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Расшифровка  

1 Петр 1:1-10 

1 πεηξνο απνζηνινο ηπ̅ ρξ̅π εθιεθηνηο παξεπεηδεκνηο δηαζπνξαο πνληνπ γαιαηεηαο θαπαδνθεηαο αζεηαο 

θαη βηζπληαο 2 θαηα π̣[ξν]γλσζηλ ζπ̅ πξ̅ο ελ αγηαζκσ πλ̅ο εηο ππαθνελ θαη ξαληηζκνλ αηκαηνο ηπ̅ ρξ̅π 

ραξεηο πκηλ θαη εηξελε πιεζπλζεηε 3 επινγεηνο ν ζο̅ θαη πα̅ξ ηνπ θπ̅ εκσλ ηε̅π ρξ̅π ν θαηα πνιπ ειενο 

απηνπ αλαγελλεζαο εηο ειπηδ̣αλ δσζαλ δη αλαζηαζεσο ηε̅π ρξ̅π εθ λεθξσλ 4 εηο θιεξνλνκηαλ αθζαξηνλ 

θαη ακηαλ[ηνλ] [θ]α̣η̣ ακαξαληνλ ηεηεξεκε[λελ] [ελ] [νπ]ξ̣α̣[λνηο] ε̣η̣ο̣ ε̣κ̣α̣[ο]  

 

5 ηνο ελ δπ̅κη θξνπξνπκελνπ[ο] δ̣[η]α πεηζηεσο εηο ζσηεξηαλ εηπκελ απνθαιπθζελαη ελ θεξσ εζραησ 6 

αγαιιεηαζαληεο νιηγνλ αξη̣η εη δενλ εζηηλ ιππεζεληεο ελ πνιινηο πεηξαζκνηο 7 εηλα ην δνθεηκνλ ηεο 

πεηζηεσο πκσλ πνιπηεηκνηεξνλ ρξπεηνπ ηνπ απνιιπκελνπ θαη δηα ππξνο δνθεηκαδνκελνπ επξεζε εηο 

επελνλ θαη δνμαλ θαη ηεηκελ ελ απνθαιπςεη ηε̅π ρξ̅π 8 νλ νπθ εηδνληεο αγαπαηε εη νλ αξη̣εη κε νξσζηεο 

πεηζηεπεηεο δε [α]γ̣αιιεηαζζε ραξα αλεγιαι̣ε̣[ησ] [θ]α̣η δεδνμαζκελε 9 θνκε[̣ηδνκελνη] [ην] [ηεινο] [ηεο] 

[πηζηεσο] [πκσλ]  

 

ζσηεξηαλ ςπρσλ 10 πεξεη εο ζσηεξηαο εμεδεηεζαλ θαη εμεξαπλεζαλ πξνθεηαη π πεξεη ηεο εηο πκαο 

ραξεηηνο πξνθεηεπζαληεο  

 

1 Петр 1:11-20 

11 εξαπλσηεο εηο ηηλα ε πνηνλ θεξνλ εδεινπ ην ελ απηνηο πλ̅α ρξ̅π πξνκαξηπξνπκελνλ ηα εηο ρξ̅λ 

παζεκαηα θαη ηαο κεηα ηαπηαο δνμαο 12 νηο απεθαιπθζε νηη νπθ εαπηνηο πκεηλ δε δηεθνλνπλ απηα α λπλ 

αλεγγειε πκεηλ δηα ησλ επαγγειεηζακελσλ πκεηλ πλ̅αη αγεησ απνζηαιεληη απ νπξαλνπ εηο α 

επεηζπκνπζηλ αγγεινη παξαθπςαη 13 δην αλαδσζακελνη ηαο νζθπαο ηεο δηαλνηαο πκσλ  

 

λεθνληεο ηειεησο ειπεηζαηε επεη ηελ θεξνκελελ πκηλ ραξεηλ ελ απνθαιπςεη ηε̅π ρξ̅π 14 σο ηεθλα 

ππαθνεο κε ζπλζρεκαηηδνκελνη ηεο πξνηεξνλ αγλνηα πκσλ επεηζπκεηαηο 15 αιια θαηα ηνλ θαιεζαληα 

πκαο αγηνλ θαη απηνη αγεηνη ελ παζεη αλαζηξνθε γελεζεηε 16 δηνηη γεγξαπηαη αγεηνη εζεζζε δηνηη εγσ 

αγεηνο εηκεη 17 θε εη πη̅ξα θαθιεηηε ηνλ απξνζσπνιεκησο θξεηλνληα θαηα ην εθαζηνπ εξγνλ ελ θνβσ 

νπλ ηνλ ηεο παξπθεηαο πκσ ρξνλνλ αλαζηξαθεηε 18 εηδνηεο νηη  

 

νπ θαξηνηο αξγπξησ ε ρξπζεη[σ] ειπηξσζεηε εθ ηεο καηεαο πκσλ αλαζηξνθεο παηξνπαξαδνηνπ 19 

αιια ηεηκεησ αηκαηεη σο ακλνπ ακσκνπ θαη αζπεηινπ ρξ̅π 20 πξνεγλσζακελνπ κελ πξν θαηαβνιε̣ο̣ 

θνζκνπ θαλεξσζεληνο δε επ εζραησλ ρξνλσλ δη πκαο 

 

1 Петр 1:21-25 

21 ηνπο δη απηνπ πεηζηεπνληαο εηο ζλ̅ ηνλ εγεηξαληα πηνλ εθ λεθξσλ θαη δνμαλ απησ δνληα σζηε ηελ 

πεηζηεηλ πκσλ θαη ηελ ειπηδα εηλαη εηο ζλ̅ 22 ηαο ςπρα̣ο πκσ εγληθνηεο εγληθνηεο ελ ηε ππαθνε ηεο 

αιεζηαο εηο θηιαδειθηαλ αλππνθξηηνλ εθ θαζαξαο θαξδηαο  

 

[αιι]εινπο αγαπεζαηε εθηελσο 23 σ̣ο αλαγεγελλεκελνη νπθ ζπνξαο θζαξηεο αιια αθζαξηνπ δηα ινγνπ 

δσληνο ζπ̅ θαη κελνληνο 24 νηη παζα ζαξμ σο ρνξηνο θαη παζα δνμα απηεο σο αλζνο εμεξαλζε ν ρνξηνο 

