
 
                             (pres,pass,ptc,gen,sing,fem)              (1aor,pass,ind,3p,sing)  (1aor,pass,ind,3p,sing) 
                                                 καιω                                              σκοτοω                         σκοτιζω 

W&H  καπνος καμινου καιομενης μεγαλης  και  εσκοτωθη         εσκοτισθη   ο ηλιος  και ο  αηρ  
  smoke     of a furnace      being  burn           great          and   he was darkened           he was darkened  the    sun        and   the   air   

καπνοc  καμινου                      μεγαληc   και   εcκο : τωθη                              ο ηλιοc   και  ο  αηρ  
  καμινοϲ καμινου                      μεγαληϲ   και  εϲκοτιϲθη                                 ο ηλιοϲ   και  ο αηρ  א
P 115 καπνοϲ] κ[α]μεινου                 με : γαληϲ και  εϲκοτιϲθη                                 ο ηλιοϲ   και  ι  α]ηρ 

P 0207 καπνοϲ  καμεινου                    μεγα : ληϲ και  εϲκο : τωθη                               ο ηλιοϲ : και  ι  ανηρ 

 
W&H  εκ       του   καπνου του  φρεατος 

from out of the        smoke      of the     shaft/pit  

A  εκ        του    καπνου : του   φρεατοc 

  εκ        του    καπνου  του   φρεατοϲ  א
P 115 εκ        του : καπνου   του   φρεατοϲ  
P 0207 απο      του   καπνου   του   θρεατοϲ  

 
                                                    (2aor,act,ind,3p,pl)                                                      (1aor,pass,ind,3p,sing) 
                                                           εξερχομαι                                                                          διδωμι 

Rev.9:3 και     εκ   του   καπνου εξηλθον   ακριδες  εις  την γην    και    εδοθη    αυταις  εξουσια  
and from out of the        smoke    they came out       locusts         into    the   earth      and    she was given   to them   authority/power 

A  και      εκ    του    καπνου : εξηλθον    ακριδεc   ειc  την  γην    και :35 εδοθη    αυταιc    εξουcια   
  κ(αι)   εκ    του̣    καπνου  εξηλθον    ακριδεϲ    ειϲ  την  γην     και     εδοθη    αυτοιϲ    εξουϲια  א
P 115 και      εκ    το]υ  καπνου  εξηλ : θον  ακριδεϲ    ειϲ  την  γην]   και     εδοθη   [α]υτοιϲ   ε : ξουϲια  
P 0207 και      εκ :  του   καπνου  ε : ξηλθον  ακριδεϲ : ειϲ  την  γην :  και     εδοθη     αυταιϲ : εξουϲια  

 
 
  (pres,act,ind,3p,pl) 
              εχω 

W&H  ως εχουσιν     εξουσιαν  οι σκορπιοι   της   γης 
as     they have       authority/power   the   scorpions    of the    earth 

A ωc εχουcιν :     εξουcιαν    οι cκορπιοι     τηc    γηc : 

 ωϲ εχουϲιν       εξουϲιαν    οι   κορπιοι     τηϲ    γηϲ  א
P 115 ωϲ εχουϲιν       εξ]ουϲιαν   οι  ϲκο[ρπιο]ι  τηϲ : γηϲ 
P 0207 ωϲ ε : χουϲιν   εξ]ουϲι : αν οι  ϲκορπιοι :   τηϲ    γηϲ 

 

   (1aor,pass,ind,3p,pl)                                       (fut,act,ind,3p,pl)  (1aor,act,subj,3p,pl) 
                 ειπον                                                            αδικεω                   αδικεω                 hiatus 

Rev.9:4 και    ερρεθη     αυταις  ινα    μη   αδικησουσιν αδικησωσιν αδικησωσι τον χορτον της  γης      
and      it was told         to them   so that   not       they will harm       they should harm                                the      grass        of the  earth   

A  και    ερρεθη      αυταιc   ινα    μη   αδικηcου : cιν                                           τον  χορτον  τηc  γηc  
 και    ερρεθη      αυτοιϲ   ινα    μη   αδικηϲωϲιν                                               τον  χορτον   τηϲ  γηϲ  א
P 115 κ[αι]  ερ : ρειθη   αυτ[αιϲ  ινα :  μη   αδικηϲου[ϲιν :                                          τον  χορτον  τηϲ : γηϲ  

  
W&H  ουδε      παν   χλωρον        ουδε  παν   δενδρον   ει μη    τους ανθρωπους μονους  οιτινες  

and not/nor  all/every green (thing)  and not/nor  all/every        tree       if not/ except    the           men                  only          the ones who       

A  ουδε       παν :  χλωρον          ουδε   παν    δενδρον    ει μη :40 τουc ανθυc                          οιτινεc  
  ουδε                                                 παν     δενδρον    ει μη      τουϲ ανθρωπουϲ                 οιτινεϲ  א
P 115 ουδε]      παν  [χλωρον            ουδε   παν : [δενδρον   ει μη      τουϲ ανουϲ                          οιτινεϲ  
P 0207 μηδε       παν : χλωρον μηδε :          παν     δενδρον : ει μη      τουϲ αν : θρωπουϲ              οιτι : νεϲ  

 
 
     (pres,act,ind,3p,pl) 
                εχω 

W&H  ουκ εχουσιν την  σφραγιδα του θεου επι των  μετωπων αυτων 
  not    they have      the         seal            of the   God    upon    the        forehead      of them 

Α ουκ εχουcιν :  την   cφραγιδα   του  θυ     επι  των   με : τωπων 

 ουκ εχουϲιν   την   ϲφραγιδα̣   του  θυ     επι  των   μετωπων  א

P 115 ουκ εχουϲι]    την  ϲφραγιδα] ̣ του  θ[υ    επι  των   μετωπων 

P 0207 ουκ εχουϲι :   την  ϲφραγιδα̣ : του  θυ     επι   του : μετωπου   αυτων : 
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