ЕВАꙈЕЛИЕ ОТЪ ꙆОА꙼НА
глава 1
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 ꙇ꙯ле҄ ви · сего
4013110 ради придъ азъ · въ водѣ крьстѧ ·
4013200 ꙇ҅ съвѣдѣтел҄ьствова ꙇ҅оанъ г꙯лѧ
҄ 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 г꙯лѭ
҄ шть · 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 ·
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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 натанаꙇ҅лѣ
҄ · 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 ꙇ꙯ли҄ тѣнинъ · 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 г꙯лѭ
҄ 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
4021510
4021520
4021600
4021610
4021700
4021710
4021800
4021810
4021900
4021910
4022000
4022010
4022020
4022100
4022200
4022210
4022220
4022300
4022310
4022320
4022400
4022410
4022500
4022510

ꙇ҅ сътворь ѣко бичь отъ връвиі · вьсѧ ꙇ҅згъна
ꙇ҅ цръкъве · овьцѧ же ꙇ҅ волꙑ · ꙇ҅ тръжьникомъ
расꙑпа пѣнѧзѧ · ꙇ҅ дъскꙑ опровръже ·
ꙇ҅ продаѭштимъ голѫби рече · възъмѣте си отъсѫдꙋ ·
не творите домꙋ о꙯ца моего · домꙋ кꙋпльнаего ·
Помѣнѫшѧ же ꙋченици его ѣко напсано естъ ·
жалость домꙋ твоего сънѣстъ мѧ ·
ѡтъвѣшташѧ же ꙇ҅юдеі ꙇ҅ рѣшѧ емꙋ ·
кое ѣвл҄ѣеши ѣко си твориши ·
Ѡтъвѣшта ꙇ꙯с ꙇ҅ рече ꙇ҅мъ · разорите цръковь сиѭ ·
ꙇ҅ трьми дьнꙑ вьздвігнѫ ѭ ·
рѣшѧ же ꙇ҅юдѣи · четꙑрьми десѧтꙑ · ꙇ҅ шестиѭ лѣтъ ·
съзъдана бꙑс꙯ ц꙯ркꙑ си · ꙇ҅ тꙑ ли трьми дьнꙑ
вьздвігнеши ѭ ·
онъ же г꙯лаа꙼ше о цръкъви тѣла своего ·
егда ꙋбо въста отъ мрътвꙑхъ · помѧнѫшѧ ꙋченици его ·
ѣкоже г꙯лаа꙼ше · ꙇ҅ вѣрѫ ѩшѧ кън҄игамъ ·
ꙇ҅ словеси еже рече и꙯с ·
егда бѣ въ і꙯ꙇлмѣхъ · въ пасха въ праздьникъ · мънози
вѣровашѧ въ імѧ его · видѧште знаменьѣ его ·
ѣже творѣа꙼ше ·
самъ же и꙯с · не въдаа꙼ше себе въ вѣрѫ ꙇ҅хъ ·
ꙇ҅мьже самъ вѣдѣаше вьсе ·
ꙇ҅ ѣко не трѣбоваше · да къто съвѣдѣтел҄ьствꙋетъ о
ч꙯цѣ · самъ бо вѣдѣа꙼ше чьто бѣ въ ч꙯цѣ ·

глава 3
4030100
4030110
4030200
4030210
4030220
4030230
4030300
4030310

Бѣ ч꙯къ отъ фарисѣі никодимъ ꙇ҅мѧ емꙋ ·
кънѧзь ꙇ҅юдеꙇ҅скъ ·
сь приде къ н҄емꙋ ноштиѭ · ꙇ҅ рече емꙋ равꙿви · вѣмь
ѣко отъ б꙯а пришьлъ еси ꙋчител҄ь · никътоже бо не
можетъ знамени сихъ творити · ѣже тꙑ сътвориши ·
а꙼ште не бѫдетъ б꙯ъ съ н҄имь ·
отъвѣшта и꙯с · ꙇ҅ рече емꙋ · а꙼мин а꙼мин г꙯лѭ тебѣ ·
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 ·
глава 4
4040100
4040110
4040200
4040300
4040400
4040500
4040510
4040600
4040610
4040700
4040710

егда же ꙋслꙑша г꙯ь · Ѣко ꙋслꙑшашѧ фарисеі · ѣко и꙯с
множаꙇшѧ ꙋченикꙑ творитъ · ꙇ҅ крьштаетъ неже ꙇ҅оанъ ·
ꙇ꙯с · самъ не крьштаа꙼ше нъ ꙋченици его ·
остави ꙇ҅юдеѫ · ꙇ҅ иде пакꙑ въ галилеѭ ·
достоѣше емꙋ проꙇ҅ти сквозѣ самариѭ ·
Приде же въ градъ самарьскъ · нарицаемъі сꙋхарь ·
ꙇ҅скрь вьси ѭже дастъ ꙇ҅ѣковъ ꙇ҅осифꙋ с꙯нꙋ своемꙋ ·
бѣ же тꙋ кладѧзь ꙇ҅ѣковл҄ь · ꙇ꙯с же трꙋждь сѧ отъ
пѫти · сѣдѣа꙼ше тако на кладѧзи · часъ бѣ ѣко шестꙑ ·
приде жена отъ самариѩ почрѣтъ водꙑ · г꙯ла еи ꙇ꙯с ·
даждь ми пити ·

4040800
4040810
4040900
4040910
4040920
4041000
4041010
4041020
4041100
4041110
4041210
4041220
4041300
4041310
4041400
4041410
4041420
4041430
4041500
4041510
4041600
4041700
4041710
4041800
4041810
4041900
4042000
4042010
4042020
4042100
4042110
4042310
4042320
4042400
4042410
4042500

