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LACUNA: MT 1:1 – 6:4 
 
Matt 6:5 και οταν προσευχη ουκ εση ωσπερ οι υποκριται οτι φιλουσιν εν ταισ συναγωγαισ και 
εν ταισ γωνιαισ των πλατειων εστωτεσ προσευχεσθαι οπωσ αν φανωσιν τοισ ανθρωποισ αμην 
λεγω υμιν οτι απεχουσιν τον μισθον αυτων  
 

FRAG: 2896 

κ{αι ο}ταν προσευχηι ουκ εση ωσπερ οι υποκριται {οτι φιλ}ουσιν εν ταισ 
συναγωγαισ και εν τα{ισ γωνιαισ} των πλατειων εστωτεσ προσευ{χεσθαι ο}πωσ αν 
φανωσι τοισ ανθρωποισ αμη{ν} λεγω υμιν οτι απεχουσι τον μισθον αυτων 

 
NS: ανθρωποισ = ανοισ  2896 

 
προσευχη] προσευχηι 2896 
φανωσιν] φανωσι 2896 
απεχουσιν] απεχουσι 2896 

 

Matt 6:6 συ δε οταν προσευχη εισελθε εισ το ταμειον σου και κλεισασ την θυραν σου προσευξαι 
τω1 πατρι σου τω2 εν τω3 κρυπτω και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω4 κρυπτω αποδωσει σοι εν τω5 
φανερω  
 

FRAG: 2896 
συ δε οταν προσευχηι εισελθε εισ το ταμειον σου και κλεισασ την θυραν σου 
προσευξαι τωι πατρι σου τωι εν τωι κρυπτωι και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τωι 
κρυπτωι αποδωσει σοι εν τωι φανερωι 

 
NS:  πατρι = πρι  2896 

πατηρ = πηρ  2896 
  

προσευχη] προσευχηι 2896 
τω1] τωι 2896 
τω2] τωι 2896 
τω3 κρυπτω] τωι κρυπτωι 2896 
τω4 κρυπτω] τωι κρυπτωι 2896 
τω5 φανερω] τωι φανερωι 2896 

 
Matt 6:7 προσευχομενοι δε μη βατταλογησητε ωσπερ οι εθνικοι δοκουσιν γαρ οτι εν τη 
                                                

12896 was photographed by the Center for the Study of New Testament Manuscripts. Only one leaf of 
Matthew was preserved, probably because it contains the Lord’s prayer. The whole gospel of Mark was preserved, 
although on some pages the damaged margin destroyed some letters. 
<http://www.csntm.org/Manuscript/View/GA_2896>. 



πολυλογια αυτων εισακουσθησονται  
 

FRAG: 2896 
προσευχομενοι δε μη βατγολογησητε ωσπερ οι εθνικοι δοκουσι γαρ οτι εν τηι 
πολυλογιαι αυτων εισακο{υ}σθησονται 

 
βατταλογησητε] βατγολογησητε 2896 
δοκουσιν] δοκουσι 2896 
τη πολυλογια] τηι πολυλογιαι 2896 

 
Matt 6:8 μη ουν ομοιωθητε αυτοισ οιδεν γαρ ο πατηρ υμων ων χρειαν εχετε προ του υμασ 
αιτησαι αυτον  
 

FRAG: 2896 
μη ουν ομοιωθητε αυτοισ ο{ιδ}ε γαρ ο πατηρ υμων ων χρειαν εχετε προ του υμασ 
αιτησαι αυτον 

 
NS: πατηρ = πηρ  2896 

 
οιδεν] οιδε 2896 

 
Matt 6:9 ουτωσ ουν προσευχεσθε υμεισ πατερ ημων ο εν τοισ ουρανοισ αγιασθητω το ονομα 
σου 
 

FRAG: 2896 
ουτωσ ουν προσευχεσθε υμεισ πατερ ημων ο εν τοισ ουρανοισ αγι{ασ}θητω το ονομα 
σου 

 
NS:  πατερ = περ  2896 

ουρανοισ = ουνοισ  2896 
 
Matt 6:10 ελθετω η βασιλεια σου γενηθητω το θελημα σου ωσ εν ουρανω και επι τησ γησ 
 

FRAG: 2896 
ελθετω η βασιλεια σου γενηθητω το θελημα σου ωσ εν ουρανωι και επι τησ γησ 

  
ουρανω] ουρανωι 2896 

 
Matt 6:11 τον αρτον ημων τον επιουσιον δοσ ημιν σημερον 
 

FRAG: 2896 
τον αρτον ημων τον επιουσιον δοσ ημιν σημερον 

 
Matt 6:12 και αφεσ ημιν τα οφειληματα ημων ωσ και ημεισ αφιεμεν τοισ οφειλεταισ ημων 
 



FRAG: 2896 
και αφεσ η{μ}ιν τ{α} οφειληματα ημων ωσ και ημεισ {α}φι{εμ}εν τοισ οφειλεταισ 
ημων 

 
Matt 6:13 και μη εισενεγκησ ημασ εισ πειρασμον αλλα ρυσαι ημασ απο του πονηρου οτι σου 
εστιν η βασιλεια και η δυναμισ και η δοξα εισ τουσ αιωνασ αμην  
 

FRAG: 2896 
και μη εισενεγκησ ημασ εισ πειρασμον αλλα ρυσαι η{μ}ασ απο του πονηρου οτι σου 
εστιν η βα{σιλ}εια και η δυναμισ και η δοξα εισ τουσ αιωνασ αμην  

 
Matt 6:14 εαν γαρ αφητε τοισ ανθρωποισ τα παραπτωματα αυτων αφησει και υμιν ο πατηρ 
υμων ο ουρανιοσ 
 

NS:  ανθρωποισ = ανοισ  2896 
πατηρ = πηρ  2896 
ουρανιοσ = ουνιοσ  2896 

 
Matt 6:15 εαν δε μη αφητε τοισ ανθρωποισ τα παραπτωματα αυτων ουδε ο πατηρ υμων αφησει 
τα παραπτωματα υμων  
 

NS:  ανθρωποισ = ανοισ  2896 
πατηρ = πηρ  2896 

 
Matt 6:16 οταν δε νηστευητε μη γινεσθε ωσπερ οι υποκριται σκυθρωποι αφανιζουσιν γαρ τα 
προσωπα αυτων οπωσ φανωσιν τοισ ανθρωποισ νηστευοντεσ αμην λεγω υμιν οτι απεχουσιν 
τον μισθον αυτων  

 
αφανιζουσιν] αφανιζουσι 2896 
φανωσιν] φανωσι 2896 
απεχουσιν] απεχουσι 2896 

 
Matt 6:17 συ δε νηστευων αλειψαι σου την κεφαλην και το προσωπον σου νιψαι  
 

FRAG: 2896 
συ δε νηστευων αλει{ψ}αι σου την κεφαλην και το προ{σ}ωπον σου νιψαι 

 
Matt 6:18 οπωσ μη φανησ τοισ ανθρωποισ νηστευων αλλα τω πατρι σου τω1 εν τω2 κρυπτω και 
ο πατηρ σου ο βλεπων εν τω3 κρυπτω αποδωσει σοι  
 

FRAG: 2896 
οπωσ μη φανησ τοισ α{ν}θρωποισ νηστευων αλλα τωι πατρι σ{ο}υ τωι εν τωι 
κρυπτωι και ο πατηρ σου ο βλεπων εν τωι κρυπτωι αποδωσει σοι 
 

NS:  ανθρωποισ = ανοισ  2896 



πατρι = πρι  2896 
πατηρ = πηρ  2896 

 
φανησ] φανηισ 2896 
τω1] τωι 2896 
τω2] τωι 2896 
τω3 κρυπτω] τωι κρυπτωι 2896 
τω4 κρυπτω] τωι κρυπτωι 2896 

 
Matt 6:19 μη θησαυριζετε υμιν θησαυρουσ επι τησ γησ οπου σησ και βρωσισ αφανιζει και οπου 
κλεπται διορυσσουσιν και κλεπτουσιν 
 

διορυσσουσιν] διορυσσουσι 2896 
κλεπτουσιν] κλεπτουσι 2896 

 
Matt 6:20 θησαυριζετε δε υμιν θησαυρουσ εν ουρανω οπου ουτε σησ ουτε βρωσισ αφανιζει και 
οπου κλεπται ου διορυσσουσιν ουδε κλεπτουσιν  
 

NS: ουρανωι = ουνωι  2896 
 
ουρανω] ουρανωι 2896 
διορυσσουσιν] διορυσσουσι 2896 

 
Matt 6:21 οπου γαρ εστιν ο θησαυροσ υμων εκει εσται και η καρδια υμων  
 
Matt 6:22 ο λυχνοσ του σωματοσ εστιν ο οφθαλμοσ εαν ουν ο οφθαλμοσ σου απλουσ η ολον το 
σωμα σου φωτεινον εσται 
 

FRAG: 2896 
ο λυχνοσ του σωματοσ εστιν ο οφθαλμοσ εαν ουν ο οφθαλμοσ σου απλουσ η ολον το 
σωμα σου φω{τεινον εσται} 

 
η] ηι 2896 

 
LACUNA: MT 6:23-28:20 

 
Mark 1:1 αρχη του ευαγγελιου ιησου χριστου υιου του θεου 
 

NS:  ιησου = ιυ  2896 
χριστου = χυ  2896 
θεου  = θυ  2896 

 
Mark 1:2 ωσ γεγραπται εν τοισ προφηταισ ιδου εγω αποστελλω τον αγγελον μου προ 
προσωπου σου οσ κατασκευασει την οδον σου εμπροσθεν σου  



 
Mark 1:3 φωνη βοωντοσ εν τη ερημω ετοιμασατε την οδον κυριου ευθειασ ποιειτε τασ τριβουσ 
αυτου  
 

NS: κυριου = κυ  2896 
 

τη ερημω] τηι ερημωι 2896 
 
Mark 1:4 εγενετο ιωαννησ βαπτιζων εν τη ερημω και κηρυσσων βαπτισμα μετανοιασ εισ 
αφεσιν αμαρτιων  
 

τη ερημω] τηι ερημωι 2896 
 
Mark 1:5 και εξεπορευετο προσ αυτον πασα η ιουδαια χωρα και οι ιεροσολυμιται και 
εβαπτιζοντο παντεσ εν τω ιορδανη ποταμω υπ αυτου εξομολογουμενοι τασ αμαρτιασ αυτων  
 

FRAG: 2896 
και εξεπορευετο προσ αυτον πασα η ιουδαια χωρα και οι ιεροσολυμιται και 
εβαπτιζοντο παντεσ εν τωι ιορδανηι ποταμωι υπ αυτου εξομολογουμενοι τασ 
αμαρτιασ αυτων 

 
τω ιορδανη ποταμω] τωι ιορδανηι ποταμωι 2896 

 
Mark 1:6 ην δε ο ιωαννησ ενδεδυμενοσ τριχασ καμηλου και ζωνην δερματινην περι την 
οσφυν αυτου και εσθιων ακριδασ και μελι αγριον  
 
Mark 1:7 και εκηρυσσεν λεγων ερχεται ο ισχυροτεροσ μου οπισω μου ου ουκ ειμι ικανοσ 
κυψασ λυσαι τον ιμαντα των υποδηματων αυτου  
 

εκηρυσσεν] εκηρυσσε 2896 
 
Mark 1:8 εγω μεν εβαπτισα υμασ εν υδατι αυτοσ δε βαπτισει υμασ εν πνευματι αγιω  
 

NS: πνευματι = πνι  2896 
 

αγιω] αγιωι 2896 
 
Mark 1:9 και εγενετο εν εκειναισ ταισ ημεραισ ηλθεν ιησουσ απο ναζαρετ τησ γαλιλαιασ και 
εβαπτισθη υπο ιωαννου εισ τον ιορδανην  
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 
ναζαρετ] ναζαρεθ 2896 

 
Mark 1:10 και ευθεωσ αναβαινων απο του υδατοσ ειδεν σχιζομενουσ τουσ ουρανουσ και το 



πνευμα ωσει περιστεραν καταβαινον επ αυτον 
 

NS: πνευμα = πνα  2896 
 

ειδεν] ειδε 2896 
 

Mark 1:11 και φωνη εγενετο εκ των ουρανων συ ει ο υιοσ μου ο αγαπητοσ εν ω ευδοκησα  
 

NS: ουρανων = ουνων  2896 
 

ω] ωι 2896 
 
Mark 1:12 και ευθυσ το πνευμα αυτον εκβαλλει εισ την ερημον  
 

NS: πνευμα = πνα  2896 
 
Mark 1:13 και ην εκει εν τη ερημω ημερασ τεσσαρακοντα πειραζομενοσ υπο του σατανα και ην 
μετα των θηριων και οι αγγελοι διηκονουν αυτω  
 

τη ερημω] τηι ερημωι 2896 
αυτω] αυτωι 2896 

 
Mark 1:14 μετα δε το παραδοθηναι τον ιωαννην ηλθεν ο ιησουσ εισ την γαλιλαιαν κηρυσσων 
το ευαγγελιον τησ βασιλειασ του θεου  
 

NS:  ιησουσ = ισ  2896 
θεου = θυ  2896 

 
Mark 1:15 και λεγων οτι πεπληρωται ο καιροσ και ηγγικεν η βασιλεια του θεου μετανοειτε και 
πιστευετε εν τω ευαγγελιω  
 

NS: θεου = θυ  2896 
 

τω ευαγγελιω] τωι ευαγγελιωι 2896 
 

Mark 1:16 περιπατων δε παρα την θαλασσαν τησ γαλιλαιασ ειδεν σιμωνα και ανδρεαν τον 
αδελφον αυτου του σιμωνοσ βαλλοντασ αμφιβληστρον εν τη θαλασση ησαν γαρ αλιεισ  
 

ειδεν] ειδε 2896 
τη θαλασση] τηι θαλασσηι 2896 

 
Mark 1:17 και ειπεν αυτοισ ο ιησουσ δευτε οπισω μου και ποιησω υμασ γενεσθαι αλιεισ 
ανθρωπων  
 



NS:  ιησουσ = ισ  2896 
 

γενεσθαι] OMIT 2896 
 

Mark 1:18 και ευθεωσ αφεντεσ τα δικτυα αυτων ηκολουθησαν αυτω  
 

αυτω] αυτωι 2896 
 
Mark 1:19 και προβασ εκειθεν ολιγον ειδεν ιακωβον τον του ζεβεδαιου και ιωαννην τον 
αδελφον αυτου και αυτουσ εν τω πλοιω καταρτιζοντασ τα δικτυα  
 

τω πλοιω] τωι πλοιωι 2896 
δικτυα] + αυτων 2896 

 
Mark 1:20 και ευθεωσ εκαλεσεν αυτουσ και αφεντεσ τον πατερα αυτων ζεβεδαιον εν τω πλοιω 
μετα των μισθωτων απηλθον οπισω αυτου  
 

NS: πατερα = πρα  2896 
 

τω πλοιω] τωι πλοιωι 2896 
 
Mark 1:21 και εισπορευονται εισ καπερναουμ και ευθεωσ τοισ σαββασιν εισελθων εισ την 
συναγωγην εδιδασκεν  
 

εδιδασκεν] εδιδασκε 2896 
 
Mark 1:22 και εξεπλησσοντο επι τη διδαχη αυτου ην γαρ διδασκων αυτουσ ωσ εξουσιαν εχων 
και ουχ ωσ οι γραμματεισ  
 

τη διδαχη] τηι διδαχηι 2896 
 
Mark 1:23 και ην εν τη συναγωγη αυτων ανθρωποσ εν πνευματι ακαθαρτω και ανεκραξεν  
 

NS:  ανθρωποσ = ανοσ  2896 
πνευματι = πνι  2896 
 

τη συναγωγη] τηι συναγωγηι 2896 
ακαθαρτω] ακαθαρτωι 2896 
ανεκραξεν] ανεκραξε 2896 

 
Mark 1:24 λεγων εα τι ημιν και σοι ιησου ναζαρηνε ηλθεσ απολεσαι ημασ οιδα σε τισ ει ο αγιοσ 
του θεου  
 

NS:  ιησου = ιυ  2896 



θεου = θυ  2896 
 
Mark 1:25 και επετιμησεν αυτω ο ιησουσ λεγων φιμωθητι και εξελθε εξ αυτου  
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 
αυτω] αυτωι 2896 

 
Mark 1:26 και σπαραξαν αυτον το πνευμα το ακαθαρτον και κραξαν φωνη μεγαλη εξηλθεν εξ 
αυτου  
 
Mark 1:27 και εθαμβηθησαν παντεσ ωστε συζητειν προσ εαυτουσ λεγοντασ τι εστιν τουτο τισ η 
διδαχη η καινη αυτη οτι κατ εξουσιαν και τοισ πνευμασιν τοισ ακαθαρτοισ επιτασσει και 
υπακουουσιν αυτω 
 

εστιν] εστι 2896 
πνευμασιν] πνευμασι 2896 
αυτω] αυτωι 2896 

 
Mark 1:28 εξηλθεν δε η ακοη αυτου ευθυσ εισ ολην την περιχωρον τησ γαλιλαιασ  
 

εξηλθεν] εξηλθε 2896 
 

Mark 1:29 και ευθεωσ εκ τησ συναγωγησ εξελθοντεσ ηλθον εισ την οικιαν σιμωνοσ και 
ανδρεου μετα ιακωβου και ιωαννου  
 

FRAG: 2896 
και ευθεωσ εκ τησ συναγωγησ εξελθοντεσ ηλθον εισ την οικιαν σιμωνοσ και 
ανδρεου μετα ιακωβου και ιωαννου 

 
Mark 1:30 η δε πενθερα σιμωνοσ κατεκειτο πυρεσσουσα και ευθεωσ λεγουσιν αυτω περι αυτησ 
 

FRAG: 2896 
η δε π{εν}θερα σιμωνοσ κατεκειτο πυρεσσουσα και ευθεωσ λεγουσιν αυτωι περι 
αυτησ  
 

αυτω] αυτωι 2896 
 
Mark 1:31 και προσελθων ηγειρεν αυτην κρατησασ τησ χειροσ αυτησ και αφηκεν αυτην ο 
πυρετοσ ευθεωσ και διηκονει αυτοισ  
 

FRAG: 2896 
και προσελθων ηγειρεν αυτην κρατησασ τησ {χ}ειροσ αυτησ και αφηκεν αυτην ο 
πυρε{τ}οσ ευθεωσ και διηκονει αυτοισ 

 



Mark 1:32 οψιασ δε γενομενησ οτε εδυ ο ηλιοσ εφερον προσ αυτον παντασ τουσ κακωσ 
εχοντασ και τουσ δαιμονιζομενουσ 
 

FRAG: 2896 
οψιασ δε γενομενησ οτε εδυ ο ηλιοσ εφερον προσ αυτον παντασ τουσ κακωσ εχοντασ 
και τουσ δαιμονιζομενουσ 

 
Mark 1:33 και η πολισ ολη επισυνηγμενη ην προσ την θυραν  
 

FRAG: 2896 
και η πολισ ολη επισυνηγμενη ην προσ την θυραν 

 
Mark 1:34 και εθεραπευσεν πολλουσ κακωσ εχοντασ ποικιλαισ νοσοισ και δαιμονια πολλα 
εξεβαλεν και ουκ ηφιεν λαλειν τα δαιμονια οτι ηδεισαν αυτον  
 

εθεραπευσεν] εθεραπευσε 2896 
ηδεισαν] ηιδεισαν 2896 

 
Mark 1:35 και πρωι εννυχον λιαν αναστασ εξηλθεν και απηλθεν εισ ερημον τοπον κακει 
προσηυχετο  
 

εξηλθεν] εξηλθε 2896 
 
Mark 1:36 και κατεδιωξαν αυτον ο σιμων και οι μετ αυτου 
 
Mark 1:37 και ευροντεσ αυτον λεγουσιν αυτω οτι παντεσ σε ζητουσιν  
 

αυτω] αυτωι 2896 
ζητουσιν] ζητουσι 2896 

 
Mark 1:38 και λεγει αυτοισ αγωμεν εισ τασ εχομενασ κωμοπολεισ ινα και εκει κηρυξω εισ 
τουτο γαρ εξεληλυθα  
 

εξεληλυθα] εληλυθα 2896 
 
Mark 1:39 και ην κηρυσσων εν ταισ συναγωγαισ αυτων εισ ολην την γαλιλαιαν και τα 
δαιμονια εκβαλλων  
 
Mark 1:40 και ερχεται προσ αυτον λεπροσ παρακαλων αυτον και γονυπετων αυτον3 και λεγων 
αυτω οτι εαν θελησ δυνασαι με καθαρισαι  
 

αυτον3] OMIT 2896 
αυτω] αυτωι 2896 

 
Mark 1:41 ο δε ιησουσ σπλαγχνισθεισ εκτεινασ την χειρα ηψατο αυτου και λεγει αυτω θελω 



καθαρισθητι  
 

FRAG: 2896 
ο δε ιησουσ σπλαγχ{νι}σθεισ εκτεινασ την χειρα ηψατο αυτου κ{αι} λεγει αυτωι 
θελω καθαρισθητι 
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 
αυτω] αυτωι 2896 

 
Mark 1:42 και ειποντοσ αυτου ευθεωσ απηλθεν απ αυτου η λεπρα και εκαθαρισθη  
 

FRAG: 2896 
και ε{ι}ποντοσ αυτου ευθεωσ απηλθεν απ {αυ}του η λεπρα και εκαθαρισθη 

 
Mark 1:43 και εμβριμησαμενοσ αυτω ευθεωσ εξεβαλεν αυτον  
 

FRAG: 2896 
και εμβριμησαμενοσ αυτωι ευθεωσ εξεβαλε{ν} αυτον 
 

αυτω] αυτωι 2896 
 

Mark 1:44 και λεγει αυτω ορα μηδενι μηδεν ειπησ αλλ υπαγε σεαυτον δειξον τω ιερει και 
προσενεγκε περι του καθαρισμου σου α προσεταξε μωσησ εισ μαρτυριον αυτοισ  
 

αυτω] αυτωι 2896 
ειπησ] ειπηισ 2896 
τω] τωι 2896 

 
Mark 1:45 ο δε εξελθων ηρξατο κηρυσσειν πολλα και διαφημιζειν τον λογον ωστε μηκετι 
αυτον δυνασθαι φανερωσ εισ πολιν εισελθειν αλλ εξω εν ερημοισ τοποισ ην και ηρχοντο προσ 
αυτον παντοθεν  
 

παντοθεν] πανταχοθεν 2896 
 
Mark 2:1 και εισηλθεν παλιν εισ καπερναουμ δι ημερων και ηκουσθη οτι εισ οικον εστιν 
 

εισηλθεν] εισηλθε 2896 
εστιν] εστι 2896 

 
Mark 2:2 και ευθεωσ συνηχθησαν πολλοι ωστε μηκετι χωρειν μηδε τα προσ την θυραν και 
ελαλει αυτοισ τον λογον  
 
Mark 2:3 και ερχονται προσ αυτον παραλυτικον φεροντεσ αιρομενον υπο τεσσαρων 
 



Mark 2:4 και μη δυναμενοι προσεγγισαι αυτω δια τον οχλον απεστεγασαν την στεγην οπου ην 
και εξορυξαντεσ χαλωσιν τον κραββατον εφ ω ο παραλυτικοσ κατεκειτο  
 

αυτω] αυτωι 2896 
χαλωσιν] χαλωσι 2896 
κραββατον] κραβατγον 2896 
ω] ωι 2896 

 
Mark 2:5 ιδων δε ο ιησουσ την πιστιν αυτων λεγει τω παραλυτικω τεκνον αφεωνται σοι αι 
αμαρτιαι σου  
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 

τω παραλυτικω] τωι παραλυτικωι 2896 
 
Mark 2:6 ησαν δε τινεσ των γραμματεων εκει καθημενοι και διαλογιζομενοι εν ταισ καρδιαισ 
αυτων  
 
Mark 2:7 τι ουτοσ ουτωσ λαλει βλασφημιασ τισ δυναται αφιεναι αμαρτιασ ει μη εισ ο θεοσ 

 
NS: θεοσ = θσ  2896 

 
Mark 2:8 και ευθεωσ επιγνουσ ο ιησουσ τω πνευματι αυτου οτι ουτωσ αυτοι διαλογιζονται εν 
εαυτοισ ειπεν αυτοισ τι ταυτα διαλογιζεσθε εν ταισ καρδιαισ υμων 
 

NS:  ιησουσ = ισ  2896 
πνευματι = πνι  2896 

 
τω] τωι 2896 

 
Mark 2:9 τι εστιν ευκοπωτερον ειπειν τω παραλυτικω αφεωνται σου αι αμαρτιαι η ειπειν 
εγειραι και αρον σου τον κραββατον και περιπατει 
 

τω παραλυτικω] τωι παραλυτικωι 2896 
εγειραι] εγειρε 2896 
κραββατον] κραβατγον σου 2896 

 
Mark 2:10 ινα δε ειδητε οτι εξουσιαν εχει ο υιοσ του ανθρωπου αφιεναι επι τησ γησ αμαρτιασ 
λεγει τω παραλυτικω  
 

NS: ανθρωπου = ανου  2896 
 

αφιεναι επι τησ γησ] 2-3-4-1 2896 
τω παραλυτικω] τωι παραλυτικωι 2896 



 
Mark 2:11 σοι λεγω εγειραι και αρον τον κραββατον σου και υπαγε εισ τον οικον σου  
 

εγειραι] εγειρε 2896 
κραββατον] κραβατγον 2896 

 
Mark 2:12 και ηγερθη ευθεωσ και αρασ τον κραββατον εξηλθεν εναντιον παντων ωστε 
εξιστασθαι παντασ και δοξαζειν τον θεον λεγοντασ οτι ουδεποτε ουτωσ ειδομεν  
 

NS: θεον = θν  2896 
 

κραββατον] κραβατγον 2896 
 
Mark 2:13 και εξηλθεν παλιν παρα την θαλασσαν και πασ ο οχλοσ ηρχετο προσ αυτον και 
εδιδασκεν αυτουσ  
 

εξηλθεν] εξηλθε 2896 
 
Mark 2:14 και παραγων ειδεν λευι τον του αλφαιου καθημενον επι το τελωνιον και λεγει 
αυτω1 ακολουθει μοι και αναστασ ηκολουθησεν αυτω2  
 

ειδεν] ειδε 2896 
αυτω1] αυτωι 2896 
αυτω2] αυτωι 2896 

 
Mark 2:15 και εγενετο εν τω1 κατακεισθαι αυτον εν τη οικια αυτου και πολλοι τελωναι και 
αμαρτωλοι συνανεκειντο τω2 ιησου και τοισ μαθηταισ αυτου ησαν γαρ πολλοι και 
ηκολουθησαν αυτω  
 

NS: ιησου = ιυ  2896 
 

τω1] τωι 2896 
τη οικια] τηι οικιαι 2896 
τω2] τωι 2896 
αυτω] αυτωι 2896 

 
Mark 2:16 και οι γραμματεισ και οι φαρισαιοι ιδοντεσ αυτον εσθιοντα μετα των τελωνων και 
αμαρτωλων ελεγον τοισ μαθηταισ αυτου τι οτι μετα των2 τελωνων και αμαρτωλων εσθιει και 
πινει 
 

