ГЛАВꙐ Е꙯ВАꙈЛИѢ ЕЖЕ О꙯т꙯ ЛꙊКꙐ :⁓
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наспаніи : +
стрѣгѫштихъ пастꙋсѣхъ : +
сѵ҅мьо꙼нѣ ·
аннѣ пророчици : +
бꙑвъшиімь г꙯лѣ къ ꙇ҅оанꙋ : +
въпрошшихъ ꙇ҅о꙼а꙼нꙿна : +
ꙇ҅скꙋшениі с꙯п=с=ител҄евѣ : +
ꙇ҅мѫштимь д꙯хъ бѣсьнъ : +
тьшти петровѣ : +
ꙇ҅цѣлѣвъшіхъ отъ различьнъ недѫгъ : +
ловитвѣ рꙑбъ : +
прокаженѣмь : +
ослабл҄енѣемь : +
леѵꙉиꙇ҅ мꙑтари : +
ꙇ҅мѫштиімь сꙋхѫ рѫкѫ : +
ꙇ҅збъраниі а꙯полъ : +
блаженъꙇ҅хъ : +
сътьницѣ : +
сꙑнѣ вьдовицѧ : +
посъланъꙇхъ о꙼тъ ꙇ҅оана : +
помазавъшиі г꙯ѣ миромь : +
притъчи сѣѭштаа꙼го : +
запрѣштеніи вѣтра ꙇ҅ мор҄ѣ : +
леꙉеонѣ : +
дъштери сѵнагоговѣ : +
кръвоточивѣи : +
посъланиі обѣма на десѧте : +
пѧти хлѣбъ : +
г꙯ни въпрошениі : +
прѣображениі и꙯ѵх꙯вѣ ·
бѣсънꙋѭштиімь сѧ на новꙑ м꙯цѧ ·
помꙑшл҄ѣѭштихъ къто больі естъ : +
неповелѣнѣмь послѣдовати : +
авл҄ениі седми десѧтъ : +
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въпрошшимь законницѣ : +
въпадъшиімь въ разбоꙇ҅никꙑ ·
мариі ꙇ҅ марꙿтѣ : +
молитвѣ : +
ꙇ҅мѫштіимь бѣсъ нѣмъ : +
възъпивъшиі гласомь отъ народа · +
просѧштіхъ знаменьѣ : +
фарисѣі ꙋбѣждьшимъ и꙯са : +
каа꙼ниі законникъ : +
квасѣ фарисѣꙇ҅сцѣ : +
хотѧштиімь раздѣлити ꙇ҅мѣнье : +
богатѣмь е꙼мꙋже ꙋгобьзи сѧ н҄ива : +
галилѣꙇ҅хъ ꙇ҅же бѣа꙼хѫ въ силꙋа꙼мѣ : +
ꙇ҅мѫшті д꙯хъ недѫжьнъ : +
притъчахъ : +
въпрошшимь а꙼ште мало с꙯паемъꙇхъ : +
рекъшиіхъ ꙇ꙯сви ꙇ҅рода ради : +
водънотрѫдовитѣмь : +
не л҄юбити въпръвьзлѣганиі : +
зъванъꙇ҅хъ на вечер҄ѭ : +
стлъпѣ притъча : +
сътѣ о꙼вьць притъча : +
ошьдъшиімь въ странѫ далече :
приставьницѣ неправьдьнѣемь : +
богатѣмь ꙇ҅ лазари : +
десѧти прокаженъ : +
сѫдиі неправдьнѣмь : +
фарисѣі и꙼ мꙑтари : +
въпрошьшимь богатѣ : +
слѣпѣемь : +
закьхеі : +
ошьдъшимь приѩти ц꙯рсье : +
примъшіхъ ꙇ꙯ мънасъ : +
жрѣбѧти : +
въпрошьшихъ г꙯ѣ архиереꙇхъ ꙇ кънижьницѣхъ : +
виноградѣ : +
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лаѭштіхъ к҄инъса ради : +
садꙋкеꙇ҅хъ : +
въпрошениі г꙯ни къ фарисеомъ : +
давъшиі о꙼ба пѣнѧза : +
к҄инꙿсѣ : +

ЕВАꙈЕЛИЕ ѠТЪ ЛꙊКꙐ :
глава 1
3010100
3010110
3010200
3010210
3010300
3010310
3010400
3010410
3010500
3010510
3010520
3010600
3010610
3010700
3010710
3010800
3010900
3010910
3011000
3011010
3011100
3011110
3011200
3011300
3011310

Пон҄еже ꙋбо · мнози начѧшѧ · чинити повѣсть ·
о꙼ ꙇзвѣстънъꙇхъ въ насъ вештехъ ·
ѣкоже прѣдашѧ намъ · бꙑвъшеі ꙇ҅скони самовидьци ·
ꙇ҅ слꙋгꙑ словеси ·
ꙇ҅зволи сѧ ꙇ҅ мьнѣ хождьшю · ꙇ҅спръва по всѣхъ · въ ꙇ҅стинѫ
по рѧдꙋ · псати тебѣ · славънъꙇ тꙿеофиле ·
да разꙋмѣеши · о꙼ н҄ихъже наꙋчилъ сѧ е꙼си словесехъ ·
ꙋтвръжденье ·
бꙑстъ въ дьни ꙇ҅рода ц꙯рѣ · ꙇ҅юдеꙇ҅ска · ꙇ҅ереі етеръ ꙇ҅менемь
захариѣ · о꙼тъ дьневънꙑѩ чрѣдꙑ а꙼виа꙼нѧ
҄ · ꙇ҅ жена его о꙼тъ
дъштеръ а꙼рон҄ь · ꙇ҅мѧ еі · елисаветь ·
Бѣа꙼шете же о꙼ба правьдъна прѣдъ б꙯мь · ходѧшта въ заповѣдьхъ
всѣхъ · ꙇ҅ оправъданиіхъ г꙯ніхъ · бес порока ·
ꙇ҅ не бѣ ꙇ҅ма чѧда · пон҄еже бѣ елисаветь неплодꙑ · ꙇ҅ оба
заматорѣвъша въ дьнехъ своіхъ бѣа꙼шете ·
бꙑстъ же слꙋжѧштю мꙋ · въ чинꙋ чрѣдꙑ своеѩ прѣдъ б꙯мь ·
по обꙑчаю ерѣꙇ҅скꙋмꙋ · ключи сѧ емꙋ покадити ·
въшьдъшю въ црꙿковь г꙯нѭ ·
ꙇ҅ вьсе множьство л҄юдіи бѣ · молитвѫ дѣѩ ·
вьнѣ въ годъ тьмиѣна ·
а꙼ви же сѧ емꙋ а꙯ꙉлъ г꙯нь · стоѩ о деснѫѭ о꙼лꙿтарѣ
кадильнаа꙼го ·
ꙇ҅ съмѧте сѧ захариѣ видѣвъ · ꙇ҅ страхъ нападе на н҄ь ·
рече же къ н҄емꙋ а꙯ꙉлъ г꙯нь · не боꙇ сѧ захариѣ · зан҄е
ꙋслꙑшана бꙑстъ молитва твоѣ · ꙇ҅ жена твоѣ елисавьть · родитъ

3011320
3011400
3011410
3011500
3011510
3011520
3011600
3011700
3011710
3011720
3011800
3011810
3011900
3011910
3011920
3012000
3012010
3012100
3012110
3012200
3012300
3012310
3012400
3012410
3012500
3012510
3012600
3012610
3012700
3012710
3012800
3012810
3012900
3012910
3013000
3013010

с꙯нъ тебѣ · ꙇ҅ наречеши ꙇ҅мѧ е꙼мꙋ ꙇ҅оанꙿнъ ·
ꙇ҅ бѫдетъ тебѣ радость ꙇ҅ веселье · ꙇ҅ мноѕи о рождьствѣ его
въздрадꙋѭтъ сѧ ·
бѫдетъ бо велиі прѣдъ б꙯мь · ꙇ҅ вина ꙇ҅ творена кваса · не ꙇматъ
пити · ꙇ҅ д꙯ха с꙯та ꙇ҅сплънитъ сѧ · е꙼ште же ꙇ҅ чрѣва
м꙯ре своеѩ ·
ꙇ҅ многꙑ с꙯новъ ꙇ꙯ле҄ въ · о꙼братитъ къ г꙯ю б꙯ѵ ꙇ҅хъ ·
ꙇ҅ тъ прѣдьꙇ҅детъ прѣдь н҄имь · д꙯хомь ꙇ҅ силоѭ ꙇ҅лиіноѭ ·
о꙼братити с꙯рдьца о꙯цмъ на чѧда · ꙇ҅ противънꙑѩ · въ мѫдрость
правьдънъꙇхъ · ꙋготовати г꙯ви л҄юди съвръшенꙑ ·
ꙇ҅ рече захариѣ къ а꙯ꙉлꙋ · по чьсомꙋ разꙋмѣѭ се · а꙼зъ бо есмь
старъ · ꙇ҅ жена моѣ заматорѣвъши въ дьньхъ своꙇ҅хъ ·
ꙇ҅ отъвѣштавъ а꙯ꙉлъ рече емꙋ · а꙼зъ есмь гавриілъ · прѣстоѩі
прѣдъ б꙯мь · ꙇ҅ посъланъ е꙼смь г꙯лати тебѣ ·
ꙇ҅ благовѣститі тебѣ се ·
ꙇ҅ се бѫдеши мльчѧ · до н҄егоже дьне бѫдетъ се · зан҄е не
вѣрова · словесемъ моꙇмъ · ѣже събѫдѫтъ сѧ вь врѣмѧ своѩ ·
ꙇ҅ бѣшѧ л҄юдье жидѫште захариѩ · ꙇ҅ чюждаа꙼хѫ сѧ е꙼же
мѫждаа꙼ше въ ц꙯ркъве ·
ꙇ҅ тъ бѣ помаваѩ ꙇ҅мъ · ꙇ҅ прѣбꙑваа꙼ше нѣмъ ·
ꙇ҅ бꙑстъ ѣко ꙇ҅сплънишѧ сѧ дьнье · слꙋжьбꙑ его ·
ꙇ҅де въ домъ своі ·
по сихъ же дьньхъ · зачѧтъ елисавьть жена его ·
ꙇ҅ таѣ꙼ше пѧть м꙯ць г꙯лѭ
҄ шти ·
ѣко тако сътвори мнѣ г꙯ь · въ дьни вь н҄ѧже призьрѣ ·
о꙼тъѩти поношенье мое отъ ч꙯къ ·
Вь шестꙑ же м꙯ць · посъланъ бꙑс꙯ а꙯꙼ꙉлъ гавьриілъ · о꙼тъ б꙯а ·
въ градъ галилеꙇ҅скъ · е꙼мꙋже ꙇ҅мѧ назаретъ ·
къ дѣвѣ о꙼брѫченѣ мѫжеви · е꙼мꙋже ꙇ҅мѧ ꙇ҅осифъ ·
о꙼тъ домꙋ д꙯ава · ꙇ҅мѧ дѣвѣ мариѣ ·
ꙇ҅ въшьдъ къ н҄еі а꙯ꙉлъ рече · радꙋі сѧ благодѣтънаѣ г꙯ь
съ тобоѭ · б꙯лгсв҄ена тꙑ въ женахъ ·
ѡ꙼на же слꙑшавъши съмѧте сѧ о словеси е꙼го · ꙇ҅ помꙑшл҄ѣаше
вь себѣ · како се бѫдетъ цѣлованье ·
ꙇ҅ рече е꙼і а꙯ꙉлъ · не боꙇ сѧ марие · о꙼брѣте бо благодѣть
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 м꙯ць 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
3015200
3015300
3015310
3015400
3015500
3015600
3015610
3015700
3015800
3015810
3015900
3015910
3016000
3016010
3016100
3016110
3016200
3016300
3016310
3016400
3016410
3016500
3016510
3016600
3016610
3016700
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3016910
3017000
3017010
3017100
3017110

сръдьца ꙇ҅хъ ·
низъложи силънꙑѩ съ прѣстолъ · ꙇ҅ вьзнесе съмѣренꙑѩ ·
лачѫштѧѩ ꙇ҅сплъни благъ · ꙇ҅ богатѧштѧѩ сѧ отъпꙋсти
тъштѧ ·
приѩтъ ꙇ꙯лѣ
҄ о꙼трока своего · помѣнѫти милость ·
ѣкоже г꙯ла къ о꙯цемъ нашимъ · а꙼врамꙋ ꙇ҅ сѣмене е꙼го до вѣка ·
прѣбꙑстъ же мариѣ съ н҄еѭ · ѣко три м꙯цѧ ꙇ҅ възврати сѧ
въ домъ своі ·
е꙼лисавети же ꙇ҅сплънишѧ сѧ дьнье родити еі · ꙇ роди с꙯нъ ·
ꙇ҅ слꙑшашѧ о꙼кръстъ живѫштеі · ꙇ҅ рожденье еѩ · ѣко
вьзвеличилъ естъ г꙯ь · милость своѭ съ н҄еѭ ·
ꙇ҅ бꙑстъ въ осмьі дьнь · придѫ о꙼брѣзатъ о꙼трочѧте · ꙇ҅
нарицаа꙼хѫ е · ꙇ҅менемь · о꙯ца своего захариѩ ·
ꙇ҅ отъвѣштавъши м꙯ти его рече · ни · нъ да наречетъ сѧ ꙇ҅мѧ
е꙼мꙋ ꙇ҅оанъ ·
ꙇ҅ рѣшѧ еи · ѣко никътоже е꙼стъ отъ рожденьѣ твоего ·
ꙇ҅же нарицаетъ сѧ ꙇ҅менемь тѣмь ·
помаваа꙼ше же о꙯ць его · како би хотѣлъ нарешти е ·
ꙇ҅ испрошь дъштицѫ напса · г꙯лѧ · ꙇ҅оанъ естъ ꙇ҅мѧ е꙼мꙋ ·
ꙇ҅ чюдишѧ сѧ емꙋ вꙿси ·
отвръзошѧ же сѧ ꙋста его а꙼бье · ꙇ҅ ѩзꙑкъ е꙼го · ꙇ҅ г꙯лаа꙼ше ·
б꙯гсвстѧ б꙯а ·
ꙇ҅ бꙑс꙯ на всѣхъ страхъ · живѫштиіхъ о꙼кръстъ ꙇ҅хъ · ꙇ҅ вьсеі
стрѣнѣ ꙇ҅юдѣꙇ҅сцѣи · повѣдаеми бѣа꙼хѫ вси г꙯ли сіи ·
ꙇ҅ положишѧ вси слꙑшавъшеі на срꙿдьцихъ своꙇ҅хъ · г꙯лѭ
҄ ште ·
чьто ꙋбо о꙼трочѧ се бѫдетъ · ꙇ҅ рѫка г꙯нѣ бѣ съ н҄имь ·
ꙇ҅ захариѣ о꙯ць его · ꙇ҅сплъни сѧ д꙯хомь с꙯тъꙇмь ·
ꙇ҅ пророчьствова г꙯лѧ :
б꙯лгснъ г꙯ь б꙯ъ ꙇ꙯҅ле҄ въ · ѣко посѣти ꙇ҅ сътвори
ꙇ҅збавл҄енье л҄юдьмъ своꙇ҅мъ ·
ꙇ҅ вьздвиже рогъ с꙯пеньѣ нашего ·
въ домꙋ д꙯авѣ · о꙼трока своего ·
Ѣкоже г꙯ла ꙋстꙑ с꙯тъꙇх · сѫштиіхъ отъ вѣка ·
пророкъ е꙼го ·
с꙯пенье о꙼тъ врагъ нашихъ · ꙇ҅зд рѫкꙑ вьсѣхъ ·
ненавидѧштихъ насъ ·

3017200
3017210
3017300
3017310
3017400
3017410
3017500
3017510
3017600
3017610
3017700
3017710
3017800
3017810
3017900
3017910
3018000
3018010

Сътворити милость съ о꙯ци нашими ·
ꙇ҅ помѣнѫти завѣтъ с꙯тоі своі ·
Клѧтвѫ еѭже клѧтъ сѧ къ а꙼врамꙋ о꙯цю нашемꙋ ·
дати намъ
бестраха · ꙇ҅зд рѫкꙑ врагъ нашихъ ꙇ҅збавл҄ьшемъ сѧ ·
Слꙋжити е꙼мꙋ
прѣподобьемь · ꙇ҅ пр꙯авъдоѭ прѣдь н҄имь всѧ дьни
живота нашего ·
ꙇ҅ тꙑ о꙼трочѧ пророкъ вꙑшьн҄ѣго наречеши сѧ ·
прѣдъꙇ҅деши бо прѣдъ лицемь г꙯немь · ꙋ꙼готовати пѫть его ·
дати разꙋмъ с꙯пеньѣ л҄юдемъ его въ о꙼ставл҄енье
въ о꙼тъпꙋштенье грѣхъ нашихъ ·
милосръдьі ради милости б꙯а нашего · вь н҄ихьже посѣти
насъ · въстокъ съвꙑше
просвѣтити сѣдѧштѧѩ въ тъмѣ ꙇ҅ вꙿ сѣни съмрътьнѣі ·
направити ногꙑ нашѧ на пѫть миренъ ·
о꙼трочѧ же растѣа꙼ше · ꙇ҅ крѣпл҄ѣа꙼ше сѧ д꙯хомь · ꙇ҅ бѣ въ
пꙋстꙑн҄ѣхъ · до дьне а꙼вл҄еньѣ своего къ ꙇ꙯лю
҄ · к꙯оц꙯ ·

глава 2
3020100
3020110
3020200
3020300
3020400
3020410
3020420
3020500
3020510
3020600
3020700
3020710
3020800
3020810
3020900

Бꙑстъ же въ дьни тꙑ · ꙇ҅зиде повелѣние · о꙼тъ к҄есара а꙼въгꙋста ·
написати вьсѫ вьсел҄енѫѭ ·
се напꙿсание бꙑс꙯ · владѫштю сꙿѵриеѭ · к҄ѵринью ·
ꙇ҅ идѣа꙼хѫ вси кожьдо · напꙿсати сѧ въ своі градъ ·
вьзиде же ꙇ҅ осифъ · о꙼тъ галилеѩ · града назаретꙿьска · въ ꙇ҅юдеѭ
въ градъ д꙯авъ · ꙇ҅же нарицаетъ сѧ витꙿьлее꙼мъ · зан҄е бѣа꙼ше ·
отъ домꙋ ꙇ҅ о꙯тчствиѣ д꙯ава ·
напсати сѧ съ мариеѭ · о꙼брѫченѫѭ емꙋ женоѭ ·
сѫштѫѭ непраздъноѭ ·
бꙑстъ же е꙼гда бꙑсте тꙋ · ꙇ҅сплънишѧ сѧ дьнье родити е꙼і ·
ꙇ҅ роди с꙯нъ своі пръвѣньць · ꙇ҅ повитъ і · ꙇ҅ положи і
въ ѣслехъ · зан҄е не бѣ ꙇ҅ма мѣста обитѣльна ·
ꙇ҅ бѣа꙼хѫ пастꙑри въ тоꙇжде стражи нѣ бьдѧште · ꙇ҅ стрѣгѫште
стражѫ ноштьнѫѭ · о꙼ стадѣ свое꙼мь ·
ꙇ҅ се а꙯ꙉлъ г꙯нь ста вь н҄ихъ · ꙇ҅ слава г꙯нѣ осиѣ ѩ ·

3020910
3021000
3021010
3021100
3021110
3021200
3021210
3021300
3021310
3021400
3021410
3021500
3021510
3021520
3021530
3021600
3021610
3021700
3021800
3021810
3021900
3021910
3022000
3022010
3022020
3022100
3022110
3022120
3022200
3022210
3022220
3022300
3022310
3022320
3022400
3022410

ꙇ҅ ꙋбоѣшѧ сѧ страхомь вельемь ·
ꙇ҅ рече ꙇ҅мъ а꙯ꙉлъ · не боꙇ҅те сѧ · се бо благовѣствꙋѭ вамь
радость вельѭ · ѣже бѫдеть вꙿсѣмъ л҄юдьмъ ·
ѣко роди сѧ вамъ · дьньсь с꙯пъ · ꙇ҅же е꙼стъ х꙯ъ г꙯ь ·
въ градѣ д꙯авѣ ·
ꙇ҅ се вамъ знаменье · о꙼брѧштете младьньць повитъ ·
лежѧшть въ ѣслехъ ·
ꙇ҅ вънезаа꙼пѫ бꙑстъ съ а꙯ꙉломь · мъножьство воі н꙯бскъꙇхъ ·
хвалѧштихъ б꙯а · ꙇ҅ г꙯лѭштихъ ·
Слава въ вꙑшьниіхъ б꙯ѵ · ꙇ҅ на земи миръ ·
въ ч꙯цѣхъ благовол҄ение ·
ꙇ҅ бꙑстъ ѣко о꙼тидѫ о꙼тъ нихъ а꙯ꙉли на н꙯бо · ꙇ
ч꙯ци · пастꙑри · рѣшѧ дрꙋгъ къ дрꙋгꙋ · прѣꙇ҅дѣмъ
ꙋбо до витл҄ѣема · ꙇ҅ видимъ г꙯лъ сь бꙑвъшіи ·
ꙇ҅же г꙯ь съказа намъ ·
ꙇ҅ придѫ подвигъше сѧ · ꙇ҅ обрѣтѫ мариѭ же ·
ꙇ҅ осифа · ꙇ҅ младьньць лежѧшть въ ѣ꙼слехъ ·
видѣвъше же съказашѧ о꙼ г꙯лѣ · г꙯ланѣмь ꙇ҅мъ ·
ꙇ҅ вси слꙑшавъше і꙼ дивишѧ сѧ ·
о꙼тъ г꙯ланъꙇхъ о꙼тъ пастꙑрь къ н҄имъ
мариѣ же събл҄юдаа꙼ше вьсѧ г꙯лꙑ сьѩ ·
сълагаѭшти въ сръдьци своемь ·
ꙇ҅ възвратишѧ сѧ пастꙑри хвалѧште ꙇ҅ славѧште
б꙯а · о꙼ всѣхъ ѣ꙼же слꙑшашѧ · ꙇ҅ видѣшѧ ·
ѣкоже г꙯лано бꙑстъ къ н҄имъ ·
ꙇ҅ егда ꙇ҅сплъни сѧ о꙼смь дьниі · да і
о꙼брѣжѫтъ · нарѣшѧ ꙇ҅мѧ е꙼мꙋ и꙯с · нареченое
а꙯ꙉломь · прѣжде даже не зачѧтъ сѧ вь чрѣвѣ ·
ꙇ҅ егда приближишѧ сѧ дьнье очиштеньѣ ею · по
законꙋ мꙿѵсѣо꙼вꙋ · вьзнѣсѧ і въ ꙇ꙯лмъ ·
поставити прѣдъ г꙯мь ·
ѣкоже естъ пꙿсано въ законѣ г꙯ни · ѣко всѣкъ
младьньць · мѫжьска полꙋ · развръзаѩ ложесна ·
с꙯то г꙯ви наречетъ сѧ ·
ꙇ҅ дати жрътвѫ по реченꙋмꙋ · въ законѣ г꙯ни · дъва
кагрьличишта · дъва пьтѣньца голѫбина :

3022500
3022510
3022520
3022600
3022610
3022700
3022710
3022720
3022800
3022810
3022900
3022910
3023000
3023100
3023200
3023210
3023300
3023310
3023400
3023410
3023420
3023500
3023510
3023600
3023610
3023620
3023630
3023700
3023710
3023720
3023800
3023810
3023820
3023900
3023910
3023920

ꙇ҅ бѣ ч꙯къ въ ꙇ꙯҅лмѣ · е꙼мꙋже ꙇ҅мѧ семьо꙼нъ ·
ꙇ҅ ч꙯къ сь правьдьнъ ꙇ҅ чьтивъ · чаѩ ꙋтѣхꙑ
ꙇ꙯҅левꙑ · ꙇ҅ д꙯хъ бѣ с꙯тъ вь н҄емь ·
ꙇ҅ бѣ емꙋ отъвѣштано д꙯хомь с꙯тъꙇмь · не видѣти
съмръти · прѣжде даже видитъ х꙯а г꙯нѣ ·
ꙇ҅ приде д꙯хомь вь цръкъвь · ꙇ҅ егда вьвѣсте
родител҄ѣ о꙼трочѧ ꙇ꙯҅са · сътворити ꙇ҅ма по
о꙼бꙑчаю · законнꙋмꙋ о꙼ н҄емь ·
ꙇ҅ тъ приѩтъ е на рѫкꙋ своею · ꙇ҅ б꙯лгви
семьо꙼нъ б꙯а ꙇ҅ рече ·
Нꙑн҄ѣ пꙋстиши раба твоего владꙑко · по г꙯лꙋ
твоемꙋ съ миромь ·
ѣко видѣсте о꙼чи моі с꙯пенье твое ·
е꙼же е꙼си ꙋготовалъ прѣдь лицемь вьсѣхъ л҄юдіи ·
свѣтъ въ о꙼кръвенье ѩзꙑкъ · ꙇ҅ славѫ л҄юдіи
твоꙇ҅хъ ꙇ꙯илѣ ·
ꙇ҅ бѣ о꙯ць его ꙇ҅ м꙯ти · чюдѧшта сѧ
о г꙯лемъꙇхъ о꙼ н҄емь ·
ꙇ҅ б꙯гви ѣ семьо꙼нъ · ꙇ҅ рече къ мариі матери его ·
се лежитъ сь · на паданье ꙇ҅ на въстанье многомъ ·
въ ꙇ꙯ли҄ · ꙇ҅ въ знаменье прѣрочьно ·
ꙇ҅ тебѣ же самоі д꙯шѫ проꙇ҅детъ о꙼рѫжье · да
о꙼тъкрꙑетъ сѧ о꙼тъ много сръдьць помꙑшл҄еньѣ ·
ꙇ҅ бѣ а꙼нна пророчица · дъшти фанꙋꙇ҅ле҄ ва · о꙼тъ
колѣна сѵрова · си заматерѣвъши · въ дьнехъ
мноѕѣхъ · живъши съ мѫжемь ж꙯ лѣт꙯ ·
о꙼тъ дѣвъства своего ·
ꙇ҅ та въдова до о꙼сми десѧтъ · ꙇ҅ четꙑрь лѣт꙯ ·
ѣже не о꙼тъхождаа꙼ше о꙼тъ цръкъве постомь ꙇ҅
молитвами · слꙋжѧшти дьнь ꙇ҅ ношть ·
ꙇ҅ та въ тъ часъ · приставъши ꙇ҅сповѣдаа꙼ше сѧ
г꙯ви · ꙇ҅ г꙯лаа꙼ше о꙼ н҄емь · вьсѣмъ чаѭштеꙇ҅мъ
ꙇ҅збавл҄еньѣ въ і꙯лмѣ ·
ꙇ҅ ѣко съконьчашѧ сѧ вꙿсѣ по законꙋ г꙯ню ·
възвратишѧ сѧ въ галилеѭ · въ градъ своі
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 ?? дьниі 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 ·
глава 3
3030100 въ пѧтое же на десѧте лѣто · владꙑчьства · тиверьѣ

3030110
3030120
3030130
3030140
3030150
3030200
3030210
3030300
3030310
3030320
3030400
3030410
3030420
3030500
3030510
3030520
3030600
3030800
3030810
3030820
3030800
3030810
3030820
3030830
3030900
3030910
3030920
3031000
3031010
3031100
3031110
3031120
3031200
3031210
3031300
3031310

