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Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993. 
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Luke 4:18-19 Greek & Hebrew Reading Group Isaiah 61:1-3; 58:6 

16 Καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρά, οὗ ἦν τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ 

ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι. 17 καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ 

βιβλίον τοῦ προφήτου Ἠσαΐου καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον εὗρεν τὸν τόπον οὗ ἦν 

γεγραμμένον· 

18 πνεῦμα κυρίου ἐπʼ ἐμὲ 

οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με 

εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς, 

ἀπέσταλκέν με,  

κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν 

καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, 

ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει, 

19 κηρύξαι ἐνιαυτὸν κυρίου δεκτόν. 

20 καὶ πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν· καὶ πάντων οἱ ὀφθαλμοὶ ἐν 

τῇ συναγωγῇ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ. 21 ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι σήμερον 

πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν. 



Luke 4:18-19 Greek & Hebrew Reading Group Isaiah 61:1-3; 58:6 

61 
ש  1 ִניַ֙ ַלֲחבֵֹּׂ֣ ים ְשָלַחַ֙ ר ֲעָנִוִ֗ ֵּׂ֣ י ְלַבש  ה ֹאִתִ֜ ַען ָמַש֩ח ְיהָוָ֨ י ַיַ֡ ה ָעָלָ֑ י ְיהִוִ֖ ֛רּוַח ֲאדָֹנָ֥

ים ְפַקח־ֽקֹוַח׃ ֹור ְוַלֲאסּוִרִ֖ א ִלְשבּוִיםַ֙ ְדרֵ֔ ֹֹ֤ ב ִלְקר י־ל ֵ֔  ְלִנְשְבר 

ינּו  2 ָ֑ אֹלה  ם ל  ֹום ָנָָקִ֖ ה ְויָ֥ יהָוֵ֔ א ְשַנת־ָרצֹוןַ֙ ַלֽ ֹֹ֤ ים׃ִלְקר ִלֽ ם ָכל־ֲאב  ִ֖  ְלַנח 

ֶבל  3 ַחת א ֵ֔ ֶמן ָששֹוןַ֙ ַתֵּׂ֣ ֶפר ֶשֹ֤ ַחת א ִ֗ ר ַתֵּׂ֣ ם ְפא ִ֜ ֩ת ָלֶהָ֨ ֹון ָלת  י ִציִ֗ ֵּׂ֣ ל  ּום׀ ַלֲאב  ָלשֵּׂ֣

ע ְיהָוִ֖ה  ֶדק ַמַטָ֥ י ַהֶצֵ֔ ֵּׂ֣ יל  א ָלֶהםַ֙ א  ה ְוקָֹרֹ֤ ָהָ֑ ּוַח כ  ַחת רֵּׂ֣ ה ַתִ֖ ה ְתִהָלֵ֔ ֵּׂ֣ ַמֲעט 

ר׃ ֽ  ְלִהְתָפא 

ֹו 6:58 ֹוא ֶז֮ה צֵּׂ֣ ֹותֲהלֵּׂ֣ ר ֲאֻגדֵּׂ֣ ִ֖ ַשע ַהת  ֹות ֶרֵ֔ ַחַ֙ ַחְרֻצבֵּׂ֣ הּוּ֒ ַפת ַ֙ ח  *ם ֶאְבָחר  ה ְוַשַלֹ֤ מֹוָטָ֑

קּו׃ ֽ ה ְתַנת  ים ְוָכל־מֹוָטִ֖  ְרצּוִציםַ֙ ָחְפִשֵ֔

                                                 

*
 We read or understand L differently than BHS (1983 Edition). Often this notation indicates a 

typographical error in BHS. 



Codex Sinaiticus 

 

61 1  υ̅  π̅ν̅α̅ κ̅υ̅ επ εμε · ου 

   εινεκεν εχρισεν 

 
20 

   με ˙ ευαγʼγελισασθε  

   ταπινοις · απεταλ  

   κεν με ϊασασθε τους 

   συντετριμμενους 

   τη καρδια ˙ κηρυξε 

 
25 

   αιχμαλωτοις αφε 

   σιν · και τυφλοις 

2    αναβλεψιν · ⸀ καλε  

   σε ενιαυτον κ̅υ̅ 

   δεκτος · και ημε 

 
30 

   ραν ανταποδοσε  

   ων · παρακαλεσε 

   παντας τους πε(ν)  

3    θουντας · ⸀ δοθη 

   νε τοις πενθου 

 
35 

   σιν σειων αυτοις 

   δοξαν · αντι σποδου 

   αλιμμα ευφροσυ 

   νης τοις πενθου 

   σιν · καταστολην 

 
40 

   δοξης · αντι π̅ν̅ς̅ 

 υ̅α̅ ˜  ακηδιας : και κλη 

   θησονται γενε  

   ε δικαιοσυνης · φυ 

   τευμα δικαιοσυ 

 
45 

   νης κ̅υ̅ εις δοξαν ˙i 

 

 

58:6 

ουχι τοιαυτην νη 

   στιαν εγω εξελε 

   λεξαμην λεγει κ̅ς̅ : 

 τ̅π̅γ̅  αλλα λυε παντα συ(ν)  

 

10 

   δεσμον αδικιας · 

   διαλυε στραγαλιας · 

   βιεων συναλλα 

   γματων ˙ αποστελ 

   λε τεθραμʼμενους 

 

15 

   εν αφεσει · και πα 

   σαν συνγραφην 

   αδικον διασπα ·ii 



Septuagint 

61 Πνεῦμα κυρίου ἐπʼ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με, εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέν με, 

ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους τῇ καρδίᾳ, κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν,  

2 καλέσαι ἐνιαυτὸν κυρίου δεκτὸν καὶ ἡμέραν ἀνταποδόσεως, παρακαλέσαι πάντας τοὺς 

πενθοῦντας,  3 δοθῆναι τοῖς πενθοῦσιν Σιων δόξαν ἀντὶ σποδοῦ, ἄλειμμα εὐφροσύνης τοῖς 

πενθοῦσιν, καταστολὴν δόξης ἀντὶ πνεύματος ἀκηδίας, καὶ κληθήσονται γενεαὶ δικαιοσύνης, 

φύτευμα κυρίου εἰς δόξαν. 

 

58  6 οὐχὶ τοιαύτην νηστείαν ἐγὼ ἐξελεξάμην, λέγει κύριος, ἀλλὰ λῦε πάντα 

σύνδεσμον ἀδικίας, διάλυε στραγγαλιὰς βιαίων συναλλαγμάτων, ἀπόστελλε 

τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει καὶ πᾶσαν συγγραφὴν ἄδικον διάσπα,  7 διάθρυπτε 

πεινῶντι τὸν ἄρτον σου καὶ πτωχοὺς ἀστέγους εἴσαγε εἰς τὸν οἶκόν σου, ἐὰν ἴδῃς 

γυμνόν, περίβαλε, καὶ ἀπὸ τῶν οἰκείων τοῦ σπέρματός σου οὐχ ὑπερόψῃ. 

 

 

 

 

 

 

 

 




