
JOHN 

8:43 δηα ηη ηελ ιαιηαλ ηελ εκελ νπ γηλσζθεηε νηη νπ δπλαζζε αθνπεηλ ηνλ ινγνλ ηνλ εκνλ 

 

8:44 πκεηο εθ ηνπ παηξνο ηνπ δηαβνινπ εζηε θαη ηαο επηζπκηαο ηνπ παηξνο πκσλ ζειεηε πνηεηλ 

εθεηλνο αλζξσπνθηνλνο ελ απ αξρεο θαη ελ ηε αιεζεηα νπθ εζηεθελ νηη νπθ εζηηλ αιεζεηα ελ 

απησ νηαλ ιαιε ην ςεπδνο εθ ησλ ηδησλ ιαιεη νηη ςεπζηεο εζηηλ θαη ν παηεξ απηνπ 

 

8:45 εγσ δε νηη ηελ αιεζεηαλ ιεγσ νπ πηζηεπεηε κνη 

 

8:46 ηηο εμ πκσλ ειεγρεη κε πεξη ακαξηηαο εη αιεζεηαλ ιεγσ δηα ηη πκεηο νπ πηζηεπεηε κνη 

 

8:47 ν σλ εθ ηνπ ζενπ ηα ξεκαηα ηνπ ζενπ αθνπεη δηα ηνπην πκεηο νπθ αθνπεηε νηη εθ ηνπ ζενπ 

νπθ εζηε 

 

8:48 απεθξηζεζαλ νη ηνπδαηνη θαη εηπαλ απησ νπ θαισο ιεγνκελ εκεηο νηη ζακαξηηεο εη ζπ θαη 

δαηκνληνλ ερεηο 

 

8:49 απεθξηζε ηεζνπο εγσ δαηκνληνλ νπθ ερσ αιια ηηκσ ηνλ παηεξα κνπ θαη πκεηο αηηκαδεηε κε 

 

8:50 εγσ δε νπ δεησ ηελ δνμαλ κνπ εζηηλ ν δεησλ θαη θξηλσλ 

 

8:51 ακελ ακελ ιεγσ πκηλ εαλ ηηο ηνλ εκνλ ινγνλ ηεξεζε ζαλαηνλ νπ κε ζεσξεζε εηο ηνλ αησλα 

 

8:52 εηπνλ [νπλ] απησ νη ηνπδαηνη λπλ εγλσθακελ νηη δαηκνληνλ ερεηο αβξαακ απεζαλελ θαη νη 

πξνθεηαη θαη ζπ ιεγεηο εαλ ηηο ηνλ ινγνλ κνπ ηεξεζε νπ κε γεπζεηαη ζαλαηνπ εηο ηνλ αησλα 

 

8:53 κε ζπ κεηδσλ εη ηνπ παηξνο εκσλ αβξαακ νζηηο απεζαλελ θαη νη πξνθεηαη απεζαλνλ ηηλα 

ζεαπηνλ πνηεηο 

 

8:54 απεθξηζε ηεζνπο εαλ εγσ δνμαζσ εκαπηνλ ε δνμα κνπ νπδελ εζηηλ εζηηλ ν παηεξ κνπ ν 

δνμαδσλ κε νλ πκεηο ιεγεηε νηη ζενο εκσλ εζηηλ 

 

8:55 θαη νπθ εγλσθαηε απηνλ εγσ δε νηδα απηνλ θαλ εηπσ νηη νπθ νηδα απηνλ εζνκαη νκνηνο πκηλ 

ςεπζηεο αιια νηδα απηνλ θαη ηνλ ινγνλ απηνπ ηεξσ 

 

8:56 αβξαακ ν παηεξ πκσλ εγαιιηαζαην ηλα ηδε ηελ εκεξαλ ηελ εκελ θαη εηδελ θαη εραξε 

 

8:57 εηπνλ νπλ νη ηνπδαηνη πξνο απηνλ πεληεθνληα εηε νππσ ερεηο θαη αβξαακ εσξαθαο 

 

8:58 εηπελ απηνηο ηεζνπο ακελ ακελ ιεγσ πκηλ πξηλ αβξαακ γελεζζαη εγσ εηκη 

 

8:59 εξαλ νπλ ιηζνπο ηλα βαισζηλ επ απηνλ ηεζνπο δε εθξπβε θαη εμειζελ εθ ηνπ ηεξνπ  

9:1 θαη παξαγσλ εηδελ αλζξσπνλ ηπθινλ εθ γελεηεο 