к҄есар҄ѣ · о꙼бладаѭштю пѫнꙿтьскꙋмꙋ пилатꙋ · ꙇ҅юдееѭ ·
ꙇ҅ четврътовластьствꙋѭштю · галилееѭ ꙇ҅родꙋ · филипꙋ
же братꙋ его · четврътовластьсствꙋѭштю · ꙇ҅ тѵриеѭ ·
ꙇ҅ страхонитьскоѭ страноѭ · ꙇ҅ л҄ѵнію ·
четврътовластьствꙋѭштю · а꙼вилиниеѭ ·
при а꙼рхие꙼реі а꙼нꙿнѣ · ꙇ҅ каꙇѣфѣ · Бꙑстъ г꙯лъ
б꙯жіи · къ ꙇ҅оа꙼ннꙋ захаринꙋ с꙯нꙋ · въ пꙋстꙑн҄и ·
ꙇ҅ приде въ вьсѫ странѫ ꙇ҅орꙿданьскѫѭ ·
проповѣдаѩ крьштение на покаа꙼нье ·
въ отъпꙋштенье грѣховъ ·
Ѣко же е꙼стъ пꙿсано въ кън҄игахъ словесъ · ꙇ҅саꙇ҅ѩ
пророка г꙯лѭшта · гласъ въпиѭштаа꙼го въ пꙋстꙑн҄и ·
ꙋготоваꙇте пѫть г꙯нь · правꙑ творите стьзѧ е꙼го ·
всѣка дьбрь ꙇ҅сплънитъ сѧ · ꙇ҅ всѣка гора ꙇ҅ хлъми
съмѣритъ сѧ · ꙇ҅ бѫдѫтъ стръпътънаа въ праваѣ ·
ꙇ҅ остриѣ въ пѫти гладъкꙑ ·
ꙇ҅ ꙋзьритъ всѣка плъть с꙯пенье б꙯жие ·
Г꙯лаа꙼ше же ꙇ҅сходѧштіимъ народомъ · крьстити сѧ о꙼тъ
н҄его · ꙇ҅штѧдьѣ е꙼хидънова · къто съказа вамъ
бѣжати отъ грѧдѫштаго гнѣва ·
сътворите ꙋбо плодъ достоꙇ҅нъ покаа꙼нию · ꙇ҅ не
начинаꙇте г꙯лати вь себѣ · ѣко о꙯ца ꙇ҅мамъ
а꙼враа꙼ма · г꙯лѭ бо вамъ · ѣко можетъ б꙯ъ о꙼тъ
каменьѣ сего · вьздвигнѫти чѧда а꙼враа꙼мꙋ ·
юже бо секꙑра при корене дрѣва лежитъ · вьсѣко ꙋбо
дрѣво не творѧштее добра плода · посѣкаѭтъ ·
ꙇ҅ въ огн҄ь вълагаѭтъ ·
Ꙇ въпрашаа꙼хѫ і народи г꙯лѭште · ꙋчител҄ю
чьто сътворимъ ·
Ѡтъвѣштавъ же г꙯лааше ꙇ҅мъ · ꙇ҅мѣѩи дьвѣ ризѣ · да
дастъ не ꙇ҅мѫштюмꙋ · ꙇ҅ имѣѩі брашьна
такожде да творитъ ·
придѫ же ꙇ҅ мꙑтари крьститъ сѧ · ꙇ҅ рѣшѧ къ н҄емꙋ ·
ꙋчител҄ю чьто сътворимъ ·
о꙼нъ же рече къ н҄имъ · ничьтоже бол҄е
повелѣнаа꙼го вамъ творите ·

3031400
3031410
3031420
3031430
3031500
3031510
3031600
3031610
3031620
3031630
3031700
3031710
3031720
3031800
3031900
3031910
3031920
3032000
3032010
3032100
3032110
3032200
3032210
3032220
3032300
3032310
3032400
3032410

въпрашаа꙼хѫ же і · ꙇ҅ воꙇ҅ни г꙯лѭ
҄ ште · ꙇ҅ мꙑ чьто
сътворимъ · ꙇ҅ рече къ н҄имъ · никогоже о꙼бидите ·
ни о꙼кл҄еветаꙇ҅те · ꙇ҅ довольни бѫдѣте
о꙼брокꙑ вашими ·
чаѭштемъ же л҄юдьмъ · ꙇ҅ помꙑшлѣѭштемъ всѣмъ · въ
сръдьцихъ своꙇ҅хъ · о꙼ ꙇ҅оанꙿнѣ е꙼да тъ е꙼стъ х꙯ъ ·
Ѡтъвѣштаваа꙼ше ꙇ҅мъ ꙇ҅оанъ г꙯лѧ · а꙼зъ ꙋбо водоѭ
крьштаѭ вꙑ · грѧдетъ же крѣпл҄и мене · е꙼мꙋже нѣсмь
достоꙇ҅нъ · о꙼трѣшити ремене сапогꙋ его · тъ вꙑ
крьститъ д꙯хомь с꙯тъꙇмь · ꙇ҅ огн҄емь ·
е꙼мꙋже лопата въ рѫкꙋ его · ꙇ҅ потрѣбитъ гꙋмъно свое
ꙇ҅ съберетъ пьшеницѫ · вь житьницѫ своѭ · а꙼ плѣвꙑ
съжежетъ о꙼гн҄емь негашѫштимь ·
многа же ꙇ҅на благовѣствоваше г꙯лѧ къ л҄юдьмъ ·
ꙇ҅родъ же четврътовластьникъ · обличаемъ ꙇ҅мь · о
ꙇродьѣ꙼дѣ женѣ братра своего · ꙇ҅ о вьсемь зьлѣ
еже створи ꙇ҅родъ ·
приложи ꙇ҅ се надъ вьсѣмь · ꙇ҅ заꙇ꙯кл҄ючи ꙇ҅оана
вь тьмьници ·
бꙑстъ же е꙼гда крьстишѧ сѧ вьси л҄юдье · ꙇ꙯ѵ
крьштьшꙋ сѧ · ꙇ҅ молѧштю сѧ отврьзе сѧ небо ·
ꙇ҅ съниде д꙯хъ с꙯тꙑ · тѣлесънъꙇ҅мь зракомь · ѣко
голѫбь на н҄ь · ꙇ҅ гласъ съ н꙯се бꙑс꙯ г꙯лѧ · тꙑ еси
с꙯нъ моі възл҄юбл҄енъꙇ · о꙼ тебѣ благоволихъ ·
ꙇ҅ тъ бѣ и꙯с · ѣко трьми десѧтꙑ лѣт꙯ · начинаѩ · с꙯нъ
сꙑ ѣко мьнимъ бѣ · ꙇ҅осифовъ · ꙇ҅леіевъ ·
матꙿтатовъ · леѵ꙼ꙉиінъ · мельхиевъ ·
ꙇ҅анꙿнѣевъ · ꙇ҅осифовъ ·

глава 4
3040100
3040110
3040200
3040210
3040220

Ꙇ꙯с же ꙇсплън҄ь д꙯ха с꙯та · възврати сѧ отъ
ꙇ҅орꙿдана · ꙇ҅ ведѣа꙼ше сѧ д꙯хомь въ пꙋстꙑнѭ ·
к꙯ дьниі · ꙇ҅скꙋшаемъ диѣволомь · ꙇ҅ не ѣ꙼стъ
ничьтоже въ тꙑ дьни · ꙇ҅ коньчавъшемъ сѧ ꙇ҅мъ ·
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 г꙯лѭ
҄ ште · ѣко тꙑ еси х꙯ъ с꙯нъ б꙯жіи · ꙇ҅ запрѣштаѩ
3044120 не дадѣа꙼ше ꙇ҅мъ г꙯лати · ѣко вѣдѣа꙼хѫ г꙯ѣ

3044130
3044200
3044210
3044220
3044300
3044310
3044320
3044400

самого сѫшта ·
Бꙑвъшю же дни · ꙇ҅шьдъ ꙇ҅де въ пꙋсто мѣсто · ꙇ҅ народи
ꙇ҅скаа꙼хѫ его · ꙇ҅ придѫ до н҄его · ꙇ҅ дръжаа꙼хѫ і да
би не ошьлъ о꙼тъ н҄ихъ ·
о꙼нъ же рече къ н҄имъ · ѣко ꙇ҅ дрꙋгꙑмъ градомъ ·
подобаетъ ми благовѣстити ц꙯рствие б꙯жие ·
ѣко на се посъланъ есмь ·
ꙇ҅ бѣ проповѣдаѩ на сънъмиштихъ галилѣꙇ҅сцѣхъ ·

глава 5
3050100
3050110
3050200
3050210
3050300
3050310
3050320
3050400
3050410
3050500
3050510
3050520
3050600
3050610
3050700
3050710
3050720
3050800
3050810
3050820
3050900
3050910
3051000
3051010
3051020

Бꙑс꙯ же належѧштю емь народꙋ · да бѫ слꙑшали слово
б꙯жие · ꙇ҅ тъ бѣ стоѩ при езерѣ ꙉенисаретьсцѣ ·
ꙇ҅ видѣвъ дъва корабица · стоѩшта при езерѣ · рꙑбари
же · ошьдъше о꙼тъ н҄ею · плакаа꙼хѫ мрѣжѧ ·
вълѣзъше въ единъ о꙼тъ корабицю · ꙇ҅же бѣ симоновъ ·
моли і отъстѫпити мало · ꙇ҅ сѣдъ ꙋчаа꙼ше
ꙇ҅с корабл҄ѣ народꙑ ·
Ѣко же прѣста г꙯лѧ · рече симонꙋ · виждь ѣ꙼хаі въ
глѫбинѫ · ꙇ҅ въметѣте мрѣжѧ вашѧ въ ловитвѫ ·
ꙇ҅ отъвѣштавъ симонъ рече е꙼мꙋ · наставьниче · об
ношть вьсѫ трꙋждьше сѧ · не ѩхомъ ничьсоже · по
г꙯лꙋ же твоемꙋ въвръжемъ мрѣжѧ ·
ꙇ҅ се сътворьше · обѧшѧ множьство рꙑбъ много ·
протръзаа꙼хѫ же сѧ мрѣжѧ ꙇ҅хъ ·
ꙇ҅ поманѫшѧ причѧстьникомъ · ꙇ҅же бѣа꙼хѫ въ дрꙋзѣмь
корабл҄и · да пришьдьше помогѫтъ ꙇ҅мъ · ꙇ҅ придошѧ ꙇ҅
исплънишѧ о꙼ба корабл҄ѣ ѣко погрѫжати сѧ ꙇ҅ма ·
Видѣвъ же симонъ петръ · припаде къ колѣнома
ꙇ꙯҅свама г꙯лѧ · ꙇ҅зиди отъ мене ·
ѣко мѫжь грѣшьнъ есмь г꙯и ·
ꙋжасъ бо о꙼дръжаа꙼ше і · ꙇ҅ всѧ сѫштѧѩ съ н҄имь ·
о ловитвѣ рꙑбъ ѩже ѩшѧ ·
такожде же · ꙇ҅ ѣкова · ꙇ҅ оанꙿна · с꙯на зеведео꙼ва ·
ѣже бѣсте обьштьника симонови · ꙇ҅ рече къ симонꙋ
и꙯с · не боꙇ сѧ · отъселѣ ч꙯кꙑ бѫдеши ловѧ ·

3051100
3051110
3051200
3051210
3051220
3051230
3051300
3051310
3051400
3051410
3051420
3051500
3051510
3051520
3051600
3051700
3051710
3051720
3051730
3051800
3051810
3051900
3051910
3051920
3052000
3052010
3052100
3052110
3052120
3052200
3052210
3052300
3052310
3052400
3052410
3052420

ꙇ҅звезъше корабь на сꙋхо · ꙇ оставьше все вь слѣдъ
его ꙇ҅дошѧ ·
ꙇ҅ бꙑс꙯ егда бꙑс꙯ · въ единомь отъ градъ · ꙇ҅ се
мѫжь ꙇ҅сплънь прокаженьѣ · ꙇ҅ видѣвъ ꙇ꙯҅са паде ниць ·
молѧ сѧ емꙋ ꙇ҅ г꙯лѧ г꙯и · а꙼ште хоштеши можеши мѧ
очистити ·
ꙇ҅ простьръ рѫкѫ коснѫ і рекъ · хоштѫ очисти сѧ ·
ꙇ҅ абье проказа отиде отъ н҄его ·
ꙇ҅ тъ запрѣти емꙋ никомꙋже не г꙯лати · нъ шьдь покажи
сѧ ꙇ҅ерѣови · ꙇ҅ принеси о꙼ очиштеніи своемь · ѣкоже
повелѣ мѵси · въ [очиште꙼]нье ꙇ҅мъ ·
прохождаа꙼ше же паче слово о꙼ н҄емь · ꙇ҅ сънимаа꙼хѫ сѧ
народи мноѕи · слꙑшати ꙇ҅ ицѣлитъ сѧ отъ н҄его ·
отъ недѫгъ своꙇхъ ·
тъ же бѣ оходѧ въ пꙋстꙑн҄ѭ · ꙇ҅ молѧ сѧ ·
ꙇ҅ бꙑстъ отъ дьниі · ꙇ҅ тъ бѣ ꙋчѧ · ꙇ҅ бѣа꙼хѫ сѣдѧште
фарисѣі · ꙇ҅ законоꙋчител҄е · ꙇже бѣа꙼хѫ пришьли отъ
вꙿсѣкоѩ вси · галилеꙇ҅скꙑ · ꙇ҅ юдеꙇскꙑ · ꙇ҅ отъ
ꙇ꙯҅лма ꙇ҅ сила г꙯нѣ бѣ цѣлити ѩ ·
ꙇ҅ се мѫжи носѧште на одрѣ ч꙯ка · ꙇ҅же бѣ ослабл҄енъ ·
ꙇ҅ искаа꙼хѫ вьнести і · ꙇ҅ положити і прѣдь н҄имь
ꙇ҅ не обрѣтъше кѫдꙋ вънести і · народа ради ·
вьзлѣзъше на храмъ · сквозѣ скѫдоль низъвѣсишѧ і ·
съ ложемь прѣдъ ꙇ꙯са ·
ꙇ҅ видѣвъ вѣрѫ ꙇ҅хъ рече емꙋ · ч꙯лче отъпꙋштаѭтъ ти
сѧ грѣси твоі ·
ꙇ҅ начѧшѧ помꙑшлѣти · кънижьници ꙇ҅ фарисѣі г꙯лѭ
҄ ште ·
къто естъ сь · ꙇ҅же г꙯летъ власвимиѭ · къто можетъ
отъпꙋштати грѣхꙑ · тъкъмо е꙼динъ б꙯ъ ·
разꙋмѣвъ же и꙯с · помꙑшленьѣ ꙇ҅хъ · отъвѣштавъ рече
ꙇ҅мъ · чьто помꙑшл҄ѣете въ сръдьцихъ вашихъ ·
чьто естъ ꙋдобѣе решти о꙼слабл҄енꙋмꙋ · о꙼тъпꙋштаѭтъ
ти сѧ грѣси твоі · ли решти въстани ꙇ҅ ходи ·
нъ да ꙋвѣсте ѣко власть ꙇ҅матъ с꙯нъ ч꙯чскꙑ · на земи
о꙼тъпꙋштати грѣхꙑ · рече же о꙼слабл҄енꙋмꙋ · тебѣ г꙯лѭ
въстани · ꙇ҅ възъми ложе твое · ꙇ҅ иди въ домъ твоі ·

3052500
3052510
3052600
3052610
3052700
3052710
3052720
3052800
3052900
3052910
3052920
3053000
3053010
3053020
3053100
3053110
3053200
3053210
3053300
3053310
3053320
3053400
3053410
3053420
3053500
3053510
3053600
3053610
3053620
3053630
3053640
3053700
3053710
3053720
3053800
3053810

ꙇ҅ абье въста прѣдъ н҄ими · възьмъ на н҄емьже лежаа꙼ше
ꙇ҅де въ домъ своі · славѧ б꙯а ·
ꙇ҅ ꙋжасъ приѩ всѧ · ꙇ҅ славл҄ѣа꙼хѫ б꙯а · ꙇ҅ исплънишѧ
сѧ страхомь г꙯лѭште · ѣко видѣхомъ дивъна дьньсь ·
ꙇ҅ по сихъ ꙇ҅зиде · ꙇ҅ ꙋзьрѣ мꙑтар҄ѣ · ꙇ҅менемь
леѵ꙼ꙉиѭ · сѣдѧшть на мьздьници · ꙇ҅ рече емꙋ
ꙇ҅ди по мнѣ ·
ꙇ҅ оставь вꙿсѣ · въставъ вь слѣдъ его ꙇде ·
ꙇ҅ сътвори чрѣжденье велико · леѵ꙼ꙉиі емꙋ · въ домꙋ
своемь · ꙇ҅ бѣ народъ многъ мꙑтар҄ь ꙇ҅ инѣхъ
ꙇ҅же бѣа꙼хѫ съ н҄имь вьзлежѧште ·
ꙇ҅ рьпътаа꙼хѫ кънижьн҄ици ꙇ҅ фарисѣі · къ ꙋченикомъ
его г꙯лѭште · по чьто съ мꙑтари ꙇ҅ грѣшьникꙑ
ѣ꙼стъ ꙇ҅ пьетъ ·
Ꙇ отъвѣштавъ и꙯с рече къ н҄имъ · не трѣбꙋѭтъ съдравиі
врачевъ · нъ болѧштеі ·
не придохъ призъватъ правьдьникъ ·
нъ грѣшьникꙑ въ покаа꙼нье ·
о꙼ни же рѣшѧ къ н҄емꙋ · по чьто ꙋченици ꙇ҅оа꙼нови
постѧтъ сѧ чѧсто · ꙇ҅ молитвꙑ творѧтъ · такожде ꙇ҅
фарисѣꙇ҅сци · а꙼ твоі ѣ꙼дѧтъ ꙇ҅ пьѭтъ ·
о꙼нъ же рече къ н҄имъ · еда можете с꙯нꙑ брачьнꙑѩ ·
доꙇ҅деже женихъ е꙼стъ съ н҄ими ·
сътворити постити сѧ ·
придѫтъ же дьнье · е꙼гда отъѩтъ бѫдетъ о꙼тъ н҄ихъ
жен҄ихъ · тъгда постѧтъ сѧ въ тꙑ дни ·
г꙯лаа꙼ше же ꙇ҅ притъчѫ къ н҄имъ · ѣко никъто же
приставл҄еньѣ ризꙑ новꙑ · не приставл҄ѣетъ на ризѫ
ветъхѫ · а꙼ште ли же ни · ꙇ новѫѭ раздеретъ · ꙇ҅
ветъсѣи не приключитъ сѧ пристав҄енье ·
еже о꙼тъ новаа꙼го ·
ꙇ҅ никътоже не вьливае꙼тъ · вина нова въ мѣхꙑ ветъхꙑ ·
а꙼ште ли же ни · просадитъ вино новое мѣхꙑ · ꙇ҅ то
пролѣетъ сѧ · ꙇ҅ мѣси погꙑбнѫтъ ·
нъ вино ново въ мѣхꙑ новꙑ · въливати ·
ꙇ҅ обое събл҄юдетъ сѧ ·

3053900 ꙇ҅ никътоже пивъ ветъха · а꙼бье хоштетъ новꙋмꙋ ·
3053910 г꙯летъ бо ветъхое лꙋче естъ ·
глава 6
3060100
3060110
3060120
3060200
3060210
3060300
3060310
3060320
3060400
3060410
3060420
3060500
3060600
3060610
3060620
3060700
3060710
3060800
3060810
3060820
3060900
3060910
3060920
3061000
3061010
3061100
3061110
3061200
3061210
3061300
3061310

Бꙑстъ же въ сѫботѫ · въторопрьвꙑ · ꙇ҅ти емꙋ сквозѣ
сѣа꙼ньѣ · ꙇ҅ въстръзаа꙼хѫ ꙋченици его класꙑ ·
ꙇ҅ ѣ꙼дѣа꙼хѫ ꙇ҅стираѭште рѫкама ·
етериі же · отъ фарисѣі рѣшѧ ꙇ҅мъ · чьто творите ·
егоже не достоꙇ҅тъ творити въ сѫботѫ ·
ꙇ҅ отъвѣштавъ и꙯с рече къ н҄имъ · ни ли сего е꙼сте
чьли · еже сътвори д꙯адъ · е꙼гда възлака самъ ·
ꙇ҅ иже бѣа꙼хѫ съ нимь ·
како вьниде въ домъ б꙯жіи · ꙇ҅ хлѣбꙑ прѣдъложеньѣ
ѣ꙼стъ · ꙇ҅ дастъ сѫштімъ съ н҄имь · ꙇ҅хъже не
достоѣше ѣ꙼сти · тъкъмо ꙇ҅ерѣомъ е꙼динѣмъ ·
ꙇ҅ глаа꙼ше ꙇ҅мъ · ѣко г꙯ь естъ с꙯нъ ч꙯скъꙇ сѫботѣ ·
Бꙑстъ же въ дрꙋгѫѭ сѫботѫ · вьнити емꙋ · въ
сънъмиште ꙇ҅ ꙋчити · Ꙇ бѣ ч꙯къ тꙋ ·
ꙇ҅ рѫка деснаа его бѣ сꙋха ·
ꙇ҅ назираа꙼хѫ і кън҄ижьници · а꙼ште въ сѫботѫ ꙇ҅цѣлитъ
ꙇ · да обрѧштѫтъ рѣчь на н҄ь ·
онъ же вѣдѣа꙼ше помꙑшл҄еньѣ ꙇ҅хъ · ꙇ҅ рече мѫжеви
ꙇ҅мѫштюемꙋ · сꙋхѫ рѫкѫ · въстани · ꙇ҅ стани посрѣдѣ ·
онъ же въста ·
рече же и꙯с къ н҄имъ · въпрошѫ вꙑ · аште достоꙇ҅тъ въ
сѫботꙑ добро творити · ли зъло сътворити ·
д꙯шѫ с꙯псти ли погꙋбити ·
ꙇ възьрѣвъ на всѧ рече емꙋ · простьри рѫкѫ твоѭ · онъ
же простьрѣтъ · ꙇ҅ ꙋтвръди сѧ рѫка его ѣкꙑ дрꙋгаѣ ·
они же ꙇ҅сплънишѧ сѧ безꙋмиѣ · ꙇ҅ г꙯лаа꙼хѫ дрꙋгъ къ
дрꙋгꙋ · чьто ꙋбо бишѧ сътворили ꙇ꙯сви ·
Бꙑстъ же въ дьни тꙑ · ꙇ҅зиде въ горѫ молити сѧ ·
ꙇ҅ бѣ об ношть въ молитвѣ б꙯жіи ·
ꙇ҅ егда бꙑстъ дьнь · пригласи ꙋченикꙑ своѩ · ꙇ҅ избъра
отъ н҄ихъ б꙯ ꙇ꙯ · ѩже ꙇ҅ а꙯полꙑ нарече ·

3061400
3061410
3061500
3061510
3061600
3061610
3061700
3061710
3061720
3061730
3061740
3061800
3061900
3061910
3062000
3062010
3062020
3062100
3062110
3062200
3062210
3062220
3062300
3062310
3062320
3062400
3062410
3062500
3062510
3062520
3062600
3062610
3062700
3062710
3062800
3062810

симона егоже ꙇ҅менова петра · ꙇ҅ анꙿдрѣꙋ꙼ братра его ·
ꙇ҅ ѣкова · ꙇ҅ оа꙼нна · филипа · ꙇ҅ варꙿтоломѣа ·
ꙇ҅ матꙿтеа · ꙇ҅ тꙿомѫ · ꙇ҅ ѣкова а꙼льфеова · ꙇ҅ симона
нарицаемаа꙼го зилота ·
ꙇ҅ юдѫ ꙇ҅ѣковл҄ѣ · ꙇ҅ июдѫ ꙇ҅скариотьскаа꙼го ·
ꙇ҅же бꙑс꙯ ꙇ҅ прѣдател҄ь ·
Ꙇ съшьдъ съ н҄ими ста на мѣстѣ равьнѣ · ꙇ҅ народъ
ꙋченикъ его · ꙇ҅ множьство много л҄юдиі · отъ вьсеѩ
ꙇ҅юдѣѩ · ꙇ҅ и꙯лма · ꙇ҅ поморьѣ тꙿѵ҅рьскаѣ · ꙇ҅
сидоньска · ꙇ҅же придѫ послꙋшатъ его · ꙇ҅ ицѣлити сѧ ·
отъ недѫгъ своꙇ҅хъ ·
ꙇ҅ страждѫштеі · отъ д꙯хъ нечистъ · цѣл҄ѣа꙼хѫ сѧ ·
ꙇ҅ вьсь народъ ꙇ҅скаа꙼ше прикасати сѧ емь · ѣко сила
ꙇ҅з него ꙇ҅схождаа꙼ше · ꙇ҅ ицѣл҄ѣа꙼ше вьсѧ ·
ꙇ҅ тъ възведъ очи своі · на ꙋченикꙑ своѩ г꙯лаа꙼ше ·
Блажени ништиі д꙯хомь · ѣко ваше естъ
ц꙯рствие б꙯жие ·
Блажени лачѫштеі нꙑн҄ѣ · ѣко вꙑ насꙑтите сѧ ·
Блажени плачѫштеі сѧ нꙑн҄ѣ · ѣко вꙑ въсмѣе꙼те сѧ ·
Блажени бѫдете · е꙼гда вьзненавидѧтъ вꙑ ч꙯ци · ꙇ҅
егда разлѫчѧтъ вꙑ · ꙇ҅ прон[о]с[ѧ]тъ ꙇ҅мѧ ваше ·
ѣко зъло с꙯на ч꙯скаго ради ·
въздрадꙋꙇте сѧ въ тъ дьнь · ꙇ҅ вьзиграꙇ҅те · се мъзда
ваша многа на небесехъ · по сихъ бо творѣа꙼хѫ
пророкомъ о꙯ци ꙇ҅хъ ·
Ѡбаче горе вамъ богатъꙇмъ · ѣко въсприѩсте
ꙋтѣхѫ вашѫ ·
горе вамъ насꙑштениі нꙑнѣ · ѣко въс[п]лачете сѧ · Горе
вамъ смѣѭштімъ сѧ нꙑн҄ѣ · ѣко въздꙑхаете ꙇ҅
въсплачете сѧ ·
горе е꙼гда добрѣ рекѫтъ о васъ вси ч꙯ци · по семꙋ бо
творѣа꙼хѫ лъжиімъ пророкомъ о꙯ци ꙇ҅хъ ·
Нъ вамъ г꙯лѭ
҄ слꙑшѧштиімъ · л҄юбите врагꙑ вашѧ ·
добро творите ненавидѧштиімъ васъ ·
б꙯гсвите клънѫштѧѩ вꙑ · мо꙼лите сѧ за творѧштѧѩ
вамъ обидѫ ·

3062900
3062910
3063000
3063010
3063100
3063110
3063200
3063210
3063300
3063310
3063400
3063410
3063420
3063500
3063510
3063520
3063530
3063600
3063700
3063710
3063800
3063810
3063820
3063900
3063910
3064000
3064010
3064100
3064110
3064120
3064200
3064210
3064220
3064230
3064240
3064300

