙇмѧ праведьниче · мъздѫ
1104120 праведьничѫ приметъ ·
1104200 ꙇ҅ иже колижьдо напоꙇтъ · единого отъ малъꙇхъ сихъ ·
1104210 чашѫ стꙋденꙑ водꙑ · токмо въ ꙇмѧ ꙋчениче · аминꙿ г꙯л҄ѭ вамъ ·
1104220 не погꙋбитъ мъздꙑ своеѩ ·
1110100 Ꙇ бꙑстъ егда съконьча и꙯с · заповѣдаѩ обѣма на десѧте ꙋченикома
1110110 своꙇ҅ма · прѣꙇдѣте отътѫдѣ ꙋчитъ · ꙇ҅ проповѣдатъ
1110120 въ градѣхъ ꙇхъ ·
1110200 Ꙇо꙼а꙼нъ же слꙑшавъ · въ ѫзилишти дѣла х꙯ва посълавъ
1110210 ꙋченикꙑ своꙇми ·
1110300 рече къ н҄емꙋ · тꙑ ли еси грѧдꙙи · ꙇ҅ли ꙇ҅ного чаемъ ·
1110400 ꙇ҅ отъвѣштавъ и꙯с рече ꙇ҅мъ · шедъше възвѣстите ꙇ҅о꙼анови ·
1110500 слѣпиі прозираѭтъ · ꙇ҅ хроми ходѧтъ · прокажениі очиштаѭтъ
1110510 сѧ · ꙇ҅ глꙋсиі слꙑшѧтъ · ꙇ҅ мрътвиі въстаѭтъ ·
1110600 ꙇ҅ блаженъстъ ꙇ҅же не съблазнитъ сѧ о мнѣ ·
1110700 тѣмъ же ꙇ҅сходѧштемъ · начѧтъ и꙯с г꙯лати народомъ о꙼ ꙇ҅оаннѣ ·
1110710 чесо видѣтъ ꙇ҅зидете въ пꙋстꙑн҄ѭ · трьсти ли вѣтромь колѣбл҄емꙑ ·
1110800 нъ чьсо ꙇ҅зидосте видѣтъ · ч꙯ка ли въ мѧкъкꙑ ризꙑ обльчена ·
1110810 се ꙇже мѧк?ка носѧтъ · въ домохъ ц꙯рихъ сѫтъ ·
1110900 нъ чьсо ꙇ҅зидосте видѣтъ · пророка ли · еі · г꙯л҄ѭ вамъ ·
1110910 ꙇ҅ лише пророка ·
1111000 Сь бо естъ о н҄емьже естъ псано · се азъ посъл҄ѭ а꙯ꙉлъ мои прѣдъ
1111010 лицемь твоꙇмь · ꙇ҅ ꙋготоваетъ пѫть твои прѣдъ тобоѭ ·
1111100 амин · г꙯л҄ѭ вамъ · не въста · въ рожденъꙇхъ женами · бол҄иі
1111110 ꙇ҅оана крстител҄ѣ · мьн҄и же въ ц꙯рсѣ н꙯бсцѣемь бол҄иі его естъ ·
1111200 Ѡтъ дьниі же ꙇо꙼а꙼на кр҄стител҄ѣ доселѣ · ц꙯рсо н꙯ебское нѫдитъ
1111210 сѧ · ꙇ҅ нѫждьници въсхꙑтаѭтъ е ·
1111300 вси бо пророци ꙇ законъ · до ꙇо꙼а꙼на прорѣшѧ ·
1111400 ꙇ҅ аште хоштете приѩти · тъ естъ ꙇ҅лиѣ хотѧі прити ·
1111500 ꙇ҅мѣѩи ꙋш꙯и꙯ слꙑшати · да слꙑшитъ ·

1111600 Комꙋ же ꙋподобл҄ѭ родось · подобенъ естъ дѣтиштемъ · сѣдѧштемъ
1111610 на тръжиштихъ · ꙇ҅же въз꙯глашаѭтъ дрꙋгомъ своꙇмъ ·
1111700 ꙇ҅ г꙯л҄ѭтъ · свирахомъ вамъ · ꙇ҅ не плѧсасте · плакахомъ вамъ ·
1111710 ꙇ҅ не рꙑдасте ·
1111800 приде бо ꙇ҅о꙼анъ · ни пиѩ ни ѣдꙑ · ꙇ҅ г꙯лѭт꙯ бѣсъ ꙇ҅матъ ·
1111900 приде с꙯нъ ч꙯скꙑ ѣ꙼дꙑ ꙇ҅ пиѩ · ꙇ҅ г꙯л҄ѭтъ се ч꙯къ ѣдьца ꙇ҅
1111910 пивьца · мъздоꙇ҅мьцемъ дрꙋгъ · ꙇ҅ грѣшьникомъ · ꙇ оправди сѧ ·
1111920 Прѣмѫдрость отъ дѣлъ чѧдъ своꙇхъ ·
1112000 тъгда начѧтъ поносити градомъ · вь н҄ихъже бꙑшѧ множаꙇшѧ
1112010 силꙑ ??? зан҄е не покаашѧ сѧ ·
1112100 горе тебѣ хоразинъ · горе тебѣ · витꙿъсаꙇ҅да · ѣко аште въ тꙿѵрѣ · ꙇ҅
1112110 сидонѣ · бишѧ силꙑ бꙑлꙑ · бꙑвъшѧѩ въ васъ · древл҄е ꙋбо въ
1112120 врѣтишти · ꙇ҅ попелѣ покаали сѧ бишѧ ·
1112200 обаче г꙯л҄ѭ вамъ · тꙿѵрꙋ ꙇ҅ сидонꙋ · отърадьнѣе бѫдетъ вь дьнь
1112210 сѫдънъꙇ · неже вама ·
1112300 Ꙇ тꙑ кафꙿерънаꙋмъ · вьзнесꙑ сѧ до н꙯ебсъ · до а꙼да сънидеши · зан҄е
1112310 аште въ содомѣхъ · бишѧ силꙑ бꙑлꙑ · бꙑвъшѧѩ въ тебѣ ·
1112320 прѣбꙑлꙑ бꙑшѧ · до дьнесън҄ѣаго дꙿне ·
1112400 обаче г꙯л҄ѭ вамъ · ѣко земли содомьсцѣ · отърадьнѣе бѫдетъ
1112410 въ днь сѫдънъꙇ · неже вамъ ·
1112500 Въ то врѣмѧ · отъвѣштавъ и꙯с рече · ꙇ҅сповѣдаѭ сѧ тебѣ о꙯че ·
1112510 г꙯и небꙋ ꙇ҅ земли · ѣко ꙋтаꙇлъ еси си · отъ прѣмѫдръꙇхъ ꙇ҅
1112520 разꙋмънъꙇхъ · ꙇ҅ авилъ ѣ еси младеньцемъ ·
1112600 еи · о꙯че · ѣко тако бꙑс꙯ вол҄ѣ прѣдъ тобоѭ ·
1112700 Вьсѣ мнѣ прѣдана сѫтъ о꙯цемь моꙇмь · ꙇ҅ никтоже не знаетъ с꙯на ·
1112710 тъкмо о꙯ць · Ни о꙯ца кто знаетъ тъкмо с꙯нъ · ꙇ҅ емꙋже волитъ
1112720 с꙯нъ отъкрꙑти ·
1112800 придѣте къ мнѣ вси трꙋждаѭштеꙇ сѧ · ꙇ҅ обрѣмен҄ениі · ꙇ҅ азъ
1112810 покоѭ вꙑ ·
1112900 вьзьмѣте ꙇ҅го мое на себѣ · ꙇ҅ наꙋчите сѧ отъ мене · ѣко кротъкъ
1112910 есмь · ꙇ҅ съмѣренъ сръдꙿцемь · ꙇ҅ обрѧштете покои ·
1112920 д꙯шамъ вашимъ ·
1113000 ꙇ҅го мое благо · ꙇ҅ брѣмѧ мое льгъко естъ · к꙯он꙯
1120100 Въ то врѣмѧ приде и꙯с · въ сѫботѫ · сквозѣ сѣаниѣ · ꙋченици же
1120110 его възлакашѧ · ꙇ҅ начѧшѧ въстръгати класꙑ ꙇ҅ ѣсти ·
1120200 фарисѣꙇ҅ же видѣвъше рѣшѧ емꙋ · се ꙋченици твои творѧтъ ·
1120210 егоже не достоꙇ҅тъ творити въ сѫботꙑ ·
1120300 онъ же рече ꙇ҅мъ · нѣсте ли чьли · чьто твори д꙯адъ · егда
1120310 възлака самъ · ꙇ҅ сѫштеи съ н҄имь ·
1120400 како вьниде въ храмъ б꙯жіи · ꙇ҅ хлѣбꙑ прѣдъложениѣ сънѣстъ ·
1120410 ꙇ҅хъже не достоꙇно емꙋ бѣ ѣ꙼сти · ни сѫштіимъ съ н҄имь ·
1120420 тъкмо %%ꙇ҅ерео꙼мъ единѣмъ ·
1120500 Ли нѣ%%сте чьли въ законѣ · ѣко въ %%сѫботꙑ · ꙇ҅ереи въ
1120510 цркъве · %%сѫботѫ скврънѧтъ · ꙇ҅ не %%повиньни сѫтъ ·
1120600 г꙯л҄ѭ вамъ · ѣко цркъве ꙇ҅ бол҄иі естъ сьде ·
1120700 аште ли бисте вѣдѣли · чьто естъ · милости хоштѫ · а не жрътвѣ ·
1120710 николиже ꙋбо бисте осѫдили неповинъ[нъ]ꙇхъ ·
1120800 г꙯ь бо естъ сѫботѣ с꙯нъ ч꙯скꙑ ·
1120900 Ꙇ прѣходѧ отътѫдѣ и꙯с · приде на сънъмиште ꙇ҅хъ ·
1121000 ꙇ҅ се ч꙯къ бѣ тꙋ рѫкѫ ꙇ҅мꙑ сꙋхѫ · ꙇ҅ въпросишѧ и гл҄ѭште ·

1121010 аште достоꙇтъ въ сѫботѫ цѣлити · да на н҄ь възглагол҄ѭтъ ·
1121100 онъ же рече ꙇмъ · къто естъ отъ васъ ч꙯къ ꙇ҅же ꙇ҅матъ овьчѧ
1121110 едино · ꙇ҅ аште въпадетъ сѧ въ сѫботѫ въ ѣмѫ ·
1121120 не ꙇ҅зъметъ ли его ·
1121200 кольми ꙋбо лꙋчиі естъ ч꙯къ овьчѧте · тѣмже достоꙇ҅тъ въ
1121210 сѫботѫ добро творити ·
1121300 тъгда г꙯ла ч꙯кꙋ · простьри рѫкѫ твоѭ · ꙇ҅ простьрѣтъ рѫкѫ
1121310 ꙇ҅ ꙋтвръди сѧ емꙋ · ꙇ҅ бꙑстъ цѣла ѣко ꙇ҅ дрꙋгаѣ ·
1121400 Фарисѣꙇ же ꙇ҅шьдъше · съвѣтъ створишѧ на н҄ь · како и
1121410 погꙋбѧтъ ·
1121500 ꙇ꙯с же разꙋмѣвъ отиде о꙼тътѫдѣ · ꙇ҅ по н҄емь ꙇ҅дошѧ
1121510 народи мноѕи · ꙇ҅ ицѣли ѩ всѧ ·
1121600 ꙇ҅ запрѣти ꙇ҅мъ · да не авѣ его сътворѧтъ ·
1121700 да събѫдетъ сѧ пророкомь ꙇ҅саꙇемь г꙯л҄ѭштемь ·
1121800 се отрокъ мои егоже ꙇ҅зволихъ · възл҄юбл҄енꙑ мои · на н҄ьже
1121810 благоꙇ҅зволи д꙯ша моѣ · положѫ д꙯хъ мои на н҄емь · ꙇ҅ сѫдъ
1121820 ѩзꙑкомъ вьзвѣститъ ·
1121900 не прѣречетъ ни възъпиетъ · не ꙋслꙑшитъ никꙿтоже ·
1121910 на распѫтиꙇхъ гласа его ·
1122000 трьсти съкрꙋшенꙑ не приломитъ · ꙇ҅ пръта не вънемъша сѧ не
1122010 ꙋгаситъ · донꙿдеже възведетъ на побѣдѫ сѫдъ ·
1122100 ꙇ҅ на ꙇ҅мѧ его ѩзꙑци ꙋпъваѭтъ ·
1122200 Тогда привѣсѧ емꙋ бѣсънꙋѭшть сѧ слѣпъ ꙇ҅ нѣмъ · ꙇ ицѣли і ·
1122210 ѣко слѣпъ ꙇ҅ глꙋхъ ꙇ҅ г꙯лаше ꙇ҅ глѧдааше ·
1122300 ꙇ҅ дивл҄ѣахѫ сѧ вси народи · г꙯л҄ѭште · еда сь естъ с꙯нъ д꙯авъ ·
1122400 Фарисѣи же слꙑшавъше рѣшѧ · сь не ꙇ҅згонитъ бѣсъ ·
1122410 тъкмо о вельзѣволѣ кънѧзи бѣсъ ·
1122500 вѣдꙑ же и꙯с · мꙑсли ꙇмъ ꙇ҅ рече ꙇ҅мъ · всѣко ц꙯рство раздѣл҄ь
1122510 сѧ на сѧ · запꙋстѣетъ · ꙇ҅ вьсѣкъ градъ · ли домъ · раздѣл҄ь
1122520 сѧ на сѧ не станетъ ·
1122600 ꙇ҅ аште сотона сотонѫ ꙇ҅згонитъ · на сѧ раздѣлилъ сѧ естъ ·
1122610 како ꙋбо ц꙯рсо его ·
1122700 ꙇ҅ аште азъ · о вельзѣволѣ ꙇ҅згон҄ѭ бѣсꙑ · с꙯нове вашѧ о комь
1122710 ꙇзгонѧтъ · сего рити вамъ бѫдѫтъ сѫдиѩ ·
1122800 аште ли о д꙯сѣ б꙯жіи · азъ ꙇ҅згон҄ѭ бѣсꙑ · ꙋбо пости же
1122810 на васъ ц꙯рсие б꙯жие ·
1122900 ли како можетъ кто · вьнити въ домъ крѣпъкааго · ꙇ҅ съсѫдꙑ его
1122910 расхꙑтити · аште не пръвѣе съвѧжетъ крѣпъкааго · ꙇ҅ тъгда
1122920 домъ его расхꙑтити ·
1123000 ꙇже нѣстъ съ мноѭ на мѧ естъ · ꙇ҅ иже не събираетъ съ мноѭ
1123010 растачаетъ ·
1123100 Сего ради г꙯л҄ѭ вамъ · всѣкъ грѣхъ ꙇ҅ власвимиѣ · отъпꙋститъ сѧ
1123110 ч꙯комъ · а꙼ ѣ꙼же на д꙯хъ власвимиѣ · не отъпꙋститъ сѧ ч꙯комъ ·
1123200 ꙇ҅ иже колижьдо речетъ слово на с꙯нъ ч꙯скъ · отъпꙋститъ сѧ емꙋ ·
1123210 а꙼ ꙇ҅же речетъ на д꙯хъ с꙯тъꙇ · не отъпꙋститъ сѧ емꙋ · ни вь сь
1123220 вѣкъ · ни въ грѧдѫштиі ·
1123300 Ли сътворите дрѣво добро · ꙇ҅ плодъ его добръ · ли сътворите дрѣво
1123310 зъло · ꙇ҅ плодь его зълъ · отъ плода бо дрѣво познано бѫдетъ ·
1123400 ꙇ҅штѧдиѣ е꙼хиднова · како можете добро творити зьли сѫште ·
1123410 отъ ꙇзбꙑтъка бо сръдьцю ꙋста г꙯л҄ѭтъ ·

1123500 Добръꙇ ч꙯къ отъ добраа꙼го съкровишта · ꙇ҅зноситъ добраа · ꙇ҅
1123510 зълъꙇ ч꙯къ отъ зълаа꙼го съкровишта ꙇ҅зноситъ зълаѣ ·
1123600 г꙯лѭ же вамъ · ѣко всѣко слово праздьно · еже аште · рекѫтъ ч꙯ци ·
1123610 въздадѧтъ о н҄емь · слово · вь дьнь сѫдънъꙇ ·
1123700 отъ словесъ бо своꙇ̑хъ оправьдиши сѧ · ꙇ҅ словесꙑ своꙇ҅ми
1123710 о꙼сѫдиши сѧ · к꙯оц꙯ ·
1123800 Тъгда отъвѣшташѧ е꙼териі · отъ кънижьникъ ꙇ҅ фарисѣи
1123810 г꙯л҄ѭште · ꙋчител҄ю хоштемъ отъ тебе знамение видѣти ·
1123900 Ѡнъ же отъвѣштавъ рече ꙇ҅мъ · родъ лѫкавъ · ꙇ҅ л҄юбодѣи ·
1123910 знамениѣ ꙇ҅штетъ · ꙇ҅ знамение не дастъ сѧ емꙋ · тъкмо
1123920 знамение ꙇ҅онꙑ пророка ·
1124000 ѣко бо бѣ ꙇ҅она вь чрѣвѣ к҄итовѣ · три дни · три же ношти · тако
1124010 бѫдетъ с꙯нъ ч꙯скъꙇ въ с꙯рдци земл҄ѧ · три дни ꙇ҅ три ношти ·
1124100 мѫжи невьꙉитьсці · въстанѫтъ на сѫдъ · съ родомь симь ꙇ҅
1124110 осѫдѧтъ ꙇ · ѣ꙼ко покаашѧ сѧ проповѣ꙼диѭ ꙇ҅ониноѭ · ꙇ҅ се
1124120 бол҄е ꙇ҅онꙑ сьде ·
1124200 ц꙯рица южьскаа въстанетъ на сѫдъ съ родомь симь · ꙇ҅ осѫдѧтъ ꙇ ·
1124210 ѣко приде отъ конць земл҄ѧ · слꙑшатъ прѣмѫдрости соломон҄ѧ ·
1124220 ꙇ҅ се бол҄е соломона сьде ·
1124300 Егда же нечистъꙇ д꙯хъ ꙇ҅зидетъ отъ ч꙯ка · прѣходитъ сквозѣ
1124310 бездънаѣ мѣста · ꙇ҅штѧ покоѣ ꙇ҅ не обрѣтаетъ ·
1124400 тъгда речетъ · възвраштѫ сѧ въ храмъ мои · отьнꙋдꙋже ꙇзидъ ·
1124410 ꙇ҅ пришьдъ обрѧштетъ праздьнъ · пометенъ ꙇ҅ ꙋкрашенъ ·
1124500 тъгда ꙇ҅детъ · ꙇ҅ поꙇ҅метъ съ собоѭ · ж꙯ · ꙇ҅нѣхъ д꙯хъ
1124510 л҄юштьшь себе · ꙇ҅ въшедъше живѫтъ · ꙇ҅ бѫдѫтъ послѣдьн҄ѣѣ
1124520 ч꙯ка того · горьша пръвъꙇхъ · тако бѫдетъ ꙇ҅ родꙋ семꙋ
1124530 лѫкавънꙋемꙋ ·
1124600 Еште емꙋ г꙯л҄ѭштю къ народомъ · се мати ꙇ҅ братриѣ его стоѣхѫ
1124610 вьнѣ · ꙇ҅скѫште г꙯лати емꙋ ·
1124700 рече же е꙼теръ къ н҄емꙋ · м꙯ти твоѣ ꙇ҅ братриѣ твоѣ · вьнѣ стоѩтъ
1124710 хотѧште г꙯лати къ тебѣ ·
1124800 о꙼нъ же отъвѣштавъ рече къ г꙯л҄ѭштꙋмꙋ · къто естъ мати моѣ ·
1124810 ꙇ҅ къто сѫтъ братриѣ моѣ ·
1124900 ꙇ҅ простьръ рѫкѫ своѭ на ꙋченикꙑ своѩ рече · се мати моѣ ꙇ҅
1124910 братриѣ моѣ ·
1125000 ꙇ҅же бо аште творитъ вол҄ѭ о꙯ца моего ꙇ҅же естъ на н꙯бсхъ ·
1125010 тъ братъ мои · ꙇ҅ сестра · ꙇ҅ м꙯ти естъ ·
1130100 Въ тъжде днь ꙇ҅шьдъ и꙯с ꙇ҅з домꙋ сѣдѣаше при мори ·
1130200 ꙇ҅ събърашѧ сѧ къ н҄емꙋ народи мнози · ꙇ҅ ѣко вълѣзъ въ корабь
1130210 сѣде · ꙇ҅ вꙿсь народъ на помориі стоѣше ·
1130300 ꙇ҅ г꙯ла ꙇ҅мъ много · притъчами г꙯лѧ · се ꙇ҅зиде сѣѩ꙼і · да
1130310 сѣе꙼тъ ·
1130400 сѣѭштюмꙋ · о꙼ва ꙋбо падошѧ при пѫти · ꙇ҅ придошѧ птицѧ
1130410 н꙯бскꙑѩ · ꙇ҅ позобашѧ ѣ ·
1130500 дрꙋгаѣ же падошѧ на камениіхъ · ѣко не ꙇмѣшѧ земл҄ѧ многꙑ ·
1130510 ꙇ҅ абие прозѧбошѧ · зан҄е не ꙇ҅мѣаше глѫбинꙑ земл҄ѣ ·
1130600 слъньцю въсиѣвъшю присвѧдѫ · зане не ꙇ҅мѣхѫ корениѣ ꙇ҅
1130610 исъхошѧ ·
1130700 а дрꙋгаѣ падошѧ въ тръниі · ꙇ҅ вьзиде тръние ꙇ҅ подави е ·
1130800 дрꙋгаа же падошѧ на земл҄и добрѣ · ꙇ҅ даахѫ плодꙑ · ово съто ·

1130810 ово шесть десѧтъ · ово · ꙉ꙯ ·
1130900 ꙇ҅мѣѩи ꙋши слꙑшати да слꙑшитъ ·
1131000 ꙇ҅ пристѫпьше ꙋченици его рѣшѧ емꙋ · по чьто притъчами
1131010 г꙯леши ꙇ҅мъ ·
1131100 онъ же отъвѣштавъ рече · ѣко вамъ дано естъ разꙋмѣти · таꙇнаа
1131110 ц꙯рствиѣ н꙯ебскааго · онѣмъ же не дано естъ ·
1131200 ꙇ҅мѫштюмꙋ бо дастъ сѧ · ꙇ҅ избѫдетъ емꙋ · а꙼ ꙇже не ꙇ҅матъ ·
1131210 ꙇ҅ еже ꙇ҅матъ вьзьметъ сѧ отъ н҄его ·
1131300 Сего ради притъчами ꙇ҅мъ г꙯л҄ѭ · ѣко видѧште не видѧтъ · ꙇ҅
1131310 слꙑшѧште не слꙑшѧтъ · ни разꙋмѣѭтъ ·
1131400 ꙇ҅ събꙑваетъ сѧ ꙇ҅мъ · пророчьство ꙇ҅саꙇ҅саіи꙼но г꙯л҄ѭштее ·
1131410 слꙋхъмь ꙋслꙑшите · ꙇ҅ не ꙇ҅мате разꙋмѣти · зьрѧште ꙋзьрите ·
1131420 ꙇ҅ не ꙇ҅мате видѣти ·
1131500 ꙋтлъстѣ бо срдьце · л҄юдиі сихъ · ꙇ҅ ꙋшима тѧжько ꙋслꙑшашѧ ·
1131510 ꙇ҅ очи своі съмѣжише · егда къгда ꙋзьритъ очима · ꙇ҅ ꙋшима
1131520 ꙋслꙑшѧтъ · ꙇ҅ сръдьцемь разꙋмѣѭтъ · ꙇ҅ обратѧтъ сѧ ꙇ҅
1131530 ицѣл҄ѭ ѩ ·
1131600 Ваши же блаженѣ очи · ѣко видите · ꙇ҅ ꙋши ваши ѣко слꙑшите ·
1131700 аминь г꙯лѭ вамъ · ѣко мнози пророци ꙇ҅ праведьници · въжделѣшѧ
1131710 видѣти · ѣже видите · ꙇ҅ не видѣшѧ · ꙇ҅ слꙑшати · ѣже
1131720 слꙑшите · ꙇ҅ не слꙑшашѧ ·
1131800 Вꙑ же ꙋслꙑшите притъчѫ сѣвъшаего ·
1131900 всѣкъ ꙇ҅же слꙑшитъ словеса ц꙯рѣ · ꙇ҅ не разꙋмѣваетъ · приходитъ
1131910 неприѣзнь · ꙇ въсхꙑштаетъ сѣаное въ сръдьци его ·
1131920 се естъ сѣаное при пѫти ·
1132000 а꙼ сѣа꙼ное на камениі · се естъ слꙑшѧі слово ·
1132010 ꙇ҅ абие съ радостиѭ приемл҄ѧ е ·
1132100 не ꙇ҅матъ же корене вь себѣ · нъ врѣменъно естъ · бꙑвъши же
1132110 печали ꙇ҅ гон҄ению · словесе ради · а꙼бье съблажн҄ѣетъ сѧ ·
1132200 а саное въ тръниі · сь естъ · слꙑшѧі слово · ꙇ҅ печал҄ь
1132210 свѣта сего · ꙇ҅ льсть богатьствиѣ подавл҄ѣетъ е · слово ꙇ҅
1132220 бесплода бꙑваетъ ·
1132300 а꙼ сѣа꙼ное на добрѣ земи · сь естъ слꙑшѧꙇ слово · ꙇ҅ разꙋмѣваѩ
1132310 е · ꙇ приноситъ плодꙑ ѣко подобаетъ · ꙇ҅ творитъ · ово р꙯ ·
1132320 ово м꙯ · ово ꙉ꙯ ·
1132400 ꙇ҅нѫ притъчѫ прѣдъложи ꙇ҅мъ г꙯лѧ · ꙋподоби сѧ ц꙯рствие
1132410 н꙯бское · ч꙯кꙋ сѣвъшюмꙋ доброе сѣмѧ на селѣ своемь ·
1132500 съпѧштемъ же ч꙯комъ · приде врагъ его · ꙇ҅ всѣ плѣвелъ · посрѣдѣ
1132510 пьшеницѧ ꙇ отиде ·
1132600 е꙼гда же прозѧбе трѣва · ꙇ҅ плодъ сътвори · тъгда ави сѧ ꙇ҅
1132610 плѣвелъ ·
1132700 пришедъше раби г꙯нꙋ рѣшѧ · г꙯и не добро ли сѣмѧ сѣлъ еси на
1132710 селѣ твоемь · о꙼тъкѫдꙋ ꙋбо ꙇматъ плѣвелъ ·
1132800 о꙼нъ же рече ꙇ҅мъ врагъ ч꙯скъ се сътвори · раби же рѣшѧ
1132810 емꙋ · хоштеши ли ꙋбо да шьдъше ꙇ҅сплѣвемъ ѩ ·
1132900 онъ же рече ни · еда въстръгаѭште плѣвелъ · въстръгнете
1132910 кꙋпъно съ н҄имь ꙇ҅ пьшеницѫ ·
1133000 оставите кꙋпъно расти обое до жѧтвꙑ · ꙇ҅ въ врѣмѧ жетвѣ ·
1133010 рекѫ дѣлател҄емъ · съберѣте пръвѣе · плѣвелъ · ꙇ҅ съвѧжате ѩ
1133020 въ снопꙑ ѣко жешти ѩ · а пьшеницѫ съберѣте въ житьницѫ моѭ ·

1133100 Ꙇнѫ притъчѫ прѣдъложи ꙇ҅мъ г꙯л҄ѧ · подобьно естъ ц꙯рсо
1133110 н꙯бское · зрънꙋ горюшьнꙋ · еже вьзьмъ ч꙯къ вьсѣѣ
1133120 на селѣ своемь ·
1133200 еже мьн҄е естъ всѣхъ сѣменъ · егда же въздрастетъ · бол҄е е꙼стъ
1133210 зел҄иі · ꙇ҅ бꙑваетъ дрѣво · ѣко прити птицамъ н꙯бскъꙇмъ ·
1133220 ꙇ҅ витати на вѣтьхъ его ·
1133300 ꙇ҅нѫ притъчѫ г꙯ла ꙇмъ · подобьно естъ ц꙯рсо н꙯бское · кꙿвасꙋ ·
1133310 ꙇ҅же вьзьмъши жена съкрꙑ въ мѫцѣ тріи с[а]тъ · доньдеже
1133320 въскꙑсѣ вьса ·
1133400 Вьсѣ си г꙯ла и꙯с · притъчами къ народомъ · ꙇ҅ бес притъчѧ
1133410 ничьтоже г꙯лаше къ н҄имъ ·
1133500 да събѫдетъ сѧ реченое пророкомь г꙯л҄ѭштемь · отвръзѫ въ
1133510 притъчахъ ꙋста моѣ · отъкрꙑѭ съкръвенаѣ · отъ съложениѣ
1133520 вьсего мира ·
1133600 тъгда оставь народꙑ ꙇ҅де въ домъ и꙯с · ꙇ҅ пристѫпишѧ къ н҄емꙋ
1133610 ꙋченици его гл҄ѭште · съкажи намъ притъчѫ плѣвелъ селънъꙇхъ ·
1133700 онъ же отъвѣштавъ рече ꙇ҅мъ · въсѣа꙼въ доброе сѣмѧ естъ
1133710 с꙯нъ ч꙯къꙇ ·
1133800 а꙼ село естъ всь миръ · доброе же сѣмѧ естъ с꙯нове ц꙯рствиѣ ·
1133810 а꙼ плѣвелъ сѫтъ с꙯нове неприѣзнини ·
1133900 а꙼ врагъ е꙼стъ вьсѣа꙼вꙑ плѣвелъ диѣволъ · а꙼ жѧтва естъ
1133910 коньчание вѣкꙋ · а꙼ жѧтел҄е сѫтъ а꙯ꙉли ·
1134000 ѣко ꙋдобь събираѭтъ плѣвелꙑ · ѣко огн҄емь съжизаѭтъ ·
1134010 тако бѫдетъ въ съконьчание вѣка сего ·
1134100 посъл҄етъ с꙯нъ чскъꙇ · а꙯ꙉлꙑ своѩ · ꙇ҅ съберѫтъ отъ ц꙯рсиѣ
1134110 его · всѧ съблазнꙑ · ꙇ҅ творѧштѧѩ безаконие ·
1134200 ꙇ҅ въвръгѫтъ ѩ въ пешть огн҄ьноѭ · тꙋ бѫдетъ плачь ꙇ҅
1134210 скрьжьтъ зѫбомъ ·
1134300 тъгда праведьниі просвьтѧтъ сѧ ѣко слънце · въ ц꙯рствиі
1134310 о꙯ца ꙇхъ · ꙇ҅мѣѩи ꙋши слꙑшати · да слꙑшитъ ·
1134400 Пакꙑ подобьно естъ ц꙯рствие н꙯ебское · съкровиштю съкръвенꙋ
1134410 на селѣ еже обрѣтъ ч꙯къ съкрꙑ · ꙇ҅ отъ радости его ꙇ҅детъ ·
1134420 ꙇ҅ все е꙼лико ꙇ҅матъ продаетъ · ꙇ҅ кꙋпꙋетъ село то ·
1134500 Пакꙑ подобьно естъ ц꙯рствие н꙯ебское · ◌꙯ чкꙋ кꙋпьцꙋ ·
1134510 ꙇ҅штѫштю добра бисъра ·
1134600 ꙇ҅же обрѣтъ единъ многоцѣннь бисьръ · шьдъ прода
1134610 все ꙇ҅мѣние ꙇ҅ кꙋпи е ·
1134700 Пакꙑ подобьно естъ ц꙯рствие б꙯жие неводꙋ · въвръженꙋ въ море ·
1134710 ꙇ҅ отъ всѣкого рода събъравъшю ·
1134800 ꙇ҅зе егда ꙇ҅сплъни сѧ · ꙇ҅звлъкъше і на краи · ꙇ҅ сѣдъше
1134810 ꙇзбърашѧ добрꙑѩ въ съсѫдꙑ · а зълꙑѩ ꙇ҅звръгошѧ вънъ ·
1134900 тако бѫдетъ въ съконьчание вѣка · ꙇ҅зидѫтъ а꙯ꙉли · ꙇ҅
1134910 отълѫчѧтъ зълꙑѩ · отъ срѣдꙑ · праведънъꙇхъ ·
1135000 ꙇ҅ въвръгѫтъ ѩ вь пешть огн҄ьнѫ · тꙋ бѫдетъ плачь ꙇ҅
1135010 скрьжьтъ зѫбомъ ·
1135100 г꙯ла ꙇ҅мъ ис · разꙋмѣете ли всѣ си · г꙯лашѧ емꙋ е꙼і г꙯и ·
1135200 и꙯с же рече ꙇ҅мъ · сего ради вьсѣкъ кънижьникъ · наꙋчь сѧ
1135210 ц꙯рствию н꙯ебскꙋмꙋ · подобьнъ естъ ч꙯кꙋ домовитꙋ · ꙇ҅же
1135220 ꙇзноситъ отъ съкровишта своего новаѣ ꙇ҅ ветъхаѣ ·
1135300 Ꙇ бꙑс꙯ егда съконьча и꙯с притъчѧ сиѩ · прѣꙇде отътѫдѣ ·

1135400 ꙇ҅ пришьдъ въ отьчьствие свое · ꙋчаше ѩ на сънъмиштихъ ꙇ҅хъ ·
1135410 ѣко дивл҄ѣахѫ сѧ емꙋ ꙇ҅ г꙯лахѫ · отъкѫдѣ семꙋ естъ
1135420 прѣмѫдрость си ꙇ҅ сила ·
1135500 не сь ли естъ тектоновъ с꙯нъ · не мати ли его нарицаетъ сѧ мариѣ ·
1135510 ꙇ҅ братриѣ его ꙇ҅ѣковъ · ꙇ҅ осифъ · ꙇ҅ симонъ · ꙇ҅ юда ·
1135600 ꙇ҅ сестрꙑ его · не вьси ли въ насъ сѫтъ · отъкѫдꙋ ꙋбо
1135610 семꙋ всѣ си сѫтъ ·
1135700 Ꙇ блажнѣа꙼хѫ сѧ о н҄емь · и꙯с же рече ꙇ҅мъ · нѣстъ пророкъ
1135710 бечьстиі · тъкмо въ своемь о꙯тчстви · ꙇ҅ въ домꙋ своемь ·
1135720 ꙇ҅ не сътвори тꙋ силъ многъ · за невѣрьствие ꙇ҅хъ ·
1140100 въ оно врѣмѧ · слꙑшавъ ꙇ҅родъ тетраа꙼рхъ · слꙋхъ х꙯въ ·
1140200 ꙇ҅ рече отрокомъ своꙇ҅мъ · се естъ ꙇ҅оа꙼нъ крьстител҄ь · тъ
1140210 въскръсе отъ мрътвъꙇхъ · ꙇ҅ сего ради силꙑ дѣѭтъ сѧ о н҄емь ·
1140300 ꙇ҅родъ бо ꙇмъ ꙇ҅о꙼а꙼нꙿна · съвѧза ꙇ҅ въсади въ тьмьницѫ ·
1140310 ꙇ҅родъадꙑ ради · женꙑ филипа брата своего ·
1140400 г꙯лаше бо емꙋ ꙇ҅о꙼а꙼нъ · не достоꙇтъ ти ꙇ҅мѣти ѩ ·
1140500 ꙇ҅ хотѧ и ꙋбити ꙋбоѣ сѧ народа · зан҄е ѣко пророка ꙇ҅мѣхѫ ꙇ ·
1140600 дьни же бꙑвъшю · рождьства ꙇ҅родова · плѧса дъшти ꙇ҅родиѣдина
1140610 посрѣдѣ · ꙇ҅ ꙋгоди ꙇ҅родꙋ ·
1140700 тѣмь же клѧтвоѭ ꙇ҅здрече еи дати · егоже аште въспроситъ ·
1140800 о꙼на же наваждена материѭ своеѭ · даждь ми рече сьде на
1140810 бл҄юдѣ · главѫ ꙇ҅оана крстител҄ѣ ·
1140900 ꙇ҅ печальнъ бꙑс꙯ ц꙯рь клѧтвꙑ ради · ꙇ҅ възлежѧштиіхъ
1140910 съ н҄имь повелѣ дати ·
1141000 ꙇ҅ посълавъ ꙋсѣкнѫ ꙇ҅она въ тьмьници · ꙇ҅ принесошѧ главѫ его
1141010 на бл҄юдѣ · ꙇ҅ дашѧ дѣвици · ꙇ҅ несе матери своеи ·
1141200 ꙇ҅ пристѫпьше ꙋченици его · вьзѧшѧ тѣло его ꙇ҅ погребошѧ е ·
1141210 ꙇ҅ пришьдъше възвѣстишѧ ꙇ꙯сви ·
1141300 ꙇ҅ слꙑшавъ и꙯с · отиде отътѫдѣ въ кораби · въ пꙋсто мѣсто
1141310 е꙼динъ · ꙇ҅ слꙑшавъше народи по н҄емь ꙇ҅дошѧ пѣши отъ града ·
1141400 ꙇ҅ ишьдъ и꙯с · видѣ народꙑ многꙑ · ꙇ҅ милосръдовавъ о н҄ихъ ·
1141410 ꙇ҅ ицѣли недѫжьнꙑѩ ꙇхъ :⁓
1141500 з꙯ач꙯ · Поздѣ же бꙑвъшю · пристѫпишѧ къ н҄емꙋ · ꙋченици его
1141510 г꙯лѭште · пꙋсто естъ мѣсто · ꙇ҅ година минѫ юже · отъпꙋсти
1141520 народꙑ · да шьдъше въ ближьн҄ѧѩ градьцѧ · кꙋпѧтъ
1141530 брашьна себѣ ·
1141600 и꙯с же рече ꙇ҅мъ · не трѣбꙋѭтъ отити · дадите ꙇ҅мъ вꙑ ѣсти ·
1141700 они же г꙯лашѧ емꙋ · не ꙇ҅мамъ сьде · тъкмо д꙯ · хлѣбъ ·
1141710 ꙇ҅ б꙯ рꙑбѣ ·
1141800 онъ же рече · принесѣте ми ѩ сѣмо ·
1141900 ꙇ҅ повелѣвъ народомъ вьзлешти на трѣвѣ ·ꙇ҅ приімъ д꙯ хлѣбъ ·
1141910 ꙇ҅ б꙯ рꙑбѣ · възьрѣвъ на н꙯бо б꙯лгви · ꙇ҅ прѣломь хлѣбꙑ ·
1141920 дастъ ꙋченикомъ · ꙇ҅ ꙋченици же народомъ ·
1142000 ꙇ҅ ѣшѧ вꙿси ꙇ҅ насꙑтишѧ сѧ · ꙇ҅ вьзѧшѧ ꙇ҅збꙑтъкꙑ
1142010 ꙋкрꙋхъ б꙯ ꙇ꙯ коша ꙇ҅сплънь ·
1142100 ѣдъшиі꙼хъ же бѣа꙼ше мѫжь · пѧть тꙑсѧшть ·
1142110 развѣ женъ ꙇ҅ дѣтиі ·
1142200 Ꙇ абие ꙋбѣди ꙋченикꙑ вълѣсти въ корабь · ꙇ҅ варити і на ономь
1142210 полꙋ · доньдеже отъпꙋститъ народꙑ · к꙯он꙯ ·
1142300 ꙇ҅ отъпꙋшть народꙑ · вьзиде на горѫ помолитъ сѧ · поздѣ же

1142310 бꙑвъшю единъ бѣ тꙋ ·
1142400 корабь же бѣ посрѣдѣ морѣ вълаѩ сѧ влънами ·
1142410 бѣ бо противьнъ вѣтръ ·
1142500 въ четврътѫѭ же стражѫ ношти · ꙇ҅де къ н҄имъ и꙯с ·
1142510 ходѧ по морю ·
1142600 ꙇ҅ видѣвъше и ꙋченици ходѧшть по морю · съмѧтошѧ сѧ
1142610 г꙯лѭште · ѣко призракъ естъ · ꙇ҅ отъ страха възъпишѧ ·
1142700 абие же рече ꙇ҅мъ и꙯с г꙯лѧ · дръзаите азъ ес꙯мь не боꙇте сѧ ·
1142800 ѡтъвѣштавъ же петръ рече емꙋ · г꙯и аште тꙑ еси · повели ми
1142810 прити кь тебѣ по водамъ ·
1142900 онъ же рече приди · ꙇ҅ излѣзъ ꙇ҅с корабл҄ѣ петръ ·
1142910 хождааше на водахъ · ꙇ҅ приде кꙑ и꙯сви ·
1143000 видѧ же вѣтрꙑ крѣпъкꙑ ꙋбоѣ сѧ · ꙇ҅ начьнъ ꙋтапати ·
1143010 възъпи г꙯лѧ г꙯и с꙯пи мѧ ·
1143100 а꙼бие же и꙯с простьръ рѫкѫ ѩтъ ꙇ · Ꙇ г꙯ла емꙋ маловѣре ·
1143110 по чьто сѧ ꙋсѫмнѣ ·
1143200 ꙇ҅ вълѣзъшема ꙇ҅ма въ кораб҄ь · прѣста вѣтръ ·
1143300 сѫштеꙇ҅ же въ кораби · пришьдъше поклонишѧ сѧ емꙋ
1143310 г꙯лѭште · въ ꙇ҅стинѫ с꙯нъ б꙯жи еси ·
1143400 ꙇ҅ прѣѣ꙼въше придошѧ на земл҄ѭ ꙉенисаретьскѫ ·
1143500 ꙇ҅ познавъше и мѫжи мѣста того · посълашѧ въ вьсѫ странѫ тѫ ·
1143510 ꙇ҅ принесошѧ къ н҄емꙋ всѧ болѧштѧѩ ·
1143600 ꙇ҅ мол҄ѣахѫ и да тъкмо прикоснѫтъ сѧ въскрилиі ризѣ его ·
1143610 ꙇ҅ елико сѧ прикоснѫшѧ емь с꙯пени бꙑшѧ ·
1150100 Тъгда пристѫпишѧ къ ꙇ꙯сви · ꙇ҅же бѣахѫ въ ꙇ꙯лмѣ ·
1150110 кънижьници ꙇ҅ фарисѣи г꙯л҄ѭште ·
1150200 по чьто ꙋченици твои прѣстѫпаѭтъ · прѣдаа꙼ние старьць ·
1150210 не омꙑваѭтъ бо рѫкъ своꙇхъ · егда хлѣбъ ѣ꙼дѧтъ ·
1150300 о꙼нъ же отъвѣштавъ рече ꙇ҅мъ · по чьто вꙑ прѣстѫпаете
1150310 заповѣдь б꙯жиѭ · за прѣдание ваше ·
1150400 б꙯ъ бо заповѣдѣ г꙯л҄ѧ · чьти о꙯ца ꙇ҅ м꙯рь · ꙇ҅ иже зълословитъ
1150410 о꙯ца ли м꙯рь · съмрътиѭ да ꙋмьретъ ·
1150500 вꙑ же г꙯лете · ꙇ҅же колижьдо речетъ о꙯цю ли м꙯ри даръ · ꙇ҅же
1150510 колижьдо отъ мене · пользевалъ сѧ еси ·
1150520 ꙇ҅же не почьтетъ о꙯ца ли м꙯ре своеѩ ·
1150600 ꙇ҅ разористе законъ б꙯жіи · за прѣдаа꙼ние ваше ·
1150700 лицемѣри · добрѣ пророчьствова о꙼ вас ꙇ҅саꙇ҅ѣ г꙯л҄ѧ ·
1150800 приближаѭтъ сѧ л҄юдие сиі ꙋстꙑ своꙇ҅ми · ꙇ҅ ꙋстънами чьтѫтъ
1150810 мѧ · а꙼ сръдьце ꙇ҅хъ далече отъстоꙇ҅тъ отъ мене ·
1150900 сꙋе же чьтѫтъ мѧ · ꙋчѧште ꙋчениѣ · заповѣди ч꙯скꙑ ·
1151000 ꙇ҅ призъвавъ же народꙑ рече ꙇ҅мъ · Слꙑшите ꙇ҅ разꙋмѣꙇ҅те ·
1151100 не въходѧштее въ ꙋста скврънитъ ч꙯ка ·
1151110 нъ ꙇ҅сходѧштее ꙇ҅з ꙋстъ скврънитъ ч꙯ка ·
1151200 Тъгда пристѫпьше ꙋченици рѣшѧ емꙋ · вѣси ли ѣко фарисеи ·
1151210 слꙑшавъше слово съблажнишѧ сѧ ·
1151300 о꙼нъ же отъвѣштавъ рече · всѣкъ садъ егоже насади о꙯ць мои
1151310 н꙯ебскъꙇ · ꙇ҅скоренитъ сѧ ·
1151400 ѡстанѣте ꙇ҅хъ · вожди сѫтъ слѣпи слѣпьцемъ · слѣпъ же слѣпьца
1151410 а꙼ште водитъ · о꙼ба въ ѣ꙼мѫ въпадета сѧ ·
1151500 Ѡтъвѣштавъ же петръ рече емꙋ · съкажи намъ притъчѫ сиѭ ·

1151600 и꙯с же рече емꙋ · е꙼дъначе ли вꙑ безд% разꙋма есте ·
1151700 не ꙋ ли разꙋмѣваете ѣко всѣко еже въходитъ въ ꙋста · въ чрѣво
1151710 въмѣштаетъ сѧ ꙇ҅ афредомь ꙇ҅сходитъ ·
1151800 а꙼ ꙇ҅сходѧштаа꙼ ꙇ҅з ꙋстъ · отъ сръдꙿца ꙇсходѧтъ ·
1151810 ꙇ҅ та скврънѧтъ ч꙯ка ·
1151900 о꙼тъ сръдца бо ꙇ҅сходѧтъ · помꙑшл҄ениѣ зълаѣ · ꙋбиіства
1151910 прѣл҄юбодѣаниѣ · татьбꙑ · лъжесъвѣдѣниѣ · власвимиѣ ·
1152000 си сѫтъ скврънѧштаа꙼ ч꙯ка · а꙼ е꙼же не ꙋмъвенами рѫками
1152010 ѣсти · не скврънѧтъ ч꙯ка ·
1152100 ꙇ҅ ишьдъ отътѫдꙋ и꙯с · отиде въ странѫ тꙋрьскѫ ·
1152110 ꙇ҅ сидоньскѫ :
1152200 И се жена хананѣꙇ҅ска · отъ прѣдѣлъ · тѣхъ шьдъши · възъпи
1152210 г꙯лѭшти · помилꙋꙇ҅ мѧ г꙯и с꙯нꙋ д꙯авъ ·
1152220 дъшти моѣ зьлѣ бѣсънꙋетъ сѧ ·
1152300 о꙼нъ же не отьвѣшта еі словесе · ꙇ҅ пристѫпьше ꙋченици его
1152310 мол҄ѣа꙼хѫ и г꙯л҄ѭште · о꙼тъпꙋсти ѭ ѣко въпиетъ въ слѣдъ насъ ·
1152400 Онъ же отьвѣштавъ рече · нѣсмь посъланъ тъкꙿмо къ овьцамъ
1152410 погꙑбъшиімъ домꙋ ꙇ꙯҅лева ·
1152500 Ѡна же пришьдъши поклони сѧ емꙋ г꙯л҄ѭшти · г꙯и помози ми ·
1152600 онъ же отъвѣштавъ рече · нѣстъ добро отѧти хлѣба чѧдомъ ·
1152610 ꙇ҅ поврѣшти пьсомъ ·
1152700 она же рече е꙼і г꙯и · ꙇ҅бо ꙇ҅ пси ѣ꙼дѧтъ отъ крꙋпиць ·
1152710 падаѭштиіхъ о꙼тъ трепезꙑ г꙯иі своꙇ҅хъ ·
1152800 тъгда отъвѣштавъ и꙯с · рече е꙼и · ѡ жено велиѣ естъ вѣра твоѣ ·
1152810 бѫди тебѣ ѣкоже хоштеши · ꙇ҅ ицѣлѣ дъшти еѩ въ тъ часъ ·
1152900 Ꙇ пришьдъ отътѫдѣ и꙯с · ꙇ҅де при мори галилѣꙇ҅стѣмь ·
1152910 ꙇ҅ въшьдъ на горѫ сѣде тꙋ ·
1153000 ꙇ҅ пристѫпишѧ къ н҄емꙋ народи мнози · ꙇ҅мѫште съ собоѭ
1153010 хромꙑ · нѣмꙑ · слѣпꙑ · бѣсънꙑ · ꙇ҅ инꙑ многꙑ · ꙇ҅ привѣсѧ ѩ ·
1153020 ꙇ҅ привръгѫ ѩ къ ногама и꙯свама · ꙇ҅ ицѣли ѩ ·
1153100 ѣко народꙋ дивити сѧ · видѧште нѣмꙑѩ г꙯л҄ѭштѧ · бѣсънꙑѩ
1153110 съдравꙑ · ꙇ҅ хромꙑ ходѧштѧ · ꙇ҅ слѣпꙑ видѧштѧ ·
1153120 ꙇ҅ славл҄ѣхѫ б꙯а ꙇ꙯҅злева · к꙯оц꙯
1153200 и꙯с же призъвавъ ꙋченикꙑ своѩ рече ꙇ҅мъ · милосръдꙋѭ о꙼
1153210 народѣ · ѣко ꙋже три дꙿни присѣдѧтъ мꙿнѣ · ꙇ҅ не ꙇ҅мѫтъ чесо
1153220 ѣсти · ꙇ҅ отъпꙋстити ꙇ҅хъ не хоштѫ не ѣ꙼дъшь ·
1153230 да не како о꙼слабѣѭтъ на пѫти ·
1153300 ꙇ҅ г꙯лашѧ емꙋ ꙋченици · о꙼тъкѫдꙋ вьзъмемъ на пꙋстѣ
1153310 мѣстѣ хлѣбꙑ · насꙑтити толико народа ·
1153400 ꙇ҅ г꙯ла ꙇ҅мъ и꙯с · колико хлѣбъ ꙇ҅мате · о꙼ни же рѣшѧ ж꙯ ·
1153410 ꙇ҅ мало рꙑбиць ·
1153500 ꙇ҅ повелѣ народꙋ възлешти на земли ·
1153600 ꙇ҅ приꙇ꙼мъ ж꙯ хлѣбъ ꙇ҅ рꙑбꙑ · хвалѫ въздавъ прѣломи ·
1153610 ꙇ҅ дастъ ꙋченикомъ своꙇ҅мъ · ꙋченици же народомъ ·
1153700 ꙇ҅ ѣ꙼шѧ вси ꙇ҅ насꙑтишѧ сѧ · ꙇ҅ вьзѧшѧ ꙇ҅збꙑтькꙑ
1153710 ꙋкрꙋхъ · ж꙯ кошьниць ꙇ҅сплънь ·
1153800 ꙇ҅ ѣдъшиіхъ бѣа꙼ше четꙑри тꙑсѧштѧ мѫжь ·
1153810 развѣ женъ ꙇ҅ дѣтиі ·
1153900 ꙇ҅ отъпꙋшть народꙑ · Вълѣзъ въ корабь ·
1153910 ꙇ҅ приде въ прѣдѣлꙑ · магдаланьскꙑ ·

1160100 ꙇ҅ пристѫпьше фарисѣи · ꙇ҅ садꙋк҄еі · ꙇ҅скꙋшаѭште и ·
1160110 просишѧ знамениѣ съ н꙯бсе показати ꙇ҅мъ ·
1160200 ѡ꙼нъ же отъвѣштавъ рече ꙇ҅мъ · вечеръ сѫштю г꙯лете ·
1160210 ведро чръмънꙋетъ сѧ н꙯бо ·
1160300 ꙇ҅ ютро · дьнь сь зимнъ · чръмънꙋетъ бо сѧ дрѧселꙋѩ н꙯бо ·
1160310 лице ꙋбо н꙯си ꙋмѣете · расѫжда???
1160400 Родъ зълꙑ прѣл҄юбодѣи · знамениѣ ꙇ҅штетъ · ꙇ҅ знамение не дастъ
1160410 сѧ емꙋ · тъкъмо знамение ꙇ҅о꙼нѣ пророкꙋ · ꙇ҅ оставь ѩ отиде ·
1160500 Ꙇ прѣшьдъше ꙋченици на онъ полъ · забꙑшѧ хлѣбꙑ вьзѧти ·
1160600 ꙇ꙯с же рече ꙇ҅мъ · вънемл҄ѣте ꙇ бл҄юдѣте сѧ ·
1160610 отъ кваса фарисеꙇ҅ска · ꙇ҅ садꙋк҄еꙇ҅ска ·
1160700 они же помꙑшл҄ѣа꙼хѫ г꙯л҄ѭште · како хлѣбъ не възѧхомъ ·
1160800 разꙋмѣвъ же и꙯с рече · чьто мꙑслите вь себѣ маловѣри ·
1160810 ѣко хлѣбъ не възѧсте ·
1160900 ни ли разꙋмѣсте ни помꙑслите · д꙯ хлѣбъ · пѧти тꙑсѧшть ·
1160910 ꙇ҅ колико кошьниць вьзѧсте ·
1161000 ни ж꙯ хлѣбъ · четꙑремъ тꙑсѧштамъ ·
1161010 ꙇ҅ колико кошьниць вьзѧсте ·
1161100 како не разꙋмѣете · ѣко не о꙼ хлѣбѣхъ вамъ вънъмати рѣхъ :
1161110 храните же сѧ · отъ кваса фарисеиска ꙇ҅ садꙋк҄еꙇска ·
1161200 тъгда разꙋмѣшѧ ѣко рече храните сѧ · не от кваса хлѣбънааго ·
1161210 нъ отъ ꙋчениѣ фарисеиска ꙇ҅ садꙋкеꙇ҅ска :
1161300 Пришьдъ же и꙯с · въ странѫ к҄есариѩ филиповꙑ · въпрашаа꙼ше
1161310 ꙋченикꙑ своѩ г꙯лѧ · кого г꙯л҄ѭтъ мѧ ч꙯ци сѫшта · с꙯на ч꙯скаго ·
1161400 ѡни же рѣшѧ емꙋ · о꙼ви ꙇ҅о꙼а꙼на крстител҄ѣ · ꙇ҅ни же ꙇ҅лиѭ ·
1161410 дрꙋзи же ꙇ҅еремиѭ · ли единого о꙼тъ пророкъ ·
1161500 г꙯ла ꙇ҅мъ и꙯с · вꙑ же кого мѧ г꙯лете бꙑти ·
1161600 о꙼тъвѣштавь же симонъ петръ рече · тꙑ еси х꙯ъ с꙯нъ б꙯а живаго ·
1161700 ꙇ҅ отъвѣштавъ и꙯с рече е꙼мꙋ · Блаженъ еси симоне варио꙼на ·
1161710 ѣко пльть ꙇ҅ кръвь не ави тебѣ · нъ о꙯ць мои ꙇ҅жь естъ на н꙯бхъ ·
1161800 ꙇ҅ азъ же тебѣ г꙯л҄ѭ · ѣко тꙑ еси петръ · ꙇ҅ на семь камене ·
1161810 съзиждѫ цръковь моѭ · ꙇ҅ врата адова не ꙋделѣѭтъ е꙼и ·
1161900 ꙇ҅ дамь тебѣ ключѧ ц꙯рствиѣ н꙯ебскаа꙼го · ꙇ҅ еже аште
1161910 съвѧжеши на земли · бѫдетъ съвѧзанъ на н꙯ебсхъ · ꙇ҅ еже
1161920 а꙼ште раздрѣшиши на земли · бѫдетъ раздрѣше
1242010 ботѫ ·
1242100 бѫдетъ бо тъгда скръбь велиѣ · ѣкаже нѣ бꙑла · Ѡтъ начѧла
1242110 всего мира · доселѣ · ни ꙇ҅матъ бꙑти ·
1242200 ꙇ҅ а꙼ште не бишѧ прѣкратили сѧ дьне ти · не ꙋбо с꙯ъпсла сѧ
1242210 всѣка плъть · За ꙇзбъранъꙇхъ же прѣкратѧтъ сѧ дьне ти ·
1242300 Тъгда аште речетъ кто вамъ · се сьде х꙯ъ · ли сьде ·
1242310 не ꙇмѣте вѣрꙑ ·
1242400 въстанѫтъ бо лъжиі х꙯и · ꙇ҅ лъжиі пророци · ꙇ҅ дадѧтъ
1242410 знамениѣ велиѣ ꙇ҅ чюдеса ѣко прѣльстити ·
1242420 аште естъ възможьно ꙇзбъранꙑѩ ·
1242500 Се прѣжде рѣхъ вамъ ·
1242600 аште же рекѫтъ вамъ · се въ пꙋстꙑн҄и естъ · не ꙇ҅дѣте ·
1242610 се въ съкровѣхъ · не ꙇ҅мѣте вѣрꙑ ·
1242700 Ѣкоже бо млъни ꙇ҅сходитъ отъ въстокъ · ꙇ҅ а꙼влѣатъ сѧ до западъ ·
1242710 тако бѫдетъ ꙇ҅ пришьствие с꙯на ч꙯скаго ·

1242800 ꙇ҅ждеже бо а꙼ште бѫдетъ трꙋпъ тꙋ съберѫтъ сѧ о꙼рли ·
1242900 а꙼бие же по кръби дьн҄иі тѣхъ слънце мръкнетъ · ꙇ мсць не дастъ
1242910 свѣта своего · ꙇ҅ ѕвѣздꙑ ꙇ҅спадѫтъ съ н꙯ебсе ·
1242920 ꙇ҅ силꙑ н꙯ебскꙑѩ двигнѫтъ сѧ ·
1243000 ꙇ҅ тъгда а꙼витъ сѧ знамение с꙯на ч꙯скаго · грѧдѫштаго на
1243010 облацѣхъ н꙯скъꙇхъ · съ силоѭ своеѭ велиеѭ ·
1243100 ꙇ҅ посъл҄етъ а꙯ꙉлꙑ своѩ · съ гласомь велиімь трѫбьнъꙇ҅мь
1243110 ꙇ҅ съберѫтъ ꙇ҅збъранꙑѩ его · отъ четꙑрь вѣтръ ·
1243120 отъ коньць н꙯съ · до коньць ꙇ҅хъ ·
1243200 Ѡтъ смоковьницѧ же наꙋчите сѧ притъчи · егда ꙋже вѣѣ꙼ еѩ
1243210 бѫдетъ млада · ꙇ҅ листвие прозѧбнетъ · вѣсте ѣко близъ естъ жѧтва ·
1243300 такожде ꙇ҅ вꙑ · егда ꙋзьрите всѣ си · вѣдите ѣко близъ естъ ·
1243310 при двьрехъ ·
1243400 а꙼минꙿ г꙯л҄ѭ вамъ · ѣко не мимо ꙇ҅детъ родось ·
1243410 дондеже всѣ си бѫдѫтъ ·
1243500 небо ꙇ҅ земл҄ѣ мимоꙇ҅детъ · а꙼ словеса моѣ не мимоꙇ҅дѫтъ ·
1243600 а꙼ о꙼ дьни томь · ꙇ҅ о годинѣ тои · никтоже не вѣстъ ·
1243610 ни а꙯ꙉли н꙯ебсциі · тъкъмо о꙯ць единъ ·
1243700 Ѣкоже бо въ дьни ноевꙑ · тако бѫдетъ ꙇ҅ въ дьнь с꙯на ч꙯скаго ·
1243800 ѣкоже бо бѣахѫ · въ дьни прѣжде потопа · ѣ꙼дѫште ꙇ҅ пиѭште ·
1243810 женѧште сѧ ꙇ҅ посагаѭште · до н҄егоже дьне ·
1243820 вьниде ное въ ковьчегъ ·
1243900 ꙇ҅ не оштютишѧ · доꙇ҅деже приде вода · ꙇ҅ вьзѧтъ всѧ ·
1243910 тако бѫдетъ ꙇ҅ въ пришьстие с꙯на ч꙯скаго ·
1244000 тъгда два бѫдета на селѣ · единъ поемл҄етъ сѧ ·
1244010 а꙼ дрꙋгъꙇ о꙼ставл҄ѣетъ сѧ ·
1244100 двѣ мел҄ѭшти въ жрънꙿвахъ · е꙼дина поемл҄етъ сѧ ·
1244110 ꙇ҅ едина оставл҄ѣетъ сѧ ·
1244200 бьдите ꙋбо ѣко не вѣсте въ кѫѭ годинѫ г꙯ь вашь придетъ ·
1244300 Се же вѣдите · ѣко а꙼ште би вѣдѣлъ г꙯нъ храма · въ кѫѭ стражѫ
1244310 тать придетъ · бьдѣлъ ꙋбо би · ꙇ҅ не би оставилъ
1244320 подърꙑти храма своего ·
1244400 сего ради ꙇ҅ вꙑ бѫдѣте готови · ѣко въ ньже не мните часъ ·
1244410 с꙯нъ ч꙯скъꙇ придетъ ·
1244500 Къто ꙋбо естъ вѣрънъꙇ рабъ · ꙇ҅ мѫдрꙑ · егоже поставитъ г꙯ь
1244510 надъ домомь своꙇ҅мь · да дастъ ꙇ҅мъ въ врѣмѧ пиштѫ ꙇ҅хъ ·
1244600 блаженъ рабъ тъ · егоже пришьдъ г꙯ь свои ·
1244610 обрѧштетъ тако творѧшта ·
1244700 а꙼минꙿ г꙯л҄ѭ вамъ · ѣко надъ всѣмь ꙇ҅мѣниемь своꙇмь ·
1244710 поставитъ ꙇ ·
1244800 а꙼ште ли речетъ зълъꙇ рабъ тъ · въ сръдьци своемъ ·
1244810 мꙋдитъ мои г꙯нъ прити ·
1244900 ꙇ҅ начьнетъ · клеврѣтꙑ своѩ · ѣ꙼сти же ꙇ҅ пити · съ пьѣницами ·
1245000 придетъ г꙯ь раба того · въ дьнь въ н҄ьже не чаетъ ·
1245010 ꙇ҅ въ часъ въ н҄ьже не вѣстъ ·
1245100 ꙇ҅ протешетъ ꙇ полъма · ꙇ҅ чѧсть его съ ѵ҅покритꙑ [тꙑ] положитъ ·
1245110 тꙋ бѫдетъ плачь ꙇ҅ скрьжетъ зѫбомъ : з꙯ач꙯ ·
1250100 Тъгда ꙋподоби сѧ ц꙯рсие н꙯ское · ꙇ꙯ дѣвъ · ѩже примъшѩ
1250110 свѣтильникꙑ своѩ · ꙇ҅зидошѧ противѫ женихꙋ [ꙇ҅ невѣстѣ ·]
1250200 пѧть же бѣ отъ н҄ихъ бꙋі · ꙇ҅ пѧть мѫдръ ·

1250300 бꙋѩ бо приемъшѧ свѣтильникꙑ своѩ · не вьзѧшѧ бо съ собоѭ
1250310 ꙇ҅ олѣѣ꙼ ·
1250400 а꙼ мѫдрꙑѩ приѩшѧ ꙇ҅ олѣі · ꙇ҅ въ съсѫдѣхъ
1250410 свѣтильникꙑ своꙇ҅ми ·
1250500 мꙋдѧштю же женихꙋ · въздрѣмашѧ сѧ всѧ · ꙇ҅ съпаахѫ ·
1250600 полꙋ ношти же въпль бꙑс꙯ · се женихъ грѧдетъ ·
1250610 ꙇ҅сходите въ сърѣтение его ·
1250700 тъгда въсташѧ всѧ дѣвꙑ тꙑ · ꙇ҅ ꙋкрасишѧ свѣтильникꙑ своѩ ·
1250800 а꙼ бꙋѩ рѣшѧ мѫдръꙇ҅мъ · дадите намъ о꙼тъ о꙼лѣѣ꙼ вашего ·
1250810 ѣ꙼ко свѣтильници наши ꙋгасаѭтъ ·
1250900 ѡ꙼отъвѣшташѧ же мѫдрꙑѩ г꙯л҄ѭштѧ · еда како не достанетъ вамъ
1250910 ꙇ҅ намъ · ꙇ҅дѣте же паче къ продаѭштиімъ ꙇ҅ кꙋпите себѣ ·
1251000 ꙇ҅дѫштамъ же ꙇ҅мъ кꙋпитъ · приде женихъ · ꙇ҅ готовꙑѩ вьнидѫ ·
1251010 съ н҄имь на бракъ · ꙇ҅ затворенꙑ бꙑшѧ двьри ·
1251100 послѣдь же придошѧ прочѧѩ дѣвꙑ г꙯л҄ѭштѧ · г꙯и г꙯и ·
1251110 отвръзи намъ ·
1251200 онъ же отъвѣштавъ рече · а꙼минꙿ г꙯лѭ вамъ не вѣдѣ васъ ·
1251300 бьдите ꙋбо · ѣко не вѣсте дни ни часа ·
1251310 въ н҄ьже с꙯нъ ч꙯скъꙇ придетъ · к꙯оц꙯ ·
1251400 Ѣкоже бо ч꙯къ отъходѧ · призъва своѩ рабꙑ ·
1251410 ꙇ҅ прѣдастъ ꙇмъ ꙇ҅мѣние свое ·
1251500 ꙇ҅ о꙼вомꙋ дастъ д꙯ таланꙿтъ · овомꙋ же б꙯ · овомꙋ же а꙯ · кождо
1251510 противѫ силѣ своеи · ꙇ҅ отиде а꙼бие ·
1251600 шьдъ же приемъꙇ д꙯ таланꙿтъ · дѣла о нихъ ·
1251610 ꙇ҅ прио꙼брѣте дрꙋгѫѭ · д꙯ таланꙿтъ ·
1251700 такожде ꙇ҅же дъва · приобрѣте ꙇ҅ дрꙋгаѣ б꙯ ·
1251800 а꙼ примъꙇ единъ · шьдъ раскопа земл҄ѭ ·
1251810 ꙇ҅ съкрꙑ съребро г꙯а своего ·
1251900 по мнозѣхъ же врѣменехъ · приде г꙯ь рабъ тѣхъ ·
1251910 ꙇ҅ сътѧза сѧ съ н҄ими [о] словеси ·
1252000 ꙇ҅ пристѫпл҄ь · примъꙇ д꙯ талантъ · принесе дрꙋгѫѭ д꙯ таланꙿтъ ·
1252010 г꙯лѧ г꙯и · д꙯ таланꙿтъ ми еси прѣдалъ · се дрꙋгѫѭ д꙯ таланꙿтъ ·
1252020 приобрѣтъхъ ꙇ҅ми ·
1252100 рече е꙼мꙋ г꙯ь его · добръꙇ рабе благъꙇ · ꙇ҅ вѣрънꙑ · о꙼ малѣ бѣ
1252110 вѣрьнъ · надъ многꙑ тѧ поставл҄ѫ · вьниди въ радость г꙯и своего ·
1252200 пристѫпль же · примъꙇ б꙯ таланꙿта · рече г꙯и · б꙯ таланꙿта ми еси
1252210 прѣдалъ · се дрꙋгаѣ б꙯ таланꙿта приобрѣтохъ ꙇ҅ма ·
1252300 рече емꙋ г꙯ь его · добръꙇ рабе благꙑ вѣрьне · о малѣ бѣ вѣрьнъ
1252310 надъ многꙑ тѧ поставл҄ѫ · вьниди · въ радостъ г꙯а своего ·
1252400 пристѫпь же примъꙇ ·а꙯ таланꙿтъ · рече г꙯и · вѣдѣхъ тѧ ѣко
1252410 жестокъ еси ч꙯къ · жьн҄ѧ ꙇ҅деже нѣси сѣѣ꙼лъ ·
1252420 ꙇ҅ събираѩ ѭдꙋже не расточивъ ·
1252500 ꙇ҅ ꙋбоѣвъ сѧ · шьдъ · съкрꙑхъ таланꙿтъ твоꙇ въ зем҄и ·
1252510 се ꙇ҅маши твое ·
1252600 отъвѣштавъ же г꙯ь его рече емꙋ · зълъꙇ рабе лѣнъꙇ · вѣдѣше ·
1252610 ѣко жьн҄ѫ ꙇдеже не сѣѣхъ · ꙇ҅ събираѭ ѭдꙋже не расточихъ ·
1252700 подобааше ти ꙋбо · въдати съребро мое тръжьникомъ · ꙇ҅ пришьдъ
1252710 азъ · вьзѧлъ ꙋбо бимь свое съ лихвоѭ ·
1252800 тъгда рече рабомъ своꙇ҅мъ · възъмѣте ꙋбо · отъ н҄его таланꙿтъ ·
1252810 ꙇ҅ дадите

1252900 ꙇ҅мѫштюмꙋ · ꙇ꙯ таланꙿтъ · ꙇ҅мѫштюмꙋ бо вьсьде дано бѫдетъ ꙇ҅
1252910 избѫдетъ · а꙼ отъ не ꙇ҅мѫштааго · ꙇ҅ еже аште мнитъ сѧ ꙇ҅мꙑ ·
1252920 вьзѧто бѫдетъ отъ н҄его ·
1253000 ꙇ҅ некл҄ючимаего раба · въвръзѣте и въ тъмѫ кромѣшьн҄ѭ ·
1253010 тꙋ бѫдетъ плачь ꙇ҅ скрьжетъ зѫбомъ ·
1253100 Егда же придетъ с꙯нъ ч꙯скъꙇ · въ славѣ своеи · ꙇ҅ вси с꙯ти а꙯ꙉли
1253110 съ н҄имь · тъгда сѧдетъ на прѣстолѣ славꙑ своеѩ ·
1253200 ꙇ҅ съберѫтъ сѧ прѣдъ н҄имь вси ѩзꙑци · ꙇ҅ разлѫчитъ ѩ дрꙋгъ
1253210 отъ дрꙋга · ѣкоже пастꙑрь разлѫчаетъ · овьцѧ отъ козьлишть ·
1253300 ꙇ҅ поставитъ овьцѧ о деснѫѭ себе · а꙼ козьлиштѧ о꙼ лѣвѫѭ себе ·
1253400 тъгда речетъ ц꙯рь · сѫштиімъ о деснѫѭ его · придѣте благословени
1253410 о꙯ца моего · наслѣдите ꙋготованое вамъ ц꙯рсие ·
1253420 отъ съложениѣ всего мира ·
1253500 възлакахъ бо сѧ ꙇ҅ дасте ми ѣсти · въждѧдахъ сѧ · ꙇ҅ напоꙇ҅сте
1253510 мѧ · страннъ бѣхъ ꙇ҅ въведосте мѧ ·
1253600 нагъ ꙇ҅ одѣсте мѧ · болѣхъ · ꙇ҅ посѣтисте мене ·
1253610 въ тьмьници бѣхъ · ꙇ҅ придосте къ мнѣ ·
1253700 тъгда отъвѣштаѭтъ емꙋ · правьдьни г꙯лѭште · г꙯и · къгда тѧ
1253710 видѣхомъ · лачѫшта ꙇ҅ натрꙋхомъ · ли жѧждѫшта ·
1253720 ꙇ҅ напоꙇ҅хомъ ·
1253800 когда же тѧ видѣхомъ странна · ꙇ҅ въвѣсомъ · ли нага ꙇ҅ одѣхомъ ·
1253900 когда же тѧ видѣхомъ болѧшта · ꙇ҅ли въ тьмьници · ꙇ҅
1253910 придомъ къ тебѣ ·
1254000 И отъвѣштавъ ц꙯рь речетъ ꙇ҅мъ · а꙼минь г꙯л҄ѭ вамъ · пон҄еже
1254010 сътвористе единомꙋ отъ сихъ малъꙇхъ братъ моихъ мьньшихъ ·
1254020 мнѣ створисте ·
1254100 тъгда речетъ сѫштиімъ о꙼ шюѭ его · ꙇ҅дѣте отъ мене проклѧти ·
1254110 въ огн҄ь вѣчьнъꙇ · ꙋготованꙑ диѣволꙋ ꙇ а꙯ꙉломъ его ·
1254200 възлакахъ бо сѧ ꙇ҅ не дасте ми ѣ꙼сти · въждѧдахъ сѧ ꙇ҅
1254210 не напоꙇ҅сте мене ·
1254300 страннь бѣхъ · ꙇ҅ не въведосте мене · нагъ · ꙇ҅ не о꙼дѣсте мене ·
1254310 въ тьмьници ꙇ҅ не посѣтисте мене ·
1254400 тъгда отъвѣштаѭтъ ꙇ҅ ти г꙯л҄ѭште · г꙯и · когда тѧ видѣхомъ
1254410 алꙿчѫшта · ли жѧждѫшта · ли странна · ли нага · ли больна ·
1254420 ли въ тьмьници · ꙇ҅ не послꙋжихомъ тебѣ ·
1254500 тъгда отъвѣштаетъ ꙇ҅мъ г꙯лѧ · а꙼минь г꙯л҄ѭ вамъ · пон҄еже не
1254510 сътвористе · единомꙋ отъ сихъ мьньшихъ · ни мꙿнѣ сътвористе ·
1254600 ꙇ҅дѫтъ си въ мѫкѫ вѣчьнѫѭ · а правьдьници въ животъ
1254610 вѣчьнъꙇ ·
1260100 ꙇ҅ бꙑстъ егда съконьча и꙯с · всѣ словеса си ·
1260110 рече ꙋченикомъ своꙇмъ ·
1260200 Вѣсте ѣко по дъвою дьнꙋ пасха бꙑваетъ ·
1260210 ꙇ҅ с꙯нъ ч꙯скъꙇ прѣдаетъ сѧ на распѧтие ·
1260300 Тъгда събърашѧ сѧ а꙼рꙿхие꙼реи · ꙇ҅ кънижьници · ꙇ҅ старци
1260310 л҄юдьсциі · на дворъ архие꙼реовъ · нарицаемаго каꙇѣ꙼фа ·
1260400 ꙇ҅ съвѣтъ сътворишѧ на и꙯са · да льстиѭ ꙇ҅мѫтъ ꙇ ꙇ҅ ꙋбиѭтъ ꙇ ·
1260500 г꙯лахѫ же · нъ не въ праздьникъ · да не мльва бѫдетъ въ л҄юдехъ ·
1260600 И꙯сѵ же бꙑвъшю вътаниі · въ домꙋ симона прокаженаего ·
1260700 пристѫпи къ н҄емꙋ жена · ꙇ҅мѫшти а꙼лавестръ мѵра драга ·
1260710 ꙇ҅ възлиѣ на главѫ его възлежѧшта ·

1260800 видѣвъше же ꙋченици его · негодовашѧ г꙯л҄ѭште ·
1260810 чесо ради гꙑбѣль си ·
1260900 можааше бо се мѵро · продано бꙑти на мнозѣ ·
1260910 ꙇ҅ дано бꙑти ништиімъ ·
1261000 разꙋмѣвъ же и꙯с рече ꙇ҅мъ · чьто трꙋждаете женѫ ·
1261010 дѣло бо добро съдѣла о꙼ мнѣ ·
1261100 всегда бо ништѧѩ ꙇ҅мате съ собоѭ · мене же не всегда ꙇ҅мате ·
1261200 Възлиѣвъшиѣ бо си · миро на тѣло мое · на погребение мѧ сътвори ·
1261300 а꙼минь г꙯лѭ вамъ · ꙇ҅деже а꙼ште проповѣдано бѫдетъ · е꙯ваꙉлие
1261310 се · въ вьсемь мирѣ речетъ сѧ · ꙇ҅ еже сътвори си въ п꙯ть еѩ ·
1261400 Тъгда шьдъ · единъ отъ обою на десѧте · нарицаемꙑ ꙇ҅юда
1261410 ꙇ҅скариотьскъꙇ · къ архие꙼реомъ
1261500 рече · чьто хоштете ми дати · ꙇ҅ азъ вамъ прѣдамь и ·
1261510 о꙼ни же поставишѧ емꙋ ꙉ꙯· съребрьникъ ·
1261600 ꙇ҅ отътоли ꙇскааше подобьна врѣмене · да ꙇ прѣдастъ ·
1261700 въ пръвꙑ же дьнь опрѣснъкъ пристѫпишѧ ꙋченици кꙑ и꙯сѵ ·
1261710 г꙯л҄ѭште къ н҄емꙋ · къде хоштеши ꙇ҅ ꙋготоваемъ ти ѣ꙼сти пасха ·
1261800 о꙼нъ же рече ꙇ҅дѣте въ градъ къ е꙼терꙋ · ꙇ҅ рьцѣте емꙋ ·
1261810 ꙋчител҄ь г꙯л҄етъ · врѣмѧ мое близъ естъ · ꙋ тебе сътвор҄ѫ пасхѫ
1261820 съ ꙋченикꙑ своꙇ҅ми ·
1261900 ꙇ҅ сътворишѧ ꙋченици · ѣкоже повелѣ ꙇ҅мъ и꙯с ·
1261910 ꙇ҅ ꙋготовашѧ꙼ пасхѫ ·
1262000 Вечерꙋ же бꙑвъшю · възлеже съ обѣма на десѧте · ꙋ꙼ченикома ·
1262100 ꙇ҅ ѣдѫштемъ ꙇ҅мъ рече · а꙼минь г꙯л҄ѭ вамъ ·
1262110 ѣ꙼ко единъ отъ васъ прѣдастъ мѧ ·
1262200 ꙇ҅ скръбѧште зѣло начѧшѧ г꙯лати емꙋ · е꙼динъ кождо ꙇ҅хъ ·
1262210 е꙼да а꙼зъ есмь г꙯и ·
1262300 Ѡнъ же отъвѣштавъ рече · о꙼мочиі съ мноѭ въ солило рѫкѫ ·
1262310 тъ мѧ прѣдастъ ·
1262400 с꙯нъ же ч꙯скъꙇ ꙇ҅детъ ѣкоже естъ псано о н҄емь · горе же ч꙯кꙋ
1262410 томꙋ · ꙇ҅мьже с꙯нъ ч꙯скъꙇ прѣданъ бѫдетъ · добрѣе емꙋ би бꙑло ·
1262420 а꙼ште сѧ би не родилъ ч꙯къ тъ ·
1262500 Ѡтъвѣштавъ же ꙇ҅юда прѣдавъꙇ его рече · е꙼да а꙼зъ есмь равꙿви ·
1262510 г꙯ла емꙋ тꙑ рече ·
1262600 ѣ꙼дѫштемъ же ꙇ҅мъ · приімъ и꙯с · хлѣбъ ꙇ҅ б꙯лгвивъ · прѣломи і ·
1262610 ꙇ҅ даѣ꙼ше ꙋченикомъ своꙇ҅мъ ꙇ҅ рече · примѣте ѣ꙼дите ·
1262620 се е꙼стъ тѣло мое ·
1262700 ꙇ҅ примъ чашѫ · ꙇ҅ хвалѫ въздавъ дастъ ꙇ҅мъ г꙯лѧ ·
1262710 пиіте отъ н҄еѩ вси ·
1262800 се естъ кръвь моѣ · новаего завѣта · проливаемаѣ за многꙑ ·
1262810 въ отъпꙋштение грѣхомъ ·
1262900 г꙯л҄ѭ же вамъ · ѣко не ꙇ҅мамь пити отъ плода сего лозънаго ·
1262910 до того дне · е꙼гда пиѭ съ вами · новъ въ ц꙯рси о꙯ца моего ·
1263000 ꙇ҅ въспѣвъше ꙇ҅зидошѧ въ горѫ е꙼леоньскѫѭ ·
1263100 тъгда г꙯ла ꙇ҅мъ и꙯с · вси вꙑ съблазните сѧ о мнѣ въ сиѭ ношть ·
1263110 псано бо естъ поражѫ пастꙑрѣ · ꙇ҅ разидѫтъ сѧ овьцѧ стада ·
1263200 по въскръсновени же моемь · варѣѭ вꙑ въ галилеи ·
1263300 Ѡтъвѣштавъ же петръ рече емꙋ · а꙼ште ꙇ҅ вси съблазнѧтъ сѧ о
1263310 тебѣ · а꙼зъ николиже не съблажн҄ѫ сѧ о тебѣ ·
1263400 рече емꙋ и꙯с · а꙼минь г꙯лѭ тебѣ · ѣко въ сиѭ ношть прѣжде ·

1263410 даже кꙋръ не възгласитъ · три кратꙑ отъвръжеши сѧ мене ·
1263500 г꙯ла емꙋ петръ · а꙼ште ми сѧ кл҄ючитъ ꙇ҅ съ тобоѭ ꙋмрѣти ·
1263510 не отъвръгѫ сѧ тебе · такожде ꙇ҅ вси ꙋченици рѣшѧ ·
1263600 Тъгда приде съ н҄ими и꙯с · вь всь нарицаемѫѭ · ꙉенꙿсимани · ꙇ҅
1263610 г꙯ла ꙋченикомъ · сѧдѣте тꙋ · донꙿдеже шьдъ помол҄ѭ сѧ тамо ·
1263700 ꙇ҅ поемъ петра ꙇ҅ оба с꙯на зеведеова · начѧтъ скръбѣти ·
1263710 ꙇ҅ тѫжити ·
1263800 тъгда г꙯ла ꙇ҅мъ и꙯с · прискръбъна естъ д꙯ша моѣ до съмръти ·
1263810 пожидѣте сьде ꙇ҅ бьдите съ мноѭ ·
1263900 ꙇ҅ прѣшьдъ мало паде ниць · молѧ сѧ ꙇ҅ г꙯лѧ · о꙯че мои · а꙼ште
1263910 възможьно естъ · да мимоꙇ҅детъ отъ мене чаша си ·
1263920 о꙼баче не ѣкоже азъ хоштѫ · нъ ѣкоже тꙑ ·
1264000 ꙇ҅ въставъ отъ молитвꙑ приде къ ꙋченикомъ · ꙇ҅ обрѣте ѩ
1264010 съпѧштѧ · ꙇ҅ г꙯ла петрови · тако ли не възможе ·
1264020 единого часа побьдѣти съ мноѭ ·
1264100 Бьдите ꙇ҅ молите сѧ · да не вьнидете въ напасть ·
1264110 д꙯хъ бо бьдръ · а꙼ плъть немоштьна ·
1264200 Пакꙑ въторицеѭ помоли сѧ г꙯лѧ · о꙯че моі · а꙼ште не можетъ
1264210 чаша си мимоꙇ҅ти отъ мене · а꙼ште не пьѭ еѩ ·
1264220 бѫди вол҄ѣ твоѣ ·
1264300 ꙇ пришьдъ пакꙑ обрѣте ѩ съпѧштѧ · бѣсте бо очи ꙇ҅мъ
1264310 тѧготьнѣ ·
1264400 ꙇ҅ оставь ѩ пакꙑ шьдъ помоли сѧ · третицеѭ тожде слово рекъ ·
1264500 тъгда приде къ ꙋченикомъ · ꙇ҅ г꙯ла ꙇ҅мъ съпите · ꙇ҅ прочее
1264510 почиваꙇ҅те · се приближи сѧ година · ꙇ҅ с꙯нъ ч꙯скъꙇ
1264520 прѣдаетъ сѧ въ рѫцѣ грѣшьникомъ ·
1264600 Въстанѣте поꙇ҅дѣмъ · се приближи сѧ прѣдаѩи мѧ ·
1264700 Ꙇ еште г꙯л҄ѭштю емꙋ · се ꙇ҅юда е꙼динъ · о꙼тъ о꙼бою на десѧте
1264710 приде · ꙇ҅ съ н҄имь народъ многъ · съ о꙼рѫжиі · ꙇ҅ дрꙿколꙿми ·
1264720 о꙼тъ арꙿхиереи · ꙇ҅ старць л҄юдьскъꙇхъ ·
1264800 прѣдаѩꙇ҅ же і · дастъ ꙇ҅мъ знамение · е꙼гоже аште лобъжѫ ·
1264810 то естъ · ꙇ҅мѣте и ·
1264900 ꙇ҅ абие пристѫпл҄ь къ ꙇ꙯сви ·
1265000 рече емꙋ · дрꙋже на н҄еже еси пришьлъ · тогда пристѫпьше ·
1265010 възложишѧ рѫцѣ на и꙯са · ꙇ҅ ѩшѧ и ·
1265100 ꙇ҅ се е꙼динъ отъ сѫштиіхъ съ ꙇ꙯сомь · простьръ рѫкѫ ꙇ҅звлѣкъ
1265110 ножь свои · ꙇ҅ ꙋдари раба арꙿхие꙼рео꙼ва · ꙇ҅ ꙋрѣза емꙋ ꙋхо ·
1265200 тъгда г꙯ла емꙋ и꙯с · възврати ножь свои въ свое мѣсто ·
1265210 Вси бо приемъши ножь · ножемь погꙑбнѫтъ ·
1265300 ли мꙿнитъ ти сѧ · ѣко не могѫ нꙑн҄ѣ · ꙋмолити о꙯ца моего · ꙇ҅
1265310 приставитъ мꙿнѣ · вѧште · ли дъва на десѧте леꙉео꙼на а꙯ꙉлъ ·
1265400 како же ꙋбо събѫдѫтъ сѧ кънигꙑ · ѣко тако подобаа꙼ше бꙑти ·
1265500 Въ тъ часъ рече и꙯с къ народомъ · ѣко на разбоꙇ҅ника ли
1265510 ꙇ҅зидосте · съ орѫжиемь ꙇ҅ дрьколꙿми · ѩти мѧ · по вꙿсѧ дꙿни
1265520 сѣдѣхъ съ вами · въ ц꙯ркъве ꙋчѧ · ꙇ҅ не ѩсте мене ·
1265600 се же все бꙑстъ · да събѫдѫтъ сѧ кън҄игꙑ пророчьскꙑѩ ·
1265610 тъгда ꙋченици вси оставьше и бѣжашѧ ·
1265700 Они же [по]ꙇ҅мъше и꙯са ведошѧ и къ каꙇѣ꙼фѣ · а꙼рꙿхие꙼реови ·
1265710 ꙇ҅деже кънижьници · ꙇ҅ старци събърашѧ сѧ ·
1265800 петръ же ꙇ҅дѣаше по н҄емь ꙇ҅здалече · до двора а꙼рхиереова · ꙇ҅

1265810 въшьдъ вънѫтрь сѣдѣше съ слꙋгами · видѣти кончинѫ ·
1265900 а꙼рꙿхиереи же ꙇ҅ старци · ꙇ҅ съньмъ вьсь · ꙇ҅скаахѫ лъжа
1265910 съвѣдѣтел҄ѣ на ꙇ꙯са · ѣко да ꙋбиѭтъ ꙇ ·
1266000 ꙇ҅ не обрѣтѫ · ꙇ҅ многомъ лъжемъ · съвѣдѣтел҄емъ
1266010 пристѫпьшемъ · послѣдь же пристѫпьша два съвѣдѣтел҄ѣ
1266100 рѣсте · сь рече могѫ разорити црꙿковь б꙯жиѭ ·
1266110 ꙇ҅ трьми дꙿньми съзъдати ѭ ·
1266200 ꙇ҅ въставъ архиереи рече емꙋ · ничесоже ли не отъвѣштаваеши ·
1266210 чьто си на тѧ съвѣдѣтел҄ьствꙋѭтъ ·
1266300 ꙇ꙯с же мльчааше · ꙇ҅ отъвѣштавъ арꙿхие꙼реи рече емꙋ · заклинаѭ
1266310 тѧ б꙯мь живъꙇмь · да речеши намъ · а꙼ште тꙑ еси х꙯ъ с꙯нъ б꙯жіи ·
1266400 г꙯ла емꙋ и꙯с тꙑ рече · о꙼баче г꙯л҄ѭ вамъ · о꙼тъселѣ ꙋзьрите с꙯на
1266410 ч꙯скааго сѣдѧшта о деснѫѭ силꙑ ·
1266420 ꙇ҅ грѧдѫшта на облацѣхъ н꙯ебскъꙇхъ ·
1266500 тъгда архиереі растръза ризꙑ своѩ г꙯лѧ · ѣко власвимиѭ рече ·
1266510 чьто еште трѣбꙋемъ съвѣдѣтел҄ь ·
1266520 се нꙑн҄ѣ слꙑшасте · власвимиѭ его ·
1266600 чьто сѧ вамъ мьнитъ · о꙼ни же о꙼тъвѣштавъше рѣшѧ ·
1266610 повиннъ естъ съмръти ·
1266700 тъгда запл҄ьвашѧ лице го · ꙇ҅ пакости емꙋ дѣашѧ ·
1266710 ови же за ланитѫ ꙋдаришѧ
1266800 г꙯л҄ѭште · прорьци намъ х꙯е къто естъ ꙋдарьꙇ тѧ ·
1266900 Петръ же вьнѣ сѣдѣаше на дворѣ · ꙇ҅ пристѫпи къ н҄емꙋ едина
1266910 рабꙑн҄и · г꙯лѭшти · ꙇ҅ тꙑ бѣ съ ꙇ꙯сомь галилѣꙇ҅скъꙇмь ·
1267000 онъ же отъвръже сѧ прѣдъ всѣми г꙯лѧ · не вѣмь чьто г꙯леши ·
1267100 ꙇ҅шьдъшю же емꙋ въ врата · ꙋ꙼зьрѣ и дрꙋгаѣ · ꙇ҅ г꙯ла емꙋ ·
1267110 тꙋ ꙇ҅ сь бѣ ч꙯къ · съ ꙇ꙯҅сомь назарѣниномь ·
1267200 ꙇ҅ пакꙑ отъвръже сѧ съ клѧтвоѭ · ѣко не знаѭ ч꙯ка ·
1267300 не по многꙋ же пристѫпьше · стоѩштеі рѣшѧ петрови · въ
1267310 ꙇ҅стинѫ ꙇ҅ тꙑ отъ нихъ еси · ꙇ҅ бесѣда твоѣ а꙼вѣ тѧ творитъ ·
1267400 Тъгда начѧтъ ротити сѧ ꙇ҅ клѧти сѧ · ѣко не знаѭ ч꙯ка ·
1267410 ꙇ҅ абие кꙋръ възгласи ·
1267500 ꙇ҅ помѣнѫ петръ г꙯лъ ꙇ꙯свъ · ꙇ҅ рече емꙋ · ѣко прѣжде даже кꙋръ
1267510 не възгласитъ · три кратꙑ отъвръжеши сѧ мене ·
1267520 ꙇ҅ ишьдъ вънъ плака сѧ горꙿко · к꙯оц꙯ ·
1270100 Ютрꙋ же бꙑвъшю · съвѣтъ сътворишѧ · вси арꙿхие꙼реи ·
1270110 ꙇ҅ старꙿци л҄юдьсциі на ꙇ꙯са · ѣко ꙋбити і ·
1270200 ꙇ҅ сьвѧзавъше и ведошѧ · ꙇ҅ прѣдашѧ пѫнꙿтьскꙋмꙋ пилатꙋ ·
1270210 ꙇ҅ꙉемонꙋ ·
1270300 Тъгда видѣ ꙇ҅юда · прѣдавъꙇ его · ѣко осѫдишѧ и · раскаѣвъ
1270310 сѧ възврати · ꙉ꙯ съребрьникъ · а꙼рꙿхие꙼реомъ ꙇ҅ старцемъ
1270400 г꙯лѧ · съгрѣшихъ прѣдавъ крьвь неповиньнѫ · они же рѣшѧ
1270410 чьто естъ намъ · тꙑ ꙋзьриши ·
1270500 ꙇ҅ повръгъ е въ цръкьве отиде · ꙇ҅ ошьдъ възвѣси сѧ ·
1270600 а꙼рꙿхиереꙇ҅ же приемъше съребро рѣшѧ · не достоꙇ҅но естъ
1270610 въложити его въ карꙿванѫ · пон҄еже цѣна кръве естъ ·
1270700 съвѣтъ же сътворꙿше · кꙋпишѧ ꙇ҅мь село скѫдельниково ·
1270710 въ погрѣбание странънъꙇмъ ·
1270800 тѣмь же нарече сѧ село то село кръве до сего дне ·
1270900 тъгда събꙑстъ сѧ реченое пророкомь ꙇ҅еремиемь · г꙯лѭштемь ·