θ[αη] η̣ν αλζνο εμεπεζελ 25 ην δε ξεκα θπ̅ κελεη εηο ηνλ εσλα ηνπην δε εζηηλ ην ξεκα ην εηο πκαο 

επαγγειεηζζελ 

 

1 Петр 2:1-10 

1 απνζεκελνη νπλ παζαλ θαθεηαλ θαη παλ δνινλ θαη ππνθξεηζεηο θαη θζνλν̣πο θαη παζαο θαηαιαιεηαο 2 

σο αξηηγελλεηα βξεθε ην ινγηθνλ αδνινλ γαια επεηπνζεζαηε  

 

εηλα ελ απησ απμεζεηε εη ζσηεξηα̣[λ] 3 εη εγεπζαζζαη επεηζηεπζαηε νηη ρξ̅ο ν θο̅ 4 πξνο νλ 

πξνζεξρνκελνη ιηζνλ δσληα ππν αλζξσπσλ κελ απνδεδνθεηκαζκελνλ παξα δε ζε̅σ εθγιεθηνλ εληηκνλ 5 

θαη απηνη σο ιηζνη δσληεο νηθνδνκεηζζε νηθνο πλ̅αηηθνο εηο εηεξαηεπκα αγηνλ αλελεθθαη πλ̅αηηθαο 

εππξνζδεθηνπο ησ ζσ̅ δηα ηε̅π ρξ̅π 6 δηνηη πεξηερεη ελ γξαθε εηδνπ ηηζεκεη ελ ζησλ ιηζνλ αθξνγσλεηενλ 

εγιεθηνλ εληηκνλ θαη ν πεηζηεπσλ επ απησ νπ κε θαηεζρπζε 7 νηκελ νπλ ε ηηκε ηνηο πεηζηεπνπζηλ 

απεηζηνπζεη δε ιε[1]ζνο νλ απεδνθεηκαζαλ νη νηθνδνκνπληεο  
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ν̣πηνο εγελεζε εηο θεθαιελ γσληαο 8 θαη ιηζνο πξνζθνκαηνο θαη πεηξαλ ζθαλδαινπ νη πξνζθνπηνπζηλ 

ησ ινγσ απεηζνπληεο εηο ν θαη εηεζεζαλ 9 πκεηο δε γελνο εγιεθηνλ βαζηιεηνλ εηεξαηεπκα εζλνο αγηνλ 

ιανο εηο πεξεηπνηεζεηλ νπσο ηαο αξεηαο εμαλγεηιεηε ηνπ εθ ζθνηνπο πκαο θαιεζαληνο εηο ην ζαπκαζηνλ 

θσο 10 νη πνηε νπ ιανο λπλ δε ιανο ζπ̅ νη νπθ ειεεκελνη λπλ δε ειεεζεληεο 

 

1 Петр 2:11-20 

11 αγαπεηνη παξαθαισ σο παξπθνπο θαη παξεπεηδεκνπο απερεζζε ησλ ζαξθηθσλ επεηζπκησλ αηηηλεο 

ζηξαηεπνληαη θαηα ηεο ςπρεο 12 ηελ αλαζηξνθελ πκσλ ελ ηνηο εζλεζηλ  

 

θαιελ ερνληεο εηλα ελ σ θαηαιαινπ̣ζεηλ πκσλ σο θαθνπνησλ εθ ησλ θαισλ εξγσλ επνπηεπνληεο 

δνμαζσζηλ πκσλ ηνλ ζλ̅ ελ εκεξα επεηζθνπεο 13 ππνηαγεηε παζε αλζξσπεηλ θηεηζεη δηα ηνλ θλ̅ εηηε 

βαζηιη σο ππεξερνληη 14 εηηε εγεκνζηλ σο δη απηνπ πεκπνκελνηο εηο εθδηθεζηλ θαθνπνησλ επελνλ δε 

αγαζνπνησλ 15 νηη νπησο εζηηλ ην ζειεκα ηνπ ζπ̅ αγαζνπνηνπληαο θεηκνηλ ηελ ησλ αθξνλσλ αλζξσπσλ 

αγλνηαλ 16 σο ειεπζεξνη θαη κε σο επεηθαιπκκα ερνληεο ηεο θαθεηαο ηελ ειεπζεξηαλ αιια σο ζπ̅ 

δνπινη 17 παληαο ηεηκεζαηε ηελ αδειθνηε 

 

ηα αγαπαηε ηνλ δε ζλ̅ θνβηζζε ηνλ βαζεηιεα ηεηκαηε 18 νη νηθεηε ππνηαζζνκελνη ελ παληη θνβσ ηνηο 

δεζπνηεο νπ κνλνλ ηνηο αγαζνηο θαη επεηεηθεζη αιια ηνηο ζθνιεηνηο 19 ηνπην γαξ ραξεηο εη δεηα 

ζπλεηδεζεηλ αγαζελ ζπ̅ ππνθεξεη ηεηο ιππαο παζρσλ αδηθσο 20 πνηνλ γαξ θιενο εη ακαξηαλλνληεο 

θνιαδνκελνη ππνκελεηε αιι εη αγαζνπνηνπληεο θαη παζρνληεο ππνκελεηε ηνπην ραξεηο παξα ζσ̅  

 

1 Петр 2:21-25 

21 εηο ηνπην γαξ θαη εθιεζεηε νηη θαη ρξ̅ο επαζελ πεξεη πκσλ πκεηλ απνζεηκπαλσο ππνγξακκνλ εηλα 

επαθνινπζεζεηε ηνηο εηρλεζεηλ απηνπ  

 

22 νο ακαξηηαλ νπθ επνηεζελ νπδε επξεζε δνινο ελ ησ ζνκαηη απηνπ 23 νο ινηδνξνπκελνο νπθ 

αληεινηδνξεη παζρσλ νπθ επειεη παξεδηδνπ ησ θξεηλνληη δηθεσο 24 νο ηαο ακαξηηαο πκσλ απηνο 

αλελεθθελ εηο̣ ησ ζσκαηη απηνπ επεη ην μπινλ ηλα ηαηο ακαξηηαηο απνηγεηλνκελνη ηε δηθενζπλε δεζσκελ 