ꙋченици бо его ошьли бѣа꙼хѫ въ градъ ·
да брашьна кꙋпѧтъ ·
г꙯ла же емꙋ жена самарѣнꙑн҄и · како тꙑ ꙇ҅юдеи сꙑ отъ
мене пити просиши · женꙑ самарѣнꙑн҄ѧ сѫштѧ · не
прикасаѭтъ бо сѧ ꙇ҅юдеи самарѣнехъ ·
отъвѣшта и꙯с ꙇ҅ рече еі · а꙼ште би вѣдѣла даръ б꙯жі ·
ꙇ҅ къто естъ г꙯лѧꙇ҅ ти даждь ми пити · тꙑ и просила
ꙋ него · ꙇ҅ далъ ти би водѫ живѫ ·
г꙯ла емꙋ жена · г꙯и ни почръпальника ꙇ҅маши · ꙇ҅
кладѧѕь естъ глѫбокъ · отъкѫдꙋ ꙋбо
еси о꙯ца нашего ꙇ҅ѣкова · ꙇ҅же дастъ намъ кладѧзь · ꙇ҅
тъ ꙇ҅ж него питъ ꙇ҅ с꙯нове его ꙇ҅ скоти его ·
отъвѣшта и꙯с · ꙇ҅ рече еи · вьсѣкъ пиѩи отъ водꙑ сеѩ
вьждѩждетъ сѧ пакꙑ ·
а꙼ ꙇ҅же пиетъ отъ водꙑ ѭже а꙼зъ дамь емꙋ · не ꙇ҅матъ
въждѧдати сѧ въ вѣкъ · нъ вода ѭже азъ дамь емꙋ ·
бѫдетъ вь н҄емь ꙇ҅сточьникъ водꙑ · вьслѣплѫштѫѭ
въ животъ вѣчьнꙑ ·
г꙯ла къ н҄емꙋ жена г꙯и · даждь ми сиѭ водѫ · да ни
жѧждѫ · ни прихождѫ сѣмо почръпатъ ·
г꙯ла еи ꙇ꙯с · ꙇ҅ди пригласи мѫжа своего ꙇ҅ приди сѣмо ·
отъвѣшта жена ꙇ҅ рече емꙋ · не ꙇ҅мамь мѫжа · г꙯ла еи
ꙇ꙯с · добрѣ рече · ѣко мѫжа не ꙇ҅мамь ·
пѧть бо мѫжь ꙇ҅мѣла еси · ꙇ҅ нꙑн҄ѣ егоже ꙇ҅маши
нѣстъ ти мѫжь · се въ ꙇ҅стинѫ рече ·
г꙯ла емꙋ жена · г꙯и виждѫ ѣко пророкъ еси тꙑ ·
о꙯ци наши въ горѣ сеі поклонишѧ сѧ · ꙇ҅ вꙑ г꙯лете ·
ѣко въ е꙯рмѣхъ естъ мѣсто · ꙇ҅деже клан҄ѣти сѧ
подобаетъ ·
г꙯ла еі и꙯с · жено вѣрѫ ми ꙇ҅ми · ѣко грѧдетъ часъ ·
егда ни горѣ сеі · ни въ е꙯рлмѣхъ · поклоните сѧ о꙯цю ·
д꙯хомь ꙇ҅ истиноѭ · ꙇ҅бо о꙯ць тацѣхъ ꙇ҅штетъ
клан҄ѣѭштихъ сѧ емꙋ ·
д꙯хъ бо естъ б꙯ъ ꙇ҅же клан҄ѣетъ сѧ емꙋ · д꙯хомь ꙇ҅
истиноѭ · достоꙇтъ клан҄ѣти сѧ ·
г꙯ла емꙋ жена · вѣмь ѣко месиѣ придетъ · рекомꙑ х꙯ъ ·

4042510
4042600
4042700
4042710
4042720
4042800
4042810
4042900
4042910
4043000
4043100
4043110
4043200
4043210
4043300
4043400
4043410
4043500
4043510
4043520
4043600
4043610
4043700
4043710
4043800
4043810
4043900
4043910
4043920
4044000
4044010
4044100
4044200
4044210
4044220
4044300

егда тъ придетъ вьзвѣститъ намъ всѣ ·
г꙯ла еі и꙯с · а꙼зъ есмь г꙯лѧи съ тобоѭ ·
ꙇ҅ тогдажде придѫ ꙋченици его · ꙇ҅ чюждаа꙼хѫ сѧ ѣко
съ женоѭ г꙯лаа꙼ше · ꙇ҅ никътоже не рече чесо ꙇ҅штеши ·
ꙇ҅ли чьто г꙯леши съ н҄еѭ ·
остави же водоносъ своі жена · ꙇ҅ иде въ градъ ·
ꙇ҅ г꙯ла ч꙯комъ ·
придѣте ꙇ҅ видите ч꙯ка · ꙇ҅же рече ми вьсѣ елико
сътворихъ · еда тъ естъ х꙯ъ ·
ꙇ҅зидѫ же ꙇ҅з града · ꙇ҅ грѧдѣа꙼хѫ къ н҄емꙋ ·
междю꙼ же симь · мол҄ѣа꙼хѫ і ꙋченици его г꙯лѭште ·
равви · ѣ꙼ждь ·
онъ же рече къ н҄имъ · а꙼зъ брашьно ꙇ҅мамь ѣ꙼сти ·
егоже вꙑ не вѣсте ·
г꙯лахѫ же ꙋченици къ себѣ · еда къто принесе емꙋ ѣ꙼сти ·
г꙯ла ꙇ҅мъ и꙯с · мое брашьно естъ да твор҄ѭ вол҄ѭ
посълавъшаего мѧ · ꙇ҅ съвръшѫ дѣло его ·
не вꙑ ли г꙯лете · ѣко еште четꙑре мѣсѧци сѫтъ · ꙇ҅
жѧтва придетъ · се г꙯лѭ
҄ вамъ · вьзведѣте очи ваши ꙇ҅
видите н҄ивꙑ · ѣко плавꙑ сѫтъ къ жѧтвѣ
юже · ꙇ҅ жьн҄ѧі мьздѫ приемл҄етъ · ꙇ҅ събираетъ плодъ
животънꙑ · да сѣѩи въ кꙋпѣ радꙋетъ сѧ · ꙇ҅ жьн҄ѧі ·
о семь бо слово естъ ꙇ҅стинъное · ѣко ꙇ҅нъ естъ сѣѩи ·
ꙇ҅ инъ естъ жьн҄ѧі ·
а꙼зъ же посълахъ вꙑ жѧтъ · ꙇ҅деже вꙑ не трꙋдисте сѧ ·
ꙇ҅ни трꙋдишѧ сѧ · ꙇ҅ вꙑ въ трꙋдъ ꙇ҅хъ вьнидете ·
отъ града же того · мънози вѣровашѧ вь н҄его отъ
самарѣнъ · за слово женѣ съвѣдѣтел҄ьствꙋѭшти ·
ѣко рече ми вьсѣ елико сътворихъ ·
егда же придѫ къ н҄емꙋ самарѣне · мол҄ѣахѫ і да би
прѣбꙑлъ ꙋ н҄ихъ · ꙇ҅ прѣбꙑстъ тꙋ дъва дьни ·
ꙇ҅ мъного паче вѣровашѧ за слово его ·
женѣ г꙯лаахѫ · ѣко юже не за твоѭ бесѣдѫ вѣрꙋемъ ·
сами бо слꙑшахомъ · ꙇ҅ вѣмъ ѣко сь естъ въ ꙇстинѫ
с꙯пъ мира х꙯ъ : к꙯оц꙯ ·
По дъвою же дънꙋ · ꙇ҅зиде отътѫдꙋ ·