Бьѭштюмꙋ тѧ въ деснѫѭ ланитѫ · подаі дрꙋгѫѭ · ꙇ҅
отемл҄ѭштюмꙋ тебѣ ризѫ · ꙇ҅ срачицѧ не възбрани ·
всѣкомꙋ просѧштюмꙋ ꙋ тебе даі · ꙇ҅ отѧмл҄ѭштаа꙼го
твоѣ · не ꙇ҅стѧзаі ·
ꙇ҅ ѣкоже хоштете да творѧтъ вамъ ч꙯ци ·
ꙇ҅ вꙑ творите ꙇ҅мъ такожде ·
ꙇ҅ аште л҄юбите л҄юбѧштѧѩ вꙑ · каѣ вамъ хвала е꙼стъ ·
ꙇ҅бо ꙇ҅ грѣшьници л҄юбѧштѧѩ л҄юбѧтъ ·
ꙇ҅ аште благотворите · благотворѧштиімъ вамъ · каѣ
вамъ хвала естъ · ꙇ҅бо ꙇ҅ грѣшьници тожде творѧтъ ·
ꙇ҅ аште въ заꙇ҅мъ даете · о꙼тъ н҄ихъже чаете
въсприѩти · каѣ вамъ хвала естъ · ꙇ҅бо ꙇ҅ грѣшьници
грѣшьникомъ въ заꙇ҅мъ даѭтъ · да въспримѫтъ равъно ·
обаче л҄юбите врагꙑ вашѧ · ꙇ҅ благотворите · ꙇ҅ въ заꙇ҅мъ
даꙇте · ничесоже чаѭште · ꙇ҅ бѫдетъ мъзда ваша многа ·
ꙇ҅ бѫдете с꙯нове вꙑшьн҄ѣа꙼го · ѣко тъ благъ естъ ·
на невъзблагодѣтънꙑѩ · ꙇ҅ зълꙑѩ ·
Бѫдѣте ꙋбо милосръди · ѣкоже о꙯ць милосръдъ естъ ·
ꙇ҅ не сѫдите · да не сѫдѧтъ вамъ · ꙇ҅ не осѫждаꙇ҅те да
не осѫдѧтъ васъ · отъпꙋстите ꙇ҅ отъпꙋстѧтъ вꙑ ·
даꙇ҅те ꙇ҅ дастъ сѧ вамъ · мѣрѫ добрѫ натъканѫ · ꙇ҅
потрѫсънѫ · ꙇ прѣлиѣѭштѫ сѧ · [да] дадѧтъ на лоно
ваше · тоѭ бо мѣроѭ · еѭже мѣрите · възмѣрѧтъ вамъ ·
рече же притъчѫ ꙇ҅мъ · еда можетъ слѣпьць · слѣпца
водити · не оба ли въ ѣмѫ въпадета сѧ ·
нѣстъ ꙋченикъ надъ ꙋчител҄емь своꙇ҅мь · съвръшенъ же
всѣкъ бѫдетъ · ѣкоже ꙇ҅ ꙋчител҄ь его ·
Чьто же видиши сѫчьць · ꙇ҅же естъ въ очесе братра
твоего · а꙼ брьвъна еже естъ въ очесе твоемь
не чюеши ·
ли како можеши решти братрꙋ твоемꙋ · братре · остави
да ꙇ҅зъмѫ сѫчьць · ꙇ҅же е꙼стъ въ оцѣ твоемь · самъ
бръвъна въ оцѣ твоемь не видѧ · лицемѣре · ꙇ҅зъми
пръвѣе брьвъно · ꙇ҅з очесе твоего · ꙇ҅ тъгда прозьриши
ꙇ҅зѧти сѫчьць · ꙇ҅жь естъ въ очесе братра твоего ·
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 г꙯лѭ
҄ ·
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 ·
глава 7
3070100
3070110
3070200
3070210
3070300
3070310
3070400
3070410
3070500
3070600
3070610
3070620
3070630
3070700

егда же съконьча всѧ г꙯лꙑ сьѩ · въ слꙋхꙑ л҄юдьмъ ·
вьниде въ каперънаꙋмъ ·
Сътьникꙋ же е꙼терꙋ рабъ болѧ зьлѣ · ꙋмираа꙼ше ·
ꙇ҅же бѣ емꙋ чьстьнъ ·
слꙑшавъ же ꙇ꙯са посъла къ н҄емꙋ старьцѧ · ꙇ҅юдеꙇ҅скꙑ ·
молѧ і да с꙯петъ рабъ его ·
они же пришьдъше къ ꙇ꙯сви · мол҄ѣа꙼хѫ і тъштьно
г꙯лѭ
҄ ште емꙋ · ѣко достоꙇ҅нъ естъ · еже а꙼ште даси емꙋ ·
л҄юбитъ бо ѩзꙑкъ нашь · ꙇ҅ сънъмиште тъ съзъда намъ ·
ꙇ꙯с же ꙇ҅дѣа꙼ше съ н҄ими · е꙼ште же емꙋ недалече сѫштю
о꙼тъ домꙋ · посъла къ н҄емꙋ дрꙋгꙑ сътьникъ г꙯лѧ емꙋ ·
г꙯и не движи сѧ · нѣсмь бо достоꙇ҅нъ ·
да подъ кровъ моі вьнидеши ·
тѣмь же не себе достоꙇна сътворихъ · прити къ тебѣ · нъ

3070710
3070800
3070810
3070820
3070830
3070900
3070910
3070920
3071000
3071010
3071100
3071110
3071120
3071200
3071210
3071220
3071300
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3071400
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3071800
3071900
3071910
3071920
3072000
3072010
3072020
3072100
3072110
3072200

рьци словомь · ꙇ҅ ицѣлѣтъ отрокъ мои ·
ꙇ҅бо а꙼зъ ч꙯къ есмь подъ властелꙑ · ꙋчин҄енъ · ꙇ҅мѣѩ
подъ собоѭ воѩ · ꙇ҅ г꙯лѭ семꙋ ꙇ҅ди · ꙇ҅ идетъ · ꙇ҅
дрꙋгꙋмꙋ приди · ꙇ҅ придетъ · ꙇ҅ рабꙋ моемꙋ ·
сътвори се ꙇ҅ сътворитъ ·
ꙇ҅ слꙑшавъ се и꙯с · чюди сѧ емꙋ · ꙇ҅ обрашть сѧ
послѣдꙋѭштюмꙋ народꙋ рече · а꙼минь г꙯лѭ
҄ вамъ · ні въ
ꙇ꙯ли҄ толикоѩ вѣрꙑ не обрѣтъ ·
ꙇ҅ възврашть сѧ въ домъ посъланꙑ · обрѣтѫ болѧштаа꙼го
раба ꙇ҅цѣлѣвъша ·
ꙇ҅ бꙑстъ въ прочиі · ꙇ҅дѣа꙼ше въ градъ нарицаемꙑ
наꙇ҅нъ · ꙇ҅ съ н҄имь ꙇ҅дѣа꙼хѫ ꙋченици его ·
ꙇ҅ народъ многъ ·
ѣко же приближи сѧ къ вратомъ града · ꙇ҅ се
ꙇ҅зношаа꙼хѫ ꙋмьръшь с꙯нъ · ꙇ҅ночѧдъ матери своеі · ꙇ҅
та бѣ въдова · ꙇ҅ народъ о꙼тъ града многъ бѣ съ н҄еѭ ·
ꙇ҅ видѣвъ ѭ г꙯ь милосръдова ѭ · ꙇ҅ рече еі
не плачи сѧ
ꙇ҅ пристѫпль коснѫ въ одръ · носѧштеꙇ же сташѧ · ꙇ҅
рече · юноше · тебѣ г꙯лѭ
҄ въстани ·
ꙇ сѣде мрътвъꙇ · ꙇ҅ начѧтъ г꙯лати ·
Приѩтъ же страхъ всѧ · ꙇ҅ славл҄ѣа꙼хѫ б꙯а г꙯лѭште ·
ѣко пророкъ великъ въста въ насъ · ꙇ҅ ѣко посѣти г꙯ь
б꙯ъ л҄юдиі своꙇхъ ·
ꙇ҅ изиде слово се по всеі ꙇ҅юдеі о н҄емь ·
ꙇ҅ по вьсеі странѣ ·
ꙇ҅ възвѣстишѧ ꙇ҅оанꙋ · ꙋченици его · о꙼ всѣхъ сихъ ·
ꙇ҅ призъвавъ дъва е꙼тера о꙼тъ ꙋченикъ своꙇхъ ꙇ҅оанъ ·
посъла къ ꙇ꙯сви г꙯лѧ · тꙑ ли еси грѧдꙙи ·
ꙇ҅ли ꙇ҅ного чаемъ ·
пришьдъша же къ н҄емꙋ мѫжа рекоста · ꙇ҅оанъ
крьстител҄ь посъла нꙑ къ тебѣ г꙯лѧ · тꙑ ли еси
грѧдꙙи · ꙇ҅ли ꙇ҅ного чаемъ ·
въ тъ часъ ꙇ҅цѣли многꙑ о꙼тъ не??д=ѫгъ= ꙇ҅ ранъ · ꙇ҅
д꙯хъ зълъ · ꙇ многомъ слѣпомъ дарова прозьрѣнье ·
ꙇ҅ отъвѣштавъ и꙯с рече ꙇ҅ма · шьдъша възвѣстита

3072210
3072220
3072230
3072240
3072300
3072400
3072410
3072420
3072500
3072510
3072520
3072600
3072610
3072700
3072710
3072720
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3072810
3072820
3072900
3072910
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3073010
3073100
3073110
3073200
3073210
3073220
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3073400
3073410
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3073500
3073600

ꙇ҅оаннови · ѣже видѣста ꙇ҅ слꙑшаста · ѣко слѣпиі
прозираѭтъ · ꙇ҅ хроміи ходѧтъ · ꙇ҅ прокажениі
очиштаѭтъ сѧ · ꙇ҅ глꙋсиі слꙑшѧтъ · мрътвиі
въстаѭтъ · ништиі благовѣствꙋѭтъ ·
ꙇ҅ блажьнъ естъ ꙇ҅же а꙼ште не съблазнитъ сѧ о꙼ мꙿнѣ ·
о꙼шьдъшема же ꙋченикома ꙇ҅оановома · начѧтъ г꙯лати къ
народомъ о ꙇ҅оанꙿнѣ · чесо ꙇ҅зидосте въ пꙋстꙑн҄ѭ
видѣтъ · трьсти ли вѣтромь движемꙑ ·
нъ чесо ꙇ҅зидосте видѣтъ · ч꙯ка ли · мѧкъками ризами
о꙼дѣна · се ꙇ҅же въ одежди славьнѣ · ꙇ҅ въ пишти мꙿнозѣ
сѫште · вь ц꙯рствіихъ сѫтъ ·
нъ чесо ꙇ҅зидосте видѣтъ · пророка ли · еꙇ ·
г꙯лѭ вамъ · ꙇ҅ лише п꙯рор꙯ка ·
Сь бо естъ о꙼ н҄емьже · сꙿпано естъ · се а꙼зъ
посъл҄ѭ а꙯ꙉлъ мои · прѣдъ лицемь твоꙇмь · ꙇ҅же
ꙋготоваетъ пѫть твоі прѣдъ тобоѭ ·
Г꙯лѭ же вамъ · бол҄иі рожденꙑхъ женами пророкъ ·
ꙇ҅оанна крьстител҄ѣ никътоже нѣстъ · мьн҄иі же
въ ц꙯рси б꙯жіи бол҄иі его естъ ·
ꙇ҅ вси л҄юдье слꙑшавъше · ꙇ҅ мꙑтаре · оправьдишѧ
б꙯а · крьштьша сѧ крьштеньемь ꙇ҅оановомь ·
фарисѣꙇ҅ же ꙇ҅ законьници · съвѣтъ б꙯жіи отъвръгѫ
въ себѣ · не крештьше сѧ отъ н҄его ·
комꙋ ꙋподобл҄ѭ ч꙯кꙑ рода сего · ꙇ҅ комꙋ сѫтъ
подобьни ·
подобьни сѫтъ о꙼трочиштемъ · сѣдѧштемъ на тръжиштихъ ·
ꙇ҅ приглашаѭште дрꙋгъ дрꙋга · ꙇ҅ г꙯лѭтъ · свирахомъ
вамъ ꙇ҅ не плѧсасте · плакахомъ сѧ вамъ ꙇ҅
не плакасте ·
приде бо ꙇ҅оанъ крьстител҄ь · ни хлѣба ѣ꙼дꙑ · ни вина
пьѩ · ꙇ҅ г꙯лете бѣсъ ꙇ҅матъ ·
приде с꙯нъ ч꙯скꙑ · ѣ꙼дꙑ и꙼ пьѩ · ꙇ҅ г꙯лете · се ч꙯къ ·
ѣ꙼дьца · ꙇ҅ винопивьца · дрꙋгъ мꙑтаремъ ꙇ҅
грѣшьникомъ ·
ꙇ҅ оправьди сѧ прѣмѫдрость · о꙼тъ всѣхъ чѧдъ своꙇ҅хъ ·
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 ·

глава 8
3080100
3080110
3080120
3080200
3080210
3080220
3080300
3080310
3080400
3080410
3080500
3080510
3080520
3080600
3080610
3080700
3080710
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3080810
3080820
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3081030
3081100
3081200
3081210
3081220
3081300
3081310
3081320
3081400

Бꙑс꙯ же по томь · ꙇ҅ тъ прохождаа꙼ше сквозѣ градꙑ ·
ꙇ҅ вꙿси · проповѣдаѩ ꙇ҅ благовѣстꙋѩ · ц꙯рсье б꙯жие ·
ꙇ҅ оба на десѩте съ н҄имь ·
ꙇ҅ женꙑ е꙼терꙑ · ѩже бѣа꙼хѫ ꙇ҅цѣл҄енꙑ о꙼тъ недѫгъ · ꙇ҅
ранъ · ꙇ҅ д꙯хъ зълъ · ꙇ҅ болѣзніи · мариѣ нарицаемаѣ
магдалꙑн҄и · ꙇ҅ж неѩже седмь бѣсъ ꙇ҅зиде ·
ꙇ҅ оанꙿна жена хꙋзѣа꙼нина · ꙇ҅ инꙑ многꙑ · ѩже слꙋжаа꙼хѫ
емꙋ · отъ ꙇ҅мѣниі своꙇхъ ·
Разꙋмѣѭштю же народꙋ мъногꙋ · ꙇ҅ грѧдѫштимъ о꙼тъ
вꙿсѣхъ градъ къ н҄емꙋ · притъчеѭ г꙯лаа꙼ше къ н҄имъ ·
Ꙇзиде сѣѩи сѣатъ сѣмене своего · ꙇ҅ егда сѣа꙼ше · ово
паде при пѫти · ꙇ҅ попърано бꙑс꙯ ·
ꙇ҅ пꙿтицѧ н꙯ебскꙑѩ позобашѧ е ·
а꙼ дрꙋгое паде на камене · ꙇ҅ прозѧбъ ꙋсъше ·
зан҄е не ꙇ҅мѣа꙼ше влагꙑ ·
а꙼ дрꙋгое паде посрѣдѣ трьньѣ · ꙇ҅ въздрасте трьнье
ꙇ҅ подави е ·
а꙼ дрꙋгое паде на земл҄и добрѣ · ꙇ҅ прозѧбъ сътвори
плодъ · съторицеѭ · се г꙯лѧ възгласи · ꙇ҅мѣѩи ꙋши
слꙑшати да слꙑшитъ ·
въпрашаа꙼хѫ же і ꙋченици его г꙯лѭ
҄ ште ·
чьто естъ притъча си ·
о꙼нъ же рече і҅мъ · вамъ дано естъ разꙋмѣти таінꙑ
ц꙯рсьѣ б꙯жьѣ · а꙼ прочиімъ въ притъчахъ · да видѧште
не видѧтъ · ꙇ҅ слꙑшѧште не слꙑшѧтъ ·
ꙇ҅ не разꙋмѣѭтъ ·
Естъ же притъча си · сѣмѧ е꙼стъ слово б꙯жье ·
а꙼ ꙇже при пѫти сѫтъ · слꙑшѧштеі слово · потомь же
придетъ дьѣволъ · ꙇ҅ възъметъ слово о꙼тъ сръдьца
ꙇ҅хъ · да не вѣрꙑ ꙇ҅мъше с꙯пени бѫдѫтъ ·
а꙼ ꙇ҅же на камениі · ꙇ҅же егда ꙋслꙑшѧтъ съ радостиѭ
приемл҄ѫтъ слово · ꙇ҅ корене не ꙇ҅мѫтъ · ꙇ҅же въ врѣмѧ
вѣрѫ емл҄ѭтъ · ꙇ҅ въ врѣмѧ напасти остѫпаѭтъ ·
а꙼ падъшее въ трьнье · сиі сѫтъ · слꙑшавъшеі · ꙇ҅ отъ
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печалиі · ꙇ҅ богатьства · ꙇ҅ сластьми житиіскъꙇми ·
ходѧште подавл҄ѣѭтъ сѧ · ꙇ҅ не до връха ·
плода творѧтъ ·
а꙼ еже на добрѣ земи · сиі сѫтъ · ꙇ҅же добромь
сръдьцемь ꙇ҅ благомь · слꙑшѧштеі слово · дръжѧтъ ·
ꙇ҅ плодъ творѧтъ въ тръпѣниі ·
Никътоже ꙋбо свѣтильника въжегъ · покрꙑваетъ его
спѫдомь · ли подъ о꙼дромь полагаетъ · нъ на свѣштьникъ
възлагаетъ · да въходѧштиі видѧтъ свѣтъ ·
Нѣстъ бо таꙇ҅но · еже не а꙼витъ сѧ · ни ꙋтаено еже не
бѫдетъ познано · ꙇ҅ въ а꙼вл҄енье придетъ ·
Бл҄юдѣте сѧ ꙋбо како слꙑшите · ꙇ҅же бо ꙇ҅матъ дастъ
сѧ емꙋ · а꙼ ꙇже не ꙇ҅матъ · ꙇ҅ еже мьнитъ сѧ ꙇ҅мѣѩ ·
о꙼тъꙇ҅метъ сѧ о꙼тъ н҄его ·
Придѫ же къ н҄емꙋ · мати ꙇ҅ братрьѣ его · ꙇ҅ не
можаа꙼хѫ · бесѣдовати къ н҄емꙋ · народомъ ·
ꙇ҅ възвѣстишѧ емꙋ г꙯лѭште · ѣко мати твоѣ ꙇ братрьѣ ·
твоѣ вьнѣ стоѩтъ · видѣти тѧ хотѧште ·
о꙼нъ же отъвѣштавъ рече къ н҄имъ · мати моѣ ꙇ҅ братрьѣ
моѣ · сиі сѫтъ · слꙑшѧштеі слово б꙯жье ·
ꙇ҅ творѧште е ·
Бꙑс꙯ же въ единъ отъ дьниі · ꙇ҅ тъ вълѣзе въ корабл҄ь ·
ꙇ҅ ꙋченици его · ꙇ҅ рече ꙇ҅мъ · прѣꙇ҅дѣмъ на о꙼нъ
полъ езера · ꙇ҅ прѣѣдѫ ·
ѣдѫштемъ же ꙇ҅мъ · ꙋсъпе и꙯с · ꙇ҅ съниде бꙋрѣ вѣтръна
въ езеръ · ꙇ҅ исконьчаваа꙼хѫ сѧ · ꙇ҅ вълаа꙼хѫ сѧ ·
пристѫпьше же възбꙋдишѧ і г꙯л҄ѭште · наставьниче
наставьниче погꙑбнемъ · Ѡнъ же въставъ запрѣти
вѣтрꙋ · ꙇ҅ влън҄енью морьскꙋмꙋ · ꙇ҅ ꙋлеже ·
ꙇ҅ бꙑстъ тишина ·
ꙇ҅ рече къ н҄имъ · къде естъ вѣра ваша · ꙋбоѣвъше же
сѧ · чюдишѧ сѧ г꙯лѭште къ себѣ · къто ꙋбо сь естъ ·
ѣко ꙇ҅ вѣтромъ велитъ ꙇ҅ водѣ ꙇ҅ послꙋшаѭтъ его ·
ꙇ҅ прѣѣ꙼дошѧ на земл҄ѭ ꙉенисаретьскѫ · ѣже естъ
об онъ полъ галилеѩ ·
ꙇ҅ ишьдъшемъ ꙇ҅мъ на земл҄ѭ · сърѣте і мѫжь етеръ отъ
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града · ꙇ҅же ꙇ҅мѣа꙼ше бѣсъ отъ лѣтъ многъ · ꙇ҅ вь
ризѫ не облачаа꙼ше сѧ · ꙇ҅ въ храмѣ не живѣа꙼ше ·
нъ въ гробѣхъ ·
ꙋзьрѣвъ же ꙇ꙯са · припаде къ н҄емꙋ · ꙇ҅ гласомь
вельемь рече · чьто естъ мьнѣ · ꙇ҅ тебѣ ꙇ꙯҅се с꙯не
б꙯а вꙑшьн҄ѣего · мол҄ѭ ти сѧ не мѫчи мене ·
прѣштаа꙼ше бо д꙯хви нечистꙋмꙋ · ꙇ҅зиди отъ ч꙯ка · о꙼тъ
мъногъ бо лѣтъ въсхꙑштаа꙼ше і · ꙇ҅ вѧзаа꙼хѫ і ѫжи
желѣзнꙑ · ꙇ҅ пѫтꙑ стрѣгѫштеі · ꙇ҅ растръзаа꙼ше ѫ꙼зꙑ ·
гонимъ бꙑваа꙼ше бѣсомь · сквозѣ пꙋстꙑн҄ѧ ·
въпроси же і ꙇ꙯с г꙯лѧ · чьто ти ꙇ҅мѧ естъ · онъ же
рече леꙉео꙼нъ · ѣко бѣси мнози вьнидѫ въ н҄ь ·
ꙇ҅ мол҄ѣа꙼хѫ і да не повелитъ ꙇ҅мъ въ бездънѫ ꙇ҅ти ·
бѣ же тꙋ стадо свиниі много пасомо въ горѣ · ꙇ҅
мол҄ѣа꙼хѫ і · да повелитъ ꙇ҅мъ · въ тꙑ вьнити ·
ꙇ҅ повелѣ ꙇ҅мъ ·
ꙇ҅ ишьдъше бѣси отъ ч꙯ка · вънидошѧ вь свиньѩ · ꙇ҅
ꙋстръми сѧ стадо по брѣгꙋ въ е꙼зеро · ꙇ҅ истопе ·
видѣвъше же пасѫштеі бꙑвъшее · бѣжашѧ · ꙇ҅
вьзвѣстишѧ въ градѣ ꙇ҅ вь селѣхъ ·
ꙇ҅зидѫ же видѣтъ бꙑвъшаа꙼го · ꙇ҅ придѫ къ ꙇ꙯сви · ꙇ҅
обрѣтѫ сѣдѧшта ч꙯ка · ꙇ҅ж негоже бѣси ꙇ҅зидѫ ·
о꙼бльчена ꙇ҅ съмꙑслѧшта · при ногꙋ ꙇ꙯҅свꙋ ·
ꙇ҅ ꙋбоѣшѧ сѧ ·
вьзвѣстишѧ ꙇ҅мъ · видѣвъше же ꙇ҅ како съпасе сѧ
бѣсъновавꙑ ·
ꙇ҅ молишѧ і вьсь народъ о꙼бласти · ꙉерꙉесіньскꙑѩ ·
отити о꙼тъ нихъ · ѣко страхомь вельемь одръжими
бѣа꙼хѫ · о꙼нъ же вълѣзъ въ корабл҄ь · възврати сѧ ·
Мол҄ѣа꙼ше же сѧ емꙋ мѫжь · ꙇ҅ж негоже ꙇ҅зиде бѣсъ ·
да би съ н҄имь бꙑлъ · ꙇ꙯с же о꙼тъпꙋсти і г꙯лѧ ·
възврати сѧ въ домъ твоі · ꙇ҅ повѣдаі е꙼лико ти
сътвори б꙯ъ · ꙇ҅ иде по вьсемꙋ градꙋ проповѣдаѩ ·
елико сътвори емꙋ б꙯ъ ·
Бꙑс꙯ же егда възврати сѧ и꙯с · приѩтъ і народъ ·
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
3085500
3085510
3085600
3085610

възгласи г꙯лѧ
҄ · отроковице въстани ·
ꙇ҅ възврати сѧ д꙯хъ еѩ · ꙇ҅ въскръсе абье ·
ꙇ҅ повелѣ дати еі ѣ꙼сти ·
ꙇ҅ ꙋжаснѫста сѧ родител҄ѣ еѩ · о꙼нъ же запрѣти ꙇ҅ма ·
не повѣдита никомꙋже бꙑвъшаего ·
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3090100
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Съзъвавъ же о꙼ба на десѧте · дастъ ꙇ҅мъ силѫ ꙇ҅
власть · на всѣхъ бѣсѣхъ · ꙇ҅ недѫгꙑ цѣлити ·
ꙇ҅ посъла ѩ проповѣдати ц꙯рствие б꙯жье ·
ꙇ҅ ицѣлити болѧштѧѩ ·
ꙇ рече къ н҄имъ · ничьсоже не възезм҄ѣте на пѫть ·
ни жьзла · ни пирꙑ · ни хлѣба · ни съребра ·
ни дъвою ризꙋ ꙇ҅мѣти ·
ꙇ҅ въ н҄ьже домъ вьнидете · тꙋ прѣбꙑваіте ·
ꙇ҅ отътѫдꙋ ꙇ҅сходите ·
ꙇ҅ елико не приемл҄ѭтъ васъ · ꙇ҅сходѧште о꙼тъ града
того · прахъ отъ ногъ вашихъ о꙼тътрѧсѣте ·
въ съвѣдѣние на н҄ѧ ·
ꙇ҅сходѧште же прохождаа꙼хѫ сквозѣ вси ·
благовѣстꙋѭште въсѫдꙋ ·
Слꙑша же ꙇ҅родъ четврътовластьць · бꙑваѭштаа отъ
н҄его вꙿсѣ · ꙇ҅ не домꙑшл҄ѣа꙼ше сѧ · зан҄е г꙯лемо бѣ
отъ е꙼теръ · ѣко ꙇ҅оанъ · въста о꙼тъ мрътвꙑхъ ·
о꙼тъ ꙇ҅нѣхъ же ѣко ꙇ҅лиѣ а꙼ви сѧ · о꙼тъ дрꙋгꙑхъ же ·
ѣко пророкъ · нѣкꙑ о꙼тъ древльнихъ въскръсе ·
ꙇ҅ рече ꙇ҅родъ · ꙇ҅о꙼анна а꙼зъ ꙋсѣкнѫхъ · къто же естъ
сь · о꙼ н҄емьже а꙼зъ слꙑшѫ таковаѣ ·
ꙇ҅ искаа꙼ше видѣти і ·
ꙇ҅ възвраштьше сѧ а꙯꙼поли · повѣдашѧ емꙋ е꙼ли
сътворишѧ · Ꙇ поꙇ҅мъ ѩ отиде е꙼динъ · на мѣсто
пꙋсто · града нарицаемаго видъсаꙇ҅да ·
народи же разꙋмѣвъше по н҄емь ꙇ҅дѫ · ꙇ҅ приꙇ҅мъ ѩ
г꙯лаа꙼ше ꙇ҅мъ · о ц꙯рстви б꙯жи · ꙇ҅ трѣбꙋѭштѧѩ ·
ꙇ҅цѣл҄еньѣ цѣл҄ьше ·
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3091820
3091900
3091910
3091920
3092000
3092010
3092100
3092200
3092210
3092220
3092230
3092300
3092310
3092320
3092400
3092410
3092420

