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Hebrews 12 

[1111] [2222] [3333] [4444] [5555] [6666] [7777] [8888] [9999] [10101010] [11111111] [12121212] [13]  

12:1 τοιγαρουν και ηµεις τοσουτον εχοντες 

περικειµενον ηµιν νεφος µαρτυρων ογκον 

αποθεµενοι παντα και την ευπεριστατον αµαρτιαν δι 

υποµονης τρεχωµεν τον προκειµενον ηµιν αγωνα 

 

12:2 αφορωντες εις τον της πιστεως αρχηγον και 

τελειωτην ιησουν ος αντι της προκειµενης αυτω 

χαρας υπεµεινεν σταυρον αισχυνης καταφρονησας 

εν δεξια τε του θρονου του θεου κεκαθικεν 

 

12:3 αναλογισασθε γαρ τον τοιαυτην 

υποµεµενηκοτα υπο των αµαρτωλων εις εαυτον 

αντιλογιαν ινα µη καµητε ταις ψυχαις υµων 

εκλυοµενοι 

 

12:4 ουπω µεχρις αιµατος αντικατεστητε προς την 

αµαρτιαν ανταγωνιζοµενοι 

 

12:5 και εκλελησθε της παρακλησεως ητις υµιν ως 

υιοις διαλεγεται υιε µου µη ολιγωρει παιδειας 

κυριου µηδε εκλυου υπ αυτου ελεγχοµενος 

 

12:6 ον γαρ αγαπα κυριος παιδευει µαστιγοι δε 

παντα υιον ον παραδεχεται 
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12:7 εις παιδειαν υποµενετε ως υιοις υµιν 

προσφερεται ο θεος τις γαρ υιος ον ου παιδευει 

πατηρ 

 

12:8 ει δε χωρις εστε παιδειας ης µετοχοι γεγονασιν 

παντες αρα νοθοι και ουχ υιοι εστε 

 

12:9 ειτα τους µεν της σαρκος ηµων πατερας 

ειχοµεν παιδευτας και ενετρεποµεθα ου πολυ [δε] 

µαλλον υποταγησοµεθα τω πατρι των πνευµατων 

και ζησοµεν 

 

12:10 οι µεν γαρ προς ολιγας ηµερας κατα το 

δοκουν αυτοις επαιδευον ο δε επι το συµφερον εις 

το µεταλαβειν της αγιοτητος αυτου 

 

12:11 πασα δε παιδεια προς µεν το παρον ου δοκει 

χαρας ειναι αλλα λυπης υστερον δε καρπον 

ειρηνικον τοις δι αυτης γεγυµνασµενοις αποδιδωσιν 

δικαιοσυνης 

 

12:12 διο τας παρειµενας χειρας και τα 

παραλελυµενα γονατα ανορθωσατε 

 

12:13 και τροχιας ορθας ποιειτε τοις ποσιν υµων ινα 

µη το χωλον εκτραπη ιαθη δε µαλλον 

 

12:14 ειρηνην διωκετε µετα παντων και τον 

αγιασµον ου χωρις ουδεις οψεται τον κυριον 

 

12:15 επισκοπουντες µη τις υστερων απο της 

χαριτος του θεου µη τις ριζα πικριας ανω φυουσα 

ενοχλη και δι αυτης µιανθωσιν πολλοι 

 

12:16 µη τις πορνος η βεβηλος ως ησαυ ος αντι 

βρωσεως µιας απεδετο τα πρωτοτοκια εαυτου 

 

12:17 ιστε γαρ οτι και µετεπειτα θελων 

κληρονοµησαι την ευλογιαν απεδοκιµασθη 
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µετανοιας γαρ τοπον ουχ ευρεν καιπερ µετα 

δακρυων εκζητησας αυτην 

 

12:18 ου γαρ προσεληλυθατε ψηλαφωµενω και 

κεκαυµενω πυρι και γνοφω και ζοφω και θυελλη 

 

12:19 και σαλπιγγος ηχω και φωνη ρηµατων ης οι 

ακουσαντες παρητησαντο µη προστεθηναι αυτοις 

λογον 

 

12:20 ουκ εφερον γαρ το διαστελλοµενον καν 

θηριον θιγη του ορους λιθοβοληθησεται 

 

12:21 και ουτω φοβερον ην το φανταζοµενον 

µωυσης ειπεν εκφοβος ειµι και εντροµος 

 

12:22 αλλα προσεληλυθατε σιων ορει και πολει 

θεου ζωντος ιερουσαληµ επουρανιω και µυριασιν 

αγγελων πανηγυρει 

 

12:23 και εκκλησια πρωτοτοκων απογεγραµµενων 

εν ουρανοις και κριτη θεω παντων και πνευµασι 

δικαιων τετελειωµενων 

 

12:24 και διαθηκης νεας µεσιτη ιησου και αιµατι 

ραντισµου κρειττον λαλουντι παρα τον αβελ 

 

12:25 βλεπετε µη παραιτησησθε τον λαλουντα ει 

γαρ εκεινοι ουκ εξεφυγον επι γης παραιτησαµενοι 

τον χρηµατιζοντα πολυ µαλλον ηµεις οι τον απ 

ουρανων αποστρεφοµενοι 

 

12:26 ου η φωνη την γην εσαλευσεν τοτε νυν δε 

επηγγελται λεγων ετι απαξ εγω σεισω ου µονον την 

γην αλλα και τον ουρανον 

 

12:27 το δε ετι απαξ δηλοι [την] των σαλευοµενων 

µεταθεσιν ως πεποιηµενων ινα µεινη τα µη 

σαλευοµενα 

Page 3 of 5Online Greek NT (Nestle-Aland) UTF8 Bible. Hebrews Chapter 12:1-29.

10/24/2008http://bibledatabase.net/html/greek_na/58_012.htm



 

12:28 διο βασιλειαν ασαλευτον παραλαµβανοντες 

εχωµεν χαριν δι ης λατρευωµεν ευαρεστως τω θεω 

µετα ευλαβειας και δεους 

 

12:29 και γαρ ο θεος ηµων πυρ καταναλισκον 
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