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ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Αποκλυψι Ιησο Χριστο, ν δωκεν α#τ $ θε&, δεξαι το
δο(λοι α#το ) δε γεν+σθαι ,ν τχει, κα. ,σ/µανεν 1ποστε2λα δι3
το 1γγ+λου α#το τ δο(λ4 α#το Ιωνν5, 6 ,µαρτ(ρησεν τ7ν
λ&γον το θεο κα. τ8ν µαρτυρ2αν Ιησο Χριστο, 9σα ε:δεν. Μακριο $ 1ναγιν>σκων κα. ο? 1κο(οντε το@ λ&γου τ προφητε2α
κα. τηροντε τ3 ,ν α#τ γεγραµµ+να, $ γ3ρ καιρ7 ,γγ(. Ιωννη τα Bπτ3 ,κκλησ2αι τα ,ν τ Ασ2C· χρι Eµν κα. εFρ/νη
1π7 $ Gν κα. $ Hν κα. $ ,ρχ&µενο, κα. 1π7 τν Bπτ3 πνευµτων
) ,ν>πιον το θρ&νου α#το, κα. 1π7 Ιησο Χριστο, $ µρτυ $
πιστ&, $ πρωτ&τοκο τν νεκρν κα. $ Iρχων τν βασιλ+ων τ
γ. Τ 1γαπντι Lµ κα. λ(σαντι Lµ ,κ τν Mµαρτιν Lµν
,ν τ αNµατι α#το, κα. ,πο2ησεν Lµ βασιλε2αν, ?ερε τ θε
κα. πατρ. α#το, α#τ L δ&ξα κα. τ7 κρτο εF το@ αFνα [τν
αF>νων]· 1µ/ν. Ιδο@ ρχεται µετ3 τν νεφελν, κα. Oψεται α#τ7ν
π Pφθαλµ7 κα. οNτινε α#τ7ν ,ξεκ+ντησαν, κα. κ&ψονται ,π α#τ7ν
πσαι α? φυλα. τ γ. να2, 1µ/ν. Εγ> εFµι τ7 Iλφα κα. τ7 R,
λ+γει κ(ριο $ θε&, $ Gν κα. $ Hν κα. $ ,ρχ&µενο, $ παντοκρτωρ.
ΕγS Ιωννη, $ 1δελφ7 Eµν κα. συγκοινων7 ,ν τ θλ2ψει κα.
βασιλε2C κα. Eποµον ,ν Ιησο, ,γεν&µην ,ν τ ν/σ4 τ καλουµ+ν5
Πτµ4 δι3 τ7ν λ&γον το θεο κα. τ8ν µαρτυρ2αν Ιησο. ,γεν&µην ,ν πνε(µατι ,ν τ κυριακ Lµ+ρC, κα. Tκουσα Pπ2σω µου φων8ν
µεγλην U σλπιγγο λεγο(ση· 6 βλ+πει γρψον εF βιVλ2ον κα.
π+µψον τα Bπτ3 ,κκλησ2αι, εF Εφεσον κα. εF Σµ(ρναν κα. εF
Π+ργαµον κα. εF Θυτειρα κα. εF Σρδει κα. εF Φιλαδ+λφειαν
κα. εF Λαοδ2κειαν. Κα. ,π+στρεψα βλ+πειν τ8ν φων8ν Yτι ,λλει
µετ ,µο, κα. ,πιστρ+ψα ε:δον Bπτ3 λυχν2α χρυσ, κα. ,ν µ+σ4
τν λυχνιν 9µοιον υ?7ν 1νθρ>που, ,νδεδυµ+νον ποδ/ρη κα. περιεζωσµ+νον πρ7 το µαστο ζ>νην χρυσν· L δ[ κεφαλ8 α#το κα.
α? τρ2χε λευκα. U ριον λευκ&ν, U χι>ν, κα. ο? Pφθαλµο. α#το U
φλ7ξ πυρ&, κα. ο? π&δε α#το 9µοιοι χαλκολιVν4 U ,ν καµ2ν4
πεπυρωµ+νη, κα. L φων8 α#το U φων8 Eδτων πολλν, κα. χων
,ν τ δεξι χειρ. α#το 1στ+ρα Bπτ, κα. ,κ το στ&µατο α#το
\οµφα2α δ2στοµο Pξεα ,κπορευοµ+νη, κα. L Oψι α#το U $ Yλιο
φα2νει ,ν τ δυνµει α#το. Κα. 9τε ε:δον α#τ&ν, πεσα πρ7 το@
π&δα α#το U νεκρ&· κα. θηκεν τ8ν δεξι3ν α#το ,π ,µ[ λ+γων·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Αποκλυψι Ιησο Χριστο, ν δωκεν α#τ$ % θε', δε(ξαι το(
δο*λοι α#το + δε( γεν-σθαι .ν τχει, κα0 .σ1µανεν 3ποστε4λα δι5
το 3γγ-λου α#το τ$ δο*λ6 α#το Ιωνν7, 8 .µαρτ*ρησεν τ9ν
λ'γον το θεο κα0 τ:ν µαρτυρ4αν Ιησο Χριστο, ;σα ε<δεν. Μακριο % 3ναγιν@σκων κα0 οA 3κο*οντε τοB λ'γου τC προφητε4α
κα0 τηροντε τ5 .ν α#τE γεγραµµ-να, % γ5ρ καιρ9 .γγ*. Ιωννη τα( Fπτ5 .κκλησ4αι τα( .ν τE Ασ4G· χρι Iµ(ν κα0 εJρ1νη
3π9 % Kν κα0 % Lν κα0 % .ρχ'µενο, κα0 3π9 τMν Fπτ5 πνευµτων
+ .ν@πιον το θρ'νου α#το, κα0 3π9 Ιησο Χριστο, % µρτυ %
πιστ', % πρωτ'τοκο τMν νεκρMν κα0 % Nρχων τMν βασιλ-ων τC
γC. Τ$ 3γαπMντι QµR κα0 λ*σαντι QµR .κ τMν SµαρτιMν QµMν
.ν τ$ αTµατι α#το, κα0 .πο4ησεν QµR βασιλε4αν, Aερε( τ$ θε$
κα0 πατρ0 α#το, α#τ$ Q δ'ξα κα0 τ9 κρτο εJ τοB αJMνα [τMν
αJ@νων]· 3µ1ν. ΙδοB ρχεται µετ5 τMν νεφελMν, κα0 Uψεται α#τ9ν
πR Vφθαλµ9 κα0 οTτινε α#τ9ν .ξεκ-ντησαν, κα0 κ'ψονται .π α#τ9ν
πRσαι αA φυλα0 τC γC. να4, 3µ1ν. Εγ@ εJµι τ9 Nλφα κα0 τ9 X,
λ-γει κ*ριο % θε', % Kν κα0 % Lν κα0 % .ρχ'µενο, % παντοκρτωρ.
ΕγY Ιωννη, % 3δελφ9 IµMν κα0 συγκοινων9 .ν τE θλ4ψει κα0
βασιλε4G κα0 IποµονE .ν Ιησο, .γεν'µην .ν τE ν1σ6 τE καλουµ-ν7
Πτµ6 δι5 τ9ν λ'γον το θεο κα0 τ:ν µαρτυρ4αν Ιησο. .γεν'µην
.ν πνε*µατι .ν τE κυριακE Qµ-ρG, κα0 Zκουσα Vπ4σω µου φων:ν
µεγλην [ σλπιγγο λεγο*ση· 8 βλ-πει γρψον εJ βι\λ4ον κα0
π-µψον τα( Fπτ5 .κκλησ4αι, εJ Εφεσον κα0 εJ Σµ*ρναν κα0 εJ
Π-ργαµον κα0 εJ Θυτειρα κα0 εJ Σρδει κα0 εJ Φιλαδ-λφειαν
κα0 εJ Λαοδ4κειαν. Κα0 .π-στρεψα βλ-πειν τ:ν φων:ν _τι .λλει
µετ .µο, κα0 .πιστρ-ψα ε<δον Fπτ5 λυχν4α χρυσR, κα0 .ν µ-σ6
τMν λυχνιMν ;µοιον υA9ν 3νθρ@που, .νδεδυµ-νον ποδ1ρη κα0 περιεζωσµ-νον πρ9 το( µαστο( ζ@νην χρυσRν· Q δa κεφαλ: α#το κα0
αA τρ4χε λευκα0 [ ριον λευκ'ν, [ χι@ν, κα0 οA Vφθαλµο0 α#το
[ φλ9ξ πυρ', κα0 οA π'δε α#το ;µοιοι χαλκολι\ν6 [ .ν καµ4ν6 πεπυρωµ-νη, κα0 Q φων: α#το [ φων: Iδτων πολλMν, κα0
χων .ν τE δεξιb χειρ0 α#το 3στ-ρα Fπτ, κα0 .κ το στ'µατο
α#το cοµφα4α δ4στοµο Vξε(α .κπορευοµ-νη, κα0 Q Uψι α#το [ %
_λιο φα4νει .ν τE δυνµει α#το. Κα0 ;τε ε<δον α#τ'ν, πεσα πρ9
τοB π'δα α#το [ νεκρ'· κα0 θηκεν τ:ν δεξι5ν α#το .π .µa

