
Η
ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ

εκ των Θείων αρχετύπων

Εβραϊκό Μασωρητικό Απλοποιημένο Κείμενο
    Περί τον 7ο μ.Χ. αιώνα Εβραίοι Ραβίνοι -γνωστοί ως Μασώρες- 
έβαλαν φωνήεντα στο έως τότε αφωνήεντο/μονοσύμφωνο 
εβραϊκό κείμενο. Μολονότι σε ορισμένα σημεία υπάρχουν 
διαφορές από τις μεταφράσεις των Εβδομήκοντα και της 
Βουλγάτας, τις μόνες που προέρχονται από το Αφωνήεντο/
μονοσύμφωνο Εβραϊκό κείμενο, εν τούτοις οι πάπυροι του 
Κουμράν απέδειξαν την αξιοπιστία σε μεγάλο βαθμό και των 
τριών κειμένων.  Η μετάφραση Βάμβα αποτελεί την ελληνική 

έκδοση του Μασωρητικού κειμένου [KJV]

Μετάφραση των Εβδομήκοντα στην Ελληνική
Μετάφραση από το Αφωνήεντο/μονοσύμφωνο Εβραϊκό 
κείμενο,  η οποία έλαβε χώρα στην περίοδο 260-190 π.Χ. 
Η μετάφραση των 70 χρησιμοποιήθηκε ευρέως από τους 

Αποστόλους, αλλά και την αδιαίρετη Εκκλησία [33-451 μ.Χ.] 
με πολλές όμως επανορθώσεις (Θεοδωτίονα,Ακύλα,Ωριγένη). 

Μετάφραση Βουλγάτα στη Λατινική
Μετάφραση από το Αφωνήεντο/μονοσύμφωνο εβραϊκό 

κείμενο, η οποία έγινε από τον  Ιερώνυμο περί το 390 μ.Χ. 
Η Βουλγάτα αποτελεί την επίσημη μετάφραση της Ρωμαιο- 

Καθολικής ομολογίας. 

[[[Γενικά οι χρόνοι στον Ιερώνυμο (Βουλγάτα) είναι μελλοντικοί,  όμως το 
Μασωρητικό (Βάμβας) φαίνεται πιο λογικό, επειδή τα γεγονότα έχουν  ήδη  γίνει. 

Παρόμοιο πρόβλημα με χρήση των χρόνων έχουμε στους 70-Ο’]]]

[[[Ενίοτε για λόγους διασάφησης γίνεται χρήση του διορθωμένου Εβραϊκού από την
μετάφραση Λούβαρη + Χαστούπη-Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

επίσης ΝΕΤ, AKJV, KJV και Εβραϊκών κειμένων.]]]

        Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΗ___________________________  
ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
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Συγγραφέας:   Μωϋσής
   ΄Ετος:  περ. 1420 π.Χ.    
Τόπος:  πεδιάδες Μωάβ 

1[Α]-70/O’. 1...2 ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου...4...καὶ διεχώρισεν ὁ Θεὸς τὸ 
φῶς, [ὅτι καλόν· καὶ διεχώρισεν ὁ Θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον] τοῦ σκότους...6 ...καὶ ἔστω διαχωρίζον ἀνὰ 
μέσον ὕδατος καὶ ὕδατος. [καὶ ἐγένετο οὕτως.] 7 ... καὶ διεχώρισεν ὁ Θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος, ὃ ἦν ὑποκάτω τοῦ στερεώμα-
τος, καὶ ἀναμέσον τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπάνω τοῦ στερεώματος. 8 ... [καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλόν] 9 ...εἰς συναγωγὴν μίαν, καὶ ὀφθήτω ἡ 
ξηρά...[καὶ συνήχθη τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν, καὶ ὤφθη ἡ ξηρά.] 10...καὶ τὰ συστήμα-
τα τῶν ὑδάτων ... 11 ... ἡ γῆ βοτάνην χόρτου σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος καὶ καθ᾿ ὁμοιότητα, καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν 
καρπόν ... ἐν αὐτῷ κατὰ γένος  ἐπὶ τῆς γῆς... 12 καὶ ἐξήνεγκεν ἡ γῆ βοτάνην χόρτου σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος καὶ καθ᾿ 
ὁμοιότητα, καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν καρπόν, οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς... 14 ... εἰς φαῦσιν ἐπὶ 
τῆς γῆς, τοῦ διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τῆς ἡμέρας καὶ ἀνὰ μέσον τῆς νυκτός·...15 καὶ ἔστωσαν εἰς φαῦσιν ἐν τῷ στερεώμα-
τι τοῦ οὐρανοῦ, ὥστε φαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς ... 16 εἰς ἀρχὰς τῆς ἡμέρας ... εἰς ἀρχὰς τῆς νυκτός... 18 καὶ ἄρχειν... 20 ... ἑρπετὰ 
ψυχῶν ζωσῶν καὶ πετεινὰ πετόμενα ἐπὶ τῆς γῆς  ...[καὶ ἐγένετο οὕτως.] 21...καὶ πᾶσαν ψυχὴν ζῴων ἑρπετῶν, ἃ ἐξήγαγε τὰ ὕδα-
τα κατὰ γένη αὐτῶν ... γένος ... καλά. 22 ... πληρώσατε ...24...  ἐξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν ζῶσαν κατὰ γένος, τετράποδα καὶ 
ἑρπετὰ καὶ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος ... 25 καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὰ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος, καὶ τὰ κτήνη κατὰ γένος αὐτῶν 
καὶ πάντα τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς κατὰ γένος αὐτῶν...καλά.26...ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίω-
σιν, καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης ... 28... πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων

 1[Α]-Vg.  1... 2...άκυρη και άδεια ... 11-12 (Βάμβας) ...14 (Βάμβας) ...  16 ...να εξουσιάζει... 18 ...να εξουσιάζουν 20 ...ας γεννήσουν τα ύδατα ερ-
πόμενα όντα με ζωή 21 Και ο Θεός έφτιαξε τις μεγάλες φάλαινες και κάθε ζωντανό και κινούμενο πλάσμα 25 Και ο Θεός έφτιαξε τα 
θηρία της γης κατά το είδος αυτών και τα κτήνη, και οτιδήποτε έρπει επί της γης κατά το είδος αυτού. Κι ο Θεός είδε ότι ήταν καλό.  