των2] OMIT 2896 
 

Mark 2:17 και ακουσασ ο ιησουσ λεγει αυτοισ ου χρειαν εχουσιν οι ισχυοντεσ ιατρου αλλ οι 
κακωσ εχοντεσ ουκ ηλθον καλεσαι δικαιουσ αλλα αμαρτωλουσ εισ μετανοιαν  
 



FRAG: 2896 
και ακουσασ ο ιησουσ λεγει αυτοισ ου χρειαν εχουσιν οι ισχυοντεσ ιατρου αλλ οι 
κακωσ εχοντεσ ουκ ηλθον καλεσαι δικαιουσ αλ{λα} αμαρτωλουσ εισ μετανοιαν 
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 
Mark 2:18 και ησαν οι μαθηται ιωαννου και οι των φαρισαιων νηστευοντεσ και ερχονται και 
λεγουσιν αυτω δια τι οι μαθηται ιωαννου και οι των φαρισαιων νηστευουσιν οι δε σοι μαθηται 
ου νηστευουσιν2 

 
FRAG: 2896 

και ησαν οι {μ}αθηται ιωαννου και οι των φαρισαιων {νη}στευοντεσ και ερχονται 
και λεγουσιν αυτωι δια τι οι μαθηται ιωαννου και οι των φαρισαιων νηστευουσιν οι 
δε σοι μαθηται ου νηστευουσι 
 

αυτω] αυτωι 2896 
νηστευουσιν2] νηστευουσι 2896 

 
Mark 2:19 και ειπεν αυτοισ ο ιησουσ μη δυνανται οι υιοι του νυμφωνοσ εν ω ο νυμφιοσ μετ 
αυτων εστιν νηστευειν οσον χρονον μεθ εαυτων εχουσιν τον νυμφιον ου δυνανται νηστευειν 
  

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 
ω] ωι 2896 
εστιν] εστι 2896 
εχουσιν] εχουσι 2896 

 
Mark 2:20 ελευσονται δε ημεραι οταν απαρθη απ αυτων ο νυμφιοσ και τοτε νηστευσουσιν εν 
εκειναισ ταισ ημεραισ  
 
Mark 2:21 και ουδεισ επιβλημα ρακουσ αγναφου επιρραπτει επι ιματιω παλαιω ει δε μη αιρει 
το πληρωμα αυτου το καινον του παλαιου και χειρον σχισμα γινεται  
 

FRAG: 2896 
και ουδεισ επιβλημα ρακουσ αγναφου επιρραπτει επι ιματιωι παλαιωι ει δε μη αιρει 
το πλη{ρ}ωμα αυτου το καινον του παλαιου και χει{ρο}ν σχισμα γινεται 

 
ιματιω παλαιω] ιματιωι παλαιωι 2896 

 
Mark 2:22 και ουδεισ βαλλει οινον νεον εισ ασκουσ παλαιουσ ει δε μη ρησσει ο οινοσ ο νεοσ 
τουσ ασκουσ και ο οινοσ εκχειται και οι ασκοι απολουνται αλλα οινον νεον εισ ασκουσ καινουσ 
βλητεον  
 

FRAG: 2896 
και ουδεισ βαλλει οινον ν{εο}ν εισ ασκουσ παλαιουσ ει δε μη ρησσει ο οινοσ ο νεοσ 



τουσ ασκουσ και ο οινοσ εκχειται και οι ασκοι απολουνται αλλα οινον {ν}εον εισ 
ασκουσ καινουσ βλητεον 

 
Mark 2:23 και εγενετο παραπορευεσθαι αυτον εν τοισ σαββασιν δια των σποριμων και ηρξαντο 
οι μαθηται αυτου οδον ποιειν τιλλοντεσ τουσ σταχυασ  
 

FRAG: 2896 
κ{αι} εγενετο παραπορευεσθαι αυτον εν τοισ σαββασι δια των σποριμων και ηρξαντο 
οι μαθηται αυτου οδον ποιειν τιλλοντεσ τουσ σταχυασ 
 

σαββασιν] σαββασι 2896 
 
Mark 2:24 και οι φαρισαιοι ελεγον αυτω ιδε τι ποιουσιν εν τοισ σαββασιν ο ουκ εξεστι 
 

FRAG: 2896 
και οι φαρισαιοι ελεγον αυτωι ιδε {τι} ποιουσιν εν τοισ σαββασιν ο ουκ εξεστι 
 

αυτω] αυτωι 2896 
 
Mark 2:25 και αυτοσ ελεγεν αυτοισ ουδεποτε ανεγνωτε τι εποιησεν δαυιδ οτε χρειαν εσχεν και 
επεινασεν αυτοσ και οι μετ αυτου 
 

FRAG: 2896 
και αυτοσ ελεγεν αυτοισ ουδεποτε {ανε}γνωτε τι εποιησεν δαυιδ οτε χρειαν εσχεν 
και επεινασεν αυτοσ και οι μετ αυτου 

 
NS: δαυιδ = δαδ  2896 

 
εποιησεν] εποιησε 2896 
εσχεν] εσχε 2896 

 
Mark 2:26 πωσ εισηλθεν εισ τον οικον του θεου επι αβιαθαρ αρχιερεωσ και τουσ αρτουσ τησ 
προθεσεωσ εφαγεν ουσ ουκ εξεστι φαγειν ει μη τοισ ιερευσιν και εδωκεν και τοισ συν αυτω 
ουσιν 
 

FRAG: 2896 
πωσ ει{σηλ}θεν εισ τον οικον του θεου επι αβιαθαρ αρχι{ε}ρεωσ και τουσ αρτουσ τησ 
προθεσεωσ εφαγεν ουσ ουκ εξεστι φαγειν ει μη τοισ ιερευσι και εδωκε και τοισ συν 
αυτωι ουσι 
 

NS: θεου = θυ  2896 
 
ιερευσιν] ιερευσι 2896 
εδωκεν] εδωκε 2896 
αυτω] αυτωι 2896 



ουσιν] ουσι 2896 
 
Mark 2:27 και ελεγεν αυτοισ το σαββατον δια τον ανθρωπον εγενετο ουχ ο ανθρωποσ δια το 
σαββατον 
 

NS: ανθρωποσ = ανοσ  2896 
 
Mark 2:28 ωστε κυριοσ εστιν ο υιοσ του ανθρωπου και του σαββατου  
 

NS: ανθρωπου = ανου  2896 
 
Mark 3:1 και εισηλθεν παλιν εισ την συναγωγην και ην εκει ανθρωποσ εξηραμμενην εχων την 
χειρα  
 

FRAG: 2896 
και εισηλθε παλιν εισ την συναγωγην και ην εκει ανθρωποσ εξηραμμενην εχων την 
χειρα 
 

NS: ανθρωποσ = ανοσ  2896 
 

εισηλθεν] εισηλθε 2896 
 
Mark 3:2 και παρετηρουν αυτον ει τοισ σαββασιν θεραπευσει αυτον ινα κατηγορησωσιν αυτου  
 

FRAG: 2896 
και παρετηρουν αυτον ει τοι{σ} σαββασι θεραπευσει αυτον ινα κατηγο{ρη}σωσιν 
αυτου 

 
σαββασιν] σαββασι 2896 

 
Mark 3:3 και λεγει τω ανθρωπω τω εξηραμμενην εχοντι την χειρα εγειραι εισ το μεσον  
 

FRAG: 2896 
και λεγει τωι ανθρωπωι τωι εξηρ{αμ}μενην εχοντι την χειρα εγειρε εισ το μεσο{ν} 
 

NS: ανθρωπωι = ανωι  2896 
 

τω ανθρωπω] τωι ανθρωπωι 2896 
τω] τωι 2896 
εγειραι] εγειρε 2896 
 

Mark 3:4 και λεγει αυτοισ εξεστι τοισ σαββασιν αγαθοποιησαι η κακοποιησαι ψυχην σωσαι η 
αποκτειναι οι δε εσιωπων  
 

FRAG: 2896 



και λεγει αυτοισ εξεστι τοισ σαββασιν αγα{θο}ποιησαι η κακοποιησαι ψυχην σωσαι 
{η} αποκτειναι οι δε εσιωπων 

 
Mark 3:5 και περιβλεψαμενοσ αυτουσ μετ οργησ συλλυπουμενοσ επι τη πωρωσει τησ καρδιασ 
αυτων λεγει τω ανθρωπω εκτεινον την χειρα σου και εξετεινεν και απεκατεσταθη η χειρ αυτου 
υγιησ ωσ η αλλη  
 

FRAG: 2896 
και περιβλ{ε}ψαμενοσ αυτουσ μετ οργησ συλλυπουμενοσ επι τη πωρωσει τησ 
καρδιασ αυτων λεγει τωι ανθρωπωι εκτεινον την χειρα σου και εξετεινε και 
απ{ε}κατεσταθη η χειρ αυτου υγιησ ωσ η αλλη 
 

NS: ανθρωπωι = ανωι  2896 
 
τω ανθρωπω] τωι ανθρωπωι 2896 
εξετεινεν] εξετεινε 2896 

 
Mark 3:6 και εξελθοντεσ οι φαρισαιοι ευθεωσ μετα των ηρωδιανων συμβουλιον εποιουν κατ 
αυτου οπωσ αυτον απολεσωσιν  
 

απολεσωσιν] παγιδευσωσι 2896* // απολεσωσι 2896c 

 
Mark 3:7 και ο ιησουσ ανεχωρησεν μετα των μαθητων αυτου προσ την θαλασσαν και πολυ 
πληθοσ απο τησ γαλιλαιασ ηκολουθησαν αυτω και απο τησ ιουδαιασ  
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 
ανεχωρησεν] ανεχωρησε 2896 
αυτω] αυτωι 2896 

 
Mark 3:8 και απο ιεροσολυμων και απο τησ ιδουμαιασ και περαν του ιορδανου και οι περι 
τυρον και σιδωνα πληθοσ πολυ ακουσαντεσ οσα εποιει ηλθον προσ αυτον  
 
Mark 3:9 και ειπεν τοισ μαθηταισ αυτου ινα πλοιαριον προσκαρτερη αυτω δια τον οχλον ινα 
μη θλιβωσιν αυτον  
 

ειπεν] ειπε 2896 
προσκαρτερη αυτω] προσκαρτερηι αυτωι 2896 

 
Mark 3:10 πολλουσ γαρ εθεραπευσεν ωστε επιπιπτειν αυτω ινα αυτου αψωνται οσοι ειχον 
μαστιγασ  
 

αυτω] αυτωι 2896 
 

Mark 3:11 και τα πνευματα τα ακαθαρτα οταν αυτον εθεωρει προσεπιπτεν αυτω και εκραζεν 



λεγοντα οτι συ ει ο υιοσ του θεου  
 

NS:  πνευματα = πνατα  2896 
θεου = θυ 2 2896c  

 
αυτω] αυτωι 2896 
εκραζεν] εκραζον 2896 

 
Mark 3:12 και πολλα επετιμα αυτοισ ινα μη αυτον φανερον ποιησωσιν  
 

αυτον φανερον] 2-1 2896 
ποιησωσιν] ποιησωσι 2896 

 
Mark 3:13 και αναβαινει εισ το οροσ και προσκαλειται ουσ ηθελεν αυτοσ και απηλθον προσ 
αυτον  
 
Mark 3:14 και εποιησεν δωδεκα ινα ωσιν μετ αυτου και ινα αποστελλη αυτουσ κηρυσσειν  
 

εποιησεν] εποιησε 2896 
ωσιν] ωσι 2896 
αποστελλη] αποστελληι 2896 

 
Mark 3:15 και εχειν εξουσιαν θεραπευειν τασ νοσουσ και εκβαλλειν τα δαιμονια 
 
Mark 3:16 και επεθηκεν τω σιμωνι ονομα πετρον 
 

επεθηκεν] επεθηκε 2896 
τω] τωι 2896 

 
Mark 3:17 και ιακωβον τον του ζεβεδαιου και ιωαννην τον αδελφον του ιακωβου και 
επεθηκεν αυτοισ ονοματα βοανηργεσ ο εστιν υιοι βροντησ 
 

βοανηργεσ] βοανεργεσ 2896 
 
Mark 3:18 και ανδρεαν και φιλιππον και βαρθολομαιον και ματθαιον και θωμαν και ιακωβον 
τον του αλφαιου και θαδδαιον και σιμωνα τον κανανιτην  
 
Mark 3:19 και ιουδαν ισκαριωτην οσ και παρεδωκεν αυτον και ερχονται εισ οικον 
 
Mark 3:20 και συνερχεται παλιν οχλοσ ωστε μη δυνασθαι αυτουσ μητε αρτον φαγειν  
 

                                                
2The original hand appears to have written out the word fully, but then included the nomina sacra bar over 

the center two letters. Then the epsilon and omicron were scrubbed out leaving just the theta and upsilon with a gap 
between them.   



Mark 3:21 και ακουσαντεσ οι παρ αυτου εξηλθον κρατησαι αυτον ελεγον γαρ οτι εξεστη  
 
Mark 3:22 και οι γραμματεισ οι απο ιεροσολυμων καταβαντεσ ελεγον οτι βεελζεβουλ εχει και 
οτι εν τω αρχοντι των δαιμονιων εκβαλλει τα δαιμονια  
 

τω] τωι 2896 
 
Mark 3:23 και προσκαλεσαμενοσ αυτουσ εν παραβολαισ ελεγεν αυτοισ πωσ δυναται σατανασ 
σαταναν εκβαλλειν 
 
Mark 3:24 και εαν βασιλεια εφ εαυτην μερισθη ου δυναται σταθηναι η βασιλεια εκεινη  
 

μερισθη] μερισθηι 2896 
εκεινη] εκεινηι 2896 

 
Mark 3:25 και εαν οικια εφ εαυτην μερισθη ου δυναται σταθηναι η οικια εκεινη  
 

μερισθη] μερισθηι 2896 
εκεινη] εκεινηι 2896 

 
Mark 3:26 και ει ο σατανασ ανεστη εφ εαυτον και μεμερισται ου δυναται σταθηναι αλλα τελοσ 
εχει  
 
Mark 3:27 ουδεισ δυναται τα σκευη του ισχυρου εισελθων εισ την οικιαν αυτου διαρπασαι εαν 
μη πρωτον τον ισχυρον δηση και τοτε την οικιαν αυτου διαρπασει  
 

δηση] δησηι 2896 
διαρπασει] διαρπαση 2896 

 
Mark 3:28 αμην λεγω υμιν οτι παντα αφεθησεται τα αμαρτηματα τοισ υιοισ των ανθρωπων 
και βλασφημιαι οσασ αν βλασφημησωσιν 
 

NS: ανθρωπων = ανων  2896 
 
Mark 3:29 οσ δ αν βλασφημηση εισ το πνευμα το αγιον ουκ εχει αφεσιν εισ τον αιωνα αλλ 
ενοχοσ εστιν αιωνιου κρισεωσ  
 

NS: πνευμα = πνα  2896 
 

βλασφημηση] βλασφημησηι 2896 
 
Mark 3:30 οτι ελεγον πνευμα ακαθαρτον εχει  
 
Mark 3:31 ερχονται ουν οι αδελφοι και η μητηρ αυτου και εξω εστωτεσ απεστειλαν προσ 
αυτον φωνουντεσ αυτον  



 
NS: μητηρ = μηρ  2896 

 
αδελφοι] + αυτου 2896 

 
Mark 3:32 και εκαθητο οχλοσ περι αυτον ειπον δε αυτω ιδου η μητηρ σου και οι αδελφοι σου 
και αι αδελφαι σου εξω ζητουσιν σε  
 

NS: μητηρ = μηρ  2896 
 
αυτω] αυτωι 2896 
ζητουσιν] ζητουσι 2896 

 
Mark 3:33 και απεκριθη αυτοισ λεγων τισ εστιν η μητηρ μου η2 οι αδελφοι μου 
 

FRAG: 2896 
και απεκριθη αυ{το}ισ λεγων τισ εστιν η μητηρ μου και οι αδελφοι μου 

 
NS: μητηρ = μηρ  2896 

 
η2] και 2896 

 
Mark 3:34 και περιβλεψαμενοσ κυκλω τουσ περι αυτον καθημενουσ λεγει ιδε η μητηρ μου και 
οι αδελφοι μου  
 

NS: μητηρ = μηρ  2896 
 
Mark 3:35 οσ γαρ αν ποιηση το θελημα του θεου ουτοσ αδελφοσ μου και αδελφη μου και 
μητηρ εστιν  
 

NS:  θεου = θυ  2896 
μητηρ = μηρ  2896 

 
εστιν] εστι 2896 

 
Mark 4:1 και παλιν ηρξατο διδασκειν παρα την θαλασσαν και συνηχθη προσ αυτον οχλοσ 
πολυσ ωστε αυτον εμβαντα εισ το πλοιον καθησθαι εν τη θαλασση και πασ ο οχλοσ προσ την 
θαλασσαν επι τησ γησ ην  
 

παλιν ηρξατο] 2-1 2896 
τη θαλασση] τηι θαλασσηι 2896 
 

Mark 4:2 και εδιδασκεν αυτουσ εν παραβολαισ πολλα και ελεγεν αυτοισ εν τη διδαχη αυτου 
 

τη διδαχη] τηι διδαχηι 2896 



 
Mark 4:3 ακουετε ιδου εξηλθεν ο σπειρων του σπειραι 
 
Mark 4:4 και εγενετο εν τω σπειρειν ο μεν επεσεν παρα την οδον και ηλθεν τα πετεινα και 
κατεφαγεν αυτο  

 
τω] τωι 2896 
επεσεν] επεσε 2896 
ηλθεν] ηλθε 2896 

 
Mark 4:5 αλλο δε επεσεν επι το πετρωδεσ οπου ουκ ειχεν γην πολλην και ευθεωσ εξανετειλεν 
δια το μη εχειν βαθοσ γησ 
 

ειχεν] ειχε 2896 
εξανετειλεν] εξανετειλε 2896  

 
Mark 4:6 ηλιου δε ανατειλαντοσ εκαυματισθη και δια το μη εχειν ριζαν εξηρανθη  
 
Mark 4:7 και αλλο επεσεν εισ τασ ακανθασ και ανεβησαν αι ακανθαι και συνεπνιξαν αυτο και 
καρπον ουκ εδωκεν  

 
εδωκεν] εδωκε 2896 

 
Mark 4:8 και αλλο επεσεν εισ την γην την καλην και εδιδου καρπον αναβαινοντα και 
αυξανοντα και εφερεν εν τριακοντα και εν εξηκοντα και εν εκατον  
 
Mark 4:9 και ελεγεν ο εχων ωτα ακουειν ακουετω  
 
Mark 4:10 οτε δε εγενετο καταμονασ ηρωτησαν αυτον οι περι αυτον συν τοισ δωδεκα την 
παραβολην  
 
Mark 4:11 και ελεγεν αυτοισ υμιν δεδοται γνωναι το μυστηριον τησ βασιλειασ του θεου 
εκεινοισ δε τοισ εξω εν παραβολαισ τα παντα γινεται 
 

NS: θεου = θυ  2896 
 
Mark 4:12 ινα βλεποντεσ βλεπωσιν και μη ιδωσιν και ακουοντεσ ακουωσιν και μη συνιωσιν 
μηποτε επιστρεψωσιν και αφεθη αυτοισ τα αμαρτηματα  
 

βλεπωσιν] βλεπωσι 2896 
ιδωσιν] ιδωσι 2896 
ακουωσιν] ακουωσι 2896 
συνιωσιν] συνιωσι 2896 
επιστρεψωσιν] επιστρεψωσι 2896 
 



Mark 4:13 και λεγει αυτοισ ουκ οιδατε την παραβολην ταυτην και πωσ πασασ τασ παραβολασ 
γνωσεσθε 
 
Mark 4:14 ο σπειρων τον λογον σπειρει  
 
Mark 4:15 ουτοι δε εισιν οι παρα την οδον οπου σπειρεται ο λογοσ και οταν ακουσωσιν ευθεωσ 
ερχεται ο σατανασ και αιρει τον λογον τον εσπαρμενον εν ταισ καρδιαισ αυτων  
 
Mark 4:16 και ουτοι εισιν ομοιωσ οι επι τα πετρωδη σπειρομενοι οι οταν ακουσωσιν τον λογον 
ευθεωσ μετα χαρασ λαμβανουσιν αυτον  
 

ακουσωσιν] ακουσωσι 2896 
 
Mark 4:17 και ουκ εχουσιν ριζαν εν εαυτοισ αλλα προσκαιροι εισιν ειτα γενομενησ θλιψεωσ η 
διωγμου δια τον λογον ευθεωσ σκανδαλιζονται  
 

εχουσιν] εχουσι 2896 
 
Mark 4:18 και ουτοι εισιν οι εισ τασ ακανθασ σπειρομενοι οι τον λογον ακουοντεσ  
 
Mark 4:19 και αι μεριμναι του αιωνοσ τουτου και η απατη του πλουτου και αι περι τα λοιπα 
επιθυμιαι εισπορευομεναι συμπνιγουσιν τον λογον και ακαρποσ γινεται  
 

συμπνιγουσιν] συμπνιγουσι 2896 
 
Mark 4:20 και ουτοι εισιν οι επι την γην την καλην σπαρεντεσ οιτινεσ ακουουσιν τον λογον 
και παραδεχονται και καρποφορουσιν εν τριακοντα και εν εξηκοντα και εν εκατον  
 

ακουουσιν] ακουουσι 2896 
 
Mark 4:21 και ελεγεν αυτοισ μητι ο λυχνοσ ερχεται ινα υπο τον μοδιον τεθη η υπο την κλινην 
ουχ ινα επι την λυχνιαν επιτεθη 
 

τεθη] τεθηι 2896 
επιτεθη] τεθηι 2896 

 
Mark 4:22 ου γαρ εστιν τι κρυπτον ο εαν μη φανερωθη ουδε εγενετο αποκρυφον αλλ ινα εισ 
φανερον ελθη  
 

εστιν] εστι 2896 
τι] OMIT 2896 
εαν] ου 2896 
φανερωθη] φανερωθηι 2896 
ελθη] ελθηι 2896 

 



Mark 4:23 ει τισ εχει ωτα ακουειν ακουετω  
 
Mark 4:24 και ελεγεν αυτοισ βλεπετε τι ακουετε εν ω μετρω μετρειτε μετρηθησεται υμιν και 
προστεθησεται υμιν τοισ ακουουσιν  
 

ω μετρω] ωι μετρωι 2896 
 

Mark 4:25 οσ γαρ αν εχη δοθησεται αυτω και οσ ουκ εχει και ο εχει αρθησεται απ αυτου  
 

εχη] εχηι 2896 
αυτω] αυτωι 2896 

 
Mark 4:26 και ελεγεν ουτωσ εστιν η βασιλεια του θεου ωσ εαν ανθρωποσ βαλη τον σπορον επι 
τησ γησ  
 

FRAG: 2896 
και ελεγεν ουτωσ εστ{ι}ν η βασιλεια του θεου ωσ εαν ανθρωποσ βαληι τον σπορον 
επι τησ γησ 
 

NS:  θεου = θυ  2896 
ανθρωποσ = ανοσ  2896 

 
βαλη] βαληι 2896 

 
Mark 4:27 και καθευδη και εγειρηται νυκτα και ημεραν και ο σποροσ βλαστανη και μηκυνηται 
ωσ ουκ οιδεν αυτοσ  
 

καθευδη] καθευδηι 2896 
νυκτα] νυκταν 2896 
βλαστανη] βλαστανηι 2896 

 
Mark 4:28 αυτοματη γαρ η γη καρποφορει πρωτον χορτον ειτα σταχυν ειτα πληρη σιτον εν τω 
σταχυι  
 

τω] τωι 2896 
 
Mark 4:29 οταν δε παραδω ο καρποσ ευθεωσ αποστελλει το δρεπανον οτι παρεστηκεν ο 
θερισμοσ  
 
Mark 4:30 και ελεγεν τινι ομοιωσωμεν την βασιλειαν του θεου η εν ποια παραβολη 
παραβαλωμεν αυτην 
 

NS: θεου = θυ  2896 
 

ελεγεν] ελεγε 2896 



ομοιωσωμεν] ομοιωσομεν 2896 
παραβολη] παραβοληι 2896 

 
Mark 4:31 ωσ κοκκον σιναπεωσ οσ οταν σπαρη επι τησ γησ μικροτεροσ παντων των 
σπερματων εστιν των επι τησ γησ 
 

σπαρη] σπαρηι 2896 
εστιν] εστι 2896 

 
Mark 4:32 και οταν σπαρη αναβαινει και γινεται παντων των λαχανων μειζων και ποιει 
κλαδουσ μεγαλουσ ωστε δυνασθαι υπο την σκιαν αυτου τα πετεινα του ουρανου κατασκηνουν  
 

NS: ουρανου = ουνου  2896  
 

σπαρη] σπαρηι 2896 
 
Mark 4:33 και τοιαυταισ παραβολαισ πολλαισ ελαλει αυτοισ τον λογον καθωσ εδυνατο 
ακουειν 

 
εδυνατο] εδυναντο 2896 

 
Mark 4:34 χωρισ δε παραβολησ ουκ ελαλει αυτοισ κατ ιδιαν δε τοισ μαθηταισ αυτου επελυεν 
παντα  
 

επελυεν] επελυε 2896 
 
Mark 4:35 και λεγει αυτοισ εν εκεινη τη ημερα οψιασ γενομενησ διελθωμεν εισ το περαν  
 

εκεινη τη ημερα] εκεινηι τηι ημεραι 2896 
 
Mark 4:36 και αφεντεσ τον οχλον παραλαμβανουσιν αυτον ωσ ην εν τω πλοιω και αλλα δε 
πλοιαρια ην μετ αυτου  
 

τω πλοιω] τωι πλοιωι 2896 
 

Mark 4:37 και γινεται λαιλαψ ανεμου μεγαλη τα δε κυματα επεβαλλεν εισ το πλοιον ωστε 
αυτο ηδη γεμιζεσθαι  
 

FRAG: 2896 
και γινεται λαιλαψ ανεμου μεγαλη τα δε κυματα επεβαλλεν εισ το πλοιον ωσ{τ}ε 
αυτο ηδη γεμιζεσθαι 
 

επεβαλλεν] επεβαλεν 2896 



ωστε] ωσ δε3 28962 

 
Mark 4:38 και ην αυτοσ επι τη πρυμνη επι το προσκεφαλαιον καθευδων και διεγειρουσιν 
αυτον και λεγουσιν αυτω διδασκαλε ου μελει σοι οτι απολλυμεθα 
  

πρυμνη] πρυμνηι 2896 
αυτω] αυτωι 2896 
απολλυμεθα] απολλομεθα 28962 

 
Mark 4:39 και διεγερθεισ επετιμησεν τω ανεμω και ειπεν τη θαλασση σιωπα πεφιμωσο και 
εκοπασεν ο ανεμοσ και εγενετο γαληνη μεγαλη  
 

επετιμησεν] επετιμησε 2896 
τω ανεμω] τωι ανεμωι 2896 
ειπεν] ειπε 2896 
τη θαλασση] τηι θαλασσηι 2896 

 
Mark 4:40 και ειπεν αυτοισ τι δειλοι εστε ουτωσ πωσ ουκ εχετε πιστιν 
  
Mark 4:41 και εφοβηθησαν φοβον μεγαν και ελεγον προσ αλληλουσ τισ αρα ουτοσ εστιν οτι 
και ο ανεμοσ και η θαλασσα υπακουουσιν αυτω 
 

αυτω] αυτωι 2896 
 
Mark 5:1 και ηλθον εισ το περαν τησ θαλασσησ εισ την χωραν των γαδαρηνων  
 
Mark 5:2 και εξελθοντι αυτω1 εκ του πλοιου ευθεωσ απηντησεν αυτω2 εκ των μνημειων 
ανθρωποσ εν πνευματι ακαθαρτω  
 

NS: ανθρωποσ = ανοσ  2896 
 

αυτω] αυτωι1 2896 
αυτω] αυτωι2 2896 
ακαθαρτω] ακαθαρτωι 2896 

 
Mark 5:3 οσ την κατοικησιν ειχεν εν τοισ μνημασιν και ουτε αλυσεσιν ουδεισ ηδυνατο αυτον 
δησαι  
 

μνημασιν] μνημασι 2896 
ηδυνατο] εδυνατο 2896 

 
Mark 5:4 δια το αυτον πολλακισ πεδαισ και αλυσεσιν δεδεσθαι και διεσπασθαι υπ αυτου τασ 
                                                

3This change was introduced because the place where the tau was originally located is at the beginning of a 
new line, and it was scrubbed out via damage to the parchment. A later hand filled in the missing letter and chose 
delta versus tau.  