νπ ησ κσισπη ηαζεηε 25 εηε γαξ σο πξνβαηα πιαλσκελα αιι επεζηξαθεηε λπλ επεη ηνλ ππκελα θαη 

επεηζθνπνλ ησλ ςπρσλ πκσλ 

 

1 Петр 3:1-10 

1 νκνησο ε γπλεθεο ππνηαζζνκελε ηνηο εηδηνηο αλδξαζεηλ εηλα θαη εη ηηλεο απεηζνπζεηλ ησ ινγσ  

 

δηα ηεο ησλ γπλεθσλ αλαζηξνθεο αλεπ ινγνπ θεξδεζεζνληαη 2 επνπηεπνληεο ηελ ελ θνβσ αγλελ 

αλαζηξνθελ πκσλ 3 σλ εζησ νπθ ν εμσζελ εκπινθεο θαη πεξεηζεζεσο ρξπζησλ ε ελδπζεσο εκαηησλ 

θνζκνο 4 αιι ν θξππηνο ηεο θαξδηαο αλζξσπνο ελ ησ θζαξησ ηνπ πξαεσο θαη εζπρηνπ πλ̅ο ν εζηηλ 

ελσπηνλ ηνπ ζπ̅ πνιπηειεο 5 νπησ γαξ πνηε θαη αη αγεηαη γπλεθεο αη ειπεηδνπζαη εηο ζλ̅ εθνζκνπλ εαπηαο 

ππνηαζνκελε ηνηο ηδηνηο αλδξαζεηλ 6 σο ζαξξα ησ αβξαακ ππεθνπζελ θλ̅ απηνλ θαινπζα εο εγελλεζεηε 

ηεθλα αγαζαπνηνπζαη  

 

θαη κε θνβνπκελε κεδεκηαλ πηνεζηλ 7 νη αλδξεο νκνησο ζπλνηθνπληεο θαηα γλσζεηλ σο αζζελεζηεξσο̣ 

ζθεπεη ησ γπλεθεησ ηηκελ απνλεκνληεο σο θε ζπλθιεξνλνκνηο ραξηηνο δνεο εσληνπ εηο ην κε 

εθθνπηεζζε ηαο πξνζεπραο πκσλ 8 ην δε ηεινο παληεο νκνθξνλεο ζπλπαζεηο θηιαδειθνη επζπιαλρλνη 

ηαπεηλνθξνλεο 9 κε απνδηδνληεο θαθνλ αληη θ[α]θνπ ε ινηδνξηαλ αληη ιπδνξηαο ηνπλαληηνλ δε 

επινθγνπληεο νηη εηο ηνπην εθιεζεηε εηλα επινγεηαλ θιεξνλνκεζεηε 10 ν γαξ ζεισλ δνελ αγαπαλ θαη 

εηδεηλ εκεξαο αγαζαο παπζαζζαη ηε γισζαλ απν θαθνπ θαη ρεηιε ηνπ κε ιαιεηλ δνινλ  

 

1 Петр 3:11-20 

11 εθθιηλαησ δε απν θαθνπ θαη πνηεζαησ αγαζνλ δεηεζαησ εηξελελ θαη δησμαησ απηελ 12 νηη 

νθζαικνη θπ̅ επεη δηθενπο θαη σηα απηνπ εηο δεεζηλ απησλ πξνζσπνλ δε θπξηνπ επη πνηνπληαο θαθα 13 

θαη ηηο ν θαθνζσλ πκαο εαλ ηνπ αγαζνπ δεισηαη γελ̣εζζε 14 αιι εη θε παζρνηηε δηα δηθενζπλελ 

κ̣αθαξεηνη ηνλ δε θνβνλ απη̣σλ κε θνβεζεηε 15 θλ̅ δε ηνλ ρξ̅λ αγεηαζαηε ελ ηαηο θαξδηαη πκ̣σλ εηνηκνη 
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αεη πξνο απνινγηαλ παληη ησ εηνπληη πκαο ινγνλ πεξεη ηεο ελ πκεηλ ειπεηδνο 16 αιια κεηα πξαπηεηνο 

θαη θνβνπ ζπλεηδεζηλ ερνληεο αγαζελ ηλα ελ σ θαηαιαιεηζζε εζρπλζσζηλ νη επεξεα̣δνληεο πκσλ ηελ ελ 

ρξ̅σ  

 

αγαζελ αλαζηξνθελ 17 θξηηηνλ γαξ αγαζνπνηνπληαο εη ζεινη ην ζειεκα ηνπ ζπ̅ παζρεηλ ε 

θαθνπνηνπληαο 18 νηη ν ρξ̅ο απαμ πεξη ακαξηησλ ππεξ πκσλ απεζαλελ δηθενο ππεξ αδηθσλ ηλα πκαο 

πξνζαγαγε ησ ζσ̅ ζαλαησζεηο ζαξθεη δσνπνηεζεηο ⸆ ελ πλ̅η 19 ελ σ θαη ηνηο ελ θπιαθε πλ̅ηη πνξεπζεηο 

εθεξπμελ 20 απηζεζαζηλ πνηε νηε απεμεδερεην ε ηνπ ζπ̅ καθξνζπκηα ελ εκεξεο λσε θαηαζθεπαδνκελεο 

θεβσηνπ εηο ελ νιηγνη ηνπην εζηηλ ςπραη δηεζσζεζαλ δη πδαηνο 

 

1 Петр 3:21-22 

21 θαη πκαο αληηηππνλ λπλ ζσδεη βαπηεηζκα νπ ζαξθνο απνζεζεηο ξππνπ αιια ζπλεηδεζεσο αγαζεο 

επεξσηεκα εηο ζλ̅ δη αλαζηαζεσο ηε̅π ρξ̅π 22 νπ εζηηλ ελ δεμηα ηνπ ζπ̅ πνξεπζεηο εηο νπξαλνλ  

 

ππνηαγελησλ απησ αγγεισλ θαη εμνπζεησλ θαη δπλακεσλ 

 

1 Петр 4:1-10 

1 ρξ̅π νπλ παζνληνο ζαξθη θαη πκεηο ηελ απηελ ελλνηαλ νπιηζαζζε νηη ν παζσλ ζαξθεη πεπαπηαη 