1270910 ꙇ҅ приѩшѧ ꙉ꙯ съребрьникъ · цѣнѫ цѣн҄енаего ·
1270920 егоже цѣнишѧ отъ с꙯новъ ꙇ꙯҅левъ ·
1271000 ꙇ҅ дашѧ на селѣ скѫдельничи · ѣко же съказа мнѣ г꙯ь ·
1271100 Ꙇ꙯с же ста прѣдъ ꙇꙉемономь · ꙇ въпроси ꙉемонъ г꙯лѧ · тꙑ ли
1271110 еси ц꙯рь ꙇюдѣꙇскъ · ꙇ꙯с же рече емꙋ тꙑ г꙯леши ·
1271200 е꙼гда на н҄ь г꙯лахѫ арꙿхие꙼реі ꙇ҅ старци ·
1271210 ничьсоже отъвѣштавааше ·
1271300 тъгда г꙯ла емꙋ пилатъ · не слꙑшиши ли колико на тѧ
1271310 съвѣдѣтел҄ьствꙋѭтъ ·
1271400 ꙇ҅ не отъвѣшта емꙋ · ни къ е꙼диномꙋ г꙯лꙋ ·
1271410 ѣко дивити сѧ ꙇ҅ꙉемонꙋ зѣло ·
1271500 на всѣкъ же днь великъ · обꙑчаꙇ҅ бѣ ꙇ҅ꙉемонꙋ · отъпꙋштати
1271510 народꙋ · съвѧзън҄ѣ е꙼гоже хотѣа꙼хѫ ·
1271600 ꙇ҅мѣше же тъгда съвѧзьн҄ѣ нарочита · нарицаемаа꙼го вараа꙼вѫ ·
1271700 събъравъшемъ же сѧ ꙇ҅мъ · рече ꙇ҅мъ пилатъ · кого хоштете отъ
1271710 обою · отьпꙋштѫ вамъ · вараа꙼вѫ ли ꙇ҅ли ꙇ꙯са · нарицаемаго х꙯а ·
1271800 вѣдѣаше бо ѣко зависти ради прѣдашѧ и ·
1271900 сѣдѧштю же емꙋ на сѫдишти · посъла къ н҄емꙋ жена своѣ
1271910 г꙯л҄ѭшти · ничьсоже тебѣ · ꙇ҅ правьдьникꙋ томꙋ · много бо
1271920 пострадахъ дньсь въ сънѣ его ради ·
1272000 а꙼рхиереꙇ же ꙇ҅ старꙿци · наꙋстишѧ народꙑ ·
1272010 да ꙇ҅спросѧтъ вараа꙼вѫ · ꙇ҅ и꙯са погꙋбѧтъ ·
1272100 ѡ꙼тъвѣштавъ же ꙇ҅ꙉемонъ рече ꙇ҅мъ · кого хоштете отъ о꙼бою
1272110 отъпꙋштѫ вамъ · о꙼ни же рѣшѧ вараа꙼вѫ ·
1272200 г꙯ла ꙇ҅мъ пилатъ · чьто же сътвор҄ѭ · ꙇ꙯҅са нарицаемаего х꙯а ·
1272210 г꙯лашѧ емꙋ вси да распѧтъ бѫдетъ ·
1272300 ꙇ҅ꙉемонъ же рече ꙇ҅мъ · чьто зъло сътвори · они же ꙇ҅злиха
1272310 въпиѣхѫ г꙯лѭште · да распѧтъ бѫдетъ ·
1272400 видѣвъ же пилатъ · ѣко ничьсоже ꙋспѣетъ · нъ паче мльва бꙑваетъ ·
1272410 приꙇ҅мъ водѫ ꙋмꙑ рѫцѣ прѣдъ народомь · г꙯лѧ неповиннъ есмь ·
1272420 отъ кръве сего правьдьника · вꙑ ꙋзьрите ·
1272500 ꙇ҅ отъвѣштавъше вси л҄юдие рѣшѧ · кръвь его на насъ ·
1272510 ꙇ҅ на чѧдѣхъ нашихъ ·
1272600 Тъгда отъпꙋсти ꙇ҅мъ вараа꙼вѫ · ꙇ꙯҅са же бивъ ·
1272610 прѣдастъ ꙇ да ꙇ распьнѫтъ ·
1272700 Тъгда воꙇни ꙉемонови · прѣꙇ҅мъше ꙇ꙯са на сѫдишти ·
1272710 събърашѧ на нь вьсѫ спирѫ ·
1272800 ꙇ҅ съвлькъше и · хламѵдоѭ чръвленоѭ одѣшѧ і ·
1272900 ꙇ҅ съплетъше вѣньць отъ тръниѣ · възложишѧ на главѫ его · ꙇ҅
1272910 трьсть въ десницѫ его · ꙇ҅ поклоньше сѧ прѣдъ н҄имь на колѣнꙋ ·
1272920 рѫгаахѫ сѧ емꙋ г꙯л҄ѭште · Радꙋꙇ сѧ ц꙯рю ꙇ҅юдѣꙇскъ ·
1273000 ꙇ҅ плинѫвъше на н҄ь · приѩшѧ трьсть · ꙇ҅ биѣхѫ ꙇ по главѣ ·
1273100 ꙇ҅ егда порѫгашѧ сѧ емꙋ · съвлѣшѧ съ н҄его хламѵ҅дѫ · ꙇ҅
1273110 облѣшѧ і въ ризꙑ своѩ ·ꙇ҅ ведошѧ и на распѧтие ·
1273200 ꙇ҅сходѧште же обрѣтѫ ч꙯ка · к҄ѵринѣꙇ҅ска · ꙇ҅менемь симона
1273210 семꙋ задѣшѧ понести к꙯рстъ его · к꙯оц꙯ ·
1273300 Ꙇ пришьдъше на мѣсто нарицаемое · ꙉельꙉота ·
1273310 еже естъ нарицаемо краниево мѣсто ·
1273400 дашѧ емꙋ пити · оцьть съ зльчиѭ размѣшьнъ ·
1273410 ꙇ въкꙋшь не хотѣаше пити ·

1273500 пропьнъше же и · раздѣльше ризꙑ его меташѧ жрѣбиѩ ·
1273600 ꙇ҅ сѣдъше стрѣжахѫ ꙇ тꙋ ·
1273700 ꙇ҅ положишѧ връхꙋ главꙑ его · винѫ напсанѫ ·
1273710 сь естъ ꙇ꙯с · ц꙯рь ꙇ҅юдѣꙇскъ ·
1273800 тъгда распѧшѧ съ н҄имь два разбоꙇ҅ника · единого о деснѫѭ ·
1273810 ꙇ҅ единого о шюѭѭ ·
1273900 Мимоходѧштеꙇ҅ же хꙋл҄ѣахѫ и · покꙑваѭште главами своꙇ҅ми
1274000 ꙇ г꙯лѭште · ꙋ꙼вꙿва · разарѣѩі цръковь · ꙇ҅ трьми дьньми
1274010 съзидаѩ ѭ · с꙯пи себе · аште с꙯нъ б꙯жіи еси · сълѣзи съ крста ·
1274100 такожде же ꙇ҅ архиереи рѫгаѭште сѧ · съ кън҄ижьникꙑ ꙇ҅
1274110 старци · ꙇ҅ фарисѣи г꙯лаа꙼хѫ ·
1274200 ꙇ҅нꙑ с꙯пе · себе ли не можеши с꙯псти · а꙼ште ц꙯рь ꙇ꙯҅лвъ естъ ·
1274210 да сълѣзетъ нꙑн҄ѣ съ к꙯рста · ꙇ҅ вѣрѫ ꙇ҅мемъ емꙋ ·
1274300 ꙋпъва на б꙯а · да ꙇ҅збавитъ і нꙑн҄ѣ · а꙼ште хоштетъ емꙋ ·
1274310 Рече бо ѣко б꙯жіи с꙯нъ есмь ·
1274400 тожде же ꙇ҅ разбоꙇ҅ника пропѧтаѣ съ н҄имь · поношаа꙼шете емꙋ ·
1274500 Ѡтъ шестꙑѩ же годинꙑ · тъма бꙑс꙯ по всеи земл҄и ·
1274510 до девѧтꙑѩ годинꙑ ·
1274600 при девѧтѣꙇ же годинѣ · възъпи и꙯с гласомь велиемь г꙯лѧ · е꙼ли ·
1274610 е꙼ли лемꙿма завахꙿтани · е꙼же естъ б꙯же б꙯же мои въскѫѭ
1274620 мѧ остави ·
1274700 е꙼тери же отъстоѩштихъ тꙋ · слꙑшавъше г꙯лахѫ · ѣко
1274710 ꙇ҅лиѭ зоветъ ·
1274800 ꙇ҅ абие текъ единъ отъ н҄ихъ · ꙇ҅ приімъ гѫбѫ · наплънь оцьта ·
1274810 ꙇ҅ възньзъ на трьсть напаѣше і ·
1274900 ꙇ҅ прочиі г꙯лахѫ · о꙼стани да видимъ аште придетъ · ꙇ҅лиѣ
1274910 с꙯пстъ его · дрꙋгъꙇ же приꙇ҅мъ копие · прободе емꙋ ребра ·
1274920 ꙇ҅ изиде вода ꙇ҅ кръвь ·
1275000 ꙇ꙯с же пакꙑ възъпивъ гласомь велиемь · ꙇ҅спꙋсти д꙯хъ ·
1275100 ꙇ҅ се катапетазма црковънаѣ · раздъра сѧ · съ вꙑшьн҄ѣго краѣ ·
1275110 до нижьн҄ѣаго · на дъвое · ꙇ҅ землѣ потрѧсе сѧ ·
1275120 ꙇ҅ камение распаде сѧ ·
1275200 ꙇ҅ гроби отвръзошѧ сѧ · ꙇ҅ многа тѣлеса почиваѭштиіхъ
1275210 с꙯тъꙇхъ въсташѧ ·
1275300 ꙇ҅ ишьдъше ꙇ҅з гробъ · по въскръсновениі его · вънидошѧ въ
1275310 с꙯тъꙇ градъ · ꙇ҅ ѣвишѧ сѧ многомъ ·
1275400 сътьникъ же ꙇ҅ иже бѣа꙼хѫ съ н҄имь · стрѣгѫште и꙯са · видѣвъше
1275410 трѫсъ ꙇ҅ бꙑвъшаа꙼ · ꙋбоѣшѧ сѧ г꙯л҄ѭште ·
1275420 въ ꙇ҅стинѫ б꙯жіи с꙯нъ сь бѣ · к꙯оц꙯ ·
1275500 Бѣа꙼хѫ же тꙋ женꙑ многꙑ · ꙇ҅здалече зьрѧштѧ · ѩже ꙇ҅дѫ
1275510 по ꙇ꙯сѣ · о꙼тъ галилеѩ слꙋжѧштѧ емꙋ ·
1275600 вь н҄ихъ же бѣ мариѣ магъдалꙑн҄и · ꙇ҅ мариѣ ꙇ҅ѣковл҄ѣ ·
1275610 ꙇ҅ осиі м꙯ти · ꙇ҅ м꙯ти с꙯новꙋ зеведеовꙋ ·
1275700 поздѣ же бꙑвъшю · приде ч꙯къ богатъ · отъ а꙼римате꙼ѩ ·
1275710 ꙇ҅менемь ꙇ҅осифъ · ꙇ҅же ꙇ҅ ꙋчи сѧ ꙋ ꙇ꙯са ·
1275800 сь пристѫпь къ пилатꙋ · проси тѣла ꙇ꙯҅сва ·
1275810 пилатъ же повелѣ тѣло ꙇ꙯сво дати ·
1275900 ꙇ҅ приꙇ҅мъ тѣло ꙇ҅осифъ · обитъ е пон҄ѣвицеѭ чистоѭ ·
1276000 ꙇ҅ положи е въ новѣемь своемь гробѣ · ꙇ҅же ꙇ҅сѣче въ камени ·
1276010 ꙇ҅ възваль · камень на двьри гроба отиде ·

1276100 Бѣ же тꙋ мариѣ магъдалꙑн҄и · ꙇ҅ дрꙋгаѣ мариѣ сѣдѧшти
1276110 прѣмо гробꙋ ·
1276200 Въ ꙋтрьни же днь по параскевьꙉиі · събърашѧ сѧ арꙿхиереи ꙇ҅
1276210 фарисеі · къ пилатꙋ
1276300 г꙯л҄ѭште · г꙯и помѣнѫхомъ · ѣко льстьць онъ рече · еште живъ
1276310 сꙑ · по трьхъ дньхъ въстанѫ ·
1276400 повели ꙋбо ꙋтвръдити гробъ · до третиѣго дьне · еда како пришьдъше
1276410 ꙋченици ноштиѭ ꙋкрадѫтъ ꙇ · ꙇ҅ рекѫтъ л҄юдемъ въста отъ
1276420 мрътвъꙇхъ · ꙇ҅ бѫдетъ послѣдьн҄ѣѣ льсть горьши пръвꙑѩ ·
1276500 Рече же ꙇ҅мъ пилатъ · ꙇ҅мате кꙋстодиѭ · ꙇ҅дѣте ꙋтвръдите
1276510 ѣкоже вѣсте ·
1276600 о꙼ни же шьдъше ꙋтвръдишѧ гробъ · знаменавъше камень
1276610 съ кꙋстодиеѭ · к꙯оц꙯ ·
1280100 Въ вечеръ же сѫботънъꙇ · свитаѭшти въ пръвѫѭ сѫботѫ · приде
1280110 мариѣ магъдалꙑн҄и · ꙇ҅ дрꙋгаѣ мариѣ видѣтъ гроба ·
1280200 ꙇ҅ се трѫсъ бꙑстъ велиі · а꙯ꙉлъ бо г꙯нь съшьдъ съ н꙯бсе · ꙇ҅
1280210 пристѫпь отъвали камень · ѡтъ двьриі гроба · ꙇ҅ сѣдѣаше на н҄емь ·
1280300 бѣ же зракъ его ѣко млъни · ꙇ҅ одѣние его бѣло ѣко снѣгъ ·
1280400 ѡ꙼тъ страха же его сътрѧсошѧ сѧ стрѣгѫштеі ·
1280410 ꙇ҅ бѣшѧ ѣко мрътви ·
1280500 отъвѣштавъ же а꙯ꙉлъ рече женама · не боꙇта вꙑ сѧ ·
1280510 вѣмь бо ѣко ꙇ꙯҅са · пропѧтаего ꙇ҅штета ·
1280600 нѣстъ сьде · въста бо · ѣкоже рече · придѣта видита мѣсто ·
1280610 ꙇ҅деже лежа х꙯ъ ·
1280700 ꙇ҅ скоро шьдъши · рьцѣта ꙋченикомъ его · ѣко въста отъ
1280710 мрътвъꙇхъ · ꙇ҅ се варѣетъ вꙑ въ галилеи · тꙋ і ꙋзьрите ·
1280720 се рѣхъ вама ·
1280800 ꙇ҅ ошьдъши скоро отъ гроба · съ страхомь ꙇ҅ радостиѭ велиеѭ ·
1280810 тѣсте възвѣститъ ꙋченикомъ · егда же ꙇ҅дѣашете възвѣститъ
1280820 ꙋченикомъ его ·
1280900 ꙇ҅ се и꙯с · сърѣте і г꙯лѧ · радꙋꙇ҅та сѧ · онѣ же пристѫпьши ·
1280910 ѩсте сѧ за нозѣ его · ꙇ҅ поклонисте сѧ емꙋ ·
1281000 Тъгда г꙯ла ꙇ҅ма и꙯с · не боꙇ҅та сѧ · ꙇ҅дѣта ꙇ҅ възвѣстита
1281010 братриі моеи · да ꙇ҅дѫтъ въ галиле꙼ѭ ꙇ҅ тꙋ мѧ видѧтъ ·
1281100 ꙇ҅дѫштема же ꙇ҅ма · сь е꙼терꙑ отъ кꙋстодиѩ · пришьдъше въ
1281110 градъ · възвѣстишѧ а꙼рꙿхиереомъ всѣ бꙑвъшаа꙼ ·
1281200 ꙇ҅ събърашѧ сѧ старци · съвѣтъ же сътворьше · съребро много
1281210 дашѧ воꙇномъ ·
1281300 г꙯лѭште · рьцѣте · ѣко ꙋченици его ноштиѭ · пришьдъше
1281310 ꙋкрадошѧ і намъ съпѧштемъ ·
1281400 ꙇ҅ аште се ꙋслꙑшано бѫдетъ · ꙋ ꙇ҅ꙉемона · мꙑ ꙋтолимъ і ·
1281410 ꙇ҅ вꙑ бес печали сътворимъ ·
1281500 они же приімъше съребро · сътворишѧ ѣкоже наꙋчени бꙑшѧ · ꙇ҅
1281510 промьче сѧ слово се · въ ꙇ҅ю꙼деꙇ҅хъ до сего дне ·
1281600 Единъꙇ же на десѧте ꙋченикъ ꙇ҅дошѧ въ галилеѭ въ горѫ
1281610 ѣможе повелѣ ꙇ҅мъ и꙯с ·
1281700 ꙇ҅ видѣвъше и поклонишѧ сѧ емꙋ · ови же ꙋсѫмьнѣшѧ сѧ ·
1281800 ꙇ҅ пристѫпль и꙯с · рече ꙇ҅мъ г꙯лѧ · дана ми естъ всѣка власть ·
1281810 на н꙯бсе ꙇ҅ на земли ·
1281900 шьдъше ꙋбо наꙋчите всѧ ѩзꙑкꙑ · крьстѧштѧ ѩ ·

1281910 въ ꙇ҅мѧ о꙯ца ꙇ҅ с꙯на ꙇ҅ с꙯таго д꙯ха ·
1282000 ꙋчѧштѧ ѩ бл҄юсти · вьсѣ елико заповѣдѣхъ вамъ · ꙇ҅ се азъ съ
1282010 вами есмь · всѧ дни · до съконьчаниѣ вѣка · а꙼минь : +
2010100 Зачѧло е꙯ваꙉлиѣ · ꙇ꙯с х꙯ва с꙯на б꙯жиѣ ·
2010200 ѣкоже естъ псано въ пророцѣхъ · се а꙼зъ посъл҄ѭ а꙯ꙉлъ моі · прѣдь
2010210 лицемь моꙇмь · ꙇ҅же ꙋготовитъ пѫть твоꙇ · прѣдъ тобоѭ ·
2010300 Гласъ въпиѭштаго въ пꙋстꙑн҄и · ꙋготоваꙇ҅те пѫть г꙯нь ·
2010310 правꙑ творите стьзѧ его ·
2010400 Бꙑстъ ꙇ҅о꙼анъ кръстѧ въ пꙋстꙑн҄и · ꙇ҅ проповѣдаѩ крьштение
2010410 покаа꙼нию · въ о꙼тъпꙋштение грѣхомъ ·
2010500 ꙇ҅ исхождаа꙼ше къ н҄емꙋ всѣ ꙇ҅юдѣꙇскаѣ страна · ꙇ҅ и꙯лмѣне · ꙇ҅
2010510 крьштахѫ сѧ вси въ ꙇо꙼рданьсцѣꙇ рѣцѣ · отъ н҄его ·
2010520 ꙇ҅сповѣдаѭште грѣхꙑ своѩ ·
2010600 бѣ же ꙇ҅оанъ обльченъ власꙑ вельбѫжди · ꙇ҅ поѣсъ ꙋсъмѣнъ о
2010610 чрѣслѣхъ е꙼го · ꙇ҅ ѣдь · а꙼криди ꙇ҅ медъ дивиі ·
2010700 ꙇ҅ проповѣдаа꙼ше г꙯лѧ · грѧдетъ крѣпл҄еꙇ мене · въ слѣдъ мене ·
2010710 емꙋже нѣсмь достоꙇ҅нъ · поклон҄ь сѧ раздрѣшити ·
2010720 ремене сапогꙋ его ·
2010800 а꙼зъ ꙋбо крьстихъ вꙑ водоѭ · а꙼ тъ крьститъ вꙑ д꙯хомь с꙯тьꙇмь ·
2010900 ꙇ҅ бꙑсть въ дьни тꙑ · приде и꙯с отъ назарѣта галилеꙇ҅скаа꙼го ·
2010910 ꙇ҅ крьсти сѧ отъ ꙇ҅о꙼ана въ ꙇорꙿданѣ ·
2011000 ꙇ҅ абие въсходѧ отъ водꙑ · ꙇ҅ видѣ разводѧшта сѧ н꙯бса ·
2011010 ꙇ҅ д꙯хъ ѣко голѫбь сьходѧшть на н҄ь ·
2011100 ꙇ҅ бꙑстъ гласъ съ н꙯ебсе · тꙑ еси с꙯нъ моі възл҄юбл҄енъꙇ ·
2011110 о тебѣ благоволихъ ·
2011200 ꙇ҅ абие д꙯хъ ꙇзведе і въ пꙋстꙑн҄ѭ ·
2011300 ꙇ҅ бѣ тꙋ въ пꙋстꙑн҄и дьниі к꙯ · ꙇ҅скꙋшаемъ сотоноѭ ·
2011310 ꙇ҅ бѣ съ звѣрьми · ꙇ҅ а꙯ꙉли слꙋжаахѫ емꙋ ·
2011400 по прѣданиі же ꙇоановѣ · приде и꙯с въ галилеѭ ·
2011410 проповѣдаѩ е꙯ваꙉлие · ц꙯рсиѣ б꙯жиѣ ·
2011500 г꙯лѧ · ѣко ꙇ҅сплъни сѧ врѣмѧ · ꙇ҅ приближи сѧ ц꙯рствие б꙯жие ·
2011510 покаите сѧ ꙇ҅ вѣрꙋіте въ е꙯ваꙉлие б꙯жие ·
2011600 Ходѧ же при мори галилеꙇ҅сцѣмь видѣ симона · ꙇ҅ а꙼ньдрѣа брата
2011610 того симона · въметѫшта мрѣжѧ въ мор҄е · бѣа꙼шете бо рꙑбар҄ѣ ·
2011700 ꙇ҅ рече ꙇ҅ма и꙯с · придѣта въ слѣдъ мене ·
2011710 ꙇ҅ сътвор҄ѭ вꙑ бꙑти ловьца ч꙯комъ ·
2011800 ꙇ҅ абие оставьша мрѣжѧ по н҄емь ꙇ҅досте ·
2011900 ꙇ прѣшꙿдъ мало отътѫдꙋ · ꙋзьрѣ ꙇ҅ѣкова зеведеова · ꙇ҅ о꙼а꙼на
2011910 братра его · ꙇ҅ та въ а꙼лꙿдиі · завѧзаѭшта мрѣжѧ ·
2012000 ꙇ҅ абье възъва ѣ · ꙇ҅ оставьша о꙯ца своего зеведѣа въ ладиі ·
2012010 съ наꙇ҅мьникꙑ по н҄емь ꙇ҅досте ·
2012100 ꙇ҅ вънидошѧ въ каперънаꙋмъ · ꙇ҅ абье въ сѫботꙑ ·
2012110 на сънъмишти ꙋчааше ·
2012200 ꙇ҅ дивл҄ѣхѫ сѧ о ꙋчениі его · бѣ бо ꙋчѧ ѣко власть ꙇ҅мꙑ ·
2012210 а не акꙑ кънижьници ꙇ҅хъ ·
2012300 ꙇ҅ бѣ на сънъмишти[хъ] ꙇ҅хъ · ч꙯къ нечистомь д꙯хомь ·
2012310 ꙇ възъва
2012400 г꙯лѧ · остани чьто естъ намъ · ꙇ҅ тебѣ и꙯се · назарѣнине · пришьлъ
2012410 еси погꙋбитъ насъ · вѣмъ тѧ къто еси с꙯тъꙇ б꙯жіи ·
2012500 ꙇ҅ запрѣти емꙋ и꙯с г꙯лѧ · ꙋмльчи · ꙇ҅ изиди ꙇ҅ж н҄его ·

2012600 ꙇ҅ сътрѧсъ і д꙯хъ нечистъꙇ · ꙇ҅ възъпивъ гласъмь велиемь ·
2012610 ꙇ҅ изиде ꙇ҅ж н҄его ·
2012700 ꙇ҅ ꙋжасѫ сѧ вси · ѣко ꙇ сътѧзаахѫ сѧ къ себѣ г꙯л҄ѭште ·
2012710 чьто ꙋбо естъ се · ꙇ҅ чьто ꙋчение се новое · ѣко по о꙼бласти
2012720 д꙯хмъ · нечистъꙇмъ велитъ · ꙇ҅ послꙋшаѭтъ его ·
2012800 ꙇ҅ изиде слꙋхъ его а꙼бие · въ вьсѫ странѫ галилеꙇ҅скѫ ·
2012900 ꙇ҅ абье ꙇ҅шьдъше ꙇ сънъмишта · придѫ въ домъ симоновъ ꙇ҅
2012910 аньдрѣовъ · съ ꙇ҅ѣковомь · ꙇ҅ и꙼о꙼анномь ·
2013000 Тъшта же симонова · лежааше огн҄емь жегома ·
2013010 ꙇ҅ абие г꙯лашѧ емꙋ о н҄еі ·
2013100 ꙇ҅ пристѫпл҄ь въздвиже ѭ · ꙇ҅мъ за рѫкѫ еѩ ·
2013110 ꙇ҅ о꙼стави ѭ огн҄ь · ꙇ҅ слꙋжааше емꙋ ·
2013200 поздѣ же бꙑвъши · егда же захождаа꙼ше слъньце · приношаа꙼хѫ
2013210 къ н҄емꙋ всѧ недѫжьнꙑѩ ·
2013300 ꙇ҅ бѣ вьсь градъ събъралъ сѧ къ двьремъ ·
2013400 ꙇ҅ ицѣли многꙑ недѫжьнꙑѩ · ꙇ҅мѫштѧ различьнꙑ ѩзѧ · ꙇ҅ бѣсꙑ
2013410 многꙑ ꙇ҅згъна · ꙇ҅ не оставл҄ѣаше г꙯лати бѣсъ ѣко вѣдѣахѫ і ·
2013500 ꙇ҅ ютро пробрѣзгꙋ ѕѣло · въставъ ꙇ҅зиде · ꙇ҅ иде въ пꙋсто мѣсто ·
2013510 ꙇ҅ тꙋ молитвѫ дѣа꙼ше ·
2013600 ꙇ҅ гънашѧ і симонъ · ꙇ҅ иже бѣахѫ съ н҄имь · ꙇ҅ обрѣтъше і
2013700 г꙯лашѧ емꙋ · ѣко вси ꙇ҅штѫтъ тебе ·
2013800 ꙇ҅ г꙯ла ꙇ҅мъ · ꙇ҅дѣмъ въ ближьн҄ѧѩ вси ꙇ҅ градꙑ · да ꙇ҅ тꙋ
2013810 проповѣмъ · на се бо ꙇ҅зидохъ ·
2013900 ꙇ҅ бѣ проповѣдаѩ на сънъмиштихъ ꙇ҅хъ · въ вьсеи галилеі ·
2013910 ꙇ҅ бѣсꙑ ꙇ҅згонѧ ·
2014000 Ꙇ приде къ н҄емꙋ прокаженъ молѧ і · ꙇ҅ на колѣнꙋ падаѩ ·
2014010 ꙇ҅ г꙯ла емꙋ ѣко аште хоштеши · можеши мѧ ꙇ҅штистити ·
2014100 и꙯с же милосръдовавъ · простьръ рѫкѫ коснѫ і · ꙇ҅ г꙯ла емꙋ ·
2014110 хоштѫ ꙇ҅штісти сѧ ·
2014200 ꙇ҅ рекъшю емꙋ а꙼бие отиде проказа о꙼тъ н҄его · ꙇ҅ чистъ бꙑстъ ·
2014300 ꙇ҅ запрѣшть емꙋ абье ꙇ҅згъна и ·
2014400 ꙇ҅ г꙯ла емꙋ бл҄юди сѧ · никомꙋже ничьтоже не рьци · нъ шьдъ
2014410 покажи сѧ а꙼рхие꙼рео꙼ви · ꙇ҅ принеси за о꙼чиштение твое · еже
2014420 повелѣ м҄ѵси · вь съвѣдѣтел҄ьство ꙇ҅мъ ·
2014500 Ѡнъ же шьдъ начѧтъ проповѣдати много · ꙇ҅ проносити слово · ѣко
2014510 къ томꙋ не можаа꙼ше а꙼вѣ въ градъ вънити · нъ вьнѣ въ пꙋстѣхъ
2014520 мѣстѣхъ бѣ · ꙇ҅ прихождаа꙼хѫ къ н҄емꙋ отъвъсѫдѣ ·
2020100 ꙇ҅ вьниде пакꙑ [къ н҄емꙋ] въ каперънаꙋмъ · по дьньхъ ·
2020110 Ꙇ слꙋхъ бꙑс꙯ ѣко въ домꙋ естъ
2020200 ꙇ҅ абье събърашѧ сѧ мнози · ѣко къ томꙋ не въмѣштаа꙼хѫ сѧ ·
2020210 ни прѣдъ двьрьми ꙇ҅ г꙯лаа꙼ше ꙇ҅мъ слово ·
2020300 ꙇ҅ придошѧ къ н҄емꙋ носѧште ослабл҄ена жилами ·
2020310 носимъ четꙑрьми ·
2020400 ꙇ҅ не могѫште пристѫпити къ н҄емꙋ · за народъ · отъкрꙑшѧ покровъ
2020410 ꙇ҅деже бѣ · ꙇ҅ прокопавъше съвѣсишѧ одръ ·
2020420 на н҄емьже ослабл҄енъꙇ сь лежааше ·
2020500 видѣвъ же и꙯с вѣрѫ ꙇ҅хъ · г꙯ла ослабл҄енꙋемꙋ ·
2020510 чѧдо отъпꙋштаѭтъ сѧ тебѣ грѣси твои ·
2020600 бѣахѫ же е꙼териі отъ кънижьникъ тꙋ · сѣдѧште ·
2020610 ꙇ҅ помꙑшл҄ѣѭште въ сръдьцихъ своꙇ҅хъ ·

2020700 чьто сь · тако г꙯летъ власвимиѭ · къто можетъ отъпꙋштати грѣхꙑ ·
2020710 тъкъмо единъ б꙯ъ ·
2020800 ꙇ҅ разꙋмѣвъ и꙯с д꙯хомь своꙇ҅мь · ѣко тако ти помꙑшл҄ѣѭтъ въ себѣ ·
2020810 рече ꙇ҅мъ чьто тако помꙑшл҄ѣете въ сръдьцихъ вашихъ ·
2020900 чьто естъ ꙋдобѣе решти · ослабл҄енꙋемꙋ · отъпꙋштаѭтъ ти сѧ грѣси ·
2020910 ли решти въстани · ꙇ҅ възъми одръ твои · ꙇ҅ ходи ·
2021000 нъ да вѣсте ѣко власть ꙇ҅мать с꙯нъ ч꙯скꙑ · ѡтьпꙋштати на земи
2021010 грѣхꙑ · г꙯ла ослабленꙋмꙋ ·
2021100 тебѣ г꙯л҄ѭ · въстани възъми одръ твои · ꙇ҅ иди въ домъ твоꙇ ·
2021200 ꙇ҅ въста а꙼бие · ꙇ҅ възьмъ одръ ꙇ҅зиде прѣдъ вьсѣми · ѣко
2021210 дивл҄ѣа꙼хѫ сѧ вси · ꙇ҅ славл҄ѣа꙼хѫ б꙯а г꙯л҄ѭште ·
2021220 ѣко николиже тако видѣхомъ ·
2021300 ꙇ҅ изиде и꙯с къ мор҄ю · ꙇ҅ вьсь народъ ꙇ҅дѣаше къ н҄емꙋ ·
2021310 ꙇ҅ ꙋчааше ѩ ·
2021400 ꙇ҅ мимогрѧдꙑ и꙯с · видѣ леѵ҅ꙉиѭ а꙼льфеова · сѣдѧшта на
2021410 мꙑтьници · ꙇ҅ г꙯ла емꙋ · по мнѣ грѧди ·
2021420 ꙇ҅ въставъ въ слѣдъ его ꙇ҅де ·
2021500 ꙇ҅ бꙑстъ възлежѧштю емꙋ въ домꙋ его · ꙇ҅ мнози мꙑтаре · ꙇ҅
2021510 грѣшьници възлежаа꙼хѫ съ и꙯смь · ꙇ҅ съ ꙋченикꙑ его ·
2021520 бѣахѫ бо мнози · ꙇ҅ по н҄емь ꙇ҅дошѧ ·
2021600 ꙇ҅ кънижьници ꙇ҅ фарисѣи · видѣвъше і ѣ꙼дѫшть съ мꙑтари ꙇ҅
2021610 грѣшьникꙑ · г꙯лаахѫ ꙋченикомъ его · по чьто съ мꙑтари ꙇ҅
2021620 грѣшьникꙑ ѣстъ ꙇ҅ пьетъ ·
2021700 ꙇ҅ слꙑшавъ и꙯с г꙯ла ꙇмъ · не трѣбꙋѭтъ съдравиі врачевъ · нъ
2021710 болѧштеі · не придъ бо призъватъ правьдьникъ · нъ грѣшьникъ
2021720 въ покаа꙼ние ·
2021800 ꙇ҅ бѣа꙼хѫ ꙋченици ꙇ҅о꙼а꙼нови · ꙇ҅ фарисеі постѧште сѧ · ꙇ҅
2021810 придошѧ ꙇ҅ рѣшѧ емꙋ · по чьто ꙋченици ꙇ҅оа꙼нови · ꙇ҅
2021820 фарисѣꙇсци постѧтъ сѧ · а꙼ твоі ꙋченици не постѧтъ сѧ ·
2021900 ꙇ҅ рече ꙇ҅мъ и꙯с · еда могѫтъ с꙯нове брачьниі постити сѧ ·
2021910 доньдеже съ н҄ими естъ женихъ · елико врѣмѧ съ собоѭ ꙇ҅мѫтъ
2021920 жениха · не ꙇ҅мѫтъ постити сѧ ·
2022000 придѫтъ же дьние · егда отъꙇ҅метъ сѧ отъ нихъ женихъ ·
2022010 ꙇ҅ тъгда постѧтъ сѧ въ тꙑ дьни ·
2022100 никътоже приставл҄ениѣ плата не бѣл҄ена · не приставл҄ѣетъ ризѣ
2022110 ветъсѣ · а꙼ште ли же ни · възъметъ коньць отъ н҄еѩ новое · отъ
2022120 ветъхаего · ꙇ҅ горьши дирѣ бѫдетъ ·
2022200 ꙇ҅ никътоже ни въливаетъ · вина нова въ мѣхꙑ вьтъхꙑ · аште ли же
2022210 ни · просадитъ вино ново · ꙇ҅ вино пролѣетъ сѧ · ꙇ҅ мѣси
2022220 погꙑбнѫтъ · нъ вино новое въ мѣхꙑ новꙑ вьльѣти ·
2022300 ꙇ҅ бꙑстъ мимоходѧштꙋ емꙋ · въ сѫботꙑ сквѣзѣ сѣѣ꙼ниѣ · ꙇ҅
2022310 начѧшѧ ꙋченици его пѫть творити · въстръгаѭште класꙑ ·
2022400 ꙇ҅ фарисѣі г꙯лахѫ емꙋ · виждь чьто творѧтъ въ сѫботꙑ ·
2022410 егоже не достоꙇ҅тъ ·
2022500 ꙇ҅ тъ г꙯лааше ꙇ҅мъ · нѣсте ли николиже чьли · чьто створи
2022510 д꙯адъ · егда трѣбова · ꙇ҅ възлака самъ ꙇ҅ иже бѣахѫ съ н҄имь ·
2022600 како вьниде въ храмъ б꙯жіи · при ѣви[а꙼виа꙼]фарѣ · а꙼рꙿхиереи ·
2022610 ꙇ҅ хлѣбꙑ прѣдъложениѣ сънѣстъ · ꙇ҅хъже не достоѣше ѣ꙼сти ·
2022620 тъкмо ꙇ҅ерео꙼мъ ·
2022700 Ꙇ г꙯лаа꙼ше ꙇ҅мъ и꙯с · сѫбота ч꙯ка ради бꙑстъ · а꙼ не ч꙯къ

2022710 сѫботꙑ ради
2022800 Тѣмьже г꙯ь естъ с꙯нъ ч꙯скꙑ сѫботѣ ·
2030100 ꙇ҅ въниде пакꙑ въ сънъмиште · Ꙇ бѣ тꙋ ч꙯къ сꙋхѫ рѫкѫ ꙇ҅мꙑ ·
2030200 ꙇ҅ назираа꙼хѫ і · а꙼ште въ сѫботѫ ꙇ҅цѣлитъ і ·
2030210 да на н҄ь в꙯ъзглѭтъ ·
2030300 ꙇ҅ г꙯ла ч꙯кꙋ ꙇ҅мѫштꙋемꙋ сꙋхѫ рѫкѫ · стани посрѣдѣ ·
2030400 ꙇ҅ г꙯ли ꙇ҅мъ · достоꙇ҅ ли въ сѫботꙑ добро творити ли зъло
2030410 творити · д꙯шѫ с꙯псти ли погꙋбити · о꙼ни же мльчаахѫ ·
2030500 възърѣвъ на н҄ѧ съ гнѣвомь · скръбѧ о꙼ о꙼камен҄ениі сръдьца ꙇхъ ·
2030510 г꙯ла ч꙯кꙋ простьри рѫкѫ твоѭ · ꙇ҅ простьрѣ ·
2030520 ꙇ҅ ꙋтвръди сѧ рѫка его цѣла ѣ꙼кꙑ дрꙋгаѣ ·
2030600 ꙇ҅ а꙼бье ꙇ҅шьдъше фарисѣи · съ іродиѣнꙑ · съвѣтъ сътварѣахѫ
2030610 на н҄ь · како ꙇ҅ бѫ погꙋбили ·
2030700 ꙇ꙯с же отиде съ ꙋченикꙑ своꙇ҅ми къ мор҄ю · ꙇ҅ многъ народъ отъ
2030710 галилеѩ · по н҄емь ꙇ҅дошѧ · ꙇ҅ отъ ꙇ҅юдеѩ ·
2030800 ꙇ҅ отъ е꙯лма · ꙇ҅ отъ ꙇдꙋмѣѩ · ꙇ҅ съ о꙼ного полꙋ ꙇ҅ордана · ꙇ҅
2030810 сѫштеі отъ тꙿꙋрѣ ꙇ҅ сидона · много мъножьство ·
2030820 слꙑшавъше елико сътварѣа꙼ше придошѧ къ н҄емꙋ ·
2030900 ꙇ҅ рече ꙋченикомъ своꙇ҅мъ · да естъ при н҄емь ладиіца народа
2030910 ради · да не сътѫжаѭтъ емꙋ ·
2031000 мъногꙑ бо ꙇ҅цѣли · ѣко нападаахѫ емь · хотѧште прикоснѫти
2031010 сѧ емь · елико ꙇ҅мѣахѫ ранꙑ ·
2031100 ꙇ҅ егда видѣа꙼хѫ і д꙯си нечистиі · припадаахѫ къ н҄емꙋ ·
2031110 ꙇ҅ въпиѣхѫ г꙯л҄ѭште · ѣко тꙑ еси х꙯ъ с꙯нъ б꙯жіи ·
2031200 ꙇ҅ много прѣштаа꙼ше ꙇ҅мъ · да а꙼вѣ творѧтъ его ·
2031210 ѣко вѣдѣа꙼хѫ х꙯а самого сѫшта ·
2031300 ꙇ҅ вьзиде на горѫ ꙇ҅ призꙑва ѩже самъ въсхотѣ ·
2031310 ꙇ҅ идошѧ къ н҄емꙋ ·
2031400 ꙇ҅ сътвори · б꙯ꙇ꙯ · да бѫдѫтъ съ н҄имь ·
2031410 ꙇ҅ посꙑлаетъ ѩ проповѣдати ·
2031500 ꙇ҅ имѣти область · цѣлити недѫгꙑ · ꙇ҅ изгонити бѣсꙑ ·
2031600 ꙇ҅ нарече ꙇ҅мѧ симонꙋ петръ ·
2031700 ꙇ҅ ѣкова зеведео꙼ва · ꙇ҅ ианꙿна братра ꙇѣковл҄ѣ · ꙇ҅ нарече ꙇ҅ма
2031710 ꙇ҅менѣ · вооа꙼нирꙉиси · еже естъ с꙯на громова ·
2031800 ꙇ҅ андрѣѫ ꙇ҅ филипа · ꙇ҅ варꙿтоломеа · ꙇ҅ матꙿтеа мꙑтар҄ѣ · ꙇ҅
2031810 тꙿомѫ · ꙇ҅ икова · а꙼лфеова · ꙇ҅ тадеа · ꙇ҅ симона · кананѣа꙼ ·
2031400 ꙇ҅ юдѫ ꙇ҅скариотьскааго · ꙇ҅же і прѣдастъ ·
2032000 ꙇ҅ придошѧ въ домъ · ꙇ҅ събърашѧ сѧ пакꙑ народи ·
2032010 ѣко не мошти ꙇмъ ни хлѣба сънѣсти ·
2032100 ꙇ҅ слꙑшавъше ꙇ҅же бѣахѫ ꙋ н҄его · ꙇ҅зидѫ ѩти і ·
2032110 г꙯лаа꙼хѫ бо ѣко неꙇ҅стовъ естъ ·
2032200 ꙇ҅ кънижьници низъшьдъше отъ ꙇ꙯҅елма г꙯лаахѫ · ѣко вельзѣꙋлъ
2032210 ꙇматъ · ꙇ҅ ѣко о꙼ кънѧзи бѣсъ · ꙇ҅згонитъ бѣсꙑ ·
2032300 ꙇ҅ призъвавъ ѩ · въ притъчахъ г꙯лаа꙼ше ꙇ҅мъ ·
2032310 како можетъ сотона сотонѫ ꙇ҅згънати ·
2032400 ꙇ҅ аште ц꙯рсо на сѧ раздѣлитъ сѧ · не можетъ стати ц꙯рьство то ·
2032500 ꙇ҅ аште домъ на сѧ раздѣлитъ сѧ · не можетъ стати домъ тъ ·
2032600 ꙇ҅ аште сотона самъ въста на сѧ · ꙇ҅ раздѣли сѧ ·
2032610 не можетъ стати · нъ коньчинѫ ꙇ҅матъ ·
2032700 никътоже не можетъ съсѫдъ крѣпъкаего · въшьдъ въ домъ его ·

2032710 расхꙑтити · а꙼ште не прьвѣе крѣпъкаего съвѧжетъ ·
2032720 ꙇ҅ тъгда домъ его расхꙑтитъ ·
2032800 а꙼минꙿ г꙯лѭ вамъ · ѣко всѣ отъпꙋстѧтъ сѧ с꙯номъ ч꙯скомъ ·
2032810 съгрѣшениѣ · ꙇ҅ власмиѩ · елико а꙼ште власвимисаѭтъ ·
2032900 а꙼ ꙇ҅же а꙼ште власвимисаетъ на с꙯тъꙇ д꙯хъ · не ꙇ҅матъ
2032910 отъпꙋштениѣ въ вѣкꙑ · повиннъ
2041110 вьсе бꙑваетъ ·
2041200 да видѧште видѧтъ · ꙇ҅ не ꙋзьрѧтъ · ꙇ҅ слꙑшѧште слꙑшѧтъ ·
2041210 ꙇ҅ не разꙋмѣѭтъ · е꙼гда обратѧтъ сѧ ·
2041220 ꙇ҅ отъпꙋстѧтъ сѧ ꙇ҅мъ грѣси ·
2041300 ꙇ҅ г꙯ла ꙇ҅мъ · не вѣсте ли притъчѧ сеѩ · ꙇ҅ како всѧ притъчѧ
2041310 ꙋмѣете ·
2041400 сѣѩи слово сѣетъ ·
2041500 се же сѫтъ ѣ꙼же на пѫти · ꙇ҅деже сѣетъ сѧ слово · ꙇ҅ е꙼гда
2041510 ꙋслꙑшитъ · а꙼бие придетъ сотона · ꙇ҅ отъꙇ҅метъ слово ·
2041520 сѣа꙼ное въ сръдьцихъ ꙇ҅хъ ·
2041600 ꙇ҅ си такожде сѫтъ · ꙇ҅же на каменихъ сѣемиі · ꙇ҅же егда
2041610 слꙑшѧтъ слово · а꙼бье съ радостиѭ приемл҄ѫтъ е ·
2041700 ꙇ҅ не ꙇ҅мѫтъ корене вь себѣ · нъ врѣменни сѫтъ · потомь же
2041710 бꙑвъши печали · ли гон҄ению · словесе ради ·
2041720 а꙼бье съблажн҄ѣѭтъ сѧ
2041800 а꙼ си сѫтъ · сѣа꙼ни въ тръниі · слꙑшѧштеи слово ·
2041900 ꙇ҅ печали вѣка сего · ꙇ҅ льсть богатьствиѣ · ꙇ҅ о прочиіхъ
2041910 похотиі · въходѧштѧ подавл҄ѣѭтъ слово · ꙇ҅ бес плода бꙑваетъ ·
2042000 а꙼ си сѫтъ сѣаниі на добрѣі земли · ꙇ҅же слꙑшѧтъ слово ·
2042010 ꙇ҅ приемл҄ѫтъ е · ꙇ҅ плодѧтъ сѧ · на ???????????
2042100 ꙇ҅ г꙯лааше ꙇмъ · Егда приходитъ свѣтильникъ · да подъ спѫдомь
2042110 положенъ бѫдетъ · ли подъ одромь ·
2042120 не да ли на свѣштьникъ възложѧтъ і ·
2042200 нѣстъ бо ничьто же таꙇно · еже не а꙼витъ сѧ · ни бꙑстъ
2042210 потаено · нъ да придетъ въ а꙼вл҄ение ·
2042300 ꙇ҅же ꙇ҅матъ ꙋши слꙑшати да слꙑшитъ ·
2042400 ꙇ҅ г꙯лаа꙼ше ꙇмъ · Бл҄юдѣте сѧ чьто слꙑшите · въ н҄ѭже мѣрѫ
2042410 мѣрите · намѣритъ сѧ вамъ · ꙇ҅ приложитъ сѧ вамъ
2042420 слꙑшѧштеꙇ҅мъ ·
2042500 ꙇ҅же бо а꙼ште ꙇ҅матъ дастъ сѧ емꙋ · а꙼ ꙇжь не ꙇ҅матъ ·
2042510 ꙇ҅ еже ꙇ҅матъ отъꙇ҅метъ сѧ отъ н҄его ·
2042600 ꙇ҅ г꙯лааше · тако естъ ц꙯рсие б꙯жие · ѣкоже ч꙯къ въмѣтаетъ сѣмѧ
2042610 въ земл҄ѫ ·
2042700 ꙇ҅ съпитъ · ꙇ҅ въстаетъ ношть ꙇ҅ дьнь · ꙇ҅ сѣмѧ прозѧбаетъ ·
2042710 ꙇ҅ растетъ ѣкоже не вѣстъ онъ ·
2042800 вь себѣ бо земл҄ѣ плодитъ сѧ · прѣжде трѣвѫ потомь же класъ ·
2042810 потомь же пьшеницѫ въ класѣ ·
2042900 е꙼гда же съзьрѣетъ плодъ · посълетъ сръпъ · настоꙇтъ жѧтва ·
2043000 ꙇ҅ г꙯лаа꙼ше · Чесомꙋ ꙋподобимъ ц꙯рсие б꙯жие ·
2043010 ли коеі притъчи · приложимъ е
2043100 ѣко горꙋшьнѣ зрънѣ · еже е꙼гда въсѣно бѫдетъ въ земл҄ѭ ·
2043110 мьн҄е всѣхъ естъ сѣменъ · земънъꙇ҅хъ ·
2043200 ꙇ҅ егда вьсѣно бѫдетъ въздрастетъ · ꙇ҅ бѫдетъ бол҄е всѣхъ зелиі ·
2043210 ꙇ҅ творитъ вѣтви вельѩ · ѣко мошти подъ сѣниѭ его ·

2043220 птицамъ н꙯ебскъꙇмъ витати ·
2043300 ꙇ҅ тацѣми притъчами многами · г꙯лаа꙼ше ꙇ҅мъ слово ·
2043310 ѣкоже можаа꙼хѫ слꙑшати ·
2043400 бес притъчѧ же не г꙯лаа꙼ше ꙇ҅мъ ·
2043410 единъ же съказаа꙼ше ꙋченикомъ своꙇ҅мъ вꙿсѣ ·
2043500 ꙇ҅ г꙯ла ꙇ҅мъ · въ тъ дьнь вечерꙋ бꙑвъшю · прѣꙇ҅дѣмъ на онъ полъ ·
2043600 отъпꙋштьше народъ · поѩшѧ и ѣкоже бѣ въ ладиі ·
2043610 ꙇ҅ инꙑ же ладиѩ бѣа꙼хѫ съ н҄ими ·
2043700 ꙇ҅ бꙑстъ бꙋрѣ вѣтръна велиѣ · влънꙑ же въливаа꙼хѫ сѧ въ ладиѭ ·
2043710 ѣко ꙋже погрѧзнѫти хотѣа꙼ше ·
2043800 ꙇ҅ бѣ самъ на кръмѣ · на дохъторѣ съпѧ · ꙇ҅ възбꙋдишѧ и · ꙇ҅
2043810 г꙯лаа꙼хѫ емꙋ · ꙋчител҄ю · не родиши ли ѣко погꙑбаемъ ·
2043900 ꙇ҅ въставъ запрѣти вѣтрꙋ · ꙇ҅ рече морю · мльчи · ꙇ҅ ꙋстани ·
2043910 ꙇ҅ ꙋлеже вѣтръ · ꙇ҅ бꙑстъ тишина вельѣ ·
2044000 ꙇ҅ рече ꙇ҅мъ чьто тако страшиви есте · како не ꙇ҅мате вѣрꙑ ·
2044100 ꙇ҅ възбоѣшѧ сѧ страхомь вельемь · ꙇ҅ г꙯лаахѫ дрꙋгъ къ дрꙋгꙋ ·
2044110 къто ꙋбо сь естъ · ѣко і вѣтри ꙇ҅ мор҄е послꙋшаѭтъ его ·
2050100 ꙇ҅ придѫ на онъ полъ мор҄ѣ · въ странѫ гадаринскѫ :
2050200 ꙇ҅ излѣзъшю же емꙋ ꙇ҅с корабл҄ѣ · а꙼бье · сърѣте и отъ гробъ
2050210 ч꙯къ · д꙯хмь нечистомь ·
2050300 ꙇ҅же жилиште ꙇ҅мѣаше въ гробѣхъ · ꙇ҅ ни желѣзномь ѫжемь ·
2050310 его никтоже не можаа꙼ше его съвѧзати ·
2050400 зан҄е емꙋ много кратꙑ · пѫтꙑ ꙇ҅ ѫжи желѣзнꙑ · съвѧзанꙋ сѫштю
2050410 прѣтрьзаа꙼хѫ сѧ отъ н҄его ѫ꙼жа желѣзнаа · ꙇ҅ пѫта съкрꙋшаа꙼хѫ
2050420 сѧ · ꙇ҅ никтоже его не можаа꙼ше ꙋмѫчити ·
2050500 ꙇ҅ вꙑнѫ дьнь ꙇ҅ ношть въ гробѣхъ · ꙇ҅ въ горахъ бѣ ·
2050510 въпиѩ ꙇ҅ тлъкꙑ сѧ камениемь ·
2050600 ꙋзьрѣвъ же ꙇ꙯҅са ꙇ҅здалече · тече ꙇ҅ поклони сѧ емꙋ ·
2050700 ꙇ҅ възъпивъ гласомь вельемь г꙯ла · чьто мьнѣ ꙇ҅ тебѣ і꙯се · с꙯не
2050710 б꙯а вꙑшьн҄ѣего · заклинаѭ тѧ б꙯мь · не мѫчи мене ·
2050800 г꙯лаа꙼ше бо емꙋ ꙇ҅зиди д꙯ше нечистъꙇ о꙼тъ ч꙯ка ·
2050900 ꙇ҅ въпрашаа꙼ше и · како ти естъ ꙇ҅мѧ · ꙇ҅ г꙯ла емꙋ ·
2050910 леꙉеонъ мьнѣ ꙇ҅мѧ естъ · ѣко мнози есмъ ·
2051000 ꙇ҅ мол҄ѣаше і много · да не посъл҄етъ ꙇ҅хъ кромѣ странꙑ ·
2051100 бѣ же тꙋ стадо свино пасомо велье · при горѣ ·
2051200 ꙇ҅ молишѧ і вси бѣси г꙯л҄ѭште · посъл҄и нꙑ вь свиньѩ ·
2051210 да вь н҄ѧ вьнидемъ ·
2051300 ꙇ҅ абье повелѣ ꙇ҅мъ и꙯с · ꙇ҅ ишьдъше дꙋси нечистиі · вънидошѧ
2051310 въ свиниѩ · ꙇ҅ ꙋстръми сѧ стадо по брѣгꙋ въ мор҄е · бѣ же ꙇ҅хъ
2051320 ѣко дьвѣ тꙑсѧшти · ꙇ҅ ꙋтапаа꙼хѫ въ мор҄и ·
2051400 ꙇ҅ пасѫштеи свиниѩ бѣжашѧ · ꙇ҅ възвѣстишѧ въ градѣ ·
2051410 ꙇ҅ на селѣхъ · ꙇ҅ придѫ видѣтъ бꙑвъшаа꙼го ·
2051500 ꙇ҅ придѫшѧ къ і꙯сви · ꙇ҅ видѣшѧ бѣсъновавъшаа꙼го сѧ ·
2051510 сѣдѧшта обльчена · ꙇ҅ съмꙑслѧшта · ꙇ҅мѣвъшаа꙼го леꙉеонъ ·
2051520 ꙇ҅ ꙋбоѣшѧ сѧ ·
2051600 ꙇ҅ повѣдѣшѧ ꙇ҅мъ видѣвъшеи · како бꙑс꙯ бѣсънꙋмꙋ ·
2051610 ꙇ҅ о свиниѣ꙼хъ ·
2051700 ꙇ҅ начѧшѧ молити і · отити отъ прѣдѣлъ ꙇ҅хъ ·
2051800 ꙇ҅ въходѧштꙋ емꙋ въ ладиіцѫ · мол҄ѣаше і бѣсъновавъꙇ сѧ ·
2051810 да би съ н҄имь бꙑлъ ·

2051900 ꙇ꙯с же не дастъ емꙋ · нъ г꙯ла емꙋ · ꙇ҅ди въ домъ твои къ твоꙇ҅мъ ·
2051910 ꙇ҅ възвѣсти ꙇ҅мъ · елико ти г꙯ь сътвори · ꙇ҅ помилова тѧ ·
2052000 ꙇ҅ иде · ꙇ҅ начѧтъ проповѣдовати · въ декаполи ·
2052010 елико сътвори емꙋ и꙯с · ꙇ҅ вси дивл҄ѣахѫ сѧ ·
2052100 ꙇ҅ прѣѣвъшꙋмꙋ въ кораби пакꙑ на о꙼нъ полъ ·
2052110 събъра сѧ народъ многъ о н҄емь ꙇ҅ бѣ при мори ·
2052200 ꙇ҅ се приде единъ отъ а꙼рꙿхисѵнагога · ꙇ҅менемь ꙇ҅а꙼іръ ·
2052210 ꙇ҅ видѣвъ ꙇ паде на ногꙋ его ·
2052300 ꙇ҅ мол҄ѣаше и много г꙯лѧ · ѣко дъшти моѣ на коньчинѣ естъ · да
2052310 пришьдъ възложиши на н҄ѭ рѫцѣ · да с꙯пена бѫдетъ ꙇ҅ оживетъ ·
2052400 ꙇ҅ иде съ н҄имь · ꙇ҅ по н҄емь ꙇ҅дѣаше народъ многъ ·
2052410 ꙇ҅ ꙋгнѣтаа꙼хѫ и ·
2052500 ꙇ҅ се жена етера сѫшти · въ точениі кръве · лѣт б꙯ꙇ꙯ ·
2052600 ꙇ҅ много пострадавъши · о꙼тъ многъ врачевъ · ꙇ҅ иждивъши вьсе
2052610 свое · ꙇ҅ ни единоѩ пользѧ о꙼брѣтъши · нъ паче въ горе
2052620 пришьдъши ·
2052700 слꙑшавъши о ꙇ꙯҅сѣ · пришьдъши въ народѣ · съ зади ·
2052710 прикоснѫ сѧ ризѣ е꙼го ·
2052800 г꙯лаа꙼ше бо · ѣко а꙼ште прикоснѫ сѧ понѣ ризѣ его · с꙯пена бѫдѫ ·
2052900 ꙇ҅ абье ꙇ҅сѧкнѫ ꙇ҅сточьникъ кръве еѩ ·
2052910 ꙇ҅ разꙋмѣ тѣломь ѣко ꙇ҅цѣлѣетъ отъ ранꙑ ·
2053000 ꙇ҅ абье и꙯с оштюшть вь себѣ · силѫ ꙇ҅шьдъшѫ · отъ н҄его ·
2053000 обрашть сѧ въ народѣ г꙯лаа꙼ше · къто прикоснѫ сѧ ризъ моꙇ҅хъ ·
2053100 ꙇ҅ г꙯лашѧ емꙋ ꙋченици его · видѧ народъ ꙋгнѣтаѭшть тѧ ꙇ
2053110 г꙯леши · къто сѧ прикоснѫ мнꙿѣ ·
2053200 ꙇ҅ озирааше сѧ видѣти · сътворьшѫѭ се ·
2053300 жена же ꙋбоѣвъши сѧ · ꙇ҅ трепештѫшти · вѣдѫшти еже бꙑстъ
2053310 е꙼і · приде ꙇ҅ припаде къ н҄емꙋ · ꙇ҅ рече емꙋ вьсѫ ꙇ҅стинѫ ·
2053400 ꙇ꙯с же рече е꙼і · дъшти вѣра твоѣ с꙯пе тѧ · ꙇ҅ди съ миромь ·
2053410 ꙇ҅ бѫди цѣла отъ ранꙑ твоеѩ ·
2053500 Еште г꙯л҄ѭштю емꙋ · придошѧ отъ арꙿхисѵнагога г꙯лѭште · ѣко
2053510 дъшти твоѣ ꙋмрѣтъ · чьто движеши ꙋчител҄ѣ ·
2053600 ꙇ꙯с же слꙑшавъ слово г꙯лемое · г꙯ла архисѵнагогови ·
2053610 не боꙇ сѧ тъкмо вѣрꙋі ·
2053700 ꙇ҅ не остави ꙇти по себѣ · ниединогоже · тъкъмꙋ петра · ꙇ҅ ѣкова ·
2053710 ꙇ҅ о꙼анна братра ꙇ҅ѣковл҄ѣ ·
2053800 ꙇ҅ приде въ домъ а꙼рꙿхисѵнагоговъ · ꙇ҅ видѣ мльвѫ ·
2053810 ꙇ плачѫштѧ сѧ · ꙇ҅ кличѫштѧ много ·
2053900 ꙇ҅ въшедъ г꙯ла ꙇ҅мъ · чьто мльвите · ꙇ҅ плачете сѧ ·
2053910 отроковица нѣстъ ꙋмръла нъ съпитъ ·
2054000 ꙇ҅ рѫгаа꙼хѫ сѧ емꙋ · о꙼нъ же ꙇ҅згьнавъ вьсѧ · поѩтъ о꙯ца
2054010 отроковици ꙇ҅ м꙯рь · ꙇ҅ иже бѣшѧ съ н҄имь ·
2054020 ꙇ҅ вьниде ꙇ҅деже бѣ отрочѧ лежѧ ·
2054100 ꙇ҅ имъ за рѫкѫ отроковицѫ · г꙯ла е꙼і · тꙿалитакꙋмъ · е꙼же естъ
2054110 съказаемо · дѣвице тебѣ г꙯л҄ѭ въстани ·
2054200 ꙇ҅ абье въста дѣвица ꙇ҅ хождаа꙼ше · бѣ бо лѣтома ꙇ꙯б꙯ ·
2054210 ꙇ҅ ꙋжаснѫшѧ сѧ ꙋжасомь вельемь ·
2054300 ꙇ҅ запрѣти ꙇ҅мъ много · да никътоже не ꙋвѣстъ сего ·
2054310 ꙇ҅ рече дадите е꙼и ѣсти ·
2060100 Ꙇ ишьдъ отътѫдѣ · ꙇ҅ приде въ о꙯чство свое ·

2060110 ꙇ҅ по н҄емь ꙇ҅дошѧ ꙋченици его ·
2060200 ꙇ҅ бꙑвъши сѫботѣ · начѧтъ на сънъмишти ꙋчити · ꙇ҅ мнози
2060210 слꙑшавъше дивл҄ѣахѫ сѧ о ꙋчениі его г꙯лѭште · о꙼тъкѫдѣ се
2060220 естъ семꙋ · ꙇ҅ чьто прѣмѫдрость данаа емꙋ ·
2060230 ꙇ҅ силꙑ такꙑ рѫкама его бꙑваѭтъ ·
2060300 не сь ли е꙼стъ текꙿтонъ · с꙯нъ мариінъ · ꙇ҅ братръ же ꙇ҅ѣковꙋ ·
2060310 ꙇ҅ осиі · ꙇ҅ июдѣ · ꙇ҅ симонꙋ · не ꙇ ли сестрꙑ его сѫтъ сьде
2060320 въ насъ · ꙇ҅ съблажн҄ѣхѫ сѧ о н҄емь ·
2060400 г꙯лааше же ꙇ҅мъ и꙯с · ѣко нѣстъ пророкъ бештьсти · тъкъмо въ
2060410 своемь отьчьствиі · ꙇ҅ въ рождениі · ꙇ҅ въ домꙋ своемꙋ ·
2060500 ꙇ҅ не можааше тꙋ ни единоѩ же силꙑ сътворити · тъкъмо на мало
2060510 недѫжьникъ възложи рѫцѣ ꙇ҅ ицѣли ·
2060600 ꙇ диви сѧ за невѣрьствие ꙇ҅хъ · ꙇ҅ обьхождаа꙼ше градьцѧ ꙋчѧ ·
2060700 ꙇ҅ призъвавъ оба на десѧте · ꙇ начѧтъ сълати · дъва · нъ дъва ·
2060710 ꙇ҅ даѣа꙼ше ꙇмъ власть на дꙋсѣхъ нечистъꙇхъ ·
2060800 ꙇ҅ запрѣти ꙇ҅мъ · да ничесоже не вьземл҄ѭтъ на пѫть · тъкъмо
2060810 жьзлъ единъ · ни пꙿирꙑ ни хлѣба · ни при поѣ꙼сѣ мѣди ·
2060900 н?? обꙋвени въ сандалиѩ · ꙇ҅ не облачити сѧ въ дьвѣ ризѣ ·
2061000 ꙇ҅ г꙯лаа꙼ше ꙇ҅мъ · ꙇ҅жде же колижьдо вьнидете въ домъ ·
2061010 тꙋ прѣбꙑваꙇте · доꙇ҅деже ꙇ҅зидете отътѫдѣ ·
2061100 ꙇ҅ елико аште не приемл҄ѭтъ васъ · ни послꙋшаѭтъ ва꙯съ ·
2061110 ꙇсходѧште отътѫдꙋ · отътрѧсѣте прахъ · ꙇ҅же естъ подъ
2061120 ногами вашими · въ съвѣдѣтельство ꙇ҅мъ · а꙼мин г꙯л҄ѭ вамъ
2061130 о꙼търадьнѣе бѫдетъ · содомомъ · ли гомор҄ѣнемъ ·
2061140 въ дьнь сѫдънъꙇ · неже градꙋ томꙋ ·
2061200 ꙇ҅ ишьдъше проповѣдаахѫ · да покаѭтъ сѧ ·
2061300 ꙇ҅ бѣсꙑ многꙑ ꙇ҅зган҄ѣа꙼хѫ · ꙇ҅ мазаа꙼хѫ олѣомь ·
2061310 многꙑ недѫжьнꙑѩ · ꙇ҅ ицѣл҄ѣахѫ ·
2061400 ꙇ҅ ꙋслꙑша ц꙯рь ꙇ҅родъ · слꙋхъ ꙇ꙯свъ · а꙼вѣ бо бꙑстъ ꙇ҅мѧ его · ꙇ
2061410 г꙯лаа꙼ше · ѣко ꙇ҅о꙼а꙼нъ крьстѧі въста отъ мрътвъꙇхъ ·
2061420 ꙇ҅ сего ради силꙑ дѣѭтъ сѧ о н҄емь
2061500 ꙇ҅ни же г꙯лаахѫ ѣко ꙇ҅лиѣ естъ · ꙇ҅ни же г꙯лаа꙼хѫ ѣко пророкъ
2061510 естъ · ѣко единъ отъ пророкъ :
2061600 слꙑшавъ же ꙇ҅родъ рече · ѣко егоже а꙼зъ · ꙋсѣкнѫхъ ꙇ҅оанна ·
2061610 сь естъ · тъ въста отъ мрътвъꙇхъ ·
2061700 Тъ бо ꙇродъ · посълавъ ѩтъ ꙇ҅о꙼ана · ꙇ҅ съвѧза і · въ тьмьници ·
2061710 ꙇ҅родиѣдꙑ ради · женꙑ филипа братра своего · ѣко о꙼жени сѧ · еѭ ·
2061800 г꙯лаа꙼ше бо ꙇ҅о꙼а꙼нъ ꙇ҅родови · ѣко не достоꙇтъ тебѣ ·
2061810 ꙇ҅мѣти женꙑ филипа брата своего ·
2061900 ꙇ҅родиѣ же гнѣваа꙼ше сѧ на н҄ь · ꙇ҅ хотѣа꙼ше і ꙋбити ·
2061910 ꙇ҅ не можаа꙼ше ·
2062000 ꙇ҅родъ бо боѣше сѧ ꙇ҅о꙼а꙼на · вѣдꙑ мѫжа правьдъна ꙇ с꙯та · ꙇ҅
2062010 хран҄ѣаше і · ꙇ҅ послꙋшаѩ его мъного творѣа꙼ше ·
2062020 ꙇ҅ въ сласть его слꙋшаа꙼ше ·
2062100 ꙇ҅ приключьшю сѧ дьни потрѣбънꙋ · егда ꙇ҅родъ рождьствꙋ своемꙋ
2062110 вечерѫ твор҄ѣа꙼ше · кънѧземъ своꙇ҅мъ ꙇ҅ тꙑсѫштьникомъ ·
2062120 ꙇ҅ старѣꙇ҅шинамъ · галилѣꙇ҅скамъ ·
2062200 ꙇ҅ въшьдъши дъштери еѩ · ꙇ҅родиѣдѣ · ꙇ҅ плѧсавъши · ꙇ҅
2062210 ꙋгождьши ꙇ҅родови · ꙇ҅ възлежѧштіимъ съ н҄имь · рече ц꙯рь
2062220 дѣвици · емꙋже аште хоштеши дамь ти ·

2062300 ꙇ҅ клѧтъ сѧ е꙼і · ѣко егоже аште просиши дамь ти ·
2062310 до полъ ц꙯рсиѣ моего ·
2062400 она же ꙇ҅шьдъши рече къ м꙯ри своеі · чесо прошѫ ·
2062410 она же рече главꙑ ꙇ҅о꙼ана крьстител҄ѣ ·
2062500 ꙇ҅ въшьдъши абье съ тъштаниемь къ ц꙯рю · проси г꙯лѭшти · хоштѫ
2062510 да ми даси ꙋсѣченѫ на бл҄юдѣ главѫ · ꙇ҅о꙼а꙼на крьстител҄ѣ ·
2062600 ꙇ҅ прискръбьнъ бꙑстъ ц꙯рь за клѧтвꙑ · ꙇ҅ възлежѧштихъ съ н҄имь ·
2062610 не въсхотѣ отърешти сѧ е꙼і ·
2062700 ꙇ҅ абье посълавъ ц꙯рь воꙇна · повелѣ принести главѫ его ·
2062800 онъ же шьдъ ꙋсѣкнѫ і въ тьмьници · ꙇ҅ принесе главѫ его на
2062810 бл҄юдѣ · ꙇ҅ дастъ дѣвици · ꙇ҅ дѣвица дастъ ѭ м꙯ри своеі ·
2062900 ꙇ҅ слꙑшавъше ꙋченици его · придошѧ ꙇ҅ вьзѧшѧ трꙋпъ его ·
2062910 ꙇ҅ положишѧ і въ гробѣ ·
2063000 ꙇ҅ събърашѧ сѧ а꙯поли къ і꙯сѵ · ꙇ҅ възвѣстишѧ емꙋ всѣ ·
2063010 елико сътворишѧ · ꙇ҅ елико наꙋчишѧ ·
2063100 ꙇ҅ рече ꙇмъ · придѣте вꙑ сами въ мѣсто едини · ꙇ҅ почиіте
2063110 мало · бѣа꙼хѫ бо приходѧштеі · ꙇ҅ оходѧштеи мнози ·
2063120 ꙇ҅ не бѣ ꙇ҅мъ коли понѣ ѣ꙼сти ·
2063200 ꙇ҅ идошѧ въ пꙋсто мѣсто корабл҄емь едини ·
2063300 ꙇ҅ видѣшѧ ѩ ѣдѫштѧ · ꙇ҅ познашѧ ѩ мнози · ꙇ҅ пѣши отъ
2063310 всѣхъ градъ тѣшѧ тамо · ꙇ҅ варишѧ ѩ ·
2063400 ꙇ҅ ишьдъ и꙯с видѣ народъ многъ · ꙇ҅ мили емꙋ бꙑшѧ · зан҄е
2063410 бѣахѫ ѣко овьцѧ не ꙇ҅мѫштѧ пастꙋха ·
2063420 ꙇ҅ начѧтъ ꙋчити ѩ много ·
2063500 ꙇ҅ минѫвъшю часꙋ · пристѫпьше къ н҄емꙋ ꙋченици его · г꙯лашѧ
2063510 ѣко пꙋсто естъ мѣсто · ꙇ҅ ꙋже година минѫ ·
2063600 о꙼тъпꙋсти ѩ · да шьдъше · въ окръстън҄иіхъ селѣхъ ꙇ҅ вьсехъ ·
2063610 кꙋпѧтъ себѣ хлѣбꙑ · не ꙇ҅мѫтъ бо чьсо ѣ꙼сти ·
2063700 о꙼нъ же отъвѣштавъ рече ꙇ҅мъ · дадите ꙇ҅мъ вꙑ ѣ꙼сти · ꙇ҅ г꙯лашѧ
2063710 емꙋ · да шьдъше кꙋпимъ · дьвѣма сътома пѣнѧзь хлѣбꙑ ·
2063720 ꙇ҅ дамъ ꙇ҅мъ ѣ꙼сти ·
2063800 ѡ꙼нъ же г꙯ла ꙇ҅мъ · колико ꙇ҅мате хлѣбъ · ꙇ҅дѣте [да]дите ·
2063810 ꙇ҅ ꙋвѣдѣвъше г꙯лашѧ · д꙯ хлѣбъ · ꙇ҅ б꙯ рꙑбѣ ·
2063900 ꙇ҅ повелѣ ꙇ҅мъ посадити ѩ всѧ · на сподꙑ · на сподꙑ ·
2063910 на трѣвѣ зеленѣ ·
2064000 ꙇ҅ възлегошѧ на лѣхꙑ · на лѣхꙑ · по сътꙋ ꙇ҅ пѧти десѧтъ ·
2064100 ꙇ҅ приімъ д꙯ хлѣбъ · ꙇ҅ б꙯ рꙑбѣ · ꙇ҅ възьрѣвъ на н꙯бо б꙯гви ·
2064110 ꙇ҅ прѣломи хлѣбꙑ · ꙇ҅ даѣше ꙋченикомъ своꙇмъ · да полагаѭтъ
2064120 прѣдъ н҄ими · ꙇ҅ обѣ рибѣ раздѣли всѣмъ ·
2064200 ꙇ҅ ѣ꙼шѧ вси ꙇ҅ насꙑтишѧ сѧ ·
2064300 ꙇ҅ вьзѧшѧ ꙋкрꙋхъ · б꙯ꙇ꙯ коша ꙇ҅сплънь · ꙇ҅ отъ рꙑбꙋ ·
2064400 ѣ꙼дъшиіхъ же бѣ хлѣбꙑ · пѧть тꙑсѫшть мѫжь ·
2064500 Ꙇ а꙼бье ꙋбѣди ꙋченикꙑ своѩ · вьнити въ корабл҄ь · ꙇ҅ варити і на
2064510 о꙼номь полꙋ · къ видъсаꙇ҅дѣ · доньдеже самъ отъпꙋститъ народꙑ ·
2064600 ꙇ҅ отъре??къ сѧ ꙇ҅мъ · ꙇ҅де въ горѫ помолитъ сѧ ·
2064700 ꙇ҅ вечеръ бꙑвъшю · бѣ бо корабл҄ь посрѣдѣ мор҄ѣ ·
2064710 а꙼ сь единъ на земл҄и ·
2064800 ꙇ҅ видѣвъ ѩ страждѫштѩ въ гребениі · бѣ бо вѣтръ противьнъ
2064810 ꙇ҅мъ · ꙇ҅ при четврътѣі стражи ноштьнѣи · ꙇ҅ приде къ н҄имъ
2064820 по мор҄ю ходѧ · ꙇ҅ хотѣ минѫти ѩ ·

2064900 о꙼ни же видѣвъше і по мор҄ю ходѧшть · непьштевашѧ призракъ
2064910 бꙑти · ꙇ҅ възъвашѧ ·
2065000 вси бо видѣвъше і · ꙇ҅ вьзмѧтошѧ сѧ · о꙼нъ же а꙼бье г꙯ла съ
2065010 н҄ими · ꙇ҅ рече ꙇ҅мъ · Дръзаꙇте а꙼зъ есмь не боꙇте сѧ ·
2065100 ꙇ҅ въниде къ н҄имъ въ корабл҄ь · ꙇ҅ ꙋлеже вѣтръ · ꙇ҅ ѕѣло
2065110 ꙇзлиха дивл҄ѣахѫ сѧ · ꙇ҅ ꙋжасаа꙼хѫ сѧ ·
2065200 не разꙋмѣшѧ бо о꙼ хлѣбѣхъ · нъ бѣ сръдьце ꙇ҅хъ окамен҄ено · ꙇ҅
2065210 приѣхавъше придошѧ въ земл҄ѭ ꙉенисаретьскѫ · ꙇ҅ присташѧ ·
2065400 ꙇ҅шꙿдъшемъ же ꙇмъ ꙇ҅с корабл҄ѣ · а꙼бье познашѧ и · ꙇ҅
2065410 прѣтѣшѧ вьсѫ странѫ тѫ · ꙇ҅ начѧсѧ приносити · на о꙼дрѣхъ
2065420 болѧштѧѩ · ꙇ҅деже слꙑшаа꙼хѫ и ѣко тꙋ естъ ·
2065600 ꙇ҅ ѣ꙼може колижьдо · въхождаа꙼ше въ вьси · ли въ градꙑ · ли вь
2065610 села · на распѫтиіхъ · полагаа꙼хѫ недѫжьнꙑѩ · ꙇ҅ мол҄ѣа꙼хѫ и ·
2065620 да понѣ вьскрили ризꙑ его прикоснѫтъ сѧ · ꙇ҅ елико аште
2065630 прикасаа꙼хѫ сѧ емь · с꙯пени бꙑваа꙼хѫ ·
2070100 Ꙇ събърашѧ сѧ къ н҄емꙋ фарисѣи · ꙇ҅ етериі отъ кънижьникъ ·
2070110 пришьдъше отъ е꙯лма ·
2070200 ꙇ҅ видѣшѧ етериі отъ ꙋченикъ его · нечистама рѫкама · сирѣчь
2070210 не омъвенама · ѣ꙼дѫштѧ хлѣбꙑ · зазьрѣа꙼хѫ ·
2070300 фарисѣи бо · ꙇ҅ вси ꙇ҅юдѣи · а꙼ште не ꙋмꙑваѭтъ рѫкꙋ тьрѫште ·
2070310 не ѣ꙼дѧтъ · дръжѧште прѣдаа꙼ние старꙿць ·
2070400 ꙇ҅ отъ кѫпѣли а꙼ште не покѫпл҄ѫтъ сѧ · не ѣ꙼дѧтъ · ꙇ҅ ина
2070410 многа сѫтъ · ѣ꙼же приѩшѧ дръжати · крьштениѣ стьклѣницамъ ·
2070420 ꙇ҅ чьваномъ · ꙇ҅ котъломъ · ꙇ҅ одромъ ·
2070500 Потомь же въпрашаа꙼хѫ і · Фарисѣи ꙇ҅ кънижьници · по чьто не
2070510 ходѧтъ ꙋ꙼ченици твоі · по прѣдаа꙼нию старьць · нъ не ꙋмъвенама
2070520 рѫкама ѣ꙼дѧтъ хлѣбъ ·
2070600 онъ же отъвѣштавъ рече ꙇ҅мъ · въ правъдѫ добрѣ рече ꙇ҅саіѣ
2070610 о васъ ли%%цемѣри · ѣкоже естъ псано · %%сиі л҄юдие ꙋстънами
2070620 чь%%тѫтъ мѧ · а꙼ сръдьце ꙇ҅хъ да%%лече отъстоꙇтъ отъ мене ·
2070700 %%въсꙋе же чьтѫтъ мѧ · ꙋ꙼чѧ%%ште ꙋчениѣ
2070710 заповѣдиі ч꙯чскъ ·
2070800 оставъше бо заповѣдь б꙯жьѭ · дръжите прѣдаа꙼ниѣ ч꙯ска ·
2070810 крьштениѣ кръчагомъ · ꙇ҅ стьклѣницамъ ·
2070820 ꙇ҅ ина подобьна таковаѣ творите · многа ·
2070900 ꙇ҅ г꙯лашѧ ꙇ҅мъ · добрѣ отъмѣтаете сѧ · заповѣди б꙯жиѩ ·
2070910 да прѣдаа꙼ние ваше събл҄юдете ·
2071000 мѵси бо рече · чьти о꙯ца твоего ꙇ҅ м꙯рь твоѭ · ꙇ҅ иже
2071010 зьлословитъ · о꙯ца ли м꙯рь · съмрътиѭ да ꙋмьретъ ·
2071100 вꙑ же г꙯лете · а꙼ште речетъ ч꙯къ · о꙯цю ли м꙯ри · корꙿванъ · е꙼же
2071110 естъ даръ · ꙇ҅ еже а꙼ште · отъ мене пользевалъ еси ·
2071200 ꙇ҅ къ томꙋ не о꙼ставл҄ѣете его · ничьсоже сътворити о꙯цю своемꙋ ·
2071210 ли м꙯ри своеи ·
2071300 прѣстѫпаѭште слово б꙯жье · прѣдаа꙼ниемь вашимь · е꙼же прѣдасте ·
2071310 ꙇ҅ подобьна такова многа творите ·
2071400 ꙇ҅ призъвавъ вьсь народъ · г꙯лаа꙼ше ꙇ҅мъ послꙋшаꙇ҅те мене вси ·
2071410 ꙇ҅ разꙋмѣваꙇте ·
2071500 ничьтоже нѣстъ · еже вьнѣѭдꙋ ч꙯ка · въходѧ въ н҄ь · не можетъ
2071510 оскврънити · нъ ꙇ҅сходѧштаа꙼ сѫтъ скврънѧшта ч꙯ка ·
2071600 а꙼ште къто ꙇ҅матъ ꙋши слꙑшати да слꙑшитъ

2071700 ꙇ҅ егда вьниде и꙯с · въ домъ отъ народа ·
2071710 въпрашаа꙼хѫ і ꙋченици его о притъчи ·
2071800 ꙇ҅ г꙯ла ꙇ҅мъ · тако ли вꙑ неразꙋмьливи есте · не разꙋмѣете ли · ѣко
2071810 всѣко еже ꙇ҅звьнꙋ въходитъ въ ч꙯ка · не можетъ е꙼го оскврънити ·
2071900 ѣко не въходитъ емꙋ въ сръдьце · нъ въ чрѣво · ꙇ҅ сквозѣ а꙼фредонъ
2071910 ꙇ҅сходитъ · ꙇ҅стрѣбл҄ѣѩ вьсѣ брашьна ·
2072000 г꙯лаа꙼ше же · ѣко ꙇ҅сходѧштее отъ ч꙯ка · то скврънитъ ч꙯ка ·
2072100 ꙇ҅з ѫтрьѫ꙼дꙋ бо · о꙼тъ сръдьца ч꙯чска · помꙑшл҄ениѣ зълаѣ
2072110 ꙇ҅сходѧтъ · прѣл҄юбодѣа꙼ньѣ · л҄юбодѣа꙼нье · ꙋбиіства ·
2072200 татьбꙑ · обидꙑ · лѫкавьства · льсть · стꙋдодѣа꙼нье · о꙼ко лѫкаво ·
2072210 хꙋл҄ение · гръдꙑни · безꙋмье ·
2072300 вьсѣ си зълаѣ · ꙇ҅зѫтриі꙼ ꙇ҅сходѧтъ · ꙇ҅ скврънѧтъ ч꙯ка ·
2072310 ꙇ҅же ꙇ҅матъ ꙋши слꙑшати да слꙑшитъ ·
2072400 ꙇ҅ отътꙋдꙋ въставъ ꙇ҅де · въ прѣдѣлꙑ тꙿꙋр҄ьскꙑ · ꙇ҅ сидоньскꙑ ·
2072410 ꙇ҅ вьшьдъ въ домъ · не хотѣа꙼ше да би къто чюлъ ·
2072420 ꙇ҅ не може ꙋтаꙇ҅ти сѧ ·
2072500 Слꙑшавъши бо жена о н҄емь · еѩже дъшти ꙇ҅мѣа꙼ше д꙯хъ
2072510 нечистъ · пришьдъши припаде къ ногама его ·
2072600 жена же бѣ поганꙑн҄и · сѵрофѵник҄ис҄санꙑн҄и родомь · ꙇ҅ мол҄ѣаше
2072610 и · да ꙇ҅жденетъ бѣсъ · ꙇ҅з дъштере еѩ ·
2072700 и꙯с же рече е꙼и · остани да прьвѣе насꙑтѧтъ сѧ чѧда · нѣстъ бо
2072710 добро отѧти хлѣба чѧдомъ · ꙇ҅ пьсомъ поврѣшти ·
2072800 она же отъвѣштавъши рече емꙋ · е꙼и г꙯и · ꙇ҅бо пси подъ
2072810 трепезоѭ · ѣ꙼дѧтъ отъ крꙋпиць дѣтьскъ ·
2072900 ꙇ҅ рече еи за слово се · ꙇ҅ди · ꙇ҅зиде бѣсъ ꙇ҅з дъштере твоеѩ ·
2073000 ꙇ҅ шьдъши домови · обрѣте отроковицѫ лежѧштѫ · на одрѣ ·
2073010 ꙇ҅ бѣсъ ꙇ҅шьдъшь ·
2073100 ꙇ҅ пакꙑ ꙇ҅шьдъ и꙯с · отъ прѣдѣлъ тꙿѵрꙿскъ · ꙇ҅ сидоньскъ · приде
2073110 въ море галилеꙇ҅ское · междю прѣдѣлꙑ · декапельскꙑ ·
2073200 ꙇ҅ приведошѧ къ н҄емꙋ глꙋхъ гѫгънивъ · ꙇ҅ мол҄ѣа꙼хѫ і ·
2073210 да възложитъ на н҄ь рѫкѫ ·
2073300 ꙇ҅ поꙇмъ і единъ отъ народа · въложи прьстꙑ своѩ въ ꙋши его ·
2073310 ꙇ҅ плинѫвъ коснѫ и въ ѩзꙑкъ ·
2073400 ꙇ҅ възьрѣвъ на н꙯бо въздъхнѫвъ · ꙇ҅ г꙯ла емꙋ · е꙼фꙿфата ·
2073410 еже естъ развръзи сѧ ·
2073500 ꙇ҅ а꙼бье развръзосте сѧ слꙋха е꙼го · ꙇ҅ раздрѣши сѧ ѫза
2073510 ѩзꙑка его · ꙇ҅ г꙯лааше чисто ·
2073600 ꙇ҅ запрѣти ꙇ҅мъ · да никомꙋже не повѣдѧтъ · еликоже ꙇ҅мъ тъ
2073610 запрѣштаа꙼ше · о꙼ни паче ꙇзлиха проповѣдаа꙼хѫ ·
2073700 ꙇ҅ прѣꙇ҅злиха · дивл҄ѣа꙼хѫ сѧ г꙯л҄ѭште · добрѣ вьсе творитъ ·
2073710 ꙇ҅ глꙋхꙑѩ творитъ слꙑшати · ꙇ҅ нѣмꙑѩ г꙯лати ·
2080100 Въ тꙑ дьни пакꙑ многꙋ народꙋ сѫштю · ꙇ҅ не ꙇ҅мѫштемъ чесо
2080110 ѣ꙼сти · призъвавъ и꙯с ꙋченикꙑ своѩ г꙯ла ꙇ҅мъ ·
2080200 милъ ми естъ народъ сь · ѣко ꙋже три дьни присѣдѧтъ мнѣ ·
2080210 ꙇ҅ не ꙇ҅мѫтъ чесо ѣ꙼сти ·
2080300 ꙇ҅ а꙼ште отъпꙋштѫ ѩ не ѣ꙼дъшѧ въ домꙑ своѩ · о꙼слабѣѭтъ на
2080310 пѫти · дрꙋзиі бо отъ н҄ихь ꙇ҅здалече сѫтъ пришьли ·
2080400 ꙇ҅ отьвѣшташѧ емꙋ ꙋченици его · о꙼тъкѫдꙋ можетъ къто сиѩ
2080410 насꙑтити хлѣба · на пꙋстꙑн҄и ·
2080500 ꙇ҅ въпроси ѩ колико ꙇмате хлѣбъ · о꙼ни же рѣшѧ ж꙯ ·

2080600 ꙇ҅ повелѣ народꙋ вьзлешти на земл҄и · ꙇ҅ приімъ седмь тѫ хлѣбъ ·
2080610 хвалѫ въздавъ прѣломи · ꙇ҅ даѣше ꙋченикомъ своꙇ҅мъ да
2080620 прѣдьполагаѭтъ · ꙇ҅ положишѧ прѣдъ народомь ·
2080700 ꙇ҅ имѣа꙼хѫ рꙑбиць мало · ꙇ҅ тꙑ б꙯гвивъ рече · прѣдъложите ꙇ҅ тꙑ ·
2080800 ѣ꙼шѧ же ꙇ҅ насꙑтишѧ сѧ · ꙇ҅ вьзѧшѧ ꙇ҅збꙑтъкꙑ ꙋкрꙋхъ ·
2080810 седмь кошьниць ·
2080900 бѣ же ѣ꙼дъшиіхъ · ѣко четꙑри тꙑсѫштѧ · ꙇ҅ отъпꙋсти ѩ ·
2081000 ꙇ҅ абье вьлѣзъ въ корабь · съ ꙋченикꙑ своꙇ҅ми ·
2081010 приде въ странꙑ дальманꙋфаньскꙑ ·
2081100 ꙇ҅ изидѫ фарисѣи · ꙇ҅ начѧшѧ сътѧзати сѧ съ н҄имь ·
2081110 ꙇ҅скѫште отъ н҄его знаменьѣ сь н꙯се · ꙇ҅скꙋшаѭште и ·
2081200 ꙇ҅ въздъхнѫвъ д꙯хомь своꙇмь г꙯ла · чьто родось знаменьѣ
2081210 ꙇ҅штетъ · а꙼минꙿ · г꙯л҄ѭ вамъ · а꙼ште дастъ сѧ родꙋ семꙋ
2081220 знамение ·
2081300 ꙇ҅ оставь ѩ · вълѣзъ пакꙑ въ корабл҄ь · ꙇ҅де на о꙼нъ полъ ·
2081400 ꙇ҅ забꙑшѧ вьзѧти хлѣбꙑ · ꙇ҅ развѣ · единого хлѣба ·
2081410 не ꙇ҅мѣа꙼хѫ съ собоѭ въ кораби ·
2081500 ꙇ҅ прѣштаа꙼ше ꙇ҅мъ г꙯лѧ · видите бл҄юдѣте сѧ · о꙼тъ кꙿваса
2081510 фарисѣꙇ҅ска · ꙇ҅ отъ кꙿваса ꙇ҅родова ·
2081600 ꙇ҅ помꙑшл҄ѣа꙼хѫ дрꙋгъ къ дрꙋгꙋ г꙯лѭште · ѣко хлѣбъ не ꙇ҅мамъ ·
2081700 чьто помꙑшл҄ѣа꙼те ѣко хлѣбъ не ꙇ҅мате · не ꙋ ли чюете ни
2081710 разꙋмѣете · о꙼камен҄ено ли ꙇ҅мате сръдьце ваше ·
2081800 о꙼чи ꙇ҅мѫште не видите · ꙇ҅ ꙋши ꙇ҅мѫште · не слꙑшите · ꙇ҅ не помьните ли ·
2081900 е꙼гда пѧть хлѣбъ прѣломихъ · вь пѧть тꙑсѫшть · ꙇ҅ колико кошь
2081910 ꙋкрꙋхъ вьзѧсте · г꙯лашѧ емꙋ · б꙯ꙇ꙯ ·
2082000 ꙇ҅ егда седмиѩ въ четꙑри тꙑсѫштѧ · колико кошьниць
2082010 ꙇ҅сплън҄еньѣ ꙋкрꙋхъ вьзѧсте · о꙼ни же рѣшѧ ж꙯ ·
2082100 ꙇ҅ г꙯ла ꙇ҅мъ не ꙋ꙼ ли разꙋмѣете ·
2082200 ꙇ҅ приде въ видьсаꙇ҅дѫ · ꙇ҅ приведошѧ къ н҄емꙋ слѣпа ·
2082210 ꙇ҅ мол҄ѣахѫ і · да і коснетъ ·
2082300 ꙇ҅ имъ за рѫкѫ слѣпаего · ꙇ҅ изведе и вънъ ꙇ҅з вьси · ꙇ҅ плинѫ
2082310 на очи его · възложи рѫцѣ на н҄ь · въпрашаа꙼ше и а꙼ште
2082320 чьто видитъ ·
2082400 ꙇ҅ възьрѣвъ г꙯лаа꙼ше виждѫ ч꙯кꙑ · ѣко д????? виждѫ ходѧштѧ ·
2082500 потомь же пакꙑ възложи рѫцѣ на очи его · ꙇ҅ сътвори і
2082510 прозьрѣти · ꙇ҅ ꙋтвори сѧ · ꙇ҅ ꙋзьрѣ всѧ свѣтъло ·
2082600 ꙇ҅ посъла і въ домъ его г꙯лѧ · ни въ вьсь вьниди ·
2082610 ни повѣждь никомꙋже въ вьси ·
2082700 ꙇ҅зиде же и꙯с · ꙇ҅ ꙋченици его · въ вьсь к҄есариѩ филиповꙑ · ꙇ҅
2082710 на пѫти въпрашаа꙼ше ꙋченикꙑ своѩ г꙯лѧ ꙇ҅мъ ·
2082720 кого мѧ г꙯лете ч꙯ци бꙑти ·
2082800 о꙼ни же о꙼тъвѣшташѧ · ѡ꙼ви ꙇ҅о꙼ана крьстител҄ѣ · ꙇ҅ ини ꙇ҅лиѭ ·
2082810 а꙼ дрꙋзиі е꙼диного отъ пророкъ ·
2082900 ꙇ҅ тъ г꙯ла ꙇ҅мъ · вꙑ же кого мѧ г꙯лете бꙑти · о꙼тъвѣштавъ же
2082910 петръ · г꙯ла емꙋ · тꙑ еси х꙯ъ ·
2083000 ꙇ҅ запрѣти ꙇ҅мъ · да никомꙋже не г꙯л҄ѭтъ о꙼ н҄емь ·
2083100 ꙇ҅ начѧтъ ꙋчити ѩ · ѣко подобаетъ с꙯нꙋ ч꙯скꙋмꙋ · много
2083110 пострадати · ꙇ҅ искꙋшенꙋ бꙑти · о꙼тъ старьць · ꙇ҅ а꙼рꙿхие꙼реі · ꙇ҅
2083120 кънижьникъ · ꙇ҅ ꙋбиенꙋ бꙑти · ꙇ҅ третиі днь въскръснѫти ·
2083200 ꙇ҅ не обинꙋѩ сѧ слово г꙯лаа꙼ше · ꙇ҅ приемъ і петръ ·