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Αποκλυψι Ιησο Χριστο, ν δωκεν α$τ% & θε(, δε)ξαι
το) δο+λοι α$το , δε) γεν.σθαι /ν τχει, κα1 /σ2µανεν
4ποστε5λα δι6 το 4γγ.λου α$το τ% δο+λ7 α$το Ιωνν8,
9 /µαρτ+ρησεν τ:ν λ(γον το θεο κα1 τ;ν µαρτυρ5αν Ιησο Χριστο, =σα ε>δεν. Μακριο & 4ναγινAσκων κα1 οB
4κο+οντε τοC λ(γου τD προφητε5α κα1 τηροντε τ6 /ν
α$τF γεγραµµ.να, & γ6ρ καιρ: /γγ+. Ιωννη τα) Gπτ6
/κκλησ5αι τα) /ν τF Ασ5H· χρι Jµ)ν κα1 εKρ2νη 4π: &
Lν κα1 & Mν κα1 & /ρχ(µενο, κα1 4π: τNν Gπτ6 πνευµτων
, /νAπιον το θρ(νου α$το, κα1 4π: Ιησο Χριστο, & µρτυ & πιστ(, & πρωτ(τοκο τNν νεκρNν κα1 & Oρχων τNν
βασιλ.ων τD γD. Τ% 4γαπNντι RµS κα1 λ+σαντι RµS
/κ τNν TµαρτιNν RµNν /ν τ% αUµατι α$το, κα1 /πο5ησεν
RµS βασιλε5αν, Bερε) τ% θε% κα1 πατρ1 α$το, α$τ% R
δ(ξα κα1 τ: κρτο εK τοC αKNνα [τNν αKAνων]· 4µ2ν.
ΙδοC ρχεται µετ6 τNν νεφελNν, κα1 Vψεται α$τ:ν πS
Wφθαλµ: κα1 οUτινε α$τ:ν /ξεκ.ντησαν, κα1 κ(ψονται /π
α$τ:ν πSσαι αB φυλα1 τD γD. να5, 4µ2ν.