ακαξηηαο 2 εηο ην κεθεηεη αλζξσπσλ επεηζπκηαηο αιια ζειεκαηη ζπ̅ ηνλ επηιππνλ ελ ζαξθεη ζσζαη 

ρξνλνλ 3 αξθεηνο γαξ ν παξειειπζσλο ρξνλνο ην βνπιεκα ησλ εζλσλ θαηηξγαζζαη πεπνξεπκελνπο ελ 

αζειγεηαηο επεηζπκηαηο νηλνθξπθεηαηο θσκνηο πνηνηο θαη αζεκεηηνηο εηδσινιαηξηαηο 4 ελ σ μεληδνληαη κε 

ζπληξερνλησλ πκσλ  

 

εηο ηελ απηελ ηεο αζσηηαο αλαρπζηλ βιαζθεκνπληεο 5 νη απνδσζνπζηλ ησ εηνηκσ θξηλε δσληαο θαη 

λεθξνπο 6 εηο ηνπην γαξ θαη λεθξνηο επεγγειεηζζε εηλα θξηζσζηλ ελ θαη αλζξσπνπο ζαξθη δσζεη δε 

θαηα ζλ̅ πλ̅ηη 7 παλησλ δε ην ηεινο εγγεηθελ ζσθξνλεζαηε νπλ θαη λεςαηε εηο πξνζεπραο 8 πξν παλησλ 

ηελ εηο απηνπο αγαπελ εθηελε ερνληεο νηη αγαπε θαιπςεη πιεζνο ακαξηησλ 9 θηινμελνη εηο αιιεινπο 

αλεπ γνγπδκνπ 10 εθαζηνο θαζσο ειαβελ ραξηζκα εηο εαπηνπο απην δηαθνλνπληεο σο θαινη νηθνλνκνη 

πνηθεηιεο ραξηηνο ζπ̅ 

 

1 Петр 4:11-19 

11 εη ηεηο ιαιεη σο ινγεηα ζπ̅ εη ηεηο δηαθνλεη σο εμ ηζρπνο  

 

εο ρνξεγεη ν ζο̅ εηλ ελ παζη δνμαδεηαη ν ζο̅ δηα ηε̅π ρξ̅π σο εζηηλ δνμα θαη θξαηνο εη ηνπο εσλαο ακελ 12 

αγαπεηνη κε μελεηδεζζε επεη ηε ελ πκηλ ππξσζεη πξνο πεηξαζδνλ πκεηλ γεηλνκελε σο μελνπ πκελ 

ζπκβελνληνο 13 αιια θαζν θνηλσλεηηε ηνηο ηνπ ρξ̅π παζεκαζηλ ρεξεηε εηλα θαη ελ ηε απνθαιπςεη ηεο 

δνμεο απηνπ ραξεηαη αγαιιεησκελνη 14 εη νλεηδηδεζζε ελ νλνκαηη ρξ̅π καθαξηνη νηη ην ηεο δνμεο θαη ην 

ηνπ ζπ̅ πλ̅α εθ πκαο επαλαπεπαπηε 15 κε γαξ ηηο πκσλ παζρεησ σο θνλεπο ε σ θιεπηεο ε σο θαθνπνηνο 

ε σο αιινηξηνηο επεηζθνπνο 16 εη δε  

 

ρξηζηηαλνο κε εζρπλεζζσ δνμαδεησ δε ηνλ ζλ̅ ελ ησ νλνκαηη ηνπησ 17 νηη ν θεξνο ηνπ αξμαζζαη ην 

θξηκα απν ηνπ νηθνπ ηνπ ε̣η̣ εη δε πξ̣σηνλ αθ εκσλ ηη ην ηεινο ησλ απεηζνπλησλ ησ ηνπ ζπ̅ επαγγειεησ 18 

θαη εη ν κελ δηθενο κνιεηο ζσδεηαη ν ακαξησινο θαη αζεβεο πνπ θαλεηηε 19 σζηε θαη νη παζρνληεο θαηα 

ην ζειεκα ηνπ ζπ̅ πηζησ θηεηζηε παξαηηζεζζσζαλ ηαο ςπραο απησλ ελ αγαζνπνηεηε̣ο 

 

1 Петр 5:1-10 

1 πξεζβπηεξνπο νπλ ελ πκηλ παξαθαισ ν ζπλπξεζβπηεξνο θαη καξηπο ησλ ηνπ ζπ̅ παζεκαησλ ν θαη 

κειινπζεο απνθαιππηεζηε ηεο δνμεο θνηλσλνο 2 πνηκαλαηε  

 

ην ελ πκηλ ππκληνλ ηνπ ζπ̅ επεηζθνπνπληεο κε αλαθθαζησο αιια εθνπζησο θαηα ζλ̅ κεδε εζρξνθεξδσο 

αιια πξνζπκσο 3 κεδε σο θαηαθπξηεπνληεο ησλ θιεξσλ αιια ηνηπνη γεηλνκελνη ηνπ πνηκληνπ 4 θαη 

θαλεξσζεληνο ηνπ αξρεηπνηκελνο θνκεηεηζζε ηνλ ακαξαληηλνλ ηεο δνμεο ζηεθαλνλ 5 νκνησο λεσηεξνη 

ππνηαγεηε πξεβπηεξνηο παληεο δε ελ αιιεινηο ηελ ηαπηλνθξνζπλελ ελθνκβσζαζζζε νηη ζο̅ ππεξεθαλνηο 

αληηαληηηαζζεζηαη ηαπεηλνηο δε δηδσζηλ ραξεηλ 6 ηαπεηλσζεηε νπλ ππν ηελ θξαηεαλ ρεηξα ηνπ ζπ ηλα 
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πκαο πςσζε ελ θεξσ  

 

7 παζαλ ηελ κεξηκλαλ πκσλ απνξεηςαληεο επ απηνλ νηη απησ κειεη πεξη πκσλ 8 λεςαηε γξεγνξεζαηε 

νηη ν αληηδηθνο πκσλ ν δηαβνινο σο ειεσλ νξπνκελνο πεξεηπαηεη δεησλ ηηλα θαηαπεηε 9 αληηζηεηε 

εδξενη ηε πεηζηεη εηδνηεο νηη ηα απηα ησλ παζεκαησλ ηε ελ ησ θνζκσ πκσλ αδειθνηεηη επεηηειεηηαη 10 