 ΓΕΝ. 1:1-28    1*/+ Γ Ε Ν Ε Σ Η
      Δημιουργία Κόσμου: Εβρ. Barra-δημιουργώ από το μηδέν [1:1, 1:21, 1:27], τα υπόλοιπα είναι Assah-κατασκευάζω

 1[Α’]. 1 ΣΤΗΝΕν ΑΡΧΗ εποίησε-δημιούργησε-Barra ο Θεός 
τον ουρανόουρανούς-Εβρ. και τη γη.         ΙΩΑ 1:1, ΠΡΜ 8:22, ΕΒ 1:10, ΨΛ 8:3, 33:6, 89:11, 102:25

    2  Η δε γη ήταν άμορφη κι έρημη· και σκοτάδι υπήρχε 
πάνωεπί  στο πρόσωπο της αβύσσουωκεανός. Και Πνεύμα 
Θεού περιφερόταν πάνω στην επιφάνεια των υδάτωννερών.  
    3 Και είπε ο Θεός, Ας γίνειΓενηθήτω φως· και έγινε φως· 
    4  και είδε ο Θεός το φως ότι [ήταν] καλό· και έκανε δι-
αχωρισμό ο Θεός ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι· 
   5 και αποκάλεσε ο Θεός το φως, Ημέρα· το δε σκο-
τάδι αποκάλεσε, Νύχτα. Και έγινε εσπέρασούρουπο και έγι-
νε πρωΐ, ημέρα ΠΡΏΤΗVg+.          2/ΨΛ 33:6, ΗΣ 40:13 # 3/ΨΛ 33:9, 2Κ 4:6 # 5/ΨΛ 74:16, 104:20      

     6 Κι είπε ο Θεός, Ας γίνειΓενηθήτω στερέωμαχώρισμα αναμέ-
σα στα ύδατανερών, κι ας διαχωρίζει νεράύδατα από νερά.
     7 Και εποίησεκατασκεύασε=Assah ο Θεός το στερέωμα*, και 
διαχώρισε τα νεράύδατα [τα] υποκάτω από το στερέωμα* 
απ’τα ύδατανερά 9-τα επάνω από το στερέωμαχώρισμα. 
[Και έγινε έτσι/ούτω.]Vg+                                                6/ΙΩΒ 37:18, ΨΛ 136:5, ΙΕΡ 10:12, 51:15 # 7/ΠΡΜ 8:28, ΨΛ 148:4 

     8 Κι αποκάλεσε ο Θεός το στερέωμαχώρισμα, Ουρανό. Και 
έγινε εσπέρασούρουπο και έγινε πρωΐ, ημέρα ΔΕΎΤΕΡΗ.  
   9  Κι είπε ο Θεός,  Ας συναχθούν τα ύδατανερά τα υπο-
κάτω από τον ουρανό σ’ ένα τόπο, και ας φανεί η ξηρά. 
Και έγινε έτσιούτω.                                  9/ΙΩΒ 26:10, 38:8, ΨΛ. 33:7, 95:5, 104:9, ΠΡΜ. 8:29, ΙΕΡ. 5:22, 2Π. 3:5

      10 Και αποκάλεσε ο Θεός την ξηρά, Γη· και τη συγκέ-
ντρωση των υδάτωννερών αποκάλεσε, Θάλασσες· και είδε 
ο Θεός ότι [ήταν] καλό.                          V-11/ ΕΒΡ. 6:7, ΛΚ. 6:44, ΔΤ 4:19, ΨΛ 74:16, 136:7   

   11 Και είπε ο Θεός, Ας βλαστήσει η γη χλωρό χορ-
τάρι, χόρτο που κάνει σπόρο,[και] δένδρα καρποφόρα 
που κάνουν καρπό κατά το είδος του, του οποίου ο 
σπόροςσπέρμα [να’ναι] μέσα τουεν αυτώ  πάνω στη γη. [Κι έγινε έτσι]       

     12 Και βλάστησε η γη χλωρό χορτάρι, χόρτο που κά-
νει σπόρο κατά το είδος αυτού και δέντρο που απο-
δίδει καρπό, του οποίου το σπέρμα είναι εντός του/μέ-

σα-εν αυτω κατά το είδος του· και είδε ο Θεός ότι [ήταν] καλό. 
   13  Κι έγινε εσπέρα-σούρουπο κι έγινε πρωΐ, ημέρα ΤΡΊΤΗ. 
  14 Κι είπε ο Θεός, Ας γίνουνφανούν φωστήρες-φώτα στο 
στερέωμαχώρισμα του ουρανού, για να διαχωρίζουν την 
ημέρα απ’τη νύχτα· και ας είναι για σημεία και καιρούς 
εποχές και μέρες και χρόνουςενιαυτούς-έτη.13/ΨΛ 74:17, 104:19 #14/ΕΞ 21:29, ΗΣ 65:25, ΜΙΧ 7:17 

   15 και ας είναι για φωστήρεςφωτοδότες στο στερέωμα*  του ουρα-
νού, για να φέγγουν πάνωεπί στη γη. Και έγινε έτσιούτω. 
    16 Και  έκανε ο Θεός  τους δύο μεγάλους φωστήρες βλ. χ. 15, το 
φωστήρα* το μέγα για να εξουσιάζει πάνωεπί  στην ημέρα, και το 
φωστήρα* το μικρό για να εξουσιάζει πάνωεπί στη νύχτα· και τα 
αστέρια· 17 και τοποθέτησεέθεσε αυτούς ο Θεός στο στερέωμαχώ-

ρισμα του ουρανού, για να φωτίζουνφέγγουν πάνω επί στη γη,   
    18 και να εξουσιάζουν  επάνωεπί στην ημέρα και πάνωεπί στη 
νύχτα και να διαχωρίζουν το φως απ’το σκοτάδι. Και είδε ο 
Θεός ότι [ήταν] καλό.                                              16/ΨΛ 136:7, 148:3, 8:3, ΙΩΒ 38:7 #  18/ΙΕΡ 31:35

     19 Και έγινε εσπέρασούρουπο και έγινε πρωΐ, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ.    
      20 Και είπε ο Θεός, Ας γεννήσουν τα ύδατανερά  [σε αφθονία] νηκτά 
έμψυχα (θαλάσσιους ζωντανούς οργανισμούς) και πετεινά ας πετούν επάνω στη 
γη προςκατά το στερέωμαβλ. χ. 17 του ουρανού.  
      21 Και εποίησε δημιούργησε-Barra  ο Θεός τα κήτη τα μεγάλα και κά-
θεπαν έμψυχοέμβιο κινούμενο, τα οποία γέννησαν [εν αφθονία] τα ύδα-
τανερά κατά τα είδη αυτών, και κάθεπαν πουλίπετούμενο φτερωτό κατά 
το είδος αυτού. Και είδε ο Θεός ότι [ήταν] καλό.                    ΚΦ. 6:20, 7:14, 8:19, ΨΛ. 104:26 

        22 Και ευλόγησε αυτά ο Θεός, λέγοντας, Αυξάνεσθε και πλη-
θύνεσθε και γεμίστε τα ύδατα νερά μέσαστις θάλασσες· και τα πτη-
νάπουλιά ας πληθύνονται πάνωεπί στη γη.  23 Κι έγινε εσπέρασούρου-

πο κι έγινε πρωΐ, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ.   24 Και είπε ο Θεός, Ας γεν-
νήσει η γη ζώα έμψυχα-έμβια κατά τα είδη τους, κτήνη και ερπετά 
και ζώαθηρία της γης κατά το είδος τους· και έγινε έτσιούτω.    <22/ΚΦ 8:17

