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986, 1006, 1384, 1611, 1678, 1732, 1778, 1828, 1841, 1854, 1862, 1888, 2019, 2020, 2026, 2028, 2030, 2040, 2042, 2048, 2050, 2053, 2059, 2060, 2062, 2065, 2067, 2070, 2074,
2080, 2081, 2138, 2186, 2256, 2302, 2329, 2349, 2351, 2436, 2814. When 1678, 1778, 2080 are united, the sigla ƒ052 is used, including when the uncial 052 has a hiatus, though if
one of the three cursives has a hiatus, they are listed separately. Where 052 is extant, it is listed separately, even when it agrees with the cursives. If they are split, or if one of the three
cursives has a hiatus, they are listed separately; otherwise, the sigla is used. If there is a hiatus in any of the above, it will be noted, except if that manuscript is only a fragment
anyway. Fragmentary mss. thus not constantly listed for hiatus, would be: 𝔓¹⁸, 𝔓²⁴, 𝔓⁴³, 𝔓⁸⁵, 𝔓⁹⁸, 052, 0163, 0169, 0207, 0308.
Abbreviations used herein:
TR – Textus Receptus, Stephens 1550 edition
TG – Samuel P. Tregelles, 1857-1879, Tyndale House electronic edition (corrected, "Intended" text) Edited by Dirk Jongkind
WH – Westcott & Hort GNT, 1881
AT - Antoniades GNT, 1904
VS – Hermann von Soden GNT, 1913
RC – R. H. Charles Greek edition of Revelation, 1920
HF – Hodges/Farstad Majority Text edition, 1985
PK – Wilbur N. Pickering's edition of the Apocalypse
RP – Robinson-Pierpont GNT, 2005 edition
NA – Nestle-Aland 27th Edition GNT, © 2005 Deutche Bibelgesellschaft, Stuttgart
SBL - Society of Biblical Literature, 2010, Edited by Michael W. Holmes
ƒ052 – The agreement of minuscules 1678, 1778 and 2080. (See above re. 052.)
superscript T – The reading found in the text as opposed to the margin or commentary
Blank space means omission of the text
Underline alone like this: ________ means hiatus or lacuna or illegible in that area of text
"ex em." -probably "ex emendata" An abbrev. Hoskier used, but never explained. Probably indicates an emendation of what was clearly a mistake.
(Note that he never gives any Alexandrian manuscript this benefit.)
אmg is a reading of  אfound in the margin and not in אT, indicated by an obelus, and probably meant to show alternate readings that are to be found.
Whereas אZ is a reading found usually superscript which may be a correction meant by a corrector to replace the text found in אT.
Ms. 2080 is in red sometimes because that indicates that David Robert Palmer personally obtained those readings from the images. Also ms. 2323.
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
1:1a

αποκαλυψις
ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω
ο θεος δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει
αποκαλυψις
ιησου χριστου ην εδωκεν αυτη
ο θεος δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει
αποκαλυψις
ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω __________ δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει
αποκαλυψις
ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω
ο θεος δειξαι τοις αγιοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει
αποκαλυψης
ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω
ο θεος δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει
αποκαλυψις του κυριου ηµων ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω
ο θεος δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει
αποκαλυψις του κυριου ηµων ιησου χριστου ην εδωκεν αυτου
ο θεος δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει
αποκαλυψις του κυριου ηµων ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω κυριος ο θεος δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει
αποκαλυψις
ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω κυριος ο θεος δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει
αποκαλυψις
ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω
ο θεος δειξαι τοις δουλοις αυτω α δει γενεσθαι εν ταχει
αποκαλυψις
ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω
ο θεος δειξε τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχυ
αποκαλυψις
ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω
γενεσθαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει
αποκαλυψις
ιησου χριστου της γεναµενης εις εµε ιωαννην τον αποστολον
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1:1b
1:1b
και εσηµανεν
αποστειλας δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου ιωαννη
και εσηµανεν
αποστειλας δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου ιωανει
και εσηµανεν
αποστειλας δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου ιωανη
και εσηµανεν
αποστειλας δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου ιωη
και εσηµανεν
αποστειλας δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου ιω
και εσηµανεν
αποστειλας δια του αγγελου αυτου του δουλου αυτου ιωαννη
και εσηµανεν
αποστηλας δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου ιωαννη
και εσηµαν
αποστειλας δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου ιωαννη
και εσηµανε ταυτα αποστειλας δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου ιωαννη
και εσηµανεν
αποστειλας δια του αγγελου αυτου τω δουλου αυτου ιωαννη
και εσηµαινεν
αποστειλας δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου ιωαννη
και εσηµανεν
αποστειλας δι
αγγελου αυτου τω δουλω αυτου ιωαννη
και εσηµανεν
αποστειλας δι
αγγελου αυτου
ιωαννη
και εσηµανεν
αποστειλας δια του αγγελου αυτου
ιωαννη
και εσηµανε
δια του αγγελου αυτου αποστειλας τω δουλω αυτου ιωαννη
τω δουλω αυτου ιωαννη

hiant
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1:2a
ος εµαρτυρησεν τον λογον του θεου και την µαρτυριαν ιησου χριστου οσα
ειδεν
ος εµαρτυρησεν τον λογον του θεου και την µαρτυριαν ιησου χριστου οσα
ιδεν
ος εµαρτυρησε τον λογον του θεου και την µαρτυριαν ιησου χριστου οσα
ιδεν
ος εµαρτυρησε τον λογον του θεου και την µαρτυριαν ιησου χριστου οσα
ειδεν
ος εµαρτυρησε τον λογον του θεου και την µαρτυριαν ιησου χριστου οσα
ειδε
ως εµαρτυρησεν τον λογον του θεου και την µαρτυριαν ιησου χριστου οσα
ειδεν
ως εµαρτυρησε τον λογον του θεου και την µαρτυριαν ιησου χριστου οσα
ειδεν
ος εµαρτυρισε τον λογον του θεου και την µαρτυριαν ιησου χριστου οσα
ιδε
ος εµαρτυρισεν τον λογον του θεου και την µαρτυριαν ιησου χριστου οσα
ειδεν
ος εµαρτυρησε τον λογον του θεου και την µαρτυριαν χριστου ιησου οσα
ειδεν
ος εµαρτυρησε τον λογον του θεου και την µαρτυριαν ιησου χριστου
ειδεν
ος εµαρτυρησεν τον λογον του θεου και την µαρτυριαν
αυτου οσα
ιδεν
ος εµαρτυρησε τον λογον αυτου και την µαρτυριαν ιησου χριστου οσα
ειδε
ος εµαρτυρησεν τον λογον του θεου και την µαρτυριαν ιησου
οσα
οιδεν
ος εµαρτυρησεν τον λογον του θεου και την µαρτυριαν ιησου
οσα
ιδεν
ος εµαρτυρησε τον λογον
και την µαρτυριαν ιησου χριστου οσα
ειδε
ος εµαρτυρισεν τον λογον του θεου
µαρτυρια ιησου χριστου οσα
ειδεν
ος εµαρτυρησε τον λογον του θεου και την µαρτυριαν του χριστου οσα
ειδε
ος εµαρτυρησε τον λογον του θεου και την µαρτυριαν ιησου χριστου οσα τε ειδε
ος εµαρτυρησε τον λογον του θεου και την µαρτυριαν ιησου χριστου οσα τε ειδεν
του κηρυξαι
τον λογον του θεου και την µαρτυριαν ιησου χριστου οσα
ιδων

hiant
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1:2b
1:2b

omit below phrases
και ατινα εισιν και
χρη γενεσθαι µετα ταυτα
και ατινα εισι και α
χρη γενεσθαι µετα ταυτα
και ατινα εισιν και ατινα χρη γενεσθαι µετα ταυτα
και ατινα εισι και ατινα χρη γενεσθαι µετα ταυτα
και ατινα εστι και ατινα χρη γενεσθαι µετα ταυτα
και ατινα εισι και ατινα χρη γενεσθαι
και ατινα εισι και δια τινα χρη γενεσθαι µετα ταυτα
και οτι δι αγγελου δεδοται

hiant

 אA C P 046 82 94 141 172 175 241 256 367 424 469 506 616 627 792 920 1006 1611 1828 1841 1854 1862 1888 2026 2040 2042 2048
2050 2053 2059c 2062 2070 2080 2138 2256 2329 2349 2351 2436* 2814 TR TG WH AT VS RC HF RP NA SBL
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051 1778 2030
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1:3a
1:3a
µακαριος ο αναγινωσκων
µακαριος ο αναγινωσκων
µακαριος ο αναγινωσκων
µακαριος ο αναγινωσκον
µακαριος ο αναγινωσκων
µακαριος ο αναγινωσκων
µακαριος ο αναγινωσκων
µακαριος ο αναγινοσκων
µακαριος ει ο αναγινωσκων
µακαριος ο αναγινωσκων
µακαριος ο αναγινωσκων
µακαριος ο αναγινωσκον
µακαριος ο αναγινωσκων
µακαριος ο αναγινωσκων
µακαριος ο αναγινωσκων
µακαριοι οι αναγινωσκοντες

και οι ακουοντες τους
λογους
της προφητειας
και οι ακουοντες τους
λογους
της προφητηας
και οι ακουοντες τους
λογους τουτους της προφητιας
και οι ακουοντες τους
λογους
της προφητιας
και οι ακουοντες τον
λογον
της προφητιας
και οι ακουοντες του
λογου
της προφητειας
και οι ακουοντες τον
λογον
της προφητειας
και οι ακουοντες τους
λογους
της προφητειας
και οι ακουοντες τους
λογους
της προφητειας
και
ακουων τους
λογους
της προφητειας
και
ακουων τους
λογους
της προφητειας ταυτης
και
ακουων τους
λογους
της προφητειας ταυτης
και οι ακουοντες τους
λογους
της προφητειας ταυτης
και οι ακουοντες τους τους λογους
της προφητειας
και
ακουοντες τους
λογους
της προφητειας
και οι ακουοντες τους
λογους
της προφητειας

hiant
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1:3b
και
τηρουντες τα εν αυτη γεγραµµενα ο γαρ καιρος εγγυς
και
τιρουντες τα εν αυτη γεγραµµενα ο γαρ καιρος εγγυς
και οι τηρουντες τα εν αυτη γεγραµµενα ο γαρ καιρος εγγυς
και τηρουντες τα εν αυτη γεγραµµενα οτι ο καιρος εγγυς
και οι πληρουντες τα εν αυτη γεγραµµενα ο γαρ καιρος εγγυς
και τηρουντες τα επ αυτης γεγραµµενα ο γαρ

hiant

 אΑ C P 046 82 88 94 172 175 181 241 256 367 424 459 468 469 506 616 627 792 920 922 986 1006 1384 1611 1678 1732 1828
1841 1854 1862 1888 2020 2026 2042 2048 2059 2060 2065 2067 2070 2074 2080 2081 2138 2186 2256 2302 2323 2349 2351
2436 2814 TR TG WH AT VS RC HF PK RP NA SBL
2329
141 2040 2053 2062
2019
2028
2050 (joined το v. 4)
051 1778 2030
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1:4a
1:4a
ιωαννης
ταις επτα εκκλησιαις ταις
εν τη ασια χαρις υµιν και ειρηνη απο
ο ων και ο ην και ο ερχοµενος
ιωαννης
ταις επτα εκκλησιαις ταις ουσαις εν τη ασια χαρις υµιν και ειρηνη απο
ο ων και ο ην και ερχοµενος
ιωαννης
ταις επτα εκκλησιαις ταις ουσαις εν τη ασια χαρις υµιν και ειρηνει απο
ο ων και ο ην και ο ερχοµενος
ιωαννης
ταις ζ εκκλησιαις ταις
εν τη ασια χαρις ηµιν και ειρηνη απο
ο ων και ο ην και ο ερχοµενος
ιωανης
ταις επτα εκκλησιαις ταις
εν τη ασια χαρις υµιν και ειρηνη απο
ο ων και ο ην και ο ερχοµενος
ιωαννης
ταις επτα εκκλησιαις ταις
εν τη ασια χαρις υµιν και ειρηνη απο
ων και ο ην και ο ερχοµενος
ιωαννης
ταις επτα εκκλησιαις ταις
εν τη ασια χαρις υµιν και ειρηνη απο του ο ων και ο ην και ο ερχοµενος
ιωαννης
ταις ζ εκκλησιαις ταις
εν τη ασια χαρις υµιν και ειρηνη απο θεου ο ων και ο ην και ο ερχοµενος
ιωαννης φησιν ταις επτα εκκλησιαις ταις
εν τη ασια χαρις υµιν και ειρηνη απο θεου ο ων και ο ην και ο ερχοµενος
ιωαννης
ταις επτα εκκλησιαις ταις
εν τη ασια χαρις υµιν και ειρηνη απο θεου ο ων και ην και ερχοµενος
ιωαννης φησι ταις επτα εκκλησιαις ταις
εν τη ασια χαρις υµιν
απο του παντων ηµων θεου
ιωαννης
ταις επτα εκκλησιαις ταις
εν τη ασσια χαρις υµιν και ειρηνη απο θεου ο ων και ο ην και ο ερχοµενος
ιωαννης
ταις επτα εκκλησιαις ταις
εν τη ασια χαρις υµιν και ειρηνη απο θεου απο ο ων και ο ην και ο ερχοµενος
ιωαννης
ταις επτα εκκλισιαις ταις
εν τη ασια χαρις υµιν και ειρηνη απο
ο ων και ο ην
ο ερχοµενος
ιωαννης
ταις επτα εκκλισιαις ταις
εν τη ασια χαρις υµιν και ειρηνη απο θεου ο ων και ο ην και ο ερχοµενος
ΙωqHσ
ταις ζ εκκλησιαις ταις
εν τη ασηα χαρις υµιν και ειρηνη απο θεου ο ων και ο ην και ο ερχοµενος
ΙωqHσ
ταις επτα εκκλησιαις ταις
εν
ασια χαρις υµιν και ειρηνη απο θεου ο ων
ο ην και ο ερχοµενος
ιωqς
ταις επτα εκκλησιαις ταις
εν τη ασια χαρις υµιν και ηρηνη απο θεου ο ων και ο ην και ο ερχοµενος
________
ταις ___ εκκλησιαις ____
__ __ ασια χαρις υµειν και ειρηνη απο
ο ων και ο ην και ο ερχοµενος
ιωαννης
ταις επτα εκκλησιαις ταις
εν τη ασια χαρις υµιν και ειρηνη απο θεου ο ων και ο ην και ο ερχοµενος

hiant

A C P 181 459 986 1384 1732 2020 2028 2060 2067 2080
2081 2186 2302 2323 2814 TG WH VS RC PK NA SBL
2050
2019
1678
א
922 2074
TR
(auditory error; θυq-του)
2040
2053
2329
2062
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2048
2059*
2959c
2065
2070
2256
𝔓¹⁸
(insuf. space for του or θυq)
046 82 88 94 141 172 175 241 256 367 424 468 506 616
627 792 920 1006 1611 1828 1841 1854 1862 1888 2026
2042 2138 2349 2351 2436 AT HF RP
051 1778 2030

1:4c
και απο των επτα
πνευµατων α
ενωπιον του θρονου αυτου
και απο των ζ
πνευµατων α
ενωπιον του θρονου αυτου
και απο των επτα
πνευµατων α
ενωπιον του θρωνου αυτου
και απο των επτα
πνευµατων α
ενοπιον του θρονου αυτου
και απο των
πνευµατων α
ενωπιον του θρονου αυτου
__ ___ των επτα
πνευµατων _
ενωπιον του θρονου αυτου
απο των επτα
πνευµατων α
ενωπιον του θρονου αυτου
και απο των επτα
πνευµατων των
ενωπιον του θρονου αυτου
και απο των επτα
πνευµατων των
ενωπιον του θρονου του θεου
και απο των επτα
πνευµατων α εστιν ενωπιον του θρονου αυτου
και απο των επτα φησιν πνευµατων α εστιν ενωπιον του θρονου αυτου
και απο των επτα
πνευµατων α εισιν ενωπιον του θρονου αυτου
απο των επτα
πνευµατων α εστιν ενωπιον του θρονου αυτου

omit
hiant

C 046 82 94 141 172 175 256 367 424 468 469 506 616 627 920 1611 1828 1841 1854 1862 1888 2042 2048 2050
2059 2070 2138 2329 2349 2436* TG WH AT VS HF RP NA SBL
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2351
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𝔓¹⁸
792
 אA 241
88 2074
P 181 459 922 986 1384 1678 1732 2020 2028 2060 2067 2080 2081 2186 2302 2323 2436c 2814 TR PK
2053 2062
2019 2026
2065
RC
051 1778 2030
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1:5a

και απο ιησου χριστου
ο µαρτυς ο πιστος
ο πρωτοτοκος
των
νεκρων και ο αρχων των βασιλεων της γης
και απο ιησου χριστου
ο µαρτυς ο πιστος
ο πρωτοτοκος
των
νεκρων και ο αρχων των βασειλειων της γης
και απο ιησου χριστου
ο µαρτυς ο πιστος
ο προτοτοκος
των
νεκρων και ο αρχων των βασιλεων της γης
και απο ιησου χριστου
ος µαρτυς πιστος εστιν
ο πρωτοτοκος
των
νεκρων και ο αρχων των βασιλεων της γης
και απο ιησου χριστου
ος µαρτυς πιστος εστιν
ο προτοτοκος
των
νεκρων και ο αρχων των βασιλεων της γης
και απο ιησου χριστου φησιν ο µαρτυς ο πιστος
ο πρωτοτοκος των
νεκρων και ο αρχων των βασιλεων της γης
και απο ιησου χριστου φησιν ο µαρτυς ο πιστος
ο πρωτοτοκως των
νεκρων και ο αρχων των βασιλεων της γης
και απο ιησου χριστου
ο µαρτυς ο πιστος
ο πρωτοτοκος εκ των των νεκρων και ο αρχον των βασιλεων της γης
και απο ιησου χριστου
ο µαρτυς ο πιστος
ο προτοτοκος
των
νεκρων και αρχον των βασιλεων της γης
και απο χριστου ιησου
ο µαρτυς ο πιστος
ο πρωτοτοκος εκ των
νεκρων και ο αρχων των βασιλεων της γης
και του ιησου χριστου
ο µαρτυς ο πιστος
ο προτοτοκος
των
νεκρων και ο αρχων των βασιλεων της γης
και απο ιησου χριστου
ο µαρτυς ο πιστος
ο πρωτοτοκος εκ των
νεκρων και αρχων των βασιλεων της γης
και απο ιησου χριστου
ος µαρτυς πιστος εστιν και ο πρωτοτοκος
των
νεκρων και ο αρχων των βασιλεων της γης
και απο ιησου χριστου
ο µαρτυς πιστος
ο πρωτοτοκος
των
νεκρων και ο αρχων των βασιλεων της γης
και απο ιησου χριστου
ο µαρτυς ο πιστος
ο πρωτοτοκος
των
νεκρων και ο µαρτρυς των βασιλεων της γης
και απο ιησου χριστου
ο µαρτυς ο πιστος
ο πρωτοτοκος εκ των
νεκρων και ο αρχων των βασιλεων της γης

hiant

𝔓¹⁸ א¹ A C P 046 82 88 94 141 175 241 256 367 424
459 468 469 506 627 920 922 1006 1611 1678 1841
1854 2020 2040 2042 2048 2065 2074 2080 2138 2349
2351 2436 TG WH AT VS RC HF RP NA SBL
*א
2329
172 616 1862 1888
1828
2053
2062
181
2019
2028
792
2059*
2070
2256
2050
986 1384 1732 2026 2059c 2060 2067 2081 2186 2302
2323 2814 TR PK
051 1778 2030

1:5b

omit

και ο αρχων των βασιλεων της γης αυτος γαρ εστιν ο µαρτυρησας επι ποντιου πιλατου
και ο αρχων των βασιλεων της γης αυτος γαρ εστιν ο µαρτυρησας επι ποντιου πιλατου πιστος εν πασι τοις λογοις αυτου ο εκ νεκρων
πρωτοτοκος ως ζωη και αναστασις

hiant

 אA C P 046 82 88 94 141 172 175 181 241
256 367 424 459 468 469 506 616 627 792
920 922 986 1006 1384 1611 1678 1732
1828 1841 1854 1862 1888 2019 2020 2026
2040 2042 2048 2050 2053 2059* 2060 2062
2065 2070 2074 2080 2081 2138 2186 2256
2302 2323 2329 2349 2351 2436 2814 TR
TG WH AT VS RC HF PK RP NA SBL
2028 2059c
2067
051 1778 2030

8
1:5c
1:5c
τω αγαπωντι
ηµας και λυσαντι ηµας εκ των αµαρτιων ηµων
εν τω αιµατι αυτου
τω αγαπωντι
ηµας και λυσαντι ηµας εκ των αµαρτιων [ηµων]
εν τω αιµατι αυτου
τω αγαποντι
ηµας και λυσαντι ηµας εκ των αµαρτιων ηµων
εν τω αιµατι αυτου
τω αγαπωντι
ηµας και λυσαντι ηµας εκ των αµαρτιων
εν τω αιµατι αυτου
αγαπωντι
ηµας και λυσαντι
εκ των αµαρτιων ηµων
εν τω αιµατι αυτου
τω αγαπωντι
ηµας και λυσαντι
εκ των αµαρτιων ηµων
εν τω αιµατι αυτου
τω αγαποντι
και λυσαντι ηµας εκ των αµαρτιων ηµων
εν τω αιµατι αυτου
τω αγαπωντι
ηµας και λουσαντι ηµας εκ των αµαρτιων ηµων
εν τω αιµατι αυτου
τω αγαπησαντι
ηµας και λυσαντι
εκ των αµαρτιων ηµων
εν τω αιµατι αυτου
τω αγαπησαντι
ηµας και λυσαντι ηµας εκ των αµαρτιων ηµων
εν τω αιµατι αυτου
τω αγαπησαντι
ηµας και λουσαντι ηµας εκ των αµαρτιων ηµων
εν τω αιµατι αυτου
τω αγαπησαντι φησιν ηµας και λουσαντι ηµας εκ των αµαρτιων ηµων
εν τω αιµατι αυτου
τω αγαπησαντι φησιν ηµας και λυσαντι ηµας εκ των αµαρτιων
εν τω αιµατι αυτου
τω αγαπησαντι φησιν ηµας και λυσαντι ηµας εκ των ανοµιων
εν τω αιµατι αυτου
τω αγαπησαντι φησιν ηµας και λουσαντι ηµας εκ των ανοµιων
εν τω αιµατι αυτου
τω αγαπησαντι
και λουσαντι ηµας απο των αµαρτιων ηµων
εν τω αιµατι αυτου
τω αγαπησαντι
ηµας και λυσαντι ηµας εκ των αµαρτιων
εν τω αιµατι αυτου
τω αγαπησαντι
ηµας και λουσαντι ηµας εκ των αµαρτιων
εν τω αιµατι αυτου
τω αγαπησαντι
ηµας και λυσαντι ηµας εκ των αµαρτιων ηµων
εν τω αιµατι αυτου
τω αγαπησαντι
ηµας και λουσαντι ηµας εκ των αµαρτιων ηµων
εν τω αιµατι αυτου
τω αγαπησαντι
ηµας και λουσαντι ηµας εκ των αµαρτιων
εν τω αιµατι αυτου
τω αγαπησαντι
ηµας και λυσαντι ηµας εκ των αµαρτιων ηµων
εν τω αιµατι αυτου
τω αγαπησαντι
ηµας και λυσαντι ηµας απο των αµαρτιων ηµων
εν τω αιµατι αυτου
τω αγαπησαντι
ηµας και λουσαντι ηµας απο των αµαρτιων ηµων
εν τω αιµατι αυτου
ος ηγαπησεν
ηµας και ελουσεν ηµας απο των αµαρτιων ηµων
εν τω αιµατι αυτου
τω αγαπωντι
ηµας και λουσαντι ηµας απο των αµαρτιων ηµων
εν τω αιµατι αυτου
τω αγαπωντι
ηµας και λουσαντι ηµας απο των αµαρτιων ηµων και εν τω αιµατι αυτου
τω αγαπωντι
ηµας και λυσαντι ηµας απο των αµαρτιων ηµων
εν τω αιµατι αυτου
τω αγαποντι
ηµας και λουσαντι ηµας απο των αµαρτιων ηµων
εν τω αιµατι αυτου
τω αγαποντι
υµας και λουσαντι ηµας απο των αµαρτιων ηµων
εν τω αιµατι αυτου
τω αγαπωντι
υµας και λουσαντι ηµας απο των αµαρτιων ηµων
εν τω αιµατι αυτου
τω αγαποντι
υµας και λυσαντι υµας απο των αµαρτιων ηµων
εν τω αιµατι αυτου
του αγαπησαντος
ηµας και λυσαντι ηµας εκ των αµαρτιων
εν τω αιµατι αυτου
του αγαπησαντος
ηµας και λυσαντως ηµας εκ των αµαρτιων
εν τω αιµατι αυτου
ηµας και λουσαντι ηµας

𝔓¹⁸ א¹ C 1678vid (_µας) 2020 TG VS RC NA SBL

WH
2329
A
*א
1611
2050
1854 2080
2019
2026T
2026Z
2053 2062
2186
2028T
2028Z
94
2081 2814
2059
88
2060
2067
2074 2302

1384* 1732c
P 986 1384z 1732* 2065 2323 TR PK
172 424 616 1828 1862 1888
82 141 175 241 256 367 468 506 627 920 1006 1841 2040 2070T 2138 2349 AT HF RP
2048
2070com 2351 2436
469
2256
2042
792
181*
181c
046
(h.t. ηµας – ηµας)
τω αγαποντι ηµας λυσαντι και των της αµαρτιας κιλιδων λουσαντι τη εκχυσει του ζωοποιου αιµατος και υδατος και ποιησαντι ηµας και λυσαντι ηµας απο των αµαρτιων ηµων εν τω αιµατι αυτου
922
τω αγαποντι ηµας λυσαντι και των της αµαρτιας κιλιδων λουσαντι τη εκχυσει του ζωοποιου αιµατος και υδατος και ποιησαντι ηµας και λουσαντι ηµας απο των αµαρτιων ηµων εν τω αιµατι αυτου
459
hiant
051 1778 2030
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1:6a
1:6a
και εποιησεν
και εποιησεν
και εποιησεν
και εποιησεν
και εποιησεν

ηµας
ηµας
ηµας
ηµας
ηµας

βασιλειαν
ιερεις τω θεω
και πατρι
αυτου
βασιλειαν
ιρεις τω θεω
και πατρι
αυτου
βασιλειαν
ιερεις τω θεω
και πατρι
βασιλς
ιερεσ τω θεω
και πατρι
βασιλειον
ιερεις τω θεω
και πατρι
αυτου
βασιλειον
ιερεις τω θεω
και πατρι
αυτου
και εποιησεν ηµων βασιλειον
ιερεις τω θεω
και πατρι
αυτου
και εποιησεν ηµιν βασιλειαν
ιερεις τω θεω
και πατρι
αυτου
και εποιησεν ηµιν βασιλειαν
ιερεις τω θεω
και προφητας αυτου
και εποιησεν ηµας βασιλειαν
και ιερεις τω θεω
και πατρι
αυτου
και εποιησεν ηµας βασιλεις
και ιερεις τω θεω
και πατρι
αυτου
και εποιησεν ηµας βασιλεις
και ιερεις τω θεω ηµων και πατρι
αυτου
και εποιησεν ηµιν βασιλειαν
ιερεις του θεου
και πατρι
αυτου
και εποιησεν ηµων βασιλειαν
ιερεις τω θεω
και πατρι
αυτου
ποιησαντι ηµας βασιλειον
ιερεις τω θεω
και πατρι
αυτου
και ποιησαντι ηµας βασιλεις
και ιερεις τω θεω
και πατρι
αυτου
και ποιησαντι ηµιν βασιλεις
και ιερεις τω θεω
και πατρι
αυτου
και ποιησαντι ηµιν βασιλειον ιερατευµα ιερεις τω θεω
και πατρι
αυτου
και εποιησεν ηµας βασιλειον ιερατευµα ιερεις τω θεω
και πατρι
αυτου

hiant

 *א82 94 141 172 175 241 256 424 459 506 616 627 920 922 986 1006 1384 1732 1828 1841 1862 1888c
2040 2042 2070T 2138 2323 2349 2436 TG WH AT VS RC HF PK RP NA SBL
2256
469
792
2050
046*
2048
𝔓¹⁸c A 1678 2020 2080
2053 2062
א¹
P 88 181 1888* 2026T 2028 2059 2060 2065 2067 2070z 2074 2081 2186 2302 2814 TR
2351
𝔓¹⁸*
C 1611 2329
046c
2019
1854
367 468
2026com
051 1778 2030