ν δε ζο̅ παζεο ραξηηνο ν θαιεζαο πκαο εηο ηελ εσληαλ απηνπ δνμαλ ελ ρξ̅σ ηε̅π νιηγνλ παζνληαο απηνο 

θαηαξηεηζεη ζηεξεημεη ζεκειησζε  

 

1 Петр 5:11-14 

11 απησ θξαηνο εηο ηνπο εσλαο ακελ  

 

12 δηα ζηινπαλνπ πκηλ ηνπ πεηζηνπ αδειθνπ σο ινγεηδνκαη δηα βξαρεσλ εγξαςα παξαθαισλ θαη 

επεηκαξηπξσλ ηαπηελ εηλαη αιεζε ραξεηλ ζπ̅ εηο ελ ζηεηε 13 αζπαδεηε πκαο ε ελ βαβπισλη ζπλεθιεθηε 

θαη καξθνο ν πηνο κνπ 14 αζπαζαζζαη αιιεινπο ελ θηιεκαηεη αγαπεο 

 

1 Петр Subscriptio 

Subscr. πεηξνπ επηζηνιε α̅  

 

2 Петр Inscriptio 

Inscr. πεηξνπ επηζηνιε β̅  

 

2 Петр 1:1-10 

1 ζηκσλ πεηξνο δνπινο θαη απνζηνινο ηε̅π ρξ̅π ηνηο ηζνηηκνλ εκηλ ιαρνπζηλ πεηζηηλ ελ δηθενζπλε ηνπ ζπ̅ 

εκσλ θαη ζσηεξνο ηε̅π ρξ̅π 2 ραξεηο πκηλ θαη εηξελε πιεζπλζεηε ελ επεηγλσζε ηνπ ζπ̅ ηε̅π ηνπ θπξηνπ 

εκσλ 3 σο παληα εκηλ ηεο ζηαο δπλακεσο απηνπ ηα πξνο δνελ θαη επζεβηαλ δεδσξεκελεο δηα ηεο 

επεηγλσζεσο ηνπ θαιεζαληνο εκαο δηα δνμεο θαη αξεηεο 4 δη σλ ηα ηεηκεηα θαη κεγεηζηα επαγγεικαηα 

εκηλ δεδσξεηε ηλα δηα ηνπησλ γελεζζε ζεηαο θνηλσλνη θπζεσο απνθπγνληεο ηελ ελ ησ θνζκσ 

επεηζπκηαλ θζνξαλ 5 θαη απην ηνπην δε ζπνδελ παζαλ  

 

παξεηζελεγθαληεο επεηρνξεγεζαηε ελ ηε πεηζηη πκσλ ηελ αξεηελ ελ δε ηε αξεηε ηελ θ γλσζηλ 6 ελ δε ηε 

γλσζε ηελ ελθξαηεηαλ ελ δε ηε ελθξαηηα ηελ ππνκνλελ ελ δε ηε ππνκνλε ηελ επζεβηαλ 7 ελ δε ηε 

επζεβηα ηελ θηιαδειθηαλ ελ δε ηε θηιαδειθηα ηελ αγαπελ 8 ηαπηα γαξ πκηλ ππαξρνληα θαη πιενλαδνληα 

νπθ αξγνπο νπδε αθαξπνπο θαζεηζηεζηλ εηο ηελ ⸆ θπ̅ εκσλ ηε̅π ρξ̅π επηγλσζηλ 9 σ γαξ κε παξεζηηλ 

ηαπηα ηπθινο εζηηλ κπαηηδσλ ιεζελ ιαβσλ ηνπ θαζαξεηζκνπ ησλ παιαη απηνπ ακαξηησλ 10 δην καιινλ 

αδειθνη ζπνπδαζαηε βεβεαλ πκσλ ηελ θιεζεηλ θαη εθινγελ πνηεηζζαη  

 

ηαπηα γαξ πνηνπληεο νπ κε πηεζεηε πνηε  

 

2 Петр 1:11-20 

11 νπησο γαξ πινπζησο επηρνξεγεζεζεηαη πκηλ ε εηζνδνο ε εηο ηελ εσληνλ βαζηιηαλ ηνπ θπ̅ εκσλ θαη 

ζσηεξνο ηε̅π ρξ̅π 12 δη νπ κειιεζσ αη πκαο ππνκηκλεζθεηλ πεξεη ηνπησλ θαηθαηπεξ εηεηδνηαο θαη 

εζηεξηγκελνπο ελ ηε παξνπζε αιεζηα 13 δηθαηνλ δε εγνπκε εθ νζνλ εηκεη ελ ηνπησ ησ ζθελσκαηη 

δηεθγεηξηλ πκαο ελ ππνκλεζεη 14 ηδσο νηη ηαρεηλε εζηηλ ε απνζεζηο ηνπ ηνπ ζθελσκαηνο κνπ θαζσο θαη 

ν θο̅ εκσλ ηε̅ο ρξ̅ο εδεισζελ κνη 15 ζπνπδαδσ δε εθαζηνληε ερεηλ πκαο κεηα ηελ εκελ εμνδνλ ηελ  

 

ηνπησλ κλεκελ πνηεηζζαη 16 νπ γαξ ζεζνθεηζκελνηο κπζνηο εμαθνινπζεζαληεο εγλσξηζακελ πκηλ ηελ 

ηνπ θπ̅ εκσλ ηε̅π ρξ̅π δπλακηλ θαη ·παξνπζηαλ αιι επνπηαη γελεζεληεο ηεο εθεηλνπ κεγαιηνηεηνο 17 

ιαβσλ γαξ παξα ζπ̅ πξ̅ο ηηκελ θαη δνμαλ θσλεο ελερζεηζεο απησ ηνη[1]ζδε ππν ηεο κεγαινπξεπνπο 

δνμεο ν πηνο κνπ ν αγαπεηνο κνπ νπηνο εζηηλ εηο νλ εγσ επδνθεζα 18 θαη ηαπηελ ηελ θσλελ εκεηο 

εθνπζακελ εμ νπξαλνπ ελερζεηζαλ ζπλ απησ νληεο ελ ησ αγησ νξεη 19 θαη ερνκελ βεβεσηεξνλ ηνλ 

πξνθεηηθνλ ινγνλ σ θαισο πνηεηηε πξνζερνλ 

 