Дьнь же начѧтъ прѣклан҄ѣти сѧ · пристѫпл҄ьша же о꙼ба
на десѩте · рѣсте емꙋ · о꙼тъпꙋсти народꙑ · да
о꙼шьдъше въ окръстън҄ѧѩ вси · ꙇ҅ села витаѭтъ · ꙇ҅
обрѧштѫтъ брашьно · ѣко сьде на пꙋстѣ мѣстѣ есмъ ·
рече же къ н҄имъ · дадите ꙇ҅мъ вꙑ ѣ꙼сти · они же
рѣшѧ · не ꙇ҅мамъ сьде · вѧште пѧти хлѣбъ · ꙇ҅ рꙑбꙋ
дъвою · а꙼ште ꙋбо не мꙑ шьдъше въ всѧ л҄юди сьѩ
кꙋпимъ брашьна ·
бѣа꙼ше бо мѫжь · ѣко пѧть тꙑсѫшть · рече же къ
ꙋченикомъ своꙇ҅мъ · посадите ѩ на сподꙑ ·
по пѧти десѧтъ ·
ꙇ҅ сътворишѧ тако ꙇ҅ посадишѧ всѧ ·
примъ же пѧть хлѣбъ · ꙇ҅ обѣ рꙑбѣ · възьрѣвъ на н꙯бо
б꙯гви ѩ · ꙇ҅ съломи · ꙇ҅ даѣше ꙋченикомъ своꙇ҅мъ ·
прѣдъложити народꙋ ·
ꙇ҅ ѣ꙼шѧ ꙇ҅ насꙑтишѧ сѧ вси · ꙇ҅ възѧшѧ ꙇ҅збꙑвъшѧѩ
ꙇ҅мъ · ꙋкрꙋхъ · коша дъва на десѧте ·
ꙇ҅ бꙑстъ · егда мол҄ѣа꙼ше сѧ единъ · съ н҄имь бѣа꙼хѫ
ꙋченици его · ꙇ҅ въпроси ѩ г꙯лѧ ·
кого мѧ непьштюѭтъ народи бꙑти ·
они же о꙼тъвѣштавъше рѣшѧ ꙇ҅оанна крьстител҄ѣ · ꙇ҅ни
же ꙇ҅лиѭ · ови же ѣко п꙯рор꙯къ е꙼теръ ·
древл҄ьниіхъ въскръсе ·
рече же ꙇ҅мъ · вꙑ же кого мѧ г꙯лете бꙑти ·
отъвѣштавъ же петръ рече · х꙯а б꙯жьѣ ·
Ѡнъ же запрѣшть ꙇ҅мъ · повелѣ никомꙋже не г꙯лати · сего
рекъ · ѣко подобаа꙼тъ с꙯нꙋ ч꙯скꙋмꙋ много пострадати ·
ꙇ҅ искꙋшенꙋ бꙑти · отъ старць ꙇ҅ архиереі · ꙇ҅
кънижьникъ · ꙇ҅ ꙋбьенꙋ бꙑти · ꙇ҅ третиі дьнь
въскръснѫти ·
г꙯лаа꙼ше всѣмъ · аште къто хоштетъ по мнѣ ꙇ҅ти да
отъвръжетъ сѧ себе · ꙇ҅ да възъметъ к꙯рстъ своі ·
по всѧ дни · ꙇ҅ ходитъ по мнѣ
ꙇ҅же бо а꙼ште хоштетъ д꙯шѫ своѭ съпасти погꙋбитъ ѭ ·
ꙇ҅же а꙼ште хоштетъ погꙋбитъ д꙯шѫ своѭ · мене ради ·
тъ с꙯петъ ѭ ·

3092500
3092510
3092600
3092610
3092620
3092700
3092710
3092720
3092800
3092810
3092820
3092900
3092910
3093000
3093010
3093100
3093110
3093200
3093210
3093220
3093300
3093310
3093320
3093330
3093400
3093410
3093500
3093510
3093600
3093610
3093620
3093700
3093710
3093800
3093810
3093900

каѣ польза ч꙯кꙋ · а꙼ште приобрѧштетъ вьсь миръ · а꙼
себе погꙋбитъ · ли отъштетитъ ·
ꙇ҅же бо а꙼ште постꙑдитъ сѧ мене · ꙇ҅ моꙇхъ словесъ ·
сего с꙯нъ ч꙯скꙑ постꙑдитъ сѧ · егда придетъ въ славѣ
своеі · ꙇ҅ о꙯тьчи · ꙇ҅ с꙯тъꙇхъ а꙯ꙉлъ ·
Г꙯лѭ же вамъ · въ ꙇстинѫ сѫтъ е꙼тери · отъ стоѩштихъ
сьде · ꙇ҅же не ꙇ҅мѫтъ въкꙋсити съмръти ·
доньдеже ꙋзьрѧтъ ц꙯рстве б꙯жье ·
Бꙑстъ же по словесехъ сихъ · ѣко дьниі о꙼смь · ꙇ҅
поꙇ҅мъ петра · ꙇ҅ оанꙿна · ꙇ҅ иѣкова ·
вьзиде на горѫ помолитъ сѧ ·
ꙇ҅ бꙑс꙯ егда мол҄ѣа꙼ше сѧ · видѣнье лица его ꙇ҅но ·
ꙇ҅ одѣа꙼нье его бѣло блисцаѩ сѧ ·
ꙇ҅ се мѫжа дъва съ н҄имь г꙯лѭ
҄ шта · ѣко бѣсте ·
мѵ҅си · ꙇ҅ илиѣ ·
а꙼вьша сѧ въ славѣ · г꙯лаа꙼ше же ꙇ҅сходъ его · ꙇ҅же
хотѣа꙼ше съконьчати [сѧ] въ ꙇ꙯҅лмѣ ·
петръ же ꙇ сѫштаа съ н҄имь · бѣахѫ отѧгъчени сънъмь ·
ꙋбꙋждьше же сѧ видѣшѧ славѫ его ·
ꙇ҅ оба мѫжа стоѩшта съ н҄имь ·
ꙇ҅ бꙑстъ егда разлѫчаа꙼шете сѧ отъ н҄его · рече петръ
къ ꙇ꙯сви · наставьниче · добро естъ намъ сьде бꙑти ·
ꙇ҅ сътворимъ скиниѩ трі · тебѣ единѫ · ꙇ҅ единѫ
мосѣо꙼ви · ꙇ҅ единѫ ꙇ҅лиі · не вѣдꙑ же г꙯лаа꙼ше ·
Се же емꙋ г꙯лѭштю · бꙑстъ о꙼блакъ ꙇ҅ осѣни ѩ ·
ꙋбоѣшѧ же сѧ · въшьдъшемъ же ꙇ҅мъ въ облакъ ·
ꙇ҅ гласъ бꙑс꙯ ꙇ҅зо о꙼блака г꙯лѧ · сь естъ с꙯нъ мои
възл҄юбл҄енъꙇ · того послꙋшаꙇ҅те ·
ꙇ҅ егда бꙑстъ г꙯лас꙯ · о꙼брѣте сѧ и꙯с · единъ · ꙇ҅ ти
ꙋмльчашѧ · ꙇ҅ никомꙋже не възвѣстишѧ въ тꙑ дни
ничьсоже о꙼ тѣхъ ѣ꙼же видѣшѧ ·
Бꙑстъ же въ прочи дꙿнь · съшедъшемъ ꙇ҅мъ съ горꙑ ·
сърѣте і народъ многъ ·
ꙇ҅ се мѫжь ꙇ҅з народа възъпи г꙯лѧ
҄ · ꙋчител҄ю мол҄ѭ ти
сѧ · призьри на с꙯нъ моі · ѣко единочѧдъ ми естъ ·
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
3095410
3095420
3095500
3095510
3095520
3095600
3095700
3095710
3095800
3095810
3095820
3095900
3095910
3096000
3096010
3096100
3096110
3096200
3096210

видѣвъша же ꙋченика его · ꙇ҅ѣковъ · ꙇ҅ оанꙿнъ ·
рѣсте · г꙯и · хоштеши ли · ꙇ҅ речевѣ · да о꙼гн҄ь
съшьдъ съ н꙯ебсе · ꙇ҅ поѣстъ ѩ · ѣкоже ꙇ҅лиѣ сътвори ·
ѡбрашть же сѧ запрѣти ꙇ҅ма ꙇ҅ рече · не вѣста сѧ ·
кого д꙯ха еста вꙑ · с꙯нъ бо ч꙯скꙑ нѣстъ пришьлъ ·
д꙯шь ч꙯скъ погꙋбитъ · нъ с꙯пстъ ·
ꙇ҅ идѫ въ ꙇнѫ вьсь ·
Бꙑстъ же ꙇ҅дѫштемъ ꙇ҅мъ по пѫти · рече е꙼теръ къ
н҄емꙋ · ꙇ҅дѫ по тебѣ ѣможе колижьдо ꙇ҅деши г꙯и ·
ꙇ҅ рече е꙼мꙋ и꙯с · лиси ѣзвинꙑ ꙇ҅мѫтъ · ꙇ҅ пꙿтицѧ
н꙯бскꙑѩ гнѣзда · а꙼ с꙯нъ ч꙯скꙑ не ꙇ҅матъ
къде главꙑ подъклонити ·
рече къ дрꙋгꙋмꙋ · ходи въ слѣдъ мене · онъ же рече
г꙯и · повели ми · древл҄е шьдъше погрети о꙯ца моего ·
рече же емꙋ и꙯с · о꙼стави мрътвъꙇмъ · погрети своѩ
мрътвьцѧ · тꙑ же шьдъ възвѣштаі ц꙯рсие б꙯жье ·
Рече же ꙇ҅ дрꙋгъꙇ · ꙇ҅дѫ по тебѣ г꙯и · древл҄е же
повели отъврѣшти ми сѧ · ꙇ҅же сѫтъ въ домꙋ моемь ·
рече же · никътоже възложь рѫкꙑ своеѩ на рало · ꙇ҅
зьрѧ вьспѧть · ꙋправл҄енъ естъ въ ц꙯рси б꙯жіи ·

глава 10
3100100
3100110
3100120
3100200
3100210
3100220
3100300
3100400
3100410
3100500
3100510
3100600
3100610

По сихъ же ави г꙯ь ꙇ҅нѣхъ · н꙯тъ · ꙇ҅ посъла ѩ по
дꙿвѣма · прѣдъ лицемь своꙇмь · въ вꙿсѣкъ градъ ꙇ҅
мѣсто · ѣможе хотѣа꙼ше самъ ꙇ҅ти ·
Г꙯лаа꙼ше же къ н҄имъ · жѧтва ꙋбо многа · а꙼ дѣлател҄ь
мало · молите сѧ ꙋбо г꙯нꙋ жѧтвѣ · да ꙇ҅зведетъ
дѣлател҄ѧ на жѧтвѫ своѭ ·
Ꙇдѣте се а꙼зъ посꙑлаѭ вꙑ · ѣко а꙼гнѧ посрѣдѣ влькъ ·
ни носите вълагалишта ни врѣтишта · ни сапогъ ·
ꙇ҅ никогоже на пѫти не цѣлꙋите ·
Въ н҄ьже домъ вьнидете колижьдо · пръвѣе г꙯лите ·
миръ домꙋ семꙋ ·
а꙼ште ли бѫдѫтъ · с꙯нове мира · почиетъ на н҄емь миръ
вашь · а꙼ште ли ни · къ вамъ възвратитъ сѧ ·

3100700
3100710
3100720
3100800
3100810
3100900
3100910
3101000
3101010
3101100
3101110
3101120
3101200
3101210
3101300
3101310
3101320
3101330
3101400
3101410
3101500
3101510
3101600
3101610
3101620
3101630
3101700
3101710
3101800
3101810
3101900
3101910
3101920
3102000
3102010
3102020

Въ томьже домꙋ прѣбꙑваꙇ҅те · ѣ꙼дѫште ꙇ пьѭште · ѣже
сѫтъ ꙋ н҄ихъ · достоꙇ҅нъ бо естъ дѣлател҄ь мъздꙑ
своеѩ · не прѣходите же ꙇ҅з домꙋ въ домъ
ꙇ҅ въ н҄ьже градъ колижьдо вьнидете · ꙇ приемл҄ѭтъ
вꙑ · ѣдите прѣдълагаемаѣ вамъ ·
ꙇ҅ цѣлите недѫжьнꙑѩ · ꙇ҅же сѫтъ вь н҄емь · ꙇ҅ г꙯лите
ꙇ҅мъ · приближи сѧ на вꙑ ц꙯рсие б꙯жье ·
Въ н҄ьже колижьдо градъ въходите · ꙇ҅ не приемл҄ѭтъ
васъ · ꙇ҅шьдъше на распѫтьѣ его рьцѣте ·
ꙇ҅ прахъ прильпъшиі насъ · отъ града вашего въ ногахъ
=н=ашихъ · отътрѧсаемъ вамъ · Ѡбаче се вѣдите ·
ѣко приближи сѧ на вꙑ ц꙯рсие б꙯жие ·
г꙯лѭ вамъ · ѣко содомл҄ѣнемъ въ тъ дьнь · отърадьнѣе
бѫдетъ · неже градꙋ томꙋ ·
Горе тебѣ хоразинъ · горе тебѣ видъсаꙇ҅да · ѣко аште
въ тꙿѵрѣ · ꙇ҅ сидонѣ силꙑ бишѧ бꙑлꙑ · бꙑвъшѧѩ въ ваю ·
древл҄е · ꙋбо въ врѣтишти ꙇ҅ попелѣ ·
сѣдѧште покаа꙼ли сѧ бишѧ ·
о꙼баче тꙿѵрꙋ ꙇ҅ сидонꙋ · отърадьнѣе бѫдетъ на сѫдѣ ·
неже вама ·
ꙇ҅ тꙑ каферънаꙋмъ · до н꙯се вьзнесъ сѧ ·
до а꙼да съведеши сѧ ·
Слꙋшаѩі васъ · мене слꙋшаетъ · ꙇ҅ слꙋшаѩи мене ·
слꙋшаетъ посълавъшаа꙼го мѧ · ꙇ҅ отъмѣтаѩі сѧ васъ ·
мене сѧ отъмѣтаетъ · а꙼ отъмѣтаѩі сѧ мене ·
отъмѣтаетъ сѧ посълавъшаа꙼го мѧ ·
Възвратишѧ же сѧ седмь десѧтиі · съ радостиѭ г꙯лѭште·
г꙯и · ꙇ҅ бѣси повинꙋѭтъ сѧ намъ о ꙇ҅мени твоемь ·
рече же ꙇ҅мъ · видѣхъ сотонѫ · ѣко млъниѭ съ н꙯се
падъша ·
се дахъ вамъ власть · настѫпати на змьѩ · ꙇ҅
скоръпиѩ · ꙇ҅ на всѫ силѫ вражьѭ ·
ꙇ҅ ничьтоже васъ не врѣдитъ ·
обаче о семь не радꙋꙇте сѧ · ѣко бѣси вамъ повинꙋѭтъ
сѧ · радꙋꙇ҅те же сѧ · ѣко ꙇ҅мена ваша напсана сѫтъ ·
на н꙯схъ ·

3102100
3102110
3102120
3102130
3102140
3102200
3102210
3102220
3102300
3102310
3102400
3102410
3102420
3102500
3102510
3102600
3102610
3102700
3102710
3102720
3102730
3102740
3102800
3102810
3102900
3102910
3103000
3103010
3103020
3103030
3103100
3103110
3103200
3103210
3103300
3103310

Въ тъ часъ въздрадова сѧ д꙯хомь и꙯с · ꙇ҅ рече ·
ꙇ҅сповѣдаѭ ти сѧ о꙯че · г꙯и н꙯ебсе ꙇ҅ земл҄ѧ · ѣко
ꙋтаꙇ҅лъ еси си отъ прѣмѫдръ · ꙇ҅ разꙋмьнъ · ꙇ҅ отъкрꙑ
си младьньцемъ · еі о꙯че ѣко тако бꙑстъ ·
благовол҄ение прѣдъ тобоѭ ·
Вꙿсѣ мнѣ прѣдана бꙑшѧ · отъ о꙯ца моего · ꙇ҅ никътоже не
вѣстъ къто естъ с꙯нъ · тъкъмо о꙯ць · ꙇ҅ къто естъ о꙯ць
токꙿмо с꙯нъ · ꙇ҅ емꙋже а꙼ште хоштетъ с꙯нъ а꙼вити ·
ꙇ҅ обрашть сѧ къ ꙋченикомъ единъ рече ·
Блаженѣ очи видѧштиі · ѣже видите ·
г꙯лѭ бо вамъ · ѣко мнози п꙯рор꙯ци · ꙇ҅ ц꙯ри ·
въсхотѣшѧ видѣти · ѣже видите · ꙇ҅ не видѣшѧ · ꙇ҅
слꙑшати · ѣже слꙑшите · ꙇ҅ не слꙑшашѧ ·
Ꙇ се законникъ е꙼теръ въста · ꙇ҅скꙋшаѩ і ꙇ҅ г꙯лѧ ·
ꙋчител҄ю · чьто сътворь · животъ вѣчьнꙑ наслѣдꙋѭ ·
онъ же рече къ н҄емꙋ · въ законѣ чьто естъ пꙿсано ·
како чьтеши ·
онъ же о꙼тъвѣштавъ рече · вьзл҄юбиши г꙯а б꙯а
своего · о꙼тъ всего сръдьца твоего · ꙇ҅ вꙿсеѭ
д꙯шеѭ · ꙇ҅ вьсеѭ крѣпостиѭ твоеѭ · ꙇ҅ вꙿсѣмь
помꙑшл҄еньемь твоꙇ҅мь · ꙇ҅ подрꙋга своего
ѣко самъ сѧ ·
рече же емꙋ и꙯с · правѣ отъвѣшта · се твори ·
ꙇ҅ живъ бѫдеши ·
онъ же хотѧ о꙼правьдити сѧ самъ · рече къ ꙇ꙯сви ·
ꙇ҅ къто естъ ꙇ҅скрьн҄иі ми ·
отъвѣштавъ же и꙯с · рече · Ч꙯къ е꙼теръ
съхождаа꙼ше · отъ ꙇ꙯лма въ ерихѫ · ꙇ҅ въ разбоꙇ҅никꙑ
въпаде · ꙇ҅же ꙇ҅ съвлъкъше і · ꙇ҅ ѣзвꙑ възложьше
отидошѧ · ꙇ҅ оставьше і е꙼лѣ живъ сѫшть ·
по прикл҄ючаю же · ꙇ҅ерѣі е꙼теръ · съхождаа꙼ше пѫтьмь
тѣмь · ꙇ҅ видѣвъ і мимоꙇ҅де ·
такожде же ꙇ҅ леѵ꙼ꙉитъ · бꙑвъ на томь мѣстѣ ·
пришьдъ · ꙇ҅ видѣвъ і мимоꙇ҅де ·
самарѣнинъ же е꙼теръ грѧдꙑ · приде надъ н҄ь ·
ꙇ҅ видѣвъ і милосръдова ·
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ꙇ҅ пристѫпл҄ь обѧза стрꙋпꙑ его · вьзливаѩ масло ꙇ҅
вино · въсаждь же і на своі скотъ · приведе · же і
въ гостиницѫ · ꙇ҅ прилежа емь ·
ꙇ҅ на ꙋтрьѣ ꙇ҅шьдъ · ꙇ҅зьмъ дꙿва пѣнѧза дастъ
гостинникꙋ · ꙇ҅ рече емꙋ · прилежи емь · ꙇ҅ еже а꙼ште
приіждівеши · а꙼зъ егда възвраштѫ сѧ въздамь ти ·
къто ꙋбо тѣхъ тріи · ꙇ҅скрьн҄иі мьнитъ ти сѧ бꙑти ·
въпадъш҄юмꙋ въ разбоꙇ҅никꙑ ·
онъ же рече · сътворьі милостꙑн҄ѭ съ н҄имь · рече же
емꙋ и꙯с · ꙇ҅ди ꙇ҅ тꙑ твори такожде ·
Бꙑстъ же ходѧштю емꙋ · ꙇ҅ тъ вьниде въ вьсь е꙼терѫ ·
жена же е꙼тера ꙇ҅менемь марꙿта · приѩтъ і
въ домъ свои ·
ꙇ҅ се еі бѣ сестра · ꙇ҅менемь мариѣ · ѣже ꙇ҅ сѣдъши
при ногꙋ ꙇ꙯҅свꙋ · слꙑшаа꙼ше слово его ·
ꙇ҅ марꙿта млъвл҄ѣа꙼ше · о мнозѣ слꙋжьбѣ · ставьши же
рече · г꙯и · не родиши ли ѣко сестра моѣ · единѫ мѧ
остави слꙋжити · рьци ꙋбо еі да ми поможетъ ·
отъвѣштавъ же рече еі и꙯с · марꙿта · марꙿта ·
печеши сѧ ꙇ҅ мльвиши о꙼ мнозѣ ·
едино же естъ на потрѣбѫ · мариѣ бо благѫѭ чѧсть
ꙇ҅збъра · ѣже не отъꙇ҅метъ сѧ отъ н҄еѩ ·

глава 11
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ꙇ҅ бꙑстъ сѫштю емꙋ на мѣстѣ етерѣ · молѧштꙋ сѧ · ꙇ҅
ѣко прѣста · рече е꙼теръ о꙼тъ ꙋченикъ его къ н҄емꙋ ·
г꙯и · наꙋчи нꙑ молити сѧ · ѣкоже ꙇ҅оанъ ·
наꙋчи ꙋченикꙑ своѩ ·
рече же ꙇ҅мъ · егда молите сѧ г꙯лите · Ѡ꙯че нашь ·
ꙇ҅же еси на н꙯сехъ · да с꙯титъ сѧ ꙇ҅мѧ твое · да
придетъ ц꙯рсие твое · да бѫдетъ вол҄ѣ твоѣ ·
ѣко на н꙯се · ꙇ҅ на земи ·
хлѣбъ нашь надьневънꙑ · даі намъ на всѣкъ дꙿнь ·
ꙇ҅ остави намъ грѣхꙑ нашѧ · ꙇ҅бо ꙇ҅ сами
о꙼ставл҄ѣемъ · всѣкомꙋ длъжьникꙋ нашемꙋ · ꙇ҅ не въведи
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насъ въ ꙇскꙋшенье · нъ ꙇ҅збави нꙑ отъ неприѣзни ·
ꙇ҅ рече къ н҄имъ · къто о꙼тъ васъ ꙇ҅матъ дрꙋгъ · ꙇ҅
идетъ къ н҄емꙋ полꙋ ношти · ꙇ҅ речетъ емꙋ дрꙋже ·
даждь ми въ заемъ три хлѣбꙑ ·
ꙇ҅жде къ мꙿнѣ · дрꙋгъ ми · приде съ пѫти ꙇ҅ не ꙇ҅мамъ
чьсо положити прѣдъ н҄имь ·
ꙇ҅ тъ ꙇ҅зѫтрьѫдꙋ отьвѣштавъ речетъ · не твори ми
трꙋда · юже двьри затворенꙑ сѫтъ · ꙇ҅ дѣти моѩ съ
мъноѭ на ложи сѫтъ · не могѫ въстати датъ тебѣ ·
г꙯лѭ вамъ · а꙼ште не дастъ емꙋ въставъ · зан҄е естъ
дрꙋгъ емꙋ · нъ за безочьство его · въставъ дастъ емꙋ ·
елико трѣбꙋетъ ·
ꙇ҅ азъ г꙯лѭ вамъ · просите ꙇ҅ дастъ сѧ вамъ · ꙇ҅штате
ꙇ҅ обрѧштете · тлъцѣте ꙇ҅ отвръзетъ сѧ вамъ ·
вꙿсѣкъ бо просѧі приемл҄етъ · ꙇ҅ иштѧі обрѣтаетъ ·
ꙇ҅ тлъкѫштюмꙋ отвръзетъ сѧ ·
котораа꙼го же отъ васъ о꙯ца · въспроситъ с꙯нъ твоі
хлѣба · еда камень подастъ емꙋ · ли рꙑбꙑ · еда въ
рꙑбꙑ мѣсто змиѭ подастъ емꙋ ·
ꙇли аште проситъ а꙼іца · еда подастъ емꙋ скоръпиі ·
а꙼ште ꙋбо вꙑ зьли сѫште · ꙋмѣете · даа꙼ньѣ благаа꙼
даати чѧдомъ вашимъ · кольми паче о꙯ць вашь · съ
н꙯ебсе дастъ д꙯хъ благъ · просѧштиімъ ꙋ н҄его ·
ꙇ҅ бѣ ꙇзгонѧ бѣсꙑ · ꙇ҅ тꙋ бѣ нѣмъ · бꙑс꙯ же бѣсꙋ
ꙇ҅згънанꙋ · п꙯рогла нѣмꙑ · ꙇ҅ дивл҄ѣахѫ сѧ народи ·
е꙼териі же отъ н҄ихъ рѣшѧ · о вельзѣꙋлѣ кънѧзи бѣсъ ·
ꙇ҅згонитъ бѣсꙑ ·
дрꙋзиі же ꙇ҅скꙋшаѭште і знаменьѣ · ꙇ҅скаа꙼хѫ съ н꙯ебсе ·
онъ же вѣдꙑ и꙼хъ помꙑшленьѣ · рече ꙇ҅мъ · всѣко
ц꙯рсие · раздѣл҄ѣѩ сѧ само вь себѣ запꙋстѣетъ ·
ꙇ҅ домъ на домъ падаетъ ·
а꙼ште же ꙇ҅ сотона самъ вь себѣ раздѣли сѧ · како
станетъ ц꙯рсье его · ѣко г꙯лете ·
о вельзѣволѣ ꙇ҅згон[ѧщъ мѧ] бѣсꙑ ·
а꙼ште же азъ о꙼ вельзѣволѣ ꙇ҅згон҄ѭ бѣсꙑ · ꙋбо постиже
на васъ ц꙯рсье б꙯жье ·
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егда крѣпъкꙑ въорѫжь сѧ хранитъ · своі дворъ ·
въ мирѣ сѫтъ ꙇ҅мѣньѣ его ·
а꙼ пон҄еже крѣпл҄иі его нашьдъ побѣдитъ і · вьсѣ
о꙼рѫжьѣ его о꙼тъметъ · на н҄еже ꙋпъваа꙼ше ·
ꙇ҅ користь его раздаетъ ·
ꙇ҅же нѣстъ съ мноѭ на мѧ естъ · ꙇ҅ иже не събираетъ
съ мъноѭ растачаѭтъ ·
Егда нечистꙑ д꙯хъ · ꙇ҅зидетъ о꙼тъ ч꙯ка · прѣходитъ
сквозѣ бездънаа мѣста · ꙇ҅штѧ покоѣ · ꙇ҅ не обрѣтаѩ
г꙯летъ · възвраштѫ сѧ въ домъ моі · отън҄ѭдꙋже ꙇ҅зидъ ·
ꙇ пришьдъ обрѣтаетъ · пометенъ · ꙋкрашенъ ·
тъгда ꙇ҅детъ · ꙇ҅ поꙇ҅метъ дрꙋгꙑхъ горьшь себе седмь ·
ꙇ҅ въшьдъше живѫтъ тꙋ · ꙇ҅ бꙑваѭтъ послѣдьн҄ѣа ч꙯кꙋ
томꙋ · горьши пръвꙑхъ ·
Бꙑс꙯ же егда г꙯лаа꙼ше се · въздвигъши гласъ е꙼тера
жена · отъ народа · рече емꙋ · блажено чрѣво ношьшее
тѧ · ꙇ҅ съсьца ѣже еси съсалъ ·
о꙼нъ же рече · тѣмь же ꙋбо блаженіи · слꙑшѧштеі слово
б꙯жье · ꙇ҅ хранѧште е · к꙯оц꙯ ·
Народомъ же събираѭштемъ сѧ · начѧтъ г꙯лати ·
родось · родъ лѫкавъ естъ · ꙇ҅ знаменьѣ ꙇ҅штетъ · ꙇ҅
знаменье не дастъ сѧ емꙋ · тъкмо · знаменье
ꙇ҅онꙑ п꙯рор꙯ка ·
ѣкоже бо бꙑс꙯ ꙇ҅она · знамение ниневьꙉитомъ · тако
бѫдетъ с꙯нъ ч꙯скꙑ родꙋ семꙋ ·
цѣсарица южьска · въстанетъ на сѫдъ · съ мѫжи рода
сего · ꙇ҅ осѫдѧтъ ѩ · ѣко приде о꙼тъ коньца земл҄ѧ ·
слꙑшатъ прѣмѫдрости соломꙋн҄ѧ · ꙇ҅ се множае сьде ·
соломꙋна ·
мѫжи ніневьꙉитьсци · въскръснѫтъ · на сѫдъ съ родомь
симь · ꙇ҅ осѫдѧтъ і · ѣко покаашѧ сѧ въ проповѣдь ·
ꙇ҅онинѫ · ꙇ҅ се мъножае сьде ꙇ҅онꙑ ·
Никътоже свѣтильника вьжегъ · въ кровѣ полагаетъ · ни
подъ спѫдомь · нъ на свѣштьницѣ · да въходѧштеі
видѧтъ свѣтъ ·
Свѣтильникъ тѣлꙋ естъ о꙼ко твое · егда ꙋбо о꙼ко твое
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просто бѫдетъ · ꙇ҅ вьсе тѣло твое просто бѫдетъ · а꙼
пон҄еже лѫкаво бѫдетъ · ꙇ҅ тѣло твое тьмьно бѫдетъ ·
бл҄юди ꙋ꙼бо · еда свѣтъ ꙇ҅же [е꙼стъ] вь тебѣ ·
тъма естъ ·
а꙼ште ꙋбо тѣло твое свѣтъло бѫдетъ · не ꙇ҅мꙑ чѧсти
е꙼терꙑ тьмънꙑ · бѫдетъ свѣтъло вꙿсе · ѣко се егда
свѣтильникъ · блисцаньемь просвѣштаетъ сѧ ·
е꙼гда же г꙯лаа꙼ше · мол҄ѣа꙼ше і фарисѣі е꙼теръ · да
обѣдꙋетъ ꙋ꙼ н҄его · вьшьдъ же вьзлеже ·
фарисѣі же видѣвъ диви сѧ · ѣко не прѣжде крьсти сѧ
пръвѣе о꙼бѣда ·
Рече же и꙯с · къ н҄емꙋ · нꙑн҄ѣ вꙑ фарисѣи ·
вьнѣшьн҄ѧѩ стьклѣницѧ · ꙇ҅ бл҄юдомъ о꙼чиштаете · а
вънѫтрьн҄ѣа ваша плъна сѫтъ · хꙑштеньѣ ꙇ҅ зълобꙑ ·
безꙋмьни · не ꙇже ли е꙼стъ · сътворилъ вьнѣшьн҄ее ·
ꙇ҅ вънѫтрьн҄ее сътворилъ ·
Ѡбаче сѫштаа дадите милостꙑн҄ѭ · ꙇ҅ вса чиста вамъ сѫтъ ·
Нъ горе вамъ · фарисѣо꙼мъ · ѣко десѧтинѫ дае꙼те отъ
мѧтꙑ · ꙇ҅ пиганъ · ꙇ҅ вьсѣкого зельѣ · ꙇ҅ мимоходите
сѫдъ · ꙇ҅ л҄юбовь б꙯жиѭ · си же подобаа꙼ше сътворити ·
ꙇ҅ онѣхъ не оставл҄ѣти ·
Горе вамъ фарисѣомъ · ѣко л҄юбите прѣдъсѣданье · на
сънъмиштихъ · ꙇ҅ цѣлованьѣ на тръжиштихъ ·
Горе вамъ кънижьници ꙇ҅ фарисѣі · ꙇ҅ лицемѣри · ꙇ҅жде
есте ако ꙇ҅ гроби невѣдоми · ꙇ҅ ч꙯ци ходѧштеі връхꙋ
не видѧтъ ·
Ѡтъвѣштавъ же е꙼теръ о꙼тъ законьникъ · г꙯ла емꙋ ·
ꙋчител҄ю · се г꙯лѧ ꙇ҅ намъ досаждаеши ·
онъ же рече · ꙇ҅ вамъ законꙿникомъ горе · ѣко
накладаете на ч꙯кꙑ брѣмена · неꙋдобь носима · а сами
ниединѣмьже пръстомь вашимь · прикасаете сѧ
брѣменехъ ·
Горе вамъ кънижьници ꙇ҅ фарисѣі · ꙇ҅ ѵпокрити · ѣко
зиждете гробꙑ пророкъ · о꙯ци же ваши ꙇ҅збишѧ ѩ ·
ꙇ҅бо съвѣдѣтел҄ьствꙋете · ꙇ҅ вол҄ѭ ꙇмате · съ дѣлꙑ
о꙯ць вашихъ · ѣко ти ꙋбо ꙇ҅збишѧ ѩ ·
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вꙑ же зиждете ꙇ҅хъ гробꙑ ·
Сего ради ꙇ҅ прѣмѫдрость б꙯жиѣ рече · посъл҄ѭ вь н҄ѧ
пророкꙑ ꙇ҅ а꙯полꙑ · ꙇ҅ отъ нихъ ꙋбьѭтъ ·
ꙇ҅жденѫтъ ·
да мьститъ сѧ · кръвь вьсѣхъ пророкъ · проливае꙼маѣ
о꙼тъ съложеньѣ вьсего мира · отъ рода сего ·
отъ кръве авел҄ѣ правьдънаа꙼го · до кръве захариѩ ·
погꙑбъшаа꙼го междю о꙼лꙿтаремь · ꙇ҅ храмомь · еі г꙯лѭ
҄
вамъ · вьзиштетъ сѧ о꙼тъ рода сего ·
Горе вамъ законьникомъ · ѣко вьзѧсте ключь
разꙋмѣнью · сами вьнидосте · ꙇ҅ въходѧштиімъ
възбранисте ·
Г꙯лѭштю же емꙋ къ н҄имъ сице · начѧшѧ кънижьници ꙇ҅
фарисѣи · ꙇ҅ л҄ютѣ ѣко гнѣвати сѧ · ꙇ҅ прѣстаати і ·
о мъножаꙇшіихъ ·
лаѭште его · ꙋловити нѣчьто о꙼тъ ꙋстъ е꙼го ·
да на н҄ь в꙯ъзглѭтъ ·
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о нихъже сънъмъшемъ сѧ тъмамъ народа · ѣко прѣпираа꙼хѫ
дрꙋгъ дрꙋга · Начѧтъ г꙯лати кь ꙋченикомъ своꙇмъ ·
пръвѣе вьнемл҄ѣте себѣ отъ кваса фарисѣꙇ҅ска ·
еже естъ лицемѣрье ·
Ничьтоже бо покръвено естъ · еже не отъкрꙑетъ сѧ ·
ꙇ҅ таꙇно еже не разꙋмѣетъ сѧ ·
вь свѣтѣ ꙋслꙑшитъ сѧ · ꙇ҅ еже къ ꙋхꙋ г꙯ласте · въ
таꙇлиштихъ · проповѣстъ сѧ на кровѣхъ ·
г꙯лѭ же вамъ дрꙋгомъ моꙇ҅мъ · не ꙋбоꙇте сѧ о꙼тъ
ꙋбиваѭштіихъ тѣло · ꙇ҅ не по томь не ꙇ҅мѫштемъ ·
лиха чесо сътворити ·
съказаѭ же вамъ · кого сѧ ꙋбоꙇте · ꙋбоjте сѧ
ꙇ҅мѫштаа꙼го власть · по ꙋбьеніи вьврѣшти въ ꙉеонѫ ·
еі г꙯лѭ
҄ вамъ · того ꙋбоꙇ҅те сѧ ·
не пѧть ли пьтиць · вѣнитъ сѧ пѣнѧзема дꙿвѣма · ꙇ҅ ни
едина о꙼тъ н҄ихъ · нѣстъ забъвена прѣдъ б꙯мь ·
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3120710
3120800
3120810
3120820
3120900
3120910
3121000
3121010
3121020
3121100
3121110
3121120
3121200
3121210
3121300
3121310
3121400
3121410
3121500
3121510
3121520
3121600
3121610
3121700
3121710
3121800
3121810
3121900
3121910
3122000
3122010
3122100
3122200
3122210
3122220