1:6b
αυτω η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας των αιωνων αµην
αυτω η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας των αιονων αµην
αυτω η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας των αιωνων αµιν
αυτω η δοξα και τω κρατος εις τους αιωνας των αιωνων αµην
αυτω η δοξα και το κρατος εις τον αιωνα των αιωνων αµην
και αυτω η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας των αιωνων αµην
αυτω η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας [των αιωνων] αµην
αυτω η δοξα και το κρατος εις τους αιωνας
αµην
αυτω το κρατος και η δοξα __ τους αιωνας
αµην
αυτω η δχ και το κρατος εις τους αιωνας
αυτω η δοξα
εις τους αιωνας

hiant

א¹ C 046 82 94 141 172 175 181 241 256 424 459 469 506 616 627 920 922 986 1006 1384 1611 1678 1828 1841 1854
1862 1888 2019 2020 2026 2028 2040 2042 2053 2060 2062 2065 2080 2081 2138 2186 2302 2323 2329 2349 2436 2814
TR TG AT VS RC HF PK RP SBL
2351
2048
1732 2067
 *א2256vid
2059
NA
A P 88 367 468 2050 2074 WH
𝔓¹⁸

792
2070
051 1778 2030

10
1:7a
ιδου ερχεται µετα των νεφελων
και οψεται αυτον πας οφθαλµος
ιδου ερχεται µετα των νεφελων
____________αι αυτον πας οφθαλµος
ιδου ερχεται µετα των νεφελων
και οψονται αυτον παρ οφθαλµος
ιδου ερχεται µετα των νεφελων
και οψονται αυτον πας οφθαλµος
ιδου ερχεται µετα των νεφελων
και οψονται
πας οφθαλµος
ιδου ερχεται µετα των νεφελων
και οψεται
πας οφθαλµος
ιδου ερχεται επι των νεφελων
και οψεται αυτον πας οφθαλµος
ιδου ερχεται επι των νεφελων του ουρανου
και οψεται αυτον πας οφθαλµος
ιδου ερχεται µετα των νεφελων του ουρανου
και οψεται αυτον πας οφθαλµος
ιδου ερχεται µετα των νεφελων
και οψεται αυτων πας οφθαλµος
ιδου ερχεται µετα
νεφελων
και οψεται αυτον πας οφθαλµος
ιδου ερχεται µετα των νεφελων
αµιν και οψεται αυτων πας οφθαλµος
ιδου ερχεται µετα
νεφελων
και οψεται αυτον πας ο οφθαλµος
ιδου ερχεται µετα των νεφελων
αµιν και οψεται αυτον πας οφθαλµος
οψετε αυτον πας οφθαλµος

hiant

A P 046 82 94 141 175 241 256 367 424 459 468 469 506 627 920 922 986 1006 1384Z 1678 1732T
1828 1841 1854 2019 2020 2040 2042 2050 2074 2080 2138 2256 2302 2323 2329 2349 2436 TR TG
WH AT VS RC HF PK RP NA
𝔓¹⁸
*א
א¹ 181 1611 2059 2060 2065 2067 2081 2351
2186 2814
2028
C 1384T 1732Z
2053 2062
2026
88
616 1862 1888 2070
2048*vid
172
2048c
792
051 1778 2030

1:7b
1:7b

και οιτινες αυτον εξεκεντησαν και κοψονται επ αυτον πασαι αι φυλαι της γης ναι αµην
και οιτινες
εξεκεντησαν και κοψονται
αυτον πασαι αι φυλαι της γης ναι αµην
και οιτινες αυτον εξεκεντησαν και κοψονται
αυτον πασαι αι φυλαι της γης ναι αµην
και οιτινες αυτων εξεκεντησαν και κοψονται επ αυτον πασαι αι φυλαι της γης ναι αµην
και οιτινες αυτον εξεκεντισαν και κοψονται
αυτον πασαι αι φυλαι της γης ναι αµην
και οιτινες αυτον εξεκεντησαν και κοψονται επ αυτω πασαι αι φυλαι της γης ναι αµην
και οιτινες αυτον εξεκεντησαν και κοψονται επ αυτων πασαι αι φυλαι της γης
αµην
και οιτινες αυτον εξεκεντησαν και κοψονται
πασαι αι φυλαι της γης ναι αµην
και οιτινες αυτον εξεκεντησαν
οψοντε
αυτον πασαι αι φυλαι της γης ναι αµην
και οιτινες αυτον εξεκεντησαν και κοψωνται επ αυτων πασαι αι φυλαι της γης ναι αµην
__ οιτινες αυτον εξεκεντησαν ___________________________________________

hiant

אZ A C P 046 82 88 94 141 172 175 181 241Z 256 367 424 459 468 469 506 616 627 920 986 1006
1384 1678 1611 1732 1841 1854 1862 1888 2019 2020 2026 2040 2042 2048 2053 2059 2060 2062
2065 2067 2070 2074 2080 2081 2138 2256T 2302 2323 2349 2436 TR TG WH AT VS RC HF PK
RP NA SBL
אT
2351
1828
2050
922
2329 (-ναι cf. cop)
241* 2028 2186 2814
792
2256comp
𝔓¹⁸

051 1778 2030
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1:8a
1:8a
εγω ειµι το αλφα και
το ω
εγω ειµι το α
και
το ω
εγω ειµι τω α
και
το ω
εγω ειµι το αλφα και εγω το ω αρχη και τελος
εγω ειµι το αλφα και
το ω αρχη και τελος
εγω ειµι το α
και
το ω αρχη και
τελος
εγω ειµι το α
και
το ω η αρχη και το τελος
εγω ειµι το α
και
το ω αρχη και το τελος
εγω ειµι το α
και
το ω η αρχη και
τελος
εγω ειµι το αλφα και
το ω η αρχη και το τελος
εγω ειµι το αλφα και
το ω αρχην και
τελος
εγω ειµι το αλφα και
το ω αρχυ και
τελος
εγω ειµι το α
και
το ω αρχην και
τελος

omit verse 8
hiant

א¹ A C P 046 82 94 175 241 256 367 468 469 506 627 920 986 1006 1384 1732 2040 2138 2349 2436* WH VS HF PK RP NA SBL
141 459 792 922 1611 1678 1841 2020 2042 2053 2062 2070 2080 2323 AT
2256
*א
א² 172 181 424 616 1828 1854 1862 1888 2050 2065 2436c
2028 2067 2081* 2186 2351 2814 TR
2081Z 2329
88 2074
2059
2019 2026
2060
2048
2302
RC
051 1778 2030

1:8b
λεγει
λεγει
λεγει
λεγει
λεγει
λεγει
λεγει
λεγει
λεγει
λεγει

κυριος ο θεος ο ων και ο ην και ο ερχοµενος
ο παντοκρατωρ
κυριος ο θεος ο ων και ο ην και ο ερχοµενος
ο παντοκρατωρ
κυριος ο θεος ο ων και ο ην και ο ερχοµενος
παντοκρατωρ
κυριος ο θεος ο ων και ο ην και ο ερχοµενος
ο παντοκρατορ
κυριος ο θεος ο ων και ο ην και ο ερχοµενος και ο παντοκρατωρ
κυριος ο θεος ο ων και ο ην και ερχοµενος
ο παντοκρατωρ
κυριος ο θεος ο ων και ο ην και ο ερχοµενος
ο παντωκρατωρ
κυριος ο θεος ο ων και ην και ο ερχοµενος
ο παντοκρατωρ
κυριος ο θεος ο ων και ο ην και ερχοµενος
ο παντοκρατωρ
κυριος ο θεος ο ων και ο ην και ο ερχοµενος
ο παντοκρατωρ και κqσq της κτισεως
κυριος ο θεος ο ων και ο ην και ο ερχοµενος
ο παντοκρατωρ
ο θεος ο ων και ο ην και ο ερχοµενος
ο παντωκρατωρ
λεγει ο κυριος
ο ων και ο ην και ο ερχοµενος
ο παντοκρατωρ
ο ων και ο ην και ο ερχοµενος
ο παντοκρατορ
λεγει κυριος ο θεος

omit verse 8
hiant

 אA C P 82 94 141 172 175 241 256 367 424 459 468 506 616 627 920 922 986 1006 1384 1732
1828 1841 1854 1862 1888 2019 2020 2026 2028 2040 2042 2048 2059 2060 2065 2067Z 2138 2186
2302 2323 2349 2351 2436 2814 TG WH AT VS HF PK RP NA SBL
469 (κυριος ο θεος ex em.)
046
88 792 2256
1678 2080
181
2067T
2081
1611
2053 2062
2074
2329
TR (no Gk MS support for omission of ο θεος exc 1894 & 2049- copies of printed txt)
2050
2070
RC
051 1778 2030
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1:9a
1:9a
εγω ιωαννης ο
αδελφος υµων και συγκοινωνος
εν τη θλιψει
και
βασιλεια και υποµονη εν ιησου
εγω ιωαννης ο
αδελφος υµων και συγκοινωνος
εν τη θλιψει
και
βασιλεια και υποµονη εν ιqqυq
εγω ιqqωq
ο
αδελφος υµων και συγκοινωνος
εν τη θλιψει
και
βασιλεια και υποµονη εν ιqqυq
εγω ιωαννης ο και αδελφος υµων και συγκοινωνος
εν τη θλιψει
και
βασιλεια και υποµονη εν ιqqυq
εγω ιωαννης ο
αδελφος υµων και συνκοινωνος
εν τη θλιψει
και
βασιλεια και υποµονη εν ιqqυq
εγω ιωανης ο
αδελφος υµων και συνκοινωνος
εν τη θλιψι
και
βασιλεια και υποµονη ενι ιqqυq
εγω ιωαννης ο
αδελφος υµων και συνκοινωνος
εν τη θλιψι
και
βασιλεια και υποµονη εν ιqqυq
εγω ιανης
ο
αδελφος υµων και συνκοινωνος
εν τη θλιψι
και
βασιλεια και υποµονη ενι ιqυq q
εγω ιωαννης ο
αδελφος υµων και συγκοινωνος
εν τη θλιψει
και
βασιλεια και υποµονη εν χqωq
εγω ιωαννης ο
αδελφος υµων και συγκοινωνος
εν τη θλιψει
και
βασιλεια και υποµονη εν χqqωq ιqqυq
εγω ιωαννης ο
αδελφος υµων και συγκοινωνος
εν τη θλιψει
και
βασιλεια και υποµονη εν χqqωq ιqqυq
εγω ιωαννου ο
αδελφος υµων και συνκοινωνος
εν τη θλιψει
και
βασιλεια και υποµονη εν χqqωq ιqqυq
εγω ιανης
ο
αδελφος υµων και συνκοινωνος
εν τη θλιψι
και
βασιλεια και υποµονη εν ιqqυq χqqωq
εγω ιωαννης ο
αδελφος υµων και συνκοινωνος
εν τη θλιψει
και
βασιλεια και υποµονη εν ιqqυq χqqυq
εγω ιωαννης ο και αδελφος υµων και συγκοινωνος
εν τη θλιψει
και εν τη βασιλεια και υποµονη
ιησου χριστου
εγω ιωαννης ο
αδελφος υµων και συνκοινωνος
εν τη θλιψει
και εν τη βασιλεια και υποµονη εν ιqqυq
εγω ιωαννης ο
αδελφος υµων και συγκοινωνος
εν τη θλιψει
και εν τη βασιλεια και υποµονη εν ιqqυq χqqυq
εγω ιωαννης ο
αδελφος υµων και συνκοινωνος
εν τη θλιψη
και εν τη βασιλεια και υποµονη εν ιqqυq χqqυq
εγω ιωαννης ο
αδελφος υµων και συγκοινωνος
εν τη θλιψει
και εν τη βασιλεια και υποµονη εν χqqωq ιqqυq
εγω ιqqωq
ο
αδελφος υµων και συγκοινωνος
εν τη θλιψει
και εν τη βασιλεια και υποµονη εν χqqωq ιqqυq
εγω ιωαννης ο
αδελφος υµων και συνκοινωνος
εν τη θλιψει
και εν τη βασιλεια και υποµονη εν ιqqυq χqqυq
εγω ιωαννη ο
αδελφος υµων και συγκοινωνος υµων εν τη θλιψει
και εν τη βασιλεια και υποµονη εν ιqqυq χqqυq
εγω ιωαννης ο
αδελφος υµων και συγκοινωνος
εν τη θλιψει
και εν τη µαρτυρια και εν τη υποµονη εν ιqqυq χqqυq
εγω ιωαννης
αδελφος υµων και συγκοινωνος
εν τη θλιψει
και εν τη βασιλεια και υποµονη εν ιqqυq χqqυq
εγω ιωαννης ο
αδελφος υµων και
κοινωνος
εν τη θλιψει
και εν τη βασιλεια και υποµονη εν χqqωq ιqqυq
εγω ιωαννης ο
αδελφος υµων και συγκοινωνος
εν ταις θλιψεσιν και
βασιλεια
υποµονη
εγω ιωαννης ο
αδελφος υµων και συγκοινωνος
εν τη θλιψει
και
βασιλεια και εν υποµονη εν ιqqυq χqqυq
_______________αδελφος υµων και
κοινωνος
εν τη θλιψει
και
βασιλεια και υποµονη εν χqqωq ιqqυq
εγω ιqqωq
αδελφος υµων και
κοινος
εν τη θλιψει
και
βασιλεια και υποµονη εν χqqωq ιqqυq
εγω ιωαννης ο
αδελφος υµων και
κοινωνος
εν τη θλιψει
και
βασιλεια και υποµονη εν χριστω ιησου
εγω ιωαννης ο
αδελφος υµων και
κοινωνος
εν τη θλιψει
και
βασιλεια και υποµονη εν χqqωq ιqqυq

hiant
Byzantine reading of κοινωνος seems weak, and not followed by Antoniades.

TG WH AT VS RC NA SBL
2020 2050 2080
1678 1778
1611
C
א¹
א²
*א
(acc. Münster; Hosk. says εν ιιqqυq )
A
046
94 172 367 424 468 469 616 1828 1862 1888 2351
2048
אZ
2329
TR
P
2028 2059 2074 2081 2186 2814
181
2019
2065
88
2067 +υµων cf. syr copbo
2026
2060 2302
459 922
2053 2062
1854
2070
2256
HF PK RP
82 141 175 241 256 506 627 792 920 986 1006 1384 1732
1841 2040 2042 2138 2323 2349 2436
051 2030
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1:9b
εγενοµην εν τη νησω
τη
καλουµενη πατµω δια τον λογον του θεου και
την µαρτυριαν ιησου
εγενοµην εν τη σω
τη
καλουµενη πατµω
τον λογον του θεου και
την µαρτυριαν ιησου
εγενοµην εν τη νησω
τη
καλουµενη πατµω δια τον λογον του θεου και δια την µαρτυριαν ιησου
εγεναµην εν τη νησω
τη
καλουµενη πατµω δια τον λογον του θεου και δια την µαρτυριαν ιησου
εγενοµην εν τη νισσω
τη
καλουµενη πατµω δια τον λογον του θεου και δια την µαρτυριαν ιησου
εγενοµην εν τη νησω
τη επικαλουµενη πατµω δια τον λογον του θεου και δια την µαρτυριαν ιησου
εγενοµην εν τη νησω
τη
πατµω δια τον λογον του θεου και δια την µαρτυριαν ιησου
εγενοµην εν τη νησω
τη
καλουµενη
δια τον λογον του θεου και
την µαρτυριαν ιησου χριστου
εγεναµην εν τη νησω
πατµω δια τον λογον του θεου και
την µαρτυριαν ιησου χριστου
εγενοµην εν τη νησω
τη
καλουµενη πατµω δια τον λογον του θεου και
την µαρτυριαν ιησου χριστου
εγενοµην εν τη νησσω
τη
καλουµενη πατµω δια τον λογον του θεου και
την µαρτυριαν ιησου χριστου
εγενοµην εν τη νυσω
τη
καλουµενη πατµω δια τον λογον του θεου και
την µαρτυριαν ιησου χριστου
εγενοµην εν τη νησω
τη
λεγοµενη πατµω δια τον λογον του θεου και δια την µαρτυριαν ιησου χριστου
εγεναµην εν τη νησω και εν τη
πατµωι δια των λογον του θεου και δια την µαρτυριαν ιησου χριστου
εγενοµην εν τη νησω
τη
καλουµενη πατµο δια τον λογον του θεου και δια την µαρτυριαν ιησου χριστου
εγενοµην εν τη νησσω
τη
καλουµενη πατµω δια τον λογον του θεου και δια την µαρτυριαν ιησου χριστου
εγενοµην εν τη νησσω
τη
καλουµενη πατµω δια τον λογον του θεου και δια την µαρτυριαν ιυ
χυ
εγενοµην εν τη νησω
τη
καλουµενη πατµω δια τον λογον του θεου και δια την µαρτυριαν ιησου χριστου
ἣν εγω εµαρτυρησα το ευαγγελιον αυτου κηρυξας εγενοµην φησιν εξοριστος εν τη πατµω..ειτα φησιν διαγων εν τη ειρηµενη νησω

omit
hiant

A ƒ052 1611 2020 2026 TG WH RC NA SBL
C
אT P 2060 2081c 2302 VS
181 (2019 εγεναµην ex em.)
2329
2050
2081*
2070
2186 2814?
88 172 424 1006 1384 1732 1841 1862 1888 2074
616
2256
141
2059*
2065
2351
2323
אmg 046 82 94 175 241 256 367 459 468 469 506 627
792 920 922 986 1828 2028 2040 2042 2048 2059c 2067
2138 2349 2436 TR AT HF PK RP
2053 2062 (txt and commentary mixture)
1854
cf. ps-Ambrose
051 2030
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1:10
εγενοµην εν
πνευµατι εν τη κυριακη ηµερα και ηκουσα οπισω µου φωνην µεγαλην ως σαλπιγγος
εγεναµην εν
πνευµατι εν τη κυριακη ηµερα και ηκουσα οπισω µου φωνην µεγαλην ως σαλπιγγος
εγενοµην εν
πνευµατι εν
κυριακη ηµερα και ηκουσα οπισω µου φωνην µεγαλη ως σαλπιγγος
εγενοµην εν
πνευµατι εν τη κυριακη ηµερα και ηκουσα φωνην µεγαλην οπισθεν µου ως σαλπιγγος
εγω εγενοµην εν
πνευµατι εν τη κυριακη ηµερα και ηκουσα φωνην µεγαλην οπισθεν µου ως σαλπιγγος
εγενοµην εν
πνευµατι εν τη κυριακη ηµερα και ηκουσα ως φωνην µεγαλην ως φωνην σαλπιγγος
εγενοµην εν
πνευµατι εν τη κυριακη ηµερα και ηκουσα φωνην µεγαλην οπισω µου ως σαλπιγγος
εγενοµην εν
πνιqκqοqc εν τη κυριακη ηµερα και ηκουσα φωνην οπισο µου
ως σαλπιγγος µεγαλης
εγενοµην εν
πνευµατι εν τη κυριακη ηµερα και ηκουσα φωνης µεγαλης οπισω µου ως σαλπιγγος
εγενοµην εν
πνευµατι εν τη κυριακυ υµερα και υκυσα φωνην οπισω µου µεγαλην ως σαλπιγγος
εγενοµην
κυριακη ηµερα και ηκουσα φωνης οπισω λεγουσης µοι ως σαλπιγγος µεγαλης
εγενοµην εν
πqνqιq
και ηκουσα φωνης µεγαλης
ως σαλπιγγος
εγενοµην εν
πqνq
και ηκουσα φωνης µεγαλης
ως σαλπιγγος
εγενοµην εν
πνευµατι εν τη κυριακη ηµερα και ηκουσα φωνης οπισω µου µεγαλης
ως σαλπιγγος
εγενοµην εν τω πνευµατι εν τη κυριακη ηµερα και ηκουσα φωνην οπισω µου µεγαλην ως σαλπιγγος
εγενοµην εν
πνευµατι εν τη κυριακη ηµερα και ηκουσα φωνην οπισω µου µεγαλην ως σαλπιγγος

hiant

 אC P ƒ052 88 469 1611 1854 2026 2028 2059c 2060 2074 2302 TR
TG WH VS NA SBL
181 2059* 2081 2186 2814?
2329
RC (RC puts λεγουσης here instead of next verse)
A
2019
2020
792
πνιqκοq cq or προqιqοc?
2067
2048
2050
2053
2062
(424 φωνης & µεγαλης ex em.) 616 1384 1732
1006 1841
046 82 94 141 172 175 241 256 367 459 468 506 627 920 922 986
1828 1862 1888 2040 2042 2065 2070 2138 2256 2323 2349 2351
2436 AT HF PK RP
051 2030
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1:11a
λεγουσης
λεγουσαν
λεγουσα
λαλουσης
λαλουσιc
φωνουσης
λεγουσης µοι
λεγουσης µοι
λεγουσης µοι ιωαννη
ηχουσης εγω ειµι το αλφα
λεγουσης εγω ειµι το α
και ω
φωνουσης εγω ειµι το α
και το ω πρωτος και εσχατος
λεγουσης εγω
α
και το ω πρωτος και ο εσχατος
λεγουσης εγω
α
και ω πρωτος και εσχατος
λεγουσης εγω ειµι το αλφα και το ω ο πρωτος και εσχατος
λεγουσης εγω
αλφα και το ω πρωτος και ο εσχατος
λεγουσης εγω ειµι το α
και το ω ο πρωτος και ο εσχατος
λεγουσης εγω ειµι το α
και το ω πρωτος και εσχατος και
λεγουσης εγω ειµι το αλφα και το ω ο πρωτος και ο εσχατος και
λεγουσης εγω ειµι το α
και το ω πρωτος και ο εσχατος και
λεγουσης εγω ειµι το αλφα και το ω ο πρωτος και ο εσχατος και
λεγουσης εγω
αλφα και το ω πρωτος και ο εσχατος και
λεγουσης εγω ειµι το α
και το ω ο πρωτος και ο εσχατος και

hiant

 *אA C 046 82 94 141 172 175 241 256 424 506 627 469 616 986 1006 1384 1732 1828 1841 1862 1888 2042 2048
2070 2138 2323 2329 2349 2351 2436 TG WH AT VS RC HF PK RP NA SBL
(RC has λεγουσης in prev. v.)
א¹
792
920 2040
2256
ƒ052
2050
1611
1854
2053 2062
181
2081
2020
922
2074
2065
459
2026
2028
468
2060
367 2019
P
88 2059 2067 2186 2302 2814 TR
051 2030
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1:11b
ο βλεπεις γραψον εις βιβλιον και πεµψον ταις επτα εκκλησιαις
ο βλεπεις γραψον εις βιβλιον και πεµψον ταις ζ εκκλησιαις
α βλεπεις γραψον εις βιβλιον και πεµψον ταις επτα εκκλησιαις
α βλεπεις γραψον εις βιβλιον και πεµψον ταις ζ εκκλησιαις
γραψον εις το βιβλιον
πεµψον ταις επτα εκκλησιαις
ο βλεπεις γραψον εις το βιβλιον και πεµψον ταις επτα εκκλησιαις
ο βλεπεις γραψον εις το βιβλιον και πεµψον ταις ζ εκκλησιαις
ο βλεπης γραψων εις βιβλιον και πεµψον ταις επτα εκκλησιαις
ο βλεπης γραψον εις
βιβλον και πεµψον ταις επτα εκκλησιαις
ο βλεπεις γραψον εις
βιβλιον και πεµψον εις επτα εκκλησιας
ο βλεπης γραψον εις
βιβλιον και πεµψον ταις επτα εκκλησιαις
ο βλεπης γραψον εις
βιβλιον και πεµψον
αυτα
ο βλεπεις γραψον εις
βιβλιον και πεµψον ταις
εκκλησιαις
ο βλεπεις γραψον εις
βιβλιον και πεµψον ταις επτα εκκλησιαις ταις εν ασια
ο βλεπεις γραψον εις
βιβλιον και πεµψον ταις
εκκλησιαις ταις εν ασια

hiant

A C P 046 82 94 141 175 181 241 256 367 627 459 468 469 920 922 2065 986 1006 1384 1611 1732 1841 2019
2042 2048 2050 2053 2059 2062 2070 2081 2138 2186 2302 2323 2329 2349 2436 TG WH AT VS RC HF PK
RP NA SBL
2060
172 424 616 1778 1828 1854 1862 1888 2020 2028 2067 2080
1678
אT
אZ 88
2074
2351
2256
506
2040
792
2814
2026
TR
051 2030
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1:11c
1:11c
εις εφεσον και εις σµυρναν και εις περγαµον και εις θυατειρα και
εις σαρδεις
εις εφεσον και εις σµυρναν και εις περγαµον και εις θυατειραν και
εις σαρδεις
ει εφεσον και εις σµυρναν και εις περγαµον και εις θυατειραν και
εις σαρδεις
εις εφεσον και ειcµυρναν και εις περγαµον και εις θυατιραν και
εις σαρδεις
εις εφεσον και εις σµυρναν και εις περγαµον και εις θυατιραν και
εις σαρδεις
εις εφεσον και εις σµυρναν και εις περγαµον και εις θυατηραν και
εις σαρδεις
εις εφεσον και εισµυρναν και εις περγαµον και εις θυατειρας και
εις σαρδεις
εις εφεσον και εις σµυρνην και εις περγαµον και εις θυατηρας και
εις σαρδεις
εις εφεσον και ειcµυρνα
και εις περγαµον και εις θυατηρα και
εις σαρδεις
εις εφεσον και εισµυρναν και εις περγαµον και εις θυατειρα και
εις σαρδεις
εις εφεσον και εισµυρναν και εις περγαµον και εις θυατειρα και
εις σαρδεις
εις εφεσον και εις σµυρναν και εις περκαµον και εις θυατηραν και
εις σαρδεις
εις εφεσον και εις σµυρναν και εις περγαµον και εις θυατηρας και
εις σαρδης
εις εφεσον και εις σµυρναν και εις περγαµον και εις θυατηρας και
εις σαρδεις
εις εφεσον και εις σµυρναν και εις περγαµον και εις θυατειρας και
εις σαρδεις
εις εφεσον και εις σµυρναν και εις περγαµον και εις θυατειραν και
εις σαρδις
εις εφεσον και εις σµυρνην και εις περγαµον και εις θυατειρας και
εις σαρδεις
εις εφεσον και εις µυρνον και εις περγαµον και εις θυατηρα και
εισαρδεις
εις εφεσον και εις σµυρναν και εις περγαµον και εις θυατειρα και
εις σαρδην
εις εφεσον και εις µυρνην και εις περγαµον και εις θυατειρα και
εις σαρδεις
εις εφεσον και εις σµυρναν και εις περγαµον και εν θυατειροις και
εις σαρδεις
εις εφεσον και εις σµυρναν και εις περγαµον και εν θυατηροις και
εις σαρδεις
εις εφεσον και εις µυρναν και εις περγαµον και εν θυατηροις και
εις σαρδεις
εις εφεσον και εις µυρναν και εις περγαµον και εν θυατηροις και
εν σαρδεσι
εις εφεσον και εις σµυρναν και εις περγαµον και εν θυατηροις και
εν σαρδεσι
εις εφεσον και εις µυραν και εις περγαµον και εις θυατειρα και και εις σαρδεις
εις εφεσον και εις µυρναν και εις περγαµον και εις θυατειρα και και εις σαρδεις
εις εφεσον και
σµυρναν
εις περγαµον
εις θυατειρα
εις σαρδεις
εις εφεσον και
σµυρνην
εις περγαµον
εις θυατειρα
εις σαρδεις
εις εφεσον και
σµυρναν
εις περγαµον
εις θυατειρα
εις σαρδην
εις εφεσον και
σµυρναν
εις περγαµον
εις θυατηρα
εις σαρδεις
εις εφεσον και εις µυραν και εις περγαµον και εις θυατειρα και
εις σαρδεις
εις εφεσον και εις περγαµον και εις θυατειρα και εις ζµυρναν
hiat