2083210 начѧтъ прѣтити емꙋ ·
2083300 о꙼нъ же обрашть сѧ ꙇ҅ възьрѣвъ на ꙋченикꙑ своѩ · запрѣти петрови
2083310 г꙯лѧ · ꙇ҅ди за мъноѭ сотоно · ѣко не мꙑслиши ѣ꙼же сѫтъ б꙯жьѣ ·
2083320 нъ ѣ꙼же ч꙯скаа꙼ ·
2083400 ꙇ҅ призъвавъ народꙑ · съ ꙋченикꙑ своꙇ҅ми · рече ꙇ҅мъ · ꙇ҅же
2083410 хоштетъ по мнѣ ꙇ҅ти · да отъвръжетъ сѧ себе · ꙇ҅ възъметъ
2083420 к꙯рстъ своі · ꙇ҅ грѧдетъ по мнѣ ·
2083500 ꙇ҅же бо а꙼ште хоштетъ д꙯шѫ своѭ съпасти погꙋбитъ ѭ · ꙇ҅ иже
2083510 погꙋбитъ д꙯шѫ своѭ мене ради · ꙇ҅ е꙯ваꙉлиѣ тъ с꙯петъ сѧ ·
2083600 каѣ꙼ бо естъ польза ч꙯кꙋ аште приобрѧштетъ ꙇ҅ вьсь миръ ·
2083610 ꙇ҅ отъштетитъ дꙋшѫ своѭ ·
2083700 Чьто бо дастъ ч꙯къ ꙇ҅змѣнѫ за д꙯шѫ своѭ ·
2083800 ꙇ҅же бо постꙑдитъ сѧ мене · ꙇ҅ моꙇхъ словесъ · въ родѣ семь
2083810 прѣл҄юбодѣꙇ҅мь · ꙇ҅ грѣшьнѣмь · ꙇ҅ с꙯нъ ч꙯скъꙇ постꙑдитъ сѧ
2083820 его · е꙼гда придетъ въ славѣ о꙯ца своего · съ а꙯ꙉлъи с꙯тъꙇми ·
2090100 ꙇ҅ г꙯лааше ꙇ҅мъ · а꙼минꙿ · г꙯л҄ѭ вамъ · сѫтъ е꙼тери о꙼тъ сьде
2090110 стоѩштиіхъ · ꙇ҅же не ꙇ҅мѫтъ въкꙋсити съмръти · доньдеже
2090120 видѧтъ ц꙯рсие б꙯жие · пришьдъшее вь силѣ ·
2090200 ꙇ҅ по шести днъ · поѩтъ и꙯с · петра · ꙇ҅ ѣкова · ꙇ҅ о꙼а꙼на ·
2090210 ꙇ҅ вьзведе ѩ на горѫ вꙑсокѫ · е꙼динꙑ · ꙇ҅ прѣо꙼брази сѧ
2090220 прѣдь н҄ими ·
2090300 ꙇ҅ бꙑшѧ ризꙑ его льштѧштѧ сѧ · бѣлꙑ ѕѣло ѣко ꙇ҅ снѣгъ ·
2090310 ѣ꙼цѣхъже не можетъ · гнафе ꙇ҅ на земл҄ѣ тако бѣлити ·
2090400 ꙇ҅ а꙼ви сѧ ꙇ҅мъ ꙇ҅лиѣ съ мосѣомь · ꙇ҅ бѣа꙼шете г꙯л҄ѭшта
2090410 съ ꙇ꙯смь ·
2090500 ꙇ҅ отъвѣштавъ петръ г꙯ла и꙯сви · равꙿви · добро [естъ] намъ сьде бꙑти ·
2090510 ꙇ҅ сътворимъ в꙯ кровꙑ · тебѣ е꙼динѫ · ꙇ҅ мосѣо꙼ви е꙼динѫ ·
2090520 ꙇ҅ или е꙼динѫ ·
2090600 не вѣдѣа꙼ше бо чьто глет꙯ · пристрашьни бо бѣа꙼хѫ ·
2090700 бꙑс꙯ же облакъ о꙼сѣн҄ѣѩ ѩ · ꙇ҅ приде гласъ ꙇ҅з облака г꙯лѧ ·
2090710 сь е꙼стъ с꙯нъ моі възл҄юбл҄енъꙇ · послꙋшаꙇте е꙼го ·
2090800 ꙇ҅ вънезаа꙼пѫ възьрѣвъше · никогоже не видѣшѧ къ томꙋ ·
2090810 нъ ꙇ꙯҅са единого съ собоѭ ·
2090900 съходѧштемъ же ꙇ҅мъ съ горꙑ · запрѣти ꙇ҅мъ да никомꙋже не
2090910 повѣдѧтъ ѣ꙼же видѣшѧ · тъкъмꙋ е꙼гда с꙯нъ ч꙯скъꙇ
2090920 ꙇ҅з мрътвъꙇхъ въскръснетъ ·
2091000 ꙇ҅ ꙋдръжашѧ · слово вь себѣ · сътѧзаѭште сѧ ·
2091010 чьто естъ еже ꙇ҅з мрътвъꙇхъ въскръснѫти ·
2091100 ꙇ҅ въпрашаа꙼хѫ г꙯л҄ѭште · ѣко г꙯лѭтъ кънижьници ·
2091110 ѣко ꙇ҅ли подобаетъ прити прѣжде ·
2091200 онъ же отъвѣштавъ рече і҅мъ ꙇ҅лиѣ ꙋбо пришьдъ прѣжде ꙋстроꙇ҅тъ
2091210 всѣ · ꙇ҅ како естъ псано о с꙯нѣ ч꙯сцѣмь · да много постраждетъ ·
2091220 ꙇ҅ ꙋничьжѧтъ і ·
2091300 нъ г꙯л҄ѭ вамъ · ѣко ꙇ҅лиѣ приде · ꙇ҅ сътворишѧ емꙋ е꙼ликоже
2091310 хотѣшѧ · ѣкоже естъ псано о꙼ н҄емь ·
2091400 ꙇ҅ пришьдъ къ ꙋченикомъ · видѣ народъ многъ о н҄ихъ ·
2091410 ꙇ҅ кънижьникꙑ · сътѧзаѭштѧ сѧ съ н҄ими ·
2091500 ꙇ҅ а꙼бье вьсь народъ · видѣвъше и ꙋжасѫ сѧ ·
2091510 ꙇ҅ пририштѫште цѣловаа꙼хѫ і ·
2091600 ꙇ҅ въпроси кън҄ижьн҄икꙑ · чьто сътѧзаете сѧ вь себѣ ·

2091700 ꙇ҅ отъвѣштавъ е꙼динъ о꙼тъ народа рече · ꙋчител҄ю привѣсъ с꙯нъ мои
2091710 къ тебѣ · ꙇ҅мѫшть д꙯хъ нѣмъ глꙋхъ ·
2091800 ꙇ҅же а꙼ште колижьдо ꙇ҅метъ ꙇ · разбиваа꙼тъ і ꙇ҅ пѣнꙑ
2091810 тѣштитъ · ꙇ҅ скрьжьштетъ зѫбꙑ своꙇ҅ми · ꙇ҅ оцѣпѣнѣетъ · ꙇ҅ рѣхъ
2091820 ꙋченикомъ твоꙇ҅мъ · да ꙇ҅жденѫтъ ꙇ · ꙇ҅ не възмогѫ ·
2091900 о꙼нъ же отъвѣштавъ г꙯ла · ѡ꙼ роде невѣрьнъ · доколѣ въ васъ
2091910 бѫдѫ · доколѣ тръпл҄ѫ вꙑ · принесѣте и къ мнѣ ·
2092000 ꙇ҅ принѣсѧ і къ н҄емꙋ · ꙇ҅ видѣвъ ꙇ д꙯хъ сътрѧсе и ·
2092010 ꙇ҅ падъ на земл҄и вал҄ѣа꙼ше сѧ пѣнꙑ тѣштѧ ·
2092100 ꙇ҅ въпроси и꙯с о꙯ца его · колико лѣтъ естъ отън҄елиже се бꙑс꙯
2092110 емꙋ · о꙼нъ же рече · емꙋ · ꙇ҅з отрочинꙑ ·
2092200 ꙇ҅ множицеѭ и въ о꙼гнь въвръже · ꙇ҅ въ водѫ · да ꙇ҅ би
2092210 погꙋбилъ · нъ а꙼ште можеши · помози намъ ·
2092220 милосръдовавъ же о꙼ насъ
2092300 и꙯с · рече емꙋ · е꙼же а꙼ште можеши вѣровати ·
2092310 вьсѣ възможьна вѣрꙋѭштюмꙋ ·
2092400 ꙇ҅ абье възъпивъ о꙯ць о꙼трочѧте · съ сльзами г꙯лаа꙼ше ·
2092410 вѣрꙋѭ г꙯и · помози моемꙋ невѣрью ·
2092500 видѣвъ же и꙯с · ѣко съриштетъ сѧ народъ · запрѣти д꙯хꙋ нечистꙋмꙋ ·
2092510 г꙯лѧ емꙋ · нѣмꙑ · ꙇ҅ глꙋхꙑ д꙯ше · а꙼зъ ти вел҄ѭ ꙇ҅зиди ꙇж него ·
2092520 ꙇ҅ къ томꙋ не вьниди въ н҄ь ·
2092600 ꙇ҅ възъпивъ ꙇ҅ много прѫжавъ сѧ ꙇ҅зиде · ꙇ҅ бꙑстъ · ѣко і
2092610 мрътвъ · ѣко мнози г꙯лаа꙼хѫ ѣко ꙋмрѣтъ ·
2092700 и꙯с же ꙇ҅мъ ꙇ за рѫкѫ вьздвиже и · ꙇ въста ·
2092800 ꙇ҅ въшьдъшю мꙋ въ домъ · ꙋченици е꙼го въпрашаа꙼хѫ і ·
2092810 е꙼диного · како мꙑ не възмогомъ ꙇ҅згънати его ·
2092900 ꙇ҅ рече ꙇмъ · тъ родъ не ꙇ҅матъ ничимьже ꙇ҅зити · тъкъмо
2092910 молитвоѭ ꙇ҅ постомь · ꙇ҅ отътѫдꙋ ꙇ҅шьдьше · ꙇ҅дѣа꙼хѫ сквозѣ
2092920 галилеѭ · ꙇ҅ не хотѣаше да ꙇ къто ꙋвѣстъ ·
2093100 ꙋ꙼чаа꙼ше бо ꙋченикꙑ своѩ · ꙇ҅ г꙯лаа꙼ше ꙇ҅мъ · ѣко с꙯нъ ч꙯скъꙇ
2093110 прѣданъ бѫдетъ · въ рѫцѣ ч꙯сцѣ · ꙇ҅ ꙋбиѭтъ ꙇ · ꙇ҅ ꙋбиенъ бꙑвъ ·
2093120 вь третиі днь · въскръснетъ ·
2093200 о꙼ни же не разꙋмѣа꙼хѫ г꙯ла ꙇ҅ боѣа꙼хѫ сѧ въпросити і ·
2093300 ꙇ҅ приде въ каперънаꙋмъ ꙇ҅ въ домꙋ бꙑвъ · въпрашаа꙼ше ѩ · чьто
2093310 на пѫти вь себѣ помꙑшл҄ѣа꙼шете ·
2093400 о꙼ни же мльчаа꙼хѫ · дрꙋгъ къ дрꙋгꙋ бо сьтѧзаа꙼ше сѧ на пѫти ·
2093410 къто естъ бол҄иі ·
2093500 ꙇ҅ сѣдъ гласи о꙼ба на десѧте · ꙇ҅ г꙯ла ꙇ҅мъ · а꙼ште къто хоштетъ
2093510 старѣі бꙑти · да бѫдетъ всѣхъ мьн҄иі · ꙇ҅ всѣхъ слꙋга ·
2093600 ꙇ҅ приімъ о꙼трочѧ · постави е посрѣдѣ ꙇ҅хъ ·
2093610 ꙇ҅ обьмъ е рече ꙇ҅мъ ·
2093700 ꙇ҅же а꙼ште е꙼дино таковъꙇ҅хъ отрочѧтъ · приіметъ въ імѧ мое ·
2093710 мѧ приемл҄етъ · ꙇ҅ иже а꙼ште мене приемл҄етъ · не мене
2093720 приемл҄етъ · нъ посълавъшаа꙼го мѧ ·
2093800 ѡ꙼тъвѣшта емꙋ ꙇ҅о꙼а꙼нъ г꙯лѧ · ꙋчител҄ю видѣхомъ е꙼тера · о꙼ ꙇ҅мени
2093810 твоемь ꙇ҅згонѧшта бѣсꙑ · ꙇ҅же не ходитъ по насъ ·
2093820 ꙇ҅ възбранихомъ емꙋ · ѣко не послѣдова намъ ·
2093900 И꙯с же рече емꙋ · не браните е꙼мꙋ · никътоже бо естъ · ꙇ҅же
2093910 творитъ силѫ · о моемь ꙇ҅мени · ꙇ҅ възможетъ въ скорѣ
2093920 зълословити мѧ ·

2094000 ꙇ҅же бо нѣстъ на вꙑ · по васъ е꙼стъ ·
2094100 ꙇ҅же бо а꙼ште напоꙇтъ вꙑ · чашѫ водꙑ · въ ꙇмѧ ѣко крьстиѣни
2094110 е꙼сте · а꙼минꙿ · г꙯лѭ вамъ · не погꙋбитъ мьздꙑ своеѩ ·
2094200 ꙇ҅ иже а꙼ште съблазнитъ е꙼диного о꙼тъ малъꙇхъ сихъ ·
2094210 вѣрꙋѭштиіхъ въ мѧ · дебрѣе е꙼мꙋ стъ паче · а꙼ште обложѧтъ
2094220 камень · жръновънꙑ о꙼ вꙑ е꙼го · ꙇ҅ въвръгѫтъ ꙇ въ море ·
2094300 ꙇ҅ а꙼ште съблажнѣетъ тѧ рѫка твоѣ · отъсѣци ѭ · дебрѣе ти е꙼стъ
2094310 маломоштиѭ въ животъ вьнити · нежели обѣ рѫцѣ ꙇ҅мѫштю ꙇ҅ти
2094320 въ ꙉео꙼нѫ · въ о꙼гн҄ь негашѫштеі ·
2094400 ꙇ҅деже чрьвь ꙇ҅хъ не ꙋмираетъ · ꙇ҅ о꙼гн҄ь не ꙋгасаетъ ·
2094500 ꙇ҅ аште нога твоѣ съблажн҄ѣетъ тѧ · о꙼тъсѣци ѭ · дебрѣе꙼ ти
2094510 е꙼стъ вънити въ животъ хромꙋ · нежели двѣ нозѣ ꙇ҅мѫштю ·
2094520 въвръженꙋ бꙑти въ ꙉео꙼нѫ · въ о꙼гн҄ь не гашѫштеі ·
2094600 ꙇ҅деже чръвь ꙇ҅хъ не ꙋмираетъ · ꙇ҅ огн҄ь не ꙋгасае꙼тъ ·
2094700 ꙇ҅ аште о꙼ко твое съблажн҄ѣе꙼тъ тѧ · ꙇ҅стъкни е · добрѣе ти
2094710 е꙼стъ съ е꙼динѣмь о꙼комь · вьнити вь ц꙯рсие б꙯жие · нежели о꙼бѣ
2094720 о꙼чи ꙇ҅мѫштю · ꙇ҅ти въ ꙉео꙼нѫ о꙼гн҄ьнѫѭ ·
2094800 ꙇ҅деже чръвь ꙇ҅хъ не ꙋмираетъ · ꙇ҅ о꙼гнь не ꙋгасаетъ ·
2094900 вьсѣкъ бо о꙼гн҄емь поѣ꙼стъ сѧ · ꙇ҅ вьсѣка жрътва солиѭ
2094910 о꙼солитъ сѧ ·
2095000 добро е꙼стъ соль · а꙼ште ли же соль неслана бѫдетъ · о꙼ чемь ѭ
2095010 о꙼солите · ꙇ҅мѣсте соль вь себѣ · ꙇ҅ миръ ꙇ҅мѣите междю собоѭ ·
2100100 ꙇ҅ отъ тѫдꙋ въ приде въ прѣдѣлꙑ ꙇ҅юдеꙇ҅скꙑ ·
2100110 по о꙼номь полꙋ ꙇ҅о꙼рꙿдана · ꙇ҅ придѫ пакꙑ народи къ н҄емꙋ ·
2100120 ꙇ҅ ѣко ꙇ҅мѣ обꙑчаи · пакꙑ ꙋчаа꙼ше ѩ ·
2100200 ꙇ҅ пристѫпьше фарисѣі въпрашаа꙼хѫ і · аште достоꙇ҅тъ
2100210 мѫжю женѫ пꙋштати · о꙼кꙋшаѭште и ·
2100300 о꙼нъ же отъвѣштавъ рече ꙇ҅мъ · чьто вамъ заповѣдѣ мѵ҅си ·
2100400 о꙼ни же рѣшѧ · повелѣ моси кън҄игꙑ распꙋстънꙑѩ напꙿсати ·
2100410 ꙇ҅ пꙋстити ·
2100500 ꙇ҅ отъвѣштавъ и꙯с · рече ꙇ҅мъ · по жестосръдию вашемꙋ ·
2100510 напꙿса вамъ заповѣдь сьѭ ·
2100600 а꙼ о꙼тъ начѧла съзъданию · мѫжа ꙇ҅ женѫ сътворилъ ѣ꙼ е꙼стъ
2100610 б꙯ъ · сего ради о꙼ставитъ ч꙯къ о꙯ца своего ꙇ҅ м꙯рь ·
2100620 ꙇ҅ прилѣпитъ сѧ къ женѣ своеи ·
2100800 ꙇ҅ бѫдете оба въ плъть е꙼динѫ · тѣмь же ꙋже нѣсте дꙿва ·
2100810 нъ плъть е꙼дина ·
2100900 е꙼же ꙋбо б꙯ъ съчеталъ естъ · ч꙯къ да не разлѫчае꙼тъ ·
2101000 ꙇ҅ въ домꙋ пакꙑ ꙋченици его · о꙼ семь въпрашаа꙼хѫ і ·
2101100 ꙇ҅ г꙯ла ꙇ҅мъ · ꙇ҅же бо а꙼ште пꙋститъ женѫ своѭ · ꙇ҅ оженитъ
2101110 сѧ ꙇ҅ноѭ · прѣл҄юбꙑ творитъ на н҄ѭ ·
2101200 ꙇ҅ а꙼ште жена пꙋстивъши мѫжа си · ꙇ҅ посагнетъ за ꙇ҅нъ ·
2101210 прѣл҄юбꙑ творитъ ·
2101300 ꙇ҅ приношаа꙼хѫ къ н҄емꙋ дѣти · да ѩ коснетъ ·
2101310 ꙋченици же прѣштаа꙼хѫ · приносѧштиімъ ·
2101400 видѣвъ же и꙯с · негодова ꙇ҅ г꙯ла ꙇ҅мъ · не дѣіте дѣтиі приходити
2101410 къ мнѣ · ꙇ҅ не браните ꙇ҅мъ · тацѣхъ бо е꙼стъ ц꙯рствие б꙯жие ·
2101500 а꙼минь · г꙯л҄ѭ вамъ · ꙇ҅же а꙼ште не приіметъ ц꙯рсьѣ б꙯жиѣ ·
2101510 ѣко о꙼трочѧ · не ꙇ҅матъ вьнити вь н҄е ·
2101600 ꙇ҅ обь??мъ е благословештаа꙼ше · възлагаѩ рѫцѣ на н҄е

2101700 ꙇ҅сходѧштюмꙋ на пѫть · притекъ е꙼динъ богатъ · ꙇ҅ поклони сѧ
2101710 е꙼мꙋ на колѣнꙋ · въпрашаа꙼ше і · ꙋ꙼чител҄ю благъꙇ · чьто
2101720 сътвор҄ѫ · да животъ вѣчьнꙑ наслѣдꙋѭ ·
2101800 ꙇ꙯с же рече · чьто мѧ г꙯леши блага ·
2101810 никътоже благъ тъкъмо е꙼динъ б꙯ъ ·
2101900 заповѣди вѣси · не прѣл҄юбꙑ дѣі · не ꙋбиі · не ꙋкради · не лъже
2101910 съвѣдѣтел҄ьствꙋи · не о꙼биди · чьти о꙯ца своего ꙇ҅ м꙯рь ·
2102000 ѡ꙼нъ же отъвѣштавъ рече е꙼мꙋ · ꙋ꙼чител҄ю ·
2102010 вьсѣ си съхранихъ о꙼тъ юности моеѩ ·
2102100 ꙇ꙯с же възьрѣвъ вьзл҄юби і · ꙇ҅ рече е꙼мꙋ · а꙼ште хоштеши
2102110 съвръшенъ бꙑти · е꙼диного е꙼си не доконьчалъ · ꙇ҅ди е꙼лико ꙇ҅маши
2102120 продаждь · ꙇ҅ даждь ништиімъ · ꙇ҅ имѣти ꙇ҅маши съкровиште на
2102130 н꙯бсхъ · ꙇ҅ приди ходи въ слѣдъ мене · възъми кръстъ ·
2102200 ѡ꙼нъ же дрѧселъ бꙑвъ о꙼ словесе · отиде скръбѧ ·
2102210 бѣ бо ꙇ҅мѣѩ сътѧжаниѣ многа ·
2102300 ꙇ҅ възьрѣвъ и꙯с · г꙯ла ꙋченикомъ своꙇ҅мъ · како не ꙋдобь
2102310 ꙇ҅мѫштеи богатьство · въ ц꙯рсо б꙯жие вьнидѫтъ ·
2102400 ꙋченици же ꙋжасаа꙼хѫ сѧ о꙼ словесехъ его · и꙯с же пакꙑ
2102410 о꙼тъвѣштавъ г꙯ла ꙇ҅мъ · чѧда · ѣко не ꙋдобь естъ ꙋпъваѭштиімъ
2102420 на богатьство · въ ц꙯рсие б꙯жие вьнити ·
2102500 ꙋдобѣе е꙼стъ вельбѫдꙋ · сквозѣ ꙇ҅гълинѣ ꙋши проꙇ҅ти ·
2102510 неже богатꙋ вь ц꙯рсие б꙯жье вьнити ·
2102600 о꙼ни же ꙇ҅злиха дивл҄ѣа꙼хѫ сѧ г꙯лѭште къ себѣ ·
2102610 къто можетъ с꙯пенъ бꙑти ·
2102700 ꙇ҅ възьрѣвъ на н҄ѩ и꙯с г꙯ла · отъ ч꙯къ невъзможьно · нъ не отъ
2102710 б꙯а · всѣ бо възможьна о꙼тъ б꙯а сѫтъ ·
2102800 начѧтъ петръ г꙯лати е꙼мꙋ · се мꙑ о꙼ставихомъ вьсѣ ·
2102810 ꙇ҅ въ слѣдъ тебе ꙇ҅дохомъ ·
2102900 ѡ꙼тъвѣштавъ же и꙯с рече · а꙼минꙿ · г꙯лѭ вамъ · никътоже е꙼стъ
2102910 ꙇ҅же о꙼ставитъ домъ · ли братриѭ · ли сестрꙑ · ли о꙯ца · ли м꙯рь ·
2102920 ли женѫ · ли чѧда · ли села · мене ради · ꙇ҅ е꙯вꙉлиѣ ·
2103000 а꙼ште не ꙇ҅матъ приѩти съторицеѭ · нꙑн҄ѣ въ врѣмѧ се · домꙑ ·
2103010 братрьѭ · сестрꙑ · ꙇ҅ о꙯ца ꙇ҅ м꙯рь · ꙇ҅ чѧда · ꙇ҅ села · по
2103020 ꙇ҅згънаниі · ꙇ҅ въ вѣкъ грѧдѫштьі · животъ вѣчьнъꙇ ·
2103100 Мноѕи бѫдѫтъ пръвиі послѣдьниі · ꙇ҅ послѣдьн҄иі пръвиі ·
2103200 бѣа꙼хѫ же на пѫти · ꙇ҅ въсходѧште въ ꙇ꙯лмъ · ꙇ҅ бѣ варѣѩ
2103210 и꙯с · ꙇ҅ ꙋжасаа꙼хѫ сѧ · ꙇ҅ послѣдь грѧдѫште боѣ꙼а꙼хѫ сѧ ·
2103220 ꙇ҅ поꙇ҅мъ и꙯с пакꙑ о꙼ба на десѩте · начѧтъ ꙇ҅мъ г꙯лати ·
2103230 е꙼же хотѣа꙼ше бꙑти е꙼мꙋ ·
2103300 ѣко се въсходимъ въ ꙇ꙯лмъ · ꙇ҅ с꙯нъ ч꙯чскъꙇ прѣданъ бѫдетъ ·
2103310 а꙼рꙿхиереомъ · ꙇ҅ кънижьникомъ · ꙇ҅ осѫдѧтъ ꙇ · на съмръть ·
2103320 ꙇ҅ прѣдадѧтъ і ѩзꙑкомъ ·
2103400 ꙇ҅ порѫгаѭтъ сѧ е꙼мꙋ · ꙇ҅ ꙋтепѫтъ і · ꙇ҅ опл҄юѭтъ і · ꙇ҅
2103410 ꙋбьѭтъ і · ꙇ҅ третиі днь въскръснетъ ·
2103500 ꙇ҅ прѣдъ н҄имь ꙇ҅досте ꙇ҅ѣ꙼ковъ · ꙇ҅ о꙼а꙼нъ · с꙯на зеведео꙼ва
2103510 г꙯л҄ѭшта е꙼мꙋ · ꙋчител҄ю · хоштевѣ да е꙼гоже а꙼ште просивѣ ·
2103520 сътвориши нама ·
2103600 ꙇ꙯҅с же рече ꙇ҅ма · чьто хоштета сътворѫ вама ·
2103700 о꙼на же рѣсте е꙼мꙋ · даждь нама да е꙼динъ о꙼ деснѫѭ тебе · ꙇ҅
2103710 е꙼динъ о꙼ лѣвѫѭ тебе · сѧдевѣ въ славѣ твоеі ·

2103800 ꙇ꙯҅с же рече ꙇ҅ма · не вѣста сѧ чесо просѧшта · можета ли
2103810 пити чашѫ · ѭ꙼же а꙼зъ пиѭ · ли крьштениемь ꙇ҅мьже а꙼зъ
2103820 крьштаѭ сѧ · крьстити сѧ ·
2103900 о꙼на же рѣсте е꙼мꙋ можевѣ · ꙇ꙯҅с же рече ꙇ҅ма · чашѫ ꙋбо
2103910 ѭже а꙼зъ пиѭ · ꙇ҅спье꙼та · ꙇ҅ крьштениемь ꙇ҅мьже а꙼зъ
2103920 крьштѫ сѧ · крьстита сѧ ·
2104000 а꙼ еже сѣсти о꙼ деснѫѭ · ꙇ҅ о лѣвѫѭ · нѣстъ мнѣ дати ·
2104010 нъ ꙇ҅мъже е꙼стъ ꙋготовано ·
2104100 ꙇ҅ слꙑшавъше десѧть · начѧшѧ негодовати ·
2104110 о꙼ ꙇ҅ѣковѣ · ꙇ҅ оанꙿнѣ ·
2104200 ꙇ꙯҅с же призъвавъ ѩ г꙯ла ꙇ҅мъ · вѣсте ѣко мьнѧштеі сѧ власти
2104210 ѩзꙑкꙑ · ꙋстоѩтъ ꙇ҅мъ · ꙇ҅ велици ꙇ҅хъ о꙼бладаѭтъ ꙇ҅ми ·
2104300 не тожде е꙼стъ въ васъ · нъ ꙇ҅же а꙼ште хоштетъ · вѧштиі бꙑти
2104310 въ васъ · да бѫдетъ вамъ слꙋга ·
2104400 ꙇ҅же а꙼ште хоштетъ бꙑти въ васъ старѣи · да бѫдетъ вьсѣмъ рабъ ·
2104500 ꙇ҅бо с꙯нъ ч꙯скъꙇ не приде да послꙋжѧтъ емꙋ · нъ послꙋжитъ ·
2104510 ꙇ҅ дати д꙯шѫ своѭ ꙇ҅збавл҄енъ за многꙑ · к꙯оц꙯ :
2104600 ꙇ҅ придѫ въ е꙼рихѫ · ꙇ҅ исходѧштю емꙋ въ е꙼рихона · ꙇ҅
2104610 ꙋченикомъ его · ꙇ҅ народꙋ многꙋ · с꙯нъ тꙿимео꙼въ · варꙿтимеи ·
2104620 слѣпъ сѣдѣа꙼ше при пѫти хлѫпаѩ ·
2104700 ꙇ҅ слꙑшавъ ѣко и꙯с · назарѣнинъ естъ · начѧтъ зъвати і г꙯лѧ ·
2104710 с꙯не д꙯авъ · и꙯꙼се помилꙋꙇ҅ мѧ ·
2104800 ꙇ҅ прѣштаа꙼хѫ е꙼мꙋ мнози · да ꙋмльчитъ · о꙼нъ же ꙇ҅злиха
2104810 въпиѣ꙼а꙼ше · с꙯не д꙯авъ помилꙋꙇ мѧ ·
2104900 ꙇ҅ ставъ и꙯с рече ꙇ҅мъ · възгласите і · ꙇ҅ възъваа꙼хѫ слѣпьца
2104910 г꙯л҄ѭште е꙼мꙋ дръзаі · въстани зоветъ тѧ ·
2105000 о꙼нъ же о꙼тъвръгъ ризꙑ своѩ · въставъ приде къ ꙇ꙯сѵви ·
2105100 ꙇ҅ отъвѣштавъ · ꙇ҅ г꙯ла емꙋ и꙯с · чесомꙋ хоштеши да сътвор҄ѭ
2105110 тебѣ · слѣпьць же г꙯ла емꙋ · равꙿви · да прозьр҄ѭ ·
2105200 ꙇ꙯҅с же рече емꙋ · ꙇ҅ди вѣра твоѣ с꙯пе тѧ · ꙇ҅ абье прозьрѣ ·
2105210 ꙇ҅ по ꙇ꙯сѣ ꙇ҅де въ пѫть ·
2110100 ꙇ҅ егда приближи сѧ въ и꙯лмъ · въ витꙿаꙉиѭ · ꙇ҅ вифаниѭ · къ
2110110 горѣ е꙼лео꙼ньсцѣ · посъла дъва о꙼тъ ꙋченикъ своꙇ҅хъ ·
2110200 ꙇ҅ г꙯ла ꙇ҅ма · ꙇ҅дѣта въ вьсь ѣ꙼же естъ прѣмо вама · ꙇ҅ абье
2110210 въходѧшта вь н҄ѭ · о꙼брѧштета жрѣбьць привѧзанъ · на н҄емьже
2110220 нѣстъ не ꙋ никтоже отъ ч꙯къ вьсѣлъ · о꙼трѣшꙿша і приведѣта ·
2110300 ꙇ҅ аште вама къто речетъ чьто се дѣета · рьцѣта ѣко г꙯ь трѣбꙋетъ ·
2110310 ꙇ҅ ꙇ҅ абье пакꙑ посъл҄етъ і сѣмо ·
2110400 ꙇ҅досте же ꙇ҅ обрѣтосте жрѣбьць привѧзанъ · при двьрехъ · вьнѣ
2110410 на распѫтиі · ꙇ҅ отрѣшаа꙼шете і ·
2110500 ꙇ҅ е꙼тери о꙼тъ стоѩштиіхъ тꙋ · г꙯лаа꙼хѫ ꙇ҅ма ·
2110510 чьто дѣе꙼та о꙼трѣшаѭшта жрѣбьць ·
2110600 о꙼на же рѣста ꙇ҅мъ · ѣкоже заповѣдѣ и꙯с · ꙇ҅ оставишѧ ѣ ·
2110700 ꙇ҅ приведоста жрѣбьць · къ ꙇ꙯҅сви · ꙇ҅ възложишѧ на н҄ь
2110710 ризꙑ своѩ · ꙇ҅ вьсѣде на н҄е ·
2110800 мнози же ризꙑ своѩ постилаа꙼хѫ по пѫти · а꙼ дрꙋзиі вѣꙇ҅е
2110810 рѣзаа꙼хѫ о꙼тъ дрѣвъ · ꙇ҅ постилаа꙼хѫ по пѫти ·
2110900 ꙇ҅ прѣдьходѧштеі · ꙇ҅ въ слѣдъ ходѧштеі · въпьѣ꙼хѫ
2110910 г꙯л҄ѭште · о꙼санꙿна б꙯гвнъ грѧдꙙи въ ꙇ҅мѧ г꙯не ·
2111000 б꙯гсвно грѧдѫштее ц꙯рсье · въ ꙇмѧ г꙯и о꙯ца нашего д꙯ада ·

2111010 ѡ꙼сан҄на въ вꙑшьніихъ ·
2111100 ꙇ҅ въниде въ і꙯лмъ и꙯с · ꙇ҅ въ цръкъвь · ꙇ҅ съглѧда вьсѧ ·
2111110 поздѣ же сѫштю часꙋ · ꙇ҅зиде въ витꙿаниѭ · съ обѣма на десѧте
2111200 въ ꙋтрьн҄иі · ꙇ҅ ишьдъшемъ ꙇ҅мъ отъ витаниѩ · възлака ·
2111300 ꙇ҅ видѣ смоковьницѫ ꙇ҅здалече · ꙇ҅мѫштѫ листвие · приде а꙼ште
2111310 ꙋбо о꙼брѧштетъ чьто на н҄еі · ꙇ҅ пришьдъ къ н҄еі · ничьсоже
2111320 не о꙼брѣте на н҄еи · тъкъмо листвье · не ꙋ бо бѣ врѣмѧ смокъвамъ ·
2111400 ꙇ҅ отъвѣштавъ и꙯с рече е꙼і · къ томꙋ о꙼тъ тебе въ вѣкъ · никътоже
2111410 плода сънѣждь · слꙑшаахѫ же ꙋченици его ·
2111500 ꙇ҅ придошѧ пакꙑ въ ꙇ꙯лмъ · ꙇ҅ въшьдъ и꙯с въ цръкъвь · начѧтъ
2111510 ꙇ҅згонити · продаѭштѧѩ ꙇ҅ кꙋпꙋѭштѧѩ въ цръкъве · ꙇ҅ дъскꙑ
2111520 тръжьникъ · ꙇ҅ сѣдала продаѭштиі꙼хъ голѫби · ꙇ҅спровръже ·
2111600 ꙇ҅ не дадѣа꙼ше никомꙋже мимонести · съсѫдъ сквозѣ цръковь ·
2111700 ꙇ҅ ꙋчаа꙼ше г꙯лѧ ꙇ҅мъ · нѣстъ ли псано · ѣко храмъ моі храмъ
2111710 молитвѣ наречетъ сѧ · всѣмъ ѩзꙑкомъ · вꙑ же сътвористе и ·
2111720 врътъпъ разбоꙇникомъ ·
2111800 ꙇ҅ слꙑшашѧ кънижьници · ꙇ҅ арꙿхие꙼реи · ꙇ҅ искаа꙼хѫ како і
2111810 бѫ погꙋбили · боѣ꙼хѫ бо сѧ его · ѣко вьсь народъ дивл҄ѣа꙼хѫ сѧ
2111820 о ꙋчениі его ·
2111900 ꙇ҅ ѣко поздѣ бꙑстъ · ꙇ҅схождаа꙼ше вънъ · ꙇ҅з града ·
2112000 ꙇ҅ мимоходѧште ꙋтро · видѣшѧ смоковьницѫ ꙋсохъшѫ ꙇ҅с
2112010 корене · ꙇ҅ въспомѣнѫвъ петръ г꙯ла е꙼мꙋ · равꙿви ·
2112020 виждь смоковьница ѭже проклѧтъ ꙋ꙼съше ·
2112200 ꙇ҅ отъвѣштавъ и꙯с · г꙯ла емꙋ · ꙇ҅мѣꙇ҅те вѣрѫ б꙯жьѭ ·
2112300 а꙼минь · г꙯лѭ вамъ · ѣко ꙇ҅же а꙼ште речетъ горѣ сеи · двигни сѧ
2112310 ꙇ҅ връзи сѧ въ море · ꙇ҅ не ꙋсѫмьнитъ сѧ въ сръдьци своемь нъ
2112320 вѣрѫ е꙼мл҄етъ · ѣкоже г꙯л҄етъ · бꙑваетъ ·
2112330 бѫдетъ е꙼мꙋ е꙼же а꙼ште речетъ ·
2112400 Сего ради г꙯лѭ вамъ · вьсѣ елико а꙼ште молѧште сѧ просите ·
2112410 вѣрꙋꙇ҅те ѣко приемл҄ете · ꙇ҅ бѫдетъ вамъ ·
2112500 ꙇ҅ егда стоꙇте молѧште сѧ · о꙼тъпꙋштаꙇ҅те · а꙼ште чьто
2112510 ꙇ҅мате на кого · да ꙇ҅ о꙯ць вашь н꙯ебскъꙇ · отъпꙋститъ вамъ ·
2112520 прѣгрѣшениѣ ваша ·
2112600 а꙼ште ли вꙑ не о꙼тъпꙋстите · ни о꙯ць вашь н꙯ебскъꙇ ·
2112610 о꙼тъпꙋститъ прѣгрѣшеньі вашихъ ·
2112700 ꙇ҅ придошѧ пакꙑ въ ꙇ꙯лмъ · ꙇ҅ въ цръкъве сѫштю мꙋ · придошѧ
2112710 къ н҄емꙋ а꙼рꙿхие꙼реі ꙇ҅ кънижьници · ꙇ҅ старꙿци ·
2112800 ꙇ҅ г꙯лашѧ емꙋ · коеѭ о꙼бластиѭ се твориши · ли къто ти дастъ
2112810 о꙼бласть сиѭ · да сице твориши ·
2112900 и꙯с же о꙼тъвѣштавъ рече ꙇ҅мъ · въпрошѫ ꙇ҅ азъ вꙑ единого
2112910 словесе · о꙼тъвѣштаꙇ҅те ми · ꙇ҅ рекѫ вамъ коеѭ областиѭ
2112920 се твор҄ѭ ·
2113000 крьштение ꙇ҅о꙼аново · о꙼тъкѫдꙋ бѣ · съ н꙯бесе ли ꙇ҅ли о꙼тъ ч꙯къ ·
2113010 о꙼тъвѣштаꙇ҅те ми ·
2113100 ꙇ҅ мꙑшл҄ѣахѫ къ себѣ г꙯л҄ѭште · а꙼ште речемъ съ н꙯ебсе ·
2113110 речетъ по чьто ꙋбо не вѣровасте е꙼мꙋ ·
2113200 а꙼ште ли речемъ о꙼тъ ч꙯къ · боѣ꙼а꙼хѫ бо сѧ л҄юдиі ·
2113210 вьси бо ꙇ҅мѣа꙼хѫ ꙇ҅оана ѣко пророка ·
2113300 ꙇ҅ отъвѣштавъше г꙯лашѧ и꙯сви не вѣмъ · ꙇ꙯҅с же о꙼тъвѣштавъ
2113310 г꙯ла ꙇ҅мъ · ни а꙼зъ г꙯л҄ѭ вамъ · коеѭ о꙼бластиѭ се твор҄ѭ ·

2120100 ꙇ҅ начѧтъ ꙇ҅мъ притъчами г꙯лати · виноградъ ч꙯къ насади · ꙇ҅
2120110 огради і оплотомь · ꙇ҅ ископа точило · ꙇ҅ съзъда стлъпъ · ꙇ҅
2120120 въдастъ ꙇ тѧжател҄емъ ꙇ҅ отиде ·
2120200 ꙇ҅ посъла · къ тѧжател҄емъ рабъ въ врѣмѧ · да отъ тѧжателъ
2120210 приметь · о꙼тъ плодъ винограда ·
2120300 ꙇ҅ имъше і бишѧ · ꙇ҅ посълашѧ тъшть ·
2120400 ꙇ҅ пакꙑ посъла къ н҄имъ дрꙋгъꙇ рабъ · ꙇ҅ того камениемь бивъше
2120410 пробишѧ главѫ е꙼мꙋ · ꙇ҅ посълашѧ бештьстъна ·
2120500 ꙇ҅ пакꙑ ꙇ҅ного посъла · ꙇ҅ того ꙋбишѧ · ꙇ҅ инꙑ многꙑ ·
2120510 о꙼вꙑ бьѭште · о꙼вꙑ же ꙋбьѣ꙼ѭште ·
2120600 е꙼ште же ꙇ҅мѣа꙼ше е꙼диного с꙯на · възл҄юбл҄енаа꙼го своего · посъла
2120610 ꙇ҅ того къ н҄имъ послѣди г꙯лѧ ѣко посрамл҄ѣѭтъ сѧ с꙯на моего ·
2120700 о꙼ни же тѧжател҄е видѣвъше и грѧдѫшть къ себѣ рѣшѧ · ѣко сь
2120710 е꙼стъ наслѣдьникъ · придѣте ꙋбиѣ꙼мъ ꙇ · ꙇ҅ наше бѫдетъ достоѣ꙼нье ·
2120800 ꙇ҅ имъше ꙋбишѧ и · ꙇ҅ извръгошѧ и вънъ ꙇ҅з винограда ·
2120900 чьто ꙋбо сътворитъ г꙯ь винограда · придетъ · ꙇ҅ погꙋбитъ
2120910 тѧжател҄ѧ · ꙇ҅ дастъ виноградъ ꙇ҅нѣмъ ·
2121000 ни ли сихъ есте кън҄игъ чьли · камень е꙼гоже не врѣдꙋ сътворишѧ
2121010 зиждѫштеи · сь бꙑс꙯ въ главѫ ѫ꙼гълꙋ ·
2121100 о꙼тъ г꙯ѣ бꙑстъ си · ꙇ҅ естъ дивъна въ о꙼чию нашею ·
2121200 ꙇ҅ искаа꙼хѫ ѩти і · ꙇ҅ ꙋбоѣшѧ сѧ народа · разꙋмѣшѧ бо ѣко къ
2121210 н҄имъ притъчѫ рече · ꙇ҅ оставьше и о꙼тидошѧ ·
2121300 ꙇ҅ посълашѧ къ н҄емꙋ · е꙼терꙑ о꙼тъ фарисеи · ꙇ҅ иродиѣнъ ·
2121310 да ꙇ҅ бѫ о꙼бльстили словомь ·
2121400 ѡ꙼ни же пришьдъше г꙯лашѧ е꙼мꙋ · ꙋчител҄ю · вѣмъ ѣко ꙇ҅стиньнъ
2121410 еси · ꙇ҅ не родиши ни о꙼ комьже · не зьриши бо на лице ч꙯комъ ·
2121420 нъ въ ꙇстинѫ пѫти б꙯жью ꙋчиши · рьци ꙋбо намъ · достоꙇтъ ли ·
2121430 к҄инсъ дати к҄есареви · ꙇ҅ли ни · дамъ ли ꙇ҅ли не дамъ ·
2121500 о꙼нъ же вѣдꙑ ꙇ҅хъ лицемѣрье · рече ꙇ҅мъ · чьто мѧ о꙼кꙋшае꙼те ·
2121510 принесѣте ми пѣнѧзь да виждѫ ·
2121600 о꙼ни же принесошѧ е꙼мꙋ · ꙇ҅ г꙯ла ꙇ҅мъ · чиі е꙼стъ о꙼бразось ꙇ҅
2121610 напꙿсание · о꙼ни же рѣшѧ е꙼мꙋ к҄есаревъ ·
2121700 ꙇ҅ отъвѣштавъ и꙯с рече ꙇ҅мъ · к҄есареваѣ въздадите к҄есареви ·
2121710 ꙇ҅ б꙯жьѣ б꙯ви · ꙇ҅ чюдишѧ сѧ о꙼ н҄емь ·
2121800 ꙇ҅ придошѧ садꙋк҄еі къ н҄емꙋ · ꙇ҅же г꙯л҄ѭтъ не бꙑти
2121810 въскрѣшенью · ꙇ҅ въпрашаа꙼хѫ і г꙯л҄ѭште ·
2121900 ꙋ꙼чител҄ю · не моси ли напꙿса намъ · ѣко а꙼ште комꙋ братръ ꙋмьретъ
2121910 ꙇ҅ оставитъ женѫ · а꙼ чѧдъ не о꙼ставитъ · да поꙇ҅метъ братръ
2121920 женѫ его · ꙇ҅ въскрѣситъ сѣмѧ братра своего ·
2122000 бѣ же седмь братрьѩ · ꙇ҅ прьвꙑ поѩ женѫ ·
2122010 ꙇ҅ ꙋмираѩ не о꙼стави сѣмене ·
2122100 ꙇ҅ въторꙑ поѩтъ ѭ · ꙇ҅ ꙋмрѣтъ · ꙇ҅ тъ не о꙼стави сѣмене ·
2122110 ꙇ҅ третиі такожде ·
2122200 ꙇ҅ поѩшѧ ѭ седмь · ꙇ҅ не о꙼ставишѧ сѣмене · послѣжде же
2122210 вьсѣхъ ꙋмрѣтъ ꙇ҅ жена ·
2122300 въ въскрѣшенье е꙼гда въскръснѫтъ · которꙋмꙋ ꙇ҅хъ бѫдетъ жена ·
2122310 седмь бо ꙇ҅мѣшѧ ѭ женѫ ·
2122400 ꙇ҅ отъвѣштавъ и꙯с рече ꙇ҅мъ · не сего ли ради блѫдите ·
2122410 не вѣдѫште кън҄игъ · ни силꙑ б꙯жиѩ ·
2122500 е꙼гда бо ꙇ҅з мрътвъꙇ҅хъ въскръснѫтъ · ни женѧтъ сѧ ни

2122510 посагаѭтъ · нъ сѫтъ а꙼кꙑ а꙯ꙉли на н꙯бсхъ ·
2122600 а꙼ о мрьтвъꙇхъ ѣко въстанѫтъ · нѣсте ли чьли въ кън҄игахъ
2122610 мѵ҅сѣовахъ · при кѫпинѣ · како рече е꙼мꙋ б꙯ъ г꙯лѧ · а꙼зъ б꙯ъ
2122620 а꙼враа꙼мл҄ь · ꙇ҅ б꙯ъ ꙇ҅саа꙼ковъ · ꙇ҅ б꙯ъ ꙇ҅ѣковл҄ь ·
2122700 нѣстъ б꙯ъ мрътвъꙇ҅хъ · нъ живъꙇхъ · вꙑ ꙋбо много блѫдите ·
2122800 ꙇ҅ пристѫпь е꙼динъ о꙼тъ кънижьникъ · слꙑшавъ ѩ сътѧзаѭштѧ
2122810 сѧ · видѣвъ ѣко добрѣ о꙼тъвѣшта ꙇ҅мъ · въпроси і ·
2122820 каѣ е꙼стъ заповѣдь прьваѣ вьсѣхъ ·
2122900 ꙇ꙯с же г꙯ла е꙼мꙋ · ѣко прьвѣꙇ҅ши заповѣдьі · е꙼стъ всѣхъ ·
2122910 слꙑши ꙇ꙯л҄ю · г꙯ь б꙯ъ нашь г꙯ь е꙼динъ е꙼стъ ·
2123000 ꙇ҅ вьзл҄юбиши г꙯ѣ б꙯а своего · всѣмь сръдꙿцемь твоꙇ҅мь · ꙇ҅ вьсеѭ
2123010 д꙯шеѭ своеѭ · ꙇ҅ всѣмь ꙋмомь твоꙇ҅мь · ꙇ҅ вьсеѭ крѣпостиѭ
2123020 твоеѭ · си пръвѣꙇ҅ши вьсѣхъ заповѣдиі ·
2123100 ꙇ҅ вътораѣ подобьна еі · вьзл҄юбиши подрꙋга своего ѣ꙼кꙑ самъ сѧ ·
2123110 большѧ сеѩ ꙇ҅ноѩ заповѣди нѣстъ ·
2123200 ꙇ҅ рече е꙼мꙋ кън҄ижьникъ · добрѣ ꙋчител҄ю ꙇ҅стинѫ рече · ѣко
2123210 е꙼динъ естъ ꙇ҅ нѣстъ ꙇ҅ного развѣ его ·
2123300 ꙇ҅ еже л҄юбити і вьсѣмь сръдьцемь · ꙇ҅ всѣмь разꙋмомь · ꙇ҅ вьсеѭ
2123310 д꙯шеѭ · ꙇ҅ вьсеѭ крѣпостиѭ · ꙇ҅ еже л҄юбити · ꙇ҅скрьн҄ѣего ѣко
2123320 себе · бол҄е е꙼стъ вьсѣхъ · ѡлокавътоматъ · ꙇ҅ жрътвъ ·
2123400 ꙇ꙯с же видѣвъ ꙇ · ѣко съмꙑслъно отъвѣшта · рече е꙼мꙋ · недалече
2123410 е꙼си о꙼тъ ц꙯рсьѣ б꙯жьѣ · ꙇ҅ никътоже не съмѣа꙼ше его къ томꙋ
2123420 въпросити ·
2123500 ꙇ҅ отъвѣштавъ и꙯с г꙯лаа꙯꙼ше · ꙋчѧ въ цръкъве · како г꙯л҄ѭтъ
2123510 кън҄ижьници · ѣко х꙯ъ с꙯нъ д꙯въ е꙼стъ ·
2123600 тъ бо д꙯адъ рече · д꙯хомь с꙯тъꙇмь · Рече г꙯ь г꙯ви моемꙋ · сѣди о꙼
2123610 деснѫѭ мене · донꙿдеже положѫ врагꙑ твоѩ · подъножие ногама
2123620 твоꙇ҅ма ·
2123700 самъ ꙋбо д꙯адъ нарицаетъ і г꙯ѣ · ꙇ҅ тъ како е꙼мꙋ е꙼стъ с꙯нъ ·
2123710 ꙇ҅ мноѕи народи послꙋшаа꙼хѫ е꙼го въ сласть ·
2123800 ꙇ҅ г꙯лаа꙼ше ꙇ҅мъ въ ꙋчениі свое꙼мь · бл҄юдѣте сѧ о꙼тъ
2123810 кънижьникъ · хотѧштиіхъ въ о꙼деждахъ ходити · ꙇ҅ цѣлованиѣ на
2123820 тръжиштиіхъ · ꙇ҅ прѣждесѣданиѣ на сънъмиштихъ ·
2123830 ꙇ҅ прьвовьзлеженьѣ на вечерѣхъ ·
2124000 Поѣ꙼даѭштеі домꙑ въдовиць · ꙇ҅ непьштевание꙼мь · далече молѧште
2124010 сѧ · сиі приімѫтъ лишꙿшее о꙼сѫжденье ·
2124100 ꙇ҅ сѣдъ и꙯с · прѣмо газофилак҄ио꙼ви · видѣвъ како народъ · мештетъ
2124110 мѣдь въ газафилак҄иѭ · ꙇ҅ мнози богатиі · въмѣтаа꙼хѫ многаѣ ·
2124200 ꙇ҅ пришьдъши е꙼дина въдовица ꙋ꙼бога · въвръже дьвѣ лепꙿтѣ ·
2124210 е꙼же е꙼стъ конъдратъ ·
2124300 ꙇ҅ призъвавъ ꙋченикꙑ своѩ · рече ꙇ҅мъ · а꙼минь г꙯лѭ вамъ · ѣко
2124310 въдовица си ꙋбогаѣ · множае вьсѣхъ въвръже ·
2124320 въмѣтаѭштіихъ въ газофꙋлик҄иѭ ·
2124400 вси бо о꙼тъ ꙇ҅збꙑтъка своего въвръгошѧ · а꙼ си о꙼тъ лишениѣ
2124410 своего · вьсе е꙼лико ꙇ҅мѣа꙼ше въвръже вьсе житье свое ·
2130100 ꙇ҅ исходѧштю е꙼мꙋ о꙼тъ цръкъве · г꙯ла емꙋ е꙼динъ о꙼тъ ꙋченикъ
2130110 своꙇ҅хъ · ꙋ꙼чител҄ю · виждь · каково каменье · ꙇ҅ каково зъдание ·
2130200 ꙇ꙯с же о꙼тъвѣштавъ рече е꙼мꙋ · видиши ли великаѣ си зъданиѣ · не
2130210 ꙇ҅матъ остати сьде камень на камене · ꙇ҅же не ꙇ҅матъ
2130220 разорити сѧ ·

2130300 ꙇ҅ сѣдѧштю е꙼мꙋ на горѣ е꙼лео꙼нсцѣ · прѣмо ц꙯ркви · въпрашаа꙼хѫ
2130310 і е꙼диного · петръ · ꙇ҅ ѣковъ · ꙇ҅ оаннъ · ꙇ҅ а꙼нꙿдрѣа꙼ ·
2130400 рьци намъ когда се бѫдетъ · ꙇ҅ кое бѫдетъ знаменье ·
2130410 е꙼гда ꙇ҅мѫтъ съконьчати сѧ вьсѣ си ·
2130500 ꙇ꙯҅с же о꙼тъвѣштавъ · начѧтъ г꙯лати ꙇ҅мъ ·
2130510 бл҄юдѣте сѧ · да не къто васъ прѣльститъ ·
2130600 мнози бо придѫтъ въ мое ꙇ҅мѧ г꙯л҄ѭште · ѣко а꙼зъ есмь ·
2130610 ꙇ҅ многꙑ прѣльстѧтъ ·
2130700 е꙼гда же ꙋслꙑшите брани · ꙇ҅ слꙋхꙑ браниі · не ꙋжасаꙇ҅те сѧ ·
2130710 подобаетъ бо бꙑти · нъ не ꙋ коньчина ·
2130800 въстанетъ бо ѩзꙑкъ · на ѩзꙑка · ꙇ҅ ц꙯рсо на ц꙯рсо · ꙇ҅ бѫдѫтъ
2130810 трѫси по мѣста · ꙇ҅ бѫдѫтъ глади ꙇ҅ мѧтежи ·
2130900 начѧло болѣзньмъ си · Бл҄юдѣте же вꙑ сѧ сами · прѣдадѧтъ бо вꙑ въ
2130910 сънѧтиѣ · ꙇ҅ на сънъмиштихъ бьени бѫдете · ꙇ҅ прѣдъ воеводами ·
2130920 ꙇ҅ ц꙯ри станете мене ради · въ съвѣдѣтел҄ьство ꙇ҅мъ ·
2131000 ꙇ҅ въ вьсѣхъ ѩзꙑцѣхъ · подобаетъ прѣжде проповѣдати сѧ
2131010 е꙯꙼ваꙉлию ·
2131100 е꙼гда же водѧтъ і прѣдаѭште · не пьцѣте сѧ прѣжде чьто
2131110 възглагол҄ете · ни поꙋчаꙇ҅те сѧ · нъ е꙼же а꙼ште дастъ сѧ вамъ
2131120 въ тъ часъ · то г꙯л҄ите · не вꙑ бо бѫдете г꙯л҄ѭштеи ·
2131130 нъ д꙯хъ с꙯тъꙇ ·
2131200 прѣдастъ же братъ братра на съмръть · ꙇ҅ о꙯ць чѧдо · ꙇ҅
2131210 въстанѫтъ чѧда на родител҄ѧ · ꙇ҅ ꙋбиѭтъ ѩ ·
2131300 ꙇ҅ бѫдете ненавидими вꙿсѣми ꙇ҅мене моего ради · прѣтръпѣвꙑ же
2131310 до коньца с꙯пенъ бѫдетъ ·
2131400 е꙼гда же ꙋзьрите мрьзость запꙋстѣньѣ · реченѫѭ даниломь
2131410 пророкомь · стоѩштѫ ꙇ҅деже не подобаетъ · Чьтꙑ да разꙋмѣетъ ·
2131420 тъгда ꙇ҅же бѫдѫтъ въ ꙇюдеі · да бѣгаѭтъ на горꙑ ·
2131500 ꙇ҅ иже на кровѣ · да не сълазѧтъ въ домъ · ни да вьнидетъ
2131510 вьзѧтъ чесо о꙼тъ домꙋ своего ·
2131600 ꙇ҅ сꙙі на селѣ · да не възвратитъ сѧ вьспѧть вьзѧти ризъ
2131610 своꙇ҅хъ ·
2131700 Горе же непраздънъꙇмъ ꙇ҅ доѩштиімъ въ тꙑ дни ·
2131800 молите · же сѧ да не бѫдетъ бѣство ваше зимѣ ·
2131900 Бѫдѫтъ бо дьнье ти скръбьни · ѣко не бꙑстъ тако отъ начѧла
2131910 зъданию · е꙼же съзъда б꙯ъ до нꙑнѣ · ꙇ҅ не бѫдетъ ·
2132000 ꙇ҅ а꙼ште не би г꙯ь прѣкратилъ дьниі · не би бꙑла с꙯пена всѣка
2132010 плъть · нъ ꙇ҅збъранъꙇхъ ради ѩже ꙇ҅збъра · прѣкратитъ дьни ·
2132100 ꙇ҅ аште къто тъгда речетъ вамъ · сьде х꙯ъ · се о꙼вьде ·
2132110 не ꙇ҅мѣте вѣрꙑ ·
2132200 Въстанѫтъ бо лъжиі хрьсти · ꙇ҅ лъжиі п꙯рор꙯ци · ꙇ҅
2132210 дадѧтъ знаменьѣ ꙇ҅ чюдеса · да прѣльстѧтъ а꙼ште възмогѫтъ
2132220 ꙇ҅збъранꙑѩ ·
2132300 вꙑ же бл҄юдѣте сѧ · Се прѣжде рѣхъ вамъ всѣ ·
2132400 нъ въ тꙑ дьни по скръби тоі · слъньце помрачитъ сѧ ·
2132410 ꙇ҅ лꙋна не дастъ свѣта своего ·
2132500 ꙇ҅ ѕвѣздꙑ начьнѫтъ съ н꙯ебсе падати · ꙇ҅ силꙑ ѩже сѫтъ
2132510 на н꙯бхъ · подвижѧтъ сѧ ·
2132600 ꙇ҅ тъгда ꙋзьрите с꙯на ч꙯скаего грѧдѫшта на о꙼блацѣхъ
2132610 съ силоѭ многоѭ ꙇ҅ славоѭ ·

2132700 ꙇ҅ тъгда посъл҄етъ а꙯ꙉлꙑ своѩ · ꙇ҅ съберетъ ꙇ҅збъранꙑѩ своѩ ·
2132710 о꙼тъ четꙑръ вѣтръ · о꙼тъ конꙿца земл҄ѧ · до коньца н꙯ебси ·
2132800 о꙼тъ смоковьницѧ же навꙑкнѣте притъчи · е꙼гда ꙋже вѣтвь еѩ
2132810 бѫдетъ млада · ꙇ҅ прозѧбнетъ листвье · вѣдите ѣко близъ естъ жѧтва ·
2132900 тако ꙇ҅ вꙑ е꙼гда ꙋзьрите си бꙑваѭштаа · вѣдите ѣко близъ е꙼стъ
2132910 при двьрехъ ·
2133000 а꙼минь г꙯л҄ѭ вамъ · ѣко не ꙇ҅матъ прѣꙇ҅ти родось ·
2133010 доꙇдеже вьсѣ си бѫдѫтъ ·
2133100 небо ꙇ҅ земл҄ѣ прѣꙇ҅детъ · а꙼ моѣ словеса не прѣꙇ҅дѫтъ ·
2133200 а꙼ о꙯ дьни томь ꙇ҅ о часѣ · никътоже не вѣстъ · ни а꙯ꙉли ꙇ҅же
2133210 сѫтъ на н꙯бсехъ · ни с꙯нъ · тъкъмо о꙯ць е꙼динъ ·
2133300 Бл҄юдѣте сѧ · бьдите · ꙇ҅ молите сѧ · не вѣсте бо къгда
2133310 врѣмѧ бѫдетъ ·
2133400 ѣкоже ч꙯къ о꙼ходѧ · о꙼стави домъ своі · ꙇ҅ давъ рабомъ своꙇмъ
2133410 власть · ꙇ҅ комꙋжьдо дѣло свое · ꙇ҅ вратьникꙋ повелѣ да бьдитъ ·
2133500 бьдите ꙋбо · не вѣсте бо къгда г꙯ь домꙋ придетъ · вечеръ ли · ли полꙋ
2133510 ношти · ли въ кꙋроглашенье · ли ꙋтро ·
2133600 да не пришьдъ вънезаѣ꙼пѫ обрѧштетъ вꙑ съпѧштѧ ·
2133700 а꙼ еже вамъ г꙯лѭ · вьсѣмъ г꙯л҄ѭ бьдите ·
2140100 Бѣ же пасха ꙇ҅ опрѣснъци · по дъвою дьнꙋ · ꙇ҅ искаа꙼хѫ
2140110 а꙼рꙿхꙿие꙼реи ꙇ҅ кънижьници · како і льстиѭ е꙼мъше ꙋбиѭтъ ·
2140200 г꙯лаа꙼хѫ же нъ не праздьникъ · е꙼да како мл҄ьва бѫдетъ въ л҄юдьхъ ·
2140300 ꙇ҅ сѫштю емꙋ въ витꙿаниі · въ домꙋ симона прокаженааго ·
2140310 вьзлежѧштю е꙼мꙋ · приде жена · ꙇ҅мѫшти а꙼лавѣстръ хризмꙑ ·
2140320 нарꙿдьнꙑ пистик҄иі драгꙑ · ꙇ҅ съкрꙋшьши а꙼лавѣстръ ·
2140330 вьзльѣ е꙼мꙋ на главѫ ·
2140400 бѣа꙼хѫ же е꙼теріи негодꙋѭште · вь себѣ · ꙇ҅ г꙯лѭште ·
2140410 вь чемь гꙑбѣль си хризмънаѣ бꙑс꙯ ·
2140500 можаа꙼ше бо си хризма продана бꙑти · вѧште триі сътъ пѣнѧзь ·
2140510 ꙇ҅ дати сѧ ништиімъ · ꙇ҅ прѣштаа꙼хѫ е꙼і ·
2140600 ꙇ꙯҅с же рече о꙼станѣте еѩ · по чьто ѭ трꙋждае꙼те ·
2140610 добро бо дѣло съдѣла о꙼ мнѣ ·
2140700 Вьсегда бо ништѧѩ ꙇ҅мате съ собоѭ · ꙇ҅ егда хоштете · можете
2140710 добро творити ꙇ҅мъ · а꙼ мене не вьсегда ꙇ҅мате ·
2140800 ꙇ҅ еже ꙇ҅мѣ си сътвори · варила естъ похризмити тѣло мое на погребение ·
2140900 а꙼минꙿ г꙯лѭ вамъ · ꙇ҅деже колижьдо проповѣдано бѫдетъ е꙯꙼ваꙉлие
2140910 се въ вьсемь мирѣ · ꙇ҅ еже сътвори си · г꙯лано бѫдетъ въ п꙯ть еѩ ·
2141000 ꙇ҅ июда ꙇ҅скарио꙼тьскꙑ · е꙼динъ отъ о꙼бою на десѧте · ꙇ҅де
2141010 къ а꙼рхие꙼реомъ · да ꙇ прѣдастъ ꙇ҅мъ ·
2141100 о꙼ни же слꙑшавъше · въздрадовашѧ сѧ · ꙇ҅ обѣшташѧ сѧ е꙼мꙋ
2141110 съребрьникꙑ дати · ꙇ҅ искаа꙼ше како і въ подобьно врѣмѧ прѣдастъ ·
2141200 Ꙇ въ прьвꙑ дꙿнь опрѣснъкъ · е꙼гда пасхѫ жьрѣа꙼хѫ · г꙯лашѧ е꙼мꙋ
2141210 ꙋченици своі · къде хоштеши · шьдъше ꙋготоваемъ ти да ѣ꙼си пасха ·
2141300 ꙇ҅ посъла дъва о꙼тъ ꙋченикъ своꙇ҅хъ · ꙇ҅ г꙯ла ꙇ҅ма · ꙇ҅дѣта
2141310 въ градъ · ꙇ҅ сърѧштетъ вꙑ ч꙯къ · въ скѫдольницѣ водѫ несꙙ ·
2141320 по н҄емь ꙇ҅дѣта ·
2141400 ꙇ҅ идеже а꙼ште вьнидетъ · рьцѣта г꙯нꙋ домꙋ · ꙋчител҄ь г꙯летъ ·
2141410 къде е꙼стъ о꙼битѣл҄ь · ꙇ҅деже пасхѫ съ ꙋченикꙑ моꙇ҅ми сънѣмь ·
2141500 ꙇ҅ тъ вама покажетъ горьницѫ вꙑсокѫ · постъланѫ готовѫ ·
2141510 тꙋ ꙋготоваꙇ҅та намъ ·

2141600 ꙇ҅ изидосте ꙋченика · ꙇ҅ придосте въ градъ · ꙇ҅ обрѣтосте ѣкоже
2141610 рече ꙇ҅ма · ꙇ҅ ꙋготовасте пасхѫ ·
2141700 ꙇ҅ вечерꙋ бꙑвъшю · приде съ о꙼бѣма на десѧте ·
2141800 ꙇ҅ вьзлежѧштемъ ꙇ҅мъ ꙇ҅ ѣ꙼дѫштемъ · рече и꙯с · а꙼минꙿ · г꙯лѭ
2141810 вамъ · ѣко е꙼динъ отъ васъ прѣдастъ мѧ · ѣ꙼дꙑ съ мноѭ ·
2141900 Ѡни же начѧшѧ скръбѣти ꙇ҅ г꙯лати емꙋ · е꙼динъ по е꙼диномꙋ ·
2141910 еда а꙼зъ · ꙇ҅ дрꙋгꙑ е꙼да а꙼зъ ·
2142000 ѡ꙼нъ же о꙼тъвѣштавъ рече ꙇ҅мъ · е꙼динъ о꙼тъ о꙼бою на десѧте ·
2142010 о꙼мочьі съ мъноѭ въ солило
2142100 с꙯нъ же ч꙯скъꙇ ꙇ҅детъ ѣкоже е꙼стъ пꙿсано о꙼ н҄емь · Горе же ч꙯кꙋ
2142110 томꙋ · ꙇ҅мьже с꙯нъ ч꙯скꙑ прѣдаетъ сѧ · добрѣе е꙼мꙋ би бꙑло ·
2142120 а꙼ште не би родилъ сѧ ч꙯къ тъ ·
2142200 ꙇ҅ ѣдѫштемъ ꙇ҅мъ · приімъ и꙯с хлѣбъ · ꙇ҅ хвалѫ въздавъ ·
2142210 б꙯лгсвешть прѣломи · ꙇ҅ дастъ ꙇ҅мъ · ꙇ҅ рече приімѣте
2142220 се е꙼стъ тѣло мое ·
2142300 ꙇ҅ приімъ чашѫ хвалѫ въздавъ · дастъ ꙇ҅мъ ·
2142310 ꙇ҅ пишѧ о꙼тъ н҄еѩ вси ·
2142400 ꙇ҅ рече ꙇ҅мъ се е꙼стъ кръвь моѣ · новаго завѣта ·
2142410 проливаемаѣ за многꙑ ·
2142500 а꙼минꙿ · г꙯л҄ѭ вамъ · ѣко ꙋже не ꙇ҅мамь пити о꙼тъ плода
2142510 лозънаа꙼го · до того дьне · е꙼гда пьѭ ꙇ҅ новь ц꙯рсьи б꙯жіи ·
2142600 ꙇ҅ въспѣвъше ꙇ҅зидѫ · въ горѫ е꙼лео꙼ньскѫѭ ·
2142700 ꙇ҅ г꙯ла ꙇ҅мъ и꙯с · ѣко вьси съблазните сѧ о꙼ мнѣ · въ сьѭ ношть ·
2142710 Пꙿсано бо е꙼стъ · поражѫ пастꙑр҄ѣ · ꙇ҅ овьцѧ разбѣгнѫтъ сѧ ·
2142800 нъ по томь е꙼гда въскръснѫ · вар҄ѭ вꙑ въ галилеі ·
2142900 Петръ же рече емꙋ · ꙇ҅ аште ꙇ҅ вьси съблазнѧтъ сѧ нъ не а꙼зъ ·
2143000 ꙇ҅ г꙯ла емꙋ и꙯с · а꙼минꙿ · г꙯л҄ѭ ти · ѣко тꙑ дьньсь въ сиѭ ношть ·
2143010 прѣжде даже въторицеѭ · кꙋръ не възгласитъ · три кратꙑ
2143020 о꙼тъвръжеши сѧ мене ·
2143100 Петръ же ꙇ҅злиха г꙯лаа꙼ше паче · а꙼ште ми сѧ лꙋчитъ ꙋмрѣти
2143110 съ тобоѭ · не о꙼тъвръгѫ сѧ тебе · такожде ꙇ҅ вси г꙯лаа꙼хѫ ·
2143200 ꙇ҅ придошѧ вь вьсь ꙉенꙿсимани · ꙇ҅ г꙯ла ꙋченикомъ своꙇ҅мъ ·
2143210 сѧдѣте сьде · доньдеже шьдъ помол҄ѭ сѧ ·
2143300 ꙇ҅ поѩтъ · петра · ꙇ҅ ѣкова · ꙇ҅ ио꙼анꙿна · съ собоѭ ·
2143310 ꙇ҅ начѧтъ ꙋжасати сѧ ꙇ҅ тѫжити ·
2143400 ꙇ҅ г꙯ла ꙇ҅мъ · прискръбъна е꙼стъ д꙯ша моѣ до съмръти ·
2143410 пожидѣте сьде ꙇ҅ бьдите ·
2143500 ꙇ҅ пр꙯ѣшьдъ мало паде на земл҄и · ꙇ҅ мол҄ѣа꙼ше сѧ · да а꙼ште
2143510 възможьно естъ · мимоꙇ҅ти о꙼тъ н҄его чѣсъ ·
2143600 ꙇ҅ г꙯ла а꙼вꙿва о꙯ць · вьсѣ възможьна тебѣ сѫтъ · мимонести чашѫ
2143610 сьѭ о꙼тъ мене · нъ не ѣко а꙼зъ хоштѫ · нъ е꙼же тꙑ ·
2143700 ꙇ҅ приде ꙇ҅ обрѣте ѩ съпѧштѧ · ꙇ҅ г꙯ла петрови · симоне съпиши
2143710 ли · не възможе е꙼диного часа побьдѣти ·
2143800 Бьдите ꙇ҅ молите сѧ · да не вьнидете въ напасть ·
2143810 д꙯хъ бо бьдръ а꙼ плъть немоштьна ·
2143900 ꙇ҅ пакꙑ шьдъ · помоли сѧ тожде слово рекъ ·
2144000 ꙇ҅ възврашть сѧ · о꙼брѣте ѩ пакꙑ съпѧштѧ · бѣа꙼шете бо ꙇ҅мъ
2144010 о꙼чи тѧготьнѣ · ꙇ҅ не ꙋмѣа꙼хѫ чьто бишѧ о꙼тъвѣштали е꙼мꙋ ·
2144100 ꙇ҅ приде третиіцеѭ · ꙇ҅ г꙯ла ꙇ҅мъ · съпите прочее почиваꙇ҅те ·
2144110 приспѣ коньчина · приде часъ · се прѣдаетъ сѧ с꙯нъ ч꙯скъꙇ ·

2144120 въ рѫцѣ грѣшьникомъ ·
2144200 въстанѣте ꙇ҅дѣмъ · се прѣдаѩі мѧ приближи сѧ ·
2144300 ꙇ҅ абье е꙼ште е꙼мꙋ г꙯л҄ѭштю · приде ꙇ҅юда ꙇ҅скарио꙼тьскꙑ ·
2144310 е꙼динъ о꙼тъ о꙼бою на десѧте · ꙇ҅ съ н҄имь народи съ о꙼рѫжиі ·
2144320 ꙇ҅ дрьколꙿми · о꙼тъ а꙼рхꙿие꙼рѣи · ꙇ҅ кънижьникъ · ꙇ҅ старꙿць ·
2144400 Дастъ же прѣдаѩі его знаменье ꙇ҅мъ г꙯лѧ · е꙼гоже а꙼ште лобъжѫ
2144410 ꙇ҅мѣте и то е꙼стъ · ꙇ҅ ведѣте і съхраньно ·
2144500 ꙇ҅ пришьдъ а꙼бье пристѫпь къ н҄емꙋ г꙯ла · рабби рабби · ꙇ҅ облобꙑза і ·
2144600 Ѡни же възложишѧ рѫцѣ на н҄ь ꙇ҅ ѩшѧ і ·
2144700 е꙼динъ же о꙼тъ стоѩштиіхъ · ꙇ҅звлькъ ножь · ꙋдари раба
2144710 а꙼рхꙿие꙼реова · ꙇ҅ ꙋрѣза емꙋ ꙋхо ·
2144800 ꙇ҅ о꙼тъвѣштавъ и꙯с рече ꙇ҅мъ · ѣко на разбоꙇ҅ника ли ꙇ҅зидосте ·
2144810 съ о꙼рѫжьіми ꙇ҅ дрькол҄ьми · ѩти мене ·
2144900 по всѧ дьни бѣхъ въ васъ · ꙋчѧ въ цръкъве ꙇ҅ не ѩсте мене ·
2144910 Нъ да събѫдѫтъ сѧ кънигꙑ ·
2145000 ꙇ҅ о꙼ставьше і бѣжашѧ ·
2145100 ꙇ҅ единъ е꙼теръ юноша по н҄емь ꙇ҅де · о꙼дѣнъ въ пон҄ѣвицѫ нагъ ·
2145110 ꙇ҅ ѩшѧ ꙇ҅ юношѫ ·
2145200 о꙼нъ же о꙼ставь пон҄ѣвицѫ · нагъ бѣжа о꙼ть н҄ихъ ·
2145300 ꙇ҅ ведошѧ и꙯са къ а꙼рхꙿие꙼реꙋ каꙇфѣ · ꙇ҅ сънидѫ сѧ къ н҄емꙋ
2145310 вси а꙼рхꙿие꙼реі · ꙇ҅ старьци · ꙇ҅ кън҄ижьници ·
2145400 ꙇ҅ петръ ꙇ҅дѣа꙼ше ꙇ҅здалече вь слѣдъ его · до вънѫтрь въ дворъ
2145410 а꙼рхие꙼реовъ · ꙇ҅ бѣ сѣдѧ съ слꙋгами · ꙇ҅ грѣѩ сѧ при свѣшти ·
2145500 а꙼рхꙿие꙼реꙇ҅ же ꙇ҅ вьсь съньмъ · ꙇ҅скаа꙼хѫ на ꙇ꙯са ·
2145510 съвѣдѣтел҄ьства да і ꙋбьѭтъ · ꙇ҅ не о꙼брѣтаа꙼хѫ ·
2145600 мнози бо лъжи съвѣдѣтел҄ьствоваа꙼хѫ на н҄ь · ꙇ҅ не бѣахѫ
2145610 равъна съвѣдѣтел҄ьствьѣ ·
2145700 ꙇ҅ е꙼териі въставъше · лъжѫ съвѣдѣтельствоваа꙼хѫ на н҄ь
2145710 г꙯л҄ѭште ·
2145800 ѣко мꙑ слꙑшахомъ ꙇ г꙯лѭшть · ѣко а꙼зъ разор҄ѭ цръковь сиѭ
2145810 рѫкотворенѫѭ · ꙇ҅ трьми дьнꙑ · ꙇ҅но нерѫкотворенѫ съзиждѫ ·
2145900 тако же не бѣ равъно съвѣдѣтел҄ьство ꙇ҅хъ ·
2146000 ꙇ҅ ставъ а꙼рꙿхие꙼реи посрѣдѣ · въпроси ꙇ꙯са г꙯лѧ · не
2146010 отъвѣштаваеши ли ничьсоже · чьто сиі на тѧ
2146020 съвѣдѣтел҄ьствꙋѭтъ ·
2146100 ꙇ҅с же мльчаа꙼ше · ꙇ҅ ничьсоже не о꙼тъвѣштаваа꙼ше · Пакꙑ
2146110 а꙼рхие꙼реі въпроси і · г꙯лѧ емꙋ · тꙑ ли еси х꙯ъ с꙯нъ б꙯лгвенаа꙼го ·
2146200 ꙇ꙯с же рече а꙼зъ е꙼смь · ꙇ҅ ꙋзьрите с꙯на ч꙯скаго · о꙼ деснѫѭ
2146210 сѣдѧшта силꙑ · ꙇ҅ грѧдѫшта · съ о꙼блакꙑ н꙯ебскъꙇ҅ми ·
2146300 а꙼рхꙿие꙼реі же растръзавъ ризꙑ своѩ г꙯ла ·
2146310 чьто еште трѣбꙋемъ съвѣдѣтел҄ьства ·
2146400 слꙑшасте власвимиѭ · чьто вамъ сѧ а꙼вл҄ѣетъ · Ѡни же вси
2146410 о꙼сѫдишѧ і · повиньнꙋ бꙑти съмръти ·
2146500 ꙇ҅ начѧшѧ е꙼териі пл҄ьвати на н҄ь · ꙇ҅ прикрꙑвати лице его ·
2146510 ꙇ҅ мѫчити і · ꙇ҅ г꙯лати е꙼мꙋ · прорьци намъ х꙯е къто е꙼стъ
2146520 ꙋдаривꙑ тѧ · ꙇ҅ слꙋгꙑ бьѭште і за ланитѫ · приѩшѧ і ·
2146600 ꙇ҅ сѫштю петрови низꙋ на дворѣ ·
2146610 приде е꙼дина о꙼тъ рабꙑн҄ь а꙼рꙿхꙿие꙼реовъ ·
2146700 ꙇ҅ видѣвъши петра грѣѭшта сѧ · възьрѣвъши на н҄ь ◌҄г꙯ла ·
2146710 ꙇ҅ тꙑ съ назарѣа꙼ниномь ꙇ꙯҅смь бѣ ·

2146800 Онъ же отъвръже сѧ г꙯лѧ не ꙋмѣѭ ни съвѣмь · чьто тꙑ г꙯леши ·
2146810 ꙇ҅ изиде вънъ на прѣдъдворие · ꙇ҅ кꙋръ въспѣтъ ·
2146900 ꙇ҅ видѣвъши і пакꙑ ꙇ҅на рабꙑн҄и · начѧтъ г꙯лати
2146910 къ стоѩштиімъ · ѣко сь о꙼тъ н҄ихъ е꙼стъ ·
2147000 о꙼нъ же пакꙑ о꙼тъмѣтаа꙼ше сѧ · ꙇ҅ не по многꙋ пакꙑ стоѩштеі ·
2147010 г꙯лаа꙼хѫ петрови · въ ꙇ҅стинѫ о꙼тъ н҄ихъ е꙼си · ꙇ҅бо
2147020 галилеанинъ еси · ꙇ҅ бесѣда твоѣ подобитъ ти сѧ ·
2147100 ѡ꙼нъ же начѧтъ ротити сѧ ꙇ҅ клѧти сѧ · ѣко не вѣмь ч꙯ка сего ·
2147110 е꙼же г꙯лете ·
2147200 [ꙇ҅ вътори] ꙇ҅ въторицеѭ кꙋръ въспѣтъ · ꙇ҅ помѣнѫ петръ г꙯лъ ·
2147210 ѣкоже рече е꙼мꙋ и꙯с · прѣжде даже кꙋръ не възгласитъ ·
2147220 дъва кратꙑ о꙼тъвръжеши сѧ мене · три кратꙑ ·
2147230 ꙇ҅ начьнъ плакааше сѧ ·
2150100 ꙇ҅ абье на ꙋтрьѣ · съвѣтъ створишѧ а꙼рхꙿие꙼реі · съ старꙿци ꙇ҅
2150110 кънижьникꙑ · ꙇ҅ вьсь сънъмъ · съвѧзавъше ꙇ꙯҅са ведошѧ ·
2150120 ꙇ҅ прѣдашѧ і пилатови ·
2150200 ꙇ҅ въпроси і пилатъ · тꙑ ли еси ц꙯рь ꙇ҅юдеꙇ҅скъ ·
2150210 о꙼нъ же о꙼тъвѣштавъ рече емꙋ · тꙑ г꙯леши ·
2150300 ꙇ҅ г꙯лаа꙼хѫ на н҄ь а꙼рхие꙼рѣі много ·
2150310 о꙼нъ же ничьсоже не о꙼тъвѣштаваа꙼ше ·
2150400 Пилатъ же пакꙑ въпрашаа꙼ше і г꙯лѧ · не о꙼тъвѣштаваеши ли
2150410 ничьсоже · виждь колико на тѧ съвѣдѣтел҄ьствꙋѭтъ ·
2150500 ꙇ꙯҅с же къ н҄емꙋ ничьсоже не о꙼тъвѣшта · ѣко дивити сѧ пилатови ·
2150600 На всѣкъ же праздьникъ · о꙼тъпꙋштаа꙼ше ꙇ҅мъ ·
2150610 е꙼диного съвѧзьн҄ѣ е꙼гоже прошаа꙼хѫ ·
2150700 Бѣ же нарицаемъꙇ вараа꙼ва · съ своіми ковьникꙑ съвѧзанъ ·
2150710 ꙇ҅же въ горѣ ꙋбьіства створишѧ ·
2150800 ꙇ҅ възъпивъ народъ · начѧ просити · ѣкоже творѣа꙼ше ꙇ҅мъ ·
2150900 Пилатъ же о꙼тъвѣшта ꙇ҅мъ г꙯лѧ · хоштете ли да отъпꙋштѫ вамъ
2150910 ц꙯рѣ ꙇ҅юдеꙇ҅ска ·
2151000 вѣдѣа꙼ше бо ѣко зависти ради прѣдашѧ і а꙼р꙯хꙿиереі ·
2151100 а꙼рхꙿиереі же поманѫшѧ народꙋ · да паче вараа꙼вѫ
2151110 о꙼тъпꙋститъ ꙇмъ ·
2151200 Пилатъ же о꙼тъвѣштавъ · пакꙑ рече чьто ꙋ꙼бо хоштете створ҄ѭ ·
2151210 е꙼гоже г꙯лете ц꙯рѣ ꙇ҅юдеꙇ҅ска ·
2151300 о꙼ни же паче възъпишѧ пропьни и ·
2151400 пилатъ же г꙯ла ꙇ҅мъ · чьто ꙋбо створи зъло ·
2151410 о꙼ни же лише възъпишѧ пропьни і ·
2151500 Пилатъ же хотѧ народꙋ похоть сътворити · пꙋсти ꙇ҅мъ вараа꙼вѫ ·
2151510 ꙇ҅ прѣдастъ и꙯са тепъ · да і распънѫтъ ·
2151600 Воꙇни же ведошѧ і вънѫтрь на дворъ · е꙼же е꙼стъ прѣторъ ·
2151610 ꙇ҅ призъвашѧ вьсѫ спирѫ ·
2151700 ꙇ҅ облѣшѧ і въ прапрѫдѫ · ꙇ҅ възложишѧ на н҄ь ·
2151710 съплетъше · трьновъ вѣньць ·
2151800 ꙇ҅ начѧсѧ цѣловати і · радꙋі сѧ ц꙯рю ꙇ҅юдѣꙇ҅скъ ·
2151900 ꙇ҅ бьѣ꙼а꙼хѫ трьстьѭ по главѣ · ꙇ҅ пльваа꙼хѫ на н҄ь ·
2151910 ꙇ҅ прѣгꙑбаѭште колѣна · поклан҄ѣа꙼хѫ е꙼мꙋ ·
2152000 ꙇ҅ егда порѫгашѧ сѧ емꙋ · съвлѣшѧ съ н҄его прапрѫдъ · ꙇ҅
2152010 облѣшѧ и вь ризꙑ своѩ · ꙇ҅ изведошѧ і да і пропьнѫтъ ·
2152100 ꙇ҅ задѣшѧ мимоходѧштю · е꙼терꙋ симонꙋ · к҄ѵрѣнинꙋ грѧдѫштю

2152110 съ села · о꙯цю а꙼лекꙿсанꙿдровꙋ · ꙇ҅ р[ꙋ]фовꙋ ·
2152120 да възъметъ кръстъ его ·
2152200 Ꙇ приведошѧ і на мѣсто ꙉелъꙉота · еже е꙼стъ съказаемо
2152210 краниево мѣсто ·
2152300 ꙇ҅ даѣ꙼хѫ е꙼мꙋ · питі оцьтъно вино · о꙼нъ же не приѩтъ ·
2152400 ꙇ҅ пропьнъше і · раздѣльше ризꙑ его меташѧ жрѣбьѩ о꙼ н҄ѧ ·
2152410 къто чьто вьзъметъ ·
2152500 Бѣ же година трьтьѣ · ꙇ҅ пропѧшѧ і ·
2152600 ꙇ҅ бѣ насꙿпанье винꙑ его напꙿсано · ц꙯рь ꙇ҅юдеꙇ҅скъ ·
2152700 ꙇ҅ съ н҄имь распѧшѧ два разбоꙇ҅ника · е꙼диного о꙼ деснѫѭ ·
2152710 а꙼ дрꙋгаа꙼го о꙼ шюѭ е꙼го ·
2152800 ꙇ҅ събꙑстъ сѧ пꙿсаное е꙼же г꙯летъ ·
2152810 Ꙇ съ безаконникома причьтенъ бꙑс꙯ ·
2152900 ꙇ҅ мимоходѧштеи хꙋл҄ѣа꙼хѫ і · покꙑваѭште главами своꙇ҅ми ·
2152910 ꙇ҅ г꙯л҄ѭште ꙋ꙼вꙿва · разарѣѩі цръкъве ꙇ҅ трьми дьньми съзидаѩ ·
2153000 с꙯ъпси сѧ самъ · ꙇ҅ съниди съ к꙯рста ·
2153100 Такожде ꙇ҅ арꙿхиерѣі рѫгаа꙼хѫ сѧ · съ кънижьникꙑ · дрꙋгъ дрꙋгꙋ
2153110 г꙯лаа꙼хѫ · ꙇ҅нꙑ с꙯пе · а꙼ли себе не можетъ съпасти ·
2153200 х꙯ъ ц꙯рь ꙇ꙯҅левъ · да сънидетъ нꙑн҄ѣ съ к꙯рста · да видимъ ꙇ҅ вѣрѫ
2153210 ꙇ҅мемъ · к꙯оц꙯ :⁓ ꙇ҅ пропѧтаѣ съ н҄имь · поношаа꙼шете е꙼мꙋ ·
2153300 Бꙑвъши же годинѣ шестѣі · тъма бꙑс꙯ по вьсеі земл҄и ·
2153310 до девѧтꙑѩ годинꙑ ·
2153400 ꙇ҅ въ девѧтѫѭ же годинѫ вьзъпи и꙯с · гласомь вельемь г꙯лѧ ·
2153410 елоі елоі · лима завахътани · е꙼же е꙼стъ съказаемо ·
2153420 б꙯же мои · б꙯же мои въскѫѭ мѧ о꙼стави ·
2153500 ꙇ҅ етериі о꙼тъ стоѩштиіхъ · слꙑшавъше г꙯лаа꙼хѫ ·
2153510 виждь · ꙇ҅лиѭ глашаетъ ·
2153600 Текъ же е꙼динъ · ꙇ҅ исплън҄ь гѫбѫ оцьта · вьзньзъ на трьсть ·
2153610 напаѣ꙼а꙼ше і г꙯лѧ · не дѣꙇ҅те да видимъ · а꙼ште придетъ ꙇ҅лиѣ ·
2153620 сънѧтъ е꙼го ·
2153700 И꙯с же пꙋшть гласъ вельі · ꙇ҅здъше ·
2153800 ꙇ҅ опона ц꙯ркъвънаа꙼ раздъра сѧ на дъвое · съ вꙑше до ниже ·
2153900 Видѣвъ же сътьникъ стоѩі прѣмо е꙼мꙋ · ѣко тако възъпивъ
2153910 ꙇ҅здъше · рече · Въ ꙇстинѫ ч꙯къ сь · с꙯нъ б꙯жьі бѣ ·
2154000 Бѣа꙼хѫ же женꙑ ꙇ҅здалече зьрѧштѧ вь н҄ихъ же бѣ мариѣ
2154010 магдалꙑн҄и · ꙇ҅ мариѣ ꙇ҅ѣкова малаа꙼го · ꙇ҅ мати ꙇ҅о꙼сиова · ꙇ҅ саломи ·
2154100 ѩже е꙼гда бѣ въ галилеі · по н҄емь хождаа꙼хѫ ꙇ҅ слꙋжаа꙼хѫ
2154110 емꙋ · ꙇ҅ инꙑ многꙑ · въшьдъшѧѩ съ н҄имь въ е꙯рлмъ ·
2154200 з꙯ач · ꙇ҅ юже поздѣ бꙑвъшю · пон҄еже бѣ параск҄евьꙉиꙿі ·
2154210 еже е꙼стъ къ сѫботѣ ·
2154300 приде ꙇ҅осифъ о꙼тъ а꙼риматꙿеѩ · благоо꙼бразьнъ
2154310 съвѣтьникъ · ꙇ҅же ꙇ҅ тъ бѣ чаѩ ц꙯рсиѣ б꙯жьѣ · ꙇ҅ дръзнѫвъ
2154320 вьниде къ пилатꙋ · ꙇ҅ пр꙯оси тѣла ꙇ꙯сва ·
2154400 пилатъ же диві сѧ · а꙼ште ꙋже ꙋмрѣтъ · ꙇ҅ призъвавъ
2154410 сътьника · въпроси і а꙼ште ꙋмрѣтъ ·
2154500 ꙇ҅ ꙋвѣдѣвъ о꙼тъ к҄енътꙋрио꙼на · дастъ тѣло ꙇ҅осифови ·
2154600 ꙇ҅ кꙋпл҄ь пон҄ѣвицѫ · ꙇ҅ съньмъ о꙼битъ і въ пон҄ѣвицѫ · ꙇ҅
2154610 въложи і въ гробъ · ꙇ҅же бѣ ꙇ҅сѣченъ въ камене ·
2154620 ꙇ҅ привали камень на двьри гроба ·
2154700 Мариѣ же магдалꙑн҄и · ꙇ҅ мариѣ ꙇ҅осио꙼ва ·

2154710 зьрѣа꙼шете къде і полагаа꙼хѫ · к꙯оц꙯ ·
2160100 ꙇ҅ минѫвъши сѫботѣ · мариѣ магдалꙑн҄и · ꙇ҅ мариѣ ꙇ҅ѣковл҄ѣ ·
2160110 ꙇ҅ салъми · кꙋпишѧ а꙼роматꙑ · да пришьдъшѧ помажѫтъ і ·
2160200 ꙇ҅ ѕѣло за ꙋтра · въ е꙼динѫ сѫботъ · придошѧ на гробъ
2160210 въсиѣвъшю слъньцю ·
2160300 ꙇ҅ г꙯лаа꙼хѫ къ себѣ · къто о꙼тъвалитъ намъ камень ·
2160310 отъ двьріи гроба ·
2160400 ꙇ҅ възьрѣвъшѧ видѣшѧ · ѣко о꙼тъвал҄енъ бѣ камень ·
2160410 бѣ бо веліи ѕѣло ·
2160500 ꙇ҅ вьлѣзъшѧ въ гробъ · видѣшѧ юношѫ сѣдѧшть · о꙼ деснѫѭ ·
2160510 о꙼дѣнъ въ о꙼деждѫ бѣлѫ · ꙇ҅ ꙋжасѫ сѧ ·
2160600 Ѡнъ же рече ꙇ҅мъ · не ꙋжасаꙇ҅те сѧ · ꙇ꙯҅са ꙇштете
2160610 назар҄ѣнина пропѧтаего · въста · нѣстъ сьде · се мѣсто ꙇ҅деже
2160620 бѣ положенъ ·
2160700 нъ ꙇ҅дѣта ꙇ҅ рьцѣта ꙋченикомъ его · ꙇ҅ петрови · ѣко варѣетъ вꙑ
2160710 въ галилеі · ꙇ҅ тꙋ і видите · ѣкоже рече вамъ ·
2160800 ꙇ҅ ишьдъшѧ бѣжашѧ о꙼тъ гроба · ꙇ҅мѣа꙼ше же ѩ трепетъ ꙇ҅
2160810 ꙋжасъ · ꙇ҅ никомꙋже ничьсоже не рѣшѧ · боѣ꙼хѫ бо сѧ · ⁘ к꙯оц꙯ ⁖
2160900 Въскръсъ же за ꙋтра · въ пръвꙑ сѫботѣ · а꙼ви сѧ прѣжде мариі
2160910 магдалꙑн҄и · ꙇ҅ж неѩ же ꙇ҅згъна · ж꙯ · бѣсъ ·
2161000 о꙼на же шьдъши вьзвѣсти · бꙑвъшиімъ съ н҄имь ·
2161010 плачѫштемъ сѧ ꙇ҅ рꙑдаѭштемъ ·
2161100 о꙼ни же слꙑшавъше ѣко живъ е꙼стъ · ꙇ҅ видѣнъ бꙑс꙯ еѭ ·
2161110 не ѩшѧ вѣрꙑ
2161200 по сихъ же двѣма о꙼тъ н҄ихъ грѧдѫштема на село · а꙼ви сѧ
2161210 ꙇ҅нѣмь о꙼бразомь ꙇ҅дѫштема на село ·
2161300 ꙇ҅ та шьдъша вьзвѣстисте · прочіимъ · ни тѣма же вѣрꙑ
3000010 ГЛАВꙐ Е꙯ВАꙈЛИѢ ЕЖЕ О꙯т꙯ ЛꙊКꙐ :⁓
3000020 Ѡ наспаніи : +
3000030 Ѡ стрѣгѫштихъ пастꙋсѣхъ : +
3000040 Ѡ сѵ҅мьо꙼нѣ ·
3000050 Ѡ аннѣ пророчици : +
3000060 Ѡ бꙑвъшиімь г꙯лѣ къ ꙇ҅оанꙋ : +
3000070 Ѡ въпрошшихъ ꙇ҅о꙼а꙼нꙿна : +
3000080 Ѡ ꙇ҅скꙋшениі с꙯п=с=ител҄евѣ : +
3000090 Ѡ ꙇ҅мѫштимь д꙯хъ бѣсьнъ : +
3000100 Ѡ тьшти петровѣ : +
3000110 Ѡ ꙇ҅цѣлѣвъш%іхъ отъ разли3000120 -чьнъ недѫгъ : +
3000130 Ѡ ловитвѣ рꙑбъ : +
3000140 Ѡ прокаженѣмь : +
3000150 Ѡ ослабл҄енѣемь : +
3000160 Ѡ леѵꙉиꙇ҅ мꙑтари : +
3000170 Ѡ ꙇ҅мѫштиімь сꙋхѫ рѫкѫ : +
3000180 Ѡ ꙇ҅збъраниі а꙯полъ : +
3000190 Ѡ блаженъꙇ҅хъ : +
3000200 Ѡ сътьницѣ : +
3000210 Ѡ сꙑнѣ вьдовицѧ : +
3000220 Ѡ посъланъꙇхъ о꙼тъ ꙇ҅оана : +
3000230 Ѡ помазавъшиі г꙯ѣ миромь : +

3000240 Ѡ притъчи сѣѭштаа꙼го : +
3000250 Ѡ запрѣштеніи вѣтра ꙇ҅ мор҄ѣ : +
3000260 Ѡ леꙉеонѣ : +
3000270 Ѡ дъштери сѵнагоговѣ : +
3000280 Ѡ кръвоточивѣи : +
3000290 Ѡ посъланиі обѣма на десѧте : +
3000300 Ѡ пѧти хлѣбъ : +
3000310 Ѡ г꙯ни въпрошениі : +
3000320 Ѡ прѣображениі и꙯ѵх꙯вѣ ·
3000330 Ѡ бѣсънꙋѭштиімь сѧ на но3000340 -вꙑ м꙯%цѧ ·
3000350 Ѡ помꙑшл҄ѣѭштихъ къто бо3000360 -льі естъ : +
3000370 Ѡ неповелѣнѣмь послѣдовати : +
3000380 Ѡ авл҄ениі седми десѧтъ : +
3000390 Ѡ въпрошшимь законницѣ : +
3000400 Ѡ въпадъшиімь въ разбоꙇ҅3000410 -никꙑ ·
3000420 Ѡ мариі ꙇ҅ марꙿтѣ : +
3000430 Ѡ молитвѣ : +
3000440 Ѡ ꙇ҅мѫштіимь бѣсъ нѣмъ : +
3000450 Ѡ възъпивъшиі гласомь отъ
3000460 народа · +
3000470 Ѡ просѧштіхъ знаменьѣ : +
3000480 Ѡ фарисѣі ꙋбѣждьшимъ и꙯са : +
3000490 Ѡ каа꙼ниі законникъ : +
3000500 Ѡ квасѣ фарисѣꙇ҅сцѣ : +
3000510 Ѡ хотѧштиімь раздѣлити ꙇ҅3000520 -мѣнье : +
3000530 Ѡ богатѣмь е꙼мꙋже ꙋгобьзи
3000540 сѧ н҄ива : +
3000550 Ѡ галилѣꙇ҅хъ ꙇ҅же бѣа꙼хѫ въ
3000560 силꙋа꙼мѣ : +
3000570 Ѡ ꙇ҅мѫшті д꙯хъ недѫжьнъ : +
3000580 Ѡ притъчахъ : +
3000590 Ѡ въпрошшимь а꙼ште мало с꙯па3000600 -емъꙇхъ : +
3000610 Ѡ рекъшиіхъ ꙇ꙯сви ꙇ҅рода ради : +
3000620 Ѡ водънотрѫдовитѣмь : +
3000630 Ѡ не л҄юбити въпръвьзлѣганиі : +
3000640 Ѡ зъванъꙇ҅хъ на вечер҄ѭ : +
3000650 Ѡ стлъпѣ притъча : +
3000660 Ѡ сътѣ о꙼вьць притъча : +
3000670 Ѡ ошьдъшиімь въ странѫ далече :
3000680 Ѡ приставьницѣ неправьдьнѣ3000690 -емь : +
3000700 Ѡ богатѣмь ꙇ҅ лазари : +
3000710 Ѡ десѧти прокаженъ : +
3000720 Ѡ сѫдиі неправдьнѣмь : +
3000730 Ѡ фарисѣі и꙼ мꙑтари : +