  25 Κι έκανεκατασκεύασε=Assah ο Θεός τα ζώα της γης κατά το εί-
δος αυτών, και τα κτήνη κατά το είδος τους, και κάθεπαν ερ-
πετό της γης κατά το είδος του. Κι είδε ο Θεός ότι [ήταν] καλό.  
    26 Και είπε ο Θεός, Ας κάνουμε άνθρωπο κατά την εικόνα 
μας, κατά την ομοίωσή μας· και ας εξουσιάζει πάνω στα ψάρια 
ιχθύων της θάλασσας και πάνω στα πτηνά πουλιά του ουρανού και 
πάνω στα κτήνη και πάνω σε όλη τη γη και πάνω σε κάθε ερ-
πετό, που έρπει πάνω στη γη.  ΚΦ. 5:1, 9:6, ΨΛ. 100:3, ΕΚΛ 7:29, ΠΞ 17:26, 28-29, 1Κ 11:7, ΕΦ 4:24, ΚΟΛ 3:10, ΙΑΚ 3:9 

     27 Και εποίησεδημιούργησε-Barra ο Θεός τον άνθρωπο κατά την ει-
κόνα Του· κατ’ εικόνα Θεού εποίησε* αυτόν· αρσενικό και θη-
λυκό εποίησε αυτούς·                                          1Κ 11:11, ΚΦ 5:2, ΜΛ 2:15, ΜΤ 19:4, ΜΚ 10:6 

     28 και ευλόγησε αυτούς ο Θεός·και είπε προς αυτούς ο Θεός,    
Aυξάνεσθε και πληθύνεσθε και γεμίστε τη γη και κυριεύστε 
αυτή, και εξουσιάζετε πάνωεπί στα ψάριαιχθύων                ΚΦ 9:1, ΛΕΥ 26:9, ΨΛ 127:3, 128:3-4

Εισαγωγή βλ. σελ. VII 



... τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς. 29 ...καὶ 
πᾶν ξύλον, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ καρπὸν σπέρματος σπορίμου, ὑμῖν ἔσται εἰς βρῶσιν· 30 καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς ...καὶ 
παντὶ ἑρπετῷ ἕρποντι ἐπὶ τῆς γῆς, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ ψυχὴν ζωῆς, καὶ πάντα χόρτον χλωρὸν εἰς βρῶσιν. καὶ ἐγένετο οὕτως. 
*2[B]-70/O’.    1...καὶ πᾶς ὁ κόσμος αὐτῶν. 2 καὶ συνετέλεσεν ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἝΚΤΗ ΕΞ. 20:11 ... 3... ὧν ἤρξατο ὁ Θεὸς 
ποιῆσαι. 4 Αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως οὐρανοῦ καὶ γῆς ... 5 καὶ πᾶν χλωρὸν ἀγροῦ πρὸ τοῦ γενέσθαι ἐπὶ τῆς γῆς ... 6 πηγὴ 
δὲ ἀνέβαινεν ...7... εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ... 9 καὶ ἐξανέτειλεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πᾶν ξύλον ὡραῖον ...γνωστὸν κα-
λοῦ καὶ πονηροῦ. 10 ποταμὸς δὲ ἐκπορεύεται ... ἀφορίζεται εἰς 4 ἀρχάς. 11 ... Εὐιλάτ ...12 ...  ὁ ἄνθραξ καὶ ὁ λίθος ὁ πράσι-
νος. 13 ... τὴν γῆν Αἰθιοπίας... 15 ... ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς ...17 ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν 
... θανάτῳ ἀποθανεῖσθε ...18... ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ᾿ αὐτόν. 19 ... τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ  ... τί καλέσει αὐτά. καὶ πᾶν 
ὃ ἐὰν ἐκάλεσεν αὐτὸ ᾿Αδὰμ ψυχὴν ζῶσαν, τοῦτο ὄνομα αὐτῷ. 20 καὶ ἐκάλεσεν ᾿Αδὰμ ὀνόματα πᾶσι τοῖς κτήνεσιVg+ καὶ 
πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοιςVg+ τοῦ ἀγροῦ·...21 ... καὶ ὕπνωσε· καὶ ἔλαβε μίαν τῶν πλευρῶν 
αὐτοῦ καὶ ἀνεπλήρωσε σάρκα ἀντ᾿ αὐτῆς. 22 καὶ ᾠκοδόμησεν ὁ Θεὸς τὴν πλευράν ... 23 ...  αὕτη κληθήσεται γυνή...24

Vg. 29 και τα πτηνά  του ουρανού .... και κάθε ερπόμενο δημιούργημα επι της γης 29 ... και κάθε δένδρο που έχει καρπό εν εαυτώ 
κατά το είδος του ... 30 ... και έγινε έτσι. *2[Β]-Vg. 1 ... και όλα τα στολίζοντα αυτά. 2 ...την 7η ημέρα ... 3 ...τα οποία δημιούργησε και 
έκανε  4 Αυτές είναι οι γενέσεις  ... 5  Και παν φυτό του αγρού πριν ανθίσει  ... να καλλιεργεί τη γη.  6 Αλλά πηγή ανέβαινε ...   7 Και... 
έφτιαξε τον άνθρωπο από την λάσπη της γης, και ενεφύσησε εις το πρόσωπον ... 8 ...εφύτευσε εξ αρχής παράδεισο απόλαυ-
σης  9 ...παρήγαγε από το έδαφος όλα τα είδη των δένδρων ....11 Evilat ...12 bdellium et lapis onychinus 13 ...γη της Αιθιοπίας 15 παράδεισο της 
απόλαυσης για να περιποιείται ... 16- /- 19 τα θηρία του αγρου...ονόμασε κάθε ζωντανό πλάσμα  21 ...σε βαθυ ύπνο  23 γυνή 

 Δημιουργία του ανθρώπου - Καθορισμός  τροφής - 
Σαββατιαία ανάπαυση - Κήπος Εδέμ - Εύα

 ΓΕΝ. 
1:29-2:242*/+

   της θάλασσας και πάνωεπί στα πτηνά του ουρανού και 
επίπάνω σε κάθε  ζώο που κινείται πάνωεπί στη γη.  
      29 Κι είπε ο Θεός, ΔείτεΙδού, σας έδωσα κάθεπάντα χόρ-
το που κάνει σπόρο, το οποίο [είναι] πάνωεπί στο πρόσω-
ποεπιφάνεια όλης της γης, και κάθεπαν δέντρο, το οποίο [έχει] 
μέσα του καρπό δένδρου που κάνει σπόρο·   [Αυτά]  θα 
είναι σε σας  γιαπρος τροφή·             ΚΦ 9:3, ΙΩΒ 36:31, ΨΛ 104:14, 136:25, 146:7, ΠΞ 14:17

     30 και σε  όλα τα ζώα της γης και σε  όλα τα πουλιά 

πετεινά του ουρανού και σε κάθε-παν [ερπετό] που έρπει πάνω 
στη γη [και] που έχει μέσα του-εν εαυτώ ψυχή ζώσα(είναι ζωντα-

νό πλάσμα), [έδωσα] κάθε χλωρό χορτάριβλάστηση για εις τροφή.  
Και έγινε έτσι-ούτω.                                          ΨΛ. 145:15-16, 147:9, ΙΩΒ 38:41

    31 Και  είδε ο Θεός όλαπάντα όσα εποίησεδημιούργησε·και 
ναιδού, ήταν καλά λίαν πολύ καλά. Και έγινε εσπέρασούρουπο 
και έγινε πρωΐ, ημέρα ΕΚΤΗ.                               ΨΛ 104:24, 1Τ 4:4