82 94 141 172 175 241 256 367 459 468 469 506 616 986 1384 1841 2138 2323 2436 TR TG WH AT VS
HF PK RP NA SBL
ƒ052 424 627 1006 1611 1854 1862 1888 2020 2349 RC
1828
A
C
046
2814
181
792
920 922
2048
2050 (περκαµον cf. coptic)
2059*
2059c 2081
2065
2351
2186
2256
1732
2026
P 2028 2060
2302
2019
88
2074
2040*
2040c
2042
2067
2070
2329
2053 2062
א
051 2030
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1:11d
και εις
φιλαδελφειαν και εις λαοδικειαν
και εις και εις φιλαδελφειαν και εις λαοδικειαν
και εις
φιλαδελφιαν και εις λαοδικειαν
και εις
φιλαδελφειαν και εις λαοδικιαν
και εις
φιλαδελφιαν και εις λαοδικιαν
και εις
φιλαδελφιαν και εις λαοδεικιαν
και εις
φιλαδελφους και εις λαοδικειαν
και εις
φιλαδελφῑειαν και εις λαοδικειαν
και εις
φιλαδελφιαν και εις λαωδικειαν
εις
φιλαδελφιαν
εις λαοδικειαν
εις
φιλαδελφειαν
εις λαοδικειαν
εις
φιλαδελφιαν
εις λαοδικιαν
και εις
φιλαδελφιαν και εις λαοδικιαν και εις σαρδις
και εις
φιλαδελφιαν και εις λαοδικειαν πλειους µεν εισι της ασιας πολεις
hiat

ƒ052 82 141 172 175 241 367 424 459 468 616 986 1006 1384 1611 1732 1828 1841 1854 1862 1888
2020 2026 2065 2074 2323 2436 2814 TR TG WH AT HF PK RP NA SBL
2040
P 046 88 94 256 469 506 920 922 2028 2059 2081 2138 2186 2349 VS
2302
אT A C 181 792 2019 2050 2060 RC
2048
627
2351
2256
2042
2067 2070
2329
אZ
2053 2062
051 2030
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1:12
και
επεστρεψα βλεπειν την φωνην ητις ελαλει
µετ εµου και επιστρεψας ειδον επτα λυχνιας χρυσας
και
επεστρεψα βλεπειν την φωνην ητις ελαλει
µετ εµου και επιστρεψας ειδον ζ λυχνιας χρυσας
και
επεστρεψα βλεπειν την φωνην ητις λαλει
µετ εµου και επιστρεψας ειδον επτα λυχνιας χρυσας
και
επεστρεψα βλεπιν την φωνην ητις ελαλει
µετ εµου και επιστρεψας ειδον επτα λυχνιας χρυσας
και
επεστρεψα βλεπειν την φωνην ητις ελαλει
µετ εµου και επιστρεψας ιδον επτα λυχνιας χρυσας
και
επεστρεψα βλεπειν την φωνην τις ελαλει
µετ εµου και επιστρεψας ιδον επτα λυχνιας χρυσας και θυσιαστηριον
και
επεστρεψα βλεπων την φωνην ητις ελαλει
µετ εµου και επιστρεψας ειδον επτα λυχνιας χρυσας
και
επεστρεψα επι την φωνην ητις ελαλει
µετ εµου και επιστρεψας ειδον επτα λυχνιας χρυσας
και
επεστρεψα βλεπειν την φωνην ητις ελαλησεν µετ εµου και επιστρεψας ειδον επτα λυχνιας χρυσας
και
επεστρεψα βλεπειν την φωνην ητις ελαλησε µετ εµου και επιστρεψας ειδον επτα λυχνιας χρυσας
και
επεστρεψα βλεπειν την φωνην ητις ελαλησε µετ εµου και επισρεψων ειδον επτα λυχνιας χρυσας
και
επεστρεψα βλεπειν την φωνην ητις ελαλησεν µετ εµου και επιστρεψας ιδον επτα λυχνιας χρυσας
και
επεστρεψα βλεπει την φωνην ητις ελαλησε µετ εµου και επιστρεψας ειδον επτα λυχνιας χρυσας
και
επεστρεψα
ιδειν την φωνην ητις ελαλησεν µετ εµου και επιστρεψας ιδον επτα λυχνιας χρυσας
και
επεστρεψα
ιδειν την φωνην τον λαλουντα
µοι και
ιδων επτα λυχνιας χρυσας
και
επεστρεψα βλεπειν την φωνην τις ελαλησε µετ εµου και επιστρεψας ειδον επτα λυχνιας χρυσας
και επεστρεψα εκει βλεπειν την φωνην ητις ελαλει
µετ εµου και επιστρεψας ειδον επτα λυχνιας χρυσας
και εκει επεστρεψα και βλεψας
ειδον επτα λυχνιας χρυσας
και εκει επεστρεψα βλεπειν την φωνην ητις ελαλει
µετ εµου και επιστρεψας ειδον επτα λυχνιας χρυσας
και εκει επεστρεψα βλεπειν την φωνην ητις ελαλησεν µετ εµου και επιστρεψας ιδον επτα λυχνιας χρυσας
και εκει επεστρεψα βλεπειν την φωνην ητις ελαλησε µετ εµου και επιστρεψας ειδον επτα λυχνιας χρυσας
και εκει επεστρεψα βλεπειν την φωνην ητις ελαλη
µετ εµου και επιστρεψας ιδον επτα λυχνιας χρυσας
και εκει επεστρεψα βλεπειν την φωνην ειτις ελαλη
µετ εµου και επιστρεψας ειδον επτα λυχνιας χρυσας
και εκει επεστρεψα βλεπειν την φωνην ητις ελαλη
µετ εµου και επιστρεψας ειδον επτα λυχνιας χρυσας
και εκει επεστρεψα βλεπειν την φωνην ητις ελαλει
µετ εµου και επιστρεψας ιδον επτα λυχνιας χρυσας
και εκει επεστρεψα βλεπειν την φωνην ητις ελαλει
µετ εµου και επιστρεψας ειδον επτα λυχνιας χρυσας
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1:13a
1:13a
και εν µεσω των
λυχνιων
οµοιον υιον ανθρωπου
και εν µεσω των
λυχνιων
οµοιον υιον ανqοqυ
και εν µεσω των
λυχνιων
οµοιον υιω ανθρωπου
και εµµεσω των
λυχνιων
οµοιωµα υιω ανθρωπου
και εµµεσω των
λυχνιων
οµοιον υιω ανθρωπου
και εν µεσω των [επτα] λυχνιων
οµοιον υιω ανθρωπου
και µεσον των επτα λυχνιων
οµοιον υιον ανθρωπου
και εν µεσω των επτα λυχνιων των χρυσων οµοιον υιον ανθρωπου
και εν µεσω των επτα λυχνιων
οµοιον υιον ανθρωπου
και εν µεσω των επτα λυχνηων
οµοιον υιον ανθρωπου
και εν µεσω των επτα λυχνων
οµοιον υιον ανθρωπου
και εν µεσω των επτα λυχνιων
οµοιον υιω ανθροπω
και εν µεσω των επτα λυχνιων
οµοιος υιω ανθρωπου
και εν µεσωι των επτα λυχνιων
οµοιον υιω ανθρωπου
και ε µεσω των επτα λυχνιων
οµοιον υιω ανθρωπου
και εν µεσω των επτα λυχνιων
οµοιον υιω ανθρωπου

hiant

2042 2050 2186 2814 WH VS RC NA SBL
2302
P ƒ052 88 181 1611 2020 2059 2065 2067 2074 2081
A
C 2060com
TG
א
172 424 616 1862 1888 2070
046 82 94 175 256 367 459 469 627 922 1828 1841 2048 HF
792
2329
2060T
1854
2351
2138
141 241 468 506 920 986 1006 1384 1732 2019 2026 2028 2040 2053 2062 2256 2323 2436 2349 TR AT PK RP
𝔓⁹⁸ 051 2030

21

1:13b
ενδεδυµενον ποδηρη και περιεζωσµενον προς τοις µαστοις
ζωνην χρυσαν
ενδεδυµενον ποδηρη και περιεζωσµενον προς τοις µασθοις
ζωνην χρυσαν
ενδεδυµενον ποδηρη και περιεζωσµενον προς τοις µασθοις
ζωνην χρυσην
ενδεδυµενον ποδηριν και περιεζωσµενον προς τοις µασθοις
ζωνην χρυσην
ενδεδυµενον ποδηρην και περιεζωσµενον προς τοις µαζοις
ζωνην χρυσαν
ενδεδυµενον ποδηρη και περιεζωσµενον προς τοις µασθοις
ζωνην χρυσιν
ενδεδηµενον ποδηριν και περιεζωσµενον προς τοις µασθοις
ζωνην χρυσην
ενδεδυµενον ποδηρη και περιεζωσµενον προς τους µαστοις
ζωνην χρυσην
ενδεδυµενον ποδηρη και περιεζωσµενον προς τοις µαζοις
ζωνην χρυσην
ενδεδυµενον ποδηριν και περιεζωσµενον
τοις µασθοις
ζωνην χρυσην
ενδεδυµενον ποδηριν και περιεζωσµενον
τοις µαζοις
ζωνην χρυσην
ενδεδυµενον ποδηρι και περιεζωσµενον
τοις µαζοις
ζωνην χρυσην
ενδεδυµενον ποδηρη και περιεζωσµενον εν τοις µαστοις
ζωνην χρυσην
ενδεδηµενον ποδηρη και περιεζωσµενον εν τοις µαστοις
ζωνην χρυσην
ενδεδυµενον ποδηρει και περιεζωσµενον προς τοις µαστοις
ζωνην χρυσην
ενδεδυµενον ποδηρι και περιεζωσµενον προς τοις µαστοις αυτου ζωνην χρυσην
ενδεδυµενον ποδυρι και περιεζωσµενον προς τοις µαστοις
ζωνην χρυσιν
ενδεδυµενον ποδηρι και περιεζοσµενον προς τοις µαστοις
ζωνην χρυσην
ενδεδυµενον ποδηρι και περιεζωσµενον προς τοις µαστοις
ζωνη χρυσην
ενδεδυµενω ποδηρη και περιεζωσµενω προς τοις µαστοις
ζωνην χρυσην
ενδεδυµενον ποδηρη και περιεζωσµενον προς τοις µαζοις
ζωνην χρυσην
ενδεδυµενον ποδηρη και περιεζωσµενον προς τοις µαζοις
ζωνην χρυσην
ενδεδυµενος ποδηρη και περιεζωσµενος προς τοις µαστοις
ζωνην χρυσην
ενδεδυµενον ποδηρη και περιεζωσµενον προς τοις µασθοις
ζωνην χρυσην
ενδεδυµενον ποδηρει και περιεζωσµενον προς τοις µασθοις
ζωνην χρυσην
___________________ περιεζωσµενον ________________________ χρυσην
ενδεδυµενον ποδηρη και περιεζωσµενον προς τοις µαστοις
ζωνην χρυσιν
ενδεδυµενον ποδηρη και περιεζωσµενον προς τοις µαστοις
ζωνην χρυσην
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1:14
η δε κεφαλη
η δε κεφαληι
η δε κεφαλη

αυτου
αυτου
αυτου

και αι τριχες λευκαι ως
και αι τριχες λευκαι ως
και αι τριχες λευκαι ως

εριον
εριον
ερειον

λευκον
λευκον
λευκον

ως χιων και οι οφθαλµοι αυτου ως φλοξ πυρος
ως χιων και οι οφθαλµοι αυτου ως φλοξ πυρος
ως χιων και οι οφθαλµοι αυτου ως φλογξ πυρος

η δε κεφαλη
αυτου
και αι τριχες λευκαι και ως εριον
λευκον
ως χιων και οι οφθαλµοι αυτου ως φλοξ πυρος
η δε κεφαλη
αυτου
και αι τριχαις λευκαι και ως εριον
λευκον
ως χιων και οι οφθαλµοι αυτου ως φλοξ πυρος
η δε κεφαλη
αυτου
και αι τριχες λευκαι και ωσει εριον
λευκον
ως χιων και οι οφθαλµοι αυτου ως φλοξ πυρος
η δε κεφαλη
αυτου
και αι τριχες λευκαι
ως εριον
λευκον
ως χιων και οι οφθαλµοι αυτου ως φλωξ πυρος
η δε κεφαλη
αυτου
και αι τριχαις λευκαι ως
εριον
και ως χιων και οι οφθαλµοι αυτου ως φλοξ πυρος
η δε κεφαλη
αυτου
και αι τριχες λευκαι ωσει
εριον
λευκον και ωσει χιων και οι οφθαλµοι αυτου ως φλοξ πυρος
η δε κεφαλη
αυτου
και αι τριχες λευκαι ως
εριον
λευκον
ωσει χιων και οι οφθαλµοι αυτου ως φλοξ πυρος
η δε κεφαλη
αυτου
και αι τριχες λευκαι ωσει
ερειον
λευκον
ωσει χιων και οι οφθαλµοι αυτου ως φλοξ πυρος
η δε κεφαλη
αυτου
και αι τριχες λευκαι ωσει
εριον
λευκον
ωσει χιων και οι οφθαλµοι αυτου ως φλοξ πυρος
η δε κεφαλη
αυτου
και αι τριχες λευκαι ωσει
εριον
λευκον
ως χιον και οι οφθαλµοι αυτου ως φλοξ πυρος
η δε κεφαλη
αυτου
και αι τριχες λευκαι ωσει
εριον
λευκον και ως χιων και οι οφθαλµοι αυτου ως φλοξ πυρος
η δε κεφαλη
αυτου
και αι τριχες
ως
εριον
λευκον
ωσει χιων και οι οφθαλµοι αυτου ως φλοξ πυρος
η δε κεφαλη
αυτου
και αι τριχες
ως
εριον
λευκον και ωσει χιων και οι οφθαλµοι αυτου ως φλοξ πυρος
η δε κεφαλη
και αι τριχες
ως
εριον
λευκον
ως χιων και οι οφθαλµοι αυτου ως φλοξ πυρος
η δε κεφαλη
αυτου
και αι τριχες λευκαι ωσι
εριον
και ως χιων και οι οφθαλµοι αυτου ως φλοξ πυρος
η δε κεφαλη ην αυτου
και αι τριχες λευκαι
λευκον
ως χιων και οι οφθαλµοι αυτου ως φλοξ πυρος
η δε κεφαλη
αυτου
και αι τριχαις λευκαι ωσει
εριον
λευκον
ως χιων και οι οφθαλµοι αυτου ως φλοξ πυρος
η δε κεφαλη
αυτου
και αι τριχαις
ωσι
εριον
λευκον
ωσει χιον
οι οφθαλµοι
η δε κεφαλη
αυτου
και αι τριχαις λευκαι ωσει
εριον
λευκον
ωσει χιων και οι οφθαλµοι αυτου ως φλοξ πυρος
η δε κεφαλη
αυτου
και αι τριχες λευκαι ως
ερειον
λευκον
ως χιων και οι οφθαλµοι αυτου ως φλοξ πυρος
η δε κεφαλη
αυτου
και αι τριχες λευκαι ωσει
εριον
λευκος
ως χιων και οι οφθαλµοι αυτου ως φλοξ πυρος
η δε κεφαλη
αυτου φησιν και αι τριχες λευκαι ωσει
εριον
λευκον
ως χιων και οι οφθαλµοι αυτου ως φλοξ πυρος
η δε καιφαλη αυτου
και αι τριχες λευκαι ως
εριον το προσωπον αυτου λευκον
ωσει χιον και οι οφθαλµοι αυτου ως φλοξ πυρος
η δε κεφαλη
αυτου
και αι τριχες λευκαι ως
εριον
λευκον
και οι οφθαλµοι αυτου ως φλοξ πυρος
και η
κεφαλη____________________________________εριον
λευκον _______________________________ φλοξ πυρος
η δε κεφαλη
αυτου
και αι τριχες λευκαι ωσι
ερειον
λευκον
ως χιων και οι οφθαλµοι αυτου ως φλοξ πυρος
η δε κεφαλη
αυτου
και αι τριχες λευκαι ωσει
εριον
λευκον
ως χιων και οι οφθαλµοι αυτου ως φλοξ πυρος
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1:15
και οι ποδες αυτου
οµοιοι χαλκολιβανω ως εν καµινω
πεπυρωµενης και η φωνη αυτου
ως φωνη υδατων πολλων
και οι ποδες αυτου
οµοιοι χαλκολιβανω ως εν καµινω †πεπυρωµενης†
† και η φωνη αυτου
ως φωνη υδατων πολλων
και οι ποδες αυτου
οµοιοι χαλκολιβανω ως εν καµινω
πεπυροµενη και η φωνη αυτου
ως φωνη υδατων πολλων
και ηποδες αυτου
οµοιοι χαλκολιβανω ως εν καµινω
πεπυροµενη και η φωνη αυτου
ως φωνη υδατων πολλων
και οι ποδες αυτου
οµοιοι χαλκολιβανω ως εν καµινω
πεπυρωµενω και η φωνη αυτου
ως φωνη υδατων πολλων
και οι ποδες αυτου
οµοιοι χαλκολιβανω
εν καµινω
πεπυρωµενω και η φωνη αυτου
ως φωνη υδατων πολλων
και οι ποδες αυτου
οµοιοι χαλκωλιβανω
εν καµινω πεπυρωµενω και η φωνη αυτου
ως φωνη υδατων πολλων
και οι ποδες αυτου
οµοιοι χαλκωλιβανω ως εν καµινω πεπυρωµενω και η φωνη αυτου
ως φωνη πληθους λαλου
και οι ποδες αυτου
οµοιοι χαλκολιβανω ως εν καµινω
πεπυρωµενω και η φωνυ αυτου
ως φωνη υδατων πολλων
και οι ποδες αυτου
οµοιοι χαλκολιβανω ως εν καµινω
πεπυρωµενοι και η φωνη αυτου
ως φωνη υδατων πολλων
και οι ποδες αυτου
οµοιοι χαλκωλιβανω ως εν καµινω πεπυρωµενοι και η φωνη αυτου
ως φωνη υδατων πολλων
και οι ποδες αυτου
οµοιοι χαλκολιβανω ως εν καµινω πεπυροµενοι και η φωνη αυτου
ως φωνη υδατων πολλων
και οι ποδες αυτου
οµοιοι χαλκωιλιβανω ως εν καµινω πεπυρωµενοι και η φωνη αυτου
ως φωνη υδατων πολλων
και οι ποδες αυτου
οµοιοι χαλκολιβανω ως εκ καµινω
πεπυρωµενοι και η φωνη αυτου
ως φωνη υδατων πολλων
οι ποδες αυτου
οµοιοι χαλκωλιβανω ως εν καµινω
πεπυροµενοι και η φωνη αυτου
ως φωνη υδατων πολλων
και οι ποδες αυτου φησιν οµοιοι χαλκολιβανω ως εν καµινω
πεπυρωµενοι και η φωνη αυτου φησιν ως φωνη υδατων πολλων
και οι ποδες αυτου
οµοιοι χαλκωλιβανω ως εν καµινω πεπυρωµενοι και η φωνη αυτου
ως φωνη υδατων πολλων
και οι ποδες αυτου
οµοιοι χαλκω λιβανω ως εν καµινω πεπυρωµενοι και η φωνη αυτου
ως φωνη υδατων πολλων
οµοιοι χαλκολιµβανω ως εν καµινω πεπυροµενοι και η φωνη αυτου
ως φωνη υδατων πολλων
και οι ποδες αυτου
οµοιοι χαλκωλιβανω ως εν καµινω πεπυρωµενοι και η φωνη αυτου
ως φωνη υδατων πολλων
και οι ποδες αυτου
οµοιοι χαλκολιβανου ως εν καµινω πεπυρωµενοι και η φωνη αυτου
ως φωνη υδατων πολλων
και οι ποδες αυτου
οµοιως χαλκολιβανω ως εν καµινω πεπυρωµενοι και η φωνη αυτου
ως φωνη υδατων πολλων
και υποδες αυτου
οµοιοι χαλκωλιβανω ως εν καµινω πεπυροµενοι και η φωνη αυτου
ως φωνη υδατων πολλων
και οι ποδες αυτου
οµοιοι χαλκολιβανου ως εν καµινω πεπυρωµενοι και η φωνη αυτου
ως φωνη υδατων πολλων
και οι ποδες αυτου
οµοιοι χαλκολιβανου ως εν καµινω πεπυρωµενοι και η φωνη αυτου
ως φωνη υδατων πολλων
και οι ποδες αυτου
οµοιοι χαλκωλιβανω ωσεκ καµεινου πεπυροµενοι και η φωνη αυτου
ως φωνη υδατων πολλων
και οι ποδες αυτου
οµοιοι χαλκωλιβανω ως εν καµινω πεπυρωµενοι και η φωνη αυτου
ως φωνη υδατων πολλων
και οι ποδες αυτου
οµ____ χαλκολιβανω ως __ καµινω πεπυρωµενοι και η φωνη αυτου
ως φωνη υδατων πολλων
και οι ποδες αυτου
οµοιοι χαλκολιβανω και εν καµινω
πεπυρωµενοι και η φωνη αυτου
ως φωνη υδατων πολλων
και _____________________________________ εν καµινω π________________________________ φωνη υδατων πολλων
και οι ποδες αυτου
οµοιοι χαλκολιβανω ως εν καµινω
περπυρωµενοι και η φωνη αυτου
ως φωνη υδατων πολλων
και οι ποδες αυτου
οµοιοι χαλκολιβανω ως εν καµινω
πεπυρωµενοι και η φωνη αυτου
ως φωνη υδατων πολλων
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1:16a
1:16a
και εχων
εν τη δεξια χειρι αυτου αστερας επτα και εκ του στοµατος αυτου ροµφαια διστοµος
οξεια εκπορευοµενη
και εχων
εν τη δεξια χειρι αυτου αστερας ζ και εκ του στοµατος αυτου ροµφαια διστοµος
οξεια εκπορευοµενη
και ειχεν
εν τη δεξια χειρι αυτου αστερας επτα και εκ του στοµατος αυτου ροµφαια διστοµος
οξεια εκπορευοµενη
και ειχων εν τη δεξια χειρι αυτου αστερας επτα και εκ του στοµατος αυτου ροµφαια διστοµος
οξεια εκπορευοµενη
και εχων
εν τη δεξια χειρι αυτου αστερας επτα και εκ του στοµατος αυτου ροµφεα διστοµος
οξεια εκπορευοµενη
και εχων
εν τη δεξια χειρι αυτου αστερας επτα και εκ του στοµατος αυτου ροµφαια διστοµος
οξια εκπορευοµενη
και κρατων εν τη δεξια χειρι αυτου αστερας επτα και εκ του στοµατος αυτου ροµφαια διστοµος
οξεια εκπορευοµενη
και εχων
εν τη δεξια χιρει αυτου αστερας επτα και εκ του στοµατος αυτου ροµφαια διστοµος
οξια εκπορευοµενη
εχων εν τη δεξια χειρι αυτου αστερας επτα και εκ του στοµατος αυτου ροµφαια διστοµος
οξεια εκπορευοµενη
______________________ αυτου
αστερες επτα _____________________ ροµφαια διστοµος
οξεια ___________
και εχων
εν τη δεξια
αυτου αστερας επτα και εκ του στοµατος αυτου ροµφαια διστοµος
οξεια εκπορευοµενη
και εχων
εν τη δεξια
αυτου αστερας επτα και εκ του στοµατος αυτου ροµφαια διστοµος και
οξεια εκπορευοµενη
εχων εν τη δεξια
αυτου αστερας επτα και εκ του στοµατος αυτου ροµφαια διστοµος
οξεια εκπορευοµενη
και
τη δεξια
αυτου αστερας επτα και εκ του στοµατος αυτου ροµφαια διστοµος
εκπορευοµενη
και
εν τη δεξια χειρι αυτου αστερες επτα και εκ του στοµατος αυτου ροµφαια διστοµος
οξια εκπορευοµενη
και εχων
εν τη
χειρι αυτου αστερας επτα και εκ του στοµατος αυτου ροµφαια διστοµος
οξεια εκπορευοµενη
και εχων εν τη χειρι αυτου τη δεξια αστερας ζ και εκ του στοµατος αυτου ροµφαια διστοµος
οξεια εκπορευοµενη
κατεχων
εν τη χειρι αυτου τη δεξια αστερας επτα και εκ του στοµατος αυτου ροµφαια διστοµος
οξεια εκπορευοµενη
και εχων
εν τη δεξια αυτου χειρι αστερας επτα και εκ του στοµατος αυτου ροµφαια διστοµος ροµφαια διστοµος οξεια εκπορευοµενη
και ειχεν
εν τη δεξια αυτου χειρι αστερας επτα και εκ του στοµατος αυτου ροµφαια διστοµος
οξεια εκπορευοµενη
και εχων
εν τη δεξια αυτου χειρι αστερας επτα και εκ του στοµατος αυτου ροµφαια διστοµος
οξια εκπορευοµενη
και ειχεν
εν τη δεξια αυτου χειρι αστερας επτα και εκ του στοµατος αυτου ροµφαιου διστοµος
οξια εκπορευοµενη
και εχων
εν τη δεξια αυτου χειρι αστερας επτα και εκ του στοµατος αυτου ροµφαια διστοµος
οξια εκπορευοµενη
και εχων
εν τη δεξια αυτου χειρι αστερας επτα και εκ του στοµατος αυτου ροµφαια διστοµος
οξεια εκπορευοµενη

hiant

א¹ P 175 181 256 986 1384 1611 1732 1778
2065 2080 2081 2302 2323 TG WH AT VS
RC PK NA SBL
1678 2074
 *א172 424 1862 1888 2019
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2059*
2060
2059c
C
1854
𝔓⁹⁸
920 2028 2040 2053 2062 2067
2026
2256
2050
A
2070
046
2329
82
1828
792
2048
2351
94 141 241 367 459 468 469 506 616 627 922
1006 1841 2020 2042 2138 2186 2349 2436
2814 TR HF RP
051 2030

25
1:16b
και η οψις αυτου ως ο ηλιος φαινει εν τη δυναµει αυτου
και η οψις αυτου ως ο ηλιος φαινι
εν τη δυναµει αυτου
και η οψις αυτου ως ο ηλιος φαιν ει εν τη δυναµει αυτου
και ειοψιc αυτου ως ο ηλιος φαινει εν τη δυναµει αυτου
και η οψις αυτου ως ο ηλιος φαινη
εν τη δυναµει αυτου
και η οψις αυτου ως ο ηλιος φαινεται εν τη δυναµει αυτου
και η οψις αυτου ως ο ηλιος φαινει
τη δυναµει αυτου
και η οψις αυτου ως ηλιος φαινει εν τη δυναµει αυτου
και η οψις αυτου ως ηλιος φαινεται εν τη δυναµει αυτου
και η οψις αυτου ως ηλιος φαινη
εν τη δυναµει αυτου
και η οψις αυτου ως ηλιος φαινων εν τη δυναµει αυτου
και η οψις αυτου ως ο ηλιος φαινων εν τη δυναµει αυτου
και η οψις αυτου ως ο ηλιος φαινει εν τη ισχυρι αυτου
και η οψις αυτου φαινει ως ο ηλιος εν τη δυναµει αυτου
________αυτου ως ηλιος φαινει __________________

hiant

P 046 82 94 141 172 175 181 256 367 424 459 468 469 616 627 792 920 922 986 1006 1384 1732 1778 1828 1841Z 1854 1862 1888
2026 2040 2050 2059 2060 2070 2080 2138 2186 2302 2323 2329 2349 2436 2814 TR TG WH AT VS RC HF PK RP NA SBL
AC
2351
2256
2019
1678
2053? 2062? (Hosk: "εν sec. 146-155" – prob. forgot the minus sign)
506 2020 2028 2042 2048 2065 2074 2081
241
88
1611
2067
1841T
א
𝔓⁹⁸
051 2030