нъ ꙇ власи главꙑ вашеѩ · вьси ꙇ҅штьтени сѫтъ · не боꙇте
ꙋбо · мънозѣхъ пьтиць сꙋлѣꙇ҅ши есте вꙑ ·
Гл҄ѭ же вамъ · всѣкъ ꙇже колижьдо · ꙇ҅сповѣстъ мѧ
прѣдъ ч꙯кꙑ · ꙇ҅ с꙯нъ ч꙯скꙑ ꙇ҅сповѣстъ ꙇ҅ ·
прѣдъ а꙯ꙉлꙑ б꙯жіі ·
А отъвръгꙑ сѧ мене прѣдъ ч꙯кꙑ · отъвръженъ бѫдетъ
прѣдъ а꙯ꙉлꙑ б꙯жіи ·
ꙇ҅ всѣкъ ꙇ҅же речетъ слово на с꙯нъ ч꙯скꙑ · отъпꙋститъ
сѧ емꙋ · А ꙇже власвимисаетъ на д꙯хъ с꙯тꙑ ·
не отъпꙋститъ сѧ емꙋ ·
егда же приведѫтъ вꙑ на сънъмишта · ꙇ҅ власти · ꙇ҅
владꙑчьствиѣ · не пьцѣте сѧ како ли чьто помꙑслите ·
ли чьто речете ·
с꙯тꙑ бо д꙯хъ наꙋчитъ вꙑ · въ тъ часъ ѣкоже подобаетъ
г꙯лати ·
Рече же емꙋ етеръ отъ народа · ꙋчител҄ю · рьци братꙋ
моемꙋ · да раздѣлитъ съ мъноѭ достоѣние ·
ѡнъ же рече емꙋ чловѣче · къто мѧ постави сѫдиѭ ли
дѣлател҄ѣ надъ вами ·
рече же къ н҄имъ · бл҄юдѣте сѧ · ꙇ҅ храните сѧ · отъ
всѣкого лихоꙇ҅миѣ · ѣко не о꙼тъ ꙇ҅збꙑтъка комꙋжьдо ·
животъ его естъ · о ꙇ҅мѣниі емꙋ ·
рече же притъчѫ къ н҄имъ г꙯лѧ · Ч꙯кꙋ е꙼терꙋ богатꙋ ·
ꙋгобьзи сѧ н҄ива ·
ꙇ҅ мꙑшл҄ѣаше вь себѣ г꙯лѩ · чьто сътвор҄ѭ · ѣко не
ꙇ҅мамь къде събирати · плодъ моꙇ҅хъ ·
ꙇ҅ рече се сътвор҄ѭ · разор҄ѭ житьницѫ моѭ · ꙇ҅ большѫ
съзиждѫ · ꙇ҅ съберѫ тꙋ жита моѣ · ꙇ҅ добро мое ·
ꙇ҅ рекѫ д꙯ши моеі · д꙯ше · ꙇ҅маши мъного добро лежѧште
на лѣта многа · почиваі · ѣждь пиі · весели сѧ ·
Рече же емꙋ б꙯ъ · безꙋмьне · въ сиѭ ношть д꙯шѫ твоѭ
ꙇ҅стѧзаѭ отъ тебе · а ѣже ꙋготова комꙋ бѫдѫтъ ·
тако събираѩі себѣ · а не въ б꙯ъ богатѣѩ ·
рече же къ ꙋченикомъ своꙇ҅мъ · сего ради г꙯лѭ вамъ ·
не пьцѣте сѧ д꙯шеѭ чьто ѣ꙼сте · ни тѣломь въ чьто
облѣчете сѧ ·

3122300
3122400
3122410
3122420
3122500
3122510
3122600
3122610
3122700
3122710
3122720
3122730
3122800
3122810
3122820
3122900
3122910
3123000
3123010
3123100
3123200
3123210
3123300
3123310
3123320
3123330
3123400
3123500
3123600
3123610
3123620
3123700
3123710
3123720
3123800
3123810

д꙯ша бо больши естъ пиштѧ · ꙇ҅ тѣло о꙼деждѧ ·
съмотрите вранъ · како не сѣѭтъ ни жьн҄ѭтъ · ꙇ҅мъже
нѣстъ съкровишта · ни хранилишта · ꙇ҅ б꙯ъ питѣетъ ѩ ·
кольми паче вꙑ есте лꙋчьши пьтиць ·
къто же о꙼тъ васъ пекꙑ сѧ можетъ · приложити тѣлесе
своемь лакъть е꙼динъ ·
а꙼ште ꙋбо ни мала чесо можете · чьто въ прочиіхъ
печете сѧ ·
съмотрите цвѣтъ селънъꙇ҅хъ · како растѫтъ · не
трꙋждаѭтъ сѧ ни прѧ[д]ѫтъ · г꙯лѭ же вамъ · ѣко ни
соломꙋнъ · въ всеі славѣ своеі о꙼блѣче сѧ ·
ѣко е꙼динъ о꙼тъ сихъ ·
а꙼ште ли же трѣвѫ · дьньсь на селѣ сѫштѫ · ꙇ҅ ꙋтрѣ
въ пешть въмѣтаемѫ · б꙯ъ тако о꙼дѣетъ ·
кольми паче васъ маловѣри ·
ꙇ҅ вꙑ не ꙇ҅штѣте чьто ꙇ҅мате ѣ꙼сти · ꙇ҅ чьто пити ·
ꙇ҅ не възносите сѧ ·
вьсѣхъ сихъ ѩзꙑци мира сего ꙇ҅штѫтъ · вашь же о꙯ць
вѣстъ · ѣко трѣбꙋете сихъ ·
о꙼баче ꙇ҅штате ц꙯рсьѣ б꙯жиѣ · ꙇ҅ си всѣ приложѧтъ сѧ вамъ ·
Не боꙇ҅те сѧ малое стадо · ѣко благоꙇ҅зволи о꙯ць вашь ·
дати вамъ ц꙯рсье ·
продадите ꙇ҅мѣнье ваше · ꙇ҅ дадите милостꙑн҄ѭ ·
Сътворите вълагалиште не ветъшаѭште · съкровиште не
скѫдѣемо · на н꙯схъ · ꙇ҅деже тать не приближаетъ сѧ ·
ни тьл҄ѣ тьлитъ · ни чръвь ·
ꙇ҅деже бо естъ съкровиште ваше · тꙋ ꙇ҅ сръдьце ваше бѫдетъ ·
Бѫдѫ чрѣсла ваша прѣпоѣсана · ꙇ҅ свѣтильници горѫште ·
ꙇ҅ вꙑ подобьни ч꙯комъ · чаѭштемъ г꙯а своего · тъгда
възвратишѧ сѧ о꙼тъ бракъ · да пришьдъшю ꙇ҅
тлъкнѫвъшю · абье отвръзѫтъ емꙋ ·
Блажени раби ті · ѩже г꙯ь обрѧштетъ бьдѧштѧ · а꙼минꙿ
г꙯лѭ вамъ · ѣко прѣпоѣшетъ сѧ · ꙇ҅ посадитъ ѩ ·
ꙇ҅ минѫвъ послꙋжитъ ꙇмъ ·
л҄юбо въ въторѫѭ · л҄юбо въ третиѭ стражѫ придетъ ·
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 г꙯лѭ
҄ 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 г꙯лѭ
҄ 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
3125400
3125410
3125420
3125500
3125600
3125700
3125800
3125810
3125820
3125830
3125900
3125910

своѭ · ꙇ҅ невѣстѫ на свекръве своѭ ·
Г꙯лаа꙼ше же ꙇ҅ народомъ · егда ꙋзьрите о꙼блакъ ·
въсходѧшть о꙼тъ западъ · абье г꙯лете ѣко тѫча
грѧдетъ · ꙇ҅ бꙑваетъ тако ·
ꙇ҅ егда югъ дꙋшетъ · г꙯лете варъ бѫдетъ · ꙇ҅ бꙑваетъ ·
ѵпокрити · лице н꙯бꙋ · ꙇ҅ земл҄і ꙋмѣете ꙇ҅скꙋшати ·
чьто же ꙇ҅ о себѣ не сѫдите правъдꙑ ·
Егда же грѧдеши съ сѫпьремь своꙇ҅мь къ кънѧзꙋ · на
пѫти даждь дѣланье ꙇ҅збꙑти отъ н҄его · да не
привлѣчетъ тебе къ сѫдіи · ꙇ҅ сѫди тѧ прѣдастъ слꙋзѣ ·
ꙇ҅ слꙋга тѧ въсадитъ въ тьмьницѫ ·
г꙯лѭ тебѣ · не ꙇ҅маши ꙇ҅зити отътѫдѣ · дондеже ꙇ҅
послѣдьн҄иі трьхоть въздаси ·

глава 13
3130100
3130110
3130120
3130200
3130210
3130220
3130300
3130310
3130400
3130410
3130420
3130500
3130510
3130600
3130610
3130620
3130700
3130710
3130720
3130730

Приключи же сѧ · е꙼териꙇ҅ въ то врѣмѧ · повѣдаѭште · емꙋ
о꙼ гали[ле]ꙇ҅хъ · ꙇ҅хъже кръвь питѣтъ ·
съмѣсі съ жрътвами ꙇ҅хъ ·
ꙇ҅ отъвѣштавъ ꙇ꙯с · рече ꙇ҅мъ · мьните ли ѣко
галилѣане сіи · грѣшьнѣꙇше паче вьсѣхъ галилѣанъ
бꙑшѧ · ѣко тако пострадашѧ ·
ни · г꙯лѭ
҄ вамъ · нъ а꙼ште не покаете сѧ ·
ꙇ҅ вси такожде погꙑбнете ·
ли о꙼ни о꙼смь на десѧте · на н҄ѧже паде стлъпъ
силꙋа꙼мьскъ · ꙇ҅ поби ѩ · мьните ли ѣко ти длъжьнѣꙇше
бѣшѧ · паче всѣхъ ч꙯къ · живѫштиіхъ въ ꙇ꙯лмѣ ·
ни · г꙯лѭ вамъ · нъ а꙼ште не покаете сѧ ·
вси такожде погꙑбнете ·
Г꙯лаа꙼ше же сьѭ притъчѫ · смоковьницѫ ꙇ҅мѣа꙼ше е꙼теръ
въ виноградѣ своемь · въсажденѫ · ꙇ҅ приде ꙇ҅штѧ плода
на н҄еі · ꙇ҅ не о꙼брѣте ·
рече же къ ви[н]ареви · се третие лѣто · отън҄елиже
прихождѫ · ꙇ҅штѧ плода на смоковьници сеі · ꙇ҅ не
о꙼брѣтаѭ · посѣци ѭ ꙋбо · въскѫѭ ꙇ҅ земл҄ѭ
о꙼пражнѣетъ ·

3130800
3130810
3130900
3130910
3131000
3131100
3131110
3131200
3131210
3131300
3131310
3131400
3131410
3131420
3131430
3131500
3131510
3131520
3131600
3131610
3131620
3131700
3131710
3131720
3131800
3131810
3131900
3131910
3131920
3132000
3132100
3132110
3132200
3132210
3132300
3132310

Онъ же отъвѣштавъ рече емꙋ · г꙯и · остави ѭ ꙇ҅ се
лѣто · дон҄деже ѭ о꙼копаѭ о꙼кръстъ · ꙇ҅ осꙑплѫ ѭ гноемь ·
ꙇ҅ аште ꙋбо сътворитъ плодъ · а꙼ште ли ни ·
въ грѧдѫштее врѣмѧ посѣчеши ѭ ·
Бѣ же ꙋчѧ на единомь отъ сънъмишть въ сѫботꙑ ·
ꙇ҅ се жена д꙯хъ ꙇ҅мѫшти недѫжьнъ · ѕ꙯ ꙇ꙯ л꙯ѣт · ꙇ҅ бѣ
слѫка · ꙇ҅ не могѫшти въсклонити сѧ отънѫдь ·
ꙋзьрѣвъ же ѭ и꙯с пригласи · ꙇ҅ рече еі · жено ·
отъпꙋштена еси о꙼тъ недѫга твоего ·
ꙇ҅ възложи на н҄ѭ рѫцѣ · ꙇ҅ абье простьрѣ сѧ ·
ꙇ҅ славл҄ѣа꙼ше б꙯а ·
ѡ꙼{о}тъвѣштавъ же а꙼рх҄исѵнагогъ · негодꙋѩ · зан҄е
въ сѫботѫ ꙇ҅цѣли ѭ и꙯с · г꙯лаа꙼ше народꙋ · шесть дьнъ естъ ·
въ н҄ѧже достоꙇтъ дѣлати · въ тꙑ ꙋбо приходѧште цѣлите сѧ ·
а не въ дьнь сѫботънꙑ ·
отъвѣштавъ же къ н҄емꙋ г꙯ь рече · лицемѣри · кожьдо
васъ въ сѫботѫ · не отърѣшаетъ ли своего волꙋ · ли
о꙼съла о꙼тъ ѣ꙼сліи · ꙇ҅ ведъ напаѣтъ ·
сиѭ же дъштерь а꙼врамл҄ѭ сѫштѫ · ѭже съвѧза сотона ·
се о꙼смое на десѧте лѣто · не достоѣше ли раздрѣшити
сеѩ · отъ ѫ꙼зꙑ въ дьнь сѫботънꙑ ·
ꙇ҅ се емꙋ г꙯лѭ
҄ штю стꙑдѣа꙼хѫ сѧ · вси противл҄ѣѭштеі
сѧ емꙋ · ꙇ҅ вси л҄юдье радовахѫ сѧ о всѣхъ
славънъꙇхъ · бꙑваѭштихъ отъ н҄его ·
Г꙯лааше же комꙋ подобьно естъ ц꙯рсье б꙯жие ·
ꙇ҅ комꙋ ꙋподобл҄ѭ е ·
подобьно естъ зрънꙋ горюшьнꙋ · е꙼же приемъ ч꙯къ
въвръже е въ врътоградъ своі · ꙇ҅ вьздрасте · ꙇ҅ бꙑстъ
дрѣво велье · ꙇ҅ птицѧ н꙯ебскꙑѩ вьселишѧ сѧ въ вѣтви его ·
ꙇ҅ пакꙑ рече комꙋ ꙋподобл҄ѫ ц꙯рсье б꙯жие ·
подобъно естъ квасꙋ · егоже приемъши жена съкрꙑвъ
мѫцѣ · триі сатъ · доꙇдеже въкꙑсе всѣ ·
ꙇ҅ прохождаа꙼ше сквозѣ градꙑ ꙇ҅ вси · ꙇ҅ шьствие
творѧ въ ꙇ꙯лмъ ·
Рече же е꙼теръ къ н҄емꙋ · г꙯и аште мало естъ
с꙯паѭштіихъ сѧ · онъ же рече къ н҄имъ ·

3132400
3132410
3132500
3132510
3132520
3132530
3132600
3132610
3132700
3132710

подвизаꙇте сѧ вьнити сквозѣ тѣснаа врата · ѣко мнози
г꙯лѭ
҄ вамъ · вьзиштѫтъ вьнити · ꙇ҅ не възмогѫтъ ·
о꙼тънелиже ꙋ꙼бо въстанетъ г꙯ь · домꙋ · ꙇ҅ затворитъ
двьри · ꙇ҅ начьнетъ вьнѣ стоѣти · ꙇ҅ тлѣшти двьри ·
г꙯лѭште · г꙯и г꙯и · отвръзи намъ · ꙇ҅ отъвѣштавъ
речетъ вамъ · не вѣдѣ васъ отъкѫдꙋ есте ·
тъгда начѧтъ г꙯лати ѣхомъ · прѣдъ тобоѭ ꙇ҅ пихомъ ·
ꙇ҅ на распѫтиіхъ ꙇ҅ тръжиштихъ ꙋчилъ еси ·
ꙇ҅ речетъ г꙯лѭ вамъ · не вѣмь васъ отъкѫдꙋ есте ·
о꙼тъстѫпите о꙼тъ мене вьси дѣлател҄е неправдѣ · н҄имь ·

глава 14
3140300
3140310
3140320
3140400
3140500
3140510
3140520
3140600
3140700
3140710
3140800
3140810
3140900
3140910
3140920
3141000
3141010
3141020
3141030
3141100
3141110
3141200
3141210

