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Four days ago at this very hour, at three o'clock, I was praying 
Three days ago around this time, I was at minchah prayers 
 

 
NRSV 
Jewish New Testament 

απο τεταρτης       ηµερας       µεχρι  ταυτης της         ωρας ηµην                        την ενατην           προσευχοµενος                                            �⁷⁴ א A* Β C 323 TG NA27 SBL 
απο τεταρτης       ηµερας       µεχρη ταυτης της         ωρας ηµην                        την ενατην           προσευχοµενος                                            81 
απο τεταρτης       ηµερας       αχρι   ταυτης της          ωρας ηµην                        την ενατην           προσευχοµενος                                            945 1739 1891 
οπο τεταρτης        ηµερας       µεχρι        τη  της         ωρας: ηµην τ               και την εννατην         προσευχοµενος                                            �⁵⁰*vid 

οπο τεταρτης        ηµερας       µεχρι  ταυτης της        ωρας: ηµην νηστευων και την εννατην         προσευχοµενος                                            �⁵⁰cvid 
απο τεταρτης        ηµερας       µεχρι  ταυτης της         ωρας ηµην νηστευων και την ενατην           προσευχοµενος                                            A¹ 

απο τεταρτης        ηµερας       µεχρι              της αρτι ωρας ηµην νηστευων       την ενατην            προσευχοµενος                                           D¹ 

απο      της τριτης ηµερας       µεχρι              της αρτι ωρας ηµην νηστευων       την ενατην τε       προσευχοµενος                                            D*vid 
απο            τριτης ηµερας       µεχρι  ταυτης της          ωρας ηµην·νηστευων και την εννατην ωραν προσευχοµενος 2492 
απο τεταρτης της ηµερας       µεχρι  ταυτης της          ωρας ηµην νηστευων και την ενατην   ωραν προσευχοµενος                                          1837 
απο τεταρτης        ηµερας       µεχρι  ταυτης της         ωρας ηµην νηστευων και                              προσευχοµενος απο εκτης ωρας εως ενατης E 
απο τεταρτης        ηµερας       µεχρι  ταυτης της         ωρας ηµην νηστευων L 
απο τεταρτης        ηµερας       µεχρι  ταυτης της          ωρας ηµην νηστευων και την ενατην   ωραν                                                                   1828 
απο τεταρτης        ηµερας και µεχρι  ταυτης της         ωρας ηµην νηστευων και την ενατην   ωραν προσευχοµενος                                          614 1611 
απο τεταρτης        ηµερας       µεχρις ταυτης της         ωρας ειµι   νηστευων και την ενατην   ωραν προσευχοµενος                                          Ψ  
απο τεταρτης        ηµερας _________________________  ηµην·νηστευων και την εννατην ωραν προσευχοµενος                                           33acc to Münster, 
απο τεταρτης        ηµερας _________________________  ηµην·νηστευων και την ________________________                                           33acc to Swanson 
απο τεταρτης        ηµερας       αχρι   ταυτης της          ωρας ηµην νηστευων και την εννατην ωραν προσευχοµενος                                          547 
απο τεταρτης        ηµερας       µεχρη ταυτης της          ωρας ηµην·νηστευων και την ενατην  ωραν προσευχωµενος                                          P 
απο τεταρτης        ηµερας       µεχρη ταυτης της          ωρας ηµιν  νηστευων και την εννατην ωραν προσευχοµενος                                          1243 
απο τεταρτης        ηµερας       µεχρι  ταυτης της          ωρας ηµην·νηστευων και την εννατην ωραν προσευχοµενος                                          1 1241 1505 2344 TR 
απο τεταρτης        ηµερας       µεχρι  ταυτης της          ωρας ηµην νηστευων και την ενατην   ωραν προσευχοµενος                                          H 049 056 88 104 1175 1854 RP 
 
Four days ago I was fasting until this hour; and at the ninth hour I prayed 

 
KJV, NKJV 

  
The KJV and NKJV translations render the linear aspect of νηστευων yet not of προσευχοµενος. They must consider the imperfect of 
προσευχοµενος  as inceptive.  This could have made a lot of difference to a scribe or translator in deciding whether a variant made sense. 

 

 
Note: Codex B has an umlaut before της 
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�⁸ �²⁹ �³³ �³⁸ �⁴¹ �⁴⁵ �⁴⁸ �⁵³ 

�⁵⁶ �⁵⁷ �⁹¹ �¹¹² �¹²⁷ 048 057 

066 076 077 095 096 097 0140 
0165 0166 0175 0189 0236 0244 
0294 323S 517 1738 1739S 
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