              
 __________________________________       2[Β].   
   1   ΚΑΊ ΣΎΝΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ-ολοκληρώθηκαν ο ουρανός και η 
γη και όληπάσα η στρατιά τους. 2  Και είχε ολοκληρωμέ-
να* ο Θεός στην ημέρα την ΕΒΔΌΜΗ τα έργα του, τα 
οποία έκανε· και  αναπαύθηκε την ημέρα την Εβδόμη 
από πάντα τα έργα αυτού, τα οποία έκανε. ΨΛ 33:6 #2 ΕΞ 20:11, ΕΒ 4:4

    3 Κι ευλόγησε ο Θεός την ημέρα την Εβδόμη και αγί-
ασεξεχώρισε αυτή· διότι σε αυτή αναπαύθηκε από πάντα 
τα έργα του, τα οποία έκτισε και έκανε ο Θεός. ΝΕ 4:4, ΗΣ. 58:13

     4  Αυτή [είναι] η γένεση του ουρανού και της γης,[όταν 

εκτίσθηκαν αυτά] Vg+, κατά την ημέρα που εποίησε δημιούργησε Κύ-
ριος ο Θεός ουρανό και γη,                                  ΚΦ 1:1, ΨΛ 90:1-2  

     5 και γιαπάντα τα φυτά του αγρού, πριν γίνουν πάνω 
στη γη, και -γιακάθεπάντα χόρτο του αγρού, πριν βλαστή-
σει· διότι  δεν είχε βρέξει Κύριος ο Θεός πάνω επί στη γη, 
και άνθρωπος δεν ήτανυπήρχε για  να καλλιεργεί τη γη·  
      6 υδρατμός ανέβαινε απ’τη γη και πότιζε όλο-παν το 
πρόσωποεπιφάνεια της γης.                       5/ΚΦ 1:12, ΨΛ 104:14, ΙΩΒ 28:26, ΚΦ 3:23 

      7 Κι έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο  [απ’το] χώμα 
της γης και εμφύσησε στους μυκτήρες-μύτη αυτού πνοή 
ζωής(Εβρ. νισμάθ χαγιν), κι έγινε ο  άνθρωπος μια ζωντανή 
ψυχή (ζωντανό πλάσμα).  ΚΦ 3:19, ΨΛ 103:14, ΕΚΛ 12:7, ΗΣ 64:8, 1Κ 15:47, ΙΩΒ 33:4, ΠΞ 17:25, ΚΦ 7:22, ΗΣ 2:22, 1Κ 15:45

   8 Και φύτευσε Κύριος ο Θεός  παράδεισοκήπο στην 
Εδέμ  προς στα ανατολικά και  τοποθέτησε εκεί τον άν-
θρωπο, τον οποίο έπλασε.   ΚΦ 13:10, ΗΣ 51:3, ΙΕΖ 28:13, ΙΩΛ 2:3, ΚΦ 4:16, 2Β 19:12, ΙΕΖ 27:23

    9 Και Κύριος ο Θεός έκανε να βλαστήσει  απ’ τη γη κάθε-παν 
δέντρο ώραίο στην όραση και καλό στη γεύση·και το ξύλοδέντρο 
της ζωής στο μέσο του παραδείσου, και το  δέντρο* της γνώσης 
του καλού και του κακού.                               ΙΕΖ 31:8, ΚΦ 3:22, ΠΡΜ 3:18, 11:30, ΑΠΚ 2:7, 22:2,14 

   10 Ποταμός δε εξερχόταν απ’ την Εδέμ για να ποτίζει τον πα-
ράδεισο· και από εκεί μεριζόταν σε 4 κλάδους.   
    11 Το όνομα του ενός,Φισών· αυτός είναι που περικυκλώνει όλη-
πάσαν τη γη Αβιλά· όπου [βρίσκεται] το χρυσάφι·                                 ΚΦ 25:18   

     12  το δε χρυσάφι της γης εκείνης [είναι] καλό· εκεί [είναι]  το [βδέλ-
λιο] κι ο λίθος-πέτρα ο ονυχίτης.                                                   ΑΡΘ 11:7

      13 Και το όνομα του ποταμού του δευτέρου, Γιών· αυτός [είναι] 
που περικυκλώνει όληπάσαν τη γη  Χους.     
  14 Και το όνομα του ποταμού του τρίτου, ΤίγριςΧιδδεκέλ· αυτός [εί-

ναι]  που ρέει στα ανατολικά της Ασσυρίας. Ό δε ποταμός ο τέ-
ταρτος, αυτός [είναι] ο Ευφράτης.                     
  15 Κι έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο και εγκατέστησε αυ-
τόν στον παράδεισο (Περσικά κήπος) της Εδέμ για να εργάζεται αυ-
τόν και να τον φυλάττει.                                 v -17/ΚΕΦ 3:1, 3, 11, 17, ΡΩΜ 6:23, 1Κ 15:56, ΙΑΚ 15:1

    16 Πρόσταξε δε Κύριος ο Θεός στον Αδάμ λέγοντας, Από κά-
θεπαντός δέντρο του παραδείσου θα τρως ελεύθερα,    17 από δε το 
ξύλο της γνώσης του καλού και του κακού δεν θα φας από αυτό· δι-
ότι κατά την μέρα που θα φας από αυτό, εξάπαντος θα πεθάνεις.  
   18 Και είπε Κύριος ο Θεός, Δεν [είναι] καλό να είναι ο άνθρωπος 
μόνος· θα κάνω σ’ αυτόν βοηθό όμοιο με αυτόν.         ΚΦ 3:12, 1Κ 11:9, 1Τ 2:13 

    19 Έπλασε δε Κύριος ο Θεός  απ’τη γη όλα τα ζώα του αγρού 
και πάντα τα πτηνά-πετεινά του ουρανού, και έφερε [αυτά] στον 
Αδάμ, για να δει πως να ονομάσει αυτά· και ό,τι όνομα θα έδινε 
ο Αδάμ σε [παν/κάθε] έμψυχο, αυτό [να’ναι] το όνομα αυτού. ΚΦ 15:12, 1Σ 26:12, ΕΒ 13:4

   20 Κι έδωσε ο Αδάμ ονόματα σε όλα τα κτήνηκτηνοτροφία, και στα 
πτηνά του ουρανού και σε όλα τα ζώα του αγρού· στον δε Αδάμ 
δεν βρισκόταν βοηθός όμοιος με αυτόν.  23/ΚΦ 29:14, ΚΡ 9:2, 2Σ 5:1, 2Σ 5:1, 19:13, ΕΦ 5:30, 1Κ 11:8   

   21 Και επέβαλε Κύριος ο Θεός έκστασηβαθύ ύπνο  στον ΑδάμΧωμα-

τένιο, και κοιμήθηκε· και έλαβε μία από τις πλευρές του και έκλει-
σε με σάρκα τον τόπο αυτής.  22 Και κατασκεύασε Κύριος ο 
Θεός την πλευρά, την οποία έλαβε απ’ τον Αδάμ, σε γυναίκα κι 
έφερε αυτή στον Αδάμ.    23 Και είπε ο Αδάμ, ΑυτόΤούτο [είναι] τώρα 
οστό-κόκαλο από τα κοκαλάοστά μου και σάρκα από τη σάρκα μου· 
αύτη θα επονομαστεί Ανδρίδα, διότι από τον άνδρα αύτη λήφθη-
κε.       24  Γι’ αυτό θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του και 
τη μητέρα του, και θα προσκολληθεί στη    ΚΦ 31:15, ΨΛ 45:10, ΜΤ 19:5, ΜΚ 10:7, 1Κ 6:16, ΕΦ 5:31  



Η
ΚΑΙΝΗ  ΔΙΑΘΗΚΗ

ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥ

Αρχέτυπο Κείμενο
(Κριτική έκδοση -Editio Regia [1550] κειμένου Καινής Διαθήκης υπό 
Robert Estienne Stephanus, η 1η εκδοση χωρισμένη σε εδάφια/στοίχους)

 

[[[Ενίοτε για λόγους διασάφησης γίνεται χρήση των μεταφράσεων Τρεμπέλα, 
Λόγου, Φίλου, ΝΕΤ και KJV.]]]

        Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΗ___________________________  
ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ



     Η Καινή Διαθήκη διασώθηκε σε μικρά τμήματα (φράγματα/fragments) 
απ’τον 1ο μέχρι τον 3ο αιώνα. Από τον 4ο αι. έχουμε τους 4 βασικούς κώδικες-
ολοκληρωμένες Καινές Διαθήκες [Σιναϊτικός, Βατικανός, Αλεξανδρινός και 
Εφραΐμ του Σύρου, παλίμψηστου] και ακολουθούν 4.000 χειρόγραφα.   

    Το “Βυζαντινό”,  κείμενο στην Ανατολή και η Βουλγάτα (Λατινική μτφρ. 
του Ιερωνύμου) στη Δύση αποτελούν απλά υιοθέτηση αρχαίων κωδίκων 
χωρίς όμως σύγκριση με άλλους εξίσου αξιόλογους κι αξιόπιστους κώδικες. 
   Ως εκ τούτου υπάρχουν ορισμένες διαφοροποιήσεις από το αρχικό 
-γενικά- παραδεδεγμένο κείμενο όπως πχ. Μαρκ. 1:2,1 Ιωα. 5:7.
     Το Κριτικό (συγκριτικό) κείμενο είναι μια πιο επιστημονική έκδοση της 
Καινής Διαθήκης, καθώς είναι προϊόν σύγκρισης των υπαρχόντων κωδίκων. 
Δηλαδή μια σύγκριση μεταξύ των 4 βασικών κωδίκων σε συνδυασμό με  
τα υπόλοιπα 4.000 υπάρχοντα χειρόγραφα.

     Μια πρώτη κριτική έκδοση των κειμένων της Καινής Διαθήκης που 
αποτέλεσε σταθμό στα χρονικά των εκδόσεων της Βίβλου, υπήρξε το έργο 
του τυπογράφου της βασιλικής αυλής της Γαλλίας Robert Stephanus το 
1550 μ.Χ. Αυτή περιλάμβανε κατάλογο παραλλαγών των κειμένων με τα 
ονόματα των 15 χειρογράφων που περιέχουν τις ανάλογες παραλλαγές. 
      Ο ίδιος ο Στεφάνους χώρισε τη Γραφή σε εδάφια.  
     Ακολούθησαν οι κριτικές εκδόσεις της Καινής Διαθήκης (1624-78) 
των Elvezir στη Λέϊδεν της Ολλανδίας. Στον πρόλογο της 2ης έκδοσης, 
γράφθηκε: “΄Εχεις λοιπόν το κείμενο, που είναι τώρα παραδεκτό απ’ όλους” 
(Textum ergo habes, nunc ab omnibus receptum).   
     Η έκφραση “παραδεκτό κείμενο” προέρχεται από αυτή την έκδοση, αλλά 
δεν πρέπει να οδηγεί σε παραπλάνηση δεδομένου ότι δεν αρκούν τα κείμενα 
των κωδίκων, για την ανίχνευση του πρωτοτύπου καθώς πολλά χωρία 
λείπουν από κώδικες αλλά αναφέρονται σε Αποστολικούς (80-140 μ.Χ.), 
Μεταποστολικούς Πατέρες (140-270 μ.Χ.) και Εκκλησιαστικούς Πατέρες 
(310-450 μ.Χ.) αλλά ακόμα και σε εθνικές πηγές,όπως για παράδειγμα ο 
Πορφύριος (234-305 μ.Χ.), ο οποίος  επιβεβαιώνει το Μαρκ. 16:18.  Στα 
νεότερα χρόνια κυκλοφόρησαν κριτικά κείμενα των Nestle/Aland και “The 
Greek New Testament, 3rd Edition, corrected, εκδ. United Bible Societies” 
που διδάσκονται όλοι οι φοιτητές των θεολογικών σχολών στην Ελλάδα. 



       1[α’].   1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ της γενεαλογίας [του] Ιησού Χρι-
στού,  υιού Δαβίδ,   υιού Αβραάμ. ΛΚ 3:23,ΨΛ 132:11, ΗΣ 11:1, ΙΕΡ 23:5, ΙΩ 7:42, ΠΡ. 2:30, ΓΕΝ 12:3 

          2 Ο Αβραάμ γέννησεέγινε πατέρας τον Ισαάκ,  ο Ισαάκ δε 
γέννησε* τον Ιακώβ,  ο Ιακώβ δε γέννησε* τον Ιούδα και 
τους αδελφούς αυτού,                                          ΓΕΝ 21:2, ΓΕΝ. 25:26, ΓΕΝ 29:35   
         3   ο Ιούδας δε γέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά από 
τη Θάμαρ, ο Φαρές δε γέννησε τον Εσρώμ, ο Εσρώμ δε 
γέννησε τον Αράμ,                                            ΓΕΝ 38:27 κτλ, ΡΟΥΘ 4:18, 1ΧΡ 2:5,9   

    4 ο Αράμ δε γέννησε τον Αμιναδάβ, ο Αμιναδάβ δε γέν-
νησε τον Ναασσών, Ναασσών δε γέννησε τον Σαλμών,        
    5 ο Σαλμών δε γέννησε το Βοόζ από τη Ραχάβ, ο Βοόζ 
δε γέννησε τον Ωβήδ από τη Ρούθ, και ο Ωβήδ γέννησε 
τον Ιεσσαί,              6  ο  Ιεσσαί δε γέννησε  Δαβίδ τον βασιλιά.  
ΟΔαβίδ δε ο βασιλιάς γέννησε τον Σολομώντα από την [γυ-

ναικα] του Ουρία,        1ΣΜ 16:1, 17:12  #7-1ΧΡ 3:10 #10-2ΒΑ 20:21, 1ΧΡ 3:13 #11-1ΧΡ 3:15, 2ΒΑ  24:14 #12-1ΧΡ 3:17, ΕΣΔ 3:2     