αλυσεισ και τασ πεδασ συντετριφθαι και ουδεισ αυτον ισχυεν δαμασαι 
 

FRAG: 2896 
δια το αυτον πολλακισ πεδαισ και αλυσεσι δεδεσθαι και διεσπα{σθ}αι υπ αυτου τασ 
αλυσεισ και τασ πεδασ συντετριφθαι και ουδεισ αυτον ισχυε δαμασαι 

 
αλυσεσιν] αλυσεσι 2896 
ισχυεν] ισχυε 2896 

 
Mark 5:5 και δια παντοσ νυκτοσ και ημερασ εν τοισ ορεσιν και εν τοισ μνημασιν ην κραζων 
και κατακοπτων εαυτον λιθοισ  
 

FRAG: 2896 
και δια παντοσ νυκτοσ και ημερασ εν τοι{σ} ορεσι και εν τοισ μνημασιν ην κραζων 
και κατακοπτων εαυτον λιθοισ 
 

ορεσιν] ορεσι 2896 
 
Mark 5:6 ιδων δε τον ιησουν απο μακροθεν εδραμεν και προσεκυνησεν αυτω  
 

FRAG: 2896 
ιδων δε τ{ον} ιησουν απο μακροθεν εδραμε και προσεκυνησεν αυτωι 

 
NS: ιησουν = ιν  2896 

 
εδραμεν] εδραμε 2896 
αυτω] αυτωι 2896 

 
Mark 5:7 και κραξασ φωνη μεγαλη ειπεν τι εμοι και σοι ιησου υιε του θεου του υψιστου 
ορκιζω σε τον θεον μη με βασανισησ  
 

FRAG: 2896 
και κραξασ φωνη μεγαλη λ{ε}γει τι εμοι και σοι ιησου υιε του θεου του υψιστο{υ} 
ορκιζω σε τον θεον μη με βασανισησ 
 

NS:  ιησου = ιυ  2896 
θεου = θυ  2896 
θεον = θν  2896 

 
φωνη μεγαλη] φωνηι μεγαληι 2896 
ειπεν] λ{.}γει 2896 

 
Mark 5:8 ελεγεν γαρ αυτω εξελθε το πνευμα το ακαθαρτον εκ του ανθρωπου  
 

FRAG: 2896 



ελεγε{ν} γαρ αυτωι εξελθε το πνευμα το ακαθαρτον εκ του ανθρωπου 
 

NS:  πνευμα = πνα  2896 
ανθρωπου = ανου  2896 

 
ελεγεν] ελεγε4 2896vid 

αυτω] αυτωι 2896 

 
Mark 5:9 και επηρωτα αυτον τι σοι ονομα και απεκριθη λεγων λεγεων ονομα μοι οτι πολλοι 
εσμεν  
 
Mark 5:10 και παρεκαλει αυτον πολλα ινα μη αυτουσ αποστειλη εξω τησ χωρασ  
 

FRAG: 2896 
κα{ι} παρεκαλει αυτον πολλα ινα μη αυτουσ αποστειλη εξω τησ χωρασ 

 
αποστειλη] αποστειληι 2896 

 
Mark 5:11 ην δε εκει προσ τω ορει αγελη χοιρων μεγαλη βοσκομενη 
 

τω] τωι 2896 
 
Mark 5:12 και παρεκαλεσαν αυτον παντεσ οι δαιμονεσ λεγοντεσ πεμψον ημασ εισ τουσ 
χοιρουσ ινα εισ αυτουσ εισελθωμεν  
 
Mark 5:13 και επετρεψεν αυτοισ ευθεωσ ο ιησουσ και εξελθοντα τα πνευματα τα ακαθαρτα 
εισηλθον εισ τουσ χοιρουσ και ωρμησεν η αγελη κατα του κρημνου εισ την θαλασσαν ησαν δε 
ωσ δισχιλιοι και επνιγοντο εν τη θαλασση  
 

NS:  ιησουσ = ισ  2896 
πνευματα = πνατα  2896 

 
τη θαλασση] τηι θαλασσηι 2896 

 
Mark 5:14 οι δε βοσκοντεσ τουσ χοιρουσ εφυγον και ανηγγειλαν εισ την πολιν και εισ τουσ 
αγρουσ και εξηλθον ιδειν τι εστιν το γεγονοσ 
 

εστιν] εστι 2896 
 
Mark 5:15 και ερχονται προσ τον ιησουν και θεωρουσιν τον δαιμονιζομενον καθημενον και 
ιματισμενον και σωφρονουντα τον εσχηκοτα τον λεγεωνα και εφοβηθησαν  
 

                                                
4The nu was likely dropped here following the normal pattern of the scribe; however, the word is at the end 

of a line of text where the margin is damaged. So it is possible that the nu was included.   



NS: ιησουν = ιν  2896 
 
θεωρουσιν] θεωρουσι 2896 

 
Mark 5:16 διηγησαντο δε αυτοισ οι ιδοντεσ πωσ εγενετο τω δαιμονιζομενω και περι των 
χοιρων  
 

τω δαιμονιζομενω] τωι δαιμονιζομενωι 2896 
 
Mark 5:17 και ηρξαντο παρακαλειν αυτον απελθειν απο των οριων αυτων  
 
Mark 5:18 και εμβαντοσ αυτου εισ το πλοιον παρεκαλει αυτον ο δαιμονισθεισ ινα η μετ αυτου  
 

η] ηι 2896 
 
Mark 5:19 ο δε ιησουσ ουκ αφηκεν αυτον αλλα λεγει αυτω υπαγε εισ τον οικον σου προσ τουσ 
σουσ και αναγγειλον αυτοισ οσα σοι ο κυριοσ εποιησεν και ηλεησε σε  
 

NS:  ιησουσ = ισ  2896 
κυριοσ = κσ  2896 

 
αυτω] αυτωι 2896 
εποιησεν] πεποιηκε 2896 

 
Mark 5:20 και απηλθεν και ηρξατο κηρυσσειν εν τη δεκαπολει οσα εποιησεν αυτω ο ιησουσ και 
παντεσ εθαυμαζον  
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 

απηλθεν] απηλθε 2896 
τη] τηι 2896 
αυτω] αυτωι 2896 

 
Mark 5:21 και διαπερασαντοσ του ιησου εν τω πλοιω παλιν εισ το περαν συνηχθη οχλοσ 
πολυσ επ αυτον και ην παρα την θαλασσαν  
 

NS: ιησου = ιυ  2896 

 
τω πλοιω] τωι πλοιωι 2896 

 
Mark 5:22 και ιδου ερχεται εισ των αρχισυναγωγων ονοματι ιαειροσ και ιδων αυτον πιπτει 
προσ τουσ ποδασ αυτου  
 
 
Mark 5:23 και παρεκαλει αυτον πολλα λεγων οτι το θυγατριον μου εσχατωσ εχει ινα ελθων 



επιθησ αυτη τασ χειρασ οπωσ σωθη και ζησεται  
 

σωθη] σωθηι 2896 
 
Mark 5:24 και απηλθεν μετ αυτου και ηκολουθει αυτω οχλοσ πολυσ και συνεθλιβον αυτον  
 

απηλθεν] απηλθε 2896 
αυτω] αυτωι 2896 

 
Mark 5:25 και γυνη τισ ουσα εν ρυσει αιματοσ ετη δωδεκα  
 
Mark 5:26 και πολλα παθουσα υπο πολλων ιατρων και δαπανησασα τα παρ εαυτησ παντα και 
μηδεν ωφεληθεισα αλλα μαλλον εισ το χειρον ελθουσα  
 

εαυτησ] αυτησ 2896 
 
Mark 5:27 ακουσασα περι του ιησου ελθουσα εν τω οχλω οπισθεν ηψατο του ιματιου αυτου  
 

NS: ιησου = ιυ  2896 
 

τω οχλω] τωι οχλωι 2896 
 
Mark 5:28 ελεγεν γαρ οτι καν των ιματιων αυτου αψωμαι σωθησομαι  
 

ελεγεν] ελεγε 2896 
 
Mark 5:29 και ευθεωσ εξηρανθη η πηγη του αιματοσ αυτησ και εγνω τω σωματι οτι ιαται απο 
τησ μαστιγοσ  
 

τω] τωι 2896 
 
Mark 5:30 και ευθεωσ ο ιησουσ επιγνουσ εν εαυτω την εξ αυτου δυναμιν εξελθουσαν 
επιστραφεισ εν τω οχλω ελεγεν τισ μου ηψατο των ιματιων 
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 

εαυτω] εαυτωι 2896 
τω οχλω] τωι οχλωι 2896 
ελεγεν] ελεγε 2896 

 
Mark 5:31 και ελεγον αυτω οι μαθηται αυτου βλεπεισ τον οχλον συνθλιβοντα σε και λεγεισ 
τισ μου ηψατο 
 

αυτω] αυτωι 2896 
 



Mark 5:32 και περιεβλεπετο ιδειν την τουτο ποιησασαν  
 
Mark 5:33 η δε γυνη φοβηθεισα και τρεμουσα ειδυια ο γεγονεν επ αυτη ηλθεν και προσεπεσεν 
αυτω1 και ειπεν αυτω2 πασαν την αληθειαν  
 

αυτη] αυτηι 2896 
ηλθεν] ηλθε 2896 
αυτω1] αυτωι 2896 
αυτω2] αυτωι 2896 

 
Mark 5:34 ο δε ειπεν αυτη θυγατερ η πιστισ σου σεσωκεν σε υπαγε εισ ειρηνην και ισθι υγιησ 
απο τησ μαστιγοσ σου  
 

αυτη] αυτηι 2896 
σεσωκεν] σεσωκε 2896 

 
Mark 5:35 ετι αυτου λαλουντοσ ερχονται απο του αρχισυναγωγου λεγοντεσ οτι η θυγατηρ σου 
απεθανεν τι ετι σκυλλεισ τον διδασκαλον 
 

FRAG: 2896 
ε{τι} αυτου λαλουντοσ ερχονται απο του αρχι{συ}ναγωγου λεγοντεσ οτι η θυγατηρ 
σου απε{θ}ανε τι ετι σκυλλεισ τον διδασκαλον 
 

απεθανεν] απε{.}ανε 2896 
 
Mark 5:36 ο δε ιησουσ ευθεωσ ακουσασ τον λογον λαλουμενον λεγει τω αρχισυναγωγω μη 
φοβου μονον πιστευε  
 

FRAG: 2896 
ο δε ιησου{σ} ευθεωσ ακουσασ τον λογον λαλουμενον {λ}εγει τωι αρχισυναγωγωι 
μη φοβου μονον πιστευε 
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 

τω αρχισυναγωγω] τωι αρχισυναγωγωι 2896 
 
Mark 5:37 και ουκ αφηκεν ουδενα αυτω συνακολουθησαι ει μη πετρον και ιακωβον και 
ιωαννην τον αδελφον ιακωβου  
 

FRAG: 2896 
και ουκ αφηκεν ουδενα αυτωι συνακολουθησαι ει μη πετρον και ιακωβον και 
ιωαννην τον αδελφον ιακωβου 

 
αυτω] αυτωι 2896 

 



Mark 5:38 και ερχεται εισ τον οικον του αρχισυναγωγου και θεωρει θορυβον κλαιοντασ και 
αλαλαζοντασ πολλα  
 
Mark 5:39 και εισελθων λεγει αυτοισ τι θορυβεισθε και κλαιετε το παιδιον ουκ απεθανεν αλλα 
καθευδει  
 
Mark 5:40 και κατεγελων αυτου ο δε εκβαλων απαντασ παραλαμβανει τον πατερα του παιδιου 
και την μητερα και τουσ μετ αυτου και εισπορευεται οπου ην το παιδιον ανακειμενον  
 

NS:  πατερα = πρα  2896 
μητερα = μρα  2896 

 
απαντασ] παντασ 2896 

 
Mark 5:41 και κρατησασ τησ χειροσ του παιδιου λεγει αυτη ταλιθα κουμι ο εστιν 
μεθερμηνευομενον το κορασιον σοι λεγω εγειραι  
 

FRAG: 2896 
και κρατησασ τ{ησ} χειροσ του παιδιου λεγει αυτηι ταλιθα κ{ου}μι ο εστι 
μεθερμηνευομενον το κορασιον σοι λεγω εγειρε 
 

αυτη] αυτηι 2896 
εστιν] εστι 2896 
εγειραι] εγειρε 2896 

 
Mark 5:42 και ευθεωσ ανεστη το κορασιον και περιεπατει ην γαρ ετων δωδεκα και εξεστησαν 
εκστασει μεγαλη  
 

FRAG: 2896 
και ευθεωσ ανεστη το κορ{α}σιον και περιεπατει ην γαρ ετων δωδεκα και εξεστησαν 
εκστασει μεγαληι 

 
μεγαλη] μεγαληι 2896 

 
Mark 5:43 και διεστειλατο αυτοισ πολλα ινα μηδεισ γνω τουτο και ειπεν δοθηναι αυτη φαγειν 
  

γνω] γνωι 2896 
ειπεν] ειπε 2896 
αυτη] αυτηι 2896 

 
Mark 6:1 και εξηλθεν εκειθεν και ηλθεν εισ την πατριδα αυτου και ακολουθουσιν αυτω οι 
μαθηται αυτου  
 

αυτω] αυτωι 2896 
 



Mark 6:2 και γενομενου σαββατου ηρξατο εν τη συναγωγη διδασκειν και πολλοι ακουοντεσ 
εξεπλησσοντο λεγοντεσ ποθεν τουτω ταυτα και τισ η σοφια η δοθεισα αυτω και δυναμεισ 
τοιαυται δια των χειρων αυτου γινονται 
 

FRAG: 2896 
και γενομενου σαββατου ηρξατο εν τηι συναγωγηι διδασκειν και πολλοι ακουοντε{σ 
εξεπλησσοντο λεγοντεσ ποθεν τουτω {ταυ}τα και τισ η σοφια η δοθεισα αυτωι κ{αι} 
δυναμεισ τοιαυται δια των χειρων αυτου γιν{ον}ται 
 

τη συναγωγη] τηι συναγωγηι 2896 
αυτω] αυτωι 2896 

 
Mark 6:3 ουκ ουτοσ εστιν ο τεκτων ο υιοσ μαριασ αδελφοσ δε ιακωβου και ιωση και ιουδα και 
σιμωνοσ και ουκ εισιν αι αδελφαι αυτου ωδε προσ ημασ και εσκανδαλιζοντο εν αυτω  
 

FRAG: 2896 
ουχ ουτοσ εστιν ο τεκτων ο υιοσ μαριασ αδελφοσ δε ιακωβου και ιωση και ιουδα 
{και} σιμωνοσ και ουκ εισιν αι αδελφαι αυτου ωδε προσ ημασ και εσκανδαλιζοντο εν 
αυτωι 

 
ουκ] ουχ 2896 
αυτω] αυτωι 2896 

 
Mark 6:4 ελεγεν δε αυτοισ ο ιησουσ οτι ουκ εστιν προφητησ ατιμοσ ει μη εν τη πατριδι αυτου 
και εν τοισ συγγενεσιν και εν τη οικια αυτου  
 

FRAG: 2896 
ελεγε δε αυτοισ ο ιησουσ ουκ εστι προφητησ ατιμοσ ει μη εν τηι πατριδι αυτου και εν 
τοισ συγγενεσι και εν τηι οικιαι αυτου 
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 

ελεγεν] ελεγε 2896 
οτι] OMIT 2896 
εστιν] εστι 2896 
τη] τηι 2896 
συγγενεσιν] συγγενεσι 2896 
τη οικια] τηι οικιαι 2896 

 
Mark 6:5 και ουκ ηδυνατο εκει ουδεμιαν δυναμιν ποιησαι ει μη ολιγοισ αρρωστοισ επιθεισ τασ 
χειρασ εθεραπευσεν  
 

FRAG: 2896 
και ουκ ηδυνατο εκει ουδεμιαν δυναμιν ποιησαι ει μη ολιγοισ αρρωστοισ επιθεισ 
τασ χειρασ εθεραπευσε 



 
εθεραπευσεν] εθεραπευσε 2896 

 
Mark 6:6 και εθαυμαζεν δια την απιστιαν αυτων και περιηγεν τασ κωμασ κυκλω διδασκων  
 

εθαυμαζεν] εθαυμαζε 2896 
περιηγεν] περιηγε 2896 

 
Mark 6:7 και προσκαλειται τουσ δωδεκα και ηρξατο αυτουσ αποστελλειν δυο δυο και εδιδου 
αυτοισ εξουσιαν των πνευματων των ακαθαρτων  
 
Mark 6:8 και παρηγγειλεν αυτοισ ινα μηδεν αιρωσιν εισ οδον ει μη ραβδον μονον μη πηραν μη 
αρτον μη εισ την ζωνην χαλκον 
 

FRAG: 2896 
και παρηγγε{ιλ}εν αυτοισ ινα μηδεν αιρωσιν εισ οδον ει μη ραβδον μονον μη πηραν 
μη αρτον μη εισ την ζωνην χαλκον 
 

παρηγγειλεν] παρηγγελλεν5 2896c 

 
Mark 6:9 αλλ υποδεδεμενουσ σανδαλια και μη ενδυσησθε δυο χιτωνασ  
 
Mark 6:10 και ελεγεν αυτοισ οπου εαν εισελθητε εισ οικιαν εκει μενετε εωσ αν εξελθητε 
εκειθεν  
 
Mark 6:11 και οσοι αν μη δεξωνται υμασ μηδε ακουσωσιν υμων εκπορευομενοι εκειθεν 
εκτιναξατε τον χουν τον υποκατω των ποδων υμων εισ μαρτυριον αυτοισ αμην λεγω υμιν 
ανεκτοτερον εσται σοδομοισ η γομορροισ εν ημερα κρισεωσ η τη πολει εκεινη  
 

FRAG: 2896 
και οσοι αν μη δεξωνται υ{μ}ασ μηδε ακουσωσιν υμων εκπορευομενοι εκειθεν 
εκτιναξατε τον χουν τον υποκατω των ποδων υμων εισ μαρτυριον αυτοισ αμην 
λεγω υμιν ανεκτοτερον εσται σοδομοισ η γομορροισ εν ημεραι κρισεωσ η τη πολει 
εκεινηι 

 
ημερα] ημεραι 2896 
τη] τηι 2896 
εκεινη] εκεινηι 2896 

 
Mark 6:12 και εξελθοντεσ εκηρυσσον ινα μετανοησωσιν 
 

εξελθοντεσ] + οι μαθηται 2896 
μετανοησωσιν] μετανοησωσιν 2896 

                                                
5The original letters were scrubbed out, and darker ink re-traced over part of the epsilon and the two 

lambdas. However, the original may have been iota-lambda, rather than double lambdas.   



 
Mark 6:13 και δαιμονια πολλα εξεβαλλον και ηλειφον ελαιω πολλουσ αρρωστουσ και 
εθεραπευον  
 

ελαιω] ελαιωι 2896 
 
Mark 6:14 και ηκουσεν ο βασιλευσ ηρωδησ φανερον γαρ εγενετο το ονομα αυτου και ελεγεν 
οτι ιωαννησ ο βαπτιζων εκ νεκρων ηγερθη και δια τουτο ενεργουσιν αι δυναμεισ εν αυτω  
 

αυτω] αυτωι 2896 
 
Mark 6:15 αλλοι ελεγον οτι ηλιασ εστιν αλλοι δε ελεγον οτι προφητησ εστιν ωσ εισ των 
προφητων  
 
Mark 6:16 ακουσασ δε ηρωδησ ειπεν οτι ον εγω απεκεφαλισα ιωαννην ουτοσ εστιν αυτοσ 
ηγερθη εκ νεκρων  
 
Mark 6:17 αυτοσ γαρ ο ηρωδησ αποστειλασ εκρατησεν τον ιωαννην και εδησεν αυτον εν 
φυλακη δια ηρωδιαδα την γυναικα φιλιππου του αδελφου αυτου οτι αυτην εγαμησεν  
 

εκρατησεν] εκρατησε 2896 
φυλακη] φυλακηι 2896 
 

Mark 6:18 ελεγεν γαρ ο ιωαννησ τω ηρωδη οτι ουκ εξεστι σοι εχειν την γυναικα του αδελφου 
σου  
 

ελεγεν] ελεγε 2896 
τω ηρωδη] τωι ηρωδηι 2896 

 
Mark 6:19 η δε ηρωδιασ ενειχεν αυτω και ηθελεν αυτον αποκτειναι και ουκ ηδυνατο 
 

αυτω] αυτωι 2896 
 
Mark 6:20 ο γαρ ηρωδησ εφοβειτο τον ιωαννην ειδωσ αυτον ανδρα δικαιον και αγιον και 
συνετηρει αυτον και ακουσασ αυτου πολλα εποιει και ηδεωσ αυτου ηκουεν  
 

ηκουεν] ηκουε 2896 
 

Mark 6:21 και γενομενησ ημερασ ευκαιρου οτε ηρωδησ τοισ γενεσιοισ αυτου δειπνον εποιει 
τοισ μεγιστασιν αυτου και τοισ χιλιαρχοισ και τοισ πρωτοισ τησ γαλιλαιασ  
 
Mark 6:22 και εισελθουσησ τησ θυγατροσ αυτησ τησ ηρωδιαδοσ και ορχησαμενησ και 
αρεσασησ τω ηρωδη και τοισ συνανακειμενοισ ειπεν ο βασιλευσ τω κορασιω αιτησον με ο εαν 
θελησ και δωσω σοι 
 



τω ηρωδη] τωι ηρωδηι 2896 
τω κορασιω] τωι κορασιωι 2896 

 
Mark 6:23 και ωμοσεν αυτη οτι ο εαν με αιτησησ δωσω σοι εωσ ημισουσ τησ βασιλειασ μου  
 
Mark 6:24 η δε εξελθουσα ειπεν τη μητρι αυτησ τι αιτησομαι η δε ειπεν την κεφαλην ιωαννου 
του βαπτιστου  

 
NS: μητρι = μρι  2896 
 

ειπεν] ειπε 2896 
 

Mark 6:25 και εισελθουσα ευθεωσ μετα σπουδησ προσ τον βασιλεα ητησατο λεγουσα θελω ινα 
μοι δωσ εξαυτησ επι πινακι την κεφαλην ιωαννου του βαπτιστου  
 
Mark 6:26 και περιλυποσ γενομενοσ ο βασιλευσ δια τουσ ορκουσ και τουσ συνανακειμενουσ 
ουκ ηθελησεν αυτην αθετησαι  
 
Mark 6:27 και ευθεωσ αποστειλασ ο βασιλευσ σπεκουλατορα επεταξεν ενεχθηναι την κεφαλην 
αυτου  
 
Mark 6:28 ο δε απελθων απεκεφαλισεν αυτον εν τη φυλακη και ηνεγκεν την κεφαλην αυτου 
επι πινακι και εδωκεν αυτην τω κορασιω και το κορασιον εδωκεν αυτην τη2 μητρι αυτησ  
 

FRAG: 2896 
ο δε απελθων απεκεφαλισεν αυτον εν τηι φυλακηι και η{ν}εγκεν την κεφαλην 
αυτου επι πινακι και εδωκεν αυτην τωι κορασιωι και το κορασιον εδωκεν αυτην τη 
μητρι αυτησ 
 

NS: μητρι = μρι  2896 
 

τη φυλακη] τηι φυλακηι 2896 
τω κορασιω] τωι κορασιωι 2896 
τη2] τηι 2896 

 
Mark 6:29 και ακουσαντεσ οι μαθηται αυτου ηλθον και ηραν το πτωμα αυτου και εθηκαν αυτο 
εν μνημειω  
 

μνημειω] μνημειωι 2896 
 
Mark 6:30 και συναγονται οι αποστολοι προσ τον ιησουν και απηγγειλαν αυτω παντα και3 οσα 
εποιησαν και οσα εδιδαξαν  
 

NS: ιησουν = ιν  2896 
 



αυτω] αυτωι 2896 
 
Mark 6:31 και ειπεν αυτοισ δευτε υμεισ αυτοι κατ ιδιαν εισ ερημον τοπον και αναπαυσασθε 
ολιγον ησαν γαρ οι ερχομενοι και οι υπαγοντεσ πολλοι και ουδε φαγειν ευκαιρουν  
 

αναπαυσασθε] αναπαυεσθε 2896 
 
Mark 6:32 και απηλθον εισ ερημον τοπον τω πλοιω κατ ιδιαν  
 

τω πλοιω] εν πλοιωι 2896 
 
Mark 6:33 και ειδον αυτουσ υπαγοντασ και επεγνωσαν αυτον πολλοι και πεζη απο πασων των 
πολεων συνεδραμον εκει και προηλθον αυτουσ και συνηλθον προσ αυτον  
 
Mark 6:34 και εξελθων ειδεν ο ιησουσ πολυν οχλον και εσπλαγχνισθη επ αυτοισ οτι ησαν ωσ 
προβατα μη εχοντα ποιμενα και ηρξατο διδασκειν αυτουσ πολλα  
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 
ειδεν ο ιησουσ] 2-3-(ειδε) 2896 

 
Mark 6:35 και ηδη ωρασ πολλησ γενομενησ προσελθοντεσ αυτω οι μαθηται αυτου λεγουσιν 
οτι ερημοσ εστιν ο τοποσ και ηδη ωρα πολλη 
 

FRAG: 2896 
και ηδη ωρασ πολλησ γενομενησ προσελθοντεσ αυ{τω} οι μαθηται αυτου λεγουσιν 
οτι ερημο{σ} εστιν ο τοποσ και ηδη ωρα πολλη 

 
Mark 6:36 απολυσον αυτουσ ινα απελθοντεσ εισ τουσ κυκλω αγρουσ και κωμασ αγορασωσιν 
εαυτοισ αρτουσ τι γαρ φαγωσιν ουκ εχουσιν  
 

FRAG: 2896 
απ{ο}λυσον αυτουσ ινα απελθοντεσ εισ τουσ {κυ}κλω αγρουσ και κωμασ 
αγορασωσιν ε{αυ}τοισ αρτουσ τι γαρ φαγωσιν ουκ εχωσιν 

