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4:7 εξρεηαη γπλε εθ ηεο ζακαξεηαο αληιεζαη πδσξ ιεγεη απηε ν ηεζνπο δνο κνη 

πεηλ 

 

4:8 νη γαξ καζεηαη απηνπ απειειπζεηζαλ εηο ηελ πνιηλ ηλα ηξνθαο αγνξαζσζηλ 

 

4:9 ιεγεη νπλ απησ ε γπλε ε ζακαξηηηο πσο ζπ ηνπδαηνο σλ παξ εκνπ πεηλ αηηεηο 

γπλαηθνο ζακαξηηηδνο νπζεο νπ γαξ ζπγρξσληαη ηνπδαηνη ζακαξηηαηο 

 

4:10 απεθξηζε ηεζνπο θαη εηπελ απηε εη εδεηο ηελ δσξεαλ ηνπ ζενπ θαη ηηο εζηηλ ν 

ιεγσλ ζνη δνο κνη πεηλ ζπ αλ εηεζαο απηνλ θαη εδσθελ αλ ζνη πδσξ δσλ 

 

4:11 ιεγεη απησ [ε γπλε] θπξηε νπηε αληιεκα ερεηο θαη ην θξεαξ εζηηλ βαζπ πνζελ 

νπλ ερεηο ην πδσξ ην δσλ 

 

4:12 κε ζπ κεηδσλ εη ηνπ παηξνο εκσλ ηαθσβ νο εδσθελ εκηλ ην θξεαξ θαη απηνο 

εμ απηνπ επηελ θαη νη πηνη απηνπ θαη ηα ζξεκκαηα απηνπ 

 

4:13 απεθξηζε ηεζνπο θαη εηπελ απηε παο ν πηλσλ εθ ηνπ πδαηνο ηνπηνπ δηςεζεη 

παιηλ 

 

4:14 νο δ αλ πηε εθ ηνπ πδαηνο νπ εγσ δσζσ απησ νπ κε δηςεζεη εηο ηνλ αησλα 

αιια ην πδσξ ν δσζσ απησ γελεζεηαη ελ απησ πεγε πδαηνο αιινκελνπ εηο δσελ 

αησληνλ 

 

4:15 ιεγεη πξνο απηνλ ε γπλε θπξηε δνο κνη ηνπην ην πδσξ ηλα κε δηςσ κεδε 

δηεξρσκαη ελζαδε αληιεηλ 

 

4:16 ιεγεη απηε ππαγε θσλεζνλ ηνλ αλδξα ζνπ θαη ειζε ελζαδε 

 

4:17 απεθξηζε ε γπλε θαη εηπελ απησ νπθ ερσ αλδξα ιεγεη απηε ν ηεζνπο θαισο 

εηπαο νηη αλδξα νπθ ερσ 

 

4:18 πεληε γαξ αλδξαο εζρεο θαη λπλ νλ ερεηο νπθ εζηηλ ζνπ αλεξ ηνπην αιεζεο 

εηξεθαο 

 

4:19 ιεγεη απησ ε γπλε θπξηε ζεσξσ νηη πξνθεηεο εη ζπ 



 

4:20 νη παηεξεο εκσλ ελ ησ νξεη ηνπησ πξνζεθπλεζαλ θαη πκεηο ιεγεηε νηη ελ 

ηεξνζνιπκνηο εζηηλ ν ηνπνο νπνπ πξνζθπλεηλ δεη 

 

4:21 ιεγεη απηε ν ηεζνπο πηζηεπε κνη γπλαη νηη εξρεηαη σξα νηε νπηε ελ ησ νξεη 

ηνπησ νπηε ελ ηεξνζνιπκνηο πξνζθπλεζεηε ησ παηξη 

 

4:22 πκεηο πξνζθπλεηηε ν νπθ νηδαηε εκεηο πξνζθπλνπκελ ν νηδακελ νηη ε ζσηεξηα 

εθ ησλ ηνπδαησλ εζηηλ 

 

4:23 αιια εξρεηαη σξα θαη λπλ εζηηλ νηε νη αιεζηλνη πξνζθπλεηαη 

πξνζθπλεζνπζηλ ησ παηξη ελ πλεπκαηη θαη αιεζεηα θαη γαξ ν παηεξ ηνηνπηνπο 

δεηεη ηνπο πξνζθπλνπληαο απηνλ 

 

4:24 πλεπκα ν ζενο θαη ηνπο πξνζθπλνπληαο απηνλ ελ πλεπκαηη θαη αιεζεηα δεη 

πξνζθπλεηλ 

 

4:25 ιεγεη απησ ε γπλε νηδα νηη κεζζηαο εξρεηαη ν ιεγνκελνο ρξηζηνο νηαλ ειζε 

εθεηλνο αλαγγειεη εκηλ απαληα 

 

4:26 ιεγεη απηε ν ηεζνπο εγσ εηκη ν ιαισλ ζνη 

 

4:27 θαη επη ηνπησ ειζαλ νη καζεηαη απηνπ θαη εζαπκαδνλ νηη κεηα γπλαηθνο 

ειαιεη νπδεηο κεληνη εηπελ ηη δεηεηο ε ηη ιαιεηο κεη απηεο 

 