ꙇ҅ отъвѣштавъ и꙯с · рече къ законьникомъ · ꙇ҅
фарисѣомъ г꙯лѧ · аште достоꙇтъ въ сѫботꙑ цѣлити ·
они же ꙋмльчашѧ ·
ꙇ҅ приімъ ꙇ҅цѣли і · ꙇ҅ отъпꙋсти і ·
ꙇ҅ отъвѣштавъ рече къ н҄имъ · котораа꙼го васъ ·
осьлъ · ли волъ · въ кладѧзь въпадетъ сѧ · ꙇ҅ не
а꙼бье ли ꙇ҅стръгнете его · вь дьнь сѫботънꙑ ·
ꙇ҅ не възмогѫ отъвѣштати емꙋ къ семꙋ ·
Г꙯лаа꙼ше же къ зъванꙑмъ притъчѫ · одръжѧ · како
прѣдъсѣданьѣ · ꙇ҅збираа꙼хѫ · г꙯лѧ къ н҄имъ ·
е꙼гда възъванъ бѫдеши на бракъ · не сѧди на прѣдьн҄имь
мѣстѣ · еда къто чьстьнѣи тебе бѫдетъ · зъванꙑхъ ·
ꙇ҅ пришьдъ зъвавꙑ тѧ · ꙇ҅ о꙼ного · речетъ ти · даждь
семꙋ мѣсто · ꙇ҅ тъгда начьнеши съ стꙋдомь ·
послѣдьн҄ее мѣсто дръжати ·
нъ егда зъванъ бѫдеши · шьдъ сѧди на послѣдьн҄іимь
мѣстѣ · да егда придетъ зъвавꙑ тѧ · речетъ ти · дрꙋже
посѧди вꙑше · тъгда бѫдетъ ти слава ·
прѣдъ всѣми зъванъꙇми съ тобоѭ ·
ѣко всѣкъ възносѧꙇ сѧ съмѣритъ сѧ · ꙇ҅ съмѣрѣѩі сѧ ·
вьзнесетъ сѧ ·
Г꙯лаа꙼ше же ꙇ҅ къ зъвавъшюмꙋ и · егда твориши
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 ·
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ꙇ҅же не носитъ к꙯рста своего · ꙇ҅ въ слѣдъ мене
ꙇ҅детъ · не можетъ бꙑти моі ꙋченикъ ·
Къто о꙼тъ васъ хотѧ стлъпъ съзъдати · не прѣжде ли
сѣдъ · раштьтетъ доволъ · а꙼ште ꙇ҅матъ еже естъ
на съвръшенье ·
ꙇ҅ да не е꙼гда положитъ о꙼снованье · ꙇ҅ не можетъ
съвръшити · ꙇ҅ вьси видѧштеі ·
начьнѫтъ рѫгати сѧ емꙋ
г꙯лѭште · ѣко сь ч꙯къ начѧтъ зъдати ·
ꙇ҅ не може съвръшити ·
ли кꙑ ц꙯рь · ꙇ҅дꙑ къ ꙇ҅номꙋ ц꙯рю · сънити сѧ на
брань · не сѣдъ ли прѣжде съвѣштаваетъ · а꙼ште сильнъ
естъ · съ десѧтиѭ тꙑсѧштѫ сърѣсти грѧдѫштаа꙼го ·
съ дьвѣма ꙇ꙯ма тꙑсѫштама на н҄ь ·
а꙼ште ли же ни · еште далече емꙋ сѫштю ·
молитвѫ посълавъ молитъ сѧ о мирѣ ·
тако ꙋ꙼бо вꙿсѣкъ васъ · ꙇ҅же отъречетъ сѧ всего своего
ꙇ҅мѣньѣ · не можетъ моі бꙑти ꙋ꙼ченикъ ·
Добро естъ соль · а꙼ште же соль обꙋѣетъ ·
о꙼ чемь ꙋбо о꙼солитъ сѧ ·
ни въ зем҄и ни въ гноі · трѣбѣ естъ · вънъ ꙇ҅сꙑпаетъ
сѧ · ꙇ҅мѣѩі ꙋши слꙑшати · да слꙑшитъ ·
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Бѣа꙼хѫ же приближаѭште сѧ къ н҄емꙋ вси мꙑтаре ·
ꙇ҅ грѣшьници · послꙋшаѭтъ его ·
ꙇ҅ ръпътаа꙼хѫ фарисеі ꙇ҅ кънижьници г꙯лѭште · ѣко съ
грѣшьникꙑ приемл҄етъ · ꙇ҅ съ н҄ими ѣ꙼стъ ·
Рече же къ н҄имъ притъчѫ г꙯лѧ ·
кꙑ ч꙯къ отъ васъ · ꙇ҅мꙑ съто о꙼вьць · ꙇ҅ погꙋбль
е꙼динѫ о꙼тъ нихъ · не о꙼ставитъ ли девѧти десѧтъ · ꙇ҅
девѧть въ пꙋстꙑн҄и · ꙇ҅ идетъ въ слѣдъ погꙑбъшѧѩ ·
дон҄деже о꙼брѧштетъ ѭ ·
ꙇ҅ обрѣтъ ѭ възлагаетъ на рамѣ своі · радꙋѩ сѧ ·
ꙇ҅ пришьдъ въ домъ своі · съзꙑваетъ дрꙋгꙑ · ꙇ҅
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сѫсѣдꙑ · г꙯лѧ ꙇ҅мъ · радꙋꙇ҅те сѧ съ мноѭ ·
ѣко о꙼брѣтъ о꙼вьцѫ моѭ погꙑбъшѫѭ ·
г꙯лѭ вамъ · ѣко тако радость бѫдетъ на н꙯се · о꙼
единомь грѣшьницѣ каѭшти сѧ · неже · о п꙯тъ · ꙇ҅ о
девѧти правьдьникъ · ꙇ҅же не трѣбꙋѭтъ поканиѣ ·
Ли каѣ жена ꙇ҅мѫшти де=с=ѧтъ драгъмъ · а꙼ште
погꙋбитъ драгъмѫ е꙼динѫ · не въжизаетъ ли
свѣтильника · ꙇ҅ помететъ храминꙑ · ꙇ҅ иштетъ
прилежьно · доньдеже обрѧштетъ ·
ꙇ҅ обрѣтъши съзꙑваетъ дрꙋгꙑ ꙇ҅ сѫсѣдꙑн҄ѧ · г꙯лѭшти ·
радꙋꙇ҅те сѧ съ мноѭ · ѣко о꙼брѣтъ драгъмѫ ѭже
погꙋбихъ ·
тако г꙯лѭ вамъ · радость бꙑваетъ прѣдъ а꙯ꙉлꙑ б꙯жіи ·
о꙼ единомь грѣшьницѣ каѭштеꙇ҅мь сѧ ·
Рече же · ч꙯къ е꙼теръ ꙇ҅мѣ дъва с꙯на ·
ꙇ҅ рече мьниі с꙯нъ ею о꙯цю о꙯че даждь ми · достоꙇнѫѭ
чѧсть · ꙇ҅мѣньѣ · ꙇ҅ раздѣли ꙇ҅ма ꙇ҅мѣнье ·
ꙇ҅ не по мнозѣхъ дьнехъ · събъравъ все мьни с꙯нъ ·
о꙼тиде на странѫ далече · ꙇ҅ тꙋ расточи ꙇ҅мѣнье свое
живꙑ блѫдъно ·
ꙇждивъшю же емꙋ вьсѣ · бꙑстъ гладь крѣпъкъ на странѣ
тоі · ꙇ҅ тъ начѧтъ лишити сѧ ·
ꙇ҅ шьдъ прилѣпи сѧ единомь отъ жителъ тоѩ странꙑ · ꙇ҅
посъла і на села своѣ · пастъ свиніи ·
ꙇ҅ желаа꙼ше насꙑтити сѧ · отъ рожьць ѩже ѣдѣа꙼хѫ
свиниѩ · ꙇ҅ никътоже даа꙼ше мꙋ ·
вь себѣ же пришьдъ рече · коликꙋ наꙇ҅мьникъ о꙯ца моего
ꙇ҅збꙑваѭтъ хлѣби · азъ же сьде гладомь гꙑбл҄ѫ ·
въставъ ꙇ҅дѫ къ о꙯цю моемꙋ · ꙇ҅ рекѫ емꙋ · ѡ꙯че
съгрѣшихъ на н꙯бо ꙇ҅ прѣдъ тобоѭ ·
юже нѣсмь достоꙇ҅нъ · нарешти сѧ с꙯нъ твоі · сътвори
мѧ · ѣко е꙼диного отъ наꙇ҅мьникъ твоꙇхъ ·
ꙇ҅ въставъ ꙇ҅де къ о꙯цю своемꙋ · еште же емꙋ далече
сѫштю · ꙋзьрѣ і о꙯ць его · ꙇ҅ милъ емꙋ бꙑс꙯ · ꙇ҅ текъ
нападе на вꙑѭ его · ꙇ҅ облобꙑза і ·
рече же емꙋ с꙯нъ · о꙯че · съгрѣшихъ на н꙯бо ꙇ҅ прѣдъ
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тобоѭ · юже нѣсмь достоꙇнъ нарешти сѧ с꙯нъ твоі ·
сътвори мѧ · ѣко единого отъ наꙇ҅мьникъ твоꙇхъ ·
рече же о꙯ць къ рабомъ своꙇ҅мъ · скоро ꙇ҅знесѣте
одеждѫ пръвѫѭ · ꙇ҅ облѣцѣте і · ꙇ҅ дадите пръстень
на рѫкѫ его · ꙇ҅ сапогꙑ на нозѣ ·
ꙇ҅ приведъше тельць ꙋпитѣнꙑ · заколѣте ·
ꙇ҅ ѣдъше да веселимъ сѧ ·
ѣко с꙯нъ моі сь · мрътвъ бѣ ꙇ҅ оживе · ꙇ҅згꙑблъ бѣ ꙇ҅
обрѣте сѧ · ꙇ҅ начѧшѧ веселити сѧ ·
бѣ же с꙯нъ его старѣі на селѣ · ꙇ҅ ѣко грѧдꙑ приближі
сѧ къ домꙋ · ꙇ҅ слꙑша пѣниѣ ꙇ҅ ликꙑ ·
ꙇ҅ призъвавъ единого отъ рабъ · въпрашаа꙼ше і ·
чьто ꙋбо си сѫтъ ·
онъ же рече емꙋ · братъ твоі приде ꙇ҅ закъла о꙯ць
твоі · тельць ꙋпитѣнꙑ · ѣко съдрава і приѩтъ ·
разгнѣва же сѧ · ꙇ҅ не хотѣаше вьнити ·
о꙯ць же его ꙇ҅шьдъ мол҄ѣа꙼ше і ·
онъ же отъвѣштавъ рече о꙯цю своемꙋ · се колико лѣтъ
работаѭ тебѣ · ꙇ҅ николиже заповѣди твоеѩ не
прѣстѫпихъ · ꙇ҅ мьнѣ николиже не далъ еси козьлѧте ·
да съ дрꙋгꙑ моꙇ҅ми възвеселилъ сѧ бимь ·
егда же с꙯нъ твоі · ꙇ҅зѣдꙑ твое ꙇ҅мѣнье · съ
л҄юбодѣꙇцами · приде · ꙇ҅ закла емꙋ телець питомꙑ ·
онъ же рече емꙋ чѧдо · тꙑ всегда съ мноѭ еси ·
ꙇ҅ вꙿсѣ моѣ твоѣ сѫтъ ·
възвеселити же сѧ ꙇ҅ въздрадовати подобаа꙼ше · ѣко
братръ твоі сь · мрътвъ бѣ ꙇ҅ оживе ·
ꙇ҅згꙑблъ бѣ ꙇ҅ обрѣте сѧ ·
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г꙯лаа꙼ше же ꙇ҅ къ ꙋченикомъ своꙇмъ · Ч꙯къ е꙼теръ бѣ
богатъ · ꙇ҅же ꙇ҅мѣа꙼ше приставьникъ · ꙇ҅ тъ
окл҄еветанъ бꙑстъ къ н҄емꙋ · ѣко растачаѩ
ꙇ҅мѣньѣ его ·
ꙇ҅ приглашь і рече емꙋ · чьто се слꙑшѫ о тебѣ
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въздаждь · отъвѣтъ о꙼ приставл҄ени домовьнѣемь ·
не възможеши бо къ томꙋ домꙋ строꙇти ·
рече же вь себѣ приставьникъ домꙋ · чьто сътвор҄ѭ ·
ѣко г꙯ь моі отъемлетъ строенье домꙋ отъ мене ·
копати не могѫ · хлѫпати стꙑждѫ сѧ ·
разꙋмѣхъ чьто сътворѫ · егда отъставл҄енъ бѫдѫ отъ
строеньѣ домꙋ · примѫтъ мѧ въ домꙑ своѩ ·
ꙇ҅ призъвавъ единого когождо длъжьникъ г꙯ѣ своего ·
г꙯лаа꙼ше пръвꙋмꙋ · колицѣмь длъжьнъ еси г꙯нꙋ своемꙋ ·
онъ же рече · р꙯мь · мѣръ олѣа · онъ же рече ·
пріими бꙋкъви твоѩ · ꙇ҅ сѣдъ скоро напиши : и꙯ :
потомь же дрꙋгꙋмꙋ рече · тꙑ же колицѣмь длъженъ еси ·
онъ же рече · сътомь коръ · пьшеницѧ · г꙯ла емꙋ ·
прими бꙋкъви твоѩ · ꙇ҅ напиши · о꙯ ·
ꙇ҅ похвали г꙯нъ домꙋ ꙇ҅конома · неправьдънаа꙼го · ѣко
мѫдрѣ створи · ѣко с꙯нове вѣка сего · мѫдрѣꙇ҅ше паче
с꙯новъ свѣта · въ родѣ своемь сѫтъ ·
ꙇ҅ азъ вамъ г꙯лѭ · сътворите себѣ дрꙋгꙑ · отъ мамонинꙑ
неправъдꙑ · да егда оскѫдѣете · приꙇ҅мѫтъ вꙑ
вь вѣчьнꙑѩ кровꙑ ·
вѣрънꙑ въ малѣ · ꙇ҅ въ мноѕѣ вѣрьнъ е꙼стъ · ꙇ҅
невѣрънꙑ въ малѣ · ꙇ҅ въ мнозѣ неправьдьнъ естъ ·
аште ꙋбо вь неправьдьнѣмь житиі · не бисте вѣрьни ·
въ ꙇстинꙿнѣмь къто вамъ вѣрѫ ꙇ҅метъ ·
ꙇ҅ аште въ тꙋждемь вѣрьни не бисте ·
ваше къто вамъ дастъ ·
Никотерꙑ же рабъ · не можетъ дьвама г꙯нома работати ·
ли бо е꙼диного вьзненавидитъ · а꙼ дрꙋгаего
вьзл҄юбитъ · ли единого дръжитъ сѧ · а꙼ о дрꙋзѣмь небрѣшти
въчьнетъ · не можете б꙯ѵ работати ꙇ҅ мамонѣ ·
слꙑшаа꙼хѫ же си вси · ꙇ҅ фарисеі съреброл҄юбьци
сѫште · ꙇ҅ подражаа꙼хѫ і ·
ꙇ҅ рече ꙇ҅мъ · вꙑ есте оправьдаѭштеі себе прѣдъ
ч꙯кꙑ · б꙯ъ же вѣстъ срдьца ваша · ѣко еже естъ въ
ч꙯цѣхъ вꙑсоко · мръзость прѣдъ б꙯мь естъ ·
Законъ ꙇ҅ пророци · до ꙇо꙼а꙼нна · отътоли ц꙯рствие
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б꙯жие · благовѣствꙋетъ сѧ · ꙇ҅ вьсѣкъ вь н҄е
нѫдитъ сѧ
Ꙋдобѣе же естъ н꙯бꙋ ꙇ҅ земл҄и прѣꙇти · неже о꙼тъ
закона единоі чрътѣ погꙑбнѫти ·
вꙿсѣкъ пꙋштаѩі женѫ своѭ · ꙇ҅ приводѧ ꙇ҅нѫ · прѣл҄юбꙑ
дѣетъ · ꙇ҅ женѧꙇ҅ сѧ пꙋштеницеѭ отъ мѫжа ·
прѣл҄юбꙑ дѣетъ ·
Чкъ е꙼теръ бѣ богатъ · ꙇ҅ облачаа꙼ше сѧ въ форфꙿирѫ ·
ꙇ҅ вѵсꙿсонъ · веселѧ сѧ на вꙿсѣкъ дьнь свѣтьлъ ·
нішть же бѣ е꙼теръ ꙇ҅менемь лазоръ · ꙇ҅же лежаа꙼ше ·
при вратѣхъ его гноꙇ҅нъ ·
ꙇ҅ желѣѩ насꙑтити сѧ · отъ крꙋпиць падаѭштиіхъ · отъ
трепезꙑ богатаа꙼го · нъ ꙇ҅ пꙿси приходѧште ·
облізаа꙼хѫ гноі его ·
бꙑс꙯ же ꙋмрѣти ништюмꙋ · ꙇ҅ несенꙋ бꙑти а꙯ꙉлꙑ · на
лоно а꙼враа꙼мл҄е · ꙋмрѣтъ же ꙇ҅ богатꙑ ·
ꙇ҅ погребошѧ і ·
ꙇ҅ въ адѣ възведъ очи своі · сꙑ въ мѫкахъ · ꙋзьрѣ
а꙼враа꙼ма ꙇ҅здалече · ꙇ҅ лазора на лонѣ его ·
ꙇ҅ тъ възглашь рече · ѡ꙯че а꙼враа꙼ме · помилꙋꙇ мѧ ·
ꙇ҅ посъли лазора да омочитъ · коньць пръста своего
въ водѣ · ꙇ ꙋстꙋдитъ ѩзꙑкъ моі · ѣко страждѫ
въ пламене семь ·
рече же а꙼враа꙼мъ · чѧдо · помѣни ѣко вьсприѩлъ еси
твоѣ благаа · въ животѣ твоемь · ꙇ҅ лазарь такожде
своѣ зълаѣ · нꙑн҄ѣ же сьде ꙋтѣшаетъ сѧ ·
а тꙑ страждеши ·
ꙇ҅ надъ вꙿсѣми сими · междю нами ꙇ҅ вами · пропасть
вельѣ ꙋтврьди сѧ · ѣко да хотѧштеі минѫти · отъсѫдꙋ
тамо · не възмагаѭтъ · ні ꙇ҅же отътѫдꙋ [прѣхо]
къ намъ прѣходѧтъ ·
рече же · мол҄ѭ тѧ ꙋбо о꙯че · да ꙇ посъл҄еши въ домъ
о꙯ца моего ·
ꙇ҅мамь бо пѧть братрьѩ · ѣко да засъвѣдѣтел҄ьствꙋетъ
ꙇ҅мъ · да не ꙇ ти придѫтъ на мѣсто се мѫчьное ·
г꙯ла же а꙼враа꙼мъ · ꙇ҅мѫтъ мосѣа꙼ · ꙇ҅ пророкꙑ