 
εχουσιν] εχωσιν 2896 

 
Mark 6:37 ο δε αποκριθεισ ειπεν αυτοισ δοτε αυτοισ υμεισ φαγειν και λεγουσιν αυτω 
απελθοντεσ αγορασωμεν διακοσιων δηναριων αρτουσ και δωμεν αυτοισ φαγειν 
 

αυτω] αυτωι 2896 
διακοσιων δηναριων] 2-1 2896 

 
Mark 6:38 ο δε λεγει αυτοισ ποσουσ αρτουσ εχετε υπαγετε και ιδετε και γνοντεσ λεγουσιν 
πεντε και δυο ιχθυασ  



 
λεγουσιν] λεγουσι 2896 

 
Mark 6:39 και επεταξεν αυτοισ ανακλιναι παντασ συμποσια συμποσια επι τω χλωρω χορτω  
 

τω χλωρω χορτω] τωι χλωρωι χορτωι 2896 
 
Mark 6:40 και ανεπεσον πρασιαι πρασιαι ανα εκατον και ανα πεντηκοντα  
 
Mark 6:41 και λαβων τουσ πεντε αρτουσ και τουσ δυο ιχθυασ αναβλεψασ εισ τον ουρανον 
ευλογησεν και κατεκλασεν τουσ αρτουσ και εδιδου τοισ μαθηταισ αυτου ινα παραθωσιν αυτοισ 
και τουσ δυο ιχθυασ εμερισεν πασιν  
 

NS: ουρανον = ουνον  2896 
 
ευλογησεν] ευλογησε 2896 
κατεκλασεν] κατεκλασε 2896 
εμερισεν] εμερισε 2896 
πασιν] πασι 2896 
 

Mark 6:42 και εφαγον παντεσ και εχορτασθησαν 
 
Mark 6:43 και ηραν κλασματων δωδεκα κοφινουσ πληρεισ και απο των ιχθυων  
 

ηραν] ηιραν 2896 
 
Mark 6:44 και ησαν οι φαγοντεσ τουσ αρτουσ πεντακισχιλιοι ανδρεσ  
 

FRAG: 2896 
και ησαν οι φαγοντεσ τουσ αρτουσ πεντακισχιλιοι ανδρεσ 

 
Mark 6:45 και ευθεωσ ηναγκασεν τουσ μαθητασ αυτου εμβηναι εισ το πλοιον και προαγειν εισ 
το περαν προσ βηθσαιδαν εωσ αυτοσ απολυση τον οχλον  
 

FRAG: 2896 
και ευθεωσ ηναγκασε τουσ μαθητασ αυτου εμβηναι εισ το πλοιον και προαγειν εισ 
το περαν προσ βηθσαιδαν εωσ αυτοσ απολυσηι τον οχλον 

 
ηναγκασεν] ηναγκασε 2896 
απολυση] απολυσηι 2896 

 
Mark 6:46 και αποταξαμενοσ αυτοισ απηλθεν εισ το οροσ προσευξασθαι  
 
Mark 6:47 και οψιασ γενομενησ ην το πλοιον εν μεσω τησ θαλασσησ και αυτοσ μονοσ επι τησ 
γησ  



 
μεσω] μεσωι 2896 

 
Mark 6:48 και ειδεν αυτουσ βασανιζομενουσ εν τω ελαυνειν ην γαρ ο ανεμοσ εναντιοσ αυτοισ 
και περι τεταρτην φυλακην τησ νυκτοσ ερχεται προσ αυτουσ περιπατων επι τησ θαλασσησ και 
ηθελεν παρελθειν αυτουσ  
 

τω] τωι 2896 
ηθελεν] ηθελε 2896 

 
Mark 6:49 οι δε ιδοντεσ αυτον περιπατουντα επι τησ θαλασσησ εδοξαν φαντασμα ειναι και 
ανεκραξαν 
 
Mark 6:50 παντεσ γαρ αυτον ειδον και εταραχθησαν και ευθεωσ ελαλησεν μετ αυτων και 
λεγει αυτοισ θαρσειτε εγω ειμι μη φοβεισθε  
 

ελαλησεν] ελαλησε 2896 
 
Mark 6:51 και ανεβη προσ αυτουσ εισ το πλοιον και εκοπασεν ο ανεμοσ και λιαν εκπερισσου εν 
εαυτοισ εξισταντο και εθαυμαζον  
 
Mark 6:52 ου γαρ συνηκαν επι τοισ αρτοισ ην γαρ αυτων η καρδια πεπωρωμενη  
 
Mark 6:53 και διαπερασαντεσ ηλθον επι την γην γεννησαρετ και προσωρμισθησαν  
 

γεννησαρετ] γεννησαρεθ 2896 
 
Mark 6:54 και εξελθοντων αυτων εκ του πλοιου ευθεωσ επιγνοντεσ αυτον  
 
Mark 6:55 περιδραμοντεσ ολην την περιχωρον εκεινην ηρξαντο επι τοισ κραββατοισ τουσ 
κακωσ εχοντασ περιφερειν οπου ηκουον οτι εκει εστιν  
 

FRAG: 2896 
περιδραμοντ{εσ} ολην την περιχωρον εκεινην ηρξαντο επι τοισ κραβατγοισ τουσ 
κακωσ εχοντασ περιφερειν οπου ηκουον οτι εκει εστι 
 

κραββατοισ] κραβατγοισ 2896 
εστιν] εστι 2896 

 
Mark 6:56 και οπου αν εισεπορευετο εισ κωμασ η πολεισ η αγρουσ εν ταισ αγοραισ ετιθουν 
τουσ ασθενουντασ και παρεκαλουν αυτον ινα καν του κρασπεδου του ιματιου αυτου αψωνται 
και οσοι αν ηπτοντο αυτου εσωζοντο  
 
Mark 7:1 και συναγονται προσ αυτον οι φαρισαιοι και τινεσ των γραμματεων ελθοντεσ απο 
ιεροσολυμων 



 
Mark 7:2 και ιδοντεσ τινασ των μαθητων αυτου κοιναισ χερσιν τουτ εστιν ανιπτοισ εσθιοντασ 
αρτουσ εμεμψαντο  
 

χερσιν] χερσι 2896 
 
Mark 7:3 οι γαρ φαρισαιοι και παντεσ οι ιουδαιοι εαν μη πυγμη νιψωνται τασ χειρασ ουκ 
εσθιουσιν κρατουντεσ την παραδοσιν των πρεσβυτερων 
 

πυγμη] πυγμηι 2896  
εσθιουσιν] εσθιουσι 2896 
 

Mark 7:4 και απο αγορασ εαν μη βαπτισωνται ουκ εσθιουσιν και αλλα πολλα εστιν α 
παρελαβον κρατειν βαπτισμουσ ποτηριων και ξεστων και χαλκιων και κλινων  
 

εσθιουσιν] εσθιουσι 2896 
 
Mark 7:5 επειτα επερωτωσιν αυτον οι φαρισαιοι και οι γραμματεισ δια τι οι μαθηται σου ου 
περιπατουσιν κατα την παραδοσιν των πρεσβυτερων αλλα ανιπτοισ χερσιν εσθιουσιν τον αρτον 
 

FRAG: 2896 
επειτα επερωτωσιν αυτον οι φαρισαιοι και οι γραμματεισ δια τι οι μαθηται σου ου 
περιπατουσι κατα {τ}ην παραδοσιν των πρεσβυτερων αλλα {α}νιπτοισ χερσιν 
εσθιουσι τον αρτον 

 
περιπατουσιν] περιπατουσι 2896 
εσθιουσιν] εσθιουσι 2896 

 
Mark 7:6 ο δε αποκριθεισ ειπεν αυτοισ οτι καλωσ προεφητευσεν ησαιασ περι υμων των 
υποκριτων ωσ γεγραπται ουτοσ ο λαοσ τοισ χειλεσιν με τιμα η δε καρδια αυτων πορρω απεχει 
απ εμου  
 

FRAG: 2896 
ο δε αποκριθεισ ειπεν αυτοισ οτι καλωσ προ{ε}φητευσεν ησαιασ περι υμων των 
υπο{κ}ριτων ωσ γεγραπται ουτοσ ο λαοσ τοισ χειλεσι με τιμα η δε καρδια αυτων 
πορρω απεχει απ εμου  
 

χειλεσιν] χειλεσι 2896 
 
Mark 7:7 ματην δε σεβονται με διδασκοντεσ διδασκαλιασ ενταλματα ανθρωπων  
 
Mark 7:8 αφεντεσ γαρ την εντολην του θεου κρατειτε την παραδοσιν των ανθρωπων 
βαπτισμουσ ξεστων και ποτηριων και αλλα παρομοια τοιαυτα πολλα ποιειτε  
 

NS:  θεου = θυ  2896 



ανθρωπων = ανων  2896 
 
Mark 7:9 και ελεγεν αυτοισ καλωσ αθετειτε την εντολην του θεου ινα την παραδοσιν υμων 
τηρησητε  
 

NS: θεου = θυ  2896 
 
Mark 7:10 μωσησ γαρ ειπεν τιμα τον πατερα σου και την μητερα1 σου και ο κακολογων 
πατερα2 η μητερα2 θανατω τελευτατω 
 

NS:  μητερα1 = μρα  2896 
πατερα2 = πρα  2896 
μητερα2 = μρα  2896 

 
μωσησ] μωυσησ 2896 
ειπεν] ειπε 2896 

 
Mark 7:11 υμεισ δε λεγετε εαν ειπη ανθρωποσ τω πατρι η τη μητρι κορβαν ο εστιν δωρον ο εαν 
εξ εμου ωφεληθησ 
 

NS:  ανθρωποσ = ανοσ  2896 
πατρι = πρι  2896 
μητρι = μρι  2896 

 
ειπη] ειπηι 2896 
τω] τωι 2896 
τη] τηι 2896 
μητρι] + αυτου 2896 
εστιν] εστι 2896 

 
Mark 7:12 και ουκετι αφιετε αυτον ουδεν ποιησαι τω πατρι αυτου η τη μητρι αυτου  
 

NS:  πατρι = πρι  2896 
μητρι = μρι  2896 

 
τω] τωι 2896 
τη] τηι 2896 

 
Mark 7:13 ακυρουντεσ τον λογον του θεου τη παραδοσει υμων η παρεδωκατε και παρομοια 
τοιαυτα πολλα ποιειτε  
 

NS: θεου = θυ  2896 
 
τη] τηι 2896 



η] ηι 2896 
 
Mark 7:14 και προσκαλεσαμενοσ παντα τον οχλον ελεγεν αυτοισ ακουετε μου παντεσ και 
συνιετε  
 

FRAG: 2896 
και προσκαλεσαμενοσ παντα τον οχλον ελεγεν αυτοισ ακουετε μου παντεσ και 
συνιετ{ε} 

 
Mark 7:15 ουδεν εστιν εξωθεν του ανθρωπου εισπορευομενον εισ αυτον ο δυναται αυτον 
κοινωσαι αλλα τα εκπορευομενα απ αυτου εκεινα εστιν2 τα κοινουντα τον ανθρωπον  
 

FRAG: 2896 
ουδεν εστιν εξωθεν του ανθρωπου εισπορευομεν{ον} εισ αυτον ο δυναται αυτον 
κοινωσαι αλλα τα εκπορευομενα απ αυτου εκεινα εστ{ιν} τα κοινουντα τον 
ανθρωπον 

 
NS:  ανθρωπου = ανου  2896 

ανθρωπον = ανον  2896 
 
εστιν2] εστι 2896vid 

 
Mark 7:16 ει τισ εχει ωτα ακουειν ακουετω  
 
Mark 7:17 και οτε εισηλθεν εισ οικον απο του οχλου επηρωτων αυτον οι μαθηται αυτου περι 
τησ παραβολησ  
 

FRAG: 2896 
και οτε εισηλθεν ει{σ} οικον απο του οχλου επηρωτων αυτον οι μαθηται αυτου περι 
τησ παραβολησ 
 

Mark 7:18 και λεγει αυτοισ ουτω και υμεισ ασυνετοι εστε ου νοειτε οτι παν το εξωθεν 
εισπορευομενον εισ τον ανθρωπον ου δυναται αυτον κοινωσαι  
 

FRAG: 2896 
και λ{ε}γει αυτοισ ουτωσ και υμεισ ασυνετοι εστε ου νοειτε οτι παν το εξωθεν 
εισπορευομενον εισ τον ανθρωπον ου δυναται αυτον κοινωσαι 

 
NS: ανθρωπον = ανον  2896 

 
ουτω] ουτωσ 2896 

 
Mark 7:19 οτι ουκ εισπορευεται αυτου εισ την καρδιαν αλλ εισ την κοιλιαν και εισ τον 
αφεδρωνα εκπορευεται καθαριζον παντα τα βρωματα  
 



Mark 7:20 ελεγεν δε οτι το εκ του ανθρωπου εκπορευομενον εκεινο κοινοι τον ανθρωπον  
 

NS:  ανθρωπου = ανου  2896 
ανθρωπον = ανον  2896 

 
ελεγεν] ελεγε 2896 

 
Mark 7:21 εσωθεν γαρ εκ τησ καρδιασ των ανθρωπων οι διαλογισμοι οι κακοι εκπορευονται 
μοιχειαι πορνειαι φονοι  

 
NS: ανθρωπων = ανων  2896 

 
Mark 7:22 κλοπαι πλεονεξιαι πονηριαι δολοσ ασελγεια οφθαλμοσ πονηροσ βλασφημια 
υπερηφανια αφροσυνη 
 
Mark 7:23 παντα ταυτα τα πονηρα εσωθεν εκπορευεται και κοινοι τον ανθρωπον  

 
NS: ανθρωπον = ανον  2896 

 
Mark 7:24 και εκειθεν αναστασ απηλθεν εισ τα μεθορια τυρου και σιδωνοσ και εισελθων εισ 
οικιαν ουδενα ηθελεν γνωναι και ουκ ηδυνηθη λαθειν  

 
ηθελεν] ηθελε 2896 

 
Mark 7:25 ακουσασα γαρ γυνη περι αυτου ησ ειχεν το θυγατριον αυτησ πνευμα ακαθαρτον 
ελθουσα προσεπεσεν προσ τουσ ποδασ αυτου 
 

NS: πνευμα = πνα  2896 
 

ειχεν] ειχε 2896 
προσεπεσεν] προσεπεσε 2896 

 
Mark 7:26 ην δε η γυνη ελληνισ συροφοινικισσα τω γενει και ηρωτα αυτον ινα το δαιμονιον 
εκβαλλη εκ τησ θυγατροσ αυτησ  

 
ην δε η γυνη] 3-2-4-1 2896 
συροφοινικισσα] συρα φοινικισσα 2896 
εκβαλλη] εκβαληι 2896 

 
Mark 7:27 ο δε ιησουσ ειπεν αυτη αφεσ πρωτον χορτασθηναι τα τεκνα ου γαρ καλον εστιν 
λαβειν τον αρτον των τεκνων και βαλειν τοισ κυναριοισ  
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 

 



αυτη] αυτηι 2896 
εστιν] εστι 2896 

 
Mark 7:28 η δε απεκριθη και λεγει αυτω ναι κυριε και γαρ τα κυναρια υποκατω τησ τραπεζησ 
εσθιει απο των ψιχιων των παιδιων  
 

NS: κυριε = κε  2896 
  

αυτω] αυτωι 2896 
 
Mark 7:29 και ειπεν αυτη δια τουτον τον λογον υπαγε εξεληλυθε το δαιμονιον εκ τησ 
θυγατροσ σου  
 

αυτη] αυτηι 2896 
 
Mark 7:30 και απελθουσα εισ τον οικον αυτησ ευρεν το δαιμονιον εξεληλυθοσ και την 
θυγατερα βεβλημενην επι τησ κλινησ  
 

ευρεν] ευρε 2896 
 
Mark 7:31 και παλιν εξελθων εκ των οριων τυρου και σιδωνοσ ηλθεν προσ την θαλασσαν τησ 
γαλιλαιασ ανα μεσον των οριων δεκαπολεωσ  
 

ηλθεν] ηλθε 2896 
 
Mark 7:32 και φερουσιν αυτω1 κωφον μογιλαλον και παρακαλουσιν αυτον ινα επιθη αυτω2 
την χειρα  
 

αυτω1] αυτωι 2896 
επιθη] επιθηι 2896 
αυτω2] αυτωι 2896 

 
Mark 7:33 και απολαβομενοσ αυτον απο του οχλου κατ ιδιαν εβαλεν τουσ δακτυλουσ αυτου 
εισ τα ωτα αυτου και πτυσασ ηψατο τησ γλωσσησ αυτου  
 

FRAG: 2896 
και απολαβομενοσ αυτον απο του οχλου κατ ιδιαν εβαλε τουσ δακτυλουσ αυτο{υ} 
εισ τα ωτα αυτου και πτυσασ ηψατ{ο} τησ γλωσσησ αυτου 
 

εβαλεν] εβαλε 2896 
 
Mark 7:34 και αναβλεψασ εισ τον ουρανον εστεναξεν και λεγει αυτω εφφαθα ο εστιν 
διανοιχθητι  

 
εστεναξεν] εστεναξε 2896 



αυτω] αυτωι 2896  
εστιν] εστι 2896 

 
Mark 7:35 και ευθεωσ διηνοιχθησαν αυτου αι ακοαι και ελυθη ο δεσμοσ τησ γλωσσησ αυτου 
και ελαλει ορθωσ  
 
Mark 7:36 και διεστειλατο αυτοισ ινα μηδενι ειπωσιν οσον δε αυτοσ αυτοισ διεστελλετο 
μαλλον περισσοτερον εκηρυσσον  
 
Mark 7:37 και υπερπερισσωσ εξεπλησσοντο λεγοντεσ καλωσ παντα πεποιηκεν και τουσ 
κωφουσ ποιει ακουειν και τουσ αλαλουσ λαλειν  

 
πεποιηκεν] πεποιηκε 2896 

 
Mark 8:1 εν εκειναισ ταισ ημεραισ παμπολλου οχλου οντοσ και μη εχοντων τι φαγωσιν 
προσκαλεσαμενοσ ο ιησουσ τουσ μαθητασ αυτου λεγει αυτοισ  
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 

παμπολλου] παμπολου 2896 
φαγωσιν] φαγωσι 2896 

 
Mark 8:2 σπλαγχνιζομαι επι τον οχλον οτι ηδη ημεραι τρεισ προσμενουσιν μοι και ουκ εχουσιν 
τι φαγωσιν 
 

προσμενουσιν] προσμενουσι 2896 
εχουσιν] εχουσι 2896 
φαγωσιν] φαγωσι 2896 

 
Mark 8:3 και εαν απολυσω αυτουσ νηστεισ εισ οικον αυτων εκλυθησονται εν τη οδω τινεσ γαρ 
αυτων μακροθεν ηκουσιν  
 

τη οδω] τηι οδωι 2896 
γαρ] + εξ 2896 
ηκουσιν] ηκουσι 2896 

 
Mark 8:4 και απεκριθησαν αυτω οι μαθηται αυτου ποθεν τουτουσ δυνησεται τισ ωδε χορτασαι 
αρτων επ ερημιασ 
 

αυτω] αυτωι 2896 
 
Mark 8:5 και επηρωτα αυτουσ ποσουσ εχετε αρτουσ οι δε ειπον επτα  
 

FRAG: 2896 
και {ε}πηρωτα αυτουσ ποσουσ εχετε αρτουσ οι δε ειπον επτα 



 
Mark 8:6 και παρηγγειλε τω οχλω1 αναπεσειν επι τησ γησ και λαβων τουσ επτα αρτουσ 
ευχαριστησασ εκλασεν και εδιδου τοισ μαθηταισ αυτου ινα παραθωσιν και παρεθηκαν τω 
οχλω2  
 

τω οχλω1] τωι οχλωι 2896 
εκλασεν] εκλασε 2896 
παραθωσιν] παραθωσι 2896 
τω οχλω2] τωι οχλωι 2896 

 
Mark 8:7 και ειχον ιχθυδια ολιγα και ευλογησασ ειπεν παραθειναι και αυτα  
 
Mark 8:8 εφαγον δε και εχορτασθησαν και ηραν περισσευματα κλασματων επτα σπυριδασ  
 
Mark 8:9 ησαν δε οι φαγοντεσ ωσ τετρακισχιλιοι και απελυσεν αυτουσ  
 
Mark 8:10 και ευθεωσ εμβασ εισ το πλοιον μετα των μαθητων αυτου ηλθεν εισ τα μερη 
δαλμανουθα  
 
Mark 8:11 και εξηλθον οι φαρισαιοι και ηρξαντο συζητειν αυτω ζητουντεσ παρ αυτου σημειον 
απο του ουρανου πειραζοντεσ αυτον  
 

αυτω] αυτωι 2896 
 
Mark 8:12 και αναστεναξασ τω πνευματι αυτου λεγει τι η γενεα αυτη σημειον επιζητει 
 αμην λεγω υμιν ει δοθησεται τη γενεα ταυτη σημειον  
 

NS: πνευματι = πνι  2896 
 
τω] τωι 2896 
τη γενεα] τηι γενεαι 2896  
ταυτη] ταυτηι 2896 

 
Mark 8:13 και αφεισ αυτουσ εμβασ παλιν εισ1 πλοιον απηλθεν εισ το περαν  
 

εισ1] + το 2896 
 
Mark 8:14 και επελαθοντο λαβειν αρτουσ και ει μη ενα αρτον ουκ ειχον μεθ εαυτων εν τω 
πλοιω  
 

FRAG: 2896 
και επελαθοντο λαβειν αρτουσ και ει μη ενα αρτον ουκ ειχον μεθ εαυτω{ν} εν τωι 
πλοιωι 

 
τω πλοιω] τωι πλοιωι 2896 



 
Mark 8:15 και διεστελλετο αυτοισ λεγων ορατε βλεπετε απο τησ ζυμησ των φαρισαιων και τησ 
ζυμησ ηρωδου  
 

FRAG: 2896 
και διεστελλετο αυτοι{σ} λεγων ορατε βλεπετε απο τησ ζυμη{σ} των φαρισαιων και 
τησ ζυμησ ηρωδ{ου} 

 
Mark 8:16 και διελογιζοντο προσ αλληλουσ λεγοντεσ οτι αρτουσ ουκ εχομεν  
 

FRAG: 2896 
και διελογιζοντο προσ αλληλουσ λεγοντ{εσ} οτι αρτουσ ουκ εχομεν 

 
Mark 8:17 και γνουσ ο ιησουσ λεγει αυτοισ τι διαλογιζεσθε οτι αρτουσ ουκ εχετε ουπω νοειτε 
ουδε συνιετε ετι πεπωρωμενην εχετε την καρδιαν υμων 
 

FRAG: 2896 
και γνουσ ο ιησουσ λ{ε}γει αυτοισ τι διαλογιζεσθε οτι αρτουσ ουκ εχετε ουπω νοειτε 
ουδε συνιετε ετι π{ε}πωρωμενην εχετε την καρδιαν υμων 

 
NS: ιησουσ = ισ  2896 

 
Mark 8:18 οφθαλμουσ εχοντεσ ου βλεπετε και ωτα εχοντεσ ουκ ακουετε και ου μνημονευετε 
 
Mark 8:19 οτε τουσ πεντε αρτουσ εκλασα εισ τουσ πεντακισχιλιουσ ποσουσ κοφινουσ πληρεισ 
κλασματων ηρατε λεγουσιν αυτω δωδεκα  
 

αυτω] αυτωι 2896 
 
Mark 8:20 οτε δε τουσ επτα εισ τουσ τετρακισχιλιουσ ποσων σπυριδων πληρωματα 
κλασματων ηρατε οι δε ειπον επτα  
 
Mark 8:21 και ελεγεν αυτοισ πωσ ου συνιετε 
 

ελεγεν] λεγει 2896 
ου] ουπω 2896 

 
Mark 8:22 και ερχεται εισ βηθσαιδα και φερουσιν αυτω τυφλον και παρακαλουσιν αυτον ινα 
αυτου αψηται  
 

βηθσαιδα] βηθσαιδαν 2896 
αυτω] αυτωι 2896 

 
Mark 8:23 και επιλαβομενοσ τησ χειροσ του τυφλου εξηγαγεν αυτον εξω τησ κωμησ και 
πτυσασ εισ τα ομματα αυτου επιθεισ τασ χειρασ αυτω επηρωτα αυτον ει τι βλεπει  



 
αυτω] αυτωι 2896 

 
Mark 8:24 και αναβλεψασ ελεγεν βλεπω τουσ ανθρωπουσ οτι ωσ δενδρα ορω περιπατουντασ  
 

FRAG: 2896 
και αναβλεψασ ελεγε βλεπω τουσ ανθρωπουσ οτι ωσ δενδρα ορω περιπα{τ}ουντασ 
 

NS: ανθρωπουσ = ανουσ  2896 
 

ελεγεν] ελεγε 2896 
 
Mark 8:25 ειτα παλιν επεθηκεν τασ χειρασ επι τουσ οφθαλμουσ αυτου και εποιησεν αυτον 
αναβλεψαι και απεκατεσταθη και ενεβλεψεν τηλαυγωσ απαντασ  
 

FRAG: 2896 
ειτα παλιν επεθηκε τασ χ{ει}ρασ επι τουσ οφθαλμουσ αυτου και εποι{η}σεν αυτον 
αναβλεψαι και απεκατεσταθη και ανεβλεψε τηλαυγωσ απαντασ 
 

επεθηκεν] επεθηκε 2896 
απεκατεσταθη] αποκατεσταθη 2896c // txt 2896* 

ενεβλεψεν] ανεβλεψε 2896 
 
Mark 8:26 και απεστειλεν αυτον εισ τον οικον αυτου λεγων μηδε εισ την κωμην εισελθησ 
μηδε ειπησ τινι εν τη κωμη  
 

τον] OMIT 2896 
τη κωμη] τηι κωμηι 2896 

 
Mark 8:27 και εξηλθεν ο ιησουσ και οι μαθηται αυτου εισ τασ κωμασ καισαρειασ τησ φιλιππου 
και εν τη οδω επηρωτα τουσ μαθητασ αυτου λεγων αυτοισ τινα με λεγουσιν οι ανθρωποι ειναι 
  

NS:  ιησουσ = ισ  2896 
ανθρωποι = ανοι  2896  

 
τη οδω] τηι οδωι 2896 

 
Mark 8:28 οι δε απεκριθησαν ιωαννην τον βαπτιστην και αλλοι ηλιαν αλλοι δε ενα των 
προφητων  
 
Mark 8:29 και αυτοσ λεγει αυτοισ υμεισ δε τινα με λεγετε ειναι αποκριθεισ δε ο πετροσ λεγει 
αυτω συ ει ο χριστοσ  
 

NS: χριστοσ = χσ  2896 
 



αυτω] αυτωι 2896 
 
Mark 8:30 και επετιμησεν αυτοισ ινα μηδενι λεγωσιν περι αυτου  
 

λεγωσιν] λεγωσι 2896 
 
Mark 8:31 και ηρξατο διδασκειν αυτουσ οτι δει τον υιον του ανθρωπου πολλα παθειν και 
αποδοκιμασθηναι απο των πρεσβυτερων και των αρχιερεων και των γραμματεων και 
αποκτανθηναι και μετα τρεισ ημερασ αναστηναι 
 

NS:  ανθρωπου = ανου  2896 
 

Mark 8:32 και παρρησια τον λογον ελαλει και προσλαβομενοσ αυτον ο πετροσ ηρξατο 
επιτιμαν αυτω  
 