3000740 Ѡ въпрошьшимь богатѣ : +
3000750 Ѡ слѣпѣемь : +
3000760 Ѡ закьхеі : +
3000770 Ѡ ошьдъшимь приѩти ц꙯рсье : +
3000780 Ѡ примъш%іхъ ꙇ꙯ мънасъ : +
3000790 Ѡ жрѣбѧти : +
3000800 Ѡ въпрошьшихъ г꙯ѣ архиереꙇхъ
3000810 ꙇ кънижьницѣхъ : +
3000820 Ѡ виноградѣ : +
3000830 Ѡ лаѭшт%іхъ к҄инъса ради : +
3000840 Ѡ садꙋкеꙇ҅хъ : +
3000850 Ѡ въпрошениі г꙯ни къ фарисе3000860 -омъ : +
3000870 Ѡ давъшиі о꙼ба пѣнѧза : +
3000880 Ѡ к҄инꙿсѣ : +
3000890 ЕВАꙈЕЛИЕ
3000900 ѠТЪ ЛꙊКꙐ :
3010100 Пон҄еже ꙋбо · мнози начѧшѧ · чинити повѣсть ·
3010110 о꙼ ꙇзвѣстънъꙇхъ въ насъ вештехъ ·
3010200 ѣкоже прѣдашѧ намъ · бꙑвъшеі ꙇ҅скони самовидьци ·
3010210 ꙇ҅ слꙋгꙑ словеси ·
3010300 ꙇ҅зволи сѧ ꙇ҅ мьнѣ хождьшю · ꙇ҅спръва по всѣхъ · въ ꙇ҅стинѫ
3010310 по рѧдꙋ · псати тебѣ · славънъꙇ тꙿеофиле ·
3010400 да разꙋмѣеши · о꙼ н҄ихъже наꙋчилъ сѧ е꙼си словесехъ ·
3010410 ꙋтвръжденье ·
3010500 бꙑстъ въ дьни ꙇ҅рода ц꙯рѣ · ꙇ҅юдеꙇ҅ска · ꙇ҅ереі етеръ ꙇ҅менемь
3010510 захариѣ · о꙼тъ дьневънꙑѩ чрѣдꙑ а꙼виа꙼н҄ѧ · ꙇ҅ жена его о꙼тъ
3010520 дъштеръ а꙼рон҄ь · ꙇ҅мѧ еі · елисаветь ·
3010600 Бѣа꙼шете же о꙼ба правьдъна прѣдъ б꙯мь · ходѧшта въ заповѣдьхъ
3010610 всѣхъ · ꙇ҅ оправъданиіхъ г꙯ніхъ · бес порока ·
3010700 ꙇ҅ не бѣ ꙇ҅ма чѧда · пон҄еже бѣ елисаветь неплодꙑ · ꙇ҅ оба
3010710 заматорѣвъша въ дьнехъ своіхъ бѣа꙼шете ·
3010800 бꙑстъ же слꙋжѧштю мꙋ · въ чинꙋ чрѣдꙑ своеѩ прѣдъ б꙯мь ·
3010900 по обꙑчаю ерѣꙇ҅скꙋмꙋ · ключи сѧ емꙋ покадити ·
3010910 въшьдъшю въ црꙿковь г꙯нѭ ·
3011000 ꙇ҅ вьсе множьство л҄юдіи бѣ · молитвѫ дѣѩ ·
3011010 вьнѣ въ годъ тьмиѣна ·
3011100 а꙼ви же сѧ емꙋ а꙯ꙉлъ г꙯нь · стоѩ о деснѫѭ о꙼лꙿтарѣ
3011110 кадильнаа꙼го ·
3011200 ꙇ҅ съмѧте сѧ захариѣ видѣвъ · ꙇ҅ страхъ нападе на н҄ь ·
3011300 рече же къ н҄емꙋ а꙯ꙉлъ г꙯нь · не боꙇ сѧ захариѣ · зан҄е
3011310 ꙋслꙑшана бꙑстъ молитва твоѣ · ꙇ҅ жена твоѣ елисавьть · родитъ
3011320 с꙯нъ тебѣ · ꙇ҅ наречеши ꙇ҅мѧ е꙼мꙋ ꙇ҅оанꙿнъ ·
3011400 ꙇ҅ бѫдетъ тебѣ радость ꙇ҅ веселье · ꙇ҅ мноѕи о рождьствѣ его
3011410 въздрадꙋѭтъ сѧ ·
3011500 бѫдетъ бо велиі прѣдъ б꙯мь · ꙇ҅ вина ꙇ҅ творена кваса · не ꙇматъ
3011510 пити · ꙇ҅ д꙯ха с꙯та ꙇ҅сплънитъ сѧ · е꙼ште же ꙇ҅ чрѣва
3011520 м꙯ре своеѩ ·
3011600 ꙇ҅ многꙑ с꙯новъ ꙇ꙯л҄евъ · о꙼братитъ къ г꙯ю б꙯ѵ ꙇ҅хъ ·
3011700 ꙇ҅ тъ прѣдьꙇ҅детъ прѣдь н҄имь · д꙯хомь ꙇ҅ силоѭ ꙇ҅лиіноѭ ·

3011710 о꙼братити с꙯рдьца о꙯цмъ на чѧда · ꙇ҅ противънꙑѩ · въ мѫдрость
3011720 правьдънъꙇхъ · ꙋготовати г꙯ви л҄юди съвръшенꙑ ·
3011800 ꙇ҅ рече захариѣ къ а꙯ꙉлꙋ · по чьсомꙋ разꙋмѣѭ се · а꙼зъ бо есмь
3011810 старъ · ꙇ҅ жена моѣ заматорѣвъши въ дьньхъ своꙇ҅хъ ·
3011900 ꙇ҅ отъвѣштавъ а꙯ꙉлъ рече емꙋ · а꙼зъ есмь гавриілъ · прѣстоѩі
3011910 прѣдъ б꙯мь · ꙇ҅ посъланъ е꙼смь г꙯лати тебѣ ·
3011920 ꙇ҅ благовѣститі тебѣ се ·
3012000 ꙇ҅ се бѫдеши мльчѧ · до н҄егоже дьне бѫдетъ се · зан҄е не
3012010 вѣрова · словесемъ моꙇмъ · ѣже събѫдѫтъ сѧ вь врѣмѧ своѩ ·
3012100 ꙇ҅ бѣшѧ л҄юдье жидѫште захариѩ · ꙇ҅ чюждаа꙼хѫ сѧ е꙼же
3012110 мѫждаа꙼ше въ ц꙯ркъве ·
3012200 ꙇ҅ тъ бѣ помаваѩ ꙇ҅мъ · ꙇ҅ прѣбꙑваа꙼ше нѣмъ ·
3012300 ꙇ҅ бꙑстъ ѣко ꙇ҅сплънишѧ сѧ дьнье · слꙋжьбꙑ его ·
3012310 ꙇ҅де въ домъ своі ·
3012400 по сихъ же дьньхъ · зачѧтъ елисавьть жена его ·
3012410 ꙇ҅ таѣ꙼ше пѧть м꙯%ць г꙯л҄ѭшти ·
3012500 ѣко тако сътвори мнѣ г꙯ь · въ дьни вь н҄ѧже призьрѣ ·
3012510 о꙼тъѩти поношенье мое отъ ч꙯къ ·
3012600 Вь шестꙑ же м꙯%ць · посъланъ бꙑс꙯ а꙯꙼ꙉлъ гавьриілъ · о꙼тъ б꙯а ·
3012610 въ градъ галилеꙇ҅скъ · е꙼мꙋже ꙇ҅мѧ назаретъ ·
3012700 къ дѣвѣ о꙼брѫченѣ мѫжеви · е꙼мꙋже ꙇ҅мѧ ꙇ҅осифъ ·
3012710 о꙼тъ домꙋ д꙯ава · ꙇ҅мѧ дѣвѣ мариѣ ·
3012800 ꙇ҅ въшьдъ къ н҄еі а꙯ꙉлъ рече · радꙋі сѧ благодѣтънаѣ г꙯ь
3012810 съ тобоѭ · б꙯лгсв҄ена тꙑ въ женахъ ·
3012900 ѡ꙼на же слꙑшавъши съмѧте сѧ о словеси е꙼го · ꙇ҅ помꙑшл҄ѣаше
3012910 вь себѣ · како се бѫдетъ цѣлованье ·
3013000 ꙇ҅ рече е꙼і а꙯ꙉлъ · не боꙇ сѧ марие · о꙼брѣте бо благодѣть
3013010 о꙼тъ б꙯а ·
3013100 ꙇ҅ се зачьнеши вь чрѣвѣ · ꙇ҅ родиши с꙯нъ ·
3013110 ꙇ҅ наречеши ꙇ҅мѧ е꙼мꙋ и꙯с ·
3013200 сь бѫдетъ веліи · ꙇ҅ с꙯нъ вꙑшьн҄ѣа꙼го наречетъ сѧ · ꙇ҅ дастъ
3013210 емꙋ г꙯ь б꙯ъ · прѣстолъ д꙯ада о꙯ца его ·
3013300 ꙇ҅ в꙯ъцритъ сѧ въ домꙋ · ꙇ҅ѣковл҄и · въ вѣкꙑ ·
3013310 ꙇ҅ ц꙯рствꙋ его не бѫдетъ коньца ·
3013400 Рече же мариѣ къ а꙯ꙉлꙋ · како бѫдетъ се ·
3013410 ꙇ҅жде мѫжа не знаѭ ·
3013500 ꙇ҅ отъвѣштавъ а꙯ꙉлъ рече еі · д꙯хъ с꙯тꙑ наꙇ҅детъ на тѧ · ꙇ҅
3013510 сила вꙑшьн҄ѣа꙼го о꙼сѣнитъ тѧ · тѣмь же ꙇ еже родитъ сѧ ·
3013520 с꙯то наречетъ сѧ с꙯нъ б꙯жіи ·
3013600 ꙇ҅ се е꙼лисавьть · ѫжика твоѣ · ꙇ҅ та зачьнетъ въ старость
3013610 своѭ · ꙇ҅ сь м꙯%ць шестꙑ естъ еі · нарицаемѣі неплодъви ·
3013700 ѣко не ꙇ҅знеможетъ о꙼тъ б꙯а вьсѣкъ г꙯лъ ·
3013800 рече же марьѣ · се раба г꙯нѣ · бѫди мꙿнѣ по г꙯лꙋ твоемꙋ ·
3013810 ꙇ҅ отиде о꙼тъ н҄еѩ а꙯ꙉлъ ·
3013900 въставъши же мариѣ въ тꙑ дни · ꙇ҅де въ горѫ съ тъштаньемь ·
3013910 въ градъ ꙇ҅юдовъ ·
3014000 ꙇ҅ вьниде въ домъ захаріинъ · ꙇ҅ цѣлова е꙼лисавьть ·
3014100 ꙇ҅ бꙑстъ ѣко ꙋслꙑша е꙼лисавьть · цѣлованье маріино · вьзигра сѧ
3014110 младьньць радоштами вь чрѣвѣ еѩ · ꙇ҅ исплъни сѧ д꙯хомь с꙯тъꙇмь
3014120 е꙼лисавьть ·

3014200 ꙇ҅ възъпи гласомь вельемь ꙇ҅ рече · б꙯лгвна тꙑ вь женахъ ·
3014210 ꙇ҅ б꙯лгсвенъ плодъ чрѣва твоего ·
3014300 ꙇ҅ отъкѫдꙋ се · да придетъ мати г꙯и моего къ мнѣ ·
3014400 се бо ѣко бꙑстъ гласъ · цѣлованьѣ твоего · въ ꙋшью моею ·
3014410 вьзигра сѧ младѣништь радоштами вь чрѣвѣ моемь ·
3014500 ꙇ҅ блажена ѣ꙼же вѣрѫ ѩтъ · ѣко бѫдетъ съвръшенье ·
3014510 г꙯ланꙑмъ о꙼тъ г꙯ѣ ·
3014600 ꙇ҅ рече мариѣ · величитъ д꙯ша моѣ г꙯ѣ ·
3014700 ꙇ҅ вьздрадова сѧ д꙯хъ моі · о б꙯ѕѣ с꙯пѣ моемь ·
3014800 ѣко призьрѣ на съмѣренье рабꙑ своеѩ · се бо о꙼тъселѣ блажѧтъ
3014810 мѧ вьси роди ·
3014900 ѣко сътвори мьнѣ величие силънꙑ · ꙇ҅ с꙯то ꙇ҅мѧ е꙼го ·
3015000 ꙇ҅ милость е꙼го въ родꙑ ꙇ҅ родъ боѩштиімъ сѧ его ·
3015100 сътвори дръжавѫ мꙑшьцеѭ своеѭ · расточи гръдꙑѩ мꙑсльѭ
3015110 сръдьца ꙇ҅хъ ·
3015200 низъложи силънꙑѩ съ прѣстолъ · ꙇ҅ вьзнесе съмѣренꙑѩ ·
3015300 лачѫштѧѩ ꙇ҅сплъни благъ · ꙇ҅ богатѧштѧѩ сѧ отъпꙋсти
3015310 тъштѧ ·
3015400 приѩтъ ꙇ꙯л҄ѣ о꙼трока своего · помѣнѫти милость ·
3015500 ѣкоже г꙯ла къ о꙯цемъ нашимъ · а꙼врамꙋ ꙇ҅ сѣмене е꙼го до вѣка ·
3015600 прѣбꙑстъ же мариѣ съ н҄еѭ · ѣко три м꙯%цѧ ꙇ҅ възврати сѧ
3015610 въ домъ своі ·
3015700 е꙼лисавети же ꙇ҅сплънишѧ сѧ дьнье родити еі · ꙇ роди с꙯нъ ·
3015800 ꙇ҅ слꙑшашѧ о꙼кръстъ живѫштеі · ꙇ҅ рожденье еѩ · ѣко
3015810 вьзвеличилъ естъ г꙯ь · милость своѭ съ н҄еѭ ·
3015900 ꙇ҅ бꙑстъ въ осмьі дьнь · придѫ о꙼брѣзатъ о꙼трочѧте · ꙇ҅
3015910 нарицаа꙼хѫ е · ꙇ҅менемь · о꙯ца своего захариѩ ·
3016000 ꙇ҅ отъвѣштавъши м꙯ти его рече · ни · нъ да наречетъ сѧ ꙇ҅мѧ
3016010 е꙼мꙋ ꙇ҅оанъ ·
3016100 ꙇ҅ рѣшѧ еи · ѣко никътоже е꙼стъ отъ рожденьѣ твоего ·
3016110 ꙇ҅же нарицаетъ сѧ ꙇ҅менемь тѣмь ·
3016200 помаваа꙼ше же о꙯ць его · како би хотѣлъ нарешти е ·
3016300 ꙇ҅ испрошь дъштицѫ напса · г꙯лѧ · ꙇ҅оанъ естъ ꙇ҅мѧ е꙼мꙋ ·
3016310 ꙇ҅ чюдишѧ сѧ емꙋ вꙿси ·
3016400 отвръзошѧ же сѧ ꙋста его а꙼бье · ꙇ҅ ѩзꙑкъ е꙼го · ꙇ҅ г꙯лаа꙼ше ·
3016410 б꙯гсвстѧ б꙯а ·
3016500 ꙇ҅ бꙑс꙯ на всѣхъ страхъ · живѫштиіхъ о꙼кръстъ ꙇ҅хъ · ꙇ҅ вьсеі
3016510 стрѣнѣ ꙇ҅юдѣꙇ҅сцѣи · повѣдаеми бѣа꙼хѫ вси г꙯ли сіи ·
3016600 ꙇ҅ положишѧ вси слꙑшавъшеі на срꙿдьцихъ своꙇ҅хъ · г꙯л҄ѭште ·
3016610 чьто ꙋбо о꙼трочѧ се бѫдетъ · ꙇ҅ рѫка г꙯нѣ бѣ съ н҄имь ·
3016700 ꙇ҅ захариѣ о꙯ць его · ꙇ҅сплъни сѧ д꙯хомь с꙯тъꙇмь ·
3016710 ꙇ҅ пророчьство%%ва г꙯лѧ :
3016800 б꙯лгснъ г꙯ь б꙯ъ %%ꙇ꙯҅л҄евъ · ѣко посѣти ꙇ҅ сътво%%ри
3016810 ꙇ҅збавл҄енье л҄юдьмъ %%своꙇ҅мъ ·
3016900 ꙇ҅ вьздвиже ро%%гъ с꙯пеньѣ нашего ·
3016910 въ домꙋ %%д꙯авѣ · о꙼трока своего ·
3017000 Ѣкоже %%г꙯ла ꙋстꙑ с꙯тъꙇх · сѫ%%штиіхъ отъ вѣка ·
3017010 пророкъ %%е꙼го ·
3017100 с꙯пенье о꙼тъ врагъ на%%шихъ · ꙇ҅зд рѫкꙑ вьсѣхъ ·
3017110 %%ненавидѧштихъ насъ ·

3017200 %%Сътворити милость %%съ о꙯ци нашими ·
3017210 ꙇ҅ помѣ%%нѫти завѣтъ с꙯тоі своі ·
3017300 %%Клѧтвѫ еѭже клѧтъ сѧ %%къ а꙼врамꙋ о꙯цю нашемꙋ ·
3017310 %%дати намъ
3017400 бестраха · ꙇ҅зд рѫ%%кꙑ врагъ нашихъ ꙇ҅зба%%вл҄ьшемъ сѧ ·
3017410 Слꙋжити %%е꙼мꙋ
3017500 прѣподобьемь · ꙇ҅ пр꙯а%%въдоѭ прѣдь н҄имь всѧ %%дьни
3017510 живота нашего ·
3017600 ꙇ҅ тꙑ %%о꙼трочѧ пророкъ вꙑшьн҄ѣго %%наречеши сѧ ·
3017610 прѣдъꙇ҅деши %%бо прѣдъ лицемь г꙯немь · %%ꙋ꙼готовати пѫть его ·
3017700 %%дати разꙋмъ с꙯пеньѣ %%л҄юдемъ его въ о꙼ставл҄е%%нье
3017710 въ о꙼тъпꙋштенье грѣ%%хъ нашихъ ·
3017800 милосръдьі %%ради милости б꙯а нашего · %%вь н҄ихьже посѣти
3017810 насъ · %%въстокъ съвꙑше
3017900 просвѣ%%тити сѣдѧштѧѩ въ тъмѣ %%ꙇ҅ вꙿ сѣни съмрътьнѣі ·
3017910 %%направити ногꙑ нашѧ на пѫть миренъ ·
3018000 о꙼трочѧ же растѣа꙼ше · ꙇ҅ крѣпл҄ѣа꙼ше сѧ д꙯хомь · ꙇ҅ бѣ въ
3018010 пꙋстꙑн҄ѣхъ · до дьне а꙼вл҄еньѣ своего къ ꙇ꙯л҄ю · к꙯оц꙯ ·
3020100 Бꙑстъ же въ дьни тꙑ · ꙇ҅зиде повелѣние · о꙼тъ к҄есара а꙼въгꙋста ·
3020110 написати вьсѫ вьсел҄енѫѭ ·
3020200 се напꙿсание бꙑс꙯ · владѫштю сꙿѵриеѭ · к҄ѵринью ·
3020300 ꙇ҅ идѣа꙼хѫ вси кожьдо · напꙿсати сѧ въ своі градъ ·
3020400 вьзиде же ꙇ҅ осифъ · о꙼тъ галилеѩ · града назаретꙿьска · въ ꙇ҅юдеѭ
3020410 въ градъ д꙯авъ · ꙇ҅же нарицаетъ сѧ витꙿьлее꙼мъ · зан҄е бѣа꙼ше ·
3020420 отъ домꙋ ꙇ҅ о꙯тчствиѣ д꙯ава ·
3020500 напсати сѧ съ мариеѭ · о꙼брѫченѫѭ емꙋ женоѭ ·
3020510 сѫштѫѭ непраздъноѭ ·
3020600 бꙑстъ же е꙼гда бꙑсте тꙋ · ꙇ҅сплънишѧ сѧ дьнье родити е꙼і ·
3020700 ꙇ҅ роди с꙯нъ своі пръвѣньць · ꙇ҅ повитъ і · ꙇ҅ положи і
3020710 въ ѣслехъ · зан҄е не бѣ ꙇ҅ма мѣста обитѣльна ·
3020800 ꙇ҅ бѣа꙼хѫ пастꙑри въ тоꙇжде стражи нѣ бьдѧште · ꙇ҅ стрѣгѫште
3020810 стражѫ ноштьнѫѭ · о꙼ стадѣ свое꙼мь ·
3020900 ꙇ҅ се а꙯ꙉлъ г꙯нь ста вь н҄ихъ · ꙇ҅ слава г꙯нѣ осиѣ ѩ ·
3020910 ꙇ҅ ꙋбоѣшѧ сѧ страхомь вельемь ·
3021000 ꙇ҅ рече ꙇ҅мъ а꙯ꙉлъ · не боꙇ҅те сѧ · се бо благовѣствꙋѭ вамь
3021010 радость вельѭ · ѣже бѫдеть вꙿсѣмъ л҄юдьмъ ·
3021100 ѣко роди сѧ вамъ · дьньсь с꙯пъ · ꙇ҅же е꙼стъ х꙯ъ г꙯ь ·
3021110 въ градѣ д꙯авѣ ·
3021200 ꙇ҅ се вамъ знаменье · о꙼брѧштете младьньць повитъ ·
3021210 лежѧшть въ ѣслехъ ·
3021300 ꙇ҅ вънезаа꙼пѫ бꙑстъ съ а꙯ꙉломь · мъножьство воі н꙯бскъꙇхъ ·
3021310 хвалѧштихъ б꙯а · ꙇ҅ г꙯лѭштихъ ·
3021400 Слава въ вꙑшьниіхъ б꙯ѵ · ꙇ҅ на земи миръ ·
3021410 въ ч꙯цѣхъ благовол҄ение ·
3021500 ꙇ҅ бꙑстъ ѣко о꙼тидѫ о꙼тъ нихъ а꙯ꙉли на н꙯бо · ꙇ
3021510 ч꙯ци · пастꙑри · рѣшѧ дрꙋгъ къ дрꙋгꙋ · прѣꙇ҅дѣмъ
3021520 ꙋбо до витл҄ѣема · ꙇ҅ видимъ г꙯лъ сь бꙑвъшіи ·
3021530 ꙇ҅же г꙯ь съказа намъ ·
3021600 ꙇ҅ придѫ подвигъше сѧ · ꙇ҅ обрѣтѫ мариѭ же ·
3021610 ꙇ҅ осифа · ꙇ҅ младьньць лежѧшть въ ѣ꙼слехъ ·

3021700 видѣвъше же съказашѧ о꙼ г꙯лѣ · г꙯ланѣмь ꙇ҅мъ ·
3021800 ꙇ҅ вси слꙑшавъше і꙼ дивишѧ сѧ ·
3021810 о꙼тъ г꙯ланъꙇхъ о꙼тъ пастꙑрь къ н҄имъ
3021900 мариѣ же събл҄юдаа꙼ше вьсѧ г꙯лꙑ сьѩ ·
3021910 сълагаѭшти въ сръдьци своемь ·
3022000 ꙇ҅ възвратишѧ сѧ пастꙑри хвалѧште ꙇ҅ славѧште
3022010 б꙯а · о꙼ всѣхъ ѣ꙼же слꙑшашѧ · ꙇ҅ видѣшѧ ·
3022020 ѣкоже г꙯лано бꙑстъ къ н҄имъ ·
3022100 ꙇ҅ егда ꙇ҅сплъни сѧ о꙼смь дьниі · да і
3022110 о꙼брѣжѫтъ · нарѣшѧ ꙇ҅мѧ е꙼мꙋ и꙯с · нареченое
3022120 а꙯ꙉломь · прѣжде даже не зачѧтъ сѧ вь чрѣвѣ ·
3022200 ꙇ҅ егда приближишѧ сѧ дьнье очиштеньѣ ею · по
3022210 законꙋ мꙿѵсѣо꙼вꙋ · вьзнѣсѧ і въ ꙇ꙯лмъ ·
3022220 поставити прѣдъ г꙯мь ·
3022300 ѣкоже естъ пꙿсано въ законѣ г꙯ни · ѣко всѣкъ
3022310 младьньць · мѫжьска полꙋ · развръзаѩ ложесна ·
3022320 с꙯то г꙯ви наречетъ сѧ ·
3022400 ꙇ҅ дати жрътвѫ по реченꙋмꙋ · въ законѣ г꙯ни · дъва
3022410 кагрьличишта · дъва пьтѣньца голѫбина :
3022500 ꙇ҅ бѣ ч꙯къ въ ꙇ꙯҅лмѣ · е꙼мꙋже ꙇ҅мѧ семьо꙼нъ ·
3022510 ꙇ҅ ч꙯къ сь правьдьнъ ꙇ҅ чьтивъ · чаѩ ꙋтѣхꙑ
3022520 ꙇ꙯҅левꙑ · ꙇ҅ д꙯хъ бѣ с꙯тъ вь н҄емь ·
3022600 ꙇ҅ бѣ емꙋ отъвѣштано д꙯хомь с꙯тъꙇмь · не видѣти
3022610 съмръти · прѣжде даже видитъ х꙯а г꙯нѣ ·
3022700 ꙇ҅ приде д꙯хомь вь цръкъвь · ꙇ҅ егда вьвѣсте
3022710 родител҄ѣ о꙼трочѧ ꙇ꙯҅са · сътворити ꙇ҅ма по
3022720 о꙼бꙑчаю · законнꙋмꙋ о꙼ н҄емь ·
3022800 ꙇ҅ тъ приѩтъ е на рѫкꙋ своею · ꙇ҅ б꙯лгви
3022810 семьо꙼нъ б꙯а ꙇ҅ рече ·
3022900 Нꙑн҄ѣ пꙋстиши раба твоего владꙑко · по г꙯лꙋ
3022910 твоемꙋ съ миромь ·
3023000 ѣко видѣсте о꙼чи моі с꙯пенье твое ·
3023100 е꙼же е꙼си ꙋготовалъ прѣдь лицемь вьсѣхъ л҄юдіи ·
3023200 свѣтъ въ о꙼кръвенье ѩзꙑкъ · ꙇ҅ славѫ л҄юдіи
3023210 твоꙇ҅хъ ꙇ꙯илѣ ·
3023300 ꙇ҅ бѣ о꙯ць его ꙇ҅ м꙯ти · чюдѧшта сѧ
3023310 о г꙯лемъꙇхъ о꙼ н҄емь ·
3023400 ꙇ҅ б꙯гви ѣ семьо꙼нъ · ꙇ҅ рече къ мариі матери его ·
3023410 се лежитъ сь · на паданье ꙇ҅ на въстанье многомъ ·
3023420 въ ꙇ꙯л҄и · ꙇ҅ въ знаменье прѣрочьно ·
3023500 ꙇ҅ тебѣ же самоі д꙯шѫ проꙇ҅детъ о꙼рѫжье · да
3023510 о꙼тъкрꙑетъ сѧ о꙼тъ много сръдьць помꙑшл҄еньѣ ·
3023600 ꙇ҅ бѣ а꙼нна пророчица · дъшти фанꙋꙇ҅л҄ева · о꙼тъ
3023610 колѣна сѵрова · си заматерѣвъши · въ дьнехъ
3023620 мноѕѣхъ · живъши съ мѫжемь ж꙯ лѣт꙯ ·
3023630 о꙼тъ дѣвъства своего ·
3023700 ꙇ҅ та въдова до о꙼сми десѧтъ · ꙇ҅ четꙑрь лѣт꙯ ·
3023710 ѣже не о꙼тъхождаа꙼ше о꙼тъ цръкъве постомь ꙇ҅
3023720 молитвами · слꙋжѧшти дьнь ꙇ҅ ношть ·
3023800 ꙇ҅ та въ тъ часъ · приставъши ꙇ҅сповѣдаа꙼ше сѧ

3023810 г꙯ви · ꙇ҅ г꙯лаа꙼ше о꙼ н҄емь · вьсѣмъ чаѭштеꙇ҅мъ
3023820 ꙇ҅збавл҄еньѣ въ і꙯лмѣ ·
3023900 ꙇ҅ ѣко съконьчашѧ сѧ вꙿсѣ по законꙋ г꙯ню ·
3023910 възвратишѧ сѧ въ галилеѭ · въ градъ своі
3023920 назаретъ ·
3024000 ѡ꙼трочѧ же растѣа꙼ше · ꙇ҅ крѣпл҄ѣа꙼ше сѧ
3024010 д꙯хомь · ꙇ҅сплън҄ѣѩ сѧ прѣмѫдрости · ꙇ҅
3024020 благодѣть б꙯жиѣ бѣ на н҄емь ·
3024100 ꙇ҅ хождаа꙼шете родител҄ѣ его · по вьсѣ лѣта въ
3024110 ꙇ꙯мъ · въ праздьникъ пасцѣ ·
3024200 ꙇ҅ егда бꙑс꙯ б꙯ ꙇ꙯ лѣтѣ · въсходѧштемъ ꙇ҅мъ
3024210 въ ꙇ꙯илмъ по о꙼бꙑчаю праздьника ·
3024300 ꙇ҅ коньчавъшемъ дьни · възвраштаѭштемъ сѧ
3024310 ꙇ҅мъ · ѡста отрокъ и꙯с · въ ꙇ꙯҅лмѣ ·
3024320 ꙇ҅ не чюста родител҄ѣ его ·
3024400 мьнѣвъша же і въ дрꙋжинѣ сѫшть · придете пѫтъ
3024410 ?? дьни%і ꙇ҅ искаа꙼шете е꙼го въ рождениі ·
3024420 ꙇ҅ въ знаниі ·
3024500 ꙇ҅ не о꙼брѣтъша е꙼го · възвратисте сѧ въ ꙇ꙯лмъ ·
3024510 вьзискаѭшта его ·
3024600 ꙇ҅ бꙑс꙯ по трьхъ дьнехъ · о꙼брѣтосте і въ цръкъве
3024610 сѣдѧшть · посрѣдѣ ꙋчител҄ь ꙇ҅ послꙋшаѭшта
3024620 ꙇхъ · ꙇ въпрашаѭшта ѩ ·
3024700 ꙋжасаа꙼хѫ же сѧ вси · послꙋшаѭште его о꙼
3024710 разꙋмѣ · ꙇ҅ о о꙼тъвѣтѣхъ его ·
3024800 Ꙇ видѣвъша і дивисте сѧ · ꙇ҅ рече къ н҄емꙋ
3024810 мати его · чѧдо чьто твори нама тако · се о꙯ць
3024820 твои · ꙇ҅ азъ скръбѧшта · ꙇ҅скаховѣ тебе ·
3024900 ꙇ҅ рече къ н҄има · чьто ѣко ꙇ҅скашета мене ·
3024910 не вѣста ли ѣко ѣже сѫтъ о꙯ца моего ·
3024920 въ тѣхъ достоꙇтъ ми бꙑти ·
3025000 ꙇ҅ та не разꙋмѣсте г꙯ла ꙇже рече ꙇ҅ма ·
3025100 съниде съ н҄има · ꙇ҅ приде въ назар҄ѣтъ · ꙇ҅ бѣ
3025110 повинꙋѩ сѧ ꙇ҅ма · ꙇ҅ м꙯ти его събл҄юдаа꙼ше
3025120 вьсѧ глаголꙑ сьѩ · въ сръдьци своемь ·
3025200 И꙯с же спѣа꙼ше прѣмѫдростиѭ ꙇ҅ тѣломь ·
3025210 ꙇ҅ благодѣтьѭ отъ б꙯а ꙇ҅ ч꙯къ ·
3030100 въ пѧтое же на десѧте лѣто · владꙑчьства · тиверьѣ
3030110 к҄есар҄ѣ · о꙼бладаѭштю пѫнꙿтьскꙋмꙋ пилатꙋ · ꙇ҅юдееѭ ·
3030120 ꙇ҅ четврътовластьствꙋѭштю · галилееѭ ꙇ҅родꙋ · филипꙋ
3030130 же братꙋ его · четврътовластьсствꙋѭштю · ꙇ҅ тѵриеѭ ·
3030140 ꙇ҅ страхонитьскоѭ страноѭ · ꙇ҅ л҄ѵнію ·
3030150 четврътовластьствꙋѭштю · а꙼вилиниеѭ ·
3030200 при а꙼рхие꙼реі а꙼нꙿнѣ · ꙇ҅ каꙇѣфѣ · Бꙑстъ г꙯лъ
3030210 б꙯жіи · къ ꙇ҅оа꙼ннꙋ захаринꙋ с꙯нꙋ · въ пꙋстꙑн҄и ·
3030300 ꙇ҅ приде въ вьсѫ странѫ ꙇ҅орꙿданьскѫѭ ·
3030310 проповѣдаѩ крьштение на покаа꙼нье ·
3030320 въ отъпꙋштенье грѣховъ ·
3030400 Ѣко же е꙼стъ пꙿсано въ кън҄игахъ словесъ · ꙇ҅саꙇ҅ѩ
3030410 пророка г꙯лѭшта · гласъ въпиѭштаа꙼го въ пꙋстꙑн҄и ·

3030420 ꙋготоваꙇте пѫть г꙯нь · правꙑ творите стьзѧ е꙼го ·
3030500 всѣка дьбрь ꙇ҅сплънитъ сѧ · ꙇ҅ всѣка гора ꙇ҅ хлъми
3030510 съмѣритъ сѧ · ꙇ҅ бѫдѫтъ стръпътънаа въ праваѣ ·
3030520 ꙇ҅ остриѣ въ пѫти гладъкꙑ ·
3030600 ꙇ҅ ꙋзьритъ всѣка плъть с꙯пенье б꙯жие ·
3030800 Г꙯лаа꙼ше же ꙇ҅сходѧштіимъ народомъ · крьстити сѧ о꙼тъ
3030810 н҄его · ꙇ҅штѧдьѣ е꙼хидънова · къто съказа вамъ
3030820 бѣжати отъ грѧдѫштаго гнѣва ·
3030800 сътворите ꙋбо плодъ достоꙇ҅нъ покаа꙼нию · ꙇ҅ не
3030810 начинаꙇте г꙯лати вь себѣ · ѣко о꙯ца ꙇ҅мамъ
3030820 а꙼враа꙼ма · г꙯лѭ бо вамъ · ѣко можетъ б꙯ъ о꙼тъ
3030830 каменьѣ сего · вьздвигнѫти чѧда а꙼враа꙼мꙋ ·
3030900 юже бо секꙑра при корене дрѣва лежитъ · вьсѣко ꙋбо
3030910 дрѣво не творѧштее добра плода · посѣкаѭтъ ·
3030920 ꙇ҅ въ огн҄ь вълагаѭтъ ·
3031000 Ꙇ въпрашаа꙼хѫ і народи г꙯лѭште · ꙋчител҄ю
3031010 чьто сътворимъ ·
3031100 Ѡтъвѣштавъ же г꙯лааше ꙇ҅мъ · ꙇ҅мѣѩи дьвѣ ризѣ · да
3031110 дастъ не ꙇ҅мѫштюмꙋ · ꙇ҅ имѣѩі брашьна
3031120 такожде да творитъ ·
3031200 придѫ же ꙇ҅ мꙑтари крьститъ сѧ · ꙇ҅ рѣшѧ къ н҄емꙋ ·
3031210 ꙋчител҄ю чьто сътворимъ ·
3031300 о꙼нъ же рече къ н҄имъ · ничьтоже бол҄е
3031310 повелѣнаа꙼го вамъ творите ·
3031400 въпрашаа꙼хѫ же і · ꙇ҅ воꙇ҅ни г꙯л҄ѭште · ꙇ҅ мꙑ чьто
3031410 сътворимъ · ꙇ҅ рече къ н҄имъ · никогоже о꙼бидите ·
3031420 ни о꙼кл҄еветаꙇ҅те · ꙇ҅ довольни бѫдѣте
3031430 о꙼брокꙑ вашими ·
3031500 чаѭштемъ же л҄юдьмъ · ꙇ҅ помꙑшлѣѭштемъ всѣмъ · въ
3031510 сръдьцихъ своꙇ҅хъ · о꙼ ꙇ҅оанꙿнѣ е꙼да тъ е꙼стъ х꙯ъ ·
3031600 Ѡтъвѣштаваа꙼ше ꙇ҅мъ ꙇ҅оанъ г꙯лѧ · а꙼зъ ꙋбо водоѭ
3031610 крьштаѭ вꙑ · грѧдетъ же крѣпл҄и мене · е꙼мꙋже нѣсмь
3031620 достоꙇ҅нъ · о꙼трѣшити ремене сапогꙋ его · тъ вꙑ
3031630 крьститъ д꙯хомь с꙯тъꙇмь · ꙇ҅ огн҄емь ·
3031700 е꙼мꙋже лопата въ рѫкꙋ его · ꙇ҅ потрѣбитъ гꙋмъно свое
3031710 ꙇ҅ съберетъ пьшеницѫ · вь житьницѫ своѭ · а꙼ плѣвꙑ
3031720 съжежетъ о꙼гн҄емь негашѫштимь ·
3031800 многа же ꙇ҅на благовѣствоваше г꙯лѧ къ л҄юдьмъ ·
3031900 ꙇ҅родъ же четврътовластьникъ · обличаемъ ꙇ҅мь · о
3031910 ꙇродьѣ꙼дѣ женѣ братра своего · ꙇ҅ о вьсемь зьлѣ
3031920 еже створи ꙇ҅родъ ·
3032000 приложи ꙇ҅ се надъ вьсѣмь · ꙇ҅ заꙇ꙯кл҄ючи ꙇ҅оана
3032010 вь тьмьници ·
3032100 бꙑстъ же е꙼гда крьстишѧ сѧ вьси л҄юдье · ꙇ꙯ѵ
3032110 крьштьшꙋ сѧ · ꙇ҅ молѧштю сѧ отврьзе сѧ небо ·
3032200 ꙇ҅ съниде д꙯хъ с꙯тꙑ · тѣлесънъꙇ҅мь зракомь · ѣко
3032210 голѫбь на н҄ь · ꙇ҅ гласъ съ н꙯се бꙑс꙯ г꙯лѧ · тꙑ еси
3032220 с꙯нъ моі възл҄юбл҄енъꙇ · о꙼ тебѣ благоволихъ ·
3032300 ꙇ҅ тъ бѣ и꙯с · ѣко трьми десѧтꙑ лѣт꙯ · начинаѩ · с꙯нъ
3032310 сꙑ ѣко мьнимъ бѣ · ꙇ҅осифовъ · ꙇ҅леіевъ ·

3032400 матꙿтатовъ · леѵ꙼ꙉиінъ · мельхиевъ ·
3032410 ꙇ҅анꙿнѣевъ · ꙇ҅осифовъ · %%%%%%%%%%%
3040100 Ꙇ꙯с же ꙇсплън҄ь д꙯ха с꙯та · възврати сѧ отъ
3040110 ꙇ҅орꙿдана · ꙇ҅ ведѣа꙼ше сѧ д꙯хомь въ пꙋстꙑнѭ ·
3040200 к꙯ дьниі · ꙇ҅скꙋшаемъ диѣволомь · ꙇ҅ не ѣ꙼стъ
3040210 ничьтоже въ тꙑ дьни · ꙇ҅ коньчавъшемъ сѧ ꙇ҅мъ ·
3040220 послѣдь възлака ·
3040300 ꙇ҅ рече емꙋ диѣволъ · а꙼ште с꙯нъ еси б꙯жиі · рьци
3040310 каменью семꙋ да бѫдѫтъ хлѣби ·
3040400 ꙇ҅ отъвѣшта и꙯с къ н҄емꙋ г꙯лѧ · пꙿсано естъ · ѣко не
3040410 о꙼ хлѣбѣ единомь живъ бѫ %%%%%%%%%
3042810 вьси ѣрости · на сънъмишти · слꙑшѧште се ·
3042900 ꙇ҅ въставъше ꙇ҅згънашѧ і вънъ ꙇ҅з града · ꙇ҅ ведошѧ і
3042910 до връхꙋ горꙑ · на н҄еꙇ҅же градъ ꙇ҅хъ съзъданъ бѣаше ·
3042920 да бѫ і низъринѫли ·
3043000 о꙼нъ же прошьдъ посрѣдѣ ꙇ҅хъ ꙇ҅дѣа꙼ше ·
3043100 Ꙇ въниде въ каферънаꙋмъ · въ градъ галилеꙇ҅скъ ·
3043110 ꙇ҅ бѣ ꙋчѧ въ сѫботꙑ ·
3043200 ꙇ҅ ꙋжасаа꙼хѫ сѧ о ꙋчениі его · ѣко съ властьѭ бѣ
3043210 слово его ·
3043300 Ꙇ въ сънъмишти бѣ ч꙯къ · ꙇ҅мꙑ д꙯хъ бѣсъ нечистъ ·
3043310 ꙇ҅ възъпи гласомь вельемь г꙯лѧ ·
3043400 ꙇ꙯҅се назарѣа꙼нине · пришьлъ еси погꙋбитъ насъ · вѣмъ
3043410 тѧ къто еси · с꙯тꙑ б꙯жіі ·
3043500 ꙇ҅ запрѣти емꙋ и꙯с · г꙯лѧ · прѣмльчи ꙇ҅зиди ꙇ҅ж него ·
3043510 ꙇ҅ повръгъ і бѣсъ посрѣдѣ · ꙇ҅зиде ꙇ҅з него ·
3043520 никакоже не врѣждь его ·
3043600 ꙇ҅ бꙑстъ ꙋжасъ на всѣхъ · ꙇ҅ сътѧзаа꙼хѫ сѧ · дрꙋгъ
3043610 къ дрꙋгꙋ г꙯л҄ѭште · чьто естъ слово се · ѣко властьѭ
3043620 ꙇ҅ силоѭ · велитъ нечистъꙇмъ д꙯хомъ ·
3043630 ꙇ҅ исходитъ · к꙯оц꙯ ·
3043700 ꙇ҅ исхождаа꙼ше шюмъ о н҄емь · въ всѣко мѣсто странꙑ ·
3043800 въставъ же ꙇ҅ сънъмишта · вьниде въ домъ симон҄ь ·
3043810 тъшта же симон҄ѣ бѣ · одръжима огн҄емь вельемь · ꙇ҅
3043820 молишѧ і о н҄еі
3043900 ꙇ҅ ставъ надь н҄еѭ запрѣти огн҄ю · ꙇ҅ остави ѭ ·
3043910 ꙇ҅ абье въставъши слꙋжаа꙼ше ꙇ҅мъ ·
3044000 Заходѧштꙋ же слъньцю · вьси елико ꙇ҅мѣахѫ болѧштѧѩ
3044010 недѫгꙑ различьнꙑ · привождаа꙼хѫ къ н҄емꙋ · о꙼нъ же на
3044020 когожьдо ꙇ҅хъ рѫкѫ · възлагаѩ цѣл҄ѣа꙼ше ѩ ·
3044100 ꙇ҅схождаа꙼хѫ же ꙇ҅ бѣси отъ мъногъ · въпиѭште ꙇ҅
3044110 г꙯л҄ѭште · ѣко тꙑ еси х꙯ъ с꙯нъ б꙯жіи · ꙇ҅ запрѣштаѩ
3044120 не дадѣа꙼ше ꙇ҅мъ г꙯лати · ѣко вѣдѣа꙼хѫ г꙯ѣ
3044130 самого сѫшта ·
3044200 Бꙑвъшю же дни · ꙇ҅шьдъ ꙇ҅де въ пꙋсто мѣсто · ꙇ҅ народи
3044210 ꙇ҅скаа꙼хѫ его · ꙇ҅ придѫ до н҄его · ꙇ҅ дръжаа꙼хѫ і да
3044220 би не ошьлъ о꙼тъ н҄ихъ ·
3044300 о꙼нъ же рече къ н҄имъ · ѣко ꙇ҅ дрꙋгꙑмъ градомъ ·
3044310 подобаетъ ми благовѣстити ц꙯рствие б꙯жие ·
3044320 ѣко на се посъланъ есмь ·

3044400 ꙇ҅ бѣ проповѣдаѩ на сънъмиштихъ галилѣꙇ҅сцѣхъ ·
3050100 Бꙑс꙯ же належѧштю емь народꙋ · да бѫ слꙑшали слово
3050110 б꙯жие · ꙇ҅ тъ бѣ стоѩ при езерѣ ꙉенисаретьсцѣ ·
3050200 ꙇ҅ видѣвъ дъва корабица · стоѩшта при езерѣ · рꙑбари
3050210 же · ошьдъше о꙼тъ н҄ею · плакаа꙼хѫ мрѣжѧ ·
3050300 вълѣзъше въ единъ о꙼тъ корабицю · ꙇ҅же бѣ симоновъ ·
3050310 моли і отъстѫпити мало · ꙇ҅ сѣдъ ꙋчаа꙼ше
3050320 ꙇ҅с корабл҄ѣ народꙑ ·
3050400 Ѣко же прѣста г꙯лѧ · рече симонꙋ · виждь ѣ꙼хаі въ
3050410 глѫбинѫ · ꙇ҅ въметѣте мрѣжѧ вашѧ въ ловитвѫ ·
3050500 ꙇ҅ отъвѣштавъ симонъ рече е꙼мꙋ · наставьниче · об
3050510 ношть вьсѫ трꙋждьше сѧ · не ѩхомъ ничьсоже · по
3050520 г꙯лꙋ же твоемꙋ въвръжемъ мрѣжѧ ·
3050600 ꙇ҅ се сътворьше · обѧшѧ множьство рꙑбъ много ·
3050610 протръзаа꙼хѫ же сѧ мрѣжѧ ꙇ҅хъ ·
3050700 ꙇ҅ поманѫшѧ причѧстьникомъ · ꙇ҅же бѣа꙼хѫ въ дрꙋзѣмь
3050710 корабл҄и · да пришьдьше помогѫтъ ꙇ҅мъ · ꙇ҅ придошѧ ꙇ҅
3050720 исплънишѧ о꙼ба корабл҄ѣ ѣко погрѫжати сѧ ꙇ҅ма ·
3050800 Видѣвъ же симонъ петръ · припаде къ колѣнома
3050810 ꙇ꙯҅свама г꙯лѧ · ꙇ҅зиди отъ мене ·
3050820 ѣко мѫжь грѣшьнъ есмь г꙯и ·
3050900 ꙋжасъ бо о꙼дръжаа꙼ше і · ꙇ҅ всѧ сѫштѧѩ съ н҄имь ·
3050910 о ловитвѣ рꙑбъ ѩже ѩшѧ ·
3051000 такожде же · ꙇ҅ ѣкова · ꙇ҅ оанꙿна · с꙯на зеведео꙼ва ·
3051010 ѣже бѣсте обьштьника симонови · ꙇ҅ рече къ симонꙋ
3051020 и꙯с · не боꙇ сѧ · отъселѣ ч꙯кꙑ бѫдеши ловѧ ·
3051100 ꙇ҅звезъше корабь на сꙋхо · ꙇ оставьше все вь слѣдъ
3051110 его ꙇ҅дошѧ ·
3051200 ꙇ҅ бꙑс꙯ егда бꙑс꙯ · въ единомь отъ градъ · ꙇ҅ се
3051210 мѫжь ꙇ҅сплънь прокаженьѣ · ꙇ҅ видѣвъ ꙇ꙯҅са паде ниць ·
3051220 молѧ сѧ емꙋ ꙇ҅ г꙯лѧ г꙯и · а꙼ште хоштеши можеши мѧ
3051230 очистити ·
3051300 ꙇ҅ простьръ рѫкѫ коснѫ і рекъ · хоштѫ очисти сѧ ·
3051310 ꙇ҅ абье проказа отиде отъ н҄его ·
3051400 ꙇ҅ тъ запрѣти емꙋ никомꙋже не г꙯лати · нъ шьдь покажи
3051410 сѧ ꙇ҅ерѣови · ꙇ҅ принеси о꙼ очиштеніи своемь · ѣкоже
3051420 повелѣ мѵси · въ [очиште꙼]нье ꙇ҅мъ ·
3051500 прохождаа꙼ше же паче слово о꙼ н҄емь · ꙇ҅ сънимаа꙼хѫ сѧ
3051510 народи мноѕи · слꙑшати ꙇ҅ ицѣлитъ сѧ отъ н҄его ·
3051520 отъ недѫгъ своꙇхъ ·
3051600 тъ же бѣ оходѧ въ пꙋстꙑн҄ѭ · ꙇ҅ молѧ сѧ ·
3051700 ꙇ҅ бꙑстъ отъ дьниі · ꙇ҅ тъ бѣ ꙋчѧ · ꙇ҅ бѣа꙼хѫ сѣдѧште
3051710 фарисѣі · ꙇ҅ законоꙋчител҄е · ꙇже бѣа꙼хѫ пришьли отъ
3051720 вꙿсѣкоѩ вси · галилеꙇ҅скꙑ · ꙇ҅ юдеꙇскꙑ · ꙇ҅ отъ
3051730 ꙇ꙯҅лма ꙇ҅ сила г꙯нѣ бѣ цѣлити ѩ ·
3051800 ꙇ҅ се мѫжи носѧште на одрѣ ч꙯ка · ꙇ҅же бѣ ослабл҄енъ ·
3051810 ꙇ҅ искаа꙼хѫ вьнести і · ꙇ҅ положити і прѣдь н҄имь
3051900 ꙇ҅ не обрѣтъше кѫдꙋ вънести і · народа ради ·
3051910 вьзлѣзъше на храмъ · сквозѣ скѫдоль низъвѣсишѧ і ·
3051920 съ ложемь прѣдъ ꙇ꙯са ·

3052000 ꙇ҅ видѣвъ вѣрѫ ꙇ҅хъ рече емꙋ · ч꙯лче отъпꙋштаѭтъ ти
3052010 сѧ грѣси твоі ·
3052100 ꙇ҅ начѧшѧ помꙑшлѣти · кънижьници ꙇ҅ фарисѣі г꙯л҄ѭште ·
3052110 къто естъ сь · ꙇ҅же г꙯летъ власвимиѭ · къто можетъ
3052120 отъпꙋштати грѣхꙑ · тъкъмо е꙼динъ б꙯ъ ·
3052200 разꙋмѣвъ же и꙯с · помꙑшленьѣ ꙇ҅хъ · отъвѣштавъ рече
3052210 ꙇ҅мъ · чьто помꙑшл҄ѣете въ сръдьцихъ вашихъ ·
3052300 чьто естъ ꙋдобѣе решти о꙼слабл҄енꙋмꙋ · о꙼тъпꙋштаѭтъ
3052310 ти сѧ грѣси твоі · ли решти въстани ꙇ҅ ходи ·
3052400 нъ да ꙋвѣсте ѣко власть ꙇ҅матъ с꙯нъ ч꙯чскꙑ · на земи
3052410 о꙼тъпꙋштати грѣхꙑ · рече же о꙼слабл҄енꙋмꙋ · тебѣ г꙯лѭ
3052420 въстани · ꙇ҅ възъми ложе твое · ꙇ҅ иди въ домъ твоі ·
3052500 ꙇ҅ абье въста прѣдъ н҄ими · възьмъ на н҄емьже лежаа꙼ше
3052510 ꙇ҅де въ домъ своі · славѧ б꙯а ·
3052600 ꙇ҅ ꙋжасъ приѩ всѧ · ꙇ҅ славл҄ѣа꙼хѫ б꙯а · ꙇ҅ исплънишѧ
3052610 сѧ страхомь г꙯лѭште · ѣко видѣхомъ дивъна дьньсь ·
3052700 ꙇ҅ по сихъ ꙇ҅зиде · ꙇ҅ ꙋзьрѣ мꙑтар҄ѣ · ꙇ҅менемь
3052710 леѵ꙼ꙉиѭ · сѣдѧшть на мьздьници · ꙇ҅ рече емꙋ
3052720 ꙇ҅ди по мнѣ ·
3052800 ꙇ҅ оставь вꙿсѣ · въставъ вь слѣдъ его ꙇде ·
3052900 ꙇ҅ сътвори чрѣжденье велико · леѵ꙼ꙉиі емꙋ · въ домꙋ
3052910 своемь · ꙇ҅ бѣ народъ многъ мꙑтар҄ь ꙇ҅ инѣхъ
3052920 ꙇ҅же бѣа꙼хѫ съ н҄имь вьзлежѧште ·
3053000 ꙇ҅ рьпътаа꙼хѫ кънижьн҄ици ꙇ҅ фарисѣі · къ ꙋченикомъ
3053010 его г꙯лѭште · по чьто съ мꙑтари ꙇ҅ грѣшьникꙑ
3053020 ѣ꙼стъ ꙇ҅ пьетъ ·
3053100 Ꙇ отъвѣштавъ и꙯с рече къ н҄имъ · не трѣбꙋѭтъ съдравиі
3053110 врачевъ · нъ болѧштеі ·
3053200 не придохъ призъватъ правьдьникъ ·
3053210 нъ грѣшьникꙑ въ покаа꙼нье ·
3053300 о꙼ни же рѣшѧ къ н҄емꙋ · по чьто ꙋченици ꙇ҅оа꙼нови
3053310 постѧтъ сѧ чѧсто · ꙇ҅ молитвꙑ творѧтъ · такожде ꙇ҅
3053320 фарисѣꙇ҅сци · а꙼ твоі ѣ꙼дѧтъ ꙇ҅ пьѭтъ ·
3053400 о꙼нъ же рече къ н҄имъ · еда можете с꙯нꙑ брачьнꙑѩ ·
3053410 доꙇ҅деже женихъ е꙼стъ съ н҄ими ·
3053420 сътворити постити сѧ ·
3053500 придѫтъ же дьнье · е꙼гда отъѩтъ бѫдетъ о꙼тъ н҄ихъ
3053510 жен҄ихъ · тъгда постѧтъ сѧ въ тꙑ дни ·
3053600 г꙯лаа꙼ше же ꙇ҅ притъчѫ къ н҄имъ · ѣко никъто же
3053610 приставл҄еньѣ ризꙑ новꙑ · не приставл҄ѣетъ на ризѫ
3053620 ветъхѫ · а꙼ште ли же ни · ꙇ новѫѭ раздеретъ · ꙇ҅
3053630 ветъсѣи не приключитъ сѧ пристав҄енье ·
3053640 еже о꙼тъ новаа꙼го ·
3053700 ꙇ҅ никътоже не вьливае꙼тъ · вина нова въ мѣхꙑ ветъхꙑ ·
3053710 а꙼ште ли же ни · просадитъ вино новое мѣхꙑ · ꙇ҅ то
3053720 пролѣетъ сѧ · ꙇ҅ мѣси погꙑбнѫтъ ·
3053800 нъ вино ново въ мѣхꙑ новꙑ · въливати ·
3053810 ꙇ҅ обое събл҄юдетъ сѧ ·
3053900 ꙇ҅ никътоже пивъ ветъха · а꙼бье хоштетъ новꙋмꙋ ·
3053910 г꙯летъ бо ветъхое лꙋче естъ ·

3060100 Бꙑстъ же въ сѫботѫ · въторопрьвꙑ · ꙇ҅ти емꙋ сквозѣ
3060110 сѣа꙼ньѣ · ꙇ҅ въстръзаа꙼хѫ ꙋченици его класꙑ ·
3060120 ꙇ҅ ѣ꙼дѣа꙼хѫ ꙇ҅стираѭште рѫкама ·
3060200 етериі же · отъ фарисѣі рѣшѧ ꙇ҅мъ · чьто творите ·
3060210 егоже не достоꙇ҅тъ творити въ сѫботѫ ·
3060300 ꙇ҅ отъвѣштавъ и꙯с рече къ н҄имъ · ни ли сего е꙼сте
3060310 чьли · еже сътвори д꙯адъ · е꙼гда възлака самъ ·
3060320 ꙇ҅ иже бѣа꙼хѫ съ нимь ·
3060400 како вьниде въ домъ б꙯жіи · ꙇ҅ хлѣбꙑ прѣдъложеньѣ
3060410 ѣ꙼стъ · ꙇ҅ дастъ сѫштімъ съ н҄имь · ꙇ҅хъже не
3060420 достоѣше ѣ꙼сти · тъкъмо ꙇ҅ерѣомъ е꙼динѣмъ ·
3060500 ꙇ҅ глаа꙼ше ꙇ҅мъ · ѣко г꙯ь естъ с꙯нъ ч꙯скъꙇ сѫботѣ ·
3060600 Бꙑстъ же въ дрꙋгѫѭ сѫботѫ · вьнити емꙋ · въ
3060610 сънъмиште ꙇ҅ ꙋчити · Ꙇ бѣ ч꙯къ тꙋ ·
3060620 ꙇ҅ рѫка деснаа его бѣ сꙋха ·
3060700 ꙇ҅ назираа꙼хѫ і кън҄ижьници · а꙼ште въ сѫботѫ ꙇ҅цѣлитъ
3060710 ꙇ · да обрѧштѫтъ рѣчь на н҄ь ·
3060800 онъ же вѣдѣа꙼ше помꙑшл҄еньѣ ꙇ҅хъ · ꙇ҅ рече мѫжеви
3060810 ꙇ҅мѫштюемꙋ · сꙋхѫ рѫкѫ · въстани · ꙇ҅ стани посрѣдѣ ·
3060820 онъ же въста ·
3060900 рече же и꙯с къ н҄имъ · въпрошѫ вꙑ · аште достоꙇ҅тъ въ
3060910 сѫботꙑ добро творити · ли зъло сътворити ·
3060920 д꙯шѫ с꙯псти ли погꙋбити ·
3061000 ꙇ възьрѣвъ на всѧ рече емꙋ · простьри рѫкѫ твоѭ · онъ
3061010 же простьрѣтъ · ꙇ҅ ꙋтвръди сѧ рѫка его ѣкꙑ дрꙋгаѣ ·
3061100 они же ꙇ҅сплънишѧ сѧ безꙋмиѣ · ꙇ҅ г꙯лаа꙼хѫ дрꙋгъ къ
3061110 дрꙋгꙋ · чьто ꙋбо бишѧ сътворили ꙇ꙯сви ·
3061200 Бꙑстъ же въ дьни тꙑ · ꙇ҅зиде въ горѫ молити сѧ ·
3061210 ꙇ҅ бѣ об ношть въ молитвѣ б꙯жіи ·
3061300 ꙇ҅ егда бꙑстъ дьнь · пригласи ꙋченикꙑ своѩ · ꙇ҅ избъра
3061310 отъ н҄ихъ б꙯ ꙇ꙯ · ѩже ꙇ҅ а꙯полꙑ нарече ·
3061400 симона егоже ꙇ҅менова петра · ꙇ҅ анꙿдрѣꙋ꙼ братра его ·
3061410 ꙇ҅ ѣкова · ꙇ҅ оа꙼нна · филипа · ꙇ҅ варꙿтоломѣа ·
3061500 ꙇ҅ матꙿтеа · ꙇ҅ тꙿомѫ · ꙇ҅ ѣкова а꙼льфеова · ꙇ҅ симона
3061510 нарицаемаа꙼го зилота ·
3061600 ꙇ҅ юдѫ ꙇ҅ѣковл҄ѣ · ꙇ҅ июдѫ ꙇ҅скариотьскаа꙼го ·
3061610 ꙇ҅же бꙑс꙯ ꙇ҅ прѣдател҄ь ·
3061700 Ꙇ съшьдъ съ н҄ими ста на мѣстѣ равьнѣ · ꙇ҅ народъ
3061710 ꙋченикъ его · ꙇ҅ множьство много л҄юдиі · отъ вьсеѩ
3061720 ꙇ҅юдѣѩ · ꙇ҅ и꙯лма · ꙇ҅ поморьѣ тꙿѵ҅рьскаѣ · ꙇ҅
3061730 сидоньска · ꙇ҅же придѫ послꙋшатъ его · ꙇ҅ ицѣлити сѧ ·
3061740 отъ недѫгъ своꙇ҅хъ ·
3061800 ꙇ҅ страждѫштеі · отъ д꙯хъ нечистъ · цѣл҄ѣа꙼хѫ сѧ ·
3061900 ꙇ҅ вьсь народъ ꙇ҅скаа꙼ше прикасати сѧ емь · ѣко сила
3061910 ꙇ҅з него ꙇ҅схождаа꙼ше · ꙇ҅ ицѣл҄ѣа꙼ше вьсѧ ·
3062000 ꙇ҅ тъ възведъ очи своі · на ꙋченикꙑ своѩ г꙯лаа꙼ше ·
3062010 Блажени ништиі д꙯хомь · ѣко ваше естъ
3062020 ц꙯рствие б꙯жие ·
3062100 Блажени лачѫштеі нꙑн҄ѣ · ѣко вꙑ % насꙑтите сѧ ·
3062110 Блажени плачѫштеі сѧ нꙑн҄ѣ · ѣко вꙑ въсмѣе꙼те сѧ ·

3062200 Блажени бѫдете · е꙼гда вьзненавидѧтъ вꙑ ч꙯ци · ꙇ҅
3062210 егда разлѫчѧтъ вꙑ · ꙇ҅ прон[о]с[ѧ]тъ ꙇ҅мѧ ваше ·
3062220 ѣко зъло с꙯на ч꙯скаго ради ·
3062300 въздрадꙋꙇте сѧ въ тъ дьнь · ꙇ҅ вьзиграꙇ҅те · се мъзда
3062310 ваша многа на небесехъ · по сихъ бо творѣа꙼хѫ
3062320 пророкомъ о꙯ци ꙇ҅хъ ·
3062400 Ѡбаче горе вамъ богатъꙇмъ · ѣко въсприѩсте
3062410 ꙋтѣхѫ вашѫ ·
3062500 горе вамъ насꙑштениі нꙑнѣ · ѣко въс[п]лачете сѧ · Горе
3062510 вамъ смѣѭштімъ сѧ нꙑн҄ѣ · ѣко въздꙑхаете ꙇ҅
3062520 въсплачете сѧ ·
3062600 горе е꙼гда добрѣ рекѫтъ о васъ вси ч꙯ци · по семꙋ бо
3062610 творѣа꙼хѫ лъжиімъ пророкомъ о꙯ци ꙇ҅хъ ·
3062700 Нъ вамъ г꙯л҄ѭ слꙑшѧштиімъ · л҄юбите врагꙑ вашѧ ·
3062710 добро творите ненавидѧштиімъ васъ ·
3062800 б꙯гсвите клънѫштѧѩ вꙑ · мо꙼лите сѧ за творѧштѧѩ
3062810 вамъ обидѫ ·
3062900 Бьѭштюмꙋ тѧ въ деснѫѭ ланитѫ · подаі дрꙋгѫѭ · ꙇ҅
3062910 отемл҄ѭштюмꙋ тебѣ ризѫ · ꙇ҅ срачицѧ не възбрани ·
3063000 всѣкомꙋ просѧштюмꙋ ꙋ тебе даі · ꙇ҅ отѧмл҄ѭштаа꙼го
3063010 твоѣ · не ꙇ҅стѧзаі ·
3063100 ꙇ҅ ѣкоже хоштете да творѧтъ вамъ ч꙯ци ·
3063110 ꙇ҅ вꙑ творите ꙇ҅мъ такожде ·
3063200 ꙇ҅ аште л҄юбите л҄юбѧштѧѩ вꙑ · каѣ вамъ хвала е꙼стъ ·
3063210 ꙇ҅бо ꙇ҅ грѣшьници л҄юбѧштѧѩ л҄юбѧтъ ·
3063300 ꙇ҅ аште благотворите · благотворѧштиімъ вамъ · каѣ
3063310 вамъ хвала естъ · ꙇ҅бо ꙇ҅ грѣшьници тожде творѧтъ ·
3063400 ꙇ҅ аште въ заꙇ҅мъ даете · о꙼тъ н҄ихъже чаете
3063410 въсприѩти · каѣ вамъ хвала естъ · ꙇ҅бо ꙇ҅ грѣшьници
3063420 грѣшьникомъ въ заꙇ҅мъ даѭтъ · да въспримѫтъ равъно ·
3063500 обаче л҄юбите врагꙑ вашѧ · ꙇ҅ благотворите · ꙇ҅ въ заꙇ҅мъ
3063510 даꙇте · ничесоже чаѭште · ꙇ҅ бѫдетъ мъзда ваша многа ·
3063520 ꙇ҅ бѫдете с꙯нове вꙑшьн҄ѣа꙼го · ѣко тъ благъ естъ ·
3063530 на невъзблагодѣтънꙑѩ · ꙇ҅ зълꙑѩ ·
3063600 Бѫдѣте ꙋбо милосръди · ѣкоже о꙯ць милосръдъ естъ ·
3063700 ꙇ҅ не сѫдите · да не сѫдѧтъ вамъ · ꙇ҅ не осѫждаꙇ҅те да
3063710 не осѫдѧтъ васъ · отъпꙋстите ꙇ҅ отъпꙋстѧтъ вꙑ ·
3063800 даꙇ҅те ꙇ҅ дастъ сѧ вамъ · мѣрѫ добрѫ натъканѫ · ꙇ҅
3063810 потрѫсънѫ · ꙇ прѣлиѣѭштѫ сѧ · [да] дадѧтъ на лоно
3063820 ваше · тоѭ бо мѣроѭ · еѭже мѣрите · възмѣрѧтъ вамъ ·
3063900 рече же притъчѫ ꙇ҅мъ · еда можетъ слѣпьць · слѣпца
3063910 водити · не оба ли въ ѣмѫ въпадета сѧ ·
3064000 нѣстъ ꙋченикъ надъ ꙋчител҄емь своꙇ҅мь · съвръшенъ же
3064010 всѣкъ бѫдетъ · ѣкоже ꙇ҅ ꙋчител҄ь его ·
3064100 Чьто же видиши сѫчьць · ꙇ҅же естъ въ очесе братра
3064110 твоего · а꙼ брьвъна еже естъ въ очесе твоемь
3064120 не чюеши ·
3064200 ли како можеши решти братрꙋ твоемꙋ · братре · остави
3064210 да ꙇ҅зъмѫ сѫчьць · ꙇ҅же е꙼стъ въ оцѣ твоемь · самъ
3064220 бръвъна въ оцѣ твоемь не видѧ · лицемѣре · ꙇ҅зъми

3064230 пръвѣе брьвъно · ꙇ҅з очесе твоего · ꙇ҅ тъгда прозьриши
3064240 ꙇ҅зѧти сѫчьць · ꙇ҅жь естъ въ очесе братра твоего ·
3064300 Нѣстъ бо дрѣво добро творѧ плода зъла · ни дрѣво зъло
3064310 творѧ плода добра ·
3064400 всѣко ꙋбо дрѣво о꙼тъ плода своего познаетъ сѧ · не
3064410 о꙼тъ трьньѣ бо чешѫтъ смокъви · ни отъ кѫпинꙑ
3064420 грозда обемл҄ѭтъ ·
3064500 благꙑ бо ч꙯къ · о꙼тъ благаа꙼го съкровишта сръдьца
3064510 своего · ꙇ҅зноситъ благое · ꙇ҅ зълꙑ ч꙯къ · отъ
3064520 зълаа꙼го съкровишта · своего · ꙇ҅зноситъ [л] зълое · ѡтъ
3064530 ꙇзбꙑтъка бо сръдьца · г꙯лѭтъ ꙋста его ·
3064600 чьто же мѧ зовете г꙯и г꙯и · а не творите ѣ꙼же г꙯л҄ѭ ·
3064700 всѣкъ грѧдꙙи къ мнѣ · ꙇ҅ слꙑшѧи словеса моѣ ꙇ҅ творѧ
3064710 ѣ · съкажѫ вамъ · комꙋ е꙼стъ подобьнъ ·
3064800 подобьнъ естъ ч꙯кꙋ зиждѫштю храминѫ · ꙇ҅же ꙇ҅скопа ꙇ҅
3064810 ꙋглѫби · ꙇ҅ положи о꙼снованье на камене · наводью же
3064820 бꙑвъшю · припаде рѣка храминѣ тоі · ꙇ҅ не може
3064830 подвигнѫти еѩ · о꙼снована бо бѣ на камене ·
3064900 а꙼ слꙑшавꙑ ꙇ҅ не творь · подобьнъ естъ ч꙯кꙋ ·
3064910 съзъдавъшю храминѫ безъ о꙼снованьѣ · еꙇже прирази сѧ
3064920 рѣка · ꙇ҅ абье разори сѧ · ꙇ҅ бꙑстъ раздрꙋшенье
3064930 храминꙑ тоѩ велье ·
3070100 егда же съконьча всѧ г꙯лꙑ сьѩ · въ слꙋхꙑ л҄юдьмъ ·
3070110 вьниде въ каперънаꙋмъ ·
3070200 Сътьникꙋ же е꙼терꙋ рабъ болѧ зьлѣ · ꙋмираа꙼ше ·
3070210 ꙇ҅же бѣ емꙋ чьстьнъ ·
3070300 слꙑшавъ же ꙇ꙯са посъла къ н҄емꙋ старьцѧ · ꙇ҅юдеꙇ҅скꙑ ·
3070310 молѧ і да с꙯петъ рабъ его ·
3070400 они же пришьдъше къ ꙇ꙯сви · мол҄ѣа꙼хѫ і тъштьно
3070410 г꙯л҄ѭште емꙋ · ѣко достоꙇ҅нъ естъ · еже а꙼ште даси емꙋ ·
3070500 л҄юбитъ бо ѩзꙑкъ нашь · ꙇ҅ сънъмиште тъ съзъда намъ ·
3070600 ꙇ꙯с же ꙇ҅дѣа꙼ше съ н҄ими · е꙼ште же емꙋ недалече сѫштю
3070610 о꙼тъ домꙋ · посъла къ н҄емꙋ дрꙋгꙑ сътьникъ г꙯лѧ емꙋ ·
3070620 г꙯и не движи сѧ · нѣсмь бо достоꙇ҅нъ ·
3070630 да подъ кровъ моі вьнидеши ·
3070700 тѣмь же не себе достоꙇна сътворихъ · прити къ тебѣ · нъ
3070710 рьци словомь · ꙇ҅ ицѣлѣтъ отрокъ мои ·
3070800 ꙇ҅бо а꙼зъ ч꙯къ есмь подъ властелꙑ · ꙋчин҄енъ · ꙇ҅мѣѩ
3070810 подъ собоѭ воѩ · ꙇ҅ г꙯лѭ семꙋ ꙇ҅ди · ꙇ҅ идетъ · ꙇ҅
3070820 дрꙋгꙋмꙋ приди · ꙇ҅ придетъ · ꙇ҅ рабꙋ моемꙋ ·
3070830 сътвори се ꙇ҅ сътворитъ ·
3070900 ꙇ҅ слꙑшавъ се и꙯с · чюди сѧ емꙋ · ꙇ҅ обрашть сѧ
3070910 послѣдꙋѭштюмꙋ народꙋ рече · а꙼минь г꙯л҄ѭ вамъ · ні въ
3070920 ꙇ꙯л҄и толикоѩ вѣрꙑ не обрѣтъ ·
3071000 ꙇ҅ възврашть сѧ въ домъ посъланꙑ · обрѣтѫ болѧштаа꙼го
3071010 раба ꙇ҅цѣлѣвъша ·
3071100 ꙇ҅ бꙑстъ въ прочиі · ꙇ҅дѣа꙼ше въ градъ нарицаемꙑ
3071110 наꙇ҅нъ · ꙇ҅ съ н҄имь ꙇ҅дѣа꙼хѫ ꙋченици его ·
3071120 ꙇ҅ народъ многъ ·
3071200 ѣко же приближи сѧ къ вратомъ града · ꙇ҅ се

3071210 ꙇ҅зношаа꙼хѫ ꙋмьръшь с꙯нъ · ꙇ҅ночѧдъ матери своеі · ꙇ҅
3071220 та бѣ въдова · ꙇ҅ народъ о꙼тъ града многъ бѣ съ н҄еѭ ·
3071300 ꙇ҅ видѣвъ ѭ г꙯ь милосръдова ѭ · ꙇ҅ рече еі
3071310 не плачи сѧ
3071400 ꙇ҅ пристѫпль коснѫ въ одръ · носѧштеꙇ же сташѧ · ꙇ҅
3071410 рече · юноше · тебѣ г꙯л҄ѭ въстани ·
3071500 ꙇ сѣде мрътвъꙇ · ꙇ҅ начѧтъ г꙯лати ·
3071600 Приѩтъ же страхъ всѧ · ꙇ҅ славл҄ѣа꙼хѫ б꙯а г꙯лѭште ·
3071610 ѣко пророкъ великъ въста въ насъ · ꙇ҅ ѣко посѣти г꙯ь
3071620 б꙯ъ л҄юдиі своꙇхъ ·
3071700 ꙇ҅ изиде слово се по всеі ꙇ҅юдеі о н҄емь ·
3071710 ꙇ҅ по вьсеі странѣ ·
3071800 ꙇ҅ възвѣстишѧ ꙇ҅оанꙋ · ꙋченици его · о꙼ всѣхъ сихъ ·
3071900 ꙇ҅ призъвавъ дъва е꙼тера о꙼тъ ꙋченикъ своꙇхъ ꙇ҅оанъ ·
3071910 посъла къ ꙇ꙯сви г꙯лѧ · тꙑ ли еси грѧдꙙи ·
3071920 ꙇ҅ли ꙇ҅ного чаемъ ·
3072000 пришьдъша же къ н҄емꙋ мѫжа рекоста · ꙇ҅оанъ
3072010 крьстител҄ь посъла нꙑ къ тебѣ г꙯лѧ · тꙑ ли еси
3072020 грѧдꙙи · ꙇ҅ли ꙇ҅ного чаемъ ·
3072100 въ тъ часъ ꙇ҅цѣли многꙑ о꙼тъ не??д=ѫгъ= ꙇ҅ ранъ · ꙇ҅
3072110 д꙯хъ зълъ · ꙇ многомъ слѣпомъ дарова прозьрѣнье ·
3072200 ꙇ҅ отъвѣштавъ и꙯с рече ꙇ҅ма · шьдъша възвѣстита
3072210 ꙇ҅оаннови · ѣже видѣста ꙇ҅ слꙑшаста · ѣко слѣпиі
3072220 прозираѭтъ · ꙇ҅ хроміи ходѧтъ · ꙇ҅ прокажениі
3072230 очиштаѭтъ сѧ · ꙇ҅ глꙋсиі слꙑшѧтъ · мрътвиі
3072240 въстаѭтъ · ништиі благовѣствꙋѭтъ ·
3072300 ꙇ҅ блажьнъ естъ ꙇ҅же а꙼ште не съблазнитъ сѧ о꙼ мꙿнѣ ·
3072400 о꙼шьдъшема же ꙋченикома ꙇ҅оановома · начѧтъ г꙯лати къ
3072410 народомъ о ꙇ҅оанꙿнѣ · чесо ꙇ҅зидосте въ пꙋстꙑн҄ѭ
3072420 видѣтъ · трьсти ли вѣтромь движемꙑ ·
3072500 нъ чесо ꙇ҅зидосте видѣтъ · ч꙯ка ли · мѧкъками ризами
3072510 о꙼дѣна · се ꙇ҅же въ одежди славьнѣ · ꙇ҅ въ пишти мꙿнозѣ
3072520 сѫште · вь ц꙯рствіихъ сѫтъ ·
3072600 нъ чесо ꙇ҅зидосте видѣтъ · пророка ли · еꙇ ·
3072610 г꙯лѭ вамъ · ꙇ҅ лише п꙯рор꙯ка ·
3072700 Сь бо естъ о꙼ н҄емьже · сꙿпано естъ · се а꙼зъ
3072710 посъл҄ѭ а꙯ꙉлъ мои · прѣдъ лицемь твоꙇмь · ꙇ҅же
3072720 ꙋготоваетъ пѫть твоі прѣдъ тобоѭ ·
3072800 Г꙯лѭ же вамъ · бол҄иі рожденꙑхъ женами пророкъ ·
3072810 ꙇ҅оанна крьстител҄ѣ никътоже нѣстъ · мьн҄иі же
3072820 въ ц꙯рси б꙯жіи бол҄иі его естъ ·
3072900 ꙇ҅ вси л҄юдье слꙑшавъше · ꙇ҅ мꙑтаре · оправьдишѧ
3072910 б꙯а · крьштьша сѧ крьштеньемь ꙇ҅оановомь ·
3073000 фарисѣꙇ҅ же ꙇ҅ законьници · съвѣтъ б꙯жіи отъвръгѫ
3073010 въ себѣ · не крештьше сѧ отъ н҄его ·
3073100 комꙋ ꙋподобл҄ѭ ч꙯кꙑ рода сего · ꙇ҅ комꙋ сѫтъ
3073110 подобьни ·
3073200 подобьни сѫтъ о꙼трочиштемъ · сѣдѧштемъ на тръжиштихъ ·
3073210 ꙇ҅ приглашаѭште дрꙋгъ дрꙋга · ꙇ҅ г꙯лѭтъ · свирахомъ
3073220 вамъ ꙇ҅ не плѧсасте · плакахомъ сѧ вамъ ꙇ҅

3073230 не плакасте ·
3073300 приде бо ꙇ҅оанъ крьстител҄ь · ни хлѣба ѣ꙼дꙑ · ни вина
3073310 пьѩ · ꙇ҅ г꙯лете бѣсъ ꙇ҅матъ ·
3073400 приде с꙯нъ ч꙯скꙑ · ѣ꙼дꙑ и꙼ пьѩ · ꙇ҅ г꙯лете · се ч꙯къ ·
3073410 ѣ꙼дьца · ꙇ҅ винопивьца · дрꙋгъ мꙑтаремъ ꙇ҅
3073420 грѣшьникомъ ·
3073500 ꙇ҅ оправьди сѧ прѣмѫдрость · о꙼тъ всѣхъ чѧдъ своꙇ҅хъ ·
3073600 Мол҄ѣа꙼ше же і · етеръ о꙼тъ фарисѣі · да би ѣ꙼лъ съ
3073610 н҄имь · ꙇ҅ въшьдъ въ домъ фарисѣовъ вьзлеже ·
3073700 ꙇ҅ се жена въ градѣ · ѣже бѣ грѣшьница · ꙇ҅
3073710 ꙋвѣдѣвъши ѣко възлежитъ въ храминѣ фарисѣовѣ ·
3073720 принесъши а꙼лавастръ мꙿѵра ·
3073800 ꙇ҅ ставъши зади при ногꙋ его · плачѫшти сѧ · начѧтъ
3073810 мочити нозѣ его сльзами · ꙇ҅ власꙑ главꙑ своеѩ
3073820 о꙼тираа꙼ше · ꙇ҅ облобꙑзаа꙼ше нозѣ его ·
3073830 ꙇ҅ мазаа꙼ше мꙿѵромь ·
3073900 видѣвъ же фарисеі · възъвавꙑ его · рече · вь себѣ г꙯лѧ ·
3073910 сь а꙼ште би бꙑлъ п꙯рор꙯къ · вѣдѣлъ би ꙋбо · ꙇ҅ какова
3073920 жена прикасаетъ сѧ емь · ѣко грѣшьница естъ ·
3074000 ѡтъвѣштавъ же и꙯с · рече къ н҄емꙋ · симоне · ꙇ҅мамь ти
3074010 нѣчьто решти · онъ же рече · ꙋчител҄ю рьци ·
3074100 дъва длъжьника бѣа꙼шете заꙇ҅модавьцю е꙼терꙋ · е꙼динъ
3074110 бѣ длъжьнъ · пѧтьѭ сътъ динарь ·
3074120 а꙼ дрꙋгꙑ пѧтьѭ десѧтъ ·
3074200 не ꙇмѫштема же ꙇ҅ма въздати · обѣма ꙇ҅ма о꙼тъда ·
3074210 которꙑ обою паче вьзлюбитъ і ·
3074300 отъвѣштавъ симонъ рече · непъштюѭ ѣко емꙋже вѧште
3074310 отъда · онъ же рече емꙋ · правь сѫдилъ еси ·
3074400 ꙇ҅ обрашть сѧ къ женѣ · рече симонꙋ · видиши ли сьѭ
3074410 женѫ · вьнидъ въ домъ твоі · водꙑ на нозѣ моі не
3074420 дастъ · си же сльзами омочи нозѣ моі ·
3074430 ꙇ҅ власꙑ своꙇми отьр҄е ·
3074500 лобьзаньѣ мꙿнѣ не дастъ · си же отън҄елиже вьнидъ ·
3074510 не прѣста о꙼блобꙑзаѭшти ногꙋ моею ·
3074600 масломь главꙑ моеѩ не помаза · си же мꙿѵромь помаза
3074610 ноѕѣ моі ·
3074700 егоже ради г꙯лѭ ти · о꙼тъпꙋштаѭтъ сѧ еі грѣси мнозіи ·
3074710 ѣко вьзл҄юби много · а꙼ емꙋже мьн҄е отъпꙋштаетъ сѧ ·
3074720 мьн҄ьшьми л҄юбитъ ·
3074800 рече же еꙇ о꙼тъпꙋштаѭтъ сѧ тебѣ грѣси ·
3074900 ꙇ҅ начѧшѧ вьзлежѧштеі съ н҄имь · г꙯лати вь себѣ · къто
3074910 сь естъ · ѣко ꙇ҅ грѣхꙑ отъпꙋштаетъ ·
3075000 рече же къ женѣ · вѣра твоѣ съпасе тѧ · ꙇ҅ди въ миръ ·
3080100 Бꙑс꙯ же по томь · ꙇ҅ тъ прохождаа꙼ше сквозѣ градꙑ ·
3080110 ꙇ҅ вꙿси · проповѣдаѩ ꙇ҅ благовѣстꙋѩ · ц꙯рсье б꙯жие ·
3080120 ꙇ҅ оба на десѩте съ н҄имь ·
3080200 ꙇ҅ женꙑ е꙼терꙑ · ѩже бѣа꙼хѫ ꙇ҅цѣл҄енꙑ о꙼тъ недѫгъ · ꙇ҅
3080210 ранъ · ꙇ҅ д꙯хъ зълъ · ꙇ҅ болѣзніи · мариѣ нарицаемаѣ
3080220 магдалꙑн҄и · ꙇ҅ж неѩже седмь бѣсъ ꙇ҅зиде ·
3080300 ꙇ҅ оанꙿна жена хꙋзѣа꙼нина · ꙇ҅ инꙑ многꙑ · ѩже слꙋжаа꙼хѫ

3080310 емꙋ · отъ ꙇ҅мѣниі своꙇхъ ·
3080400 Разꙋмѣѭштю же народꙋ мъногꙋ · ꙇ҅ грѧдѫштимъ о꙼тъ
3080410 вꙿсѣхъ градъ къ н҄емꙋ · притъчеѭ г꙯лаа꙼ше къ н҄имъ ·
3080500 Ꙇзиде сѣѩи сѣатъ сѣмене своего · ꙇ҅ егда сѣа꙼ше · ово
3080510 паде при пѫти · ꙇ҅ попърано бꙑс꙯ ·
3080520 ꙇ҅ пꙿтицѧ н꙯ебскꙑѩ позобашѧ е ·
3080600 а꙼ дрꙋгое паде на камене · ꙇ҅ прозѧбъ ꙋсъше ·
3080610 зан҄е не ꙇ҅мѣа꙼ше влагꙑ ·
3080700 а꙼ дрꙋгое паде посрѣдѣ трьньѣ · ꙇ҅ въздрасте трьнье
3080710 ꙇ҅ подави е ·
3080800 а꙼ дрꙋгое паде на земл҄и добрѣ · ꙇ҅ прозѧбъ сътвори
3080810 плодъ · съторицеѭ · се г꙯лѧ възгласи · ꙇ҅мѣѩи ꙋши
3080820 слꙑшати да слꙑшитъ ·
3080900 въпрашаа꙼хѫ же і ꙋченици его г꙯л҄ѭште ·
3080910 чьто естъ притъча си ·
3081000 о꙼нъ же рече і҅мъ · вамъ дано естъ разꙋмѣти таінꙑ
3081010 ц꙯рсьѣ б꙯жьѣ · а꙼ прочиімъ въ притъчахъ · да видѧште
3081020 не видѧтъ · ꙇ҅ слꙑшѧште не слꙑшѧтъ ·
3081030 ꙇ҅ не разꙋмѣѭтъ ·
3081100 Естъ же притъча си · сѣмѧ е꙼стъ слово б꙯жье ·
3081200 а꙼ ꙇже при пѫти сѫтъ · слꙑшѧштеі слово · потомь же
3081210 придетъ дьѣволъ · ꙇ҅ възъметъ слово о꙼тъ сръдьца
3081220 ꙇ҅хъ · да не вѣрꙑ ꙇ҅мъше с꙯пени бѫдѫтъ ·
3081300 а꙼ ꙇ҅же на камениі · ꙇ҅же егда ꙋслꙑшѧтъ съ радостиѭ
3081310 приемл҄ѫтъ слово · ꙇ҅ корене не ꙇ҅мѫтъ · ꙇ҅же въ врѣмѧ
3081320 вѣрѫ емл҄ѭтъ · ꙇ҅ въ врѣмѧ напасти остѫпаѭтъ ·
3081400 а꙼ падъшее въ трьнье · сиі сѫтъ · слꙑшавъшеі · ꙇ҅ отъ
3081410 печалиі · ꙇ҅ богатьства · ꙇ҅ сластьми житиіскъꙇми ·
3081420 ходѧште подавл҄ѣѭтъ сѧ · ꙇ҅ не до връха ·
3081430 плода творѧтъ ·
3081500 а꙼ еже на добрѣ земи · сиі сѫтъ · ꙇ҅же добромь
3081510 сръдьцемь ꙇ҅ благомь · слꙑшѧштеі слово · дръжѧтъ ·
3081520 ꙇ҅ плодъ творѧтъ въ тръпѣниі ·
3081600 Никътоже ꙋбо свѣтильника въжегъ · покрꙑваетъ его
3081610 спѫдомь · ли подъ о꙼дромь полагаетъ · нъ на свѣштьникъ
3081620 възлагаетъ · да въходѧштиі видѧтъ свѣтъ ·
3081700 Нѣстъ бо таꙇ҅но · еже не а꙼витъ сѧ · ни ꙋтаено еже не
3081710 бѫдетъ познано · ꙇ҅ въ а꙼вл҄енье придетъ ·
3081800 Бл҄юдѣте сѧ ꙋбо како слꙑшите · ꙇ҅же бо ꙇ҅матъ дастъ
3081810 сѧ емꙋ · а꙼ ꙇже не ꙇ҅матъ · ꙇ҅ еже мьнитъ сѧ ꙇ҅мѣѩ ·
3081820 о꙼тъꙇ҅метъ сѧ о꙼тъ н҄его ·
3081900 Придѫ же къ н҄емꙋ · мати ꙇ҅ братрьѣ его · ꙇ҅ не
3081910 можаа꙼хѫ · бесѣдовати къ н҄емꙋ · народомъ ·
3082000 ꙇ҅ възвѣстишѧ емꙋ г꙯лѭште · ѣко мати твоѣ ꙇ братрьѣ ·
3082010 твоѣ вьнѣ стоѩтъ · видѣти тѧ хотѧште ·
3082100 о꙼нъ же отъвѣштавъ рече къ н҄имъ · мати моѣ ꙇ҅ братрьѣ
3082110 моѣ · сиі сѫтъ · слꙑшѧштеі слово б꙯жье ·
3082120 ꙇ҅ творѧште е ·
3082200 Бꙑс꙯ же въ единъ отъ дьниі · ꙇ҅ тъ вълѣзе въ корабл҄ь ·
3082210 ꙇ҅ ꙋченици его · ꙇ҅ рече ꙇ҅мъ · прѣꙇ҅дѣмъ на о꙼нъ

3082220 полъ езера · ꙇ҅ прѣѣдѫ ·
3082300 ѣдѫштемъ же ꙇ҅мъ · ꙋсъпе и꙯с · ꙇ҅ съниде бꙋрѣ вѣтръна
3082310 въ езеръ · ꙇ҅ исконьчаваа꙼хѫ сѧ · ꙇ҅ вълаа꙼хѫ сѧ ·
3082400 пристѫпьше же възбꙋдишѧ і г꙯л҄ѭште · наставьниче
3082410 наставьниче погꙑбнемъ · Ѡнъ же въставъ запрѣти
3082420 вѣтрꙋ · ꙇ҅ влън҄енью морьскꙋмꙋ · ꙇ҅ ꙋлеже ·
3082430 ꙇ҅ бꙑстъ тишина ·
3082500 ꙇ҅ рече къ н҄имъ · къде естъ вѣра ваша · ꙋбоѣвъше же
3082510 сѧ · чюдишѧ сѧ г꙯лѭште къ себѣ · къто ꙋбо сь естъ ·
3082520 ѣко ꙇ҅ вѣтромъ велитъ ꙇ҅ водѣ ꙇ҅ послꙋшаѭтъ его ·
3082600 ꙇ҅ прѣѣ꙼дошѧ на земл҄ѭ ꙉенисаретьскѫ · ѣже естъ
3082610 об онъ полъ галилеѩ ·
3082700 ꙇ҅ ишьдъшемъ ꙇ҅мъ на земл҄ѭ · сърѣте і мѫжь етеръ отъ
3082710 града · ꙇ҅же ꙇ҅мѣа꙼ше бѣсъ отъ лѣтъ многъ · ꙇ҅ вь
3082720 ризѫ не облачаа꙼ше сѧ · ꙇ҅ въ храмѣ не живѣа꙼ше ·
3082730 нъ въ гробѣхъ ·
3082800 ꙋзьрѣвъ же ꙇ꙯са · припаде къ н҄емꙋ · ꙇ҅ гласомь
3082810 вельемь рече · чьто естъ мьнѣ · ꙇ҅ тебѣ ꙇ꙯҅се с꙯не
3082820 б꙯а вꙑшьн҄ѣего · мол҄ѭ ти сѧ не мѫчи мене ·
3082900 прѣштаа꙼ше бо д꙯хви нечистꙋмꙋ · ꙇ҅зиди отъ ч꙯ка · о꙼тъ
3082910 мъногъ бо лѣтъ въсхꙑштаа꙼ше і · ꙇ҅ вѧзаа꙼хѫ і ѫжи
3082920 желѣзнꙑ · ꙇ҅ пѫтꙑ стрѣгѫштеі · ꙇ҅ растръзаа꙼ше ѫ꙼зꙑ ·
3082930 гонимъ бꙑваа꙼ше бѣсомь · сквозѣ пꙋстꙑн҄ѧ ·
3083000 въпроси же і ꙇ꙯с г꙯лѧ · чьто ти ꙇ҅мѧ естъ · онъ же
3083010 рече леꙉео꙼нъ · ѣко бѣси мнози вьнидѫ въ н҄ь ·
3083100 ꙇ҅ мол҄ѣа꙼хѫ і да не повелитъ ꙇ҅мъ въ бездънѫ ꙇ҅ти ·
3083200 бѣ же тꙋ стадо свиниі много пасомо въ горѣ · ꙇ҅
3083210 мол҄ѣа꙼хѫ і · да повелитъ ꙇ҅мъ · въ тꙑ вьнити ·
3083220 ꙇ҅ повелѣ ꙇ҅мъ ·
3083300 ꙇ҅ ишьдъше бѣси отъ ч꙯ка · вънидошѧ вь свиньѩ · ꙇ҅
3083310 ꙋстръми сѧ стадо по брѣгꙋ въ е꙼зеро · ꙇ҅ истопе ·
3083400 видѣвъше же пасѫштеі бꙑвъшее · бѣжашѧ · ꙇ҅
3083410 вьзвѣстишѧ въ градѣ ꙇ҅ вь селѣхъ ·
3083500 ꙇ҅зидѫ же видѣтъ бꙑвъшаа꙼го · ꙇ҅ придѫ къ ꙇ꙯сви · ꙇ҅
3083510 обрѣтѫ сѣдѧшта ч꙯ка · ꙇ҅ж негоже бѣси ꙇ҅зидѫ ·
3083520 о꙼бльчена ꙇ҅ съмꙑслѧшта · при ногꙋ ꙇ꙯҅свꙋ ·
3083530 ꙇ҅ ꙋбоѣшѧ сѧ ·
3083600 вьзвѣстишѧ ꙇ҅мъ · видѣвъше же ꙇ҅ како съпасе сѧ
3083610 бѣсъновавꙑ ·
3083700 ꙇ҅ молишѧ і вьсь народъ о꙼бласти · ꙉерꙉесіньскꙑѩ ·
3083710 отити о꙼тъ нихъ · ѣко страхомь вельемь одръжими
3083720 бѣа꙼хѫ · о꙼нъ же вълѣзъ въ корабл҄ь · възврати сѧ ·
3083800 Мол҄ѣа꙼ше же сѧ емꙋ мѫжь · ꙇ҅ж негоже ꙇ҅зиде бѣсъ ·
3083810 да би съ н҄имь бꙑлъ · ꙇ꙯с же о꙼тъпꙋсти і г꙯лѧ ·
3083900 възврати сѧ въ домъ твоі · ꙇ҅ повѣдаі е꙼лико ти
3083910 сътвори б꙯ъ · ꙇ҅ иде по вьсемꙋ градꙋ проповѣдаѩ ·
3083920 елико сътвори емꙋ б꙯ъ ·
3084000 Бꙑс꙯ же егда възврати сѧ и꙯с · приѩтъ і народъ ·
3084010 бѣа꙼хѫ бо вьси чаѭште его ·
3084100 ꙇ҅ се приде мѫжь · е꙼мꙋже бѣ ꙇ҅мѧ ꙇ҅а꙼рь · ꙇ҅ тъ