3162910
3163000
3163010
3163100
3163110
3163120

да послꙋшаѭтъ ꙇхъ ·
онъ же рече · ни о꙯че а꙼враа꙼ме · нъ аште къто отъ
мрътвꙑхъ ꙇ҅детъ къ н҄имъ · покаѭтъ сѧ ·
рече же емꙋ · а꙼ште мѵсѣа ꙇ҅ пророкъ не послꙋшаѭтъ ·
ни аште къто отъ мрътвъꙇхъ въскръснетъ ·
не ꙇ҅мѫтъ вѣрꙑ ·
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Рече же къ ꙋченикомъ своꙇ҅мъ · невъзможьно естъ да не
придѫтъ съблазни · обаче горе томꙋ ꙇ҅мьже придѫтъ ·
добрѣе мꙋ би бꙑло · а꙼ште би камень жръновънꙑ ·
възложенъ на вꙑѭ его · ꙇ҅ връженъ въ море · неже да
съблажнѣетъ · малꙑхъ сихъ единого ·
Вънемл҄ѣте себѣ · аште съгрѣшитъ братръ твоі ·
запрѣти емꙋ · ꙇ҅ аште покаетъ сѧ отъпꙋсті емꙋ ·
ꙇ҅ аште седморицеѭ съгрѣшитъ въ тѧ · ꙇ҅ седморицеѭ
о꙼братитъ сѧ къ тебѣ · г꙯лѧ каѭ сѧ · отъпꙋсти емꙋ ·
ꙇ҅ рѣшѧ а꙯поли г꙯ви · приложи намъ вѣрѫ ·
рече же г꙯ь · а꙼ште бисте ꙇ҅мѣли вѣрѫ · ѣко зръно
горюшьно · г꙯лали бисте ꙋбо сѵкамѣнѣ сеі · вьздери сѧ
ꙇ҅ въсади сѧ въ море · ꙇ҅ послꙋшала би васъ ·
Которꙑ ꙇ҅же отъ васъ · рабъ ꙇ҅мѣѩ · орѫшть · ли
пасѫшть · ꙇ҅же пришьдъшꙋмꙋ съ села · речетъ емꙋ ·
а꙼бье минѫвъ · вьзлѧзи ·
ꙇ҅ли речетъ е꙼мꙋ · ꙋготоваі чьто вечерѣѭ · ꙇ҅
прѣпоѣсавъ сѧ слꙋжи ми · доньдеже ѣ꙼мь ꙇ҅ пьѭ ·
ꙇ҅ потомь ѣси ꙇ҅ пьеши тꙑ ·
еда ꙇ҅матъ хвалѫ рабꙋ томꙋ · ѣко сътвори повелѣнаа꙼ ·
не мьн҄ѭ тако ·
ꙇ҅ вꙑ егда сътворите повелѣнаа вамъ · г꙯літе ѣко раби
недостоіни есмъ · еже длъжьни бѣхомъ сътворити ·
сътворихомъ ·
ꙇ҅ бꙑс꙯ ꙇ҅дѫштю емꙋ въ ꙇ꙯лмъ · ꙇ҅ тъ прохождаа꙼ше
междю самариеѭ · галилѣѭ ·
въходѧштю емꙋ въ етерѫ вꙿсь · сърѣте і ꙇ꙯ · прокаженъ
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мѫжь · ꙇ҅же сташѧ ꙇ҅здалече ·
ꙇ҅ ти вьзнѣсѧ г꙯лѭште · ꙇ꙯се наставьниче помилꙋі нꙑ ·
ꙇ҅ видѣвъ ѩ рече ꙇ҅мъ Шьдъше покажите сѧ ꙇ҅ерео꙼мъ ·
ꙇ҅ бꙑс꙯ ꙇ҅дѫштемъ ꙇ҅мъ · ꙇ҅штістишѧ сѧ ·
единъ же отъ н҄ихъ видѣвъ ѣко ꙇ҅цѣлѣ · възврати сѧ
съ гласомь вельемь славѧ б꙯а ·
ꙇ҅ паде ниць на ногꙋ его · хвалѫ емꙋ въздаѩ ·
ꙇ҅ тъ бѣ самар҄ѣнинъ ·
отъвѣштавъ же и꙯с · рече · не десѧть ли ꙇ҅штистишѧ
сѧ · да девѧть како
не обрѣтѫ сѧ · възвраштьше сѧ дати славѫ б꙯ѵ ·
тъкъмо ꙇ҅ноплеменꙿникъ сь ·
ꙇ҅ рече емꙋ въставъ ꙇ҅ди · вѣра твоѣ с꙯пе тѧ ·
Въпрошенъ же бꙑс꙯ отъ фарисѣи · когда придетъ
ц꙯рсье б꙯жие · ѡтъвѣшта ꙇ҅мъ ꙇ҅ рече · не придетъ
ц꙯рсье б꙯жие съ сѫмьнѣниемь ·
ни рекѫтъ · се сьде ли о꙼вьде · се бо ц꙯рсье б꙯жие ·
вънѫтрьѫ꙼дꙋ въ васъ естъ ·
Рече же къ ꙋченикомъ · придѫтъ дьнье · егда
вьжделѣете единого дьне · с꙯на ч꙯скаа꙼го видѣти ·
ꙇ҅ не ꙋзьрите ·
ꙇ҅ рекѫтъ вамъ · се сьде · се овьде х꙯ъ ·
не ꙇзидѣте · ни поженѣте ·
ѣко бо млъни блисцаѭшти сѧ · отъ п꙯одънскꙑѩ · на
п꙯одънскѫѭ · свьтитъ сѧ · тако бѫдетъ с꙯нъ ч꙯скꙑ ·
въ днь своі ·
Прѣжде же подобаетъ емꙋ · много пострадати ·
ꙇ҅ искꙋшенꙋ бꙑти отъ рода сего ·
ꙇ҅ ѣкоже бꙑс꙯ въ дьни ноевꙑ · тако бѫдетъ ꙇ҅
въ дьни с꙯на ч꙯скаго ·
ѣдѣа꙼хѫ ꙇ҅ пьѣхѫ ꙇ жен҄ѣа꙼хѫ сѧ ꙇ҅ посагаа꙼хѫ · до
н҄егоже дьне вьниде ное въ ковьчегъ ·
ꙇ҅ приде потопъ ꙇ҅ погꙋби вьсѧ ·
Такожде ѣкоже бꙑс꙯ · въ дьни лотꙿовꙑ · ѣдѣа꙼хѫ ꙇ҅
пьѣа꙼хѫ · кꙋповаа꙼хѫ ꙇ҅ продаа꙼хѫ ·
саждаа꙼хѫ зъдаа꙼хѫ ·
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въ н҄ьже дьнь ꙇ҅зиде лотъ · отъ содомл҄ѣнъ · одъжди
жюпьлъ · ꙇ҅ огнь съ небесе · ꙇ҅ погꙋби вьсѧ ·
ꙇ҅ по томꙋжде бѫдетъ ꙇ҅ днь · въ н҄ьже с꙯нъ ч꙯скъ
ѣвитъ сѧ ·
Въ тъ дьнь въ н҄ьже бѫдетъ на кровѣ · ꙇ҅ съсѫди его
въ домꙋ · да не сълѣзетъ възѧтъ ꙇхъ · ꙇ҅же на селѣ ·
такожде да не възвратитъ сѧ · вьспѧть ·
поминаꙇ҅те женѫ лотовѫ ·
ꙇ҅же а꙼ште вьзиштетъ д꙯шѫ своѭ с꙯псти погꙋбитъ ѭ ·
а ꙇ҅же погꙋбитъ живітъ ѭ ·
г꙯лѭ же вамъ · въ тѫ ношть бѫдете дъва · на ложи
единомь · единъ поемл҄етъ сѧ а꙼ дрꙋгꙑ оставл҄ѣетъ ·
бѫдете дьвѣ въ кꙋпѣ мел҄ѭшти · е꙼динѫ поемл҄ѭтъ
а꙼ дрꙋгѫѭ о꙼ставл҄ѣѭтъ ·
дъва на селѣ · е꙼динъ поемл҄ѭтъ а꙼ дрꙋгꙑ
о꙼ставл҄ѣѭтъ ·
ꙇ҅ отъвѣштавъше г꙯лашѧ емꙋ · къде г꙯и · онъ же рече
ꙇ҅мъ · ꙇ҅деже тѣло · тꙋ ꙇ҅ орли сънемл҄ѭтъ сѧ ·
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г꙯ла же ꙇ҅ притъчѫ къ н҄имъ · како подобаа꙼ вꙿсегда
молити сѧ · ꙇ҅ не сътѫжати сѧ
г꙯лѭ
҄ · Сѫди бѣ етеръ въ е꙼терѣ градѣ · б꙯а не боѩ
сѧ ни ч꙯ка · не срамл҄ѣѩ сѧ ·
въдова же бѣ въ градѣ томь · ꙇ҅ прихождаа꙼ше къ н҄емꙋ
г꙯лѭшти · мьсти мене отъ сѫпьр҄ѣ моего ·
ꙇ҅ не хотѣа꙼ше · на дльзѣ же врѣмени · послѣдь рече вь
себѣ · а꙼ште ꙇ҅ б꙯а не боѭ сѧ · ꙇ҅ ч꙯къ не срамл҄ѣѭ сѧ ·
зан҄е творитъ ми трꙋдъ въдовица си · да мьштѫ еѩ · да
не до коньца приходѧшти застоꙇтъ мене ·
рече же г꙯ь · слꙑшите ???? чьто сѫди неправьдънꙑ г꙯летъ ·
а б꙯ъ не ꙇ҅матъ ли сътворити · мьсти ꙇ҅збъранꙑхъ своꙇхъ ·
въпиѭштихъ къ н҄емꙋ · дьнь ꙇ҅ ношть · ꙇ҅ тръпитъ на н҄ихъ ·
г꙯лѭ
҄ вамъ · ѣко сътворитъ милость ꙇ҅хъ въскорѣ ·
обаче с꙯нъ ч꙯скꙑ пришьдъ · ꙋ꙼бо о꙼брѧштетъ ли
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вѣрѫ на земл҄и ·
рече же ꙇ҅ къ етеромъ · надѣѭште ꙇ҅мъ сѧ на сѧ · ѣко
сѫтъ правьдьници · ꙇ҅ ꙋничьжаѭштемъ ·
прочѧѩ притъчѫ сьѭ ·
Чка дъва вьнидосте въ црковь · помолитъ сѧ ·
единъ фарисѣі а꙼ дрꙋгꙑ мꙑтар҄ь ·
фарисѣꙇ же ставъ · сице вь себѣ мол҄ѣа꙼ше сѧ · б꙯е
хвалѫ тебѣ въздаѭ · ѣко нѣсмь ѣко ꙇ҅ прочиі ч꙯ци ·
хꙑштьници · неправьдьници · прѣл҄юбодѣі ·
ли ѣко ꙇ҅ сь мꙑтарь ·
поштѫ сѧ дъва кратꙑ въ сѫботѫ · десѧтинѫ даѭ ·
всего елико притѧжѫ ·
а꙼ мꙑтарь ꙇ҅здалече стоѩ · не хотѣа꙼ше ни о꙼чию
своею вьзвести на н꙯бо · нъ бьѣше пръси своѩ г꙯лѧ ·
б꙯е милостивъ бѫди мьнѣ грѣшьникꙋ ·
г꙯лѭ
҄ вамъ · съниде сь въ домъ своі оправъданъ паче
оного · ѣко всѣкъ възносѧꙇ сѧ · съмѣритъ сѧ · ꙇ҅
съмѣрѣѩі сѧ вьзнесетъ сѧ ·
приношаа꙼хѫ же къ н҄емꙋ ꙇ҅ младѣньцѧ · да би сѧ ꙇ҅хъ
коснѫлъ · видѣвъше же ꙋченици прѣштаа꙼хѫ ꙇ҅мъ ·
ꙇ꙯с же призъва ѩ г꙯лѧ не дѣꙇ҅те дѣтиі · приходити къ
мꙿнѣ · ꙇ҅ не браните ꙇ҅мъ · таковꙑхъ бо естъ
ц꙯рсье б꙯жие ·
Аминꙿ · г꙯лѭ вамъ · ꙇ҅же а꙼ште не приіметъ ц꙯рсиѣ
б꙯жиѣ · ѣко о꙼трочѧ · не ꙇ҅матъ вънити вь н҄е ·
Ꙇ въпросі и етеръ кънѧзь г꙯лѧ · ꙋчител҄ю благꙑ ·
чьто сътвор҄ь животъ вѣчьнꙑ наслѣдꙋѭ ·
рече емꙋ и꙯с · чьто мѧ г꙯леши блага · никътоже благъ ·
тъкъмо е꙼динъ б꙯ъ ·
заповѣди вѣси · не ꙋ꙼біи · не прѣл҄юбꙑ сътвори · не
ꙋкради · не лъжесъвѣдѣтел҄ь бѫди ·
чьти о꙯ца твоего ꙇ҅ матерь ·
ѡнъ же рече емꙋ · вꙿсѣ си съхранихъ отъ юности моеѩ ·
Слꙑшавъ же ꙇ꙯с рече емꙋ · еште е꙼диного не
доконьчалъ еси · вꙿсѣ елико ꙇ҅маши продаждь · ꙇ҅
раздаі ништиімъ · ꙇ҅ имѣти ꙇ҅маши съкровиште на
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н꙯бсхъ · ꙇ҅ грѧди по мнѣ ·
онъ же слꙑшавъ се · прискръбенъ бꙑс꙯ ·
бѣ бо богатъ ѕѣло ·
Видѣвъ же ꙇ꙯с · прискръбенъ бꙑвъ шьдъ · рече · како
неꙋдобь ꙇ҅мѫштеі богатьство · вь ц꙯рсо б꙯жье
вьнидѫтъ ·
ꙋдобѣе бо естъ вельбѫдꙋ · сквозѣ ꙇ҅гълинѣ ꙋши
проꙇ҅ти · неже богатꙋ вь ц꙯рсье б꙯жие вьнити ·
рѣшѧ же слꙑшавъшеі · то къто можетъ с꙯пнъ бꙑти ·
онъ же рече · невъзможьнаа отъ ч꙯къ ·
възможьна отъ б꙯а сѫтъ ·
рече же петръ · се мꙑ оставихомъ вꙿсѣ ·
ꙇ҅ вь слѣдъ тебе ꙇ҅дохомъ ·
Онъ же ре[че] ꙇ҅мъ · а꙼минꙿ · г꙯лѭ вамъ · ѣко никътоже
естъ · ꙇ҅же оставитъ домъ · ли родител҄ѧ · ли
братрьѭ · ли сестрꙑ · ли женѫ · ли чѧда ·
ц꙯рсьѣ б꙯жиѣ ради ·
ꙇ҅же въсприіметъ множицеѭ въ врѣмѧ се · ꙇ҅ въ вѣкъ
грѧдѫштьі · животъ вѣчьнꙑ ·
Поꙇ҅мъ же оба на десѧте · рече къ н҄имъ · се
въсходимъ въ ꙇ꙯лмъ · ꙇ҅ съконьчаѭтъ сѧ вꙿсѣ пꙿсанаа꙼
пророкꙑ · о с꙯нѣ ч꙯сцѣмь ·
прѣдадѧтъ бо вꙑ ѩзꙑкомъ · ꙇ҅ порѫгаѭтъ сѧ емꙋ · ꙇ҅
досадѧтъ емꙋ · ꙇ҅ запл҄юѭтъ і ·
ꙇ҅ тепъше ꙋбиѭтъ і · ꙇ҅ третиі дꙿнь въскръснетъ ·
ꙇ҅ ти ничьсоже о꙼тъ сихъ не разꙋмѣшѧ · ꙇ҅ бѣ г꙯лъ
съкръвенъ о꙼тъ н҄ихъ · ꙇ҅ не разꙋмѣа꙼хѫ г꙯лемꙑхъ ·
Бꙑс꙯ же е꙼гда приближи сѧ въ ерихѫ · слѣпьць
е꙼теръ сѣдѣа꙼ше при пѫти просѧ ·
слꙑшѧ же народъ мимоходѧшть · въпрашаа꙼ше ·
чьто ꙋбо е꙼стъ се ·
повѣдашѧ же емꙋ · ѣко ꙇ꙯с · назарѣнинъ мимоходитъ ·
ꙇ҅ тъ възъпи г꙯лѧ · ꙇ꙯се с꙯не д꙯авъ · помилꙋꙇ҅ мѧ ·
ꙇ҅ прѣдьꙇ҅дѫштеі · прѣштаа꙼хѫ е꙼мꙋ · да ꙋмльчитъ ·
онъ же паче зѣло въпиѣше г꙯лѧ · с꙯не д꙯авъ
помилꙋꙇ҅ мѧ ·
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ставъ же и꙯с · повелѣ привесті и къ себѣ · приближьшю
же сѧ емꙋ къ н҄емꙋ · въпроси і
чьто хоштеши да ти сътвор҄ѭ · онъ же рече
г꙯и да прозьр҄ѭ ·
ꙇ꙯҅с же рече емꙋ · прозьри вѣра твоѣ с꙯пе тѧ ·
ꙇ҅ абье прозьрѣ ·
ꙇ҅ вь слѣдъ его грѧдѣа꙼ше славѧ б꙯а · ꙇ҅ вси л҄юдье
видѣвъше · въздашѧ хвалѫ б꙯ви ·
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ꙇ҅ въшьдъ прохождаа꙼ше въ ꙇ҅ерихѫ ·
ꙇ҅ се мѫжь ꙇ҅менемь нарицаемꙑ зак҄ьхеа꙼ · ꙇ҅ сь бѣ
старѣі мꙑтаремъ · ꙇ҅ тъ бѣ богатъ ·
ꙇ҅ искаа꙼ше видѣти ꙇ꙯са · къто естъ · ꙇ҅ не можаа꙼ше
видѣти народомь · ѣко тѣломь малъ бѣ ·
ꙇ҅ прѣди текъ вьзлѣзе на сꙿѵкомариѭ · да видитъ
ꙇ꙯҅са · ѣко тѫдѣ хотѣа꙼ше минѫти ·
ꙇ҅ ѣко приде на мѣсто · възърѣвъ ꙇ꙯с видѣ і · ꙇ҅ рече
къ н҄емꙋ · зак҄ьх҄ѣе · потъштавъ сѧ сълѣзи · дьньсь бо
подобаа꙼тъ ми · въ домꙋ твоемь бꙑти ·
ꙇ҅ потъштавъ сѧ сълѣзе · ꙇ҅ приѩтъ і радꙋѩ сѧ ·
ꙇ҅ видѣвъше і ръпътаа꙼хѫ г꙯лѭште · ѣко къ грѣшьнꙋ
мѫжю вьниде · витатъ ·
ставъ же зак҄ьхеі · рече къ г꙯ю · се полъ ꙇ҅мѣниѣ
моего г꙯и · дамь ништімъ · ꙇ҅ аште есмь кого чимь
о꙼бидѣлъ · възвраштѫ четворицеѭ ·
рече же къ н҄емꙋ и꙯с · ѣко дьньсь с꙯пние домꙋ семꙋ
бꙑстъ · зан҄е ꙇ҅ сь с꙯нъ а꙼враа꙼мл҄ь естъ ·
Приде бо с꙯нъ ч꙯скꙑ вьзискатъ ·
ꙇ҅ с꙯пстъ погꙑбъшаа꙼го ·
Слꙑшѧштемъ же ꙇ҅мъ се · приложь рече ????????????
притъчѫ · зан҄еже тъ бѣ близъ ꙇ꙯лма · ꙇ҅ мьнѣа꙼хѫ ·
ѣко а꙼бье хоштетъ ц꙯рсье б꙯жие а꙼вити сѧ ·
Рече же · ч꙯къ етеръ добра рода · ꙇ҅де на странѫ
далече · приѩти себѣ ц꙯рсие · ꙇ възврати сѧ ·
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Призъвавъ же · ꙇ꙯ · рабъ своꙇхъ · въдастъ ꙇ҅мъ ꙇ꙯
мънасъ · ꙇ҅ рече къ н҄имъ · кꙋпл҄ѫ дѣꙇте
дон҄деже придѫ ·
ꙇ҅ граждане емꙋ · ненавидѣа꙼хѫ е꙼го · ꙇ҅ посълашѧ
молитвѫ · въ слѣдъ его г꙯лѭште · не хоштемъ семꙋ ·
да ц꙯рсꙋетъ надъ нами ·
ꙇ҅ бꙑстъ егда сѧ възврати приімъ ц꙯рсье · ꙇ҅ рече да
пригласѧтъ емꙋ рабꙑ тꙑ · ꙇ҅мъже дастъ съребро · да
ꙋвѣстъ какѫ кꙋпл҄ѫ сѫтъ сътворили ·
приде же пръвꙑ г꙯лѧ · г꙯и · мънась твоѣ ·
ꙇ꙯ придѣла мънасъ ·
ꙇ҅ рече емꙋ · благꙑ рабе · добрꙑ вѣрьне · ѣко о꙼
малѣ бꙑс꙯ вѣрьнъ · бѫди о꙼бласть ꙇ҅мꙑ ·
надъ десѧтьѭ градъ ·
ꙇ҅ приде въторꙑ г꙯лѧ · мънась твоѣ г꙯и сътвори ·
д꙯ · мънасъ ·
рече же ꙇ҅ томꙋ · ꙇ҅ тꙑ бѫди надъ · д꙯ѭ градъ ·
ꙇ҅ дрꙋгꙑ приде г꙯лѧ · г꙯и · се мꙿнась твоѣ ѭже
ꙇ҅мѣхъ · положенѫ въ ꙋбрꙋсѣ ·
боѣхъ бо сѧ тебе · ѣко ч꙯къ ѣ꙼ръ еси · вьземл҄еши ·
ꙇ҅деже не положь · ꙇ҅ жьнеши егоже не сѣа꙼въ ·
г꙯ла емꙋ · отъ ꙋстъ твоꙇ҅хъ о꙼сѫждѫ тѧ · зълꙑ рабе ·
Вѣдѣа꙼ше ѣко ч꙯къ ѣ꙼ръ е꙼смь · вьземл҄ѭ егоже не
положихъ · ꙇ҅ жьн҄ѧ егоже не сѣа꙼хъ ·
ꙇ҅ събираѩ ѭдꙋже не раздаа꙼хъ ·
ꙇ҅ по чьто не въдастъ моего съребра пѣнѧжьникомъ · ꙇ҅
азъ пришьдъ съ лихвоѭ · ꙇ҅стѧзалъ е бимь ·
ꙇ҅ прѣдьстоѩштімъ рече · възьмѣте о꙼тъ н҄его мънасѫ ·
ꙇ҅ дадите ꙇ҅мѫштюмꙋ · ꙇ꙯ · мънасъ ·
ꙇ҅ рѣшѧ емꙋ · г꙯и · ꙇ҅матъ · ꙇ꙯ · мꙿнасъ ·
Г꙯лѭ же вамъ · ѣко всѣкомꙋ ꙇ҅мѫштюмꙋ дадѧтъ · а꙼ отъ
не ꙇ҅мѫштаа꙼го · ꙇ҅ еже ꙇ҅матъ отъꙇ҅мѫтъ о꙼тъ н҄его ·
Ѡбаче врагꙑ моѩ тꙑ · не хотѣвъшѧѩ мьнѣ · да ц꙯рь бимь
бꙑлъ надъ н҄ими · приведѣте ѩ сѣмо ·
ꙇ҅ исѣцѣте ѩ прѣдъ мноѭ ·
ꙇ҅ се рекъ ꙇ҅дѣа꙼ше прѣди · въсходѧ въ ꙇ꙯лмъ ·
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ꙇ҅ бꙑстъ ѣко прибліжи сѧ · въ витъфагиѭ · ꙇ҅ витаниѭ ·
къ горѣ нарицаемѣі е꙼лео꙼нъ ·
посъла дъва о꙼тъ ꙋченикъ своꙇ҅хъ
г꙯лѧ · ꙇ҅дѣта въ прѣмьн҄ѭѭ вьсь · въ н҄ѭже въсходѧшта
о꙼брѧштета · жрѣбѧ привѧзано · на н҄еже никътоже
къде · отъ ч꙯къ не въсѣде · отрѣшꙿша приведѣта ми е ·
ꙇ҅ аште къто вꙑ въпрашаетъ · по чьто о꙼трѣшаета е ·
тако речета ѣко г꙯ь его трѣбꙋетъ ·
Шьдъша же посъланаа꙼ · о꙼брѣтосте ѣкоже рече ꙇ҅ма ·
о꙼трѣшаѭштема же ꙇ҅ма жрѣбѧ · рѣшѧ г꙯дье его къ
н҄има · чьто отрѣшае꙼та жрѣбѧ ·
о꙼на же рѣсте · ѣко г꙯ь его трѣбꙋетъ ·
ꙇ҅ приведосте е къ ꙇ꙯сви · ꙇ҅ възвръгъше ризꙑ своѩ
на жрѣбѧ въсадишѧ ꙇ꙯са ·
ꙇ҅дѫштю же емꙋ · постилаа꙼хѫ ризꙑ своѩ по пѫти ·
приближаѭште же сѧ е꙼мꙋ · абье · къ низъхожденью
горѣ е꙼лео꙼ньсцѣ · ꙋчѧтъ вꙿсе множьство ꙋченикъ ·
радꙋѭште сѧ хвалите б꙯а · гласомь вельемь ·
о꙼ вꙿсѣхъ силахъ ѩже видѣшѧ ·
г꙯лѭште · Б꙯лгнъ {ц꙯рь} грѧдꙙі · ц꙯рь въ ꙇмѧ г꙯не ·
миръ на н꙯бсхъ · ꙇ҅ слава въ вꙑшьн҄иіхъ ·
ꙇ҅ етери фарисѣі рѣшѧ къ немꙋ отъ народа ·
ꙋчител҄ю запрѣти ꙋченикомъ твоꙇ҅мъ ·
ꙇ҅ отъвѣштавъ рече ꙇ҅мъ · г꙯лѭ
҄ вамъ · ѣко а꙼ште сиі
ꙋмльчѧтъ · каменье възъпити ꙇ҅матъ ·
ꙇ҅ ѣко приближи сѧ · видѣвъ градъ плака сѧ
о꙼ н҄емь г꙯лѧ ·
ѣко а꙼ште би разꙋмѣлъ вь дьнь сь · ꙇ҅ тꙑ ѣже къ мирꙋ
твоемꙋ · нꙑн҄ѣ же ꙋкрꙑ сѧ · отъ очью твоею ·
ѣко придѫтъ дьнье на тѧ · ꙇ҅ обложѧтъ врази твоі ·
о꙼строгъ о тебѣ · ꙇ҅ обидѫтъ тѧ ·
ꙇ҅ окрочѧтъ тѧ въ сѫдꙋ ·
ꙇ҅ разбьѭтъ тѧ · ꙇ҅ чѧда твоѣ вь тебѣ · ꙇ҅ не
оставѧтъ камене · на камени вь тебѣ · пон҄еже
не разꙋмѣ врѣмене посѣштенью твоемꙋ ·
ꙇ҅ въшьдъ въ цръковь · начѧтъ ꙇ҅згонити
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продаѭштѧѩ голѫби ·
г꙯лѧ ꙇ҅мъ · пꙿсано естъ · ꙇ҅ бѫдетъ храмъ моі · храмъ
молитвѣ · вꙑ же сътвористе і врътъпъ разбоꙇ҅никомъ ·
ꙇ҅ бѣ ꙋчѧ въ цръкъве по вꙿсѧ дꙿни · а꙼рхие꙼реі же ꙇ҅
кънижьници · ꙇ҅скаа꙼хѫ е꙼го погꙋбити ·
ꙇ҅ старѣішинꙑ л҄юдьмъ ·
ꙇ҅ не о꙼брѣтаа꙼хѫ чьто сътворѧтъ емꙋ · л҄юдье бо его
вси дръжаа꙼хѫ сѧ · послꙋшаѭште его ·
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ꙇ҅ бꙑс꙯ въ е꙼динъ отъ дьніи · ꙋ꙼чѧштю емꙋ л҄юди въ
цркъве · ꙇ҅ благовѣствꙋѭштю · състашѧ сѧ а꙼рхꙿие꙼реі ·
ꙇ҅ кънижьници · съ старци ·
г꙯лѭште къ н҄емꙋ · рьци намъ коеѭ о꙼бластиѭ се
твориши · ꙇ҅ къто естъ давꙑ тебѣ о꙼бласть сьѭ ·
ѡ꙼тъвѣштавъ же рече къ н҄имъ · въпрошѫ вꙑ ꙇ҅ азъ
е꙼диного словесе · ꙇ҅ рьцѣте ми ·
крьштенье ꙇ҅оанꙿново · съ н꙯се ли бѣ · ꙇ҅ли отъ ч꙯къ ·
о꙼ни же помꙑшл҄ѣа꙼хѫ вь себѣ г꙯лѭште · ѣко а꙼ште
речемъ отъ н꙯се · речетъ къ намъ · по чьто ꙋбо
не вѣровасте е꙼мꙋ ·
аште ли речемъ отъ ч꙯къ · л҄юдье вси каменьемь
побиѭтъ нꙑ · ꙇ҅звѣстъно бо бѣ л҄юдьмъ ·
о꙼ ꙇо꙼анꙿнѣ · ѣко пророкъ бѣ ·
ꙇ҅ отъвѣшташѧ не вѣмъ отъкѫдꙋ ·
ꙇ꙯҅с же рече ꙇ҅мъ · ни а꙼зъ г꙯лѭ
҄ вамъ ·
коеѭ о꙼бластиѭ се творѭ ·
начѧтъ же къ л҄юдемъ г꙯лати притъчѫ сьѭ · Ч꙯къ насади
виноградъ · ꙇ҅ въдастъ і дѣлател҄емъ ·
ꙇ҅ отиде на лѣта многа ·
ꙇ҅ въ врѣмѧ посъла къ дѣлател҄емъ рабъ · да отъ плода
виноградънаа꙼го дадѧтъ емꙋ · дѣлател҄е же бивъше і
пꙋстишѧ тъшть ·
ꙇ҅ приложи і дрꙋгꙑ посълати рабъ · о꙼ни же ꙇ҅ того
бивъше · ꙇ҅ досадишѧ е꙼мꙋ · пꙋстишѧ і тъшть ·
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ꙇ҅ приложи ꙇ҅ третіи посълати · о꙼ни же ꙇ҅ сего
ꙋѣзвивъше · ꙇ҅згънашѧ ·
рече г꙯ь винограда · чьто сътвор҄ѭ · посъл҄ѭ с꙯нъ моі
вьзл҄юбл҄енъі · некъли сего ꙋсрамл҄ѣѭтъ сѧ ·
видѣвъше же і дѣлател҄е · мꙑшл҄ѣа꙼хѫ дрꙋгъ къ дрꙋгꙋ
г꙯лѭште · сь естъ наслѣдьникъ ꙋбьѣмъ і ·
да наше бѫдетъ достоѣнье ·
ꙇ҅зведъше же і вънъ ꙇ҅з винограда ꙋ꙼бишѧ · чьто ꙋбо
сътворитъ ꙇ҅мъ г꙯ь винограда ·
придетъ ꙇ҅ погꙋбитъ дѣлател҄ѧ сьѩ · ꙇ҅ въдастъ
виноградъ ꙇ҅нѣмъ · слꙑшавъше же рѣшѧ да не бѫдетъ ·
онъ же възьрѣвъ на н҄ѧ рече · чьто ꙋбо естъ напꙿсаное
се · камень егоже неврѣдꙋ сътворишѧ зиждѫштеі ·
събꙑстъ въ главѫ ѫ꙼гълꙋ ·
вꙿсѣкъ падꙑ на камене семь съкрꙋшитъ сѧ · а꙼ на
н҄емьже падетъ · сътьретъ і ·
ꙇ҅ вьзискашѧ · а꙼рхие꙼реі ꙇ҅ кънижьници · възложити на
н҄ь рѫцѣ въ тъ часъ · ꙇ҅ ꙋбоѣшѧ сѧ л҄юдиі ·
разꙋмѣшѧ бо ѣко къ н҄имъ рече притъчѫ сьѭ ·
ꙇ҅ съглѧдавъше посълашѧ дѣлател҄ѧ · творѧште сѧ
паведьници сѫште · да ꙇ҅мѫтъ і въ словеси · да бѫ і
прѣдали владꙑчьствꙋ · ꙇ҅ области воеводъ ·
ꙇ҅ въпросишѧ і г꙯лѭ
҄ ште · ꙋчител҄ю · вѣмъ ѣко правь
г꙯леши · ꙇ҅ не на лице зьриши · нъ въ ꙇ҅стинѫ
пѫти б꙯жию ꙋчиши ·
достоꙇтъ ли намъ к҄есареви дань даѣти ꙇ҅ли ни ·
разꙋмѣвъ же льсть ꙇ҅хъ · рече къ н҄имъ ·
покажѣте ми пѣнѧзь · чиі ꙇ҅матъ о꙼бразъ ꙇ҅ напꙿсанье ·
они же рѣшѧ к҄есаревъ ·
онъ же рече къ н҄имъ въздадите ꙋбо кесаревое
к҄есареви · ѣже сѫтъ б꙯жиѣ б꙯ви ·
ꙇ҅ не могошѧ зазьрѣти ???? г꙯лѣ его прѣдъ л҄юдьми ·
ꙇ҅ дивьше сѧ о о꙼тъвѣтѣ его ꙋ꙼мльчашѧ ·
Пристѫпишѧ же етеріи отъ садꙋк҄еі г꙯лѭ
҄ ште ·
въскрѣшенью не бꙑти · ꙇ҅ въпрашаа꙼хѫ
г꙯лѭште · ꙋчител҄ю моси напꙿсалъ естъ намъ · а꙼ште
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комꙋ братръ ꙋмьретъ · ꙇ҅мꙑ женѫ · ꙇ҅ тъ бештѧдьнъ
бѫдетъ · да поꙇ҅метъ братръ его женѫ ·
ꙇ҅ въскрѣситъ сѣмѧ братра своего ·
седмь ꙋбо братрьѩ бѣ · ꙇ҅ пръвꙑ поꙇ҅мъ женѫ ꙋмрѣтъ ·
ꙇ҅ бѧштьдьнъ ·
ꙇ҅ поѩтъ въторꙑ женѫ · ꙇ҅ тъ ꙋмрѣтъ бештѧда ·
ꙇ҅ третиі поѩтъ ѭ такоже ꙇ҅ вꙿсѣ седмь ꙋ꙼мрѣшѧ ·
не оставъше чѧдъ ·
послѣдь же вꙿсѣхъ ꙇ҅ жена ꙋмрѣтъ ·
въ въскрѣшенье ꙋбо · котораа꙼го ꙇ҅хъ бѫдетъ жена ·
седмь бо ꙇ҅мѣшѧ ѭ женѫ ·
ꙇ҅ отъвѣштавъ ꙇ꙯с · рече ꙇ҅мъ · с꙯нове вѣка сего
женѧтъ сѧ · ꙇ҅ посагаѭтъ ·
а съподобьшеі сѧ · вѣкъ тъ ꙋлꙋчѧтъ · ꙇ҅ въскрѣшенье
еже отъ мрътвъꙇ҅хъ · ни женѧтъ сѧ · ни посагаѭтъ ·
ни ꙋмрѣти бо потомь могѫтъ · равьни бо сѫтъ а꙯ꙉломъ ·
ꙇ҅ с꙯нове сѫтъ б꙯жі · въскрѣшенью с꙯нове сѫтъ ·
ѣко въстаѭтъ мрътвіи · ꙇ҅ моси съказа при кѫпинѣ ·
ѣкоже г꙯ла · г꙯ѣ б꙯а а꙼враа꙼мл҄ѣ · ꙇ҅ б꙯а ꙇ҅саа꙼кова ·
ꙇ҅ б꙯а ꙇ҅ѣковл҄ѣ ·
б꙯ъ же нѣстъ мрътвъꙇ҅хъ · нъ живꙑхъ ·
вьси бо томꙋ живи сѫтъ ·
о꙼тъвѣштавъше же · етеріи · кънижьникъ рѣшѧ ·
ꙋчител҄ю · добрѣ рече ·
Въ томꙋ же не съмѣа꙼хѫ его въпрашати ничьсоже ·
рече же ꙇ҅мъ · како г꙯лѭтъ кън҄игꙑ · х꙯а бꙑти с꙯на
д꙯ава ·
самъ бо д꙯адъ г꙯летъ · въ кънигахъ сꙿпалъмьскꙑхъ ·
Рече г꙯ь г꙯ви моемꙋ · сѣди о꙼ деснѫѭ мене ·
доньдеже положѫ врагꙑ твоѩ · подъ ножью ногама
твоꙇ҅ма ·
д꙯адъ ꙇ ꙋбо г꙯ѣ нарицаетъ · то како с꙯нъ емꙋ естъ ·
Слꙑшѧштемъ же вꙿсѣмъ л҄юдьмъ ·
рече къ ꙋченикомъ своꙇ҅мъ ·
вьнемл҄ѣте отъ кънижьникъ · хотѧштиꙇ҅хъ въ о꙼деждахъ
ходити · ꙇ҅ л҄юбѧште цѣлованьѣ на тръжиштихъ · ꙇ҅
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прѣдьсѣданиѣ на сънъмиштихъ · ꙇ҅ прѣждезъваньѣ
на о꙼бѣдѣхъ ·
ꙇ҅же сънѣдаѭтъ домꙑ въдовиць · ꙇ҅ виноѭ далече
молѧтъ сѧ · сиі приꙇ҅мѫтъ о꙼сѫжденье большее ·
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възърѣвъ же видѣ въмѣтаѭштѧ · вь ꙉазофилакиѭ ·
дарꙑ своѩ богатꙑѩ ·
видѣвъ же етерѫ въдовицѫ ꙋбогѫ ·
вьмѣтаѭштѫ тꙋ дъвѣ лепꙿтѣ ·
ꙇ҅ рече · въ ꙇ҅стинѫ г꙯лѭ вамъ · ѣко въдовица си
ꙋбогаѣ · бол҄е всѣхъ въвръже ·
вьси бо сиі отъ ꙇ҅збꙑтъка въвръгошѧ въ дарꙑ б꙯ви · а꙼
си отъ лишеньѣ своего · вꙿсе ꙇ҅мѣнье свое въвръже ·
ꙇ҅ етеромъ г꙯лѭштемъ о꙼ цръкъви · ѣко каменьемь
добромь · ꙇ҅ съсѫдꙑ ꙋкрашена е꙼стъ · рече ·
си ѣ꙼же видите · придѫтъ дьнье · вь н҄ѧже не останетъ
камень на камені сьде · ꙇ҅же не разоритъ сѧ ·
Въпросишѧ же і г꙯лѭште · ꙋчител҄ю · когда ꙋбо си
бѫдѫтъ · ꙇ҅ чьто естъ знаменье · е꙼гда хотѧтъ си бꙑти ·
онъ же рече · бл҄юдѣте сѧ да не прѣльштени бѫдете ·
мнози бо придѫтъ · въ ꙇ҅мѧ мое г꙯лѭште · а꙼зъ есмь ·
ꙇ҅ врѣмѧ приближи сѧ · не ꙇ҅дѣте въ слѣдъ ꙇ҅хъ ·
Егда же ꙋслꙑшите брани ꙇ҅ нестроеньѣ · не ꙋбоꙇ҅те
сѧ · подобаетъ бо симъ прѣжде бꙑти ·
нъ не а꙼бье коньчина ·
тогда г꙯лаа꙼ше ꙇ҅мъ · въстанетъ бо ѩзꙑкъ на ѩзꙑка ·
ꙇ҅ ц꙯рсо · на ц꙯рсо ·
трѫси же велици по мѣста · ꙇ҅ глади ꙇ҅ въ мори бѫдѫтъ
страхованьѣ · ꙇ҅ знаменьѣ съ н꙯ебсе · вельѣ бѫдѫтъ ·
прѣжде же сихъ вꙿсѣхъ · възложѧтъ на вꙑ рѫкꙑ своѩ · ꙇ҅
ижденѫтъ прѣдаѭште на сънъмишта · ꙇ҅ въ тьмьницѧ ·
ведомꙑ къ ц꙯ремъ ꙇ҅ владꙑкамъ · ꙇ҅мене моего ради ·
прикл҄ючитъ же сѧ вамъ · въ съвѣдѣтел҄ьство ·
Положите ꙋбо на сръдьцихъ вашихъ · не прѣжде
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поꙋчати сѧ о꙼тъвѣштавати ·
азъ бо дамь вамъ · въ ꙋста прѣмѫдрость · еꙇже не
възмогѫтъ противити сѧ · ꙇ҅ отъвѣштати ·
вси противл҄ѣѭштеі сѧ вамъ ·
прѣдани же бѫдете родителꙑ ꙇ҅ братрьѭ · ꙇ҅ родомь ·
ꙇ҅ дрꙋгꙑ · ꙋмрътвѧтъ отъ васъ ·
ꙇ҅ бѫдете ненавидими о꙼тъ вꙿсѣхъ · ꙇ҅мене моего ради ·
ꙇ҅ власъ главꙑ вашеѩ не погꙑбнетъ ·
въ тръпѣніи вашемь · сътѧжите д꙯шѧ вашѧ ·
егда же ꙋзьрите · о꙼бьстоꙇмъ воі ꙇ꙯҅илмъ · тогда
разꙋмѣете · ѣко прибліжи сѧ запꙋстѣнье емꙋ ·
Тогда сѫштеі въ ꙇ҅юдѣі · да бѣгаѭтъ въ горꙑ · ꙇ҅ иже
посрѣдѣ его да ꙇ҅сходѧтъ · ꙇ҅же въ странахъ ·
да не въходѧтъ въ н҄ь ·
ѣко дьнье мьштенью сиі сѫтъ · да ꙇ҅сплънѧтъ сѧ ·
вꙿсѣ напꙿсанаа ·
Горе непраздънъꙇ҅мъ · ꙇ҅ доѩштіи꙼мъ въ тꙑ дни ·
Бѫдетъ бо бѣда вельѣ на земл҄и ·
ꙇ҅ гнѣвъ на л҄юдехъ сихъ ·
ꙇ҅ падѫтъ въ остри меча · ꙇ҅ плѣн҄ени бѫдѫтъ въ ѩзꙑкꙑ
вꙿсѧ · ꙇ҅ и꙯лмъ бѫдетъ попираемъ · ѩзꙑкꙑ ·
доньдеже съконьчаѭтъ сѧ · врѣмена ѩзꙑкъ ·
ꙇ҅ бѫдѫтъ знаменьѣ въ слъньци · ꙇ҅ мѣсѧци · ꙇ҅
ѕвѣздахъ · ꙇ҅ на земл҄и тѫга ѩзꙑкомъ · отъ нечаа꙼ньѣ ·
шюма морьскаа꙼го · ꙇ҅ възмѫштеньѣ ·
ꙇ҅здꙑхаѭштемъ ч꙯комъ отъ страха · ꙇ҅ чаа꙼ньѣ ·
грѧдѫштіихъ на вьсел҄енѫѭ · силꙑ бо н꙯ебскꙑѩ
двигнѫтъ сѧ ·
ꙇ҅ тогда ꙋзьрѧтъ с꙯нъ ч꙯скꙑ · грѧдѫшть на облацѣхъ ·
съ силоѭ ꙇ҅ славоѭ · многоѭ ·
начинаѭштемъ же симъ бꙑвати · въсклоните сѧ · ꙇ҅
въздвигнѣте главꙑ вашѧ · зане приближі сѧ
ꙇ҅збавл҄енье ваше ·
ꙇ҅ рече ꙇ҅мъ притъчѫ · видите смоковьницѫ ·
ꙇ҅ вꙿсѣ дрѣва ·
егда прошибаѭтъ сѧ · ꙋже видѧште о себѣ вѣсте ·
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ѣко блізъ жѧтва е꙼стъ ·
Тако ꙇ҅ вꙑ егда ꙋзьрите · си бꙑваѭшта ·
вѣдите ѣко блізъ естъ ц꙯рсие б꙯жие ·
аминꙿ г꙯лѭ вамъ · ѣко не ꙇ҅матъ прѣꙇ҅ти родъ сь ·
дон҄деже вꙿсѣ бѫдѫтъ ·
н꙯бо ꙇ҅ земл҄ѣ мимоꙇ҅детъ · а словеса моѣ
не ꙇ҅мѫтъ прѣꙇ҅ти ·
Вьнемл҄ѣте же себѣ · еда когда отѧгъчаѭтъ сръдьца
ваша · о꙼бѣданьемь ꙇ пьѣньствомь · печальми
житіискъіми · ꙇ҅ наꙇ҅детъ на вꙑ вьнезаапѫ дьнь тъ ·
акꙑ сѣть бо придетъ · на всѧ сѣдѧштѧѩ на лици
вꙿсеѩ земл҄ѧ ·
бьдите ꙋбо на всѣко врѣмѧ · молѧште сѧ · да съподобите
сѧ ꙋ꙼бѣжати · вьсѣхъ сихъ хотѧштихъ бꙑти ·
ꙇ҅ стати прѣдъ с꙯номь ч꙯скомь ·
бѣ же въ дьне ꙋчѧ въ цркъве · а꙼ ноштиѭ ꙋдвар҄ѣа꙼ше сѧ
ꙇ҅сходѧ въ горѣ · нарицаемѣі елео꙼нъ ·
ꙇ҅ вси л҄юдье ꙇ҅з ꙋтра приходѧште къ н҄емꙋ въ цръковь
послꙋшатъ его ·
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Приближаа꙼ше же сѧ праздьникъ о꙼прѣснъкъ ·
нарицаемꙑ пасха ·
ꙇ҅ искаа꙼хѫ а꙼рхиереі ꙇ҅ кънижьници · како ꙇ҅ бѫ
ꙋ꙼били · боѣ꙼хѫ бо сѧ л҄юдиі ·
Вьниде же сотона въ ꙇ҅юдѫ · нарицаемꙑ ꙇ҅скарио꙼тъ ·
сѫшта о꙼тъ числа о꙼бою на десѧте ·
ꙇ шьдъ г꙯ла а꙼рхиерео꙼мъ · ꙇ҅ воеводамъ ·
како ꙇ҅мъ прѣдастъ і ·
ꙇ҅ въздрадовашѧ сѧ · ꙇ҅ съвѣшташѧ дати емꙋ съребро ·
ꙇ҅ исповѣдѣ · ꙇ҅ искаа꙼ше подобьна врѣмене ·
да і прѣдастъ без народа ·
приде же дьнь о꙼прѣснъкъ · въ н҄ьже подобьно бѣ
жръти пасхѫ ·
ꙇ҅ посъла петра · ꙇ҅ оанꙿна рекъ · шьдъша ꙋготоваета
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намъ пасха · да ѣ꙼мъ
о꙼на же рѣста емꙋ · къде хоштеши да ꙋготоваевѣ ·
о꙼нъ же рече ꙇ҅ма · се въшедъшема вама въ градъ
сърѧштетъ вꙑ ч꙯къ · въ скѫдольницѣ водѫ несꙙ · по
н҄емь ꙇ҅дѣта въ домъ · въ н҄ьже въходитъ ·
ꙇ҅ речета г꙯нꙋ домꙋ · г꙯летъ тебѣ ꙋчител҄ь · къде
е꙼стъ о꙼битѣл҄ь · ꙇ҅деже пасхѫ съ ꙋченикꙑ своꙇми
сънѣмь ·
ꙇ҅ тъ вама покажетъ горьницѫ постъланѫ ·
ꙇ҅ тꙋ ꙋготоваꙇта ·
шьдъша же обрѣтосте ѣкоже рече ꙇ҅ма ·
ꙇ҅ ꙋготовасте пасха ·
ꙇ҅ егда бꙑс꙯ година · вьзлеже ꙇ҅ оба на десѧте
а꙯пола съ н҄имь ·
ꙇ҅ рече къ н҄имъ · желѣньемь се вьжделѣхъ пасха ѣ꙼сти
съ вами · прѣжде даже не приімѫ мѫкꙑ ·
Г꙯лѭ
҄ бо вамъ · ѣко о꙼тъселѣ не ꙇ҅мамь ѣсти о꙼тъ
н҄его · доньдеже коньчаетъ сѧ вь ц꙯рси б꙯жіи ·
ꙇ҅ приꙇ҅мъ чашѫ · хвалѫ въздавъ рече · приімѣте се ·
ꙇ҅ раздѣлите себѣ ·
г꙯лѭ бо вамъ · о꙼тъселѣ не ꙇ҅мамь пити о꙼тъ плода
сего лозънааго · дондеже ц꙯рсие б꙯жие придетъ ·
ꙇ҅ приімъ хлѣбъ хвалѫ въздавъ прѣломи · ꙇ҅ дастъ ꙇ҅мъ
г꙯лѧ · се естъ тѣло мое · дае꙼мое за вꙑ ·
се творите въ моѭ п꙯амѧт꙯ ·
ꙇ҅ чашѫ такожде по вечер҄ѣніи г꙯лѧ · си чаша новꙑ
завѣтъ моеѭ кръвиѭ · ѣже за вꙑ пролѣетъ сѧ ·
Ѡбаче се рѫка прѣдаѭштаа꙼го мѧ ·
съ мноѭ естъ на трепезѣ ·
ꙇ҅ с꙯нъ ꙋбо ч꙯скъꙇ · по нареченꙋмꙋ ꙇ҅детъ · о꙼баче
горе ч꙯кꙋ томꙋ · ꙇ҅мьже прѣдаетъ сѧ ·
ꙇ҅ ти начѧ сѧ ꙇ҅скати вь себѣ · которꙑ ꙋ꙼бо бѫдетъ
о꙼тъ н҄ихъ · хотѧі сътворити се ·
Бꙑс꙯ же ꙇ҅ пьр҄ѣ вь н҄ихъ · которꙑ мьнитъ ти сѧ
ꙇ҅хъ бꙑти боліи ·
онъ же рече ꙇ҅мъ · ц꙯ре ѩзꙑкомъ · ꙋстоѩтъ ꙇ҅мъ · ꙇ҅
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обладаѭште и꙼ми · благодѣтел҄е нарицаѭтъ сѧ ·
вꙑ же не тако · нъ бол҄ьі васъ · да бѫдетъ ѣко ꙇ҅
мьн҄иі · ꙇ҅ старѣі ѣко слꙋжѧ ·
Которꙑ бол҄іи вьзлежѧі ли · ꙇ҅ли слꙋжѧі · не вьзлежѧі҅
ли · Азъ же посрѣдѣ васъ есмь · ѣко слꙋжѧі ·
вꙑ же есте прѣбꙑвъшеі съ мноѭ · въ напастехъ моꙇхъ ·
ꙇ҅ азъ завѣштаваѭ вамъ · ѣкоже завѣшта мнѣ о꙯ць моі ·
Ц꙯рсо да ѣ꙼сте ꙇ҅ пьете · на трепезѣ моеі · въ ц꙯рси
моемь · ꙇ҅ сѧдете на прѣстолѣхъ · сѫдѩште о꙼бѣма на
десѧте колѣнома ꙇ꙯҅лвама · Рече же г꙯ь
симоне · симоне сотона проси васъ ·
да би сѣа꙼лъ а꙼кꙑ пьшеницѫ ·
азъ же молихъ сѧ о꙼ тебѣ · да не о꙼скѫдѣетъ вѣра
твоѣ · ꙇ҅ тꙑ [нꙑ]н҄ѣ когда о꙼брашть сѧ ꙋтвръди
братриѭ твоѭ ·
ѡ꙼нъ же рече емꙋ · г꙯и · съ тобоѭ готовъ есмь ꙇ҅
въ тьмьницѫ · ꙇ҅ въ съмръть ꙇ҅ти ·
онъ же рече емꙋ · г꙯лѭ ти петре · не възгласитъ кꙋръ
дꙿньсь · дон҄деже три крата о꙼тъвръжеши сѧ мене ·
не вѣдѣти ·
ꙇ҅ рече ꙇ҅мъ · егда посълахъ вꙑ · безъ вълагалишта
ꙇ҅ бес пирꙑ · ꙇ҅ бе сапогъ · еда чесо лини бꙑсте ·
они же рѣшѧ ничесоже ·
Рече же ꙇ҅мъ · нꙑн҄ѣ ꙇ҅же ꙇ҅матъ вълагалиште · да
възъметъ такожде ꙇ҅ пирѫ · ꙇ҅ иже не ꙇ҅матъ
да продастъ ризѫ своѭ · ꙇ҅ кꙋпитъ ножь ·
г꙯лѭ
҄ бо вамъ · ѣко еште пꙿсано се подобаетъ да
съконьчаетъ сѧ о мꙿнѣ · еже ꙇ҅ съ безаконьникома
вьмѣни сѧ · ꙇ҅бо еже о꙼ мнѣ коньчинѫ ꙇ҅матъ ·
Ѡни же рѣшѧ г꙯и · се ножа сьде дъва ·
онъ же рече дъвъл҄ьно естъ ·
ꙇ҅шьдъ ꙇ҅де по обꙑчаю своемꙋ · въ горѫ елеоньскѫ ·
по н҄емь ꙇ҅дѫ ꙋченици его ·
Бꙑвъше же на мѣстѣ рече ꙇ҅мъ · молите сѧ
да не вьнидете въ напасть ·
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 г꙯лѭ
҄ штю · 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
3225810
3225900
3225910
3225920
3226000
3226010
3226100
3226110
3226120
3226200
3226300
3226400
3226410
3226500
3226600
3226610
3226620
3226700
3226800
3226900
3226910
3227000
3227010
3227100
3227110

