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στιχοι

κωλα



μεν ουν ικανου ηθελησεν πορευθηναι εις Ιεροσολυμα επιστηριξας πολυν λογον

κατηντησεν απηγγειλεν περιτομης αδελφοι

βουλη

ειπεν αυτω το πνευμα υποςτρεφειν εις την Ασιαν

συστρεφειν

αχρι νυν

μετανονια



και εσιγησαν

αἵμα μαλιστα καθ ημεραν



του μη δουναι αυτουις πνευμα

αγιον πιστευσασιν επ αυτω

και της

πορνειας και του πνικτου

και οσα αν μη θελωσιν εαυτοις γινεσθαι ετεροις μη ποειν

εκειθεν απο του

Ακυλα

του πληθους

του πληθους των εθνων



οι

δε υαμβηθεντες εστησαν

Ιωαννης Ιωναθας

Τρωγυλλιω

Μυρα

δι ημερων δεκαπεντε

και της

πορνειας

κατεβησαν τους ζ βαθμους και

δει δε παντως την εορτην ημεραν ερχομενην ποιησαι εις

Ιεροσολυμα

απο ωρας εως δεκατης

δραμοντες εις το αμφοδον

Δερβαιος Δουβεριος

Δουβεριος

εκατονταρχος παρεδωκε τους δεσμιους τω στρατοπεδαρχω τω δε

Παυλω επετραπη



οτε δε ανεβη Πετρος εις Ιερουσαλημ διεκρινοντο προς αυτου οι εκ

περιτομης

ο μεν ουν πετρος δια ικανου χρονου ηθελησεν πορευθηναι εις Ιεροσολυμα

και επιστηριξας αυτους εξηλθεν πολυν λογον ποιουμενος δια των χωρων

διδασκων αυτους ος και κατηντησεν αυτου και απηγγειλεν αυτους την χαριν του

θεου οι δε εκ περιτομης αδελφοι διεκρινοντο προς αυτου

Εγενετο δε εν τω τον Απολλω ειναι εν Κορινθω Παυλον διελθοντα τα

ανωτερικα μερη κατελθειν εις Εφεσον

θελοντος δε του Παυλου κατα την ιδιαν βουλην πορευεσθαι εις Ιεροσολυμα

ειπεν αυτω το πνευμα υποστρεφειν εις την Ασιαν διελθων δε ανωτερικα μερη

ερχεται εις Εφεσον

συνηλθον οι στρατηγοι επι τπ αυτο εις την αγοραν και αναμνησθεντες

τον σεισμον

ελθοντες παρεκαλεσαν αυτους και εξαγαγοντες ηρωτων απελθειν απο της

πολεως

παραγενομενοι μετα φιλων πολλων εις την φυλακην παρεκαλεσαν αυτους

εξελθειν ειποντες ηγνοησαμεν τα καθ υμας οτι εστε ανδρες δικαιοι και

εξαγαγοντες παρεκαλεσαν αυτους λεγοντες εκ της πολεως ταυτης εξελθατε

μηποτε παλιν συστραφωσιν ημων επικραζοντες αυτους



κυριος Ιησους χριστος

Ιησους χριστος κυριος

Ιησους κυριος

Ιησους κυριος χριστος

ο υιος του θεου ο

Χριστος τον κυριον Ιησουν Χριστον

του Ιησου την βασιλειαν

δια του ονοματος κυριου Ιησου Χριστου

εν τω ονοματι Ιησου Χριστου

εν τω ονοματι του κυριου ημων Ιησου Χριστου

σοι λεγω εν τω ονοματι του κυριου Ιησου

Χριστου

διελεγετο δε εν τη συναγωγη κατα παν σαββατον επειθεν τε

Ιουδαιους και Ελληνας



εισπρευμενος δε εις την συναγωγην κατα παν σαββατον

διελεγετο και εντιθεις το ονομα του κυριου Ιησου και επιθεν δε ου μονον

Ιουδαιους αλλα και Ελληνας

δια του ονοματος κυριου Ιησου Χριστου δια του ονοματος του

κυριου ημων Ιησου Χριστου

τω ἁγιω τω πνευματι

του μη δουναι αυτοις πνευμα αγιον

του μη δουναι αυτοις πνευμα αγιον πιστευσασιν επ αυτω

του μη δουναι αυτοις πνευμα αγιον πιστευσασιν επι τον κυριον Ιησουν

Χριστον

εν πνευματι εν πνευματι αγιω



φερουμενοι εν τω αγιω

πνευματι

πληρεις πνευματος αγιου

ειπεν αυτω το

πνευμα υποστρεφειν

ειπεν δε το

πνευμα αυτω

και ρυσθωσιν απο της ασθενειας ως ειχεν εκαστας αυτων

απηλλασσοντο γαρ απο πασης ασθενειας ως ειχεν εκαστας αυτων

ουκ ισχουν αντιστηναι τη ουση εν αυτω και τω πνευματι τω αγιω ω ελαλαει

δια το ελεγχεσθαι αυτους επ αυτου μετα πασης παρρησιας μη δυναμενοι ουν

αντοφισλμειν τη αληθεια

τω λογω

επειδη

ηδιστα ηκουεν αυτων εθαυμασεν

εγενετο δε κατα



πασαν πολιν φημισθηναι τον λογον εγενετο δε καθ

ολης της πολεως διελθειν τον λογον του θεου

και εκινηθη

ολον το πληθος επι τη διδαχη αυτων

διερχομενοι δε τας οσα αν μη θελωσιν εαυτοις γινεσθαι

ετεροις μη ποειν

και του πνικτου



Ευαγγελιον κατα Λουκαν