3084110 кънѧзь сънъмиштю бѣ · ꙇ҅ падъ при ногꙋ ꙇ꙯҅свꙋ ·
3084120 мол҄ѣа꙼ше і вьнити въ домъ своі ·
3084200 ѣко дъшти ꙇ҅ночѧда бѣ е꙼мꙋ · ѣко ꙇ҅ дъвою на десѧте
3084210 лѣтꙋ · ꙇ҅ та ꙋмираа꙼ше · егда же ꙇ҅дѣа꙼ше ·
3084220 народи ꙋгнѣтаа꙼хѫ і ·
3084300 ꙇ҅ жена сѫшти въ точеніи кръви · о꙼тъ дъвою на десѧте
3084310 лѣтꙋ · ѣже врачемъ · ꙇ҅здаа꙼въши вьсе ꙇ҅мѣнье свое ·
3084320 ни о꙼тъ единого же не мозе ꙇ҅цѣлѣти ·
3084400 си пристѫпьши съ слѣда · коснѫ сѧ въскрилиі ризѣ его ·
3084410 ꙇ҅ абье ста · теченье кръве еѩ ·
3084500 ꙇ҅ рече и꙯с · къто естъ коснѫвꙑ сѧ мꙿнѣ ·
3084510 о꙼тъмѣтаѭштемъ же сѧ всѣмъ · рече петръ · ꙇ҅ иже съ
3084520 н҄имь бѣа꙼хѫ · наставьниче · народи ꙋтѣштаѭтъ тѧ · ꙇ҅
3084530 гнетѫтъ · ꙇ҅ г꙯леши къто естъ коснѫвꙑ сѧ мꙿнѣ ·
3084600 ꙇ꙯с же рече · прикоснѫ[вꙑ] сѧ мнѣ къто · а꙼зъ бо
3084610 чюхъ силѫ ꙇ҅шьдъшѫ ꙇ҅з мене ·
3084700 ꙇ҅ видѣвъши жена · ѣко не ꙋтаꙇ҅ сѧ · трепештѫшти
3084710 приде · ꙇ҅ падъши прѣдъ н҄имь · за н҄ѭже винѫ
3084720 прикоснѫ сѧ е꙼мь · повѣда прѣдъ всѣми л҄юдьми ·
3084730 ꙇ҅ ако ꙇ҅цѣлѣ а꙼бье ·
3084800 ꙇ꙯с рече еі · дръзаі дъшти · вѣра твоѣ с꙯пе тѧ ·
3084810 ꙇ҅ди въ миръ ·
3084900 Еште же емꙋ г꙯лѭштю · пришьдъ е꙼теръ о꙼тъ
3084910 а꙼рхꙿисѵнагога · г꙯ла емꙋ · ѣко ꙋмрѣтъ дъшти твоѣ꙼ ·
3084920 не движи ꙋчител҄ѣ ·
3085000 и꙯с же слꙑшавъ · о꙼тъвѣшта емꙋ г꙯лѧ · не боі сѧ
3085010 тъкъмо вѣрꙋи · ꙇ҅ с꙯пена бѫдетъ ·
3085100 пришьдъ же въ домъ · не да никомꙋже вьнити съ собоѭ ·
3085110 тъкъмо петрови · ꙇ҅ иоанꙋ · ꙇ҅ иѣковꙋ · ꙇ҅ о꙯цю
3085120 отроковицѧ · ꙇ҅ матери ·
3085200 рꙑдаа꙼хѫ же вси · ꙇ҅ плакаа꙼хѫ же сѧ еѩ · онъ же
3085210 рече · не плачите сѧ нѣстъ ꙋмръла дѣвица ·
3085220 нъ съпитъ ·
3085300 ꙇ҅ рѫгаа꙼хѫ сѧ емꙋ · вѣдѫште ѣко ꙋмрѣтъ ·
3085400 о꙼нъ же ꙇ҅згънавъ вьсѧ вънъ · ꙇ҅ имъ ѭ за рѫкѫ ·
3085410 възгласи г꙯л҄ѧ · отроковице въстани ·
3085500 ꙇ҅ възврати сѧ д꙯хъ еѩ · ꙇ҅ въскръсе абье ·
3085510 ꙇ҅ повелѣ дати еі ѣ꙼сти ·
3085600 ꙇ҅ ꙋжаснѫста сѧ родител҄ѣ еѩ · о꙼нъ же запрѣти ꙇ҅ма ·
3085610 не повѣдита никомꙋже бꙑвъшаего ·
3090100 Съзъвавъ же о꙼ба на десѧте · дастъ ꙇ҅мъ силѫ ꙇ҅
3090110 власть · на всѣхъ бѣсѣхъ · ꙇ҅ недѫгꙑ цѣлити ·
3090200 ꙇ҅ посъла ѩ проповѣдати ц꙯рствие б꙯жье ·
3090210 ꙇ҅ ицѣлити болѧштѧѩ ·
3090300 ꙇ рече къ н҄имъ · ничьсоже не възезм҄ѣте на пѫть ·
3090310 ни жьзла · ни пирꙑ · ни хлѣба · ни съребра ·
3090320 ни дъвою ризꙋ ꙇ҅мѣти ·
3090400 ꙇ҅ въ н҄ьже домъ вьнидете · тꙋ прѣбꙑваіте ·
3090410 ꙇ҅ отътѫдꙋ ꙇ҅сходите ·
3090500 ꙇ҅ елико не приемл҄ѭтъ васъ · ꙇ҅сходѧште о꙼тъ града

3090510 того · прахъ отъ ногъ вашихъ о꙼тътрѧсѣте ·
3090520 въ съвѣдѣние на н҄ѧ ·
3090600 ꙇ҅сходѧште же прохождаа꙼хѫ сквозѣ вси ·
3090610 благовѣстꙋѭште въсѫдꙋ ·
3090700 Слꙑша же ꙇ҅родъ четврътовластьць · бꙑваѭштаа отъ
3090710 н҄его вꙿсѣ · ꙇ҅ не домꙑшл҄ѣа꙼ше сѧ · зан҄е г꙯лемо бѣ
3090720 отъ е꙼теръ · ѣко ꙇ҅оанъ · въста о꙼тъ мрътвꙑхъ ·
3090800 о꙼тъ ꙇ҅нѣхъ же ѣко ꙇ҅лиѣ а꙼ви сѧ · о꙼тъ дрꙋгꙑхъ же ·
3090810 ѣко пророкъ · нѣкꙑ о꙼тъ древльнихъ въскръсе ·
3090900 ꙇ҅ рече ꙇ҅родъ · ꙇ҅о꙼анна а꙼зъ ꙋсѣкнѫхъ · къто же естъ
3090910 сь · о꙼ н҄емьже а꙼зъ слꙑшѫ таковаѣ ·
3090920 ꙇ҅ искаа꙼ше видѣти і ·
3091000 ꙇ҅ възвраштьше сѧ а꙯꙼поли · повѣдашѧ емꙋ е꙼ли
3091010 сътворишѧ · Ꙇ поꙇ҅мъ ѩ отиде е꙼динъ · на мѣсто
3091020 пꙋсто · града нарицаемаго видъсаꙇ҅да ·
3091100 народи же разꙋмѣвъше по н҄емь ꙇ҅дѫ · ꙇ҅ приꙇ҅мъ ѩ
3091110 г꙯лаа꙼ше ꙇ҅мъ · о ц꙯рстви б꙯жи · ꙇ҅ трѣбꙋѭштѧѩ ·
3091120 ꙇ҅цѣл҄еньѣ цѣл҄ьше ·
3091200 Дьнь же начѧтъ прѣклан҄ѣти сѧ · пристѫпл҄ьша же о꙼ба
3091210 на десѩте · рѣсте емꙋ · о꙼тъпꙋсти народꙑ · да
3091220 о꙼шьдъше въ окръстън҄ѧѩ вси · ꙇ҅ села витаѭтъ · ꙇ҅
3091230 обрѧштѫтъ брашьно · ѣко сьде на пꙋстѣ мѣстѣ есмъ ·
3091300 рече же къ н҄имъ · дадите ꙇ҅мъ вꙑ ѣ꙼сти · они же
3091310 рѣшѧ · не ꙇ҅мамъ сьде · вѧште пѧти хлѣбъ · ꙇ҅ рꙑбꙋ
3091320 дъвою · а꙼ште ꙋбо не мꙑ шьдъше въ всѧ л҄юди сьѩ
3091330 кꙋпимъ брашьна ·
3091400 бѣа꙼ше бо мѫжь · ѣко пѧть тꙑсѫшть · рече же къ
3091410 ꙋченикомъ своꙇ҅мъ · посадите ѩ на сподꙑ ·
3091420 по пѧти десѧтъ ·
3091500 ꙇ҅ сътворишѧ тако ꙇ҅ посадишѧ всѧ ·
3091600 примъ же пѧть хлѣбъ · ꙇ҅ обѣ рꙑбѣ · възьрѣвъ на н꙯бо
3091610 б꙯гви ѩ · ꙇ҅ съломи · ꙇ҅ даѣше ꙋченикомъ своꙇ҅мъ ·
3091620 прѣдъложити народꙋ ·
3091700 ꙇ҅ ѣ꙼шѧ ꙇ҅ насꙑтишѧ сѧ вси · ꙇ҅ възѧшѧ ꙇ҅збꙑвъшѧѩ
3091710 ꙇ҅мъ · ꙋкрꙋхъ · коша дъва на десѧте ·
3091800 ꙇ҅ бꙑстъ · егда мол҄ѣа꙼ше сѧ единъ · съ н҄имь бѣа꙼хѫ
3091810 ꙋченици его · ꙇ҅ въпроси ѩ г꙯лѧ ·
3091820 кого мѧ непьштюѭтъ народи бꙑти ·
3091900 они же о꙼тъвѣштавъше рѣшѧ ꙇ҅оанна крьстител҄ѣ · ꙇ҅ни
3091910 же ꙇ҅лиѭ · ови же ѣко п꙯рор꙯къ е꙼теръ ·
3091920 древл҄ьниіхъ въскръсе ·
3092000 рече же ꙇ҅мъ · вꙑ же кого мѧ г꙯лете бꙑти ·
3092010 отъвѣштавъ же петръ рече · х꙯а б꙯жьѣ ·
3092100 Ѡнъ же запрѣшть ꙇ҅мъ · повелѣ никомꙋже не г꙯лати · сего
3092200 рекъ · ѣко подобаа꙼тъ с꙯нꙋ ч꙯скꙋмꙋ много пострадати ·
3092210 ꙇ҅ искꙋшенꙋ бꙑти · отъ старць ꙇ҅ архиереі · ꙇ҅
3092220 кънижьникъ · ꙇ҅ ꙋбьенꙋ бꙑти · ꙇ҅ третиі дьнь
3092230 въскръснѫти ·
3092300 г꙯лаа꙼ше всѣмъ · аште къто хоштетъ по мнѣ ꙇ҅ти да
3092310 отъвръжетъ сѧ себе · ꙇ҅ да възъметъ к꙯рстъ своі ·

3092320 по всѧ дни · ꙇ҅ ходитъ по мнѣ
3092400 ꙇ҅же бо а꙼ште хоштетъ д꙯шѫ своѭ съпасти погꙋбитъ ѭ ·
3092410 ꙇ҅же а꙼ште хоштетъ погꙋбитъ д꙯шѫ своѭ · мене ради ·
3092420 тъ с꙯петъ ѭ ·
3092500 каѣ польза ч꙯кꙋ · а꙼ште приобрѧштетъ вьсь миръ · а꙼
3092510 себе погꙋбитъ · ли отъштетитъ ·
3092600 ꙇ҅же бо а꙼ште постꙑдитъ сѧ мене · ꙇ҅ моꙇхъ словесъ ·
3092610 сего с꙯нъ ч꙯скꙑ постꙑдитъ сѧ · егда придетъ въ славѣ
3092620 своеі · ꙇ҅ о꙯тьчи · ꙇ҅ с꙯тъꙇхъ а꙯ꙉлъ ·
3092700 Г꙯лѭ же вамъ · въ ꙇстинѫ сѫтъ е꙼тери · отъ стоѩштихъ
3092710 сьде · ꙇ҅же не ꙇ҅мѫтъ въкꙋсити съмръти ·
3092720 доньдеже ꙋзьрѧтъ ц꙯рстве б꙯жье ·
3092800 Бꙑстъ же по словесехъ сихъ · ѣко дьниі о꙼смь · ꙇ҅
3092810 поꙇ҅мъ петра · ꙇ҅ оанꙿна · ꙇ҅ иѣкова ·
3092820 вьзиде на горѫ помолитъ сѧ ·
3092900 ꙇ҅ бꙑс꙯ егда мол҄ѣа꙼ше сѧ · видѣнье лица его ꙇ҅но ·
3092910 ꙇ҅ одѣа꙼нье его бѣло блисцаѩ сѧ ·
3093000 ꙇ҅ се мѫжа дъва съ н҄имь г꙯л҄ѭшта · ѣко бѣсте ·
3093010 мѵ҅си · ꙇ҅ илиѣ ·
3093100 а꙼вьша сѧ въ славѣ · г꙯лаа꙼ше же ꙇ҅сходъ его · ꙇ҅же
3093110 хотѣа꙼ше съконьчати [сѧ] въ ꙇ꙯҅лмѣ ·
3093200 петръ же ꙇ сѫштаа съ н҄имь · бѣахѫ отѧгъчени сънъмь ·
3093210 ꙋбꙋждьше же сѧ видѣшѧ славѫ его ·
3093220 ꙇ҅ оба мѫжа стоѩшта съ н҄имь ·
3093300 ꙇ҅ бꙑстъ егда разлѫчаа꙼шете сѧ отъ н҄его · рече петръ
3093310 къ ꙇ꙯сви · наставьниче · добро естъ намъ сьде бꙑти ·
3093320 ꙇ҅ сътворимъ скиниѩ трі · тебѣ единѫ · ꙇ҅ единѫ
3093330 мосѣо꙼ви · ꙇ҅ единѫ ꙇ҅лиі · не вѣдꙑ же г꙯лаа꙼ше ·
3093400 Се же емꙋ г꙯лѭштю · бꙑстъ о꙼блакъ ꙇ҅ осѣни ѩ ·
3093410 ꙋбоѣшѧ же сѧ · въшьдъшемъ же ꙇ҅мъ въ облакъ ·
3093500 ꙇ҅ гласъ бꙑс꙯ ꙇ҅зо о꙼блака г꙯лѧ · сь естъ с꙯нъ мои
3093510 възл҄юбл҄енъꙇ · того послꙋшаꙇ҅те ·
3093600 ꙇ҅ егда бꙑстъ г꙯лас꙯ · о꙼брѣте сѧ и꙯с · единъ · ꙇ҅ ти
3093610 ꙋмльчашѧ · ꙇ҅ никомꙋже не възвѣстишѧ въ тꙑ дни
3093620 ничьсоже о꙼ тѣхъ ѣ꙼же видѣшѧ ·
3093700 Бꙑстъ же въ прочи дꙿнь · съшедъшемъ ꙇ҅мъ съ горꙑ ·
3093710 сърѣте і народъ многъ ·
3093800 ꙇ҅ се мѫжь ꙇ҅з народа възъпи г꙯л҄ѧ · ꙋчител҄ю мол҄ѭ ти
3093810 сѧ · призьри на с꙯нъ моі · ѣко единочѧдъ ми естъ ·
3093900 ꙇ҅ се д꙯хъ емл҄етъ і · ꙇ҅ вьнезапѫ въпиетъ · ꙇ҅
3093910 прѫжаатъ сѧ съ пѣнами · ꙇ҅ едъва о꙼ходитъ о꙼тъ н҄его
3093920 съкрꙋшаѩ і ·
3094000 ꙇ҅ молихъ сѧ ꙋченикомъ твоꙇмъ · да ꙇжденѫтъ і ·
3094010 ꙇ҅ не възмогѫ ·
3094100 ѡтъвѣштавъ же и꙯с · рече емꙋ · ѡ роде невѣрꙿнъ · ꙇ҅
3094110 развраштенъ · доколѣ бѫдѫ въ васъ · ꙇ҅ тръпл҄ѭ вꙑ ·
3094120 приведи с꙯нъ твоі сѣмо ·
3094200 еште же грѧдꙋштю емꙋ повръже і бѣсъ · ꙇ҅ сътрѧсе ·
3094210 запрѣти же и꙯с д꙯хви нечистꙋмꙋ · д꙯ше нечистꙑ · ꙇ҅зиди
3094220 о꙼тъ о꙼трока · ꙇ҅ ицѣли о꙼трока ·

3094230 ꙇ҅ въдастъ і о꙯цю его ·
3094300 дивл҄ѣа꙼хѫ же сѧ вси о꙼ величиі б꙯жіи · Вꙿсѣмъ же
3094310 чюдѧштемъ сѧ · о꙼ всѣхъ ѣже твор҄ѣа꙼ше и꙯с ·
3094320 рече ꙋ꙼ченикомъ своꙇмъ ·
3094400 въложите вꙑ въ ꙋши ваши словеса си · с꙯нъ бо ч꙯скꙑ
3094410 ꙇ҅матъ прѣдати сѧ · въ рѫцѣ ч꙯сцѣ ·
3094500 они же не разꙋмѣшѧ г꙯ла сего · бѣ бо прикръвенъ о꙼тъ
3094510 н҄ихъ · да не оштютѧтъ его · ꙇ҅ боѣахѫ сѧ въпроситі иі ·
3094520 о꙼ г꙯лѣ семь ·
3094600 Вьниде же помꙑшл҄енье вь н҄ѧ · къто ꙇ҅хъ вѧштиі би бꙑлъ ·
3094700 ꙇ꙯с же вѣдꙑ помꙑшл҄енье сръдьца ꙇ҅хъ · приімъ о꙼трочѧ
3094710 постави е ꙋ себе ·
3094800 ꙇ҅ рече ꙇ҅мъ · ꙇ҅же аште приіметъ отрочѧ се · въ ꙇ҅мѧ
3094810 мое · мѧ приемл҄етъ · ꙇ҅ иже а꙼ште мѧ приемл҄етъ ·
3094820 приемл҄етъ посълавъшааго мѧ · ꙇ҅же бо мьн҄иі естъ
3094830 всѣхъ васъ · сь естъ вѧштьі ·
3094900 Ѡтъвѣштавъ же ꙇ҅оа꙼ннъ · рече · наставьниче ·
3094910 видѣхомъ е꙼тера · о꙼ ꙇ҅мени твоемь · ꙇ҅згонѧшта бѣсꙑ ·
3094920 ꙇ҅ възбранихомъ емꙋ · ѣко въ слѣдъ ходитъ съ нами ·
3095000 ꙇ҅ рече къ н҄емꙋ и꙯с · не браните емꙋ · нѣстъ бо на
3095010 вꙑ · ꙇ҅же бо нѣстъ на вꙑ по васъ естъ ·
3095100 Бꙑс꙯ же егда съконьчаваа꙼хѫ сѧ дьнье · въсхожденью
3095110 его · ꙇ҅ тъ ꙋтвръди лице свое ꙇ҅ти въ і꙯лмъ ·
3095200 ꙇ҅ посъла вѣстьникꙑ прѣдъ лицемь своꙇмь · ꙇ҅ шьдъше
3095210 вьнидѫ въ всь самарѣньскѫ · да ꙋготовѧтъ емꙋ ·
3095300 ꙇ҅ не приѩшѧ его · ѣко лице его бѣ грѧдꙑ въ і꙯лмъ ·
3095400 видѣвъша же ꙋченика его · ꙇ҅ѣковъ · ꙇ҅ оанꙿнъ ·
3095410 рѣсте · г꙯и · хоштеши ли · ꙇ҅ речевѣ · да о꙼гн҄ь
3095420 съшьдъ съ н꙯ебсе · ꙇ҅ поѣстъ ѩ · ѣкоже ꙇ҅лиѣ сътвори ·
3095500 ѡбрашть же сѧ запрѣти ꙇ҅ма ꙇ҅ рече · не вѣста сѧ ·
3095510 кого д꙯ха еста вꙑ · с꙯нъ бо ч꙯скꙑ нѣстъ пришьлъ ·
3095520 д꙯шь ч꙯скъ погꙋбитъ · нъ с꙯пстъ ·
3095600 ꙇ҅ идѫ въ ꙇнѫ вьсь ·
3095700 Бꙑстъ же ꙇ҅дѫштемъ ꙇ҅мъ по пѫти · рече е꙼теръ къ
3095710 н҄емꙋ · ꙇ҅дѫ по тебѣ ѣможе колижьдо ꙇ҅деши г꙯и ·
3095800 ꙇ҅ рече е꙼мꙋ и꙯с · лиси ѣзвинꙑ ꙇ҅мѫтъ · ꙇ҅ пꙿтицѧ
3095810 н꙯бскꙑѩ гнѣзда · а꙼ с꙯нъ ч꙯скꙑ не ꙇ҅матъ
3095820 къде главꙑ подъклонити ·
3095900 рече къ дрꙋгꙋмꙋ · ходи въ слѣдъ мене · онъ же рече
3095910 г꙯и · повели ми · древл҄е шьдъше погрети о꙯ца моего ·
3096000 рече же емꙋ и꙯с · о꙼стави мрътвъꙇмъ · погрети своѩ
3096010 мрътвьцѧ · тꙑ же шьдъ възвѣштаі ц꙯рсие б꙯жье ·
3096100 Рече же ꙇ҅ дрꙋгъꙇ · ꙇ҅дѫ по тебѣ г꙯и · древл҄е же
3096110 повели отъврѣшти ми сѧ · ꙇ҅же сѫтъ въ домꙋ моемь ·
3096200 рече же · никътоже възложь рѫкꙑ своеѩ на рало · ꙇ҅
3096210 зьрѧ вьспѧть · ꙋправл҄енъ естъ въ ц꙯рси б꙯жіи ·
3100100 По сихъ же ави г꙯ь ꙇ҅нѣхъ · н꙯тъ · ꙇ҅ посъла ѩ по
3100110 дꙿвѣма · прѣдъ лицемь своꙇмь · въ вꙿсѣкъ градъ ꙇ҅
3100120 мѣсто · ѣможе хотѣа꙼ше самъ ꙇ҅ти ·
3100200 Г꙯лаа꙼ше же къ н҄имъ · жѧтва ꙋбо многа · а꙼ дѣлател҄ь

3100210 мало · молите сѧ ꙋбо г꙯нꙋ жѧтвѣ · да ꙇ҅зведетъ
3100220 дѣлател҄ѧ на жѧтвѫ своѭ ·
3100300 Ꙇдѣте се а꙼зъ посꙑлаѭ вꙑ · ѣко а꙼гнѧ посрѣдѣ влькъ ·
3100400 ни носите вълагалишта ни врѣтишта · ни сапогъ ·
3100410 ꙇ҅ никогоже на пѫти не цѣлꙋите ·
3100500 Въ н҄ьже домъ вьнидете колижьдо · пръвѣе г꙯лите ·
3100510 миръ домꙋ семꙋ ·
3100600 а꙼ште ли бѫдѫтъ · с꙯нове мира · почиетъ на н҄емь миръ
3100610 вашь · а꙼ште ли ни · къ вамъ възвратитъ сѧ ·
3100700 Въ томьже домꙋ прѣбꙑваꙇ҅те · ѣ꙼дѫште ꙇ пьѭште · ѣже
3100710 сѫтъ ꙋ н҄ихъ · достоꙇ҅нъ бо естъ дѣлател҄ь мъздꙑ
3100720 своеѩ · не прѣходите же ꙇ҅з домꙋ въ домъ
3100800 ꙇ҅ въ н҄ьже градъ колижьдо вьнидете · ꙇ приемл҄ѭтъ
3100810 вꙑ · ѣдите прѣдълагаемаѣ вамъ ·
3100900 ꙇ҅ цѣлите недѫжьнꙑѩ · ꙇ҅же сѫтъ вь н҄емь · ꙇ҅ г꙯лите
3100910 ꙇ҅мъ · приближи сѧ на вꙑ ц꙯рсие б꙯жье ·
3101000 Въ н҄ьже колижьдо градъ въходите · ꙇ҅ не приемл҄ѭтъ
3101010 васъ · ꙇ҅шьдъше на распѫтьѣ его рьцѣте ·
3101100 ꙇ҅ прахъ прильпъшиі насъ · отъ града вашего въ ногахъ
3101110 =н=ашихъ · отътрѧсаемъ вамъ · Ѡбаче се вѣдите ·
3101120 ѣко приближи сѧ на вꙑ ц꙯рсие б꙯жие ·
3101200 г꙯лѭ вамъ · ѣко содомл҄ѣнемъ въ тъ дьнь · отърадьнѣе
3101210 бѫдетъ · неже градꙋ томꙋ ·
3101300 Горе тебѣ хоразинъ · горе тебѣ видъсаꙇ҅да · ѣко аште
3101310 въ тꙿѵрѣ · ꙇ҅ сидонѣ силꙑ бишѧ бꙑлꙑ · бꙑвъшѧѩ въ ваю ·
3101320 древл҄е · ꙋбо въ врѣтишти ꙇ҅ попелѣ ·
3101330 сѣдѧште покаа꙼ли сѧ бишѧ ·
3101400 о꙼баче тꙿѵрꙋ ꙇ҅ сидонꙋ · отърадьнѣе бѫдетъ на сѫдѣ ·
3101410 неже вама ·
3101500 ꙇ҅ тꙑ каферънаꙋмъ · до н꙯се вьзнесъ сѧ ·
3101510 до а꙼да съведеши сѧ ·
3101600 Слꙋшаѩі васъ · мене слꙋшаетъ · ꙇ҅ слꙋшаѩи мене ·
3101610 слꙋшаетъ посълавъшаа꙼го мѧ · ꙇ҅ отъмѣтаѩі сѧ васъ ·
3101620 мене сѧ отъмѣтаетъ · а꙼ отъмѣтаѩі сѧ мене ·
3101630 отъмѣтаетъ сѧ посълавъшаа꙼го мѧ ·
3101700 Възвратишѧ же сѧ седмь десѧтиі · съ радостиѭ г꙯лѭште·
3101710 г꙯и · ꙇ҅ бѣси повинꙋѭтъ сѧ намъ о ꙇ҅мени твоемь ·
3101800 рече же ꙇ҅мъ · видѣхъ сотонѫ · ѣко млъниѭ съ н꙯се
3101810 падъша ·
3101900 се дахъ вамъ власть · настѫпати на змьѩ · ꙇ҅
3101910 скоръпиѩ · ꙇ҅ на всѫ силѫ вражьѭ ·
3101920 ꙇ҅ ничьтоже васъ не врѣдитъ ·
3102000 обаче о семь не радꙋꙇте сѧ · ѣко бѣси вамъ повинꙋѭтъ
3102010 сѧ · радꙋꙇ҅те же сѧ · ѣко ꙇ҅мена ваша напсана сѫтъ ·
3102020 на н꙯схъ ·
3102100 Въ тъ часъ въздрадова сѧ д꙯хомь и꙯с · ꙇ҅ рече ·
3102110 ꙇ҅сповѣдаѭ ти сѧ о꙯че · г꙯и н꙯ебсе ꙇ҅ земл҄ѧ · ѣко
3102120 ꙋтаꙇ҅лъ еси си отъ прѣмѫдръ · ꙇ҅ разꙋмьнъ · ꙇ҅ отъкрꙑ
3102130 си младьньцемъ · еі о꙯че ѣко тако бꙑстъ ·
3102140 благовол҄ение прѣдъ тобоѭ ·

3102200 Вꙿсѣ мнѣ прѣдана бꙑшѧ · отъ о꙯ца моего · ꙇ҅ никътоже не
3102210 вѣстъ къто естъ с꙯нъ · тъкъмо о꙯ць · ꙇ҅ къто естъ о꙯ць
3102220 токꙿмо с꙯нъ · ꙇ҅ емꙋже а꙼ште хоштетъ с꙯нъ а꙼вити ·
3102300 ꙇ҅ обрашть сѧ къ ꙋченикомъ единъ рече ·
3102310 Блаженѣ очи видѧштиі · ѣже видите ·
3102400 г꙯лѭ бо вамъ · ѣко мнози п꙯рор꙯ци · ꙇ҅ ц꙯ри ·
3102410 въсхотѣшѧ видѣти · ѣже видите · ꙇ҅ не видѣшѧ · ꙇ҅
3102420 слꙑшати · ѣже слꙑшите · ꙇ҅ не слꙑшашѧ ·
3102500 Ꙇ се законникъ е꙼теръ въста · ꙇ҅скꙋшаѩ і ꙇ҅ г꙯лѧ ·
3102510 ꙋчител҄ю · чьто сътворь · животъ вѣчьнꙑ наслѣдꙋѭ ·
3102600 онъ же рече къ н҄емꙋ · въ законѣ чьто естъ пꙿсано ·
3102610 како чьтеши ·
3102700 онъ же о꙼тъвѣшта%%въ рече · вьзл҄юбиши г꙯а б꙯а
3102710 %%своего · о꙼тъ всего сръдьца %%твоего · ꙇ҅ вꙿсеѭ
3102720 д꙯шеѭ · %%ꙇ҅ вьсеѭ крѣпостиѭ твое%%ѭ · ꙇ҅ вꙿсѣмь
3102730 помꙑшл҄енье%%мь твоꙇ҅мь · ꙇ҅ подрꙋга сво%%его
3102740 ѣко самъ сѧ ·
3102800 рече же емꙋ %%и꙯с · правѣ отъвѣшта · се тво%%ри ·
3102810 ꙇ҅ живъ бѫдеши ·
3102900 онъ же %%хотѧ о꙼правьдити сѧ самъ · %%рече къ ꙇ꙯сви ·
3102910 ꙇ҅ къто естъ %%ꙇ҅скрьн҄иі ми ·
3103000 отъвѣшта%%въ же и꙯с · рече · Ч꙯къ е꙼теръ
3103010 съхождаа꙼ше · отъ ꙇ꙯лма въ ерихѫ · ꙇ҅ въ разбоꙇ҅никꙑ
3103020 въпаде · ꙇ҅же ꙇ҅ съвлъкъше і · ꙇ҅ ѣзвꙑ възложьше
3103030 отидошѧ · ꙇ҅ оставьше і е꙼лѣ живъ сѫшть ·
3103100 по прикл҄ючаю же · ꙇ҅ерѣі е꙼теръ · съхождаа꙼ше пѫтьмь
3103110 тѣмь · ꙇ҅ видѣвъ і мимоꙇ҅де ·
3103200 такожде же ꙇ҅ леѵ꙼ꙉитъ · бꙑвъ на томь мѣстѣ ·
3103210 пришьдъ · ꙇ҅ видѣвъ і мимоꙇ҅де ·
3103300 самарѣнинъ же е꙼теръ грѧдꙑ · приде надъ н҄ь ·
3103310 ꙇ҅ видѣвъ і милосръдова ·
3103400 ꙇ҅ пристѫпл҄ь обѧза стрꙋпꙑ его · вьзливаѩ масло ꙇ҅
3103410 вино · въсаждь же і на своі скотъ · приведе · же і
3103420 въ гостиницѫ · ꙇ҅ прилежа емь ·
3103500 ꙇ҅ на ꙋтрьѣ ꙇ҅шьдъ · ꙇ҅зьмъ дꙿва пѣнѧза дастъ
3103510 гостинникꙋ · ꙇ҅ рече емꙋ · прилежи емь · ꙇ҅ еже а꙼ште
3103520 приіждівеши · а꙼зъ егда възвраштѫ сѧ въздамь ти ·
3103600 къто ꙋбо тѣхъ тріи · ꙇ҅скрьн҄иі мьнитъ ти сѧ бꙑти ·
3103610 въпадъш҄юмꙋ въ разбоꙇ҅никꙑ ·
3103700 онъ же рече · сътворьі милостꙑн҄ѭ съ н҄имь · рече же
3103710 емꙋ и꙯с · ꙇ҅ди ꙇ҅ тꙑ твори такожде ·
3103800 Бꙑстъ же ходѧштю емꙋ · ꙇ҅ тъ вьниде въ вьсь е꙼терѫ ·
3103810 жена же е꙼тера ꙇ҅менемь марꙿта · приѩтъ і
3103820 въ домъ свои ·
3103900 ꙇ҅ се еі бѣ сестра · ꙇ҅менемь мариѣ · ѣже ꙇ҅ сѣдъши
3103910 при ногꙋ ꙇ꙯҅свꙋ · слꙑшаа꙼ше слово его ·
3104000 ꙇ҅ марꙿта млъвл҄ѣа꙼ше · о мнозѣ слꙋжьбѣ · ставьши же
3104010 рече · г꙯и · не родиши ли ѣко сестра моѣ · единѫ мѧ
3104020 остави слꙋжити · рьци ꙋбо еі да ми поможетъ ·
3104100 отъвѣштавъ же рече еі и꙯с · марꙿта · марꙿта ·

3104110 печеши сѧ ꙇ҅ мльвиши о꙼ мнозѣ ·
3104200 едино же естъ на потрѣбѫ · мариѣ бо благѫѭ чѧсть
3104210 ꙇ҅збъра · ѣже не отъꙇ҅метъ сѧ отъ н҄еѩ ·
3110100 ꙇ҅ бꙑстъ сѫштю емꙋ на мѣстѣ етерѣ · молѧштꙋ сѧ · ꙇ҅
3110110 ѣко прѣста · рече е꙼теръ о꙼тъ ꙋченикъ его къ н҄емꙋ ·
3110120 г꙯и · наꙋчи нꙑ молити сѧ · ѣкоже ꙇ҅оанъ ·
3110130 наꙋчи ꙋченикꙑ своѩ ·
3110200 рече же ꙇ҅мъ · егда молите сѧ г꙯лите · Ѡ꙯че нашь ·
3110210 ꙇ҅же еси на н꙯сехъ · да с꙯титъ сѧ ꙇ҅мѧ твое · да
3110220 придетъ ц꙯рсие твое · да бѫдетъ вол҄ѣ твоѣ ·
3110230 ѣко на н꙯се · ꙇ҅ на земи ·
3110300 хлѣбъ нашь надьневънꙑ · даі намъ на всѣкъ дꙿнь ·
3110400 ꙇ҅ остави намъ грѣхꙑ нашѧ · ꙇ҅бо ꙇ҅ сами
3110410 о꙼ставл҄ѣемъ · всѣкомꙋ длъжьникꙋ нашемꙋ · ꙇ҅ не въведи
3110420 насъ въ ꙇскꙋшенье · нъ ꙇ҅збави нꙑ отъ неприѣзни ·
3110500 ꙇ҅ рече къ н҄имъ · къто о꙼тъ васъ ꙇ҅матъ дрꙋгъ · ꙇ҅
3110510 идетъ къ н҄емꙋ полꙋ ношти · ꙇ҅ речетъ емꙋ дрꙋже ·
3110520 даждь ми въ заемъ три хлѣбꙑ ·
3110600 ꙇ҅жде къ мꙿнѣ · дрꙋгъ ми · приде съ пѫти ꙇ҅ не ꙇ҅мамъ
3110610 чьсо положити прѣдъ н҄имь ·
3110700 ꙇ҅ тъ ꙇ҅зѫтрьѫдꙋ отьвѣштавъ речетъ · не твори ми
3110710 трꙋда · юже двьри затворенꙑ сѫтъ · ꙇ҅ дѣти моѩ съ
3110720 мъноѭ на ложи сѫтъ · не могѫ въстати датъ тебѣ ·
3110800 г꙯лѭ вамъ · а꙼ште не дастъ емꙋ въставъ · зан҄е естъ
3110810 дрꙋгъ емꙋ · нъ за безочьство его · въставъ дастъ емꙋ ·
3110820 елико трѣбꙋетъ ·
3110900 ꙇ҅ азъ г꙯лѭ вамъ · просите ꙇ҅ дастъ сѧ вамъ · ꙇ҅штате
3110910 ꙇ҅ обрѧштете · тлъцѣте ꙇ҅ отвръзетъ сѧ вамъ ·
3111000 вꙿсѣкъ бо просѧі приемл҄етъ · ꙇ҅ иштѧі обрѣтаетъ ·
3111010 ꙇ҅ тлъкѫштюмꙋ отвръзетъ сѧ ·
3111100 котораа꙼го же отъ васъ о꙯ца · въспроситъ с꙯нъ твоі
3111110 хлѣба · еда камень подастъ емꙋ · ли рꙑбꙑ · еда въ
3111120 рꙑбꙑ мѣсто змиѭ подастъ емꙋ ·
3111200 ꙇли аште проситъ а꙼іца · еда подастъ емꙋ скоръпиі ·
3111300 а꙼ште ꙋбо вꙑ зьли сѫште · ꙋмѣете · даа꙼ньѣ благаа꙼
3111310 даати чѧдомъ вашимъ · кольми паче о꙯ць вашь · съ
3111320 н꙯ебсе дастъ д꙯хъ благъ · просѧштиімъ ꙋ н҄его ·
3111400 ꙇ҅ бѣ ꙇзгонѧ бѣсꙑ · ꙇ҅ тꙋ бѣ нѣмъ · бꙑс꙯ же бѣсꙋ
3111410 ꙇ҅згънанꙋ · п꙯рогла нѣмꙑ · ꙇ҅ дивл҄ѣахѫ сѧ народи ·
3111500 е꙼териі же отъ н҄ихъ рѣшѧ · о вельзѣꙋлѣ кънѧзи бѣсъ ·
3111510 ꙇ҅згонитъ бѣсꙑ ·
3111600 дрꙋзиі же ꙇ҅скꙋшаѭште і знаменьѣ · ꙇ҅скаа꙼хѫ съ н꙯ебсе ·
3111700 онъ же вѣдꙑ и꙼хъ помꙑшленьѣ · рече ꙇ҅мъ · всѣко
3111710 ц꙯рсие · раздѣл҄ѣѩ сѧ само вь себѣ запꙋстѣетъ ·
3111720 ꙇ҅ домъ на домъ падаетъ ·
3111800 а꙼ште же ꙇ҅ сотона самъ вь себѣ раздѣли сѧ · како
3111810 станетъ ц꙯рсье его · ѣко г꙯лете ·
3111820 о вельзѣволѣ ꙇ҅згон[ѧщъ мѧ] бѣсꙑ ·
3111900 а꙼ште же азъ о꙼ вельзѣволѣ ꙇ҅згон҄ѭ бѣсꙑ · ꙋбо постиже
3111910 на васъ ц꙯рсье б꙯жье ·

3112100 егда крѣпъкꙑ въорѫжь сѧ хранитъ · своі дворъ ·
3112110 въ мирѣ сѫтъ ꙇ҅мѣньѣ его ·
3112200 а꙼ пон҄еже крѣпл҄иі его нашьдъ побѣдитъ і · вьсѣ
3112210 о꙼рѫжьѣ его о꙼тъметъ · на н҄еже ꙋпъваа꙼ше ·
3112220 ꙇ҅ користь его раздаетъ ·
3112300 ꙇ҅же нѣстъ съ мноѭ на мѧ естъ · ꙇ҅ иже не събираетъ
3112310 съ мъноѭ растачаѭтъ ·
3112400 Егда нечистꙑ д꙯хъ · ꙇ҅зидетъ о꙼тъ ч꙯ка · прѣходитъ
3112410 сквозѣ бездънаа мѣста · ꙇ҅штѧ покоѣ · ꙇ҅ не обрѣтаѩ
3112420 г꙯летъ · възвраштѫ сѧ въ домъ моі · отън҄ѭдꙋже ꙇ҅зидъ ·
3112500 ꙇ пришьдъ обрѣтаетъ · пометенъ · ꙋкрашенъ ·
3112600 тъгда ꙇ҅детъ · ꙇ҅ поꙇ҅метъ дрꙋгꙑхъ горьшь себе седмь ·
3112610 ꙇ҅ въшьдъше живѫтъ тꙋ · ꙇ҅ бꙑваѭтъ послѣдьн҄ѣа ч꙯кꙋ
3112620 томꙋ · горьши пръвꙑхъ ·
3112700 Бꙑс꙯ же егда г꙯лаа꙼ше се · въздвигъши гласъ е꙼тера
3112710 жена · отъ народа · рече емꙋ · блажено чрѣво ношьшее
3112720 тѧ · ꙇ҅ съсьца ѣже еси съсалъ ·
3112800 о꙼нъ же рече · тѣмь же ꙋбо блаженіи · слꙑшѧштеі слово
3112810 б꙯жье · ꙇ҅ хранѧште е · к꙯оц꙯ ·
3112900 Народомъ же събираѭштемъ сѧ · начѧтъ г꙯лати ·
3112910 родось · родъ лѫкавъ естъ · ꙇ҅ знаменьѣ ꙇ҅штетъ · ꙇ҅
3112920 знаменье не дастъ сѧ емꙋ · тъкмо · знаменье
3112930 ꙇ҅онꙑ п꙯рор꙯ка ·
3113000 ѣкоже бо бꙑс꙯ ꙇ҅она · знамение ниневьꙉитомъ · тако
3113010 бѫдетъ с꙯нъ ч꙯скꙑ родꙋ семꙋ ·
3113100 цѣсарица южьска · въстанетъ на сѫдъ · съ мѫжи рода
3113110 сего · ꙇ҅ осѫдѧтъ ѩ · ѣко приде о꙼тъ коньца земл҄ѧ ·
3113120 слꙑшатъ прѣмѫдрости соломꙋн҄ѧ · ꙇ҅ се множае сьде ·
3113130 соломꙋна ·
3113200 мѫжи ніневьꙉитьсци · въскръснѫтъ · на сѫдъ съ родомь
3113210 симь · ꙇ҅ осѫдѧтъ і · ѣко покаашѧ сѧ въ проповѣдь ·
3113220 ꙇ҅онинѫ · ꙇ҅ се мъножае сьде ꙇ҅онꙑ ·
3113300 Никътоже свѣтильника вьжегъ · въ кровѣ полагаетъ · ни
3113310 подъ спѫдомь · нъ на свѣштьницѣ · да въходѧштеі
3113320 видѧтъ свѣтъ ·
3113400 Свѣтильникъ тѣлꙋ естъ о꙼ко твое · егда ꙋбо о꙼ко твое
3113410 просто бѫдетъ · ꙇ҅ вьсе тѣло твое просто бѫдетъ · а꙼
3113420 пон҄еже лѫкаво бѫдетъ · ꙇ҅ тѣло твое тьмьно бѫдетъ ·
3113500 бл҄юди ꙋ꙼бо · еда свѣтъ ꙇ҅же [е꙼стъ] вь тебѣ ·
3113510 тъма естъ ·
3113600 а꙼ште ꙋбо тѣло твое свѣтъло бѫдетъ · не ꙇ҅мꙑ чѧсти
3113610 е꙼терꙑ тьмънꙑ · бѫдетъ свѣтъло вꙿсе · ѣко се егда
3113620 свѣтильникъ · блисцаньемь просвѣштаетъ сѧ ·
3113700 е꙼гда же г꙯лаа꙼ше · мол҄ѣа꙼ше і фарисѣі е꙼теръ · да
3113710 обѣдꙋетъ ꙋ꙼ н҄его · вьшьдъ же вьзлеже ·
3113800 фарисѣі же видѣвъ диви сѧ · ѣко не прѣжде крьсти сѧ
3113810 пръвѣе о꙼бѣда ·
3113900 Рече же и꙯с · къ н҄емꙋ · нꙑн҄ѣ вꙑ фарисѣи ·
3113910 вьнѣшьн҄ѧѩ стьклѣницѧ · ꙇ҅ бл҄юдомъ о꙼чиштаете · а
3113920 вънѫтрьн҄ѣа ваша плъна сѫтъ · хꙑштеньѣ ꙇ҅ зълобꙑ ·

3114000 безꙋмьни · не ꙇже ли е꙼стъ · сътворилъ вьнѣшьн҄ее ·
3114010 ꙇ҅ вънѫтрьн҄ее сътворилъ ·
3114100 Ѡбаче сѫштаа дадите милостꙑн҄ѭ · ꙇ҅ вса чиста вамъ сѫтъ ·
3114200 Нъ горе вамъ · фарисѣо꙼мъ · ѣко десѧтинѫ дае꙼те отъ
3114210 мѧтꙑ · ꙇ҅ пиганъ · ꙇ҅ вьсѣкого зельѣ · ꙇ҅ мимоходите
3114220 сѫдъ · ꙇ҅ л҄юбовь б꙯жиѭ · си же подобаа꙼ше сътворити ·
3114230 ꙇ҅ онѣхъ не оставл҄ѣти ·
3114300 Горе вамъ фарисѣомъ · ѣко л҄юбите прѣдъсѣданье · на
3114310 сънъмиштихъ · ꙇ҅ цѣлованьѣ на тръжиштихъ ·
3114400 Горе вамъ кънижьници ꙇ҅ фарисѣі · ꙇ҅ лицемѣри · ꙇ҅жде
3114410 есте ако ꙇ҅ гроби невѣдоми · ꙇ҅ ч꙯ци ходѧштеі връхꙋ
3114420 не видѧтъ ·
3114500 Ѡтъвѣштавъ же е꙼теръ о꙼тъ законьникъ · г꙯ла емꙋ ·
3114510 ꙋчител҄ю · се г꙯лѧ ꙇ҅ намъ досаждаеши ·
3114600 онъ же рече · ꙇ҅ вамъ законꙿникомъ горе · ѣко
3114610 накладаете на ч꙯кꙑ брѣмена · неꙋдобь носима · а сами
3114620 ниединѣмьже пръстомь вашимь · прикасаете сѧ
3114630 брѣменехъ ·
3114700 Горе вамъ кънижьници ꙇ҅ фарисѣі · ꙇ҅ ѵпокрити · ѣко
3114710 зиждете гробꙑ пророкъ · о꙯ци же ваши ꙇ҅збишѧ ѩ ·
3114800 ꙇ҅бо съвѣдѣтел҄ьствꙋете · ꙇ҅ вол҄ѭ ꙇмате · съ дѣлꙑ
3114810 о꙯ць вашихъ · ѣко ти ꙋбо ꙇ҅збишѧ ѩ ·
3114820 вꙑ же зиждете ꙇ҅хъ гробꙑ ·
3114900 Сего ради ꙇ҅ прѣмѫдрость б꙯жиѣ рече · посъл҄ѭ вь н҄ѧ
3114910 пророкꙑ ꙇ҅ а꙯полꙑ · ꙇ҅ отъ нихъ ꙋбьѭтъ ·
3114920 ꙇ҅жденѫтъ ·
3115000 да мьститъ сѧ · кръвь вьсѣхъ пророкъ · проливае꙼маѣ
3115010 о꙼тъ съложеньѣ вьсего мира · отъ рода сего ·
3115100 отъ кръве авел҄ѣ правьдънаа꙼го · до кръве захариѩ ·
3115110 погꙑбъшаа꙼го междю о꙼лꙿтаремь · ꙇ҅ храмомь · еі г꙯л҄ѭ
3115120 вамъ · вьзиштетъ сѧ о꙼тъ рода сего ·
3115200 Горе вамъ законьникомъ · ѣко вьзѧсте ключь
3115210 разꙋмѣнью · сами вьнидосте · ꙇ҅ въходѧштиімъ
3115220 възбранисте ·
3115300 Г꙯лѭштю же емꙋ къ н҄имъ сице · начѧшѧ кънижьници ꙇ҅
3115310 фарисѣи · ꙇ҅ л҄ютѣ ѣко гнѣвати сѧ · ꙇ҅ прѣстаати і ·
3115320 о мъножаꙇшіихъ ·
3115400 лаѭште его · ꙋловити нѣчьто о꙼тъ ꙋстъ е꙼го ·
3115410 да на н҄ь в꙯ъзглѭтъ ·
3120100 о нихъже сънъмъшемъ сѧ тъмамъ народа · ѣко прѣпираа꙼хѫ
3120110 дрꙋгъ дрꙋга · Начѧтъ г꙯лати кь ꙋченикомъ своꙇмъ ·
3120120 пръвѣе вьнемл҄ѣте себѣ отъ кваса фарисѣꙇ҅ска ·
3120130 еже естъ лицемѣрье ·
3120200 Ничьтоже бо покръвено естъ · еже не отъкрꙑетъ сѧ ·
3120210 ꙇ҅ таꙇно еже не разꙋмѣетъ сѧ ·
3120300 вь свѣтѣ ꙋслꙑшитъ сѧ · ꙇ҅ еже къ ꙋхꙋ г꙯ласте · въ
3120310 таꙇлиштихъ · проповѣстъ сѧ на кровѣхъ ·
3120400 г꙯лѭ же вамъ дрꙋгомъ моꙇ҅мъ · не ꙋбоꙇте сѧ о꙼тъ
3120410 ꙋбиваѭштіихъ тѣло · ꙇ҅ не по томь не ꙇ҅мѫштемъ ·
3120420 лиха чесо сътворити ·

3120500 съказаѭ же вамъ · кого сѧ ꙋбоꙇте · ꙋбоjте сѧ
3120510 ꙇ҅мѫштаа꙼го власть · по ꙋбьеніи вьврѣшти въ ꙉеонѫ ·
3120520 еі г꙯л҄ѭ вамъ · того ꙋбоꙇ҅те сѧ ·
3120600 не пѧть ли пьтиць · вѣнитъ сѧ пѣнѧзема дꙿвѣма · ꙇ҅ ни
3120610 едина о꙼тъ н҄ихъ · нѣстъ забъвена прѣдъ б꙯мь ·
3120700 нъ ꙇ власи главꙑ вашеѩ · вьси ꙇ҅штьтени сѫтъ · не боꙇте
3120710 ꙋбо · мънозѣхъ пьтиць сꙋлѣꙇ҅ши есте вꙑ ·
3120800 Гл҄ѭ же вамъ · всѣкъ ꙇже колижьдо · ꙇ҅сповѣстъ мѧ
3120810 прѣдъ ч꙯кꙑ · ꙇ҅ с꙯нъ ч꙯скꙑ ꙇ҅сповѣстъ ꙇ҅ ·
3120820 прѣдъ а꙯ꙉлꙑ б꙯жіі ·
3120900 А отъвръгꙑ сѧ мене прѣдъ ч꙯кꙑ · отъвръженъ бѫдетъ
3120910 прѣдъ а꙯ꙉлꙑ б꙯жіи ·
3121000 ꙇ҅ всѣкъ ꙇ҅же речетъ слово на с꙯нъ ч꙯скꙑ · отъпꙋститъ
3121010 сѧ емꙋ · А ꙇже власвимисаетъ на д꙯хъ с꙯тꙑ ·
3121020 не отъпꙋститъ сѧ емꙋ ·
3121100 егда же приведѫтъ вꙑ на сънъмишта · ꙇ҅ власти · ꙇ҅
3121110 владꙑчьствиѣ · не пьцѣте сѧ како ли чьто помꙑслите ·
3121120 ли чьто речете ·
3121200 с꙯тꙑ бо д꙯хъ наꙋчитъ вꙑ · въ тъ часъ ѣкоже подобаетъ
3121210 г꙯лати ·
3121300 Рече же емꙋ етеръ отъ народа · ꙋчител҄ю · рьци братꙋ
3121310 моемꙋ · да раздѣлитъ съ мъноѭ достоѣние ·
3121400 ѡнъ же рече емꙋ чловѣче · къто мѧ постави сѫдиѭ ли
3121410 дѣлател҄ѣ надъ вами ·
3121500 рече же къ н҄имъ · бл҄юдѣте сѧ · ꙇ҅ храните сѧ · отъ
3121510 всѣкого лихоꙇ҅миѣ · ѣко не о꙼тъ ꙇ҅збꙑтъка комꙋжьдо ·
3121520 животъ его естъ · о ꙇ҅мѣниі емꙋ ·
3121600 рече же притъчѫ къ н҄имъ г꙯лѧ · Ч꙯кꙋ е꙼терꙋ богатꙋ ·
3121610 ꙋгобьзи сѧ н҄ива ·
3121700 ꙇ҅ мꙑшл҄ѣаше вь себѣ г꙯лѩ · чьто сътвор҄ѭ · ѣко не
3121710 ꙇ҅мамь къде събирати · плодъ моꙇ҅хъ ·
3121800 ꙇ҅ рече се сътвор҄ѭ · разор҄ѭ житьницѫ моѭ · ꙇ҅ большѫ
3121810 съзиждѫ · ꙇ҅ съберѫ тꙋ жита моѣ · ꙇ҅ добро мое ·
3121900 ꙇ҅ рекѫ д꙯ши моеі · д꙯ше · ꙇ҅маши мъного добро лежѧште
3121910 на лѣта многа · почиваі · ѣждь пиі · весели сѧ ·
3122000 Рече же емꙋ б꙯ъ · безꙋмьне · въ сиѭ ношть д꙯шѫ твоѭ
3122010 ꙇ҅стѧзаѭ отъ тебе · а ѣже ꙋготова комꙋ бѫдѫтъ ·
3122100 тако събираѩі себѣ · а не въ б꙯ъ богатѣѩ ·
3122200 рече же къ ꙋченикомъ своꙇ҅мъ · сего ради г꙯лѭ вамъ ·
3122210 не пьцѣте сѧ д꙯шеѭ чьто ѣ꙼сте · ни тѣломь въ чьто
3122220 облѣчете сѧ ·
3122300 д꙯ша бо больши естъ пиштѧ · ꙇ҅ тѣло о꙼деждѧ ·
3122400 съмотрите вранъ · како не сѣѭтъ ни жьн҄ѭтъ · ꙇ҅мъже
3122410 нѣстъ съкровишта · ни хранилишта · ꙇ҅ б꙯ъ питѣетъ ѩ ·
3122420 кольми паче вꙑ есте лꙋчьши пьтиць ·
3122500 къто же о꙼тъ васъ пекꙑ сѧ можетъ · приложити тѣлесе
3122510 своемь лакъть е꙼динъ ·
3122600 а꙼ште ꙋбо ни мала чесо можете · чьто въ прочиіхъ
3122610 печете сѧ ·
3122700 съмотрите цвѣтъ селънъꙇ҅хъ · како растѫтъ · не

3122710 трꙋждаѭтъ сѧ ни прѧ[д]ѫтъ · г꙯лѭ же вамъ · ѣко ни
3122720 соломꙋнъ · въ всеі славѣ своеі о꙼блѣче сѧ ·
3122730 ѣко е꙼динъ о꙼тъ сихъ ·
3122800 а꙼ште ли же трѣвѫ · дьньсь на селѣ сѫштѫ · ꙇ҅ ꙋтрѣ
3122810 въ пешть въмѣтаемѫ · б꙯ъ тако о꙼дѣетъ ·
3122820 кольми паче васъ маловѣри ·
3122900 ꙇ҅ вꙑ не ꙇ҅штѣте чьто ꙇ҅мате ѣ꙼сти · ꙇ҅ чьто пити ·
3122910 ꙇ҅ не възносите сѧ ·
3123000 вьсѣхъ сихъ ѩзꙑци мира сего ꙇ҅штѫтъ · вашь же о꙯ць
3123010 вѣстъ · ѣко трѣбꙋете сихъ ·
3123100 о꙼баче ꙇ҅штате ц꙯рсьѣ б꙯жиѣ · ꙇ҅ си всѣ приложѧтъ сѧ вамъ ·
3123200 Не боꙇ҅те сѧ малое стадо · ѣко благоꙇ҅зволи о꙯ць вашь ·
3123210 дати вамъ ц꙯рсье ·
3123300 продадите ꙇ҅мѣнье ваше · ꙇ҅ дадите милостꙑн҄ѭ ·
3123310 Сътворите вълагалиште не ветъшаѭште · съкровиште не
3123320 скѫдѣемо · на н꙯схъ · ꙇ҅деже тать не приближаетъ сѧ ·
3123330 ни тьл҄ѣ тьлитъ · ни чръвь ·
3123400 ꙇ҅деже бо естъ съкровиште ваше · тꙋ ꙇ҅ сръдьце ваше бѫдетъ ·
3123500 Бѫдѫ чрѣсла ваша прѣпоѣсана · ꙇ҅ свѣтильници горѫште ·
3123600 ꙇ҅ вꙑ подобьни ч꙯комъ · чаѭштемъ г꙯а своего · тъгда
3123610 възвратишѧ сѧ о꙼тъ бракъ · да пришьдъшю ꙇ҅
3123620 тлъкнѫвъшю · абье отвръзѫтъ емꙋ ·
3123700 Блажени раби ті · ѩже г꙯ь обрѧштетъ бьдѧштѧ · а꙼минꙿ
3123710 г꙯лѭ вамъ · ѣко прѣпоѣшетъ сѧ · ꙇ҅ посадитъ ѩ ·
3123720 ꙇ҅ минѫвъ послꙋжитъ ꙇмъ ·
3123800 л҄юбо въ въторѫѭ · л҄юбо въ третиѭ стражѫ придетъ ·
3123810 ꙇ҅ обрѧштетъ ѩ тако · блажени сѫтъ раби ти ·
3123900 Се же вѣдите · ѣко аште би вѣдѣлъ г꙯нъ · храминꙑ · въ
3123910 кꙑ часъ тать придетъ · бьдѣлъ ꙋбо би · ꙇ҅ не далъ
3123920 подъкопати домꙋ своего ·
3124000 ꙇ҅ вꙑ бѫдѣте готови · ѣко въ н҄ьже часъ не мьните
3124010 с꙯нъ ч꙯скꙑ придетъ ·
3124100 Рече же емꙋ петръ г꙯и · къ намъ ли притъчѫ сьѭ
3124110 г꙯леши · ли къ всѣмъ ·
3124200 Рече г꙯ь · къто ꙋбо естъ вѣрънꙑ приставьникъ · ꙇ҅
3124210 мѫдрꙑ · егоже поставитъ г꙯нъ надъ домомь своꙇ҅мь ·
3124220 даѣти въ врѣмѧ житомѣренье ·
3124300 Блаженъ работъ егоже пришьдъ г꙯нъ его ·
3124310 обрѧштетъ творѧшта тако ·
3124400 въ ꙇстинѫ г꙯л҄ѭ вамъ · ѣко надъ вꙿсѣмь ꙇ҅мѣниемь
3124410 своꙇ҅мь поставитъ ꙇ҅ ·
3124500 Аште ли речетъ рабъ тъ въ сръдьци своемь · мѫдитъ
3124510 г꙯нъ моі прити · начьнетъ бити рабꙑ · ꙇ҅ рабꙑн҄ѧ ·
3124520 ѣ꙼сти же ꙇ҅ пити · ꙇ҅ ꙋпивати сѧ ·
3124600 придетъ г꙯нъ раба того · въ н҄ьже дьнь не чаетъ · ꙇ҅ въ
3124610 часъ въ н҄ьже не вѣстъ · ꙇ҅ протешетъ і · ꙇ҅ чѧсть
3124620 его съ невѣрънъꙇми полож{ит}итъ ·
3124700 тъ же рабъ вѣдꙑ вол҄ѭ с꙯на своего · ꙇ҅ не ꙋготовавъ ·
3124710 ли не сътворь повелѣниі его · бьенъ бѫдетъ много ·
3124800 не вѣдѣвꙑ же · сътворь же достоꙇнаа ранамъ · бьенъ

3124810 бѫдетъ малꙑ · Вꙿсѣкомꙋ же емꙋже дано бꙑс꙯ много ·
3124820 мъного ꙇ҅зиштетъ сѧ отъ н҄его · ꙇ҅ емꙋже прѣдааш=ѧ=
3124830 много · лишꙿша просѧтъ отъ н҄его ·
3124900 Ѡгн҄ѣ прѣдъ въврѣшти въ земл҄ѭ · чьто хоштѫ ·
3124910 аште ꙋже възгорѣ сѧ ·
3125000 крьштеньемь ꙇ҅мамь крьстити сѧ · ꙇ҅ како ꙋдръжѫ сѧ ·
3125010 дондеже коньчаетъ сѧ ·
3125100 мьните ли ѣко мира придъ дати на земл҄ѭ · ни ·
3125110 г꙯л҄ѭ вамъ · нъ раздѣл҄еньѣ ·
3125200 бѫдетъ бо отъселѣ · пѧть въ единомь домꙋ раздѣл҄енъ ·
3125210 трие на дꙿва · ꙇ҅ два на три ·
3125300 раздѣлѧтъ сѧ · о꙯ць на с꙯на · ꙇ с꙯нъ на о꙯ца · мати на
3125310 дъштерь · ꙇ҅ дъшти на матерь · ꙇ҅ свекръве на невѣстѫ
3125320 своѭ · ꙇ҅ невѣстѫ на свекръве своѭ ·
3125400 Г꙯лаа꙼ше же ꙇ҅ народомъ · егда ꙋзьрите о꙼блакъ ·
3125410 въсходѧшть о꙼тъ западъ · абье г꙯лете ѣко тѫча
3125420 грѧдетъ · ꙇ҅ бꙑваетъ тако ·
3125500 ꙇ҅ егда югъ дꙋшетъ · г꙯лете варъ бѫдетъ · ꙇ҅ бꙑваетъ ·
3125600 ѵпокрити · лице н꙯бꙋ · ꙇ҅ земл҄і ꙋмѣете ꙇ҅скꙋшати ·
3125700 чьто же ꙇ҅ о себѣ не сѫдите правъдꙑ ·
3125800 Егда же грѧдеши съ сѫпьремь своꙇ҅мь къ кънѧзꙋ · на
3125810 пѫти даждь дѣланье ꙇ҅збꙑти отъ н҄его · да не
3125820 привлѣчетъ тебе къ сѫдіи · ꙇ҅ сѫди тѧ прѣдастъ слꙋзѣ ·
3125830 ꙇ҅ слꙋга тѧ въсадитъ въ тьмьницѫ ·
3125900 г꙯лѭ тебѣ · не ꙇ҅маши ꙇ҅зити отътѫдѣ · дондеже ꙇ҅
3125910 послѣдьн҄иі трьхоть въздаси ·
3130100 Приключи же сѧ · е꙼териꙇ҅ въ то врѣмѧ · повѣдаѭште · емꙋ
3130110 о꙼ гали[ле]ꙇ҅хъ · ꙇ҅хъже кръвь питѣтъ ·
3130120 съмѣсі съ жрътвами ꙇ҅хъ ·
3130200 ꙇ҅ отъвѣштавъ ꙇ꙯с · рече ꙇ҅мъ · мьните ли ѣко
3130210 галилѣане сіи · грѣшьнѣꙇше паче вьсѣхъ галилѣанъ
3130220 бꙑшѧ · ѣко тако пострадашѧ ·
3130300 ни · г꙯л҄ѭ вамъ · нъ а꙼ште не покаете сѧ ·
3130310 ꙇ҅ вси такожде погꙑбнете ·
3130400 ли о꙼ни о꙼смь на десѧте · на н҄ѧже паде стлъпъ
3130410 силꙋа꙼мьскъ · ꙇ҅ поби ѩ · мьните ли ѣко ти длъжьнѣꙇше
3130420 бѣшѧ · паче всѣхъ ч꙯къ · живѫштиіхъ въ ꙇ꙯лмѣ ·
3130500 ни · г꙯лѭ вамъ · нъ а꙼ште не покаете сѧ ·
3130510 вси такожде погꙑбнете ·
3130600 Г꙯лаа꙼ше же сьѭ притъчѫ · смоковьницѫ ꙇ҅мѣа꙼ше е꙼теръ
3130610 въ виноградѣ своемь · въсажденѫ · ꙇ҅ приде ꙇ҅штѧ плода
3130620 на н҄еі · ꙇ҅ не о꙼брѣте ·
3130700 рече же къ ви[н]ареви · се третие лѣто · отън҄елиже
3130710 прихождѫ · ꙇ҅штѧ плода на смоковьници сеі · ꙇ҅ не
3130720 о꙼брѣтаѭ · посѣци ѭ ꙋбо · въскѫѭ ꙇ҅ земл҄ѭ
3130730 о꙼пражнѣетъ ·
3130800 Онъ же отъвѣштавъ рече емꙋ · г꙯и · остави ѭ ꙇ҅ се
3130810 лѣто · дон҄деже ѭ о꙼копаѭ о꙼кръстъ · ꙇ҅ осꙑплѫ ѭ гноемь ·
3130900 ꙇ҅ аште ꙋбо сътворитъ плодъ · а꙼ште ли ни ·
3130910 въ грѧдѫштее врѣмѧ посѣчеши ѭ ·

3131000 Бѣ же ꙋчѧ на единомь отъ сънъмишть въ сѫботꙑ ·
3131100 ꙇ҅ се жена д꙯хъ ꙇ҅мѫшти недѫжьнъ · ѕ꙯ ꙇ꙯ л꙯ѣт · ꙇ҅ бѣ
3131110 слѫка · ꙇ҅ не могѫшти въсклонити сѧ отънѫдь ·
3131200 ꙋзьрѣвъ же ѭ и꙯с пригласи · ꙇ҅ рече еі · жено ·
3131210 отъпꙋштена еси о꙼тъ недѫга твоего ·
3131300 ꙇ҅ възложи на н҄ѭ рѫцѣ · ꙇ҅ абье простьрѣ сѧ ·
3131310 ꙇ҅ славл҄ѣа꙼ше б꙯а ·
3131400 ѡ꙼{о}тъвѣштавъ же а꙼рх҄исѵнагогъ · негодꙋѩ · зан҄е
3131410 въ сѫботѫ ꙇ҅цѣли ѭ и꙯с · г꙯лаа꙼ше народꙋ · шесть дьнъ естъ ·
3131420 въ н҄ѧже достоꙇтъ дѣлати · въ тꙑ ꙋбо приходѧште цѣлите сѧ ·
3131430 а не въ дьнь сѫботънꙑ ·
3131500 отъвѣштавъ же къ н҄емꙋ г꙯ь рече · лицемѣри · кожьдо
3131510 васъ въ сѫботѫ · не отърѣшаетъ ли своего волꙋ · ли
3131520 о꙼съла о꙼тъ ѣ꙼сліи · ꙇ҅ ведъ напаѣтъ ·
3131600 сиѭ же дъштерь а꙼врамл҄ѭ сѫштѫ · ѭже съвѧза сотона ·
3131610 се о꙼смое на десѧте лѣто · не достоѣше ли раздрѣшити
3131620 сеѩ · отъ ѫ꙼зꙑ въ дьнь сѫботънꙑ ·
3131700 ꙇ҅ се емꙋ г꙯л҄ѭштю стꙑдѣа꙼хѫ сѧ · вси противл҄ѣѭштеі
3131710 сѧ емꙋ · ꙇ҅ вси л҄юдье радовахѫ сѧ о всѣхъ
3131720 славънъꙇхъ · бꙑваѭштихъ отъ н҄его ·
3131800 Г꙯лааше же комꙋ подобьно естъ ц꙯рсье б꙯жие ·
3131810 ꙇ҅ комꙋ ꙋподобл҄ѭ е ·
3131900 подобьно естъ зрънꙋ горюшьнꙋ · е꙼же приемъ ч꙯къ
3131910 въвръже е въ врътоградъ своі · ꙇ҅ вьздрасте · ꙇ҅ бꙑстъ
3131920 дрѣво велье · ꙇ҅ птицѧ н꙯ебскꙑѩ вьселишѧ сѧ въ вѣтви его ·
3132000 ꙇ҅ пакꙑ рече комꙋ ꙋподобл҄ѫ ц꙯рсье б꙯жие ·
3132100 подобъно естъ квасꙋ · егоже приемъши жена съкрꙑвъ
3132110 мѫцѣ · триі сатъ · доꙇдеже въкꙑсе всѣ ·
3132200 ꙇ҅ прохождаа꙼ше сквозѣ градꙑ ꙇ҅ вси · ꙇ҅ шьствие
3132210 творѧ въ ꙇ꙯лмъ ·
3132300 Рече же е꙼теръ къ н҄емꙋ · г꙯и аште мало естъ
3132310 с꙯паѭштіихъ сѧ · онъ же рече къ н҄имъ ·
3132400 подвизаꙇте сѧ вьнити сквозѣ тѣснаа врата · ѣко мнози
3132410 г꙯л҄ѭ вамъ · вьзиштѫтъ вьнити · ꙇ҅ не възмогѫтъ ·
3132500 о꙼тънелиже ꙋ꙼бо въстанетъ г꙯ь · домꙋ · ꙇ҅ затворитъ
3132510 двьри · ꙇ҅ начьнетъ вьнѣ стоѣти · ꙇ҅ тлѣшти двьри ·
3132520 г꙯лѭште · г꙯и г꙯и · отвръзи намъ · ꙇ҅ отъвѣштавъ
3132530 речетъ вамъ · не вѣдѣ васъ отъкѫдꙋ есте ·
3132600 тъгда начѧтъ г꙯лати ѣхомъ · прѣдъ тобоѭ ꙇ҅ пихомъ ·
3132610 ꙇ҅ на распѫтиіхъ ꙇ҅ тръжиштихъ ꙋчилъ еси ·
3132700 ꙇ҅ речетъ г꙯лѭ вамъ · не вѣмь васъ отъкѫдꙋ есте ·
3132710 о꙼тъстѫпите о꙼тъ мене вьси дѣлател҄е неправдѣ · н҄имь ·
3140300 ꙇ҅ отъвѣштавъ и꙯с · рече къ законьникомъ · ꙇ҅
3140310 фарисѣомъ г꙯лѧ · аште достоꙇтъ въ сѫботꙑ цѣлити ·
3140320 они же ꙋмльчашѧ ·
3140400 ꙇ҅ приімъ ꙇ҅цѣли і · ꙇ҅ отъпꙋсти і ·
3140500 ꙇ҅ отъвѣштавъ рече къ н҄имъ · котораа꙼го васъ ·
3140510 осьлъ · ли волъ · въ кладѧзь въпадетъ сѧ · ꙇ҅ не
3140520 а꙼бье ли ꙇ҅стръгнете его · вь дьнь сѫботънꙑ ·
3140600 ꙇ҅ не възмогѫ отъвѣштати емꙋ къ семꙋ ·

3140700 Г꙯лаа꙼ше же къ зъванꙑмъ притъчѫ · одръжѧ · како
3140710 прѣдъсѣданьѣ · ꙇ҅збираа꙼хѫ · г꙯лѧ къ н҄имъ ·
3140800 е꙼гда възъванъ бѫдеши на бракъ · не сѧди на прѣдьн҄имь
3140810 мѣстѣ · еда къто чьстьнѣи тебе бѫдетъ · зъванꙑхъ ·
3140900 ꙇ҅ пришьдъ зъвавꙑ тѧ · ꙇ҅ о꙼ного · речетъ ти · даждь
3140910 семꙋ мѣсто · ꙇ҅ тъгда начьнеши съ стꙋдомь ·
3140920 послѣдьн҄ее мѣсто дръжати ·
3141000 нъ егда зъванъ бѫдеши · шьдъ сѧди на послѣдьн҄іимь
3141010 мѣстѣ · да егда придетъ зъвавꙑ тѧ · речетъ ти · дрꙋже
3141020 посѧди вꙑше · тъгда бѫдетъ ти слава ·
3141030 прѣдъ всѣми зъванъꙇми съ тобоѭ ·
3141100 ѣко всѣкъ възносѧꙇ сѧ съмѣритъ сѧ · ꙇ҅ съмѣрѣѩі сѧ ·
3141110 вьзнесетъ сѧ ·
3141200 Г꙯лаа꙼ше же ꙇ҅ къ зъвавъшюмꙋ и · егда твориши
3141210 о꙼бѣдъ · ли вечер҄ѭ · не зови дрꙋгъ твоꙇхъ · ни
3141220 братриѩ твоѩ · ни рожденьѣ твоего · ни сѫсѣдъ богатъ ·
3141230 еда коли ꙇ҅ ти такожде въздаа꙼нье
3141300 нъ егда твориши пиръ · зови ништѧѩ · маломошти ·
3141310 хромꙑ · слѣпꙑ ·
3141400 ꙇ҅ блаженъ бѫдеши · ѣко не ꙇмѫтъ ти чесо въздати ·
3141410 въздастъ бо ти сѧ · въ въскрѣшенье правьдънꙑхъ ·
3141500 Слꙑшавъ же е꙼теръ · отъ възлежѧштихъ съ н҄имь · си
3141510 рече емꙋ · Блаженъ ꙇ҅же · сънѣстъ хлѣбъ
3141520 въ ц꙯рствиі б꙯жіи ·
3141600 онъ же рече · Ч꙯къ е꙼теръ · сътвори вечерѫ вельѭ ·
3141610 ꙇ҅ възъва многꙑ ·
3141700 ꙇ҅ посъла рабꙑ своѩ въ годинѫ вечерѧ · рече зъванъꙇмъ
3141710 грѧдѣте · ѣко ꙋже готова сѫтъ всѣ ·
3141800 ꙇ҅ начѧшѧ въ кꙋпѣ отърицати сѧ вꙿси · пръвꙑ рече емꙋ ·
3141810 село кꙋпихъ · ꙇ҅мамь нѫждѫ ꙇ҅зити · ꙇ҅ видѣти е
3141820 мол҄ѭ тѧ ꙇ҅мѣꙇ҅ мѧ отъречена ·
3141900 ꙇ҅ дрꙋгꙑ рече емꙋ · сѫпрѫгъ воловънꙑхъ · кꙋпихъ пѧть ·
3141910 ꙇ҅ грѧдѫ ꙇ҅скꙋситъ ꙇ҅хъ · мол҄ѭ тѧ ꙇ҅мѣꙇ҅ мѧ
3141920 отърекъша сѧ ·
3142000 ꙇ҅ дрꙋгꙑ рече · женѫ поѩхъ · ꙇ҅ сего ради не могѫ прити ·
3142100 ꙇ҅ пришьдъ рабъ повѣда г꙯нꙋ своемꙋ · Тогда
3142110 разгнѣвавъ сѧ г꙯нъ домꙋ · рече рабꙋ своемꙋ · ꙇ҅зиди
3142120 на распѫтьѣ ꙇ стъгнꙑ града · ꙇ҅ ништѧѩ ꙇ҅ бѣдънꙑѩ ·
3142130 ꙇ҅ хромꙑѩ ꙇ҅ слѣпꙑѩ въведи сѣмо ·
3142200 ꙇ҅ рече рабъ · г꙯и бꙑс꙯ еже повелѣ ·
3142210 ꙇ҅ е[щ]е мѣсто е꙼стъ ·
3142300 ꙇ҅ рече г꙯ь рабꙋ · ꙇ҅зиди на пѫти · ꙇ҅ халѫгꙑ · ꙇ҅
3142310 ꙋбѣди вьнити · да наплънитъ сѧ домъ моі ·
3142400 г꙯лѭ бо вамъ · ѣко ниединъже мѫжь · тѣхъ зъванꙑхъ ·
3142410 не въкꙋситъ моеѩ вечерѧ ·
3142500 Съ н҄имь же ꙇ҅дѣа꙼хѫ народи мнози ·
3142510 ꙇ҅ обрашть сѧ рече къ н҄имъ ·
3142600 а꙼ште къто грѧдетъ къ мнѣ · ꙇ҅ не възненавидитъ о꙯ца
3142610 своего · ꙇ҅ матере · ꙇ҅ женꙑ · ꙇ҅ чѧда · ꙇ҅ братриѩ ни
3142620 сестръ · еште же ꙇ҅ д꙯шѧ своеѩ ·

3142630 не можетъ моі ꙋ꙼ченикъ бꙑти ·
3142700 ꙇ҅же не носитъ к꙯рста своего · ꙇ҅ въ слѣдъ мене
3142710 ꙇ҅детъ · не можетъ бꙑти моі ꙋченикъ ·
3142800 Къто о꙼тъ васъ хотѧ стлъпъ съзъдати · не прѣжде ли
3142810 сѣдъ · раштьтетъ доволъ · а꙼ште ꙇ҅матъ еже естъ
3142820 на съвръшенье ·
3142900 ꙇ҅ да не е꙼гда положитъ о꙼снованье · ꙇ҅ не можетъ
3142910 съвръшити · ꙇ҅ вьси видѧштеі ·
3142920 начьнѫтъ рѫгати сѧ емꙋ
3143000 г꙯лѭште · ѣко сь ч꙯къ начѧтъ зъдати ·
3143010 ꙇ҅ не може съвръшити ·
3143100 ли кꙑ ц꙯рь · ꙇ҅дꙑ къ ꙇ҅номꙋ ц꙯рю · сънити сѧ на
3143110 брань · не сѣдъ ли прѣжде съвѣштаваетъ · а꙼ште сильнъ
3143120 естъ · съ десѧтиѭ тꙑсѧштѫ сърѣсти грѧдѫштаа꙼го ·
3143130 съ дьвѣма ꙇ꙯ма тꙑсѫштама на н҄ь ·
3143200 а꙼ште ли же ни · еште далече емꙋ сѫштю ·
3143210 молитвѫ посълавъ молитъ сѧ о мирѣ ·
3143300 тако ꙋ꙼бо вꙿсѣкъ васъ · ꙇ҅же отъречетъ сѧ всего своего
3143310 ꙇ҅мѣньѣ · не можетъ моі бꙑти ꙋ꙼ченикъ ·
3143400 Добро естъ соль · а꙼ште же соль обꙋѣетъ ·
3143410 о꙼ чемь ꙋбо о꙼солитъ сѧ ·
3143500 ни въ зем҄и ни въ гноі · трѣбѣ естъ · вънъ ꙇ҅сꙑпаетъ
3143510 сѧ · ꙇ҅мѣѩі ꙋши слꙑшати · да слꙑшитъ ·
3150100 Бѣа꙼хѫ же приближаѭште сѧ къ н҄емꙋ вси мꙑтаре ·
3150110 ꙇ҅ грѣшьници · послꙋшаѭтъ его ·
3150200 ꙇ҅ ръпътаа꙼хѫ фарисеі ꙇ҅ кънижьници г꙯лѭште · ѣко съ
3150210 грѣшьникꙑ приемл҄етъ · ꙇ҅ съ н҄ими ѣ꙼стъ ·
3150300 Рече же къ н҄имъ притъчѫ г꙯лѧ ·
3150400 кꙑ ч꙯къ отъ васъ · ꙇ҅мꙑ съто о꙼вьць · ꙇ҅ погꙋбль
3150410 е꙼динѫ о꙼тъ нихъ · не о꙼ставитъ ли девѧти десѧтъ · ꙇ҅
3150420 девѧть въ пꙋстꙑн҄и · ꙇ҅ идетъ въ слѣдъ погꙑбъшѧѩ ·
3150430 дон҄деже о꙼брѧштетъ ѭ ·
3150500 ꙇ҅ обрѣтъ ѭ възлагаетъ на рамѣ своі · радꙋѩ сѧ ·
3150600 ꙇ҅ пришьдъ въ домъ своі · съзꙑваетъ дрꙋгꙑ · ꙇ҅
3150610 сѫсѣдꙑ · г꙯лѧ ꙇ҅мъ · радꙋꙇ҅те сѧ съ мноѭ ·
3150620 ѣко о꙼брѣтъ о꙼вьцѫ моѭ погꙑбъшѫѭ ·
3150700 г꙯лѭ вамъ · ѣко тако радость бѫдетъ на н꙯се · о꙼
3150710 единомь грѣшьницѣ каѭшти сѧ · неже · о п꙯тъ · ꙇ҅ о
3150720 девѧти правьдьникъ · ꙇ҅же не трѣбꙋѭтъ поканиѣ ·
3150800 Ли каѣ жена ꙇ҅мѫшти де=с=ѧтъ драгъмъ · а꙼ште
3150810 погꙋбитъ драгъмѫ е꙼динѫ · не въжизаетъ ли
3150820 свѣтильника · ꙇ҅ помететъ храминꙑ · ꙇ҅ иштетъ
3150830 прилежьно · доньдеже обрѧштетъ ·
3150900 ꙇ҅ обрѣтъши съзꙑваетъ дрꙋгꙑ ꙇ҅ сѫсѣдꙑн҄ѧ · г꙯лѭшти ·
3150910 радꙋꙇ҅те сѧ съ мноѭ · ѣко о꙼брѣтъ драгъмѫ ѭже
3150920 погꙋбихъ ·
3151000 тако г꙯лѭ вамъ · радость бꙑваетъ прѣдъ а꙯ꙉлꙑ б꙯жіи ·
3151010 о꙼ единомь грѣшьницѣ каѭштеꙇ҅мь сѧ ·
3151100 Рече же · ч꙯къ е꙼теръ ꙇ҅мѣ дъва с꙯на ·
3151200 ꙇ҅ рече мьниі с꙯нъ ею о꙯цю о꙯че даждь ми · достоꙇнѫѭ

3151210 чѧсть · ꙇ҅мѣньѣ · ꙇ҅ раздѣли ꙇ҅ма ꙇ҅мѣнье ·
3151300 ꙇ҅ не по мнозѣхъ дьнехъ · събъравъ все мьни с꙯нъ ·
3151310 о꙼тиде на странѫ далече · ꙇ҅ тꙋ расточи ꙇ҅мѣнье свое
3151320 живꙑ блѫдъно ·
3151400 ꙇждивъшю же емꙋ вьсѣ · бꙑстъ гладь крѣпъкъ на странѣ
3151410 тоі · ꙇ҅ тъ начѧтъ лишити сѧ ·
3151500 ꙇ҅ шьдъ прилѣпи сѧ единомь отъ жителъ тоѩ странꙑ · ꙇ҅
3151510 посъла і на села своѣ · пастъ свиніи ·
3151600 ꙇ҅ желаа꙼ше насꙑтити сѧ · отъ рожьць ѩже ѣдѣа꙼хѫ
3151610 свиниѩ · ꙇ҅ никътоже даа꙼ше мꙋ ·
3151700 вь себѣ же пришьдъ рече · коликꙋ наꙇ҅мьникъ о꙯ца моего
3151710 ꙇ҅збꙑваѭтъ хлѣби · азъ же сьде гладомь гꙑбл҄ѫ ·
3151800 въставъ ꙇ҅дѫ къ о꙯цю моемꙋ · ꙇ҅ рекѫ емꙋ · ѡ꙯че
3151810 съгрѣшихъ на н꙯бо ꙇ҅ прѣдъ тобоѭ ·
3151900 юже нѣсмь достоꙇ҅нъ · нарешти сѧ с꙯нъ твоі · сътвори
3151910 мѧ · ѣко е꙼диного отъ наꙇ҅мьникъ твоꙇхъ ·
3152000 ꙇ҅ въставъ ꙇ҅де къ о꙯цю своемꙋ · еште же емꙋ далече
3152010 сѫштю · ꙋзьрѣ і о꙯ць его · ꙇ҅ милъ емꙋ бꙑс꙯ · ꙇ҅ текъ
3152020 нападе на вꙑѭ его · ꙇ҅ облобꙑза і ·
3152100 рече же емꙋ с꙯нъ · о꙯че · съгрѣшихъ на н꙯бо ꙇ҅ прѣдъ
3152110 тобоѭ · юже нѣсмь достоꙇнъ нарешти сѧ с꙯нъ твоі ·
3152120 сътвори мѧ · ѣко единого отъ наꙇ҅мьникъ твоꙇхъ ·
3152200 рече же о꙯ць къ рабомъ своꙇ҅мъ · скоро ꙇ҅знесѣте
3152210 одеждѫ пръвѫѭ · ꙇ҅ облѣцѣте і · ꙇ҅ дадите пръстень
3152220 на рѫкѫ его · ꙇ҅ сапогꙑ на нозѣ ·
3152300 ꙇ҅ приведъше тельць ꙋпитѣнꙑ · заколѣте ·
3152310 ꙇ҅ ѣдъше да веселимъ сѧ ·
3152400 ѣко с꙯нъ моі сь · мрътвъ бѣ ꙇ҅ оживе · ꙇ҅згꙑблъ бѣ ꙇ҅
3152410 обрѣте сѧ · ꙇ҅ начѧшѧ веселити сѧ ·
3152500 бѣ же с꙯нъ его старѣі на селѣ · ꙇ҅ ѣко грѧдꙑ приближі
3152510 сѧ къ домꙋ · ꙇ҅ слꙑша пѣниѣ ꙇ҅ ликꙑ ·
3152600 ꙇ҅ призъвавъ единого отъ рабъ · въпрашаа꙼ше і ·
3152610 чьто ꙋбо си сѫтъ ·
3152700 онъ же рече емꙋ · братъ твоі приде ꙇ҅ закъла о꙯ць
3152710 твоі · тельць ꙋпитѣнꙑ · ѣко съдрава і приѩтъ ·
3152800 разгнѣва же сѧ · ꙇ҅ не хотѣаше вьнити ·
3152810 о꙯ць же его ꙇ҅шьдъ мол҄ѣа꙼ше і ·
3152900 онъ же отъвѣштавъ рече о꙯цю своемꙋ · се колико лѣтъ
3152910 работаѭ тебѣ · ꙇ҅ николиже заповѣди твоеѩ не
3152920 прѣстѫпихъ · ꙇ҅ мьнѣ николиже не далъ еси козьлѧте ·
3152930 да съ дрꙋгꙑ моꙇ҅ми възвеселилъ сѧ бимь ·
3153000 егда же с꙯нъ твоі · ꙇ҅зѣдꙑ твое ꙇ҅мѣнье · съ
3153010 л҄юбодѣꙇцами · приде · ꙇ҅ закла емꙋ телець питомꙑ ·
3153100 онъ же рече емꙋ чѧдо · тꙑ всегда съ мноѭ еси ·
3153110 ꙇ҅ вꙿсѣ моѣ твоѣ сѫтъ ·
3153200 възвеселити же сѧ ꙇ҅ въздрадовати подобаа꙼ше · ѣко
3153210 братръ твоі сь · мрътвъ бѣ ꙇ҅ оживе ·
3153220 ꙇ҅згꙑблъ бѣ ꙇ҅ обрѣте сѧ ·
3160100 г꙯лаа꙼ше же ꙇ҅ къ ꙋченикомъ своꙇмъ · Ч꙯къ е꙼теръ бѣ
3160110 богатъ · ꙇ҅же ꙇ҅мѣа꙼ше приставьникъ · ꙇ҅ тъ

3160120 окл҄еветанъ бꙑстъ къ н҄емꙋ · ѣко растачаѩ
3160130 ꙇ҅мѣньѣ его ·
3160200 ꙇ҅ приглашь і рече емꙋ · чьто се слꙑшѫ о тебѣ
3160210 въздаждь · отъвѣтъ о꙼ приставл҄ени домовьнѣемь ·
3160220 не възможеши бо къ томꙋ домꙋ строꙇти ·
3160300 рече же вь себѣ приставьникъ домꙋ · чьто сътвор҄ѭ ·
3160310 ѣко г꙯ь моі отъемлетъ строенье домꙋ отъ мене ·
3160320 копати не могѫ · хлѫпати стꙑждѫ сѧ ·
3160400 разꙋмѣхъ чьто сътворѫ · егда отъставл҄енъ бѫдѫ отъ
3160410 строеньѣ домꙋ · примѫтъ мѧ въ домꙑ своѩ ·
3160500 ꙇ҅ призъвавъ единого когождо длъжьникъ г꙯ѣ своего ·
3160510 г꙯лаа꙼ше пръвꙋмꙋ · колицѣмь длъжьнъ еси г꙯нꙋ своемꙋ ·
3160600 онъ же рече · р꙯мь · мѣръ олѣа · онъ же рече ·
3160610 пріими бꙋкъви твоѩ · ꙇ҅ сѣдъ скоро напиши : и꙯ :
3160700 потомь же дрꙋгꙋмꙋ рече · тꙑ же колицѣмь длъженъ еси ·
3160710 онъ же рече · сътомь коръ · пьшеницѧ · г꙯ла емꙋ ·
3160720 прими бꙋкъви твоѩ · ꙇ҅ напиши · о꙯ ·
3160800 ꙇ҅ похвали г꙯нъ домꙋ ꙇ҅конома · неправьдънаа꙼го · ѣко
3160810 мѫдрѣ створи · ѣко с꙯нове вѣка сего · мѫдрѣꙇ҅ше паче
3160820 с꙯новъ свѣта · въ родѣ своемь сѫтъ ·
3160900 ꙇ҅ азъ вамъ г꙯лѭ · сътворите себѣ дрꙋгꙑ · отъ мамонинꙑ
3160910 неправъдꙑ · да егда оскѫдѣете · приꙇ҅мѫтъ вꙑ
3160920 вь вѣчьнꙑѩ кровꙑ ·
3161000 вѣрънꙑ въ малѣ · ꙇ҅ въ мноѕѣ вѣрьнъ е꙼стъ · ꙇ҅
3161010 невѣрънꙑ въ малѣ · ꙇ҅ въ мнозѣ неправьдьнъ естъ ·
3161100 аште ꙋбо вь неправьдьнѣмь житиі · не бисте вѣрьни ·
3161110 въ ꙇстинꙿнѣмь къто вамъ вѣрѫ ꙇ҅метъ ·
3161200 ꙇ҅ аште въ тꙋждемь вѣрьни не бисте ·
3161210 ваше къто вамъ дастъ ·
3161300 Никотерꙑ же рабъ · не можетъ дьвама г꙯нома работати ·
3161310 ли бо е꙼диного вьзненавидитъ · а꙼ дрꙋгаего
3161320 вьзл҄юбитъ · ли единого дръжитъ сѧ · а꙼ о дрꙋзѣмь небрѣшти
3161330 въчьнетъ · не можете б꙯ѵ работати ꙇ҅ мамонѣ ·
3161400 слꙑшаа꙼хѫ же си вси · ꙇ҅ фарисеі съреброл҄юбьци
3161410 сѫште · ꙇ҅ подражаа꙼хѫ і ·
3161500 ꙇ҅ рече ꙇ҅мъ · вꙑ есте оправьдаѭштеі себе прѣдъ
3161510 ч꙯кꙑ · б꙯ъ же вѣстъ срдьца ваша · ѣко еже естъ въ
3161520 ч꙯цѣхъ вꙑсоко · мръзость прѣдъ б꙯мь естъ ·
3161600 Законъ ꙇ҅ пророци · до ꙇо꙼а꙼нна · отътоли ц꙯рствие
3161610 б꙯жие · благовѣствꙋетъ сѧ · ꙇ҅ вьсѣкъ вь н҄е
3161620 нѫдитъ сѧ
3161700 Ꙋдобѣе же естъ н꙯бꙋ ꙇ҅ земл҄и прѣꙇти · неже о꙼тъ
3161710 закона единоі чрътѣ погꙑбнѫти ·
3161800 вꙿсѣкъ пꙋштаѩі женѫ своѭ · ꙇ҅ приводѧ ꙇ҅нѫ · прѣл҄юбꙑ
3161810 дѣетъ · ꙇ҅ женѧꙇ҅ сѧ пꙋштеницеѭ отъ мѫжа ·
3161820 прѣл҄юбꙑ дѣетъ ·
3161900 Чкъ е꙼теръ бѣ богатъ · ꙇ҅ облачаа꙼ше сѧ въ форфꙿирѫ ·
3161910 ꙇ҅ вѵсꙿсонъ · веселѧ сѧ на вꙿсѣкъ дьнь свѣтьлъ ·
3162000 нішть же бѣ е꙼теръ ꙇ҅менемь лазоръ · ꙇ҅же лежаа꙼ше ·
3162010 при вратѣхъ его гноꙇ҅нъ ·