αυτω] αυτωι 2896 
 
Mark 8:33 ο δε επιστραφεισ και ιδων τουσ μαθητασ αυτου επετιμησεν τω πετρω λεγων υπαγε 
οπισω μου σατανα οτι ου φρονεισ τα του θεου αλλα τα των ανθρωπων  
 

FRAG: 2896 
ο δε ιησουσ επιστραφεισ και ιδων τουσ μαθητασ αυτου ε{πε}τιμησε τωι πετρωι 
λεγων υπαγε οπ{ι}σω μου σατανα οτι ου φρονεισ τα το{υ} θεου αλλα τα των 
ανθρωπων 
 

NS:  ιησουσ = ισ  2896 
θεου = θυ  2896 
ανθρωπων = ανων  2896 

 
δε] + ιησουσ 2896 
επετιμησεν] ε{. .}τιμησε 2896 
τω πετρω] τωι πετρωι 2896 

 
Mark 8:34 και προσκαλεσαμενοσ τον οχλον συν τοισ μαθηταισ αυτου ειπεν αυτοισ οστισ θελει 
οπισω μου ακολουθειν απαρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου και ακολουθειτω 
μοι  
 

FRAG: 2896 
και προσκαλεσ{α}μενοσ τον οχλον συν τοισ μαθηταισ αυτ{ου} ειπεν αυτοισ οστισ 
θελει οπισω μου ελθειν απαρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου και 
ακολουθειτω μοι 

 
NS: σταυρον = στρον  2896 

 
ακολουθειν] ελθειν 2896 



 
Mark 8:35 οσ γαρ αν θελη την ψυχην αυτου σωσαι απολεσει αυτην οσ δ αν απολεση την 
εαυτου ψυχην ενεκεν εμου και του ευαγγελιου ουτοσ σωσει αυτην  
 

θελη] θεληι 2896 
απολεση] απολεσηι 2896 

 
Mark 8:36 τι γαρ ωφελησει ανθρωπον εαν κερδηση τον κοσμον ολον και ζημιωθη την ψυχην 
αυτου 
 

NS: ανθρωπον = ανον  2896 
 
κερδηση] κερδησηι 2896 
ζημιωθη] ζημιωθηι 2896 

 
Mark 8:37 η τι δωσει ανθρωποσ ανταλλαγμα τησ ψυχησ αυτου 
  

NS: ανθρωποσ = ανοσ  2896 
 
Mark 8:38 οσ γαρ εαν επαισχυνθη με και τουσ εμουσ λογουσ εν τη γενεα ταυτη τη2 μοιχαλιδι 
και αμαρτωλω και ο υιοσ του ανθρωπου επαισχυνθησεται αυτον οταν ελθη εν τη δοξη του 
πατροσ αυτου μετα των αγγελων των αγιων  
 

NS:  ανθρωπου = ανου  2896 
πατροσ = πρσ  2896 

 
ταυτη] ταυτηι 2896 
τη2] τηι 2896 
αμαρτωλω] αμαρτωλωι 2896 
ελθη] ελθηι 2896 
τη δοξη] τηι δοξηι 2896 

 
Mark 9:1 και ελεγεν αυτοισ αμην λεγω υμιν οτι εισιν τινεσ των ωδε εστηκοτων οιτινεσ ου μη 
γευσωνται θανατου εωσ αν ιδωσιν την βασιλειαν του θεου εληλυθυιαν εν δυναμει  
 

NS: θεου = θυ  2896 
 

εισιν] εισι 2896 
ιδωσιν] ιδωσι 2896 

 
Mark 9:2 και μεθ ημερασ εξ παραλαμβανει ο ιησουσ τον πετρον και τον ιακωβον και ιωαννην 
και αναφερει αυτουσ εισ οροσ υψηλον κατ ιδιαν μονουσ και μετεμορφωθη εμπροσθεν αυτων 
 

FRAG: 2896 
και μεθ ημερασ εξ παραλαμβανει ο ιησουσ τον πετρον και τον ιακωβον και ιωαννην 



και αναφερει αυτουσ εισ οροσ υψηλον κατ ιδιαν μο{ν}ουσ και μετεμορφωθη 
εμπροσθεν αυτων 
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 
Mark 9:3 και τα ιματια αυτου εγενοντο στιλβοντα λευκα λιαν ωσ χιων οια γναφευσ επι τησ 
γησ ου δυναται λευκαναι  
 

ωσ] ωσει 2896 
 
Mark 9:4 και ωφθη αυτοισ ηλιασ συν μωση και ησαν συλλαλουντεσ τω ιησου  
 

NS: ιησου = ιυ  2896 
 

μωση] μωυσει 2896 
τω] τωι 2896 

 
Mark 9:5 και αποκριθεισ ο πετροσ λεγει τω ιησου ραββι καλον εστιν ημασ ωδε ειναι και 
ποιησωμεν σκηνασ τρεισ σοι μιαν και μωση μιαν και ηλια μιαν  
 

NS: ιησου = ιυ  2896 
 
μωση] μωσει 2896 

 
Mark 9:6 ου γαρ ηδει τι λαληση ησαν γαρ εκφοβοι  
 

ηδει] ηιδει 2896 
λαληση] λαλησει 2896 

 
Mark 9:7 και εγενετο νεφελη επισκιαζουσα αυτοισ και ηλθεν φωνη εκ τησ νεφελησ ουτοσ 
εστιν ο υιοσ μου ο αγαπητοσ αυτου ακουετε  
 

ηλθεν] ηλθε 2896 
 
Mark 9:8 και εξαπινα περιβλεψαμενοι ουκετι ουδενα ειδον αλλα τον ιησουν μονον μεθ 
εαυτων  
 

NS: ιησουν = ιν  2896 
 
Mark 9:9 καταβαινοντων δε αυτων απο του ορουσ διεστειλατο αυτοισ ινα μηδενι διηγησωνται 
α ειδον ει μη οταν ο υιοσ του ανθρωπου εκ νεκρων αναστη  
 

NS:  υιοσ = υσ  2896 
ανθρωπου = ανου  2896 

 



αναστη] αναστηι 2896 
 
Mark 9:10 και τον λογον εκρατησαν προσ εαυτουσ συζητουντεσ τι εστιν το εκ νεκρων 
αναστηναι  
 

εστιν] εστι 2896 
 
Mark 9:11 και επηρωτων αυτον λεγοντεσ οτι λεγουσιν οι γραμματεισ οτι ηλιαν δει ελθειν 
πρωτον 
 
Mark 9:12 ο δε αποκριθεισ ειπεν αυτοισ ηλιασ μεν ελθων πρωτον αποκαθιστα παντα και πωσ 
γεγραπται επι τον υιον του ανθρωπου ινα πολλα παθη και εξουδενωθ  
 

NS: ανθρωπου = ανου  2896 
 

και πωσ] καθωσ 2896 
παθη] παθηι 2896 
εξουδενωθ] εξουδενωθηι 2896 

 
Mark 9:13 αλλα λεγω υμιν οτι και ηλιασ εληλυθεν και εποιησαν αυτω οσα ηθελησαν καθωσ 
γεγραπται επ αυτον  
 

εληλυθεν] εληλυθε 2896 
αυτω] αυτωι 2896 

 
Mark 9:14 και ελθων προσ τουσ μαθητασ ειδεν οχλον πολυν περι αυτουσ και γραμματεισ 
συζητουντασ αυτοισ  
 
Mark 9:15 και ευθεωσ πασ ο οχλοσ ιδων αυτον εξεθαμβηθη και προστρεχοντεσ ησπαζοντο 
αυτον  
 
Mark 9:16 και επηρωτησεν τουσ γραμματεισ τι συζητειτε προσ αυτουσ 
 

επηρωτησεν] επηρωτησε 2896 
 
Mark 9:17 και αποκριθεισ εισ εκ του οχλου ειπεν διδασκαλε ηνεγκα τον υιον μου προσ σε 
εχοντα πνευμα αλαλον  
 

NS: υιον = υν  2896 
 
ειπεν] ειπε 2896 

 
Mark 9:18 και οπου αν αυτον καταλαβη ρησσει αυτον και αφριζει και τριζει τουσ οδοντασ 
αυτου και ξηραινεται και ειπον τοισ μαθηταισ σου ινα αυτο εκβαλωσιν και ουκ ισχυσαν  
 



καταλαβη] καταλαβηι 2896 
εκβαλωσιν] εκβαλωσι 2896 

 
Mark 9:19 ο δε αποκριθεισ αυτω λεγει ω γενεα απιστοσ εωσ ποτε προσ υμασ εσομαι εωσ ποτε 
ανεξομαι υμων φερετε αυτον προσ με  
 

αυτω] αυτωι 2896 
 
Mark 9:20 και ηνεγκαν αυτον προσ αυτον και ιδων αυτον ευθεωσ το πνευμα εσπαραξεν αυτον 
και πεσων επι τησ γησ εκυλιετο αφριζων  
 
Mark 9:21 και επηρωτησεν τον πατερα αυτου ποσοσ χρονοσ εστιν ωσ τουτο γεγονεν αυτω ο δε 
ειπεν παιδιοθεν  
 

NS: πατερα = πρα  2896 

 
επηρωτησεν] επηρωτησε 2896 
αυτω] αυτωι 2896 
ειπεν] ειπε 2896 

 
Mark 9:22 και πολλακισ αυτον και εισ το πυρ εβαλεν και εισ υδατα ινα απολεση αυτον αλλ ει 
τι δυνασαι βοηθησον ημιν σπλαγχνισθεισ εφ ημασ  
 

εβαλεν] εβαλε 2896 
απολεση] απολεσηι 2896 

 
Mark 9:23 ο δε ιησουσ ειπεν αυτω το ει δυνασαι πιστευσαι παντα δυνατα τω πιστευοντι  
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 

 
αυτω] αυτωι 2896 

 
Mark 9:24 και ευθεωσ κραξασ ο πατηρ του παιδιου μετα δακρυων ελεγεν πιστευω κυριε βοηθει 
μου τη απιστια  
 

NS:  πατηρ = πηρ  2896 
κυριε = κε  2896 

 
ελεγεν] ελεγε 2896 
τη απιστια] τηι απιστιαι 2896 

 
Mark 9:25 ιδων δε ο ιησουσ οτι επισυντρεχει οχλοσ επετιμησεν τω1 πνευματι τω ακαθαρτω 
λεγων αυτω το πνευμα το αλαλον και κωφον εγω σοι επιτασσω εξελθε εξ αυτου και μηκετι 
εισελθησ εισ αυτον  
 



NS:  ιησουσ = ισ  2896 
πνευματι = πνι  2896 

 
επισυντρεχει] + ο 2896 
επετιμησεν] επετιμησε 2896 
τω1] τωι 2896 
τω ακαθαρτω] τωι ακαθαρτωι 2896 
αυτω] αυτωι 2896 

 
Mark 9:26 και κραξαν και πολλα σπαραξαν αυτον εξηλθεν και εγενετο ωσει νεκροσ ωστε 
πολλουσ λεγειν οτι απεθανεν  
 

εξηλθεν] εξηλθε 2896 
 
Mark 9:27 ο δε ιησουσ κρατησασ αυτον τησ χειροσ ηγειρεν αυτον και ανεστη  
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 
Mark 9:28 και εισελθοντα αυτον εισ οικον οι μαθηται αυτου επηρωτων αυτον κατ ιδιαν οτι 
ημεισ ουκ ηδυνηθημεν εκβαλειν αυτο 
 

οτι] δια τι 2896 
 
Mark 9:29 και ειπεν αυτοισ τουτο το γενοσ εν ουδενι δυναται εξελθειν ει μη εν προσευχη και 
νηστεια  
 

προσευχη] προσευχηι 2896 
νηστεια] νηστειαι 2896 

 
Mark 9:30 και εκειθεν εξελθοντεσ παρεπορευοντο δια τησ γαλιλαιασ και ουκ ηθελεν ινα τισ 
γνω  
 
Mark 9:31 εδιδασκεν γαρ τουσ μαθητασ αυτου και ελεγεν αυτοισ οτι ο υιοσ του ανθρωπου 
παραδιδοται εισ χειρασ ανθρωπων και αποκτενουσιν αυτον και αποκτανθεισ τη τριτη ημερα 
αναστησεται  
 

FRAG: 2896 
εδιδασκε γαρ τουσ μαθητασ αυτου και ελεγεν αυτοισ οτι ο υιοσ του ανθρωπου 
π{α}ραδιδοται εισ χειρασ ανθρωπων και αποκτενουσιν αυτον και αποκτανθεισ τηι 
τριτηι ημεραι αναστησεται 
 

NS:  ανθρωπου = ανου  2896 
ανθρωπων = ανων  2896 

 
εδιδασκεν] εδιδασκε 2896 



τη τριτη ημερα] τηι τριτηι ημεραι 2896 
 
Mark 9:32 οι δε ηγνοουν το ρημα και εφοβουντο αυτον επερωτησαι  
 
Mark 9:33 και ηλθεν εισ καπερναουμ και εν τη οικια γενομενοσ επηρωτα αυτουσ τι εν τη οδω 
προσ εαυτουσ διελογιζεσθε 
 

τη οικια] τηι οικιαι 2896 
τη οδω] τηι οδωι 2896 

 
Mark 9:34 οι δε εσιωπων προσ αλληλουσ γαρ διελεχθησαν εν τη οδω τισ μειζων  
 

FRAG: 2896 
οι δε εσιωπων προσ αλλη{λ}ουσ γαρ διελεχθησαν εν τηι οδωι τισ μειζων 

 
τη οδω] τηι οδωι 2896 

 
Mark 9:35 και καθισασ εφωνησεν τουσ δωδεκα και λεγει αυτοισ ει τισ θελει πρωτοσ ειναι 
εσται παντων εσχατοσ και παντων διακονοσ  
 

FRAG: 2896 
κ{α}ι καθισασ εφωνησε τουσ δωδεκα και λε{γει} αυτοισ ει τισ θελει πρωτοσ ειναι 
εσται παντων εσχατοσ και παντων διακονοσ 
 

εφωνησεν] εφωνησε 2896 
 
Mark 9:36 και λαβων παιδιον εστησεν αυτο εν μεσω αυτων και εναγκαλισαμενοσ αυτο ειπεν 
αυτοισ 
 

μεσω] μεσωι 2896 
 

Mark 9:37 οσ εαν εν των τοιουτων παιδιων δεξηται επι τω ονοματι μου εμε δεχεται και οσ εαν 
εμε δεξηται ουκ εμε δεχεται αλλα τον αποστειλαντα με  
 

τω] τωι 2896 
 
Mark 9:38 απεκριθη δε αυτω ιωαννησ λεγων διδασκαλε ειδομεν τινα τω ονοματι σου 
εκβαλλοντα δαιμονια οσ ουκ ακολουθει ημιν και εκωλυσαμεν αυτον οτι ουκ ακολουθει ημιν 
 

αυτω] αυτωι 2896 
τω] τωι 2896 

 
Mark 9:39 ο δε ιησουσ ειπεν μη κωλυετε αυτον ουδεισ γαρ εστιν οσ ποιησει δυναμιν επι τω 
ονοματι μου και δυνησεται ταχυ κακολογησαι με  
 



FRAG: 2896 
ο δε ιησουσ ειπε μη κωλυετε αυτον ουδεισ γαρ εστιν οσ ποιησει δυναμιν επι τωι 
ονοματι μου {κ}αι δυνησεται ταχυ κακολογησαι με  

 
NS: ιησουσ = ισ  2896 

 
ειπεν] ειπε 2896 
τω] τωι 2896 

 
Mark 9:40 οσ γαρ ουκ εστιν καθ υμων υπερ ημων εστιν 
 

εστιν] εστι 2896 
 
Mark 9:41 οσ γαρ αν ποτιση υμασ ποτηριον υδατοσ εν ονοματι μου οτι χριστου εστε αμην λεγω 
υμιν ου μη απολεση τον μισθον αυτου  
 

NS: χριστου = χυ  2896 
 

ποτιση] ποτισηι 2896 
εν] + τωι 2896 
απολεση] απολεσει 2896 

 
Mark 9:42 και οσ εαν σκανδαλιση ενα των μικρων των πιστευοντων εισ εμε καλον εστιν αυτω 
μαλλον ει περικειται λιθοσ μυλικοσ περι τον τραχηλον αυτου και βεβληται εισ την θαλασσαν  
 

σκανδαλιση] σκανδαλισηι 2896 
αυτω] αυτωι 2896 

 
Mark 9:43 και εαν σκανδαλιζη σε η χειρ σου αποκοψον αυτην καλον σοι εστιν κυλλον εισ την 
ζωην εισελθειν η τασ δυο χειρασ εχοντα απελθειν εισ την γεενναν εισ το πυρ το ασβεστον  
 

FRAG: 2896 
και εαν σκανδαλιζηι σε η χειρ σου αποκοψον αυτην καλον σοι εστι κυλλον εισ την 
ζωην {ει}σελθειν η τασ δυο χειρασ εχοντα απελθε{ιν} εισ την γεενναν εισ το πυρ το 
ασβεστον 

 
σκανδαλιζη] σκανδαλιζηι 2896 
εστιν] εστι 2896 

 
Mark 9:44 οπου ο σκωληξ αυτων ου τελευτα και το πυρ ου σβεννυται  
 

FRAG: 2896 
οπ{ου} ο σκωληξ αυτων ου τελευτα και το πυρ ου σ{βεν}νυται 

 
Mark 9:45 και εαν ο πουσ σου σκανδαλιζη σε αποκοψον αυτον καλον εστιν σοι εισελθειν εισ 



την ζωην χωλον η τουσ δυο ποδασ εχοντα βληθηναι εισ την γεενναν εισ το πυρ το ασβεστον  
 

FRAG: 2896 
και εαν ο πουσ σου σκανδαλιζηι σε αποκοψον αυτον καλον γαρ εστι σοι εισελθειν 
εισ την ζωην χωλον η τουσ δυο ποδασ εχοντα βληθηναι εισ την γεενναν εισ το πυρ 
το ασβεστον 

 
σκανδαλιζη] σκανδαλιζηι 2896 
καλον] + γαρ 2896 
εστιν] εστι 2896 

 
Mark 9:46 οπου ο σκωληξ αυτων ου τελευτα και το πυρ ου σβεννυται  
 
Mark 9:47 και εαν ο οφθαλμοσ σου σκανδαλιζη σε εκβαλε αυτον καλον σοι εστιν 
μονοφθαλμον εισελθειν εισ την βασιλειαν του θεου η δυο οφθαλμουσ εχοντα βληθηναι εισ την 
γεενναν του πυροσ  
 

FRAG: 2896 
και εαν ο οφθαλμοσ σου σκανδαλιζη σε εκβαλε αυτον καλον σοι εστιν μονοφθαλμον 
εισελθειν εισ την βασιλειαν του θεου η δυο οφθαλμουσ εχοντα βληθηναι ει{σ} την 
γεενναν του πυροσ 

 
NS: θεου = θυ  2896 

 
σκανδαλιζη] σκανδαλιζηι 2896 
εστιν] εστι 2896 

 
Mark 9:48 οπου ο σκωληξ αυτων ου τελευτα και το πυρ ου σβεννυται  
 

FRAG: 2896 
οπου ο σκωλη{ξ} αυτων ου τελευτα και το πυρ ου σβεννυτα{ι} 

 
Mark 9:49 πασ γαρ πυρι αλισθησεται και πασα θυσια αλι αλισθησεται  
 

FRAG: 2896 
πασ γαρ πυρι αλισθησεται και πασα θ{υ}σια αλι αλισθησεται 

 
Mark 9:50 καλον το αλασ εαν δε το αλασ αναλον γενηται εν τινι αυτο αρτυσετε εχετε εν 
εαυτοισ αλασ και ειρηνευετε εν αλληλοισ  
 

FRAG: 2896 
καλον το αλασ ε{αν} δε το αλασ αναλον γενηται εν τινι αυτο αρτυσετε εχετε εν 
εαυτοισ αλασ και ειρηνευετε εν αλληλοισ 

 
Mark 10:1 κακειθεν αναστασ ερχεται εισ τα ορια τησ ιουδαιασ δια του περαν του ιορδανου και 
συμπορευονται παλιν οχλοι προσ αυτον και ωσ ειωθει παλιν εδιδασκεν αυτουσ  



 
Mark 10:2 και προσελθοντεσ φαρισαιοι επηρωτησαν αυτον ει εξεστιν ανδρι γυναικα απολυσαι 
πειραζοντεσ αυτον 
 
Mark 10:3 ο δε αποκριθεισ ειπεν αυτοισ τι υμιν ενετειλατο μωσησ  
 

FRAG: 2896 
ο δε αποκριθεισ ειπεν αυτοισ τι υμιν ενετειλατο μωυσησ 

 
μωσησ] μωυσησ 2896 

 
Mark 10:4 οι δε ειπον μωσησ επετρεψεν βιβλιον αποστασιου γραψαι και απολυσαι  
 

επετρεψεν] επετρεψε 2896 

 
Mark 10:5 και αποκριθεισ ο ιησουσ ειπεν αυτοισ προσ την σκληροκαρδιαν υμων εγραψεν υμιν 
την εντολην ταυτην 
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 
Mark 10:6 απο δε αρχησ κτισεωσ αρσεν και θηλυ εποιησεν αυτουσ ο θεοσ  
 

NS: θεοσ = θσ  2896 
 
Mark 10:7 ενεκεν τουτου καταλειψει ανθρωποσ τον πατερα αυτου και την μητερα και 
προσκολληθησεται προσ την γυναικα αυτου  
  

NS:  ανθρωποσ = ανοσ  2896 
πατερα = πρα  2896 
μητερα = μρα  2896 

 
Mark 10:8 και εσονται οι δυο εισ σαρκα μιαν ωστε ουκετι εισιν δυο αλλα μια σαρξ  
 

εισιν] εισι 2896 
 
Mark 10:9 ο ουν ο θεοσ συνεζευξεν ανθρωποσ μη χωριζετω  
 

NS:  θεοσ = θσ  2896 
ανθρωποσ = ανοσ  2896 

 
Mark 10:10 και εν τη οικια παλιν οι μαθηται αυτου περι του αυτου επηρωτησαν αυτον  
 

τη οικια] τηι οικιαι 2896 
 



Mark 10:11 και λεγει αυτοισ οσ εαν απολυση την γυναικα αυτου και γαμηση αλλην μοιχαται 
επ αυτην 
 

απολυση] απολυσηι 2896 
γαμηση] γαμησηι 2896 

 
Mark 10:12 και εαν γυνη απολυση τον ανδρα αυτησ και γαμηση αλλω μοιχαται  
 

απολυση] απολυσηι 2896 
γαμηση] γαμηθηι 2896 
αλλω] αλλωι 2896 

 
Mark 10:13 και προσεφερον αυτω παιδια ινα αψηται αυτων οι δε μαθηται επετιμων τοισ 
προσφερουσιν  
 

αυτω] αυτωι 2896 
 
Mark 10:14 ιδων δε ο ιησουσ ηγανακτησεν και ειπεν αυτοισ αφετε τα παιδια ερχεσθαι προσ με 
μη κωλυετε αυτα των γαρ τοιουτων εστιν η βασιλεια του θεου  
 

NS:  ιησουσ = ισ  2896 
θεου = θυ  2896 

 
ηγανακτησεν] ηγανακτησε 2896 

 
Mark 10:15 αμην λεγω υμιν οσ εαν μη δεξηται την βασιλειαν του θεου ωσ παιδιον ου μη 
εισελθη εισ αυτην  
 

NS: θεου = θυ  2896 
 
Mark 10:16 και εναγκαλισαμενοσ αυτα τιθεισ τασ χειρασ επ αυτα ευλογει αυτα  
 

αυτα] αυτοισ 2896 
 
Mark 10:17 και εκπορευομενου αυτου εισ οδον προσδραμων εισ και γονυπετησασ αυτον 
επηρωτα αυτον διδασκαλε αγαθε τι ποιησω ινα ζωην αιωνιον κληρονομησω 
 
Mark 10:18 ο δε ιησουσ ειπεν αυτω τι με λεγεισ αγαθον ουδεισ αγαθοσ ει μη εισ ο θεοσ  
 

NS:  ιησουσ = ισ  2896 
θεοσ = θσ  2896 

 
αυτω] αυτωι 2896 

 



Mark 10:19 τασ εντολασ οιδασ μη μοιχευσησ μη φονευσησ μη κλεψησ μη ψευδομαρτυρησησ 
μη αποστερησησ τιμα τον πατερα σου και την μητερα  
 

NS: πατερα = πρα  2896 
μητερα = μρα  2896 

 

μοιχευσησ] μοιχευσηισ 2896 
φονευσησ] φονευσηισ 2896 
κλεψησ] κλεψηισ 2896 
ψευδομαρτυρησησ] ψευδομαρτυρησηισ 2896 
αποστερησησ] αποστερησηισ 2896 
 

Mark 10:20 ο δε αποκριθεισ ειπεν αυτω διδασκαλε ταυτα παντα εφυλαξαμην εκ νεοτητοσ μου  
 

αυτω] αυτωι 2896 
 
Mark 10:21 ο δε ιησουσ εμβλεψασ αυτω1 ηγαπησεν αυτον και ειπεν αυτω2 εν σοι υστερει υπαγε 
οσα εχεισ πωλησον και δοσ πτωχοισ και εξεισ θησαυρον εν ουρανω και δευρο ακολουθει μοι 
αρασ τον σταυρον  
 

NS:  ουρανωι = ουνωι  2896 
σταυρον = στρον  2896 

 
αυτω1] αυτωι 2896 
αυτω2] αυτωι 2896 
ουρανω] ουρανωι 2896 

 
Mark 10:22 ο δε στυγνασασ επι τω λογω απηλθεν λυπουμενοσ ην γαρ εχων κτηματα πολλα  
 

τω λογω] τωι λογωι 2896 
απηλθεν] απηλθε 2896 

 
Mark 10:23 και περιβλεψαμενοσ ο ιησουσ λεγει τοισ μαθηταισ αυτου πωσ δυσκολωσ οι τα 
χρηματα εχοντεσ εισ την βασιλειαν του θεου εισελευσονται  
 

NS:  ιησουσ = ισ  2896 
θεου = θυ  2896 

 
Mark 10:24 οι δε μαθηται εθαμβουντο επι τοισ λογοισ αυτου ο δε ιησουσ παλιν αποκριθεισ 
λεγει αυτοισ τεκνα πωσ δυσκολον εστιν τουσ πεποιθοτασ επι χρημασιν εισ την βασιλειαν του 
θεου εισελθειν  
 

FRAG: 2896 
οι δε μαθηται εθαμβουντο επι τοισ λογοισ αυτου ο δε ιησουσ παλιν αποκριθεισ 



λεγει αυτοισ τεκνα πωσ δυσκολον εστι τουσ πεποιθοτασ επι χρημασιν εισ την 
βασιλειαν του θεου εισελθειν 
 

NS:  ιησουσ = ισ  2896 
θεου = θυ  2896 

 
παλιν αποκριθεισ] 2-1 2896 
εστιν] εστι 2896 

 
Mark 10:25 ευκοπωτερον εστιν καμηλον δια τησ τρυμαλιασ τησ ραφιδοσ εισελθειν η πλουσιον 
εισ την βασιλειαν του θεου εισελθειν  
 