     7  ο  Σολομώντας δε γέννησε τον Ροβοάμ, ο Ροβοάμ δε 
γέννησε τον Αβιά, ο Αβιά δε γέννησε τον Ασά, 8 ο Ασά δε 
γέννησε τον Ιωσαφάτ, ο Ιωσαφάτ δε γέννησε τον Ιωράμ, ο 
Ιωράμ δε γέννησε τον Οζία, 9 ο Οζίας δε γέννησε τον Ιωά-
θαμ, ο Ιωάθαμ δε γέννησε τον Άχαζ, ο Άχαζ δε γέννησε τον 
Εζεκία, 10  ο Εζεκίας δε γέννησε τον Μανασσή,  ο Μανασ-
σής δε γέννησε τον Αμών, ο Αμών δε γέννησε τον Ιωσία,     
     11 και ο Ιωσίας δε γέννησε τον Ιεχονία και τα αδέλ-
φια του  κατά επί-στο καιρό  τη μετοικεσίαεκτόπιση στη Βαβυλώνα. 
    12 Μετά δε τη μετοίκιση* στη Βαβυλώνα ο  Ιεχονίας 
γέννησε τον Σαλαθιήλ, ο Σαλαθιήλ δε γέννησε τον Ζορο-
βάβελ,  13 ο Ζοροβάβελ δε γέννησε τον Αβιούδ, ο Αβιούδ 
δε γέννησε τον Ελιακείμ, ο Ελιακείμ δε γέννησε τον Αζώρ,  
    14 o Αζώρ δε γέννησε τον Σαδώκ, Σαδώκ δε γέννησε 
τον Αχείμ, και ο Αχείμ γέννησε τον Ελιούδ,  
    15 ο Ελιούδ δε γέννησε τον Ελεάζαρ, ο Ελεάζαρ δε 
γέννησε τον Ματθάν, Ματθάν δε γέννησε τον Ιακώβ,     
            16  και ο Ιακώβ γέννησε τον Ιωσήφ τον άντρασύζυγο 
της Μαρίας,  από  την οποία γεννήθηκε ο Ιησούς, ο λεγό-
μενοςπου λέγεται Χριστός. 

          17 ΄Ολες, λοιπόν οι γενιές από τον Αβραάμ μέχρι τον Δα-
βίδ [είναι] 14 γενεές, κι από τον Δαβίδ μέχρι την μετοικεσίαεκτόπιση 
στην Βαβυλώνα είναι 14 γενεές  και από τη μετοικεσία* στην 
Βαβυλώνα μέχρι τον Χριστό είναι 14 γενεές.  

       18  Η γέννηση δελοιπόντου  Ιησού Χριστού έγινε ως εξής:  

Αφού αρραβωνιάσθηκε η μητέρα του Μαρία με τον Ιωσήφ, 
πριν συνευρεθούνσυνενωθούν,  βρέθηκε να είναι έγκυος  από το 
΄Αγιο Πνεύμα. 19 Ο Ιωσήφ ωστόσοδε ο άντρας της, επειδή 
ήταν δίκαιος  και μη θέλοντας να την εκθέσει δημόσια, θέλη-
σε να τη διώξειχωρίσει κρυφά.     #18-ΛΚ 1:27, ΛΚ 1:35 #19-ΔΤ 24:1,10 #20-ΛΚ 1:35 #21 ΛΚ 1:31,ΠΡ. 4:12, 5:31

     20 Ενώ δε αυτός διαλογιζόταν αυτά, ναιδού, άγγελος του Κυ-
ρίου φάνηκε σε όνειρο σ’ αυτόν, λέγοντας·   Ιωσήφ, γιε του Δα-
βίδ, μη φοβηθείς να παραλάβειςαναλάβεις τη Μαριάμ τη γυναίκα 
σου· διότι  αυτό που γεννήθηκε μέσα της είναι απ’ το Πνεύμα το Αγιο, 
      21  και αυτή θα γεννήσει υιό και θα αποκαλέσεις το όνομα αυ-
τού  ΙησούII· γιατί αυτός  θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους.   
       22 ́ Ολο δε αυτό έγινε για να εκπληρωθεί το ειπωμένορηθέν 
από τον Κύριο διά μέσω του προφήτη, που έλεγε·   ΗΣ. 7:14      
          23   ΔΕΊΤΕΊΔΟΎ, Η ΠΑΡΘΕΝΑ ΘΑ ΣΎΛΛΑΒΕΊ ΚΑΊ ΘΑ ΓΕΝ-
ΝΗΣΕΊ ΓΊΟ, ΚΑΊ Θ’ ΑΠΟΚΑΛΕΣΕΊ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΎΤΟΎ ΕΜΜΑ-
ΝΟΎΗΛ,  το οποίο μεταφρασμένο είναι, ΜΑΖΊ ΜΑΣ ΕΊΝΑΊ Ο ΘΕΟΣ.  
     24 Εξεγερθείς δε ο Ιωσήφ από τον ύπνο, έκανε όπως τον 
πρόσταξε ο άγγελος του Κυρίου και παρέλαβεσπίτι τη γυναίκα 
του,        25 και δεν γνώριζεείχε επαφή με αυτή, μέχρις ότου γέν-
νησε τον υιό της  24τον πρωτότοκο· και αποκάλεσε το όνομα 
αυτού ΙΗΣΟΎ.                                                                    #25 ΕΞ 13:2, ΛΚ 2:7,21 

 
    2[β’].  1  ΑΦΟΎ δε γεννήθηκε ο Ιησούς στη Βηθλε-

έμ της Ιουδαίας, κατά τις ημέρες του βασιλιά Ηρώδη, Ναιδού,  

μάγοι ήρθαν από τα ανατολικά στα Ιεροσόλυμα, λέγοντας·       

2  Που είναι αυτός που γεννήθηκε,  ο βασιλιάς των Ίουδαί-
ων; διότι  4είδαμε το αστέρι του ευρισκόμενοι στην ανατολή και ήρ-
θαμε να τον προσκυνήσουμε.          #1-ΛΚ 2:4,6, ΓΝ 10:30, 25:6, 1ΒΑ 4:30 #2-ΛΚ 2:11, ΑΡ 24:17, ΗΣ 60:3    

 ΜΑΤ. 
1:1-2:2       847*/+

                         Πάσαι       οὖν                                                                                                έως

                                                                                                             έως

                                                                                                       έως

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

        Μνηστευθείσης γαρ                                

                συνελθειν αυτούς                                                                      εν  γαστρί  έχουσα                   εκ

                                                                                                                                                

  ἦν                                                                                                  αὐτὴν  παραδειγματίσαι  

 ἐβουλήθη      λάθρα   ἀπολῦσαι   αὐτήν                       

                                                                ἐνθυμηθέντος 

                                                                                                              

                                                                                                                             

                            το γαρ  εν αυτή γεννηθέν                                                       εκ

                                             τέξεται                    

                                    αὐτὸς  γὰρ 

                                                                γέγονεν  ἵνα 

                                             

                                                                                                                   εν γαστρί έξει               τέξεται

                                                                                                                                                    ό           

                                                                                                                         Μεθ’ ημων                                                       

                            Διεγερθεὶς                                                                                           ἐποίησεν                                                      

                                                        οὐκ    ἐγίνωσκεν                                                                                      ἔτεκε      

                                                          Τοῦ  δὲ  Ἰησοῦ  γεννηθέντος 

                                                      ἐν         

          παρεγένοντο

                                                       ὁ                     τεχθεὶς 

                                                        εἴδομεν   γὰρ 

       Συγγραφέας:  Ματθαίος      ΄Ετος  συμπλήρωσης:  π.  48 μ.Χ. **      Τόπος:  Παλαιστίνη                 
                     * Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τα συγγράμματα των Αποστολικών Πατέρων (100-120 μ.Χ.):
                       Β΄ Κλήμεντος, Διδαχή, Ιγνάτιος, Έρμάς και Πολύκαρπος κάνουν χρήση σχεδόν αποκλειστικά του Ματθαίου.