4044310
4044400
4044410
4044500
4044510
4044520
4044600
4044610
4044700
4044710
4044800
4044810
4044820
4044900
4044910
4044920
4044930
4045000
4045010
4045100
4045110
4045200
4045210
4045220
4045300
4045310
4045320
4045400
4045410

ꙇ҅ иде въ галилеѭ ·
самъ бо ꙇ꙯с · съвѣдѣтел҄ьствова · ѣко пророкъ
въ своемь отьчьстви · не ꙇ҅матъ чисти ·
е꙼гда же приде въ галилеѭ · приѩшѧ і галилѣа꙼не ·
вьсѣ видѣвъше елико сътвори въ е꙯рмѣхъ ·
въ праздьникъ ·
приде же пакꙑ въ кана галилеѭ · ꙇ҅деже сътвори
отъ водꙑ вино ·
Бѣ же етеръ ц꙯рь мѫжь егоже с꙯нъ болѣа꙼ше
въ каперънаꙋмѣ ·
слꙑшавъ ѣко и꙯с · приде отъ ꙇ҅юдеѩ въ галилеѭ · ꙇ҅де
къ н҄емꙋ · ꙇ҅ мол҄ѣа꙼ше і · да сънидетъ ꙇ҅ цѣлитъ с꙯на
его · бѣ бо ꙋмираѩ ·
рече же къ н҄емꙋ и꙯с · а꙼ште знамени ꙇ҅ чюдесъ не
видите · не ꙇ҅мате вѣрꙑ ѩти · г꙯ла къ н҄емꙋ ц꙯рь
мѫжь · г꙯и · съниди прѣжде даже не ꙋмьретъ
отрочѧ мое ·
г꙯ла къ н҄емꙋ и꙯с · ꙇ҅ди с꙯нъ твои живъ естъ · ꙇ҅ вѣрѫ
ꙇ҅мъ ч꙯къ словеси еже рече емꙋ и꙯с · ꙇ҅дѣа꙼ше ·
а꙼бье же съходѧштю емꙋ · се раби его сърѣтѫ і
г꙯лѭ
҄ ште · ѣко с꙯нъ твои живъ естъ ·
въпрашаа꙼ше же часа о꙼тъ н҄ихъ · въ которꙑ сꙋлѣе емꙋ
бꙑстъ · рѣшѧ же емꙋ · ѣко вьчера въ часъ седмꙑ
остави огнь ·
разꙋмѣ же о꙯ць · ѣко тъ бѣ часъ · въ н҄ьже рече емꙋ
и꙯с · с꙯нъ твои живъ естъ · ꙇ҅ вѣрова самъ ꙇ҅
домъ его вьсь ·
се пакꙑ въторое чюдо сътвори и꙯с · пришьдъ
въ галилеѭ ·

глава 5
4050100
4050110
4050200
4050210

По сихъ же бѣ праздьникъ ꙇ҅ю꙼деꙇ҅скъ ·
ꙇ҅ вьзиде и꙯с въ е꙯лмъ ·
естъ же въ е꙯рмѣхъ на овьчи кѫпѣли · ѣже нарицаетъ сѧ
евреꙇскꙑ фезда · пѧть притворъ ꙇ҅мѫшти ·

4050300 вь тѣхъ же лежаа꙼ше мъножьство болѧштіхъ · слѣпъ ·
4050310 хромъ · сꙋхъ · чаѭштеꙇ҅хъ движеньѣ водѣ ·
4050400 а꙯꙼ꙉлъ бо г꙯нь на вьсѣ лѣта · мꙑѣше сѧ въ
4050410 кѫпѣли · ꙇ҅ възмѫштаа꙼ше 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 г꙯лѭ
҄ · 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 ·
глава 6
4060100
4060200
4060210
4060300
4060310

По сихъ же ꙇ҅де и꙯с · на онъ полъ морѣ тивериадьска ·
по н҄емь же ꙇ҅дѣа꙼ше народъ мъногъ · ѣко видѣа꙼хѫ
знамениѣ · ѣже творѣа꙼ше на недѫжьнꙑхъ ·
възиде же на горѫ и꙯с · ꙇ҅ тꙋ сѣдѣа꙼ше
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 ц꙯рѣ
҄ · 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 г꙯лѭ
҄ ште · 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
4066900
4066910
4067000
4067010
4067100
4067110

г꙯лꙑ живота вѣчьнаего ꙇ҅маши ·
ꙇ҅ мꙑ вѣровахомъ · ꙇ҅ познахомъ ·
ѣко тꙑ еси х꙯ъ с꙯нъ б꙯а живаго ·
отъвѣшта ꙇ҅мъ и꙯с · не азъ ли васъ · дъва на десѧте
ꙇ҅збърахъ · ꙇ҅ отъ васъ единъ диѣволъ естъ ·
Г꙯лаа꙼ше ꙇ҅юдѫ симонова · ꙇ҅скариота · сь бо хотѣа꙼ше
прѣдати і · единъ сꙑ отъ обою на десѧте ·

глава 7
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 г꙯лѭ
҄ ште ·
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 г꙯лѭ
҄ ·
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
4075100
4075110
4075200
4075210
4075220
4075300

единъ сꙑ отъ н҄ихъ ·
еда законъ нашь сѫдитъ ч꙯кꙋ · а꙼ште не слꙑшитъ отъ
н҄его прѣжде · ꙇ҅ разꙋмѣѭтъ чьто творитъ ·
отъвѣшташѧ ꙇ҅ рѣшѧ емꙋ · еда тꙑ отъ галилеѩ еси ·
ꙇ҅спꙑтаи і ꙇ҅ виждь · ѣко отъ галилеѩ пророкъ
не придетъ ·
ꙇ҅ иде къжьдо въ домъ своі ·

глава 8
4080100 ꙇ꙯҅ис же ꙇ҅де въ горѫ елеоньскѫѭ ·
4080200 ютро же пакꙑ приде въ цръковь · ꙇ҅ вси л҄юдие
4080210 ꙇ҅дѣахѫ къ н҄емꙋ · ꙇ҅ сѣдъ 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 прѣл҄юбодѣаниі ·
4080500 въ законѣ намъ моси повелѣ · таковꙑѩ камениемь
4080510 побивати · тꙑ же чьто г꙯леши ·
4080600 се же рѣшѧ ꙇ҅скꙋшаѭште и · да бѫ ꙇ҅мѣли на н҄ь
4080610 чьто г꙯лати · и꙯с же низъ поклонь сѧ ·
4080620 прьстомь писаше на земи ·
4080700 ѣко же прилежахѫ въпрашаѭште і · въсклони сѧ ꙇ
4080710 рече ꙇ҅мъ · ꙇ҅же васъ без грѣха естъ ·
4080720 прѣжде връѕи камень на н҄ѭ ·
4080800 ꙇ҅ пакꙑ поклонь сѧ писаше на земл҄и ·
4080900 слꙑсавъше 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 тебе осѫди ·
4081100 она же рече · никътоже 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 г꙯лѭ
҄ 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 ·
глава 9
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 г꙯лѭ
҄ ште · 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 ·
глава 10
4100100
4100110
4100120
4100200
4100300
4100310
4100320
4100400