ΕγA εKµι τ:

Oλφα κα1 τ: Y, λ.γει κ+ριο & θε(, & Lν κα1 & Mν κα1
& /ρχ(µενο, & παντοκρτωρ.

ΕγZ Ιωννη, & 4δελφ:

JµNν κα1 συγκοινων: /ν τF θλ5ψει κα1 βασιλε5H κα1 JποµονF /ν Ιησο, /γεν(µην /ν τF ν2σ7 τF καλουµ.ν8 Πτµ7
δι6 τ:ν λ(γον το θεο κα1 τ;ν µαρτυρ5αν Ιησο. /γεν(µην
/ν πνε+µατι /ν τF κυριακF Rµ.ρH, κα1 [κουσα Wπ5σω µου
φων;ν µεγλην \ σλπιγγο λεγο+ση· 9 βλ.πει γρψον
εK βι]λ5ον κα1 π.µψον τα) Gπτ6 /κκλησ5αι, εK ^Εφεσον

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Αποκλυψι Ιησο Χριστο, ν δωκεν α$τ% & θε(,
δε)ξαι το) δο+λοι α$το , δε) γεν.σθαι /ν τχει,
κα1 /σ2µανεν 4ποστε5λα δι6 το 4γγ.λου α$το τ%
δο+λ7 α$το Ιωνν8, 9 /µαρτ+ρησεν τ:ν λ(γον το
θεο κα1 τ;ν µαρτυρ5αν

Ιησο Χριστο, <σα ε=δεν.

Μακριο & 4ναγιν@σκων κα1 οA 4κο+οντε τοB λ(γου
τC προφητε5α κα1 τηροντε τ6 /ν α$τE γεγραµµ.να,
& γ6ρ καιρ: /γγ+.

Ιωννη τα) Fπτ6 /κκλησ5αι τα)

/ν τE Ασ5G· χρι Iµ)ν κα1 εJρ2νη 4π: & Kν κα1 & Lν κα1
& /ρχ(µενο, κα1 4π: τMν Fπτ6 πνευµτων , /ν@πιον
το θρ(νου α$το, κα1 4π: Ιησο Χριστο, & µρτυ
& πιστ(, & πρωτ(τοκο τMν νεκρMν κα1 & Nρχων τMν
βασιλ.ων τC γC. Τ% 4γαπMντι QµR κα1 λ+σαντι QµR
/κ τMν SµαρτιMν QµMν /ν τ% αTµατι α$το, κα1 /πο5ησεν
QµR βασιλε5αν, Aερε) τ% θε% κα1 πατρ1 α$το, α$τ%
Q δ(ξα κα1 τ: κρτο εJ τοB αJMνα [τMν αJ@νων]·
4µ2ν.

ΙδοB ρχεται µετ6 τMν νεφελMν, κα1 Uψεται

α$τ:ν πR Vφθαλµ: κα1 οTτινε α$τ:ν /ξεκ.ντησαν,
κα1 κ(ψονται /π α$τ:ν πRσαι αA φυλα1 τC γC. να5,
4µ2ν.

Εγ@ εJµι τ: Nλφα κα1 τ: X, λ.γει κ+ριο &

θε(, & Kν κα1 & Lν κα1 & /ρχ(µενο, & παντοκρτωρ.
ΕγY Ιωννη, & 4δελφ: IµMν κα1 συγκοινων: /ν τE
θλ5ψει κα1 βασιλε5G κα1 IποµονE /ν Ιησο, /γεν(µην
/ν τE ν2σ7 τE καλουµ.ν8 Πτµ7 δι6 τ:ν λ(γον το
θεο κα1 τ;ν µαρτυρ5αν Ιησο. /γεν(µην /ν πνε+µατι
/ν τE κυριακE Qµ.ρG, κα1 Zκουσα Vπ5σω µου φων;ν