* Η χρονολογική γέννηση του Χριστού τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι ο Ηρώδης ο μέγας πέθανε το 4 π.Χ.  όταν ο Ιησούς 
ήταν 3 ετών (ΜΑΤΘ. 2:15), η δε γεννησή του έγινε το 7 π.Χ. όταν έγινε η παγκόσμια απογραφή Res Gestae επί Αυγούστου η 

οποία χωρίς διόρθωση απο την παλιά χρονολόγηση αποδίδεται στο 14 π.Χ, ουσιαστικά το 7 π.Χ.   

Το Κατά  ΜΑΤΘΑΙΟ
Το γενεολογικό δέντρο του Ιωσήφ και γέννηση του Ιησού Χριστού [π. 7 π.Χ.]*

Εισαγωγή βλ. σελ. 847α

                               Βίβλος               γενέσεως 



 ΄Αφιξη μάγων -  Φυγή στην Αίγυπτο - Σφαγή νηπίων - Κήρυγμα Ιωάννη  ΜΑΤ. 
2:3-3:10848*/+

                  3 Μόλις άκουσε αυτό ο βασιλιάς  Ηρώδης, ταράχθηκε 
και μαζί του σύμπασα  η Ιερουσαλήμ, 4 κι αφού σύναξε  όλους 
τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού,  ρωτούσε για να 
μάθει από αυτούς που γεννιέται ο Χριστός.        #4-1ΧΡ 36:14, 2ΧΡ 34:13, ΜΛ 2:7

        5 Εκείνοι λοιπόν του είπαν· Στη Βηθλεέμ της Ίουδαίας· 
γιατί έτσι είναι γραμμένο διαμέσω του προφήτη·
       6 ΚΊ ΕΣΎ, ΒΗΘΛΕΕΜ, ΤΗΣ ΓΗΣ  ΊΟΎΔΑ, ΔΕΝ ΕΊΣΑΊ ΚΑ-
ΘΟΛΟΎ ΕΛΑΧΊΣΤΗΑΣΗΜΑΝΤΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΊΣ ΗΓΕΜΟΝΊΚΕΣ ΠΟ-

ΛΕΊΣ ΤΟΎ ΊΟΎΔΑ· ΔΊΟΤΊ ΑΠΟ ΣΕΝΑ ΘΑ ΕΞΕΛΘΕΊ ΗΓΕΤΗΣ,  Ο 
ΟΠΟΊΟΣ [ΘΑ] ΠΟΊΜΑΝΕΊ ΤΟ ΛΑΟ ΜΟΎ, ΤΟΝ ΊΣΡΑΗΛ.         ΜΙΧ 5:2. ΑΠ 2:7      
        7 Τότε [ο] Ηρώδης προσκάλεσε κρυφά τους μάγους και εξα-
κρίβωσε απ’ αυτούς τον καιρό της εμφάνισης του άστρου, 
    8 και αποστέλνοντας αυτούς στη Βηθλεέμ, είπε· Πηγαίνο-
ντας εξετάστε ακριβώς σχετικά με το παιδί, αφού δε το βρείτε, 
αναγγείλτε μου, για να έλθω κι εγώ  να το προσκυνήσω.  
   9 Εκείνοι δε αφού άκουσαν τον βασιλιά αναχώρησαν· και 
να-ιδού, το αστέρι το οποίο είδαν στην ανατολή, προπορευό-
ταν απ’ αυτούς,  μέχρις ότου φτάνοντας στάθηκε πάνω από 

εκεί που ήταν το παιδί.                                              #11-ΨΛ 72:10, ΗΣ 60:6 #12 Κεφ. 1:20 

    10 ΄Οταν είδαν το αστέρι χάρηκαν, χαρά πολύ μεγάλη,  
   11 και όταν ήρθαν στο σπίτι, βρήκαν το παιδί μαζί με τη 
Μαρία τη μητέρα του, και πέφτοντας το προσκύνησαν, κι 
αφού άνοιξαν  τους θησαυρούς τους 10πρόσφεραν σ’αυτό 
δώρα, χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα·    12 και επειδή τους 
αποκαλύφθηκε [απο το Θεό]  σε όνειρο να μην επιστρέψουν  [στον] 
Ηρώδη, αναχώρησαν από άλλον δρόμο για τη χώρα τους.

       13 Αφού δε αυτοί αναχώρησαν, ναιδού, άγγελος Κυρίου 
εμφανίσθηκε σε όνειρο στον Ιωσήφ, λέγοντας· Αφού εγερθείς-
σηκωθείς πάρε το παιδί και τη μητέρα του και φεύγε στην Αίγυπτο, 
και να είσαι εκεί μέχρις ότου σου πω· γιατί πρόκειται ο Ηρώδης 
να αναζητήσει το παιδί, για να το θανατώσει.
      14 Εκείνος δε αφού σηκώθηκε  παρέλαβε το παιδί και τη 
μητέρα του [μέσα] στη νύχτα και αναχώρησε για την Αίγυπτο, 
   15 και ήταν εκεί μέχρι το  θάνατο [του] Ηρώδη· για να εκπλη-
ρωθεί το ρηθέν-ειπωμένο απ’τον Κύριο διαμέσω του προφήτη 
που έλεγε·   ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΊΓΎΠΤΟ ΚΑΛΕΣΑ ΤΟΝ ΎΊΟ ΜΟΎ. ΩΣ. 11:1     
       16 Τότε [ο] Ηρώδης, όταν είδε ότι εμπαίχθηκε απ’ τους 
μάγους,  θύμωσε υπερβολικά κι εξαποστείλας φόνευσε όλα 
τα παιδιάαγόρια στη Βηθλεέμ και σ’όλη  τη περιφέρεια της από 
δύο χρόνων και κάτω, σύμφωνα με τον καιρό που εξακρίβω-
σε απ’ τους μάγους. 