а꙼мин а꙼мин г꙯лѭ вамъ · не въходѧꙇ двьрьми въ дворъ
овьчиі · нъ прѣлазѧі ꙇ҅нꙋдꙋ · тъ тать естъ ·
ꙇ҅ разбоꙇникъ ·
а꙼ въходѧі двьрьми · пастꙑрь естъ о꙼вцамъ ·
семꙋ двьрьникъ отвръзаетъ · ꙇ҅ овьцѧ гласъ его
слꙑшѧтъ · ꙇ҅ своѩ овьцѧ глашаетъ по ꙇ҅мени ·
ꙇ҅ изгонитъ ѩ ·
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
4104000
4104010
4104100
4104110
4104120
4104200

ꙇ҅скахѫ же его пакꙑ ѩти · ꙇ҅зиде отъ рѫкꙑ ꙇ҅хъ ·
ꙇ҅ иде пакꙑ на онъ полъ ꙇ҅ордана · на мѣсто ꙇ҅деже бѣ
ꙇ҅оанъ · прѣжде крьстѧ · ꙇ҅ прѣбꙑс꙯ тꙋ ·
ꙇ҅ мнози придѫ къ н҄емꙋ · ꙇ҅ г꙯лаа꙼хѫ · ѣко ꙇ҅оа꙼нъ
ꙋбо знамениѣ не сътвори · ниедьногоже · вьсѣ елико
рече · ꙇ҅оанъ о семь ꙇ҅стина бѣ ·
ꙇ҅ мнози вѣровашѧ вь н҄его тꙋ ·

глава 11
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
4115000
4115010
4115100
4115110
4115200
4115210
4115300
4115400
4115410
4115420
4115430
4115500
4115510
4115600
4115610
4115620
4115700
4115710

рече ꙇ҅мъ вꙑ не вѣсте ничесоже ·
ни помꙑшл҄ѣете · ѣко добрѣе естъ вамъ · да единъ ч꙯къ
ꙋмьр҄етъ за л҄юди · а не вьсь ѩзꙑкъ погꙑбнетъ ·
сего же о себѣ не рече · нъ а꙼рхие꙼реі сꙑ лѣтꙋ томꙋ
прорече · ѣко хотѣа꙼ше и꙯с · ꙋмьрѣти за л҄юди ·
ꙇ҅ не тъкъмо за л҄юди · нъ і да чѧда б꙯жиѣ съберетъ
расточенаа꙼ въ едино ·
Ѡтъ того же дьне · съвѣшташѧ да ꙇ бѫ ꙋбили ·
ꙇ꙯с же къ томꙋ не ѣвѣ хождаа꙼ше въ ꙇ҅юдеꙇхъ · нъ ꙇ҅де
отътѫдꙋ · въ странѫ близъ въ пꙋстꙑн҄и въ ефреомъ ·
нарицаемъ градъ · ꙇ҅ тꙋ живѣа꙼ше ·
съ ꙋченикꙑ своꙇ҅ми ·
Бѣ же близъ пасха ꙇ҅юдеꙇска · ꙇ҅ вьзидѫ мꙿнози въ
ꙇ꙯лмъ · отъ странꙑ прѣжде пасхꙑ · да очистѧтъ сѧ ·
ꙇ҅ искахѫ же и꙯са · ꙇ҅ г꙯лахѫ къ себѣ въ цръкъве
стоѩште · чьто сѧ мьнитъ вамъ ·
ѣко не ꙇ҅матъ ли прити въ праздьникъ ·
дашѧ бо а꙼рхиереі · ꙇ҅ фарисѣі · заповѣдь · да а꙼ште
къто о꙼штютитъ і · къде бѫдетъ повѣсте да ꙇ҅мѫтъ і ·
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Ꙇ꙯с же прѣжде шести дьнъ пасхꙑ · приде въ витаниѭ ·
ꙇ҅деже бѣ лазарь ꙋмьрꙑ · егоже въскрѣси
отъ мрътвꙑхъ и꙯с ·
сътворишѧ же емꙋ вечерѫ тꙋ · ꙇ҅ марꙿта слꙋжаа꙼ше ·
лазарь же единъ бѣ отъ вьзлежѧштихъ съ н҄имь ·
Мариѣ же приімъши · ливрѫ хризмꙑ · нарда пистикиѩ ·
многоцѣннꙑ · помаза ноѕѣ ꙇ꙯свѣ · ꙇ҅ отръ власꙑ своꙇми
ноѕѣ его · храмина же ꙇ҅сплъни сѧ ·
отъ вон҄ѧ хризмьнꙑѩ ·
Г꙯ла же единъ · о꙼тъ ꙋченикъ его · ꙇ҅юда симонъ
ꙇ҅скариотьскꙑ · ꙇ҅же і хотѣа꙼ше прѣдати ·
чесо ради хризма си не продана бꙑстъ · на трьхъ
сътѣхъ пѣнѧзь · ꙇ҅ дана ништимъ ·
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 ꙇ҅саꙇ҅ѩ пророка еже рече ·

4123810 г꙯и къто вѣрова слꙋхꙋ вашемꙋ · ꙇ҅ мꙑшьца г꙯нѣ ·
4123820 комꙋ отъкрꙑ сѧ ·
4123900 Сего ради не можахѫ вѣровати · ѣко пакꙑ рече
4123910 ꙇ҅саіѣ ·
4124000 ослѣпи очи ꙇ҅хъ · ꙇ҅ окамѣнилъ е꙼стъ сръдьца
4124010 ꙇ҅хъ · да не видѧтъ очима · ни разꙋмѣѭтъ
4124020 сръдьцемь · ꙇ҅ обратѧтъ 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 ·
глава 13
4130100
4130110
4130120
4130130
4130200

Прѣжде же праздьника пасцѣ · вѣдꙑ и꙯с ѣко приде емꙋ
година · да ꙇ прѣꙇ҅детъ отъ мира сего къ о꙯цю ·
възл҄юбль своѩ · сѫштѧѩ въ вьсемь мирѣ ·
до коньца вьзлюби ѩ ·
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
4133500
4133510
4133600
4133610
4133620
4133700
4133710
4133800
4133810
4133820