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Αποκλυψι Ιησο Χριστο, ν δωκεν α#τ$ % θε', δε(ξαι
το( δο*λοι α#το + δε( γεν-σθαι .ν τχει, κα0 .σ1µανεν 3ποστε5λα δι6 το 3γγ-λου α#το τ$ δο*λ7 α#το Ιωνν8, 9
.µαρτ*ρησεν τ:ν λ'γον το θεο κα0 τ;ν µαρτυρ5αν Ιησο Χριστο, <σα ε=δεν. Μακριο % 3ναγιν@σκων κα0 οA 3κο*οντε
τοB λ'γου τC προφητε5α κα0 τηροντε τ6 .ν α#τE γεγραµµ-να, % γ6ρ καιρ: .γγ*. Ιωννη τα( Fπτ6 .κκλησ5αι τα(
.ν τE Ασ5G· χρι Iµ(ν κα0 εJρ1νη 3π: % Kν κα0 % Lν κα0 % .ρχ'µενο, κα0 3π: τMν Fπτ6 πνευµτων + .ν@πιον το θρ'νου α#το, κα0 3π: Ιησο Χριστο, % µρτυ % πιστ', % πρωτ'τοκο τMν νεκρMν κα0 % Nρχων τMν βασιλ-ων τC γC. Τ$ 3γαπMντι QµR κα0 λ*σαντι QµR .κ τMν SµαρτιMν QµMν .ν τ$ αTµατι α#το, κα0 .πο5ησεν QµR βασιλε5αν, Aερε( τ$ θε$ κα0 πατρ0 α#το, α#τ$ Q δ'ξα κα0 τ: κρτο εJ τοB αJMνα [τMν αJ@νων]· 3µ1ν. ΙδοB ρχεται µετ6 τMν νεφελMν, κα0 Uψεται α#τ:ν
πR Vφθαλµ: κα0 οTτινε α#τ:ν .ξεκ-ντησαν, κα0 κ'ψονται .π
α#τ:ν πRσαι αA φυλα0 τC γC. να5, 3µ1ν. Εγ@ εJµι τ: Nλφα
κα0 τ: X, λ-γει κ*ριο % θε', % Kν κα0 % Lν κα0 % .ρχ'µενο, %
παντοκρτωρ. ΕγY Ιωννη, % 3δελφ: IµMν κα0 συγκοινων: .ν τE θλ5ψει κα0 βασιλε5G κα0 IποµονE .ν Ιησο, .γεν'µην
.ν τE ν1σ7 τE καλουµ-ν8 Πτµ7 δι6 τ:ν λ'γον το θεο κα0 τ;ν
µαρτυρ5αν Ιησο. .γεν'µην .ν πνε*µατι .ν τE κυριακE Qµ-ρG,
κα0 Zκουσα Vπ5σω µου φων;ν µεγλην [ σλπιγγο λεγο*ση·
9 βλ-πει γρψον εJ βι\λ5ον κα0 π-µψον τα( Fπτ6 .κκλησ5αι,
εJ Εφεσον κα0 εJ Σµ*ρναν κα0 εJ Π-ργαµον κα0 εJ Θυτειρα
κα0 εJ Σρδει κα0 εJ Φιλαδ-λφειαν κα0 εJ Λαοδ5κειαν. Κα0
.π-στρεψα βλ-πειν τ;ν φων;ν _τι .λλει µετ .µο, κα0 .πιστρ-ψα ε=δον Fπτ6 λυχν5α χρυσR, κα0 .ν µ-σ7 τMν λυχνιMν
<µοιον υA:ν 3νθρ@που, .νδεδυµ-νον ποδ1ρη κα0 περιεζωσµ-νον
πρ: το( µαστο( ζ@νην χρυσRν· Q δa κεφαλ; α#το κα0 αA τρ5χε λευκα0 [ ριον λευκ'ν, [ χι@ν, κα0 οA Vφθαλµο0 α#το [
φλ:ξ πυρ', κα0 οA π'δε α#το <µοιοι χαλκολι\ν7 [ .ν καµ5ν7 πεπυρωµ-νη, κα0 Q φων; α#το [ φων; Iδτων πολλMν,
κα0 χων .ν τE δεξιb χειρ0 α#το 3στ-ρα Fπτ, κα0 .κ το στ'µατο α#το cοµφα5α δ5στοµο Vξε(α .κπορευοµ-νη, κα0 Q Uψι

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΑΝΝΟΥ
Αποκλυψι Ιησο Χριστο, ν δωκεν α"τ# $ θε&, δε'ξαι το' δο*λοι α"το + δε' γεν-σθαι .ν τχει, κα0 .σ1µανεν 3ποστε4λα δι5 το 3γγ-λου α"το τ# δο*λ6 α"το
Ιωνν, 7 .µαρτ*ρησεν τ8ν λ&γον το θεο κα0 τ9ν µαρτυρ4αν Ιησο Χριστο, :σα ε;δεν. Μακριο $ 3ναγιν>σκων
κα0 ο? 3κο*οντε το@ λ&γου τA προφητε4α κα0 τηροντε τ5 .ν α"τ γεγραµµ-να, $ γ5ρ καιρ8 .γγ*. Ιωννη
τα' Cπτ5 .κκλησ4αι τα' .ν τ Ασ4D· χρι Fµ'ν κα0 εGρ1νη
3π8 $ Hν κα0 $ Iν κα0 $ .ρχ&µενο, κα0 3π8 τJν Cπτ5 πνευµτων + .ν>πιον το θρ&νου α"το, κα0 3π8 Ιησο Χριστο, $ µρτυ $ πιστ&, $ πρωτ&τοκο τJν νεκρJν κα0
$ Kρχων τJν βασιλ-ων τA γA. Τ# 3γαπJντι NµO κα0
λ*σαντι NµO .κ τJν PµαρτιJν NµJν .ν τ# αQµατι α"το,
κα0 .πο4ησεν NµO βασιλε4αν, ?ερε' τ# θε# κα0 πατρ0 α"το,
α"τ# N δ&ξα κα0 τ8 κρτο εG το@ αGJνα [τJν αG>νων]·
3µ1ν. Ιδο@ ρχεται µετ5 τJν νεφελJν, κα0 Tψεται α"τ8ν πO
Uφθαλµ8 κα0 οQτινε α"τ8ν .ξεκ-ντησαν, κα0 κ&ψονται .π
α"τ8ν πOσαι α? φυλα0 τA γA. να4, 3µ1ν. Εγ> εGµι τ8 Kλφα
κα0 τ8 W, λ-γει κ*ριο $ θε&, $ Hν κα0 $ Iν κα0 $ .ρχ&µενο,
$ παντοκρτωρ. ΕγX Ιωννη, $ 3δελφ8 FµJν κα0 συγκοινων8 .ν τ θλ4ψει κα0 βασιλε4D κα0 Fποµον .ν Ιησο,
.γεν&µην .ν τ ν1σ6 τ καλουµ-ν Πτµ6 δι5 τ8ν λ&γον
το θεο κα0 τ9ν µαρτυρ4αν Ιησο. .γεν&µην .ν πνε*µατι
.ν τ κυριακ Nµ-ρD, κα0 Yκουσα Uπ4σω µου φων9ν µεγλην Z σλπιγγο λεγο*ση· 7 βλ-πει γρψον εG βι[λ4ον
κα0 π-µψον τα' Cπτ5 .κκλησ4αι, εG Εφεσον κα0 εG Σµ*ρναν
κα0 εG Π-ργαµον κα0 εG Θυτειρα κα0 εG Σρδει κα0 εG Φιλαδ-λφειαν κα0 εG Λαοδ4κειαν. Κα0 .π-στρεψα βλ-πειν τ9ν φων9ν ^τι .λλει µετ .µο, κα0 .πιστρ-ψα ε;δον Cπτ5 λυχν4α
χρυσO, κα0 .ν µ-σ6 τJν λυχνιJν :µοιον υ?8ν 3νθρ>που, .νδεδυµ-νον ποδ1ρη κα0 περιεζωσµ-νον πρ8 το' µαστο' ζ>νην χρυσOν· N δ` κεφαλ9 α"το κα0 α? τρ4χε λευκα0 Z ριον
λευκ&ν, Z χι>ν, κα0 ο? Uφθαλµο0 α"το Z φλ8ξ πυρ&, κα0
ο? π&δε α"το :µοιοι χαλκολι[ν6 Z .ν καµ4ν6 πεπυρωµ-νη, κα0 N φων9 α"το Z φων9 Fδτων πολλJν, κα0 χων