3162100 ꙇ҅ желѣѩ насꙑтити сѧ · отъ крꙋпиць падаѭштиіхъ · отъ
3162110 трепезꙑ богатаа꙼го · нъ ꙇ҅ пꙿси приходѧште ·
3162120 облізаа꙼хѫ гноі его ·
3162200 бꙑс꙯ же ꙋмрѣти ништюмꙋ · ꙇ҅ несенꙋ бꙑти а꙯ꙉлꙑ · на
3162210 лоно а꙼враа꙼мл҄е · ꙋмрѣтъ же ꙇ҅ богатꙑ ·
3162220 ꙇ҅ погребошѧ і ·
3162300 ꙇ҅ въ адѣ възведъ очи своі · сꙑ въ мѫкахъ · ꙋзьрѣ
3162310 а꙼враа꙼ма ꙇ҅здалече · ꙇ҅ лазора на лонѣ его ·
3162400 ꙇ҅ тъ възглашь рече · ѡ꙯че а꙼враа꙼ме · помилꙋꙇ мѧ ·
3162410 ꙇ҅ посъли лазора да омочитъ · коньць пръста своего
3162420 въ водѣ · ꙇ ꙋстꙋдитъ ѩзꙑкъ моі · ѣко страждѫ
3162430 въ пламене семь ·
3162500 рече же а꙼враа꙼мъ · чѧдо · помѣни ѣко вьсприѩлъ еси
3162510 твоѣ благаа · въ животѣ твоемь · ꙇ҅ лазарь такожде
3162520 своѣ зълаѣ · нꙑн҄ѣ же сьде ꙋтѣшаетъ сѧ ·
3162530 а тꙑ страждеши ·
3162600 ꙇ҅ надъ вꙿсѣми сими · междю нами ꙇ҅ вами · пропасть
3162610 вельѣ ꙋтврьди сѧ · ѣко да хотѧштеі минѫти · отъсѫдꙋ
3162620 тамо · не възмагаѭтъ · ні ꙇ҅же отътѫдꙋ [прѣхо]
3162630 къ намъ прѣходѧтъ ·
3162700 рече же · мол҄ѭ тѧ ꙋбо о꙯че · да ꙇ посъл҄еши въ домъ
3162710 о꙯ца моего ·
3162800 ꙇ҅мамь бо пѧть братрьѩ · ѣко да засъвѣдѣтел҄ьствꙋетъ
3162810 ꙇ҅мъ · да не ꙇ ти придѫтъ на мѣсто се мѫчьное ·
3162900 г꙯ла же а꙼враа꙼мъ · ꙇ҅мѫтъ мосѣа꙼ · ꙇ҅ пророкꙑ
3162910 да послꙋшаѭтъ ꙇхъ ·
3163000 онъ же рече · ни о꙯че а꙼враа꙼ме · нъ аште къто отъ
3163010 мрътвꙑхъ ꙇ҅детъ къ н҄имъ · покаѭтъ сѧ ·
3163100 рече же емꙋ · а꙼ште мѵсѣа ꙇ҅ пророкъ не послꙋшаѭтъ ·
3163110 ни аште къто отъ мрътвъꙇхъ въскръснетъ ·
3163120 не ꙇ҅мѫтъ вѣрꙑ ·
3170100 Рече же къ ꙋченикомъ своꙇ҅мъ · невъзможьно естъ да не
3170110 придѫтъ съблазни · обаче горе томꙋ ꙇ҅мьже придѫтъ ·
3170200 добрѣе мꙋ би бꙑло · а꙼ште би камень жръновънꙑ ·
3170210 възложенъ на вꙑѭ его · ꙇ҅ връженъ въ море · неже да
3170220 съблажнѣетъ · малꙑхъ сихъ единого ·
3170300 Вънемл҄ѣте себѣ · аште съгрѣшитъ братръ твоі ·
3170310 запрѣти емꙋ · ꙇ҅ аште покаетъ сѧ отъпꙋсті емꙋ ·
3170400 ꙇ҅ аште седморицеѭ съгрѣшитъ въ тѧ · ꙇ҅ седморицеѭ
3170410 о꙼братитъ сѧ къ тебѣ · г꙯лѧ каѭ сѧ · отъпꙋсти емꙋ ·
3170500 ꙇ҅ рѣшѧ а꙯поли г꙯ви · приложи намъ вѣрѫ ·
3170600 рече же г꙯ь · а꙼ште бисте ꙇ҅мѣли вѣрѫ · ѣко зръно
3170610 горюшьно · г꙯лали бисте ꙋбо сѵкамѣнѣ сеі · вьздери сѧ
3170620 ꙇ҅ въсади сѧ въ море · ꙇ҅ послꙋшала би васъ ·
3170700 Которꙑ ꙇ҅же отъ васъ · рабъ ꙇ҅мѣѩ · орѫшть · ли
3170710 пасѫшть · ꙇ҅же пришьдъшꙋмꙋ съ села · речетъ емꙋ ·
3170720 а꙼бье минѫвъ · вьзлѧзи ·
3170800 ꙇ҅ли речетъ е꙼мꙋ · ꙋготоваі чьто вечерѣѭ · ꙇ҅
3170810 прѣпоѣсавъ сѧ слꙋжи ми · доньдеже ѣ꙼мь ꙇ҅ пьѭ ·
3170820 ꙇ҅ потомь ѣси ꙇ҅ пьеши тꙑ ·

3170900 еда ꙇ҅матъ хвалѫ рабꙋ томꙋ · ѣко сътвори повелѣнаа꙼ ·
3170910 не мьн҄ѭ тако ·
3171000 ꙇ҅ вꙑ егда сътворите повелѣнаа вамъ · г꙯літе ѣко раби
3171010 недостоіни есмъ · еже длъжьни бѣхомъ сътворити ·
3171020 сътворихомъ ·
3171100 ꙇ҅ бꙑс꙯ ꙇ҅дѫштю емꙋ въ ꙇ꙯лмъ · ꙇ҅ тъ прохождаа꙼ше
3171110 междю самариеѭ · галилѣѭ ·
3171200 въходѧштю емꙋ въ етерѫ вꙿсь · сърѣте і ꙇ꙯ · прокаженъ
3171210 мѫжь · ꙇ҅же сташѧ ꙇ҅здалече ·
3171300 ꙇ҅ ти вьзнѣсѧ г꙯лѭште · ꙇ꙯се наставьниче помилꙋі нꙑ ·
3171400 ꙇ҅ видѣвъ ѩ рече ꙇ҅мъ Шьдъше покажите сѧ ꙇ҅ерео꙼мъ ·
3171410 ꙇ҅ бꙑс꙯ ꙇ҅дѫштемъ ꙇ҅мъ · ꙇ҅штістишѧ сѧ ·
3171500 единъ же отъ н҄ихъ видѣвъ ѣко ꙇ҅цѣлѣ · възврати сѧ
3171510 съ гласомь вельемь славѧ б꙯а ·
3171600 ꙇ҅ паде ниць на ногꙋ его · хвалѫ емꙋ въздаѩ ·
3171610 ꙇ҅ тъ бѣ самар҄ѣнинъ ·
3171700 отъвѣштавъ же и꙯с · рече · не десѧть ли ꙇ҅штистишѧ
3171710 сѧ · да девѧть како
3171800 не обрѣтѫ сѧ · възвраштьше сѧ дати славѫ б꙯ѵ ·
3171810 тъкъмо ꙇ҅ноплеменꙿникъ сь ·
3171900 ꙇ҅ рече емꙋ въставъ ꙇ҅ди · вѣра твоѣ с꙯пе тѧ ·
3172000 Въпрошенъ же бꙑс꙯ отъ фарисѣи · когда придетъ
3172010 ц꙯рсье б꙯жие · ѡтъвѣшта ꙇ҅мъ ꙇ҅ рече · не придетъ
3172020 ц꙯рсье б꙯жие съ сѫмьнѣниемь ·
3172100 ни рекѫтъ · се сьде ли о꙼вьде · се бо ц꙯рсье б꙯жие ·
3172110 вънѫтрьѫ꙼дꙋ въ васъ естъ ·
3172200 Рече же къ ꙋченикомъ · придѫтъ дьнье · егда
3172210 вьжделѣете единого дьне · с꙯на ч꙯скаа꙼го видѣти ·
3172220 ꙇ҅ не ꙋзьрите ·
3172300 ꙇ҅ рекѫтъ вамъ · се сьде · се овьде х꙯ъ ·
3172310 не ꙇзидѣте · ни поженѣте ·
3172400 ѣко бо млъни блисцаѭшти сѧ · отъ п꙯одънскꙑѩ · на
3172410 п꙯одънскѫѭ · свьтитъ сѧ · тако бѫдетъ с꙯нъ ч꙯скꙑ ·
3172420 въ днь своі ·
3172500 Прѣжде же подобаетъ емꙋ · много пострадати ·
3172510 ꙇ҅ искꙋшенꙋ бꙑти отъ рода сего ·
3172600 ꙇ҅ ѣкоже бꙑс꙯ въ дьни ноевꙑ · тако бѫдетъ ꙇ҅
3172610 въ дьни с꙯на ч꙯скаго ·
3172700 ѣдѣа꙼хѫ ꙇ҅ пьѣхѫ ꙇ жен҄ѣа꙼хѫ сѧ ꙇ҅ посагаа꙼хѫ · до
3172710 н҄егоже дьне вьниде ное въ ковьчегъ ·
3172720 ꙇ҅ приде потопъ ꙇ҅ погꙋби вьсѧ ·
3172800 Такожде ѣкоже бꙑс꙯ · въ дьни лотꙿовꙑ · ѣдѣа꙼хѫ ꙇ҅
3172810 пьѣа꙼хѫ · кꙋповаа꙼хѫ ꙇ҅ продаа꙼хѫ ·
3172820 саждаа꙼хѫ зъдаа꙼хѫ ·
3172900 въ н҄ьже дьнь ꙇ҅зиде лотъ · отъ содомл҄ѣнъ · одъжди
3172910 жюпьлъ · ꙇ҅ огнь съ небесе · ꙇ҅ погꙋби вьсѧ ·
3173000 ꙇ҅ по томꙋжде бѫдетъ ꙇ҅ днь · въ н҄ьже с꙯нъ ч꙯скъ
3173010 ѣвитъ сѧ ·
3173100 Въ тъ дьнь въ н҄ьже бѫдетъ на кровѣ · ꙇ҅ съсѫди его
3173110 въ домꙋ · да не сълѣзетъ възѧтъ ꙇхъ · ꙇ҅же на селѣ ·

3173120 такожде да не възвратитъ сѧ · вьспѧть ·
3173200 поминаꙇ҅те женѫ лотовѫ ·
3173300 ꙇ҅же а꙼ште вьзиштетъ д꙯шѫ своѭ с꙯псти погꙋбитъ ѭ ·
3173310 а ꙇ҅же погꙋбитъ живітъ ѭ ·
3173400 г꙯лѭ же вамъ · въ тѫ ношть бѫдете дъва · на ложи
3173410 единомь · единъ поемл҄етъ сѧ а꙼ дрꙋгꙑ оставл҄ѣетъ ·
3173500 бѫдете дьвѣ въ кꙋпѣ мел҄ѭшти · е꙼динѫ поемл҄ѭтъ
3173510 а꙼ дрꙋгѫѭ о꙼ставл҄ѣѭтъ ·
3173600 дъва на селѣ · е꙼динъ поемл҄ѭтъ а꙼ дрꙋгꙑ
3173610 о꙼ставл҄ѣѭтъ ·
3173700 ꙇ҅ отъвѣштавъше г꙯лашѧ емꙋ · къде г꙯и · онъ же рече
3173710 ꙇ҅мъ · ꙇ҅деже тѣло · тꙋ ꙇ҅ орли сънемл҄ѭтъ сѧ ·
3180100 г꙯ла же ꙇ҅ притъчѫ къ н҄имъ · како подобаа꙼ вꙿсегда
3180110 молити сѧ · ꙇ҅ не сътѫжати сѧ
3180200 г꙯л҄ѭ · Сѫди бѣ етеръ въ е꙼терѣ градѣ · б꙯а не боѩ
3180210 сѧ ни ч꙯ка · не срамл҄ѣѩ сѧ ·
3180300 въдова же бѣ въ градѣ томь · ꙇ҅ прихождаа꙼ше къ н҄емꙋ
3180310 г꙯лѭшти · мьсти мене отъ сѫпьр҄ѣ моего ·
3180400 ꙇ҅ не хотѣа꙼ше · на дльзѣ же врѣмени · послѣдь рече вь
3180410 себѣ · а꙼ште ꙇ҅ б꙯а не боѭ сѧ · ꙇ҅ ч꙯къ не срамл҄ѣѭ сѧ ·
3180500 зан҄е творитъ ми трꙋдъ въдовица си · да мьштѫ еѩ · да
3180510 не до коньца приходѧшти застоꙇтъ мене ·
3180600 рече же г꙯ь · слꙑшите ???? чьто сѫди неправьдънꙑ г꙯летъ ·
3180700 а б꙯ъ не ꙇ҅матъ ли сътворити · мьсти ꙇ҅збъранꙑхъ своꙇхъ ·
3180710 въпиѭштихъ къ н҄емꙋ · дьнь ꙇ҅ ношть · ꙇ҅ тръпитъ на н҄ихъ ·
3180800 г꙯л҄ѭ вамъ · ѣко сътворитъ милость ꙇ҅хъ въскорѣ ·
3180810 обаче с꙯нъ ч꙯скꙑ пришьдъ · ꙋ꙼бо о꙼брѧштетъ ли
3180820 вѣрѫ на земл҄и ·
3180900 рече же ꙇ҅ къ етеромъ · надѣѭште ꙇ҅мъ сѧ на сѧ · ѣко
3180910 сѫтъ правьдьници · ꙇ҅ ꙋничьжаѭштемъ ·
3180920 прочѧѩ притъчѫ сьѭ ·
3181000 Чка дъва вьнидосте въ црковь · помолитъ сѧ ·
3181010 единъ фарисѣі а꙼ дрꙋгꙑ мꙑтар҄ь ·
3181100 фарисѣꙇ же ставъ · сице вь себѣ мол҄ѣа꙼ше сѧ · б꙯е
3181110 хвалѫ тебѣ въздаѭ · ѣко нѣсмь ѣко ꙇ҅ прочиі ч꙯ци ·
3181120 хꙑштьници · неправьдьници · прѣл҄юбодѣі ·
3181130 ли ѣко ꙇ҅ сь мꙑтарь ·
3181200 поштѫ сѧ дъва кратꙑ въ сѫботѫ · десѧтинѫ даѭ ·
3181210 всего елико притѧжѫ ·
3181300 а꙼ мꙑтарь ꙇ҅здалече стоѩ · не хотѣа꙼ше ни о꙼чию
3181310 своею вьзвести на н꙯бо · нъ бьѣше пръси своѩ г꙯лѧ ·
3181320 б꙯е милостивъ бѫди мьнѣ грѣшьникꙋ ·
3181400 г꙯л҄ѭ вамъ · съниде сь въ домъ своі оправъданъ паче
3181410 оного · ѣко всѣкъ възносѧꙇ сѧ · съмѣритъ сѧ · ꙇ҅
3181420 съмѣрѣѩі сѧ вьзнесетъ сѧ ·
3181500 приношаа꙼хѫ же къ н҄емꙋ ꙇ҅ младѣньцѧ · да би сѧ ꙇ҅хъ
3181510 коснѫлъ · видѣвъше же ꙋченици прѣштаа꙼хѫ ꙇ҅мъ ·
3181600 ꙇ꙯с же призъва ѩ г꙯лѧ не дѣꙇ҅те дѣтиі · приходити къ
3181610 мꙿнѣ · ꙇ҅ не браните ꙇ҅мъ · таковꙑхъ бо естъ
3181620 ц꙯рсье б꙯жие ·

3181700 Аминꙿ · г꙯лѭ вамъ · ꙇ҅же а꙼ште не приіметъ ц꙯рсиѣ
3181710 б꙯жиѣ · ѣко о꙼трочѧ · не ꙇ҅матъ вънити вь н҄е ·
3181800 Ꙇ въпросі и етеръ кънѧзь г꙯лѧ · ꙋчител҄ю благꙑ ·
3181810 чьто сътвор҄ь животъ вѣчьнꙑ наслѣдꙋѭ ·
3181900 рече емꙋ и꙯с · чьто мѧ г꙯леши блага · никътоже благъ ·
3181910 тъкъмо е꙼динъ б꙯ъ ·
3182000 заповѣди вѣси · не ꙋ꙼біи · не прѣл҄юбꙑ сътвори · не
3182010 ꙋкради · не лъжесъвѣдѣтел҄ь бѫди ·
3182020 чьти о꙯ца твоего ꙇ҅ матерь ·
3182100 ѡнъ же рече емꙋ · вꙿсѣ си съхранихъ отъ юности моеѩ ·
3182200 Слꙑшавъ же ꙇ꙯с рече емꙋ · еште е꙼диного не
3182210 доконьчалъ еси · вꙿсѣ елико ꙇ҅маши продаждь · ꙇ҅
3182220 раздаі ништиімъ · ꙇ҅ имѣти ꙇ҅маши съкровиште на
3182230 н꙯бсхъ · ꙇ҅ грѧди по мнѣ ·
3182300 онъ же слꙑшавъ се · прискръбенъ бꙑс꙯ ·
3182310 бѣ бо богатъ ѕѣло ·
3182400 Видѣвъ же ꙇ꙯с · прискръбенъ бꙑвъ шьдъ · рече · како
3182410 неꙋдобь ꙇ҅мѫштеі богатьство · вь ц꙯рсо б꙯жье
3182420 вьнидѫтъ ·
3182500 ꙋдобѣе бо естъ вельбѫдꙋ · сквозѣ ꙇ҅гълинѣ ꙋши
3182510 проꙇ҅ти · неже богатꙋ вь ц꙯рсье б꙯жие вьнити ·
3182600 рѣшѧ же слꙑшавъшеі · то къто можетъ с꙯пнъ бꙑти ·
3182700 онъ же рече · невъзможьнаа отъ ч꙯къ ·
3182710 възможьна отъ б꙯а сѫтъ ·
3182800 рече же петръ · се мꙑ оставихомъ вꙿсѣ ·
3182810 ꙇ҅ вь слѣдъ тебе ꙇ҅дохомъ ·
3182900 Онъ же ре[че] ꙇ҅мъ · а꙼минꙿ · г꙯лѭ вамъ · ѣко никътоже
3182910 естъ · ꙇ҅же оставитъ домъ · ли родител҄ѧ · ли
3182920 братрьѭ · ли сестрꙑ · ли женѫ · ли чѧда ·
3182930 ц꙯рсьѣ б꙯жиѣ ради ·
3183000 ꙇ҅же въсприіметъ множицеѭ въ врѣмѧ се · ꙇ҅ въ вѣкъ
3183010 грѧдѫштьі · животъ вѣчьнꙑ ·
3183100 Поꙇ҅мъ же оба на десѧте · рече къ н҄имъ · се
3183110 въсходимъ въ ꙇ꙯лмъ · ꙇ҅ съконьчаѭтъ сѧ вꙿсѣ пꙿсанаа꙼
3183120 пророкꙑ · о с꙯нѣ ч꙯сцѣмь ·
3183200 прѣдадѧтъ бо вꙑ ѩзꙑкомъ · ꙇ҅ порѫгаѭтъ сѧ емꙋ · ꙇ҅
3183210 досадѧтъ емꙋ · ꙇ҅ запл҄юѭтъ і ·
3183300 ꙇ҅ тепъше ꙋбиѭтъ і · ꙇ҅ третиі дꙿнь въскръснетъ ·
3183400 ꙇ҅ ти ничьсоже о꙼тъ сихъ не разꙋмѣшѧ · ꙇ҅ бѣ г꙯лъ
3183410 съкръвенъ о꙼тъ н҄ихъ · ꙇ҅ не разꙋмѣа꙼хѫ г꙯лемꙑхъ ·
3183500 Бꙑс꙯ же е꙼гда приближи сѧ въ ерихѫ · слѣпьць
3183510 е꙼теръ сѣдѣа꙼ше при пѫти просѧ ·
3183600 слꙑшѧ же народъ мимоходѧшть · въпрашаа꙼ше ·
3183610 чьто ꙋбо е꙼стъ се ·
3183700 повѣдашѧ же емꙋ · ѣко ꙇ꙯с · назарѣнинъ мимоходитъ ·
3183800 ꙇ҅ тъ възъпи г꙯лѧ · ꙇ꙯се с꙯не д꙯авъ · помилꙋꙇ҅ мѧ ·
3183900 ꙇ҅ прѣдьꙇ҅дѫштеі · прѣштаа꙼хѫ е꙼мꙋ · да ꙋмльчитъ ·
3183910 онъ же паче зѣло въпиѣше г꙯лѧ · с꙯не д꙯авъ
3183920 помилꙋꙇ҅ мѧ ·
3184000 ставъ же и꙯с · повелѣ привесті и къ себѣ · приближьшю

3184010 же сѧ емꙋ къ н҄емꙋ · въпроси і
3184100 чьто хоштеши да ти сътвор҄ѭ · онъ же рече
3184110 г꙯и да прозьр҄ѭ ·
3184200 ꙇ꙯҅с же рече емꙋ · прозьри вѣра твоѣ с꙯пе тѧ ·
3184210 ꙇ҅ абье прозьрѣ ·
3184300 ꙇ҅ вь слѣдъ его грѧдѣа꙼ше славѧ б꙯а · ꙇ҅ вси л҄юдье
3184310 видѣвъше · въздашѧ хвалѫ б꙯ви ·
3190100 ꙇ҅ въшьдъ прохождаа꙼ше въ ꙇ҅ерихѫ ·
3190200 ꙇ҅ се мѫжь ꙇ҅менемь нарицаемꙑ зак҄ьхеа꙼ · ꙇ҅ сь бѣ
3190210 старѣі мꙑтаремъ · ꙇ҅ тъ бѣ богатъ ·
3190300 ꙇ҅ искаа꙼ше видѣти ꙇ꙯са · къто естъ · ꙇ҅ не можаа꙼ше
3190310 видѣти народомь · ѣко тѣломь малъ бѣ ·
3190400 ꙇ҅ прѣди текъ вьзлѣзе на сꙿѵкомариѭ · да видитъ
3190410 ꙇ꙯҅са · ѣко тѫдѣ хотѣа꙼ше минѫти ·
3190500 ꙇ҅ ѣко приде на мѣсто · възърѣвъ ꙇ꙯с видѣ і · ꙇ҅ рече
3190510 къ н҄емꙋ · зак҄ьх҄ѣе · потъштавъ сѧ сълѣзи · дьньсь бо
3190520 подобаа꙼тъ ми · въ домꙋ твоемь бꙑти ·
3190600 ꙇ҅ потъштавъ сѧ сълѣзе · ꙇ҅ приѩтъ і радꙋѩ сѧ ·
3190700 ꙇ҅ видѣвъше і ръпътаа꙼хѫ г꙯лѭште · ѣко къ грѣшьнꙋ
3190710 мѫжю вьниде · витатъ ·
3190800 ставъ же зак҄ьхеі · рече къ г꙯ю · се полъ ꙇ҅мѣниѣ
3190810 моего г꙯и · дамь ништ%імъ · ꙇ҅ аште есмь кого чимь
3190820 о꙼бидѣлъ · възвраштѫ четворицеѭ ·
3190900 рече же къ н҄емꙋ и꙯с · ѣко дьньсь с꙯пние домꙋ семꙋ
3190910 бꙑстъ · зан҄е ꙇ҅ сь с꙯нъ а꙼враа꙼мл҄ь естъ ·
3191000 Приде бо с꙯нъ ч꙯скꙑ вьзискатъ ·
3191010 ꙇ҅ с꙯пстъ погꙑбъшаа꙼го ·
3191100 Слꙑшѧштемъ же ꙇ҅мъ се · приложь рече ????????????
3191110 притъчѫ · зан҄еже тъ бѣ близъ ꙇ꙯лма · ꙇ҅ мьнѣа꙼хѫ ·
3191120 ѣко а꙼бье хоштетъ ц꙯рсье б꙯жие а꙼вити сѧ ·
3191200 Рече же · ч꙯къ етеръ добра рода · ꙇ҅де на странѫ
3191210 далече · приѩти себѣ ц꙯рсие · ꙇ възврати сѧ ·
3191300 Призъвавъ же · ꙇ꙯ · рабъ своꙇхъ · въдастъ ꙇ҅мъ ꙇ꙯
3191310 мънасъ · ꙇ҅ рече къ н҄имъ · кꙋпл҄ѫ дѣꙇте
3191320 дон҄деже придѫ ·
3191400 ꙇ҅ граждане емꙋ · ненавидѣа꙼хѫ е꙼го · ꙇ҅ посълашѧ
3191410 молитвѫ · въ слѣдъ его г꙯лѭште · не хоштемъ семꙋ ·
3191420 да ц꙯рсꙋетъ надъ нами ·
3191500 ꙇ҅ бꙑстъ егда сѧ възврати приімъ ц꙯рсье · ꙇ҅ рече да
3191510 пригласѧтъ емꙋ рабꙑ тꙑ · ꙇ҅мъже дастъ съребро · да
3191520 ꙋвѣстъ какѫ кꙋпл҄ѫ сѫтъ сътворили ·
3191600 приде же пръвꙑ г꙯лѧ · г꙯и · мънась твоѣ ·
3191610 ꙇ꙯ придѣла мънасъ ·
3191700 ꙇ҅ рече емꙋ · благꙑ рабе · добрꙑ вѣрьне · ѣко о꙼
3191710 малѣ бꙑс꙯ вѣрьнъ · бѫди о꙼бласть ꙇ҅мꙑ ·
3191720 надъ десѧтьѭ градъ ·
3191800 ꙇ҅ приде въторꙑ г꙯лѧ · мънась твоѣ г꙯и сътвори ·
3191810 д꙯ · мънасъ ·
3191900 рече же ꙇ҅ томꙋ · ꙇ҅ тꙑ бѫди надъ · д꙯ѭ градъ ·
3192000 ꙇ҅ дрꙋгꙑ приде г꙯лѧ · г꙯и · се мꙿнась твоѣ ѭже

3192010 ꙇ҅мѣхъ · положенѫ въ ꙋбрꙋсѣ ·
3192100 боѣхъ бо сѧ тебе · ѣко ч꙯къ ѣ꙼ръ еси · вьземл҄еши ·
3192110 ꙇ҅деже не положь · ꙇ҅ жьнеши егоже не сѣа꙼въ ·
3192200 г꙯ла емꙋ · отъ ꙋстъ твоꙇ҅хъ о꙼сѫждѫ тѧ · зълꙑ рабе ·
3192210 Вѣдѣа꙼ше ѣко ч꙯къ ѣ꙼ръ е꙼смь · вьземл҄ѭ егоже не
3192220 положихъ · ꙇ҅ жьн҄ѧ егоже не сѣа꙼хъ ·
3192230 ꙇ҅ събираѩ ѭдꙋже не раздаа꙼хъ ·
3192300 ꙇ҅ по чьто не въдастъ моего съребра пѣнѧжьникомъ · ꙇ҅
3192310 азъ пришьдъ съ лихвоѭ · ꙇ҅стѧзалъ е бимь ·
3192400 ꙇ҅ прѣдьстоѩшт%імъ рече · възьмѣте о꙼тъ н҄его мънасѫ ·
3192410 ꙇ҅ дадите ꙇ҅мѫштюмꙋ · ꙇ꙯ · мънасъ ·
3192500 ꙇ҅ рѣшѧ емꙋ · г꙯и · ꙇ҅матъ · ꙇ꙯ · мꙿнасъ ·
3192600 Г꙯лѭ же вамъ · ѣко всѣкомꙋ ꙇ҅мѫштюмꙋ дадѧтъ · а꙼ отъ
3192610 не ꙇ҅мѫштаа꙼го · ꙇ҅ еже ꙇ҅матъ отъꙇ҅мѫтъ о꙼тъ н҄его ·
3192700 Ѡбаче врагꙑ моѩ тꙑ · не хотѣвъшѧѩ мьнѣ · да ц꙯рь бимь
3192710 бꙑлъ надъ н҄ими · приведѣте ѩ сѣмо ·
3192720 ꙇ҅ исѣцѣте ѩ прѣдъ мноѭ ·
3192800 ꙇ҅ се рекъ ꙇ҅дѣа꙼ше прѣди · въсходѧ въ ꙇ꙯лмъ ·
3192900 ꙇ҅ бꙑстъ ѣко прибліжи сѧ · въ витъфагиѭ · ꙇ҅ витаниѭ ·
3192910 къ горѣ нарицаемѣі е꙼лео꙼нъ ·
3192920 посъла дъва о꙼тъ ꙋченикъ своꙇ҅хъ
3193000 г꙯лѧ · ꙇ҅дѣта въ прѣмьн҄ѭѭ вьсь · въ н҄ѭже въсходѧшта
3193010 о꙼брѧштета · жрѣбѧ привѧзано · на н҄еже никътоже
3193020 къде · отъ ч꙯къ не въсѣде · отрѣшꙿша приведѣта ми е ·
3193100 ꙇ҅ аште къто вꙑ въпрашаетъ · по чьто о꙼трѣшаета е ·
3193110 тако речета ѣко г꙯ь его трѣбꙋетъ ·
3193200 Шьдъша же посъланаа꙼ · о꙼брѣтосте ѣкоже рече ꙇ҅ма ·
3193300 о꙼трѣшаѭштема же ꙇ҅ма жрѣбѧ · рѣшѧ г꙯дье его къ
3193310 н҄има · чьто отрѣшае꙼та жрѣбѧ ·
3193400 о꙼на же рѣсте · ѣко г꙯ь его трѣбꙋетъ ·
3193500 ꙇ҅ приведосте е къ ꙇ꙯сви · ꙇ҅ възвръгъше ризꙑ своѩ
3193510 на жрѣбѧ въсадишѧ ꙇ꙯са ·
3193600 ꙇ҅дѫштю же емꙋ · постилаа꙼хѫ ризꙑ своѩ по пѫти ·
3193700 приближаѭште же сѧ е꙼мꙋ · абье · къ низъхожденью
3193710 горѣ е꙼лео꙼ньсцѣ · ꙋчѧтъ вꙿсе множьство ꙋченикъ ·
3193720 радꙋѭште сѧ хвалите б꙯а · гласомь вельемь ·
3193730 о꙼ вꙿсѣхъ силахъ ѩже видѣшѧ ·
3193800 г꙯лѭште · Б꙯лгнъ {ц꙯рь} грѧдꙙі · ц꙯рь въ ꙇмѧ г꙯не ·
3193810 миръ на н꙯бсхъ · ꙇ҅ слава въ вꙑшьн҄иіхъ ·
3193900 ꙇ҅ етери фарисѣі рѣшѧ къ немꙋ отъ народа ·
3193910 ꙋчител҄ю запрѣти ꙋченикомъ твоꙇ҅мъ ·
3194000 ꙇ҅ отъвѣштавъ рече ꙇ҅мъ · г꙯л҄ѭ вамъ · ѣко а꙼ште сиі
3194010 ꙋмльчѧтъ · каменье възъпити ꙇ҅матъ ·
3194100 ꙇ҅ ѣко приближи сѧ · видѣвъ градъ плака сѧ
3194110 о꙼ н҄емь г꙯лѧ ·
3194200 ѣко а꙼ште би разꙋмѣлъ вь дьнь сь · ꙇ҅ тꙑ ѣже къ мирꙋ
3194210 твоемꙋ · нꙑн҄ѣ же ꙋкрꙑ сѧ · отъ очью твоею ·
3194300 ѣко придѫтъ дьнье на тѧ · ꙇ҅ обложѧтъ врази твоі ·
3194310 о꙼строгъ о тебѣ · ꙇ҅ обидѫтъ тѧ ·
3194320 ꙇ҅ окрочѧтъ тѧ въ сѫдꙋ ·

3194400 ꙇ҅ разбьѭтъ тѧ · ꙇ҅ чѧда твоѣ вь тебѣ · ꙇ҅ не
3194410 оставѧтъ камене · на камени вь тебѣ · пон҄еже
3194420 не разꙋмѣ врѣмене посѣштенью твоемꙋ ·
3194500 ꙇ҅ въшьдъ въ цръковь · начѧтъ ꙇ҅згонити
3194510 продаѭштѧѩ голѫби ·
3194600 г꙯лѧ ꙇ҅мъ · пꙿсано естъ · ꙇ҅ бѫдетъ храмъ моі · храмъ
3194610 молитвѣ · вꙑ же сътвористе і врътъпъ разбоꙇ҅никомъ ·
3194700 ꙇ҅ бѣ ꙋчѧ въ цръкъве по вꙿсѧ дꙿни · а꙼рхие꙼реі же ꙇ҅
3194710 кънижьници · ꙇ҅скаа꙼хѫ е꙼го погꙋбити ·
3194720 ꙇ҅ старѣішинꙑ л҄юдьмъ ·
3194800 ꙇ҅ не о꙼брѣтаа꙼хѫ чьто сътворѧтъ емꙋ · л҄юдье бо его
3194810 вси дръжаа꙼хѫ сѧ · послꙋшаѭште его ·
3200100 ꙇ҅ бꙑс꙯ въ е꙼динъ отъ дьніи · ꙋ꙼чѧштю емꙋ л҄юди въ
3200110 цркъве · ꙇ҅ благовѣствꙋѭштю · състашѧ сѧ а꙼рхꙿие꙼реі ·
3200120 ꙇ҅ кънижьници · съ старци ·
3200200 г꙯лѭште къ н҄емꙋ · рьци намъ коеѭ о꙼бластиѭ се
3200210 твориши · ꙇ҅ къто естъ давꙑ тебѣ о꙼бласть сьѭ ·
3200300 ѡ꙼тъвѣштавъ же рече къ н҄имъ · въпрошѫ вꙑ ꙇ҅ азъ
3200310 е꙼диного словесе · ꙇ҅ рьцѣте ми ·
3200400 крьштенье ꙇ҅оанꙿново · съ н꙯се ли бѣ · ꙇ҅ли отъ ч꙯къ ·
3200500 о꙼ни же помꙑшл҄ѣа꙼хѫ вь себѣ г꙯лѭште · ѣко а꙼ште
3200510 речемъ отъ н꙯се · речетъ къ намъ · по чьто ꙋбо
3200520 не вѣровасте е꙼мꙋ ·
3200600 аште ли речемъ отъ ч꙯къ · л҄юдье вси каменьемь
3200610 побиѭтъ нꙑ · ꙇ҅звѣстъно бо бѣ л҄юдьмъ ·
3200620 о꙼ ꙇо꙼анꙿнѣ · ѣко пророкъ бѣ ·
3200700 ꙇ҅ отъвѣшташѧ не вѣмъ отъкѫдꙋ ·
3200800 ꙇ꙯҅с же рече ꙇ҅мъ · ни а꙼зъ г꙯л҄ѭ вамъ ·
3200810 коеѭ о꙼бластиѭ се творѭ ·
3200900 начѧтъ же къ л҄юдемъ г꙯лати притъчѫ сьѭ · Ч꙯къ насади
3200910 виноградъ · ꙇ҅ въдастъ і дѣлател҄емъ ·
3200920 ꙇ҅ отиде на лѣта многа ·
3201000 ꙇ҅ въ врѣмѧ посъла къ дѣлател҄емъ рабъ · да отъ плода
3201010 виноградънаа꙼го дадѧтъ емꙋ · дѣлател҄е же бивъше і
3201020 пꙋстишѧ тъшть ·
3201100 ꙇ҅ приложи і дрꙋгꙑ посълати рабъ · о꙼ни же ꙇ҅ того
3201110 бивъше · ꙇ҅ досадишѧ е꙼мꙋ · пꙋстишѧ і тъшть ·
3201200 ꙇ҅ приложи ꙇ҅ третіи посълати · о꙼ни же ꙇ҅ сего
3201210 ꙋѣзвивъше · ꙇ҅згънашѧ ·
3201300 рече г꙯ь винограда · чьто сътвор҄ѭ · посъл҄ѭ с꙯нъ моі
3201310 вьзл҄юбл҄енъ%і · некъли сего ꙋсрамл҄ѣѭтъ сѧ ·
3201400 видѣвъше же і дѣлател҄е · мꙑшл҄ѣа꙼хѫ дрꙋгъ къ дрꙋгꙋ
3201410 г꙯лѭште · сь естъ наслѣдьникъ ꙋбьѣмъ і ·
3201420 да наше бѫдетъ достоѣнье ·
3201500 ꙇ҅зведъше же і вънъ ꙇ҅з винограда ꙋ꙼бишѧ · чьто ꙋбо
3201510 сътворитъ ꙇ҅мъ г꙯ь винограда ·
3201600 придетъ ꙇ҅ погꙋбитъ дѣлател҄ѧ сьѩ · ꙇ҅ въдастъ
3201610 виноградъ ꙇ҅нѣмъ · слꙑшавъше же рѣшѧ да не бѫдетъ ·
3201700 онъ же възьрѣвъ на н҄ѧ рече · чьто ꙋбо естъ напꙿсаное
3201710 се · камень егоже неврѣдꙋ сътворишѧ зиждѫштеі ·

3201720 събꙑстъ въ главѫ ѫ꙼гълꙋ ·
3201800 вꙿсѣкъ падꙑ на камене семь съкрꙋшитъ сѧ · а꙼ на
3201810 н҄емьже падетъ · сътьретъ і ·
3201900 ꙇ҅ вьзискашѧ · а꙼рхие꙼реі ꙇ҅ кънижьници · възложити на
3201910 н҄ь рѫцѣ въ тъ часъ · ꙇ҅ ꙋбоѣшѧ сѧ л҄юдиі ·
3201920 разꙋмѣшѧ бо ѣко къ н҄имъ рече притъчѫ сьѭ ·
3202000 ꙇ҅ съглѧдавъше посълашѧ дѣлател҄ѧ · творѧште сѧ
3202010 паведьници сѫште · да ꙇ҅мѫтъ і въ словеси · да бѫ і
3202020 прѣдали владꙑчьствꙋ · ꙇ҅ области воеводъ ·
3202100 ꙇ҅ въпросишѧ і г꙯л҄ѭште · ꙋчител҄ю · вѣмъ ѣко правь
3202110 г꙯леши · ꙇ҅ не на лице зьриши · нъ въ ꙇ҅стинѫ
3202120 пѫти б꙯жию ꙋчиши ·
3202200 достоꙇтъ ли намъ к҄есареви дань даѣти ꙇ҅ли ни ·
3202300 разꙋмѣвъ же льсть ꙇ҅хъ · рече къ н҄имъ ·
3202400 покажѣте ми пѣнѧзь · чиі ꙇ҅матъ о꙼бразъ ꙇ҅ напꙿсанье ·
3202410 они же рѣшѧ к҄есаревъ ·
3202500 онъ же рече къ н҄имъ въздадите ꙋбо кесаревое
3202510 к҄есареви · ѣже сѫтъ б꙯жиѣ б꙯ви ·
3202600 ꙇ҅ не могошѧ зазьрѣти ???? г꙯лѣ его прѣдъ л҄юдьми ·
3202610 ꙇ҅ дивьше сѧ о о꙼тъвѣтѣ его ꙋ꙼мльчашѧ ·
3202700 Пристѫпишѧ же етеріи отъ садꙋк҄еі г꙯л҄ѭште ·
3202710 въскрѣшенью не бꙑти · ꙇ҅ въпрашаа꙼хѫ
3202800 г꙯лѭште · ꙋчител҄ю моси напꙿсалъ естъ намъ · а꙼ште
3202810 комꙋ братръ ꙋмьретъ · ꙇ҅мꙑ женѫ · ꙇ҅ тъ бештѧдьнъ
3202820 бѫдетъ · да поꙇ҅метъ братръ его женѫ ·
3202830 ꙇ҅ въскрѣситъ сѣмѧ братра своего ·
3202900 седмь ꙋбо братрьѩ бѣ · ꙇ҅ пръвꙑ поꙇ҅мъ женѫ ꙋмрѣтъ ·
3202910 ꙇ҅ бѧштьдьнъ ·
3203000 ꙇ҅ поѩтъ въторꙑ женѫ · ꙇ҅ тъ ꙋмрѣтъ бештѧда ·
3203100 ꙇ҅ третиі поѩтъ ѭ такоже ꙇ҅ вꙿсѣ седмь ꙋ꙼мрѣшѧ ·
3203110 не оставъше чѧдъ ·
3203200 послѣдь же вꙿсѣхъ ꙇ҅ жена ꙋмрѣтъ ·
3203300 въ въскрѣшенье ꙋбо · котораа꙼го ꙇ҅хъ бѫдетъ жена ·
3203310 седмь бо ꙇ҅мѣшѧ ѭ женѫ ·
3203400 ꙇ҅ отъвѣштавъ ꙇ꙯с · рече ꙇ҅мъ · с꙯нове вѣка сего
3203410 женѧтъ сѧ · ꙇ҅ посагаѭтъ ·
3203500 а съподобьшеі сѧ · вѣкъ тъ ꙋлꙋчѧтъ · ꙇ҅ въскрѣшенье
3203510 еже отъ мрътвъꙇ҅хъ · ни женѧтъ сѧ · ни посагаѭтъ ·
3203600 ни ꙋмрѣти бо потомь могѫтъ · равьни бо сѫтъ а꙯ꙉломъ ·
3203610 ꙇ҅ с꙯нове сѫтъ б꙯жі · въскрѣшенью с꙯нове сѫтъ ·
3203700 ѣко въстаѭтъ мрътвіи · ꙇ҅ моси съказа при кѫпинѣ ·
3203710 ѣкоже г꙯ла · г꙯ѣ б꙯а а꙼враа꙼мл҄ѣ · ꙇ҅ б꙯а ꙇ҅саа꙼кова ·
3203720 ꙇ҅ б꙯а ꙇ҅ѣковл҄ѣ ·
3203800 б꙯ъ же нѣстъ мрътвъꙇ҅хъ · нъ живꙑхъ ·
3203810 вьси бо томꙋ живи сѫтъ ·
3203900 о꙼тъвѣштавъше же · етеріи · кънижьникъ рѣшѧ ·
3203910 ꙋчител҄ю · добрѣ рече ·
3204000 Въ томꙋ же не съмѣа꙼хѫ его въпрашати ничьсоже ·
3204100 рече же ꙇ҅мъ · како г꙯лѭтъ кън҄игꙑ · х꙯а бꙑти с꙯на
3204110 д꙯ава ·

3204200 самъ бо д꙯адъ г꙯летъ · въ кънигахъ сꙿпалъмьскꙑхъ ·
3204210 Рече г꙯ь г꙯ви моемꙋ · сѣди о꙼ деснѫѭ мене ·
3204300 доньдеже положѫ врагꙑ твоѩ · подъ ножью ногама
3204310 твоꙇ҅ма ·
3204400 д꙯адъ ꙇ ꙋбо г꙯ѣ нарицаетъ · то како с꙯нъ емꙋ естъ ·
3204500 Слꙑшѧштемъ же вꙿсѣмъ л҄юдьмъ ·
3204510 рече къ ꙋченикомъ своꙇ҅мъ ·
3204600 вьнемл҄ѣте отъ кънижьникъ · хотѧштиꙇ҅хъ въ о꙼деждахъ
3204610 ходити · ꙇ҅ л҄юбѧште цѣлованьѣ на тръжиштихъ · ꙇ҅
3204620 прѣдьсѣданиѣ на сънъмиштихъ · ꙇ҅ прѣждезъваньѣ
3204630 на о꙼бѣдѣхъ ·
3204700 ꙇ҅же сънѣдаѭтъ домꙑ въдовиць · ꙇ҅ виноѭ далече
3204710 молѧтъ сѧ · сиі приꙇ҅мѫтъ о꙼сѫжденье большее ·
3210100 възърѣвъ же видѣ въмѣтаѭштѧ · вь ꙉазофилакиѭ ·
3210110 дарꙑ своѩ богатꙑѩ ·
3210200 видѣвъ же етерѫ въдовицѫ ꙋбогѫ ·
3210210 вьмѣтаѭштѫ тꙋ дъвѣ лепꙿтѣ ·
3210300 ꙇ҅ рече · въ ꙇ҅стинѫ г꙯лѭ вамъ · ѣко въдовица си
3210310 ꙋбогаѣ · бол҄е всѣхъ въвръже ·
3210400 вьси бо сиі отъ ꙇ҅збꙑтъка въвръгошѧ въ дарꙑ б꙯ви · а꙼
3210410 си отъ лишеньѣ своего · вꙿсе ꙇ҅мѣнье свое въвръже ·
3210500 ꙇ҅ етеромъ г꙯лѭштемъ о꙼ цръкъви · ѣко каменьемь
3210510 добромь · ꙇ҅ съсѫдꙑ ꙋкрашена е꙼стъ · рече ·
3210600 си ѣ꙼же видите · придѫтъ дьнье · вь н҄ѧже не останетъ
3210610 камень на камені сьде · ꙇ҅же не разоритъ сѧ ·
3210700 Въпросишѧ же і г꙯лѭште · ꙋчител҄ю · когда ꙋбо си
3210710 бѫдѫтъ · ꙇ҅ чьто естъ знаменье · е꙼гда хотѧтъ си бꙑти ·
3210800 онъ же рече · бл҄юдѣте сѧ да не прѣльштени бѫдете ·
3210810 мнози бо придѫтъ · въ ꙇ҅мѧ мое г꙯лѭште · а꙼зъ есмь ·
3210820 ꙇ҅ врѣмѧ приближи сѧ · не ꙇ҅дѣте въ слѣдъ ꙇ҅хъ ·
3210900 Егда же ꙋслꙑшите брани ꙇ҅ нестроеньѣ · не ꙋбоꙇ҅те
3210910 сѧ · подобаетъ бо симъ прѣжде бꙑти ·
3210920 нъ не а꙼бье коньчина ·
3211000 тогда г꙯лаа꙼ше ꙇ҅мъ · въстанетъ бо ѩзꙑкъ на ѩзꙑка ·
3211010 ꙇ҅ ц꙯рсо · на ц꙯рсо ·
3211100 трѫси же велици по мѣста · ꙇ҅ глади ꙇ҅ въ мори бѫдѫтъ
3211110 страхованьѣ · ꙇ҅ знаменьѣ съ н꙯ебсе · вельѣ бѫдѫтъ ·
3211200 прѣжде же сихъ вꙿсѣхъ · възложѧтъ на вꙑ рѫкꙑ своѩ · ꙇ҅
3211210 ижденѫтъ прѣдаѭште на сънъмишта · ꙇ҅ въ тьмьницѧ ·
3211220 ведомꙑ къ ц꙯ремъ ꙇ҅ владꙑкамъ · ꙇ҅мене моего ради ·
3211300 прикл҄ючитъ же сѧ вамъ · въ съвѣдѣтел҄ьство ·
3211400 Положите ꙋбо на сръдьцихъ вашихъ · не прѣжде
3211410 поꙋчати сѧ о꙼тъвѣштавати ·
3211500 азъ бо дамь вамъ · въ ꙋста прѣмѫдрость · еꙇже не
3211510 възмогѫтъ противити сѧ · ꙇ҅ отъвѣштати ·
3211520 вси противл҄ѣѭштеі сѧ вамъ ·
3211600 прѣдани же бѫдете родителꙑ ꙇ҅ братрьѭ · ꙇ҅ родомь ·
3211610 ꙇ҅ дрꙋгꙑ · ꙋмрътвѧтъ отъ васъ ·
3211700 ꙇ҅ бѫдете ненавидими о꙼тъ вꙿсѣхъ · ꙇ҅мене моего ради ·
3211800 ꙇ҅ власъ главꙑ вашеѩ не погꙑбнетъ ·

3211900 въ тръпѣніи вашемь · сътѧжите д꙯шѧ вашѧ ·
3212000 егда же ꙋзьрите · о꙼бьстоꙇмъ воі ꙇ꙯҅илмъ · тогда
3212010 разꙋмѣете · ѣко прибліжи сѧ запꙋстѣнье емꙋ ·
3212100 Тогда сѫштеі въ ꙇ҅юдѣі · да бѣгаѭтъ въ горꙑ · ꙇ҅ иже
3212110 посрѣдѣ его да ꙇ҅сходѧтъ · ꙇ҅же въ странахъ ·
3212120 да не въходѧтъ въ н҄ь ·
3212200 ѣко дьнье мьштенью сиі сѫтъ · да ꙇ҅сплънѧтъ сѧ ·
3212210 вꙿсѣ напꙿсанаа ·
3212300 Горе непраздънъꙇ҅мъ · ꙇ҅ доѩштіи꙼мъ въ тꙑ дни ·
3212310 Бѫдетъ бо бѣда вельѣ на земл҄и ·
3212320 ꙇ҅ гнѣвъ на л҄юдехъ сихъ ·
3212400 ꙇ҅ падѫтъ въ остри меча · ꙇ҅ плѣн҄ени бѫдѫтъ въ ѩзꙑкꙑ
3212410 вꙿсѧ · ꙇ҅ и꙯лмъ бѫдетъ попираемъ · ѩзꙑкꙑ ·
3212420 доньдеже съконьчаѭтъ сѧ · врѣмена ѩзꙑкъ ·
3212500 ꙇ҅ бѫдѫтъ знаменьѣ въ слъньци · ꙇ҅ мѣсѧци · ꙇ҅
3212510 ѕвѣздахъ · ꙇ҅ на земл҄и тѫга ѩзꙑкомъ · отъ нечаа꙼ньѣ ·
3212520 шюма морьскаа꙼го · ꙇ҅ възмѫштеньѣ ·
3212600 ꙇ҅здꙑхаѭштемъ ч꙯комъ отъ страха · ꙇ҅ чаа꙼ньѣ ·
3212610 грѧдѫштіихъ на вьсел҄енѫѭ · силꙑ бо н꙯ебскꙑѩ
3212620 двигнѫтъ сѧ ·
3212700 ꙇ҅ тогда ꙋзьрѧтъ с꙯нъ ч꙯скꙑ · грѧдѫшть на облацѣхъ ·
3212710 съ силоѭ ꙇ҅ славоѭ · многоѭ ·
3212800 начинаѭштемъ же симъ бꙑвати · въсклоните сѧ · ꙇ҅
3212810 въздвигнѣте главꙑ вашѧ · зане приближі сѧ
3212820 ꙇ҅збавл҄енье ваше ·
3212900 ꙇ҅ рече ꙇ҅мъ притъчѫ · видите смоковьницѫ ·
3212910 ꙇ҅ вꙿсѣ дрѣва ·
3213000 егда прошибаѭтъ сѧ · ꙋже видѧште о себѣ вѣсте ·
3213010 ѣко блізъ жѧтва е꙼стъ ·
3213100 Тако ꙇ҅ вꙑ егда ꙋзьрите · си бꙑваѭшта ·
3213110 вѣдите ѣко блізъ естъ ц꙯рсие б꙯жие ·
3213200 аминꙿ г꙯лѭ вамъ · ѣко не ꙇ҅матъ прѣꙇ҅ти родъ сь ·
3213210 дон҄деже вꙿсѣ бѫдѫтъ ·
3213300 н꙯бо ꙇ҅ земл҄ѣ мимоꙇ҅детъ · а словеса моѣ
3213310 не ꙇ҅мѫтъ прѣꙇ҅ти ·
3213400 Вьнемл҄ѣте же себѣ · еда когда отѧгъчаѭтъ сръдьца
3213410 ваша · о꙼бѣданьемь ꙇ пьѣньствомь · печальми
3213420 житіискъ%іми · ꙇ҅ наꙇ҅детъ на вꙑ вьнезаапѫ дьнь тъ ·
3213500 акꙑ сѣть бо придетъ · на всѧ сѣдѧштѧѩ на лици
3213510 вꙿсеѩ земл҄ѧ ·
3213600 бьдите ꙋбо на всѣко врѣмѧ · молѧште сѧ · да съподобите
3213610 сѧ ꙋ꙼бѣжати · вьсѣхъ сихъ хотѧштихъ бꙑти ·
3213620 ꙇ҅ стати прѣдъ с꙯номь ч꙯скомь ·
3213700 бѣ же въ дьне ꙋчѧ въ цркъве · а꙼ ноштиѭ ꙋдвар҄ѣа꙼ше сѧ
3213710 ꙇ҅сходѧ въ горѣ · нарицаемѣі елео꙼нъ ·
3213800 ꙇ҅ вси л҄юдье ꙇ҅з ꙋтра приходѧште къ н҄емꙋ въ цръковь
3213810 послꙋшатъ его ·
3220100 Приближаа꙼ше же сѧ праздьникъ о꙼прѣснъкъ ·
3220110 нарицаемꙑ пасха ·
3220200 ꙇ҅ искаа꙼хѫ а꙼рхиереі ꙇ҅ кънижьници · како ꙇ҅ бѫ

3220210 ꙋ꙼били · боѣ꙼хѫ бо сѧ л҄юдиі ·
3220300 Вьниде же сотона въ ꙇ҅юдѫ · нарицаемꙑ ꙇ҅скарио꙼тъ ·
3220310 сѫшта о꙼тъ числа о꙼бою на десѧте ·
3220400 ꙇ шьдъ г꙯ла а꙼рхиерео꙼мъ · ꙇ҅ воеводамъ ·
3220410 како ꙇ҅мъ прѣдастъ і ·
3220500 ꙇ҅ въздрадовашѧ сѧ · ꙇ҅ съвѣшташѧ дати емꙋ съребро ·
3220600 ꙇ҅ исповѣдѣ · ꙇ҅ искаа꙼ше подобьна врѣмене ·
3220610 да і прѣдастъ без народа ·
3220700 приде же дьнь о꙼прѣснъкъ · въ н҄ьже подобьно бѣ
3220710 жръти пасхѫ ·
3220800 ꙇ҅ посъла петра · ꙇ҅ оанꙿна рекъ · шьдъша ꙋготоваета
3220810 намъ пасха · да ѣ꙼мъ
3220900 о꙼на же рѣста емꙋ · къде хоштеши да ꙋготоваевѣ ·
3221000 о꙼нъ же рече ꙇ҅ма · се въшедъшема вама въ градъ
3221010 сърѧштетъ вꙑ ч꙯къ · въ скѫдольницѣ водѫ несꙙ · по
3221020 н҄емь ꙇ҅дѣта въ домъ · въ н҄ьже въходитъ ·
3221100 ꙇ҅ речета г꙯нꙋ домꙋ · г꙯летъ тебѣ ꙋчител҄ь · къде
3221110 е꙼стъ о꙼битѣл҄ь · ꙇ҅деже пасхѫ съ ꙋченикꙑ своꙇми
3221120 сънѣмь ·
3221200 ꙇ҅ тъ вама покажетъ горьницѫ постъланѫ ·
3221210 ꙇ҅ тꙋ ꙋготоваꙇта ·
3221300 шьдъша же обрѣтосте ѣкоже рече ꙇ҅ма ·
3221310 ꙇ҅ ꙋготовасте пасха ·
3221400 ꙇ҅ егда бꙑс꙯ година · вьзлеже ꙇ҅ оба на десѧте
3221410 а꙯пола съ н҄имь ·
3221500 ꙇ҅ рече къ н҄имъ · желѣньемь се вьжделѣхъ пасха ѣ꙼сти
3221510 съ вами · прѣжде даже не приімѫ мѫкꙑ ·
3221600 Г꙯л҄ѭ бо вамъ · ѣко о꙼тъселѣ не ꙇ҅мамь ѣсти о꙼тъ
3221610 н҄его · доньдеже коньчаетъ сѧ вь ц꙯рси б꙯жіи ·
3221700 ꙇ҅ приꙇ҅мъ чашѫ · хвалѫ въздавъ рече · приімѣте се ·
3221710 ꙇ҅ раздѣлите себѣ ·
3221800 г꙯лѭ бо вамъ · о꙼тъселѣ не ꙇ҅мамь пити о꙼тъ плода
3221810 сего лозънааго · дондеже ц꙯рсие б꙯жие придетъ ·
3221900 ꙇ҅ приімъ хлѣбъ хвалѫ въздавъ прѣломи · ꙇ҅ дастъ ꙇ҅мъ
3221910 г꙯лѧ · се естъ тѣло мое · дае꙼мое за вꙑ ·
3221920 се творите въ моѭ п꙯амѧт꙯ ·
3222000 ꙇ҅ чашѫ такожде по вечер҄ѣніи г꙯лѧ · си чаша новꙑ
3222010 завѣтъ моеѭ кръвиѭ · ѣже за вꙑ пролѣетъ сѧ ·
3222100 Ѡбаче се рѫка прѣдаѭштаа꙼го мѧ ·
3222110 съ мноѭ естъ на трепезѣ ·
3222200 ꙇ҅ с꙯нъ ꙋбо ч꙯скъꙇ · по нареченꙋмꙋ ꙇ҅детъ · о꙼баче
3222210 горе ч꙯кꙋ томꙋ · ꙇ҅мьже прѣдаетъ сѧ ·
3222300 ꙇ҅ ти начѧ сѧ ꙇ҅скати вь себѣ · которꙑ ꙋ꙼бо бѫдетъ
3222310 о꙼тъ н҄ихъ · хотѧі сътворити се ·
3222400 Бꙑс꙯ же ꙇ҅ пьр҄ѣ вь н҄ихъ · которꙑ мьнитъ ти сѧ
3222410 ꙇ҅хъ бꙑти боліи ·
3222500 онъ же рече ꙇ҅мъ · ц꙯ре ѩзꙑкомъ · ꙋстоѩтъ ꙇ҅мъ · ꙇ҅
3222510 обладаѭште и꙼ми · благодѣтел҄е нарицаѭтъ сѧ ·
3222600 вꙑ же не тако · нъ бол҄ьі васъ · да бѫдетъ ѣко ꙇ҅
3222610 мьн҄иі · ꙇ҅ старѣі ѣко слꙋжѧ ·

3222700 Которꙑ бол҄іи вьзлежѧі ли · ꙇ҅ли слꙋжѧі · не вьзлежѧі҅
3222710 ли · Азъ же посрѣдѣ васъ есмь · ѣко слꙋжѧі ·
3222800 вꙑ же есте прѣбꙑвъшеі съ мноѭ · въ напастехъ моꙇхъ ·
3222900 ꙇ҅ азъ завѣштаваѭ вамъ · ѣкоже завѣшта мнѣ о꙯ць моі ·
3223000 Ц꙯рсо да ѣ꙼сте ꙇ҅ пьете · на трепезѣ моеі · въ ц꙯рси
3223010 моемь · ꙇ҅ сѧдете на прѣстолѣхъ · сѫдѩште о꙼бѣма на
3223020 десѧте колѣнома ꙇ꙯҅лвама · Рече же г꙯ь
3223100 симоне · симоне сотона проси васъ ·
3223110 да би сѣа꙼лъ а꙼кꙑ пьшеницѫ ·
3223200 азъ же молихъ сѧ о꙼ тебѣ · да не о꙼скѫдѣетъ вѣра
3223210 твоѣ · ꙇ҅ тꙑ [нꙑ]н҄ѣ когда о꙼брашть сѧ ꙋтвръди
3223220 братриѭ твоѭ ·
3223300 ѡ꙼нъ же рече емꙋ · г꙯и · съ тобоѭ готовъ есмь ꙇ҅
3223310 въ тьмьницѫ · ꙇ҅ въ съмръть ꙇ҅ти ·
3223400 онъ же рече емꙋ · г꙯лѭ ти петре · не възгласитъ кꙋръ
3223410 дꙿньсь · дон҄деже три крата о꙼тъвръжеши сѧ мене ·
3223420 не вѣдѣти ·
3223500 ꙇ҅ рече ꙇ҅мъ · егда посълахъ вꙑ · безъ вълагалишта
3223510 ꙇ҅ бес пирꙑ · ꙇ҅ бе сапогъ · еда чесо лини бꙑсте ·
3223520 они же рѣшѧ ничесоже ·
3223600 Рече же ꙇ҅мъ · нꙑн҄ѣ ꙇ҅же ꙇ҅матъ вълагалиште · да
3223610 възъметъ такожде ꙇ҅ пирѫ · ꙇ҅ иже не ꙇ҅матъ
3223620 да продастъ ризѫ своѭ · ꙇ҅ кꙋпитъ ножь ·
3223700 г꙯л҄ѭ бо вамъ · ѣко еште пꙿсано се подобаетъ да
3223710 съконьчаетъ сѧ о мꙿнѣ · еже ꙇ҅ съ безаконьникома
3223720 вьмѣни сѧ · ꙇ҅бо еже о꙼ мнѣ коньчинѫ ꙇ҅матъ ·
3223800 Ѡни же рѣшѧ г꙯и · се ножа сьде дъва ·
3223810 онъ же рече дъвъл҄ьно естъ ·
3223900 ꙇ҅шьдъ ꙇ҅де по обꙑчаю своемꙋ · въ горѫ елеоньскѫ ·
3223910 по н҄емь ꙇ҅дѫ ꙋченици его ·
3224000 Бꙑвъше же на мѣстѣ рече ꙇ҅мъ · молите сѧ
3224010 да не вьнидете въ напасть ·
3224100 ꙇ҅ самъ отъстѫпи отъ н҄ихъ · ѣко връженье камени ·
3224110 ꙇ҅ поклонь колѣнѣ · мол҄ѣа꙼ше сѧ
3224200 г꙯лѧ · Ѡ꙯че а꙼ште велиши мимонеси чашѫ сьѭ отъ
3224210 мене · ѡбаче не моѣ вол҄ѣ нъ твоѣ да бѫдетъ ·
3224300 ѣви же сѧ емꙋ а꙯ꙉлъ съ н꙯бсе · ꙋкрѣпл҄ѣѩ и ·
3224400 ꙇ҅ бꙑс꙯ въ подвизѣ прилежанье · мол҄ѣа꙼ше сѧ · ꙇ҅
3224410 бꙑстъ потъ его ѣко ꙇ҅ капл҄ѧ кръве капл҄ѭштѧѩ
3224420 на земл҄ѫ ·
3224500 Ꙇ въставъ отъ молитвꙑ · ꙇ҅ пришьдъ къ ꙋченикомъ ·
3224510 обрѣте ѩ съпѧштѧ отъ печали ·
3224600 ꙇ҅ рече ꙇмъ чьто съпите · въставъше помолите сѧ
3224610 да не вьнидете въ напасть ·
3224700 Еште емꙋ г꙯л҄ѭштю · се народъ · ꙇ҅ нарицаемꙑ ꙇ҅юда ·
3224710 единъ отъ обою на десѧте прѣдъ ними ꙇ҅дѣа꙼ше ·
3224720 ꙇ҅ пристѫпи къ ꙇ꙯сви лобъзатъ его · се бо бѣ знаменье
3224730 далъ ꙇ҅мъ · егоже лобъжѫ тъ естъ ·
3224800 и꙯꙼с же рече емꙋ ꙇ҅юдо · лобъзаньемь ли с꙯на ч꙯скаго
3224810 прѣдаеши ·

3224900 Видѣвъше же ꙇ҅же бѣа꙼хѫ съ н҄имь бꙑваемое · рѣшѧ
3224910 емꙋ г꙯и · а꙼ште ꙋдаримъ ножемь ·
3225000 ꙇ҅ ꙋдари единъ отъ н҄ихъ · архꙿиереова раба ·
3225010 ꙇ҅ отърѣза емꙋ ꙋхо десное ·
3225100 отъвѣштавъ же ꙇ꙯с рече · Оставите до сего ·
3225110 ꙇ҅ коснѫвъ ꙋхо его ꙇ҅цѣлі и ·
3225200 Рече же ꙇ꙯с къ пришьдъшимъ къ н҄емꙋ архиерео꙼мъ · ꙇ҅
3225210 стратигомъ цръковънꙑмъ · ꙇ҅ старьцемъ · ѣко на
3225220 разбоꙇника придете · съ о꙼рѫжьемь ꙇ҅ дрькольми ·
3225230 ѩти мене ·
3225300 по всѧ дьни сѫштю съ вами въ цръкъве · не простьрѣсте
3225310 рѫкъ на мѧ · нъ се естъ ваша година · ꙇ҅ область тьмънаѣ ·
3225400 ꙇ҅мъше же і вѣсѧ въ домъ архиереовъ · петръ же
3225410 ꙇ҅дѣа꙼ше вь слѣдъ ꙇ҅здалече ·
3225500 Възгнѣштьшемъ же ꙇ҅мъ о꙼г҄нь посрѣдѣ двора · ꙇ҅
3225510 въкꙋпѣ сѣдъшемъ · сѣдѣа꙼ше петръ посрѣдѣ ꙇ҅хъ ·
3225600 ꙋзьрѣвъши же і раба едина сѣдѧшть при свѣтѣ · ꙇ҅
3225610 възьрѣвъши на н҄ь рече · ꙇ҅ сь бѣ съ н҄ими ·
3225700 онъ же отъвръже сѧ его г꙯лѧ · не знаѭ его жено ·
3225800 ꙇ҅ не по мъногꙋ · дрꙋгꙑ видѣвъ і рече · ꙇ҅ тꙑ отъ
3225810 н҄ихъ еси · петръ же рече · чловѣче нѣсмь ·
3225900 ꙇ҅ мимошьдъши · ѣко годинѣ единоі · ꙇ҅нь етеръ
3225910 крѣпл҄ѣа꙼ше сѧ г꙯лѧ · въ ꙇ҅стинѫ ꙇ҅ сь бѣ съ н҄ими ·
3225920 ꙇ҅бо галилѣанинъ естъ ·
3226000 рече же петръ чловѣче не вѣмь еже г꙯леши · ꙇ҅ абье
3226010 еште г꙯лѭштю емꙋ възгласи кꙋръ ·
3226100 ꙇ҅ обрашть сѧ г꙯ь възьрѣ на петра · ꙇ҅ помѣнѫ петръ
3226110 слово г꙯не · ѣкоже рече емꙋ · ѣко прѣжде даже не
3226120 възгласитъ кꙋръ · три крата отъвръжеши сѧ мене ·
3226200 ꙇ҅ шьдъ вънъ петръ · плакаа꙼ше сѧ горько
3226300 ꙇ҅ мѫжи дръжѧште і · рѫгаа꙼хѫ сѧ емꙋ бьѭште і ·
3226400 ꙇ҅ закрꙑвъше і бьѣа꙼хѫ і по лицꙋ · въпрашаа꙼хѫ же і
3226410 г꙯лѭште · прорьци къто тѧ ꙋдари ·
3226500 ꙇ҅ ина мънога хꙋлѧште · ꙇ҅ глаа꙼хѫ на н҄ь ·
3226600 ꙇ҅ ѣко бꙑс꙯ дьнь · събърашѧ сѧ старьци л҄юдьсциі ·
3226610 ꙇ҅ архие꙼реи ꙇ҅ кънижьн҄ици · ꙇ҅ вѣсѧ і на съборъ
3226620 своі г꙯лѭште · а꙼ште тꙑ еси х꙯ъ рьци намъ ·
3226700 рече же ꙇ҅мъ · а꙼ште вамъ рекѫ не ꙇ҅мете вѣрꙑ ·
3226800 не отъвѣштаете ми ни пꙋстите ·
3226900 Ѡтъселѣ бѫдетъ с꙯нъ ч꙯скꙑ · сѣдѧ о꙼ деснѫѭ
3226910 силꙑ б꙯жиѩ ·
3227000 рѣшѧ же вьси · тꙑ ли ꙋбо еси с꙯нъ б꙯жіи ·
3227010 онъ же рече · вꙑ г꙯лете ѣко азъ есмь ·
3227100 они же рѣшѧ чьто еште трѣбꙋемъ съвѣдѣтел҄ьства ·
3227110 Сами бо слꙑшахомъ отъ ꙋстъ его ·
3230100 ꙇ҅ въставъше вꙿсе множьство ꙇ҅хъ ·
3230110 Приведошѧ і къ пилатꙋ ·
3230200 начѧшѧ на н҄ь вадити г꙯лѭште · сего о꙼брѣтохомъ
3230210 развраштаѭшта ѩзꙑкъ нашь · ꙇ҅ възбран҄ѣѭшта · даѣти
3230220 к҄есареви дань · г꙯летъ себе х꙯а ц꙯рѣ бꙑти ·

3230300 Пилатъ же въпроси і г꙯лѧ · тꙑ ли еси ц꙯рь ꙇ҅юдеомъ ·
3230310 онъ же отъвѣштавъ · рече емꙋ · тꙑ г꙯леши ·
3230400 пилатъ же рече къ архиерео꙼мъ · ꙇ҅ къ народꙋ ·
3230410 никоѩже винꙑ не о꙼брѣтаѭ въ ч꙯цѣ семь ·
3230500 Ѡни же крѣпл҄ѣа꙼хѫ сѧ г꙯лѭште · ѣко развраштаетъ
3230510 л҄юди ꙋчѧ · по всеі ꙇ҅юдеі · начьнъ отъ галилеѩ
3230520 досьде ·
3230600 пилатъ же слꙑшавъ · въпроси галилеѩ ·
3230610 аште ч꙯къ галилѣꙇ҅скъ е꙼стъ ·
3230700 ꙇ҅ разꙋмѣвъ · ѣко о꙼тъ о꙼бласти ꙇ҅родовꙑ естъ · посъла
3230710 і къ ꙇ҅родꙋ · сѫштю томꙋ въ ꙇ꙯҅лмѣхъ въ дьни тꙑ ·
3230800 ꙇ҅родъ же видѣвъ ꙇ꙯҅са · радъ бꙑстъ зѣло · бѣ бо желѣѩ
3230810 о꙼тъ многа врѣмене видѣті и · зан҄е слꙑшааше многа о꙼
3230820 н҄емь · ꙇ҅ надѣа꙼ше сѧ знаменье е꙼теро видѣти ·
3230830 о꙼тъ н҄его бꙑвае꙼мо ·
3230900 въпрашаа꙼ше же і словесꙑ многꙑ · о꙼нъ же ничьсоже
3230910 не отъвѣштаваа꙼ше емꙋ ·
3231000 Стоѣа꙼хѫ же а꙼рхие꙼реі · ꙇ҅ кънижьници ·
3231010 прилежьно вадѧште на н҄ь ·
3231100 Ꙋкорь же і ꙇ҅родъ съ воі своꙇми · ꙇ҅ порѫгавъ сѧ ·
3231110 о꙼блъкъ і вь ризѫ свѣтълѫ · възврати і · къ пилатови ·
3231200 ꙇ҅ бꙑсте же си дрꙋга · ꙇ҅родъ же ꙇ҅ пилатъ въ тъ дьнь
3231210 съ собоѭ · прѣжде бо бѣа꙼шете враждѫ ꙇ҅мѫшта
3231220 междю собоѭ ·
3231300 Пилатъ же съзъвавъ а꙼рхиереѩ · ꙇ҅ кънѧзѧ · ꙇ҅ л҄юди ·
3231400 рече къ н҄имъ · привѣсте ми ч꙯ка сего · ѣко
3231410 развраштаѭшта л҄юди · ꙇ҅ се а꙼зъ ꙇ҅стѧзавъ і прѣдъ
3231420 вами · не о꙼брѣтъ ниединоѩже о ч꙯цѣ семь винꙑ ·
3231430 ѩже на н҄ь вадите ·
3231500 нъ ни ꙇ҅родъ · посълахъ бо і къ н҄емꙋ · ꙇ҅ се ничьтоже
3231510 достоꙇно съмръти · творено е꙼стъ о꙼ н҄емь ·
3231600 показавъ ꙋбо о꙼тъпꙋштѫ і ·
3231700 Потрѣбѫ же ꙇ҅мѣа꙼ше на вьсѧ праздьникꙑ ·
3231710 отъпꙋштати ꙇ҅мъ единого ·
3231800 възъпишѧ же съ всѣмь народомь г꙯лѭште · възьми сего ·
3231810 о꙼тъпꙋсти же намъ вараа꙼вѫ ·
3231900 ꙇ҅же бѣ за етерѫ крамолѫ бꙑвъшѫѭ въ градѣ ·
3231910 ꙇ҅ ꙋбиіство · въвръженъ въ тьмьницѫ ·
3232000 Пакꙑ же пилатъ възгласи хотѧ о꙼тъпꙋстити ꙇ꙯҅са ·
3232100 они же възглашаа꙼хѫ г꙯лѭште · пропьні и пропьні и ·
3232200 онъ же третиіцеѭ рече къ н҄имъ · чьто бо сътвори
3232210 зъло · ничьсоже достоꙇна съмръти о꙼брѣтъ о꙼ н҄емь ·
3232220 показавъ ꙋбо о꙼тъпꙋштѫ ·
3232300 Они же прилежаа꙼хѫ гласꙑ велиі · просѧште его на
3232310 пропѧтье · ꙇ҅ ꙋстоѣ꙼хѫ гласи ꙇ҅хъ · ꙇ҅ архиерѣꙇ҅сциі ·
3232400 пилатъ же посѫди бꙑти · прошенье ꙇ҅хъ ·
3232500 отъпꙋсти же ꙇ҅мъ вараа꙼вѫ · въсажденаа꙼го вь тьмьницѫ
3232510 за крамолѫ · ꙇ҅ ꙋбиіство его прошаа꙼хѫ ·
3232520 а ꙇ꙯са прѣдастъ вол҄и ꙇ҅хъ ·
3232600 ꙇ҅ ако і поведошѧ ꙇ҅мъше · симона е꙼тера к҄ѵринѣа꙼

3232610 грѧдѫшта съ села · задѣшѧ е꙼мꙋ крьстъ носити по ꙇ꙯сѣ ·
3232700 ꙇ҅дѣа꙼ше же вь слѣдъ его мъногъ народъ л҄юдиі · мѫжи
3232710 ꙇ҅ женꙑ · ѩже ꙇ҅ бьѣа꙼хѫ сѧ ꙇ҅ плакаа꙼хѫ сѧ его ·
3232800 обрашть же сѧ ꙇ꙯с къ н҄имъ рече · дъштери е꙯лмскꙑ · не
3232810 плачите сѧ о꙼ мнѣ · обаче себе плачите сѧ ·
3232820 ꙇ҅ чѧдъ вашихъ ·
3232900 ѣко се дьнье грѧдѫтъ · вь н҄ѧже рекѫтъ · блажена
3232910 неплодъви ꙇ҅ чрѣва · ѣже не родишѧ ·
3232920 ꙇ҅ съсъци ꙇ҅же не доꙇшѧ ·
3233000 тогда начьнѫтъ глаголати горамъ падѣте на нꙑ ·
3233010 ꙇ҅ хльмомъ покрꙑѣте нꙑ ·
3233100 зан҄е а꙼ште въ сꙑрѣ дрѣвѣ си творѧтъ ·
3233110 въ сꙋсѣ чьто бѫдетъ ·
3233200 Ведѣа꙼хѫ же і · ꙇ҅ ина зълодѣѣ дъва · съ н҄имь ꙋбитъ ·
3233300 ꙇ҅ егда придошѧ на мѣсто · нарицаемое краниево · тꙋ і
3233310 пропѧшѧ · ꙇ҅ зълодѣа · о꙼вого ꙋбо о꙼ деснѫѭ ·
3233320 а дрꙋгаего о꙼ лѣвѫѭ распѧшѧ ·
3233400 ꙇ꙯с же г꙯лаа꙼ше · о꙯че отъпꙋсти ꙇ҅мъ · не вѣдѧтъ бо сѧ
3233410 чьто творѧтъ · раздѣл҄ѣѭште ризꙑ его метаа꙼хѫ жрѣбьѩ ·
3233500 ꙇ҅ стоѣа꙼хѫ л҄юдье · зьрѧште · подражаа꙼хѫ же і кънѧзи
3233510 г꙯лѭште съ н҄ими · ꙇ҅нꙑ естъ с꙯пслъ · да с꙯петъ ꙇ҅
3233520 сѧ · аште сь естъ х꙯ъ с꙯нъ б꙯жіі ꙇ҅збъранꙑ ·
3233600 рѫгаа꙼хѫ же сѧ емꙋ ꙇ҅ воꙇ҅ни пристѫпаѭште ·
3233610 оцьтъ придѣѭште емꙋ ·
3233700 ꙇ҅ г꙯лѭште · аште тꙑ е꙼си ц꙯рь ꙇ҅юдеꙇ҅скъ · с꙯пи сѧ самъ ·
3233800 Бѣ же ꙇ҅ напсанье напꙿсано · надъ н҄имь · кън҄игами
3233810 елинъсками · ꙇ҅ римьсками · ꙇ҅ еврѣꙇ҅сками ·
3233820 сь естъ ц꙯рь ꙇ҅юдѣꙇ҅скъ ·
3233900 Единъ же отъ о꙼бѣшенꙋю зълодѣю · хꙋл҄ѣа꙼ше і г꙯лѧ ·
3233910 аште тꙑ еси х꙯ъ с꙯пи сѧ самъ · ꙇ҅ нꙑ ·
3234000 Ѡтъвѣштавъ же дрꙋгꙑ прѣштаа꙼ше е꙼мꙋ г꙯лѧ · ни ли тꙑ
3234010 боꙇши сѧ б꙯а · ѣко въ томьжде осѫждениі е꙼си ·
3234100 ꙇ҅ вѣ ꙋбо въ правъдѫ · достоꙇ҅наа꙼ бо дѣломъ наю
3234110 въсприемл҄евѣ · а꙼ сь ничьсоже зъла не сътвори ·
3234200 ꙇ҅ г꙯лаа꙼ше ꙇ꙯сви · помѧни ми г꙯и ·
3234210 егда придеши вь ц꙯рси твоемь ·
3234300 ꙇ҅ рече емꙋ и꙯с · аминꙿ · г꙯л҄ѭ тебѣ ·
3234310 дьньсь съ мноѭ бѫдеши въ раі ·
3234400 Бѣ же ѣко година шестаа · ꙇ҅ тъма бꙑс꙯ по всеі
3234410 земл҄и · до годинꙑ девѧтꙑѩ ·
3234500 ꙇ҅ слъньцю мръкъшю · ꙇ҅ катапетазма цръковънаѣ ·
3234510 раздъра сѧ · на дъвое отъ горꙑ до низъ ·
3234600 ꙇ҅ възглашь гласъмь вельемь и꙯с рече · о꙯че въ рѫцѣ
3234610 твоі прѣдаѭ д꙯хъ моі · ꙇ҅ се рекъ ꙇ҅здъше ·
3234700 Видѣвъ же сътьникъ бꙑвъшее · прослави б꙯а г꙯лѧ ·
3234710 Въ ꙇ҅стинѫ ч꙯къ сь правьдьнъ бѣ ·
3234800 ꙇ҅ вси пришьдъшеі народи · на позорось · видѧште
3234810 бꙑваѭштаа · бьѭште пръси своѩ възвраштаа꙼хѫ сѧ ·
3234900 стоѣхѫ же вꙿси знаемиі его ꙇ҅здалече · ꙇ҅ женꙑ
3234910 въшьдъшѧѩ съ н҄имь · отъ галилеѩ зьрѧштѧ сихъ · к꙯оц꙯

3235000 Ꙇ се мѫжь ꙇ҅менемь ꙇ҅осифъ · съвѣтьникъ сꙑ ·
3235010 мѫжь благъ ꙇ҅ правьдьнъ ·
3235100 сь не бѣ присталъ съвѣтѣ · ꙇ҅ дѣлѣ ꙇ҅хъ · отъ
3235110 ариматꙿѣѩ · града ꙇ҅юдѣꙇ҅ска ·
3235120 ꙇ҅же чаа꙼ше ꙇ҅ тъ ц꙯рсиѣ б꙯жиѣ ·
3235200 Сь пристѫпи къ пилатꙋ · ꙇ҅спроси тѣло ꙇ꙯сво ·
3235300 ꙇ҅ съньмъ е о꙼битъ пон҄ѣвицеѭ · ꙇ҅ положі е въ гробѣ
3235310 ꙇ҅сѣченѣ · вь н҄емьже не бѣ никътоже · никогдаже положенъ ·
3235400 ꙇ҅ дьнь бѣ параск҄евьꙉиі · ꙇ҅ сѫбота свитаа꙼ше ·
3235500 вь слѣдъ же шьдъшѧ женꙑ · ѩже бѣа꙼хо съ н҄имь пришьлꙑ
3235510 отъ галилеѩ · видѣшѧ гробъ · ꙇ҅ ѣко положено бꙑс꙯ тѣло его ·
3235600 възвраштьшѧ же сѧ ꙋготовашѧ а꙼роматꙑ · ꙇ҅ мꙿѵро ·
3235610 ꙇ҅ въ сѫботѫ · ꙋмльчашѧ по заповѣди ·
3240100 Въ единѫ же сѫботъ ѕѣло рано · придошѧ на гробъ ·
3240110 несѫштѧ е꙼же ꙋготовашѧ ароматꙑ · ꙇ҅ дрꙋгꙑѩ съ н҄имь ·
3240200 о꙼брѣтошѧ же камень о꙼тъвал҄енъ о꙼тъ гроба ·
3240300 ꙇ҅ въшьдъшѧ не обрѣтошѧ тѣлесе г꙯ѣ ꙇ꙯҅са ·
3240400 ꙇ҅ бꙑстъ не домꙑслѧштамъ сѧ симъ о꙼ семь · ꙇ҅ се мѫжа
3240410 дъва стасте вь н҄ихъ · вь ризахъ бльштѧштахъ сѧ ·
3240500 Пристрашьнамъ же бꙑвъшамъ ꙇ҅мъ · ꙇ҅ поклоньшамъ лице
3240510 на земл҄ѭ · рѣсте къ н҄имъ · чьто ꙇ҅штете живаего
3240520 съ мрътвꙑми ·
3240600 нѣстъ сьде нъ въста · помѣнѣте ѣкоже г꙯ла вамъ ·
3240610 еште сꙑ въ галилеі
3240700 г꙯лѧ · ѣко подобаа꙼тъ с꙯нꙋ ч꙯скꙋмꙋ · прѣданꙋ бꙑти въ
3240710 рѫцѣ ч꙯къ грѣшьникъ · ꙇ҅ пропѧтꙋ бꙑти ꙇ҅ третиі дꙿнь
3240720 въскръснѫти ·
3240800 ꙇ҅ помѧнѫшѧ г꙯лꙑ его ·
3240900 ꙇ҅ възвраштьшѧ сѧ отъ гроба · вьзвѣстишѧ вьсѣ си
3240910 единомꙋ на десѧте · ꙇ҅ всѣмъ прочимъ ·
3241000 Бѣа꙼ше же мариѣ магдалꙑн҄и · ꙇ҅ о꙼а꙼нна · ꙇ҅ мариѣ
3241010 ꙇ҅ѣковл҄ѣ · ꙇ҅ прочѧѩ съ н҄ими · ѩже ꙇ҅ г꙯лаа꙼хѫ
3241020 къ а꙯поломъ се ·
3241100 ꙇ҅ ѣвишѧ сѧ прѣдъ н҄ими · ѣко блѧди г꙯ли ꙇ҅хъ ·
3241110 ꙇ҅ не ꙇ҅мѣа꙼хѫ ꙇ҅мъ вѣрꙑ ·
3241200 Петръ же въставъ тече къ гробꙋ · ꙇ҅ приникъ видѣ ризꙑ
3241210 единꙑ лежѧштѧ · ꙇ҅ иде вь себѣ дивѧ сѧ бꙑвъшюмꙋ · к꙯оц꙯ ·
3241300 ꙇ҅ се дъва о꙼тъ н҄ихъ бѣсте ꙇ҅дѫшта въ тъжде днь · въ
3241310 вьсь о꙼тъстоѩштѫѭ · стадиі шесть десѧтъ отъ ꙇ꙯лма ·
3241320 еіже ꙇ҅мѧ емаꙋсь ·
3241400 ꙇ҅ та бесѣдоваа꙼шете къ себѣ · о всѣхъ сихъ
3241410 приключьшихъ сѧ сихъ ·
3241500 ꙇ҅ бꙑстъ бесѣдꙋѭштема ꙇ҅ма · ꙇ҅ сътѧзаѭштема сѧ · ꙇ҅
3241510 самъ и꙯с приближи сѧ · ꙇ҅ идѣа꙼ше съ н҄има ·
3241600 очи же ею дръжаа꙼шете сѧ · да его не познаа꙼шете ·
3241700 Рече же къ н҄има · чьто сѫтъ словеса си · о нихъже
3241710 сътѧзаета сѧ къ себѣ ꙇ҅дѫшта · ꙇ҅ еста дрѧсела ·
3241800 Ѡтъвѣштавъ же единъ емꙋже ꙇ҅мѧ клеопа · рече къ
3241810 н҄емꙋ · тꙑ ли единъ пришьльць еси въ ꙇ꙯лмъ · ꙇ҅ не
3241820 чю бꙑвъшихъ вь н҄емь · въ дьни сиѩ ·

3241900 ꙇ҅ рече ꙇ҅ма коіхъ · она же рѣсте емꙋ ѣже о ꙇ꙯сѣ
3241910 назарѣа꙼нинѣ · ꙇ҅же бꙑс꙯ мѫжь пророкъ · сильнъ дѣломь
3241920 ꙇ҅ словомь · прѣдъ б꙯мь ꙇ҅ всѣми л҄юдьми ·
3242000 ꙇ҅ како і прѣдашѧ а꙼рхиереі · ꙇ҅ кънѧзи наши ·
3242010 на о꙼сѫжденье съмръти · ꙇ҅ пропѧсѧ і ·
3242100 мꙑ же надѣа꙼хомъ сѧ · ѣко сь естъ хотѧі ꙇ҅збавити
3242110 ꙇ꙯҅л҄ѣ · нъ і надъ всѣми сими · трети се дꙿнь ꙇ҅матъ
3242120 дьньсь · отън҄елиже си бꙑшѧ ·
3242200 ꙇ҅ женꙑ етерꙑ отъ насъ ꙋжасише нꙑ ·
3242210 бꙑвъшѧѩ рано ꙋ гроба ·
3242300 ꙇ҅ не обрѣтъшѧ тѣлесе его придѫ г꙯лѭштѧ · ꙇ҅ ѣвл҄енье
3242310 а꙯ꙉлъ видѣвъшѧ · ꙇ҅же г꙯лѭтъ і жива ·
3242400 ꙇ идѫ етери отъ насъ къ гробꙋ · ꙇ҅ обрѣтѫ тако ѣко же
3242410 ꙇ҅ женꙑ рѣшѧ · самого же не видѣшѧ ·
3242500 ꙇ҅ тꙑ рече къ н҄има · ѡ несъмꙑслънаа꙼ ꙇ҅ мѫдънаа
3242510 срьдьцемь · вѣровати о всѣхъ · ѣже г꙯лашѧ пророци ·
3242600 не тако ли подобаа꙼ше пострадати х꙯ѵ ·
3242610 ꙇ҅ вьнити въ славѫ своѭ ·
3242700 ꙇ҅ начьнъ отъ мосѣа · ꙇ҅ отъ вьсѣхъ пророкъ ·
3242710 съказаа꙼ше ꙇ҅ма отъ вьсѣхъ кън҄игъ ѩже бѣа꙼хѫ
3242720 о꙼ н҄емь ·
3242800 ꙇ҅ приближішѧ сѧ въ вьсь · въ н҄ѭже ꙇ҅дѣа꙼шете ·
3242810 ꙇ҅ тъ творѣа꙼ше сѧ далече ꙇ҅ти ·
3242900 ꙇ҅ нѫждаа꙼шете і г꙯лѭшта · облѧзи съ нама · ѣко при
3244310 прочее дастъ ꙇ҅мъ ·
3244400 Рече же ꙇмъ · се сѫтъ словеса · ѣже г꙯лахъ къ вамъ ·
3244410 еште живъ сꙑ · ѣко подобаетъ съконьчати сѧ всѣмъ
3244420 псанꙑмъ въ законѣ мосѣо꙼вѣ · ꙇ҅ пророцѣхъ ·
3244430 ꙇ҅ псалꙿмѣхъ о мнѣ ·
3244500 тогда отвръзе ꙇ҅мъ ꙋмъ · да разꙋмѣѭтъ кън҄игꙑ ·
3244600 ꙇ҅ рече ꙇ҅мъ ѣко тако естъ псано · ꙇ҅ тако подобаетъ
3244610 пострадати х꙯ѵ · ꙇ҅ въскръснѫти отъ мрътвꙑхъ ·
3244620 трети днь ·
3244700 ꙇ҅ проповѣдати сѧ въ імѧ его · покаа꙼ние въ
3244710 отъпꙋштенье грѣхомъ · въ вьсѣхъ ѩзꙑцѣхъ ·
3244720 начьнъше отъ ꙇ꙯лма ·
3244800 вꙑ же есте съвѣдѣтел҄е симъ ·
3244900 ꙇ҅ се а꙼зъ посъл҄ѭ обѣтование отъ о꙯ца моего на вꙑ ·
3244910 вꙑ же сѧдете въ градѣ е꙯лмсцѣ ·
3244920 доньдеже о꙼блѣчете сѧ силоѭ съвꙑше ·
3245000 ꙇ҅зведе же ѩ вънъ до витаниѩ · ꙇ҅ въздвигъ
3245010 рѫцѣ своі б꙯лагви ѩ ·
3245100 ꙇ҅ бꙑстъ егда благословл҄ѣа꙼ше ѩ · отъстѫпи отъ
3245110 н҄ихъ · ꙇ҅ възношаа꙼ше сѧ на н꙯бо ·
3245200 ꙇ҅ ти поклонишѧ сѧ емꙋ · възвратишѧ же сѧ въ е꙯рлмъ ·
3245210 съ радостиѭ вельеѭ ·
3245300 ꙇ҅ бѣа꙼хѫ въꙇнѫ · въ ц꙯ркъве · поѭште ꙇ҅
3245310 благословѧште б꙯а ам[и]нь : +
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4010100 Ꙇскони · бѣа꙼ше слово · ꙇ҅ слово бѣа꙼ше отъ б꙯а ·
4010110 ꙇ҅ б꙯ъ бѣа꙼ше слово ·
4010200 се бѣ ꙇ҅скони о꙼тъ б꙯а ·
4010300 вьсѣ тѣмь бꙑшѧ · ꙇ҅ беж н҄его ничьтоже не бꙑстъ ·
4010310 еже бꙑстъ ·
4010400 въ томь животъ бѣ · ꙇ҅ животъ бѣ свѣтъ ч꙯комъ ·
4010500 ꙇ҅ свѣтъ въ тъмѣ свьтитъ сѧ · ꙇ҅ тъма его не обьѩтъ ·
4010600 Бꙑстъ ч꙯къ · посъланъ отъ б꙯а · ꙇ҅мѧ емꙋ ꙇ҅оанъ ·
4010700 сь приде въ съвѣдѣтел҄ьство · да съвѣдѣтел҄ьствꙋетъ о
4010710 свѣтѣ · да вьси вѣрѫ ꙇ҅мѫтъ ꙇ҅мь ·
4010800 не бѣ тъ свѣтъ · нъ да съвѣдѣтел҄ьствꙋетъ о свѣтѣ ·
4010900 Бѣ свѣтъ ꙇ҅стинънꙑ · ꙇ҅же просвѣштаетъ всѣкого ч꙯ка ·
4010910 грѧдѫштаего въ миръ ·
4011000 въ мирѣ бѣ · ꙇ҅ миръ тѣмь бꙑс꙯ · ꙇ҅ миръ его не позна ·
4011100 Въ своѩ приде · ꙇ҅ свои его не п[риѧ]шѧ ·
4011200 елико же ꙇхъ приѩтъ %і · дастъ ꙇ҅мъ власть чѧдомъ
4011210 б꙯жиемъ бꙑти · вѣрꙋѭштимъ въ ꙇмѧ его ·
4011300 ꙇ҅же не отъ кръвиі · ни отъ похоти плътьскꙑ · ни отъ
4011310 похоти мѫжьскꙑ · нъ отъ б꙯а родишѧ сѧ ·
4011400 ꙇ҅ слово плъть бꙑстъ · ꙇ҅ вьсели сѧ въ нꙑ · ꙇ҅
4011410 видѣхомъ славѫ его · славѫ ѣко ꙇночѧдаего отъ о꙯ца ·
4011420 ꙇ҅сплънь благодѣти ꙇ҅стинꙑ ·
4011500 ꙇ҅оанъ съвѣдѣтельствꙋетъ о н҄емь · ꙇ҅ възъва г꙯лѧ ·
4011510 сь бѣ егоже рѣхъ · грѧдꙑ по мнѣ прѣдъ мъноѭ бꙑстъ ·
4011520 ѣко пръвѣі мене бѣ ·
4011600 ꙇ҅ отъ ꙇ҅сплън҄ениѣ его мꙑ вьси приѩхомъ ·
4011610 Благодѣ꙼ть въз благодѣть ·
4011700 ѣко законъ мосѣомь данъ бꙑс꙯ ·
4011710 благодѣть ꙇ҅ истина ꙇ꙯с х꙯мь бꙑстъ · к꙯оц꙯ ·
4011800 Б꙯а никътоже не видѣ · николиже · ꙇ҅ночѧдꙑ с꙯нъ ·
4011810 сꙙи въ лонѣ о꙯чи · тъ ꙇ҅сповѣдѣ ·
4011900 ꙇ҅ се естъ съвѣдѣтел҄ьство ꙇ҅оаново · егда посълашѧ
4011910 ꙇ҅юдѣи отъ ꙇ꙯лма · ꙇереѩ ꙇ҅ левьꙉитꙑ ·
4011920 да въпросѧтъ і · тꙑ къто еси ·
4012000 ꙇ҅ исповѣдѣ · ѣко нѣсмь азъ х꙯ъ ·
4012100 ꙇ҅ въпросишѧ и · чьто ꙋбо тꙑ еси · ꙇ҅лиѣ ли еси ·
4012110 ꙇ҅ г꙯ла нѣсмь · пророкъ еси тꙑ · ꙇ҅ отъвѣшта ни ·
4012200 рѣшѧ же емꙋ къто еси · да отъвѣтъ дамь посълавъшеꙇмъ
4012210 нꙑ · чьто г꙯леши о тебѣ самомь ·
4012300 Рече азъ гласъ въпиѭштаго въ пꙋстꙑн҄и · ꙇ҅справите
4012310 пѫть г꙯нь · ѣкоже рече ꙇ҅саꙇѣ пророкъ ·
4012400 Ꙇ посълани бѣахѫ отъ фарисѣі ·
4012500 ꙇ҅ въпросишѧ і ꙇ҅ рѣшѧ емꙋ · чьто ꙋбо крьштаеши аште
4012510 тꙑ нѣси х꙯ъ · ни ꙇ҅лиѣ · ни пророкъ ·
4012600 ѡ꙼тъвѣшта ꙇ҅мъ ꙇ҅оанъ г꙯лѧ · азъ крьштаѭ вꙑ въ водѣ ·
4012610 посрѣдѣ же васъ стоꙇтъ · егоже вꙑ не вѣсте ·
4012700 тъ естъ грѧдꙑ по мнѣ · ꙇ҅же прѣдъ мноѭ бꙑстъ · емꙋже
4012710 азъ нѣсмь достоꙇнъ · да отрѣшѫ ремень сапогꙋ его ·
4012800 Си въ витани бꙑшѧ · об онъ полъ ꙇ҅ордана ·
4012810 ꙇ҅деже бѣ ꙇ҅оанъ крьстѧ ⁖ к꙯оц꙯ :⁓