NS: θεου = θυ  2896 
 

εστιν] εστι 2896 
 
Mark 10:26 οι δε περισσωσ εξεπλησσοντο λεγοντεσ προσ εαυτουσ και τισ δυναται σωθηναι 
 
Mark 10:27 εμβλεψασ δε αυτοισ ο ιησουσ λεγει παρα ανθρωποισ αδυνατον αλλ ου παρα θεω1 
παντα γαρ δυνατα εστιν παρα τω θεω2  
 

NS:  ιησουσ = ισ  2896 
ανθρωποισ = ανοισ  2896 
θεωι1 = θωι  2896 
θεωι2 = θωι  2896 

 
θεω1] θεωι 2896 
εστιν] εστι 2896 
τω] τωι 2896 
θεω2] θεωι 2896 

 
Mark 10:28 ηρξατο ο πετροσ λεγειν αυτω ιδου ημεισ αφηκαμεν παντα και ηκολουθησαμεν σοι  
 

ηρξατο] + δε 2896 
αυτω] αυτωι 2896 
σοι] + και 2896 

 
Mark 10:29 αποκριθεισ ο ιησουσ ειπεν αμην λεγω υμιν ουδεισ εστιν οσ αφηκεν οικιαν η 
αδελφουσ η αδελφασ η πατερα η μητερα η γυναικα η τεκνα η αγρουσ ενεκεν εμου και ενεκεν2 
του ευαγγελιου  
 

NS:  ιησουσ = ισ  2896 
πατερα = πρα  2896 
μητερα = μρα  2896 



 
ενεκεν2] OMIT 2896 

 
Mark 10:30 εαν μη λαβη εκατονταπλασιονα νυν εν τω καιρω τουτω οικιασ και αδελφουσ και 
αδελφασ και μητερασ και τεκνα και αγρουσ μετα διωγμων και εν τω1 αιωνι τω ερχομενω ζωην 
αιωνιον  
 

NS:  πατερα = πρα  2896 
μητερα = μρα  2896 

 
λαβη] λαβηι 2896 
τω καιρω τουτω] τωι καιρωι τουτωι 2896 
μητερασ] πατερα και μητερα 2896 
τω1] τωι 2896 
τω ερχομενω] τωι ερχομενωι 2896 

 
Mark 10:31 πολλοι δε εσονται πρωτοι εσχατοι και εσχατοι πρωτοι  
 

και] + οι 2896 
 
Mark 10:32 ησαν δε εν τη οδω αναβαινοντεσ εισ ιεροσολυμα και ην προαγων αυτουσ ο ιησουσ 
και εθαμβουντο και ακολουθουντεσ εφοβουντο και παραλαβων παλιν τουσ δωδεκα ηρξατο 
αυτοισ λεγειν τα μελλοντα αυτω συμβαινειν 
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 

τη οδω] τηι οδωι 2896 
αυτω] αυτωι 2896 

 
Mark 10:33 οτι ιδου αναβαινομεν εισ ιεροσολυμα και ο υιοσ του ανθρωπου παραδοθησεται 
τοισ αρχιερευσιν και τοισ2 γραμματευσιν και κατακρινουσιν αυτον θανατω και παραδωσουσιν 
αυτον τοισ εθνεσιν  
 

αρχιερευσιν] αρχιερευσι 2896 
τοισ2] OMIT 2896 
γραμματευσιν] γραμματευσι 2896 
θανατω] θανατωι 2896 
εθνεσιν] εθνεσι 2896  

 
Mark 10:34 και εμπαιξουσιν αυτω1 και μαστιγωσουσιν αυτον και εμπτυσουσιν αυτω2 και 
αποκτενουσιν αυτον και τη τριτη ημερα αναστησεται  
 

αυτω1] αυτωι 2896 
αυτω2] αυτωι 2896 
τη τριτη ημερα] τηι τριτηι ημεραι 2896 



 
Mark 10:35 και προσπορευονται αυτω ιακωβοσ και ιωαννησ οι υιοι ζεβεδαιου λεγοντεσ 
διδασκαλε θελομεν ινα ο εαν αιτησωμεν ποιησησ ημιν  
 

αυτω] αυτωι 2896 
ποιησησ] ποιησηισ 2896 

 
Mark 10:36 ο δε ειπεν αυτοισ τι θελετε ποιησαι με υμιν  
 

FRAG: 2896 
ο δε ειπεν α{υ}τοισ τι θελετε ποιησαι με υμιν 

 
Mark 10:37 οι δε ειπον αυτω δοσ ημιν ινα εισ εκ δεξιων σου και εισ εξ ευωνυμων σου 
καθισωμεν εν τη δοξη σου  
 

FRAG: 2896 
οι δε ειπον αυτωι δοσ ημιν ινα εισ εκ δεξιων σο{υ} και εισ εξ ευωνυμων σου 
καθισωμεν εν τηι δοξηι σου 
 

αυτω] αυτωι 2896 
τη δοξη] τηι δοξηι 2896 

 
Mark 10:38 ο δε ιησουσ ειπεν αυτοισ ουκ οιδατε τι αιτεισθε δυνασθε πιειν το ποτηριον ο εγω 
πινω και το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθηναι 
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 
Mark 10:39 οι δε ειπον αυτω δυναμεθα ο δε ιησουσ ειπεν αυτοισ το μεν ποτηριον ο εγω πινω 
πιεσθε και το βαπτισμα ο εγω βαπτιζομαι βαπτισθησεσθε 
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 

αυτω] αυτωι 2896 
 
Mark 10:40 το δε καθισαι εκ δεξιων μου και εξ ευωνυμων ουκ εστιν εμον δουναι αλλ οισ 
ητοιμασται  
 
Mark 10:41 και ακουσαντεσ οι δεκα ηρξαντο αγανακτειν περι ιακωβου και ιωαννου  
 
Mark 10:42 ο δε ιησουσ προσκαλεσαμενοσ αυτουσ λεγει αυτοισ οιδατε οτι οι δοκουντεσ αρχειν 
των εθνων κατακυριευουσιν αυτων και οι μεγαλοι αυτων κατεξουσιαζουσιν αυτων  
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 
Mark 10:43 ουχ ουτωσ δε εσται1 εν υμιν αλλ οσ εαν θελη γενεσθαι μεγασ εν υμιν εσται υμων 



διακονοσ 
 

θελη] θεληι 2896 

 
Mark 10:44 και οσ αν θελη υμων γενεσθαι πρωτοσ εσται παντων δουλοσ  
 

αν] εαν 2896 
θελη] θεληι 2896 

 
Mark 10:45 και γαρ ο υιοσ του ανθρωπου ουκ ηλθεν διακονηθηναι αλλα διακονησαι και 
δουναι την ψυχην αυτου λυτρον αντι πολλων  
 

NS: ανθρωπου = ανου  2896 
 

ηλθεν] ηλθε 2896 
 
Mark 10:46 και ερχονται εισ ιεριχω και εκπορευομενου αυτου απο ιεριχω και των μαθητων 
αυτου και οχλου ικανου υιοσ τιμαιου βαρτιμαιοσ ο τυφλοσ εκαθητο παρα την οδον προσαιτων  
 

FRAG: 2896 
και ερχονται εισ ιεριχω και εκπ{ο}ρευομενου αυτου απο ιεριχω και των μαθητων 
αυτου και οχλου ικανου υιοσ τιμαιου βαρτιμαιοσ ο τυφλοσ εκαθητο παρα την οδον 
προσαιτων 

 
Mark 10:47 και ακουσασ οτι ιησουσ ο ναζωραιοσ εστιν ηρξατο κραζειν και λεγειν ο υιοσ δαυιδ 
ιησου ελεησον με  
 

NS:  ιησουσ = ισ  2896 
δαυιδ = δαδ  2896 
ιησου = ιυ  2896 

 
Mark 10:48 και επετιμων αυτω πολλοι ινα σιωπηση ο δε πολλω μαλλον εκραζεν υιε δαυιδ 
ελεησον με  
 

NS: δαυιδ = δαδ  2896 
 
αυτω] αυτωι 2896 
σιωπηση] σιωπησηι 2896 
πολλω] πολλωι 2896 

 
Mark 10:49 και στασ ο ιησουσ ειπεν αυτον φωνηθηναι και φωνουσιν τον τυφλον λεγοντεσ 
αυτω θαρσει εγειραι φωνει σε  
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 



φωνουσιν] φωνουσι 2896 
αυτω] αυτωι 2896 
εγειραι] εγειρε 2896  

 
Mark 10:50 ο δε αποβαλων το ιματιον αυτου αναστασ ηλθεν προσ τον ιησουν  
 

NS: ιησουν = ιν  2896 
 

ηλθεν] ηλθε 2896 
 

Mark 10:51 και αποκριθεισ λεγει αυτω1 ο ιησουσ τι θελεισ ποιησω σοι ο δε τυφλοσ ειπεν αυτω2 
ραββουνι ινα αναβλεψω  
 

FRAG: 2896 
και αποκριθεισ λεγει αυτω{ι} ο ιησουσ τι θελεισ ποιησω σοι ο δε τυφλοσ ειπεν αυτωι 
ραββουνι ινα αναβλεψω 

 
NS: ιησουσ = ισ  2896 

 
αυτω1] αυτωι 2896vid 

αυτω2] αυτωι 2896 
 
Mark 10:52 ο δε ιησουσ ειπεν αυτω υπαγε η πιστισ σου σεσωκεν σε και ευθεωσ ανεβλεψεν και 
ηκολουθει τω ιησου εν τη οδω  
 

FRAG: 2896 
ο δε ιησουσ {ει}πεν αυτωι υπαγε η πιστισ σου σεσωκε σε και ευθεωσ ανεβλεψεν και 
ηκολουθει τωι ιησου εν τηι οδωι 

 
NS:  ιησουσ = ισ  2896 

ιησου = ιυ  2896 
 

αυτω] αυτωι 2896 
σεσωκεν] σεσωκε 2896 
τω] τωι 2896 
τη οδω] τηι οδωι 2896 

 
Mark 11:1 και οτε εγγιζουσιν εισ ιερουσαλημ εισ βηθφσαγη και βηθανιαν προσ το οροσ των 
ελαιων αποστελλει δυο των μαθητων αυτου  
 

βηθφσαγη] βηθφαγη 2896 
αποστελλει] απεστειλε 2896 

 
Mark 11:2 και λεγει αυτοισ υπαγετε εισ την κωμην την κατεναντι υμων και ευθεωσ 
εισπορευομενοι εισ αυτην ευρησετε πωλον δεδεμενον εφ ον ουδεισ ανθρωπων κεκαθικεν 



λυσαντεσ αυτον αγαγετε  
 

NS: ανθρωπων = ανων  2896 
 

κεκαθικεν] κεκαθηκεν 2896 
 
Mark 11:3 και εαν τισ υμιν ειπη τι ποιειτε τουτο ειπατε οτι ο κυριοσ αυτου χρειαν εχει και 
ευθεωσ αυτον αποστελλει ωδε  
 

FRAG: 2896 
και εαν τισ υμι{ν} ειπηι τι ποιειτε τουτο ειπατε οτι ο {κυ}ριοσ αυτου χρειαν εχει και 
ευθεωσ αυτον αποστελλει ωδε 

 
ειπη] ειπηι 2896 

 
Mark 11:4 απηλθον δε και ευρον πωλον δεδεμενον προσ την θυραν εξω επι του αμφοδου και 
λυουσιν αυτον  
 
Mark 11:5 και τινεσ των εκει εστηκοτων ελεγον αυτοισ τι ποιειτε λυοντεσ τον πωλον 
  
Mark 11:6 οι δε ειπον αυτοισ καθωσ ενετειλατο ο ιησουσ και αφηκαν αυτουσ  
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 
Mark 11:7 και ηγαγον τον πωλον προσ τον ιησουν και επεβαλον αυτω1 τα ιματια αυτων και 
εκαθισεν επ αυτω2  
 

NS: ιησουν = ιν  2896 
 

αυτω1] αυτωι 2896 
αυτω2] αυτωι 2896 

 
Mark 11:8 πολλοι δε τα ιματια αυτων εστρωσαν εισ την οδον αλλοι δε στοιβαδασ εκοπτον εκ 
των δενδρων και εστρωννυον εισ την οδον  
 

στοιβαδασ] στυβαδασ 2896 

 
Mark 11:9 και οι προαγοντεσ και οι ακολουθουντεσ εκραξαν λεγοντεσ ωσαννα ευλογημενοσ ο 
ερχομενοσ εν ονοματι κυριου 
 

NS: κυριου = κυ  2896 
 

εκραξαν] εκραζον 2896 
 
Mark 11:10 ευλογημενη η ερχομενη βασιλεια εν ονοματι κυριου του πατροσ ημων δαυιδ 



ωσαννα εν τοισ υψιστοισ  
 

NS:  κυριου = κυ  2896 
πατροσ = πρσ  2896 
δαυιδ = δαδ  2896 

 
Mark 11:11 και εισηλθεν εισ ιεροσολυμα ο ιησουσ και εισ το ιερον και περιβλεψαμενοσ παντα 
οψιασ ηδη ουσησ τησ ωρασ εξηλθεν εισ βηθανιαν μετα των δωδεκα  
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 
Mark 11:12 και τη επαυριον εξελθοντων αυτων απο βηθανιασ επεινασεν  
 

τη] τηι 2896 
επεινασεν] επεινασε 2896 
 

Mark 11:13 και ιδων συκην μακροθεν εχουσαν φυλλα ηλθεν ει αρα ευρησει τι εν αυτη και 
ελθων επ αυτην ουδεν ευρεν ει μη φυλλα ου γαρ ην καιροσ συκων  
 

FRAG: 2896 
{κ}αι ιδων συκην μιαν μακροθεν εχουσαν φυλ{λ}α ηλθεν ει αρα ευρησει τι εν αυτηι 
και ελ{θ}ων επ αυτην ουδεν ευρεν ει μη φυλλα ου {γα}ρ ην καιροσ συκων 

 
συκην] + μιαν 2896 
αυτη] αυτηι 2896 

 
Mark 11:14 και αποκριθεισ ο ιησουσ ειπεν αυτη μηκετι εκ σου εισ τον αιωνα μηδεισ καρπον 
φαγοι και ηκουον οι μαθηται αυτου  
 

FRAG: 2896 
και αποκριθεισ ο ιησουσ ειπεν αυτηι μηκετι εκ σου εισ τον αιωνα μηδεισ καρπον 
φαγοι και ηκουον οι μαθηται {α}υτου 
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 

αυτη] αυτηι 2896 
 
Mark 11:15 και ερχονται εισ ιεροσολυμα και εισελθων ο ιησουσ εισ το ιερον ηρξατο εκβαλλειν 
τουσ πωλουντασ και3 αγοραζοντασ εν τω ιερω και τασ τραπεζασ των κολλυβιστων και τασ 
καθεδρασ των πωλουντων τασ περιστερασ κατεστρεψεν 
 

FRAG: 2896 
και ερχονται εισ ιεροσολυμα και ε{ισ}ελθων ο ιησουσ εισ το ιερον ηρξατο εκβαλλειν 
τουσ πωλουντασ και τουσ αγοραζον{τ}ασ εν τωι ιερωι και τασ τραπεζασ των 
κολλυβιστων και τασ καθεδρασ των πωλουντων τασ περιστερασ κατεστρεψε 



  
NS: ιησουσ = ισ  2896 

 
και3] + τουσ 2896 
τω ιερω] τωι ιερωι 2896 
κατεστρεψεν] κατεστρεψε 2896 

 
Mark 11:16 και ουκ ηφιεν ινα τισ διενεγκη σκευοσ δια του ιερου  
 

διενεγκη] διενεγκηι 2896 
 
Mark 11:17 και εδιδασκεν λεγων αυτοισ ου γεγραπται οτι ο οικοσ μου οικοσ προσευχησ 
κληθησεται πασιν τοισ εθνεσιν υμεισ δε εποιησατε αυτον σπηλαιον ληστων  
 

εδιδασκεν] εδιδασκε 2896 
πασιν] πασι 2896 
ληστων] ληιστων 2896 

 
Mark 11:18 και ηκουσαν οι γραμματεισ και οι αρχιερεισ και εζητουν πωσ αυτον απολεσωσιν 
εφοβουντο γαρ αυτον οτι πασ ο οχλοσ εξεπλησσετο επι τη διδαχη αυτου  
 

τη διδαχη] τηι διδαχηι 2896 
 
Mark 11:19 και οτε οψε εγενετο εξεπορευετο εξω τησ πολεωσ  
 
Mark 11:20 και πρωι παραπορευομενοι ειδον την συκην εξηραμμενην εκ ριζων  
 
Mark 11:21 και αναμνησθεισ ο πετροσ λεγει αυτω ραββι ιδε η συκη ην κατηρασω εξηρανται  
 

αυτω] αυτωι 2896 
 
Mark 11:22 και αποκριθεισ ιησουσ λεγει αυτοισ εχετε πιστιν θεου 
 

FRAG: 2896 
και αποκριθεισ ο ιησουσ λεγει αυτοισ εχετε πιστιν θεου  

 
NS:  ιησουσ = ισ  2896 

θεου = θυ  2896 
 

αποκριθεισ] + ο 2896 
 
Mark 11:23 αμην γαρ λεγω υμιν οτι οσ αν ειπη τω ορει τουτω αρθητι και βληθητι εισ την 
θαλασσαν και μη διακριθη εν τη καρδια αυτου αλλα πιστευση οτι α λεγει γινεται εσται αυτω ο 
εαν ειπη  
 



FRAG: 2896 
αμην γαρ λεγω υμιν οτι οσ αν ειπηι τωι ορ{ει} τουτωι αρθητι και βληθητι εισ την 
θαλα{σ}σαν και μη διακριθηι εν τηι καρδια αυτου αλλα πιστευσει οτι α λεγει γινεται 
εσται αυτωι ο εαν ειπηι 

 
ειπη τω] ειπηι τωι 2896 
τουτω] τουτωι 2896 
διακριθη] διακριθηι 2896 
τη] τηι 2896 
πιστευση] πιστευσει 2896 
αυτω] αυτωι 2896 
ειπη] ειπηι 2896 

 
Mark 11:24 δια τουτο λεγω υμιν παντα οσα αν προσευχομενοι αιτησθε πιστευετε οτι 
λαμβανετε και εσται υμιν  
 
Mark 11:25 και οταν στηκητε προσευχομενοι αφιετε ει τι εχετε κατα τινοσ ινα και ο πατηρ 
υμων ο εν τοισ ουρανοισ αφη υμιν τα παραπτωματα υμων  
 

NS:  πατηρ = πηρ  2896 
ουρανοισ = ουνοισ  2896 

 
Mark 11:26 ει δε υμεισ ουκ αφιετε ουδε ο πατηρ υμων ο εν τοισ ουρανοισ αφησει τα 
παραπτωματα υμων2  
 

NS:  πατηρ = πηρ  2896 
ουρανοισ = ουνοισ  2896 

 
υμων2] + λεγω δε υμιν αιτειτε και δοθησεται υμιν ζητειτε και ευρησετε κρουετε και 

ανοιγησεται υμιν πασ γαρ ο αιτων λαμβανει και ο ζητων ευρισκει και τωι κρουοντι 
ανοιγησεται6 2896 

  
Mark 11:27 και ερχονται παλιν εισ ιεροσολυμα και εν τω ιερω περιπατουντοσ αυτου ερχονται 
προσ αυτον οι αρχιερεισ και οι γραμματεισ και οι πρεσβυτεροι  
 

τω ιερω] τωι ιερωι 2896 
 
Mark 11:28 και λεγουσιν αυτω εν ποια εξουσια ταυτα ποιεισ και τισ σοι την εξουσιαν ταυτην 
εδωκεν ινα ταυτα ποιησ 
 

αυτω] αυτωι 2896 
ποια] ποιαι 2896 

 

                                                
6The lengthy insertion here is from Matthew 7:7-8 and Luke 11:9-10. 



Mark 11:29 ο δε ιησουσ αποκριθεισ ειπεν αυτοισ επερωτησω υμασ και εγω ενα λογον και 
αποκριθητε μοι και ερω υμιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω  
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 

και εγω] καγω 2896 
ποια] ποιαι 2896 
εξουσια] εξουσιαι 2896 

 
Mark 11:30 το βαπτισμα ιωαννου εξ ουρανου ην η εξ ανθρωπων αποκριθητε μοι  
 

NS:  ουρανου = ουνου  2896  
ανθρωπων = ανων  2896 

 
Mark 11:31 και ελογιζοντο προσ εαυτουσ λεγοντεσ εαν ειπωμεν εξ ουρανου ερει δια τι ουν 
ουκ επιστευσατε αυτω 
 

NS: ουρανου = ουνου  2896   
 

ελογιζοντο] διελογιζοντο 2896 
αυτω] αυτωι 2896 

 
Mark 11:32 αλλ ειπωμεν εξ ανθρωπων εφοβουντο τον λαον απαντεσ γαρ ειχον τον ιωαννην 
οτι οντωσ προφητησ ην  
 

NS: ανθρωπων = ανων  2896 
 
Mark 11:33 και αποκριθεντεσ λεγουσιν τω ιησου ουκ οιδαμεν και ο ιησουσ αποκριθεισ λεγει 
αυτοισ ουδε εγω λεγω υμιν εν ποια εξουσια ταυτα ποιω  
 

NS: ιησου = ιυ  2896 
 

λεγουσιν] λεγουσι 2896 
τω] τωι 2896 
ο ιησουσ] OMIT 2896 
ποια] ποιαι 2896 
εξουσια] εξουσιαι 2896 
ποιω] ποιωι 2896 

 
Mark 12:1 και ηρξατο αυτοισ εν παραβολαισ λεγειν αμπελωνα εφυτευσεν ανθρωποσ και 
περιεθηκεν φραγμον και ωρυξεν υποληνιον και ωκοδομησεν πυργον και εξεδοτο αυτον 
γεωργοισ και απεδημησεν  
 

NS: ανθρωποσ = ανοσ  2896 



 
περιεθηκεν] περιεθηκε 2896 
ωκοδομησεν] ωκοδομησε 2896 
απεδημησεν] απεδημησε 2896 

 
Mark 12:2 και απεστειλε προσ τουσ γεωργουσ τω καιρω δουλον ινα παρα των γεωργων λαβη 
απο του καρπου του αμπελωνοσ  
 

τω καιρω] τωι καιρωι 2896 
λαβη] λαβηι 2896 

 
Mark 12:3 οι δε λαβοντεσ αυτον εδειραν και απεστειλαν κενον  
 
Mark 12:4 και παλιν απεστειλεν προσ αυτουσ αλλον δουλον κακεινον λιθοβολησαντεσ 
εκεφαλιωσαν και απεστειλαν ητιμωμενον  
 

απεστειλεν] απεστειλε 2896 
εκεφαλιωσαν] εκεφαλαιωσαν 2896 

 
Mark 12:5 και παλιν αλλον απεστειλεν κακεινον απεκτειναν και πολλουσ αλλουσ τουσ μεν 
δεροντεσ τουσ δε αποκτενοντεσ  
 

απεστειλεν] απεστειλε 2896 
αποκτενοντεσ] αποκτεννοντεσ 2896 

 
Mark 12:6 ετι ουν ενα υιον εχων αγαπητον αυτου απεστειλεν και αυτον προσ αυτουσ εσχατον 
λεγων οτι εντραπησονται τον υιον μου  
 

απεστειλεν] απεστειλε 2896 
 
Mark 12:7 εκεινοι δε οι γεωργοι ειπον προσ εαυτουσ οτι ουτοσ εστιν ο κληρονομοσ δευτε 
αποκτεινωμεν αυτον και ημων εσται η κληρονομια  
 

ειπον προσ εαυτουσ οτι] θεασαμενοι αυτον ερχομενον προσ αυτουσ ειπον 2896 
 
Mark 12:8 και λαβοντεσ αυτον απεκτειναν και εξεβαλον εξω του αμπελωνοσ 
 
Mark 12:9 τι ουν ποιησει ο κυριοσ του αμπελωνοσ ελευσεται και απολεσει τουσ γεωργουσ και 
δωσει τον αμπελωνα αλλοισ  
 

γεωργουσ] + εκεινουσ 2896 
 
Mark 12:10 ουδε την γραφην ταυτην ανεγνωτε λιθον ον απεδοκιμασαν οι οικοδομουντεσ 
ουτοσ εγενηθη εισ κεφαλην γωνιασ 
 



Mark 12:11 παρα κυριου εγενετο αυτη και εστιν θαυμαστη εν οφθαλμοισ ημων 
  

NS: κυριου = κυ  2896 
 

εστιν] εστι 2896 
 
Mark 12:12 και εζητουν αυτον κρατησαι και εφοβηθησαν τον οχλον εγνωσαν γαρ οτι προσ 
αυτουσ την παραβολην ειπεν και αφεντεσ αυτον απηλθον  
 

ειπεν] ειπε 2896 
 
Mark 12:13 και αποστελλουσιν προσ αυτον τινασ των φαρισαιων και των ηρωδιανων ινα 
αυτον αγρευσωσιν λογω  

 
αποστελλουσιν] αποστελλουσι 2896 
αγρευσωσιν] αγρευσωσι 2896 
λογω] λογωι 2896 

 
Mark 12:14 οι δε ελθοντεσ λεγουσιν αυτω διδασκαλε οιδαμεν οτι αληθησ ει και ου μελει σοι 
περι ουδενοσ ου γαρ βλεπεισ εισ προσωπον ανθρωπων αλλ επ αληθειασ την οδον του θεου 
διδασκεισ εξεστιν κηνσον καισαρι δουναι η ου 
 

NS: ανθρωπων = ανων  2896 
θεου = θυ  2896 

 
αυτω] αυτωι 2896 
εξεστιν] εξεστι 2896 
κηνσον καισαρι δουναι] 3-1-2 2896 

 
Mark 12:15 δωμεν η μη δωμεν ο δε ειδωσ αυτων την υποκρισιν ειπεν αυτοισ τι με πειραζετε 
φερετε μοι δηναριον ινα ιδω  
 
Mark 12:16 οι δε ηνεγκαν και λεγει αυτοισ τινοσ η εικων αυτη και η επιγραφη οι δε ειπον 
αυτω καισαροσ  

 
αυτω] αυτωι  2896 

 
Mark 12:17 και αποκριθεισ ο ιησουσ ειπεν αυτοισ αποδοτε τα καισαροσ καισαρι και τα του 
θεου τω θεω και εθαυμασαν επ αυτω  
 

NS:  ιησουσ = ισ  2896 
θεου = θυ  2896 
θεωι = θωι  2896 

 



τω θεω] τωι θεωι 2896 
αυτω] αυτωι 2896 

 
Mark 12:18 και ερχονται σαδδουκαιοι προσ αυτον οιτινεσ λεγουσιν αναστασιν μη ειναι και 
επηρωτησαν αυτον λεγοντεσ  
 
Mark 12:19 διδασκαλε μωσησ εγραψεν ημιν οτι εαν τινοσ αδελφοσ αποθανη και καταλιπη 
γυναικα και τεκνα μη αφη ινα λαβη ο αδελφοσ αυτου την γυναικα αυτου και εξαναστηση 
σπερμα τω αδελφω αυτου 
 

αποθανη] αποθανηι 2896 
καταλιπη] καταλιπηι 2896 
αφη] αφηι 2896 
λαβη] λαβηι 2896 
εξαναστηση] εξαναστησηι 2896 
τω αδελφω] τωι αδελφωι 2896 