ηεο σο ιπρλσ θελνληη ελ απρκεξσ ηνπσ εσο νπ εκεξα δηαπγαζε θαη θσζθνξνο αλαηεηιε ελ ηαηο 

θαξδηαηο πκσλ 20 ηνπην πξσηνλ γεηλσζθνληεο νηη παζα πξνθεηηα θαη γξαθε ηδηαο επεηιπζεσο νπ 
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γεηλεηαη 

 

2 Петр 1:21 

21 νπ γαξ ζειεκαηη αλζξσπνπ ελερζε ε πξνθεηηα πνηε αιια πην πλ̅ο αγηνπ θεξνκελνη ειαιεζαλ απν ζπ̅ 

αλζξσπνη  

 

2 Петр 2:1-10 

1 εγελνλην δε θαη ςεπδνπξνθεηαη ελ ησ ιασ σο θαη ελ πκηλ εζνληε ςεπδνδηδαζθαινη νηηηλεο 

παξεηζαμνπζηλ εξεζηο απσιεηαο θαη ηνλ αγνξαζαληα απηνπο δεζπνηελ αξλνπκελνη επαγνληεο εαπηνηο 

ηαρεηλελ απσιεηαλ 2 θαη πνιινη εμαθνινπζεζνπζηλ απησλ ηαηο αζειγηαηο  

 

δη νπο ε νδνο ηεο αιεζηαο βιαζθεκεζεζεηαη 3 θαη ελ πιενλεμηα πιαζηνηο ινγνηο πκαο εκπνξεπζνληαη 

νηο ην θξηκα εθπαιαη νπθ αξγεη θαη ε απσιηα απησλ νπ λπζηαδεη 4 εη γαξ ν ζο̅ αγγεισλ ακαξηεζαλησλ 

νθ ·εθηζαην αιια ζεηξαηο δνθνπ ηαξηαξσζαο παξεδσθελ εηο θξηζηλ ηεξνπκελνπο 5 θαη αξρενπ θνζκνπ 

νπθ εθηζιην αιια̣ νγδννλ λσε δηθενζπλεο θεξπθα εθπιαμελ θαηαθιπζκνλ θνζκσ αζεβσλ επαμαο 6 θαη 

πνιεηο ζνδνκσλ θαη γνκνξαο ηεθξσζαο θαηεθξηλελ η̣π̣νδηγκα κειινλησλ αζεβεζεη ηεηεηθσο 7 θαη 

·δηθενλ ιση θαηαπνλνπκελνλ ππν ηεο ησλ αζεζκσλ ελ αζζειγηα αλαζηξνθεο εξπζαην  

 

8 βιεκκαηη γαξ θαη αθνε ν δηθενο ελθαηπθσλ ελ απηνηο εκεξαλ εμ εκεξαο ςπρελ δηθεαλ αλνκνηο εξγνηο 

εβαζαζαληδελ 9 νηδελ θπξηνο επζεβεηο εθ πεηξαζκνπ ξπζαζζαη αδηθνπο δε εηο εκεξαλ θξηζεσο 

θνιαδνκελνπο ηξεηλ 10 καιιηζηα δε ηνπο νπεηζσ ζαξθνο ελ επεηζπκεηαο ζαξθνο πνξεπνκελνπο θαη 

θπξηνηεηνο θαηαθξνλνπληαο ηνικεηαη απδαδεηο δνμεο νπ ηξεκνπζηλ βιαζθεκνπληεο 

 

2 Петр 2:11-20 

11 νπνπ αγγεινη θαη δπλακεηο κεηδνλεο νληεο νπ θεξνπζηλ θαη απησλ παξα θπ̅ βιαζθεκνλ θξηζηλ 12 

νπηνη δε σο αινγα δσα θπζηθα εηο αισζηλ θαη θζνξαλ ελ νηο αγλννπζηλ βιαζθεκνπληεο  

 

ελ ηε θζνξα απησλ θαη θαη θζαξεζνληαη 13 αδηθνπκελνη κηζζνλ αδηθεηαο εδνλε εγνπκελνη ηελ ελ 

εκεξα ηξπθεο ζπεηινη θαη κσκνη εληξπθνπληεο ελ ηαηο απαηαηο απησλ ζπλεπσρνπκελνη πκηλ 14 

νθζαικνπο ερνληεο κπραιηδνο θαη αθαηαπαπζηνπο ακαξηηαο δειεαδνληεο ςπραο αζηεξηθηνπο θαξδηαλ 

γεγπκλαζκελελ πιενλεμηαο ερνληεο θαηαξαο ηεθλα 15 θαηαιηπνληεο επζεηαλ νδνλ επιαλεζεζαλ 

εμαθνινπζεζαληεο ηε νδσ ηνπ βαιιαακ ηνπ βνζνξ κηζζνλ αδηθηαο εγαπεζαλ 16 ειεγμηλ δε εζρελ ηδηαο 

παξαλνκηαο ππνδπγηνλ αθσλνλ ελ αλζξσπνηο θσλε  

 

θζεγμακελνλ εθσιπζελ ηελ ηνπ πξνθεηνπ παξαθξνληαλ 17 νπηνη εηζηλ πεγαη αλπδξνη θαη νκεηριαη πην 

ι̣ειαπνο ειαπλνκελε νηο δνθνο ηνπ ζθνηνπο ηεηεξεηε 18 ππεξνγθα γαξ καηενηεηνο θζεγγνκελνη 

δειεαδνπζηλ ελ επεηζπκηαηο ζαξθνο αζζειγεηαηο ηνπο νιηγσο απνθζεγγνληαο ηνπο ελ πιαλε 

αλαζηξεθνκελνπο 19 ειεπζεξηαλ απηνηο επαγγειινκελνη απηνη δνπινη ππαξρνληεο ηεο θζνξαο σ γαξ 

ηεηο εηηεηε ηνπησ δεδνπισηε 20 εη γαξ απνθπγνληεο ηα κηαζκαηα ηνπ θνζκνπ ελ επεηγλσζεη ηνπ θπξηνπ 

εκσλ θαη ζσηεξνο ηε̅π ρξ̅π ηνπηνηο δε παι̣ηλ ελπιαθεληεο εηησληαη γεγνλελ απηνηο ηα εζραηα ρεηξνλα 