    17 Τότε εκπληρώθηκε το  ρηθέν-ειπωθέν από  τον Ιερεμία τον 
προφήτη, που έλεγε·18 ΦΩΝΗ ΑΚΟΎΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΡΑΜΑ, 
ΘΡΗΝΟΣ ΚΑΊ ΚΛΑΎΘΜΟΣ ΚΊ ΟΔΎΡΜΟΣ ΠΟΛΎΣ· [Η] ΡΑΧΗΛ 
ΕΚΛΑΊΓΕ ΤΑ ΠΑΊΔΊΑ ΤΗΣ, ΚΑΊ  ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΑΡΗΓΟ-
ΡΗΘΕΊ, ΔΊΟΤΊ ΔΕΝ ΎΠΑΡΧΟΎΝ.   ΙΕΡ 11:15

        19 Αφού δε πέθανε ο Ηρώδης, να-ιδού, άγγελος του Κυρί-
ου εμφανίστηκε σε όνειρο στον Ιωσήφ στην Αίγυπτο, 
      20 λέγοντας· Αφού σηκωθείς πάρε το παιδί και τη μη-
τέρα του και πήγαινε στη γη Ίσραήλ· διότι πέθαναν αυτοί που 
ζητούσαν τη ζωήψυχή του παιδιού.  
     21 Ο δε εξεγερθείς βλ. χ. 20 παρέλαβε το παιδί και τη μη-
τέρα του κι ήλθε στη γη Ισραήλ. 22 Αφού άκουσε δε ότι [ο] 
Αρχέλαος βασιλεύει στην Ιουδαία αντί Ηρώδη του πατέ-
ρα του, φοβήθηκε να πάει εκεί· όταν δε του αποκαλύφθη-
κε [από το Θεό] σε όνειρο αναχώρησε στα μέρη της Γαλιλαίας,  
23 και όταν ήλθε κατοίκησε σε μιά πόλη που την έλεγαν  Να-
ζαρέτ,  για να εκπληρωθή το ρηθένειπωθέν διά των προφητών· 
ότι Ναζωραίος θα ονομαστεί.  (Βλ.: Λουκ. 2[β]:41-52)          #23-ΙΩ 1:46, ΚΡ 13:5, 1ΣΑ 1:11                                                                                                                  

     3[γ’] 1 Σ’ ΕΚΕΙΝΕΣ λοιπόνδε τις μέρες έρχεται Ιωάν-
νης ο Βαπτιστής, κηρύττοντας 2στην έρημο της Ιουδαίας  

και λέγοντας· Μετανοείτε· γιατί πλησίασε η βασιλεία των 
ουρανών. 3 Διότι αυτός είναι ο ρηθείςειπωθείς από τον Ησαΐα 
τον προφήτη, που έλεγε· 4-Ειναι ΦΩΝΗ ΚΑΠΟΊΟΎ ΠΟΎ ΒΟΑ 
ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ,  ΕΤΟΊΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΎ ΚΎΡΊΟΎ, ΊΣΊΑ 
ΚΑΝΕΤΕ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΊΑ ΤΟΎ ΗΣ 40:3.   #1-ΜΚ 1:4,14, ΛΚ 3:2,3, ΙΩ 1:28, ΙΝ 14:10 #2-ΔΝ 2:44, Κφ 4:17       
     4  Αυτός λοιπόνδε ο Ιωάννης  είχε το ρούχοένδυμα του από 
τρίχες καμήλας και ζώνη δερμάτινη γύρω από τη μέση 
του, η δε τροφή του ήταν  ακρίδες και  μέλι άγριο.  ΜΚ 1:6, ΛΚ 3:4, ΙΩ 1:23 

    5 Τότε εξερχόταν προς αυτόν [τα] Ιεροσόλυμα και όλη η 
Ιουδαία και πάντα τα περίχωρα του Ιορδάνη, 6 και βαπτί-
ζονταν στον Ιορδάνη [απ’ αυτόν], εξομολογούμενοι τις αμαρτί-
ες τους.    7 ΄Οταν είδε όμωςδε πολλούς από τους Φαρισαί-
ους και Σαδδουκαίους να’ ρχονται στο βάπτισμα του, είπε 
σ’ αυτούς· 12Γεννήματα οχιάς, ποιός σας υπέδειξε να ξεφύ-
γετε  από την επερχόμεν οργή;   #5-ΜΚ 1:5, ΛΚ 3:7 #6-ΠΡ 19:4,18 #7-Κφ 12:34, ΛΚ 3:7-9, ΡΜ 5:9, 1ΘΣ 1:10 

    8 Κάνετε λοιπόν καρπούς άξιους της μετάνοιας·  
   9 και μη φανταστείτε να λέτε μέσα σας, Πατέρα έχουμε τον 
Αβραάμ· γιατί σας λέγω ότι έχει τη δύναμη ο Θεός απ’ αυ-
τούς τους λίθουςπέτρες να αναστήσει παιδιά στον Αβραάμ. 
10  Ήδη δε και η αξίνα είναι κοντά-κείτεται στη ρίζα των δέ-
ντρων·  κάθε δέντρο λοιπόν που δεν κάνει καρπό καλό,    

                           Ακούσας 

                                                                                                                                συναγαγὼν             πάντας

       

   πυνθάνετο  

                    οἱ                                        

           οὕτω    γὰρ        γέγραπται 

                                                                                                                                                                ουδαμώς      

                                                                                          εν                        τοῖς    ἡγεμόσιν                                                                   

                                                                          ἐκ   σοῦ  γὰρ                       ἐξελεύσεται   ηγούμενος                                                                                                   

                                                                                                                                                     

                                                                                                      λάθρα                                                 

   

                                                                                                                    

                                                             ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν                    

                                                                                                                                   ἐπορεύθησαν·       

                                                                                                                                                             προῆγεν                               

                                                                                                                                       έστη

                

                                                                                                                                                σφόδρα

                                                        

                                                                                                                                      προσήνεγκαν        αὐτῷ 

                                                                                                                                      

 χρηματισθέντες                                                                                                        ἀνακάμψαι 

                                                                                                           οδού                                                            
                      

                                  Ἀναχωρησάντων      δὲ    αὐτῶν

                                                                                    

 

                    ἴσθι                         ἕως    ἂν                                                   μέλλει  γὰρ  

                                                                                            τοῦ    ἀπολέσαι  

                                                              εγερθείς     

                                                

                                    ἦν                       έως                τελευτής                                            ἵνα 

  

                                                                                                                           ενεπαίχθη

                                                                 λίαν                                                                           ἀνεῖλε      πάντας   

                                                    εν πάσι τοις ορίοις                                 

   διετοῦς                                                  κατά                χρόνον                    ὃν     

                                             

                                       λέγοντος

                                                                                                                                              

κλαίουσα                               τέκνα                                            οὐκ                                παρακληθῆναι,              

                             ὅτι              οὐκ        εἰσίν.

                             Τελευτήσαντος

                                                                        Εγερθείς 

                                          πορεύου                                                       τεθνήκασι    γὰρ       

   

                                                                                                                    Ακούσας

                                                                                                                                        χρηματισθεὶς     

                                                                              απελθείν

                      ὅπως                                                                  

                                                                                           κληθήσεται.

                                                                                                                                            παραγίνεται  

  

                                                                                           ἤγγικε      γὰρ 

                                               Οὗτος   γάρ          ἐστιν

                                                  λέγοντος                                                       βοώντος εν τη ερήμω

                                                                                                             οδόν                                                ευθείας

 ποιείτε τα τρίβους αυτού.

                                                 

                                                                                                                                                                           οσφύ       

                                                                 ην

                                ἐξεπορεύετο                                                                                                             πάσα

                                               

                                                                                                            επί                                                                                               

                                                                         εχιδνων                                                                       φυγείν                                

               

                    Ποιήσατε          ουν

                                         δόξητε                 λέγειν          ἐν   ἑαυτοῖς, 

                                                   λέγω    γὰρ       ὑμῖν                   δύναται

                                                                                 ἐγεῖραι                        τέκνα          τῷ 

                             παν                               ουν                                 μη     ποιούν