1:17a
1:17a
και οτε
ειδον αυτον
επεσα προς τους ποδας αυτου ως νεκρος
και οτε
ιδον αυτον
επεσα προς τους ποδας αυτου ως νεκρος
και οτε
ειδον αυτον
επεσον προς τους ποδας αυτου ως νεκρος
και οτε
ειδον αυτον
επεσον εις τους ποδας αυτου ως νεκρος
και οτε
ιδον αυτον
επεσον προς τους ποδας αυτου ως νεκρος
και οτε
ιδον αυτον
επεσα εις τους ποδας αυτου ωσει νεκρος
και οτε
ειδον αυτον
επεσα εις τους ποδας αυτου ωσει νεκρος
και οτε
ειδον αυτον
επεσα εις τους ποδας αυτου ωσι νεκρος
και οτε
ειδον αυτον
επεσα προς τους ποδας αυτου ωσει νεκρος
και οτε
ειδον αυτον φη επεσον επι τους ποδας αυτου ως νεκρος
και οτε
ειδον
επεσον παρα τους ποδας αυτου ως νεκρος
και οτε
ειδον αυτον
επεσον προς τους ποδας αυτου
νεκρος
και οτε
ειδον αυτον
επεσα προς τους ποδας αυτου
νεκρος
και οτε
ιδον αυτων
επασα προς τους ποδας αυτου ως νεκρος
και οτε φησιν ειδον αυτον
επεσα εις τους ποδας αυτου
νεκρος
και οτε φησιν ιδον αυτον
επεσα εις τους ποδας αυτου
νεκρος
και οτε
ιδον αυτον
επεσα εις τους ποδας αυτου ως νεκρος
και οτε
ειδον αυτον φη επεσα προς τους ποδας αυτου ως νεκρος
______
ειδον αυτον
επεσα _________________________

hiant

A P 88 94 172 424 459 469 506 616 627 986 1888 2020 2042 2059 2067 2070 2074 2081 2323 2349 2814 TR TG
WH AT VS RC HF PK RP NA SBL
C 046 181 922 2050 2351
ƒ052 82 175 241 256 920 1384 1611 1732 1828 1841 1862 (επεσον ex em.) 2040 2065 2138 2436
367 468
2256
2019
א¹
*א
141 2026
2028
792
1006 1854
2060 2302
2048
2053
2062
2329
2186
𝔓⁹⁸
051 2030

26
1:17b
1:17b
και

εθηκεν

την δεξιαν αυτου

επ εµε λεγων

µη φοβου

εγω

ειµι ο πρωτος

και ο εσχατος

και εθηκε
την δεξιαν αυτου
επ εµε λεγων
µη φοβου
εγω
ειµι ο πρωτος
και ο εσχατος
και εθηκε
την δεξιαν αυτου
επ εµε λεγων
µη φοβου οτι εγω
ειµι ο πρωτος
και ο εσχατος
και εθηκε
την δεξιαν αυτου
επ εµε λεγων
µη φοβου
εγω
ο πρωτος
και ο εσχατος
και εθηκεν
την δεξιαν αυτου
επ εµε λεγων
µη φοβου
εγω
ειµι ο πρωτοτοκος και ο εσχατος
και εθηκε
την χειρα αυτου
επ εµε λεγων
µη φοβου
εγω
ειµι ο πρωτος
και ο εσχατος
και εθηκε επ εµε την δεξιαν αυτου
λεγων
µη φοβου
εγω
ειµι πρωτος
και ο εσχατος
και επεθηκε
την χειρα αυτου την δεξιαν επ εµε λεγων
µη φοβου
εγω
ειµι ο πρωτος
και ο εσχατος
και επεθηκε
την δεξιαν αυτου
επ εµε λεγων
µη φοβου
εγω
ειµι ο πρωτος
και ο εσχατος
και επεθηκεν
την δεξιαν αυτου
επ εµε λεγων
µη φοβου
εγω
ειµι ο πρωτος
και _ εσχατος
και επεθηκεν
την δεξιαν αυτου
επ εµε λεγων
µη φοβου
εγω
ειµι ο πρωτος
και ο εσχατος
και επεθηκεν
την δεξιαν αυτου
επ εµε λεγων
εγω
ειµι ο πρωτος
και ο εσχατος
και εθηκεν
την δεξιαν αυτου
επ εµε λεγων
εγω
ειµι ο πρωτος
και ο εσχατος
και εθηκε
την δεξιαν αυτου
επ εµε λεγων
εγω
ειµι ο πρωτος
και ο εσχατος
και εθηκεν
την __________
_________
µη φοβου
εγω
_____________________
και επεθηκε
την δεξιαν αυτου χειρα
επ εµε λεγων
µη φοβου
εγω γαρ ειµι ο προτος
και ο εσχατος
και επεθηκε
την δεξιαν αυτου χειρα
επ εµε λεγων
µη φοβου
εγω γαρ ειµι ο πρωτος
και ο εσχατος
και επεθεικε
την δεξιαν αυτου χειρα
επ εµε λεγων
µη φοβου
εγω
ειµι ο πρωτος
και _ εσχατος
και επεθεικε
την δεξιαν αυτου χειρα
επ εµε λεγων
µη φοβου
εγω
ειµι ο πρωτος
και ο εσχατος
και επεθηκεν
την δεξιαν αυτου χειρα
επ εµε λεγων
µη φοβου
εγω
ειµι ο πρωτος
και ο εσχατος
και επεθηκε
την δεξιαν αυτου χειρα
επ εµε λεγων
µη φοβου
εγω
ειµι ο πρωτος
και ο εσχατος
και επεθηκε
την δεξιαν αυτου χειρα
επ εµε λεγων µοι
εγω
ειµι ο πρωτος
και ο εσχατος
και επεθηκεν
την δεξιαν αυτου χειρα
επ εµε λεγων µοι µη φοβου
εγω
ειµι ο πρωτος
και ο εσχατος
και επεθηκε
την δεξιαν αυτου χειρα
επ εµε λεγων µοι µη φοβου
εγω
ειµι ο πρωτος
και ο εσχατος

hiant

C P 82 172 175 256 627 1841 1888 2048 2138 2256 2351
WH TG VS RC RP NA SBL
046 94 141 241 424 459 469 506 616 920 922 1006 1611
1828 1862 2019 2020 2042 2070 2349 2436 AT HF
367 468 (οτι see Syriac)
ƒ052
A
1854
792
88
181 2040
2050
2329
אT
2053
2062
𝔓⁹⁸
2065*
2065c
2059*
2081
אz 2060 PK
986 1384 1732 2026 2059c 2067 2074 2302 2323
2028
2814
2186 TR
051 2030

27
1:18a
1:18a
και ο ζων και εγενοµην
νεκρος και ιδου
ζων ειµι εις τους αιωνας των αιωνων
ο ζων και εγενοµην
νεκρος και ιδου
ζων ειµι εις τους αιωνας των αιωνων
και ο ζων και εγενοµην ως νεκρος και ιδου
ζων ειµι εις τους αιωνας των αιωνων
και ο ζων και εγενοµην
νεκρος και ιδου
ζων ειµι εις τους αιωνας
και ο ζων και εγενοµην
νεκρος και ιδου εγω ζων ειµι εις τους αιωνας των αιωνων
__________ εγενοµην
νεκρος ____________________________ των αιωνων
και ο ζων και εγενοµην ωσει νεκρος και ιδου
ζων ειµι εις τους αιωνας των αιωνων αµην
και ο ζων και εγενοµην ως νεκρος και ιδου
ζων ειµι εις τους αιωνας των αιωνων αµην
και _ ζων και εγενοµην
νεκρος και ιδου
ζων ειµι εις τους αιωνας των αιωνων αµην
και ο ζων και εγενοµην
νεκρος και ιδου
ζων ειµι εις τους αιωνας των αιωνων αµην

hiant
1:18b
1:18b
και εχω τας κλεις του θανατου και του αδου
και εχω τας κλις
του θανατου και του αδου
και εχω τας κλχςς
του θανατου και του αδου
και εχω τας κλεις του θανατου και του α δου
και εχω τας κλεις του θανατου και του αιδου
και εχω τας κλειδας του θανατου και του αιδου
και εχω τας κλειδας του θανατου και του αδου
____________________________ του αδου
και εχω τας κλεις του αδου και του θανατου

negl. by Hosk.
hiant

A C P 922 1611 1854 2019 2028 2048 2050 2053 2059 2062 2067 2081 2186 2814 TG WH AT
VS RC NA SBL
אT
1678 2080
2020
792
𝔓⁹⁸
2060 2302
1778 2329
2256
אz 046 82 88 94 141 172 175 181 241 256 367 424 459 468 469 506 616 627 920 986 1006 1384
1732 1828 1841 1862 1888 2026 2040 2042 2065 2070 2074 2138 2323 2349 2351 2436 TR HF
PK RP
051 2030

 א88 172 241 459 468 469 367 616 922 986 1384 1732 1828 1854 2020 2062 2323 2329 TG WH AT VS RC PK RP NA SBL
ΑC
2053
2065
94 424 1611 1862 1888 2074
175 2040 HF
P 046 82 141 256 506 627 792 920 1006 1841 2042 2048 2050 2067 2070 2138 2256 2349 2351 2436
𝔓⁹⁸
ƒ052 181 2019 2028 2059 2060 2081 2186 2302 2814 TR
2026
051 2030

1:18c
1:18c
𝔓⁹⁸  אA C P 046 ƒ052 181c 2323 rell. TR TG WH AT VS RC HF PK RP NA SBL

αυτι τουτην εξουσι αυτου σωµατικου και ψυχικου θανατου

hiant

181*
051 2030

28
1:19
γραψον ουν α ειδες
γραψον ουν α ειδες

και α εισιν και α
και α εισι και α

µελλει γινεσθαι µετα ταυτα
µελλει γινεσθαι µετα ταυτα

γραψον ουν α ειδες
και α εισιν και α
µελλει γεινεσθαι µετα ταυτα
γραψον ουν α ιδες
και α εισιν και α
µελλει γεινεσθαι µετα ταυτα
γραψον
α ειδες
και α εισι και α
µελλει γινεσθαι µετα ταυτα
γραψον ουν α ιδες
και α εισι και α
µελλει γινεσθαι µετα ταυτα
γραψον ουν α ιδες
και α εισιν και α
µελει
γινεσθαι µετα ταυτα
γραψον ουν α ιδες
και α εισιν και α
µελλει γινεσθαι µετα ταυτα
γραψον ουν α ιδες
και α εισι και
µελλη γινεσθαι µετα ταυτα
γραψον ουν α ειδες
και α εισι και α µελλουσι γινεσθαι µετα ταυτα
γραψον ουν α ιδες
και εισι και α δη µελλει γινεσθαι µετα
γραψον ουν α ειδες και α_κουσας και α εισι και α
µελλει γινεσθαι µετα ταυτα
γραψον ουν α ιδες
και α εισιν και α
µελλει γενεσθαι µετα ταυτα
γραψον ουν α ειδες
και α εισιν και α
µελει γενεσθαι µετα ταυτα
γραψον ουν α ιδες
και α εισι και α
µελλει γενεσθαι µετα ταυτα
γραψον ουν α ειδες
και α εισι και α
µελει γενεσθαι µετα ταυτα
γραψον
α ειδες
και α εισι και α
µελλει γενεσθαι µετα ταυτα
γραψον
α ιδες
και εισι και α δει
γενεσθαι µετα ταυτα
γραψον ουν α ειδες
και α εισι και α δει µελλειν γενεσθαι µετα ταυτα
γραψον ουν α ειδες
και α εισιν και α δει µελλει γενεσθαι µετα ταυτα
γραψον ουν α ειδες επι δεξια µου και α εισι και α
µελλει γενεσθαι µετα ταυτα
γραψον ουν α ειδες
και α εισιν και α δει µελλειν γενεσθαι µετα ταυτα
γραψον ουν α ειδες
και α εισιν και α
µελλει γενεσθαι µετα ταυτα
γραψον ουν α ειδες
και α εισι και α
µελλει γενεσθαι µετα ταυτα
γραψον __________________________________________ γενεσθαι ________
hiat

82 175 256 459 627 1854 2053 2059 2081 TG WH VS RC RP SBL
172 241 367 424 469 506 616 920 1006 1384 1611 1678 1732 1778 1841 1862 1888 2026 2040 2060
2062 2080mg* 2138 2302 2349 AT HF
א¹
A
2020 2186 2814 TR
181
792
2048 2351
922
2067
2329
2065
046
2256
2019
2436c
2028
2050
1828
C
2070
*א
P PK NA
88 94 141 468 986 2042 2074 2323 2436*
𝔓⁹⁸
051 2030

As usual in Revelation, family 052 (1678, 1778, 2080) is very informative. I borrowed the images of MS 2080 from CSNTM, and took some notes. I noted here, 2080mg* for
GIN-. I returned the images to CSNTM, but I believe I remember that 2080 had neither of the above in the text, but put GINESQAI in the margin. It is as if the scribe had
both variants before him in exemplars, and was going to decide which to write, but left off the work, later came back and resumed copying without remembering to
make that decision. Then, later he realized his mistake and supplied GINESQAI in the margin.

29

1:20a
το µυστηριον
των επτα αστερων ους ειδες επι της δεξιας µου και τας επτα λυχνιας τας χρυσας
το µυστηριον
των ζ αστερων ους ειδες επι της δεξιας µου και τας ζ λυχνιας τας χρυσας
το µυστηριον
των επτα αστερων ους ιδες επι της δεξιας µου και τας επτα λυχνιας τας χρυσας
το µυστηριον
των επτα αστερων ους ειδες εν τη δεξια µου και τας επτα λυχνιας τας χρυσας
το µυστηριον
των επτα αστερων ους ειδες εν τη δεξια µου και τας ζ λυχνιας τας χρυσας
το µυστηριον
των επτα αστερων ους ιδες επι την δεξιαν µου και τας επτα λυχνιας τας χρυσας
το µυστηριον φησιν των επτα αστερων ους ειδες επι την δεξιαν µου και τας επτα λυχνιας τας χρυσας
το µυστηριον φησιν των επτα αστερων ους ιδες επι την δεξιαν µου και τας επτα λυχνιας τας χρυσας
το µυστηριον
των επτα αστερων ους οιδες επι της δεξιας µου και τας επτα λυχνιας τας χρυσας
το µυστηριον
των επτα αστερων
ειδες επι της δεξιας µου και τας επτα λυχνιας τας χρυσας
το µυστηριον
τους ζ αστερας ους ιδες επι της λυχνιας
και τας ζ λυχνιας τας χρυσας
_______________________ αστερων____________________________ επτα λυχνιας ________
το µυστηριον
ων ειδες επι της δεξιας µου και τας επτα λυχνιας τας χρυσας
το µυστηριον
των επτα αστερων ων οιδες επι της δεξιας µου και τας επτα λυχνιας τας χρυσας
το µυστηριον
των επτα αστερων ων ιδες επι της δεξιας µου και τας επτα λυχνιας τας χρυσας
το µυστηριον
των επτα αστερων ων ειδες επι της δεξιας µου και τας επτα λυχνιας τας χρυσας ταυτα εισιν
το µυστηριον
των επτα αστερων ων ιδες επι της δεξιας µου και τας επτα λυχνιας τας χρυσας
το µυστηριον
των επτα αστερων ων ειδες επι της δεξιας µου και
επτα λυχνιας τας χρυσας
το µυστηριον
των επτα αστερων α ειδες επι της δεξιας µου και
επτα λυχνιας τας χρυσας
το µυστηριων
των επτα αστερων ων ειδες επι της δεξιας µου και τας επτα λυχνιας τας χρυσας
το µυστηριαν
των επτα αστερων ων ειδες επι της δεξιας µου και τας επτα λυχνιας τας χρυσας
το µυστηριον
των επτα αστερων ων ιδες επι της δεξιας µου και τας επτα λυχνιας τας χρυσας
το µυστηριον
των επτα αστερων ων ιδες επι της δεξιας µου και τας επτα λυχνιας τας χρυσας
το µυστηριον
των επτα αστερων ων ειδες επι της δεξιας µου και τας επτα λυχνιας τας χρυσας

hiant

 אC P 88 1778 1854 2028 2059 2067 2074 2080 2081 2186 2814 TG WH
VS RC NA SBL
1678
181 2050
A
1611
2302
2053
2062
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30
1:20b
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισιν και αι
λυχνιαι
αι επτα επτα εκκλησιαι εισιν
οι επτα αστερες
αγγελοι των ζ εκκλησιων εισι και αι
λυχνιαι
αι επτα επτα εκκλησιαι εισι
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισιν και αι
λυχνιαι
αι επτα [επτα] εκκλησιαι εισιν
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισι και αι
λυχνιαι
αι επτα επτα εκκλησιαι εισι
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισι και αι
λυχνιαι
αι επτα επτα εκκλησιαι εισιν
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισιν και αι
λυχνιαι
επτα επτα εκκλησιαι εισιν
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισιν και αι επτα λυχνιαι
επτα εκκλησιαι εισιν
οι επτα αστερες
αγγελοι των
εκκλησιων εισι και αι επτα λυχνιαι
επτα εκκλησιαι εισι
οι επτα αστερες
αγγελοι των
εκκλησιων εισιν και αι επτα λυχνιαι
επτα εκκλησιαι εισιν
οι επτα αστερες
αγγελοι των
εκκλησιων εισι και αι επτα λυχνιαι
επτα εκκλησιαι εισιν
οι επτα αστερες
αγγελοι των
εκκλησιων εισι και αι επτα λυχνιαι
αι
επτα εκκλησιαι εισι
οι επτα αστερες
αγγελοι των
εκκλησιων εισι και αι ζ λυχνιαι
αι
ζ εκκλησιαι εισι
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισι και αι
λυχνιαι
αι
επτα εκκλησιαι εισιν
οι επτα αστερες οι αγγελοι των επτα εκκλησιων εισι και αι
λυχνιαι αι χρυσαι αι επτα επτα εκκλησιαι εισι
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισιν και αι επτα λυχνιαι αι χρυσαι
επτα εκκλησιαι εισιν
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισι και αι επτα λυχνιαι
αι
επτα εκκλησιαι εισι
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισιν και αι επτα λυχνιαι
αι
επτα εκκλησιαι εισι
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισιν και αι επτα λυχνιαι
α
επτα εκκλησιαι εισι
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισιν και οι επτα λυχνιαι
αι
επτα εκκλησιαι εισι
οι επτα αστερες επτα αγγελοι των επτα εκκλησιων εισιν και αι επτα λυχνιαι
επτα επτα εκκλησιαι εισιν
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων
και επτα λυχνιαι
επτα εκκλησιαι εισιν
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισιν και αι επτα λυχνιαι
επτα εκκλησιαι εισιν
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισι και αι
λυχνιαι
αι επτα αι επτα εκκλησιαι εισι
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισιν και οι επτα λυχνιαι αγγελοι των
επτα εκκλησιων εισιν
οι επτα αστερες
αγγελοι των ζ εκκλησιων εισιν και αι
λυχνιαι
αι
επτα εκκλησιαι εισιν
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισι και αι
λυχνιαι
αι
επτα εκκλησιαι εισιν επτα
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισιν και αι
λυχνιαι
αιπτα εκκλησιαι εισιν
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισι και αι αι λυχνιαι
επτα επτα εκκλησιαι εισι
οι επτα αστερες οι αγγελοι των επτα εκκλησιων εισιν και αι επτα λυχνιαι ας ειδες
επτα επτα εκκλησιαι εισιν
οι επτα αστερες οι αγγελοι των επτα εκκλησιων εισι και αι επτα λυχνιαι ας ειδες
εκκλησιαι εισιν
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισι και αι
λυχνιαις ας ειδες
επτα επτα εκκλησιαι εισιν
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισι και
λυχνιαις ας ειδες
επτα εκκλησιαι εισι
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισι και αι επτα λυχνιαι ας ειδες
επτα επτα εκκλησιαι εισιν
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισιν και αι
λυχνιαι ας ειδες αι επτα επτα εκκλησιαι εισιν
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισι και αι επτα λυχνιαι ας ειδες
επτα επτα εκκλησιαι εισι
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισι και αι επτα λυχνιαι ας ειδες
επτα επτα εκκλησιαι εισιν
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισιν και αι επτα λυχνιαι ας ειδες
επτα επτα εκκλησιαι εισιν
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισι και επτα λυχνιαι ας ειδες αι επτα επτα εκκλησιαι εισι
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισιν και επτα λυχνιαι ας ειδες
επτα επτα εκκλησιαι εισιν
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισι και επτα λυχνιαι ας ειδες
επτα επτα εκκλησιαι εισιν
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισι και αι επτα λυχνιαι ας ειδες
επτα επτα εκκλησιαι εισι
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισι και επτα λυχνιαι ας ειδες
επτα εκκλησιαι εισι

A 046 82 175 256 459 627 922 2048 TG WH VS RP NA SBL
1611
RC
"αι επτα belongs to εκκλησιαι"
94 367 468 469 506 920 1006 1841 2040 2042 2349 HF
141
C
1854
2080
2053
2062
1778
1678
2070
2019
2050
1828 2020
424 1862 1888
172
616
2026
אT
אZ 2351
241
792
2329
2436
2256
2138
2074
88
2302
2060
2186
P
1384
2065
2059
2814
2081
2028
986
2323

31
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισιν και αι επτα λυχνιαι ας ιδες
επτα εκκλησιαι εισιν
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισιν και αι επτα λυχνιαι ας ειδες
επτα εκκλησιαι εισι
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισιν και αι επτα λυχνιαι ας ειδες
επτα εκκλησιαι εισιν
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισι και αι επτα λυχνιαι ας ειδες
επτα εκκλησιαι εισιν
οι επτα αστερες
αγγελοι των επτα εκκλησιων εισι και αι επτα λυχνιαι ας ειδες
επτα εκκλησιαι εισι
__________________________ επτα εκκλησιων εισιν ___________________________________________

hiant

181
1732
PK
2067
TR
𝔓⁹⁸
051 2030
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2:1a
2:1a
τω αγγελω της εν εφεσω εκκλησιας γραψον ταδε
λεγει ο κρατων
τους επτα αστερας εν τη δεξια
τω αγγελω της εν εφεσω εκκλησιας γραψον ταδε
λεγει ο κρατον και συνεχων τους επτα αστερας εν τη δεξια
τω αγγελω της εν εφεσω εκκλησιας γραψον ταδε κυριος λεγει ο κρατων
τους επτα αστερας εν τη δεξια χειρι αυτου
τω αγγελω της εν εφελω εκκλησιας γραψων ταδε
λεγει ο κρατων
τους επτα αστερας εν τη
χειρι αυτου
τω αγγελω της εν εφεσω εκκλησιας γραψον ταδε
λεγει ο κρατων
τους επτα αστερας εν τη δεξια αυτου χειρι
τω αγγελω της εν εφεσω γραψον εκκλησιας ταδε
λεγει ο κρατων
τους επτα αστερας εν τη δεξια χειρι
τω αγγελω της εν εφεσω _______________ ταδε
λεγει ο κρατων
τους επτα αστερας εν τη δεξια χειρι
τω αγγελω της εν εφεσω _______________ ταδε
λεγει ο κρατων
τους επτα αστερας εν τη δεξια
αυτου
τω αγγελω της εν εφεσω
γραψον ταδε
λεγει ο κρατων
τους επτα αστερας εν τη δεξια χειρι
τω αγγελω της εν εφεσω εκκλησιας γραψον ταδε
λεγει ο κρατων
τους ζ αστερας εν τη δεξια χειρι
τω αγγελω της εν εφεσω

εκκλησιας γραψον ταδε

τω αγγελω της εν εφεσω εκκλησιας γραψον ταδε
τω αγγελω της ενεφεσω εκκλησιας γραψον ταδε
τω αγγελω τω εν εφεσω εκκλησιας γραψον ταδε
των αγγελων των εν νεφεσω
γραψον
των αγγελων της εν εφεσω εκκλησιας γραψον ταδε
τω αγγελω της εν εφεσιων εκκλησιας γραψον ταδε
τω αγγελω της εν εφεσιων εκκλησιας γραψον ταδε
το αγγελω της εν εφεσιων εκκλησιας γραψον ταδε
τω αγγελω τω της εφεσω εκκλησιας γραψον ταδε
τω αγγελω της εφεσιης εκκλησιας γραψον ταδε

hiant

λεγει ο κρατων

λεγει ο κρατον
λεγει ο κρατον
λεγει ο κρατων
λεγον ο κρατων
λεγει ο κρατων
λεγει ο κρατων
λεγει ο κρατων
λεγει ο κρατων
λεγει ο κρατων
λεγει ο κρατων

τους επτα αστερας εν τη δεξια

τους επτα αστερας εν τη δεξια
τους επτα αστερας εν τη δεξια
τους επτα αστερας εν τη δεξια
τους ζ αστερας εν τη δεξια
τους επτα αστερας εν τη δεξια
τους ζ αστερας εν τη δεξια
τους επτα αστερας εν τη δεξια
τους επτα αστερας εν τη δεξια
τους επτα αστερας εν τη δεξια
τους επτα αστερας εν τη δεξια

αυτου

αυτου
αυτου
αυτου
αυτου
αυτου
αυτου
αυτου
αυτου
αυτου
αυτου

DP (neither αυτου nor χειρι are necessary)
2070
172 424 616 1828 1862 1888
792 (cf. syrph)
*א
2080
1778*
1778c ?
1678txt (χειρι rescript)
1678mg
א¹ P 046 82 94 175 141 181 241 256 367 459 468
469 506 627 920 986 1006 1384 1611 1732 1841
1854 2026 2040 2042 2048 2050 2053 2059 2060
2062 2065 2067 2081 2138 2302 2323 2349 2436
TG VS HF PK RP NA SBL
922
2256
A C WH RC
2329
2351
88 2074
2020 2028 2814
2186
2019
TR
𝔓¹¹⁵ 051 2030

33
2:1b
2:1b
ο περιπατων εν µεσω των επτα λυχνιων των χρυσων
ο περιπατων εν µεσω των επτα λυχνιων των χρυσιων
ο περιπατων εν µεσω των επτα λυχνιων των χρυσεων
ο περιπατων εµµεσω των επτα λυχνιων των χρυσων
ο περιπατων εµµεσω των επτα λυχνιων των χρυσεων
ο περιπατων εν µεσω των
λυχνιων των χρυσων
ο περιπατων εν µεσω των λυχνιων των επτα χρυσων
ο περιπατων εν µεσω των επτα λυχνιων των εκκλησιων
ο περιπατων επι
των επτα λυχνιων των χρυσων
ο περιπατων επι
των επτα λυχνιων των χρυσσων
ο περιπατων
επτα λυχνιων των χρυσων
ο περιπατων
επτα λυχνιων των χρυσσων
_ περιπατων εν ____________________________

hiant

 אP 046 ƒ052 82 88 94 141 172 175 181 241 256 367 424 459 468 469 506 616 627 792 920 922 986 1006 1384 1611 1732 1828 1841
1862 1888 2019 2026 2040 2048 2053 2065 2067 2070 2074 2081c 2138 2256 2302 2323 2329 2349 2351 2436 TR WH VS RC HF PK RP
NA SBL
2050
TG
2060
AC
2020
2042
1854
2028 2186 2814
2059c
2081*
2059*
𝔓¹¹⁵
051 2030 2062

2:2a
οιδα τα εργα σου και τον κοπον
και την υποµονην σου και οτι ου δυνη
οιδα τα εργα σου και τον κοπον
και την υποµονην σου
οτι ου δυνη
οιδα τα εργα σου και τον κοπον
και την υποµονην σου και οτι ου δυνη
οιδα τα εργα σου και τον κοπον σου και την υποµονην σου και οτι ου δυνη

βαστασαι
βαστασαι
βασταξαι
βαστασαι

κακους
κακους
κακους
κακους

οιδα σου τα εργα και τον κοπον
και την υποµονη σου
οιδα σου τα εργα και τον κοπον
και την υποµονην
και οτι ου δυνασαι βαστασαι
κακους
οιδα σου τα εργα και τον κοπον σου και την υποµονην σου και οτι ου δυνη
βαστασαι
κακους
οιδα τα εργα σου και τον κοπον σου και την υποµονην σου και οτι ου δυνασαι βαστασαι
κακους
οιδα τα εργα σου και τον κολπον σου και την υποµονην σου και οτι ου δυνη
βαστασαι
κακους
οιδα τα εργα σου και τον κοπον σου και την υποµονην σου και οτι ου δυνει βαστασαι
κακους
οιδα τα εργα σου και τον κοπον σου και την υποµονην σου και οτι ου δυνηση βαστασαι
κακους
οιδα τα εργα σου
και την υποµονην σου και οτι ου δυνη
βαστασαι
κακους
οιδα τα εργα σου και τον κοπον σου και την υποµονην σου και
ου δυνει βαστασαι
κακους
ειδα τα εργα σου και τον κοπον σου και την υποµονην σου και οτι ου δυνη
βαστασαι
κακους
οιδα τα εργα σου και την υποµονην και τον κοπον
σου και οτι ου δυνη
βασταξαι
κακους
οιδα τα εργα σου και τον κοπον σου και την υποµονην σου και οτι ου δυνη
βασταξαι
κακους
οιδα τα εργα σου και τον κοπον σου και την υποµονην σου και οτι ου δυνη
βασταξαι τους κακους
οιδα τα εργα σου και τον κοπον σου και την υποµονην σου και οτι ου δυνη
βασταξαι
κακους
οιδα τα εργα σου και τον κοπον σου και την υποµονην σου και οτι ου δυνει
βασταξαι
κακους
οιδα τα εργα σου και τον κοπον σου και την υποµονην σου και οτι ου δυνασαι βασταξαι
κακους
οιδα τα εργα σου και τον κοπον σου και την υποµονην σου και οτι ου δυνηση βασταξαι
κακους
___ τα εργα σου ___________
_______________________ ου δυνη _________________

hiant

C 94 1384 1854 2019 2323 TG WH RC PK NA SBL
A
P 88 181 2074
 א046 82 141 172 175 241 256 424 468c 469 506c 616 627 920 986 1006 1841
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792
2053
1732
367
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2028
1611 1778 2059 2080 2081 2186
2060
2065
1678
𝔓¹¹⁵
051 2030 2062