ησλ πξσησλ 

 

2 Петр 2:21-22 

απηνηο κε εγλσθελε ηελ νδνλ ηεο δηθαηνζπλεο ε επεηγλνπζηλ ππνζηξεςε εθ ηεο παξαδνζεηζεο απηνηο 

αγηαο εληνιεο 22 ζπκβεβεθελ απηνηο ην ηεο αιεζνπ παξπκεηαο θπσλ επηζηξεςαο επεη ην ηδηνλ εμεξακα 

θαη πο ινπζακελε εηο θπιεηζκνλ βνξβνξνπ 

 

2 Петр 3:1-10 

1 ηαπηελ εδε αγαπεηνη δεπηεξαλ πκηλ γξαθσ επηζηνιελ ελ αηο δηεγεηξσ πκσλ ελ ππνκλεζεη ηελ 

ηιεηθξηλε δηαλπαλ 2 κλεζζελαη ησλ πξνεηξεκελσλ ξεκαησλ ππν ησλ αγησλ πξνθεησλ θαη ηεο ησλ 

απνζηνισλ πκσλ εληνιεο ηνπ θπ̅ θαη ζσηεξνο 3 ηνπην πξσηνλ γεηλσζθνληεο νηη ειπζνληαη  

 

επ εζραησλ ησλ εκεξσλ ελπεγκνλε εκπεθηαη θαηα ηαο ηδηαο επεηζπκηαο πνξεπνκελνη 4 θαη ιεγνληεο πνπ 

εζηηλ ε επαγγειηα ηεο παξνπζηαο απηνπ αθ εο γαξ νη παηεξεο εθνηκεζεζαλ παληα νπησο δηακελεη απ 
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αξρεο θηεηζεσο 5 ιαλζαλεη γαξ απηνπο ηνπην ζεινληαο νηη νπξαλνη εζαλ εθπαιαη θαη γε εμ πδαηνο θαη 

δηα πδαηνο ζπλεζησζεο ησ ηνπ ζπ̅ ινγσ 6 δη σλ ν ηνηε θνζθκνο πδαηη θαηαθιπζζεηο απσιεην 7 νη δε 

λπλ νπξαλνη θαη γε ησ απησ ινγσ ηεζεζαπξηζκελνη εηζηλ ππξεη ηεξνπκελνη εηο εκεξαλ θξηζεσο θαη 

απσιεηαο αζεβσλ αλζξσπσλ 8 ελ δε ηνπησ κε ιαλζαλεησ πκαο αγαπεηνη νηη κηα εκεξα παξα  

 

θσ̅ σο ρηιηα εηε σο εκεξα κηα 9 νπ βξαδπλεη θο̅ ηεο επαγγειηαο σο ηηλεο βξαδπηεηα εγνπληαη αιια 

καθξνζπκεη εηο πκαο κε βνπκελνο λαο απνιεζζαη αιια παληαο εηο κεηαλνηαλ ρσξεζαη 10 εμεη δε εκεξα 

θπ̅ σο θιεπηεο ελ ε νη νπξαλνη ξπδεδνλ παξειεπζνληαη ζηπρηα δε θαπζνπκελα ιπζεζεηαη θαη γε θαη ηα 

ελ απηε εξγα επξεζεζεηαη ιπνκελα 

 

2 Петр 3:11-18 

11 ηνπησλ νπησο παλησο ιπνκελσλ πνηαπνπο δη ππαξρεηλ ⸆ ελ αγεηαηο αλαζηξνθαηο  

 

θαη επζεβηαηο 12 πξνζδνθσληαο θαη ζπεπδνληαο ηελ παξνπζηαλ ηεο ηνπ ζπ̅ εκεξαο δη ελ νπξαλνη 

ππξνπκελνη ιπζεζνληαη θαη ζηπρηα θαπζνπκελα ηεθεηαη 13 θελνπο δε νπξαλνπο θαη γελ θαηλελ θαηα ην 

επαγγεικα απηνπ πξνζδνθσκελ ελ νηο δηθαηνζπλε θαηνηθεη 14 δην αγαπεηνη ηαπηα πξνζδνθσληεο 

ζπνπδαζεηαη αζπεηινη θαη ακα̣κεηνη απησ επξεζελαη ελ εηξελε 15 θαη ηελ ηνπ θπ̅ εκσλ καθξνζπκηαλ 

ζσηεξηαλ εγεηζζε θαζσο θαη ν αγαπεηνο εκσλ αδειθνο παπινο θαηα ηελ δνζηζαλ απησ ζνθηαλ 

εγξαςελ πκεηλ 16 σο θε ελ παζαηο επηζηνιαηο ιαισλ ελ απηαηο  

 

πεξη ηνπησλ ελ αηο εζηηλ δπζλνεηα ηηλα α νη ακαζεηο θαη αζηεξηθηνη ζηξεβισζνπζηλ σο θαη ηαο ιππαο 

γξαθαο πξνο ηελ ηδηαλ εαπησλ απσιεηαλ 17 πκεηο νπλ αγαπεηνη πξνγηλσζθνληεο θπιαζεζζαη ηλα κε ηε 

ησλ αζεζκσλ πιαλεο ζπλαπαρζεληεο εθπεζεηε ηνπ ηδηνπ ζηεξηγκνπ 18 απμαλεζζε δε ελ ραξηηη θαη 

γλσζε ηνπ θπ̅ εκσλ θαη ζσηεξνο ηε̅π ρξ̅π απησ ε δνμα θαη λπλ θαη εηο εκεξαλ αησλνο ακελ  

 

πεηξνπ επηζηνιε β 

 

ηνδα επεηζηνιε·  

 

 Иуда 1:1-10 

1 ηνπδαο ηε̅π ρξ̅π δνπινο αδειθν̣ο δε ηαθσβνπ ηνηο ελ ζσ̅ πξ̅η εγαπεκελνηο θαη ηε̅π ρξ̅σ ηεηεξ̣εκελνηο 

θιεηνηο 2 ειενο πκηλ θαη εηξελε θαη αγαπε πιεζπλζηε 3 αγαπεηνη παζαλ ζπνπδελ πνηεζακελνο ηνπ 

