
JOHN 

8:26 πνιια ερσ πεξη πκσλ ιαιεηλ θαη θξηλεηλ αιι ν πεκςαο κε αιεζεο εζηηλ θαγσ α εθνπζα παξ 

απηνπ ηαπηα ιαισ εηο ηνλ θνζκνλ 

 

8:27 νπθ εγλσζαλ νηη ηνλ παηεξα απηνηο ειεγελ 

 

8:28 εηπελ νπλ [απηνηο] ν ηεζνπο νηαλ πςσζεηε ηνλ πηνλ ηνπ αλζξσπνπ ηνηε γλσζεζζε νηη εγσ 

εηκη θαη απ εκαπηνπ πνησ νπδελ αιια θαζσο εδηδαμελ κε ν παηεξ ηαπηα ιαισ 

 

8:29 θαη ν πεκςαο κε κεη εκνπ εζηηλ νπθ αθεθελ κε κνλνλ νηη εγσ ηα αξεζηα απησ πνησ 

παληνηε 

 

8:30 ηαπηα απηνπ ιαινπληνο πνιινη επηζηεπζαλ εηο απηνλ 

 

8:31 ειεγελ νπλ ν ηεζνπο πξνο ηνπο πεπηζηεπθνηαο απησ ηνπδαηνπο εαλ πκεηο κεηλεηε ελ ησ ινγσ 

ησ εκσ αιεζσο καζεηαη κνπ εζηε 

 

8:32 θαη γλσζεζζε ηελ αιεζεηαλ θαη ε αιεζεηα ειεπζεξσζεη πκαο 

 

8:33 απεθξηζεζαλ πξνο απηνλ ζπεξκα αβξαακ εζκελ θαη νπδελη δεδνπιεπθακελ πσπνηε πσο ζπ 

ιεγεηο νηη ειεπζεξνη γελεζεζζε 

 

8:34 απεθξηζε απηνηο ν ηεζνπο ακελ ακελ ιεγσ πκηλ νηη παο ν πνησλ ηελ ακαξηηαλ δνπινο εζηηλ 

ηεο ακαξηηαο 

 

8:35 ν δε δνπινο νπ κελεη ελ ηε νηθηα εηο ηνλ αησλα ν πηνο κελεη εηο ηνλ αησλα 

 

8:36 εαλ νπλ ν πηνο πκαο ειεπζεξσζε νλησο ειεπζεξνη εζεζζε 

 

8:37 νηδα νηη ζπεξκα αβξαακ εζηε αιια δεηεηηε κε απνθηεηλαη νηη ν ινγνο ν εκνο νπ ρσξεη ελ 

πκηλ 

 

8:38 α εγσ εσξαθα παξα ησ παηξη ιαισ θαη πκεηο νπλ α εθνπζαηε παξα ηνπ παηξνο πνηεηηε 

 

8:39 απεθξηζεζαλ θαη εηπαλ απησ ν παηεξ εκσλ αβξαακ εζηηλ ιεγεη απηνηο ν ηεζνπο εη ηεθλα 

ηνπ αβξαακ εζηε ηα εξγα ηνπ αβξαακ επνηεηηε 

 

8:40 λπλ δε δεηεηηε κε απνθηεηλαη αλζξσπνλ νο ηελ αιεζεηαλ πκηλ ιειαιεθα ελ εθνπζα παξα 

ηνπ ζενπ ηνπην αβξαακ νπθ επνηεζελ 

 

8:41 πκεηο πνηεηηε ηα εξγα ηνπ παηξνο πκσλ εηπαλ [νπλ] απησ εκεηο εθ πνξλεηαο νπ γεγελλεκεζα 

ελα παηεξα ερνκελ ηνλ ζενλ 

 

8:42 εηπελ απηνηο ν ηεζνπο εη ν ζενο παηεξ πκσλ ελ εγαπαηε αλ εκε εγσ γαξ εθ ηνπ ζενπ 

εμειζνλ θαη εθσ νπδε γαξ απ εκαπηνπ ειειπζα αιι εθεηλνο κε απεζηεηιελ 