34

2:2b
και επειρασας τους λεγοντας εαυτους αποστολους
και ουκ εισιν και ευρες αυτους ψευδεις
και επειρασας τους λεγοντας εαυτους αποστολους ειναι και ουκ εισιν και ευρες αυτους ψευδεις
και επειρασας τους λεγοντας εαυτους αποστολους [ειναι] και ουκ εισιν και ευρες αυτους ψευδεις
και επειρασας τους λεγοντας εαυτους αποστολου ειναι και ουκ εισιν και ευρες αυτους ψευδεις
και επειρασας τους λεγωντας εαυτους αποστολους ειναι και ουκ εισιν και ευρες αυτους ψευδεις
και επειρασας τους λεγοντας εαυτους αποστολους ειναι και ουκ εισι και ευρες αυτους ψευδεις
και επειρασας τους λεγοντας αυτους αποστολους ειναι και ουκ εισι και ευρες αυτους ψευδεις
και επειρασας τους λεγοντας εαυτους αποστολους ειναι και ουκ εισιν και ευρες εαυτους ψευδεις
οτι επειρασας τους λεγοντας εαυτους αποστολους ειναι και ουκ εισιν αλλ ευρες αυτους ψευδεις
και επειρασω τους λεγοντας εαυτους ειναι αποστολους και ουκ εισιν και ευρες αυτους ψευδεις
και επειρασας τους λεγοντας
αποστολους ειναι και ουκ εισι και ευρες αυτους ψευδεις
και επειρασας τους λεγοντας
αποστολους ειναι και ουκ εισιν και ευρες αυτους ψευδεις
επειρασας τους λεγοντας εαυτους αποστολους ειναι και ουκ εισιν και ευρες αυτους ψευδεις
και επειρασας τους λεγοντας εαυτους ειναι αποστολους και ουκ εισι και ευρες αυτους ψευδεις
και επειρασω τους φασκοντας ειναι αποστολους
και ουκ εισιν και ευρες αυτους ψευδεις
και
ουκ εισι και ευρες αυτους ψευδεις
______________________ εαυτους αποστολους
______________________________

hiant

אTf Af C P 2053 2329 TG WH RC NA SBL ( אA επιρασας)
אZf 046 172 175 424 459 627 922 1854 1888 2050 2059 2081 2186 2351 PK RP
VS
2048
2256
ƒ052 82 88 94 141 241 367 468 469 506 616 920 986 1006 1384 1611 1732 1828 1841 1862
2019 2026 2028 2040 2042 2065 2074 2138 2323 2349 2436 HF
2020
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792
2060
2067
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2070
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TR
2814
𝔓¹¹⁵
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12:18 - 13:1a
και εσταθη επι
την αµµον
της θαλασσης
και ειδον
εκ της θαλασσης θηριον αναβαινον
αι εσταθη επι
την αµµον
της θαλασσης
και ειδον
εκ της θαλασσης θηριον αναβαινον
και εσταθη επι
την αµµον
της θαλασσης
και ιδον
εκ της θαλασσης θηριον αναβαινον
και εσταθη επι
την αµον
της θαλασης
και ιδον ιδου εκ της θαλασης θηριον αναβαινων
και εσταθη επι
τον ποταµον της θαλασσης
και ειδον
εκ της θαλασης θηριον αναβαινον
και εσταθη ___
την αµµον της θαλασσης
___ _____
εκ της θαλασσης θηριον __________
και εσταθην επι
την αµον
της θαλασσης
και ιδον
εκ της θαλασσης θηριον αναβαινων
και εσταθην επι
την αµµων της θαλασσης
και ιδον
εκ εκ της θαλασσης θηρα αναβαινοντα
και εσταθην επι επι την αµµον της θαλασσης
και ειδον
εκ της θαλασσης θηριον αναβαινον
και εσταθην επι
την αµµον της θαλασσης
και
ιδου εκ της θαλασσης θηριον αναβαινον
και εστη
επι
το χειλος
της θαλασσης επι την αµµον και
ιδου θηριον αναβαινον απο της θαλασσης
και εσταθην επι
την αµµον της θαλασσης
και ειδον
θηριον αναβαινον εκ της θαλασσης
και εσταθην επι
την αµµον της θαλασσης
και ιδον
εκ της θαλασσης θηριον αναβαινων
και εσταθην παρα την αµµον της θαλασσης
και ειδον
εκ της θαλασσης θηριον αναβαινον
και εσταθην επι
την αµµον της θαλασσης
και ειδον
εκ της θαλασσης θηριαν αναβαινον
και εσταθην επι
την αµµον της θαλασσης
και ειδον
εκ της θαλασσης θηριον αναβαινων
και εσταθην επι
την αµµον της θαλασσης
και ειδον
εκ της θαλασσης θυριον αναβαινον
και εσταθην επι
την αµµον της θαλασσης
και ειδον
εκ της θαλασης θηριον αναβαινον
και εσταθην επι
την αµµον της θαλασσης
και ιδον
εκ της θαλασσης θηριον αναβαινον
και εσταθην επι
την αµον
της θαλασσης
και ειδον
εκ της θαλασσης θηριον αναβαινον
και εσταθην επι
την αµµον της θαλασσης
και ειδον
εκ της θαλασσης θηριον αναβαινον

hiant

 א172 469 1828 1854 1888 WH RC NA SBL
2065
Α C 2351
792
2256
𝔓⁴⁷
922
2329 (εκ written twice- end & beginning of pages)
1678
181
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13:1b
εχον
κερατα δεκα και κεφαλας επτα και επι των κερατων αυτου
εχον
κερατα δεκα και κεφαλας επτα και επι των κερατων αυτων
εχον
κερατα δεκα και κεφαλας επτα και επι των κερατων αυτου
εχον
κερατα ί
και κεφαλας ζʹ
και επι των κερατων αυτου
εχον
κερατα ί
και κεφαλας ζʹ
και επι των κερατων αυτου
εχων
κερατα ί
και κεφαλας ζʹ
και επι των κερατων αυτου
εχον
κερατα ί
και κεφαλας ζʹ
και επι των κερατων αυτου
εχων
κερατα δεκα και κεφαλας επτα και επι των κερατων αυτου
εχον
κερατα δεκα και κεφαλας επτα και επι των κερατων αυτων
εχων
κερατα δεκα και κεφαλας επτα και επι των κερατων αυτου
εχον
κερατα ί
και κεφαλας επτα και επι των κερατων αυτου
εχων
κερατα δεκα και κεφαλας επτα και επι των κερατων αυτου
εχον
κερατα ί
και κεφαλας επτα και επι των κερατων αυτου
εχον
κερατα δεκα και κεφαλας εζ
και επι των κερατων αυτου
εχον
κερατα δεκα και κεφαλας επτα και επι των κερατων αυτου
και εχον
κερατα δεκα και κεφαλας επτα και επι των κερατων
εχων
κερατα δεκα και κεφαλας εζ
και επι των κερατων αυτου
εχον
κερατα δεκα και κεφαλας επτα και επι τα κερατα αυτου
εχον
κερατα δεκα και κεφαλας επτα και επι των κεφαλων αυτου κερατων αυτου
εχων
κερατα δεκα και κεφαλας επτα και επι των κερατων αυτου
εχων
κεφαλας επτα
και επι των κερατων αυτου
εχον
κεφαλας επτα και κερατα δεκα και επι των κερατων αυτου
εχον
δεκα κερατα και κεφαλας επτα και επι των κερατων αυτου
εχον
κερατα δεκα και κεφαλας επτα
εχων
κεφαλας επτα και κερατα ιq|
εχον τα κερατα δεκα και κεφαλας επτα

hiant

δεκα διαδηµατα
διαδηµατα δεκα
διαδηµατα δεκα
δεκα διαδηµατα
ί
διαδηµατα
ί
διαδηµατα
ί
διαδηµατα
δεκα διαδηµατα
δεκα διαδηµατα
δεκα διαδηµατα
δεκα διαδιµατα
δεκα διαδιµατα
δεκα διαδηµατα
δεκα διαδηµατα
δεκε διαδηµατα
δεκα διαδηµατα
δεκα διαδηµατα
δεκα διαδηµατα
δεκα διαδηµατα
δεκα διαβηµατα
δεκα διαδηµατα
δεκα διαδηµατα
δεκα διαδηµατα

A C P 82 141 172 175 241 424 506 616 627 920 986 1611 1778 1841 1854 1862
1888 2019 2020 2028 2040 2042 2048 2053 2067 2070 2080 2138 2302 2349 2436
WH VS HF PK RP NA SBL
*א
א¹
046
051
2329
2074
1006
459 1828
181 469
2351
922
94
1678
2065
1732
2059 2060 2081
367
256
2256
2186 2814
TR
468
RC
792
(diaresis over the iota, plus an overline over that)
2026
𝔓⁴⁷ 𝔓¹¹⁵ 88 1384 2030 2050 2062
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13:1c
και επι τας κεφαλας αυτου ονοµα[τα] βλασφηµιας
και επι τας κεφαλας αυτου ονοµατα βλασφηµιας
και επι τας κεφαλας αυτου ονοµα
βλασφηµιας
και επι τας κεφαλας αυτων ονοµα
βλασφηµιας
και επι τας κεφαλας αυτων ονοµατα βλασφηµιας
και επι των κεφαλων αυτου ονοµατα βλασφηµιας
και επι της κεφαλης αυτου ονοµατα βλασφηµιας
και επι ταις κεφαλαις αυτου ονοµατα βλασφηµιας
και επι τας κεφαλας αυτου ονοµατα βλασφηµειας
__________________ αυτου ονοµα
βλασφηµιας
και επι τας κεφαλας ________________ βλασφηµιας

hiant

NA
A 046 051 ƒ052 82 94 141 172 175 241 256 367 424 468 506 459 616 792 920 922 986 1732 1862 1888 2019 2020 2070 2138 2256 2349
2436 WH RC HF PK RP SBL
 אC 181 469 1006 1841 2028 2040 2042 2059 2060 2065 2067 2074 2081 2186 2302 2329 2814 TR VS
P
1828
1611
627 2048 2053
1854
2351
𝔓⁴⁷
𝔓¹¹⁵
2026 (commentary has ονοµα)
88 1384 2030 2050 2062
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13:2a
και το θηριον ο
ειδον
ην οµοιον παρδαλει και οι ποδες αυτου ως αρκου
και το θηριον ο
ειδον
ην οµοιον παρδαλι
και οι ποδες αυτου ως αρκου
και το θηριον ο
ιδον
ην οµοιον παρδαλι
και οι ποδες αυτου ως αρκου
και το θηριον ο
ιδον
ην οµοιον παρδαλει και οι ποδες αυτου ως αρκου
και το θηριον το αναβαινον ειδον και ην οµοιον παρδαλει και οι ποδες αυτου ως αρκου
και το θηριον ο
ειδον
ην οµοιον παρδαλει και οι ποδες αυτου ως αρκτου
αι το θηριον ο
ειδον
ην οµοιον παρδαλει και οι ποδες αυτου ως αρκτου
και το θηριον ο
ειδον
ην οµοιον παρδαλει
οι ποδες αυτου ως αρκου
και το θηριον ο
ειδον
ην οµοιον παρδαλη και οι ποδες αυτου ως αρκτου
και το θηριον ο
ειδον
ην οµοιον παρδαλι
και οι ποδες αυτου ως αρκτου
και το θηριον ο
ειδον
ην οµοιον παρδαλην και οι ποδες αυτου ως αρκου
και το θηριον ο
ειδον
οµοιον ην παρδαλει και οι ποδες αυτου ως αρκου
και το θηριον ο
ειδον
οµοιον ην παρδαλει και οι ποδες αυτου ως αρκτου
και το θηριον ο
ειδον
οµοιον ην παρδαλει και οι ποδες αυτου ωςαρκου
το θηριον ο
ειδον
οµοιον παρδαλει και οι ποδες αυτου ως αρκου
και το θηριον ο
ειδον
οµοιον παρδαλει και οι ποδες αυτου ως αρκου
και __ θηριον ο
ειδον
οµοιον παρδαλει ___ οι ποδες αυτου ως αρκου
και το θηριον ο
οιδον
οµοιον παρδαλει και οι ποδες αυτου ως αρκου
και το θηριον ον
ειδον
οµοιον παρδαλι και οι ποδες αυτου ως αρκου
και το θηριον ο
ιδον
οµοιον παρδαλι και οι ποδες αυτου ως αρκου
και το θηριον ο
ειδον
οµοιον παρδαλης και οι ποδες αυτου ως αρκου
και το θηριον ο
ειδον
οµοιον παρδαλη και οι ποδες αυτου ωςαρκου
και το θηριον ο
ειδον
οµοιον παρδαλεις και οι ποδες αυτου ως αρκτου
και το θηριον ο
ειδον
οµοιον παρδαλει και οι ποδες αυτου ως αρκτου
και
θηριον ο
ειδον
οµοιον παρδαλει και οι ποδες αυτου ως αρκου
και το θηριον _______________________________ παρδαλει και οι ποδες αυτου _________
και ______________________________________________________________________

hiant

C P 82 94 175 256 468 506 627 920 1611 2020 2048 2053 2081c 2138 2349 WH RC VS HF RP NA SBL
 א367 459
A 922
046 1854 2329 2351
ƒ052
(cf. Vict.)
241 986 1006 1841 2040 2436 TR PK
2065
141
469
2067
2256
172c 424 1828 1862 1888 2070
172* 1732 2074
616
2186 2814*
2028 2081* 2814c
𝔓⁴⁷
181
792
2019 2060
2302
2026
2042*
2042c
2059
𝔓¹¹⁵
051
𝔓¹¹⁵ 051 88 1384 2030 2050 2062
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13:2b
και το στοµα αυτου ως στοµα λεοντος και εδωκεν αυτω ο δρακων την δυναµιν αυτου
και το στοµα αυτου ως στοµα λεοντων και εδωκεν αυτω ο δρακων την δυναµιν αυτου
και το στοµα αυτου ως στοµα λεοντος και εδωκεν αυτω ο δρακον την δυναµιν αυτου
και το στοµα αυτου ως στοµα λεοντος αι εδωκεν αυτω ο δρακων την δυναµιν αυτου
και το στοµα αυτου ως στοµα λεοντων και εδωκεν αυτω
δρακων την δυναµιν αυτου
και το στοµα αυτου ως
λεοντος και εδωκεν αυτω ο δρακων την δυναµιν αυτου
και το στοµα αυτου ως στοµα λεοντος και εδωκεν αυτω ο δρακων την δυναµ αυτου
και ωστοµα αυτου ως στοµα λεοντος και εδωκεν αυτω ο δρακων την δυναµιν αυτου
και το στοµα αυτου ως στοµα λεοντος και εδωκεν αυτων ο δρακων την δυναµιν αυτου
___________ αυτου ως στοµα λεοντος ___________________ δρακων την δυναµιν αυτου

hiant

𝔓⁴⁷ A C P 046 82 94 141 172 175 241 256 367 424 459 468 469 506 616 920 922 986 1732 1841
1862 1888 2028 2040 2042 2048 2053 2059c 2067 2070 2074 2081 2138 2186 2256 2329 2349 2436
2814 TR WH RC VS HF PK RP NA SBL
אz 1611 1828 2351
181 792
2065
אT
ƒ052 1006 1854 2020 2026 2060 2302
627
2019
2059*vid
𝔓¹¹⁵
051 88 1384 2030 2050 2062

13:2c
και τον θρονον αυτου και εξουσιαν µεγαλην
και τον θρονον αυτου και εξουσιαν µεγαλιν
και τον θρονον αυτου και εξουσιαν µεγαλην εδωκεν αυτω
και τον θρονον αυτου
εξουσιαν µεγαλην
και εξουσιαν µεγαλην
και τον θρονον αυτου
_______ θρονον αυτου και εξουσιαν________
και την εξουσιαν αυτου την µεγαλην και τον θρονον αυτου

hiant

𝔓⁴⁷  אAT C P 046 ƒ052 82 94 141 172 175 181 241 256 367 424 468 469 506 616 627 792 920 922 986 1006 1611 1732 1828 1841
1854 1862 1888 2019 2020 2026 2028 2040 2042 2048 2053T 2059 2060 2065 2070 2074 2081 2186 2302 2329 2349 2351 2814 TR
WH RC VS HF PK RP NA SBL
2256
Az
459
2067
2053com 2138
𝔓¹¹⁵
2436
051 88 1384 2030 2050 2062
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13:3a
και
µιαν εκ των κεφαλων αυτου ως εσφαγµενην
εις θανατον
και
µιαν εκ των κεφαλων αυτου ωσει εσφαγµενην
εις θανατον
και
µιαν εκ των κεφαλων αυτου ωσ ειεσφαγµενη
εις θανατον
και
µιαν εκ των κεφαλων αυτου ωσει εσφαγµενου
εις θανατον
και
µιαν εκ των κεφαλων αυτου ωσει εσφαγµανην
εις θανατον
και
µιαν των κεφαλων αυτου ως εσφαγµενην
εις θανατον
και
µιαν των κεφαλων αυτου ως εσφαγισµενην εις θανατον
και
µιαν των κεφαλων αυτου ωσει εσφαγµενην
εις θανατον
και ειδον µιαν εκ των κεφαλων αυτου ωσει εσφαγµενην
εις θανατον
και ειδον µιαν εκ των κεφαλων αυτου ως εσφαγµενην
εις θανατον
και ειδον µιαν
των κεφαλων αυτου ως εσφαγµενην
εις θανατον
και ειδων µιαν
των κεφαλων αυτου ως εσφαγµενην
εις θανατον
και
µιαν εκ των κεφαλων αυτου ως εσφραγισµενην εις θανατον
και
µιαν των κεφαλων αυτου ως εσφραγισµενην εις θανατον
και
µιαν εκ των κεφαλων αυτου ωσεισυ εσφραγισµενη εις θανατον
και
µιαν εκ των κεφαλων αυτου ωσει εσφραγισµενην εις θανατον
και
µιαν εκ των κεφαλων αυτου ωσοι εσφραγισµενοι εις θανατον
και
µιαν εκ των νεφελων αυτου ως εσφαγµενην
εις θανατον
___
µιαν των κεφαλων αυτου ως
__________
εις _______
___
µιαν εκ των κεφαλων αυτου ως __________
εις _______

hiant

𝔓⁴⁷  אA C P 94 469 1678 1732 1828 2020 2026 2074 2080 2329c WH VS RC NA SBL
046z 82 141 172 175 241 256 367 459 424 468 627 920 986 1862 1888 2048 2070z 2138 2349 2436 HF PK RP
922
2070T
2351
2019 2053 2059 2081 2186 2814
2028
046T
506
1006 1841 2040
TR
2065
1611 2329*
1854 2060 2067 2302
2256vid
616
792
1778
𝔓¹¹⁵T
𝔓¹¹⁵z
181 2042
051 88 1384 2030 2050 2062
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13:3b
και η πληγη του θανατου

αυτου εθεραπευθη και εθαυµασθη

ολη η γη οπισω του θηριου

και η πληγη του θανατου
αυτου εθαραπευθη και εθαυµασθη
ολη η γη οπισω του θηριου
και η πληγη του θανατου θανατου εθεραπευθη και εθαυµασεν
ολη η γη οπισω του θηριου
και η πληγη του θανατου
αυτου εθεραπευθη και εθαυµασεν
ολη η γη οπισω του θηριου
και η πληγη του θανατου
αυτου εθεραπευθη και εθαυµαστωθη ολη η γη οπισω του θηριου
και η πληγη του θανατου
εθεραπευθη και εθαυµασεν
ολη η γη οπισω του θηριου
και η πληγη του θανατου
εθεραπευθη αι εθαυµασεν
ολη η γη οπισω του θηριου
και η πληγη του θανατου αυτου εθεραπευθη και εθαυµασθη εν ολη τη γη οπισω του θηριου
και η πληγη του θανατου αυτου εθεραπευθη και εθαµβηθη
ολη η γη οπισω του θηριου
και η πληγη του θανατου αυτου εθεραπευθη και εθαυµασεν
ολη η γη οπισω του θυριου
και η πληγη του θανατου αυτου εθεραπευθη και εθαυµασθη εν ολη τη γη επι
τω θηριω
και η πληγη του θανατου αυτου εθεραπευθη και εθαυσµασθη εν ολη τη γη επι
τω θηριω
και η πληγη του θανατου αυτου εθεραπευθη και εθαυµασθη εν ολη τη γη οπισω του θηριου
και η πληγη
αυτου εθεραπευθη και εθαυµασεν
ολη η γη οπισω του θηριου
και εθαυµασθη εν ολη τη γη οπισω του θηριου
______________________________________________ εθαυµασθη εν ολη τη γη οπισω του θηριου
___ _ πληγη ___ ________
______εθεραπευθη _________________________________ θηριου
και η πληγη του θανατου αυτου εθεραπευθη και εθαυµασεν
ολη η γη οπισω του θηριου

hiant

𝔓⁴⁷c A 2081c WH RC NA SBL
𝔓⁴⁷*
*א
א¹
C
(cf. itgig)
046* 792
2065
181 2019 2026 2042 2059 2060 2067 2074 2081*? 2186 2302 2814 TR
1732 2053
2256
1828T
1828z
2081*
2329*
2028
051
𝔓¹¹⁵
046c ƒ052 P 82 94 141 172 175 241 256 367 424 459 468 469 506 616 627 920 922 986
1006 1611 1841 1854 1862 1888 2020 2040 2048 2070 2138 2329c 2349 2351 2436 VS
HF PK RP
88 1384 2030 2050 2062
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13:4a
και προσεκυνησαν
τω δρακοντι
οτι εδωκεν
την εξουσιαν
τω θηριω
και προσεκυνησαν
τω δρακοντι
οτι εδωκε
την εξουσιαν
τω θηριω
και προσεκυνησαν
τω δρακοντι
οτι εδωκε
την εξουσιαν
τον θηριον
και προσεκυνησεν
τω δρακοντι
οτι εδωκεν
την εξουσιαν
τω θηριω
και προσεκυνησαν αυτω τω δρακοντι
οτι εδωκε
την εξουσιαν
τω θηριω
και προσεκυνησαν
τω δρακοντι
οτι εδωκεν
εξουσιαν
τω θηριω
και προσεκυνησαν
τω δρακοντι
οτι εδωκεν
την εξουσιαν του θηριου τω θηριω
και προσεκυνησαν
τω δρακωντι και προσεκυνησαν τω θηριω οτι δωκε
την εξουσιαν
τω θηριω
και προσεκυνησαν
τω δρακοντι
και εδωκεν
την εξουσιαν
τω θηριω
και προσεκυνησαν
τον δρακοντα
ος εδωκεν
την εξουσιαν
τω θηριω
και προσεκυνησαν
τον δρακοντα
ος εδωκεν
εξουσιαν
τω θηριω
και προσεκυνησαν
τω δρακωντι
τω δεδωκοτι
την εξουσιαν
τω θηριω
και προσεκυνησε
τω δρακοντι
τω δεδωκοτι
την εξουσιαν
τω θηριω
και προσεκυνησαν
τω δρακοντι
τω δεδοκοτι
την εξουσιαν
τω θηριω
και προσεκεινησαν
τω δρακοντι
τω δεδωκοτι
την εξουσιαν
τω θηριω
και προσεκυνησαν
τω δρακοντι
τω δεδωκοτι αυτω την εξουσιαν
τω θηριω
και προσεκυνησαν
και προσεκυνησαν
τω δρακοντι
τω δεδωκοτι
την εξουσιαν
τω θηριον
και προσεκυνησαν
τω δρακοντι
τω δεδωκοτι
την εξουσιαν
τω θηριω

hiant

 אΑ C P 172 181 1841 1854 1888 2026 2053 2059 2329
WH VS RC NA SBL
424 616 1006 1611 1732 1828 1862 2040 2042 2067
2074
𝔓⁴⁷
ƒ052
2351
2019
2065
051
2186 2814
2081c TR
922
141 506
2138
2256
792
2060 2081* 2302
920
046 82 94 175 241 256 367 459 468 469 627 986 2020
2028 2048 2070 2349 2436 HF PK RP
𝔓¹¹⁵ 88 1384 2030 2050 2062
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13:4b
και προσεκυνησαν τω θηριω
και προσεκυνησαν τω θηριω
και προσεκυνησαν το θηριον
και προσεκυνησαν το θηριον
και προσεκυνησαν το θηριον
και προσεκυνησαν τω θηριω
και προσεκυνησαν τω θηριω
και προσεκυνησαν τω θηριω
και προσεκυνησαν τω θηριω
και προσεκυνησαν τω θηριω
και
και προσεκυνησαν τω θηριον
και προσεκυνησαν τω θηριω
και προσεκυνησαν τω θηριω

λεγοντες τις οµοιος
τω θηριω και τις δυναται πολεµησαι µετ αυτου
λεγοντες τις οµοιος
τω θηριω και τις δυναται πολεµοσαι µετ αυτου
λεγοντες τις οµοιος
τω θηριω και τις δυναται πολεµησαι µετ αυτου
λεγοντες τις οµοιος
τω θηριω
τις δυναται πολεµησαι µετ αυτου
λεγοντες τις οµοιος
το θηριον
τις δυναται πολεµησαι µετ αυτου
λεγοντες τις οµοιως
τω θηριω και τις δυνατος πολεµησαι µετ αυτου
λεγοντες τις οµοιος σοι τω θηριω και τις δυνατος πολεµησαι µετ αυτου
λεγοντες τις οµοιος
τω θηριω και τις δυνατος πολεµησαι µετ αυτου
λεγοντες τις οµοιος
τω θηριω και τις δυναται πολεµησαι µετ αυτου
λεγοντες
τις δυναται πολεµησαι µετ αυτου
τις οµοιος
τω θηριω
τις δυνατε πολεµησαι µετ αυτου
και τις δυναται πολεµησαι µετ αυτου
τις δυναται πολεµησαι µετ αυτου
λεγοντες τις οµοιος
τω θηριω και τις
πολεµησαι µετ αυτου
λεγοντες τις οµοιος
τω θηριω
τις δυναται πολεµησαι µετ αυτου
λεγοντες τις οµοιος
τω θηριω
τις δυνατος πολεµησαι µετ αυτου
λεγοντες τις οµοιος
τω θηριω και τις δυνατος πολεµησαι µετ αυτου

hiant
13:5a
και εδοθη αυτω στοµα λαλουν
µεγαλα και βλασφηµιας
αι εδοθη αυτω στοµα λαλουν
µεγαλα και βλασφηµιας
και στοµα εδοθη αυτω λαλουν
µεγαλα και βλασφηµιας
και εδοθη αυτω στοµα λαλουν τα µεγαλα και βλασφηµιας
και εδοθη αυτω στοµα λαλουντα µεγαλα και βλασφηµιας
και εδοθη αυτω στοµα λαλουν
µεγαλα και βλασφηµια
και εδοθη αυτω στοµα λαλουν
µεγαλα και βλασφηµιαι
και εδοθη αυτω στοµα λαλουν
µεγαλα και βλασφηµα
και εδωθη αυτω στοµα λαλουν
µεγαλα και βλασφηµα
και εδωθη αυτω στοµα λαλων
µεγαλα και βλασφηµα
και εδωθη αυτω στοµα λαλουν
µεγαλα και βλασφηµιαν
και εδοθη αυτω στοµα λαλουν
µεγαλα και βλασφηµιαν
και εδοθη αυτω στοµα λαλουν
µεγαλα και βλασφηµιαν
και εδοθη αυτο στοµα λαλουν
µεγαλα και βλασφηµιαν
και εδωθη αυτω στοµα λαλουν µεγαλα και βλασφηµιαν
και εδοθη αυτω στοµα λαλουν
µεγαλα και βλασφηµιαν

omit
hiant

 אC P ƒ052 172 424 616 1006 1611 1828 1841 1854 1862 2020 2028 2040
2070 2186 2329 2814 WH VS NA SBL
2065
A 2074 RC
TR
792
046
2351
1732
051 181 2019 2042 2059 2067 2081
2060 2302
2256
2053
𝔓⁴⁷
(h.t. or h.a.)
2026
920
82 94 141 175 256 459 468 469 506 922 2048 2138 2349 HF
241 367 627 986 1732? 2436 PK RP
𝔓¹¹⁵ 88 1384 2030 2050 2062