4012900 въ ꙋтрѣꙇ же дьнь види тъ ꙇ꙯са грѧдѫшта къ себѣ · ꙇ҅
4012910 г꙯ла се агньць б꙯жі въземл҄ѧі грѣхꙑ вьсего мира ·
4013000 Сь естъ о н҄емьже а꙼зъ рѣхъ · по мнѣ грѧдетъ мѫжь ·
4013010 ꙇ҅же прѣдъ мъноѭ бꙑстъ · ѣко пръвѣі мене бѣ ·
4013100 ꙇ҅ азъ не вѣдѣхъ его · нъ да а꙼витъ сѧ ꙇ꙯л҄еви · сего
4013110 ради придъ азъ · въ водѣ крьстѧ ·
4013200 ꙇ҅ съвѣдѣтел҄ьствова ꙇ҅оанъ г꙯л҄ѧ ѣко видѣхъ д꙯хъ
4013210 съходѧшть ѣко голѫбь ????? съ н꙯ебсе ·
4013220 ꙇ҅ прѣбꙑстъ на н҄емь ·
4013300 ꙇ҅ азъ не видѣхъ его · нъ посълавꙑ мѧ крьститъ въ
4013310 водѣ · тъ мнѣ рече · надъ ньже ꙋзьриши д꙯хъ ·
4013320 съходѧшть ꙇ҅ прѣбꙑваѭшть на н҄емь ·
4013330 сь естъ крьстѧі д꙯хомь с꙯тъꙇмь ·
4013400 ꙇ҅ азъ видѣхъ і · ꙇ҅ съвѣдѣтел҄ьствовахъ ѣко сь естъ
4013410 с꙯нъ б꙯жи ·
4013500 Въ ꙋтрѣі же дьнь пакꙑ стоѣше ꙇ҅оанъ ·
4013510 ꙇ҅ отъ ꙋченикъ его дъва ·
4013600 ꙇ҅ ꙋзьрѣ ꙇ꙯са ходѧшта · ꙇ҅ г꙯ла · се а꙼гньць б꙯жи ·
4013700 ꙇ҅ слꙑшасте і оба ꙋченика г꙯л҄ѭшть · ꙇ҅ по ꙇ꙯сѣ ꙇдете ·
4013800 обрашть же сѧ ꙇ꙯с · ꙇ҅ видѣвъ ѣ по себѣ ꙇ҅дѫшта ·
4013810 г꙯ла ꙇ҅ма
4013900 чесо ꙇ҅штета · она же рѣсте емꙋ · равви · еже г꙯летъ
4013910 сѧ съказаемо ꙋчител҄ю · къде живеши ·
4014000 г꙯ла ꙇ҅ма · придѣта ꙇ҅ видита · придосте же ꙇ҅ видѣста
4014010 къде живѣа꙼ше · ꙇ҅ ꙋ н҄его прѣбꙑсте дьнь тъ ·
4014020 бѣ же година ѣко девѧтаа ·
4014100 бѣ же а꙼ндреа симона петра · ꙇ҅ единъ отъ обою
4014110 слꙑшавъшюю отъ ꙇ҅оанна · ꙇ҅ по н҄емь шьдъшюю ·
4014200 ѡ꙼брѣте сь прѣжде симона братра своего · ꙇ҅ г꙯ла емꙋ
4014210 обрѣтомъ месиѭ · еже естъ съказаемо х꙯ъ ·
4014300 ꙇ҅ приведе і къ ꙇ꙯сви · възьрѣвъ же на нь ꙇ꙯с рече ·
4014310 тꙑ [ли] еси симонъ с꙯нъ ꙇ҅онинъ · тꙑ наречеши сѧ
4014320 к҄ифа · еже съказаетъ сѧ петръ ·
4014400 Въ ꙋтрѣꙇ же дьнь въсхотѣ ꙇ꙯с ꙇ҅зити въ галилеѭ · ꙇ҅
4014410 обрѣте филипа · ꙇ҅ г꙯ла емꙋ · и꙯с · грѧди по мнѣ ·
4014500 бѣ же филипъ отъ видсаꙇдьска града ·
4014510 андреова ꙇ҅ петрова ·
4014600 обрѣте филипъ натанаꙇ҅л҄ѣ · ꙇ҅ г꙯ла емꙋ · егоже пса
4014610 моси въ законѣ ꙇ҅ пророци · обрѣтомъ ꙇ꙯са с꙯на
4014620 ꙇосифова · ꙇ҅же отъ назарета ·
4014700 ꙇ҅ г꙯ла емꙋ натанаꙇл҄ь · отъ назарета · можетъ ли
4014710 чьто добро бꙑти · г꙯ла емꙋ филипъ · приди ꙇ҅ виждь ·
4014800 видѣ же и꙯с натанаꙇл҄ѣ · грѧдѫшта къ себѣ · ꙇ҅ г꙯ла
4014810 емꙋ · се въ ꙇ҅стинѫ ꙇ꙯л҄итѣнинъ · вь н҄емьже
4014820 льсти нѣстъ ·
4014900 г꙯ла емꙋ натанаꙇл҄ь · како мѧ знаеши · отъ{о}вѣшта
4014910 и꙯с ꙇ҅ рече емꙋ · прѣжде даже не възгласи тебе
4014920 филипъ · сѫшта подъ смоковьницеѭ видѣхъ тѧ ·
4015000 отъвѣшта натанаꙇл҄ь ꙇ҅ г꙯ла емꙋ · равꙿви · тꙑ еси
4015010 с꙯нъ б꙯жіи · тꙑ ц꙯рь еси ꙇ꙯҅левъ ·

4015100 отъвѣшта и꙯с · ꙇ҅ рече емꙋ · зане рѣхъ ти ѣко видѣхъ
4015110 тѧ подъ смоковьницеѭ · вѣрꙋі · больша сихъ ꙋзьриши ·
4015200 ꙇ҅ г꙯ла емꙋ · а꙼мин% а꙼мин% г꙯л҄ѭ вамъ · отъселѣ
4015210 ꙋзьрите н꙯бо отвръсто · ꙇ҅ а꙯ꙉлꙑ б꙯жиѩ · въсходѧштѧ ·
4015220 ꙇ съходѧштѧ · надъ с꙯на ч꙯скааго ·
4020100 Ꙇ въ трети дьнь · бракъ бꙑс꙯ въ кана галилѣꙇ҅сцѣі ·
4020110 ꙇ҅ бѣ м꙯ти ꙇ꙯҅сва тꙋ ·
4020200 зъванъ же бꙑс꙯ и꙯с · ꙇ҅ ꙋченици его на бракъ ·
4020300 ꙇ҅ недоставъшю винꙋ · г꙯ла м꙯ти ꙇ꙯сва · къ н҄емꙋ ·
4020310 вина не ꙇ҅мѫтъ
4020400 г꙯ла еі и꙯с · чьто естъ мнѣ ꙇ҅ тебѣ жено ·
4020410 не ю приде година моѣ ·
4020500 г꙯ла м꙯ти его слꙋгамъ · еже а꙼ште г꙯летъ вамъ
4020510 сътворите ·
4020600 бѣ же тꙋ водоносъ камѣнъ шесть · по очиштению
4020610 ꙇ҅юдѣꙇскꙋ лежѧшть · въмѣстѧшть по дъвѣма ·
4020620 ли тремъ мѣрамъ ·
4020700 г꙯ла ꙇ҅мъ и꙯с · наплъните водꙑ ·
4020710 ꙇ҅ наплънишѧ до връха ·
4020800 ꙇ҅ г꙯ла ꙇ҅мъ · почръпѣте нꙑн҄ѣ ꙇ҅ принесѣте ·
4020810 архитриклинътови · они же принесошѧ ·
4020900 ѣко же въкꙋси архитриклинъ вина бꙑвъшаго отъ водꙑ ·
4020910 ꙇ҅ не вѣдѣаше отъкѫдꙋ естъ · а слꙋгꙑ вѣдѣахѫ
4020920 почръпъшеі водѫ · пригласи жениха а꙼рхитриклинъ ·
4021000 ꙇ҅ г꙯ла емꙋ · всѣкъ ч꙯къ прѣжде доброе вино даетъ ·
4021010 ꙇ҅ егда ꙋпьѭтъ сѧ тачаее · тꙑ же събл҄юде
4021020 доброе вино доселѣ ·
4021100 Се сътвори начѧтъкъ знамениемъ и꙯с · въ кана
4021110 галилеі · ꙇ҅ ѣви славѫ своѭ ·
4021120 ꙇ҅ вѣровашѧ въ н҄ь ꙋченици его ·
4021200 по семь съниде въ каперънаꙋмъ · самъ ꙇ҅ мати его · ꙇ҅
4021210 братриѣ его · ꙇ҅ ꙋченици его · ꙇ҅ тꙋ немногꙑ дьни
4021220 прѣбꙑстъ ·
4021300 ꙇ҅ блізъ бѣ пасха ꙇ҅юдеꙇска · вьзиде и꙯с · въ ꙇ꙯лмъ ·
4021400 ꙇ҅ обрѣте въ цръкъве продаѭштѧѩ · овьцѧ · ꙇ҅ волꙑ ·
4021410 ꙇ҅ голѫби · ꙇ҅ пѣнѧжьникꙑ сѣдѧштѧ ·
4021500 ꙇ҅ сътворь ѣко бичь отъ връвиі · вьсѧ ꙇ҅згъна
4021510 ꙇ҅ цръкъве · овьцѧ же ꙇ҅ волꙑ · ꙇ҅ тръжьникомъ
4021520 расꙑпа пѣнѧзѧ · ꙇ҅ дъскꙑ опровръже ·
4021600 ꙇ҅ продаѭштимъ голѫби рече · възъмѣте си отъсѫдꙋ ·
4021610 не творите домꙋ о꙯ца моего · домꙋ кꙋпльнаего ·
4021700 Помѣнѫшѧ же ꙋченици его ѣко напсано естъ ·
4021710 жалость домꙋ твоего сънѣстъ мѧ ·
4021800 ѡтъвѣшташѧ же ꙇ҅юдеі ꙇ҅ рѣшѧ емꙋ ·
4021810 кое ѣвл҄ѣеши ѣко си твориши ·
4021900 Ѡтъвѣшта ꙇ꙯с ꙇ҅ рече ꙇ҅мъ · разорите цръковь сиѭ ·
4021910 ꙇ҅ трьми дьнꙑ вьздвігнѫ ѭ ·
4022000 рѣшѧ же ꙇ҅юдѣи · четꙑрьми десѧтꙑ · ꙇ҅ шестиѭ лѣтъ ·
4022010 съзъдана бꙑс꙯ ц꙯ркꙑ си · ꙇ҅ тꙑ ли трьми дьнꙑ
4022020 вьздвігнеши ѭ ·

4022100 онъ же г꙯лаа꙼ше о цръкъви тѣла своего ·
4022200 егда ꙋбо въста отъ мрътвꙑхъ · помѧнѫшѧ ꙋченици его ·
4022210 ѣкоже г꙯лаа꙼ше · ꙇ҅ вѣрѫ ѩшѧ кън҄игамъ ·
4022220 ꙇ҅ словеси еже рече и꙯с ·
4022300 егда бѣ въ і꙯ꙇлмѣхъ · въ пасха въ праздьникъ · мънози
4022310 вѣровашѧ въ імѧ его · видѧште знаменьѣ его ·
4022320 ѣже творѣа꙼ше ·
4022400 самъ же и꙯с · не въдаа꙼ше себе въ вѣрѫ ꙇ҅хъ ·
4022410 ꙇ҅мьже самъ вѣдѣаше вьсе ·
4022500 ꙇ҅ ѣко не трѣбоваше · да къто съвѣдѣтел҄ьствꙋетъ о
4022510 ч꙯цѣ · самъ бо вѣдѣа꙼ше чьто бѣ въ ч꙯цѣ ·
4030100 Бѣ ч꙯къ отъ фарисѣі никодимъ ꙇ҅мѧ емꙋ ·
4030110 кънѧзь ꙇ҅юдеꙇ҅скъ ·
4030200 сь приде къ н҄емꙋ ноштиѭ · ꙇ҅ рече емꙋ равꙿви · вѣмь
4030210 ѣко отъ б꙯а пришьлъ еси ꙋчител҄ь · никътоже бо не
4030220 можетъ знамени сихъ творити · ѣже тꙑ сътвориши ·
4030230 а꙼ште не бѫдетъ б꙯ъ съ н҄имь ·
4030300 отъвѣшта и꙯с · ꙇ҅ рече емꙋ · а꙼мин% а꙼мин% г꙯лѭ тебѣ ·
4030310 а꙼ште къто не родитъ сѧ съвꙑше ·
4030320 не можетъ видѣти ц꙯рсиѣ б꙯жиѣ ·
4030400 г꙯ла къ н҄емꙋ никодимъ · како можетъ ч꙯къ родити сѧ
4030410 старъ сꙑ · еда можетъ въторицеѭ въ ѫтробѫ вьлѣсти
4030420 матере своеѩ ꙇ҅ родити сѧ ·
4030500 отъвѣшта и꙯с · а꙼мин% а꙼мин% г꙯лѭ тебѣ · а꙼ште къто не
4030510 родитъ сѧ водоѭ ꙇ҅ д꙯хомь · не можетъ вьнити
4030520 вь ц꙯рсие б꙯жие ·
4030600 рожденъ отъ плъти · плъть естъ ·
4030610 ꙇ҅ рождено отъ д꙯ха д꙯хъ естъ ·
4030700 не чюди сѧ ѣко рѣхъ ти · подобаетъ вамъ родити сѧ
4030710 съвꙑше ·
4030800 д꙯хъ ꙇ҅деже хоштетъ дꙋшетъ · ꙇ҅ гласъ его слꙑшиши ·
4030810 нъ не вѣси отъкѫдꙋ приходитъ · ꙇ҅ камо ꙇ҅детъ ·
4030820 тако естъ рожденꙑ отъ д꙯ха ·
4030900 отъвѣшта никодимъ ꙇ҅ рече емꙋ · како могѫтъ си бꙑти ·
4031000 отъвѣшта и꙯с ꙇ҅ рече емꙋ · тꙑ еси ꙋчител҄ь ꙇ꙯левъ ·
4031010 ꙇ҅ сихъ ли не вѣси ·
4031100 а꙼мин% а꙼мин% г꙯лѭ тебѣ · ѣко еже вѣмь г꙯лемъ · ꙇ҅ еже
4033510 дастъ въ рѫцѣ его ·
4033600 вѣрꙋѩі въ с꙯на ꙇ҅матъ животъ вѣчьнꙑ · а꙼ ꙇ҅же не
4033610 вѣрꙋетъ въ с꙯на · не ꙋзьритъ живота ·
4033620 нъ гнѣвъ б꙯жі прѣбꙑваетъ на н҄емь ·
4040100 егда же ꙋслꙑша г꙯ь · Ѣко ꙋслꙑшашѧ фарисеі · ѣко и꙯с
4040110 множаꙇшѧ ꙋченикꙑ творитъ · ꙇ҅ крьштаетъ неже ꙇ҅оанъ ·
4040200 ꙇ꙯с · самъ не крьштаа꙼ше нъ ꙋченици его ·
4040300 остави ꙇ҅юдеѫ · ꙇ҅ иде пакꙑ въ галилеѭ ·
4040400 достоѣше емꙋ проꙇ҅ти сквозѣ самариѭ ·
4040500 Приде же въ градъ самарьскъ · нарицаемъ%і сꙋхарь ·
4040510 ꙇ҅скрь вьси ѭже дастъ ꙇ҅ѣковъ ꙇ҅осифꙋ с꙯нꙋ своемꙋ ·
4040600 бѣ же тꙋ кладѧзь ꙇ҅ѣковл҄ь · ꙇ꙯с же трꙋждь сѧ отъ
4040610 пѫти · сѣдѣа꙼ше тако на кладѧзи · часъ бѣ ѣко шестꙑ ·

4040700 приде жена отъ самариѩ почрѣтъ водꙑ · г꙯ла еи ꙇ꙯с ·
4040710 даждь ми пити ·
4040800 ꙋченици бо его ошьли бѣа꙼хѫ въ градъ ·
4040810 да брашьна кꙋпѧтъ ·
4040900 г꙯ла же емꙋ жена самарѣнꙑн҄и · како тꙑ ꙇ҅юдеи сꙑ отъ
4040910 мене пити просиши · женꙑ самарѣнꙑн҄ѧ сѫштѧ · не
4040920 прикасаѭтъ бо сѧ ꙇ҅юдеи самарѣнехъ ·
4041000 отъвѣшта и꙯с ꙇ҅ рече еі · а꙼ште би вѣдѣла даръ б꙯жі ·
4041010 ꙇ҅ къто естъ г꙯лѧꙇ҅ ти даждь ми пити · тꙑ и просила
4041020 ꙋ него · ꙇ҅ далъ ти би водѫ живѫ ·
4041100 г꙯ла емꙋ жена · г꙯и ни почръпальника ꙇ҅маши · ꙇ҅
4041110 кладѧѕь естъ глѫбокъ · отъкѫдꙋ ꙋбо
4041210 еси о꙯ца нашего ꙇ҅ѣкова · ꙇ҅же дастъ намъ кладѧзь · ꙇ҅
4041220 тъ ꙇ҅ж него питъ ꙇ҅ с꙯нове его ꙇ҅ скоти его ·
4041300 отъвѣшта и꙯с · ꙇ҅ рече еи · вьсѣкъ пиѩи отъ водꙑ сеѩ
4041310 вьждѩждетъ сѧ пакꙑ ·
4041400 а꙼ ꙇ҅же пиетъ отъ водꙑ ѭже а꙼зъ дамь емꙋ · не ꙇ҅матъ
4041410 въждѧдати сѧ въ вѣкъ · нъ вода ѭже азъ дамь емꙋ ·
4041420 бѫдетъ вь н҄емь ꙇ҅сточьникъ водꙑ · вьслѣплѫштѫѭ
4041430 въ животъ вѣчьнꙑ ·
4041500 г꙯ла къ н҄емꙋ жена г꙯и · даждь ми сиѭ водѫ · да ни
4041510 жѧждѫ · ни прихождѫ сѣмо почръпатъ ·
4041600 г꙯ла еи ꙇ꙯с · ꙇ҅ди пригласи мѫжа своего ꙇ҅ приди сѣмо ·
4041700 отъвѣшта жена ꙇ҅ рече емꙋ · не ꙇ҅мамь мѫжа · г꙯ла еи
4041710 ꙇ꙯с · добрѣ рече · ѣко мѫжа не ꙇ҅мамь ·
4041800 пѧть бо мѫжь ꙇ҅мѣла еси · ꙇ҅ нꙑн҄ѣ егоже ꙇ҅маши
4041810 нѣстъ ти мѫжь · се въ ꙇ҅стинѫ рече ·
4041900 г꙯ла емꙋ жена · г꙯и виждѫ ѣко пророкъ еси тꙑ ·
4042000 о꙯ци наши въ горѣ сеі поклонишѧ сѧ · ꙇ҅ вꙑ г꙯лете ·
4042010 ѣко въ е꙯рмѣхъ естъ мѣсто · ꙇ҅деже клан҄ѣти сѧ
4042020 подобаетъ ·
4042100 г꙯ла еі и꙯с · жено вѣрѫ ми ꙇ҅ми · ѣко грѧдетъ часъ ·
4042110 егда ни горѣ сеі · ни въ е꙯рлмѣхъ · поклоните сѧ о꙯цю ·
4042310 д꙯хомь ꙇ҅ истиноѭ · ꙇ҅бо о꙯ць тацѣхъ ꙇ҅штетъ
4042320 клан҄ѣѭштихъ сѧ емꙋ ·
4042400 д꙯хъ бо естъ б꙯ъ ꙇ҅же клан҄ѣетъ сѧ емꙋ · д꙯хомь ꙇ҅
4042410 истиноѭ · достоꙇтъ клан҄ѣти сѧ ·
4042500 г꙯ла емꙋ жена · вѣмь ѣко месиѣ придетъ · рекомꙑ х꙯ъ ·
4042510 егда тъ придетъ вьзвѣститъ намъ всѣ ·
4042600 г꙯ла еі и꙯с · а꙼зъ есмь г꙯лѧи съ тобоѭ ·
4042700 ꙇ҅ тогдажде придѫ ꙋченици его · ꙇ҅ чюждаа꙼хѫ сѧ ѣко
4042710 съ женоѭ г꙯лаа꙼ше · ꙇ҅ никътоже не рече чесо ꙇ҅штеши ·
4042720 ꙇ҅ли чьто г꙯леши съ н҄еѭ ·
4042800 остави же водоносъ своі жена · ꙇ҅ иде въ градъ ·
4042810 ꙇ҅ г꙯ла ч꙯комъ ·
4042900 придѣте ꙇ҅ видите ч꙯ка · ꙇ҅же рече ми вьсѣ елико
4042910 сътворихъ · еда тъ естъ х꙯ъ ·
4043000 ꙇ҅зидѫ же ꙇ҅з града · ꙇ҅ грѧдѣа꙼хѫ къ н҄емꙋ ·
4043100 междю꙼ же симь · мол҄ѣа꙼хѫ і ꙋченици его г꙯лѭште ·
4043110 равви · ѣ꙼ждь ·

4043200 онъ же рече къ н҄имъ · а꙼зъ брашьно ꙇ҅мамь ѣ꙼сти ·
4043210 егоже вꙑ не вѣсте ·
4043300 г꙯лахѫ же ꙋченици къ себѣ · еда къто принесе емꙋ ѣ꙼сти ·
4043400 г꙯ла ꙇ҅мъ и꙯с · мое брашьно естъ да твор҄ѭ вол҄ѭ
4043410 посълавъшаего мѧ · ꙇ҅ съвръшѫ дѣло его ·
4043500 не вꙑ ли г꙯лете · ѣко еште четꙑре мѣсѧци сѫтъ · ꙇ҅
4043510 жѧтва придетъ · се г꙯л҄ѭ вамъ · вьзведѣте очи ваши ꙇ҅
4043520 видите н҄ивꙑ · ѣко плавꙑ сѫтъ къ жѧтвѣ
4043600 юже · ꙇ҅ жьн҄ѧі мьздѫ приемл҄етъ · ꙇ҅ събираетъ плодъ
4043610 животънꙑ · да сѣѩи въ кꙋпѣ радꙋетъ сѧ · ꙇ҅ жьн҄ѧі ·
4043700 о семь бо слово естъ ꙇ҅стинъное · ѣко ꙇ҅нъ естъ сѣѩи ·
4043710 ꙇ҅ инъ естъ жьн҄ѧі ·
4043800 а꙼зъ же посълахъ вꙑ жѧтъ · ꙇ҅деже вꙑ не трꙋдисте сѧ ·
4043810 ꙇ҅ни трꙋдишѧ сѧ · ꙇ҅ вꙑ въ трꙋдъ ꙇ҅хъ вьнидете ·
4043900 отъ града же того · мънози вѣровашѧ вь н҄его отъ
4043910 самарѣнъ · за слово женѣ съвѣдѣтел҄ьствꙋѭшти ·
4043920 ѣко рече ми вьсѣ елико сътворихъ ·
4044000 егда же придѫ къ н҄емꙋ самарѣне · мол҄ѣахѫ і да би
4044010 прѣбꙑлъ ꙋ н҄ихъ · ꙇ҅ прѣбꙑстъ тꙋ дъва дьни ·
4044100 ꙇ҅ мъного паче вѣровашѧ за слово его ·
4044200 женѣ г꙯лаахѫ · ѣко юже не за твоѭ бесѣдѫ вѣрꙋемъ ·
4044210 сами бо слꙑшахомъ · ꙇ҅ вѣмъ ѣко сь естъ въ ꙇстинѫ
4044220 с꙯пъ мира х꙯ъ : к꙯оц꙯ ·
4044300 По дъвою же дънꙋ · ꙇ҅зиде отътѫдꙋ ·
4044310 ꙇ҅ иде въ галилеѭ ·
4044400 самъ бо ꙇ꙯с · съвѣдѣтел҄ьствова · ѣко пророкъ
4044410 въ своемь отьчьстви · не ꙇ҅матъ чисти ·
4044500 е꙼гда же приде въ галилеѭ · приѩшѧ і галилѣа꙼не ·
4044510 вьсѣ видѣвъше елико сътвори въ е꙯рмѣхъ ·
4044520 въ праздьникъ ·
4044600 приде же пакꙑ въ кана галилеѭ · ꙇ҅деже сътвори
4044610 отъ водꙑ вино ·
4044700 Бѣ же етеръ ц꙯рь мѫжь егоже с꙯нъ болѣа꙼ше
4044710 въ каперънаꙋмѣ ·
4044800 слꙑшавъ ѣко и꙯с · приде отъ ꙇ҅юдеѩ въ галилеѭ · ꙇ҅де
4044810 къ н҄емꙋ · ꙇ҅ мол҄ѣа꙼ше і · да сънидетъ ꙇ҅ цѣлитъ с꙯на
4044820 его · бѣ бо ꙋмираѩ ·
4044900 рече же къ н҄емꙋ и꙯с · а꙼ште знамени ꙇ҅ чюдесъ не
4044910 видите · не ꙇ҅мате вѣрꙑ ѩти · г꙯ла къ н҄емꙋ ц꙯рь
4044920 мѫжь · г꙯и · съниди прѣжде даже не ꙋмьретъ
4044930 отрочѧ мое ·
4045000 г꙯ла къ н҄емꙋ и꙯с · ꙇ҅ди с꙯нъ твои живъ естъ · ꙇ҅ вѣрѫ
4045010 ꙇ҅мъ ч꙯къ словеси еже рече емꙋ и꙯с · ꙇ҅дѣа꙼ше ·
4045100 а꙼бье же съходѧштю емꙋ · се раби его сърѣтѫ і
4045110 г꙯л҄ѭште · ѣко с꙯нъ твои живъ естъ ·
4045200 въпрашаа꙼ше же часа о꙼тъ н҄ихъ · въ которꙑ сꙋлѣе емꙋ
4045210 бꙑстъ · рѣшѧ же емꙋ · ѣко вьчера въ часъ седмꙑ
4045220 остави огнь ·
4045300 разꙋмѣ же о꙯ць · ѣко тъ бѣ часъ · въ н҄ьже рече емꙋ
4045310 и꙯с · с꙯нъ твои живъ естъ · ꙇ҅ вѣрова самъ ꙇ҅

4045320 домъ его вьсь ·
4045400 се пакꙑ въторое чюдо сътвори и꙯с · пришьдъ
4045410 въ галилеѭ ·
4050100 По сихъ же бѣ праздьникъ ꙇ҅ю꙼деꙇ҅скъ ·
4050110 ꙇ҅ вьзиде и꙯с въ е꙯лмъ ·
4050200 естъ же въ е꙯рмѣхъ на овьчи кѫпѣли · ѣже нарицаетъ сѧ
4050210 евреꙇскꙑ фезда · пѧть притворъ ꙇ҅мѫшти ·
4050300 вь тѣхъ же лежаа꙼ше мъножьство болѧштіхъ · слѣпъ ·
4050310 %%хромъ · сꙋхъ · чаѭштеꙇ҅%%хъ движеньѣ водѣ ·
4050400 а꙯꙼ꙉлъ %%бо г꙯нь на вьсѣ лѣта · мꙑ%%ѣше сѧ въ
4050410 кѫпѣли · ꙇ҅ възмѫ%%штаа꙼ше водѫ · ꙇ҅ иже пръвѣе
4050420 вълажаше по възмѫштени водꙑ · съдравъ бꙑваа꙼ше ·
4050500 Бѣ же тꙋ етеръ ч꙯къ ꙉ꙯ ꙇ ѕ꙯ лѣтъ ꙇ҅мꙑ
4050510 въ недѫзѣ своемъ ·
4050600 сего видѣвъ и꙯с · лежѧшта · ꙇ҅ разꙋмѣвъ ѣко мънога лѣта
4050610 юже ꙇ҅мѣа꙼ше · г꙯ла емꙋ хоштеши ли живъ бꙑти ·
4050700 Ѡтъвѣшта емꙋ недѫжьнꙑ еи · г꙯и · ч꙯ка не ꙇ҅мамь · да
4050710 егда възмѫтитъ сѧ вода · въвръжетъ мѧ въ кѫпѣль · егда
4050720 же прихождѫ азъ · ꙇ҅нъ прѣжде мене вълазитъ ·
4050800 г꙯ла емꙋ и꙯с · въстани възъми одръ твои ·
4050810 ꙇ҅ иди въ домъ своі ·
4050900 ꙇ҅ абье цѣлъ бꙑс꙯ ч꙯къ · ꙇ҅ вьзѧтъ одръ свои ꙇ҅
4050910 хождаше · Бѣ же сѫбота въ тъ дьнь ·
4051000 г꙯лахѫ же ꙇ҅юдеі ꙇ҅цѣлѣвъшюемꙋ · сѫбота естъ ꙇ҅ не
4051010 достоꙇтъ тебѣ вьзѧти одра своего ·
4051100 Ѡнъ же отъвѣшта ꙇ҅мъ · ꙇ҅же мѧ сътвори цѣла · тъ мьнѣ
4051110 рече възъми одръ твоі ꙇ҅ ходи ·
4051200 въпросишѧ же і · къто естъ ч꙯къ · рекꙑ тебѣ възъми
4051210 одръ твои ꙇ҅ ходи ·
4051300 ꙇ҅сцѣлѣвꙑ же не вѣдѣа꙼ше къто естъ · и꙯с бо ꙋклони сѧ
4051310 народꙋ сѫштю на мѣстѣ ·
4051400 потомь же обрѣте и꙯с въ цркъве · ꙇ҅ рече емꙋ се цѣлъ ·
4051410 еси · къ томꙋ не съгрѣшаі да не горе чьто ти бѫдетъ ·
4051500 ꙇ҅де же ч꙯къ · ꙇ҅ повѣдѣ ꙇ҅юдѣо꙼мъ · ѣко ꙇ꙯с естъ
4051510 ꙇ҅же мѧ сътвори цѣла ·
4051600 ꙇ сего ради гонѣхѫ и꙯с ꙇюдѣи ꙇ҅ искаа꙼хѫ его ꙋбити ·
4051610 зане си твор҄ѣа꙼ше въ сѫботѫ ·
4051700 ꙇ꙯с же отъвѣштаваа꙼ше ꙇ҅мъ · о꙯ць моі доселѣ
4051710 дѣлаетъ · ꙇ҅ азъ дѣлаѭ ·
4051800 сего ради паче ꙇ҅скахѫ его ꙇ҅юдеи ꙋбити · ѣко не
4051810 тъкъмо разарѣше сѫботѫ · нъ і о꙯ца своего г꙯лаше б꙯а ·
4051820 равьнъ сѧ творѧ б꙯ѵ ·
4051900 отъвѣшта же и꙯с · ꙇ҅ рече ꙇ҅мъ · а꙼мин% а꙼мин% г꙯лѭ
4051910 вамъ · не можетъ с꙯нъ творити о себѣ ничесоже · а꙼ште
4051920 не еже видитъ о꙯ца творѧшта · ѣже бо онъ творитъ ·
4051930 си ꙇ҅ с꙯нъ такожде творитъ ·
4052000 о꙯ць бо л҄юбитъ с꙯на · ꙇ҅ вьсѣ покажетъ емꙋ · ѣже самъ
4052010 творитъ · ꙇ҅ больша си покажетъ емꙋ дѣла ·
4052020 да вꙑ чюдите сѧ ·
4052100 ѣко бъ о꙯ць вьскрѣшаетъ мрътвꙑѩ ꙇ҅ живитъ ·

4052110 тако ꙇ҅ с꙯нъ егоже хоштетъ живитъ ·
4052200 о꙯ць бо не сѫдитъ никомꙋже · нъ сѫдъ вьсь дастъ с꙯нови ·
4052300 да вьси чьтѫтъ с꙯на ѣкоже чьтѫтъ о꙯ца · ꙇ҅же не чьтетъ
4052310 с꙯на · не чьтетъ о꙯ца ꙇ҅же і посъла ·
4052400 а꙼мин% а꙼мин% г꙯лѭ вамъ · ѣко слꙋшаѩі словесе моего · ꙇ҅
4052410 вѣрѫ емлѧи посълавъшюемꙋ мѧ · ꙇ҅матъ живота
4052420 вѣчьнаего · ꙇ҅ на сѫдъ не придетъ ·
4052430 нъ прѣꙇдетъ отъ съмръти въ животъ ·
4052500 а꙼мин% а꙼мин% г꙯лѭ вамъ · ѣко грѧдетъ година · ꙇ҅
4052510 нꙑн҄ѣ естъ · егда мрътви ꙋслꙑшѧтъ гласъ с꙯на б꙯жиѣ ·
4052520 ꙇ҅ слꙑшавъшеі оживѫтъ ·
4052600 Ѣкоже бо о꙯ць животъ ꙇ҅матъ вь себѣ · тако дастъ ꙇ҅
4052610 с꙯нови животъ ꙇ҅мѣти вь себѣ ·
4052700 ꙇ҅ область дастъ емꙋ ꙇ҅ сѫдꙑ творити ·
4052710 ѣко с꙯нъ ч꙯скъ естъ ·
4052800 не дивите сѧ семꙋ ѣко грѧдетъ часъ · въ ньже вьси
4052810 въходѧштеи въ гробѣхъ · ꙋслꙑшѧтъ гласъ с꙯на б꙯жиѣ ·
4052900 ꙇ҅ изидѫтъ сътворьшеи блага · въ въскрѣшенье животꙋ ·
4052910 а꙼ сътворьшеі зълаа · въ въскрѣшение сѫдꙋ ·
4053000 не могѫ азъ о себѣ творити ничесоже · ѣкоже слꙑшѫ
4053010 сѫждѫ · ꙇ҅ сѫдъ мои правьдьнъ естъ · ѣко не ꙇ҅штѫ
4053020 вол҄ѧ моеѩ · нъ вол҄ѫ посълавъшаего мѧ о꙯ца ·
4053100 а꙼ште а꙼зъ съвѣдѣтел҄ьствꙋѭ о мьнѣ ·
4053110 съвѣдѣтел҄ьство мое нѣстъ ꙇ҅стинъно ·
4053200 ꙇ҅нъ естъ съвѣдѣтел҄ьствꙋѩі о мнѣ · ꙇ҅ вѣмь ѣко
4053210 ꙇ҅стинъно естъ съвѣдѣтельство еже съвѣдѣтел҄ьствꙋетъ
4053220 о мнѣ ·
4053300 Вꙑ посъласте къ ꙇ҅оанꙋ · ꙇ҅ съвѣдѣтельствова о ꙇстинѣ ·
4053400 а꙼зъ же не отъ ч꙯ка съвѣдѣтельства приемл҄ѭ ·
4053410 нъ си г꙯л҄ѭ · да вꙑ с꙯пени бѫдете ·
4053500 онъ бѣ свѣтильникъ горѧ · ꙇ҅ свьтѧ · вꙑ же хотѣсте
4053510 въздрадовати сѧ · въ часъ свьтѣниѣ его ·
4053600 а꙼зъ же ꙇ҅мамь съвѣдѣтел҄ьство · бол҄е ꙇ҅оаннова ·
4053610 дѣла бо ѣже дастъ мьнѣ о꙯ць да съвръшѫ ѣ · та дѣла
4053620 ѣже твор҄ѭ · съвѣдѣтельствꙋѭтъ о мьнѣ ·
4053630 ѣко о꙯ць мѧ посъла ·
4053700 ꙇ҅ посълавꙑ мѧ о꙯ць · тъ съвѣдѣтел҄ьствꙋетъ о мьнѣ ·
4053710 ни гласа его никъдеже слꙑшасте ·
4053720 ни видѣниѣ его видѣсте ·
4053800 ꙇ҅ словесе его не ꙇ҅мате прѣбꙑваѭшта въ васъ · зан҄е
4053810 егоже тъ посъла · семꙋ вꙑ вѣрꙑ не емл҄ете ·
4053900 ꙇ҅спꙑтаꙇте кън҄игꙑ · ѣко вь нихъ мьните ꙇ҅мѣти животъ
4053910 вѣчьнꙑ · ꙇ҅ тꙑ сѫтъ съвѣдѣтел҄ьствꙋѭштѧ о мьнѣ ·
4054000 ꙇ҅ не хоштете прити къ мнѣ · да животъ ꙇ҅мате ·
4054100 славꙑ отъ ч꙯къ не приемлѭ ·
4054200 нъ разꙋмѣхъ вꙑ ѣко л҄юбъве б꙯жиѩ не ꙇ҅мате вь себѣ ·
4054300 а꙼зъ придъ въ імѧ о꙯ца моего ꙇ҅ не приемл҄ете мене ·
4054310 аште ꙇ҅нъ придетъ въ імѧ свое · того приемлете ·
4054400 како вꙑ можете вѣровати · славѫ дрꙋгъ · отъ дрꙋга
4054410 приемл҄ѭште · ꙇ҅ славꙑ ѣже отъ ꙇ҅ночѧдаго б꙯жиѣ

4054420 не ꙇ҅штете ·
4054500 не мьните ѣко на вꙑ рекѫ азъ къ о꙯цю · естъ ꙇ҅же на вꙑ
4054510 речетъ мѡси · на н҄егоже вꙑ ꙋпъваете ·
4054600 а꙼ште бо бисте вѣрѫ ꙇ҅мали мосѣови · вѣрѫ бисте ѩли
4054610 ꙇ҅ мьнѣ о мнѣ · бо тъ сꙿпа ·
4054700 а꙼ште ли того кън҄игамъ вѣрꙑ не емл҄ете ·
4054710 како моꙇ҅мъ г꙯ломъ вѣрѫ ꙇ҅мете ·
4060100 По сихъ же ꙇ҅де и꙯с · на онъ полъ морѣ тивериадьска ·
4060200 по н҄емь же ꙇ҅дѣа꙼ше народъ мъногъ · ѣко видѣа꙼хѫ
4060210 знамениѣ · ѣже творѣа꙼ше на недѫжьнꙑхъ ·
4060300 възиде же на горѫ и꙯с · ꙇ҅ тꙋ сѣдѣа꙼ше
4060310 съ ꙋченикꙑ своꙇми ·
4060400 Бѣ близъ пасха праздьникъ ꙇ҅юдеꙇскъ ·
4060500 вьзведъ же очи и꙯с · видѣ ѣко мъногъ народъ грѧдетъ къ
4060510 н҄емꙋ · г꙯ла къ филипꙋ · чимь кꙋпимъ хлѣбꙑ
4060520 да ѣдѧтъ сиі ·
4060600 се же г꙯лаше ꙇ҅скꙋшаѩ і · самъ бо вѣдѣаше
4060610 чьто хотѧтъ сътворити ·
4060700 отъвѣшта емꙋ филипъ · дьвѣма сътома пѣнѧзь · хлѣбъ не
4060710 довьлѧтъ ꙇ҅мъ · да кожьдо ꙇхъ мало чьто приіметъ ·
4060800 г꙯ла емꙋ единъ отъ ꙋченикъ его анꙿдреа · братъ
4060810 симона петра ·
4060900 естъ отрочишть сьде единъ · ꙇ҅же ꙇ҅матъ пѧть хлѣбъ
4060910 ѩчьнѣнъ · ꙇ҅ дьвѣ рꙑбѣ · нъ си чьто сѫтъ вь селико ·
4061000 рече же и꙯с · сътворите ч꙯кꙑ вьзлешти · бѣ же трѣва
4061010 многа на мѣстѣ · вьзлеже ꙋбо мѫжь числомь ·
4061020 ѣко пѧть тꙑсѫшть ·
4061100 приѩтъ же хлѣбꙑ и꙯с · ꙇ҅ хвалѫ въздавъ · подастъ
4061110 ꙋченикомъ · а꙼ ꙋченици вьзлежѧштеꙇ҅мъ ·
4061120 такожде ꙇ҅ отъ рꙑбꙋ · елико хотѣахѫ ·
4061200 ꙇ҅ ѣко насꙑтишѧ сѧ г꙯ла ꙋченикомъ своꙇ҅мъ · съберѣте
4061210 ꙇ҅збꙑтъкꙑ ꙋкрꙋхъ · да не погꙑбнетъ никътоже ·
4061300 събърашѧ же · ꙇ҅ исплънишѧ дъва на десѧте коша
4061310 ꙋкрꙋхъ · отъ пѧти хлѣбъ ѩчьнѣнꙑхъ ·
4061320 ꙇ҅же ꙇзбꙑшѧ ѣдъшимъ ·
4061400 Ч꙯ци же видѣвъше знамение еже сътвори и꙯с · г꙯лахѫ ·
4061410 ѣко сь естъ въ ꙇ҅стинѫ пророкъ грѧдꙙи въ миръ ·
4061500 ꙇ꙯с же разꙋмѣвъ · ѣко хотѧтъ прити · да въсхꙑтѧтъ і ·
4061510 ꙇ҅ сътворѧтъ і ц꙯р҄ѣ · о꙼тиде пакꙑ въ горѫ е꙼динъ ·
4061600 ꙇ҅ ѣко поздѣ бꙑстъ · сънидѫ ꙋченици его на море ·
4061700 ꙇ҅ вьлѣзъше въ ладиѭ · ѣ꙼дѣа꙼хѫ на онъ полъ морѣ · въ
4061710 каперънаꙋмъ · ꙇ҅ тъма а꙼бие бꙑс꙯ ·
4061720 ꙇ҅ не ꙋ бѣ пришьлъ къ н҄имъ ꙇ꙯с ·
4061800 по морю же вѣтрꙋ великꙋ дꙑхаѭштю ·
4061900 гребъше же ѣко дъва десѧти ꙇ҅ пѧть стадиі · ли ꙉ꙯ ти
4061910 ꙋзьрѣшѧ ꙇ꙯҅са ходѧшта по морю · ꙇ҅ близъ корабл҄ѣ
4061920 бꙑвъшѧ · ꙋбоѣшѧ сѧ ·
4062000 онъ же г꙯ла ꙇ҅мъ · а꙼зъ есмь не боꙇ҅те сѧ ·
4062100 хотѣа꙼хѫ же і приѩти въ корабл҄ь · ꙇ҅ абие бꙑс꙯
4062110 корабл҄ь на земл҄и · вь н҄ѭже ѣ꙼дѣа꙼хѫ ·

4062200 Въ ꙋтрѣꙇ же дьнь · народъ ꙇ҅же стоѣхѫ об онъ полъ
4062210 морѣ · видѣвъ ѣко корабл҄ѣ ꙇ҅ного не бѣ тꙋ · тъкъмо
4062220 единъ тъ · въ н҄ьже вьнидѫ ꙋченици его · ꙇ҅ ѣко не
4062230 вьниде съ ꙋченикꙑ своꙇми и꙯с · въ корабл҄ь ·
4062240 нъ едини ꙋченици его ꙇ҅дѫ ·
4062300 ꙇ҅ ини придѫ корабли отъ тивериѣдꙑ · близъ мѣста ·
4062310 ꙇ҅деже ѣшѧ хлѣбꙑ · хвалѫ въздавъшю г꙯ю ·
4062400 егда же видѣшѧ народи · ѣко ꙇ꙯с не бꙑстъ тꙋ · ни
4062410 ꙋченикъ его · вьлѣзѫ сами въ корабл҄ѧ · ꙇ҅ придѫ
4062420 въ каперънаꙋмъ · ꙇ҅ск[ꙋ]??ѭште и꙯са ·
4062500 ꙇ҅ обрѣтъше і об онъ полъ морѣ · ꙇ҅ рѣшѧ емꙋ · равви ·
4062510 когда сѣмо приде ·
4062600 ѡтъвѣшта ꙇ҅мъ и꙯с · ꙇ҅ рече · а꙼мин% а꙼мин% г꙯лѭ
4062610 вамъ · ꙇ҅штете мене не ѣко видѣсте знамениѣ · нъ ѣко
4062620 ѣ꙼ли есте хлѣбꙑ · ꙇ҅ насꙑтисте сѧ ·
4062700 дѣлаꙇ҅те брашьно гꙑбл҄ѭштее · въ животѣ вѣчьнѣмь · еже
4062710 с꙯нъ ч꙯скꙑ вамъ дастъ · сего бо о꙯ць знамена б꙯ъ ·
4062800 рѣшѧ же къ н҄емꙋ · чьто сътворимъ ·
4062810 да дѣлаемъ дѣла б꙯жиѣ ·
4062900 ѡтъвѣшта и꙯с ꙇ҅ рече ꙇ҅мъ · се естъ дѣло б꙯жие · да
4062910 вѣрꙋете въ тъ · егоже посъла онъ ·
4063000 рѣшѧ же емꙋ · кое ꙋбо тꙑ твориши знамение · да видимъ
4063010 ꙇ҅ вѣрѫ ꙇ҅мемъ тебѣ · Чьто дѣлаеши ·
4063100 ѡ꙯ци наши ѣ꙼шѧ манꙿна въ пꙋстꙑн҄и · ѣкоже естъ псано ·
4063110 хлѣбъ съ н꙯бесе дастъ ꙇмъ ѣ꙼сти ·
4063200 Рече же ꙇ҅мъ и꙯с · а꙼мин% а꙼мин% г꙯лѭ вамъ · не моси
4063210 дастъ вамъ хлѣбъ съ н꙯се · нъ о꙯ць моі · даетъ вамъ
4063220 хлѣбъ ꙇ҅стинънꙑи съ н꙯ебсе ·
4063300 хлѣбъ бо б꙯жі естъ съходѧи съ н꙯бсе ·
4063310 ꙇ҅ даѩи живота мирꙋ ·
4063400 рѣшѧ же къ н҄емꙋ · г꙯и · вьсегда даждь намъ хлѣбъ сь ·
4063500 рече же ꙇ҅мъ и꙯с · Азъ есмь хлѣбъ животънꙑ · грѧдꙙи
4063510 по мьнѣ · не ꙇ҅матъ възлакати сѧ · ꙇ҅ вѣрꙋѩі въ мѧ ·
4063520 не ꙇ҅матъ въждѧдати сѧ · никогдаже ·
4063600 нъ рѣхъ вамъ · ѣко ꙇ видѣсте мѧ ꙇ҅ не вѣрꙋете ми ·
4063700 Вьсе еже дастъ мьнѣ о꙯ць · къ мьнѣ придетъ · ꙇ҅
4063710 грѧдѫштаго къ мьнѣ · не ꙇ҅жденѫ вънъ ·
4063800 ѣко сънидъ съ н꙯се · да не твор҄ѭ вол҄ѧ моеѩ ·
4063810 нъ вол҄ѭ посълавъшаего мѧ ·
4063900 Се естъ вол҄ѣ посълавъшаего мѧ о꙯ца · да вьсѣко еже
4063910 дастъ ми · не погꙋбл҄ѫ отъ н҄его · нъ въскрѣшѫ ѩ
4063920 въ послѣдьн҄и дьнь ·
4064000 Се бо естъ вол҄ѣ о꙯ца моего · да вьсѣкъ видѧі с꙯на ·
4064010 ꙇ҅ вѣрꙋѩи вь н҄его · ꙇ҅ въскрѣшѫ ꙇ҅ а꙼зъ
4064020 въ послѣдьни дьнь ·
4064100 Ръпътахѫ же ꙇ҅юдеи о н҄емь · ѣко рече а꙼зъ есмь хлѣбъ
4064110 съшьдꙑ съ н꙯се ·
4064200 ꙇ҅ г꙯лахѫ · не сь ли естъ с꙯нъ ꙇ҅осифовъ · емꙋже мꙑ
4064210 знаемъ · о꙯ца ꙇ҅ матерь · како ꙋбо сь г꙯летъ ·
4064220 ѣко съ н꙯се сънидъ ·

4064300 Ѡтъвѣшта же и꙯с · ꙇ҅ рече ꙇмъ ·
4064310 не ръпъштите междю собоѭ ·
4064400 никътоже не можетъ прити къ мьнѣ · а꙼ште не о꙯ць
4064410 посълавꙑ мѧ привлѣчетъ его · ꙇ҅ азъ въскрѣшѫ его
4064420 въ послѣдьн҄и дьнь ·
4064500 естъ пꙿсано въ п꙯рорц꙯ѣхъ · ꙇ҅ бѫдѫтъ вьси ꙋчени[ци]
4064510 б꙯мь · Вьсѣкъ слꙑшавꙑ отъ о꙯ца ·
4064520 ꙇ҅ навꙑкъ придетъ къ мьнѣ ·
4064600 не ѣко о꙯ца видѣлъ естъ къто · тъкъмо сꙙи отъ б꙯а
4064610 тъ видѣ о꙯ца ·
4064700 а꙼мин% а꙼мин% г꙯лѭ вамъ · вѣрꙋѩи въ мѧ ꙇ҅матъ
4064710 живота вѣчьнаего ·
4064800 Азъ есмь хлѣбъ животънꙑ ·
4064900 Ѡ꙯ци [н]аши ѣ꙼шѧ маннѫ въ пꙋстꙑн҄и ꙇ҅ ꙋмрѣшѧ ·
4065000 Сь естъ хлѣбъ съходѧі съ н꙯бсе · да а꙼ште
4065010 къто о꙼тъ н҄его ѣ꙼стъ не ꙋмьретъ ·
4065100 а꙼зъ есмь хлѣбъ живꙑ · съшьдꙑ съ н꙯бсе · а꙼ште къто
4065110 сънѣстъ отъ хлѣба сего живъ бѫдетъ въ вѣкъ · хлѣбъ бо
4065120 ꙇ҅же а꙼зъ дамь · плъть моѣ естъ ·
4065130 ѭже а꙼зъ дамь за животъ вьсего мира ·
4065200 пьр҄ѣа꙼хѫ же сѧ ꙇ҅юдеи · междю собоѭ г꙯л҄ѭште · како
4065210 можетъ сь дати плъть своѭ намъ ѣ꙼сти ·
4065300 рече же ꙇ҅мъ и꙯с · а꙼мин , а꙼мин , г꙯лѭ вамъ · а꙼ште не
4065310 сънѣсте плъти с꙯на ч꙯скаго · ꙇ҅ пиети кръви его ·
4065320 живота не ꙇ҅мате вь себѣ ·
4065400 ѣ꙼дꙙи моѭ плъть · ꙇ҅ пиѩі моѭ кръвь · ꙇ҅матъ живота
4065410 вѣчьнаего · ꙇ҅ азъ въскрѣшѫ і въ послѣдьн҄и дьнь ·
4065500 Плъть бо моѣ ꙇ҅стинъное естъ брашьно ·
4065510 ꙇ҅ кръвь моѣ ꙇ҅стинъно естъ пиво ·
4065600 ѣ꙼дꙑ моѭ плъть · ꙇ҅ пиѩі моѭ кръвь ·
4065610 въ мьнѣ прѣбꙑ ꙇ҅ азъ въ н҄емь ·
4065700 ѣкоже посъла мѧ живꙙи о꙯ць · ꙇ҅ азъ живѫ о꙯ца ради ·
4065710 ꙇ҅ ѣдꙑ мѧ тъ живъ бѫдетъ мене ради ·
4065800 сь естъ хлѣбъ съшьдꙑ съ н꙯се · не ѣкоже ѣшѧ о꙯ци ваши
4065810 манꙿнѫ ꙇ҅ ꙋмрѣшѧ · ѣ꙼дꙙи хлѣбъ сь живъ бѫдетъ
4065820 въ вѣкъ ·
4065900 си рече на сънъмишти · ꙋчѧ въ каперънаꙋмѣ ·
4066000 мноѕи же слꙑшавъшеи · отъ ꙋченикъ его рѣшѧ · жестоко
4066010 естъ слово се · къто можетъ его слꙋшати ·
4066100 Вѣдꙑ же и꙯с вь себѣ · ѣко ръпъштѫтъ о семь ꙋченици
4066110 его · рече ꙇ҅мъ се ли вꙑ блазнитъ ·
4066200 а꙼ште ꙋбо ꙋзьрите с꙯на ч꙯скаго ·
4066210 въходѧшта ꙇ҅деже бѣ прѣжде ·
4066300 Д꙯хъ естъ ꙇ҅же жив[е]тъ · отъ плъти нѣстъ пользѧ
4066310 никакоѩже · г꙯лꙑ ѩже а꙼зъ г꙯лахъ вамъ д꙯хъ сѫтъ ·
4066320 ꙇ҅ животъ сѫтъ ·
4066400 нъ сѫтъ отъ васъ етери · ꙇ҅же не вѣрꙋѭтъ · Вѣдѣа꙼ше
4066410 бо ꙇ҅скони ꙇ꙯с · къто сѫтъ не вѣрꙋѭштеі ·
4066420 ꙇ҅ къто естъ хотѧі прѣдати і ·
4066500 ꙇ҅ г꙯лааше сего ради рѣхъ вамъ · ѣко никътоже не

4066510 можетъ прити къ мьнѣ · а꙼ште не бѫдетъ дано емꙋ
4066520 отъ о꙯ца моего ·
4066600 отъ сего мнози отъ ꙋченикъ его ꙇ҅дѫ вьспѧть ·
4066610 ꙇ҅ къ томꙋ не хождахѫ съ н҄имь ·
4066700 Рече же и꙯с · обѣма на десѧте · еда ꙇ҅ вꙑ хоштете ꙇ҅ти ·
4066800 отъвѣшта емꙋ симонъ петръ · г꙯и къ комꙋ ꙇ҅демъ ·
4066810 г꙯лꙑ живота вѣчьнаего ꙇ҅маши ·
4066900 ꙇ҅ мꙑ вѣровахомъ · ꙇ҅ познахомъ ·
4066910 ѣко тꙑ еси х꙯ъ с꙯нъ б꙯а живаго ·
4067000 отъвѣшта ꙇ҅мъ и꙯с · не азъ ли васъ · дъва на десѧте
4067010 ꙇ҅збърахъ · ꙇ҅ отъ васъ единъ диѣволъ естъ ·
4067100 Г꙯лаа꙼ше ꙇ҅юдѫ симонова · ꙇ҅скариота · сь бо хотѣа꙼ше
4067110 прѣдати і · единъ сꙑ отъ обою на десѧте ·
4070100 ꙇ҅ хождаа꙼ше съ н҄ими ꙇ꙯с · въ галилеи · не хотѣа꙼ше
4070110 бо въ ꙇ҅юдѣи ходити · ѣко ꙇ҅скаа꙼хѫ его ꙇ҅юдеі ꙋбити ·
4070200 бѣ же близъ праздьникъ ꙇ҅юдеꙇ҅скъ · скинопигиѣ ·
4070300 рѣшѧ же къ н҄емꙋ братриѣ его · прѣꙇ҅ди отъсѫдꙋ · ꙇ҅
4070310 иди въ ꙇюдеѩ · до ꙇ ꙋченици твоі видѧтъ дѣла твоѣ ·
4070320 ѣже твориши ·
4070400 никътоже бо въ таꙇнѣ ничесоже творитъ · ꙇ҅ иштетъ самъ
4070410 ѣвѣ бꙑти · аште си [всѣ] твориши ѣви сѧ вьсемꙋ мирꙋ ·
4070500 ни братиѣ бо вѣровахѫ вь н҄его ·
4070600 г꙯ла же ꙇ҅мъ и꙯с · врѣмѧ мое не ꙋ приде ·
4070610 а꙼ врѣмѧ ваше вьсегда готово естъ ·
4070700 не можетъ миръ ненавидѣти васъ · мене же ненавидитъ ·
4070710 ѣко а꙼зъ съвѣдѣтел҄ьствꙋѭ о н҄емь ·
4070720 ѣко дѣла его зъла сѫтъ ·
4070800 вꙑ вьзидѣте въ праздьникось · а꙼зъ не вьзидѫ
4070810 въ праздьникъ сь · ѣко врѣмѧ мое не ꙇ҅сплъни сѧ ·
4070900 си рекъ самъ оста въ галилеі ·
4071000 е꙼гда же вьзидѫ братриѣ его въ праздьникъ · тогда ꙇ҅
4071010 самъ вьзиде · не ѣвѣ нъ ако таі ·
4071100 ꙇ҅юдеі же его ꙇ҅скахѫ въ праздьникъ · ꙇ҅ г꙯лахѫ ·
4071110 къде естъ онъ ·
4071200 ꙇ҅ ръпътъ мъногъ бѣ о н҄емь въ народѣхъ · ови г꙯лахѫ
4071210 ѣко благъ естъ · ꙇ҅ни же г꙯лахѫ ни · нъ льститъ
4071220 народꙑ ·
4071300 никотерꙑ же ꙋбо ѣвѣ г꙯лаше о н҄емь ·
4071310 страха ради ꙇ҅юдеꙇ҅ска ·
4071400 а꙼бие же въ прѣполовл҄ение праздьника ·
4071410 вьзиде и꙯с въ цръкъве ꙇ҅ ꙋчаа꙼ше ·
4071500 ꙇ҅ дивл҄ѣахѫ сѧ ꙇ҅юдеи г꙯л҄ѭште ·
4071510 како сь кън҄игꙑ ꙋмѣетъ не ꙋчь сѧ ·
4071600 отъвѣшта же и꙯с · ꙇ҅ рече ꙇ҅мъ · мое ꙋчение нѣстъ
4071610 мое · нъ посълавъшаего мѧ ·
4071700 а꙼ште къто хоштетъ вол҄ѭ его творити · разꙋмѣетъ
4071710 о ꙋчени кое отъ б꙯а естъ · ли а꙼зъ себѣ г꙯л҄ѭ ·
4071800 г꙯лѧи о꙼ себѣ · славꙑ своеѩ ꙇ҅штетъ · а꙼ ꙇштѧі славꙑ
4071810 посълавъшаего і · сь ꙇ҅стиненъ естъ ·
4071820 ꙇ҅ нѣстъ неправъдꙑ вь н҄емь ·

4071900 не моси ли дастъ вамъ законъ · ꙇ҅ никътозе отъ васъ
4071910 творитъ закона · Чьто мене ꙇ҅штете ꙋбити ·
4072000 отъвѣшта народъ ꙇ҅ рече · бѣсъ ли ꙇ҅маши ·
4072010 къто тебе ꙇ҅штетъ ꙋбити ·
4072100 о꙼тъвѣшта и꙯с · ꙇ҅ рече ꙇ҅мъ · едино дѣло сътворихъ ·
4072110 ꙇ҅ вьси дивите сѧ ·
4072200 сего ради дастъ вамъ моси обрѣзание · не ѣко о꙼тъ
4072210 мосѣа естъ · нъ отъ о꙯ць · ꙇ҅ въ сѫботѫ о꙼брѣзаете
4072220 ч꙯ка ·
4072300 а꙼ште о꙼брѣзание приемл҄етъ ч꙯къ въ сѫботѫ · да не
4072310 разоритъ сѧ законъ мосѣовъ · на мѧ ли гнѣваете сѧ ·
4072320 ѣко вьсего ч꙯ка съдрава сътворихъ въ сѫботѫ ·
4072400 не сѫдите на лица · нъ правьдьнꙑ сѫдъ сѫдите ·
4072500 г꙯лахѫ же етериі о꙼тъ ꙇ꙯҅илмлѣнъ · не сь ли естъ
4072510 егоже ꙇ҅штѫтъ ꙋбити ·
4072600 ꙇ҅ се не обинꙋѩ сѧ г꙯летъ · ꙇ҅ ничесоже емꙋ не
4072610 г꙯лѭтъ · еда како разꙋмѣшѧ кънѧзи ѣко сь естъ х꙯ъ ·
4072700 нъ сего вѣмъ отъкѫдꙋ сь естъ · а꙼ х꙯ъ егда придетъ ·
4072710 Никътоже не вѣстъ отъкѫдꙋ естъ ·
4072800 възъва же въ цръкъве · ꙋчѧ и꙯с · ꙇ҅ г꙯лѧ · ꙇ҅ мене
4072810 вѣсте · ꙇ҅ вѣсте отъ кѫдꙋ есмь · ꙇ҅ о себѣ не придъ ·
4072820 нъ естъ ꙇ҅стиньнъ посълавꙑ мѧ · егоже вꙑ не вѣсте ·
4072900 а꙼зъ и вѣмь · Ѣко отъ н҄его есмь ꙇ҅ тъ мѧ посъла ·
4073000 ꙇ҅скахѫ же ѩти і · ꙇ҅ никътоже не възложи рѫкꙑ
4073010 на н҄ь · ѣко не ю бѣ пришьлъ годъ его ·
4073100 Ѡтъ народа же мнози вѣровашѧ въ нь · ꙇ҅ г꙯лахѫ · ѣко
4073110 х꙯ъ егда придетъ · еда больша знамениѣ сътворитъ ·
4073120 ѣже естъ сътворилъ ·
4073200 слꙑшашѧ же фарисѣі · народъ ръпъштѫшть о н҄емь се ·
4073210 Ꙇ посълашѧ архиереі · слꙋгꙑ да ꙇмѫтъ і ·
4073300 Рече же и꙯с · еште мало врѣмѧ съ вами есмь ·
4073310 ꙇ҅ идѫ къ посълавъшюемꙋ мѧ ·
4073400 Поꙇ҅штете мене ꙇ҅ не обрѧштете · ꙇ҅деже есмь азъ
4073410 вꙑ не можете прити ·
4073500 рѣшѧ же ꙇ҅юдеі къ себѣ сами · камо хоштетъ ꙇ҅ти · ꙇ҅
4073510 ꙋчити · елинꙑ ·
4073600 Чьто естъ слово се еже рече · вьзиштете мене ꙇ҅ не
4073610 обрѧштете · ꙇ҅ идеже есмь азъ вꙑ не можете прити ·
4073700 въ послѣдьни же дьнь великꙑ · праздьникъ · стоѣа꙼ше
4073710 и꙯с · ꙇ҅ зъваше г꙯лѧ · а꙼ште къто жѧждетъ ·
4073720 да придетъ · къ мьнѣ ꙇ҅ пиетъ ·
4073800 ꙇ҅ вѣрꙋѩі въ мѧ · ѣкоже кън҄игꙑ рѣшѧ · рѣкꙑ отъ чрѣва
4073810 его ꙇ҅стекѫтъ водꙑ живꙑ ·
4073900 се же рече о д꙯сѣ · ꙇ҅же хотѣхѫ приемати · вѣрꙋѭштеі
4073910 вь н҄его · не ю бо бѣ д꙯хъ с꙯тꙑ данъ ·
4073920 ѣко и꙯с не ю бѣ прославл҄енъ ·
4074000 Мнози же отъ народа слꙑшавъше словеса си ·
4074010 г꙯лахѫ сь естъ въ ꙇ҅стинѫ пророкъ ·
4074100 Дрꙋзи же г꙯лахѫ сь естъ х꙯ъ · ови же г꙯лахѫ ·
4074110 еда отъ галилеѩ х꙯ъ придетъ ·

4074200 не кънигꙑ ли рѣшѧ · ѣко отъ сѣмене д꙯ава · ꙇ҅ отъ
4074210 витьлеомьскаго градьца · ꙇ҅деже бѣ д꙯адъ придетъ х꙯ъ ·
4074300 Распьрѣ же бꙑс꙯ въ народѣ его ради ·
4074400 Етеріи же отъ н҄ихъ хотѣахѫ ѩти і ·
4074410 нъ никътоже не възложи на н҄ь рѫкꙋ ·
4074500 Придѫ же слꙋгꙑ · къ а꙼рхиерео꙼мъ ꙇ҅ фарисеомъ · ꙇ҅
4074510 рѣшѧ ꙇ҅мъ ти · по чьто не привѣсте его ·
4074600 отъвѣшташѧ слꙋгꙑ · николиже тако естъ · г꙯лъ ч꙯къ ·
4074610 ѣко сь ч꙯къ · отъвѣшташѧ ꙇ҅мъ фарисѣі ·
4074900 нъ народось · ꙇ҅же не вѣстъ закона проклѧти сѫтъ ·
4075000 г꙯ла никодимъ къ н҄имъ · пришедꙑ къ н҄емꙋ ноштиѭ ·
4075010 единъ сꙑ отъ н҄ихъ ·
4075100 еда законъ нашь сѫдитъ ч꙯кꙋ · а꙼ште не слꙑшитъ отъ
4075110 н҄его прѣжде · ꙇ҅ разꙋмѣѭтъ чьто творитъ ·
4075200 отъвѣшташѧ ꙇ҅ рѣшѧ емꙋ · еда тꙑ отъ галилеѩ еси ·
4075210 ꙇ҅спꙑтаи і ꙇ҅ виждь · ѣко отъ галилеѩ пророкъ
4075220 не придетъ ·
4075300 ꙇ҅ иде къжьдо въ домъ своі ·
4080100 %%ꙇ꙯҅ис же ꙇ҅де въ горѫ елеонь%%скѫѭ ·
4080200 ютро же пакꙑ при%%де въ цръковь · ꙇ҅ вси л҄юдие
4080210 %%ꙇ҅дѣахѫ къ н҄емꙋ · ꙇ҅ сѣ%%дъ ꙋчаа꙼ше ѩ ·
4080300 привѣсѧ же %%кънижьници ꙇ҅ фарисѣи %%женѫ въ
4080310 прѣл҄юбодѣани ѩтѫ : %%ꙇ҅ поставльше ѭ посрѣдѣ
4080400 %%г꙯лашѧ емꙋ · ꙋчител҄ю си %%жена ѩта естъ
4080410 нꙑн҄ѣ въ прѣ%%л҄юбодѣаниі ·
4080500 въ законѣ %%намъ моси повелѣ · тако%%вꙑѩ камениемь
4080510 поби%%вати · тꙑ же чьто г꙯леши ·
4080600 %%се же рѣшѧ ꙇ҅скꙋшаѭште и · %%да бѫ ꙇ҅мѣли на н҄ь
4080610 чьто %%г꙯лати · и꙯с же низъ покло%%нь сѧ ·
4080620 прьстомь писаше %%на земи ·
4080700 ѣко же прилежа%%хѫ въпрашаѭште і · въ%%склони сѧ ꙇ
4080710 рече ꙇ҅мъ · %%ꙇ҅же васъ без грѣха естъ ·
4080720 %%прѣжде връѕи камень на н҄ѭ ·
4080800 %%ꙇ҅ пакꙑ поклонь сѧ писа%%ше на земл҄и ·
4080900 слꙑсавъ%%ше ꙇ҅схождахѫ · единъ по %%единомꙋ · начьнъше
4080910 отъ %%старьць · ꙇ҅ оста единъ ·
4080920 %%ꙇ҅ жена стоѩшті посрѣдѣ ·
4081000 %%въсклонь же сѧ и꙯с рече еі · %%жено · къде сѫтъ
4081010 ꙇ҅же на тѧ %%важдахѫ · никꙑже ли те%%бе осѫди ·
4081100 она же рече · ни%%кътоже г꙯и · рече же и꙯с · ни ·
4081110 %%азъ тебе о꙼сѫждаѭ · ꙇ҅ди ·
4081120 %%ꙇ҅ отъселѣ не съгрѣшаі %%къ томꙋ ·
4081200 Пакꙑ же ꙇ҅мъ рече и꙯с г꙯лѧ · азъ есмь свѣтъ мирꙋ ·
4081210 ходѧі по мнѣ · не ꙇ҅матъ ходити въ тъмѣ ·
4081220 нъ ꙇ҅матъ свѣта животънаго ·
4081300 рѣшѧ же емꙋ фарисѣі · тꙑ о себѣ самъ
4081310 съвѣдѣтельствꙋеши · съвѣдѣтельство твое нѣстъ
4081320 ꙇ҅стинъно ·
4081400 отъвѣшта и꙯с · ꙇ҅ рече ꙇ҅мъ · а꙼ште а꙼зъ
4081410 съвѣдѣтельствꙋѭ о мьнѣ самомь · съвѣдѣтел҄ьство мое

4081420 [нѣстъ] ꙇ҅стинъно естъ · ѣко вѣмь отъкѫдꙋ придъ ·
4081430 ꙇ҅ камо грѧдѫ · ꙇ҅ камо ꙇ҅дѫ ·
4081500 вꙑ же по плъти сѫдите · азъ не сѫждѫ никомꙋже ·
4081600 а꙼ште сѫждѫ а꙼зъ сѫдъ моі ꙇ҅стиньнъ естъ · ѣко единъ
4081610 нѣсмь · нъ азъ ꙇ҅ посълавꙑ мѧ о꙯ць ·
4081700 ꙇ҅ въ законѣ же вашемь · спꙿано естъ · ѣко дъвою ч꙯кꙋ
4081710 съвѣдѣтел҄ьство ꙇ҅стиньно естъ ·
4081800 а꙼зъ есмь съвѣдѣтел҄ьствꙋѩі о мьнѣ самомь · ꙇ҅
4081810 съвѣдѣтельствꙋетъ о꙼ мьнѣ · посълавꙑ ме о꙯ць ·
4081900 г꙯лахѫ же емꙋ къде естъ о꙯ць твоі · Ѡтъвѣшта и꙯с · ни
4081910 мене вѣсте ни о꙯ца мего · а꙼ште мѧ бисте вѣдѣли ·
4081920 ꙇ҅ о꙯ца моего ꙋбо бисте вѣдѣли ·
4082000 Сиѩ г꙯лꙑ г꙯ла · въ газофилакиі · ꙋчѧ въ цръкъве · ꙇ
4082010 никътоже не етъ его · ѣко не ю бѣ пришьла година его ·
4082100 Рече же ꙇ҅мъ пакꙑ и꙯с · азъ ꙇ҅дѫ · ꙇ҅ вьзиштете
4082110 мене · ꙇ҅ въ грѣсѣ вашемь ꙋмьрете · ѣможе а꙼зъ ꙇдѫ ·
4082120 вꙑ не можете прити ·
4082200 г꙯лахѫ же ꙇ҅юдеі · еда сѧ самъ ꙋбиетъ · ѣко г꙯летъ ·
4082210 ѣможе а꙼зъ ꙇ҅дѫ · вꙑ не можете прити ·
4082300 а꙼зъ отъ вꙑшьн҄ихъ есмь · вꙑ отъ вьсего мира есте ·
4082310 азъ нѣсмь отъ вьсего мира
4082400 рѣхъ ꙋбо ѣко ꙋмьрете въ грѣсѣхъ вашихъ · а꙼ште бо вѣрꙑ
4082410 не емлете азъ есмь · ꙋмьрете въ грѣсѣхъ вашихъ ·
4082500 г꙯лаахѫ же емꙋ · тꙑ къто еси · ꙇ҅ рече ꙇ҅мъ и꙯с ·
4082510 начѧтъкъ · ѣко ꙇ҅ г꙯лѭ вамъ ·
4082600 мъного ꙇ҅мамь о васъ г꙯лати · ꙇ҅ сѫдити · нъ посълавꙑ
4082610 мѧ ꙇ҅стиннъ естъ · ꙇ҅ азъ ѣже слꙑшахъ отъ н҄его ·
4082620 си г꙯лѭ въ мирѣ ·
4082700 ꙇ҅ не разꙋмѣшѧ · ѣко о꙯ца ꙇ҅мъ г꙯лаа꙼ше б꙯а ·
4082800 Рече же ꙇмъ и꙯с · егда вьзнесете с꙯на ч꙯скаго · тогда
4082810 разꙋмѣете ѣ꙼ко а꙼зъ есмь · ꙇ҅ о себѣ ничесоже не
4082820 творѫ · нъ ѣкоже наꙋчи мѧ о꙯ць · си г꙯лѭ ·
4082900 ꙇ҅ посълавꙑ мѧ съ мъноѭ естъ · не остави мене единого
4082910 о꙯ць · ѣко азъ ꙋгодьна твор҄ѭ емꙋ вьсегда ·
4083000 си г꙯лѭштю емꙋ · мнози вѣровашѧ въ нь ·
4083100 Г꙯лаше же и꙯с · къ вѣровавъшимъ въ н҄ь ꙇ҅юдеомъ ·
4083110 а꙼ште вꙑ прѣбѫдете въ словеси моемь ·
4083120 въ ꙇстинѫ ꙋченици моі бѫдете ·
4083200 ꙇ҅ разꙋмѣете ꙇ҅стинѫ · ꙇ҅ истина свободитъ вꙑ ·
4083300 отъвѣшташѧ емꙋ ꙇ҅юдеі · сѣмѧ а꙼враа꙼мл҄е есмъ · ꙇ҅
4083310 никомꙋже не работахомъ николиже · како тꙑ г꙯леши ·
4083320 ѣко свободь бѫдете ·
4083400 отъвѣшта ꙇ҅мъ и꙯с · а꙼мин% а꙼мин% г꙯лѭ вамъ · ѣко
4083410 всѣкъ творѧі грѣхъ · рабъ естъ грѣхꙋ ·
4083500 А рабъ не прѣбꙑваетъ въ домꙋ въ вѣкъ ·
4083510 с꙯нъ прѣбꙑваетъ въ вѣкъ ·
4083600 аште ꙋбо с꙯нъ вꙑ свободитъ · въ ꙇстинѫ свободь
4083610 бѫдете ·
4083700 вѣмь ѣко сѣмѧ а꙼враа꙼мл҄е есте · нъ ꙇштете мене
4083710 ꙋбити · ѣко слово мое не въмѣштаетъ сѧ въ вꙑ ·

4083800 азъ ѣже видѣхъ ꙋ о꙯ца моего г꙯лѭ · ꙇ҅ вꙑ ꙋбо ѣже
4083810 видѣсте ꙋ о꙯ца вашего творите ·
4083900 отъвѣшташѧ ꙇ҅ рѣшѧ емꙋ · о꙯ць нашь а꙼враа꙼мъ естъ ·
4083910 г꙯ла ꙇ҅мъ и꙯с · а꙼ште чѧда а꙼врамл҄ѣ бꙑсте бꙑли ·
4083920 дѣла а꙼враа꙼мл҄ѣ творили бꙑсте ·
4084000 нꙑн҄ѣ же ꙇ҅штете мене ꙋбити · ч꙯ка ꙇ҅же ꙇ҅стинѫ вамъ
4084010 г꙯лахъ ѭже слꙑшахъ отъ б꙯а ·
4084020 Сего а꙼враа꙼мъ нѣстъ сътворилъ ·
4084100 вꙑ творите дѣла о꙯ца вашего · рѣшѧ же емꙋ · мꙑ отъ
4084110 л҄юбодѣаниѣ нѣсмъ рождени · мꙑ единого о꙯ца ꙇ҅мамъ
4084120 б꙯а ·
4084200 рече же ꙇ҅мъ и꙯с · а꙼ште б꙯ъ о꙯ць вашь би бꙑлъ ·
4084210 л҄юбили мѧ бисте · азъ бо отъ б꙯а ꙇ҅зидъ ꙇ҅ придъ ·
4084220 к꙯оц꙯ · не о себѣ бо придъ · нъ тъ мѧ посъла ·
4084300 по чьто бесѣдꙑ моеѩ не разꙋмѣете · ѣко не можете
4084310 слꙑшати словесе моего ·
4084400 вꙑ отъ о꙯ца диѣвола есте · ꙇ҅ похоти о꙯ца вашего
4084410 хоштете творити · онъ ч꙯коꙋбица бѣ ꙇ҅скони · ꙇ҅ въ
4084420 ꙇстинѣ не стоꙇтъ · ѣко нѣстъ ꙇ҅стинꙑ вь н҄емь · егда
4084430 г꙯летъ лъжѫ · отъ своꙇхъ г꙯летъ · ѣко лъжь естъ ꙇ҅
4084440 о꙯ць его ·
4084500 азъ же зане ꙇ҅стинѫ г꙯лѭ · не емл҄ете вѣрꙑ мьнѣ ·
4084600 къто отъ васъ обличаетъ мѧ о꙼ грѣсѣ · аште ꙇ҅стинѫ
4084610 г꙯лѭ · по чьто вꙑ вѣрꙑ не емлете мьнѣ ·
4084700 ꙇ҅же естъ отъ б꙯а · г꙯лъ б꙯жіи послꙋшаетъ · сего ради
4084710 вꙑ не послꙋшаете · ѣко нѣсте отъ б꙯а ·
4084800 отъвѣшташѧ ꙇ҅юдеі · ꙇ҅ рѣшѧ емꙋ · не добрѣ ли г꙯лемъ
4084810 мꙑ · ѣко самарѣнинъ еси тꙑ · ꙇ҅ бѣсъ ꙇ҅маши ·
4084900 отъвѣшта и꙯с · азъ бѣса не ꙇ҅мамь · нъ чьтѫ о꙯ца
4084910 моего · ꙇ҅ вꙑ не чьтете мене ·
4085000 а꙼зъ же не ꙇ҅штѫ славꙑ моеѩ · естъ ꙇ҅штѧи ꙇ҅ сѫдѧ ·
4085100 а꙼мин% а꙼мин% г꙯л҄ѭ вамъ · а꙼ште къто слово мое
4085110 събл҄юдетъ · съмръти не ꙇ҅матъ видѣти въ вѣкъ ·
4085200 рѣшѧ же емꙋ ꙇ҅юдеі · нꙑн҄ѣ разꙋмѣхомъ ѣко бѣсъ ꙇмаши ·
4085210 а꙼враа꙼мъ ꙋмьрѣтъ ꙇ҅ пророци · ꙇ҅ тꙑ г꙯леши · ѣко аште
4085220 къто слово мое събл҄юдетъ · не ꙇ҅матъ въкꙋсити
4085230 съмръти въ вѣкъ ·
4085300 еда тꙑ бол҄иі еси о꙯ца нашего · а꙼враа꙼ма · ꙇ҅же
4085310 ꙋмрѣтъ ꙇ҅ пророци ꙋмрѣшѧ · къто сѧ самъ тꙑ твориши ·
4085400 отъвѣшта и꙯с · а꙼ште а꙼зъ славл҄ѭ сѧ самъ · слава моѣ
4085410 ничьтоже естъ · естъ о꙯ць моі славѧꙇ҅ мѧ ·
4085420 егоже вꙑ г꙯лете ѣко б꙯ъ нашь естъ ·
4085500 ꙇ҅ не познасте его · азъ же вѣмь і · ꙇ҅ аште рекѫ ·
4085510 ѣко не вѣмь его · бѫдѫ подобьнъ вамъ лъжь ·
4085520 нъ вѣмь і · ꙇ҅ слово его събл҄юдаѭ ·
4085600 а꙼враа꙼мъ о꙯ць вашь · радъ би бꙑлъ да би видѣлъ дьнь
4085610 моі · ꙇ҅ видѣ ꙇ҅ въздрадова сѧ ·
4085700 рѣшѧ же ꙇ҅юдеі къ н҄емꙋ · пѧти десѧтъ лѣтъ не ю
4085710 ꙇ҅маши · а꙼враа꙼мъ ли еси видѣлъ ·
4085800 рече ꙇ҅мъ и꙯с · а꙼мин , а꙼мин , г꙯лѭ вамъ ·

4085810 прѣжде даже не бꙑстъ а꙼враа꙼мъ · а꙼зъ есмь ·
4085900 вьзѧшѧ же камение · да връгѫтъ на нь · ꙇ꙯с же съкрꙑ
4085910 сѧ · ꙇ҅ изиде ꙇ҅ цръкъве · ꙇ҅ прошьдъ посрѣдѣ ꙇ҅хъ ·
4085920 ꙇ҅дѣа꙼ше ꙇ҅ хождаше тако · к꙯оц꙯ · з꙯ач꙯ ·
4090100 ꙇ҅ мимоꙇдꙑ видѣ ч꙯ка слѣпа · отъ р꙯са ·
4090200 ꙇ҅ въпросишѧ і ꙋченици г꙯лѭште · равви · къто
4090210 съгрѣши · сь ли ꙇ҅ли родител҄ѣ его ·
4090220 да слѣпъ роди сѧ ·
4090300 отъвѣшта и꙯с · ни сь съгрѣши · ни родител҄ѣ его ·
4090310 нъ да ѣвѧтъ сѧ дѣла б꙯жиѣ на н҄емь ·
4090400 мьнѣ подобаетъ · дѣлати дѣла · посълавъшаа꙼его мѧ ·
4090410 доньдеже дьнь е꙼стъ придетъ ношть ·
4090420 егда никътоже не можетъ дѣлати ·
4090500 егда въ мирѣ есмь свѣтъ есмь мирꙋ ·
4090600 си рекъ плинѫ на земл҄ѫ · ꙇ҅ сътвори брьние отъ
4090610 плиновениѣ · ꙇ҅ помаза емꙋ очи брьниемь ·
4090700 ꙇ҅ рече емꙋ ꙇ҅ди ꙋмꙑ сѧ · въ кѫпѣли силꙋамьсцѣ · еже
4090710 съказаетъ сѧ посъланъ · ꙇ҅ иде же ·
4090720 ꙇ҅ ꙋмꙑ сѧ ꙇ҅ приде вѧдѧ ·
4090800 сѫсѣди же · ꙇ҅ иже бѣа꙼хѫ видѣли прѣжде · ѣко
4090810 проситель бѣ · г꙯лахѫ · не сь ли естъ сѣдѧ ꙇ҅ просѧ ·
4090820 ови г꙯лахѫ ѣко сь естъ ·
4090900 А ꙇ҅ни г꙯лахѫ подобьнъ емꙋ естъ ·
4090910 онъ же г꙯лаше ѣко азъ есмь ·
4091000 г꙯лахѫ же емꙋ · како ти сѧ отврѣсте очи ·
4091100 отъвѣшта онъ ꙇ҅ рече · ч꙯къ · нарицаемꙑ и꙯с · брьние
4091110 сътвори · ꙇ҅ помаза очи ми · ꙇ҅ рече ми · ꙇ҅ди въ
4091120 кѫпѣль силаа꙼мл҄ѫ · ꙇ҅ ꙋмꙑ сѧ ·
4091130 шьдъ же ꙇ҅ ꙋмꙑвъ сѧ прозьрѣхъ ·
4091200 рѣшѧ же емꙋ къто тъ е꙼стъ · г꙯ла не вѣмь ·
4091300 вѣсѧ і къ фарисѣомъ · ꙇ҅же бѣ ꙇ҅ногда слѣпъ ·
4091400 бѣ же сѫбота · егда сътвори брьние и꙯с ·
4091410 ꙇ҅ отвръзе емꙋ очи ·
4091500 пакꙑ же въпрашахѫ і фарисѣи како прозьрѣ · онъ же рече
4091510 ꙇ҅мъ · брьние положи мьнѣ на очию ·
4091520 ꙇ҅ ꙋмꙑхъ сѧ ꙇ виждѫ ·
4091600 г꙯лахѫ же отъ фарисѣи етери · нѣстъ сь отъ б꙯а ч꙯къ ·
4091610 ѣко сѫботꙑ не хранитъ · ови г꙯лаа꙼хѫ · како можетъ
4091620 ч꙯къ грѣшьнъ · сице знамениѣ творити ·
4091630 ꙇ҅ распьрѣ бѣ вь н҄ихъ ·
4091700 г꙯ла꙼шѧ слѣпьцю пакꙑ · тꙑ чьто г꙯леши о н҄емь · ѣко
4091710 отвръзе очи твоі · о꙼нъ же рече ѣко пророкъ естъ ·
4091800 не ѩсѧ же вѣрꙑ ꙇ҅юдеі о꙼ н҄емь · ѣко бѣ слѣпъ ꙇ҅
4091810 прозьрѣ · доньдеже възгласишѧ родител҄ѣ ·
4091820 того прозьрѣвъшаего ·
4091900 ꙇ҅ въпросишѧ ѣ г꙯л҄ѭште · сь ли естъ с꙯нъ ваю · егоже
4091910 вꙑ г꙯лета · ѣко слѣпъ роди сѧ · како ꙋбо нꙑн҄ѣ видитъ ·
4092000 отъвѣштасте ꙇ҅мъ родител҄ѣ его ꙇ҅ рѣста · то вѣвѣ ѣко
4092010 сь естъ с꙯нъ наю · ꙇ҅ ѣко слѣпъ роди сѧ ·
4092100 како же нꙑн҄ѣ видитъ не вѣвѣ · ли къто емꙋ отвръзе

4092110 очи не вѣвѣ · самого въпросите · въздрастъ ꙇ҅матъ
4092120 самъ · о себѣ да г꙯летъ ·
4092200 сице рѣсте родител҄ѣ его · ѣко боѣа꙼шете сѧ ꙇ҅юдѣі ·
4092210 юже бо сѧ бѣа꙼хѫ съложили ꙇ҅юдеі · да а꙼ште къто
4092220 ꙇ҅сповѣстъ х꙯а · отълѫчьнъ сънъмишта бѫдетъ ·
4092300 сего ради родител҄ѣ его рѣсте · ѣко въздрастъ ꙇ҅матъ ·
4092310 самого въпросите ·
4092400 възгласишѧ же въторицеѭ ч꙯ка · ꙇ҅же бѣ слѣпъ · ꙇ҅ рѣшѧ
4092410 емꙋ · даждь славѫ б꙯ѵ · мꙑ вѣмъ ѣко ч꙯къ сь
4092420 грѣшьнъ естъ ·
4092500 о꙼тъвѣшта же онъ ꙇ҅ рече · а꙼ште грѣшьникъ естъ не
4092510 вѣмь · едино вѣмь · ѣко слѣпъ бѣхъ · нꙑн҄ѣ же виждѫ ·
4092600 рѣшѧ же емꙋ пакꙑ · чьто сътвори тебѣ ·
4092610 како о꙼твръзе твоі очи ·
4092700 отъвѣшта ꙇ҅мъ · рѣхъ вамъ юже · ꙇ҅ не слꙑшасте · чьто
4092710 пакꙑ хоштете слꙑшати · еда ꙇ҅ вꙑ ꙋченици его
4092720 хоштете бꙑти ·
4092800 они же ꙋкоришѧ і ꙇ҅ рѣшѧ · тꙑ ꙋченикъ еси того ·
4092810 мꙑ мосѣови есмъ ꙋченици ·
4092900 мꙑ вѣмꙑ ѣко мосѣови г꙯ла б꙯ъ ·
4092910 сего же не вѣмъ отъкѫдꙋ естъ ·
4093000 отъвѣшта ч꙯къ ꙇ҅ рече ꙇ҅мъ · о семь ꙋбо дивъно естъ ·
4093010 ѣко вꙑ не вѣсте отъкѫдꙋ естъ · ꙇ҅ отврьзе очи моі ·
4093100 вѣмь же ѣко грѣшьникъ б꙯ъ не послꙋшаетъ · нъ а꙼ште
4093110 къто б꙯гочьтьць естъ · ꙇ҅ вол҄ѫ его творитъ ·
4093120 того послꙋшаетъ ·
4093200 отъ вѣка нѣстъ слꙑшано · ѣко къто отвръзе очи
4093210 слѣпꙋ рожденꙋ ·
4093300 а꙼ште сь не би отъ б꙯а бꙑлъ · не моглъ би
4093310 творити ничесоже ·
4093400 отъвѣшташѧ ꙇ҅ рѣшѧ емꙋ · въ грѣсѣхъ тꙑ родилъ сѧ еси
4093410 вьсь · ꙇ҅ тꙑ ли нꙑ ꙋчиши · ꙇ҅згънашѧ же і вънъ ·
4093500 слꙑшавъ же и꙯с · ѣко ꙇ҅згънашѧ і вънъ · ꙇ҅ обрѣтъ і
4093510 рече емꙋ · тꙑ вѣрꙋеши ли въ с꙯на б꙯жиѣ ·
4093600 о꙼тъвѣшта онъ ꙇ҅ рече ꙇ҅ къто естъ г꙯и ·
4093610 да вѣрѫ ꙇ҅мѫ вь н҄его ·
4093700 рече же емꙋ и꙯с · ꙇ҅ видѣлъ і еси ·
4093710 ꙇ҅ г꙯лѧі съ тобоѭ тъ естъ ·
4093800 онъ же рече · вѣрꙋѭ г꙯и · ꙇ҅ поклони сѧ емꙋ · к꙯оц꙯
4093900 ꙇ҅ рече и꙯с · на сѫдъ азъ въ миръ се придъ · да
4093910 невидѧштеі видѧтъ · ꙇ҅ видѧштеі слѣпи бѫдѫтъ ·
4094000 слꙑшашѧ се отъ фарисѣі · сиі сѫштеі съ н҄имь ·
4094010 ꙇ҅ рѣшѧ емꙋ · еда ꙇ҅ мꙑ слѣпи есмъ ·
4094100 рече же ꙇ҅мъ и꙯с · аште бисте слѣпи бꙑли · не бисте
4094110 ꙇ҅мѣли грѣха · нꙑн҄ѣ же г꙯лете · ѣко видимъ ·
4094120 ꙇ҅ грѣхъ [в]ашь прѣбꙑваетъ ·
4100100 а꙼мин% а꙼мин% г꙯лѭ вамъ · не въходѧꙇ двьрьми въ дворъ
4100110 овьчиі · нъ прѣлазѧі ꙇ҅нꙋдꙋ · тъ тать естъ ·
4100120 ꙇ҅ разбоꙇникъ ·
4100200 а꙼ въходѧі двьрьми · пастꙑрь естъ о꙼вцамъ ·

4100300 семꙋ двьрьникъ отвръзаетъ · ꙇ҅ овьцѧ гласъ его
4100310 слꙑшѧтъ · ꙇ҅ своѩ овьцѧ глашаетъ по ꙇ҅мени ·
4100320 ꙇ҅ изгонитъ ѩ ·
4100400 егда своѩ овьцѧ ꙇ҅жденетъ · прѣдъ н҄ими ходитъ · ꙇ҅
4100410 овьцѧ по н҄емь ꙇ҅дѫтъ · ѣко вѣдѧтъ гласъ его ·
4100500 по тꙋждемь же не ꙇ҅дѫтъ · нъ бѣжѧтъ отъ н҄его ·
4100510 ѣко не знаѭтъ штюждего гласа ·
4100600 сиѭ притъчѫ рече ꙇ҅мъ и꙯с · они же не разꙋмѣшѧ чьто
4100610 бѣашѧ · ѣже г꙯лашѧ ꙇ҅мъ
4100700 рече же ꙇ҅мъ пакꙑ и꙯с · а꙼мин% а꙼мин% г꙯лѭ вамъ ·
4100710 а꙼зъ есмь двьри овьцамъ ·
4100800 вьси еликоже ꙇ҅хъ приде прѣжде мене · татие сѫтъ ꙇ҅
4100810 разбоꙇници · нъ не послꙋшашѧ ꙇ҅хъ овьцѧ ·
4100900 а꙼зъ есмь двьри · мъноѭ а꙼ште къто вьнидетъ · с꙯петъ
4100910 сѧ · ꙇ҅ вьнидетъ ꙇ҅ изидетъ · ꙇ҅ пажить обрѧштетъ · к꙯оц꙯ ·
4101000 тать не приходитъ · нъ да ꙋкрадетъ · ꙇ҅ ꙋбиетъ · ꙇ҅
4101010 погꙋбитъ · а꙼зъ придъ да живота ꙇ҅мѫтъ ·
4101100 а꙼зъ есмь пастꙑрь добрꙑ · пастꙑрь добрꙑ полагаетъ
4101110 д꙯шѫ своѭ за овьцѧ ·
4101200 а наꙇ҅мьникъ ꙇ҅же нѣстъ пастꙑр҄ь · емꙋже не сѫтъ овьцѧ
4101210 своѩ · видитъ влька грѧдѫшта · ꙇ҅ оставл҄ѣетъ овьцѧ ꙇ҅
4101220 бѣгаетъ · ꙇ҅ влькъ расхꙑтитъ ѩ · ꙇ҅ распѫдитъ овьцѧ ·
4101300 а наꙇ҅мьникъ бѣжитъ · ѣко наꙇ҅мьникъ естъ ·
4101310 ꙇ҅ не брѣжетъ о꙼ о꙼вьцахъ ·
4101400 Азъ есмь пастꙑрь добрꙑ · ꙇ҅ знаѭ моѩ ·
4101410 ꙇ҅ знаѭтъ мѧ моѩ ·
4101500 ѣкоже знаетъ мѧ о꙯ць · ꙇ҅ азъ знаѭ о꙯ца ·
4101510 ꙇ҅ д꙯шѫ моѭ полагаѭ за овьцѧ ·
4101600 ꙇ҅ инꙑ о꙼вцѧ ꙇ҅мамь · ѩже не сѫтъ отъ двора сего · ꙇ҅
4101610 тꙑ ми подобаетъ привести · ꙇ҅ глас моі ꙋслꙑшѧтъ · ꙇ҅
4101620 бѫдетъ едино стадо · ꙇ҅ единъ пастꙑрь ·
4101700 сего ради мѧ о꙯ць л҄юбитъ · ѣко азъ полагаѭ
4101710 д꙯шѫ моѭ · да пакꙑ приімѫ ѭ ·
4101800 Никътоже възъметъ еѩ отъ мене · нъ азъ полагаѭ о с[ебѣ]
4101810 о꙼бласть ꙇ҅мамь положити ѭ · ꙇ҅ область ꙇ҅мамь пакꙑ
4101820 приѩти ѭ · сьѭ заповѣдь приѩхъ отъ о꙯ца моего ·
4101900 расп҄ьр҄ѣ же пакꙑ бꙑс꙯ въ ꙇюдѣꙇхъ · за словеса си
4102000 г꙯лахѫ же мнози отъ н҄ихъ · бѣсъ ꙇ҅матъ ·
4102010 ꙇ҅ неꙇ҅стовъ е꙼стъ · чьто его послꙋшаете ·
4102100 ꙇ҅ни г꙯лахѫ · сиі г꙯ли не сѫтъ бѣсънꙋѭштаего сѧ ·
4102110 еда бѣсъ можетъ · слѣпомъ очи отврѣсти ·
4102200 Бꙑшѧ же тогда с꙯вѧшниѣ въ ꙇ꙯лмѣхъ · ꙇ҅ зима бѣ ·
4102300 ꙇ҅ хождаше и꙯с · въ цръкъве · въ притворѣ соломꙋн҄и ·
4102400 обидѫ же і ꙇ҅юдѣи ꙇ҅ г꙯лахѫ емꙋ · доколѣ д꙯шѧ нашѧ
4102410 вьземл҄еши · а꙼ште тꙑ еси х꙯ъ · рьци намъ
4102420 не обинꙋѩ сѧ ·
4102500 отъвѣшта ꙇ҅мъ и꙯с · рѣхъ вамъ ꙇ҅ не вѣрꙋете · дѣла
4102510 ѣ꙼же твор҄ѭ а꙼зъ въ ꙇмѧ о꙯ца моего ·
4102520 та съвѣдѣтел҄ьствꙋѭтъ о мнѣ ·
4102600 нъ вꙑ не вѣрꙋете · нѣсте бо отъ овьць моꙇхъ ·