ѣкоже вьзл҄юбихъ вꙑ · да ꙇ҅ вꙑ л҄юбите дрꙋгъ дрꙋга ·
о꙼ семь разꙋмѣѭтъ вꙿси · ѣко моі ꙋченици есте ·
а꙼ште л҄юбовь ꙇ҅мате междю собоѭ
г꙯ла емꙋ симонъ петръ · г꙯и · камо ꙇ҅деши · отъвѣшта
емꙋ и꙯с · ѣможе азъ ꙇ҅дѫ · не можеши нꙑн҄ѣ по мьнѣ
ꙇ҅ти · послѣдь же по мнѣ ꙇ҅деши ·
Г꙯ла емꙋ петръ · г꙯и по чьто нꙑн҄ѣ по тебѣ не могѫ
ꙇ҅ти · нꙑн҄ѣ д꙯шѫ моѭ за тѧ положѫ ·
отъвѣшта емꙋ и꙯с · д꙯шѫ ли твоѭ за мѧ положиши ·
а꙼мин а꙼мин г꙯лѭ тебѣ · не възгласитъ кꙋръ ·
дон҄ьдеже отъвръжеши сѧ мене три кратꙑ ·

глава 14
4140100
4140110
4140200
4140210
4140300
4140310
4140400
4140500
4140510
4140600
4140610
4140700
4140710
4140800
4140810
4140900
4140910
4140920
4141000
4141010
4141020
4141100

да не съмѫштаетъ сѧ ваше сръдьце · вѣрꙋꙇте въ б꙯а ·
ꙇ҅ въ мѧ вѣрꙋꙇ҅те ·
въ домъ о꙯ца моего · обитѣли многꙑ сѫтъ · а꙼ште ли же
ни · реклъ бимь вамъ · ѣко ꙇ҅дѫ ꙋготовати мѣсто вамъ ·
ꙇ҅ еште ꙇ҅дѫ пакꙑ придѫ · ꙇ҅ ꙋготоваѭ мѣсто вамъ · ꙇ҅
поꙇ҅мѫ вꙑ къ себѣ · да ꙇ҅деже есмь а꙼зъ ꙇ҅ вꙑ бѫдете ·
ꙇ҅ ѣможе а꙼зъ ꙇ҅дѫ вѣсте пѫть ·
г꙯ла емꙋ тꙿома г꙯и · не вѣмъ камо ꙇ҅деши ·
ꙇ҅ како пѫть можемъ вѣдѣти ·
г꙯ла емꙋ и꙯с · а꙼зъ есмь пѫть ꙇ҅ истина · ꙇ҅ животъ ·
никътоже придетъ къ о꙯цю · тъкмо мноѭ ·
а꙼ште мѧ бисте знали · ꙇ҅ о꙯ца моего знали бисте ꙋбо ·
отъселѣ позна[с]те і · ꙇ҅ в[и]дѣсте ꙇ҅ ·
г꙯ла емꙋ филипъ · г꙯и покажи намъ о꙯ца ·
ꙇ҅ довьлетъ намъ
г꙯ла емꙋ и꙯с · толико врѣмѧ съ вами есмь · ꙇ҅ не позна
ли мене филиппе · видѣвꙑ мене видѣ о꙯ца ·
Како т[ꙑ] г꙯леши покажи намъ о꙯ца ·
Не [вѣ]рꙋеши ли ѣко а꙼зъ въ о꙯ци · ꙇ҅ [о꙯ць] въ мнѣ
естъ · г꙯лꙑ ѩже а꙼зъ г꙯лѭ вамъ · о себѣ не г꙯лѭ ·
о꙯ць же прѣбꙑваѩі въ мьнѣ · тъ творитъ дѣ[ло] ·
вѣрѫ ꙇ҅мѣте мьнѣ · ѣко азъ въ о꙯ци · ꙇ҅ о꙯ць въ мьнѣ ·
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4141310
4141400
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а꙼ште ли же ни · за та дѣла вѣрѫ емл҄ѣте ми ·
а꙼мин а꙼мин г꙯лѭ вамъ · вѣрꙋѩи въ мѧ · дѣла ѣже
творѫ · ꙇ҅ тъ творитъ · ꙇ҅ больша творитъ сихъ ·
ѣко а꙼зъ къ о꙯цю грѧдѫ ·
ꙇ҅ егоже колижьдо просите въ ꙇмѧ мое · то створѫ ·
да прославитъ сѧ о꙯ць о꙼ с꙯нѣ ·
ꙇ҅ [а]ште чесо просите въ імѧ мое · то сътворѫ ·
а꙼ште л҄юбите мѧ · заповѣди [мо]ѩ събл҄юдѣте ·
ꙇ҅ азъ ꙋ[м]ол҄ѫ о꙯ца · ꙇ҅ иного параклита дастъ вамъ ·
да бѫдетъ съ вами въ вѣкꙑ ·
д꙯хъ ꙇ҅стинънꙑ · егоже вьсь миръ не можетъ приѩти ·
ѣко не видитъ его ни знаетъ его · вꙑ же знаете і · ѣко
въ васъ · прѣбꙑваетъ · ꙇ҅ въ васъ бѫдетъ ·
не оставл҄ѭ васъ сиръ · придѫ къ вамъ ·
е꙼ште мало ꙇ҅ вьсь миръ не ??? видитъ мене · вꙑ же
видите мѧ · ѣко а꙼зъ живѫ ·ꙇ҅ вꙑ живи бѫдете ·
въ тъ дьнь разꙋмѣете вꙑ · ѣко а꙼зъ въ о꙯ци моемь ·
ꙇ҅ вꙑ въ мьнѣ есте · ꙇ҅ азъ въ васъ ·
ꙇ҅мѣѩі заповѣди моѩ · ꙇ҅ събл҄юдаѩ ѩ · тъ естъ л҄юбѧі
мѧ · а꙼ любѧі мѧ · вьзл҄[ю]бл҄енъ бѫдетъ о꙯цемь
моꙇ[мь] ꙇ҅ азъ въжл҄юблѫ і · ꙇ҅ ѣвл[ѭ] сѧ емꙋ самъ ·
Г꙯ла емꙋ ꙇ҅[ю]да · не ꙇ҅скариотьскꙑ · г꙯и то бꙑстъ ·
ѣко намъ хошт[е]ши сѧ ѣвити · а не вьсемꙋ мирꙋ ·
отъвѣшта и꙯с ꙇ҅ рече емꙋ · а꙼ште кто л҄юбитъ [мѧ]
слово мое събл҄юдетъ · ꙇ [о꙯ць] моі възл҄юбитъ і · ꙇ҅
къ н҄[е]мꙋ ꙇ҅девѣ · ꙇ҅ обитѣл҄ь ꙋ н҄его сътворивѣ ·
не л҄юбѧі мене · ꙇ҅ словесъ моꙇхъ не събл҄юдаетъ · ꙇ҅
слово еже слꙑшасте нѣстъ мое · нъ посълавъшаего
мѧ о꙯ца ·
Си г꙯лахъ вамъ · въ васъ сꙑ ·
параклитъ же д꙯хъ с꙯тꙑ · егоже посълетъ о꙯ць въ ꙇмѧ
мое · тъ вꙑ наꙋчить вьсемꙋ · ꙇ҅ въспомѧнѫтъ вамъ
вꙿсѣ · ѣже рѣхъ вамъ ·
миръ о꙼ставл҄ѣѭ вамъ · миръ моі даѭ вамъ не ѣкоже вьсь
миръ даетъ · а꙼зъ даѭ вамъ · да не съмѫштаетъ сѧ
сръдьце ваше · ни ꙋстрашаетъ ·