 אC 94 172 2020 2040 2436 TR WH RC NA SBL
2065
1611
𝔓⁴⁷
2256
920 2053
1006 1841
A ƒ052 241 256 424 616 1732 1862 1888 2019 2059 2067 2070 2074
2329
181
2026
2028
2048
2351
051* 792 922
P 046 051c 82 141 175 367 459 468 469 506 627 986 1828 1854 2028 2042 2048 2060 2138 2302 2349 VS HF PK RP
2081 2186 2814
𝔓¹¹⁵ 88 1384 2030 2050 2062
Hosk. says that in 2059 there is space enough between στοµα and λαλουν for 2 or 3 letters.
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13:5b
και εδοθη αυτω εξουσια
ποιησαι
µηνας τεσσερακοντα και δυο
και εδοθη αυτω εξουσια
ποιησαι
µηνας τεσσερακοντα και δυο
και εδοθη αυτω εξουσια
ποιησαι
µηνας τεσσερακοντα [και] δυο
και εδοθη αυτω η εξουσια
ποιησαι
µηνας τεσσερακοντα και δυο
και εδοθη αυτω εξουσια
ποιησαι
µηνας τεσσερακοντα
δυο
και εδοθη αυτω εξουσια
ποιεισαι
µηνας τεσσερακοντα
δυο
και εδοθη αυτω εξουσια
ποιησαι
µηνας
µβ
και εδοθη αυτω εξουσια
ποιησαι
µηνας
σαρακοντα
δυο
και εδοθη αυτω
ποιησαι
µηνας
µβ
και εδοθη αυτω
ποιησαι ο θελει µηνας τεσσερακοντα
δυο
και εδοθη αυτω εξουσια
ποιησαι ο θελει µηνας τεσσερακοντα
δυο
και εδοθη αυτω εξουσιαν
ποιησαι
µηνας τεσσερακοντα
δυο
και εδοθη αυτου εξουσιαν
ποιησαι
µηνας τεσσερακοντα
δυο
και εδοθη αυτω
πολεµον ποιησε
µηνας τεσσερακοντα
δυο
και εδοθη αυτω
πολεµησαι
µηνας τεσσερακοντα
δυο
και εδοθη αυτω εξουσιαν πολεµον ποιησαι
µηνας τεσσερακοντα
δυο
και εδοθη αυτω εξουσια πολεµον ποιησαι
µηνας
µβ
και εδοθη αυτω εξουσια πολεµον ποιησαι
µηνας τεσαρακοντα
δυο
και εδοθη αυτω εξουσια πολεµον ποιησαι
µηνας τεσσερακοντα
δυο

hiant
13:6a
και ηνοιξεν το στοµα αυτου εις βλασφηµιας
και ηνοιξε το στοµα αυτου εις βλασφηµιας
και ηνοιξε το στοµα αυτου εις βλασφηµιαν

προς τον θεον
προς τον θεον
προς τον θεον

και ηνοιξεν το στοµα αυτου εις βλασφηµιαν
προς τον θεον
και ηνοιξεν το στοµα αυτου εις βλασφηµιαν και προς τον θεον
και ηνοιξεν το στοµα αυτου
προς τον θεον
και ηνοιξεν
στοµα αυτου εις βλασφηµιαν
προς τον θεον
και ηνοιξε
στοµα αυτου εις βλασφηµιαν
προς τον θεον
και ηνοιξε το τοµα αυτου εις βλασφηµιαν
προς τον θεον
και ηνοιξεν το στοµα αυτου εις βλασφηµειαν
προς τον θεον
_____________________________________________ θεον

hiant

𝔓⁴⁷ A 1841 2040

RC, but moved to the end of v. 6, to form a "tristich" with the other lines about acts & authority
WH NA
1854
C P 1006 1611 2026 2065 2081* 2186 2814 TR VS SBL
2059
ƒ052 94 2019 2060 2067 2074 2302
2053
2042
אT
אZ
2048
181
792
2351
256
046 051 1732
2256
82 141 172 175 241 367 424 459 468 469 506 616 627 920 922 986 1828 1862 1888 2020 2028 2070
2081c 2138 2329 2349 2436 HF PK RP
𝔓¹¹⁵ 88 1384 2030 2050 2062

 אA C 1841 1854 WH RC NA
94 172 424 616 1006 1828 1862 1888 2040 2814 SBL
046 ƒ052 141 241 367 468 469 506 792 920 922 986 1611 1732 2020 2026 2028 2042 2053 2059 2065 2067 2070 2074 2081
2138 2186 2302 2436 TR HF
P 051 181 256 459 2048 2060 2256 VS PK RP
2329
𝔓⁴⁷
82 175 627
2349
2019
2351
𝔓¹¹⁵
88 1384 2030 2050 2062

45
13:6b
βλασφηµησαι το ονοµα αυτου και την σκηνην αυτου
τους εν τω
βλασφηµησαι το ονοµα αυτου και την σκηνην αυτου και τους εν τω

ουρανω σκηνουντας
ουρανω σκηνουντας

βλασφηµησαι το ονοµα αυτου και την σκηνην αυτου
τους εν
ουρανω σκηνουντας
βλασφηµισαι το ονοµα αυτου και την σκηνην αυτου και τους εν τω ουρανω σκηνουντας
βλασφηµισαι το ονοµα αυτου και την σκηνην αυτου
τους εν τω ουρανω σκηνουντας
βλασφηµησαι το ονοµα αυτου και την σκυνην αυτου και τους εν αυτη ουρανω σκηνουντας
βλασφηµησαι
αυτον και την σκηνην αυτου
τους εν τω ουρανω σκηνουντες
βλασφηµησαι
αυτον και την σκηνην αυτου και τους εν τω ουρανω σκηνουντες
βλασφηµησαι το ονοµα
και την σκηνην αυτου
τους εν τω ουρανω σκηνουντας
βλασφηµησαι το ονοµα αυτου και την σκηνην αυτου
τους εν τω ουρανω οικουντας
βλασφηµησαι το ονοµα αυτου και την σκηνην αυτου
τους εν
ουρανω οικουντας
βλασφηµησαι το ονοµα αυτου και την σκηνην αυτου
εν τω ουρανω
βλασφηµησαι το ονοµα αυτου και την σκηνην αυτου
εν τω ουρανω σκηνουντας
βλασφηµησαι το ονοµα αυτου και την σκινην αυτου
τους εν τω ουρανω σκινουντας
βλασφηµησαι το ονοµα αυτου και την σκηνην αυτου
τους εν το ουρανω σκηνουντας
βλασφηµησαι το ονοµα αυτου και την σκιαν αυτου
τους εν τω ουρανω σκηνουντας
βλασφηµησαι το ονοµα αυτου
τους εν τω ουρανω σκηνουντας
______________________________ σκηνην__________________________________

hiant

א¹ A 046c 82 141 175 256 367 424 459 468διορθ. 469 506 616 627 920 922 986 1611 1828
1841 1862 1888 2040 2048 2053com 2070 2080 2138 2329 2349 WH VS HF PK RP NA SBL
P 046* 172 181 241 1678 1732 1778 2020 2042 2053T 2059 2060 2074 2081 2186 2436 2814
TR RC
468* 792 1006 2026 2067
051* 2302
051c
2065
אT
אZ
94
cf. syrph
2019
2028
𝔓⁴⁷
1854
2351
2256
2048
C
𝔓¹¹⁵
88 1384 2030 2050 2062

13:7a
και εδοθη αυτω
ποιησαι πολεµον µετα των αγιων και νικησαι αυτους
και εδωθη αυτω
ποιησαι πολεµον µετα των αγιων και νικησαι αυτους
και εδωθη αυτω
ποιησαι πολεµον µετα των αγιων και νικεισαι αυτους
και εδοθη αυτω εξουσια ποιησαι πολεµον µετα των αγιων και νικησαι αυτους
αι εδοθη αυτω εξουσια ποιησαι πολεµον µετα των αγιων αι νικησαι αυτους
και εδοθη αυτω
πολεµον ποιησαι µετα των αγιων και νικησαι αυτους
και εδοθη αυτω
πολεµον ποιησαι µετα των αγιων και νικησει αυτους
και εδωθη αυτω
πολεµον ποιησαι µετα των αγιων και νικησαι αυτους
και εδοθη αυτω
ποιησαι πολεµον κατα των αγιων και νικησαι αυτους
και εδοθη αυτω
ποιησαι πολεµον µετα των αγιων και ενικησεν αυτους
[και εδοθη αυτω
ποιησαι πολεµον µετα των αγιων και νικησαι αυτους]
και εδοθη _______________________________________________________

hiant

 א046 051 82 94 175 241 256 459 367 468 506 627 986 1006 1732 1841 2019 2040 2048 2070 2074 2138
2349 2351 VS RC HF PK RP NA SBL
2329
922
ƒ052 920 2020
2065
141 172 424 616 1611 1828 1854 1862 1888 TR
2814z
792
469
2256
WH
𝔓⁴⁷ A C P 181 2026 2028 2042 2053 2059 2060 2067 2081 2186 2302 2436 2814T
𝔓¹¹⁵

88 1384 2030 2050 2062

(h.a. - και εδοθη)

46
13:7b
και εδοθη αυτω εξουσια επι πασαν φυλην και λαον και γλωσσαν και εθνος
και εδωθη αυτω εξουσια επι πασαν φυλην και λαον και γλωσσαν και εθνος
και εδοθη αυτω εξουσια επι πασαν φυλην και λαους και γλωσσαν και εθνος
και εδοθη αυτω εξουσιαι επι πασαν φυλην και λαον και γλωσσαν και εθνος
και εδοθη αυτω εξουσιαν επι πασαν φυλην και λαον και γλωσσαν και εθνος
και εδοθη αυτω εξουσια επι πασαν φυλην
και γλωσσαν και εθνος
και εδωθη αυτω εξουσιαν επι πασαν φυλην και λαον και γλωσσαν και εθνος
και εδωθη αυτω εξουσια επι πασαν φυλην
και γλωσσαν και εθνος
και εδωθη αυτω εξουσιαν επι πασαν φυλην και λαων και εθνους και γλωσσων
και εδωθη αυτω εξουσιαν επι πασαν φυλην και λαον και εθνους και γλωσσων
και εδοθη αυτω εξουσιαν επι πασαν φυλην
και γλωσαν και εθνος
και εδοθη αυτω εξουσια επι πασαν φυλην
και λαον
και εθνος
και εδοθη αυτω εξουσια επι πασαν φυλην και λαον και γλωσσων και εθνος
και εδοθη αυτω εξουσια επι πασαν φυλην και λαον και εθνος και γλωσσαν
και εδοθη αυτω εξουσια επι πασαν φυλην
και γλωσσαν και εθνος
και εδοθη αυτω εξουσια επι πασαν φυλην και γλωσσαν και εθνος και λαον
_____________ εξουσια__________________ γλωσσαν και_____________

hiant

13:8a
και προσκυνησουσιν αυτον παντες οι κατοικουντες επι της γης
και προσκυνησουσιν αυτω παντες οι κατοικουντες επι της γης
και προσκυνησουσι αυτω παντες οι κατοικουντες επι της γης
και προσκυνησουσιν αυτω παντες οι κατοικουντες
της γης
και προσκυνησουσιν αυτω παντες οι κατοικουντες
την οικουµενην
και προσκυνησουσιν αυτον παντες οι κατοικουντες
την γην
και προσκυνησουσιν αυτω παντες οι κατοικουντες
την γην
και προσκυνησουσιν αυτον παντες οι κατοικουντες επι την γην
______________________________ οι κατοικουντες ________

hiant

א¹ A P 046 ƒ052 82 94 141 172 175 241 367 424 459 468 469 506 616 627 920 1732z 1828 1841 1854 1862
1888 2020 2040 2048 2053 2074 2138 2302 2349 2351 2436 WH VS RC HF RP NA SBL
256 922 2329
C
1611
*א
051 986 1006 2019 2042 2060 2065z 2067 2070 2081 2186 2814 TR PK
181
2026
792*
792c
2059
2065T
2256
1732T (there is a small letter beta above εθνος, and a small letter alpha above γλωσσαν=indicating reverse seq.)
𝔓⁴⁷
2028
𝔓¹¹⁵
88 1384 2030 2050 2062

𝔓⁴⁷ A C 046 82 141 175 256 424 506 616 627 1828 1862 1888 2048 2070 2074 2138 2329 2351 WH VS RC HF NA
SBL
 אP 051 94 172 181 241 367 459 468 469 792 922 986 1006 1611 1732 1841 1854 2019 2020 2026 2028 2042 2059
2060 2067 2081 2186 2302 2349 2436 2814 TR PK RP
2065
2040
2053
ƒ052
2256
920
𝔓¹¹⁵
88 1384 2030 2050 2062

47
13:8b
ου ου γεγραπται το ονοµα αυτου εν τω βιβλιω της ζωης του αρνιου του
εσφαγµενου
απο καταβολης κοσµου
ου ου γεγραπται το ονοµα αυτου εν
βιβλω της ζωης του αρνιου του
εσφαγµενου
απο καταβολης κοσµου
ου ου γεγραπται το ονοµα αυτου εν τω βιβλιω της ζωης του ουνου του
εσφραγισµενου απο καταβολης κοσµου
ουαι
γεγραπται το ονοµα αυτου εν τω βιβλιω της ζωης του αρνιου του
εσφαγµενου
απο καταβολης κοσµου
ουαι ουαι ου ου γεγραπται το ονοµα
αυτου εν τη βιβλω της ζωης του αρνιου του
εσφαγµενου
απο καταβολης κοσµου
ων
γεγραπται τα ονοµατα
εν
βιβλω της ζωης του αρνιου του
εσφαγµενου απο καταβολης κοσµου
ων ου γεγραπται τα ονοµατα αυτων εν τω βιβλω της ζωης του αρνιου του
εσφαγµενου
απο καταβολης κοσµου
ων ου γεγραπται τα ονοµατα αυτων εν τω βιβλιω της ζωης του αρνιου του
εσφαγµενου
απο καταβολης κοσµου
ων ου γεγαπται τα ονοµατα αυτων εν τω βιβλιω της ζωης του αρνιου του
εσφαγµενου
απο καταβολης κοσµου
ων ου γεγραπται το ονοµα
αυτων εν
βιβλω
ζωης του αρνιου του
εσφ αγµενου
απο καταβολης κοσµου
ων ου γεγραπται τα ονοµατα αυτων εν
βιβλω
ζωης του αρνιου του
εσφαγµενου
απο καταβολης κοσµου
ων ου γεγραπται τα ονοµατα
εν τω βιβλιω της ζωης του αρνιου του
εσφαγµενου
απο καταβολης κοσµου
ων ου γεγραπται τα ονοµατα
εν τη βιβλω της ζωης του αρνιου
εσφαγµενου
απο καταβολης κοσµου
ων ου γεγραπται τα ονοµατα αυτων εν τω βιβλιω της ζωης του αρνιου του
εσφαγµενου
απο καταβολης κοσµου
ων
γεγραπται τα ονοµατα αυτων εν
βιβλω της ζωης του αρνιου του
εσφαγµενου
απο καταβολης κοσµου
ων ουτε γεγραπται το ονοµα
εν τω βιβλιω της ζωης του αρνιου του
εσφαγµενου
απο καταβολης κοσµου
ω ουτε γεγραπται το ονοµα
εν τω βιβλιω της ζωης του αρνιου του του εσφαγµενου
απο καταβολης κοσµου
ων ου γεγραπται το ονοµα
εν τω βιβλω της ζωης του αρνιου του του εσφαγµενου
απο καταβολης κοσµου
ων ουτε γεγραπται τω ονοµα
επι τω βιβλιω της ζωης του αρνιου του
εσφαγµενου
απο καταβολης κοσµου
ων ουτε γεγραπτετε τα ονοµατα
εν τω βιβλιω της ζωης του αρνιου του
εσφαγµενου
απο καταβολης κοσµου
ων ουτε γεγραπτε το ονοµα
εν τω βιβλιω της ζωης του αρνιου του
εσφαγµενου
απο καταβολης κοσµου
ων ου γεγραπται το ονοµα
εν τω βιβλιω
ζωης του αρνιου του
εσφαγµενου
απο καταβολης κοσµου
ων ου γεγραπται τα ονοµατα
εν
βιβλω της ζωης του αρνιου του
εσφαγµενου
απο καταβολης κοσµου
ων ου γεγραπται το ονοµα
εν τω βιβλιω της ζωης του αρνιου του
εσφραγισµενου απο καταβολης κοσµου
ων ου γεγραπται τα ονοµατα
εν τη βιβλω της ζωης του αρνιου του
εσφραγισµενου απο καταβολης κοσµου
ων ου γεγραπται το ονοµα
εν
βιβλω της ζωης του αρνιου του
εσφαγµενου
απο καταβολης κοσµου
ων ου γεγραπται τα ονοµατα
εν τη βιβλω της ζωης του αρνιου του
εσφαγµενου
απο καταβολης κοσµου
ων ου γεγραπται το ονοµα
εν τω βιβλω της ζωης του αρνιου του
εσφαγµενου
απο καταβολης κοσµου
ων ου γεγραπται το ονοµα
εν ω βιβλιω της ζωης του αρνιου του
εσφαγµενου
απο καταβολης κοσµου
ων ου γεγραπται τα ονοµατα αυτων εν
βιβλω της ζωης του αρνιου του
εσφαγµενου
απο καταβολης κοσµου
ων ου γεγραπται τα ονοµατα αυτων εν τη βιβλω _______________________________________________________
ων ου γεγραπται το ονοµα
εν τω βιβλιω της ζωης του αρνιου του
εσφαγµενου
απο καταβολης κοσµου

hiant

1828 WH RC NA SBL
C 1854
2053T (com: ου φησιν ου)
A
ƒ052 (conflation of two text streams)
א¹
אZ
1006 1841 2040 2065c 2329
2065*
1611
2302
P 051 241 1732 2074
TR
2329
אT
82 141 367 468 920 2138
627 2048
181
046
792
2256
506
2019
2020
2186 2814
2026 2070
2028 2042
256
2081
2060
𝔓⁴⁷
94 172 175 459 469 616 922 986 1862 1888 2059
2067 2351 2349 2436 VS HF PK RP
88 1384 2030 2050 2062

48

13:9
ει τις εχει ους ακουσατω
ι τις εχει ους ακουσατω
ει τις εχη ους ακουσατω
ητις εχει ους ακουσατω
ει τις εχει νουν ακουσατω
ει τις
ους ακουσατω
_____________ ακουσατω

hiant

 אA P 046 051 ƒ052 82 94 141 172 175 181 241 256 367 424 468 469 506 616 627 920 922 986 1006 1611 1732 1828 1841 1854 1862 1888 2019 2020 2026 2028
2040 2042 2048 2053T 2059 2060 2067 2070 2074 2081 2138 2186 2256 2329 2349 2351 2436 2814 TR WH VS RC HF PK RP NA SBL
2065
459
C 792
2053com
2302
𝔓⁴⁷ 𝔓¹¹⁵
88 1384 2030 2050 2062

49
13:10a
ει τις εις αιχµαλωσιαν
εις αιχµαλωσιαν υπαγει ει τις εν µαχαιρη αποκτανθηναι αυτον εν µαχαιρη αποκτανθηναι
ει τις εις αιχµαλωσιαν
εις αιχµαλωσιαν υπαγει ει τις εν µαχαιρη αποκτανθηναι †αυτον† εν µαχαιρη αποκτανθηναι
ει τις εις αιχµαλωσιαν επαγει εις αιχµαλωσιαν υπαγει ει τις εν µαχαιρα αποκτενει δει αυτον εν µαχαιρα αποκτανθηναι
ει τις εις αιχµαλωσιαν απαγει εις αιχµαλωσιαν υπαγει ει τις εν µαχαιρα αποκτενει
εν µαχαιρα αποκτανθηναι
ει τις εις αιχµαλωσιαν απαγει εις αιχµαλωσιαν υπαγει ει τις εν µαχαιρα αποκτεννει δει αυτον εν µαχαιρα αποκτανθηναι
ει τις εις αιχµαλωσιαν απαγει εις αιχµαλωσιαν υπαγει ει τις εν µαχαιρα αποκτενει δει αυτον εν µαχαιρα αποκτανθηναι
ει τις εις αιχµαλωσιαν απαγει εις αιχµαλωσιαν υπαγει ει τις εν µαχαιρη αποκτενει δει αυτον εν µαχαιρη αποκτανθηναι
ει τις εις αιχµαλωσιαν απαγει
ει τις εν µαχαιρα αποκτεννει δει αυτον εν µαχαιρα αποκτανθηναι
ει τις εις αιχµαλωσιαν
εις αιχµαλωσιαν υπαγει ει τις εν µαχαιρη αποκτενει δει αυτον εν µαχαιρη αποκτανθηναι
ει τις εις αιχµαλωσιαν
[εις αιχµαλωσιαν] υπαγει ει τις εν µαχαιρα αποκτενει δει αυτον εν µαχαιρα αποκτανθηναι
ει τις
αιχµαλωτιζη
εις αιχµαλωσιαν υπαγει ει τις εν µαχαιρα αποκτενει δει αυτον εν µαχαιρα αποκτανθηναι
ει τις
αιχµαλωτιζει
εις αιχµαλωσιαν υπαγει ει τις εν µαχαιρα αποκτενει δει αυτον εν µαχαιρα αποκτανθηναι
ει τις
αιχµαλωτησει
εις αιχµαλωσιαν υπαγει ει τις εν µαχαιρα αποκτενει δει αυτον εν µαχαιρα αποκτανθηναι
ει τις εχει αιχµαλωσιαν
εις αιχµαλωσιαν υπαγει ει τις εν µαχαιρα αποκτεινει δει αυτον εν µαχαιρα αποκτανθηναι
ει τις
αιχµαλωτιει αιχµαλωτισθησεται
ει τις εν µαχαιρα αποκτενει δει αυτον εν µαχαιρα αποκτανθηναι
ει τις
αιχµαλωσιαν συναγει εις αιχµαλωσιαν υπαγει ει τις εν µαχαιρα αποκτενει δει αυτον εν µαχαιρα αποκτανθηναι
ει τις
αιχµαλωσιαν συναγει
ει τις εν µαχαιρα αποκτενει δει αυτον εν µαχαιρα αποκτανθηναι
ει τις εις αιχµαλωσιαν συναγει
ει τις εν µαχαιρα αποκτενει δει αυτον εν µαχαιρα αποκτανθηναι
ει τις εις αιχµαλωσιαν υπαγει εις εχµαλωσιαν υπαγει ει τις εν µαχαιρα αποκτενει δει αυτον εν µαχαιρα αποκτανθηναι
ει τις εις αιχµαλωσιαν υπαγει
ει τις εν µαχαιρα αποκτενει δει αυτον εν µαχαιρα αποκτανθηναι
ει τις εις αιχµαλωσιαν υπαγει
?
ει τις εν µαχαιρα αποκτενει δει αυτον εν µαχαιρη αποκτανθηναι
ει τις
αιχµαλωσιαν υπαγει
ει τις εν µαχαιρα αποκτενει, δει αυτον εν µαχαιρα αποκτανθηναι
ει τις εις αιχµαλωσιαν υπαγει
ει τις εν µαχαιρα αποκτεινει δει αυτον εν µαχαιρα αποκτανθηναι
ει τις εις αιχµαλωσιαν υπαγει
ει τις εν µαχαιρα αποκταινει δει αυτον εν µαχαιρα αποκτανθηναι
ει τις εις αιχµαλωσιαν υπαγει
ει τις εν µαχαιρα αποκτεννει δει αυτον εν µαχαιρα αποκτανθηναι
ει τις ___ αιχµαλωσιαν υπαγει
ει τις εν µαχαιρη αποκτεινει δει αυτον εν µαχαιρη αποκτανθηναι
ητις εις αιχµαλωσιαν υπαγει
ει τις εν µαχαιρη αποκτενει δει αυτον εν µαχαιρη αποκτανθηναι
ει τις εις αιχµαλωσιαν υπαγη
ει τις εν µαχαιρα αποκτενει δει αυτον εν µαχαιρη αποκτανθηναι
ει τις εις αιχµαλωσιαν υπαγη
ει τις εν µαχαιρα αποκτενει δει αυτον εν µαχαιρα αποκτανθηναι
ει τις εις αιχµαλωσιαν υπαγει
ει τις εν µαχαιρα αποκτεννει δει αυτον εν µαχαιρα αποκτανθηναι
ει τις εις αιχµαλωσιαν υπαγει
ει τις εν µαχαιρα αποκτενειν δει αυτον εν µαχαιρα αποκτανθηναι
ει τις εις αιχµαλωσιαν υπαγει
ει τις εν µαχαιρα αποκτενει δει αυτον εν µαχαιρα αποκτανθηναι
εις τις εις αιγµαλωσιαν υπαγει
ει τις εν µαχαιρα αποκτεµνει δει αυτον εν µαχαιρα αποκτανθηναι
ει τις
αιχµαλωσιαν υπαγει
ει τις εν µαχαιρα αποκτεινη δει αυτον
αποκτανθηναι
ει τις εις αιχµαλωσιαν υπαγει
ει τις εν µαχαιρα αποκτενει δει αυτον
αποκτανθηναι
ει τις εις αιχµαλωσιαν υπαγει
ει τις εν µαχαιρα αποκτενει δει αυτον εν µαχαιρα αποκτανθηναι
ει τις εχει αιχµαλωσιαν υπαγει
ει τις εν µαχαιρα αποκτενει δει αυτον εν µαχαιρα αποκτανθηναι
ει τις εχει αιχµαλωσιαν υπαγει
ει τις εν µαχαιρα αποκταινει δει αυτον εν µαχαιρα αποκτανθηναι
ει τις εχει αιχµαλωσιαν υπαγει
ει τις εν µαχαιρα αποκτενει δει αυτον
αποκτανθηναι
ει τις εχει αιχµαλωσιαν υπαγει
ει τις εν µαχαιρα
δει αυτον
αποκτανθηναι
ει τις εχει αιχµαλωσιαν υπαγει
ει τις εν µαχαιρα
δι αυτων
αποκτανθηναι

A NA SBL
RC (says αυτον is a corruption)
172
1828
424 1862
616 1888
2351
1854
WH
VS
922
459
2019
1732
94
TR
2028 2186 2814
2059 2081
Pacc. Hosk.
Pacc. UBS4 1611c
P sec. µαχαιρη acc. to Charles
ƒ052
 א1611* 2074
2060 2302
1006
𝔓⁴⁷
C
046acc. Charles
046acc. Hosk.
1841 2040
2053
2329
2065
241
2020
181 2026 2042
506 986 2067 PK RP
051T 2436
051z 2070
82 141 175 256 367 468 469 627 920 2138 2349 HF
2256

50
ητις εχει αιχµαλωσιαν υπαγει
ει τις εν µαχαιρα
δει αυτον
αποκτανθηναι
ει τις εχει αιχµαλωσιαν υπαγει
ει τις εν µαχαιρα
αυτον
αποκτανθηναι
________________________________________________________________________________________ αποκτανθηναι

hiant

792
2048
𝔓¹¹⁵
88 1384 2030 2050 2062

13:10b
ωδε εστιν η υποµονη και η πιστις των αγιων
ωδε εστιν η υποµονη και η πιστης των αγιων
ωδε εστιν η υποµονη και η τιστις των αγιων
ωδε εστιν η υποµονη και __ πιστις των αγιων
ωδε εστιν η υποµονη και υ η πιστις των αγιων
ο δε εστιν η υποµονη και η πιστις των αγιων
ωδε εστιν η υποµονη και
πιστις των αγιων
ωδε εστιν υποµονη και
η πιστις των αγιων
ωδε εστιν η πιστις
και η υποµονη των αγιων
ωδε εστιν η υποµονη και η θλιψις των αγιων
ωδε
η υποµονη και η πιστις των αγιων εστιν
__________________________________αγιων

hiant

א¹ A C P 046 051T ƒ052 82 94 172 175 241 256 367 424 459 468 469 506 616 627 920 986 1006 1611 1732 1828 1841 1854 1862 1888
2026 2028 2040 2042 2048 2053 2059 2060 2067 2070 2074 2081 2138 2186 2302 2329 2349 2351 2436 2814 TR WH VS RC PK HF RP
NA SBL
2256
2065
𝔓⁴⁷
 *אOne of Aleph's exemplars read η πιστις και υποµονη; that is why he wrote υ instead of η πιστις at first. Aleph consulted versions.
922
141
181