 
Mark 12:20 επτα αδελφοι ησαν και ο πρωτοσ ελαβεν γυναικα και αποθνησκων ουκ αφηκεν 
σπερμα 
 

ελαβεν] ελαβε 2896 
αφηκεν] αφηκε 2896 

 
Mark 12:21 και ο δευτεροσ ελαβεν αυτην και απεθανεν και ουδε αυτοσ αφηκεν σπερμα και ο 
τριτοσ ωσαυτωσ  
 

απεθανεν] απεθανε 2896 
αφηκεν] αφηκε 2896 

 
Mark 12:22 και ελαβον αυτην οι επτα και ουκ αφηκαν σπερμα εσχατη παντων απεθανεν και η 
γυνη  
 

απεθανεν] απεθανε 2896 
 
Mark 12:23 εν τη αναστασει οταν αναστωσιν τινοσ αυτων εσται γυνη οι γαρ επτα εσχον αυτην 
γυναικα  
 

τη] + ουν 2896 
αναστωσιν] αναστωσι 2896 

 
Mark 12:24 και αποκριθεισ ο ιησουσ ειπεν αυτοισ ου δια τουτο πλανασθε μη ειδοτεσ τασ 
γραφασ μηδε την δυναμιν του θεου 
 

NS:  ιησουσ = ισ  2896 
θεου = θυ  2896 



 
Mark 12:25 οταν γαρ εκ νεκρων αναστωσιν ουτε γαμουσιν ουτε γαμισκονται αλλ εισιν ωσ 
αγγελοι οι εν τοισ ουρανοισ  
 

NS: ουρανοισ = ουνοισ  2896 
 

οι] OMIT 2896 
 
Mark 12:26 περι δε των νεκρων οτι εγειρονται ουκ ανεγνωτε εν τη βιβλω μωσεωσ επι του 
βατου ωσ ειπεν αυτω ο θεοσ1 λεγων εγω ο θεοσ2 αβρααμ και ο θεοσ3 ισαακ και ο θεοσ4 ιακωβ 
 

NS:  θεοσ1 = θσ  2896 
θεοσ2 = θσ  2896 
θεοσ3 = θσ  2896 
θεοσ4 = θσ  2896 

 
τη βιβλω] τηι βιβλωι 2896 
μωσεωσ] μωυσεωσ 2896 
αυτω] αυτωι 2896 

 
Mark 12:27 ουκ εστιν ο θεοσ1 νεκρων αλλα θεοσ2 ζωντων υμεισ ουν πολυ πλανασθε  
 

NS:  θεοσ1 = θσ  2896 
θεοσ2 = θσ  2896 
θεοσ3 = θσ  2896 

 
θεοσ2] + θεοσ3 2896 

 
Mark 12:28 και προσελθων εισ των γραμματεων ακουσασ αυτων συζητουντων ειδωσ οτι 
καλωσ αυτοισ απεκριθη επηρωτησεν αυτον ποια εστιν πρωτη πασων εντολη 
 

εστιν] εστι 2896 
πασων] παντων 2896 

 
Mark 12:29 ο δε ιησουσ απεκριθη αυτω οτι πρωτη παντων των εντολων ακουε ισραηλ κυριοσ1 
ο θεοσ ημων κυριοσ2 εισ εστιν 
 

NS:  ιησουσ = ισ  2896 
ισραηλ = ιηλ  2896 
κυριοσ1 = κσ  2896 
θεοσ = θσ  2896 
κυριοσ2 = κσ  2896 
 



αυτω] αυτωι 2896 
εστιν] εστι 2896 

 
Mark 12:30 και αγαπησεισ κυριον τον θεον σου εξ ολησ τησ καρδιασ σου και εξ ολησ τησ 
ψυχησ σου και εξ ολησ τησ διανοιασ σου και εξ ολησ τησ ισχυοσ σου αυτη πρωτη εντολη  
 

NS:  κυριον = κν  2896 
θεον = θν  2896 

 
Mark 12:31 και δευτερα ομοια αυτη αγαπησεισ τον πλησιον σου ωσ σεαυτον μειζων τουτων 
αλλη εντολη ουκ εστιν  
 

εστιν] εστι 2896 
 
Mark 12:32 και ειπεν αυτω ο γραμματευσ καλωσ διδασκαλε επ αληθειασ ειπασ οτι εισ εστιν1 
και ουκ εστιν αλλοσ πλην αυτου 
 

αυτω] αυτωι 2896 
ειπασ] ειπεσ 2896 
εστιν1] εστι 2896 

 
Mark 12:33 και το αγαπαν αυτον εξ ολησ τησ καρδιασ και εξ ολησ τησ συνεσεωσ και εξ ολησ 
τησ ψυχησ και εξ ολησ τησ ισχυοσ και το αγαπαν τον πλησιον ωσ εαυτον πλειον εστιν παντων 
των ολοκαυτωματων και6 θυσιων  
 

εαυτον] σεαυτον 2896 

εστιν] εστι 2896 
 
Mark 12:34 και ο ιησουσ ιδων αυτον οτι νουνεχωσ απεκριθη ειπεν αυτω ου μακραν ει απο τησ 
βασιλειασ του θεου και ουδεισ ουκετι ετολμα αυτον επερωτησαι  
 

NS:  ιησουσ = ισ  2896 
θεου = θυ  2896 

 
αυτω] αυτωι 2896 

 
Mark 12:35 και αποκριθεισ ο ιησουσ ελεγεν διδασκων εν τω ιερω πωσ λεγουσιν οι γραμματεισ 
οτι ο χριστοσ υιοσ εστιν δαυιδ 
 

NS:  ιησουσ = ισ  2896 
χριστοσ = χσ  2896 
δαυιδ = δαδ  2896 

 
ελεγεν] ελεγε 2896 



τω ιερω] τωι ιερωι 2896 
εστιν] εστι 2896 

 
Mark 12:36 αυτοσ γαρ δαυιδ ειπεν εν πνευματι τω1 αγιω λεγει ο κυριοσ τω2 κυριω μου καθου 
εκ δεξιων μου εωσ αν θω τουσ εχθρουσ σου υποποδιον των ποδων σου  
 

NS:  δαυιδ = δαδ  2896 
κυριοσ = κσ  2896 
κυριω = κω  2896 

 
τω1] OMIT 2896 
αγιω] αγιωι 2896 
τω2] τωι 2896 

 
Mark 12:37 αυτοσ ουν δαυιδ λεγει αυτον κυριον και ποθεν υιοσ αυτου εστιν και ο πολυσ 
οχλοσ ηκουεν αυτου ηδεωσ  
 

NS:  δαυιδ = δαδ  2896 
κυριον = κν  2896 

 
εστιν] εστι 2896 

 
Mark 12:38 και ελεγεν αυτοισ εν τη διδαχη αυτου βλεπετε απο των γραμματεων των 
θελοντων εν στολαισ περιπατειν και ασπασμουσ εν ταισ αγοραισ  
 

τη διδαχη] τηι διδαχηι 2896 
 
Mark 12:39 και πρωτοκαθεδριασ εν ταισ συναγωγαισ και πρωτοκλισιασ εν τοισ δειπνοισ 
  

πρωτοκαθεδριασ] πρωτοκαθεδριαισ 2896 
 
Mark 12:40 οι κατεσθιοντεσ τασ οικιασ των χηρων και προφασει μακρα προσευχομενοι ουτοι 
ληψονται περισσοτερον κριμα  
 
Mark 12:41 και καθισασ ο ιησουσ κατεναντι του γαζοφυλακιου εθεωρει πωσ ο οχλοσ βαλλει 
χαλκον εισ το γαζοφυλακιον και πολλοι πλουσιοι εβαλλον πολλα  
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 
Mark 12:42 και ελθουσα μια χηρα πτωχη εβαλεν λεπτα δυο ο εστιν κοδραντησ  
 

εβαλεν] εβαλε 2896 
εστιν] εστι 2896 

 



Mark 12:43 και προσκαλεσαμενοσ τουσ μαθητασ αυτου λεγει αυτοισ αμην λεγω υμιν οτι η 
χηρα αυτη η πτωχη πλειον παντων βεβληκεν των βαλλοντων εισ το γαζοφυλακιον 
 

βεβληκεν] βεβληκε 2896 
βαλλοντων] βαλοντων 2896 

 
Mark 12:44 παντεσ γαρ εκ του περισσευοντοσ αυτοισ εβαλον αυτη δε εκ τησ υστερησεωσ 
αυτησ παντα οσα ειχεν εβαλεν ολον τον βιον αυτησ  
 
Mark 13:1 και εκπορευομενου αυτου εκ του ιερου λεγει αυτω εισ των μαθητων αυτου 
διδασκαλε ιδε ποταποι λιθοι και ποταπαι οικοδομαι  
 

αυτω] αυτωι 2896 
 
Mark 13:2 και ο ιησουσ αποκριθεισ ειπεν αυτω βλεπεισ ταυτασ τασ μεγαλασ οικοδομασ ου μη 
αφεθη λιθοσ επι λιθω οσ ου μη καταλυθη  
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 

αυτω] αυτωι 2896 
αφεθη] αφεθηι 2896 
λιθω] λιθωι 2896 
καταλυθη] καταλυθηι 2896 

 
Mark 13:3 και καθημενου αυτου εισ το οροσ των ελαιων κατεναντι του ιερου επηρωτων αυτον 
κατ ιδιαν πετροσ και ιακωβοσ και ιωαννησ και ανδρεασ  
 
Mark 13:4 ειπε ημιν ποτε ταυτα εσται και τι το σημειον οταν μελλη παντα ταυτα συντελεισθαι 
 

μελλη] μελληι 2896 
παντα ταυτα] 2-1 2896 

 
Mark 13:5 ο δε ιησουσ αποκριθεισ αυτοισ ηρξατο λεγειν βλεπετε μη τισ υμασ πλανηση  
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 

πλανηση] πλανησηι 2896 
 
Mark 13:6 πολλοι γαρ ελευσονται επι τω ονοματι μου λεγοντεσ οτι εγω ειμι και πολλουσ 
πλανησουσιν  
 

τω] τωι 2896 
 
Mark 13:7 οταν δε ακουσητε πολεμουσ και ακοασ πολεμων μη θροεισθε δει γαρ γενεσθαι αλλ 
ουπω το τελοσ  



 
Mark 13:8 εγερθησεται γαρ εθνοσ επι εθνοσ και βασιλεια επι βασιλειαν και εσονται σεισμοι 
κατα τοπουσ και εσονται λιμοι και ταραχαι αρχαι ωδινων ταυτα  
 
Mark 13:9 βλεπετε δε υμεισ εαυτουσ παραδωσουσιν γαρ υμασ εισ συνεδρια και εισ συναγωγασ 
δαρησεσθε και επι ηγεμονων και βασιλεων σταθησεσθε ενεκεν εμου εισ μαρτυριον αυτοισ  
 

παραδωσουσιν] παραδωσουσι 2896 
 
Mark 13:10 και εισ παντα τα εθνη δει πρωτον κηρυχθηναι το ευαγγελιον  
 
Mark 13:11 οταν δε αγαγωσιν υμασ παραδιδοντεσ μη προμεριμνατε τι λαλησητε μηδε 
μελετατε αλλ ο εαν δοθη υμιν εν εκεινη τη ωρα τουτο λαλειτε ου γαρ εστε υμεισ οι λαλουντεσ 
αλλα το πνευμα το αγιον  
 

NS: πνευμα = πνα  2896 
 

αγαγωσιν] αγωσιν 2896 
προμεριμνατε] μεριμνατε 2896 
λαλησητε] λαλησετε 2896 
δοθη] δοθηι 2896 
εκεινη] εκεινηι 2896 
τη ωρα] τηι ωραι 2896 

 
Mark 13:12 παραδωσει δε αδελφοσ αδελφον εισ θανατον και πατηρ τεκνον και 
επαναστησονται τεκνα επι γονεισ και θανατωσουσιν αυτουσ 
 

NS: πατηρ = πηρ  2896 
 
Mark 13:13 και εσεσθε μισουμενοι υπο παντων δια το ονομα μου ο δε υπομεινασ εισ τελοσ 
ουτοσ σωθησεται  
 
Mark 13:14 οταν δε ιδητε το βδελυγμα τησ ερημωσεωσ το ρηθεν υπο δανιηλ του προφητου 
εστωσ οπου ου δει ο αναγινωσκων νοειτω τοτε οι εν τη ιουδαια φευγετωσαν εισ τα ορη 
  

τη ιουδαια] τηι ιουδαιαι 2896 
 
Mark 13:15 ο δε επι του δωματοσ μη καταβατω εισ την οικιαν μηδε εισελθατω αραι τι εκ τησ 
οικιασ αυτου 
 

καταβατω] καταβατωι 2896 
εισελθατω] εισελθετω 2896 

 
Mark 13:16 και ο εισ τον αγρον ων μη επιστρεψατω εισ τα οπισω αραι το ιματιον αυτου  
 



Mark 13:17 ουαι δε ταισ εν γαστρι εχουσαισ και ταισ θηλαζουσαισ εν εκειναισ ταισ ημεραισ  
 
Mark 13:18 προσευχεσθε δε ινα μη γενηται η φυγη υμων χειμωνοσ  
 
Mark 13:19 εσονται γαρ αι ημεραι εκειναι θλιψισ οια ου γεγονεν τοιαυτη απ αρχησ κτισεωσ ησ 
εκτισεν ο θεοσ εωσ του νυν και ου μη γενηται 
 

NS: θεοσ = θσ  2896 
 

γεγονεν] γεγονε 2896 
 
Mark 13:20 και ει μη κυριοσ εκολοβωσεν1 τασ ημερασ1 ουκ αν εσωθη πασα σαρξ αλλα δια τουσ 
εκλεκτουσ ουσ εξελεξατο εκολοβωσεν2 τασ ημερασ2  
 

NS: κυριοσ = κσ  2896 
 

εκολοβωσεν] εκολοβωσε 2896 
ημερασ1] + εκεινασ 2896 
εκολοβωσεν] εκολοβωσε 2896 
ημερασ2] + και 2896 

 
Mark 13:21 τοτε εαν τισ υμιν ειπη ιδου ωδε ο χριστοσ η ιδου εκει μη πιστευετε  
 

NS: χριστοσ = χσ  2896 
 

ειπη] ειπηι 2896 
πιστευετε] πιστευσητε 2896 

 
Mark 13:22 εγερθησονται γαρ ψευδοχριστοι και ψευδοπροφηται και δωσουσιν σημεια και 
τερατα προσ το αποπλαναν ει δυνατον και τουσ εκλεκτουσ  
 

δωσουσιν] δωσουσι 2896 
 
Mark 13:23 υμεισ δε βλεπετε ιδου προειρηκα υμιν παντα  
 
Mark 13:24 αλλ εν εκειναισ ταισ ημεραισ μετα την θλιψιν εκεινην ο ηλιοσ σκοτισθησεται και 
η σεληνη ου δωσει το φεγγοσ αυτησ  
 
Mark 13:25 και οι αστερεσ του ουρανου εσονται εκπιπτοντεσ και αι δυναμεισ αι εν τοισ 
ουρανοισ σαλευθησονται  
 

NS: ουρανου = ουνου  2896  
 
Mark 13:26 και τοτε οψονται τον υιον του ανθρωπου ερχομενον εν νεφελαισ μετα δυναμεωσ 
πολλησ και δοξησ  



 
NS: ανθρωπου = ανου  2896 

 
Mark 13:27 και τοτε αποστελει τουσ αγγελουσ αυτου και επισυναξει τουσ εκλεκτουσ αυτου εκ 
των τεσσαρων ανεμων απ ακρου1 γησ εωσ ακρου ουρανου  
 

ακρου1] + τησ 2896 
 
Mark 13:28 απο δε τησ συκησ μαθετε την παραβολην οταν αυτησ ηδη ο κλαδοσ απαλοσ 
γενηται και εκφυη τα φυλλα γινωσκετε οτι εγγυσ το θεροσ εστιν 
  
Mark 13:29 ουτωσ και υμεισ οταν ταυτα ιδητε γινομενα γινωσκετε οτι εγγυσ εστιν επι θυραισ  
 
Mark 13:30 αμην λεγω υμιν οτι ου μη παρελθη η γενεα αυτη μεχρι ου παντα ταυτα γενηται  

 
παρελθη] παρελθηι 2896 
μεχρι] μεχρισ 2896 

 
Mark 13:31 ο ουρανοσ και η γη παρελευσεται οι δε λογοι μου ου μη παρελθωσιν  
 

NS: ουρανοσ = ουνοσ  2896 
 

παρελθωσιν] παρελθωσι 2896 
 
Mark 13:32 περι δε τησ ημερασ εκεινησ και η ωρασ ουδεισ οιδεν ουδε οι αγγελοι οι εν ουρανω 
ουδε ο υιοσ ει μη ο πατηρ  

 
NS:  ουρανωι = ουνωι  2896 

πατηρ = πηρ  2896 
 

και] OMIT 2896 
εν] + τωι 2896 
ουρανω] ουρανωι 2896 

 
Mark 13:33 βλεπετε αγρυπνειτε και προσευχεσθε ουκ οιδατε γαρ ποτε ο καιροσ εστιν  
 
Mark 13:34 ωσ ανθρωποσ αποδημοσ αφεισ την οικιαν αυτου και δουσ τοισ δουλοισ αυτου την 
εξουσιαν και εκαστω το εργον αυτου και τω θυρωρω ενετειλατο ινα γρηγορη  
 

NS: ανθρωποσ = ανοσ  2896 

 
εκαστω] εκαστωι 2896 
τω θυρωρω] τωι θυρωρωι 2896 
γρηγορη] γρηγορηι 2896 



 
Mark 13:35 γρηγορειτε ουν ουκ οιδατε γαρ ποτε ο κυριοσ τησ οικιασ ερχεται οψε η 
μεσονυκτιου η αλεκτοροφωνιασ η πρωι 
 
Mark 13:36 μη ελθων εξαιφνησ ευρη υμασ καθευδοντασ  
 

ευρη] ευρηι 2896 
 
Mark 13:37 α δε υμιν λεγω πασιν λεγω γρηγορειτε  
 

πασιν] πασι 2896 
 
Mark 14:1 ην δε το πασχα και τα αζυμα μετα δυο ημερασ και εζητουν οι αρχιερεισ και οι 
γραμματεισ πωσ αυτον εν δολω κρατησαντεσ αποκτεινωσιν 
 

δολω] δολωι 2896 
 
Mark 14:2 ελεγον δε μη εν τη εορτη μηποτε θορυβοσ εσται του λαου  
 

τη εορτη] τηι εορτηι 2896 
 
Mark 14:3 και οντοσ αυτου εν βηθανια εν τη οικια σιμωνοσ του λεπρου κατακειμενου αυτου 
ηλθεν γυνη εχουσα αλαβαστρον μυρου ναρδου πιστικησ πολυτελουσ και συντριψασα το 
αλαβαστρον κατεχεεν αυτου κατα τησ κεφαλησ  
 

βηθανια] βηθανιαι 2896 
τη] OMIT 2896 
οικια] οικιαι 2896 
ηλθεν] ηλθε 2896 

 
Mark 14:4 ησαν δε τινεσ αγανακτουντεσ προσ εαυτουσ και λεγοντεσ εισ τι η απωλεια αυτη του 
μυρου γεγονεν 
  
Mark 14:5 ηδυνατο γαρ τουτο πραθηναι επανω τριακοσιων δηναριων και δοθηναι τοισ 
πτωχοισ και ενεβριμωντο αυτη  
 

τοισ] OMIT 2896 
αυτη] αυτηι 2896 

 
Mark 14:6 ο δε ιησουσ ειπεν αφετε αυτην τι αυτη κοπουσ παρεχετε καλον εργον ειργασατο εν 
εμοι  
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 
Mark 14:7 παντοτε γαρ τουσ πτωχουσ εχετε μεθ εαυτων και οταν θελητε δυνασθε αυτουσ ευ 



ποιησαι εμε δε ου παντοτε εχετε  
 
Mark 14:8 ο εσχεν αυτη εποιησεν προελαβεν μυρισαι μου το σωμα εισ τον ενταφιασμον  
 

εποιησεν] εποιησε 2896 
προελαβεν] προελαβε 2896 

 
Mark 14:9 αμην λεγω υμιν οπου αν κηρυχθη το ευαγγελιον τουτο εισ ολον τον κοσμον και ο 
εποιησεν αυτη λαληθησεται εισ μνημοσυνον αυτησ 
  

αμην] + δε 2896 
αν] εαν 2896 
κηρυχθη] κηρυχθηι 2896 

 
Mark 14:10 και ο1 ιουδασ ο ισκαριωτησ εισ των δωδεκα απηλθεν προσ τουσ αρχιερεισ ινα 
παραδω αυτον αυτοισ  
 

ο1] OMIT 2896 
απηλθεν] απηλθε 2896 
 

Mark 14:11 οι δε ακουσαντεσ εχαρησαν και επηγγειλαντο αυτω αργυριον δουναι και εζητει 
πωσ ευκαιρωσ αυτον παραδω  
 

αυτω] αυτωι 2896 
 
Mark 14:12 και τη πρωτη ημερα των αζυμων οτε το πασχα εθυον λεγουσιν αυτω οι μαθηται 
αυτου που θελεισ απελθοντεσ ετοιμασωμεν ινα φαγησ το πασχα 
  

τη πρωτη ημερα] τηι πρωτηι ημεραι 2896 
αυτω] αυτωι 2896 
ετοιμασωμεν] ετοιμασομεν 2896 
φαγησ] φαγηισ 2896 

 
Mark 14:13 και αποστελλει δυο των μαθητων αυτου και λεγει αυτοισ υπαγετε εισ την πολιν 
και απαντησει υμιν ανθρωποσ κεραμιον υδατοσ βασταζων ακολουθησατε αυτω  
 

NS: ανθρωποσ = ανοσ  2896 
 

αυτω] αυτωι 2896 
 
Mark 14:14 και οπου εαν εισελθη ειπατε τω οικοδεσποτη οτι ο διδασκαλοσ λεγει που εστιν το 
καταλυμα οπου το πασχα μετα των μαθητων μου φαγω 
 

εαν] αν 2896 
εισελθη] εισελθηι 2896 



τω οικοδεσποτη] τωι οικοδεσποτηι 2896 
εστιν] εστι 2896 

 
Mark 14:15 και αυτοσ υμιν δειξει ανωγεον μεγα εστρωμενον ετοιμον εκει ετοιμασατε ημιν  
 
Mark 14:16 και εξηλθον οι μαθηται αυτου και ηλθον εισ την πολιν και ευρον καθωσ ειπεν 
αυτοισ και ητοιμασαν το πασχα  
 
Mark 14:17 και οψιασ γενομενησ ερχεται μετα των δωδεκα  
 
Mark 14:18 και ανακειμενων αυτων και εσθιοντων ειπεν ο ιησουσ αμην λεγω υμιν οτι εισ εξ 
υμων παραδωσει με ο εσθιων μετ εμου 
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 
Mark 14:19 οι δε ηρξαντο λυπεισθαι και λεγειν αυτω εισ καθ εισ μητι εγω και αλλοσ μητι εγω 
  

αυτω] αυτωι 2896 
 
Mark 14:20 ο δε αποκριθεισ ειπεν αυτοισ εισ εκ των δωδεκα ο εμβαπτομενοσ μετ εμου εισ το 
τρυβλιον  
 

τρυβλιον] + αυτοσ με παραδωσει 2896 
 
Mark 14:21 ο μεν υιοσ του ανθρωπου1 υπαγει καθωσ γεγραπται περι αυτου ουαι δε τω 
ανθρωπω εκεινω δι ου ο υιοσ του ανθρωπου2 παραδιδοται καλον ην αυτω ει ουκ εγεννηθη ο 
ανθρωποσ εκεινοσ  
 

NS:  ανθρωπου1 = ανου  2896 
ανθρωπωι = ανωι  2896 
ανθρωπου2 = ανου  2896 
ανθρωποσ = ανοσ  2896 
 

τω ανθρωπω εκεινω] τωι ανθρωπωι εκεινωι 2896 
αυτω] αυτωι 2896 

 
Mark 14:22 και εσθιοντων αυτων λαβων ο ιησουσ αρτον ευλογησασ εκλασεν και εδωκεν 
αυτοισ και ειπεν λαβετε φαγετε τουτο εστιν το σωμα μου 
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 

εκλασεν] εκλασε 2896 
ειπεν] ειπε 2896 
εστιν] εστι 2896 



 
Mark 14:23 και λαβων το ποτηριον ευχαριστησασ εδωκεν αυτοισ και επιον εξ αυτου παντεσ  
 
Mark 14:24 και ειπεν αυτοισ τουτο εστιν το αιμα μου το1 τησ καινησ διαθηκησ το περι πολλων 
εκχυνομενον  
 

εστιν] εστι 2896 
το1] OMIT 2896 

 
Mark 14:25 αμην λεγω υμιν οτι ουκετι ου μη πιω εκ του γεννηματοσ τησ αμπελου εωσ τησ 
ημερασ εκεινησ οταν αυτο πινω καινον εν τη βασιλεια του θεου  
 

NS: θεου = θυ  2896 
 

αμην] + δε 2896 
τη] τηι 2896 

 
Mark 14:26 και υμνησαντεσ εξηλθον εισ το οροσ των ελαιων  
 
Mark 14:27 και λεγει αυτοισ ο ιησουσ οτι παντεσ σκανδαλισθησεσθε εν εμοι εν τη νυκτι ταυτη 
οτι γεγραπται παταξω τον ποιμενα και διασκορπισθησεται τα προβατα 
 

 NS: ιησουσ = ισ  2896 
 

τη] τηι 2896 
ταυτη] ταυτηι 2896 

 
Mark 14:28 αλλα μετα το εγερθηναι με προαξω υμασ εισ την γαλιλαιαν  
 
Mark 14:29 ο δε πετροσ εφη αυτω και ει παντεσ σκανδαλισθησονται αλλ ουκ εγω  
 

αυτω] αυτωι 2896 
 
Mark 14:30 και λεγει αυτω ο ιησουσ αμην λεγω σοι οτι συ σημερον εν τη νυκτι ταυτη πριν η 
δισ αλεκτορα φωνησαι τρισ απαρνηση με  
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 

αυτω] αυτωι 2896 
τη] τηι 2896 
ταυτη] ταυτηι 2896 
απαρνηση] απαρνησηι 2896 

 
Mark 14:31 ο δε1 εκπερισσου ελεγεν μαλλον εαν με δεη συναποθανειν σοι ου μη σε 
απαρνησομαι ωσαυτωσ δε και παντεσ ελεγον  



 
ελεγεν] ελεγε 2896 
απαρνησομαι] απαρνησωμαι 2896 

 
Mark 14:32 και ερχονται εισ χωριον ου το ονομα γεθσημανη και λεγει τοισ μαθηταισ αυτου 
καθισατε ωδε εωσ προσευξωμαι  
 

προσευξωμαι] προσευξομαι 2896 
 
Mark 14:33 και παραλαμβανει τον πετρον και ιακωβον και ιωαννην μεθ εαυτου και ηρξατο 
εκθαμβεισθαι και αδημονειν  
 

ιακωβον και ιωαννην] 3-2-1 2896 
 
Mark 14:34 και λεγει αυτοισ περιλυποσ εστιν η ψυχη μου εωσ θανατου μεινατε ωδε και 
γρηγορειτε  
 
Mark 14:35 και προελθων μικρον επεσεν επι τησ γησ και προσηυχετο ινα ει δυνατον εστιν 
παρελθη απ αυτου η ωρα  
 

προελθων] προσελθων 2896 

εστιν] εστι 2896 

 
Mark 14:36 και ελεγεν αββα ο πατηρ παντα δυνατα σοι παρενεγκε το ποτηριον απ εμου τουτο 
αλλ ου τι εγω θελω αλλα τι συ  
 

NS: πατηρ = πηρ  2896 

 
Mark 14:37 και ερχεται και ευρισκει αυτουσ καθευδοντασ και λεγει τω πετρω σιμων καθευδεισ 
ουκ ισχυσασ μιαν ωραν γρηγορησαι 
  

τω πετρω] τωι πετρωι 2896 
 
Mark 14:38 γρηγορειτε και προσευχεσθε ινα μη εισελθητε εισ πειρασμον το μεν πνευμα 
προθυμον η δε σαρξ ασθενησ  
 

NS: πνευμα = πνα  2896 
 
Mark 14:39 και παλιν απελθων προσηυξατο τον αυτον λογον ειπων  
 
Mark 14:40 και υποστρεψασ ευρεν αυτουσ παλιν καθευδοντασ ησαν γαρ οι οφθαλμοι αυτων 
βεβαρημενοι και ουκ ηδεισαν τι αυτω αποκριθωσιν  
 

ηδεισαν] ηιδεισαν 2896 
αυτω] αυτωι 2896 



 
Mark 14:41 και ερχεται το τριτον και λεγει αυτοισ καθευδετε το λοιπον και αναπαυσασθε 
απεχει ηλθεν η ωρα ιδου παραδιδοται ο υιοσ του ανθρωπου εισ τασ χειρασ των αμαρτωλων  
 

NS: ανθρωπου = ανου  2896 
 

αναπαυσασθε] αναπαυεσθε 2896 
 
Mark 14:42 εγειρεσθε αγωμεν ιδου ο παραδιδουσ με ηγγικεν  
 

ηγγικεν] ηγγικε 2896 
 
Mark 14:43 και ευθεωσ ετι αυτου λαλουντοσ παραγινεται ιουδασ εισ ων των δωδεκα και μετ 
αυτου οχλοσ πολυσ μετα μαχαιρων και ξυλων παρα των αρχιερεων και των3 γραμματεων και 
των4 πρεσβυτερων  
 

ιουδασ] + ο ισκαριωτησ 2896 
ων] OMIT 2896 
των3] OMIT 2896 
των4] OMIT 2896 

 
Mark 14:44 δεδωκει δε ο παραδιδουσ αυτον συσσημον αυτοισ λεγων ον αν φιλησω αυτοσ 
εστιν κρατησατε αυτον και απαγαγετε ασφαλωσ  
 

FRAG: 2896 
δεδωκει δε ο παραδιδουσ αυτον συσσημον αυτοισ λεγων ον αν φιλησω {α}υτοσ εστι 
κρατησατε αυτον και αγαγετε ασφαλωσ 
 

εστιν] εστι 2896 
απαγαγετε] αγαγετε 2896 

 
Mark 14:45 και ελθων ευθεωσ προσελθων αυτω1 λεγει αυτω2 ραββι ραββι και κατεφιλησεν 
αυτον  
 

ελθων] OMIT7 2896c // txt 2896*vid 

αυτω1] αυτωι 2896 
αυτω2] αυτωι 2896 

 
Mark 14:46 οι δε επεβαλον επ αυτον τασ χειρασ αυτων και εκρατησαν αυτον  
 
Mark 14:47 εισ δε τισ των παρεστηκοτων σπασαμενοσ την μαχαιραν επαισεν τον δουλον του 
αρχιερεωσ και αφειλεν αυτου το ωτιον  

                                                
7The first hand appears to have written the word ελθων here, but a later hand carefully scraped off the 

letters.   