4142800
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4142820
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4143010
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4143110
4143120

слꙑшасте ѣко а꙼зъ рѣхъ вамъ · ꙇ҅дѫ ꙇ҅ придѫ къ вамъ ·
а꙼ште бисте л҄юбили мѧ · въздрадовали сѧ бисте ꙋбо ·
ѣко ꙇ҅дѫ къ о꙯цю · ѣко о꙯ць бол҄и мене естъ ·
ꙇ҅ нꙑн҄ѣ рѣхъ вамъ · прѣжде даже не бѫдетъ · да егда
бѫдетъ · вѣрѫ ꙇ҅мете ѣко азъ рѣхъ вамъ ·
юже не много г꙯лѭ съ вами · грѧдетъ бо сего мира
кънѧѕь · ꙇ҅ въ мьнѣ не ꙇ҅матъ ничесоже ·
нъ да разꙋмѣетъ вьсь миръ · ѣко л҄юбл҄ѫ о꙯ца · ꙇ҅
ѣкоже заповѣдѣ мьнѣ о꙯ць · тако творѫ ·
въстанѣте ꙇ҅дѣмъ отъсѫд[ꙋ]

глава 15
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
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моеі · ѣкоже азъ · заповѣди о꙯ца моего събл҄юдохъ ·
ꙇ҅ прѣбꙑваѭ вь н҄его л҄юбъве ·
се г꙯лахъ вамъ · да радость моѣ въ васъ бѫдетъ ·
ꙇ҅ радость ваша ꙇсплънитъ сѧ ·
си же естъ заповѣдь моѣ · да л҄юбите дрꙋгъ дрꙋга ·
ѣкоже възл҄юбихъ вꙑ ·
Большѧ сеѩ л҄юбъве не ꙇ҅матъ никтоже ·
да кꙿто д꙯шѫ своѭ положитъ за дрꙋгꙑ своѩ ·
Вꙑ дрꙋзи м[оі] есте · а꙼ште творите елико
а꙼зъ заповѣдаѭ вамъ ·
юж[е] не г꙯лѭ вамъ робъ · рабъ бо н[е] вѣстъ чьто
творитъ г꙯ь его вꙑ же рѣхъ дрꙋгꙑ · ѣко в[ь]сѣ ѣже
слꙑшахъ отъ о꙯ца моего · съказахъ вамъ ·
н[е] вꙑ мене ꙇ҅збърасте · нъ а꙼зъ ꙇ҅збърахъ вꙑ · ꙇ҅
положихъ вꙑ · да вꙑ ꙇ҅дете · ꙇ҅ плодъ принесете · ꙇ҅
пл[о]дъ вашь прѣбѫдетъ · Да [е]гоже колиждо просите ·
отъ о꙯ца въ ꙇмѧ мое даст[ъ] вамъ ·
Си заповѣдаѭ [ва]мъ да л҄юбите дрꙋгъ дрꙋга ·
а꙼ште миръ васъ ненавидитъ · вѣдите ѣко мене прѣжде
вьзненавидѣ ·
а꙼ште отъ мира бꙑсте бꙑли · миръ ꙋбо своѩ л҄юбилъ би ·
ѣко же отъ мира нѣсте · нъ а꙼зъ ꙇ҅збърахъ вꙑ отъ
мира · сего ради ненавидитъ васъ миръ ·
Помьните слово еже азъ рѣхъ вамъ · нѣстъ рабъ боли
г꙯ѣ своего · а꙼ште мене ꙇ҅згънашѧ · ꙇ҅ васъ
ꙇ҅жденѫтъ · а꙼ште слово мое събл҄юдошѧ ·
ꙇ҅ ваше събл҄юдѫтъ ·
нъ си вьсѣ творѧтъ вамъ за ꙇ҅мѧ мое ·
ѣко не вѣдѧтъ посълавъшаего мѧ ·
Аште не бимь пришьлъ ꙇ҅ г꙯лалъ ꙇ҅мъ · грѣха не бѫ
ꙇ҅мѣли · нꙑн҄ѣ же винꙑ не ꙇ҅мѫтъ о грѣсѣ своемь ·
ненавидѧи мене ꙇ҅ о꙯ца моего ненавидитъ ·
а꙼ште дѣла не бимь сътворилъ вь н҄ихъ · ꙇ҅хъже
никътоже ꙇ҅нъ не сътвори · грѣха не бѫ ꙇ҅мѣли · нꙑн҄ѣ
же ꙇ видѣшѧ · ꙇ҅ вьзненавидѣшѧ · ꙇ҅ мене ꙇ҅
о꙯ца моего ·

4152500
4152510
4152600
4152610
4152620
4152700
4152710

нъ да събѫдетъ сѧ слово · пꙿсаное въ законѣ ꙇ҅хъ ·
ѣко вьзненавидѣшѧ мѧ спꙑти ·
Егда же придетъ параклитъ · егоже посъл҄ѭ вамъ отъ
о꙯ца д꙯хъ ꙇ҅стиньнꙑ · ꙇ҅же отъ о꙯ца · ꙇ҅сходитъ ·
тъ съвѣдѣтел҄ьствꙋетъ о мьнѣ ·
ꙇ҅ [вꙑ] же съвѣдѣтельствꙋ[и]те ѣко ꙇ҅скони
съ мноѭ есте ·

глава 16
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
4161500
4161510
4161600
4161610
4161700
4161710
4161720
4161800
4161810
4161900
4161910
4161920
4161930
4162000
4162010
4162020
4162100
4162110
4162120
4162200
4162210
4162220
4162300
4162310
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4162400
4162410
4162500
4162510
4162520
4162600
4162610
4162700
4162710
4162800