2019 cf. syrph vg-harl
2020
792
051z
𝔓¹¹⁵

88 1384 2030 2050 2062

51
13:11a
και ειδον αλλο θηριον αναβαινον εκ της γης και ειχεν κερατα δυο οµοια
αρνιω
και ειδον αλλο θηριον αναβαινον εκ της γης και ειχε κερατα δυο οµοια
αρνιω
αι ειδον αλλο θηριον αναβαινον εκ της γης και ειχε κερατα δυο οµοια
αρνιω
και ειδον αλλο θηριον αναβαινον εκ της γης και ειχε κερατα β οµοια
αρνιω
και ιδον αλλο θηριον αναβαινον εκ της γης και ειχεν κερατα δυο οµοια
αρνιω
και ειδον αλλο θηριον αναβαινον εκ της γης και ειχεν κερατα
οµοια
αρνιω
και ειδον αλλο θηριον αναβαινον εκ της γης και ειχε κερατα
οµοια
αρνιω
και ειδον αλλο θηριον αναβαινον εκ της γης και ειχε κερατα δυο οµοια
αρνιου
και ειδον αλλο θηριον αναβαινον εκ της γης και εχον κερατα δυο οµοια
αρνιου
και ειδον αλλο θηριον αναβαινων εκ της γης και ειχεν κερατα
οµοια
αρνιω
και ιδον αλλο θηριον αναβαινον εκ της γης και ειχεν κερατα
οµοια
αρνιω
και ιδον αλλο θηριον αναβαινον εκ της γης και ειχεν κερατα δυο οµοια τω αρνιω
και ιδον αλλο θηριον αναβαινων εκ της γης και ειχε κερατα δυο οµοια τω αρνιω
και ειδον αλλο θηριον αναβαινων εκ της γης και ειχεν κερατα δυο οµοια τω αρνιω
και ιδον αλλο θηριον αναβαινον εκ της γης και ειχεν κερατα δεκαδυο οµοια αρνιω
και ειδον αλλο θηριον αναβαινων εκ της γης και ειχεν κερατα δυο οµοιω
αρνιω
και ειδον αλλο θηριον αναβαινον εκ της γης και ειχε δυο κερατα οµοια
αρνιω
και ειδον αλλο θηριον αναβαινον εκ της γης και ειχε κερατα οµοια αρνιω δυο
και ειδον αλλον θηριον αναβαινον εκ της γης και ειχεν κερατα
οµοιον αρνιον
και ιδον αλλο θηριον αναβαινων εκ της γης και ειχεν κερατα δυο οµοια
αρνιω
και ειδον αλον θηριον αναβαινον εκ της γης και εχει καιρατα
οµοια
αρνιω
και ειδον αλλο θηριον αναβαινον εκ της γης και ειχεν κερα
δυο οµοια
αρνιω
και ειδον αλλο θηριον αναβενον εκ της γης και ειχεν κερατα δυο οµοια
αρνιω
και ειδον αλλο θηριον αναβενον εκ της γης και ιχεν κερατα δυο οµοια
αρνιω
και ειδον αλλο θηριον αναβαιννον εκ της γης και ειχεν κερατα δυο ονοµα
αρνιω
και _______________________________ της γης και ειχεν ___________________

hiant

 א172 424 616 1841 1862 1888 2059 2081 WH VS RC PK RP NA SBL
367 468 986 1006 1611 1732 1778 2026 2040 2042 2067 2074 2080 2302 2436 TR HF
2065
1678
A 046 051 1854 2019 2351
82 256 627 2138*
141 241 469 506 920 2070 2138c 2349
2053 2186 2814
2028
2048
175
2329
922
459
181
𝔓⁴⁷
94
2020
792
2060
2256
1828
Pc
P*
C
𝔓¹¹⁵
88 1384 2030 2050 2062

52
13:11b - 12a
και ελαλει
ως δρακων και την εξουσιαν του πρωτου θηριου πασαν ποιει
ενωπιον αυτου
και †ελαλει† ως δρακων και την εξουσιαν του πρωτου θηριου πασαν ποιει
ενωπιον αυτου
και ελαλει
ως δρακων αι την εξουσιαν του πρωτου θηριου πασαν ποιει
ενωπιον αυτου
και ελαλει
ως δρκων και την εξουσιαν του πρωτου θηριου πασαν ποιει
ενωπιον αυτου
και ελαλη
ως δρακων και την εξουσιαν του πρωτου θηριου πασαν ποιει
ενωπιον αυτου
και ελαλει
ως δρακων και την εξουσιαν του πρωτου θηριου πασαν εποιει ενωπιον αυτου
και ελαλει
ως δρακων και την εξουσιαν του πρωτου θηριου πασαν ποιειται ενωπιον αυτου
και ελαλει
ως δρακων και την εξουσιαν του πρωτου θηριου πασαν ποιησει ενωπιον αυτου
και ελαλει
ως δρακων και την εξουσιαν του πρωτου θηριου πασαν εποιει ενωπιον αυτου
και ελαλοι
ως δρακων και την εξουσιαν του πρωτου θηριου πασαν ποιειν ενωπιον αυτου
και ελαλησαν ως δρακων και την εξουσιαν του πρωτου θηριου πασαν ποιει
ενωπιον αυτου
και ελαλη
ως δρακων και την εξουσιαν του πρωτου θηριου πασαν εποιη
ενωπιον αυτου
και ελαλει
ως δρακων και την εξουσιαν του πρωτου θηριου πασαν ποιειν ενωπιον αυτου
και ελαλει
ως δρακων και την εξουσιαν του πρωτου θηριου πασαν ποιη
ενωπιον αυτου
και ελαλη
ως δρακων και την εξουσιαν του πρωτου θηριου πασαν επεποιει ενωπιον αυτου
και ελαλη
ως δρακων και την εξουσιαν του προτου θηριου πασαν ποιει
ενωπιον αυτου
και ελαλει
ως δρακων και την εξουσιαν του πρωτου θηριου παντα ποιει
ενωπιον αυτου
και ελαλει
ως δρακων και την εξουσιαν τη θηριω τω αq
πασαν ποιει
ενωπιον αυτου
και λαλει
ως δρακων και την εξουσιαν του πρωτου θηριου πασαν ποιει
ενωπιον αυτου
και ελαλει
ως δρακων και την εξουσιαν τω θηριω τω πρωτω πασαν ποιησει ενωπιον αυτου
και ελαλει
και την εξουσιαν του πρωτου θηριου πασαν ποιει
ενωπιον αυτου
___ ελαλει
ως δρακων____________________ πρωτου θηριου ________________________

hiant

 אA P 82 94 141 175 241 256 367 459 468 469 506 627 986 1732 1841 1854 2028 2048 2053
2059 2060 2067 2070 2081 2138 2186 2302 2349 2436 2814 TR WH VS PK HF RP NA SBL
RC
(says ελαλει is a corruption added)
2065
C
046 181 2019 2351
ƒ052 1611
051
ποιειται also 2053com, 1678com
424 616 1828 1862 1888 re. ποιησει cf. syrph
2020
εποιει twice cf. Hipp., syrh
2026
ποιειν cf. arab-Walton
2042
792
920
ποιειν cf. arab-Walton
2256
2329
922
1006
παντα cf. eth, arab-Walton
2040
𝔓⁴⁷
λαλει cf. itgig
172
2074
𝔓¹¹⁵
88 1384 2030 2050 2062

53
13:12b
και ποιει την γην και τους εν αυτη κατοικουντας ινα προσκυνησουσιν το θηριον
και ποιει την γην και τους εν αυτη κατοικουντας ινα προσκυνησουσι το θηριον
και ποιει την γην και τους ενοικουντας εν αυτη ινα προσκυνησουσι το θηριον
και ποιει την γην και τους εν αυτη κατοικουντας ινα προσκυνησωσιν το θηριον
και ποιει την γην και τους εν αυτη κατοικουντας ινα προσκυνησωσι
το θηριον
και ποιει την γην και τους εν αυτη οικουντας
ινα προσκυνησωσιν το θηριον
και ποιει την γην και τους εν αυτη κατοικουντας ινα προσκυνησωσιν τω θηριω
και ποιει την γην και τους εν αυτη κατοικουντας ινα προσκυνησωσιν τω θηριον
και ποιει την γην και τους κατοικουντας εν αυτη ινα προσκυνησωσι
το θηριον
και ποιει την γην και τους κατοικουντας εν αυτη ινα προσκυνησουσιν το θηριον
και εποιει την γην και τους εν αυτη κατοικουντας ινα προσκυνησωσι
το θηριον
και εποιει την γην και τους εν αυτη κατοικουντας ινα προσκυνησωσιν το θηριον
και εποιει την γην και τους κατοικουντας εν αυτη ινα προσκυνησωσιν το θηριον
και εποιει την γην και τους εν αυτη κατοικουντας ινα προσκυνησουσι το θηριον
και ποιησει την γην και τους εν αυτη κατοικουντας ινα προσκυνησωσιν τω θηριω
και ποιησει την γην και τους εν αυτη κατοικουντας ινα προσκυνησωσιν το θηριον
και εποιη τη γη και τους εν αυτη σκηνουντας ινα προσκυνησοσι
το θηριον
και εποιει την γην και τους εν αυτη κατοικουντας ινα προσκυνησουσι το θηριον
και εποιη την γην και τους εν αυτη κατοικουντας ινα προσκυνησωσι τω θηριον
και εποιει την γην και τους εν αυτη κατοικουντας ινα προσκυνησωση το θηριον
και ποιει την γην και τους εν αυτη κατοικουντας
προσκυνιν
το θηριον
και ποιει ενωπιον
τους εν αυτη κατοικουντας ινα προσκυνησωσι
το θηριον

hiant

𝔓⁴⁷ A WH RC NA SBL

fut προσκυνησουσιν cf. syrph ; the subjunctive is editorial refinement
2019 2060
2053
94 181 241 1732 2026 2028 2040 2042 2059 2065 2074 2081 2302 2186 2436 2814
ƒ052 1854 VS
2070
1006 1841
922
TR κατοικουντας εν αυτη cf. cop arab-Walton latt Iren
C
051 82 175 627 2048 2138 2329 HF
256 367 468 506 920 986 1611 1828 2020 2067 2349 PK RP
141
459 469
424 616 1862 1888
172
792
τη γη cf. Primasius
2351
2256
046
א
lacking ινα cop eth vg Beatus
P
𝔓¹¹⁵ 88 1384 2030 2050 2062

13:12c
το πρωτον
ου εθεραπευθη η πληγη του θανατου αυτου
τω πρωτον ου εθεραπευθη η πληγη του θανατου αυτου
τω πρωτω
ου εθεραπευθη η πληγη του θανατου αυτου
το πρωτον
ου εθεραπευθη η πληγη του θανατου
τω πρωτω
ου εθεραπευθη η πληγη του θανατου
το πρωτον
ου εθεραπευθη η πληγη
αυτου
το τριτον
ου εθεραπευθη η πληγη του θανατου αυτου
το τριτον ινα ου εθεραπευθη η πληγη του θανατου αυτου

hiant

𝔓⁴⁷  אC 046 051 82 141 172 175 181 241 256 367 459 469 506 627 920 922 986 1611 1732 1778 1854 2020 2026 2028 2040 2042
2048 2053 2059 2060 2065 2067 2070 2074 2081 2138 2186 2256 2302 2349 2351 2436 2814 TR WH VS RC PK HF RP NA SBL
2019
94 424 468 616 1841 1862 1888
P 792 1828 2329
1006
A
2080
1678
𝔓¹¹⁵ 88 1384 2030 2050 2062

54
13:13
και ποιει
και ποιει
και ποιει

σηµεια µεγαλα ινα και πυρ ποιη
εκ του ουρανου καταβαινειν εις την γην ενωπιον
σηµεια µεγαλα ινα και πυρ ποιη
εκ του ουρανου καταβαινειν επι την γην ενωπιον
σηµεια µεγαλα ινα και πυρ ποιηση εκ του ουρανου καταβαινειν εις την γην ενωπιον

των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων

και ποιει
σηµεια µεγαλα ινα και πυρ ποιηση εκ του ουρανου καταβηναι επι την γην ενωπιον
και ποιει
σηµια µεγαλα ινα και πυρ ποιη
εκ του ουρανου καταβαιννιν εις την γην ενωπιον
και ποιησει σηµεια µεγαλα ινα και πυρ ποιει εκ του ουρανου καταβαινειν εις την γην ενωπιον
και ποιει
σηµεια µεγαλα ινα
πυρ ποιη
εκ του ουρανου καταβαινειν εις την γην ενωπιον
και ποιει
σηµεια µεγαλα ινα και πυρ ποιη
καταβαινειν εκ του ουρανου εις την γην ενωπιον
και ποιει
σηµεια µεγαλα ινα
πυρ ποιη
καταβαινειν εκ του ουρανου εις την γην ενωπιον
και ποιει
σηµια µεγαλα ινα και πυρ ποιη
καταβαινειν εκ του ουρανου εις την γην ενωπιον
και ποιει
σηµια µεγαλα ινα και πυρ ποιει καταβενειν εκ του ουρανου εις την γην ενωπιον
και ποιει
σειµεια µεγαλα ινα και πυρ
καταβαινει εκ του ουρανου εις την γην ενωπιον
και ποιει
σηµεια µεγαλα ινα και πυρ ποιει καταβαινειν εκ του ουρανου εις την γην ενωπιον
και ποιει
σηµεια µεγαλα ινα και πυρ ποιηση καταβαινειν εκ του ουρανου εις την γην ενωπιον
και εποιει σηµεια µεγαλα ινα και πυρ ποιει καταβαινειν εκ του ουρανου
ενωπιον
και ποιει
σηµεια µεγαλα ινα και πυρ ποιει καταβαινειν εκ του ουρανου
ενωπιον
και ποιει
σηµεια µεγαλα ινα και πυρ ποιει εεκ του ουρανου καταβαινειν
ενωπιον
και ποιη
σηµεια µεγα
επι την γην πυρ εκ του ουρανου καταβαινειν
ενωπιον
και ποιησει µεγαλα σηµεια ινα κα πυρ ποιηση καταβηναι εκ του ουρανου εις την γην ενωπιον
και ποιει
σηµεια µεγαλα ινα και πυρ ποιησει καταβαινειν εκ του ουρανου εις την γην ενωπιον
και ποιει
σηµεια µεγαλα
και πυρ ινα εκ του ουρανου καταβαινει επι την γην ενωπιον
και ποιει
σηµεια µεγαλα ινα και πυρ ποιη
καταβαινειν εκ του ουρανου εις την γην ενωπιον

των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων

και
και
και
και
και
και
και
και
και
και
και
και
και
και
και
και
και
και

των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων
των ανθρωπων

ποιει
σηµεια µεγαλα
και πυρ ινα εκ του ουρανου καταβαινη
επι την γην ενωπιον
ποιη
σηµεια µεγαλα
και πυρ ινα εκ του ουρανου καταβαινη
επι την γην ενωπιον
ποιει
σηµεια µεγαλα
και ινα πυρ εκ του ουρανου καταβαινη
επι την γην ενωπιον
ποιει
σηµεια µεγαλα ινα και πυρ
καταβαινη επι την γην ενωπιον
ποιησει µεγαλα σηµεια ινα και πυρ ποιηση εκ του ουρανου καταβηναι εις την γην ενωπιον
ποιησει µεγαλα σηµεια ινα και πυρ ποιησει εκ του ουρανου καταβηναι εις την γην ενωπιον
ποιησει
εκ του ουρανου καταβηναι εις την γην ενωπιον
ποιησει µεγαλα σηµεια ινα και πυρ
εκ του ουρανου καταβηναι εις την γην ενωπιον
ποιει
σηµεια µεγαλα και πυρ εκ του ουρανου ινα καταβαινη
επι την γην ενωπιον
ποιει
σηµεια µεγαλα ινα και πυρ ποιει εκ του ουρανου καταβαινειν επι την γην ενωπιον
ποιησει σηµεια µεγαλα ινα και πυρ ποιει καταβαινειν εκ του ουρανων εις την γην ενωπιον
ποιει
µεγαλα σηµεια ινα και πυρ εκ του ουρανου ποιηση εις την γην καταβηναι ενωπιον
ποιει
σηµεια µεγαλα
και πυρ ινα εκ του ουρανου καταβαινει επι την γην ενωπιον
ποιει
σηµεια µεγαλα ποιη
εκ του ουρανου καταβαινην εις την γην ενωπιων
ποιει
σηµεια µεγαλα ινα εν πλανη ποιη πυρ εκ του ουρανου καταβαινειν εις την γην ενωπιον
ποιησει σηµεια µεγαλα ινα και πυρ ποιει
καταβαινειν εκ του ουρανων εις την γην ενωπιον
ποιει
σηµεια µεγαλα και πυρ ινα εκ του ουρανου καταβαινει
εις την γην ενωπιον
ποιει
σηµεια µεγαλα ινα εν πλανη ποιη πυρ εκ του ουρανου καταβαινειν εις την γην ενωπιον

A 1611 1778 1841 WH VS RC NA SBL
469 2020
1678 2080 (Hoskier in error re 2080. I inspected 2080
CD from CSNTM)
𝔓⁴⁷
C
1006 και ποιησει cf. syrph copsa arm4 Beat Iren
2053
2065 2081* 2186 2814 TR
2042
א
P
2019
2026
2081c
051*
051c
2040
792
1828
2329
046 459 627 922
2065 2081* 2186 2814 TR
82 94 175 256 367 468 506 920 986 2070 2138 2349
2436 HF PK RP
2256
241
2067
424 1862 1888
Hosk has "?" after και
616
Hosk has "?" after και
1888*
172
141
469Tvid
2060
1854
2048
2059
2074
2302
2351
1732

55
και ποιει
σηµεια µεγαλα ινα και πυρ ποιη καταβαινειν εκ του ουρανου ενωπιον των ανθρωπων επι την γην
και ποιει
σιµεια µεγαλα ινα
πυρ ποιει
καταβαινειν εκ του ουρανου εις την γην ενωπιον των υιων των ανωρωπων
_____________________________________________ καταβαινειν _______________________________ ανθρωπων
Note: the επι την γην is from Coptic & Syriac, followed by the Byzantine! It is not so that the NA27 text is always Egyptian.

hiant

2028
181
𝔓¹¹⁵
88 1384 2030 2050 2062

13:14a
και πλανα
τους κατοικουντας επι της γης
και πλα
τους κατοικουντας επι της γης
και πλανα
αυτους
επι της γης
και πλανα τους εµους τους κατοικουντας επι της γης
και πλανα
____ ____________ ___ ___ γης

hiant

𝔓⁴⁷  אA C P 046 ƒ052 94 172 181 241 256 424 459 616 920 922 1006 1611 1732 1828 1841 1854 1862 1888 2019 2020 2026 2028
2040 2042 2053 2059 2060 2065 2067 2070 2074 2081 2186 2256 2302 2329 2351 2436 2814 TR WH VS RC NA SBL
792
367
051 82 141 175 468 469 506 627 986 2048 2138 2349 HF PK RP (harmonized to Daniel 11:33,34?)
𝔓¹¹⁵
88 1384 2030 2050 2062

13:14b
𝔓⁴⁷  אA P 051 82 94 141 172 175 241 256 367 424 459 468 469 506 616 627 920

δια τα σηµεια α εδοθη
αυτω ποιησαι ενωπιον του θηριου λεγων
τοις κατοικουσιν επι της γης
δια τα σηµεια α εδοθη
αυτω ποιησαι ενωπιον του θηριου λεγοντος τοις κατοικουσιν επι της γης
δια τα σηµεια α εδοθη
αυτω ποιησαι ενωπιον του θηριου λεγον
τοις κατοικουσιν επι της γης
δια τα σηµεια α εδωθη
αυτω ποιησαι ενωπιον του θηριου λεγων
τοις κατοικουσιν επι της γης
δια τα σηµεια α εδωκεν αυτω ποιησαι ενωπιον του θηριου λεγων
τοις κατοικουσιν επι της γης
δια τα σηµεια α εδοθη
αυτω ποιησαι ενωπιον του θηριου λεγον
τοις κατοικουσιν επι της γης
δια τα σηµεια α εδοθη
αυτω ποιειν ενωπιον του θηριου λεγων
τοις κατοικουσιν επι της γης
δια τα σηµεια α εδοθη
αυτω ποιεισαι ενωπιον του θηριου λεγων
τοις κατοικουσιν επι της γης
δια τα σηµεια α εδοθησαν αυτω ποιησαι ενωπιον του θηριου λεγων
τοις κατοικουσιν επι της γης
δια τα σηµεια α εδοθη
αυτω ποιησαι ενωπιον του θηριου λεγων
τοις κατοικου
επι της γης
δια τα σηµια α εδοθη
αυτω ποιησε ενωπιον του θηριου λεγων
τοις κατοικουσιν επι της γης
δια τα σιµεια α εδωθη
αυτω ποιησαι ενωπιον του θηριου
δια τα σηµεια ______________________ ενωπιον του θηριου _________________________ της γης

hiant

986 1611 1732 1828 1862 2019 2042 2048 2053 2059c 2060 2065 2067 2074 2080
2081 2138 2302 2349 2351 2436 TR WH VS RC HF PK RP NA SBL
046¹
1006 1841 2040
792 922 2026 2256 2329
1678 1778
046² 2186 2814
2020 2028
2059*
2070
1888vid
C
181
046* 1854 homoioteleuton κατοικουσιν επι της γης --- κατοικουσιν επι της γης
𝔓¹¹⁵
88 1384 2030 2050 2062

56
13:14c
ποιησαι εικονα τω θηριω ος εχει την πληγην της µαχαιρης και εζησεν
ποιησαι εικοναν τω θηριω ος εχει την πληγην της µαχαιρης και εζησεν
ποιησαι ικονα τω θηριω ος εχει την πληγην της µαχαιρης και εζησεν
ποιησαι εικονα τω θηριω ος εχει την πληγην της µαχαιρης και ζησας
ποιησαι εικονα τω θηριω ος εχει την πληγην της µαχαιρας και εζησεν
ποιησαι εικονα τω θηριω ος εχει την πληγην της µαχαιρας και εζησε
ποιησαι εικονα τω θηριω ο εχει την πληγην της µαχαιρας και εζησεν
ποιησαι εικονα τω θηριω ο εχει την πληγην της µαχαιρας και εζησε
ποιησαι εικονα τω θηριω ος ειχε την πληγην της µαχαιρας και εζησεν
ποιησαι εικονα τω θηριω ο ειχεν την πληγην της µαχαιρας και εζησεν
ποιησαι εικονα τω θηριω ο ειχε την πληγην της µαχαιρας και εζησε
ποιησαι εικονα τω θηριω ο ειχε την πληγην της µαχαιρας και εζησεν
ποιησαι εικονα τω θηριω ο ειχε την πληγην της µαχαιρας και εζησε
και ποιησαι εικονα τω θηριω ο εχει
πληγης της µαχαιρης και εζησεν
ποιησαι εικονα τω θηριω ως εχει την πληγην της µαχαιρας και εζησε
ποιησαι εικονα τω θηριω ως εχει την πληγην της µαχαιρις και εζησεν
ποιησαι εικονα τω θηριω ο ειχε την πληγην απο της µαχαιρας και εζησε
ποιησαι εικονα τω θηριω ο εχει την πληγην επι της µαχαιρας και εζησε
ποιησαι εικονα το θηριον ος ειχε
πληγην και εζησεν απο της µαχαιρας
λεγων ποιησαι εικονα το θηριον ος εικεν
πληγην και εζησεν απο της µαχαιρας
ποιησαι εικονα τω θηριω ως εικεν την πληγην και εζησεν απο της µαχαιρης
ποιησαι εικοναν το θηριον ος εικεν
πληγην και εζησεν απο της µαχαιρας
ποιησαι εικωνα τω θηριω ος ειχεν
πληγην και εζησεν απο της µαχαιρας
ποιησαι εικονα τω θηριω ω ειχε την πληγην και εζησεν απο της µαχαιρας
ποιησαι εικονα τω θηριω ο ειχεν την πληγην και εζησεν απο της µαχαιρας
ποιησαι εικονα τω θηριω ο ειχε
πληγην και εζησεν απο της µαχαιρας
ποιησαι εικονα τω θηριω ο ειχεν
πληγην και εζησεν απο της µαχαιρας
ποιησαι εικονα τω θηριω ος εικεν
πληγην και εζησεν απο της µαχαιρας
ποιησαι εικονα τω θηριω ω ειχε
πληγην και εζησεν απο της µαχαιρας
ποιησαι _________________________ πληγην της _________________

hiant

2019 WH RC NA SBL
A
C
𝔓⁴⁷
P 051 172 424 1854 1888 2059 2060 2081
1862 2026 2042 2074 2302
181 616 VS
ƒ052 1611 2020 2065 2186 2814 TR
1828
1841 PK
986
1006 2040
1732 2067 2436
א
2053
2329
241
2028
367
792
2351
2256
046
459 922
RP
94 141 468 469 506 920 2070 2349 HF
82 175 627 2048
2138
256
𝔓¹¹⁵
88 2030 2050 2062

57
13:15a
και εδοθη αυτω δουναι πνευµα τη εικονι του θηριου ινα και λαληση η εικων του θηριου
και εδοθη αυτω δουναι πνευµα τη εικονι του θηριου ινα και λαλησει η εικων του θηριου
και εδοθη αυτω δουναι πνευµα τη εικονι του θηριου ινα και λαληση η εικον του θηριου
και εδοθη αυτω δουναι πνευµα τη εικονι του θηριου ινα και λαλη
η εικων του θηριου
και εδοθη αυτη δουναι πνευµα τη εικονι του θηριου ινα και λαληση η εικων του θηριου
και εδοθη †αυτη† δουναι πνευµα τη εικονι του θηριου ινα και λαληση η εικων του θηριου
και εδωθη αυτω δουναι πνευµα τη εικονι του θηριου ινα και λαληση η εικων του θηριου
και εδοθη αυτω δουναι πνευµα τη εικονι του θηριου ινα
λαλησει η εικων του θηριου
και εδοθη αυτω δουναι πνευµα τη εικονι του θηριου ινα
λαληση η εικων του θηριου
και εδωθη αυτω δουναι πνευµα τη εικονι του θηριου ινα
λαληση η εικων του θηριου
και εδοθη αυτω πνευµα δουναι τη εικονει του θηριου ινα και λαληση η εικων του θηριου
και εδωθη αυτω πνευµα δουναι τη εικονι του θηριου ινα και λαληση η ει κων του θηριου
και εδωθη αυτω πνευµα δουναι τη εικονι του θηριου ινα
λαλησει η εικων του θηριου
και εδοθη αυτω πνευµα δουναι τη εικονι του θηριου ινα
λαλησει η εικων του θηριου
και εδοθη αυτο πνευµα δουναι τη εικονι του θηριου ινα και λαληση η εικων του θηριου
και εδοθη αυτω πνευµα δουναι τη εικονι του θηριου ινα και λαληση η εικων του θηριου
και εδοθη
και εδοθη
και εδοθη
και εδοθη
και εδωθη
και εδοθη
και εδωθη
και εδοθη
και εδοθη
και εδοθη
___ εδοθη