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Αποκλυψι Ιησο Χριστο, ν δωκεν α$τ% & θε(, δε)ξαι το) δο+λοι
α$το , δε) γεν.σθαι /ν τχει, κα1 /σ2µανεν 4ποστε5λα δι6 το 4γγ.λου
α$το τ% δο+λ7 α$το Ιωνν8, 9 /µαρτ+ρησεν τ:ν λ(γον το θεο κα1
τ;ν µαρτυρ5αν Ιησο Χριστο, <σα ε=δεν. Μακριο & 4ναγιν@σκων κα1
οA 4κο+οντε τοB λ(γου τC προφητε5α κα1 τηροντε τ6 /ν α$τE
γεγραµµ.να, & γ6ρ καιρ: /γγ+. Ιωννη τα) Fπτ6 /κκλησ5αι τα) /ν
τE Ασ5G· χρι Iµ)ν κα1 εJρ2νη 4π: & Kν κα1 & Lν κα1 & /ρχ(µενο, κα1
4π: τMν Fπτ6 πνευµτων , /ν@πιον το θρ(νου α$το, κα1 4π: Ιησο
Χριστο, & µρτυ & πιστ(, & πρωτ(τοκο τMν νεκρMν κα1 & Nρχων τMν
βασιλ.ων τC γC. Τ% 4γαπMντι QµR κα1 λ+σαντι QµR /κ τMν SµαρτιMν
QµMν /ν τ% αTµατι α$το, κα1 /πο5ησεν QµR βασιλε5αν, Aερε) τ% θε% κα1
πατρ1 α$το, α$τ% Q δ(ξα κα1 τ: κρτο εJ τοB αJMνα [τMν αJ@νων]·
4µ2ν. ΙδοB ρχεται µετ6 τMν νεφελMν, κα1 Wψεται α$τ:ν πR Xφθαλµ:
κα1 οTτινε α$τ:ν /ξεκ.ντησαν, κα1 κ(ψονται /π α$τ:ν πRσαι αA φυλα1
τC γC. να5, 4µ2ν. Εγ@ εJµι τ: Nλφα κα1 τ: Z, λ.γει κ+ριο & θε(, &
Kν κα1 & Lν κα1 & /ρχ(µενο, & παντοκρτωρ. Εγ[ Ιωννη, & 4δελφ:
IµMν κα1 συγκοινων: /ν τE θλ5ψει κα1 βασιλε5G κα1 IποµονE /ν Ιησο,
/γεν(µην /ν τE ν2σ7 τE καλουµ.ν8 Πτµ7 δι6 τ:ν λ(γον το θεο κα1 τ;ν
µαρτυρ5αν Ιησο. /γεν(µην /ν πνε+µατι /ν τE κυριακE Qµ.ρG, κα1 \κουσα
Xπ5σω µου φων;ν µεγλην ] σλπιγγο λεγο+ση· 9 βλ.πει γρψον εJ
βι^λ5ον κα1 π.µψον τα) Fπτ6 /κκλησ5αι, εJ _Εφεσον κα1 εJ Σµ+ρναν
κα1 εJ Π.ργαµον κα1 εJ Θυτειρα κα1 εJ Σρδει κα1 εJ Φιλαδ.λφειαν
κα1 εJ Λαοδ5κειαν. Κα1 /π.στρεψα βλ.πειν τ;ν φων;ν bτι /λλει µετ
/µο, κα1 /πιστρ.ψα ε=δον Fπτ6 λυχν5α χρυσR, κα1 /ν µ.σ7 τMν λυχνιMν
<µοιον υA:ν 4νθρ@που, /νδεδυµ.νον ποδ2ρη κα1 περιεζωσµ.νον πρ: το)
µαστο) ζ@νην χρυσRν· Q δd κεφαλ; α$το κα1 αA τρ5χε λευκα1 ] ριον
λευκ(ν, ] χι@ν, κα1 οA Xφθαλµο1 α$το ] φλ:ξ πυρ(, κα1 οA π(δε
α$το <µοιοι χαλκολι^ν7 ] /ν καµ5ν7 πεπυρωµ.νη, κα1 Q φων; α$το
] φων; Iδτων πολλMν, κα1 χων /ν τE δεξιe χειρ1 α$το 4στ.ρα Fπτ,
κα1 /κ το στ(µατο α$το fοµφα5α δ5στοµο Xξε)α /κπορευοµ.νη, κα1 Q
Wψι α$το ] & bλιο φα5νει /ν τE δυνµει α$το. Κα1 <τε ε=δον α$τ(ν,
πεσα πρ: τοB π(δα α$το ] νεκρ(· κα1 θηκεν τ;ν δεξι6ν α$το
/π /µd λ.γων· µ; φο^ο· /γ@ εJµι & πρMτο κα1 & σχατο, κα1 & ζMν,