ꙇ҅ не по мъногꙋ · дрꙋгꙑ видѣвъ і рече · ꙇ҅ тꙑ отъ
н҄ихъ еси · петръ же рече · чловѣче нѣсмь ·
ꙇ҅ мимошьдъши · ѣко годинѣ единоі · ꙇ҅нь етеръ
крѣпл҄ѣа꙼ше сѧ г꙯лѧ · въ ꙇ҅стинѫ ꙇ҅ сь бѣ съ н҄ими ·
ꙇ҅бо галилѣанинъ естъ ·
рече же петръ чловѣче не вѣмь еже г꙯леши · ꙇ҅ абье
еште г꙯лѭштю емꙋ възгласи кꙋръ ·
ꙇ҅ обрашть сѧ г꙯ь възьрѣ на петра · ꙇ҅ помѣнѫ петръ
слово г꙯не · ѣкоже рече емꙋ · ѣко прѣжде даже не
възгласитъ кꙋръ · три крата отъвръжеши сѧ мене ·
ꙇ҅ шьдъ вънъ петръ · плакаа꙼ше сѧ горько
ꙇ҅ мѫжи дръжѧште і · рѫгаа꙼хѫ сѧ емꙋ бьѭште і ·
ꙇ҅ закрꙑвъше і бьѣа꙼хѫ і по лицꙋ · въпрашаа꙼хѫ же і
г꙯лѭште · прорьци къто тѧ ꙋдари ·
ꙇ҅ ина мънога хꙋлѧште · ꙇ҅ глаа꙼хѫ на н҄ь ·
ꙇ҅ ѣко бꙑс꙯ дьнь · събърашѧ сѧ старьци л҄юдьсциі ·
ꙇ҅ архие꙼реи ꙇ҅ кънижьн҄ици · ꙇ҅ вѣсѧ і на съборъ
своі г꙯лѭште · а꙼ште тꙑ еси х꙯ъ рьци намъ ·
рече же ꙇ҅мъ · а꙼ште вамъ рекѫ не ꙇ҅мете вѣрꙑ ·
не отъвѣштаете ми ни пꙋстите ·
Ѡтъселѣ бѫдетъ с꙯нъ ч꙯скꙑ · сѣдѧ о꙼ деснѫѭ
силꙑ б꙯жиѩ ·
рѣшѧ же вьси · тꙑ ли ꙋбо еси с꙯нъ б꙯жіи ·
онъ же рече · вꙑ г꙯лете ѣко азъ есмь ·
они же рѣшѧ чьто еште трѣбꙋемъ съвѣдѣтел҄ьства ·
Сами бо слꙑшахомъ отъ ꙋстъ его ·

глава 23
3230100
3230110
3230200
3230210
3230220
3230300
3230310

ꙇ҅ въставъше вꙿсе множьство ꙇ҅хъ ·
Приведошѧ і къ пилатꙋ ·
начѧшѧ на н҄ь вадити г꙯лѭште · сего о꙼брѣтохомъ
развраштаѭшта ѩзꙑкъ нашь · ꙇ҅ възбран҄ѣѭшта · даѣти
к҄есареви дань · г꙯летъ себе х꙯а ц꙯рѣ бꙑти ·
Пилатъ же въпроси і г꙯лѧ · тꙑ ли еси ц꙯рь ꙇ҅юдеомъ ·
онъ же отъвѣштавъ · рече емꙋ · тꙑ г꙯леши ·

3230400
3230410
3230500
3230510
3230520
3230600
3230610
3230700
3230710
3230800
3230810
3230820
3230830
3230900
3230910
3231000
3231010
3231100
3231110
3231200
3231210
3231220
3231300
3231400
3231410
3231420
3231430
3231500
3231510
3231600
3231700
3231710
3231800
3231810
3231900
3231910

пилатъ же рече къ архиерео꙼мъ · ꙇ҅ къ народꙋ ·
никоѩже винꙑ не о꙼брѣтаѭ въ ч꙯цѣ семь ·
Ѡни же крѣпл҄ѣа꙼хѫ сѧ г꙯лѭште · ѣко развраштаетъ
л҄юди ꙋчѧ · по всеі ꙇ҅юдеі · начьнъ отъ галилеѩ
досьде ·
пилатъ же слꙑшавъ · въпроси галилеѩ ·
аште ч꙯къ галилѣꙇ҅скъ е꙼стъ ·
ꙇ҅ разꙋмѣвъ · ѣко о꙼тъ о꙼бласти ꙇ҅родовꙑ естъ · посъла
і къ ꙇ҅родꙋ · сѫштю томꙋ въ ꙇ꙯҅лмѣхъ въ дьни тꙑ ·
ꙇ҅родъ же видѣвъ ꙇ꙯҅са · радъ бꙑстъ зѣло · бѣ бо желѣѩ
о꙼тъ многа врѣмене видѣті и · зан҄е слꙑшааше многа о꙼
н҄емь · ꙇ҅ надѣа꙼ше сѧ знаменье е꙼теро видѣти ·
о꙼тъ н҄его бꙑвае꙼мо ·
въпрашаа꙼ше же і словесꙑ многꙑ · о꙼нъ же ничьсоже
не отъвѣштаваа꙼ше емꙋ ·
Стоѣа꙼хѫ же а꙼рхие꙼реі · ꙇ҅ кънижьници ·
прилежьно вадѧште на н҄ь ·
Ꙋкорь же і ꙇ҅родъ съ воі своꙇми · ꙇ҅ порѫгавъ сѧ ·
о꙼блъкъ і вь ризѫ свѣтълѫ · възврати і · къ пилатови ·
ꙇ҅ бꙑсте же си дрꙋга · ꙇ҅родъ же ꙇ҅ пилатъ въ тъ дьнь
съ собоѭ · прѣжде бо бѣа꙼шете враждѫ ꙇ҅мѫшта
междю собоѭ ·
Пилатъ же съзъвавъ а꙼рхиереѩ · ꙇ҅ кънѧзѧ · ꙇ҅ л҄юди ·
рече къ н҄имъ · привѣсте ми ч꙯ка сего · ѣко
развраштаѭшта л҄юди · ꙇ҅ се а꙼зъ ꙇ҅стѧзавъ і прѣдъ
вами · не о꙼брѣтъ ниединоѩже о ч꙯цѣ семь винꙑ ·
ѩже на н҄ь вадите ·
нъ ни ꙇ҅родъ · посълахъ бо і къ н҄емꙋ · ꙇ҅ се ничьтоже
достоꙇно съмръти · творено е꙼стъ о꙼ н҄емь ·
показавъ ꙋбо о꙼тъпꙋштѫ і ·
Потрѣбѫ же ꙇ҅мѣа꙼ше на вьсѧ праздьникꙑ ·
отъпꙋштати ꙇ҅мъ единого ·
възъпишѧ же съ всѣмь народомь г꙯лѭште · възьми сего ·
о꙼тъпꙋсти же намъ вараа꙼вѫ ·
ꙇ҅же бѣ за етерѫ крамолѫ бꙑвъшѫѭ въ градѣ ·
ꙇ҅ ꙋбиіство · въвръженъ въ тьмьницѫ ·

3232000
3232100
3232200
3232210
3232220
3232300
3232310
3232400
3232500
3232510
3232520
3232600
3232610
3232700
3232710
3232800
3232810
3232820
3232900
3232910
3232920
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3233110
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3233300
3233310
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3233410
3233500
3233510
3233520
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3233610

Пакꙑ же пилатъ възгласи хотѧ о꙼тъпꙋстити ꙇ꙯҅са ·
они же възглашаа꙼хѫ г꙯лѭште · пропьні и пропьні и ·
онъ же третиіцеѭ рече къ н҄имъ · чьто бо сътвори
зъло · ничьсоже достоꙇна съмръти о꙼брѣтъ о꙼ н҄емь ·
показавъ ꙋбо о꙼тъпꙋштѫ ·
Они же прилежаа꙼хѫ гласꙑ велиі · просѧште его на
пропѧтье · ꙇ҅ ꙋстоѣ꙼хѫ гласи ꙇ҅хъ · ꙇ҅ архиерѣꙇ҅сциі ·
пилатъ же посѫди бꙑти · прошенье ꙇ҅хъ ·
отъпꙋсти же ꙇ҅мъ вараа꙼вѫ · въсажденаа꙼го вь тьмьницѫ
за крамолѫ · ꙇ҅ ꙋбиіство его прошаа꙼хѫ ·
а ꙇ꙯са прѣдастъ вол҄и ꙇ҅хъ ·
ꙇ҅ ако і поведошѧ ꙇ҅мъше · симона е꙼тера к҄ѵринѣа꙼
грѧдѫшта съ села · задѣшѧ е꙼мꙋ крьстъ носити по ꙇ꙯сѣ ·
ꙇ҅дѣа꙼ше же вь слѣдъ его мъногъ народъ л҄юдиі · мѫжи
ꙇ҅ женꙑ · ѩже ꙇ҅ бьѣа꙼хѫ сѧ ꙇ҅ плакаа꙼хѫ сѧ его ·
обрашть же сѧ ꙇ꙯с къ н҄имъ рече · дъштери е꙯лмскꙑ · не
плачите сѧ о꙼ мнѣ · обаче себе плачите сѧ ·
ꙇ҅ чѧдъ вашихъ ·
ѣко се дьнье грѧдѫтъ · вь н҄ѧже рекѫтъ · блажена
неплодъви ꙇ҅ чрѣва · ѣже не родишѧ ·
ꙇ҅ съсъци ꙇ҅же не доꙇшѧ ·
тогда начьнѫтъ глаголати горамъ падѣте на нꙑ ·
ꙇ҅ хльмомъ покрꙑѣте нꙑ ·
зан҄е а꙼ште въ сꙑрѣ дрѣвѣ си творѧтъ ·
въ сꙋсѣ чьто бѫдетъ ·
Ведѣа꙼хѫ же і · ꙇ҅ ина зълодѣѣ дъва · съ н҄имь ꙋбитъ ·
ꙇ҅ егда придошѧ на мѣсто · нарицаемое краниево · тꙋ і
пропѧшѧ · ꙇ҅ зълодѣа · о꙼вого ꙋбо о꙼ деснѫѭ ·
а дрꙋгаего о꙼ лѣвѫѭ распѧшѧ ·
ꙇ꙯с же г꙯лаа꙼ше · о꙯че отъпꙋсти ꙇ҅мъ · не вѣдѧтъ бо сѧ
чьто творѧтъ · раздѣл҄ѣѭште ризꙑ его метаа꙼хѫ жрѣбьѩ ·
ꙇ҅ стоѣа꙼хѫ л҄юдье · зьрѧште · подражаа꙼хѫ же і кънѧзи
г꙯лѭште съ н҄ими · ꙇ҅нꙑ естъ с꙯пслъ · да с꙯петъ ꙇ҅
сѧ · аште сь естъ х꙯ъ с꙯нъ б꙯жіі ꙇ҅збъранꙑ ·
рѫгаа꙼хѫ же сѧ емꙋ ꙇ҅ воꙇ҅ни пристѫпаѭште ·
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 · г꙯лѭ
҄ 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 ·
глава 24
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
3241600
3241700
3241710
3241800
3241810
3241820
3241900
3241910
3241920
3242000
3242010
3242100
3242110
3242120
3242200
3242210
3242300
3242310
3242400
3242410
3242500
3242510
3242600
3242610
3242700
3242710
3242720
3242800
3242810
3242900
3244310
3244400
3244410
3244420
3244430

самъ и꙯с приближи сѧ · ꙇ҅ идѣа꙼ше съ н҄има ·
очи же ею дръжаа꙼шете сѧ · да его не познаа꙼шете ·
Рече же къ н҄има · чьто сѫтъ словеса си · о нихъже
сътѧзаета сѧ къ себѣ ꙇ҅дѫшта · ꙇ҅ еста дрѧсела ·
Ѡтъвѣштавъ же единъ емꙋже ꙇ҅мѧ клеопа · рече къ
н҄емꙋ · тꙑ ли единъ пришьльць еси въ ꙇ꙯лмъ · ꙇ҅ не
чю бꙑвъшихъ вь н҄емь · въ дьни сиѩ ·
ꙇ҅ рече ꙇ҅ма коіхъ · она же рѣсте емꙋ ѣже о ꙇ꙯сѣ
назарѣа꙼нинѣ · ꙇ҅же бꙑс꙯ мѫжь пророкъ · сильнъ дѣломь
ꙇ҅ словомь · прѣдъ б꙯мь ꙇ҅ всѣми л҄юдьми ·
ꙇ҅ како і прѣдашѧ а꙼рхиереі · ꙇ҅ кънѧзи наши ·
на о꙼сѫжденье съмръти · ꙇ҅ пропѧсѧ і ·
мꙑ же надѣа꙼хомъ сѧ · ѣко сь естъ хотѧі ꙇ҅збавити
ꙇ꙯҅лѣ
҄ · нъ і надъ всѣми сими · трети се дꙿнь ꙇ҅матъ
дьньсь · отън҄елиже си бꙑшѧ ·
ꙇ҅ женꙑ етерꙑ отъ насъ ꙋжасише нꙑ ·
бꙑвъшѧѩ рано ꙋ гроба ·
ꙇ҅ не обрѣтъшѧ тѣлесе его придѫ г꙯лѭштѧ · ꙇ҅ ѣвл҄енье
а꙯ꙉлъ видѣвъшѧ · ꙇ҅же г꙯лѭтъ і жива ·
ꙇ идѫ етери отъ насъ къ гробꙋ · ꙇ҅ обрѣтѫ тако ѣко же
ꙇ҅ женꙑ рѣшѧ · самого же не видѣшѧ ·
ꙇ҅ тꙑ рече къ н҄има · ѡ несъмꙑслънаа꙼ ꙇ҅ мѫдънаа
срьдьцемь · вѣровати о всѣхъ · ѣже г꙯лашѧ пророци ·
не тако ли подобаа꙼ше пострадати х꙯ѵ ·
ꙇ҅ вьнити въ славѫ своѭ ·
ꙇ҅ начьнъ отъ мосѣа · ꙇ҅ отъ вьсѣхъ пророкъ ·
съказаа꙼ше ꙇ҅ма отъ вьсѣхъ кън҄игъ ѩже бѣа꙼хѫ
о꙼ н҄емь ·
ꙇ҅ приближішѧ сѧ въ вьсь · въ н҄ѭже ꙇ҅дѣа꙼шете ·
ꙇ҅ тъ творѣа꙼ше сѧ далече ꙇ҅ти ·
ꙇ҅ нѫждаа꙼шете і г꙯лѭшта · облѧзи съ нама · ѣко при
прочее дастъ ꙇ҅мъ ·
Рече же ꙇмъ · се сѫтъ словеса · ѣже г꙯лахъ къ вамъ ·
еште живъ сꙑ · ѣко подобаетъ съконьчати сѧ всѣмъ
псанꙑмъ въ законѣ мосѣо꙼вѣ · ꙇ҅ пророцѣхъ ·
ꙇ҅ псалꙿмѣхъ о мнѣ ·

3244500
3244600
3244610
3244620
3244700
3244710
3244720
3244800
3244900
3244910
3244920
3245000
3245010
3245100
3245110
3245200
3245210
3245300
3245310

тогда отвръзе ꙇ҅мъ ꙋмъ · да разꙋмѣѭтъ кън҄игꙑ ·
ꙇ҅ рече ꙇ҅мъ ѣко тако естъ псано · ꙇ҅ тако подобаетъ
пострадати х꙯ѵ · ꙇ҅ въскръснѫти отъ мрътвꙑхъ ·
трети днь ·
ꙇ҅ проповѣдати сѧ въ імѧ его · покаа꙼ние въ
отъпꙋштенье грѣхомъ · въ вьсѣхъ ѩзꙑцѣхъ ·
начьнъше отъ ꙇ꙯лма ·
вꙑ же есте съвѣдѣтел҄е симъ ·
ꙇ҅ се а꙼зъ посъл҄ѭ обѣтование отъ о꙯ца моего на вꙑ ·
вꙑ же сѧдете въ градѣ е꙯лмсцѣ ·
доньдеже о꙼блѣчете сѧ силоѭ съвꙑше ·
ꙇ҅зведе же ѩ вънъ до витаниѩ · ꙇ҅ въздвигъ
рѫцѣ своі б꙯лагви ѩ ·
ꙇ҅ бꙑстъ егда благословл҄ѣа꙼ше ѩ · отъстѫпи отъ
н҄ихъ · ꙇ҅ възношаа꙼ше сѧ на н꙯бо ·
ꙇ҅ ти поклонишѧ сѧ емꙋ · възвратишѧ же сѧ въ е꙯рлмъ ·
съ радостиѭ вельеѭ ·
ꙇ҅ бѣа꙼хѫ въꙇнѫ · въ ц꙯ркъве · поѭште ꙇ҅
благословѧште б꙯а ам[и]нь : +