 
επαισεν] επαισε 2896 

 
Mark 14:48 και αποκριθεισ ο ιησουσ ειπεν αυτοισ ωσ επι ληστην εξηλθετε μετα μαχαιρων και 
ξυλων συλλαβειν με 
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 

ληστην] ληιστην 2896 
 
Mark 14:49 καθ ημεραν ημην προσ υμασ εν τω ιερω διδασκων και ουκ εκρατησατε με αλλ ινα 
πληρωθωσιν αι γραφαι  
 

τω ιερω] τωι ιερωι 2896 
 
Mark 14:50 και αφεντεσ αυτον παντεσ εφυγον  
 
Mark 14:51 και εισ τισ νεανισκοσ ηκολουθησεν αυτω περιβεβλημενοσ σινδονα επι γυμνου και 
κρατουσιν αυτον οι νεανισκοι 
 

αυτω] αυτωι 2896 
 
Mark 14:52 ο δε καταλιπων την σινδονα γυμνοσ εφυγεν απ αυτων  
 
Mark 14:53 και απηγαγον τον ιησουν προσ τον αρχιερεα και συνερχονται αυτω παντεσ οι 
αρχιερεισ και οι πρεσβυτεροι και οι γραμματεισ  
 

NS: ιησουν = ιν  2896 
 

αυτω] αυτωι 2896 
 
Mark 14:54 και ο πετροσ απο μακροθεν ηκολουθησεν αυτω εωσ εσω εισ την αυλην του 
αρχιερεωσ και ην συγκαθημενοσ μετα των υπηρετων και θερμαινομενοσ προσ το φωσ  
 

FRAG: 2896 
και ο πετροσ απο μακροθεν ηκολουθησεν αυτωι εωσ εσω εισ την αυλην του 
αρχιερεωσ και ην συγκαθημενοσ μετα των υπηρετων και θερμαινομενοσ προσ το 
φωσ 
 

αυτω] αυτωι 2896 
 
Mark 14:55 οι δε αρχιερεισ και ολον το συνεδριον εζητουν κατα του ιησου μαρτυριαν εισ το 
θανατωσαι αυτον και ουχ ευρισκον  
 

NS: ιησου = ιυ  2896 



 
Mark 14:56 πολλοι γαρ εψευδομαρτυρουν κατ αυτου και ισαι αι μαρτυριαι ουκ ησαν  
 
Mark 14:57 και τινεσ ανασταντεσ εψευδομαρτυρουν κατ αυτου λεγοντεσ  
 
Mark 14:58 οτι ημεισ ηκουσαμεν αυτου λεγοντοσ οτι εγω καταλυσω τον ναον τουτον τον 
χειροποιητον και δια τριων ημερων αλλον αχειροποιητον οικοδομησω  
 
Mark 14:59 και ουδε ουτωσ ιση ην η μαρτυρια αυτων  
 
Mark 14:60 και αναστασ ο αρχιερευσ εισ μεσον επηρωτησεν τον ιησουν λεγων ουκ αποκρινη 
ουδεν τι ουτοι σου καταμαρτυρουσιν 
 

NS: ιησουν = ιν  2896 
 

επηρωτησεν] επηρωτησε 2896 
αποκρινη] αποκρινηι 2896 

 
Mark 14:61 ο δε εσιωπα και ουδεν απεκρινατο παλιν ο αρχιερευσ επηρωτα αυτον και λεγει 
αυτω συ ει ο χριστοσ ο υιοσ του ευλογητου 
 

NS: χριστοσ = χσ  2896 
 

αυτω] αυτωι 2896 
 
Mark 14:62 ο δε ιησουσ ειπεν εγω ειμι και οψεσθε τον υιον του ανθρωπου καθημενον εκ 
δεξιων τησ δυναμεωσ και ερχομενον μετα των νεφελων του ουρανου  
 

NS:  ιησουσ = ισ  2896 
ανθρωπου = ανου  2896 
ουρανου = ουνου  2896 

 
καθημενον εκ δεξιων] 2-3-1 2896 

 
Mark 14:63 ο δε αρχιερευσ διαρρηξασ τουσ χιτωνασ αυτου λεγει τι ετι χρειαν εχομεν 
μαρτυρων 
  
Mark 14:64 ηκουσατε τησ βλασφημιασ τι υμιν φαινεται οι δε παντεσ κατεκριναν αυτον ειναι 
ενοχον θανατου  
 
Mark 14:65 και ηρξαντο τινεσ εμπτυειν αυτω1 και περικαλυπτειν το προσωπον αυτου και 
κολαφιζειν αυτον και λεγειν αυτω2 προφητευσον και οι υπηρεται ραπισμασιν αυτον εβαλλον  
 

αυτω1] αυτωι 2896 
αυτω2] αυτωι 2896 



εβαλλον] εβαλον 2896 
 
Mark 14:66 και οντοσ του πετρου εν τη αυλη κατω ερχεται μια των παιδισκων του αρχιερεωσ  
 

τη αυλη κατω] τηι αυληι κατωι 2896 
 
Mark 14:67 και ιδουσα τον πετρον θερμαινομενον εμβλεψασα αυτω λεγει και συ μετα του 
ναζαρηνου ιησου ησθα  
 

NS: ιησου = ιυ  2896 
 
Mark 14:68 ο δε ηρνησατο λεγων ουκ οιδα ουδε επισταμαι τι συ λεγεισ και εξηλθεν εξω εισ το 
προαυλιον και αλεκτωρ εφωνησεν  
 

ουδε] ουτε 2896 
εφωνησεν] εφωνησε 2896 

 
Mark 14:69 και η παιδισκη ιδουσα αυτον παλιν ηρξατο λεγειν τοισ παρεστωσιν οτι ουτοσ εξ 
αυτων εστιν  
 

παρεστωσιν] παρεστηκοσιν 2896 
 
Mark 14:70 ο δε παλιν ηρνειτο και μετα μικρον παλιν οι παρεστωτεσ ελεγον τω πετρω 
αληθωσ εξ αυτων ει και γαρ γαλιλαιοσ ει και η λαλια σου ομοιαζει  
 
Mark 14:71 ο δε ηρξατο αναθεματιζειν και ομνυναι οτι ουκ οιδα τον ανθρωπον τουτον ον 
λεγετε  
 

NS: ανθρωπον = ανον  2896 
 

ομνυναι] ομνυειν 2896 
 
Mark 14:72 και εκ δευτερου αλεκτωρ εφωνησεν και ανεμνησθη ο πετροσ το ρημα ο ειπεν αυτω 
ο ιησουσ οτι πριν αλεκτορα φωνησαι δισ απαρνηση με τρισ και επιβαλων εκλαιεν  
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 

εφωνησεν] εφωνησε 2896 
αυτω] αυτωι 2896 
απαρνηση] απαρνησηι 2896 
εκλαιεν] εκλαιε 2896 

 
Mark 15:1 και ευθεωσ επι το πρωι συμβουλιον ποιησαντεσ οι αρχιερεισ μετα των πρεσβυτερων 
και γραμματεων και ολον το συνεδριον δησαντεσ τον ιησουν απηνεγκαν και παρεδωκαν τω 
πιλατω  



 
NS: ιησουν = ιν  2896 

 
τω πιλατω] τωι πιλατωι 2896 

 
Mark 15:2 και επηρωτησεν αυτον ο πιλατοσ συ ει ο βασιλευσ των ιουδαιων ο δε αποκριθεισ 
ειπεν αυτω συ λεγεισ  
 

αυτω] αυτωι 2896 
 

Mark 15:3 και κατηγορουν αυτου οι αρχιερεισ πολλα 
  
Mark 15:4 ο δε πιλατοσ παλιν επηρωτησεν αυτον λεγων ουκ αποκρινη ουδεν ιδε ποσα σου 
καταμαρτυρουσιν  
 

αποκρινη] αποκρινηι 2896 
 
Mark 15:5 ο δε ιησουσ ουκετι ουδεν απεκριθη ωστε θαυμαζειν τον πιλατον  
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 
Mark 15:6 κατα δε εορτην απελυεν αυτοισ ενα δεσμιον ονπερ ητουντο  
 
Mark 15:7 ην δε ο λεγομενοσ βαραββασ μετα των συστασιαστων δεδεμενοσ οιτινεσ εν τη 
στασει φονον πεποιηκεισαν  
 

τη] τηι 2896 
 
Mark 15:8 και αναβοησασ ο οχλοσ ηρξατο αιτεισθαι καθωσ αει εποιει αυτοισ  
 
Mark 15:9 ο δε πιλατοσ απεκριθη αυτοισ λεγων θελετε απολυσω υμιν τον βασιλεα των 
ιουδαιων 
  
Mark 15:10 εγινωσκεν γαρ οτι δια φθονον παραδεδωκεισαν αυτον οι αρχιερεισ  
 

εγινωσκεν] επεγινωσκε 2896 
 
Mark 15:11 οι δε αρχιερεισ ανεσεισαν τον οχλον ινα μαλλον τον βαραββαν απολυση αυτοισ  
 

απολυση] απολυσηι 2896 
 
Mark 15:12 ο δε πιλατοσ αποκριθεισ παλιν ειπεν αυτοισ τι ουν θελετε ποιησω ον λεγετε 
βασιλεα των ιουδαιων 
  
Mark 15:13 οι δε παλιν εκραξαν σταυρωσον αυτον  



 
NS: σταυρωσον = στρωσον  2896 

 
Mark 15:14 ο δε πιλατοσ ελεγεν αυτοισ τι γαρ κακον εποιησεν οι δε περισσοτερωσ εκραξαν 
σταυρωσον αυτον  
 

NS: σταυρωσον = στρωσον  2896 
 
Mark 15:15 ο δε πιλατοσ βουλομενοσ τω οχλω το ικανον ποιησαι απελυσεν αυτοισ τον 
βαραββαν και παρεδωκεν τον ιησουν φραγελλωσασ ινα σταυρωθη  
 

NS: ιησουν = ιν  2896 
 

τω οχλω] τωι οχλωι 2896 
παρεδωκεν] παρεδωκε 2896 
σταυρωθη] σταυρωθηι 2896 

 
Mark 15:16 οι δε στρατιωται απηγαγον αυτον εσω τησ αυλησ ο εστιν πραιτωριον και 
συγκαλουσιν ολην την σπειραν  
 

εστιν] εστι 2896 
 
Mark 15:17 και ενδυουσιν αυτον πορφυραν και περιτιθεασιν αυτω πλεξαντεσ ακανθινον 
στεφανον  
 

αυτον] αυτωι 2896 
αυτω] αυτωι 2896 

 
Mark 15:18 και ηρξαντο ασπαζεσθαι αυτον χαιρε ο βασιλευσ των ιουδαιων  
 

αυτον] + και λεγειν 2896c 

 
Mark 15:19 και ετυπτον αυτου την κεφαλην καλαμω και ενεπτυον αυτω1 και τιθεντεσ τα 
γονατα προσεκυνουν αυτω2  
 

αυτου την κεφαλην] 2-3-1 2896 
καλαμω] καλαμωι 2896 
αυτω1] αυτωι 2896 
αυτω2] αυτωι 2896 

 
Mark 15:20 και οτε ενεπαιξαν αυτω εξεδυσαν αυτον την πορφυραν και ενεδυσαν αυτον τα 
ιματια τα ιδια και εξαγουσιν αυτον ινα σταυρωσωσιν αυτον  
 

αυτω] αυτωι 2896 
 



Mark 15:21 και αγγαρευουσιν παραγοντα τινα σιμωνα κυρηναιον ερχομενον απ αγρου τον 
πατερα αλεξανδρου και ρουφου ινα αρη τον σταυρον αυτου  
 

NS:  πατερα = πρα  2896 
σταυρον = στρον  2896 

 
αγγαρευουσιν] αγγαρευουσι 2896 
αρη] αρηι 2896 

 
Mark 15:22 και φερουσιν αυτον επι γολγοθα τοπον ο εστιν μεθερμηνευομενον κρανιου τοποσ 
  

εστιν] εστι 2896 
 
Mark 15:23 και εδιδουν αυτω πιειν εσμυρνισμενον οινον ο δε ουκ ελαβεν  
 

αυτω] αυτωι 2896 
ελαβεν] ελαβε 2896 

 
Mark 15:24 και σταυρωσαντεσ αυτον διεμεριζον τα ιματια αυτου βαλλοντεσ κληρον επ αυτα 
τισ τι αρη  
 

διεμεριζον] διαμεριζονται 2896 
αρη] αρηι 2896 

 
Mark 15:25 ην δε ωρα τριτη και εσταυρωσαν αυτον  
 
Mark 15:26 και ην η επιγραφη τησ αιτιασ αυτου επιγεγραμμενη ο βασιλευσ των ιουδαιων  
 
Mark 15:27 και συν αυτω σταυρουσιν δυο ληστασ ενα εκ δεξιων και ενα εξ ευωνυμων αυτου  
 

αυτω] αυτωι 2896 
σταυρουσιν] σταυρουσι 2896 
ληστασ]  ληιστασ 2896 
αυτου] OMIT 2896 

 
Mark 15:28 και επληρωθη η γραφη η λεγουσα και μετα ανομων ελογισθη  
 
Mark 15:29 και οι παραπορευομενοι εβλασφημουν αυτον κινουντεσ τασ κεφαλασ αυτων και 
λεγοντεσ ουα ο καταλυων τον ναον και εν τρισιν ημεραισ οικοδομων  
 
Mark 15:30 σωσον σεαυτον και καταβα απο του σταυρου  
 

NS: σταυρου = στρου  2896 
 
Mark 15:31 ομοιωσ δε και οι αρχιερεισ εμπαιζοντεσ προσ αλληλουσ μετα των γραμματεων 



ελεγον αλλουσ εσωσεν εαυτον ου δυναται σωσαι  
 
Mark 15:32 ο χριστοσ ο βασιλευσ του ισραηλ καταβατω νυν απο του σταυρου ινα ιδωμεν και  
πιστευσωμεν αυτω1 και οι συνεσταυρωμενοι αυτω2 ωνειδιζον αυτον 
 

NS:  χριστοσ = χσ  2896 
ισραηλ = ιηλ  2896 
σταυρου = στρου  2896 

 
αυτω1] OMIT 2896 
αυτω] αυτωι 2896 

 
Mark 15:33 γενομενησ δε ωρασ εκτησ σκοτοσ εγενετο εφ ολην την γην εωσ ωρασ εννατησ  
 

εννατησ] ενατησ 2896 
 
Mark 15:34 και τη ωρα τη εννατη εβοησεν ο ιησουσ φωνη μεγαλη λεγων ελωι ελωι λιμα 
σαβαχθανι ο εστιν μεθερμηνευομενον ο θεοσ1 μου1 ο θεοσ2 μου εισ τι με εγκατελιπεσ  
 

NS:  ιησουσ = ισ  2896 
θεοσ1 = θσ  2896 
θεοσ2 = θσ  2896 

 
τη ωρα] τηι ωραι 2896 
τη εννατη] τηι εννατηι 2896 
φωνη μεγαλη] φωνηι μεγαληι 2896 
λιμα] λειμα 2896 
εστιν] εστι 2896 
μου1] OMIT 2896 

 
Mark 15:35 και τινεσ των παρεστηκοτων ακουσαντεσ ελεγον ιδου ηλιαν φωνει  
 
Mark 15:36 δραμων δε εισ και γεμισασ σπογγον οξουσ περιθεισ τε καλαμω εποτιζεν αυτον 
λεγων αφετε ιδωμεν ει ερχεται ηλιασ καθελειν αυτον  
 

καλαμω] καλαμωι 2896 
 
Mark 15:37 ο δε ιησουσ αφεισ φωνην μεγαλην εξεπνευσεν  
 

NS: ιησουσ = ισ  2896 
 

εξεπνευσεν] εξεπνευσε 2896 
 
Mark 15:38 και το καταπετασμα του ναου εσχισθη εισ δυο απο ανωθεν εωσ κατω  



 
Mark 15:39 ιδων δε ο κεντυριων ο παρεστηκωσ εξ εναντιασ αυτου οτι ουτωσ κραξασ 
εξεπνευσεν ειπεν αληθωσ ο ανθρωποσ ουτοσ υιοσ ην θεου  
 

NS:  ανθρωποσ = ανοσ  2896 
υιοσ = υσ  2896 
θεου = θυ  2896 

 
Mark 15:40 ησαν δε και γυναικεσ απο μακροθεν θεωρουσαι εν αισ ην και μαρια η μαγδαληνη 
και μαρια η του ιακωβου του μικρου και ιωση μητηρ και σαλωμη  
 

NS: μητηρ = μηρ  2896 
 
Mark 15:41 αι και οτε ην εν τη γαλιλαια ηκολουθουν αυτω1 και διηκονουν αυτω2 και αλλαι 
πολλαι αι συναναβασαι αυτω3 εισ ιεροσολυμα  
 

τη γαλιλαια] τηι γαλιλαιαι 2896 
αυτω1] αυτωι 2896 
αυτω2] αυτωι 2896 
αυτω3] αυτωι 2896 

 
Mark 15:42 και ηδη οψιασ γενομενησ επει ην παρασκευη ο εστι προσαββατον  
 

εστιν] εστι 2896 
 
Mark 15:43 ηλθεν ιωσηφ ο απο αριμαθαιασ ευσχημων βουλευτησ οσ και αυτοσ ην 
προσδεχομενοσ την βασιλειαν του θεου τολμησασ εισηλθεν προσ πιλατον και ητησατο το σωμα 
του ιησου  
 

NS:  θεου = θυ  2896 
ιησου = ιυ  2896 

 
εισηλθεν] εισηλθε 2896 

 
Mark 15:44 ο δε πιλατοσ εθαυμασεν ει ηδη τεθνηκεν και προσκαλεσαμενοσ τον κεντυριωνα 
επηρωτησεν αυτον ει παλαι απεθανεν  
 

τεθνηκεν] τεθνηκε 2896 
απεθανεν] απεθανε 2896 

 
Mark 15:45 και γνουσ απο του κεντυριωνοσ εδωρησατο το σωμα τω ιωσηφ  
 

τω] τωι 2896 
 



Mark 15:46 και αγορασασ σινδονα και καθελων αυτον ενειλησεν τη σινδονι και κατεθηκεν 
αυτον εν μνημειω ο ην λελατομημενον εκ πετρασ και προσεκυλισεν λιθον επι την θυραν του 
μνημειου  
 

ενειλησεν] ενειλησε 2896 
τη] τηι 2896 
μνημειω] μνημειωι 2896 
προσεκυλισεν] προσεκυλισε 2896 

 
Mark 15:47 η δε μαρια η μαγδαληνη και μαρια ιωση εθεωρουν που τιθεται  
 
Mark 16:1 και διαγενομενου του σαββατου μαρια η μαγδαληνη και μαρια ιακωβου και 
σαλωμη ηγορασαν αρωματα ινα ελθουσαι αλειψωσιν αυτον  
 
Mark 16:2 και λιαν πρωι τησ μιασ σαββατων ερχονται επι το μνημειον ανατειλαντοσ του 
ηλιου  
 
Mark 16:3 και ελεγον προσ εαυτασ τισ αποκυλισει ημιν τον λιθον εκ τησ θυρασ του μνημειου 
  
Mark 16:4 και αναβλεψασαι θεωρουσιν οτι αποκεκυλισται ο λιθοσ ην γαρ μεγασ σφοδρα  
 
Mark 16:5 και εισελθουσαι εισ το μνημειον ειδον νεανισκον καθημενον εν τοισ δεξιοισ 
περιβεβλημενον στολην λευκην και εξεθαμβηθησαν  
 
Mark 16:6 ο δε λεγει αυταισ μη εκθαμβεισθε ιησουν ζητειτε τον ναζαρηνον τον εσταυρωμενον 
ηγερθη ουκ εστιν ωδε ιδε ο τοποσ οπου εθηκαν αυτον  
 

NS: ιησουν = ιν  2897 
 
Mark 16:7 αλλ υπαγετε ειπατε τοισ μαθηταισ αυτου και τω πετρω οτι προαγει υμασ εισ την 
γαλιλαιαν εκει αυτον οψεσθε καθωσ ειπεν υμιν  
 

τω πετρω] τωι πετρωι 2896 
 
Mark 16:8 και εξελθουσαι εφυγον απο του μνημειου ειχεν δε αυτασ τρομοσ και εκστασισ και 
ουδενι ουδεν ειπον εφοβουντο γαρ  
 

ειχεν] ειχε 2896 
 
Mark 16:9 αναστασ δε πρωι πρωτη σαββατου εφανη πρωτον μαρια τη μαγδαληνη αφ ησ 
εκβεβληκει επτα δαιμονια  
  

σαββατου] σαββατων 2896  
μαγδαληνη] μαγδαληνηι 2896 

 



Mark 16:10 εκεινη πορευθεισα απηγγειλε τοισ μετ αυτου γενομενοισ πενθουσιν και κλαιουσιν  
 

πενθουσιν] πενθουσι 2896 
κλαιουσιν] κλαιουσι 2896 

 
Mark 16:11 κακεινοι ακουσαντεσ οτι ζη και εθεαθη υπ αυτησ ηπιστησαν  
 
Mark 16:12 μετα δε ταυτα δυσιν εξ αυτων περιπατουσιν εφανερωθη εν ετερα μορφη 
πορευομενοισ εισ αγρον  
 

ετερα μορφη] ετεραι μορφηι 2896 
 
Mark 16:13 κακεινοι απελθοντεσ απηγγειλαν τοισ λοιποισ ουδε εκεινοισ επιστευσαν  
 
Mark 16:14 υστερον ανακειμενοισ αυτοισ τοισ ενδεκα εφανερωθη και ωνειδισεν την απιστιαν 
αυτων και σκληροκαρδιαν οτι τοισ θεασαμενοισ αυτον εγηγερμενον ουκ επιστευσαν  
 

ωνειδισεν] ωνειδισε 2896 
 
Mark 16:15 και ειπεν αυτοισ πορευθεντεσ εισ τον κοσμον απαντα κηρυξατε το ευαγγελιον 
παση τη κτισει  
 

παση τη] πασηι τηι 2896 
 
Mark 16:16 ο πιστευσασ και βαπτισθεισ σωθησεται ο δε απιστησασ κατακριθησεται  
 
Mark 16:17 σημεια δε τοισ πιστευσασιν ταυτα παρακολουθησει εν τω ονοματι μου δαιμονια 
εκβαλουσιν γλωσσαισ λαλησουσιν καιναισ 
 

πιστευσασιν] πιστευσασι 2896 
τω] τωι 2896 
εκβαλουσιν ] εκβαλουσι 2896 
λαλησουσιν ] λαλησουσι 2896 

 
Mark 16:18 οφεισ αρουσιν καν θανασιμον τι πιωσιν ου μη αυτουσ βλαψη επι αρρωστουσ 
χειρασ επιθησουσιν και καλωσ εξουσιν  
 

αρουσιν ] αρουσι 2896 
βλαψη] βλαψηι 2896 
επιθησουσιν ] επιθησουσι 2896 

 
Mark 16:19 ο μεν ουν κυριοσ μετα το λαλησαι αυτοισ ανελημφθη εισ τον ουρανον και 
εκαθισεν εκ δεξιων του θεου  
 

NS:  κυριοσ = κσ  2896 



ουρανον = ουνον  2896 
θεου = θυ  2896 

 
ανελημφθη] ανεληφθη 2896 

 
Mark 16:20 εκεινοι δε εξελθοντεσ εκηρυξαν πανταχου του κυριου συνεργουντοσ και τον 
λογον βεβαιουντοσ δια των επακολουθουντων σημειων αμην 
 

NS: κυριου = κυ  2896 
  