κα1 /γεν(µην νεκρ: κα1 JδοB ζMν εJµι εJ τοB αJMνα τMν αJ@νων, κα1
χω τ6 κλε) το θαντου κα1 το gδου. γρψον οhν , ε=δε κα1 , εJσ1ν
κα1 , µ.λλει γεν.σθαι µετ6 τατα. τ: µυστ2ριον τMν Fπτ6 4στ.ρων οi
ε=δε /π1 τC δεξιR µου, κα1 τ6 Fπτ6 λυχν5α τ6 χρυσR· οA Fπτ6
4στ.ρε Nγγελοι τMν Fπτ6 /κκλησιMν εJσιν, κα1 αA λυχν5αι αA Fπτ6 Fπτ6
/κκλησ5αι εJσ5ν.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Αποκλυψι Ιησο Χριστο, ν δωκεν α#τ$ % θε', δε(ξαι το( δο+λοι α#το , δε( γεν.σθαι /ν τχει, κα1 /σ2µανεν 4ποστε5λα δι6 το 4γγ.λου α#το τ$ δο+λ7 α#το
Ιωνν8, 9 /µαρτ+ρησεν τ:ν λ'γον το θεο κα1 τ;ν µαρτυρ5αν Ιησο Χριστο, <σα ε=δεν. Μακριο % 4ναγιν@σκων
κα1 οA 4κο+οντε τοB λ'γου τC προφητε5α κα1 τηροντε τ6 /ν α#τE γεγραµµ.να, % γ6ρ καιρ: /γγ+. Ιωννη τα( Fπτ6 /κκλησ5αι τα( /ν τE Ασ5G· χρι Iµ(ν κα1
εJρ2νη 4π: % Kν κα1 % Lν κα1 % /ρχ'µενο, κα1 4π: τMν
Fπτ6 πνευµτων , /ν@πιον το θρ'νου α#το, κα1 4π: Ιησο Χριστο, % µρτυ % πιστ', % πρωτ'τοκο τMν νεκρMν
κα1 % Nρχων τMν βασιλ.ων τC γC. Τ$ 4γαπMντι QµR κα1
λ+σαντι QµR /κ τMν SµαρτιMν QµMν /ν τ$ αTµατι α#το,
κα1 /πο5ησεν QµR βασιλε5αν, Aερε( τ$ θε$ κα1 πατρ1 α#το, α#τ$ Q δ'ξα κα1 τ: κρτο εJ τοB αJMνα [τMν αJ@νων]· 4µ2ν. ΙδοB ρχεται µετ6 τMν νεφελMν, κα1 Uψεται α#τ:ν πR Vφθαλµ: κα1 οTτινε α#τ:ν /ξεκ.ντησαν, κα1 κ'ψονται /π α#τ:ν πRσαι αA φυλα1 τC γC. να5, 4µ2ν. Εγ@
εJµι τ: Nλφα κα1 τ: X, λ.γει κ+ριο % θε', % Kν κα1 % Lν
κα1 % /ρχ'µενο, % παντοκρτωρ. ΕγY Ιωννη, % 4δελφ:
IµMν κα1 συγκοινων: /ν τE θλ5ψει κα1 βασιλε5G κα1 IποµονE /ν Ιησο, /γεν'µην /ν τE ν2σ7 τE καλουµ.ν8 Πτµ7
δι6 τ:ν λ'γον το θεο κα1 τ;ν µαρτυρ5αν Ιησο. /γεν'µην
/ν πνε+µατι /ν τE κυριακE Qµ.ρG, κα1 Zκουσα Vπ5σω µου
φων;ν µεγλην [ σλπιγγο λεγο+ση· 9 βλ.πει γρψον
εJ βι\λ5ον κα1 π.µψον τα( Fπτ6 /κκλησ5αι, εJ Εφεσον
κα1 εJ Σµ+ρναν κα1 εJ Π.ργαµον κα1 εJ Θυτειρα κα1 εJ
Σρδει κα1 εJ Φιλαδ.λφειαν κα1 εJ Λαοδ5κειαν. Κα1 /π.στρεψα βλ.πειν τ;ν φων;ν _τι /λλει µετ /µο, κα1 /πιστρ.ψα ε=δον Fπτ6 λυχν5α χρυσR, κα1 /ν µ.σ7 τMν λυχνιMν <µοιον υA:ν 4νθρ@που, /νδεδυµ.νον ποδ2ρη κα1 περιεζωσµ.νον πρ: το( µαστο( ζ@νην χρυσRν· Q δa κεφαλ;
α#το κα1 αA τρ5χε λευκα1 [ ριον λευκ'ν, [ χι@ν, κα1 οA
Vφθαλµο1 α#το [ φλ:ξ πυρ', κα1 οA π'δε α#το <µοιοι
χαλκολι\ν7 [ /ν καµ5ν7 πεπυρωµ.νη, κα1 Q φων; α#το