4102610 ѣкоже рѣхъ вамъ ·
4102700 Ѡвꙿцѧ моѩ гласа моего слꙋшаѭтъ · ꙇ҅ азъ знаѭ ѩ ·
4102710 ꙇ҅ по мьнѣ грѧдѫтъ ·
4102800 ꙇ҅ азъ животъ вѣчьнꙑ даѭ ꙇ҅мъ · ꙇ҅ не погꙑбнѫтъ въ
4102810 вѣкъ · ꙇ҅ не въсхꙑтитъ ꙇ҅хъ никътоже · отъ рѫкꙑ моеѩ ·
4102900 о꙯ць мои ꙇ҅же дастъ мьнѣ · бол҄иі вꙿсѣхъ е꙼стъ · ꙇ҅
4102910 никътоже не можетъ въсхꙑтити ꙇ҅хъ ·
4102920 о꙼тъ рѫкꙑ о꙯ца моего ·
4103000 а꙼зъ ꙇ҅ о꙯ць едино есвѣ ·
4103100 вьзѧшѧ же пакꙑ камение ꙇ҅юдѣі · да і побиѭтъ ·
4103200 ꙇ҅ отъвѣшта ꙇ҅мъ и꙯с · мънога дѣла добраа ѣвихъ вамъ ·
4103210 отъ о꙯ца моего · за кое ꙇ҅хъ дѣло ·
4103220 камение на мѧ мештете ·
4103300 ѡтъвѣшташѧ емꙋ ꙇ҅юдѣі г꙯лѭште · о добрѣ дѣлѣ не
4103310 мештемъ камениѣ на тѧ · нъ о власвимиі ·
4103320 ѣко тꙑ ч꙯къ сꙑ твориши сѧ самъ б꙯ъ ·
4103400 отъвѣшта ꙇ҅мъ и꙯с · нѣстъ ли псано въ законѣ вашемь ·
4103410 ѣко а꙼зъ рѣхъ боѕи есте ·
4103500 а꙼ште онъ рече богꙑ · къ н҄имъже рече слово б꙯жие ·
4103510 ꙇ҅ не могѫтъ сѧ разорити кън҄игꙑ ·
4103600 егоже о꙯ць с꙯ти · ꙇ҅ посъла въ миръ · вꙑ г꙯лете ѣко
4103610 власвимл҄ѣеши · зан҄е рѣхъ ѣко с꙯нъ б꙯жіи есмь ·
4103700 а꙼ште не творѫ дѣлъ о꙯ца моего · не емлѣте ми вѣрꙑ ·
4103800 а꙼ште ли твор҄ѭ · а꙼ште ꙇ҅ мьнѣ вѣрꙑ не емлете ·
4103810 дѣломъ моꙇмъ вѣрѫ ꙇ҅мѣте · да разꙋмѣете · ꙇ҅ вѣрꙋете ·
4103820 ѣко въ мьнѣ о꙯ць ꙇ҅ азъ въ о꙯ци · к꙯оц꙯ ·
4103900 ꙇ҅скахѫ же его пакꙑ ѩти · ꙇ҅зиде отъ рѫкꙑ ꙇ҅хъ ·
4104000 ꙇ҅ иде пакꙑ на онъ полъ ꙇ҅ордана · на мѣсто ꙇ҅деже бѣ
4104010 ꙇ҅оанъ · прѣжде крьстѧ · ꙇ҅ прѣбꙑс꙯ тꙋ ·
4104100 ꙇ҅ мнози придѫ къ н҄емꙋ · ꙇ҅ г꙯лаа꙼хѫ · ѣко ꙇ҅оа꙼нъ
4104110 ꙋбо знамениѣ не сътвори · ниедьногоже · вьсѣ елико
4104120 рече · ꙇ҅оанъ о семь ꙇ҅стина бѣ ·
4104200 ꙇ҅ мнози вѣровашѧ вь н҄его тꙋ ·
4110100 Бѣ же етеръ болѧ лазарь отъ витаниѩ · градьца
4110110 марина · ꙇ҅ марътꙑ сестрꙑ еѩ ·
4110200 бѣ же мариѣ · помазавъшиѣ г꙯ѣ мѵромь · ꙇ҅ отьръши ноѕѣ
4110210 его власꙑ своꙇми · еѩже братъ · лазарь болѣа꙼ше ·
4110300 посъласте же сестрѣ его къ н҄емꙋ г꙯лѭшти ·
4110310 г꙯и се егоже тꙑ л҄юбиши болитъ ·
4110400 слꙑшавъ же и꙯с рече · си болѣзнь нѣстъ къ съмръти · нъ
4110410 къ славѣ б꙯жꙇ · да прославитъ сѧ с꙯нъ б꙯жи еѭ ·
4110500 л҄юбл҄ѣа꙼ше же ꙇ꙯с · марꙿтѫ · ꙇ҅ сестрѫ еѩ ·
4110510 ꙇ҅ лазарѣ ·
4110600 е꙼гда же ꙋслꙑша ѣко болитъ тогда же прѣбꙑстъ ·
4110610 на н҄емьже бѣ мѣстѣ дъва дьни
4110700 потомь же г꙯ла ꙋчеником ꙇ҅дѣмъ въ ꙇ҅юдеѭ пакꙑ ·
4110800 г꙯лашѧ емꙋ ꙋченици равви нꙑн҄ѣ ꙇ҅скахѫ тебе камениемь
4110810 побити ꙇ҅юдеі · ꙇ҅ пакꙑ ли ꙇ҅деши тамо ·
4110900 отъвѣшта и꙯с · не дъва ли на десѧте часа есте въ
4110910 дьни · а꙼ште къто ходитъ въ дьне · не потъкнетъ сѧ ·

4110920 ѣко свѣтъ мира сего видитъ ·
4111000 а꙼ште ли къто ходитъ ноштиѭ потъкнетъ сѧ ·
4111010 ѣко свѣта нѣстъ о н҄емь ·
4111100 си рече · ꙇ҅ по семь г꙯ла · лазарь дрꙋгъ нашь ꙋсъпе ·
4111110 нъ ꙇ҅дѫ да възбꙋждѫ і ·
4111200 рѣшѧ же ꙋченици его · г꙯и · а꙼ште ꙋсъпе ·
4111210 съпасенъ бѫдетъ ·
4111300 ꙇ꙯с же рече о съмръти его · они же мьнѣшѧ ·
4111310 ѣко о ꙋсъпениꙇ сни ꙇ҅ съна г꙯летъ ·
4111400 тогда рече ꙇ꙯мъ и꙯с · не обинꙋѩ сѧ · лазарь ꙋмьрѣтъ ·
4111500 ꙇ҅ радꙋѭ сѧ васъ ради · да вѣрѫ ꙇ҅мете ѣко не бѣхъ
4111510 тꙋ · нъ ꙇ҅дѣмъ къ н҄емꙋ ·
4111600 рече же тꙿома · нарицаемꙑ близньць · къ ꙋченикомъ ·
4111610 ꙇ҅дѣмъ ꙇ҅ мꙑ да ꙋмьремъ съ н҄имь ·
4111700 пришьдъ же и꙯с въ витаниѭ · о꙼брѣте і ·
4111710 четꙑри дьни ꙇ҅мѫшть въ гробѣ ·
4111800 бѣ же витаниѣ близъ ꙇ꙯лма · ѣко д꙯ ꙇ꙯ стадиі ·
4111900 ꙇ҅ мнози же бѣа꙼хѫ пришьли · къ марꙿтѣ ꙇ҅ марі ·
4111910 да ꙋтѣшѧтъ і · о братѣ ею
4112000 маръта же егда ꙋслꙑша · ѣко и꙯с грѧдетъ сърѣте і ·
4112010 а꙼ мариѣ дома сѣдѣа꙼ше ·
4112100 рече же марꙿта къ і꙯сѵ · г꙯и а꙼ште би сьде бꙑлъ ·
4112110 не би братъ моі ꙋмрълъ ·
4112200 нꙑн҄ѣ вѣмь · ѣко егоже колижьдо ·
4112210 просиши отъ б꙯а дастъ ти б꙯ъ ·
4112300 г꙯ла еі и꙯с · въскръснетъ братъ твоі ·
4112400 г꙯ла емꙋ марꙿта · вѣмь ѣко въскръснетъ ·
4112410 въ въскрѣшение въ послѣдьни дьнь ·
4112500 рече же еі и꙯с · а꙼зъ есмь въскрѣшение ꙇ҅ животъ ·
4112510 вѣрꙋѩи въ мѧ · а꙼ште ꙋмьретъ о꙼живетъ ·
4112600 ꙇ҅ вꙿсѣкъ живꙑи · ꙇ҅ вѣрꙋѩи въ мѧ не ꙋмьретъ въ вѣкъ ·
4112610 ꙇ҅меши ли вѣрѫ семꙋ ·
4112700 г꙯ла емꙋ еі г꙯и · а꙼зъ вѣровахъ ѣко тꙑ еси х꙯ъ
4112710 с꙯нъ б꙯жіи · грѧдꙙи въ миръ ·
4112800 ꙇ҅ се рекъши ꙇ҅де · ꙇ҅ призъва мариѭ сестрѫ своѭ таі ·
4112810 ꙇ҅ рекъши еі · ꙋчител҄ь се е꙼стъ · ꙇ҅ зоветъ тѧ ·
4112900 о꙼на же ѣко ꙋслꙑша · въста скоро · ꙇ҅ иде къ н҄емꙋ ·
4113000 не бѣ же не ꙋ и꙯с · пришьлъ въ вьсꙿь · нъ бѣ на мѣстѣ
4113010 еште · ꙇ҅деже сърѣте і марꙿта ·
4113100 ꙇ҅юдеꙇ же · сѫштеі съ н҄еѭ въ домꙋ · ꙇ҅ ꙋтѣшаѭште ѭ ·
4113110 видѣвъше мариѭ · ѣко скоро въста ꙇ҅ изиде · по н҄еі
4113120 ꙇ҅дѫ г꙯лѭште · ѣко ꙇ҅детъ на гробъ ꙇ҅ плачетъ сѧ тꙋ ·
4113200 мариѣ же ѣко приде · ꙇ҅деже бѣ и꙯с · видѣвъши ꙇ҅ паде
4113210 емꙋ на ногꙋ · г꙯лѭшти емꙋ г꙯и ·
4113220 а꙼ште би бꙑлъ сьде · не би моі братъ ꙋмрълъ ·
4113300 ꙇ꙯с же ѣко видѣ ѭ плачѫштѫ сѧ · ꙇ҅ пришьдъшѧѩ съ н҄еѭ
4113310 ꙇ҅юдеѭ · плачѫштѧ сѧ · запрѣти дꙋхꙋ ·
4113320 ꙇ҅ възмѫти сѧ самъ
4113400 ꙇ҅ рече · къде положисте і · г꙯лашѧ емꙋ · г꙯и ·
4113410 грѧди ꙇ҅ виждь ·

4113500 ꙇ҅ просльзи сѧ и꙯с ·
4113600 г꙯лахѫ же ꙇ҅юдеі · виждь како л҄юбл҄ѣа꙼ше і ·
4113700 е꙼териі же отъ нихъ рѣшѧ · не можаа꙼ше ли сь о꙼твръзꙑ
4113710 очи слѣпꙋемꙋ · сътворити · да · ꙇ сь не ꙋмьр҄етъ ·
4113800 ꙇ꙯с же пакꙑ прѣтѧ вь себѣ · приде къ гробꙋ · бѣ же
4113810 пешть ꙇ҅ камень належаа꙼ше на н҄еі ·
4113900 г꙯ла и꙯с · възъмѣте камень · г꙯ла емꙋ сестра
4113910 ꙋмьръшаего · марꙿта · г꙯и юже смръдитъ ·
4113920 четврѣдьневьнъ бо естъ ·
4114000 г꙯ла еи и꙯с · не рѣхъ ли ти · ѣко а꙼ште вѣрꙋеши ·
4114010 ꙋзьриши славѫ б꙯жиѭ ·
4114100 вьзѧсѧ же камень · ꙇ꙯с же вьзведе очи вꙑспрь · ꙇ
4114110 рече · о꙯че хвалѫ тебѣ въздаѭ · ѣко ꙋслꙑша мѧ ·
4114200 а꙼зъ вѣдѣа꙼хъ · ѣко вьсегда мене послꙋшаеши · нъ народа
4114210 ради · стоѩштаего окръстъ · рѣхъ да вѣрѫ ꙇ҅мѫтъ ·
4114220 ѣко тꙑ мѧ посъла ·
4114300 ꙇ҅ се рекъ · гласомь велиемь възгласи ·
4114310 лазоре грѧди вънъ ·
4114400 ꙇ҅ абие ꙇ҅зиде ꙋмьрꙑ · обѧзанъ ногама ꙇ҅ рѫкама ·
4114410 ꙋкроемь · ꙇ҅ лице его о꙼бѧзано ꙋбрꙋсомь · г꙯ла ꙇ҅мъ
4114420 и꙯с · раздрѣшите і · ꙇ҅ не дѣꙇ҅те его ꙇ҅ти ·
4114500 мнози же отъ ꙇ҅юдѣі · пришьдъшеі къ мариі · видѣвъше
4114510 еже сътвори ꙇ꙯с · вѣровашѧ вь н҄его ⁖ к꙯оц꙯ ·
4114600 етери же отъ н҄ихъ · ꙇ҅дѫ къ фарисѣомъ ·
4114610 ꙇ҅ рѣшѧ ꙇ҅мъ · еже сътвори{ри} ꙇ꙯с ·
4114700 събърашѧ же а꙼рхие꙼реі · ꙇ҅ фарисѣі съборъ · ꙇ҅
4114710 г꙯лаа꙼хѫ чьто сътворимъ · ѣко ч꙯къ сь знамениѣ многа
4114720 творитъ ·
4114800 а꙼ште оставимъ і тако · вьси вѣрѫ ꙇ҅мѫтъ въ н҄ь · ꙇ҅
4114810 придѫтъ римл҄ѣне · ꙇ҅ възъмѫтъ і мѣсто ѩзꙑкъ ·
4114900 единъ же отъ н҄ихъ каꙇа꙼фа · а꙼рхиереі сꙑ лѣтꙋ томꙋ ·
4114910 рече ꙇ҅мъ вꙑ не вѣсте ничесоже ·
4115000 ни помꙑшл҄ѣете · ѣко добрѣе естъ вамъ · да единъ ч꙯къ
4115010 ꙋмьр҄етъ за л҄юди · а не вьсь ѩзꙑкъ погꙑбнетъ ·
4115100 сего же о себѣ не рече · нъ а꙼рхие꙼реі сꙑ лѣтꙋ томꙋ
4115110 прорече · ѣко хотѣа꙼ше и꙯с · ꙋмьрѣти за л҄юди ·
4115200 ꙇ҅ не тъкъмо за л҄юди · нъ і да чѧда б꙯жиѣ съберетъ
4115210 расточенаа꙼ въ едино ·
4115300 Ѡтъ того же дьне · съвѣшташѧ да ꙇ бѫ ꙋбили ·
4115400 ꙇ꙯с же къ томꙋ не ѣвѣ хождаа꙼ше въ ꙇ҅юдеꙇхъ · нъ ꙇ҅де
4115410 отътѫдꙋ · въ странѫ близъ въ пꙋстꙑн҄и въ ефреомъ ·
4115420 нарицаемъ градъ · ꙇ҅ тꙋ живѣа꙼ше ·
4115430 съ ꙋченикꙑ своꙇ҅ми ·
4115500 Бѣ же близъ пасха ꙇ҅юдеꙇска · ꙇ҅ вьзидѫ мꙿнози въ
4115510 ꙇ꙯лмъ · отъ странꙑ прѣжде пасхꙑ · да очистѧтъ сѧ ·
4115600 ꙇ҅ искахѫ же и꙯са · ꙇ҅ г꙯лахѫ къ себѣ въ цръкъве
4115610 стоѩште · чьто сѧ мьнитъ вамъ ·
4115620 ѣко не ꙇ҅матъ ли прити въ праздьникъ ·
4115700 дашѧ бо а꙼рхиереі · ꙇ҅ фарисѣі · заповѣдь · да а꙼ште
4115710 къто о꙼штютитъ і · къде бѫдетъ повѣсте да ꙇ҅мѫтъ і ·

4120100 Ꙇ꙯с же прѣжде шести дьнъ пасхꙑ · приде въ витаниѭ ·
4120110 ꙇ҅деже бѣ лазарь ꙋмьрꙑ · егоже въскрѣси
4120120 отъ мрътвꙑхъ и꙯с ·
4120200 сътворишѧ же емꙋ вечерѫ тꙋ · ꙇ҅ марꙿта слꙋжаа꙼ше ·
4120210 лазарь же единъ бѣ отъ вьзлежѧштихъ съ н҄имь ·
4120300 Мариѣ же приімъши · ливрѫ хризмꙑ · нарда пистикиѩ ·
4120310 многоцѣннꙑ · помаза ноѕѣ ꙇ꙯свѣ · ꙇ҅ отръ власꙑ своꙇми
4120320 ноѕѣ его · храмина же ꙇ҅сплъни сѧ ·
4120330 отъ вон҄ѧ хризмьнꙑѩ ·
4120400 Г꙯ла же единъ · о꙼тъ ꙋченикъ его · ꙇ҅юда симонъ
4120410 ꙇ҅скариотьскꙑ · ꙇ҅же і хотѣа꙼ше прѣдати ·
4120500 чесо ради хризма си не продана бꙑстъ · на трьхъ
4120510 сътѣхъ пѣнѧзь · ꙇ҅ дана ништимъ ·
4120600 се же рече · не ѣко о ништихъ печаа꙼ше сѧ нъ ѣко тать
4120610 бѣ · ꙇ҅ ковьчежьць ꙇ҅мꙑ · ꙇ҅ въметаемаа꙼ ношаа꙼ше ·
4120700 рече же и꙯с · не дѣі еѩ · да вь дьнь погребениѣ моего
4120710 събл҄юдетъ ѭ ·
4120800 ништѧѩ бо вьсегда съ собоѭ ꙇ҅мате ·
4120810 а꙼ мене не вьсегда ꙇ҅мате ·
4120900 Разꙋмѣ же народъ · многъ отъ ꙇ҅юдеі ѣко тꙋ естъ · ꙇ҅
4120910 придѫ не и꙯са ради тъкъмо · нъ да ꙇ҅ лазарѣ видѧтъ ·
4120920 егоже въскрѣси отъ мрътвъꙇхъ ·
4121000 съвѣшташѧ же а꙼рхиереі · до ꙇ҅ лазарѣ ꙋбиѭтъ ·
4121100 ѣко мнози его ради ꙇ҅дѣа꙼хѫ ꙇ҅юдѣі · ꙇ҅ вѣровахѫ
4121110 въ ꙇ꙯са ·
4121200 Въ ꙋтрѣꙇ же дьнь народъ многъ · пришьдꙑ въ
4121210 праздьникъ · слꙑшавъше ѣко и꙯с · грѧдетъ въ ꙇ꙯лмъ ·
4121300 приѩшѧ ваꙇ о꙼тъ финикъ · ꙇ҅ изидѫ противѫ емꙋ · ꙇ҅
4121310 зъваахѫ г꙯лѭште · ѡ꙼санна · благословенъ грѧдꙙи
4121320 въ ꙇмѧ г꙯не · ц꙯рь ꙇздраꙇлевъ ·
4121400 Ѡбрѣте же и꙯с осьлѧ вьсѣде на н҄е ·
4121410 ѣкоже естъ псано ·
4121500 не боꙇ сѧ дъшти сионова · се ц꙯рь твоі грѧдетъ ·
4121510 сѣдѧ на жрѣбѧте о꙼съл҄и ·
4121600 Сихъ же не разꙋмѣшѧ · ꙋченици его прѣжде · нъ егда
4121610 прослави[тъ] сѧ и꙯с · тогда помѣнѫшѧ ѣко си бѣшѧ
4121620 о н҄емь псана · ꙇ҅ си сътворишѧ емꙋ ·
4121700 съвѣдѣтел҄ьствоваа꙼ше народъ · ꙇ҅же бѣ съ н҄имь · егда
4121710 лазарѣ възгласи отъ гроба · ꙇ҅ въскрѣси его
4121720 отъ мрътвꙑхъ ·
4121800 сего ради ꙇ҅ противѫ ꙇ҅зиде емꙋ народъ ·
4121810 ѣко слꙑшашѧ сътворьша знамениѣ ·
4121900 фарисѣі же рѣшѧ къ себѣ · видите ѣко никаа꙼же польза
4121910 естъ · се вьсь миръ по н҄емь ꙇ҅де ·
4122000 Бѣа꙼хѫ же е꙼ллини · е꙼тери отъ въшьдъшихъ ·
4122010 да поклонѧтъ сѧ въ праздьникъ ·
4122100 сиі же пристѫпишѧ къ филипꙋ · ꙇ҅же бѣ отъ видъсаꙇ҅дꙑ
4122110 галилѣꙇ҅скꙑѩ · ꙇ҅ мол҄ѣа꙼хѫ і г꙯лѭште · г꙯и ·
4122120 хоштемъ ꙇ꙯са видѣти ·
4122200 приде филиппъ ꙇ҅ г꙯ла · а꙼ньдрѣови · ꙇ҅ пакꙑ

4122210 а꙼ндрѣа꙼ ꙇ҅ филипъ · г꙯ласте ꙇ꙯҅сви ·
4122300 Ꙇ꙯с же отъвѣшта ꙇ҅ма г꙯лѧ · приде часъ ·
4122310 да прославитъ сѧ с꙯нъ ч꙯скꙑ ·
4122400 а꙼мин% а꙼мин% г꙯лѭ вамъ · а꙼ште зръно пьшеньно не
4122410 ꙋмьр҄етъ падъ въ земл҄и · то едино прѣбꙑваетъ ·
4122420 а꙼ште ли ꙋмьр҄етъ · многъ плодъ сътворитъ ·
4122500 Л҄юбѧи д꙯шѫ своѭ погꙋбитъ ѭ · ꙇ҅ ненавидѧи д꙯шѧ своеѩ
4122510 въ мирѣ семь · въ животѣ вѣчьнѣмь съхранитъ ѭ ·
4122600 а꙼ште кто мꙿнѣ слꙋжитъ · по мнѣ да ходитъ · ꙇ҅деже
4122610 есмь а꙼зъ · тꙋ ꙇ҅ слꙋга моі бѫдетъ · ꙇ҅ аште къто
4122620 мьнѣ слꙋжитъ · почьтетъ і о꙯ць ·
4122700 Нꙑн҄ѣ д꙯ша моѣ възмѫти сѧ · ꙇ҅ чьто рекѫ · о꙯че с꙯пи
4122710 мѧ отъ часа сего · нъ сего ради придъ на годинѫ сиѭ ·
4122800 Ѡ꙯че прослави ꙇ҅мѧ твое · приде же г꙯лас꙯ съ н꙯бсе ·
4122810 ꙇ҅ прославихъ ꙇ҅ пакꙑ прославл҄ѫ ·
4122900 народъ же стоѩ ꙇ҅ слꙑшавъ · г꙯лаа꙼хѫ громъ бꙑстъ ·
4122910 ꙇ҅ни г꙯лахѫ а꙯ꙉлъ · г꙯ла емꙋ ·
4123000 отъвѣшта и꙯с · ꙇ рече · не мене ради гласъ сь бꙑс꙯ ·
4123010 нъ [народа] ради
4123100 нꙑн҄ѣ же сѫдъ естъ мирꙋ семꙋ · нꙑн҄ѣ кънѧзь мира сего
4123110 ꙇ҅згънанъ бѫдетъ вънъ ·
4123200 ꙇ҅ азъ а꙼ште вьзнесенъ бѫдѫ отъ земл҄ѧ ·
4123210 вьсѧ привлѣкѫ къ себѣ ·
4123300 се же г꙯лаа꙼ше клепл҄ѧ · коеѭ съмрътиѭ хотѣа꙼ше
4123310 ꙋмьрѣти ·
4123400 отъвѣшта емꙋ народъ · мꙑ слꙑшахомъ отъ закона · ѣко
4123410 х꙯ъ прѣбꙑваетъ въ вѣкъ · ꙇ҅ како тꙑ г꙯леши · вьзнести
4123420 сѧ подобаетъ с꙯нꙋ ч꙯скꙋемꙋ · къто сь естъ с꙯нъ ч꙯скꙑ ·
4123500 рече же [е]м[ꙋ] и꙯с · еште въ мало врѣмѧ свѣтъ въ васъ
4123510 естъ · ходите доньдеже свѣтъ ꙇ҅мате · да тьма васъ не
4123520 ꙇ҅метъ · ꙇ҅ ходѧі въ тьмѣ · не вѣстъ камо ꙇ҅детъ ·
4123600 доньдеже свѣтъ ꙇ҅мате · вѣрꙋете въ свѣтъ · да с꙯ни
4123610 свѣтꙋ бѫдете · си г꙯ла и꙯с · ꙇ шьдъ съкрꙑ сѧ отъ н҄ихъ ·
4123700 толика же знамениѣ сътворьшю емꙋ прѣдъ н҄ими ·
4123710 не вѣроваа꙼хѫ емꙋ ·
4123800 да събѫдѫтъ сѧ словеса ꙇ҅са%%ꙇ҅ѩ пророка еже рече ·
4123810 г꙯и къ%%то вѣрова слꙋхꙋ ваше%%мꙋ · ꙇ҅ мꙑшьца г꙯нѣ ·
4123820 ко%%мꙋ отъкрꙑ сѧ ·
4123900 Сего ради %%не можахѫ вѣровати · ѣко %%пакꙑ рече
4123910 ꙇ҅саіѣ ·
4124000 ослѣ%%пи очи ꙇ҅хъ · ꙇ҅ окамѣнилъ %%е꙼стъ сръдьца
4124010 ꙇ҅хъ · да не%% видѧтъ очима · ни разꙋ%%мѣѭтъ
4124020 сръдьцемь · ꙇ҅ о%%братѧтъ сѧ ꙇ҅ ицѣл҄ѫ ѩ ·
4124100 Си рече ꙇ҅саꙇѣ · егда видѣ славѫ его · ꙇ҅ г꙯ла
4124110 о н҄емь ·
4124200 обаче ꙋбо ꙇ҅ отъ кънѧзь · мнози вѣровашѧ вь н҄его ·
4124210 нъ фарисѣи ради не ꙇ҅сповѣдаа꙼хѫ · да не ꙇ҅ сънъмишть
4124220 ꙇ҅згънани бѫдѫтъ ·
4124300 вьзл҄юбишѧ бо паче славѫ ч꙯скѫ · неже славѫ б꙯жиѭ ·
4124400 Ꙇ꙯с же възъва ꙇ҅ рече · вѣрꙋѩи вь мѧ не вѣрꙋетъ

4124410 въ мене · нъ въ посълавъшаего мѧ ·
4124500 ꙇ҅ видѧі мѧ видитъ посълавъшаего мѧ ·
4124600 а꙼зъ свѣтъ въ вьсь миръ придъ · да вьсѣкъ вѣрꙋѩі
4124610 въ мѧ · въ тьмѣ не прѣбѫдетъ ·
4124700 ꙇ҅ аште кто ꙋслꙑшитъ · г꙯лꙑ моѩ · ꙇ҅ не съхранитъ
4124710 ꙇ҅хъ · а꙼зъ не сѫждѫ емꙋ · не придъ бо да сѫждѫ мирꙋ ·
4124720 нъ да съпасѫ миръ ·
4124800 отъмѣтаѩи сѧ мене · ꙇ҅ не приемл҄ѧ г꙯лъ моіхъ · ꙇ҅матъ
4124810 сѫдѧштаего емꙋ · слово еже г꙯лахъ то сѫдитъ емꙋ ·
4124820 въ послѣдьн҄и дьнь ·
4124900 ѣко азъ о себѣ не г꙯лаа꙼хъ · нъ посълавъꙇ мѧ о꙯ць · тъ
4124910 мьнѣ заповѣдь дастъ · чьто рекѫ · ꙇ҅ чьто възглаголѫ ·
4125000 ꙇ҅ вѣмь [ѣко] заповѣдь его · животъ вѣчьнꙑ естъ · ѣже
4125010 ꙋбо а꙼зъ г꙯лѭ · ѣкоже рече мнѣ о꙯ць тако г꙯лѭ ·
4130100 Прѣжде же праздьника пасцѣ · вѣдꙑ и꙯с ѣко приде емꙋ
4130110 година · да ꙇ прѣꙇ҅детъ отъ мира сего къ о꙯цю ·
4130120 възл҄юбль своѩ · сѫштѧѩ въ вьсемь мирѣ ·
4130130 до коньца вьзлюби ѩ ·
4130200 ꙇ҅ вечери бꙑвъши · диѣволꙋ юже въложьшю въ сръдьце
4130210 ꙇ҅юдѣ симоновꙋ · ꙇ҅скариотьскꙋемꙋ · да и прѣдастъ ·
4130300 Вѣдꙑ же и꙯с · ѣко вьсѣ дастъ емꙋ о꙯ць въ рѫцѣ · ꙇ҅
4130310 ѣко отъ б꙯а ꙇ҅зидъ · ꙇ҅ къ б꙯ѵ грѧдетъ ·
4130400 Въста съ вечерѧ · ꙇ҅ положи ризꙑ · ꙇ҅ приімъ
4130410 ле[о꙼]нтиі · прѣпоѣса сѧ ·
4130500 потомь же волиѣ водѫ въ ꙋмꙑвальницѫ · ꙇ҅ начѧтъ
4130510 ꙋмꙑвати нозѣ ꙋченикомъ · ꙇ҅ отирати лентиемь ·
4130520 ꙇ҅мьже бѣ прѣпоѣсанъ ·
4130600 приде же къ симонꙋ петрꙋ · ꙇ҅ г꙯ла емꙋ тъ г꙯и ·
4130610 тꙑ ли моꙇ ꙋмꙑеши нозѣ ·
4130700 отъвѣшта и꙯с · ꙇ҅ рече емꙋ · еже азъ творѫ тꙑ не вѣси
4130710 нꙑн҄ѣ · разꙋмѣеши же по сихъ ·
4130800 г꙯ла емꙋ петръ · не ꙋмꙑеши моею ногꙋ въ вѣкъ ·
4130810 отъвѣшта емꙋ и꙯с · а꙼ште не ꙋмꙑѭ тебе ·
4130820 не ꙇ҅маши чѧсти съ мноѭ ·
4130900 г꙯ла емꙋ симонъ петръ · г꙯и не ноѕѣ моі тъкъмо ·
4130910 нъ і рѫцѣ ꙇ҅ главѫ ·
4131000 г꙯ла емꙋ и꙯с · ꙇ҅змъвенꙑ не трѣбꙋетъ · тъкъмо ноѕѣ
4131010 ꙋмꙑти · естъ бо вьсь чистъ · ꙇ҅ вꙑ чисти есте
4131020 нъ не вьси ·
4131100 вѣдѣа꙼ше бо прѣдаѭштаего ꙇ · сего ради рече ·
4131110 ѣко не вси есте чисти ·
4131200 егда ꙋмꙑ нозѣ ꙇ҅хъ · ꙇ҅ приѩтъ ризꙑ своѩ · ꙇ҅
4131210 вьзлеже · пакꙑ рече ꙇ҅мъ вѣсте ли чьто
4131220 сътворихъ вамъ ·
4131300 Вꙑ глашаете мѧ ꙋчител҄ѣ ꙇ҅ г꙯ѣ ·
4131310 ꙇ҅ добрѣ г꙯лете е꙼смь бо ·
4131400 а꙼ште ꙋбо азъ ꙋмꙑхъ ваши ноѕѣ · г꙯ь ꙇ҅ ꙋчител҄ь · ꙇ҅
4131410 вꙑ длъжьни есте дрꙋгъ дрꙋгꙋ · ꙋмꙑвати нозѣ ·
4131500 образъ дахъ вамъ · да ѣкоже а꙼зъ творихъ вамъ ·
4131510 ꙇ҅ вꙑ творите ·

4131600 а꙼мин% а꙼мин% г꙯лѭ вамъ · нѣстъ рабъ бол҄и г꙯ѣ
4131610 своего · ни а꙯полъ боли посълавъшаего ꙇ ·
4131700 а꙼ште си вѣсте блажени есте · а꙼ште творите ѣ ·
4131800 не о вьсѣхъ васъ г꙯лѭ · а꙼зъ бо вѣмь еже ꙇ҅збърахъ ·
4131810 нъ да кън҄игꙑ събѫдѫтъ сѧ · ѣко ѣ꙼дꙑ съ мноѭ хлѣбъ ·
4131820 вьздвигнетъ на мѧ пѧтѫ своѭ ·
4131900 отъселѣ г꙯лѭ вамъ · прѣжде даже не бѫдетъ ·
4131910 да егда бѫдетъ вѣсте ѣко а꙼зъ есмь ·
4132000 а꙼мин% а꙼мин% г꙯лѭ вамъ · приемлѧꙇ҅ аште кого посъл҄ѭ
4132010 мене приемлетъ · а꙼ приемл҄ѧі мене ·
4132020 приемл҄етъ посълавьшаего мѧ ·
4132100 Си рекъ и꙯с · възмѫти сѧ д꙯хомь · ꙇ҅
4132110 съвѣдѣтел҄ьствова ꙇ҅ рече · а꙼мин% а꙼мин% г꙯лѭ вамъ ·
4132120 ѣко единъ отъ васъ прѣдастъ мѧ ·
4132200 Съзираа꙼хѫ же сѧ междю собоѭ ꙋченици ·
4132210 не домꙑслѧште о꙼ комь г꙯летъ ·
4132300 Бѣ же вьзлежѧ единъ отъ ꙋченикъ его на лонѣ ꙇ꙯свѣ ·
4132310 егоже л҄юбл҄ѣа꙼ше и꙯с ·
4132400 поманѫ же семꙋ симонъ петръ · въпроситі и къто ꙋбо
4132410 естъ · о꙼ н҄емьже г꙯летъ ·
4132500 нападъ же тако на пръси ꙇ꙯свꙑ · г꙯ла емꙋ ·
4132510 г꙯и къто естъ ·
4132600 отъвѣшта и꙯с · тъ естъ емꙋже а꙼зъ омочь хлѣбъ подамь ·
4132610 ꙇ҅ омочь хлѣбъ приѩтъ · ꙇ҅ дастъ ꙇ҅юдѣ симонꙋ ·
4132620 ꙇ҅скариотьскꙋмꙋ ·
4132700 ꙇ҅ по хлѣбѣ · тогда вьниде въ н҄ь сотона ·
4132710 Г꙯ла емꙋ и꙯с · еже твориши твори скоро ·
4132800 сего же никътоже не разꙋмѣ · вьзлежѧштихъ ·
4132810 чесо ради рече емꙋ ·
4132900 етери бо мьнѣа꙼хѫ · пон҄еже ковьчежьць ꙇ҅мѣа꙼ше
4132910 ꙇ҅юда · ѣко г꙯летъ емꙋ и꙯с · кꙋпи егоже трѣбꙋемъ на
4132920 праздьникъ · ли ништимъ да нѣчьто дастъ ·
4133000 пріимъ же онъ хлѣбъ · ꙇ҅зиде а꙼бие · бѣ же ношть
4133100 егда ꙇ҅зиде · г꙯ла же и꙯с · Нꙑн҄ѣ прослави сѧ
4133110 с꙯нъ ч꙯скꙑ · ꙇ҅ б꙯ъ прослави сѧ о꙼ н҄емь ·
4133200 аште б꙯ъ прославитъ сѧ о꙼ н҄емь · ꙇ҅ б꙯ъ прославитъ і
4133210 [в] себѣ · [и] а꙼бие прославитъ і ·
4133300 чѧдьца еште мало съ вами есмь · вьзиштете мене · ꙇ҅
4133310 ѣкоже рѣхъ ꙇюдѣомъ · ѣко ѣможе азъ ꙇ҅дѫ вꙑ не можете
4133320 прити · ꙇ҅ вамъ г꙯лѭ нꙑн҄ѣ ·
4133400 заповѣдь новѫ даѭ вамъ · да л҄юбите дрꙋгъ дрꙋга ·
4133410 ѣкоже вьзл҄юбихъ вꙑ · да ꙇ҅ вꙑ л҄юбите дрꙋгъ дрꙋга ·
4133500 о꙼ семь разꙋмѣѭтъ вꙿси · ѣко моі ꙋченици есте ·
4133510 а꙼ште л҄юбовь ꙇ҅мате междю собоѭ
4133600 г꙯ла емꙋ симонъ петръ · г꙯и · камо ꙇ҅деши · отъвѣшта
4133610 емꙋ и꙯с · ѣможе азъ ꙇ҅дѫ · не можеши нꙑн҄ѣ по мьнѣ
4133620 ꙇ҅ти · послѣдь же по мнѣ ꙇ҅деши ·
4133700 Г꙯ла емꙋ петръ · г꙯и по чьто нꙑн҄ѣ по тебѣ не могѫ
4133710 ꙇ҅ти · нꙑн҄ѣ д꙯шѫ моѭ за тѧ положѫ ·
4133800 отъвѣшта емꙋ и꙯с · д꙯шѫ ли твоѭ за мѧ положиши ·

4133810 а꙼мин% а꙼мин% г꙯лѭ тебѣ · не възгласитъ кꙋръ ·
4133820 дон҄ьдеже отъвръжеши сѧ мене три кратꙑ ·
4140100 да не съмѫштаетъ сѧ ваше сръдьце · вѣрꙋꙇте въ б꙯а ·
4140110 ꙇ҅ въ мѧ вѣрꙋꙇ҅те ·
4140200 въ домъ о꙯ца моего · обитѣли многꙑ сѫтъ · а꙼ште ли же
4140210 ни · реклъ бимь вамъ · ѣко ꙇ҅дѫ ꙋготовати мѣсто вамъ ·
4140300 ꙇ҅ еште ꙇ҅дѫ пакꙑ придѫ · ꙇ҅ ꙋготоваѭ мѣсто вамъ · ꙇ҅
4140310 поꙇ҅мѫ вꙑ къ себѣ · да ꙇ҅деже есмь а꙼зъ ꙇ҅ вꙑ бѫдете ·
4140400 ꙇ҅ ѣможе а꙼зъ ꙇ҅дѫ вѣсте пѫть ·
4140500 г꙯ла емꙋ тꙿома г꙯и · не вѣмъ камо ꙇ҅деши ·
4140510 ꙇ҅ како пѫть можемъ вѣдѣти ·
4140600 г꙯ла емꙋ и꙯с · а꙼зъ есмь пѫть ꙇ҅ истина · ꙇ҅ животъ ·
4140610 никътоже придетъ къ о꙯цю · тъкмо мноѭ ·
4140700 а꙼ште мѧ бисте знали · ꙇ҅ о꙯ца моего знали бисте ꙋбо ·
4140710 отъселѣ позна[с]те і · ꙇ҅ в[и]дѣсте ꙇ҅ ·
4140800 г꙯ла емꙋ филипъ · г꙯и покажи намъ о꙯ца ·
4140810 ꙇ҅ довьлетъ намъ
4140900 г꙯ла емꙋ и꙯с · толико врѣмѧ съ вами есмь · ꙇ҅ не позна
4140910 ли мене филиппе · видѣвꙑ мене видѣ о꙯ца ·
4140920 Како т[ꙑ] г꙯леши покажи намъ о꙯ца ·
4141000 Не [вѣ]рꙋеши ли ѣко а꙼зъ въ о꙯ци · ꙇ҅ [о꙯ць] въ мнѣ
4141010 естъ · г꙯лꙑ ѩже а꙼зъ г꙯лѭ вамъ · о себѣ не г꙯лѭ ·
4141020 о꙯ць же прѣбꙑваѩі въ мьнѣ · тъ творитъ дѣ[ло] ·
4141100 вѣрѫ ꙇ҅мѣте мьнѣ · ѣко азъ въ о꙯ци · ꙇ҅ о꙯ць въ мьнѣ ·
4141110 а꙼ште ли же ни · за та дѣла вѣрѫ емл҄ѣте ми ·
4141200 а꙼мин% а꙼мин% г꙯лѭ вамъ · вѣрꙋѩи въ мѧ · дѣла ѣже
4141210 творѫ · ꙇ҅ тъ творитъ · ꙇ҅ больша творитъ сихъ ·
4141220 ѣко а꙼зъ къ о꙯цю грѧдѫ ·
4141300 ꙇ҅ егоже колижьдо просите въ ꙇмѧ мое · то створѫ ·
4141310 да прославитъ сѧ о꙯ць о꙼ с꙯нѣ ·
4141400 ꙇ҅ [а]ште чесо просите въ імѧ мое · то сътворѫ ·
4141500 а꙼ште л҄юбите мѧ · заповѣди [мо]ѩ събл҄юдѣте ·
4141600 ꙇ҅ азъ ꙋ[м]ол҄ѫ о꙯ца · ꙇ҅ иного параклита дастъ вамъ ·
4141610 да бѫдетъ съ вами въ вѣкꙑ ·
4141700 д꙯хъ ꙇ҅стинънꙑ · егоже вьсь миръ не можетъ приѩти ·
4141710 ѣко не видитъ его ни знаетъ его · вꙑ же знаете і · ѣко
4141720 въ васъ · прѣбꙑваетъ · ꙇ҅ въ васъ бѫдетъ ·
4141800 не оставл҄ѭ васъ сиръ · придѫ къ вамъ ·
4141900 е꙼ште мало ꙇ҅ вьсь миръ не ??? видитъ мене · вꙑ же
4141910 видите мѧ · ѣко а꙼зъ живѫ ·ꙇ҅ вꙑ живи бѫдете ·
4142000 въ тъ дьнь разꙋмѣете вꙑ · ѣко а꙼зъ въ о꙯ци моемь ·
4142010 ꙇ҅ вꙑ въ мьнѣ есте · ꙇ҅ азъ въ васъ ·
4142100 ꙇ҅мѣѩі заповѣди моѩ · ꙇ҅ събл҄юдаѩ ѩ · тъ естъ л҄юбѧі
4142110 мѧ · а꙼ любѧі мѧ · вьзл҄[ю]бл҄енъ бѫдетъ о꙯цемь
4142120 моꙇ[мь] ꙇ҅ азъ въжл҄юблѫ і · ꙇ҅ ѣвл[ѭ] сѧ емꙋ самъ ·
4142200 Г꙯ла емꙋ ꙇ҅[ю]да · не ꙇ҅скариотьскꙑ · г꙯и то бꙑстъ ·
4142210 ѣко намъ хошт[е]ши сѧ ѣвити · а не вьсемꙋ мирꙋ ·
4142300 отъвѣшта и꙯с ꙇ҅ рече емꙋ · а꙼ште кто л҄юбитъ [мѧ]
4142310 слово мое събл҄юдетъ · ꙇ [о꙯ць] моі възл҄юбитъ і · ꙇ҅
4142320 къ н҄[е]мꙋ ꙇ҅девѣ · ꙇ҅ обитѣл҄ь ꙋ н҄его сътворивѣ ·

4142400 не л҄юбѧі мене · ꙇ҅ словесъ моꙇхъ не събл҄юдаетъ · ꙇ҅
4142410 слово еже слꙑшасте нѣстъ мое · нъ посълавъшаего
4142420 мѧ о꙯ца ·
4142500 Си г꙯лахъ вамъ · въ васъ сꙑ ·
4142600 параклитъ же д꙯хъ с꙯тꙑ · егоже посълетъ о꙯ць въ ꙇмѧ
4142610 мое · тъ вꙑ наꙋчить вьсемꙋ · ꙇ҅ въспомѧнѫтъ вамъ
4142620 вꙿсѣ · ѣже рѣхъ вамъ ·
4142700 миръ о꙼ставл҄ѣѭ вамъ · миръ моі даѭ вамъ не ѣкоже вьсь
4142710 миръ даетъ · а꙼зъ даѭ вамъ · да не съмѫштаетъ сѧ
4142720 сръдьце ваше · ни ꙋстрашаетъ ·
4142800 слꙑшасте ѣко а꙼зъ рѣхъ вамъ · ꙇ҅дѫ ꙇ҅ придѫ къ вамъ ·
4142810 а꙼ште бисте л҄юбили мѧ · въздрадовали сѧ бисте ꙋбо ·
4142820 ѣко ꙇ҅дѫ къ о꙯цю · ѣко о꙯ць бол҄и мене естъ ·
4142900 ꙇ҅ нꙑн҄ѣ рѣхъ вамъ · прѣжде даже не бѫдетъ · да егда
4142910 бѫдетъ · вѣрѫ ꙇ҅мете ѣко азъ рѣхъ вамъ ·
4143000 юже не много г꙯лѭ съ вами · грѧдетъ бо сего мира
4143010 кънѧѕь · ꙇ҅ въ мьнѣ не ꙇ҅матъ ничесоже ·
4143100 нъ да разꙋмѣетъ вьсь миръ · ѣко л҄юбл҄ѫ о꙯ца · ꙇ҅
4143110 ѣкоже заповѣдѣ мьнѣ о꙯ць · тако творѫ ·
4143120 въстанѣте ꙇ҅дѣмъ отъсѫд[ꙋ]
4150100 а꙼зъ есмь лоза ꙇ҅стинънаѣ ·
4150110 ꙇ҅ о꙯ць моі дѣлател҄ь естъ ·
4150200 вьсѣкѫ разгѫ о мьнѣ не творѧштѫ плода · ꙇ҅зъметъ ѭ ꙇ҅
4150210 вьсѣкѫ творѧштѫ плодъ отрѣбитъ ѭ · да плодъ бол??
4150220 сътворитъ ·
4150300 юже вꙑ чист[и] есте · за слово еже г꙯лахъ вамъ ·
4150400 бѫдѣте въ мьнѣ · ꙇ҅ азъ въ васъ · ѣко бо розга не
4150410 можетъ плода творити о себѣ · а꙼ште не бѫдетъ на
4150420 лозѣ · тако ни вꙑ · а꙼ште в[ъ] мьнѣ не прѣбѫдете ·
4150500 а꙼зъ [е]смь лоза · вꙑ раждіе · ꙇ҅[же] бѫдетъ въ мꙿнѣ ·
4150510 ꙇ҅ азъ вь н҄[емь] сътворитъ плодъ мног[ъ] ·
4150520 ѣко без мене не можетъ творити ничесоже ·
4150600 а꙼ште к[то] въ мнѣ не прѣбѫдетъ · ꙇ҅звръжетъ сѧ вънъ ·
4150610 ѣкоже розга · ꙇ҅ исъшетъ · ꙇ҅ събираѭтъ ѭ · ꙇ҅
4150620 въ огн҄ь вълагаѭтъ ·
4150700 Аште прѣбѫдете въ мьнѣ · ꙇ҅ г꙯ли моі въ васъ
4150710 прѣбѫдѫтъ · емꙋже колиждо хоштете ·
4150720 просите ꙇ҅ бѫдетъ вамъ ·
4150800 ѡ семь бо прослави сѧ о꙯ць моі · да плодъ многъ
4150810 сътворите · ꙇ҅ бѫдете моі ꙋченици ·
4150900 ѣкоже вьзл҄юби мѧ о꙯ць · ꙇ҅ азъ възлюбихъ вꙑ ·
4150910 бѫдѣте въ л҄юбъви моеі ·
4151000 а꙼ште заповѣди моѩ събл҄юдете · прѣбѫдете въ л҄юбъви
4151010 моеі · ѣкоже азъ · заповѣди о꙯ца моего събл҄юдохъ ·
4151020 ꙇ҅ прѣбꙑваѭ вь н҄его л҄юбъве ·
4151100 се г꙯лахъ вамъ · да радость моѣ въ васъ бѫдетъ ·
4151110 ꙇ҅ радость ваша ꙇсплънитъ сѧ ·
4151200 си же естъ заповѣдь моѣ · да л҄юбите дрꙋгъ дрꙋга ·
4151210 ѣкоже възл҄юбихъ вꙑ ·
4151300 Большѧ сеѩ л҄юбъве не ꙇ҅матъ никтоже ·

4151310 да кꙿто д꙯шѫ своѭ положитъ за дрꙋгꙑ своѩ ·
4151400 Вꙑ дрꙋзи м[оі] есте · а꙼ште творите елико
4151410 а꙼зъ заповѣдаѭ вамъ ·
4151500 юж[е] не г꙯лѭ вамъ робъ · рабъ бо н[е] вѣстъ чьто
4151510 творитъ г꙯ь его вꙑ же рѣхъ дрꙋгꙑ · ѣко в[ь]сѣ ѣже
4151520 слꙑшахъ отъ о꙯ца моего · съказахъ вамъ ·
4151600 н[е] вꙑ мене ꙇ҅збърасте · нъ а꙼зъ ꙇ҅збърахъ вꙑ · ꙇ҅
4151610 положихъ вꙑ · да вꙑ ꙇ҅дете · ꙇ҅ плодъ принесете · ꙇ҅
4151620 пл[о]дъ вашь прѣбѫдетъ · Да [е]гоже колиждо просите ·
4151630 отъ о꙯ца въ ꙇмѧ мое даст[ъ] вамъ ·
4151700 Си заповѣдаѭ [ва]мъ да л҄юбите дрꙋгъ дрꙋга ·
4151800 а꙼ште миръ васъ ненавидитъ · вѣдите ѣко мене прѣжде
4151810 вьзненавидѣ ·
4151900 а꙼ште отъ мира бꙑсте бꙑли · миръ ꙋбо своѩ л҄юбилъ би ·
4151910 ѣко же отъ мира нѣсте · нъ а꙼зъ ꙇ҅збърахъ вꙑ отъ
4151920 мира · сего ради ненавидитъ васъ миръ ·
4152000 Помьните слово еже азъ рѣхъ вамъ · нѣстъ рабъ боли
4152010 г꙯ѣ своего · а꙼ште мене ꙇ҅згънашѧ · ꙇ҅ васъ
4152020 ꙇ҅жденѫтъ · а꙼ште слово мое събл҄юдошѧ ·
4152030 ꙇ҅ ваше събл҄юдѫтъ ·
4152100 нъ си вьсѣ творѧтъ вамъ за ꙇ҅мѧ мое ·
4152110 ѣко не вѣдѧтъ посълавъшаего мѧ ·
4152200 Аште не бимь пришьлъ ꙇ҅ г꙯лалъ ꙇ҅мъ · грѣха не бѫ
4152210 ꙇ҅мѣли · нꙑн҄ѣ же винꙑ не ꙇ҅мѫтъ о грѣсѣ своемь ·
4152300 ненавидѧи мене ꙇ҅ о꙯ца моего ненавидитъ ·
4152400 а꙼ште дѣла не бимь сътворилъ вь н҄ихъ · ꙇ҅хъже
4152410 никътоже ꙇ҅нъ не сътвори · грѣха не бѫ ꙇ҅мѣли · нꙑн҄ѣ
4152420 же ꙇ видѣшѧ · ꙇ҅ вьзненавидѣшѧ · ꙇ҅ мене ꙇ҅
4152430 о꙯ца моего ·
4152500 нъ да събѫдетъ сѧ слово · пꙿсаное въ законѣ ꙇ҅хъ ·
4152510 ѣко вьзненавидѣшѧ мѧ спꙑти ·
4152600 Егда же придетъ параклитъ · егоже посъл҄ѭ вамъ отъ
4152610 о꙯ца д꙯хъ ꙇ҅стиньнꙑ · ꙇ҅же отъ о꙯ца · ꙇ҅сходитъ ·
4152620 тъ съвѣдѣтел҄ьствꙋетъ о мьнѣ ·
4152700 ꙇ҅ [вꙑ] же съвѣдѣтельствꙋ[и]те ѣко ꙇ҅скони
4152710 съ мноѭ есте ·
4160100 си г꙯лахъ вамъ · да не съблазните сѧ ·
4160200 отъ сънъмишт?? ꙇ҅жденѫтъ вꙑ · нъ придетъ година · да
4160210 вьсѣкъ ꙇ҅же ꙋбиетъ вꙑ · мьнитъ си слꙋжьбѫ приносити б꙯ви ·
4160300 ꙇ҅ си творѧтъ вамъ · ѣко не познашѧ о꙯ца ни мене ·
4160400 нъ се г꙯лахъ вамъ · да егда придетъ година · поминаете
4160410 си · Ѣко азъ рѣхъ вамъ · сихъ же вамъ ꙇ҅спръва
4160420 не рѣхъ · ѣко съ вами бѣхъ ·
4160500 нꙑн҄ѣ же ꙇ҅дѫ къ посълавъшюемꙋ мѧ · ꙇ҅ никтоже
4160510 отъ васъ не въпрашаетъ мене · камо ꙇ҅деши ·
4160600 нъ ѣко си г꙯лахъ вамъ · скръбь ꙇ҅сплъни сръдьца ваша ·
4160700 нъ азъ ꙇ҅стинѫ г꙯лѭ · вамъ · добрѣе е꙼стъ вамъ да а꙼зъ
4160710 ꙇ҅дѫ · а꙼ште бо не ꙇ҅дѫ а꙼зъ ·
4160720 параклитъ не придетъ къ вамъ ·
4160800 ꙇ҅ пришьдъ онъ · обличитъ всего мира о грѣсѣ ꙇ҅

4160810 о пра[в]дѣ ꙇ҅ о сѫдѣ ·
4160900 о грѣсѣ ꙋбо [ѣ]ко не вѣрꙋѭтъ въ мѧ ·
4161000 о правьдѣ же · ѣко къ о꙯цю ꙇ҅дѫ · ꙇ҅ кꙿ томꙋ
4161010 не видите мене ·
4161100 о сѫдѣ же · ѣко кꙿнѧзь мира сего осѫжденъ бꙑс꙯ ·
4161200 Еште много ꙇ҅мамь г꙯лати вамъ · нъ не можете носити
4161210 нꙑн҄ѣ ·
4161300 егда [ж]е придетъ онъ д꙯хъ ꙇ҅сти[н]ьнꙑ наставитъ вꙑ · на
4161310 всѣкѫ ꙇ҅стинѫ · не о꙼ себѣ бо г꙯лати ꙇ҅матъ · нъ елико
4161320 а꙼ште ꙋслꙑшитъ · г꙯лати ꙇ҅матъ ·
4161330 ꙇ҅ грѧдѫштаа꙼ вьзвѣститъ вамъ ·
4161400 онъ мѧ прославитъ · ѣко отъ моего приіметъ ·
4161410 ꙇ҅ вьзвѣститъ вамъ ·
4161500 вꙿсѣ елико ꙇ҅матъ о꙯ць · моѣ сѫтъ · Сего ради рѣхъ ·
4161510 ѣко отъ моего приіметъ · ꙇ҅ вьзвѣститъ вамъ ·
4161600 въ малѣ · ꙇ҅ кꙿ томꙋ не [ви]дитъ мене · ꙇ҅ пакꙑ въ
4161610 м[а]лѣ ꙇ҅ ꙋзьрите мѧ · ꙇ҅ ѣко ꙇ҅д[ѫ] къ о꙯цю ·
4161700 рѣшѧ же ꙇ҅ отъ ꙋченикъ его къ себѣ · чьто се естъ еже
4161710 г꙯летъ къ намъ · въ мал[ѣ] ꙇ҅ не видите мене · ꙇ҅ пакꙑ
4161720 въ малѣ ꙋзьрите мѧ · ꙇ҅ ѣко ꙇ҅дѫ къ о꙯цю ·
4161800 г꙯лаа꙼хѫ же чьто ꙋбо естъ се · еже г꙯летъ въ малѣ ·
4161810 не вѣмъ чьто г꙯лет[ъ ·]
4161900 Разꙋмѣ же и꙯с · ѣко хотѣа꙼хѫ [і] въпрашати · ꙇ҅ рече
4161910 ꙇ҅мъ · о семь ли сътѧзаете сѧ · междю собоѭ · ѣко рѣхъ
4161920 въ малѣ ꙇ҅ не видите мене · ꙇ҅ пакꙑ въ малѣ
4161930 ꙋзьрите мѧ ·
4162000 а꙼мин% а꙼мин% г꙯лѭ вамъ · ѣко въсплачете сѧ · ꙇ҅
4162010 въздрꙑдаете вꙑ · а꙼ вьсь миръ въздрадꙋетъ сѧ · вꙑ же
4162020 печальни бѫдете · нъ печаль ваша въ радость бѫдетъ ·
4162100 жена егда раждаетъ · печаль ꙇ҅матъ · ѣко приде годъ
4162110 еѩ · егда же родитъ отрочѧ · къ томꙋ не помьн҄итъ
4162120 скръби за радость · ѣко роди сѧ ч꙯къ въ миръ ·
4162200 ꙇ҅ вꙑ же ꙋбо нꙑн҄ѣ · печальни бѫдете · пакꙑ же ??зьрѫ
4162210 вꙑ · ꙇ҅ въздрадꙋетъ сѧ сръдьце ваше · ꙇ҅ радости вашеѩ
4162220 никътоже не възъметъ отъ васъ ·
4162300 ꙇ҅ въ тъ дьнь мене не въпросите ничесоже · амин%
4162310 а꙼мин% г꙯лѭ вамъ · аште чесо просите ꙋ о꙯ца
4162320 въ ꙇмѧ мое дастъ вамъ ·
4162400 доселѣ не просисте ничесоже · въ ꙇмѧ мое · просите ꙇ҅
4162410 приімете · да радость ваша ꙇ҅сплън҄ена бѫдет[ъ ·]
4162500 Си въ притъчахъ г꙯лахъ вамъ придетъ година · егда к
4162510 томꙋ въ притъчахъ не г꙯лѭ вамъ · нъ не обинꙋѩ сѧ
4162520 о꙼ о꙯ци · вьзвѣштѫ вамъ ·
4162600 въ тъ дьнь въ ꙇмѧ мое въспросите · ꙇ҅ не г꙯лѭ вамъ ·
4162610 ѣко а꙼зъ ꙋмо[л҄ѭ] о꙯ца о꙼ васъ ·
4162700 самъ бо о꙯ць л҄юбитъ вꙑ · ѣко вꙑ мене вьзлюбисте ·
4162710 ꙇ҅ вѣровасте ѣко отъ б꙯а ꙇ҅зидъ ·
4162800 ꙇ҅зидъ отъ о꙯ца · ꙇ҅ придъ въ вьсь миръ · пакꙑ
4162810 оставл҄ѣѭ вьсь миръ · ꙇ҅ идѫ къ о꙯цю ·
4162900 г꙯лашѧ емꙋ ꙋченици его · се нꙑн҄ѣ обинꙋѩ сѧ г꙯леши ·

4162910 а притъчѧ ниединоѩ же г꙯леши ·
4163000 нꙑн҄ѣ вѣмъ ѣко вѣси вꙿсѣ · ꙇ҅ не трѣбꙋеши да къто тѧ
4163010 въпрашаетъ · о семь вѣрꙋемъ · ѣко отъ б꙯а еси ꙇ҅шьлъ ·
4163100 Ѡтъвѣшта ꙇ҅мъ и꙯с · нꙑн҄ѣ ли вѣрꙋете ·
4163200 се грѧдетъ година · ꙇ҅ нꙑн҄ѣ приде · да разидетъ сѧ
4163210 кождо въ своѣ · ꙇ҅ мене единого оставите · ꙇ҅ нѣсмь
4163220 единъ · ѣко о꙯ць съ мꙿноѭ е꙼стъ ·
4163300 Си г꙯лахъ вамъ да въ мьнѣ миръ ꙇ҅мате · въ всемь мирѣ
4163310 скръбьни бѫдете · нъ дръзаꙇ҅те ·
4163320 а꙼зъ побѣ{бѣ}дихъ всего мира ·
4170100 си г꙯ла и꙯с · ꙇ҅ възведе очи своі на н꙯бо ꙇ҅ рече ·
4170110 о꙯че приде часъ · прослави с꙯на своего ·
4170120 до ꙇ с꙯нъ твоі прославитъ тѧ ·
4170200 ѣкоже далъ емꙋ еси власть вьсѣкоѩ плъти · да вꙿсѣко
4170210 еже емꙋ еси далъ · дастъ ꙇ҅мъ жи꙯вота вѣчьнаго ·
4170300 се же естъ вѣчьнꙑ животъ · да знаѭтъ тебе единого
4170310 ꙇ҅стиньнаго б꙯а · ꙇ҅ егоже посъла и꙯ѵ х꙯а ·
4170400 а꙼зъ прославихъ тѧ на земли · дѣло съвръшихъ ·
4170410 еже далъ еси мьнѣ да сътвор҄ѭ ·
4170500 ꙇ҅ нꙑн҄ѣ прослави мѧ о꙯че ꙋ тебе самого · славѫ ѭже
4170510 ꙇ҅мѣхъ · прѣжде · даже не бꙑс꙯ ꙋ тебе вьсь миръ ·
4170600 ѣвихъ ꙇ҅мѧ твое ч꙯комъ · ѩже далъ еси мьнѣ отъ вьсего
4170610 мира · твоі бѣшѧ ꙇ҅ мьнѣ ѩ далъ еси ·
4170620 ꙇ҅ слово твое съхранишѧ ·
4170700 нꙑн҄ѣ разꙋмѣшѧ · ѣко всѣ елико далъ еси мьнѣ ·
4170710 отъ тебе сѫтъ
4170800 ѣко г꙯лꙑ ѩже дастъ мьнѣ · дахъ ꙇ҅мъ · ꙇ҅ ти приѩшѧ ·
4170810 ꙇ҅ разꙋмѣшѧ въ ꙇстинѫ · ѣко отъ тебе ꙇ҅зидъ ꙇ҅
4170820 вѣровашѧ ѣко тꙑ мѧ посъла ·
4170900 а꙼зъ о сихъ молѭ · не о вьсемь мирѣ мол҄ѭ · нъ о сихъ
4170910 ѩже далъ еси мьнѣ · ѣко твоі сѫтъ ·
4171000 ꙇ҅ моѣ вьсѣ твоѣ сѫтъ · ꙇ҅ твоѣ моѣ ·
4171010 ꙇ҅ прославихъ сѧ вь н҄ихъ ·
4171100 ꙇ҅ к томꙋ нѣсмь въ всемь мирѣ · ꙇ҅ и сиі въ всемь мирѣ
4171110 сѫтъ · ꙇ҅ азъ къ тебѣ грѧдѫ · 4172410 -дѧтъ славѫ моѭ · ѭже далъ еси мьнѣ · ѣко вьзл҄юбилъ
4172420 мѧ еси · прѣжде съложениѣ вꙿсего мира ·
4172500 О꙯че правьдънꙑ · ꙇ҅ вьсь миръ тебе не позна · азъ же
4172510 тѧ познахъ · ꙇ҅ сиі познашѧ ѣко тꙑ мѧ посъла ·
4172600 ꙇ҅ съказахъ ꙇ҅мъ ꙇ҅мѧ твое · ꙇ҅ съкажѫ · да л҄юбꙑ
4172610 еѭже мѧ еси вьзл҄юбилъ · вь н҄ихъ бѫдетъ ·
4172620 ꙇ҅ азъ вь н҄ихъ · з꙯ач꙯ ·
4180100 Си рекъ и꙯с · ꙇ҅зиде съ ꙋченикꙑ своꙇми · на онъ полъ
4180110 острова кедрьска · ꙇ҅деже бѣ врътъ · въ н҄ьже вьниде
4180120 самъ ꙇ ꙋченици его · к꙯оц꙯ ·
4180200 Вѣдѣа꙼ше же ꙇ҅юда ꙇ҅же і прѣдаше мѣсто · ѣко множицеѭ
4180210 събираше сѧ и꙯с · тꙋ съ ꙋченикꙑ своꙇми ·
4180300 ꙇ҅юда же примъ спирѫ · ꙇ҅ отъ а꙼рхие꙼реі ꙇ҅ фарисѣі
4180310 слꙋгꙑ · приде тамо съ свѣтилꙑ · ꙇ҅ свѣщами · ꙇ҅ орѫжиі ·
4180400 ꙇ꙯҅с же вѣдꙑ вьсѣ грѧдѫшта на н҄ь · ꙇ҅шьдъ рече ꙇмъ ·

4180410 кого ꙇ҅штете ·
4180500 отъвѣшташѧ емꙋ ꙇ꙯҅са назарѣа꙼ · г꙯ла ꙇ҅мъ и꙯с а꙼зъ
4180510 есмь стоѣа꙼ше же ꙇ҅юда ꙇ҅же ꙇ прѣдаа꙼ше съ н҄ими
4180600 да ѣко рече ꙇ҅мъ азъ есмь ꙇ҅дѫ вьспѧт҄ь ꙇ҅ падѫ
4180610 на земл҄и ·
4180700 пакꙑ же ѩ въпроси ꙇ꙯[с ·] кого ꙇ҅штете · они же рѣшѧ
4180710 ꙇ꙯са назарѣа꙼ ·
4180800 отъвѣшта и꙯[с] рѣхъ вамъ ѣко азъ есмь ·
4180810 а꙼ште ꙋбо мене ꙇ҅штете не дѣꙇте сихъ ꙇ҅ти ·
4180900 да събѫдетъ сѧ слово еже рече · ѣко ѩже далъ еси
4180910 мьнѣ · не погꙋбихъ · никогоже отъ н҄их[ъ ·]
4181000 Симонъ же петръ · ꙇ҅мꙑ ножь ꙇ҅звлѣче і · ꙇ҅ ꙋдари
4181010 а꙼рхиереова раба · ꙇ҅ ꙋрѣза емꙋ ꙋхо десное ·
4181020 Бѣ же ꙇ҅мѧ рабꙋ малхъ ·
4181100 Рече же и꙯с · петрови · въньзи ножь въ ножьницѧ ·
4181110 чашѫ ѭже дастъ мьнѣ о꙯ць · не ꙇ҅мамь ли пити еѩ ·
4181200 спира же ꙇ҅ тꙑсѫштьникъ · ꙇ҅ слꙋгꙑ ꙇ҅юдѣꙇскꙑ ·
4181210 ѩшѧ и꙯са · ꙇ҅ съвѧзашѧ і ·
4181300 ꙇ҅ ведошѧ і къ а꙼ннѣ прьвѣе · бѣ бо тьсть каꙇа꙼фѣ ·
4181310 ꙇ҅же бѣ а꙼рхиереи лѣтꙋ томꙋ ·
4181400 бѣ же каꙇафа · давꙑ съвѣтꙑ ꙇ҅юдѣо꙼мъ · ѣко добрѣе естъ
4181410 единомꙋ ч꙯кꙋ ꙋмьрѣти за л҄юди ·
4181500 По ꙇ꙯сѣ же ꙇ҅дѣа꙼ше симонъ петръ · ꙇ҅ дрꙋгꙑ ꙋченикъ ·
4181510 ꙋченикъ же тъ бѣ знаемъ · а꙼рхиереови · ꙇ҅ вьниде
4181520 съ ꙇ꙯҅сомь · въ дворъ а꙼рхиерео꙼въ ·
4181600 Петръ же стоѣше при двьрехъ вьнѣ · ꙇ҅зиде же ꙋченикъ
4181610 тъ · ꙇ҅же бѣ знаемъ а꙼рхиереови · ꙇ҅ рече двьрьници ·
4181620 ꙇ҅ въведе петра ·
4181700 Г꙯ла же раба двьрьница петрови · еда ꙇ҅ тꙑ отъ
4181710 ꙋченикъ еси ч꙯ка того · г꙯ла онъ нѣсмь ·
4181800 стоѣхѫ же раби · ꙇ҅ слꙋгꙑ о꙼гн҄ь сътворьше · ѣко зима
4181810 бѣ · ꙇ҅ грѣа꙼хѫ бѣ же съ н҄ими петръ стоѩ ꙇ грѣѩ [сѧ]
4181900 Архиереі же въпроси ꙇ꙯са о꙼ ꙋченицѣхъ его ·
4181910 ꙇ҅ о ꙋчени его ·
4182000 Ѡтъвѣшта емꙋ и꙯с · а꙼зъ не обинꙋѩ сѧ г꙯лахъ вьсемꙋ
4182010 мирꙋ · а꙼зъ вьсегда ꙋчихъ на сънъмишти · ꙇ҅ въ
4182020 цръкъв[е] ꙇ҅деже вьси ꙇ҅юдѣі сънемлѫтъ сѧ ·
4182030 ꙇ таꙇ не г꙯лахъ ничесоже ·
4182100 Чьто мѧ въпрашаеши · въпроси слꙑшавъшѧѩ · чьто г꙯лахъ
4182110 ꙇ҅мъ · се си вѣдѧтъ еже рѣхъ а꙼зъ ·
4182200 Си рекъшю емꙋ · единъ отъ прѣстоѩштихъ слꙋгъ · ꙋдари
4182210 въ ланитѫ ꙇ꙯са · рекъ · тако ли отъвѣштаваеши
4182220 а꙼рхиерео꙼ви ·
4182300 Ѡтъвѣшта емꙋ и꙯с · а꙼ште зълѣ г꙯лахъ сьвѣдѣтел҄ьствꙋꙇ
4182310 о꙼ зьлѣ · а꙼ште ли добрѣ чьто мѧ биеши ·
4182400 Посъла же і а꙼нꙿна съвѧзана къ каꙇа꙼фѣ архиерео꙼ви ·
4182500 Бѣ же симонъ петръ стоѩ ꙇ҅ грѣѩ сѧ · рѣшѧ же емꙋ ·
4182510 еда ꙇ҅ тꙑ о꙼тъ ꙋченикъ его еси · о꙼нъ же ???????
4182520 отъвръже сѧ · ꙇ҅ рече нѣсмь ·
4182600 г꙯ла единъ отъ рабъ архиерео꙼въ · ѫ꙼жика сꙑ · е꙼мꙋже

4182610 ꙋрѣза петръ ꙋхо · не а꙼зъ ли тѧ видѣхъ въ врътѣ
4182620 съ н҄имь ·
4182700 пакꙑ же петръ отъвръже сѧ · ꙇ҅ абие кꙋръ възгласи ·
4182710 з꙯ач꙯ ·
4182800 Вѣсѧ же ꙇ꙯҅са о꙼тъ каꙇа꙼фꙑ · въ преторъ · бѣ же за
4182810 ꙋтра · ꙇ҅ ти не вьнидѫ въ притворъ · к꙯оц꙯ · да не
4182820 о꙼скврънѧтъ сѧ · нъ да ѣдѧтъ пасхѫ · к꙯оц꙯ ·
4182900 ꙇ҅зиде же къ н҄имъ ꙇ҅ пилатъ вънъ · ꙇ҅ рече ·
4182910 кѫѭ рѣчь приносите на ч꙯ка сег[о ·]
4183000 отъвѣшташѧ же ꙇ҅ рѣшѧ емꙋ · а꙼ште не би бꙑлъ ·
4183010 сь зълодѣі · не бихомъ прѣдали его тебѣ ·
4183100 рече же ꙇ҅мъ пилатъ · поꙇмѣте ꙇ вꙑ · ꙇ҅ по законꙋ
4183110 вашемꙋ сѫдите емꙋ · рѣшѧ же емꙋ ꙇ҅юдѣі ·
4183120 намъ не достоꙇтъ никогоже ꙋбити ·
4183200 да слово ꙇ꙯св[о] събѫдетъ сѧ · еже рече клепл҄ѧ ·
4183210 коеѭ съмрътиѭ хотѣа꙼??? ꙋмьрѣти ·
4183300 Вьниде же пакꙑ пилатъ въ преторъ · ꙇ҅ гласи ꙇ꙯са ꙇ҅
4183310 рече емꙋ · тꙑ ли еси ц꙯рь ꙇ҅юдеꙇ҅скъ ·
4183400 отъвѣшта емꙋ и꙯с · о꙼ себѣ ли се т?? г꙯леши ·
4183410 ли ꙇ҅ни тебѣ рѣшѧ о꙼ мьнѣ ·
4183500 Отъвѣшта пилатъ еда а꙼зъ жидовинъ есмь р[о]дъ твоі ·
4183510 ꙇ҅ а꙼рхиереі прѣд[а]шѧ тѧ мнѣ · чьто еси сътв[о]рилъ ·
4183600 отъвѣшта и꙯с · ц꙯рсо мое нѣстъ отъ сего мира а꙼ште отъ
4183610 сего мира би бꙑло ц꙯рсо мое · слꙋгꙑ ꙋбо моѩ
4183620 подвизалꙑ сѧ бꙑшѧ · да не прѣданъ бимь ꙇ҅юдеомъ ·
4183630 нꙑн҄ѣ же ц꙯рсо мое нѣстъ отъсѫдꙋ ·
4183700 Рече же емꙋ· пилатъ · ꙋбо ц꙯рь ли еси тꙑ · отъвѣшта
4183710 и꙯с · тꙑ г꙯леши ѣко ц꙯рь есмь а꙼зъ · а꙼зъ на се родихъ
4183720 сѧ · ꙇ҅ на се придъ · въ вьсь миръ · да
4183730 съвѣдѣтел҄ьствꙋѭ о ꙇ҅стинѣ · вьсѣкъ ꙇ҅же естъ отъ
4183740 ꙇ҅стинꙑ · послꙋшаетъ гласа моего ·
4183800 Г꙯ла емꙋ пилатъ · чьто естъ ꙇ҅стина · ꙇ҅ се рекъ ·
4183810 пакꙑ ꙇ҅зиде къ ꙇюдео꙼мъ · ꙇ҅ г꙯ла ꙇ҅мъ ·
4183820 а꙼зъ ниединоѩ винꙑ не обрѣтаѭ вь н҄емь ·
4183900 е꙼стъ же обꙑчаі вамъ · да единого вамъ отъпꙋштѫ на
4183910 пасхѫ · Хоштете ли ꙋбо да отъпꙋштѫ вамъ
4183920 ц꙯рѣ ꙇ҅юдеꙇска ·
4184000 Възъпишѧ же вꙿси г꙯л҄ѭште · не сего нъ вараа꙼вѫ ·
4184010 Бѣ же вараа꙼ва разбоꙇ҅никъ ·
4190100 тогда же пилатъ поѩтъ ꙇ꙯са · ꙇ҅ би і ·
4190200 ꙇ҅ воꙇни съплетъше отъ тръниѣ вѣньць · възложишѧ на
4190210 главѫ емꙋ · ꙇ҅ въ ризѫ прапрѫдьнѫ облѣшѧ і ·
4190300 ꙇ҅ похождаа꙼хѫ къ н҄емꙋ · ꙇ҅ г꙯лаа꙼хѫ · Радꙋꙇ сѧ
4190310 ц꙯рю ꙇ҅юдеꙇскъ ꙇ҅ биѣа꙼хѫ і по ланитама ·
4190400 ꙇ҅зиде же пакꙑ пилатъ вънъ · ꙇ҅ г꙯ла ꙇ҅мъ · се
4190410 ꙇ҅звождѫ ꙇ вамъ вънъ · да разꙋмѣете ѣко вь н҄емь винꙑ
4190420 не обрѣтаѭ ·
4190500 ꙇ҅зиде и꙯с вънъ · носѧ тръновъ вѣньц[ь] ꙇ҅ прапрѫдьнѫ
4190510 ризѫ · ꙇ҅ г꙯ла ꙇ҅мъ се ч꙯къ ·
4190600 егда же видѣшѧ ꙇ а꙼рхиереі · ꙇ҅ слꙋгꙑ възъпишѧ

4190610 г꙯лѭште · пропьни · пропьни · г꙯ла ꙇ҅мъ пилатъ ·
4190620 поꙇ҅мѣте вꙑ · ꙇ҅ пропьнѣте · а꙼зъ бо не обрѣтаѭ
4190630 вь н҄емь винꙑ
4190700 отъвѣшташѧ емꙋ ꙇ҅юдеі · мꙑ законъ ꙇ҅мамъ · ꙇ҅ по
4190710 законꙋ нашемꙋ длъжьнъ естъ ꙋмьрѣти ·
4190720 ѣко с꙯нъ б꙯жіи творитъ сѧ ·
4190800 Егда же слꙑша пилатъ се слово · паче ꙋбоѣ сѧ ·
4190900 ꙇ҅ вьниде въ приторъ пакꙑ · ꙇ҅ г꙯ла ꙇ꙯҅сви · пилатъ
4190910 же г꙯ла пакꙑ ꙇ꙯҅сви · отъкѫдꙋ еси тꙑ · ꙇ҅ и꙯с ·
4190920 отъвѣта не сътвори емꙋ ·
4191000 г꙯ла же емꙋ пилатъ · мьнѣ ли не г꙯леши · не вѣси ли
4191010 ѣко власть ꙇ҅мамь пропѧти тѧ · ꙇ҅ власть ꙇ҅мамь
4191020 пꙋстити тѧ ·
4191100 отъвѣшта и꙯с · не ꙇ҅маши о꙼бласти на мьнѣ никоѩже ·
4191110 а꙼ште не би ти дано съвꙑше · сего ради прѣдавꙑ мѧ
4191120 тебѣ · бол҄и грѣхъ ꙇ҅матъ ·
4191200 овъ того пилатъ ꙇ҅скаше пꙋстити і · жидове же въпиѣхѫ
4191210 г꙯л҄ѭште · а꙼ште сего пꙋстиши нѣси дрꙋгъ к҄есареви ·
4191220 вьсѣкъ ꙇ҅же сѧ творитъ ц꙯рь · противитъ сѧ к҄есареви ·
4191300 пилатъ же слꙑшавъ та словеса · ꙇ҅зведе вънъ ꙇ꙯҅са ·
4191310 ꙇ҅ сѣде на сѫдишти · на мѣ꙼стѣ꙼ нарицаемѣмь литостратѫ ·
4191320 еврѣꙇскꙑ же гаваа꙼та ·
4191400 бѣ же параскевьꙉи пасцѣ · година бѣ ѣко третиѣѣ ·
4191410 ꙇ҅ г꙯ла ꙇ҅мъ · се ц꙯рь вашь ·
4191500 они же въпиѣхѫ · възьми възъми пропьни і · г꙯ла ꙇ҅мъ
4191510 пилатъ · ц꙯рѣ ли вашего пропьнѫ · о꙼тъвѣшташѧ
4191520 а꙼рхиереі не ꙇ҅мамъ ц꙯рѣ · тъкꙿмо к҄есарѣ ·
4191600 Тогда же і прѣдастъ ꙇ҅мъ · да ꙇ пропьнѫтъ · к꙯оц꙯ ·
4191610 о꙼ни же поемъше і вѣсѧ ·
4191700 ꙇ҅ самъ си несꙑ к꙯рстъ · ꙇ҅зиде же въ нарицамое
4191710 краниево мѣсто · еже г꙯летъ сѧ еврѣꙇскꙑ ꙉолъꙉота ·
4191800 ꙇ҅де ꙇ пропѧсѧ · Ꙇ съ н҄имь ꙇ҅на дъва ·
4191810 сѫдꙋ ꙇ҅ овѫдꙋ · посрѣдѣ же ꙇ꙯са ·
4191900 Напꙿса же ꙇ҅ титьлъ пилатъ · ꙇ҅ положи і на к꙯рстѣ ·
4191910 бѣ же напꙿсано · и꙯с · назарѣі · ц꙯рь ꙇ҅юдѣꙇскъ ·
4192000 сего же титъла · мнози чишѧ отъ ꙇ҅юдѣі · ѣко близъ бѣ
4192010 мѣсто града · ꙇ҅деже пропѧшѧ ꙇ꙯҅са · ꙇ҅ бѣ напꙿсано ·
4192020 евреꙇ҅скꙑ ꙇ҅ грьчьскꙑ · латиньскꙑ ·
4192100 г꙯лаа꙼хѫ же пилатови · а꙼рхиереі ꙇ҅юдѣꙇсци ·
4192110 не пиши ц꙯рь ꙇ҅юдеꙇ҅скъ ·
4192200 о꙼тъвѣшта пилатъ · еже пꙿсахъ пꙿсахъ ·
4192300 Воꙇни же егда пропѧшѧ ꙇ꙯҅са · приѩшѧ ризꙑ его · ꙇ҅
4192310 сътворишѧ четꙑри чѧсти · комꙋждо воꙇнꙋ чѧсть · ꙇ҅
4192320 хитонъ · бѣ же хитонъ нешьвенъ · ꙇ҅ съ връхꙋ
4192330 ꙇ҅стъканъ вьсь ·
4192400 рѣшѧ же къ себѣ · не прѣдерѣмъ его · нъ метѣмъ жрѣбиѩ
4192410 о н҄ь · комꙋ бѫдетъ · да събѫдѫтъ сѧ кън҄игꙑ
4192420 г꙯лѭштѧѩ · раздѣлишѧ себѣ ризꙑ моѩ · ꙇ҅ о матизмъ моі
4192430 меташѧ жрѣбиѩ · воꙇни же ꙋбо си сътворишѧ · з꙯ач꙯ ·
4192500 Стоѣа꙼хѫ же при к꙯рстѣ ꙇ꙯҅свѣ · мати его · ꙇ҅ сестра

4192510 матере его · мариѣ клеопова · ꙇ҅ мариѣ магдалꙑн҄и ·
4192600 ꙇ꙯с же видѣвъ матерь · ꙇ҅ ꙋченика стоѩшта егоже
4192610 л҄юбл҄ѣа꙼ше · г꙯ла матери · жено · се с꙯нъ твоі ·
4192700 потомь же ꙋченикꙋ · се мати твоѣ ꙇ҅ отъ того часа
4192710 поѩтъ ѭ ꙋченикъ въ своѣ си ·
4192800 По семь вѣдꙑ и꙯с · ѣко вꙿсѣ юже съвръшишѧ сѧ ·
4192810 да събѫдѫтъ сѧ кън҄игꙑ · г꙯ла · жѧждѫ ·
4192900 съсѫдъ же стоѣше плънъ оць[та] гѫбѫ же наплън҄ьше
4192910 оцьт[а] на ѵсопъ вьзнезъше · придѣшѧ къ ꙋстомъ его ·
4193000 е꙼гда же приѩтъ оцьтъ ꙇ꙯с · рече · съвръши сѧ ·
4193010 ꙇ҅ прѣклонь главѫ прѣдастъ д꙯хъ ·
4193100 ꙇ҅юдѣꙇ же пон҄еже параскевьꙉи бѣ · да не останѫтъ
4193110 на к꙯рстѣ тѣлеса въ сѫботѫ · бѣ бо вел҄и дьнь тоѩ
4193120 сѫботꙑ · молишѧ пилата · да прѣбиѭтъ голѣни ꙇ҅хъ ·
4193130 ꙇ҅ възъмѫтъ ѩ ·
4193200 придѫ же воꙇ҅ни · ꙇ҅ пръвꙋмꙋ прѣбишѧ голѣни ·
4193210 ꙇ҅ дрꙋгꙋмꙋ пропѧтꙋмꙋ съ н҄имь ·
4193300 на ꙇ꙯са же пришьдъше · ѣко видѣшѧ і юже ꙋмьръшь ·
4193310 не прѣбишѧ емꙋ голѣнию ·
4193400 нъ единъ отъ воꙇнъ · копиемь емꙋ ребра прободе ·
4193410 ꙇ҅ изиде абие кръвь ꙇ҅ вода ·
4193500 ꙇ҅ истинно естъ съвѣдѣтел҄ьство его · ꙇ҅ тъ вѣстъ ѣко
4193510 ꙇ҅стинѫ г꙯летъ · да ꙇ вꙑ вѣрѫ ꙇ҅мете ·
4193600 бꙑшѧ бо си · да събѫдѫтъ сѧ кън҄игꙑ ·
4193610 кость не съкрꙋшитъ сѧ отъ н҄его ·
4193700 ꙇ҅ пакꙑ дрꙋгꙑѩ кън҄игꙑ г꙯лѭтъ ·
4193710 възьрѧтъ на н҄его и꙼же пробасѧ · к꙯оц꙯ ·
4193800 По сихъ же моли пилата ꙇ҅осифъ · ꙇ҅же бѣ отъ
4193810 ариматѣѩ · сꙑ ꙋченикъ ꙇ꙯҅свъ · таꙇнъ же за страхъ
4193820 ꙇ҅юдеꙇ҅скъ · да възъметъ тѣло ꙇ꙯сво · ꙇ҅ повелѣ
4193830 пилатъ · приде же ꙇ҅ вьзѧтъ тѣло ꙇ꙯҅сво ·
4193900 Приде же ꙇ҅ никодимъ · пришьдꙑ къ ꙇ꙯сви ноштиѭ
4193910 прѣжде · несꙑ съмѣшение змърно · ꙇ҅ олъгꙋꙇно ·
4193920 ѣко ꙇ҅ ливръ съто ·
4194000 приѩсте же тѣло ꙇ꙯сво · ꙇ҅ обисте е ризами · съ
4194010 а꙼роматꙑ · ѣкоже обꙑчаі естъ ꙇ҅юдѣомъ погрѣбати ·
4194100 бѣ же на мѣстѣ · ꙇ҅деже і пропѧшѧ · врътъпъ ·
4194110 ꙇ҅ въ врътъпѣ гробъ новъ ·
4194200 вь н҄емьже не бѣ николиже никꙿтоже не бѣ положенъ · тꙋ
4194210 же за параскевьꙉиѭ · ꙇ҅юдѣꙇскѫ · ѣко близъ бѣа꙼ше
4194220 гробъ · и꙼деже положисте ꙇ꙯са · к꙯оц꙯ ·
4200100 Въ единѫ же сѫботь · мариѣ магдалꙑн҄и · приде за
4200110 ꙋтра · еште сѫшти тъмѣ · на гробъ ·
4200120 ꙇ҅ видѣ камень вьзѧтъ отъ гроба ·
4200200 тече ꙇ҅ приде · къ симонꙋ петрꙋ · ꙇ҅ къ дрꙋгꙋмꙋ
4200210 ꙋченикꙋ · егоже л҄юбл҄ѣаше ꙇ꙯с · ꙇ҅ г꙯ла ꙇ҅ма ·
4200220 вьзѧшѧ г꙯ѣ отъ 4202710 - же г꙯ла томѣ · принеси пръстъ твоі сѣмо · ꙇ҅ виждь
4202720 рѫцѣ моі · ꙇ҅ принеси рѫкѫ твоѭ · ꙇ҅ въложи въ ребра
4202730 моѣ · ꙇ҅ не бѫди невѣрьнъ нъ вѣрьнъ ·

4202800 Отъвѣшта тома ꙇ҅ рече емꙋ · г꙯ь моі б꙯ъ моі ·
4202900 г꙯ла емꙋ и꙯с · ѣко видѣвъ мѧ вѣрова · блажени ·
4202910 не видѣвъшеі · ꙇ҅ вѣровавъшеі ·
4203000 многа же ꙇ҅[на] знамениѣ створи и꙯с · прѣдъ ꙋченикꙑ
4203010 своꙇми · ѣже не сѫтъ пꙿсана въ кън҄игахъ сихъ ·
4203100 си же пꙿсана бꙑшѧ · да вѣрѫ ꙇ҅мете · ѣко и꙯с · естъ
4203110 х꙯ъ с꙯нъ б꙯жіи · ꙇ҅ вѣрꙋѭште живота вѣчьнаго ꙇ҅мате
4203120 въ імѧ его ·
4210100 По семь ѣви сѧ пакꙑ и꙯с · ꙋченикомъ своꙇмъ · на мори
4210110 тиверьѣдьсцѣмь · ѣви же сѧ сице ·
4210200 бѣа꙼хѫ въкꙋпѣ симонъ петръ · ꙇ҅ ѳома нарицаемꙑ
4210210 близньць · ꙇ҅ натанаꙇ҅л҄ь · ꙇ҅же бѣ отъ кана
4210220 галилеꙇскꙑ · ꙇ҅ с꙯на зеведѣова · ꙇ҅ ина два
4210230 от[ъ] ꙋченикъ его ·
4210300 г꙯ла ꙇ҅мъ [си]монъ петръ · ꙇ҅дѫ рꙑбъ [ло]витъ · г꙯лашѧ
4210310 емꙋ · ꙇ҅демъ ꙇ҅ мꙑ съ тобоѭ · ꙇ҅ идѫ ꙇ҅ вьсѣдѫ въ
4210320 корабл҄ь · ꙇ҅ въ тѫ нош[т]ь не ѩшѧ ничесоже
4210400 ꙋтр[ꙋ ж]е а꙼бие бꙑвъшю · ста и꙯с · при брѣѕѣ ·
4210410 не познашѧ же ꙋченици ѣко и꙯с · естъ
4210500 г꙯ла же ꙇ҅мъ и꙯с · дѣти · еда чьто сънѣдьно ꙇ҅мате ·
4210510 о꙼тъвѣшташѧ же емꙋ ни ·
4210600 о꙼нъ же рече ꙇ҅мъ · въвръзѣте о꙼ деснѫѭ странѫ мрѣжѧ ꙇ҅
4210610 обрѧштете · въвръ[г]ѫ же ꙇ҅ къ томꙋ не можаа꙼хѫ
4210620 привлѣшти еѩ · отъ множьства рꙑбъ ·
4210700 Г꙯ла же ꙋченикъ егоже л҄юбл҄ѣа꙼ше и꙯с петрови · г꙯ь
4210710 естъ · симонъ же петръ слꙑшавъ ѣко г꙯ь естъ ·
4210720 е꙼пенꙿдитомь прѣпоѣса сѧ · бѣ бо нагъ ·
4210730 ꙇ҅ въвръже сѧ въ море ·
4210800 а꙼ дрꙋзи ꙋченици кораблицемь придѫ · не бѣшѧ бо далече
4210810 отъ земл҄ѧ · нъ ѣко дьвѣ сътѣ лакътъ ·
4210820 влѣкѫште мрѣжѫ рꙑбъ ·
4210900 ѣко ꙇ҅злѣзѫ на земл҄ѫ · видѣшѧ о꙼гн҄ь лежѧшть ·
4210910 ꙇ҅ рꙑбѫ на н҄емь лежѧштѫ · ꙇ҅ хлѣбъ ·
4211000 г꙯ла ꙇ҅мъ и꙯с · принесѣте отъ рꙑбъ ѩже ѩсте нꙑн҄ѣ ·
4211100 Вьлѣзе же симонъ петръ · ꙇ҅ извлѣче мрѣжѧ на земл҄ѫ ·
4211110 плънѫ велиіхъ рꙑбъ · съто ꙇ҅ п[ѧ]ть десѧтъ · ꙇ҅ три ·
4211120 толикꙋ сѫштю не протръже сѧ мрѣжа ·
4211200 г꙯ла ꙇ҅мъ · и꙯с · придѣте о꙼бѣдꙋꙇте · ꙇ҅ никꙿтоже не
4211210 съмѣа꙼ше отъ ꙋч[е]никъ · ꙇ҅стѧзати тꙑ кꙿто еси ·
4211220 вѣдѫште ѣко г꙯ь естъ ·
4211300 Приде же и꙯с · ꙇ҅ приѩтъ хлѣбъ · ꙇ҅ дастъ ꙇ҅мъ ·
4211310 ꙇ рꙑбѫ такожде ·
4211400 Се юже третици ѣви сѧ и꙯с · ꙋченикомъ своꙇ҅мъ ·
4211410 въставъ отъ мр[ъ]твꙑхъ ·
4211500 Егда же обѣдовашѧ · г꙯ла симонови петрꙋ и꙯с симоне
4211510 ꙇ҅онинъ л҄юбиши ли мѧ паче сихъ · Г꙯ла емꙋ еі г꙯и ·
4211520 тꙑ вѣси ѣко л҄юбл҄ѭ тѧ · г꙯ла емꙋ паси а꙼гньцѧ моѩ ·
4211600 Г꙯ла емꙋ пакꙑ въторицеѭ · симоне ꙇ҅онинъ л҄юбиши ли
4211610 мѧ · г꙯ла емꙋ еі · г꙯и · тꙑ вѣси ѣко л҄юбл҄ѭ тѧ ·
4211620 г꙯ла емꙋ паси о꙼вьцѧ моѩ ·

4211700 г꙯ла емꙋ третици · Симоне ꙇ҅онинъ л҄юбиши ли мѧ ·
4211710 оскръбѣ петръ · ѣко рече емꙋ третици · л҄юбиши ли
4211720 мѧ · ꙇ҅ г꙯ла емꙋ · г꙯и · вьсе тꙑ вѣси · тꙑ вѣси ѣко
4211730 л҄юбл҄ѭ тѧ · г꙯ла емꙋ и꙯с · паси овьцѧ моѩ ·
4211800 а꙼мин% а꙼мин% г꙯лѭ тебѣ · егда бѣ юнъ · поѣсаше сѧ
4211810 самъ · ꙇ҅ хождѣа꙼ше ѣможе хотѣа꙼ше · егда же
4211820 състарѣеши сѧ · вьздеждеши рѫцѣ твоі · ꙇ҅ инъ тѧ
4211830 поѣшетъ · ꙇ҅ ведетъ · ѣможе не хоштеши ·
4211900 се же рече клепл҄ѧ · коеѭ съмръ[т]иѭ прославитъ б꙯а ·
4211910 ꙇ҅ се рекъ · г꙯ла емꙋ ꙇ҅ди по мнѣ ·
4212000 ꙇ обрашть же сѧ петръ · видѣ ꙋченика · егоже
4212010 л҄юбл҄ѣа꙼ше и꙯с · ꙇ҅дѫшта вь слѣдъ · ꙇ҅же ꙇ҅ възлеже
4212020 на пръси его ꙇ҅ рече · г꙯и кꙿто естъ прѣдаѩі тѧ ·
4212100 сего видѣвъ петръ г꙯ла ꙇ꙯҅сви · г꙯и · а сь чьто ·
4212200 г꙯ла емꙋ и꙯с · а꙼ште хоштѫ да тъ прѣбѫдетъ · доньдеже
4212210 придѫ · чьто е тебѣ · по мнѣ тꙑ грѧд[и]
4212300 ꙇ҅зиде же слово се въ братри[ѭ] ѣко ꙋченикъ тъ не
4212310 ꙋмьр҄етъ · не речетъ же емꙋ и꙯с · ѣко ꙋ[не]%мьретъ ·
4212320 нъ аште хоштѫ да тъ прѣбꙑваетъ · доньдеже придѫ ·
4212330 чьто е тебѣ ·
4212400 сь естъ ꙋченикъ съвѣдѣтельствꙋѩі о꙼ сихъ · ꙇ҅же ꙇ҅
4212410 напꙿса си · ꙇ҅ вѣмь ѣко ꙇ҅стинъно естъ
4212420 съвѣдѣтел҄ьство его ·
4212500 сѫтъ же ꙇ҅ ина многа · ѣже створи и꙯с · ѣже а꙼ште по
4212510 единомꙋ сꙿпана бꙑваѭтъ · ни самомꙋ мноѭ · вьсемꙋ мирꙋ
4212520 въмѣстити · пишемꙑхъ кън҄игъ · а꙼минь · +