ꙇ҅ вьзвѣститъ вамъ ·
вꙿсѣ елико ꙇ҅матъ о꙯ць · моѣ сѫтъ · Сего ради рѣхъ ·
ѣко отъ моего приіметъ · ꙇ҅ вьзвѣститъ вамъ ·
въ малѣ · ꙇ҅ кꙿ томꙋ не [ви]дитъ мене · ꙇ҅ пакꙑ въ
м[а]лѣ ꙇ҅ ꙋзьрите мѧ · ꙇ҅ ѣко ꙇ҅д[ѫ] къ о꙯цю ·
рѣшѧ же ꙇ҅ отъ ꙋченикъ его къ себѣ · чьто се естъ еже
г꙯летъ къ намъ · въ мал[ѣ] ꙇ҅ не видите мене · ꙇ҅ пакꙑ
въ малѣ ꙋзьрите мѧ · ꙇ҅ ѣко ꙇ҅дѫ къ о꙯цю ·
г꙯лаа꙼хѫ же чьто ꙋбо естъ се · еже г꙯летъ въ малѣ ·
не вѣмъ чьто г꙯лет[ъ ·]
Разꙋмѣ же и꙯с · ѣко хотѣа꙼хѫ [і] въпрашати · ꙇ҅ рече
ꙇ҅мъ · о семь ли сътѧзаете сѧ · междю собоѭ · ѣко рѣхъ
въ малѣ ꙇ҅ не видите мене · ꙇ҅ пакꙑ въ малѣ
ꙋзьрите мѧ ·
а꙼мин а꙼мин г꙯лѭ вамъ · ѣко въсплачете сѧ · ꙇ҅
въздрꙑдаете вꙑ · а꙼ вьсь миръ въздрадꙋетъ сѧ · вꙑ же
печальни бѫдете · нъ печаль ваша въ радость бѫдетъ ·
жена егда раждаетъ · печаль ꙇ҅матъ · ѣко приде годъ
еѩ · егда же родитъ отрочѧ · къ томꙋ не помьн҄итъ
скръби за радость · ѣко роди сѧ ч꙯къ въ миръ ·
ꙇ҅ вꙑ же ꙋбо нꙑн҄ѣ · печальни бѫдете · пакꙑ же ??зьрѫ
вꙑ · ꙇ҅ въздрадꙋетъ сѧ сръдьце ваше · ꙇ҅ радости вашеѩ
никътоже не възъметъ отъ васъ ·
ꙇ҅ въ тъ дьнь мене не въпросите ничесоже · амин
а꙼мин г꙯лѭ вамъ · аште чесо просите ꙋ о꙯ца
въ ꙇмѧ мое дастъ вамъ ·
доселѣ не просисте ничесоже · въ ꙇмѧ мое · просите ꙇ҅
приімете · да радость ваша ꙇ҅сплън҄ена бѫдет[ъ ·]
Си въ притъчахъ г꙯лахъ вамъ придетъ година · егда к
томꙋ въ притъчахъ не г꙯лѭ вамъ · нъ не обинꙋѩ сѧ
о꙼ о꙯ци · вьзвѣштѫ вамъ ·
въ тъ дьнь въ ꙇмѧ мое въспросите · ꙇ҅ не г꙯лѭ вамъ ·
ѣко а꙼зъ ꙋмо[л҄ѭ] о꙯ца о꙼ васъ ·
самъ бо о꙯ць л҄юбитъ вꙑ · ѣко вꙑ мене вьзлюбисте ·
ꙇ҅ вѣровасте ѣко отъ б꙯а ꙇ҅зидъ ·
ꙇ҅зидъ отъ о꙯ца · ꙇ҅ придъ въ вьсь миръ · пакꙑ

4162810
4162900
4162910
4163000
4163010
4163100
4163200
4163210
4163220
4163300
4163310
4163320

оставл҄ѣѭ вьсь миръ · ꙇ҅ идѫ къ о꙯цю ·
г꙯лашѧ емꙋ ꙋченици его · се нꙑн҄ѣ обинꙋѩ сѧ г꙯леши ·
а притъчѧ ниединоѩ же г꙯леши ·
нꙑн҄ѣ вѣмъ ѣко вѣси вꙿсѣ · ꙇ҅ не трѣбꙋеши да къто тѧ
въпрашаетъ · о семь вѣрꙋемъ · ѣко отъ б꙯а еси ꙇ҅шьлъ ·
Ѡтъвѣшта ꙇ҅мъ и꙯с · нꙑн҄ѣ ли вѣрꙋете ·
се грѧдетъ година · ꙇ҅ нꙑн҄ѣ приде · да разидетъ сѧ
кождо въ своѣ · ꙇ҅ мене единого оставите · ꙇ҅ нѣсмь
единъ · ѣко о꙯ць съ мꙿноѭ е꙼стъ ·
Си г꙯лахъ вамъ да въ мьнѣ миръ ꙇ҅мате · въ всемь мирѣ
скръбьни бѫдете · нъ дръзаꙇ҅те ·
а꙼зъ побѣ{бѣ}дихъ всего мира ·

глава 17
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
4171010
4171100
4171110
4172410
4172420
4172500
4172510
4172600
4172610
4172620

ꙇ҅ моѣ вьсѣ твоѣ сѫтъ · ꙇ҅ твоѣ моѣ ·
ꙇ҅ прославихъ сѧ вь н҄ихъ ·
ꙇ҅ к томꙋ нѣсмь въ всемь мирѣ · ꙇ҅ и сиі въ всемь мирѣ
сѫтъ · ꙇ҅ азъ къ тебѣ грѧдѫ · -дѧтъ славѫ моѭ · ѭже далъ еси мьнѣ · ѣко вьзл҄юбилъ
мѧ еси · прѣжде съложениѣ вꙿсего мира ·
О꙯че правьдънꙑ · ꙇ҅ вьсь миръ тебе не позна · азъ же
тѧ познахъ · ꙇ҅ сиі познашѧ ѣко тꙑ мѧ посъла ·
ꙇ҅ съказахъ ꙇ҅мъ ꙇ҅мѧ твое · ꙇ҅ съкажѫ · да л҄юбꙑ
еѭже мѧ еси вьзл҄юбилъ · вь н҄ихъ бѫдетъ ·
ꙇ҅ азъ вь н҄ихъ · з꙯ач꙯ ·