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Αποκλυψι Ιησ Χρι, ν δωκεν α#τ% & θε(, δε)ξαι το) δ+λοι α#τ
, δε) γεν.σθαι /ν τχει, κα1 /σ2µανεν 4ποελα δι5 τ 4γγ.λ6 α#τ
τ% δ+λ7 α#τ Ιωνν8, 9 /µαρτ:ρησεν τ;ν λ(γον τ θε κα1 τ<ν µαρτυρ>αν Ιησ Χρι, ?σα ε@δεν. Μακριο & 4ναγινCσκων κα1 οD 4κ+οντε
τE λ(γ6 τF προφητε>α κα1 τηρντε τ5 /ν α#τH γεγραµµ.να, & γ5ρ
καιρ; /γγ:. Ιωννη τα) Iπτ5 /κκλησ>αι τα) /ν τH Ασ>J· χρι
Lµ)ν κα1 εMρ2νη 4π; & Nν κα1 & Oν κα1 & /ρχ(µενο, κα1 4π; τPν Iπτ5
πνευµτων , /νCπιον τ θρ(ν6 α#τ, κα1 4π; Ιησ Χρι, & µρτυ &
πι(, & πρωτ(τοκο τPν νεκρPν κα1 & Qρχων τPν βασιλ.ων τF γF. Τ%
4γαπPντι TµU κα1 λ:σαντι TµU /κ τPν VµαρτιPν TµPν /ν τ% αWµατι
α#τ, κα1 /πο>ησεν TµU βασιλε>αν, Dερε) τ% θε% κα1 πατρ1 α#τ, α#τ%
T δ(ξα κα1 τ; κρτο εM τE αMPνα [τPν αMCνων]· 4µ2ν. ΙδE Xρχεται
µετ5 τPν νεφελPν, κα1 Yψεται α#τ;ν πU Zφθαλµ; κα1 οWτινε α#τ;ν
/ξεκ.ντησαν, κα1 κ(ψονται /π α#τ;ν πUσαι αD φυλα1 τF γF. να>,
4µ2ν. ΕγC εMµι τ; Qλφα κα1 τ; \, λ.γει κ:ριο & θε(, & Nν κα1 & Oν
κα1 & /ρχ(µενο, & παντοκρτωρ. Εγ] Ιωννη, & 4δελφ; LµPν κα1
συγκοινων; /ν τH θλ>ψει κα1 βασιλε>J κα1 LποµονH /ν Ιησ, /γεν(µην
/ν τH ν2σ7 τH καλ6µ.ν8 Πτµ7 δι5 τ;ν λ(γον τ θε κα1 τ<ν µαρτυρ>αν
Ιησ. /γεν(µην /ν πνε:µατι /ν τH κυριακH Tµ.ρJ, κα1 ^κ6σα Zπ>σω µ6
φων<ν µεγλην _ σλπιγγο λεγ+ση· 9 βλ.πει γρψον εM βι`λ>ον
κα1 π.µψον τα) Iπτ5 /κκλησ>αι, εM aΕφεσον κα1 εM Σµ:ρναν κα1 εM
Π.ργαµον κα1 εM Θυτειρα κα1 εM Σρδει κα1 εM Φιλαδ.λφειαν κα1 εM
Λαοδ>κειαν. Κα1 /π.ρεψα βλ.πειν τ<ν φων<ν dτι /λλει µετ /µ, κα1
/πιρ.ψα ε@δον Iπτ5 λυχν>α χρυσU, κα1 /ν µ.σ7 τPν λυχνιPν ?µοιον
υD;ν 4νθρCπ6, /νδεδυµ.νον ποδ2ρη κα1 περιεζωσµ.νον πρ; το) µαο)
ζCνην χρυσUν· T δf κεφαλ< α#τ κα1 αD τρ>χε λευκα1 _ Xριον λευκ(ν,
_ χιCν, κα1 οD Zφθαλµο1 α#τ _ φλ;ξ πυρ(, κα1 οD π(δε α#τ ?µοιοι
χαλκολι`ν7 _ /ν καµ>ν7 πεπυρωµ.νη, κα1 T φων< α#τ _ φων<
Lδτων πολλPν, κα1 Xχων /ν τH δεξιg χειρ1 α#τ 4.ρα Iπτ, κα1 /κ
τ (µατο α#τ hοµφα>α δ>οµο Zξε)α /κπορευοµ.νη, κα1 T Yψι α#τ
_ & dλιο φα>νει /ν τH δυνµει α#τ. Κα1 ?τε ε@δον α#τ(ν, Xπεσα πρ;
τE π(δα α#τ _ νεκρ(· κα1 Xθηκεν τ<ν δεξι5ν α#τ /π /µf λ.γων·
µ< φο`· /γC εMµι & πρPτο κα1 & Xσχατο, κα1 & ζPν, κα1 /γεν(µην
νεκρ; κα1 MδE ζPν εMµι εM τE αMPνα τPν αMCνων, κα1 Xχω τ5 κλε) τ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Αποκλυψι Ιησοi Χριστοi, ν δωκεν α#τ% & θε(, δε)ξαι το) δολοι