γξαθηλ πκηλ πεξεη ηεο θνηλεο εκσλ ζσηεξηαο αλαγθελ εζρνλ γξαςαη πκηλ παξαθαισλ επαγσληδεζζε ηε 

απαμ παξανζεηζε πεηζηη ηνηο αγηνηο πεηζηεη 4 παξεηζεδπζαλ  

 

γαξ ηηλεο αλ̅νη νη παιε πξνγεγξακελνη εηο ηνπην ⸆ θξηζ̣κα αζεβεηο ηε ηνπ ζπ̅ εκσλ ραξεηηα κεηαηηζεληεο 

εηο αζειγεηαλ θαη ηνλ λνκνλ εκσλ δεζπνηελ θαη θλ̅ ηε̅λ ρξ̅λ εκσλ αξλνπκελνη 5 ππνκλεζε δε πκαο 

βνπινκαη εηδνηαο απαμ παληαο νηη ζο̅ ρξ̅ο ιανλ εγ γεο εγππηνπ ζσζαο ην δεπηεξνλ ηνπο κε 

πεηζηεπζαληαο απσιεζελ 6 αγγεινπο ηε ηνπο κε ηεξεζαληαο ηελ εαπησλ αξρελ αιια απνιεηπνληαο ην 

ηδηνλ νηθεηεξηνλ εηο θξηζηλ κεγαιεο εκεξαο δεζκνηο αεηδεηνηο ππν δνθνλ ηεηεξεθελ  

 

7 σο ζνδνκα θαη γνκνξα θαη ε πεξεη απηαο πνιεηο ηνλ νκνηνλ ηξνπνλ ηνπηνηο εθπνξλεπζαζζαη θαη 

απειζνπζε νπηζσ ζαξθνο ηεξαο πξνζθεηληε δηγκα ππξνο εσληνπ δηθελ ππερνπζαη 8 νκνησο κεληνη θαη 

νπηνη ελππληαδνκελνη ζαξθα κεηελνπζηλ θπξηνηεηα δε αζεηνπζη δνμαο δε βαζθεκνπζηλ 9 ν δε κηραεο ν 

αξραγγεινο νηε ησ δηαβνισ δηαθξηλνκελνο δηειεγεην πεξη ηνπ κνπζεσο ζσκαηνο νπθ εηνικεζελ θξηζηλ 

επελεγθεηλ βιαζθεκηαο αιια εηπελ επεηηεηκεζαη ζνη θο̅ 10 νπηνη δε νζα κελ νπθ πδαζηλ βαζθεκνπζηλ  

 

νζα δε θπζηθσο σο ηα αινγα δσα επεηζηαληαη ελ ηνπηνηο θζηξνληαη 

 

 Иуда 1:11-20 

11 νπαη απηνη νηη ηε νδσ ηνπ θαηλ επνξεπζεζαλ θαη ηε πιαλε ηνπ βαιααθ κεηζζνπ εμερπζεζαλ θαη ηε 

αληηινγεηα ηνπ θνξε απσινλην 12 νπηνη εηζηλ νη ελ ηαηο αγαπαηο πκσλ ζπεηιαδεο ζπλεπρνκελνη αθνβσο 

απηνπο ππκελνληεο λεθειε αλπδξνη ππν αλεκσλ παξαθεξνκελνη δελδξα θζηλνπσξηλα αθαξπα δηο 

απνζαλνληα εθξηδσζεληα 13 θπκαηα θπκαηα αγξηα ζαιαζεο απαθξηδνληα ηαο εαπησλ αηζρπλαο αζηεξεο  
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πιαλεηε νηο δνθνο ηνπ ζθνηνπο εηο εσλα ηεηεξεηε 14 επξνθεηεπζελ δε θαη ηνπηνηο εβδνκνο απν αδακ 

ελσρ ιεγσλ ηδνπ ειζελ θο̅ ελ αγησλ αγγεισλ κπξηαζηλ 15 πνηεζαη θξηζηλ θαηα παλησλ θαη ειεγμε παζαλ 

ςπρελ πεξεη παλησλ ⸆ ζθιεξσλ σλ ειαιεζαλ θαη απηνπ ακαξησινη αζεβεηο 16 νπηνη εηζηλ γνγγπζηε 

κεκςηκνηξνη ⸆ θαη ζηνκα απησλ ιαιεη ππεξνγθα ζαπκαδνληεο πξνζσπα σθειηαο ραξεηλ 17 πκεη δε 

αγαπεηνηο κλεζζεηε ησλ ξεκαησλ ησλ πξνεηξεκελσλ ππν ησλ απνζηνισλ ηνπ θπ̅ εκσλ ηε̅π ρξ̅π 18 νηη 

ειεγνλ πκηλ  

 

νηη επ εζραηνπ ρξνλνπ εζνληαη εκπεθηε θαηα ηαο εαπησ επεηζπκηαο πνξεπνκελνη ησλ αζεβησλ 19 νπηνη 

εηζηλ νη απνδησξηδνληεο ςπρηθνη πλ̅α κε ερνληεο 20 πκηο δε αγαπεηνη ηε εαπησλ αγηνηεηη πεηζηη 

αλπθνδνκεηζζαη ελ πλ̅ηη αγησ πξνζερνκελνη εαπηνηο· 

 

 Иуда 1:21-25 

21 εαπηνπο ελ αγαπε ζπ̅ ηεξεζσκελ πξνζδερνκελνη ην ειενο ηνπ θπ̅ εηο δνελ εκσλ ηε̅π ρξ̅π αησληνλ 22 

νπο κελ 23 εθ ππξνο αξπαζαηε δηαθξηλνκελνπο δε ειεεηηε ελ θνβσ κεηζνπληεο θαη ηνλ απν ηεο ζαξθνο 

εζπεηισκελνη ρηησλα 24 ησ δε δπλακελσ ζηεξημαη αζπεηινπο ακσκν̣πο  

 

αγλεπνκελνπο απελαληη ηεο δνμεο απηνπ ελ αγαιιηαζη 25 κνλσ ζσ̅ εκσλ απησ δνμα θξαηνο ηηκε δηα ηε̅π 

ρξ̅π ηνπ θπ̅ σ εκσλ απησ δνμα θαη κεγαινζπλε θαη λπλ θαη εηο ηνπο παληαο εσλαο ακελ  

 

 

 ηνπδα επεηζηνιε 
 

 