αυτω πνευµα δουναι τη εικονι του θηριου ινα
λαληση η εικων του θηριου
αυτω πνευµα δουναι τη εικονι του θηριου ινα και λαλη
η εικων του θηριου
αυτω πνευµα δουναι η εικονα του θηριου ινα και λαληση η εικων του θηριου
αυτω πνευµα δουναι τη εικονη του θηριου ινα
λαλειση η εικων του θηριου
αυτω δουνε πνευµα τη εικονι του θηριου ινα και λαληση η εικων του θηριου
αυτη
πνευµα τη ικονι του θηριου
αυτω δουναι πνευµα τη εικονι του θηριου
αυτω δουναι πνευµα τη εικονι του θηριου
αυτω πνευµα δουναι τη εικονι του θηριου
αυτω δουναι πνευµα τη εικονι του ______________________________________
αυτω δουναι __________________________ ινα και λαληση_________________

hiant

 אPc 051c 1611 2059c 2065 2067 2081 2186 2351 2436 2814 TR VS NA SBL
2019
2059*
ƒ052
A P* WH
RC
051*
2040 2060
1006 1841 2074
2026
1828
2329
922
459
920
046 82 94 141 172 175 241 424 468¹ 469 506 627 986 1732 1854 1862 1888 2138 2349
HF PK RP
256 2020 2028 2042 2070
468² 2048
616
2256
792
C
181
2053 2302
367 468*
𝔓⁴⁷
𝔓¹¹⁵
88 1384 2030 2050 2062

58
13:15b
και ποιηση ινα οσοι εαν µη προσκυνησωσιν τη εικονι του θηριου
αποκτανθωσιν
και ποιηση ινα οσοι αν µη προσκυνησωσι τη εικονι του θηριου
αποκτανθωσι
και ποιησοι ινα οσοι αν µη προσκυνησωσι τη εικονι του θηριου
αποκτανθωσι
και ποιηση [ινα] οσοι εαν µη προσκυνησωσιν τη εικονι του θηριου
αποκτανθωσιν
και ποιηση [ινα] οσοι εαν µη προσκυνησωσι τη εικονι του θηριου
αποκτανθωσιν
και ποιηση ινα οσοι εαν µη προσκυνησωσιν την εικονα του θηριου
αποκτανθωσιν
και ποιησει ινα οσοι
µη προσκυνησωσι τη εικονι του θηριου
αποκτανθωσι
και ποιησει ινα οσοι εαν µη προσκυνησωσι τη εικονι του θηριου
αποκτανθωσι
και ποιηση ινα οσοι
µη προσκυνησωσι τη εικονι του θηριου
αποκτανθωσι
και ποιηση ινα οσοι
µη προσκυνησουσι τη εικονι του θηριου
αποκτανθωσι
και ποιησει ινα οσοι εαν µη προσκυνησωσι τη εικωνι του θηριου
αποκτανθωσι
και ποιησει ινα οσοι εαν µη προσκυνησουσι τη εικονι του θηριου
αποκτανθωσιν
και ποιησει ινα οσοι εαν µη προσκυνησωσι τη εικονι του θηριου
αποκτανθωσιν
και ποιηση
οσοι εαν µη προσκυνησωσιν τη εικονι του θηριου
αποκτανθωσιν
και ποιηση
οσοι εαν µη προσκυνησωσι τη εικονι του θηριου
αποκτανθωσιν
και ποιηση
οσοι εαν µη προσκυνησωσι τη εικονι του θηριου
αποκτανθωσι
και ποιησει
οσοι εαν µη προσκυνησωσι τη εικονι του θηριου
αποκτανθωσι
και ποιησει
οσοι εαν µη προσκυνησουσι τη εικονι του θηριου
αποκτανθωσιν
και ποιησει
οσοι εαν µη προσκυνησωσιν τη εικονη του θηριου
αποκτανθωσιν
και ποιησει
οσοι αν µη προσκυνησουσιν τη εικονι του θηριου
αποκτανθωσιν
και ποιησει
οσοι αν µη προσκυνησουσιν τη εικονι του θηριου
αποκτανθωσι
και ποιηση
οσοι αν µη προσκυνησωσι τη εικονι του θηριου
αποκτανθωσι
και ποιηση
οσοι αν µη προσκυνησωσιν τη εικονι του θηριου
αποκτανθωσιν
και ποιησι
οσοι αν µη προσκυνησωσι τη εικονι του θηριου
αποκτανθωσι
και ποιησει
οσοι αν µη προσκυνησωσι τη εικονι του θηριου
αποκτανθωσι
και ποιηση
οσοι αν µη προσκυνησουσι τη εικονι του θηριου
αποκτανθωσι
και ποιηση
οσοι εαν µη προσκυνησωσιν τη εικονη του θηριου
αποκτανθωσιν
και ποιηση
οσοι εαν µη προσκυνησωσι τη εικονι του θηριου ινα αποκτανθωσι
και ποιηση
οσοι εαν µη προσκυνησωσιν τη εικονι του θηριου ινα αποκτανθωσιν
και ποιηση
οσοι εαν µη προσκυνησουσιν τη εικονι του θηριου ινα αποκτανθωσιν
και ποιηση
οσοι αν µη προσκυνησωσι την εικονα του θηριου ινα αποκτανθωσι
και ποιηση
οσοι αν µη προσκυνησουσι την εικονα του θηριου ινα αποκτανθωσι
και ποιηση
οσοι αν µη προσκυνησουσι τη εικονι του θηριου ινα αποκτανθωσι
και ποιησωσιν
εαν µη προσκυνησωσι τη εικονι του θηριου ινα αποκτανθωσι
και ποιηση και οσοι αν µη προσκυνησουσιν τη εικονι του θηριου
αποκτανθωσιν
___πο_η___
____εαν µη προσκυνησωσιν___________ του θηριου αποκτανθωσιν
_______________________ µη _______________________________ αποκτανθωσιν
αποκτανθωσιν
αποκτανθωσι
ινα αποκτανθωσι

hiant

P NA SBL
2065
2019
WH
VS
A RC
2040
1828
1841
1006
922
459
2329
046 RP
82 175z 424 616 627 1862 1888
94 172 506 920 2020 2138 2349 2436 HF
468 469 2070
2048
2256
א
2351
ƒ052 141 367 1611 2042 2081c
175T
2026z
2060 2302
2074T
256
241 986 PK
1854
051
2059 2067 2081* 2186 2814 TR
2028
2074z
1732
792
𝔓⁴⁷
𝔓¹¹⁵
C 181
2053
2026T
88 1384 2030 2050 2062

59

13:16a

και ποιει παντας τους µικρους και τους µεγαλους και τους πλουσιους και τους πτωχους και τους ελευθερους και τους δουλους
και ποιει παντας τους µικρους και του µεγαλους και τους πλουσιους και τους πτωχους και τους ελευθερους και τους δουλους
και εποιει παντας τους µικρους και τους µεγαλους και τους πλουσιους και τους πτωχους και τους ελευθερους και τους δουλους
και ποιη
παντας τους µικρους και τους µεγαλους και τους πλουσιους και τους πτωχους και τους ελευθερους και τους δουλους
και ποιη
παντας τους µικρους και τους µεγαλους και τους πλουσιους και τους πτωχους και τους ελευθερους και τους δουλους
και ποιει παντας τους µικρους και τους µεγαλους και τους πλουσιους και τους πτωχους και τους δουλους και τους ελευθερους
και ποιει παντας
µικρους και τους µεγαλους και τους πλουσιους και τους πτωχους και τους δουλους και τους ελευθερους
και
παντας τους µικρους και τους µεγαλους και τους πλουσιους και τους πτωχους και τους ελευθερους και τους δουλους
και ποιη
παντας τους µικρους και τους µεγαλους και τους πλουσιους
και τους ελευθερους και τους δουλους
και ποιηση παντας τους µικρους και τους µεγαλους και τους πλουσιους και τους πτωχους και τους ελευθερους και τους δουλους
και ποιει
παντας τους µικρους και τους µεγαλους
τους πλουσιους και τους πτωχους
και τους δουλους
και ποιει παντας τους µικρους και τους µεγαλους και τους πλουσιους και τους πτωχους
και τους δουλους
και ποιη
παντας τους µικρους και τους µεγαλους
τους πλουσιους και τους πτωχους
τους ελευθερους και τους δουλους
και ποιει παντας τους µικρους και
µεγαλους και τους πτωχους και τους πλουσιους και τους ελευθερους και τους δουλους
και ποιησει παντας τους µικρους και
µεγαλους και τους πτωχους και τους πλουσιους και τους ελευθερους και τους δουλους
και ποιησει παντας τους µικρους και τους µεγαλους και τους πλουσιους και τους πτωχους και τους ελευθερους και τους δουλους
και ποιει παντας τους µικρους και τους µεγαλους
και τους ελευθερους και τους δουλους
και ποιει παντας τους µικρους και τους µεγαλους
________________________________________________________________________ και ⸆
δουλους
____________________________________µεγαλους _________________________________________________________

hiant

A C Pz 046 ƒ052 82 94 141 172 175 181 256 367 424
459 468 469 506 616 920 922 986 1732 1841 1862
1888 2020 2040 2053 2059 2065 2067 2070 2074
2081 2138 2186 2349 2351 2436 2814 TR WH VS
RC HF PK RP NA SBL
051
1611
241 1828
241
627 2019
2048
2028
792
1854
ποιηση cf. syrh
2060 2302
2042
2256
אT
אZ
ποιησει cf. versions
2026 2329
PT
1006
𝔓⁴⁷
𝔓¹¹⁵
88 1384 2030 2050 2062

60
13:16c
ινα δωσιν

αυτοις χαραγµα

ινα δωσι
αυτοις χαραγµα
ινα δωσουσιν αυτοις χαραγµα
ινα δωση
αυτοις χαραγµα
ινα δωσιν
αυτοις χαραγµατα
ινα δωσιν
εαυτοις χαραγµα
ινα _______ αυτοις χαραγµα
ινα δωση
αυτοις χαραγµατα
ινα _______ αυτοις χαραγµατα
ινα δωσωσιν αυτοις χαραγµατα
ινα δωσωσιν αυτοις χαραγµατα
ινα δωση
αυτοις χαραγµα
ινα δωση
αυτοις χαραγµα
ινα δοσιν
αυτοις χαραγµα
ινα δωσιν
αυτοις χαραγµα
ινα δωσιν
αυτοις χαραγµα
ινα δωσιν
αυτοις χαραγµα
ινα δωσει
αυτοις χαραγµα
ινα δωσουσιν αυτοις χαραγµα
ινα δωσωσιν αυτοις χαραγµατα
ινα δωσουσιν αυτοις χαραγµατα
ινα δωσουσιν αυτοις χαραγµατα
ινα δωσιν
αυτω χαραγµα
ινα δωσωσιν αυτοις χαραγµατα
ινα δωσουσιν αυτοις χαραγµατα
ινα δωσουσιν αυτοις χαραγµατα
ινα δωσιν
αυτω χαραγµα
ινα δωσιν
αυτοις χαραγµα
ινα δωσιν
αυτοις χαραγµα
ινα δωσωσιν
χαραγµα
ινα δωσιν
αυτοις χαραγµα
ινα δωσιν
αυτοις χαραγµα
ινα δωσει
αυτοις χαραγµα
ινα δωσιν
αυτοις χαραγµα
ινα δωσει
αυτοις χαραγµα
ινα δωσιν
αυτοις χαραγµα
ινα δωσιν
αυτοις χαραγµατα
ινα δωσιν
αυτοις χαραγµατα
ινα δωσιν
αυτοις χαραγµα
ινα δωσιν
αυτοις χαραγµατα

επι της χειρος αυτων της δεξιας η

επι

το µετωπον αυτων

επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι
το µετωπον αυτων
επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι
το µετωπον αυτων
επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι
το µετωπον αυτων
επι
χειρος αυτων της δεξιας η επι
το µετωπον αυτων
επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι
των µετωπων αυτων
επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι
των µετωπων αυτων
επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι
των µετωπων αυτων
επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι
των µετωπων αυτων
επι
χειρος αυτων της δεξιας η επι
των µετωπων αυτων
επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι
τω µετωπω αυτων
επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι
των µετωπων αυτων
επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι
των µετωνπον αυτων
επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι
των µετωπων αυτων
επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι
των µετωπων αυτων
επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι
των µετοπων αυτων
επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι
του µετωπου αυτων
επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι
των µετωπων αυτων
επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι
των µετωπων αυτων
επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι
το µετωπον αυτων
επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι
το µετωπον αυτων
επι
χειρος αυτων της δεξιας η επι
το µετωπον αυτων
επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι
το µετωπον αυτων
επι
χειρος αυτων της δεξιας η επι
το µετοπον αυτων
επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι
τω µετωπω αυτων
επι
χειρος αυτων της δεξιας η επι
τω µετοπω αυτων
επι της χειρος αυτων της δεξιας και επ αυτο το µετωπον αυτων
επι της χειρος αυτων της δεξιας και επ αυτο το µετωπον αυτων
επι της χειρος αυτων της δεξιας και επι
των µετοπων αυτων
επι της χειρος αυτων της δεξιας και επι
το µετοπον αυτων
επι
χειρος της δεξιας αυτων και επ αυτο το µετωπον αυτων
επι της δεξιας χειρος αυτων
και επι
των µετωπων
επι της χειρος αυτων της δεξιας και επι
των µετωπων αυτων
επι της χειρος της δεξιας αυτων η επι
των µετωπων αυτων
επι της χειρος αυτων της δεξιας ο επι
των µετωπων αυτων
επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι
του µετωπου αυτων
επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι
των µετοπων αυτων
επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι
των µετωπων αυτων
επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι
των µετωπων αυτων
επι
χειρος αυτων της δεξιας η επι
των µετωπων αυτων

A P 172 424 616 1862 1888 WH VS RC NA
SBL
א¹
241
2329
367
1828
𝔓⁴⁷c
051
𝔓⁴⁷*
920
141*
2302 TR
2065
2019
986 2059 2081
2026 2028
2436
2060
2067
82 94 175 459 469 627 2138 HF RP
2349
2070
*א
256
141c
2048
1678 1778 cf. Syriac
2080
181
792
2020
1732
2814c
1854
2814*
C
046
986comp PK
2059 2081
468ex em*

61
ινα δωσιν
αυτοις χαραγµατα
ινα δωσωσιν αυτοις χαραγµατα
ινα λαβωσι το χαραγµα αυτου και
ινα λαβωσι τω χαραγµα αυτου και
ινα δωσιν εν αυτοις χαραγµα
ινα λαβωσι το χαραγµα αυτου και ινα δωσωσιν αυτους χαραγµατα
ινα δωσει
αυτοις χαραγµα
ινα δωσωσιν αυτοις χαραγµα
ινα δωσειν
αυτοις χαραγµα
ινα δωσωσιν αυτοις χαραγµατα
ινα δωσι
χαραγµα
add in margin: ουαι τοις µελλουσιν ευρεθηναι εν τω καιρω εκεινω

hiant

επι της χειρος αυτων της δεξιας η
επι της χειρος αυτων της δεξιας η
επι της χειρος αυτων της δεξιας η
επι της χειρος αυτων της δεξιας η
επι της χειρος αυτων της δεξιας η
επι της χειρος αυτων της δεξιας η

επι
επι
επι
επι
επι
επι

επι της χ
αυτων της δεξιας η επι
επι της χειρος αυτων της δεξιας ο επι
επι τας χειρας αυτων
επι των χειρων αυτων

το µετοπον αυτων
των µετοπων αυτων
το µετωπον αυτων
το µετωπον αυτων
το µετωπον αυτων
το µετοπον αυτων
των µετωπων
των µετωπων αυτων

2351
922
1006 1841
2040
1611
506 (conflation)
2053
2074
2186
2256
2042
2028z 2044z
𝔓¹¹⁵ 88 1384 2030 2050 2062

62
13:17 [unfinished]
Avid 241 468 986 1841 2040 2138

και ινα µη τις δυνηται αγορασαι η πωλησαι
και ινα µη τις δυναται αγορασαι η πωλησαι

ει µη ο εχων το χαραγµα
ει µη ο εχων το χαραγµα

το ονοµα του θηριου
το ονοµα του θηριου

η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
η τον αριθµον του ονοµατος αυτου

και ινα µη τις δυναται αγωρασαι η πωλησαι
ει µη ο εχων το χαραγµα
το ονοµα του θηριου η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
ινα µη τις δυνηται αγορασαι η πωλησαι
ει µη ο εχων το χαραγµα
το ονοµα του θηριου η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
[και] ινα µη τις δυνηται αγορασαι η πωλησαι
ει µη ο εχων το χαραγµα
το ονοµα του θηριου η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
και ινα µη τις δυνηται αγορασαι η πωλησαι
ει µη ο εχων το χαραγµα του θηριου η το ονοµα αυτου
η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
και ινα µη τις δυνηται αγορασαι η πωλησαι
ει µη ο εχων το χαραγµα
η το ονοµα του θηριου η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
και ινα µη τις δυνηται αγορασαι η πωλησαι
ει µη η εχων το χαραγµα
το ονοµα του θηριου η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
και ινα µη τις δυνηται η αγορασαι η πολησαι
ει µη ο εχων το χαραγµα
το ονοµα του θηριου η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
και ινα µη τις δυναται αγορασαι η πωλησαι
ει µη ο εχων το χαραγµα του θηριου η το ονοµα αυτου
η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
και ινα µη τις δυνηται αγωρασαι η πωλησαι
ει µη ο εχων το χαραγµα του θηριου η το ονοµα αυτου
η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
ινα µη τις δυνηται αγορασαι η πωλησαι
ει µη ο εχων το χαραγµα του θηριου η το ονοµα αυτου
η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
και ινα µη τις δυνηται αγορασαι η πωλησαι
ει µη ο εχων το χαραγµα του θηριου
η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
και ινα µη τις δυνηται αγορασαι η πωλησαι
ει µη ο εχον το χαραγµα του θηρι
η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
ινα µη τις δυναται αγορασαι η πωλησαι
ει µη ο εχων το χαραγµα του θηριου
η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
και ινα µη τις
αγορασαι η πολησαι
ει µη ο εχων το χαραγµα του θηριου
η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
ινα µη τις δυνηται αγορασαι η πωλησαι
ει µη τεχων το χαραγµα του
ονοµατος του θηριου η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
και ινα µη τις δυναται αγορασαι η πωλησαι
ει µη η εχων το χαραγµα
το ονοµα του θηριου η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
και ινα µη τις δυναται αγορασαι η πωλησαι
ει µη ει εχων το χαραγµα
το ονοµα του θηριου η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
και ινα µη τις δυναται αγορασαι η πωλησαι
ει µη ο εχων το χαραγµα
το ονοµα του θηριου η τον αριθµον του θηριου
και ινα µηδεις δυνηται πωλησαι η αγορασαι ετι ει µη ο εχων το χαραγµα
το ονοµα του θηριου η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
και ινα µη τις δυναται πολησαι η αγορασαι
ει µη ο εχων το χαραγµα
το ονοµα του θηριου η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
και ινα µηδεις δυνηται πωλησαι η αγορασαι ετι ειµι ο εχων το χαραγµα του θηριου και το ονοµα η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
και ινα µη τις δυναται αγορασαι η πολησαι τι ει µη ο εχων το χαραγµα του θηριου και το ονοµα αυτου
και ινα µη τις δυναται αγορασαι η πολεισαι
ει µη ο εχων το χαραγµα
το ονοµα του θηριου η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
και ινα µη τις δυνηται αγορασαι η πωλησαι
ειµι ο εχων το χαραγµα
το ονοµα του θηριου η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
ινα µη τις δυνατε πωλησε η αγορασε
ειµι ο εχων το χαραγµα του
ονοµατος του θηριου η το αριθµον του ονοµατος αυτου
και ινα µη τις δυνηται αγωρασαι η πωλησαι
ει µη ο εχων το χαραγµα
το ονοµα του θηριου η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
και ινα µη τις δυναται η πωλησαι η αγορασαι
ει µη ο εχων το χαραγµα
το ονοµα του θηριου η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
ινα µη τις δυναται αγορασαι η πωλησαι
ει µη η εχων το χαραγµα του
ονοµατος του θηριου η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
και ινα µη τις δυναται αγορασαι η πολισαι
ο εχων το χαραγµα
το ονοµα του θηριου η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
και ινα µηδεις δυναται αγορασαι η πωλησαι
ει µη ο εχων το χαραγµα
το ονοµα του θηριου η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
και ινα µη τις δυνηται αγορασαι η πωλησαι
ει µη ο εχων το χαραγµα
η γουν το ονοµα του θηριου η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
και ινα µη τις δυναται αγορασαι η πωλησαι
ει µη εχων το χαραγµα
το ονοµα του θηριου η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
και ινα µη τις δυναται αγορασαι και πωλησαι
η ο εχων το χαραγµα του
ονοµατος του θηριου η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
και ινα µη τις δυνηται αγορασαι η πολησαι
ει µη ο εχων το χαραγµα
το ονοµα του θηριου η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
και ινα µη τις δυνηται αγορασαι η πωλησαι
ει µη ο εχων το χαραγµα του
ονοµατος του θηριου η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
ινα µη τις δυνατε
αγορασαι η πωλησαι
ει µη εχων το χαραγµα του
ονοµατος του θηριου η τον αριθµον του ονοµατος αυτου
ινα µηδεις δυναται αγορασαι
ει µη ο
το χαραγµα εχων
το ονοµα του θηριου επι του µετοπου αυτου
το ονοµα του θηριου η τον αριθµον του ονοµατος αυτου

2349 VS RC HF PK RP NA SBL
P 051c 82 175 256 469 627 920 1006 2042
2048 2059* 2067 2081c
051*
1732
WH

א¹
𝔓⁴⁷ TR
2059 c
94
ƒ052
2020

 *אcf. copbo
141
2065
1611 2074
cf. syrph

2026
C
2814

tantum

2186
046
172 424 1828 1862 1888
922
616 ??
2019 ??
181
367
792
506
459 ???
2028
2060
1854
2070
2081*
2302
2351
2436 cf. syrph
2256
2329
2053

63
hiant

𝔓¹¹⁵ 88 1384 2030 2050 2062

13:18a
ωδε η σοφια εστιν ο εχων
νουν ψηφισατω τον αριθµον
του θηριου
ωδε η σοφια εστιν ο εχων
ουν ψηφισατω τον αριθµον
του θηριου
ωδε η σοφια εστιν ο εχων
ους ψηφισατω τον αριθµον
του θηριου
ωδε η σοφια εστιν ο εχων
νουν ψηφησατω τον αριθµον
του θηριου
ωδε η σοφια εστιν ο εχων
νουν ψιφησατω τον αριθµον
του θηριου
ωδε η σοφια εστιν ο εχων τον νουν ψηφισατω τον αριθµον
του θηριου
ωδε η σοφια
εχει
νουν ψηφισατω τον αριθµον
του θηριου
ωδε η σοφια εστιν ο εχων
νουν ψιφισατω τον αριθµον
του θηριου
ω η σοφια εστιν ο εχων τον νουν ψηφισατω των αριθµον
του θηριου
δε η σοφια εστιν ο εχων τον νουν ψηφισατω τον αριµον
του θηριου
δε η σοφια εστιν ο εχων τον νουν ψηφισατω τον αριθµον
του θηριου
ωδε η σοφια εστιν ο εχων
νουν ψηφισατο τον αριθµον
του θηριου
ωδε η σοφηα εστιν ο εχων
νουν ψιφησατω τον αριθµον
του θηριου
ωδε η σοφια εστιν ο εχων
νουν ψηφισατω το ονοµα
του θηριου
ωδε η σοφια εστιν ο εχων
νουν ψιφισατω το ονοµα
του θηριου
η σοφια ωδε εστιν ο εχων τον νουν ψηφησατω τον αριθµον του ονοµατος του θηριου
ωδε η σοφια εστιν ο εχων
νουν ψηφισατω τον αριθµον του ονοµατος του θηριου
__________________________ ν ψηφισατω___________________________
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אc A C P 046 051 ƒ052 82 94 141 175 241 256 367 424 468 469 506 627 792 920 986 1611 1841 1854
1862 1888 2020 2026 2040 2042 2060 2067 2070 2074 2081c 2302 2349 2436 WH VS RC HF PK RP
NA SBL
𝔓⁴⁷
*א
616 1006 2053T
459 2048
172 181 2028 2059c 2081* 2186 2814 TR
2351
2256
2059*
2065T
2065z
2138
922
1828 2053com
2019
2329
1732
𝔓¹¹⁵
88 1384 2030 2050 2062

64
13:18b
αριθµος γαρ ανθρωπου εστιν και ο αριθµος αυτου
εξακοσιοι εξηκοντα εξ
αριθµος γαρ ανθρωπου εστι και ο αριθµος αυτου
χξq
αριθµος γαρ ανθρωπου εστι και ο αριθµος αυτου εστιν
χξq
αριθµος γαρ ανθρωπου εστι και ο αριθµος αυτου εστιν
χξσ
αριθµος γαρ ανθρωπου εστιν και ο αριθµος αυτου εστιν
χξσ
αριθµος γαρ ανθρωπου εστιν και ο αριθµος αυτου εστιν
χξq
αριθµος γαρ ανθρωπου εστι και ο αριθµος αυτου εστι
χξσ
αριθµος γαρ ανθρωπου εστιν και ο αριθµος αυτου εστιν
εξακοσιοι εξηκοντα εξ
αριθµος γαρ ανθρωπου εστιν και ο αριθµος αυτου εστιν
εξακοσια εξηκοντα εξ
αριθµος γαρ ανθρωπου εστι και ο αριθµος αυτου εστιν
εξακοσια εξηκοντα εξ
αριθµος γαρ ανθρωπου εστιν αριθµος γαρ αυτου εστιν
εξακοσιοι εξηκοντα εξ
αριθµος γαρ ανθρωπου εστι και ο αριθµος αυτου
εξακοσια εξηκοντα εξ
αριθµος γαρ ανθρωπου εστι και ο αριθµος αυτου
χξσ
αριθµος γαρ ανθρωπου εστιν
ο αριθµος αυτου
χξσ
αριθµος γαρ ανθρωπου εστι
ο αριθµος αυτου
χξσ
αριθµος γαρ ανθρωπου εστι
ο αριθµος αυτου
χξq
αριθµος γαρ ανθρωπου εστιν
ο αριθµος αυτου
χξq
αριθµος γαρ ανθρωπου εστιν
ο αριθµος αυτου
εξακοσια εξηκοντα εξ
αριθµος γαρ ανθρωπου εστιν
ο αριθµος αυτου
εξακοσια ξσ
αριθµος γαρ ανθρωπου εστι και αριθµος αυτου εστιν
εξακοσια εξηκοντα εξ
αριθµος γαρ ανθρωπου εστιν και ο αριµος αυτου εστιν
εξακοσια εξηκοντα εξ
αριθµος γαρ
αυτου εστι και ο αριθµος αυτου εστι
χξq
αριθµος γαρ
αυτου εστιν και ο αριθµος αυτου εστιν χξq
αριθµος γαρ ανθρωπου εστιν
χξ και σ
αριθµος γαρ ανθρωπου εστιν
εστιν δε εξακοσιοι εξηκοντα εξ
αριθµος γαρ ανθρωπου εστιν
εξακοσιαι εξηκοντα εξ
αριθµος γαρ ανθρωπου εστιν και ο αριθµος αυτου εστιν εξακοσιοι δεκα
εξ
αριθµος γαρ ανθρωπου εστιν
ο αριθµος αυτου
αριθµος γαρ ανθρωπου εστιν
ο αριθµος αυτου____________________________
_______ γαρ ανθρωπου___________________________________η ξις
ονοµατα εχοντα τον αριθµον του ονοµατος του αντιχριστου· κύριαµὲν λαµπετης, τειταν,
λατεινος, βενεδικτος, πορσηγορικα δε, ὁ νικητης, ὁ επισαλος, κακος οδηγος, αληθηςβλαβερος, παλαι βασκανος, αµνος αδικος.
τειτᾶν: περσαῖος: λατεῖνος: εὐανθάς: βενέδικτος: (one word per line)
αριθµος γαρ ανθρωπου εστιν
ο αριθµος αυτου
χξς
.χακἐµ.
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Α WH RC NA SBL
181 506? 2019 2074 2186 2814 TR
ƒ052 2020
94 2042
1611
051 2059 2081 2329 PK
986 2436
VS RP
P 1854 2040
1006 1732 1841 2026 2053
1828
241
469
046 141 175
468
172
82 367 424 616 627 920 1862 1888 2138 2349 2351z HF
459 922 2048 2070
792
2067
2065
2302
2060
2028
𝔓⁴⁷
א
C
256T 2351T
2256
(Hosk contradicts himself as to whether omission or hiatus)
𝔓¹¹⁵
220z

468z
256z
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