α#τοi , δε) γεν.σθαι /ν τχει, κα1 /σ2µανεν 4ποστελα δι5 τοi 4γγ.λου α#τοi τ% δολ7 α#τοi Ιωνν8, 9 /µαρτ:ρησεν τ;ν λ(γον τοi θεοi
κα1 τ<ν µαρτυρ>αν Ιησοi Χριστοi, ?σα ε@δεν. Μακριο & 4ναγινCσκων
κα1 οD 4κο:οντε τοj λ(γου τF προφητε>α κα1 τηροiντε τ5 /ν α#τH
γεγραµµ.να, & γ5ρ καιρ; /γγ:. Ιωννη τα) Iπτ5 /κκλησ>αι τα) /ν
τH Ασ>J· χρι Lµ)ν κα1 εMρ2νη 4π; & Nν κα1 & Oν κα1 & /ρχ(µενο, κα1
4π; τPν Iπτ5 πνευµτων , /νCπιον τοi θρ(νου α#τοi, κα1 4π; Ιησοi
Χριστοi, & µρτυ & πιστ(, & πρωτ(τοκο τPν νεκρPν κα1 & Qρχων τPν
βασιλ.ων τF γF. Τ% 4γαπPντι TµU κα1 λ:σαντι TµU /κ τPν VµαρτιPν TµPν /ν τ% αWµατι α#τοi, κα1 /πο>ησεν TµU βασιλε>αν, Dερε) τ%
θε% κα1 πατρ1 α#τοi, α#τ% T δ(ξα κα1 τ; κρτο εM τοj αMPνα [τPν
αMCνων]· 4µ2ν. Ιδοj Xρχεται µετ5 τPν νεφελPν, κα1 Yψεται α#τ;ν πU
Zφθαλµ; κα1 οWτινε α#τ;ν /ξεκ.ντησαν, κα1 κ(ψονται /π α#τ;ν πUσαι
αD φυλα1 τF γF. να>, 4µ2ν. ΕγC εMµι τ; Qλφα κα1 τ; \, λ.γει κ:ριο
& θε(, & Nν κα1 & Oν κα1 & /ρχ(µενο, & παντοκρτωρ. Εγ] Ιωννη, &
4δελφ; LµPν κα1 συγκοινων; /ν τH θλ>ψει κα1 βασιλε>J κα1 LποµονH /ν
Ιησοi, /γεν(µην /ν τH ν2σ7 τH καλουµ.ν8 Πτµ7 δι5 τ;ν λ(γον τοi θεοi
κα1 τ<ν µαρτυρ>αν Ιησοi. /γεν(µην /ν πνε:µατι /ν τH κυριακH Tµ.ρJ, κα1
^κουσα Zπ>σω µου φων<ν µεγλην _ σλπιγγο λεγο:ση· 9 βλ.πει
γρψον εM βι`λ>ον κα1 π.µψον τα) Iπτ5 /κκλησ>αι, εM aΕφεσον κα1
εM Σµ:ρναν κα1 εM Π.ργαµον κα1 εM Θυτειρα κα1 εM Σρδει κα1 εM
Φιλαδ.λφειαν κα1 εM Λαοδ>κειαν. Κα1 /π.στρεψα βλ.πειν τ<ν φων<ν
dτι /λλει µετ /µοi, κα1 /πιστρ.ψα ε@δον Iπτ5 λυχν>α χρυσU, κα1
/ν µ.σ7 τPν λυχνιPν ?µοιον υD;ν 4νθρCπου, /νδεδυµ.νον ποδ2ρη κα1 περιεζωσµ.νον πρ; το) µαστο) ζCνην χρυσUν· T δf κεφαλ< α#τοi κα1
αD τρ>χε λευκα1 _ Xριον λευκ(ν, _ χιCν, κα1 οD Zφθαλµο1 α#τοi _
φλ;ξ πυρ(, κα1 οD π(δε α#τοi ?µοιοι χαλκολι`ν7 _ /ν καµ>ν7 πεπυρωµ.νη, κα1 T φων< α#τοi _ φων< Lδτων πολλPν, κα1 Xχων /ν
τH δεξιg χειρ1 α#τοi 4στ.ρα Iπτ, κα1 /κ τοi στ(µατο α#τοi hοµφα>α
δ>στοµο Zξε)α /κπορευοµ.νη, κα1 T Yψι α#τοi _ & dλιο φα>νει /ν τH
δυνµει α#τοi. Κα1 ?τε ε@δον α#τ(ν, Xπεσα πρ; τοj π(δα α#τοi _
νεκρ(· κα1 Xθηκεν τ<ν δεξι5ν α#τοi /π /µf λ.γων· µ< φο`οi· /γC εMµι
& πρPτο κα1 & Xσχατο, κα1 & ζPν, κα1 /γεν(µην νεκρ; κα1 Mδοj ζPν