глава 18
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
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4181200
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4181300
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4181710
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4181810
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4181910
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4182010
4182020
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4182100
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Рече же и꙯с · петрови · въньзи ножь въ ножьницѧ ·
чашѫ ѭже дастъ мьнѣ о꙯ць · не ꙇ҅мамь ли пити еѩ ·
спира же ꙇ҅ тꙑсѫштьникъ · ꙇ҅ слꙋгꙑ ꙇ҅юдѣꙇскꙑ ·
ѩшѧ и꙯са · ꙇ҅ съвѧзашѧ і ·
ꙇ҅ ведошѧ і къ а꙼ннѣ прьвѣе · бѣ бо тьсть каꙇа꙼фѣ ·
ꙇ҅же бѣ а꙼рхиереи лѣтꙋ томꙋ ·
бѣ же каꙇафа · давꙑ съвѣтꙑ ꙇ҅юдѣо꙼мъ · ѣко добрѣе естъ
единомꙋ ч꙯кꙋ ꙋмьрѣти за л҄юди ·
По ꙇ꙯сѣ же ꙇ҅дѣа꙼ше симонъ петръ · ꙇ҅ дрꙋгꙑ ꙋченикъ ·
ꙋченикъ же тъ бѣ знаемъ · а꙼рхиереови · ꙇ҅ вьниде
съ ꙇ꙯҅сомь · въ дворъ а꙼рхиерео꙼въ ·
Петръ же стоѣше при двьрехъ вьнѣ · ꙇ҅зиде же ꙋченикъ
тъ · ꙇ҅же бѣ знаемъ а꙼рхиереови · ꙇ҅ рече двьрьници ·
ꙇ҅ въведе петра ·
Г꙯ла же раба двьрьница петрови · еда ꙇ҅ тꙑ отъ
ꙋченикъ еси ч꙯ка того · г꙯ла онъ нѣсмь ·
стоѣхѫ же раби · ꙇ҅ слꙋгꙑ о꙼гн҄ь сътворьше · ѣко зима
бѣ · ꙇ҅ грѣа꙼хѫ бѣ же съ н҄ими петръ стоѩ ꙇ грѣѩ [сѧ]
Архиереі же въпроси ꙇ꙯са о꙼ ꙋченицѣхъ его ·
ꙇ҅ о ꙋчени его ·
Ѡтъвѣшта емꙋ и꙯с · а꙼зъ не обинꙋѩ сѧ г꙯лахъ вьсемꙋ
мирꙋ · а꙼зъ вьсегда ꙋчихъ на сънъмишти · ꙇ҅ въ
цръкъв[е] ꙇ҅деже вьси ꙇ҅юдѣі сънемлѫтъ сѧ ·
ꙇ таꙇ не г꙯лахъ ничесоже ·
Чьто мѧ въпрашаеши · въпроси слꙑшавъшѧѩ · чьто г꙯лахъ
ꙇ҅мъ · се си вѣдѧтъ еже рѣхъ а꙼зъ ·
Си рекъшю емꙋ · единъ отъ прѣстоѩштихъ слꙋгъ · ꙋдари
въ ланитѫ ꙇ꙯са · рекъ · тако ли отъвѣштаваеши
а꙼рхиерео꙼ви ·
Ѡтъвѣшта емꙋ и꙯с · а꙼ште зълѣ г꙯лахъ сьвѣдѣтел҄ьствꙋꙇ
о꙼ зьлѣ · а꙼ште ли добрѣ чьто мѧ биеши ·
Посъла же і а꙼нꙿна съвѧзана къ каꙇа꙼фѣ архиерео꙼ви ·
Бѣ же симонъ петръ стоѩ ꙇ҅ грѣѩ сѧ · рѣшѧ же емꙋ ·
еда ꙇ҅ тꙑ о꙼тъ ꙋченикъ его еси · о꙼нъ же ???????
отъвръже сѧ · ꙇ҅ рече нѣсмь ·
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 г꙯лѭ
҄ ште · не сего нъ вараа꙼вѫ ·
4184010 Бѣ же вараа꙼ва разбоꙇ҅никъ ·
глава 19
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 г꙯лѭ
҄ ште · 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 ·

глава 20
4200100
4200110
4200120
4200200
4200210
4200220
4202710
4202720
4202730
4202800
4202900
4202910
4203000
4203010
4203100
4203110
4203120

Въ единѫ же сѫботь · мариѣ магдалꙑн҄и · приде за
ꙋтра · еште сѫшти тъмѣ · на гробъ ·
ꙇ҅ видѣ камень вьзѧтъ отъ гроба ·
тече ꙇ҅ приде · къ симонꙋ петрꙋ · ꙇ҅ къ дрꙋгꙋмꙋ
ꙋченикꙋ · егоже л҄юбл҄ѣаше ꙇ꙯с · ꙇ҅ г꙯ла ꙇ҅ма ·
вьзѧшѧ г꙯ѣ отъ - же г꙯ла томѣ · принеси пръстъ твоі сѣмо · ꙇ҅ виждь
рѫцѣ моі · ꙇ҅ принеси рѫкѫ твоѭ · ꙇ҅ въложи въ ребра
моѣ · ꙇ҅ не бѫди невѣрьнъ нъ вѣрьнъ ·
Отъвѣшта тома ꙇ҅ рече емꙋ · г꙯ь моі б꙯ъ моі ·
г꙯ла емꙋ и꙯с · ѣко видѣвъ мѧ вѣрова · блажени ·
не видѣвъшеі · ꙇ҅ вѣровавъшеі ·
многа же ꙇ҅[на] знамениѣ створи и꙯с · прѣдъ ꙋченикꙑ
своꙇми · ѣже не сѫтъ пꙿсана въ кън҄игахъ сихъ ·
си же пꙿсана бꙑшѧ · да вѣрѫ ꙇ҅мете · ѣко и꙯с · естъ
х꙯ъ с꙯нъ б꙯жіи · ꙇ҅ вѣрꙋѭште живота вѣчьнаго ꙇ҅мате
въ імѧ его ·

глава 21
4210100
4210110
4210200
4210210
4210220
4210230
4210300
4210310
4210320
4210400
4210410
4210500
4210510

По семь ѣви сѧ пакꙑ и꙯с · ꙋченикомъ своꙇмъ · на мори
тиверьѣдьсцѣмь · ѣви же сѧ сице ·
бѣа꙼хѫ въкꙋпѣ симонъ петръ · ꙇ҅ ѳома нарицаемꙑ
близньць · ꙇ҅ натанаꙇ҅ль҄ · ꙇ҅же бѣ отъ кана
галилеꙇскꙑ · ꙇ҅ с꙯на зеведѣова · ꙇ҅ ина два
от[ъ] ꙋченикъ его ·
г꙯ла ꙇ҅мъ [си]монъ петръ · ꙇ҅дѫ рꙑбъ [ло]витъ · г꙯лашѧ
емꙋ · ꙇ҅демъ ꙇ҅ мꙑ съ тобоѭ · ꙇ҅ идѫ ꙇ҅ вьсѣдѫ въ
корабл҄ь · ꙇ҅ въ тѫ нош[т]ь не ѩшѧ ничесоже
ꙋтр[ꙋ ж]е а꙼бие бꙑвъшю · ста и꙯с · при брѣѕѣ ·
не познашѧ же ꙋченици ѣко и꙯с · естъ
г꙯ла же ꙇ҅мъ и꙯с · дѣти · еда чьто сънѣдьно ꙇ҅мате ·
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 · +

